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العالمة  الدكتور  مصطفى  بنحمزة  يقدم :
 مقترحا  إلصالح  الـمنظومة  التعليمية  بالـمغرب

اإلنسان 
بني املنهجية اإلسالمية والتصورات الوضعية
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يتأسف العقل احلصيف إلى ما آل إليه وضع األمة اإلسالمية من ضعف وهوان 

ومتزق يزداد على مر الزمان.
ولقد دخلت األمة خالل القرون األخيرة حروبا من نوعني:

- حروب بينها وبني خصومها احلضاريني الفتراق النموذج احلضاري اإلسالمي 
عن النماذج البشرية، ولقد كانت احلروب االستعمارية العسكرية أبرز مناذج ذلك.

- وحروب بني األبناء واإلخوة األشقاء.
ولئن كانت األولى قد نالت من األمة نيال عظيما، لكنها خرجت منها عالية الهمة 
أعظم ضررا  فكانت  األمة  أبناء  بني  أما احلروب  النفس،  وعزيزة  الرأس  ومرفوعة 

وأشد خطرا وأعمق أثرا. 
فماذا خسرت األمة بسبب هذه احلروب؟

أول ما خسرته األمة بحروب أبنائها هو بعدها عن رسالتها اإلنسانية النبيلة 
التي كلفها الله تعالى لتبليغها للناس.

وثاني ذلك فقدها لثقتها في ذاتها وفي منوذجها احلضاري ورسالتها اإلسالمية 
واملسلمني،  اإلسالم  على  واحلرب  النفسي  الغزو  ضحية  وقعت  حيث  اإلنسانية، 
ونابت عن خصومها في نهش حلوم بنيها، واإليقاع فيما بينها. وأصبحت معامل 
األمة ومصانعها اإلعالمية والتعليمية ال تتقن إال لغة التخويف من اإلسالم وحرمان 

أهله من حق إدارة الشأن العام.
وثالث ما فقده املسلمون فقدانا مريعا هو وحدتهم اجلامعة جغرافيا وثقافيا، 
تلك الوحدة التي ال أساس للقوة املادية واملعنوية إال بها، فما عاد املسلمون سوى 
احلزبية،  والدعوات  القبلية،  النعرات  كل  شوكة  فتقوت  أوطانهم،  داخل  أقليات 
والتعصبات الطائفية. وصار ما كان من وحدة في املاضي مجرد أحالم، والدعوة 
أو  املسلمني  بني  حروب  هي  هل  األمر  واختلط  وأوهام  جنون  كأنها  إحيائها  إلى 

حروب على دين املسلمني؟ !. 
لقد خسر املسلمون كثيرا من بذور اخلير فيهم، بسبب تقطيع أوصال الرحم بني 
بنيهم، وخسروا مصادر عديدة للقوة يوم فقدوا رأسمال األخوة وتعمقت بينهم كل 

أشكال الفرقة والهوة. 
لكن ماذا ربح املسلمون من حروبهم؟ 

ربحوا زعامات جديدة، ووالءات عديدة. وأصبح مرشحا لالزدياد عدد دويالتهم، 
ومنتظرا ارتفاع مؤشر أسهم نكباتهم وويالتهم.

ربحوا ركاما من الديون، ال تؤديه األجيال ولو لقرون، وربحوا فضاءات جديدة 
للحرية في اللهو واملجون، يشقى بسببها العقالء واملصلحون.

ربحوا طاقة نفسية كبيرة ملزيد من إشعال احلروب، واستعدادا كبيرا للتنقيب 
عن الكروب، وتعميق جراحات القلوب.

ربحوا خزانا كبيرا من العداء للدعاة وحملة اخلير والفضيلة، ووفروا رصيدا 
الفجور  أنواع  لكل  واسعا  ترويجا  وربحوا  الذليلة،  التبعية  من  مهما  تاريخيا 

والرذيلة.
لقد ربحوا كل ما ُيردي، وخسروا كل ما ُيجدي !!

يا أمة اإلسالم !
الوحدَة الوحدَة، فهي ضمان البقاء واالرتقاء؛ وال وحدة إال على دين الله تعالى: 
ًة  ُتُكْم ُأمَّ ُكْم َفاْعُبُدوِن� )األنبياء: 92( �َوِإنَّ َهِذِه ُأمَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ �ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ
ُقوا  ِه َجِميًعا َواَل َتَفرَّ ُقوِن� )املومنون : 52( �َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ ُكْم َفاتَّ َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ
ِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا  َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَّ
ُكْم َتْهَتُدون�  ُه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَّ ُ اللَّ ْنَها َكَذِلَك ُيَبنينِّ اِر َفَأنَقَذُكم منِّ َن النَّ َوُكنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة منِّ

)آل عمران : 103(
ا  َ �ِإمنَّ واالستمرار:  لالستقرار  احلقيقي  السالمة  حزام  فهي  األخوَة،  واألخوَة 
ُكْم ُتْرَحُموَن� )احلجرات: 10(. َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ امْلُْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ

يا أمة اإلسالم !;

اتباع الهدى شرط االهتداء

وجدة باحثون ومتخصصون يتدارسون موضوع:
ترسخي القيم رهان إلصالح مناهج التربية والتكوين

ماذا خسر املسلمون بحروبهم؟ وماذا ربحوا؟

محمد املعطالويد. عبد اللطيف احميد
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المادة اإلسالمية يف منهاج التعليم األصيل اجلديد

توجيهات نبوية لوقاية املجتمع من الفنت

مقترحات عشرة في تنمية مواهب األطفال
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مفـهـوم الهـــدى:
"هداه  من  مصدر  الهدى  اللغة:  في 
ومدار  وِهْدية")1(.  وهْديًا وهداية  هدًى 

مادته على أصلني: 
لإلرشاد)3(  التقدم  أحدهمـا)2(: 
هدًى،  للدين  الله  ه��داه  يقال:  وال��دالل��ة: 
وه��دي��ت��ه ال��ط��ري��ق وال��ب��ي��ت ه��داي��ة: أي 

فته)4( وهدْيت الضالة ِهداية)5(.  عرَّ
ويأتي الهدى أيضا مبعنى: البيان، 
إل���ى ش����يء، ومبعنى  وإخ������راج ش���يء 
الطاعة، والورع، والهادي، -أي الدليل- 

والطريق)6(؛ والنهار)7(.
من  أه��َدْي��َت  ما  الَهِدية   ثانيهمـا: 
َلَطف إلى ذي مودة)8( وحتت هذا األصل 

ما أهدي إلى بيت الله احلرام)9(.
في االصط��الح:

امل��ارة  احلسية  املعاني  صميم  من 
االصطالحي  املعنى  إلى  اخللوص  ميكن 

اآلتي: الهدى نقيض الضالل)10(؛ والهداية)11(: 
"الداللة بلطف إلى ما يوصل إلى املطلوب")12(. 
– فيها  ي��راع��ى   :� النبي  وظيفة  ه��ي  وه���ذه 
الل  ضرورة- جانب اللطف)13( فهو الهادي للضُّ
برفق، املكلف بالبيان عن ربه، املتقدم لإلرشاد. 
املعرف بطريق الهدى "الذي ال يعرف إال بلسان 

األنبياء من الفعل والترك")14(.
يقع على اإلميان  "اس��م  الهدى  فإن  ثم  ومن 
كلها  بها  يقع  إمنا  االهتداء  إذ  كلها.  والشرائع 

]..[ ويطلق على التوحيد والتقديس")15(.

ـــهـــدى عند  ال اتـــبـــاع  ــوم  ــه ــف م
املفسرين:

التفاسير  من  معتبر  ع��دد  إل��ى  بالرجوع 
ميكن – والله أعلم - تعريفه مبا يلي:

املستقيم  الصراط  هو سلوك  الهدى:  اتباع 
ال����ذي ح����دده ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ب��واس��ط��ة األن��ب��ي��اء 
البينات  م��ن  ب��ه  ج���اءوا  والعمل مب��ا  وال��رس��ل، 
النظر  إليه من  والبيان والشرائع، وما أرشدوا 

واالستدالل.
وبعد هذا نشرع في توضيح أن من شروط 
السماء، وذلك  النازل من  الهدى  اتباع  االهتداء 
في  آدم  بني  خاطب  وتعالى  سبحانه  الله  أن 
ش��خ��ص أب��ي��ه��م وأم��ه��م األول����ني ب��ع��د اإله��ب��اط 
لهم  داعيا  التكاليف واألوامر  إلقاء  بداية  وعند 
والعمل  سبحانه  منه  اآلت��ي  الهدى  اتباع  إل��ى 
املمتنع  وعقاب  املتبع  ث��واب  مبينا  مبقتضاه، 
قائال : قال تعالى: �قلنا اهبطوا منها جميعا 
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فال خوف 
وكذبوا  كفروا  والذين  يحزنون  هم  وال  عليهم 
بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون� 
يأتينكم  �فإما  تعالى:  وقال   .)39-38 )البقرة: 
مني هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى 
وم��ن أع���رض ع��ن ذك���ري ف��إن ل��ه معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني 
آياتنا  أتتك  كذلك  ق��ال  بصيرا  كنت  وق��د  أعمى 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى� )طه: 124-123(.

فأخبرهم سبحانه أنه إذا متى أتاهم )هدًى( منه؛ 
والبيان  البينات  من  رسله  على  أنزله  ما  وه��و 
اتبعه  فمن  احل���ق،  وال��دي��ن  والشريعة  وال��ذك��ر 
واآلخ���رة،  الدنيا  ف��ي  واستبشر  وسعد  اه��ت��دى 
م��ا حكاه  وأع����رض فمصيره  وك��ف��ر  ك���ذب  وم���ن 
بقوله جل جالله: �ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى�، ولم 
يكتف سبحانه وتعالى بالدعوة إلى اتباع هداه 
املبني وصراطه القومي، بل حذر من كل ما مينع 
هذا االتباع ويصرف عنه وذلك في قوله تعالى: 
ِبُعوا  ِبُعوُه َواَل َتتَّ �َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَّ
ِبِه  اُكْم  َوصَّ َذِلُكْم  َسِبيِلِه  َعْن  ِبُكْم  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  السُّ

ُقوَن � )اأَلنعام: 153(، ُكْم َتتَّ َلَعلَّ
هو  للهدى  األمثل  االتباع  أن  يظهر  وهكذا 
شرط الهداية فإن لم يحصل االتباع لم حتصل 
طبيعية،  ون��ت��ي��ج��ة  حتمية  ض����رورة  ال��ه��داي��ة 
والقرآن الكرمي يعج باألمثلة املؤكدة لهذا املعنى 
الله تعالى عن  ل��ه؛ م��ن ذل��ك م��ا حكاه  وامل��ق��ررة 
معبوداته  في شان  أباه  ملا حاور   � إبراهيم 
م��ن دون ال��ل��ه ت��ع��ال��ى، ودع���اه إل��ى ع��ب��ادة الله 
وحده لم يعده بالهداية، ولم يكن ضامنا لها إال 
عن  التخلي  مشقة  وتكلفه  منه  االتباع  بإحداث 
وقبيح  التقاليد  من شنيع  عليه  نشأ  وما  آلهته 
العوائد، قال تعالى: �َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِهيَم 
ا ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد  يًقا َنِبّيً ُه َكاَن ِصدِّ ِإنَّ
َيا  َشْيًئا  َعْنَك  ُيْغِني  َواَل  ُيْبِصُر  َواَل  َيْسَمُع  اَل  َما 
ِبْعِني  ي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَّ َأَبِت ِإنِّ
ْيَطاَن ِإنَّ  ا َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ َأْهِدَك ِصَراًطا َسِوّيً
ا�  )مرمي: 41 - 44(،  ْحَمِن َعِصّيً ْيَطاَن َكاَن ِللرَّ الشَّ
وتتأكد هذه القاعدة ويتقرر هذا املبدأ على لسان 
تلطف  معهم  متلطفا  قومه  مخاطبا  آمن(  )الذي 
تعالى:  قال  وجناتهم،  هدايتهم  على  احلريص 
َسِبيَل  َأْهِدُكْم  ِبُعوِن  اتَّ َق��ْوِم  َيا  آَمَن  ��ِذي  الَّ �َوَقاَل 
ْنَيا َمَتاٌع  ��َي��اُة الدُّ َه��ِذِه احْلَ ��ا  َ َق��ْوِم ِإمنَّ َش��اِد َيا  ال��رَّ
َوِإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَرارِ�  )غافر: 38 - 39(. 
االتباع، وُوظف   االهتداء على  ُعلق حصول  فقد 
تأكيد  في  زي��ادة  اآليتني  في  الشرطي  األسلوب 
َوَم��ْن  ا  َحّقً اللِه  �َوْع��دَ  االتباع:  مبجرد  حصوله 

َأْصَدُق ِمَن اللِه ِقيال�  )النساء: 122(.

نورا؛  الله  سماه  ال��ذي  الكرمي  والقرآن 
وهو كذلك إلنارته طريق السالكني، وإنارته 
سبيل السائرين، وإزاحته الظالم من طريق 
َجَعْلَناُه  �َوَلِكْن  تعالى:  قال  كما  املهتدين 
��َك  َوِإنَّ ِعَباِدَنا  ِمْن  َنَشاُء  َمْن  ِبِه  َنْهِدي  ُن��وًرا 
اللِه  ِص���َراِط  ُمْسَتِقيٍم  ِص���َراٍط  ِإَل��ى  َلَتْهِدي 
اأْلَْرِض  ِفي  َوَما  َماَواِت  السَّ ِفي  َما  َلُه  الَِّذي 
 52 )الشورى:  اأْلُُم��ور�  َتِصيُر  اللِه  ِإَلى  َأاَل 

.)53 -
اتبع  ملن  إال  به  االه��ت��داء  ول��ن يحصل 
وآمن  وحرامه،  وحالله  ونواهيه،  أوام��ره 
ق��ال  ف��ي��ه  دالل���ة  وك���ل  ومتشابهه  مبحكمه 
تعالى:  �َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللِه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي 
اَلِم  َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ َيْهِدي ِبِه اللُه َمِن اتَّ
ِبِإْذِنِه  وِر  النُّ ِإَل��ى  ُلَماِت  الظُّ ِمَن  َوُيْخِرُجُهْم 
)املائدة:  ُمْسَتِقيٍم�  ِص��َراٍط  ِإَل��ى  َوَيْهِديِهْم 
15 - 16(، أما من لم يتبع فلن يحصل له 
االهتداء وال غيره مما رتب في اآلية. وكذلك 

سبحانه  أم��ر  فقد  لرسوله   بالنسبة  األم��ر 
باإلميان به وباتباعه رجاء حصول االهتداء قال 
يِّ الَِّذي  ِبيِّ اأْلُمِّ تعالى: �َفآِمُنوا ِباللِه َوَرُسوِلِه النَّ
َتْهَتُدوَن�  ُكْم  َلَعلَّ ِبُعوُه  َواتَّ َوَكِلَماِتِه  ِباللِه  ُيْؤِمُن 
)اأَلعراف: 158(، كما أمر بطاعته في آيات كثيرة 
هذه  على  االهتداء  وعلق  بطاعته  طاعته  وق��رن 
هو  كما  االتباع  مرادفات  من  والطاعة  الطاعة، 
َوَأِطيُعوا  اللَه  َأِطيُعوا  �ُقْل  تعالى:   قال  ظاهر، 
َوَعَلْيُكْم  َل  َعَلْيِه َما ُحمِّ ا  َ َفِإمنَّ ْوا  َتَولَّ َفِإْن  ُسوَل  الرَّ
ُسوِل  ْلُتْم َوِإْن ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَّ َما ُحمِّ

ِإالَّ اْلَباَلُغ امْلُِبنُي� )النور: 54(.
 وتطالعنا آيات عديدة مبا يفيد أن االهتداء 
تكلف  من  فيه  بد  ال  عالي  ومطمح  غالي  مطلب 
على  للنفس  وصبر  ومجاهدة  ومشقة  وتعمل 
على  والسير  ونزواتها،  شهواتها  عن  التخلي 
اجل����ادة رغ���م ألوائ��ه��ا وم��ش��اق��ه��ا، ق���ال تعالى: 
ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللَه  �َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ

ِْسِنني� )العْنكبوت:69(. مَلََع اْلُ
وك���ذل���ك ي���ه���دي ال���ل���ه امل���وم���ن���ني ال��ع��ام��ل��ني 
بالطاعات، اخلاشني  إليه  املتقربني  للصاحلات، 
له في اخللوات واجللوات جزاء إميانهم وكفاء 
�ِإنَّ  تعالى:   قال  وإخالصهم،  عملهم 
��اِت  ��احِلَ ال��ِذي��َن آَم��ُن��وا َوَع��ِم��ُل��وا ال��صَّ
ُهْم ِبِإمَياِنِهْم� )يونس: 9(.  َيْهِديِهْم َربُّ
وضمن الله الهداية لكل وارد على هذا 
السابقون  به  آم��ن  مبا  مومنا  الدين 
إليه مقتفيا أثرهم سائرا على نهجهم 
تعالى  الله  إلى  السلوك  في  وهداهم 
والتقرب إليه بكل ما فرضه وأوجبه، 
ْثِل َما آَمْنُتْم  قال تعالى: �َفِإْن آَمُنوا مِبِ
ُهْم  ا  َ َفِإمنَّ ْوا  َتَولَّ َوِإْن  اْهَتَدْوا  َفَقِد  ِبِه 
كماأن   .)137 )ال��ب��ق��رة:  ِش��َق��اق�  ِف��ي 
الله يهدي التائبني إليه املنيبني إلى 
حضرته بعد الشرود، امللتمسني هداه 

والقبول  بالهداية  فيكرمهم  رضاه  املتحسسني 
والسداد. قال تعالى: �اللُه َيْجَتِبي ِإَلْيِه َمْن َيَشاُء 
َم��ْن ُيِنيُب�  )ال��ش��ورى: 13(، كما  ِإَل��ْي��ِه  َوَي��ْه��ِدي 
يتفضل عليهم باإلجناء من الضالل واإلنقاذ من 
التيه والعمى، قال تعالى: �ُقْل ِإنَّ اللَه ُيِضلُّ َمْن 
َيَشاُء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن َأَناَب�  )سورة الرعد: 27(.
وبالله التوفيق.      

-----------------
1 - القاموس / هدى.

2 - هو املعني بالدراسة هنا.
3 - مقاييس / هدى.

4 - العني / هدى.
5 - اللسان / هدى.

6 - تهذيب اللغة / هدى.
7 - اللسان / هدى.

8 - املقاييس / هدى.
9 - ي��ن��ظ��ر امل��ق��اي��ي��س، ال���ل���س���ان، امل���ف���ردات 

والتهذيب / هدى.
لعلى  وإياكم  �وإنا  تعالى:  قوله  بدليل   -  10

هدى أو في ضالل مبني� )سبأ: 24(.
11 - وال��ه��دي وال��ه��داي��ة ف��ي م��وض��وع اللغة 

واحد. ينظر تفصيله في املفردات / هدى.
ه��دى،   / والتعريفات  املقاييس  ينضر   -  12

والكليات / الهداية، والتوقيف / الهدى.
رب��ك  سبيل  إل���ى  �ادع  ت��ع��ال��ى:  ل��ق��ول��ه   -  13
هي  بالتي  وجادلهم  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة 

أحسن� )النحل: 125(.
14 - الكليات / الهداية.

15 - نفسه.
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اتباع الهدى شرط االهتداء

الدكتور خالد العمراني

اتباع الهدى:
هـــــــو ســــــلــــــوك الــــــصــــــراط 
املستقيم الذي حدده الله 
تــعــالــى بــواســطــة األنــبــيــاء 
والرسل، والعمل مبا جاءوا 
بـــه مـــن الــبــيــنــات والــبــيــان 
والشرائع، وما أرشدوا إليه 

من النظر واالستدالل.

العدد 456 08 رجب 1437هـ  املوافق, 16 أبريل  2016م

تتمة  االفتتاحية
إن أمة اإلسالم اليوم في أمس احلاجة إلى حكماء عقالء يجمعون ما تفرق من األبناء، ويصلحون ما 

أفسدته العداوة والبغضاء، ويبعدون عنها حتكم األعداء وغلبة اجلهالة واألهواء..
القلوب،  والتقريب بني  نيران احلروب،  الغد إلطفاء  اليوم وقبل  أمة اإلسالم في حاجة ماسة  وإن 

والتضامن فيما بينها من أجل التقليل من اخلطوب والكروب، وزرع الفكر السليم اخلصيب.
أبناءها  وتربي  بالنواجذ،  على رسالتها  أن تعض  إلى  تكون  ما  أشد  لهي  اليوم  اإلسالم  أمة  وإن 
على فقه دينهم في كليات القواعد واملقاصد، وتبليغه لألقارب واألباعد إلنقاذ البشرية من كل اآلصال 
ْيِر َوَيْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُأوَلِئَك  ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اخْلَ نُكْم ُأمَّ واألغالل والشدائد: �َوْلَتُكن مِّ

ُهُم امْلُْفِلُحون� )آل عمران : 104(.



اآلراء الواردة في مقاالت اجلريدة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي اجلريدة

 جريدة
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 املدير املؤسس
ذ. املفضل فلواتي

 املدير املسؤول
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معروف  غير  معظمها  أشكاال  للفتن  إن 
لم  المسلمين  مــن  والكثير  هـــذا،  زمننا  فــي 
يعودوا قادرين على تمييزها لكثرتها وسرعة 
انتشارها، وقد بين الرسول  في هذا الحديث 

آثارها  وبعض  تجنبها،  وكيفية  الفتن،  حقيقة 
السلبية على الفرد والمجتمع. 

ال���ت���ص���ور  خ�����ال  م����ن  ال���ف���ت���ن  أوال: 
النبوي:

الحديث  هــذا  فــي  أمته   � الــرســول  خاطب 
بشيء  التشبيه  واستعمل  مؤثر،  بليغ  بأسلوب 
محسوس معروف عند كل مكلف؛ لتكون الصورة 
المعنى  فيستوعب  والــســامــع،  لــلــقــارئ  أوضـــح 
عنها  عبر  لذلك  يتجنبها،  كــي  للفتنة  الحقيقي 
بقوله �: »فتنا كقطع الليل المظلم« إذ الجميع 
ومن خصائصه  موحش،  المظلم  الليل  أن  يــدرك 
انعدام الرؤيا كليا، فيغلب على اإلنسان التخبط 
ــة واضــحــة عــن هــدفــه، كما  دون أن تكون لــه رؤي
يشعر  أو  يسمعه  شــيء  كل  من  بالخوف  يصاب 
به، فيكون المسلم في هذا الواقع المظلم غير آمن 
الفتن  نتيجة  مستمر  رعب  في  فهو  مطمئن،  وال 
لحقيقتها،   � الرسول  تصوير  حسب  المظلمة 
آخر  بحديث  المعنى  هــذا   � النبي  عضد  وقــد 
 »... عمياء،  بْكماء،  ــاء،  َصــمَّ فتنة  »ستكون  فقال: 
ال  من شدتها  فيها  الواقع  ألن  داود(.  أبي  )سنن 
وال  لناصح،  يستمع  وال  الباطل،  من  الحق  يميز 

يترك منكرا. 
حقيقة  يدرك   ،� الرسول  لحديث  والمتأمل 
هذا التصوير النبوي في واقعنا الذي كثرت فيه 
الباطلة  صــورهــا  مــن  كثير  فــي  وألبست  الفتن، 
لكونها  إال  ذلــك  ومــا  المنشودة،  الحقيقة  ثــوب 
أن  دون  ودنياهم  دينهم  فــي  الــنــاس  تفتن  فتنة 
في  يمارسونها  فهم  فيها،  وقعوا  أنهم  يعرفوا 
حياتهم اليومية بمسميات مختلفة ظاهرها الحق 
وباطنها الباطل، فوقعوا في العري باسم الحرية، 
والحفالت  الشواطئ  في  الماجن  االختالط  وفي 
باسم  المعلن  الزنا  الشخصي، وفي  الحق  باسم 
األنشطة السياحية والفنية، وفي الرشوة والربا 
الترخيص  ــظــروف االقــتــصــاديــة، وفـــي  ال بــاســم 
المواثيق  احترام  باسم  والخمور  القمار  ألوكــار 

الدولية وغير ذلك من المسميات الفاتنة.

النبوية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ب��ع��ض  ث��ان��ي��ا: 
للوقاية من الفتن 

1 - المبادرة إلى العمل الصالح
من  النجاة  طريق  عــن  إفــصــاح  الحديث  فــي 
الفتنة،  معنى  ــن  بــيَّ لــمــا   � فــالــرســول  الــفــتــن؛ 
يفهمها،  حتى  للمسلم  واضــح  بشكل  وصــورهــا 
ـــادروا  »ب  :� فــقــال  تجنبها  كيفية  إلــى  أرشـــده 
ــى األعــمــال الصالحة  إل بــاألعــمــال« أي ســارعــوا 
وتحيط  الفتن،  تداهمكم  أن  قبل  عليها  وواظبوا 
بكم مــن كــل جــانــب فــال تــجــدون وقــتــا وال مكانا 
لعمل الخير؛ ألنه لن يكون معروفا إال لمن واظب 
عليه قبل الوقوع في الفتن، ويؤيد هذا التوجيه 
الله له  �: »من سره أن يستجيب  النبوي قوله 
عند الشدائد والكرب، فليكثر الدعاء في الرخاء« 

)سنن الترمذي(.
الحديث  فــي  الــصــالــح  بالعمل  فالمقصود   
والعالنية،  السر  في  وعال  جل  الله  شرع  التزام 
الفتن ما  به في زمن  التشبث  ومن أهم ما يجب 

يلي:
تنجي  ألنها  تعالى؛  الله  تقوى  األمر األول: 
عمرو  بن  لله  عبدا  ســأل  وقــد  الشر،  من  المسلم 
الرسول � عن طريق النجاة من الفتن فقال له: 
ق الله ، وخذ ما تعرف، وَدْع ما تنكر، وعليك  »اتَّ
هم« )مسند أحمد(. فتقوى  تك، وإياك وعوامَّ بخاصَّ

الله هنا تشمل ما أشار إليه النبي من:
ال  ــذي  ال المتيقن  الحق  فــي  التفريط  عــدم   -
التمسك  تحوم حوله أي شبهة، وعلى رأس ذلك 
بكتاب الله تعالى وسنة نبيه � قوال وعمال، لهذا 

ورد في الحديث: »وخذ ما تعرف«.
- وجــــوب اجــتــنــاب الــشــبــهــات كــلــهــا ألنــهــا 
بالباطل  إذ فيها يلتبس الحق  المحرمات؛  بداية 
فيصعب التمييز بينهما، وقد نبه النبي � إلى 

ذلك فقال: »ودع ما تنكر«.
- وجوب التزام الصمت وعدم المشاركة في 

الفتن، لذلك قال : »عليك بخاصتك«.
إليه؛  يدعون  فيما  الناس  اتباع عوام  - عدم 
ألنهم ال يتثبتون في نقل األخبار، ويغلب عليهم 
يسهل  كما  التريث،  فيه  يجب  وقــت  في  التسرع 
التغرير بهم والتأثير فيهم من أصحاب المصالح 
الخاصة، فيتخذونهم بوقا يدعون بواسطتهم إلى 
الفتن؛ ألن العوام في غالب األحيان ال يخضعون 
العاطفة  إلى  ويحتكمون  الشرع،  لميزان  األمــور 
فُيْسَتَغلون  القبلية،  أو  القومية،  أو  الدينية، 
ويتحولون  نفوسهم  في  المؤثرة  المشاعر  بهذه 
إلى دعاة  للمنكر، وخاصة في زمن التكنولوجيا 
المتطورة، ووسائل اإلعالم المأجورة والمضللة، 
حــيــث تــصــور لــلــعــوام الــقــاتــل مــقــتــوال، والــظــالــم 
بدينه  الفار  والبريء  ملكا،  والشيطان  مظلوما، 

وعرضه وماله وحشا إرهابيا.
على  يجب  المظلمة  الفتن  هــذه  خضم  وفــي 
تقاته،  حق  تعالى  الله  يتقي  أن  العاقل  المسلم 
ويــحــتــاط مــمــا يــروجــه الــعــامــة مــن الــشــائــعــات، 
وسيجعل الله له مخرجا، قال تعالى: �ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا� )الطالق: 2(. فإذا جعل الله 
له مخرجا فْلَيْسع لنصح المسلمين وإنقاذهم من 
الفتن حتى ال يعم البالء ويهلك الجميع، الصالح 
والفاسد، مصداقا لقوله � عند ما سئل: "أنهلك 
الخبث«"  كثر  إذا  »نعم،  قــال:  الصالحون؟  وفينا 
)موطأ اإلمام مالك(. ألن الصالح يجب أن يتحول 
الهالك،  شمله  وإال  الفتنة  يقاوم  كي  مصلح  إلى 
وهذا كله مشروط بكونه عالما بالمعروف ومميزا 

له عن المنكر، وإال عليه بخاصة نفسه.
الدينية  الشعائر  الحفاظ على  األمر الثاني: 
وأهمها أركان اإلسالم؛ ألن الفتن أنواع وأشكال، 
مختلف  في  يومي  بشكل  المسلم  على  وتعرض 
مجاالت الحياة، وليس له من حصن إال مقاومتها 
بالمحافظة على العبادات المفروضة كما شرعها 
الله تعالى ورسوله �، فقد استيقظ رسول الله 
� ليلة فزعًا، يقول: »سبحان الله، ماذا أنزل الله 
مــن الــخــزائــن، ومـــاذا أنــزل مــن الفتن، مــن يوقظ 
صواحب الحجرات -يريد أزواجه لكي يصلين- 
رب كاسية في الدنيا عارية في اآلخرة« )صحيح 

البخاري(.
عليها  والمواظبة  الفتن،  من  وقاية  فالصالة 
يجتمع  بذلك  إذ  من حدتها؛  تخفف  الجماعة  في 
المسلمون في المسجد في صف واحد، فيتذكرون 

يفرقهم،  مما  أكثر  يجمعهم  ما  واحــدة  أمة  أنهم 
بها  تذكرهم  التي  اإلسالم  دائرة  في  فيتالحمون 
العبادات المفروضة، كما أن الصوم يجمعهم في 
زمان واحد وإن اختلفت أماكنهم، والحج يوحدهم 
في مكان واحد وإن اختلفت أجناسهم وبلدانهم، 
الفتن،  زمن  الشعائر  بهذه  القيام  على  فالحرص 
من شأنه أن يجمع علماء األمة، وعقالءها، ووالة 
فيدافعون عن دينهم،  أمورها على كلمة واحــدة، 
أن   � النبي  أخبر  وقــد  وأمــوالــهــم،  وعــرضــهــم، 
فقال:  صعب  الفتن  أيام  العبادة  على  المحافظة 
»العبادة في الهْرج كهجرة إلي« )صحيح مسلم(. 
قال ابن العربي: "ووجُه تمثيله بالهجرة أنَّ الزمان 
ون فيه من دار الكفر وأهِله  اس يِفرُّ ل كان النَّ األوَّ
ن  تعيَّ الفتن  وقعت  فــإذا  وأهِله،  اإليمان  دار  إلى 
على المْرِء أن يفرَّ بدينه من الفتنِة إلى العبادة، 
ويْهُجَر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحُد أقساِم 

الهجرة" )عارضة األحوذي ج9،ص:53(.

2 - البعد عن مواطن الفتن:
يفهم مــن قــولــه »بــــادروا بــاألعــمــال« وجــوب 
لقوله  معرفتها،  بعد  وتجنبها  الفتن  اعــتــزال 
القائم،  من  خير  فيها  القاعد  فتن،  »ستكون   :�
خير  فيها  والماشي  الماشي،  من  خير  والقائم 
ف لها تستشرفه، فمن وجد  من الساعي، من تشرَّ

ملجأ، أو َمَعاذًا، فليعذ به« )صحيح البخاري(.
والــمــلــجــأ الــوحــيــد هـــو الــبــعــد عـــن مــواطــن 
طريق  في  يسير  نفسه  المسلم  وجد  وإال  الفتن، 
المفتونين لكثرتهم، وحالنا ناطق بذلك؛ فالكثير 
من الناس يخالف شرع الله ، ويتعلل بأن كل 
الناس يفعلون ذلك، وأصبحت األحكام الشرعية 
ترد بمنطق األغلبية، وصارت األغلبية وهي وجه 
من أوجه الفتة في هذا الزمن، طريقا للتمييز بين 
الحق والباطل في مختلف المجاالت؛ فالسياسي 
يمارس المنكر بدعوى أن األغلبية صوتت عليه، 
المهرجانات  فــي  بالفاحشة  يجهر  واإلبـــاحـــي 

أن  ــــــــوى  ــــــــدع ب
األغلبية تحضر 
ـــه،  ـــق ـــواف لــــه وت
وأصـــــــــحـــــــــاب 
يعلنون  الــبــدع 
الــــمــــنــــكــــر فــي 
األضــــــــــرحــــــــــة 
أن  ـــــــدعـــــــوى  ب
ــــــبــــــيــــــة  األغــــــل
يـــشـــاركـــونـــهـــم، 
الزفاف  ووليمة 
ــأمــوال  ــمــول ب ت
ويعلن  ــة،  ربــوي
االختالط  فيها 
الــــــــمــــــــاجــــــــن، 
ــــــــــــعــــــــــــري  وال
الـــــــفـــــــاحـــــــش، 
بدعوى أن أكثر 
يفعلون  الناس 
ذلـــــــــــــك، فـــهـــي 
فــتــنــة يــقــودهــا 
السفهاء بحجة 
األغــــــلــــــبــــــيــــــة، 

ويكوى بنارها عامة المسلمين.
بيته حفاظا  بالتزام  أحيانا مطالب  فالمسلم 
فعليه  فــيــه  يفتنه  بــمــن  ابــتــلــي  وإن  ديــنــه،  عــلــى 
الرسول  الفتن، أخذا بقول  باالعتزال وهجر بقع 
�: »ُيوِشُك أن يُكوَن خير مال المسلِم َغَنٌم َيْتَبُع 
من  ِبدينه  يفر  اْلَقْطِر  ومواقَع  اْلجباِل  َشَعَف  بها 

الفتن« )صحيح البخاري(.
األوديـــة،  وبــطــون  الجبال،  قمم  إلــى  فالهجر 
المسلم  وتيقن  ذلــك،  األمــر  اقتضى  إن  مــشــروع 
عم  الذين  المفسدين،  في  بإصالحه  يؤثر  لن  أنه 

بالؤهم واستفحل شرهم.
فمن عالمة فالح المسلم وسعادته، أن يجنبه 
شكل  بأي  فيها  يشارك  فال  الفتن  وعال  جل  الله 
التدليس  يتم  مــا  الغالب  فــي  ألنــه  األشــكــال؛  مــن 
الناس  عامة  مــن  ــدعــاة،  وال العلماء  بعض  على 
ليظفروا منهم بفتوى، أو رأي، ليستندوا إليه في 
تأجيج نار الفتن، أو ممارسة منكر محرم كالربا 
يتوهمون.  كما  للمصلحة  والــرشــوة  للضرورة، 
لهذا قال �: »ِإنَّ السعيد لمن جنب الِفتن« )سنن 

أبي داود(.
فاللسان زمن الفتنة أخطر من السيف، وتشتد 
الخطورة إذا كان المتكلم من خاصة الناس الذي 
كان  وإن  فكالمه  وصالحه.  لعلمه،  بقوله  يوثق 
صوابا فإن أصحاب األهواء سيحرفونه بما يخدم 
مصالحهم ويؤجج الفتنة بين المسلمين، خاصة 
لذوي  تسمح  أصبحت  التكنولوجيا  وأن وسائل 
وصــورة  صوتا  الكالم  بتحريف  السيئة  النيات 
مجال  في  المهرة  إال  يعرفها  ال  محترفة  بطريقة 
ضــرورة  إلــى   � النبي  نبه  وقــد  التكنولوجيا، 
حفظ اللسان زمن الفتن بقوله �: »تكون فتنة ... 
اللسان فيها أشدُّ من وْقِع السيف« )مسند أحمد(. 
يخوض  أن  بــه  يقتدى  الــذي  للمسلم  يجوز  فــال 

فيها، حتى يتبين له وجه الحق وطريق إظهاره.

يتبع

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

توجيهات نبوية لوقاية املجتمع اإلسالمي من عواقب الفنت
عن أبي هريرة � أن رسول اهلل � قال:

 »بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو 
يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعَرٍض من الدنيا« )صحيح مسلم(.
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العدد 420 4 مع الصادقين والصادقات

املنحنى التعبدي في عصري الرسالة والراشدين
للشيخ عبد الستار احلياني

أ.د. عماد الدين خليل

الله  على كثرة ما كتب عن سيرة رس��ول 
من  عنهم(  الله  )رضي  الكرام  وصحابته   �
ف��إن واح��دة من  بحوث ودراس���ات ومؤلفات، 
أهم احللقات في حياتهم اخلاصة والعامة، لم 
تتلق ما تستحقه من اهتمام، على املستويني 
الفقهي  املستوى  وليس  والتاريخي،  الذاتي 
بطبيعة احلال... تلك هي خبرتهم وممارستهم 
التعبدية، باعتبارها املنطلق ونقطة االرتكاز 
أن  لهما  ق��در  اللذين  ونشاطهم  تكوينهم  في 
يعيدا صياغة العالم، ويغيرا مجرى التاريخ.

للمسلم  بالنسبة  العبادة،  أن  وم��ع��روف 
عمومًا، هي حجر الزاوية في بناء شخصيته، 
وتنفيذ  سبحانه،  بخالقه  عالقته  وحت��دي��د 
م��غ��زى وج����وده ف��ي ه���ذا ال��ع��ال��م، م��ص��داق��ًا 

ل���ق���ول���ه ت��ع��ال��ى: 
�َوَم��������ا َخ���َل���ْق���ُت 
ن�����َس  �����نَّ َواْلِ اْلِ
َما  ِلَيْعُبُدوِن  ِإالَّ 
ن  ُأِري����ُد ِم��ْن��ُه��م مِّ
ُأِري���ُد  َوَم���ا  ْزٍق  رِّ
ُي��ْط��ِع��ُم��وِن�  َأن 
)الذاريات، )56-

.)57
ف�������ك�������ي�������ف 
لنبي  ب��ال��ن��س��ب��ة 

هذه األمة وقادتها الكبار من صحابته الكرام 
الله  )رضي  الراشدون  رأسهم اخللفاء  وعلى 

عنهم(.
إن عمق التجربة الروحية لرسول الله � 
وصحابته الكبار )رضي الله عنهم(، وغناها، 
في  س��واء  التعبدية،  وممارستهم  وتنوعها، 
ما وراءها  أو  الفقهية احملددة،  أطرها  نطاق 
من االرتباط الروحي املدهش بالله سبحانه، 
والذي صعد بهم في املراقي، فاجتازوا محطات 
لكي  فالحسان،  فالتقوى،  فالميان،  السالم، 
يقفوا هناك، في سقف العالم، قبالة احلضور 
اللهي ذي الالل... وكانوا من هناك يطلون 
على الدنيا وقد تضاءلت في رؤيتهم املتعالية، 
ال  زائ��اًل،  منحسرًا،  غدت شيئًا  أن  لبثت  فما 
مبوازاة  أنهم  رغم  بعوضة...  جناح  يساوي 
الكبير  دوره��م  مارسوا  بسببه،  ورمب��ا  ه��ذا، 
في قلب الدنيا، وأعادوا صياغتها من جديد، 
الله  لعبادة  صاحلة  بيئة  تكون  أن  أج��ل  من 
احملدود،  الشعائري  باملفهوم  ليس  سبحانه، 
وإمنا بالرؤية احلضارية التي يصير فيها كل 
بها  يتقرب  إب��داع، عبادة  أو  أو إجن��از  جهد 

النسان إلى الله جل في عاله.
إن متابعة اخلبرة، أو املنحنى التعبدي، 
البررة  وتالمذته   � الله  رس��ول  سيرة  ف��ي 
يجده  كالذي  مؤلف  في  عنهم(،  الله  )رض��ي 
ال��ق��ارئ ب��ني ي��دي��ه، ال ت���ؤدي مهمة دراس��ي��ة 
أك���ادمي���ي���ة ف��ح��س��ب، مم���ا ت��ت��وخ��اه م��ع��اه��د 
العليا والامعات، وإمنا تتجاوز  الدراسات 

ذلك إلى ثالثة مهام أكبر أهمية بكل تأكيد:
أوالها: متابعة واستقصاء اخلبرة الروحية 
غنية خصبة  وهي  الدين،  هذا  إلى  للمنتمني 
به  يتهمنا  مما  متامًا  العكس  على  متشعبة، 

م��وروث��ًا  ي��ّدع��ون ألنفسهم  ال��ذي��ن  اخل��ص��وم 
روحيًا ما أنزل الله به من سلطان.

ألجيال  ال��ن��م��وذج-ال��ق��دوة  تقدمي  ثانيها: 
املسلمني في كل زمان ومكان، على املستوى 
التعبدي، وحتفيزهم لكي يبذلوا ما بوسعهم 
الكرام  وصحابته   � الله  برسول  لالقتداء 
)رض����ي ال��ل��ه ع��ن��ه��م( وم��ح��اول��ة م��ق��ارب��ت��ه��م، 
يكون  يكاد  أمر  فذلك  بهم،  اللحاق  أق��ول  وال 

مستحياًل.
م��ف��ردات  واس��ت��ق��ص��اء  م��ت��اب��ع��ة  ثالثها: 
الفقهية؛  أط��ره  في  التعبدي  النشاط  وأبعاد 
لكي يكون املسلمون عمومًا، واملعنيون بالفقه 
خصوصًا، على بينة من األمر في هذه الساحة 
بنيان  وعليها  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  التأسيسية 
األم�����������ة، ع��ل��ى 
مستوى األفراد 

والماعات.
ال����������������زء 
م����ن  األول 
ه����ذا ال��ك��ت��اب، 
وامل��������ع��������ن��������ي 
ب��������احل��������ي��������اة 
ال����ت����ع����ب����دي����ة 
 ،� ل���ل���رس���ول 
ه��و ف��ي األص��ل 
عليها،  أشرف  أن  لي  أتيح  ماجستير  رسالة 
نفسه،  مؤّلفها  م��ع  وأس��ت��ذوق،   أعيش  وأن 
املمارسات التعبدية اخلصبة لرسول الله �.
وأما جزؤه الثاني فيتابع ويحلل اخلبرة 
من  األرب��ع��ة  ال��ك��رام  صحابته  ل���دى  نفسها 
خلفائه الراشدين )رضي الله عنهم(. وهو في 
األصل أطروحة دكتوراه تتم ما بدأته الرسالة 

األولى.
الزء  في  املؤلف  يعتمده  ال��ذي  واملنهج 
"متهيد"  بعد  فصول،  ثالثة  على  يقوم  األول 
يعرض فيه لألوضاع الدينية في مكة ويثرب، 

وجوانبها التعبدية.
 � الرسول  حياة  األول  الفصل  يتناول 
التعبدية قبل البعثة، ويعالج ثانيهما اخلبرة 
ذاتها في العصر املكي، بينما ميضي الفصل 

الثالث ملتابعة حياته التعبدية بعد الهجرة.
باالستقصاء  فيتابع  الثاني  ال��زء  أم��ا 
اخللفاء  ل��دى  التعبدية  اخل��ب��رة  والتحليل، 
الراشدين األربع )رضي الله عنهم( بعد متهيد 
في  العبادة  بني  مقارن  بأسلوب  فيه  يعرض 

السالم والعبادة في املجتمع الاهلي.
م��ن أهم  م��رة أخ���رى، حلقة  ال��ك��ت��اب،  إن 
أنها  مب��ا  امل��ب��ارك��ة،  النبوية  السيرة  حلقات 
عليه  القائد  للرسول  ال��روح��ي  العمق  متس 
ال��ك��رام  ال��ص��الة وال��س��الم، وخللفائه  أف��ض��ل 
)رضي الله عنهم(، ذلك الذي قدر له أن يطلع 
على البشرية بخير أمة أخرجت للناس، وأن 
ويحرر  وقيصر،  ك��س��رى  طاغوتيات  يسقط 

النسان، ويعيد صياغة التاريخ.
ومن الله وحده التوفيق والسداد

إن في سلف هذه األم��ة رج��اال يسجد لهم 
بهامته  وينحني  وإع��ظ��ام��ا،  إج���الال  ال��ت��اري��خ 
أق��دام��ه��م، رج���اال ص��دق��وا ما  م��واط��ئ  ليقبل 
الباقية؛  اآلخ���رة  ف��آث��روا  عليه،  ال��ل��ه  ع��اه��دوا 
على الدنيا الفانية، وباعوا أنفسهم لله، فربح 
املؤمنني  �م��ن  يشتري  تعالى  وال��ل��ه  بيعهم، 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم النة�. من هؤالء 
الذين كانوا من هذا املعدن النفيس؛ شاب من 
شباب الصحابة الكرام، عاش في رغد وترف، 
وملا  وامل��ل��ب��وس��ات،  امل��أك��والت  بأطايب  وتنعم 
شرح الله صدره لإلسالم وقذف في قلبه نور 
فيه، وأقبل على ربه  المي��ان؛ ترك كل ما كان 
محتسبا متحمال كل املشاق واالبتالءات حبا 
الليل  الصحابي  إن��ه   ،� ورسوله  الله  في 
مصعب بن عمير �، الذي كان سراجا أنار 
الله به سماء يثرب فتحولت إلى مدينة منورة 
بنور الوحي والنبوة، وكان وابال صيبا سقى 
وربت  فاهتزت  وفجاجها  يثرب  ربوع  به  الله 
وأنبتت أنصار الله الذين آووا نبيه، ونشروا 

دينه، وأقاموا لإلسالم دولته.
إن تتبع آثار مصعب � ومواقفه حتتاج 
ألس���ف���ار، ف��ه��و ص��اح��ب ال��ه��ج��رت��ني، وح��ام��ل 
املدينة،  ومقرئ  وأح���د(،  ب��در  )ل��واء  اللواءين 
وأول سفير في الس��الم، وأول من هاجر إلى 
املدينة، وحسبنا من سيرته غرر ونتف ُتشنف 
هذه  ومن  األبصار،  بها  ومُتتع  األسماع،  بها 

النتف ما يلي:

1 - حياة مصعب قبل اإلسالم:
قبل  الناس  ك��أي  يكن  لم   � مصعبا  إن 
إس��الم��ه؛ بل ك��ان شابا ذا ج��اه وم��ال، له بني 
أهله حظوة ومنزلة، فهو ابن أسرة ثرية، أمه 
بالصفقات  معروفة  مكة وجتارها،  أغنياء  من 
التجارية، ومن ثم كانت توفر له كل ما يحتاجه 
الرغيدة،  احل��ي��اة  يحب  ع��م��ره  مثل  ف��ي  ش��اب 
زمانه،  ف��ي  والعطور  امل��الب��س  أغلى  ويقتني 
تسريحات  )موضات(  بأحدث  شعره  ويسرح 
الشعر، ويلبس آخر طراز من النعال املعروفة 
بالودة واحلسن، ويكفي هنا ما ذكره احلاكم 
فقال:  بسنده  الصحيحني  على  مستدركه  في 
كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجماال، 
وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن 
أهل  أعطر  وك��ان  وأرق��ه،  الثياب  من  يكون  ما 
� يذكره ويقول: »ما  الله  مكة، وك��ان رس��ول 
رأيت مبكة أحسن ملة، وال أرق حلة، وال أنعم 

نعمة من مصعب بن عمير«.
رحمه  سعد  الب��ن  الكبرى  الطبقات  وف��ي 
الله قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا 
وكانت  يحبانه،  أب��واه  وكان  وسبيبا،  وجماال 
أمه مليئة كثيرة املال، تكسوه أحسن ما يكون 
من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، يلبس 

احلضرمي من النعال.

هذه هي حالة مصعب � في شبابه قبل 
إسالمه، ومع ذلك فلم يْغِره ما هو فيه من سعة 
ورغد، ولم يثنه عن السالم ويزهده فيه ما كان 
يراه من صور التنكيل والتعذيب التي تصيب 
بالال وأصحابه رضي الله عنهم صباح مساء 

في بطاح مكة ورمضائها.

وم��ح��ن  م��ص��ع��ب  إس������الم   -  2
االبتالء:

إن إعالن املرء إسالمه في تلك الظروف التي 
أسلم فيها مصعب � كان يعني الدخول في 
مواجهة مع القبيلة والعائلة كلها، ومقاطعتهم، 
النكدة،  ومقاطعتهم  التام،  عدائهم  ومواجهة 
ولم يكن مصعب مبنحى عن هذا النمط الذي 
اتبعه أهل مكة في التنكيل مبن )ارتد( عن دين 
األجداد، ودخل في الدين الديد، ولهذا حاول 
البداية أن يخفي إسالمه عن أمه  مصعب في 
وأهله، ولكن سنة الله ال حتابي أحدا، فكل من 
أسلم ينال نصيبه من االبتالء، ويتذوق مرارة 
مقاطعة األه��ل واألح��ب��اب، وق��د ن��ال حظه من 
ذكر  فقد  باملرصاد،  له  مكة  وكانت عيون  هذا، 
أن رسول  بلغه  ملا   � أن مصعبا  اب��ن سعد 
الله � يدعو إلى السالم في دار أرقم بن أبي 
األرقم دخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم 
إسالمه خوفا من أمه وقومه، فكان يختلف إلى 
رسول الله � سرا، فبصر به عثمان بن طلحة 
يصلي، فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه فلم 
يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض احلبشة في 
ال��ه��ج��رة األول����ى، ث��م رج��ع م��ع املسلمني حني 
يعني  ح��رج،   قد  احل��ال  متغير  فرجع  رجعوا 

غلظ، فكفت أمه عنه من العذل".
أنه ملا أسلم كتم  وفي الصابة البن حجر 
إسالمه خوفا من أمه وقومه، فعلمه عثمان بن 
طلحة، فأعلم أهله فأوثقوه، فلم يزل محبوسا 
إل��ى أن ه��رب م��ع م��ن هاجر إل��ى احلبشة، ثم 
رجع إلى مكة فهاجر إلى املدينة وشهد بدرا، 
فهذا  فاستشهد.  ال��ل��واء  ومعه  أح��دا  شهد  ثم 
مصعب  حتمله  عما  مصغرة  ص��ورة  يعطينا 
� في سبيل هذا الدين ونصرته، وما القاه 
من الشدائد واحملن والضغوط، يقول السهيلي 
أنعم  من  إسالمه  قبل  "كان  تعالى:  الله  رحمه 
أصابه  أسلم  فلما  وأع��ط��ره��م...  عيشا  قريش 
من الشدة ما غير لونه وأذه��ب حلمه ونهكت 
إليه  ينظر   � الله  رس��ول  ك��ان  جسمه، حتى 
وعليه فروة قد رفعها، فيبكي ملا كان يعرف من 
نعمته، وحلفت أمه حني أسلم وهاجر أال تأكل 
وال تشرب وال تستظل بظل حتى يرجع إليها، 
فكانت تقف للشمس حتى تسقط مغشيا عليها، 
وكان بنوها يحشون فاها بشجار -وهو عود-

فيصبون فيه احلساء لئال متوت.
فهذا غيض من فيض مما حتمله مصعب 
� في دين الله وابتغاء مرضاته. فرضي الله 
نهجهم  على  وجعلنا  وإخ��وان��ه،  مصعب  ع��ن 

سالكني، واحلمد لله رب العاملني.

عبد الصمد احسيسن

مصعب بن عمير � 
وسيرة داعية )1(
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5 خطبة منبرية

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

أيها املسلمون واملسلمات: 
بن  الرحمن  عبد  عن  الصحيحني  في  جاء 
َق��اَل: َقاَل َرُس��وُل اللِه �: �»َأاَل  أبي بكرة � 
ُئُكْم ِبَأْكَبِر اْلَكَباِئِر؟  ُئُكْم ِبَأْكَبِر اْلَكَباِئِر؟ َأاَل ُأَنبِّ ُأَنبِّ
ُقْلَنا: َبَلى يا َرُسوَل  ِبَأْكَبِر اْلَكَباِئِر؟«  ُئُكْم  ُأَنبِّ َأاَل 
اْلَواِلَدْيِن«،  َوُعُقوُق  ِباللِه،  »اإِلْش��َراُك  َقاَل:  اللِه. 
وِر،  ال��زُّ َوَق���ْوُل  »َأاَل  فقاَل:  َفَجَلَس  ِكًئا  ُمتَّ َوَك��اَن 
ُقْلَنا:  ى  حتَّ ُرَها  ُيَكرِّ َزاَل  َفَما  وِر«  ال��زُّ َوَش��َه��اَدُة 

َلْيَتُه َسَكت�.
هذا احلديث الشريف يبني خطر هذا الذنب 
العظيم الذي بادر النبي � أصحابه بالكالم 
ِبَأْكَبِر  ُئُكْم  ُأَنبِّ »َأاَل  فقال:  يسألوه  أن  قبل  عليه 
ُئُكْم  ُأَنبِّ َأاَل  اْلَكَباِئِر؟  ِبَأْكَبِر  ُئُكْم  ُأَنبِّ َأاَل  اْلَكَباِئِر؟ 
قول  يذكر  أن  أراد  وعندما  اْل��َك��َب��اِئ��ِر؟«،  ِبَأْكَبِر 
الزور جلس بعد أن كان متكئًا، وهذا دليل آخر 
على عظمة هذا األمر وخطره، ثم أخذ � يكرر: 
»َأال وقول الزور، أال وشهادة الزور« حتى قال 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليته سكت!.
الله سبحانه وتعالى بني عبادة  قرن  وقد 
�َفاْجَتِنُبوا  فقال:  ال��زور  ق��ول  وب��ني  األص��ن��ام 
ور�  الزُّ َق��ْوَل  َواْجَتِنُبوا  اأَلْوَث���اِن  ِم��َن  ْج��َس  ال��رِّ
ال��زور،  ق��ول  ه املؤمنني عن  30(، ون��زَّ )احل��ج: 
وجعل من أبرز صفاتهم االبتعاد عن قول الزور 
��ِذي��َن اَل َي��ْش��َه��ُدوَن  وش��ه��ادة ال���زور، فقال: �َوالَّ
وا ِكَراًما� )الفرقان:  ْغِو َمرُّ وا ِباللَّ وَر َوِإَذا َمرُّ الزُّ

.)72
الكبائر، وأعظم  أكبر  إال ألنه من  ذلك  وما 
اجلرائر، وأخطر الظواهر؛ ملا يترتب عليه من 
ونشر  احلقوق  وهدر  والظلم  والفجور  الكذب 
أمالك  انتزعت  فبسببه  والضغينة؛  البغضاء 
بغير حق، وُأِكَلت أموال ظلمًا، وانُتِهَبت حقوٌق 

بالباطل.
ك��م ب����ريء ب��س��ب��ب ش��ه��ادة ال����زور أصبح 

متهمًا! 
وكم من متهم بسبب شهادة الزور أصبح 

بريئًا! 
وك���م م��ن ق��ض��اي��ا ب��اط��ل��ة ودع�����اوى ك��اذب��ة 
ُأْلِبَسْت لباس الزور فأصبحت قضايا مصدقة! 
وكم من قضايا حقيقية أصبحت بشهادة 

الزور باطلة مكذبة! 
أودع  أو  حقه  ف��ي  ظلم  شخص  م��ن  وك��م 
السجن وهو بريء بسبب قول الزور وشهادة 

الزور!.
عباد الله: 

دخول  لشاهدها  ُب  ُتَسبِّ ال��زور  شهادة  إن 
وُتعني  واإلنصاف،  العدل  تطمس  ألنها  النار؛ 
ال��ن��اس،  ح��ق��وق  ��ُع  وُت��َض��يِّ ظلمه،  على  الظالم 
وتعطي  بعض،  حساب  على  بعضهم  وتظلم 
��ه، وت����زرع األح��ق��اد في  ُم��ْس��َت��ِح��قِّ احل���ق لغير 
أركانه،  ض  وتقوِّ باملجتمع،  وتعصف  القلوب، 
 :� النبي  يقول  واس��ت��ق��راره؛  أمنه  وت��زع��زع 
ولعل  إلي،  تختصمون  وإنكم  بشر،  أنا  »إمنا 
بعض  م��ن  بحجته  أحل���ن  ي��ك��ون  أن  بعضكم 
ف��أق��ض��ي ل��ه ع��ل��ى ن��ح��و م��ا أس��م��ع م��ن��ه، فمن 
قضيت له بحق أخيه فإمنا هي قطعة من النار؛ 

فليأخذها أو يذرها«.

املستطير،  والشر  اخلطير،  الذنب  هذا  إن 
م��وج��ود وم��ن��ت��ش��ر  -ل��أس��ف ال��ش��دي��د!- في 
أن��اس  ع��ن  سمعنا  ف��ك��م  مجتمعنا،  أوس����اط 
أب��واب  على  أو  معلومة  م��ق��اٍه  ف��ي  يجلسون 
احملاكم يبيعون ذممهم، ويعرضون شهادتهم، 
وال يستحون أن يقولوا �تريد شهادة� أو �تريد 
أحدًا يشهد معك�!  فيشهد معه في أمر لم يره 
ولم يعلم به مقابل ثمن بخس يحصل عليه، أو 
عوض دنيوي يأكله، أو ألجل صداقة أو قرابة 
أو عداوة للطرف الثاني، أو ألجل مجاملة أو 
محاباة أو خوف منه، وقد تكون سلفًا فيشهد 

له في قضيته على أن يشهد له في قضيته!.
يشهد أحدهم شهادة مزورة أو يجمع أقوااًل 
ملفقة أو يشي بوشايات كاذبة ال يخافون الله 
النبي  فيها وال يخشون عقابه عليها، وصدق 
وال  يخونون  قومًا  بعدكم  »إن  يقول:  إذ   ،�
ُيؤمتنون، ويشهدون والُ يستشهدون، وينذرون 

وال يوفون« )رواه البخاري ومسلم(.
لقد نسي هؤالء لقاء ربهم، وظلمة قبورهم، 
ونُسوا أن احلقائق قد تقلب في الدنيا؛ لكنها 
وفي  ثابتة،  البصير  العليم  السميع  الله  عند 
اآلخرة لن يحق فيها إال احلق، ولن يصح منها 
العاملني  رب  ميزان  في  فاحلق  الصحيح،  إال 
وأحكم احلاكمني  سبحانه وتعالى ال تنفع في 
احملامني،  فصاحة  وال  امل��زوري��ن،  شهادة  رده 
الله جل  يقول  املدلسني واملزورين،  تزوير  وال 
ِه  اللَّ َعَلى  َيْخَفى  ال  َب���اِرُزوَن  ُه��ْم  �َي��ْوَم  جالله: 
اِر   اْلَقهَّ اْلَواِحِد  ِه  ِللَّ اْلَيْوَم  امْلُْلُك  مِلََن  َشْيٌء  ِمْنُهْم 
ا َكَسَبْت ال ُظْلَم اْلَيْوَم  َزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَ اْلَيْوَم ُتْ
َساِب َوَأنِذْرُهْم َيْوَم اآلِزَفِة ِإِذ  َه َسِريُع احْلِ ِإنَّ اللَّ
ِمْن  نَي  امِلِ ِللظَّ َما  َكاِظِمنَي  َناِجِر  احْلَ َلَدى  اْلُقُلوُب 
َحِميٍم َوال َشِفيٍع ُيَطاُع َيْعَلُم َخاِئَنَة اأَلْعنُيِ َوَما 
ِذيَن  َوالَّ قِّ  ِباحْلَ َيْقِضي  ُه  َواللَّ ُدوُر  الصُّ ُتْخِفي 
َه ُهَو  َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ال َيْقُضوَن ِبَشْيٍء ِإنَّ اللَّ

ِميُع اْلَبِصيُر� )غافر: 16 - 20(. السَّ
آَمُنوا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  َأيُّ �َي��ا  سبحانه:  ويقول 
َعَلى  َوَل��وْ  ِه  ِللَّ ُشَهَداَء  ِباْلِقْسِط  اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا 
ا َأْو  َأنُفِسُكْم َأْو اْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبنَي ِإْن َيُكْن َغِنّيً
َأْن  اْلَهَوى  ِبُعوا  َتتَّ َفال  ِبِهَما  َأْوَل��ى  ُه  َفاللَّ َفِقيًرا 
َكاَن  َه  اللَّ َف��ِإنَّ  ُتْعِرُضوا  َأْو  َتْلُووا  َوِإْن  َتْعِدُلوا 
نفعني   .)135 )النساء:  َخِبيًرا�  َتْعَمُلوَن  ��ا  ِبَ

الله وإياكم بالقرآن العظيم...

 اخلطبة الثانية:
 احلمد لله الذي هدانا لهذا...

عباد الله: 
ال��زور  ش��ه��ادة  أن  ال��ن��اس  م��ن  كثير  يظن 
بعض  وعند  احملاكم  في  التي  على  مقتصرة 
القضاة، وهذا إمنا هو نوع من أنواع الزور، 
واحلقيقة أن الشاهد زورا واملشهود له زورا، 
م��ج��رم��ان غ��اي��ة اإلج�����رام، ف��ي أي م��ك��ان ك��ان، 
بدنيا  دينه  يبيع  ألنه  إجرامًا؛  أشد  والشاهد 
غيره، وأشد إجرامًا منهما القاضي أو احلاكم 
إذا كان يعلم أن شهادة الشاهد كاذبة كما هو 
حال بعض الشهود الذين يرابطون عند أبواب 
احملاكم فيترددون على القاضي مرارًا وتكرارًا 
مقابل  مختلفني  وألن��اس  مختلفة  قضايا  في 

ثمن بخس نتيجته سحت حرام.
التي  التوقيعات  تلك  ال���زور  أن���واع  وم��ن 
اإلدارات  بعض  في  املسؤولني  بعض  ُيوقعها 
ب��أن ف��الن��ًا مت انتدابه مل��دة ك��ذا وك���ذا، أو أنه 
مصاب برض كذا وكذا، أو أنه موجود ومداوم 
عندهم في اإلدارة، واألمر ليس كذلك، فهذا زور 

وتزوير من الطرفني، وأكل للمال بالباطل.
وم���ن ال����زور ت��ل��ك ال��ت��ق��اري��ر امل����زورة التي 
واملشرفون  وامل��دراء  املسؤولني  يرفعها بعض 

في أمور يعلمون علم اليقني أنها غير صحيحة 
األش��خ��اص  لبعض  تعطى  ال��ت��ي  ك��ال��ت��ق��اري��ر 
للحصول على إجازة من العمل، أو احلصول 
التقارير  أو  معينة،  جهة  م��ن  مساعدة  على 
ليس  َمن  ب��رِض  األطباء  بعض  يرفعها  التي 
بريض أصاًل، أو إعطاء الطالب تقريرًا مينُعه 
من الذهاب إلى املدرسة أو دخول االمتحان، أو 

غير ذلك من الزور والبهتان.
وم���ن ال�����زور م���ا ي��ف��ع��ل��ه ب��ع��ض أص��ح��اب 
مزيفة  لفواتير  كتابة  م��ن  التجارية  احمل��الت 
وغير حقيقية، أو إعطاء الزبون فاتورة بيضاء 
ببلغ  فواتير  كتابة  أو  يريد،  ما  فيها  ليكتب 
غير املبلغ الفعلي الذي استلمه صاحب احملل، 
كل ذلك من الزور واإلعانة على اإلثم والعدوان، 
�َوَت��َع��اَوُن��وا  ي��ق��ول:  وال��ل��ه سبحانه وت��ع��ال��ى 
ْث��ِم  اإْلِ َعَلى  َت��َع��اَوُن��وا  َواَل  ��ْق��َوى  َوال��تَّ اْل��ِب��رِّ  َعَلى 

َواْلُعْدَوان� )املائدة: 2(.
ومن شهادة الزور ما يفعله بعض الداللني 
بأوصاف  يصفونها  حيث  للسلع  وامل��روج��ني 
يعلمون أنها كذب وغير موجودة في السلعة، 
أو  فيها،  عيوبًا هي موجودة  عنها  ينفون  أو 
البضاعة  على  ق��د وض��ع  ف��الن��ًا  أن  ي��ش��ه��دون 
سعرًا أكثر من الذي وضعه من أجل أن يخدعوا 
خيانة،  وه��ذه  الثمن،  في  يزيد  حتى  املشتري 
وضياع لأمانة، وَمحق لبركة البيع والشراء.

ال��زور ما يفعله بعض املهندسني أو  ومن 
بعضهم  يشهد  حيث  املشاريع  على  املشرفني 
عليها  املتفق  والشروط  الصفات  حسب  أنها 
وهو  كذلك،  ليست  احلقيقة  في  وهي  قانونا، 
نتائج  عليه  ي��ت��رت��ب  زور  وه���ذا  ب��ذل��ك!  يعلم 

خطيرة على البالد والعباد.
امل��زورة  الشهادات  تلك  ال��زور  أعظم  وم��ن 
كالشهادات  لها،  أه��اًل  ليس  مل��ن  تعطى  التي 
التي تعطى ملن جنح بالغش، أو ملن لم يدرس 
أصاًل، وكذلك شهادات اخلبرة في مجال معني 

ملن ليس كذلك.
فالزور  املسلمون-  -أيها  ح��ال  كل  وعلى 
م����وج����ود وم���ن���ت���ش���ر ع���ل���ى ك���اف���ة األص���ع���دة 
واألمثلة  النماذج  من  ذك��ر  وم��ا  واملستويات، 
على شهادة  مقتصر  ال���زور  أن  ظ��ن  مل��ن  ك��اف 
الزور املعروفة في املرافق التي يتحاكم الناس 

إليها.
عباد الله:

اعلموا أنه إذا كان كل َمن أظهر الشهادة 
كتم  من  فكذلك  عظيمًا،  إثمًا  اقترف  قد  زورًا 
احلقيقة  بغير  وشهد  يعلمها،  وه��و  الشهادة 
ف��ق��د اق��ت��رف أي��ض��ًا ك��ب��ي��رة من  ال��ت��ي يعرفها 
�َواَل  وت��ع��ال��ى:  سبحانه  ال��ل��ه  ي��ق��ول  الكبائر، 
َقْلُبُه  آِث��ٌم  ُه  َفِإنَّ َيْكُتْمَها  َوَم��ْن  َهاَدَة  الشَّ َتْكُتُموا 
ا َتْعَمُلوَن َعِليٌم� )البقرة: 283(، ويقول:  ُه ِبَ َواللَّ
ِه َوَما  ْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اللَّ �َوَمْن َأْظَلُم مِمَّ

ا َتْعَمُلوَن� )البقرة: 140(. ُه ِبَغاِفٍل َعمَّ اللَّ
ويقول النبي � في احلديث الذي أخرجه 
»أال أخبركم بخير  اإلم��ام مسلم في صحيحه: 
الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن ُيسألها«. 
اللهم يا رحيم ارحمنا برحمتك، و يا ستار 
ضعفنا  ارح��م  اللهم  اجلميل،  بسترك  استرنا 
واج��ب��ر كسرنا. وت���اوز ع��ن زالت��ن��ا... ووف��ق 
حتبه  ملا  السادس  محمدا  البالد  عاهل  اللهم 

وترضاه...

شهادة الزور وخطورتها على 
الفرد واملجتمع

د. عبد اللطيف احميد

رقية جبريل لمحمد
 عليهما السالم

ذ. عبد الحميد
صدوق

وعن أبي سعيد اخلدري � أن جبريل 
� أتى النبي � فقال: يامحمد أشتكيت؟ 
كل  أرق��ي��ك، من  الله  »بسم  ق��ال:  »نعم«  ق��ال: 
شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عني حاسد 
الله يشفيك، بسم الله أرقيك« )رواه مسلم(.

عليهما  الكرمي حملمد  امللك  رقية جبريل 
السالم فيه إشارة إلى أن الذي يباشر الرقية 
مشعوذا  ال  صاحلا،  خّيرا  يكون  أن  ينبغي 
الله  ب��إذن  الشافية  الرقية  أن  وذل��ك  دج��اال، 
وت��ع��اوي��ذ  مبهمة،  ط��الس��ي��م  ليست  ت��ع��ال��ى 
من  رقية ودواء يستخرج  إنها  كال  محرمة، 
أنوار كتاب عظيم، وسنة نبي كرمي، وسبيل 
نفعها ال يتوقف على مجرد القراءة فحسب؛ 
بل البد للراقي من إشراقة قلبية ونفس زكية.
ق���ال األب����ي رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: معنى 
اش��ت��ك��ى: م��رض ال أن��ه أخ��ب��ر ب��ا يجد من 
� أو  ت��داوي��ه  ي��دل أن  اآلالم، واالس��ت��ق��راء 
أك��ث��ره��ا إمن��ا ه��و ب��ال��رق��ى ال ب���األدوي���ة، ألن 
األدوية إمنا تستعمل في األمراض التي من 

قبل فساد املزاج ومزاجه � خير األمزجة.
قوله: �من شر كل نفس� قال يحتمل أن 
يريد بها العني؛ ألن النفس تطلق على العني، 
بالعني،  يصيب  ك��ان  إذا  نفوس  رج��ل  يقال 
وي��ق��ال أص��اب��ت��ه ن��ف��س أي ع���ني، وال��ن��اف��س 

العائن.
النبي  كان  املالئكية  الرقية  هذه  وبثل 
� يرقي أصحابه وأهله، عن عائشة رضي 
بعض  ي��ع��ود  ك��ان   � النبي  أن  عنها  ال��ل��ه 
أهله ميسح بيده اليمنى ويقول: »اللهم رب 
الشافي  أنت  البأس، واش��ف،  أذه��ب  الناس 
سقما«  يغادر  ال  شفاء  شفائك،  إال  شفاء  ال 

)متفق عليه(.
وعن أنس � أنه قال لثابت رحمه الله، 
قال: بلى،  �؟  الله  أرقيك برقية رسول  �أال 
قال: اللهم رب الناس، مذهب اليأس، اشف 
أنت الشافي ال شافي إال أنت، شفاء ال يغادر 

سقما� )رواه البخاري(.
قوله: �أنت الشافي� قال ابن حجر رحمه 
الله  ج���واز تسية  منه  ي��ؤخ��ذ  ت��ع��ال��ى:  ال��ل��ه 

تعالى با ليس في القرآن بشرطني:
أحدهما له أصل في القرآن وهذا من ذاك، 

فإن في القرآن: �وإذا مرضت فهو يشفني�.
زال  إال  اليترك مرضا  ي��غ��ادر�  �ال  وك��ان: 
تعالى:  الله  رحمه  الطيبي  ق��ال  الله،  ب��إذن 
الله  �الشفاء الذي ال يغادر سقما هو شفاء 

تعالى�.
وع���ن س��ع��د ب��ن أب���ي وق���اص � ق��ال: 
اشف  »اللهم  فقال:   � الله  رس��ول  عادني 
الدالة  الدعاء  بوترية  تبركا  ثالثا«.  سعدًا 
اإلحلاح  يفيد  التكرار  و  الله  وحدانية  على 
في الطلب الذي ال يرد معه الدعاء، فإن الله 
داعيا  ببابه  وق��ف  من  ي��رد  أن  يسحيي   
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إن الله تعالى فطر الناس كما يريد، له اجلنة وله النار، وهو 
على كل شيء قدير، وال مانع ملا أعطى، وما منعه إال مبا قدر، إمنا 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ألنه سبحانه هو الفعال 
ملا يشاء، وكل شيء عنده مبقدار، ليس للعبد أن يعترض بقلبه أو 
بلسانه على ما شاء، ألن إميانه بالله يقتضي التسليم املطلق لله 

تعالى، الذي ال شريك له.
وليس معنى التسليم بالقضاء أن يترك اإلنسان العمل اتكاال 
على ما جرى به املقدور، فإن الغيب لله تعالى طواه عنا، واستأثر 
بعلمه سبحانه، فال يحيط العباد بشيء منه، إال مبا شاء الله، قال 
تعالى:  �عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى 
نعمل  أن  تعالى  الله  كلفنا  وقد   .)27  -  26 )اجل��ن:  من رسول� 

في الدنيا، ومي القيامة يسألنا عما كلفنا، وال يسألنا عما قضاه 
وطواه عنا، فعلينا أن نكون كالزارع يبذر البذور في األرض ويترك 
 : لله مآلها، إن شاء أنبتها، وإن شاء أماتها، وهذا معنى قوله
نشاء  لو  ال��زارع��ون  نحن  أم  تزرعونه  آنتم  ما حترثون  �أفرآيتم 
جلعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا ملغرمون بل نحن محرومون� 
بالعمل  األسباب  اتخاذ  أن  ن��درك  ذلك  ومن   .)70  -  66 )الواقعة: 
بواجب  الواجب  هذا  يقرن  أن  ينبغي  ولكن  املؤمن،  على  واج��ب 
آخر يتسدعيه إميانا بربه، وهو أن يشهد من وراء حجب الغيب 
عون الله تعالى وفضله وأثره فال يعتمد على عمله وعلمه وحده، 
الله  فضل  وجحد  وأنكر  الكثير  ماله  غ��ره  حني  بقارون  فيتشبه 
تعالى عليه ، وقال:  �إمنا أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله 
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا� 
)القصص: 78( فكانت عاقبته أن خسف الله به وبداره األرض؛ قال 
تعالى:  �فخسفنا به وبداره األرض فما كان له من فئة ينصرونه 

من دون الله وما كان من املنتصرين�  )القصص :81(.
قال بعض العارفني:  �إن الرضا عند أهل الرضا، أال يقول العبد 
هذا يوم شديد احلر، وهذا يوم شديد البرد، يجب على املؤمن أن 
يكون في دينه ذا عينني: فينظر بعني الشريعة إلى أوامر الله تعالى 
ونواهيه، فيأمتر مبا أمره الله، وينتهي مبا نهاه الله عنه، وينظر 
بعني احلقيقة إلى قضاء الله فيرضى بالواقع املقدور، ويسلم لربه 

فيما قضاه وحكم به.
له خير،  �: »عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله  الله  قال رسول 
ليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، 

وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له« )رواه مسلم(.
عن أنس بن مالك � قال: �خدمت رسول الله � عشر سنني، 
لم تركته، كان  لم فعلته، وال شيء تركته  قال لي لشيء فعلته  ما 
يقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن�. قال ابن القيم اجلوزية 
رحمه الله تعالى: �الرضا باب الله األعظم، ومن مأل قلبه من الرضا 

بالقدر، مأل الله صدره غنى وأمنا� )مدارج السالكني 2/174(.
قال الشافعي رحمه الله:

دع األيام تفعل ما تشاء / وطب نفسا إذا حكم القضاء
وال جتزع حلادثات الليالي / فما حلوادث الدنيا بقاء

إلى  تقربك  �أوصيك بخصال  له:  في وصيته  البنه  لقمان  قال 
به شيئا،  ال تشرك  الله  تعبد  األول��ى:  وتباعدك عن سخطه:  الله، 

والثانية: الرضا بقدر الله فيما أحببت وكرهت�.
 ،� األشعري  أب��ي موسى  إل��ى   � بن اخلطاب  عمر  كتب 
أما بعد: �فإن اخلير كله في الرضا، فإذا استطعت أن ترضى وإال 

فاصبر�.
الصبر  من  أشد  العافية  على  الصبر  �إن  يقولون:  والصوفية 
على البالء، ويقصدون بالصبر على العافية أال يستعمل املؤمن نعم 
الله تعالى عليه، من قوة بدن، أو جاه، أو نفوذ، أو كثرة مال، في 
متابعة هوى النفس، ومخالفة أوامر الله ونواهيه؛ ألن استعمال 
النعم في معصية الله تعالى، كفر بنعمة الله، والعبد مأمور بشكر 

الله، والشكر يقتضي أال يستعمل نعم الله في معاصيه�.
�ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 

أنت الوهاب� )آل عمران: 8(.

ن������ظ������م������ت  ك���ل���ي���ة 
ال���ش���ري���ع���ة اي�����ت م��ل��ول 
التابعة جلامعة ابن زهر 
ب���ش���راك���ة م���ع االئ���ت���الف 
ال��وط��ن��ي م��ن أج��ل اللغة 
أكادير  منسقية  العربية 

2016 ندوة  ل�29 مارس  املوافق   1437 األولى  19 جمادى  الثالثاء  يوم 
علمية في موضوع: اللغة العربية في خدمة العلوم الشرعية. 

الذكر  من  بينات  بآيات  الندوة  افتتحت  السوسي  املختار  ومب��درج 
كلية  عميد  نائب  السيد  سيرها  التي  االفتتاحية  اجللسة  وفي  احلكيم. 
الشريعة الدكتور إسماعيل شكري الذي رحب باحلضور ومنوها بحسن 
العربية  اللغة  ألج��ل  الوطني  لالئتالف  اكادير  تنسيقية  بني  التواصل 
تناول  املتميزة،  العلمية  الندوة  ه��ذه  إلجن��اح  الشريعة  وكلية  باملغرب 
الى  أشار  الذي  بالوي،  العزيز  عبد  الدكتور  الكلية  عميد  السيد  الكلمة 
أهمية مثل هذه امللتقيات في التكوين العلمي للطلبة والباحثني،  وفي 
سيرفع  مما  الكلية،  داخل  املختصة  العلمية  والفرق  املختبرات  تنشيط 
الرائدة  بعدها تناول الكلمة السيد  الكلية  املستوى العلمي داخل هذه 
بوعلي  ف��ؤاد  الدكتور  العربية  اللغة  أجل  من  الوطني  االئتالف  رئيس 
بهذه  كلمته  في  أكد   العلمي حيث  العرس  بهذا  عبر عن سعادته  الذي 
املناسبة على أن العربية قبل وبعد كونها أداة للتواصل فهي منظومة 
العربية  اللغة  حماية  مشروع  في  االنخراط  ض��رورة  على  أكد  كما  قيم، 
والذب عنها، مستعرضا مناذج من دول متقدمة اختارت لغاتها منطلقا 

لقطار نهضاتها. 
باللغة  العناية  التي خصصت ملظاهر  األولى  العلمية  وفي اجللسة 
العربية  اللغة  الدكتور فؤاد بوعلي في موضوع:  الكلمة  تناول  العربية 
بني النصوص الدستورية واملقتضيات الواقعية، والدكتور احلامتي في: 
علماء  عناية  في:  بزهار  عمر  والدكتور  العربية،  باللغة  األمازيغ  عناية 
العربية  اللغة  في:  فرحات  مصطفى  والدكتور  اللغوي،  بالدرس  سوس 
في متثالت الغربيني قبل عصر النهضة: قراءة في كتاب »جان فيرني«، 

املومني  عمر  واألس��ت��اذ 
ف���ي م����وض����وع: احل���رف 
العربي وأهميته في بناء 

الهوية الذاتية لألمة.
وف������������ي اجل����ل����س����ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي 
متحورت حول اللسان والقران  تناول الكلمة  الدكتور عبد املالك عويش 
في موضوع: تأمالت لبعض قضايا اللسان في القران، والدكتور إبراهيم 
ازوغ: جمالية اللسان في لغة القران  إبراهيم ازوغ، والدكتور مصطفى 
والدكتورة  احلديثة،  الغربية  الدراسات  في  القران  لغة  جمالية  أعسو 
ربيعة ديسكي في موضوع شبهات لغوية حول القران الكرمي في ميزان 

قواعد اللغة العربية.
أما اجللسة العلمية الثالثة: فتمحورت مشاركاتها حول أهمية اللسان 
في علوم العربية والشرعية: حيث تناول الدكتور احلاج احلفظاوي اللغة 
العربية والدرس األصولي، والدكتور الطيب البوهالي األخطاء اللغوية 
عند الطلبة وسبل معاجلتها، والدكتور احلسن الوثيق فقدان اإلحساس 

باخلطإ اللغوي: محاولة تشخيص وعالج.
وبعد هذه املشاركات العلمية القيمة أعقبتها أسئلة الطلبة وعموم 
احلاضرين تفضل العلماء الفضالء واألساتذة االجالء بأجوبتهم القيمة 

عنها.
و قبل اخلتام تقدم كل من السيد الدكتور عبد املالك عويش بكلمة 
الندوة  هذا  إجن��اح  أجل  من  بذلت  التي  باملجهودات  فيها  نوه  ختامية 
إبراهيم  األستاذ  بأكادير  االئتالف  منسقية  للسيد ممثل  الكلمة  ليناول 
وبكونها  الندوة  هذه  تنظيم  فيه  مت  الذي  بالسياق  ذكر  الذي  اوحميدا 
بها اجلميع  ينهض  ان  ينبغي  التي  كغيرها من احلاجات  ملحة  حاجة 
صونا للهوية الدينية و الوطنية من اخلصوم املهددة من داخلها مجددا 
بالوي  العزيز  عبد  الدكتور  عميدها  شخص  في  الكلية  إلدارة  الشكر 
ونائبه الدكتور إسماعيل شكري ولكل من ساهم في إجناحها على أنها 

بداية لدورات علمية أخرى بحول الله تعالى. 

ذ. أحمد حسني

الرضا بالقضاء والقدر

أكادير: ندوة علمية تتدارس:
اللغة العربية في خدمة العلوم الشرعية

أ. د. عبد الرحيم 
الرحموني

َناًرا  اْسَتْوَقَد  ��ِذي  اَلّ َكَمَثِل  �َمَثُلُهْم  تعالى:  الله  قال 
ِفي  َوَتَرَكُهْم  ِبُنوِرِهْم  ُه  الَلّ َذَهَب  َحْوَلُه  َما  َأَض��اَءْت  ا  َفَلَمّ

ُظُلَماٍت اَلّ ُيْبِصُروَن� )البقرة: 17(.
أع��داءه  سبحانه  �شبه  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال 
املنافقني بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم، وينتفعوا بها 
فلما أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم 
وما يضرهم، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى 
فأوقدوا  الطريق،  عن  ضلوا  سفر  كقوم  فهم  تائهني. 
الطريق، فلما أضاءت لهم فأبصروا  النار تضيء لهم 
الظلمات  األن��وار، وبقوا في  وعرفوا طفئت عنهم تلك 

ال يبصرون، قد سدت عليهم أبواب الهدى الثالث�...
ُه ِبُنوِرِهْم ولم يقل:  وقال سبحانه وتعالى: َذَهَب اللَّ
تلك  انقطاع سر  وه��و  بديع،  وفيه سر  ن��وره��م.  ذه��ب 
املعية اخلاصة التي هي للمؤمنني من الله تعالى، فإن 
اِبِرين� و �ِإنَّ  َه َمَع الصَّ الله تعالى مع املؤمنني، و�ِإنَّ اللَّ
ِذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن�. فذهاب الله  َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ َه َمَع الَّ اللَّ
بذلك النور هو انقطاع املعية التي خّص بها أولياءه، 

فقطعها بينه وبني املنافقني، فلم يبق عندهم بعد ذهاب 
َزْن  نورهم وال معهم، فليس لهم نصيب من قوله: �ال حَتْ

ي َسَيْهِديِن�. ، ِإنَّ َمِعي َربِّ َه َمَعنا� وال من �َكالَّ ِإنَّ اللَّ
يقل  ولم  ِبُنوِرِهْم�  ُه  اللَّ �َذَهَب  تعالى:  قوله  وتأمل 
إش��راق  فيها  النار  ف��إن  اآلي��ة.  أول  ليطابق  »بنارهم« 
وإح��راق. فذهب مبا فيها من اإلش��راق -وه��و النور- 

وأبقى عليهم ما فيها من اإلحراق، وهو النارية.
»بضوئهم«،  يقل  ولم  �بنورهم�  قال:  كيف  وتأمل 
هو  الضوء  ألن  َحْوَلُه�؛  ما  َأض���اَءْت  ا  �َفَلمَّ قوله:  مع 
الله بضوئهم ألوَه��َم  ق��ال: ذهب  فلو  النور.  زي��ادة في 
الذهاب بالزيادة فقط، دون األصل. فلما كاقال الشيخ 
املكي الناصري رحمه الله تعالى: وقول كتاب الله هنا 
واصبروا،  بالله  �استعينوا   :� موسى  لسان  على 
إن األرض لله يورثها من يشاء من عباده� اآلية، ميثل 
حقيقة دينية، وحقيقة كونية، وسنة إلهية، فالتضحية 
والصبر، كانا دائما وال يزاالن مفتاح الغلبة والنصر، 
واالستعانة بالله واالعتماد عليه بعد اتخاذ األسباب، 
هما الوسيلة الفعالة للنجاح والتغلب على الصعاب، 
واألرض ملك لله إمنا يعيرها خللقه لالرتفاع واالنتفاع، 
الذين  أول��ئ��ك  كرماء–  –أعزاء  فيها  يستخلف  وإمن��ا 
وأف��س��دوا  وظلموا  فسقوا  ف��إن  يفسقون،  وال  يتقون 
استبدل بهم قوما آخرين �والعاقبة للمتقني�ن النور 

أصَل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته.
ِبُنوِرِهْم�  ُه  اللَّ �َذَهَب  تعالى:  الله  قال  وتأمل كيف 
فإن  فجمعها.  ُظُلماٍت�  ِفي  �َوَتَرَكُهْم  قال:  ثم  فوحده، 
احلق واحد، وهو صراط الله املستقيم، الذي ال صراط 
يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله وحده ال شريك له 
مبا شرعه على لسان رسوله �، وال باألهواء والبدع، 
�، من  ب��ه رس��ول��ه  الله  وط��رق اخل��ارج��ني عما بعث 

لمسات بيانية
 في القرآن الكريم
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ان��ط��ل��ق��ت األس����رة اإلن��س��ان��ي��ة إل���ى ال��ح��ي��اة بخلق 
الله  َجعُل  وه��ذا  "ح���واء"،  وزوج��ه  "آدم"  األول  اإلنسان 
في  جاعل  �إني  سبحانه:  قال  حيث  واختياره  تعالى 
األرض خليفة� )البقرة: 29(، وكان خلق اإلنسان األول 
خلقا ابتدائيا غير متطور، فلم يتدرج كأبنائه في بطن 
�فإذا سويته  تعالى:  قال  فقد   خلق،  بعد  من  خلقا  أم 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين� )الحجر: 29( 
وللمنهج  صورته«،  على  آدم  الله  »خلق  الحديث:  وفي 
اإلسالمي ميزان عدل وقسط في النظر إلى أية قضية، 
ومن أهم هذه القضايا "اإلنسان"، الذي تعددت النظريات 
ووظيفته،  ومكانته  حقيقته  وب��ي��ان  عنه  الحديث  ف��ي 

ومصيره.

اإلن���س���ان ب��ي��ن ال��م��ن��ه��ج��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 
والتخبطات البشرية: 

ال وجه للمقارنة بين مقررات اإلسالم بشأن اإلنسان  
الخالق  مقررات  فاألولى هي  فيه،  البشر  وبين مقوالت 
العليم، فال يأتيها الباطل من بين يديها وال من خلفها: 
�أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير� )الملك: 14(، 
والقصور  الجهل  يحوطها  أرضية  م��ق��ررات  واألخ���رى 
الجهول  الظلوم   والظلم؛ ألنها ص��ادرة من  والتناقض 
في  اإلنسان  بشأن  اإلس��الم  مقررات  بين  وم��ن  ار.  الَكفَّ

المنهج اإلسالمي:

الله  مسئول: ووج��ه ذلك أن  مكلف   أنه   -  1
الخالق منحه منحة لم تعط لغيره من المخلوقات، أال 

مناط  ال��ذي هو  "العقل"  وه��ي 
المسئولية،  وسر  التكليف 
وه�����ذا ال��م��ع��ل��م اإلس���الم���ي 
ي����ؤس����س ث����الث����ة م��ع��ان��ي 
رئ��ي��س��ة، أول���ه���ا: ال��ج��دي��ة 

واالهتمام.
أح��د  ال  أن  وث��ان��ي��ه��ا: 
وال  غ����ي����ره،  وزر  ي��ت��ح��م��ل 
عنه،  وزره  غ��ي��ره  يتحمل 
�كل امرئ بما كسب رهين� 

)الطور: 24(.
الدائم  السعي  وثالثها: 

نحو الكمال.
يمنح  األول  وال��م��ع��ن��ى 

الحياة قوة وإنتاجية وينفي عنها العبثية والالمباالة.
والتكفير  الخطيئة  فكرة  يدحض  الثاني  والمعنى 
يزعمون  حيث  النصارى،  عقيدة  أرك��ان  أحد  هي  التي 
إلى  آدم  من  العصور  عبر  وانتقالها   الخطيئة  وراث��ة 
ذريته، إلى أن جاء المسيح � فقدم نفسه فداء تكفيرا 

عن هذه الخطيئة وسائر خطايا النصارى. 
والمعنى الثالث: يدفع اإلنسان إلى السعي في طلب 
معاني  ليحقق  بصيرة  على  يكون  كي  والسؤال؛  العلم 

الكمال اإلنساني.
المسائل،  م��ن  جملة  ت��أت��ي  التكليف  مسألة  وف��ي 
بعد  إال  تكليف  وال  يطاق،  بما  إال  لإلنسان  تكليف  فال 
من  موقفه  على  وبناء  تعلمه،  الوسع  في  بما  أو  العلم 
التكليف يمدح أو يذم، ويؤجر أو يأثم، وينعم أو يعذب، 
ومعنى،  غاية  لحياته  يجعل  الوصف  بهذا  والتكليف 
عن  عبارة  التكليف  أن  ذلك  ووظيفة،  رسالة  ولوجوده 
أوامر ونواهي ينشغل المرء بها طيلة حياته منذ البلوغ 

إلى الممات، فال يعرف  الفراغ والعبث.

م��زودا  اإلن��س��ان  ك��ان  لما  مستخلف:  أن��ه   -  2
التي  وال���ف���ؤاد(  وال��ب��ص��ر  )ال��س��م��ع  اإلدراك  ب��وس��ائ��ل 
وهذا  لالستخالف،  أهال  كان  المخلوقات،  أكرم  جعلته 
االستخالف  يجعله في منزلة وسط بين السيادة العليا 
وبين  وح���ده،  بها  تعالى  الله  استأثر  التي  العظمى 

العاجزة  الكائنات  "مرتبة  هي  التي  الدنيا  العبودية 
المسخرة لقانون الطبيعة، والتي ليس لها من الحرية 
على  السيادة  فيها  تجتمع  التي  المنزلة"  "هذه  نصيب 
الكون، والعبودية لخالق هذا الكون )نظرات في اإلسالم 
كونه  ينفي   اإلس��الم��ي  المعلم  وه��ذا   ،)45-44 دراز: 
مخلوقا على هامش الحياة، أو كالريشة في مهب الريح 
كما تزعم الجبرية، وليس إلها كما تروج بعض المذاهب 

األرضية.

من  واالختيار  الجبر  ومسألة  مختار:  أنه   -  3
فرقا،  األم��ة  بسببها  انقسمت  التي  الكبرى  المسائل 
والذي تشهد له النصوص أن الله تعالى منح اإلنسان 
المسئولية  عليها  ت��ت��رت��ب  وح��ري��ة،  اخ��ت��ي��ار  م��س��اح��ة 
بداخل  فليس  اختياره  تحت  يدخل  ال  وم��ا  وال��ج��زاء، 
في نطاق السؤال وال الجزاء، واالختيار شعور داخلي 
له اختيارات  أن  اإلنسان في نفسه ويدرك معه  يلمسه 
التي  الكالمية  التفاصيل  في  للدخول  داع��ي  وال  شتى، 
القول  بين  فالتوسط  مخيفا،  تشقيقا  المسألة  شققت 

بالجبر المطلق، واالختيار المطلق هو منهج اإلسالم.

ال��ك��رام��ة  م��ع��ان��ي  وق���د تجلت  م:  م���ك���رَّ أن���ه   -  4
والتكريم في أن  الله تعالى خلقه بيده، ونفخ فيه من 
روحه، وأسجد له مالئكته، وأرسل الكتب وبعث الرسل، 
وتكريمه  األرض،  في  وما  السماوات  في  ما  له  وسخر 
أو  دم  أو  مال  في  عليه  االعتداء  أو  يقتضي عدم ظلمه 
عرض، حتى لو كان مخالفا في العقيدة، فالمساواة إذا 
حق أصيل لإلنسان، وليس كما تصور فالسفة الغرب. 
القانون  تطبيق   باستحالة  ميل"  "استيورات  يقل  ألم 
على  "لوريمير"  يحدد  لم  أو  الهمجية؟  الشعوب  على 
ث��الث��ا  م��ن��اط��ق  األرض  وج���ه 
ت��خ��ض��ع ك��ل م��ن��ه��ا ل��ق��ان��ون 
المتمدن  "فالعالم  مختلف 
نظره  ف��ي  يتمتع  أن  يجب 
كاملة،  س��ي��اس��ي��ة  ب��ح��ق��وق 
المتمدن  ن��ص��ف  وال��ع��ال��م 
بحقوق  يتمتع  أن  ي��ك��ف��ي 
بينما  ج��زئ��ي��ة،  س��ي��اس��ي��ة 
المتحضرة  غير  الشعوب 
عرفية  حقوق  إال  لها  ليس 
قانونيا،  إل��زام��ا  تحمل  ال 
وجاء ميثاق "عصبة األمم" 
بعد الحرب العالمية األولى 
الثالثي  التقسيم  ه��ذا  فأقر 
 .)95 ف��ي اإلس���الم:  )ن��ظ��رات  ال��ق��ان��ون".  وأكسبه سلطة 
العالمي  العبث  لهذا  العملي  بالتطبيق  يشهد  والواقع 

باإلنسان.

م��ح��ور  وأن����ه  م��رك��ب��ة  ح��ق��ي��ق��ة  أن����ه   -  5
ال��ص��اح واإلص�����اح، أو ال��ف��س��اد واإلف��س��اد: 
وخلق،  وغ��ري��زة  وروح،  م��ادة  بين  م��زدوج��ة  فحقيقته 
له  مركب  فهو  رجيما،  شيطانا  وال  مقربا،  ملكا  فليس 
أحيانا  المادية،  يحلق  الروحية، واحتياجاته  أشواقه 
في عالم الروحانيات والمثل والهداية، ويتنزل أحيانا 
غرائزه  يقطع  ال  بأن  المادة واألرض، وكماله  عالم  إلى 
وال يحاربها، وإنما كماله  أن يتحكم في رغباته ويضبط 
ميوله وال يشبعها إال في حالل، وهو في هذا الكون إما 
أن يحمل قلبا نقيا وعقال ذكيا، فيهتدي بهما إلى سبيل 
بما  الكون  إصالح  في  ويسعى  نفسه  فيصلح  الرشاد، 
يحمله من رسالة الهداية؛ وإما أن ينتكس فيكون فاسدا 
مفسدا، وهذه المساحة الفكرية في بيان طبيعة اإلنسان 
أحيانا،  بالرهبة  طبيعته  فحاربوا  البشر   فيها  تخبط 

وأطلقوا لمعاني البهيمية العنان أحيانا أخرى.
يلقى  مصير  إل���ى  اإلن��س��ان  ينتهي  ال��ن��ه��اي��ة  وف���ي 
في  وفريق  الجنة  في  "فريق  وعمله،  رحلته  نتيجة  فيه 

السعير" )الشورى :7(.

في  الجماعة  ص��الة  أقيمت  إذا 
المسجد، فال يجوز ألحد أن يشرع 
في صالة أخرى غيرها، سواء كانت 
فرضا أو نفال، لما جاء في الصحيح 
 � النبي  � عن  أبي هريرة  عن 
أقيمت الصالة فال صالة  »إذا  قال: 
إال المكتوبة« )صحيح مسلم 710(.

ح��ك��م م��ن أق��ي��م��ت ع��ل��ي��ه ص��الة 
الجماعة وهو يصلي:

من أقيمت عليه صالة الجماعة 
وهو يصلي في المسجد، أو رحبته، 
صالته  يقطع  أن  عليه  يتعين  فإنه 
التي هو فيها، ويصلي الفريضة مع 
القطع ال يسوغ  لكن هذا  الجماعة؛ 
تفوته  أن  خ��ش��ي  إذا  إال  أب����دا  ل��ه 
الجماعة، سواء  مع  األول��ى  الركعة 
فرضا  يصليها  التي  الصالة  كانت 
ركعة  ف��وات  لم يخش  فإن  نفال،  أو 

من صالة الجماعة أتم الصالة التي 
فرضا  كانت  سواء  وجوبا  ابتدأها 
فواضح  فرضا  كانت  ف��إن  نفال،  أو 
النافلة  أم���ا  ل��ه��ا،  قطعه  ع���دم  ع��ل��ة 
تصير  فيها  الشروع  بمجرد  فألنه 
له  ي��س��وغ  ف��ال  عليه  عينية  واج��ب��ة 
المتقدم؛  بالشرط  إال  أب��دا  قطعها 
ف��وات ركعة من صالة  وه��و خشية 

الجماعة.
ال��ن��ف��ل إذا  وم��ع��ل��وم أن ص���الة 
ابتدأها اإلنسان صارت واجبة في 
حقه.. وال تبقى لها صبغة التطوع..
ق������ال ال������ّزق������اق ف����ي ال��م��ن��ه��ج 

المنتخب:
في طوِع حٍج وصالٍة وصياْم

طواِف قادٍم عكوٍف وائتماْم
وعمرٍة إذ لزمت َمـْن َشَرعــا

وفي ائتمـــام نظٌر قد ُسِمعا
وقال بعضهم:

صالٌة وصوٌم ثم حٌج وعمرٌة
يليها طواٌف واعتكاٌف وائتماُم

يِعيُدهم َمْن كان للقطع عامدا
لَِعْوِدِهْم َفْرًضا عليه وِإلَْزاْم

ف��ك��ث��ي��را م���ا ن��ج��د م���ع األس���ف 
قطعوا  قد  المصلين  بعض  الشديد 
ولم  النفل  األكبر من صالة  الشوط 
يبق لهم سوى هنيهة على إتمامها، 
الصالة  إق��ام��ة  يسمع  م��ا  وبمجرد 
ُم تلك الصالة؛  يبادر بالخروج، وُيَيتِّ

ْه  فلُيَتَنبَّ تسليم  بدون  يخرج  قد  بل 
إلى ذلك!!!

اللهم إال أن يكون ما يصليه هو 
عين الصالة التي تصليها الجماعة، 
كأن أقيمت صالة الظهر مثال وهو 
في صالة الظهر، ففي ذلك تفصيل، 

بيانه:

المصلي  اف��ت��ت��ح  إذا  أوال: 
منها  أن يصلي  وقبل  الظهر  صالة 
الظهر  لصالة  الجماعة  ق��ام  ركعة، 
فعليه أن يقطع صالته، ويصلي مع 
الجماعة، فإن صلى منها ركعة، فإنه 
نافلة  لتكون  أخ��رى  إليها  يضيف 
ويسلم، فإن صلى منها ثالث ركعات 
أكملها ظهرا، وأعادها مع الجماعة، 
رباعية  الحكم في كل صالة  وكذلك 

أخرى.

المصلي  افتتح  وإذا  ثانيا: 
صالة المغرب، فقام الجماعة لصالة 
المغرب قبل أن يكمل منها ركعتين 
فعليه أن يقطع صالته، ويصلي مع 
الجماعة فإن أكمل ركعتين فإنه يتم 
وال  المسجد،  من  ويخرج  الثالثة، 
المغرب  ألن  الجماعة،  مع  يعيدها 
ال تعاد. قال سيدي عبد الواحد ابن 

عاشر:
وندبت إعادة الفذ بها

ال مغربا كذا عشا موترها

المصلي  افتتح  وإذا  ثالثا: 
صالة الصبح، وقبل أن يصلي منها 
الصبح  لصالة  الجماعة  قام  ركعة، 
ف��إن��ه ي��ق��ط��ع ص��الت��ه وي��ص��ل��ي مع 
الجماعة، فإن صلى منها ركعة، زاد 
ركعة أخرى وجعلها نافلة، ثم صلى 
الصبح مع الجماعة، فإن صلى منها 
ركعتين أتمهما صبحا، وأعادها مع 
والشرح  )المدونة88/1  الجماعة، 
الكبير على مختصر خليل 324/1(.
محمد  سيدنا  على  الله  وصلى 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

اإلنسان 
بني املنهجية اإلسالمية والتصورات الوضعية

إذا أقيمت الصاة 
فا صاة إال املكتوبة

د. أحمد زايد

ال وج���ه ل��ل��م��ق��ارن��ة ب��ي��ن م��ق��ررات 
اإلسام بشأن اإلنسان  وبين مقوالت 

ال��ب��ش��ر ف���ي���ه، ف����األول����ى ه���ي م���ق���ررات 
من  الباطل  يأتيها  فا  العليم،  الخالق 
بين يديها وال من خلفها: �أال يعلم من 
)الملك:  الخبير�  اللطيف  وه��و  خلق 
14(، واألخرى مقررات أرضية يحوطها 
والظلم؛  وال��ت��ن��اق��ض  وال��ق��ص��ور  الجهل 
ار ألنها صادرة من الظلوم  الجهول الَكفَّ

زكرياء غازيوي
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العالمة  الدكتور  مصطفى  بنحمزة  يقدم :
 مقترحا  إلصالح  الـمنظومة  التعليمية  بالـمغرب

أحدث بالغ الديوان امللكي الذي أصدر فيه 
إلى وزير  السادس تعليماته  امللك محمد  جاللة 
وال��ش��ؤون  األوق����اف  ووزي���ر  والتعليم  التربية 
التربية  ب��رام��ج  مراجعة  ب��ض��رورة  اإلس��الم��ي��ة، 
العمومية  املغربية  باملدرسة  ومقرراتها  الدينية 
وبالتعليم اخلاص ومبؤسسات التعليم العتيق، 
على  للتربية  أك��ب��ر  أه��م��ي��ة  إع��ط��اء  اجت���اه  ف��ي 
املذهب  صلبها  وفي  السمحة،  اإلسالمية  القيم 
السني املالكي الداعي إلى الوسطية واالعتدال، 
وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات 

واحلضارات اإلنسانية، تفاعالت وانتظارات.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ق���دم ال��ع��الم��ة ال��دك��ت��ور 
مصطفى بنحمزة بحثا أكادمييا وسمه بعنوان: 

"رؤية في التعليم الديني باملدرسة املغربية".
وقد ركز األستاذ في هذا البحث أول ما ركز 
على كون قضية إصالح التعليم الديني هي األجدر 
بأي إصالح قبل كل شيء، قال: "وإذا كان هناك 
من قضية هي في حاجة إلى املقاربة اجلادة التي 
ميكن أن يقدمها اخلبراء والعارفون، فإن قضية 
إصالح التعليم الديني تأتي في طليعة القضايا 
ذات األولوية، واملطلوب أن يقدم من يتحدث في 
بأدلته  الدينية تصورا مسنودا  التربية  إصالح 

من الواقع ليسهل االتفاق وااللتقاء عليه".
إسهاما  ه��ذا  بحثه  ق��دم  املنظور  ه��ذا  وم��ن 
منه في هذا اإلصالح، قال حفظه الله: "وفي هذا 
اإلطار فإني أقدم إسهاما يتناول قضايا محددة 
أض��ع��ه��ا ب��ن ي���دي ك��ل م��ن يشغله أم���ر إص��الح 
في  فعال  منخرط  هو  من  وك��ل  الديني،  التعليم 
املكلفة  اللجن  أعضاء  من  اإلصالحية  العملية 
بها، على أساس أنها ال تعدو أن تكون مساعدة 
في  واض��ع��ا  اإلص���الح،  ع��ن  تصور  تكوين  على 
هي  الدينية  التربية  إصالح  قضية  أن  االعتبار 
إم��ارة  اختصاص  م��ن  الدستورية  الوجهة  م��ن 
الرسمي  احلسم  أمر  إليها  يعود  التي  املؤمنن 
التعليم  الديني، ومن ضمنها  في قضايا الشأن 
الديني حسبما تنص عليه الفقرة 5 من الفصل 

41 من الباب الثالث من دستور 2011".
أولئك  على  ردا  أيضا  ه��ذا  بحثه  ج��اء  وق��د 
ال���ذي���ن رأوا ف���ي ه���ذا ال���ب���الغ ف��رص��ة م��وات��ي��ة 
لتدريس  الزمني  املدى  من  بالتقليص  للمطالبة 
املادة الدينية، أو بحذف عناوين معينة وإحالل 
استبعاد  إلى  االنتهاء  أو  بدلها،  أخرى  عناوين 
أمكن  لو  الدراسي  البرنامج  من  الدينية  امل��ادة 
املادة  برامج  ه��ؤالء هو حتميلهم  وذريعة  ذل��ك. 

الدينية مسؤولية نشوء التطرف واإلرهاب. 
وإليضاح الصورة وكشف االلتباسات التي 
حملتها بعض املقترحات املتعجلة كما أسماها، 

فإنه ناقش قضيتن هما:

الرتبية  مسؤولية  قضية  األوىل 
الدينية عن العنف واإلرهاب:

في هذه القضية أوضح أن التربية الدينية 
ال عالقة لها بتاتا بالعنف واإلرهاب، وإمنا هو 
ادعاء عار عن الدليل والبرهان، وكل ادعاء عار 
الدليل يعتبر الغيا، وكل ذلك ناجت عن عدم  عن 

حت��ق��ي��ق م��ف��ه��وم ال��ع��ن��ف واإلره�����اب، 
ف��ال ت��ع��دو أن ت��ك��ون ه���ذه االدع����اءات 
ادع��اءات غير موضوعية، على عكس 
ب��ع��ض ال��غ��رب��ي��ن ال��ذي��ن ك��ان��وا أكثر 
إن��ص��اف��ا وص���رح���وا ب����أن امل��س��ل��م��ن 
من  إيجابيا  الدوام مكونا  كانوا على 
مكونات املجتمعات الغربية، فال ميكن 
ال  محدودة  فئة  أثر  املسلمن  حتميل 
أن  كما  عددية،  نسبة  أي  تشكل  تكاد 
أن ما يحصل من  أكدت  اإلحصائيات 
العنف واإلره���اب من جهات  ح��وادث 
العالم قد مت على أيدي غير مسلمن، 
%98  من  وبنسب عالية وصلت إلى 
جرائم اإلرهاب في أوروبا و94 % من 
جرائم اإلرهاب في أمريكا قد قام بها 
ديلي  ذلك  ليسوا مسلمن، كما ذكرت  أشخاص 

بوست.
وه����ك����ذا أع���ط���ى األس����ت����اذ م��ج��م��وع��ة م��ن 
اإلحصائيات التي تؤكد أن اإلرهاب ال وطن له. 
اإلره��اب ليس  أن  "إن احلقيقة اجللية هي  قال: 
له حدود وليس له عامل واحد ينتجه، لكن أهم 
عوامله هو تشرب الذهنيات واقتناعها مبنطق 
العنف والقسوة، هذا العنف الذي ميجد ويرسخ 

ح��ي��ن��م��ا مينح  اج��ت��م��اع��ي��ا 
الذين ميارسونه جوائز، 
ألعاب  ف��ي  ن��راه  مثلما 
امل����ص����ارع����ة، وأل���ع���اب 
امل���الك���م���ة، وم��ص��ارع��ة 
ال��ث��ي��ران وغ��ي��ره��ا من 

األلعاب العنيفة"
وأم�������ا م����ا ي��ح��دث 
البالد  من اإلره��اب في 
اإلس���الم���ي���ة ف���ق���د ق���ال 
للبالد  "وبالنسبة  عنه: 
اإلسالمية فإن اإلرهاب 

ق���د ح���دث ف��ي��ه��ا ب��ع��د أن 
س��ح��ب ع��ن��ه��ا غ���ط���اء ال��ع��ل��م 

مؤسساته،  وعطلت  مواقعه  وأفرغت  الشرعي، 
فهيأ ذلك طبيعيا لنشوء فكر ال ينضبط بضوابط 
تقبل  ال  الطبيعة  أن  قاعدة  الشرعي، على  العلم 

الفراغ"، وقد أعطى أمثلة كثيرة على ذلك. 

الثانية قضية إلغاء عناوين معينة 
من املقررات الدراسية:

ف���ي ه����ذه ال��ق��ض��ي��ة ح�����اول ن��ق��ض م��ق��ت��رح 
استبعاد مواضيع معينة من املقررات الدراسية 
أو التصرف في مضمونها، مؤكدا أن من اقترح 
هذا املقترح بعيد كل البعد عن املعرفة الشرعية، 
وال يعرف كيف تؤسس وتعتمد فيها احلقائق. 
مقترح  فهو  املقترحات  بهذه  شبيه  اقتراح  فكل 
غير جدي؛ ألن الناس ال تستقي تدينها من املقرر 
الدراسي فقط؛ وإمنا يأخذونه من مظانه الفقهية 
ال��ت��ي ام��ت��زج��ت ب��ال��ذه��ن��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ك��م��ا ق��ال. 
ليخلص في هذه النقطة بالذات إلى أن: "اخلطر 
على األمة ال يأتيها أبدا من معرفتها بدينها، وال 
من إدراكها للمادة الدينية احملررة، وإمنا يأتيها 
وحينذاك  عليها،  التشويش  أو  بها  اجلهل  من 

يكثر أصحاب الرؤى والنظريات اخلاطئة". 
بعد هذا التوضيح أعطى الدكتور مصطفى 
من  وذل���ك  اإلص���الح  ه��ذا  ف��ي  مقترحه  بنحمزة 

خالل:
ال��ت��ع��ل��ي��م  إص�������اح  ب����رن����ام����ج  أوال: 

العمومي واخلاص:
أكد حفظه الله تعالى في هذا احملور أن بالغ 
املؤمنن  إم��ارة  إرادة  عن  املعبر  امللكي  الديوان 
ق��د تضمن  ال��دي��ن��ي  التعليم  ورؤي��ت��ه��ا إلص���الح 
يجب  وح���دودا  معالم  تعتبر  أن  يجب  م��ح��اور 
واملتعن  مقترح،  إص��الح  أي  عنها  يحيد  ال  أن 

وتفريغها  وأجرأتها  املضامن  تلك  حتليل  هو 
وهاته  للتنفيذ،  قابلة  تربوية  م��ج��زوءات  ف��ي 
يقوم  وم��رت��ك��زات  معالم  متثل  ال��ت��ي  املضامن 

عليها اإلصالح هي: 
للقيم  أكبر  أهمية  إعطاء   -  1
اإلسالمية السمحة، وتنزيلها ضمن عناوين 
امل��رت��ك��ز درس ثالثة  ه���ذا  دراس���ي���ة. ومل��ع��اجل��ة 

عناصر: 
املنظومة  ف��ي  وسمتها  ال��ق��ي��م  م��ف��ه��وم   - أ 
ال��ت��رب��وي��ة اإلس��الم��ي��ة. وه���ذه ال��ق��ي��م ه��ي التي 
استمدت من نصوص الكتاب والسنة باعتبارهما 
استمدت  مثلما  اإلس��الم،  في  االستقاء  مصدري 
منهما العقيدة والرؤية الوجودية للكون، وباقي 

أحكام الشريعة.
ب - اس��ت��ع��راض ج��م��ل��ة م���ن ال��ق��ي��م ال��ت��ي 
منها:  املجتمعي.  الواقع  بحكم  أولوية  تكتسي 
من  ن��وع��ا  بها  التمسك  ليكون  ال��ع��ب��ادة  )قيمة 
والدفاع  للوطن  االنتماء  قيمة  املتوازن،  التدين 
عن مصاحله، قيمة االنتماء لألمة اإلسالمية في 
مزاوجة بينها وبن قيمة االنتماء للوطن، قيمة 
وعدم  لها  واالنضباط  اجلماعة  في  االنصهار 
اإلنسان.... حقوق  احترام  قيمة  عنها،  الشذوذ 

إلخ(.
معنى  تشخيص   - ج 
الشريعة  في  السماحة 
اإلسالمية كما نظر لها 
وهي  الشريعة.  علماء 
الله-  حفظه  ق��ال  -كما 
ت���رك ال��غ��ل��و وال��ت��ش��دد 
وال��ت��ن��ط��ع ف���ي ال��دي��ن. 
مجموعة  ع��ل��ى  وع���رج 
من األبواب التي تتمثل 
والتي  السماحة  فيها 
وعلى  ت��درس  أن  يجب 
رأس���ه���ا: ب����اب ال��ي��س��ر 
ورفع احلرج في الشريعة.
المذهب  إل��ى  االس��ت��ن��اد   -  2
هي:  جوانبه  من  ثالثة  في  المالكي 
سنيته ووسطيته واعتداله، وإبراز كل األبواب 

التي متثل هذه اجلوانب.
3 - إبراز قيم اإلسالم في التسامح 
والثقافات  احلضارات  مختلف  مع  والتعايش 
اإلنسانية. وحتقيق هذا املبتغى يتطلب جتلية 
امل���وق���ف اإلس���الم���ي احل��ق��ي��ق��ي م���ن امل��خ��ال��ف��ن، 
كتوضيح  الصلة  ذات  القضايا  ب��دراس��ة  وذل��ك 
م��وق��ف ال���ق���رآن ال��ك��رمي م��ن قضية االخ��ت��الف، 
الدينية،  شعائرهم  ممارسة  في  اآلخرين  وحق 
وصيانة معابدهم ومتكينهم من إحياء أعيادهم 
ومناسباتهم وعدم مضايقتهم فيها وما إلى ذلك.
ثانيا: إصاح برامج التعليم العتيق.
في هذه النقطة أوضح األهمية القصوى التي 
يكتسيها االشتغال على إصالح برامج التعليم 
برامج  إصالح  على  االشتغال  "إن  قال:  العتيق 
واجلدوى  األهمية  من  يكتسي  العتيق  التعليم 
األبعاد  كل  عليه  القائمون  يستحضر  ما  بقدر 
التي  واالجتماعية  واملعرفية  الدينية  والغايات 
مقترحه  ذلك  بعد  ليقدم  األم��ة".  لفائدة  يحققها 
لهذا اإلصالح. قال: "وسيرا على نهج اإلصالح 
وال��ت��ط��وي��ر، ف��إن��ه مي��ك��ن ت��س��ج��ي��ل م��الح��ظ��ات 
ومقترحات أرى أنه يتعن أخذها بعن االعتبار، 
والتأسيس عليها وأجرأتها ضمن برنامج قادم 
للتعليم العتيق يتحقق به إنصاف هذا التعليم 
ومتكينه من االرتقاء والتطور، ومساعدته على 

أن يؤدي أداء جيدا يناسب رسالته وأهميته".
وأول خ��ط��ورة أش����ار إل��ي��ه��ا ه��ي ض���رورة 
االتفاق على حتديد األهداف واملقاصد املتوخاة 
وضبطها  العتيق  بالتعليم  الطالب  تكوين  من 

برنامج  يتم وضع  وعلى ضوئها  ضبطا جيدا، 
تكوين  ف��ي  تتلخص  أه����داف  وه���ي  ل��إص��الح، 
شخص ترى فيه األمة أنه من أهل العلم، وتثق 

مبعرفته وتأمتنه على تدينها.
األعن  أمام  النبيلة  الغايات  هذه  وضع  إن 
دراس��ي  برنامج  وض��ع  يتطلب  واستحضارها 

قوامه:
1 - حفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي ب��رواي��ة ورش عن 
نافع، ألن ذلك هو املؤهل األساس للحضور في 
احلياة الدينية بتولي مهمات اإلمامة خصوصا 

والتدريس واإلفتاء.
التي  الشرعية  امل��ع��ارف  بكل  االهتمام   -  2
االشتغال  الكرمي  القرآن  بعد  رأسها  على  يأتي 

باحلديث النبوي رواية ودراية.
على شيوخ  القدمية  النصوص  ق��راءة   -  3
العلم، وعدم االقتصار على األخذ من امللخصات 
جهة  من  كانت  إن  بلغات  كتبت  التي  واملراجع 
التراث  لغة  الطالب عن  أنها تفصل  إال  ميسرة، 

العلمي.
4 - وصل خريجي التعليم العتيق بالثقافة 
ليتسنى  احل��دي��ث  ال��ع��امل��ي  وبالفكر  امل��ع��اص��رة 
تطويره  في  وليسهموا  واستيعابه،  متثله  لهم 

وترشيده.
5 - تقوية حضور املواد األدبية في البرنامج 
قدرة  الطالب  تكسب  بأن  كفيلة  وهي  الدراسي 

على اإلبانة والتعبير عن آرائه والدفاع عنها.
6 - متكن الطالب من استعمال لغة عربية 
حديثة جتعله قادرا على التواصل مع التيارات 

احلديثة في املجتمع.
7 - متكن التلميذ من اللغات األجنبية إلى 
درجة احملاضرة والتأليف بها؛ ألن إتقانه لهذه 
اللغة يفتح أمامه آفاق التعامل مع العالم وإبالغ 

رسالة اإلسالم إلى الناس.
ومن مستلزمات بلوغ هذه األهداف ضرورة 
املزاوجة بن مطلبن ال بد من األخذ بهما معا 

وهما:
التربوية  املنظومة  وح��دة  على  احلفاظ   - أ 

املغربية باعتبارها كيانا متجانسا ومتكامال.
التعليم  بخصوصيات  أيضا  اإلق���رار   - ب 
األهداف  بلوغ  أجل  من  منه  ينتظر  العتيق مبا 
ص��ورا  التعليم  ه��ذا  ي��ك��رر  ال  حتى  امل��ن��ش��ودة؛ 
على  بالفعل  م��وج��ودة  هي  الديني  التعليم  من 

مستويات التعليم الثانوي واجلامعي.
ثم تابع بيان مقترحه مبجموعة من األمور 
التي  النقاط  هذه  لتحقيق  توفرها  يتعن  التي 
اق��ت��رح��ه��ا م���ن ق��ب��ي��ل: ال��ت��ح��ق��ق م���ن اس��ت��ي��ع��اب 
التلميذ ملضامن كل مستوى بإجراء االمتحانات 
وتركيز  للتلميذ،  احلقيقي  املستوى  عن  املعبرة 
بعضه  منها  املتجانس  وض��م  االم��ت��ح��ان  م��واد 
االمتحان،  أي��ام  اختصار  أج��ل  من  بعض؛  إل��ى 
في  امل���رأة  اش��ت��راك  نسبة  برفع  االهتمام  وك��ذا 
مسار  عن  سنوية  تقارير  وإجن��از  التعليم،  هذا 
أهدافه  من  يحققه  ما  ورص��د  العتيق،  التعليم 
املرصودة التي تبرر االستثمار القوي فيه...إلخ.

"ال���خ���ط���ر ع���ل���ى األم�������ة ال 
ي���أت���ي���ه���ا أب�������دا م�����ن م��ع��رف��ت��ه��ا 

للمادة  إدراك��ه��ا  م��ن  وال  بدينها، 
يأتيها  وإنما  المحررة،  الدينية 
ال��ت��ش��وي��ش  أو  ال��ج��ه��ل ب��ه��ا  م���ن 
أصحاب  يكثر  وحينذاك  عليها، 

الرؤى والنظريات الخاطئة"

"إن االشتغال على إصاح 
برامج التعليم العتيق يكتسي 

بقدر  وال��ج��دوى  األهمية  م��ن 
عليه  القائمون  يستحضر  ما 
الدينية  والغايات  األبعاد  كل 
والمعرفية واالجتماعية التي 

يحققها لفائدة األمة"

>   إعداد : محمد املعطاوي
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في إطار األنشطة العلمية التي دأب املركز 
على  بوجدة  والتكوين  التربية  ملهن  اجلهوي 
امللكية  التوجيهات  مع  منه  وتفاعال  تنظيمها، 
مقررات  وبرامج  مناهج  مراجعة  إلى  الداعية 
املدرسة  في  سواء  الدينية،  التربية  تدريس 
العمومية أو التعليم اخلاص، أو في مؤسسات 
أكبر  أهمية  إعطاء  اجتاه  في  العتيق،  التعليم 
-وفي  السمحة،  اإلسالمية  القيم  على  للتربية 
إلى  الداعية  املالكي-  السني  املذهب  صلبها 
الوسطية واالعتدال، وإلى التسامح والتعايش 
اإلنسانية،  واحلضارات  الثقافات  مختلف  مع 
واضح  تصور  بناء  في  اإلسهام  إلى  وسعيا 
عن هذا اإلصالح باعتبار املراكز اجلهوية ملهن 
التربية والتكوين الشريك الفاعل واألساس في 
التربية والتكوين،  أي إصالح يتعلق مبنظومة 
القيم في تكوين  إلى إميانها مبركزية  وبالنظر 
احلضارة  متطلبات  مع  ومتفاعلة  فاعلة  أجيال 
انفتاح  مع  ذاتها  مع  ومنسجمة  املعاصرة، 
التربية  شعبة  ارتأت  اآلخر،  على  إيجابي 
من  مجموعة  مع  بتنسيق  باملركز  اإلسالمية 
حتت  علمية  ندوة  تنظيم  اجلهة  في  الفاعلني 
مناهج  إلصالح  رهان  القيم  �ترسيخ  شعار: 

التربية والتكوين�.
التي  الندوة  هذه  عقد  انتظم  ولقد 
احتضنها مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية 
أبريل   8 اجلمعة  مساء  بوجدة،  واالجتماعية 
األولى  عنوان  علميتني  جلستني  في   ،2016
بينما  والفاعلية�،  واملرجعيات  املفهوم  �القيم: 
موضوع:  الثانية  اجللسة  مداخالت  عاجلت 

�القيم في املنهاج الدراسي: مقاربات إجرائية�.

أوال: قضايا الندوة وموضوعاتها:
الذكر  من  بينات  بآيات  االفتتاح  فبعد 
احلكيم، أعطيت الكلمة للسيد ممثل األكادميية 
اجلهوية للتربية والتكوين جلهة الشرق، حيث 
إلى  بالنظر  الندوة  هذه  انعقاد  أهمية  عن  عبر 
باعتبارها  بالقيم  املتعلق  وموضوعها  سياقها 
التربية  ملنظومة  جدي  إصالح  أي  أساس 
والتكوين ببالدنا. ثم تناولت الكلمة دة. كلثومة 
دخوش رئيسة شعبة التربية اإلسالمية باملركز، 
ومنسقة النشاط، التي أشارت إلى دواعي تنظيم 
والغاية  فيه  عقدت  الذي  والسياق  الندوة  هذه 

املتوخاة منها. 
اجللسة  ملداخالت  ذلك  بعد  املجال  فتح 
األولى التي ترأسها د. محمد غوردو وكان أولها 
مشاركة السيد مدير املركز د. عبد الله بوغوتة، 
اإلصالحات  ظل  في  الهوية  �سؤال  بعنوان: 
عن  قايدة  احلسن  د.  مشاركة  التربوية�.تلتها 
باملركز  القيم  على  التربية  في  البحث  فريق 

مبوضوع: �القيم: تعريفها وخصائصها�.
أما املداخلة الثالثة فتمحورت حول: �القيم 
حميد  د.  قدمها  للتربية�،  احلاكمة  القرآنية 
مسرار عن املركز املغربي للدراسات واإلعالم في 

القضايا األسرية.
أما ذ. مصطفى شعايب عن جمعية النبراس 
ببحث  الندوة  في  شارك  فقد  بوجدة،  الثقافية 
في  القيم  منظومة  وإصالح  اإلصالح  �قيم  عن: 

مجال التعليم�.
ترأسها  التي  الثانية  العلمية  اجللسة  أما 
تطبيقات  عاجلت  فقد  حموتي  اخلالق  عبد  ذ. 
وكانت  الدراسي،  املنهاج  في  وتنزيلها  القيم 
التربية  �منهاج  بعنوان:  مداخالتها  أولى 
وألقاها  القيم�.  إدماج  ومبدأ  اإلسالمية 
التربية  جلنة  عن  منار  الله  عبد  د.  األستاذ 
والتعليم باملجلس العلمي احمللي إلقليم وجدة. 
تلتها مشاركة بعنوان: �مادة التربية اإلسالمية 

في التعليم األصيل اجلديد صمام أمان وسالم 
عبد  د.  األستاذ  قدمها  منوذجا(�.  )االبتدائي 
املغرب  علماء  جمعية  عن  مسعود  بن  املجيد 

املكلفة بالتعليم األصيل.
الثانية  اجللسة  هذه  في  الثالثة  واملشاركة 
اجلمعية  عن  يحيى جناري  ذ.  تقدمي  من  كانت 
بوجدة،  اإلسالمية  التربية  ألساتذة  املغربية 
وقد تناول فيها موضوع: �البعد اإلنساني لقيم 
الثانوي  التعليم  في  اإلسالمية  التربية  مادة 

التأهيلي�.
ثم جاء دور ذ. عبد الرحمن زيدان عن مفتشية 
الذي  الشرق  بأكادميية جهة  اإلسالمية  التربية 
في  اإلنسان  حقوق  �قيم  عنوانه:  ببحث  شارك 

التربية اإلسالمية: مقاربة إجرائية )األحوال 
الشخصية منوذجا(�.

إلى:  األخيرة  املشاركة  وتطرقت 
)قيمة  املدرسي  الكتاب  في  القيم  �مقصدية 
علي  محمد  ذ.  قدمها  منوذجا(�،  التسامح 
الدكتوراه،  في  باحث  أستاذ   / الدراوي 
والدراسات  للتراث  الريف  مركز  وعضو 

واألبحاث بالناظور.
هذا، ولقد أجمع املشاركون على ضرورة 
عامة،  والتعليم  التربية  مناهج  إصالح 
واعتبروا  اإلسالمية،  التربية  منهاج  ومنها 
التطورات  أمام  ملحا  خيارا  اإلصالح  هذا 
التي يعيشها العالم بأسره، والتي تستدعي 
جتاوبا مستمرا وإصالحا مرافقا وجتديدا 
عن  ويجيب  املتغيرات،  هذه  يواكب  دائما 

قضاياها وإشكاالتها. 
كما شددوا على ضرورة العناية بالقيم 
املدخل  باعتبارها  السمحة،  اإلسالمية 
الهوية  ترسيخ  يروم  إصالح  ألي  األساس 

الدينية والوطنية للمتعلمني، هوية تعزز لديهم 
الثقة بالذات وتيسر لهم سبل االنفتاح اإليجابي 

على اآلخر.
ثانيا: توصيات الندوة:

من  مجموعة  تليت  الندوة  ختام  وفي 
التوصيات التي أجمع املشاركون على صياغتها 

وهي:
1 - مبا أن القيم ال تقبل التعدد املرجعي في 
سياق واحد الختالف منطلقاتها عقديا وثقافيا، 
ومبا أن املغرب انحاز الختيار االنفتاح اإليجابي 
البناء على القيم اإلنسانية الكونية، إلى جانب 
والسلوكية،  والفقهية  العقدية  بثوابته  التمسك 
فإنه أصبح من الضروري حتديد القيم األصلية 
والتبعية، والتقيد بذلك  حسب ما هو منصوص 
عليه في دستور 2011، ضمانا لألولى، وتكييفا 

للثانية مبا ال يعود بالنقض على األصلية. 
لقيم  القيم  سلم  في  األولوية  إعطاء   -  2
النهوض )املبادرة - الفعالية - اإلبداع...( نظرا 
التي متر بها بالدنا في سياق  املرحلة  لطبيعة 

حتوالتها اإليجابية في كل األصعدة.
مدخل  على  بناء  القيم  ترسيخ  أجرأة   -  3

تدريس  خالل  من  احلسنة  بالقدوة  التربية 
رأسها  وعلى  لالقتداء  املثيرة  احلية  النماذج 
سيرة الرسول �، والصحب الكرام، والتابعني، 
وغيرهم من عظماء اإلصالح والكفاح من تاريخ 

األمة املغربية خاصة.
واملعارف  التعلمات  جعل  ضرورة   -  4
والتسامح،  الرحمة  قيم  خدمة  في  واملهارات 
الشاذة   لآلفات  دفعا  واالعتدال  والوسطية، 

كالعنف واملخدرات..  
5 - اإلعالء من مبدأ التدافع التعاوني بدل 
احترام  على  بالتربية  وذلك  الصدامي،  التدافع 
جلميع  والقيمية  الثقافية  اخلصوصيات 

املصالح  جلب   في  والتعاون  املجتمعات، 
املشتركة.    

6 - استثمار خصائص املذهب املالكي من 
وسطية واعتدال وسماحة في بلورة مواصفات 
املواقف  وبناء  القيم،  في  والتدقيق  التعلمات، 
املرحلة  يناسب  مبا  االختيار  على  والتربية 

العمرية لكل مستوى من مستويات التعلم.
املالكي  املذهب  مصادر  من  االستفادة   -  7
وبناء  املتعلم،  عقلية  مالمح  رسم  في  الغنية 
واالستنباط  والتحليل  الفهم  على  قدراته 

والتعليل والتركيب... 
من  استلهاما  التربوي  املنهاج  بناء    -  8
قدرتها على توحيد  العقيدة األشعرية في  روح 
والغلو  التطرف  ونبذ  الكلمة،  وجمع  اجلهود، 

والفرقة والتنازع..
9 - اإلحلاح الشديد على ترسيخ قيم التكرمي 
االختراق  خطورة  بسبب  واالنضباط  والعفة 
النسيج  يهدد  أصبح  الذي  والقيمي  الثقافي 
اإلعالم  تكنولوجيا  ثورة  ظل  في  االجتماعي 

والتواصل.    
10 - اعتبار قيم التربية اإلسالمية أساسية 

في حل املشكالت النفسية واالجتماعية، ال جزءا 
فقط من احللول املقترحة حلل هذه املشاكل.

11 - العمل على تعميم القيم النبيلة في كافة 
مؤسسات إنتاج القيم كاألسرة واملدرسة واإلعالم 
بالشمولية  تتسم  القيم  لكون  نظرا  والثقافة...؛ 

واالمتداد وال تقبل التجزيء واالنتقائية...
حسن  على  واملسؤول  اجلاد  العمل   -  12
بوسطيتها  اإلسالمية  التربية  قيم  تنزيل 
واعتدالها، في كافة املقررات و املواد الدراسية، 
خللق توازن لدى املتعلمني انطالقا من االنسجام 
جهة،  من  املدرسة  في  يتلقونه  ما  كل  بني 
واحلضارية  الدينية  واملقومات  املدرسة  وبني 
للمجتمع الذي تعد املدرسة جزءا ال يتجزأ منه 

من جهة ثانية. 
املعاجلات  كل  استبعاد  وجوب   -  13
االنفعالية واملبيتة واجلاهزة لقضايا العنف 
والتطرف، إذ العنف ال دين له وال وطن؛ وإمنا 
اإلسالمية  للمبادئ  خاطئ  فهم  نتاج  هو 
لكسب  تصرف  هو  أو  السمحة،  والقيم 
مصالح دنيوية وشخصية، وذلك محل إدانة 

قاطعة من اجلميع.
األصيل  التعليم  شبكة  ترسيخ   -  14
فعال في صناعة  دور  يقدمه من  ملا  اجلديد 

اإلنسان الراشد..
15 - إعطاء أهمية بالغة لتكوين األستاذ 
حتى  والتكوين  التربية  لعملية  املمارس 

يكون األستاذ محور اإلصالح.
إعداد  ضرورة  على  التأكيد   -  16
على  بناء  الدراسية  املقررات  ومراجعة 
ومنهجية  وبيداغوجية  علمية  معايير 
موضوعية، بعيدا عن التجاذبات السياسية 

و احلسابات األيديولوجية.
17 - االبتعاد عن منطق التوافق والتلفيق 
مناهج  مبراجعة  املكلفة  اللجنة  مخرجات  في 

ومقررات التربية الدينية.
التربية  مقررات  مشاريع  إخضاع   -  19
املجلس  لدن  من  القبلية  للمراجعة  الدينية 
القبلية  املراجعة  هذه  باعتبار  األعلى،  العلمي 
متثل ضمانة لسالمة املعطى الديني املضمن في 

املقرر الدراسي. 
20 - ضرورة الرفع من حصص ومعامالت 
مادة التربية الدينية، حتى حتظى ببالغ اهتمام 
ترسيخ  في  مؤثرا  عامال  وتصبح  املتعلمني، 

السلوك التربوي املرغوب.
الندوة ضمن  التوصية بطبع أشغال   -  21

منشورات املركز.
22 - تشكيل فرق بحثية تشتغل على القيم 
ملختلف  املواد  جميع  في  املدرسي  الكتاب  في 

األسالك واملستويات الدراسية. 
واحلمد لله رب العاملني.

»ترسيخ  القيم  رهان إلصالح  منهاج  الترية  والتكوين«
وجدة:  باحثون  ومتخصصون يتدارسون:

متابعات

دة. كلثومة دخوش

أساسية  اإلسالمية  التربية  قيم  اعتبار   -
واالجتماعية،  النفسية  املشكالت  حل  في 
حلل  املقترحة  احللول  من  فقط  جزءا  ال 

هذه املشاكل.
- وجوب استبعاد كل املعاجلات االنفعالية 
العنف  لقضايا  واجلاهزة  واملبيتة 

والتطرف، إذ العنف ال دين له وال وطن.
ومعامالت  حصص  من  الرفع  ضرورة   -
ببالغ  حتظى  حتى  الدينية،  التربية  مادة 

اهتمام املتعلمني.
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أوال: مقدمات بين يدي الموضوع:
والتعليم  التربية  قضية  املقدمة األول��ى: 

أم القضايا، ومشكالتها أم املشكالت:
بالتشكيل  ت��رت��ب��ط  ألن��ه��ا  ال��ق��ض��اي��ا  أم  ه��ي 
من  أم���ة  بهما مصير  ي��رت��ه��ن  ال��ل��ذي��ن  وال��ب��ن��اء 
األمم، وترسم معالم حركتها وسيرها، وقبل ذلك 
منهج تلك احلركة وقواعد ذلك السير ومحطاته 
وأهدافه ومراميه، ومن ثم مدخالته ومخرجاته.
أم  وال��ت��ع��ل��ي��م(  ال��ت��رب��ي��ة  قضية  )أي  وه���ي 
ببرامج  املستهدفني  يلحق  م��ا  ألن  املشكالت 
تشوهات  من  وقيمه،  ومضامينه  التعليم  ذلك 
الذي  املعني  تلوث  بسبب  باطنه،  في  يحملها 
على مجمل حركة  ينعكس حتما  منه،  يستقي 
املجتمع ومناشطه ونتاجاته وشبكة عالقاته. 
ب��أن نظام  –بكل يقني–  ال��ق��ول  ث��م ميكن  وم��ن 
التربية والتعليم، يشكل مرآة صادقة ومؤشرا 
الذي  واملوقع  األمم  من  أم��ة  على وض��ع  أمينا 
ال��دواء على حد  تشغله فيها، ففيه الداء وفيه 

سواء.

التربية  م��س��أل��ة  إن  ال��ث��ان��ي��ة:  امل��ق��دم��ة 
املفروض  بامتياز،  حضارية  مسألة  والتعليم 
وتعكس  األم���ة  ك��ي��ان  ع��ن  بعمق  تعبر  أن  فيها 
ج��وه��ره وف��ح��واه، ف��ذل��ك اجل��وه��ر ه��و عينه ما 
يصطلح على تسميته بالهوية، ومن خصائص 
الهوية أنها كل غير قابل للتبعيض، أو نسق ال 

يحتمل التفتيت.

على  الهوية  بناء  يقوم  الثالثة:  املقدمة 
بفعل  االختالل،  إلى وضع  يؤول  داخلي  منطق 
تعرضه لغزو خارجي من قبل هوية تختلف عنه 
من حيث املنطق، أي من حيث أسسها الفلسفية 
وما يرتبط بها على مستوى املشروع احلضاري، 
أو بفعل جلوء أصحاب تلك الهوية طوعا ضمن 
تنتمي  عناصر  احتضان  إلى  معينة  مالبسات 
إلى هويات أجنبية، فيما يشبه احتضان أنثى 

طائر لبيض طائر غريب.

مشروع  أي  جن��اح  إن  ال��راب��ع��ة:  املقدمة 
بحماية  رهني  الهويات  من  هوية  داخل  تربوي 
ع��وام��ل  م��ن  ع��ام��ل  أي  م��ن  ال��داخ��ل��ي  منطقها 
التهجني، وهذا بغض النظر عن صدق األساس 
وم��دى  ال��ه��وي��ة،  تلك  عليه  تقوم  ال��ذي  النظري 
فطر  التي  الفطرة  عن  وتعبيره  للحق،  مالءمته 
بني  التمييز  ثم ميكن   ومن  عليها.  الناس  الله 
بعوامل  مهدد  م��داه،  في  محدود  نسبي  جن��اح 
  الله  مخالفة سنن  بسبب  والضمور،  التآكل 
منهجه  ف��ي  املتضمنة  ال��ب��ش��ري  االج��ت��م��اع  ف��ي 
احل���ك���ي���م، وب����ني جن����اح ل���ل���م���ش���روع، م��وس��وم 
ملقومات  استيفائه  بفعل  والرسوخ،  بالدميومة 
الله  واح��ت��رام سنن  الفطرة  مالءمة  وه��ي  ذل��ك، 
كل  بعد  وبديهي  ال��ك��ون.  في  وتعالى  سبحانه 
جازم  إص��دار حكم  مقدورنا  في  يكون  أن  ذل��ك، 
منظومة  أي���ة  ع��ل��ى  اإلخفاق–  أو  –بالنجاح 
للمراجعة  خضوعها  حالة  أو  قائمة،  تربوية  
أسسها  ف��ي  النظر  مبجرد  الهيكلة،  إع���ادة  أو 
النظرية من جهة، وفحص املواصفات املرصودة 
ملستهدفيها، والتي يرجى حتققها عند التخرج، 
واستنبات  التشكيل  لعمليات  اخل��ض��وع  بعد 
من  املتعلمني،  شخصيات  في  واملفاهيم  القيم 

جهة أخرى.

املقدمة اخلامسة: إن ارتكاز أي منظومة 
الثوابت واملرتكزات  تعليمية على مجموعة من 
من  ب��ح��ال  يعني  ال  الوطنية  للهوية  املجسدة 
األحوال تنزيهها عن القابلية للفحص واملراجعة 
ترتبط  لذلك،  دواع��ي  كلما وج��دت  أو  ال��دوري��ة، 
ترتيب  ض��رورة  أو  الفهم،  بضرورة جتديد  إما 
آلياتها  أو  املعرفة  بناء  إع���ادة  أو  األول��وي��ات، 

املنهاجية. 
وي��ج��در ب��ن��ا، ارت��ب��اط��ا ب��ه��ذه امل��ق��دم��ة، طرح 

السؤال عن طبيعة وحجم احلاجة إلى ما سمي 
مبراجعة املادة الدينية في التعليم املغربي، وهي 
فلسفي مصيري  عنوان  إدراج��ه حتت  ما ميكن 

كبير هو: التعليم باملغرب وسؤال املراجعة. 
ف��ي ض��وء ه��ذه امل��ق��دم��ات س��أح��اول –بإذن 
طبيعة  والتحليل  بالتشخيص  أتناول  أن  الله– 
املادة اإلسالمية في التعليم األصيل اجلديد في 
مركزيتني  قيمتني  من خالل  االبتدائية،  مرحلته 
ضمن القيم املراد تشريبها للمتعلمني، وتثبيتها 

في نفسياتهم أو بناء شخصياتهم، وأعني بهما 
قيمة األمن وقيمة السالم.

املوضوع،  معاجلة  منطلق  في  الواضح  من 
في  هي  أطروحة  عن  الدفاع  صيغة  تتخذ  أنها 
ذهن املعالج مبثابة املسلمة التي تكتسي طابع 
من  النابعة  خصوصيتها  من  انطالقا  اليقني، 
سمة  ميثالن  اللذين  والتعالي  القداسة  معيار 
اإلسالم، باعتبار ربانيته، أي تنزهه عن التحريف 
�إنا نحن  تعالى:  الله  لقول  والتبديل، مصداقا 

نزلنا الذكر وإنا له حلافظون� )احلجر: 9(.
ويأتي املوضوع، من جهة أخرى، كما يتضح 
من العنوان، في شكل جواب أو رد -ضمن ردود 
من  وأسيل  كثير،  كالم  من  أثير  ما  على  شتى- 
م���داد غ��زي��ر، على إث��ر م��ب��ادرة ال��ع��ي��ون امللكية 
السامية الداعية إلى مراجعة املادة الدينية في 
برامج التعليم املغربي، في أفق اإلرساء العلمي 
أن  واملوضوعي واملسئول، ملادة املفروض فيها 
متثل، ليس كتلة معزولة باردة، أو ملقاة كيفما 
التعليمية  املنظومة  زواي��ا  من  زاوي��ة  في  اتفق 
وأرجائها املترامية، وإمنا أن تكون فيها مبثابة 
احلياة  أو عصب  في خالياها،  الساري  ال��روح 
ي��غ��ذي ع��روق��ه��ا وش��راي��ي��ن��ه��ا، ومينحها  ال���ذي 
تخريج  من  وميكنها  واملنعة،  وال��ق��وة  التوهج 
بها  يعتز  األمناء،  األقوياء  من  متميزة  سالالت 

الوطن، وترفع هامته في السماء.
وي��ت��م��ث��ل ال���رد امل��ش��ار إل��ي��ه أع����اله، ف��ي أن 
املادة اإلسالمية متثل صمام أمن وسالم داخل 
املنظومة التعليمية، شريطة أن يكون إرساؤها 
البناء،  سالمة  من  راسخة  دعائم  على  مؤسسا 
وحسن الفهم، وحكمة التنزيل، مبا تستلزمه تلك 
بآليات  عالقة  ذات  ومعايير  من شروط  الدعائم 
بالفضاء  املمثلة  احمل��ي��ط،  وم��ق��وم��ات  التنفيذ، 

املدرسي وما وراءه.
امل��ادة  فما هي جتليات األم��ن وال��س��الم في 
آخر،  وبتعبير  األصيل؟  التعليم  في  اإلسالمية 
خالل  م��ن  وال��س��الم  األم���ن  مطلب  يتبلور  كيف 
األصيل  التعليم  مقررات  ومحتويات  مضامني 

اجلديد )املرحلة االبتدائية منوذجا(؟.
ال��ب��داي��ة ع��ن��د حت��دي��د مفاهيم  ف���ي  وأق����ف 

املوضوع:

اإلسالمية: املادة   -  1
التعليم  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  ب���امل���ادة  امل��ق��ص��ود 
الكامنة  املضامني  اجل��دي��د:  األصيل  االبتدائي 
املصطلح  اإلسالمية  املواد  وبرامج  مقررات  في 
قيم،  من  تستبطنه  وما  الشرعية،  باملواد  عليها 
التنشئة  نسيج  ف��ي  يدخل  عنصرا  باعتبارها 
قوام  تؤلف  التي  امل��واد  باقي  ضمن  والتكوين 

تلك املرحلة. وتتمثل هذه املواد في: مادة القرآن 
الكرمي، ومادة احلديث النبوي الشريف، ومادة 

الفقه اإلسالمي، ومادة السيرة النبوية.

اجلديد:  األصيل  التعليم   -  2
هو التعليم الذي اعتبر في امليثاق الوطني 
ومت  ال��ع��ام،  للتعليم  قسيما  والتكوين  للتربية 

جتديده:
تنظيميا: بإدراجه ضمن النظام التربوي، 
ال��دراس��ة  ون��ظ��ام  الهيكلة  حيث  م��ن  وإخضاعه 
لنفس القواعد املعتمدة بباقي املسالك العامة، 
باعتباره مكونا من مكونات املنظومة التربوية، 
من حيث  العام  التعليم  يواكب  تعليما  وجعله 

األدوار والوظائف واألهداف.
الدراسية  املناهج  ببناء  وب��ي��داغ��وج��ي��ا: 
استنادا إلى املبادئ التي تأسست عليها عملية 

مراجعة البرامج واملناهج.
التعليم الذي اعتبر وفق املذكرة رقم  وهو 
استراتيجيا  "خ��ي��ارا   )2008 يونيو   24(  83

ف���ي إط����ار تنفيذ  ي���ن���درج  ل��ك��ون��ه 
مقتضيات امليثاق الوطني للتربية 
والتكوين، وخاصة املادة 88 التي 
تنص على إحداث مدارس نظامية 
التعليم  م���ن  األص���ي���ل،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

االبتدائي إلى التعليم الثانوي". 
ال��ت��ع��ل��ي��م  أن  ه���ن���ا  وأض����ي����ف 
احلالي   وضعه  في  سمي  األصيل 
باجلديد، متييزا  الراهن  طوره  أو 
ل���ه ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��م األص���ي���ل ال���ذي 
بامتصاص  أط��راف��ه  م��ن  ان��ت��ق��ص 
رواف�����ده و اخ���ت���زال م��راح��ل��ه في 
شعبه  وحصر  التأهيلي،  الثانوي 
والشرعية،  األدب��ي��ة  شعبتني:  ف��ي 
إليهما  أن ال يوجه  واللتني يوشك 
إال بقايا من الضعفاء الذين قعدت 
التوجه  عن  الهزيلة  نتائجهم  بهم 
العام ومسالكه  التعليم  إلى شعب 
القامتة  ال��ص��ورة  وه��ذه  املتنوعة. 
هي التي كانت من أهم عوامل نفور 

نسخته  في  األصيل  التعليم  من  عديدة  شرائح 
اجلديدة، في ظل غياب معرفة حقيقية بطبيعته 
النظام  ضمن  امل��ض��اف��ة  وقيمته  وخ��ص��ائ��ص��ه، 
التربوي املغربي الذي يتطلع إلى التخلص من 

وضعه املأزوم. 

األمن:  مفهوم   -  3
إْن تتبعنا ملفهوم األمن يوصلنا إلى حقيقة 
م��ف��اده��ا أن���ه مستقر ف��ي ال��ق��ل��ب، وم����دار م��ادة 
يطمئن  سكينة  على  العربي  اللسان  في  "أم��ن" 
قول  هاهنا  وأنقل  اضطراب،  بعد  القلب  إليها 
ملا  جامعا  يكون  يكاد  فإنه  األصفهاني  الراغب 
"أص��ل  ال��ل��ه:  رحمه  يقول  تدقيق،  م��ع  غيره  ف��ي 
األمن: طمأنينة النفس وزوال اخلوف... و"آمن" 
إمنا يقال على وجهني: أحدهما متعّديا بنفسه، 
لله  قيل  األم��ن، ومنه  له  أي جعلت  آمنته  يقال: 
ذا  ص��ار  ومعناه  متعّد،  غير  وال��ث��ان��ي:  م��ؤم��ن؛ 
أم��ن... واإلمي��ان هو التصديق الذي معه أمن". 
ك��أن اإلم���ام ال��راغ��ب رح��م��ه ال��ل��ه ال يتصور أن 
يكون هناك مؤمن وليس عنده أمن، أي سكينة 
واطمئنان، أي استقرار ال اهتزاز وال اضطراب 
رب���ه﴿�َأاَل  إل��ى  وال قلق وال ح��ي��رة، ألن��ه مطمئن 
﴿ُهَو   .)28 اْلُقُلوُب�﴿)الرعد:  َتْطَمِئُنّ  اللِه  ِبِذْكِر 
ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب امْلُْؤِمِننَي ِلَيْزَداُدوا  اَلِّذي َأْنَزَل الَسّ
4(. فاملدار إذن على  ِإمَياِنِهْم﴿)الفتح:  َمَع  ِإمَياًنا 
وجود سكينة في القلب في جميع ما دارت فيه 
امل��ادة سواء في صورة "أم��ن" أو "آم��ن" املتعدي 
هذه  وعلى  السكينة  ه��ذه  على  امل���داُر  وال���الزم، 
الطمأنينة التي تأتي في حقيقتها بعد نوع من 
القلق واالضطراب، وتأتي بعد قدر من اخلوف، 
وعبر  نفسه،  باخلوف  عنه  عبر  اخل��وف  وه��ذا 

َفَزٍع  ِمْن  ﴿�َوُهْم  بالفزع  عنه  بالبأس، وعبر  عنه 
بألفاظ  عنه  وعبر  آِمُنوَن�﴿)النمل:89(،  َيْوَمِئٍذ 
األل��ف��اظ، ولكن مؤداها جميعا  ه��ذه  أخ��رى غير 
هي أنها حُتدث لدى اإلنسان ضربا من اخلوف، 
ف��إذا ج��اء األم��ن أزال ذل��ك اخل��وف، ه��ذا األصل 
وهذا املدار الذي تدور عليه املادة يجعلنا نتجه 
أن��ه ح��ال قلبية  ال��ذي لألمن هو  إل��ى أن املعنى 
ويطمئن،  يرتاح  الدنيا  في  بها  املتصف  جتعل 
وامل��وص��وف بها في اآلخ��رة يسعد وحتصل له 

السعادة األبدية.

السالم:  مفهوم   -  4
 ج�������اء ف������ي م���ع���ج���م م���ق���اي���ي���س ال���ل���غ���ة 
بابه  معظم  وامل��ي��م(  وال���الم  مادة سلم )السني 
السالم  ك��ان  وإذا   ،)...( والعافية  الصحة  م��ن 
أن  العلماء  "ق��رر  فقد  احلسنى،  الله  أسماء  من 
السالم  اس��م"  ف��ي  التفكر  م��ن  يستفيد  اإلن��س��ان 
)...( "أن يتحلى بفضيلة املساملة التي تؤدي إلى 

األمن واألمان".

وإذا نحن قمنا بنظرة تركيبية مركزة وشاملة 
ملوارد لفظ السالم في القرآن الكرمي، الذي ورد 
بصيغ مختلفة في أربعني ومائة مورد، منها اثنا 
قوله  ذلك  من  االس��م،  ومائة مورد بصيغة  عشر 
لست  السالم  إليكم  ألقى  ملن  تقولوا  �وال   :
موردا  وعشرون  وثمانية  )النساء:94(،  مؤمنا� 
بصيغة الفعل، منها قوله سبحانه: �ال تدخلوا 
وتسلموا  تستأنسوا  حتى  بيوتكم  غير  بيوتا 
املوارد  تلك  أن  )النور:27(، وجدنا  أهلها�  على 
تلتقي جميعا لتصب في معاني السلم والسالمة 
واملساملة، واألمن واالطمئنان، التي تعم الزمان 
رهافة  وفي  اإلنسان،  وغير  واإلنسان  واملكان، 
اإلحساس وجمال السلوك وسالمة املوقف وقوة 

البنيان، وصفاء اجلنان. 
---------------

بنمسعود  املجيد  عبد  ال��دك��ت��ور  كلمة  ع��ن��وان   )�(
في ندوة: ترسيخ القيم رهان إلصالح منظومة التربية 
والتكوين املنعقدة بوجدة يوم 04 / 04/ 2016 )ينظر 

تقرير عنها في هذا العدد ص09(
يتبع

الـمادة  اإلسالمية  في  منهاج  التعليم  األصيل  اجلديد  صمام  أمن  وسالم:
مرحلة التعليم االبتدائي منوذجا )�( 3/1

د. عبد  المجيد بن مسعود

ال���ت���رب���ي���ة  م����س����أل����ة  إن 
حضارية  م��س��أل��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
أن  فيها  امل���ف���روض  ب��ام��ت��ي��از، 
األمة  كيان  عن  بعمق  تعبر 

وتعكس جوهره وفحواه

التعليم األصيل اجلديد: 
ه���و ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����ذي اع��ت��ب��ر ف���ي امل��ي��ث��اق 
قسيما  وال���ت���ك���وي���ن  ل��ل��ت��رب��ي��ة  ال���وط���ن���ي 

للتعليم العام
وهو التعليم الذي اعتبر وفق املذكرة رقم 
83 )24 يونيو 2008( "خيارا استراتيجيا 
لكونه يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات 
امل��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن، 
وخاصة املادة 88 التي تنص على إحداث 
من  األص��ي��ل،  للتعليم  نظامية  م����دارس 
التعليم االبتدائي إلى التعليم الثانوي"
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حلول واقتراحات:
3-1 - بالنسبة لآلباء والمربين:

إن الواجب عليهم:
- اح��ت��م��ال م��س��ؤول��ي��ة ت��رب��ي��ة أب��ن��ائ��ه��م 
وإعدادهم اإلعداد الكامل ليكونوا رجاال ونساء 
صاحلني؛ وذلك حذرا من العقاب اإللهي الذي 
لوحت به اآلية الكرمية: �يا أيها الذين آمنوا 
الناس  وق��وده��ا  ن���ارا  وأهليكم  أنفسكم  ق��وا 
واحلجارة...�، وامتثاال لألمر النبوي: »أكرموا 
قد   � والرسول  أدبهم...«،  أوالدكم وأحسنوا 
خص األم بتحمل املسؤولية حني قال: »واملرأة 
وول��ده، وهي مسؤولة  بعلها  بيت  على  راعية 
بالتعاون  إلش��ع��اره��ا  إال  ذاك  وم��ا  ع��ن��ه��م...«، 
م��ع األب ف��ي إع���داد اجل��ي��ل، وت��رب��ي��ة األب��ن��اء، 
قبل  األول���ى  ال��درج��ة  ف��ي  ت��أت��ي  ومسؤوليتها 
هذه  رأس  وعلى  واملجتمع.  الدولة  مسؤولية 
أسلفناه  ما  بعالج  تتصل  التي  املسؤوليات 
واخللقية  اإلمي��ان��ي��ة  التربية  ان��ح��راف��ات:  م��ن 
والسنة  ال��ق��رآن  ف��ي  وتفصيلها  واجل��ن��س��ي��ة، 

ومصنفات التربية اإلسالمية.
املخاطر  من  وحتذيرهم  أبنائهم  توعية   -
أف��الم  مشاهدة  ف��ي  االس��ت��رس��ال  ع��ن  الناجمة 
اجلرمية واجلنس، وتبصيرهم بآداب اإلسالم 
االن��ح��راف؛  م��ن  ل��ض��م��ان سالمتهم  ال��وق��ائ��ي��ة 
ك��غ��ض ال��ب��ص��ر ع��ن ال���ع���ورات احمل���رم���ة: �قل 
والعفة  أبصارهم...�،  من  يغضوا  للمؤمنني 
واحلياء؛ فإن »احلياء اليأتي إال بخير«، وتقوى 

الله رأس األمر كله.
أف��الم  م��ن  أبناؤهم  يشاهده  م��ا  مراقبة   -
يستمعون  وم��ا  أط��ف��ال،  وب��رام��ج  ومسلسالت 
من  يشترونه  وم��ا  وغ��ن��اء،  موسيقى  م��ن  إليه 
ك��ت��ب وم���ج���الت، ف����إذا ث��ب��ت ض���رره���ا ل��آب��اء، 
أو  بالتوبيخ،  ث��م  ب��ال��ل��ني،  أب��ن��اءه��م  منعوها 
بالهجر، أو بالضرب؛ قطعا لدابر األضرار التي 
تنجم عنها، وقد قضى  رسول الله � أن »ال 
ضرر وال ضرار«، وقرر العلماء أن من مقاصد 
الشريعة اخلمسة حفظ النسب والعرض. وقد 
ال��ن��اس، وقد  ذل��ك يشق على  إن  ق��ائ��ل:  ي��ق��ول 

اعتادوا على هذه الوسائل في بيوتهم!  
ن��ق��ول: ح��ت��ى ول���و ك���ان األم���ر ك��ذل��ك، ف��إن 
األبناء  بتوجيه  ولو  ي��زال،  أن  ينبغي  ضررها 
التي  وال��ك��ت��ب  ال��ب��رام��ج  م��ن  القليل  ذل��ك  إل��ى 
إلى اخلير، وتدعم  التثقيف وتدفع  إلى  تهدف 
األخ��الق، ول��و اقتضى األم��ر أن يحذف اآلب��اء 
م��ا ثبت لهم ض��رره م��ن ق��ن��وات وم��واق��ع على 
الكتب  م��ن  النافع  ع��ن  يبحثوا  وأن  الشبكة، 
في  املضغوطة  الهادفة،  واألناشيد  والقصص 

األشرطة أو األقراص.
عاداتهم  سيئات  إب���دال  ف��ي  يسهم  ومم��ا 
تقوي  بدنية  برياضة  فراغهم  م��لء  حسنات، 

مأمونني  رف��اق  مع  بريئة  نزهة  أو  أجسامهم، 
تذهب مللهم، أو حضور دروس دينية توجيهية 

تهذب خلقهم وغير ذلك...
وقد يقال: إن البيئة فاسدة، ومن الصعوبة 
اللهو  ف��ي  املجتمع  ع���ادات  ع��ن  ال��ول��د  ص��رف 
واملتعة والتسلية... وهذا صحيح إلى حد ما؛ 
اآلب���اء أقصى اجل��ه��د، وأخ��ذوا  ب��ذل  إذا  ولكن 
إميانيا  ال��ول��د  إع���داد  ف��ي  الكاملة  ب��األس��ب��اب 
واجتماعيا،  ونفسيا  فكريا  وتكوينه  وخلقيا، 
فسيعذرون أمام الله  إذا انحرف الولد نحو 

متاهات الضالل.
ألنها  ألبنائهم؛  احلسنة  ال��ق��دوة  توفير   -
وتأثيرا.  ترسيخا  التربية  وسائل  أعظم  من 
فاألبوان اللذان ينهيان ولدهما عن النظر إلى 
ما تعرضه وسائل اإلعالم من محرمات، يجب 
النظر إلى ذلك، ويقدما  عليهما أن يترفعا عن 
قبل  بفعلهما  ش��يء،  كل  في  القدوة  ألبنائهما 

نصحهم بقولهما.

3-2 - بالنسبة لألزواج:
على الزوجني أن يعلما: 

والتقوى  ال��ت��ق��وى،  ال����زواج  أس���اس  أن   -
للنفس  وقاية  والنواهي،  األوام��ر  متابعة  هي 
املعاشرة  أمور  أمر من  كل  في  الله،  من عذاب 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وغ��ي��ره��ا، وال س��ي��م��ا  ال��زوج��ي��ة 
املعاشرة احلسية  بآداب اإلسالم وحدوده في 
القبلة،  واستقبال  التسمية،  م��ن  واخللقية؛ 

وإت��ي��ان امل���رأة من 
ق���ب���ل���ه���ا، وط��ل��ب 
الولد الصالح...، 
وت����ب����ادل وج���وه 
واألخالق  احملبة 
ال���ف���اض���ل���ة، م��ن 
ح����ي����ث ال����ك����الم 
والبشر  واللقاء 
واالن������ب������س������اط 
ف�������ي احل�����دي�����ث 
وامل�������م�������ازح�������ة، 
وال��������ت��������ش��������اور 
وال��ت��غ��اض��ي عن 

األخطاء، إلى غير 
�وعاشروهن  قوله سبحانه:  يتناوله  ذلك مما 
خ��ي��ارك��م  م��ن  »إن   :� وق��ول��ه  ب���امل���ع���روف�، 
خيركم  »خ��ي��رك��م  وق��ول��ه:  أخ��الق��ا«،  أحاسنكم 

ألهله، وأنا خيركم ألهلي...« وليعلما إذن:
الزواج واملعاشرة باملعروف،  أن أساس   -
الزلل  من  وعصمتهما  وامل��رأة  الرجل  عفة  هو 
والوقوع في اإلثم، فعلى الزوجة الصاحلة أن 
تعف نفسها وزوجها، ال بالنظر إلى العورات 
فإن  الهابطة،  األف��الم  تعرضها  التي  احملرمة 
الرسول � قد حرم إفشاء أسرار اجلماع؛ إذ 
يوم  منزلة  الله  عند  الناس  أشر  من  »إن  ق��ال: 
وتفضي  ام��رأت��ه  إل��ى  يفضي  ال��رج��ل  القيامة، 
إليه، ثم ينشر سرها«؛ ألن حال اجلماع أن يكون 
وأنتم  لكم  لباس  �هن  لقوله:  للزوجني  سترا 

لباس لهن...�؛ وليس فاضحا ألسرارهما.
إذن، فما سبيل هذه العفة؟ إن سبيلها هو 
أن تتزين له ويتزين لها، الزينة املباحة ال الزينة 
احملرمة، وما يتبعها من استمتاع وبذل اجلهد 
اإلش��ارة  كانت  وإل��ى هذا  اإلمتاع احلسي،  في 
ال��ذي  مثل  �ولهن  تعالى:  ق��ول��ه  ع��م��وم  ضمن 
عليهن باملعروف�، وقد روى ابن جرير الطبري 
متأوال  يقول  كان   � عباس  بن  الله  عبد  أن 
كما  للمرأة،  أتزين  أن  أح��ب  "إن��ي  اآلي��ة:  لهذه 
أحب أن تتزين لي"، وقد امتدح الله  نساء 
العروب  وامل��رأة  أترابا�،  �عربا  بقوله:  اجلنة 

هي: املتحببة إلى زوجها بشتى وسائل اإلغراء 
والتحبب، من لباس ضيق، وحركات، وكلمات، 
وإذا  ش���يء.  ف��ي  تدينها  ع��ل��ى  ذل���ك  ي��ؤث��ر  وال 
كما  والبصر،  الفرج  عفة  هو  العفة  هدف  كان 
على  إال  حافظون  لفروجهم  هم  �والذين  ق��ال: 
أزواجهم وما ملكت أميانهم...�. فعليهما إذن، 
أن يتقيا الله؛ وذلك بغض البصر عما حرم الله 
لقوله  امتثاال  العورات  من  إليه  النظر  تعالى 
أبصارهم  من  يغضوا  للمومنني  �قل  تعالى: 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير 
من  يغضضن  للمومنات  وق��ل  يصنعون  مب��ا 
أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن 
إال ما ظهر منها�، وقول الرسول � لعلي كرم 
الله وجهه: »يا علي! التتبع النظرة النظرة؛ فإن 
لك األولى، وليست لك اآلخرة«، وقوله آلخر ملا 
سأله عن نظر الفجاءة: »اصرف بصرك«، فإذا 
التمس الشريك من شريكه أن ينظر إلى العري 
فليعالج  وامل��ج��الت،  الفضائيات  في  املبثوث 
بأن يوضح  األمر بذوق ولطف، وذلك  الشريك 
فيها  جت��دي  ال  اجلنسية  الطاقة  أن  لشريكه: 
امل��ع��اجل��ة ب��اس��ت��ث��ارة النفس م��ن ط��ري��ق رؤي��ة 
تلهب  قد  وأنها  ذل��ك،  ونحو  اإلباحية  األف��الم 
الرغبة؛ ولكنها أعجز من أن حترك قدرة باتت 
متراجعة أو غير موجودة، واألطباء هم الذين 
يبينون لنا ما في ذلك من الضرر البالغ الذي ال 
يجهله أحد، وإن كان يدعي الزوج أو الزوجة 

أنه دواء له.
ي����ج����ب ع��ل��ى 
تقنع  أن  امل�����رأة 
لكل  أن  ال������زوج 
م������رح������ل������ة م���ن 
نظامها  ال��ع��م��ر 
التي  ووظيفتها 
سنها الله تعالى 
لها، وأي محاولة 
ل��ل��ت��الع��ب ب��ه��ذه 
هذا  أو  الوظيفة 
ستبوء  ال��ن��ظ��ام 
وتعود  باخليبة 
ع��ل��ى ص��اح��ب��ه��ا 
ب����ال����ض����رر، وق���د 
قال سبحانه: �أال يعلم من خلق وهو اللطيف 
»ال طاعة في   :� الله  اخلبير�، وقال رسول 

املعصية، إمنا الطاعة في املعروف«.
ول��ت��ق��ت��ن��ع ه���ي ب����أن م���ا ت��ق��دم��ه ل��زوج��ه��ا 
ولنفسها من أوضاع االستمتاع احلالل مبتغية 
به رضا الله لهو من أعظم الطاعات والقربات 
التي تغنيها عن طلب رضا الزوج الذي يدعوها 
إلى مخالفة سنة الله في االستمتاع، ويعرضها 
للعقاب اإللهي الذي أفصحت عنه اآلية الكرمية: 
�فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 

فتنة أويصيبهم عذاب أليم�. 
ترهق  أال  املسلمة  امل��رأة  فعلى  وأخ��ي��را   -
التي  الضرورية  غير  بالطلبات  ال��زوج  كاهل 
تشاهدها في اإلعالنات التلفزية واملجالت، من 
�وكلوا  قال:  فإنه تعالى  لباس وريش وأثاث؛ 
واشربوا وال تسرفوا...�، ولتعلم أن الرجل في 
الغالب ال ينظر بعني االحترام للمرأة املسرفة 
في أكلها ولباسها، وإن كانت جميلة؛ ألنه كما 

قيل: "ال خير في سرف وال سرف في اخلير". 
وباجلملة فإن املرأة والرجل مطالبان بأن 
يعيشا في حدود ما فرضه الله من آداب وسلوك 
ومعامالت بني الزوجني، وأن يجعال من بيتهما 
خليات نحل تدوي بآيات القرآن وعظاته، وأن 
يحافظا فيه على استقامة أبنائهما وسالمتهم 
�وأن  ق��ال:  االن��ح��راف؛ ألن��ه تعالى  من أخطار 

تتبعوا  وال  فاتبعوه  مستقيما  ص��راط��ي  ه��ذا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله�.

3-3 - على مستوى اإلعالم:
إن اإلعالم تعليم مستمر، وتربية مستمرة، 
التنمية  وثقافة مستمرة، ووسائله هي أدوات 
البرية  لنفع  استعملت  إذا  ل��ألمم،  احلقيقية 
وخير البشرية. أما إذا استعملت لتكون سببا 
لينسى الناس دينهم وقيم شريعتهم، ولينسوا 
والترفيه،  التسلية  باسم  وتاريخهم  تراثهم 
ال��ش��رور،  م��ن  لكثير  سببا  فعال  ت��ك��ون  فإنها 
"تخريب األس��رة"، وهذا هو احلاصل  أخطرها 

بالفعل في عصرنا.
الفاسد مبقاطعة  اإلعالم  إشكال  يحل  فهل 
وسائل اإلعالم كلها، وعدم إدخالها إلى منازلنا 
بالركون  نعول  وم��ن  ألسرتنا  السماح  وع��دم 
ونسخرها  نعم،  إل��ى  نقمها  نحول  أم  إليها؟ 
في  لتكون  واخل��ي��ر؛  احل��ق  خ��دم��ة  ف��ي  لتكون 

مستوى إسالمنا وعصرنا؟
إن امل��وق��ف األخ��ي��ر ه��و امل��وق��ف ال��راش��د 
من  ميكنها  ال��ذي  امليزان  متتلك  بأمة  والالئق 
وهضم  عليها،  واحل��ك��م  األش��ي��اء  م��ع  التعامل 

املنتجات احلضارية وجعلها في خدمتها.
ومن هنا فإن الواجب على إعالميينا ومن 

لهم سلطة القرار علينا:
ُعليا،  إع��الم��ي��ة دع��وي��ة  م��ع��اه��د  إن��ش��اء   -
يحقق فيها اإلعالمي أضخم اإلمكانات وأرقى 
اخلبرات والتخصصات اإلعالمية، لنشر رسالة 

اإلسالم عبر برامج هادفة وقنوات ملتزمة.
بسائر  الدينية  التوعية  برامج  تكثيف   -
النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 
مع التركيز على البرامج ذات الطابع التربوي 
التربويني  الفاعلني  باستدعاء  وذلك  اخلالص، 
اإلنسان  تصوغ  هادفة  برامج  وتقدمي  إلع��داد 
وال��ف��ك��ري��ة واخللقية  ال��روح��ي��ة  ج��وان��ب��ه  ف��ي 

والوجدانية.
التي تالحق  الدينية احلية  البرامج  - بث 
فيها  اإلس��الم  حكم  وتبني  احلياة،  مستجدات 
وتوعية الناس بها، إلى جانب توعيتهم بأمور 
الدين من عقيدة وشريعة وأخالق، مما يحتاجه 

الناس ويسألون عنه.
الترفيهية  البرامج  العزم على محاصرة   -
املناسب،  احليز  وإعطائها  الراهن،  بوضعها 
كميته؛  ال  يبث  م��ا  نوعية  ه��و  ال��ه��دف  ليكون 
فاألمة محاطة بالتحديات وبحاجة إلى ما يفتل 
مفاهيم  ويصحح  اإلمي���ان  ويلهب  ال��س��واع��د، 
اإلس����الم، وي��ق��وي األخ����الق، وي��ف��ت��ح ال��ع��ق��ول. 
فنحن أمة ليست في قواميسها أن الفن للفن، 
الضحك،  وانتزاع  التسلية  ملجرد  الترفيه  وأن 
أمة  وألننا  الغرائز،  الوقت، وحتريك  ومتضية 
لنا  فينبغي  املستويات  جميع  على  متخلفة 
والغناء،  بالرسم  ال  البناء  بتقوية  نشتغل  أن 
وباالختراع ال برقص اإليقاع، وبصنع احلياة 

ال برسم احلياة.
- وكلمة أخيرة أوجهها إلى إعالميي املنابر 
يتصدرون  وال��ذي��ن  اجلمعة-  خطباء  -أق��ص��د 
الندوات واحملاضرات، ويستخدمون التقنيات 
احلديثة للتوجيه والتأثير واإلقناع؛ من مثقفني 
أن  عليهم  أن  وتربويني؛  اجتماعيني  وفاعلني 
يصرفوا جهودهم إلى  تبصير الناس مبخاطر 
اإلع����الم ال��ف��اس��د، وت��ن��وي��ره��م ب����آداب اإلس���الم 
واملجتمع  ال��ف��رد  بناء  ف��ي  وأس��س��ه  وتعاليمه 

واألمة...
ويقولون: متى حتل هذه املشاكل؟

حتى نغير ما بأنفسنا، ويكمل علمنا بالله 
وبديننا، ونبدل أحوالنا وعاداتنا...

 أ. د جميلة زيان

اإلعالم ومشاكل احلياة الزوجية 2/2

في  الكرمية  األستاذة  تناولت 
خطورة  املقال  هذا  من  األولى  احللقة 

اإلعالم في واقعنا املعاصر، وخاصة آثاره 
جانب  في  األسرية:  احلياة  على  السلبية 
األخالق  بني الزوجني، وفي جانب تربية 

األبناء.
تواصل  الثانية  احللقة  هذه  وفي 
عملية  مقترحات  حلول  بعرض  حديثها 

لعالج هذه اآلثار.

الواجب على إعالميينا ومن لهم 
معاهد  إنشاء  علينا  القرار  سلطة 
فيها  يحقق  عليا،  دعوية  إعالمية 
وأرقى  اإلمكانات  أضخم  اإلعالمي 
اإلعالمية،  والتخصصات  الخربات 
برامج  عرب  اإلسللالم  رسالة  لنشر 

هادفة وقنوات ملتزمة.
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يواصل األستاذ في هذه احللقة الثالثة 
سلسلة خواطره في تدبر القرآن الكرمي

16 - حينما بايع جماعة من األنصار رسول 
يعبدوا  أن  على  الكبرى  العقبة  بيعة   � الله 
منه  مينعون  مما  رسوله  ومينعوا  وح��ده  الله 
أنفسهم، نزل قول الله تعالى: �إن الله اشترى 
لهم اجلنة  بأن  أنفسهم وأموالهم  املؤمنني  من 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
ومن  والقرآن  واإلجنيل  التوراة  في  حقا  عليه 
أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي 
)التوبة:  العظيم�  الفوز  هو  وذل��ك  به  بايعتم 

.)112
ولكن كانت اآلية أصال في اجلهاد املشروع 
ف��ي س��ب��ي��ل ال��ل��ه، ف��ق��د أع��ق��ب احل���ق سبحانه 
املؤمنني  صفات  يبني  مبا  مباشرة  اآلي��ة  ه��ذه 
فقال: �التائبون  اجل���ه���اد  ح���ق  امل��ج��اه��دي��ن 
ال��ع��اب��دون احل���ام���دون ال��س��ائ��ح��ون ال��راك��ع��ون 
عن  والناهون  باملعروف  اآلم���رون  الساجدون 
املنكر واحلافظون حلدود الله وبشر املؤمنني� 

)التوبة: 113(. فهم إذن: 
- تائبون من اخلطايا.

لم  بطاعتهم،  ال��ل��ه  ي��ق��ص��دون  ع���اب���دون،   -
ي��خ��رج��وا س��أم��ا م��ن أوض���اع م��زري��ة، أو طلبا 
ألعوبة حتركها  مجرد  كانوا  أو  عاجلة،  ملنافع 
بأسهم  ليكون  املسلمني  فتنة  غرضها  جهات 

بينهم مبا يخدم أعداء الدين واألمة.
- سائحون، أي صائمون كما في قول، أو 
هم الذين يضربون في األرض حلج أو جهاد أو 
طلب علم، أو هم اجلائلون بفكرهم في ملكوت 

الله كما يجول السائح..
- راكعون ساجدون، يؤدون الصالة فرضا 

ونفال. 
- آمرون باملعروف، دعاة إلى احلق واخلير 

على الدوام.
مدافعة  في  يسهمون  املنكر،  عن  ناهون   -

الباطل وتقليل مساحة الشر.
- حافظون حلدود الله، فال يتعدون ما شرع 
الله حتت أي مبرر، فليس اجلهاد في اإلسالم 
السليمة  الفطر  تأباه  ما  يبيح  وت��ش��ددا  غلوا 
واألعراف املرعية، فضال عن املقاصد الشرعية.

للعمل  جامعة  صفة  ال��ل��ه  ح���دود  حفظ  إن 
بالتكاليف الشرعية عند توجهها، كما يقول ابن 
عاشور الذي يضيف: "واملراد هنا واحلافظون 
من  لشيء  املضيعني  غير  أي  لهم،  الله  ملا عني 
حدود الله". ما أحوج كثيرا ممن يرفعون راية 

اجلهاد لوضع أنفسهم حتت مجهر القرآن.

17 - نصب الله لعباده من اآليات الكونية 
في  نظروا  هم  إن  عليه،  بالداللة  كفيل  هو  ما 
هذه اآليات نظر تفكر واعتبار، لذلك قال احلق 
وما  والنهار  الليل  اختالف  في  سبحانه: �إن 
لقوم  آلي��ات  واألرض  السماوات  في  الله  خلق 

يتقون� )يونس: 06(.
ما  يستخدمون  ملن  الله  فصلها  آي��ات  إنها 
أتيح لهم من العلم ليعرفوا احلكمة من اخللق، 
فيثمر  اخل��ال��ق،  عظمة  على  ب��ذل��ك  وي��س��ت��دل��وا 
فليس  ثانيا،  والتقوى  أوال،  العلم  النظر  ذل��ك 
املقصود من التفكر مجرد معرفة نظرية أو ترف 
فكري، إمنا هو طريق لتقوى الله و لزوم هديه 
�لقوم  االنتفاع؛  حصر  ك��ان  وعليه  ومنهاجه، 

يتقون«.
وبني  18 - حني وصل األم��ر بني نوح � 
قومه إلى الباب املسدود، أخبره الله تعالى أنه 
آم��ن، وأن مصير  لن يؤمن من قومه إال من قد 
الذين كفروا هو الغرق، وأمره أن يصنع الفلك 
فامتثل أمر ربه. قال : �ويصنع الفلك وكلما 
م��ر عليه م��أ م��ن ق��وم��ه س��خ��روا م��ن��ه ق���ال إن 
تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون� 

)هود: 38(.
النجاة  سفينة  إلى  ينظرون  ممن  فالعجب 

أعينهم  أم��ام  تصنع 
ج����������������زءا ج�������زء 
قطعة،  وق��ط��ع��ة 
يسخرون  وه���م 
ي��ب��ال��ون،  ال  أو 
يعرقلون  ورمب��ا 
وسير  إمت��ام��ه��ا 
ال������ع������م������ل ف���ي 
ليس  أ  . صنعها
ه���ذا ح���ال كثير 
مم���ن ي��ش��ه��دون 
األح��وال  بفساد 
وم��������ا ت��ع��ي��ش��ه 
األم��ة ال��ي��وم من 
التيه والضياع، 

ف���������������إذا ن���������ودي 
ل����إص����الح وجت���دي���د 

ليكون سفينة  ودنياها  دينها  في  األمة  أح��وال 
جناة وإنقاذ؛ كان موقفهم أشبه بقوم نوح في 
التخلف عن الركب، ورمبا التشويش والتعطيل؟
أحسن   � يوسف  الله قصة  - جعل   19
من  فيها  وم��ا  بأحداثها  ال��ق��رآن،  في  القصص 
يستفيده  ما  أعظم  من  ولعل  والعبر،  ال��دروس 
لسان  على  سبحانه  احل��ق  حكاه  ما  املستفيد 
بثي  أش��ك��وا  إمن���ا  بقوله: �قال   � ي��ع��ق��وب 
وحزني إلى الله وأعلم من الله ما ال تعلمون� 

)يوسف:86(.
بفقد  ربه  ابتاله  الله  أنبياء  من  نبي  فهذا 
ال��ك��ب��ي��رة  امل���ك���ان���ة  ذي  ال���ول���د 
فتأسف  ال��ع��ظ��ي��م��ة،  واحمل��ب��ة 
ل���ذل���ك واب���ي���ض���ت ع��ي��ن��اه من 
عوتب  حينما  لكنه  احل����زن؛ 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه ب���أم���ر ول���ده 
ك�����ان ج���واب���ه   � ي����وس����ف 
لكل  الذهبية  القاعدة  مبثابة 
الدنيا  مؤمن محزون في هذه 
�إمن�����ا أش���ك���و ب��ث��ي وح��زن��ي 
للتعلق  نفي  فهو  الله�  إل��ى 
الكرب  تفريج  ف��ي  باملخلوق 
وتنفيس احل��زن، وجل��وء إلى 
فيكون  ب��ال��ش��ك��وى،  اخل���ال���ق 
امل��ق��ص��ود ب��ال��ش��ك��وى ض��راع��ة 
إل����ى ال���ل���ه ب���ال���دع���اء وس����ؤال 

الفرج، وذلك من 
العبادة؛  صميم 
مخ  ال��دع��اء  ألن 
ومثل  ال��ع��ب��ادة، 
ي����ع����ق����وب ك����ان 
م���وق���ف م��وس��ى 
ق���ال  ك���م���ا   �
�فسقى  تعالى: 
ل��ه��م��ا ث���م ت��ول��ى 
إل��ى ال��ظ��ل فقال 
مل���ا  إن���������ي  رب 
أن��زل��ت إل���ي من 
خ����ي����ر ف���ق���ي���ر� 
)القصص: 24(.

زاد  وق���������د 
ي����ع����ق����وب � 
ب��ي��ان حاله  ف��ي 
وم������ع������ت������ق������ده 
�وأعلم  بالقول: 
م���ن ال���ل���ه م���ا ال 

تعلمون�؛ ألن من كان في مرتبته أو على نهجه، 
إل��ي��ه، ما    ال��ل��ه  فهو على يقني م��ن إح��س��ان 
القائل سبحانه:  فهو  بربه،  ظنه  يوجب حسن 
ادعوني  ربكم  �وقال 
أس���ت���ج���ب ل��ك��م� 
 )60 )غ������اف������ر: 
وه�����������و ال��������ذي 
تنبيها  يسألنا 
�أمن  وتعليما: 
املضطر  يجيب 
دع����������اه  إذا 
السوء  ويكشف 
ويجعلكم خلفاء 
األرض� )النمل: 

.)64
ف���إل���ى ال��ل��ه 

بثنا ودعاؤنا..
ك��م��ا   -  20
ي�����ق�����دم ال���ط���ب���ي���ب 
وصفة العالج ألمراض 
الظاهر، يقدم لنا ربنا وهو اخلالق العليم وصفة 
تعالى: �الذين  يقول  الباطن،  ألم��راض  العالج 
الله  بذكر  أال  الله  بذكر  قلوبهم  آمنوا وتطمئن 

تطمئن القلوب� )الرعد: 29(. 
يشاء  كيف  يقلبها  الذي  القلوب  خالق  إنه 
علل  م��ن  الشفاء  فيه  ال���ذي  ال���دواء  لنا  يصف 
القلوب وأمراضها الباطنة: من الشك واحليرة 
وكافة  والنفاق  وال��ش��رك  واحل��س��د  والبغضاء 
البشرية  واأله������واء  ال��ش��ي��ط��ان��ي��ة  ال���وس���اوس 

الزائغة..
وفي  وسكينته،  القلب  عمارة  الله  ذكر  في 
�ومن  وقسوته:  القلب  خ��راب  الله  عن  الغفلة 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره 

يوم القيامة أعمى� )طه: 122(.
)جامع  في  الله  رحمه  البر  عبد  اب��ن  روى 
بيان العلم وفضله( عن علي بن أبي طالب � 
قال: "ال خير في عبادة ليس فيها تفقه، وال في 
فيها  ليس  ق��راءة  في  وال  تفهم،  فيه  ليس  علم 

تدبر".
وطمعا  البليغة،  احلكمة  ه��ذه  نهج  على 
هذه  كانت  املقامات  هذه  من  بعض  تلمس  في 
اخلواطر في تدبر كتاب الله تعالى، استثمارا 
ألج���واء روح��ان��ي��ة م��ب��ارك��ة، ن��ق��دم ال��ي��وم ثالث 
في  بكالمه  ينفعنا  أن  الله  سائلني  حلقاتها، 
سلوكنا ويصلح به عقولنا ويعطر به ألسنتنا 

تالوة وذكرا..

21 - مثل جميل وعظيم ضربه الله للناس 
في كتابه، قال تعالى: �ألم تر كيف ضرب الله 
ثابت  أصلها  طيبة  كشجرة  طيبة  كلمة  مثال 
بإذن  كل حني  أكلها  تؤتي  السماء  في  وفرعها 
ربها ويضرب الله األمثال للناس لعلهم يتذكرون 
من  اجتثت  خبيثة  كشجرة  خبيثة  كلمة  ومثل 
-26 )إبراهيم:  ق��رار�  من  لها  ما  األرض  ف��وق 

.)28
إنها الكلمة الطيبة، كلمة اإلميان والتوحيد 
النخلة  مثل  ال��ل��ه  جعلها  م��ؤم��ن،  ك��ل  قلب  ف��ي 
الباسقة ترتفع في السماء وجذورها عميقة في 
األرض، ينتفع الناس بالتمر الذي يخرج منها 
مثال  الكلمة اخلبيثة،  بينما  فيها،  وبكل قطعة 
الشرك والكفر بالله، ليست سوى شجرة خبيثة، 
قد تغر الناس مبنظرها وميأ الفضاء حجمها، 

فيما هي خبيثة املنتوج هشة اجلذور. 
أو  الطيبني  على  يصدق  امل��ث��ال  ك��ان  ولئن 
اخل��ب��ي��ث��ني ك���أف���راد، ف��إن��ه ي��ص��دق أي��ض��ا على 
وامل��ذاه��ب  اإليديولوجيات  ه��ي  فها  املجموع، 
الناس،  وشغلت  الدنيا  م��أت  التي  الوضعية 
واجلور  بالعسف  وكيانات  دوال  أقامت  ورمب��ا 
ما  س��رع��ان  سابقا،  الشيوعي  املعسكر  كحال 
من  لها  ما  اخلبيثة  كالشجرة  داخليا  انهارت 
قرار ملنافاتها فطرة الله في اإلنسان وسننه في 
الكون، وهاهو شرعه ودينه، رغم ما يحاك له من 
كيد الليل والنهار، كلما ظنوا فيه موتا وانتهاء، 
ويبعث  وإث��م��اره،  ينعه  يجدد  أن  إال  الله  يأبى 

احلياة في فروع أصلها ثابت مكني .
22 - أم��ر يهم جميع اخل��ل��ق وي��ج��در بهم 
عندنا  إال  شيء  من  �وإن  تعالى:  يقول  تدبره، 
)احلجر:  معلوم�  بقدر  إال  ننزله  وم��ا  خزائنه 

.)21
ف��ه��ذا رب��ن��ا وإل��ه��ن��ا، وه��و ال����رزاق العليم، 
جميعها،  واملنافع  كلها  األرزاق  بكون  يذكرنا 
ه��ي مم��ا اس��ت��ودع��ه اخل��ال��ق ف��ي خ��زائ��ن��ه؛ لكن 
معلوم  بقدر  يتم  إمنا  للعباد  ومنحها  تنزيلها 
أله��واء اخللق  ذلك  فال يخضع  عنده سبحانه، 
واحلكمة  ال��رب��ان��ي��ة  للمشيئة  ب��ل  ورغ��ب��ات��ه��م؛ 

اإللهية.
كفاف  على  وي��ج��زع  اإلن��س��ان  ييأس  فكيف 
مما  إال  ذل��ك  ول��ي��س  مشتهى،  تخلف  أو  رزق 
يقول  أن  يكفي  واملصلحة،  احلكمة  اقتضته 
احلق سبحانه: �وما ننزله� رغم أن كثيرا منه 
املقادير  تصريف  أن  لنعلم  ب���األرض،  تعلق  له 
إمنا يتنزل من أعلى األعالي كما قال : �وفي 

السماء رزقكم وما توعدون� )الذاريات: 22(.
يتبع

ذ. أنور الحمدوني

خواطر يف تدبر القرآن الكريم )3(


عن علي بن أبي طالب 
� قال: �ال خير في 

عبادة ليس فيها تفقه، وال 
في علم ليس فيه تفهم، 
وال في قراءة ليس فيها 

تدبر�

نصب الله لعباده 
من اآليات الكونية ما 

هو كفيل بالداللة 
عليه، إن هم نظروا في 
هذه اآليات نظر تفكر 

واعتبار
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ش��ت��ان ب���ن زم���ن وزم�����ن، ون��ب��ض 
ونبض، وهل يستوي املتبعون لرسول 
احل���ق وامل��ت��ج��اف��ون م��ن ال��ذي��ن ق��ال��وا 

سمعنا وعصينا؟؟
ففي زمن نوراني منضبط اإليقاع 
لم  السديدة  النبوية  التوجيهات  على 
إيقاظ  على  ي��ج��رؤون  املسلمون  يكن 
النعرات اجلاهلية التي هدمها اإلسالم 
ب���ل ك���ان���وا ي��س��ع��ون ف���ي ط��اع��ة ت��ام��ة 
عليه  الله  صلى  احلبيب  لتوجيهات 
وس��ل��م إل��ى جتسير ه��وة االن��ت��م��اءات 
ب��ال��ت��وادد  ب��ي��ن��ه��م،  ال��ف��اص��ل��ة  القبلية 
أكسير  إل���ى  م��س��ت��ن��دي��ن  وال���ت���ك���ارم.. 

التقوى للتفاضل والتمايز.
ولم يكن الوحي الرباني يستجيش 
ليجعلوه  والفكرية  الثقافية  ملكاتهم 
عرضة للجداالت العقيمة، حول علمية 
واقع  مع  نصوصه  وانسجام  وحداثة 
احلبيب  رباهم  وق��د  دول��ي،  أو  محلي 
أنفسهم  خويصصة  ف��ي  البحث  على 
عن مكامن اخللل والضعف كما دفعهم 
لتحقيق البنيان املرصوص في األنفس 

واآلفاق.
لكن حن بعدت الشقة وطال العهد 
وتكلست القلوب وران عليها ما تكسب 
من سعي للدنيا وانغمار في مغرياتها 
العابرة انفصلت القلوب عن وظيفتها 
م��ن نبضها  ف��ي غفلة  ل��ت��ذود  ال��ل��وام��ة 
األم��ارة،  نفسها  خ��ي��ارات  عن  الفطري 
وت��ول��ت واس��ت��غ��ن��ى ال��ل��ه وال��ل��ه غني 
ومفاهيم  قيم  بالتالي  وشاعت  حميد، 
 .. أوال  نفسي  مفادها  مرعبة  جشعة 
ال��خ. وتخلقت  واآلخ���رون هم اجلحيم 

ك���ي���ان���ات ب���ش���ري���ة م���ري���ض���ة ه��ج��ي��ن��ة 
العرق  أس��اس  على  أعضاؤها  يتآلف 
احملرف  والدين  واجلغرافية  والطائفة 
واشتقاقاته  السطحية  تالوينه  بكل 
واللؤم  والبخل  الشح  وع��م  الغريبة، 
واملعروف..  واإلحسان  اإلك��رام  عوض 
البارعن  باملتحدثن  األم���ة  وابتليت 
م��ن ال��ذي��ن مي��ض��ون س��ح��اب��ة أي��ام��ه��م 
التواصل  دورات  إل��ى  االن��ض��م��ام  ف��ي 
ل��ك��س��ب م���ه���ارات اإلق���ن���اع وال��ت��أث��ي��ر.. 
قوة  أس���اس  على  ال��ق��ل��وب  وتفاضلت 
اجل����ذب واالس���ت���ح���واذ ع��ل��ى ال��ع��ق��ول 
من  يتخرج  مربحة  وغ��دت جت��ارة جد 
تعليب  فنون  في  احل��اذق��ون  مدارسها 
معالم  من  خالية  والقلوب  اجلماهير، 
اإلحسان، وصارت العالقات اإلنسانية 
القناعات  مترير  في  الشطارة  رهينة 
حتى اخلادعة منها ولم يعد مستغربا 
أن تطالعك أخبار ملجموعات احترافية 
بالدعارة  أو  باالنتحار  اإلقناع  فن  في 
املربحة، أو باإلرهاب أو تهريب البشر 
ال���خ.. وك��ان طبيعيا أن  امل��خ��درات  أو 
ليحل  واإليثار  التضامن  حس  يضمر 

عوضه حس األثرة..
السريان اجلارف  وفي خضم هذا 
ل��س��ي��ل ال���ع���دوان���ي���ة ت���واص���ل ق��واف��ل 
الرواحل الرسالية مشيها الوئيد لتؤكد 
عبر لوحات إنسانية مشرقة  غلبة هذا 
على  غالب  �والله  وف��رس��ان��ه..  ال��دي��ن 
أم���ره ول��ك��ن أك��ث��ر ال��ن��اس ال يعلمون� 
التي رسخها  العظيمة  القيم  ومن بن 
واآلف��اق وسار  األنفس  في  الدين  ه��ذا 
الرسالين:  من  الرواحل  خطاها  على 

السنة  لنا  وق��د سجلت  اإلك���رام.  صفة 
النبوية مالمح إكرام نبوي مبهر ففي 
قصة الرجل الذي سأل رسول الله � 
وقد  فانطلق  جبلن  بن  غنما  فأعطاه 
ال��ذي ال ضفاف  إك���رام احلبيب  زل��زل��ه 
لسخائه إلى قومه داعيا إياهم لإلسالم 
قائال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء 
القصة  ه��ذه  ف��ي  ف��اق��ة،  م��ن ال يخشى 
التأثير  ي��ؤك��د  م��ا  ج��دا  كثير  وغ��ي��ره��ا 
الدعوي  املسار  على  لإلكرام  احلاسم 
القلوب  ترطيب  ف��ي  وجن��اح��ه  الناجع 
تعالى،  الله  داع��ي  لتجيب  وترقيقها 
ب��ادر  ال��ت��ي  األول���ى  ك��ان��ت اجلملة  فقد 
محمدا  فإن  "أسلموا  قومه  الرجل  بها 

يعطى عطاء من ال يخشى فاقة".
احللقة  ل��ه��ذه  م���دادي  وف��ي جعبة 
احلاضر  الزمن  من  مسلم  قصة سيرة 
من  يلفها  مل��ا  أس��ط��وري��ة  أخالها  أك���اد 
من  ص��دوره��ا  تصديق  يصعب  وقائع 
االحتناك  ه��ذا  ك��ل  بها  يحيط  أن��ف��س 
املريع، ويتعلق األمر بالداعية الكويتي 
الرحمن السميط  الدكتور عبد  العظيم 
رحمه الله، وسأكتفي  ببعض إشارات، 
عن  الكرمي  الرسالي  القارئ  تغني  لن 
التزود باستفاضة من سيرة سخاء قل 
أن يجود بها زماننا املنذور لألنانيات 

األكثر شيطانية وقذارة.
هذا الرجل املذهل العطايا انبجس 
كرمه وهو مجرد طالب ال حيلة له حيث 
كان يقتر على نفسه وال يأكل إال وجبة 
طعام واحدة في اليوم ليحتفظ بباقي 
مصاحف  لشراء  دراس��ت��ه  منحة  نقود 
للمساجد وعطاءات أخرى للفقراء. ومن 

تخصيصه  ج��وده  مواقف  أنبل  ضمن 
جل���ائ���زة ك���ب���رى ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا وق��د 
جتاوزت سبعمائة ألف دينار سعودي 
كنواة لوقف تعليمي بإفريقيا.. وأثناء 
ذلك انطلق جهده العمالق لبذل اإلكرام 
قاد  حيث  إفريقيا  دول  من  العديد  في 
كعمليات مسح  مبهرة  عمليات خيرية 
ورعاية  امل��دارس  وبناء  األيتام  دم��وع 
آالف امل��ش��ردي��ن وب��ن��اء وإص���الح آب��ار 
ومحاربة  املستوصفات  وبناء  الشرب 
قبل  ال  دعوية  بحرقة  التنصيري  امل��د 
ملدادي البسيط على اإلحاطة بها.. وقد 
واستشراء  الديني  اجلهل  حجم  هاله 
مسلمي  صفوف  في  األسطوري  الفكر 
إفريقيا، وكان محرك دعوته هو شعوره 
ب���أن ال��ف��ق��ر واجل��ه��ل ي��ج��ع��الن عملية 
ب��ن��اء امل��س��اج��د غ��ي��ر ن��اج��ع��ة لوحدها 
املادية  الشروط  ومن ثم شمر إلصالح 
والروحية في نفس الوقت لإلفريقين، 
ولطاملا بكى بحرقة وهو يكتشف حجم 
املسلمن  س��ل��وك  تطبع  ال��ت��ي  األم��ي��ة 
حتى  يجهلون  ق��د  ال��ذي��ن  اإلف��ري��ق��ي��ن 
حكايات  وله  الدين..  أبجديات  أبسط 
التفاصيل  م��ذه��ل��ة  دع��وي��ة  وم���واق���ف 
يعتنقون  األف��ارق��ة  من  املالين  جعلت 
اإلس�����الم إلح��س��اس��ه��م ب��ن��ب��ل��ه وص���دق 
في  وتعاساتهم  بقضاياهم  اهتمامه 

جغرافية مغمورة شبه منسية.
ومع مزيد من التفاصيل حول هذا 
الرحمن  عبد  للشيخ  الرباني  السعي 
السميط سنتوقف في حلقة قادمة بإذن 

الله تعالى. 
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وهو  فجرا  بابها  ط��رق 
يلهث.. 

ه����ي ت���ع���رف ط��رق��ات��ه 
م��ن��ذ أن ط���رق ب��اب��ه��ا ذات 

ليلة باردة مطيرة ..
 ت���ت���ذك���ر ك���ي���ف ك��ان��ت 
ك����ان   .. ح���ي���ن���ه���ا  ح����ال����ه 
ي��رت��ع��ش ب�����ردا وي��ت��ض��ور 
مريضا  س��ق��ط   .. ج��وع��ا 
ي���رت���ع���د م�����ن احل����م����ى .. 
منزلها  بجانب  له  أع��دت 
ك��وخ��ا ص��غ��ي��را وف��راش��ا .. 

قدمت له أكال ساخنا.. 
أع��������دت ل�����ه م���ش���روب���ا 
س��اخ��ن��ا م��ن األع���ش���اب .. 
اعتنت به أسبوعا إلى أن 

متاثل للشفاء...
رح�����ل وه�����و ي��ش��ك��ره��ا 

بطريقته اخلاصة ...
ه��ا ه��و ق��د ع��اد يطرق 
فتحت   .. م��دة  بعد  بابها 
ف���رح���ت   .. ال������ب������اب  ل������ه 
مب�����ْق�����دم�����ه وف�����������رح ب���ه���ا 
بطريقته اخلاصة .. قدم 
فرحا  بكت   .. ه��دي��ة  لها 
الله  سبحان   " وص��اح��ت: 
أتعرف هذه املخلوقات   ..
اخلير والعرفان باجلميل 

والوفاء؟! "
ك���ان���ت ال���ه���دي���ة أرن���ب���ا 
� ما يزال على  بريا كبيرا 
الزائر  وك��ان   � احلياة  قيد 
هديته  لها  ليقدم  فجرا 

كلبا..!

 ذة. نبيلة عزوزي

بق�لم:

و مـضـــــــــة

جزاء إحسان

دعــاة باألقــدام واإلكــرام  2/1
من 

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

استثمرها  .. ك��ن��وزه  اك��ت��ش��ف   .. اب��ن��ك   اع����رف 
 ، ال��ن��اس  جُل��لِّ  تعالى  الله  ة  عطيَّ واإلب���داع  املوهبة 
وِبذرٌة كامنٌة مودعة في األعماق؛ تنمو وتثمُر أو تذبل 
 ومتوت، كلٌّ حسب بيئته الثقافية ووسطه االجتماعي.
املبدعن  أن نسبة  ت��ب��نَّ  ال��دراس��ات  ووف��ق��ًا ألح���دث 
املوهوبن م��ن األط��ف��ال م��ن س��ن ال���والدة إل��ى السنة 
يصل  وعندما   ،90% نحو  أع��م��اره��م  م��ن  اخلامسة 
املبدعن  نسبة  تنخفض  السابعة  سن  إل��ى  األطفال 
منهم إلى %10، وما إن يصلوا السنة الثامنة حتى 
أنظمَة  أن  إل��ى  يشير  مما  فقط.   2% النسبة  تصير 
في  عملها  تعمل  االج��ت��م��اع��ي��َة  واألع�����راَف  التعليم 
كانت  أنها  م��ع  معاملها،  وطمس  امل��واه��ب  إج��ه��اض 
وتنميتها. تطويرها  بل  عليها،  احلفاظ  على   ق��ادرًة 
 ) )ِن��ق��اط  إل��ى مجموعة  امل��رب��ن  ال��س��ادة  ونلفت نظر 

ه لها كمقترحات عملية: يحسن التنبُّ
1 - ضبط اللسان:

ما في ساعات الغضب واالنزعاج، فاألب  وال سيَّ
ي  واملربي قدوة للطفل، فيحسُن أن يقوده إلى التأسِّ
م  املربي وتفهَّ فإن أحسَن  َهْدٍي.  ُخُلٍق وأكرم  بأحسن 
ُمو، وإن أساء وأهمل  ز سما، وتبعه الطفل بالسُّ وعزَّ

عه. وشتم دنَي، وخسر طفَله وضيَّ
بط السلوكي: 2 - الضَّ

ل،  وقوع اخلطأ ال يعني أنَّ اخلاطئ أحمٌق أو مغفَّ
اء«، والبد أن يقع الطفل في أخطاٍء  ف�»كلُّ ابِن آدَم خطَّ
ه إلى نقد الفعل اخلاطئ  عديدة، لذلك علينا أن نتوجَّ
شخصيته.  وحتطيم  الطفل  نقِد  ال  الشاذ،  والسلوك 
ئًا نقول له: هذا الفعل  فًا سيِّ ف الطفُل تصرُّ فلو تصرَّ
��د ال ي��ح��ُس��ُن  ب��َك هذا  ب ج��يِّ ��ئ، وأن���ت طفل م��ه��ذَّ س��يِّ
ٌئ،  لوك. وال يجوز أبدًا أن نقول له: أنت طفل سيِّ السُّ

، أحمق … إلخ . غبيٌّ
3 - تنظيم املواهب:

ز مختِلفة، وكثيٌر  قد يبدو في الطفل عالماُت متيُّ
على  التركيز  ي  باملربِّ فيجُدر  مات،  والسِّ املواهب  من 
لتفعيله  أكثر،  الطفل  إليه  وما مييل  واأَلْول���ى  األه��م 

وتنشيطه، من غير تقييده برغبة املربي اخلاصة.
4 - اللقب اإليجابي:

هوايته  ُي��ن��اس��ب  بلقب  طفلك  ت��دع��م  أن  ح���اول 
ووسيلَة  للطفل،  عالمًة  اللقب  ه��ذا  ليبقى  ��زه،  ومت��يُّ
يجب  ال��ت��ي  ع��ل��ى خصوصيته  ��ي��ه  ومل��ربِّ ل��ه  ت��ذك��ي��ٍر 
��ده��ا دائ���م���ًا ب��ال��ت��زك��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر، م��ث��ل:   أن ي��ت��ع��هَّ
 – املاهر(  )النجار   – )دكتور(   – )نبيه(   – )عبقري( 

)ُمصلح( – )فهيم(.
5 - التأهيل العلمي:

البد من دعم املوهبة باملعرفة، وذلك باإلفادة من 
أصحاب اخلبرات واملهن، وباملطالعة اجلادة الواعية، 
والتحصيل العلمي املدرسي واجلامعي، وعن طريق 

الدورات التخصصية.
6 - امتهان الهواية:

أمر حسن أن ميتهن الطفل مهنة توافق هوايته 
وميوله في فترات العطل واإلج��ازات، فإن ذلك أدعى 
للتفوق فيها واإلبداع، مع صقل املوهبة واالرتقاء بها 

من خالل املمارسة العملية.
7 - قصص املوهوبني:

م��ن وس��ائ��ل ال��ت��ع��زي��ز وال��ت��ح��ف��ي��ز: ذك���ر قصص 
التي  واألسباب  واملتفوقن،  املوهوبن  من  السابقن 
أوصلتهم إلى الَعلياء والِقَمم، وحتبيب شخصياتهم 
خذهم مثاًل وقدوة، وذلك باقتناء الكتب،  إلى الطفل ليتَّ

 أو أشرطة التسجيل السمعية واملرئية و CD ونحوها.
مع االنتباه إلى مسألة مهمة، وهي: جعُل هؤالء القدوة 
بوابًة نحو مزيد من التقدم واإلبداع وإضافة اجلديد، 
قوه ووصلوا إليه. وعدم االكتفاء بالوقوف عند ما حقَّ

8 - املعارض:
وم���ن وس��ائ��ل ال��ت��ع��زي��ز وال��ت��ش��ج��ي��ع: االح��ت��ف��اُء 
في  يبدعه  ما  بعرض  وذلك  وبنتاجه،  املبدع  بالطفل 
ألعماله  خاصة  مكتبة  بتخصيص  أو  واض��ٍح  مكاٍن 
إليه  ُيدعى  إلبداعاته  معرض  بإقامة  وكذا  وإنتاجه، 
ف��ي منزل  أو  الطفل،  ف��ي منزل  األق��رب��اء واألص��دق��اء 

األسرة الكبيرة، أو في قاعة املدرسة.
9 - التواصل مع املدرسة:

يحُسُن باملربي التواصل مع مدرسة طفله املبدع 
خصائص  على  وتنبيههم  ومدرسن،  إدارًة  ز،  املتميِّ
طفله املبدع، ليجري التعاون بن املنزل واملدرسة في 

رعاية مواهبه والسمو بها.
10 - املكتبة وخزانة األلعاب:

والقصص  املفيدة  الكتب  اقتناء  على  احل��رص 
املرفق  والتحريضي،  االبتكاري  الطابع  ذات  النافعة 
مجموعات  وكذلك  للعمل،  وج��داول  للتلوين  بدفاتر 
ال��ل��واص��ق ون��ح��وه��ا، م���ع احل����رص ع��ل��ى األل��ع��اب 
املكتبة  عن  فضاًل  الفكري،  أو  الذهني  الطابع  ذات 
اإللكترونية التي حتوي هذا وذاك، من غير أن ننسى 
أكثر  باتت  التي  واملرئية،  السمعية  املكتبة  أهمية 

تشويقًا وأرسخ فائدة من غيرها.

مقترحات عشرة في تنمية مواهب األطفال

الغالي غالي
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الوضع  ذلك  هو  الروحي  الفراغ 
خالية  إما  النفوس  فيه  تكون  الذي 
من الزاد اإلمياني الصحيح املوصول 
أو  اختالق  أي  من  السليم  مبصدره 
حتريف، ومن كل ما يرتبط بذلك الزاد 
معايير  ومن  وتصورات،  مفاهيم  من 
وقيم، يستند إليها لتمييز احلسن من 
واحلق  الطيب،  من  واخلبيث  القبيح 
ذلك  على  محتوية  وإما  الباطل،  من 
الزاد في صورة باهتة غير مفعلة، مبا 
يجعله في حكم املعدوم، بناء على أن 
الزاد اإلمياني يكتسب مصداقيته من 

فاعليته وذلك بترجمته 
إلى سلوك في الواقع، 
وإلى ممارسة واضحة 
واألهداف،  املعالم 
حتدث تغييرا إيجابيا 
في ذلك الواقع، بحيث 
الناس  بأحوال  يرتقي 
األصعدة،  جميع  على 
مبا يعود على املجتمع 
ومتاسك  بالتالحم 
وبالسعادة  البنيان، 

واالطمئنان.
احلالة  كانت  وإذا 
على  منطبقة  األولى 
انتهى  الذي  الغرب 
احلضاري  مساره  به 
النكد  الفصام  بفعل 
التصور  فوضى  إلى 
قادته  التي  واالعتقاد 
املمارسة  فوضى  إلى 
احلالة  فإن  والسلوك، 
على  تنطبق  الثانية 
التي  املجتمعات 

ورسوم،  كأشكال  الدين  فيها  يحضر 
باهتة  كمشاعر  حضوره  عن  فضال 
عن  عاجزة  تظل  النفوس،  في  باردة 
الوفاء بالوظائف املنوطة باإلميان في 

حال صفائه وتألقه.
مجتمعنا  أن  فيه،  شك  ال  ومما 
املغربي ينتمي إلى هذا النوع الثاني، 
الروحي  الفراغ  فيه  يتجلى  الذي 
إدراكها  يحتاج  عدة،  مستويات  عبر 
إلى  واألشكال،  القوالب  جتاوز  إلى 
مستوى  على  ضحالة  من  تخفيه  ما 
متثل املقاصد احلقة للدين، التي يظل 
فاقدا  مغشوشا  تدينا  بدونها  التدين 
التي سمي  وعناصره  مقوماته  ألغلب 
إلى  البعض  ينظر  وقد  دينا.  ألجلها 
أن هذا احلكم ال يخلو من إجحاف في 
حق هذا املجتمع ونظرائه املوجودين 
معه ضمن نفس دائرة االنتماء، نظرا 
املرتبطة  املظاهر  من  كثير  لوجود 

باإلميان، تند عن اجلحود والنكران. 
املظاهر  تلك  مقارنة  أن  غير 
اإليجابية مبا يضادها -وهو كثير- من 
جهة، والنظر إليها في ضوء الصورة 
يعد  الذي  الرفيع  والنموذج  املشرقة 
الدين بإخراجه للناس من جهة أخرى، 
ازدهت بوجوده عصور ذهبية  والذي 

واملقارنة(  النظر  )أي  كفيالن  سالفة، 
بإقناع الناظر املوضوعي احلصيف.

أليس من جتليات الفراغ الروحي 
القتل  الشنيع جلرائم  االستشراء  هذا 
واالغتصاب، واالعتداء على األعراض 
واألموال، وترويع اآلمنني في كل وقت 

وحني؟
أليس من جتليات الفراغ الروحي 
ذلك العبث والتالعب مبصالح الناس، 
والتدليس  الغش  أساليب  خالل  من 
تتكاثر  التي  واالحتيال،  والنصب 
الزمن-  مر  -على  وتتخذ  وتتناسل، 

أشكاال أشد وأنكى؟
أليس من جتليات 
حقا  الروحي  الفراغ 
للشر  رقع  تتسع  أن 
داخل  واالنحراف 
املجتمع،  سفينة 
إفرازاتها  وتظل 
تنتشر  املسمومة 
السفينة  طول  في 
رقيب  دون  وعرضها 
وذلك  حسيب،  وال 
االرتشاء  قبيل  من 
في  واالجتار  والفساد 

احملرمات؟
أليس من جتليات 
ما  الروحي  الفراغ 
مع  تطبيع  من  يحدث 
التي  السوء  مظاهر 
الواقع  في  توجد 
حد  على  واإلعالم 

سواء؟
من  أليس  بل 
الفراغ  جتليات 
ما  سوءا  األشد  مستواه  في  الروحي 
أصبح يقذف به الدين وأهله من أشد 

التهم وأقذع النعوت؟
إن الروح لتشهد في سفينة املجتمع 
من  حرمانها  بسبب  وتيبسا  ضمورا 
واالزدهار،  واالنتعاش  التألق  مصادر 
يعرضها  خطير  لنزيف  وتعرضها 
للتالشي والذبول، وإن االستمرار على 
السفينة  بجنوح  لينذر  الوضع  هذا 
يعصم  ال  الذي  احملتوم،  قدرها  نحو 
الثغرات  لسد  جادة  عملية  غير  منه 
للمشاركة  يتطوع  األعطاب،  وترميم 
فيها كل من له شعور صادق لالنتساب 
الدين  إلى  وانتسابه  الوطن،  إلى هذا 
بأمشاجه  عناصره  اختلطت  الذي 
وذراته، وحرص على أن يتبوأ مكانته 
الالئقة، ويبعد من حوزتها كل من ثبت 
تستهدف  مدمرة  حركات  في  تورطه 

أمن الوطن وسالمته.
َجَزاُء  ا  َ �ِإنمَّ تعالى:  الله  يقول 
َه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن  ِذيَن ُيَحاِرُبوَن اللمَّ المَّ
ُبوا  ُلوا َأْو ُيَصلمَّ ِفي اأَلْرِض َفَسادًا َأْن ُيَقتمَّ
ِخالٍف  ِمْن  َوَأْرُجُلُهْم  َأْيِديِهْم  َع  ُتَقطمَّ َأْو 
َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي 
َعِظيٌم�  َعَذاٌب  اآلِخَرِة  ِفي  َوَلُهْم  ْنَيا  الدُّ

)املائدة: 33(.

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع

الروحي الفراغ   -  73
ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
بالد سي »رع« رأي

في  كان  أنه  الراوي-  على  –والعهدة  يحكى   ...
يدعى  متسلط  حاكم  األزمان  وغابر  العصور  سالف 
والنار  بالسياط  القدمية  »مسر«  قبيلة  يحكم  »رع« 
الذي  يد  وعض  الشرعي  حاكمها  على  انقلب  بعدما 
مدها إليه ورفعه بها درجات حتى صار قاب قوسني 
أو أدنى من صناع القرار وأعيان القبيلة في ديوان 
احلاكم... فلبس لباس التقوى والورع، يظهر اخلشوع 
والوالء...  الطاعة  فروض  في  ويبالغ  واخلضوع 
بولي  ونكل  ف»متسكن حتى متكن«، فضرب ضربته 
أحد  يعرفه  ال  غيابات جب عميق  في  وألقاه  نعمته، 
ولم متر به قافلة حتى يرسلوا واردهم النتشاله من 

اجلب... 
بعدها جمع حوله ثلة من الكهنة يتقدمهم كبيرهم 
جديدا  حاكما  يتوجوه  حتى  السحر  علمهم  الذي 
وسط احتفاالت لم تعرف لها القبيلة مثيال، تعظيما 
من  والعباد  البالد  خلص  الذي  للمَخلِّص  وتبجيال 
يتهدد  كان  الذي  املستطير  والبالء  الداهم  اخلطر 
القبيلة والقبائل املجاورة لو أن احلاكم القدمي بقي 
في احلكم ومعه عشيرته وربعه... أما الكهنة ورجال 
يدخروا  فلم  وجوههم  على  بهم  جيء  الذين  الدين 
إلى  رفعه  من  فمنهم  وتعظيمه  متجيده  في  جهدا 
موسى  الله  بنبي  فشبهه  والرسل  األنبياء  مصاف 
� واعتبره آخر هبة من السماء نزلت على القبيلة، 
ابن  عمر  اخلليفة  مستوى  إلى  ثالث  به  نزل  بينما 
اخلطاب � ألنه هو اآلخر تبرع بنصف ماله للقبيلة 
أياما  أضعاف  بعشرة  هذا  ماله  ضاعف  أنه  )علما 
قبل التبرع(... أما قيدوم الكهنة فأفتى صراحة بقتل 
»اضرب  املأثورة  مبقولته  املَخلِّص  املعارضني حلكم 
في املليان« وضرب احلاكم »رع« فعال في »املليان« كل 
من اعترض على حكمه أو ملز أو غمز باسمه... فلما 
استتب له االمر، ألقى جميع معارضيه في السجون 
يذبح طائفة منهم، ومن لم يذبح ميوت باإلهمال أو 
حتت  فإما  السجون  من  أفلت  ومن  وحسرة،  كمدا 
الثرى أو غريبا في القبائل املجاورة خائفا يترقب...

يوم  في  مروعة  محرقة  تلتها  مجزرة  وحدثت 
أنصار  فيه  خرج  األخدود،  أصحاب  كيوم  مشهود 
»رع« -ولذلك عرفوا من يومها بالرعاع- خرجوا عن 
في  وتشفيا  نكاية  بهيج  احتفال  في  أمهاتهم  بكرة 
خصومهم وفرحا بحاكمهم اجلديد... فعمت األفراح 
الله  أفاء  القبائل املجاورة فأغدقوا عليهم مما  حتى 
عليهم من »الرز« والهدايا واملالبس الداخلية وحتى 
البطاطني احلريرية تقديرا وامتنانا للحاكم »رع« ألنه 
ئ عليهم العواممَّ  خلصهم من أفكار هدامة كانت سُتَجرِّ
غنوا  للمناسبة  وتخليدا  رعاياهم...  من  والدهماء 
وفي  األيادي«...  »تسلم  واحد  رجل  وبصوت  جميعا 
على  زينته  في  »رع«  احلاكم  خرج  االحتفاالت  غمرة 
القبيلة ووجهائها وشعرائها مذكرا  جمع من أعيان 
ومن  إيه«  وال  عنينا  نور  أنكم  نسيتوا  »انتوا  إياهم 
يومها والنور ينقطع في بيوت الغالبة )طرفي النهار 
أو باألحرى  القبيلة  الليل( كما طمأن أهل  وزلفا من 
أن متسكم  قبل  أيدينا  »تتقطع  بقوله  منهم  بقي  من 
حلق  السوء  أن  مع  األيادي  تنقطع  بسوء«...فلم 
حتى  تطاق  ال  الناس  حياة  أصبحت  حتى  اجلميع 

صارت والعدم سواء... 
استفرد »رع« بالسلطات كلها واملعرفة كلها بعدما 
)استخف قومه فأطاعوه( فادعى أنه حكيم احلكماء 
وفيلسوف الفالسفة وطبيب األطباء... فكل من خرج 
عن طوعه ولو بشق كلمة، فله الويل والثبور وأوخم 
»رع« ال  للحاكم  »اإللهية«  الذات  أن  إذ  األمور  عواقب 
بكثير، وال  ذلك  فوق  فهو  االعتراض  أو  النقد  تطيق 
لقراراته وال معقب حلكمه  راد  يعزب عنه شيء، وال 
وحكمته وتوجيهاته، حتى أنه منع عن أهل القبيلة 
غيري  حد  كالم  تسمعوش  »ما  لغيره  االستماع 
اسمعوا كالمي أنا وبس«... »انتم هتعرفوا احلكومة 
أكثر مني؟؟«. طبعا ال وألف ال... فذاك الشبل من ذاك 
األسد »ولي خلف مماتش« نفس الكالم الذي قاله أحد 
أقوى أجداد حكام القبيلة رمسيس الثاني لقومه �ما 

أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد�...

هذه اللغة التي ما انفكت تأرسنا ببالغتها ورونقها، 

والتي ارتضاها الله سبحانه وتعاىل لتكون وعاء لرسالته 

الخامتة والتي مل ولن تستطيع معاجم اللغة أن تحيط 

بكل أرسارها، ستكون نبض قلوبنا لحلقات متعددة من 

النظر والتدبر، من خالل معالجتنا لخطابات املبدعني، 

والشعراء القدامى واملحدثني، مع وقفة خاصة ملالمسة 

جاملية الخطاب القرآين، وكذا الحديث النبوي الرشيف 

وسلوكياتهم  املؤمنني  قلوب  عىل  تأثريهام  وم��دى 

الحضارية،..

العاملية  سلم  يف  لغة-  -أي  اللغة  ارتقت  فمهام 

والبحث العلمي، فلن تستطيع أن تغري سلوك اإلنسان 

املختربات  لغة  وقلبه، ألن  إن مل تالمس شغاف روحه 

تبقى وسيلة من وسائل البحث العلمي ليس إال... أما 

النفوس  األمل يف  يزرع  الذي  الوجداين-الروحي  التأثري 

ويجعلها متوقدة ومنجذبة للخري والعمل الصالح ألجل 

الناس، فهو الذي متارسه اللغة عىل القلب كإمتاع )من 

إىل سلوك  ثم  إقناع  إىل  لينتقل  األمر  بداية  املتعة( يف 

ينعكس سلبا أو إيجابا عىل الحضارة اإلنسانية...

إن عشقنا للغة الضاد مل ينبع من فراغ أو تعصب 

بلغة  عندما  روحية   وجدانية  عالقة  من  وإمنا  قومي 

اختارها الحق سبحانه لتكون حاضنة لكتابه املبني وسنة 

نبيه الكريم، بحيث مل تعد لغة الرصاع القبيل والهراش 

العشائري، وبسمو اللغة العربية سمت النفوس العربية 

وأصبحت  الدنيا  يف  املسلمني  كل  نفوس  معها  وسمت 

لينة كالحرير تفرح لفرح املؤمنني، وتقرح لقرحه...

لغة القلوب )1( بنبض القلب
ذ: أحمد األشهب 

هذا  من  يعصم  ال  
غري  الروحي  الفراغ 
لسد  جادة  عملية 
وترميم  الثغرات 
يتطوع  األعطاب، 
كل  فيها  للمشاركة 
من له شعور صادق 
هذا  إىل  لالنتساب 
وانتسابه  الوطن، 
الذي  الدين  إىل 
عناصره  اختلطت 

بأمشاجه وذراته.
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 11 االثنني  يوم  السبع،  مجموعة  دول  خارجية  وزراء  دعا 
أبريل اجلاري في اليابان، إلى "عالم خال من األسلحة النووية"، 
بها  قام  تاريخية  زيارة  تلى  الذي  "إعالن هيروشيما"  في  وذلك 

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي ج��ون 
كيري إلى املدينة التي تشكل رمزا 

للقصف النووي.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة ال��ص��ح��اف��ة 
اخل��ارج��ي��ة  وزراء  ع��ن  الفرنسية 
التزامنا  جديد  من  "نؤكد  قولهم: 
إق��ام��ة ع��ال��م أك��ث��ر أم��ان��ا وإي��ج��اد 
نووية".  أسلحة  بال  لعالم  ظ��روف 
وذكروا بني التحديات "استفزازات 

كوريا الشمالية املتكررة". وأضاف وزراء خارجية دول مجموعة 
الوضع  تدهور  مع  تعقيدا  أكثر  باتت  املهمة  ه��ذه  "إن  السبع: 
األمني في عدد من املناطق مثل سوريا وأوكرانيا، وخصوصا 
االس���ت���ف���زازات امل��ت��ك��ررة م��ن قبل 

كوريا الشمالية".
وكانت كوريا الشمالية أعلنت 
أنها  يناير اجلاري   9 السبت  يوم 
م��ح��رك ص��اروخ  بنجاح  اخ��ت��ب��رت 
بالستي عابر للقارات. مشيرة إلى 
قدرتها  "تضمن"  هذه التجربة  أن 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ض��رب��ة ن��ووي��ة إل��ى 

الواليات املتحدة.

رائد  الشيخ  رفض 
احلركة  رئيس  صالح، 
الداخل  في  اإلسالمية 
الفلسطيني، تهديدات رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
اتهامه  بعد  ضده  نتنياهو، 
العنف"  على  ب�"التحريض 
في ساحات املسجد األقصى 

بالقدس الشريف.
بيان  في  صالح  وقال 
أنباء  وكالة  بثته  صحفي، 
 11 اإلثنني  يوم  األناضول، 
توقفنا  "لن  اجلاري:  أبريل 
أو  لنا،  تهديد  لغة  أية 
حتريض علينا، عن مواصلة 
االحتالل  جرائم  فضح 
القدس  في  اإلسرائيلي 
املباركني  األقصى  واملسجد 

وما حولهما".
في  قال  نتنياهو  وكان 
جلسة احلكومة اإلسرائيلية 
يوم األحد: "نشاهد محاوالت 

يقوم بها رائد صالح تهدف 
إلى تصعيد املوقف في جبل 
األقصى(  )املسجد  الهيكل 
)الفصح  العيد  اقتراب  مع 
الرجل  هذا  اليهودي(، 
تفجير  فتيل  يشكل  )صالح( 
"أطالب  ذاته". مضيًفا:  بحد 
العدل  ووزيرة  األمن  أجهزة 
كان  إبعاده،  على  بالعمل 
أن  الرجل  هذا  على  يجب 
القضبان"،  وراء  اآلن  يكون 

وفقًا لتعبيره.
في  صالح  وأضاف 
نخاف  ال  قوم  "نحن  البيان: 
ويشرفنا  تعالى،  الله  إاّل 
عن  الدفاع  نواصل  أن 
األقصى  واملسجد  القدس 
الله  نلقى  حتى  املباركني 
على  "نحن  تعالى". متابًعا: 
يقني أن االحتالل اإلسرائيلي 
ومن ميثلونه إلى زوال قريب 

بإذن الله تعالى".

تدرس القمة اإلسالمية في إسطنبول 
املقرر افتتاحها اخلميس 2016/04/14، 
إم��دادات  في  ال��ذات  على  االعتماد  تعزيز 
وإن���ت���اج ال��ع��ق��اق��ي��ر ال��ص��ح��ي��ة ف��ي ال���دول 

األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي.
الدولية  اإلس��الم��ي��ة  األن��ب��اء  وك��ال��ة  وعلمت 
)إينا( من مصادرها، أن القمة تبحث عدة تدابير 
االع��ت��م��اد  لتحقيق  امل���دى  وم��ت��وس��ط��ة  ق��ص��ي��رة 
تعزيز  تشمل:  اللقاحات،  إنتاج  في  ال��ذات  على 
األكادميية،  واألوس���اط  الصناعة  بني  ال��رواب��ط 
للشراء  مرفق  وإنشاء  املعايير،  بني  وامل��واءم��ة 
مخزون  إنشاء  جانب  إلى  للقاحات،  اجلماعي 
اس��ت��رات��ي��ج��ي ل���أدوي���ة وال���ل���ق���اح���ات حل���االت 
الطوارئ، واحلصول على وضع التأهيل املسبق 

من منظمة الصحة العاملية.
وكشف املصدر أن مؤمتر القمة اإلسالمية، 
س��ي��ع��زز ت��ع��اون امل��ن��ظ��م��ة، م��ع ك��ل م��ن منظمة 
ال��ع��امل��ي��ة، وص���ن���دوق األمم امل��ت��ح��دة  ال��ص��ح��ة 
للسكان، واليونيسيف، للتحصني ضد األمراض 

السارية والتصدي لأوبئة.
الذاتي في  اإلنتاج  إن تعزيز  وقال املصدر: 
واحلماية  األم��ص��ال،  أيضا  سيشمل  العقاقير 

الصحية لأم والطفل.
على  األع��ض��اء،  ال���دول  القمة  ستطلع  كما 
خطة العمل العاملية اخلاصة مبقاومة مضادات 
امليكروبات، وستطلب منها معاجلة هذه املشكلة 
الصحية،  أنظمتها  تعزيز  خ��الل  م��ن  بفعالية، 
ووضع سياسات وبرامج في ضوء مبادئ الفقه 

اإلسالمي ملكافحة امليكروبات.
على  اإلس��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  وت��ع��ول 
تطوير صناعة اللقاحات ملجابهة األوبئة، حيث 
تشير إحصاءات منظمة الصحة العاملية، إلى أن 
مليون شخص   2.5 حياة  ينقذ  اللقاحات  توفر 

سنويًا من مختلف األعمار. 

أعلنت وزارة املالية املغربية أن السعودية 
 230 قيمته  مساعدة  اتفاق  وقعا  واملغرب 
مليون دوالر في إطار حزمة للدعم املالي مدتها 
خمس سنوات مقدمة من دول اخلليج الغنية.

دول  أربع  وكانت 
خليجية هي قطر والسعودية 
العربية  واإلمارات  والكويت 
 2012 اتفقت في  املتحدة قد 
على تقدمي مساعدات قيمتها 
مليارات  خمسة  اإلجمالية 
الفترة  في  للمغرب  دوالر 
من 2012 إلى 2017 لتعزيز 
وتقوية  التحتية  البنية 

االقتصاد ودعم السياحة.

الشريحة  أن  املغربي  املالية  وزير  وأبلغ 
التي وقعت في املنامة هي املساهمة السعودية 

لعام 2016.

صحيفة  ذكرت 
إن  اإلسبانية،  املوندو 
مليون  من  يقرب  ما 
اعتنقوا  شخص، 
السنوات  فى  اإلسالم 
أكثر  وهناك  األخيرة، 
للصالة  مركز  ألف  من 
منتشرة فى جميع أنحاء 
ذلك  فى  مبا  إسبانيا، 
اخلاصة،  األماكن  مئات 
حالة  تتصاعد  ولذلك 
فى  اإلسالموفبيا 
هذه  بعد  إسبانيا، 
فى  الكبيرة  الزيادة 
هذا  فى  املسلمني  عدد 

الوقت.
للدراسة  ووفقا 
للسكان  الدميوغرافية 
إسبانيا،  فى  املسلمني 
األندلسي،  واملرصد 
املسلمني  عدد  فإن 
1887906 نسمة، وهذا 
 29497 زيادة  ميثل 
أى   ،2014 منذ  مسلما 
 ،1.6% قدرها  زيادة 

 5 فى  ألف   300 مبقدار 
سنوات.

الصحيفة  وأشارت 
إلى أن تزايد عدد اإلسبان 
اإلسالم،  اعتنقوا  الذين 
يبلغ  األصل  إسبان  إما 
أو   ،8.4% نسبتهم 
أخرى  جنسيات  من 
وباكستان  املغرب  من 
والسنغال  واجلزائر 
فى  وينمو  ونيجيريا، 
مليلية ومورسيا والباسك 
واليكانتى وامليريا وكاديز 
ويلفا  وغرناطة  وكوينكا 

وبالينسيا.
وأكد التقرير أن مرصد 
فى  الدينية  التعددية 
للحكومة  التابع  إسبانيا 
 334.1 يوجد  إنه  قال 
اإلسالمية  للعبادة  أماكن 
فى إسبانيا وهذا ميثل 21 
% من إجمالى عدد أماكن 
العبادة جلميع األديان فى 

إسبانيا.

محطات إخبارية

مجموعة السبع تدعو إلى "عالم خال من األسلحة النووية"

الشيخ رائد صالح يرفض تهديدات 
نتنياهو بإبعاده أو سجنه:

 قمة إسطنبول تدرس االكتفاء 
الذاتي من إنتاج العقاقير في الدول 

اإلسالمية

 230  مليون دوالر مساعدات مالية من السعودية للمغرب

صحيفة املوندو:
 زيادة املسلمني فى إسبانيا 300 ألف 

نسمة فى آخر 5 سنوات

أع��ل��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة األردن���ي���ة 
مؤمتر  ع��ق��د  ع��ن  العلمي  للبحث 
اق��ت��ص��ادي دول���ي ف��ي ع��م��ان ي��وم 
اجل���اري،  الشهر  م��ن   16 السبت 
اقتصادات  "مت��وي��ل  ع��ن��وان  حت��ت 
األل���ف���ي���ة اجل����دي����دة: اس��ت��ش��راف 
ال���ف���رص وال���ت���ح���دي���ات"، ي��ت��ن��اول 
ب��ش��ك��ل رئ���ي���س جت���رب���ة ال��ب��ن��وك 

اإلسالمية كقصة جناح.
وأش���������ار رئ����ي����س اجل��م��ع��ي��ة 
أن  إل��ى  البطيخي  أن���ور  ال��دك��ت��ور 
امل���ؤمت���ر ي��ه��دف إل���ى اس��ت��ش��راف 
ف�����رص وحت����دي����ات اق���ت���ص���ادات 
األل���ف���ي���ة اجل����دي����دة، وب���ي���ان دور 
امل��ص��ارف اإلس��الم��ي��ة ف��ي حتقيق 
الشرعية،  الضوابط  وفق  التنمية 
حتفيز  في  الترويج  دور  وإظ��ه��ار 
وجتلية  وتنشيطها،  االقتصادات 
اإلسالمية  املالية  الهندسة  ماهية 
احللول  وتعميم  املالي  واالبتكار 
التجارب  واق���ع  م��ن  وامل��ق��ت��رح��ات 
وك��ال��ة  ذك����رت  م��ا  العملية، وفق 

األنباء األردنية.

وي����ت����ن����اول امل�����ؤمت�����ر، ال����ذي 
ومتخصصون  خبراء  فيه  يشارك 
أب���رزه���ا  م���ح���اور  عامليون، عدة 
على  العاملية  التغيرات  انعكاس 
املديونية  ويتضمن  االقتصادات، 
األردن����ي����ة م���ا ل��ه��ا وم����ا ع��ل��ي��ه��ا، 
واإلصالحات األساسية في إعداد 
وأهم  األردن،  في  العامة  املوازنة 
االستثمار  ت��واج��ه  التي  املشاكل 
العوملة  وانعكاسات  واملستثمرين 
االقتصادية على القدرة التنافسية 
ل��ل��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة، 
امل���ت���وازن  األداء  ب��ط��اق��ة  وع���الق���ة 
بعملية اتخاذ القرارات في البنوك 
االس��ت��ث��م��ارات  ودور  ال��ت��ج��اري��ة، 
اقتصاديات  متويل  في  األجنبية 
األل���ف���ي���ة اجل����دي����دة، واجل���وان���ب 
االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��ع��ومل��ة وت��أث��ي��ره��ا 
األردني، والتمويل  االقتصاد  على 
اإلس�����الم�����ي واألزم����������ات امل���ال���ي���ة 
وترويج اقتصادات املعرفة والنمو 

االقتصادي.

 مؤمتر اقتصادي دولي في عمان
حول جتربة املصارف اإلسالمية
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إلى أن نلتقي

كنت أتابع نشرة أخبار بالعربية على قناة تبث برامجها من بلد أوروبي، 
رأسها،  على  خمارا  ترتدي  األخبار  مقدمة  أن  انتباهي  يلفت  الثالثة  وللمرة 
القناة وهن  األقل يظهرن على شاشة هذه  أن هناك ثالث نسوة على  مبعنى 
محجبات، هذا مع أن هذه القناة تابعة لشركة مستقلة، وهي وإن كانت تّدعي 
همت أكثر من مرة بالتحيز ضد القضايا العربية واإلسالمية،  احلياد فإنها اتُّ
األمر الذي جر عليها انتقادات من قبل أطراف عديدة، من بينها حكومة البلد 

احملتضن ملقرها، وإن كانت إدارتها قد نفت مثل هذا االنحياز.
، وليست في بالد عربية أو إسالمية،  وكيفما كان احلال فإن القناة أوروبيُةٌ
وهي متهمٌة بالتحيز ضد القضايا اإلسالمية والعربية، ومع ذلك تسمح بظهور 
نسوة محجبات على شاشتها دون أي متييز على أساس املعتقد أو الفكر أو 
السلوك، ودون أّي خشيٍة من االتهام مبا تثيره العديد من القنوات في هذا املجال 
ِع عدم مشاهدٍة أو نفور من قبل املشاهدين املتعصبني، مع  اًل، أو توقُّ زعمًا وَتَقوُّ
القناة مع قنوات أخرى مماثلة تابعٍة لنفس الشركة، والناطقة  العلم أن هذه 

بعدة لغات، حتقق مئات املاليني من املشاهدين في أكثر من مائة دولة.
وبذلك فإن هذه القناة تعكس النسيج االجتماعي الذي ال يخلو منه أي بلد، 
مبا فيه البلد احملتضن ملقر هذه القناة، ذلك ألن العالم أصبح قرية صغيرة جدا، 
وجلُّ البلدان فيه ميكن أن جتد فيها العديد من األعراق والديانات واملعتقدات 
واألفكار والسلوكات واملظاهر واألزياء واللغات، وحتى إن لم يكن ذلك متجليا 
وباديا بني مواطني تلك الدول، فإنه ميكن أن يوجد بني من يرتاد تلك الدول من 

السائحني والتجار والباحثني عن عمٍل ونحِو ذلك.
ويعود املرء ببصره إلى واقع بلداننا العربية واإلسالمية التي يوجه إليها 
اخلطاب من قبل القناة السابقة الذكر ومن غيرها من القنوات األوروبية وغير 
األروبية، لنرى واقعا آخر، مريرا بكل ما حتمله املرارة من معنى، إذ أن العني 
ال تخطئ ما تعانيه من متييز اجتماعي يكاد يكون عنصريا إن لم نقل ِفكريا أو 

إيديوجليا / دينيا...
أنه ال يسمح على اإلطالق بأن تظهر أي سيدة محجبة على شاشات  ذلك 
قنوات هذا البلد، نعم... ُيسمح بظهور كل األطياف واأللوان إال طيف احملجبة، 
وكأن ظهورها جرمية ضد املجتمع، مع أن هذا املجتمع فيه كل املظاهر، وفي 
تتجلى هذه  أن  الغريب جدا  من  فإنه  ولذلك  املتحجبة.  املرأة  مقدمتها مظهر 
األطياف أو املظاهر، مبا في ذلك مظهر املرأة احملجبة، في أكثر من قناة غربية 
وال تبدو عندنا في قنوات بلدنا العزيز هذا، الذي يعد بحمد الله بلدا إسالميا 
عريقا، وزيُّ احلجاب فيه منتشٌر وأصيل، سواء أكان ذلك بدافع االلتزام بتعاليم 
الدين، أم بدافع احملافظة والتقليد، أم حتى بدافع »املوضة« كما يدعي البعض 
ويتحدث، هو حاضرعلى كل حال، وهو مظهر من مظاهر اللباس، فِلَم ال يكون 
ال« على شاشاتنا وقنواتنا، وِلَم يتم إقصاؤه بشكل فظيع، إلى درجة أن  »ممثَّ

بعض جمعيات املجتمع املدني رفعت شكوى في املوضوع إلى األمم املتحدة.
والالفت لالنتباه أن التمييز ضد املتحجبة ال يتجلى فقط في مجال اإلعالم 
أو  االستقبال،  مكاتب  من  الكثير  أن  إذ  القطاعات،  من  العديد  في  بل  املرئي، 
املكاتب التي حتتّك باجلمهور لعدد من الشركات واملؤسسات اخلاصة ال مجال 
فيها للمتحجبات، وال حق لهم في الوجود فيها، بل حتى بعض املدارس العليا 
العمومية مينع على احملجبات ولوجها إال بخلع احلجاب، وهذا فعال أمر غريب 
كل الغرابة، بجميع املقاييس، خاصة إذا قارنا بني هذه املظهر واملظهر املشار 

إليه في بداية املقال.
ملسلمات  شتى  االجتماعي صورا  التواصل  وسائل  عبر  الناس  تناقل  لقد 
في بلدان مختلفة وهن يزاولن أعمالهن باحلجاب، مبا في ذلك صورة لشرطية 
في بلد أوروبي، تناقل ذلك الناس وهم يعبرون عن إعجابهم مبدى حرية تلك 
بة على مزاولة كل األعمال دون أن ينتقص  احلجاب  البلدان أوال، وبقدرة احملجَّ
من حسن أداء عملها أو يؤثر ذلك على مظهرها، أو أن يثير سخرية وتقززا لدى 

اآلخر، بل على على العكس من ذلك متاما...
فمتى يكون لفتياتنا ونسائنا في بلدنا احلرية في ارتداء احلجاب في جميع 

األماكن وفي سائر األعمال وعلى جميع مقاعد الدراسات اجلامعية العليا؟؟!!

حرية الظهور باحلجاب
عندنا وعندهم .. أن يرث املومنون األرض التي كانت بيد الكفار هو 

وعد من الله تعالى، كما قال سبحانه في شأن يهود 
املدينة الذين نقضوا املواثيق التي كانت بينهم وبني 
�َوَأْوَرَثُكْم  الله عليهم اجلالء:  فكتب   ،� الله  رسول 
َوَكاَن  َتَطُئوَها  َلْم  َوَأْرًضا  َوَأْمَواَلُهْم  َوِدَياَرُهْم  َأْرَضُهْم 

ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديًرا�)األحزاب: 27(. اللَّ
أرضهم  ��وأورث���ك���م  تفسيره:  ف��ي  امل��راغ��ي  ق��ال 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها�، أي وأورثكم 
م��زارع��ه��م ون��خ��ي��ل��ه��م، وم��ن��ازل��ه��م وأم���وال���ه���م ال��ت��ي 
وأرضا  وراغية،  ثاغية  كل  من  وماشيتهم  ادخروها، 
لم تطؤوها، وهي األرضون التي سيفتحها املسلمون 

حتى يوم القيامة، قاله عكرمة واختاره أبو حيان�. 
ِلَقْوِمِه  ُموَسى  �َق��اَل   :128 األع��راف  وف��ي س��ورة 
ُيوِرُثَها  ِه  ِللَّ اأَلْرَض  ِإنَّ  َواْص��ِب��ُروا  ِه  ِباللَّ اْسَتِعيُنوا 

َواْلَعاِقَبُة  ِعَباِدِه  ِمْن  َيَشاُء  َمْن 
ِقنَي�. ِلْلُمتَّ

فالوراثة هنا أيضا أرضية 
بقوله  التعقيب  ولكن  دنيوية، 
للمتقني�  �والعاقبة  تعالى: 
ي��ح��ت��م��ل ال��وج��ه��ني: ال��ع��اق��ب��ة 
األخروية.  والعاقبة  الدنيوية 
ال��رازي، في  الفخر  قال  ولذلك 
�والعاقبة  �قوله:  ت��ف��س��ي��ره: 
أم��ر  امل����راد  ف��ق��ي��ل:  للمتقني�، 
اآلخ�����رة ف��ق��ط، وق���ي���ل: امل����راد 
الفتح،  وهو:  فقط،  الدنيا  أمر 
والظفر، والنصر على األعداء، 
األمرين،  مجموع  امل��راد  وقيل 
إلى  إش��ارة  )للمتقني(  وقوله: 
ال��ل��ه تعالى  ات��ق��ى  أن ك��ل م��ن 
الدنيا  في  يعينه  فالله  وخافه 

واآلخرة�.
وق���د ج��م��ع ال���واح���دي في 
ت��ف��س��ي��ر اآلي����ة ب���ني أن ت��ك��ون 
األرض هي امللك األرضي الذي 
وعد الله به عباده، وبني اجلنة، 
فقال: �فشكا بنو إسرائيل إلى 

موسى:  لهم  فقال  أبنائهم  على  القتل  إع��ادة  موسى 
�إّن  بكم  يفعل  ما  على  واصبروا�  بالله  �استعينوا 
أطمعهم  عباده�،  م��ن  يشاء  م��ن  يورثها  لله  األرض 
�والعاقبة  ومالهم  ملكهم  الله  يعطيهم  أن  موسى 

للمتقني�، أي اجلنة ملن اتقى، وقيل الّنْصر والظَفر�.
الوراثة  ب��أن  القول  إل��ى  ال���رازي  الفخر  م��ال  وق��د 
هنا دنيوية، إال أنه لم ينكر وراثة اآلخرة، باستعماله 
لفظ: )وقد قيل(، دون أن يرّده، فقال:�ثم حكى تعالى 
بالله  �استعينوا  لقومه:  ق��ال  أن��ه   � موسى  ع��ن 
واصبروا�، وهذا يدل على أن الذي قاله املأل لفرعون، 
السالم  قد عرفه موسى عليه  لهم  قال فرعون  والذي 
بالله  �استعينوا  لقومه:  قال  ذلك  إليه، فعند  ووصل 
لله يورثها من يشاء من عباده  واصبروا إن األرض 
وبّشرهم  بشيئني  أمرهم  فههنا  للمتقني�.  والعاقبة 
فاألول:  بهما؛   � موسى  أَم��َر  اللذان  أما  بشيئني. 
االستعانة بالله تعالى. والثاني: الصبر على بالء الله. 
وإمنا أمرهم أوال باالستعانة بالله، وذلك ألن من عرف 
انشرح صدره  تعالى  الله  إال  العالم  في  مدبر  ال  أنه 
أنواع  عليه  يسهل  وحينئذ  تعالى،  الله  معرفة  بنور 
البالء، وألن��ه ي��رى عند ن��زول البالء أن��ه إمن��ا حصل 
مبشاهدة  واستعداده  وتقديره.  تعالى  الله  بقضاء 
قضاء الله، خفف عليه أنواع البالء، وأما اللذان بشر 
بهما؛ فاألول: قوله: �إن األرض لله يورثها من يشاء 
من عباده� وهذا إطماع من موسى � قومه في أن 
وذلك  إهالكه،  بعد  فرعون  أرض  تعالى  الله  يورثهم 
السلف.  للخلف بعد  الشيء  اإلرث، وهو جعل  معنى 
والثاني: قوله: �والعاقبة للمتقني�، فقيل: املراد أمر 

اآلخرة فقط، وقيل: املراد أمر الدنيا فقط وهو: الفتح، 
امل��راد مجموع  وقيل  األع��داء،  على  والنصر  والظفر، 
األمرين، وقوله: �للمتقني� إشارة إلى أن كل من اتقى 

الله تعالى وخافه فالله يعينه في الدنيا واآلخرة.
فقد جعل  املعاصرين،  من  امل��راغ��ي،  اإلم��ام  وأم��ا 
األرض املوعودة هنا هي فلسطني بخاصة، فقال في 
الله  اطلبوا معونة  ق��وم:  يا  لهم  قال  �أي  اآلي��ة:  هذه 
وال  واص��ب��روا  عنكم،  الوعيد  ذل��ك  رف��ع  على  وتأييده 
حتزنوا، فإن األرض )فلسطني( التي وعدكموها ربكم 
هي لله الذي بيده ملكوت كل شيء يورثها من يشاء من 
عباده، ال لفرعون، فهي على مقتضى سننه دول وأيام، 
والعاقبة احلسنى ملن يتقون الله ويراعون سننه في 
أسباب إرث األرض، باحتاد الكلمة، واالعتصام باحلق، 
واالستعانة  الشدائد،  على  والصبر  العدل،  وإقامة 
ذلك  ونحو  املكاره،  لدى  بالله 
مما هدت إليه التجارب ودلت 

عليه الشرائع«. 
وكذلك قال ابن عاشور إن 
األرض��ي،  بامللك  يتعلق  األم��ر 
�إن  �وقوله:  فقال:  ذل��ك  وعلل 
يشاء  م��ن  يورثها  لله  األرض 
ترقب  ع��ن  كناية  ع��ب��اده�  م��ن 
إياهم،  فرعون  استعباد  زوال 
عن  اليأس  ص��رف  منها  قصد 
أنفسهم الناشىئ عن مشاهدة 
قوة فرعون وسلطانه، بأن الله 
الذي خوله ذلك السلطان قادر 
على نزعه منه ألن ملك األرض 
ملن  ي��ق��در  ال���ذي  فهو  لله  كلها 
م��ل��ك ش���يء منها وه��و  ي��ش��اء 

الذي يقدر نزعه.
وج����م����ل����ة: �وال����ع����اق����ب����ة 
ل��ل��م��ت��ق��ني� ت���ذي���ي���ل، ف���امل���راد 
أمورهم  عاقبة  هنا  بالعاقبة 
ليناسب  ال��دن��ي��ا  احل��ي��اة  ف��ي 
يورثها  لله  األرض  �إن  قوله 
من يشاء من عباده�، وتشمل 
ع��اق��ب��ة اخل��ي��ر ف���ي اآلخ�����رة ألن��ه��ا أه���م م���ا يالحظه 

املؤمنون�.
تعالى:  الله  رحمه  الناصري  املكي  الشيخ  وق��ال 
وق����ول ك��ت��اب ال��ل��ه ه��ن��ا ع��ل��ى ل��س��ان م��وس��ى �: 
�استعينوا بالله واصبروا، إن األرض لله يورثها من 
دينية، وحقيقة  اآلية، ميثل حقيقة  عباده�  من  يشاء 
كونية، وسنة إلهية، فالتضحية والصبر، كانا دائما 
بالله  واالستعانة  والنصر،  الغلبة  مفتاح  ي��زاالن  وال 
الوسيلة  هما  األسباب،  اتخاذ  بعد  عليه  واالعتماد 
الفعالة للنجاح والتغلب على الصعاب، واألرض ملك 
وإمنا  واالن��ت��ف��اع،  لالرتفاع  خللقه  يعيرها  إمن��ا  لله 
يستخلف فيها –أعزاء كرماء– أولئك الذين يتقون وال 
يفسقون، فإن فسقوا وظلموا وأفسدوا استبدل بهم 

قوما آخرين �والعاقبة للمتقني�.
وللحديث صلة إن شاء الله تعالى

الوراثتان )2( آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني

رحمه  الناصري  املكي  الشيخ  قال 
هنا  الله  كتاب  وقول  تعالى:  الله 
�استعينوا   :� موسى  لسان  على 
يورثها  لله  األرض  إن  واصبروا،  بالله 
ميثل  اآلية،  عباده�  من  يشاء  من 
كونية،  وحقيقة  دينية،  حقيقة 
والصبر،  فالتضحية  إلهية،  وسنة 
الغلبة  مفتاح  يزاالن  وال  دائما  كانا 
والنصر، واالستعانة بالله واالعتماد 
هما  األسباب،  اتخاذ  بعد  عليه 
والتغلب  للنجاح  الفعالة  الوسيلة 
إمنا  لله  ملك  واألرض  الصعاب،  على 
واالنتفاع،  لالرتفاع  خللقه  يعيرها 
–أعزاء كرماء–  وإمنا يستخلف فيها 
أولئك الذين يتقون وال يفسقون، فإن 
فسقوا وظلموا وأفسدوا استبدل بهم 

قوما آخرين �والعاقبة للمتقني�

دعاء بالشفاء 
األمراني  حسن  الدكتور  األستاذ  تعرض 

لوعكة صحية أوجلته املستشفى للعالج.
نسأل الله العلي القدير أن يعجل بشفائه، 

ويدمي عليه الصحة والعافية.

آمني
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