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ال يخفى على ذي بصيرة وال على ذي عقل ونظر ما آل إليه حال املسلمني اليوم من دول وشعوب، وجماعات 
وأفراد، حيث تفرقت قلوب اجلميع، واشتعلت نار احلروب بينهم في أغلب البقاع، وذهلوا عما يجمعهم من أصول 
الشريعة ومكارم األخالق الرفيعة التي جعلها الله تعالى لهذه األمة مبثابة احلصون املنيعة التي من اعتصم بها عصم، 

ومن عمل بها سلم وغنم، ومن أعرض عنها ُنِكب وُقِصم.
• ما الذي يفرق املسلمون اليوم؟

إن ما يفرق املسلمني وإن كان في العدد غير كثير فإنه في األثر  عميق وخطير، واملسلم العاقل  خليق بالتوقي 
منه وجدير:

- فرقتهم األهواء، وتفرقت بهم السبل في األرجاء، فانتشرت بينهم روح التفرق والتخالف، ونسواما بينهم 
من موجبات التآلف، ودواعي التوافق والتحالف.

- بدد صفوفهم ما استحكم في قلوبهم؛ من حب الرياسة والزعامة، وشق عصا الطاعة واخلروج عن اجلماعة 
السالمة  موجبات  من  األمور  عواقب  في  ملا  استحضار  وال  اإلمامة،  شروط  استجماع  غير  من  وساعة،  فينة  كل  بني 

والندامة.
احلزبية  والدعوات  القبلية  النعرات  شعوبهم  وشتتت  الغربية،  والوالءات  الغازية  الثقافات  قلوبهم  فرقت   -
يلتهمهم  الكثرة عددا؛ فإن عدوهم  كانوا في  بددا، وهم وإن  املغرضة، فتفرقوا "طرائق قددا" وصارت مصاحلهم 

فردا فردا، ويجعله بعضهم يضرب بعضا !!
والكليات  األصيلة  األصول  عن  وغفلوا  الضئيلة،  الِغالل  ذات  األمور  واجلزئيات وصغار  بالفروع  انشغلوا   -
اجلليلة، وضعفوا عن إبصار املرامي البعيدة والغايات السديدة، ورغبوا عن إقامة البناء على أسس شديدة واستشارة 

ذوي العقول الرشيدة.
- فرق شملهم التكاثر في األموال والتفاخر بظواهر األحوال، والتسابق إلى ما به يحصل التكبر والتعالي من غير 
اعتبار أهو من احلرام أم من احلالل،مع الذهول عما وقع في القلوب من اختالل ، وعما حل بالشعوب من اعتالل 

واحتالل.
• ما الذي يجمع املسلمني؟

ما يجمع املسلمني أكثر مما يفرقهم، وما يوحدهم أكثر بكثير مما يبددهم:
ِبالَلِّه  � َوَمن َيْعَتِصم  �، من استعصم بهما عصم من كل فتنة وبالء  - يوحدهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ْسَتِقيٍم �)أل عمران: 101(، ومن اهتدى بهما اهتدى غاية االهتداء �ُقْل ِإَنّ ُهَدى الَلِّه ُهَو  َفَقْد ُهِدَي ِإَلىٰ ِصَراٍط ُمّ
اْلُهَدى�)البقرة: 120(، ومن أقام تعليمه على هديهما صلح ما لديه من األبناء، ومن عمل بهما في أمور التدبير 

العام أفلح في جلب اخلير للخاص والعام.
- توحدهم أصول الدين اجلامعة واألمجاد التاريخية الرائعة.

- يوحدهم التاريخ املشترك املستقبل املشرق، ومقاصد إرضاء الله تعالى والتقرب إليه مبا يرضيه.
- يوحدهم أنهم كلهم في يد عدوهم؛ ال يفرق فيهم بني أبيض وأسود، وإمنا يضرب بعضهم ببعض، لينقض في 

النهاية على          اجلميع بعد أن يسلبهم ما كان لهم من العز الرفيع، ويخرجهم مما كانوا فيه من احلصن املنيع. 
• ما واجب الدعاة إلى الله تعالى والعلماء ورثة األنبياء اليوم؟

- أول ما يجب على الدعاة والغيورين من العقالءجمع ما تفرق من كلمة املسلمني، والسعي احلثيث في إصالح 
ذات البني وإزالة ما تراكم عبر التاريخ من جراح وتباريح.

إميانية  تغذية  على  األجيال  وتربية  وسنة،  كتابا  تعالى  الله  وحي  هو  الذي  للتلقي  واحد  مصدر  على  األمة  جمع   -
واحدة،وأخالق فاضلة، وهمم عالية.

- استعمال خطاب اجلمع والتوفيق ال التبديد والتفريق، وخطاب الرفق والتيسير، ال خطاب التشديد والتعسير، 
وخطاب التحبيب والترغيب، ال خطاب اإلكراه والترهيب، خطاب يؤلف املتباعدين من اإلخوة األشقاء، ويقرب ما 

بعد من اخلصوم واألعداء..
األبناء وتكالب كل  تفرق  أحلك ظلمة؛ ظلمة  اليوم تقف في  األمة  إن  األمة !  الدعاة وحملة مشعل بعث  أيها 

اخلصوم وشدة وطأة األعداء.
ما  على  االستقامة  إال  عنها  يجليها  ال  شديدة  غمة  تكابد  اليوم  أمتنا  إن  األمة !  إحياء  مشعل  وحملة  الدعاة  أيها 
والوفاق،  األخوة  أواصر  وتقوية  والشقاق،  اخلالف  من  األمة  بني  ما  وامليثاق،ونبذ   العهد  من   به  تعالى  الله  واثقتم 

والتزام النصح والصلح بأسلوب الرفق واالرتفاق.

موقع التفكير
في منظومة املنهجية اإلسالمية  )2/2(

ُنـْبـُل الرياضة وَشَغـُب املالعب

الواقع  بهذا  أنتم  هل  الدعاة:  أيها   
واعون !؟ ولعقبة إصالحه مقتحمون !؟

ذ. محمد البخاريأ. د جميلة زيان
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واملشركني  ال��ك��اف��ري��ن  تعالى  ال��ل��ه  إع���ام 
ب��ح��ب��وط أع��م��ال��ه��م ال��ت��ي ي��ع��ت��دون ب��ه��ا -كما 
ال��ن��ذر  ف��ي سلسلة  حلقة  إال  ه��و  م��ا  م��ض��ى- 
التي يسوقها القرآن الكرمي؛ إلرعاب نفوسهم 
وإرهاب قلوبهم، جزاء وفاقا على ما اجترحوه 
م��ن س���وء، وم���ا اق��ت��رف��وه م��ن ظ��ل��م. واحللقة 
التي  ومآالتهم  مبصائرهم  إعامهم  املوالية؛ 
س��ي��ؤول إل��ي��ه��ا ح��ال��ه��م ب��ع��د ذل���ك؛ زي����ادة في 
تخويفهم، وتقنيطهم، وإفزاعهم مما ينتظرهم 
ف��ي اآلخ����رة. ونستعرض ذل��ك ف��ي ح���دود ما 

تسمح به اآليات موضوع الدرس:

1 - اخللود في النار:
البقاء،  منها:  معان  على  )اخللود(  يطلق 
 - "فاخللد   ،... وال��ل��زوم  وال����دوام،  واإلق��ام��ة، 
وقيل:  كاخللود")1(.  وال��دوام  البقاء  بالضم؛ 
أبدا")2(،  منها  يخرج  ال  دار  في  البقاء  "دوام 

و"خلد يخلد خلودا؛ بقي وأقام")3(. 
وكل هذه املعاني تليق بالكفار واملشركني 
الذين ماتوا على ما هم عليه وتناسب حالهم، 
فعل،  بأشنع  ال��ل��ه  على  أق��ب��ل��وا  وق��د  ال  كيف 
جعل  أو  بالله  الكفر  وه��و  أال  ج���رم؛  وأع��ظ��م 

شريك له وهو اخلالق. 
النار  في  مكثهم  عن  تعالى  الله  عبر  وقد 
مازمتهم  ط��ول  عن  كناية  لها،  مبصاحبتهم 
فيها، كالصاحب الذي يازم صاحبه؛ فقال جل 
جاله: �َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو 
ْنَيا َواآْلِخَرِة  َكاِفٌر َفُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ
��اِر ُه��ْم ِفيَها َخ��اِل��ُدوَن َوُأوَل���ِئ���َك َأْص��َح��اُب ال��نَّ
�)البقرة: 217(، ومعناه أنهم أهلها "املخلدون 
أهلها؛ ألنهم ال يخرجون  فيها. وإمنا جعلهم 
يقال:  كما  فيها،  املقيمون  سكانها  فهم  منها، 
هؤالء أهل محلة كذا، يعني سكانها املقيمون 
ِفيَها خاِلُدوَن�؛ هم  �ُهْم  بقوله:  فيها. ويعني 

فيها البثون لبثا من غير أمد وال نهاية")4(. 
قدموه من صنائع  ما  أن  وأخبر سبحانه 
املعروف أو بذلوه من ندى، مهما قل أو كثر، 
لن ينفعهم ولن يجديهم؛ ألن الله تعالى يحبطه 
وميحقه؛ لوقوعه على غير أساس من اإلسام 
النار.  واإلميان، فبذلك يستحقون اخللود في 
َيْعُمُروا  َأْن  ِلْلُمْشِرِكنَي  َك��اَن  �َما  تعالى:  ق��ال 
ِباْلُكْفِر  َأْنُفِسِهْم  َعَلى  َشاِهِديَن  اللِه  َمَساِجَد 
اِر ُهْم َخاِلُدوَن�  ُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َوِفي النَّ
ِذيَن  )التوبة: 16-17(، وقال تعالى: �ُأوَلِئَك الَّ
ِهْم َوِلَقاِئِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَا  َكَفُروا ِبآَياِت َربِّ
ُم  ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَّ
��َخ��ُذوا آَي��اِت��ي َوُرُس��ِل��ي ُه��ُزًوا�  ��ا َك��َف��ُروا َواتَّ مِبَ

)الكهف: 105(.  
ق���ال أب���و ال��س��ع��ود مبينا م��آل��ه��م ف��ي ن��ار 
ملآل  بياٌن  "�ذلك�  أعمالهم:  بعد حبوط  جهنم 
كفرهم وسائِر معاصيهم إثَر بيان مآِل أعماِلهم 

احملَبطة بذلك، أي؛ األمُر ذلك")5(.

2 - اخلسران في اآلخرة:
قال ابن فارس: "اخلاء والسني والراء أصل 
يدل على النقص، فمن ذلك اخلسر واخلسران، 
امل��ي��زان وأخ��س��رت��ه؛ إذا  ي��ق��ال: خ��س��رت   ]...[

نقصته")6(.
"والتخسير: اإلهاك. واخلسار واخلسارة 

واخليسرى: الضال والهاك")7(. 
"وم���ن امل��ج��از: خ��س��رت جت��ارت��ه ورب��ح��ت، 
وجتارة خاسرة ورابحة، ومن لم يطع الله فهو 
وخسره  وخسارة،  خسارا  وقد خسر  خاسر. 

سوء عمله: أهلكه")8(.
إن أخطر مصير ميكن أن يواجهه اإلنسان؛ 
أن تؤول جتارته مع ربه إلى بوار، ويأتي يوم 
العدم  حكم  ف��ي  وص���ارت  بطلت  وق��د  القيامة 

أعماله التي عملها في دنياه، والتي هي رأس 
العذاب  من  جناته  في  املعول  وعليها  ماله، 
وصفه  كما  املبني؛  اخلسران  فيخسر  املهني، 
اِسِريَن  اخْلَ ِإنَّ  �ُق��ْل  قوله:  في  وع��ا  جل  الله 
اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَأْهِليِهْم  َأْنُفَسُهْم  َخِسُروا  ِذيَن  الَّ

ْسَراُن امْلُِبنُي�)الزمر: 15(.  َأاَل َذِلَك ُهَو اخْلُ
األعمال مؤدٍّ  أن حبوط  اآلي��ات  بينت  وقد 
كما  فيه  وسبب  اخل��س��ران  ه��ذا  إل��ى  تلقائيا 
شأنه:  جل  قوله  في  السببية  الفاء  عليه  تدل 
�َف��َأْص��َب��ُح��وا َخ��اِس��ِري��َن� ف��ي اآلي���ة الكرمية 
ِذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن ِفيِهْم  �َفَتَرى الَّ
َأْن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اللُه  َيُقوُلوَن َنْخَشى 
َفُيْصِبُحوا  ِعْنِدِه  ِمْن  َأْمٍر  َأْو  ِباْلَفْتِح  َيْأِتَي  َأْن 
َوَي��ُق��وُل  َن��اِدِم��نَي  َأْنُفِسِهْم  ِف��ي  وا  َأَس���رُّ َم��ا  َعَلى 
ِباللِه َجْهَد  َأْقَسُموا  ِذيَن  َأَهُؤاَلِء الَّ ِذيَن آَمُنوا  الَّ
ُهْم مَلََعُكْم َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَأْصَبُحوا  اِنِهْم ِإنَّ َأمْيَ
بطلت  و"معناه   ،)53-52 َخاِسِرين�)املائدة: 
ليقنعوكم  نفاقا  يتكلفون  كانوا  التي  أعمالهم 
ب��أن��ه��م م��ن��ك��م، ك��ال��ص��اة وال��ص��ي��ام واجل��ه��اد 
م��ع��ك��م، ف��خ��س��روا م��ا ك���ان ي��ت��رت��ب عليها من 

األجر والثواب لو صلح حالهم وقوي إميانهم 
بها")9(.

َفَقْد  مَياِن  ِباإْلِ َيْكُفْر  �َوَمْن  تعالى:  وكقوله 
اِسِريَن اخْلَ ِم��َن  اآْلِخ���َرِة  ِفي  َوُه��َو  َعَمُلُه  َحِبَط 
ِذيَن  �َكالَّ ج��ال��ه:  ج��ل  وق��ول��ه   ،)5 )امل��ائ��دة:   �
َأْمَوااًل  َوَأْكَثَر  ًة  ُقوَّ ِمْنُكْم  َأَشدَّ  َكاُنوا  َقْبِلُكْم  ِمْن 
َفاْسَتْمَتْعُتْم  ِبَخَاِقِهْم  َفاْسَتْمَتُعوا  َوَأْواَلًدا 
ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم ِبَخَاِقِهْم  ِبَخَاِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَّ
َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا ُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم 
اِسُروَن�  اخْلَ ُهُم  َوُأوَل��ِئ��َك  َواآْلِخ���َرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي 

)التوبة: 69-68(.
واخلاسرون:  خاسر،  جمع  "واخل��اس��رون 
-مبعصيتهم  حظوظها  أنفسهم  الناقصون 
الله- من رحمته، كما يخسر الرجل في جتارته 
فكذلك  بيعه.  ف��ي  ماله  رأس  م��ن  ي��وَض��ع  ب��أن 
الكافر واملنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته 
التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كان 
إلى رحمته، ]...[، وقد قيل: إن معنى ُأوَلِئَك ُهُم 

اخلاِسُروَن: أولئك هم الهالكون")10(. 

3 - انعدام النصير:
واملانع،  املعني،  به  وي��راد  النصير  يطلق 
احللبي:  السمني  ق��ال  وامل��خ��ل��ص،  وامل��ن��ج��ي، 
يقال:  واملنعة،  اإلع��ان��ة  وال��ن��ص��رة:  "والنصر 
ومنعته  ع����دوه  ع��ل��ى  أع��ن��ت��ه  أي؛  ن��ص��رت��ه، 
 ]...[ وخلصه،  منه: جناه  و"نصره  منه")11(، 

وتناصروا: تعاونوا على النصر")12(.

وال��ن��ص��ر وال��ت��ن��اص��ر إمن���ا ُي��ح��ت��اج ح��ال 
الشدائد والكروب التي تنزل بساحة اإلنسان، 
وليس أشد وأكرب من يوم الوقوف بني يدي 
الله تعالى، خاصة ملا يلتفت الكفار واملنافقون 
هم  تنجيهم مما  أن  التي ميكن  أعمالهم  إلى 
فيه، فيجدونها قد حبطت وتلفت. فما ذا بعد، 

وما املخرج إذن؟.
لقد دأب هؤالء -قيد حياتهم- أن يتعاونوا 
تعالى،   الله  وم��ح��ادة  وال��ع��دوان،  اإلث��م  على 
وقتلهم  بل  وال��س��ام؛  الصاة  عليهم  ورسله 
وقتل كل داع إلى اخلير وآمر باملعروف وناه 
ذل��ك،  على  والتناصر  ال��ن��اس،  م��ن  املنكر  ع��ن 
املستطاع؛  جهد  عليه  والتمالؤ  له،  والتنادي 
لكن؛ هل ميكن لهم ذلك إذا ما صاروا إلى يوم 
كا،  ثم  كا  يكذبون؟  به  كانوا  ال��ذي  الفصل 
إنهم -في موقفهم ذاك- يطلب منهم أن يفعلوا 
تعالى مائكته  الله  يأمر  ملا  يستطيعون،  فا 
ُهْم َمْسُئوُلون� )الصافات:  بقوله: �َوِقُفوُهْم ِإنَّ
وتهكم:  تعجيز  س��ؤال  يسألهم  وملا   ،)26-24
�َما َلُكْم اَل َتَناَصُروَن�؟)الصافات: 25(، مردفا 

ذلك بوصف حالهم بقوله جل جاله: �َبْل ُهُم 
اْلَيْوَم ُمْسَتْسِلُموَن�)الصافات: 26(، استسام 
حق  أن  بعد  وتبكيت،  وانكسار  وخنوع   ذل 
احلق، وبطل ما كانوا يعملون، وُخذلوا فيمن 
تعالى:  قال  يرجون،  وللنصرة  يْدعون،  كانوا 
َيْسَتِطيُعوَن  اَل  ُدوِن���ِه  ِم��ْن  َت��ْدُع��وَن  ���ِذي���َن  �َوالَّ
)اأَلع���راف:  َيْنُصُروَن�  َأْنُفَسُهْم  َواَل  َن��ْص��َرُك��ْم 

.)197
ت��ل��ك ه���ي احل��ق��ي��ق��ة ال��ت��ي ي��ق��رره��ا رب��ن��ا 
الكرمي،  كتابه  من  في مواضع شتى  سبحانه 
ِبآَياِت  َيْكُفُروَن  ِذيَن  الَّ �ِإنَّ  تعالى:  قوله  وفي 
ِذيَن  نَي ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الَّ ِبيِّ اللِه َوَيْقُتُلوَن النَّ
ِبَعَذاٍب  ْرُهْم  َفَبشِّ اِس  النَّ ِمَن  ِباْلِقْسِط  َيْأُمُروَن 
ْنَيا  َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ ِذيَن َحِبَطْت  الَّ ُأوَلِئَك  َأِليٍم  
عمران:  )آل  َناِصِرين�  ِمْن  َلُهْم  َوَم��ا  َواآْلِخ���َرِة 
21-22(، يعني: "وما لهؤالء القوم من ناصر 
ينصرهم من الله إذا هو انتقم منهم مبا سلف 
فيستنقذهم  عليه،  واجترائهم  إجرامهم  من 

منه")13(.

وخ��س��ة  ال���ل���ه  ع��ل��ى  ال���ه���وان   -  4
القدر عنده:

ِباأْلَْخَسِريَن  ُئُكْم  ُنَنبِّ َهْل  �ُقْل  تعالى:  قال 
ْنَيا َوُهْم  َياِة الدُّ ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي احْلَ َأْعَمااًل الَّ
ِذيَن  الَّ ُأوَلِئَك  ُصْنًعا  ُيْحِسُنوَن  ُهْم  َأنَّ َيْحَسُبوَن 
َأْعَماُلُهْم  َفَحِبَطْت  َوِلَقاِئِه  ِهْم  َربِّ ِبآَياِت  َكَفُروا 

َفَا ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا�)الكهف: 103-
.)105

لقد خلق الله اإلنسان وأمره بالعمل، وبني 
له مجال وح��دود سعيه ببيان دائ��رة احلال، 
واحل����رام، وامل���ك���روه، وال���واج���ب، وامل��ن��دوب، 
حسنته  م���ا  إال  ح��س��ن  ال  وأن  وامل�����ب�����اح...، 
احلكم  أما  قبحته.  ما  إال  قبيح  وال  الشريعة، 
الهوى  أساس  على  وقبحها،  األعمال  بحسن 
والشهوة فا تقوم به احلجة، وال يعتد به عند 
ويبطله؛  يحبطه  بل  يرفعه؛  وال  تعالى،  الله 
به على  اإلتيان  الختال شرط اإلمي��ان، وعدم 
أثر  الدين، ويكون من  الشريعة وأحكام  وزان 
ذلك أن من كان هذا حالهم –فيمن سبق ومن 
حلق- فإن الله تعالى ال يعبأ بهم يوم القيامة، 
وال تكون لهم عنده قيمة وال كرامة وال اعتبار، 
بل يستخف بهم ويهينهم وال يكون لهم وزن 
في ميزانه، كما في حديث أبي هريرة � عن 
رسول الله � قال: »إنه ليأتي الرجل العظيم 
جناح  الله  عند  ي��زن  ال  القيامة  ي��وم  السمني 
َي��ْوَم  َل��ُه��ْم  ُنِقيُم  اقرءوا �َفَا  بعوضة، وقال: 

اْلِقَياَمِة َوْزًنا�« )14(.
ومعنى �َفَا ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا�: 
مبعاصيهم  تعالى  ال��ل��ه  على  "لهوانهم  أي؛ 
وزن  ال  محقورين  يصيرون  ارتكبوها  التي 
به  ت��وزن  ميزانا  لهم  نضع  "ال  أو  لهم")15(، 

أعمالهم النحباطها")16(.
ونحتقرهم،  بهم  "فنزدري  األلوسي:  وقال 
م��دار  ألن  واع��ت��ب��ارًا؛  م��ق��دارًا  لهم  وال جنعل 
وقد  الصاحلة،  األع��م��ال  واالع��ت��ن��اء؛  االعتبار 
االزدراء  ه���ذا  ك���ان  ب���امل���رة. وح��ي��ث  ح��ب��ط��ت 
عطف  األعمال،  حبوط  عواقب  من  واالحتقار 

عليه بطريق التفريع")17(.
واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.

--------------
1 - القاموس احمليط للفيروز أبادي/ خلد.

2 - لسان العرب البن منظور/ خلد.
3 - نفسه.

4 - جامع البيان للطبري مبناسبة قوله تعالى: 
َوُأوَلِئَك  َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  َأْعَماُلُهْم  َحِبَطْت  �َفُأوَلِئَك 

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن� )البقرة 217(. َأْصَحاُب النَّ
5 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرمي 

ألبي السعود.
6 - معجم مقاييس اللغة؛ ألبي احلسني أحمد بن 

فارس/ خسر.
7 - الصحاح في اللغة للجوهري / خسر.

8 - أساس الباغة للزمخشري/ خسر.
9 - املنار في تفسير القرآن الكرمي؛ للشيخ رشيد 

رضا.
10 - جامع البيان للطبري مبناسبة قوله تعالى: 
َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن  ِه ِمْن  َيْنُقُضوَن َعْهَد اللَّ ِذيَن  �الَّ
ُه ِبِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض ُأوَلِئَك  َما َأَمَر اللَّ

اِسُروَن� )البقرة : 27(. ُهُم اخْلَ
األلفاظ؛  أش��رف  تفسير  في  احلفاظ  عمدة   -  11

للسمني احللبي/ نصر.
12 - القاموس احمليط للفيروز أبادي/نصر.

13 - جامع البيان في تفسير القرآن البن جرير 
الطبري.

ال��ق��رآن؛  تفسير  البخاري. كتاب  صحيح   -  14
بآيات ربهم  الذين كفروا  �أولئك  الكهف، باب  سورة 

ولقائه فحبطت أعمالهم� اآلية.
15 - النكت والعيون ألبي احلسن علي بن محمد 

املاوردي.
16 - أنوار التنزيل و أسرار التأويل ألبي سعيد 

عبد الله بن عمر البيضاوي.
العظيم  ال��ق��رآن  تفسير  ف��ي  املعاني  روح   -  17
الله  عبد  ب��ن  محمود  الثناء  ألب��ي  املثاني  والسبع 

اآللوسي.
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آثار حبوط األعمال في القرآن الكرمي

د. خالد العمراني

وال  الشريعة،  حسنته  ما  إال  حسن  ال 
قبيح إال ما قبحته. أما الحكم بحسن األعمال 
فال  والشهوة  الهوى  أساس  على  وقبحها، 
تقوم به الحجة، وال يعتد به عند اهلل تعاىل، 
الختالل  ويبطله؛  يحبطه  بل  يرفعه؛  وال 
شرط اإليمان، وعدم اإلتيان به على وزان 

الشريعة وأحكام الدين
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عن جابر، قال: "لعن رسول الله � آكل الربا، 
سواء«. »هم  وقال:  وشاهديه".  وكاتبه،  ومؤكله، 

)صحيح مسلم(.
أن  المسلمين؛  علماء  بين  عليه  المتفق  من 
لمصلحة  جــاء  إنما  تحريمه  وأن  حـــرام،  الــربــا 
العباد العاجلة واآلجلة، ومن أجل الوقوف على 
بعض أوجه هذه المصلحة سأحاول بيان  بعض 
لتحقيقها  اإلســام  جــاء  التي  التربوية  األبــعــاد 
في  جاء  كما  الربا  حرمة  على  تأكيده  خال  من 
التي  التربوية  الفوائد  إذن  هــي  فما  الحديث. 
المعاملة  امتناعه عن  المسلم من خال  يجنيها 
الربوية؟ وكيف يمكنه النجاة من إغراءات المال 

الربوي؟

عند  الوقوف  على  المسلم  تربية  أوال: 
حدود الله تعالى

إن المسلم مطالب بأن يقف عند حدود الله، 
جاء  فقد  والشبهات،  المحرمات  كل  عن  ويعف 
ومن  الله،  يعفه  يستعفف  »ومــن   :� النبي  عن 
يستغن يغنه الله...« )صحيح البخاري(. فالعفة 
خلق إسامي يحول دون وقوع المسلم في فتنة 
يربي  أن  العبد  على  يجب  لهذا  الــحــرام؛  المال 
نفسه على التعفف للتغلب على شهواته، وعلى 
ميال  بطبعه  فاإلنسان  الربوي؛  المال  إغــراءات 
زينة  والبنون  �المال  تعالى:  قال  المال،  لجمع 
الحياة الدنيا� )الكهف: 46(. فغريزة حب التملك 
لدى اإلنسان تدفعه أحيانا لاعتداء على حدود 

الله تعالى.
� كل من  ومن هذا المنطلق؛ لعن الرسول 
يتعامل بالربا؛ ألن المتشبثين بها اليوم، يبررون 
أفعالهم بمزاعم واهية؛ فكثيرا ما يتعلل آكل الربا 
العصر،  هــذا  في  الصعبة  المعيشية  بالظروف 
وأنه يلجأ إليها لكونه ال يستطيع فعل أي شيء 
بدونها، كشراء السيارة، والمنزل، وتعلم األبناء، 
الباطلة، التي  وتزويجهم وغيرها من االدعاءات 
يزين له الشيطان أمرها، ويقنعه بواقعيتها في 
بيته،  يبني  بذلك  أنــه  المسلم  وينسى  الحياة، 
بالمال  ويزوجهم  أبناءه  ويعلم  ويركب سيارته، 
الحرام الذي قال فيه الرسول : »إنه ال يربو لحم 
)سنن  بــه«  أولــى  النار  كانت  إال  من سحت  نبت 

الترمذي(.
إن عدم تعفف المسلم عن الربا اليوم؛ ناتج 
بها  تكفل  التي  تعالى  الله  أمــور  في  تدخله  عن 
بنفسه وهي تقسيم األرزاق بين عباده، فالمسلم 
مهمته العمل والسعي المباح، فهو غير مسؤول 
عن الرزق؛ ألن ذلك من أمر الله ، قال تعالى: �إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين� )الذاريات: 58(. 
وروي أنه قال: "إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه 
أجله" )صحيح ابن حبان(. فلماذا يخشى المسلم 
الفقر؟ أال يكفيه أن يعف عن الحرام ويتوكل على 
الله سبحانه، ويعمل في الحال دون أن يتكفل 
الناس من  إن  يزعم؟  المستقبل كما  هو بضمان 
خوف الفقر في فقر، وقد أشار القرآن الكريم إلى 
تلك االدعاءات الباطلة التي يتشبث بها آكل الربا 
فقال : �فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
تأمل   .)275 )البقرة:  الله�  إلى  وأمــره  ما سلف 
قوله تعالى: �وأمره إلى الله� أي أمر التاركين 
رزقهم،  تقدير  فــي  حـــدوده  عند  الواقفين  للربا 
وتوفير مسكنهم، وتحقيق مستقبلهم موكول لله 
تعالى؛ ألنهم ساروا على طريقه، فا خوف عليهم 

من الفقر أو التشرد الذي يزعمه آكل الربا.

الربا وكل من  آكل  لعن  � عندما  فالرسول 
يدع إلى ترويجها داخل المجتمع اإلسامي؛ كان 
قصده تربية المسلمين على الوقوف عند حدود 
اتقوا  آمنوا  الذين  أيها  �يا  تعالى:  قال  الشرع، 
مومنين�  كنتم  إن  الربا  من  بقي  ما  وذروا  الله 
يتطلب  الربا  أكل  عن  فالتعفف   .)278 )البقرة: 

التقوى واإليمان، 
وكـــاهـــمـــا مــن 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
المسلم؛ ألنهما 
حـــصـــنـــاه ضــد 
الذي  الشيطان 
يــــخــــوفــــه مــن 
الفقر ويشجعه 
عــلــى الـــحـــرام. 
قــــــال تـــعـــالـــى: 
�الــــشــــيــــطــــان 
ــم الــفــقــر  ــعــدك ي
ويـــــــأمـــــــركـــــــم 
بـــالـــفـــحـــشـــاء� 
 .)268 )البقرة: 
يتعامل  فالذي 
دخل  قد  بالربا 
فـــي حــــرب مع 
خــــالــــقــــه. قـــال 

تــعــالــى: �فـــــإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله� )البقرة: 

279(؛ ألنهم تجاوزوا حدود الله تعالى.

ثانيا: تنمية خلق القناعة عند المسلم
القناعة كنز ال يفنى وهي رضا المسلم بما 
رزقه الله من الحال قال �: »وارض بما قسم 
الله لك تكن أغنى الناس« )سنن الترمذي(. ومن 
أخطر ما يصيب آكل الربا؛ أن الله ينزع البركة من 
كسبه، قال تعالى: �ويمحق الله الربا� )البقرة: 
276(. أي ال يبارك الله في رزقــه، ولهذا ناحظ 
في واقعنا أن آكل الربا ال يقنع، وهو دائما يجري 
الله تعالى  المال دون طائل فيحرمه  وراء جمع 
نعمة الشعور بسعادة الغنى؛ ألن البركة نزعت، 
والقناعة ذهبت. قال �: »ما أحد أكثر من الربا 
ماجه(.  ابن  )سنن  قلة«  إلى  أمــره  عاقبة  كان  إال 
وفوق كل ذلك فهو محاسب يوم القيامة. قال �: 
»رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض 
مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه 
يديه  بين  رجــل  النهر  وســط  وعلى  قــائــم،  رجــل 
أراد  فإذا  النهر  في  الذي  الرجل  فأقبل  حجارة، 
الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده 
حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه 
بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا فقال الذي 

رأيته في النهر آكل الربا« )صحيح البخاري(.
فـــأكـــل الــــربــــا خـــضـــوع لـــشـــهـــوات الــنــفــس 
من  المسلم  نجاة  سفينة  والقناعة  المنحطة، 
الغرق في أمواجها، وهي من أفضل ما يتسلح 
الربوية،  المعامات  وبــاء  ضد  اليوم  العبد  به 
الــــذي اجـــتـــاح كـــل مـــجـــاالت الــحــيــاة بــمــا فيها 
الناس  من  فكثير  بالله.  والعياذ  الديني  المجال 
اآلن يتقربون إلى الله في عيد األضحى، أو في 
مناسبة العقيقة بذبيحة تم شراؤها بقرض ربوي 
نجس، وهذا أمر خطير ابتلينا به في ديننا؛ لهذا 
اعتبرها الرسول � من السبع الموبقات فقال: 
رســول  يــا  الموبقات. قالوا:  السبع  »اجتنبوا 
الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل 
النفس التي حرم الله إال بالحق، وأكل الربا.. « 

)صحيح  البخارى(. 

فيه داللة  الكبائر  الربا مع هذه  إن تصنيف 
هذا  من  ويفهم  بها،  التعامل  على خطورة  قوية 
التصنيف النبوي أن آكل الربا باإلضافة إلى كونه 
ملعونا ومطرودا من رحمة الله الغفور الرحيم، 
الشيطان،  طــريــق  مــن  قريبا  أصــبــح  بــذلــك  فهو 
وبسبب غفلته هاته بات مستعدا الرتكاب كل تلك 
السبع الموبقات، 
أن  فـــيـــمـــكـــنـــه 
ـــــوال  يــــأكــــل أم
ـــــامـــــى،  ـــــت ـــــي ال
ويــــــــــمــــــــــارس 
الــــــــســــــــحــــــــر، 
بالله؛  ويــشــرك 
الـــــمـــــال  ألن 
الــــــربــــــوي قــد 
أعمى بصيرته، 
إنسانا  وصــار 
ــفــذ  ــن ذلـــــيـــــا ي
أوامر شيطانه. 
يشهد  والواقع 
فالذين  ــك؛  ــذل ب
يــــتــــعــــامــــلــــون 
بالربا وخاصة 
الـــمـــؤســـســـات 
الكبرى  المالية 
بــكــل أنــواعــهــا، لم 
يعودوا يقتصرون عليها فقط؛ بل لهم ارتباطات 
مالية أخرى مع شركات القمار، ومنتجي الخمور، 

وغيرهم...

ثالثا: تربية المسلم على المبادرة إلى 
العمل وحسن التخطيط

يتعاملون  الــذيــن  كــل   � الــرســول  لعن  لما 
بالربا؛ بما فيهم الشاهد، والكاتب، ويلحق بهم 
اليوم اإلشهار اإلعامي لها بجميع أنواعه، كان 
واالستغالي  االتكالي  السلوك  محاربة  قصده، 
العمل  إلى  المبادرة  على  وتربيته  المسلم،  عند 
الربوية  المؤسسات  ألن  لــه؛  التخطيط  وحسن 
أن  المحرمة دون  الطائلة  األمــوال  اليوم، تجني 
المغامرات االستثمارية،  الدخول في  تبذل جهد 
الحصول  تضمن  بفائدة  الــقــروض  تعطى  فهي 
عليها وعلى رأس مالها دون أن تتعرض لخطر 

ــــــســــــوق، وهــــــذا  ال
يــــــتــــــعــــــارض مـــع 
الــقــصــد اإلســامــي 
التجارة  إباحة  من 
على  يـــقـــوم  ـــــذي  ال
مبادرة الدخول إلى 
أو  بالمال  الــســوق 
الــســلــع، واالطــــاع 
ــــــه  ـــــى أحــــــوال عـــــل
والــمــشــاركــة فــيــه، 
األمـــوال  فتستثمر 
في الحال، وينتفع 
والمشتري  البائع 
فتكون  وغــيــرهــمــا، 
ـــوال دولـــة بين  األم
والفقراء،  األغنياء 
ــقــاعــدة  خــاضــعــة ل
المنافسة الشريفة، 
ـــــط  ـــــخـــــطـــــي ـــــت وال
المباح،  الــتــجــاري 
أو  ـــــم  ظـــــل دون 
مصداقا  استغال، 

لقوله �: "قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ 
قال: »عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور«" )مسند 

احمد(.
إن المتعامل بالربا متخبط في أمره، ال يميز 
الحال من الحرام، فهو في سعيه وراء هذا المال 
وال  يريد،  أي جهة  يــدري  ال  كالمجنون،  النجس 
أي طريق يسلك، قال تعالى: �الذين يأكلون الربا 
ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
الرسول  275(. ولهذا جعل  )البقرة:  من المس� 
� أكل الربا من أبشع الفواحش فقال: »إن الربا 
سبعون بابا أصغرها كالذي ينكح أمه«. )شعب 

اإليمان للبيهقي(. 
إن آكل الربا "فردا أو مؤسسة"؛ إذا كان آخذا 
فهو يعيش في الذل والهوان؛ لكونه مثقا بالديون 
نتيجة الفوائد الربوية فا يملك أمر نفسه، وال 
بتعليمات  مقيد  فهو  حــيــاتــه،  لــشــؤون  يخطط 
الــدائــن الــذي صــار يتحكم فــي قــراراتــه بطريقة 
من  الكثير  مباشرة، وهذا شأن  غير  أو  مباشرة 
الدول اإلسامية اليوم، حيث صارت تخضع في 
تدبير شؤونها لتعليمات الجهات المقرضة لها 
عليها،  الربوية  وفوائدها  الديون  تراكم  نتيجة 
دول  مصالح  رهينة  شعوبها  مستقبل  فجعلت 
أخرى. وإذا كان المرابي معطيا؛ فيكون قد سلب 
تعج  اليوم  ومحاكمنا  ومبادرته،  حريته  المدين 
بنزاعات المعامات الربوية التي عجز أصحابها 
فيكون مصيرهم  وفــوائــدهــا،  الــديــون  عن ســداد 
إلى  األمــس  عزيز  فيتحول  السجن،  أو  اإلفــاس 
ذليل مهان؛ ألنه ترك المبادرة إلى العمل المباح، 

وانساق وراء المال الحرام. 
إن المسلم الذي يأكل الربا يضع حاجزا من 
الخبائث بينه وبين خالقه، فا تقبل منه صدقة، 
وال يستجاب له دعاء، قال �: »أيها الناس، إن 
الله طيب ال يقبل إال طيبا، وإن الله أمر المؤمنين 
بما أمر به المرسلين، فقال: �يا أيها الرسل كلوا 
بما تعملون  إني  الطيبات واعملوا صالحا،  من 
الذين  أيها  �يا  وقــال:   .)15 )المؤمنون:  عليم� 
)البقرة:  رزقناكم�  مــا  طيبات  مــن  كــلــوا  آمــنــوا 
أغبر،  السفر أشعث  الرجل يطيل  172(، ثم ذكر 
ومطعمه  رب،  يا  رب،  يا  السماء،  إلى  يديه  يمد 
وغــذي  حـــرام،  وملبسه  حـــرام،  ومشربه  حـــرام، 
بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟« )صحيح مسلم(.

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

من أخالق  الرفق عند النبي �:
 األبعاد التربوية من خالل لعن الرسول � املتعاملني بالربا

أكل الربا خضوع لشهوات النفس المنحطة، 
في  ال��غ��رق  م��ن  المسلم  نجاة  سفينة  والقناعة 

العبد  ب��ه  م��ا يتسلح  أف��ض��ل  م��ن  وه���ي  أم��واج��ه��ا، 
اجتاح  الذي  الربوية،  المعامالت  وباء  ضد  اليوم 
الديني  ال��م��ج��ال  ب��م��ا فيها  ال��ح��ي��اة  م��ج��االت  ك��ل 
يتقربون  اآلن  ال��ن��اس  م��ن  فكثير  بالله.  وال��ع��ي��اذ 
إل����ى ال���ل���ه ف���ي ع��ي��د األض����ح����ى، أو ف���ي م��ن��اس��ب��ة 
ال��ع��ق��ي��ق��ة ب��ذب��ي��ح��ة ت���م ش���راؤه���ا ب���ق���رض رب���وي 
ديننا؛  ف��ي  ب��ه  ابتلينا  خطير  أم��ر  وه���ذا  ن��ج��س، 
الموبقات  السبع  م��ن   � ال��رس��ول  اعتبرها  لهذا 
فقال: »اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول 
الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل 
الربا.. «  وأك��ل  بالحق،  إال  الله  حرم  التي  النفس 

)صحيح  البخارى(
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السيرة النبوية الصحيحة
لألستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري

أ.د. عماد الدين خليل

ق��راءة أص��ول البحث  امل��رء مبالغًا إن خ��رج من  لن يكون 
املوسوم ب� )السيرة النبوية الصحيحة( باالستنتاج التالي:

إنها واحدة من أكثر الدراسات املعاصرة للسيرة رصانة، 
وموضوعية، والتزامًا مبطالب منهج البحث العلمي اجلاد في 
مقنع  بشكل  لينطبق  عليها  يدل  الذي  عنوانها  وإن  التاريخ، 
لواقع  مقاربة  بذلك  فيحقق  ومعطياتها،  منهجها  على  متامًا 
وامل��دون��ات  وال��وث��ائ��ق  ال��رواي��ات  أكثر  م��ن  مستمدة  السيرة، 

التاريخية أمانة وصدقًا.
إن مكتبة السيرة لفي أمس احلاجة إلى أعمال كهذه، بعد 
تقاذفتها  أن  وبعد  والتغريب،  التشريق  رياح  بها  أن عصفت 
تهاويل املبالغة حينًا، وجفاء الرؤية املادية للتاريخ حينًا آخر، 

والتعامل غير النقدي أو املنضبط حينًا ثالثًا...
شهدها  بالقليلة  ليست  ودراس����ات  مؤلفات  أن  صحيح 
كبير  بقدر  األخير، متيزت  القرن  منتصف  منذ  السيرة،  حقل 
والتمحيص  النقد  واعتماد صيغ  واالعتدال،  املوضوعية،  من 
عمل  جت��اه  هنا  لكننا  التاريخية...  امل��روي��ات  إزاء  وامل��وازن��ة 
التي  امل��وارد  مع  التعامل  في  وضوحًا  أش��د  بصرامة  متميز 
تشكل واقعة السيرة، وقدرة جّيدة على توظيف منهج احملّدثني 
أن ميضي  في  يطمح  امل��رء  إن  بحيث  التاريخية،  الكتابة  في 
للتاريخ  التالية  املراحل  مع  يتعامل  لكي  الكتاب  هذا  مؤلف 
اإلسالمي، وبخاصة العصر الراشدي، باملنهج نفسه، ويقينًا 
فان النتائج التي ستتمخض عنها دراسة كهذه لن تقل أهمية 

عن مؤلفه الفّني الذي بني أيدينا.
مبنهج  الفائقة  مؤلفه  عناية  أن  أهمية  الكتاب  وي��زي��د 
البحث  مناهج  تقنيات  من  اإلف��ادة  عن  تصرفه  لم  ث��ني،  احمل��دّ
والتي  األخيرة،  العقود  في  كبيرًا  ش��أوًا  بلغت  التي  الغربي 
متثل رصيدًا جيدًا ميكن أن يخدم الدراسات التاريخية في حقل 
السيرة أو التاريخ. وإن املؤلف، وهو يجمع مادته، وميّحصها، 
مطالب  بني  التوازن  من  ملحوظًا  ق��درًا  يحقق  امنا  ويركبها، 
الذكر، فكأنه يعرف كيف يقطف ثمارهما لكي  آنفي  املنهجني 
يخرج على الدارسني والقّراء بكتابه هذا الذي يقارب أكثر من 
غيره، واقعة السيرة، والذي ينطبق، مرة أخرى، مع العنوان 

الذي اختاره مؤلفه.
والريب أن هذه النتيجة امنا جتيئ أمرًا طبيعيًا للخبرة 
مع  تعامله  خالل  من  ناصيتها  املؤلف  امتلك  التي  الواسعة 
السيرة، كما يذكر في مقدمته، على مدى عشرين عامًا تدريسًا 
وتأليفًا وإشرافًا على رسائل الدراسات العليا التي بلغت أكثر 
من ستة آالف صفحة استغرق تنفيذها أكثر من عشر سنوات.

ويزيد الكتاب أهمية أن مؤلفه اعتمد في مادته اخلصبة 
على حشد كبير من املصادر واملراجع، ميكن أن يلحظها املرء 
والسنة  احلديث  مصادر  من  جاعاًل  وقوائمه،  تهميشاته  في 

الشريفة احملور األساس الذي ترتكز عليه محاولته هذه.
اجلامعي  للطالب  بالنسبة  ليعّد،  الكتاب  فان  ذلك  وعلى 
بصفة خاّصة، مالئمًا متامًا، سواء من حيث دقة املادة العلمية 
حيث  م��ن  أو  ووث��وق��ًا(،  صحة  امل���وارد  أكثر  على  )باالعتماد 
القدرة على التوصيل )باالستفادة من مناهج البحث احلديثة(، 

وبالتنظيم احملكم للمادة التاريخية.
التعامل  من  املؤلف  متكن  على  فتدل  املعتمدة  اللغة  أم��ا 
احلال  وبطبيعة  كافة...  املستويات  على  مطالبها  مع  السليم 
فان املرء، وهو يلمس هذا القدر الكبير من اإلخالص لواقعة 
السيرة، لن يجد أية ثغرة ميكن أن تدين املؤلف مبا ال يتفق 

ومفردات العقيدة اإلسالمية.
أن نشر  كتابه،  للمؤلف، كما يشير في مقدمة  ولقد سبق 
املقدمة نفسها والبابني األّول والثاني من )السيرة الصحيحة( 
الطبعة  لكن هذه  االط��الع عليها...  أتيح لي  في كتب مستقلة 
املأمولة تتمّيز، فضاًل عن إضافة فصول أخرى، بأنها أخضعت 

ملزيد من التعديل والتنقيح.
إن نشر الكتاب ال يقل ضرورة منهجية جلامعة قطر التي 
لكافة  وامن��ا  فحسب،  لطلبتها،  تقدمه  ما  تختار  كيف  عرفت 
الدارسني والباحثني والقراء، من املعنيني بالسيرة في العالم 

كله.
ولسوف يكون جلامعة قطر فضل السبق في إجناز نشر 

هذا العمل ووضعه بني يدي املهتمني...
ومن الله وحده التوفيق

احملور الثاني: أم سلمة والعهد املدني
أ - أم سلمة املرأة الصابرة احملتسبة.

وفي غزوة أحد ُأصيب زوجها بجرح عميق، وبعد شهور ُتوفي � 
متأثرًا بجرحه، وهذا ابتالء آخر يصيب أم سلمة، بعد رحيل زوجها 
من الدنيا تاركًا وراءه أربعة من األوالد هم: برة وسلمة، وعمر، ودرة. 
فكانت نعم املرأة الصابرة املمتثلة لسنة رسول الله � فلم تصرخ ولم 
تتضجر بل قامت مبا أمرها به � فتركت لنا أروع الصور في صبر 
املرأة املسلمة. وفي صحيح احلديث عن أم سلمة زوج النبي عن أبي 
ما من عبد يصاب  يقول   � الله  رس��ول  أنه سمع  أنه حدثها:  سلمة 
مبصيبة فيفزع إلى ما أمره الله به من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. 
في  آج��ره  إال  منها  ه��ذه، وعوضني خيرًا  في مصيبتي  آجرني  اللهم 
مصيبته. وكان قمنا أن يعوضه الله خيرًا منها. فلما هلك أبو سلمة 
ذكرت الذي حدثني عن رسول الله � فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، 
اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرًا منها. ثم قلت إني أعاض 
خيرًا من أبي سلمة. قالت فقد عاضني خيرًا من أبي سلمة وأنا أرجو 

أن يكون الله قد أجرني في مصيبتي�صحيح مسلم�.
وتلبث كبار الصحابة حتى انتهت عدة أم سلمة فتقدم إليها منهم 
صاحب رسول الله � أبو بكرالصديق � فخطبها، إال أنها لم تقبل، 

ثم تاله عمر بن اخلطاب فلم يكن حظه منها غير حظ صاحبه.

ب - أم سلمة في بيت النبوة:
أخبرنا أحمد بن إسحاق احلضرمي حدثنا عبد الواحد بن زياد 
حدثنا عاصم األحول عن زياد بن أبي مرمي قال: قالت أم سلمة ألبي 
سلمة بلغني أنه ليس امرأة ميوت زوجها وهو من أهل اجلنة وهي 
من أهل اجلنة، ثم لم تزوج بعده إال جمع الله بينهما في اجلنة. وكذلك 
إذا ماتت امرأة وبقي الرجل بعدها فتعال أعاهدك أال تتزوج بعدي وال 
أتزوج بعدك، قال أتطيعيني؟ قلت ما استأمرتك إال وأنا أريد أن أطيعك. 
قال فإذا مت فتزوجي؟ ثم قال اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجاًل خيرًا 

مني، ال يحزنها وال يؤذيها. �طبقات ابن سعد �88/8.
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن احلارث بن هاشم: أن رسول الله 
� خطب أم سلمة فقال لها فيما يقول، فما مينعك يا أم سلمة؟ قالت 
ما  أما  فقال  أنا فكبيرة وأنا مطفل وأنا غيور.  أما  في خصال ثالث، 
ذكرت من الغيرة فندعو الله حتى يذهبه عنك، وأما ما ذكرت من الكبر 
الله وإلى رسوله. فنكحته. فكان يختلف  إلى  أكبر منك، والطفل  فأنا 
إليها وال يسمها ألنها ترضع حتى جاء عمار بن ياسر يومًا فقال هات 
هذه اجلارية التي شغلت أهل رسول الله �. فذهب بها فاسترضعها 
بقباء. فدخل رسول الله � فسأل عن الصبية أين زناب. قالت امرأة 
مع أم سلمة قاعدة. فأخبرته أن عمارًا ذهب بها فاسترضعها. قال فإنا 
قاسمون غدًا. فجاء الغد وكان عند أهله. فلما أراد أن يخرج قال يا أم 
سلمة إن بك على أهلك كرامة وإني إن سبعت لك وإني لم أسبع المرأة 

لي قبلك، وإن سبعت لك سبعت لهم، طبقات ابن سعد 88/8.
فتزّوجها النبي � في شوال سنة أربع من الهجرة.

احملور الثالث: أم سلمة وصفات املرأة 
الداعية

رجاحة العقل فقد اشتهر بنو مخزوم بالرأي والشجاعة وشاركتهم 
أم سلمة رضي الله عنها في رأيهم وشجاعتهم وفازت عليهم بدخولها 
في بيوت النبي �، وقد بلغ من شجاعتها وصالبتها في سبيل الدعوة 
� أفضل خلف،  الله  � كان لها من رس��ول  وبعد وف��اة أبي سلمة 
كانت  كما  العلم واحلديث،  أهل مشورته، وممن حمل عنه  فكانت من 
 � الله  رس��ول  على  م��رت  فلقد  احلرجة،  املواقف  في  معه  ثبت  ممن 
املشركني وكان من أصعبها صلح احلديبية،  أوقات صعبة في جهاد 
وَثُقَل هذا الصلح على املسلمني وَقِبَل رسول الله � عقد الهدنة مع 
قريش، ونفرت نفوس كثير من املسلمني من هذا الصلح، ولم يثبت مع 
رسول الله � في هذه الساعة إال القليل وكان ممن ثبت معه زوجه 
أم سلمة بنت أبي أميه، عن املسور بن مخرمة ومروان بن احلكم قاال: 
)إن رسول الله � صالح أهل مكة وكتب كتاب الصلح بينه وبينهم، 
فلما فرغ قال للناس: »قوموا فانحروا ثم احلقوا« قاال: فو الله ما قام 

منهم رجل، حتى قالها ثالثًا، فلما فرغ قالت أم سلمة: يا رسول الله 
ال ترى أحدًا منهم يفعل ذلك حتى تنحر ُبدنك وتدعو احلالق فيحلقك، 
يقتتلون على  كادوا  قاموا ونحروا حتى  ذلك  رأوا  فلما  ففعل،  فخرج 
باب  الفضائل،  البخاري كتاب  احلالق، وجعل بعضهم يحلق بعضًا( 
فضل أصحاب النبي � 353/7-357. فكان ملشورتها فائدة عظمى في 
تفريج هم الرسول � وفي طاعة الصحابة رضي الله عنهم أجمعني 

له،

أ - أم سلمة الفقيهة احملدثة:
النبي  مع  الزمن  من  برهة  عنها  الله  أم سلمة رضي  عاشت  وقد 
� في بيوت النبي � وكانت تتزعم قسمًا كبيرًا منهن وتتوسط إلى 
رسول الله � في أمورهن وأمور املسلمني، وكانت تسأله عن الفرائض، 
وتعلم سائليها، وبقيت بعده نصف قرن تهدي بهديه وحتدث بحديثه، 
النساء غض  )إن جهاد  تقول:  فكانت  في سياسة احلكم،  تتدخل  ولم 
األطراف وضم الذيول وإنها ال تهتك حجابًا ضربه عليها رسول الله 
�( العقد الفريد 5 / 62، وسيرة ابن هشام 316/2. وكان من مواليها 
علماء من أئمة األمة اإلسالمية، فمنهم شيبة بن نضاح و أبي ميمونة 
اء املدينة األعالم وكانا من أشياخ نافع بن أبي نعيم املدني  وهما من قرَّ
الله  )وكانت رضي  الله:  يرحمه  الذهبي  اإلم��ام  يقول  املشهور  املقرئ 
وثمانية  مئة  ثالث  مسندها  ويبلغ  الصحابيات  فقهاء  من  ُتعد  عنها 
انفرد  عشر  ثالثة  على  لها  ومسلم  البخاري  واتفق  حديثًا  وسبعون 

البخاري بثالثة ومسلم بثالثة عشر( سير أعالم النبالء 20 /210.

 ب - أم سلمة بني احلياء والشدة:
� فقالت: يا رسول  دخلت أم سليم رضي الله عنها على النبي 
الله املرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقالت أم سلمة رضي الله 
عنها: تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء: فقال النبي � منتصرا 
إذا  ي��داك، إن خيركن ملن تسأل عما يعنيها،  ألم سليم: بل أنت تربت 
رأت املاء فلتغتسل فقالت أم سلمة: وهل للنساء ماء؟ قال: نعم فمن أين 

يشبههن الولد؟ إمنا هن شقائق الرجال.
َقاَلْت: �َيا  َطْلَحَة-  َأِبي  ِاْم��َرَأُة  -َوِه��َي  ُسَلْيٍم  ُأمَّ  َأنَّ  َسَلَمَة;  ُأمِّ  َوَع��ْن 
ِإَذا  َاْلُغْسُل  َأِة  َامْلَ��رْ َعَلى  َفَهْل   ، قِّ َاحْلَ ِمْن  َيْسَتِحي  اَل  َه  َاللَّ ِإنَّ  ِه!  َاللَّ َرُسوَل 

َفٌق َعَلْيه.  ِديَث. ُمتَّ ِاْحَتَلَمْت؟ َقاَل: »َنَعْم. ِإَذا َرَأِت امْلَاَء«� َاحْلَ
أما شدتها في قول احلق فتتجلى في تصديها لعمر أن يتكلم في 
عجبا  له:  قالت  فقد   :� املصطفى  لزوجهن  املؤمنني  أمهات  مراجعة 
لك يا ابن اخلطاب! قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بني 
رسول الله وأزواجه. قال عمر: �فأخذتني أخذا كسرْتني به عّما كنُت 

أجد� متفق عليه من حديث ابن عباس عن عمر �.

ج - أم سلمة واحلياة السياسية:
ف��ي احل��ي��اة  � أن تتجنب اخل����وض  ب��ع��ده  ول��ق��د ح��اول��ت م��ن 
عليا. املؤمنني  أمير  ف��آزرت  الكبرى  الفتنة  كانت  أن  إل��ى  السياسية 
وقد ودت لو تخرج فتنصره ولكنها كرهت أن تبتلى وهي أم املؤمنني 
فكانت بذلك مثاال لكل داعية في اجتناب مواطن الفنت، وقد تقدم العمر 
بأم سلمة حتى امتحنت كما امتحنت أمة اإلسالم ب ��مذبحة كربالء�� 
فتأثرت مبوت احلسني بن علي وقد كانت وفاة أم سلمة زوج النبي في 
سنة تسع وخمسني، فصلى عليها أبوهريرة فكان لها يوم ماتت أربع 

وثمانون سنة ودفنت بالبقيع.
خامتة: صفات الداعية املسلمة من خالل أم املؤمنني أم سلمة.

واملدني  املكي  العهد  في  سلمة  أم  املؤمنني  أم  سيرة  عرفنا  لقد 
للدعوة، فكانت نعم األسوة لكل من ركب سفينة الدعوة إلى الله إلى 

اكتساب مجموعة من القيم واملثل املتجلية في:
1 - املسارعة باحلفاظ على الدين.

2 - التضحية بالغالي والنفيس من أجل احلفاظ على الدين.
3 - الصبر على حتمل األعباء في سبيل الدعوة. 

4 - الشجاعة والعزم على دعوة الغير لهذا الدين بكل قوة ويقني 
دون خوف أو تردد. 

5 - االنقياد لسنة الرسول � في الوعظ واإلرشاد بطالقة الوجه 
ومتثل فن احلوار.

6 - ضرورة تعلم االفقه وعلم الفرائض أسوة بأمهات املؤمنني.
7 - احلكمة وحسن التصرف في األمور كلها امتثاال لقوله تعالى: 
�ُيْؤِتي احِلْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت احِلْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا َوَما 

ُر إالَّ ُأْوُلوا اأَلْلَباِب�)البقرة: 267(. كَّ َيذَّ
8 - اجتناب كل داعية ملواطن الفنت واخلوض فيها.

�����������������������������������������������������������������������������������������
املصادر واملراجع:

- السيرة النبوية البن هشام دار املعرفة بيروت.
- طبقات ابن سعد  محمد بن سعد بن منيع الزهري مكتبة اخلاجني طبعة 1421 

– 2001م.
- صحيح البخاري.

طبعة  بيروت  الفكر  دار  طبعة  الذهبي،  عثمان  بن  محمد  النبالء   أع��الم  سير   -
1422 – 2001 م.

- تراجم سيدات بيت النبوة الدكتورة عائشة عبد الرحمان دار احلديث القاهرة.
طبعة 1423 – 2002م.

ذة. عفيفة الغزال

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

أهم  مشكورة  األستاذة  تناولت  السابقة  احللقة  في 
الله  أم املؤمنني أم سلمة رضي  اخلصال التي اتصفت بها 
والعمل  اإلمي��ان  ق��وة  من  املكية  املرحلة  في  عنها  تعالى 
وال��ه��ج��رة إل���ى احل��ب��ش��ة ث��م امل��دي��ن��ة، وف���ي ه���ذه احللقة 

تواصل ما قدمته أم املؤمنني لإلسالم في العهد املدني..
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5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
ذلكم  هو  احلق  املؤمن  إن  الله:  عباد  وبعد، 
ق  ه جل وعال، وصَدّ ق الذي آمَن برِبّ اإلنسان املوفَّ
برسوله �، وجعَل القرآن الكرمي إمامه، واإلسالَم 
قائَده ودليَله إلى فعل اخليرات وترك املنكرات، 
وإل����ى االس��ت��ك��ث��ار م���ن احل���س���ن���ات، واج��ت��ن��اب 
ال��س��ي��ئ��ات، وج��ع��ل م��ن ه���ذا ال��ش��ع��ور املُ��ت��ك��اِم��ل 
من  واخلير  الباطل،  من  احلق  به  مييُز  ِمعياًرا 
الطيب،  من  واخلبيَث  الفجور،  من  والِبر  الشر، 
واحَلسن من القبيح. وهو الذي ميتلك من الرغبة 
والصالح  اخلير  على  بهما  يقبل  ما  وامل��ب��ادرة 
الذي  وه��و  وتعالى،  سبحانه  الله  من  بتوفيق 
قي  يَتّ ما  األن��اة  من  وعنده  احلكمة  على  يتوفر 
بهما السوَء قبل وقوِعه بفضل من الله . وهذا 
ما ميكن أن نسميه بالقدرة على حسن التصرف.
ف  لنا السَرّ الكاِمن وراَء ُحسن التصُرّ ولو تأَمّ
عند املرء، لوَجدنا أن ذلك سببه ما يتصف به من 
ونعوت  وهي خصال  والوعي،  واليقظة  الفطنة 
اإلدراك  وقوة  الفهم  في سالمة  تتجَلّى  وصفات 
الصواب  ب��ن  التمييز  وحسن  املالحظة  ���ة  ودَقّ
واخل��ط��أ، وب��ن اخل��ي��ال وال��واق��ع، وب��ن الوهم 
قادرا  امل��رء  يصبح  كله  ذلك  وبفضل  واحلقيقة، 
قط على  الُنّ السطور، ووضع  ما بن  قراءة  على 
إلى  البصيرة  بعن  النظر  خ��الل  من  احل���روف؛ 
األحوال، واالستماع باألذن الواعية إلى األقوال، 
د السمع ويتعدى  ألن الوعَي أمٌر يزيد على ُمجَرّ
حدود اإلبصار، فما كُلّ من ُيبِصُر يعي ما أبصر، 
  وما كُلّ من يسَمع يستوعب ما سِمع؛ والله
َت��ْذِك��َرًة  َلُكْم  �ِلَنْجَعَلَها  تنزيله:  محكم  في  يقول 
12(.فالوعُي مرتبٌة  َواِعَيٌة�)احلاقة:  ُأْذٌن  َوَتِعَيَها 
واإلدراك  السمعِيّ  اإلح��س��اس  مرتَبة  من  أعلى 
ر اللُه امرًءا  ، ولهذا قال النبي �: »نَضّ البصرِيّ

سِمع مقالتي فوعاها«؛ رواه الترمذي وغيُره.
الذي اختلط  إننا في زماننا هذا  الله:  عباد 
فيه احلابل بالنابل، وعمت فيه الفوضى الفكرية 
والثقافية وحتى التربوية، وتعددت فيه املفاهم 
القيمية، واختلفت فيه املعايير األخالقية، وتنوعت 
واملرجعيات،  والقناعات  واملظاهر  األشكال  فيه 
محبة  من  املجتمعية  احلياة  أسس  فيه  وغابت 
وت��ع��اون،  وتضامن  وت��راح��م  وتعاطف  وم���ودة، 
البشرية  وركائز  اإلنسانية  مقومات  فيه  وذابت 
م��ن ص��دق وإخ���الص، ونصح وع��دل وإن��ص��اف، 
م فيه صرح البناء احلضاري، إننا في هذا  وَتهدَّ
الزمان أحوُج ما نكوُن فيه إلى ضرورة استثمار 
مشاعر  وإح��ي��اء  فينا،  واإلدراك  ال��وع��ِي  جانب 
الفطنة، حتى نعرف كيف  اليقظة، وإيقاظ حس 
نحسن التصرف مع كافة الناس الذين كُثر فيهم 
والبهتان،  الكذب  فيهم  وانتشر  وال��زور،  الغُشّ 
وذاع فيهم املكر واخلداع، ورمى بعُضهم البعَض 
واألباطيل  التهم  بينهم  فيما  وتبادلوا  بالباطل 
وشاَع  لصورتهم،  وتدنيسا  لسمعتهم،  تشويها 
ة جوانب  بن عمومهم التدليُس والتلبيُس في كاَفّ
)فمن  دن��ي��وي��ة،  أو  دينية  ك��ان��ت  س���واء  احل��ي��اة 
الناس من جترأ على الله ومترد على الدين باسم 
بدلوا  حتى  والتحرر  والتفتح  والتطور  التقدم 
في األحكام وغيروا في املفاهيم فاعتبروا الكفر 
روحية،  مشروبات  اخلمر  على  وأطلقوا  دينا، 
واإلرضائية،  بالعالقة احلميمية  الزنا  ووصفوا 

باحلالوة  وال��رش��وة  البنكية،  بالفوائد  وال��رب��ا 
والتبرج  والعراء  اجلنسي  والشذوذ  والقهوة، 
بالرجعية  احلجاب  ونعتوا  الفردية،  باحلريات 
وجتد  وال��ت��ط��رف،  بالغلو  واالل��ت��زام  والتخلف، 
هؤالء يجدون ويجتهدون ويتفانون ويستميتون 
من أجل ترويج آرائهم وتثبيت معتقداتهم ألنهم 
قناعاتهم،  ع��ن  وي��داف��ع��ون  بأفكارهم  مقتنعون 
ويرون أنهم على حق ومعهم الصواب، ومنهم من 
جلأوا إلى الدين ينشدون فيه ضالتهم، من صالح 
أحوالهم وإصالح من حولهم، لكن بعضهم كان 
فهمهم للدين ناقصا، وبعضهم كان فهمه للدين 
القصد  عن  عضهم  انحرف  ذلك  وبسبب  سيئا، 
حسب  فتصرفوا  ال��ص��واب،  ع��ن  بعضهم  وزاغ 
غير  اعتبر ممتلكات  من  فهناك  وعلمهم،  فهمهم 
وأعراضهم،  أموالهم  فاستباح  غنيمة  املسلمن 
ثم إن ما يشهده العالم اليوم من إزهاق لألرواح 
من  س��واء  املسلمن  في صفوف  للدماء  وإراق���ة 
ا يبعث على  طرف املسلمن أو غير املسلمن مِلمَّ
مشاعر احلسرة واألسى واأللم، فهل هانت على 
املسلمن دماؤهم فيما بينهم، وهل إلى هذا احلد 
أصبحت دماء املسلمن رخيصة عند خصومهم 

وأعدائهم(.
ع���ب���اد ال���ل���ه: ف���ي ظ���ل ه����ذا ال���واق���ع امل��ل��يء 
يحميَك  منيٌع  س��الٌح  الوعي  ف��إن  باملتناقضات، 
ة  -أيها املؤمن- بعد الله تعالى من أن تقَع ضحَيّ
ٍة ال  غٍشّ أو ِخداٍع أو غفلٍة، أو أن جُتَرّ إلى مَغَبّ
تهلكة  في  بنفسك  تلقي  أن  أو  لنفِسك،  حتمُدها 
وأوالدك  أه��ل��ك  بها  تفقد  أو  نفسك  بها  ت���ؤذي 
في  وأم��وال��ك  متاعك  بها  ُتضيع  أو  وأح��ب��اب��ك، 
دنياك، أو تخسر بها آخرتك وجتلب بها سخط 

ربك والعياذ بالله.  
واملؤمُن الواِعي محمٌيّ -بإذن الله- عن مثِل 
هذه العَثرات؛ ألن النبي � قال: »ال ُيلدُغ املؤمُن 

من ُجحٍر واحٍد مرتن«؛ رواه البخاري ومسلم.
ر  د ال��ت��ص��ُوّ وال���وع���ُي ه��و أع��م��ُق م��ن ُم���ج���َرّ
الظاهرة ميكن  األم��ور  هذه  ألن  لألمور؛  الظاهر 
أن يعتِريها شيٌء من التزويق والتزوير، ولبس 
احلق بالباطل، وتشويه احلقائق بإخفاء العيوب 
سبًبا  ذلك  فيكوُن  احملاسن،  وإظهار  واملساوئ 
وبالتالي  الشيء،  على  خاطئ  حكم  إص��دار  في 
بناء  خاطئا  يكون  الشيء  هذا  مع  التعامل  فإن 
على احلكم اخلاطئ الذي صدر عنه، ولهذا كان 
الوعُي سبًبا قويا في إثبات احلِقّ وهو أقوى من 
رة. جاء في  د صورٍة بَدت ظاهرًة لكنها ُمزَوّ ُمجَرّ
سليمان  على  خرَجتا  امرأتن  أن  "الصحيحن" 
واح��دٍة  ك��ُلّ  معهما،  اب��ٍن  في  اختلَفتا  وق��د   �
ن  بالسِكّ ائُتوني   :� فقال  ابُنها.  أن��ه  عي  تَدّ
ه بينهما، فقالت الصغرى: ال تفعل، يرحُمك  أُشقُّ
ال��ك��ب��رى. فقَضى به  ال��ل��ه، ه��و اب��ُن��ه��ا، أي: اب��ن 
ن،  ه بالسِكّ للصغرى، أي: حكَم به ملن رفَضت شَقّ
ت أنه ابُن الكبرى، ولكنه � وَعى  مع أنها أقَرّ
حقيقَة األمر ولم يأخذ بإقرارها الظاِهر، وهو كما 
ملا  للُكبرى  ابًنا  كان  لو  ألنه  األدل��ة"؛  "سيُد  قيل: 

ه بينهما نصَفْن. رِضَيت الُكبرى بشِقّ
فاللهم نبهنا من غفلتنا، وأيقظنا من غفوتنا، 
وارزقنا اللهم آذانا صاغية، وقلوبا واعية حتى 
اتباعه،  إل��ى  وتوفقنا  حقا  احل��ق  بفضلك  ن��رى 
اجتنابه،  وترزقنا  باطال  الباطل  برحمتك  ونرى 
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملن، ويرحم 

الله عبدا قال آمن.

اخلطبة الثانية:
ينبغي جلالل وجهه وعظيم  كما  لله  احلمد 
األكمالن  األمت���ان  وال��س��الم  وال��ص��الة  سلطانه، 
على نبي الرحمة والهدى ورسول السالم سيدنا 

محمد خير األنام وعلى آله وصحبه الكرام. 
وب��ع��د، ع��ب��اد ال��ل��ه: إن ال��وع��ي ليس ع��ب��ارًة 
عقلي،  فهم  هو  وإمن��ا  فكريا،  ترًفا  وال  ة،  فلسفَيّ

وإدراك روحي، وشعور قلبي، وإحساس باطني، 
��ة وال��ف��ط��رة وال��ط��ب��ع ت���ارًة،  ي��ن��اُل��ه امل���رُء ب��اجِل��ِب��َلّ
واخلبرة  واملمارسة  راية  والُدّ بالدربة  ويكتسبه 
لٌة  للعلم وُمكِمّ تاراٍت أخرى، وهو صفٌة ُمساندٌة 
مبا  وحُت��ي��ُط  احلقيقة  إل��ى  ت��ِص��ل  فبالوعي  ل��ه، 
يدوُر في عامَلك من أحداٍث وإن اعتراها شيٌء من 

التحريف.
الشيَء  ق  ُي��ص��ِدّ متى  امل��رُء  يعرُف  وبالوعِي 
ُبه. وبالوعِي ُيدِرُك املرء من يستعُن به  ومتى ُيكِذّ
ومن يستِغُلّه، وبالوعِي يتعرف على من ينصحه 
أو يخدعه، وعلى من يتحرى الصدق أو من يلجأ 
امل��رُء  يعرُف  وبالوعي  والتنميق،  التزويق  إل��ى 
الصمُت  يكوُن  ومتى  خيًرا،  الكالُم  يكوُن  متى 
الوقت  ف��ي  امل��ن��اس��ب  ال��ك��الم  ل��ه، فيختار  خ��ي��ًرا 
املناسب،  ويختار الشخص املناسب في الوقت 

املناسب.
ًفا  تكُلّ وال   ، الظِنّ لسوء  إعمااًل  ليس  والوعُي 
ملا وراء احلقيقة، وهو كذلك ليس رجًما بالغيب، 
األمور  َسْبر  عن  ناشئتان  وِفطنٌة  كياسٌة  ه  ولكَنّ
الٍع وافٍر عن األحداث،  ومعرفة أحوال الناس، واِطّ
بالنظر الدقيق الذي ال ُيغاِلُطه غرور وال يخالطه 
إغراء. وإمنا هو في حقيقته سالٌح قد حتتاُجه 
للُهجوم وقد حتتاُجه للدفاع، وأكثُر ما ُيوِقُع املرَء 
ة،  ُة وعِيه أو عدُمه بالكلَيّ فريسًة للمكر واخِلداع قَلّ
ورِحم الله الفاروق عمر بن اخلطاب � حيث 

قال: "لسُت باخِلٍبّ وال اخِلُبّ يخَدُعني".
أن  على  املسلمون-  -أيها  فلنحرص جميعا 
نكون لِبنًة واعيًة من لِبنات املُجتمع؛ لكي ُنحِسن 
املسيَر، وُنتِقَن العمل والتعاُمل من أجل الُنّهوض 
ومن  احلسن،  إل��ى  ئ  السِيّ من  واألم��ة  باملُجتمع 
احل��س��ن إل���ى األح��س��ن، واحل����ذر ك��ل احل���ذر من 
الُعزلَة املقيتة عن أمور املُسلمن؛ فإنها حتُجُبنا 
وتقِضي  ومعاِشنا،  ديِننا  في  لنا  خيٌر  هو  عما 
املُخالَطة  من  الناِشِئ  الوعِي  مات  ُمقِوّ ك��ِلّ  على 
ومعرفة أحوال الناس وأيامهم، قال رسول الله 
على  ويصبُر  الناَس  ُيخالُط  ال��ذي  »املؤمُن   :�
ويصِبُر  الناَس  ُيخالُط  ال  ال��ذي  من  خيٌر  أذاه��م 

على أذاهم«؛ )ابن ماجة(.
بوعِي  إال  تكوُن واعيًة  واألمة مبجموعها ال 
الناِبض،  وقلبها  اليقظ،  فكُرها  فهم  أف��راده��ا، 
وبصيرُتها املتفتحة، وبوعي األفراد ترقى األمة 
إلى معاِلي األم��ور؛ واألم��ة إذا وَعت فقد أدرَكت 
وعرفت  األخ���رى،  اأُلمم  ب��ن  عليها  وم��ا  لها  م��ا 
الدينية،  مبادئها  ف��ي  تكمن  قوتها  م��واط��ن  أن 
وقيمها األخالقية، وخبرتها السياسية ومكانتها 
االق��ت��ص��ادي��ة وط��اق��ات��ه��ا ال��ب��ش��ري��ة وك��ف��اءات��ه��ا 
استثمار  أج���ل  م��ن  ج��ه��وده��ا  ورك����زت  العلمية 
تها،  مكتسباتها لتثبيت مقوماتها واالعتزاز بهوَيّ
��َغ��رات والقضاء  ال��َثّ ل��س��ِدّ  ال��داِئ��م  واالس��ِت��ع��داد 
إجادُة  مُيكُن  تنا  أَمّ وعِي  وبقدِر  اخلالفات،  على 
العقبات وجتاوز  األحداث وتخطي  مع  التعاُمل 
النفسية  امل��ؤث��رات  ك��ل  م��ن  والتخلص  األزم���ات 
التي  واالق��ت��ص��ادي��ة  والسياسية  واالجتماعية 
ميكن أن تهدد أمنها واستقرارها، واألمُة الواعيُة 
ال ُتخَدع وال ينَبغي لها أن ُتخَدع ما داَمت قائمًة 
مات وعِيها، وهي: ديُنها، وعدُلها،  على أهِمّ ُمقِوّ

وأخالُقها، وعلُمها.
فاللهم اجمع شملنا، ووحد صفوفنا، وألف 
ال��ل��ه��م أس��ب��اب التفرقة  ق��ل��وب��ن��ا، وج��ن��ب��ن��ا  ب��ن 
احملبة  أسباب  إلى  ربنا  يا  واهدنا  واالختالف، 

واملودة واالئتالف.

الوعي وحسن التصرف

ذ. إدريس اليوبي

آداب العطاس والتثاؤب

ذ. عبد الحميد
صدوق

وعن أبي سعيد اخلدري � قال: 
قال رسول الله �: »إذا تثاءب أحدكم 
فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان 

يدخل« )رواه مسلم(.
تعالى:  الله  رحمه  اجلوهري  قال 
يقال تثاءبت باملد محففا على تفاعلت 

وال يقال تثاوبت.
وقال ابن دريد رحمه الله تعالي: 
أصله من تثأَّب الرجل بالتشديد فهو 

مثوب إذا استرخى وكسل.
ق���ول���ه: »ف�����إن ال��ش��ي��ط��ان ي��دخ��ل« 
أول  في  كما  البخاري  عند  لفظ  وفي 
وعند  الشيطان«  منه  »ضحك  الباب 
أحدكم  تثاءب  »إذا  بلفظ:  ماجة  اب��ن 
فليضع يده على فيه وال يعوي، فإن 
العلماء:  قال  منه«.  الشيطان يضحك 
معه  يسترسل  ال���ذي  ال��ت��ث��اؤب  شبه 
الكلب تنفيرا عنه واستقباحا  بعواء 
ل��ه ف���إن ال��ك��ل��ب ي��رف��ع رأس����ه ويفتح 
في  أفرط  إذا  واملتثائب  ويعوي،  فاه 
ال��ت��ث��اؤب ش��اب��ه��ه، وم���ن ه��ن��ا تظهر 
النكتة في كونه يضحك منه الشيطإن 
في  خلقه  بتشويه  ملعبة  ألنه صيره 

تلك احلالة.
ول���ه���ذا ك���ان ال��ن��ب��ي � ي��أم��ره��م 
العطاس  عند  الفم  على  اليد  بجعل 
والتثاؤب وعن أبي هريرة � قال: 
إذا عطس وضع   � الله  كان رسول 
يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض 
أبو  )رواه  ال���راوي.  شك  بها صوته، 
حديث حسن  وقال:  والترمذي  داود، 

صحيح(.
ق����ال اب����ن ال���ع���رب���ي رح���م���ه ال��ل��ه 
الصوت  في خفض  واحلكمة  تعالى: 
بالعطاس أن رفعه إزعاجا لألعضاء، 
منه  يبدر  لو  أن  الوجه  تغطية  وف��ي 
صوته  فيخفض  جليسه،  أذى  ش��يء 

إذا بالعطاس ويرفع صوته باحلمد.
فائدة: من اخلصائص النبوية ما 
"ما تثاءب  رواه يزيد بن األصم قال: 

النبي � قط".
وقال ابن حجر: ووقع في الشفاء 
الب���ن س��ب��ع، أن���ه � ك���ان ال ميتطى 
تسريح  والتمطط  الشيطان.  من  ألنه 

اليدين عند اإلستيقاظ من النوم.
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ال��ق��رآن  م��ن  يشبع  ال  ال��م��ؤم��ن  أن  فيه  ري��ب  ال  مما 
الله  الكريم، تالوة وتدبرا وتخلقا، كيف ال وهو كتاب 
الذي ال تنقضي عجائبه وال ينحصر مدده لكل من جاءه 

طالبا للهدى، متدبرا آلياته، متأمال لخطابه وإشاراته.
وقد نشرنا على هذه الصحيفة الغراء، بعضا مما 
فتح الله به من الخواطر والنظرات في تدبر كتاب رب 
األرض والسموات، وهذه بفضل الله ومنته حلقة ثانية 
في هذا السبيل، نسأل الله تعالى فيها أن يصلح نياتنا 
ويسدد أفهامنا ويحعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين 

يتدارسونه ويعملون به.
11 - وصف الله  نفسه في كتابه بقوله:

�ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف 
الخبير� )األنعام: 104(. 

اإلحاطة  ع��ن  ع��اج��زة  الخلق  أب��ص��ار  أن  والمعنى 
ب���ذات ال��خ��ال��ق ف��ي ه��ذه ال���دار ال��ف��ان��ي��ة، لكن م��ا تعذر 
الله  يسر  التي  البصيرة  مقدور  في  هو  البصر،  على 
سبحانه،  ألوهيته  وكمال  وجماله  جالله  إدراك  عليها 
البصائر  تدرك  المحسوسات،  عالم  البصر  يدرك  فكما 
هو  الحقيقي  العمى  فإن  ثم  ومن  والحقائق،  المعاني 
عمى البصيرة عن رؤية الحق ولزومه كما قال تعالى: 
�فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في 

الصدور� )الحج: 44(.
12 - تقدم لنا  في سورة األعراف المسار التاريخي 
أن جوهر  الله وكيف  إلى  األنبياء في دعوتهم  لرسالة 
دعوتهم واحد، وذلك من أول المرسلين إلى أهل األرض 
وهو نوح عليه السالم الذي دعا قومه إلى عبادة الله 

وحده كما قال تعالى: 
اعبدوا  قوم  يا  فقال  قومه  إلى  نوحا  أرسلنا  �لقد 
الله ما لكم من إله غيره إني أخ��اف عليكم ع��ذاب يوم 

عظيم� )58(.
ث��م ك���ان ت��ع��اق��ب ال��م��رس��ل��ي��ن ع��ل��ى ن��ف��س ال��م��ن��وال 
سبحانه  ال��رب  مقصود  تحقيق  إل��ى  دع��وة  والمنهاج: 
من خلق اإلنس والجن كما تبين لنا اآليات التي قصت 

علينا أخبار بقية األنبياء في هذه السورة: 
- �وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما 

لكم من إله غيره أفال تتقون� )64(. 
اعبدوا  قوم  يا  قال  أخاهم صالحا  ثمود  �وإلى   -
الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم� )72(. 
- �وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله 

ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم� )84(. 
الله  عند  الدين  أن  البينات  اآلي��ات  هذه  من  نتعلم 
واحد ال يختلف، وإن تعددت الشرائع واألحكام الفرعية 
الختالف األزمنة واألمكنة، ولذلك حسم ربنا القول: �إن 
الدين عند الله اإلسالم ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن 
يقبل منه�، كما نتعلم أن أول ما يجب أن نضعه نصب 
�أن  الخالد:  السماوي  للخطاب  االستجابة  أعيننا هو 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره� فما خلقنا ربنا الحكيم 
الجن  خلقت  �وما  العظيم:  المقصد  لهذا  إال  الخبير 

واإلنس إال ليعبدون�.
13 - كما تقدم لنا سورة في األعراف جوهر وأساس 
رسالة األنبياء وهي الدعوة إلى عبادة الله، فإنها تبين 
لنا أيضا ارتباط الدين بالحياة، وأنه موجه لها وضابط 
ما  وه��ذا  وال��ف��س��اد،  االن��ح��راف  يقع  ال  لمسارها حتى 
يتجلى لنا مثال مما قصه علينا القرآن من برنامج دعوة 

نبي الله شعيب عليه السالم؛ يقول تعالى: 
�وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل 
والميزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا في 
األرض بعد إصالحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وال 
تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من 
آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم 

وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين� )84 - 85(.
إنها دعوة شاملة تتضمن أسس ومرتكزات الصالح 

واإلصالح: 
- دعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة.

- دعوة إلى ضبط النشاط االقتصادي بميزان العدل 
الناس  تبخسوا  وال  والميزان  الكيل  �فأوفوا  والوفاء 

أشياءهم�. 

- نهي عن كل أنواع الفساد ودعوة للمحافظة على 
الصالح في كل أبعاده : إنسانا ومجتمعا وبيئة..

ودع��اة  المؤمنين  محاربة  عن  الكف  إل��ى  دع��وة   -
اإلصالح وعن معاكسة جهود الخير كما يفعل كثير من 

أعداء اإلصالح اليوم: يبغونها عوجا.
فهل نغتر بعد كل هذا بمن يزعم انفصاما بين الدين 

والدنيا، بين الشريعة والحياة؟
14 - بين اإلرهاب واإلسترهاب: 

الطاغية  مع   � الله موسى  نبي  أقرأ قصة  وأنا 
فرعون، استوقفتني عبارة دالة في اآلية الكريمة التي 
وسحرة   � موسى  بين  المبارزة  لحظة  عن  تتحدث 

فرعون. قال تعالى: 
�ق����ال أل���ق���وا ف��ل��م��ا أل���ق���وا س���ح���روا أع��ي��ن ال��ن��اس 

واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم� )األعراف: 116(.
إل���ى ال��ذه��ن أن السحرة  ال���ذي ي��ت��ب��ادر  وال��م��ع��ن��ى 
أفزعوا الناس وخوفوهم خوفا شديدا حيث خيلوا لهم 
ما ألقوا من حبال وعصي حيات تسعى وأوهموهم أن 
ما فعلوه حقيقة ال وهم. لكن لماذا قال الحق سبحانه 

)استرهبوهم( وليس فقط )أرهبوهم(؟
إن العمل الذي قام به سحرة فرعون ليس فقط إخافة 
الناس بما هو طبيعي وواقعي، بل إن عملهم كان عبارة 
عن جهد عظيم وكبير لصنع حالة من الخوف والرهبة 
عند الجمهور بالسيطرة على عقولهم وإدراكهم من خالل 
به أعينهم من مشاهد مصطنعة، أي بتعبير  ما مألوا 
الراغب األصفهاني: �حملوهم على أن يرهبوا� وقريب 
إرهابا  �أرهبوهم  الكشاف:  في  الزمخشري  عبارة  منه 
شديدا، كأنهم استدعوا رهبتهم�. أما الطاهر بن عاشور 
فقد خص هذا اللفظ بمزيد بيان، حيث قال في التحرير 
والتنوير: �واالسترهاب: طلب الرهب أي الخوف، وذلك 
تثير خوف  بأمور أخرى  السحر  ع��ززوا تخيالت  أنهم 
وتلك  قلوبهم،  من  التخيالت  تمكن  ل��ت��زداد  الناظرين 
األمور أقوال وأفعال توهم أنه سيقع شيء مخيف كأن 
تقتربوا،  وال  وح��اذروا،  حذركم،  خذوا  للناس:  يقولوا 
ونحو  السحرة،  كبير  وسيقع شيء عظيم، وسيحضر 
ذلك من التمويهات، والخزعبالت، والصياح والتعجب�.
الخالصة التي يمكن الخروج بها: إذا كان اإلرهاب 
إخافة للناس وترويعا لهم، فإن )االسترهاب( في نظري 
مصطلح قائم يحمل مفهوما متكامال يدل على اصطناع 
حالة )إرهابية( تمكن صاحبها من نشر الخوف والرهبة 
ينتج  وما  الحالة  استغالل  بقصد  الناس  من  فئة  عند 
عنها ألغراض السيطرة والتمكين للطغيان . وبمتابعة 
ناقدة لما يجري اليوم في كل بقاع العالم نالحظ كيف 
يستخدم )االسترهاب( للحرب على اإلسالم والمسلمين 

وحرمان ذوي الحقوق من حقوقهم. 
آن لنا أن نبين للناس حقيقة ما يجري ونكشف لهم 
مفهوم االسترهاب ، كما ألقى موسى عصاه �فإذا هي 

تلقف ما يأفكون�.
ال  مطردة  سبحانه  الله  جعلها  عامة  قاعدة   -  15
والفاجر،  البر  والكافر،  المؤمن  لها  يخضع  تتخلف، 

أخبرنا بها سبحانه وتعالى بقوله: 
على  أنعمها  نعمة  مغيرا  ي��ك  ل��م  ال��ل��ه  ب��أن  �ذل���ك 
عليم�  الله سميع  وأن  بأنفسهم  ما  يغيروا  قوم حتى 

)األنفال: 53(.
الفطرة  على  ال��ن��اس  ليثبت  والحكمة  ال��ع��دل  إن��ه 
السليمة التي فطر الله الناس عليها، ويلتزموا شرعه 
ابتداء  فالنعمة  ليديم عليهم نعمه وعطاياه،  ومنهاجه 
لكن  ومشيئته،  حكمته  اقتضت  حسبما  الله  من  هي 
اإلنعام.  منة  اقتضى  الذي  الحال  ببقاء  بقاءها مرتبط 
بكفرها  متعلق  وزوالها  بشكرها،  منوط  النعم  ودوام 

وجحودها.

ذ. أنور الحمدوني

خواطر في تدبر القرآن الكرمي

نور الدين بالخير

إن قضية االهتمام بأمور المسلمين من القضايا الواجبة على كل 

فرد من المسلمين، فكل اآلالم واألوجاع التي تعيشها األمة اإلسالمية 

من  فالكثير  كل مسلم،  وآهات  وأوجاع  آالم  تكون  أن  يجب  اآلن، 

المسلمين اآلن أصبحوا ال يهتمون بأمور إخوانهم وحال األمة وما 

تعيشه من هجمات على مقدساتها وتراثها وأركانها إال النزر القليل 

وقليل ما هم، ومن جوانب االهتمام بأمور المسلمين الدعاء لهم في 

ألن  بالصالح؛  الدعاء  بالنصر،  الدعاء  بالفرج،  الدعاء  الغيب،  ظهر 

الدعاء سالح المسلم الذي ال يهزم وذخيرته التي ال تنفذ، فالدارس 

عندما  األعم  الغالب  في   � النبي  أن  يجد  الشريف  النبوي  للنهج 

األمة،  دعاؤه  ليشمل  الجماعة  »نون«  يستعمل  لنفسه  بدعاء  يدعوا 

ِبيِّ � ِطيَب  ا َرَأْيُت ِمَن النَّ فعن عائشة رضي اهلل عنه أنها قالت: َلمَّ

 ِلي، َفَقاَل: »اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَعاِئَشَة َما 
َ َّ
ِ اْدُع اهلل

َّ
اهلل

َ
الَنْفٍس ُقْلُت: َيا َرُسول 

ْت َوَما َأْعَلَنْت«، َفَضِحَكْت َعاِئَشُة  َر، وَما َأَسرَّ َم ِمن َذَنِبَها َوَما َتَأخَّ َتَقدَّ

َلَها 
َ
َقال  ِحِك،  الضَّ ِمَن   � اهلل  ِحْجِر رسول  ِفي  َرْأُسَها  َسَقَط  َحتَّى 

ِني ُدَعاُؤَك،  ِك ُدَعاِئي«؟ َفَقاَلْت: َوَماِلي اَل َيُسرُّ ِ �: »َأَيُسرُّ
َّ

َرُسوُل اهلل

ابن  ِتي ِفي كل صالة« )أخرجه  مَّ
أِلُ َلدعوتي  َها  إنَّ  ِ

َّ
�: »َواهلل َفَقاَل 

حبان، والحاكم بلفظ قريب، وصححه األلباني(.

ب النووي لصحيح مسلم باب دعاء النبي � ألمته وبكائه  وقد بوَّ

شفقة عليها، وفيه حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص: “أن النبي 

اِس  ُهنَّ أْضَلْلَن َكِثيًرا ِمْن النَّ �: تال قول اهلل  في إبراهيم: �َربِّ إنَّ
ْبُهْم  ُتَعذِّ �ِإْن   :� ِعيَسى  َوَقاَل  )اآْلَيَة(،  ِمنِّي..�  ُه  َفِإنَّ َتِبَعِني  َفَمْن 

َيَدْيِه  َفَرَفَع  اْلَحِكيُم�،  اْلَعِزيُز  َأْنَت  َك  َفِإنَّ َلُهْم  َتْغِفر  َوِإن  ِعَباُدَك  ُهْم  َفِإنَّ

 : »َيا ِجْبِريُل اْذَهْب ِإَلى 
ُ َّ
ِتي« َوَبَكى، َفَقال اهلل ِتي أمَّ َوَقاَل: »اللَُّهمَّ ُأمَّ

َفَسَأَلُه،  َفَأَتاُه ِجْبِريل �  ُيْبِكيه؟«،  َما  َفَسْلُه  َأْعَلُم-  َك  ٍد –َوَربُّ ُمَحمَّ

 تعالى: »َيا 
ُ َّ
ِ � ِبَما َقاَل، –َوُهَو َأْعَلُم-، َفَقاَل اهلل

َّ
َفَأْخَبَرُه َرُسوُل اهلل

ِتَك َواَل َنُسوُءَك«. ا َسُنْرِضيَك ِفي ُأمَّ ٍد َفُقْل ِإنَّ ِجْبِريُل اْذَهْب ِإَلى ُمَحمَّ

ورأفته  حرصه  معالم  إحدى  ألمته   � دعائه  كثرة  أن  والشك 

ْن  مِّ َرُسوٌل  َجاءُكْم  �َلَقْد  القرآن:  بها  وصفه  التي  بأمته  ورحمته 

ِحيٌم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَّ ْم َحِريٌص َعَلْيُكم  َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ

تكون  أن  يمكن  ما  الكثرة  من  ألمته  دعاءه  ولعل   .)28 )التوبة:   �
بعد كثرة استغفاره واهلل تعالى أعلم. ولقد خّبأ أعظم دعواته، وهي 

الدعوة المستجابة لكل نبي ألمته، للشفاعة العظمى ألمته يوم القيامة 

كما جاء بذلك الحديث الصحيح.

المغفرة، وقد  � ألمته كلها  النبي  ومن أعظم ما كان يدعو به 

ِبيَّ �،  أمره القرآن بها، فعن عبد اهلل بن سرجس َقاَل: "أتْيُت النَّ

القوم:  لي  َفقال  َقاَل،  َثِريًدا،  َقاَل:  َأو  َوَلْحًما،  ُخْبًزا،  َمَعُه  َوَأَكْلُت 

َتاَل  ُثمَّ  َوَلكم،  َنَعْم،  َقاَل:  َوَسلََّم؟  َعَلْيِه   
ُ َّ
اهلل َصلَّى  ِبيُّ  النَّ َلَك 

َ
َأْسَتْغَفر 

َهِذِه اآْلَيَة: �َواْسَتْغِفر ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن  َواْلُمْؤِمَناِت� )محمد: 19(، 

ِة َبْيَن َكِتَفْيِه ِعْنَد َنِغِض  ُبوَّ َقاَل: ُثمَّ ُدْرُت َخْلَفُه، َفَنَظْرُت ِإَلى َخاَتِم النُّ

آِليِل". )أعلى( َكِتِفِه اْلُيْسَرى ُجْمًعا َعَلْيِه ِخياَلٌن َكَأْمَثالِ الثَّ

اللَُّهمَّ  َيْوم  ُكلَّ  َقاَل  »َمْن   :� ِبّي  النَّ
َ
َقال  َقاَلْت:  َسَلَمَة  أمِّ  وَعْن 

َواْلُمْؤِمَناِت ُأْلِحَق ِبِه ِمْن ُكلِّ ُمْؤِمٍن َحَسَنًة« )رواه 
َ
اْغِفْر ِلي َوِلْلُمْؤِمِنين 

الطبراني(.

جاء  ألنه  بمكان؛  الكثرة  من  ألمته   � النبي  دعاء  أن  والشك 

صحابته  كان  وكذلك  النور.  إلى  الظلمات  من  وإخراجها  لهدايتها 

رضوان اهلل عليهم، وهو ما جعلني أتساءل ما حظ األمة اآلن من 

دعاء الفرد؟ فكثيرا ما نسمع المسلمين يدعون في سجودهم وبعد 

لهذا  »األنا«  طابع  عليها  يغلب  بأدعية  مذاكرتهم  عند  أو  صالتهم 

الفرد  الكتابة في الموضوع، وذلك ألهميته، فبقاء  حركتني مشاعر 

ببقاء األمة؛ ألنها هي الوحدة التي تجمع، والكثيبة التي إليها المفزع، 

فلعل الفرج يأتي من دعاء عبد صالح خفي دعوته عند ربه ال ترد، أو 

من أحد عنده مكانة عند الباري ، بحيث لو رفع يديه إلى السماء 

استحيا اهلل سبحانه وتعالى أن يرجعهما صفرين، خاويتا الوفاض.

كربة  وفرج  أجمعين،  المسلمين  وأمور  أمورنا  يسر  فاللهم 

المستقيم.  الصراط  واهدنا   المدينين   الدين عن  واقض  المكروبين 

آمين.

ما حظ األمة من دعاء الفرد؟
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في المقال السابق تناولنا طرفا من األطر العامة 
المنهجية  أن  ل��ن��ا  وب���ان  اإلس���ام���ي،  والتفكير  للفكر 

تمتاز  متكاملة،  متناسقة  الجانب  ه��ذا  ف��ي  اإلس��ام��ي��ة 
ب��ال��ش��م��ول وال��م��وث��وق��ي��ة وال���ت���وازن، ث��م ذك��رن��ا س��ت��ة من 
ونبدأ  الباب،  هذا  في  الحاكمة  العامة  والمامح  األطر 

في هذا المقال بالملمح واإلطار السابع وهو:

العدد 420 7

والمحتوى  الثابت  اإلط��ار  بين  المسلم  العقل  حركة   -  7
المتحرك:

فالعقل المسلم وهو يعمل ويتأمل وينتج  فإنما يعمل في 
ظل إطار ثابت ومحتوى متحرك في ذات الوقت، وبيان ذلك أن 
المتحركة  المتغيرات  في خضم  يسبح  العقل  يترك  ال  اإلسللام 
دون أن يرده إلى نهايات هي المعيار والفيصل والحكم حتى 

فللي حلقات  يللتللورط  ال 
مللفللرغللة مللن الللللدور أو 
التسلسل أو غير ذلك 
من التناقضات، وهذا 
ملللا نللسللملليلله "اإلطلللللار 
الللللثللللابللللت"، ويللقللابللللله 
مللللللجللللللال آخلللللللللر هلللو 
المتحرك"  "المحتوى 
مساحة  يللمللثللل  الللللذي 
كللبلليللرة لللعللمللل الللعللقللل 
تللللأمللللا واجللللتللللهللللادا 
وإنلللللتلللللاجلللللا، وبلللهلللذه 
اللللملللعلللادللللة اسللتللقللام 
فهو  المسلم   العقل 
يلللجلللتلللهلللد فلللللي مللحللل 
في  ويسلم  االجللتللهللاد 
محل القطع والثبات.

وبللللنللللاء علللللللى مللا 
إن  نللللللقللللللول:  سللللبللللق 

منظومته  في  اإلسللام 
الفكرية ومنهجيته البحثية والمعرفية يعلمنا أن نرد الظني إلى 
القطعي، والمجهول إلى المعلوم، والمتغير إلى الثابت، لننتهي 
المسلم  العقل  امللتللاز  وبللهللذا   مفيد،  منطقي  عملي  شلليء  إلللى 
استقامة  مللع  واألفللكللار،  المعارف  وإنللتللاج  واإلبلللداع  بالمرونة 
ورشاد في ظل اإلطار الكلي الثابت، وعلم المسلم وهو يمارس 
الثابت  أن يحول  أنه ال يجوز  التأمل  التفكير وفضيلة  فريضة 
إلى متغير، وال العكس، ولذلك نحن نرفض ونحتقر كل محاولة 
تدعو إلى ما يسمونه " النسبية المطلقة" التي تعتبر كل شيء 

متغيرا، زاعمة أنه ال حقيقة ثابتة في هذا الوجود.

8 -  بين إنتاج المعرفة واستيرادها:
المسلم  تؤهل  التفكير  مجال  في  اإلسامية  المعطيات  إن 
بها  ويسعد  الحياة  بها  تعمر  للمعرفة  هائلة  إنللتللاج   لعملية 
الناس، ألنها معرفة أساسها الوحي وغايتها تحقيق المصالح، 
ففيها من النور والرشاد ما يؤهلها أن تكون متبوعة ال تابعة، 
ومع هذا التميز واالستقال يفتح اإلسام عقل المسلم على كل 

نافع من معارف اآلخرين،
ال تحقرن الرأي وهو موافق

حكم الصواب إذا أتى من ناقص.
إال أن هذا  القبول لمعارف اآلخر يتم وفق منظومة انتقاء 
محيطه  إلللى  العقل  يمرر  ال  بحيث  وتحليل،  واختبار  وتمييز 
"أما  كللان حكمة وصللوابللا، يقول رشيد رضللا:  اإلسللامللي إال ما 
التي تقتبس شرائع شعوب أخرى، بغير تصرف وال  الشعوب 
اجتهاد فيما تحوله إلى ما يائم عقائدها وآدابها ومصالحها 
تزداد  أن  تلبث  ال  فإنها  بنفسه،  بها مستقا  الشعب  كان  التي 
فسادا واضطرابا، ويضعف فيها التماسك واالستقال الشعبي 
فيكون مانعا من االستقال السياسي وما يتبعه" )الخافة: 89(، 

وهذا الفرز والتمحيص هو  ما نسميه الهيمنة على فكر اآلخر:

المنهجية  خصائص  م��ن  واألول��وي��ات  الترتيب  فقه    -  9
الفكرية اإلسالمية:

المحسوسات  ذللللك  فللي  بللله، سلللواء  تليق  رتللبللة  لللكللل شللليء 
األولللويللات،  ُسلَّم  إلللى  العقل  اإلسللام  أرشللد  وقللد  والمعنويات، 
مقاالت  الوحي، وكذلك  الشرعية من نصوص  النقول  وتواترت 
تقف  من  ليس هو  العاقل  أن  على  الللداللللة  في  اإلسلللام   علماء 
الواجب معرفة خير  الخير والشر فقط، بل  معرفته عند حدود 
ين، وهذا الفقه من شأنه أن يرفع  همة المسلم   الخيرين وشر الشرَّ
ويدفع  خيرا،  كان  ولو  بالدون  يقبل  فا  الكماالت  تحصيل  في 
أعلى الشرين بارتكاب أدناهما عند التزاحم، وهذا باب من الفقه 
واسع ودقيق وخير من كتب فيه العز بن عبد السام في كتابه: 
"قواعد األحكام في مصالح األنام"، والبن تيمية نصوص مفيدة 
في هذا الموضوع في فتاويه، وهذه السمة المتميزة لمنهجية 
الفكر في اإلسام تشغل األمة في مسيرتها الحضارية بالمفيد 
عن  وتصرفها  المؤثر 
وكذلك  تافه،  نللازل  كل 
ترفه همة أبنائها على 
الللمللسللتللوى اللللفلللردي 
العظماء  ملللدارج  إلللى 
لتكون لحياتهم معنى 
وللللسلللللللوكلللهلللم هلللدف 
الفردوس  إلى  ينتهي 

األعلى.
الفكر  أهللل  وعلى 
والمربين والموجهين 
الجماهير  يلقنوا  أن 
هلللذا الللمللبللدأ بللالللذات 
لللتللنللتللهللي جللمللاهلليللر 
الللللمللللسلللللللللملللليللللن علللن 
كللثلليللر ملللن الللتللفللاهللات 
العلمية  والسفاسف 
غرقوا  التي  والعملية 
والللتللي  خضمها،  فللي 
عن  الحياة  فللي  بوصلة حركتهم  وحللرفللت  أعللمللارهللم   أضللاعللت 

الغايات العظمى.

10 -  وحدة المعرفة وتكاملها:
منهجية  أبرز سمات  من  والتوازن  التناسق  أن  آنفا  ذكرنا 
المعرفة بحيث  التفكير اإلسامي، ومن مقتضيات  ذلك تكامل 
وقد  االضللطللراب،  أو  التناقض  يعرف  ال  متناغما  نسقا  ن  ُتللكللوِّ
التراثية   معارفنا  المعاصرون  المسلمون  المفكرون  وصللف 
التواصل  والذي يعني  المعرفي"،   "التكامل  دقيقا  هو:  وصفا 
بين أنواع العلوم والمعارف، وحاجة كل فرع إلى غيره، وخدمة 
بعضها بعضا، ولم  نعرف في تاريخنا العلمي والعملي فصا 
معرفة  بين  وال  الحياة،  وعلوم  الشرع  علوم  بين  انفصاال  أو 
اإلنسان بدينه ومعرفته بنفسه أو معرفته بالكون حوله، ذلك أن 
النظرة الحقيقية تؤكد أن القرآن واإلنسان والكون وحدة واحدة 
متواصلة ال تتجزأ، فالكل من الله تعالى، ومن هنا فا تعارض 
نجد  لم  ولذلك  اإلسامية،  المعرفة  في  تناقض  وال  تضاد  وال 
تعارضا بين الدين والعلم كما وقع في المسيحية، وال تعارضا 

بين الشرع والعقل كما يزعم العقانيون العلمانيون اليوم.
روح  نجد  المتقدمين  علمائنا   تراجم  في  سريعة  وبقراءة 
في  أحدهم  ينعزل  فلم  العلمية،  حياتهم  في  بادية  الموسوعية 
مجاٍل أو تخصص دون أن تكون له مشاركات في سائر الفنون 
فأخرجوا لألمة رؤية متكاملة للدين واإلنسان والكون، ثم جاءت 
التخصصات العلمية المعاصرة بفروعها الدقيقة فجنت جناية 
تصاغ  أن  وجب  ولذا  المتكاملة،  اإلسامية  رؤيتنا  على  بالغة 
علومنا ومنهاجنا الدراسية مرة أخرى بروح التكامل والتعاضد 
النكد  االنفصال  هذا  يعرف  لم  الذي  األول  المنهج  إلى  رجوعا 

بين المعارف.

موقع التفكير
في منظومة املنهجية اإلسالمية  )2/2(

د. أحمد زايد

عبرة

ذ. منير مغراوي

معي مؤنسي وزادي ورفيقي

النعاسة  بني  :رأيت  قال  املهلب  بن  إبراهيم  عن 
غاما  الكوفة(  قرب  أماكن  واخلزميية)أسماء 
قائما يصلي قد انقطع عن الناس، فانتظرته حتى 
قطع صاته ثم قلت له: ما معك مؤنس؟ قال: بلى. 
مييني  وعن  وخلفي  قال:أمامي  هو؟  أين  قلت: 

وعن شمالي وفوقي.
زاد؟  معك  أما  فقلت:  معرفة  عنده  أن  فعلمت 
  لله  اإلخاص  قال:  هو؟  أين  قلت:  بلى.  قال: 
صادق  وإميان   � بنبيه  واإلقرار  له  والتوحيد 
قال:  مرافقتي؟  في  لك  هل  قلت:  واثق.  وتوكل 
أحدا  أرافق  أن  أحب  وال  الله  عن  يشغل  الرفيق 
ما  بعض  عن  فيقطعني  عني  طرفة  عنه  فأشتغل 
وحدك؟  البرية  في  تستوحش  أما  قلت:  فيه.  أنا 
فقال: إن األنس بالله قطع عني كل وحشة حتى لو 
كنت بني السباع ما خفتها. قلت: فمن أين تأكل؟ 
صغيرا  األحشاء  ظلم  في  غذاني  الذي  فقال: 
نعم،  قال:  حاجة؟  ألك  قلت  كبيرا.  برزقي  تكفل 
تعلم  وال  تكلمني  فا  رأيتني  إن  قال:  هي؟  ما  قلت: 
حاجة  لك  فهل  ذلك،  لك  قلت:  تعرفني.  أنك  أحدا 
غيرها؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ قال: إن استطعت 
نزلت  إذا  الشدائد  وعند  دعائك  في  تنساني  أال 
وأنت  ملثلك  مثلي  يدعو  كيف  قلت:  فافعل.  بك 
إنك  هذا،  تقل  ال  قال:  وتوكا؟  خوفا  مني  أفضل 
مبعرفة  اإلسام  حق  ولك  قبلي    لله  صليت  قد 
هي؟  وما  قال:  حاجة.  أيضا  لي  فإن  قلت:  اإلميان. 
قلت: ادع الله لي. قال: حجب الله طرفك عن كل 
ال  حتى  يرضيه  فيما  الفكر  قلبك  وألهم  معصية 

يكون لك هم إال هو.
قلت: متى ألقاك وأين أطلبك؟ فقال: أما الدنيا 
فإنها  اآلخرة  وأما  فيها،  بلقائي  نفسك  حتدث  فا 
أمرك  فيما  الله  تخالف  أن  وإياك  املتقني،  مجمع 
مع  فاطلبني  لقائي  تبغي  كنت  وإن  إليه،  وندبك 

الناظرين إلى الله تبارك وتعالى.
طرفي  بغض  قال:  ذلك؟  علمت  وكيف  قلت: 
له عن كل محرم، واجتنابي فيه كل منكر ومأثم، 
أقبل  ثم  إليه،  النظر  جنتي  يجعل  أن  سألته  وقد 

يسعى حتى غاب عن بصري.
)عيون احلكايات البن اجلوزي: 243-244(
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صراعات  هادئة  تهدد  الوحدة  األوروبية

ل��ي��س م���ن امل��ب��ال��غ��ة ال���ق���ول ب���أن أوروب����ا 
ت��واج��ه واح���دة م��ن أش��د احلقب س���وادا منذ 
نهاية احلرب العاملية الثانية. فما هي مظاهر 
القارة  تستطيع  وهل  أسبابه؟  هي  وما  ذل��ك؟ 

الصغرى جتاوزها في املستقبل املنتظر؟
هو  االقتصادي  العامل  ب��أن  القول  ميكن 
السبب األساسي لتصاعد أزمة أوروبا، وكذلك 
في تراجع حظوظها وتصاعد أزماتها. أوروبا 
ما بعد احلرب العاملية الثانية بدأت مشوارها 
نحو التطور التكنولوجي واالقتصادي بوتائر 
ألسباب  بريطانيا  تراجعت  ففيما  متفاوتة. 
إمبراطوريتها  شيخوخة  بينها  م��ن  ع��دي��دة 
وتصاعد إنفاقها على احلروب واملستعمرات 
مع تراجع إمكاناتها الصناعية، سعت أملانيا 
الذي  الشامل  الدمار  بعد  نفسها  بناء  إلع��ادة 
ف��ي غضون  م��دم��رت��ن  بها بعد ح��رب��ن  حل��ق 
ثالثة عقود. وتوازى ذلك الصعود مع توسع 
بريطانيا  م��وق��ع  ليحتل  األم��ري��ك��ي  ال��ن��ف��وذ 
اآلفلة. وتوسع النفوذ الغربي في دول العالم 
الذي  االستعمار  من  عقود  مدى  على  الثالث 
هذا  وغ��رب��ا.  شرقا  الثالث  العالم  دول  شمل 
استقرار  صاحبه  ال���ذي  االق��ت��ص��ادي  النمو 
االحتاد  تأسيس  بعد  غير مسبوق خصوصا 
األوروبي في الثمانينات، جعل أوروبا مقصدا 
على  هيمنت  التي  االستبداد  أنظمة  لضحايا 
دول العالم الثالث بعد حقبة النضال والتحرر 

الوطني.
عقود من التحالف األوروب��ي مع األنظمة 

ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة س��اه��م��ت في 
السياسي  اللجوء  دائرة  توسع 
ذروتها  بلغت  حتى  واإلنساني 
ال��ي��وم.  أوروب����ا  تعانيه  م��ا  ف��ي 
ف��ه��ي ال��ظ��اه��رة األخ���ط���ر ال��ت��ي 
تخشى الدول األوربية أن يكون 
أبعاد  ذات  عواقب  لتداعياتها 
شتى: ثقافية ودينية وسياسية 
واق���ت���ص���ادي���ة. ومي���ك���ن ال��رب��ط 
ب���ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة وت��ن��ب��ؤات 
امل��ف��ك��ر األم���ري���ك���ي، ف��ران��س��ي��س 
صعود  اعتبر  ال��ذي  فوكوياما 
»نهاية  الليبرالية  الدميقراطية 
التاريخ« بدون أن يتنبأ بنهاية 
تناغم  فثمة  ذل��ك  برغم  أوروب���ا. 
في تقييم املسار األوروب��ي بن 
م���ا ط��رح��ه ف��وك��وي��ام��ا وامل��ف��ك��ر 
الفرنسي برنارد ليفي الذي يرى 
أن أوروب��ا تتجه نحو نهايتها. 
التاريخ«  »نهاية  بن  فرق  وثمة 
التي طرحها املفكر األول ونهاية 
أوروبا التي يطرحها ليفي. هذا 
على  آخ��ر  بعدا  يضفي  التمييز 
األزم���ة احل��ال��ي��ة: وي��ف��رض على 

مسؤوليات  األوروب���ي���ن  ال��ق��ادة 
جسام إلعادة األمن النفسي والسياسي للقارة 
بديال  تكون  أن  لها  ينتظر  كان  التي  املوحدة 

للظاهرة األمريكية.
أوروبا تعاني في الوقت احلاضر من عدد 

من الظواهر املقلقة. 
اللجوء  ظاهرة  كشفته  ما  أولها   >
اجل��م��اع��ي غ��ي��ر امل��س��ب��وق ف���ي ال���ذاك���رة 
وتشوش  اض��ط��راب  م��ن  احلديثة  األوروب��ي��ة 

الغامض  ذهني ونفسي وخوف من املستقبل 
األوروبين.  من  القادمة  األجيال  ينتظر  الذي 
ال��ط��وف��ان من  ل��ه��ذا  ل��م تكن أوروب���ا مستعدة 
بلدانهم  ظ��روف  اضطرتهم  ال��ذي��ن  الالجئن 
ال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة ل��ل��ه��روب ب��أرواح��ه��م 

وذويهم. 
ب���رغ���م امل���ق���ت���رح���ات امل���ت���ع���ددة األش���ك���ال 

وامل������������ص������������ادر 
ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة 
ال����ت����ع����اط����ي 
م�����������ع ه��������ذه 
ال��ظ��اه��رة، إال 
أنها تتواصل 
توقف،  ب��دون 
وت����������وس����������ع 
ال������ه������وة ف��ي 
ال�����������������������رؤى 
وامل�������واق�������ف 
وال��س��ي��اس��ات 
العواصم  بن 
األوروب�����ي�����ة. 
ف����ي ال���ب���داي���ة 
ت�������ع�������اط�������ت 
رئ�������ي�������س�������ة 
أملانيا  وزراء 

م������ع ال����ظ����اه����رة 
بعد  باملهاجرين  فرحبت  متميزة،  بإنسانية 
ف��ي أعالي  ك���وارث م��روا بها  م��ا شاهدته م��ن 
الكردي  الطفل  غ��رق  اعتبار  وميكن  البحار. 
»إي�����الن« ال����ذي ص����ورت ع��دس��ات امل��ص��وري��ن 
أحد  على  الغارقة  الصغيرة  جثته  الدولين 
ال��س��واح��ل ال��ي��ون��ان��ي��ة. ذل��ك امل��وق��ف األمل��ان��ي 
معه خطابات  تتناغم  لم  وفريدا،  متميزا  كان 
الزعماء اآلخرين من دول االحت��اد األوروب��ي. 
وفتح  احل��ادث��ة  تلك  على  ش��ه��ور  ستة  وب��ع��د 

في  الجئ  مليون  من  ألكثر  األملانية  البوابات 
العام 2015، تصاعدت األصوات املنبعثة من 
املتطرف  اخل��ط��اب  ذات  السياسية  اجل��ه��ات 
لوقف موجة اللجوء. ومورست ضغوط كبيرة 
وموانئها  شواطئها  مل��راق��ب��ة  ال��ي��ون��ان  على 
لوقف تدفق الالجئن الذين فروا من بلدانهم 
سوريا  خصوصا  والتمزق  بالعنف  املبتالة 
توجهت  ث��م  وال��ع��راق.  وأفغانستان  وليبيا 
األنظار لتركيا التي تعتبر بوابة العبور آلالف 

األوس��ط خصوصا  الشرق  دول  من  الالجئن 
ب��ن دول  ال��ت��وص��ل لصيغة  س��وري��ا. وق��د مت 
األوروب��ي وتركيا تهدف لوقف تدفق  االحتاد 
س��ي��ل ال��الج��ئ��ن ع��ل��ى ال��ع��واص��م األوروب���ي���ة. 
ويصعب التكهن مبدى قدرة هذه الصيغة على 

احتواء األزمة في املستقبل املنتظر. 
باستغالل  تركيا  تتهم  األوروب��ي��ة  ال��دول 
لتحقيق  األزم����ة 
أه���������������������داف 
س����ي����اس����ي����ة 
واق��ت��ص��ادي��ة، 
وت������ض������غ������ط 
لتغيير  عليها 
س���ي���اس���ت���ه���ا 
جت���اه األزم���ة 
ال�����س�����وري�����ة. 
ل��ك��ن أوروب�����ا 
رف����������ض����������ت 
اآلن  ح�����ت�����ى 
م���ن���ح ت��رك��ي��ا 
ع������ض������وي������ة 
االحتاد، برغم 
م�������ح�������اوالت 
أردوغ����������������ان 

املتكررة.
ال���ب���ع���د   >
األوض��اع  في  يتمثل  أوروب���ا  الثاني ألزم��ة 
بن  ت��وازن  وجود  وعدم  املتردية  االقتصادية 
الغنية  دولها  تشهد  ففيما  دولها.  اقتصادات 
مثل أملانيا وفرنسا وبريطانيا منوا ملحوظا 
تعاني  العاملية،  االقتصادية  األزم���ات  برغم 
ت��راج��ع حظوظها  م��ن  ع��دي��دة  أوروب��ي��ة  دول 
وإسبانيا.  اليونان  خصوصا  االقتصادية، 
وبلغ التوتر ذروته بتصاعد احتماالت خروج 
ال��ي��ون��ان م��ن االحت���اد األورب���ي، 
بداية  ك��ان سيمثل  ال��ذي  األم��ر 

الشتات األوروبي. 
ف���أمل���ان���ي���ا وف���رن���س���ا أك��ث��ر 
امل���ت���ح���م���س���ن ل���ل���ح���ف���اظ ع��ل��ى 
بريطانيا  تسعى  فيما  االحت��اد، 
استمرار  إزاء  موقفها  حلسم 
من  االن��س��ح��اب  أو  عضويتها 
دول��ة  بريطانيا  االحت����اد.  ه���ذا 
ع��م��الق��ة وم����ؤث����رة، وس��ي��ك��ون 
خروجها من االحتاد، وهو أمر 
لدعاة  موجعة  ضربة  مستبعد، 
تشجع  وقد  األوروبية،  الوحدة 
االن��س��ح��اب.  ع��ل��ى  أخ����رى  دوال 
البريطانية  األس��ب��اب  بن  وم��ن 
مرتبط  اقتصادي  بعد  للخروج 
ب���ال���ض���رائ���ب ال����ت����ي ت��دف��ع��ه��ا 
احلكومات  سعت  وقد  لالحتاد. 
املتعاقبة للضغط على بروكسل 
)م���رك���ز امل��ف��وض��ي��ة األوروب���ي���ة 
واالحت�����اد األوروب�������ي( خلفض 
تدفعها  التي  الضرائب  معدالت 
استفادة  برغم  ه��ذا  بريطانيا. 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ن م����ن ع�����دم دف���ع 
الضرائب على التبادل التجاري 

بن دول االحتاد. 
ولكن بريطانيا مدفوعة أيضا برغبتها في 
للوافدين  الذي تدفعه  الدعم االجتماعي  وقف 
األوروب����ي����ن. وق����د س��ع��ى دي��ف��ي��د ك��ام��ي��رون 
ومنها  البريطانية  املالية  األع��ب��اء  لتخفيف 
لم يحصل  ولكنه  األوروبين،  املهاجرين  دعم 
باالنسحاب  املطالب  الفريق  يرضي  ما  على 
م��ن أوروب����ا. ول��ذل��ك ط��رح مسألة ال��ب��ق��اء أو 
في  العام  لالستفتاء  أوروب���ا  من  االنسحاب 

شهر حزيران/يونيو املقبل، وأصبح مستقبله 
السياسي مرتبطا بنتيجة ذلك االستفتاء.

األوروب��ي��ة  ل��أزم��ة  الثالث  البعد   >
اللجوء  بظاهرة  تتصل  سياسية  أب��ع��اد:  لها 
دول  املفتوحة بن  فيها احلدود  التي تساهم 
صلة  ذات  إيديولوجية  وأخ��الق��ي��ة  االحت����اد، 
ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان. ف��أس��ب��اب ع��دي��دة تتجه 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ل��ض��غ��ط ع��ل��ى احل���ري���ات ال��ع��ام��ة 
األورب��ي��ة  املنظومة  ع��ن  لالنفصال  وتسعى 
األوروبية  احملكمة  وحاكمية  اإلنسان  حلقوق 
أنها  كما  احلقوق.  هذه  حلماية  تسعى  التي 
األوس��ط  الشرق  في  نفوذها  لتوسيع  تسعى 
ق��واع��د عسكرية أواله���ا في  ب��دأت ببناء  وق��د 
البحرين، وتخشى من تعرضها النتقادات أكبر 
من  للعديد  واألمني  السياسي  دعمها  بسبب 
اإلنسان.  بانتهاكات حقوق  املتهمن  حلفائها 
ويسعى االحتاد األوروبي نحو سياسات أكثر 
ليبرالية وأخالقية في التعاطي مع دول الشرق 
األوس�����ط، خ��ص��وص��ا دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 

اخلليجي. 
رابعا  بعدا  األمني  القلق  وميثل   >
ل��أزم��ة األوروب���ي���ة. ف��ال��ص��راع ال��ذي ي��دور 
في أوكرانيا جمد العالقات بن شرق أوروبا 
مخاطر  على  ينطوي  اجلمود  وه��ذا  وغربها، 
املاضي حذر  األسبوع  وفي  قليلة.  غير  أمنية 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي ال��س��اب��ق، إي��غ��ور 
مخاطر  »إن  التوتر:  تداعيات  من  إيفانوف، 
املواجهة بالسالح النووي في أوروبا أكبر مما 
الثمانينات« )في عهد االحتاد  كانت عليه في 
الثاني/يناير  كانون  نهاية  السوفياتي(. ومع 
املتحدة وروسيا  ال��والي��ات  ت��زال  م��ا  امل��اض��ي 
7000 رأس نووية، وهو ما  ميتلك كل منهما 
90 باملائة من املخزون الدولي من هذه  ميثل 

األسلحة.
ي��ق��ول إي��ف��ان��وف: »ل��دي��ن��ا كميات أق��ل من 
الرؤوس النووية ولكن احتماالت استخدامها 
ال��والي��ات  إي��ف��ان��وف  ويتهم  ك��ث��ي��را«.  تصاعد 
املتحدة باملساهمة في تصاعد خطر املواجهة 
النووية بسبب الدرع الصاروخي الذي تشيده 
وال���ذي سيكون جاهزا  أوروب����ا،  ف��ي  أم��ري��ك��ا 

للعمل في بولندا بعد عامن.
لنهاية  مؤشرا  تقدم  ما  اعتبار  ميكن  هل 
أوروب��ا؟ هذه وجهة نظر بعض املفكرين مثل 

برنارد ليفي.
امل��وح��دة  ب��أوروب��ا  يتصل  هنا  واحل��دي��ث 
على  البيني  الصراع  احتماالت  قلصت  التي 
األمر  العامليتن.  احلربن  في  ما حصل  غرار 
املؤكد أن أوروبا متر بأشد حقبة في حياتها 
ت��وت��را واض��ط��راب��ا، وت��ؤك��د األب��ع��اد امل��ذك��ورة 
توجيه  أن  شك  وال  احلقيقة.  لهذه  مصاديق 
املنطقة  ع��ن  بعيدا  األمريكية  اإلستراتيجية 
شرق  ف��ي  الصيني  النفوذ  تصاعد  ملواجهة 
إضعاف  في  قد ساهم  الهادئ  واحمليط  آسيا 
السجال البيني لدى دول الناتو، ودفع روسيا 
والشرق  أوروب���ا  ش��رق  ف��ي  نفوذها  لتوسيع 
األوسط. ولذلك فمن املتوقع تواصل االضطراب 
في األوس���اط األوروب��ي��ة نتيجة ال��ن��زوع نحو 
ملعادلة  أوروب��ا  دور  تراجع  ورجحان  التفكك، 
النفوذ األمريكي من جهة ومنع املواجهة بن 
يكون  وق��د  أخ��رى.  أمريكا وروس��ي��ا من جهة 
العالقات  على  يهمن  ال��ذي  النسبي  ال��ه��دوء 
العاصفة.  يسبق  الذي  بالهدوء  اليوم شبيها 
املشكلة أن العاصفة هذه املرة ستكون مدمرة 
الصراعات  تكرر  أجندتها  عن  ينفك  وال  حقا، 
كما جرى في احلربن العامليتن، عندما كانت 

أوروبا مسرح العمليات فيهما.
----------

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن.

د. سعيد الشهابي ٭

م���ن ال��م��ت��وق��ع ت���واص���ل االض���ط���راب في 
نحو  ال���ن���زوع  نتيجة  األوروب���ي���ة  األوس�����اط 

أوروبا لمعادلة  التفكك، ورجحان تراجع دور 
المواجهة  ومنع  جهة  م��ن  األمريكي  النفوذ 
بين أمريكا وروسيا من جهة أخرى. وقد يكون 
العالقات  على  يهمين  ال��ذي  النسبي  الهدوء 
العاصفة.  يسبق  الذي  بالهدوء  شبيها  اليوم 
ستكون  ال��م��رة  ه���ذه  ال��ع��اص��ف��ة  أن  المشكلة 
تكرر  أجندتها  ع��ن  ينفك  وال  ح��ق��ا،  م��دم��رة 
الصراعات كما جرى في الحربين العالميتين، 

عندما كانت أوروبا مسرح العمليات فيهما
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توالت  إنذار،  سابق  دون  ومن  فجأة 
الرسمية،  واألمريكية  الروسية  التصريحات 
أن  احتمال  حول  الغموض،  من  بقدر  املشوبة 
تتحول سوريا إلى دولة فيدرالية. وألن األمريكيني 
والروس هم رعاة عملية احلل السياسي، املاضية 
ببطء وتعثر كبيرين، لألزمة السورية، كان البد أن 

تؤخذ مثل هذه التصريحات مأخذ اجلد.
ما أشير إليه بقدر من الغموض من الفروف 
وكيري، أصبح أكثر وضوحًا في حديث املبعوث 
اجلزيرة  لقناة  ميستورا،  دي  لسوريا،  الدولي 
الدفاع  وزير  )وحديث  مارس(،   10( اإلخبارية 
قليلة(.  بأيام  بعده  ويلسون  ملعهد  اإلسرائيلي 
ووقع  خطورة  أيضًا،  هو  ميستورا،  دي  يعي 
سوريا،  في  التقسيم  من  مستوى  ألي  التطرق 
ولذا فقد بدأ حديثه برسالة إيجابية، مشيرًا إلى 
أن السوريني مجمعون على بقاء بلدهم موحدًا. 
للموضوع  أنهى معاجلته  الدولي  املبعوث  ولكن 
على  مؤكدًا  اإليجابية،  املقدمة  هذه  يناقض  مبا 
طاولة  على  السورية ستطرح  الدولة  »فدرلة«  أن 

مباحثات األطراف السورية في جنيف.
ما يتردد، بهذه الصيغة أو تلك في تصريحات 
ميستورا،  ودي  وكيري  الفروف  مثل  مسؤولني 
يجد صداه في أوراق تعد في مراكز أبحاث غربية 
حول سوريا أو العراق، أو في قراءات مختصني 
ومسؤولني سابقني غربيني؛ حيث أصبح شائعًا 
القول أن الشرق األوسط يحتاج سايكس ـ بيكو 

جديدة.
تشمل املباحثات إليجاد حل سياسي لألزمة 
السورية، املفترض أن تبدأ من جديد يوم اإلثنني 
وقوى  األسد  بشار  نظام  وفدي  مارس،   14
املعارضة السورية. وإلى جانب هؤالء، ثمة عدد 
من الشخصيات املستقلة، التي اختارها املبعوث 
عملية  خلف  الرئيسي  احلكم  ميستورا،  دي 

التفاوض.
ملستقبل  الفيدرالي  الطرح  في  واملدهش 
سوريا أنه لم يولد في أوساط الطرفني السوريني، 

بحل  األوليني  املعنيني 
األزمة  وطرفي  األزمة، 
حتى  وال  األصليني، 
يعرف  من  أوساط  في 
باملعارضني املستقلني.

االحتاد  باستثناء 
الكردي،  الدميقراطي 
العمال  حزب  ذراع 
في  الكردستاني 
فكرة  ترد  لم  سوريا، 
أي  في  الفيدرالية 
وثيقة  أو  تصريح 
من  ألي  سياسية 
أو  األسد  نظام  قيادات 
وشخصيات  قيادات 
عسكريني  املعارضة، 

كانوا أو سياسيني.
األغلبية  ترى 
األسد،  نظام  السورية 
استمرارًا  ميثل  الذي 
باعتباره  أبيه،  لنظام 
طائفية،  حكم  سلطة 
العلويون  ميثل 
وعصبيته  ثقله  مركز 
الرئيسية. ولكن الثورة 
تندلع  لم  السورية 
أو،  طائفية،  ألسباب 

لم يحتل  للنظام  الطائفي  البعد  أن  على األصح، 
مبئات  خرجوا  الذين  السوريني  هموم  أولوية 
اآلالف في شوارع مدن وطنهم في مارس 2011، 

مطلقني شرارة الثورة األولى.
الطبيعة االستبدادية للنظام، سياسات القهر 
ومؤسسات  النظام  اتبعها  التي  والسيطرة، 
احلكم األمنية، كانت هدف الثورة األول واألبرز. 
وطيلة أعوام الثورة السورية اخلمسة املاضية، 
باعتبارها  إال  الطائفية  النظام  سمة  تطرح  لم 

والطبيعة  والتسلط  االستبداد  ركائز  إحدى 
به  يطالب  ما  املقابل،  في  لنظام احلكم.  األقلوية 
السوريون ليس إقامة نظام األكثرية السنية، بل 

حكمًا حرًا وعاداًل للسوريني جميعًا.
كان ميكن أن ال تتحول الثورة السورية إلى 
ما يشبه احلرب األهلية واألزمة اإلقليمية الدولية، 
اإلقليمية  القوى  أن  لو  اآلن،  عليها  هي  التي 
والدولية توافقت على دعم حركة ومطالب الشعب 
االنتقال  على  السوريني  ومساعدة  السوري، 
ببالدهم إلى حكم دميقراطي يحتضن كافة فئات 
الشعب وقواه، ما كان لألزمة السورية أن تستمر 

خلمس سنوات دموية.
إلى  أساسية،  بصورة  الكبرى،  القوى  ولكن 
سوريا،  حول  انقسمت  اإلقليمية،  القوى  جانب 

بني مؤيد للنظام ومؤيد للثورة الشعبية.
الفيدرالية  بكلمة أخرى، يبدو أن طرح فكرة 
حول  اخلارج  انقسام  معضلة  حلل  اليوم  يأتي 
سورية، وليس لتحقيق مطلب سوري. متامًا كما 
كان سايكس – بيكو اتفاقية حلل مشكلة التنافس 
احلرب  في  احللفاء  قوى  بني  النفوذ  وصراع 

العاملية األولى.
على  األولى  املئوية  الذكرى  الربيع  هذا  متر 
توقيع اتفاقية سايكس بيكو، التي ال يوجد تلميذ 
إال  السابقة  العثمانية  البلدان  في  واحد  مدرسة 

ويذكرها بقدر من الكراهية والشعور باملهانة.
وسايكس بيكو هي، في احلقيقة، اسم رمزي 
فكرة  أسس  وضعت  اتفاقيات،  لثالث  )كودي( 
األوروبية  القوى  بني  العثمانية  الدولة  تقسيم 

املتحالفة في احلرب العاملية األولى.
القسطنطينية،  باتفاقية  وسميت  األولى، 
في  بيتربرغ  سان  الروسية  العاصمة  في  وقعت 
بريطانيا  من  كل  موافقة  1915، وتضمنت  ربيع 
وفرنسا على منح املضايق العثمانية وسواحلها 
اسطنبول(  ذلك  في  )مبا  واآلسيوية  األوروبية 

لروسيا.
البريطانية،  العاصمة  في  الثانية  ووقعت 
 ،1916 ربيع  في  األولى،  على  عام  بعد  لندن، 
العربية  األغلبية  واليات  تقسيم  وتضمنت 
وجنوب األناضول، بني فرنسا وبريطانيا؛ وهي 
سايكس  مارك  مفاوضيها،  باسم  عرفت  التي 

وجورج بيكو.
سان  باتفاقية  عرفت  والتي  الثالثة،  أما 
 ،1917 منتصف  في  ووقعت  موريني،  دي  جني 
منح  على  وفرنسا  بريطانيا  موافقة  فتضمنت 
إيطاليا منطقة جنوب غرب األناضول )أي أنطاليا 

األخيرة  التحاق  مقابل  احلالية(، 
مبعسكر احللفاء في احلرب.

فبعد  هنا،  األمور  تتوقف  لم 
بلغاريا  الوسط،  معسكر  استسالم 
العثمانية  والسلطنة  والنمسا 
احلرب،  نهاية  وإعالن  وأملانيا، 
على  وفرنسا  بريطانيا  وافقت 
إزمير  على  اليونان  سيطرة 
 ،1919 في  وجوارها  العثمانية 
حرب  أشعلت  التي  اخلطوة  وهي 
بقيادة  العثمانية  االستقالل 
دول  احتالل  ضد  كمال  مصطفى 
احللفاء املختلفة ملعظم ما تبقى من 

السلطنة العثمانية.
احللفاء  اتفاقيات  تتحول  لم 
احلرب  سنوات  خالل  السرية 
روسيا  انسحاب  بفعل  واقع،  إلى 
البلشفية  الثورة  بعد  احلرب  من 
االستقالل  وحرب   ،1917 في 
عن  بريطانيا  وتراجع  العثمانية، 
سايكس  في  لفرنسا  تعهداتها 
بيكو. ولكن فكرة تقاسم الغنيمة لم 

يتم التخلي عنها.
االستقالل  حرب  جنحت 
حرية  حتقيق  في  العثمانية 
من  تبقت  التي  املنطقة  واستقالل 
مدروس، وهي  هدنة  بعد  السلطنة 
التي حتولت إلى اجلمهورية التركية. ولكن هذا 
سياسة  عواقب  من  كلية  تركيا  يحم  لم  النجاح 
األخرى،  السلطنة  ملمتلكات  اإلمبريالية  التجزئة 
وأردن  ولبنان  وسوريا  عراق  إلى  حتولت  التي 

وفلسطني، ووزعت بني بريطانيا وفرنسا.
مستقبل  حول  أطلق  الذي  اجلدل  هو  وكما 
ألهل  يكن  لم  مؤخرًا،  العراق(  )وقبلها  سوريا 
البالد العثمانية من قول في الطريقة التي قسمت 
بها أوطانهم، وال كان لهم من عالقة أصاًل بوالدة 

فكرة التجزئة.
ولد نظام ما بعد احلرب العاملية األولى من 
اصطدام أطماع اإلمبرياليات األوروبية، ومحاولة 
كل منها، من ثم، حتقيق أهدافها اإلستراتيجية 
تقاسم  وبروح  تفاوضية  عملية  عبر  املشرق  في 
على  كارثية  العواقب  وكانت  احلرب.  غنائم 
اجلديدة  دوله  بعد حتقيق  حتى  وأهله،  املشرق 

الستقاللها.
العثمانية  السلطنة  بعد  ما  دول  ولدت 
منها  كل  حتمل  أن  دون  من  عشوائية  كوحدات 
عوامل االستقرار واالزدهار؛ وولدت والشك يراود 
الواحدة منها جتاه األخرى. وسلمت مقاليد حكم 
هذه الدول جلماعات أقلوية، اجتماعية أو طائفية 
أو عسكرية، من دون أن تستند إلى أسس صلبة 
مبا يكفي لتطور أنظمة حكم دميقراطية، تعبر عن 

إرادة األغلبية الشعبية.
استبطن  األولى  احلرب  بعد  ما  نظام  وألن 
مسألة  ولد  ما  فسرعان  القومية،  الدولة  فكرة 
املدى  بعيد  استقرار  عدم  عامل  أصبحت  كردية، 
وباهظ التكاليف في كافة دول املشرق. أما كارثة 
اليهود  للمهاجرين  دولة  تأسيس  فكان  الكوارث 

في أرض فلسطني.
لم تزل عواقب فكرة التقسيم والتجزئة التي 
دول  تطارد  األولى  احلرب  بعد  ما  نظام  صنعت 
واالزدهار،  لالستقرار  فقدانًا  وشعوبه،  املشرق 
بعد  وحربًا  األهلية،  التدافعات  من  وسلسلة 

األخرى.
العودة إلى سياسة التقسيم والتجزئة حلل 
لن  األولى  احلرب  بعد  ما  نظام  صنعها  أزمات 
تؤدي إال إلى مزيد من عدم االستقرار والصراعات 

األهلية واحلروب وفقدان املعاش.

في  هذا  اللغط  حول  »سايكس  بيكو«  جديدة 
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وأحداثا  وقائع  الواقع  ُيفرز  مرة  كل  في 
السيئ  للفهم  طبيعية  نتيجة  هي  مؤملة، 
الفهم،  في  االنحراُف  ومنها  القضايا،  لبعض 

أحداث  فتقع  التربية،  في  واخللُل 
الواحد،  املجتمع  أبناء  بني  جسام 
العنف  شيوُع  العريض  عنواُنها 
إزهاق  عنه  ينتج  الذي  بأشكاله، 
املمتلكات  وتخريب  األرواح، 
مسّمى  حتت  واخلاصة،  العامة 
وتشجيع  املشاعر،  عن  التعبير 
يوم  وقع  وما  ما،  رياضي  فريق 
غاليا:  ثمنه  كان  األسود"  "السبت 
ليس   ، نينْ طريَّ نينْ  غضَّ شابني  وفاة 
في حادثة سير، والغرقا في البحر، 
وال مبرض مفاجئ، بل كانت الوفاة 
عقب مباراة لكرة القدم، في رياضة 
من الرياضات. فهل هذا هو مفهوم 
أن  ؟  أهدافها  هذه  وهل  الرياضة، 
للحرب،  ساحة  الرياضة  تصبح 

كرة  لتوصيف  مبررا  اآلثاراملروعة  تكون  وهل 
اعتبارها  أو  تخدير،  وسيلة  بكونها  القدم 
ُملِهيًة عن الواجبات، ووسيلة للتعصب والغلو 
األعمى، أو أداة لالغتناء على حساب املمارسني 
األنصار  لكسب  وسيلة  وأحيانا  األبطال،  من 
في  اإلسالم  حكم  فما  السياسي.  والتجييش 
ممارسة الرياضة ومتابعتها في ضوء ما يحف 

بها اليوم؟

1 - شمول الشريعة:
والبدن،  بالروح  تهتم  أنها،  ذلك  ويعني 
ورد  ولذلك  البدن،  تقوية  تستهدف  والرياضُة 
وفي  القرآن  في  القوة  اكتساب  على  احلث 
حديث النبي � من ذلك أن الله تعالى وصف 
�ذو القوة املتني�، وأشار إلى ذلك  نفسه بأنه 
وأحبُّ  خيٌر  القوي  بقوله:»املؤمن   � النبي 
خيٌر«  كلٍّ  وفي  الضعيف،  املؤمن  من  الله  إلى 

)مسلم4822(.

في  الشرعي  احلكم   -  2
الرياضة ممارسًة ومتابعًة:

املباح  سياق  في  األمر  هذا  ويندرج 
بدليل  إال  للتحرمي  سبيل  وال  واملستحب، 
قطعي الداللة والثبوت، ألن األمور مبقاصدها، 
بل  مباحة،  ومتابعتها  الرياضة  فممارسة 
مندوبة إذا كانت من أجل تقوية البدن والنفس، 
قوي،  جسد  أجل  من  الرياضة  ميارس  فهذا 
الترويح  أجل  من  الرياضة   يتابع  واآلخر 
واإلستجمام والتخفيف عن النفس، السترجاع 
»األعمال  وإمنا  والنفسي،  البدني  النشاط 

بالنيات ولكل امرئ ما نوى«.

الرياضة في دائرة  3 - حضور 
االهتمام النبوي:

لقد كان للنشاط الرياضي نصيب معتبرفي 
كان  أنه  ذلك  ومن  � وأصحابه،  النبي  سيرة 
بني  من  وكثيرا  الله  ـَد  وُعبينْ الله  عبد  َيصف 
العباس، ثم يقول :»َمننْ سَبق إلّي فله كذا وكذا« 
وصدره،  ظهره  على  فيقعون  إليه  فيستبقون 
فيقّبلهم ويلَزُمهم« )أحمد 1766(،كما أشرف � 
مباراة مصارعة بني رافع بن خديج وسمرة بن 
الرابعة عشرة  جندب وهما لم يتجاوزا السنة 

61/2،بل  الطبري  تاريخ  ينظر:  عمريهما.  من 
قريش  صناديد  أحد  "صارع   � النبي  إن 
الرجال  أقوى  من  وكان  زيد،  بن  ُركانة  وهو 
مصارعة  قصة  والنهاية.  البداية  فصرعه� 
ركانة. وثبت أيضا أنه∊كان يعقد السباقات بني 
واحملجوزة  بالعلف  نة  )املسمَّ املضّمَرة  اخليل 
املُضّمرة"  وغير  نحيلة(  تصبح  حتى  ذلك  بعد 
)البخاري ح2713(  باب سباق اخليل. قال ابن 
با:" وفي احلديث مشروعية املسابقة،  حجر معقِّ
وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة احملمودة 

الباري  )فتح  املقاصد"  حتصيل  إلى  املوِصلة 
بني  السبق  باب  والسير،  اجلهاد  كتاب   2713
الرمي، فقد مّر على  اخليل(. وكان∊يشجع على 
جماعة من األنصار فقال: »ِارُموا بني إسماعيل، 
وقال   ،)3316 )البخاري  راميا«  كان  أباكم  فإن 
:»من َعـِلم الرمي -أي تعّلمه- ثم تركه فليس منا« 
أو قال : »قد عصى« )مسلم 1919(. باب فضال 
لرمي واحلث عليه. وال شك أن الوقت الذي كان 
هذه  مبمارسة   � النبي  مجتمع  فيه  ينشغل 

هو  الرياضية  األنواع 
وقت الفراغ بعد إعمار 
 ، بالواجبات  األوقات 
الرياضة  ولذلك تصلح 
مللء  وسيلة  تغدو  أن 
من  بالنافع  الفراغ 
من  والرياضُة  العمل، 
وفي  النافعة،  األشياء 
هذا املعنى يقول النبي 
مغبوٌن  »ِنعمتان   :�
فيهما كثيٌر من الناس: 
والفراغ«  الصحُة 

)البخاري 6412 ابن ماجة 
الرياضة  فممارسة   ،)2304 4130.الترمذي 
ة تقوية اجلسد، عوٌن للممارس على القيام  ِبنيَّ
بالواجبات، فُيؤجر من هذا اجلانب أيضا. وفي 
فهو  الله  ذكُر  فيه  ليس  »كلُّ شيٍء  آخر:  حديث 
امرأَته،  الرجل  ُمالعبة  أربٌع:  إال  ولعب،  لهٌو 
 ، الَغَرَضنينْ بني  وَمشُيُه  فَرَسه،  الرجِل  وتأديُب 
الكبرى  )السنن  السباحة«  الرجِل  وتعليُم 

النسائي ح 8616(.

في  شرعية  ضوابط   -  4
ممارسة الرياضة:

املتابعون،  أو  املمارسون  عنها  يغفل  قد 
ومنها:

أ- احلرص على الستر عند املمارسة: 
كان  الشارع ستره، سواء  أوجب  ما  بستر 
ما  بعض  خالف  على  أنثى،  أو  ذكرا  املمارس 
يحصل في عالم النساء ، حيث ال يسمح لهن إال 
املرأة مع حرصها  الكاشف، ولذا فإن  باللباس 
على الرياضة، حترص على استحضار فضيلة 

الستر، وكذلك الرجل.

أداء  مع  الرياضة  تعارض  عدم  ب- 
الواجبات الدينية في أوقاتها:

الالعبني  بعض  سلوك  نثّمن  ولذلك 
احلريصني على أداء الصلوات في أوقاتها، وإننْ 
بني الشوطني، مع االنشغال باملباراة، وهذا له 
الالعب  الشباب،فيكون  من  املتابعني  تأثيرعلى 
قدوة صاحلة لغيره لالقتداء به، وعلى النقيض 
من ذلك فإن بعض املتابعني للمباريات ُيهدرون 

الواجبات في أوقاتها بسبب متابعة املباريات، 
سواء في املالعب أو أمام الشاشات، وهذا خلل 
م  كبير، فحني يتعارض املباح مع الواجب، ُيَقدَّ

الواجب.

الرياضية  املسابقات  اتخاذ  عدم  ج- 
وسيلة للكسب احلرام باملراهنات والقمار:

وهذه ظاهرة عّمت، فتصبح الرياضة بنبلها، 
ُتعّلم الناس الكسل والرغبة 
السريع،  الربح  في 
الناس  بعض  فترى 
األعمار  مختلف  من 
األكشاك  أمام  طوابير 
خانات  ميلؤون 
ر  وتسخَّ املباريات، 
وسائل اإلعالم للدعاية 
وتستفيد  العمل،  لهذا 
شركات  بل  ذلك  من 
والقمار  املراهنات 
ثروات  تراكم  التي 
حساب  على  كبيرة، 
املباح،  التي هي في حكم  الرياضية،  املمارسة 

لكنها تغدو مدعاة إلى احلرام.

في  املتداول  املال  على  احلفاظ  د- 
الرياضة:

فيه  تروج  الرياضة  سوق  أصبح  لقد 
أموال طائلة بسبب انتقال الالعبني، أو تغيير 
فالرياضة  املنتخبات،  ومصاريف  املدربني، 
املال  إهدار  تبرر  ال  مباحا  شيئا  باعتبارها 
حتىينأى  التدبير،  حسن  ُيفَترض  بل  العام، 
املبذرين  خانة  في  يصنف  أن  بنفسه  اإلنسان 
املذمومني في قوله تعالى:�وال تبذر تبذيرا إن 
املبذرين كانوا إخوان الشياطني� )اإلسراء:26(.

أو  باملنافس  األذى  إحلاق  جتنب  ر- 
املتابع:

فال يجوز أن تصبح الرياضة سببا إلحلاقا 
يؤذون  تعالى:�والذين  يقول  بالناس،  ألذى 
فقد  اكتسبوا  ما  بغير  واملؤمنات  املؤمنني 
 ،)58 )األحزاب:  مبينا�  وإثما  احتملوابهتانا 

ويقول النبي � : »املسلمون من سلم املسلمون 
فاليجوز   ،)10 )البخاري  ويده«  لسانه  من 
بدافع  باملنافس،  األذى  ُيلِحق  أن  للممارس 
احلماس والتحفيز املالي والرغبة في الفوز ولو 
أدى ذلك إلى كسر رجل العب آخر، فلو كان بهذه 
النية كان اإلثم حاصال ال محالة، بخالف ما إذا 
وقع االصطدام بينهما عرضا. وقد يكون األذى 
صادرا عمن يتابعون املباريات بالسب والشتم 
املالعب،  في  وهذا حاصل  واإلشارة،  والتعيير 
والشاهد ما وقع بني فصيلني من فريق واحد، 
فكانت الطامة، قتل شابني في مقتبل 

العمر.

املؤدي  التعصب  عدم  ه- 
إلى النزاع والشقاق:

األلفاظ  من  الوسائل،  بكل 
باحلجارة  والتراشق  النابية، 
أولى  باب  ومن  احلارقة،  والشهب 
ال يجوز الطعن املؤدي إلى العاهات 
شيء  بسبب  يقع  ذلك  كلُّ  والقتل، 
القدم،  الرياضة، هو كرة  مباح، هو 
فضاء  إلى  املتابع   يأتي   حيث 
ال  والترويح،  لالستمتاع  رياضي 

إلى ساحة حرب.

و- الروح الرياضية أوالتنافس 
الشريف:

أو  -ممارسا  الرياضي  يكون  أن  ومعناه 
والتحمل،  بشيمةالصبر  متحّليا  متابعا- 
فالروح  كانت،  كيفما  بالنتيجة  والقبول 
الرياضية ضابط شرعي ينأى باملمارس واملتابع 
عن التكبر، والنأي بالنفس عن اجلدال والكالم 
عبر  خاصة   ، وبعدها  وأثناءها  املباراة  قبل 
بعض مواقع التواصل االجتماعي وغيرها من 
ويهيء  النزاع  يؤجج  اإلعالمية، مما  الوسائل 
رجال  مهام  ويعّقد  واالحتقان،  التوتر  أجواء 
األمن، فهل هذه هي الروح الرياضية التي أرشد 
إليها رسول الله � وهو يقدم القدوة احلسنة، 
عائشة  فعن  الشريف؟  التنافس  مجال  في 
في   � النبي  مع  كانت  أنها  عنها  الله  رضي 
فلما  قالت: فسابقُته فسبقُته على رجلي،  سفر 
ُته فسبقني فقال: »هذه بتلك  حملُت اللحم سابقنْ
أخرى  واقعة  وفي   ،)2578 داود  )أبو  السبقة« 
بناقته   � النبي  وسابق  بناقته،  أعرابي  جاء 
األعرابي  لكن  الُتسَبق-،  وكانت   - العضباء 
سبقها فشّق ذلك على الصحابة، فإذا به ∊يجسد 
قمة الروح الرياضية واألخالق العالية الرفيعة، 
من  شيئا  يرفع  أال  الله  على  ا  حّقً »إّن  قائال: 
الدنيا إلى وضعه« )البخاري 6136(. وفي قصة 
عمر بن اخلطاب � مع ابن القبطي املصري 
مصر  أمير  العاص  بن  عمرو  ابن  سابق  الذي 
وهو  فلطمه  العزُة،  َاألمير  ابن  فأخذت  فسبقه، 
عمر،  إلى  فشكاه  األكرمني؟  ابن  أتسبق  يقول: 
فأمر بإحضار األمير وابنه وأمره أن يقتّص منه 
الناس  استعبدمت  "متى  املشهورة:  قولته  وقال 
إذا  املجتمع  إن  أحرارا".  أمهاتهم  ولدتهم  وقد 
املالعب،  وشغب  العنف  ظاهرة  إلى  ينتبه  لم 
تنفلت  فقد  الالزمة،  باجلدية  معها  ويتعامل 
يحار  آثاراجتماعية  ذلك  على  تترتب  و  األمور 
فيها القائمون على البلد: دولًة ومؤسساٍت، فال 
بد من التصدي لهذه الظاهرة الغريبة، والبد أن 
تتجّند كل املؤسسات  بدءا باألسرة، واملدرسة، 
تقويضها،  أجل  من  والدولة،  املدني  واملجتمع 
الذين  واالستقرار  األمن  نعمة  على  واحملافظة 
أسبغهما الله على هذا البلد، وإال، الحاجة إلى 
كرة قدم تؤدي إلى إزهاق األرواح، وُتفِجع اآلباء 

واألمهات في فلذات األكباد.

د. كمال الدين رحموني 

نُـبْـُل الرياضة وَشغَـُب املالعب

���ْي���ن  وف���������اة ش����اب����ي����ن غ���ضَّ
����ْي����ن، ل���ي���س ف����ي ح���ادث���ة  ط����ريَّ

س��ي��ر، والغ��رق��ا ف��ي ال��ب��ح��ر، وال 
بمرض مفاجئ، بل كانت الوفاة 
ع��ق��ب م���ب���اراة ل��ك��رة ال���ق���دم، في 
هذا  فهل  الرياضات.  من  رياضة 
ال��ري��اض��ة، وه��ل هذه  ه��و مفهوم 

أهدافها؟
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توطئة:
أصابت  خ��س��ارات جسيمة  أن  امل��ؤك��د  م��ن 
أزواج��ن��ا وزوج��ات��ن��ا وأس��رن��ا بفعل اخ��ت��راق 
ف��ي أخص  وت��دخ��ل��ه  لبيوتنا  اإلع���ام  وس��ائ��ل 
وزوجاتنا،  أزواج��ن��ا  وإف��س��اد  خصوصياتنا، 
وتوجيه أبنائنا وبناتنا؛ ومرد ذلك في الغالب 
املعرفة  ونقص  األخاقي،  ال��وازع  ضعف  إلى 
وسلوك  آداب  من  يفرضه  وم��ا  الدين  بتعاليم 
بواجبات  وال��ت��زام  األزواج،  ب��ن  وم��ع��ام��ات 

تربية األبناء.
ت��ف��اع��ا م��ع ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات امل��ع��اص��رة، 
وتقدميا لرؤية شرعية واقعية تساهم في حل 
بعض مشاكل احلياة الزوجية، أقدم بن يدي 
القراء هذا املقال في موضوع: "اإلعام ومشاكل 
ثاث  إل��ى  تشقيقه  وميكن  ال��زوج��ي��ة"،  احلياة 

نقط:
1 - واقع اإلعام وخطورته.

2 - أثر اإلعام في مشاكل احلياة الزوجية.
3 - حلول واقتراحات.

1 - واقع اإلعالم وخطورته: 
مرحلة  ال��ي��وم  نعيش  أن��ن��ا  ال��واض��ح  م��ن 
العلمي  تطورها  وم��ن  اإلنسانية،  ت��اري��خ  م��ن 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي؛ م��رح��ل��ة ال��ق��ري��ة اإلع��ام��ي��ة 
ع��ل��ى س��ك��ان��ه��ا أي  ال��ت��ي ال يخفى  ال���واح���دة، 
أصبح  حتى  محيطها،  ف��ي  يجري  مم��ا  ش��يء 
ويسمعه  ال��ع��ال��م  ي��رى  ك���ان،  أينما  اإلن��س��ان، 
والتلفزيون  الراديو  موجات  عبر  مقعده،  من 
وشبكة  األنباء،  ووك��االت  الصناعية،  واألقمار 
والنشرات  الفضائية،  وال��ق��ن��وات  االنترنيت 
املتخصصة  وامل��ج��ات  وال��ك��ت��ب  ال��ص��ح��ف��ي��ة، 
الوسائل  هذه  تقتصر  ولم  املتخصصة.  وغير 
اجلغرافية  احل���دود  اخ��ت��راق  على  اإلع��ام��ي��ة 
وال��س��ي��اس��ي��ة، وإمن���ا ج���اوزت ذل��ك إل��ى إلغاء 
في اخلصوصيات  والتدخل  الثقافية،  احلدود 
النفسية، وتشكيل القناعات العقدية، وتوجيه 
وفق  واالجتماعية،  الفردية  واألخ���اق  القيم 
األكثر  اخل��ط��اب  لصاحب  امل��رس��وم��ة  اخل��ط��ط 
تأثيرا، والبيان األكثر سحرا، والتحكم األكثر 
تقنية. ومن املعلوم أن صاحب هذا اخلطاب هو 
إعامي الدول املتحكمة في رقاب العباد اليوم.
من  يوظف  املاضي  في  اإلع��ام  ك��ان  ولئن 
خال الراديو أو التلفاز أو وكاالت األنباء في 
والترويح  األخ��ب��ار،  ونشر  املعلومات  إيصال 
عن الناس وتسليتهم؛ فإنه اليوم أصبح، بفعل 
التقدم التكنولوجي وتنامي العاقات اإلنسانية 
واالجتماعية والدولية، يساهم بشكل فعال في 
صنع احلدث وحتضيره، وتشكيل عقل اإلنسان 
وصناعة ذوقه العام، وإقناعه مببادئ وأفكار، 
أبرزها  لعل  معينة،  اهتمامات  نحو  وتوجيهه 
وأقواها التسلية التافهة التي حترك الشهوات 
إلى  اإلنسان  وتعيد  احل��واس،  على  وتسيطر 
حياة الغابة، وأدناها وأضعفها الثقافة الراقية 

والقيم الدينية الهادفة.
وذل�����ك م���ا ن��ل��ح��ظ��ه ف���ي ب���رام���ج ق��ن��وات��ن��ا 
معظمها  في  تتجه  التي  احمللية،  وصحافتنا 
والترويج،  والتسويق  والترفيه  التسلية  إلى 
املتحكمة  ال�����دول  وإخ������راج  إن���ت���اج  م��ح��اك��ي��ة 

إعاميا)1(. 
وم���ن ه��ن��ا، ب���ات م��ن ال���ض���روري أن ن��درك 
األبعاد املتعددة واخلطيرة إلعام اليوم، الذي 
بدأ بالتسلل إلى داخل األمة فاخترقها، ثم عمل 

عقلها  على  القبض  وإلقاء  فيها،  التحكم  على 
أذواق��ه��ا  وصناعة  واهتماماتها،  وعواطفها 
قيمها  وتشكيل  واجل��ن��س،  واللباس  الفن  في 
وعاداتها وألفاظها)2(، مستغلة مشكلة تخلفها 
على جميع األصعدة، وال سيما على الصعيدين 

اإلعامي والتعليمي.
ونحن  ه��ذا،  دوره اخلطير  ن��درك  أن  بد  ال 
ونحن  اإلع���ام���ي،  خطابنا  م��راج��ع��ة  ن��ح��اول 
وإع����ادة  ال��ش��ام��ل��ة،  التنمية  جت��رب��ة  ن��خ��وض 
صياغة الشخصية املسلمة من جديد، والبحث 
وتفسد  تنميتها،  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي  امل��ش��اك��ل  ع��ن 

أخاقها، وتشل فاعليتها.
ت��ن��م��و في  ال��ش��خ��ص��ي��ة ال  ومب����ا أن ه����ذه 
الدافئ، ومبا أن  الغالب إال في حضن األس��رة 
األس���رة ه��ي ن��واة املجتمع، ومب��ا أن أص��وات 
األسر  بيوت  في  طغت  قد  واالنترنيت  التلفاز 
مبجات  املكاتب  وثقلت  األوق���ات،  معظم  ف��ي 
الترفيه وصحافة التفسخ واالنحال، ونضبت 
أن  النفوس؛ مبا  معاني اإلميان والرجولة في 
األمر كذلك، كان ال بد من الكام عن بعض آثار 
اإلعام في مشاكل األزواج، ملاذا؟ ألنه من غريب 
املعلوميات  ث��ورة  عصر  يوافق  أن  املصادفات 
زوجاتهم  على  األزواج  ث��ورة  عصر  واإلع���ام 

وبالعكس...

م��ش��اك��ل  ف����ي  اإلع��������الم  أث�����ر   -  2
األزواج:

مي��ك��ن رص���د ه���ذه اآلث����ار ع��ل��ى مستويات 
ثاثة:

2-1 مستوى املعاشرة احلسية:
امل���ع���اش���رة احل��س��ي��ة ه���ي ق�����وام وج��وه��ر 
ال��ع��اق��ة ال��زوج��ي��ة، وم���دى جن��اح��ه��ا ينعكس 
اتفاق  بعد  ب��أس��ره��ا-  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة  على 
األه��داف-  األخ��اق واحت��اد  وتناسب  العقيدة 
امل��ع��روف، وهو  ف��إذا لم تقم ه��ذه العاقة على 
حتقيق اإلشباع اجلنسي لكل طرف، لم يتحقق 
ل��ل��زوج��ن اس��ت��ق��رار وم�����ودة وس���ك���ن، وألج���ل 
لكم  أن خلق  آياته  �ومن   : قال  ذلك،  أهمية 
وجعل  إليها  لتسكنوا  أزواج����ا  أنفسكم  م��ن 
�هن  وقال:   ،)20 ورحمة�)الروم:  مودة  بينكم 
 ،)187 لهن�)البقرة:  لباس  وأنتم  لكم  لباس 
وأس��م��ى درج���ات امل���ودة وال���دفء ال��ذي يوفره 
امل��ع��اش��رة احلسية  ف��ي  تتحقق  إمن��ا  ال��ل��ب��اس 
بن الزوجن؛ لكن إذا لم تضبط هذه املعاشرة 
التي  ال��ش��ه��وة  م��س��ت��وى  م��ن  ترفعها  ب��ح��دود 
التي  العبادة  مستوى  إل��ى  حلظة  في  تقضى 
يحصل بها األج��ر وال��ث��واب، كما ص��رح بذلك 
القرآن الكرمي: )فاتوهن من حيث أمركم الله إن 
املتطهرين()البقرة:  ويحب  التوابن  يحب  الله 
222(. واحلديث النبوي الشريف: "وفي بضع 
تكون  املباشرة  تلك  فإن  صدقة...")3(؛  أحدكم 
اليوم  ل��أزواج. ولعل إعام  مبعث فتنة وباء 
إلى مخالفة فطرة  الرذيلة، ويدعو  ينشر  الذي 
املشاكل  عن  ببعيد  ليس  االستمتاع،  في  الله 
العاقات  مستوى  على  األزواج  يعيشها  التي 

احلسية.
زوج  إرغ���ام  خبر  س��م��اع  على  اعتدنا  لقد 
على  ن��ادر-  وه��و  لزوجها-  زوج��ة  أو  لزوجته 
ال��ف��اض��ح��ة، املتحركة  اجل��ل��وس أم���ام امل��ن��اظ��ر 
واملتنفسة، التي وضعها املرتزقة والسفلة من 

الناس...
وأح��ي��ان��ا ت��أت��ي��ن��ا أن��ب��اء ع��ن االع���ت���داءات 
يقضي  بزوجته،  زوج  يلحقها  التي  اجلنسية 
بها شهوته، ويقضي معها على مشاعر احلب 
هذه  نسمع  القريب  باألمس  كنا  وقد  وامل��ودة. 

األحداث الفاضحة عند غيرنا من األمم املتمدنة. 
واألمثلة على ذلك أكثر من أن حتصى، والسيما 
إليهن  يلجأ  ومن  العنف،  النساء ضحايا  لدى 

من نساء مشرفات على مراكز االستماع.
حكم  عن  يسألن  نساء  إل��ى  استمعنا  وك��م 
الشرع في إتيان املرأة من دبرها، وإن كان لذلك 
القرآن  إليها  أش��ار  التي  باألوضاع  عاقة  من 
شئتم...�)البقرة:  أنى  حرثكم  �فاتوا  بلطف: 
اجلرائد  صفحات  على  نقرأ  وأصبحنا  223(؟ 
امل���أج���ورة ال��ت��ي ت��ن��ش��ر ال��ف��ض��ائ��ح ف���ي ض��وء 
الشمس بدعوى إص��اح ما فسد من أوض��اع؛ 
قصصا مشينة ألزواج فتكوا بزوجاتهن بسبب 
القنوات ومواقع شبكة  إدمانهم على مشاهدة 
في  اشتبكت  زوج��ة  خبر  وسمعنا  االنترنيت، 
ع��راك مع زوجها بسبب إص��راره على إدخ��ال 
املسكينة  ألن  بيتها؛  إل��ى  الفضائي  الصحن 
خافت أن تطير مع دخوله سعادتها الزوجية، 
وأن تكره على ما تعافه نفسها من استمتاعات 

ما أنزل الله تعالى بها من سلطان.
األزواج  معاشرة  مشاكل  أصبحت  وهكذا، 
احل��س��ي��ة ال��ت��ي رف��ع��ه��ا ال��ل��ه  إل���ى مستوى 
العبادة قصصا تروى، وطرفا حتكى، وصورا 

يشمئز منها النفوس.
2-2 على مستوى املعاشرة اخللقية:

مبا أن كثيرا من القنوات واملواقع التجارية 
الفسوق  إل��ى  تدعو  العربية  وحتى  ال��دول��ي��ة، 
األع��راض،  وانتهاك  واحلياء،  العفاف  وفقدان 
على  الشريك  وإفساد  باملقدسات،  واالستهزاء 
غريزته  إرواء  همه  أكبر  يصبح  حتى  شريكه، 
الواقع  أن  مبا  أسرته.  ه��دم  على حساب  ول��و 
كذلك، فإن كثيرا من املشاكل الزوجية التي تقع 
في أسرنا إمنا تقع بسبب التأثر مبا تعرضه 
غير  مقذوفات  من  الشمس  ضوء  في  القنوات 
أخاقية، ولعل أهمها: سوء املعاشرة الزوجية؛ 
حيث تسوق األفام املعروضة في هذه القنوات 
إل��ى ع��دم ال��رض��ا ع��ن زوج��ت��ه، فيصير ضيق 
الصدر بها، غير مهتم لها، عابسا في وجهها، 
وذلك  نفقتها،  في  مقترا  معاملتها،  في  مسيئا 
ألن���ه اع��ت��اد ال��ن��ظ��ر إل���ى ص���ور ب��غ��اي��ا أوروب���ا 
ب��واح��دة منهن على وجه  وه��ول��ي��ود، وأع��ج��ب 
من  تشبهها  عمن  يبحث  وأصبح  اخلصوص، 
يقلدنها  بلدنا، ممن  الواعيات في  النساء غير 
تيار  في  وأهوائهن  عواطفهن  بحكم  وينسقن 
ببغيته-  ظفر  ف��إذا  املغرية،  الفاضحة  األزي��اء 
العفة،  خلق  ن��زع  ام��رأت��ه-  قريبة  ت��ك��ون  وق��د 
وخ��ان امل��ودة والعشرة. وف��ي أحسن األح��وال 
سويا  الله  خلقه  م��ا  تغيير  إل��ى  ام��رأت��ه  يدفع 
اجلمالي  املستوى  إل��ى  لترتقي  جسدها  ف��ي 
التي  اللعنة  في  معها  فيشترك  يرضيه،  ال��ذي 
الله. وقد تكون محجبة،  املغيرات خلق  تلحق 
فيدفعها دفعا إلى نزع حجابها لتتزين الزينة 
التي ترضيه داخل بيته وخارجه، فيفقد بذلك  

معاني الرجولة والنخوة واملروءة والغيرة.
ل��ل��م��رأة، إال  وق��د يحدث بعض مم��ا ذك��رت 
بسبب  أخاقها  تسوء  األحيان  غالب  في  أنها 
إسرافها في الزينة واملوضة، مهما بدت غريبة 
ومعيبة، مقتدية مبا تقذفه القنوات والصحف 
واملجات املتخصصة، عسى أن تعوض نقصا 
م���ودة زوج��ه��ا، وإن  ف��ي شخصها، وت��س��ت��دمي 
اإلنفاق  أن  معتقدة  بالنفقات،  كاهله  أره��ق��ت 
مشاجرات  ي��ق��ع؟  ف��م��اذا  ل��ه��ا،  حبه  على  دل��ي��ل 
نهمها  امل���رأة  تشبع  أن  أج��ل  م��ن  وخصومات 
في ارتداء الزي اجلديد، وقد ال يرضيها إنفاق 
وث��راء،  أكثر غنى  ال��زوج، فتخونه مع من هو 
منجذبة مبا تشاهده أو تسمعه من ارتباطات 
أوض���اع مجتمعنا  م��ن  آث��م��ة، ص���ارت  جنسية 

العادية، وتكون هي اخلاسرة في نهاية املطاف.
الوئام  على  تقضي  التي  التصرفات  ومن 
في  الغيرة  فتيل  وتشعل  العناد  إل��ى  وت��دف��ع 
األزواج من شقاق  يكون بن  ما  األزواج.  قلب 
بسبب عدم االتفاق على حتويل اجتاه القنوات 
ال���زوج  ألن  اخل���اف  ينشب  وق���د   ،)zaping(
فنان  إل��ى  نظرت  ال��زوج��ة  أن  أو  فنانة  امتدح 
يستهويها، فيسيء كل منهما لآلخر بالكلمات 

النابية وتشب في البيت معركة حامية.
2-3 مستوى تربية األبناء:

األزواج  مشاكل  عاقة  ما  قائل:  يقول  قد 
بتربية األبناء؟ وما عاقة ذلك باإلعام الفاسد؟ 
أقول: مبا أن غاية احلياة الزوجية هي إجناب 
يخفى  ال  ف��إن��ه  وتربيتهم،  وتأهيلهم  األوالد 
إفساد  وسائل  أخطر  من  أن  اليوم  عاقل  على 
إل��ى  ال��داع��ي��ة  اإلع����ام  وس��ائ��ل  خلقيا  األوالد 
امليوعة واالنحال. واألطفال املراهقون شديدو 
ال��ذي  األب  ف��إن  ل��ذا  ل��اس��ت��ه��واء،  احلساسية 
يغفل عن مراقبة ما يشاهده أوالده من األفام 
على  حت��رض  ال��ت��ي  البوليسية  أو  ال��غ��رام��ي��ة 
أنه يرمي بأوالده  االنحراف واإلج��رام؛ ال شك 
واألم  واألب  والعصيان،  االنحراف  طريق  إلى 
بصرهم  ب��إط��اق  ألوالده��م��ا  يسمحان  ال��ل��ذان 
االنترنيت،  وشبكة  التلفزيون  ش��اش��ات  ف��ي 
وقذف صورهم ورسائلهم عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، في أي وقت شاءوا، فإنهما ال محالة 
بكل شيء  واالستهتار  لانحال  سيعرضانهم 
مقدس ونبيل من مبادئ الدين، واإلعراض عن 

النصح والتوعية والتوجيه...
واألب واألم اللذان يأذنان ألوالدهما بشراء 
الغرامية،  القصص  ومطالعة  املاجنة  املجات 
واقتناء الصور العارية... ال شك أنهما يعبدان 
دروس  وتلقي  وامل��ن��ك��ر،  الفحشاء  طريق  لهم 
اجلنسية  واالرت��ب��اط��ات  املشبوهة  الصداقات 
اآلثمة... وكل ذلك يضرم البيت جحيما؛ فيتبادل 
الوالدان التهم حول مسؤولية ما آل إليه حال 
أبنائهما من انحراف وعقوق، ويزداد األمر سوء 
عندما يكون الوالدان يقضيان جل وقتهما في 
حياة اإلثم والغواية، أو حياة التنعم واليسار، 
وتربيتهم،  أبنائهما  مراقبة  واج��ب  فيهمان 
فيه  يتسبب  ما  بقدر  ح��دة  مشاكلهما  وت���زداد 
أبناؤهما من أضرار تلحق باألبرياء من أبناء 
طائش،  مدلل  ول��د  عن  سمعنا  فكم  املجتمع... 
على  فتاة،  عرض  فهتك  مبشاكله،  والديه  أرق 
نحو ما فعل املمثل الفاني، أو تهور في سياقة 
سيارته، فتسبب في عاهة مستدمية لبريء، أو 
ممثا  ليحاكي  ماله  وسلب  آخ��ر  على  اعتدى 

مشهورا في دوره اإلجرامي.
حبائل  ف��ي  وقعن  فتيات  ع��ن  سمعنا  وك��م 
السمعة  مدنسات  والزنى، وأصبحن  الفاحشة 
يركنب  أو  يلبسن  أن  رغ��نب  ألن��ه��ن  وال��ش��رف؛ 
سيارات فاخرات، بسبب ما شاهدنه من صور 
واملسلسات  األف��ام  في  ب��األع��راض  املتاجرة 

املوحية بأنه أوسع األبواب لأرزاق...
)يتبع(

------------------
والوثائقيات،  احل����وارات،  سلسلة  مثا:   -  1
وب��رام��ج ال��ش��ب��اب، وال��رس��وم امل��ت��ح��رك��ة، واألف���ام 
ال��ع��رب��ي��ة، وال���س���ه���رات ال��غ��ن��ائ��ي��ة، وامل��س��ل��س��ات 

املكسيكية والتركية والكورية واألفام األمريكية...
2 - م��ث��ل: ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وح��ق��وق اإلن��س��ان، 
واإلره��اب،  وال��س��ام،  النفس،  وضبط  والتضامن، 

واخلير والشر، وعوملة األسواق واألفكار...
3 - رواه مسلم في الزكاة برقم1006، عن أبي 

ذر الغفاري.

 أ. د جميلة زيان
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الفكر  دار  أص��درت  أوال«  »القراءة  بعنوان 
سالم؛  عدنان  السوري محمد  للكاتب  ببيروت 
رئيس احتاد الناشرين في اجلمهورية العربية 
الناشرين  رئ��ي��س احت���اد  ون��ائ��ب  ال��س��وري��ة، 
أول��ى  طبعة  ف��ي  ه��ذا  كتابه  -سابقا-  ال��ع��رب 
سنة 1993م، وفي نسخة ثانية سنة 1994م، 
لتعيد طبعه مرة أخرى سنة 2010م في حجم 

متوسط يقع في 176 صفحة.

قيمة الكتاب العلمية:
قيمة الكتاب تبرز من خالل عنوانه، حيث 
ي���رى م��ؤل��ف��ه أن أول���ى األول���وي���ات ف��ي حياة 
اإلنسان هي القراءة، باعتبار ضرورتها التي 
ال ت��ق��ل أه��م��ي��ة ع��ن ض����رورة األك���ل وال��ش��رب، 
ورم��زا  الشعوب،  لتحضر  مقياسا  بوصفها 
للتقدم، ومنبعا من منابع العلم واملعرفة. فعن 
الكتاب،  ه��ذا  مباحث  حت��دث  ال��ق��راءة  أهمية 
وهي محاولة من الدكتور محمد عدنان لنشر 
وترسيخها  عليها،  والتشجيع  القراءة  ثقافة 

كعادة لدى أبناء األمة اإلسالمية.
فبأسلوب شيق، وبنفس إسالمي، وحتليل 
يعرض  مم��ي��زة،  وبطريقة  م��وض��وع��ي،  علمي 
علمية  مادة  بتقدمي  كتابه  ملوضوعات  املؤلف 
ال��ق��ارئ  لعقلية  خاللها  م��ن  ي��ؤس��س  متينة، 
على  املُِعينة  الوسائل  ببيان  وذل��ك  امل��رج��وة، 
ممارسة القراءة، في أفق إعادة االعتبار لهذا 
الفعل الذي أصبح متروكا من لدن ُأّمٍة كان أول 

خطاب موجه لها هو كلمة »اقرأ«.
إنه كالم رجل خبير عاش مع الكتاب تأليفا 
ونشرا، له من التجربة ما يؤهله ملعرفة خبايا 
العربي،  العالم  في  وال��ق��راءة  الكتاب  وواق��ع 
ورصد الوسائل الناجعة إلعادة االعتبار لهما، 
وهو ما سيتطرق إليه بتفصيل من خالل هذا 

العمل القيم.

موضوعات الكتاب:
لرصد  محاولة  هو  قلنا  كما  الكتاب  ه��ذا 
العالم  ف��ي  ال��ق��راءة  ت��راج��ع مستوى  أس��ب��اب 
اإلس����الم����ي، وب���ح���ث ف���ي ال���وس���ائ���ل امل��م��ك��ن��ة 
للتشجيع على القراءة وحتفيز الناس عليها، 
وقد تناول املؤلف موضوعاته من خالل ثالثة 
م��ح��اور ك��ب��رى ه��ي مب��ث��اب��ة أس��ئ��ل��ة محورية 
الكتاب،  صفحات  خ��الل  م��ن  عنها  سيجيب 
املتعلقة  ال��ق��ض��اي��ا  م��ن  جملة  فيها  ل��ي��ع��ال��ج 
الكتاب  »وه��ذا  امل��ؤل��ف:  يقول  ال��ق��راءة،  بفعل 
الغٌير  س��ؤال  عن  لإلجابة  متواضعة  محاولة 
لكي  نفعله  أن  الذي ميكن  ''ما  )القراءة(:  على 
االستزادة  وعلى  القراءة  على  الناس  نشجع 
منها؟''، ولسوف يجيب من خالل هذا السؤال 
الكبير عن أسئلة فرعية هامة: ما القراءة؟ ملاذا 

)ال���ق���راءة..أوال(؟، مل��اذا ال نقرأ؟ مل��اذا يجب أن 
نقرأ؟« )ص  نقرأ؟ كيف  ماذا  نقرأ؟  نقرأ؟ متى 

.)19

في ثنايا الكتاب:
ي����راه البعض  م��ا مي��ك��ن أن  ع��ل��ى ع��ك��س 
لنهضة  املنطلق  تكون  أن  ميكن  أولويات  من 
على  بالتركيز  واإلس��الم��ي  العربي  املجتمع 
جانب معّي أو وسيلة من وسائل التقدم التي 
البناء احلضاري،  أن تضع أسس  من شأنها 
يرى الكاتب أن ال شيء ميكن أن يتحقق قبل 
القراءة )ال حرية، وال دميوقراطية، وال وحدة، 

وال اقتصاد(.
ف��ال��ق��راءة ه��ي ال��ت��ي حت���دد م��ع��ال��م هوية 
وحاضره  ماضيه  باستقراء  وذل��ك  املجتمع، 
بالعطاء  واع��د  مستقبل  استشراف  أج��ل  من 

واعتبر  واإلجن�����ازات، 
الكاتب أن الشعب الذي 
أن  يستطيع  ال  يقرأ  ال 
يعرف نفسه وال غيره.

ك��ان��ت  إذا  وف��ي��م��ا 
أم ال؟  تقرأ  األم��ة  ه��ذه 
بالنفي،  الكاتب  يجيب 
م���ع���ّل���اًل ذل������ك ب���أزم���ة 
يعرفها  ال��ت��ي  ال��ك��س��اد 
إنتاج الكتب في العالم 
العربي نتيجة هجران 

القراءة.
واعتبر أن العزوف 
يعاني  ال  ال��ق��راءة  ع��ن 
بل  ف��ق��ط،  املتعلم  م��ن��ه 
املُ��َع��ّل��م  ليصيب  ام��ت��د 
أي����ض����ا، داع����ي����ا إل���ى 
ض�������رورة االس���ت���ف���ادة 
التشجيع  وس��ائ��ل  م��ن 
املتبعة  ال���ق���راءة  ع��ل��ى 
ف���ي ال���ع���ال���م، إلك��س��اب 

املتعلمي  وإلغ����راء  ال���ق���راءة،  ع���ادة  الناشئة 
فهي  إليها.  بالعودة  ال��ق��راءة  ه��ج��روا  ال��ذي��ن 
الكفيلة بهداية اإلنسان من خالل استعمال كل 
وسائل املعرفة التي منحها الله إياه. فللقراءة 
إمنا  اإلنسان  قبل  من  وممارستها  قدسيتها، 
تكون باعتباره خليفة الله في األرض، لذلك ال 
يليق به أن يبقى أمّيا، فأحقيته بهذه اخلالفة 

ال تتأتى إال بفضل العلم.
وحت���دث ال��ك��ات��ب ع��ن ت��ط��ور ال��ك��ت��اب��ة من 
مفهوم  إل��ى  تطرق  ثم  الوسائل،  تطور  خ��الل 
القراءة في املعاجم اللغوية، مع رصد التطور 
البسيط  املعنى  م��ن  املفهوم  ه��ذا  ال��ذي حل��ق 
املتمثل في القدرة على التعّرف على احلروف 
وال��ك��ل��م��ات، إل���ى ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة امل��ع��ق��دة 

واملتمثلة في القراءة الناقدة.

وي����رى ف���ي س��ب��اق األمم ن��ح��و ال���ري���ادة 
فهي  ب��ال��ق��راءة،  لالهتمام  سببا  احل��ض��اري��ة 
طريق األمم نحو الرقي، وخير مثال على ذلك 
اليونان ملا كانوا أكثر الناس قراءة سيطروا 
على جزء كبير من العالم، كما أن املسلمي في 
وقت وجيز ملكوا الدنيا شرقا وغربا، في حي 
العالم  خيرات  على  يسيطر  اليوم  الغرب  أن 

لصلته الشديدة بالقراءة.
فالقراءة هي الصلة بي اإلنسان ومحيطه، 
احلضارة،  ركب  عن   ابتعد  عنها  غفل  فكلما 
وأدى به ذلك إلى اجلمود والتقليد، فاملعارف 

إمنا تتراكم وتنمو باالجتهاد.
وق���د اع��ت��ب��ر ال��ك��ات��ب أن إه��م��ال ال��ق��راءة 
كونها  إل��ى  باإلضافة  فهي  للفطرة،  مناقض 
سبب  فهي  والثقافة،  العلم  لإلنسان  حتقق 
لذا  للعقل،  ري��اض��ة  وه��ي  والتسلية  للمتعة 
–اليوم-  ي��ن��ب��غ��ي  ال 
ل����وس����ائ����ل االت����ص����ال 
ت��ك��ون  أن  احل���دي���ث���ة 
عائقا أمام القراءة، بل 
ينبغي أن تكون خادمة 
برامج  خ��الل  م��ن  لها، 
ال���ت���ع���ري���ف ب��ال��ك��ت��ب 
إليها،  األن��ظ��ار  ول��ف��ت 
وإث��������ارة امل��ن��اق��ش��ات 

حولها.
الكاتب  وج��ه  وق��د 
س����ه����ام ان����ت����ق����ادات����ه 
التعليمية  ل��ل��م��ن��اه��ج 
للمتعلم  تتيح  ال  التي 
ف�����رص�����ة االج����ت����ه����اد 
واإلب�������داع،وه�������ذا م��ا 
الشابة  امللكات  يدعو 
ظمئها  تطفئ  أن  إل��ى 
ال���ع���ل���م���ي واألدب���������ي 
البرامج  نطاق  خ��ارج 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ال 

تصلح –في نظره- إال حملو األمية.
أن  تقتضي  العصر  حت��دي��ات  فمواجهة 
األشياء  عالم  من  فتخرج  األم��ة  ه��ذه  تنهض 
واألوثان إلى عالم األفكار، دون فرض أي قيد 
ال��ق��راءة يحول ب��ي اإلن��س��ان واإلب���داع،  على 
ف��ي��ك��ون ح��اج��زا ي��ع��وق��ه ع��ن ال��ت��ق��دم. ففرض 
يؤدي  سوف  األجيال  على  الفكرية  الوصاية 

بها إلى اجلمود والتخلف.
وعن أنواع القراءة والقراء حتدث الكاتب 
ال��ق��راءة  على  اإلق��ب��ال  ت��ف��اوت مستويات  ع��ن 
ل���دى األف������راد، واخ���ت���الف درج����ات االن��ت��ف��اع 
ب��ه��ا، وح��دده��م ف��ي أص��ن��اف، ث��م ان��ت��ق��ل إل��ى 
أن  ُمَبّينا  ال��ق��راءة،  عن  العزوف  أسباب  ج��رد 
التغيير  إمكانية  َتقبل  التي  القليلة هي  القلة 
إل��ى األف��ض��ل، م��ع ت��ف��اوت ف��ي ه��ذه القابلية 

ت��ف��اوت ف��ي سرعة  ال��ن��اس، كما أن هناك  ب��ي 
االستجابة لهذا التغيير، واصفا أهم املراحل 
التغيير  عملية  ف��ي  م��راع��ات��ه��ا  ينبغي  ال��ت��ي 
القراءة في  هذه، وذلك من أجل ترسيخ عادة 
النفوس، وهنا يذكر دور بعض اجلهات التي 
املدرسة،  مثل  ال��دور  بهذا  أن تضطلع  ينبغي 
كل  تظافر  م��ع  الكتب،  وم��ع��ارض  واملجتمع، 

اجلهود األخرى.
ثم انتقل للحديث عن بعض مهارات القراءة 
التي من شأنها أن تثمر نفعا، ُمَبّينا الوسائل 
التي تساعد على تنمية هذه املهارات، انطالقا 
وكذا  نفسه،  القارئ  يحدده  ال��ذي  الهدف  من 

الدوافع الباعثة على القراءة لديه.
الكاتب  ت  ُيَفوِّ لم  مسلمة  أمة  وباعتبارنا 
ال��ق��رءان  ق���راءة  مكانة  ع��ن  ليحدثنا  الفرصة 
الكرمي ودورها في حتفيز االنسان املسلم على 
العلمية  الشروط  إذا ما توفرت فيها  القراءة، 
 � ال��رس��ول  ق���راءة  بكيفية  ال��الزم��ة، مستدال 

والسلف الصالح.
النصائح  م��ن  جملة  ال��ك��ات��ب  أس���دى  كما 
للقراء من شأنها أن تعينهم على تدبير وقتهم 

ومالهم من أجل تشجيعهم على القراءة.
اإلسهام  ه��و  الكتاب  ه��ذا  م��ن  ال��ه��دف  إن 
إلى  العودة  أج��ل  من  أمتنا  أف��راد  في حتفيز 
للريادة  ال��ع��ودة  ث��م  وم��ن  ال��ق��راءة،  مصاحلة 
قد  ك��ن��ا  »وإذا  ال��ك��ات��ب:  ي��ق��ول  احل���ض���اري���ة، 
انتابتنا غفوة طويلة، تخلفنا بسببها عن ركب 
احلضارة، فإن كلمة »اقرأ« ال تزال قادرة على 

إيقاظنا، وحفزنا لنعود سيرتنا األولى«.

� السيد كريم شفقان يف ذمة اهلل:
تويف السيد كريم شفقان المزداد سنة 1968م، يوم األربعاء 2016/03/23، بعد مرض مفاجئ.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة احملجة بأحر التعازي إلى أمه وزوجه وبنتيه وسائر 
ما  فلله  والسلوان،  الصبر  ذويه  يرزق  وأن  م�واه،  ويكرم  يرحمه  أن  تعالى  اهلل  سائلني  حمبيه، 

أعطى وله ما أخذ وال نقول إال ما يرضي ربنا إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

� والد األستاذ عبد احلفيظ الهاشمي يف ذمة اهلل تعالى:
الكامل  ب��ن  ال��س��ي��د ادمحم  إل���ى ع��ف��و اهلل ورح��م��ت��ه  ان��ت��ق��ل 
يوم  الهاشمي  احلفيظ  عبد  األستاذ  وال��د  الهاشمي  األم��راين 
 ،1930 مواليد  من  اهلل  رحمه  والفقيد  2016/03/23م،  األربعاء 
وشغل  تعليم  رج��ل  وك��ان  تعالى،  اهلل  لكتاب  حافظا  ك��ان 
من  بمكناس  األزه��ر  بمجسد  وخطيبا  مدرسة  مديرا  منصب 

 .2007-1975
بأحر  احملجة  جريدة  أس��رة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
الفقيد  عائلة  أفراد  وسائر  احلفيظ  عبد  األستاذ  إلى  التعازي 
وحمبيه، ونسأل اهلل تعالى له المغفرة والرحمة، وأن يزرق ذويه 

الصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

»القراءة أوال«  لـمحمد عدنان سالم قراءة 
في كتاب

الباحث جليل أقديم

قراءة في كتاب

بطاقة تعريفية: 
هو محمد عدنان سالم من 
1351ه�/  دم���ش���ق  م���وال���ي���د 
1932م، تخرج بكلية احلقوق 
من جامعة دمشق عام 1954.

ع���م���ل ب����احمل����ام����اة م���دة 
ي��س��ي��رة وك���ذل���ك ب��ال��ت��ع��ل��ي��م. 

مجموعة  تأسيس  ف��ي  أس��ه��م 
للنشر  السودانية  ال��دار  منها:  النشر  دور  من 
صنعاء،  في  اليمانية  احلكمة  اخل��رط��وم،  في 
مناصب  ع��دة  وشغل  ال��ري��اض...،  ف��ي  الكوثر 
للناشرين  التحضيرية  اللجنة  رئيس  أهمها: 
رئيس  ون��ائ��ب   2005-1994 ع��ام  ال��س��وري��ي 
ورئيس   ،200-1995 العرب  الناشرين  احتاد 
العربية  في اجلمهورية  ال��ن��اش��ري��ن  احت����اد 

السورية لغاية عام 2011..
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ي��ع��ت��ري امل����رء امل��ن��ش��غ��ل ب��زخ��ات 
األح���������داث امل���ت���ع���اق���ب���ة  ب��ب��ص��م��ت��ه��ا 
والقتل  العنف  ومنسوب  السوداوية 
امل���ت���واص���ل ف���ي ك���ل االجت����اه����ات ذل��ك 
منضي؟  أين  إلى  ترى  القلق:  السؤال 
ه���ل ه���و ال���ف���س���اد ال����س����ادر ف���ي ال��ب��ر 
ع��ن وج��ه��ه احلقيقي  ي��ع��ل��ن  وال��ب��ح��ر 
التي  االستعراضية  مواسمه  كل  بعد 
الكون  املتحضرون  الكبار  فيها  بشر 
بنهاية التاريخ والظفر التام للمنظومة 
من  الضخمة  بترسانتها  الليبرالية 
األيام  بحفالتها  ضاقت  التي  احلقوق 
إلى  جمعاء  البشرية  لتدخل  العاملية، 
جنان وهمية سقط عنها القناع فتبدى 

وجهها البشع البربري القاسي؟
الس��ت��ع��م��ار  اجل����دي����د  ال���ع���ه���د  إن 
تقسيمه  وإع�������ادة  ال���ع���رب���ي  ال���ع���ال���م 
وإرس��اء  اإلره��اب  على  القضاء  بحجة 
الدميقراطية كذبة قذرة مبا أنها تسيل 
العزل  ب���آالف  ال��دم��اء وتلقي  ه��ذه  ك��ل 
باحمليطات  الهالك  جوف  في  األبرياء 
ال��ه��ائ��ج��ة ومت���ي���ط ب��ال��ت��ال��ي ال��ق��ن��اع 
ال��ت��ي ميتطيها  ال��دي��ب��اج��ات  ك���ل  ع���ن 
ال��دول الغنية في حديثهم عن  رؤس��اء 
احلروب االستباقية التي يخوضونها 
فكلما  الديكتاتوريات،  ه��دم  آج��ل  م��ن 
نسمع  أن  أمكننا  األلسنة  هدير  سكت 
بوضوح صراخ النساء وعويل األطفال 
وحشرجة املسنني الذين يقضون بردا 

وجوعا و"حكرة".
وف����ي ال���وق���ت ال����ذي ت��ت��ض��ح فيه 
م��ع��ال��م ف��ش��ل امل��ن��ظ��وم��ة ال��غ��رب��ي��ة في 
ن��ق��ل اإلن��س��ان��ي��ة إل���ى ض��ف��اف األم���ان 
مهندسي  صوت  مخادع  بإيقاع  يعلو 
إلى  الداعني  غزواتها  "سيناريوهات" 

امل��زي��د م��ن التدخل ف��ي ش���ؤون ال��دول 
من  املزيد  إلى  ودعوتها  السيادة  ذات 
واإلعالمية  التعليمية  برامجها  غربلة 
للتخلص من فكر اإلرهاب في خطوات 
ت���ذك���ر ب���امل���ث���ل امل���غ���رب���ي احل��ص��ي��ف 
تنظيم  مع  ليا"،  ردي�ه  ه�نية  يا  "ع�ي�بك 
للمنظومة  التشويه  من  مكثفة  حمالت 
أع��م��ال العنف ضد  اإلس��الم��ي��ة ورب���ط 
الغربيني من طرف مسلمني بالتراخي 
في التعاطي مع الفكر الديني، ووجب  
بالتالي مسح ذاكرة احلاسوب القلبي 
ل��ل��م��س��ل��م��ني م���ن ذب����ذب����ات ان��ت��م��ائ��ه��م 

لتجفيف منابع اإلرهاب كما يقولون.
األح����داث  م��ج��ري��ات  تختلط  وإذ 
وفيها  غربية  فإن شخصيات  الدولية، 
املدفوعة الثمن تنبري لدعوة الغربيني 
فيما  للمسلمني،  النهائي  ال��ط��رد  إل��ى 
ي��دع��و رم����وز س��ي��اس��ي��ون إل���ى رف��ض 
استقبال املهاجرين املسلمني كما يفعل 
األمريكية  للرئاسة  امل��رش��ح  اللحظة 
دونالد ترامب .. فإلى أين منضي؟؟ هل 
املتشربون  واملفكرون  ال��دع��اة  يطمئن 
ل��ل��م��ع��ال��م ال��رس��ال��ي��ة ل��ل��ق��رآن ال��ك��رمي 

والسنة النبوية ملنسوب حراكهم؟؟
يرافق  ال���ذي  الضخم  التلوث  إن 
م���وج���ات ال��ت��س��ون��ام��ي ه����ذه ي��زح��ف 
واخل��واص  العوام  بقاذوراته  ليغطي 
أفلح  كيف  شهدنا  وق��د  املسلمني.  من 
في  ه��ذه  تسونامي  م��وج��ات  مفبركو 
زعزعة املكانة املهيبة لعلماء املسلمني، 
اإلجرامية  التفجيرات  ه��ام��ش  فعلى 
كل  وه��ب��ة  بلجيكا  ب���الد  ال��ت��ي حل��ق��ت 
من  انبجس  لشجبها  املسلمني  علماء 
ه���ذه ال��دي��اج��ي ع���وام ي��س��ب��ون علماء 
ج��ذوة  ب��إذك��اء  ويتهمونهم  مسلمني 

اإلرهاب بخطاباتهم املتطرفة. وما كان 
للعوام أن يستبيحوا أعراض العلماء 
لو لم يتلقوا ضوءا أخضرا من علماء 
رص��د حركات وسكنات  همهم  وازن��ني 
في  والتنقيب  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  إخ��وت��ه��م 
للتندر  وعرضها  ومواقفهم  نواياهم 
فتسير  البطالني  العوام  بني  والتفكه 
كل  املواقع واحملطات ويسقط  بذكرها 
العلماء في عيون الناس أجمعني مبن 
يتحرون  ال��ذي��ن  ال��ص��ادق��ني  م��ن  فيهم 

التزود من مشكاة النبوة.
وب���س���ق���وط ج������دار ال��ه��ي��ب��ة ه���ذا 
وان���ص���راف ال��ن��اس ع��ن م��وائ��د العلم 
املتربصون  أع��ل��ى  اإلمي���ان  وج��ل��س��ات 
جدار الباطل فاتخذ الدين لهوا ولعبا 
وصارت طلعة العلماء باحملطات تثير 
استفرغت  ال��ذي��ن  ق��ل��وب  ف��ي  ال��ن��ف��ور 
نبضهم  العلماء  م��ن  النيل  م��ؤام��رات 
ل��ت��م��أه ب��أخ��ب��ار م��س��اب��ق��ات ال��غ��ن��اء 
وال����رق����ص وت���ف���اه���ات ال��ف��ي��دي��وه��ات 
املهووسة بتسويق كل غريب وصادم، 
ال��ع��ل��م وت��ب��ع��ه احل��ي��اء واقتتل  ورف���ع 
املواقع  على  السجاالت  مبائع  الناس 
الصالة  ضيعوا  وبالتالي  االجتماعية 
وت��ل��ه��وا ب��ه��ذه ال���دوخ���ات امل��رئ��ي��ة عن 
معركة البناء احلضاري باعتبار يأسهم 
من قادة الشأن الديني اإلصالحي كما 
فما   .. املخادعني  الساسة  من  يأسهم 

العمل؟؟ ..
ال��ع��م��الق مصيره  اإلف��������ك  إن ه��ذا 
مبقتضى  تعالى  الله  ب��إذن  زوال  إل��ى 
فقط  تتخلف،  ال  التي  الربانية  السنن 
كل  مع  ونعقوا  البسطاء  انحرف  إذا 
ناعق فهم معذورون، لكن ال عذر لعلماء 
هذه  واق��ع  فقه  يكفي  مب��ا  يتدبرون  ال 

ترمي  التي  سياسية"  "جيو  اللخبطة 
قلوب  في  الديني  النبض  تدمير  إل��ى 

املسلمني.
ملخططات  ال��ت��ام��ة  ال��ص��ح��وة  إن 
التام عن  االمتناع  تقتضي  الهدم هذه 
اخل���وض ف��ي اج��ت��ه��ادات اإلخ����وة من 
سادتنا العلماء والتعاون على املشترك 
احلساسيات  لكل  وال��ت��داع��ي  بينهم، 
جتسر  أخ��وي��ة  ل��ق��اءات  إل���ى  العلمية 
الهوة وتنبري للتصدي لرسومات هدم 

الكيان اإلسالمي من الداخل.
من  املسلمني  لشباب  يقع  م��ا  إن 
والعنف  املستدمي  العبث  إل��ى  ت���ردي 
منوذج ما حدث مبدينة الدار البيضاء 
ع��ل��ى ه��ام��ش م���ب���اراة ف��ي ك���رة ال��ق��دم 
لهذه  احتضان  أوراش  فتح  يستدعي 
اجل��ح��اف��ل ال��ت��ائ��ه��ة م��ن ال��ش��ب��اب دون 
استعالء وال نزعة تبخيسية، فالشباب 
 � احلبيب  صنع  وق��د  الكبار،  عجني 
الدعائم  وكانت  كل خير  في  ق��ادة  بهم 
الصلبة لتمتني هذا البناء قوله تعالى: 
ويذكر  ترفع  أن  الله  أذن  بيوت  �في 
بالغدو  فيها  ل��ه  يسبح  اس��م��ه  فيها 
واآلص������ال رج�����ال ال ت��ل��ه��ي��ه��م جت���ارة 
ال��ل��ه وإق���ام الصالة  ذك��ر  ع��ن  وال بيع 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب واألبصار ليجزيهم الله أحسن 
والله  فضله  م��ن  وي��زي��ده��م  عملوا  م��ا 
وهي  حساب�،  بغير  يشاء  من  ي��رزق 
أي  من  أكثر  نحتاجها  التي  الدعامات 

وقت مضى.
فاللهم سلم.
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ليال بعد سفر ط��وي��ل.. تبدد  وص��ال 
احمل��ط��ة..  ف��ي  ابنهما  ل��ق��اء  بعد  تعبهما 
"َأُأه��ي��ئ  متثائبة:  كنتهما  استقبلتهما 
أحسن  خفيفينْ  تنامان  أم  الَعشاء  لكما 

" !
الكّنة  نامت  طويال..  الَعشاء  انتظرا 
فوجداه  املطبخ،  نحو  توجها  ال��ش��اب��ة.. 

مقفال باملفتاح.. 
ق����ال ال��ش��ي��خ ل���زوج���ت���ه: "ال ب����أس.. 
البيت،  باب  فتح  أك��ال"،  ألقتني  سأخرج 

لكنه وجد باب العمارة مقفال...
عليها..  مغميا  األم  سقطت  ف��ج��أة، 
هّب يطرق باب غرفة ابنه ويصيح فِزعا: 

"أين السكر؟!  أين مفتاح املطبخ؟! ".
همست كنته متأففة: "وهل ستأكالن 
بعد منتصف الليل؟!  املطبخ أقفله لئال 

." .. يدخله صغيَريَّ
ه������رع خ�������ارج ال����ب����ي����ت.. ط������رق ب���اب 
ج���ي���ران.. "أرج���وك���م س��ك��ر وم����اء! " ق��ال 

بصوت مرتعش...
ه����رول اجل����ار ن��ح��و س��ي��ارت��ه.. حمل 

املريضة إلى املستشفى.. 
تؤنب  الصباح  في  الكّنة  استيقظت  
زوج���ه���ا م��س��ت��ه��زئ��ة: "وال��������داك ط��ف��الن 
وال���دك  يوقظني  أن  أي��ع��ق��ل  ���الن..  ُم���دلَّ
ليال؟!  ومل��اذا؟!  من أجل مفتاح املطبخ.. 
ل���م أك����ن أع��ل��م أن��ه��م��ا أك�����والن إل����ى ه��ذه 

الدرجة !".
ك��ظ��م ال�����زوج غ��ي��ظ��ه.. ت��وج��ه نحو 
حي  استغرب  الضيفي..  أب��وي��ه  غرفة 
ل����م ي���ج���ده���م���ا.. اس���ت���غ���رب أك���ث���ر ح��ي 
وج����د ح��ق��ي��ب��ت��ه��م��ا وه���ات���ف أب���ي���ه وك��ل 

أغراضهما...
ه���رول ن��ح��و ال��ب��اب ح��ي رن اجل��رس 
وهو يتمتم: "أمي .. أبي.. أين كنتما؟! ".
ف��وج��ئ ب��ج��ارت��ه ت��ق��ول ل���ه: "ات��ص��ل 
إل��ى  أم����ك  ل��ق��د أخ����ذ  ب���ي زوج����ي اآلن.. 
امل��س��ت��ش��ف��ى ل��ي��ال ح���ي أغ���م���ي ع��ل��ي��ه��ا.. 
أم���ك ف��ي ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة ب��ع��د هبوط 
م���س���ت���وى ال���س���ك���ر ف����ي دم����ه����ا، ألن���ه���ا ل��م 
األن��س��ول��ي..  حقنة  أخ��ذه��ا  بعد  ت��أك��ل 
احلمد لله، مت إسعافها وبدأت تستعيد 

أبوك يريد  وعيها.. 
حافظة نقوده حيث 
ب��ط��اق��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة 

وحقيبة أمك...! ".

 ذة. نبيلة عزوزي

بق�لم:

و مـضـــــــــة

ضيافة

تهريب  النبض الديني 
واستعجالية اإلحياء

من 

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

دم���وع س��واج��م على اخل��د م��ن اخل���وف رهبا، 
وأخرى تذرف للرحمة رغبا، وأكف الضراعة رفعت 
تنصرم  عاجلة  ف��ي  وجن��اة  وف���وزا  قبوال  تستمطر 
أيامها إيذانا باآلجلة، وبني اخلوف والرجاء يعيش 
عز  الله  عنهم  أخبر  فقد  اخلاضعون،  اخلاشعون 
وجل في محكم الكتاب: "إنهم يسارعون في اخليرات 
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني" )سورة 

األنبياء 90(
س��ارع��وا ف��ي اخل��ي��رات م��س��ارع��ة ال��س��ائ��ر إل��ى 
التوازن  سر  مدركني  مسالكه،  في  اجل��اد  املقصود 
وال��ره��ب،  ال��رغ��ب  كلمة  لذكر  تعالى  الله  كتاب  ف��ي 
مواضع،  ثمانية  ف��ي  ذك��رت  منهما  ك��ال  أن  فعلموا 
فأقاموا التوازن في عباداتهم على معاني الترغيب 
والترهيب/ واخلوف والرجاء" إنهم كانوا يعبدونه 
وفضله،  رحمته  من  منه  يرجون  فيما  منهم  رغبة 
ورهبا يعني رهبة منهم من عذابه وعقابه، بتركهم 
يعبدونه خوفا وطمعا،  وركوبهم معصيته"  عبادته 

وليس ينبغي ألحدهما أن يفارق اآلخر".
ال��ل��ذان  امل��ؤم��ن  جناحا  هما  وال��ره��ب��ة  فالرغبة 
يرفعان عمله إلى درجة القبول، ومقامه في اآلخرة 
إلى أعلى عليني، "فال يقود إلى قرب الرحمان وروح 
اجلنان مع كونه بعيد األرجاء ثقيل األعباء محفوفا 
مبكاره القلوب ومشاق اجلوارح واألعضاء إال أّزمة 
الرجاء، وال يصد عن نار اجلحيم والعذاب األليم مع 
كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إال 

سياط التخويف وسطوات التعنيف"
إلى  السبق  املؤمن  به  يحقق  أيهما  فإذا سألنا 

مرضاة ربه، الرغب أم الرهب/ اخلوف أم الرجاء؟
يتولى  تعالى  الله  رحمه  الغزالي  اإلم��ام  جند 

الرد عن سؤالنا بحجته املفحمة قائال: سؤال فاسد 
يضاهي قول القائل: اخلبز أفضل أم املاء؟ وجوابه 
أن يقال اخلبز أفضل للجائع واملاء أفضل للعطشان، 
فإذا اجتمعا نظر في األغلب، فإن كان اجلوع أغلب 
فاخلبز أفضل، وإن كان العطش أغلب فاملاء أفضل، 

وإن استويا فهما مستويان"   
والرجاء  واخل��وف  ق��اال:  الله  رحمه  ويستطرد 
الداء  القلوب، ففضلهما بحسب  داءان يداوى بهما 
داء األمن من  القلب  الغالب على  فإن كان  املوجود، 
وإن  أفضل،  فاخلوف  به  واالغترار  تعالى  الله  مكر 
كان األغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى 
فالرجاء أفضل. ففضيلة أي منهما بقدر إعانته على 
طلب السعادة" وهي رضى الله عز وجل والقرب منه، 
فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة، فضله ثابت من 
خالل حتقيق هدف االستخالف والطاعة والعبودية. 
وق���د روى م��ال��ك ب��ن دي��ن��ار رح��م��ه ال��ل��ه تعالى 
اخلوف  عالمة  نفسه  من  الرجل  عرف  إذا  ق��ال:  أنه 
وعالمة الرجاء، فقد متسك باألمر الوثيق، أما عالمة 
الرجاء  وأم��ا عالمة  عنه  نهى  ما  فاجتناب  اخل��وف 
فالعمل مبا أمر به، وقيل للرجاء واخلوف عالمتان 
فعالمة الرجاء عملك لله مبا يرضى، وعالمة اخلوف 

اجتنابك ما نهى الله عنه".
وازع الرهب وردعه:

الله  وهو سوط  الذنوب  فالرهب/اخلوف مينع 
العلم  على  املواظبة  إل��ى  ع��ب��اده  ب��ه  يسوق  تعالى 
والعمل واالستقامة، وهو في حقيقته خوف يفضي 
اخلامتة،  توقع سوء  من  واحتراقه  القلب  تألم  إلى 

وهو ينتظم في علم وعمل وحال،
والتي  إليه،  املفضية  األسباب  معرفة  وحاصله 
إذا حتققت أح��دث��ت ح���اال م��ن ال��وج��ل ع��ل��ى ال��ب��دن 
املواظبة  والصفات، وحصل مبقتضاها  واجل��وارح 

تقسيم  وميكن  املنكرات.  واجتناب  الطاعات،  على 
أنواع الرهب إلى: 

 اخلوف من الله عز وجل: فقد حذر الله تعالى 
من نفسه في قوله:" ويحذركم الله نفسه" )آل عمران 
ال��ل��ه تعالى  ي��ك��ون ملعرفة  ال��ل��ه  30(، واخل���وف م��ن 
يبال،  ل��م  العاملني  أهلك  ل��و  وأن��ه  صفاته،  ومعرفة 
من  اجلناية  لكثرة  يكون  وت���ارة  م��ان��ع،  مينعه  ول��م 
العبد مبقارفة املعاصي، وتارة يكون بهما جميعا. 
وبحسب معرفته بعيوب نفسه ومعرفته بجالل الله 

تعالى واستغنائه"
فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله خافه بالضرورة 
بل  قلبه،  إل��ى  اخل��وف  يجل  ع��الج  إل��ى  يحتاج  وال 
العارفني  العلماء  خ��وف  وه��و  ب��ال��ض��رورة"  يخافه 

وازعهم خوف احلجاب عنه ورجاء القرب منه.
الله تعالى: ووازع��ه اخلوف  اخلوف من عذاب 
ف��ي اجل��ن��ة، وه��و حاصل بأصل  ال��ن��ار والطمع  م��ن 
اإلمي����ان ب��اجل��ن��ة وال���ن���ار، وك��ون��ه��م��ا ج��زاءي��ن على 
ويقوى  اخل��وف  ه��ذا  ويضعف  واملعصية،  الطاعة 
فيقويه  ون�����زوال،  ص��ع��ودا  اإلمي����ان  درج���ة  بحسب 
الوعظ والتذكير ومالزمة التفكر في مآل اإلنسان في 
ال��دار اآلخ��رة، والنظر في سير اخلائفني واالعتبار 

بأحوالهم. 
أما ردع الرهبة عموما فيحصل لسبعة أشياء، 
ويِسُمها باالستقامة والصالح كتجلي لتأثيره فيها 

وعليها، وبيانه:
على اللسان: فيمنعه عن الكذب والغيبة واللغو 
ومذاكرة  القرآن  وت��الوة  الله  بذكر  مشغوال  فيصير 

العلم.

رغبا ورهبا
دة. رجاء عبيد

)تتمة ص: 14(

العدد 455 22 جمادى الثانية 1437هـ  املوافق, 01 أبريل  2016م



العدد 420 14

إلهي إليك أشكو ضعف قوتي 
وقلة حيلتي وهواني على الناس، 
اجلسام،  بأثقاله  أنوء  هم  أي 
حزن  أي  أم  العظام،  وهواجسه 
بسواده  ويلبد  كياني  يخترق 
يكاد  بالء  أي  أم  جناني،  القامت 
ينخلع له فؤادي، وميزق لصدمته 
مر  على  حملت  التي  أنا  عناني، 
له  تنهد  ما  والدهور،  األحقاب 
الصخور،  له  وتنشق  اجلبال، 
واصطبار،  شموخ  في  ووقفت 

أجالد هوج الرياح في البحار.
للحيتان  شكواي  بثثت  لطاملا 
حلالي،  فحنت  واحملار،  والطيور 
حيالي،  الدموع  مر  وذرفت 
للواحد  الضراعة  أكف  ورفعت 
البلوى  يكشف  أن  املتعالي، 
دموعي  وكفكفت  األقفال،  ويفتح 
الغزار، ورحت أستشرف في األفق 
وبواطن  احلقائق  عوالم  البعيد 
األسرار، وأصغي في خشوع لنداء 
آناء  ينساب  األخيار،  املصطفني 
له  تفتح  النهار،  وأطراف  الليل 
األطيار،  وتصدح جلماله  األزهار، 
نفسي،  العالية  لعذوبته  فتتطامن 
أليس  غرسي،  يابسات  له  وتينع 
بينابيع  موصوال  النداء  ذلك 
الغيث الذي يغسل األدران، وتزهر 

به خضر اجلنان؟  
بيقني  اإلبحار  أواصل  ثم 
وأضمد  اخلروق،  أرمم  وإصرار، 
املروق  أمواج  أشق  احلروق، 
أوقات  من  أسلخ  ولكم  والفسوق، 
أعالج  امللغوم،  زمني  في  نفيسة 
وأطرد  األلغام،  وأكسح  األورام، 
ذلك  كل  األفهام،  وأرشد  األوهام، 
تستهدفني  املسمومة  والسهام 
من أرضي وسمائي، فتسيل فوارة 
ملء  استنجدت  ولطاملا  دمائي، 
وخارت  صوتي  بح  حتى  قواي، 
وأعدائي،  حسادي  وتركت  قواي، 
ويستمرئون  بي  يشمتون 
وإبائي،  مجالدتي  ولوال  بالئي، 
كياني  تسكن  التي  العزة  ودماء 
أنفاسي  للفظت  وأحشائي، 

واستؤصلت من أساسي.
أحبتي،  يا  سرا  أذيع  ولست 
السهام  أشد  بأن  لكم  قلت  إذا 
وطأة علي، هي تلك الصادرة ظلما 
ينهشون  من  جلدتي،  أبناء  من 
محنتي،  ويصنعون  قصعتي، 
ذلك  مع  صدورهم  على  وتعلق 
ذلك  بعد  فهل  األبطال،  نياشني 
وهل  محال؟  من  اإلبحار  إخوة  يا 

بعده من مرض عضال؟

لهم  تلني  ذلك ممن  مع  ولست 
سيم  إذا  احلق  فصاحب  قناة، 
فذلك  ال،  فيه  مبلء  يقول  اخلسف 
الباطل  ركام  ضد  حصني،  حصن 
واستطال،  استطال  مهما  املهني، 
األحوال،  من  حال  بأي  ولست 
املكر  ألولي  الزمام،  يلقون  ممن 
واإلجرام، ممن ديدنهم أن يثخنوا 
فسأظل  واجلراح،  اخلروق  في 
أرفع عقيرتي بالصراخ والصياح، 
النائمون،  يصحو  أن  عسى 
ويستفيق الغافلون، أصنع هذا من 
العقالء  خالل من يركب متني من 
والشرفاء الذين يسري في عروقهم 
السر  كلمة  وميلكون  احلياة،  ماء 
التي تختزن سر الوجود، وتخفق 
بكل  والبنود، ويأبون  األعالم  بها 
إصرار وعناد، أن يسلموا السفينة 
لألفاكني واألوغاد، ويضيعوا إرث 

اآلباء واألجداد.
يا  أعيش  أنني  أنكر  ولست 
أطواري  أحلك  من  واحدا  أحبتي 
وأشنع أدواري، فقد رؤي املعروف 
املنكر  ورؤي  منكرا  ركابي  بني 
معروفا، بل وُأمر باملنكر وُنهي عن 
املعروف، بكل بجاحة واستخفاف، 
وصلف واستكبار، وذلك مما تنبأ 
به الصادق املصدوق عليه الصالة 
والسالم، وال حول وال قوة إال بالله 

العلي العظيم.
الدنيا  ماذا يصنع حب  إلهي، 
يصنع  ماذا  بل  الغافلني،  بأهله 
وماذا  باجلاحدين؟  اجلحود 
مسكينة  بسفينة  كله  ذلك  يصنع 
حني،  بعد  حينا  أنفاسها  تتقطع 
أمرها  من  السفينة  ماذا متلك  بل 

إذا قلت فيها معادن الصاحلني؟ 
به  أجاب  مما  وارهبتاه 
الصادق األمني عائشة أم املؤمنني 
وفينا  »أنهلك  قائلة:  عندما سألته 
كثر  إذا  نعم  فقال:  الصاحلون؟ 

اخلبث«. 
ليت شعري بأي طعم أستمرئ 
تكاد  بحر  خضم  في  احلياة 
من  وبأكوام  أمواجه،  تبتلعني 
تزداد  وال  حتتها،  أنوء  اخلبث 
واستفحاال،  تفاقما  إال  األيام  مع 
وسعت  من  إلى  إال  مفر  من  فهل 
ال  إنه  ورحماته؟  ألطافه  كل شيء 
عاصم اليوم من الله إال من رحم، 
بأمر  االعتصام  إال  لي  حيلة  فال 
ِه  ُه اَل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَّ الله، ف �ِإنَّ
ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن� )يوسف: 87(. 
ُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر  �َواللَّ

اِس اَل َيْعَلُمون� )يوسف:21(. النَّ

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع

أشجانها جتتر  السفينة   -  71
ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
 رأي

عندما تصبح 
اللغة خشبا

للغة اخلشب مواسم ومناسبات في  ... يبدوا أن 
عام حتى  كل  من  عاملي  يوم  كل  مع  تظهر  البلد،  هذا 
حفظناها جيال بعد جيل من كثرة التكرار، ففي اليوم 
العاملي ملرض السيدا مثال يحدثونك طيلة أسبوع كامل 
عن ضرورة استعمال العازل الطبي للوقاية من املرض 
في  وكأننا  السمج  األسلوب اخلشبي  بنفس  اخلطير 
بلد ال دين فيه وال قيم تدعو إلى الفضيلة واالبتعاد عن 
الزنا املسبب الرئيسي ملرض السيدا وأمراض أخرى 

جسدية ونفسية واجتماعية... 
يحدثونك طيلة أسبوع آخر عن الترسانة القانونية 
حملاربة الرشوة بنفس اللغة وال يشيرون ولو من قبيل 
االستئناس إلى حترمي اإلسالم للرشوة فيما و رد عن 
رسول الله �: »لعن الله الراشي و املرتشي والرائش 

بينهما« ... وهكذا دواليك.. 
اللغة  بنفس  راحتنا  يقلقون  عاملي  يوم  كل  ففي 
أسطوانة  كأي  اململ  األسلوب  وبنفس  اخلشبية 
مشروخة أو )سيدي = CD( أذابت الشمس خطوطه 

فصار يعيد نفس املقاطع مرات عديدة ...
كل  وكعادتها  الثانية  القناة  أسبوع أحتفتنا  قبل 
اليوم  مبناسبة  املرأة  حول  حواري  ببرنامج  سنة 
العاملي للمرأة، التف املتحاورون حول طاولة مستديرة 
 ... تقريبا  املتحاورين  ألوان  بنفس  من خشب صقيل 
وهم نفر يتكلمون نفس اللغة اخلشبية التي يتكلم بها 
غيرهم كلما حلت الذكرى... خشب في خشب حتى إنك 
تخال نفسك في معمل جنارة ... تصدر املشهد دكتور 
يسمي نفسه عالم اجتماع وإن كان في احلقيقة عالم 
جنس لكثرة انشغاله بشؤون اجلنس، وجميع كتاباته 
قال  إنه  حتى  اإلطار  هذا  عن  تخرج  ال  ومحاضراته 
لطلبته يوما »إنه ال يجد غضاضة من ممارسة اجلنس 
للجميع  معروفة  طالباته  مع  ومغامراته  أخته«،  مع 
كثير  في  بها  والتباهي  بل  ذكرها  من  يتحرج  وال 
تعنيف  قضية   أن  يرى  اجلهبذ  هذا   ... من حواراته 
ثقافتنا  صميم  من  الواقع  في  هي  وإهانتها  املرأة 
تعالى  بقوله  مستشهدا  الثقافي   وموروثنا  الدينية 
)والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
املضاجع واضربوهن(... النشوز الذي يستوجب هذه 
العقوبات املتصاعدة إمنا هو ترفع الزوجة عن زوجها 
وترفعها أيضا عن فطرتها وما يقتضيه نظام الفطرة 

األلفة واحملبة  على  الزوجني حفاظا  بني  التعامل  في 
دوام  على  حرصا  تعالى  فالله  بينهما،  واالنسجام 
احملبة و األلفة بني الزوجني لم يرد أن يسند النشوز 
إلى النساء إسنادا يدل على أن من شانه أن يقع منهن 
فعال، بل عبر عن ذلك بعبارة توحي إلى أن من شانه 

أال يقع )والالتي تخافون نشوزهن(. 
هناك خطوات قبل الوصول إلى الضرب من شأنها 
حل املشكل برمته ألن احلياة الزوجية في اإلسالم تقوم 
على طاعة الله تعالى أوال وأخيرا. ولهذا اعتبرها الله 
�ميثاقا غليظا� والله بني كل زوجني مؤمنني  تعالى 
عند  فيقف  الناس  من  كثير  يفهمه  ال  ما  وهذا  حقا 
الدنيا(  احلياة  من  ظاهرا  و)يعلمون  األشياء  ظواهر 
ف به نساُء املسلمني حسدا من  أما الضرب الذي ُيَخوَّ
عند أنفسهم ألنهم جميعا فشلوا في حياتهم الزوجية 

فشال ذريعا من باب )إذا عمت هانت(...
فاإلسالم كما يعلم اجلميع كرم املرأة غاية التكرمي 
في ظل  إال  تكرميا وعناية وتبجيال  املرأة  تعرف  ولم 
اإلسالم، فاإلسالم هو الذي أعاد لها إنسانيتها وحقها 
مع  تدفن  أو  حية  توأد  كانت  وقد  ابتداء  احلياة  في 
زوجها إن مات أو تباع وتشترى في أسواق النخاسة 
في  يقع  كما  احملالت  واجهات  في  عارية  تعرض  أو 

العديد من بلدان الغرب في أيامنا هاته... 
أبويها  تدخل  طفلة،  وهي  املرأة:  كرم  اإلسالم 
اجلنة. وهي شابة، تكمل دين زوجها. وهي أم توضع 

اجلنة حتت أقدامها...
بله  املرأة  إهانة  عن  نهى  يخفى  ال  كما  اإلسالم 
يكرمهن  »ال   :� الله  رسول  قال  وتعنيفها،  ضربها 
لن يضرب  »و  قال:  ثم  لئيم«  إال  يهينهن  وال  كرمي  إال 
الوداع  حجة  في   � وصاياه  آخر  وكانت  خياركم« 

»استوصوا بالنساء خيرا«..
األمة وهو  به هذه  ابتليت  ما  أعظم  أن  أزعم   ...  
ضعف التعليم اإلسالمي فيها وقلة العلماء حتى صار 
له  تخصص  ال  ممن  كثير  يفسره  و  الدين  في  يتكلم 
في العلوم الشرعية، وهذا ما حذر منه رسولنا الكرمي 
أخاف  ما  »أخوف  قال:  عندما  وسالمه  ربي  صالة 
على أمتي كل منافق عليم اللسان«... ربنا ال تؤاخذنا 
مبا فعلنا أو خطأنا. وآخر دعوانا أن احلمد لله رب 

العاملني.

ال��ط��ي��ب، ويستمتع  إال  ي��دخ��ل��ه  ف��ال  ال��ب��ط��ن:  ع��ل��ى 
باحلالل بقدر احلاجة بال سرف أو تبذير.

فال  بصره،  أم��ر  في  املسلم  فيخاف  البصر:  على 
ينظر إلى احلرام، وال إلى الدنيا بعني الرغبة والتعلق، 

وإمنا يكون نظره على وجه العبرة ليس إال.
ي��ده ف��ال مي��ده��ا إلى  ال��ي��د: فيخاف م��ن أم��ر  على 

احلرام، وإمنا ميدها إلى ما فيه طاعة الله عز وجل.
ع��ل��ى ال��ق��دم: ف��ي��خ��اف أم���ر ق��دم��ي��ه ف��ال مي��ش��ي في 

معصية الله تعالى.
على  ويحرص  قلبه،  أمر  في  فيخاف  القلب:  على 
بقائه سليما من العداوة والبغضاء واحلسد، فيدخل 

فيه النصيحة للمسلمني والشفقة عليهم.
على طاعته: فيخاف في أمر طاعته، فيجعل طاعته 

خالصة لوجه الله جل وعال، ويخاف الرياء والنفاق.
فإذا أبلغته الرهبة هذه املنازل فهو من الذين قال 
الله تعالى عنهم« واآلخرة عند ربك للمتقني« ) سورة 

الزخرف: 35(.
وازع الرغب ومحصله:

إن الرغب أرجى من اخلوف، ووازعه احلب؛ وأقرب 

الذي  الرغب  منه  إليه ونخرج  أحبهم  الله  إلى  العباد 
محصله الطمع مع انتكاس الهمة، وإمنا قصدنا ما كان 
نبعه احلب والرجاء املنبثقان من اليقني بعفوه سبحانه 
ورحمته. وسبيل حتقق هذا األخير من طريقني ومنه 

األول طريق االعتبار، والثاني طريق األخبار:
النعم:  جميع  في  بالتأمل  فيحصل  االعتبار:  أم��ا 
فإذا علم لطائف الله تعالى في الدنيا، وعجائب حكمته 
في  لطف  من  أن  علم  اإلنسان،  فطرة  في  راعاها  التي 
الدنيا يلطف في اآلخرة ألن مدبر الدارين واحد. فكيف 
احلريصني  الصاحلني  من  بنعمه  أغدقهم  ملن  يرضى 
على نيل رضوانه أن يسوقهم إلى الهالك والثبور في 

اآلخرة !؟.
للتواني  داف��ع��ا  ي��ك��ون  أال  ه��ن��ا  االع��ت��ب��ار  وش���رط 
بهمة  الصالح  للعمل  حتقيقه  يشترط  وإمن��ا  والدعة، 
عالية منبعها حسن الظن بالله عز وجل وأنه ال يضيع 

أجر احملسني.
أم���ا ش���رط األخ���ب���ار: فيحصل ب��اس��ت��ق��راء اآلي���ات 
املتقني،  قلوب  في  للرجاء  الباعثة  النبوية  واألحاديث 
واملرغبة فيما عند الله عز وجل من حسن الثواب، لطرد 
اليأس والقنوط، ومن ذلك قوله تعالى:« قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة الله إن 

الله يغفر الذنوب جميعا«)الزمر: 53(.

)التتمة(
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والوزراء  البرملانيني  معاشات  عاد موضوع 
بعدما  جديد،  من  السطح  على  ليطفو  باملغرب 

عددها  في  الصحفي"  صحيفة "األسبوع  كشفت 
املغربية  السياسية  األحزاب  تراجع  األخير، عن 

بشكل سري عن إلغاء هذه املعاشات.
وأض���اف امل��ص��در ذات���ه، أن م��وض��وع تقاعد 
إلى  ال��ب��رمل��ان  ث��اج��ة  ودخ���ل  انتهى  البرملانيني 
غير رجعة، حيث يعيش البرملان حاليا في عطلة 
مفتوحة إال من بعض املوظفني الذين ال حول لهم 

وال قوة في قرار إلغاء املعاشات.
إلى أن املقترح الوحيد،  وأشارت الصحيفة 
ال���ذي سبق وت��ق��دم ب��ه ف��ري��ق م��ن ح��زب التقدم 

باقي  بناء على طلب من  االشتراكية، مت سحبه 
املوضوع   أن  بحجة  احلكومية،  األغلبية  ف��رق 
وعليهم  اجلميع  يهم 
ت���وح���ي���د ال����رؤي����ة ف��ي 
وض����ع ق���ان���ون م��وح��د 
تقاعد  ري���ع  مل���وض���وع 

البرملانيني..
وك���ش���ف ال���رام���ي 
ال�����ذي س��ب��ق و أن��ش��أ 
ع��ري��ض��ة إل��ك��ت��رون��ي��ة 
إلل�����غ�����اء امل����ع����اش����ات، 
ف��ي ح��دي��ث ل���"اإلس��ام 
املنتظر  من  أنه  اليوم" 
توقيع  ف��ت��ح  ي��ت��م  "أن 
ل��ل��ع��رائ��ض ال��ك��ت��اب��ي��ة 
الوطني  الصعيد  على 
وت���ق���دمي���ه���ا ل��ل��ب��رمل��ان 
سينتظرون  أنهم  مضيفا  احل��ك��وم��ة"،  ورئ��اس��ة 

قليا قبل استئناف احلملة من جديد.
واع��ت��ب��ر ال��ن��اش��ط احل��ق��وق��ي ع��ب��د ال��رح��ي��م 
باسام أن الوزراء والبرملانيني الذين يحصلون 
على معاشات تصل إلى 39 ألف درهم، )حوالي 
4 آالف دوالر( للوزراء، و 8 آالف درهم )حوالي 
800 دوالر( للبرملانيني في والية واحدة أو نصف 
مقبولة،  وغير  معقولة  غير  معاشات  والية، هي 
على  يحصل  ال  البسيط  املوظف  أن  إلى  مشيرا 

التقاعد املريح رغم اشتغاله لسنوات طويلة.

 13 ال�  الدورة  أن  مسؤول  مصدر  أكد 
ملؤمتر القمة اإلسامي املزمع عقدها في مدينة 
"إسطنبول" التركية خال الفترة 10 - 15 إبريل 
 2016 لعام  العمل  خطة  سَتَتدارس   ،2016
حلل  اإلسامي  التعاون  منظمة  وضعتها  التي 
قضية "ميامنار"، بكيفية بناءة إلصاح وضعية 

املسلمني في هذا البلد.
تبحث  اإلسامية  القمة  أن  املصدر  وذكر 
أيًضا عن تعزيز اجلهود إلنهاء التمييز املستمر 
والية  في  املسلم  الروهنجي  املجتمع  بحق 
املبعوث  جهود  ودعم  "ميامنار"،  في  "أراكان" 
حث  عن  فضًا  للمنظمة،  العام  لألمني  اخلاص 
عملية  إطاق  على  اجلديدة  "ميامنار"  حكومة 
املجتمع  مكونات  كل  تشمل  شاملة  مصاحلة 
جنسيتهم  فقدوا  َمن  ذلك  في  مبا  الروهنجي، 
وغيرهم  والاجئني  ا،  داخلّيً النازحني  وجميع 
أو  "ميامنار"  في  أوراق  من غير احلائزين على 

خارجها.
الدول  أيًضا مناشدة  أنه سيتم  إلى  وأشار 
األعضاء التي لها عاقات سياسية ودبلوماسية 
واقتصادية مع حكومة "ميامنار"، الستغال هذه 
العاقات في سبيل وقف أعمال التمييز والعنف 

بحق مسلمي الروهنجيا.

م����وض����وع ن����دوة 
بفاس 

ن�����ظ�����م ك�������ل م���ن 
م��خ��ت��ب��ر ال��ب��ح��ث في 
األص�������ول ال��ش��رع��ي��ة 
للكونيات واملعامات 
بجامعة سيدي محمد 
بفاس،  الله  عبد  اب��ن 
وم���رك���ز ال����دراس����ات 
وال�������ب�������ح�������وث ف���ي 
النسائية  ال��ق��ض��اي��ا 
ف���ي اإلس�����ام ال��ت��اب��ع 
ل��ل��راب��ط��ة احمل��م��دي��ة 
ل����ل����ع����ل����م����اء، ن������دوة 
ع��ل��م��ي��ة وط���ن���ي���ة ف��ي 
م����وض����وع: "ال����ف����ق����ه 
االجتهاد  في  املالكي 
ال��ق��ض��ائ��ي األس����ري 
امل��غ��رب��ي"، وذل��ك يوم 

بن  "دراس  2016 مبركز  م��ارس   23 األرب��ع��اء 
اسماعيل لتقريب املذهب والعقيدة والسلوك"، 

بفاس.
 وأطرت الندوة إشكاالت عديدة منها: 

ما هي املوضوعات األسرية األكثر أهمية 

العملي  امل���ج���ال  ف���ي 
لم  وال��ت��ي  القضائي 
جت��د ح��ا لها إال في 
املالكي؟  الفقه  إط���ار 
وما هي مصادر الفقه 
في  املعتمدة  املالكي 
امل���ج���ال ال��ق��ض��ائ��ي؟ 
ط��ب��ي��ع��ة  ه����ي  م����ا  و 
العلمية  الصعوبات 
ال������ت������ي ي���ط���رح���ه���ا 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ت��ل��ك 
امل��ص��ادر وم��ا السبل 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ال��ن��ه��وض 
الفقهي  ب��االج��ت��ه��اد 
املعاصر  والقضائي 
ع���ل���ى ض������وء ال��ف��ق��ه 
امل���ال���ك���ي وق����واع����ده 

وأصوله؟
وق�������د ت��ض��م��ن��ت 
إلى  ورق���ات هدفت  ال��دراس��ي  ال��ي��وم  جلسات 
قضاء  مجال  في  اإلشكاالت  هذه  عن  اإلجابة 
األس����رة م��ن خ���ال ال��ف��ق��ه امل��ال��ك��ي وأص��ول��ه 

وقواعده.

بني الغنى الذاتي واالقتراض املمنهج من 
اللغات اإلنسانية "احلرف""

 بتنظيم من جمعية بادرة للتنمية والثقافة 
بفاس وبشراكة مع مجموعة مدارس املستقبل 
2 ، أطر الدكتور احلسني كنوان دورة تكوينية 

في  والباحثني  للطلبة 
موضوع: "أسس البيان في 
الغنى  بني  العربية  اللغة 
الذاتي واالقتراض املمنهج 
اإلنسانية  اللغات  من 
األحد  يوم  وذلك  "احلرف"، 
10 جمادى الثانية 1437ه� 
املوافق 20 مارس 2016م .

الدكتور  جعل  وقد 
موضوع  كنوان  احلسني 
التكوين في القضايا اآلتية:
التعريف  عام:  - مدخل 
من  العربية  اللغة  بنسب 
األصلي  موطنها  حيث 

واللغات التي تتناسب معها.
السامية  وتعليلها:اللغات  التسمية   -

احلامية.
- اللغات احلامية ومشابهتها للسامية.

السامية:  واملجموعة  العربية  اللغة   -
ومعالم الذاتية والتفاضل.

بني  األساس  البنية   -
احلرف والصوت.

في  احلرف  محورية   -
تأسيس الداللة أو توجيهها 

وجهة معينة.
جرد  البيان:  أسس   -

وتصنيف: أمثلة ومناذج.
في  احلرف  داللة   -
النظر  بني  الكلمة  بنية 

والتطبيق.
- مصطلح احلرف بني 

احلد والوظيفة.

األعلى  املجلس  رئيس  عزميان  عمر  كشف   
مسألة  أن  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية 
قلة  من  تعاني  التربوية  املنظومة  في  التمويل 
افتتاحه  خ��ال  ع��زمي��ان  وأض���اف   . املعلومات 
مارس   23 األرب��ع��اء  للمجلس  التاسعة  ال���دورة 
شركاء  تضم  اخل��ب��راء،  م��ن  مجموعة  إن   2016
للتقييم،  الوطنية  الهيئة  جانب  إل��ى  مختلفني 
ت��ش��ت��غ��ل م���ن���ذ ح����وال����ي س���ن���ة ع���ل���ى م���وض���وع 
إصاحها  ومت��وي��ل  التربوية  املنظومة  متويل 
وصفها  التي  القضية  وهي  مصادرها،  وتنويع 
املالية  املعطيات  وقليلة  والصعبة  باحلساسة 

بخصوصها.
ون���وه ع��زمي��ان ال���ذي حت���دث أم���ام أع��ض��اء 
اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة مل��ج��ل��س��ه ب���ك���ون ال���رؤي���ة 
بعد  امل��غ��ارب��ة  لكل  ملكا  أض��ح��ت  االس��ت��راجت��ي��ة 
املؤسسات  مختلف  قبل  من  ومتلكها  تقاسمها 
ومكونات املجتمع وفعالياته. وأشار إلى خطوة 

إص���اح  إدراج 
امل������ن������ظ������وم������ة 
ال��ت��رب��وي��ة وف��ق 
توجهات الرؤية، 
ض����م����ن ج������دول 
املجلس  أع��م��ال 
الوزاري املنعقد، 
العيون  مبدينة 

في 6 فبراير 2016، وكذا إلى االجتماع املنعقد 
 ،2016 يناير   6 ي��وم  احلكومة  رئيس  برئاسة 

بحضور 18 وزيرا ومبشاركة رئيس املجلس.
م��ع احلكومة  اللقاء  ه��ذا  إن  ع��زمي��ان  وق��ال 
رفع اللبس عن انخراط احلكومة وعن التزامها 
ح��ول  ت��ق��ري��را  إن  مضيفا  اإلص�����اح،  بتطبيق 
حصيلة املجلس تشتغل عليه جلنة مؤقتة سيتم 
رف��ع��ه إل��ى امل��ل��ك محمد ال��س��ادس وإل���ى رئيس 

احلكومة وإلى رئيسي مجلسي البرملان..

 6 وعلى  اإليطالية،  "اجلورنالة"  جريدة  في 
بتاريخ  ُنِشر   - أعمدة 
مقال   2016 مارس   23
"فلنطرد  بعنوان: 
بادنا!".  من  اإلسام 
الصحفي  فيه  يحث 
السياسة  رجال  كل 
طرد  على  والكنيسة 
املهاجرين  املسلمني 
حتى  "إيطاليا"،  من 
ادعوا  الذين  أولئك 
االندماج وحصلوا على 
األجانب،  من  اجلنسية 
طرد  إلى  أيًضا  ويدعو 
اإليطاليني أنفسهم ممن 

اعتنقوا اإلسام.
أن  ميكن  ال  املسلمني  أن  الصحفي  يرى 
بِقَيمها  الغربية  احلضارة  مع  يتعايشوا 
موقوتة  قنبلة  ميثلون  وأنهم  ومفاهيمها، 
ستنفجر ال محالة في البلد الذي يحتضنهم طاملا 

للحملة  امتداد  ببساطة  ألنهم  مسلمون؛  أنهم 
عام  العسكرية 
معركة  في   1571
والتي  "ليبانتو"، 
بهزمية  انتهت 
املسلمني  أسطول 
من  البحري 
املسلمني،  األتراك 
على  كانوا  أن  بعد 
"اليونان"،  أبواب 
القارة  إلى  ومنها 
األوروبية بأكملها.

الكاتب  اختتم 
رجال  بدعوة  مقاله 
والدستور  القانون 
عن  الدفاع  إلى 
الباد في وجه املسلمني، وطالبهم بالعودة إلى 
بادهم من حيث أتوا، وقال: إنها ليست دعوة 
عنصرية بغيضة، بل هي حق شرعي للدفاع عن 

النفس.

محطات إخبارية

معاشات البرملانيني تطفو على السطح من جديد

ميامنار: التعاون اإلسالمي تضع خطة عمل
حلل قضية مسلمي الروهنجيا

الفقه املالكي في االجتهاد القضائي األسري املغربي

الدكتور احلسني كنوان  يؤطر دورة تربوية  في موضوع:
"أسس البيان في اللغة العربية "

عزميان: املنظومة التربوية تعاني من قلة 
املعلومات فيما يتعلق بالتمويل

مقال في صحيفة إيطالية يدعو إلى طرد املسلمني
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ت��رد م��ادة )ورث( ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي في 
اسما  مختلفة،  وبصيغ  م��ت��ع��ددة،  س��ي��اق��ات 
امل��ف��ردات في  ق��ال صاحب  وفعال وم��ص��درا. 
هي  احلقيقية  ال��وراث��ة  �إّن  ال��وراث��ة:  معنى 
فيه  عليه  يكون  ال  لإلنسان شيٌء  أن يحصل 
تبعة وال عليه محاسبة�، وعلى هذا فقد تكون 
�وورثه  تعالى:  كقوله  امل��ال،  وراث��ة  ال��وراث��ة 
أبواه�، �وعلى الوارث مثل ذلك�، �وإن كان 
رجل يورث كاللة�، وقد تأتي بصيغة التراث: 
�وتأكلون التراث أكال مل���ّا�، وقد تكون وراثَة 
داود�،  �وورث سليمان  تعالى:  كقوله  امللك، 
كقوله  امل��ال،  دون  والعلم،  النبّوة  وراث��ة  أو 
تعالى: �يرثني ويرث من آل يعقوب�، ويدّل 
على هذا املعنى قوله �: »إّنا معاشر األنبياء 
ال نورث، ما تركناه صدقة«، وقيل في معنى 
احلديث:  )ُنصب على االختصاص، فقد قيل: 
ما تركناه هو العلم، وهو صدقة تشترك فيها 
»العلماء  قوله:  من   � عنه  روي  وما  األّم��ة، 
ورث��ة األن��ب��ي��اء«؛ ف��إش��ارة إل��ى م��ا ورث���وه من 
قال:  »أنت أخي ووارث��ي،  لعلّي:  العلم. وقال 
قبلي،  األنبياء من  وّرث��ت  قال: ما  أرثك؟  وما 

ذلك  وم��ن  وسّنتي«(.  الله  كتاب 
وراثة الكتاب: �ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا�، وقد 
هذه  بوراثة  لها  عالقة  ال  الوراثة  هذه  تكون 
الدنيا، وهي وراثة اجلنة. قال تعالى: �َوِتْلَك 

ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن�. ُة الَِّتي ُأوِرْثُتُموَها ِبَ نَّ اجْلَ
وأما الذي نريد الوقوف عنده، هنا، فهو 
التي  السياقات  أهّم  األرض. وذلك من  وراثة 
ورد فيها لفظ الوراثة. ووراثة األرض أيضا 
ليس لها داللة واح��دة؛ بل لها داللتان، فهما 
الداللة  اآليات واضحة  إذن وراثتان. وبعض 
األرض  وراث��ة  األرض  بوراثة  امل��راد  أن  على 
أن نسميه  ما ميكن  الدنيا، وهي  في احلياة 
على  الداللة  بّي  وبعضها  الصغرى،  الوراثة 
الوراثة الكبرى التي هي وراثة اجلنة؛ ولكن 
فذهب  امل��ف��س��رون،  فيه  اختلف  مم��ا  بعضها 
امل��راد هو وراث��ة األرض في  بعضهم إلى أن 
املراد  أن  إلى  طائفة  وذهبت  الدنيا،  احلياة 
منها إمنا هو اجلنة، وقالت طائفة إّنه يجوز 
أن يكون املراد اجلميع؛ وراثة الدنيا ووراثة 

اآلخرة. 
ونقف فيما يلي عند بعض ذلك.

فمن أوضح ما ورد في ذلك قوله تعالى: 
ِفي  اْسُتْضِعُفوا  ِذيَن  الَّ َعَلى  ��نَّ  مَنُ َأْن  �َوُنِريُد 
الوارثي  َعَلُهُم  َوَنْ ��ًة  َأِئ��مَّ َعَلُهْم  َوَنْ اأَلْرِض 

ومنكن َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن 
َوُج���ُن���وَدُه���َم���ا ِم��ْن��ُه��ْم َم���ا َك���اُن���وا َي����ْح����َذُروَن� 
احلديث  معرض  في  وذلك   .)5-4 )القصص: 
من  فرعون  بهم  أنزله  وما  إسرائيل  بني  عن 
عنت وظلم. فُبّشروا بأنهم سيوّرثون األرض 
بعد هالك فرعون وقومه. وواضح أن الوراثة 
هنا هي الوراثة الدنيوية، وهذا التمكي مّطرد 
التي  الشروط  ه��ذه  ال��ش��روط؛  تتحقق  عندما 
آَمُنوا  ��ِذي��َن  الَّ ُه  اللَّ �َوَع��َد  تعالى:  قوله  بّينها 
ِفي  ُهْم  َلَيْسَتْخِلَفنَّ اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم 
َنَّ  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ
ِمْن  ُهْم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ َلُهْم  اْرَتَضى  الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم 
ِبي  ُيْشِرُكوَن  ال  َيْعُبُدوَنِني  َأْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد 
َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون� 

)النور: 55(.
به،  الشرك  وع��دم  تعالى،  بالله  ف��اإلمي��ان 
ومحال  لالستخالف،  شرط  الصالح،  والعمل 
تلك  استكمال  دون  االس��ت��خ��الف  يتحقق  أن 
املؤمنون  يتوجه  أن  هذا  ومقتضى  الشروط. 
ويطهرونها،  ي��زك��ون��ه��ا  أوال،  أنفسهم  إل���ى 
ويراقبون الله تعالى فيما يأتون وما يذرون، 
ويخلصون العمل، فإن اإلخالص مناط األمر 
كله: �وما أمروا إال ليعبدوا الله مخلصي له 
ال  املادي وحده  فاإلعداد   .)5 )البينة:  الدين� 
ينفع املسلم ما لم يكن قرين اإلعداد الروحي 

الذي ال يقف عند التعلق باملظهر دون اجلوهر.
ووراثة األرض في الدنيا هي التي وردت 
أي��ض��ا ف��ي ح��دي��ث رس���ول ال��ل��ه �، ف��ي خبر 

مسيلمة الكذاب.
ك��ان مسيلمة  �وقد  ق��ال:  اب��ن هشام  روى 
�: من  الله  إل��ى رس��ول  قد كتب  بن حبيب، 
الله،  رسول  محمد  إلى  الله،  رسول  مسيلمة 
في  ُأْش��ِرك��ُت  قد  فإني  بعد،  أم��ا  عليك،  س��الم 
ولقريش  األرض،  لنا نصف  وإّن  معك،  األم��ر 

نصَف األرض، ولكّن قريشا قوٌم يعتدون�.
من  ش��ي��خ  �فحدثني  إس���ح���اق:  اب���ن  ق���ال 
أش���ج���ع، ع���ن َس��َل��م��ة ب���ن ُن��ع��ي��م ب���ن مسعود 
األشجعي، عن أبيه ُنعيم، قال: سمعُت رسول 
الله � يقول لهما حي قرأ كتابه: »فما تقوالن 
أنتما؟«. قاال: نقول كما قال، فقال: »أما والله 
أعناقكما«.  لضربُت  ًتقتل  ال  ال��رس��َل  أّن  ل��وال 
الرحمن  ال��ل��ه  »ب��س��م  مسيلمة:  إل��ى  كتب  ث��م 
مسيلمة  إلى  الله،  رسول  محمد  من  الرحيم، 
الكذاب، السالم على من اّتبع الهدى، أما بعُد، 
عباده،  من  يشاء  من  يورثها  لله  األرض  فإن 
والعاقبة للمتقي«�. فهذا يرّجح أن )العاقبة( 
ه��ن��ا ه���ي خ��امت��ة األم�����ر، وع��اق��ب��ة ك���ل ش��يء 
احلديث  وال  اآلي��ة  في سياق  وليس  خامتته، 
ما يجعل العاقبة تنصرف إلى اآلخرة وحدها.
وللحديث صلة.

آللئ وأصداف الوراثتان
يلتقطها د. احلسن األمراني

الله  كتاب  بسبب  العربية،  باللغة  اإلسالمية  احلضارة  ارتبطت 
تعالى الذي ُأنزل بلسان عربي مبي، ثم لكثرة ما ألف فيها مما يقدر 
باليي العناوين، في مختلف العلوم واملعارف والفنون، وبذلك غدت 
األندلس في  إلى شمال  الغربية  الصي  ُأّم��ة من حدود  لغَة  العربية 
بجماليته  العربي  احلرف  أصبح  العربية  اللغة  وباستخدام  أورب��ا. 
وهندستها،  أشكالها  بختلف  اإلسالمية  الزخرفة  عنوان  املتميزة 
وما زالت هذه الزخرفة شاهدًة على هذه احلضارة في البلدان غير 
العربية، خاصة وأن احلرف العربي قد برهن على قدرته على التكيف 
مع جميع لغات الشعوب اإلسالمية، بل وحتى لغات الشعوب األخرى، 
كاللغة اإلسبانية؛ التي ُكِتبت حينا من الدهر باحلرف العربي. كما أن 
بعض الشعوب البعيدة عن موطن العربية ما زالت متمسكة باحلرف 
العربي الذي تعتبره عنوان هويتها، كما هو شأن املسلمي »اإليغور« 
ويكتبون  العربي  باحلرف  يعتزون  زالوا  ما  الذين  الصي  في غرب 
به لغتهم، والفتاُت احملالت التجارية وما شابهها هناك شاهدة على 
املناطق،  ي��زور هذه  ملن  العي  ال تخطئها  إنها  االع��ت��زاز، حيث  هذا 
على عكس العديد من املناطق في البلدان العربية التي هيمن عليها 

احلرف الالتيني.
هيمنة احلرف الالتيني في بالدنا بادية في كل شيء، حتى في 
وسائل التواصل االجتماعي حيث أصبح احلرف العربي غريبا أو 

كالغريب فيها، حتى وإن كانت ألفاُظ اللغة املكتوبة عربيًة. 
باحلرف  الكتابة  اعتماد  إل��ى  يلجأ  الشباب  من  العديد  أن  ذل��ك 
الالتيني، عوض العربي، وفي ذلك من املخاطر  املتعلقة بالهوية ما ال 
يخفى؛ فاخلطورة تبدأ أوال باجلانب البصرًي، حيث إنه بجرد إلقاء 
أوليا  انطباعا  املكتوب، ولو بشكل سطحي، يعطي  النظر على هذا 
لكل ذي عيني، أن هذا املكتوب ال عالقة له بالعربية، إذ ال فرق بينه 

– من الناحية الشكلية – وبي اللغات التي ُتكتب باحلرف الالتيني.
ولعل الذي يدفع إلى الكتابة بهذا احلرف أمور منها:

األح��رف  ه��ذه  استعمال  على  درج���وا  ق��د  ال��ع��رب  م��ن  كثيرا  أن 
الالتينية، حيث إنه في البداية لم تكن أنظمة احلروف العربية متاحة 
في أجهزة االتصاالت، ولم تكن تتيح الكتابة إال باألحرف الالتينية، 

وخصوصا في بعض البلدان كاملغرب.
أثناء  العربي  احلرف  مقابل  الالتيني  احلرف  استعمال  سهولة 

الطباعة.
)voyelles( أيسر من ضبط  ضبط احلرف الالتيني بالصوائت: 

احلرف العربي     
باحلركات اإلعرابية.

ما تتيحه األلفبائية الالتينية من عدد احلروف في كتابة الرسالة 
الهاتفية الواحدة أكثر مما تتيحه األلفبائية »عربية« العربية، ومن ثم 

فإن الكتابة باألحرف الالتينية توفر مساحة أكبر. 
لوحات املفاتيح بالعربية قد ال تتوفر هنا أو هناك.

وكل هذا من األعذار الواهية التي ينبغي التغلب عليها، فاحلرف 
العربي له جماليته وخصوصيته، ولقد برهنت األبحاث والتجارب 
قدرته على مواكبة تطورات الوسائل الرقمية. ولعل مما يدل على ذلك 
وكما أشرنا في مقال العدد السابق من هذا العمود – ما تشهده   –
)اإلنترنت( بختلف  الشابكة  العربية من منو مطرد على صفحات 
وسائلها. ولقد تضمن املقال املذكور جدوال يظهر إحصائيات دولية 
تدل على أن العربية حتتل املرتبة الرابعة عامليا ضمن اللغات العشر 
األكثر استخداما في الشابكة، واألولى من حيث النمو خالل 15 سنة 

األخيرة، متقدمًة في ذلك على العديد من اللغات العاملية األخرى.

احلرف  العربي  والُهوية  احلضارية لألمةإلى أن نلتقي

د. عبد الرحيم الرحموني
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