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افتتاحية

الدعوة إلى الله جل وعال هي الوظيفة املستمرة في تاريخ البشرية التي ال تتوقف وإمنا تتكيف، 
وتتكامل مقاصدها ووسائلها وال تتآكل، واألصل أن تزداد انتشارا وال تزداد انحسارا وانحصارا.

وخطاب الدعوة إلى الله تعالى هو اخلطاب الضروري لصالح كل إنسان وكل مجتمع؛ الصالح 
احلقيقي املمتد نفعه للدنيا واآلخرة وللفرد واملجتمع، وفي العاجل واآلجل، فإذا كان العنصر املادي 
الزما حلياة األبدان والستقرار املجتمعات فإنه يظل غير كاف متاما الستقامة احلياة وصالحها ما لم 
يتوجه ذلك بالتربية على القيم والفكر السليم والتعبد الصحيح لله تعالى، وهذه املقومات ال ميكن 
أن توجد من تلقاء ذاتها، بل البد من وجود عمل متواصل بالليل والنهار من قبل رجال نذروا حياتهم 

لله جل وعال، وتفرغوا لنشرالعلم واخلير والصالح.
القدوة  فكانوا  ئوا  وُهيِّ ؤوا  َتَهيَّ رجال  بفضل  إال  العليا  احلضارية  املراتب  إلى  أمة  ترتِق  ولم 
احلسنة في التشبث بقيمها ومبادئها، وكانوا مناذج شبه خيالية في التضحية والتفاني في العمل 

بتلك القيم وتبليغها.
قال  إلى اخلير واإلصالح؛  الدعوة  األعلى في  املثل  األنبياء والرسل  ل  مثَّ البشرية  تاريخ  وفي 
تعالى مخاطبا رسول الله �: �فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل{ )األحقاف: 35(؛ ألن حمل 
الرسالة يحتاج إلى صبر واقتداء بنماذج سابقة، كما كان في تاريخ األمة شواهد عديدة من الرجال 
والدعاة والعلماء والتجار والقواد من مختلف القطاعات والتخصصات وفي كل األمصار واألعصار، 
حملوا أمانة الدعوة إلى الله  حمال أمينا جتلت فيه عبقرية اإلبداع جتديدا وجتويدا، وأسطورة 
وتراجعت  األمة  انحسرت  وما  ورقيها.  األمة  في صالح  آثاره  إحسانا وحتسينا جتلت  التضحية 

مكانتها إال يوم تناقص عدد دعاتها كما وكيفا، عددا وعدة.
تناقص عدد الدعاة في األمة مقارنة مع تزايد احلاجة إلى التربية والتغطية الشاملة والكاملة 

جلميع التخصصات والقطاعات، فلو تأمل املرء لوجد اخلصاص املهول في كل قطاع.
تناقص نوع التكوين العلمي والتربوي للدعاة ولم يعد هذا التكوين قمينا بإنتاج الدعاة العلماء 
الِهمة، وفي تنزيل  الُغمة ورفع  النافذة في دفع  البصيرة  العلم واحلكمة، وذوي  الرسوخ في  ذوي 
أحكام الدين في احلل واحلرمة، وفي هداية النفوس إلخالص العبادة لله تعالى رب كل نعمة ورحمة.
وكان من الطبيعي أمام هذا التناقص في مقابل تزايد منو املجتمع وتزايد عدد مشكالته أن تظهر 
مختلف األمراض وتتافقم مخاطرها وتصيب جهاز الدعاة بشتى األمراض حتى كاد أن يكون عقيما.
إن األمة اليوم وهي مقبلة على فجر جديد البد أن جتعل من أولوياتها الكبرى املسألة التربوية 
والتعليمية، وعلى رأس أهداف التربية ومقاصدها تكوين املربني ذوي العلم والبصيرة والدعاة ذوي 

احلكمة والغيرة وإن ذلك ليتطلب أمورا منها:
العام  التعليم  أنواع  كل  في  التعليم  مواد  رأس  على  الشرعية  وعلومه  الوحي  مواد  جعل   �
التخصصات  كل  وفي  العليا،  الدراسات  إلى  الروض  من  التعليمية  األسالك  كل  وفي  واخلاص، 
اإلنسانية والعلمية والتقنية، فال ينبغي أن يستثنى من ذلك أحد، وال يستثنى أيضا تخصص وال 

قطاع وال مرحلة.
وهذا مطلب أساس وعليه يتوقف إصالح ما عم البالد والعباد من صور األرجاس واإلفالس، 

وبإجادة تطبيقه وجتويده تزكو النفوس واألنفاس.
التعليمية والقضائية واإلعالمية واألسرية  املجتمع  املربني والدعاة في كل قطاعات  تأهيل   �
واألمنية تأهيال من شأنه أن ُيَبّلغ دعوة الله  إلى كل قطاع وفئة مبا يناسب مشكالتها وطبيعتها، 
ويجعل من املسلم ليس موظفا توظيفا ماديا فحسب، وإمنا موظف رسالي يحمل التربية والدعوة 
َبَعِني َوُسْبَحاَن  ِه َعَلىَٰبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتَّ واإلصالح أينما حل وارحتل: �ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَّ

ِه َوَما َأَنا ِمَن امْلُْشِرِكنَي{ )يوسف: 108(. اللَّ
والعلمية  الفكرية  تطوراته  في  العصر  يناسب  جتديدا  وجتويده؛  الدعوة  خطاب  جتديد   �
إلى  به  واالرتقاء  الدعوة  خطاب  حتسني  يراعي  وجتويدا  التقنية،  وسائله  تقدم  وفي  واملذهبية 

مستوى النفاذ إلى عمق مشكالت الفرد واملجتمع وحلها احلل األجنع ومعاجلتها املعاجلة األنفع.
� توسيع دائرة انفتاح خطاب الدعوة داخليا وخارجيا؛ فاالنفتاح الداخلي ينبغي أن يعم نفعه 
جميع أفراد املجتمع وشرائحه، أما االنفتاح اخلارجي فينصرف فيه الهم إلى تكوين دعاة ذوي رؤية 
حضارية عاملية متكن اإلسالم من النفاذ إلى كل العقول والقلوب، وإلى كل األمم والشعوب نفاذا عاما 
وشامال تتحقق به اخليرية والرحمة للناس التي بعث بها ومن أجلها رسول الله � �َوَما َأْرَسْلَناَك 
نَي{ )األنبياء: 107(، وكلف بها العلماء والدعاة من بعده فقال جل وعال: �َوْلَتُكْن ِمْنُكْم  ْلَعامَلِ ِإالَّ َرْحَمًة لِّ
ْيِر َوَيْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{ )آل عمران: 104(  ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اخْلَ ُأمَّ
قِّ  اِت َوَتَواَصْوا ِباحْلَ احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ْنَساَن َلِفي ُخْسر ٍِإالَّ الَّ وقال تعالى: �َواْلَعْصر ِِإنَّ اإْلِ

ْبر{ )العصر(. َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
الدعوة، والتعاون على  اليوم في كل بلدانها إلى ترشيد خطاب  أال ما أحوج األمة اإلسالمية 

جتديده التجديد الباني، وجتويده التجويد املؤهل للشهود احلضاري!

في احلاجة إلى جتديد خطاب الدعاة وجتويده
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ال��ق��رآن ال��ك��رمي معجزة ال��ل��ه   اخل��ال��دة، 
وصدقه  وحيا،   � رسوله  على  املنزل  وكالمه 
امل��ؤم��ن��ون ع��ل��ى ذل���ك ح��ق��ا، وص��ف��ه م��ن��زل��ه جل 
َلْت  وع��ال ب��أن��ه �ِك��َت��اٌب ُأْح��ِك��َم��ْت آَي��اُت��ُه ُث���مَّ ُفصِّ
كتابا  1(، وجعله  )ه��ود:  َخِبيٍر�  َحِكيٍم  َل��ُدْن  ِمْن 
العقول  باألبصار، ويستحوذ على  يأخذ  سويا، 
واألفكار، وهو الصراط املستقيم الذي ال تزيغ به 
األهواء وال تشبع منه العلماء وال يخلق عن كثرِة 

، وال تنقضي عجائبه.. الردِّ
وغ��زارة  آي��ات��ه،  معاني  كثرة  عجائبه  وم��ن 
فوائد سوره ولو كانت السورة قصيرة كسورة 
رحمه  الشافعي  اإلم��ام  عنها  ق��ال  التي  العصر 
إال هذه  الله حجة على خلقه  أن��زل  ما  "لو  الله: 

السورة لكفتهم". 
ُخْسٍر  َلِفي  ْاإِلْنَساَن  ِإنَّ  �َواْلَعْصِر   : قال   
َوَتَواَصْوا  اِت  اِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِإالَّ 

ْبِر� قِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ِباْلَ

سبب نزولها :
أن  عنهما  الله  رض��ي  عباس  اب��ن  عن  روي 
يا  املشركون: خسرت  له  ق��ال  أسلم  ملا  بكر  أب��ا 
أب��و بكر:  أب��ي��ك، فقال  دي��ن  أب��ا بكر ح��ن تركت 
إمن��ا اخلسارة  قبول ال��ق  ليس اخل��س��ارة في 
في عبادة األوث��ان التي ال تسمع وال تبصر وال 
تغني عنكم شيئا، فنزل جبريل � بهذه اآلية 

)والعصر(.

 من معاني السورة :
كلمة )ال��ع��ص��ر( ف��س��رت ع��ل��ى م��ع��ان��ي ع��دة 

أجملها فيما يلي:
األول: أنه الدهر، ألن فيه عبرة للناظر من 
مرور الليل والنهار على تقدير ال ينخرم. وذلك 
ألن املشركن كانوا يضيفون النوائب والنوازل 
وأن  شرفه  على  تنبيها  ب��ه  فأقسم  ال��ده��ر،  إل��ى 
من  فيه  حصل  فما  فيه  امل��ؤث��ر  ه��و  تعالى  الله 
النوائب والنوازل كان بقضاء الله وقدره. وقيل: 
العصر(.  )ورب  وتقديره  به محذوف  املقسم  إن 
)والعصر  ي��ق��رأ:  ك��ان  أن��ه   � النبي  ع��ن  وروي 
ونوائب الدهر(، على وجه التفسير ال على أنها 

قراءة.
لهما:  ويقال  والنهار  الليل  أن��ه  الثاني: 

العصران. قال الشاعر:
َوَلْن َيْلَبَث اْلَعْصَراِن َيْوٌم َوَلْيَلٌة 

َما ِإَذا اْخَتَلَفا َأْن ُيْدِرَكا َما َتَيمَّ
والليل والنهار آيتان من آيات الله جل وعال، 
فيه  يعمالن  وهما  اإلنسان،  عمر  منهما  يتكون 
فيلزمه أن ال يكون من الغافلن وأن يعمل فيهما، 
فقد روي عن عمر بن عبد العزيز قال: "إّن الليل 
أبو  وق��ال  فيهما".  فاعمل  فيك  يعمالن  والنهار 

العتاهية:
إّنا لنفرح باأليام نقطعها

وكل يوٍم مضى يدني من األجل
فاعمل لنفسك قبل املوت مجتهدًا

فإن الربح واخلسران في العمل.
الثالث: أنه الغداة والعشي، فالغداة هي 
الضحوة، أو الوقت الواقع ما بن صالة الفجر 
عبد  ب��ن  فضالة  حديث  وف��ي  الشمس،  وط��ل��وع 
الله الليثي، قال: أتيت رسول الله �، فأسلمت 
قال:  مواقيتها،  في  اخلمس  الصلوات  وعلمني 
إن هذه ساعات أشتغل فيها، فمر لي  له:  فقلت 
»إن شغلت، فال تشغل   :� فقال  قال:  بجوامع، 
قال:  العصران؟  وما  قلت:  قال:  العصرين«،  عن 

»صالة الغداة، وصالة العصر«.
الشمس  زوال  ب���ن  م���ا  ف��ه��و  ال��ع��ش��ي  أم���ا 

وغروبها، ومنه قول الشاعر:
َتَرّوْح بنا يا عمُرو قد قصر الَعْصُر

ْوحِة اأُلولى الغنيمُة واأَلْجُر وفي الرَّ
الرابع: أنه صالة العصر لفضلها، بدليل 
قوله تعالى في مصحف حفصة رضي الله عنها: 

)والصالة الوسطى صالة العصر(، وهي قراءة 
»الذي تفوته صالة   :� شاذة تفسيرية. وقوله 
التكليف  وألن  وماله«.  أهله  وتر  كأمنا  العصر، 
جتاراتهم  في  الناس  لتهافت  أش��ق  أدائ��ه��ا  في 

ومكاسبهم آخر النهار، واشتغالهم مبعايشهم.
رسول  زمن  بالعصر  أراد  قيل  اخلامس: 
في  أق��س��م مبكانه  كما  ب��زم��ان��ه  أق��س��م   � ال��ل��ه 
قوله: �ال أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد� 
أفضل  زم��ان��ه  أن  على  ب��ذل��ك  1-2(نبه  )ال��ب��ل��د: 

األزمان وأشرفها.
ه��ذه مجمل م��ا ذك��ره أه��ل العلم ف��ي معنى 
كلمة )العصر( التي أقسم الله بها في بداية هذه 
السورة التي تسمت باسمها. والله تعالى حن 
فهو  املادية واملعنوية،  يقسم ببعض مخلوقاته 
ليثير  وثانيا  ب��ه،  املقسم  ش��رف  على  أوال  ينبه 
انتباه السامع إلى القصد من القسم، وهو هنا 

ما توضحه بقية السورة.
 وج������واب ال��ق��س��م ق��ول��ه 

�إن اإلنسان لفي  تعالى: 
خسر� أي لفي خسران 
ون��ق��ص��ان. واإلن��س��ان 
عن خسران،  ينفك  ال 
ه��و  اخل����س����ران  ألن 
وذل��ك  ع��م��ره،  تضييع 

مت��ر  س����اع����ة  ك�����ل  ألن 
م��ن ع��م��ر اإلن��س��ان إم���ا أن 

أو  طاعة  في  الساعة  تلك  تكون 
فهو  معصية  في  كانت  ف��إن  معصية،  في 

طاعة،  في  كانت  وإن  الظاهر،  املبن  اخلسران 
بها  اإلتيان  على  ق��ادر  أفضل وهو  غيرها  فلعل 
فكان فعل غير األفضل تضييعا وخسرانا، فبان 

بذلك أنه ال ينفك أحد من خسران.
> وقيل: إن سعادة اإلنسان في طلب اآلخرة 
األسباب  إن  ثم  الدنيا،  عن  واإلع���راض  وحبها 
ال��داع��ي��ة إل���ى ح��ب اآلخ����رة خ��ف��ي��ة، واألس��ب��اب 
الداعية إلى حب الدنيا ظاهرة، فلهذا السبب كان 
مستغرقن  الدنيا  بحب  مشتغلن  الناس  أكثر 
أهلكوا  قد  وب��وار  ُخَسٍار  في  فكانوا  في طلبها، 

أنفسهم بتضييع أعمارهم..
أنه  بدليل  الكافر  ب��اإلن��س��ان  أراد  وق��ي��ل:   <

استثنى املؤمنن فقال تعالى: �إال الذين آمنوا 
في  ليسوا  فإنهم  يعني  الصالات�،  وعملوا 
خسر، واملعنى أن كل ما مر من عمر اإلنسان في 
طاعة الله تعالى فهو في صالح وخير، وما كان 

ضده فهو في خسر وفساد وهالك.
> وقيل: أراد أن اإلنسان إذا عمر في الدنيا 

وه���رم ل��ف��ي ن��ق��ص وت���راج���ع إال ال��ذي��ن آم��ن��وا، 
وع��م��ل��وا ال��ص��ال��ات ف��إن��ه��م ت��ك��ت��ب أج��وره��م 
في  يعملونها  ك��ان��وا  التي  أعمالهم  ومحاسن 
شبابهم وصحتهم، وهي مثل قوله تعالى: �لقد 
خلقنا اإلنسان في أحسن تقومي ثم رددناه أسفل 

سافلن إال الذين آمنوا وعملوا الصالات فلهم 
أجر غير ممنون� )التن:8-4(.

 وق��ول��ه: �وت���واص���وا� أي أوص���ى بعض 
املؤمنن بعضا، �بالق� يعني بالقرآن والعمل 
بالله  وقيل  والتوحيد،  باإلميان  وقيل  فيه،  مبا 
. �وتواصوا بالصبر� ألنه ال عمل أفضل من 
الصبر، وال ثواب أكبر من ثواب الصبر وال زاد 
إال التقوى، وال تقوى إال بالصبر، وال معن على 
. فالصبر ال بد منه ألداء  الله  لله إال  الصبر 

الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده.
السورة  ف��ي  ال��ت��واص��ي  معنى  يكن  ومهما 
الذي  )تفاعل(  فيها جاء على صيغة  الفعل  فإن 
أن  أي  طرفن،  من  واملفاعلة  املشاركة  يقتضي 
إلى  جهة  م��ن  ي��ك��ون  ال  اإلي��ص��اء  أو  التوصية 
جهة على وجه الدوام، بل املؤمن أحيانا يكون 
موِصيًا وأحيانا أخرى يكون موَصى، ألن املؤمن 
متقلب بن القوة والضعف، وبن الطاعة 
اإلميان  زيادة  وبن  واملعصية، 
ونقصانه.. فهو إما موٍص 

وإما موَصى..
ي�����ق�����ول ال���ش���ي���خ 
معلقا  ال���ش���ع���راوي 
ع���ل���ى امل���ف���اع���ل���ة ف��ي 
ف���ع���ل )ت������واص������وا(: 
بكلمة  ج��اء  ال��ق  "إن 
)وت����واص����وا(، ول���م ي��أت 
لنفهم  وذل��ك  ����ْوا(  )َوصَّ بكلمة 
أن التوصية أمر متبادل بن اجلميع، 
ف��س��اع��ة ي��وج��د إن��س��ان ف��ي ل��ظ��ة ض��ع��ف أم��ام 

املنهج، وتوجد لظة قوة عند غيره فيوصيه".
وت����رد ه���ذه امل��س��أل��ة أي��ض��ا إل���ى امل��وص��ي، 
فيجد  املنهج؛  أم��ام  ضعف  لظة  له  تأتي  فقد 
م��ن ي��وص��ي��ه وه��ك��ذا ن���رى أن���ه ال ي��وج��د أن��اس 
تلقى  مهمتهم  وآخ��رون  ليوصوا،  مخصوصون 
هو  وه��ذا  بينهم،  متبادل  األم��ر  إمنا  التوصية، 
في  يضعف  ق��د  واإلن��س��ان  اإلمي��ان��ي،  التكافل 
له:  يقول  مؤمن  أخ  فيأتي  املسائل  من  مسألة 
ابتعد عن هذا الضعف.. إن هذه املسألة حتدث 
النفس  ف��ي  األغ��ي��ار  لظات  ملقاومة  بالتناوب 
اإلنسان  األغيار ال جتعل  البشرية؛ ألن لظات 
يثبت على حال، فإذا ما رأينا إنسانا قد ضعف 
بالق  ن��ت��واص��ى  أن  فعلينا  م��ا،  ال��ت��زام  أم���ام 
تضعف  حن  أيضا  وأن��ت  بالصبر،  ونتواصى 

ستجد من أخوتك اإلميانية من يوصيك.
هذا هو الال في أمة محمد �، أما األمم 
يتناهون عن منكر  ال  كانوا  فقد  السابقة عليها 

فعلوه.
والبن القيم كالم قيم في التعليق على قوله 
بالصبر�  وتواصوا  بالق  �وتواصوا  تعالى: 
فتنتن؛  الدنيا بن  اإلنسان في هذه  أن  مجمله 
يجتمعان  وقد  الشهوات،  وفتنة  الشبهات  فتنة 

للعبد، وقد ينفرد بإحداهما.
البصيرة،  الشبهات تكون من ضعف  ففتنة 
فساد  ب��ذل��ك  اق��ت��رن  إذا  سيما  وال  العلم،  وق��ل��ة 
القصد، وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى، 
َوَما  الّظنَّ  إال  َيّتِبُعوَن  �ِإْن  الكبرى،  واملصيبة 
الهوى  فاتباع   .)23 )النجم:  اأَلُن��ُف��س�  َت��ْه��َوى 
سبب للضالل عن سبيل الله، قال عز من قائل: 
َفاْحُكْم  ااَلْرِض  ِفى  َخِليَفًة  َجَعْلَناَك  ا  ِإنَّ َداُوُد  �َيا 
َعْن  َك  َفيِضلَّ اْلَهَوى  َتّتِبِع  َوال  قِّ  ِباْلَ اِس  النَّ َبْنَ 

َسِبيِل اللِه� )ص: 26(.
وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهى 
حسب  على  ال��ب��دع،  أه��ل  وفتنة  املنافقن،  فتنة 
مراتب بدعهم. فجميعهم إمنا ابتدعوا من فتنة 
الشبهات التى اشتبه عليهم فيها الق بالباطل، 

والهدى بالضالل.
اتباع  إال جتريد  الفتنة  هذه  من  ُينجي  وال 
��ه،  وِج��لِّ ال��دي��ن  ِدقِّ  ف��ى  �، وحتكيمه  ال��رس��ول 
ع��ق��ائ��ده وأع��م��ال��ه، حقائقه  ظ��اه��ره وب��اط��ن��ه، 
بالتواصي  إال  ي��ك��ون  ال  ذل��ك  وك��ل  وش��رائ��ع��ه.. 

بالق.
وأم����ا ال���ن���وع ال��ث��ان��ى م���ن ال��ف��ت��ن��ة. ففتنة 
الشهوات وهي التمتع بالدنيا وشهواتها خارج 
وترك  احملظورات  بفعل  الشريعة  أحكام  ح��دود 
والبطن  ال��ف��رج  لشهوتي  استجابة  امل��أم��ورات 
وداعي النفس األمارة بالسوء.. وهذه الفتنة ال 

عاصم منها إال بالتواصي بالصبر..
بالق،  بالتواصي  تدفع  الشبهات  ففتنة 
وفتنة الشهوات تدفع بالتواصي بالصبر، ولهذا 
كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفن: 
ص��اح��ب ه��وى ق��د فتنه ه���واه، وص��اح��ب دنيا 

أعمته دنياه.
وأصل كل فتنة إمنا هو من تقدمي الرأي على 

الشرع، والهوى على العقل.
أصل  والثانى:  الشبهة،  فتنة  أصل  ف��األول: 

فتنة الشهوة.
وبهذين النوعن من التواصي تنال اإلمامة 
الله  ع��ل��ى ص���راط  ال��ع��ب��د  ويستقيم  ال��دي��ن  ف��ي 
املستقيم، قال تعالى: �َوَجَعْلَنا ِمّنُهْم َأئِمًة َيْهُدوَن 
ُيوِقُنون�  ِبآَياِتَنا  وَك��اُن��وا  َص��َب��ُروا  مَلّ��ا  ِب��َأْم��ِرَن��ا 
24(. لذلك جمع الله بينهما في هذه  )السجدة: 
السورة، سورة العصر فكانت من أعظم ما نزل 
م��ن ال��ق��رآن ال��ك��رمي، حتى ق��ال اإلم���ام الشافعي 
"ال��ن��اس ف��ي غفلة ع��ن ه��ذه ال��س��ورة. لو  عنها: 
السورة  ه��ذه  إال  على خلقه  الله حجة  أن��زل  ما 

لكفتهم".
ال��ك��رمي،  ب��ال��ق��رآن  وارف��ع��ن��ا  انفعنا  فاللهم 
وبارك لنا باآليات والذكر الكيم، واجعلنا ممن 
فيشقى..  يقرأه  ممن  جتعلنا  وال  فيرقى  يقرأه 
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعن.
-------------------

- تفسير اإلمام الشافعي 1461/3.
- )بحر العلوم( للسمرقندي، 615/3.

- معجم مقاييس اللغة البن فارس 341/4.
- أدب الدنيا والدين للماوردي ص:122.

- لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف البن 
رجب النبلي ص:304.

للزبيدي  العروس  وتاج  للكفوي ص:982.  الكليات   -
.144/39

- رواه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر وصف البردين 
اللذين يرجى دخول اجلنة بالصالة عندهما، حديث:1741.

- لسان العرب البن منظور 576/4.
- رواه البخاري في كتاب مواقيت الصالة، باب إثم من 

فاتته العصر، حديث:552.
- لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 466/4.

- تفسير الشعراوي 1571/3.
كتاب  من  بتصرف شديد   -
)إغ����اث����ة ال��ل��ه��ف��ان م���ن م��ص��اي��د 

الشيطان( 165/2 وما بعدها.
الشافعي  اإلم���ام  تفسير   -

.1461/3
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يف رحاب سورة العصر

ذ. عبد الرفيع حجاري

�وتواصوا 
ب��������احل��������ق وت���������واص���������وا 

اإلن���س���ان  أن  م��ج��م��ل��ه  بالصبر� 
ف���ي ه���ذه ال��دن��ي��ا ب���ن ف��ت��ن��ت��ن؛ فتنة 
ال��ش��ب��ه��ات وف��ت��ن��ة ال���ش���ه���وات، وق��د 

ينفرد  وقد  للعبد،  يجتمعان 
بإحداهما.
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والمجتمع: الفرد 

1 - اختالط الحق بالباطل وتصدر 
السفهاء ألمور المسلمين:

إن من عواقب الفتن الوخيمة؛ التباس الحق 
بالباطل على المسلم لقوله: »يصبح الرجل مؤمنا 
كافرا«  ويصبح  مؤمنا  يمسي  أو  كافرا،  ويمسي 
واألمــر هنا ال يتعلق بفرد واحــد؛ بل هي ظاهرة 
عامة تشمل المجتمع الذي يتخبط في الفتن، ومن 
أسوء مخاطرها على اإلطالق، أن ينسلخ المسلم 
عن دينه فيموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. 

والكفر الوارد في الحديث شامل؛
- لكفر النعم الذي ال يخرج عن الملة، بحيث 
الله  حرمات  النتهاكه  بالفسق  صاحبه  يوصف 
وأكل  الصالة،  عن  كاالمتناع  الترك-  أو  -بالفعل 

الربا، وشرب الخمر، مع اعتقاده حرمة ذلك، 
هــذه  كــل  يفعل  كـــان  إذا  االعــتــقــاد  ولــكــفــر   -
أنها  يعتقد  وهــو  الصريح،  بالنص  المحرمات 
مــبــاحــة؛ ألنـــه أنــكــر مـــا هـــو مــعــلــوم مـــن الــديــن 

بالضرورة. 
الحق  بين  المسلمين  بعض  تمييز  عــدم  إن 
نظرنا  مــا  إذا  طبيعي  أمــر  الفتن  عند  والــبــاطــل 
للوسائل التي يستعملها أهل الفساد في التدليس 
على المنكر، وإظهاره في صورة المعروف الذي 
ال غبار عليه؛ فهم يصورون المسلم الذي يعتمد 
الطرق المشروعة لكسب رزقه، ويتعامل دون غش 
والذي  واقعه،  يدرك  ال  ومغفل  غبي  بأنه  مكر  أو 
بأنه  ويستغلهم،  حقوقهم  وينتهك  الناس  يظلم 
وهــذا  الكتف،  تؤكل  أيــن  مــن  يعرف  وفطن  ذكــي 
 � النبي  أشار  وقد  ومفاهيمها.  للقيم  قلب  كله 
إلى هذه النتيجة السيئة للفتنة فقال: »... ال تقوم 
الخائن،  األمين، ويؤتمن  الساعة حتى.... يخون 
ُحوت« قالوا: يا رسول  وَيْهلك الُوُعول ويظهر التُّ
»الوعول:  قال:  التحوت؟  وما  الوعول؟  وما  الله، 
وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت: الذين كانوا 
تــحــت أقــــدام الــنــاس ال يعلم بــهــم« )الــمــســتــدرك 

للحاكم(.
يجب على المسلم في واقع كهذا أن يتحرى 
الحق؛ ألن بصيرة الناس تعمى عند الفتن بكثرة 
المعاصي التي يتخبطون فيها، وصدق الرسول  
الفتن على  »تــعــرض  بقوله:  ذلــك  فــي وصــف   �
القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، 
نكت فيه نكتة سوداء ... ال يعرف معروفا، وال ينكر 

منكرا، إال ما أشرب من هواه« )صحيح مسلم(.
الموقف وغموضه؛  يزيد من اضطراب  ومما 
ــاس،  ــن ال أمــــور  يــتــصــدرون  الــفــتــنــة  رؤوس  أن 
المجاالت،  مختلف  في  لغيرهم  قدوة  ويصيرون 
النبي  أخبر  كما  الجهل  وينتشر  الفوضى،  فتعم 
»إذا  فقال:  الساعة  عن  سأله  الــذي  األعرابي   �
وسد األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة« )صحيح 
البخاري(. فالحديث ناطق  بما نحن فيه من إعالء 
وغيره،  الفن  باسم  والفسق  الفجور  أهــل  شــأن 

فيقربون ويكرمون، ويشيعون في جنائز مهيبة، 
أشار  كما  وأمــواتــا،  أحياء  المحافل  لهم  وتعقد 
إلى ذلك الحديث السابق: »ويهلك الوعول ويظهر 
من  األهــواء  ألصحاب  المجال  فيفتح  التحوت«. 
العامة،  في مصير  للتقرير  المتصدرين  السفهاء 
وذلك زمن الرويبضة الذي أخبر به النبي �، قيل 
وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: »السفيه يتكلم 

في أمر العامة« )مسند أحمد(.
والصالح  العلم  أهــل  أن  الفتن  عواقب  فمن 
ُيْهَجرون، ويضيق عليهم الخناق فال يستشارون، 
ودعــاة  بالتطرف  ويوصفون  يــؤذون  أحيانا  بل 
اإلرهاب، فال يجد المسلم من يرشده إلى الحق، 
إما الختفاء أهل العلم النافع، أو النتحال صفتهم 
من أهل الجهل كما قال الرسول �: »... حتى إذا 
لم ُيْبِق عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهااًل، فُسئلوا، 
)صحيح  وأضــلــو«  فــضــلــوا  عــلــم،  بغير  فــأفــتــوا 

البخاري(. 
2 - قلة التدين وإعالن الفاحشة:

إن من عواقب الفتن وشرها؛ أن المسلم يهون 
عليه دينه، ويتركه ألمور دنيوية تافهة  كما جاء 
من  بَعَرض  دينه  »يبيع  أعــاله،  الحديث  آخر  في 
الدنيا« فمن أجل الحصول على وظيفة، أو الظفر 
يتخلى  اجتماعية  مكانة  اعــتــالء  أو  بمنصب، 

المسلم عن دينه، فهو بيع، وبئست الصفقة. 
بالدنيا،  فــتــنــوا  مــمــن  شبابنا  مــن  فالكثير 
العمل،  عــن  للبحث  غربية  دول  ــى  إل يــهــاجــرون 
ويبيعون من أجل ذلك دينهم ومبادئهم، فيجتهدون 
في تعاطي كل أنواع الفحش والمنكر كي يظهروا 
ــيــون ومــنــدمــجــون، كــمــا ال  لــغــيــرهــم أنــهــم حــداث
يبالون بنوع العمل الذي يقومون به من الناحية 
ولم  فقط،  المال  على  الحصول  فهمهم  الشرعية؛ 
شمل  بــل  الــرجــال،  على  يقتصر  اآلن  األمـــر  يعد 
يذهبن  المتزوجات؛ حيث  ومنهن  أيضا،  النساء 
إلى دول أوروبية للعمل في الحقول بعيدات عن 
أو  الزوج  بذلك  لهن  وقد سمح  وأهلهن،  بيوتهن 
األب المسلم ضاربا بدينه ُعْرض الحائط، وصدق 
الناس  على  »ليأتين  قــال:  �، حيث  الله  رســول 
زمان، ال يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حالل أم 

من حرام« )صحيح البخاري(.
ومـــن أخــطــر عــواقــب الــفــتــن أيــضــا؛ الجهر 
الله  من  أو حياء  دون خوف  ونشرها  بالفاحشة 
الواقع  هــذا  مــن   � النبي  تعوذ  ولــهــذا  تعالى، 
اْبُتِليُتْم  إذا  خمس  المهاجرين،  َمْعَشَر  »يا  فقال: 
بهن، وأعوذ ِبالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة 
اعون  في قوٍم قط حّتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطَّ
واأَلوجاع اّلتي لم تكن مضت في أسالفهم الذين 

مضوا..« )سنن ابن ماجه(.
أوالدهـــــم على  يــشــجــعــون  األســـر  مــن  فكثير 
على  فيربونهم  الــصــغــر،  مــنــذ  الــفــاحــشــة  إعـــالن 
اللباس الفاضح، ويصاحبونهم إلى أماكن العري 
واالختالط الماجن على الشواطئ، وفي الحفالت، 
فيتربى الطفل وقد تطبع مع الفاحشة، وأصبحت 
التبرَج  يجعل  مما  الــيــومــيــة،  حياته  مــن  جـــزءا 
واتــخــاَذ الــخــدن ومــمــارســَة الــرذيــلــة أمـــرا عاديا 
وحريًة شخصيًة عنده ال شأن ألحد بها، وكل ذلك 
من سوء تربيتنا لهم، ويساعد على ذلك كثير من 
وسائل اإلعالم المضللة، التي وفرها رب األسرة 

لهم دون مراقبة أو توجيه. 

بالفاحشة  للجهر  الـــمـــرأة  ــِت  اْســُتــِغــلَّ وقـــد 
فقال:  � بخطورته،  النبي  أنذر  استغالال بشعا 
»ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء 
عــلــى الـــرجـــال« )مــســنــد أحــمــد(. وهـــا نــحــن نــرى 
المرأة اآلن تتخذ العري في الشارع العام، مظهرا 
احتجاجيا تدافع من خالله عن المثليين، وتطالب 
بواسطته بتقنين الدعارة في البلدان اإلسالمية، 
بعضها  وجمعيات  منظمات  طــرف  من  وتساَند 
تحت  يحدث  ذلك  وكل  المسلمين.  بأموال  يمول 

غطاء الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 
باعتبارها  الفاحشُة  لها  رت  ُصــوِّ المرأة  إن 
التحرر،  عن  التعبير  أشكال  من  وشكال  موضة، 
واتقوا   ...«  :� الرسول  أخبر  كما  ذلك  فصدقت 
في  كانت  إسرائيل  بني  فتنة  أول  فــإن  النساء، 
الفساد على  النساء« )صحيح مسلم(. فركز أهل 
المرأة لضرب تدينها وهدم قيمها باسم المساواة 
الشيطانية  الشعارات  من  ذلك  وغير  الرجل،  مع 
التي تهدف إلى استغالل جسدها لنشر الفاحشة، 
وأنوثتها  بحيائها  مخال  لباسا  عليها  وفرضوا 
الــوظــائــف  بــعــض  فــي  لقبولها  أســاســي  كــشــرط 

والمهن.
وبــســبــب جــرأتــنــا عــلــى نــشــر الــفــاحــشــة في 
أمراضا  علينا  سلط  تعالى  الله  فــإن  مجتمعنا؛ 
تنخر أجساد شبابنا، وتضعف اقتصادنا، وتبذر 
أموالنا بسبب ما نصرفه لمعالجة أمراض سببها 
فتنة الفاحشة واإلعالن بها، وقد أصبحت الدول 
يسمى  مــا  لجلب  ذلـــك  فــي  تتنافس  اإلســالمــيــة 
الدعارة  فنرى  المزعوم،  السياحي  باالستثمار 
وأربــاح  يتكاثرون،  الزنا  وأطفال  علنا،  تمارس 
رضا  لنيل  ذلك  وكل  ترتفع،  والخمور  المخدرات 

المؤسسات الدولية وإغضاب الله تعالى.
المسلمين  ب��ي��ن  ال��ف��رق��ة  ن��ش��ر   -  3

وإضعاف شوكتهم:
ِإن من عواقب الفتن؛ افتراق األمة اإلسالمية 
ـــــالت صــغــيــرة يــســهــل الــتــحــكــم فــيــهــا،  إلــــى دوي
اثْنَتْين-  -أو  إحــدى  على  اليهوُد  »افترَقت  قــال: 

ــعــيــن فـــرقـــًة،  وســب
النَّصارى  َقت  وتفرَّ
-أو  إحـــــدى  ــى  عــل
وسبعين  اثْنَتْين- 
فــــرقــــًة، وتـــفـــَتـــرُق 
ـــتـــي عــلــى ثــالث  ُأمَّ
وســبــعــيــَن فـــرقـــًة« 
 41 في:  )الترمذي 
ــمــان،  - كــتــاب اإلي
مــا  بــــــــاب   -  18
جــــاء فـــي افـــتـــراق 
هـــذه األمـــــة( )رقـــم 
 ،)25/5(  ،)2640
وقـــــــــال:  )حـــديـــث 
حــســن صــحــيــح(. 
ــن  ــي فـــــالـــــُفـــــرقـــــة ب
المسلمين حصلت 
عصيانهم  بسبب 
ـــم عــلــى  ـــه ـــدي ـــع وت
 ، الــــلــــه شــــــرع 
فــــــغــــــاب الـــــعـــــدل 
بينهم وحل الظلم، 

يتربص  الـــذي  ــعــدو  ال وقـــوي  الجميع  فضعف 
باإلسالم الدوائر.

وما أقوله هنا ليس تشبثا بنظرية المؤامرة؛ 
وعاقبهم   ، الله  شــرع  عن  فتنوا  فالمسلمون 
يمكننا  ال  لكن  شوكتهم،  بإضعاف  تعالى  الله 
أن ننكر تدخل الدول الغربية إلشعال الفتن بين 
المسلمين، وإال كيف نفسر هذا التكالب العالمي 
قواعد  نفسر وجود  المسلمين؟ وكيف  بالد  على 
عسكرية لهذه القوى في الدول اإلسالمية؟ أليس 
من أهداف ذلك نشر الفتن في المجتمع اإلسالمي؟
إن أهـــــداف الـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة مـــا زالـــت 
ســاري  زال  مــا  التبشيري  والمخطط  مستمرة، 
المسلمين  افــتــتــان  بسبب  هــذا  وكــل  الــمــفــعــول، 

َلط، والشهوات. بالسُّ
تتكون  كــيــف  أمــريــكــا  إلـــى  المسلم  ولينظر 
المصالح  إال  بينها  يجمع  ال  عديدة  ــات  والي من 
دول  في  اتحدت  أوروبــا  أن  وكيف  االقتصادية، 
متباعدة،  وجغرافيات  مختلفة،  ولغات  متعددة، 
والمسلمون  ومــحــرفــة.  متناحرة  دينية  وفـــرق 
يجمعهم القرآن والسنة، ولغة الوحي، والتاريخ 
من  كثير  فــي  المتقاربة  والجغرافيا  المشترك، 
الدول، ومع ذلك لم يتحدوا وتفرقوا إلى طوائف، 
ونزع الله تعالى منهم الهيبة والقيادة، كما قال 
المهابة  عدوكم  صــدور  من  الله  »ولينزعن   :�
فقال  الــوهــن«.  قلوبكم  فــي  الله  وليقذفن  منكم، 
قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: »حب الدنيا 

وكراهية الموت« )سنن أبي داود(.
إن األمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل وصل 
يفتخر  وهو  المسلم  أخيه  دم  المسلم  سفك  إلى 
بالصور،  يوثقه  بطوليا،  إنجازا  ويعتبره  بذلك، 
وينشره عبر وسائل اإلعالم السمعية والبصرية، 
لماذا  يعرف  ال  القاتل  أن  كله؛  هذا  في  والغريب 
قتل، والمقتول ال يعلم فيم قتل، وقد أخبر بذلك 
الرسول � فقال: »والذي نفسي بيده ليأتين على 
قتل،  أي شــيء  في  القاتل  يــدري  ال  زمــان  الناس 
قتل« )صحيح  أي شيء  على  المقتول  يــدري  وال 

مسلم(. 

مع سنة رسول اهلل �

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

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب

3

توجيهات نبوية للوقاية من
 عواقب الفنت على الفرد واملجتمع  2/2

عن أبي هريرة � أن رسول � قال: »بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي 
كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا« )صحيح مسلم(. منها،  النجاة  وكيفية  الفتن،  مفهوم  عن  الحديث  سبق 

عن  الكالم  وبقي  أعاله،  الشريف  الحديث  من  انطالقا 
عواقب   � الرسول  فيه  بين  ال��ذي  منه  الثاني  الشطر 
الفتن الوخيمة على الفرد والمجتمع، وقد خصصت هذه 

الحلقة لبيان ذلك انطالقا من النقط التالية:
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العدد 420 4 مع الصادقين والصادقات

النهضة ... ومنظومة تنمية التخلّف
للمهندس محمد صالح البدراني

أ.د. عماد الدين خليل

من مفهوم املخالفة ينطلق املؤلف 
ويبني  ال��ك��ت��اب،  ه��ذا  ع��ن��وان  ليصوغ 
يريد  لعّله  مفرداته،  ويعالج  فصوله، 
أن ي��ح��دث ال��ه��ّزة امل��رج��وة ف��ي كيان 
مدار  على  وسعت،  التخلف  آثرت  أمة 
منظومته  تنمية  إلى  األخيرة،  القرون 
إلى  املسلمني  ق���ادت  ال��ت��ي  امل��ش��ؤوم��ة 
أع��راض��ه��م،  وتنتهك  يستعمروا،  أن 

وتستباح مقّدراتهم.
مّحض  التي  الساعة  قضية  إنها 
وإن  أقالمهم،  املفكرين  من  العديد  لها 
املرء ليتذكر هنا جهود املفكر اجلزائري 
الله  رحمه  نبي(  بن  )مالك  اإلس��الم��ي 
ف���ي س��ل��س��ل��ة م��ؤل��ف��ات��ه ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي 
ومشكالت  )اإلس��الم  اسم  عليها  أطلق 
احلضارة(، وصواًل إلى روجيه )رجاء( 
غ���ارودي في )وع��ود اإلس���الم(، م��رورًا 
اإلسالميني  املفكرين  م��ن  بالعشرات 
اإلسالمية  املكتبة  رف��وف  م��أوا  الذين 
تشخيص  إلى  يسعون  وهم  بأعمالهم 
ال���داء، وت��ق��دمي وص��ف��ات ال��ع��الج ال��ذي 

ينهض باألمة من كبوتها.
ص��ال��ح  م��ح��م��د  امل���ه���ن���دس  األخ 
البدراني يقف طوياًل عند الوجه األّول 
للمشكلة، وال يبخل بطبيعة احلال في 
يتطلبه  مل��ا  املناسبة  األج��وب��ة  ت��ق��دمي 
ملؤلفه  يختار  ثم  ومن  اآلخ��ر...  الوجه 
هذا العنوان الذي ينطوي على مفارقة 
تنمية  ومنظومة  )النهضة...  محزنة، 
مسبقة  قصدية  هناك  وكأن  التخلف(، 
ساقت هذه األمة إلى التحرك ضد، أو 
في مواجهة قوانني احلركة التاريخية، 
وتعزيز  لتنمية  تسعى  أن  م��ن  ف��ب��داًل 
شروط نهضتها، مضت -على العكس- 

لتنمية عوامل تخّلفها.
وليس في هذا أية دعوة، أو حتى 
تقوم،  الكتاب  بنية  ألن  للتشاؤم،  ظل 
صياغة  ع��ل��ى  ال�����داء،  تشخيص  ب��ع��د 
فاعليتها  لأمة  تعيد  التي  األس��ب��اب 
املدهشة التي أرادها لها هذا الدين من 
يصوغها  التي  ال��ش��روط  شبكة  خ��الل 

املؤلف في منظومة النهضة.
ومنذ اللحظات األولى يضع املؤلف 
مصطلحات  تأخذ  ثنائية  قبالة  قارئه 
األمر  نهاية  في  تصب  ولكنها  شتى، 
في البؤرة الواحدة... فهناك اخلرافات 
إزاء  التخلف  ومنظومة  السنن،  إزاء 
منظومة النهضة، والتواكل إزاء األخذ 
إزاء احل��رك��ة،  وال��س��ك��ون  ب��األس��ب��اب، 

والطوباوية إزاء املنهج... وهكذا...
ومنذ الصفحة األولى من الكتاب، 
التخّلف(، يضع  )ركيزة  وحتت عنوان 
أو  املفاتيح  ال��ق��ارئ،  ي��دي  بني  املؤلف 

اإلضاءات األساسية لقراءة الكتاب.
تنطوي  املفاتيح  ه��ذه  كانت  وإذا 
على شيء من التعميم، فإن املؤلف ما 

ستقوم  التي  احمل��اور  يحّدد  أن  يلبث 
عليها بنية الكتاب:

- تراجع األمة إلى حالة التخّلف.
- تشكل منظومة تنمية التخّلف.

- ما هو احلّل؟ ما معنى النهضة؟ 
آليات النهضة.

البحث:  منطلقات  احمل���اور،  وم��ع 
)تعريف املشكلة، ماهية املشكلة، آليات 
احلّل، اآلليات املتاحة، اآللية األفضل(.

ب��ع��ده��ا ت��ت��وال��ى ف��ص��ول ال��ك��ت��اب 
محلية  مختلفة،  زواي����ا  م��ن  ل��ت��ع��رض 
وع��امل��ي��ة، ش��رق��ي��ة وغ��رب��ي��ة، واق��ع��ي��ة 
وت��اري��خ��ي��ة، ث��ق��اف��ي��ة وع��ق��دي��ة، ج��دل 
ال���ع���الق���ة ب���ني م��ن��ظ��وم��ت��ي ال��ن��ه��ض��ة 
إزاء  نفسه  ال��ق��ارئ  ويجد  والتخلف. 
)ال��ك��ام��ي��را( وه���ي ت����دور، ل��ك��ي تلتقط 
أو  املوضوع  ه��ذا  وحيثيات  تفاصيل 
نهاية  في  تنضفر  جميعًا  وه��ي  ذاك، 
العالقة  جدلية  ف��ي  ت��ص��ّب  لكي  األم���ر 
وال��ن��ه��وض  ال��ت��خ��ّل��ف  منظومتْي  ب��ني 

وشروطهما:
ال��ي��ق��ظ��ة وال��ص��ح��وة وال��ن��ه��ض��ة، 
م��ن��ظ��وم��ة ت��ن��م��ي��ة ال��ت��خ��ّل��ف، امل��اه��ي��ة 
وال����ن����ش����أة، م��ص��ط��ل��ح��ات الّب������د م��ن 
عاملية  النهضة،  منظومة  تصحيحها، 
الفاعلية، املتضاد واملتصالح، منظومة 
مدخالت  إسالمية،  كمنظومة  النهضة 
منظومة النهضة: الفهم، التعامل وفق 
مخرجات  ال��واق��ع،  فقه  ال��ك��ون،  س��نن 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ن��ه��ض��ة، ب��ي��ئ��ة م��ن��ظ��وم��ة 
التخّلف:  تنمية  منظومة  ال��ن��ه��ض��ة، 
للسيرة،  الفهم  سوء  الفاعلية،  عاملية 
التاريخ وبعض حملات اإلخفاق املؤدية 
إلى التخّلف، ما بني املنظومتني حوار، 
في  وال��غ��رب  للشرق  الصفرية  القيم 
التخّلف،  وتنمية  النهضة  منظومتي 
جدلية التقدم نحو األهداف، دون قلب 

الواقع رأسًا على عقب.
موضوعيًا، أختلف مع املؤلف في 
وبخاصة  االستنتاجات،  م��ن  العديد 
مساحات  ملعظم  مبصادرته  يتعلق  ما 
ال��ت��اري��خ اإلس���الم���ي وإخ���راج���ه���ا من 

احلساب !!
ها نحن إذن إزاء غنى ملحوظ في 
املفردات، ويبدو أن املؤلف آثر أاّل يترك 
الذي  املوضوع  في  واردة  وال  ش��اردة 
الضوء  تسليط  وتولى  إاّل  يديه،  بني 
من  نوع  إلى  أحيانًا  دفعه  فيما  عليه، 
م��ن اإلح��اط��ة  ق��ارئ��ه  ليمكن  ال��ت��ك��رار، 
ب��ع��وام��ل ال��س��ل��ب وش�����روط اإلي��ج��اب 
إلى  األم��ة  ال��ذي سحب  السلب  كافة... 
أسفل وإل��ى ال���وراء، واإلي��ج��اب ال��ذي 
حتّقق يومًا فقادها إلى السقف العالي، 
والذي ميكن أن يتحقق، في أية حلظة، 
اللحظة  مطالب  إلى  جيدًا  أصغي  إذا 

التاريخية وأخذ باألسباب.

لقد أتى على األمة اإلسالمية زمان ابتعدت فيه 
عن اإلسالم ابتعادا مخيفا، بسبب إقبالها على الدنيا، 
مقومات  من  كثير  وضعف  ملذاتها،  في  وانغماسها 
تدينها، وكثرت مظاهر تفريطها في كتاب ربها، حتى 
عادت كثير من صور احلياة اجلاهلية زمن نزول القرآن 

على الرسول � إلى الوجود.
ل��ذل��ك ص��رن��ا ب��ح��اج��ة إل���ى االس��ت��ف��ادة م��ن املنهج 
القرآني في دعوة الناس في الفترة املكية، الذي اعتمد 
على عرض التصور اإلسالمي بقواعده الكلية ومبادئه 
التشريع  تفصيالت  ع��ن  البعد  ك��ل  مبتعدا  ال��ع��ام��ة، 
في  للراسخني  إال  تصلح  ال  ال��ت��ي  الفقه  وت��ف��ري��ع��ات 

تدينهم وإميانهم.
ث��م��ار ه��ذا املنهج أن آم��ن كثير من  وق��د ك��ان م��ن 
الناس إميانا مبنيا على سنة التدرج والرسوخ؛ وذلك 
ملا تشبعوا به من القواعد الكلية التي عرضها عليهم 
وتطلعات  الفطرة  ومقتضيات  يتالءم  عرضا  ال��ق��رآن 
النفوس املتعطشة إلى الهدى املنزل من عند الله جل 

وعال.
التي  ه��ي  الكلية  ال��ق��واع��د  أن  على  يدلنا  وال���ذي 
اعتمدت أوال في تربية اجليل املسلم األول؛ قول اإلمام 
القواعد  أن  "اعلم  املوافقات:  في  الله  رحمه  الشاطبي 
الكلية هي املوضوعة أوال، وهي التي نزل بها القرآن 

ع���ل���ى ال���ن���ب���ي � 
مبكة ... 

وك������ان أول���ه���ا: 
اإلمي������������ان ب���ال���ل���ه 
ورس����ول����ه وال���ي���وم 

اآلخر، 
ثم تبعه ما هو 
من األصول العامة؛ 
ك��ال��ص��الة، وإن��ف��اق 
امل�����ال وغ���ي���ر ذل���ك، 
ونهى عن كل ما هو 
للكفر؛  تابع  أو  كفر 
التي  ك��االف��ت��راءات 
الذبح  من  افتروها 
تعالى،  ال��ل��ه  لغير 

وما جعل لله وللشركاء الذين ادعوهم افتراء على الله، 
وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل 
مما يخدم أصل عبادة غير الله، وأمر مع ذلك مبكارم 
بالعهد،  وال��وف��اء  واإلح��س��ان،  كالعدل،  كلها؛  األخ��الق 
بالتي  والدفع  اجلاهل،  عن  واإلع���راض  العفو،  وأخ��ذ 
هي أحسن، واخلوف من الله وحده، والصبر، والشكر، 
الفحشاء،  من  األخ��الق  مساوئ  عن  ونهى  ونحوها، 
في  والتطفيف  علم،  بغير  وال��ق��ول  والبغي،  واملنكر، 
املكيال وامليزان، والفساد في األرض، والزنا، والقتل، 
وال��وأد، وغير ذلك مما كان سلوكا في دين اجلاهلية، 
وإمنا كانت اجلزئيات املشروعة مبكة قليلة، واألصول 
خرج  ملا  ثم  أكثر.  والتشريع  النزول  في  كانت  الكلية 
اإلس��الم؛  واتسعت خطة  املدينة،  إل��ى   � الله  رس��ول 

كملت هنالك األصول الكلية على تدريج...". )335/3(.
اآليات  في  العامة  واملبادئ  الكلية  القواعد  فهذه 
املكية التي عرضها اإلمام الشاطبي كانت كافية لبناء 
اجليل القوي في إميانه احلامل لإلصالح النافع، وذلك 
ألنها أحاطت مبجالني من أهم املجاالت املكتنفة بحياة 

اإلنسان، وهما مجاال: التصورات والتصرفات.

< فأما مجال التصورات فيتجلى في:
- اإلميان بالله.

- ورسوله.
- واليوم اآلخر.

< وأم����ا م��ج��ال ال��ت��ص��رف��ات ف��ي��ن��ق��س��م إل��ى 
قسمني:

• تصرفات مع الله؛ وتتجلى في أمهات العبادات 
وأصولها مثل:

- الصالة.
- وإن��ف��اق امل���ال وم��ا يضاهيه م��ن اخل��دم��ات 

االجتماعية. 
- والبعد ع��ن ك��ل عمل ي��ؤدي إل��ى ال��ش��رك أو 

الكفر.
- وترك التحليل والتحرمي لله العليم احلكيم 

واللطيف اخلبير. 
في  ب��دوره��ا  وتتجلى  اخللق؛  مع  تصرفات   -
واجتناب مساوئ  األخالق احملمودة؛  التحلي مبكارم 

األخالق املذمومة، 
- فأما األخالق احملمودة فهي التي قال فيها 
اإلمام الشاطبي: "وأمر مع ذلك مبكارم األخالق كلها؛ 
العفو،  وأخ��ذ  بالعهد،  وال��وف��اء  واإلح��س��ان،  كالعدل، 
واإلع���راض ع��ن اجل��اه��ل، وال��دف��ع بالتي ه��ي أحسن، 

واخلوف من الله وحده، والصبر، والشكر، ونحوها".
- وأما األخالق املذمومة فقال فيها: "ونهى عن 
مساوئ األخالق من الفحشاء، واملنكر، والبغي، والقول 
بغير علم، والتطفيف في املكيال وامليزان، والفساد في 

األرض، والزنا، والقتل، والوأد، وغير ذلك".
التي  الكلية  القواعد  ه��ذه  وف��وائ��د  مميزات  وم��ن 
والتربية  لإلصالح  برنامجا  املكية  اآلي��ات  عرضتها 

أنها: 
أجمعت  مم��ا   •
ع���ل���ي���ه ال����ش����رائ����ع 
ال��س��م��اوي��ة؛ وه���ذا 
ي��ف��ي��دن��ا ف���ي دع���وة 
اإلس��الم  إل��ى  الغير 
ان���ط���الق���ا م���ن ه��ذا 
القاسم الذي تشترك 
ف����ي����ه ال������رس������االت 
ويفيدنا  السماوية؛ 
ك��ذل��ك ف��ي حتصني 
أبنائنا ضد حمالت 
ملا  وذل���ك  التنصير 
عليه دين النصارى 
م�����ن االض�����ط�����راب 
أول  في  والتحريف 
قاعدة من هذه القواعد الكلية وهي اإلميان بالله تعالى.
النفوس  تتلقفها  التي  الفطرية  املسلمات  م��ن   •
وجتد  بالقبول،  السماوية  للهداية  املتعطشة  السوية 

فيها سالمها الروحي وطمأنينتها القلبية والفكرية.
تساعد على بناء مرجعية إميانية وفكرية قوية   •
للمتحلي بها، وذلك ألن هذه  ومبادئ أخالقية سامية 
القواعد كافية لتجيب عن كل التساؤالت التي تعتري 
ذهن اإلنسان من مثل: من أنا؟ لم أنا موجود في هذه 
األسئلة  من  وغيرها  حولي؟  مبن  عالقتي  ما  احلياة؟ 
الكبيرة التي تهجم على اإلنسان وتسبب له االضطراب 

والقلق في حياته إن لم يجد لها جوابا.
الدين  تفاصيل  في  التعمق  من  مزيد  إل��ى  تدفع   •
بتدرج وثبات ورسوخ؛ وذلك ألن  التشريع،  وجزئيات 
على  اس��ت��وت  إذا  الشجرة  مثل  الكلية  القواعد  ه��ذه 

ساقها امتدت فروعها وأينعت ثمارها.
وأس��اس  الدين  أص��ول  الكلية متثل  القواعد  ه��ذه 
من  بعدها  ج��اء  م��ا  وت��ف��رع  انبنى  وعليها  التنزيل، 
التشريع، ولهذا قال ربنا سبحانه في محكم التنزيل:
ل��دن حكيم  ث��م فصلت م��ن  آي��ات��ه  ك��ت��اب أحكمت  �أل���ر 
من  األول  اجليل  وأصلح  تربى  بها   ،)1 خبير�)هود: 
الصحابة الكرام، وعليها املعول في إصالح وتربية كل 

جيل بعد ذلك. 

بالل الرباق

قواعد في التربية من خالل اآليات المكية 

العدد 457

الدين  أص��ول  متثل  الكلية  ال��ق��واع��د  ه��ذه 
ما  وت��ف��رع  انبنى  وعليها  التنزيل،  وأس���اس 
ربنا  ق��ال  ولهذا  التشريع،  من  بعدها  ج��اء 
كتاب  التنزيل:�ألر  محكم  ف��ي  سبحانه 
حكيم  ل��دن  م��ن  فصلت  ث��م  آي��ات��ه  أحكمت 
اجليل  وأصلح  تربى  بها   ،)1 خبير�)هود: 
املعول  وعليها  ال��ك��رام،  الصحابة  من  األول 

في إصالح وتربية كل جيل بعد ذلك.

قراءة 
في كتاب
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5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
وال  للمتقني  والعاقبة  العاملني  رب  لله  احلمد 
الله  إال  إله  أن ال  الظاملني وأشهد  إال على  ع��دوان 
املتفرد بالعبودية والتوحيد وأشهد أن محمدا عبد 
الله ورسوله األمجد املجيد، صلوات ربي وسالمه 
عليه وعلى آله وصحبه األطهار األخيار، وكل من 

تبعهم بإحسان إلى انقضاء اآلجال واألعمار...
أما بعد فيا أيها األحبة في الله: 

الناس يكادون  أن  إن مما ال ريب فيه والش��ك 
يجمعون على أن املجتمع في حاجة ماسة ال إلى 
كثرة الرجال فحسب؛ وإمنا إلى رجال الثبات على 
يتزعزع  ال  أمناء  أقوياء  رج��ال  الشريفة،  املبادئ 
وتترعرع،  تزيد  بل  طاعتهم  تنقص  وال  إميانهم 
وال يشكون في عبادة الرحمن  أو يشككون الناس 
في عبادة الواحد الديان، رجال األخالق الفاضلة، 
إال  والعدد  الكم  على  الثناء  فما  العادلة،  والسنن 
باصطحاب الكيف والنوع، أما العدد دون الكيف 
والنوع فال قيمة له وال عبرة به مهما بلغ ما بلغ...

 أيها اإلخوة: 
ُيْعَرفون  مواقفهم  على  الثابتني  املؤمنني  إن 
ع��ل��ى احل��ق��ي��ق��ة ع��ن��د األزم�����ات وك���ث���رة ال��ش��ب��ه��ات 
معتقداتهم  على  يثبتون  َم��ن  فهناك  وال��ش��ه��وات، 
وقيمهم وأخالقهم، فال يتنازلون عن شيء منها، ال 
يوالي أحدهم أو يعادي من أجل الدينار والدرهم، 
أو يطيع أي مخلوق في معصية اخلالق، وال يؤذي 
املسلمني الغافلني؛ تزلفًا لسيد، أو تشوفًا ملنصب، 
لساُنه  فال يسبق  الغضب،  عند  لسانه  بل يضبط 
عقَله،  بل البد من التأمل قبل القول والفعل، وال بد 
األحالم   وليست  والعمل.  احلركة  قبل  التثبت  من 
"العقول" التي ميز الله  بها العباد تظهر على 
وإمن��ا  العيش؛  ورغ���د  ال��رض��ا  ح��ال  ف��ي  حقيقتها 
األحالم احلقة تظهر في حال الشدة و الغضب، قال 
أحد احلكماء: ثالثة ال يعرفون إال في ثالثة مواطن: 
ال يعرف احلليم إال عند الغضب، وال الشجاع إال 

في احلرب، وال األخ إال عند احلاجة.
اإلميان  على  الثابتني  الرجال  الله  مدح  وقد   
تغيرت  مهما  واحلق،  بالعدل  املتشبثني  والصدق 
ال��ذي��ن ال  ال��رج��ال  ال��ص��ف��وف،  ال��ظ��روف وتباينت 
تهزهم رياح الفنت، وال تضعفهم أباطيل املرجفني، 
�من  ي��غ��ي��روا، فقال ج��ل ج��الل��ه:  ول��م يبدلوا ول��م 
املومنني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
ب��دل��وا  وم���ا  ينتظر  م��ن  وم��ن��ه��م  ق��ض��ى نحبه  م��ن 

تبديال� )األحزاب: 23(.
أيها الكرام لقد ظهرت في هذا العصر  طوائف 
، هم  بالله  الناس ضعف إميانهم ويقينهم  من 
الله  إال  إل��ه  ال  معنى  يحققوا  لم  لكنهم  مسلمون 
عليهم  وُيخاف  ُيشفق  وه��ؤالء  الله،  رسول  محمد 
أن ميردوا على ذلك حتى ُيالقوا ربهم، لقد صاروا 
يعبدونه  ومهلكة  عميقة  هاوية  على  الله  يعبدون 
السقوط  وش��ك  على  فهم  ان��ح��راف،  أو  ش��ك  على 
والضالل عند أدنى هزة وابتالء، لقد أخذوا الدين 
قضية جتارة ومقايضة  ونفع مادي ال أقل وال أكثر 
قال تعالى: �ومن الناس من يعبد الله على حرف 
فإن أصابه خير اطمأن به وإن اصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا واالخرة ذلك هو اخلسران 

املبني� )احلج: 11(.
قال عبد الله بن عباس �: "كان الرجل يقدم 
خيله  ونتجت  غالما  ام��رأت��ه  ول��دت     املدينة  فإن 
قاَل هذا دين صالح؛ وإن لم تلد امرأته ولم تنتج 

خيله قاَل هذا دين سوء"، وكما ظهر هؤالء في أول 
الراهن  عصرنا  في  أخرى  طوائف  ظهرت  الزمان 
وكما هو معلوم أن التاريخ يعيد نفسه مع تبدل 

األشخاص واملعطيات...
أيها األحباب:

ن��الح��ظ أن اآلي����ة ال��ك��رمي��ة ت��ص��ور ل��ن��ا ه��ذا 
العقيدة  في  متمكن  غير  على حرف  بأنه  اإلنسان 
ف��ي ح��رك��ة جسدية  ف��ه��و  ال��ع��ب��ادة  ف��ي  وال مثبت 
الدفعة  عند  للسقوط  قابلة  متأرجحة  وروح��ي��ة 
ينقلب على وجهه مبجرد وقوع   ثم  األول��ى، ومن 
متهيد  وت��ردده  وشكه  املتأرجحة  ووقفته  الفتنة، 
أجارنا  االن��ق��الب اخل��س��ارة  االن��ق��الب، وبعد  لهذا 
ال  ال��ذي  املتقلب  اإلن��س��ان  إن  منها،  وإي��اك��م  الله 
يستقر على األصل األصيل الذي هو اإلميان بالله 
 والثقة به سبحانه وتعالى  سرعان ما يسقط 
التي ال يجبر  ضررها،  ويهلك ويخسر اخلسارة 
على  أو حصل  اإلنسان  هذا  يأتي  اخلير  دام  فما 
أو  أو ربح في جت��ارة  أو وظيفة  أو عمل  منصب 
ما شاكل هذا إال وجتده مطمئن القلب بإميانه، بل 
ذلك لصالحه وفضله  أنه حصل على  اعتقد  رمبا 
ورضا الله عنه، وهذا أمر خطير وخطير جدا ألن 
ال��رزق ال عالقة له بالصالح والفضل أب��دا، وإمنا 
والفاجر،  والبر  والكافر  املؤمن  تعالى  الله  يرزق 
قلبه  ذلك ظهر مرض  من  منه شيء  إذا سلب  أما 
فانقلب على وجهه وانتكس راجعا في إميانه وبدأ 
يحتج ويتضجر من قضاء وقدر احلكم العدل، ومن 
هنا يجد الشيطان الثغرة فيقذف في قلبه الشبهة 
تلو الشبهة، حتى تنهار إرادته وإميانه، فيخسر 
املبني،  هو اخلسران  وذلك  واآلخ��رة،  الدنيا  بذلك 
ويدخل حتت هذا النوع أناس رفعوا راية اإلصالح 
فتحدثوا وخطبوا ونشطوا في وقت الرخاء حتى 
إذا مسهم البالء وتغير عليهم الناس نكصوا على 
أعقابهم وتخلوا عن دعوتهم وجعلوا فتنة الناس 
يقول  من  الناس  �وم��ن  تعالى:  ق��ال  الله  كعذاب 
الناس  فتنة  الله جعل  في  أوذي  فإذا  بالله  ءامنا 
إنا  ليقولن  رب��ك  من  نصر  ج��اء  ولئن  الله  كعذاب 
معكم أو ليس الله بأعلم مبا في صدور العاملني� 
األرض  إلى  بعضهم  أخلد  ورمبا   ،)9 )العنكبوت: 
العلل  ع��ن  لنفسه  وب��ح��ث  ل��ل��ش��ه��وات  واس��ت��ك��ان 

واملعاذير التي ال تغني عن الله فتيال.
كما يدخل في هذا النوع كل الذين آمنوا بالله 
واتخذوا  العاجلة  واملنفعة  املصلحة  أساس  على 
أصابهم  إذا  حتى  محسوسة  مادية  الدين جتارة 
الله بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال 
واألن���ف���س وال���ث���م���رات... ان��ق��ل��ب��وا وارت�����دوا على 

أعقابهم.
به  تقوم  ما  يالحظ  املسلم  إن  األح��ب��اب  أيها 
دوائر الفن ومؤسساته على طول العالم وعرضه 
الفاسدة وهدم  واألفكار  لألفالم اخلليعة  من نشر 
قيم اإلسالم ومبادئه، وجتريد األمة من سر قوتها 
ألع���داء  س��ائ��غ��ة  لقمة  ل��ت��ك��ون  نهضتها  وأس����اس 
النكراء  اجلرمية  هذه  وراء  يلهثون  الذين  الدين، 
ويدعون من دون الله تعالى إما إشباعا لشهوات 
سواد الناس وكسبا لرضاهم، أو تنفيذا ملخططات 
دورها  وتهميش  عنهم  األمة  إشغال  في  امللحدين 
في احلياة، قال تعالى: �ود كثير من أهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بد ما تبني لهم احلق� )البقرة: 108( 
الله،  كل هذا رغبة أو رهبة ممن يدعون من دون 
حافة  على  الواقفون  املضطربون  ه��ؤالء  وينسى 
  ال��ل��ه  ال��ك��ل ضعيف حت��ت قبضة  أن  ال��ه��اوي��ة 

وسلطته...
ويدخل حتت عموم اآلية أصناف أخرى كعبد 
الدنيا  وراء  يلهثون  الذين  الدينار  وعبد  الدرهم 
وحطامها وينسون اآلخرة وأهوالها، يبحثون عن 
طريق  عن  إما  مشروعة  وغير  متعددة  بطرق  ذلك 
واالحتيال  الغش  طريق  عن  أو  البنوك  في  الربا 

إلى  وما  امليسر  والسرقةو  الغلول  طريق  عن  أو 
ذلك، فتلهيهم حالوة املال والتلذذ مبا مآله الزوال 
ولو بقي سنوات طوال ويغمضون أعينهم عن كل 
أو موعظة، ويضربون بأمر ربهم عرض  نصيحة 
وال  يضرهم  ال  ما  الله  دون  من  ويدعون  احلائط 
املوت وهم غارقون في خدمة  ينفعهم فيختطفهم 
املبني؛  اخلسران  هو  ذل��ك  وشهواتهم،  معبودهم 
هؤالء موتى ولو ظهروا للناس بأنهم أحياء لقول 

الشاعر: 
َيٍْت ليس من مات فاسرتاح بمِ

ُت األحياء!  إمنا املَيُْت ميّمِ
إمنا املَيُْت من يعيش كئيبـاً

فاً بالَُه قليَل الرجـاء! كاسمِ
أجارنا الله تعالى وإياكم من اخلسران املبني 
واستغفر الله جل وعال لي ولكم وجلميع املسلمني. 

اخلطبة الثانية:
إلى  وأرش��ده��م  اخللق  خلق  ال��ذي  لله  احلمد 
الشرك  عن  ونهاهم  واحل��ق  اإلمي��ان  على  الثبات 

والتفرق...
أيها األحباب الكرام:

نستفيد مما سلف درسا جديدا لكل املخدوعني  
من  فيه  هم  مبا  املغترين  وسرابها  الدنيا  ببريق 
فقط  الدنيا  حلطام  يعملون  ونعم  وعافية  صحة 
فأضاعوا  صنعا  يحسنون  أنهم  يحسبون  وه��م 
حياتهم وأفنوا أعمارهم فيما ال يسمن وال يغني 
فأصبحت  باملقلوب  احل��ي��اة  وف��ه��م��وا  ج���وع،  م��ن 
الغاية وسيلة والوسيلة غاية وأصبح اللب قشورا 
في  املسلمني  كثير من  لتقلب  نظرا  واملجد غرورا 
وتصرفاتهم  تصوراتهم  وفي  وأعمالهم،  إميانهم 
وعدم استقرارهم وثباتهم على طاعة الله وطاعة 
رسوله � قال تعالى: �ومن الناس من يعبد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن اصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واالخرة ذلك 

هو اخلسران املبني� )احلج: 11(.
واملسلم املوّفق هو صاحب القلب السليم الذي 
ال تهزه رياح الفنت وصاحب اإلميان القوي الذي ال 
تزعزعه الشبهات وال تنقص من إميانه الشهوات 
التي ال ترضي الله تعالى، وسلم من تطبيق خبر 
يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، 

وسلم من حتكيم غير شرع الله.
أيها األخوة الكرام:

محبة  دون  م��ن  وإس��الم��ن��ا  ديننا  أن  ت��أك��دوا 
وثبات واستقرار على طاعة الرحمن كاجلسد من 
دون روح ومن املعلوم أن احملب ملن يحب مطيع، 
هو  سبحانه  به  واثقا  خالصا  الله  يحب  فالذي 
الذي يطيعه ويحمده وقت الرخاء والشدة  ووقت 
الفرح واحلزن. إنه الله تعالى الذي ليس لنا رب 
سواه، والذي أنعم علينا بنعمه التي ال حتصى وال 
تعد، فهو الذي يستحق احلب من القلب والطاعة 

التي ليست مصحوبة بشرط وال شك...
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك 
طاعتك  على  قلوبنا  ص��رف  القلوب  مصرف  وي��ا 

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني...

حاجة األمة إلى ذوي الرسوخ 
في اإلميان والعمل

ذ. جنيب الهداجي

ذ. عبد الحميد صدوق

ما يقوله من أيس 
من حياته

ع��ن ع��ائ��ش��ة رض���ي ال��ل��ه عنها 
ق���ال���ت: س��م��ع��ت ال��ن��ب��ي � وه��و 
مستند إلي يقول: »اللهم اغفر لي و 
ارحمني، وأحلقني بالرفيق األعلى« 

متفق عليه.
م���ن ح��ي��ات��ه  ال��ع��ب��د  ي��ئ��س  إذا 
وأش�����رف ع��ل��ى مم��ات��ه ي��ن��ب��غ��ي أن 
وقصر  ال��دن��ي��ا  ه����وان  يستحضر 
إليها،  قلبه  رك��ون  لينقطع  عمرها 
وي���ح���رك ش��وق��ه إل����ى ل��ق��اء س��ي��ده 
وحبيبه ومواله، إذ اهتياج القلوب 
برئيته  للظفر  احمل��ب��وب  ل��ق��اء  إل��ى 
الكرمي،  وجهه  في  بالنظر  والتنعم 
والشوق إلى لقاء األحبة محمد � 
امل��أل األع��ل��ى عند رب  ف��ي  وصحبه 
العاملني لهو األمل األعضم والنعيم 

األكبر عند املؤمنني.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: 
ق��ول��ه: »ال��رف��ي��ق األع��ل��ى« إن��ه ال��ذي 
�فأولئك  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ع��ل��ي��ه  دل 
النبيني  الله عليهم من  أنعم  الذين 
والصديعني والشهداء والصاحلني 
وحسن أولئك رفيقا� )النساء: 69(.
وقال الشيخ النووي: "الصحيح 
ال����ذي ع��ل��ي��ه اجل��م��ه��ور أن امل���راد 
الساكنون  األنبياء  األعلى  بالرفيق 
في أعلى عليني، ولفظة رفيق تطلق 
على ال��واح��د واجل��م��ع. وق��ي��ل: هو 
الله تعالى يقال الله رفيق بعباده، 
من الرفق والرأفة فهو فعيل مبعنى 
ف��اع��ل". )ش���رح ال��ن��ووي ج 15 ص 

.)192
 � النبي  "رأي��ت  قالت:  وعنها 
ماء،  فيه  قدح  وعنده  باملوت،  وهو 
ثم ميسح  ال��ق��دح،  في  ي��ده  ويدخل 
وجهه باملاء، ثم يقول: »اللهم أعني 
على غمرات املوت وسكرات املوت«" 
بن  فيه  الترمذي(. واحلديث  )رواه 
سرجس قالوا عنه: مستور، وقيل: 
قال  امل��وت«  »غمرات  قوله:  ضعيف 

في القاموس: غمرة الشيء شدته.
و »س��ك��رات امل���وت« ق��ال س��راج 
أح���م���د رح���م���ه ال���ل���ه ت��ع��ال��ى: "ه��و 
أن  وال��ظ��اه��ر  قبله  مل��ا  ب��ي��ان  عطف 
ما  وباألخرى  الشدة،  باألولى  يراد 
يترتب عليها من الدهشة واحليرة 
املوجبة للغفلة". )حتفة األحوذي ج 

4 ص 42(.
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23 - ما أعظم الوصف الذي وصف الله به نبيه إبراهيم � 
في قوله: 

�إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من املشركني . 
في  وآتيناه   . إلى ص��راط مستقيم  وه��داه  اجتباه  ألنعمه  شاكرا 
الدنيا حسنة وإنه في اآلخرة ملن الصاحلني� )النحل: 122-120(.

من  الطائفة  أو  اجلماعة  على  األم��ة  لفظ  إط��اق  املعهود  إن 
الناس، فلماذا استحق إبراهيم � هذا الوصف، وهو فرد واحد؟ 
إن اجلواب جنده في سيرته وحياته احلافلة بالتضحية ومجاهدة 
الشرك والدعوة إلى توحيد الله و رفع قواعد العبودية لله، لقد 
كان عليه السام ذلك الرجل اجلامع خلصال اخلير، الداعي إلى 
به  يقتدى  إماما  والوثنية،  اجلهالة  ظلمات  من  بحر  وسط  الله 

ويؤمت بهديه.
وفي األثر أن عبد الله بن مسعود � قال يوما: إن معاذا كان 
أمة قانتا لله، فلما استكثروا عليه أن يطلق وصفا ذكره الله عن 
ُم الناس  لِّ َة الذي يُعَ نبيه إبراهيم � على معاذ �، قال: إن اأُلمَّ

اخلير، وإن القانت هو املطيع.
الطامحة  األبية  والنفوس  العالية  الهمم  فهل يعجز أصحاب 
إلى مراتب السابقني املقربني أن تكون لهم أسوة فيمن نزل الوحي 
باتباع ملته: �ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان 

من املشركني� )النحل: 123(.
بينهم  معامله  وإق��ام��ة  رسومه  وإح��ي��اء  اخلير،  الناس  تعليم 
سبيل إلدراك مرتبة )اإلمامة( التي هي أولى درجات )الفرد األمة(. 
 24 - حصانة عظيمة لعباد الله تعالىاملْخَلِصني في حفظهم 
أن  املعلوم  فمن  عليهم،  واستيائه  الشيطان  كيد  من  وعصمتهم 
ويغويهم  آدم  لبني  يزين  أن  أقسم  قد  منه،  بالله  عياذا  إبليس، 
على  ردا  تعالى  ق��ال  وأوس���ع،  أعظم  الله  فضل  لكن  ويحتنكهم، 

إبليس: 
ب��رب��ك وكيا�  وك��ف��ى  س��ل��ط��ان  عليهم  ل��ك  ل��ي��س  ع��ب��ادي  �إن 

)اإلسراء:65(.
فما أعظمها من حصانة ربانية لعباد الله الصادقني وتأِمنٍي 
مينع  مب��ا  وأرواح��ه��م  قلوبهم  على  الشيطان  استياء  م��ن  لهم 
توبتهم وأوبتهم. وقد تقدم نظير لهذا في قول الله : �إنه ليس 
يتوكلون. إمنا سلطانه  ربهم  آمنوا وعلى  الذين  له سلطان على 

على الذين يتولونه والذين هم به مشركون� )النحل: 99-100(. 
سلطان  م��ن  حصني  حصن  عليه  والتوكل  بالله  اإلمي���ان  إن 

وهو  ربنا  ذل��ك  ق��رر  كما  احلية  البصيرة  حلفظ  وسبيل  الباطل، 
أحكم احلاكمني حيث قال :�إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 

الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون� )األعراف: 201( .
كثر والله خير ربنا وطاب..

25 - حينما هرب أصحاب الكهف بدينهم من بطش الوثنية 
مراشد  وسائلني  الله  لرحمة  طلبا  الكهف  إل��ى  وآووا  وال��ش��رك 

األمور، قال احلق سبحانه وتعالى في شأنهم: 
لدنك رحمة  من  آتنا  ربنا  فقالوا  الكهف  إلى  الفتية  أوى  �إذ 
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنني 

عددا� )الكهف: 10 - 11( .
على  تسعا  وازدادوا  سنني  ثاثمائة  كهفهم  ف��ي  ظلوا  وق��د 
املدة  هذه  يبقوا  أن  عليهم  الله  قدر  كيف  فانظر  القرآن،  بينه  ما 
على  اإلمي��ان  األح��وال وظهور  تغير  على  يقفوا  أن  قبل  الطويلة 
الشرك والطغيان، ألن كل شيء عنده سبحانه بكتاب وأجل مسمى، 

مبا في ذلك تنزل النصر والتأييد لعباده املؤمنني.
َفُقَه في سنن الله شيئا من استعجل في وقٍت ما لم يأذن  ما 

الله بظهوره.
26 - ما أعظمها من فرية، حني ينسب طائفة من الناس لرب 

العاملني ما تهتز له األكوان واملخلوقات كلها.
اسمع إلى وقع هذه اآليات وما حتمله من االستنكار الشديد 

على من ادعوا لله الولد، قال سبحانه: 
�وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات 
يتفطرن منه وتنشق األرض وتخر اجلبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات 

واألرض إال آت الرحمن عبدا� )مرمي: 89-94(.
وكيف ال توشك السماوات واألرض أن تنشق واجلبال أن تندك 
من هول قول منكر شنيع وهي التي تعرف عظمة الله وتخضع له 

بالسجود كما أخبر احلق سبحانه و تعالى.
بل إن هذه األكوان وما فيها دائمة التسبيح خلالقها العظيم 
كما بني تعالى في قوله: �يسبح له السماوات السبع واألرض ومن 
فيهن وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم 

إنه كان حليما غفورا� )اإلسراء: 44(. 
كثيرا من  أظلم وأجهل  األك��وان خلالقها، وما  أط��وع هذه  ما 
الناس، إذ كان نفر من اجلن أحسن قوال منهم، فمعهم نردد: �وإنه 

تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وال ولدا� )اجلن: 3(.
يتبع 

والدة األستاذ محمد بن زينب
في ذمة الله

توفيت عائشة بنت دمحم بن عبد السالم والدة 
األستاذ دمحم بنزينب يوم 22/ 04/ 2016م، عن عمر 

يناهز 93 سنة. 
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة احملجة 

بأحر التعازي جلميع أبنائها وعىل رأسهم األستاذ 
دمحم بنزينب وأصهارها وكل حمبيها، ونسأل اهلل أن 

يشملها بمغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلها الصبر 
واالحتساب، و"إنا هلل وإنا إليه راجعون".

والدة األستاذ عمر الدريسي
في ذمة الله

انتقلت إلى عفو اهلل ورحمته السيدة خدجية 
المرتضي والدة األستاذ عمر الدريسي يوم  21/ 04/ 

2016م، عن عمر يناهز 77 سنة. 
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة احملجة 
بأحر التعازي البنها األستاذ عمر الدريسي وجلميع 

أبنائها وأصهارها، سائلني اهلل تعالى أن يعاملها بعفوه 
وإحسانه ويسكنها فسحي جنانه، ويرزق ذويها الصبر 

والسلوان، و"إنا هلل وإنا إليه راجعون ". 

والدة األستاذ أحمد الكارح
في ذمة الله

انتقلت إلى عفو اهلل ورحمته السيدة همة هرموش 
والدة األستاذ أحمد الكارح من مدينة تيفلت يوم  21/ 

04/ 2016م.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة احملجة 
بأحر التعازي البنها األستاذ أحمد الكارح وجلميع 

أبنائها وأصهارها، سائلني اهلل تعالى أن يعاملها بعفوه 
وإحسانه ويسكنها فسحي جنانه، ويرزق ذويها الصبر 

والسلوان، و"إنا هلل وإنا إليه راجعون".

أنور الحمدوني

خواطر في تدبر
القرآن الكرمي )4(

تعزيات

أ. د. عبد الرحيم 
الرحموني

حدر:
ملخص ما ورد في املعاجم:

ُدُره من ُعْلٍو ِإلى ُسْفٍل،  احَلْدُر من كل شيء حَتْ
واملطاوعة منه االْنحداُر.

واحَلُدوُر اسم مقدار املاء في انحدار َصبَبِه، 
وك���ذل���ك احَل���ُدوُر ف���ي س��ف��ح ج��ب��ل وك����ّل موضع 

ُمْنَحِدٍر.
ويقال: وقعنا في َحُدوٍر ُمْنَكَرة، وهي الَهُبوُط. 
وَح�����������َدَر ال�����ش�����يَء َي�������ْح�������ِدُره وَي������ْح������ُدُره 
��ُه م��ن ُع��ْل��ٍو ِإل��ى  َح���ْدرًا وُح���ُدورًا ف���اَن���َح���َدَر: َح��طَّ
ِإلى َأسفل، فقد َحَدْرَته  ُسْفٍل. وكل شيء َأرسلته 
السريعة  القراءة  سميت  ومنه  َحْدرًا وُحُدورًا، 
َح��ْدرًا، أي يسرع  َيْحُدُرها  أَلن صاحبها  احَل��ْدَر؛ 

فيها.
وَحَدَر في قراءته أو في َأذانه َحْدرًا َأي َأسرع.
وِإذا  ْل  َفَتَرسَّ ن��تَ  َأذَّ ِإذا  اأَلذان:  حديث  وفي 

َأقمَت فاْحُدْر، َأي َأسرع.
َرُه  َحْدرًا وُحُدورًا، وَحدَّ َيْحُدُره  الدمَع  وَحَدَر 

َل. َر َأي َتَنزَّ دَّ فاْنَحَدَر وحَتَ
واالسم من كل ذلك احُلُدوَرُة واحَلُدوَرُة والح

اُدوَرُة.
َثاَم عن حنكه: َأماله.    وَحَدَر اللِّ

ا  وقال ابن املقفع: ِلَيْحُسْن َتَعاُهُدَك َنْفَسَك مِبَ
َأَتاَك  َذِلَك  َفَعْلَت  ِإَذا  َك  َفِإنَّ َأْه��ًا،  ِلْلَخْيِر  ِبِه  َتُكوُن 
ُدوَرِة. ْيَل ِإَلى احْلَ ْيُر َيْطُلُبَك َكَما َيْطُلُب امْلَاُء السَّ اخْلَ
ألفاظ  م��ن  دارج��ت��ن��ا  ف��ي  نستعمله  م��ا  قلت: 
مشتقة من »حدر« مبا في ذلك »احلدورة«، مأخوذ 
من الفصحى كما هو واضح مما ذكر أعاه مما 

ورد في املعاجم.

لفظة “الحدورة” 
بين الفصحى والعامية
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عالمية اإلسالم  عنوان سعته:
لم يضق اإلسالم يوما من البشر بصنف وال 
بجنس وال بلون، فقد ورد النداء القرآني الجامع 
في  تقريبا  مرة  عشرين  الناس"  أيها  "يا  بصيغة 
الكتاب الكريم، وورد النداء بـ "يا بني آدم" خمس 
مرات، وبصيغة "يا أيها اإلنسان" مرتين، ثم جاءت 
الصيغ الخاصة بالمؤمنين في سياقات شتى من 

التنزيل الحكيم.
وفي توجيه الخطاب لعموم الناس واإلنسان، 
إلى سعة اإلسالم  آدم إشارة بالغة  ولجميع بني 
وشمول خطابه، وعدم إنكار لطائفة أو جماعة أو 

جنس مهما كان.
القانون  أن  تؤكد  شريفة  نصوص  جــاءت  ثم 
ـــدري فـــي الـــكـــون يــســمــح بــوجــود  ـــق الـــربـــانـــي ال
ــًة  ُأمَّ ــاَس  الــنَّ َلَجَعَل  ـــَك  َربُّ َشــاء  �َوَلـــْو  المختلفين، 
َك َوِلَذِلَك  ِحَم َربُّ َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن ِإالَّ َمن رَّ
ِة  اْلِجنَّ ِمَن  َم  َجَهنَّ أَلْمــأنَّ  َك  َربِّ َكِلَمُة  ْت  َوَتمَّ َخَلَقُهْم 
ال  لهذا  و   .)119-118 )هــود:  َأْجَمِعيَن�  اِس  َوالنَّ
�اَل  كــان،  أيــًا  أن يكره أحد على اعتقاد ما  يجوز 
� )البقرة:  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َن الرُّ َبيَّ يِن َقد تَّ ِإْكَراَه ِفي الدِّ
256(، وعلى كل مكلف أن يتحمل مآل قراره الذي 
َعَلْيَك  َأنَزْلَنا  ــا  �ِإنَّ واإليــمــان:  الكفر  حيال  اتخذه 
َوَمن  َفِلَنْفِسِه  اْهَتَدى  َفَمِن  ِباْلَحقِّ  اِس  ِللنَّ اْلِكَتاَب 
ِبَوِكيٍل�  َعَلْيِهم  َأنَت  َوَما  َعَلْيَها  َيِضلُّ  َما  َفِإنَّ َضلَّ 

)الزمر: 41(.

وحال  الدنيا  واقع  بين  فرق 
اآلخرة:

فالمسلمون يقبلون اآلخر من كل ملة ونحلة 
لم  مــا  اإلســــالم،  مــن  بعدها  أو  قربها  كــان  مهما 
الواجب  أن  إلدراكهم  عليهم،  يعتدي  أو  يحاربهم 
إخــاء  ظــل  فــي  المختلفون  يتعايش  أن  الحتمي 
إنساني عام أصله البعيد  النفس الواحدة "آدم" 
فيها  فالحكم  آخــر  شــأن  فلها  اآلخـــرة  أمــا   ،�
لخالق الناس صاحب الحق األعلى على خلقه في 
عبادته واإليمان به فهناك يكون الجزاء، وال يجوز 
معاملة  الدنيا  في  غيرهم  يعاملوا  أن  للمؤمنين 

الرب لهم في اآلخرة.

في  والسعة  االستيعاب  آفاق 
المنهجية اإلسالمية:

في  م��خ��ال��ف  ك���ل  اس��ت��ي��ع��اب  األول:  األف����ق 
العقيدة: 

العقيدة، وقد  قبل اإلســالم كل مخالف له في 
التي  الخالدة  الوثيقة  تلك  في  مبكرا  ذلك  تجلى 
أبرمها الرسول � بين المسلمين وبين اليهود، 
للمواطنة  ميثاق  أول  تأسس  بموجبها  والــتــي 
ـــصـــار، ويــهــود  والــتــعــايــش بــيــن مــهــاجــريــن وأن
خالل  من  فظهر  المنافقين،  حتى  بل  ومشركين 
التطبيق النبوي أن اإلسالم بريء من تهمة إنكار 
تعالى  الله  قدر  اآلخرين؛ ألن اآلخر في نظره من 

الغالب.
وقد أنزل الله تعالى في اليهود والنصارى ما 
يظهر إنكار كل طرف منهما لآلخر، فقال سبحانه: 
َصاَرى َعَلَى َشْيٍء َوَقاَلِت  �َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت النَّ
َيْتُلوَن  َوُهــْم  َشــْيٍء  َعَلى  اْلَيُهوُد  َلْيَسِت  َصاَرى  النَّ
ِذيَن اَل َيْعَلُموَن ِمْثَل َقْوِلِهْم َفالّلُه  اْلِكَتاَب َكَذِلَك َقاَل الَّ
َيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتِلُفون� 
)البقرة: 113(. ثم  تكاثرت اآليات في بيان أن كل 
األمم غير المسلمة تنكر وجود مخالفيها، فال أحد 

ليؤسس  جاء  الكريم  القرآن  لكن  باآلخر،  يعترف 
ليعمر  مــعــه،  والــتــعــايــش  اآلخـــر  لــقــبــول  منهاجا 
قانون  وليس  التدافع  قانون  وفق  الكون  الجميع 
فــاألول  المفهومين،  بين  كبير  وفـــارق  الــصــراع. 
تعميري بناء، واآلخــر من الصرع واإلهــالك، كما 

قال تعالى �فترى القوم فيها صرعى�.
غير  وجــــود  عمليا  اإلســــالم  اســتــوعــب  لــقــد 
المؤمنين في تاريخه الطويل، فاستوعبت ممالكه 
اليهود والنصارى  وسائر الملل األرضية، وآمن 
حصول  الــكــونــيــة  الــلــه  ســنــة  مــن  أن  المسلمون 
التعددية واالختالف والتمايز في األديان واأللوان 
لله  إال  ليست  والواحدية  األحدية  وأن  واللغات، 

تعالى فقط.
األف���ق ال��ث��ان��ي: اس��ت��ي��ع��اب ك��ل م��خ��ال��ف في 

المذهب والرأي في الداخل اإلسالمي.
اإلســالمــي  الــداخــل  ــى  إل النظر  وجهنا  واذا 
ضرورة  على:  تؤكد  اإلسالمية  المنهجية  وجدنا 
الجامع  وهــو  الثابت  أمــا  ومتغير،  ثابت  وجــود 
تختلف  ولــم  األمــة  عليه  اتفقت  فقد  األمــة  لعموم 
فــيــه، ســـواء فــي ذلــك ثــوابــت العقيدة والــعــبــادة 
القاسم  ذلــك  وقــد مثل  والــمــعــامــالت،  واألخــــالق 
اتساعها،  على  األمــة  لوحدة  المحقق  المشترك 
البحث  وتوجيهه  لفهمه  فنشأ   المتغير   وأمــا 
تجاوزت  التي  الفقهية  المذاهب  ممثال  الفقهي  
الكالمي  البحث  و  عــشــر،  األربــعــة  إلــى  األربــعــة 
ومثلته مدارس شتى ما بين أشعرية وماتريدية، 
ومعتزلة وخوارج وغيرهم من الفرق واالتجاهات 

الفكرية المختلفة.
آفاق أخرى:

وامتدادا لهذه اآلفاق في السعة واالستيعاب 
ألنــواع  اإلســالم  اتسع  اإلسالمية  الساحة  داخــل 
أخرى من االختالفات، سواء منها ما كان عرقيا، 
أو قوميا، أو لغويا، وفتح آفاق التواصل من خالل 
حوار بناء بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، 
ــم يمنع  ول ذبائحهم،  وأكـــل  نــســاء،  نــكــاح  وبــحــل 
وتقديم  مرضاهم،  وعيادة  جنائزهم  في  المشي 
الصدقة إلى فقيرهم، وأمر باإلحسان إلى اإلنسان 
كل اإلنسان "وقولوا للناس حسنا"، وجعل السلم ال 
الحرب أصال في العالقة بين المسلمين وغيرهم، 

فال حرب إلى بموجب ولسبب.

هل استوعب المسلمون بعضهم بعضا؟
ومـــــرادي بــعــد ذكـــر مــا ســبــق –على طــولــه- 
في  اإلســالمــيــة  أمتنا  أن  هــي:  لمسألة  التمهيد 
ــى حـــوار إســالمــي إســالمــي، بعد بــروز  حــاجــة إل
أبــنــائــهــا، بسبب  بــيــن  الــواضــحــة  الــتــنــافــر  روح 
االنتماء،  دوائر  وتعدد  والمصطلحات  الشعارات 
في  اإلسالمي حوى  المجتمع  أن  الجميع  ونسي 
الرأي  الفكرية السلفي والصوفي، وأهل  تركيبته 
والزهاد  التعليل،  والظاهريين وأهل  األثر،  وأهل 
الله  قــال  والعصاة،  الطائعين  بل  والمجاهدين، 
ِمْن  اْصَطَفْيَنا  ِذيَن  الَّ اْلِكَتاَب  َأْوَرْثــَنــا  �ُثمَّ  تعالى 
ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم  َنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ لِّ َفِمْنُهْم َظاِلٌم  ِعَباِدَنا 
ِه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِن اللَّ
� )فاطر: 32( وصدق النووي في تعليقه على كالم 
حديث  شــرح  في  عياض  والقاضي  أحمد  األئمة 
الحق...«  على  ظاهرين  أمتي  من  طائفة  تــزال  »ال 
"ويحتمل  تعالى:  الله  رحمه  قــال  حيث  الحديث 
أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم 
محدثون  ومنهم  فقهاء  ومنهم  مقاتلون  شجعان 
ومنهم زهـــاد وآمــــرون بــالــمــعــروف ونــاهــون عن 
المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير وال يلزم 
أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في 
أقطار األرض". )شرح النووي على مسلم 67/13(.

الحق  باتباع   � داود  نبيه  الله  أمــر 
ـــا  ِإنَّ َداُووُد  ـــا  �َي قـــال:  الــهــوى حــيــث  ونــبــذ 
اِس  َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأْلَْرِض َفاْحُكم َبْيَن النَّ
َسِبيِل  َعن  َك  َفُيِضلَّ اْلَهَوى  ِبِع  َتتَّ َواَل  ِباْلَحقِّ 
اللَّه� )ص: 26( وعلل الله  هذا النهي بما 

يترتب عنه من مفاسد. 
إن اإلشكال الرئيسي الذي أود اإلجابة 
الــهــوى الشريعة؟  كــيــف يــضــاد  عــنــه هــنــا: 
ما  فرعية.  أسئلة  اإلشكال  هذا  عن  ويتفرع 
بأن  الكفيل  الفعل  هو  ومــا  الــهــوى؟  معنى 
يدفعه؟ وما هي اآلثار المترتبة عن اتباعه؟ 

وما هي اآلثار الناجمة عن دفعه أيضا؟ 
لقدعّرف الهوى بأنه: ميالن النفس إلى 
داعية  غير  مــن  الــشــهــوات  مــن  تستلذه  مــا 
الشرع. فهو إذن ميل إلى المشتهيات طبعا. 
أماأفعال  أجمعين.  الخالئق  فيلحق  وهــذا 
فهي  كأقوالهم  عليهم  الله  األنبياء صلوات 
كذلك  ــهــوى،  ال عــن  ينطقون  ال  ألنــهــم  حــق، 
فــارق  وبــهــذا  الــهــوى.  بمقتضى  يفعلون  ال 
الــخــالئــق.  بــاقــي  ــســالم  ال األنــبــيــاء عليهم 
نبينا  حــق  فــي  تعالى  قــولــه  هــذا  وتحقيق 
محمد �: �َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى� )سورة 

النجم: 3(.
مراسم  أن  الشاطبي  اإلمـــام  قــرر  ولقد 
للهوى من كل وجه. وهو   الشريعة مضادة 
مضاد للحق أيضا. وعلى العاقل أن يعرف 
الــرأي والهوى متعاديان، وأن من شأن  أن 
الهوى،  وإســعــاف  الـــرأي،  الــنــاس تسويف 
هــواه  يـــزال  ال  أن  ويلتمس  ذلـــك،  فيخالف 

ا ورأيه مسعًفا. ُمَسَوّفً
ــــزاد الــهــوى خــطــورة وتــعــقــيــدا إذا  وي
صــاحــبــه طـــول األمــــل، ألن اجــتــمــاع هذين 
صاحب  أن  عنه  ينجم  القلبيين  الــداءيــن 
فإنه  لــه طــول األمــل  الــهــوى عندما يحصل 
منه،  يتمكن  حتى  هــواه  اتباع  في  يتمادى 
ذلك  وفــق  ويسير  األمــل  ذلــك  على  ويعيش 
الهوى حتى يأتيه الموت بغتة. وقد أثر عن 
قوله:  وجهه،  الله  كــرم  طالب  أبــي  بن  علي 
"إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتين: اتباع 
الــهــوى، وطـــول األمـــل، فــأمــا اتــبــاع الهوى 
األمــل فينسي  الحق، وأمــا طول  فيصد عن 
وارتحلت  مدبرة،  الدنيا  وارتحلت  اآلخــرة، 
بنون،  منهما  واحــدة  ولكل  مقبلة،  اآلخــرة 
من  تكونوا  وال  اآلخـــرة،  أبناء  من  فكونوا 
وغدا  وال حساب،  عمل  اليوم  الدنيا،  أبناء 

حساب وال عمل".
اتباع  ذم  الكريم  الــقــرآن  في  تكرر  وقــد 
يصد  بــأنــه  وتعليله  عــنــه،  والنهى  الــهــوى 
ثالثين  زهــاء  في  والعدل  الحق  عن  متبعه 
َلَك  َيْسَتِجيُبوا  َلــْم  �َفــِإْن   : الله  قال  آيــة. 
َأَضــلُّ  ــْن  َوَم ــْم  اَءُه ــوَ َأْه ِبُعوَن  َيتَّ َما  َأنَّ َفاْعَلْم 
َه  ِه ِإنَّ اللَّ ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن اللَّ َبَع َهَواُه  ِن اتَّ ِممَّ

اِلِميَن� )القصص: 50(. اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
ــنــاس إلــى  قــســم الــلــه فــي هـــذه اآليـــة ال
يمكن  الذين  وهم  وللرسول،  لله  مستجيب 
اآلخــرة كما سماهم علي  أبناء  أن نسميهم 
بن أبي طالب كرم الله وجهه سالفا، وسبب 
على  عــاش  الصنف  هــذا  أن  التسمية  هــذه 
المنهج الـــذي ارتــضــاه الــلــه ورســولــه �، 
نفسه  تستقر  كي  هــواه،  يجاهد  بذلك  فهو 
على هذا المنهج. والثاني هو المتبع لهواه 
عاشوا  الذين  الدنيا  أبناء  وهم  علم،  بغير 
عناء  أنفسهم  يكبدوا  ولــم  أهــوائــهــم  وفــق 
مجاهدته، ألن همهم أن يعيشوا ويتمتعوا 
ــذات وعــلــيــه فــكــل مــا لم  ــمــل بــالــشــهــوات وال

عين  فهو   � ورســولــه  تعالى  الله  يأمربه 
ــإن العقل  ــك واضـــح، ف الــهــوى، وبــرهــان ذل
عندما يتلمس الحق بعيدا عن الهوى فإنه 
من  كثيرا  وجدنا  ولذلك  سيصل،  محالة  ال 
الحضارة  درســوا  منصفين،  المستشرقين 
علمية  دراســة  العربي  والتاريخ  اإلسالمية 
عــمــيــقــة بــعــيــدة عـــن الـــهـــوى والــتــعــصــب، 
ــعــرب والــمــســلــمــيــن، وعـــززوا  وأنــصــفــوا ال
آراءهم باألدلة الحاسمة والبراهين القاطعة 
الباقية  اإلســالمــيــة  اآلثـــار  على  معتمدين 

والتراث العربي الخالد.
للهوى فال  الذين استسلموا  أولئك  أما 
عبرة الّدعاءاتهم، وال قيمة الفتراءاتهم، ألنهم 
ويخضعون  وضغينة  حقد  عــن  يــصــدرون 
وبهذا  التاريخ.  لحقائق  ال  الهوى  لنوازع 
الشاطبي  اإلمام  أن ننقل عن  المعنى يمكن 
في هذا السياق الخالصة التي توصل إليها 
وهي: ترك االقتداء دليل على أمر حدث عند 

التارك، أصله اتباع الهوى.
ولهذا المقصد، أي الوصول إلى الحق 
عند االنسالخ من الهوى دعا القرآن الكريم 
في كثير من المناسبات إلى مجاهدة الهوى، 
ومجاهدته حسب اإلمام العز بن عبد السالم 
من العبادات التي خص بها الله البشر دون 
بل  الله،  يعصون  ال  المالئكة  ألن  المالئكة. 
تعالى  الــلــه  ــال  ق كما  يــؤمــرون  مــا  يفعلون 
َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َه َما  عنهم. �ال َيْعُصوَن اللَّ
َما ُيْؤَمُروَن� )التحريم: 6( أما اإلنسان فهو 
معرض للهوى من جهتين: من قبل النفس 
ومن  بالسوء،  ـــارة  أمَّ تكون  عندما  السيما 
وجدنا  األمـــر  ولــهــذا  كــذلــك،  الشيطان  قبل 
مخالفة الهوى شاقة على صاحبها مطلقا، 
ويلحق اإلنسان بسببها تعب وعناء، وذلك 
الخلق.  فــي  الــجــاريــة  ــعــادات  ال فــي  معلوم 
التي يجنيها اإلنسان من وراء  الثمرة  لكن 
مصدر  ألن  تنفذ،  ال  سعادة  المجاهدة  تلك 
في  الشاطبي  اإلمــام  حسب  كلها  السعادة 
كــل ورد وصـــدر، ونبذ  فــي  الشريعة  اتــبــاع 
الهوى فيما يخالفها.  قال الله تعالى: �فمن 
اتبع هداي فال يضل وال يشقى� )طه: 123(، 
الــصــواب وال  الدنيا عــن  فــي  فــال يضل  أي 

يشقى في اآلخرة بالعذاب.
ومن رحمته بعباده في هذه القضية أنه 
لما علم سبحانه أن منهم الجائر المسرف 
أمر  الضعيف  والقوي  المنصف  والمقسط 
ليدفعوا  والــوالة  والقضاة  الخلفاء  بنصب 
المسرف عن  الهوى عن الضعيف والجائر 
على  الحقوق  وليحفظوا  المنصف  العادل 
العابثين والعاجزين ويتصرفوا على األيتام 
والمجانين فيحصل الوالة والقضاة واألئمة 
وتحصيل  ومصالحها  اآلخـــرة  أجــور  على 
ــح الــعــاجــلــة  ــمــصــال ــى ال ـــه عــل ــمــحــكــوم ل ال
وتخليص المحكوم من عهدة الخطأ والظلم 

فإن ذلك نصرة للظالمين والمظلومين.
وبناء على ما سبق ذكره فإن الهوى من 
يجر صاحبه  أن  يستطيع  القلوب  أمــراض 
إلى االبتعاد عن الحق، فال يستطيع بذلك أن 
يميز بين الحق والباطل، بل ربما عدَّ الحق 

باطال والباطل حقا.
-----------

ملحوظة:
فــقــد حذفت  الــمــســاحــة،  لضيق  نــظــرا   -

إحاالت المقال.

االستيعاب والسعة في
املنهجية اإلسالمية

الهوى مضاد للشريعة
د. أحمد زايد

الباحث: خالد حدوي
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حتت شعار: التشريع اإلسالمي املالذ اآلمن للبشرية
تطوان:  الـمؤمتر الدولي السادس لإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي والسنة النبوية الـمطهرة

انطلقت صباح يوم اجلمعة 29 أبريل 2016 
مبدينة تطوان، أشغال املؤمتر الدولي السادس 
التي  املطهرة،  النبوية  والسنة  الكرمي  للقرآن 

تنظمها هيئة اإلعجاز العلمي لشمال املغرب. 
وق����د اخ���ت���ار م��ن��ظ��م��و امل���ؤمت���ر، م��وض��وع 
للبشرية"  اآلم��ن  امل��اذ  التشريعي..  "اإلع��ج��از 

ك��أرض��ي��ة ل�����دورة ه���ذه ال��س��ن��ة، 
م��ن أج���ل ب��ي��ان حكمة اإلع��ج��از 
ال��ت��ش��ري��ع��ي، وم��ح��اول��ة وض��ع 
ت���ع���ري���ف ل����ه ي���ن���ه���ي اخل����اف 
التشريع  أهمية  وإب��راز  بشأنه، 
بظروف  يتميز  دولي  في سياق 
حرجة، وفق ما جاء في أرضية 

املؤمتر.
وق��������ال ال����دك����ت����ور م��ح��م��د 
السادسة  النسخة  "إن  بورباب، 
ل���ل���م���ؤمت���ر ب����ال����غ����ة األه���م���ي���ة 
املستقبلية  ال��رؤي��ة  الستشراف 
ل��ب��ن��اء إن��س��ان��ي م��س��ت��ق��ر على 
هامش الوضع الدولي املرتبك"، 
املؤمتر  من  الهدف  "أن  مضيفا 
القضايا  م��س��اءل��ة  ف��ي  يتجلى 
اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ش��غ��ل عقل 

املجتمع الوطني والدولي".
ال��ت��ش��ري��ع  أن  وأوض���������ح، 
اإلسامي يجب أن يقدم كقانون 

حتقيق  ش���أن���ه  م���ن  إذ  ع���امل���ي، 
مصالح الدنيا واآلخرة وتعطيل املفاسد وتقليل 

املشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

علمية  مل���واض���ي���ع  امل���ؤمت���ر  وي���ت���ط���رق 
مختلفة، نحو:

- "الكليات القرآنية: إيجاز وإعجاز".
- "ت��اري��خ وآث����ار أح��ك��ام ال��ش��ري��ع��ة ف��ي دي��ار 

اإلسام".
- "اإلع���ج���از االق��ت��ص��ادي ف��ي م��ج��ال امل��ال 

واالقتصاد".
إلن��ق��اذ  االق���ت���ص���ادي  ال��ت��ش��ري��ع  "أدوات   -

البشرية".
منهيات  ف��ي  التشريعي  اإلع��ج��از  "أوج���ه   -
املعامات املالية"، و "قضايا الشريعة واملجتمع".
وي��ش��ارك ف��ي إغ��ن��اء ج��ل��س��ات امل��ؤمت��ر ثلة 
العلمي  اإلع��ج��از  في  املتخصصني  العلماء  من 
علمية  لتخصصات  ينتمون  أكادميني  وباحثني 
مختلفة، أبرزهم فضيلة الدكتور زغلول النجار، 
وف��ض��ي��ل��ة ال��دك��ت��ور م��ح��م��د م��وس��ى ال��ش��ري��ف، 
والعامة  الريسوني،  أحمد  الدكتور  وفضيلة 
إلى  باإلضافة  داغ��ي،  القرة  علي  الدين  محيي 

أعام آخرين.
وق���د بينت ورق���ة امل��ؤمت��ر أه����داف امل��ؤمت��ر 

وسياقاته ورهاناته حيث جاء فيها: 
هيئة  تعلن  اإلشعاعية،  أنشطتها  إطار  "في 
لشمال  وال��س��ن��ة  ال��ق��رآن  ف��ي  العلمي  اإلع��ج��از 
املغرب للرأي العام الوطني والفعاليات املدنية، 
ال��س��ادس لإلعجاز  ال��دول��ي  امل��ؤمت��ر  ع��ن تنظيم 
في القرآن والسنة مبدينة تطوان أيام: اجلمعة 

والسبت 29-30 أبريل 2016 بتطوان.
فبعد تنظيم ثاث مؤمترات بشراكة مع كلية 
في  العلمي  اإلعجاز  ميدان  في  بتطوان  العلوم 
الكلية  مع  بشراكة  ومؤمترين  والسنة،  القرآن 
متعددة التخصصات مبرتيل في ميدان اإلعجاز 
االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��ق��رآن وال��س��ن��ة، حت��ط الهيئة 
رح��ال��ه��ا ف��ي ه���ذه ال��س��ن��ة بكلية أص���ول ال��دي��ن 
بتطوان  السعدي  امل��ال��ك  عبد  جلامعة  التابعة 
اإلعجاز  في موضوع  السادس  لتنظم مؤمترها 

التشريعي في القرآن والسنة حتت شعار:
"التشريع االسامي املاذ اآلمن للبشرية "

لشمال  والسنة  ال��ق��رآن  ف��ي  اإلع��ج��از  هيئة 
املغرب وكلية أصول الدين تنظمان هذا املؤمتر 

بتنسيق مع:
وكلية  مبرتيل  التخصصات  متعددة  الكلية 
العلوم وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ات بطنجة وامل��درس��ة  وك��ل��ي��ة 

والكلية  بطنجة  والتسيير  للتجارة  الوطنية 
واملجالس  ب��ال��ع��رائ��ش،  التخصصات  م��ت��ع��ددة 
ال��ع��ل��م��ي��ة احمل��ل��ي��ة ب��ك��ل م���ن ت���ط���وان وامل��ض��ي��ق 
وجمعية  ووزان  وال��ش��اون  والعرائش  وطنجة 
اإلحسان  وجمعية  والثقافي  االجتماعي  العمل 
الله  عبد  اإلم���ام  وجمعية  بتطوان   والتوعية 

الهبطي للقرآن الكرمي بشفشاون.
الدولي السادس لإلعجاز في  ويعد املؤمتر 
وطنية  محطة  ت��ط��وان،  مبدينة  والسنة  ال��ق��رآن 
املستقبلية  ال��رؤي��ة  الستشراف  األهمية  بالغة 
لبناء إنساني مستقر على هامش الوضع الدولي 

تنفتح  املرتبك، 
ب�����ه ال���ه���ي���ئ���ة 
املجتمع  على 
ال������وط������ن������ي 
وال��������دول��������ي 
فيها  وتعكس 
ال����ق����ض����اي����ا 
اإلن���س���ان���ي���ة 
وأس���ئ���ل���ت���ه���ا 

املفتوحة".
كما أكدت 
املؤمتر  كلمة 
ال����������دول����������ي 
ال��������س��������ادس 
ل������إلع������ج������از 
ف����ي ال����ق����رآن 
وال������س������ن������ة 

ب�������ع�������ن�������وان 
هامش  على  مستقر…  لبناء  املستقبلية  "الرؤية 
الوضع الدولي املرتبك" سياق املؤمتر ودواعيه 

وأهدافه ومما جاء فيها: 
العاملي  االقتصادي  النظام  يشوب  "وب��ع��د: 
ال  فهو  بأكملها،  دول  بانهيار  ي��ه��دد  غ��م��وض 
يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة أخرى 
االنتشار  عنكبوتي سريع  اقتصاد  على  معتمدا 
االنهيار أيضا، وهو نظام متطور  ولكنه سريع 
جذاب لكنه نظام أزمات مستمرة ومتكررة، فكم 
لها من أصول مادية  من نقود تطبع با مقابل 
داخل  املصرفية  األجهزة  لديون  حجم  من  وك��م 
لتلك  القومي  الناجت  الغربية يفوق حجم  الدول 
الدول بكثير، نعم إنه اقتصاد الفقاعة.. وقد زاد 

األمُر وضوحا في السنوات األخيرة في سلسلة 
عبر  املتقاربة  العاملية  االقتصادية  األزم��ات  من 

تاريخ عصر العوملة احلديث.
م��ؤش��رات لتحسن واض��ح  غ��ي��اب  � وم���ع 
لألوضاع في ظل الظروف احلرجة التي أعقبت 

هذه األزمات…

� في ظل تدهور األوضاع واستنزاف موارد 
الدول عربًيا ودولًيا..

صار حديث املفكرين الغربيني اآلن عن عصر 
الرأسمالية،  العوملة، بل وعصر ما بعد  ما بعد 
ل��م ي��ن��ت��ه ع��ن��د القيم  ل��ه��م أن ال��ت��اري��خ  وت��ب��ني 
الرأسمالية الليبرالية، كما لم يتحقق هذا احللم 

الرأسمالي جغرافيا وأخفق منذ بدايته.
� وقبل السقوط واالنهيار الكامل.

القيم  م��ن  ثوابته  على  ينقلب  ال��غ��رب   بدأ 
ال��رأس��م��ال��ي��ة ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت احل��ري��ة 
يروج  فبدأ  ثوابته،  إح��دى  املطلقة  االقتصادية 
ل��������ل��������وق��������وف 
ف����������ي وج�������ه 
االح����ت����ك����ار، 
ويقوم بتأميم 
امل���ؤس���س���ات 
وق�����������د ك������ان 
ذل���������������ك م����ن 

محرماته…
وب��������������دأ 
ي�������ع�������ت�������رف 
ب���ع���ض  أن 
م����ع����ام����ات����ه 
امل���ال���ي���ة ه��ي 
سبب األزمة:

ك���ال���رب���ا، 
وب��ي��ع ال��غ��رر 
وامل������ي������س������ر 
في  واملتاجرة 

الديون، واملضاربات الوهمية غير املشروعة..
اقتصادية  أدوات  من  الغربي  النظام  وأخذ 
البنوك  قواميس  ف��ي  نفسها  فرضت  إسامية 
و  “املشاركة”،  م���ث���ل:  ب���دي���ل  ك��ح��ل  ال��غ��رب��ي��ة 
“الصكوك”، و“التكافل” وإزالة الفائدة الربوية.. 
لألزمة  امل��ق��ت��رح  ال��غ��رب��ي  ال��ع��اج  إن  م��ن حيث 
مع  يتوافق  منه  مهم  جزء  العاملية  االقتصادية 
النظام  الشريعة واحترام مبادئ حددها  أحكام 
عظيم  وجه  بذلك  لنا  ليتبني  املالي..  اإلسامي 
الله  لكتاب  والتشريعي  االق��ت��ص��ادي  لإلعجاز 
العزيز وسنة نبيه � … الذي بدأ الغرب يتناغم 
معه عن قصد أو غير قصد في معاجلاته لألزمة 

االقتصادية العاملية.

االقتصاديني  املفكرين  م��ن  ع��دد  أب���ان  لقد 
لاقتصاد  ترشيحهم  الغربيني  ال��ق��ادة  وبعض 
املشاركة  في  أدوات–  من  ميلك  -مبا  اإلسامي 
مل���ع���اجل���ة األزم��������ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
والسياسية التي تعيشها البشرية حاليا والتي 

تهدد وجود احلياة فوق أرضنا.
..وف���ي ه��ذا ال��س��ي��اق، يجب 
م ال��ت��ش��ري��ع اإلس��ام��ي  ُي���َق���دَّ أن 
أوال: ألن��ه كان  ع��امل��ي،  ك��ق��ان��ون 
وثانيا:  عامليا…  قانونا  بالفعل 
مصالح  يحقق  أن  غ��رض��ه  ألن 
جميع  ويعطل  واآلخ���رة  الدنيا 
امل��ف��اس��د وي��ق��ل��ل��ه��ا… ف��ن��ح��ن ال 
نفسه  سيجد  ال��ع��ال��م  أن  ن��ش��ك 
يوما يدور في حلقات مغلقة من 
املشاكل االجتماعية والسياسية 
واالق����ت����ص����ادي����ة، وس��ي��ك��ت��ش��ف 
ش��ري��ع��ة  أن  آج�����ا  أم  ع���اج���ا 
اإلس������ام ال��س��م��ح��ة ه���ي احل��ل 

األمثل ملشاكله في األرض…
عقاء  يطبق  ل��م  إن  وح��ت��ى 
بحذافيره،  النظام  ه��ذا  ال��غ��رب 
أن  أوطاننا  في  ملزمون  فنحن 
نحذر من نتائج هذه األزمة وأن 

نرجع ألصولنا في التشريع.
وف����ي ه����ذا اإلط������ار أق��ام��ت 
ه��ي��أت��ن��ا م��ؤمت��ري��ه��ا ال��س��اب��ق��ني 
الكلية  في  العاملية  االقتصادية  األزم��ة  لتدارس 
على  ال��ض��وء  بتسليط  التخصصات  م��ت��ع��ددة 
املشروع اإلسامي االقتصادي، وتقيم هذا العام 
مؤمترها السادس بشراكة مع كلية أصول الدين 
وهو مخصص لإلعجاز التشريعي وبيان ِحَكمه، 
ألننا نرى أن هذا النوع من اإلعجاز مفتقر إلى 

خمسة أمور مهمة:
ينهي اخل��اف بشأنه،  له  تعريف  � وض��ع 

وهو عمل ينبغي أن تتواله هيئة عليا إلمتامه.
� امل���ق���ارن���ة اجل�����ادة ب���ني ب��ع��ض ج��وان��ب 
عند  التشريع  وج��وان��ب  اإلس���ام  ف��ي  التشريع 
األمم األخ����رى، وه���ذا ع��م��ل اج��ت��ه��د ف��ي��ه بعض 
احملدثني، لكن هذا من األعمال املوسوعية التي 
تشريع  رج���ال  ج��ه��ود  عليها  تلتقي  أن  ينبغي 
واحلقوقيني  والقانونيني  الشرعيني  من  عظماء 

وعلماء الفكر واالجتماع والثقافة.
العظيم  التشريعي  اإلع��ج��از  ه��ذا  ع��رض   �
على جماهير املسلمني لتزداد إميانا بجال هذا 

الدين وعظم تشريعاته.
� دعوة غير املسلمني إلى النظر في جال 
حلل  وصاحيتها  وإعجازها،  التشريعات  هذه 
كل املشكات التي يعانون منها في مجتمعاتهم.
� عقد مؤمترات عاملية ُتعنى بجمع علماء 
التشريع في العالم وعرض ما في كتابنا العظيم 
وسنة نبينا الكرمي � من تشريعات هم بأمّس 
الهوة  م��ن  مجتمعاتهم  إلن��ق��اذ  إليها  احل��اج��ة 

السحيقة التي سقطت فيها.
� ف��اإلع��ج��از ال��ت��ش��ري��ع��ي ل���م ي���وف ح��ق��ه، 
للغاية،  به ضحلة  والعناية  بيانه  في  واجلهود 
يرعاه  لم يجد من  ال��ذي  اليتيم  اإلعجاز  بل هو 

ويقوم به إلى اآلن.
وذلك في أفق أن ُتنشأ هيئة عاملية لإلعجاز 
ال��ت��ش��ري��ع��ي ُت��ع��ن��ى ب��ه وت��ق��وم ع��ل��ى ش��ؤون��ه.. 
ُمجتَمٍع  وِل���ُك���لِّ  اإلب�����داع..  ط��ري��ق  فالتخصص 
ُد ُسلوَكُه  ُة التي ينَهُل ِمنها، وُيَحدِّ َمدَرَسُتُه الِفكريَّ
املَنهُج  ويتمّيُز  ومبادئها،  َمفاهيِمها،  على  بناًء 
ُز  يتميَّ كما  غ��ي��ِره.  عن  ِته  باستقاليَّ اإلس��ام��يُّ 
إليجاِد  الَعناَن  يتُرُك  ال  فهو  وُنُظِمِه؛  تِه  ِبُشموِليَّ
واقٍع عمليٍّ َمفروٍض، ثمَّ يعَمُد إلى تأصيِل هذا 
َمْنَهِجه؛ بْل يرُسُم إطارًا  الواقِع، وَضْبِطِه ِضْمَن 

ًا ُمتناِغمًا ِلُكِل واقٍع وُمجتمع". ًا عامَّ َمنهجيَّ

م التشريع اإلسامي كقانون  يجب أن ُيَقدَّ
أوال: ألنه كان بالفعل قانونا عالميا…  عالمي، 
الدنيا  م��ص��ال��ح  يحقق  أن  غ��رض��ه  ألن  وث��ان��ي��ا: 
ويقللها…  ال��م��ف��اس��د  جميع  وي��ع��ط��ل  واآلخ�����رة 
فنحن ال نشك أن العالم سيجد نفسه يوما يدور 
االجتماعية  المشاكل  م��ن  مغلقة  حلقات  ف��ي 
عاجا  وسيكتشف  واالقتصادية،  والسياسية 
الحل  السمحة هي  أن شريعة اإلس��ام  أم آجا 

األمثل لمشاكله في األرض

العدد 457 25 رجب 1437هـ  املوافق, 03 ماي  2016م



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 9

الطب  كلية  أساتذة  جمعية  نظمت  
والصيدلة بوجدة، بتعاون مع كل من املجلس 
والبحوث  الدراسات  ومركز  احمللي،  العلمي 
كلية  برحاب  بوجدة،  واالجتماعية  اإلنسانية 
الطب والصيدلة بوجدة، ندوة علمية دولية في 
املجتمعات  في  باإلميان  العلم  عالقة  موضوع 
اإلسالمية املعاصرة بني الواقع املشهود وأفق 
اإلصالح املنشود وذلك يومي:  15 و 16 أبريل 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم  2016 حتت شعار: �َوِلَيْعَلَم الَّ
َلُه  َفُتْخِبَت  ِبِه  َفُيْؤِمُنوا  َك  ِبّ رَّ ِمن  قُّ  اْلَ ُه  َأنَّ
ِذيَن آَمُنوا ِإَلى ِصَراٍط  ـَه َلَهاِد الَّ ُقُلوُبُهْم َوِإنَّ اللَّ

ْسَتِقيم� )الج: 54(. مُّ
وقد نبع اختيار هذا املوضوع للندوة من 
قناعة راسخة بأن ثمة حاجة ملحة لدى إنسان 
الطني  التوازن بني جانب  إلى استعادة  اليوم 

فيه  تطور  في عصر  وذلك  الدين،  وجانب  فيه 
العلم بشكل ُمْطٍغ للمادة على الروح  مبا حقق 
من إجنازات ومكاسب لصالح اإلنسان قد تعمي 
نَساَن  اإْلِ و�ِإنَّ  وأخطاره،  مفاسده  رؤية  عن 

آُه اْسَتْغَنى� )العلق:7-6(. َلَيْطَغىٰ َأن رَّ
ولقد أدى انبهار العالم اإلسالمي بالغرب 
العلم  عالقة  منها  خاطئة  تصورات  إفراز  إلى 
يتعارض  اإلميان  أن  بعضهم  فرأى  باإلميان، 
للتقدم  الوحيد  السبيل  أن  وظّن  العلم،  مع 
إلى  والدعوة  الدين،  من  التخّلص  العلمي هو 
العلمانية، وهم يحسبون أن بينها وبني العلم 
نسبا وصهرا، فضلوا في ذلك وأضلوا كثيرا.  

أغلب  والواقع 
املنصفني  املفكرين 
يدركون  أصبحوا 
هذا  أن  اليوم 
العلمي  االجتاه 
عن  عاجز  احملض 
وأّن  اإلنسان،  صنع 
العلمية  التربية 
تصنع  احملضة 
ال  إنسان  نصف 
الكامل..  اإلنسان 
اإلنسان  تصنع 
ال  الشره  املادي 
صاحب  اآلدمي 

أحد  على  يخفى  يعد  ولم  والفضيلة،  اخللق 

قد  احملض  العلم  عصر  أن  اليوم 
يتهّددها  املجتمعات  وأضحت  انتهى، 
يحاول  فراح بعضهم  الروحي،  الفراغ 
احملضة،  بالفلسفة  الفراغ  هذا  ملء 
والفن  اآلداب  إلى  جلأ  وبعضهم 

والعلوم اإلنسانية.
هذه  أتت  العام  السياق  هذا  في 
الندوة لتثير إشكاالت عن عالقة العلم 
أغاليط  باإلميان طاملا أشيعت بشأنها 
ولتقدم  مسلمات،  بوصفها  روجت 
يطرحها  أسئلة  عن  إجابة  محاوالت 
العصر  إنسان  حاجة  وتشتد  الواقع، 

إلجابات شافية عنها، منها: 
العلم  بني  العالقة  حدود  ما   -
املوقع  وفي  املشهود  األمة  واقع  في  واإلميان 

املنشود؟
- كيف تنظر العلوم اإلنسانية إلى قضية 
وكيف  معها؟  تتفاعل  وكيف  واإلميان؟  العلم 

ترسم أهدافها ومشاريعها وفقها؟
في  باإلميان  العلم  عالقة  تبلورت  كيف   -
مناهج املصلحني منذ عهد األنبياء إلى اليوم؟

- ما صلة  العلم باإلميان في برامج التعليم 
بالعالم اإلسالمي؟ 

هذه  اإلسالمي  اخلطاب  يتمثل  كيف   -
العالقة وكيف يبلور تصوره وفقها؟

األسئلة  هذه  عن  لإلجابة  تصدى  وقد 

كبار  من  ثلة 
من  وزمرة  العلماء 
تنوعت  الباحثني 
بني  تخصصاتهم 
الشرعية  العلوم 
اإلنسانية،  والعلوم 
االجتماع  كعلم 
النفس  وعلم 
الياتية  والعلوم 
واستغرقت  كالطب، 
مت  كاملني  يومني 
تدارس  خاللهما 
عما  اإلجابات  أهم 
إشكاالت،  من  يثيره 
والطلبة  املهتمني  من  كبير  كم  الندوة  وحضر 

الباحثني وعموم محبي العلم واملعرفة.
وقد افتتحت الندوة بعد اجللسة االفتتاحية 
الدكتور  األستاذ  للعالمة  افتتاحية  بندوة 
األمن  عالقة  موضوع:  في  بنحمزة  مصطفى 
القيقي  األمن  أن  خاللها  من  بني  باإلميان، 
رهني بتحقيق األمن الروحي وبتأمني اإلميان، 
األمن  يحقق  ما  أعظم  من  اإلميان  رسوخ  وأن 

لألمة.
هامة  مبحاضرة  الندوة  متيزت  كما 

فيها  تتبع  السرجاني  راغب  للدكتور 
األمة،  تاريخ  في  باإلميان  العلم  عالقة 
كشف من خاللها أثر اإلميان في حركة 
التي  الفترة  بني  مقارنا  باألمة،  العلم 
للمسلمني  فيها  العلمية  الشهادة  كانت 
كالفزياء  وامليادين،  العلوم  في مختلف 
وامليكانيك والكمياء والعلوم الشرعية، 
وبني تعامل الغربيني آنذاك، واليوم هذا 
على  الفظ  بعدم  متيز  الذي  التعامل 
األمانة العلمية وهيمنة املقاصد املادية 
األخالق  وغياب  العملي  البحث  على 
إلى  القرآن  إعادة  أن  مستنتجا  عنه، 
موقعه من األمة إعادة لألمة إلى موقعها 

العلمي الشاهد. 
منها  محاضرات  الندوة  وتخللت 

القلب  في  املختص  للطبيب  متألقة   محاضرة 
أمراض  فيها  قارن  زكرياء  بزيد  الدكتور 

القلوب بني الطب الديث واملصطلح القرآني. 
والبحوث  الدراسات  مركز  لرئيس  ومحاضرة 
الدكتور سمير بودينار في عالقة العلم باإلميان 
من منظور علم االجتماع املعاصر، ومحاضرة 
مناهج  في  باإلميان  العلم  عالقة  موضوع  في 
األنبياء عليهم السالم من خالل القرآن الكرمي 

للدكتور حسني خاليد.
ملربي  ختامية  مبحاضر  الندوة  وتوجت 
العالمة  فضيلة  الناسخ  الراسخ  العلماء  جيل 
تتبعت  البوشيخي  الشاهد  الدكتور  األستاذ 
مفهوم العلم والعلماء في القرآن الكرمي مبرزة 
شدة حاجة األمة إلى املعجم املفهومي للقرآن 
الكرمي، وموضحة طبيعة العلم مميزة فيه بني 
عن  وكاشفة  املادة  وعلم  الياة  وعلم  الوحي 
في  العلماء  وموقع  الكرمي  القرآن  في  مصدره 

إلى  األمة  حاجة  شدة  وبيان  الكرمي،  القرآن 
العالم القرآني. فكانت بذلك مسك اخلتام. 

وحيدة  بتوصية  الندوة  انتهت  وقد 
تخصص  كل  أهل  دعوة  في  متثلت  أساسية 
علمي إلى محاولة  قراءة تخصصهم في ضوء 
تخصصهم  بناء  إعادة  بهدف  الكرمي،  القرآن 
األمة  انطالقا من رحم  تصورا وحاال ووظيفة 

ومن خصوصياتها.

عالقة العلم باإلميان في املجتمعات اإلسالمية املعاصرة
بني الواقع املشهود وأفق اإلصالح املنشود

ندوة علمية دولية بوجدة في موضوع: 
متابعات

إعداد: د. حسني خاليد
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 1 -  جتليات قيمة األمن:
أ - األمن اللغوي: ويقصد به ذلك الوضع 
الذي تكون فيه لغة األمة محمية من كل ما ميكن 
إما  واألخ��ط��ار،  الغوائل  من  وجودها  يتهدد  أن  
أدائها،  إضعاف  أو  صورتها،  تشويه  خ��ال  من 
منابع  وجتفيف  احل��ي��اة،  معترك  م��ن  بإقصائها 
ق��وت��ه��ا وإي���ق���اف أس���ب���اب ان��ط��اق��ه��ا وت��ط��وره��ا 

واغتنائها.

ال��ن��وع بني  ه��ذا  ف��ي  التمييز  وميكن 
مستويني:

> املستوى الفردي: الذي تضطلع فيه املدرسة 
بالقسط األهم من املسؤولية، مبا متتلكه من أسباب 
الفعالية  فيها  يفترض  تربوية  وم��داخ��ل  وآل��ي��ات 
والنجاعة، ويكون فيه اخلريجون هم املؤمنني وهم 
وميراثها،  اللغة  تلك  على  الوقت  ذات  في  األمناء 
وقواعدها،  ومبادئها  أسرارها  من  استودعوا  مبا 
وبفعل امتزاج كيانهم العقلي والوجداني بصورها 

وتراكيبها، وامتصاص عناصرها الثقافية.
> واملستوى املجتمعي: الذي يتحمل مسؤولية 
األمن اللغوي فيه هو املجتمع العام ممثا مبختلف 
م��ؤس��س��ات��ه، ال��رس��م��ي��ة وامل��دن��ي��ة، م��ن خ���ال ق��رار 
سياسي واضح، وخطة عمل محكمة البناء، محددة 

املقاصد والغايات. 
األول  املستوى  تناول  املقام  ه��ذا  في  ويهمنا 
ملا  مركزة  رسم صورة  من خال  املعاجلة،  ببعض 
التعليم  مرحلة  في  اإلسامية  املواد  منهاج  يؤديه 
االبتدائي األصيل ضمن ما هو منوط به من حتقيق 
ومن  وخريجيه،  مستهدفيه  ل��دى  ال��ل��غ��وي  األم���ن 

خالهم للمجتمع الذين هم أعضاء فيه.
من البديهي أن نقول هنا بأن القاعدة الصلبة 
امل��واد  ي��ق��وم عليه منهاج  ال���ذي  امل��ك��ني  واألس���اس 
اإلس��ام��ي��ة ف��ي ه���ذه امل��رح��ل��ة ه��و ال��ق��رآن ال��ك��رمي 
النبوية  ال��ش��ري��ف، وال��س��ي��رة  ال��ن��ب��وي  واحل��دي��ث 
هذه  تاميذ  أن  ب��وض��وح،  يعني  وه���ذا  امل��ط��ه��رة، 
يربطوا  ألن  ثمينة  بفرصة  يحظون  املرحلة سوف 

صلتهم بخزان عظيم ومعني ثر ال ينضب من األلفاظ 
التي  السامية،  التربوية  واملعاني  واملصطلحات 
وتراكيب  هائلة، وصيغا  تعبيرية  تختزن شحنات 
في  والتنوع، حتمل  في اخلصوبة  غاية  وأساليب 
ثناياها حقائق عن الكون واإلنسان، وعن الطبيعة 
وما وراء الطبيعة، أي عاملي الدنيا واآلخرة، ويفتح 
األطفال في هذه املرحلة  بفضل اتصالهم الوثيق 
وبصائرهم  أبصارهم  والسيرة  والسنة  بالقرآن 
على عالم فسيح لقصة اإلنسان وكفاحه املرير من 
التحرر احلق من خال  ال��ذات وحتقيق  بناء  أجل 
من  واإلنسان  الكون  خالق  له  سخره  ما  استثمار 
ذخائر وطاقات، وإمكانات وخامات، استجابة منه 
�إني  تعالى:  قوله  ف��ي  املتمثل  االستخاف  ألم��ر 
جاعل في األرض خليفة�، وجتسيدا ملعنى التكرمي 

املتمثل في قوله تعالى: �ولقد كرمنا بني آدم�.
وإذا نحن عرفنا أن القرآن الذي هو كام الله 
النهضة  الذي قامت عليه  جل جاله، هو األساس 
احلضارة  صرح  عليه  وارتفع  واخللقية،  العلمية 
اإلسامية السامق، لكون جميع العلوم انبثقت من 
ثنايا آياته البينات، ولكون األلفاظ التي تنزلت بها 
تلك اآليات هي مفاتيح العلوم، كما أفاد بذلك ونص 
مقدار  عرفنا  ومصطلحاته،  ال��ق��رآن  علماء  عليه 
القوة اللغوية التي ميكن لتامذة الطور االبتدائي 
هي  حزبا  خمسني  حوالي  أن  واحل��ال  اكتسابها، 

ق��وام م��ادة ال��ق��رآن امل��ق��ررة لهذه املرحلة 
البالغة األهمية واحليوية في حياة 

ال��ط��ف��ل، ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ب��ن��اء 
من  يستصحبه  وما  اللغوي، 

تنفك  ال  أخ���رى  مستويات 
اللغة  ع��اق��ة  بحكم  ع��ن��ه، 
والوجدان،  الفكر  ببناء 
ه���ذا م��ن ح��ي��ث احلكم 
ال�����ع�����ام، ف���م���ا ب���ال���ك 
بالقرآن، كام الرحمن 

الرحيم.
وإذا نحن عرفنا 
احل��دي��ث  أل���ف���اظ  أن 
ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف، 
أوتي  من  ألفاظ  هي 
ال��ك��ل��م عليه  ج��وام��ع 
أفضل الصاة وأزكى 

أن  أمكننا  التسليم، 
املتميز  ال��وض��ع  ن���درك 

مل��ت��ع��ل��م��ي ه���ذه امل��رح��ل��ة 
صعيد  ع��ل��ى  احل��س��اس��ة 

ام����ت����اك ن���اص���ي���ة ال��ل��غ��ة، 
وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن وظيفة 

يؤهلهم  ما  نتصور  وأن  البيان، 
مراحلهم  في  املتقدم  الوضع  هذا  له 

التعليمية التالية.
أن  واملتميز  املتقدم  ال��وض��ع  بهذا  لقمني  إن��ه 
ميكن خريج التعليم األصيل اجلديد، من إمكانيات 
واعدة لإلبداع، وأن يكون له لقاحا ضد أي 
ويحط  ال��ق��امت،  بشبحه  يخيم  ن��ك��د،  ف��ص��ام 
املنظومة  ت��ن��زل��ق  حينما  ال��ث��ق��ي��ل،  بكلكله 
لغة  حق  في  إس��اءة  اقتراف  إلى  التعليمية 
القرآن، باالنتقاص من موقعها وقدرها، بأي 

شكل من األشكال. 

والعقلي  ال���روح���ي  األم���ن   - ب 
املنهجي:

تاميذ  ل���دى  ال��روح��ي  األم���ن  يتحقق 
اتصالهم  م��ن خ���ال  االب��ت��دائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
املستمر والوثيق مبا تقدمه السور واآليات 
ال��ق��رآن��ي��ة م��ن حقائق وب��ص��ائ��ر وب��اغ��ات 
أوت��ار  على  وتعزف  النفس،  مكامن  حت��رك 
ال��ف��ط��رة، وت��ام��س ش��غ��اف ال��ق��ل��وب، إنها 
بصائر تتعلق بيقينيات االعتقاد والتشريع 
الوجدان عبر أسلوب  والقيم، وهي حترك 
الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، بذكر 
أح��وال أه��ل اجلنة وم��ا أع��ده الله لهم من 
نعيم، وأح��وال أهل النار وما أعد لهم من 
األم��ن  ذل��ك  يتحقق  كما  اجل��ح��ي��م،  أه���وال 

العبد  بني  العاقة  طبيعة  بيان  خ��ال  من 
وربه، والتعبير عن تلك العبودية بواسطة 
بلسما  تشكل  مضبوطة،  م��ح��ددة  ع��ب��ادات 
العريق  بأصلها  يشعرها  ل��ل��روح  وزادا 
من  املتميز  وموقعها  األص��ي��ل،  ومنبتها 
رب العاملني، وبشال الرحمة الذي ينساب 
نديا عبر النداء الرباني للمؤمنني: �يا أيها 
من  تلك احلقائق  وت��ؤط��ر  آم��ن��وا�.  ال��ذي��ن 
من صور  الكرمي  ال��ق��رآن  يرسمه  ما  خ��ال 
رائعة لباء الصفوة املختارة من خلقه التي 
ميثلون  الذين  واملرسلون،  األنبياء  ميثلها 
م��وق��ع ال��ت��أس��ي واالق���ت���داء، ذل���ك االق��ت��داء 
ال����ذي وج���د خ��اص��ت��ه ال��رف��ي��ع��ة وذروت����ه 
ال��س��ام��ق��ة ف��ي ش��خ��ص س��ي��ده��م وخامتهم 
الصاة  أفضل  عليه وعليهم  سيدنا محمد 
إنه أمن روحي من شأنه  التسليم.  وأزك��ى 
سعادة  التاميذ  نفوس  على  ينعكس  أن 
مع  ويفيض  واطمئنانا،  وتوازنا، وسكينة 

ذلك على من حولهم.
لدى  واملنهجي  العقلي  األمن  ويتحقق 
التاميذ من خال تعاملهم مع ما يعرضه 
الكتاب العزيز من حقائق الكون الذي ميثل 

كتاب الله املنظور، مع الدعوة إلى التأمل وتعميق 
الكونية  احل��ق��ي��ق��ة  م��ن  للتثبت  ال��ن��ظ��ر، 
ال���ك���ب���رى، ح��ق��ي��ق��ة وح���دان���ي���ة ال��ل��ه 
املتصف بجميع  الرازق  اخلالق 
ص��ف��ات ال��ك��م��ال ال��ت��ي تتردد 
الذكر احلكيم، في  عبر آي 
سياقات موحية بعظمته 
وق��ي��وم��ي��ت��ه س��ب��ح��ان��ه 
وت����ع����ال����ى. م�����ن ذل���ك 
�ِإنَّ  وع��ا:  جل  قوله 
َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِفي 
َواْخ��ِت��َاِف  َواأْلَْرِض 
َهاِر آَلََياٍت  ْيِل َوالنَّ اللَّ
ِذيَن  أِلُوِلي اأْلَْلَباِب الَّ
ِقَيامًا  َه  اللَّ َي��ْذُك��ُروَن 
َوُق������ُع������ودًا َوَع����َل����ى 
ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم 
َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِفي 
َم��ا  ����َن����ا  َربَّ َواأْلَْرِض 
َخ���َل���ْق���َت َه�����َذا َب���اِط���ًا 
ُس��ْب��َح��اَن��َك َف��ِق��َن��ا َع���َذاَب 
 –  190 ار�)آل عمران:  النَّ
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وت��ت��رس��خ أس���ب���اب األم���ن 
ال��ع��ق��ل��ي وامل��ن��ه��ج��ي ف���ي أذه����ان 
ت��ام��ي��ذ االب��ت��دائ��ي األص��ي��ل اجل��دي��د، 
القائمة  احل����وار  ألس��ال��ي��ب  متثلهم  ب��ف��ض��ل 
الكرمي  القرآن  يوظفه  الذي  العقلي،  احلجاج  على 
تخرصات  وتسفيه  اجلاحدين،  دع��اوى  في دحض 
املبطلني املعاندين، وبفضل تشربهم ملنهج التفكير 
يتجاوب  ق��واع��د  م��ن  عليه  يتأسس  وم��ا  السليم، 
معها كل عاقل ذي فطرة سليمة وحس قومي، قواعد 
مبقدماتها،  النتائج  بربط  تقضي  التي  االستدالل 
عار  تفكير سقيم  كل  وبلفظ  بأسبابها،  واملسببات 
عن مبادئ املنطق السليم، تلك التي تعارفت عليها 

اإلنسانية خال تاريخها املديد.
مادة  تقدمه  مبا  العزيز  املطلب  ه��ذا  ويتعزز 
نقاء  متثل  أساليب  من  الشريف  النبوي  احلديث 
واالستنباط،  وال��رب��ط  التحليل  وج���ودة  التفكير 
ميثله  وما  الفقه  مستوى  على  للتاميذ  يقدم  وما 
يانعة  وثمرة  غنيا  نتاجا  يشكل  بديع  من��وذج  من 
القرآن  م��ع  العلم  ف��ي  الراسخني  الفقهاء  لتعامل 
والسنة، ومن خالهما مع نوازل الواقع ومشكات 

احلياة املتجددة عبر العصور.

ج - األمن القيمي اخللقي:
أبهى  ف��ي  واخللقي  القيمي  األم���ن  يتحقق 
بالنفوس وجت���ذرا في  أخ���ذا  وأق��واه��ا  ص���وره 
الوجدان، باعتبار ما يتميز به اخلطاب القرآني 
من جاذبية وروحانية تأخذ بالنفوس واأللباب، 
وتنقلها برفق إلى التخلق مبا يأمر به الباري جل 

وعا من محاسن األخاق ومكارمها، خافا للقيم 
التي تعطى مجردة باردة في سياق مواد أخرى، 
على غرار ما يقدم مثا ضمن مادة التربية على 

املواطنة  أو على حقوق اإلنسان.
وك��ذل��ك األم����ر ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ح��دي��ث ال��ن��ب��وي 
واألخ��اق  السامية  القيم  يسوق  ال��ذي  الشريف 
بعبق  مضمخة  روحانية  سياقات  ف��ي  النبيلة 
عليه  أس��وت��ه  وم��ا يحمله ج��ال  ال��زك��ي،  النبوة 
ال��ص��اة وال��س��ام م��ن روح��ان��ي��ة ال ميلك معها 
املخاطب املكلف إال التسليم واإلذعان، إذا سلمت 
الصاحلة جتد  فالقيم  األج��واء.  الفطرة وتهيأت 
مرتعها اخلصيب على مستوى التحقق والتخلق 
ف��ي ال��ق��رآن وال��س��ن��ة، وف��ي ال��س��ي��رة ال��ت��ي متثل 
النزوع  يعزز  ال��ذي  التطبيقي  العملي  النموذج 
خاصة  املخاطبني،  لدى  واالتباع  التأسي  نحو 
إذا كانوا في سن اليفاعة كما هو األمر بالنسبة 

لتامذة املرحلة التي نحن بصدد معاجلتها.
والعفة  واإلخ����اص  ال��ص��دق  مثل  قيما  إن 
وال���وف���اء، وال��ب��ر ب��ال��وال��دي��ن وع��رف��ان اجلميل، 
والرحمة وإغاثة امللهوف، واحترام حق احلياة، 
اإلنسان،  كرامة  واح��ت��رام  التعبير،  في  واحل��ق 
وتقدير التعاون على البر والتقوى ونبذ التعاون 
على اإلثم والعدوان، وتقدير العمل ونبذ الكسل، 
واألم����ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر، وح��ب 
في  لتشكل  وغيرها،  اخل���ذالن،  ونبذ  النصيحة 
للتصور  والزم��ا  وثمرة  امتدادا  اإلس��ام  منظور 
العقدي، ويعد التفريط فيها خدشا لذلك التصور 

وإخاال مبقتضياته.
املذكورة  للمقاصد  األمثل  التحقيق  ويظل 
السليمة  التربوية  الشروط  بتوفر  رهينا  أعاه، 
التي ميثل املدرس محورها وقطب الرحى فيها.

به  تتميز  ما  إل��ى  نشير  أن  هنا  بنا  وح��ري 
القرآن واحلديث من  القيم املعروضة في سياق 
خاصية التنوع والتكامل والشمول، فليس هناك 
حاجة من حاجات النفس العميقة إال وجدت في 
خزان القيم اإلسامية ما يلبي أشواقها ويشبع 
أو  إس��راف  وال  تقتير،  أو  نقص  دون  جوعتها، 

تنفير، وتلك صبغة الله احلكيم اخلبير.

جتليات قيمة األمن في منهاج املواد اإلسالمية للتعليم األصيل اجلديد )2(

د. عبد  المجيد بن مسعود

س��ب��ق ل��ل��ك��ات��ب ال���ك���رمي ال���دك���ت���ور عبد 
املجيد بنمسعود أن تناول في العدد املاضي 
قيمة التربية اإلسالمية ومكانتها التربوية 
املنظومة  في  بها  الالئقة  مكانتها  إلحاللها 
مفهوم  تناول  كما  ذلك,  يلزم  وما  التعليمية 
ونظامه  وأهدافه  اجلديد  األصيل  التعليم 
اجل���دي���د ال�����ذي ب���ه ي��ت��م��اي��ز ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��م 
األص��ي��ل ال��س��اب��ق ك��م��ا ع���رض مل��ف��ه��وم األم��ن 
والسالم بيانا لدالالتهما وإبرازا لقيمتهما, 
قيمة  عن  احلديث  العدد  هذا  في  ويواصل 

األمن وأنواعه وجتلياته.

م������ن 
أن  ال���ب���دي���ه���ي 

نقول هنا بأن القاعدة 
ال��ص��ل��ب��ة واألس��������اس امل��ك��ني 

امل��واد  منهاج  عليه  يقوم  ال��ذي 
اإلس��الم��ي��ة ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة هو 

النبوي  ال��ك��رمي واحل��دي��ث  ال��ق��رآن 
املطهرة,  النبوية  والسيرة  الشريف, 
وهذا يعني بوضوح, أن تالميذ هذه 
امل���رح���ل���ة س����وف ي��ح��ظ��ون ب��ف��رص��ة 
ثمينة ألن يربطوا صلتهم بخزان 

ينضب  ال  ث���ر  وم���ع���ني  ع��ظ��ي��م 
واملصطلحات  األل��ف��اظ  م��ن 

وامل����ع����ان����ي ال���ت���رب���وي���ة 
السامية
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إذا رجعنا إلى مبادئ الدعوة اإلسالمية، التي 
جاءت في كتاب الله ، وفي سنة رسول الله �، 
وجدناها جتعل احلرية اإلجتماعية لإلنسان هي 
اإلنسان  ألن  تكرميه،  عليه  يقوم  ال��ذي  األس��اس 
مكرم من الله تعالى، الذي خلقه، وخلق له العقل 
الذي يفكر به، واإلرادة التي يختار بهما الطريق 

الذي يسلكه في حياته.
عليه  وأق��ام  احل��ق  تعالى  الله  بني  أن  وبعد 
احل��ج��ة ت���رك ل��ل��ن��اس احل��ري��ة ف��ي االخ��ت��ي��ار بني 
االه��ت��داء وال��ض��الل. ق��ال تعالى:�وقل احل��ق من 
ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر� )الكهف: 
29(. وقال تعالى: �إنا هديناه السبيل إما شاكرا 

وإما كفورا� )اإلنسان: 3(.
اإلجتماعية،  احل��ري��ة  ه��ذه  ت��وف��رت  أن  وبعد 
ج�����اءت ال��ت��ع��ال��ي��م ال���ت���ي ت��ن��ظ��م ه����ذه احل��ري��ة 
على  بإمتامها  تعالى  الله  وام��ن  اإلجتماعية، 
و  دينكم  لكم  أكملت  �اليوم  قوله:  في  املسلمني 
أمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا� 

)املائدة: 4(.
بينا  كبيرا  تفاوتا  فوجد  اإلس���الم  ج��اء  لقد 
بالوراثة  أشرافا  فيه  وجد  العربي،  املجتمع  في 
ميلكون كل شيء، وجماهير الشعب الكادحة التي 
اللقمة  لتجد  الشاق،  إالقوة عملها  المتلك شيئا، 
وقطعة  ت���روي،  التي  امل��اء  وش��رب��ة  تشبع،  التي 
هذا شأنه،  ومجتمع  اجلسد،  تستر  التي  الثوب 
ال ميكن أن تكون فيه أخوة ومساواة بني أفراده، 
لهذا أعاد اإلسالم تقومي احلياة الشرف، واعتبر 
أن الشرف ليس في ذاته أمرا يقتضي أن يفضل 
به إنسان إنسانا آخر، وإمنا مقاييس التفاضل 
هو صفاء اإلنسانية في اإلنسان، ومدى ما يبذله 
من خير ملجتمعه، ومدى قربه من ربه ، وهذا 

هو معنى التقوى الذي يذكره القرآن الكرمي في 
من  خلقناكم  إن��ا  ال��ن��اس  أيها  �يا  تعالى:  قوله 
لتعارفوا  وقبائل  أنثى وجعلناكم شعوبا  و  ذكر 
عليم خبير�  الله  إن  أتقاكم  الله  عند  أكرمكم  إن 

)احلجرات:13(.
وكما أن الشرف ال يدخل في تقومي اإلنسان، 
وكدلك املال ال يدخل في تقوميه، فهو أمر عرضي، 
ال يرفع إنسانا بوجوده، وال يخفض آخر بفقده، 
ورّب أشعث أغبر فقير ال يفظن له، لو أقسم على 
ي��روي عن   � الغفاري  ذر  أبو  الله ألب��ره، هذا 
رسول الله �، فيقول: "خرج رسول الله � يوما 
نحو أحد وأنا معه، فقال: »يا أبا ذر« فقلت: لبيك 
يا رسول الله. فقال: »إن األكثرين هم املقلون يوم 
القيامة، إال من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه ميينه 
خيرا«  فيه  وع��م��ل  ووراءه  ي��دي��ه  وب��ني  وش��م��ال��ه 
ثوابا  األقلون  هم  ماال  أي:املكثرون  )البخاري(". 

إال من أنفق املال على الناس في وجوه اخلير.
إن ال��دي��ن ي��ح��رص أش���د احل����رص ع��ل��ى أن 
يؤاخي بني الناس، ويقوي وشاج احملبة بينهم، 
ويغرس األخوة الفاضلة في نفوسهم، وهو يضع 
أجنع الوسائل لتأليف النفوس وتوحيد اجلهود، 
فيصبح أب��ن��اء األم���ة اإلس��الم��ي��ة ع��ل��ى اخ��ت��الف 
كما  واح��دا،  جسدا  معايشهم  وتباين  مكاسبهم 
قال رسول الله �: »إذا اشتكى منه عضو تداعى 

سائر اجلسد بالسهر واحلمى«.
البصيرة  م��ن  ح��ظ��ا  ال��ل��ه  آت��اه��م  ال��ذي��ن  إن 
أرشد  التي  النبيلة  الغايات  إلى  التفطن  ورزقهم 
اإلن��ف��اق  على  احل��ض  م��ن  احلكيم  ال��ش��رع  إليها 
واحلث على اجلود، لتشرق في نفوسهم احلكمة 
في  اإلس���الم  أساليب  تستهدفها  ال��ت��ي  البالغة 
صموا  ملن  والتهديد  والبخل،  الشح  من  التنفير 
آذان��ه��م واع��م��وا أب��ص��اره��م ع��ن إخ���وة ل��ه��م في 
ال��دي��ن وال��وط��ن، ال��ذي��ن ال ي���ؤدون م��ن أموالهم 
حقا للسائل واحملروم، إن الله يسر لليسرى من 
أعطى واتقى وصدق باحلسنى، ويسر للعسرى 

من بخل واستغنى وكدب باحلسنى، قال تعالى: 
�وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم 
قريب  أج��ل  إل��ى  أخرتني  ل��وال  رب  فيقول  امل��وت 
 )10 )املنافقون:  الصاحلني�  من  وأك��ن  فأصدق 
وقال تعالى: �والذين يكنزون الذهب والفضة وال 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم 
يحمى علىها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وج��ن��وب��ه��م وظ��ه��وره��م ه���ذا م��ا ك��ن��زمت ألنفسكم 

فذوقوا ما كنتم تكنزون� )التوبة: 34 - 35(.
 � أب��ي هريرة  الشريف عن  وف��ي احلديث 
أن النبي � قال: »ما من يوم يصبح العباد فيه، 
إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا 
تلفا«  ممسكا  أع��ط  اللهم  اآلخ���ر:  وي��ق��ول  خلفا. 

)البخاري(.
بأن  إليه  توحي  ق��د  للمال  الغني  نظرة  إن 
من  إغ���واء  إال  ذل��ك  وليس  مب��ال��ه،  يذهب  العطاء 
الفقر  يعدكم  �الشيطان  تعالى:  ق��ال  الشيطان. 
منه  مغفرة  يعدكم  وال��ل��ه  بالفحشاء  وي��ام��رك��م 
267(، وقال  )البقرة:  وفضال والله واسع عليم� 

�: »ما نقص مال من صدقة« )الترمذي(.
إن نفع الغني مبا يبذله من زكاة وصدقة أجل 
الفقير مبا يعطى له قال تعالى:  وأعظم من نفع 
بها  وتزكيهم  تطهرهم  صدقة  أموالهم  من  �خذ 
)التوبة:  لهم�  سكن  صلواتك  إن  عليهم  وص��ل 
104(، وقال تعالى: �مثل الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف ملن يشاء والله 

واسع عليم� )البقرة: 200(.
بأن  أن يؤمن إميانا راسخا  املسلم عليه  إن 
خير ما يستفيد به من ماله هو إنفاقه في وجوه 
وطلبة حفظ  عجزة  ودار  -فقراء  املختلفة  اخلير 
املرضى-  ومساعدة  باملساجد  والعناية  القرآن 
يعيش  له  عبدا  كان  وإال  واكتنازه،  في جمعه  ال 
حياته كلها حارسا له، بدون أن ينتفع منه بشيء، 

قال الشاعر:

أنت للمال إذا أمسكته 
فإذا أنفقته فاملال لك
املال  يحبس  أن  الكره،  أش��د  يكره  واإلس��الم 
بينهم  يتداول  الناس،  من  خاصة  فئة  أي��دي  في 
وال يناله اآلخرون. قال تعالى: �ما أفاء الله على 
واليتامى  القربى  ول��ذي  وللرسول  فلله  رسوله 
بني  دول��ة  يكون  ال  كي  السبيل  واب��ن  واملساكني 

األغنياء منكم� )احلشر: 7(.
امللكية  أن  نستنبط  الكرمية  اآلي��ة  هذه  ومن 
محددة  ولكنها  اإلس���الم،  ف��ي  محترمة  ال��ف��ردي��ة 
بقاعدة ال يكون املال دولة بني األغنياء وحدهم، 
ممنوعا من التداول بني الفقراء، وقد أقام اإلسالم 
ب��ال��ف��ع��ل ن��ظ��ام��ه االق��ت��ص��ادي ع��ل��ى أس���اس ه��ذه 
القاعدة، فغرض الزكاة وهي طهارة ومناء، طهارة 
الضمير، وطهارة النفس من الشح وحب الذات، 
الله  كتاب  ح��دد  وق��د  حقه،  ب��أداء  للمال  وطهارة 
آية واحدة من سورة  الزكاة في  تعالى مصارف 
التوبة وهي قوله تعالى: �إمنا الصدقات للفقراء 
واملساكني، والعاملني عليها واملؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمني وفي سبيل الله وابن السبيل 

فريضة من الله� )التوبة: 60(.
أساسيتني:  جهتني  ف��ي  ت��ص��رف  ال��زك��اة  إن 
في  مايكفيهم  ي��ج��دون  ال  أش��خ��اص  إح��داه��م��ا 
البد  ضرورية  مصالح  أخ��رى  وجهة  معيشتهم، 

منها في إقامة الدين والدولة.
لتذويب  فاعلة  وسيلة  مبصارفها  الزكاة  إن 
الفوارق بني الطبقات، وطريقا إلى حتقيق العدل 
بني الناس، وإلى تأكيد حرية اإلنسان وكرامته، 
كرمنا  �ولقد  ق��ول��ه:  ف��ي  تعالى  الله  كرمه  ال��ذي 
ورزقناهم  والبحر  البر  في  وحملناهم  آدم  بني 
خلقنا  ممن  كثير  على  وفضلناهم  الطيبات  من 

تفضيال� )اإلسراء: 70(.

ذ. أحمد حسني

وظيفة املال في اإلسالم

ما سمي املسلم مسلما إال ألنه سلم أمره كله لربه، مقتضى ذلك أنه 
يتلقى كل تعاليم احلياة من ربه الذي سلم إليه أمره كله، فال يبحث عن 

متعة احلياة، وال متطلباتها إال في هذا الدين، وذلك معنى التسليم.
وإذا أراد رسم منهج حلياته فليعد إلى من سلم إليه صدقا؛ ليجد 
الرسول الكرمي � يقول له في ذلك: »إن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا 

أبقى«.
القوى  عليه  تتغاضى  منهج  يضاهى،  ال  احلياة  في  منهج  إن��ه 
ليس  وكبرياء وجتبرا  منها  عنتا  األمم،  في دساتير  املنظرة  الفكرية 
إال. منهج جتمعت أبعاده وقواعده في كلمات؛ غير أنها كلمات جامعة 
مانعة؛ بل هي نبوية ربانية كونية تتعالى عن كل النزعات البشرية 

العفنة.
واملنبت: هو املنقطع في سفره قبل وصوله، واختيار النبي � 
للمسافر مثاال منهجيا للحياة، إشارة منه إلى أن احلياة محض سفر 
تتداعى إليه متاعب ومصاعب احلياة، بشكل فجائي، قد حتول بني 

املسافر ومبتغاه، كما توقف احلياة بغير سابق إشعار.
الدنيا والدين منبوذ في  � إلى أن الشره في طلب  كما أشار 
الفطرة، ومن ثم خسارة اجلانبني ال  ذلك خ��روج عن  اإلس��الم، وأن 
محالة. قال �: »أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وِإْن قّل«.
إلى أن الوقوف عند ما حد الشارع من عزمية   � ويشير هنا 
ورخصة، واعتقاد أن األخذ باألرفق، املوافق للشرع أولى من األشق 
املبالغة  ال  وامل��الزم��ة؛  القصد  العبادة  في  األول��ى  وأن  ل��ه،  املخالف 

املفضية إلى الترك. 
املنظومة  ف��ي  امل��ث��ال  لبيداغوجية  م��ا  ل��ب  ذي  على  يخفى  وال 
بذالك  يشيد  الكرمي  والقرآن  النبوي خاصة،  املنهج  وفي  التربوية، 
إشادة عظمى؛ بل أسس كتاب الله تعالى مسارا تربويا قام كله على 

بيداغوجية املثال، سواء تعلق األمر بالعقيدة وأسسها اإلميانية، أو 
تعلق باحلياة العملية للمؤمن، إذ استدرج كتاب الله مشاهد كونية 
عبر املثال القرآني، وأخرى من ضروب اخللق من الكائنات الدالة على 

عظمته سبحانه.
في  تنازع  ال  ري��ادة  الشرعي، عموما،  في اخلطاب  للمثال  إن  بل 

كشف وتشخيص املعنى املقصود بال حاجة ملزيد بيان.
سبحانه:  يقول  دنياهم،  في  املنافقني  عمل  واحتقار  إهانة  ففي 
�مثل ما ينفقون في هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت 
أنفسهم  ولكن  الله  ظلمهم  وم��ا  فأهلكته  أنفسهم  ظلموا  ق��وم  ح��رث 

يظلمون� )آل عمران: 116(.
والصر في الريح: شدة في الدفع، أو شدة في الصوت.

وقال سبحانه بعد تقدمي واقعة ابن آدم وهو يواري جرمية القتل: 
�قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي� 

)املائدة: 31(
وفي كشف كتاب الله  حال من اتبع هواه، وكفر مبا أنزل على 
عليه  حتمل  إن  الكلب  كمثل  �فمثله  املثال:  عبر  تعالى  يقول  محمد، 

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا� )األعراف: 
.)176

ويكشف كتاب الله تعالى تفاهة دنيا الناس وخفة ظلها باملثال، 
السماء  من  أنزلناه  كماء  الدنيا  احلياة  مثل  �إمنا  سبحانه:  فقال 
أخذت  إذا  حتى  واألنعام  الناس  يأكل  مما  األرض  نبات  به  فاختلط 
أمرنا  أتاها  قادرون عليها  أنهم  أهلها  وازينت وظن  األرض زخرفها 

ليال أو نهارا فجعلناه�ا حصيدا كأن لم تغن باألمس� )يونس: 24(.
وإذا كان ضرب املثال بيداغوجيا وتربويا بهذا القدر العظيم في 

كتاب الله تعالى، فإنه في السنة املطهرة ال يقل عن ذلك قدرا، ولو سمح 
املقال بالسعة في ذلك لفعلت.

وفي حديث هذا املقال إشارات نيرة باملثال في هذا املعنى املثير 
ابتغى  من  عليه  يكون  أن  ينبغي  وم��ا  احل��ي��اة،  في  الرباني  للمنهج 
بحياته رضوان الله تعالى، وينطبق عليه قوله تعالى: �قل إن صالتي 

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمني� )األنعام: 162(.
فاملنبت في احلديث، مثال ملن يتلهف من وراء كل حطام، يبتغي 
درج��ات  لبلوغ  وكله شغف  ت��ق��اس،  ال  سرعة  ف��ي  واح��ت��واءه  جمعه، 
الغنى والتفوق في امتالك أكبر قدر من زينة الدنيا، مع أنه ال ميلك 
لتلك السرعة، وذلك الشغف طاقة ذاتية وال وسيلة تناسب طموحاته 
اجلامحة، فيكون جهده حلما صعب املنال في أول الطريق، ولعله ينال 
مبتغاه لو استنار باملنهج الرباني الذي قدمه لنا رسول األمة جليا 

في قوله �: »اكلفوا من العمل ما تطيقون«.
فقال  وال��دي��ن  الدنيا  طلب  ف��ي  املغالني  ذم  تعالى  ال��ل��ه  إن  ب��ل 
 .)27 )احلديد:  عليهم�  كتبناها  ما  ابتدعوها  �ورهبانية  سبحانه: 
فوبخهم على ترك التمادي فيما دخلوا فيه، ولهذا قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص � حني ضعف عن القيام مبا كان التزمه: "ليتني 
قبلت رخصة رسول الله �". قال �: »إن هذا الدين متني فأوغلوا 

فيه برفق«.
ذنب املنبت أن ترك الرفق بنفسه وروحه، وابتغى رزقه من غير 

وجهته فخسر ذلك كله...

- شرح صحيح البخاري البن بطال 4 – 120 "حتقيق: أبو متيم 
الرياض  السعودية،   - الرشد  مكتبة  النشر:  دار  إبراهيم"  بن  ياسر 

الطبعة الثانية 1423ه� - 2003م.
- موطأ مالك’ ت: محمد فؤاد عبد الباقي 1 – 118. الناشر: دار 
إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان’ عام النشر: 1406 ه� - 1985 م 
وجاء بالفظ "إن الله تبارك وتعالى ال ميل حتى متلوا’ اكلفا من العمل 

ما لكم به طاقة". 
- مسند اإلمام أحمد ط: الرسالة 20 – 346.

منهج الحياة

د. عبد الرحمن بوعلي
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َلْوَم على من أخطؤوا في تقدير املوقف  ال 
حني  سواء  املاضية،  سنوات  اخلمس  خالل 
كما  الدولية،  العالقات  قراءة  في  استمروا 
إلى  بالنسبة  أساسي  تغيير  بال  استمرت  لو 
الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  عليه  كانت  ما 
العقدين  خالل  الباردة  احلرب  انتهاء  بعد  أو 
1990-2010. فاملتغّيرات التي حدثت كانت في 
بداياتها ولم تتكشف عن سماتها التي أصبح 
الذين  فيهم  اآلن، مبن  الكثيرون  عنها  يتحدث 
سنوات  اخلمس  طوال  قراءتها  في  أخطؤوا 

املاضية تقريبا.
إدارة  في  أخطؤوا  الذين  على  َلْوَم  وال 

املواقف  وحتديد  السياسة 
أنفسهم  وجدوا  عندما 
من  مستوى  إلى  ينتقلون 
والسيطرة،  والتمكني  القّوة 
ولم يسبق لهم أن كانوا على 
حالة  في  كانوا  بل  مثلها. 
احلصار،  أو  االستضعاف، 
للتهديدات  التعّرض  أو 
من  فاالنتقال  واملؤامرات. 
أو  االستضعاف،  حالة 
القّوة  حالة  إلى  احلصار، 
والتمّكن، وال سيما إذا جاء 
تكن  لم  بسرعة  أو  فجأة، 
منتظرة، كما حدث للكثيرين 
اليوم،  إلى   2011 منذ 
السهل  بالوقوع  ُيغري 
اإلعجاب  أو  الغرور،  في 
أنهم  بالتصّور  أو  بالكثرة، 
َمْن  وضع  في  أصبحوا 
الناس.  من  لهم  غالَب   ال 
للقسم  العذر  إيجاد  لعل 
أخطؤوا  الذين  أي  األول 
من  حدث  ما  قراءة  في 
موازين  معادالت  في  تغيير 
واإلقليمية  الدولية  القوى 
والداخلية،  والعربية 
سمة  قّوة  إلى  يرجعان 
اإلنساني  العقل  في  التقليد 
التقاط  عليه  َيسُهل  ال  الذي 

 اجلديد في الوقت املناسب، أو في وقت مبّكر.
إذ  العادية  احلياة  في  حتى  يحدث  وهذا 
بأن  لالقتناع  سنوات  واألمهات  اآلباء  يتأخر 
ولم  ونضجوا  كبروا  قد  وبناتهم  أبناءهم 
يعودوا كما تعّودوا على معاملتهم حني كانوا 
اإلنساني  العقل  َمْيل  معنى  وهذا  صغارًا. 
»البالدة«. يكن  لم  إن  اجلمود  أو   للتقليد 
الهوى  عنصرا  ُيْسَتْبَعد  أاّل  يجب  وهنا 
 والغرض في التخلف عن التقاط اجلديد كذلك. 
إدارة  في  أخطؤوا  للذين  العذر  إيجاد  ولعل 
إلى  انتقلوا  املواقف عندما  السياسة وحتديد 
حصار،  أو  استضعاف،  بعد  والتمكني  القّوة 
بالكثرة،  الغرور واإلعجاب  فوقعوا بني براثن 
الناس،  من  اليوم  لهم  غالَب  ال  أن  وظنوا 
ُتْتَرك على  أاّل  ويرجعان إلى الطبيعة البشرية 
من  أو  نظر،  وُبْعد  يقظة،  دون  من  سجيتها 
بالكثرة  الغرور واإلعجاب  آفة  دون احلذر من 
والظن بعدم انقالب احلال الذي هم عليه اليوم. 

وهنا يجب أاّل ُيْسَتْبَعد عنصرا الهوى والطمع. 
 ألنهما ُيعِميان البصر، وحسن تقدير املوقف. 
ما حدث من تغّيرات في موازين القوى العاملية 
فاملتغّيرات  عام؛  مائة  منذ  مثيل  له  يحدث  لم 
كانت  األولى  العاملية  احلرب  بعد  التي حدثت 
حتّكم  على  استقّرت  ما  سرعان  ولكنها  كبيرة 
فضاًل  وفرنسا  بريطانيا  هما  ُعظمَينْي  دولَتنْي 
منافسة:  كبرى  قوى  لنشوء  إرهاصات  عن 
السوفياتي.  واالحتاد  واليابان   أملانيا 
حتت  عموما  استقّرت  الدولية  املعادلة  ولكن 
في  جديدة  مرحلة  لتدخل  بريطانيا  قيادة 
)القرن  الثالثينيات  من  الثاني  النصف 
العشرين( إلى احلرب العاملية الثانية. أما بعد 
قيادة  أمريكا  فتوّلت  الثانية  العاملية  احلرب 
السوفياتي  االحتاد  دور  وبرز  الغربي  العالم 
لتستقر املعادلة اجلديدة على ما ُعِرَف بالثنائية 
السوفياتي  االحتاد  انهار  وعندما  القطبية. 
وانتهت احلرب الباردة توقع كثيرون أن نظامًا 
 عامليا أحادّي القطبية األمريكية سوف يتشكل.

وكان تقديرا خاطئا عمليا، وإن بدا في الظاهر 
في أعني أولئك الكثيرين عكس ذلك. فقد أثبتت 
أن   2010-1990 العقدين  خالل  التطّورات 
أحادّي  نظامًا  تفرض  أن  تستطيع  ال  أمريكا 
بفشل  املعادلة  هذه  ُحِسمت  حتى  القطبية 
استراتيجية جورج دبليو بوش 2010-2001 
عسكريًا وسياسيا: فشل تكريس احتالل العراق 
في  الصهيوني  الكيان  وهزمية  وأفغانستان 
حرَبْي 2006 في لبنان و2009/2008 في قطاع 
 ،2008 العاملية  املالية  األزمة  واندالع  غزة، 
اجلديد«. األوسط  الشرق  »مشروع   وسقوط 
سقوط  بعد  نشأت  التي  املعادلة  متثلت  لقد 
ومنذ  القطبية  أحادّي  العاملي  النظام  مشروع 
في  وحلفائها  أمريكا  بفقدان   ،2010 نهاية 
الناتو الهيمنة العاملية، ومن ثم دخول الوضع 
تعّددت  حيث  والالنظام  الفوضى  في  العاملي 
الصني  ببروز  واإلقليمية  الدولية  األقطاب 
وروسيا والهند وجنوبي أفريقيا وتركيا وإيران 

والبرازيل. وذلك إلى جانب ما اندلع من ثورات 
وتعاظم  العربي  االعتدال  محور  ضّد  عربية 
والعراق  وفلسطني  لبنان  في  املقاومات  دور 
الشبابية  احلراكات  عن  فضاًل  وأفغانستان 
ثورات  وحتّرك  الرقمي  اإلعالم  وانفالت 
مضاّدة وظهور حركَتْي تنظيم الدولة والنصرة 
والصراعات  االنقسامات  انتشار  وكذلك 
غير  وحروب  والعرقية  واجلهوية  املذهبية 
وعربية.  إقليمية  دول  بني  ما  في   مباشرة 
واإلسالمية  العربية  البلدان  حّول  الذي  األمر 
رمال  على  تقف  حاّدة  لصراعات  مسرحا 
غير  جديدة  أوضاع  ونشوء  متحّركة، 
العاملية  القوى  موازين  تكون  مستقرة. وبهذا 
واإلقليمية والعربية قد تطّورت وراحت تتطّور 
ضمن سمات ال سابق لها. مما يفّسر ما جرى 
من أخطاء حني استمر البعض بقراءة العالقات 
الدولية، كما كانت عليه سابقًا من دون اعتبار 
في سياسات  أّثر  قوى  موازين  من  استجّد  ملا 
وإما هجومية  وترّددًا،  تراجعًا  إما  الدول،  كل 

وتوّسعا، وفقا لكل حالة.
القوى  موازين  قراءة  في  االجتاه  فهذا 
وصل فيه احلّد إلى اعتبار سياسات تركيا أو 
األمريكية.  للسياسات  امتدادا  مثاًل  السعودية 
السياسة  يقرأ  ألن  بالبعض  األمر  وصل  بل 
السعودية  السياسات  من  انطالقا  األمريكية 
األمريكية  السياسات  كانت  فيما  تركيا  أو 
كما  حال،  على  تستقر  وال  وتترّدد  تتراجع 
أنفسهم.  املذكورين  من  اآلن  به  مّسّلمًا  أصبح 
 - أمريكية  خالفات  عن  يتحدثون  وأخذوا 
بني  يطاِبقون  يعودوا  ولم  عميقة.  سعودية 
ذلك  يفعلون  راحوا  ولكنهم  السياستني. 
بطمأنينة، ومن دون أن يطرف لهم جفن، ومن 
قريب. أمد  منذ  حتليالتهم  يتذكروا  أن   دون 
امللوم،  غير  من  حتى  أو  املقبول،  من  كان  إذا 
قراءة  في  املرء  يخطئ  أن  املعذور  من  كان  أو 
أن  واملطلوب  احملمود  من  وكان  املستجّدات، 
املوقف،  ويصّحح  اخلطأ  عن  املرء  يتراجع 

فإن من غير املفهوم أن يفعل ذلك، وكأن شيئًا 
فال  عينيه.  في  األطفال  وبراءة  بل  يكن،  لم 
أخطأ.  بأنه  لباقة  أو  بتلميح،  ولو   يعترف، 
واملعذور  املقبول  من  كان  إذا  احلال،  وكذلك 
وحتى من غير امللوم، أن يقع طرف من األطراف، 
واإلعجاب  الغرور،  براثن  في  وجماعة،  أفرادا 
الدائمة حني يهبط  بالغلبة  بالكثرة، والشعور 
عليه التمكني ويجد نفسه قوّيًا بعد استضعاف 
إذ تدور عليه  املفهوم  أو حصار، فإن من غير 
في  يدخل  أو  الرمال  حتته  وتتحّرك  الدوائر، 
حصل  ما  فَيعَتِبر  خطأه  يراجع  ال  أن  املآزق 
مؤامرة وتدبيرا في الظالم وليس نتاج غرور 
مما  الدائمة.  بالغلبة  وظّن  بالكثرة  وإعجاب 
دفعه إلى إقصاء شركائه السابقني واالستفراد 

بأكل الكعكة كلها.
قد  حولنا  من  شيء  كل  كان  إذا  وبكلمة، 
تغّير نتيجة ما حدث من تغييرات في موازين، 
قّوة  م  وتقدُّ أقوياء،  قّوة  تراجع  عنه  وقد جنم 
ضعفاء، وانقالبات في موازين القوى العاملية 
والعربية  واإلقليمية 
والداخلية فإن من الضروري 
في  النظر  املرء  يعيد  أن 
سابقًا  يعرفه  كان  ما  كل 
ومن  غيره،  وعن  نفسه  عن 
تقديره  ليجعل  يسعى  ثم 
مواقفه  وكذلك  للموقف 
من  اقترابًا  أو  تطابقًا  أكثر 
هو.  كما  اجلديد  الواقع 
املوقف  تقدير  في  فكل خطأ 
يؤّدي إلى خطأ في املمارسة 
في  خطأ  وكل  والسياسة. 
يؤدي  والسياسة  املمارسة 
تخّبط  إلى  أو  فشل  إلى 
صدقية. وُفْقدان   وارتباك 
ولهذا أصبح من الضروري 
الهجوم على  نقاط  ُتغّير  أن 
عليه  كانت  عما  أمريكا 
إقامة  وكذلك  السابق.  في 
خصم  أّي  على  الدعوى 
اجلديد  لوضعه  وفقا 
حاجة  وال  وارتكاباته، 
مثاًل  باألمركة  اتهامه  إلى 
سياسة  ينفذ  يكن  لم  إذا 
احلقيقة  ألن  أمريكية. 
ثم  ومن  محالة.  ال  ستظهر 
موضع  الصدقية  تصبح 
تكون  أن  واألهم  تساؤل، 
اخلصومة  أو  النقد  سهام 
احلقيقي.  الهدف  على  تضرب   لم 
وأن اإلشكال نفسه بالنسبة إلى من ال ُيحِسن 
تقدير املوقف عند االنتقال إلى القّوة والتمكني. 
خطيئة،  أو  خطأ،  إلى  هنا  اخلطأ  يؤّدي  إذ 
العاقبة  وتكون  والسياسة،  املمارسة  في 
عٍل.  من  السقوط  من  أصعب  فما   وخيمة. 
إذا كان باإلمكان أن نبحث عن أعذار لألخطاء 
آنفة الذكر خالل خمس السنوات املاضية فقد 
آن األوان أن ُيصاَر إلى التعّلم منها، وتصحيح 
تقدير املوقف بالنسبة إلى كل شيء ابتداًء من 
وانتهاًء  وشركائنا  بحلفائنا  ومرورًا  أنفسنا 
نخرج  كيف  سنعرف  فعندئذ  أعدائنا.  بأشّد 
في  كنا  إذا  نحفر  فال  وورطاتنا،  أزماتنا  من 
والتمكني  القّوة  امتلكنا  إذا  َنْغتّر  وال  حفرة، 
فنتدافع ونساِوم شركاءنا حيث َوَجَب التدافع 
م التشارك والتوافق، ونهاِجم حيث وَجَب  وحَتتَّ
الصهيوني  الكيان  على  خصوصا  الهجوم 

بالدرجة األولى.

في تصحيح منهج تقدير املوقف

منير شفيق
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ك��م ن��ح��ت��اج م��ن احل��م��ول��ة اإلمي��ان��ي��ة 
متثل  وف��ع��ال��ي��ة  أم���ان���ة  ب��ك��ل  لنستطيع 
يبكي  وه��و   � املصطفى  احلبيب  آالم 
يطمئنه    وال��ل��ه  أمتي  أمتي  وي��ن��ادي: 

بأنه لن يسوءه في أمته؟
إن ال��ن��ج��اح ف���ي اس��ت��ح��ض��ار ه��ذه 
ب��أن  لكفيل  ب��ق��وت��ه��ا وص��دق��ه��ا  امل��ش��اع��ر 
يشحن الداعية املنشغل بهموم أمته، ويد 
مع  التغيير  ثغر  ف��ي   املرابطة  إل��ى  فعه 

إحساسه بحرج املقل. 
ال���ص���ادق  ال���داع���ي���ة  ي��ح��اس��ب  وإذ 
بيقظة  متأسيا  اليقظة  ه��ذه  بكل  نفسه 
ينام  وال  عيناه  تنام  كانت  الذي  احلبيب 
الرباني  املنظار  أم��ام  يضعها  وإذ  قلبه، 
قول  فيه  يصدق  أن  من  متحرزا  الدقيق 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: �ي��ا أي��ه��ا ال��ذي��ن أم��ن��وا لم 
الله  عند  مقتا  كبر  تفعلون  ماال  تقولون 
موجة  تنتابه  تفعلون�  ال  ما  تقولوا  أن 
هواجس ومخاوف من حركية ال تساوي 
هذا   .. بعوضة  جناح  اآلخ��رة  ميزان  في 
إن حترى الصدق واإلخالص ما استطاع 
أعماله  كانت  إن  به  فكيف  سبيال،   إليه 
وذكر  وانبهار  وتصفيق  حضور  رهينة 
  املخلوق وكفى، فتغدو في ميزان الله

هباء منثورا، وذلك اخلسران املبني ..
املعاني  هذه  السياق  في  وتطالعني 
من  بكار  ال��ك��رمي  عبد  للدكتور  النفيسة 
"املسلم اجلديد  ع��ن��وان  ل��ه حت��ت  م��ؤل��ف 
ال����ذات" يقول  ب��ن��اء  ف��ي  م��ق��والت قصيرة 

الدكتور بكار: "يستحضر اخللق العاديون 
باملنة  ويشعرون  اخللق  إل��ى  إحسانهم 
النبل واملروءة والسرائر  أما أهل  عليهم 
مدينون  بأنهم  ي��ش��ع��رون  فإنهم  النقية 
مساعدتهم  م��ن  مكنوهم  ال��ذي��ن  ألول��ئ��ك 

وخدمتهم".
اخللجات  ه��ذه  أستعرض  وأج��دن��ي 
ال��وج��دان��ي��ة وأن����ا ف���ي ض��ي��اف��ة ج��دي��دة  
السميط  الرحمن  عبد  الدكتور  للداعية 
فيها شخصي  أمنح  الله.. ضيافة  رحمه 
في  التحليق  مل��واص��ل��ة  دع���وة  الصغير 

أجواء سيرته االستثنائية. 
واملبهر في السيرة هو حجم االلتزام 
إل��ى حد  ال��ذي راف��ق ه��ذا الرجل العظيم 
ب��ذل��ه ك��ل وق��ت��ه وم��ال��ه لنشر ال��دع��وة في 
ب��أن��ه��ا جد  ال��س��م��ي��ط  ق���ال عنها  م��ن��اط��ق 
خطرة مبجاهل إفريقيا .. بل قال والغصة 
حتاصر حلقه وهو في ضيافة مستمعني 
مسلمني  "إن  م��ح��اض��رة:  ف��ي  ل��ه  بكلمة 
بنفس  الزنا  ميارسون  إفريقية  مبناطق 
ويجهلون  فيها  يصلون  التي  املساجد 
حرمة الزنا" والطامة: في مسجد! وهناك 
ال  ومسلمون  الفاحتة!  يحفظون  ال  أئمة 
يعرفون أبجديات تاريخهم اإلسالمي، فال 
هم مسيحيون وال هم مسلمون! وجتتهد 
عمالق  من خالل متويل  التبشير  بعثات 
لسرقة هوية أولئك املعذبني في األرض. 

وفي املقابل وبسبب نكوص املسلمني 
ف��ي اجل��ان��ب اإلح��س��ان��ي امل��ن��ظ��م يسجل 
الدينية  امل��راف��ق  قلة  السميط   ال��دك��ت��ور 
الضنكة  العيشة  إلى  إضافة  اإلسالمية، 
املجاعة  آف��ة  وان��ت��ش��ار  إفريقيا  ملسلمي 

التي قد تفضي بأسر بأكملها  إلى املوت 
الطعام،  م��ن  حرمانها  يتعدى  إذ  جوعا 
الدكتور  يحكي  السياق  وف��ي  األس��ب��وع. 
ال��س��م��ي��ط أن زوج��ت��ه ال���ب���ارة ك��ان��ت هي 
وأوالده يرافقونه في حياته تلك املتقشفة 
أبيها  بإرث  الغنية  امل��رأة  وهي  بإفريقيا 
بؤس  فضل  ال���ذي  امل��ب��رز  الطبيب  وه��و 
وأنهم  ككندا.  بلد  بحبوحة  على  إفريقيا 
بعد  النجوم  ض��وء  على  يسهرون  كانوا 
صالة العشاء حلرمان القرية التي أقاموا 
أن  والعجيب  الكهرباء.  من  بيتهم   فيها 
هذه الزوجة الربانية التي أنعم الله بها 
على الدكتور السميط  سألته ذات جلسة 
كان  إن  النجوم  ض��وء  على  البيت  ق��رب 
الله بعد مغفرته لهما برحمته وإدخالهما 
السعادة  بنفس  سيشعران  بإذنه  اجلنة 
برفقته  وهي  تستشعرها  التي  والراحة 
ف��ي بيت ب���دون ك��ه��رب��اء وف��ي م��ك��ان قفر 
السماء  ملكوت  ف��ي  لتتأمل  فيه  جتلس 
الظلمة احلالكة،  تلك  وعظمة اخلالق في 
ال��دك��ت��ور السميط  ال����ذي ج��ع��ل  ال��ش��يء 
يستشعر حجم إمي��ان زوج��ت��ه وه��ي في 
تفتقد ألبسط سبل  السعادة مبنطقة  أمت 
العيش الهنيء .. سعادة فسرها الدكتور 
كانوا  الذين  لإلفريقيني  الهائلة  باألعداد 
بالشهادة   لينطقوا  سبابتهم  ي��رف��ع��ون 
السميط وقد جتاوز  الدكتور  في حضرة 

عددهم سبعة ماليني.
امل��اض��ي��ة  حلقتنا  ف��ي  ذك��رن��ا  وك��م��ا 
امل���ذه���ل كبيرة  ال���رج���ل  ف��م��ن��ج��زات ه���ذا 
جت���اوزت  ال��دع��وي��ة  وحقينته  ورص��ي��ده 
ومئات  املساجد  م��ن  اآلالف  إل��ى  امل��ئ��ات 

دون  إفريقيا  لفقراء  امل��اء  لتوفير  اآلب��ار 
احلديث عن الكم الهائل للمدارس ومراكز 
الدعوة، ومع ذلك فإن الدكتور السميط لم 
يفتأ بسبب من يقظته الدعوية املستدمية 
املشاريع  تلو  اخل��ي��ري��ة  امل��ش��اري��ع  ي��ن��زل 
ب��ه��م��ة ال ت��ف��ت��ر م��ح��رض��ا ب��ح��رق��ة وه��م��ة 
الداعية الصادق املسلمني، علماء وأطباء 
ومحسنني حلمل هذا الهم الدعوي وصد 
املد التبشيري املتفاقم، فعاش ومات بقلب 

داعية بأمة، رحمه الله تعالى.
الكبير  الداعية  كتاب  عنوان  ووحده 
"من  ال��ل��ه  رح��م��ه  ال��غ��زال��ي  محمد  الشيخ 
من  أسعفني ألصف غيضا  داعية"  هموم 
فيض جهد رجل مخلص خلطى احلبيب 
املصطفى �، والشيخ الغزالي في كتابه 
هذا الرائع  لفت االنتباه إلى الوجه اآلخر 
تكلم عن طينة هجينة  للقمر حني  املظلم 
الداعية  طينة  مطلقا  تشبه  ال  الدعاة  من 

السميط. 
يقول الشيخ الغزالي: "أليس مضحكا 
إلى  فينظر  مسجد  إل��ى  داعية  يدخل  أن 
املنبر ثم يقول بدعة ألنه من سبع درجات 
ويرى أن يقف على الثالثة ال يعدوها ثم 
يرى احملراب فيقول أيضا بدعة ملاذا ألنه 
مجوف في اجلدار..ثم ينظر إلى الساعة 

فيقول بدعة ألنها تدق كاجلرس"؟؟.
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ال ت��ت��خ��ل��ف ع���ن م��وع��ده��ا 
املعتاد.. 

ك������ل م�����س�����اء ت�����ط�����رق ب����اب 
ج���ارت���ه���ا.. ي��س��ب��ق��ه��ا أط��ف��ال��ه��ا 

الثالثة ..
ي��ت��ح��ل��ق��ون ح�����ول م���ائ���دة 
ملجة املساء التي هيأتها اجلارة 

املضيفة ألبنائها...
مع  شتى  أحاديث  تتجاذب 

مضيفتها...
ي����ع����ود ال��������زوج م��ن��ه��ك��ا م��ن 
ع��م��ل��ه... ي��ت��ق��وق��ع ف���ي غ��رف��ة 
اجل��ارة..  تنصرف  ريثما  النوم 

ينتظر طويال..
ي��ت��ح��ول ال��ب��ي��ت إل���ى حلبة 
للركض واملالكمة ألبناء اجلارة 

الضيفة...
ت���ط���ول ال������زي������ارة.. ت��ق��دم 
الَعشاء  ألبنائها.. يلتهم أبناء 
يتراشقون  ال��ط��ع��ام..  الضيفة 
مب����ا ف���ض���ل ع���ل���ي���ه���م.. ت��ق��ه��ق��ه 

أمهم.. تفور املضيفة غيظا..
ت���ط���ول ال�����زي�����ارة.. ي��ه��رول 
منتصف  نحو  الساعة  عقرب 
الليل، تشهق الضيفة : "سيعود 

زوجي من عمله بعد دقائق"!
تتذكر:  باخلروج  تهم  وهي 
اخلبز  بعض  أعطني  "أرج���وك 
واجل���������ن وال����ب����ي����ض وح���ب���ت���ي 
أق��ف��ل��ت  ف���ق���د  و...  ط���م���اط���م 

املتاجر كلها..!"
من  بأبنائها  ع���ادت  ال��ي��وم، 
املدرسة، استأذنت عدة مرات.. 

لكن اجلارة لم تفتح الباب... 
 بعد ساعة، عادت وصغارها 
ي��ط��رق��ون ال��ب��اب.. أط��ل ال��زوج 

من النافذة وقال لها:
 .. استقبالك  ع��ن  نعتذر   -
برنني  وأط��ف��ال��ك  تزعجينا  ال 

جرس الباب!

 ذة. نبيلة عزوزي

بق�لم:

و مـضـــــــــة

زيارة ثقيلة

" مــن هـــمــوم داعــيــة "  2/2 من 

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

حرب حامية الوطيس نحن أبطالها نحارب فيها 
عدوا ما قّدرنا جسارة سوئه، وال قوة فحشه، واألدهى 
ن��ؤازره ونصير من  أننا في كثير من جوالت النزال 
العداوة  بحقيقة  مكترثني  غير  أنفسنا،  ضد  جنوده 
في طبعنا  عداوته  عن  فالسهو  وبينه،  بيننا  األزلية 
خصيصة، وأما هو فما نسي عداوتنا ولن ينساها 
ألبينا  كنه  الذي  احلقد  بكل  يعادينا  عنها،  يغفل  أو 
يوم طرد من اجلنة بسبب رفضه السجود له، بذريعة 
أنه خير منه ألنه خلق من نار، والنار على حد زعمه 
أفضل من الطني. ولكن العناية الربانية لم تتركنا دون 
تذكير، فقد ذكرتنا آيات عديدة بل حثتنا على اتخاذ 
الشيطان عدوا ال خليال وال مؤنسا، قال تعالى: �إن 
ورغم  )فاطر6(.  عدوا�  فاتخذوه  عدو  لكم  الشيطان 

كيده فإنه ال سلطان له على أولياء الله الصاحلني.
• قسم االحتناك.

وذل  مبهانة  آدم  بني  متوعدا  الشيطان  أقسم 
االحتناك، وقد صورت اآليات هذا املشهد من مشاهد 
الغيب انتصارا لنا وتنبيها إلى عزم الشيطان على 
َأَرَأْيَتَك  إهانتنا، قال تعالى في سورة اإلسراء: �َقاَل 
اْلِقَياَمِة  َيْوِم  ِإَلىٰ  ْرَتِن  َأخَّ َلِئْن  َعَليَّ  ْمَت  َكرَّ الَِّذي  َهَذا 
َتُه ِإالَّ َقِليال�. قالها إبليس بعد طرده من  يَّ أَلَْحَتِنَكنَّ ُذرِّ
اجلنة آمال في االنتقام، وفي بقاء العداوة مسترسلة 

في ذرية آدم. 
واالحتناك: وضع الراكب اللجام في حنك الفرس 
ليركبه ويسيره، فهو هنا متثيل جللب ذرية آدم إلى 
مراد الشيطان من اإلفساد واإلغواء بتسيير الفرس 
على حسب ما يريد راكبه بوضع الرسن في فمه، وقد 
يؤخذ لفظ "احتنك" من احتناك اجلراد األرض، فهو 
نبته.  على  يأتي  أي  باحلنك،  ال��زرع  على  يأتي  إمنا 
وهذا الكالم صدر من إبليس إعرابا عما في ضميره، 
بإغوائه  ليعم  القيامة  يوم  إلى  التأخير  وإمنا شرط 

جميع ذرية آدم فال يكون جيل آمنا من ذلك.
وذكر ابن عباس معنى قوله: "ألحتنكن: ألستولني 
الفراء، وقال مجاهد ألحتوينهم، وقال  عليهم، وقاله 
ابن يزيد ألضلنهم. واملعنى متقارب؛ أي ألستأصلن 

ذريته باإلغواء واإلضالل.
إلى  مردها  االحتناك  في  واإلذالل  املهانة  ومنشأ 

أمرين:
ابن  ك��أن  انصياع  في  واجل��ر  السحب  أولهما:   -
بال  كالدابة  فيقاد  رس��ن؛  يلزمها  للركوب  مطية  آدم 
إرادة خدمة وطاعة ملن ميسك بزمامه، يأمره وينهاه، 
ال��درك إال بخروجه من زمرة عباد الله  وما نزل هذا 
الصاحلني، ألن الصاحلني ال سلطان للشيطان عليهم، 
ِإالَّ  ُسْلَطان  َعَلْيِهْم  َلك  َلْيَس  ِعَباِدي  �ِإنَّ  تعالى:   قال 
كيد  فغلبه   .)42 )احلجر:  اْلَغاِويَن�  ِم��ْن  َبَعك  ِاتَّ َم��ْن 
الشيطان الضعيف لهمته املنخورة الفاترة، وإلعالنه 

االنهزام في النزال بتضييع أسلحة احلذر واليقظة.
- والثاني: ضياع زرع احلسنات بجعلها غنيمة 
ثمار  بكيده  فصّير  باحلنك،  عليها  يأتي  للشيطان 
العجب  ري��اح  ت��ذروه  هشيما  الصالح  وينع  الطاعة 
والكبر وطول األمل. وفي ذلك من مهانة الضياع ما ال 
يتجرع صاحبه حسرته حق التجرع مبرارة إال يوم 
القيامة حيث يصطف مع زمرة أخسر الناس أعماال. 
ِذيَن  ُئُكْم ِباأْلَْخَسِريَن َأْعَمااًل  الَّ قال تعالى: �ُقْل َهْل ُنَنبِّ
ُهْم  َأنَّ َيْحِسُبوَن  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ ِفي  َسْعُيُهْم  َضلَّ 

ُيْحِسُنوَن ُصْنعا� )الكهف 104-103(.         
في  أن��ه  ويعلم  وي��ح��ت��رز  لنفسه  ينتبه  ل��م  فمن 
مرير  عنه سيتجرع  يفتر  ال  ع��دوه  وأن  ح��رب  ص��ف 
االحتناك  بقسم  الرحيل. وسيبر  ينادي  عندما  الندم 
ويصدق عليه، وستزيد حسرته عندما يتبرأ الشيطان 
ْيَطاِن  من أوليائه يوم القيامة، قال تعالى: �َكَمَثِل الشَّ
ي  نَك ِإنِّ ي َبِريٌء مِّ ا َكَفَر َقاَل ِإنِّ نَساِن اْكُفْر َفَلمَّ ِإْذ َقاَل ِلإْلِ
اِر  ُهَما ِفي النَّ نَي، َفَكاَن َعاِقَبَتُهَما َأنَّ َه َربَّ اْلَعامَلِ َأَخاُف اللَّ
نَي� )احلشر17-16(. امِلِ َخاِلَدْيِن ِفيَها َوَذِٰلَك َجَزاُء الظَّ

• الناصر حليفك:
اعتصمت  إذا  أب��دا  يخذلك  لن  حليف  صفك  في 
"إذا  تعالى:  الله  رحمه  الله  عطاء  ابن  يقول  بحبله؛ 

علمت أن الشيطان ال يغفل عنك فال تغفل أنت عمن 
قال  أن��ه  السلف  بعض  ع��ن  وحكي  ب��ي��ده".  ناصيتك 
لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك اخلطايا؟ 
قال أجاهده، قال: فإن عاد: قال أجاهده. قال فإن عاد 
قال: أجاهده. قال: هذا يطول، أرأيت إذا مررت بغنم 
قال:  تصنع؟  ما  العبور  من  منعك  أو  كلبها  فنبحك 
ولكن  عليك،  يطول  ه��ذا  ق��ال:  جهدي.  وأرده  أكابده 

استعن بصاحب الغنم يكفه عنك.  
فالشيطان ال سلطان له على ابن آدم إن انتصر 
 واستعان بتأييده وحفظه، وأدرك مكائد  باملولى 
وقد وضع  واملخالفة،  الرفض  بعزمية  فقابلها  عدوه 
أوامر  الرفض وعصيان  أيدينا سالح  في   � النبي 
ففي  ال��ن��ص��ر؛  بيقني  شفرته  ح��د  بعدما  ال��ش��ي��ط��ان، 
البن  قعد  الشيطان  »إن   :� يقول  الشريف  احلديث 
آدم بطريق اإلسالم، فقال: أتسلم وتترك دينك ودين 
الهجرة،  بطريق  له  قعد  ثم  وأسلم.  فعصاه  آبائك؟ 
فقال: أتهاجر أتدع أرضك وسماءك، فعصاه وهاجر، 
تلف  وه��و  أجتاهد  فقال:  اجلهاد  بطريق  له  قعد  ثم 
ويقسم  نساؤك  فتنكح  فتقتل  فتقاتل  وامل��ال،  النفس 
مالك؟ فعصاه وجاهد. وقال �: فمن فعل ذلك فمات 
كان حقا على الله أن يدخله اجلنة« )رواه ابن حبان 

في صحيحه4593(.
العبد  اح��ت��رز  إذا  إال  املخالفة  س��الح  ينفع  ول��ن 
بحصون الله تعالى ومنها الذكر والطاعة مع تعلق 

القلب به سبحانه.
وقلعة الذكر املتينة متنع عنك استحواذ الشيطان، 
فإذا ذكرت الله خنس وإن غفلت أنساك سالحك، قال 
ْيَطاُن َفَأنَساُهْم ِذْكَر اللَّه�  تعالى: �اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ
)املجادلة: 19(، وأما إذا استعنت بالله مع إصرارك 
على املعاصي فالشيطان يضحك من استعاذتك "كما 
ص��ح��راء،  ف��ي  ض��ار  سبع  يقصده  م��ن  على  يضحك 
وصولته  السبع  أن��ي��اب  رأى  ف���إذا  ح��ص��ن،  ووراءه 
احلصني  احلصن  بهذا  أع��وذ  بلسانه:  ق��ال  بعد  من 
ذلك  فيقول  أركانه،  وإحكام  بنيانه  بشدة  وأستعني 
بلسانه وهو قاعد في مكانه، فأنى يغني عنه ذلك من 

السبع".
الشيطان  من  يعصمهم  آمنوا  الذين  ول��ي  فالله 
تسبق  وقد  ألمره  االستجابة  كل سوء، بحسب  ومن 

لهم منه احلسنى وزيادة.

مهانة احتناك
دة. رجاء عبيد
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يعد الغش من اخلروق اخلطيرة التي 
أجل  من  اخلروق  كبريات  ضمن  تتنافس 
بتفتيتها  املجتمع،  سفينة  على  اإلجهاز 
ومن  روابطها،  وتفكيك  نسيجها،  ومتزيق 
السم  مبثابة  أنه  وعتوه  خطورته  أسباب 
الزعاف الذي ينتشر في مادة من املواد، أو 
فهو  ويلوثه،  فيفسده  السوائل،  من  سائل 
ومفاصلها،  السفينة  مكونات  كل  يخترق 
ويهاجم كل مرفق من مرافقها، بهدف شل 
فاعليته وتعطيل وظيفته، وهو في أحسن 
بأقل من إحلاق تشوهات  يقنع  األحوال ال 
فتكون  واملرافق،  واملفاصل  املكونات  بتلك 
التفاقم  عن  تتوقف  ال  إعاقة  حالة  في 
واالستفحال حتى جتهز على السفينة ومن 
عليها، وتذرها كاحلطام، أو كاجلسم الذي 

أحاطت به األدواء والعلل، وراح في أحسن 
متثاقلة،  واهنة  بخطى  ميشي  األحوال 
ويوشك أن يسقط متهالكا مغشيا عليه في 

أي حلظة من اللحظات.
وهو  النُّصح،  نقيض  لغًة:  الغش  و 
ه  وغشَّ الكِدر،  املشرب  الغشش:  من  مأخوذ 
ا من باب قتل:لم ميحضه النُّصح،  ه غّشً يغشَّ
له غير  له خالف ما أضمره، وزين  وأظهر 
ولنب  واحلقد،  الغلُّ   : والغشُّ املصلحة. 
َشه تغشيًشا،  مغشوش مخلوط باملاء، وَغشَّ
. ومعنى الغش اصطالًحا:  مبالغة في الِغشِّ
: كتم كل ما  قال صاحب التنبيهات: )الِغشُّ
املناوي:  كرهه(.  وقال  املبتاع  علمه  لو 

د(. ديء باجليِّ )الغشُّ ما يخلط من الرَّ
إننا بتدبر دالالت الغش لغة واصطالحا 
ينكشف لنا وجهه السافر باعتباره مضادا 
للدين الصحيح، علما أّن »الدين النصيحة« 
كما ورد في احلديث النبوي الشريف، وأنه 
سبب للكدورة والتلوث اللذين يصيبان كل 
شيء مما له عالقة بحياة الناس ومعاشهم، 
ويخرجانه  والتشوه،  للتلف  فيعرضانه 
الدرجات،  من  بدرجة  احلقة،  طبيعته  من 
تتوافق  التي  الغش  شحنة  مع  تتوافق 
بدورها مع درجة االختالل التي يشكو منها 
تدين اإلنسان املمارس للغش، أو إحساسه 
باالنتماء للمجتمع الذي هو عضو فيه أو 

محسوب عليه.
الغش  معاني  تدبر  من  لنا  يتبني  كما 
والنفاق  الزور  مالمح  من  ملمحا  كونه 
هو  إذ  السافرة،  جتلياتهما  من  وجتليا 
به لألمانة  في جوهره خيانة ممن اتصف 
سلوكي  وإدالء  عليها،  مؤمتن  هو  التي 
من  مبعطى  تتعلق  باطلة  بشهادة  عملي 
معطيات الواقع، يترتب عنها فساد لسفينة 
املجتمع، وانخراق لها من جميع أضالعها 

وجوانبها.
ولفداحة خلق الغش اعتبر الرسول � 

احلقيقي  دائرةاالنتماء  من  خارجا  مقترفه 
احلقيقي  االنتماء  ألن  املسلمني،  جلماعة 
لها ال بد أن يعبر عن احلرص على نفعها 
والنصح لها في كل شأن من شؤونها، يقول 
 � هريرة  أبو  رواه  فيما   � الرسول 
وأخرجه مسلم رحمه الله: »من غشنا فليس 
منا« وهذا دليل واضح على أن العبرة في 
واألشكال  باملظاهر  ليست  للدين  االنتماء 
الذي  الصالح  بالعمل  ذاتها، ولكن  في حد 
إن  بل  واإلخالص.  الصدق  فيه  يشترط 
وشمول  صدره  رحابة  عن  ليعبر  اإلسالم 
سموه وسموق قدره ورحمته العامة عندما 
جماعة  نطاق  في  فقط  ليس  الغش  يحرم 
املسلمني، ولكن في النطاق العام لإلنسانية، 
ولذلك يقول رسول الله � في رواية أخرى 
عن أبي هريرة �: »من غش فليس 
مني«، وذلك في سياق نهيه عن غش 
 � �مر  فقد  السوق.   في  الطعام 
فيها  يده  فأدخل  طعام  صبرة  على 
هذا  »ما  فقال:  بلال  أصابعه  فنالت 
أصابته  قال:  الطعام«،  صاحب  يا 
السماء يا رسول الله، قال �: »أفال 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس 

من غش فليس مني«. 
الصرامة  بهذه  اإلسالم  نهي  إن 
من  مظهرا  يعتبر  الغش،  عن  املتناهية 
والتشريعي،  اخللقي  إعجازه  مظاهر 
ودليال قاطعا على نزعته العميقة والشاملة 
الصفاء  عليها  يغلب  مجتمعات  لصياغة 
والوفاء،  الصدق  ويطبعها  والنقاء، 
للغش  فيه  مكان  ال  احلق  املسلم  فاملجتمع 

والغشاشني.
ولكن الذي يحز في نفس املسلم الغيور 
ويورثه أملا ممضا وهما كبيرا هو أن الغش 
في مجتمعاتنا  الرائجة  العملة  أصبح هو 
اإلسالمية بدون استثناء، فهو منتشر فيها 
انتشار النار في الهشيم، فال يكاد يسلم منه 
مجال من املجاالت وال معاملة من املعامالت، 
كالتعامل  مقننا سافرا  كان  ما  منها  سواء 
كان  ما  أو  واألبناك،  املصارف  في  الربوي 
خفيا كاملعامالت التجارية والصناعية، أو 
هو  كما  واإلعالن  اخلفاء  فيه  تراوح  مما 
األمر في التعليم، من حيث عملية التعليم 
في حد ذاتها، أو من حيث ما هو مدسوس 
وأباطيل،  وألغام  سموم  من  مضامينه  في 
أو من حيث ما يقع في االمتحانات، أو مما 
يقع على مستوى لباس املرأة الذي ينسب 
للحجاب وما هو بحجاب، نظرا ملا خالطه 
هذا  وعلى  والتطبيق،  الفهم  في  غش  من 
الغرار ابتليت مجتمعاتنا مبمارسة الغش 
يطلق  كان  ما  وهو  عام،  بشكل  تدينها  في 
الله  رحمه  الغزالي  محمد  الشيخ  عليه 

�التدين املغشوش�.
من  مجتمعنا  سفينة  ينقذ  الذي  إن 
وباء الغش وفيروسه اخلطير، هو مراجعة 
الدين  ملعني  ورجعة صادقة  للسير،  شاملة 

في خلوصه وصفائه.
يقول الله سبحانه وتعالى: �َوَما ُأِمُروا 
ُحَنَفاء  ين  الدِّ َلُه  ُمْخِلِصنَي  اللَّه  ِلَيْعُبُدوا  ِإالَّ 
ِدين  َوَذِلَك  َكاة  الزَّ َوُيْؤُتوا  اَلة  الصَّ َوُيِقيُموا 

َمة� ) البينة: 5(. اْلَقيِّ

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع

الغش خرق   -  73
ال  الشخصية  البيانات  هيئة  بريطانيا:  في 
تسمح بتسجيل ديانة شخص إال تلك الديانة التي 
اعتناُقها،  التي مت  أو  الوالدة،  أثناء  تسجيلها  يتم 
حتويل  حاالت  كل  حصر  صعوبة  إلى  ى  أدَّ مما 
الديانة. ذلك ما مت وروده في حتقيق أجرته جريدة 

»اإلندبندنت«.
وحتى اآلن طبًقا آلخر التقارير الواردة في يناير 

 :2011
عدد املتحولني إلى اإلسالم يتراوح بني 14000 
جديدة  أخرى  لدراسة  وطبًقا  مسلم،   25000 إلى 
أعدت من معهد متخصص فإن عدَد حاالت اعتناق 
ل  اإلسالم وصل إلى 100 ألف معتنق لإلسالم، مبعدَّ
أنحاء  جميع  في  ا  سنوّيً لإلسالم  معتنق   5000

البالد بشكل عام.
األبحاث  من  ملجموعة  نتيجة  التقديرات  وهذه 
مع  مقارنتها  مت  والتي  عة،  املجمَّ البيانات  حول 

نتائج لدراسات إحصائية فرنسية وأملانية.
كالمه  املعهد  مدير  موغال  فايز  األستاذ  وختم 
قائاًل: إنه بالرغم من تلك النتائج فإن عدد املعتنقني 
اجُلُدد لإلسالم في بريطانيا قد ازداد كثيًرا، وخاصة 

في العقود األخيرة. 
مثيرٌة  األرقام  هذه  كل  فإن  ذلك،  من  وبالرغم 
للدهشة لذلك االنتشار السريعة والقوى، نظًرا إلى 
ئة  ة التشويهات التي تشير إليها الصحافة السيِّ كميَّ

عن اإلسالم.
اعتناق  حاالت  من  كثير  عندنا  يوجد  »ملاذا 

اإلسالم؟!«
فياز  السيد  على  ُطرح  الذي  السؤال  هو  ذلك 

مغالى، فذكر بعض األسباب، ومنها:
• أهمية وجود اإلسالم في احلياة العامة.

ملعرفة  البعض  لدى  والفضول  الرغبة  وجود   •

اإلسالم، ذلك الفضول الذي يصل في نهاية املطاف 
من  الوضع  بها  ينتهي  احلاالت  من  كثيًرا  أن  إلى 

هم له واعتناقه.  البحث حول اإلسالم إلى حبِّ
»اندماج  مجموعة  س  مؤسِّ السيد  ذكر  ولقد 
املسلمني في املجتمع البريطاني«: أن عدد معتنقي 
600 مواطن بريطاني،  يبلغ واحًدا من كل  اإلسالم 
تبشيرية،  ديانة  ُيعتبر  اإلسالم  أن  إلى  ويشير 
ات اإلسالمية  وخاصة في اجلامعات، وتسعى اجلاليَّ
املنتشرة  السابقة  األحكام  تلك  هدم  إلى  ناشطة 

املضادة للدين اإلسالمي.
ومن اجلوانب املهمة لهذه الظاهرة )زيادة عدد 
معتنقي اإلسالم( هو ظهور عديد من معتنقي اإلسالم 
ا  في وسائل اإلعالم، وظهورهم هذا يكون أكثر نسبّيً
وفي  اإلرهاب،  عن  بالكالم  املتعلقة  املواضيع  في 
بعض املجموعات على وسائل التواصل االجتماعي؛ 
فمعتنقو اإلسالم اجلدد هم شيء مثير للجدل؛ حيث 
يعتبرهم البعض أنهم ليسوا إال مجرد مجموعة من 
أنهم  انتشاًرا  األكثر  النظر  وجهة  ولكن  الهاربني، 

ة. أناس لديهم شيء من الفضوليَّ
اإلسالم  اعتناق  كثرة  أن  بالذكر:  اجلدير  ومن 
تأتي  التي  السهولة  تلك  اعتناقه،  يأتي من سهولة 
مع  باإلسالم  الشهادة  ُتعِلَن  أن  فقط  يكفي  أنه  من 

االقتناع به.
وتقدم هذه املقالة املستقلة ست حاالت شخصية، 
بداية  اجلدد،  اإلسالم  ملعتنقي  مختلفة  جتارب  مع 
املنزل  ربة  إلى  الرقص،  معلمة  إلى  الشاب،  من: 

العاقلة. 
والذين  اإلسالم،  ملعتنقي  أخرى  حاالت  وثالث 

ا عن طبيعة اإلسالم. ة جّدً كانت لهم ممارسات شاذَّ
بينما كل هذه احلاالت كانت توجد بينهم شيء 
واحد، وهو عدُم رضائهم عن ذلك الفراغ الذي كان 
ويعتبرون  اإلسالم،  اعتناقهم  قبل  حياتهم  ميأَلُ 
أسلوب  أساسي  بشكل  هو  جديد  دين  اعتناق  أن 
ة، وللبحث عن السالم الداخلي  للممارسات احلياتيَّ

ا. ا أو فلسفّيً أكثر من كونه معتقًدا روحانّيً
Ermanno Morgari :الكاتب
ترجمة: رحمة سراج الدين

 ،� محمدا  رسوله  أحب  تعالى،  اهلل  أحب  "من 

أحب  ومن  العرب،  أحب  العربي  الرسول  أحب  ومن 

العرب، أحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب على 

بها،  عني  العربية  أحب  ومن  والعجم،  العرب  أفضل 

وثابر عليها، وصرف همته إليها..."

أبو منصور الثعالبي النيسابوري

من مقدمة كتابه: فقه اللغة

اخلالدة  اإلسالم  أمة  ومعجزة  معجزة،  أمة  لكل 
املعجزة  هذه  سبحانه  احلق  خلد  وقد  املبني،  قرآنه 
بلسان عربي مبني، بالرغم من أن اللغة العربية لم تكن 
حينها أشهر اللغات وال العرب أقوى األمم، ولكنها 
إرادة اخلالق  التي ارتأت في هذه اللغة اجلميلة من 
أن تنتقل من حال إلى حال، وهو الشأن بالنسبة ألمة 
العرب التي تبدل حالها من أمة مشتتة يقتسم الفرس 
لها  تفرق  رائدة  أمة  إلى  وذيليتها،  تبعيتها  والروم 
قلوب األمم ... في مجمع اللغة العربية بدمشق وفق 
الشيخ أبو احلسن الندوي رحمه الله تعالى مخاطبا 
األعضاء احلاضرين فقال: �أيها العرب لقد اختاركم 
لم تكونوا  أنكم   حملة رسالته اخلامتة رغم  الله 
لغة  لتكون  لغتكم  اختار  ولقد  آنذاك،  األمم  أقوى 
اللغات،  بني  األعرف  تكن  لم  أنها  رغم  املبني،  كتابه 
فكونوا لنا نحن األعاجم خير املعلمني نكن لكم خير 
التالمذة كل املعجزات التي آتى بها األنبياء عليهم 

السالم متحدية للعمل الذي يرع فيه قومهم، فموسى 
� بعث في أمة تفننت في صناعة السحر، فجاءت 
ظهر   � الدجل،وعيسى  لهذا  حدا  واضعة  عصاه 
معجزته  فكانت  الطب،  صناعة  في  برعوا  قوم  في 
أذهل  الذي  الشيء  األبكم واألعمى  و  األبرص  شفاء 
بعثه  فقد   � محمد  أما  األطباء،  أمر  أفواه  وأجلم 
منثوره  الكالم  صنوف  في  تفننت  أمة  في    الله 
مخلدة،  قصائد  في  شعراؤها  وتبارز  وموزونه، 
بعضعا علق على أستار الكعبة مكتوبا مباء الذهب، 
مفحمة    الله  كتاب  في  املتمثلة  معجزته  فجاءت 
لهذه  وصف  وأحسن  واحلكماء،  الشعراء،  لفطاحل 
املعجزة هو ما جاء على على لسان صاحب املعجزة 
ِه  ِه ِكَتاُب اللَّ عليه أفضل الصالة والتسليم: »ِكَتاُب اللَّ
َبْيَنُكْم  َما  َوُحْكُم  َبْعَدُكْم  َما  َوَخَبُر  َقْبَلُكْم  َما  َنَبُا  ِفيِه 
اٍر  ُهَو اْلَفْصُل َلْيَس ِباْلَهْزِل ُهَو الَِّذي َمْن َتَرَكُه ِمْن َجبَّ
ُه  اللَّ ُه  َاَضلَّ َغْيِرِه  ِفي  اْلُهَدى  اْبَتَغى  َوَمْن  ُه  اللَّ َقَصَمُه 
َراُط  ِكيُم َوُهَو الصِّ ْكُر احْلَ ِه امْلَِتنُي َوُهَو الذِّ َفُهَو َحْبُل اللَّ
امْلُْسَتِقيُم َوُهَو الَِّذي اَل َتِزيُغ ِبِه ااْلَْهَواُء َواَل َتْلَتِبُس ِبِه 
َكْثَرِة  َعْن  َيْخَلُق  َواَل  اْلُعَلَماُء  ِمْنُه  َيْشَبُع  َواَل  ااْلَْلِسَنُة 
نُّ ِاْذ  دِّ َواَل َتْنَقِضي َعَجاِئُبُه َوُهَو الَِّذي َلْم َيْنَتِه اجْلِ الرَّ
ا َسِمْعَنا ُقْراًنا َعَجًبا ُهَو الَِّذي َمْن  َسِمَعْتُه َاْن َقاُلوا ِانَّ
َقاَل ِبِه َصَدَق َوَمْن َحَكَم ِبِه َعَدَل َوَمْن َعِمَل ِبِه ُاِجَر َوَمْن 

َدَعا ِاَلْيِه ُهِدَي ِاَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم«.

العربية  لغة  القلوب
بنبض القلب

ذ:	أحمد	األشهب	
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أسلمة بريطانيا العظمى:
تزايد أعداد معتنقي اإلسالم



كوين غينس: املسلمون في بلجيكا 
سيفوق عددهم املسيحيني قريبا

البلجيكي،  العدل  وزير  أعلن 
املسلمني  "ع��دد  أن  غينس،  كوين 
س��ي��ف��وق ع����دد امل��س��ي��ح��ي��ني في 
أوروب�������ا ق���ري���ب���ا"، وذل�����ك خ��ال 
البرملان  في  إليه  استماع  جسلة 
األوروب�����ي، وف���ق م��ا ن��ش��ر موقع 

"دايلي ستار" البريطاني.
البلجيكي  العدل  وزي��ر  وق��ال 
قريبا  سيطرأ  حت��وال  "ه��ن��اك  إن 
قلة  بسبب  القوى،  موازين  على 
لشعائرهم  املسيحيني  مم��ارس��ة 

من  كبير  عدد  ولتواجد  الدينية، 
املسلمني في الباد".

ال��داخ��ل��ي��ة  وزي������ر  أن  غ���ي���ر 
حذر  جامبون،  ج��ان  البلجيكي، 
القيام  أم��ر ميكن  "أس���وأ  أن  م��ن 
به هو اتخاذ اإلسام كعدو لنا"، 
املسلمني  كل  "وص��ف  أن  مضيفا 

بأعداء لنا قد يزيد الطني بلة".
"ينبغي  ج��ام��ب��ون:  وأض����اف 
ع��ل��ي��ن��ا إش�������راك امل��س��ل��م��ني ف��ي 
على  القضاء  أج��ل  م��ن  صفوفنا 

اإلرهابيني".
التصريحات  ه���ذه  وج����اءت 
أث����ن����اء ج���ل���س���ة اس���ت���م���اع إل���ى 
البرملان  مستوى  على  الوزيرين 
األوروب�������ي، ف���ي إط����ار األح����داث 
اإلرهابية التي شهدتها العاصمة 

بروكسيل الشهر املنصرم.
ل���ل���ت���ذك���ي���ر، ف������إن م��ؤس��س��ة 
اإلح��������ص��������اء ال�����رس�����م�����ي�����ة ف���ي 
جتيز  ال  بلجيكا )أوروستات( 
إح������ص������اءات ع����ن ع������دد أف������راد 
أرقام  أن  غير  الدينية،  اجلاليات 
ال��ل��ج��ن��ة األوروب���ي���ة ت��ت��ح��دث أن 
من  امل��ائ��ة  ف��ي   72 تضم  بلجيكا 
امل���ائ���ة من  ف���ي  امل��س��ي��ح��ي��ني و2 

املسلمني.
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الثقافة  في إطار برنامج استكمال التكوين ودعم 
الشريعة  كلية  نظمت  السابعة  نسخته  في  اجلامعية 
علم  ف��ي  م��ب��ادئ  م��وض��وع:  ف��ي  تكوينية  دورة  بفاس 

التدريس.
وذل��ك أي��ام: -19 -20 21 - 22 - 23 من الشهر 
وشمل  بالكلية،  ال��ن��دوات  م/مب��رك��ز   2016 اجل���اري 

برنامج التكوين عبر األيام اخلمسة احملاور اآلتية:
� اجللسة االفتتاحية.

-  مستجدات منظومة التربية والتكوين.
-  احلياة املدرسية: اإلطار واملرجعي والتنظيمي.

- علوم التربية والديداكتيك 1.2.
-  تدبير مباراة الولوج إلى املراكز اجلهوية ملهن 

التربية والتكوين.
شعار:  حتت  الفعالة:  الدراسة  استراتيجيات    -

"أطلق العنان للفائز الكامن بداخلك".
وأطر هذه الدورة مجموعة من األساتذة املختصني 
في علوم التربية والتكوين، كما عرفت الدورة حضور 
مؤسسات  وم��ن  الكلية  طلبة  م��ن  مكثفا  جماهيريا 
أخرى،فيما ُأجل توزيع شواهد الدورة إلى أجل الحق.

"التعاون  منظمة  دعت 
الثاثاء  يوم  اإلسامي"، 
املجتمع   ،2016/04/26
حتمل  إلى  الدولي، 
إلزام  في  مسؤولياته 
قرارات  بتنفيذ  إسرائيل 
التي  الدولية،  الشرعية 
االنسحاب  إلى  تدعو 
األراضي  من  الكامل 

هضبة  فيها  مبا  احملتلة،  العربية 
واألراضي  السورية،  "اجلوالن" 
الفلسطينية، ومزارع "شبعا"، و"تال 

كفر شوبا" اللبنانية.
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  وأدان 
ملندوبي  املوسع  االستثنائي 
"التعاون اإلسامي"، الذي عقد بشأن 

مبدينة  املنظمة  مقر  في  "اجلوالن"، 
احلكومة  "قيام  السعودية،  جدة 
جلستها  بعقد  مؤخرًا  اإلسرائيلية 
تاها  وما  اجلوالن،  في  األسبوعية 
احلكومة  لرئيس  تصريحات  من 
التي  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية 
بيد  ستبقى  الهضبة،  بأن  نادت 

إسرائيل إلى األبد".

به  تقوم  تقليد  هناك 
يوم  أول  "هولندا"  في  النساء 
يرتدين  حيث  الربيع؛  في 

"التنورات القصيرة"، ولكن بلدية 
البلديات  إحدى   - "نيفويست" 
منها  تتكون  التي  الثمانية 

"أمستردام"،  الهولندية  العاصمة 
 133 سكانها  تعداد  يبلغ  والتي 

ألف نسمة - بعثت إلى موظفيها بريًدا 
العامات  منع  بخصوص  ا  إلكترونّيً
أو األحذية  القصيرة  ارتداء املابس  من 

احتراًما  العمل؛  أماكن  في  املثيرة 
الذين  املهاجرين  املسلمني  ملشاعر 

اعتادوا على رؤية النساء محجبات.
القرار  هذا  البلدية  اتخذت 
داخلية،  كثيرة  مناقشات  بعد 
اليمني  حزب  زعيم  وانتهز 
"خيرت  لإلسام  املعادي 
املناسبة  تلك  فيلدرز" 
"اإلذعان  وأسماها: 

الصريح لإلسام".

َّ افتتاح أول مركز لتعليم القرآن  تمَ
الكرمي في مدينة "بيشكك" - عاصمة 

داخل   - "قيرغيزستان"  جمهورية 
يوم  وذلك  عمر"،  "أزيرات  مسجد 
17 أبريل اجلاري، وصرحت بذلك 
الصحافة التابعة لإلدارة الروحية 

للمسلمني في "قيرغيزستان".
إمام  االفتتاح  حفل  وحضر 
"صدر  الشيخ  "بيشكيك"  مدينة 
الدين ماجيدوف"، وحضر العديد 

من األئمة أيًضا.
األئمة  من  كثير  وصرح 

الدراسة  في  سُيسهم  املركز  بأن 
الصحيحة للدين اإلسامي.

محطات إخبارية

كلية الشريعة بفاس تنظم دورة تكوينية في موضوع:
 مبادئ في علم التدريس

"التعاون اإلسالمي" تدعو العالم لـ"حتمل 
مسؤولياته" جتاه احتالل إسرائيل لـ "اجلوالن"

السلطات الهولندية متنع املالبس اخلليعة احتراما ملشاعر املسلمني

قرغيزستان: افتتاح أول مركز لتعليم القرآن الكرمي

قال حزب "البديل من أجل أملانيا" 
اإلس��ام  إن  للمهاجرين،  امل��ن��اه��ض 
ال ي��ت��واف��ق م��ع ال��دس��ت��ور األمل��ان��ي، 
وتوعد بالضغط من أجل حظر مآذن 
املقرر  في مؤمتره  والنقاب  املساجد 

عقده بعد أسبوعني.
البديل  ح���زب 
م���ن أج����ل أمل��ان��ي��ا 
ه������������زم احل���������زب 
ال������دمي������ق������راط������ي 

االش����ت����راك����ي ال����ذي 
ت��ن��ت��م��ي ل����ه م��ي��رك��ل 

ف���ي 3 ان��ت��خ��اب��ات م��ح��ل��ي��ة ال��ش��ه��ر 
املاضي، مستفيدًا من القلق الشعبي 
تدفق  مع  أملانيا  تعامل  كيفية  بشأن 
امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن وص���ل أك��ث��ر من 

مليون منهم العام املاضي.
نائبة  س��ت��ورك،  ف��ون  بيتريكس 
فرانكفورتر  لصحيفة  احل��زب  زعيم 
اجلماينه زونتاجتسايتوجن قالت إن 
"اإلسام في حد ذاته فكر سياسي ال 

يتوافق مع الدستور".
وأضافت "نحن نؤيد حظر املآذن 

وحظر املؤذنني وحظر النقاب".
وط���ال���ب احمل��اف��ظ��ون م���ن ح��زب 
ميركل كذلك بحظر النقاب قائلني، إن 
الزي الذي ترتديه بعض املسلمات ال 
يتعني ارت��داؤه في 
األم��اك��ن ال��ع��ام��ة. 
يقولوا  لم  لكنهم 
غير  اإلس����ام  إن 
م������ت������واف������ق م���ع 
الدستور األملاني.

غ��واالن��د  ألكسندر  وق���ال 
زعيم احلزب في براندنبرغ "اإلسام 
ل��ي��س دي���ن���ًا م��ث��ل ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة أو 
هو  ب��ل  املسيحية،  البروتستانتية 
على  بالسيطرة  دائمًا  ثقافيًا  مرتبط 

الدولة".
وق�����ال ل��ص��ح��ي��ف��ة ف��ران��ك��ف��ورت��ر 
"لذلك  زونتاجتسايتوجن  اجلماينه 

فإن أسلمة أملانيا متثل خطرًا".

حزب أملاني: أسلمة أملانيا متثل خطرًا

 أفاد تقرير حول اإلسام في اسبانيا أجنزه احتاد 
املجتمعات اإلسامية في اسبانيا، أن اسبانيا تتوفر 
بالنسبة  للعبادة  مكان  12 مسجد و1200  على  فقط 
للمسلمني موزعة على كامل تراب اسبانيا، في حني  
يوجد بها   قرابة مليون و887 ألف مسلم عام 2015، 
وهذا يعني زيادة 29 ألف و497 مقارنة مع عام 2014 

وهي زيادة بنسبة 1،6 باملائة.
وس��ج��ل ال��ت��ق��ري��ر ذات����ه، ارت���ف���اع ع���دد املسلمني 
االسبانية  للجنسية  احلاملني  أولئك  سواء  االسبان 
االسبان  بلغ عدد  الذين ولدوا في اسبانيا، حيث  أو 
808 شخص،  و  أل���ف   22 االس����ام  اع��ت��ن��ق��وا  ال��ذي��ن 
احلاملني  املسلمني  عدد  ارتفع   2015 عام  في  بينما 
للجنسية االسبانية بنسبة 4،8 باملائة وبلغ 779 ألف 
القادمني  املسلمني  عدد  انخفض  بينما  نسمة،   80 و 
الزال��وا  أنهم  رغم  باملائة   7،2 بنسبة  أخ��رى  دول  من 
يشكلون األغلبية أي مليون و 108 آالف نسمة جاؤوا 
على اخل��ص��وص م��ن امل��غ��رب وب��اك��س��ت��ان واجل��زائ��ر 

والسنيغال ونيجيريا.
املسلمة  الساكنة  معظم  أن  إل��ى  التقرير  ويلفت 
ثم  شخص(  أل��ف   510  ( كاتالونيا  إقليم  في  تستقر 

األندلس )300 ألف( ومدريد ) 278 ألف شخص(.

بإسبانيا مسلم  ملليوني  للعبادة  مكان  و1200  فقط  مسجد   12
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إلى أن نلتقي

التواصل  وسائل  عبر  ُيتناقل  مرئي،  تسجيل  األول:  أثارني  املشهد 
االجتماعي، يحكي فيه صاحبه عن مظهر اجتماعي يعبر عما تتمتع به دول 
غربية من أمن اجتماعي، حيث يبدو من خالل الشريط متجٌر في الهواء الطلق 
على طريق رئيسية ُتعَرض فيه البضائع من منتوجات ضيعات مجاورة، دون 
أن يكون في هذا املتجر بائع أو حارس للمعروضات أو حتى لصندوق النقود، 
بل إن الذي يتوقف من املارة يأخذ ما يريده من املعروضات، ويترك الثمن املبينَّ 
أو  أحد،  أو يضبط سلوكه  أحد،  ذلك  يراقبه في  أن  الصندوق، دون  عليه في 
يطلب األداء منه أحد، بل يكون ذلك بدافع ذاتي وحافز طبيعي، نتيجة ما يعرفه 

ذلك البلد من أمن اجتماعي ورغِد عيٍش وطمأنينٍة في احلياة.
لكن اللغة املعتمدة في الشريط مهجنة في غاية التهجي، فهي خليط بي 
الدارجة والفرنسية بشكل مقزز، من مثل قول صاحب الشريط، وهو يبي أن 
بعض  نقل  في  الكرمي  القارئ  وأستسمح  أح��د،  فيه  يوجد  ال  التجاري  احملل 
كاين دي برودوي  ِني بوليسي...  باراج،  ِني  ِني عّساس،  كاَيْن  �ما  العبارات: 

�..)des produits(
املشهد الثاني: تسجيل مرئي آخر، ُيتناقل أيضا عبر وسائل التواصل 
أو  الفرنسية،  استعمال  عن  فرنسية  قناة  أجنزته  مصور  لتقرير  االجتماعي، 
منجز  واختار  املغاربية،  البلدان  بأحد  ال��ش��ارع،  في  األق��ل،  على  منها  ألفاظ 
التقرير أن يكون املجال املعبر عن الظاهرة أحد األسواق، رمبا باعتباره املجال 
أن  املصور  التقرير  هذا  خالل  من  ويبدو  الظاهرة.  عن  دالل��ة  األكثر  الشعبي 
استعمال الفرنسية، أو ألفاظ منها،  ظاهر على ألسنة الناس بشكل الفت، مما 
يعني أن املكان وكذا البلد اختيرا بعناية فائقة لتسويق مقولة الفْرَنَسة التي 

يدعو إليها دعاة التغريب بشكل كبير هذه األيام في البلدان املغاربية جمعاء.
غيرها،  ال  العربية  هي  واح��دة،  املهجنة  واللغة  هنا،  وس��وق  هناك  متجر 
جهدت في أن أجد لغة أخرى حتى من لغات الشعوب املستضعفة من أمثالنا 
تتقاسم الدور، في االستعمال الواحد، مع لغة أخرى فلم أظفر بشيء، كل الناس 
والشعوب يعتزون بلغاتهم الوطنية، وكلٌّ يعتقد في لغته أنها حية ميكن أن 
تساير التطور العلمي، وكل مؤسساتهم الرسمية ترعى ذلك وتدافع عنه، ألن 
الكل يعتقد، نظريا أو عمليا، أن أمر اللغة مرتبط بالهوية والفكر ولذلك نرى جل 
األمم ذات الشأن في عصرنا احلاضر ال تفرط في لغاتها، وال تدنسها بالتهجي 
واالقتراض املُفلس من اللغات األخرى، باستثناء الناطقي بالعربية، فإن أمر 
لغتهم أصبح عند العديد منهم يشكل تخلفا وعدم مسايرة للعصر، لذلك فإن 

استعمال لغة أخرى أو اقتراض ألفاظ منها يعتبر حداثة وتطورا.
املقام وفي غيره من املقامات، إال استحضار قول  لم أجد، في هذا   ولذلك 

حافظ إبراهيم رحمه الله: 

ن حتى لساننا  أيُّ أمن اجتماعي ننادي به ونطالب، ونحن ال نستطيع أن نؤمِّ
املتداولة  الدارجة  وحتى  الفصيحة،  لغتنا  على  حكمنا  وكأننا  التهجي،  من 

بالعقم وعدم مسايرة العصر..؟!
أن يحصل  اعتقادي هو جزء من األمن االجتماعي، بل ال يمكن  اللغوي يف  إن األمن 
أي أمن اجتماعي دون أن يكون هناك أمن لغوي، ذلك األمن الذي يتجلى يف اعتماد اللغة 
الرسمية للبالد واملعربة عن الهوية الحضارية لألمة، وأما اعتماد اللغات األجنبية اقرتاضا 
الوالءات  تعدد  بسبب  االجتماعية،  والحزازات  التجاذبات  إىل  إال  يؤدي  فال  استعماال  أو 

الناتج عن تعدد اللغات، ومع هذا التعدد تفسد قضية الود كلها.
إن اللُّغة –أي لغة- هي عنصر أساسي لهوية الشعوب واألمم، لسبب بسيط، وهو أنها 
البشرية يف تاريخ  أوَّل هويَّة للجماعة  التي صاغتْ  الهويَّة، فاللغة هي  أقدمُ تجليات 
النسيج االجتماعي وأساسَه،  أنها كانت كذلك فإنها كانت تشكل سَدَى  اإلنسان، وبما 
والفكر.  الوجه  غرابة  قبل  اللسان،  هو غريب  لغوية  أي جماعة  الغريب يف  كان  ثم  ومن 
حيث  الحاضر،  العصر  يف  البشرية  املجتمعات  يف  حاضرا  زال  ما  امُلَقوِّم  هذا  أن  وأحسب 
أصبح أو كاد الصراع اللغوي جزءا من الصراع الحضاري، ولو أن ذلك يجري يف صمت؛ ألن 
هوية األمم بلغاتها وفكرها قبل أن يكون بعلمها وإنتاجها، كما أن أمنها االجتماعي يبدأ 

بأمنها اللغوي.

بني األمن االجتماعي
وبني األمن اللغوي

نبقى مع وراثة األرض الدنيوية لنجد أن القرآن 
الكرمي يستعمل للداللة عليها ألفاظًا أخرى، ومن ذلك 
لفظ )السكن( الذي يأتي فعال واسما، فمن ذلك قوله 
تعالى: �َوُقْلَنا ِمْن َبْعِدِه ِلَبِني ِإْسَراِئيَل اْسُكُنوا اأَلْرَض 
َفِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجْئَنا ِبُكْم َلِفيًفا� )اإلسراء: 104(. 
قال الزمخشري رحمه الله: �اسكنوا األرض� التي أراد 

فرعون أن يستفزكم منها.
وقال القرطبي: �وقلنا من بعده لبني إسرائيل� 
أي من بعد إغراقه �اسكنوا األرض� أي أرض الشام 

ومصر.
قوله سبحانه:  من  املراد  أن  إلى  البقاعي  وذهب 
أن  إلى  إش��ارة  األرض،  مطلق  أي  �اسكنوااألرض�، 

فرعون كان يريد محوهم عن األرض.
في  سبحانه  قوله  ف��ي  أيضا  السكن  لفظ  وورد 

ُكُم اأَلْرَض ِمْن َبْعِدِهْم َذِلَك مِلَْن َخاَف  سورة: �َوَلُنْسِكَنننَّ
َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد� )إبراهيم: 14(. قال سيد قطب 
من  األرض  �ولنسكننكم  اآلي��ة:  ه��ذه  في  الله  رحمه 
بعدهم�، ال محاباة وال جزافا، إمنا هي السنة اجلارية 
ذلك  وعيد�،  وخ��اف  مقامي  خاف  ملن  �ذلك  العادلة: 
فلم يتطاول  اإلسكان واالستخالف ملن خاف مقامي، 
وعيد،  وخ��اف  يتجبر.  ول��م  يستكبر  ول��م  يتعال  ول��م 
فحسب حسابه، واتقى أسبابه، فلم يفسد في األرض، 
ولم يظلم  الناس. فهو من ثم يستحق االستخالف، 

ويناله باستحقاق.
َكَفُروا  ��ِذي��َن  النَّ �َوَق���اَل   : الله  ق��ول  وف��ي تفسير 
ِتَنا  ِملنَّ ِفي  َلَتُعوُدننَّ  َأْو  َأْرِضَنا  ِمْن  ُكْم  َلُنْخِرَجننَّ ِلُرُسِلِهْم 
َي� )إبراهيم: 13(،  امِلِ َلُنْهِلَكننَّ الظنَّ ُهْم  ِإَلْيِهْم َربُّ َفَأْوَحى 
قال اإلمام ابن عاشور رحمه الله تعالى: �فال جرم أن 
ويؤيده  مكة،  كفار  هنا  كفروا�  �بالذين  امل��راد  يكون 
قوله بعد ذلك: �ولنسكننكم األرض من بعدهم� فإنه 
ال ُيعرُف أن رسوال من رسل األمم السالفة دخل أرض 
مكذبيه بعد هالكهم وامتلكها، إال النبي محمدا �، 
قال في حجة الوداع: »منزلنا إن شاء الله غدا باخليف 

خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر«. 
وعلى تقدير أن يكون املراد ب�������الذين كفروا� في 
السالفي فاإلظهار  األقوام  املراد من  اآلية نفس  هذه 
بالكفر  اتصافهم  تسجيل  لزيادة  اإلضمار  مقام  في 
هذا  وعلى  بها.  يعرفون  التي  اخلصلة  ص��ار  حتى 
فيكون  الرسل ظاهر اجلمع  من  امل��راد  يكون  التقدير 
إليهم به سنة  هذا التوعد سنة األمم ويكون اإلمياء 

الله مع رسله.
شافيا  تفصيال  مغنية  ج��واد  الشيخ  فصل  وق��د 

كفروا  الذين  �وق��ال  تعالى:  قوله  عند  وق��ف  عندما 
فقال:  ملتنا�  في  لتعودن  أو  أرضنا  من  لنخرجنكم 
واملوعظة  باحلكمة  والعدل  دعوة احلق  األنبياء  دعا 
احلسنة، ولم يكرهوا أحدا على دينهم وعقيدتهم ألن 
دعوتهم تقوم على أساس عدم اإلكراه في الدين، وإن 
واملستغلي،  املعتدين  على  ثورة  طبيعتها  في  كانت 
األنبياء،  على  املضادة  الثورة  هؤالء  أعلن  هنا  ومن 
�فأوحى  الكفر.  إلى  واالرت��داد  النفي  بي  وخيروهم 
من  األرض  ولنسكننكم  الظاملي  لنهلكن  ربهم  إليهم 
بعدهم ذلك ملن خاف مقامي�-أي وجودي وسطوتي- 
�وخاف وعيد�. بعد أن بلغ األمر باملشركي إلى تهديد 
إرادته  جاءت  مثلهم  يشركوا  لم  إذا  بالنفي  األنبياء 
تعالى لتضرب الطواغيت الضربة القاضية، وتورث 
امل��ؤم��ن��ي أرض��ه��م ودي��اره��م وأم��وال��ه��م: �وأورث��ك��م 

أرضهم وديارهم وأموالهم� )األحزاب: 27(.
ويتابع الشيخ جواد قائال:

وجتدر اإلشارة بهذه املناسبة إلى أمرين : 

البغي  أهل  تطاول  ذكر  أن  بعد    إنه  األول: 
مصيرهم  إن  ق��ال:  الضالل  في  ومتاديهم  والفساد، 
الهالك والدمار نتيجة لبغيهم وضاللهم، وأن عاقبة 
املتقي النصر والتمكي في األرض، وهذا هو منهج 
القرآن الكرمي في ذكر املسببات مع أسبابها، والنتائج 
مع مقدماتها، ولهذه الطريقة فوائدها، منها الترغيب 
في احلق وعمل اخلير، والترهيب من الشر والباطل، 
وانتصار  العاقبة  بحسن  اإلنسان  يتفاءل  أن  ومنها 
احلق، حتى ولو أخذ الباطل مأخذه وأن ال يستسلم 
ألهله وإن تطاولوا وصالوا وجالوا ألن الكرة ستكون 
عليهم في النهاية وإن طال األمد. وقد جرى على هذه 
الطريقة الكثير من اخلطباء وأصحاب األقالم، فإنهم 
يذكرون إساءة من أساء، ثم يعقبون عليها واثقي بأن 

الشر ال يجزى به إال فاعله . 

األمر الثاني: إن الله سبحانه يتدخل بإرادته 
لنصرة احملقي على شريطة أن ال يرتدوا عن احلق، 
وال ي��ش��ّك��وا ف��ي��ه، وال ي��س��اوم��وا ع��ل��ي��ه، وال ي��رض��وا 
بأنصاف احللول، ويلتمسوا القليل من حقهم بالكثير 
من باطل أعداء الله وأعدائهم، وقد دلت التجارب على 
اعتدى  من  إال  منها  يستفيد  ال  احللول  أنصاف  أن 
وأفسد في األرض، وإنها أبدا ودائما تأتي في صالح 
املبطلي، ألن أي تنازل عن احلق فهو ربح للغاصب 

املبطل، وخسران للحق وأهله.

الوراثتان )3( آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني

َحياِتي َفاْحَتَسْبُت  َقْوِمي  َوَناَدْيُت 
َع��ِق��ْم��ُت َف��َل��ْم َأْج����َزْع ِل��َق��ْوِل ُع��َداِت��ي
َب��َن��اِت��ي َوَأْدُت  َوَأْك����َف����اًء  ِرَج������ااًل 

َحَصاِت َهْمُت  َفاَتّ لنْفِسي  َرَجْعُت 
َوَلْيَتِني َباِب  الَشّ ِبُعْقٍم ِفي  َرَمْوِني 
َوَل�����ْدُت َومَلَّ����ا َل���ْم َأِج����ْد ِل��َع��َراِئ��ِس��ي
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