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قواصم الظهر عديدة ومراتب متفاوتة، والناس في عمى مقبلة عليها متهافتة. وكلما كانت القواصم 

أعم كان األخذ بالعاصم منها أولى وأهم، وما يقصم اليوم ظهر األمة تكاثرت أنواعه وتناسلت أشياعه 
وعظمت في األمة مخاطره وقل من أبنائها من يتقيه ويحاذره، ومن ذلك:

- قاصمة اجلهل بالدين: وهو أنواع ومراتب لم جتر على األمة إال الباليا واملصائب: 
فمنه اجلهل بأركان الدين وما وجب فيه من أحكام في احلالل واحلرام، ال يستقيم بدونها نظام 
وال تتحقق بغيرها مصالح األنام، فاعوجت كثير من األفهام، وحسب الناس أن ما هم عليه من األهواء 

واألوهام، هو من أصول اإلسالم !!
ومنه اجلهل بعلله وِحَكِمه، وسوء إعمال ما بني عليه من أمهات القواعد واملقاصد، فكثر أدعياء العلم 

من غير أدلة وال شواهد، وفقدت األمة كثيرا مما لها من املصالح والفوائد وانهالت عليها املفاسد والشدائد 
واْسُتعدي عليها األقارب واألباعد.

- قاصمة الطعن في الدين ومعاداة املسلمني من أبناء املسلمني؛ بسبب تسرب ألوان 
من التغريب التي قلبت احلقائق فجعلت القريب عدّواَ وغريبا، واألجنبي أخا حبيبا وصديقا أريبا، فعظم 
أمر الطعن في ثوابت الدين والنيل من جهاز علماء املسلمني، واالستقواء على املستضعفني الذين اختاروا 

َماَواِت َواأْلَْرِض  ِميِد  اَلِّذي َلُه ُمْلُك الَسّ اإلميان برب العاملني �َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإاَلّ أَْن ُيْؤِمُنوا ِبالَلِّه اْلَعِزيِز احْلَ
َوالَلُّه َعَلى ُكِلّ َشْيٍء َشِهيٌد� )البروج: 8 - 9(.  

- قاصمة التفسخ األخالقي: جعلت األمة أسيرة ألهواء الفساق حتى صار التباهي باملعاصي 
عنوان التحرر واالنعتاق، والتمسُك بالدين والقبُض عليه عالمة التخلف واإلخفاق، بل صار وصم املسلم 

بنعوت املروق واإلباق من شتى األبواق وشداد اآلفاق...
- قاصمة التفرق واالفتراق، وإيثار النزاع والشقاق، على االجتماع والتالقي، ففسد 

ما كان بني اإلخوة واألبناء من الود والوفاق، وصار الكل يشتكي من الكل مما يالقي من آالم النفاق، 
ومن حرارة اللقاء على موائد الفنادق ومن لؤم القلوب التي ال تفارق اخلنادق وتظل ممسكة بقوة زناد 

البنادق !!
- قاصمة الهوان احلضاري بسبب فساد األفكار، وضعف العمل واالعتبار مبا جاء في الوحي 

من السنن واآلثار، والذهول عن سنن الشهود احلضاري، ومعاداة ما كان من أسباب التفوق واالنتشار 
واالزدهار، بسبب كثرة الذنوب واألوزار.. 

فما العواصم املفيدة في جبر ضرر هذه القواصم املبيدة؟
- األولى: فقه سنن التدافع احلضاري واالعتبار بسنن الله في اإلهالك واإلجناء، وال سبيل إلى ذلك إال 

باسترجاع مؤسسات التربية والتعليم في األمة عافيتها واستئنافها العمل في التربية والتوجيه، ومبا يصحح 
الواقع املريض فيما ترتضيه األمة وتبتغيه. 

- الثانية: احتضان أجيالنا والعناية بنسائنا ورجالنا  قبل أن يأذن الله جل وعال بزوالنا �َواتَُّقوا 
ًة َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب�)األنفال : 25( وقبل أن يجرفهم  ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُكْم َخاصَّ

تيار الغلو في اجلحود والنكران، وتيار الرذيلة والعصيان، وقبل أن يأخذهم الغلو في الدين بال حجة وال 
برهان.

- الثالثة: توسيع االهتمام مبصادر اإلسالم علما وتعليما، عناية ورعاية، احتكاما إليها وحكما بها، 
لتصح األفهام وترتفع الضالالت واألوهام، وُيدفع ما حل بجسم األمة من العلل واألسقام، وُترر -بإذن 
ُه الَِّذيَن آََمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن  الله تعالى- من قيود التبعية واالنهزام وتتبوأ من اخليرية أعلى مقام � َيْرَفِع اللَّ

ُه مِبَا َتْعَمُلوَن َخِبيٌر� )املجادلة :11(. أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَّ
فما أحوجنا جلبر ما حل باألمة من قواصم الزمان مبا أنزله ربنا من الهدايات واملوازين العواصم: �ُقْل 

ُقوا َواْذُكُروا  ِإَنّ ُهَدى الَلِّه ُهَو اْلُهَدى َوأُِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَرِبّ اْلَعامَلِنَي� �َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َواَل َتَفرَّ
ِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداءً َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر  ِنْعَمَت اللَّ

ْيِر َوَيْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف  ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اخْلَ ُه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمَّ ُ اللَّ ْنَها َكَذِلَك ُيَبنيِّ َفَأنَقَذُكم مِّ
ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبيَِّناُت  َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوأُوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن  َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَّ

َوأُوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه� ) آل عمران : 103 – 106(.

 ومضات من الهدى المنهاجي 
يف سورة  القارعة

االجتماع الثالث ملسؤولي إذاعات القرآن الكرمي 
في العالم اإلسالمي يتدارس:

سبل نشر ثقافة احلوار والوسطية واالعتدال

قواصم مبيدة وعواصم مفيدة

أ.د. الشاهد البوشيخيدة. رجاء عبيد
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في  اإلميانية  امل��ول��دات  أعظم  من   - أوال 
طريق سير العبد إلى الله قراءُة وتدبُر اآليات 
والسور التي تتحدث عن أهوال القيامة، وما 
فاحرص  أخ���روي،  مصير  م��ن  العباد  ينتظر 
اإلمياني  زادك  تقوية  على  الكرمي  األخ  أيها 
بالتعرف على أحوال اآلخرة لتستعد لها قبل 
� رج��ٌل فقال: من  ف��وات األوان. سأل النبي 
»أكثرهم  فقال:  الله؟  رس��ول  يا  الناس  أكيس 
ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم 
األكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة اآلخرة« 
األلباني في  ابن ماجة والطبراني والبيهقي وحسنه  )أخرجه 

السلسلة الصحيحة 1384(.
ويقول ابن قيم اجلوزية رحمه الله: �فمن 
اآلخ��رة وجزاؤها،  ال��دار  ذكر  قلبه  في  استقر 
وذكر املعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق 
من  قلبه  في  هاج  النصوح،  بالتوبة  بإتيانه 
ينجو�  حتى  يفارقه  وال  ميلكه  ال  ما  اخل��وف 

)طريق الهجرتني ص)425((.
في  الرغبة  يولد  وأهوالها  اآلخ��رة  فتذكر 
تقوية الصلة برب العاملني، و يبعث في القلب 
احلرص على فعل الطاعات والقربات، وجتنب 
من  للنجاة  طلبا  الشهوات،  واتباع  املعاصي 
شدائد اآلخرة وكرباتها. وما أقربها منا لوال 
�لو  األم���ل.  وط���ول  وزينتها  بالدنيا  ال��غ��رور 
أشرق لك نور اليقني لرأيت اآلخرة أقرب إليك 
من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد 

ظهرت كسفة الفناء عليها� )من احلكم العطائية(.  
ثانيا - إن الله ال يجمع لعبده بني خوفني 
ال��دن��ي��ا ول��م يتقه،  ف��ي  أم��ن��ه  أم��ن��ني. فمن  أو 
يراع  ول��م  رب��ه،  ما يسخط  فعل  في  وانغمس 
حرمات الله، خوفه الله في اآلخرة، و أذاقه من 
تعالى.  الله  إال  يعلمه  ماال  شدائدها  صنوف 
واتبع  واتقاه  الدنيا  في    الله  خ��اف  وم��ن 
هداه، أمنه في اآلخرة ووقاه شر أهوالها. قال 
تعالى: �إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تخافوا وال حتزنوا  أال  املالئكة  عليهم  تتنزل 
نحن  توعدون.  كنتم  التي  باجلنة  أبشروا  و 
أول��ي��اؤك��م ف��ي احل��ي��اة ال��دن��ي��ا وف��ي اآلخ���رة� 
)فصلت: 29-30(. وقال تعالى: �من جاء باحلسنة 
فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن 
هل  ال��ن��ار  ف��ي  وجوههم  فكبت  بالسيئة  ج��اء 

جتزون إال ما كنتم تعملون� )92-91(.
أي��ض��ا تشبيه  ف��ي احل��دي��ث  ث��ال��ث��ا - ورد 
وقيمهم  ودينهم  بنبيهم  عالقتهم  في  للناس 
ومدى الثبات عليها بالفراش. فعن جابر � 
قال: قال رسول الله �: »مثلي ومثلكم كمثل 
رجل أوقد نارا فجعل اجلنادب والفراش يقعن 
فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن 
 .)218 مسلم  )رواه  ي��دي«  من  تفلتون  وأنتم  النار 
وفي رواية أخرى »إمنا آخذ بحجزكم من النار 
اإلمام  قال  الفراش«.  تهافت  تتهافتون  وأنتم 
ابن القيم رحمه الله: »شبههم بالفراش جلهله 
وخ��ف��ة ح��رك��ت��ه وه���ي ص��غ��ي��رة ال��ن��ف��س فإنها 
جاهلة سريعة احلركة... ولهذا يقال ملن أطاع 
من يغويه أنه استخفه. قال تعالى عن فرعون 
 )45 )ال���زخ���رف:  فأطاعوه�  قومه  �استخف  إن��ه 

وقال: �فاصبر إن وعد الله حق وال يستخفنك 
ال  اخلفيف  فإن   .)60 )ال���روم:  يوقنون�  ال  الذين 
يثبت بل يطيش، وصاحب اليقني ثابت )الفوائد 

)190-191( دار القلم للتراث(.
فمن أي صنف تختار لنفسك أن تكون أيها 
األخ الكرمي؟ هل من الذين تستخفهم أي دعوة 
أي  عند  صبرهم  وينفد  شبهة،  أو  شهوة  أو 
صدمة أو ابتالء، أم من املوقنني الذين استقر 
قوال وفعال،  علما وعمال،  قلوبهم  في  اإلمي��ان 
فلمثل  الض����راء؟.  و  س���راء  ف��ي  يطيشون  وال 
ه���ؤالء ت��ك��ون اإلم��ام��ة ف��ي ال��دي��ن ق��ال تعالى: 
�وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صبروا 
24(. ورد عن  )السجده:  بآياتنا يوقنون�  وكانوا 
بصيرا  ترى  أن  شئت  �إذا  البصري:  احلسن 
ترى صابرا  أن  وإذا شئت  رأيته،  له  ال صبر 
ال بصيرة له رأيته،  فإذا رأيت بصيرا صابرا 

فذاك، وذكر هذه اآلية )الفوائد 191(.
الفاضل همتك  أخي  يا  رابعا - ال جتعل 
األش��ي��اء،  وأت��ف��ه  األم����ور،  بسفاسف  متعلقة 
وتنفق أغلى ما متلك من وقتك وشبابك فيما ال 
طائل من ورائه، وتضيع فرصة عمرك الوحيدة 
تابعا للسراب، وما مآله اخلراب، بل متهافت 
على ما فيه هالكك وحتفك، كما يحوم الفراش 

ويتهافت على النار.
لقد تعلقت همة اإلمام البخاري رحمه الله 
� وغربلتها لتمييز  الله  بتنقية سنة رسول 
الصحيح من الضعيف، فألف جامعه الصحيح 

في مدة ستة عشر سنة من الكد واجلد 
وال���ت���رح���ال. ف��ل��م��ا أمت����ه ق���ال: 

وبني  بيني  حجة  �جعلته 
ال����ل����ه�. وت��ع��ل��ق��ت ه��م��ة 

بفتح  ال���ف���احت  م��ح��م��د 
وندب  القسطنطينية، 
ح��ي��ات��ه ك��ل��ه��ا ل��ي��ف��وز 
ه���و وج��ي��ش��ه ب��ش��رف 
أميرها  األم��ي��ر  �نعم 

ونعم اجليش جيشها�، 
فكان له ما أراد. وتعلقت 

األيوبي  الدين  ص��الح  همة 
قبضة  من  املقدس  بيت  بتحرير 

املادية  الشروط  فاستجمع  الصليبيني، 
واإلميانية لتحقيق ذلك، فما تخلف النصر وال 

استحال.
فبأي شيء تعلقت همتنا يا أخي وعزائمنا!؟ 
وفيما  واهتمامنا!؟  تفكيرنا  ي��دور  م��اذا  حول 
تبذل جهودنا وطاقاتنا!؟ وما حدود أحالمنا 
أمتنا  واقع  يتأمل  كل غيور  إن  وطموحاتنا!؟ 
قلبه  ميتلئ  وشبابنا  أبنائنا  وأح��وال  اليوم، 
مرارة وأسى وحسرة، ويكاد كبده يتفطر حزنا 
وكمدا، لهذا احلضيض الذي نزلنا إليه. والله 
ونرجوه  ويوصف.  يشاهد  ما  على  املستعان 

أن يرد بنا إليه ردا جميال.
تعالى  الله  عند  العبد  قيمة  إن  خامسا - 
وثقل وزنه ليس في حجمه وصورته، أو فيما 
والسلطة  واجل���اه  واملنصب  امل��ال  م��ن  ميلكه 
املدح  من  له  يكال  وم��ا  الناس،  بني  والشهرة 
وال��ث��ن��اء بحق وغ��ي��ر ح��ق، وك��ث��رة األت��ب��اع و 
املصفقني... إمنا ذلك فيما يقوم به من أعمال 
صاحلة من تزكية للنفس بالطاعات واملسارعة 
إلى أنواع البر والقربات والتخلق بقيم احملبة 
وما  والرحمة،  والرفق  والتواضع  واألخ��وة، 
إلى ذلك. ورد في حديث »أن ابن مسعود كان 
الساقني  دقيق  وك��ان  أرك  م��ن  س��واك��ا  يجني 
القوم منه فقال  الريح تكفؤه فضحك  فجعلت 
رسول الله � مم تضحكون؟ قالوا يا نبي الله 
من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده إنهما 
أثقل في امليزان من أحد« )رواه اإلمام أحمد في مسنده 

بسند جيد قوي كما قال احلافظ ابن كثير وغيره(.
 � ه��ري��رة  أب��ي  ع��ن  ورد  فيما  وعكسه 
أن النبي �  قال: »إنه ليأتي الرجل العظيم 
جناح  الله  عند  ي��زن  ال  القيامة  ي��وم  السمني 
يوم  لهم  نقيم  »ف��ال  اق����رؤوا  وق���ال  ب��ع��وض��ة، 

القيامة وزنا« )رواه الشيخان(.
في  ال��ل��ه  رح��م��ه  قطب  سيد  الشهيد  ق��ال 
قيما  تفيدنا:  وخفتها  املوازين  �وثقل  الظالل 
عنده  لها  ليس  وقيما  اعتبار،  الله  عند  لها 
في  امل��رء  ثبات  أن  ش��ك  وال  اعتبار�)3961/6(. 
الدنيا واآلخرة يكون بقدر متسكه بالقيم التي 
لها اعتبار عند الله سبحانه و تعالى �يثبت 
احلياة  في  الثابت  بالقول  آمنوا  الذين  الله 
الدنيا وفي اآلخرة� )إبراهيم: 27( و قال تعالى: 
خيرا  لكان  به  يوعظون  ما  فعلوا  أنهم  �ولو 

لهم و أشد تثبيتا� )النساء: 65(.
في  املذكورة  املوازين  إن قضية  سادسا - 
�ونضع  تعالى:  كقوله  وغيرها  السورة  هذه 
تظلم نفس  القيامة فال  ليوم  القسط  املوازين 
شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
السمع  تهز   )47 )األنبياء:  حاسبني�  بنا  كفى  و 
مع  الوقوف  إلى ض��رورة  احلي  القلب  وتنبه 
محاسبة  اجل���ادة.  للمحاسبة  وقفات  النفس 
قبل  املؤمتن،  غير  لشريكه  الشحيح  الشريك 
فيما  تداركه  ميكن  ما  لنتدارك  األوان،  ف��وات 
م��ا ميكن  وإن��ق��اد  تقصير  و  تفريط  فيه  وق��ع 
بالتوبة  فنصلح  العمر،  من  بقي  فيما  إنقاده 
النصوح ما فات، ونصلح باإلحسان ما 
هو آت. فلنحاسب أخي الكرمي 
نحاسب،  أن  قبل  أنفسنا 
ن��وزن،  أن  قبل  ولنزنها 
ول��ن��س��ت��ع��د ل��ل��ع��رض 
األك����ب����ر ع���ل���ى ال���ل���ه. 
ولنضع نصب أعيننا 
ه��ذه ال��ع��الم��ات التي 
أش��ار لها اإلم��ام ابن 
ال��ق��ي��م: �م����ن ع��الم��ات 
ال��س��ع��ادة وال���ف���الح أن 
العبد كلما زيد في علمه زيد 
وكلما  ورح��م��ت��ه،  تواضعه  ف��ي 
زي��د في خوفه وح��ذره،  زي��د في عمله 
وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد 
في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في 
قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء 
من  حظنا  فما  لهم...�.  والتواضع  حوائجهم 
هذه العالمات؟ وما مدى وجودها في طريقنا 

ونحن سائرون إلى ربنا للحساب واجلزاء؟
ومسائل  ع��ام��ة  الغيب  مسائل   - س��اب��ع��ا 
بها  ويؤمن  مسلمة  تؤخذ  وأخبارها  القيامة 

كما ورد بها الوحي:
إياك  و محاولة البحث ملعرفة كنه وحقيقة 
الله  استأثر  التي  الغيبية  األم��ور  ه��ذه  مثل 
وكيف  القيامة،  يوم  موازين  ومنها  بعلمها. 
هي؟ أو حتى الدخول في ج��داالت عقيمة مع 
من ينكرون هذه األمور أو يؤولونها تأويالت 
ال��ص��ح��ة ع��ق��ال وال نقال:  ل��ه��ا م��ن  ال أس����اس 
هذه  لفظي حول  و  عقلي  جدل  في  �فالدخول 
وعبث  القرآني،  للحس  جفاء  هو  التعبيرات 
بالقرآن  احلقيقي  االهتمام  من  الفراغ  ينشئه 

واإلسالم� )الظالل 3961/6(.
فأعمال العباد ستوزن ال محالة مبوازين 
يعلمها  التي  وبالكيفية  سبحانه،  أخبر  كما 
أو يتوقع قدميا  هو جل وعال. من كان يدرك 
أن احل��رارة والبرودة ميكن أن توزن، حرارة 
وبرودتها،  األرض  وحرارة  وبرودته،  الطقس 
وح���رارة األب���دان وب��رودت��ه��ا، وم��ا أشبه ذلك، 
التكنولوجيا  وظ��ه��رت  ال��ع��ل��م  ت��ط��ور  ح��ت��ى 

ف��ي خلقه ش���ؤون، وق��درت��ه ال  احل��دي��ث��ة؟ فله 
ما  �ويخلق  القائل سبحانه:  وهو  لها  حدود 
ال تعلمون� )النحل: 8( والقائل: �وما أوتيتم من 

العلم إال قليال�)اإلسراء: 85(.
ث���ام���ن���ا - اإلخ���ب���ار ع���ن ال���ن���ار وع��ذاب��ه��ا 
واستقامة  السلوك  بقصد تصحيح  وأهوالها 

العباد: 
مدى خطورة  الكرمي  األخ  أيها  أتستشعر 
عذاب جهنم!؟ هل تتخيل كيف ستحتضن هذه 
األم الهاوية أبناءها وتضمهم، مجرد خيال!؟ 
العاملني  رب  قبل  من  لها  الوصف  ه��ذا  أتقدر 
بأنها �نار حامية�!؟ هل سبق لك جتربة ولو 
ببعض  فأصبت  الدنيا  ن��ار  م��ع  واح���دة  م��رة 
حرها أو لهيبها!؟ نار الدنيا هاته التي حتدث 
حرائق مهولة، فإذا كانت ال ميكن أن يطيقها 
إنسان، فكيف يطيق نار اآلخرة، التي ال متثل 
منها نار الدنيا إال جزءا من سبعني جزءا، كما 

ورد في بعض اآلثار.
به  تقي  القيام مبا  يا أخي في  تتردد  فال 
الله  ألمر  استجابة  النار.  هذه  وأهلك  نفسك 
نارا وقودها  أهليكم  و  أنفسكم  قوا   � تعالى: 
ر غيرك بهذا  الناس واحلجارة� )التحرمي:6(، وذكِّ
الذي بعث رحمة  النذير  البشير  اقتداء بسنة 
للعاملني. فعن عدي بن حامت � أن النبي �  
ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها. ثم ذكر 
ولو  النار  »اتقوا  ق��ال:  ثم  منها.  فتعوذ  النار 
)رواه  طيبة«  فبكلمة  يجد  لم  فمن  مت��رة،  بشق 
قال  ق��ال:  عنه  لهما  رواي��ة  وفي  ومسلم(  البخاري 
رسول الله �: »ما منكم من أحد إال سيكلمه 
أمين  فينظر  ترجمان.  وبينه  بينه  ليس  رب��ه 
منه فال يرى إال ما قدم، وينظر أشأم منه فال 
يرى إال ما قدم، وينظر بني يديه فال يرى إال 
بشق  ول��و  ال��ن��ار  فاتقوا  وج��ه��ه،  تلقاء  ال��ن��ار 
فكم متلك  طيبة«.  فبكلمة  يجد  لم  فمن  مت��رة، 
من مترة وليس شقها فحسب، لو صدقت الله 
في عزمك، ميكن أن تنجو بها من نار جهنم. 
باال  له  تلقي  ال  فيك  من  يخرج  ك��الم  من  وك��م 
بإمكانك أن حتوله إلى كلمات طيبة تنفعك غدا 

عند لقاء ربك.
تاسعا - احلذر كل احلذر من اخللود إلى 
و  وزخ��ارف��ه��ا  الدنيا  إل��ى  ال��رك��ون  و  األرض، 
أضوائها  إمنا هو بريق النار، وعني التهلكة 

التي نهينا أن نلقي بأيدينا إليها.
أسلم  عن  وغيره وصححه  الترمذي  روى 
ال��روم، فأخرجوا  �كنا مبدينة  قال:  بن عمران 
إليهم  ف��خ��رج  ال���روم،  م��ن  عظيما  صفا  إلينا 
من املسلمني مثلهم أو أكثر.. فحمل رجل من 
فيهم،  دخ��ل  حتى  ال��روم  على صف  املسلمني 
فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيده 
 � األنصاري  أي��وب  أبو  فقام  التهلكة؟  إلى 
فقال: يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه اآلية 
هذا التأويل وإمنا أنزلت هذه اآلية فينا معشر 
الله اإلسالم وكثر ناصروه،  أعز  ملا  األنصار، 
الله  رس���ول  دون  س��را  لبعض  بعضنا  ف��ق��ال 
أعز  قد  الله  وإن  قد ضاعت،  أموالنا  إن   :�
اإلسالم وكثر ناصروه، فلو  أقمنا في أموالنا 
تعالى  الله  فأنزل  منها�...  ما ضاع  فأصلحنا 
في  �وأنفقوا  قلنا:  م��ا  علينا  ي��رد  نبيه  على 
 ... التهلكة  الى  بأيديكم  تلقوا  الله وال  سبيل 
اآلية� )البقرة: 195(. و كانت التهلكة اإلقامة على 
زال  فما  الغزو...  وتركنا  وإصالحها  األم��وال 
دفن   حتى  الله  سبيل  ف��ي  يجاهد  أي��وب  أب��و 

بأرض القسطنطينية.

والله ولي التوفيق
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ومضات من الهدى املنهاجي 
من مشاهد القيامة في سورة  القارعة 2 

د. محمد محتريم

فتذكر 
اآلخ���������رة وأه����وال����ه����ا 

يولد الرغبة في تقوية الصلة 
ب����رب ال���ع���امل���ن، و ي��ب��ع��ث ف���ي ال��ق��ل��ب 

والقربات،  الطاعات  فعل  على  احل��رص 
طلبا  الشهوات،  وات��ب��اع  املعاصي  وجتنب 
وكرباتها.  اآلخ��رة  شدائد  من  للنجاة 

وما أقربها منا لوال الغرور بالدنيا 
وزينتها وطول األمل

تناول األستاذ الكرمي في احللقة األولى 
بيان معاني آيات السورة، وإبراز ما تضمنته 

من مشاهد عن يوم القيامة، ويواصل في 
هذه احللقة بيان  أهم ما ترشد إليه هذه 
املشاهد من هدايات وتوجيهات منهجية.
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إن  »ياعائشة  قــال:   � النبي  أن  عائشة  عن 
الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال 
يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما سواه« 

)صحيح مسلم(.
بعد الكالم في المقال السابق عن الرفق في 
التدين، ارتأيت أن أتبعه في هذا المقال بالحديث 
عن الرفق في تبليغ الدعوة اإلسالمية لما بينهما 
من ترابط غير منفصل، وذلك من خالل المحورين 

التاليين: 

أوال: البدء باألهم  من أهم مظاهر الرفق 
في تبليغ الدعوة

1 - مجاهدة النفس وإصالحها:
الداعية  يقع على عاتق  الذي  األول  الواجب 
ليكون  أوال،  نفسه  إصــالح  هو  تعالى؛  الله  إلى 
من  وأفعاله  أقواله  في  مراقب  ألنه  لغيره؛  قدوة 
قالت  لهذا  زوجته، وأوالده، وأقاربه، ومجتمعه، 
الــقــرآن"  "كــان خلقه  الــرســول:  فــي خلق  عائشة  

)مسند أحمد(.
فالداعية غالبا ال يلتفت إلي سلوكه مع أهله 
في  يتحدث  وهو  أمامهم  يكذب  فربما  وأقــاربــه؛ 
عن  يتقاعس  وربــمــا  آخـــر،  شخص  مــع  الهاتف 
الصالة، أو يتلفظ بكالم سيء وهو مطمئن لكونه 
أو  أسرته،  مع  العشرة  يسيء  وربما  بيته،  في 
ينهج طريق العنف في التواصل معهم، وكل ذلك 

يفقده ثقتهم في دعوته.
ماال  الرفق  على  »ويعطي   � الرسول  فقول 
وإشــارة  بالغة،  حكمة  فيه  العنف«  على  يعطي 
لطيفة مفادها؛ أن العطاء والنجاح الذي يسعى 
الداعية إليه في دعوته ال يحصل عليه بنفسه، بل 
بتوفيق الله جل وعال وإرادتــه، وشرط تحصيل 
الرفق  هــو  النجاح  ذاك  وتحقيق  الــعــطــاء،  هــذا 
بالنفس، ومن أهم أوجه الرفق بها عدم تصنعه 
في سلوكه أمام الناس؛ ألن ذلك تكلف ال تطيقه 

النفس، ويصعب عليها االستمرار عليه.
صادقا   ، لله  مخلصا  إذا  الداعية  فليكن 
مع نفسه؛ كي يبارك الله سبحانه له في دعوته، 
وأصدقائه،  أهله  بين  والرحمة  بالرفق  وْليتحل 
ولينشد المرونة في تعامالته كلها، قالت عائشة: 
إال أخذ  أمرين قط  � بين  الله  "ما خير رســول 
أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد 
�فبما  تعالى:  وقــال  عليه(.  )متفق  منه"  الناس 
ا َغِليَظ الَقلب  رحمة من الله ِلنَت لهم ولو ُكنَت َفّظً
لهم�  َواستغِفر  َعنهم  َفاعف  من حوِلك  وا  النَفضُّ

)آل عمران: 159(.

اس��ت��ق��ام��ة  ع���ل���ى  ال����ح����رص   -  2
األسرة:

ـــــى: �َوأنـــــــــــــــــذر عـــشـــيـــرتـــك  ـــــال ـــــع قـــــــــال ت
األقربين�)الشعراء: 214( الدعوة إلى الله تعالى 
تبدأ باألسرة، فال يجوز أن يلحظ الناس التناقض 
في حياة الداعية؛ إذ كثيرا ما يعيب الناس على 
بعض الدعاة عدم اهتمامهم بأسرهم التي يظهر 
فيها االنحراف، وسوء الخلق، وإعالن الفاحشة، 
فال يثقون في كالمه، لهذا عليه أن يحرص على 

أمرين:

فــال يكذب،  قــدوة ألهــلــه؛  أول��ه��م��ا: أن يكون 

وال  األمانة،  يخون  وال  دنيوي،  لحظ  يداهن  وال 
قال  الظروف،  كانت  مهما  ومبادئه  لقيمه  يتنكر 
تعالى: �يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 

نارا�)التحريم: 8(.

خاصة  أســرتــه  أفـــراد  يــكــون  أن  ثانيهما: 
الناس،  مع  خلق حسن  على  واألبــنــاء،  الــزوجــة 
قـــال تــعــالــى: �وأمــــر أهــلــك بــالــصــالة واصطبر 

عليها�)طه: 132(. 
إن مالحظة التناقض في حياة الداعية يجعل 
بهم  الرفق  فمن  دعوته،  فهم  في  يتعبون  الناس 
أعطي  »من  قــال:  ونفسه،  أهله  بإصالح  يبدأ  أن 
ه من الخير، ومن  فق فقد أعطي حظَّ ه من الرِّ حظَّ
الخير«  م حظه من  ُحــرِ فقد  فق  الرِّ ه من  حرم حظَّ
يستفاد  فالحديث  المفرد(.  األدب  في  )البخاري 
منه أن الخير كله في الرفق؛ وهذا يدل أيضا على 
أن مجاهدة النفس وإصالح األهل يجب أيضا أن 

يكون برفق. 

�� انفتاح الداعية على محيطه   3
االجتماعي:

ال يمكن للداعية أن ينأى بنفسه عن مشاكل 
واالجتماعية،  والــتــربــويــة،  الــديــنــيــة،  مجتمعه 
أنفعهم  الـــنـــاس  »خــيــر  قــــال:  واالقـــتـــصـــاديـــة... 
الناس  مشاكل  فترك  الشهاب(.  )مسند  للناس« 
المنهج،  في  خلل  تعالى،  الله  إلى  الدعوة  أثناء 

وانحراف في التصور.
فالرسول  بدأ بمشكل بيئته أوال؛ وهو الشرك 
بالله تعالى، واالنحراف في األخالق، وقدم ذلك 
كله على األحكام الشرعية. فواقعنا يعرف مشاكل 
الـــزور،  وشــهــادة  الــعــري،  مثل  كثيرة؛  أخالقية 
الوالدين،  وعقوق  الناس،  بأعراض  والتشهير 
وظــلــم الــضــعــفــاء، والــغــش فــي الــعــمــل، وخيانة 
المسلم  منها  يعاني  أمـــور  فــهــذه  المسؤولية، 
معالجة  إلــى  تحتاج  وهــي  اليومية،  حياته  في 
يتجاوز  ال  فالداعية  معاصرة؛  بأساليب  تربوية 
فيها  االنحراف  يلحظ  التي  منه  القريبة  األمــور 
إلى أمور أخرى ربما بعيدة عن كثير من الناس 
االجتماعية  بالمشاكل  فالبدء  يخاطبهم،  الذين 
المعاملة  والتعليم، وحسن  األسرة،  قضايا  مثل 
بين الناس، مقدم على قضايا االقتصاد المعقدة 
التي تتحكم فيها أيادي خارجية يصعب التأثير 
قضايا  على  مقدمة  وهــذه  فــردي،  بمجهود  فيها 
إلى  فيها  الــخــوض  يجر  ربــمــا  الــتــي  السياسة 

الفتنة. 
بــالــنــاس؛ أن يسع  الــداعــيــة  بــاب رفــق  فمن 
لين،  بأسلوب  المشتركة  مشاكلهم  معالجة  إلى 
تعسروا«  وال  ويسروا  تنفروا  وال  »بشروا  قــال: 

)صحيح مسلم(.
يــالمــس قضايا  الــدعــوة  كــان خــطــاب  فكلما 
اجتماعية عامة تهم الشباب، والشيوخ، والنساء، 
وأنجع  لشؤونهم،  وأنفع  بالناس  أرفق  ذلك  كان 
كان  لهذا  المجتمع،  في  الدعوة  أثر  تحقيق  في 
خطاب الرسول � باعتماد الرفق عاما يشمل كل 
الخير«. ُيْحَرِم  الرفق  ُيْحَرِم  »من  فقال:  المجاالت 

)صحيح مسلم(. 

أث��ن��اء  ال���رف���ق  ت��ح��ق��ي��ق  ض���واب���ط  ثانيا: 
الدعوة إلى الله

1 - تحديد األهداف:
إذا  أن ينجح في دعوته  داعية  يمكن ألي  ال 
من  ومــحــددة،  واضحة  أهدافا  لنفسه  يسطر  لم 

الفئة  تحديد  حيث  ومــن  والمكان،  الزمن  حيث 
المستهدفة، إذ ال يعقل أن يخاطب الناس بشكل 
يعتمده  معين  ترتيب  أو  انتظام  دون  عشوائي 
بشكل منهجي، فإذا لم يفعل ذلك فقد ينهك نفسه 
ين  دون أن يحصل على نتيجة. قال:» إن هذا الدِّ
متين فأوغلوا فيه برفق" )مسند أحمد(. فمن رفق 
الداعية بنفسه وبالمخاطبين، أن يبين لهم دينهم 

بالتدرج وفق أهداف محددة.

2 - تنويع الوسائل: 
إلى  الدعوة  في  وتنوعها  الوسائل  تعدد  إن 
الله فيه رفق كبير بالناس، فال يعتمد الداعية على 
الوسائل التقليدية فقط كالمسجد، والمناسبات 
الكثير  ألن  الدعوة؛  لتبليغ  واالجتماعية  الدينية 
إليه،  لالستماع  الــحــضــور  يستطيع  لــن  منهم 
مرتبطا  لكونه  بذلك  مشقة  له  تحصل  ربما  أو 
فيجد  واألســـرة،  العمل،  مثل  أخــرى  بالتزامات 
صعوبة في الحضور للموعظة؛ لهذا من الالزم في 
الصحف،  مثل  معاصرة  وسائل  اعتماد  عصرنا 
والقنوات اإلعالمية العامة والخاصة، وتسجيل 
دروس مختصرة ونشرها عبر مواقع الكترونية 
الخطاب  تعميم  قــصــد  اجــتــمــاعــي،  إقــبــال  ذات 
الدعوي بشكل أفضل، وهذا من مقتضيات قوله 
تعالى: �أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
أن  تفرض  فالحكمة   .)125 )النحل:  الحسنة� 
يساير الداعية تطورات عصره ويوظفها لصالح 
الدعوة اإلسالمية، وفي هذا رفق بالناس بحيث 
في  الحسنة  الموعظة  إلــى  االســتــمــاع  يمكنهم 
المعنى  هــذا  ويستفاد  عملهم.  وأثناء  بيوتهم، 
من عموم قوله في الرفق: »... وما ال يعطي على 
ما سواه« فتطبيق مبدأ الرفق في تعدد وسائل 
إلــى شريحة  الــدعــوة  تبليغ  مــن  يمكن  الــدعــوة، 
في  ويساعد  المسلمين،  مــن  كبيرة  اجتماعية 

تعميم الخطاب الدعوي. 

وإقناعه  بالمخالف  الرفق   -  3
بالحجة:

يجب على الداعية أن يستمع لرأي مخالفه، 
وأخــبــاره  أحــوالــه  على  ويطلع  أفــكــاره،  ويتابع 
من  النيل  بواسطتها  يريد  التي  أهدافه  لمعرفة 
مواجهته  الــداعــيــة  يستطيع  وبــذلــك  اإلســــالم، 

والــدلــيــل،  بالحجة 
الحسن  ــول  ــق ــال وب
تعالى:  قــال  اللين، 
ـــوال  �فـــــقـــــوال لـــــه ق
لينا لعله يتذكر أو 
يخشى� )طه: 44(. 
ــــدحــــض مــــزاعــــم  ف
وتفنيدها  الخصم 
بالعنف  يــكــون  ال 
البناء  بالحوار  بل 
ــــهــــادف، لــقــولــه:  ال
الرفق  على  »يعطي 
يــعــطــي على  ال  مـــا 
الــعــنــف« فــالــعــنــف 
يولد العنف وينشر 

الفتنة.
قــصــد  إن  ثـــــم 
ــيــس  ـــــة ل ـــــي ـــــداع ال
مــغــالــبــة الــخــصــم 
عليه،  واالنــتــصــار 
ــــــه هـــو  ـــــــل هــــــدف ب

براثن  من  وتخليصه  اإلســالم،  دائــرة  إلى  جلبه 
فلن  وتكفيره  وتجريحه،  قمعه،  أمــا  الشيطان، 
وتبني  والكراهية،  الحقد  من  مزيد  إلى  إال  يجر 
مبدأ التكبر والجحود، فعن َأبي هريرة  َقاَل: "بال 
أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، 
فقال النبي �: »دعوه وأريقوا على بوله َسْجاًل 
من ماء أو َذُنوًبا من ماء؛ إنما بعثتم ميسرين ولم 

تبعثوا معسرين« )صحيح البخاري(

4 �� التركيز على مواطن االتفاق:
ما  على  يركز  الــدعــاة  بعض  نجد  مــا  كثيرا 
وقتا  ويستغرق  فقهيا،  حكمه  فــي  مختلف  هــو 
في  ويستعمل  معين،  فقهي  رأي  لتأييد  طويال 
المخالف وتنقص من  ألفاظا تجرح  ذلك أحيانا 
شأنه، وال يخرج الداعية من ذلك بفائدة تربوية 
إال نشر التفرقة بين الناس، وتأجيج نار الخالف، 
فتجد نتيجة ذلك أن عوام الناس يشتمون عالما 
أو واعظا؛ لكونهم سمعوا من داعية آخر يشتمه 
أو يجرحه، فيتحول المجتمع إلى حلبة للصراع 
سببه  ذلــك  وكــل  وذاك،  الداعية  هــذا  أتباع  بين 
سوء تقدير الداعية لموضوع الدعوة، قال تعالى: 
�واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا� )آل 

عمران: 103(.
بمستمعيه  وال  بنفسه  يرفق  لم  بذلك  وهــو 
حيث أدخلهم في نزاع ال ينبني عليه عمل. وقد 
قــال: »إن الرفق ال يكون في شــيء إال زاَنـــُه، وال 

ُيْنَزُع من شيٍء إال شاَنُه« )صحيح مسلم(.

5 - حسن البيان:
المستهدفة  الفئة  مخاطبة  الداعية  رفق  من 
يفهمها  التي  اللغة  واستعمال  عقولهم،  بقدر 
ــقــدرة  ـــوة الــحــجــة تــكــون فـــي ال الــجــمــيــع؛ ألن ق
الــبــيــان، وال عــيــب فــي اســتــعــمــال اللهجة  عــلــى 
لما  الـــضـــرورة-  قــدر  وعــلــى  -أحــيــانــا  المحلية 
في  عجيب  تأثير  لها  يكون  معاني  مــن  تحمله 
اآليات  تكرار  إلى  باإلضافة  المستمعين،  نفوس 
واألحاديث بصوت مرتفع وبطيء؛ كي يستطيع 
فيتذكر،  ويحفظ  فيعمل،  يستوعب  أن  المستمع 
ــادُّ  ــَع ه ال ــــدَّ ــو َع ــحــدث حــديــثــا ل وكــــان الــنــبــي: »ي
الــبــخــاري(. وهـــذا مــن رفقه  ألحــصــاه« )صحيح 
بالمسلمين، وقال: »إنَّ الله يحب الرفَق في األمِر 

كله« )صحيح البخاري(.

مع سنة رسول اهلل �

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

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب

3

الرفق في تبليغ الدعوة اإلسالمية )2(من أخالق  الرفق عند النبي �:

العدد 454 07 جمادى الثانية 1437هـ  املوافق, 17 مارس  2016م



احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا 
محمد الصادق الوعد األمني، اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا 
إنك أنت العليم احلكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا 
مبا علمتنا، وزدنا علمًا، وأرنا احلق حقًا، وارزقنا اتباعه، 
ممن  واجعلنا  اجتنابه،  وارزق��ن��ا  ب��اط��اًل،  الباطل  وأرن���ا 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في 

عبادك الصاحلني.
هو  املؤمنني  أم��ه��ات  سيرة  ع��رض  م��ن  مقصدنا  إّن 
أفضل  هي  والقدوة  الله،  الى  الدعوة  في  بالقدوة  األخذ 
الوسائل جميعا وأقربها إلى النجاح، وإن مبادئ اإلسالم 
حتظى بالقبول إذا متثلها الداعي قبل املدعّوين. وهكذا 

كان رسول الله �.
الدعوة  هو  بل  ال��دع��وة  في  عمليٌّ  أسلوب  وال��ق��دوة 
في  وتأثيرها  والعقول،  القلوب  لها  تفتح  التي  الّصامتة 

النفس أشّد من تأثير اخلطب واملواِعظ.
وهنا سنتطرق إلى علم من أعالم األمة اإلسالمية أم 
املؤمنني أم سلمة رضي الله عنها من خالل احملاور اآلتية: 

احملور األول: أم سلمة ذات الهجرتني
أ - العّزة واجلمال.

ب - احملنة األولى: الهجرة إلى احلبشة.
ج - احملنة الكبرى: الهجرة الى املدينة.

احملور الثاِني: أم سلمة والعهد املدني
أ - أم سلمة الصابرة احملتسبة.

ب - أم سلمة في بيت النبّوة.

احملور الثالث: أم سلمة وصفات املرأة الّداعية
أ - رجاحة العقل.

ب - أم سلمة الفقيهة احملّدثة.
ج - أم سلمة بني احلياء والِشّدة.
د - أم سلمة واحلياة السياسية.

خ��امت��ة: ص��ف��ات ال��ّداع��ي��ة امل��س��ل��م��ة م��ن خ���الل ام 
املؤمنني أم سلمة رضي الله عنها.

ذات  سلمة  أم  األول:  احملور 
الهجرتني

أ - أم سلمة العزة واجلمال:
هي أم املؤمنني، هند بنت أبي أمية حذيفة بن املغيرة 
إنها  سلمة،  بكنيتها أم  القرشية املشهورة  املخزومية 
ضرة جديدة عزيزة عريقة املنبت ذات جمال وإباء وفطنة 
تزفها إلى بيت النبي � أمجاد طوال، فوالدها سّيد من 
سادات قريٍش املعدودين، وكان بني الناس مشهورًا بالكرم 
وشّدة السخاء حتى ُلّقب ب�: "زاُد الراكب"، إذ كان مينع من 
ذلك.  مؤونة  ويكفيه  لرحلته  يتزّود  أن  سفره  في  يرافقه 
أبي جهل  الوليد �، وبنت عم  بن  بنت عم خالد  وهي 

بن هشام.

ب - احملنة األولى: الهجرة إلى احلبشة
كانت أم سلمة رضي الله عنها من اجليل األّول الذي 
أسلم مبّكرا في مكة، ونالت في ذلك ما ناله املؤمنون من 
للمؤمنني  الله  أذن  حتى  العذاب،  وأل��وان  األذى  صنوف 
وزوجها عبد  هي  لتنطلق  احلبشة،  إلى  األولى  بالهجرة 
الله،  سبيل  في  املخزومي مهاجرْين  األس��د  عبد  بن  الله 
محتمني  واضطهادها،  قريٍش  أذى  من  بدينهما  ف��اّري��ن 

بحمى النجاشي امللك العادل.
سلمة  أم  النبوية  عن  السيرة  ف��ي  هشام  اب��ن  ذك��ر 
جار  خير  بها  جاورنا  احلبشة،  أرض  نزلنا  »مل��ا  قولها: 
-النجاشي- أّمنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى، ال نؤذى، 
ائتمروا  قريشًا  ذل��ك  بلغ  فلما  نكرهه.  شيئًا  نسمع  وال 
بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي في رجلني منهم جلدين، 
متاع  م��ن  يستطرف  مم��ا  ه��داي��ا  للنجاشي  ي��ه��دوا  وأن 
له  فجمعوا  األدم.  منها  يأتيه  ما  أعجب  من  وك��ان  مكة. 
أدمًا كثيرًا ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إال أهدوا له 

هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن 
العاص. وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل 
بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى 

النجاشي هداياه.
قالت:  يكلمهم،  أن  قبل  إليكما  يسلمهم  أن  ساله  ثم 
فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده... بخير دار 
عند خير جار... فلم يبق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه 
منهم:  بطريق  لكل  وق��اال  النجاشي  يكلما  أن  قبل  هديته 
فارقوا  سفهاء،  غلمان  مّنا  امللك  بلد  ضوى إلى  قد  »إن��ه 
دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاؤوا بدين مبتدع 
ال نعرفه نحن وال أنتم، وقد بعثنا الى امللك فيهم أشراف 
فأشيروا  فيهم،  امللك  كلمنا  ف��إذا  إليهم.  ليردهم  قومهم 
عليه بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم 

عينًا )2( وأعلم مبا عابوا عليهم وعاتبوهم فيه.
أبي  بن  الله  عبد  إل��ى  أبغض  يكن ش��يء  ول��م  قالت: 
ربيعة وعمرو بن العاص، من أن يسمع كالمهم النجاشي. 

قالت: فقالت بطارقته من حوله:
مبا  وأعلم  عينًا  بهم  أعلى  قومهم  امللك  أيها  صدقا 
بالدهم  إل��ى  فليرداهم  إليهما،  فأسلمهم  عليهم  ع��اب��وا 

وقومهم.
ال  إذًا  الله  ها  ال  ق��ال:  ثم  النجاشي،  فغضب  قالت: 
بالدي  ونزلوا  جاوروني،  قوم  ُيكاد  وال  إليهما،  أسلمهم 
عما  فأسألهم  أدعوهم  من سواي حتى  على  واختاروني 
أسلمتهم  يقوالن  كما  كانوا  فإن  أمرهم.  في  ه��ذان  يقول 
إليهما، ورددتهم إلى قومهم. وإن كانوا غير ذلك، منعتهم 
منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني..." السيرة النبوية 
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ج - احملنة الكبرى: الهجرة إلى املدينة
وملا أرادت تلك األسرة أن تهاجر إلى املدينة، واجهت 
الكثير من املصاعب واالبتالءات، فقد تسامع قومها بنو 
"هذه  لزوجها:  فقالوا  للرحيل  وزوجها  بتأّهبها  املغيرة 
نفسك غلْبتنا عليها، فعالم نتركك تأخذ أم سلمة وتسافر 
بها؟"، فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوها منه، فغضب 
نترك  ال  "والله  وقالوا:  زوجها  قوم  األسد  عبد  بنو  لذلك 
إبننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا"، فتجاذبوا الولد 
األس��د،  عبد  بنو  ب��ه  وانطلق  ي���ده،  خلعوا  حتى  بينهم 
الزوج مهاجرًا  املغيرة وانطلق  وظّلت أم سلمة عند بني 

لوحده.
عظيمًا،  ب��الًء  وابتليت  األس���رة،  شمل  تفّرق  وهكذا 
أهلها في مكة،  والزوجة عند  املدينة،  إلى  فالزوج هاجر 
والولد مع أهل أبيه، مما كان له عظيم األثر على نفس أم 
سلمة رضي الله عنها، فكانت تخرج كل يوم إلى بطحاء 
قرابة  حالها  على  وظّلت  أصابها،  ملا  وتتألم  تبكي،  مكة 
سنة، حتى مّر بها رجل من قومها وهي تبكي، فرحمها 
تطلقون  "أال  لهم:  قائاًل  قومه  إلى  فانطلق  حلالها،  ورّق 
زوجها  وب��ني  بينها  فرقتم  فإنكم  املسكينة؟  ه��ذه  سبيل 
بزوجك  "أحلقي  لها:  وقالوا  لذلك  فأجابوه  ولدها"،  وبني 

إن شئت".
ولدها،  عليها  رّدوا  ذل��ك  األس��د  عبد  سمع بنو  ومل��ا 
الله  سلمة رضي  تقول أم  مكة،  إلى  فورها  من  فانطلقت 
ابني  ووضعت  راحلتي،  "فجّهزت  رحلتها:  واصفًة  عنها 
معي  وم��ا  باملدينة،  زوج��ي  أري��د  ثم خرجت  في حجري، 
–موضع من  بالتنعيم  إذا كنت  الله، حتى  أحد من خلق 
مكة- لقيت عثمان بن طلحة -وكان يومئٍذ مشركًا-، فقال 
لي: إلى أين؟، قلت: أريد زوجي باملدينة، فقال: هل معك 
أحد؟، فقلت: ال والله، ما معي إال الله وابني هذا، فأخذته 
النخوة فقال: والله ال أتركك، فأخذ بخطام البعير فانطلق 
أكرم  العرب  من  رج��اًل  ما صحبت  فوالله  يقودني،  معي 
إل��ى شجرة  أن��اخ بي ثم تنّحى  ن��زل املنزل  إذا  ك��ان  منه، 
فاضطجع حتتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فجّهزه، 
واستويت  ركبت  ف��إذا  ارك��ب��ي،  وق���ال:  عني  استأخر  ث��م 
على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد حتى ينزل بي، فلم 
يزل يصنع ذلك حتى قدم بي املدينة، فلما نظر إلى قرية 
بني عمر بن عوف بقباء -وكان بها منزل أبي سلمة في 
على  فادخليها  القرية  هذه  في  زوجك  إن  قال:  مهاجره- 
بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة، فكانت أم سلمة أول 
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ذة. عفيفة غزال

أمهات املؤمنني في خدمة الدعوة اإلسالمية
أم سلمة رضي الله عنها منوذجا

زيد بن ثابت:
 والـموسوعية الـمعرفية )2(

ذ. عبد الصمد احسيسن

تقدم احلديث في العدد السابق عن بعض املالمح من سيرة الصحابي اجلليل زيد 
العدد للوقوف على مالمح  �، ويتواصل احلديث عن هذا العمالق في هذا  بن ثابت 
أخرى من شخصيته جعلته يخلد خلود الدهر، ويتسلق مراتب سامية في سماء املجد، 
وهو الرجل الذي كان أمنوذج العصامية والتحدي، وأمنوذج العالم املوسوعي املتعدد 
عاتقه،  على  مسؤوليات جساما  الذي حتمل  الشاب  وأمن��وذج  واالختصاصات،  الفنون 
الثقال. التكاليف  من  ما حتمله  في مستوى  فكان  اجلبال،  بحمله  تنوء  ما   شاب حتمل 
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ب��ح��ول ال��ل��ه ب��ي��ان -ق���در اإلم���ك���ان- لقصة جمعه وك��ت��ب��ه ال��ق��رآن ال��ك��رمي، 
وم���ا ف��ي ذل���ك م��ن ت��ك��ال��ي��ف ش��اق��ة، ول��ل��ص��ف��ات ال��ت��ي أه��ل��ت��ه م��ن ب��ني س��ائ��ر األص��ح��اب 
رض���ي ال��ل��ه ع��ن��ه��م ل��ي��ت��ول��ى ج��م��ع��ه مب���ف���رده ف���ي ع��ه��د ال��ص��دي��ق �، ول��ي��ك��ون م��رة 
 أخ����رى أح���د أع��ض��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��رب��اع��ي��ة ف��ي اجل��م��ع ال��ن��ه��ائ��ي ف��ي ع��ه��د ع��ث��م��ان �.
زيد  سيدنا  سيرة  في  النبش  بصدد  وه��و  عنده  الباحث  يقف  أن  ميكن  ما  أول  من  إن 
رج��ل شاب  "إن���ك  ل��ه:   � الصديق  ق��ول  ه��و  تفوقه؛  وأس���رار  ق��وت��ه،  نقط  إلدراك   �
.)4679 رق���م:  ال��ب��خ��اري،  )صحيح   "� الله  ل��رس��ول  ال��وح��ي  تكتب  كنت  وق��د  نتهمك،  ال   عاقل 
في   -� عمر  الفاروق  -ومعه  الصديق  يتهمه  ال  عاقل،  شاب  رجل  السر،  يكمن  فهنا 
لغيره،  تتوفر  لم  التي  احلظوة  ه��ذه  ونيله  امل��ي��زة،  بهذه  استئثاره  سر  فهذا  أخ��الق��ه، 
صفات ِخْلقية من نشاط الشباب وكمال الرجولة، وصفات ُخُلقية من عدم التهمة، وهذا 
في  وتعالى  قرره احلق سبحانه  ما  وهو  العظام،  املهمات  لتولي  الصديق  يقرره  شرط 
 .)26 القوي األمني�)القصص:  �إن خير من استأجرت   :� كتابه حكاية عن نبيه موسى 
الله: "قال املهلب: هذا يدل على أن العقل أصل اخلالل احملمودة  وقال ابن بطال رحمه 
العقل، وجعله سببا  من  بأكثر  زيدا  لم يصف  ألنه  األم��ور؛  في عظيم  والكفاية  كاألمانة 
البن  البخاري  )ش��رح صحيح  نتهمك"  وال  عاقل  شاب  إنك  لقوله:  عنه،  التهمة  ورف��ع  الئتمانه، 
بطال 264/8(. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: "ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته 
له، وكونه ال يتهم  بذلك، كونه شابا فيكون أنشط ملا يطلب، وكونه عاقال فيكون أوعى 
له،  أكثر ممارسة  فيكون   � الله  لرسول  الوحي  يكتب  كان  وكونه  إليه،  النفس  فتركن 
.)13/9 الباري  )فتح  مفرقة"  لكن  غيره  في  توجد  قد  له  اجتمعت  التي  الصفات   وه��ذه 
وبيانا لظروف تكليفه بجمع القرآن الكرمي ورد فعله إزاء التكليف؛ يحسن إيراد حديث 
َبْكٍر  َأُبو  ِإَل��يَّ  »َأْرَس��َل  َق��اَل:  َثاِبٍت �،  ْبَن  َزْي��َد  "َأنَّ  البخاري رحمه الله تعالى، فقد روى 
اِب ِعْنَدُه«، َقاَل َأُبو َبْكٍر �: ِإنَّ ُعَمَر َأَتاِني َفَقاَل:  َمْقَتَل َأْهِل الَيَماَمِة، َفِإَذا ُعَمُر ْبُن اخَلطَّ
اِء  ِبالُقرَّ الَقْتُل  َيْسَتِحرَّ  َأْن  َأْخَشى  ي  َوِإنِّ الُقْرآِن،  اِء  ِبُقرَّ الَيَماَمِة  َيْوَم  اْسَتَحرَّ  َقْد  الَقْتَل  ِإنَّ 
»َكْيَف  ِلُعَمَر:  ُقْلُت  الُقْرآِن،  ِبَجْمِع  َتْأُمَر  َأْن  َأَرى  ي  َوِإنِّ الُقْرآِن،  ِمَن  َكِثيٌر  َفَيْذَهَب  ِبامْلََواِطِن، 
ِه َخْيٌر، »َفَلْم َيَزْل ُعَمُر ُيَراِجُعِني  ِه �؟« َقاَل ُعَمُر: َهَذا َواللَّ َتْفَعُل َشْيًئا َلْم َيْفَعْلُه َرُسوُل اللَّ
َبْكٍر:  َأُبو  َقاَل  َزْي��ٌد:  َقاَل  ُعَمُر«،  َرَأى  ��ِذي  الَّ َذِل��َك  َوَرَأْي��ُت ِفي  ِلَذِلَك،  ُه َص��ْدِري  اللَّ َش��َرَح  ى  َحتَّ
الُقْرآَن  ِع  َفَتَتبَّ  ،� ِه  اللَّ ِلَرُسوِل  الَوْحَي  َتْكُتُب  ُكْنَت  َوَقْد  ِهُمَك،  َنتَّ اَل  َعاِقٌل  َشابٌّ  َرُجٌل  َك  ِإنَّ
ا َأَمَرِني ِبِه ِمْن َجْمِع  ِه َلْو َكلَُّفوِني َنْقَل َجَبٍل ِمَن اجِلَباِل َما َكاَن َأْثَقَل َعَليَّ مِمَّ َفاْجَمْعُه، »َفَواللَّ
"َفَلْم  َخْيٌر،  ِه  َواللَّ ُهَو  َقاَل:  �؟«،  ِه  اللَّ َرُسوُل  َيْفَعْلُه  َلْم  َشْيًئا  َتْفَعُلوَن  »َكْيَف  ُقْلُت:  الُقْرآِن«، 
ُه َصْدِري ِللَِّذي َشَرَح َلُه َصْدَر َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَي  ى َشَرَح اللَّ َيَزْل َأُبو َبْكٍر ُيَراِجُعِني َحتَّ
ى َوَجْدُت  َجاِل، َحتَّ ْعُت الُقْرآَن َأْجَمُعُه ِمَن الُعُسِب َواللَِّخاِف، َوُصُدوِر الرِّ َفَتَتبَّ ُه َعْنُهَما،  اللَّ
َة اأَلْنَصاِريِّ َلْم َأِجْدَها َمَع َأَحٍد َغْيِرِه، �َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل  ْوَبِة َمَع َأِبي ُخَزمْيَ آِخَر ُسوَرِة التَّ
ُحُف ِعْنَد َأِبي  ِة َبَراَءَة، َفَكاَنِت الصُّ ى َخامِتَ ْم�)التوبة: 128( َحتَّ ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ
ُه، ُثمَّ ِعْنَد ُعَمَر َحَياَتُه، ُثمَّ ِعْنَد َحْفَصَة ِبْنِت ُعَمَر �" )رقم احلديث: 4986(. اُه اللَّ ى َتَوفَّ  َبْكٍر َحتَّ
وفي هذا احلديث مجموعة من الدالالت والعبر، مما ال يتسع املجال للوقوف مع كل تفاصيلها 
وجزئياتها، وما يستحسن لفت األنظار إليه هو قوله �: "فوالله لو كلفوني نقل جبل من 
اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن". فكيف استثقل هذا التكليف العظيم، 
وتردد في حتمل هذا األمر اجلسيم، وإن دل على شيء فإمنا يدل على الورع الكبير عن إقحام 
نفسه فيما ال يضمن لها أن تقوم به على وجهه األكمل، وأن يبرئها من تبعاته؛ لكنه مع هذا 
 التردد واإلحجام؛ فإنه قام فيه أحسن قيام، وكان عند حسن ظن العمرين به، وقام باملطلوب.
عن  البخاري  ي��روي   � عثمان  عهد  في  للقرآن  النهائي  باجلمع  تكليفه  يخص  وفيما 
َفْتِح  ِفي  ْأِم  الشَّ َأْهَل  ُيَغاِزي  َوَكاَن  ُعْثَماَن  َعَلى  َقِدَم  الَيَماِن،  ْبَن  ُحَذْيَفَة  َأنَّ  َماِلٍك  ْبِن  "َأَنس 
ُحَذْيَفُة  َفَقاَل  الِقَراَءِة،  ِفي  اْخِتاَلُفُهْم  ُحَذْيَفَة  َفَأْفَزَع  الِعَراِق،  َأْهِل  َمَع  َوَأْذَرِبيَجاَن  َأْرِميِنَيَة، 
َيْخَتِلُفوا ِفي الِكَتاِب اْخِتاَلَف الَيُهوِد  َأْن  َقْبَل  َة،  َأْدِرْك َهِذِه اأُلمَّ َأِميَر املُْؤِمِننَي،  َيا  ِلُعْثَماَن: 
ُحِف َنْنَسُخَها ِفي املََصاِحِف،  َصاَرى، َفَأْرَسَل ُعْثَماُن ِإَلى َحْفَصَة: »َأْن َأْرِسِلي ِإَلْيَنا ِبالصُّ َوالنَّ
َبْيِر،  ِه ْبَن الزُّ َها ِإَلْيِك«، َفَأْرَسَلْت ِبَها َحْفَصُة ِإَلى ُعْثَماَن، َفَأَمَر َزْيَد ْبَن َثاِبٍت، َوَعْبَد اللَّ ُثمَّ َنُردُّ
املََصاِحِف،  ِفي  َفَنَسُخوَها  ِهَشاٍم  ْب��ِن  احَل���اِرِث  ْب��َن  ْحَمِن  الرَّ َوَع��ْب��َد  ال��َع��اِص،  ْب��َن  َوَسِعيَد 
ِمَن  َشْيٍء  ِفي  َثاِبٍت  ْبُن  َوَزْي��دُ  َأْنُتْم  اْخَتَلْفُتْم  »ِإَذا  اَلَثِة:  الثَّ نَي  الُقَرِشيِّ ْهِط  ِللرَّ ُعْثَماُن  َوَق��اَل 
.)4987 رقم:  )احلديث  َفَفَعُلوا..."  ِبِلَساِنِهْم«  َل  َن��زَ ا  َ َفِإمنَّ ُقَرْيٍش،  ِبِلَساِن  َفاْكُتُبوُه   الُقْرآِن 
فرضي الله تعالى عن زيد وإخوانه، وجعلنا على نهجهم إلى يوم لقائه. واحلمد لله رب 

العاملني.

مع ال�صادقني
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اخلطبة األولى:
إن األمللة فللي أشللد احلللاجللة إلللى إحلللداث إصللاح 
فللي كثير مللن جللوانللب احللليللاة والللللذي أوجلللب هللذا 
من  كثير  ر  تغيُّ هو  التجديد  ذلك  واقتضى  اإلصللاح 
را كبيرا؛ فطريقة التفكير تغيرت،  أساليب احلياة تغيُّ
ووجوه املعامات وإنشاء العاقات تبدلت، وأصبح 
كثير ممن ألفوا املاضي يشعرون بضيق وغربة وهم 
جديد  كل شيء  من  يشتكون  وعشيرتهم  ذويهم  بني 
ويذمون كل جديد وينسبون اخلير كله إلى املاضي، 
ليسوا  وهللؤالء  واملستقبل،  إلى احلاضر  كله  والشر 
مخطئني في كل شيء كما أنهم ليسوا على صواب 
في كل ما يقولون، فهناك أمور ماضية يجب التمسك 
بها كما متّسك بها رسول الله � قال تعالى �والذين 
ميّسكون بالكتاب وأقاموا الصاة إنا ال نضيع أجر 
يجب  أشلليللاء  وهللنللاك   ،)170 )األعللللراف:  املصلحني� 
جتديدها، لكن من طرف أهلها وهم العلماء العاملون 
وقد  وتركها،  طرحها  يجب  أخللرى  وهناك  بعلمهم، 
أخبر � أن الله يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها أمر دينها، عن أبي هريرة � عنه 
ِة َعَلى  َُمّ َعُث ِلَهِذِه األأْ َه َيبأْ ِه � قال : »ِإَنّ الَلّ أن َرُسوِل الَلّ

ُد َلَها ِديَنَها« َرأأِْس ُكِلّ ِماَئِة َسَنٍة َمنأْ ُيَجِدّ
)رواه أبو داود )رقم/4291( وصححه السخاوي 
في "املقاصد احلسنة" )149(، واأللباني في "السلسلة 

الصحيحة" رقم/599(
وقلللد فللسللر أهلللل الللعلللللم هلللذا احلللديللث التفسير 
الصحيح، فقالوا : إن كلمة ) َمن ( ههنا اسم موصول 
تفيد اإلطاق، فيحتمل أن يكون املجدد فردا، ويحتمل 
أن يكون طائفة من الناس، وبناء عليه فا يلزم تتبع 
أسماء أفراد من العلماء في كل قرن واملفاضلة بينهم 
في  أسهموا  كلهم  يكون  فقد  فيهم،  د  املللجللِدّ لتمييز 

جتديد هذا الدين وبعثه في األمة . 
يقول احلافظ الذهبي رحمه الله : "الذي أعتقده 
ُد ( للجمع ال للمفرد "  من احلديث أن لفظ ) َمن ُيَجِدّ
انتهى من " تاريخ اإلسام " )180/23(  "معنى قوله 
من  الكثير  انحرف  كلما  أنه  دينها«  لها  »يجدد   :�
الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأمت 
عليهم نعمته ورضيه لهم ديًنا - بعث إليهم علماء أو 
عاملًا بصيًرا باإلسام، وداعيًة رشيًدا، يبّصر الناس 
بكتاب الله وسنة رسوله � الثابتة، ويجنبهم البدع، 
ويحذرهم محدثات األمور، ويردهم عن انحرافهم إلى 
الصراط املستقيم كتاب الله وسنة رسوله �، فسمى 
ذلك :  جتديًدا بالنسبة لألمة، ال بالنسبة للدين الذي 
شرعه الله وأكمله، فإن التغير والضعف واالنحراف 
إمنا يطرأ مرة بعد مرة على األمة، أما اإلسام نفسه 
 � رسوله  تعالى وسنة  الله  كتاب  بحفظ  فمحفوظ 
ا َلُه  َر َوِإَنّ كأْ لأَْنا الِذّ ُن َنَزّ ا َنحأْ املبينة له، قال تعالى : �ِإَنّ

اِفُظوَن �)احلجر 9( حَلَ
فعلى يد من نرجتي حصول هذا التجديد؟ أعلى 
وذموه  احلاضر  سئموا  الذين  الهرمني  الشيوخ  يد 
األطفال  يد  على  أم  باملاضي؟  فقط  قلوبهم  وتعلقت 
والللغلللللمللان والللفللتلليللان الللذيللن ال هللم لللهللم إال إشللبللاع 
لم  وهم  النفسية،  رغباتهم  وتلبية  املادية  حاجاتهم 
لم  رأي وال جتربة،  بعلم وال حلم، وال  بعد  يتصفوا 
غدهم  إلى  يتطّلعوا  ولم  أمتهم  ماضي  على  يّطلعوا 

ومستقبلهم . 
إن ما ناحظه في عصرنا احلاضر وما يتعرض 
حرًبا  ليست  شعواء  حللرب  من  املسلم  الشباب  إليه 
الفكرية  أشللد احللللروب  مللن  هللي حللرب  بللل  ميدانية، 
قيمه  عن  املسلم  الشاب  إخللراج  بهدف  والعقائدية؛ 
ومبادئه وأخاقه حتت اسم التطور و"املوضة"؛ مما 
جعل الشباب يهتمون باملظهر ال باملخبر و"باملوضات 
ينذر  مما  واإلميانيات؛  باحلياء  ال  واإلكسسوارات" 
بخطر كبير على اإلميان واألخاق والعقيدة والعفة 

واحلياء والفضيلة.
 معاشر املسلمني على العموم ومعاشر الشباب 
على اخلصوص إن الذين ينتظر ويرجى منهم إحداث 
الذين  الشباب  الشباب،  األمة هم  في حياة  التجديد 
وعرفوا  سيئاته  من  حسناته  وميزوا  املاضي  وعوا 
حاله وواقعه معرفة واقعية، ال رؤية خيالية، وأدركوا 
األوضللاع  هللذه  إلللى  أدت  التي  واألسللبللاب  العاقات 
الفاسدة ،الشباب الذين عزموا على اإلصاح والذين 
أعناقهم،  فللي  ومللسللؤوللليللة  أمللانللة  األملللة  هللم  حملوا 
ولم  والغد  لليوم  املناسبة  العدة  إعداد  في  وشرعوا 
ييئسوا ولم يعيوا ولم يغفلوا عن حضور الله تعالى 
في قلوبهم، هؤالء هم الذين يرجى منهم التصحيح 
ملا أخطأ فيه الناس، وهؤالء وحدهم من يرجي فيهم 
ومنهم اإلصللللاح، ويللفللتللرض فللي هللذا اإلصلللاح أن 
إلللى أحسن،  إلللى حسن ومللن حسن  يكون من سلليء 
وال ميكن أن يوجد التغيير إال بتغيير ما في النفس 
ما  يغيروا  بقوم حتى  ما  يغير  ال  الله  �إن   : قال 

بأنفسهم�)الرعد 12(. 
مللن يتصف بصفات  الللشلليللوخ  مللن  يللكللون  وقلللد 
الشباب في نفسه وعقله وروحه رغم هرم بدنه وتقدم 
سنه، وقد وصف القرآن الكرمي نفسية الشباب بأنها 
إلى  تطمئن  ما  مبجرد  والتنفيذ  الفعل  إلى  مندفعة 
  سامة الفكرة ووضوح الهدف وقوة الدليل، قال
في وصف فتية أهل الكهف : �إنهم فتية آمنوا بربهم 
فقالوا  إذ قاموا  وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم 
ربنا رب السماوات واألرض لن ندعوا من دونه إلها 
الله  أخبر   )14-13 الكهف   ( شططا�  إذا  قلنا  لقد 
بالله  اإلميان  اختاروا  أنهم  الفتية  تعالى عن هؤالء 
وحده وهي نعمة منه سبحانه وتعالى فلما اختاروا 
اإلميان زادهم نعمة أخرى هي نعمة احلركة والسير 
بهذا اإلميان، ال اإلميان مع اجلمود وليس من طبيعة 
اإلميان اجلمود، فقال تعالى : �وزدناهم هدى� وملا 
في  األوضللاع  وكانت  واملبادرة  الشروع  على  عزموا 
الله على قلوبهم وثبتهم  زمانهم فاسدة رهيبة ربط 
حتى ال يخافوا من بطش الظالم فيرتدوا، وال ييئسوا 
بللاإلغللراء  يللذوبللوا  وال  وسيطرته،  استيائه  بسبب 
والترغيب، وقدم في اآلية قيامهم على قولهم إذ قاموا 
على  ليبرهن  واألرض،  السماوات  رب  ربنا  فقالوا 
صحة فهمهم لعقيدة التوحيد والثبات عليها، ثم ذكر 
تسفيههم لقومهم، ألن قومهم ما كانوا يستطيعوا أن 
يثبتوا صواب عبادتهم، واعتبروهم في أعظم مراتب 

الظلم واجلهل.
الفتية  في  آخر  مثا  الكرمي  القرآن  لنا  وضللرب 
األصنام  وحطم  الطاغوت  حتللدى  كالذي  والشباب، 
وسخر بها ومبن يعبدها، وقدم نفسه إلى نار الدنيا 
لينقذ نفسه وقومه من نار الله في الدنيا واآلخرة هو 
القرآن  عنه  عبر  الذي   ،� اخلليل  إبراهيم  سيدنا 
الكرمي بأنه فتى شاب، قال تعالى:�قالوا من فعل هذا 
يذكرهم  فتى  سمعنا  قالوا  الظاملني  ملن  إنه  بآلهتنا 

يقال له إبراهيم�)األنبياء 60-59(.
وامللللال واجلمال  السلطان  الللذي حتللدى  وكللذلللك 
والللوعلليللد واإلنلللللذار وفللضللل الللسللجللن علللللى معصية 
الللرحللمللن، هللو سلليللدنللا يللوسللف � اللللذي قلللال فيه 
القرآن الكرمي على لسانه �رب السجن أحب إلي مما 

يدعونني إليه� ) يوسف 33(. 
النعيم  � تخلى عن  بن عمير  وكذلك مصعب 
اللللذي يللغللرق فللي الللشللرك والللوثللنلليللة ورضلللي بشظف 
العيش واطمأن بحاوة اإلميان وتزين بزينة اإلسام.
وهكذا في كل زمان ومكان جند شبابا كالنجوم 
اللللللوامللع فللي اآلفللللاق يللؤمللنللون ويللتللذوقللون اإلميلللان 
قدر  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر  ويقومون 
انحرف  مللا  بتصحيح  احللليللاة  وجتللديللد  املستطاع 
مللا فسد مللن أحوالهم  الللنللاس فيه وإللليلله، وإصلللاح 
مشقة  بلللدون  األملللة  لتهصرها  يانعة  ثللمللار  وإنللتللاج 
عيشة  من  بللدال  السعداء  عيشة  ولتعيش  عناء،  وال 
األشقياء، شبابا ال يتعلقون مبنصب وال كرسي، وال 
يطربون لثناء وال مدح، ويعلقون أفئدتهم بالله جل 
الله املتني الذي  وعا رب العباد، ويتمسكون بحبل 

من حاد عنه هلك ويتوكلون على رب العزة واجلال
 و قد قال الشاعر : 

ليس الفتى بفتى ال يستضاء به
وال تكون له في األرض آثار

فللالللقللوة األولللللى فللي املللجللتللمللع املللسلللللم وفلللي أي 
االعتماد  عليهم  الذين  الصالح  شبابها  مجتمع،هم 
في نهضة األمم، بعزميتهم، وأخاقهم، وتضحيتهم 
وهم  والريادة،  االزدهللار  لتحقيق  والنفيس  بالغالي 
ُتبنى  أكتافهم  على  والهدى،  الصاح  ميزان  رمانة 
الللللدول، وبللهللم تللزدهللر احللللضلللارات، وبللهللم ُيللدحللض 
الباطل، ويعلو احلق، وُتقتلع شوكة الفساد، وُتغرس 
ومشيدو  البانية،  األفكار  صانعو  وهم  اخلير،  نبتة 
همتهم  جانب  إلى  تتضاءل  العالية،  العمران  معالم 

كلُّ همة وتنكشف بهم كل غمة ..
أال فاتقوا الله معاشر املسلمني وانتبهوا إلى ما 
يستهدف شبابنا ونحن غافلون، فمن رعى غنًما في 

أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها األسد".
أسأل الله جل وعا أن يصلح شباب املسلمني، 
منكرات  يجنبهم  وأن  الللسللام،  سبل  يهديهم  وأن 

األخاق واألهواء واألدواء، إنه سميع الدعاء...

اخلطبة الثانية:
تتميز  الشباب  روح  إن  املسلمون،  اإلخللوة  أيها 
ينبغي  مللحللمللود،  جميل  بعضها  متنوعة  بصفات 
يجب  مللذمللوم،  قبيح  وبعضها  وصيانته،  تشجيعه 

ترشيده وتوجيهه برفق وحكمة؛ 
الفتوة  الللشللبللاب:  فللي  الللصللفللات احملللمللودة  فمن 
وقوة التحمل وروح املغامرة واالقتحام وشدة التأثر 
واالنفعال والرغبة اجلامحة في التجديد والتغييرو 
اإلصاح وحب البحث واالكتشاف واإلبداع وحتقيق 

البطوالت.
ر  ومن الصفات املذمومة في الشباب: سرعة التغيُّ
في املواقف واآلراء واستعجال النتائج وقلة التجربة 
العاقات  تفسير  في  والقصور  التقدير  وسطحية 

واألسباب وغلبة التفاؤل أو التشاؤم على املستقبل
والشباب الصالح هو الذي يتأثر كثيرا باملواقف 
البطولية اإلميانية، فهو عندما يقرأ قول الله تعالى 
على لسان يوسف ��اجعلني على خزائن األرض 
إني حفيظ عليم�)يوسف: 55( تشرئب نفسه ألن يكون 
قويا أمينا ويزداد عزمه لألخذ بأسباب ذلك، وعندما 
 � الله تعالى في وصف سيدنا موسى  يقرأ قول 
القوي  استأجرت  مللن  خير  �إن  امللللرأة:  لسان  على 
األمني � يحب ويشتاق أن تتمثل فيه مثل هذه القوة 

وتلك األمانة ليكون وسيلة خير وسببا فيه .
عن  الشباب  يبحث  أن  عيًبا  ليس   : الله  عباد 
التجديد، ولكن في إطار التعاليم اإلسامية واألخاق 
أن  اإلخللوة-  أيها   - العيب  ولكن  والسلوك احلسن، 
يحدث تقليًدا وتبعية مختلفة متاًما عن تعاليم أهل 
اإلسام بحيث تصبح العادات الغربية عادة وتقليدا 
لشبابنا وفتياتنا ومؤشًرا خطيًرا يعود بالضرر على 
احلبيب � أنه  عن  روي  واملجتمع،  والفرد  األسللرة 
الناس  أحسن  إن  تقولون:  إمللعللة؛  تكونوا  "ال  قللال: 
أنفسكم؛  وطنوا  ولكن  ظلمنا،  ظلموا  وإن  أحسنا، 
الللنللاس أن حتللسللنللوا، وإن أسللللاؤوا فا  إن أحللسللن 
تظلموا" )رواه الترمذي. احلديث يصح وقفه على عبد الله بن 

مسعود(. 
ثم إن اإلسللام -أيها اإلخللوة الكرام- يدعو إلى 
أن يكون للمسلم شخصية متميزة ال أن يكون تابًعا 
يضره،  وال  ينفعه  مللا  الغير  مللن  يتخير  بللل  للغير، 
مّتَبعا  مّتِبعا،  مّتَبعا ال  أن يكون  واألصل في املسلم 
بعلمه وأخاقه وتفكيره وصنعه وإبداعه واكتشافه 

وإنتاجه .
فيا أيها الشباب، متّسكوا بدينكم، فوالله ال عز 
لكم إال باإلسام، وال كرامة لكم إال بأخاق وتعاليم 

أهل اإلسام.
واللَه أسأل أن يصلح أحوال الشباب، وأن يأخذ 
بأيديهم إلى طريق احلق والصواب، إنه خير مسؤول 

وأكرم مأمول في اجلواب.

الشباب واإلصالح

 ذ. جنيب الهداجي

سقوط حق التشميت 
عند العاطس

ذ. عبد الحميد
صدوق

وعللن أبللي مللوسللى األشللعللري � قال 
عطس  "إذا  يقول:   � الله  رسللول  سمعت 
يحمد  لم  فإن  فشمتوه،  الله  فحمد  أحدكم 

الله فا تشمتوه" )رواه مسلم(.
وينبغي في حق من عطس ولم يحمد 
الله، وَأخل باألدب الذي جاء به رسول الله 
 :� النووي  قال  ويرشد،  ينصح  أن   �
يحمد  فلم  عطس  من  ملن حضر  ويستحب 
ثبت  وقد  فيشمته،  باحلمد  يذكره  أن  الله 
باب  من  وهللو  النحعي،  إبراهيم  عن  ذالللك 

النصيحة واألمر باملعروف.
وعطس رجل عند األوزاعي رحمه الله 
األوزاعلللي:  له  فقال  الله  يحمد  فلم  تعالى 
احلمد  الرجل:  فقال  العاطس؟  يقول  كيف 

لله، فقل يرحمك الله.
فيه  تعالى:  الله  رحمه  احلليمي  قللال 
إشلللللارة إللللى تللنللبلليلله الللعللاطللس علللللى طلب 
الرحمة والتوبة من الذنب ومن ثم شرع له 

اجلواب بقوله: "غفر الله لنا ولكم".
وعن أنس � قال: عطس رجان عند 
النبي � فشمت أحدهما ولم يشمت اآلخر، 
فشمته  فان  يشمته: عطس  لم  الللذي  فقال 
وعطست فلم تشمتني؟ فقال: "هذا حمد الله 

وإنك لم حتمد الله" )متفق عليه(.
لم يشمته النبي � ألنه لم يحمد الله 
فا  الللللله  لللم يحمد  "فلللإن   :� النبي  وقلللال 
للتحرمي  النهي  العلماء: هل  قال  تشمتوه" 
للتحرمي،  هللو  الللبللعللض  قلللال  للللللتللنللزيلله  أو 

واجلمهور هو للتنزيه.
ويسقط حق الكافر في التشميت بلفظ 

الرحمة واملغفرة.
لكن  تعالى:  الله  رحمه  حجر  ابن  قال 
لهم  الللدعللاء  وهللو  تشميت مخصوص  لهم 
بالهداية وإصاح البال وال مانع من ذلك، 
بخاف املسلمني فإنهم أهل الدعاء بالرحمة 
قال:   � أبي موسى  الكفار وعن  بخاف 
كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله � 
يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: 
"يهديكم الله ويصلح بالكم" )رواه أبو داود 
صحيح(.  حسن  حديث  وقلللال:  والللتللرمللذي 
أي ال يقول لهم: يرحمكم الله ولكن يقول: 

"يهديكم الله ويصلح بالكم".
 وقللللال ابلللن دقلليللق الللعلليللد رحللملله الله 
تعالى: ويستثنى أيضا من عطس واإلمام 
يخطب، فإنه يتعارض األمر بالتشميت مع 
سمع العاطس،  واألمر باإلنصات ملن سمع 
اخلطيب، والراجح اإلنصات إلمكان تدارك 
التشميت بعد فراغ اخلطيب، وال سيما إن 

قيل بتحرمي الكام واإلمام يخطب.
وأما إذا عطس في الصاة فقد قال ابن 
العربي رحمه الله تعالى: يحمد في نفسه.
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وهما:  أال  األول��ي��ن،  المصدرين  ع��ن  الحديث  بعد 
تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة النبوية. 

سأنتقل إلى الحديث عن المصدر الثالث.
ال���م���ص���در ال���ث���ال���ث: ت��ف��س��ي��ر ال����ق����رآن ب���أق���وال 

الصحابة:
التفصيل في         لن ينصب حديثي هنا ح��ول 
المعاجم  ف��ي  م��ب��س��وط  ال��ص��ح��اب��ي، ألن ه���ذا  ت��ع��ري��ف 

اللغوية واالصطالحية، وكتب الحديث والفقه. 
فالصحابي عموما: هو من لقي أو رأى أو صحب 
ابن حزم:  اإلس��الم. يقول  به وم��ات على  النبي مؤمنا 
�أما الصحابة رضي الله عنهم فهم كل من جالس النبي 

� ولو ساعة، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، 
� أمرا يعنيه، ولم يكن  أو شاهد منه 

نفاقهم،  اتصل  الذين  المنافقين  من 
واشتهر حتى ماتوا على ذلك�.

ع���دال���ة  األول:  ال��م��ط��ل��ب 
الصحابة ومزاياهم:

-رضي  الكرام  الصحابة  إن 
اختارهم  الذين  هم  عنهم-  الله 
 ،� ال��ل��ه  رس����ول  لمجلس  ال��ل��ه 

فمثلوا  وتبليغها،  رسالته،  لحمل 
ذل����ك ال��ج��ي��ل ال��ف��ري��د ال����ذي يجب 

ولم  هديه،  على  والسير  به،  االقتداء 
ال �وه���م أش���د ال��ن��اس ات��ب��اع��ا ل��ل��رس��ول، 

وجهادا  لشرعه،  واتباعا  ب��ه،  إيمانا  وأق��واه��م 
القرآن  ورثوا  الذين  وهم  دينه...�،  لنصرة  سبيله،  في 
المهاجرين  سيما  وال   ،� الله  رس��ول  عن  وتفسيره 
واألنصار، الذين شهد الله تعالى لهم في كتابه العزيز 
بالصدق واإلخالص، واتباع الرسول �، فأسبغ عليهم 
تعالى:﴿ فقال  بالجنة،  ووعدهم  األكبر،  رضوانه  بذلك 
�والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان  رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
أب��دا  فيها  خالدين  األن��ه��ار  تحتها  تجري  جنات  لهم 
عن  الله  �لقد رضي  أيضا:  وقال  العظيم�.  الفوز  ذلك 
في  م��ا  فعلم  الشجرة  تحت  يبايعونك  إذ  المؤمنين 

وأثابهم  عليهم  السكينة  ف��أن��زل  قلوبهم 
فتحا قريبا�. 

العلماء  ولهذا اتفق جمهور 
على عدالتهم. يقول الزركشي: 

العدالة  فيهم  األص��ل  �فإن 
ع���ن���دن���ا...� وي���ق���ول اب��ن 
كلهم  �والصحابة  كثير: 
السنة  أه��ل  عند  ع���دول 
أثنى  ل��م��ا  وال��ج��م��اع��ة، 
كتابه  ف��ي  عليهم  ال��ل��ه 
نطقت  وب���م���ا  ال���ع���زي���ز، 

في  النبوية  األلسنة  ب��ه 
ال����م����دح ل���ه���م ف����ي ج��م��ي��ع 

أخ��الق��ه��م وأف��ع��ال��ه��م، وبما 
األم����وال واألرواح  م��ن  ب��ذل��وه 

رغبة   ،� ال��ل��ه  رس���ول  ي��دي  بين 
الجزيل  ال���ث���واب  م��ن  ال��ل��ه  ع��ن��د  فيما 

تدل  التي  األح��ادي��ث  وم��ن  الجميل�.  وال��ج��زاء 
-عندما   � قوله  وعدالتهم،  الصحابة  فضائل  على 
سئل عن أي الناس خير-: »قرني، ثم الذين يلونهم، ثم 
الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه، 
الذي  القرن  أمتي  وتبدر يمينه شهادته« وقوله: »خير 
بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم«. كما حرم سب أصحابه 
أنفق  أحدكم  أن  فلو  »ال تسبوا أصحابي،  فقال:   ،�
وفي  نصيفه«.  وال  أحدهم  مد  بلغ  ما  ذهبا  أح��د  مثل 
رواية لمسلم »ال تسبوا أصحابي، ال تسبوا أصحابي، 
فو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، 

ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه«. 

فهذه األحاديث واآليات التي ذكرت قبل إن دلت على 
شيء فإنما تدل على مكانة وأفضلية هذا الجيل الفريد، 
الذين فازوا بالسبق، ويا حسرة أولئك الذين يقذفون 
الشيعة  م��ن  ال��رواف��ض  ال��ق��رآن، خصوصا  عدلهم  م��ن 
الذين غاَلَوا في ذلك، وغيرهم من الفرق الضالة الذين 
وبسبب  كله.  الدين  لهدم  سبيال  فيهم  الطعن  جعلوا 
أنه  وهي  خصيصة،  للصحابة  أصبحت  التعديل  هذا 
ال يسأل عن عدالتهم حسب جمهور العلماء، يقول ابن 
حجر: �للصحابة خصيصة، وهي أنه ال يسأل عن عدالة 
أحد منهم، وذلك أمر مسلم به عند كافة العلماء، لكونهم 
الكتاب  م��ن  ال��ش��رع  بنصوص  معدلين  اإلط���الق  على 
من  اإلج��م��اع  في  به  يعتد  من  وإج��م��اع  والسنة، 
األمة�. وقال عبد الله بن صالح الفوزاني 
المومن  عبد  اإلم��ام  لقول  شرحه  عند 
الحنبلي:  البغدادي  الحق  عبد  بن 
�والصحابة كلهم عدول� يقول: أي 
عدالتهم،  عن  البحث  نتكلف  فال 
وتقبل  فيهم،  التزكية  طلب  وال 
كان  وإن  منهم،  ال��واح��د  رواي���ة 
م��ج��ه��وال، ول��ذل��ك ق��ال��وا: جهالة 

الصحابي ال تضر... 
والصفات  الخصائص  وبهذه 
التي تحققت لهذا الجيل، يتعين على 
كل من جاء بعدهم االقتداء واألخذ عنهم، 

وهذا ما سنراه في العنوان الموالي.

ال��م��ط��ل��ب ال���ث���ان���ي: م����ص����ادر ال��ت��ف��س��ي��ر ع��ن��د 
الصحابة:

ل���ن أف��ص��ل ه��ن��ا ألن م���ص���ادر ال��ت��ف��س��ي��ر ف���ي ه��ذا 
القرآن،  علوم  كتب  في  مبسوطة  وهي  معروفة،  العهد 
إلى  حاجة  في  أنه  لي  تبين  ما  إال  مجملة  وسأذكرها 

تفصيل، وهي كاآلتي:
- المصدر األول: القرآن الكريم ...

- المصدر الثاني: النبي � ...
- المصدر الثالث: االجتهاد وقوة االستنباط ...

- ال��م��ص��در ال���راب���ع: أه���ل ال��ك��ت��اب من 
الدكتور  اليهود والنصارى. وقد برر 
م��ح��م��د ح��س��ي��ن ال��ذه��ب��ي سبب 
رج��وع��ه��م ه���ذا، ف��ق��ال: �وذلك 
يتفق  ال��ك��ري��م  ال���ق���رآن  أن 
م���ع ال����ت����وراة ف���ي بعض 
في  وباألخص  المسائل، 
ق��ص��ص األن���ب���ي���اء وم��ا 
الغابرة.  باألمم  يتعلق 
ال��ق��رآن  يشتمل  وك��ذل��ك 
وردت  موضوعات  على 
في اإلنجيل كقصة ميالد 
عيسى � ومعجزاته...�. 
ولما كان القرآن لم يتعرض 
األم���ور، عكس  ه��ذه  لتفاصيل 
فصال  اللذين  واإلنجيل  التوراة 
ف��ي كثير م��ن ه��ذه ال��ق��ص��ص... وه��ذا 
عنهم  الله  رضي  الصحابة  بعض  �جعل  ما 
التي  القصص  بعض  استيفاء  في  يرجعون  أجمعين، 
لم يتعرض لها القرآن الكريم من جميع نواحيها إلى 
من دخل في دينهم من أهل الكتاب: كعبد الله بن سالم، 
بل  مطلقا،  يكن  لم  رجوعهم  أن  إال  األحبار...�.  وكعب 
كان قليال مع كثير االحتياط. وهذا سأبينه في المحور 
المتعلق باإلسرائيليات. والتفصيل في هذه المصادر 

مبسوط في كتب التفسير وعلوم القرآن. 

د. العربي عبد الجليل
د. عبد الرحيم الرحموني

إن 
الصحابة الكرام 

-رضي الله عنهم- هم 
الذين اختارهم الله ملجلس 

رسول الله �، حلمل رسالته، 
وتبليغها، فمثلوا ذلك اجليل 
الفريد الذي يجب االقتداء 

به، والسير على هديه

ه  فهذ
واآليات  األحاديث 

على  دلت  إن  قبل  ذكرت  التي 
وأفضلية  مكانة  على  تدل  فإمنا  شيء 

بالسبق،  فازوا  الذين  الفريد،  اجليل  هذا 
الذين يقذفون من عدلهم  أولئك  ويا حسرة 

الذين  الشيعة  من  الروافض  خصوصا  القرآن، 
الضالة  الفرق  من  وغيرهم  ذلك،  في  وا  غاَلَ
لهدم  سبيال  فيهم  الطعن  جعلوا  الذين 

الدين كله. وبسبب هذا التعديل أصبحت 
ال  أنه  وهي  خصيصة،  للصحابة 

حسب  عدالتهم  عن  يسأل 
جمهور العلماء

مصادر  التفسير  ومناهجه:

تفسير  القرآن  الكرمي  بأقوال  الصحابة
مفردات العربية

 بين الفصحى والعامية
مقدمة عامة:

وتنوع  معجمها  ِغ��َن��ى  وأدب����ا،  ل��غ��ًة  بالعربية،  المشتغل  ي��الح��ظ 
التمييز في األسماء  دالالت��ه بشكل كبير ومتميز، خاصة من حيث 
نة، والضحك  بين المسميات المتقاربة، فالنوم ليس هو النعاس أو السِّ

ليس هو االبتسامة أو القهقهة، والقعود ليس هو الجلوس، وهكذا.
العديد من األم��ور مما ُعرف بالفروق  ويمكن أن يقاس على هذا 
ات��ف��ق معناه  أو مما  م��ع��ن��اه،  واخ��ت��ل��ف  اش��ت��رك لفظه  وم��م��ا  ال��ل��غ��وي��ة، 

واختلف لفظه، وهلم جرا.
الفصحى  بين  الحميمية  العالقة  يالحظ  أن  للدارس  يمكن  كما 
أن يدرك  المعجمية يمكن  الناحية  المجال، فمن  والعامية في هذا 
اختالف األسماء واأللفاظ عموما بين منطقة وأخرى، وكأن التعدد 
في األلفاظ واألسماء في العربية الذي أرجعه عدد من الدارسين إلى 
ما ُعرف ب »اللغات«، يماثله ما تعرفه العامية أيضا من تعدد األلفاظ 

في التعبير عن اللفظ الواحد حسب المناطق.
في  موغلة  تبدو  ق��د  التي  العامية  األل��ف��اظ  م��ن  العديد  أن  كما 
عاميتها، والتي قد يقال إنها بعيدة عن العربية، هي عربية بامتياز، 
إذ أنه عند التثبت والدراسة يتجلى أصلها العربي بشكل واضح، فقط 
أن اللفظ الدارج حدث فيه عدول صوتي أو بنيوي فلم تستبن صلته 

بالفصحى.
وسنفرد ف��ي ك��ل م��رة ف��ي ه��ذه ال��زاوي��ة لفظا م��ن األل��ف��اظ ببيان 

معناه الفصيح، وربط ذالك بالمعنى العامي الدارج.

1 - »احِلْسُي«:
جاء في العديد من المعاجم ما مجمله: »الِحْسُي: َحِفيرٌة َقِريَبة 
الَقْعر، ويقال: إنه ال َيُكون إالاَّ في َأرٍض َأسَفُلها ِحَجارة وَفوَقها َرْمل، فإذا 
ماُل، فإذا اْنَتهى إلى الِحَجارِة َأمسَكْته، فإذا اْحِتيَج  ُمِطرت َنِشَفْته الرِّ
مل، واستقي منه الَماء، وَجمُعه َأْحَساء. ومنه  إلى الماء ُنِبش عنه الراَّ

ى الَبَلد ال��أْحَساء«. ُسمِّ
ويقال: احتسينا ِحْسًيا، أي: احتفرناه.

هان »َذَهَب َيْسَتْعذب لَنا اْلَماء ِمْن ِحْسي َبني  يِّ َوِفي َحِديِث َأِبي التاَّ
َوِمْنُه  حارثة[.  بني  بئر   من  العذب  بالماء  يأتينا  �أي  َحاِرَثَة«، 
غريب  في  )النهاية  الِحْسي«  َم��اِء  ِم��ْن  َش��ِرُب��وا  ��ُه��ْم  »َأناَّ اْل��َح��ِدي��ُث  أيضا 

الحديث(.
وخالصة المعنى في المعاجم، أن »الِحْسي« حفرة، أو بئر ال تكون 
إال  العادة  األخ��رى ال تكون في  الرمال هي  كانت  وإذا  الرمال،  إال في 
في الصحراء، فإن آبار الصحراء تسمى أحساء، بسبب قلة الماء فيها، 
ألنها عبارة عن ُحفر غير عميقة، إذ ال يمكن أن تكون كذلك بسبب 
نتيجة  إال  فيها  يكون  ال  الماء  ألن  ثم  بسرعة،  تتهدم  التي  الرمال 

تجمع لماء األمطار وليس نتيجة ينابيع تجري تحت األرض.
ومن  البئر،  على  »الحاسي«  لفظ  يطلق  المغربية،  عاميتنا  وفي 
ذات  اللفظ  ه��ذا  تستخدم  التي  المناطق  من  العديد  أن  المالحظ 
طبيعة صحراوية أو شبيهة بها، وهناك قرى ومدن على امتداد شمال 

إفريقيا يبتدئ اسمها بلفظ »حاسي...«.
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اإلعالمية  الوسائل  من  الكرمي  القرآن  إذاع��ات  إن 
التطرف  مواجهة  في  مهم  ب��دور  تقوم  أن  التي ميكن 
والغلو؛ ألنها أصبحت اليوم من أهم وسائل االتصال 
تأثير  قوة  رغم  ذيوعا وانتشارا  اجلماهيري وأكثرها 
التلفزيون واألنترنيت وشبكات التواصل االجتماعي، 
الكرمي  ال��ق��رآن  إذاع���ات  ف��ي  احل��واري��ة  البرامج  وتعد 
ب��أن��واع��ه��ا وأق��س��ام��ه��ا م��ن أه��م ال��ب��رام��ج ال��ت��ي ميكن 
ب��واس��ط��ت��ه��ا ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر ال��ت��ط��رف وال��غ��ل��و، 
املتطرفة،  اجلماعات  ضحية  ال��وق��وع  من  واالحتياط 
والوسطية  احل��وار  ثقافة  نشر  تعزيز  في  كما تساهم 
من  اإلسالمية وحتصينه  األم��ة  شباب  بني  واالعتدال 

الوقوع في براثن التطرف والتعصب.
ول��ه��ذه االع��ت��ب��ارات، ووع��ي��ا م��ن "احت���اد اإلذاع���ات 
والعلوم  للتربية  اإلس��الم��ي��ة  و"امل��ن��ظ��م��ة  اإلس��الم��ي��ة" 
والثقافة – إسيسكو-"؛ بأهمية دور اإلذاعات القرآنية 

ب��ال��ع��ال��م اإلس���الم���ي ف��ي ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ق��ي��م السمحة 
لإلسالم، وتبصير الشباب عليها، ومحاربة أوجه الغلو 
التسامح  إل��ى  ال��داع��ي  القرآني  باألسلوب  والتطرف 
واحملبة واألخوة، والرد على حمالت التشويه اإلعالمي 
لإلسالم واملسلمني في املجتمعات غير املسلمة؛ وإدراكا 
منها ألهمية تبادل اخلبرات والتجارب بني املسؤولني 
أجل  من  اإلسالمي  العالم  في  القرآنية  اإلذاع���ات  عن 
تنفيذ خطة عمل إعالمية إذاعية كفيلة بالتعريف بقيم 
املعلومات  تصحيح  في  واملساهمة  السمحة،  اإلسالم 
اخلاطئة عنه داخل العالم اإلسالمي وخارجة؛ جاء عقد 
في  الكرمي  القرآن  إذاع��ات  ملسؤولي  الثالث  االجتماع 
الدول األعضاء في مقر اإليسيسكو مبدينة الرباط في 

اململكة املغربية يومي 14-15 مارس 2016م.
وقد حددت ورقة االجتماع أهدافه في جملة عناصر 

منها:أهداف االجتماع:
في  اإلذاع��ي��ة  البرنامج  دور  بأهمية  التوعية   -
ث��ق��اف��ة الوسطية  ال��ت��ط��رف وال��غ��ل��و ون��ش��ر  م��واج��ه��ة 

واالعتدال.
- ت��ب��ادل اخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب وت��ع��زي��ز التعاون 

والتنسيق 
لتطوير  واملعرفية  الفنية  باملتطلبات  التعريف   -

البرامج احلوارية اإلذاعية ملواجهة التطرف والغلو.
- دراسة سبل وضع خطة إعالمية عملية إسالمية 
مشتركة بني إذاعات الدول اإلسالمية لتوعية الشباب 

بحقيقة التطرف والغلو وحتصينهم من مخاطره.
-2 محاور االجتماع:

والغلو  التطرف  من  اإلسالمية  الشريعة  موقف   -
واإلرهاب واحلوار والتعايش مع اآلخر.

- عرض جتارب اإلذاع��ات اإلسالمية املشاركة في 
االجتماع في مواجهة التطرف والغلو.

- البرامج احل��واري��ة اإلذاع��ي��ة ودوره���ا ف��ي نشر 
ثقافة الوسطية واالعتدال.

وقد شارك في االجتماع كل من السعودية واملغرب 

واجل��زائ��ر وت��ون��س وم��ص��ر وم��وري��ت��ان��ي��ا وال��س��ودان 
وتشاد والغابون وقطر واإلمارات والكويت والبحرين 
وجيبوتي  ال��ق��م��ر  وج���زر  وفلسطني  ع��م��ان  وسلطنة 
لتحفيظ  العاملية  والهيئة  وليبيا  واليمن  والصومال 

القرآن الكرمي.
بن  العزيز  عبد  الدكتور  بكلمة  االجتماع  وافتتح 
اإلسالمية  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  التويجري  عثمان 
للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو حيث أكد في بداية 
احلالية  للظرفية  ومناسبته  االجتماع  وأهمية  كلمته 

التي مير منها العالم العربي واإلسالمي 
اإلسالمية  للرسالة  البالغة  باألهمية  أش��اد  كما 
ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن  إذاع����ات  بها  تنهض  ال��ت��ي  السامية 
هذه  عن  املسؤولون  بها  يقوم  التي  اجلليلة  وباملهمة 
اإلذاعات املتخصصة التي أصبحت واسعة االنتشار، 
واملضمون  الشكل  في  التطوير  ض��رورة  على  وش��دد 

إلذاعات القرآن الكرمي؛ يقول: "فإني أغتنم هذه املناسبة 
إلذاعات  واملضمون  الشكل  في  التطوير  أهمية  ألؤكد 
على  بها  املنوطة  املهمة  ت��ؤدي  بحيث  الكرمي؛  القرآن 
أحسن الوجوه، ومن ذلك التوسع في احلصص املقررة 
للقرآن الكرمي تالوة وترتيال وجتويدا وحتفيظا حتى 
ال تطغى البرامج واملواد اإلذاعية األخرى، مع االهتمام 
بحصص التحفيظ، وببرامج التفسير السهل املبسط، 
جانب  إلى  املعتمدة،  القراءات  في  التنوع  مراعاة  مع 
وتعزيز  واالع��ت��دال،  الوسطية  ثقافة  بنشر  االهتمام 
واالحترام  والوئام  والتفاهم  واحل��وار  التسامح  قيم 

املتبادل.
ومن جانب آخر عبر املدير العام الحتاد اإلذاعات 
املتفاقم  الوضع  جتاه  وقلقه  استيائه  عن  اإلسالمية 
يفرض  مم��ا  اإلس��الم��ي��ة  األم���ة  تعيشه  ال���ذي  اخلطير 
ع��ل��ى اإلع����الم اإلس���الم���ي م��ض��اع��ف��ة اجل��ه��د للتصدي 
كل  مع  التواصل  قنوات  وفتح جميع  التحديات  لهذه 
فكرية  مقاربات  إلج��راءات  الشباب؛  اجلهات، وخاصة 
تعتمد احلوار أسلوبا، واالقتناع باحلجج والنصوص 
الشرعية منهجا، كإسهام منها لعالج هذه االنحرافات.
ف��ي مجال  امل��غ��رب  ال��ت��ي يبذلها  ب��اجل��ه��ود  ون���وه 
العلوم  تعليم  على  واحل��ف��اظ  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن  حتفيظ 

الشرعية؛ األمر الذي رشحه لتنظيم هذا االجتماع.
باملسؤولية اجلسيمة  ذكر  الكلمة  هذه  وفي ختام 
القرآن  إذاع��ات  أعناق مسؤولي  التي طوقت  واألمانة 
الكرمي، وحثهم على: "بذل املزيد من اجلهود لإلسهام 
في درء ما تشهده األمة من مخاطر االنحراف ومظاهر 
لتحصينه  الشباب  بيد  تأخذوا  وأن  والتطرف،  الغلو 
وحمايته من موجات اإلحلاد ومخاطر الغلو والتطرف، 
وباإلجمال إظهار اإلسالم على حقيقته؛ دين التسامح 
واألخ�����وة؛ ال��دي��ن ال����ذي ي��ح��ت��رم ال��دي��ان��ات وي��ص��ون 

احلريات الفردية واجلماعية"..

• إعداد: محمد معطالوي

االجتماع الثالث ملسؤولي إذاعات القرآن الكرمي في العالم 
اإلسالمي يتدارس:

سبل نشر ثقافة احلوار والوسطية واالعتدال

العدد 454

يمكن  منظومة   اإلسالمية  للمنهجية 
وص��ف��ه��ا ب��ك��ل ي��ق��ي��ن أن���ه���ا م��ت��ن��اس��ق��ة ال 
ت��ن��اق��ض ف��ي��ه��ا، م��ع ت��ك��ام��ل وش��م��ول، مع 
توازن وصدقية ال نظير لها، والسبب في 
الوحي  ه��و  ال��ذي  مصدرها   طبيعة  ذل��ك 
أنزله  �قل  فيه:  الله  قال  الذي  المعصوم، 
الذي يعلم السر في السماوات واألرض{
ال��س��ر في  ي��ع��ل��م  6(، وال�����ذي  )ال���ف���رق���ان: 
السماوات واألرض ال يمكن أن يصدر منه 
في  غاية  وقوله  ففعله  أو خلل،  اضطراب 
وهذا  والتكامل،  والتناسق  الدقة  الحكمة 
تجاهه،  القلبية  الطمأنينة  ببعث  كفيل 
ن��ح��و صدقيته  ت����ردد  أو  ش��ك  أي  وط����رد 
وال��دوام  واالح��ت��رام  بالتقديس  وج��دارت��ه 

والصالحية؟.
مقالين،  سنكتب  الموضوع  هذا  وفي 
ومنهجية  العقل  موقع  عن  حديث  وهما 
ذلك  وأث��ر  اإلسالمية،  الرؤية  في  التفكير 

في البناء الحضاري لألمة.
التفكير  وأهمية  العقل  منزلة  عن  أما 
فأقول  اإلسالمية،  المنهجية  منظومة  في 

للقارئ الكريم: 
ب���رب���ك ط���ال���ع م��ك��ت��وب��ات ال��ف��الس��ف��ة، 
نظرياتهم؛  وتأمل  مدارسهم  بين  وتجول 
فلن تتحرك إال بين جملة من المتناقضات، 
وسترى أنه ال تكاد تقوم نظرية إال وتأتي 
قلِّب  ثم  زيفها،  وتبين  بها  لتطيح  أختها 
األدي��ان  مقررات  في  نظرك  وأنعم  بصرك 
المصنوع؛  ها  وأرضيِّ المحرف،  ها  سماويِّ
الالمعقوالت  م��ن  بجملة  إال  ت��خ��رج  فلن 

المتناقضات، والمفتريات  المضحكات.
لكنك لو يممت وجهك إلى القرآن الذي 
الشريف  ال��ح��دي��ث  وإل���ى  آي��ات��ه،  أحكمت 
الذي هو وحي خالص، ستجد في جانب 
ويدهش،  يبهر  ما  العقل  وإعمال  التفكير 

وهاك شيء من ذلك:
وم��ح��ور  التكليف  م��ن��اط  ال��ع��ق��ل   -  1
حاضرا  العقل  ك��ان  فحيثما  المسؤولية: 
التكليف وكانت المسؤولية،  وكامال ُوجد 
وإن غاب أو لم يكتمل فال تكليف، يستوي 
ف��ي ذل��ك ال��رج��ل وال���م���رأة، وف��ي الحديث 
النائم  القلم عن ثالثة: عن  "رفع  الشريف: 
يبلغ،  حتى  الصبي  وع��ن  يستيقظ،  حتى 
اآلم��دي:  قال  يفيق".  حتى  المجنون  وعن 
أن  المكلف  ش��رط  أن  على  العقالء  "اتفق 
التكليف  ألن  للتكليف؛  فاهمًا  عاقاًل  يكون 
ل��ه وال فهم  خ��ط��اب، وخ��ط��اب م��ن ال عقل 
في  )اإلحكام  والبهيمة".  كالجماد  محال، 

أصول األحكام: 138/1(.
العقل ج��ارح��ة  مخلوقة وليس    - 2
المكانة  تلك  من  الرغم  على  معبودا:  إلها 
ال��م��ه��م��ة ل��ل��ع��ق��ل إال أن����ه ف���ي ال��م��ن��ظ��ور 
الجوارح  إح��دى  كونه  يعدو  ال  اإلسالمي 
خلو  ب��ع��د  ال���م���دِرك  ع���دم،  ب��ع��د  المخلوقة 
وجهل، ثم تدرج في المعرفة شيئا فشيئا، 
محدود  النطاق،  محدد  النهاية  في  وه��و 
اإلدراك، فكما أن للبصر قدرة ومساحة في 
المدركات  من  وجملة  م��ح��دودة،  اإلبصار 
العقل،  فكذلك  واح��د؛  آن  في  يتجاوزها  ال 
فالبد أن يوضع العقل موضعه وال يتحول 

إلى إله معبود.
3 - وظيفة العقل الفكر والعلم، وآفته 
آلة  والعقل  والتعطيل:  والجمود  التقليد 
وخ��م��دت  تعطلت  تعمل  ل��م  إن  وج��ارح��ة 
الجوزي: "وشغل  ابن  قال  وانطفأ نورها، 
العقل التفكر، والنظر في عواقب األحوال، 
)صيد  الغائب"  على  بالشاهد  واالستدالل 
ال��خ��اط��ر: 346(. وي��ق��ول: "م��ن وق��ف على 

موجب الحس هلك، ومن تبع العقل سلم" 
التفكير  ومنهجية   ،)352 الخاطر:  )صيد 
ف���ي اإلس�����الم ت��ع��م��ل ف���ي ت��ش��غ��ي��ل ال��ع��ق��ل 
وتفعيله؛ بحيث تسير البشرية على نوره 
ال��وح��ي األع��ل��ى، فترشد خطاها  ن��ور  م��ع 

وتحسن عاقبتها.
4 - ومن وظائف العقل النقد والتمييز 
ول��ي��س م��ج��رد ال��ت��ل��ق��ي وال��ت��س��ل��ي��م: ول��ذا 
التدبر  مثل  ألفاظ  ورود  التنزيل  في  كثر 
الجرجاني:  ق��ال  كما  وال��ت��دب��ر  والتفكر، 
"عبارة عن النظر في عواقب األمور، وهو 
تصرُف  التفكَر  أن  إال  التفكر،  م��ن  قريب 
القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه 
 .)39 ")التعريفات:  العواقب  في  بالنظر 
المنهجية  منظومة  ف��ي  المسلم  فالعقل 
وليس  متدبر  مفكر  منتج  عقل  اإلسالمية 
الوصايا  أجمل  وم��ن  فقط،  مسلما  مقلدا 
الوصية  تلك  سامعها  ف��ي  أث��را  وأكثرها 
باديس رحمه  ابن  الشيخ  بها  التي حدث 
النخلي  محمد  للشيخ  "وأذك��ر  قائال:  الله 
العملية  ناحيتي  ف��ي  أث��ره��ا  يقل  ال  كلمة 
عن تلك الوصية، كنت متبرمًا من أساليب 
بعض الكتاب أو المصنفين في التأويالت 
ذهنك  اجعل  فقال:  والفلسفية،  الجدلية 
يسقط  المعقدة،  األساليب  لهذه  مصفاة 
فنفعتني  ق��ال:  الصحيح.  ويبقي  الساقط 
المسلم  فعقل  )ال��م��ص��در(.  الوصية"  ه��ذه 

مصفاة يبقي الصحيح ويسقط الساقط.
5 - الدليل الصحيح والبرهان الصادق 
عنوان الحقيقة، وال حق بال برهان: وهنا 
وهو  اإلس���الم  بعظمة  التسليم  م��ن  الب��د 
يصوغ منهجية التفكير، حيث حرر العقل 
م���ن ال��خ��راف��ة واألس����ط����ورة، ورف����ض كل 
له وال دليل عليه، فكانت  ادعاء ال مستند 
برهانكم{،  هاتوا  �قل  القرآنية:  القاعدة 
شرطه  ثم  صحيحا،  كونه  الدليل  وش��رط 
بعد الصحة خلوه من معارض، ثم شرطه 
صحة االستدالل به في محل النزاع، وعلم 
المسلمين،  ال��ذي هو منطق  الفقه  أص��ول 

وضع لضبط مثل هذه المسائل.
طريقه:  غير  م��ن  شيئا  نطلب  ال   -  6
يطلب  ال  اإلس��الم��ي  الفكري  المنطق  ف��ي 
شيء من غير طريقه، يقول اإلمام النسفي 
ف���ي ع���ق���ائ���ده: "وأس����ب����اب ال��ع��ل��م ث��الث��ة: 
ال���ح���واس ال��س��ل��ي��م��ة، وال��خ��ب��ر ال��ص��ادق، 
أشياء  هناك  أن  يعني  )المصدر(  والعقل" 
في  تحتاج  فال  الحواس،  معرفتها  طريق 
محسوسة،  كونها  غير  دليل  إلى  إثباتها 
وه��ن��اك أش��ي��اء أخ���رى ط��ري��ق ال��ع��ل��م بها 
يمكن  وال  الصادق،  الخبر  هو:  وإدراك��ه��ا 
يزال  بالعقل، وال  بالحس وال  ال  ت��درك  أن 
وأماكن  ب��ل��دان  ب��وج��ود  يصدقون  ال��ن��اس 
لم يروها، وسبب التصديق بها كون ذلك 
الناس،  وك��الم  األخبار  عبر  إليهم  منقوال 
يمكن إدراكها  ال  أخ���رى  أش��ي��اء  وه��ن��اك 
أن  يريد  ال��ذي  مثال  فالملحد  بالعقل،  إال 
دليال  يطلب  ثم  بالحس،  المعقوالت  يدرك 
وجودها،  في  ويشكك  المحسوسات  على 
وي��ك��ذب ال��خ��ب��ر ال��ص��دق وال ي��ع��ت��رف به 

اتباعا لهواه.
معلال  بالله...  يؤمن  ال  إنه  لك  فيقول 
ذلك أنه ال يراه... وجهل هؤالء أو تجاهلوا 
أن الله تعالى ال يدرك بالحواس )الرؤية(؛ 
وإن��م��ا ي��ع��رف ب��ال��ع��ق��ل م��ن خ���الل اآلث���ار 
الدالة عليه، فاألثر يدل عقال على المؤثر، 

ُب يدل على السبب. والمسبَّ
"موقع  م��وض��وع:  في  بقية  وللحديث 

التفكير في المنهجية اإلسالمية".

موقع التفكير في منظومة 
املنهجية اإلسالمية

د. أحمد زايد )1/2(
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الـمغرب  و العالم  اإلسالمي  يودع  ثالثة  أعالم  فكرية

الذي  العبادي،  احلسن  الدكتور  الله  عفو  إلى  انتقل 
األولى  جمادى   32 اخلميس  يوم  صبيحة  املنية  وافته 
الكائن  مبنزله  2016م،  مارس   03 ل  املوافق  1437هـ، 

مبدينة أكادير، بعد معاناة مع املرض. 
بأحر  احملجة  جريدة  أسرة  تتقدم  املناسبة  وبهذه 
الذي  الفقيد  ومعارف  وطلبة  أصدقاء  و  لعائلة  التعازي 
الطلبة  لكل  ومنارة  العلم،  في  به  يحتدى  نبراسا  كان 
بها  أفاد  الشرعية  العلوم  في  غزيرا  وبحرا  والباحثني، 

طلبته طيلة حياته.
نبذة عن حياة الدكتور حسن العبادي:

ولد الفقيه الراحل سنة 1937 ضواحي مدينة أكادير، 
وقد عرف رحمه الله بإخالصه وتواضعه وورعه وجميل أخالقه، وكان واحدًا من العلماء 

الربانني البارزين، ومن جهابذة فقه النوازل باملغرب.
مساره العلمي:

تلقى تعليمه في املدارس العلمية العتيقة بسوس حيث حفظ القرآن، ومتلك علوم اللغة 
والشريعة. وقد تأثر بطريقة شيخه في املدرسة “األملية” الواقعة بشمال أكادير.

وبعد حصوله على شهادة العاملية، انتقل إلى متابعة تكوينه العلمي في دار احلديث 
احلسنية بالرباط، حيث كان من بني العلماء األوائل الذين التحقوا بهذه املؤسسة اجلامعية، 

وحصل على دبلوم الدراسات العليا بها في بداية السبعينيات من القرن املاضي.
ناقش  حيث  املؤسسة،  نفس  من  الدكتوراه  شهادة  على  حصل   1994 يوليوز  وفي 
أطروحته التي حتمل عنوان: "فقه النوازل في سوس، قضايا وأعالم من القرن التاسع إلى 

نهاية القرن الرابع عشر الهجري"، بإشراف العالمة محمد فاروق النبهان. 
بعض مهام الفقيد ووظائفه:

 شغل الراحل  مناصب متعددة، أهمها: عمل مدرسا مبعهد محمد اخلامس للتعليم 
بكلية  العالي  للتعليم  أستاذا  ثم  أستاذا محاضرا،   1978 منذ سنة  اشتغل  كما  األصيل، 
الشريعة بأكادير، ثم نائبا لعميدها إلى أن أحيل على التقاعد اإلداري. وتقلد مهمة رئيس 
للمجلس العلمي ألكادير وتارودانت ابتداء من سنة 2001. وفي سنة 2003 أصبح عضوا 
في جلنة الفتوى باملجلس العلمي األعلى. كما انتخب رئيسا لفرع رابطة علماء املغرب، فرع 
أكادير. وعضوا للجنة امللكية لتعديل مدونة األحوال الشخصية إلى مدونة األسرة. وكان 
له الفضل في تأطير وتوجيه عدد كبير من الطلبة الباحثني، الذين أصبحوا فيما بعد من 

أبرز األساتذة الباحثني في مختلف اجلامعات املغربية.
بعض مؤلفاته:

غادر رحمه الله تاركا وراءه خزانة غنية باملؤلفات واملنشورات أهمها:
- امللك املصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي. 

- فقه النوازل. 
- النساء املتبرك بهن بسوس.

شهادات في حق الفقيد:
أثنت كثير من الشخصيات واجلهات مبناقب املرحوم وخصاله وفي مقدمتها الرسالة 
امللكية ألمير املؤمينني محمد السادس التي بعث بها لتعزية أفراد أسرة املرحوم العالمة 
املبرور من محاسن األخالق،  الفقيد  به  كان يتحلى  ما  العبادي التي أشادت ب"  احلسن 
ومن دراية معمقة في العلوم الشرعية، مما أهله لتقلد عدة مناصب علمية سامية، وكذا ما 
عرف عنه من متسك راسخ بالوسطية واالعتدال، عقيدة وشريعة، وبالقيم املثلى للوطنية 

الصادقة، ومن تشبث مكني مبقدسات األمة وثوابتها". 
 كما نعته جهات علمية ومؤسسات وشخصيات تقدر الرجل قدره وإسهامه اإليجابي 
في القضايا الوطنية والعلمية؛ فنعاه رئيس املجلس العلمي احمللي بالرباط، وقال فيه: إنه 
"يعتبر من القامات العلمية والدينية الكبرى عمال وعلما وتقوى، وهو من العلماء الذين 
نحتوا في الصخر حتى بلغ إلى ما بلغ إليه". كما نعاه عميد كلية الشريعة بأيت ملول إلى 
علماء اململكة وطالبها، واصفا الفقيد بأنه "كان نبراسا يحتذى في العلم، وبحرا غزيرا في 

العلوم الشرعية، أفاد بها طلبته طيلة حياته".

فقيه النوازل باملغرب الدكتور احلسن العبادي
مفكر في ذمة الله تعالى هو   ،)2016 مارس   4  -  1935(  

املجلس  رئيس  كان  عراقي.  إسالمي  وفقيه 
العلوم  جامعة  ورئيس  بأمريكا،  الفقهي 
بهرندن،   )SISS( واالجتماعية  اإلسالمية 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  فيرجينيا، 
من  الفقه  أصول  في  الدكتوراه  على  حصل 
في  األزهر  بجامعة  والقانون  الشريعة  كلية 
منصب  وشغل   .1973 عام  مصر،  القاهرة، 
أستاذ في أصول الفقه بجامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية بالرياض، اململكة العربية السعودية 
في  شارك   1981 عام  وفي   .1985 حتى   1975 عام  منذ 
الواليات  في  اإلسالمي  للفكر  العاملي  املعهد  تأسيس 
املتحدة، كما كان عضو املجلس التأسيسي لرابطة العالم 
اإلسالمي في مكة املكرمة، وعضو مجمع الفقه اإلسالمي 
الدولي في جدة. هاجر إلى الواليات املتحدة في عام 1983. 
وكان رئيس جامعة قرطبة اإلسالمية في الواليات املتحدة.

الطابع احلركي لشخصية العلواني:
مصر  بني  متنقال  السبعينات  عقد  العلواني  قضى 
الفقه  الدكتوراه في أصول  فيها على شهادة  التي حصل 
من األزهر عام 1973، والسعودية التي عمل فيها أستاذا 

ألصول الفقه بجامعة اإلمام محمد بن سعود.
همومه  مصطحبا  املتحدة،  الواليات  إلى  رحل  ثم 
احلركية، حيث شارك مع الشهيد إسماعيل الفاروقي عام 
1981 في تأسيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، والذي 
املؤسسات  بعض  على  ـ  صّرح  كما  ـ  العلواني  عرضه 
احلق؛  محمد ضياء  حكم  إبان  بدعمه  لتقوم  الباكستانية 
ليخلف الفاروقي عام 1988 في رئاسة املعهد وذلك حتى 
عام 1996. وحتى بعد أن أعياه املرض عن احلركة الدؤوب، 
وفقد رفيق دربه دة. منى أبو الفضل، التي كان يتمثل في 

وصفها ببيت الشعر الشهير: 
على  النساء  لفضلت   .. فقدنا  كمن  النساء  كل  »ولو 

الرجال«، 
ليبقى وحيدا في القاهرة، لم يترجل الفارس، بل حّول 
مقر سكنه إلى بقعة تنوير في قلب القاهرة، بل إن العلواني 
الذي كان قد جاوز ربيعه اخلامس والسبعني، استطاع أن 
يتعاون مع احلركات الثقافية الشبابية التي أجنبها الربيع 
العربي في مصر كـ »معرفة« و»شيخ العمود«، وكان »عمود 

العلواني« واحدا من آخر آثاره الطيبة التي ال تنتهي.
من مهام الراحل:

فيرجينيا، منذ سنة  قرطبة،  الرئيس األسبق جلامعة 
1996م وحتى 2006م.

والفقه  وأصوله  الفقه  الشافعّي  اإلمام  كرسي  أستاذ 
املقارن بجامعة قرطبة، فيرجينيا، من سنة 1997م وحتى 

2008م.
سابقًا  ة  واالجتماعَيّ ة  اإلسالمَيّ العلوم  جامعة  رئيس 
G.S.I.S.S التي أصبحت "جامعة قرطبة" منذ 2002م، من 

سنة 1986م وحتى سنة 2007م.
نائب رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي )هيرندن- 

فيرجينيا( من سنة 1984م وحتى سنة 1986م.
العاملي  املعهد  في  والدراسات  البحوث  قسم  رئيس 

للفكر اإلسالمي من 1984م وحتى سنة 1986.
ة املعرفة املؤّسس، الصادرة  رئيس حترير مجلة إسالمَيّ

عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا، 
من سنة 2002م وحتى 2007م.

من آثاره العلمية:
في  )احملصول  كتاب  ودراسة  - حتقيق 
علم أصول الفقه( اإلمام فخر الدين الرازي، 
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  قامت  وقد 

بطبعه ونشره في ستة مجلدات 1980.
- حاكمية القرآن، القاهرة: املعهد العاملي 

للفكر اإلسالمي، 1997م.
- األزمة الفكرية ومناهج التغيير، بيروت: دار الهادي، 

2001م.
السالم،  دار  القاهرة:  القرآني،  املنهج  في  معالم   -

2010م.
دار  القاهرة:  الرازي ومصنفاته،  الدين  اإلمام فخر   -

السالم، 2010م.
واملتشابه،  احملكم  إشكالية  من  قرآني  موقف  نحو   -

القاهرة: دار السالم، 2010م.
هرندن،  النبوية،  السنة  مع  التعامل  إشكالية   -

ڤرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 2014م.
للتدبر،  ودعوة  ذاتية  جتربة  القرآن،  مع  حوار   -

القاهرة: دار السالم، 1435ھ /2014م..
أقوال في حق طه العلواني:

والغرب:  اإلسالمي  العالم  في  وُرشد  فكر  منارة   -
للفكر  العاملي  املعهد  أصدره  الذي  النعي  بيان  وصف 
وعقلية  ورأي  رسالة  كان صاحب  بأنه  الراحل  اإلسالمي 
مؤسسية وخبرة تنظيمية كبيرة عالوًة على فهمه العميق 
حياته  وأنفق  تواجهه،  التي  والتحديات  اإلسالم  لرسالة 
كلها في خدمة العمل اإلسالمي ورسالته وقد أبدع رحمه 
من  العديد  فله  اإلسالمي،  الفكر  وجتديد  تطوير  في  الله 
بني  اجلمع  مثل:  املتميزة  والفقهية  القرآنية  النظريات 
القراءتني "قراءة الوحي وقراءة الوجود" ومقاصد الشريعة 
األقليات،  وفقه  والعمران،  والتزكية  التوحيد  منظور  من 
وكتب قيمة حول فكر التجديد واالجتهاد، وإصالح الفكر 
حول  القيمة  العلمية  البحوث  من  والعديد  اإلسالمي، 
السنة  مع  والتعامل  القرآن  في  والرجم  الردة  مفهوم 

النبوية املشرفة.
الدكتور  ذوي  نعزي  إذ  "ونحن  البيان  وأضاف 
مّثله  ملا  اإلسالمي،  العالم  نعزي  فإننا  واملعهد  العلواني 
املغفور له من دور مهم وفاعل في مجال اإلصالح الفكري 
العالم  في  وُرشد  فكر  منارة  الله  فكان رحمه  واملؤسسي، 

اإلسالمي والغرب"
دائم  "كان  بأنه  ملكاوي  فتحي  الدكتور  كما وصفه   -
وإعادة  وتوضيحها  أفكاره  صياغة  في  والتطوير  النمو 
القرآن  من  تنهل  ثابتة  مرجعية  خالل  من  فيها،  النظر 
السنة  ومن  والفكر،  للعلم  املنشئ  املصدر  بوصفه  الكرمي 

النبوية الشريفة بوصفها املصدر املبني للقرآن الكرمي.
العلمية من التخصص  تنقل في اهتماماته وكتاباته 
واألديان  األقليات،  فقه  إلى  الفقه،  أصول  في  األكادميي 
اإلسالمي  الفكر  وقضايا  النبوية،  والسنة  املقارنة، 
املعاصر، وتفرغ في السنوات األخيرة لتدبر القرآن الكرمي 
ونشر فيه حوالي عشرة كتب، وحتت الطبع ثمانية كتب 

أخرى.

العالم اإلسالمي يودع  الـمفكر اإلسالمي طه جابر العلواني

هو حسن عبد الله الترابي )ولد في 1 فبراير 
من  بالقرب  السودان(،  )شرقي  كسال  في   )1932
ُعرفت  كسال  منطقة  في  كبيرة  لعائلة  إريتريا 
بالعراقة في العلم والدين، فكان والده أحد أشهر 
حاز  سوداني  وأول  عصره،  في  الشرع  قضاة 

الشهادة العاملية.
بعدة  صغيرا  الكرمي  القرآن  الترابي  حفظ 
والشريعة  العربية  اللغة  علوم  وتعلم  قراءات، 
مقتبل  في  وجمع  والده،  يد  على  مبكرة  سن  في 
حياته أطرافا من العلوم واملعارف لم تكن ميسرة 
ألبناء جيله،  له دور فعال في الصحوة اإلسالمية 
بالسودان وله دور فعال في ترسيخ قانون الشريعة 

اإلسالمية .
 حياته العلمية:

اخلرطوم  جامعة  في  احلقوق  الترابي  درس 
منذ عام 1951 حتى 1955 حتى حصل على شهادة 
عليا في القانون، ثم سافر إلى ابريطانيا وحصل 

عام  لندن  املاجستير من جامعة  على 
1957،و ما قبل الدكتوراه من جامعة 

السوربون ،
لغات  أربع  الترابي  يتقن 
يتكلم  العربية  اللغة  إلى  فباإلضافة 
واألملانية  واإلجنليزية  الفرنسية 
للعدل  وزيرًا  الترابي  وعني  بطالقة، 
في السودان في عهد الرئيس "جعفر 

منيري" وفي عام 1988 عني وزيرًا للخارجية.  
الشريعة اإلسالمية:

أعلنت حكومة "منيري" فرض قوانني الشريعة 
اإلسالمية في عام 1983، وبعد فترة قصيرة انقلبت 
على جبهة امليثاق اإلسالمية حليفتها في السلطة 
اإلجراءات  بواسطة  األمر  هذا  الشعب  عارض 

البرملان  حل  مثل  القانونية 
املظاهرات  وبواسطة  السوداني، 
ضد  شعبيه  ثورة  إلى  أدى  مما 
"منيري" في أبريل 1985. بعد عام 
اإلسالمية  اجلبهة  الترابي  أسس 

القومية .
من مؤلفاته:

واحلرية  الوحدة  قضايا   - 
)عام 1980(

- جتديد أصول الفقه )عام 1981(
- جتديد الفكر اإلسالمي )عام 1982(

معاصرة  إسالمية  لدولة  الناظمة  األشكال   -
)عام 1982(

- جتديد الدين )عام 1984(

- منهجية التشريع )عام 1987(
)عام  اإلسالم  في  السياسية  املصطلحات   -

)2000
- الدين والفن.

- املرأة بني تعاليم الدين وتقاليد املجتمع.
- السياسة واحلكم.

- التفسير التوحيدي.
- عبرة املسير الثني عشر السنني.

- الصالة عماد الدين.
- اإلميان وأثره في احلياة.

- احلركة اإلسالمية.. التطور والنهج والكسب.
وفاتــــــه:

فسيح  الله  )أسكنه  الترابي  حسن  توفى 
جناته( في السودان بإحدى مستشفيات اخلرطوم. 
يوم 5  مفاجئة  صحية  وعكة  إثر  كير"  "رويال 
الشخصيات  من  الكثير  ونعته  مارس 2016م، 

العربية واإلسالمية املتميزة.

وفاة قائد احلركات اإلسالمية في السودان : حسن الترابي
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مقدمة:
هذه الكلمة عبارة عن نظرات، متثل وجهة 
نظر من الوجهات، لم يقدر لها -لظروف قاهرة- 
أن توفى كل حقها من التحقيق والتوثيق؛ لكنها 
إن  فائدة  من  تخلو  ال  أحسب-  -فيما  ذلك  مع 
شاء الله تعالى، والسيما إذا اتسعت الصدور، 
لبعض ما فيها من نفثة مصدور، مما يخالف 

املألوف.

ومدارها على ثالث نظرات هي:
النظرة األولى: في ضرورة ضبط مصطلح 

األمة.
احلضاري  الوعي  في  الثانية:  النظرة 

مصطلحا ومفهوما.
املصطلح  إشكاالت  في  الثالثة:  النظرة 

واملفهوم.

ضبط  ضرورة  في  األولى:  النظرة 
مصطلح األمة.

أساس  واملفهوم  املفهوم،  عنوان  املصطلح 
تريك  التي  اإلبصار  نّظارة  والرؤية  الرؤية، 
األشياء كما هي؛ بأحجامها وأشكالها وألوانها 
رة  الطبيعية، أو تريكها على غير ما هي: مصغَّ
النسق  مشوهة  رة،  مقعَّ أو  بة  محدَّ رة،  مكبَّ أو 
والزرقة.  كاحلمرة  بألوان  ملونة  أو  واخللقة، 
ببعيد.  لتراثنا  بعينيه  الغرب  قراءة  عهد  وما 
وما أثر نظارتيه الزرقاء واحلمراء فينا بخفي.

وعال،  جل  الرحمن  وحي  مدار  كان  ولقد 
والسالم،  الصالة  عليهما  محمد  حتى  آدم  مذ 
يصيب  أن  من  الذكر  مصطلح  حفظ  على 
مفهومه تغيير أو تبديل؛ فتفسد الرؤية، ويقع 
اإلفساد في األرض �إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
الكتاب  بني  والتطابق   )9 )احلجر:  له حلافظون� 
أم  في  �وإنه  تام؛  األعلى  املأل  في  الكتاب  وأم 
الكتاب لدينا لعلي حكيم� )الزخرف: 4( والتطابق 
بني الكتاب، ودين الله، وفطرة الله، وخلق الله، 
في الكون تام �فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون� 
)الروم: 30(  ومن غّير فقد أفسد �وال تفسدوا في 

األرض بعد إصالحها� )األعراف: 84(.
مذ  وحزبه،  الشيطان  عمل  مدار  وإمنا 
تغيير  محاولة  على  الساعة،  قيام  إلى  إبليس 
الدين،  تغيير  أي  املصطلح،  وتبديل  املفهوم 
عبادك  من  ألتخذن  �وقال  واخللق؛  والفطرة، 
نصيبا مفروضا وألضلنهم وألمنينهم وآلمرنهم 
خلق  فليغيرن  وآلمرنهم  األنعام  آذان  فليبتكن 
الله� )النساء: 11(، وفي احلديث القدسي: »خلقت 
الشياطني  أتتهم  وإنهم  كلهم،  حنفاء  عبادي 
فاجتالتهم عن دينهم..« )أخرجه مسلم في كتاب اجلنة، 
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل اجلنة وأهل النار(. 
في  املستكبرون  بذلها  التي  اجلهود  وما 
قدميا  للطاغوت،  الناس  دون  املعبِّ األرض، 
لتغيير  احملاوالت  تلك  من  صور  إال  وحديثا، 
املفهوم وتبديل املصطلح. وهذا فرعون ومومن 
آل فرعون في القدمي، يتنازعان مفهوم مصطلح 
ما  إال  أريكم  �ما  فرعون:  وقال  الرشاد  سبيل 

أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد� )غافر:29(.
اتبعون  قوم  يا  آمن  الذي  �وقال  جواب: 
أهدكم سبيل الرشاد� مصطلح »سبيل الرشاد« 

متنازع بني مؤمن آل فرعون وبني فرعون.
كاجلهاد،  شريف  مصطلح  اليوم  هو  وها 
ويبدلون  األرض،  في  املتكبرون  مفهومه  يغير 
مصطلحه ليصير إرهابا، بعد أن غيروا مفهوم 
اإلرهاب ليصير فعال بعد أن كان حاال، ومكروها 
أغلب  في  األمر  وكذلك  مطلوبا.  كان  أن  بعد 
تقوم عليها احلياة؛ كاخلير  التي  املصطلحات 
والباطل،  واحلق  والظلم،  والعدل  والشر، 
والسالم واإلجرام... غّير مفاهيمها العالون في 
كما  أعناقها  ولووا  األهواء،  أصحاب  األرض 
يقول  وهو  الفساد،  مفهوم  عنق  فرعون  لوى 
عن موسى � �إني أخاف أن يبدل دينكم وأن 

يظهر في األرض الفساد� )غافر 26(.  
من  عليهم  الله  أنعم  الذين  بجميع  وكأني 
والصاحلني  والشهداء  والصديقني  النبيئني 
في املنطق اإلبليسي مفسدون، وكأني بهم في 

املصطلح اإلبليسي املعاصر إرهابيون. 
أال ما أحوج األسماء كلها التي ُعلِّمها أبونا 
بحراسة  إلى من يصونها ويحميها؛   � آدم 

مفهومها، وصيانة استعمالها وتنزيلها.
اليوم  األرض  أحوج  ما  وأال 

مصطلح  فيها  يقيم  من  إلى 
الذكر كما أنزل، لتستدير 

من جديد كهيأتها يوم 
خلق الله السماوات 
ويقام  واألرض، 
والوزن  امليزان 
فيقال  بالقسط، 
حق،  للحق 

وللباطل باطل.
شأن  إن  أال 

العام  املصطلح 
لعظيم، وتغييره أو 

يحسبه  مما  تبديله 
عند  وهو  هينا  الناس 

بسوء  ومسه  عظيم،  الله 
مس بالنظام العام للكون واحلياة 

واإلنسان. 
اليوم، وهي على عتبة جتديد  هذا، واألمة 
أمر  من  تعاني  بالشهادتني،  والعمل  النطق 

املصطلح ما تعاني:
الذي  األصل،  املصطلح  أمر  من  تعاني 
املصطلح  قامت،  وله  قامت،  وعليه  قامت،  به 
خير  كانت  وبه  الوسط،  األمة  كانت  به  الذي 
شهداء  رجالها  كان  وبه  للناس،  أخرجت  أمة 
على الناس: مصطلح القرآن والسنة البيان؛ ال 
تفهمه حق الفهم، وال تقوم به، أو عليه، أو له، 
وال تقيمه، كما أمرت صدقا وعدال، كما ينبغي 

له.
وتعاني من أمر املصطلح الفرع، الذي ميثل 
التاريخ،  وفي  التاريخ  مع  تفاعلها  خالصة 
وإسهامها  كسبها  ميثل  الذي  املصطلح 
مصطلح  املجاالت:  مختلف  في  احلضاري، 
حق  تعلمه  ال  والصناعات؛  والفنون  العلوم 
العلم، وال تقّومه حق التقومي، وال توظفه حق 

التوظيف.
الذي  الوافد،  املصطلح  أمر  من  وتعاني 
أغرق  الذي  وطوفانه  الغرب  فيضان  ميثل 
املادية  العلوم  في  األمة، والسيما  أجزاء  أغلب 
وارتفاعه.  هبوطها  نتيجة  اإلنسانية،  والعلوم 

إذ املصطلح في األمة اليوم:

• إما مصطلح أصل فيجب أن يقام:
وإقامة املصطلح األصل هي األصل، وإذا لم 
البدء  ثم كان  الفروع، ومن  تقم  لم  يقم األصل، 
املصطلح،  بإقامة  القيام  محاولة  عند  ضرورة 

الوحي  مصطلح  األصل:  املصطلح  إقامة 
كالم  ، مصطلح  الله  كالم  اإلالهي، مصطلح 
 ... العاملني،  رب  األرض  ورب  السماوات  رب 
مصطلح القرآن والسنة البيان؛ ففيهما خالصة 
وفيهما  اخللق،  رب  من  �اخللق�  مصطلح  حق 
األمر.  رب  من  �األمر�  مصطلح  حق  خالصة 
 َ َبنينْ َا  ملمِ ًقا  ُمَصدِّ قِّ  َ احلنْ بمِ َتاَب  النْكمِ َك  َلينْ إمِ �َوَأنَزلنَْنا 
� )املائدة:48(، �َأاَل  همِ ًنا َعَلينْ ممِ َتابمِ َوُمَهينْ ننْ النْكمِ همِ ممِ َيَدينْ
نَي� )األعراف:  ُه َربُّ النَْعامَلمِ ُر َتَباَرَك اللَّ َمنْ لنُْق َواألنْ َ َلُه اخلنْ
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وذلك يستلزم فيما يستلزم:
يكون  بـأن  األصل؛  املصطلح  لفظ  إقامة   -
الناس  بني  التواصل  في  املستعمل  هو  لفظه 

بيانا وتبينا.
- وإقامة مفهوم املصطلح األصل؛ بأن يفهم 
 � عليه  أنزل  من  مه  ُفهِّ أو  َمه  َفهمِ ما  لفظه  من 
أول مرة دون تغيير أو تبديل، بداللة زمن التنزل 

لأللفاظ.
- وإقامة العمل باملصطلح األصل؛ بالتخلق 
الفرد  في  مفهومه  يقتضيه  مبا 
بأن  ذلك  واألمة؛  واجلماعة 
الدليل على حاق التحقق 
وكل  التخلق.  هو 
دون  للفهم  ادعاء 
العمل  من  شاهد 
محض  هو  فإمنا 
ولو  افتراء. 
الفهم  أحسنوا 
ألحسنوا العمل.

وإقامة   -
املصطلح  بيان 
كما  بأدائه  األصل؛ 
له كما  ل، بعد َحمنْ ُحممِ
ُه  اللَّ َأَخَذ  ذنْ  �َوإمِ ل.  زمِ ُأننْ
َتاَب  يَن ُأوُتوا النْكمِ ذمِ يَثاَق الَّ ممِ
ُتُموَنه� )آل  اسمِ َواَل َتكنْ لنَّ ُه لمِ ُننَّ َلُتَبيِّ

عمران:187(.
من  سبق  ملا  إقامة  دون  للبيان  إقامة  وال 

التبني، لفظا ومفهوما وعمال.

• وإما مصطلح فْرع فيجب أن ُيَقّوم:
جهازه  كفاية  مدى  أي  أوال  لذاته  بالنسبة 
كل  في  التخصص  بنية  في متثيل  املصطلحي 

تخصص. 
مالءمة  مدى  أي  ثانيا  ألصله  وبالنسبة 
تفرعت  الذي  لألصل  ومفاهيمه  مصطلحاته 

عليه. 
ثالثا أي مدى  إليه  األمة  وبالنسبة حلاجة 
األمة  حاجات  بعض  عن  وإجابته  استجابته 

اآلنية أو املستقبلية. 

وذلك يقتضي فيما يقتضي:
وحتقيقا  توثيقا  النص  معضلة  حل   -

وتكشيفا. 
- وحل معضلة املصطلح إحصاء ودراسة 

وإعماال.

• وإما مصطلح وافد:
فيجب قبل اعتماده أن يستقيم؛ بإخضاعه 
لعدة عمليات حتى ينسجم مع  لفظا ومفهوما 
عليه  املصادقة  قبل  وخصوصيتها  األمة  رؤية 

للتداول.

احلضاري  الوعي  الثانية:  النظرة 
مصطلحا ومفهوما.

املصطلحية  الدراسة  مبنهج  له  والدرس 

الدراسات  )معهد  �املعهد�  في  املعتمد 
متعذر؛  لإلعداد  املتاح  الوقت  في  املصطلحية( 
ولذلك اقتصر على تناوله مفردا ومركبا كاآلتي:

•  مفهوم الوعي: وقد ذكرت له املعاجم 
عدة معان متقاربة متكاملة أهمها:

معنى احلفظ والسيما للحديث وهو أكثرها. 
واحلديث  الشيء  �وعى  العرب:  لسان  في  جاء 
فهو  وقبله  وفهمه  حفظه  وأوعاه:  وعيا  يعيه 
وأفهم�  أحفظ  أي  فالن  من  أوعى  وفالن  واع، 

ّي: احلافظ الَكّيس الفقيه� ومنه �الَوعمِ
ثم معنى الضم وهو أضلها عند ابن فارس. 
قال في املقاييس �الواو والعني والياء كلمة تدل 
فقال:  التحقيق  صاحب  أما  شيء�.  ضم  على 
�والتحقيق أن األصل الواحد من املادة هو حفظ 
في ضمن  يجعله  يحفظ شيء  بأن  احتواء  مع 
ماديا  كالظرف،  )عليه(  واستيالئه  آخر  شيء 

كان أو معنويا�. 
وزاد املعجم الوسيط في العصر احلاضر:

معنى �سالمة اإلدراك� مشيرا إلى أنه مولد. 
في  مبا  احلي  الكائن  �شعور  ومفهوم 
أقره  أنه مما  إلى  به� مشيرا  نفسه وما يحيط 

�املجمع�في علم النفس.
للمجمع  الفلسفي  املعجم  عبارة  تكد  ولم 

تختلف عن ذلك. 
أما املفسرون لكلمة واعية في آية احلاقة: 
يعذب  ال  أمامة:  »أبي  حلديث  والشارحون   12

الله قلبا وعى القرآن« فأضافوا:
ظ، وإال فال وعي. �قال  معنى االنتفاع مما ُحفمِ
مبا  فانتفعت  الله،  عن  عقلت  أذن  قوله  قتادة: 
سمعت من كتاب الله�  وقال ابن األثير في )وعى 
القرآن(: �أي عقله إميانا به وعمال، فأما من حفظ 

ألفاظه وضيع حدوده فإنه غير واع له�. 
فتحصل من هذا:

1 - أن مدار الوعي في املعاجم على املعاني 
املتكاملة اآلتية: اجلمع والضم، واحلفظ والفهم 
ومجموع  واالنتفاع،  والتدبر  والعقل  والعلم، 
ذلك يؤدي ويدل على سالمة اإلدراك التي منها 
لدى علماء النفس: »إدراك املرء لذاته وأحواله 
وأفعاله إدراكا مباشرا وهو أساس كل معرفة«.

أن  إلى  يرشد  املعاني  تلك  مجموع  أن   •
موضوعنا-  -وهو  املعنوي  الوعي  مكونات 

ثالثة:
مادة هي موضوع الوعي، فهي التي حُتفظ 

وُتفهم...
وإنسان هو القائم بفعل الوعي، فهو الذي 

يعقل ويتدبر...
التي  فهي  الوعي،  فعل  ثمرة  هي  ونتيجة 
ّي، من الواعي، من غير الواعي، من  متيز الَوعمِ

ّي. الّدعمِ
آية  في  النادرة  عطية  ابن  كلمة  كادت  وقد 
إنها عبارة عن  قال  احلاقة تفي بالغرض حني 
القول  يسمع  الذي  القلب  املنّور  م  الَفهمِ الرجل 

م وتدبر«. فيتلقاه بفهنْ
واملفسرين  املعجميني  لدى  الوعي  عن  هذا 

واحملدثني
العرب  املستعملني  لدى  الوعي  عن  أما 
املعاصرين في مختلف املجاالت والتخصصات 
فبحر ال ساحل له، ميده من خلف الديار بحار، 
ببرامج  رقميا  السيطرة على متنه  قبل  حتول، 
بالدراسة  منهجيا  درسه  وعلى  حاسوبية، 
محاولة  أي  وبني  بينه  حتول   - املصطلحية 
نظائره-  من  -كغيره  لضبطه  جادة  علمية 

مصطلحا ومفهوما.

نظـرات  في  » الوعـي  احلضاري  وإشكـاالت  الـمصطلح  والـمفهـوم «
متابعات

األستاذ الدكتور: الشاهد البوشيخي*
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ال  أ
م���ا أح�����وج األس���م���اء 

مها أبونا آدم �  كلها التي ُعلِّ
بحراسة  ويحميها؛  يصونها  من  إلى 
مفهومها، وصيانة استعمالها وتنزيلها.

وأال م��ا أح��وج األرض ال��ي��وم إل��ى م��ن يقيم 
فيها مصطلح الذكر كما أنزل، لتستدير من 
الله السماوات  جديد كهيأتها يوم خلق 

وال������وزن  امل����ي����زان  وي����ق����ام  واألرض، 
حق،  للحق  فيقال  بالقسط، 

وللباطل باطل.

تتمة
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فطل(  وابل  يصبها  لم  )فإن  قاعدة  وعلى 
ميكن القول باخلرص ال بالدرس:

1 - إن الوعي في االستعمال املعاصر واسع 
االنتشار في مختلف املجاالت والتخصصات.

2 - إن حضوره في صنف العلوم اإلنسانية
كالفلسفة وعلم االجتماع وعلم السياسة وما 
يشبهها أكثر بكثير من حضوره في صنف العلوم 

املادية والعلوم الشرعية.
املترجم  الغربي  باملفهوم  استعماله  إن   -  3
إلى  يرجع  الغربي  أصله  كان  وإن  السن،  حديث 

عدة قرون.
4 - إنه يستعمل مبفهومني بارزين:

- أحدهما: يراد به الفقه الذي ينبغي أن يكون 
الشامل  مبفهومهما  ومحيطه  ذاته  عن  للشخص 
الذي  وهو  انتشارا.  األكثر  وهذا  ما.  مجال  في 
الوعي  فيقال:  املجاالت  بأوصاف حسب  يوصف 
السياسي، والوعي االجتماعي والوعي القومي...

الخ.

اإلدراك  من  نوع  به  يراد  وثانيهما:   -
في  موقعنا  نحدد  به  واحمليط،  للذات  املباشر 
النفس  الذي يقابل في علم  الزمان واملكان. وهو 
�الالوعي�، مبعنى االنقطاع عن العالم الذي متثل 

الغيبوبة صورته القصوى.
• إن من التعاريف التي ُعرف بها:

• أنه جميع العمليات النفسية الشعورية.
في  اإلنسان  يستعملها  إدراكية  قدرة  أنه   •

إدراك ذاته وإدراك الوجود من حوله.
دميومتها،  في  واألشياء  للذات  إدراك  أنه   •
واملستقبل  واملاضي  احلاضر  على  انفتاح  فهو 

)برغسون(.

معاني  وأبرز  احلضارة:  مفهوم   •
احلضارة اللغوية: 

اإلقامة في احلضر قال الَقَطاِمي:
ومن تكن احلضارة أعجبته

فأيَّ رجال بادية ترانا
قال  املغيب�  نقيض  �احلضور  من  وهي 
الواحد  األصل  أن  �والتحقيق  التحقيق:  صاحب 
احلالة  أي  املغيب؛  يقابل  ما  هو  املادة  هذه  في 

املتحصلة املستِقّرة بعد القدوم إلى شيء�.
وقد تطور معناها إلى معنى قدحي عند ابن 
خلدون؛ إذ جعل �احلضارة غاية العمران ونهاية 
مظاهر  إنها  أي  بفساده�  مؤذنة  وأنها  لعمره 
بعد  املجتمع  عليها  يقبل  التي  والتنعم  الترف 
إقبال الدنيا عليه فتهلكه. قال مفصال فيها القول:
�واحلضارة إمنا هي تفنن في الترف وإحكام 
من  ومذاهبه  وجوهه  في  املستعملة  الصنائع 
واألبنية  والفرش  واملباني  واملالبس  املطابخ 
منها  واحد  فلكل  وأحواله،  املنزل  عوائد  وسائر 
به  تختص  فيه  والتأنق  استجادته  في  صنائع 
ويتلو بعضها بعضًا، وتتكثر باختالف ما تنزع 
إليه النفوس من الشهوات واملالذ والتنعم بأحوال 
طور  فصار  العوائد.  من  به  تتلون  وما  الترف، 
ضرورة،  البداوة  طور  يتبع  الفلك  في  احلضارة 

لضرورة تبعية الرفه للملك.�
مفهومان  فلها  احلاضر  العصر  في  أما 

مدحيان بارزان:

- أوهلما: أنها جملة مظاهر التقدم املادي 
واملعنوي التي يعرفها مجتمع من املجتمعات 

مراحل  من  سامية  �مرحلة  أنها  ثانيهما:   -
الهمجية  ملرحلة  املقابلة  اإلنساني  التطور 
والتوحش� واالستعماالن معا وافدان من الغرب، 

حسب رؤية الغرب. 
ترجمة  هو  إمنا  احلضارة  ومصطلح 

ملفهومهما معا، دون تعريب أو أسلمة.

احلضاري: الوعي  • مفهوم 
الوعي  مصطلح  من  وصفي  مركب  وهو 
باملفهوم األول، ووصف �احلضاري� من مصطلح 
احلضارة باملفهوم الثاني. أي إنه مجموع الفقه 
الذي ينبغي أن يكون للشخص عن ذاته ومحيطه 

املستقبل  إنتاج  اجتاه  في  الشامل،  مبفهومهما 
وللبشرية  وألمته  له  الشامل،  مبفهومه  األفضل 

جمعاء. 
الفقه،  بعض  يخرج  الفقه�  فبـ�مجموع   -

ويخرج ما لم يصل من الفهم إلى درجة الفقه.
- وبـ�ينبغي أن يكون� يخرج ما هو  كائن مما 

لم يصل إلى درجة ما ينبغي أن يكون. 
الذات  تخرج  الشامل�  وبـ�مفهومهما   -
واجلزئي.  اخلاص  واحمليط  واجلزئية،  اخلاصة 
على  أفقيا،  واملكان  عموديا،  الزمان  ويدخل 

امتدادهما.
- وبـ�في اجتاه إنتاج� يخرج العلم الهائم غير 

القاصد، والفقه الساكن غير احملّرك.
له  الشامل  مبفهومه  األفضل  وبـ�املستقبل   -
نظر قصير،  كل  يخرج  وللبشرية جمعاء�  وألمته 

أو مصلحي، أو جزئي. 
احلضاري  الواعي  تأثر  ذلك  مع  ويبقى 
واملعايير  ينطلق،  منها  التي  بالرؤية  ضرورًة 
التي  واملفاهيم  غيره،  من  األفضل  يزن  بها  التي 
للذات واحمليط  العامة  الكليات واملكونات  له عن 

واملستقبل األفضل.
هذا، ومجال حترك هذا املصطلح بهذا املفهوم 
هو مجال الفكر اإلصالحي، مبا له من استيعاب 
وتوظيف للمعطيات التاريخية والواقعية، زمانيا 

ومكانيا ويشريا، من أجل صنع املستقبل 
املوجود  من  مستفيدا  األمثل، 

ومن  احلدود،  أقصى  إلى 
حد  أقصى  إلى  املمكن 

ممكن.
– بأنه  ذلك   
مصطلح  وهو 
من  مركب 
ينبغي  شقني- 
على  يكون  أن 
مكونا  األقل 
عنصرين  من 

كبيرين:
عنصر   -  1

ع  ضو ملو ا / ة د ملا ا
للذات  إدراك  هي  التي 

دميومتها  في  واألشياء 
برغسون  تعريف  حسب 

للوعي.
رسم  هو  الذي  الوصف/الهدف  عنصر   -  2
ملالمح مستقبل شامل أمثل ميثل »مرحلة سامية 
التعريف  حسب  اإلنساني«  التطور  مراحل  من 
القيمي للحضارة/الوصف، ال للحضارة/املظاهر 

التي يتجلى فيها الوصف.
موقع  املفهوم  لهذا  يكون  أن  واملفروض 
يحدد  واحلضارة،  الوعي  أنساق  أو  نسق  في 
كانت-  -إن  وضمائمه  وعالئقه،  خصائصه 
به.  غيره  وفهم  بغيره،  فهمه  وييسر  وقضاياه، 

ولكن ذلك ومثله ال يستطاع:
 في غيبة حل معضلة النص، باإلعداد العلمي 

الشامل للنص.
باإلعداد  املصطلح،  معضلة  حل  غيبة  وفي 

العلمي الشامل للمصطلح، 
باإلعداد  املنهج،  معضلة  حل  غيبة  وفي 

العلمي الشامل للمنهج.

املصطلح  إشكاالت  الثالثة:  النظرة 
واملفهوم.

احلضاري  الوعي  في  نظرات  كانت  تلكم 
مصطلحا ومفهوما.

فماذا تثير تلك النظرات من إشكاالت ؟
بعض  تقدمي  من  البد  السؤال  عن  للجواب 

املقدمات املمهدات:

املقدمة األوىل: في أن املصطلح األصيل، 
أولى في االستعمال من املصطلح الدخيل أو الذي 
يحتاج إلى تأصيل؛ ذلك بأنه ميثل استمرار الذات، 
التواصل  ويسهل  التراث،  مع  القطيعة  ومينع 
واحلوار بلغة الذات، وميكن ملصطلحات ومفاهيم 
الذات، ويجعل اخلطاب يتغلغل، والرسالة تبلغ، 
إلى أعماق الذات، في أقل األوقات وبأقل النفقات.

اجلاهز  املفهوم  أن  في  الثانية:  املقدمة 

الذي  املفهوم  من  عليه  اإلحالة  في  أولى  البناء، 
يحتاج إلى بناء أو إعادة بناء؛ ذلك بأن الطاقة في 
واإلحالة  والتمكني،  الترويج  في  تصرف  اجلاهز 
يحتاج  الذي  أما  محدد.  معلوم  على  إحالة  عليه 
إلى  أوال  ينصرف  فيه  اجلهد  فأغلب  بناء،  إلى 
إعطائه حق الوجود. وفي ذلك ما فيه من ضياع 
الطاقة والوقت واجلهد، السيما في مجاٍل رصيُد 

األمة املفهومي فيه ليس بهني.

القرآن،  أمة  األمة  أن  في  الثالثة:  املقدمة 
فال جتمعها وال حتركها مصطلحات كمصطلحات 
القرآن، ذلك بأن األمة صنعت بالقرآن؛ عرفت ربها 
دينها  وتعلمت  بالقرآن،  نبيها  بالقرآن، وصدقت 
من القرآن، وعرفت الدنيا واآلخرة بالقرآن، وكونت 
رؤيتها ومنهاجها بالقرآن؛ به قامت، وعليه قامت، 
وله قامت. هو الذي أمدها بأصول املصطلحات، 
وهو الذي بنى لها مفاهيم تلك املصطلحات. فال 
يجوز ملن حمل هم اإلصالح والبعث في األمة، أن 
غير  في  املفهومي  أو  املصطلحي  الهدى  يلتمس 

عالم القرآن الذي هو أصل أصول اإلصالح.
طبيعة  ذو  لقرآنيته،  القرآني،  املصطلح  إن 

جامعة. 
طبيعة  ذو  لقرآنيته،  القرآني،  املفهوم  وإن 

منهضة.
فالقرآَن القرآَن يا أهل اإلصالح !!

أن  في  الرابعة:  املقدمة 
غموض املصطلح واضطراب 
وصول  مينع  املفهوم، 
إلى  بدقة  الرسالة 
اخلاصة من األمة بله 
األمر  وهذا  العامة. 
في غاية الوضوح. 

على  ولذلك 
املتصدين لإلصالح 
تعالى  الله  -بارك 
أن  جهودهم-  في 
الالفتات  يرفعوا 
الواضحة،  الدقيقة 
األمة  يخاطبوا  وان 
وعيه  عليها  يسهل  مبا 
املجهود  كثر  وإال  واستيعابه، 

وقل املردود.
وبناء على ما تقدم،

احلضاري  الوعي  يثيرها  التي  فاإلشكاالت 
مصطلحا ومفهوما كثيرة متعددة منها:

1 - أنه غامض غير دقيق في تسميته للمراد 
وإحالته عليه مفردا ومركبا، والسيما حني يوضع 
في سياق بعث األمة، ودفعها للنهوض من جديد: 
بالضبط؟  األمة  من  املراد  بالوعي  املقصود  ما 
املقصود  ما  بالضبط؟  باحلضاري  املقصود  ما 
باملركب منهما؟ ما عالقته بكتاب ربها؟ ما عالقته 
بسنة نبيها؟ ما عالقته بتراثها؟ ما عالقته بآالمها 

احلاضرة؟ ما عالقته بآمالها وتطلعاتها؟ 
أداء  في  يفلح  ال  مصطلح،  أي  املصطلح،  إن 

وظيفته أو وظائفه حتى يدق.
يعني  أن  يجب  مصطلح،  أي  املصطلح،  وإن 

مسماه )أي مفهومه( كما يعني الَعَلم مسماه.
فهل الوعي احلضاري يعني مسماه كما يعني 

الَعَلم مسماه؟
املصطلحي  اجلهاز  عن  غريب  أنه   -  2
األمة  تألف  فلم  ومركبا؛  مفردا  لألمة  واملفهومي 
في  وال  وسنة،  قرآنا  األصل  مصطلحها  في 
العلوم  أصناف  مختلف  في  الفرع  مصطلحها 
له  يقال  شيئا  واملادية،  واإلنسانية  الشرعية 
الوعي،  له  يقال  شيئا  وال  احلضاري«،  »الوعي 
أو احلضارة، باملفهومني اللذين يستعمالن بهما 

اليوم.
القامة  الضخم  وهو  له،  التمكني  إن   -  3
واحلجم، متكني تتأثر به –إن لم نقل تتضرر به- 
مساحات هائلة من اخلريطة املفهومية لألمة؛ ذلك 
ويحيل  املفاهيم،  من  عددا  يبتلع  ألن  قابل  بأنه 
التقاعد،  على  حق  بغير  املصطلحات  من  عددا 
ولكنه في اآلن ذاته غير مرشح ال مصطلحيا وال 

مفهوميا لوراثتها. 
وباملثال يتضح املقال:

الغيورين  العلماء  ألحد  النص  هذا  لنقرأ 
والتمكني  األمة  نهضة  إلى  شوقا  املتعطشني 
بالوعي  املقصود  حتديد  سياق  في  يقول  للدين. 
الوقود احلقيقي حلركة  �الوعي هو   احلضاري: 
العمران التي انطفأت في األمة منذ قرون. والبد 
كل  يدركه  الذي  احلضاري  الوعي  إشعال  من 
مسلم، وينطلق من خالله إلى اإلصالح والتغيير�.

في هذا النص جملتان كبيرتان: 
الوقود  هو  �الوعي�  أن  تقرر  األولى  اجلملة 
األمة  في  انطفأت  التي  العمران  احلقيقي حلركة 

منذ قرون. 
وباستعمال معجم األمة املصطلحي وجهازها 
املفهومي، ال يستطاع فهم املراد من هذه اجلملة، 
وذلك بسبب كلمة »الوعي« التي تتصدر اجلملة، 
ما أسند من  إليها  والتي أسند  وتتصدر احلكم، 
يلتفت  إذ  األمة؛  تاريخ  في  وخطير  كبير  تأثير 
املتلقي من أبناء األمة اليوم وراءه إلى التاريخ فال 
يجد ذكرا لهذا املصطلح الذي فعل كل هذا، والذي 
أمد األمة على مدى قرون بهذه الطاقة العمرانية 
ُيرجع  يفتش،...  ثم  املوروث  في  يفتش  الهائلة؛ 
البصر في األصول والفروع، فينقلب إليه البصر 

خاسئا وهو حسير.
ماذا يصنع لفهم املراد؟

يرجع إلى مخزونه من معجم األمة، فتتسابق 
يْقدمها  اإلسناد،  بذلك  إليه املصطلحات اجلديرة 
ألفاظ  ذاكرته  على  وتتزاحم  اإلميان،  مصطلح 
وأشباهها؛  والقرآن  والوحي  واإلسالم  الدين 
مواضعها،  عن  حق  بغير  الوعي  لفظ  زحزحها 
مصطلح  مكان  بحق،  اإلميان  مصطلح  فيضع 

الوعي بغير حق، فتستقيم له العبارة هكذا: 
�اإلميان هو الوقود احلقيقي حلركة العمران 

 �...
احلقيقي  اإلسناد  إلى  ويطمئن  املراد،  فيفهم 

لإلسناد.
ومثل ذلك ميكن أن يقال عن:

الوعي  إشعال  من  »والبد  الثانية:  اجلملة   
من  وينطلق  مسلم  كل  يدركه  الذي  احلضاري 

خالله إلى االصالح والتغيير«.
الوعي  مصطلح  تعويض  من  البد  أي 

احلضاري مبصطلح اإلميان أو شبهه؛
فاإلميان هو الذي انطفأ قبل ويجب أن يشعل، 
وهو الذي يدركه كل مسلم، وينطلق من خالله 

إلى االصالح والتغيير،
أما الوعي احلضاري فيكاد النسق املفهومي 

املرجعي لألمة يتبرأ منه تبرؤا.

خامتة:
االصطالحي  معجمها  لها  تقدم،  كما  األمة، 

اخلاص: 
فيه املصطلح األصل: مصطلح القرآن والسنة 

البيان. وهذا أساس البنيان.
العلوم  مصطلح  الفرع:  املصطلح  وفيه 
والفنون والصناعات. وهذا، بعد التقومي له على 

هدى األصل، منه تتكون طوابق البنيان.
املصطلح  يستقبل  رتبهما،  على  معا،  وبهما 
الوافد: مصطلح ما جد على األمة مما ليس عندها 
وهو،  والصناعات.  والفنون  العلوم  مختلف  في 
بعد املصادقة على استقامته، فيه بعض التكميل 

للبنيان.
املصطلح  والسيما  اخلاص،  املعجم  ذلكم 
األصل، قد فرطت فيه األمة غاية التفريط؛ فلم تعد 

تفهمه حق الفهم، وال تعمل به حق العمل.
مفهومه  ليتجدد  به،  العناية  جتديد  فوجب 
والعمل به، ويتجدد إعمال مصطلحه بعد إهماله.
ولن ينهض بذلك في األمة إال اجليل الراسخ 
الناسخ، الذي خرج من الظلمات إلى النور، ليخرج 

الناس بإذن ربهم إلى صراط العزيز احلميد.
فهل إلى  ذلك اخلروج أو اإلخراج من سبيل؟

واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات
-------------

)*( األمني العام ملؤسسة البحوث والدراسات 
العلمية )مبدع(.

واملدير املؤسس ملعهد الدراسات املصطلحية.
فاس - املغرب

ملصطلح  ا
األص����������ي����������ل، أول���������ى 

املصطلح  م���ن  االس��ت��ع��م��ال  ف���ي 
الدخيل أو الذي يحتاج إلى تأصيل؛ 

ومينع  ال���ذات،  استمرار  ميثل  بأنه  ذل��ك 
ال��ت��واص��ل  وي��س��ه��ل  ال���ت���راث،  م��ع  القطيعة 
ملصطلحات  ومي��ك��ن  ال���ذات،  بلغة  واحل���وار 

وم���ف���اه���ي���م ال��������ذات، وي���ج���ع���ل اخل���ط���اب 
أعماق  إلى  تبلغ،  والرسالة  يتغلغل، 

الذات، في أقل األوقات وبأقل 
النفقات
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"شرح األسباب العشرة املوجبة حملبة الله 
كما ع��ّده��ا اإلم���ام اب��ن القيم رح��م��ه ال��ل��ه"، هو 
كامل  مصطفى  العزيز  عبد  ألفه  ال��ذي  الكتاب 
في شرح ألسباب ذكرها اإلمام ابن القيم رحمه 
منازل  ب��ن  السالكن  )م���دارج  كتابه:  ف��ي  الله 
إياك نعبد وإياك نستعن(، التي تعد سببا في 

حتصيل محبة الله تعالى.
يقول اإلمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

لها  واملوجبة  للمحبة،  اجلالبة  »األس��ب��اب 
وهي عشرة:

ب��ال��ت��دب��ر والتفهم  ال��ق��رآن  ق����راءة  أح��ده��ا: 
ملعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه 

العبد ويشرحه، ليتفهم مراد صاحبه منه.
ال��ث��ان��ي: ال��ت��ق��رب إل��ى ال��ل��ه ب��ال��ن��واف��ل بعد 
احملبوبية  درجة  إلى  توصله  فإنها  الفرائض، 

بعد احملبة.
باللسان  ح��ال  كل  على  ذك��ره  دوام  الثالث: 
احملبة  من  فنصيبه  واحل��ال،  والعمل  والقلب، 

على قدر نصيبه من هذا الذكر.
الرابع: إيثار محاّبه على محاّبك عند غلبات 
م إلى محاّبه وإن صعب املرتقى. الهوى، والتسُنّ
وصفاته  ألسمائه  القلب  مطالعة  اخلامس: 
هذه  رياض  في  وتقُلّبه  ومعرفتها  ومشاهدتها 
امل��ع��رف��ة. ف��م��ن ع���رف ال��ل��ه ب��أس��م��ائ��ه وصفاته 

وأفعاله أحبه ال محالة.
وآالئ��ه،  وإحسانه  ب��ره  مشاهدة  ال��س��ادس: 
إلى  داع��ي��ة  فإنها  وال��ظ��اه��رة،  الباطنة  ونعمه 

محبته.
القلب  انكسار  أعجبها،  من  وهو  السابع: 
بكليته بن يدي الله تعالى، وليس في التعبير 

عن هذا املعنى غير األسماء والعبارات.
ال��ث��ام��ن: اخل��ل��وة ب��ه وق��ت ال��ن��زول اإلل��ه��ي، 
مل��ن��اج��ات��ه وت����اوة ك��ام��ه، وال���وق���وف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بن يديه، ثم ختم ذلك 

باالستغفار والتوبة.
ال��ت��اس��ع: م��ج��ال��س��ة احمل��ب��ن ال��ص��ادق��ن، 
وال��ت��ق��اط أط��اي��ب ث��م��رات ك��ام��ه��م ك��م��ا ينتقي 
أطايب الثمر، وال تتكلم إال إذا ترجحت مصلحة 
ومنفعة  حلالك،  مزيدا  فيه  أن  وعلمت  الكام، 

لغيرك.
العاشر: مباعدة كل سبب يحول بن القلب 

وبن الله عز وجل.
فمن هذه األسباب العشرة: وصل احملبون 
إلى منازل احملبة. ودخلوا على احلبيب. وماك 
الشأن،  لهذا  ال��روح  استعداد  أم��ران:  كله  ذل��ك 

وانفتاح عن البصيرة، وبالله التوفيق«.
الصحيح  باحلديث  كتابه  الشيخ  افتتح 
الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، 
قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
قال:  الساعة؟  متى  الله  رس��ول  يا  فقال:  وسلم 
الله ورسوله،  قال: حب  للساعة؟«  أعددت  »وما 
قال: »فإنك مع من أحببت« قال أنس: فما فرحنا، 
بعد اإلسام فرحا أشد من قول النبي صلى الله 

عليه وسلم: »فإنك مع من أحببت«.
والتعليق  األسباب  ثم شرع في شرح هذه 
عليها واحدا واحدا، وبدأ بالسبب األول وهو:

وما  ملعانيه  والتفهم  بالتدبر  القرآن  ق��راءة 
العبد  يحفظه  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  كتدبر  ب��ه،  أري���د 

ويشرحه، ليتفهم مراد صاحبه منه.
شرح هذا السبب من خال عناوين فرعية، 
والعقل  القلب  طريق  هي  القرآن  محبة  أولها: 

القرآن  محبة  فجعل  الله.  يحبه  ما  معرفة  إلى 
ما  معرفة  إلى  للولوج  والعقول  القلوب  مفتاح 

يحب الله ويرضاه.
ثم أتبعه باعتبار تدبر القرآن الكرمي وسيلة 

ملعرفة الله ودليا على محبته..
ث���م ذك����ر ج��م��ل��ة م���ن أخ�����اق أه����ل ال���ق���رآن 

ومسؤوليتهم في أسرتهم وداخل مجتمعهم.
ث��م ح��ذر م��ن خ��ط��ورة هجر ال��ق��رآن، وذك��ر 
كتابه  ف��ي  القيم  اب��ن  ع��ن  نقا  الهجر  أن���واع 
)الفوائد(. وختم شرح السبب األول لنيل احملبة 
ببيان منازل املوصولن بالقرآن ودرجاتهم وهم 

يرتقون في جنان اخللد يقرؤون ويرتلون.
بالنوافل  الله  إلى  التقرب  الثاني:  السبب 
ب��ع��د ال���ف���رائ���ض، ف��إن��ه��ا ت��وص��ل��ه إل����ى درج���ة 

احملبوبية بعد احملبة.
ف���ق���ال ف����ي ال����ش����رح: »ال���ق���ائ���م 
بالنوافل  والقائم  بالفرائض محب، 

بعدها محبوب«.
ومعتمده في شرح هذا السبب 
ه��و احل��دي��ث ال��ق��دس��ي ال���ذي فيه: 
)..وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 

إلي مما افترضت عليه،..(.
على  امل��ق��ت��ص��ري��ن  أن  ب���ن  ث���م 
هم  ال��ن��واف��ل  دون  ال��ف��رائ��ض  أداء 
املقتصدون أو هم أصحاب اليمن. 
وأم����ا ال���ذي���ن ي��ت��ق��رب��ون إل����ى ال��ل��ه 
فهم  الفرائض  على  زيادة  بالنوافل 
إلى  املقربون  باخليرات  السابقون 
إل��ي��ه. وقد  ال��ل��ه تعالى احمل��ب��وب��ون 
ذكر الله سبحانه الصنفن؛ احملبن 
واحمل���ب���وب���ن ف���ي س���ورت���ي ف��اط��ر 

والواقعة.
ث���م س����رد ج��م��ل��ة م���ن ال��ن��واف��ل 
وينال  ال��ل��ه  إل��ى  بها  يتقرب  ال��ت��ي 
ب��ه��ا درج���ة احمل��ب��وب��ي��ة، م��ن ع��ب��ادة 
واحلج  واإلنفاق  والصيام  الصاة 

والعمرة..
حال  ك��ل  على  ذك��ره  دوام  الثالث:  السبب 
باللسان والقلب، والعمل واحلال، فنصيبه من 

احملبة على قدر نصيبه من هذا الذكر.
ب���دأ ال��ش��ي��خ ش���رح ه���ذا ال��س��ب��ب باحلديث 
ثم  الله،  عند  الذاكرين  ومنزلة  الذكر  عن فضل 
الذكر، واحلكمة من  أنواع  أتبعهما بجملة من 
ضم الصاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
السبب  هذا  وختم شرح  املأثورة.  األذك��ار  إلى 
الذاكرين  من  العبد  جتعل  التي  األعمال  بذكر 

الله كثيرا.
محاّبك  على  محاّبه  إيثار  ال��راب��ع:  السبب 
وإن  محاّبه  إلى  م  والتسُنّ الهوى،  غلبات  عند 

صعب املرتقى.
ثم  نيلها،  وعامة  اإليثار  منزلة  بذكر  ب��دأ 
أردفها باألمور الثاثة املعينة للعبد على إيثار 
وثانيها  النفس،  هوى  قهر  وأولها  الله  محاب 
مخالفة هوى الناس، وثالثها مدافعة ومجاهدة 

الشيطان وأوليائه.
ألسمائه  القلب  مطالعة  اخلامس:  السبب 
في  وتقُلّبه  ومعرفتها  ومشاهدتها  وصفاته 
بأسمائه  الله  ع��رف  فمن  املعرفة.  ه��ذه  ري��اض 

وصفاته وأفعاله أحبه ال محالة.
الشيخ  ح���اول  السبب  ل��ه��ذا  خ��ال ش��رح��ه 
في  تعالى  ال��ل��ه  ص��ف��ات  معاني  أهمية  إب���راز 
عن  بعيدا  النفوس  في  اإلمي��ان  حقيقة  تثبيت 
تفسير بعض الطوائف اإلسامية لتلك الصفات 
بالتعطيل أو بالتشبيه أو بالتجسيم.. وختمه 
الله  محاب  معرفة  من  بد  ال  أنه  إلى  باإلشارة 

ومبغوضاته بعد معرفته بأسمائه وصفاته..
وإحسانه  ب��ره  مشاهدة  ال��س��ادس:  السبب 
داعية  فإنها  والظاهرة،  الباطنة  وآالئه، ونعمه 

إلى محبته.
بدأ في شرحه لهذا السبب باالستدالل على 
أن عالم الشهادة حافل باألدلة العقلية الداعية 
إلى وجوب احملبة احلقيقية لله تعالى. ثم بن 
ال  الله  نعمة  تعدوا  )وإن  تعالى:  قوله  معاني 
بإشارات  السبب  هذا  شرح  وختم  حتصوها(. 
الله وآياته في نفس اإلنسان  آالء  وأمثلة على 

املوجبة حملبته.
بن  بكليته  القلب  انكسار  السابع:  السبب 
هذا  عن  التعبير  في  وليس  تعالى،  الله  ي��دي 

املعنى غير األسماء والعبارات.
بدأ الشارح أوال بإيراد املعاني التي حتوم 

أقرب  هو  اخلشوع  وأن  )انكسار(  كلمة  ح��ول 
اخلشوع  معاني  بذكر  أردف  ثم  املعاني.  تلك 
محا  الصاة  اعتبار  على  ورك��ز  وتفسيراته، 
ل��ل��خ��ش��وع م��س��ت��دال ب��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: )ق���د اف��ل��ح 
ف��ي صاتهم خاشعون(،  ه��م  ال��ذي��ن  امل��وم��ن��ون 
له.  الوحيد  ليست احملل  أنها  التنبيه على  مع 
الصادق، واخلطوات  درج��ات اخلشوع  ذكر  ثم 

العملية لتحصيله.
السبب ال��ث��ام��ن: اخل��ل��وة ب��ه وق��ت ال��ن��زول 
اإلل���ه���ي، مل��ن��اج��ات��ه وت����اوة ك��ام��ه، وال��وق��وف 
ثم  يديه،  بن  العبودية  ب��أدب  والتأدب  بالقلب 

ختم ذلك باالستغفار والتوبة.
ملاذا  السبب بسؤال:  الشيخ شرح هذا  بدأ 
كان هذا السبب من أبلغ األسباب الدالة احملبة 

احلقيقية؟!
وأعقب هذا التساؤل بوصف أهل األسحار 
ُجُنوُبُهْم  )َتَتَجاَفى  عز وجل:  قوله  في  مبا جاء 
ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا(، وأنهم  َعِن امْلََضاِجِع َيْدُعوَن َربَّ
بسبب جتافيهم عن فراش النوم، وقيامهم بن 
يدي البارئ تعالى استحقوا أن يكونوا أشرف 

أهل احملبة. 
السبب التاسع: مجالسة احملبن الصادقن، 
والتقاط أطايب ثمرات كامهم كما ينتقي أطايب 
الثمر، وال تتكلم إال إذا ترجحت مصلحة الكام، 

وعلمت أن فيه مزيدا حلالك، ومنفعة لغيرك.
في بداية شرحه لهذا السبب تساءل الشيخ 
عن أسباب وجوب محبة الله تعالى للمتحابن 
ف��ي��ه، وع��ن اخل��ص��ال امل��ط��ل��وب وج��وده��ا فيمن 

ُيختار للصحبة واحملبة، ثم ذكر منافع مجالسة 
الصادقن احملبن، وأن خير تلك املجالس هي 
على  ينبغي  التي  وال��ذك��ر  العلم  أه��ل  مجالس 
في  ك��ان  كلما  بالصمت  فيها  االل��ت��زام  املسلم 
إذا كان في  الكام  الصمت مصلحة، وض��رورة 

الكام خير ومنفعة.
السبب العاشر: مباعدة كل سبب يحول بن 

القلب وبن الله عز وجل.
لهذا السبب كله يحوم حول  ومدار شرحه 
ضرورة احلفاظ على سامة القلب، ثم وما قيل 
املفضية  واألس��ب��اب  السليم،  القلب  حقيقة  في 
األصول  على  دائر  ومعظمها  القلب  مرض  إلى 
واإلحل����اد  اإلش�����راك  وه���ي  للمعاصي  ال��ث��اث��ة 
ثم  وس��ل��م.  عليه  الله  صلى  ال��رس��ول  ومخالفة 
ذكر الطرق األربعة للوقوف على عيوب النفس، 
بعيوب  بصيٍر  شيٍخ  يدي  بن  املجالسة  وه��ي: 
النفس وُطرق عاجها. ومصاحبة صديق بصير 
إليه  أف��ع��ال��ه وأح��وال��ه وي��ه��دي  ي��اح��ظ  متدين 
عيوبه. ومعرفَة عيوِب نفِسه من ألسنِة أعدائه، 
وم��خ��ال��ط��ة ال��ن��اس. وخ��ت��م ش���رح ه���ذا السبب 
بوسائل احلفاظ على سامة القلب، والوسائل 

التي ُتعَرف بها سامته.
عبر  الشيخ  ذك���ره  م��ا  جلملة  ملخص  ه��ذا 
صفحات الكتاب التي بلغت 167 صفحة، وهو 
الكتاب  ق����راءة  ع��ن  يغني  ال  ملخص  ش��ك  ب��ا 
احتوته  م��ا  أله��م  مجملة  ص���ورة  يعطي  ول��ك��ن 
واألهم  واملعاني.  العبارات  من  الصفحات  تلك 
من الكتاب كله ومن تلك األسباب وشرحها، هو 
متثلها في حياتنا اليومية وفي أفعالنا وأقوالنا 
ننال  حتى  وعاقاتنا..  ومعاماتنا  ومجالسنا 
محبة ال��ل��ه وي��ح��ق علينا ق��ول رب��ن��ا ع��ز وج��ل: 
)يحبهم ويحبونه(، فإذا أحبنا الله كان سمعنا 
الذي نسمع به، وبصرنا الذي نبصر به، ويدنا 
التي نبطش بها، ورجلنا التي منشي بها، وإن 
سألناه أعطانا وأجابنا، ولئن استعذناه أعاذنا 

وحمانا..
---------------

مدارج السالكن بن منازل إياك نعبد وإياك 
نستعن البن قيم اجلوزية 18،19/3.

 رواه البخاري ومسلم واللفظ له، في كتاب 
أحب،  من  مع  املرء  باب  واآلداب،  والصلة  البر 

ح:2639-163.
 ق���ال: »ه��ج��ر ال��ق��رآن أن����واع أح��ده��ا هجر 
والثاني  إليه.  واإلص��غ��اء  به  واإلمي���ان  سماعه 
هجر العمل به والوقوف عند حاله وحرامه وإن 
قرأه وآمن به. والثالث هجر حتكيمه والتحاكم 
إليه في أص��ول الدين وف��روع��ه. وال��راب��ع هجر 
منه.  به  املتكلم  أراد  ما  وتفهمه ومعرفة  تدبره 
في  به  وال��ت��داوي  االستشفاء  هجر  واخل��ام��س 
شفاء  فيطلب  وأدوائ��ه��ا  القلب  أم��راض  جميع 

دائه من غيره«.
بتصرف من كتاب الفوائد ص:82.

 ص��ح��ي��ح ال��ب��خ��اري، ك��ت��اب ال���رق���اق، ب��اب 
التواضع، ح: 6502.

 قوله تعالى: )َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق 
اْلَكِبيُر(،  اْلَفْضُل  ُهَو  َذِل��َك  ِه  اللَّ ِب��ِإْذِن  ْيَراِت  ِباخْلَ

فاطر/32.
 قوله تعالى: )َوَأْصَحاُب اْلَيِمِن َما َأْصَحاُب 
��اِب��ُق��وَن  )َوال��سَّ وق��ول��ه:  الواقعة/27.  اْل��َي��ِم��ِن(، 

ُبوَن( الواقعة/10،11. اِبُقوَن ُأوَلِئَك امْلَُقرَّ السَّ
 إبراهيم/34.

 املومنون/1،2.
 السجدة/16.

 املائدة/54.

ذ. عبد الرفيع حجاري

تعالى  الله  حملبة  املوجبة  العشرة  األسباب  شرح 
كما عّدها اإلمام ابن القيم رحمه الله

العدد 454قراءة في كتاب 07 جمادى الثانية 1437هـ  املوافق, 17 مارس  2016م
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تطمح لصعود  ب��ل��دن��ا  ف��ي  امل����رأة  م��ازال��ت 
بحقوقها  م��ط��ال��ب��ة  وال���ت���أل���ق،  امل��ج��د  م���راق���ي 
لثام  لتجلية  وتكافح  تناضل  حثيثة؛  بصورة 
جنسها،  بنات  وعن  عنها  والتهميش  املعاناة 
وه��و نضال س��ام وم��ش��روع، وق��د ب��دأت حركة 
القضايا  م��ن  قضيتها  ب���أن  م��ؤم��ن��ة  ن��ض��ال��ه��ا 
فيه  تؤثر  العام  االجتماعي  بالنسق  املرتبطة 
الدعوات  بعض  تعالت  ولكن  عليها،  وينعكس 
الرجل  قضية  عن  مبعزل  للمرأة  قضية  لصنع 
واألسرة واألمة، فتدحرجت املطالب من نسائية 
إلى نسوية، والكثير من النساء ال يدركن ما في 
األمر من وأد خلصوصية األمة التي جعلها الله 

خير أمة أخرجت  للناس. 
وسنحاول في هذه األسطر مقاربة املوضوع 
من خالل تتبع مطالبة املرأة املغربية بحقوقها 
م��ذ ك��ان��ت ن��س��ائ��ي��ة إل���ى أن أض��ح��ت ن��س��وي��ة، 

كاشفني بعض مالمح الفكر النسوي وأهدافه.
وقبل الشروع في التحليل والتفصيل وجب 

توضيح مفهومي: النسائية والنسوية.
بها  تقوم  التي  الفعاليات  فالنسائية:هي 
الفلسفي،  الفكري  للبعد  اعتبار  دون  النساء 
ح��ي��ث ال ت��ع��دو ك��ون��ه��ا م��ج��رد ف��ع��ال��ي��ات تقوم 
واجلهل  والقهر  الظلم  من  للتحرر  امل��رأة  بها 
وال��ت��خ��ل��ف، ت����روم ب��ه��ا حت��ق��ي��ق االس��ت��خ��الف 

والنهوض بأمتها.
تعبر  حركة   »Feminism« النسوية  بينما 
عن مضمون فلسفي وفكري؛ترفض ربط اخلبرة 
عن  ت��ص��ورا  وت��ق��دم  ال��رج��ل،  بخبرة  اإلنسانية 
مناهضة  امل��رأة،  نظر  األشياء من خالل وجهة 
ومحاولة  العالم،  على  ال��واح��د  القطب  هيمنة 
ال��ذك��وري��ة عبر  ال��ن��زاع��ات  إص���الح م��ا أفسدته 
وقطبها  االستبدادية،  مبركزيتها  طويلة  قرون 

الواحد الذي هيمن على احلياة.
فهي حركة« تنظر إلى األنثى خارج أي إطار 
اجتماعي، وكأنها كيان قائم بذاته حتى يتحسن 

أداء املرأة في إدارة الصراع مع الرجل«.
فكيف بدأت مطالب املرأة املغربية نسائية 

وحتولت في بعض جتلياتها  إلى النسوية؟
أول معركة ستخاض للمطالبة بحقوق املرأة 
سيحمل لواءها الرجل املتنور بالعلم من أجل 
واألمية،باعتبار  اجلهل  أس��وار  من  إخراجها 
ال��ذات،  عن  للدفاع  الوحيد  السالح  هو  العلم 
خاضها  وق��د  املهضومة،  احل��ق��وق  واس��ت��ع��ادة 
محمد بن احلسن احلجوي  لضمان حق التعليم 
ولكنه  املعارضني،  قبل  من  والق��ى صدا  للمرأة 
وضح موقفه وكشف نوايا دعواه في محاضرة 
ألقاها بعنوان:« تعليم الفتيات ال سفور املرأة« 
1934م وبعدما أدركت احلركة الوطنية أهمية 
فيه  يفكر  لم  ال��ذي  البنات  تعليم  أضحى  ذل��ك 
1942م.  س��ن��ة  ال��وط��ن��ي��ني  ل���دى  مطلبا  س��ال��ف��ا 
وكانوا يرون فيه ضرورة حتمية لالنتصار على 
الفتيات  وجلت  املنظور  هذا  ومن  الفرنسيني، 

قاعات الدرس.
بشكل  ال��ب��ن��ات  تعليم  ح��رك��ة  ات��س��ع��ت  ث��م 
جت��اوزن   1945 سنة  منذ  إنهن  حيث  مدهش 
الوطنية،  السلطات  أقرته  الذي  التمدرس  سن 
املرأة  البنات أصبحت  تعليم  وبتصاعد وتيرة 
بحقوقها،  تطالب  وب��دأت  بواقعها،  وعيا  أكثر 
في  ع��ف��وي  بشكل  النسائية  احل��رك��ة  فظهرت 
وتركت  املسلحة،  وامل��ق��اوم��ة  االستعمار  فترة 
امل��رأة من خاللها بصمات واضحة في كل من 
ستفكر  واألطلسية...وبعدها  الريفية  املقاومة 
النساء املغربيات في تشكل تنظيمات للمطالبة 

عن  يعبر  نسائي  خطاب  بحقوقهن.وسينتج 
معاناة املرأة واحتياجاتها.

فظهرت جمعية أخوات الصفا 1947م التي 
اإلصالحية  للنهضة  ام��ت��دادا  نفسها  اعتبرت 
ذلك  ع��ن  اجلمعية  ع��ض��وات  املشرقية،وعبرت 
بقولهن: »لقد كنا ننظر إلى نهضة أخواتنا في 
الشرق وما نحن عليه من تأخر، فنسأل هل نحن 
أقل ذكاء وتربية مما عليه أخواتنا في املشرق«.
وق���د ت��أس��س��ت ه���ذه اجل��م��ع��ي��ة مب��دي��ن��ة ف��اس 
هدفها  كان  1947م   ماي   23 اجلمعة  بتاريخ: 
التكتل حول حقوق املرأة، ودورها في النهوض 
أن  مسجلة  تطورها،  في  واملساهمة  بالبالد، 
عيشة  تعيش  ك��ان��ت  احلماية  ف��ت��رة  ف��ي  امل���رأة 
الوضعية  ه��ذه  مسؤولية  وأرج��ع��ت  ب��دائ��ي��ة، 
الناجتة عن  إلى اجلهل واخل��راف��ات واألوه��ام 
ال��ع��ادات  وإل��ى  دينهم،  ع��ن  املسلمني  ان��ح��راف 
املجتمع  عقلية  ف��ي  حتكمت  ال��ت��ي  والتقاليد 
ره��ني مبشاركتها  امل���رأة  تطور  أن  وأوض��ح��ت 
وعملها إل��ى ج��ان��ب ال��رج��ل ف��ي ك��ل امل��ي��ادي��ن. 
ام��رأة.  لكل  أسمى  هدفا  التعليم  اعتبرت  كما 
وكانت  والنهوض،  للتحرر  وسيلة  خير  فهو 
الوطنية  احل��رك��ة  رواف���د  م��ن  راف���دا  اجلمعية 
التي نادت بنفس املبادئ منذ نشأتها، ومن ثم 
أضحت قضية السفور واحلجاب واردة ضمن 
توجه  ذات  نسوية  جمعية  فهي  اهتماماتها، 
سلفي إصالحي، حيث انتقدت اجلمعية التشدد 
في احلجاب، واعتبرت احلجاب املضروب على 
جادة  عن  املسلمني  انحراف  نتائج  أحد  امل��رأة 
النساء،  إليه تعطيل مواهب  »كما عزت  الدين، 
وج��ع��ل��ه��ن ك��ال��ع��ض��و األش����ل ف��ي ج��س��م األم���ة، 
وطالبت بالتخفيف منه، والعودة به إلى ما كان 
عليه في عصور اإلسالم الزاهرة، جريا على ما 
الكتاب  نصوص  من  املخلصون  العلماء  فهمه 

والسنة«.
ومن القضايا التي شغلت اجلمعية أيضا؛ 
طبيعة ال��ع��الق��ة ب��ني ال��رج��ل امل��غ��رب��ي وامل���رأة، 
أهمية  »فأولتها  اضطرابات  من  تعتريها  وما 
رفعت  ل��ذل��ك  وضبطها،  لتصحيحها  ق��ص��وى 
لترسيم  ال��ع��دل،  وزارة  إل��ى  ملتمسا  اجلمعية 
ح���االت ال����زواج م��ج��ان��ا، ك��م��ا أحل���ت اجلمعية 
على حتديد سن الزواج بالنسبة للفتيات وهو 
تعدد  منع  على  وأحل��ت  عشرة،  السادسة  سن 
الزوجات باعتباره آفة تهدد املجتمع، وتقنينه 

بالشروط التي اشترطها اإلسالم إلباحته«.
دع��ت امل��رأة إل��ى امل��س��اواة التي ال تتنافى 
الفرع  التيار  مع طبائع األشياء، وقد مثل هذا 
1947م،  س��ن��ة  االس���ت���ق���الل  ال��ن��س��ائ��ي حل����زب 
انطالقا من قناعاته الراسخة بدور املرأة املهم 
في تشكيل عقلية جديدة في املغرب، معتبرا أن 
»من حق املرأة أن تتساوى مع الرجل املساواة 
م��ع ط��ب��ائ��ع األش���ي���اء، ول��ذل��ك  ال��ت��ي ال تتنافى 
باخلدمة  العام  الصالح  في  تشارك  أن  ميكنها 
مركز  ت��ش��غ��ل  أن  ميكنها  واإلرش������اد،  وال��ف��ك��ر 
العمل االجتماعي واالقتصادي والسياسي في 

اجلماعة وفي الدولة«.
وق���د خ��اض��ت ال��ن��س��اء ف���ي ال���ف���رع ن��ض��اال 
العالي بجامعة  السلك  فتح  أجل  مستميتا من 
القرويني في وجه النساء، وقد شكل هذا احلدث 
ثورة رمزية في حد ذاته، خاصة واألمر يتعلق 
ال��ع��ل��وم الشريعة  ل��ت��دري��س  مب��ؤس��س��ة ع��ري��ق��ة 

املقتصرة على الرجال فقط. 
وحت��ق��ق��ت ب��ف��ض��ل ج��ه��وده��ن ال��ع��دي��د من 
وإسعاف  األم��ي��ة  مبحاربة  »وذل���ك  املكتسبات 
متابعة  على  ومعاونتهن  واليتيمات  الفقيرات 
لكسوتهن  ل��ه��ن  م��ن��ح  وت��خ��ص��ي��ص  دروس���ه���ن 

وإطعامهن«.

الوعي  مستوى  من  الرفع  في  كما ساهمن 
ال��وط��ن��ي، وم���ن م��س��ت��وى م��ش��ارك��ة امل����رأة في 
ديسمبر  في  أعلنت  حينما  السياسي  النضال 
النقابي  اغتيال  على  »احتجاجا  عاما  إضرابا 
امل���رح���وم »ف���رح���ات ح��ش��اد« وت��رت��ب ع��ل��ى ذل��ك 
على  وم��دن��ي��ني  عسكريني  الفرنسيني  ه��ج��وم 
بالدار  الشعبية  األح��ي��اء  ف��ي  املغاربة  العمال 
البيضاء. وخرجت العاملة املراكشية تسهم في 
الشعب  حرية  عن  إخوانها  مع  وتدافع  الكفاح 
في التعبير عن عواطفه ضد الظالم والظاملني، 
وقد استشهدت منهن سيدات اختلط دمهن بدم 
املكافحني األبطال نشدانا لالستقالل املغصوب 

ودفاعا عن احلرية املقدسة«.
في  املغربية  النسائية  احلركة  حققت  لقد 
الفترة مكتسبات كثيرة معتمدة املرجعية  هذه 
ولدعم  الجتهاداتها  سندا  اإلسالمية  الدينية 
م��ش��روع��ه��ا، األم���ر ال���ذي جعلها ف��ي غ��ن��ى عن 
النضال  ومسألة  التماثلية،  باملساواة  املطالبة 
من أجل حقوق املرأة املستهدفة لكونها امرأة، 
عن  اإلش���ك���االت،  ه��ذه  ط��رح  ع��ن  استغنت  فقد 
وعي منها بكونها محسومة لصالح املرأة منذ 
أمد بعيد إذا متسكت بدينها، كما عمل  صدق 
انتماء املرأة الوطني، وكفاحها من أجل حترير 
كل  تفجير  على  الغاشم،  املستعمر  من  وطنها 
بناء  جت��اه  ك��ام��ل  ب��إخ��الص  لتتحرك  طاقاتها 

املغرب اجلديد.
وسيخبو وميض هذه احملفزات من خلفية 
الفعاليات النسوية القادمة وستتغير القناعات 
وآليات العمل مما سيؤثر على مسار احلركات 

النسوية وعلى خطابها كما سيبدو الحقا.
الفكر النسوي: أرضيته اخلصبة حداثية

ولدت النسوية في رحم احلداثة والزمتها، 
بحيث تغذت من نواتها الفكرية، وحاولت الدفع 
غاياته  إلى  والسياسي  املجتمعي  مبشروعها 
التحرر  املساواة،  الفرد،  )استقاللية  القصوى 
من التقليد، العقل النقدي، محاربة التمييز بكل 

أشكاله، احلرية، الدميقراطية، املواطنة، الخ(.
املغربي  النسوي  الفكر  بدايات  تتبع  ولعل 
التنصيرية  الشفهية  ال��دع��وات  تأثير  يكشف 
ع��ل��ى امل��غ��رب��ي��ات م���ن خ���الل ن��ش��اط»ال��ب��ع��ث��ات 
املذهب  لنشر  خ��اص��ة  بصفة  البروتستانتية 
وم��ن  ب��امل��غ��رب...  وللتنصير  البروتستانتي 
أمثلته بعض احملاوالت التي ظهرت في مدينة 
بالرباط  ف��اس... فنجد مثال  الرباط وأيضا في 
املتوجهات  للنساء  تتعرضن  الراهبات  كانت 
تنصيرهن  ب��ال��ع��ل��و، وحت���اول���ن  ال��ق��ب��ور  إل���ى 
إليهن.  املسيحية  امل��ع��ت��ق��دات  بعض  وإدخ����ال 
وأيضا من األفكار التي حاول األجانب إدخالها 
محاولة  غريبا-  األم��ر  يبدو  –وقد  املغرب  إلى 
إدخ���ال ف��ك��رة احل��ري��ة إل��ى ال��ن��س��اء املغربيات 
19، وال��وث��ائ��ق تتحدث ع��ن اتصال  ال��ق��رن  ف��ي 
على  إفسادهن  وع��ن  باملغربيات،  األوروب��ي��ات 
أزواجهن باحلرية ونحوها... وجدت الناصري 
بدوره يتحدث عن الفكرة عن محاولة ممارسة 
أو إدخال فكرة احلرية إلى النساء املغربيات«. 
بإصدار  احلرية  إل��ى  ال��دع��اوى  ه��ذه  وتبلورت 
ملتابعة  ق�����رارات  ال��ف��رن��س��ي��ة  احل��م��اي��ة  إدارة 
ب��رام��ج��ه��ا إلدم����اج ال��ف��ت��ي��ات امل��س��ل��م��ات ضمن 
املنجزة  التجربة  معتمدة  التعليمي  مخططها 
في اجلزائر،وقوبلت من قبل الوطنيني بالرفض.
نساء  احتاد  ظهر  األربعينيات  مطلع  وفي 
آن��ذاك،  الشيوعي  احل��زب  أسسه  ال��ذي  املغرب 
ربط  مخالف حيث  قاعدة تصور  على  قام  وقد 
حترير املرأة  وحترير املجتمع بنشاط سياسي، 
م��ن خ��الل حتفيز  يعلن طابعه اخل��ي��ري  وك��ان 
بخلق  االجتماعي  العمل  في  لالنخراط  النساء 

واملخيمات  األط��ف��ال  وري���اض  احل��ض��ان��ة  دور 
ملساعدة احملتاجني.

الحقة  مرحلة  في  النسوي  الفكر  تبلور  ثم 
كمشروع مجتمعي وسياسي اعتمد استراتيجية 
لتسريع  التحديثي  السياق  تناقضات  تفجير 
احمللي/القانون  القانون  تناقضات  وتيرته: 
املعتمدة/ القوانني  بني  التناقضات  ال��دول��ي، 
الديني  اخل��ط��اب  تناقضات  ال��ن��اس،  تطلعات 
الديني اإلصالحي. فتمخض  املتشدد/اخلطاب 
كنتاج على ذلك وحتول خطاب املرأة إلى خطاب 
في  وذل��ك  نسائية،  بأقالم  حقوقها  عن  دفاعي 
تناغم مع االتفاقيات الدولّية واملواثيق العاملّية 
مناهضتها  إط��ار  ف��ي  امل���رأة  ع��ن  نافحت  التي 
لكافة أشكال الّتمييز واالستبداد املسّلط عليها

خطابه  احلداثي  النسوي  التيار  واستمد 
ومثله العليا من النموذج الغربي »مضفيا عليه 
للتخلف  مقياسا  إي��اه  متخذا  العلموية،  سمة 
الالمشروطة،  تبعيته  بذلك  ومعلنا  والتقدم، 
ف���ع���ادة م���ا ي��ن��اق��ش م���وض���وع امل�����رأة بوصفه 
صراعا بني الصورة التقليدية للمرأة والصورة 
العصرية، أو بني )الصورة السلفية( و)الصورة 
امل��ت��ح��ررة(، أو ب��ني امل����رأة/ ال��ت��راث، وامل���رأة/ 

احلداثة«.
وميكن أن منيز بني اجتاهني في هذا التيار: 
راديكالي حداثي نسوي: وهو  1 - اجت��اه 
إال عن  يتأتى  ال  امل���رأة  أن حترير  ي��رى  اجت��اه 

طريق:
- احلداثة القائمة على العقالنية التي حتتم 
القانون  وتخليص  الديني.  الفكر  مع  القطيعة 
إلى  بالنظر  مطلق،  بشكل  الدينية  املصادر  من 
امل��رأة  دون��ي��ة  تكرس  الدينية  النصوص  ك��ون 

وتفوق الرجل.
ما هو  كل  املتحرر من  املجتمعي  الوعي   -
كآلية  احلداثي  االجتهاد  إلى  واللجوء  مقدس. 
الدينية، وحترير  املنظومة  أسس  على  للتأثير 
ونفي  األبيسية  الفقه  مرجعيات  من  االجتهاد 

وجود نصوص قطعية الداللة.
- التخلص من األسرة البطريكية الواسعة 
ذات السلطة والتراتبية الصارمة التي تقصي 
األسرة  نحو  عليهن،  احلجر  ومت��ارس  النساء 

النووية املساواتية.
- تغيير القوانني الداخلية في اجتاه إقرار 
توزيع  وإع��ادة  النوع  عالقات  املساواة.ومنها 
السلطة في اخللية األسرية.ومفاد هذه النظرية 
)ال��ن��وع(؛  أو  )ب��اجل��ن��در(  عليها  اصطلح  التي 
االختالف  ح��ول  ال��ذي  هو  األبيسي  النظام  أن 
اجل��ن��س��ي ب���ني األن���ث���ى وال���ذك���ر إل����ى ت��رات��ب 
البيولوجي  بني  االرت��ب��اط  فك  وينبغي  نوعي، 
واألن��وث��ة  ال��ذك��ورة  أن  واالج��ت��م��اع��ي، مبعنى؛ 
أدنى  اجتماعيا  موقعا  ذاتهما  في  حت��ددان  ال 
قارة  منطية  أدوار  إلى  تفضيان  وال  أعلى،  أو 
للرجل وللمرأة؛ وبالتالي ميكن إحداث تغييرات 
اجت��اه  ف��ي  للنوعني  االجتماعية  األدوار  ف��ي 
األنثوية  بها  ن���ادت  األف��ك��ار  وه���ذه  امل���س���اواة. 
نادت  حيث  الغربية،  النوعية  أو  الراديكالية 
ما  أو  النوع  عالقة  وسيادة  املطلقة  باملساواة 

.»Genderization of society« يسمى
- التأكيد على مطلب املساواة بني اجلنسني 
امل��س��اواة في  امل��ي��ادي��ن وم��ن بينها  ف��ي جميع 

اإلرث.
2 - اجتاه حداثي نسوي: يتبنى أصحابه 
خطابا يعتمد على حقوق اإلنسان الواردة في 
املواثيق الدولية كمرجعية أساسية. ولكن دون 

رفض املرجعية الدينية، ويدعو إلى:

ملف  املرأة  املغربية  قضايا  ومستجدات
دة. رجاء عبيد

تتمة
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ستؤدي  ال��ص��ع��داء..  تنفست 
م����ا ف����ي ذم���ت���ه���ا م����ن دْي������ن ث��ق��ي��ل 

للمصحة ..
ح���م���دت ال����ل����ه، س���ت���ع���ود إل���ى 
ال���ب���ي���ت رف���ق���ة أم����ه����ا.. ك����ل غ���ال 

رخيص إال هي..
حني هرعت بها إلى مصحة.. 
أجمع األطباء على ضرورة إجراء 

عملية  جراحية مستعجلة..
رصيدها  ال��ب��ن��ك  م��ن  سحبت 
امل�������ت�������واض�������ع.. اق�����ت�����رض�����ت م���ن 

صديقاتها ومعارفها..
ت�����وج�����ه�����ت ن�����ح�����و امل����ص����ح����ة 

لتسديد الفواتير..
نزلت من سيارة أجرة صغيرة 
أم����ام امل��ص��ح��ة.. ف���ي مل���ح ال��ب��ص��ر، 
نارية..  سطا عليها سائق دراجة 
أش��ه��ر ف��ي وج��ه��ه��ا س��ي��ف��ا الم��ع��ا.. 
انتشل منها حقيبة يدها وانطلق 

كالبرق..
اإلداري��ة  ووثائقها  املبلغ  ضاع 
الهامة وهاتفها ومفاتيح البيت...

هول  م��ن  مكانها  ف��ي  ج��م��دت 
الصدمة...

ت���وج���ه���ت إل�����ى أق������رب م��خ��ف��ر 
ش���رط���ة.. س��ئ��ل��ت ع���ن ال���س���ارق.. 

تأتأت:
ي���رت���دي خ�����وذة على  ك����ان   -
رأس���ه وي��ض��ع ن��ظ��ارت��ني س��وداوي��ن 

على عينيه...
عّقب شرطي: »يا بنتي نريد 
أوص�����اف�����ه.. س���ائ���ق���و ال����دراج����ات 
ال���ن���اري���ة ك���ْث���ر، وك��ل��ه��م ي���رت���دون 
اخل���وذات وال��ن��ظ��ارات ال��س��وداء.. 
أن�����ت خ���ام���س ض��ح��ي��ة ف����ي ه���ذا 
نفسه  التصريح  تكررين  اليوم.. 
الذي ذكره الضحايا اآلخرون..!«
ت��س��ل��م��ت ش����ه����ادة »ض����ي����اع«.. 
من  رعبا  ترتعد  اخلطى..  جتتر 
ك��ل م����اّر ف��ي ال���ش���ارع.. ت��ت��س��اءل: 
رب���اه ك��ي��ف ل��ي اخل����روج م��ن ه��ذه 

الورطة؟!

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم:

و مـضـــــــــة

شهادة »ضياع«!

كلكم تبكون املرأة فمن 
قتل املرأة؟ !

من 

أوراق  شاهدة
ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com يحكى أن مالك بن دينار رحمه الله 

الناس  فحدث  يــوم  ذات  للوعظ  جلس 
مبا يرقق قلوبهم، فشرع املستمعون في 
كان  مصحف  عن  بحثا  فالتفت  البكاء 
بجانبه فلم يجده فصاح فيهم : ويحكم 
كلكم يبكي فمن سرق املصحف؟ إن هذه 
عميقة  معاني  من  حتمله  مبا  احلكاية 
التي  الظواهر  مــن  الكثير  على  حتيل 
وتشكل  الــعــربــي  للعالم  مــازمــة  غــدت 
التساؤل  إلــى  تدعو  مفصلية  أوجــاعــا 
بينها  ومــن  األوجـــاع  لهذه  اجلناة  عن 

تلك اخلاصة باملرأة. 
ونــحــن نــــرى الــكــل يــتــبــاكــون في 
عزائها تستبد بنا الرغبة في أن نقول 
لهم �ويحكم كلكم تبكون املرأة فمن قتل 

املرأة؟؟�
تــثــيــره  الـــــصـــــدوق  املــــاحــــظ  إن 
التي  لــلــمــرافــعــات  الــزائــفــة  املنطلقات 
يغلب  والتي  وعــرب  غربيون  يتبناها 
عليها  التشريح املعادي لإلسام رأسا 
باملرأة،  األمــر  تعلق  كلما  مواربة  وبا 
فتضيع املرأة  بني األفكار املتاطمة وال 
أبجديات  ينتهجون  راشدين  لها  جتد 
تــقــديــر اإلســــام لــلــمــرأة بــني مــصــدري 
ــكــرمي  اإلســــــام الــعــظــيــمــني الـــقـــرآن ال
أعداء  وهم  الشريفة.  النبوية  والسنة 
االنقاب  حد  بالدين  عاقة  له  ما  لكل 
بالتاريخية  واتهامهما  املصدرين  على 
واخلــصــوصــيــة، وهــنــاك مــن يــبــلــغ به 
عربية  بيئة  مــن  السخرية  حــد  الــعــداء 
فيستعني  البداوة  في  مغرقة  يعتبرها 
الوقائع  وحتى  واجلمال  الرمل  بصور 
علمي  حياد  دون  لينزلها  والنصوص 
رشيد على جغرافية جديدة فتسمح له 

الكاريكاتورية  بالسخرية  تلك  مقارنته 
السوداء من الثوابت فيغرس بذلك في 
ضمائر الناس أن كل أحزان ومصائب 

املرأة من حتت رأس اإلسام .
وألن الناس يحيون ما بني مطرقة 
�املال والبنون� فإنهم ال يفرزون بني غث 
اإلسام  على  الغارات  تلك  من  وصالح 
وسرعان ما تراهم ينخرطون في معارك 
في  وتشريعاته  اإلســام  ضد  بالوكالة 
مجال األسرة، واحلال أن وضعية املرأة 
في دراسات كل املنصفني احملايدين لم 
تكن أكثر مهانة وانكسارا منها في زمن 
العوملة، ومن بني أكبر الفريات في هذا 
الزمن إلصاق تهمة حجر اإلسام على 

املرأة في لباسها السابغ الساتر.
تـــروج كــل وســائــل اإلعــام  فبينما 
الغربي للصدر العاري واجلسد البارز 
حاسر  جــد  شفاف  بلباس  املنعرجات 
التعليقات  فــإن  نفسه  الــعــري  هــو  أو 
املواكبة تتراوح بني اإلعجاب واإلثناء 
وتــعــمــيــم تــلــك الــصــور عــلــى الــقــنــوات 
حملة  في  الصعبة  بالعملة  واحملطات 
سرقة  بغرض  للمرأة  مخجلة  تسليع 
البضائع حتى  وترويج  العوام  جيوب 

املسرطنة منها ..
املعتمة  الــكــوالــيــس  تسكن  بينما 
املستعبدات  الــنــســاء  مــن  الــثــلــة  لتلك 
قصص سقوط درامية ال ينتبه لها أحد 
من املصفقني ألنوثتهن وعريهن، وهناك 
حــكــايــات مــأســاويــة لــعــارضــات أزيـــاء 
وممثات أفام إباحية وقعن في إدمان 
الكحول واملخدرات أو انتحرن أو قتلن 
وأصــحــاب  احلـــرام  �مافيات�  يــد  على 
التخلص منهن  يتم  إذ  املريبة  السلطة 

بعد  حاوتها  استهلكت  علك  كقطعة 
ارتهانهن جواري بقيود .. 

وهــنــاك اعــتــرافــات لــنــســاء غـــادرن 
واالســتــعــراضــيــة حني  اخلــاعــة  درب 
عــرفــن تــفــاصــيــل الــتــعــالــيــم اإلســامــيــة 
للمرأة وقارن بني حياة دغلية هن فيها 
مجرد حيوانات سيرك يروضن لإلبهار، 
التباري  فيها  ليس  إســامــيــة  وحــيــاة 
ــؤمــن وتعمل  ملـــن تــفــن أكــثــربــل ملـــن ت

الصاحلات.
إن محاربة النظام اإلسامي وقص 
أجــنــحــتــه وتــقــلــيــم أظـــافـــره واخــتــاق 
لشغله  واالنفصالية  الهدامة  احلركات 
منظومته  وســرقــة  التنمية  مــهــام  عــن 
األســـريـــة بــحــجــة عـــدم إنــصــاف املـــرأة 
الــغــربــيــة عوضها  املــنــظــومــة  ووضــــع 
هذه  وجــعــل  الــقــح  الــكــمــال  باعتبارها 
املرأة في صلب هذه القولبة هو التسلط 
إذ  بعينها،  والشمولية  والديكتاتورية 
من صلب هذه املنظومة الغربية نفسها 
مصيرها�  تــقــريــر  فــي  الــشــعــوب  �حق 
من  انطاقا  سيرتها  منهج  وتسطير 

خصوصياتها وكفى.
املــوت  حــد  منهكة  فــتــاة  منظر  إن 
ــة بني  فــي مقهى رجــالــي تــركــض نــادل
الــرجــال  مــن  واملتسلطني  املــتــحــرشــني 
ميكانيكية   أو  الــلــيــل،  منتصف  وبــعــد 
حتت سيارة مقرفصة  ومعرضة ألوساخ 
أو  املتفحمة،  الغيار  وقطع  التشحيم 
راقصة باملاهي  تسري عن كل املرضى 
في  عنها  يسري  أحــد  وال  الشهوانيني 
غربتها وامتهانها باسم حرية اجلسد 
واملساواة، هي أشياء غير بريئة متاما، 
على  تبعاتها  عند  املـــرء  يتوقف  حــني 

التي  املـــرأة  ومستقبل  وأنــوثــة  صحة 
تعتبر األمومة والدفء األسري مرساها 

الضروري عاجا أو آجا..
اضطهاده  يفضح  أن  يجب  فمن   
ـــه فـــي الــتــعــامــل  ـــت لــلــمــرأة، وازدواجـــي
ومن  املاركسية  رمــوز  كــان  لقد  معها؟؟ 
بينهم فريدريك اجنلز يرون أن األسرة 
التي  كالعبودية  فيها  املــرأة  وعبودية 
من  العبيد  طبقة  منها  تعاني  كــانــت 
ــاد، فــمــاذا يقول  ــرومــان األســي طــرف ال
العبودية  هــذه  فــي  الــفــاهــمــون اجلـــدد 
الفضاءات  بكل  املــرأة  فيها  ترزح  التي 
وألن  وحسب؟؟  جميلة  دمية  التجارية 
متابعون  يقول  يذكر  بالشيء  الــشــيء 
في  املـــرأة  جلنة  أن  النسائي   للشأن 
اسكندنافية  تتزعمها  املــتــحــدة  األمم 
تؤمن بالزيجات املفتوحة وأن املواثيق 
الدولية اخلاصة باملرأة تقود فلسفتها 
ــات مــتــطــرفــات   ــي نــســاء فــيــهــن نــســوان
وشاذات جنسيا، كما أن صاحبة كتاب 
فيشتريش  كريستا  والعوملة�  �املـــرأة 
ــي كــتــابــهــا الــشــهــيــر بــوضــوح  تــعــري ف
تعيش  أصبحت  التي  العبودية  معالم 
الليبرالي  النظام  ظــل  فــي  املـــرأة  فيها 

�معامل النايك بفيتنام منوذجا�
غدا  وقــد  املنكر  ذا  هــو  وبــالــتــالــي 
مــعــروفــا يــســوقــونــه لــلــعــالــم الــعــربــي، 
ــفــلــســفــتــه يــنــعــتــون  والـــــرافـــــضـــــون ل

بالداعشية واإلرهاب ..
ومع ذلك ال زالوا يبكون حال املرأة 
املـــرأة ويجيبون  قتل  مــن  ويــصــرخــون 

دون أن يطرف لهم جفن: إنه اإلسام.

قانون األسرة  إمكانية إصاح   -
مــن داخــل احلقل  إال  ــك ال يتأتى  وذل
الفكرية،  أدواته  الديني، وباستخدام 
ومن بينها التأويل، وهو إعادة قراءة 
باملنهج  واألخــذ  الدينية،  النصوص 
ـــام،  ــاط األحـــك ــب ــن ـــي اســت الــعــلــمــي ف
وتفسير النصوص وفق ما يقتضيه 
العصر، مادامت أحكام الشريعة التي 
منها  التفصيلية  الــوحــي  بــهــا  نـــزل 
بتحقيق  تطبيقها  يرتبط  والــعــامــة، 
غايات يعبر عنها مبقاصد الشريعة.

- االجتاه نحو االجتهاد املطلق، 
والـــتـــعـــامـــل املـــبـــاشـــر مـــع مــصــدري 
التشريع مع عدم التقيد مبا أجمعت 
عــلــيــه املـــذاهـــب الــفــقــهــيــة الــســابــقــة، 
واســتــحــداث أحــكــام جــديــدة لــم تكن 
ـــاضـــي. وأصــبــحــت  مــطــلــوبــة فـــي امل
ضرورية في الواقع االجتماعي القائم 
تــتــحــقــق مـــن خــالــهــا االســتــمــراريــة 

القانونية بني احلداثة والشريعة.
املنتمني  كانت مواقف بعض  إذا 
باالجتهاد  تطالب  الــتــيــار  هــذا  إلــى 
املطلق، فإن فريقا آخر يدافع بضراوة 
منهجيته  وعــن  املالكي،  املذهب  عن 
املصلحة  عــلــى  املــبــنــيــة  الــعــقــانــيــة 
كــونــه ميثل مكسبا  املــرســلــة، وعــلــى 

تاريخيا بالنسبة جلميع املغاربة.
ــقــد عــمــلــت احلـــركـــة الــنــســويــة  ل
العقلية  إعادة تشكيل  احلداثية على 

الدعوة  خال  من  املغربية  النسائية 
ــتــحــرر واملــــســــاواة، وإعــــادة  إلـــى ال
قــراءة توافق  الشرع  قــراءة نصوص 
النموذج التحرري الغربي باستخدام 
تعتمد  التي  احلداثي  االجتهاد  آلية 

على توظيف العقل.
ومن أبرز أهداف هذه القراءات 

1 - تغيير النظام األســري الذي 
يقهر  ذكــوريــا  طبقيا  نظاما  يصنع 
بتقويض  إال  يــتــم  ال  وهــــذا  املـــــرأة، 
مــفــهــوم األســــرة املـــعـــروف، وإحـــال 

األسرة الدميقراطية محلها.
نـــظـــريـــة نــســويــة  2 - صـــيـــاغـــة 
بني  الــتــمــاثــلــيــة  املـــســـاواة  لتحقيق 
بخلخلة  إال  ذلــك  يتم  وال  اجلنسني، 
واالجتماعية  السيكولوجية  الثنائية 
التقليدية بني الذكر واألنثى، وإيجاد 

بديل عنها.
الضحية  مــفــهــوم  تــكــريــس   -  3
»Victim«، وأن املرأة ضحية لهيمنة 
تبناها  التي  الهيمنة  وهــذه  الرجل، 
وضيعة  تــردي  في  فساهمت  بوعيه 
املـــــرأة، فـــاملـــرأة ضــحــيــة فـــي جميع 

املواقف التي جتمع بينها وبينه.
نـــظـــريـــة )اجلــــنــــدر(  ــنــي  ــب ت  - 4
ــذكــورة  أو)الــــنــــوع(؛ ومــفــادهــا أن ال
واألنوثة ال حتددان في ذاتهما موقعا 
اجتماعيا أدنى أو أعلى، وال تفضيان 
إلى أدوار منطية قارة للرجل وللمرأة؛ 
في  تغييرات  إحــداث  وبالتالي ميكن 

األدوار االجتماعية.

النسوية  احلــركــة  أعلنت  ومــنــه 
كالقوامة  الشريعة  ألحــكــام  رفضها 
واحلــجــاب...الــخ،  والــتــعــدد  واإلرث 
ودعت إلى إعادة قراءة القرآن بهدف 
التقليدية  الــذكــوريــة  ــقــراءة  ال نقض 
التي تتقيد بالفهم احلرفي الظاهري 
ــاتــه  ــاق ســي ـــار  ـــب اعـــت دون  لـــلـــنـــص، 
الــقــراءة  »خــطــأ  لتبيني  الــتــاريــخــيــة، 
وعدم  للقرآن،  »الذكورية«  التقليدية 
مــشــروعــيــة اســتــبــعــاد الــنــســاء من 
ــعــامــة، ومــن  املـــجـــاالت الــديــنــيــة، وال

فضاء الدميقراطية«.
ونزع  للمرأة  اإلنصاف  وحتقيق 
ــأويــات  ــــذي يــكــتــنــف ت اإلجـــحـــاف ال
اســتــحــضــار هــواجــس  الـــقـــرآن دون 

واهتمامات العصور املاضية.
بـــالـــغـــت هـــــذه الـــــقـــــراءة لــلــنــص 
الديني في إخضاعه للنقد التاريخي 
والـــتـــحـــلـــيـــل الـــلـــغـــوي،فـــاعـــتـــبـــرت 
والسنة(  )القرآن  الدينية  النصوص 
ال حتمل تقديسا ذاتيا، فهي تكتسب 
إمنا  والقدسية  بذاتها،  ال  سلطتها 
األرثوذكسي،  اإلميان  عليها  أضفاها 
ولذلك فإن نزع الرؤى األسطورية عن 
مفر  ال  حتمي  أمر  املقدسة  الكتابات 

منه.
- كــمــا اعــتــبــرت الــنــص ظــاهــرة 
للتفكيك  مناهج  لها  اقترحت  ثقافية 
والتأويل.من منطلق أن لغة النص ال 
تتوقف عن توليد املعنى، وأن للقارئ 
زاوية نظر خاصة عند قراءة القرآن، 

اللغة  تــتــحــول  ذلـــك  وعــلــى أســــاس 
بالتأويل إلى معني ال ينضب، ويتأكد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــعــذر الــتــوصــل 
ويبقى  للنص،  النهائي  املعنى  إلــى 
والقناعات  لــأهــواء  خاضع  املعنى 

املتضاربة.

خامتة:
لــقــد عــمــدت املــــرأة إلـــى حتــررهــا 
النص  عــلــى  غضبها  جـــام  وصــبــت 
بني  تفرق  أن  تستطع  ولــم  الشرعي، 
الديني  والــنــص  الــثــقــافــي  ــــوروث  امل
تخلفها  تبعات  األخير  هــذا  فحملت 
إلعمال  دعــواتــهــا  وتعالت  وجهلها، 
وإعــادة  الفهم  فــي  الغربية  املناهج 
القراءة، وكان األولى أن تتسلح بالعلم 
فتسبر  احلصيف  والــعــقــل  الــراســخ 
ومغزاه،  فحواه  لفهم  النص  أغــوار 
ــغــايــة مـــن وجــودهــا  مــســتــحــضــرة ال
لتنهض  لــأرض  وإعمارا  استخافا 
املعول  فهي  اجلسام،  مبسؤولياتها 
عليها في تربية النشء وتسديد رأي 
فتحدو  واملــشــورة،  بالتوجيه  الرجل 
حدو النساء في العهد النبوي مجددة 
التعاقد التازمي الذي عقدته النساء 
الرسول  مع  األولــى  العقبة  بيعة  في 
الوثاق  فكان  وسلم،  عليه  الله  صلى 
املــلــزم رغــبــا ورهــبــا، املــجــدد للعزم، 

واحملدد ملا لها وما عليها.
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طليعتها  العاملون  األمة  علماء  ميثل 
املرموقة، ونخبتها املمتازة التي تقع منها 
موقع القلب النابض، واملرشد األمني الذي 
وموقع  املغاليق،  ويفك  املسالك  يوضح 
يستشعره  ملا  أهله،  يكذب  ال  الذي  الرائد 
األمانة،  وعظم  املسؤولية،  جسامة  من 
وذلك هو مناط ما تكتسبه من حسن تقدير 
واعتبار لدى شرائح املجتمع، يتحول عبر 
من  معتبرا  جزءا  تشكل  رمزية  إلى  الزمن 
أحوال  بها  تنتظم  التي  العليا  املرجعية 
الناس، ويستقيم أمرهم على صعيد متثل 
ضوء  في  أحكامه،  وتطبيق  اإلسالم  قيم 
وال  القيم.  الدين  مقاصد  من  يدركونه  ما 
تزال األمة بخير ما تواتر احترام العلماء 
التي  املنزلة  وإنزالهم  فيها  العاملني 
ألن  واإلجالل،  التبجيل  من  يستحقون 
دعامة  عليه  تقوم  نفسيا  عامال  ميثل  ذلك 
املجتمع،  حلمة  بها  تتقوى  التي  الثقة 
البناء  التفاعل  من  إيجابية  حركة  وتقوم 
ويتقوى  املجتمع  نهضة  به  تتعزز  الذي 
التفاعل  ذلك  بفضل  االجتماعي  نسيجه 
الذي تكون مادته ومحوره ما يقدمه الدين 
من حلول ملشكالت احلياة ونوازلها، ومن 
املتسارع في خضم  إليقاعها  تأطير شامل 
العلماء  والباطل، ميلك  احلق  بني  التدافع 
بفضل  الكاشفة،  وأضواءه  الدقيقة،  آلياته 
في  ورسوخهم  تخصصهم  له  يؤهلهم  ما 
مقاصدها،  في  وغوصهم  الشريعة،  علوم 
وإمساكهم بخيوط الفهم ملفردات أحكامها.  
العلماء  بني  العالقة  اختلت  إذا  أما 
مصداقية  في  االرتياب  بسبب  واملجتمع، 
جدواهم،  بعدم  االعتقاد  أو  وظيفتهم 
وشر  كبير  خلرق  مدخال  يكون  ذلك  فإن 
مستطير، يتمثل في قابلية الناس للدخول 
موجة  وفي  عارمة،  فوضى  في  تدريجيا 
هوجاء عاتية من التفلت من ربقة الدين، أو 
من االرتباط به بخيوط واهية من األوهام 
والتخرصات، التي تنتهي في نهاية املطاف 

إلى دين موهوم قوامه األهواء والظنون. 
وإذا وقع املجتمع في هذا املنزلق، فإن 
من  طائفة  إلى  رأسا  توجه  االتهام  أصبع 
املرجفني الذين يناجزون العلماء الكراهية 
ويجادلون  الدين  يكرهون  ألنهم  والعداء، 
وتشريعات،  أحكام  من  يتضمنه  فيما 
والريادة  بالتصدر  أحق  أنفسهم  ويرون 
املجتمع،  شرائح  من  األضواء  واستقطاب 
التقدم  مفاتيح  ميلكون  أنهم  ويعتقدون 
ما  بفضل  واالزدهار،  النهوض  وأسرار 
يحملونه من أفكار وأطروحات وعقائد، هي 

والدين على طرفي نقيض.
لنفسها  ترى  التي  الطائفة  تلك  إن 
حق  نفسها  وتخول  العلماء،  على  امتيازا 
ومبادراتهم  مواقفهم  وتسفيه  انتقادهم 
النعوت  بأقذع  وقذفهم  بل  وفتاواهم، 
من  مسمومة  بسهام  ورميهم  واالتهامات، 
األكاذيب واالفتراءات، تشكل بصنيعها ذاك 
املجتمع يعرضها  خرقا شنيعا في سفينة 
ألخطار محدقة تتمثل في زرع بذور الشك 
هي  مجتمعية  هيئة  بهيبة  واملساس 

املزالق  يقيها  الذي  األمان  صمام  مبثابة 
واالختالالت.

أسباب  استقراء  حاولنا  ما  إذا  وإننا 
وجدنا  اخلطير،  املنزلق  هذا  في  السقوط 
التقديس  وازع  ضمور  في  متمثال  أبرزها 
على  الناس  اعتياد  بسبب  نفسه،  للدين 
تنتهك،  وهي  بعينها  دينية  أحكام  رؤية 
وحدود معلومة من الدين بالضرورة وهي 
تتعدى وتخترق، فالتجرؤ على علماء الدين 
أحكام  على  للتجرؤ  بالضرورة  تابع  هو 

الدين، وحدود الدين.
إطالق  من  مجتمعنا  في  يجري  ما  إن 
في  لتلغ  الدين  على  املعترضني  ألسنة 
أعراض علماء الدين هو استكمال لسلسلة 
تطبيع  يستهدف  قذر،  ومخطط  صدئة 
املشينة  الظاهرة  هذه  مع  املجتمع  أفراد 
التيه  هاوية  نحو  باالجنراف  تهدده  التي 

والضياع.
العاملني  العلماء  كرامة  مظاهر  من  إن 
في اإلسالم أن جعلهم مأجورين حتى في 
حالة اخلطأ، وإن من شروط هيبة مجتمع 
إلى  االنتساب  بشرف  يحظى  أن  يريد 
اإلسالم أن يذود عن علمائه الذين ميثلون 
وبئس  النافذة.  وطليعته  الناصع  وجهه 
املدمرة،  اخلطط  يحبك  كان  إذا  اإلعالم 
وينصب الفخاخ لإليقاع بالعلماء الشرفاء 
الوطن،  خدمة  في  أعمارهم  أفنوا  الذين 
وتوفير أسباب األمن في ربوعه وأرجائه. 
الذين ال هم لهم إال  وبئس أشباه املثقفني 
في  واالجتار  العكر،  املاء  في  االصطياد 

بضائع مغشوشة كاسدة.
من  بدال  أنه  املفارقات،  عجيب  من  إنه 
املجتمع من اختالالت،  له  ما يتعرض  درء 
وأسباب  السوء  مظاهر  من  وتطهيره 
للمتخصصني  املجال  يفسح  التعفن، 
أرشيف  ذاكرة  في  للنبش  الفنت  زرع  في 
العلماء، بقصد اجتزاء كلمات مبتورة يرام 

بها كيدهم ظلما وعلوا.
ال  املثال  سبيل  على  األولى  يكن  ألم 
واحملاسبة  بالشجب  التوجه  احلصر 
الدعوة  من  جعلت  سابقة  لوزيرة  واملالم، 
املرأة جزءا من رسالتها، حتت  إلى تعرية 
وكأن  بالرجل،  املساواة  هي  زائفة  ذريعة 
بالعري.  معروف  مجتمعنا  في  الرجل 
وتزداد إمعانا في غيها ومطالبها البلهاء، 
والشؤون  األوقاف  وزير  تطالب  عندما 
ملشاطرتها  اخلطباء  بتوظيف  اإلسالمية 
في دعوتها املستهترة بقيم الدين وأحكامه 

املقدسة. 
َنَبَأ  َعَلْيِهْم  �َواْتُل  القائل:  الله  وصدق 
َفَأْتَبَعُه  ِمْنَها  َفانَسَلَخ  آَياِتَنا  آَتْيَناُه  ِذَي  اَلّ
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َعَلْيِه  ِمْل  حَتْ ِإن  اْلَكْلِب  َكَمَثِل  َفَمَثُلُه  َهَواُه 
ِذيَن  ِلَك َمَثُل اْلَقْوِم اَلّ َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث َذّ
ُهْم  َلَعَلّ اْلَقَصَص  َفاْقُصِص  ِبآَياِتَنا  ُبوْا  َكَذّ
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أحيانا يتعذر عىل اإلنسان تذكر املراجع التي 
ما  لكرثة  نظرا  مقااليت،  ألحد  ما  فكرة  استقيت 
ماقرأت، ويف مقايل اليوم كل ما أتذكره أين قرأت 
طوبيا«  »مجيد  املرصي  للقاص  قصرية  قصة  مرة 
وإن  الكويتية،  »العريب«  مجلة  من  ما  عدد  يف 
ال  معناها  فإن  األقصوي،  عنوان  أتذكر  ال  كانت 
تزال عالقة ألزيد من عقدين من الزمن يف ذاكريت، 
تقول القصة أن القصة أن غرابني حطا فوق شجرة 
القمح، من  وجعاليرقبان شاحنات تنهب مخازن 
أحد املراكز التي ترشف عليها وزارة الزراعة والتي 
املرصي  بالصعيد  الفالحني  مساعدة  إىل  تهدف 
وتقدم البذور بأسعار مدعمة، غري أن املسؤولني 
عىل هذه املخازن فضلوا نهبها وبيعها يف السوق 
 ، الزراعة  لوزارة  مزيفة  تقارير  وتقدم  السوداء 
املثري يف هذه القصة هو الحوار الذي بني الغرابني، 

فقد سأل أحدهام اآلخر: 
هل ترى تلك الشاحنات املحملة بالقمح؟

نعم أراها...
أنا وأنت أكلناها

كيف وهي مازالت يف أكياسها
للعامل  األوام��ر  يصدر  الذي  الرجل  أرأيت 

ويدون شيئا ما يف مذكرته؟
نعم رأيته

أنه اآلن يكتب تقريرا بأن ثلث املحصول لهذه 
وسيطلب  الغربان،  أكلته  قد  القمح،  من  السنة 
يف تقريره املزيد من الدعم للقضاء عىل فصيلتنا 

التي عاثث يف املحصول فسادا.
الكثري  تعرفه  الذي  الفساد  من  منوذج  هذا 
وجب  الجيدة،  الحكامة  تنقصها  التي  دولنا  من 
الوطن، والتي تعاقب عليها مسؤولون الهم لهم 
سوى تضخيم أرصدتهم الخاصة عىل حساب قوت 
الشعب، فهناك يف بلدان عربية عدة يولد املولود 
دين،  دوالر  آالف  خمسة  من  أكرث  ذمته  ويف 
واحدة من خريات  بعد حبة  يأكل  مل  الذي  وهو 
الغيب  رحم  يف  نطفة  الزال  من  وهناك  الوطن، 
الحقيقيون، والفرئان السمينة التي نهبت خريات 
الذي  الفساد  حالة  يصف  وهو  املتنبي  شاعرنا 

عاشته أرض الكنانة يف عهد كافور اإلخشيدي:
نامت نواطري مرص عن ثعالبها

فقد بشمن وما تفنى العناقيد
بقصصه  عرف  مرصي  قاص  طوبيا  *مجيد 

الهادفة يف مثانينيات القرن املايض.

غربان وفئران بنبض القلب
ذ:	أحمد	األشهب	
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خرج أزيد من ثالثة ماليني شخص يوم األحد بالرباط 
السياسية  إليها األحزاب  التي دعت  الشعبية  في املسيرة 
باالنزالقات  للتنديد  املدني،  املجتمع  وهيئات  والنقابات 
م��ون حول  ك��ي  ب��ان  املتحدة  ل��أمم  ال��ع��ام  لأمني  اللفظية 

الصحراء املغربية.
وردد املشاركون، رجاال ونساء ومن مختلف األعمار ومن 
مختلف ربوع اململكة، خالل هذه املسيرة الشعبية شعارات 

الصحراء  مغربية  ع��ن  للتعبير 
والتنديد بالتصريحات املغلوطة 
لأمني العام لأمم املتحدة حول 
أج��واء  ف��ي  املغربية،  ال��ص��ح��راء 
م���ن ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة أع����ادت 
إل����ى األذه������ان أج�����واء امل��س��ي��رة 

اخلضراء.
إعالمية  هيئات  ن���ددت  كما 
للمملكة  اجل��ن��وب��ي��ة  ب��األق��ال��ي��م 

بان  املتحدة  األمم  ملنظمة  العام  لأمني  السافر  باالنحياز 
كي مون بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي 

مست مشاعر الشعب املغربي.
وعبرت احلكومة املغربية عن غضبها الكبير من جترد 
ب��ان كي م��ون من حياده خ��الل زي��ارت��ه األخ��ي��رة لتندوف، 
البوليساريو  جبهة  تقيم  حيث  اجل��زائ��ر،  ش��رق  ج��ن��وب 
االنفصالية معسكراتها. واعتبرت أن استعمال األمني العام 
مثل  ملصطلحات  املتحدة  ل��أمم 
"ت��ق��ري��ر امل��ص��ي��ر" و"االح���ت���الل" ال 

ميكن إال وصفه ب"االستفزاز"
وأكدت احلكومة املغربية في 
بالغ أنها تسجل باندهاش كبير 
"االنزالقات اللفظية وفرض األمر 
ال��واق��ع واحمل���اب���اة غ��ي��ر امل��ب��ررة 
لأمني العام األممي بان كي مون 

خالل زيارته األخيرة للمنطقة".

نظم فريق البحث في علم مقارنة 
األدي�����ان ال��ت��اب��ع مل��خ��ت��ب��ر اخل��ط��اب 
واالبداع واملجتمع، امللتقى الوطني 
الباحثني  للطلبة  ال��ث��ان��ي  العلمي 
األدي��ان  مقارنة  "علم  م��وض��وع:  في 
وذلك  وم��ق��ارن��ات"  وقضايا  مفاهيم 
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الثقافة بفاس.
من  جملة  الباحثون  وت���دارس 
ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م ع��ل��م م��ق��ارن��ة 

األديان واألقليات.

ق���ال���ت ف��ي��را 
املكلفة  ج��وروف��ا 
ب���ش���ؤون ال��ع��دل 
وامل�����������س�����������اواة 
وامل���س���ت���ه���ل���ك���ني 
ف����ي امل��ف��وض��ي��ة 
األوروب����������ي����������ة، 
"االحت�����������اد  إن 
يعتزم  األوروب��ي 

من  الكراهية  حذف خطابات 
م��واق��ع اإلن��ت��رن��ت، وال سيما 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
م��ث��ل "ت��وت��ي��ر" و"ف��ي��س��ب��وك"، 

بحلول يونيو املقبل.
ج�����اء ذل�����ك ف����ي م��ؤمت��ر 
صحفي عقدته جوروفا،عقب 
عدل  ل��وزراء  اجتماٍع  انتهاء 
وداخ��ل��ي��ة ال�����دول األع��ض��اء 
ب�����االحت�����اد، ف����ي ال��ع��اص��م��ة 

البلجكية بروكسل.
وأع�������رب�������ت امل����ف����وض����ة 
األوروبية، عن قلقها النتشار 
ظاهرة خطابات الكراهية في 
املواقع اإللكترونية بأوروبا، 
م����ؤك����دة ف����ي ال����وق����ت ذات����ه 
التكنولوجيا،  حتمل شركات 

مسؤولية احلد منها.
أملها  ع��ن  وأع��رب��ت  كما 

ات��ف��اق مع  إل��ى  ف��ي التوصل 
ال���ش���رك���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
ب��ح��ل��ول ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل، في 
إط�����ار ال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك من 
أجل حذف عبارات الكراهية، 
م��ؤك��دًة  تعبيرها،  ح��د  ع��ل��ى 
ذل����ك، ليس  م��ن  "ه��دف��ه��م  أن 
ت��ق��وي��ض ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ي��ر، 

وإمنا مكافحة الظاهرة".
وفي حال اتفاق االحتاد 
األوروب���������ي م����ع ال���ش���رك���ات 
ت��ل��ك  إدارة  ف�����إن  امل���ع���ن���ي���ة، 
ال��ش��رك��ات س��ت��ح��ذف امل���واد 
التي حتتوي خطابات حتض 
على  والكراهية  العنف  على 
أس������اس ال����ع����رق، وال����ل����ون، 
إبالغها  يتم  أن  والدين، بعد 
ب����ذل����ك، ع���م���اًل ب��ال��ق��وان��ي��ني 
ال��دول��ي��ة وق���وان���ني االحت���اد 

األوروبي.

ك��ش��ف م��راق��ب��ون ع��ن م��ب��ررات 
االن��س��ح��اب ال��روس��ي امل��ف��اج��ئ من 
الرئيس  عنه  أعلن  وال��ذي  سوريا 
االثنني  بوتني بشكل مفاجئ مساء 

.)2016/03/14(
وخل���ص امل��راق��ب��ون األس��ب��اب 

وراء القرار في 5 أمور هي:
أوال: اإلع��الن ال��روس��ي "جس 
نبض" أو "ضغط" علي بشار األسد 
ل��ت��ق��دمي ت��ن��ازالت ف��ي امل��ف��اوض��ات، 
حيث جاء القرار الروسي في نفس 
استئناف  فيه  أع��ل��ن  ال���ذي  ال��ي��وم 

جولة جديدة من مفاوضات السالم السورية في جنيف، وظهر تصلب 
من الوفد احلكومي السوري علي عكس الرغبة الروسية إلنهاء احلرب..
ثانيا: تكلفة احلرب في سوريا باتت عالية في ظل وضع اقتصادي 
الذي  العاملية  النفط  أسعار  تدهور  واستمرار  روسيا،  تعيشه  صعب 
طائرة  للطائرات  مضادة  صواريخ  أسقطت  وقد  روسيا،  عليه  تعتمد 
ال��روس خسائر  يكلف  قد  تطور جديد  وهو  أمس  أول  روسية  حربية 

باهظة ويكشف وصول أسلحة حديثة للمقاومني.
وقد كشفت دراسة أعدها "معهد واشنطن" نقاًل عن ضابط أميركي 
سوريا  على  الروسية  العسكرية  للحملة  املالّية  التكلفة  إن  سابق، 
تتراوح بني 2.4 مليون دوالر و3 مليون دوالر يوميا، بخالف تكاليف 

أخري لقطاعات ووحدات عسكرية مختلفة.
أكثر مما  حرب سورية  أعباء  تتحمل  أن  ال ميكن  روسيا  ثالثا: 
حتملته على مدار عدة أشهر ولهذا السبب لم يعد أمام بوتني سوى 
الكاتب  يقول  املكاسب، كما  بيع رأس األسد عبر جنيف مقابل بعض 
واحلقوقي اجلزائري، أنور مالك، ولم يشهد تاريخ روسيا أنها دافعت 
عن قضية حتى النهاية بل تتشبث بها حتى حتقق بعض مصاحلها 

ثم تتخلى عنها .
رابعا: ال ميكن للقوات الروسية أو أي قوات أن تقاتل من اجلو 
والبحر دون التواجد على األرض؛ ألن هذا يفقدها عنصر احلسم، وهذا 
واضح في احلالة السورية، ومن الصعب أن تغامر روسيا بإنزال قوات 
بأعداد كبيرة للحرب كما فعلت في أفغانستان وإال زادت التكلفة املادية 

مكسب  دون  ل��ل��ح��رب  وال��ب��ش��ري��ة 
حقيقي.

وق����د ك��ش��ف��ت م���ص���ادر م��ق��رب��ة 
األناضول  لوكالة  األس��د  نظام  من 
روس  عسكريني   109 أن  التركية، 
ُق��ت��ل��وا ف��ي االش��ت��ب��اك��ات اجل��اري��ة 
روسيا  مشاركة  منذ  س��وري��ا،  ف��ي 
يوم  في سوريا  اجلوية  بعملياتها 
يناير  وح��ت��ى   2015 سبتمبر   30

.2016
الدولية  ال��ض��غ��وط  خ��ام��س��ا: 
"ج��رائ��م  ال���روس خ��اص��ة بعد  على 
احلرب" املتتالية وطرح احتماالت محاكمة بوتني أمام احملكمة اجلنائية 
الدولية، بعد قصف عشرات املستشفيات واملدارس واملساجد، ومع أن 
عضو جلنة التحقيق "كارال ديل بونتي" رئيسة االدعاء العام السابقة 
للمحكمة اجلنائية الدولية التابعة لأمم املتحدة قالت بوضوح إنه: "ال 
ميكن ألي جهة أن حتيل ملف سوريا إال مجلس األمن الدولي"، ما يعني 
أن الفيتو الروسي سيقف عقبة أمام محاكمة الروس عن جرائم احلرب، 

إال أن اجلرائم أصبحت تهمة تاريخية في رقبة الروس.
وسبق ملوقع "مونيتور" األميركي أن أكد هناك مخاوف روسية مما 
تطلق عليه أمريكا اخلطة )ب( البديلة في سوريا في حالة فشل وقف 
إطالق النار، وهي تقسيم سوريا، وأن التحرك الروسي إلجناح وقف 
النار والتفاوض مع املعارضة السورية على هذا نابع أيضا من قلق 
روسي من التورط في أوحال حرب أهلية هناك على غرار أفغانستان 

وغيرها.
املشرق  ف��ي  األوس���ط  ال��ش��رق  "رن���دا سليم" خبيرة مبعهد  وت��ق��ول 
األمريكية:  اخلطة  ح��ول  روسيا  في  مناقشات  حضرت  ال��ذي  العربي 
"يبدو أن املسؤولني الروس يريدون اغتنام الفرصة الدبلوماسية ألنهم 
الواليات  تفعله  قد  ما  يخشون  وأنهم  سوريا،  مستنقع  من  يخشون 

املتحدة إذا فشل جهود السالم احلالية".
وقالت "سليم" ل� "املونيتور" إن "املسؤولني الروس بدؤوا يدركون 
ال��ن��ار(، وإال فسوف يعلقون في  إل��ى ه��ذا )وق��ف إط��الق  أنهم بحاجة 

مستنقع سوريا .. إنهم قلقون حقا".

دع����ت م��ج��م��وع��ة م��ت��ظ��اه��رة في 
ال��ع��اص��م��ة ال��ن��م��س��اوي��ة ف��ي��ي��ن��ا،إل��ى 
م��ق��اط��ع��ة إس��رائ��ي��ل م��ن أج���ل إن��ه��اء 
الفلسطينية،  ل���أراض���ي  اح��ت��الل��ه��ا 
األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  مطالبة 
حيال  بالتحرك  األوروب����ي  واالحت���اد 

هذا الشأن.
ورفعت املجموعة التي تطلق على 
وسحب  املقاطعة  حركة  اسم،  نفسها 
"بي  العقوبات  وف��رض  االستثمارات 

فلسطينية،  أع���الًم���ا  إس"،  دي 
وص������������وًرا جت����س����د ال���ه���ج���م���ات 
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني في 

قطاع غزة واملدن األخرى.
وأف����������اد ب����ي����ان ق��������رأه أح����د 
أن  املجموعة،  باسم  املتظاهرين 
سياسات  تتبع  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��وى 
تشجع احلكومة االسرائيلية على 
تطبيق  إل��ى  داعًيا  اجل��رائ��م،  ارتكاب 
سياسة املقاطعة وسحب االستثمارات 

وفرض العقوبات ضدها.
ب�����دوره أك���د ال��ن��اش��ط احل��ق��وق��ي 
كلمة  في  نيمان،  عوفر  اإلسرائيلي، 
من  إس��رائ��ي��ل  مقاطعة  "ض����رورة  ل��ه، 
أج����ل إن���ه���اء اح��ت��الل��ه��ا ل���أراض���ي 
الفلسطينية، وتشكيل ضغط سياسي 

واقتصادي عليها".

مبعاداة  )معروف  أملانيا"  أجل  من  "البديل  حزب  قرر 
برنامجه  في  اإلسالم  معاداة  على  التركيز  الالجئني(، 
من قضية  بدال  الشعبية،  من  مزيد  لكسب  اجلديد  السياسي 
اليورو أو اللجوء، وهي القضايا التي باتت تعد من القضايا 

اهتمام  تعد جتلب  ولم  املستنفدة 
الناس. 

شبيغل"،  "دير  مجلة  وكشفت 
األملانية وأحد مراكز البحوث، عن  
لرئاسة  داخلية  إلكترونية  رسائل 
أملانيا"،  أجل  من  "البديل  حزب 
أو  اللجوء  موضوع  أن  مفادها 
"مستنفدة"؛  موضوعات  اليورو 
للتركيز  احلزب  دفع  الذي  األمر 
كليا على معاداة اإلسالم للترويج 

لبرنامجه السياسي.
احلزب  زعيمة  نائب  وكتبت 

بياتريكس فون شتورش لزمالء في رئاسة احلزب أن "اإلسالم 
أكثر  ويصلح  البرنامج"،  في  إثارة  األكثر  املوضوع  هو 

"للتواصل اخلارجي".
لإلسالم  رفضنا  على  ستتهافت  "الصحافة  بأن  وتابعت 
السياسي بشكل ال مثيل له في 

البرنامج".
دة  ُمَسوَّ وبحسب 
"البديل  حزب  فإن  البرنامج 
بناء  يرفض  أملانيا"  أجل  من 
األذان  ورفع  قباب للمساجد 
اإلسالمية"،  للهيمنة  "كرموز 
وهي كما يدعي احلزب "تتنافى 
السلمي"،  الديانات  تعايش  مع 
الكنائس  "تنهجه  الذي 

املسيحية في الوقت املعاصر".

محطات إخبارية

املغاربة يردون على املواقف العدائية لبان كيمون مبلحمة مسيرة شعبية 

 فاس حتتضن امللتقى الوطني الثاني للطلبة الباحثني في موضوع:
 علم  مقارنة  األديان  مفاهيم  وقضايا  ومقارنات

 االحتاد األوروبي يعتزم حذف "خطابات 
الكراهية" من املواقع اإللكترونية يونيو املقبل

خمس تفسيرات لالنسحاب الروسي املفاجئ من سوريا

دعوة ملقاطعة دولية ضد إسرائيل في فيينا

أحزاب أوروبية تنتهج معاداة اإلسالم لكسب الشعبية
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مما ميكن أن يالحظه املرء في العصر احلاضر 
ل��غ��ات ال���دول وال��ش��ع��وب جت��د من  أن العديد م��ن 
من  حتى  أو  أهاليها  م��ن  عنها  وي��داف��ع  يحميها 
كادت  أن  بعد  لغات  ُأحييت  لذلك  غيرهم، ونتيجة 
مت بحكم القانون أو  تت ُأخرى أو ُرسِّ حتتضر، وُثبِّ
والتدريس  التواصل  لغة  فغدت  السياسي،  القرار 
والعلوم والتكنولوجيا، مما هو معروف في عاملنا 

احلاضر.
ويزداد االهتمام باللغة إذا كان لها شأن حضاري 
كبير وتراث علمي زاخر في تاريخ ما، ألنه بدون 
معرفة هذه اللغة حُتجب رؤية ذلك املاضي املزهر، 
وُيحال بني الشخص وبني التقاط املعلومة من ذلك 

املاضي.
البيت احلرام  العربية حتكي وضع  لكن وضع 
رب  »للبيت  هدمه:  أبرهة  أراد  ملا  عنه  قيل  حينما 
من  ذك��ره  سبق  م��ا  عكس  وعلى  أن��ه  إذ  يحميه«، 
لغة  أعرف  ال  لغاتها،  على  وال��دول  الشعوب  دفاع 
على  يزيد  ما  َط��َوال  العربية  عانته  ما  مثل  عانت 
َم��ن ُيفترض أنهم أبناء  ُظ��ْل��ِم  ِم��ن  ال��زم��ان  ق��رن من 

لها، وتكالِب األعداء عليها، ومع ذلك ما زالت تقاوم لذاتها، 
وكأن مقولة »للبيت رب يحميه« تصدق عليها فعال، ألنه في 
تلقته  ما  وتلقت  أخ��رى،  بلغة  يتعلق  األمر  كان  لو  تقديري 
العربية  أَلََف��ل جنمها منذ زم��ان، ولكن  العربية من ضربات 

أظهرت ثباتا ذاتيا منقطع النظير.
فلقد أظهرت إحصائيات دولية أن العربية حتتل املرتبة 
في  استخداما  األكثر  العشر  اللغات  ضمن  عامليا  الرابعة 
الشابكة )األنترنت(، متقدمًة في ذلك على العديد من اللغات 

العاملية األخرى كما ُيبني ذلك اجلدول التالي:

واضح من اجلدول أن العربية حتتل الرتبة الرابعة عامليا 
 15 النمو خالل  من حيث  واألول��ى  الشابكة،  استعمال  في 
سنة األخيرة، إذ بلغت نسبة منو مستخدميها6،592.5  % 
بينما لم تتجاوز نسبة مستخدمي اإلجنليزية لنفس الفترة: 
استعمالها  على  املتزايد  اإلقبال  على  ي��دل  %، مما   520.2
ِمن ِقَبل العديد من املجتمعات والشعوب، ومن قبل شرائح 
حروفا  العربية؛  أن  على  أيضا  يدل  واسعة،كما  اجتماعية 
ومعجما وتركيبا، قادرة على مسايرة التطور الرقمي بشكل 

كبير.
لذلك أضع من جديد السؤال ال��وارد أع��اله: أال تستحق 
لغٌة، هذه مكانتها بني لغات العالم، احلمايَة وردَّ االعتبار، 

العلوم من جديد؟؟،  لغة  القوانني لتطويرها وجعلها  وسّن 
ُقُلوٍب  َأْم َعَلى  اآلخ��ري��ن..  بلغات  ال  بلغاتها  تتقدم  ف��األمم 

َأْقَفاُلَها!!.

أال تستحق هذه اللغة احلماية وإعادة االعتبار؟!!إلى أن نلتقي

16 األخيــــرة

وك��م��ا رأي��ن��ا ع��ن��د م��ح��م��ود إس��م��اع��ي��ل، 
ال��ذي أص��اب بعض ما عند شعراء عصره 
م��ن م��ظ��اه��ر ف��ن��ي��ة، ث��م ان��ف��ت��ح ع��ل��ى ري��اح 
كنون،  الله  عبد  عند  جند  كذلك  التجديد، 
الذي هو مجايل له، انفتاحا على األشكال 
في  العربي  الشعر  عرفها  التي  الشعرية 
ف��إذا  العشرين.  ال��ق��رن  م��ن  األول  النصف 
وحدة  على  باخلروج  بدأ  قد  التجديد  كان 
القافية، انطالقا مما عرفه شعرنا القدمي من 
ألوان شتى، كاملوشح، والبند، والدو بيت، 
وغير ذلك، فإن الشعراء انطلقوا إلى ألوان 
أخرى، وعرفوا تلوين القوافي، كما عرفوا 
ما  هو  وهذا  مقاطع.  إلى  القصيدة  تقسيم 
الله كنون لقصيدته، في إطار  اختاره عبد 
إلى  يدعو  كان  إذا  فهو  التجديدية.  دعوته 
الفكر،  جتديد  وإل��ى  اجلمود،  على  الثورة 
والقضاء  املسلمني،  حياة  جتديد  أجل  من 
أن  ال ميكن  فإنه  التخلف،  مظاهر  كل  على 
-عنده- محصورة  الشعرية  القوالب  تبقى 
في إطار القصيدة العربية، املوحدة األوزان 
شأن  هو  -كما  كانت  وإن  حتى  والقوافي، 
متعددة  نشأتها-  منذ  العربية  القصيدة 

األغراض واملوضوعات.
وهكذا اختار الشاعر أن يبني قصيدته 
بيتني،  من  يتكون  مقطع  كل  مقاطع،  على 
أشطارهما  ف��ي  ال��ش��اع��ر  يلتزم  وال��ب��ي��ت��ان 
األربعة قافية واحدة. إال أنه ينهي كل مقطع 

الالزمة،  ميثل  خامس،  بشطر 
ال��ذي  املقطع  م��ن  ب��نّي  ه��و  كما 
أوردناه آنفا. فقد اختار الشاعر 
املصحوب  املكسورة،  النون  روي  لقافيته 
بالوصل واخَلروج. ثم تأتي الالزمة ممثلة 

في شطر رويه الدال:
يا بني اإلسالم ما هذا اجلمود؟

الزم��ًة،  الشطر  هذا  الشاعر  يختار  وأن 
ال��ش��اع��ر ت��رس��ي��خ دالل��ت��ه في  م��ع��ن��اه إرادة 
ال��ن��ف��وس، ف��ال��الزم��ة ف��ي ال��ش��ع��ر ال يكون 
غرضها إال هذا. والشاعر ال يريد أوال وآخرا 
غير الدعوة إلى التجديد، ومحاربة اجلمود. 
وه����ذا ال���غ���رض ه���و م���ن أص����ول ال��رس��ال��ة 
احلضارية التي حملها زعماء اإلصالح في 

املشرق واملغرب.
إلى مقطع آخر، يتضمن فكرة  ثم نأتي 
قد تكون مثار جدل بني الناس. فعندما قام 
العثمانية،  اخل��الف��ة  كمال  مصطفى  ألغى 
كان  التحديثية،  اإلصالحية  بحركته  وق��ام 
لذلك وقع عظيم في نفوس مفكري اإلسالم 
خارج  وف��ي  تركيا  في  وأدب��ائ��ه،  وشعرائه 
تركيا. وعندما اقترحوا على الشاعر محمد 
ع��اك��ف أص���وي رح��م��ه ال��ل��ه، وض��ع النشيد 
من  ك��ان  ألن��ه  رف��ض،  للجمهورية،  الوطني 
أنصار اخلالفة. إال أن أصدقائه أحلوا عليه 
إن فعلت،  إن��ك  وق��ال��وا:  النشيد،  في وض��ع 
ف��أم��ا إن  ضّمنته م��ن قيم األم���ة م��ا ش��ئ��ت، 
يختاروا  أن  يغلب  فإنه  لغيرك  األمر  تركت 
لذلك شاعرا علمانيا، فيصبح األتراك أسرى 
فيه،  يرغبون  ال  ما  ميجد  علماني،  لنشيد 

وال يحبونه. فاستجاب آنذاك للنداء، بعدما 
تبني ل��ه وج��ه احل��ق ف��ي��ه، ووض���ع النشيد 
 / الدولة  نشيد  اليوم  ي��زال حتى  ما  ال��ذي 
األمة التركية، يرفع في تركيا وفي احملافل 

الدولية، وهو ميجد كلمة الله تعالى.
وق��د ك��ان حل��رك��ة أت��ات��ورك، ص��دى عند 
إقبال  مثل  وعجما،  عربا  اإلس��الم،  شعراء 
وش���وق���ي. ف��ع��ن��د ش��وق��ي جن���د ق��ص��ي��دت��ني: 
إحداهما متجد مصطفى كمال، ويطلق عليه 
العظيمة  االن��ت��ص��ارات  بعد  ال��غ��ازي،  اس��م 
وقد  الغرب.  دول  ضد  لتركيا  حققها  التي 
أن شبهه  بأتاتورك  إعجاب شوقي  من  بلغ 

بخالد بن الوليد في فتوحاته، فقال:
الله أكبر كم في الفتح من عجب

يا خالد الترك جّدد خالد العرب
ويقرن فتوحاته باإلسالم فيقول:
أتيت ما يشبه التقوى وإن خلقْت

سيوف قوِم������ك ال ترت����اح للقرِب
وال أزيدك باإلسالم معرف���ًة

كّل امل�روءة في اإلسالم واحلسِب
انتصاره،  بعد  لبث،  ما  أتاتورك  أن  إال 
اجلمهورية.  قيام  وأعلن  اخلالفة  ألغى  أن 
وعندها فجع املسلمون بهذا احلادث اجللل، 

وندب شوقي سقوط اخلالفة، فقال:
عادت أغاني العرس رجع ن�واِح

وُنعيِت بني معالم األفراِح
�نِت في ليل الزف�اف بثوب�ه ُك��فِّ

وُدفنِت عند تبّلج اإلصب�اِح
يريد  م��ن  على  الطريق  شوقي  ويقطع 
املتناقضني،  املوقفني  هذين  على  يلومه  أن 

وأّن  ُي�����ّت���بَع،  أن  يجب  احل���ّق  أن  مبينا 
الّرجاَل يعرفون باحلّق، وليس احلّق ُيعرف 

بالّرجال، فيقول:
أستغفر األْخ�الق، لست بج�احٍد

من كنُت أدَف��ُع دون������ه وأالحي
مالي أطّوُق��ه امل��الم وط�امل�ا

قّل�دُت�ه امل�أثور من أم�داحي
أأقول من أحيا اجلماَع�ة ُم�ْلحٌد

وأق��ول من رّد احلقوق إب�احي؟
احلّق أولى من ولي�ك ُحرَم�ة

وأحّق من��ك بنْص�رة وِك��ف��اِح
فاْم�َدْح على احل�قِّ الّرج�اَل ومُل��ْهُم

��َص��اِح أو خ�ّل عنك مواقَف النُّ
الله كنون رحمه  كان موقف عبد  فماذا 

الله؟
لقد رأى أن مصطفى كمال له وعليه، وهو 
املوقف الذي وقفه عدد من زعماء اإلصالح، 
التطرف  األمور، مبنأى عن  يقيسون  الذين 
ميينا أو شماال.فقد قال، في قصيدته التي 
أبناء  همم  يستنهض  وهو  بصددها،  نحن 

األمة اإلسالمية:
ما لهْم لم يفعل�وا فْع�ل )كم�اْل(

فيفوزوا بالرضى من ذي اجل�الْل
أتراضوا أن ُيداسوا بالّنعاْل

أتراضوا من عداتي بالّنكاْل
يا بني اإلسالم ما هذا اجلم���������ود؟

تفهم دعوته على غير  أن  َيخشى  وألنه 
ال  )ال��ش��اع��ر  ي��ق��ول:  هامشا  وض��ع  وجهها، 
يعني من فعل مصطفى كمال إال ثورته التي 
انتهت بتحرير األمة، وما عدا ذلك فهو غير 

عبد الله كنون وأتاتورك آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني
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