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املنهاج هو الطريق الواضح املستقيم املوصل إلى املقصود، واملنهج هو املنظار الذي ينظر به اإلنسان إلى 
احلياة والوجود.

به  يزن  ال��ذي   والضوابط  القواعد  من  ونظام  وتصوره،  رؤيته  اإلنسان  به  يضبط  نسق  هو  واملنهاج 
تصرفه، وال يربي املجتمع أفراده إال عليه، وال يلزمهم بشيء أكثر من إلزامهم باالستقامة عليه، وال يرجعون 

عند االختالف إال إليه.
بل  بينهما  تعارض  وال  وصل،  هو  وإمنا  بينهما،  فصل  وال  معا،  والتصرف  للتصور  املنظم  هو  فاملنهاج 
التصرف  لنظام  وآخ��ر  والتفكير،  التصور  لنظام  واح��د  منهجان،  للمرء  يكون  أن  يتصور  وال  تعاضد. 

والتدبير...
ونظرا لقيمة املنهج في تسديد الفكر والنظر وتصويب السلوك والعمل فقد أنزل الله تعالى الوحي وبعث 
الرسل ليضع بني أيدي الناس منهج العلم والعمل، والتصور والتصرف، ومنهج التفكير والتعبير والتدبير قال 
تعالى: }َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط� )احلديد: 25(. 
والوحي باعتباره متضمنا ملنهج الله هو قواعد للتصور والتصرف معا: قواعد ال يصح اإلميان بالله جل وعال إال 
بها، وقواعد ال يصلح التصرف مع اخلالئق إال بها، وقواعد ال ُتل مشاكل اإلنسان احلل احلقيقي إال بها، وال 

ينتظم العيش وال التعايش إال على ميزانها.
ومنهاج الله جل وعال هو شرعه، وصراطه املستقيم الذي ال يفرق فيه بني العقيدة والشريعة، وال بني 
ىٰ  يِن َما َوصَّ العلم والعمل، وشرع الله ومنهجه ليس إال دينه الذي بعث به رسله جميعا: }َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّ
َكُبَر  ُقوا ِفيِه ٰ  َتَتَفرَّ َواَل  يَن  أَِقيُموا الدِّ ِإْبَراِهيَم َوُموَسىَٰوِعيَسىٰأَْن  ِبِه  ْيَنا  َوَما َوصَّ ِإَلْيَك  أَْوَحْيَنا  َوالَِّذي  ِبِه ُنوًحا 

ُه َيْجَتِبي ِإَلْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمن ُيِنيُب� )الشورى: 13(. َعَلى امْلُْشِرِكنَي َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه ٰ اللَّ
منهاج الله تعالى هو ما نزل به القرآن الكرمي وما صح من سنة رسول الله � من قواعد ملعرفة الله 

حق معرفته  والعلم به وطاعته في ما فرض وأوجب.
ومنهاج الله جل وعال هو املنهاج األمثل في بناء اإلنسان الصالح املستقيم على السلوك األقوم واخللق 

األفضل، والعيش األسلم. قال تعالى : }لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا� )املائدة: 48(.
 وهو املنهاج األكمل القمن بإنشاء األمة الشاهدة على الناس املوكول إليها إقامة العمران النافع.

وهو املنهاج األَسدُّ في إرساء نظام سياسي أهدى وأرشد، أعدل وأفضل.
وهو املنهاج األنسب ملا جبل عليه الناس من الفطرة، واألصلح ملا بينهم من العيش والعشرة.

ولقد حلق األمة اليوم انحراف كبير عن منهج الله تعالى فكثر الهرج واملرج وتعالى، وتتابع اخلروج عن 
منهج الله تعالى وشرعه وتوالى. فدبت في جسم األمة األمراض، وتفاقمت سلوكات االنتقاد واالعتراض، 
ودعاوى التحرر من شرع الله تعالى والتمرد عليه، ورفض السير عليه وإبعاده من دائرة احلكم والتدبير، 
والتوجيه والتسيير والتيسير. غير أنه آن األوان إلى أن  تؤوب األمة إلى ظالل ربها وتتوب من غيها، فاحلاجة 

ماسة اليوم إلى بناء األمة لذاتها انطالقا من مرجعيتها اإلميانية ومرتكزاتها احلضارية ومقوماتها املنهاجية.
ففي مجال تدبير الشأن العام تتاج األمة إلى إعمال منهاج اإلسالم في إقامة األحكام ورعي مصالح 

األنام، لينعم أبناؤها في ظالل اإلسالم اآلمنة.
قال تعالى :}ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون� )املائدة : 50(.

وفي قطاع االقتصاد ال ميكن القضاء على ما فيه من فساد ومظاهر جديدة لالستعباد واالستبعاد إال بالعمل 
بتوجيهات اإلسالم في رعي أحكام احلالل واحلرام في التعامل بني األنام جتميعا للثروة، وتوزيعا لها، 

تقيقا لكرامة عباد الله تعالى.
وفي نطاق العدل والقضاء وسن القوانني ال يتم إصالح حقيقي من غير االرتكاز على ما في اإلسالم من 

املوازين التي جعلها العلي احلكيم هدى وبصائر للمؤمنني واحلائرين. 
أال إن األمة محتاجة إلى منهج الله جل وعال في شؤونها االجتماعية والعمل به في أعمالها اليومية، 

المغرب الفرنسي ...!

فاس حتتضن امللتقى السابع للغة العربية

اَالاَ مـن  عـودة صـادقـة أ
   إلى الـمنهـاج  الرباني ..؟�
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نعمة نزول الغيث ووجوب شكرها

فن اخلط العربي .. رحلة حروف من املشرق إلى املغرب



تمهيد:
البد بعد تصحيح العبد لتصوره في عالقته 

بربه، أن يصحح تصوره نحو اليوم اآلخر.
ذلك أنه الركن األساسي بعد اإليمان بالله 
ت��ع��ال��ى، وه��وال��ق��ض��ي��ة ال��ك��ب��رى ال��ث��ان��ي��ة التي  
عالجها القرآن الكريم و فصل فيها، وكثيرا ما 
كان يقرن في الدعوة إلى اإليمان، بين اإليمان 
بالله واليوم اآلخر ويجمع بينهما في كثير من 
النصوص القرآنية والحديثية. �من آمن بالله 
واليوم  بالله  يؤمن  كان  �من  اآلخ��ر�،  واليوم 
اآلخر�... وال غرابة في ذلك، فاليوم اآلخر هو 
الذي يعطي قيمة ومعنى لهذا اليوم األول الذي 
الفانية، وطلب منا فيه  الدنيا  نعيشه في هذه 
والهدى  الخير  طريق  ونتبع  بالله  نؤمن  أن 
ونبتعد عن طريق الضالل والفساد، فيستجيب 
من  إذن  فالبد  يأبى.  من  ويأبى  من يستجيب، 
الذي  المطلق  اإللهي  العدل  فيه  يتحقق  ي��وم 
فتجزى  اليوم�.  ظلم  �ال  العباد  رب  عنه  ق��ال 
الخير  أه��ل  يجازى  كسبت،  بما  نفس  كل  فيه 
بالشر  الشر  وأه��ل  الجنة،  فيدخلون  بالخير 
فيدخلون النار والعياذ بالله. وبدون يقين على 
هذا يعيش اإلنسان حياة عبثية ال غاية لها وال 
بدون  ال��دار  هذه  في  للحياة  قيمة  وأي  معنى. 

إيمان بتلك الدار.
فالمتدبر لكتاب الله تعالى الشك أنه يلفت 
للحديث  خصصه  ال��ذي  الحيز  سعة  انتباهه 
عن اآلخرة وأهوال القيامة، وما ينتظر الناس 
فيها من أحوال غريبة، وأمور عظام ال تطاق، 
وال قبل لإلنسان بحملها ومواجهتها وال ملجأ 
منها وال منجى إال رحمة رحمان الدنيا واآلخرة 
الترهيب  ه��ذا  م��ن  ال��غ��اي��ة  ول��ع��ل  ورحيمهما. 
الرهيب، من القيامة وكرباتها، الوارد في كثير 
الترغيب  ذلك  مقابل  وفي  والسور،  اآلي��ات  من 
العجيب فيما خصت به اآلخرة من نعيم وحياة 
سعيدة، إنما هي إثارة الخوف والرغبة في آن 
الله  اختاره  ال��ذي  الكائن  هذا  قلب  في  واح��د، 
خليفة له في األرض.فيعيش حياته الدنيوية بين 
خوف ورجاء، خوف من العذاب األليم، ورجاء 
الضالل  عن  ينزجر  فبذلك  المقيم.  النعيم  في 
والمعصية وما مآله الهالك والخسران، ويتبع 
طريق الهدى والحق لما يفضي إليه من نجاة 
عز وجل  ربنا  أثنى  وق��د  ورض���وان.  و سعادة 
على عباده الذين أحسنوا الجمع بين الخوف 
والرجاء، و تحققوا وتخلقوا بمقتضيات ذلك،  
وفي مقدمتهم األنبياء ثم من اقتفى أثرهم من 
الصالحين. قال تعالى: �إنهم كانوا يسارعون 
في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 
عطاء  ابن  ومن حكم   .)89 خاشعين�)األنبياء: 
الله السكندري رحمه الله »ال يخرج الشهوة من 

القلب إال خوف مزعج أو شوق مقلق«.
من  كثيرا  لنا  يقدم  الكريم  القرآن  نجد  لذا 
الترهيب  في  والبليغة  القوية  والسور  اآلي��ات 
والتعبير،  األسلوب  في  التنوع  مع  والترغيب، 
القيامة،  ومشاهد  الساعة  أه��وال  لنا  فيصور 
وأحوال أهل النار وأهل الجنة في اآلخرة كأنها 
رأي العين. وهو كالم الله الحق الذي �ال يأتيه 
من  تنزيل  خلفه،  من  وال  يديه  بين  من  الباطل 

حكيم حميد�)فصلت: 41(.

تعريف بالسورة:
 س���ورة ال��ق��ارع��ة ن��م��وذج ل��ه��ذا ال��ن��وع من 
يوم  أه��وال  من  والرعب  للخوف  المثير  الكالم 
القيامة و شدائدها. مما يجعل المتلقي يحسب 
ألف حساب لذلك اليوم الذي �ال ينفع فيه مال 
وال بنون إال من أتى الله بقلب سليم�. فيدفعه 

واالستعداد  النجاة،  طرق  عن  البحث  إلى  ذلك 
بتحصيل ال���زاد ال��ك��اف��ي م��ن ال��ت��ق��وى وأع��م��ال 
دار  ف��ي  رح��ال��ه  ويحط  بسالم  ليجتازه  الخير 

السالم.
مكية.  س���ورة  ه��ي  المباركة  ال��س��ورة  ه��ذه 
مصاحف  من  أيدينا  بين  فيما  خالف  يرد  ولم 
وكتب تفسير وحديث حول تسميتها ب »سورة 
القارعة«. وتعد الثالثين في عداد نزول السور، 
الطاهر  للشيخ  والتنوير  التحرير  في  ورد  كما 
ت��ون��س(.  سحنون  دار   509/12( ع��اش��ور  ب��ن 
القيامة.  س��ورة  وقبل  قريش  س��ورة  بعد  نزلت 
ثمان  بين  آي��ات��ه��ا  ع��دد  ف��ي  العلماء  واخ��ت��ل��ف 
وعشر وإحدى عشر. أما ترتيبها في المصحف 
اإلم��ام  ق��ال  العاديات«.  »س��ورة  بعد  تأتي  فهي 
بدايتها  تناسب  الزبير في شأن  بن  أبو جعفر 
مع خاتمة سورة العاديات التي قبلها: لما قال 
الله سبحانه وتعالى �أفال يعلم إذا بعثر ما في 
القبور وحصل ما في الصدور� كان ذلك مظنة 
الهائل  القيامة،  ذلك، فقيل يوم  متى  يسأل  ألن 
البأس. والقيامة  األمر، الفظيع الحال، الشديد 
ه��ي ال��ق��ارع��ة )ن��ظ��م ال���درر ف��ي تناسب اآلي��ات 
والسور لإلمام برهان الدين البقاعي )513/8( 

دار الكتب العلمية(.

بيان عام للسورة:
وقد وردت  القيامة.  يوم  كناية عن  القارعة 
هذه اللفظة دالة على ذلك بصيغة أكثر صراحة 
في سورة الحاقة في قوله تعالى �كذبت ثمود 
سميت  ولعلها   .)3 )الحاقة:  بالقارعة�  وع��اد 
بالقارعة ألنها تقرع القلوب واألسماع بهولها. 
والقارعة كالطامة والصاخة والحاقة والغاشية 
ألفاظ تنذر بهول عظيم، وأمر  والزلزلة... كلها 
األسلوب  بهذا  ال��س��ورة  ه��ذه  وافتتاح  فظيع، 
المفزع في معناه ومبناه، يثير المشاعر والفكر، 
ويستفز القلب ويجعله متشوقا لسماع ما يأتي 
بعد من خبر. يقول الشيخ محمد علي الصابوني 
شيء  وأي  القيامة.  أي  القارعة�  ما  �القارعة 
هي القيامة؟ إنها في الفظاعة والفخامة بحيث 
فهي  إنسان.  يبلغها وهم  يدركها خيال، وال  ال 
أع��ظ��م م��ن أن ت��وص��ف أو ت��ص��ور. ث��م زاد في 
ما  �وماادراك  فقال  لشأنها  والتهويل  التفخيم 
القلم  )595/3(دار  التفاسير  )صفوة  القارعة� 
على  ص��ادق��ة  استفهامية،  هنا  و�م���ا�  لبنان( 
وهو  أدراك،  شخص  وأي  والتقدير  شخص، 
ألن  وه��ول��ه��ا،  حقيقتها  تعظيم  ف��ي  مستعمل 
هول األمر يستلزم البحث عن تعرفه. و�أدراك� 
بن  للطاهر  والتنوير  )التحرير  أعلمك  بمعنى 

عاشور511/12(.

إن أم��ر ال��ق��ارع��ة أم��ر م��ه��ول ح��ق��ا، ومفزع 
وهولها  ال  كيف  الفزع.  يكون  ما  أش��د  للقلوب 
ي��ؤث��ر ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ال���ك���ون، وي��غ��ي��ر األج����رام 
أمامها  بحجمه  اإلنسان  يبدو  التي  العظيمة، 
شيئا ضئيال، ونقطة صغيرة ال تكاد ترى ولو 
بالمجهر، حيث تنشق السماء وتنفطر، وتكور 
النجوم والكواكب  الشمس وتنكسف،  وتنكدر 
الجبال  وت��دك  زل��زاال،  األرض  وتزلزل  وتنتثر، 
دكا، وغير ذلك مما يحدث في الكون من تغيرات 

هائلة ومرعبة.
التهويل  لهذا  المتضمنة  البداية  هذه  بعد 
والتشويق الذي يجعل القارئ والسامع يتطلع 
بلهفة لمعرفة بعض أحوال هذه القارعة، يأتي 
ال��ب��ي��ان ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى �ي���وم ي��ك��ون ال��ن��اس 
كالفراش المبثوت�، أي سيكون حال الناس يوم 
تعرفون  الذي  المنتشر  الفراش  كحال  القيامة 
وال��ف��راش  ال��ي��وم.  المشاهد  واقعكم  ف��ي  حاله 
قيل انه فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من 
يطلق  إن��ه  وقيل  بعضا.  بعضه  يركب  األرض 
على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار 
بالفراش  شبههم  الكرماني:  حمزة  ق��ال  ليال. 
على  تجري  وال  هنا،  وم��ن  هنا  من  تطير  التي 
سمت واحد، وهي همج يجتلبها السراج. وقال 
والضعف  واالنتشار  الكثرة  الشبه  غيره: وجه 
ك��ل جانب  ال��داع��ي م��ن  إل��ى  وال��ذل��ة، والتطاير 
كما تتطاير الفراش، وكثرة التهافت في النار، 
في  بعضهم  وم���وج  بعضا،  بعضهم  ورك���وب 
بعض، من شدة الهول، كما قال تعالى: �كأنهم 
جراد منتشر�)القمر: 7( )نظم الدرر )514/8((.

وب���ع���د ب���ي���ان ح����ال ال���ن���اس ي����وم ال��ق��ي��ام��ة 
اآلية  تأتي  المبثوث،  الفراش  بحال  وتشبيهه 
غرابة،  يقل  ال  آخ��ر  مشهدا  لتسوق  الموالية 
سيحدث في هذا اليوم العصيب، وذلك في قوله 
المنفوش�.  كالعهن  الجبال  �وتكون  تعالى 
المصبوغ  الصوف  المنفوش  بالعهن  ويقصد 
الملون. ألن الجبال مختلفة األلوان بحجارتها 
بيض  جدد  الجبال  �ومن  تعالى:  قال  ونبتها، 
المفرق  والمنفوش  ألوانها�.  مختلف  وحمر 
به  تحشى  أو  ليغزل  بعض  عن  أجزائه  بعض 
الحشايا. ووجه الشبه تفرق األجزاء ألن الجبال 
تندك بالزلزال ونحوها فتتفرق أجزاء.)التحرير 

والتنوير)512/12((.
المبثوث،  بالفراش  للناس  التشبيه  وه��ذا 
دالالت��ه،  في  بليغ  المنفوش،  بالعهن  والجبال 
الله   ل��ك��الم  المتلقي  على  ت��أث��ي��ره  ف��ي  وعميق 
الشيخ  يقول  كما  فهو  ويقين.  بصدق  تعالى 
محمد عزة دروزة: مستمد من مألوفات الناس 
ومداركهم. فالفراش دائم االضطراب والتحويم 

القيامة  يوم  كذلك  الناس  واالنتشار. وسيكون 
معروفة  وال��ج��ب��ال  وال��رع��ب.  القلق  ش��دة  م��ن 
األرض،  في  ورسوخها  وصخورها  بصالبتها 
وارتفاعها في السماء، فأريد إفهام السامعين 
يتفكك  ورس��وخ��ا  صالبة  يعرفونه  أش��دم��ا  أن 
رخ��اوة  المنفوش  كالعهن  ويصبح  وي��ن��ح��ل، 
ولينا وخفة من شدة الهول. )التفسير الحديث 

)183/2( دار الغرب اإلسالمي(.
وال شك أن هذا المشهد المهول، مع ما ورد 
قبله من عبارات مفزعة، تقرع القلوب واآلذان، 
من  بعدهما  سيأتي  لما  ممهدا  نسقا  يشكالن 
نهاية حاسمة، تتعلق بشأن الحساب والجزاء 
في  ج��اء  المطلقة.  اإللهية  للعدالة  الممثالن 
تسمى  أن  التصوير  تناسق  )فمن  )ال��ظ��الل(: 
يلقيه  ال��ذي  الظل  فيتسق  بالقارعة،  القيامة 
اللفظ، والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها، 
م��ع آث���ار القرعة ف��ي ال��ن��اس وال��ج��ب��ال س��واء. 
تمهيدا  وال��م��ش��اع��ر،  للقلب  إي��ح��اءه��ا  وتلقي 
وج��زاء(. حساب  من  المشهد  إليه  ينتهي  لما 

.)3960/6(
وهذا الحساب والجزاء الذي يجعل الناس 
ثالث  ال  فريقين،  إلى  منقسمين  اليوم  ذلك  في 
لهما، إما فريق السعداء، وإما فريق األشقياء 
وال��ع��ي��اذ ب��ال��ل��ه. ق��ال ت��ع��ال��ى: �فأما م��ن ثقلت 
موازينه فهو في عيشة راضية�، أي من رجحت 
سيئاته  حسناته  وغ��ل��ب��ت  حسناته  م��وازي��ن 
في  الراضية  بالعيشة  الفائزين  من  فسيكون 
جنات الخلد، والتي أعد الله لعباده المؤمنين 
أذن  وال  رأت،  ع��ي��ن  ال  م���ا  ف��ي��ه��ا  ال��ص��ال��ح��ي��ن 
س��م��ع��ت، وال خ��ط��ر ع��ل��ى ق��ل��ب ب��ش��ر، ك��م��ا ورد 
�موازينه�  لفظة  وردت  وقد  اآلث��ار.  بعض  في 
الموزونات  أنواع  لكثرة  نظرا  الجمع،  بصيغة 
له  من األعمال، والتي ال يثقل منها، وال يكون 
قيمة إال ما رضيه رب العباد. جاء في التحرير 
والتنوير »وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل 
الله تعالى لكثرة حسناته، ألن ثقل  الرضا من 
ت��وزن  وإن��م��ا  ال��م��وزون،  ثقل  يستلزم  الميزان 
عند  وقد شاع  اقتنائها،  في  المرغوب  األشياء 
وأصالة  وال��ش��رف  الفضل  عن  الكناية  العرب 
الرأي بالوزن ونحوه، وبضد ذلك يقولون: فالنا 
ال يقام له وزن، قال تعالى: �فال نقيم لهم يوم 

القيامة وزنا�)513/12(.
وبعد بيان حال و مصير من ثقلت موازينه 
ي��أت��ي ب��ي��ان وم��ص��ي��ر م��ن خ��ف��ت م��وازي��ن��ه من 
األشقياء التعساء، فقال تعالى: �وأما من خفت 
موازينه فأمه هاوية� أي أن من غلبت سيئاته 
حسناته، أو لم يكن له حسنات معتبرة، فمأواه 
عنها  وعبر  المصير.  وبئس  جهنم  ومستقره 
باألم ألنها تؤويه وتضمه إليها، كما تؤوي األم 
نازلة  ن��ار  أي  و�الهاوية�  وتضمهم.  أوالده��ا 
سافلة جدا، فهو بحيث ال يزال يهوي فيها نازال 
االحتباك،  من  فاآلية  ساخطة،  عيشه  في  وهو 
ذكر العيشة أوال دليال على حذفها ثانيا، وذكر 
الدرر  )نظم  أوال.  حذفها  على  دليال  ثانيا  األم 

.))515/8(
ما  أع��ل��م��ك  وم���ا  أي  ماهية�  أدراك  �وم���ا 
الهاوية، مهما كلفت نفسك عناء البحث لمعرفة 
حقيقتها، وال أحد من الناس عهد مثلها، فيمكنه 

أن يعرفك بها قياسا على ذلك.
ج��اء في نظم ال���درر: وه��اء السكت إش��ارة 
إلى أن ذكرها مما يكرب القلب حتى اليقدر على 
االسترسال في الكالم، أو إلى أنها مما ينبغي 
سمعه  عنها  االستفهام  بهذا  يقرع  أن  للسامع 
فيسكت لسماع الجواب وفهمه غاية السكوت، 

ويصغي غاية اإلصغاء. ))515/8(( 
للتفخيم  المفيد  االستفهام  هذا  بعد  فجاء 
�نار  بأنها  ال��ه��اوي��ة  ه��ذه  تفسير  وال��ت��ه��وي��ل 
حامية� يعني شديدة الحرارة أعادنا الله منها 

ووقانا حرها بجوده وكرمه.
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عن عائشة أن النبي � قال:»ياعائشة إن الله 
رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي 
على العنف، وما ال يعطي على ما سواه«. صحيح 

مسلم.
إن الحديث الذي بين أيدينا يؤسس لمنهج 
إسالمي قويم، يعتمد على التيسير ورفع الحرج، 
كل  فــي  الــرفــق  بخلق  األخـــذ  على  بالحث  وذلـــك 
يرفق  أن  يحب  رفيق  الله  ألن  الحياة؛  مجاالت 
الــرفــق عبر  الــكــالم عــن خلق  بــعــبــاده. وسأقسم 
محورين: األول يخص كيف نمارس تديننا بلين 
الرسول   توظيف  كيفية  يتناول  والثاني:  ورفق؟ 
اإلســالمــيــة.  الــدعــوة  تبليغ  أثــنــاء  الــرفــق  لخلق 
باعتباره  الدين،  في  الرفق  عن  بالكالم  وسأبدأ 

مصدر السلوك القويم.

أوال: التدين بين الرفق والتشدد
ممارسة  في  التشدد  مخاطر  أهم  من  إن 

الشعائر الدينية:
1 - االنقطاع عن العبادات:

باالعتماد على  الدينية  الشعائر  إن ممارسة 
الحماس أو التشدد لن ينفع، ولن يحقق صاحبه 
ما  نفسه  على  بل سيضيق  إيجابية،  نتيجة  أي 
وسع الله تعالى عليه، وسيؤدي األمر إلى نتائج 
االلتزام  على  يستمر  ولن  نفسه  فتسأم  عكسية 
الطاعات  على  فالمداومة  الشرعية.  بالواجبات 
النفس  الشريعة اإلسالمية؛ ألن  أهم مقاصد  من 
تستقيم وتنضبط  بالمواظبة على ذكر الله جل 

وعال وعبادته.
وقد أعلن الرسول �، الحرب على المتشدد 
كثيرة،  مناسبات  في  فيه  والمتنطع  الدين  في 
على  بني  ــذي  ال هــو  الصحيح  التدين  أن  وبين 
 :� الدوام واالستمرار، قال  التيسير وقصد به 
غلبه،  إال  أحد  الدين  يشاد  ولن  يسر،  الدين  »إن 
فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلجة« )صحيح البخاري(.

دين  أن  يــدرك  الحديث  هــذا  في  المتأمل  إن 
المتشدد  وأن  ممارسته،  عند  وسهل  ميسر  الله 
فيه سينهزم ال محالة، وسيقصر في العمل به في 
التضييق  من  النفس ستمل  األيــام؛ ألن  من  يوم 
عليها. وأن االستعانة على مداومة العبادة يكون 
النهار،  كــأول  المنشطة،  األوقـــات  في  بإيقاعها 
وبعد الزوال، وآخر الليل. وقد قال �: »يا أيها 
الناس، خذوا من األعمال ما تطيقون، فإن الله ال 
الله ما  إلى  يمل حتى تملوا، وإن أحب األعمال 

دام وإن قل« )صحيح البخاري(.
إلى  أحــب  قــل،  وإن  مستمر  بشكل  الــتــديــن 
فيه  لما  انقطاع،  يعقبه  ــذي  ال التشدد  مــن  الله 
للنفس فوق طاقتها، وهذا ما جاءت  تكليف  من 
الــذي  الــهــدف  إذ  لتحاربه؛  اإلسالمية  الشريعة 
بعث من أجله الرسول �، هو حمل الناس على 
المداومة على عبادة الله، وتفادي االنقطاع عنها 

والعزوف عن ممارستها.
ال  ب��دن��ي��ا  ع��م��ا  ال��ت��ع��ب��د  اع��ت��ب��ار   -  2

قلبيا:
أن  الــديــن؛  فــي  التشدد  أهــم مخاطر  مــن  إن 
اإلنــســان يــركــز فــي عــبــادتــه وطــاعــتــه على الكم 
أو  متعددة،  ركــعــات  يصلي  فقد  الكيف،  وليس 

النفس  تشعر  أن  دون  لكن  طويلة،  أياما  يصوم 
العبادة، فتتحول ممارسة الشعائر  بحالوة تلك 
الدينية عند المتشدد إلى عمل وظيفي جسمي قد 
يخلو من الغذاء الروحي؛ ولهذا كثيرا ما تظهر 
على المتشدد سلوكات تنفر الناس منه؛ فالغاية 
الكبرى من وراء التدين، تغذية الروح وتشربها 
يتحقق  لــن  وذلـــك  والــخــيــر،  االستقامة  لمعاني 
معنى  القلوب  تتذوق  ولــم  العقول  تفهم  لم  إذا 
وفي  والركوع،  السجود  في  المبثوثة  العبودية 
رسول  قال  المتعال،  الجليل  يدي  بين  الوقوف 
:" إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق "  مسند 

أحمد.

3 - نشر الفتنة بين الناس:
إن التشدد في الدين يخالف المقصد األسمى 

ــــن تــنــزيــلــه؛  م
وهــــــــو  أال 
ــمــة  ــل جــــمــــع ك
الـــمـــســـلـــمـــيـــن 
وتـــــــوحـــــــيـــــــد 
صـــفـــهـــم؛ وقـــد 
الــرســول  نهى 
عـــــن   ،�
الصالة  إطالة 
حتى  بالناس 
يـــفـــتـــنـــون  ال 
فـــــي ديـــنـــهـــم، 
ويــــحــــمــــلــــون 
طاقتهم  فـــوق 
فـــــيـــــنـــــفـــــرون 
ـــــــــن صــــــالة  م

ــي فــيــهــا لــلــنــاس مــنــافــع كــثــيــرة؛  ــت الــجــمــاعــة ال
بن  جابر  قال  والتناصح،  والتعاون،  كالتعارف، 
عبد الله: "أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، 
فوافق معاًذا ُيصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، 
الرجل  فانطلق  النساء،  أو  البقرة  بسورة  فقرأ 
النبي � َفَشَكا  فأتى  منه،  نال  معاًذا  أن  وَبَلَغه 
إليه معاًذا، فقال النبي �: »يا معاذ، أفتان أنت 
أو فاتن -ثالث مرات- فلوال صليت بـسبح اسم 
ربك، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى؛ فإنه 
الحاجة«  وذو  والضعيف  الكبير  وراءك   يصلي 

)صحيح البخاري(.
حري بكل إمام أن يضع هذا الحديث نصب 
المصلين،  على  وتخفيفا  بنفسه،  رفقا  عينيه، 
داخل  ونــزعــات  صــراعــات  عن  نسمع  ما  فكثيرا 
أو  كــثــيــرا،  الــصــالة  تــطــويــل  الــمــســجــد سببها 
خاصة  أوسطها،  األمــور  وخير  كثيرا،  تخفيفها 
تفرغ من  المساجد  بــدأت  الــذي  العصر  في هذا 
أجل  فمن  منهم،  الشباب  سيما  وال  المصلين، 
تحبيب صالة الجماعة للشباب وتحفيزهم على 
واقعهم  نراعي  أن  يجب  المسجد،  إلى  الدخول 
تبعدهم  التي  والمالهي،  الفتن  فيه  كثرت  الذي 

عن عمارة بيت الله ، وممارسة شعائره.
إننا اآلن أمام تحد كبير وخطير؛ حيث يوجد 
كل  الدين اإلسالمي بتشويهه وربط  من يحارب 
التدين  الشباب من  به، وتخويف  العالم  مشاكل 
بالتطرف،  اتهامه  عبر  المساجد  على  والــتــردد 
وفي المقابل يوجد أيضا من يحمل الناس فوق 
طاقتهم فيضيق عليهم دائرة التدين، مما يجعل 
الدين وكأنه عبارة عن سجن  إلى  شبابنا ينظر 
يمنع كل شيء، ويتشدد في كل شيء حتى األكل 
أو  يعرفه،  أن  دون  الدين  من  فيفر  والــلــبــاس... 
يتذوق معانيه الحقيقية، وهذا أمر خطير يهدد 

هويتنا،  مصير  ويهدد  ألبنائنا،  النفسي  األمــن 
وركائز حضارتنا.

إن من أهم منافع الرفق في الدين:

ال���ق���ي���ام  ع���ل���ى  ال���ن���ف���س  ت���رب���ي���ة   -  1
بالواجبات الدينية:

باعتماد الرسول � على أسلوب الرفق في 
التربية حبب للصحابة اإلقبال على الصالة في 
المسجد، وحبب إليهم ممارسة شعائرهم الدينية 
كلها؛ ألن التربية النبوية كانت واضحة في أمور 
� يخفف  فكان  تفريط؛  إفــراط وال  ال  الطاعات، 
الصالة لسماع الصبي يبكي، ويراعي حنان أمه 
وشفقتها عليه حتى ال تنشغل ببكاء ابنها وتذهل 
فقال  القلب،  حضور  تتطلب  التي  الــصــالة  عــن 
إطالتها،  أريــد  الصالة  ألدخــل  »إنــي   :� النبي 
فــأســمــع بــكــاء 
الــــــصــــــبــــــي؛ 
فـــأخـــفـــف مــن 
شدة وجد أمه 
)صحيح  بـــه« 
فما  مـــســـلـــم(. 
أحــوجــنــا إلــى 
المنهج  هــــذا 
ــا  ــن ــيــوت فـــــي ب
ومـــســـاجـــدنـــا 
الــــتــــي بــــدأت 
ـــــــرغ مـــن  ـــــــف ت
خـــلـــق الـــرفـــق 
حـــــتـــــى بـــيـــن 

المصلين. 
التدين  إن 
قائمة  تكون  أن  باستمرار، ويجب  للنفس  تربية 
على الــتــدرج ومــراعــاة حــال اإلنــســان من مرض 
المسلم  فكلما وجــد  وصــحــة، وحــزن وســعــادة، 
المستقيم،  وطريقه  الــلــه  حــب  عــن  يبعد  نفسه 
يهرع إلى طاعته بالصالة والصوم مع المداومة 
القيام  على  االنضباط  يتعلم  حتى  والتخفيف، 
قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  فعن  بالواجبات، 
»كان رسول الله � يصوم حتى نقول ال يفطر، 
ويفطر حتى نقول ال يصوم« )متفق عليه(. وقد 
نهى � عن الوصال في الصيام؛ ألنه قد يؤدي 
الدين،  جوانب  من  أخر  جانب  في  التفريط  إلى 

الــذي  للنفر  وقــــال 
ــــل مــــــن طـــاعـــة  قــــل
»أنتم   :� الرسول 
ــم كـــذا  ــت ــل الــــذيــــن ق
ــه  ــل وكــــــذا، أمــــا وال
إنـــي ألخــشــاكــم لله 
ــه، لكني  وأتــقــاكــم ل
ــــطــــر،  أصــــــــوم وأف
ــــــد،  وأصــــلــــي وأرق
ـــــزوج الــنــســاء،  وأت
ــــن رغــــــــب عــن  ــــم ف
ســــنــــتــــي فـــلـــيـــس 
مــــنــــي« )صـــحـــيـــح 
ـــبـــخـــاري(. بــهــذا  ال
الــتــشــدد  أن  نــفــهــم 
تكليف  ــن  ــدي ال ــي  ف
ــــس،  ــــف ــــن عـــــلـــــى ال
وخــــروج عــن سنة 

الرسول�. 

تطهير   -  2

النفس من الرياء والغرور:
إن الغاية التي كان الرسول � يتوخاها من 
خالل تربيتنا على خلق الرفق في ممارسة الدين، 
واإلعجاب  الــريــاء  مظنة  عن  المسلم  إبعاد  هي 
ويؤدي  مكثر،  أنه  المتشدد  ذلك  فيظن  بالنفس، 
أكثر مما يجب عليه من الطاعات، فتوسوس له 
نفسه األمارة بالسوء أنه أفضل من غيره، وأنه 
ويعامل  المجتمع،  طــرف  مــن  يحترم  أن  يجب 
باقي  من  أفضل  مكانة  ويعطى  خاصة،  معاملة 
الناس، وقد يتشاجر مع المصلين إن سبقوه إلى 
يمارسون  ممن  غيره  إلى  وينظر  األول،  الصف 
من  ويقلل  واحتقار،  بـــازدراء  الدينية  الشعائر 
شانهم غرورا منه وتكبرا، ويجهز بذلك على كل 

أعماله فتبطل بسبب الرياء.

ال���واج���ب  ب��ي��ن  ال����ت����وازن  ت��ح��ق��ي��ق   -  3
الديني وااللتزام الدنيوي: 

وسأكتفي هنا بما روي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص �، أنه قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ 
القرآن كل ليلة، قال: فإما ذكرت للنبي �، وإما 
أرسل إلي فأتيته، فقال لي: »ألم أخبر أنك تصوم 
الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟« فقلت: بلى، يا نبي 
الله، ولم أرد بذلك إال الخير، قال: »فإن بحسبك 
أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام« قلت: يا نبي 
الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال »فإن لزوجك 
عليك  ولجسدك  حقا،  عليك  ــزورك  ول حقا،  عليك 
فإنه   ،� الله  قال: »فصم صوم داود نبي  حقا« 
كان أعبد الناس« قال قلت: يا نبي الله، وما صوم 
داود؟ قال: »كان يصوم يوما ويفطر يوما« قال: 
»واقرأ القرآن في كل شهر« قال قلت: يا نبي الله، 
إنــي أطيق أفضل من ذلــك، قــال: »فــاقــرأه في كل 
عشرين« قال قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل 
من ذلك، قال: »فاقرأه في كل عشر« قال قلت: يا 
نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: »فاقرأه 
في كل سبع، وال تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك 
حقا«  عليك  ولجسدك  حقا،  عليك  ــزورك  ول حقا، 
قال: فشددت، فشدد علي. قال: وقال لي النبي �: 
»إنك ال تدري لعلك يطول بك عمر« قال: »فصرت 
إلى الذي قال لي النبي �، فلما كبرت وددت أني 
كنت قبلت رخصة نبي الله �« )صحيح مسلم(.  
الحقوق  بين  الموازنة  مبدأ  الرفق يحقق  فخلق 

والواجبات.

مع سنة رسول اهلل �
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إّن معرفة الّدوافع احلقيقية لالستشراق يجب أن تظّل هدف 
اقتضى احلال  إذا  اعتبارها  املجال، بل يجب  كّل باحث في هذا 
الذين  املستشرقني  من  الهائل  فالكّم  الكفاية،  ف��روض  من  فرضا 
وحتليل  دراس��ة  في  أعمارهم  وأف��ن��وا  بل  جهودهم،  ك��ّل  سخروا 
ه��ؤالء  يسعى  كبيرة  أه���داف  ع��ن  ي��ن��ّم  إّن���ا  املسلمني،  ح��ض��ارة 
لتحقيقها واالستفادة منها، أّول هذه األهداف وأخطرها محاولة 
الشرق كحضارة،  إعطاء صورة مشوهة عن اإلسالم كدين، وعن 

وعن العربية كتراث وقومية.
وحّتى نكون منصفني غير بعيدين عن احلقيقة ال بّد أن نذّكر 

أّن املستشرقني ثالثة أصناف:
أّولها صنف كتب في علوم العرب بحقد وكراهية مبتعدا بذلك 
عن املنهج العلمي، متأثرا في كّل ما كتب بروح العداء التي زرعتها 

فيه الكنيسة، ونذكر من هؤالء: جيب وجولد زيهر وبروكلمان. 
وثاني هذه األصناف صنف كتب بروح علمية محاوال إفادة 
إلى  يهتدي  أن  دون  اإلس��أّم��ي��ة  احل��ض��ارة  ع��ن  يكتب  مب��ا  قومه 
اإلسالم، ومن هؤالء نذكر: الكونت "هنري دي كاستر" الذي درس 
اإلسالم دراسة عميقة وله كتاب اسمه "اإلسالم سوانح وخواطر" 
حتّدث فيه عن مزايا اإلسالم، كما جّند نفسه للرّد على كثير من 

افتراءات املستشرقني.
وثالث هذه األصناف صنف كتب بروح علمية صادقة، ودرس 
اإلسالم دراسة عميقة حتى اهتدى إليه، وأصبح سيفا من سيوفه، 
التي  واملكائد  الّشبه  وي��رّد  إمكانيات،  من  أوت��ي  ما  بكل  يدافع 

يثيرها أعداء اإلسالم. 
مسألة  أّن  إل��ى  للقارئ  تنبيها  األص��ن��اف  ه��ذه  ذك��رن��ا  ولقد 
الّسالم موضوع مقالنا هذا هي األخرى عرفت  الّنبي عليه  أّمية 
انقساما كبيرا بني املستشرقني كما سيأتي بيانه حتى صار من 
فلقد  املسألة،  لهذه  يتعرض  لم  املستشرقني  أحد  أن جند  الناذر 
أعطوها اهتماما بالغا، وجهدا وافرا، وعندما نذكر املستشرقني 
ليس بالضرورة كما يتبادر إلى الذهن أنهم مجمعون على إثبات 
علمه بالقراءة والكتابة، فمنهم من تبنّي واقتنع بالنظرة اإلسالمية 
في هذا املوضوع، ومن هؤالء: "أماري، وكازميير سكي، ومونتيه 
الذين ذهبوا إلى ذلك في ترجماتهم للقرآن الكرمي، إضافة إلى ول 
ديورانت الذي قال: "ولكن يبدو أّن أحدا لم يعن بتعليمه القراءة 
الوقت،  ذلك  في  العرب  عند  قيمة  امليزة  لهذه  تكن  ولم  والكتابة، 
ولهذا لم يكن في قبيلة قريش كلها إال سبعة عشر رجال يقرؤون 
ويكتبون، ولم يعرف عن محّمد أّنه كتب شيئا بنفسه، وكان بعد 
الرسالة يستخدم كاتبا خاصا، ولكن لم يحل بينه وبني املجيء 
بأشهر وأبلغ كتاب في اللغة العربية أو على تعّرفه لشؤون الّناس 

تعرفا قّلما يصل إليه أرقى الّناس تعليما".
وفي مقابل هذا الرأي احلامل للوجهة اإلسالمية، جند الفريق 
الثاني من املستشرقني يذهب إلى تأكيد علم الّنبي � بالقراءة 
والكتابة قبل نزول الوحي إليه؛ ومن هؤالء "مونتغمري وات" الذي 
اّدعى أّن محّمدا صّلى الله عليه وسّلم كان تاجرا مبكة وأّن مكة كان 
يوجد بها عدد كبير مّمن يعرف القراءة والكتابة، يقول: "ورغم أّن 
اإلسالم األصولي يقرر أّن محّمدا كان ال يعرف القراءة والكتابة إال 
أّن هذه املعلومة مشكوك فيها بالنسبة للعلماء الغربيني احملدثني، 
ألّنها تبدو موضوعة من أجل إبراز الطابع املعجز لوجود القرآن، 
وهو عمل ال يستطيع أّمي أبدا أن ينجزه. وعلى العكس جند أّن 
عددا كبيرا من املّكيني كان يعرف القراءة والكتابة، ولذلك يفترض 

أّن تاجرا نشيطا كمحّمد كان يتوافر على حّظ من هذه الفنون".
بدء  أدّل��ة  أورد  بل  فقط،  الّدليل  بإيراد هذا  "وات"  يكتِف  ولم 
ال��ت��ي نقلها األئ��م��ة ك��اب��ن إس��ح��اق وال��ب��خ��اري ومسلم،  ال��وح��ي 
بالقراءة   � الّنبي  علم  من  إليه  ذهب  ما  تأكيد  منها  واستنتج 
عدة  العلق  بسورة  املتعلقة  ال��رواي��ة  "تتضّمن  يقول:  والكتابة؛ 
قول  على  رّده  في  أق��رأ(  )ما  محّمد  قول  تفسير  ويجب  أشكال... 
امللك )إقرأ( ب )ال أستطيع القراءة( أو )الّتالوة( يّتضح لنا ذلك من 
وجود رواية –عند البخاري- تقول: )ما أنا بقارئ( وفي الّتمييز 
عند ابن هشام بني )ما أقرأ( و)ماذا أقرأ( حيث الّتعبير الثاني ال 
ميكن أن يعني إال )ماذا أتلو(، وهذا هو املعنى الطبيعي لقوله )ما 
أقرأ( فمن املؤّكد تقريبا أّن املفّسرين الّتقليديني الالحقني جتّنبوا 
املعنى الطبيعي لهذه الكلمات ليجدوا أساسا للعقيدة التي تريد 
أن جتعل من محّمد شخصا لم يكن يعرف الكتابة، وهذا عنصر 

رئيسي للّتدليل على طبيعة القرآن املعجزة".
إعجاز  أوج��ه  نفي  إل��ى  جاهدا  يسعى  "وات"  املستشرق  إّن 
القرآن من جهة، وإقامة الّدليل على أّن نبّي اإلسالم قد قرأ الّتوراة 

واإلجنيل، وعنهما نقل قرآنه من جهة أخرى.
يكن  لم   � الّنبي  أّن  اّدع��ى  فقد  "ستوبرت"  املستشرق  أم��ا 
هناك  ألّن  أّميا  يكن  لم  محّمدا  أّن  ظني  على  "ويغلب  يقول  أّميا، 
بيده".  احلديبية  صلح  كتب  بأّنه  ت��دّل  اإلسالمية،  اآلث��ار  بعض 
الصحاح،  الكتب  في  ومشهورة  معروفة  احلديبية  صلح  وقصة 
التي تؤّكد أّن علي بن أبي طالب "هو الذي كان يكتب في احلادثة 
املذكورة، فقد أخرج اإلمام مسلم من حديث البراء بن عازب: "كتب 

علي بن أبي طالب � الصلح بني الّنبي � وبني املشركني يوم 
احلديبية، فكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقالوا: ال 
تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول لم نقاتلك، قال الّنبي � 

لعلي: امحه، فقال: ما أنا بالذي أمحوه، فمحاه الّنبي بيده".
"... فأمر –أي رس��ول الله  وعند اإلم��ام مسلم رواي��ة أخ��رى: 
�– عليا أن ميحها، فقال علي ال والله ال أمحها، فقال رسول الله 
ابن  –أي علي-  ف��أراه مكانها، فمحاها وكتب  أرني مكانها،   :�

عبد الله".
إلى املصادر  الرجوع  لم يكلف "ستوبرت" نفسه عناء  فهكذا 
اإلسالمية الصحيحة، واكتفى بالفهم البسيط للرواية، ألن هدفه 

كان محددا من البداية وهو إثارة الشكوك والشبهات.
املستشرقون  يبتدعها  لم   � الّنبي  تعلم  فكرة  أن  واحلقيقة 
ابتداعا، بل سبقهم إلى ذلك بعض العلماء املسلمني الذين تبنوا 
أبي  واب��ن  الشعبي  ه��ؤالء  ومن  البعثة،  بعد  الّنبي  بتعلم  القول 
الوليد  وأبو  النيسابوري،  الفتح  وأبو  الهروي،  ذر  وأبو  شيبة، 
الباجي، واأللوسي، والسيد املرتضى وغيرهم. وقد اعتمد هؤالء 
تخطه  وال  كتاب  من  قبله  من  تتلو  كنت  �وما  تعالى:  قوله  على 
بيمينك إذا الرتاب املبطلون� إضافة إلى احلديث الذي ورد فيه 

طلب الّنبي � ما يكتب به عند احتضاره".
ذكره  ما  جملة  من  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  أمثلة  فهذه 
كان  ال��ق��رآن  أن  واحلقيقة   ،� الّنبي  أّم��ي��ة  ح��ول  املستشرقون 
تعالى:  يقول  إذ   � أميته  حقيقة  في  الوضوح  مت��ام  واضحا 
الْرَتاَب  ِإًذا  ِبَيِميِنَك  ُه  َتُخُطّ َوال  َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن كتاب  ُكْنَت  �َوَما 
َيّ  ِبَيّ اأْلُِمّ ُسوَل الَنّ ِبُعوَن الَرّ ِذيَن َيَتّ امْلُْبِطُلون�، وفي قوله تعالى: �اَلّ
جِنيل�، وقوله تعالى:  ْوَراِة َواإْلِ اَلِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِفي الَتّ
يِهْم  ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزِكّ نَي َرُسواًل ِمّ ِيّ �ُهَو اَلِّذي َبَعَث ِفي اأْلُِمّ

ِبني�. ْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمّ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َوُيَعِلّ
لقد أجاب القرآن الكرمي بنفي تعلمه �، إذ إنه ال يقرر أنه 
أمي فحسب وإنا يؤكد، بصريح العبارة أنه لم يسبق له أن قرأ 
: "بني سبحانه  القرآن أو كتب بيده، يقول ابن تيمية  كتابا قبل 
قومه  جلميع  معلوم  وه��و  واخلاصة  العامة  يعلمه  ما  حاله  من 
الذين شاهدوه متواترا عند من غاب عنه وبلغته أخباره من جميع 
الناس أنه كان أميا ال يقرأ وال يخط كتابا من الكتب املنزلة وال 
غيرها وال يقرأ شيئا مكتوبا منزال، وال غيره وال يكتب بيمينه وال 

ينسخ شيئا من كتب الناس ال املنزلة وال غيرها".
وجاء في فتح الباري حول "ما أنا بقارئ": ما نافية، إذا لو 
األخفش  عن  وإن حكي  الباء،  دخ��ول  لم يصح  استفهأّمية  كانت 
جوازه فهو شاذ، والباء زائدة لتأكيد النفي، أي ما أحسن القراءة". 
إن ما ذهب إليه "وات" تكذبه الوقائع التاريخية التي ذكرتها لنا 
� فضال عما ذكرناه  الّنبي  كتب السيرة التي تعرضت حلياة 
عليها،  غبار  ال  للعيان  بادية  وأن احلقيقة  الكرميات،  اآلي��ات  من 
فال ينكرها إال عنيد متعنت، فلقد نطقت بها حناجر املستشرقني 
أنفسهم، ومنهم "توماس كارليل" الذي عقد فصال رائعا عن هذه 
أب��دا...  أستاذ  على  دروس��ا  يتلق  لم  محمدا  "إن  فقال:  القضية، 
اخلط  يعرف  يكن  لم   � محمدا  أن  هي  احلقيقة  أن  لي  ويظهر 
والقراءة" ، فما على املستشرقني املعنيني إذن، ومن تبع نهجهم 
من بني جلدتنا سوى توسيع صدورهم، وتنوير عقولهم للقبول 

بهذه احلقيقة اجللية.
--------------------
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سعيد عبيدي
أمّية النّبي � في الفكر االستشراقي:

زيد بن ثابت: والـموسوعية  شبهات وردود
الـمعرفية )1(

ذ. عبد الصمد احسيسن

ميزة وخصائص   � الله  رس��ول  دارس��ي سيرة صحابة  على  يخفى  ال 
كل صحابي، إذ كل واحد منهم حباه الله تعالى مبيزات ميزته عن إخوانه 
وأقرانه، واشتهر بها عما سواه، ويبني هذه احلقيقة قول الرسول � كما ورد 
في سنن الترمذي وابن ماجة عن أنس مرفوعا: »أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، 
وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي 
بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل أال 
وإن لكل أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح«)قال الترمذي: 

هذا حديث حسن صحيح، رقم 3790( 
والذي أريد الوقوف عنده هنا هو زيد بن ثابت �، فهو مبقتضى هذه 
الشهادة النبوية عالم متخصص في الفرائض، وقد ورد في رواية أخرى عند 
ابن سعد في الطبقات عن أنس مرفوعا: »أفرض أمتي زيد بن ثابت«)359/2(. 
وخطب عمر � باجلابية فقال: "من كان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأت 

زيد بن ثابت" )الطبقات الكبرى 359/2(
لكن النبش في سيرة هذا العظيم يكشف لنا عن جوانب أخرى من جوانب 
العظمة واإلمامة والتفوق، وأحب في هذا املقام أن أحتدث عن املالمح التالية 

من مالمح هذه الشخصية الفذة:
- زيد وتعلم الكتابة:

 من املعلوم لدى دارسي السيرة النبوية أن بعض األسرى في بدر كان 
� من جملة  الكتابة، وقد كان زيد  أبناء الصحابة  ثمُن فدائهم هو تعليَم 
الله:  رحمه  سعد  ابن  يقول  الشريفة،  النبوية  املبادرة  هذه  من  املستفيدين 
"وكان فداء أهل بدر أربعني أوقية، فمن لم يكن عنده علم عشرة من املسلمني 

الكتابة، فكان زيد بن ثابت ممن علم" )22/2(.
- حفظه القرآن كامال:

 كان محفوظ الصحابة الكرام رضي الله عنهم من القرآن متفاوتا، وقليل 
منهم من تيسر له حفظه كامال، وزيد بن ثابت � كان من جملة هذا القليل، 
يقول أنس بن مالك �: "جمع القرآن على عهد النبي � أربعة، كلهم من 
األنصار: أبي، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد، وزيد بن ثابت" )صحيح البخاري 
رقم 3810(. وعن الشعبي قال: "جمع القرآن على عهد رسول الله � ستة نفر، 
أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت، وسعد، وأبو زيد" 

)الطبقات 356/2(.
- تعلم اللغات والترجمة للنبي �:

 ورد عن زيد بن ثابت � في سنن أبي داود قال: "أمرني رسول الله � 
فتعلمت له كتاب يهود، وقال: "إني والله ما آمن يهود على كتابي" فتعلمته، 
فلم مير بي نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا ُكتب 
إليه" )رقم 3645(. وعند ابن سعد يقول زيد �: "قال لي رسول الله �: »إنه 
يأتيني كتب من أناس ال أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب 

العبرانية أو السريانية؟ فقلت نعم. فتعلمتها في سبع عشر ليلة« )358/2(.
ال��دول��ة  رئ��ي��س  -وه���و   � النبي  ح��رص  لنا  يبينان  احل��دي��ث��ان  ه���ذان 
وإمامها- على وجود التكامل في أبناء األمة، وعدم االحتياج إلى االستعانة 
بغير املسلمني في أمور الدولة املهمة التي يجب أن تكون سرية، كما يبينان 
حاجات  كل  لتلبية  واالستعداد  الكرام،  الصحابة  من  السريعة  االستجابة 
األمة، وسد خصاصاتها، كما يبينان ذكاء زيد، وعزميته القوية، وتضحياته 
اجلسيمة، وكيف تعلم اللغة في سبع عشرة ليلة �، واستطاع أن يقرأها 

ويكتب بها.
- إمامته في العلم والفتوى والقضاء:

 إلى جانب تفوق زيد � في الفرائض، فإنه كان أيضا أنوذج العلماء 
املوسوعيني في صدر هذه األمة، فكان � ذا باع طويل في ميادين علمية 
مفتي  والفرضيني،  املقرئني  "شيخ  الله:  رحمه  الذهبي  قال  كما  فهو  شتى، 
املدينة، كاتب الوحي") سير أعالم النبالء 434/2(. وفي الطبقات ال بن سعد 
عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال: "كان الذين يفتون على عهد رسول الله 
� ثالثة نفر من املهاجرين، وثالثة من األنصار، عمر، وعثمان، وعلي، وأبي 

بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت" )350/2(.
وعن سليمان بن يسار قال: ما كان عمر وال عثمان يقدمان على زيد أحدا 

في القضاء والفتوى والفرائض. )الطبقات 359/2(.
وعن قبيصة بن ذؤيب قال: كان زيد بن ثابت مترئسا باملدينة في القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي في مقامه باملدينة. 

)نفسه 260/2(.
وعن مسروق قال: قدمت املدينة فسألت عن أصحاب النبي � فإذا زيد 

بن ثابت من الراسخني في العلم. )نفسه(.
ويقول أبو عمر ابن عبد البر في االستيعاب في معرفة األصحاب: وكانوا 

يقولون: غلب زيد بن ثابت الناس على اثنني، الفرائض والقرآن. )539/2(.
نهجهم  على  وجعلنا  وأصحابه،  ثابت  بن  زي��د  عن  تعالى  الله  فرضي 

سالكني، واحلمد لله رب العاملني.

مع ال�صادقني
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5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
إن احلمد لله نحمده ونستعينه .... 

 ، عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله
فتقوى الله هي طريُق النجاة والسالمة وسبيل 
َوَن��َذُر  َقْوا  اَتّ ِذيَن  اَلّ ي  ُنَنِجّ :}ُث��َمّ  والكرامة،  الفوز 

ا� )مرمي: 72(. نَي ِفيَها ُجِثًيّ اِلِ الَظّ

أيها املسلمون: إننا نتقلب في هذه األيام 
في نعم من الله زاخرة وخيرات عامرة، سماؤنا 
متطر، وشجرنا يثمر، وأرضنا تخضّر، فتح الله 
فعّم  السماء،  أبواب  برحمته  لنا  وتعالى  تبارك 

بخيره األرض، وانتفع العباد.
إنه ال يخفى على أحد ما حصل من الضرر 
بتأخر نزول الغيث في بداية هذا العام، مما أدى 
الاشية،  من  الكثير  وتضرر  الثمار،  ذب��ول  إل��ى 
وتعطل الكثير من الفالحني والزراع عن احلرث 
والزراعة، هذا مع جفاف قلوب الكثير من الناس 
كاد  حتى  ب��ه،  والثقة  تعالى  بالله  اإلمي���ان  م��ن 
وال��ي��أس  ال��ن��اس،  م��ن  بالكثير  يعصف  ال��ي��أس 
وديارهم  مزارعهم  في  رأوا  لا  قلوبهم  يصيب 
وما حلق مباشيتهم وممتلكاتهم، فإذا بالرحمان 
علينا   ومي���ن  رح��م��ت��ه،  ي��ن��زل  سبحانه  ال��رح��ي��م 
السماء،  فانهمرت  ملكه   خ��زائ��ن  م��ن  بالغيث 
وارتوت األرض، ولهجت قلوب العباد وألسنتهم 
باحلمد والثناء على الله ذي اجلالل واإلكرام مبا 
َدُه! وما  الله، ما أعظم ج��وُ إال  إله  هو أهله، فال 
سبحانه:  الستغيثني  غياث  يقول  عطاَءه،  أكرم 
ُل اْلَغْيَث ِمْن َبْعِد َما َقَنُطوا َوَينُشُر  }َوُهَو اَلِّذي ُيَنِزّ

ِميُد� )الشورى: 28(. َرْحَمَتُه َوُهَو اْلَوِلُيّ احْلَ

عباد الله: إن إنزال الغيث نعمة من أعظم 
عباده،  على  سبحانه  بها  ام��ن  وأجلها،  النعم 
َها  َأُيّ }َيا  سبحانه:  فقال  كتابه،  في  بها  وأش��اد 
��ِذي��َن ِمْن  ��ِذي َخَلَقُكْم َواَلّ ��ُك��ْم اَلّ ��اُس اْع��ُب��ُدوا َرَبّ ال��َنّ
ُقوَن، اَلِّذي َجَعَل َلُكْم اأَلْرَض ِفَراًشا  ُكْم َتَتّ َقْبِلُكْم َلَعَلّ
ِبِه  َفَأْخَرَج  َماًء  َماِء  الَسّ ِمْن  َوَأْنَزَل  ِبَناًء  َماَء  َوالَسّ
ِه َأنَداًدا َوَأْنُتْم  َعُلوا ِلَلّ َمَراِت ِرْزًقا َلُكْم َفال َتْ ِمْن الَثّ

َتْعَلُموَن� )البقرة: 21 - 22(.

أي��ه��ا امل��س��ل��م��ون: إن مم��ا ي��دل على عظم 
الله  ذك��ره��ا  ال��ت��ي  األوص����اف  تلك  الغيث  نعمة 
بالبركة،  ال��اء  يصف  فأحياًنا  كتابه،  في  تعالى 
سبب  بأنه  وأح��ي��اًن��ا  بالطهر،  يصفه  وأح��ي��اًن��ا 
احلياة، ونحو هذا من الصفات التي ال تليق إال 
ْلَنا  }َوَنَزّ سبحانه:  يقول  العظيمة،  النعمة  بهذه 
َماِء َماًء ُمَباَرًكا� )ق: 9(، ويقول سبحانه:  ِمْن الَسّ
َماِء َماًء َطُهوًرا� )الفرقان: 48(،  }َوَأنَزْلَنا ِمَن الَسّ
َماًء  َماِء  الَسّ ِمْن  َأن��َزَل  ُه  }َوالَلّ  : سبحانه  ويقول 
َفَأْحَيا ِبِه اأَلْرَض َبْعَد َمْوِتَها ِإَنّ ِفي َذِلَك آلَيًة ِلَقْوٍم 

َيْسَمُعون� )النحل: 65(.
إل��ى نعمة  ال��ن��اس ينظر  ول��ا ك��ان كثير م��ن 
أشياء  عن  غفلوا  فقد  مجرد  بصر  نظر  الغيث 
إلى  النظر  وه��و  القلوب،  غيث  وفاتهم  كثيرة، 
تلك النعمة بنظر البصيرة واالعتبار بهذه اآلية 
العظيمة؛ ففي هذا الغيث مواطن للعظات وآيات 
باهر  دليل  أن��ه  أب��رزه��ا  وم��ن  واالعتبار،  للتذكر 
وبياٌن قاهر على قدرة الله وعظيم أمره وجليل 
والالئكة  واجل���ن  اإلن���س  اجتمع  ل��و  سلطانه، 
إنزال قطرة غيث واحدة ما استطاعوا  وأرادوا 
أم��ًرا  أراد  إذا  تعالى  الله  لكن  ذل��ك سبيال،  إل��ى 
فإمنا يقول له: }كن فيكون�. فسبحان َمْن أمُره 
بني الكاف والنون. حيث ينشئ الولى سبحانه 

السحاب فتتراكم وتتجمع على أشكال مختلفة، 
ثم تأتي الرياح بأمره فتسوقها بأمر الله تعالى 
مكان محدد  وإلى  آخر،  بلد  دون  بلد محدد  إلى 
وفي  معلوم  بقدر  الطر  فينزل  آخ��ر،  مكان  دون 
عن  روي  العليم،  العزيز  بتقدير  معلومة  أوق��ات 
ابن مسعود � وغيره أنه قال: "ليس عام أكثر 
يشاء"،  كيف  يقسمه  الله  ولكن  ع��ام،  من  مطًرا 
فيمطر قوما، ويحرم آخرين، ورمبا كان الطر في 
البحار والقفار، وهذا معنى قوله سبحانه: }َوَلْو 
َوَلِكْن  َلَبَغْوا ِفي اأَلْرِض  ِلِعَباِدِه  ْزَق  الِرّ ُه  الَلّ َبَسَط 

ُل ِبَقَدٍر َما َيَشاُء� }الشورى: �27. ُيَنِزّ
ي��ق��ول اب���ن ال��ق��ي��م رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى وه��و 
على  السحاب  "فيرش  الطر:  ن��زول  عن  يتحدث 
األرض رًشا، ويرسله قطرات منفصلة، ال تختلط 
قطرٌة منها بأخرى، ال يتقدم متأخرها، وال يتأخر 
فتمتزج  صاحبتها  القطرة  ت��درك  وال  متقدمها، 
بها، بل تنزل كل واح��دٌة في الطريق الذي ُرسم 
قطرًة  األرض  تصيب  حتى  عنه  ت��ع��دل  ال  ل��ه��ا، 
قطرًة، قد عينت كل قطرة منها جلزء من األرض 
ال تتعداُه إلى غيره، فلو اجتمع اخللق كلهم على 
أن يخلقوا قطرًة واحدًة أو يحصوا عدد القطر 
رحمه  ق��ال  ثم  عنه"،  لعجزوا  واح��دة  في حلظة 
للعباد  رزًق��ا  سبحانه  يسوقه  كيف  "فتأمل  الله: 
رزًق��ا  يسوقه  والنمل،  وال���ذر  والطير  وال���دواب 
بجانب  الفالنية  األرض  في  الفالني  للحيوان 
احلاجة  شدة  على  إليه  فيصل  الفالني،  اجلبل 
ورب  اخلالقني  أحسن  الله  فتبارك  والعطش"، 

العالني.

نزول  اآلي��ات والعبر في  عباد الله: ومن 
ال��ط��ر أن���ه دل��ي��ل واض���ح -أي��ض��ا- ع��ل��ى ق��درت��ه 
البعث  وإث��ب��ات  ال��وت��ى  إح��ي��اء  ع��ل��ى  سبحانه 
والنشور، فالذي يحيي األرض بعد موتها بالطر 
للحياة،  مفارقتهم  بعد  الوتى  إحياء  على  ق��ادر 
َك َتَرى  يقول ربنا تبارك وتعالى : }َوِمْن آَياِتِه َأَنّ
ْت  اْهَتَزّ اْلَ��اَء  َعَلْيَها  َأنَزْلَنا  َف��ِإَذا  َخاِشَعًة  اأَلْرَض 
َعَلى  ��ُه  ِإَنّ اْلَْوَتى  ِيي  ْ َلُ َأْحَياَها  ��ِذي  اَلّ ِإَنّ  َوَرَب��ْت 
 : 39( ويقول سبحانه  َقِديٌر� )فصلت:  ُكِلّ َشْيٍء 
َياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا َفُسْقَناُه  ُه اَلِّذي َأْرَسَل الِرّ }َوالَلّ
ٍت َفَأْحَيْيَنا ِبِه اأَلْرَض َبْعَد َمْوِتَها َكَذِلَك  ِإَلى َبَلٍد َمِيّ

ُشوُر� )فاطر: 9(. الُنّ
علينا    الله  أنزله  ال��ذي  الغيث  ه��ذا  وإن 
فكُلنا  ورحمة،  تعالى  الله  من  فضل  محض  هو 
يعلُم أن بالدنا عانت من اجلفاف في بداية هذه 
السنة، وأنها تعتمد بعد الله جل وعال في كثير 
من شؤونها على مياه اآلبار والسدود واألنهار، 
فعلينا أن نقوم بشكره سبحانه على نعمته، وأن 
نستعني بها على طاعته، فإن من قام بشكر الله 
زاده الله تعالى، ومن كفر بنعمة الله حرمه الله، 
َشَكْرُتْ  َلِئْن  ��ُك��ْم  َرُبّ َن  َت���َأَذّ }وإذ   : تعالى  الله  قال 
ُكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْ ِإَنّ َعَذاِبي َلَشِديد�)إبراهيم:  أَلِزيَدَنّ

.)7
إن إنزال الطر -عباد الله- ليس بالتأكيد أن 
يكون دليل رًضا من الله عن خلقه، فها هي دول 
ليست على اإلمي��ان واإلس��الم ينزل عليها الطر 
ينزل  قد  فالطر  العام،  مدار  صباح مساء وعلى 
رحمة،  يكون  وقد  استدراًجا،  ينزل  وقد  إنعاًما، 
رحيما.  بنا  يكون  أن  ونسأله  عذاًبا.  يكون  وقد 
ولقد أهلك الله العزيز اجلبار بهذا الطر أقواًما 
متردوا على شرعه وتنكروا لهديه، قال سبحانه: 
َوَقاُلوا  َعْبَدَنا  ُبوا  َفَكَذّ ُن��وٍح  َق��ْوُم  َقْبَلُهْم  َبْت  }َكَذّ
ي َمْغُلوٌب َفاْنَتِصر،  ُه َأِنّ َمْجُنوٌن َواْزُدِجَر، َفَدَعا َرَبّ
ْرَنا  َوَفَجّ ُمْنَهِمٍر،  ��اٍء  مِبَ َماِء  الَسّ َأْب���َواَب  َفَفَتْحَنا 
ُق��ِدَر،  َق��ْد  َأْم��ٍر  َعَلى  اْلَ���اُء  َفاْلَتَقى  ُعُيوًنا  اأَلْرَض 
ِري ِبَأْعُيِنَنا  َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر، َتْ
ِمْن  َفَهْل  آَي��ًة  َتَرْكَناَها  َوَلَقْد  ُكِفَر،  َك��اَن  ِلَ��ْن  َج��َزاًء 

ِكٍر، َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َوُنُذِر� )القمر: 16-9(. ُمَدّ

اعتقاد  النعم  كفران  من  املسلمون:  أيها 
نزولها بسبب من دون الله تعالى أو تسخيرها 

البعض  يخرج  حيث  تعالى،  الله  معصية  ف��ي 
بعض  إلى  والثلوج  الطر  نزول  بعد  الناس  من 
للقيام  والنتزهات  اجلبال  وإل��ى  القريبة  ال��دن 
ومعاصيهم  منكراتهم  مصطحبني  ب��ال��رح��الت، 
م���ن أن�����واع ال��ل��ه��و ال�����رم، ي��ع��ص��ون ال��ل��ه في 
أرضه، ويستمتعون بنعمته، بل كثير من أولئك 
عن  يؤخرونها  أو  ال��ص��الة  يضيعون  ول��أس��ف 
فتيات  الفتيان  بعض  يصطحب  وق��د  وق��ت��ه��ا، 
ش��رع،  عالقة  أو  نسب  ع��الق��ات  بهن  تربطهم  ال 
للقيام  وال��ع��ازف  اآلالت  معهم  ي��أخ��ذون  ولرمبا 
بالعزف والرقص واالختالط والجون في تبرج 
الديان  للواحد  وتوقير  احتشام  وع��دم  وسفور 
فوق أرضه وحتت سمائه وهم يتمتعون بنعمه 
وآالئ����ه ال��ظ��اه��رة وال��ب��اط��ن��ة ف��ي ت��ل��ك ال��رح��الت 
وغيرها، عوض أن يشكروا الله تعالى ويحمدوه 
عظيم  في  ويتأملوا  وأص��ي��ال،  بكرة  ويسبحوه 
قدرة الله وبديع صنعه ولطفه ورحمته بعباده. 
مع العلم أن الله تبارك وتعالى ال مينع عباده من 
التمتع بطيبات احلياة الدنيا، وإمنا ينبغي أن 

يكون ذلك في إطار ما أحله الله تعالى لهم.
إليه  وتضرعوا  الله-  -عباد  الله  فاتقوا  أال 
جميعا بالدعاء وقولوا بلسان وقلب واحد اللهم 
طاعتك  على  لنا  ع��وًن��ا  علينا  أنزلته  م��ا  اجعل 
وصراطك،  هديك  على  وثباتا  لنعمتك،  وشكرا 
العظيم  الله  وأستغفر  سمعتم،  ما  أق��ول  آم��ني، 

اجلليل...

اخلطبة الثانية:
احلمد لله رب العالني، الرحمن الرحيم، وال 
عدوان إال على الظالني، والصالة والسالم على 
محمد  نبينا  الرسلني،  وخ��ات  األنبياء  أش��رف 

وعلى آله وصحبه أجمعني.

عباد الله: ثبت عن نبينا ورسولنا محمد  
� ُسَن قولية وُسَن فعلية كان يأتي بها عند 
رأى  إذا  يقول  كان  أنه  ذلك  ومن  األمطار،  نزول 
الغيث: »اللهم صيًبا نافًعا« رواه البخاري، وفي 
رواية ألبي داود »اللهم صيًبا هنيًئا«، وثبت عنه 
أيًضا � أنه قال: »مطرنا بفضل الله ورحمته« 
منه  وخشي  الطر  ن��زل  إذا  أم��ا  البخاري.  رواه 
وال  حوالينا  »اللهم   :� بقوله  فيدعو  ال��ض��رر 
علينا، اللهم على اآلكام والظراب وبطون األودية 

ومنابت الشجر«  أخرجه الشيخان.
وقت  اس��ت��غ��الل  فمنها  الفعلية  ال��س��ن  أم��ا 
العلماء  بعض  واستحب  بالدعاء،  الطر  ن��زول 
رفع اليدين حلديث: »اثنتان ال يرد فيهما الدعاء: 
احلاكم  أخرجه  الطر«   نزول  وعند  النداء،  عند 

وحسنه األلباني رحمه الله.
حتى  ال��ب��دن  بعض  كشف  يستحب  وك��ذل��ك 
في صحيح مسلم عن سعد  ثبت  الطر،  يصيبه 
بن أبي وقاص � أنه قال: كشف النبي � عن 
بعض بدنه ليصيبه الطر، وقال: »إنه حديث عهد 

بربه«، أي: حديث عهد بتخليق الله تعالى له. 

أيها املسلمون: هذه األمطار وهذه األجواء 
الباردة يجب أن تدفعنا للمزيد من الشكر والثناء 
فضله  من  يزيدنا  حتى  أهله،  هو  الله مبا  على 
وإحسانه، ويكتب لنا في مزيده الرحمة واللطف 

واحلفظ من كل مكروه.
اللهم يا ذا األسماء احلسنى والصفات العلى 
وتوفقنا  أعطيتنا  ما  في  لنا  تبارك  أن  نسألك 
من  والزيد  اإلحسان  نسألك  كما  نعمتك،  لشكر 
فضلك يا غياث الستغيثني و يا أرحم الراحمني.

نعمة نزول الغيث 
ووجوب شكرها

د. عبد اللطيف احميد

السالم آناء الليل وأوقات النوم

ذ. عبد الحميد
صدوق

� في حديثه الطويل قال:  عن القداد 
"كنا نرفع للنبي � نصيبه من اللنب فيجيء 
نائما  ي��وق��ظ  ال  تسليما  فيسلم  ال��ل��ي��ل  م��ن 
� فسلم كما  النبي  اليقظان فجاء  ويسمع 

كان يسلم" )رواه مسلم(.
كان النبي � يربي بالقدوة على اآلداب 
من  ليجعل  ال��ف��اض��ل��ة،  واألخ����الق  ال��ك��رمي��ة 
احلس،  رهيف  الظل  خفيف  إنسانا  السلم 
من  ج��وا  األم��ة  في  تنشر  التي  اآلداب  إنها 
يلتزم  السلم  تعل  التي  والنباهة،  الوعي 
احلركة  من  يناسبها  لكل ظرف وحلظة مبا 
التي تعل  النبوية  التربية  وإنها  والكالم، 
وأرهف  ذوق  أرق��ى  على  يتفتق  السلم  ذهن 

شعور في احلياة.
النبوي  التصرف  ه��ذا  ف��ي  التأمل  وإن 
احلكيم الذي أشار فيه الرسول � إلى أزكى 
الذين  عن  السلم  يبعد  ب��أن  جدير  التعاليم 

تبدلت عقولهم، واستغلقت أذهانهم.
وإننا جند في هدي النبي � ما يجعله 
واليت  احل��ي  بني  وكالمه  سالمه  في  مييز 
مبا  واح���د  ك��ل  فيخاطب  اليقظان  وال��ن��ائ��م 
يحتاجه من الرفع والخافتة، عن أبي جري 
 � الله  رس��ول  أتيت  ق��ال:   � الهجيمي 
فقلت: عليك السالم يا رسول الله، فقال: »ال 
حتية  السالم  عليك  ف��إن  السالم،  عليك  تقل 
وق��ال  وال��ت��رم��ذي  داود.  أب��و  )رواه  ال��وت��ى« 

حديث حسن صحيح. وقد سبق بطوله(.
وهذا احلديث فيه مراعاة مشاعر األحياء 
واألم��وات عند ق��راءة السالم، قال اخلطابي 
في  السنة  أن  يوهم  هذا  تعالى:  الله  رحمه 
كما  السالم،  عليك  ل��ه:  يقال  أن  اليت  حتية 
يفعله كثير من العامة وقد ثبت عن النبي � 
أنه دخل القبرة فقال: »السالم عليكم أهل دار 
قوم مؤمنني« فقدم الدعاء -أي السالم- على 
وإمنا  للميت-  األنفع  -وه��و  له  الدعو  اسم 
به  إلى ما جرت  إش��ارة  القول منه  ذلك  كان 
كانوا  إذا  األم���وات  ف��ي حتية  منهم  ال��ع��ادة 
يقدمون اسم اليت على الدعاء. وهو خالف 

األولى في اإلحسان إلى شعور اليت.
وعن أنس � أن النبي � كان إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثالثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى 
ثالثا.  عليهم  سلم  عليهم  فسلم  ق��وم  على 
رواه البخاري وهذا محمول على ما إذا كان 

اجلمع كثيرا.
ه��ك��ذا ك���ان ي��ج��ع��ل ك��الم��ه ع��ل��ى م��راح��ل 
لم  األول��ى  أن  رأى  إذا  ث��الث حتى  وطبقات 
قال  قليال،  عليها  زاد  واألذه��ان  اآلذان  تبلغ 
أبو الزناد رحمه الله تعالى: إمنا يكرر الكالم 
يفهم  ال  أن  خشي  إذا  ثالثا  والسالم  ثالثا، 

عنه، أو ال يسمع سالمه.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وفيه أن 
الثالث غاية مايقع به البيان واإلعذار به. فال 
يزيد فوق ثالث، وال يرفع فوق نفس الصوت 
تعالى:  الله  رحمه  العربي  ابن  قال  الثالث. 
والثالثة  تأكيد،  والثانية  استعالم،  األول��ى 

إعذار.
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في  النظر  منا  يحتاج  القاعدة  هذه  بيان 
مسألة الخالف من جهة إثارة األسئلة اآلتية: 
ه��ل ال��خ��الف م��ق��ص��ود ل��ذات��ه أو ه��و مجرد 
وسيلة؟ وما هو األولى لألمة هل هو تحصيل 
المصلحة  على  أف��راده��ا  وائ��ت��الف  ال��وح��دة 
العليا واجتماع كلمتها أم أن مصلحتها في 
وأحزابا  طوائف  أبنائها  وتفرق  اختالفها 
فبول  وع��دم  ومذاهبهم  بأفكارهم  وتشبثهم 
المخالف؟ ولماذا حرم الشارع بعض األنواع 
القطعيات  ف��ي  ال��خ��الف  ال��خ��الف خاصة  م��ن 
الخالف  من  الشارع  منع  ولماذا  واألص���ول؟ 
من  المعلوم  وفي  الفروع  في  القطعيات  في 
الدين بالضرورة؟ أال يدل ذلك على أن الخالف 
ليس مقصودا لذلك؟ أليس في المنع من هذا 
اختلفت  وإن  األم���ة  أن  على  دالل���ة  ال��خ��الف 
وقطعياتها  أصولها  في  تختلف  أال  فعليها 
للوحدة  رئيس  مجال  على  تبقي  أن  وعليها 
والقطعيات  األص���ول  مجال  ه��و  واالج��ت��م��اع 
والمعلوم من الدين بالضرورة، وأن الخالف 
إن حصل فال ينبغي أن يلحق هذه المجاالت 
األمة في مقتلها  فقد أصاب  إن أصابها  ألنه 
ولن تجتمع كلمة على شيء بعد ذلك؟ ثم أال 
الخالف  مساحة  تقليل  في  الشارع  فعل  يدل 
وحصرها في مجال الظنيات القابلة لتفاوت 
الشارع  األنظار دون غيرها على أن مقصود 
الحكيم توسيع دائرة االتفاق وأن غاية العباد 
أليس في األمر  إلى وح��دة األم��ة؟ ثم  القصد 
المختلف  برد  للمختلفين  الشرعي وتوجيهه 
دالل��ة   � رس��ول��ه  وسنة  الله  كتاب  إل��ى  فيه 
على توحيد األمة والحرص على وحدتها وأن 
الحكمة  وم��ا  ل��ذات��ه؟  مقصودا  ليس  الخالف 
االختالف في مساحة  تقف وراء جواز  التي 
الظنيات؟ وهل الخالف فيها فرض الزم أم هو 
مجرد ترخيص يصار إليه عند تعذر االتفاق 

واإلجماع؟
الكالم  التساؤالت نبني  انطالقا من هذه 

في هذه القاعدة على الشكل التالي:

- ك��ل اخ��ت��اف ف��ي ال��ك��ون إال وهو 
تجل للوحدة:

أجناسها  بجميع  ال��م��وج��ودات  اختالف 
وأن��واع��ه��ا وأش��خ��اص��ه��ا إن��م��ا ه��و اخ��ت��الف 
غاية  ه��و  وال  ل��ذات��ه  مقصودا  ليس  ظ��اه��ري 
ي��ط��وي وراءه حكما أخ��رى  ف��ي ذات���ه وإن��م��ا 
عديدة منها الداللة على وحدة الصانع وبديع 
صنعه ، ففي االختالف وحده تتجلى القدرة 
ال��ب��اري سبحانه صفة  ق��رن  واإلب����داع ول��ق��د 
إبداعه بتعدد المخلوقات فقال تعالى: �بديع 
السماوات واألرض� وكثيرا ما نبه الله جل 
وعال عباده إلى قدرته على خلق الموجودات 
مختلفة ومتفاوتة ومتنوعة ومتباينة للداللة 
على وحدته وتفرده بالخلق واألمر ويقول ابن 
تيمية: �المخلوقات كلها آيات للخالق والفرق 
عين  على  ت��دل  اآلي��ة  إن  والقياس  اآلي��ة  بين 
المطلوب الذي هو آية وعالمة عليه� )مجموع 

الفتاوى،1/ 48(.

فجسم الكائن الحي يتكون من مجموعة 
أنسجة متباينة،  أعضاء مختلفة، ومجموعة 
هذا  وراء  ول��ك��ن  متنوعة  خ��الي��ا  ومجموعة 

االختالف وحدة الجسم وكليته.
وع���ال���م ال��ن��ب��ات ع��ال��م م��خ��ت��ل��ف أن��واع��ا 
وأش��ك��اال وأح��ج��ام��ا وث��م��ارا ولكنه م��ع ذلك 
النوع  أف���راد  وك��ل  كلية،  وح��دة  تحت  يدخل 
وفضائل  ووح��دت��ه،  الكل  لقانون  يخضعون 
كلي  قانون  تحت  مندرجة  وأن��واع��ه  النبات 

للنباتات.

- ك����ل خ�����اف ف����ي ع���ال���م ال��ح��ي��اة 
اإلن��س��ان��ي��ة دل��ي��ل ال��ن��ق��ص واالف��ت��ق��ار 
ودل��ي��ل  وال��ت��ك��ام��ل  للتسخير  ووس��ي��ل��ة 

على وجود الكامل:
ي��ف��ي��د ال��ن��ظ��ر ف���ي ع��ال��م 

ال���م���وج���ودات ج��ام��ده��ا 
وح���ي���ه���ا، وف����ي ع��ال��م 
ك��ل  أن  اإلن�������س�������ان 
م������خ������ل������وق م���ن���ه���ا 
ن����اق����ص ف�����ي ذات�����ه 
وم��ح��ت��اج ل��آخ��ري��ن 
وم��ن غير  من جنسه 

ي��وج��د  وال  ج���ن���س���ه، 
ك����ائ����ن م���ك���ت���ف ب���ذات���ه 

عن  ومستغن  تاما  اكتفاء 
مطلقا،  اس��ت��غ��ن��اء  اآلخ���ري���ن 

على  دليل  اآلخرين  إلى  واحتياجه 
اختالف  وفي  المخلوق،  في  الذاتي  النقص 
ال��م��خ��ل��وق��ات ب��ع��ض��ه��ا ع���ن ب��ع��ض ي��ج��د كل 
مخلوق ما يكتمل به عند اآلخر، فثبت بهذا أن 
االختالف دليل نقص أوال، ووسيلة للتكامل: 
ت��ك��ام��ل االح��ت��ي��اج��ات، وت��ك��ام��ل ال��وظ��ائ��ف، 
بين  وقد  البيئي.  التوازن  لتحقيق  ووسيلة 
القرآن الكريم هذه القاعدة حينما قال تعالى: 
َك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهم  �َأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَت َربِّ
ْنَيا ۚ َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم  ِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ مَّ
َبْعًضا  َبْعُضُهم  ِخَذ  َيتَّ لِّ َدَرَج���اٍت  َبْعٍض  َف��ْوَق 
َيْجَمُعوَن�  ا  مَّ مِّ َخْيٌر  ��َك  َربِّ َوَرْحَمُت   ۚ ا  ُسْخِرّيً

)الزخرف : 32(.
���ِذي  ��ُه الَّ وق���ال ت��ع��ال��ى: �ال��لَّ

ِلَتْجِرَي  اْل��َب��ْح��َر  َل��ُك��ُم  ��َر  َس��خَّ
اْل����ُف����ْل����ُك ِف����ي����ِه ِب�����َأْم�����ِرِه 

َفْضِلِه  ِم��ْن  َوِل��َت��ْب��َت��ُغ��وا 
��ُك��ْم َت���ْش���ُك���ُروَن،  َوَل��َع��لَّ
���َر َل��ُك��ْم َم��ا ِفي  َوَس���خَّ
��َم��اَواِت َوَم���ا ِفي  ال��سَّ
ِمْنُه  َجِميًعا  اأْلَْرِض 

ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت ِلَقْوٍم 
ُروَن�ۚ)11(.  َيَتَفكَّ

أن  ب�����ه�����ذا  ف����ث����ب����ت 
اخ��ت��الف ال��م��وج��ودات إنما 

لتكاملها،  وس��ي��ل��ة  م��ج��رد  ه���و 
ووس��ي��ل��ة االس���ت���دالل ب��ه��ا ع��ل��ى وج���ود 

وجوده.  على  الدالة  آياته  من  وأنها  الكامل، 
ل���ذا ف��ك��ل اخ��ت��الف ع���اد ع��ل��ى غ��اي��ة التكامل 
على  ع��اد  اختالف  وك��ل  باطل،  فهو  بالتآكل 
أصل التوحيد بالنفي فهو باطل مثل دعوى 
وجود آلهة متعددة، وكل خالف ناقض كمال 

الصانع فهو باطل.

- االختاف وسيلة للعمران:
العنصرين  على  قائم  البشري  العمران 
ال���م���ادي وال���ب���ش���ري: )ال���ك���ون وم���ا ف��ي��ه من 
موجودات + اإلنسان( وال يصح االستخالف 
الذوات  اختالف  هناك  يكن  لم  إذا  والتعمير 

والكيفيات  ال��ك��م��ي��ات  اخ��ت��الف  وال��ص��ف��ات، 
االختالف  فكل مظاهر  لذلك  أنواعا ومقادير، 
وأنواعه بين عالم الموجودات وعالم اإلنسان 
إنما هو وسيلة داخلة في التسخير؛ تسخيرها 
لإلنسان المكلف باإلعمار واالستخالف. وكل 
إنما  اإلن��س��ان  االخ��ت��الف داخ��ل عالم  مظاهر 
في  للتدافع  ووس��ي��ل��ة  ل��إلع��م��ار،  وسيلة  ه��و 
االبتالء  فيه  يكون  ال  ال��ذي  البشري  العمران 
والتدافع  االختالف  يكن  لم  إذا  باالستخالف 
قوال  وجهال،  علما  وع��دال،  ظلما  الناس:  بين 

وفعال، طبعا وشرعا، وامتثاال وعصيانا...
االختالف مجرد وسيلة  أن  وهكذا يظهر 
إلغناء الحياة وتنويع الخير الالزم للعمران، 
وإذا تعدى هذه الوظيفة ليصير هادما لألصل 
صار باطال واقتضى األمر االحتكام 
إل��ى األص���ول، وف��ي ه��ذا يقول 
اإلمام الشاطبي: »كل تكملة 
ف��ل��ه��ا -م�����ن ح���ي���ث ه��ي 
ت��ك��م��ل��ة- ش�����رط، وه��و 
اعتبارها  يعود  ال  أن 
على األصل باإلبطال، 
تكملة  ك���ل  أن  وذل����ك 
ي���ف���ض���ي اع���ت���ب���اره���ا 
إل�����ى رف�����ض أص��ل��ه��ا؛ 
ف���ال ي��ص��ح اش��ت��راط��ه��ا 
ع��ن��د ذل����ك« )ال��م��واف��ق��ات: 
كتاب المقاصد: القسم األول 
في  األول  النوع  الشارع:  مقاصد 
الشريعة:  وض��ع  ف��ي  ال��ش��ارع  قصد  بيان 
يعود  ال  أن  تكملة  كل  شرط  الثالثة  المسألة 

اعتبارها على األصل باإلبطال(.
وح���اص���ل األم����ر أن االخ���ت���الف وس��ي��ل��ة 
لإلعمار وليس للدمار، وكل اختالف أدى إلى 
تنازع وأفضى إلى نقض أصل التعمير فهو 

مردود وال أصل له.

- االختاف وسيلة للمعرفة: 
ركب الباري جل وعال العقل البشري على 
اإلدراك والمعرفة، إدراك خواص الموجودات 
بينها سببا  االخ��ت��الف  وأع��راض��ه��ا، وج��ع��ل 
تختلف  لم  ولو  وتمايزها؛  لمعرفتها 
ولما حصلت  اإلدراك  أمكن  لما 
ال����م����ع����رف����ة، ل����ذل����ك ق���ي���ل: 
»بضدها تتمايز األشياء« 
درج��ات  أقصى  وال��ض��د 
قيل:  ف��ل��و  االخ���ت���الف، 
تتمايز  »ب��اخ��ت��الف��ه��ا 
األش�����ي�����اء« ل���ص���ح إذ 
من  ن��س��ب��ة  أدن�����ى  أن 
ال��ت��غ��اي��ر واالخ���ت���الف 
إلثبات  كافيا  والتفاوت 
االختالف وثبوت المعرفة، 
ول��و ك��ان��ت ال��م��وج��ودات على 
هيئة واحدة لما تميزت ولما كانت 
فالمعرفة مستحيلة  وت��درك.  قابلة ألن تعرف 
ب���دون ال��ف��روق واالخ��ت��الف��ات ب��ي��ن األش��ي��اء 
والموجودات. وبهذا صح أيضا أن االختالف 

ليس إال وسيلة لغيره.

- االختاف وسيلة للتعارف:
وسيلة  ال��م��خ��ل��وق��ات  اخ��ت��الف  ك���ان  إذا 
ل��ل��م��ع��رف��ة، ف��االخ��ت��الف ب��ي��ن ال��ن��اس وسيلة 
مقتضى  وه����و  ب��ع��ض��ا  ب��ع��ض��ه��م  ل��م��ع��رف��ة 
»التعارف«؛ فلو لم يخلقهم الله تبارك وتعالى 
مختلفين أجساما وألوانا وأحجاما وطبائع 
وعقوال وقدرات... لما أمكن لواحد أن يعرف 
اآلخر، وال أن يحصل التمايز والتعارف، وقد 

على خصائص خاصة  األشياء  الخالق  ركب 
بكل شيء وبكل مخلوق تعتبر »َعْرَفه« وسمته 
فيه  بل جعل  غيره،  عن  له  المميزة  وعالمته 
سماٍت متعددًة وصفاٍت متفاوتًة في التعريف 
سبحانه  الحق  نبه  لذلك  عليه.  وال��دالل��ة  به 
ا  ِإنَّ اُس  النَّ َها  َأيُّ �َيا  فقال:  المسألة  هذه  إلى 
ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَك��ٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم 
ِه َأْتَقاُكْم  َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
ذكر  »من  الناس  فخْلُق  َخِبيٌر�؛  َعِليٌم  َه  اللَّ ِإنَّ 
وأن���ث���ى« ف��ي��ه إش����ارة إل���ى اخ��ت��الف صفات 
»شعوبا  وَجْعُلهم  واألنوثة،  الذكورة  جنسي 
وقبائل« فيه إشارة إلى اختالف الخصائص 
الجغرافية  العوامل  إل��ى  الراجعة  البشرية 
واالج���ت���م���اع���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ح��ض��اري��ة 
والتاريخية التي تسم كل شعب وتخص كل 
الجنس  في  الفطرية  الخصائص  وبهذه  أمة 
الشعوب  بين  المتمايزة  الثقافية  والصفات 

صار التعارف ممكنا.
والنتيجة من هذا أن اختالف الموجودات 
إنما هو وسيلة للتعارف وليس للتناكر، وكل 
اختالف أدى إلى نقيض هذا األصل كان غير 

معتبر.

- االختاف وسيلة لابتاء: 
إذ لو كان الناس كلهم على شاكلة واحدة، 
ولو كان الخلق كله واحدا لما أمكن تسخير، 
ولما أمكن تكليف، ومن ثم لما امكن ابتالء، 
فاختالف الناس أساسا اختالف من مقاصده 

االبتالء واالختبار: 
يِّب�  الطَّ ِم���َن  اْل��َخ��ِب��ي��َث  ��ُه  ال��لَّ �ِلَيِميَز   •

)األنفال: 37(.
• �َوَج���َع���ْل���َن���ا َب��ْع��َض��ُك��ْم ِل��َب��ْع��ٍض ِف��ْت��َن��ًة 

َأَتْصِبُرون� )الفرقان: 20(.
)محمد:  ِبَبْعٍض�  َبْعَضُكم  َيْبُلَو  لِّ �َوَلِكن   •

.)4
من  أش��ك��اال  مختلفين  ال��ن��اس  فخلق  إذن 
االخ���ت���الف وال��ت��ب��اي��ن ل��ي��س غ��اي��ة ف��ي ذات��ه 
واالختبار..  لالبتالء  وسيلة  مجرد  هو  إنما 
َأَت��ْص��ِب��ُروَن  ِفْتَنًة  ِلَبْعٍض  َبْعَضُكْم  �َوَجَعْلَنا 

َك َبِصيرا�. َوَكاَن َربُّ

ل��ل��ج��م��ال  - االخ�����ت�����اف وس���ي���ل���ة 
واإلحساس بالجمال:

التي  الجمالية  القيمة  في  عاقل  يشك  ال 
الجمال  إضفاء  واالختالف  التنوع  يضفيها 
على األش��ي��اء وال��م��وج��ودات، وال يشك عاقل 
لوحة  أجمل  ب��أن  القول  في  للجمال  متذوق 
ذاته،  الوجود  لوحة  الوجود هي  في  رسمت 
ول���م ت��ك��ن أج��م��ل إال ل��ك��ون��ه��ا اح��ت��م��ل��ت على 
تناسق بديع األلوان والموجودات واألشكال 
لم يكن هناك اختالف  لو  والهيئات... ولذلك 
به.  اإلح��س��اس  وال  الجمال  ت��ذوق  أمكن  لما 

صنع الله الذي أتقن كل شيء.
ف��ال��ج��م��ال ه��و غ��اي��ة خ��ل��ق ال��م��وج��ودات 
مقصودا  ليس  فاختالفها  وبالتالي  مختلفة، 

لذاته.
وع��ل��ي��ه ف��اخ��ت��الف��ات ال��ن��اس ك��ل ال��ن��اس 

ينبغي أن تتأطر ضمن هاتين الحقيقتين: 
1 - اختالف األكوان دليل وحدة المكون 

وتفرده باأللوهية والعبادة.
العمران  إلى  دليل  الناس  واختالف   -  2
الناس  باجتماع  إال  يصلح  ال  ال��ذي  الصالح 
على اإلقرار بالخالق إلها واحدا وما يتبع ذلك 
من الدخول في سلك الطاعة والشكر اختيارا 

كما هو حاصل اضطرارا.

يتبع

قواعد 
في  االختالف 

واالئتالف
2

الطيب بن المختار الوزاني
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ن  إ
اختاف املوجودات 

وسيلة  مجرد  هو  إمنا 
بها  االستدالل  ووسيلة  لتكاملها، 

آياته  من  وأنها  الكامل،  وجود  على 
الدالة على وجوده. لذا فكل اختاف 
عاد على غاية التكامل بالتآكل فهو 

على  عاد  اختاف  وكل  باطل، 
أصل التوحيد بالنفي فهو 

باطل

كل 
مظاهر االختاف 

إمنا  اإلنسان  عالم  داخل 
ووسيلة  لإلعمار،  وسيلة  هو 

البشري  العمران  في  للتدافع 
االبتاء  فيه  يكون  ال  الذي 

يكن  لم  إذا  باالستخاف 
االختاف والتدافع بني 

الناس

اخلالف مجرد وسيلة وليس غاية في ذاته
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هاديا  ليكون  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  كتابه  سبحانه  ال��ل��ه  أن���زل 
الرشاد  سبيل  لهم  وينير  بخالقهم  يعرفهم  لهم  ودليال  للناس 
المعاني واالعتبار  للتدبر وتأمل  المحكمة مجاال  آياته  باسطا 
فيه  والنظر  تدبره  إلى  ربنا  دعانا  ولذلك  واألمثال،  بالقصص 
بعين البصيرة، قال تعالى: �كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته وليتذكر أولو األلباب� )سورة ص: 29(. وعاب على أقوام 
تخليهم عن القيام بهذا األمر وإغفالهم للتفكر والتدبر في كتابه 
فقال: �أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها� )محمد: 24(.
انطالقا من هذه األوامر اإللهية، واستثمارا ألوقات مباركة 
من شهر رمضان الفائت، يسر الله لكاتب هذه السطور تقييد 
بعض ما فتح الله به من الخواطر والتأمالت في تدبر كتاب الله 
تعالى، وذلك بتدوين ما أثمره النظر والتفكر في معاني اآليات 
بشكل يومي وفي سطور معدودة موجزة تجنبا لإلكثار وطلبا 
الحصيلة،  ه��ذه  في  القراء  أش��رك  أن  فأحببت  الفكرة،  لتركيز 
آمال من العلي القدير أن يتقبلها عنده استجابة ألمره بالتدبر 
وتدبرا  تالوة  بالقرآن  التخلق  أهل  من  فنكون  علينا  يمن  وأن 

وسلوكا..
1 - حينما تتدبر سورة الفاتحة تجد أنها جمعت عصارة 
الصالة  وفاتحة  الكتاب  فاتحة  فهي  أم���ره:  وخ��اص��ة  ال��دي��ن 
بالله وأسمائه وتعلمك  تعرفك  للدين،  الصحيح  الفهم  وفاتحة 
�إياك  آية  ففي  قلبها وجوهرها  أما  الدين،  يوم  اآلخر،  باليوم 
المستقيم  الصراط  على  تدلك  وأخيرا  نستعين�.  وإي��اك  نعبد 
مع التحذير من طريقين منحرفين: طريق من عرف الحق وحاد 
عنه وهم المغضوب عليهم، وطريق من ضل عن الحق وتاه في 

الباطل.
فاللهم عرفنا الحق واجعلنا من أهله..

أننا  الكريم،  ال��ق��رآن  س��ور  بين  التناسب  لطيف  م��ن   -  2
لما طلبنا من ربنا سبحانه الهداية إلى الصراط المستقيم في 
وهي  تليها،  التي  السورة  مطلع  في  الجواب  جاءنا  الفاتحة، 
الكتاب ال ريب فيه هدى  �ذلك  الله تعالى:  البقرة بقول  سورة 
المستقيم  الصراط  تفاصيل  أن  على  سبحانه  فدلنا  للمتقين� 
عالمات  لنا  وبين  القرآن،  هو  ال��ذي  الكتاب  هذا  في  موجودة 
بالغيب  �الذين يومنون  الهدى بقوله:  السالكين درب  المتقين 
بما  يومنون  والذين  ينفقون  رزقنهم  ومما  الصلوة  ويقيمون 
أن���زل م��ن قبلك وب��االخ��رة ه��م يوقنون� فمن  إل��ي��ك وم��ا  أن���زل 
استجمع ذلك وقام به حصل مقصوده من الهداية إلى الصراط 
المستقيم وشهد له الرب بذلك حيث قال: �أولئك على هدى من 

ربهم وأولئك هم المفلحون�.
3 - يدلنا قول الله تعالى في سورة البقرة اآلية 35: �وقلنا 
ي��آدم اسكن أنت وزوج��ك الجنة وكال منها رغ��دا حيث شئتما 
وال تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين� على سعة رحمة 
الله باإلنسان، وعلى أن حجم المحظور والممنوع في الشريعة 
مقارنة بما هو مباح ومسموح به، كحجم الشجرة المحظورة 

بالنسبة إلى الجنة المسموح بتناول ما فيها والتمتع به.
أعظم  عند  متأما  يقف  أال  القرآن  لمتدبر  يمكن  ال   -  4
آية فيه، وهي آية الكرسي )البقرة: 254 ( حيث أروع وأجمع 
وصف للذات اإللهية بذكر عظمة الله وجالله وشمول سلطانه. 

يقول الحق سبحانه: 
�الله ال إله إال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما 
في السموات وما في األرض من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون بشيء من علمه إال 
حفظهما  يئوده  وال  واألرض  السموات  كرسيه  وسع  شاء  بما 

وهو العلي العظيم�. 
أسمائه  بعظيم  تعالى  الله  ذك��ر  فيها  التي  اآلي��ة  وب��ك��ون 
وجليل صفاته، هي أعظم آية في القرآن الكريم، تدرك أن أعظم 
مقصود لهذا الكتاب هو أن يعرفنا بربنا ويدلنا عليه، وأن كل ما 
عدا ذلك خادم لهذا المقصد العظيم وتابع له، كما تدرك تعسف 
وتنطع ما وقعت فيه طوائف من الناس عدلوا عن هذه البساطة 
وهذا الجمال في التعريف بالحق سبحانه إلى تعقيدات كالمية 
بالله وإيمانا بألوهيته بقدر  لم تنتج معرفة  وتعمقات متكلفة 
ما أنتجت مقوالت نظرية ال يصل إلى القلوب شيء من آثارها.

لن نعرف الله، إال بكالم الله.
5 - رب قد علمنا أنه ال راد لحكمك، إذ قلت في كتابك: �ال 
أن  ياربنا  الغي�. فنسألك  الرشد من  تبين  قد  الدين  إكراه في 
تصرف قلوبنا إلى سبيل الرشد وتمن علينا بواليتك فتخرجنا 
والتعلق  نور معرفتك وذكرك  إلى  والغفلة  الجهالة  من ظلمات 

بحبك وقربك ..
6 - قال تعالى في سورة آل عمران اآلية 163: �هم درجات 

عند الله والله بصير بما يعملون�.
لئن عظم محل الضيافة وهي الدرجات الرفيعة التي جعلها 
الله لمن اتبع رضوانه ، فإن األعظم واألجل أن تنسب الدرجات 

إلى خير مضيف وهو الله مالك الملك سبحانه.
من  عندك  وتجعلنا  منك  تقربنا  درج��ات  تحرمنا  ال  فاللهم 

المكرمين.

7 - دعوة للتفكر:
يقول ربنا : �إن في خلق السماوات واألرض واختالف 
قياما  الله  يذكرون  الذين  األلباب  ألول��ي  آلي��ات  والنهار  الليل 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات واألرض 
ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار� )آل عمران: 

.)190-192
إذا كان اإلنسان قديما قد عرف الله بفطرته السليمة مستدال 
بمشاهداته فيما أتيح له من محيطه المنظور، كما عبر عن ذلك 
األعرابي البسيط بقوله: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، 
وبحار ذات أمواج، أال يدل ذلك على الخالق العظيم؟ فإننا اليوم 
الله المبثوثة في اآلفاق  أجدر أن نتوسع في التفكر في آيات 

لنتعرف على عظمته وقدرته..
فهذه األرض التي نقف عليها هي جزء صغير في مجموعة 
من  يقرب  ما  تضم  التي  التبانة  درب  لمجرة  تنتمي  شمسية 
 400 من  مجموعة  إل��ى  تضاف  النجوم،  من  ونصف  مليارين 
مليار مجرة، وكل ذلك ال يشكل سوى %1 من الكون الذي أتيحت 
لنا معرفته، بينما تبقى %90 من الكون مادة مجهولة بالنسبة 
لنا ونحن في عصر الفضاء، مما يعرفنا بقدرنا وأن هذه األرض 
التي نحيا عليها ليست سوى حبة من حبات الرمال في هذا 

الكون الشاسع.
ك��ان من أول��ي األلباب أن يديم ذك��ر خالق هذا  ح��ري بمن 
واألرض  السماوات  في خلق  ويتفكر  أحواله  في سائر  الكون 
ما  �ربنا  الحتمية:  النتيجة  إلى  ليخلص  االعتبار  على سبيل 
خلقت هذا باطال سبحانك� فليس األمر عبثا وال العاقبة سدى، 
وعليه فال ملجأ من الله إال إليه، وله يرفع الدعاء: �فقنا عذاب 

النار�.
اللهم اجعلنا من أولي األلباب، ووفقنا لذكرك ودعائك يارب 

األرباب.
األلباب  أول��ي  لسان  على  الكريم  القرآن  في  ورد  - مما   8

الذين يتفكرون في خلق السماوات واألرض: 
بربكم  آمنوا  أن  لإليمان  ينادي  مناديا  إننا سمعنا  �ربنا 
مع  وتوفنا  سيئاتنا  عنا  وكفر  ذنوبنا  لنا  فاغفر  ربنا  فآمنا 

األبرار� )آل عمران: 193(.
مادام التفكر في آيات الله قائما، فسيظل أولو األلباب على 
رسول  وهو  األول  المنادي  كان  وإن  والمنهج،  المنوال  نفس 
الله � قد رحل عن هذه الدار، فقد بقي بيننا المنادي الدائم 
وهو كتاب الله المنزل على رسوله، القرآن الكريم، يؤدي نفس 
وأحسن  آمن  لمن  الله  وعد  ويبسط  لإليمان  ينادي  الوظيفة: 

عمال.
ربنا قد سمعنا مناديك فآمنا.

قول  الطريق،  عامات  لنا  ويبين  بصائرنا  ينير  مما   -  9
الحق سبحانه وتعالى: 

�والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا ميال عظيما� )النساء: 27(.

ليطهر  الله  شرعه  ال��ذي  الحق  طريق  طريقان:  هما  إنما 
عباده من اآلثام ويتوب عليهم، وطريق الشيطان وأعوانه من 
الفسقة والفجرة الذين يريدون لعباد الله أن يميلوا عن طريق 
الحق باتباع الشهوات واالنغماس فيها، حتى يكونوا مثلهم في 
الفسق والفجور، مثلما يريد الشيطان أن يغوي أكبر عدد من 
بني آدم ليشاركوه سوء العاقبة: �قال رب بما أغويتني ألزينن 
لهم في األرض وألغوينهم أجمعين إال عبادك منهم المخلصين� 
10 - كتب الله على من قبلنا تحريم قتل النفس وضرورة 
المحافظة عليها، وهو شرع لنا أنزل الله في شأنه قرآنا يتلى، 
فقال تعالى: �من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا� )سورة المائدة : 34(. 
وإذا كان إلحياء نفس واحدة بالمحافظة عليها فضل عظيم 
ه بإحياء الناس جميعا، وهي حياة محدودة بعمر قصير  مَشبَّ
إحياءها  يديه  على  الله  أج��رى  بمن  بالنا  فما  محتوم،  وأج��ل 
الحياة األبدية، وذلك بدعوتها إلى اإليمان وهدايتها إلى طريق 
الحق و الخير، فتلك والله هي الحياة الحقيقية بنص القرآن 
الذي قرأنا فيه: �يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم� )األنفال : 24(. ويكفي أن نعلم أن الفرق بين 
ذكر الله والغفلة عنه، كالفرق بين الحياة والموت، أخبر بذلك 
النبي المصطفى � بقوله: »مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر 

ربه، مثل الحي والميت« )متفق عليه(.
واجعلنا  بذكرك،  قلوبنا  أح��ي  اللهم 

سببا لحياة عبادك.

ذ. أنور الحمدوني

خواطر يف تدبر القرآن الكريم
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قائم على  المنهج في اإلسالم 
القسمات  واض��ح  معرفي  نموذج 
بين  ل��ه  ال��م��ع��ال��م، ال نظير  م��ح��دد 
ال��ن��م��اذج ال��م��ع��رف��ي��ة ف��ي األدي����ان 
األرضية،  المذاهب  أو  المحرفة، 
وه����ذا ال���ن���م���وذج ال��م��ع��رف��ي ه��و: 
الرؤية الكلية  اإلسالمية  الشاملة 
تجلت  واألش��ي��اء،  الحقائق  لكافة 
في المفاهيم العقدية التي أجابت 
الكبرى  اإلنسان  أسئلة  عن  بحق 
وحول  والمخلوق،  الخالق  ح��ول 
الحياة والمصير، وحول الوظيفة 
وال��م��ن��ه��اج، ف��ع��رف ال��م��س��ل��م من 
خاللها من هو، ومن خلقه، ولماذا 
خلق، وما مصيره، ثم عرف عالقته 
بهذا الخالق العظيم، وأدرك دوره 
ف��ي رح��ل��ة ال��ح��ي��اة، وأج����اب ه��ذا 
الفلسفة  أسئلة  كافة  عن  النموذج 
ال��ت��ي ض��ل ال��ف��الس��ف��ة ك��ث��ي��را في 

الجواب عنها.
وم�����ن ه���ن���ا ام���ت���ل���ك ال��م��س��ل��م 
األج���وب���ة ال��رئ��ي��س��ة ال��ت��ي شكلت 
في  للمنهجية  ال��ك��ب��رى  ال��م��الم��ح 
ما  حياته، فعلم أن الله خالقه: �إنِّ
ُيَؤلِّه  ولم   ،)98 )ط��ه:  الَّله�  ِإلُهُكُم 
العقل؛ ألنه علم أنه إحدى الجوارح 
القاصرة التي تنتهي إلى حد كما 
وغيرهما  والسمع  البصر  ينتهي 
إلى حد، وعلم أن مقامه أمام هذا 
�َيا  العبودية:  مقام  ه��و  الخالق 
وأن   ،)16 )الزمر:  قون�  فاتَّ ِعَباِد 
ووظيفته:  صفته  ه��ي  ال��ع��ب��ودي��ة 
ن�����َس ِإالَّ  ِ ��ُت الإْ��ِج��نَّ َواإلإْ �َوَم���ا َخ��َل��قإْ
وعرف  )الذاريات:56(،  ُبُدوِن�  ِلَيعإْ
المخلوقات:  ب��ي��ن  مكانته  ك��ذل��ك 
َوَحَملإَْناُهمإْ  آَدَم  َبِني  َنا  مإْ َكرَّ �َوَلَقدإْ 
َن  ��َن��اُه��م مِّ ��ِر َوَرَزقإْ ِف��ي الإْ��َب��رِّ َوالإْ��َب��حإْ
نإْ  مَّ لإَْناُهمإْ َعَلى َكِثيٍر مِّ َباِت َوَفضَّ يِّ الطَّ
 .)70 )اإلس���راء:  َتفإِْضياًل�  َنا  َخَلقإْ
وَفِهم أن الكون مخلوق مسخر له 
ُه  �اللَّ التكليف:  على  به  ليستعين 
��ِرَي  ��َر ِل��َت��جإْ ��َر َل��ُك��ُم الإْ��َب��حإْ ���ِذي س��خَّ الَّ
ِمن  َتُغوا  َوِلَتبإْ ��ِرِه  ِب��َأمإْ ِفيِه  الإْ��ُف��لإْ��ُك 
َر َلُكم  ُكُروَن. َوَسخَّ ُكمإْ َتشإْ ِلِه َوَلَعلَّ َفضإْ
َرإِْض  األإْ ِفي  َوَما  َماَواِت  السَّ ِفي  ا  مَّ
��ُه ِإنَّ ِف��ي َذِل����َك آَلَي���اٍت  ��نإْ َج��ِم��ي��ًع��ا مِّ
ُروَن�)الجاثية:13-12(.  َيَتَفكَّ ٍم  َقوإْ لَّ
ال��ح��الل  ط��ل��ب  ع��ل��ي��ه  أن  وأدرك 
كل  الخبيث من  الطيب، واجتناب 
ويحرم  الطيبات  لهم  �يحل  شيء 
)األعراف:157(،  الخبائث�  عليهم 
واك���ت���م���ل���ت ل���دي���ه ك���ذل���ك م��ع��ال��م 
المنهجية الراشدة بعيدا عن التيه 
الفكري فعرف أنه ال بد وأن يعيش 
وف���ق ش��ري��ع��ة رب��ان��ي��ة ب��ع��ي��دا عن 
َعَلى  َجَعلإَْناَك  �ُثمَّ  والتيه  الخبط 
ِبعإْ  َها َواَل َتتَّ ِبعإْ ِر َفاتَّ َمإْ َن األإْ َشِريَعٍة مِّ
َلُموَن� )الجاثية:  ِذيَن اَل َيعإْ َواء الَّ َأهإْ
18( ثم فهم أن من مقاصد وجوده 
اإلعمار ال اإلفساد �هو أنشأكم من 
فيها�)هود:  واستعمركم  األرض 
ال��ف��س��اد�  ي��ح��ب  ال  �وال���ل���ه   )61

خالل  م��ن  وتعلم   ،)205 )ال��ب��ق��رة: 
إخ��وة  جميعا  ال��ن��اس  أن  المنهج 
ِمن  �أنَشَأُكم  في األصل اإلنساني 
وفهم   ،)1 )النساء:  َواِحدة�  َنفٍس 
أن  »ل��و  االنتماء  ف��وق  العدالة  أن 
لقطعت  محمد سرقت  بنت  فاطمة 
كان  ث��م  م��س��ل��م(،  ي��ده��ا« )صحيح 
ذل��ك  عينيه  ب��ي��ن  دائ��م��ا  ح��اض��را 
��ك  ربِّ إل��ى  �إنَّ  المحتوم  المصير 
لكل  8(، وهناك  )العلق:  جعى�  الرُّ
الجنة  ف��ي  �فريق  ج���زاؤه:  سعي 
وفريق في السعير� )الشورى: 7( 
أعماله،  وه��ذب  تصرفاته  فضبط 
الدار  في  األب��دي  للخلود  واستعد 

اآلخرة.
الكلية  الرؤية  معالم  هي  تلك 
ال���ت���ي ش��ك��ل��ت ن��م��وذج��ا م��ع��رف��ي��ا 
وفكره،  المسلم  عقل  رتب  راش��دا، 
ون��ظ��م ح��رك��ات��ه وس��ك��ن��ات��ه، وح��دد 
مقاصده وغاياته، وهذب من طبعه 

وعاداته، وأصلح دنياه وآخرته.
التفكير  ع��ل��ى  ق����ادرا  ف��أص��ب��ح 
المنهجي،  وال��ع��م��ل  ال��م��ن��ه��ج��ي، 
وال���ب���ن���اء ال��م��ن��ه��ج��ي، وال���خ���الف 
شؤونه،  كل  في  وهكذا  المنهجي 
فغدت حياته نورًا على نور ألنها 
منبثقة من النور، وقد اجتمع لدى 
المسلم نور الوحي الذي آمن به، 
عليها،  حافظ  التي  الفطرة  ون��ور 
له. ونور العقل الذي احترمه وشغَّ

وبهذا كله أصبح المسلم على 
بصيرة باآلتي:

> م��ع��رف��ة ال���خ���ال���ق ال��ع��ظ��ي��م 

سبحانه وتعالى.
الحياة،  م��ن  الغاية  معرفة   <

وحقيقة  ف��ي��ه��ا،  ال��ع��ي��ش  وم��ن��ه��ج 
الحياة التي تليها.

> االل����ت����زام ب��م��ن��ه��ج ال��خ��ال��ق 

ف��ي ال��ح��الل وال���ح���رام ب��ع��ي��دا عن 
والتشريعات  الشخصية،  األه��واء 

والتحكمات البشرية.
مع  التعامل  ط��رائ��ق  معرفة   <

فالظواهر  حوله،  وم��ا  حوله،  من 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��م��ظ��اه��ر ال��ك��ون��ي��ة 
حوله  والبشر  آلهة،  ال  مخلوقات 
إخوانه ال أع��داؤه، واألخوة إن لم 

تكن في الدين ففي اإلنسانية.
ظ��ل  ف�����ي  ال���م���س���ل���م  أدرك   <

رؤي���ت���ه ال��ك��ل��ي��ة اإلس���الم���ي���ة، أو 
أن  اإلس��الم��ي  المعرفي  ن��م��وذج��ه 
م���ا ي��خ��ال��ف ه���ذه ال��م��ن��ه��ج��ي��ة من 
عبث  ونظريات  وتوجهات  أفكار 
م���ح���ض، وض������الل م���ح���ض، ف��ل��م 
الغربية  المدنية  ب��أض��واء  ينبهر 
الشارد أهلها عن الله تعالى، ولم 
تدهشه تلك النظريات التي دمرت 
الهداية،  معاني  وأفقدته  اإلنسان 
وال��ح��داث��ة  العلمنة  ن��ظ��ري��ات  م��ن 
وما بعدها، وسائر هذه الضالالت 
إال  الحق  بعد  �فماذا  واألب��اط��ي��ل 

الضالل�.
والحمد لله أوال وآخرا.

الرؤية الكلية اإلسالمية 
وصناعة املنهجية
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د. أحمد زايد
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موجة  ضد  بنجلون  الطاهر  ثار  عندما 
تربط  الفصحى  العربية  أن  معتبرا  التلهيج 
االهتمام  إلى  وداعيا  العربي  بعمقه  املغرب 
كان  أمام اإلجنليزية  الباب  فتح  بتعليمها مع 
استعادة  اآلن  يعيش  املغرب  أن  جيدا  يعي 
كاملة لزمن االستعمار بكل مقوماته السياسية 
مغرب  يشهد  لم  إذ  واللغوية.  واالقتصادية 
واالنصياع  االستيالب  من  فترة   56 بعد  ما 
يشهده  ما  الفرنسي  للسيد  التامة  واملبايعة 
اآلن، ألسباب عديدة منها ترهل جدار املمانعة 
االستراتيجية  الرؤية  وغياب  الدولة  في 
لوجود الوطن واألمة التي كانت حاضرة على 

الدوام عند سادة القرار السياسي. 
التعليم  فرنسة  حول  النقاش  عاد  إذ   
الوزاري  املجلس  عقب  الساحة  إلى  املغربي 
استعمال  عن  حتدث  والذي  بالعيون  املنعقد 
بني  واملوازنة  التدريس  في  األجنبية  اللغات 
الوطنية.  الهوية  على  واحملافظة  االنفتاح 
وككل البالغات الصادرة تستغل في التأويالت 
اإليديولوجية واحلزبية التي ترى فيه انتصارا 
جلهة على أخرى. لكن البالغ / املوقف يطرح 
لفيلق  انتصار  هو  هل  األسئلة:  من  العديد 
وراء  ومتخفيا  منتشيا  خرج  الذي  الفرنسة 
املؤسسة امللكية والذي دفع العديد من املنابر 
اإلعالمية إلى احلديث عن نهاية التعريب في 
املغرب؟ وهل مصادفة أن يصدر القرار املتعلق 

عن  احلديث  صفحة  نفس  في  التدريس  بلغة 
أسندت  ولم  الدينية؟  التربية  مناهج  تغيير 
عملية تغيير مناهج التربية الدينية لوزيرين لم 
يخرجا من رحم اإلرادة الشعبية واالستشارة 
كما  النقاش  انتهى  فعال  وهل  الدميقراطية؟ 

يزعم ويحلم وزير التعليم؟
 قد يسارع القارئ للحدث لتأويله على أنه 
وقد  ثقافية،  بحموالت  حزبي  سياسي  صراع 
اختار  الذي  للتحكم  عودة  فيه  البعض  يرى 
لإلجهاز  العام  الشأن  تدبير  بكواليس  التدثر 
اإلسالمي  العربي  االنتماء  من  تبقى  ما  على 
إلى  حتتاج  الصائبة  الرؤية  لكن  للمغرب،  
سياقاته  في  الوزاري  للقرار  شاملة  قراءة 
املتعددة ومعرفة جوهر االنقالب الذي نعيشه 
أن  الوطنية. فمخطئ من يتصور  الهوية  على 
القضية قضية لغات أجنبية )مصطلح يعوم به 
النقاش من أجل الفرنسية( أو جدلية االنفتاح 
على  بصراع  تتعلق  القضية  بل  واالنغالق، 
وجود الوطن من عدمه في ظل العجز الرسمي 
الهوياتية  االختيارات  عن  الدفاع  في  البني 

الوطنية:
التاريخ  من  نصوص  إلى  نحتاج  ال  قد 
بعضها  جمع  التي  الفرنسي،  االستعماري 
الدكتور عبد العلي الودغيري في كتاباته، لتتبع 
مسار الهجوم على العربية وما حتيل عليه من 
عن  الصادرة  التقارير  متابعة  يكفينا  بل  قيم، 
حال  عن  تقريرها  ففي  الفرنكفونية.  املنظمة 
أيام  عن  تتحدث   2014 لسنة  الفرنسية  اللغة 
الزهو التي ستعيشها في املغرب العربي، على 

اعتمادها  سيتم  الفرنسية  اللغة  أن  اعتبار 
العلمية،  املواد  من  عدد  لتدريس  كمادة 
نفس  وفي  اجلامعية.  املرحلة  في  وخصوصا 
الوثيقة جند أن منطقة املغرب العربي هي التي 
جتمع أكثر من 44 في املائة من عدد املنخرطني 
األخرى  النسبة  فيما  الفرنسي  املعهد  في 
الفرنسية  املعاهد  مختلف  بني  موزعة  تبقى 
توصيفيا  ليس  فاألمر  وبالطبع  العالم.  عبر 
انطلقت منذ  بقدر ما هو استشرافي لسياسة 
استخالص  مرحلة  وصلت  واآلن  طويل  زمن 
للتعليم  وزيران  الطبيعي  ومنتجها  املنتج. 
في املغرب واجلزائر حددت لهما وظيفة إنهاء 
الوجود العربي باملدرسة الوطنية. ففي مقابل 
بلغة  والعاملي  واإلفريقي  الشرقي  االهتمام 
الدول  من  العديد  إصدار  مقابل  وفي  الضاد، 
السعودية،  حتميها)األردن،  لقوانني  العربية 
قطر، اإلمارات...( يتفنن املسؤولون عندنا في 
حتجيمها بغية القضاء النهائي على االنتماء 

العربي للمغرب. 
حتضر  الفرنكفونية  والنخبة  مدة  قبل 
التعديل  كان  وإذا  قانونيا.  الفرنسية  لتوطني 
املغربي  الشارع  لفورة  لم يسعفها  الدستوري 
انتظرت  فإنها  االحتجاجي،  ومساره  حينئذ 
فرضها  في  لتنطلق  النسبي  الهدوء  ساعة 
خاصة مع النقاش الدائر حول  مجلس اللغات 
الذي أريد له من خالل اللجنة املصنوعة على 
تفرض  لإليليزيه،  معبدا  يكون  أن  املقاس 
وبقية  األجنبية،  اللغات  باسم  الفرنسية  فيه 

الفصول هي هامش على املنت.

عندما دافع بعض الفضالء عن إزالة صفة 
الدستوري  النص  في  »املغرب«  من  »العربي« 
كنا نعي  اإلقليمية  ونافحوا عنها في احملافل 
األمازيغي  املكون  ليس  املقصود  أن  حينها 
إخراج  نحو  مسار  ولكنه  الوطنية  للثقافة 
فضاء  نحو  اإلقليمي  فضائه  من  الوطن 
فرنكفوني اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. وهذا 
هجوما  املغرب  يعش  فلم  اآلن.  يحدث  ما 
وانقالبا  احلديث  تاريخه  في  فرنكفونيا 
جذريا عن كل قيم ومبادئ احلركة الوطنية 
تتحول  أن  لدرجة  اآلن.  يعيشه  مثلما 
فضاءات  إلى  اجلامعية  والندوات  الفضاءات 
ناطقة بلغة موليير، ويحتاج أعضاء مؤسسة 
دستورية ملناقشة قضايا تهم املغاربة ملترجم 
وزير  ويأتي  الوطنية،  لغتهم  لهم  يترجم 
اخلارجية ليلقي كلمته أمام محفل رسمي ليس 
من  ويأتي  املستعمر،  بلغة  املغاربة  غير  فيه 
يفاضل بني موسى بن نصير وليوطي ويعتبر 
العربية لغة استعمار.... هل هناك انقالب أكبر 
من هذا. إنه اإلصرار على جعل املغرب ملحقة 
فرنسية تأمتر بأوامر اإلليزيه، وتعيد تعريف 
الوطن مبنطق احملمية وليس مبنطق السيادة.
وإذا كان وزير التعليم يتحدث منتشيا أن 
النقاش قد انتهى اآلن، فلنطمئنه بأن هذه هي 
ُفِرض  مهما  يقبلوا،  لن  املغاربة  ألن  البداية. 
استشهد  التي  قيمهم  على  بانقالب  عليهم، 
نهاية،  انقالب  ولكل  أجلها.  من  أبناؤهم 

ونهايته عودة الشرعية.

حلماية  املغربية  اجلمعية  نظمت 
مع  بتعاون  فاس  فرع  العربية  اللغة 
الله  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة 
فاس  سايس  اآلداب  كلية  ومبساهمة 
والعلوم  الدينية  الدراسات  ومختبر 
واملجلس  واالجتماعية  املعرفية 
فاس-  بلدية  فاس،  ملدينة  اجلماعي 
السابع  الوطني  امللتقى  سايس، 
»موقع  موضوع:  في  العربية  للغة 
املنظومة  إصالح  في  العربية  اللغة 
التعليمية باملغرب«، وذلك يوم الثالثاء 
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واشتمل امللتقى على جلستني:

من  بآيات  افتتحت  االفتتاحية:  اجللسة 
رئيس  للسيد  ترحيبية  كلمة  ثم  احلكيم،  الذكر 
قدمها  بفاس  الله  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة 
نائب  بصفته  إبراهيم  الدكتور  عنه  بالنيابة 
رئيس اجلامعة حيث رحب فيها باحلضور ونوه 
رئيس  السيد  كلمة  تلتها  وبأهميتها،  بالفكرة 
نائبه  إلقائها  في  عنه  ناب  فاس  مدينة  مجلس 
سروره  عن  فيها  أعرب  محب،  حسن  الدكتور 
باحلضور في هذا امللتقى، كما أشار أن اختيار 
هذا املوضوع هو في احلقيقة جرأة كبيرة يجب 
التنويه بها خصوصا في الظرفية احلالية التي 
الشرسة  والهجمة  التعليمية،  املنظومة  تعيشها 
التي بدأت على اللغة العربية، ثم أعقبتها كلمة 
للرئيس الوطني للجمعية املغربية حلماية اللغة 
العربية الدكتور موسى الشامي، تطرق فيها إلى 
القول بأنه مطمئن على اللغة العربية في الظرفية 
مما  بكثير  أحسن  اآلن  تعيشه  ما  ألن  احلالية 
عانته منذ حوالي خمسني سنة، كما أشار إلى أن 
التكنولوجيا  من  كثيرا  استفادت  العربية  اللغة 

احلديثة إذ أن املذياع والتلفاز واحلاسوب باللغة 
العربية والبيت املغربي ال يخلو من هذه الثالث.

اللجنة  بكلمة  االفتتاحية  اجللسة  وختمت 
بفاس  اجلمعية  فرع  رئيس  ألقاها  املنظمة 
شكر  والتي  العبدالوي  العلوي  أحمد  الدكتور 

فيها احلاضرين والباحثني على تلبية الدعوة.
اجللسة العلمية: ترأسها الدكتور عبد الرزاق 
صاحلي )أستاذ بكلية اآلداب ظهر املهراز فاس(، 
أبرزها  واشتملت هذه اجللسة على عدة ورقات 

ما يلي:
ورقة أولى في موضوع »موقع اللغة العربية 
في استراتيجية إصالح التعليم«، ألقاها الدكتور 
عبد احلميد عقار )عضو املجلس األعلى للتعليم 
حاول   سابقا(،  املغرب  كتاب  احتاد  ورئيس 

اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
استراتيجيات  في  العربية  اللغة  موقع  ما  ـ 

اإلصالح احلالية؟
واألهداف  واملرتكزات  االعتبارات  هي  ما  ـ 

التي يتوخاها هذا املوقع؟
في  حاليا  املطروحة  والهندسة  التركيز  ـ 

الساحة.
ـ مستلزمات إجناز وتفعيل هذه الهندسة.

االستنتاجات  أبرز  فيها  ذكر  وخامتة  ـ 

والتوصيات واآلراء الشخصية.
في  العربية  »اللغة  موضوع  في  ثانية  ورقة 
خطاب اإلصالح التربوي والبيداغوجي باملغرب« 
اجلهوي  باملركز  )أستاذ  الفتحي  محمد  للدكتور 
على  كلمته  ركزت  فاس(  والتكوين  التربية  ملهن 

جملة قضايا وإشكاالت منها:
ـ إشكالية املداخلة، ما هو وضع اللغة العربية 
العربية  للغة  موقع  أي  التعليمية؟  املنظومة  في 

في املنظومة التربوية؟..الخ.
للمنظومة  املؤطرة  النصوص  طبيعة  ما  ـ 
للغة  خدمتها  مدى  وما  باملغرب؟  التعليمية 

العربية؟
واإلجراءات  لإلصالح  املتضمن  اخلطاب  ـ 

املصاحبة له.
ـ اإلصالح التربوي: اإلطار واملرجعية.

ـ اإلصالح التربوي السياسي واملؤسساتي.
ـ اللغة العربية وسؤال اجلودة.

ورقة ثالثة بعنوان »اللغة العربية بني الرؤى 
واالستراتيجية والتدابير ذات األولوية«، للدكتور 
سعيد الفراع )مفتش تربوي باألكادميية اجلهوية 
عن  للحديث  فيها  تطرق  مكناس(  فاس  جلهة 

احملاور اآلتية:
ـ التدابير األولوية أي خدمة للغة العربية؟

والفجوة  األولوية  ذات  التدابير  ـ 
العميقة.

الرؤى  وتعدد  العربية  اللغة  ـ 
واالستراتيجيات.

من  وموقعها  العربية  اللغة  ـ 
إصالح املدرسة.

ورقة رابعة عاجلت موضوع »اللغة 
ألقاها  املغربية«،  املدرسة  في  العربية 
)املفتش  مصدق  اإلاله  عبد  الدكتور 
العام السابق بوزارة التربية الوطنية 
مداخلته  في  استعرض  الرباط( 
اإلصالح  منها  مر  التي  املراحل  هذه 

التربوي باملغرب وذلك في النقاط املوالية:
ـ مفهوم املدرسة، ومتى ظهرت هذه املدرسة؟

على  احلماية  فرض  قبل  املغربية  املدرسة  ـ 
املغرب.

ـ املدرسة املغربية في فترة احلماية.
ـ املدرسة املغربية بعد االستقالل.

بتعلم  »النهوض  موضوعها  خامسة  ورقة 
العربية  اللغة  موقع  لتصحيح  مدخل  القراءة 
فؤاد  للدكتور  باملغرب«،  التعليمية  املنظومة  في 
التربية  بوزارة  املناهج  مديرية  )مدير  شفيقي 

الوطنية الرباط) حتدث فيها عن املطالب اآلتية:
وسؤال  العمومية  املدرسة  مأساة  ـ 

االزدواجية.
ـ اللغة العربية والكتب املدرسية.

ـ اللغة العربية واحلصص الزمنية املخصصة 
لها.

الثانوي  في  واالستراتيجيات  املناهج  ـ 
واألرضية غير املالئمة.

وختم امللتقى بعدة توصيات ركزت على دعم 
املنظومة  في  حضورها  وتقوية  العربية  اللغة 

التعليمية.

فاس: فعاليات امللقى الوطني السابع تتدارس 
موقع اللغة العربية في املنظومة التعليمية باملغرب

د. فؤاد بوعلي
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إعداد: نور الدين بلخير

املغرب الفرنسي
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تركيا هي الهدف األصلي:
من  األوسط  الشرق  منطقة  تشهده  ما 
ومن  االستراتيجية  التوازنات  في  اختالل 
احتدام كبير بني القوى الدولية في سوريا 
تركيا  على  للضغط  األطراف  هذه  وتوحد 
يجعلنا  سوريا  في  احلرب  إلى  وجرها 
هي  تركيا  باتت  هل  التالي:  السؤال  نطرح 
توحدت  التي  القوى  لهذه  األصلي  الهدف 
في  تباين  من  يظهر  ما  رغم  مواقفها  في 
مصاحلها؟ هل هناك خطة تستهدف الوحدة 

اجلغرافية لتركيا ومحاولة لتقسيمها؟
أذكر أنه عندما مت احتالل العراق سنة 
التركي  االسالمي  الزعيم  حتدث   2003
ندوة  في  أربكان  الدين  جنم  املرحوم 
الدخول  في  الغرب  فكر  إذا  قائال:  صحفية 
الهدف  أن  فاعلموا  السورية  األراضي  الى 

األصلي هي تركيا بالدرجة األولى.
لم يكن أربكان يتكلم من فراغ وإمنا كان 
يتكلم من موقع اخلبير بالتوازنات الدولية 
في  التركي  االستراتيجي  للعمق  واملدرك 
القوى داخل منطقة الشرق األوسط.  ميزان 
التغيرات  بعد  ويتأكد كالمه هذا خصوصا 
من  ابتداء  تركيا  في  حصلت  التي  الهائلة 
العدالة  حزب  وصل  عندما   2002 سنة 
والتنمية إلى سدة احلكم بقيادة رجب طيب 

أردوغان.
تطورات  تشهد  وتركيا  الوقت  ذلك  منذ 
اقتصادية وإصالحات هيكلية كبرى حولتها 
من الرقم 119 إلى 14 عامليا حتى أصبحت 
تركيا حتتضن قمة دول العشرين الكبار. كما 
االستراتيجي  املعبر  ذلك  تعد  لم  تركيا  أن 

الذي مير عليه الكبار وتتصادم عليه أقدام 
الغزاة ألنها أصبحت هي نفسها من الكبار 
واقتصادها أصبح من االقتصاديات الكبرى 

في العالم.
تتعامل  باتت  احلديثة  تركيا  فإن  لذلك 
مبنطق  املهيمنة  الدولية  القوى  هذه  مع 
أعضاء  أزعج  الذي  األمر  وهو  للند،  الند 
حساباتهم  يعيدون  وجعلهم  القوى،  هذه 
االستراتيجية جتاه تركيا التي باتت تتمرد 
أية هيمنة  الدولية، وترفض  السياسة  على 
بشكل  تتدخل  أصبحت  بل  املنطقة،  على 
نظام  إعادة صياغة  إلى  الدعوة  في  واضح 
عاملي جديد يحقق العدل والسالم للشعوب 

في العالم.

القضية  إلى جانب  كما أن تركيا وقفت 
الفلسطينية، وتوترت عالقاتها مع إسرائيل، 
مرمرة.  سفينة  أحداث  في  شهداء  وقدمت 
سياستها  في  املعاصرة  تركيا  تتوقف  ولم 
اخلارجية فقد ساندت ثورات الربيع العربي 
الغرب  أدرك  التي  السورية  الثورة  ومنها 
تركيا  أن  روسيا  فيهم  الدولية مبا  والقوى 
تسعى إلى الوقوف ضد أي مشروع تقسيمي 

أن  مفادها  رسالة  وتوجه  للمنطقة، 
تركيا التي مت حتييدها عن قضايا 
العربي  العالم  قضايا  وعن  املنطقة 
هاهي  طويلة  لعقود  واالسالمي 
في  صعبا  العبا  بقوة  اليوم  تعود 

التوازنات االقليمية والدولية.

مؤامرات  بني  تركيا 
الداخل واخلارج:

تركيا  وضع  إلى  ننظر  وعندما 
جندها  فإننا  الراهنة  املرحلة  في 
وجماعات،  دول  عدة  من  محاصرة 
كلها توحدت ضد تركيا وكلها تعمل 
إلى  عليها وجرها  الضغط  أجل  من 
مربع احلرب بل إلى فخ احلرب حتى 
يسهل التحكم فيها بسهولة وفرض 

شروطهم عليها.
روسيا  بني  حتالفا  جند  فنحن 
وأمريكا والنظام السوري وإسرائيل 
وإيران  وفرنسا  وبريطانيا 
داعش  مثل  االرهابية  واجلماعات 

العمال  وحزب  الكردية  الشعبية  والقوى 
هذا  وغيرهم.  الله  وحزب  الكردستاني 
في  تركيا ومتوحد  كله موجه ضد  التحالف 

أجندته وفي استراتيجيته.

ننسى ال 
أيضا أن تركيا ال تواجه قوى خارجية فقط 
تعمل  داخلية  قوى  تواجه  أيضا  هي  وإمنا 
العمال  حزب  بينها  من  إضعافها  على 
قوى  وبعض  املوازي  والكيان  الكردستاني 
املعارضة التي تريد االنقضاض على حكومة 
مؤسسة  وإضعاف  والتنمية،  العدالة  حزب 

الرئاسة بقيادة رجب طيب أردوغان.
من  تركيا  داخل  اليوم  يجري  ما  إن 
من  وكذلك  لألوضاع  توتير  ومن  تفجيرات 
بشكل  يعكس  التركية  احلدود  على  مواجهة 
تستهدف  قذرة  دولية  لعبة  هناك  أن  جلي 
املنطقة  توحيد  في  الطامح  التركي  املشروع 

والوقوف ضد مشاريع الهيمنة والتقسيم.
القوى  مع  اخلارجية  القوى  تتوحد  أن 

باتت  تركيا  أن  على  دليل  هو  الداخلية 
هي الهدف األصلي لذلك. فهم يحاولون 
وخارجيا  داخليا  عليها  الضغط 
السوري،  املستنقع  إلى  واستدراجها 
حتى  روسيا  ضد  حرب  في  وإدخالها 
عليها  تفرض  ذلك  وبعد  إضعافها،  يتم 
شروط مثلما وقعت بعد احلرب العاملية 
األولى وفي بداية قيام اجلمهورية سنة 
الدولة  اتفاقية لوزان وإنهاء  2023 مع 

العثمانية بشكل نهائي.
متاما  يذكرنا  اليوم  يجري  ما  إن 
عمدت  1916 حني  سنة  في  مبا حصل 
القوى الغربية إلى إحداث فوضى كبرى 
داخل املنطقة نتج عنها اتفاقية سايكس 
بيكو بني فرنسا وإجنلترا، ومت تقسيم 
تركيا  عن  وفصله متاما  العربي  العالم 
في  االستعمارية  القوى  لعبت  التي 

االنقضاض على الدولة العثمانية من الداخل 
ومن اخلارج.

إن التاريخ يعيد نفسه ولكن ليس بنفس 
التي  القذرة  الدولية  اللعبة  الشخوص فهذه 
حتبك اليوم في منطقة الشرق األوسط تسعى 
بيكو  سايكس  اتفاقية  صياغة  إعادة  إلى 
جديدة بني روسيا وأمريكا، وتقسيم املنطقة 
وطائفية  وعرقية  إثنية  جديدة  معايير  وفق 
ويحفظ  طويلة  لعقود  املنطقة  توتر  يضمن 

مصالح القوى الدولية االستعمارية فيها.
إن تركيا التي أعلنتها بكل وضوح أنها 
ضد أي تقسيم للمنطقة ولسوريا باتت هي 
الهدف األصلي لهذه اللعبة القذرة في منطقة 
الشرق األوسط. وستقوم هذه الدول بإنشاء 
دولة كردية في سوريا تكون شوكة في جنوب 
تركيا، وتوقف أي متدد تركي، كما أنه سيتم 
السعي إلى مزيد من التوتر داخل تركيا في 
أكثر  املواجهات  وتصاعد  الشرقية  املنطقة 
يتلقون  الذين  واألكراد  التركية  الدولة  بني 
حتى  والغربية  الدولية  القوى  من  الدعم 

يعلنوا دولة مستقلة في جنوب شرق تركيا.
للزج  محاولة  هناك  أخرى  ناحية  من 
يزداد  حتى  روسيا  ضد  حرب  في  بتركيا 
تدار  لعبة  هناك  أن  ويبدو  تأزما،  الوضع 
تركيا  الستدراج  وروسيا  أمريكا  بني  اآلن 
تركيا  إجبار  هو  منها  الغاية  احلرب  إلى 
املضائق  التفاقية  جديد  توقيع  إعادة  على 
وأن  خصوصا   2023 سنة  تنتهي  التي 
قناة  إنشاء  على  عازمة  أنها  أعلنت  تركيا 
إستانبول، وستغلق مضيق البوسفور الذي 

متر منه البواخر الروسية اآلن دون دفع أي 
القادمة  املرحلة  في  روسيا  رسوم. وستكون 
حتت رحمة الدولة التركية التي ستتحكم في 

قناة استانبول وستفرض رسومها عليها.
لقد باتت تركيا هي الهدف األصلي مثلما 
 2003 سنة  أربكان  الدين  املرحوم جنم  ذكر 
السياسي  واملشروع  تركيا  وستتعرض 
أجل  من  ومؤامرات  هزات  عدة  إلى  التركي 
إخضاع تركيا إلى املطامع الغربية والدولية 
وإعادتها إلى مربع املمر اإلقليمي الذي يعبر 
عليه الغزاة ومحاولة إجلامها، وإن اقتضى 
األمر تقسيمها إذا كانت ستظل متثل خطرا 
الشرق  منطقة  في  الغربية  املصالح  على 

األوسط وفي العالم.

تركيا واللعبة القذرة
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د. زبير خلف الله

نظمت جمعية »باب العلم« بتعاون مع كلية 
علمية« مبركب  »ندوة  فاس  املهراز  العلوم ظهر 
األولى  جمادى   18 السبت  يوم  وذلك  احلرية 

1437 املوافق 27 فبراير 2016.
عبد  الدكتور  من  كل  الندوة  في  شارك  وقد 
الرحيم العطري أستاذ علم االجتماع، والدكتور 
والدكتورة  القرويني،  علماء  من  أوهنا  إدريس 

سعيدة بنكيران متخصصة في علم النفس.
دور احلوار  الندوة  في  املشاركون  بني  وقد 
واملجتمعي...  األسري  التماسك  إرساء  في 
مجاالته  جميع  في  إليه  املجتمع  حاجة  وشدة 
وسياسيا...  واقتصاديا،  وثقافيا،  اجتماعيا، 
ألن  اآلخر  والرأي  االختالف  بقبول  التحلي  مع 

املجتمعات من حروب ومشاكل  كثيرا من باليا 
سياسية واقتتال طائفي مرده عدم الرجوع إلى 
والرأي  االختالف  قبول  وعدم  احلوار،  طاولة 

اآلخر.
التي  العلم«  وجدير بالذكر أن »جمعية باب 
أسست في مطلع سنة 2014، جعلت من أهدافها:
ذوي  الطلبة  ودعم  واملعرفة  العلم  خدمة   -

الكفاءات املتميزة.
- دعم البحث العلمي.

االبتكار  ومشاريع  العلمية  املشاريع  دعم   -
ذات الطابع السوسيو - اقتصادي.

مختلف  في  ومساعدتهم  الطلبة  تكوين   -
التكوينات.

فاس ندوة : دور احلوار في ترسيخ قيم التعايش

يعيد  التاريخ  إن 
نفسه ولكن ليس بنفس 

اللعبة  فهذه  الشخوص 
الدولية القذرة التي حتبك اليوم 

تسعى  األوسط  الشرق  منطقة  في 
إلى إعادة صياغة اتفاقية سايكس بيكو 

وتقسيم  وأمريكا،  روسيا  بني  جديدة 
املنطقة وفق معايير جديدة إثنية 

وعرقية وطائفية يضمن توتر 
املنطقة لعقود طويلة

القوى  تتوحد  أن 
القوى  مع  اخلارجية 

الداخلية هو دليل على أن تركيا 
الهدف األصلي لذلك. فهم  باتت هي 

وخارجيا  داخليا  عليها  الضغط  يحاولون 
السوري،  املستنقع  إلى  واستدراجها 

روسيا  ضد  حرب  في  وإدخالها 
حتى يتم إضعافها

تواجه  ال  تركيا 
فقط  خارجية  قوى 

وإمنا هي أيضا تواجه قوى 
داخلية تعمل على إضعافها من 

الكردستاني  العمال  حزب  بينها 
املعارضة  قوى  وبعض  املوازي  والكيان 

على  االنقضاض  تريد  التي 
العدالة  حزب  حكومة 

وإضعاف  والتنمية، 
مؤسسة الرئاسة



الللعللربللي بعد مللجلليء اإلسللام  شهد اخلللط 
عناية العرب واهتمام العجم املسلمني، خاصة 
وأن احللللرف الللعللربللي كلللان مللرتللبللطللا بللالللقللرآن 
وتدوينها،  النبوية  والسنة  وجمعه،  الكرمي 
أنواعه،  العصور، وفرعوا  فطوروا رسمه عبر 
وخالفوا بني أشكاله، وعددوا أقامه، وأبدعوا 
في رسم حروفه، ومتايزت خطوط املغرب عن 
فأضفوا جماال ورونقا وبهاء  املشرق،  خطوط 
على النصوص املكتوبة واملنحوتة، وُزينت به 
املساجد والصوامع والقباب واجلدران، وُكتب 
بها على النقود، واألوانللي، إلى أن جاء عصر 

اللوحات.

عالقة اخلط العربي باحلضارة:
جند العامة ابن خلدون في مقدمته يربط 
واتساعه،  العمران  بتقدم  العربي  اخلط  تقدم 
لبداوة  واإلجلللادة  اإلتقان  في  الغاية  يبلغ  فلم 
اتساع  وبعد  الصنائع،  عللن  وبعدهم  الللعللرب 
الدولة  واحتياج  األمصار  وفتح  اإلسام  رقعة 
إلى الكتابة استعملوا اخلط وطلبوا صناعته 
وتعلمه، إلى أن بلغ رتبة من اإلتقان واإلجادة 
الللدولللة  ظللل  تقلص  إذا  "حللتللى  يللقللول:  ثللم   )1(
املوحدية بعض الشيء وتراجع أمر احلضارة 
حال  حينئذ  نقص  العمران  بتراجع  والللتللرف 
اخلط وفسدت رسومه، وجهل فيه وجه التعليم 

بفساد احلضارة وتناقص العمران" )2(.
للعالم  اجلغرافية  الرقعة  لتوسع  كان  لقد 
اإلسامي ودخول غير العرب في اإلسام دور 
أشكاله  وتعدد  العربي  باخلط  الرقي  في  كبير 
وأنواعه، وهذا ما أسهم في ترك بصمات هذه 
الشعوب فللي هللذا الللفللن، فللأبللدع الللفللرس اخلط 
الللفللارسللي، وأبللللدع األتلللللراك اخللللط الللديللوانللي 
واللللرقلللعلللة، وأبلللللدع أهللللل امللللغلللرب واألنلللدللللس 

خطوطهم املتميزة )3(.

ازدهار اخلط في املشرق العربي:
ترقت  وعصور  مبراحل  العربي  اخلط  مر 
فيه هذه الصناعة وانتشر في األمصار بانتشار 
اإلسام، إلى أن جاء العصر العباسي، فناله ما 
نال غيره من أصناف الفنون والعلوم من ارتقاء 
وتقدم، وتنافس الكتاب في حتسينه وجتويده 
املختلفة،  األقام  فاخترعت  وتنويعه،  وتقنينه 
كاملرصع والنساخ والرياسي، وتعددت األقام 

وتنوعت حتى زادت أشكال 
على  الللكللوفللي 

عشرين 

أما  شكا، 
اخلللللللط الللنللسللخللي 

الكتابة  غير  في  الناس  بني  متداوال  كللان  فقد 
الرسمية إلى أن جاء أبو علي بن مقلة، فحسن 
هذا اخلط وجوده ومنقه، فاستعمل في كتابة 
املصاحف وأدخل في الدواوين، وبعد ابن مقلة 
جاء علي بن هال سنة 413 هجرية، فزاد في 

ذلك  وبعد  الكوفي،  محل  حللل  حتى  حتسينه 
تنوع اخلط النسخي إلى أقام )4(.

أن  جنللد  التعليق  خللط  عللن  حتللدثللنللا  وإن 
أشللهللر مللن وضللع قللواعللده هللو اخلللطللاط : مير 
بالنسختعليق،  سماها  الللتللي  تللبللريللزي،  علي 
وهي كلمة مركبة من "نسخ تعليق"، وقد اشتق 
الفرس هذا اخلط من اخلط العربي "القيراموز"، 
وجند من أشهر خطاطيهم جنم الدين أبو بكر 
الراوندي الذي كان يجيد الكتابة بسبعني نوع 

من اخلطوط إجادة تامة )5(.
وجنللد خللط الثلث الللذي هللو مللن اخلطوط 
املدنية القدمية قد عرف تقدما وتفرعا، فانقسم 
إلى ثاثة أنواع وهي: املدور، والثلث، والتوأم، 
وهللللو ملللن احللللللروف امللللعلللروفلللة واملللسللتللعللملللللة 
املعاصرة، وبه كتبت الكثير من األحاديث على 
جدران املساجد والقباب وفي املسجد النبوي، 
وبعض أجزاء املسجد احلرام مبكة املكرمة )6(.

اخلط العربي في الغرب اإلسالمي:
يللعللد اخللللط املللغللربللي بللأنللواعلله مللن أجمل 
اخلطوط العربية وأجودها، وقد نشأ هذا اخلط 
وعرف تغيرا وتنوعا وارتقاء  وتطويرا  وعناية 
من لدن اخلطاطني املغاربة، ففي عهد األدارسة 

تللللفللللرع هللللذا 
اخلللللللللط عللن 
اخللللللللللللللللللللللط 
الللللللكللللللوفللللللي 
عليه  وغلللللب 
الللللللطللللللابللللللع 
اللللللشلللللرقلللللي 
الللللللللذي كلللان 
يللللللللغلللللللللللللللللب 
عللللليلله طللابللع 
اللللبلللسلللاطلللة 
وعللللللللللللللللللللللدم 
االغللللتللللنللللاء، 
للللللللتلللللللكلللللللون 
اللللللللللريلللللللللادة 
بلللللعلللللد ذللللللك 
مللللدرسلللتلللني: 
ملللللللللدرسلللللللللة 
اخللللللللللللللللللللللط 
اإلفللللريللللقللللي، 
وملللللللدرسلللللللة 

اخللللللللللللللللللللللللللللط 
األندلسي.

في عهد املرابطني جند أن اخلط األندلسي 
كان منتشرا في الغرب اإلسامي، واستمر هذا 
االنتشار إلى عهد املوحدين حيث اهتم خلفاء 
الفن، مما  بهذا  االهتمام  العصر غاية  هذا 
أدى إلى ازدهار اخلطاطة وظهور 
مبدعني  مجيدين  خطاطني 
وقللللللد كللللللان ملللنلللهلللم مللن 
خط  مللن  بأكثر  يكتب 
املرتضى  كاخلليفة 

.)7(
أمللللا فلللي الللعللهللد 
امللللريلللنلللي فللقللد حللدث 
للخط  التقدم  مللن  نللوع 
األنللللدلللللسللللي، واسللتللكللمللل 
النهائي،  شكله  املغربي  اخلط 
وبدا متيزه عن اخلط األندلسي، كما 
يتجلى  وهذا  السعدي،  العهد  في  تقدما  عرف 
على  والكتابة  والزخرفة  املصاحف  كتابة  في 
وتعليم  بللالللوراقللة  واالهللتللمللام  النقدية  القطع 
اخلللطللوط فللي امللللللدارس..، ومللع مللجلليء العهد 
العلوي استمرت نفس أنواع اخلط مع تفاوت 
فللي اجللللودة )8(، ثللم تللراجللع اخلللط مللن حيث 

اإلتقان، وهذا ما دفع باخلطاط املغربي أحمد 
بن قاسم الرفاعي الرباطي إلى القيام مببادرة 

إصاحية كما فعل ابن 
مقلة في املشرق، فألف 
قواعد اخلط  في  كتابا 
سماه:   ،)9( وصناعته 
في  السمط  آللللئ  نظم 
حلللسلللن تلللقلللومي بللديللع 

اخلط )10(.
جللللللللللاءت ملللرحلللللللة 
واالستعمار  احلماية 
املغربي  اخلللط  ليشهد 
بسبب  حقيقية  أزملللة 
هيمنة احلرف األجنبي 
واحللليللاة  التعليم  فللي 
فإن  ذلك  ورغم  العامة، 
بهذا  تشبثوا  املغاربة 

اخلط وعلموه في املدارس، لتظهر سنة 1949م 
مذكرات تعليم اخلط العربي، كما حافظوا على 
املغربي  الثلث  بخط  املغربية  النقود  إصللدار 

.)11(
عاد االهتمام باخلط املغربي بعد االستقال، 
فاستعمل في كتابة الرسائل والظهائر امللكية، 
وكلللللتلللللب بلله 
املللللصللللحللللف 
احلللللسللللنللللي 
الذي  املسبع 
بإجنازه  قام 
سلللبلللعلللة مللن 
اخللللطلللاطلللني 
امللللللغلللللاربلللللة 
وبللرز   ،)12(
مجموعة من 
أعلللام اخلط 
امللللللغلللللربلللللي 
الكرمي  كعبد 
سلللللكللللليلللللرج، 
وعبد السام 
بناني، وعبد 
الللللللللللكللللللللللرمي 
الللللللوزانللللللي، 
وبلللللللحلللسلللن 
الللطللنللجللاوي 
وغللللليلللللرهلللللم، 
تنظيم مهراجانات ومباريات  إلى  هذا إضافة 
ومللللعللللارض وورشلللللللات لللفللن اخلللللط الللعللربللي 
واملللغللربللي، وصلللدور مللرسللوم بللإحللداث جائزة 
مللحللمللد اللللسلللادس لللفللن اخللللط املللغللربللي حتت 
اإلسامية،  والشؤون  األوقللاف  وزارة  إشللراف 
كما افتتحت أكادميية الفنون التقليدية بالدار 

البيضاء سنة 2012م )13(.

أنواع اخلط املغربي:
لقد كللان اخلللط احلللجللازي واخلللط الكوفي 
اإلسامي،  املغرب  في  اخلطوط  تطور  أصللا 
فتولد من اخلط الكوفي العراقي اخلط الكوفي 
القيرواني والذي جاء منه اخلط اإلفريقي، أما 
األندلس فتأثرت باخلط الكوفي الشامي فظهر 
الكوفي األندلسي، لتظهر ثاث مدارس  اخلط 
اإلفريقي، ومدرسة  مدرسة اخلط  رائدة وهي: 
اخلط األندلسي، ومدرسة اخلط املغربي )14(، 
فللتللطللور كللل خللط حللسللب خللصللائللصلله احمللية 
ومتيز عن غيره، أما ما يخص املغرب األقصى، 
أنللواع  خمسة  إلللى  وتفرعت  خطوطه  فجادت 

أساسية وهي:
اخلط الكوفي املغربي: وهو خط هندسي 
وزوايلللاه  املستقيمة  بخطوطه  ميللتللاز  بللديللع، 
احلادة، ويعد هذا اخلط األصل الذي تطورت 

منه األنواع املغربية األخرى.
اخل������ط امل����ب����س����وط: يللتللملليللز هلللللذا اخللللط 

بالوضوح وسهولة القراءة، وهو أعلى مراتب 
اخللللط املللغللربللي، ويللعللرف عللنللد الللعللامللة بخط 

الفقهاء، أو خط القرآن، أو اخلط العثماني.
اخلط املجوهر: من مميزاته صغر حروفه 
تناسقها  ألن  االسللم  بهذا  وسمي  وتقاربها، 
من  انحدر  اخلط  وهللذا  اجلوهر،  بعقد  يوحي 

اخلط املبسوط.
خ���ط ال��ث��ل��ث امل���غ���رب���ي: وقلللد اقللتللبللس من 
حروفه  بليونة  وميللتللاز  املشرقي  الثلث  خللط 
وانسيابها، كما ميتاز بإمكانيته غير احملدودة 
املساجد  زخرفة  في  ويستعمل  التشكيل،  على 

والعمارة، واملدارس العتيقة.
بالزمامي،  أيضا  ويعرف  املسند:  اخل��ط 
وقد اشتق من الزمام وهو التسجيل بالدارجة 
املغربية، كما يسمى أيضا بخط العدول، ألنه 
كان خاصا بالوثائق العدلية، وهو خط صعب 
القراءة مقارنة باخلطوط األخرى، وقد انحدر 

هذا اخلط من املجوهر )15(.
كان هذا مسار احلرف العربي إلى أن وصل 
فيه،  ويتفننوا  ليبدعوا  املغاربة  أنللامللل  إلللى 
على  ورسومه،ويضفوا  أشكاله  في  وينوعوا 
هذه  مميزة،وكانت  مغربية  صبغة  اخلط  هذا 
الكوفي،  هندسة  ببديع  املغربي؛  اخلط  أنللواع 
حللروف  وتناسق  املللبللسللوط،  تركيب  وبساطة 
وصعوبة  الثلث،  انسياب  وليونة  املجوهر، 

خفة املسند.
-------------
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ال يختلف اثنان أن القرآن الكريم وصل بالبالغة إلى حد اإلعجاز، 
حتى صار عبر عصور طويلة مداَر دراسٍة وتأمٍل ونظٍر، أباَن خالله 
"عمل  أن  يذكر  أن  القارئ  معيُنُه. وحْسُب  ال ينضب  الذي  البحُر  أنه 
هي  غ��اي��ة:  إل��ى  دع��وة  ك��ان  والبيان  وال��ص��رف  والنحو  اللغة  علماء 

اإليمان بإعجاز القرآن..")1(.
للقرآن  البياني  اإلع��ج��از  ف��ي  ال��غ��وص  ح��اول  دارس  أه��م  ولعل 
الكريم، هو عبد القاهر الجرجاني )ت��: 471ه��( الذي كانت ناُر بالغته 
مشتعلًة، وشمُس حكمته طالعًة في "دالئل اإلعجاز"، وبعد عبد القاهر 
إلى  ال��دراس��ات  ت��وال��ِت  والعمل،  العلم  بين  جمعت  التي  ودراس��ت��ه 
المعاصر.  العهد  في  الكريم  بالقرآن  البالغي  الوعي  تجديُد  يتم  أن 
ويأتي كتاب "بالغة القص في القرآن الكريم وآفاق التلقي في القرآن 
الكريم"، للدكتورة سعاد الناصر )أم سلمى( ضمن الصحوة البالغية 
التي فتحت آفاقا واسعة لتلقي النص القرآني. وهو الكتاب التاسع 
البحوث  إدارة  عن  األم��ة،  كتب  إص��دارات  من  المائة،  بعد  والستون 
وأربعين  وثالثة  مائة  في  2015،)يقع  قطر،  اإلسالمية/  والدراسات 
وخاتمة  فصلين  في  الكتاب  وج��اء  المتوسط(.  الحجم  من  صفحة، 
ومدخل، وتقديم من لدن األستاذ عمر عبيد حسنه. وقد ُعْنون الفصُل 
األوُل ب��: "المادة القصصية ومقاصد تلقيها"، تقاسم َتِرَكَتُه مبحثان، 
جاء  بينما  الكريم"؛  القرآن  في  القصصية  "ال��م��ادة  ع��ن:  األول  فجاء 
ُوسم  فقد  الثاني  الفصُل  من حيُث  أما  التلقي".  "مقاصد  في:  الثاني 
ب��: "بالغة القص وجمالية تلقيه"، وفد تشكل من ثالثة مباحث، فَقاَرَب 
األول: "جمالية االنسجام والتناسب"؛ في حين َسلََّط الضوَء المبحُث 
الثاني على: "جمالية التصوير والتشخيص"؛ أما المبحث األخير فقد 

تحدث في: "جمالية اإليجاز والحذف".
ة منهجيات، وأدوات  وقد تسلحت الباحثة في –هذا الكتاب– بُعدَّ
إجرائية، ورؤية بالغية أسعفتها في أن تضع القرآن الكريم موضع 
تدبر وتفكر وتأمل قصصه، تقول الدكتورة سعاد الناصر: "وقد سعى 
القرآن الكريم في تقديم جزء كبير من خطابه من خالل مادة قصصية، 
سادت في كل السور، بشكل تجعل المتأمل يكتشف أن خطاب القص 
فيه، ليس مجرد إخبار عن أحداث ماضية من أجل العظة واالعتبار، 
حقيقة  ي��رس��خ  وث��ق��اف��ي،  جمالي  لسياق  تأسيس  أي��ض��ا  ه��و  وإن��م��ا 
لسياق  مغايرة  ومعرفية،  جمالية  خصوصيات  وينسج  التوحيد، 

الشرك وآفاقه، ولمرجعية الشعر وسطوته")2(.
   وانتهجت الباحثة في الكتاب منهج "ال��ذوق"، و"ال��ذوق" لفظة 
تداولها المعتنون بفنون البيان ومعناها –كما يقول ابن خلدون )ت��: 
808ه��(– "حصول ملكة البالغة لّلسان". ويمكن أن نقول: إن الباحثة 
أصبحت  الجديدة"  "البالغة  إن  حيث  البالغي،  ال��ذوق  اعتمدت  قد 
الغربيين  من  وغيرهم  جنيت"،  و"ج��ي��رار  ب���ارط"،  "روالن  مع  منهجا 
الذين خدموا البالغة، فبات هذا المنهج يبحث في الجوانب الجمالية 
والتأثيرية للنصوص. والبالغة ضروب وأنواع، فمنها "بالغة الشعر، 
البديهة،  وبالغة  العقل،  وبالغة  المثل،  وبالغة  الخطابة،  وبالغة 

وبالغة التأويل")3(.
"بالغة  فضل  ه��(   400 نحو  )ت��:  التوحيدي  حيان  أب��و  وُيجمل 
التأويل" قائال: "وبهذه البالغة ُيّتسُع في أسرار معاني الدين والدنيا، 
وهي التي تأولها العلماء باالستنباط من كالم الله  وكالم رسوله 
� في الحالل والحرام، واْلَحْظِر واإلباحة، واألمر والنهي، وغير ذلك 
ومنها  تنافسوا،  وفيها  تجادلوا،  وعليها  تفاضلوا،  وبها  يكثر،  مما 
ِه،  كلِّ ال��روح  لَفْقِد  البالغُة  هذه  ُفِقدْت  وقد  اشتغلوا،  وبها  استملوا، 
إنما  الفكر  النفس واعتصار  أوُله وآخُره، وجوالن  وبطل االستنباط 
يكونان بهذا النمط في أعماق هذا الفن؛ وها هنا تنثال الفوائد، وتكثر 
يستعان  أجلها  ومن  الهمم،  وتتالحق  الخواطر،  وتتالقح  العجائب، 
بقوى البالغات المتقدمة بالصفات الممثلة، حّتى تكون معينًة ورافدًة 

في إثارة المعنى المدفون، وإنارة المراد المخزون")4(.
"ال��ذوق في الكتاب يصب في منحيين: األول يتحدد من  ومنهج 
ذوق  إلى  ُيحتاج  المادة  هذه  فجمع  القصصية؛  المادة  جمع  خالل 
المنحى  أم��ا  ال��دق��ي��ق.  والفهم  ال��وث��ي��ق،  ال��ذه��ن  يحصل  حّتى  سليم 
فيه  التحليالت، وتتناصى  فيه  تتشابك  فهو منحًى تطبيقيٌّ  الثاني، 
الحجج )كل واحدة تأخذ بناصية األخرى(؛ وإلدراك الفروق الدقيقة 
بين العبارات، وتحديد جمالية األسلوب يحتاج إلى الذوق المصفى. 
فالبالغة في القول، وإدراك الجمال في العبارة، والشعور بالحسن في 

النص تحتاج كلها إلى الذوق المرهف، والطبيعة الموهوبة )5(.        
   وق���د ت����زودت ال��ب��اح��ث��ة ب���زاد ال��ب��الغ��ة ف��ي ُب��ع��دي��ه ال��ت��داول��ي 
لتحقيق  الكريم  القرآن  في  القص  ُخيوط  َنْسِج  أجل  من  والحجاجي 
في  أدوات��ه��ا  عن  وُمفصحًة  ُمعلنًة  الباحثة  تقول  واإلق��ن��اع.  اإلمتاع 
ه��ذا  ف��ي  "وأروم  ال��ك��ري��م:  ال��ق��رآن  ف��ي  القصصي  ال��ن��ص  مصاحبة 
االقتراب، بإذن الله، االستناد إلى التفاعل المستمر مع القرآن الكريم، 
ومحاولة خوض غمار مسالكه وحدائقه، واإلنصات إلى نبض معانيه 
ورهيف جمالياته بعدة البالغة، وقدح زناد األسئلة الفنية والمعرفية، 
واستصحاب مصادر التفسير، من قرآن وسنة نبوية وبعض التفاسير 
المعتبرة. وقبل هذا وذاك، استحضار التأمل والذوق السليم، كي ال 
يضيع الهدف األسمى من أي قراءة أو فهم، أال وهو تعبيد الحياة لله 

رب العالمين")6(.
في  القص  عملية  أن  إل��ى  الناصر  سعاد  الدكتورة  أش��ارت  وق��د 

ألن  اإلنساني؛  القص  لشروط  بالضرورة  تخضع  ال  الكريم  ال��ق��رآن 
مبدعه هو الله، الذي أبدعه ألغراض دينية وجمالية ومعرفية، يدعونا 
إلى اكتشافها من خالل التبصر والتدبر. ومن ثمة فالقصة القرآنية 
في  المتعددة  القرآنية  التبليغ  أهم وسائل  إحدى  الباحثة–  –حسب 
فنيا مستقال  الهدف، ولذلك فهي ليست عمال  الشكل، والمتحدة في 
في موضوعه وطرق عرضه وإدارة حوادثه كما هو الشأن في القصة 
الفنية الحرة، التي ترمي إلى أداء غرض فني طليق، بل هي وسيلة 
توجيهيا  وخطابا  الدينية،  أغراضه  إلى  الكثيرة  القرآن  وسائل  من 
يؤثر في النفس اإلنسانية، بسبب ما يتضمنه من متعة السرد وجمال 

اإليقاع وعمق المعاني مما تميل إليه النفس وتألفه.
وبموازاة مع ذلك تفرق الدكتورة سعاد الناصر بين مستويين من 

مستويات القص في القرآن الكريم:
- مستوى األخبار السردية المنتجة لفعل القص.

نسق  ِوفق  ينتظم  حكائيًا،  متنًا  باعتبارها  القصة  ومستوى   -
المبنى الحكائي الخاص. والمستويان معا باعتبارهما بنيًة ُمكتملًة 
يشكالن مصطلح القصة القرآنية، وكانت البالغة عدًة مسعفًة حاولت 
من خاللها الباحثُة استنطاق مكنونات وجماليات هذه البنية. إْذ لم 
النصوص بل تحليلها  إنتاج  العلمية هو  للبالغة  األول  الهدف  يعد 

.)7(
- من أغراض القصة ومدى حضورها في الكتاب:

وتأسيسا على ذلك، فإن للقصة القرآنية أغراضا كثيرًة حصرتها 
الدكتورة سعاد الناصر في ثالثة فروع تتكامل فيما بينها:

التي  الوسائل  أه��م  من  وسيلة  القصة  إن  حيث  ديني:  ف��رع   -
استثمرها القرآن الكريم في نشر الدعوة والقيم اإلنسانية.

- فرع معرفي: إذ إن أسلوب السرد والقص مبثوث في كل مكان 
من القرآن الكريم بشكل يجعل المتلقي على اتصال معرفي وثقافي 
من  مجموعة  ح��ول  ومفاهيم  وم��واق��ف  رؤى  من  القصة  تحمله  بما 

المنظومات المتجلية في الكون والحياة واإلنسان.
فنيا  أسلوبا  تعتمد  القرآنية  القصة  ب��أن  ذل��ك  جمالي:  ف��رع   -
وعناصر  الفني  التعبير  وش��روط  آليات  بكل  يفي  مؤثرا،  وجماليا 

السرد الحكائي المتميز.
األغراض،  بين  التكامل  الناصر عن هذا  الدكتورة سعاد  وتقول 
في  التكامل  "وه��ذا  القرآنية:  القصة  مقاصد  تحقيق  في  وأهميته 
األغراض والمقاصد يجعل القصة في القرآن الكريم إحدى أهم وسائل 
التبليغ القرآنية المتعددة في الشكل، والمتحدة في الهدف، تنقل إلى 
اإلنسان تجارب إنسانية مختلفة ومتعددة، وقعت في أزمنة وأمكنة 
القرآن  في  المعجز  عرضها  وأس��ل��وب  تقديمها  طريقة  لكن  معينة، 

الكريم، يجعلها تنساب في حاضر المتلقي وعقله ووجدانه")8(.
وقد تراوحت القصة القرآنية من منظور المفاهيم الحديثة بين: 
واإلش��ارة  الحوارية،  والقصة  القصيرة،  والقصة  الطويلة،  القصة 
أوردناها  التي  األشكال  هذه  ومن  القصصية.  والشذرة  القصصية، 

ما يدخل في النمط المتكامل، ومنها ما يدخل في النمط المفتوح.
وال يخفى علينا أن القصة القرآنية تتميز بعدة خصائص أجملتها 
وهيمنة  واالنتقاء،  والتذييل،  الكثرة،  في:  الناصر  سعاد  الدكتورة 
كرار الذي اعتبرته الباحثة  السارد على الشخصيات واألحداث، والتَّ
فنيا  غرضا  يخدم  حيث  القرآني  القصص  في  للنظر  الفتة  ظاهرة 
يتمثل في تجدد أسلوب القصة، والتنوع في عرضها، وغرضا نفسيا 
كراُر قبل أن يكون ملمحا  يتجلى بما له من تأثير في النفوس. والتَّ

أسلوبيا مميزا فهو –كما يقول الدكتور جابر عصفور-: "قانون من 
بين  الدائرة  ونتقلب معه كمحيط  فيه،  نعيش  الذي  الوجود  قوانين 
شتاء  وخريف،  ربيع  ونضارة،  ذب��ول  وم��وت،  حياة  دائما:  نقيضين 
العرب  وصيف، طفولة وكهولة، والتكرار كان مبدأ من مبادئ حياة 
دوران  األف���الك،  دوران  الناقة،  حركة  في  يرونه  قديما،  البادية  في 
الشمس، ولذلك كان التكرار أحد المبادئ الجمالية في الفن العربي 

األصيل")9(.
ومما يلفت االنتباه في هذه الدراسة التي قدمتها الدكتورة سعاد 
الناصر حضوٌر لجمالية التلقي الذي تردد صداه بين أرجاء مباحث 
التلقي  عملية  بأن  ذلك  عزيزًا؛  ملمحًا  المعطى  هذا  ويبقى  الكتاب، 
للقصص القرآني تمكن الذات المتلقية من االنفتاح على عالم أوسع، 
وفضاء أرحب، حيث ُيصبح المتلقي طرفا في عملية القص القرآني 

ومعيارا ُتقاس به درجات جمالية الصورة القصصية.
المتلقي  بها  يقوم  وظائف  هي  والتدبير،  والتأمل،  التأثير،  إن 
تجاه النص القرآني بشكل عام، والنص القصصي منه بشكل خاص. 
والتحليل،  بالدرس  الباحثة  تناولتها  التي  التصوير"  "جمالية  فإن 
النص  مع  التفاعُل  إِذ  المتلقي،  لدن  من  وتفاعال  تستوجب مشاركة، 

القصصي هو الذي يحدث عند المتلقي وقعا جماليا.
بين  زاوج���ت  ق��د  الناصر  ال��دك��ت��ورة سعاد  أن  يتضح  هنا  وم��ن 
"جمالية التلقي"، و"جمالية األثر" في الوقوف عند القصص القرآني 
مستحضرًة السياقات التاريخية التي جاءت فيها أحداث القصص، 
القرآني وتدبره، على اعتبار أن "نظرية  لبنية النص  ثم استنطاقها 
األثر  نظرية  أن  بيد  التاريخية.  المناهج  من  تمتح  التلقي  جمالية 

الجمالي تنهل من منطلقات نصية داخلية")10(.   
الدكتورة  نجد  أيدينا-  بين  -ال��ذي  الكتاب  دّفتْي  إلى  عدنا  وإذا 
للدعوة؛  الرسالي  المفهوم  من صميم  "التلقي"  تعتبر  الناصر  سعاد 
ألنه بدون تلقي الوحي وضوابط هذا التلقي وشروطه ال يمكن تحقيق 

الرسالية وتطبيقها وتصديرها أيضا.
وبهذا ترى الباحثة أن من أهم مقاصد تلقي القصص القرآني، 
الطاعات،  على  النفس  تربية  في  يشتركان  حيث  والتدبر"،  "التزكية 
باألخالق  والسمو  التزكية  على  تركز  بمجملها  القرآنية  والقصة 
وتقويم السلوك وإصالح النفوس. ثم إننا نجد من أهم المقاصد التي 
يتلقاها متدبر القصص القرآني، مقصد "الحق والصدق"، وهما معا 
يفضيان إلى دالالت مشتركة. يبقى المقصد الثالث الذي وقفت عنده 
الدكتورة سعاد الناصر، مقصد "الحسن والجمال" حيث استحضرت 
الباحثة جملًة من األمثلة القرآنية التي تعرض لمنظومة من المواقف 
آية  وهناك  ناحية،  كل  من  والجمال  الحسن  يسكنها  التي  والصور 
قرآنيٌة تبين أن القصص القرآني أحسُن القصص: �َنْحُن َنُقصُّ َعَليَك 
َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأوَحيَنا ِإَليَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإن ُكْنَت ِمْن َقْبِلِه َلِمَن 

اْلَغاِفِليَن� )يوسف: 3(.
ما بقي لي إال أن أقول لك بصوت خفيض أخشى أال تسمعني: إنه 
، بل أعمق أسرار هذه الجولة بين طيات هذه الدراسة، فالكتاب  سرٌّ
جهٌد واضٌح، ونبٌش ناجٌح في معمار النص القصصي القرآني، ولن 
يتبين لك هذا الجهد إال بالرجوع للكتاب والظفر به، وقراءتي هاته ال 
يمكن أن تكون فاصلًة، وال نهائيًة؛ وإنما مجرُد نفحات مسكية من َيمِّ 
البالغة القرآنية اقتطفناها قطف الزهور من كتاب: " بالغة القص في 
القرآني الكريم وآفاق التلقي"، للدكتورة سعاد الناصر، وفيما يلي من 
القول أربُع خالصات استقطرتها الباحثة استقطار الشهد من العسل، 
من رحلتها التي جمعت بين المتعة والفائدة بين نصوص القص في 

القرآن الكريم:
- جمالية التلقي تتشكل من خالل امتزاج البناء الفني، ومقاصد 
اإلعجاز  بالغة  تقنيات  على  وتعتمد  الدعوية،  الموضوعية  الرؤية 
والروعة. واستحضار المدخل البالغي في الفهم واالستنباط والتأمل، 

يكشف عن ثورة متجددة من المعاني والدالالت والبيان المعجز.
- شساعة التنوع في أسلوب الخطاب وبالغة القص، فالقصص 
السياق، وما يالئم  القرآني ال تجري على نمط واحد، وإنما حسب 

مقتضى الدالالت وطبيعة المخاطب.
- تأكيد القصص القرآني على اعتبار الوظيفة الرسالية للرسل 
واألنبياء واحدة، وقضيتهم قضية واحدة، هي توحيد العبودية لله، 

وأنها نماذج منتقاة من رب العزة للتفاعل معها.
- رغم انتهاء السرد في القصة القرآنية، فإن ظاللها ال تنتهي، 
باقي  مع  مرتبطة  وفضاءات،  آف��اق  بناء  في  بيانها  رحلة  تكتمل  بل 
على  المتلقي  تحث  الشمولية،  الوحدة  لتحقيق  القرآني،  القصص 
أرض  على  ومعانيها  دالالت��ه��ا  وإن���زال  والتدبر،  التأمل  من  المزيد 
الواقع، من أجل ترشيد المسيرة وتصحيح السلوك، وإعادة صياغة 

نفسه وفق هديها.
---------------

� نظرا لطول المقال فقد تم االستغناء عن الهوامش.

"بالغة  القص  في  القرآن  الكرمي  وآفاق  التلقي"

ذ. محمد حماني

العدد 453

قراءة 
في كتاب
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ل��ف��ت��اة ف���ي م��س��ت��وى تدينك  ك��ي��ف 
وأخالقك أن تتصرف هكذا؟!

ك���ي���ف جت���ح���دي���ن ف���ض���ل وال����دْي����ك 
عليك؟!

كيف سمحت لك نفسك بهجرانهما  
بعد تخرجك؟!

بعيدا  منزال  تستأجري  أن  أيعقل 
عنهما؟!

ن��ح��ن ل��س��ن��ا ف���ي أورب������ا.. أي��ع��ق��ل أن 
تسكني وحدك؟ 

جتلدها تعليقاتهم.. ينزف جرحها 
لزيارة  ال��ف��رص  ال��غ��ائ��ر.. ص��ارت تتحني 
تلتقي فيها أحدا  أوق��ات ال  والدْيها في 

من األهل واجليران...
يستبد بها األرق من أجل والدْيها.. 
ت����ط����ارده����ا ال����ك����واب����ي����س.. ت��ف��ت��رس��ه��ا 

الوحدة... 
جتأر  صمت..  في  معاناتها  تتجرع 
ب��ال��دع��اء.. وح��ده يعلم سبب  الله  إل��ى 

رحيلها للعيش وحيدة.. 
ثمال  يعود  السهر..  أرهقها  أن  بعد 
أن��واع  ووال��دْي��ه كل  ليال.. مي��ارس عليها 
ال��ع��ن��ف.. ي��ه��دده��ا ب��س��ك��ي��ن��ه.. ي��س��رق 
مالها... تبيت الليل حتت وابل صراخه 
وف����ح����ش����ه.. ت���ظ���ل ال���ن���ه���ار ف����ي ع��م��ل��ه��ا 
ن��ائ��م��ا..وح��ني ينهض،  امل���ره���ق.. وي��ظ��ل 
لها  يشرع في صراخه وفحشه ووعيده 

ولوالدْيها وإخوتها... 
تدهورت حالتها الصحية... صارت 
��ْي��ظ��ة ت���رت���اح فيها،  أغ��ل��ى أم��ن��ي��ات��ه��ا لحُ

بعيدا عنه...
��ْج��د م��ع��ه أي ح���ل.. ي���ردد أن��ه  ل��م يحُ
لن يعمل، ولن يتوب، ولن يرحل.. ألنه 
ب��ك��ل ب��س��اط��ة، ي��ن��ت��ظ��ر ح��ق��ه ف���ي إرث 

البيت البسيط بعد أن يرحل األب...
ي��رف��ض وال���داه���ا رف��ض��ا ب��اّت��ا ط��رده 

رغم أنه في عقده الرابع...
����ت����َن����ت أمي�������ا ف����ت����ن����ة.. اخ����ت����ارت  فحُ

الرحيل... 
وتشويه  ق��ذف  حملة   عليها  يشن 

سمعتها بني األهل واجليران...
ل���م ت��ش��ع��ر ب���ال���راح���ة وال��ط��م��أن��ي��ن��ة 
يؤرقها  ت��ظ��ن..  كانت  كما  رحيلها  بعد 
والدْيها.. فكيف يتحّمالن  التفكير في 
ع���ق���وق���ه وه���م���ا ف����ي ش��ي��خ��وخ��ت��ه��م��ا؟! 
وكيف ألمها أن تصبر ملعاناتها معه ومع 

أمراضها املزمنة..؟!
-ف���ي  ت���الح���ق���ه���ا   األرق..  ت���ع���ان���ي 
وص��راخ��ه..  وسّكينه  منامها-كوابيسه 
األه��ل  وتعليقات   أسئلة  تالحقها  كما 

واجليران..
م��ع��ان��ات��ه��ا.. تبثه  ي��ع��ل��م    وح����ده 
شكواها.. وتسأل الدعاء بظهر الغيب...

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم:

و مـضـــــــــة

ِفتْنة.. ! 

في صبيحة يوم جميل يستوحي جماله من هبات 
الله تعالى التي تعلمنا ضرورة جتديد العهد والعزم، 
تعالى  الله  يهبها  أن  بالدعاء  كعادتها  بيتها  غــادرت 
الصدق واإلخـــاص في األقـــوال واألفــعــال واألحـــوال، 
مستشعرة ثقل األمانة امللقاة على عاتقها، فقد اختارت 
مهنة التدريس التي تعد ميراث األنبياء، ميراثا يجعل 
من يأخذ به عطاء وبذال يأخذ بحظ وافر من نعيم الدنيا 

واآلخرة. 
وحيوية،  نــشــاط  وكلها  عملها  مقر  ــى  ال وصــلــت 
واستقبلت طابها بابتسامتها املعهودة التي تبث في 
مشاعرهم وميض األمل، وتشعرهم بدفء محبة املربي 
وكانت:  اليوم  حكمة  السبورة  على  سجلت  واملعلم. 
»األحام مقيدة بهمم أصحابها«. سجل الطاب احلكمة 
من  فهموه  عما  وسألتهم  لذلك  املخصص  املكان  في 
مجملها  في  أصابت  التي  إجاباتهم  فتعددت  املقولة، 

حقيقة املعنى ومغزاه.
فــي أبحر  مــنــا أحــامــا تسبح  لــكــل  أن  أخــبــرتــهــم 
خياله ويطمح أن يجعلها واقعا، وأن حلمها أن يصير 
وتكثر  املــبــادرات  فيه  تتعدد  ومنتجا،  هادفا  التعليم 
فيه البصمات املميزة في العطاء والتحصيل واإلبداع 

والتألق.  
مبعيتهم،  إجنـــازه  تعتزم  ــذي  ال بحلمها  فتهم  عرَّ
واقترحت  بسواعدنا«؛  »مــشــروع  عليه  أطلقت  ــذي  وال
تغيير  إحــداث  املشروع  في  األولــى  اخلطوة  تكون  أن 
جدرانه  تضمهم  الــذي  املكان  ألن  الدراسة،  في حجرة 
تريح  غــنــاء  جنة  يــكــون  أن  حــري  العلمي  للتحصيل 
النفوس لتمهد لقبول املعرفة بانشراح. فرسالة التعليم 
ُيشعر  أن متارس في مكان سام  ينبغي  رسالة سامية 

بقدسية الرسالة.

حتقيق  ميكننا  واحتادنا  بسواعدنا  أن  أقنعتهم 
الله حليف  أحامنا التي نؤمن بها، وأن التوفيق من 
الله:  رحمه  القيم  ابــن  يقول  كما  عزمه  في  صــدق  من 
هممهم  قــدر  على  العباد  على  تنزل  الله  من  »املعونة 
عليهم  ينزل  واخلـــذالن  ورهبتهم،  ورغبتهم  وثباتهم 

بحسب ذلك«.
ثم فتحت لهم باب النقاش وهي تصغي القتراحاتهم 
على  فاتفقوا  انسيابية؛  في  توالت  التي  وتطلعاتهم 
التي  دراستهم  وتــزيــن حجرة  اجلـــدران  طــاء  إعـــادة 
ففيها  املسجد؛  مبثابة  ألنــهــا  لها  حبهم  عــن  أعــربــوا 

يتعلمون القرآن واحلديث وعلومهما.
عمل الطاب بدأب حثيث على حتقيق حلم تبنوه 
وتــوالــت  فــكــونــوا مجموعات  بــه،  إميـــان صـــادق  بعد 
اإلسهامات املصحوبة بإبداعات في التفكير واالقتراح.
وفي عطلة نهاية الفصل األول من الدراسة شمرت 
السواعد لتجسيد احللم على أرض الواقع، وإخراجه 
من عالم األفكار إلى عالم احلس واملشاهدة بتفان في 
من  فئة  عملت  فقد  النظير.  منقطع  وإخـــاص  العمل 
والروعة،  األناقة  في  مثاال  الفصل  جعل  على  الطاب 
فــأضــحــى كــل مــكــان فــيــه لــوحــة تــعــرب عــن إبــــداع في 

االختيار وإصابة في القرار.
كانت املفاجأة كبيرة لبقية الطاب عند التحاقهم 
يتصور  فلم  العطلة،  انتهاء  بعد  الــدراســي  بالفصل 
كل  املبهر،  النجاح  بهذا  سيكلل  املشروع  أن  معظمهم 
شيء تغير بصورة تدهش األلباب، فقد مت اختيار ألوان 

اجلدران بدقة، وأثثت بلوحات وصور رائعة اجلمال.
عــيــون طــابــهــا بهجة وفــرحــة  فــي  املــدرســة  رأت 
عارمة، كما أن بعضهم عبر عن ذلك بالشكر واالمتنان 
لكل من أبلى باء حسنا في إجناح املشروع. لم تترك 
الفرصة متر دون قراءة احلدث واالستفادة منه، قائلة: 
ما يقوله جناحكم بلسان حاله أننا إذا حدثنا أنفسنا 

بأننا نستطيع فعل شيء ما فإننا نستطيع فعله بعون 
الله وتسديده، وأما إذا خاطبناها بسلبية وعجز وقلنا 
ال نستطيع فلن ننجز شيئا. فاإلرادة والعزمية القوية 
قلنا  إذا  ــذا  وك الكسالى،  عقول  تتخيله  ال  مــا  تصنع 
سننجح في حتصيلنا ودراستنا فنحن نستطيع ذلك، 
فما حتدثنا به النفس يبدأ خواطر فيتحول إلى أفكار، 
تصير  وقد  عــادات  تصبح  وقد  أعماال  األفكار  فتصير 

العادات طباعا تدمر احلياة.
وقــد عّلمنا إجنـــاز اخلــطــوة األولـــى مــن »مــشــروع 
بسواعدنا« أن في احتادنا قوًة، وفي تواصينا بالعزم 
والتألق قوًة. وفي إيجابيتنا قوًة، وفي إجنازنا جناحًا 

وحتقيقا للمبتغى واملراد. 
والتعليم يا أبنائي في بلدنا يحتاج الى سواعدكم 
وإلى اقتراحاتكم ومشاريعكم وتطلعاتكم، ويفتقر إلى 
صدق حبكم لرسالته، وتسلحكم بيقظة اجلد لتحصيل 

فوائده.
كل حجرات  بجماله  ويلون  اجعلوا حلمكم ميتد   
في  واألنــاقــة  السليم  ــذوق  ال سفراء  كونوا  دراستكم، 

مؤسساتكم..
أعيدوا ألمة اقرأ مجدها باحترامكم ملعلم تدينون 
له بتعليمكم، وألقسام تدينون لها باحتوائكم وتدفئتكم. 
فاحلر إن كان من اهل الكرم اعترف بالنعم وشكر املنعم. 
وال  بــذور اخلير،  فيكم  يقتل  لم  أبنائي  ال تصغوا 
والفساد  الــتــمــرد  طــرقــات  على  يناديكم  ملــن  تلتفتوا 
ويحصر هممكم في اشباع نزوة ورغبة واقتراف زلة، 

فأنتم أعظم وأسمى من ان تكونوا فريسة الضال.
أمتكم،  في  القيم  تزرعون  روادا  أبنائي  نحتاجكم 
احلسنة،  بالقدوة  االخــاق  مكارم  أقرانكم  وتعلمون 

فأنتم أمل هذه االمة، وأنتم عزها ومجدها.

نــعـــم ملراجعة 
التربية اإلسالمية

من 

أوراق  شاهدة
ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com فراغنا«  فــي  ميتد  ثقافي  »غــزو  هــو 

كما جاء في عنوان كتاب الداعية محمد 
أقصى  يبلغ  غــزو  الــلــه..  رحمه  الغزالي 
درجــات اخلــواء حن يتمدد لتتخلق في 
البيت برمته بحجة  هشيمه معاول هدم 
وحتتاج  صاحلة  غير  البيت  أعــمــدة  أن 
على  قــدرة  أكثر  بناء  لتشييد  دكها  إلــى 
ـــدغـــام في  الــصــمــود حــتــى ال نــقــول االن

البنايات الغريبة.
والهجوم الثقافي إياه يتمثل في هذا 
الداخل  أصــوات  بن  والــوحــدة  التناغم 
الغرب،  بباد  وخارجها  املسلمن  بباد 
والــداعــيــة إلـــى حــــروب فــكــريــة مــوازيــة 
ــي دمــاء  لــلــحــروب املــيــدانــيــة الــوالــغــة ف
اإلرهـــاب  على  الــقــضــاء  بــاســم  املسلمن 
بسطوا  وإن  للمسلمن حتى  يشفع  ولن 
الغربين،  أجسام  فوقها  لتمر  وجوههم 
ـــوا لــهــم بــكــل ممــنــونــيــة نــســاءهــم  ـــدل وب
وأراضيهم  للخدمة،  وأبناءهم  للمتعة، 
امليممة  العربة  هــذه  إليقاف  لينهبوها، 

صوب املجهول.
وجهها  عن  تسفر  إذن  خلبطة  إنها 
املـــعـــارض لــلــديــن اإلســـامـــي الــرســالــي 
على وجــه اخلــصــوص. وقــد رأينا كيف 
الــســادس  ــبــاد محمد  ال مــلــك  دعـــوة  أن 
حفظه الله ملراجعة مناهج تدريس مادة 
»إعــطــاء  اجتـــاه  فــي  اإلســامــيــة  التربية 
أهمية أكبر للتربية على القيم اإلسامية 
السني  املــذهــب  صلبها  وفــي  السمحة 
املالكي الداعي إلى الوسطية واالعتدال، 
مختلف  مع  والتعايش  التسامح  وإلــى 
)كما  اإلنسانية«   واحلضارات  الثقافات 
جاء في بيان الديوان امللكي( ثم تهريبها 
موجة  لتنطلق  حتتمل،  ال  ما  وحتميلها 

عارمة من النعوت القدحية ملادة التربية 
اجلسر  بــاعــتــبــارهــا  نفسها  اإلســامــيــة 
الذي يعبره املتطرفون لالتحاق بداعش 
التربية  أساتذة  واعتبروا  قالوا(،  )كما 
وبجماجم  جــاهــلــن  مــجــرد  اإلســامــيــة 
فارغة، ويجب السعي إلى غسل أدمغتهم 
رسمية  دينية  مــؤســســات  وضــعــوا  كما 
عريقة حتت مبضع التجريح ال التشريح 
فحسب، دون أن ينسوا القدح في قنوات 
إذاعية وتلفزية دينية بعينها وسار على 
باندفاع  أقبلوا  الذين  البسطاء  هديهم 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نــزق 
يجرحون من خالها األساتذة املؤطرين 
السياق  وفــي  اإلســامــيــة،  التربية  ملــادة 
واللحي  اللباس  على  السخرية  انهالت 

واملقررات إلخ.. 
حتدثوا عن:

الــدهــر وشــرب  عليه  »أكــل  تفسير   -
لكتاب الله « كما زعموا.

للقرآن  ظــامــيــن  مفسرين  وعـــن   -
)الفاحتة منوذجا(.

- وعــــــن ســـلـــف غـــيـــر صــــالــــح فــي 
مع موجة جتريحية شرقية  تام  جتاوب 
التشريع  ألصــول  بالهدم  تصدت  عارمة 

اإلسامي.
- واعتبروا »السنة النبوية مجهودا 

تاريخيا مرحليا« !
كجميع  خــطــاء   � و»الــــرســــول   -

البشر« !
ــة أهـــل طــمــع وشـــرٍه  - و»الــصــحــاب

وسفك للدماء« !
واردة  عنها  الله  رضــي  و»عائشة   -

للنار  حتما ربانيا مقضيا..!

-وعــلــمــاء اإلعـــجـــاز الــعــلــمــي وعلى 
رأســهــم الــدكــتــور زغــلــول الــنــجــار مجرد 

مشعوذين!
- وعلماء الفقه علماء سلطان فسروا 

الفقه لهوى امللوك..!
- ومنهم من قال بأن العالم اإلسامي 
علماءه  وأن  علمية،  حــضــارة  يعرف  لــم 
مجرد ناقلن لعلوم اليونان! وأن مسلمي 
الــيــوم هــم مــجــرد عــالــة عــلــى احلــضــارة 
اإلنسانية ! وأن من حق الغرب أن يؤدب 
وأن  تشريدا !،  فيهم  ويعيث  املسلمن 
احلضارة الغربية هي النموذج األمثل...!
- وتعدى األمر هذه اخلرجات العاقة 
ملسار تاريخي عماق شهد له الغربيون 
ال  دينية  مسلمات  إلــى  ليصل  بالتفوق 
سبيل إلى االجتهاد فيها كالبسملة التي 
املــقــررات  مــن  بحذفها  أصـــوات  طالبت 
الدراسية حتى ال تعطي انطباعا بنفس 
إلى  الله  سمح  ال  األطــفــال  يوجه  ديني 
لــإرهــاب؟؟ يقع هذا في  املــرادف  التدين 
بـــاد املــســلــمــن فــي حــن تــنــحــو الـــدول 
الغربية اللحظة إلى املزيد من العودة إلى 
الدين اإلسامي، وأكدت ذلك بإحصاءات 
دقيقة »مؤسسة مسح القيم العاملي« التي 

يوجد مقرها في ستوكهولم بالسويد.
وفي السياق أورد الكاتب اخلليجي 
صقر العنزي حدث سعي قضاة أمريكين 
إلى حذف عبارة: »برعاية الله« في قسم 
الوالء األمريكي باعتبارها انتهاكا للفصل 
بن الدين والدولة وغير دستورية، إال أن 
غالبية الشعب األمريكي عارضت القرار، 
مبثابة  مــرمــوقــون  سياسيون  واعــتــبــره 
قرار سخيف ومجرد هراء أبطله مجلس 
مجلس  اجتمع  ذلك  من  وأكثر  الشيوخ، 

إياه وغنوا جماعة  القسم  النواب إللقاء 
مرددين »ليبارك الله أمريكا«..

إلى أين نحن ماضون؟؟
غربيون باملئات يشهدون أن اإلسام 
هو دين السام والدين احلق فيسلمون، 
ومــســلــمــون يــتــنــكــرون لـــه بــاســم حــريــة 

املعتقد..!!
فـــرب ضــارة  نــكــون عملين  وحــتــى 
نــافــعــة، دعــونــا نــقــول إنــنــا مــع القائلن 
مبراجعة التربية اإلسامية، لكننا نقصد 
االعتبار  رد  مراجعة  احلقيقية  املراجعة 
ملادتها  وقيمة  ومــحــتــوى  حصصا  لها 
انحراف  تيارات  هناك  نعم  ومؤطريها.. 
ســلــوكــي خــطــيــرة تــــراوح بــن انــحــراف 
ديني  ال  انــحــراف  وآخــر  متطرف،  ديني 
متطرف أيضا. وإنه حلان األوان لتتبوأ 
املــصــون في  اإلســامــيــة دورهـــا  التربية 
استعادة الضالن من أبنائنا من كهوف 
داعش وخمارات باريس بباد املسلمن. 
ــتــســامــح واالعــــتــــدال  ــم ال ــي وتـــرســـيـــخ ق
ــة  ــي ــــة واملــســؤول واالســـتـــقـــامـــة واألمــــان
طريق  على  األنفس  وتزكية  واحملاسبة 
العارفن السنين، ومنهم اإلمام اجلنيد 
رحــمــه الــلــه، نستعن بــه فــي الـــرد على 
الله  ذكــر  �وإذا  سبحانه  فيهم  قــال  مــن 
يومنون  ال  الذين  قلوب  اشمأزت  وحــده 
باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يستبشرون� )الزمر: 45(، أليس اجلنيد 
إال  اخللق  عن  مسدودة  »الطرق  قال  من 
واتبع سنته   � الرسول  أثر  اقتفى  من 

ولزم طريقه«؟

بسواعدنا دة. رجاء عبيد
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أل���زم���ت ال��م��ؤس��س��ة ال��دي��ن��ي��ة ف���ي م��ج��ال 
باستيعاب  الداعية  وتربيته  المسلم  تحصين 
منهم  تستثني  وأال  المسلمين  ك��ل  دع��وت��ه 
إلى جميعهم  يبدى  أن  النصح يجب  إذ  أحدا 
المسلمة  غير  المجتمعات  ف��ي  فالمسلمون 
وه��ذه سنة  ذل��ك،  دون  ومنهم  المذنبون  منهم 
الله  رس��ول  ق��ال  آمنوا،  الذين  في  تعالى  الله 
لذهب  تذنبوا  لم  لو  بيده  »وال��ذي نفسي   :�
الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 

فيغفر لهم«)1(.
فالعصمة لله ولرسوله �، والدعوة يجب 
درج��ة  ك��ان��ت  -مهما  مسلم  ك��ل  فيها  يجد  أن 

إيمانه- موقعه فيها.
وإن المجتمع المديني على عهد رسول الله 
� كان على هذه الشاكلة وهو مضمون كالم 
الله  �ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
مقتصد،  ومنهم  لنفسه،  ظالم  فمنهم  عبادنا 
هو  ذل��ك  الله،  ب��إذن  بالخيرات  سابق  ومنهم 

الفضل الكبير�)2(.
وق��د ح��د النبي � رج��ال ش��رب خمرا ثم 
أوتي به مرة ثانية فجلده، فقال رجل من القوم 
"اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به"، فقال النبي 

�: »ال تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله«)3(.
وهذا كان سببا في توبته وصالحه.
وما أمر ماعز والغامدية عنا بخفي.

إلى  ب��ه  ي��ؤت��ى  الثقفي  أب��و محجن  وه���ذا 
سعد بن أبي وقاص يوم القادسية، وقد شرب 
الخمر، فأمر سعد فقيد وأودع في القصر، فلما 
حمى  ح��ول  تجول  الخيول  محجن  أب��و  رأى 

القصر وكان بطال شجاعا...
ثم قال البنته حفصة امرأة سعد: أطلقيني 
أرجع  أن  الله  سلمني  إن  علي-  –والله  ول��ك 
حتى أضع رجلي في القيد فإن قتلت استرحتم 
أبو  فوثب  ال��ن��اس،  التقى  حتى  فحلته  مني، 
محجن على فرس لسعد ثم أخذ رمحا، فجعل 
هزمهم،  إال  ال��ع��دو  م��ن  ناحية  على  يحمل  ال 
هزم  فلما  م��ل��ك...  ه��ذا  يقولون  الناس  وجعل 
العدو رجع أبو مجحن حتى وضع رجليه في 
القيد، فأخبرت ابنته حفصة سعدا بما كان من 
أمره، فقال سعد "ال والله ال أضرب اليوم رجال 
سبيله،  فخلى  لهم  أبلى  ما  للمسلمين  أبلى 
فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي 
الحد، وأطهر منها، فأما إذ بهرجتني فوالله ال 

أشربها أبدا")4(.
وه��ذا أبو ال��درداء � يمر على رجل قد 
لو  أرأيتم  فقال:  يسبونه  فكانوا  ذنبا  أص��اب 
مستخرجيه؟  تكونوا  ألم  قليب  في  وجدتموه 

واحمدوا  أخاكم  تسبوا  فال  ق��ال  بلى!  قالوا: 
قال:  تبغضه؟  أف��ال  قالوا:  عافاكم!  ال��ذي  الله 

"إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي")5(.
ويقول ابن مسعود �: "إذا رأيتم أخاكم 
قارف ذنبا فال تكونوا أعوانا للشيطان عليه، 
العنه، ولكن سلوا  اللهم  اللهم أخزه،  تقولون 
الله العافية، فأما نحن أصحاب محمد � فكنا 
ال نقول في أحد شيئا حتى نعلم عالم يموت، 
فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، 

وإن ختم له بشر خفنا عليه")6(.
فإذا كان هذا واقعا في المجتمع المسلم، 
فكيف يهجر المسلم في المجتمع غير المسلم، 

في  عليه  يحافظ  أن  أول���ى  ب��اب  م��ن  ليس  أو 
معسكر اإليمان، وأال يزج به في معكسر الكفر 
فيضل ويشقى، ويضيع أجر حمر النعم، »ألن 
لك من حمر  بك رجال واح��دا خير  الله  يهدي 

النعم«)7(.
تصوره،  ب��إص��الح  تربيته  م��ن  إذن  فالبد 
يؤهله  إع��دادا  وب��إع��داده  والتزامه،  وسلوكه، 
ممن  ق���وال  أح��س��ن  رب���ه﴿�وم���ن  دع���وة  لتبليغ 
دع��ا إل��ى ال��ل��ه وع��م��ل صالحا وق���ال إن��ن��ي من 
في  التدرج  سنة  مراعاة  مع  المسلمين�)8(﴿ 
كل ذلك، بدءا باألهم فالمهم. هكذا يكون البناء 
﴿�وقال  مرة:  أول  البالغ  كان  وهكذا  بإحكام، 
الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة 

كذلك لنثبت به فؤادك�)9(.
وقال رسول الله � لمعاذ �: »إنك تأتي 
قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أال إله إال 
الله وأني رسول الله« وفي رواية »فليكن أول 

ما تدعوهم إليه عبادة الله...«)10(.
--------------

1 - صحيح مسلم شرح النووي 86/77.
2 - سورة باطر، اآلية 32.

3 - صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب 
م��ا ي��ك��ره م��ن لعن ش���ارب ال��خ��م��ر، وأن���ه ليس 

بخارج من الملة رقم 6780
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 225/1 الحلية  ف��ي  نعيم  أب��و  ذك���ره   -  5
وينظر في حياة الصحابة 344/2.

 205/4 الحلية  ف��ي  نعيم  أب��و  ذك���ره   -  6
وينظر حياة الصحابة 344/2.
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8 - سورة فصلت الىية 32.

9 - سورة الفرقان، اآلية 32. 
باب  الزكاة  كتاب  البخاري  - صحيح   10
اخذ الزكاة من األغنياء، ترد على الفقراء رقم 
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د. زكرياء املرابط 

إسهام المسجد 
في تحصين المسلم

في المجتمع غير المسلم 
الحلقة )3(

تزكية النفس ودورها 
في التنمية البشرية

د. عبد اهلل طاهيري

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم 
آل��ه وصحابته  وع��ل��ى  األم��ي��ن،  رس��ول��ه  على 
إلى يوم  أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان 

الدين، وبعد:
ف���إن م��ن ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي شغلت ال��ن��اس 
ال��ي��وم، وأول���وه���ا ع��ن��اي��ة خ��اص��ة، م��ا يعرف 
الواجب  التساؤل  أن  غير  البشرية.  بالتنمية 
استحضاره باستمرار هو: هل تحققت للنوع 
البشري اليوم تنمية بشرية حقيقية أم أن األمر 
ليس كذلك؟ إن تحقيق تنمية بشرية حقيقية، 
تتسم بالشمولية والنجاعة، يتوقف على مدى 
توفر مجموعة من العناصر، لعل من أهمها: 
التنمية  مجال  في  للمنخرط  الذاتية،  األهلية 
جهودها؛  م��ن  وللمستفيد  ذات��ه��ا،  البشرية 
وطهارتها،  النفس  صفاء  على  مبنية  أهلية 
الرشد  درجة  إلى  بها  والرقي  تزكيتها  وعلى 
بالمفهوم القرآني لهذا المصطلح، أي السداد 
واألمانة  التصرف،  في  والنضج  القول،  في 
في األداء، والعفة في التعامل... وهي أمور ال 

تتحقق إال لمن تزكى وزكى نفسه... 
أي  في  محوريا  دورا  النفس  لتزكية  إن 
تنمية بشرية، إلى درجة أن أي تنمية بشرية ال 
تكون التزكية حاضرة فيها، سيكون مصيرها 
إما الفشل، وإما ضعف النتيجة، أو على األقل 
والدعم  المبذول،  الجهد  بين  التناسب  ع��دم 

المقدم، وبين النتائج المحصل عليها.
ودور تزكية النفس في التنمية البشرية، 
من  لعل  كثيرة،  أم��ور  خ��الل  م��ن  جليا  يظهر 

أبرزها ما يأتي:
إن تزكية النفس، تعني من ضمن ما تعني، 
شخصيته:  وتنمية  البشري  العنصر  ترشيد 
وماديا؛  وخلقيا،  ومعرفيا،  ونفسيا،  عقليا، 
وجعله يرقى إلى مصاف من يقول: ال تعطني 
السمك...  أصطاد  كيف  علمني  ولكن  سمكا 
النفس في  وه��ذا وج��ه من أوج��ه دور تزكية 

التنمية البشرية الحقيقية الشاملة.
التنمية،  التي تجعل  النفس، هي  فتزكية 
ال��وع��ي بقول  ي��ت��م دع��م��ه، درج���ة  ب��م��ن  تبلغ 
خير  العليا  »ال��ي��د   :� المصطفى  الحبيب 
اليد السفلى...« )رواه البخاري ومسلم(.  من 
وقوله �: »ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن 

يأكل من عمل يده« )رواه البخاري(.
لتزكية  ال���ذي  الكبير  ال���دور  أدل���ة  م��ن  إن 
النفس في التنمية البشرية، ما وجدناه عند 
تفسير  م��ن  والمحدثين  القدامى  ال��دارس��ي��ن 
للتربية  واض��ح  ربط  ومن  بالتنمية،  للتزكية 
بالتنمية،  التزكية  ردي���ف  ت��ك��ون  ت��ك��اد  ال��ت��ي 
التنمية  بين  الموجودة  للعالقة  كشف  وم��ن 

والحياة... وهذا توضيح موجز لذلك:

أ- تفسير التزكية بالتنمية:
جاء في تفسير الرازي: "التزكية عبارة عن 

التنمية" )ج1ص664/و: ج2ص433(.
"والتزكية:  األل��وس��ي:  تفسير  ف��ي  وج��اء 

التنمية" )ج22ص471(.
وي��ق��ول أب���و ح��ي��ان األن��دل��س��ي: "ومعنى 
التنمية"  أو  التطهير  ع��ن  ت��خ��رج  ال  ال��زك��اة 

)البحر المحيط، ج2ص24(.
التزكية  ف��س��ر م��ح��م��د رش��ي��د رض���ا  وق���د 
بالتربية فقال كما في مجلة "المنار": "التزكية 
نفس  بها  تكون  التي  الفضلى  التربية  ه��ي 

اإلنسان زكية كريمة متحلية بالفضائل، مطهرة 
من الرذائل" )مجلة المنار، ج15ص567(.

ب- تفسير التربية بالتنمية:
تعالى:  لقوله  تفسيره  في  ال��رازي  يقول   
هي  "وال��ت��رب��ي��ة   )151 )ال��ب��ق��رة:  �ويزكيهم� 
إذا  ال��ش��يء  رب��ا  ق��ول��ه��م:  م��ن  التنمية، وه��ي 

انتفخ" )ج 10 ص 37(..
ج- العالقة بين التنمية والحياة:

ورد ما يشير إلى العالقة الموجودة بين 
التنمية والحياة عند ابن عجيبة، وذلك حين 
قال: �... بعد موتها� )الجاثية: 4(، أي خلوها 
عنها  التنمية  ق��وة  وانتفاء  الحياة  آث��ار  عن 

)البحر المديد، ج 6 ص 5(.
نفس  تفسير  ف��ي  ال��س��ع��ود  أب���و  وي��ق��ول 
اآلية: "...بعد موتها" وعرائها عن آثار الحياة 
وانتفاء قوة التنمية عنها وخلو أشجارها عن 
الثمار )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 

الكريم، ج 6  ص 123(.
في  النفس  تزكية  دور  ع��ن  يكشف  مما 
متى  ال��ن��ف��س  ت��زك��ي��ة  أن  ال��ب��ش��ري��ة،  التنمية 
بالقدر  وت��وف��رت  المطلوب،  بالشكل  تحققت 
أو  القائم  في  بليغا  تأثيرا  أث��رت  المنشود، 
القائمين على التنمية البشرية، وأثرت تأثيرا 

واضحا في المستفيدين من تلك التنمية.
البشرية،  التنمية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  أم���ا 
فإنهم، متى زكت أنفسهم، وجدتهم أهل صدق 
ووف���اء؛... ومتى  أمانة  وإخ��الص، وأصحاب 
ذلك،  عندهم  ضعف  أو  النفس  تزكية  فقدوا 
يفشل  حتى  أو  يعرقل  م��ا  ك��ل  منهم  توقعت 
عملية التنمية البشرية برمتها... بناء على أن 
وأن  له،  تبع  والجوارح  الجوهر  هي  النفس 
التزكية في نهاية المطاف، إنما هي االرتقاء 
بالعنصر البشري إلى ما هو أرقى وأسنى...

البشرية،  التنمية  من  المستفيدون  وأما 
أن  على  حرصوا  أنفسهم،  زك��ت  متى  فإنهم 
دعم  من  إليهم  يقدم  ما  مستوى  في  يكونوا 
وتنمية، وعملوا على أن يكونوا ممن إذا ُأْكِرم 
َأْكَرَم، وممن إذا ُأسِدي إليه المعروف كافأ... ال 

ممن إذا ُأْكرم تمرد...
لهم  أتيحت  متى  الزكية،  النفوس  فأهل 
أن  علموا  وق��درات��ه��م،  أنفسهم  تنمية  ف��رص 
ذلك من النعم التي سيسألون عنها �ولُتسألن 
جوابا،  للسؤال  فأعدوا  النعيم�،  عن  يومئذ 
به،  دعمهم  ت��م  مما  االس��ت��ف��ادة  إل��ى  وه��ب��وا 
الله  يرزقهم  ما  تحقيق  في  استغالله  وإل��ى 
في  الناس،  عن  والغنى  والعفاف  الكفاف  به 

مستقبل أيامهم، وفي القادم من عمرهم...
في  النفس  تزكية  دور  ظهور  أوج��ه  م��ن 
هو  حيث  من  اإلنسان  أن  البشرية،  التنمية 
إنسان، يختلف عن ذوات األربع؛ إذ ال يكفيه 
فقط ما له عالقة بالمأكل والمشرب والمأوى، 
وإنما ال بد له إضافة إلى ذلك، بل وفي درجة 
م��ن تنمية جانبه  إل��ح��اح��ا،  آك��د وأك��ث��ر  ه��ي 
وتطهيرها  نفسه  تزكية  طريق  عن  الروحي، 
من كل ما يدنسها، من فساد االعتقاد، وضعف 
التصرف...؛  الخلق، وجاهلية  التعبد، وسوء 
فإن العنصر البشري متى تمت تنميته ماديا 
فقط، غالبا ما يحصل له من التمرد والضياع 
ما ُيفِسد به تلك التنمية المادية المقدمة إليه، 

ويجعل نتائجها في مهب الريح... 
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من مفارقات هذا الزمان ومعالم الغربة والغرابة 
فيه، أن يوضع الدين في قفص االتهام، وتلصق به 
أشنع األوصاف والنعوت، وقد ال نقترف مبالغة إذا 
عامليا  املطلوبني  قائمة  أعلى  في  يصنف  إنه  قلنا 
اجلرائم  من  مزعومة  الئحة  في  معهم  للتحقيق 
املقصود  أن  اللبيب  عني  تخطئ  وال  واخلطايا. 
بالدين في املجال التداولي العام في أغلب األحوال، 
إمنا هو اإلسالم، فكل القرائن تفيد هذا التخصيص. 
وتأبى القوى التي تناجز الدين العداء إال أن تفصل 
له في كل مرحلة ما تراه مناسبا من النعوت واأللقاب 
القادحة بقصد التنفير منه واإلبعاد عن حماه، وبث 
روح الكراهية والتحقير لكل ما يرتبط به من تعاليم 
امتصاص  بقصد  الناس،  نفوس  في  وأحكام  وقيم 
مرحلة  في  فهو  وتوقير.  قداسة  من  له  تكنه  ما 
الرجعية  عنوان  والشيوعي  االشتراكي  املد  صولة 
الظالمية  قرين  الصحوة  طالئع  وإبان  والتخلف، 
العوملة وعتو  استواء موجة  والعنف، وفي مرحلة 
القطبية الغربية صنو التطرف واإلرهاب، بل منبعه 
الذي ال منبع له سواه، ويوشك أن يجعل في عنقه 
كل الكوارث واملآسي التي تتجرعها البشرية، وكل 
وتعربد  بخناقها  متسك  التي  واألوجاع  الباليا 

بساحتها.
وقد يكون من دواعي احلزن واألسى أن ينساق 
الباطلة  الدعاوى  تلك  وراء  الغافلني  من  كثير 
رحمة  سبحانه  أنزله  الذي  الله  دين  ضد  املرفوعة 
الكرمي  رسوله  مخاطبا    لقوله  مصداقا  للعاملني 
)األنبياء:  للعاملني�  رحمة  إال  أرسلناك  �:�وما 
املنافحون عنه أن يصرفوا جهودا  107(، ويضطر 
املستهدفني  وحماية  اجلهلة،  لرد سهام  استثنائية 
عمليات  من  رهيب  متالطم  خضم  وسط  بها 
تسعى  التي  واإلبطال  والغلو  والتلفيق،  التحريف 
الدين  أن تعطل وظيفة  إلى  األساليب واحليل  بكل 
في حياة الناس. غير أن الذي يبعث األمل في مقابل 
ذلك، أن صوت الفطرة في نفوس السواد األعظم من 
الناس، هو مبثابة اللقاح الذي يصد جراثيم الوباء، 
ويشكل حداء اإلنسانية الراشدة في طريق الثبات 

على احلق، وذود املتربصني به.
إن عقدة العقد ومعضلة املعضالت فيما يجري 
إلصاقها  على  املغالطون  يحرص  وباليا  فنت  من 
بالدين إمنا هي سوء فهم الدين، فلم يكن الدين في 

يوم من األيام في عيون العقالء وأولي األلباب سببا 
للشرور واآلالم، أو اخلطايا واآلثام، أو منصة لزرع 
اخلرافات واألوهام، بل إنه كان على الدوام منبعا 
للخير واحلكمة، ومصدرا للمحبة والوئام. بل إننا 
قد نكون في وضعنا الراهن أمام حالة غريبة متثل 
هي  الدين،  فهم  من سوء  وعتوا  أشد ضررا  عائقا 
تبييت النية وسبق اإلصرار على العزوف عن فهم 
رأس  يشكل  ظاهرة،  خفية  لقوى  استجابة  الدين، 

احلربة فيها هوى مستحكم مطاع. 
على  مستعصيا  األخير  العائق  هذا  كان  وإذا 
قابل  الدين  فهم  سوء  عائق  فإن  والهدم،  اإلزالة 
الصحيح  الفهم  أسباب  توفير  طريق  عن  لإلزالة 
لقواعد اإلسالم وكلياته الكبرى، وملفرداته وتعاليمه 
توظف  منهجية  آليات  عبر  التفصيلية،  وأحكامه 
وسائل العصر وتقنياته، ومكتسباته على مستوى 
علوم التربية، وشواهده على مستوى ما يضج به 
املجتمع اإلنساني من أمثلة وعبر ودروس وعظات، 
ِفي  آَياِتَنا  �َسُنِريِهْم  تعالى:  قوله  متثل  ضوء  في 
 � قُّ احْلَ ُه  َأنَّ َلُهْم   َ َيَتَبنيَّ ى  َحتَّ َأْنُفِسِهْم  َوِفي  اآْلَفاِق 

)فصلت: 53(.
التربية  مادة  مبراجعة  يطالبون  الذين  إن 
املقررات  في  اإلسالمية  التربية  قيم  أو  إلسالمية 

الدراسية ال بد أن منيز فيهم بني فريقني: 
- فريق نفترض فيه حسن النية ونقول له بأن 
حسن  مبطلب  املراجعة  مطلب  قبل  يتعلق  األمر 
وشعبها  املنظومة  أطراف  عبر  للمادة  اإلرساء 
جرعاتها  من  الكافي  القدر  وبتوفير  ومفاصلها، 
الذي يحصل به الشفاء من جميع العلل واألمراض، 
مصداقا لقول الله تعالى: �وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا� 
قد  املبتورة  القليلة  اجلرعات  ألن   .)82 )اإلسراء: 

تؤدي إلى عكس املراد. 
االستئصالي  الفريق  فهو  اآلخر  الفريق  أما   -
الذي يطالب جهارا بإخراج اإلسالم جملة وتفصيال، 
ليس من التعليم فحسب، بل من النظام املجتمعي 
برمته، وهؤالء يطلبون احملال، ويسعون إلى عرقلة 
السير وإرباك حركة الشعب، ويسبحون ضد التيار، 
في موقف انتحاري مريب، لسان حالهم ما جاء في 
ِفيِه  َواْلَغْوا  اْلُقْرآِن  َتْسَمُعوا ِلَهَذا  �ال  تعالى:  قوله 

ُكْم َتْغِلُبوَن� )فصلت: 29(. َلَعَلّ

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع

69 -  خرق سوء فهم الدين

اجل��زئ��ي��ة وال��ك��ل��ي��ة، اخل���اص���ة وال��ع��ام��ة، 
البيوت، وإحالله في  القلوب قبل  وإسكانه في 
إلى  الدعوة  قبل  وعمال  وتعليما  علما  البيوت 

العمل به خارجها.
تعالى  الله  منهاج  إلى  األم��ة  حتتاج  وأخيرا 
أعد  إذا  ال��ذي  املجال  ذلك  الفكري؛  املجال  في 
والعلم  الفكر  باب  فمن  مجاله:  صلح  رجاله  له 
العقول والنفوس تعضده  إلى  يلج اإلسالم قويا 
وفنونه  األدب  باب  ومن  واإلقناع،  احلجة  قوة 
ف��ي ثوب  ال��وج��دان  إل��ى  اإلس���الم  ن��ور  يتسلل 
تشرب  التعليم  بوابة  وم��ن  واإلم��ت��اع،  اجلمال 
حمدا  ربها  نعم  وتقابل  وطهرا  نقاء  النفوس 
وعبر  وخيرا،  برا  الغير  على  وتفيض  وشكرا، 
األم��ة  تنجب  وتعليمه  ال��ش��رع��ي  العلم  م��دخ��ل 
بنيها األخ��ي��ار  ف��ي  ع��ل��م��اءه��ا احل��ك��م��اء وي��ك��ث��ر 
أَن  ُقْل َعَسىٰ   ٰ ُهَو  َمَتىٰ  �َوَيُقولُوَن  والصلحاء 

َيُكوَن َقِريبًا�)اإلسراء: 51(.

ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
 رأي

الفرج بعد الشدة

... متر األمة االسالمية والعربية 
ب���ظ���روف ش���دي���دة ال��ق��س��اوة وم���آس 
الولدان ويصبح فيها  تشيب لهولها 
احلليم حيران. األمة اليوم مكبلة في 
ال��س��م��اوات واألرض من  َذْرَع���ه  قيد  
الفقر والعوز واملسغبة وأبناؤها بني 
قتيل وغريق أو مغيب خلف الشمس 
في سجون ظالم مظلمة بتهم سخيفة 
أو حتى بدون تهم أصال... حدث ذلك 
مل��ا ب���دت ن��س��م��ات احل��ري��ة وال��ك��رام��ة 
ت����دب ف���ي أج���س���اد ن��ب��ي��ل��ة أره��ق��ه��ا 
ط��وي��ل��ة...  لعقود  واالس��ت��ع��ب��اد  ال���ذل 
مل��ا انكسر ح��اج��ز اخل���وف ف��ي األم��ة 
وبدأت تتخلص من جالديها الواحد  
تلو اآلخر وتلقي بهم في أقرب مزبلة 
مبن  عنهم  واستعاضت   ... للتاريخ 
تثق في إخالصهم وإميانهم وحبهم 
ألوط��ان��ه��م وش��ع��وب��ه��م ع��ب��ر اآلل��ي��ات 
ومن  ال��غ��رب  ظ��ل  التي  الدميقراطية 
ويجبر  إليها  وي��دع��و  يرفعها  وااله 
الناس عليها طيلة عقود من الزمن... 
طبعا لم يكن ذلك ليرضي األسياد 
وبسروا  عبسوا  ث��م  فنظروا  الكبار 
ثم أدبروا واستكبروا فقالوا ان هذا 
حضارتكم  يبدل  أن  يريد  إره��اب  إال 
ال����ف����س����اد...  األرض  ف����ي  وي���ن���ش���ر 
رجل  وقفة  ف��ي  جميعا   ل��ه  فتصدوا 
واح��د ورم��وه من ق��وس واح��د حتى 
يتفرق دم األمة بني القبائل، وأحلوا 
الفوضى »اخلالقة« في بلدان الشرق 
ذبحا  أهلها  ف��ي  وأم��ع��ن��وا  األوس���ط 
عصابات  بأيدي  وتهجيرا  وتشريدا 
الثورة املضادة التي تولى كبرها مع 
األسف الشديد بعض من كنا نظنهم 
صاحلا(  أبوهما  )وك��ان  خير...  على 
اآلف��اق  ش��داد  بعض  طبعا مبساعدة 
وأصحاب السوابق وعصابات وذوي 
األعمى  التاريخي  والتقليد  األه��واء 

والتعصب األسود...
وم������ع ذل������ك ف���م���ه���م���ا ادل���ه���م���ت 
اخلطوب وتكالبت على األمة النكبات 
واملؤامرات فما ذلك إال حلكمة ربانية 
وتخرج  األم��ة  تتمحص  حتى  بالغة 

حتى  وتتزكى  فتصفوا  عنها  اخلبث 
ترقى ملستوى حتمل الرسالة املنوطة 
ا  �َمّ الغفار  العزيز  ل��دن  من  بحملها 
َأنُتْم  امْلُْؤِمِننَي َعَلىٰ َما  ِلَيَذَر  ُه  الَلّ َكاَن 
ِيّب�  ِبيَث ِمَن الَطّ يَز اخْلَ ىٰمَيِ َعَلْيِه َحَتّ
في  ت��ك��ون  وح��ت��ى   )179 )ال���ن���س���اء: 
يوم  ال��ن��اس  على  ال��ش��ه��ادة  مستوى 
ًة َوَسًطا  القيامة �َوَكَذِٰلَك َجَعْلَناُكْم ُأَمّ
َوَيُكوَن  اِس  الَنّ َعَلى  ُشَهَداَء  َتُكوُنوا  ِلّ
)البقرة:  َشِهيًدا�  َع��َل��ْي��ُك��ْم  ُس���وُل  ال���َرّ
143( وحتى تكون األمة كذلك عليها 
ب��االب��ت��الءات  وتتطهر  تتمحص  أن 
َتْدُخُلوا  َأن  َحِسْبُتْم  �َأْم  والشدائد 
َخَلْوا  ��ِذي��َن  الَّ َثُل  مَّ َيْأِتُكم  َومَلَّ��ا  ��َة  ��نَّ اجْلَ
اُء  رَّ َوالضَّ اْلَبْأَساُء  ْتُهُم  سَّ مَّ َقْبِلُكم  ِمن 
ِذيَن  ُسوُل َوالَّ ىٰ َيُقوَل الرَّ َوُزْلِزُلوا َحتَّ
ِه َأاَل ِإنَّ َنْصَر  آَمُنوا َمَعُه َمَتىٰ َنْصُر اللَّ
وأيضا   ،)214 )البقرة:  َقِريٌب�  ِه  اللَّ
األم��ل وحتسن  تفقد  أال  األم���ة   على 
ال��ظ��ن ب��ال��ل��ه وحت��س��ن ال��ع��م��ل أيضا  
فما أضيق العيش لوال فسحة األمل؛ 
ففقدان األمل  يفضي إلى اليأس وهو 
في الشرع محرم، بل قرنه الله تعالى 
َتْيَأُسوا  �َواَل  تعالى  قوله  في  بالكفر 
ِه  ْوِح الَلّ ُه اَل َيْيَأُس ِمن َرّ ِه ِإَنّ ْوِح الَلّ ِمن َرّ
ِإاَلّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن� )يوسف: 87( فال 

حياة مع اليأس...
لتصلح  ل��ل��ن��اس  أخ���رج���ت  ف��أم��ة 
التكليف  مبقتضى  وتعمرها  األرض 
واالستخالف الرباني ال يحق لها أن 
أب��دا ألن ذل��ك يعني س��وء ظن  تيأس 
بالله تعالى وقد وعدهاربها جل وعال 
الدنيا  في  والفوز  والتمكني  بالنصر 
ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  ُه الَّ واآلخرة �َوَعَد اللَّ
ِفي  ُهْم  َلَيْسَتْخِلَفنَّ اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا 
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم  اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ
اْرَتَضى  ي  ��ذِ الَّ ِديَنُهُم  َلُهْم  َنَّ  َوَلُيَمكِّ
��ن َب��ْع��ِد َخ��ْوِف��ِه��ْم  ��ُه��م مِّ َل��نَّ َل��ُه��ْم َوَل��ُي��َب��دِّ
ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا  اَل  َأْمًناَٰيْعُبُدوَنِني 
َوَم���ن َك��َف��َر َب��ْع��َد َذِٰل����َك َف���ُأوَلِٰئ���َك ُه��ُم 

اْلَفاِسُقوَن� )النور: 55(. 
دعوانا  وآخر  العظيم  الله  صدق 

أن احلمد لله رب العاملني.

العدد 453 23 جمادى األولى 1437هـ  املوافق, 03 مارس  2016م

تتمة االفتتاحية

سوريا،  في  اجلارية  احل��رب  على  الضوء  األمريكية  »نيوزويك«  مجلة  سلطت 
مشيرة إلى أن تلك احلرب هي بداية لصراعات كبرى قادمة في منطقة الشرق األوسط.
لندن  كوليج  كينغز  بكلية  الدفاع  دراس��ات  ألستاذ  مقال  في  املجلة،  وأش��ارت 
البريطانية، إميانويل كاراغيانيس، إلى أن موازين جديدة للقوة في املنطقة تتشكل 

حاليا.
وأوضح الكاتب أن هناك وعيا جديدا وسط القوى اخلارجية املشاركة في احلرب 
أميركا  املدمرة، وأن  بنفس احلدة  أن تستمر  بأن هذه احلرب ال ميكنها  السورية؛ 
وروسيا اللتني تهيمنان على مفاوضات جنيف للسالم حريصتان على وقف األزمة 
لشمال  تركي  غزو  في  وتتسبب  عليها  السيطرة  ال ميكن  إلى حد  تصاعدها  وعدم 

سوريا.
ولفت الكاتب إلى أن ما يقال عن أن أميركا وروسيا تتباحثان لوضع اتفاقية 
في  للقوة  جديدة  موازين  أن  واض��ح  أنه  إال  فيه،  مبالغ  أمر  جديدة  بيكو  سايكس 
احتفاظ  مع  ال��روس��ي  النفوذ  حتت  سوريا  تظل  أن  مرّجح  وأن��ه  تتشكل،  املنطقة 

الواليات املتحدة بوجود قوي في العراق.
وأن  تركيا  هو  املذكور  السيناريو  في  اخلاسرين  أكبر  إن  كاراغيانيس  وق��ال 
املقاومة  إلنقاذ  يائسة  حركة  إال  هي  ما  السوريني  األت��راك  ضد  املستمرة  حملتها 
السورية املسلحة في شمال البالد ووقف سعي األكراد للحصول على دولة مستقلة.

ورأى الكاتب أن األكراد هم األصدقاء الوحيدون واألفضل لواشنطن في املنطقة، 
كما أنهم يتمتعون بدعم قوي من روسيا و«إسرائيل«، وأن التغيرات الراهنة بالشرق 
دولة  إلقامة  السعي  لكن  الكامل،  الستقاللهم  املالئمة  الشروط  خلقت  قد  األوس��ط 
لألكراد سيبذر بذور صراع جديد يصبح فيه أعداء اليوم حلفاء الغد »تركيا وإيران« 
لوقف هذه املساعي، كما أن هناك احتماال لنشوب حرب صغيرة بني األكراد ومؤيدي 

األسد عندما ينتهي حتالفهم التكتيكي الراهن.
ب��ع��دم االس��ت��ق��رار  ال��ش��رق األوس���ط تتصف  ف��ي  ال��ك��ات��ب أن السياسة  واع��ت��ب��ر 
وسيادة  ال��دول  بني  الطبيعية  احل��دود  غياب  وإن  باستمرار،  املتغّيرة  والتحالفات 
عقلية »انتصاري الكامل وهزمية اآلخر الكاملة« عززت عدم الثقة والشكوك املتبادلة.
إلى حلفائه  أوكل مهمة احلرب  الرئيس بشار األسد  أن نظام  الكاتب  وأضاف 
أنه حصل على دعم  كما  كبيرة،  يتمتعون مبوارد بشرية  الذين  العالم  في  الشيعة 
روسيا التي أصبحت اآلن ملتزمة باحلفاظ على استمرار األسد في السلطة وتعتبر 

ذلك اختبارا ملصداقيتها.
دمشق-موسكو- محور  حققها  التي  النجاحات  رغم  إنه  إلى  الكاتب  وخلص 
طهران فإن نظام األسد سيكون »غبيا« إذا توقع عودة سوريا إلى وضعها السابق، 
وإنها إذا استمرت في البقاء كدولة موحدة ذات سيادة، فلن تكون إال كالبوسنة؛ دولة 

واحدة على اخلريطة لكنها في الواقع منقسمة إلى كيانات مختلفة.

»نيوزويك«: الحرب في سوريا بداية صراعات كبرى بالمنطقة
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حذرت الرئاسة التركية، جمعة 2016/02/26، من أن السعي 
لتصنيف جماعة اإلخوان املسلمني "منظمة إرهابية"، سيصب في 
مصلحة مؤيدي "العنف والتطرف" مثل تنظيم "داعش" و"القاعدة"، 
اللجنة  م��واف��ق��ة  أن  امل��ص��ري��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اع��ت��ب��رت  بينما 
القضائية مبجلس النواب األمريكي على مشروع قانون لتصنيف 
اجلماعة "منظمة إرهابية" تعكس صحة املوقف الرسمي والشعبي 

املصري.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة 
هذه  "اتخاذ  إن  قالن  إبراهيم  التركية 
تتورط  لم  ال��ذي  الوقت  في  اخل��ط��وة، 
فيه اجلماعة في أي أعمال عنف، خالل 
وجود  يثبت  املاضية،  سنة  األرب��ع��ني 
القانون  مشروع  خلف  أخ��رى  أجندة 
القانون  "م��ش��روع  وت��اب��ع:  األمريكي"، 

هذا، مبثابة منح مؤيدي العنف والتطرف أداة يستفيدون منها، 
حملاولة إظهار عدم صالحية الدميقراطية والطرق السلمية".

اخلارجية  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  ق��ال  جانبه،  م��ن 
القضائية  اللجنة  اعتماد  إن  زي��د  أب��و  أحمد  املستشار  املصرية 
"يعكس مجددًا صحة  القانون  األمريكي ملشروع  النواب  مبجلس 
املوقف الرسمي والشعبي املصري جتاه هذا التنظيم وممارسته 

اإلرهابية".
وأضاف املتحدث باسم اخلارجية 
امل���ص���ري���ة، ف���ي ب���ي���ان، أن "امل��ج��ت��م��ع 
ال��دول��ي أص��ب��ح ي���درك ي��وم��ًا بعد يوم 
ت��ل��ك احل��ق��ي��ق��ة، وأن ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف 
بات  للعنف  وتبنيها  اجلماعة  لهذه 
والشعوب  للمجتمعات  تهديدًا  ميثل 

املختلفة".

ت�����وف�����ى ص�����ب�����اح االرب������ع������اء 
الصحفي  ال��ك��ات��ب   2016/02/24
عن  هيكل  حسنني  محمد  امل��ص��ري 
عمر يناهز 93 عاما بعد صراع مع 
املرض في الفترة األخيرة من حياته 
إلى  وأدى  الرئة  في  مب��اء  وأصيب 

فشل كلوي.
وقد ولد الراحل يوم األحد 23 
ب��اس��وس  ق��ري��ة  ف��ي   1923 شتنبر 
القليوبية،  محافظة  ق���رى  إح���دى 
أل��ف كتاب  فقد  قلم غزير؛  ذا  وك��ان 
"إي�����ران ف���وق ب���رك���ان" وم���ن أشهر 
الغضب"  "خ��ري��ف  م��ؤل��ف��ات��ه 
و"م����داف����ع آي����ة ال���ل���ه"، كما 
شغل عدة مناصب سياسية 
وص��ح��ف��ي��ة م��ن��ه��ا أن����ه عني 
لإلرشاد  وزي���را   1970 ع��ام 
منصب  وش���غ���ل  ال���ق���وم���ي، 
مجلة  إدارة  مجلس  رئيس 
وج���ري���دة  ال���ي���وس���ف  روز 
أخ���ب���ار ال���ي���وم ث���م رئ��ي��س 

حترير جلريدة األهرام.

افتتح األسبوع املاضي مسجد مبدينة 
نونافت الواقعة في القطب الشمالي بكندا.
في  ب��وس��ت"  "هافنغتون  م��وق��ع  وق���ال 
املسجد  بناء  عملية  إن  العربية:  نسخته 
الذي  الطقس  لقساوة  نظرًا  صعبة  كانت 
نقلت  حيث  ال��ع��ام،  ط���وال  املدينة  تعيشه 
فيما  البناء عن طريق اجل��و،  م��واد  بعض 

النقل  استخدم 
ال���ب���ح���ري ب��ع��د 
ذوب�������ان ب��ع��ض 
نقل  في  اجلليد 

مواد أخرى.
وت�������ض�������م 
قرابة  ن��ون��اف��ت 
م��س��ل��م   100
ي���ع���م���ل���ون ف��ي 

وظائف مختلفة منهم األطباء واملهندسون 
ال��دول��ة،  قطاع  م��ع  والعاملون  واملعلمون 

إضافة إلى سائقي سيارات األجرة.
مدير  كوستي،  حسني  ق��ال  جهته  م��ن 
التي  اخليرية  طالب"  "زبيدة  مؤسسة  عام 
أعضاء  إن  البناء:  على  وأش��رف��ت  تبرعت 
بأنفسهم،  املسجد  ببناء  قاموا  اجلمعية 
تكلفته  وبلغت 
أل������ف   800
ك��ن��دي،  دوالر 
ك���م���ا س���اع���دت 
اجل��م��ع��ي��ة ف��ي 
ب�����ن�����اء ث���الث���ة 
أخرى  مساجد 

في كندا.

أدان م��رص��د اإلس��الم��وف��وب��ي��ا ال��ت��اب��ع ل���دار اإلف��ت��اء 
املصرية نشر املجلة البولندية   ضد اإلسالم واملسلمني، 
فتاة  عليه  ظهرت  إذ  ال��ه��دف،  نفس  إل��ى  يشير  بعنوان 
شقراء مرتدية علم االحتاد األوروبى، وهناك العديد من 
ونزع  اغتصابها  محاولة  بها  متسك  السمراء  األي��ادي 
مالبسها، في إشارة للمسلمني، حتت عنوان "االغتصاب 

اإلسالمي ألوروبا".
يعد حتريضا صريحا  األم��ر  ه��ذا  أن  امل��رص��د  وأك��د 
ضد اإلسالم واملسلمني، ويحمل في طياته دعوة للعنف 
على  واملهاجرين  الغربيني  املسلمني  ض��د  واالض��ط��ه��اد 
السواء، ويسهم في نشر الصورة املشوهة واملغلوطة عن 
اإلسالم واملسلمني هناك، باإلضافة إلى تصوير املسلمني 

كأعداء للدول األوروبية ينبغي التخلص منهم.
املرصد إلى ودع��������ا 
احل��اس��م��ة امل���واج���ه���ة 
ال�������ص�������ور مل����ث����ل ت��ل��ك 
احمل����رض����ة واألع����م����ال 
ض����������������������د على العنف 
وال��ت��أك��ي��د امل��س��ل��م��ني، 
أن  امل��س��ل��م��ني ع�����ل�����ى 
ه��م ج��زء ال ف��ي أوروب��ا 
امل���ج���ت���م���ع ي��ت��ج��زأ من 
ب��اإلض��اف��ة ه���������ن���������اك، 
ال��ع��م��ل مع إل������������������������ى 

الصورة  تصحيح  على  الوسطية  اإلسالمية  املؤسسات 
امل��غ��ل��وط��ة ع��ن اإلس����الم وامل��س��ل��م��ني، وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن 
اإلرهاب ال ميت لإلسالم بأدنى صلة، بل على العكس من 
ذلك متاًما، فاملسلمون يحتلون املرتبة األولى في ضحايا 

اجلماعات والعمليات اإلرهابية حول العالم.

ذك�����ر م��ع��ه��د "ب���ي���و ري���س���رش 
سنتر" لإلحصاء أن نسبة املسلمني 
ا 4%  املقيمني في أوروبا تبلغ حالّيً
ولكنها  السكان،  ع��دد  إجمالي  من 
ستتضاعف لتصل إلى %8 بحلول 
نسبة  س��ت��ق��ل  بينما   ،2050 ع���ام 
النصارى إلى %62، على الرغم من 
ا إلى %74 من عدد  أنها تصل حالّيً

السكان.
وك���������ان���������ت 
أع������ل������ى ن���س���ب���ة 
م���رش���ح���ة ل��ن��م��و 
ع�����دد امل��س��ل��م��ني 
نصيب  م���ن  ه���ي 
"ق��������ب��������رص" ث���م 
وبعد  "بلغاريا"، 
ذل������ك "ف���رن���س���ا" 

و"بلجيكا"  و"أملانيا".
فإن  "إيطاليا"  إل��ى   وبالنسبة 
أن  ذك���رت   2010 ع���ام  إح���ص���اءات 
 3،7% نسبة  ي��ش��ك��ل��ون  امل��س��ل��م��ني 
م��ن إج��م��ال��ي ال��س��ك��ان، ول��ك��ن تلك 
بحلول   5،9% إلى  ستقفز  النسبة 
عام 2050، هذا إذا استمرت هجرة 
ال��ع��رب على وج��ه اخل��ص��وص إلى 

أوروبا ولم تتناقص.
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أحمد باتيل Hafiz Patel وهو أحد أبرز 
بريطانيا،  في  اإلسالمية  الشخصيات 
وهو أيضا أمير  جماعة التبيلغ والدعوة 

في   أوروبا و أمريكا الشمالية.
 وكان  الشيخ حافظ باتيل )92 عاًما( 
الدعوي  بالنشاط  معروًفا  الله  رحمه 
وله  عقود،  منذ  والعبادة  والصالح 
صالت وطيدة مع العلماء والدعاة وعامة 
املسلمني، وطاف العالم للدعوة واإلرشاد.
وفاته  خبر   الناس  تناقل   وقد 
من  كثير  فحضر  به،  وتأثروا  سريًعا، 
بريطانيا  في   ودعاتهم  املسلمني  علماء  
اجلنازة، وتوافد محبو الشيخ من خاصة 
بعيدة،  أنحاء  من  عليه  للصالة  وعامة 
ودول  وبلجيكا  فرنسا  من  أناس  ووصل 

أوروبا، فضاًل عن أنحاء إجنلترا. 
في  )ديوزبرتيل(  مدينة  وشهدت 

شمالي إجنلترا جنازة مهيبة حتى ازدحمت باملسلمني الوافدين، 

القادمني  أبوابها الستقبال  البيوت  وفتحت اجلوامع وكثير من 
وإطعامهم.

في  اإلسالمي  املركز  جامع   وفي 
وإمامته  بنائه  في  أسهم  الذي  ديوزبري 
الفقيد، والذي يذكرون أنه أكبر مصلى في 
اجلمعة؛  صالة  املسلمون  صلى  إجنلترا 

وامتألت اجلوامع األخرى.
ووصل  الناس،  توافد  واستمر 
األقدام  على  مشًيا  اجلنازة  ملكان  غالبهم 
أغلقت  أن  بعد  كيلومترات،  مسافة  من 
موعد  من  قبل ساعة  املنطقة  كل  الشرطة 
عليه  وصلى  أمنية،  الحترازات  اجلنازة 
في  اجلمعة  عصر  صالة  بعد  كبير  عدد 

أراضي املالعب جانب املدينة.
ومع كون األجواء باردة ممطرة، ومع 
وكون  السير،  وإيقاف  الوصول  صعوبة 
اجلنازة  فإن  العمل  أوقات  في  اجلنازة 
وتناقلتها  مؤثرة،  مهيبة  عظيمة  كانت 
مؤثًرا  املشهد  هذا  وكان  اإلعالم،  وسائل 

ودااّلً على مدى القبول لهذا الرجل الصالح رحمه الله تعالى.

محطات إخبارية

تركيا حتذر من تصنيف اإلخوان املسلمني "منظمة إرهابية"..

وفاة الكاتب الصحفي محمد حسنني هيكل عن 
عمر يناهز 93 عاما

افتتاح ثاني مسجد في القطب الشمالي بكندا

"اإلفتاء املصرية"  تدين حتريض مجلة 
بولندية ضد املسلمني

أع������ل������ن ال���ب���ن���ك 
للتنمية  اإلس���الم���ي 
اس���ت���ع���داده ل��ت��ق��دمي 
قروض ميسرة للدول 
تداعيات  من  املتأثرة 

السورية  األزمة 
عبء  ملواجهة 
اس����ت����ض����اف����ة 
ال������الج������ئ������ني 
ال����س����وري����ني، 
وع������������زم������������ه 
اج����������ت����������ذاب 
ض������م������ان������ات 
م�����ال�����ي�����ة م���ن 

الدول املانحة إلصدار 
ص����ك����وك وس����ن����دات 
وتقدميها  مضمونة 
ب��ش��روط  األردن  إل���ى 

ميسرة.

أعلن رئيس احلكومة املغربي، عبد اإلله بن كيران، إيقاف اتصاالت 
املغرب مع االحتاد األوربي، إلى أن يتم توضيح األسباب التي جعلتهم 
مصاحلهم  مستوى  على  املطلوب  بالشكل  املغرب  مع  يتعاونون  ال 

القانونية، مضيفا أن هذا املوقف إلثارة انتباه االحتاد األوربي فقط.
انعقاد  أثناء  احلكومة،  رئيس  تصريح  جاء 
مجلس احلكومة يوم اخلميس 2016/02/25، حني 
أشار أنه استقبل سفير االحتاد األوربي بتوجيهات 
الذي  القرار  أن  كيران،  ابن  خاللها  أكد  سامية، 
اتخذته محكمة العدل األوربية القاضي بإلغاء اتفاق 
مشددا  وتفصيال،  جملة  مرفوض  قرار  التجارة، 
"القرار خطير وكبير يقتضي أن نتعامل مع االحتاد 
األوربي مبستقبل تطوارت هذه القضية فيما يشبه 
ملا  مختلفة  بطريقة  عندهم  االستئناف  محكمة 

تعاملنا به في املرحلة املاضية".

وشدد عبد االله ابن كيران، "أن قضية الصحراء بالنسبة للمملكة 
املغربية ليست قضية جتارية، وليست قضية متعلقة ببضائع ميكن أن 
توضع عليها هذه التسمية أو أخرى، اململكة املغربية دولة صادقة وفي 
نفس الوقت وفية منذ خروج االستعمار تعاملت مع أوربا بصفة عامة 
ومع الغرب بصفة أعم، كحلفاء وكجهة تبادلنا معها 

املصالح في إطار الوفاء".
الصحراء  أن  احلكومة،  رئيس  أكد  ذلك  وقبل 
املغربية ليست قضية عادية بالنسبة للمغرب وليس 
مضيفا  عدمه،  أو  وجود  قضية  بل  ثانوية،  قضية 
"يجب أن تكون األمور واضحة بالنسبة لألوربيني، 
عدالتهم  في  يتدخلوا  أن  منهم  نطلب  ال  نحن 
قضية  ألنها  األمور  تقدير  يحسنوا  أن  يجب  ولكن 
جيواستراتيجية وليست لعبا وال مزاحا وهي مهمة 

بالنسبة لنا وبالنسبة إليهم" 

تضاعف أعداد املسلمني في أوروبا عام 2050

مدينة بريطانية تشهد جنازة مهيبة للداعية اإلسالمي حافظ باتيل

البنك اإلسالمي للتنمية يقدم 
قروضًا ميسرة لدول اجلوار السوري

املغرب يعلن عن قطع االتصاالت مع االحتاد األوروبي
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إلى أن نلتقي

عن  فضال  االجتماعية،  األم��ور  من  -وكغيرها  باللغة  الصلة  ذات  الوقائع  تدل 
السياسية- أن القرار السياسي له الدور األساسي واألكبر في كل ما يتعلق بحماية 

اللغة، وكل ما له صلة بتطويرها وتقدمها، بل وحتويلها من حال إلى حال. 
مقال  في  بعضها  إلى  ُأشيَر  عديدة،  للغات  احلديث مناذج  التاريخ  عرف  ولقد 
سابق من هذا العمود. وأشيُر هنا هذه املرة إلى ما هو معروف للجميع مما يتعلق 
باللغة التركية؛ إذ من املعلوم أن أتاتورك أمر بتغيير كتابة هذه اللغة من احلرف 
العربي إلى احلرف الالتيني، وذلك سنة 1927م، ثم أعلن بعد ذلك سنة 1932م عن 
من  أمكن  ما  بتغيير  اللغة،  هذه  »تتريك«  بهدف  التركية«،  اللغة  تأسيس »جمعية 
الكلمات ذات األصل العربي والفارسي مبا ُيقابلها من التركية، وجنحت التجربة 
التي  القدمية  اللغة  هي  ليست  معلوم-  هو  –كما  احلديثة  التركية  فاللغة  هناك، 
يصطلح عليها ب »اللغة العثمانية«، حتى من حيث املعجم، ومما يدل على ذلك أن 
اسم هذه اجلمعية التي قامت بدور »التتريك« تغيرت مكوناتها اللفظية، حيث إن 
 ،)Türk Dili Tetkik Cemiyeti( »اسم اجلمعية كان »جمعية تدقيق اللغة التركية
وحتول إلى: )Türk Dil Kurumu(، وذلك بسبب وجود كلمتي: )Tetkik( )تدقيق(
و)Cemiyeti( )جمعية(، ذواتي األصل العربي. كما أن خطاب أتاتورك الذي ألقاه 
يعد  لم  العثمانية،  بالتركية  كان  والذي   ،1927 التركي احلديث سنة  أمام البرملان 
التركية  إل��ى  م��رات  ث��الث  ُترجم  ولذلك  بعد،  من  أت��ت  التي  األج��ي��ال  ل��دى  مفهوما 
املعاصرة: األولى في سنة 1963، والثانية في سنة 1986، والثالثة في سنة 1995.
وتكررت التجربة التركية ذاتها تقريبا في عدد من الدول اإلسالمية التي كانت 
رئيسه  اتخذ  حينما  الصومال  ومنها  لغاتها،  لكتابة  العربي  احل��رف  تستعمل 
في  العربي  احل��رف  ب��دل  الالتيني  احل��رف  باعتماد  ق��رارا   1972 ب��ري سنة  سياد 
احلرب  قبل  ب��دأت  االجت��اه  هذا  في  عديدة  محاوالت  بعد  الصومالية، وذلك  كتابة 
خالل  واس��ت��م��رت  ال��ث��ان��ي��ة،  العاملية 
فترة االستعمار، وبرزت بشكل كبير 
التي  ال��دول��ة  أن  إذ  االستقالل،  بعد 
بعد  االستقالل شكلت  بعد  ج���اءت 
ش��ه��ري��ن م���ن ع��م��ره��ا جل��ن��ة سميت 
ُكلفت  الصومالية”  ال��ل��غ��ة  “جلنة 
اللغة  لكتابة  األمثل  بدراسة احلرف 
ال��دراس��ة  ه��ذه  وت��ق��دمي  الصومالية 
ستة  تتجاوز  ال  م��دة  ف��ي  للحكومة 
نتائج  اللجنة  ه��ذه  أشهر. وقدمت 
ال��دراس��ة وأوص���ت ب��ات��خ��اذ احل��رف 
احلرف  انسجام  بذريعة  الالتيني، 
ال��الت��ي��ن��ي م��ع ال���واق���ع احل���ال���ي، إذ 
أو  كانت إجنليزية  امل��دارس  أن جل 
إيطالية، والطالب ال يجد صعوبة في 
االنتقال من االجنليزية أو اإليطالية 
باحلرف  املكتوبة  الصومالية  إل��ى 
ال��الت��ي��ن��ي، إل���ى ج��ان��ب ت��وف��ر مطابع 
الرأي  إث��ارة  من  التوصية خوفًا  هذه  تعتمد  لم  احلكومة  أن  إال  الالتينية،  باللغة 

العام ضدها.
ولكن القرار السياسي ال يكون نافذا إذا لم تصاحبه إرادة سياسية قوية من أجل 
التنفيذ مهما كانت العراقيل، ولقد عرف املغرب أكثر من قرار باعتماد اللغة العربية 
في جميع اإلدارات، منها الدورية  رقم 253/98  التي صدرت سنة 1998 التي جاء 
فيها بأنه »متاشيا مع بنود الدستور التي تنص على أن اللغة العربية لغة رسمية 
للدولة، فإن كل اإلدارات واملؤسسات العامة واجلماعات احمللية ملزمة باستعمال 
بلغة  املكتوبة  املراسالت  جميع  فإن  لذلك  ونتيجة  مراسالتها،  في  العربية  اللغة 
أخرى ممنوعة منعا باتا«. ولكن كل ذلك طواه النسيان واإلهمال، ألن احلياة بكل 
جوانبها تقوم على العمل بعد النيات الصادقة، وليس على القول وحده، خاصة إن 
كان القول مرهونا بظرف أو شعار سياسي فإنه دائما يكون من قبيل: »كالم الليل 

ميحوه النهار«.
أص��دره  ما  اللغوي  الشأن  ذات  األخ��ي��رة  اآلون��ة  في  السياسية  ال��ق��رارات  وم��ن 
مؤخرا مجلس الوزراء بدولة قطر حينما صادق على مشروع قانون حماية اللغة 
العربية، الذي يتضمن من بني أحكامه »بأن تلتزم الوزارات واملؤسسات الرسمية، 
واملؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام 
وعقود  ووث��ائ��ق  وتعليمات  أنظمة  من  عنها  يصدر  ما  جميع  في  العربية  اللغة 
ومعامالت ومراسالت وتسميات وبرامج ومنشورات وإعالنات، كما تلتزم اجلامعات 

القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها 
احلكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم واملعارف«. 
وهو القرار الذي يؤمل له النجاح وأن ُيرى تفعيله على أرض 

الواقع، وأن يكون مثاال ُيحتذى من قبل األقطار األخرى.

دور القرار السياسي 
يف حماية اللغة وتطويرها

16 األخيــــرة

»لوحات  دي��وان��ه:  ف��ي  ك��ن��ون،  الله  عبد  لألستاذ 
ش��ع��ري��ة«، ق��ص��ي��دة ع��ن��وان��ه��ا: )ل��س��ان ح���ال ال��دول��ة 
مرهف  ح��س  ع��ن  تكشف  قصيدة  وه��ي  اإلسالمية(، 
جتاه األمة اإلسالمية وقضاياها املصيرية. واختياره 
ب��دال من:  )ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة(،  العنوان لفظ:  ف��ي 

ذل��ك احلس  )ال����دول اإلس��الم��ي��ة(، دال على 
الشاعر  على  يأخذ  ال��ذي  ال��وح��دوي 

إحساسه من أقطاره، فكأّن منطق 
األش�����ي�����اء، وم���ن���ط���ق ال���ت���اري���خ، 

وم���ن���ط���ق ال����ش����رع، ي���ق���ول إن 
الدولة اإلسالمية من شأنها 
أن ت��ك��ون واح����دة، ح��ي��ث ال 
ت���ك���ون األم���ة  أن  ي��س��ت��ق��ي��م 
ه���ذه  ت���ك���ون  وأن  واح���������دة، 

هذه  )وأن  شتى:  دوال  األم��ة 
كان  وإن  واح���دة(.  أم��ة  أمتكم 

ال����واق����ع ي���ق���ول إن ه��ذه  م��ن��ط��ق 
األمة لم تصر دوال فقط، بل صارت 

محمود  به  وصفها  ما  ينفعها  وال  أمم��ا، 
حسن إسماعيل، في وصفه بقوله:

أمٌم شتى ولكن العال
جمعتنا أّمًة يوم النداء

أن م��ح��م��ود ح��س��ن إس��م��اع��ي��ل من     وم��ع��ل��وم 
رؤية  الذين ص��دروا في شعرهم عن  ال��رواد  الشعراء 
العطرة  اإلس��الم  ونفحات  متميزة.  إسالمية  شعرية 
في  الثوري  وشعره  الوجداني،  وشعره  شعره،  تزكي 
اب��ن عصره كما يقال. وهو  أن شعره  ذل��ك س��واء. إال 
وإن تأخر زمانه عن شعراء النهضة، من أمثال أحمد 
شوقي وأحمد محرم وعلي اجلارم، ممن كان منطلقهم 
احلس اإلسالمي القوي، وتأثر بسبب ذلك أكثر منهم 
انطلقت مع مطران ثم شعراء  التي  التجديد  برياح 
شبكة  أبو  إلياس  كان  ال��ذي  الرمزي  والشعر  املهجر، 
مبا  يتأثر  أن  من  مينعه  لم  ذل��ك  أن  إال  أقطابه،  من 
وصف  اتخاذهم  من  عامة،  بصفة  النهضة  رواد  ساد 
)ال���ش���رق( ل��ل��دالل��ة ع��ل��ى ال��ش��ع��وب اإلس��الم��ي��ة، في 
مقابل )الغرب(، الدال على الدول اإلفرجنية. فلذلك 
عنده  الشرق  فليس  ال��ش��رق(.  )ن��داء  قصيدته:  سمى 
الكتابات  في  األمر  كان  اإلس��الم. وكذلك  غير شعوب 
والكواكبي  واألفغاني  عبده  محمد  مع  اإلصالحية 
شتى(  )أمم  ع��ن  حت��دث  عندما  فالشاعر  ج��را.  وهلم 
يقصد أنهم )شعوب شتى(، استنادا إلى قوله تعالى: 
أنهم:  املنتهى  ولكن  وقبائل�،  شعوبا  �وجعلناكم 
)أم��ة(. أمة يجمعها يوم احملن هدف واح��د، ومصير 

واح���د. وع��ل��ى ه��ذا اخ��ت��ار عبد ال��ل��ه ك��ن��ون أن 
يتحدث عن )دولة إسالمية( واحدة.
ومن أجل أن يتغلغل عبد الله 

كنون ف��ي أع��م��اق ه��ذه )ال��دول��ة 
اإلسالمية( ومشاكلها، يفضل 
على  اخل���ط���اب  ي��ج��ع��ل  أن 
ل��س��ان��ه��ا، وي��ع��ط��ي ال��ق��وس 
ب��اري��ه��ا، وي��ج��ع��ل ل��ه��ا، ال 
حكمها،  ال��ي��م��ام��ة  ل��ع��ّراف 
ومن شأن ذلك االختيار أن 

ي���ؤدي رس��ال��ة ال��ش��اع��ر على 
وجه أفضل.

ف��ي  رأي�����ن�����ا،  ق����د  ك���ن���ا  وإذا 
الشاعر على  املاضية، ثورة  احللقة 

اجلمود، وهو يتحدث عن ناشئة األدب، 
جامحة  ث��ورة  يثور  أيضا  القصيدة  ه��ذه  ف��ي  فإنه 

العاكفني  ملوقف  شديد  استنكار  ف��ي  اجل��م��ود،  على 
عليه. بل هو يجعل الزمة قصيدته التي تتكرر في 

كل مقطع من مقاطعها، قوله في استنكار:
)يا بني اإلسالم ما هذا اجلمود؟(

ف��ي القصيدة اثنتي  ال��الزم��ة  ت��ك��ررت ه��ذه  وق��د 
فائدته  امل��واق��ف  ه��ذه  مثل  في  وللتكرار  م��رة،  عشرة 

التي ال تخفى.
اإلصالحية  احل��رك��ة  زع��م��اء  أن  على  ي���دّل  وه���ذا 
النهضة،  رواد  وه��م  التجديد،  دع��اة  أول  هم  عندنا، 
تتم  ال  النهضة  بكون  املتصل  امل��ش��رق،  جانبها  ف��ي 
بل  لألصول،  والتنكر  اجل��ذور،  عن  باالنقطاع 
ال��ت��راث، واالن��ط��الق منه  بحسن متثل 
وذلك  الباني.  املستقبل  آف��اق  إلى 
خصوم  يزعمه  م��ا  عكس  على 
اإلص���الح���ي���ة  احل����رك����ة  أدب 
أدبهم حتت  يجمعون  الذين 

مسمى: )السلفية األدبية(.
م��ن  ب�����د  ال  ك�������ان  وإذا 
اإلف��رجن،  ب��دول  االسترشاد 
ف��ل��ن��س��ت��رش��د ب��ه��م ف���ي علو 
البناء  على  واإلق��ب��ال  الهمم، 
ف���ي ع����زم وي���ق���ني، ح��ت��ى ارت��ف��ع 
ب��ن��ي��ان��ه��ا، وع����ز ش���ان���ه���ا. ف���ال ع��ذر 
ألبناء أمتنا إذن فيما هم فيه من الغفلة 

والرقاد. يقول رحمه الله تعالى:
دول اإلفرنجْ تعلي شأنها

وأنا في كل شيء دونها
وبنوها أح�رزوا كيانها

وبنّي الغفُل نهٌب بينها
يا بني اإلسالم ما هذا اجلمود؟

الشاعر على لسان  ق��ول  في  بادية     واحل��س��رة 
ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة: )وأن���ا ف��ي ك��ل ش��يء دون��ه��ا(. كل 
شيء، مما يصح أن يقع فيه التنافس. فأما ما هو من 
خصوصيات هذه األمة، من أمور العقيدة واألخالق، 
فمطلوب من األمة أن تستعيد من ذلك ما ضاع منها، 
وأن تعض عليه بالنواجذ كما يقال، ال أن تكون في 
العقيدة واألخ���الق ه��ي ما  إذ  ل��إف��رجن.  ذل��ك مقلدة 
الناصع، ووصفها  وذل��ك هو سمتها  األم��ة،  مييز هذه 
ال���ب���ارز، وش��ع��اره��ا امل����الزم جل��ل��ده��ا. ف���إن تخلت عنه 
االنقراض  بل  ماديا،  انقراضا  وبادت، ليس  انقرضت 

احلضاري الذي هو أشد وأقسى أنواع االنقراض.
وننتقل إلى مقطع آخر حيث يقول :

إمنا اإلسالم بالُعرجْب سما
وبهم أوفى على قطب السما

ى األمما ما حتدَّ من به ِقدجْ
فاستكانت، غير أعراب احلمى؟

يا بني اإلسالم ما هذا اجلمود؟
ف����االرت����ب����اط ب����ني اإلس�������الم وال�����ع�����رب، )ول���ي���س 
العروبة(، ارتباط وثيق، إذ العرب مادة اإلسالم، 
ك��م��ا ق���ال ع��م��ر �، ف��اإلس��الم ال يعز 
إال بعز العرب، وذلك هو ما يجعل 
مسؤوليتهم أعظم من غيرهم. 
كما أن اإلسالم هو روح العرب، 
في  فّرطوا  فيه  فّرطوا  فإن 
ال���روح. وال خير في جسد 
ه��ذا  وف����ي  ف����ي����ه.  روح  ال 
ال��ق��ول ال��ذي ق��رره الشاعر 
الذي  النكد  للخصام  إنهاء 
يشعله  أن  ب��ع��ض��ه��م  ي��ري��د 
بني العرب واإلسالم، وهو ما 
لطبيعة  مخالف  ألن��ه  ي��ك��ون؛  ال 
األش��ي��اء. ف��ال ع��رب ب��ال إس���الم، بل 
مجرد  ذل���ك-  ألنفسهم  رض���وا  -إن  ه��م 
أعراب، تتخوفهم األمم من كل طرف. وال إسالم 
يفقه  من  إذ  عربية،  وال  ع��رب  بال  احلقيقة-  -على 
روح اإلسالم إال من يحمل العربية ويصونها؟ وليس 
أبلغ في التعبير عن هذه احلقيقة من هذه الصورة، 

التي قدمها اخلليفة عمر، وجسدها كنون شعرا.

عبد الله كنون 
والدولة اإلسالمية

آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني

ة  لعقيد ا
واألخ������������الق ه�����ي م��ا 

مي��ي��ز ه���ذه األم�����ة، وذل����ك هو 
س��م��ت��ه��ا ال��ن��اص��ع، ووص��ف��ه��ا ال���ب���ارز، 

تخلت  ف��إن  جللدها.  امل���الزم  وشعارها 
انقراضا  وب��ادت، ليس  انقرضت  عنه 

م��ادي��ا، ب��ل االن��ق��راض احل��ض��اري 
الذي هو أشد وأقسى أنواع 

االنقراض

زع����م����اء 
احلركة اإلصالحية 

دع�������اة  أول  ه�������م  ع�����ن�����دن�����ا، 
في  النهضة،  رواد  وه��م  التجديد، 

النهضة  جانبها املشرق، املتصل بكون 
ال تتم باالنقطاع عن اجلذور، والتنكر 

التراث،  متثل  بحسن  بل  لألصول، 
واالن����ط����الق م��ن��ه إل����ى آف���اق 

املستقبل الباني

ال������ق������رار ال���س���ي���اس���ي ال 
تصاحبه  ل��م  إذا  ن��اف��ذا  يكون 
أجل  من  قوية  سياسية  إرادة 
التنفيذ مهما كانت العراقيل، 
ول��ق��د ع���رف امل��غ��رب أك��ث��ر من 
العربية  اللغة  باعتماد  ق��رار 

في جميع اإلدارات...
النسيان  ط��واه  ذلك  كل  ولكن 
بكل  احل���ي���اة  ألن  واإله����م����ال، 
العمل  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ج��وان��ب��ه��ا 

بعد النيات الصادقة
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