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افتتاحية

ال يخفى على عاقل ما تعيشه األمة املسلمة 
من أوضاع مزرية تتمثل أساسا في: 

� حاالت التنازع والتفرق، وتآلب بعضها 
تقاتل  األشقاء  اإلخوة  وتقاتل  بعض،  على 
تعد هناك منطقة  لم  إنه  األعداء، حتى  الفرقاء 
من  والفنت  باحلروب  اشتعاال  أكثر  العالم  في 
أمة  تعد  ولم  العربية،  اإلسالمية  أمتنا  مناطق 
وتفرق  والكروب  واحلروب  بالفقر  منكوبة 

القلوب مثلما هو حاصل في هذه األمة.
التعاون  وضعف  الثقة  فقدان  حاالت   �
العربية  الشعوب  بلدان  بني  اخلير  على 
واإلسالمية فيما بينها من جهة، وبني أبنائها 
داخل كل بلد على حدة من جهة ثانية؛ ألسباب 

لم يعد لها مسوغ العتبارات عديدة:
إحياء  مجديا  يعد  لم  إذ  تاريخية؛   -
خالفات املاضي البعيد التي نفخت فيها بغير 
سياسية  وحتزبات  باطلة،  قبلية  نعرات  حق 

زائغة، وفرق كالمية وفلسفية متعصبة.
- وواقعية؛ إذ لم يعد في صالح األمة وهي 
تستأنف عودتها احلضارية أن تبقى على هذا 
إلى  واالفتراق وال جتنح  التخالف  الوضع من 
لم  كما  والتالقي،  والتآخي  والتحالف  التآلف 
التحالف  أمام موجة  التمزق مقبوال  واقع  يعد 
راِتها، وعلى  الدولي عليها وعلى خيراتها وُمقدَّ

معاداة دينها وأبنائها.
يجمع  ما  قوة  إلى  نظرنا  إذا  وشرعية؛   -
العقيدة  وحدة  من  املسلمة  الشعوب  هذه 
فال  واللغة،  والرسالة  والتاريخ  واحلضارة 
قويا  أمة متتلك مشتركا  اليوم  عالم  في  توجد 
غير  اإلسالمية.  األمة  مثل  والتوحد  للوحدة 
تدابر  من  اليوم  املسلمني  بني  يحصل  ما  أن 
وحتاسد وبغي ليناقض ما ورد في الوحي من 
بالله جل وعال؛  للتوحد واالعتصام  توجيهات 
الاَ  واَ ِميًعا  جاَ ِه  اللَّ ْبِل  ِبحاَ ِصُموا  اْعتاَ }واَ تعالى  قال 
ُكنُتْم  ِإْذ  لاَْيُكْم  عاَ ِه  اللَّ تاَ  ِنْعماَ اْذُكُروا  واَ  ۚ ُقوا  رَّ فاَ تاَ
ِتِه  ِبِنْعماَ ْحُتم  أاَْصباَ فاَ ُقُلوِبُكْم  نْياَ  باَ أاَلَّفاَ  فاَ اًء  أاَْعداَ
اِر  النَّ ناَ  مِّ ٍة  ُحْفراَ ا  فاَ شاَ لاَىۚ  عاَ ُكنُتْم  واَ اًنا  ِإْخواَ
ُكْم  لَّ لاَعاَ اِتِه  آياَ لاَُكْم  ُه  اللَّ  ُ نيِّ ُيباَ ِلكاَ  ذاَ كاَ ا  ْنهاَ مِّ ُكم  ذاَ أاَنقاَ فاَ
التوجيه  ويخالف   ،)103 عمران:  )آل   � ُدوناَ ْهتاَ تاَ
ا  اَ الرباني بالتمسك بعرى األخوة في الدين }ِإنَّ
ُقوا  اتَّ ْيُكْم ۚ واَ واَ نْياَ أاَخاَ أاَْصِلُحوا باَ ٌة فاَ امْلُْؤِمُنوناَ ِإْخواَ

� )احلجرات: 10(. ُموناَ ُكْم ُتْرحاَ لَّ هاَ لاَعاَ اللَّ
ولقد كان لهذا اجلرح العميق أثره اخلطير 

على واقع األمة ومستقبلها وذلك:
اتساع  مخاطر  درء  جهود  تعقيد  في   -

التمزيق والتفريق.
وألم  الصدع،  رأب  مساعي  تعويق  في   -

اجلراح وإصالح ذات البني.

فيكون  إجهاضها،  أو  نهضتها  تأخير   -
حال املسلمني كحال التي نقضت غزلها أنكاثا؛ 
ا ِمن  ْزلاَهاَ ْت غاَ قاَضاَ الَِّتي ناَ ُكوُنوا كاَ الاَ تاَ قال تعالى: }واَ

اًثا� )النحل: 92(. ٍة أاَنكاَ ْعِد ُقوَّ باَ
مصاحلها  عن  بفتنها  األمة  إشغال   -
من  األمم  من  بأمة  أضر  ليس  إذ  احليوية، 
باإلبطال،  أصولها  على  يعود  مبا  انشغالها 

والذهول عن األولويات الكبرى في البناء.
ولعل أهم أولوية يجب على املسلمني اليوم 

احلرص عليها هي:
أوال: توحيد الصفوف ودرء مخاطر التفرق، 
وجمع الكلمة والتعاون على اخلير، والفرح به 
من أي جهة جاء، وبذل غاية اجلهد في تقوية 
التباغض  أسباب  وقطع  والتآخي  األخوة 

والتالحي.
ثانيا: إصالح ذات البني وتقليص مساحات 
اخلالف وتوسيع مساحات الوفاق واالئتالف؛ 
}والصلح خير� )النساء: 128(، وقال رسول الله 
الصالة  درجة  من  بأفضل  أخبركم  »أال   :�
إصالح  قال  بلى..  قالوا  والصدقة؟  والصيام 
احلالقة«  هي  البني  ذات  وفساد  البني.  ذات 

)أخرجه أحمد والترمذي وأبو داوود(.
أفرادا  اإلسالم  بأخالق  التخلق  ثالثا: 
تكونوا  "حتى  ومؤسسات،  وهيئات  وجماعات 
كأنكم شامة في الناس" )املستدرك على الصحيحني(، 
ولن يكون املسلمون كذلك إال يوم تشيع بينهم 
والفضل،  والعدل  والرحمة،  املودة  أخالق 
والبالء،  األذى  على  والصبر  والعطاء،  والبذل 
في  املسلمة  األمة  فأبناء  والتغافل،  والتغافر 
والتعاون  بينهم  ما  في  التراحم  إلى  حاجة 
وإلى  والتناصر،  والتناصح  والعدل،  والتكافل 
أن ترفع عنهم مظالم إخوانهم، وبغيهم عليهم، 
وحقوقهم،  كرامتهم  إخوانهم  يراعي  أن  وإلى 
 � قال  لم ينصفك أخوك.  إذا  ذا ينصفك  فمن 
يا  رجل:  فقال  مظلوًما،  أو  ظاملًا  أخاك  »انصر 
رسول الله، أنصره إذا كان مظلوًما، أفرأيت إذا 
كان ظاملًا كيف أنصره؟ قال: حتجزه أو متنعه 
رقم:  البخاري،  )أخرجه  نصره«  ذلك  فإن  الظلم  من 
6952(، وقال �: »املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، 
ن كان في حاجة أخيه، كان الله  وال يسلمه، وماَ
ج عن مسلم كربًة، فرج الله  ن فرَّ في حاجته، وماَ
ستر  ن  وماَ القيامة،  يوم  كربات  ِمن  كربًة  عنه 

مسلًما، ستره الله يوم القيامة« )رواه الشيخان(.
املسلمني،  عن  التفرق  بالء  ارفع  فاللهم 
وأصلح ذات بينهم، وألف بني قلوبهم، واجمع 
كلمتهم على احلق املبني، ووحد صفوفهم لنشر 

الدين ورفع راية املسلمني.
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اتباع  آث��ار  من  أن  متقدمة؛  حلقة  في  سبق 
الهدى في القرآن الكرمي: ضمان األمن من أهوال 
القيامة بزوال اخلوف مما هو آت، وعدم احلزن 
على ما فات، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: �ُقْلَنا 
ي ُهًدى َفَمْن  ُكْم ِمنِّ ا َيْأِتَينَّ اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميًعا َفِإمَّ
َيْحَزُنوَن�  ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخ��ْوٌف  َفَل  ُه��َداَي  َتِبَع 
تعالى  الله  بعون  ونواصل   ،)39-38 )البقرة: 
  الله  اتباع هدى  إليه  ما يفضي  استخلص 
من آثار جليلة علها تكون لنا عونا ودافعا إلى 
أمنلة،  قيد  عنه  احليد  وع��دم  الهدى  ه��ذا  اتباع 
به  ال��ل��ه عليه، وم��ا وع��د  رت��ب��ه  حتى نظفر مب��ا 

املتبعني ُهداه، ومن ذلك: 
الهتداء بلزوم محجة احلق في الدنيا وعدم 
الشقاء والعقاب في اآلخ��رة، وهو ما يدل عليه 
َبْعُضُكْم  َجِميًعا  ِمْنَها  اْهِبَطا  �َقاَل  تعالى:  قوله 
َبَع  اتَّ َفَمِن  ُهًدى  ي  ِمنِّ ُكْم  َيْأِتَينَّ ا  َفِإمَّ َعُدوٌّ  ِلَبْعٍض 

ُهَداَي َفَل َيِضلُّ َوَل َيْشَقى�  )طه: 123(.
فاتبع  القرآن  ق��رأ  من   :� عباس  اب��ن  عن 
الدنيا ووقاه  الله من الضللة في  فيه هداه  ما 
الله يوم القيامة احلساب، قال: فذلك قوله: �فمن 

اتبع هداي فل يضل ول يشقى�. 
الله تعالى تابع  ق��ال: أج��ار  أن��ه   � وعنه 
القرآن من أن يضّل في الدنيا ويشقى في اآلخرة. 
�َفَمِن  القشيري في بيان قوله تعالى:  وقال 
َبَع ُهَداَي...�  وتَرَك هواه، ولم يعمل بوسوسة  اتَّ

العدوِّ فله ُكلُّ خير، ول يلحقه َضْير�.
ِمّني  َيْأِتَيّنُكْم  �فإّما  وقوله:  الطبري:  وقال 
آدم وحّواء وإبليس  يا  يأتكم  فإن  ُهًدى� يقول: 
أختاره  وم��ا  لسبيلي،  بيان  ي��ق��ول:  ه��دى،  مني 
فمن  يقول:  ُه��َداَي�  اّتَبَع  �َفَمِن  دين  من  خللقي 
اتبع بياني ذلك وعمل به، ولم يزغ منه َفل َيِضّل 
يزول عن َمحجة احلق، ولكنه يرشد  يقول: فل 
في الدنيا ويهتدي َول َيْشَقى في اَلخرة بعقاب 

الله، ألن الله يدخله اجلنة، وينجيه من عذابه.
وقد أضاف الله تعالى )الهدى( إليه  إسناد 
مصدرية فقال: �ِمّني ُهًدى�،  وأضافه إليه إضافة 
نسبة فقال: ُهَداَي، تقريرا منه لينبوع الهدى في 
هذه األرض وأنه مشكاته الوحيدة التي يستمد 
اتبع  فمن  اتباعه،  يجب  ال��ذي  ه��و  وأن��ه  منها، 
الهدى الوارد من الله على لسان رسله سلم من 
أن يعتريه شيء من ضلل، أي فل يعتريه ضلل 
في الدنيا، بخلف من اتبع ما فيه هدى بتأويل 
استفاد  وإن  ف��إن��ه  شخصي،  ذوق  وع��ن  بعيد 
هدى في بعض األحوال ل يسلم من الوقوع في 
الضلل في أح��وال أخ��رى. وه��ذا ح��ال متبعي 
الوضعية،  الشرائع  وهي  اإللهية  غير  الشرائع 
تطلب  في  جهودهم  أفرغوا  وإن  واضعيها  فإن 
احلق ل يسلمون من الوقوع في ضللت بسبب 

بعادات  انفعال  أو  أدل���ة،  ت��ع��ارض  أو  غ��ف��لت، 
مستقرة، أو مصانعة لرؤساء أو أمم رأوا أن من 
املصلحة طلب مرضاتهم. وحالهم بخلف حال 
الغيوب  علم  من  الوحي  يتلقون  الذين  الرسل 
الذي ل يضل ول ينسى. وأيدهم الله، وعصمهم 
تكوينا  وك��ون��ه��م  األه����واء،  أه��ل  مصانعة  م��ن 
م��راده  م��ن  علمه  ف��ي  سبق  مل��ا  خاصا مناسبا 
ول  ال���أواء،  حتمل  على  قلوبهم  وثبت  منهم، 
يخافون في الله لومة لئم. وإن الذي ينظر في 
القوانني الوضعية نظرة حكيم يجدها مشتملة 

على مراعاة أوهام وعادات. 
وإن ال��ن��اظ��ر ف��ي أح����وال األم���ة ي���رى أنها 
وطريقا  منهاجا  الله  ه��دى  غير  ه��دًى  ات��خ��دت 
تسير عليه، وهامت على وجهها تبتغي الهتداء 
في غير هدى الله، وتنشد الفلح والنجاح  من 
وارتكست  انتكست  إذا  حتى  الله،  وح��ي  غير 
اخل��روج  تتلمس  راح��ت  ال��وي��لت؛  بها  وحلت 
والفكاك  التعاسة،  من  واخل��لص  الشقاء،  من 
التخبط ومن الضلل في حلول مستوردة،  من 
وقوانني وضعية لشية فيها لشرع الله، فزادت 

انتكاسا وارتكاسا وشقاء واضمحلل وترديا.
وإن ترّسم األمة للهدى الرباني؛ هو الطريق 
الوحيد لسعادتها احلقيقية، ولفلحها املنشود، 
تعالى؛  الله  هدى  أفرادها  يترّسم  أمة  من  فما 
فيهم،  أطنابها  قد ضربت  السعادة  وج��دوا  إل 
وكثر  ال��رخ��اء  وعمهم  عليهم،  ظللها  وأرخ���ت 
الله  به  أخبر  كما  بالعكس  النماء...والعكس 
تعالى في قوله: �َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه 
َقاَل  َأْعَمى  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَنْحُشُرُه  َضْنًكا  َمِعيَشًة 
َقاَل  َبِصيًرا   ُكْنُت  َوَق��ْد  َأْعَمى  َحَشْرَتِني  ِل��َم  َربِّ 
َكَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتْنَسى� 

)طه: 124 - 126(.
ومعناه متى تنكبوا هدى الله فانحرفوا عن 
صراط الله املستقيم، واعوّجوا عن هدي الدين 
القومي، وانتهكوا حدود الله وغشوا محارم الله، 
ونسوا اآليات البينات، والعظات البليغات التي 
ورموها  إذا نسوها  األم���ة...  بها    الله  وع��ظ 
خبط  يخبط  املجتمع  وأص��ب��ح  ظهورهم  وراء 
عند  ومعاملته،  وسلوكه  تصرفاته  في  عشواء 
املجتمع  ذل��ك  على  امل��ش��اك��ل  أب���واب  تفتح  ذاك 
وت��ت��ق��اذف��ه ال��ب��لي��ا ت��ت��رى م��ن ك��ل ج��ه��ة؛ فيذوق 
العيش،  عليه  وينغص  ومرارتها،  احلياة  نكد 
بسوط  وي��ض��رب  وال��ض��ن��ك...  الشقاء  ويصيبه 
احلياة  وتصبح  فيه،  ولرح��م��ة  شفقة  ل  ع��ذاب 
ال��ت��ي م��ن امل��ف��روض أن ت��ك��ون ح��ي��اة ال��س��ع��ادة 
باتباع  والهناء  وال��دع��ة  وال��راح��ة  والطمأنينة 
ل  وشقاء  يطاق  ل  جحيم  حياة  تصبح  الهدى، 

يقاوم باتباع الهوى. 

والسلمة من عذاب الله وسخطه في الدارين 
وهو  واتباعه:  بالهدى  بالتصديق  إل  يكون  ل 
ملوسى  أْم��را  تعالى  قوله  في  ما جن��ده صريحا 
َفُقوَل  �َفْأِتَياُه  لفرعون:   ذهابهما  عند  وه��ارون 
َوَل  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َمَعَنا  َفَأْرِسْل  ��َك  َربِّ َرُس��وَل  ا  ِإنَّ
َلُم َعَلى َمِن  َك َوالسَّ ْبُهْم َقْد ِجْئَناَك ِبآَيٍة ِمْن َربِّ ُتَعذِّ
َعَلى  اْلَعَذاَب  َأنَّ  ِإَلْيَنا  ُأوِحَي  َقْد  ا  ِإنَّ اْلُهَدى  َبَع  اتَّ

َب َوَتَولَّى� )طه: 47 - 48(. َمْن َكذَّ
�على  والرحمة  السلمة  يعني  �والسلم� 
و�على�  �ال��ه��دى�،  و  احل��ق  طريق  اتبع�  م��ن 
مبعنى اللم وتقديره السلمة ملن اتبع. واملعنى 

أن من اتبع طريق الهدى سلم من عذاب الله.
فاآلية الكرمية تضمنت وعدا من الله تعالى 
ال���ه���دى؛ مم��ن ط��ل��ب احل���ق ورغ����ب في  ملتبعي 
ورسله  وكتبه  وملئكته  بالله  وآم��ن  اإلس���لم، 
التي  البينات  واليوم اآلخر...، واهتدى باآليات 
تهدي إلى احلق، وترشد إلى الصراط املستقيم، 
ك بالشرع املبني، وسلَّم مبا جاء به كل نبي،  سِّ وُتَ
واقتفى كل أثر ُيْبلغ املراد، وسلك كل طريق ُيِنيل 
والضلل،  الغواية  طريق  عن  وابتعد  البغية... 
ونأى عن سبيل اجلحود والنكران، وتخلى عن 

الله،  شرع  على  يتكبر  فلم  والستبداد،  العناد 
ولم يتجبر على خلق الله، ولم يتبختر في ملك 

الله.... 
الهدى،  اتبع  فهو ممن  ه��ذا حاله  ك��ان  فمن 
ومن اتبع الهدى حصلت له السلمة في الدنيا 
��ل ل��ه األم��ن واألم���ان، واألن��س  واآلخ���رة، وحت��صَّ
أكنافها،  ال��س��ع��ادة  ل��ه  وب��س��ط��ت  والط��م��ئ��ن��ان، 
ورفرفت عليه بأجنحتها، فل يكدر صفو هنائه 

كدر، ول يعتِرض سبيله خطر.
ومفهوم املخالفة في اآلية الكرمية أن من لم 
يتبع الهدى، ل سلم له، ول أمن ول آمان؛ حياته 
كلها مخاوف، ومفاوزه كلها مهالك، وطريقه كلها 
مزالق، يبقى يتخبط فيها حتى َتِزلُّ به فيتردى 
في قرارات ل نهاية لها من العذاب األليم، وهو 
ما ُتختم به اآلية في أقوى عبارة وأبلغ إشارة؛ 
ا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَنا َأنَّ  وذلك قوله الله سبحانه: �ِإنَّ
فمن   ،)48 )طه:  َوَتَولَّى�  َب  َك��ذَّ َمْن  َعَلى  اْلَعَذاَب 
الله واتخذها هزؤا، وأعرض عنها  بآيات  كذب 
ولم يتبعها فله العقاب الشديد، والعذاب األليم 

في الدنيا واآلخرة.
وبالله التوفيق

لقد وردت آيات العديدة في القرآن الكرمي 
في األخوة، ومنها: 

�إمن�����ا امل���ؤم���ن���ون إخ���وة  ت���ع���ال���ى:  ق����ال   -  1
ال���ل���ه لعلكم  ف��أص��ل��ح��وا ب���ن أخ���وي���ك���م وات����ق����وا 

ترحمون� )احلجرات: 10(. 
وفي تفسير هذه اآلية يقول القرطبي )ت 
الدين  في  "أي  إخوة�  املؤمنون  �إمنا  671ه�(: 
واحل���رم���ة ال ف��ي ال��ن��س��ب". ول��ه��ذا ق��ي��ل "أخ���وة 
الدين أثبت من أخوة النسب" )ج� 16ص 212(.

الله  بحبل  �واع��ت��ص��م��وا  ت��ع��ال��ى:  ق��ال   -  2
عليكم  الله  نعمة  واذك���روا  تفرقوا  وال  جميعًا 
فأصبحتم  قلوبكم  ب��ن  ف��أل��ف  أع���داء  كنتم  إذ 

بنعمته أخوانا� )آل عمران : 103(
3 - قال تعالى: �يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا 
كثيرُا من الظن إن بعض الظن إثم وال جتسسوا 
واليغتب بعضكم بعضًا أيحب أح�دك�م أن يأكل 
الله  إن  الله  واتقوا  فكرهتموه  ميتًا  أخيه  ل�حم 

تواب رحيم� )احلجرات: 12(. 
ال��ل��ه سبحانه وت��ع��ال��ى رس��ول��ه  وق���د أوص���ى 

بالرحمة والعفو مع من حوله. 
من  رح��م��ة  �ف��ب��م��ا  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ف��ي   -  4

ال��ل��ه ل��ن��ت ل��ه��م ول���و ك��ن��ت ف��ظ��ا غليظ ال��ق��ل��ب ال 
ل�ه�م  واستغ�فر  عن�هم  ف�اع�ف  حولك  من  نفضوا 
ف���إذا ع��زم��ت فتوك�ل ع�ل�ى  وش��اوره��م ف��ي األم���ر 
الله إن الله يحب املتوكلن� )آل عمران: 155(. 

إن  ق��ال تعالى : �  أخ��ي��ه  وامل��ؤم��ن يعفو ع��ن 
تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله 

كانعفوًا قديرًا � سورة النساء : 149. 
بالعرف  وأم���ر  ال��ع��ف��و  خ��ذ   � تعالى :  وق���ال 

وأعرض عن اجلاهلن � سورة األعراف : 199. 
 ۖ ْثُلَها  مِّ َئٌة  َسيِّ َئٍة  َسيِّ َوَج��َزاُء   � تعالى :  وقال 
ُه اَل ُيِحبُّ  ِإنَّ  ۖ ِه  اللَّ َفَأْجُرُه َعَلى  َوَأْصَلَح  َفَمْن َعَفا 

َن � )الشورى: 40(.  امِلِ الظَّ
والعافن  الغيظ  �والكاظمن  تعالى:  وق��ال 
عمران  )آل  احملسنن�  يحب  وال��ل��ه  ال��ن��اس  ع��ن 

 .)134
وامل��ؤم��ن ي��رح��م أخ���اه ق��ال تعالى: �ث��م كان 
م��ن ال��ذي��ن آم��ن��وا وت���واص���وا ب��ال��ص��ب��ر وت��واص��وا 

باملرحمة�  )البلد: 17(. 
وم���ن أخ���اق األخ���وة 
اإلس��ام��ي��ة اإلي��ث��ار ق��ال 
ت��ع��ال��ى: �وي���ؤث���رون على 
أن��ف��س��ه��م ول�����و ك�����ان ب��ه��م 
خ�����ص�����اص�����ة وم���������ن ي�����وق 
ش���ح ن��ف��س��ه ف��أول��ي��ك هم 
امل���ف���ل���ح���ون� )احل����ش����ر : 

 .)90
وي��س��ت��ن��ت��ج م���ن ه��ذه 

اآليات الكرمية:
1 - تأكيد القرآن الكرمي على مبدأ األخوة 
اإلس���ام���ي���ة مب��ع��ن��اه��ا ال��ش��ام��ل ح��ي��ث األخ����وة 
الدين  في  أخ��وة  ولكن  النسب  في  فقط  ليست 
واحلرمة،   واإلسام بذلك يضع حتديدًا واسعًا 
ملفهوم األخوة أخذت عنه النظريات احلديثة 

حتت مسمى "العاقات اإلنسانية ". 

اإلس��ام��ي��ة  ب���األخ���وة  ال��ت��ح��ل��ي  ف��ائ��دة   -  2
األف���راد حول  التفاف  إل��ى  ت��ؤدي  أنها  من حيث 

إلى  االن���زالق  م��ن  تعصمهم  كما  بعض  بعضهم 
رذي��ل��ة ال��ظ��ل��م ح��ي��ث ي��س��يء ال��ب��ع��ض اس��ت��غ��ال 
على  التسلط  ف��ي  ال��ث��راء  أو  النفوذ  أو  السلطة 

اآلخرين.
في  اإلسامية  باألخوة  التمثل  فائدة   -  3
ينتمي  ال��ذي  وللمجتمع  للفرد  ال��ق��وة  حتقيق 

إليه.
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من آثار اتباع الهدى يف القرآن الكريم )تابع(

األخوة  في  القرآن  الكرمي

د. خالد العمراني
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لالحتفال بالعيد في اإلسالم ِحكم تشريعية 
الفرد من  إلى حترير  كثيرة، تهدف في جوهرها 
األفكار الفاسدة والسلوكات املنحرفة التي تعود 
بالضرر عليه وعلى محيطه، وهو أيضا مناسبة 
والتخلص  واالنشراح،  الفرح  لذة  املسلم  لتذوق 
من النصب وجتديد القوة والنشاط؛ وسأقف في 
هذا املقال على بعض الدالالت التربوية املستفادة 
من تشريع االحتفال بالعيد في اإلسالم، ومنها:  

1 - االعتراف بالنعمة وشكر املنعم:
إن من بني أهداف الشعائر اإلسالمية تربية 
مكامن  على  ليقف  الــذاتــيــة؛  املراقبة  على  الــفــرد 
فينميها  القوة  مكامن  وعلى  فيقويها،  الضعف 
بعد  تأتي  الدينية  املناسبات  فهذه  ويرسخها، 
أداء املسلم ألركان اإلسالم املتينة، فيحتفل بعيد 
اجلماعة،  في  الصالة  من  أسبوع  بعد  املؤمنني 
وبــعــيــد )يــــوم اجلــمــعــة( الــفــطــر بــعــد أداء ركــن 
احلج،  ركــن  أداء  بعد  األضحى  وبعيد  الصيام، 
الفرح  بإدخال  واحملتاجني  الفقراء  مع  ويحتفل 
سنة  بعد  الــزكــاة  لهم  يــدفــع  حــني  نفوسهم  ــى  إل
بنعم  اعتراف  ذلك  كل  وفي  والكسب،  العمل  من 
اخلالق التي ال تعد وال حتصى، وإعالن سلوكي 
داخــل  املسلم  يعيشه  الــذي  النفسي  لالطمئنان 
املنظومة التشريعية اإلسالمية القائمة على أداء 
وابتهاج  ســرور  يعقبه  واقتناع،  برضا  الواجب 
بنيل األجر والثواب، وهذا أفضل من اللعب الذي 
كان في اجلاهلية في يومي "النيروز" و"املهرجان" 
النحرافهما عن شرع الله، قال تعالى: �قل بفضل 
مما  خير  هــو  فليفرحوا  فبذلك  وبرحمته  الــلــه 
يجمعون� )يونس: 58(. يفرحون بهداية الله لهم 

أن وفقهم للعمل بشريعته. 
فالشعائر اإلسالمية تؤدى بعزمية وحماس، 
املسلم  فيذهب  وبإرادة حرة مستسلمة خلالقها، 
ملصاله يوم العيد ولسانه رطب بذكر الله مكبرا 
الــعــدة  �ولتكملوا  تــعــالــى:  قـــال  مبتهال،  مهلال 
تشكرون�  ولعلكم  هداكم  ما  على  الله  ولتكبروا 
)البقرة: 185(.  فالتكبير يفهم منه املسلم أن الله 
في  هو  املتكبر  اإلنسان  وأن  كل شــيء،  من  أكبر 
حقيقة األمر صغير ال يساوي هو وما يتكبر به 
أي  الله  ملكوت  أو سلطة في  أو جــاه،  مــال،  من 
ألسن  به  تنطق  اعتراف جماعي  فالتكبير  شيء، 
املسلمني شكرا لله الذي وفقهم للصيام والقيام، 

وأبعدهم عن الذنوب واآلثام. 
العيد  يــوم  جماعة  املسلمني  خــروج  فــي  إن 
رسالة  فــرحــني،  مبتهجني  هيئتهم   أحــســن  فــي 
العبادة  أن  مفادها  الــديــن  هــذا  على  حــاقــد  لكل 
به  يؤمر  ثقيل  تكليف  مجرد  ليست  اإلســالم  في 
املــســلــم قــســرا، بــل هــي غـــذاء روحـــي يستوجب 
كان  لذلك  وقالبا؛  قلبا  تعالى  لله  الشكر  إظهار 
اليوم  هذا  في  الثياب  أجمل  يلبس  الرسولملسو هيلع هللا ىلص� 
فعن جابر � قال: "كان للنبي � جبة يلبسها 
خزمية(.  ابــن  )صحيح  اجلمعة"  ويــوم  للعيدين 
وكان �، يغتسل يوم اجلمعة، ويوم الفطر، ويوم 
النحر، ويوم عرفة؛ فهذا االهتمام باملظهر في كل 
على  يدل  املسلمون  فيها  يجتمع  دينية  مناسبة 
واملعنوية،  املادية  األوســاخ  يحارب  اإلســالم  أن 
فال يقبل القلوب املريضة باحلقد والكراهة..، وال 
الدنيئة  باألفكار  املنشغلة  البليدة  العقول  يقبل 

واملنحطة. 

2 - تنمية قيم التعايش والتواصل:
إلــــى ما  إن االحـــتـــفـــال بــالــعــيــد بـــاإلضـــافـــة 
فــيــه مــن الــشــكــر واالمــتــنــان مبــا أنــعــم الــلــه على 
تعبير  أيــضــا  فهو  اإلميـــان،  نعمة  مــن  املسلمني 
جماعي من املسلمني بثباتهم على قيم التعايش 
محاربة  على  التربية  والــتــزامــهــم  والــتــســامــح، 
جماعة،  الله  يعبدون  فهم  واالضــطــراب،  العنف 
سكينة  فــي  بعضا  بعضهم  ويهنئ  يتصافحون 
ومــــودة ورحــمــة؛ ألن ديــنــهــم يــحــث عــلــى اجلمع 
عكس  واالخــتــالف  الكراهية  وينبذ  ــتــالف،  واالئ
واالستقرار،  السلم  أعــداء  العنصريون  يروج  ما 
خير  والــلــه  الله  وميكر  �وميــكــرون  تعالى:  قــال 

املاكرين� )األنفال: 30(.
الــعــيــد؛  لـــصـــالة  املـــســـلـــمـــني  ـــمـــاع  اجـــت إن 
تعالى:  قــال  والتعايش،  للتعارف  عملي  تطبيق 
�وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا� )احلجرات: 
في  اإلســالم  به  اهتم  اإلنساني  املبدأ  فهذا   .)13
كل شعائره املتكررة، ففي العيد يلتقي املسلمون، 
مجتمعهم  شــــؤون  تــدبــيــر  حـــول  ويـــتـــشـــاورون 
بعض  والزالــت  على حتقيقها.  للتعاون  الصغير 
املجتمعات اإلسالمية تتخذ هذه املناسبة فرصة 
ملناقشة أمور الزراعة، والسقي، والرعي، وتعبيد 
الطرق، وغيرها من املصالح املشتركة؛ فعن جابر 
� قال: "شهدت مع رسول الله � الصالة يوم 
بتقوى  فأمر  بــالل،  على  متوكئا  قــام  ثم  العيد... 
وذكرهم،  الناس  ووعــظ  طاعته،  على  وحث  الله، 
ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن..." 

)صحيح مسلم(.
األمــة  قضايا  لبيان  وسيلة  العيد  فخطبة 
والـــتـــواصـــي بـــهـــا، وتــوضــيــح أهــــم مــشــاكــلــهــا، 
عن  والــبــحــث  استفحالها،  أســبــاب  وتشخيص 
عوامل التخفيف من حدتها تطبيقا لقوله تعالى: 
 .)2 ــدة:  ــائ )امل والتقوى�  البر  على  �وتعاونوا 
والشك أن هذا القصد خير من لعب أهل اجلاهلية. 

3 - توطني النفس على اجلود واإلنفاق:
على  بــاإلنــفــاق  للعيد  يستعدون  املسلمون 
جديدة  بثياب  البهجة  عليهم  فيدخلون  عيالهم، 
يلبسونها في هذا اليوم تعبيرا منهم عن سرورهم 
بإمتام عبادة الصيام، فيتربى املسلم على البذل 
السعادة  حتقيق  في  اجلميع  ويشارك  والعطاء، 
قال  لذاك  املتاحة؛  إمكاناته  حسب  كل  اجلماعية 
وعيد  الفطر  عيد  منهما  بخير  الله  »أبدلكم   :�
حياة  في  كثيرة  مظاهره  اخلير  هــذا  األضــحــى« 
على  وتوطينها  النفس  تهذيب  أهمها  املسلم، 

الكرم واجلود.
ومـــن أجـــل تــرســيــخ هـــذه الــصــفــة فــي سلوك 
في  تــؤدى  الفطر  زكــاة  الله  شــرع  فعليا؛  املؤمن 
لسنه  اعتبار  دون  مسلم  كل  عن  العيد  يــوم  أول 
ملساعدة احملتاجني، وإدخال البهجة إلى قلوبهم، 
عن  الــزكــاة  فـــأداء  العيد؛  بفرحة  اجلميع  فينعم 
غيره،  مساعدة  بأهمية  يشعره  والعاجز  الصبي 
اإلســالم  ألن  صــغــره؛  منذ  اإلنــفــاق  على  ويتربى 
يسعى إلسعاد اجلميع دنيويا وأخرويا، وقد بني 
احلديث هذه الغاية فقال �: »أغنوهم عن طواف 
هذا اليوم« )السنن الكبرى، البيهقي(. فتكرار هذا 
على  املؤمن جتبل  نفس  يجعل  كل سنة  السلوك 

السخاء والكرم.

في  يكون  أن  يجب  املطلوب  العطاء  أن  بيد 
فيتحول  الــفــجــور،  ألهـــل  يــذهــب  ال  حــتــى  محله 
املعاصي؛  على  مشجع  مصدر  إلــى  املــؤمــن  مــال 
يصرف  فال  إنفاقه  في  يحتاط  أن  يجب  فاملسلم 
ماله في شراء امللبس الفاضح الذي يساعد على 
ماله  عــن  محاسب  فهو  الفاحشة،  ونشر  املنكر 
يوم  عبد  قدما  ــزول  ت »ال  لقولهملسو هيلع هللا ىلص�:  أنفقه  فيما 
اكتسبه  أين  من  ماله  عن  يسأل...  حتى  القيامة 
اآلبــاء  معظم  إن  الترمذي(.  )ســنن  أنفقه..«  وفيم 
واألمهات ال يأبهون لنوع اللباس الذي يشترونه 
أوالدهــم  لرغبات  ويخضعون  املناسبة،  هذه  في 
فيضيع عليهم املال، ويضيع عليهم أجر اإلنفاق، 
والعري،  التبرج  على  التشجيع  في  ويساهمون 
ونشر مظاهر الرذيلة والفساد بقصد وبدونه، كما 
يجب على املسلم أن ينتبه إلى بعض األشخاص 
قادرون  دائمة وهم  التسول حرفة  اتخذوا  الذين 
وسيلة  املسلم  مال  فيكون  والكسب،  العمل  على 
كرامة  وقــتــل  ــكــال  لتفشي ظــاهــرة اخلــمــول واالت

اإلنسان. 

4 - الشعور باالنتماء إلى أمة واحدة:
إحياء  على  اإلسالمية  األمــة  تتفق  العيد  في 
هذه الشعيرة في مختلف بقعها، وفي ذلك تربية 
أمة واحــدة مهما  إلى  االنتماء  للمسلم على حب 
اختلف لونه ولسانه، فيشارك أبناء أمته بهجتهم 
وفرحتهم، ويقاسمهم حزنهم وهمهم، لذلك خاطب 
النبيملسو هيلع هللا ىلص� في احلديث األمة بصيغة اجلمع فقال 
�: »إن الله قد أبدلكم بهما خيرا« فهذا الفضل 
حاصل لكل األمــة وهــذا هو األصــل في اإلســالم، 
توادهم وتراحمهم  في  املؤمنني  »مثل   :� لقوله 
عضو  منه  اشتكى  إذا  اجلسد؛  مثل  وتعاطفهم 
تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى« )صحيح 
مسلم(. فهذه الشعيرة مناسبة لتربية أوالدنا على 
الوحدة، وإرشادهم إلى مواطن االتفاق لعل الله 

ــام  ــي ــق ــل يـــوفـــقـــهـــم ل
بـــتـــوحـــيـــد األمـــــة 
اإلســـالمـــيـــة حتــت 

راية الوحي. 
ينبغي  فاملسلم 
أن يقف مع أسرته 
الصغيرة والكبيرة 
املناسبة  هـــذه  فــي 
عــــــلــــــى مــــشــــاكــــل 
األمــــة اإلســالمــيــة، 
انتباههم  ويــلــفــت 
التي  املــآســي  إلـــى 
يـــعـــيـــشـــهـــا أبـــنـــاء 
جلدتنا من تشريد، 
واستحياء  وقــتــل، 
لـــــــلـــــــعـــــــرض، فـــي 
فلسطني، وسورية، 
والـــــــــعـــــــــراق، كــي 
على  الــلــه  يشكروا 
التي  األمــــن  نــعــمــة 
مـــنـــحـــهـــم إيــــاهــــا، 
ويـــــســـــعـــــوا إلـــــى 
إخوانهم  مساعدة 
املــســلــمــني بــكــل ما 

بقضيتهم  الــتــعــريــف  ذلـــك  فــي  مبــا  يستطيعون 
واملومنات  �واملومنون  تعالى:  قال  لهم،  والدعاء 
71(. قــال  بــعــضــهــم أولـــيـــاء بــعــض� )الـــتـــوبـــة: 
الــشــوكــانــي: أي قــلــوبــهــم مــتــحــدة فــي الـــتـــوادد، 
والتحابب، والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر 

الدين، وضمهم من اإلميان بالله. 
أقاربنا  مع  بيوتنا  في  بالعيد  نحتفل  نحن 
التشتت  يعيشون  املسلمني  مــن  واملــضــطــهــدون 
أكبادنا  فلذات  مع  نحتل  نحن  االستقرار،  وعــدم 
قبل  من  يختطفون  املضطهدين  املسلمني  وأوالد 
وهم  وأعضاؤهم  أعراضهم  فتباع  البشر،  جتار 
اليزالون في بداية طفولتهم، وما ذلك إال لكوننا 
حبنا  من  أكثر  الدنيا  نحب  السيل،  كغثاء  غثاء 
املسلمني  أراضـــي  فتحولت  وكــرامــتــنــا،  لديننا 
نتيجة ذلك إلى ثكنات عسكرية يعيث فيها جنود 

الباطل فسادا. 
وقفة  الشعيرة  هــذه  مع  نقف  أن  يجب  لهذا 
تأمل ومراجعة، وال نفرغها من محتواها الديني 
يعقل  فال  والــراحــة،  للعطلة  يوما  فقط  وجنعلها 
أن يأمرنا النبي � باخلروج إلى املصلى ذكورا 
وإناثا، صغارا وكبارا دون قصد تشريعي رباني، 
فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: »أمرنا -تعني 
الــعــواتــق،  الــعــيــديــن،  فــي  نــخــرج  أن   -� النبي 
وذوات اخلدور، وأمر احليض أن يعتزلن مصلى 
املسلمني« )صحيح مسلم(. فاملبتغى وال شك في 
إلى  باالنتماء  التشبث  على  املسلمني  تربية  ذلك 

أمة إسالمية موحدة وقوية.
-----------------

 1 - عون املعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف آبادي، 
دار الكتب العلمية، ط2، 1415 هـ، ج3، ص342.

2 - فتح القدير، الشوكاني، دار ابن كثير - دمشق، بيروت. 
ط1،  1414هـ ، ج2 ، ص 434.

عون املعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف آبادي، دار 
الكتب العلمية، ط2، 1415 هـ، ج3، ص342.

3 - فتح القدير، الشوكاني، دار ابن كثير - دمشق، بيروت. 
ط1،  1414هـ ، ج2 ، ص 434.
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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

العيد  في  اإلسالم:  قراءة  في  األبعاد  التربوية
عن أنس � قال: قدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال:" ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما 

في الجاهلية، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم األضحى، ويوم الفطر«

)رواه أبو داود، وأحمد، والحاكم، وصححه األلباني(.
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جوانب  عن  سابق  ع��دد  في  احلديث  تقدم 
الفريدة،   � عمير  بن  مصعب  شخصية  من 
العظيم  العمالق  ه��ذا  عن  احلديث  ويتواصل 
من عمالقة اإلسالم، وذلك من خالل نقط عديدة 

نبدأ باآلتي:
� السفارة الدعوية والنجاح املبهر:

السفير  لقب   � استحق سيدنا مصعب 
العظيمة  املهمة  لهذه  نظرا  اإلس��الم  في  األول 
وتلكم هي  ش��دي��د،  وق��ت  ف��ي  بها  تكلف  ال��ت��ي 
مهمة االنتقال من مكة املكرمة شرفها الله إلى 
الفنت  من  الله  حفظها  املنورة  املدينة  )يثرب( 
مع من أسلم من األوس واخلزرج ليعلمهم دين 
املدينة  ليمهد   � النبي  بتكليف من  اإلس��الم، 
لتكون دار اإلسالم، وموطن الدعوة، فكان بذلك 
في طليعة املهاجرين للمدينة، يقول البراء بن 
بن  مصعب  علينا  ق��دم  م��ن  "أول   :� ع���ازب 
أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن  عمير، وابن 

ياسر، وبالل رضي الله عنهم". 
وق���د ك���ان ال��ت��ح��اق��ه ب��امل��دي��ن��ة ب��ع��د بيعة 
قال  سيرته:  في  هشام  ابن  ي��روي  كما  العقبة 
ال��ق��وم، بعث  فلما انصرف عنه  إس��ح��اق:  اب��ن 
رسول الله � معهم مصعب بن عمير، وأمره 
أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم اإلسالم، ويفقههم 
في الدين، فكان يسمى املقرئ باملدينة: مصعب 
الزاي  بفتح  منزل  السهيلي:  قال  منًزله  وك��ان 
وكذلك كل ما وقع في هذا الباب من منزل فالن 
على فالن فهو بالفتح ألنه أراد املصدر ولم يرد 

املكان على أسعد بن زرارة أبي أمامة.
بن عمر  ابن إسحاق: فحدثني عاصم  قال 
بن قتادة: "أنه كان يصلي بهم، وذلك أن األوس 
وهذا  يؤمه بعض"  أن  بعضهم  كره  واخل��زرج 
يعلم  الداعية،  ومهام  وظيفة  لنا  يبني  النص 
ويؤمهم  ال��دي��ن،  ف��ي  ال��ن��اس  ويفقه  اإلس����الم، 
تكوينا  ذل��ك  ك��ل  قبل  يستلزم  وه��ذا  للصالة، 
باإلضافة  األم���ور،  ه��ذه  في  اجل��وان��ب  متكامل 
لفقه الواقع كي يكون تنزيل فقه األحكام موافقا 
للواقع ومتطابقا معه، وهذا ما توفر في سيدنا 

مصعب �، فقد تربى في مدرسة النبي � 
في مكة لسنوات، كما هيأ الله له خبيرا مبجال 
الدعوة وفقيها في الواقع الذي يبلغ فيه الدعوة، 
 � زرارة  بن  أسعد  اجلليل  الصحابي  وهو 
الذي كان دليَله ومرشَده أثناء دعوته باملدينة، 
ومما يبني لنا ذلك بجالء ووضوح ما ذكره أهل 
السير في قصة إسالم سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير رضي الله عنهما، فقد ذكر ابن اسحاق 
عمير  بن  مبصعب  خ��رج  زرارة  بن  أسعد  "أن 
يريد به دار بني عبد األشهل، ودار بني ظفر، 
وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، 
فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر فجلسا 
في احلائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، 
يومئذ  ب��ن حضير،  وأس��ي��د  م��ع��اذ،  ب��ن  وسعد 
وكالهما  األشهل،  عبد  بني  من  قومهما  سيدا 
مشرك على دين قومه، فلما سمعا به قال سعد 
بن معاذ ألسيد بن حضير: ال أبا لك، انطلق إلى 
ليسفها  دارينا  أتيا  قد  اللذين  الرجلني  هذين 
يأتيا  أن  ع��ن  وانههما  فازجرهما  ضعفاءنا، 
دارينا، فإنه لوال أن أسعد بن زرارة مني حيث 
قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي، وال أجد 
عليه مقدما، قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته 
ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد ابن زرارة، قال 
ج��اءك،  قد  قومه  سيد  ه��ذا  عمير:  بن  ملصعب 
فاصدق الله فيه، قال مصعب: إن يجلس أكلمه. 
قال: فوقف عليهما متشتما، فقال: ما جاء بكما 
إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزالنا إن كانت لكما 
أوجتلس  مصعب:  له  فقال  حاجة،  بأنفسكما 
كرهته  وإن  قبلته،  أم��را  رضيت  ف��إن  فتسمع، 
كف عنك ما تكره؟ قال: أنصفت، ثم ركز حربته 
وقرأ  باإلسالم،  فكلمه مصعب  إليهما،  وجلس 
والله  عنهما:  يذكر  فيما  فقاال:  ال��ق��رآن،  عليه 
في  يتكلم  أن  قبل  اإلس���الم  وجهه  ف��ي  لعرفنا 
إشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا الكالم 
تدخلوا  أن  أردمت  إذا  كيف تصنعون  وأجمله! 
في هذا الدين؟ قاال له: تغتسل فتطهر وتطهر 
ثوبيك، ثم تشهد شهادة احلق، ثم تصلي. فقام 

احلق،  شهادة  وتشهد  ثوبيه،  وطهر  فاغتسل 
ورائي  إن  لهما:  قال  ثم  ركعتني،  فركع  قام  ثم 
رجال إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، 
وسأرسله إليكما اآلن، سعد بن معاذ، ثم أخذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس 
في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبال، 
قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه 
الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادي 
قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلني، فو 
الله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقاال: 
حارثة  بني  أن  حدثت  وق��د  أحببت،  ما  نفعل 
قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك 

أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك، ليخفروك.
قال: فقام سعد مغضبا مبادرا، تخوفا للذي 
ذكر له من بني حارثة، فأخذ احلربة من يده، 
ثم خرج  أغنيت شيئا،  أراك  ما  والله  ق��ال:  ثم 
إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنني، عرف سعد 
أن أسيدا إمنا أراد منه أن يسمع منهما، فوقف 
يا  زرارة:  بن  ألسعد  قال  ثم  متشتما،  عليهما 
أبا أمامة، )أما والله( لوال ما بيني وبينك من 
القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارينا 
مبا نكره وقد قال أسعد ابن زرارة ملصعب بن 
عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه 
من قومه، إن يتبعك ال يتخلف عنك منهم اثنان 
فإن  فتسمع،  أوتقعد  مصعب:  ل��ه  ف��ق��ال  ق���ال: 
كرهته  وإن  قبلته،  فيه  ورغ��ب��ت  أم��را  رضيت 

عزلنا عنك ما تكره؟
قال سعد: أنصفت. ثم ركز احلربة وجلس، 
القرآن، قاال:  فعرض عليه اإلس��الم، وقرأ عليه 
فعرفنا والله في وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم، 
إلشراقه وتسهله، ثم قال لهما: كيف تصنعون 
قاال:  الدين؟  أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا  إذا 
تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة 
فاغتسل  فقام  ق��ال:  ركعتني،  ثم تصلي  احل��ق، 
ركع  ثم  احل��ق،  شهادة  وتشهد  ثوبيه،  وطهر 
ركعتني، ثم أخذ حربته، فأقبل عامدا إلى نادي 

قومه ومعه أسيد بن حضير.

نحلف  قالوا:  مقبال،  قومه  رآه  فلما  ق��ال: 
الذي  الوجه  بغير  سعد  إليكم  رجع  لقد  بالله 
يا  قال:  عليهم  فلما وقف  عندكم،  من  به  ذهب 
فيكم؟  أم��ري  تعلمون  كيف  األشهل،  عبد  بني 
ق��ال��وا: س��ي��دن��ا )وأوص��ل��ن��ا( وأف��ض��ل��ن��ا رأي���ا، 
وأميننا نقيبة، قال: فإن كالم رجالكم ونسائكم 

علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله.
عبد  بني  دار  في  أمسى  ما  الله  فو  ق��اال: 
ومسلمة،  مسلما  إال  ام��رأة  وال  رج��ل  األشهل 
ورج���ع أس��ع��د ومصعب إل��ى م��ن��زل أس��ع��د بن 
اإلسالم،  إلى  الناس  يدعو  عنده  فأقام  زرارة، 
وفيها  إال  األنصار  دور  من  دار  تبق  لم  حتى 
رجال ونساء مسلمون، إال ما كان من دار بني 
زي��د، وخطمة ووائ���ل وواق���ف، وتلك  ب��ن  أمية 

أوس الله.
وه����ذا ال��ن��ص وح����ده ي��ب��ني ف��ق��ه مصعب 
ورفيقه بالدين وبالواقع، وبكيفية تنزيل الدين 
الدعوة،  في  النجاح  يضمن  الواقع، مما  على 
كما يبني لنا صورا من آداب احلوار في الدعوة 
حققه  ال��ذي  الباهر  والنجاح  تعالى،  الله  إلى 
باملعاني  حافل  نص  فهو  املدينة،  في  مصعب 
والدروس، غني بالفوائد التربوية، واإلرشارات 
الدعوية، من قبيل العمل اجلماعي في مشاريع 
اخل���ي���ر وال����دع����وة، وت���ع���دد االخ��ت��ص��اص��ات 
لتحقيق التكامل والتآزر، وغير ذلك مما يطول 

استقصاؤه.
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ُمطرد  ال��ل��ه:...َوَه��َذا  رحمه  القيم  اب��ن  ق��ال 
على أصل من أثبت امْلَُناسَبة َبني اللَّْفظ َوامْلْعَنى 
َأُبو  َلُه  ة، َوعقد  اْلَعَربيَّ َمْذَهب أساطني  ُهَو  َكَما 
اْلَفْتح بن جني َبابا ِفي اخلصائص، َوذكره َعن 
ِسيَبَوْيٍه، َواْستدلَّ َعَلْيِه بأنواع من تناسب اللَّْفظ 
َوامْلْعَنى، ثمَّ َقاَل: َوَلَقد كنت ُبْرَهة يرد علّي اللَّْفظ 
َلفظه  ة  ُق��وَّ من  َمْعَناُه  وآخ��ذ  َمْوُضوعه  أعلم  اَل 
ثمَّ أكشفه  امْلَْعنى  لَذِلك  ُروف  احْلُ ِتْلَك  ومناسبة 
فأجده َكَما فهمته َأو َقِريبا ِمْنُه، فحكيت لشيخ 
ْساَلم َهَذا َعن اْبن جني، َفَقاَل: َوَأنا كثيرا َما  اإْلِ
ْفع ِفي  يْجِري لي َذِلك، ثمَّ ذكر لي فصال َعِظيم النَّ
التناسب َبني اللَّْفظ َوامْلْعَنى ومناسبة احلركات 
ُهْم ِفي اْلَغاِلب يْجَعُلوَن الضمة  مِلَْعنى اللَّْفظ، َوَأنَّ
��ِت��ي ِه���َي أق���وى احل��رك��ات للمعنى اأْلَْق����َوى،  الَّ
ِفيف، واملتوسطة  ِفيَفة للمعنى اخْلَ والفتحة اخْلَ

ِبَفْتح اْلعني، ِإذا   ، َفَيُقوُلوَن: عزَّ يَعزُّ للمتوسط؛ 
 ، صلب، َوَأْرض عزاز: صلبة. َوَيُقوُلوَن: عزَّ يِعزُّ
ِبَكْسِرَها، ِإذا اْمتنع، واملمتنع َفوق الصلب، فقد 
ْيء صلبا َواَل مْيَتنع على كاسره. ثمَّ  يكون الشَّ
َتَعاَلى  الله  َقاَل  َغلبه،  ِإذا  ه،  يُعزُّ ه  عزَّ َيُقوُلوَن: 
َطاب�،  اخْلِ ِفي  ِني  �َوَعزَّ  :� َداُود  ة  قصَّ ِفي 
ْيء  َواْلَغَلَبة أقوى من ااِلْمِتَناع، ِإْذ قد يكون الشَّ
َتنعا ِفي َنفسه متحصنا من عدوه َواَل يغلب  مُمْ
َف��َأْع��ط��وُه  َغ��ي��ره، فالغالب أق��وى م��ن امْلُ��ْم��َت��ن��ع، 
امْلُْمَتنع،  َأْضَعف من  أقوى احلركات، والصلب 
امْلَُتَوّسط  واملمتنع  احلركات،  َأْضَعف  َفَأْعطوُه 

َبني املرتبتني َفَأْعطوُه َحَرَكة اْلوسط.
َوَنِظير َهَذا َقْولهم: ِذْبٌح، ِبَكْسر َأوله، للمحل 
َواَل  اْلِفْعل،  لَنفس  َأوله،  ِبَفْتح  َوَذْب��ٌح،  امْلَْذُبوح، 
اْل��َع��َرض، فأعطوا  ��ْس��م أق��وى من  ري��ب َأن اجْلِ
للضعيف.  والضعيفة  للقوي  القوية  ��َرَك��ة  احْلَ
َوُهَو مثل َقْولهم: ِنْهٌب َوَنْهٌب، ِباْلَكْسِر للمنهوب 
ِباْلَكْسِر  وَمْلء،  ِمْلء  لْلِفْعل. وكقولهم:  وبالفتح 
ُهَو  ��ِذي  الَّ للمصدر  وبالفتح  ��ْيَء،  ال��شَّ  َ��� مَيْ ملا 
اْلِفْعل. وكقولهم: ِحْمل َوَحْمل، فبالكسر ملا َكاَن 
َقِويا مرئيا ُمثِقاًل حلامله على َظهره َأو َرأسه 
ملا  ِباْلَفْتح  ��ْم��ل  َواحْلَ َأْعَضاِئِه،  من  َغيرهَما  َأو 
َيَوان  َكاَن خفيفًا غير ُمثِقل حلامله، كَحمل احْلَ

َوَت��أم��ل  ِب��ِه أش��ب��ه، ففتحوه.  ��َج��َرة  َوَح��م��ل ال��شَّ
َكونهم عكسوا َهَذا ِفي احِلّب واحُلّب، َفجعُلوا 
ومضمومه  احمل��ب��وب،  لَنفس  األول  املكسور 
ُقُلوبهم  على  احملبوب  بخفة  ِإي��َذاًن��ا  للمصدر، 
ِعْندهم،  وحالوته  أنفسهم  ِف��ي  موقعه  ولطف 
يْلزم  َكَما  للُمحّب  ول��زوم��ه  احُل��ّب  حمل  َوثقل 
َفَكاَن   ... غراما،  ُيسّمى  َوِلَهَذا  َغِرميه،  اْلَغِرمي 
َرَكة القوية،  اأْلَْحَسن َأن ُيْعطوا امْلصدر ُهَنا احْلَ
َومن  ِمْنَها.  أخف  ِهَي  الَِّتي  َرَكة  احْلَ واحملبوب 
لْلِفْعل،  َوس��ط��ه،  ِبُسُكون  َق��ْب��ٌض،  َق��ْوُل��ه��م:  َه��َذا 
أقوى  َرَكة  َواحْلَ للمقبوض،  بتحريكه،  َوَقَبٌض، 
امْل��ص��در...  من  أق��وى  واملقبوض  الّسُكون،  من 
َوَتأمل َقْولهم: َدار دورانا، َوَفاَرْت اْلِقْدر فورانا، 
ِفي  احلركات  َبني  تابعوا  َكيَف  غليانا،  وغلت 
امْلُ��َس��ّم��ى، فطابق  َه��ِذه امل��ص��ادر لتتابع َح��َرَك��ة 
وَه��واء،  َح��َج��ٌر  َقْولهم:  َوَت��أم��ل  ��ن��ى.  امْلَ��عْ ْفُظ  اللَّ
َه��ِذه  ��دي��د  ال��شَّ الثقيل  للمعنى  وض��ُع��وا  َك��ي��َف 
ِفيف  اخْلَ للمعنى  َوَوَضُعوا  ِديَدة،  الشَّ ُروف  احْلُ
ِه��َي م��ن أخف  ��ِت��ي  ����ُروف الهوائية الَّ َه���ِذه احْلُ

ُروف... احْلُ
ذهن  لطافة  َيْسَتْدِعي  امْلَعاِني  َه��ِذه  َومثل 
ى َمَع غلظ اْلُقُلوب والرضى  ة طبع، َواَل تتأتَّ وِرقَّ
ْحو والتصريف دون تأملها  بأوائل مَساِئل النَّ

َظر ِإَلى ِحْكَمة اْلَواِضع ومطالعة  وتدبرها، َوالنَّ
َغة الباهرة من اأْلَْسَرار الَِّتي تِدّق  َما ِفي َهِذه اللُّ
على َأكثر اْلُعُقول. َوَهَذا َباب ُيَنّبه اْلَفاِضل على 
َلُه  َفَما  ُنورًا  َلُه  ُه  اللَّ َيْجَعِل  َلْم  �َوَمْن  َوَراءه  َما 

ِمْن نور�.
َواْنُظر ِإَلى تسميتهم الغليظ اجلافي بالُعُتّل 
اأْلَْلَفاظ  َهِذه  د  جَتِ ،َكيَف  اظ  واجَلوَّ واجَلْعَظِرّي 
ِإَلى  َواْنُظر  امْلَعاِني،  تنادي على َما حتتَها من 
اْقِتَضاء  َوَتأمل  ق،  بالَعَشنَّ ِويل  الطَّ تسميتهم 
��ِوي��ل،  ال��طَّ مِلَ��ْع��ن��ى  ومناسبتها  ����ُروف  احْلُ َه���ِذه 
َبني  ومواالتهم  بالُبْحُتِر،  اْلقصير  وتسميتهم 
ق،  العشنَّ َوُهَو  ِويل،  الطَّ اْسم  ِفي  َثاَلث فتحات 
الُبْحُتر،  ِفي  ُسُكون  َبينهَما  َتنْيِ  ِبَضمَّ وإتيانهم 
َكيَف َيْقَتِضي اللَّْفظ األول انفتاح اْلَفم وانفراج 
َبْعضَها  رُك��وب  َوع��دم  وامتدادها  ْطق  النُّ آاَلت 

َبْعًضا، َوِفي اْسم الُبْحُتر، اأْلَمُر بالضد.
ْيُء َفُهَو َطِويل، َوَكِبر  َوَتأمل َقْولهم: َطال الشَّ
ارا،  وُكبَّ طَوااًل  َقاُلوا  َزاد طوله  َفِإن  َكِبير،  َفُهَو 
م��ّدا وأط��ول من  َأكثر  ِه��َي  الَِّتي  ِب��اأْلل��ف  َفأتوا 
ْيء  الشَّ ِكَبُر  َزاد  َفِإن  األط��ول،  امْلَْعنى  ِفي  اْلَياء 
َفَقاُلوا  اْسمه،  لوا  ثقَّ ُفوس  النُّ من  موقعه  َوَثُقَل 
اْلَقَلم  عنان  أطلقنا  َوَلو  اْلَباء.  بَتْشديد  :ُكّباًرا، 
ْبط... ِفي َذِلك لطال مداده واستعصى على الضَّ

من أسرار اللغة العربية: تناسب اللفظ واملعنى

إعداد:
 أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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اخلطبة األولى:
ْمُد ِللِه رب العاملني، امللك، احلق، املبني،  احْلَ
َوَنْسَتْغِفُرُه،  َوَنْسَتِعيُنُه  ونشكره،  َن��ْح��َم��ُدُه، 
سبحانه، سبحانه، تبارك اسمه، وتعالى جده، 
ُه  َوْح��دَ اللُه  ِإلاَّ  ِإَل��هَ  َل  َأْن  َأْشَهُد  إله غيره،  ول 
َأناَّ سيدنا محمدا عبده  َوَأْش��َه��ُد  َل��ُه،  َشِريَك  َل 

الله  أرسله  وخليله،  ومصطفاه  ورسوله، 
تعالى بالهدى ودين احلق بشيرا ونذيرا، 
وداع��ي��ا إل��ى الله ب��إذن��ه وس��راج��ا منيرا، 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

تسليما كثيرا.
أما بعد، فيا أيها املؤمنون واملؤمنات: 
اإِلْعَراِض  ِمَن  ْنَساِن  اإْلِ َعَلى  َأَضراَّ  َشْيَء  َل 
َوَل  َع��َل��ْي��ِه،  اإِلْق��َب��اِل  َب��ْع��َد  َتَعاَلى  اللِه  َع��ِن 
اَعاِت َبْعِد  َخَساَرَة َتْعِدُل َخَساَرَة ُمَفاِرِق الطاَّ
ِإْلِفَها، َوَهاِجِر املََساِجِد َبْعَد ُلُزوِمَها، َوَتاِرِك 
َرَمَضاَن  َوُك��ّل  ُمَراَفَقِتَها.  َبْعَد  املََصاِحِف 
ُط  اِس، َفُيَفراَّ َيْنَقِضي َيْكُثُر بعده َذِلَك ِفي الناَّ
ِفي اْلَفَراِئِض، َوُتْهَجُر املََصاِحُف، َوَيْضُعُف 
اْرِتَياُد املََساِجِد، َفَتْقُسو اْلُقُلوُب َبْعَد ِليِنَها، 
اِس، لذلك  َوَهَذا اْلَْمُر َيْشُكوُه َكِثيٌر ِمَن الناَّ

ُفوِس َبْعَد َرَمَضاَن  اَجُة ِإَلى َتْزِكَيِة النُّ كانت احْلَ
ِة َتْزِكَيِة  ْذِكيَر ِبَكْيِفياَّ ضرورية وملحة، َكَما َأناَّ التاَّ
اَعاِت  ا ُيِعنُي َعَلى اِلْسِتْمَراِر ِفي الطاَّ ْفِس ِماَّ الناَّ

َبْعَد َرَمَضاَن.
ْفِس: َتْعِظيُم اللِه َتَعاَلى  َفِمْن ُطُرِق َتْزِكَيِة الناَّ
ِه ُسْبَحاَنُه َلْن َيْنُكَث  ُم ِلَربِّ َوَدَواُم ُمَراَقَبِتِه؛ َفاملَُعظِّ
َوْع��َدُه،  ُيْخِلَف  َوَل��ْن  َغْزَلُه،  َيْنُقَض  َوَل��ْن  َعْهَدُه، 
ِه  ي َنْفَسُه. َواملَُراِقُب ِلَربِّ َوَسَيَتَعاَهُد َقْلَبُه، َوُيَزكِّ
َرَمَضاَن  َذَه��اِب  َبْعَد  ِلْلَمَعاِصي  َيُعوَد  َل��ْن   
َعَمِلِه  َعَلى  ِلع  َويطاَّ َي��َراُه  َتَعاَلى  اللَه  َأناَّ  ِلِعْلِمِه 
ويعرف سره وجنواه ونيته وقصده وغايته؛ 
)العلق:  َيَرى«  َه  اللاَّ ِبَأناَّ  َيْعَلْم  »َأَل��ْم  تعالى:  قال 
14(، وقال سبحانه: �ِإْن ُتْبُدوا َشْيًئا َأْو ُتْخُفوُه 
َه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما� )الحزاب: 54(،  َفِإناَّ اللاَّ
َوَما   ِ اْلَْع��نيُ َخاِئَنَة  �َيْعَلُم  قائل:  من  عز  وقال 
ُدوُر� )غافر: 19(، وقال رسول الله  ُتْخِفي الصُّ
َك َتَراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه  َه َكَأناَّ �: »َأْن َتْعُبَد اللاَّ
َراَقَبِة اللِه  ْفِس َتُكوُن ِبُ ُه َيَراَك«. َفَتْزِكَيُة الناَّ َفِإناَّ

مَياِن. ِة اإْلِ َتَعاَلى، َوِهَي ِمْن َأْسَباِب َلذاَّ
مَي��اِن  اإْلِ ِديُد  َتْ ْفِس:  الناَّ َتْزِكَيِة  ُطُرِق  َوِمْن 
ويتجدد  وينقص،  يزيد  ف��اإلمي��ان  َوِزَي���اَدُت���ُه، 
ويبلى لذلك أوصانا سينا محمد � بتجديد 
القلب  بتعهِد  اإلمي��ان  يتجدد  وإمن��ا  اإلمي��ان، 
على  وامل��داوم��ة  وتنقيته،  تطهيره  ومواصلة 
ويعمر  القلب  يزكو  َوإمن��ا  وحتليته،  تخليته 
ِب��ِه،  مَي�����اِن  َواإْلِ َت��َع��اَل��ى،  ال��ل��ِه  ِبَتْعِظيِم  ويطهر 
َوِإَذا  ِذْكِرِه،  َوَكْثَرِة  ُمَراَقَبِتِه،  َوَدَواِم  وتوحيده، 
مَي���اِن،  اإْلِ َفَتْجِديُد  َح��اِم��ُل��ُه.  َزَك��ى  اْل��َق��ْل��ُب  َزَك��ى 
اْلُقُلوُب، وتسمو  ِبِه  ى  َتَتَزكاَّ ْوِحيِد  التاَّ ِقيُق  َوحَتْ
وتصلح  اليقني،  مدارج  في  والعقول  النفوس 
أعمال املسلم وسلوكاته. َوَقْد َقاَل ُموَسى � 
مَياِن: �َهْل  ِفي َدْعَوِتِه ِلِفْرَعْوَن َوُهَو َيْدُعوُه ِلْلِ
َفَتْخَشى�  َك  َربِّ ِإَلى  َوَأْهِدَيَك  ّكى  تزاَّ َأْن  ِإَلى  َلَك 

)النازعات: 18 - 19(.
��ْف��ِس: دوام إقامة  ال��ناَّ َت��ْزِك��َي��ِة  ُط���ُرِق  َوِم���ْن 
في  وأداؤه����ا  َعَليها،  ��اَف��َظ��ُة  َ واْلُ ال��ص��ل��وات 

ْبِكيُر ِلْلَمَساِجِد، َمَع  أوقاتها مع اجلماعة، َوالتاَّ
َواِتِب،  الراَّ َنِ  َكالسُّ َلَواِت  الصاَّ ِبَنَواِفِل  ْت��َي��اِن  اإْلِ
ْيِل، َواْلِتَزاِم  َحى، َوَقْدٍر ِمْن ِقَياِم اللاَّ َوَصَلِة الضُّ
ِه، َوَمْن  َلَة ِصَلٌة َبنْيَ اْلَعْبِد َوَربِّ اْلِوْتِر؛ َفِإناَّ الصاَّ
ِباللِه  ِلَدَواِم ِصَلِتِه  َقْلُبُه؛  ِبَها  َزَكا  َعَلْيَها  َحاَفَظ 
ِفي  َلِة  ِبالصاَّ ْزِكَيِة  التاَّ ِذْك��ُر  اْقَتَرَن  َوَق��ِد  َتَعاَلى، 
ى َوَذَكَر اْسَم  َقْوِل اللِه َتَعاَلى: �َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكاَّ
َكاَن  َما  َفُكلاَّ  ،)15  -  14 )العلى:  َفَصلاَّى�  ��ِه  َربِّ

اْلَعْبُد َأْكَثَر َصَلًة؛ َكاَن َذِلَك َأْزَكى َلُه.
��ْف��ِس: اإلن��ف��اق في  َوِم���ْن ُط���ُرِق َت��ْزِك��َي��ِة ال��ناَّ
العون  يد  وم��ّد  الفقراء،  وإطعام  الله،  سبيل 
للفقراء واملساكني، وقضاء حوائج التاجني، 
على  والتنفيس  املعسرين،  على  والتوسيع 
املهمومني، والتفريج على املكروبني. فاإلنفاق 

قال  املتقني،  صفات  من  صفة  الله  سبيل  في 
ت��ع��ال��ى: �أل���م ذل��ك ال��ك��ت��اب ل ري��ب فيه هدى 
ويقيمون  بالغيب  ي��ؤم��ن��ون  ال��ذي��ن  للمتقني 
من  وسبب  ينفقون�،  رزقناهم  وما  الصلة 
واملضاعفة  امل��ال  في  وال��زي��ادة  الغنى  أسباب 
ينفقون  الذين  �مثل  تعالى:  ق��ال  ال���رزق،  في 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
 ،)261 )البقرة:  عليم�  والله واسع  ملن يشاء، 
ويربي  الربا  الله  �ميحق  قائل:  من  عز  وقال 

الصدقات� )البقرة: 276(.
ف��ال��ل��ه��م اج��ع��ل��ن��ا م��ن ع��ب��ادك ال��ص��احل��ني 
وجندك املخلصني الذين يؤمنون بك ويوحدوك 
ويعملون  ق��درك،  حق  ويقدرونك  ويعظمونك 
بفضلك وجودك ونعيمك  اعترافا  في سبيلك، 
رح��م��ت��ك ومغفرتك  ف��ي  وط��م��ع��ا  وإح��س��ان��ك، 
وج��ن��ت��ك، وش��وق��ا ف��ي ل��ق��ائ��ك ف��ي غ��ي��ر ض��راء 
مضرة ول فتنة مضلة، ويرحم الله عبدا قال 

آمني.

اخلطبة الثاني:
احل���م���د ل��ل��ه ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي جل����لل وج��ه��ه 
المت��ان  والسلم  والصلة  سلطانه،  وعظيم 
وال��ه��دى ورس��ول  الرحمة  نبي  الك��م��لن على 
وخير  احل��ق  حبيب  محمد  سيدنا  ال��س��لم، 
عباد  وبعد  الكرام،  آله وصحبه  وعلى  الن��ام 
مجرى  اإلنسان  في  يجري  الشيطان  إن  الله: 
التغلب على  َوِم���ْن أسباب  ال��ع��روق،  ال��دم في 
من  اإلكثار  وحيله  ومكره  ووساوسه  نزغاته 
ِم َعَلى  ُق َمَجاِرَي الداَّ ْوم ُيَضيِّ الصيام، لن الصاَّ
َأْمَسَك  َوِلَذا  َوَيْقَمُع َشْهَوَة َصاِحِبِه؛  ْيَطاِن،  الشاَّ
اِئِمنَي ِفي َرَمَضاَن َعْن َشَهَواِتِهْم  َكِثيٌر ِمَن الصاَّ
َياِم َواْلِقَياِم، َوَلَزُموا املََساِجَد  ملاَّا ُشِغُلوا ِبالصِّ
ُقُلوِبِهْم؛  َعَلى  َذِل��َك  َأَث��َر  َوَوَج��ُدوا  َواملََصاِحَف، 
ُي��َواِص��َل  َأْن  ِل��ْل��ُم��ْؤِم��ِن  َيْنَبِغي  الغرض  ولهذا 
ُثماَّ  اَل،  َش���واَّ ِبِستِّ  َب��ْدًءا  َرَم��َض��اَن  َبْعَد  َياَم  الصِّ

ْوِم؛ ِلَيْبَقى َعَلى ِصَلٍة  َر ِمْن َنَواِفِل الصاَّ َما َتَيساَّ
َياِم، ولتمتد َتْزِكَيُتُه ِلَقْلِبِه َبْعَد َرَمَضاَن. ِبالصِّ

اْلُقْرآِن؛  ِق��َراَءُة  ْفِس:  الناَّ َتْزِكَيِة  ُط��ُرِق  َوِم��ْن 
َكاَن   � ِبيُّ  َوالناَّ َتْزِكَيٍة،  ِكَتاُب  اْلُقْرآَن  َأناَّ  َذِلَك 
��ي َأْص��َح��اَب��ُه َرِض���َي ال��ل��ُه َع��ْن��ُه��ْم ِب��ُس��َوِرِه  ُي��َزكِّ
ِبِحْفِظَها  َوَيْأُمُرُهْم  َعَلْيِهْم،  َفَيْتُلوَها  َوآَياِتِه، 
ِفي  ُقِرَن  َوِلَذلك  َذِلَك؛  ِفي  ُبُهْم  َوُيَرغِّ َوِتَلَوِتَها، 
ْزِكَيِة َوِتَلَوِة اْلُقْرآِن ِفي َمْعِرِض  اْلُقْرآِن َبنْيَ التاَّ
تعالى:  قال   ،� اْلََن��اِم  ِد  َسيِّ ِبَبْعَثِة  اِلْمِتَناِن 
نَي َرُسوًل ِمْنُهْم َيْتُلو  يِّ �ُهَو الاَِّذي َبَعَث ِفي اْلُمِّ
ِه  َوَه��ذِ  ،)2 )اجلمعة:  يِهْم�  َوُيَزكِّ آَياِتِه  َعَلْيِهْم 
َكاَنِت  الكرمي  اْلُقْرآِن  ِبآَياِت  ُة  َبِوياَّ الناَّ ْزِكَيُة  التاَّ
ِليِل � ِحنَي َدَعا َقاِئًل:  اْسِتَجاَبًة ِلَدْعَوِة اْلَ
َعَلْيِهُم  َيْتُلو  ِمْنُهْم  َرُسوًل  ِفيِهْم  َواْبَعْث  َنا  �َرباَّ
يِهْم ْكَمَة َوُيَزكِّ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ آَياِتَك َوُيَعلِّ

� )البقرة: 129(.
ُمَصاَحَبُة  ْفِس:  الناَّ َتْزِكَيِة  ُط��ُرِق  َوِم��ْن 
ِفي  ِلُيَناِفَسُهْم  َوُم��َج��اَل��َس��ُت��ُه��ْم؛  اْلَْخ���َي���اِر 
ِبِطيِب  ِإمَيانُه  َوَيِزيَد  ِة،  احِلَ الصاَّ اْلَْع��َم��اِل 
اْلَْش��َراَر  َوُيَجاِنَب  َوَحِديِثِهْم،  َمَجاِلِسِهْم 
ُمَجاَلَسَتُهْم  ِلَناَّ  اَعاِت؛  الطاَّ َعِن  َواملَُتَثاِقِلنَي 
اْلَْمَرْيِن  َتَعاَلى  اللُه  َجَمَع  َوَقْد  َوَبَلٌء،  َشرٌّ 
ِذيَن  الاَّ َمَع  َنْفَسَك  �َواْصِبْر  اْلَيِة:  َهِذِه  ِفي 
ُيِريُدوَن  َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداِة  ُهْم  َرباَّ َي��ْدُع��وَن 
ِزيَنَة  ُتِريُد  َعْنُهْم  َعْيَناَك  َتْعُد  َوَل  َوْج��َه��ُه 
َقْلَبُه  َأْغَفْلَنا  َمْن  ُتِطْع  َوَل  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ
ُفُرًطا�  َأْمُرُه  َوَكاَن  َهَواُه  َبَع  َواتاَّ ِذْكِرَنا  َعْن 

)الكهف: 28(.  
َفِإناَّ  َعاُء؛  ْفِس: الدُّ َتْزِكَيِة الناَّ َوِمْن ُطُرِق 
َيَشاُء،  َكْيَف  ُبَها  ُيَقلِّ َتَعاَلى  اللِه  ِبَيِد  اْلُقُلوَب 
َأناَّ  �َواْعَلُموا  تعالى:  قال  َش��اَء،  َما  َلُؤَها  َومَيْ
 ،)24 )النفال:  َوَقْلِبِه�  امْلَ��ْرِء   َ َب��نيْ َيُحوُل  َه  اللاَّ
ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  وقال تعالى: �َوَلْوَل َفْضُل اللاَّ
ي  ُيَزكِّ َه  اللاَّ َوَلِكناَّ  َأَب��ًدا  َأَح��ٍد  ِمْن  ِمْنُكْم  َزَكى  َما 
َمْن َيَشاُء� )النور: 21(، َفاْسَأُلوا الله ُسْبَحاَنُه 
ط��ه��ارة َق��ل��وب��ك��م َون��ق��اء س��ري��رت��ك��م، وص��لح 
طاعاتكم،  وقبول  خامتتكم،  وحسن  أعمالكم، 
لشؤونكم،  ورع��اي��ت��ه  ل��ك��م،  ِحفظه  واس��أل��وه 
َوِم��َن  لم��ورك��م،  ووليته  بأحوالكم،  وعنايته 
ُهماَّ آِت  »اللاَّ ْزِكَيِة:  التاَّ َبِويِّ ِفي ُسَؤاِل  الناَّ َعاِء  الدُّ
اَها،  َزكاَّ َمْن  َخْيُر  َأْن��َت  َها  َوَزكِّ َتْقَواَها،  َنْفِسي 

َها َوَمْوَلَها« )َرَواُه ُمْسِلٌم(. َأْنَت َوِليُّ
وحنانك  وعطفك  حبك  نسألك  إنا  فاللهم 
ول  ومغفرتك،  رحمتك  ارزقنا  اللهم  ولطفك، 
حترمنا رعايتك وعنايتك ووليتك، اللهم طهر 
واختم  ذنوبنا  واغفر  عيوبنا  واستر  قلوبنا 
بالصاحلات أعمالنا، واجعل اجلنة هي دارنا 

ومأوانا وقرارنا.
وحسن  وش��ك��رك  ذك���رك  على  أع��ن��ا  اللهم 
ولذة  اإلمي��ان،  ح��لوة  ارزقنا  اللهم  عبادتك، 
اإلسلم، ومتعة اإلحسان، وصل اللهم وسلم 
وبارك على سيدنا محمد النبي املختار وعلى 
والتابعني  الخ��ي��ار  وصحابته  الط��ه��ار  آل��ه 
البرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض 

عليك يا عزيز يا غفار.

كيف نزكي أنفسنا
بعد رمضان

 ذ. إدريس اليوبي

ذ. عبد الحميد   صدوق

العائد في هبته 
كالراجع في قيئه 

عن ابن عباس رضي الله عنهما  أن رسول 
الله � قال :»الذي يعود في هبته كالكلب يرجع 

في قيئه« )متفق عليه(.
ال��ذي يرجع في صدقته  :»مثل  وف��ي رواي��ة 
فيأكله«  قيئه  في  يعود  ثم  يقيء،  الكلب  كمثل 

وفي رواية »العائد في هبته كالعائد في قيئه«.
قال القرطبي :رحمه الله : الظاهر من ألفاظ 
احلديث ومساقه التحرمي، وهو قول اجلمهور، 
القيء  أعلم  ول  تعالى:  الله  رحمه  قتادة  وق��ال 

إل حراما.
الرتاع  عن  النهي  أن  إلى  طائفة  وذهبت 
في الهبة عام، ول يستثنى منه ولد ول أي أحد. 
حجة  صحيح  بإسناد  النسائي  رواه  م��ا  لكن 
عليهم وهو قوله � »ل يحل لرجل يعطي عطية 
ول��ده، ومثل  فيما يعطي  الوالد  إل  فيها  يرجع 
الكلب،  الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل 
أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه« وفيه 
حديث بشير � أن النبي � أمره أن يرجع 
مقطوع  وهو حديث  النعمان،  لبنه  وهب  فيما 
بصحته. ومذهب مالك أن من أعطى ولده هبة 
واختلفوا هل  له أن يعتصرها -أي يرتعها– 
للعلماء  ق��ول  ففي  ذل��ك،  في  غيره  ب��الب  يلحق 
يلحق به في ذلك الم والج��داد واجل��دات، وبه 
قال مالك والشافعي، وفي قول يقصر ذلك على 

الب.
أما الهبة التي يرّدها امليراث لصاحبها فل 
ولدا  أن  في صحيحه  مسلم  وعند  برّدها  بأس 
وهب أَمة لمه فماتت أمه، فسأل النبي � عن 
ذلك فقال له :»وجب أجرك  وردها عليك امليراث« 
ق��ال: حملت على   � وع��ن عمر ب��ن ال��ط��اب 
عنده  ك��ان  ال��ذي  فأضاعه  الله  في سبيل  ف��رس 
أشتريه،  أن  ف���أردت  ضعف-  حتى  أهمله  –أي 
 � النبي  فسألت  ب��رخ��ص  يبيع  أن��ه  وظننت 
فقال: »ل تشتره ول تعد في صدقتك وإن أعطاكه 
بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في  قيئه« 
)متفق عليه(، قوله : "حملت على فرس في سبيل 
الله" معناه: تصدقت به على بعض املجاهدين.

ق��ول��ه: فظننت أن���ه ب��ائ��ع��ه ب��رخ��ص"، إمن��ا 
فتعلق  إياه  أعطاه  كان  الذي  ،لنه هو  ذلك  ظن 
الثمن،  من  ترك جزء  في  يسامحه  بأنه  خاطره 
تصدق  ما  عني  في  رجوعا  ذل��ك  يكون  وحينئذ 
به في سبيل الله. وملا فهم النبي � هذا وأنه 
وهذا  الثمن،  من  بحطيطة  منه  يبيعه  أن  أراد 
رجوع في بعض عني الصدقة، نهاه عن ابتياعه، 

وسمى ذلك عودا. أفاده القرطبي .
والرجوع في الهبة من أقبح الخلق  التي 
أمر النبي � املسلم أن يتنزه عنها ونفره حيث 
بالقيء،  فيه  وامل��رج��وع  بالكلب،  ال��راج��ع  شبه 
ما  مع  ه��ذا  الشهامة،  أه��ل  منه  يأنف  وكلهما 

فيهما من إضرار على العلقات الجتماعية.
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لقد كان لعلماء احلديث اهتماٌم بالغ بأحاديث 
وفحصًا  ملتونها،  وضبطًا  حفظًا   ،� الله  رسول 
لفقهها،  لنقلتها، وتنقيبا وكشفا  وبيانًا  ومتييزًا 

وحاًل لغوامض ألفاظها.
وقد جعلوا للتعامل مع ألفاظ األحاديث قواعد 
تضبط مسالك الفهم وتضيء مسارب االستنباط، 
الزلل  مزالق  ومن  اخلطأ  غي  من  األفكار  وتعصم 
والضالل والوهم، منها قاعدة اعتبار داللة السياق 
في فهم احلديث النبوي. وهي قاعدة جليلة لها وقع 
وتأثير كبير في جودة الفهم، قال اإلمام ابن دقيق 
بيان  إل��ى  طريق  السياق  "ف��إن  702ه�(:  العيد)ت 
على  الكالم  وتنزيل  احملتمالت  وتعيني  املجمالت 
املقصود منه وفهم ذلك�"، وقال ابن القيم:"السياق 
يرشد إلى تبيني املجمل، وتعيني احملتمل، والقطع 
بعدم احتمال غير املراد، وتخصيص العام، وتقييد 
القرائن  أعظم  من  وه��ذا  ال��دالل��ة،  وتنوع  املطلق، 
الدالة على مراد املتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، 

وغالط في مناظرته" 
العصية  املصطلحات  م��ن  السياق  أن  ورغ��م 
على التحديد الدقيق)1(، إال أن العلماء والباحثني 
اجتهدوا في بيان خصائصه وعناصره، وأثره في 

حتديد املعنى)2(.
في  وأث����ره����ا  ال���س���ي���اق  أن������واع   •

توجيه املعنى:
ميز العلماء بني نوعني من السياق:

ال��داخ��ل��ي(،  )ال��س��ي��اق  امل��ق��ال  األول: س��ي��اق 
والثاني: سياق املقام )احلال أو السياق اخلارجي(. 
ويندرج حتتهما أنواع أخرى. فما طبيعة كل واحد 

منهما؟ وكيف يؤثر في توجيه املعنى؟
األول سياق املقال:

ينتج  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي  اللغوي  السياق  وه��و 
الكلمات،  لتوليد  بينها  فيما  األص��وات  ترابط  عن 
والكلمات فيما بينها لتشكيل اجلمل، واجلمل فيما 

بينها لتشكيل النص.
نالحظ أن القرائن املعتبرة ملعرفة داللة سياق 
املقال، راجعة إلى النظم، والتراكيب النحوية، مع 
داللة  في  فالباحث  األلفاظ؛  دالالت  قواعد  اعتبار 
سياق املقال، يحتاج إلى التمكن من تلك األدوات، 
املجال  الباحثني في هذا  تفاوت  ومن هنا نالحظ 
بسبب تفاوتهم في امتالك تلك األدوات، ومتكنهم 
النبوية  النصوص  في  النظر  أثناء  تطبقيها  من 

الشريفة.
الثاني سياق املقام:

وهو الذي ميثل البيئة التفاعلية بني املتحدث 
وامل��خ��اَط��ب، وم��ا بينهما م��ن ع���رٍف س��ائ��د يحدد 
مدلوالت الكالم، وذلك أن تداول اخلطاب يجري في 
سياق ثقافي واجتماعي بني املتحدث واملخاطب، 

وليس لفظًا مجردًا عن محيطه الذي يجري فيه.
املتحدث، وحال  "قصد  كانت معرفة  ومن هنا 
في  أهمية  ذات  بهما"  احمليطة  والبيئة  املخاطب، 
متفقان  نصان  يجتمع  قد  إذ  السياق؛  دالل��ة  تبني 
في  مختلفان  ولكنهما  املعنى،  في  ظاهرهما  في 
الداللة تبعًا لقصد املتحدث، أو حال املخاطب، وقد 
هذه  اعتبار  أهمية  تيمية  ابن  اإلس��الم  شيخ  بني 
األمور في تقييد الداللة فقال  كل لفظ: "مقيد مقرون 
بغيره، ومتكلم قد عرفت عادته، ومستمع قد عرف 
عادة املتكلم بذلك اللفظ، فهذه القيود ال بد منها في 
كل كالم يفهم معناه، فال يكون اللفظ مطلقا")]3[(.

• العالقة بني السياقني:
 هذان النوعان ليسا منفصلني عن بعضهما، 
بل كل منهما يكمل اآلخر، والبد منهما عند التعامل 
فاالقتصار  الفهم،  ليتكامل  النبوية  النصوص  مع 
بيئة  النص  املقالي وح��ده، سيجعل  السياق  على 
دالالت  من  األل��ف��اظ  تفيده  ما  على  تقتصر  مغلقة 
اخلارجية  البيئة  م��ن  ال��ب��اح��ث  وحت���رم  وم��ع��ان، 
احمليطة بالنص، كما أن التوقف عند داللة سياق 
املقام فقط جتعل الباحث يحوم حول حمى النص 

دون الولوج إليه.
السياق  دالل��ة  األئمة على  كثيٌر من  ل  ع��وَّ وقد 
األح��ادي��ث  ش��رح  ف��ي  واحل��ال��ي  املقالي  بجانبيها 
التي  األئمة  تطبيقات  من  وإليك  مناذج  النبوية، 
في  السياق  دالل��ة  اعتبار  أهمية  من خاللها  ظهر 

فهم احلديث النبوي.
أوالً: سياق املقال

البد من التأكيد على إشكالية منهجية تواجه 
وهي  املقال،  سياق  دالل��ة  في  النظر  عند  الباحث 
تطبيق  على  يؤثر  مم��ا  األل��ف��اظ،  سياق  اخ��ت��الف 

قواعد االستدالل.
النظر  يكون  أن  ينبغي  اإلشكالية  ولدفع هذه 
ف��ي س��ي��اق م��ن احل��دي��ث ت��ال��ي��ًا جل��م��ع رواي����ات 
احل���دي���ث، وم��ع��رف��ة ال���وج���ه ال���راج���ح م��ن��ه��ا عند 
احلديث  رواي���ات  إل��ى جمع  واحل��اج��ة  تعارضها، 
املقالي اخلاص حلديث  السياق  في  النظر  تشمل 
واحد، والسياق املقالي العام ألحاديث متفقة في 

املعنى.
أل��ف��اظ  ال��ن��ظ��ر ف��ي  ال��س��ي��اق تستدعي  ودالل����ة 
احلديث جميعها، قال اإلمام الشاطبي رحمه الله 
:"فال محيص للمتفهم عن رد آخر الكالم على أوله، 
ق النظر في أجزائه، فال  وأوله على آخره، فإن فرَّ

يتوصل إلى مراده")4(.
وق����د ظ��ه��ر أث����ر ت��ط��ب��ي��ق دالل���ة 

السياق في كتب شروح احلديث 
ف���ي ج���وان���ب م��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ك��ان 

القواعد  تطبيق  في  أثر  لها 
النحوية على املن النبوي، 
ف�����أف�����ادت ض���ب���ط ال��ن��ص 
ال���ن���ب���وي، وك��ش��ف��ت عن 
العطف،  ح��روف  معاني 
ودفعت بعض اإلشكاالت 

اللغوية.
وإل���ي���ك ه����ذا امل��ث��ال 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي: ح����دي����ث: 

»إمن���ا األع���م���ال ب��ال��ن��ي��ات، 
وإمن��ا لكل ام��رئ م��ا ن��وى، 

الله  إل��ى  هجرته  كانت  فمن 
ورس���ول���ه، ف��ه��ج��رت��ه إل���ى ال��ل��ه 

ابن  احل��اف��ظ  ق��ال  ورسوله…«)5(. 
الشرط  تغاير  األصل  قيل:  "فإن  حجر: 

واجل�����زاء، ف��ال ي��ق��ال م��ث��ال: م��ن أط���اع أط���اع، 
وإمنا يقال مثال: من أطاع جنا، وقد وقعا في هذا 
تارة  يقع  التغاير  أن  فاجلواب  متحدين،  احلديث 
باللفظ وهو األكثر، وتارة باملعنى ويفهم ذلك من 

السياق")6(.
السياق  ف��إنَّ  واالستنباط:  الفقه  مجال  وف��ي 
االستنباط، وحتديد صفة  إلى جودة  أدى  املقالي 
تطبيق  مجال  وف��ي  احلكم،  به  تعلَّق  ال��ذي  الفعل 
القواعد األصولية فإنَّ السياق يكشف عن الداللة 
ه��ل ه��ي ع��ام��ة أو خ��اص��ة، وه���ل ه��ي مطلقة أو 

مقيدة...
ومن األمثلة التطبيقية لذلك:

 � الله  رس��ول  � أن  ه��ري��رة  أب��ي   حديث 
الشيطاُن  ج��اء  يصلي  ق��ام  إذا  أح��دك��م  ق�����ال:»إنَّ 
وجد  ف��إذا  كم صلى،  ي��دري  ال  حتى  عليه،  فلبَّس 
جالٌس«)7(.  وهو  فليسجد سجدتني،  أحدكم،  ذلك 
تكون صالته  أن  ب��ني  يفرق  ب��ط��ال:"ول��م  اب��ن  ق��ال 
في  والنكرات  نكرات،  واألفعال  نافلة،  أو  فريضة 
سياق الشرط تعم، كما تعم في سياق النفي، والله 

سبحانه وتعالى أعلم")8(.
يعتريه  قد  ما  ودفع  النص  وفي مجال ضبط 
السياق كشفت  ف��إنَّ دالل��ة  غ��م��وض،  أو  م��ن سقط 
في  امل��ن، وأسهمت  في  السقط  أن��واع  عن بعض 
القول عند  تعيني مبهمات املن، وحتديد صاحب 
ومن  األق���وال،  م��ن  الغريب  واستبعاد  االش��ت��ب��اه، 
األمثلة التطبيقية على ذلك: حديث أنس بن مالك 
:»أق��ي��م��وا الركوع   � الله  ق��ال رس��ول  ق��ال:   �
والسجود، فوالله إني ألراكم من بعدي، ورمبا قال 

من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدمت«)9(.

»إني ألراكم   :� النووي:" وقوله  اإلمام  قال 
من بعدي« أي من ورائي كما في الروايات الباقية 
بعد  على  بعضهم  وحمله  ع��ي��اض،  القاضي  ق��ال 

الوفاة، وهو بعيد عن سياق احلديث")10(.
ثانياً: سياق املقام

وملا كان هذا السياق ميثل البيئة التفاعلية بني 
املتحدث واملخاطب، فإنَّ من أعظم الوسائل املعينة 
على إدراكه: هو معرفة سبب ورود احلديث، الذي 

هو ثمرة من ثمار جمع روايات احلديث.
وقد تبنيَّ من تطبيقات األئمة أن داللة سياق 
املقام واسعة، وقد ظهر أثرها في جوانب مختلفة، 
بعض  ت��أوي��ل  إل���ى  أدت  امل��ت��ح��دث  ق��ص��د  فمعرفة 
النص  فأخرجت  ظاهرها،  خالف  على  النصوص 
من مساق الذم إلى مساق املدح، وأثمرت دقة في 
االستنباط، ومعرفًة للخاص من العام، واستبعادًا 

للغريب من األقوال.
ومن األمثلة التطبيقة:

�:  »الظهر  ق���ال   � ه��ري��رة  أب���ي   حديث 
ال��ق��وم رج���ٌل يدعوه  ف��ي  ��م…وك��ان  ث��م س��لَّ ركعتني 
ذو  أص��دق   :� النبي  فقال  اليدين،  ذا   � النبي 
اليدين«)11(، وقد بوب البخاري على هذا احلديث 
بقوله:"باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: 
الطويل والقصير". قال ابن املنير:"أشار 
إن  ذكر مثل هذا  أن  إلى  البخاري 
ورد  كما  والتمييز،  للبيان  كان 
في احلديث، فهو اجلائز، وإن 
السياق  ه��ذا  غير  ف��ي  ك��ان 
ك��ال��ت��ن��ق��ي��ص وال��ت��غ��ي��ي��ب 
ال������ذي ال ي���ج���وز،  ف���ه���ذا 
وإشارة عائشة في بعض 
التي  املرأة  إلى  احلديث 
دخلت عليها، ثم خرجت 
بيدها  عائشة  ف��أش��ارت 
أنها قصيرة، فقال النبي 
عائشة  ألن  اغتبتها؛   :�
وإمنا  بيانًا،  هذا  تفعل  لم 
ق���ص���دت إل����ى اإلخ���ب���ار عن 
صفتها خاّصة ففهم التغييب، 

فنهيت")12(. 
اعتبرت  التي  احلالية  والقرينة 
ف����ي ف���ه���م ال���ن���ص���ني ع����ائ����دة إل�����ى ق��ص��د 
ُت��درك من شواهد احل��ال، فلم يكن  املتحدث، التي 
منه،  التنقيص  قاصدًا  ألصحابه  سؤاله  � حال 
وأما إشارة عائشة، فكانت شواهد احلال تدل على 

أنها تريد التنقيص منها.
ف��ي سياق  م��ؤث��رة  فهي  املخاطب  ح��ال  وأم���ا 
األمثلة  وم��ن  احلديث،  فقه  إل��ى  وااله��ت��داء  املقام، 
قال:   � مسعود  بن  الله  عبد  ذل��ك: حديث  على 
األيام  في  باملوعظة  � يتخولنا  الله  "كان رسول 
العيني:  البدر  ق��ال  علينا")13(،  السآمة  كراهية 
"فإن قلت : أيجوز أن يكون املراد من السآمة سآمة 
رسول الله � من القول؟ قلت: ال يجوز، ويدل عليه 

السياق وقرينة احلال")14(.
ولسياق احلال أيضًا أثره في تبيني الظروف 
في  أث��ره  وله  النص،  وضبط  والزمانية،  املكانية 
النهي،  أو  األم��ر  نوع  بتحديد  وذل��ك  فهمه،  حسن 
وب��ي��ان هيئة ال��ف��ع��ل، وس��الم��ة ال��ت��رج��ي��ح، ودف��ع 
ال����واردة على احل��دي��ث. وم��ن األمثلة  اإلش��ك��االت 
عائشة  األن��واع: حديث  هذه  أحد  على  التطبيقية 
رضي الله عنها أنَّ النبي �  دخل عليها وعندها 
ام����رأة، ق���ال: »م��ن ه���ذه؟« ق��ال��ت: ف��الن��ُة ت��ذك��ُر من 
ال  فوالله  تطيقون،  عليكم مبا  »مه،  قال:  صالتها. 
ما  إليه  الدين  أح��ب  وك��ان  حتى متلوا،  الله  ميل 

داوم عليه صاحبه«)15(. 
وقد اختلف في املراد بقوله � :»مه«. هل هو 
كانت حاضرة،  املرأة ألنها  لعائشة عن مدح  نهي 
ابن  ق��ال  مُي��دح مبثله،  ال  العمل  ألن  النهي  أنَّ  أم 
سياق  ي��دل  وعليه  األظهر  -وه��و  رجب:"ويحتمل 
ليس  بعمل  ملدحها  هو  إمن��ا  النهي  أن  احلديث- 

مبمدوح في الشرع")16(.

• من ضوابط التعامل مع داللة 
السياق:

السياق  لداللة  األئمة  الناظر في تطبيقات  إن 
الضوابط  من  جملة  له  يتبني  مرادفاتها،  بشتى 
التي كانوا يراعونها في تعاملهم مع داللة السياق، 

ومن تلك الضوابط:
تاليًا  األلفاظ  إل��ى سياق  النظر  أن يكون   -  1
من  لفظ  كل  درج��ة  ومتييز  احلديث،  ألفاظ  جلمع 
السياق اخلاص  في  ال��رد. وهذا  أو  القبول  حيث 

أو)اجلزئي(.
2 - الوقوف على جميع األحاديث املتفقة في 
املراد  كان  إذا  الدراسة،  محل  احلديث  مع  املعنى 
التعرف على السياق الكلي لتلك األحاديث. ومما 
في سوق  األئمة  مسالك  معرفة  األم��ر  بهذا  ُيلحق 

األحاديث داخل األبواب الفقهية.
3 - معرفة سبب ورود احلديث، فإن له أثر في 
فهم سياق احلديث، ولذا فينبغي العناية بالوقوف 
فإنه  سبب،  للحديث  كان  إذا  احلديث  سبب  على 

ميثل سياق املقام.
4 - ينبغي أن يكون النظر إلى املن احلديثي 

نظرًا شاماًل من أول احلديث إلى آخره. 
5 - أن دالل��ة السياق من قبيل دالل��ة املفهوم 

التي ال عموم لها كما هو مقرر في علم األصول.
6 - دالل��ة السياق هي األص��ل في فهم النص 
النبوي، فينبغي أن تكون هي املعتمدة حتى يقوم 

معارض أرجح. 
7 - أن داللة السياق ال ُيطلب لها دليل إلثباتها، 
"وداللة السياق ال يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم 
لعسر؛  عليه  بالدليل  وطولب  الكالم  من  املقصود 
فالناظر يرجع إلى ذوقه، واملناظر يرجع إلى دينه 

وإنصافه")17(.
8 - معرفة دالئل األلفاظ، وقواعد اللغة العربية.
القواعد األصولية املتصلة بداللة  9 - معرفة 
السياق:"العموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد، 

واحلقيقة واملجاز، واإلجمال والبيان".
10 - التفريق بني دالل��ة السياق وبني قاعدة 

العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص سبب الورود.
11 - ينبغي أن يعلم أنَّ داللة السياق تتنوع 
بحسب احلال التي ورد اللفظ فيها كلفظ السالم 
إلى  السابق  فإن  الصالة،  ذكر  إذا ورد في سياق 
خ��اص وهو  السياق- معنى  دالل��ة  -وه��و  الذهن، 
التحلل من الصالة، وإذا ورد في سياق التعامل، 

فإنَّ السابق إلى الذهن هو التحية وهكذا....
 -----------------

1 - مجلة اإلحياء )ص54( العدد 25.
ف��ي مقصدية  ق���راءة  األص��ول��ي��ني  ال��دالل��ي عند  البحث   -  2

اخلطاب الشرعي عند الشوكاني إلدريس بن خويا )ص11(.
 3 - مجموع الفتاوى البن تيمية )728ه()415/20(.

4 - املوافقات للشاطبي )413/3(.
5 - أخرجه البخاري)حديث1(، ومسلم)حديث1907(.

6 - فتح الباري البن حجر)16/1(.
7 - أخرجه البخاري)حديث1175(.
8 - فتح الباري البن رجب)521/6(.

9 - أخرجه البخاري)حديث709(.
10 - شرح النووي على مسلم )150/4(.

11 - أخرجه البخاري)حديث5704(.
اجل��ذام��ي  مل��ن��ي��ر  البخاري   ت���راج���م  ع��ل��ى  امل���ت���واري   -  12

اإلسكندري )683ه()357/1(.
13 - أخرجه البخاري)حديث6048(.

14 - عمدة القاري للبدر العيني )45/2(.
15 - أخرجه البخاري)حديث43(.

16 - فتح الباري البن رجب احلنبلي )150/1(.
17 - إحكام عمدة األحكام)187/2(.

العدد 6462

اعتبار داللة السياق وأثرها في فهم السنة النبوية

ذ. جنيب الهداجي

داللة 
السياق هي 

األصل في فهم 
النص النبوي، فينبغي 
أن تكون هي املعتمدة 

حتى يقوم معارض 
أرجح.
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في فقه الدعوة إلى التعبد:
العبادة غاية أوجد الله تعالى اخللق للقيام 
بها، قال تعالى �وما خلقت الجن واإلنس من 

المؤمنين إال ليعبدون� )الذاريات: 56(.
ال��ن��اس لله  ال��ع��ب��ادات تعبيد  وم��ن أف��ض��ل 
في  إدخالهم  في  والسعي  إليه  بالدعوة  تعالى 
السعي  وه��ذا  الدعوة  ولهذه  العبودية،  دائ��رة 
إليه  األنظار  نلف  قرآني ونبوي  منهج  وفقه  

في مقالتنا هذه فنقول:
ب����نَّ ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ورس��ول��ه ال��ك��رمي � أن 
تعالى  لله  خالص  ح��ق  وعبادته  الله  توحيد 
»َيا  َجَبٍل:  ْبِن  ُمَعاِذ  حديث  في  كما  عباده  على 
اْلِعَباِد وما حقُّ  َأَتْدِري َما َحقُّ الّلِه َعَلى  ُمَعاُذ! 
العباِد َعَلى الله؟« َقاَل ُقْلُت: الله َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. 
َأْن َيْعُبُدوا الّلِه  َقاَل: »َفِإننَّ َحقنَّ الّلِه َعَلى اْلِعَباِد 
الّلِه  َعَلى  اْلِعَباِد  َوَح��قُّ  َشْيئًا.  ِبِه  ُيْشِرُكوا  َواَل 
 . َشْيئًا«  ِبِه  ُيْشِرُك  اَل  َمْن  َب  ُيَعذِّ اَل  َأْن  َوَج��لنَّ  َعزنَّ 
عبادته  إل��ى  ال��ن��اس  احل��ق سبحانه  س��اق  لقد 
سوقا رفيقا رقيقا، فحببها إليهم بذكر أهدافها 
املصلحية، وبيان ثوابها وأجورها، ثم زاد َمن 
ب إليهم اإلميان وزينه في  استجاب منهم أن حبنَّ
ه إليهم الكفر والفسوق والعصيان،  قلوبهم، وكرنَّ
ثم زّين ما يقترفونه من حسنات �ومن يقترف 
أحوالهم  وراع��ى  حسنا�،  فيها  له  نزد  حسنة 
ضعفا وقوة، سفرا وحضرا، استطاعة وعجزا، 
صحة ومرضا، مبتدئا ومتقدما، عاملا وجاهال، 
فلم يخاطب اجلميع بخطاب واحد، وإمنا قال: 
�فاتقوا الله ما استطعتم�، وليست االستطاعة 
أح��وال  تتفاوت بحسب  وإمن���ا  واح���دا  ض��رب��ا 

املكلف� وطبائعهم.
ولذلك قبل النبي � من األعرابي املبتديء 
اإلس����الم أداء ال��ف��رائ��ض وم��ع��ه��ا إش����ارة إل��ى 
يكلف  لم  ثم  األص���ول،  تلك  جنس  من  التطوع 

أن حاله وقتئذ ال تسمح  لعلمه  ذلك  بأكثر من 
قال:   � الله  ُعَبيد  بن  ذلك. فعن طلحة  بغير 
ج��اء رج��ٌل إل��ى رس��ول الله � م��ن أه��ل جند، 
ما  يفقه  وال  دويُّ صوِته،  ُيسمع  أس،  ال��رنَّ ثائر 
َيسأُل عن اإلس��الم،  ف��إذا هو  دن��ا،  يقول، حتى 
فقال رسول الله �: »خمُس صلواٍت في اليوم 
واللنَّيلة«، فقال هل علينَّ غيرها؟ قال: »ال، إالنَّ أن 
ع«، قال رسول الله �: »وصيام رمضان«،  َتطونَّ
ع«،  َت��ط��ونَّ ق��ال ه��ل علينَّ غ��ي��ُره؟ ق��ال: »ال، إالنَّ أن 

قال: وَذَكر رسول الله � الزكاة، قال هل علينَّ 
فأدبر  ق��ال:  ع«،  َت��ط��ونَّ أن  إالنَّ  »ال،  ق��ال:  غيرها؟ 
َأزي��د على هذا وال  الرجل وهو يقول: والله ال 
َصَدق«.  إْن  »َأْفلَح   :� الله  قال رسول  أنقص، 
ففي احلديث إرشاد منه � إلى أقصر الطرق 
للوصول إلى الله تعالى مراعاة حلال املخاطب، 
� من آخرين مثل  لم يرض  الوقت  وفي ذات 
هذا املستوى من التعبد، فقد قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص � قال:  قال لي رسول الله 
ك��ان يقوم  ف��الن  الله ال تكن مثل  »ي��ا عبد   :�
الله  رس��ول  يرض  لم  الليل«.  قيام  فترك  الليل 

من عبد الله ترك قيام الليل فنصحه بأال يجهد 
نفسه فيه فينقطع بسبب املشقة كما فعل غيره 
املشار إليه في احلديث، ففي احلديث نهي عن 
التكلف واملشقة في التعبد حتى يتمكن املرء من 

االستمرار فيها دون انقطاع.
ففي اخلطاب الدعوي قد يقبل من الداعية 
في  نهاره  سحابة  املجهد  العامل  يخاطب  أن 
اْلِعَشاَء  َصلنَّى  »َمْن  الشاق مبثل حديث:  العمل 
َوَمْن َصلنَّى  ْيِل  اللنَّ َقاَم ِنْصَف  ا  َ َفَكَأمننَّ ِفي َجَماَعٍة 

ُه« فهذا  ْيَل ُكلنَّ ا َصلنَّى اللنَّ َ ْبَح ِفي َجَماَعٍة َفَكَأمننَّ الصُّ
الليل  عليه  يدخل  إن  ما  ال��ذي  الطيب  العامل 
إلى  بعدها  ليأوي  العشاء  صالة  ينتظر  حتى 
الراحة بعد يوم طويل من اجلهد واملشقة، في 
ح� ال يقبل مثل هذا املستوى من أولئك الذين 
فة وعمل مريح،  يقضون أوقاتهم في مكاتب مكينَّ
كما ال مثل ذلك من  داعية قدوة أو إلى مربي 
ترمقه أبصار من يربيهم، لذلك كان قيام الليل 
التي  ال��رائ��دة  الفئة  تلك  على  فرضا  قليال  إال 
عمل  بأكبر  للقيام  مكة  في  تعالى  الله  بعثها 

تأسيسي لإلسالم.

إن م��راع��اة م��واق��ع اخل��ط��اب ال��دع��وي من 
امرأة ضعيفة أو عامل مجهد أو مسلم مبتديء، 
ض���روري،  أم��ر  بعبادة  العهد  ق��ري��ب  ت��ائ��ب  أو 
التكاليف  وأن�����واع  اخل��ط��اب  ل��غ��ة  واخ���ت���الف 
وأق���داره���ا م��ن ه���ؤالء إل��ى نوعية أخ���رى مثل 
القادة والدعاة والعابدين والصاحل� واحلفظة 

والعلماء ينبغي أن يراعى.
وإذا كانت البالغة موافقة اخلطاب ملقتضى 
احلال، فمراعاة حال الناس وواقعهم وقدراتهم 

واختالف أحوالهم  هو الفقه الضروري.
لقد رأينا من ُيضٍعف همم العابدين بحجة 
َي��ش��ق على  ف��ي ح���  التيسيير،   إل��ى  ال��دع��وة 
يحملوهم  أن  ي��ري��دون  وامل��ب��ت��دئ���،  ال��ض��ع��اف 
العامة  ويحملوا  العزائم،  إول��ي  أح��وال  على 
ع��ل��ى ش���أن اخل��اص��ة، وق���د ن��ب��ه ال��ش��اط��ب��ي في 
املوافقات على أن من كان محل القدوة إن فعل 
العزائم  ب��اب  من  هو  مما  التعبدات  من  شيئا 
أن يخفيها، وإن  إما  للجمهور  غير املستطاعة 
فرائض،  ال  ن��واف��ل  أنها  على  فلينبه  أظهرها 
فقال  رحمه الله: "قد يسوغ للمجتهد أن يحمل 
بناء  ال��وس��ط؛  ف��وق  هو  ما  التكليف  من  نفسه 
على ما تقدم في أحكام الرخص، وملا كان مفتيا 
يقتدى  لعله  ما  يخفي  أن  له  كان  وفعله  بقوله 
به فيه فرمبا اقتدى به فيه من ال طاقة له بذلك 
نبه  للناس  ظهوره  اتفق  وإن  فينقطع  العمل، 
كان  إذ  يفعل؛   � الله  رس��ول  ك��ان  كما  عليه، 
� قدوة؛  قد فاق الناس عبادة وخلقا، وكان 
في  عنه  ينهى  فكان  عمله؛  لظهور  اتبع  فرمبا 
مواضع؛ كنهيه عن الوصال، ومراجعته لعمرو 
بن العاص في سرد الصوم وأنكر على احلوالء 
بنت تويت قيامها الليل، ورمبا ترك العملخوفا 

أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
ولهذا -والله أعلم- أخفى السلف الصالح 
أع��م��ال��ه��م؛ ل��ئ��ال ي��ت��خ��ذوا ق����دوة، م��ع م��ا ك��ان��وا 
يخافون عليه أيضا من رياء أو غيره، وإذا كان 
ما  إال  منه  يظهر  لم  لالقتداء؛  عرضة  اإلظهار 

صح للجمهور أن يحتملوه".

العبادة والتعبد والعبودية في ضوء املنهجية اإلسالمية  )4/4(
د. أحمد زايد

العدد 462

فيه  الناس  وق��د جمع  خ��رج رمضان  إن  ما 
ح��س��ن��ات ع��ظ��ام��ا ح��ت��ى زه����دوا فيها ورم��وه��ا 

واتبعوا الشهوات والفنت املتالطمة األمواج..
نعم تركوا عبادة الله كما كانوا في رمضان 
وآثروا عليها البحار في أبشع الصور يحسبون 

مون في ح� أنهم باألوزار مثقلون.. أنهم ُمَنعنَّ
وُلقنوا  مجانا  رمضان  مدرسة  في  درس��وا 
ال�����دروس ال��ك��ث��ي��رة وامل��ت��ن��وع��ة م��ن خ���الل ه��ذه 
املدرسة التي اليلجها إال من اصطفاه الله، لكن 

معظمهم رسبوا وقليل من جنح..

أب��واب  على  يقفون  الصاحل�  بعض  ك��ان 
وجوههم  على  احل���زن  وم��ع��ال��ُم  رم��ض��ان  وداع 
كانوا  أنهم  مع  ناطقة،  ألسنتهم  وعلى  بادية، 
األكبر  هم  فهمُّ نستطيعه.  ال  اجتهادًا  يجتهدون 

في إمتام العمل وإتقانه، ورجاء قبوله.
عمنَّ ضياؤه  إشعاع  كوكب  رمضان  كان  لقد 
وه����ن����اؤه، وم�����ورد خ��ي��ر ال حت��ص��ى ف��ض��ائ��ل��ه 
وخيراته، فطوبى ملن شمله خيُره وأدركه فضله، 
النفس  أثره احلسن في استقامة  واستمر معه 
وصالحها؛ فرمضان -عند ذوي الهدى- شحنة 
إميانية مدخرة ملا بعد رمضان متأل احلياة نورًا 

واستبصارًا.
الراكع  وكثر  املساجد،  رمضان  في  ت  غصنَّ
والباذل  والذاكر  والتالي،  والباكي  والساجد، 
يتصدع،  ب��دأ  اجلمع  لهذا  فما  اخلير،  في  ماله 
وي��ق��ل م��ن ب��ي��وت ال��ل��ه ت��ع��ال��ى؟! أف��ب��ه��ذا أمرهم 

رمضان إذا أفل، أهكذا تظهر آثار رمضان؟!
ما لهذا ج��اء رم��ض��ان، وم��ا على ه��ذا أحب 
اجلماعة،  وأه��ل  املساجد  عمار  أين  يفاَرق،  أن 
أللسنتهم  املمسكون  وأي���ن  ال��ق��رآن،  ق���راء  أي��ن 

وأهوائهم، ملاذا تغيرت احلال وانقلب الواقع؟
الله -ه��ذه األي��ام- فراغها  لقد شكت بيوت 
هجرانها،  املصاحف  وشكت  ارت��ي��اده��ا،  وقلة 
وضعف اإلقبال عليها، فأين ذلك اإلقبال املشهود 

في رمضان؟
بعد  بها  أمر  رمضان  في  بالصالة  أمر  َمن 
بقراءة  أمر  ومن  أيضًا،  رمضان  وقبل  رمضان 

القرآن في رمضان أمر به في غير رمضان أيضا، 
األعمال واألق��وال في  ومن نهى عن محظورات 

رمضان هو من نهى عنها في غيره.
في  خصوصياِته  لرمضان  أن  ننكر  ال  نعم 
للطاعة،  ال��ع��ام  اجل��و  بسبب  واجل���د؛  ال��ن��ش��اط 
ويظهر هذا خصوصًا في بداية رمضان، ورسول 
الله � يقول: »لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة«.
الترك  أبدًا  ولكن تلك اخلصوصية ال تعني 
بالكلية للطاعات واإلقبال بالنفس على املعاصي 

بعد تولي شهر اخلير.
 : الله  ق��ول  دائ��م��ا  نستحضر  أال  ويجب 
قوة  بعد  من  غزلها  نقضت  كالتي  تكونوا  �وال 

أنكاثا�.
فاللهم بصرنا بعيوبنا، وأيقظنا من غفلتنا، 

ورد بنا إلى دينك ردا جميال.
آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله  وصلى 

وصحبه أجمع�.

نقض الغزل
بعد شهر الفصل

زكرياء غازيوي
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شهدت تركيا طيلة عقود انقالبات عّدة، أضّرت باحلياة 
غير  خسائر  وكبدتها  البالد،  في  واالقتصادية  السياسية 
السياسية في دولة قامت على  مسبوقة، وعّمقت اخلالفات 

أنقاض اإلمبراطورية العثمانية، أبرز هذه االنقالبات:

االنقالب األول:
أتاتورك،  كمال  مصطفى  تركيا،  في  األول  االنقالب  قاد 
مؤسس الدولة احلديثة، فأطاح دولة اخلالفة في العام 1922 
إسطنبول  أتاتورك  ودخل   ،1924 رسميًا  سقوطها  وأعلن 

عقب تراجع قوات احللفاء من دون أي اشتباكات.

عدنان  على  االنقالب  )عسكري(  الثاني:  االنقالب 
مندريس:

عسكري،  انقالب  أول  تركيا  شهدت   1960 العام  في 
حيث دبر قادة ضباط وطالب عسكريون من اجليش انقالبًا 
عسكريًا سلميًا على احلزب الدميوقراطي احلاكم، للمطالبة 
بإصالحات سياسية، وأعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس، 

زعيم احلزب الدميوقراطي بسبب توجهاته اإلسالمية.
ووقع االنقالب في وقت اتسم باالضطرابات االجتماعية 
املساعدات  كانت  إذ  االقتصادية،  واملصاعب  والسياسية 
نفدت،  قد  مارشال  ومشروع  ترومان  مبدأ  األميركية حسب 
ومن ثم كان رئيس الوزراء عدنان مندريس، يخطط لزيارة 

إلى موسكو آماًل في وضع خطوط بديلة لالئتمان.

بسليمان  اإلطاحة  )عسكري(  الثالث:  االنقالب 
دمييريل

حدث انقالب في العام 1971 سّمى بـ »انقالب املذكرة«، 
من  بداًل  التركي  اجليش  أرسلها  عسكرية  مذكرة  وهي 

الدبابات، تصل حد إنذار أخير من القوات املسلحة.

االنقالب الرابع: )عسكري( انقالب كنعان إيفرين.
وفي العام 1980، قاد اجلنرال كنعان إيفرين، مع مجموعة 

أطاح  عسكريًا  انقالبًا  الضباط،  من 
جاغليانكيل  صبري  إحسان  حكم 
األحكام  وفرض  املدنية  واحلكومة 
مدعومًا  االنقالب  وكان  العرفية، 
األميركية  املتحدة  الواليات  من 
في  الرئيسي  حليفها  فقدت  التي 
في  اإليرانية  الثورة  بعد  املنطقة 
بعد  تركيا  فتلقت   ،1979 العام 
االنقالب مبالغ كبيرة من املساعدات 
االقتصادية، من قبل منظمة التعاون 
والتنمية، واملساعدات العسكرية من 

حلف شمال األطلسي.

اخلامس  االنقالب 
االنقالب األبيض:

في الثامن من يونيو عام 1997، اعتبر معارضو رئيس 
الوزراء جنم الدين أربكان أن الرجل أصبح خطرا على احلكم 
العلماني في البالد وأجبر على االستقالة حتت ضغوط من 

اجليش وقطاعات األعمال والقضاء وسياسيني آخرين.
ووجد اجلنراالت أنفسهم مجبرين على التحرك للدفاع 

عن الدولة العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.

إرغينيكون
عام  في  األولى  للمرة  إرغينيكون  مجموعة  اسم  ظهر 
2007 حني اكتشفت كمية من املتفجرات في عملية مداهمة 

نفذتها الشرطة ملنزل في إسطنبول.
وحوكم بعد ذلك مئات األشخاص بزعم القيام مبحاولة 
انقالب ضد رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وأدين 

275 ضابطا وصحفيا ومحاميا وغيرهم.
أن خلصت  بعد  العام  ذلك  في  األحكام  جميع  ونقضت 
محكمة االستئناف لعدم وجود ما يسمى بشبكة إرغينيكون.
وساند أردوغان الذي انتخب رئيسا بعد ذلك في 2014 
ما قاله االدعاء، لكنه بعد ذلك ألقى باملسؤولية في تدبير هذه 
املؤامرة على الشرطة واملدعني املنتمي حلركة دينية يقودها 
فتح الله غولن الذي اختار من والية بنسيلفانيا األميركية 

منفى له. وينفي غولن أي دور في هذا األمر.

مخطط 2010:
أن  تردد  علماني  النقالب  مخطط  عن  صحيفة  كشفت 
اجتماعية  فوضى  إثارة  بهدف   2003 لعام  يعود  تاريخه 

إلسقاط حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أردوغان.
 365 أصل  من   300 بسجن  محكمة  قضت   2012 وفي 
متهما. وبعد ذلك بعامني أطلق سراح جميع هؤالء املدانني 
تقريبا بعد أن قررت احملكمة الدستورية أن حقوقهم انتهكت. 
وحمل أنصار غولن مرة أخرى املسؤولية في تلك القضية 

وهي تهمة ينفونها أيضا.

انقالب الساعات اخلمس:
في  انقالبية  مجموعة  أعلنت 
»حركة  نفسها  على  أطلقت  اجليش 
يوليو   15 اجلمعة  يوم  السالم« 
السلطة،  على  استولت  أنها   ،2016
مما أدى إلى مواجهات أوقعت قتلى 

وجرحى في أنقرة وإسطنبول.
ومتكنت السلطات املنتخبة بعد 
استعادة  من  تقريبا  ساعات  خمس 
من  بدعم  األوضاع  على  السيطرة 

األمن العام واجلماهير املؤيدة.
وألقى األمن التركي القبض على 
أحد  وقتل  اجليش  في  كبار  قادة 

مدبري االنقالب.

االنقالب  عقب  تركيا  في  والتوقيفات  االعتقاالت  تواصلت حملة 
الفاشل الذي شهدته البالد مساء يوم اجلمعة املاضي، وارتفع عدد 
املعتقلني إلى أكثر من سبعة آالف شخص بينهم عسكريون يحملون 
توقيف  عن  اإلعالنات  توالت  بينما  ومدنيون،  وقضاة  مختلفة  رتبا 

اآلالف من املوظفني.

- املؤسسة العسكرية
- توقيف 118 جنراال وأميراال،

- إصدار مذكرات اعتقال بحق 85 منهم.
- اعتقال أكثر من ستة آالف جندي.

- توقيف املقدم أركان كيفراك املستشار العسكري اجلوي للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان.

أردوغان  إقامة  مقر  بالهجوم على  14 جنديا لصلتهم  اعتقال   -
مبرمريس مساء اجلمعة.

- املؤسسة التعليمية:
- توقيف أكثر من 15 ألف موظف عن العمل،

- فصل 1577 من رؤساء اجلامعات وعمداء الكليات.

- وزارة الداخلية:
- عزل نحو 9000 )تسعة آالف( موظفا بينهم نحو 8000 )ثمانية 

آالف( شرطيا، إضافة إلى مسؤولني محليني.

- وزارة املالية:
- عزل نحو 1500 من موظفي وزارة املالية من مناصبهم،

- املؤسسة القضائية:
- عزل نحو 3000 )ثالثة آالف( من القضاة وممثلي االدعاء.

- مؤسسة رئاسة الوزراء:
- إبعاد 257 من العاملني عن وظائفهم.

- رئاسة الشؤون الدينية: -وهي أعلى هيئة دينية-
- عزل 492 من املوظفني عن مواقعهم.

- املؤسسة اإلعالمية:
املجلس  من  املمنوحة  والتراخيص  البث  إبطال جميع حقوق   -
األعلى لإلذاعة والتلفزيون إلى جميع مؤسسات اخلدمات اإلعالمية 

ذات الصلة املرتبطة بجماعة غولن والداعمة لها.
وشمل 24 شركة إعالمية،

مقربني  يعتبرون  صحفيا   34 من  الصحفية  البطاقات  سحب   -
من غولن.

من  قريبة  إعالم  وسائل  على  يدها  التركية  السلطات  وضع   -
غولن، بينها صحيفة زمان ووكالة جيهان لألنباء اللتان أوكلت مهمة 

إدارتهما إلى موظفني حكوميني.

توقيفات واعتقاالت عقب أبرز االنقالبات في تاريخ تركيا
االنقالب الفاشل بتركيا
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من هي جماعة فتح اهلل كولن؟
 ،1970 عام  غولن  الله  أسسها فتح  جماعة 
عملها  أن  تؤكد  وخارجها.  تركيا  داخل  وتوسعت 
متعددة  السياسية  آراءها  لكن  اجتماعي،  تربوي 
والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  انتقاد  في  وتصب 

التركي.

النشأة والتأسيس:
جلماعة  األولى  النواة  غولن  الله  فتح  أنشأ 
اخلدمة في بداية سنة 1970 مبدينة إزمير التركية، 
داخل  قوية  حركة  وأصبحت  توسعت  أنها  غير 

البالد وخارجها.

التوجه الفكري:
تعتمد اجلماعة على فكر غولن وآرائه ومواقفه، 
وتوصف بأنها حركة اجتماعية صوفية تركز على 

مسلمي تركيا ومنفتحة أكثر على الغرب.
الفقه  من  الكثير  حتوي  غولن  كتب  أن  ورغم 
البارزة  السمة  فإن  وغيرها،  والسيرة  والتفسير 
فكر  على  اقتصارها  الفكري  اجلماعة  في منهج 

شيخها وعدم جتاوزه إلى غيره.

األهداف:
على  أساسا  عملها  في  اخلدمة  جماعة  تركز 
البالد،  وخارج  داخل  املدارس  تبني  فهي  التعليم، 
مؤسسات  بإنشاء  املجتمع  اخترقت  أنها  كما 

اقتصادية وإعالمية وطبية وثقافية وإغاثية.
بعد  اجلماعة  نشاط  في  الكبيرة  القفزة  كانت 
انقالب عام 1980، حيث استفادت من دعم الدولة 
مع  رحلتها  لتبدأ  املتاحة،  احلرية  مساحات  ومن 
وقف  بتكوين  مرورًا  تركيا،  خارج  املدارس  إنشاء 
الصحفيني والكتاب األتراك، اجلهة املمثلة للجماعة 

بشكل شبه رسمي.
تدير احلركة أكثر من 1500 مؤسسة مبختلف 
مراحل التعليم، إضافة إلى 15 جامعة منتشرة في 
أكثر من 140 دولة في مختلف أنحاء العالم. وأهم 
مع  تتفق  أنها  التعليمية  املؤسسات  هذه  مالمح 
برامج حتمل مواصفات  تركيا، وال تطبق  علمانية 

دينية.

عدة  احلركة  فتمتلك  اإلعالم،  قطاع  في  أما 
لألنباء،  "جيهان"  وكالة  منها  إعالمية  مؤسسات 
تضم ست  التي  "سامانيولو"  مجموعة  متتلك  كما 
قنوات تلفزيونية متنوعة، إضافة إلى ثالث إذاعات. 
وتغطي هذه املجموعة 150 دولة، ولها بث خاص 
باللغات  الوسطى  آسيا  ودول  وأوروبا  بأميركا 
التركية واإلجنليزية واألملانية واألذرية. كما متتلك 
مجموعة زمان اإلعالمية التي تصدر جريدتي زمان 

التركية ونسختها اإلجنليزية "توَدْي زمان".
"بنك  احلركة  متتلك  االقتصادي  القطاع  وفي 
يدورون  الذين  األعمال  يتجمع رجال  بينما  آسيا"، 

في فلكها في جمعية "توسكون".
يتهم اخلصوم اجلماعة بأنها تهدف إلى متييع 
كوسيلة  الصوفي  اجلانب  على  والتركيز  التدين 

للتغلغل داخل املجتمع.
فغولن يتبنى مفهوما غير مسيس للدين، فهو 
أو  سياسية  أيديولوجية  ليس  "اإلسالم  أن  يرى 
كما يصر على وصف  للدولة"  أو شكاًل  نظام حكم 

جماعته أنها "فوق السياسة".
وفي الوقت الذي تبتعد فيه اجلماعة عن العمل 
مع  التحالف  في  تنهمك  احلزبي، فإنها  السياسي 
واالمتيازات،  الدعم  مقابل  في  السياسية  األحزاب 
وتعمل على التغلغل في مؤسسات الدولة والتقدم 

في املناصب الهامة.
وتبرز أدبيات "اخلدمة" فكرة النفوذ والتغلغل 
واضحة  رؤية  دون  املختلفة  الدولة  أجهزة  في 
الذي  "التمكني"  بعد  ما  ملرحلة  محددة  أهداف  أو 
تنتهج  اجلماعة  أن  البعض  ويرى  عنه.  تتحدث 
"تقية سياسية" جتيز ألعضائها التخلي عن بعض 
يتم  ال  حتى  هويتهم،  إلخفاء  والشعائر  العبادات 
اجليش  خاصة  الدولة،  أجهزة  من  استبعادهم 

والشرطة.
العليا  إلى املناصب  وتسعى احلركة للوصول 
اجليش  -وخصوصًا  املؤسسات  مختلف  في 
سياسي  ملشروع  تأهبًا  والشرطة-  واالستخبارات 

مستقبلي.
الديني  العداء  خصومها بتجاوز  كما يتهمها 
انتقد  أن  لغولن  الصهيوني، حيث سبق  للمشروع 

تسيير سفينة مرمرة لكسر احلصار املفروض على 
تل  من  التركي  السفير  سحب  أدان  أنه  كما  غزة، 
أبيب عقب تلك األحداث وإن كان عبر عن تضامنه 
مع شهداء غزة خالل العدوان اإلسرائيلي في صيف 

.2014
ويضيف خصوم احلركة أنها كانت دائما تؤكد 
العمل االجتماعي وفق مبادئ  أن مجال اشتغالها 
حكومة  مع  صراعها  أن  غير  الروحي،  التصوف 
العمل  في  انخراطها  كشف  أرودغان  طيب  رجب 
معها،  واملتعاطفني  أعضائها  خالل  من  السياسي 
انتقد  الذي  إلى جانب تصريحات مؤسسها غولن 
أنه  كما  التركية،  احلكومة  اتخذتها  قرارات  مرارا 
سبق واتهم أردوغان بجر البالد نحو الديكتاتورية.

صراع مع أردوغان:
حكومة  على  احلرب  بإعالن  اجلماعة  همت  اتُّ
حزب العدالة والتنمية عبر تسريب أشرطة تنصت 

غير مشروعة.
بأنها  اجلماعة  التركية  احلكومة  واتهمت 
القضاء والشرطة،  كيان مواز تغلغل داخل أجهزة 

القيام  من  مكنها  ما 
بعمليات تنصت غير 
وفبركة  مشروعة 

تسجيالت صوتية.
غولن  أن  غير 
في  نفى  جهته  من 
حوارات  سلسلة 
تركية  صحف  مع 
عربية،  وقنوات 
التي  االتهامات 
وإلى  إليه  وجهت 
واتهم  حركته، 
خصومه  -باملقابل- 
الناس،  بتضليل 
تلك  واصفا 
نها  بأ ت  ما تها ال ا
أصل  ال  "افتراءات" 

لها.

التركية  زمان  مع صحيفة  حوار  في  نفى  كما 
تكون  أن   ،2014 مارس/آذار  في  نشر  له  املوالية 
مشروعة،  غير  تنصت  عمليات  خلف  تقف  حركته 
املتسببني  محاكمة  ثم  أوال  األمر  إثبات  إلى  داعيا 

فيه.
جماعة  اتهموا  من  محاكمة  إلى  كذلك  ودعا 
اخلدمة بالوقوف خلف عمليات التنصت تلك، دون 

إظهار أدلة.
العدالة  حكومة  نفسه  احلوار  في  اتهم  كما 
في  واحلريات  احلقوق  على  بالتضييق  والتنمية 
تركيا، موضحا أن األتراك تضرروا من ذلك، داعيا 

إلى سيادة القانون واحترام احلريات.
بوالية  االختياري  منفاه  في  غولن  ويعيش 
وعلق  األميركية،  املتحدة  الواليات  في  بنسلفانيا 
البالد  إلى  بعودته  ألردوغان  سابقة  دعوة  على 
بقوله لصحيفة زمان "سأقرر ذلك بعد التشاور مع 
إخواني الذين أثق بصدقهم وأمانتهم، وليس بناء 
اليوم  وأصبح  شيئا،  باألمس  كان  َمن  أفكاِر  على 

شيئا آخر".

إلى  رسالة  في  السادس،  محمد  امللك  أكد 
تنعقد  التي  اإلفريقي  لالحتاد   27 الـ  القمة 
»املغرب  أن  كيغالي،  الرواندية  بالعاصمة 
العودة  نحو  ووضوح،  عزم  بكل  اليوم،  يتجه 
حتمل  ومواصلة  املؤسسية،  عائلته  كنف  إلى 

مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل االقتناع«.
إلى  ذاتها،  الرسالة  في  امللك  وأضاف 
الرئيس  إتنو  ديبي  إدريس  التشادي  الرئيس 
احلالي لالحتاد اإلفريقي، أن املغرب »يثق في 
إعادة  على  وقدرته  اإلفريقي،  االحتاد  حكمة 
األمور إلى نصابها، وتصحيح أخطاء املاضي.
واعتبر العاهل املغربي أن قرار العودة إلى 
االحتاد اإلفريقي، »مت اتخاذه بعد تفكير عميق 
وهو قرار صادر عن كل القوى احلية باململكة« 
التاريخي  القرار  هذا  خالل  »من  أنه  مضيفا 
االحتاد  داخل  من  املغرب  سيعمل  واملسؤول، 

اإلفريقي، على جتاوز كل االنقسامات«.

ومما جاء في الرسالة امللكية 
الطالبي  رشيد  سلمها  التي 
النواب  مجلس  رئيس  العلمي، 
حفيد  بصفتي  إليكم  »أتوجه 
اخلامس،  محمد  امللك  جاللة 
الوعي  حترر  رموز  أقوى  أحد 
الرواد  من  وواحد  اإلفريقي، 
الرؤساء  جانب  إلى  امللتزمني، 
فرحات  الناصر،  عبد  جمال 
سيكو  كايتا،  مديبو  عباس، 
توري، وكوامي نيكروما، صناع 
التاريخية،  البيضاء  الدار  قمة 
عن  أعلنت  التي   ،1961 سنة 
لالندماج  وأسست  متحررة،  إفريقيا  انبثاق 

اإلفريقي«.
وزاد امللك في الرسالة ذاتها أتوجه إليكم 

بصفتي  أيضا، 
امللك  جاللة  ابن 
الثاني،  احلسن 
الذي جمع في نفس 
مؤمتر  السنة،  تلك 
حترر  حركات 
كانت  التي  الدول 
للسيطرة  خاضعة 
وساهم  البرتغالية، 
بكل أناة وروية، في 
استتباب االستقرار 
مناطق  عدة  في 
وفي  قارتنا،  من 

األخوة  روابط  تعزيز 
مجموعة  مع  والصداقة، 

من الدول اإلفريقية«
محمد  امللك  واعتبر 
رغم   « أنه  السادس 
غاب  قد  املغرب  كون 
الوحدة  منظمة  عن 
يفارق  لم  فإنه  اإلفريقية، 
إفريقيا«، مستشهدا  أبدا 
احلسن  امللك  بعبارات 
الثاني، في خطابه للقمة 
الوحدة  العشرين ملنظمة 
اإلفريقية، يوم 12 نونبر 
1984، الذي أعلن فيه عن 

انسحاب املغرب.
وسيبقى  بانتمائه،  إفريقي  بلد  »املغرب 
نحن  وسنظل  كذلك. 
في  جميعا  املغاربة 
إفريقيا...  خدمة 
املقدمة  في  وسنكون 
املواطن  من أجل كرامة 
واحترام  اإلفريقي 

قارتنا...«.
وأضاف جاللته:«قد 
منذ  أمتنى،  كنت 
لكم،  أبوح  أن  سنوات، 
ذلك  بأن  صدق،  وبكل 
جرحا  للمغرب  سبب 
عميقا. وها هي الفرصة 

تتاح اليوم، للتعبير لكم عن ذلك.
النبيل،  اجلمع  هذا  بأن  لواثق  وإني 
سيتلقى هذا الشعور الصادق مبا يستحقه من 

إصغاء واعتبار.«.
واعتبر العاهل املغربي أن قرار العودة إلى 
االحتاد اإلفريقي، »مت اتخاذه بعد تفكير عميق 
وهو قرار صادر عن كل القوى احلية باململكة«، 
التاريخي  القرار  هذا  خالل  »من  أنه  مضيفا 
االحتاد  داخل  من  املغرب  سيعمل  واملسؤول، 

اإلفريقي، على جتاوز كل االنقسامات«.
جديدة  صفحة  ستفتح  التي  املبادرة  هذه 
القطيعة  لترفع  االفريقي  واالحتاد  املغرب  بني 
االحتاد  يعلن  لم  سنة،لكن   32 دامت  التي 
االفريقي عن شيء بعد بخصوص رسالة وعزم 

املغرب على العودة إلى االحتاد.

امللك محمد السادس يبعث رسالة إلى القمة ال 27 لالحتاد اإلفريقي
17 شوال 1437هـ- 22 يوليوز 2016م



العدد 420 10

بيانات الكتاب:
إدري��س  الدكتور  للباحث  كتاب  يدينا  ب��ن 
م��ول��ودي، ع��ن��وان��ه "م��ف��ه��وم الغيب ف��ي ال��ق��رآن 
مصطلحية  دراس��ة  الشريف:  واحلديث  الكرمي 
جامعية  رس��ال��ة  وأص��ل��ه  م��وض��وع��ي"،  وتفسير 
نال بها صاحبها درجة الدكتوراه في الدراسات 
الله  عبد  بن  محمد  سيدي  بجامعة  اإلسالمية 
الشاهد  الدكتور  األستاذ  إش��راف  حتت  بفاس، 
بتقدمي  الطبعة  ل��ه��ذه  ق��دم  ال���ذي  البوشيخي، 
لتجديد  املنهج  "ض��رورة جتديد  عن  فيه  حتدث 

الفهم".
وقد نشره في طبعته األولى سنة 2016 كل 
من مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( 
والتوزيع  والنشر  للطباعة  السالم  ودار  بفاس، 

والترجمة بالقاهرة في حوالي 437 صفحة.
موضوع  أهمية  في  نظرات 

الكتاب:
الغيب هو أعظم مرتكزات اإلميان في اإلسالم، 
بحيث ال يتحقق إميان املرء حتى يكتمل إميانه 
مبا وراء احلجب من غيوب، وملا كان كذلك وجب 
معرفة مفهومه، حتى تتشكل الصورة احلقيقية 
عنه في أذهاننا فيتم اإلميان بالشكل الصحيح، 
فال ميكن التعامل مع أي شيء من األشياء سواء 
كان هذا الشيء معنويا أو ماديا إال بعد تشكيل 
تصور صحيح عنه في األذهان، وال ميكن ذلك إال 

من طريق القرآن والسنة البيان.
لدراسة  الكبرى  األهمية  أيضا  تتجلى  كما 
م��ف��ه��وم ال��غ��ي��ب ف��ي ال���ق���رآن ال��ك��رمي واحل��دي��ث 
خلليفة  تكشف  الدراسة  هذه  كون  في  الشريف 
التي  والضوابط  احل��دود  األرض  ه��ذه  في  الله 
وراء  فيما  ينبش  وه���و  ب��ه��ا  االل���ت���زام  ينبغي 

حواسه من املغيبات.
وقضاياه  الغيب  ملفهوم  القيمة  ه��ذه  ولعل 
هو الذي دفع الباحث إدريس مولودي إلى سبر 
أغوار القرآن الكرمي واحلديث الشريف ليكشف 
املصطلحات  من  "يعتبر  ال��ذي  املفهوم  ه��ذا  عن 
–كما  العقدي  باجلانب  الكبير  لتعلقه  األص��ول، 
سبقت اإلشارة-، الذي عليه يتأسس إسالم املرء 
الكتاب،  )ينظر مقدمة  الله سبحانه"  إلى  وجهة 

ص: 25(.
مضامني الكتاب:

جعل  بابن  إلى  هذه  دراسته  الباحث  قسم 
األول لدراسة مفهوم الغيب في القرآن واحلديث 
دراس�����ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى م���ب���ادئ م��ن��ه��ج ال���دراس���ة 
الثاني  وجعل  املعروفة.  ومراحله  املصطلحية 
لدراسة قضايا الغيب في القرآن واحلديث كما 

سيأتي احلديث عنه.
إلى  ال��ب��اح��ث  قسمه  فقد  األول  ال��ب��اب  أم��ا 

فصول أربعة:
فيه  درس  حيث  التعريف؛  ف��ي  األول  جعل 
م��ف��ه��وم ال��غ��ي��ب ف��ي ال��ل��غ��ة واالص���ط���الح ال��ع��ام 
وختمه ببيان مفهوم الغيب في اصطالح القرآن 
ملوارد  وداللية  وصفية  دراس��ة  فبعد  واحلديث؛ 
لفظ الغيب في القرآن الكرمي واحلديث الشريف 
ملصطلح  تعريف  صياغة  إل��ى  الباحث  توصل 
به،  العلم  إلى  ال سبيل  ما  "الغيب  فقال:  الغيب 
مما استأثر الله تعالى به، أو مما أذن باالطالع 

عليه ملن شاء من خلقه") ص: 67(
وقد اهتم الباحث في الفصل الثاني ببيان 
ع��الق��ات امل��ف��ه��وم ب��غ��ي��ره م��ن امل��ف��اه��ي��م خاصة 
الغيب وغيره  االئتالف واالختالف بن  عالقتي 

من املصطلحات.
املصطلح  خصائص  لبيان  بعدها  لينتقل 
م��ن ح��ي��ث م��وق��ع��ه ووظ��ي��ف��ت��ه ب��ن املصطلحات 
التي تنتمي إلى نفس مجاله الداللي في القرآن 
ال��ك��رمي، وذل��ك ف��ي إط��ار إب���راز عالقة املصطلح 
ورد  التي  النصوص  خ��ارج  املفهومية  بأسرته 

الغيب  ملصطلح  كلية  م��رادف��ات  حيث  من  بها، 
وحصرها في )السر(، )اخلبء(، و)ماال يبصره 
وهي  اجلزئية  مرادفاته  حيث  وم��ن  اإلن��س��ان(، 

كثيرة جدا )الله، اآلخرة، النار، اجلنة...(.
هذا  م��ن  الثالث  الفصل  بخصوص  وأم���ا   
القسم في البحث فقد خصصه الباحث لدراسة 

ضمائم املصطلح، فجعله في ثالثة مباحث:
في  الغيب  إل��ى  أضيف  ما  األول  في  درس 
في ستة  واحل��دي��ث، وحصره  ال��ق��رآن  نصوص 
الغيب،  وع��ال��م  الغيب،  علم  ه��ي:  مصطلحات، 
السماوات  غيب  وعالم  والشهادة،  الغيب  وعلم 

واألرض، وأنباء الغيب، ومفاتيح الغيب.
فقد حصره  الغيب  إل��ي��ه  أض��ي��ف  م��ا  وأم���ا 
الباحث في "غيب السماوات واألرض"، ودرسه 
في مبحث خاص، وقد ختم الباحث هذا القسم 
مشتقات  ع��ن  للحديث  راب���ع  بفصل  كتابه  م��ن 
الغيب وهي: الغيوب، وغائب، وغائبة، وغائبن. 
أفرد كل مشتق منها مببحث خاص بن موارده 

ومفهومه وعالقاته والقضايا املتفرعة عنه.
وأما القسم الثاني من الكتاب فقد خصصه 
الباحث للحديث عن قضايا الغيب التي تثيرها 
الكرمي واحلديث  القرآن  نصوص املصطلح في 
أو مؤيدوه؛  الدين  أو يثيرها خصوم  الشريف، 

فقسمه إلى أربعة فصول:
الغيب،  أنواع  تناول في األول 

باعتبارات  أقساما  فجعلها 
ثالثة:

ب��اع��ت��ب��ار  األول: 
إلى  قسمه  ال��زم��ان، 

غيب مضى، وآخر 
والثالث  حاضر، 

مستقبل.
ال����ث����ان����ي: 
ب�����اع�����ت�����ب�����ار 
ال���ع���ال���م ب���ه، 
ق���س���م���ه إل���ى 
مطلق،  غيب 
فعرفه بقوله: 
"ه����������������و م����ا 
الله  اس��ت��أث��ر 

دون  ب���ع���ل���م���ه 
خ���ل���ق���ه، س����واء 

م����ا أخ���ب���ر ع��ن��ه، 
ف��ي  ب���ق���ي  م�����ا  أم 

ع��ل��م ال��غ��ي��ب ع��ن��ده" 
ومتخض   )257 )ص: 

تقسيم  التعريف  ه��ذا  عن 
الغيب املطلق إلى غيب معلوم 

بطريق الوحي، وغيب مجهول عند 
كل املخلوقات.

الثالث اعتبار الرتبة، وينقسم الغيب بهذا 
االع��ت��ب��ار إل��ى ث��الث��ة أق��س��ام؛ "ال��ل��ه ج��ل جالله" 
وهو قمة الغيوب وأصلها، و"العوالم الغيبية"، 
مع  املطلق  الغيب  باسم  تعريفه  سبق  ما  وهو 
املندرجة  اجل��زئ��ي��ات  م��ن  تعالى  الله  استثناء 
حتت التعريف، ثم "الغيوب من عالم الشهادة"، 
وقد درس الباحث كل قسم من هذه األقسام في 

مبحث مستقل.
الباحث في احلديث  بنا  ذلك يبحر  ثم بعد 
عن الغيب بن العلم واالدعاء تناول فيه مسألة 
اختصاص الله تعالى املطلق بعلم الغيب، فبن 
ومقتضيات  البيان  والسنة  القرآن  في  م��وارده 
ه���ذا االخ���ت���ص���اص، ك��م��ا ت���ن���اول أي��ض��ا ت��ف��رق 
اخللق إزاء الغيب بن مدع ِعْلَمُه؛ كاجلن الذين 
بالغيب في عهد سليمان فانكشف  العلم  ادعوا 
مزاولة  في  لبثوا  حينما  سليمان  كذبهم مبوت 
الذي  وك��ذاك  قبله.  من  املشاق  من  به  كلفوا  ما 
ادعى معرفة مصيره يوم القيامة فأنزل فيه الله 
أَلُوَتَنَّ  َوَقاَل  ِبآَياِتَنا  َكَفَر  الَِّذي  �َأَفَرَأْيَت  تعالى: 

ِعنَد  َخَذ  اتَّ َأِم  اْلَغْيَب  َلَع  َأطَّ َوَوَل��دًا  َمااًل 
ْحَمِن َعْهدًا� )مرمي: 77-78(. وبن  الرَّ
وأن��اس  ورس��ل  مالئكة  من  منه  ُمَتَبرٍّ 

آمنوا بربهم وتواضعوا له سبحانه.
الباحث  باإلضافة إلى ذلك تناول 
�����الع اخل��ل��ق ع��ل��ى الغيب  م��س��أل��ة اطِّ
مالئكة  كانوا  سواء  تعالى  الله  بإذن 
غيرهم  آخ��ري��ن  أن��اس��ا  أو  رس���ال  أو 
على  فأطلعهم  تعالى  الله  اصطفاهم 

بعض غيبه.
وق���د ان��ت��ه��ى ال��ب��اح��ث إل���ى بيان 

أمرين:
الغيب  إزاء  اخللق  أصناف  األول 
لبعضهم  ت��ع��ال��ى  ال���ل���ه  واص���ط���ف���اء 

وإطالعهم على بعض غيبه،
الثاني طرق علم الغيب؛ فقسمها 
والدعاء،  الوحي  شرعية:  ط��رق  إل��ى: 
والرؤيا  املباشرة،  والرؤية  والتجلية 
وت��أوي��ل��ه��ا، وال���ف���راس���ة، وال��ت��وس��م، 

واإللهام، والنظر والتفكر والبحث 
وط����رق م��ف��ت��راة م��ث��ل ال��ك��ه��ان��ة وال��ع��راف��ة، 

والتنجيم، والتطير، واخلط في الرمل.
عن  باحلديث  الفصل  ه��ذا  خ��ت��ام  ي��أت��ي  ث��م 
الشيعة  عند  واإلمامة  الصوفية  عند  الوالية 
بالقدر الذي له عالقة بعلم الغيب. 
ف���احل���دي���ث ع����ن ال��ص��وف��ي��ة 
ان����ص����رف إل������ى "ال����ذي����ن 
بواسطة  ب��أن  يقولون 
ب��ع��ض ال���ري���اض���ات 
ال������ت������ي ت���ت���ع���ل���ق 
النفس  بتجريد 
وم��ج��اه��دت��ه��ا، 
ك��ك��ث��رة ال��ذك��ر 
وال�����ع�����ب�����ادة 
واجل����������������وع 
يلهمهم   ...
ال��ل��ه االط��الع 
ع���ل���ى ب��ع��ض 
امل����غ����ي����ب����ات، 
ورب���������ط���������وا 
ذل���ك ب��ال��والي��ة 
وال�������ك�������ش�������ف 
)ص:  واإلل����ه����ام" 

.)313
األم������������ر ال�������ذي 
اق��ت��ض��ى م���ن ال��ب��اح��ث 
الوالية  مفهوم  في  البحث 
الصوفية وعالقة  والولي عند 
مفهوم  وبيان  الغيب،  بعلم  الولي 
ال��والي��ة ف��ي ال��ق��رآن واحل��دي��ث ليخلص امل��راد  
وفيه،  له  واحمل��ب  بالله،  "العالم  هو  الله  بولي 
طاعته،  على  وامل��واظ��ب  عبادته،  في  واملخلص 
بحفظه  الله  يتواله  ال��ذي  ملعصيته،  واملجتنب 
في إميانه وتقواه، ونصره على من عاداه" )ص: 

.)318
وبنفس املنهج وعلى نفس اخلطوات حتدث 
بعلم  الشيعة وعالقتها  اإلمامة عند  مؤلفنا عن 
في  ترتبط  الشيعة  عند  اإلمامة  أن  فبن  الغيب 
من  الغيب  وعلم  بالعصمة  لها  تعاريفهم  أكثر 

قبل اإلمام.
وفي املقابل ترتبط في القرآن مبعناها العام 
الذي هو االقتداء واالتباع، "سواء كان املقتدى 
أو  كتابا  أو  بفعله،  أو  بقوله  يقتدى  إنسانا  به 
في  وأم��ا   )326 )ص:  مبطال"  أو  حقا  كالهما، 
احلديث فقد ارتبطت مبعناها اخلاص الذي هو 

اخلليفة أو اإلمامة في الصالة.
ثم بعد هذا أخذ في مناقشة أقوال الشيعة 

في اإلمامة ودحضها...
وفي الفصل الثالث من هذا الباب يجول بنا 

حث  لبا ا
ف��ي احل��دي��ث ع��ن بعض 

ق��ض��اي��ا ال��غ��ي��ب  خ��اص��ة دف���ع ال��ت��ع��ارض بن 
اإلميان  أن  حاصلها  التجريبي  والعلم  الوحي 
بالغيب وعدم اإلطالع عليه ال يتعارض والعلوم 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ال��ت��ي وص���ل إل��ي��ه��ا اإلن���س���ان بل 
يتكامالن وأن الوحي يشجع على النظر والتفكر 
أس��راره  على  للوقوف  الله  خلق  ف��ي  والبحث 
وحكمة الله من ورائه، بل إن الكشوفات العلمية 

ال تزيد الناس إال تعلقا بهذا الوحي العظيم.
جعله  بفصل  الباب  ه��ذا  الباحث  ينهي  ثم 
الواصلة  وال��ع��الق��ات  الفاصلة  احل���دود  لبحث 
العامة  القواعد  وبعض  والشهادة،  الغيب  بن 
الغيب  عاملي  بن  الرابطة  العالقة  حتكم  التي 
وال��ش��ه��ادة إل��ى ح��د م��ا. كما حت��دث ع��ن ح��دود 
قوة  وم��ح��دودي��ة  الغيبية،  األم���ور  ف��ي  البحث 
العقل ليختم هذا املبحث بالوسائل التي ميكن 
لإلنسان االعتماد عليها إلثبات الغيب؛ الوحي، 
في  للنظر  احلسية  اإلدراك  ووسائل  والفطرة، 

أسرار املشاهدات. 
وهكذا خلص إلى بيان ضوابط البحث في 

الغيبيات وهي:
إال  احلقيقة  إل��ى  اإلثبات  العقل  يتجاوز  ال 

بدليل وإال زل.
م��ج��ال ال��ب��ح��ث ع���ن احل��ق��ي��ق��ة ه���و ال��وح��ي 

بالتزام قواعد البحث فيه.
قياس الغيب على الشهادة وفق ما ورد في 

الوحي.
ث���م ي���أت���ي امل��ب��ح��ث األخ���ي���ر ل��ل��ح��دي��ث عن 
فأثبت  وال��ش��ه��ادة،  الغيب  ع��امل��ي  ب��ن  ال��ع��الق��ة 
الغيب أوس���ع من  ع��ال��م  أن  ال��ن��ص��وص  ب��دالل��ة 
اآلخر،  عن  فرع  األخير  هذا  وأن  الشهادة  عالم 
وأن عالم الشهادة دليل على عالم الغيب أو هو 
أثر له، كما أنه متفاعل معه وخاضع له وممتد 

نحوه.
حتول  مسألة  ببحث  املبحث  ه��ذا  ختم  ثم 
الغيب إلى شهادة، ليأتي ختام البحث كله ببيان 

نتائجه الكلية في خامتة.

كتاب مفهوم الغيب في القرآن واحلديث
قراءة في املنهج والقضايا واألبعاد

الباحث: محمد أمني اخلنشوفي

العدد 462

تناول 
ال����ب����اح����ث م��س��أل��ة 

الع اخللق على الغيب بإذن  اطِّ
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى س���واء ك��ان��وا م��الئ��ك��ة أو 

اصطفاهم  غيرهم  آخرين  أناسا  أو  رسال 
الله تعالى فأطلعهم على بعض غيبه.

وقد انتهى الباحث إلى بيان أمرين:
الله  واصطفاء  الغيب  إزاء  اخللق  أص��ن��اف  األول 

تعالى لبعضهم وإطالعهم على بعض غيبه،
إل����ى: ط��رق  ال��غ��ي��ب؛ فقسمها  ال��ث��ان��ي ط���رق ع��ل��م 
وال��رؤي��ة  والتجلية  وال��دع��اء،  ال��وح��ي  ش��رع��ي��ة: 

املباشرة، والرؤيا وتأويلها، والفراسة، والتوسم، 
واإللهام، والنظر والتفكر والبحث 

والعرافة،  الكهانة  مثل  مفتراة  وط��رق 
في  واخل��ط  والتطير،  والتنجيم، 

الرمل.
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أن نؤسس  امل��ق��ال سنحاول  ه��ذا  م��ن خ��ال 
ل��ن��ق��اش ع��م��ي��ق ن��ع��ي��د م���ن خ���ال���ه ال��ن��ظ��ر في 
التربوية  املنظومة  عليها  تقوم  التي  الضوابط 
عن  البحث  في سياق  اإلسامية  في مجتمعاتنا 
حتقيق البناء احلضاري الذي يهدف إلى تربية 
األخ���اق���ي، والعلمي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  األج���ي���ال، 
والتفوق  السبق  قدم  لها  يكون  حتى  والعملي، 
العاملي،  املستوى  وعلى  امل��ي��ادي��ن،  مختلف  ف��ي 
وك���ل ذل���ك ف��ي ض���وء اإلس����ام وم��ب��ادئ��ه. وه��ذه 
الضوابط تتعدد بني الضابط التعبدي، والضابط 
الضابط  وك��ذا  العلمي،  وال��ض��اب��ط  التشريعي، 
األخ���اق���ي وال��ن��ف��س��ي... إال أن م��ع��دودي��ة ه��ذه 
السطور، فرضت علينا مناقشة ضابط واحد من 
بينها، وهو الضابط التعبدي، خاصة أنه املرتكز 
واألساس الذي عليه تقوم باقي الضوابط. ورغم 
ما يكتسيه من أهمية  جنده -مع األسف- األقل 

حضورا ومراعاة في مناهجنا التربوية. 
هي  وم��ا  التعبدي؟  بالضابط  املقصود  فما 
بناء  في  وآث���اره  أهميته  تتجلى  وأي��ن  أه��داف��ه؟ 
التربية احلضارية اإلسامية التي ننشدها؟ وأي 

حضور له في واقع مناهجنا التربوية؟
1 - مفهوم الضابط التعبدي:

إن املراد بالضابط هنا ذلك النسق من القواعد 
والضوابط الناظمة لنشاط اإلنسان اعتقادا وفكرا 
وعما وسلوكا، وكونه تعبدي أي أنه قائم وفق 
منهج الله، حيث يقوم اإلنسان مبهامه املختلفة 
ذلك اإلخاص  كل  الكون مستحضرا في  لعمارة 
لله وحده، قال تعالى: �وما خلقت اجلن واإلنس 
العبادة  ومفهوم   .)56 )الذاريات:  ليعبدون�  إال 
في اإلسام: "مفهوم شامل جامع ال يقتصر على 
أداء الفرائض التعبدية فحسب، بل يشمل أيضا 
نشاط اإلنسان كله من فكر واعتقاد وتصور وعمل 
بهذا  تعالى  الله  وج��ه  يبتغي  اإلن��س��ان  دام  م��ا 

النشاط، ويلتزم فيه شريعته ومنهجه".

2 - األهداف التعبدية في التربية 
اإلسالمية:

ل���ق���د ت���ص���دت ال���ش���ري���ع���ة اإلس����ام����ي����ة ف��ي 
مناهجها  ف��ي  التعبدي  للضابط  استحضارها 

التربوية حتقيق مجموعة من األهداف، منها:
غايته،  ل��ل��ه  اإلخ����اص  يجعل  ج��ي��ل  ب��ن��اء   -

ويحرص على احتساب النية في أداء أعماله.
العبودية  يستحضرون وصف  أفراد  بناء   -

لله، واملراقبة الربانية لهم في كل حال وحني.
- إيجاد الفرد املسلم السليم العقيدة املؤمن 
املطلوب  ال��وج��ه  على  لعبادته  امل��م��ارس  ب��رب��ه، 

والصحيح.
- تربية املواطن الصالح، املنتج املتفاعل مع 
إتقان  أن  يعي  الذي  واملوظف  واملسؤول  بيئته، 

العمل عبادة.
- بناء أجيال محصنة داخليا متتلك املناعة 
على  القدرة  لها  تخول  التي  واإلميانية  العقدية 
ال��غ��زو احل��ض��اري، وأخ��ط��ار العوملة،  م��واج��ه��ة 

ومختلف األفكار الهدامة الدخيلة علينا.
- بناء الفرد القادر على أداء مهام التصفية 
والتحلية للحضارة والثقافة الغربية، النتقاء ما 

ينفعنا ويوافق مبادئنا، ويطرح غيره.
- بناء اجليل املسلم القادر على إحياء ونشر 

الرسالة والنموذج احلضاري اإلسامي.
على صناعة  ق���ادرة  مسلمة  أج��ي��ال  ب��ن��اء   -
ح���ض���ارة ب��ه��وي��ة إس��ام��ي��ة وم��ت��ف��وق��ة ع��ل��ى كل 

املستويات واألصعدة.
ويبقى الهدف األسمى للتربية اإلسامية كما 
أشار إلى ذلك إسحاق فرحان، هو: "إيجاد الفرد 
املؤمن الذي يخشى الله ويتقه ويحسن عبادته؛ 

ليفوز في اآلخرة ويسعد في الدنيا".

في  التعبدي  الضابط  أهمية   -  3
البناء احلضاري اإلسالمي املنشود:

إن أه��م��ي��ة ه���ذا ال��ض��اب��ط ت��ك��م��ن ف���ي سمو 
لألمة  احلضاري  البناء  في  أثره  وعظيم  أهدافه 
أن  املسلم  لإلنسان  ينبغي  ال  لهذا  اإلس��ام��ي��ة، 
ويجعل  وزينتها،  احلاضرة  زخ��رف  وراء  ينجر 
فالضابط  همه.  أكبر  وتكميلها  الدنيا  حتصيل 
العبودية  فرد  كل  أن يستشعر  يقتضي  التعبدي 
أو مهنته، وال  واإلخ��اص وهو ميارس وظيفته 
ت��ف��ارق��ه ف��ي أي حلظة م��ن حل��ظ��ات ح��ي��ات��ه، قال 
تعالى: �قل إن صاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العاملني� )األنعام: 162(. لهذا فإذا تشربت 
تستعبدهم  ف��ل��ن  ه���ذه،  ال��ع��ب��ادة  روح  األج��ي��ال 
احلضارة ولن يكونوا عبيدا لها منساقني ورائها 
منبهرين بزيف بريقها، بل هم من سيسخرونها 

ويكون  الصحيح.  العبادة  مفهوم  حتقيق  بغية 
الناجت شباب مسلم طموح مخلص همه اإلسهام 
واملربي  املعلم  منصب  تقلد  فإذا  أمته،  تقدم  في 
كان هدفه اإلسهام في التقدم احلضاري مخلصا 
وب��اذال قصارى  لعمله،  متقنا  ذل��ك،  في  لله  النية 
ربه،  عند  درجته  ترتفع  بذلك  أن  موقنا  جهده، 
فيسارع في اخلير مواصا البناء، ومساهما في 

بناء حضارة متقدمة خيرة نافعة لألمة.

احلضارية  التربوية  اآلثار  أهم   -  4
للضابط التعبدي:

املعينة  الروحية  بالطاقة  املتربني  تزويد   -
على القيام بالواجبات احلضارية.

- ت��ق��وي��ة ن����وازع اخل��ي��ر ف��ي ال��ن��ف��س وح��ب 
اآلخرين والتعاون احلضاري.

- تقوية روابط األخوة االجتماعية وحتقيق 
التماسك احلضاري.

واإلح��س��اس  الصبر  على  األج��ي��ال  تربية   -
ال��ف��ق��ر والتخلف  اآلخ���ري���ن وم��ح��ارب��ة  مب��ع��ان��اة 

االقتصادي.
- القيام بواجب اخلافة في األرض والتعبد 

بتعميرها واالستفادة مما سخر لإلنسان فيها.
- القيام باألعمال احلضارية حبا في التعبد 

ونيا ملزيد من الدرجات عند الله.

التعبدي  للضابط  حضور  أي   -  5
في واقع مناهجنا التربوية؟

ع��ن ه��ذا اإلش��ك��ال يقتضي منا  إن اإلج��اب��ة 
لبرامجنا  وت��ق��ومي  بفحص  القيام  احلقيقة  ف��ي 
الدراسية من جهة، وبدراسة ميدانية استقرائية 
أخرى،  جهة  من  مؤسساتنا  في  تطبيقها  لواقع 
بغية تقدمي تقرير ووصف دقيق عن هذا احلضور، 
ذلك.  على  تساعد  ال  والوسائل  الوقت  أن  وم��ع 
جتربتنا  م��ن  انطاقا  عاما  ت��ص��ورا  نقدم  فإننا 
كتاميذ سابقا، وطلبة باحثني ومهتمني باملجال 
التربوي، مفاده أن البرامج التربوية اليوم غيبت 
أو كادت الضابط التعبدي في سياستها التربوية 
والدليل  التربوية اجلافة،  ومناهجها ومقرراتها 
الناجت احلاصل في واقعنا املعاصر: أطر تربوية 
تعاني من مفارقة غريبة، فمضمون املقرر في واد 
وسلوكه وأخاقه في واد، ومعلمني استعبدتهم 

فأقبروا  والكسل،  العجز  عليهم  فغلب  الرواتب، 
اإلخاص واإلتقان... وهذا بدوره أنتج لنا أجياال 
من املتعلمني، أبعد ما يكونون عن تلبية طموح 
البناء احلضاري املنشود، كيف ال؟ وهم لم يلقنوا 
ولم يكتسبوا األدوات الضرورية لبناء احلضارة 
اإلسامية، فأصبحوا كأجساد با أرواح، وقلوب 
سهام  معضم  اخترقتها  محصنة  غير  ف��ارغ��ة 
العوملة املنحرفة الفتاكة، فهجرت األخاق وقتل 
وت��راج��ع  التكوين  مستوى  وت��ض��اءل  احل��ي��اء، 
اإلسامي  احلضاري  املشروع  فتعطل  التعليم، 

برمته. فا دينا أقمنا وال دنيا عمرنا!!.
إن ه��ذا ال��واق��ع امل��ري��ر، ال��ذي أنتجه تغييب 
الضابط التعبدي وغيره من الضوابط في حياتنا 
وقفة  نقف  أن  منا  يقتضي  التربوية،  ومناهجنا 
تأمل، ننظر أين نحن؟ وإلى أين املصير؟ ينبغي 
صدقا أن نراجع ذواتنا، ونحاسب أنفسنا، ونقف 
وقفة شاملة نراجع فيها مناهجنا التربوية وكذا 
لنضع  مبوضوعية،  ونقومها  حياتنا،  منهاج 
ال��دواء  إيجاد  بغية  لتشخيصه  ال��داء  على  اليد 
امل��ن��اس��ب ل���ه. وال����ذي ل��ن ي��ك��ون ف��ي ن��ظ��ري إال 
بالرجوع إلى تراثنا وأصولنا ومبادئ شريعتنا 
إليجاد  منها  ننطلق  أرضية  جلعلها  السمحة، 
مناهج متطورة وعصرية ولكن تائم خصائصنا 
وحت���اف���ظ ع��ل��ى م��ب��ادئ��ن��ا وأص���ول���ن���ا، وخ��ادم��ة 
ملشروعنا احلضاري اإلسامي الذي نتطلع إليه 

منذ أمد.
أصولها  اإلسامية  التربية  السيد،  عاطف 

ومنهجها ومعلمها، صفحة: 10.
إس��ح��اق ف���رح���ان، ال��ت��رب��ي��ة اإلس��ام��ي��ة بني 

األصالة واملعاصرة: صفحة 32-31.
 ان���ظ���ر: ه���اش���م ب���ن ع��ل��ي األه������دل، أص���ول 

ال��ت��رب��ي��ة احل��ض��اري��ة 
ف��ي اإلس���ام: صفحة 

.174

ذ. إبراهيم جيلو

دور العبادة في صيانة املبادئ احلضارية وتطويرها

تعزيات 

العدد 462

ببالغ األسى واحلزن، تلقينا 
برحمة  المشمولة  وف��اة  خبر 
ت��ع��ال��ى وال����دة األس��ت��اذ  اهلل 
األديب الناقد د.دمحم خليل 
انتقلت  حيث  البيضاء،  بالدار 
إلى دار البقاء يوم اجلمعة 25 
1يوليوز   / 1437ه�����  رم��ض��ان 

.2016
المصاب  ه��ذا  وبمناسبة 

احملجة  جريدة  تتقدم  اجللل، 
وأسرة حتريرها بأحر التعازي 
خ��ل��ي��ل  دمحم  لل�����دك�����ت�����ور 
تعالى  اهلل  سائلني  وعائلته 
برحمته  الفقيدة  يتغمد  أن 
أستاذنا  ويلهم   ... ومغفرته 
ال���ف���ض���ي���ل وك������ل ذوي���ه���ا 
وحمبيها الصبر والسلوان...
و"إنا هلل وإنا إليه راجعون"..

يف  مفتش  ال���ودرايس  رشيد  السيد  اهلل  عفو  إل��ى  انتقل 
اجلهوية  باألكاديمية   اإلقليمية  بالمفتشية  التوجيه 
للتربية والتكوين جبهة فاس مكناس، ليلة السبت 04 
شوال 1437ه�/ 09 يوليوز 2016م، وبهذه المناسبة األليمة 
تتقدم أسرة جريدة احملجة بأصدق التعازي والمواساة إلى 
كافة  وإلى  صقصاقة  فاطمة  األستاذة  الفقيد  زوجة 
أن  تعالى  اهلل  من  راجني  وحمبيه،  وعائلته  أسرته  أف��راد 

يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسحي جنانه.
و"إنا هلل وإنا إليه راجعون".

والدة األستاذ األديب الناقد د. محمد خليل
بالدار البيضاء في ذمة الله تعالى

السيد رشيد الودرايس
يف ذمة اهلل تعالى
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وام��ت��داد  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��دي��ن  ه���ذا  طبيعة  إن 
النبوة  عهد  منذ  الكون  ه��ذا  أعماق  في  ج��ذوره 
األول���ى صحف  الصحف  لفي  ه��ذا  األول�����ى﴿�إن 
األرض  الله  يرث  أن  إلى  وموسى�)1(﴿  إبراهيم 
بالهدى  رس��ول��ه  أرس���ل  ال���ذي  عليها﴿�هو  وم��ن 
كره  ول��و  كله  ال��دي��ن  على  ليظهره  احل��ق  ودي���ن 

املشركون�)2(.
وإن بشارة رسول الله � بانتشاره في بيت 
مدر ووبر حتى يبلغ اآلفاق:﴿»ليبلغن هذا األمر ما 
بلغ الليل والنهار، وال يترك الله بني مدر وال وبر 
إال أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل 
الله به اإلسالم وذال يذل به الكفر«)3(.  عزا يعز 
ولقد أدرك الصحابة رضوان الله عنهم والتابعون 
فحملوه  الدين  هذا  طبيعة  بإحسان  وتابعوهم 
أسد  إلى  عمير  بن  البلدان... حمله مصعب  إلى 
إلى  عامر  بن  ربعي  وحمله  وقومه،  حضير  بن 
ب��ن جبل وأب��و  ك��س��رى وأع��وان��ه، وحمله م��ع��اذ 
من  وحمله  اليمن..  أه��ل  إل��ى  األش��ع��ري  موسى 

  وبحول منه  حمله بتوفيق من الله
وقوة إلى بقاع األرض تتقدمهم ثقة بنصر 
�قال  األرض  في  لهم، ومتكينهم    الله 
بالله واصبروا،  موسى لقومه استعينوا 
إن األرض لله يورثها من يشاء من عباده 

والعاقبة للمتقني�)4(.
انفتحوا  بل  باالغتراب  يشعروا  فلم 
وان���دم���ج���وا ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات م��ب��ش��ري��ن 
ومنذرين واعون بقيمة إسالم الناس على 
. أيديهم وهدايتهم، وأجر ذلك عند الله
امل��اوردي   اإلم��ام  قال  –كما  املسلم  إن 
إظهار  على  ق��در  إذا  تعالى-  الله  رحمه 
دينه في بلد الكفر، فاإلقامة فيه أفضل ملا 

يرجى من دخول غيره في اإلسالم.
وخطاب املسلم الدعوى لغيره من غير 
الدكتور  أوض��ح  كما  أشكال  له  املسلمني 
كتابه  في  الرحمن  عبد  الزبير  الله  عبد 
التبليغ  في  ال��دع��وي  اخلطاب  "مرتكزات 

والتطبيق".

الشكل األول: خطاب القدوة
ف��األن��ب��ي��اء امل��ص��ط��ف��ون ك���ان���وا قبل 

تكليفهم بدعوى الناس طيبني خيرين صاحلني... 
األمني  بالصادق  امللقب   � الله  ولنا في رسول 

قبل بعثته أسوة حسنة.
فقد انتصر لغير املسلم على املسلم في قصة 
أبي حدرد مع اليهودي حني طالبه النبي � بأن 

يعطي اليهودي حقه.)5(
وعمر بن اخلطاب � ينتصر للقبطي على 
ابن لعمرو بن العاص �. وقال كلمته الشهيرة: 
اض��رب اب��ن األك��رم��ني، ثم ق��ال: "متى استعبدمت 

الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".)6(
وهكذا انتشر اإلسالم في البلدان: "مبا قدمه 
وال��ت��زام  ال��ق��دوة احلسنة  م��ن  إليها  امل��ه��اج��رون 
احلق، والدعوة باحلال قبل املقال، وقد ال يحتاج 
إذا  إلى كثير معاناة وجهد  الدعاة في االندماج 
يحملونه  ال��ذي  اخلير  وق��دم��وا  احل��ق،  التزموا 
بأجمل ما يكون، وعلى أحسن حال يرجى، ولكن 
ياحسرة على املهاجرين إلى بالد الكفر، يقدمون 
من  املتحلل  ال��دي��ن"  ع��ن  املتفلت  أح���وال  أس���وأ 
املسلم  غير  فيرى  أدائ��ه  عن  املتخلي  التزاماته، 

املسلم فيسوؤه ما يرى فيدبر وال يقبل".)7(

الشكل الثاني: خطاب املجادلة
من الناس من يفتح قلبه مبجرد رؤية القدوة 
احلسنة ومن الناس من تؤثر فيه املجادلة بالتي 
بالله  املؤمنني  ف��إذا هم في صفوف  هي أحسن، 

.
فاألنبياء جادلوا أقوامهم بالتي هي أحسن، 
ال��ل��ه باحلكمة  وال��ن��ب��ي � أم���ر ب��ال��دع��وة إل���ى 
هي  بالتي  الناس  ومجادلة  احلسنة،  واملوعظة 
أحسن:﴿�ادع إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة 

احلسنة وجادلهم بالتي هي أحسن�.)8(
أهل  مجادلة  ف��ي  بها  ي��ؤم��رون  واملسلمون 
بالتي هي  إال  الكتاب  أهل  الكتاب﴿�وال جتادلوا 

أحسن�.)9(
ويؤمرون بدعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء﴿
�قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أال نعبد إال الله، وال نشرك به شيئا، وال 

يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله�.)10(
ويقول ابن القيم في فقه قصة مجادلة النبي 
� لنصارى جنران في عيسى � ونزول قوله 
تعالى:﴿�إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 

من تراب، ثم قال له كن فيكون� عقبها: )11( 
وم���ن���ه���ا: "ج�������واز م���ج���ادل���ة أه�����ل ال��ك��ت��اب 
إذا  وجوبه  بل  ذل��ك،  استحباب  بل  ومناظرتهم، 
إسالمه  يرجى  من  إس��الم  هي  مصلحته  ظهرت 
م��ن��ه��م، وإق���ام���ة احل��ج��ة ع��ل��ي��ه��م، وال ي��ه��رب من 
مجادلتهم إال عاجز عن إقامة احلجة، فيؤل ذلك 
والقوس  وحاديها  املطي  بني  وليخل  أهله،  إلى 

وباريها".)12(

الشكل الثالث: خطاب املجاهدة
وهذا الشكل يحتاج إلى اإلعداد الكامل، وله 

ظروفه وحيثياته ومتطلباته.. 
 إن املسلم في املجتمعات غير املسلمة ملزم 
باملشاركة في كل ما من شأنه أال يقوض ثوابته، 
الثقافية،  وخصوصياته  احلضارية،  ومقوماته 

وأال يحدث خلال فيها.
وثم يجب اإللتزام.

التعاون على البر، ومواجهة موجات  أوال: 
اإلحلاد، واإلباحية، والشذوذ اجلنسي...

ث���ان���ي���ا: م���ن���اص���رة ق��ض��اي��ا امل��س��ت��ض��ع��ف��ني 
وجه  ف��ي  وال��وق��وف  واملضطهدين،  واملظلومني 

املفسدين واملستكبرين...

ث��ال��ث��ا: إش��اع��ة روح األخ����وة اإلن��س��ان��ي��ة، 
والتسامح، والرحمة، وحب اخلير للناس جميعا.
إن رسالة املؤسسة الدينية –املسجد- يجب 
أن تضع في االعتبار أن املسلمني في املجتمعات 
وأن  املسلمة،  األم���ة  م��ن  ج��زء  ه��م  املسلمة  غير 
والءهم لله  ولرسوله ولكتابه وللمومنني، وأن 
  من حقهم أن يعيشوا إسالمهم كما أمر الله
مجتمعاتهم  من  جزء  كذلك  وأنهم   ،� ورسوله 
التي ينتمون إليها، أو يعيشون فيها خاصة إذا 
إقامات  أو  املجتمعات،  تلك  لهم جنسيات  كانت 

فيها.
ول���ذل���ك ف���إن ك���ل ال��ب��رام��ج امل��وض��وع��ي��ة أو 

املقترحة يجب أن تلبي األمرين معا.

م����ن غ����اي����ات امل����ؤس����س����ة ال��دي��ن��ي��ة 

ووظائفها:
إن من جملة املقاصد التي يجب أن تراعيها 

املؤسسة الدينية:

أوال: أن ينشأ املسلمون في هذه املجتمعات 
غير املسلمة نشأة إسالمية

ثانيا: أن تسهم في احملافظة على هويتهم 
ومقوماتهم احلضارية

غيرهم،  على  منفتحني  جتعلهم  ان  ثالثا: 
عن  وم��ن��ع��زل��ني  أن��ف��س��ه��م  ع��ل��ى  متقوقعني  غ��ي��ر 
يوسف  الشيخ  ق��ال  كما  يجب  ب��ل  مجتمعاتهم 
"األقليات املسلمة"  القرضاوي في كتابه عن قئة 
املجتمع  م��ع  املسلمة  األق��ل��ي��ة  ه��ذه  تتفاعل  أن 
تفاعال إيجابيا، تعطيه أفضل ما عندها، وتأخذ 
وبذلك  وبصيرة،  بينة  على  عنده  ما  أفضل  منه 
انغالق  ب��ال  "محافظة  الصعبة  امل��ع��ادل��ة  حتقق 

واندماج بال ذوبان".)13(

بال  واجباتهم  ي���ؤدون  جتعلهم  أن  راب��ع��ا: 
نقص وال تقصير، وميارسون حقوقهم دون وكس 
وال شطط وفق ما ميليه عقد اإلقامة ومتطلباته، 

أو عقد املواطنة ومقتضياته.
عن  ال��ص��ادرة  وامل��ق��ررات  التوصيات  ولعل 
على  شاهد  خير  اإلسالمية  واملنظمات  الهيئات 

ذلك، فقد دعت إلى:
- احمل���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���ه���وي���ة اإلس���الم���ي���ة 

والشخصية الدينية بااللتزام بشرع الله تعالى.
والقدوة احلسنة  الطيبة،  الصورة  إعطاء   -

للمجتمعات غير املسلمة.
وش��روط  األم��ان،  عهد  مبقتضيات  الوفاء   -

اإلقامة واملواطنة في تلك البالد.
- التذكير بأن أرواح غير املسلمني وأموالهم 
الذي  العهد  وأعراضهم معصومة مبقتضى ذلك 
العهد  إن  بالعهد  البالد﴿�وأوفوا  به هذه  دخلوا 

كان مسؤوال�.)14(
- احترام قوانني البالد التي آوتهم وحمتهم 
العيش﴿�هل  بكل ضمانات  التمتع  من  ومكنتهم 

جزاء اإلحسان إال اإلحسان�.)15(
- اجتناب كل أساليب الكسب احلرام.

اجليل  تنشئة  ف��ي  ال��وس��ع  أق��ص��ى  ب���ذل   -
املساجد  ببناء  وذل��ك  إسالمية،  تنشئة  اجلديد 
وتأسيس املدارس واملؤسسات واملراكز التربوية 

والترفيهية حلمايتهم من االنحراف.
- االع��ت��ص��ام ب��ال��ع��روة ال��وث��ق��ى، وب��ث روح 
األخ�����وة وال��ت��س��ام��ح، واالع����ت����دال، وال��ت��ع��اون 
على ال��ب��ر وال��ت��ق��وى، وال��ت��زام احل���وار ال��ه��ادئ 
واألساليب السلمية في معاجلة قضايا اخلالف 
بعيدا عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي 

تشوه صورة اإلسالم، وتسيء أبلغ اإلساءة إلى 
املسلمني.

الشرعية  األح��ك��ام  بإقامة  املسلم  مطالبة   -
التي تخصه كأحكام العبادات واألسرة واألطعمة 
وغيرها، وعدم تكليفه شرعا بإقامة أحكام الشرع 
املدنية والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام 
العام في مجتمع اليؤمن باإلسالم، ألن هذا ليس 

في وسعه، وال يكلف الله نفسا إال وسعها.
أورب��ا  في  اإلسالمية  املجموعات  انفتاح   -

على محيطها وتأثيرها اإليجابي فيه.

خامتة: 
إننا نريد لهذه الفئة املسلمة في املجتمعات 
غير املسلمة أن تعيش حياتها في إطار املرجعية 
وال  حرج  بال  سيرا  فيها  تسير  وأن  اإلسالمية، 

عنت وال مشقة.
لها أن حتيى حياة إسالمية: محافظة  نريد 
دينها  بتعاليم  ملتزمة  احلضارية،  هويتها  على 
آداب��ا  وأخ��الق��ا،  ثقافة  وم��ن��ه��اج��ا،  عقيدة 

وسلوكا.
ن��ري��د ل��ه��ا أن ت��ك��ون واع��ي��ة ب��دوره��ا 
وب��واج��ب��ات��ه��ا وح��ق��وق��ه��ا، ت����ؤدي ال���ذي 
عليها، وتسأل الله  من فضله ورحمته، 
مستقيمة على الهدى﴿�قل إن هدى الله هو 
الهدى�)16(﴿�وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 

سبيله�.)17(
اندماجا  ان��دم��اج��ه��ا  ي��ك��ون  أن  ن��ري��د 
:﴿�تلك  الله  حدود  عند  وقافا  إيجابيا 
حدود الله فال تعتدوها�)18(﴿�ومن يتعد 

حدود الله فقد ظلم نفسه�)19(.
داع��ي��ة  اآلف����اق  ف��ي  تنطلق  أن  ن��ري��د 
:﴿�ومن أحسن قوال ممن دعا  الله  إلى 
من  إنني  وق��ال  الله وعمل ص��احل��ا،  إل��ى 
املسلمني�)20(﴿ شعارها﴿�قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من املشركني�)21(.

-------------- 
1 - سورة األعلى، اإلميان 19-18.
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6 - حياة الصحابة 74/2.
7 - مرتكزات اخلطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق، 
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8 - سورة النحل، اآلية 125.
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16 - سورة البقرة، اآلية 119.
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21 - سورة يوسف، اآلية 108.
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مجرد  كأنهم  أعيننا  أم���ام  مي���رون 
الهية   بحركة  أنظارنا  عن  نزيحه  ذب��اب 
وق����د اع��ت��دن��ا ع��ل��ى م��ام��ح��ه��م ل��ت��ك��رار 
البصرية..إنها  مشاهدنا  في  حضورها 
ص���ور أول��ئ��ك ال��ب��ؤس��اء ال��ذي��ن ي��ج��رون 

عربات النفايات خضراوات وغيرها.
امل��دب��وغ��ة  وج��وه��ه��م  تصعقنا  ق��د   
املنذورة لعواصف عنف قد ال تبقي وال  
يجهلون   منا  الكثيرين  لكن  الله،  قدر  ال 
أن عملية هدر مريعة للكرامة اإلنسانية  
أط��واره��ا مبطارح  أبطالها جت��ري  وه��م 
املدينة.  ب��ض��واح��ي  امل��ع��رش��ة  ال��ن��ف��اي��ات 
يغادرون  مواطنني  أن  مثا  يعرفون  ال 
بقليل  الفجر  بعيد  الهامشية  أحياءهم 
م��ت��وج��ه��ني إل����ى ت��ل��ك امل����ط����ارح، حيث 
يغمسون  م��ع��ق��وف  ح���دي���دي  ب��ق��ض��ي��ب 
لعلهم  امل��زاب��ل  ف��ي  للتنقيب  رؤوس��ه��م  
ي��ص��ادف��ون ن��ف��اي��ات حت��ت��اج إل��ى تدوير 
أشخاص  إلى  بخس   بثمن  فيبيعونها 
خاصة  مؤسسات  إل��ى  بحملها  مكلفني 

تعيد االشتغال املربح عليها ..
يسميهم البعض "البوعارة" وقدميا 
الفرق  "لكن  "امليخالة  يسمونهم  كانوا 
التبخيسيتني  احل��رف��ت��ني  ب��ني  واض����ح 
ل��ل��ك��رام��ة اإلن��س��ان��ي��ة، ف��ف��ي ح��ني يعكف 
"امليخالي" على أكوام األزبال ليستخلص 
بها  ليسد  الفاسدة،  األك��ات  بقايا  منها 
يسمى  عما  يبحث  ال��ب��وع��ار  ف��إن  رم��ق��ه 
كانت  إن  ويكويها  ليغسلها  ال��ه��م��زات 
مابس ويعرضها في األسواق الشعبية 

ف��ي نفس  ي��ق��وم   نظير مبلغ رم��زي كما 
ال���وق���ت ب��ان��ت��ق��اء ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��احل��ة  
لتسليمها إلى مافيات التدوير الوسيطة 

مقابل 25 أو 50 درهم ..
األكل   بني  وم��ا  اللوحتني  كلتا  وف��ي 
والتسوق  التبعات   اخلطير  "امليخالي" 
"ال���ب���وع���اري" وح��م��ل امل��ت��اش��ي��ات على 
عني  في  القلق  والتفتيش  البهائم  ظهر 
والصالح  ال��ص��ال��ح،  ب��ني  للعزل  امل��ك��ان 
ال��ط��ال��ح، ت��ت��ش��ك��ل امل��ل��ه��اة ب���ل امل��أس��اة 
البنيان  عن  بعيدا  تكبر  إذ  اإلنسانية.. 
اإلس��ام��ي امل��رص��وص ب��ن��اءات منخورة 
ألن����اس ب���ؤس���اء ي��ح��ي��ون ع��ل��ى ه��ام��ش 
في  املقبول،  اإلنساني  والعيش  الكرامة 
اإلسامية  املنظومة  تتبنى  مجتمعات 
ال��رح��ي��م��ة، وت���رف���ع ش���ع���ار األح���ادي���ث 
النبوية الشريفة التي حتض على التآزر 
والتراحم  يقول رسول الله � »ما آمن 
إلى  جائع  وج��اره  ب��ات شبعانا  من  بي 

جانبه وهو يعلم«.
وإذا كان هذا هو اجلزء الظاهر من 
أخ��رى  تفاصيل  ف��إن  األس��ي��ف��ة،  اللوحة 
تنتمي إلى املشهد إياه ال تني تطلع إلى 
السطح وتذكرنا بأن ظواهر أخرى ليست 
وتهم  اللوحة  جمال  تخدش  خطرا  أق��ل 
ه��ذه امل���رة ك��ل ش��رائ��ح ال��وط��ن وتتعلق 
دأب  والتي  للقارات  العابرة  بالنفايات 
"املتخلف"  العالم  في  دفنها  على  الغرب 

كما يسمونه وإفريقيا حتديدا .
احمل��ل��ي��ة  ال���ن���ف���اي���ات  ك���ان���ت  وإذا 
وسامة  لصحة  تهديدا  لوحدها  تشكل 
فيها  يبحثون  ال��ذي��ن  س���واء  امل��واط��ن��ني 

ع���ن م��ص��در ل��ل��ع��ي��ش أو أول���ئ���ك ال��ذي��ن 
يستنشقون ريحها العقيم فإن النفايات 
اآلتية من الغرب تعتبر جسر عبور إلى 
وامل��س��رط��ن��ة  ال��ف��ت��اك��ة  األم�����راض  مشتل 
حتديدا ، إذ تقبر في فيافي إفريقيا مواد 
نووية ذات مخاطر مخيفة ويكفي القول 
التي مت دفنها  النووية  أن أطنان املواد 
من طرف أمريكا بدول اخلليج إبان حرب 
اخلليج تصيب بالهلع وفي املقابل توقع 
في القارة اإلفريقية اتفاقيات لقبر أطنان 
الغابى  ومي��وت   ، املسرطنة  النفايات 
املتنفدين،   ج��ش��ع  ج���راء  م��س��اء  ص��ب��اح 
فإذا سألت أحدهم عن ذلك أو تلك املرأة 
التي م��رت أم��ام��ك وه��ي وه��و ف��ي كامل 
قواهم اجلسمانية  قيل لك بلهجة غافلة 
ب��ات ما  بيه ما عليه  وال��و مسكني ما   [
م��ا وراءه����ا من  ص��ب��ح [ ووراء األك��م��ة 
مالي  وجشع  اآلدمية  باحلياة  استهتار 
يأبهون  ال  وص��غ��ار  ك��ب��ار  الستغاليني 
االستخاف  وأمانة  اإلنسانية  باحلياة 
جتاه أولئك الذين يتحملون مسؤوليتهم 
في أي مهام تدبير كانوا ]عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
إسرائيل  بنو  كانت   " وسلم  عليه  الله 
خلفه  نبي  هلك  كلما  األنبياء  تسوسهم 
نبي وإنه ال نبي بعدي وسيكون بعدي 
خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما 
تأمرنا؟ قال أوفوا بيعة األول فاألول ثم 
لكم  ال��ذي  الله  واسألوا  حقهم  أعطوهم 
استرعاهم[ متفق  الله سائلهم عما  فإن 

عليه.
بليغ  ج��د  إي��اه  النبوي  احل��دي��ث  إن 

وع��م��ي��ق ف��ف��ي ث��ن��اي��اه ت��ك��م��ن احل��ك��م��ة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��ت��ش��ري��ع ال��س��م��اوي ال���ذي 
اخللفاء  ال  للجميع  امل��س��ؤول��ي��ة  يحمل 
فحسب كما في ظاهر احلديث بل حتى 
»ثم   :� الله  احملكومني في قول رسول 
األمانة اجلماعية  أعطوهم حقهم« وهي 
ال��رس��ال��ي مبهام  ال��ق��ي��ام  تقتضي  ال��ت��ي 
إعمار األرض. ومن مهام اإلعمار احلفاظ 
وسماء  أرض��ا  الوطن  بيئة  سامة  على 
قال  ونباتا وكائنات حية بكل أشكالها، 
تعالى: �ألم تروا أن الله سخر لكم ما في 
السماوات وما في األرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة �..ونعمة التسخير 
هذه تتعرض ألكبر عمليه احتيال تشوه 
وفواكه  خ��ض��راوات  اخلالق  ثمار  فيها 
وزروع ال تسمد بل تسمن عنوة وفي غير 
وقتها وتلقم بغير ثمار جنسها وتتغدى 
ب��ل على  وال��ه��واء فحسب  امل���اء  على  ال 
للعباد  تخرج  التي  الكيماوية  املبيدات 
أنها  اخل��ب��راء  ي��ق��ول  هجينة  م��أك��والت 
مسرطنة في الكثير منها وتهدد احلياة 
�ظهر  تعالى:  لقوله  مصداقا  البشرية 
الفساد في البر والبحر مبا كسبت أيدي 
الناس ليذيقهم بعض  الذي عملوا لعلهم 
يرجعون� فهل يرجعون ذلك هو السؤال 

الكبير؟ وللحديث بقية بإذن الله .
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أصيب اإلخوة وأمهم باحليرة.. لم 
يعرفوا سبب مقاطعة عمتهم وأبنائها 

لهم... 
س��ع��وا إل���ى ص��ل��ة ال��رح��م س��ع��ي��ا... 
كيف ال وهي املعلقة بعرش الرحمن؟!
ح���اول���وا زي���ارت���ه���ا واالت����ص����ال بها 

هاتفيا.. لكن الصد كان أقوى...
توسط أهل اخلير والصالح...

مجلس  وأمهم  اخل��ال  أبناء  حضر 
الصلح... 

صرخ أكبر أبناء العمة غاضبا:
يغتفر  ال  فادحا  خطأ  ارتكبتم   �

في حقنا وفي حق عمتكم..!
نظروا إليه متسائلني... نهرهم:

� ي���وم ع����ودة أم���ي -ع��م��ت��ك��م- من 
احلج ناديتموها ب "عمتي".. وما حّز 
أكثر في أنفسنا أن أمكم لم تنهكم عن 

ذلك...!
قاطعوه مستغربني:
� أو ليست عمتنا؟!

� ع����م����ت����ك����م؟!  خ���س���رن���ا ع��ل��ي��ه��ا 
امل���ال م��ن أج��ل احل��ج،  م��ن  مبلغا كبيرا 
ب  حشمة-  وال  حياء  -ب��ال  وتنادونها 

"عمتي" عوض "احلاّجة"!

 ذة. نبيلة عزوزي

بق�لم:

و مـضـــــــــة

بطَل العَجب!

هل يرجعون�
ذلك هو السؤال الكبير 2/1

من 

أوراق  شاهدة

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

أق���م ح���ادي ال��ع��زم ي��دل��ج ل��ن��ش��ارف ال��وص��ول، 
املسافات  قطع  فمكابدة  للسير  ركائبك  واستنهض 
التجارة  أن  واعلم  القبول،  ب��وادي  ملح  عند  تهون 
رابحة إذا صدق السر وجّد العمل، والوعد صادق 
باملعية والنصر والهداية، وقدم السبق راسخة إذا 
من  أوفى  وإمنا اجلزاء  النور،  بنبراس  استرشدت 
العمل وأفضل ألنك تتاجر مع كرمي. وإذا سألت كيف 

السبيل فالزم:
مجاهدة سبق وسبق مجاهدة. 

لقد أخبر الله  تأكيدا وعلى سبيل التحقيق 
أن جزاء املجاهدة رسوخ قدم السبق في الهداية إلى 
ُهْم  َلَنْهِدَينَّ ِفيَنا  ِذيَن َجاَهُدوا  سبيله، قال تعالى:�َوالَّ

ِسِننَي� )العنكبوت: 69(.  ْ َه مَلََع احمْلُ ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللَّ
املجاهدين  أن  السبق  ق��دم  برسوخ  نقصد  وال 
على  إليه  غيرهم  قبل وصول  مقاما  بلغوا  الله  في 
فهناك  السبق:  في  تراتبا  هناك  ف��إن  وإال  إط��اق��ه، 
تعالى:  ق��ال  آخ���رون،  وس��اب��ق��ون  أول���ون،  سابقون 
اِت  َجنَّ ُبوَن ِفي  امْلَُقرَّ اِبُقوَن ُأوَلِئَك  السَّ اِبُقوَن  �َوالسَّ
اآْلِخِرين�، وقوله  َن  مِّ َوَقِليٌل  ِل��نيَ  اأْلَوَّ َن  مِّ ٌة  ِعيِم"ُثلَّ النَّ
ُل������وَن ِم���َن امْلُ��َه��اِج��ِري��َن  ��اِب��ُق��وَن اأْلَوَّ ت��ع��ال��ى: �َوال��سَّ
ُه  اللَّ ِض��َي  رَّ ِبِإْحَساٍن  َبُعوُهم  اتَّ ��ِذي��َن  َوالَّ َواأْلَن��َص��اِر 
َتَها  حَتْ ِري  جَتْ اٍت  َجنَّ َلُهْم  َوَأَع��دَّ  َعْنُه  َوَرُض��وا  َعْنُهْم 
اْلَعِظيُم�  اْل��َف��ْوُز  َذِل���َك  َأَب���ًدا  ِفيَها  َخ��اِل��ِدي��َن  اأْلَْن��َه��اُر 
)التوبة: 100(، وإمنا البغية والقصد أن السابقني 
غالبوا في حتصيل اخلير مغالبة بلغت بهم منتهى 
الفضل والرفعة، ثم كان لهم السبق داللة على بلوغ 
ألنه  بالسبق  فعبرنا  الطالبون.  يطلبه  ما  أقصى 
الله  املجاهدين في  قدر  الداللة على شرف  أبلغ في 
وقد  الزكية،  نفوسهم  فيه  تتسابق  ميدان  كل  في 

أمروا بذلك في قوله تعالى: �فاستبقوا اخليرات� 
)البقرة: 148(، وفي قوله: �َساِبُقوا ِإَلىٰ َمْغِفَرٍة ِمْن 
ْت  َماِء َواأْلَْرِض ُأِعدَّ ٍة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ ُكْم َوَجنَّ َربِّ
َمْن  ُيْؤِتيِه  ِه  َذِلَك َفْضُل اللَّ َوُرُسِلِه  ِه  ِباللَّ ِذيَن آَمُنوا  ِللَّ
 .)21 )احل��دي��د:  اْلَعِظيم�  اْلَفْضِل  ُذو  ��ُه  َوال��لَّ َي��َش��اُء 
دعوة منه سبحانه إلى االهتمام مبجاهدة نفوسهم 
بصرف العناية بأقصى ما ميكن حوزه من الفضائل 
األخريات  في  معهم  لم يصطف  غيرهم ممن  وت��رك 

مع اخلوالف.
ألن��ه��ا خصيصة  ت��ن��ال  ال  م��زي��ة  السبق  ول��ي��س 
السالفني من أصحاب الرسول �، وإمنا هي مرتبة 
بّشر الله تعالى كل من جاهد فيه بأن له حظا منها.

امل��ق��رب��ني في  ال��ل��ه تعالى بها ع��ب��اده  ث��م م��دح 
ُبوَن ِفي  امْلَُقرَّ ُأوَلِئَك  اِبُقوَن  السَّ اِبُقوَن  �َوالسَّ قوله: 
10-11(. وهي ال تنال إال  ِعيِم� )احلديد:  النَّ اِت  َجنَّ
فإن  طاعته؛   في  واملجاهدة  منه سبحانه  بالتقرب 
املطيع ملجاهدته في الطاعة يكون كاملتقرب إلى الله، 
أي طالب القرب منه، فإذا بلغ مرتبة عالية من ذلك 
ولم  املقرب احملبوب...  عامله معاملة  أي  الله  قربه 
يذكر زمان التقريب وال مكانه لقصد تعميم األزمان 

والبقاع االعتبارية في الدنيا واآلخرة.
ثم استبصر كيف علق سبحانه سبقهم وقربهم 
مبجاهدتهم كما جاء في احلديث القدسي: »َما َيَزاُل 
ُه َفِإَذا َأْحَبْبُتُه  ى ُأِحبَّ َواِفِل َحتَّ ُب ِإَليَّ ِبالنَّ َعْبِدي َيَتَقرَّ
ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه 
ِشي ِبَها َوِإْن  َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها َوِرْجَلُه الَِّتي مَيْ
ْدُت  ُه َوَما َتَردَّ ُه َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَّ َسَأَلِني أَلُْعِطَينَّ
َيْكَرُه  امْلُْؤِمِن  َنْفِس  َعْن  ِدي  َت��َردُّ َفاِعُلُه  َأَنا  َش��ْيٍء  َعْن 

امْلَْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَته« )صحيح البخاري(.
 وكيف علق هدايتهم بجهادهم، في قوله تعالى: 
َه مَلََع  ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللَّ ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ �َوالَّ
ِْسِنني�، واملقصد من اجلهاد عام في اآلية: أي  احمْلُ

الله طلبا ملرضاته، يؤكد زمن نزول  جهاد في دين 
اآلية استغراقه في العموم، "قال السدي وغيره: إن 
هذه اآلية نزلت قبل فرض القتال، وقال ابن عطية: 
العرفي، وإمنا هو جهاد عام في  فهي قبل اجلهاد 
دين الله وطلب مرضاته.. وقال ابن عباس: والذين 

جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا".
فيكون كمال الهداية وحتقق السبق من صدق 
ال��ن��اس ه��داي��ة أعظمهم ج��ه��ادا،  "ف��أك��م��ل  اجل��ه��اد 
وأفرض اجلهاد جهاد النفس، وجهاد الهوى وجهاد 
الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه األربعة في 
الله هداه الله سبل رضاه املوصلة إلى جنته، ومن 
ت��رك اجل��ه��اد فاته م��ن ال��ه��دى بحسب م��ا عطل من 

اجلهاد".
فينا  أه��واءه��م  ج��اه��دوا  "ال��ذي��ن  يقول اجلنيد: 
من  يتمكن  وال  اخل��اص،  سبل  لنهدينهم  بالتوبة 
األع��داء  إال من جاهد هذه  الظاهر  ع��دوه في  جهاد 
ومن  ع���دوه،  على  نصر  عليها  نصر  فمن  ب��اط��ن��ا، 
نصرت عليه نصر عليه عدوه". فهؤالء األعداء غرماء 
ميكن أن تستوفى منهم الديون، وإمنا تنال األرباح 
دنياه  من  اإلنسان  يأخذ  وبذلك  الفضائل،  مبزايا 
االسترضاء،  املجاهدة  من  املطلب  فيكون  آلخرته، 
قدم  رسوخ  والغاية  واالسترعاء،  التنبيه  واملقصد 
السبق، فتنشر لكل حركة من حركات السابق ثاثة 
دواوين: األول: لم؟ الثاني: كيف؟ الثالث: ملن؟ بهن 
ومكابدة،  مجاهدة  السباق  طريق  معالم  تتضح 
النفسي  التدافع  معاني  من  املجاهدة  بذلك  فتكون 
فهي  الطغيان،  وبواعث  الفساد  نوازع  من  للتزكية 
حرب مع النفس والشيطان والهوى" أما تلك احلرب 
واجتنابه  وه���واه،  نفسه  اإلن��س��ان  مجاهدة  فهي 
اجلن  ومقاومته شيطان  األخ��اق،  ودنايا  اخلطايا 
واإلن���س إن��ق��اذا لقلبه وروح���ه م��ن ال��ه��اك األب��دي 

واخلسران املبني".

سيماء مجاهدة السبق:
بطبيعة  تنتقل  وج��دان��ي��ة  عملية  امل��ج��اه��دة   
البشرية من طني العادات إلى ماء العبادات، ويكون 
الصراط  على  السبق  قدم  للمؤمن رسوخ  حاصلها 
فأقواله  وأح��وال��ه؛  وأف��ع��ال��ه  أق��وال��ه  ف��ي  املستقيم 
صدق ورشد ونصح، وأفعاله حكمة وعدل ورحمة، 
وأحواله تفكر وتدبر ومعية. فيكون موصوال بحبل 
ال��ل��ه امل��م��دود م��ن ال��س��م��اء إل��ى األرض أي ال��ق��رآن 
الكرمي. "وليس غير القرآن قادر على رسم معالم هذا 
التحويل اجلبلي العجيب وهذه الصناعة التربوية 

العميقة".
من  الوجل  يزايلها  ال  السبق  مجاهدة  إن  ثم 
عدم القبول بل هو أصل متجذر في سيمائها، قال 
وجلة�.   وقلوبهم  آتوا  ما  يوتون  �والذين  تعالى: 
قال احلسن البصري رحمه الله: "يعملون ما عملوا 
من أعمال السر ويخافون أال ينجيهم ذلك من عذاب 

الله".
والسبق إلى منازل القرب هو توفيق بالعناية 
الشرعي،  القلبي واإلرشاد  االصطفائية وبالتيسير 
قال تعالى: �ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
ومنهم  مقتصد  ومنهم  لنفسه  ظالم  فمنهم  عبادنا 
قرآنية  كحقيقة  وهو  الله�.  بإذن  باخليرات  سابق 
نتاج املجاهدة التربوية التي تقتضي املسارعة في 
اخليرات، وتورث أسرار املعرفة اإلميانية وتتحقق 
حتدد  وب��ه��ا  األرض.  ف��ي  االس��ت��خ��اف  معاني  بها 
رية  سيماء اإلنسان الكامل الذي يوظف طاقاته التفكُّ

 . واستعداداته الروحية في سيره إلى الله

رسوخ قدم السبق في الهداية
دة. رجاء عبيد
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املناوشون  لإلسالم  املناوئون  يأبى 
لزعزعة  الساعون  وأحكامه،  لتشريعاته 
وقداسته  وهيبته  حرمته  من  والنيل  أركانه، 
في بلد دينه اإلسالم، إال أن يوجهوا سهامهم 
املسمومة لكل شيء له عالقة باإلسالم كنظام 
سواء  جزئياته،  من  جزئية  بأي  أو  عام، 
تعلق األمر بسلوك تعبدي، أو حق ذي طابع 
مساس  له  سلوك  أو  اقتصادي،  اجتماعي 
بحق احلياة، أو غير ذلك من األمور التي لها 
ارتباط بوجود األمة احلضاري وشخصيتها 
العقدية والفكرية التي متيزها عن باقي األمم، 
تفاعل  في  تدخل  أن  إلى  من خاللها  وتسعى 
خالق معها، بهدف اإلسهام في إقامة املجتمع 
املفضي  التعارف  من  أساس  على  اإلنساني 
إلى إرساء دعائم األمن والسالم، وإلى االرتقاء 
بالفكر والسلوك، وصناعة النموذج اإلنساني 
الرشيد، الكفيل بحراسة مكتسبات اإلنسانية، 

وحمايتها من اإلتالف والتدمير.
االستفزازي  املسلسل  هذا  سياق  في 
على  الهجمة  جتديد  يتم  الشعب،  لثوابت 
شعيرة الصيام من قبل هؤالء، كلما هل هالل 
رمضان، حتت ذريعة احلق في حرية االعتقاد 

والسلوك.
مقاالت  من  عنهم  يصدر  ما  يتابع  والذي 
إلى  املستميتة  الدعوة  حول  كلها  تتمحور 
إطالق حرية  املجاهرة باإلفطار، ومن ثم إلغاء 
القانون املجرم لذلك، يتبني له تهافت احلجج 
والطروحات التي يدفعون بها لإلقناع بجدارة 
أو  ذرة من احلكمة  أي  دعواهم، وخلوها من 
محض  هو  إمنا  يوجهها  الذي  وأن  احلق، 
الهوى، وأن هدفها األساس، إمنا هو زعزعة 
االستقرار، وكسر اإلجماع، وبث روح الشقاق 

والتفرق والشتات.
شرعنة  إلى  الدعاة  هؤالء  أحد  يحاول 
اإلفطار الفردي واجلماعي جهارا نهارا خالل 
شهر الصيام في مقالة له في جريدة هسبرس 
�سيكولوجية  عنوان  حتت  اإللكترونية 
النفساني  احمللل  منصة  يعتلي  أن  الصائم�، 
الصائم  إظهار  إلى  حتليله  ينتهي  الذي 
املشمئز من املجاهرين باإلفطار، بنية وسبق 
إصرار، في صورة اإلنسان الذي يعز عليه أن 
ينفرد مبعاناة اجلوع والعطش، بينما �ينعم� 
هذه  ويسمي  والشراب،  بالطعام  املجاهرون 
تعديده  سياق  في  النفسية،  بالغيرة  احلالة 
سماه  ما  وراء  كامنة  يراها  التي  لألسباب 
اعتداء من الصائم على �من يخالفه قناعاته�،  
في  باإلفطار  املجاهر  إظهار  يحاول  بينما 
صورة املناضل البطل الذي يسعى إلى حترير 
فعله املعاكس لتيار املجتمع العام، ناعيا على 
إلى جانب احملتجني  انحيازها  الدولة  سلطة 
ذلك  أن  باإلفطار، علما  املعلنني  اآلخذين على 
املجرم  للقانون  ترجمة  هو  إمنا  االنحياز، 
هو  الذي  رمضان،  نهار  في  عالنية  لإلفطار 
وحدة  على  احلفاظ  ملقتضى  ترجمة  بدوره 
الشعب وهيبة املجتمع، أي على النظام العام. 
إنه بتعبير آخر، حيلولة مشروعة دون خرق 
مواضعها،  من  موضع  في  املجتمع  سفينة 
نقطة  وهي  نقاطها،  من  حساسة  نقطة  أو 
عليها  يقوم  التي  األركان  من  بركن  االلتزام 

صرحها وبناؤها. ومن عجب أن يأبى عصيد 
أن  وأركانه  الدين  على شعائر  املقال  صاحب 
حركة  يؤطر  الذي  العام  للنظام  قواما  تكون 
املجتمع، يقول: �إن الدين الذي يتم استعماله 
بإفراط من طرف السلطة في املجال السياسي 
أن  عوض  عام  نظام  إلى  يتحول  ما  سرعان 
الشخصي، واملشكل  االختيار  يظّل في حدود 
نظاما  يكون  أن  ينبغي  ما  أن  في  يتمثل  هنا 
عاما ال يجب أن يدخل ضمن املعتقدات التي 
هنا  الواضح  فمن  األشخاص�  فيها  يختلف 
الفاسد في منطقه ومنطلقاته،  الكالم  أن هذا 
قاتلة  غربة  يعيش  صاحبه  كون  عن  يعبر 
املغربي  املجتمع  حقيقة  عن  شاملة  وغيبوبة 
له  كان  فلو  مآالته.  واستشراف  سيره،  وخط 
أنه  لعلم  والتجرد،  املوضوعية  من  قدر  أدنى 
أبرز  من  الذي  اإلسالم  صاغه  مجتمع  في 
خصائصه أنه يؤطر كل جزئية، ويهندس كل 

مجال من مجاالت احلياة في ذلك املجتمع.
عند  املنطق  فساد  مظاهر  أبرز  من  إن 
صاحب املقال ومن لف لفه، أنهم ال يتورعون 
عن االستناد في دعاواهم املضادة للدين، إلى 
بقوله تعالى: الدين، فتجدهم يحتجون  آيات 
�ال إكراه في الدين� وكأن هذه اآلية الكرمية 
الدين  أصحاب  على  التطاول  لهم  تبيح 
املجتمع،  هم  هؤالء  كون  رغم  ومشاكستهم، 
وكون املتنصلني من الدين، ومنهم املطالبون 
حرمة  بانتهاك  املجاهرين  عن  احلظر  برفع 
ميزان  في  لها  اعتبار  ال  قليلة  قلة  رمضان، 

املجتمع، بأي معيار من املعايير.
والذي يتابع طروحات هؤالء، يتبني أن ما 
يطالبون به وينشدونه على احلقيقة ليس هو 
تعالى: قوله  من  انطالقا  بالدين  الكفر  حرية 
انتهاك  حرية  هو  وإمنا  فليكفر�  شاء  �ومن 
حرمة الدين ومحاربة الدين، في عقر دار أهل 
وتلك  الدين،  أساس  على  قامت  التي  الدين، 
لعمر احلق منتهى الصفاقة ومنتهى العقوق.

هؤالء،  منطق  في  الغرابة  مظاهر  ومن 
الذي  املوضوع  في  املفارقات  عجيب  ومن 
نحن بصدده وهو الصيام، أنه عنوان الستر 
يتوجه  الذي  للصائم  بالنسبة  والتخفي 
بصيامه لرب العاملني الذي يعلم السر وأخفى، 
وتلك قمة التجرد والتسامي في خلق املسلم 
الذي ينشد رحمة الله وفضله، في مقابل غاية 
في  لشأنهم  تركوا  ملن  واالرتكاس،  االنحطاط 
التعامل مع شعيرة الصيام ممن ال يعتقدون 
في  يتباكون  وراحوا  ذلك،  يكفهم  فلم  فيه، 
من  حرمانهم  على  لالشمئزاز  مثير  مشهد 
أنهما  واحلال  والسلوك،  االعتقاد  حرية 
مراعاة  شريطة  باإلسالم،  كفر  ملن  مكفولتان 

شروط النظام.
إن من شأن االنسياق مع �منطق� املطالبني 
باملجاهرة باإلفطار أن يفتح الباب واسعا على 

املجاهرة بأي سوء، فهل من معتبر؟
محكم  في  القائل  العظيم  الله  وصدق 
َأْهَواءُهْم  قُّ  احْلَ َبَع  اتَّ �َوَلِو  التنزيل: 
َبْل  ِفيِهنَّ  َوَمن  َواأْلَْرُض  َماَواُت  السَّ َلَفَسَدِت 
ْعِرُضون�  مُّ ِذْكِرِهم  َعن  َفُهْم  ِبِذْكِرِهْم  َأَتْيَناُهم 

)املؤمنون:71(.  

شكل طلب املغرب العودة إلى االحتاد األفريقي 
ـ املتمثل في الرسالة امللكية املوجهة للقمة اإلفريقية 
في  جديدا  منعطفا  األوغنديةـ  بالعصمة  املنعقدة 
نتيجة  جاء  مفاجئا،  وقرار  املغربية،  الدبلوماسية 
تغير أوضاع إقليمية ودولية ونتيجة جهود املغرب 
املقعد  سياسة  بأن  جديدة  قناعة  وبفعل  إفريقيا، 
وحدته  عن  دفاعه  صالح  في  تصّب  تعد  لم  الفارغ 
أن  البعض  يرى  وقت  في  محللني،  وفق  الترابية 
جدية مشروع احلكم الذاتي وسحب دول أعضاء في 

االحتاد اعترافها بالبوليساريو وراء هذا القرار..
منظمة  من  االنسحاب  قرر  قد  املغرب  وكان 
إلى  الحقا  اسمها  تغّير  )التي  األفريقية  الوحدة 
في  املنعقدة  األفريقية  القمة  األفريقي( في  االحتاد 
جبهة  انضمام  قبوله  على  احتجاجا  نوفمبر1984 

البوليساريو في املنظمة.
املغرب  ليسترجع  حان  قد  الوقت  وقال »إن 
بحيث  املؤسسية  أسرته  ضمن  الطبيعية  مكانته 
قوة  أكثر  املنظمة  هذه  جعل  في  يساهم  أن  ميكنه 

بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد«.
البرملاني  االحتاد  في  املغرب  ممثلة  وأرجعت 
األفريقي آمنة ماء العينني السبب إلى اقتناعه بأن 
ناجعة  تكون  أن  ميكنها  ال  الفارغ  املقعد  سياسة 
للتفكير   الالزم  الوقت  في خدمة قضيته »وقد أخذ 
استحضارا ملجموع التحوالت واملستجدات الطارئة 
على مستوى إشراف األمم املتحدة على النزاع بني 

املغرب والبوليساريو«.
الراهنة  واإلقليمية  الدولية  الظرفية  ويبدوأن 
تقدم فرصة مفتوحة تفسر قرار العودة لالحتاد، كما 
أن ميزان القوى اإلقليمية بات مييل لفائدة املغرب 
بعد النجاحات التي حققتها الدبلوماسية املغربية 
خالل السنوات املاضية في غرب أفريقيا وصوال إلى 
باإلجنليزية، وشروعه في  الناطقة  األفريقية  الدول 

مفاوضات مع قوى كبرى مؤثرة مثل نيجيريا.
البعض  يرى  األسباب،  هذه  إلى  وباإلضافة 
دول  عدة  لدى  شعورا  وّلد  البوليساريو  وجود  أن 
أفريقيا » ومن شأن  بأنه أحدث شرخا في  إفريقية 
استمراره أن يشجع حركات انفصالية أخرى تشكل 
متغيرات  وسط  األفريقية  الدول  وحدة  على  خطرا 

عدم االستقرار التي يعرفها النظام الدولي برمته«.

كما أن عالقات املغرب بالدول األفريقية توطدت 
لها  متميزا  شريكا  وأصبح  األخيرة،  السنوات  في 
على املستوى االقتصادي إلى جانب حضوره القوي 
في تدبير بعض األزمات بالبلدان األفريقية في إطار 
الرباط  تقودها  في سياق جهود  أو  املتحدة،  األمم 
ثقافيا  امتدادا  للمغرب  إفريقيا ظلت تشكل  أن  كما 
ودينيا، وتزداد احلاجة إلى مد أشكال التعاون بني 

املغرب وإفريقيا في احلاضر واملستقبل. 
للملتمس  قيمة  اخلبراء  من  كثير  أعطى  وقد 
إفريقيا  في  والكبيرة  الواسعة  وجلهوده  املغربي 
من  ولفظها  البوليساريو  عزل  يتم  أن  يتوّقع  إذ 
طرف االحتاد األفريقي ألنها غير قادرة على اإلقناع 
دبلوماسية  معركة  يخوض  املغرب  ألن  بوجودها؛ 
سُيدخل  مما  البوليساريو،  عضوية  إلنهاء  جديدة 
في مسار  األخيرة  تكون  قد  مرحلة  الصحراء  ملف 
إيجابيا  سيكون  النزاع  مستقبل  أن  النزاع.إذ  هذا 
جتاه مطالب املغرب بالنظر إلى الدعم الذي استطاع 
حشده دوليا مستثمرا إشعاعه بوصفه بلدا مستقرا 

يقود مسارا دميقراطيا وتنمويا ملهما.
وجهها  التي  التاريخية  الرسالة  إثر  وعلى 
في  عضوا  دولة   28 قدمت  السادس،  محمد  امللك 
ـ ملتمسا  18 يونيو اجلاري  االثنني  ـ  هذه االحتاد 
الرئيس  اتنو رئيس جمهوية تشاد،  ديبي  الدريس 
تعليق مشاركة  أجل  االفريقي، من  احلالي لالحتاد 
الدميقراطية«  الصحراوية  العربية  »اجلمهورية 
الوهمية مستقبال في أنشطة االحتاد وجميع أجهزته 
بهدف متكني املنظمة االفريقية من االضطالع بدور 
املتحدة من  األمم  إيجابا في جهود  بناء واإلسهام 

أجل حل نهائي للنزاع اإلقليمي حول الصحراء.
الذي  ديبي،  إدريس  التشادي  الرئيس  وقال 
إنه  اإلفريقي،  الدورة احلالية لالحتاد  ترأس بالده 
ال أحد يستطيع منع املغرب من العودة إلى العائلة 
متى  العودة  في  احلق  لها  اململكة  وإن  اإلفريقية، 

وكيف شاءت.
لكن  املغرب،  ضد  دول   8 صوتت  املقابل  في 
األشقاء  العرب  صوت  إذ  قوية  كانت  املفاجأة 
وتونس  كمصر  االحتاد  إلى  املغرب  عودة  ضد 

وموريتانيا.

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع
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في رمضان

عودة املغرب إلى االحتاد اإلفريقي 
سياقات ودالالت

و  باملتخاذلني  عابئ  غير  رمضان  مضى 
لهوا،  وليله  نوما  نهاره  اتخذوا  الذين  الكسالى 
حتى  اصطحبناها  لو  فينا خصاال  ترك  و  مضى 
كان  هكذا  الدارين.  بخير  لفزنا  القادم  رمضان 
يطلبون  عليهم،  الله  رضوان  الصالح  السلف 
السنة،  من  أشهر  ستة  رمضان  يبلغهم  أن    الله 
ستة  منهم  يتقبله  أن  سبحانه  منه  يطلبون  و 
جوارحهم  يسكن  رمضان  فكان  الباقية.  أشهر 
كيف  القرآن  شهر  خالل  تعلمنا  لقد  العام.  طيلة 
املشرب  و  املأكل  عن  جوارحنا  و  أنفسنا  نلجم 
في  يتحكموا  أن  املؤمنون  واستطاع  اجلماع،  و 
قيادة  ذواتهم، فال رفث وال فسوق و ال جدال. لقد 
صارعنا اجلوع فانتصرنا عليه ، و صارعنا النوم 
فاندحر أمام عزميتنا. لكن السؤال: هل نحفظ عهد 
لهذه  التعرض  في  ونستمر  العام،  خالل  رمضان 
النفحات الربانية العبقة؟ أم ستلني جلودنا بفعل 
العادة فنركن إلى الدعة و اخلمول و رغد العيش؟

االرتقاء  سبل  سبحانه  احلق  لنا  يسر  لقد 
لنا  فتح  و  السالكني،  دروب  و  التوبة  مدارج  في 

صام  »من  حسناته  من   لالغتراف  باب  من  أكثر 
من  تقدم  ما  له  غفر  احتسابا  و  إميانا  رمضان 
ذنبه«. فإذا غلبتنا شقوة النفس ورفثنا و خدشنا 
صومنا، فتح لنا باب ثان »من قام رمضان إميانا 
و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«. قد نضعف 
بابا  هناك  أن  غير  أحيانا،  القيام  عن  نتكاسل  و 
ثالثا يفتحه رب العزة في العشر األواخر»من أحيا 
له ما تقدم من  القدر إميانا و احتسابا غفر  ليلة 
ذنبه«. وحتى لو متادينا في تكاسلنا و إسرافنا، 
فالله لسعة رحمته بنا ينادينا بأحب رباط بيننا و 
بينه �قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 

إنه هو الغفور الرحيم�
فتغفر،  نذنب  أبرك،  ما  و  أرحمك  ما  الله  يا 
إليك  شرنا  و  نازل  إلينا  خيرك  فتعذر،  نسيء  و 
إليك  نتبّغض  و  باملغفرة  إلينا  تتودد  صاعد، 
معذرتنا،  واقبل  ضعفنا،  ارحم  اللهم  باملعاصي. 

فليس لنا رب سواك ...آمني

فلنحفظ عهدك يا رمضان...
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للمجلس  العامة  األمانة  فتحت 
للمشاركة  الترشيح  باب  األعلى  العلمي 
العلمي  املجلس  نيل جائزة  في مسابقات 
سنة  برسم  املنبرية  للخطبة  األعلى 
 31 األربعاء  يوم  وحددت   1437/2016
مبلفات  للتوصل  أجل  آخر   2016 غشت 

الترشيح .
وتشمل جائزة املجلس العلمي األعلى 
املجلس  بالغ  -حسب  املنبرية  للخطبة 

العلمي األعلى– على األصناف التالية:
األعلى  العلمي  املجلس  جائزة   -

الوطنية للخطبة املنبرية، ومتنح ألحسن خطبيب على املستوى 
الوطني

األعلى  العلمي  املجلس  جائزة   -
املنبرية،  للخطبة  التكرميية  التنويهية 
ومتنح ألحسن خطيب على صعيد كل جهة
األعلى  العلمي  املجلس  جائزة   -
التقوميية للخطبة املنبرية، ومتنح ألحسن 

خطيب على الصعيد احمللي باملدينة
األعلى  العلمي  املجلس  جائزة   -
التقوميية للخطبة املنبرية ومتنح ألحسن 

خطيب على الصعيد احمللي بالبادية
وحدد املجلس األعلى شروط الترشيح 
وضمنها  املنبرية  اخلطبة  جائزة  لنيل 
بالغه الذي عمم على موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

وباقي املصالح التابعة لها.

األوضاع  ضربت 
العاملية  االقتصادية 
أسعار  وهبوط 
سوق  العمالت، 
ملوسم  الصرافة 
)رجب،  العمرة 
ورمضان(  شعبان، 
للعام  السعودية  في 

اجلاري.
شيخ  وقال 

عادل  املكرمة  مكة  صيارفة 
املاضي سجل  العام  إن  امللطاني، 
يوميًا،  عمالت  صرف  متوسط 
 8( 30 مليون ريال سعودي  نحو 

مليارات دوالر(.
للعام  توقعاتنا  "لكن  وأضاف 
ارتفاع  إلى  تشير  كانت  اجلاري 
 40 إلى  العمالت  صرف  قيمة 
دوالر(  مليون   10.7( ريال  مليون 
 13.3( ريال  مليون   50 حتى  أو 
انتهاء  بعد  يوميًا  دوالر(  مليون 
لم  ذلك  لكن  املكي،  احلرم  توسعة 

يتحقق".
التوقعات  "هذه  وتابع، 
األوضاع  بسبب  تتحقق  لم 
تشهد  التي  العاملية  االقتصادية 

صرف  أسعار  وهبوط  تباطًؤا، 
معظم العمالت على رأسها اجلنيه 
اإلسترليني  واجلنيه  املصري 

وعمالت أخرى".
في  الصرافة  محال  وتعد 
أكبر  من  واحدة  املقدسة،  املشاعر 
أسواق تبادل العمالت في العالم، 
وتتيح صرف وتبديل أكثر من 62 
ماليني  بها  يأتي  أجنبية،  عملة 

املعتمرين من بلدانهم.
مكة  صيارفة  شيخ  وقال 
خالل  املعتمرين  عدد  إن  املكرمة، 
موسم العمرة احلالي يتراوح بني 
8 - 10 ماليني معتمر، وهو أعلى 
 20% بنسبة  املاضي  املوسم  من 

تقريبًا.

عن  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة  كشفت 
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها القوات 
الكينية بحق مسلمي البالد، ومن بينها عمليات 
كشفته  ما  واصفة  والترويع،  واخلطف  القتل 

بأنه غيض من فيض.
الدولية  املنظمة  ع��ن  ص��در  تقرير  وكشف 
 34 11 ش��خ��ًص��ا، واخ��ت��ف��اء  ال��ي��وم، ع��ن مقتل 
آخرين، معظمهم من املسلمني ورجال الدين، في 
إطار ما يزعم انه حمالت مكافحة اإلرهاب، التي 

شنتها السلطات الكينية خالل العام احلالي.
وقال كينيث روث، املدير التنفيذي للمنظمة 
نيروبي،  بالعاصمة  عقده  صحفي  مؤمتر  في 
إنه مت توثيق حاالت اختفاء ل� 45 شخًصا من 
املسلمني الكينيني، في اجلزء الشمالي الشرقي 

من البالد.
وأضاف، أنه مت العثورعلى 11 جثة تعود 
ملسلمني كينيني من أصول صومالية، بعد أيام 
قليلة من إلقاء السلطات الكينية القبض عليهم، 

فيما بقي 34 آخرين في عداد املفقودين.
حاالت  أن  “روث”،  بحسب  التقرير،  وذك��ر 
القتل واخلطف التي مت تسليط الضوء عليها، 
هي غيض من فيض، في ظل الهجمة الشرسة، 
في  املسلمني  األمنية ضد  القوات  تشنها  التي 

البالد.
أنها  للمنظمة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ول��ف��ت 
كشفت عن تورط مجموعة كبيرة من السلطات 
الكينية، ومن بينها قوات الشرطة، والوحدات 
البرية،  احلياة  خدمة  وعناصر  االستخبارية، 

وفي مقدمتها عناصر من اجليش الكيني.

ح�����از ال���ب���اح���ث ن���وف���ل ال���ن���اص���ري 
شهادة  ي��ول��ي��وز   15 اجلمعة  أم��س  ي��وم 
تهنئة  مع  جدا  مشرف  مبيزة  الدكتوراه 
ال��ل��ج��ن��ة ف��ي ال��ن��ظ��م امل��رك��ب��ة وال��ن��م��ذج��ة 
ال��وح��دات  ن��ظ��ام  باستعمال  واحمل���اك���اة 
امل����ت����ع����ددة، وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��م ف����ي ال��ن��ظ��م 

االقتصادية والهندسة املالية اإلسالمية.
وتعتبر األطروحة األولى من نوعها 

ل����ت����ط����ب����ي����ق 
ال����ن����م����ذج����ة 
واحمل������اك������اة 
ب��اس��ت��ع��م��ال 
ت�����ق�����ن�����ي�����ات 
ال�����������ذك�����������اء 
عي  االصطنا
ون����������ظ����������ام 
ال������وح������دات 
امل�����ت�����ع�����ددة 

التمويل  ف��ي  امل��رك��ب��ة  ال��ن��ظ��م  ومم��ي��زات 
اإلس���الم���ي وب���اخل���ص���وص ال��ت��م��وي��الت 
وتصميم  اق���ت���راح  مت  ح��ي��ث  ال��ص��غ��رى، 
وبلورة منوذج جديد في هذا املجال قابل 
السوسيو- اآلث���ار  تقييم  م��ع  للتنزيل، 

اقتصادية للسياسات املتخذة.
الباحث  يعد  العلمي  العمل  وب��ه��ذا 
خريج  أول  ال��ن��اص��ري  ن��وف��ل  ال��دك��ت��ور 
اإلسالمية  املالية  الهندسة  مختبر  م��ن 
وال��ذي  للمهندسني  احملمدية  ب��امل��درس��ة 
محمد  جامعة  بني  بشراكة  تأسيسه  مت 
اخلامس –مدرسة احملمدية للمهندسني- 
والذي  بجدة.  للتنمية  اإلسالمي  والبنك 
مجال  ف��ي  وك��ف��اءات  أط��ر  بتكوين  يعنى 
ال��ه��ن��دس��ة امل��ال��ي��ة اإلس��الم��ي��ة م���ن أج��ل 

املالية اإلسالمية  مواكبة املستجدات في 
وإب��������داع وت���ط���وي���ر م��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة 
تستجيب للمتطلبات املجتمعية وتساهم 

بدورها في التنمية االقتصادية.
وق���د ت��ك��ون��ت جل��ن��ة امل��ن��اق��ش��ة م��ن 9 
في  معروفة  ومهنية  علمية  شخصيات 
م��ج��ال االق���ت���ص���اد وامل���ال���ي���ة اإلس��الم��ي��ة 
االصطناعي  وال��ذك��اء  املالية  والهندسة 

والنظم  واألب��ن��اك  املعلوماتية  وال��ن��ظ��م 
محمد  ال��ب��روف��س��ور  بينهم  م��ن  امل��رك��ب��ة، 
املالية  الهندسة  )املتخصص في  تقيوات 
على  املشرف  وه��و  واحمل��اك��اة  والنمذجة 
ال���دك���ت���وراه( وال��دك��ت��ور ع��م��ر ال��ك��ت��ان��ي، 
السويلم  إب��راه��ي��م  ب��ن  وال��دك��ت��ور سامي 
املالية  والهندسة  االقتصاد  في  )اخلبير 
اإلسالمية من السعودية بجدة(، ومحمد 
 BMCI لبنك  ال��ع��ام  )امل��دي��ر  ال��ع��م��ران��ي 
وس��ع��ي��د   ،)Asset Management
املعلوماتية  النظم  ف��ي  )اخلبير  ع��ش��اب 
ال��ع��ي��ش  أب�����و  ورج�������اء   ،)ENSIASب
ال��ري��اض��ي��ات ورئ��ي��س��ة مختبر  )خ��ب��ي��رة 
النمذجة بالرياضيات باملدرسة احملمدية 

للمهندسني(.

محطات إخبارية

املجلس العلمي األعلى يعلن عن مسابقات لنيل جائزة اخلطبة املنبرية

"االقتصاد العاملي" و "هبوط العمالت" 
يضربان سوق الصرافة مبوسم العمرة

أول دكتوراه في التمويالت 
اإلسالمية الصغرى باستعمال الذكاء 

االصطناعي والنظم املركبة
رايتس ووتش: احلكومة الكينية 

تقتل وتخطف املسلمني

ع��������������������ق��������������������د 
امل����ج����ل����س ال���ع���ل���م���ي 
الثانية  األعلى دورته 
وال���ع���ش���ري���ن ي���وم���ي 
 10 والسبت  اجلمعة 
 /1437 ش���وال  و11 
ي���ول���ي���وز  و16   15
 . ط با لر با  )2 0 1 6
ت���دارس املجلس  وق��د 
ف��ي دورت����ه ه���ذه ع��دة 
ق����ض����اي����ا ت��ض��م��ن��ه��ا 

جدول أعمال الدورة، وهي كاآلتي:
� حصيلة نشاط املجلس العلمي 

األعلى واملجالس العلمية احمللية 
� اخل��ط��ب��ة امل��ن��ب��ري��ة وال��وح��دة 

الوطنية: تأطير وتطوير.
� املرأة العاملة في صلب مشروع 

وحدة األمة: تفعيل وأجرأة.
الدينيات  امل��رش��دات  برنامج   �
في خدمة الوحدة الدينية والوطنية: 

إدماج وجتويد.
ترسيخ  اجل��ه��وي  التنسيق   �
ودعامة  والوطنية  الدينية  للوحدة 

للتحصني والتنمية.

املجلس العلمي األعلى في
دورته الثانية والعشرين بالرباط

 شهدت فرنسا اعتداء مروعا مساء اخلميس في يوم عيدها الوطني 
بشاحنته  تونسي  أص��ل  م��ن  مهاجم  ان��ق��ض  إذ  مت��وز/ي��ول��ي��و،   14 ف��ي 
بهذه  التقليدي  النارية  األلعاب  ملشاهدة عرض  املتجمعة  على احلشود 
املناسبة في نيس جنوب شرق البالد فقتل 84 منهم على األقل نصفهم 

من األجانب.
وأثار هذا االعتداء اجلديد الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه 

حتى اآلن، موجة من االنتقادات ملدى كفاءة عملية مكافحة اإلرهاب.
اعتداء  منفذ  أن  موالنس  فرنسوا  باريس  في  العام  النائب  وأعلن 
أجهزة  ل��دى  مت��ام��ا  "م��ج��ه��ول  ب��وه��الل  حل��وي��ج  محمد  التونسي  نيس 
دع��وات اجلهاديني  مع  ينسجم  به  قام  ما  لكن  الفرنسية  االستخبارات" 

إلى القتل.
وأوضح موالنس أن حلويج بوهالل )31 عاما( "لم يكن له أي ملف، 
مع عدم وجود أي مؤشر إلى اعتناقه التطرف"، لكنه أشار إلى أن االعتداء 

ينسجم "متاما مع الدعوات الدائمة للقتل التي يطلقها اجلهاديون".
ويذكر أن بوهالل كان معروفًا لدى الشرطة بارتكاب جرائم صغيرة، 
لكنه لم يكن على قائمة مراقبة املشتبه بأنهم متشددون. وفي سجله إدانة 

واحدة بالعنف أثناء القيادة. ومت وضعه حتت املراقبة قبل ثالثة أشهر 
إللقائه قطعة من اخلشب على قائد سيارة آخر.

الذي  الهجوم  عن  مسؤوليته  »داع��ش«  تنظيم  أعلن  الهجوم  وعقب 
شهدته مدينة نيس الفرنسية، معتبرا بوهالل واحدا من جنوده غير أن 

السلطات الفرنسية قالت إنها تتحرى صحة هذا اإلعالن.
املهاجم  زوج��ة  شملت  اعتقاالت  حملة  األمنية  اجل��ه��ات  وب��اش��رت 
»ال��دائ��رة املقربة«  إل��ي��ه، وق��ال��ت م��ص��ادر إنهم م��ن  واث��ن��ني م��ن املقربني 

للمهاجم. وجرت االعتقاالت في منطقتني مختلفتني في نيس.
الشرطة اخلاصة  أف���راد  م��ن   40 ل���»روي��ت��رز« نحو  م��راس��ل  وش��اه��د 
على  القبض  ألقوا  حيث  املركزية،  احملطة  قرب  شقة صغيرة  يداهمون 

شخص.
وفي املقابل صرح أقارب وجيران بوهالل في مسقط رأسه مبدينة 
مساكن التونسية، إنه "كان رياضيًا، ولم تظهر عليه أي سمات للتطرف 
حتى في آخر مرة عاد فيها قبل نحو أربع سنوات حلضور زفاف إحدى 
شقيقاته" و"إنهم لم يعرفوا عنه تدينه، ولكنه كان قليل الكالم وعنيفًا، 

السيما مع زوجته السابقة، ال بل غير متزن«.

اعتداء مدينة نيس املروع يودي بحياة أكثر من 84 قتيال
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ان��ت��ق��ل إل���ى ع��ف��و اهلل ال��س��ي��د  احل��اج 
العريب  احل��اج  ال��غ��زال شقيق  اخمل��ت��ار 
ال���غ���زال رح��م��ه��م��ا اهلل ت��ع��ال��ى، ي��وم 
األربعاء 15 شوال 1437ه�/ 20 يوليوز 
األليمة  المناسبة  وب��ه��ذه  2016م، 
بأصدق  احملجة  ج��ري��دة  أس��رة  تتقدم 
الفقيد  زوج��ة  إلى  والمواساة  التعازي 
وأب��ن��ائ��ه وإل���ى ك��اف��ة أف����راد أس��رت��ه 
وعائلته وحمبيه، راجني من اهلل تعالى 
ويسكنه  رحمته  بواسع  يتغمده  أن 

فسحي جنانه.

السيد احلاج اخملتار الغزال
يف ذمة اهلل تعالى
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إلى أن نلتقي

ُيعرف  فيه  احل��ص��اد،  مبوسم  شبيه  واجلامعية  ال��دراس��ي��ة  السنة  آخ��ُر 
املثل:  ُتدرك قيمة  السمني، وفيه  الغث من  احملصول والنتيجة، وفيه يتميز 

"من جّد وجد ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل".
لكن يبدو أن امتحاناتنا في بلدنا هذا ال تسير وفق هذه القواعد الطبيعية، 
بسبب ما تراكم في تعليمنا من مظاهر وظواهر أصبحت ُمدّمرة، وتنذر مبا 
هو أخطر إن لم ُيتدارك األمر بالتدخل بشكل ناجع، وإعطاء األولوية له بشكل 
م وال مستقبل لهذا الوطن إال بإصالح التعليم بشكل شامل،  مطلق. إذ ال تقدُّ
إصالٍح ُتراَعى فيه الثوابت الدينية والوطنية واحلضارية والتاريخية لهذا 
والرقمي  والتكنولوجي  الصناعي  التطور  يقتضيه  مبا  فيه  وُيؤخذ  البلد، 

الذي تسير فيه البلدان املتقدمة.
التي  اآلفة  تلك  فيها؛  الغش  آفة  المتحاناتنا  املدمرة  اآلف��ات  أكبر  من  إن 
د فيها القوانني اجلديدة التي قيل عنها  أصبحت ظاهرة مستفحلة، ولم ُتْ

إنها زاجرة أو فعالة، فداُر لقمان على حالها في العديد من املؤسسات..
مرت امتحانات الدورة االستدراكية للبكالوريا، وسمعنا ما سمعناه من 
العديد من األساتذة املراقبني الذين عانوا الكثير  من ضبط التالميذ الذين 
أِلفوا الغش، ويراهنون عليه في كل وقت وحني، ولقد ُعّنف هؤالء األساتذة 
وُهّددوا، مما اضطر عددا منهم إلى االستسالم أو االنسحاب، بعد أن يئسوا 
من الوضع ولم يجدوا معينا أو مساندا ملواقفهم الشريفة من ِقَبِل من ميثل 
املراقبة  قاعة  من  ��َب"  "ُس��حِ بعضهم  إن  بل  املؤسسة،  في  الرسمية  اجلهات 
بًا ملا هو أسوأ، كما قيل أو يقال. وكل هذه األمور وما ماثلها اعتدنا على  تنُّ
ووسائل  اإلخبارية  واملواقع  الصحف  في  عنها  التفاصيل  وق��راءة  سماعها 

التواصل االجتماعي.
تعنيه  ما  بكل  اجتماعية  آف��ة  غيرها،  في  أو  االمتحانات،  في  الغش  إن 
وجدت  كلما  وتستفحل  تتسع  غريبة  ظاهرة  أيضا  وهو  معنى،  من  الكلمة 
الظروف املالئمة لذلك. وبالتأكيد فإن الظروَف االجتماعية والبيئَة التعليمية 
التي نعيش فيها تغّذي بشكل كبير مثل هذه السلوكات املنافية أوال لقيمنا 
البالد  يخدم  أن  تعليمي ميكن  ُمنَتٍج  كل  مع  ثانيا  واملتعارضة  احلضارية، 
والعباد، والتي تعلنا ثالثا في آخر الركب من جميع اجلوانب ومبختلف 

املقاييس.
تقضي  أن  ال ميكن  كانت صارمة،  مهما  الغش،  لقمع  قوانني  اعتماد  إن 
املستفيد من  الغاش وكذا  تنبه  تنويرية  بثقافة  ز  ُتعزَّ لم  إذا  عليه مبفردها، 
الغش واملعني عليه. ولذلك فإن محاربة الغش ينبغي أن تبدأ من أول السنة 
وليس  ط��وال  لسنوات  تستمر  أن  ينبغي  كما  آخرها،  في  وليس  الدراسية 
ش في األذهان من االحتماء بالغش  لسنة واحدة أو حتى سنتني، ألن ما عشَّ
واللجوء إليه، وجْعِله منطا سلوكيا في احلياة، وملدة سنوات فساد طويلة، ال 

ميكن أن تستقيم قناته في فترة قصيرة.
إن ثقافة قمع الغش ينبغي أن تبدأ أوال باملعلم القدوة، الذي ينبغي أن 
يحارب الغش من مخيلته أوال، ثم من مخيلة أبنائه التالميذ. وحينما نقول 
والتربوية  التعليمية  العملية  يزاول  من  فقط  املقصود  فليس  القدوة  املعلم 
داخل القسم، ولكن أيضا كل من يحيط بهذا القسم ويرتبط من أطر بشرية، 
باملمارسة  معلما  يكون  أن  قبل  وال��س��ل��وك،  وبالقول  بالقدوة  معلم  فالكل 
والتطبيق. وإال فما معنى أن يقف املراقب أو املراقبون في أبواب األقسام 

الدراسية ويتركون من بداخلها يفعلون ما يشاؤون.
اإلطار  يشكل  أن  ينبغي  الوطنية  وك��ذا  اإلسالمية  التربية  درس  أن  كما 
النظري حملاربة الغش، وينبغي أن يتضمن املقرر في مختلف املستويات ما 
يخدم هذه القضية. ألن اإلميان من منطلق شرعي بأن الغش محرم شرعا، 
وألنه يهدم كل بنيان ويفسد األوطان ويحاسب عليه اإلنسان، يجعل كل عاقل 

مبتعدا عن الغش منِكرا له ناهيا عنه.
هذا فضال عن دروس التوعية التي ينبغي أن تكون بشكل مستمر في شكل 
دورات نظرية وتدريبية مع تقدمي بيانات عن دراسات ميدانية تبني ما ينتج 
عن الغش من كوارث على جميع املستويات؛ فالتلميذ الغاش هو في معظم 

األحوال ضحية اقتناعات خاطئة عن الواقع واملستقبل.
أما من الناحية العملية فينبغي حماية األساتذة املراقبني حماية فعلية من 
الهجمات ورّدات الفعل سواء داخل املؤسسة التي يزاولون بها مهامهم أو 

خارجها، مع َسنِّ قوانني تّرم كل معتد عليهم بالقول أو بالفعل.
والتقنية  الرقمية  بالوسائل  نستعني  ال  مل��اذا  ث��م 
احلديثة، بحجب تغطية الهواتف احملمولة عن مراكز 
االمتحانات، أو بتركيب كاميرات املراقبة في األقسام، 
يصعب  ال  التي  وحلول  وسائل  من  ذل��ك  شابه  ما  أو 

إيجادها إن صدقت النيات واألفعال.

الغش في االمتحانات...
ذلك الداء العضال ورجتها  احل��ب،  ل��واع��ج  بها  أح��اط��ت  كينيا،  قلب  م��ن 

ال  وانطلقت نحو احملبوب،  ال��زاد،  فأعّدت  رج��ا،  األش��واق 
يطفئ  ال  حبها  وجهه.  غير  تبتغي  وال  رض��اه،  غير  ترجو 
له.  نفسها  ن��ذرت  ممن  والقربى  والتزلف  اللقاء،  إال  ن��اره 
نفسها  حتمل  فهي  شيبا،  ال���رأس  واشتعل  العظم  وه��ن 
ال  أثيري  كائن  إل��ى  حتولها  الشوق  أجنحة  ولكن  حمال، 
ترهقه أغالل املادة، وال تشده أوهاق الطني. من لم يعرف 
اللذة الكبرى، واحل��الوة املثلى؟ من لم  ي��ذوق  احل��ّب كيف 
املطايا؟  ويذل  الصعب  أن يستسهل  له  كيف  يعرف احلّب 
حبها يحدو بها إلى حيث يطيب املقام، ويحلو القيام، إلى 

احلرمني.
تتذكر سارة شريط محاولة فصلها عن ذاتها، عن دينها، 

عن جذورها، فتحمد الله الذي أنقذها، ورد مكر املاكرين.
لضغط  س���ارة  تعرضت   ،2009 ع��ام  م��ن  أب��ري��ل  ففي 
تعميدها  طقوس  لتنظيم  كينيا  ف��ي  اإلجنيلية  الكنيسة 
التعميد  يتم  أن  مقررا  وك��ان  النصرانية،  إل��ى  وحتويلها 
في  ال��س��اب��ق،  الكيني  الرئيس  جوموكينياتا،  ملعب  ف��ي 
الكنيسة،  مدينة كيزميو، وذلك في مؤمتر تبشيري عقدته 
كينيا، وحتركت  في  اإلسالمية  األوس��اط  أث��ار غضب  مما 
عائلة سارة لرفع هذا الضغط التبشيري. وكانت سارة قد 
صرحت قبل ذلك بسنتني لصحيفة نيويورك تاميز: "أؤمن 
بقوة في العقيدة اإلسالمية". ولكن هذا التصريح لم يجعل 
ماما  األمريكي،  الرئيس  جدة  تنصير  من  تيأس  الكنيسة 
سارة أوباما. إال أن أداءها مناسك العمرة، في رمضان هذا 
)1437( قطع الطريق على املرجفني، فقد انتصر حب الله 

ورسوله � على ما سواه.
رفقة  األبيض،  البيت  سيد  جدة  أوباما،  سارة  تنطلق 
الرئيس األمريكي، ال يلويان على شيء  سعيد أوباما، عم 
الطيبة، هناك في احلرمني، عنٌي  التربة  الشفاه  تلثم  حتى 
التاريخ  يجثو  حيث  للناس،  وض��ع  بيت  أول  مكة،  على 
التي شهدها  اإلميان  األحقاب مالحم  وتروي  قدميه،  على 
الكون،  املنورة، حيث عندليب  املدينة  اإلنسان، وعنٌي على 
محمد �، يربي الطائفة من املؤمنني على عينه بإذن ربه 
الروضة الشريفة، لتكون قريبة من  إلى  . سارة تشتاق 
ِطيٍب ما بعده من ِطيٍب، تنعش به الروح الولهى، والقلب 
اخل��اف��ق اجل��ن��اح��ني ب��ني اجل���وان���ح.  ت��ط��وف س���ارة ح��ول 
البيت سبعا، وتقبل احلجر األسود قبلة العاشق الولهان، 
مقام  عند  تصلي  احمل��ب��وب.  ك��أس  م��ن  إل��ى شربة  الظامئ 
املسعى.  لتتوجه نحو  زم��زم،  ماء  ثم تتضلع من  إبراهيم، 
وهناك، وهي تسعى ما بني الصفا وامل��روة، ُتطوى أسفار 
الزمن، وُتختصر املسافات الضوئية، لتستحضر العاشقة 
املتيمُة تلك الفدائيَة األولى، هاجر. سارة تستحضر سعي 
هاجر، وهي تهرول بحثا عن قطرة ماء تروي بها وليدها 
يرهقها  م��ادي  عطش  إطفاء  إل��ى  تسعى  هاجر  إسماعيل. 
إطفاء  إلى  تسعى  كانت  فقد  س��ارة  أما  صغيرها،  ويرهق 
عطش روحي يحمله قلب األم. هل هناك قلب أحنى من قلب 
األبيض،  البيت  سيد  حفيدها،  أدرك��ه  ما  تعرف  هي  األم؟ 
أوباما  باراك حسني  أن  الدنيوي. من كان يحلم  املجد  من 
سيصل ليحكم البلد الذي يرى أنه يحكم العالم؟ عندما وقف 

ليؤدي القسم الذي يؤديه الرؤساء قال: أنا، باراك حسني، 
لم يكونوا  الناس فاجأهم اسم حسني..  أوباما.. كثير من 
تزال  وما  كانت  أسرته  وأن  مسلما،  كان  أب��اه  أن  يعرفون 
مسلمة حتى اآلن. رمبا كان ذلك العرق الدساس هو الذي 
ألهمه بأن يجعل جامعة القاهرة أول محطاته إلى اخلارج، 
وأن يوجه منها خطابه الشهير إلى العالم اإلسالمي، رغم 
أن مضمون ذلك اخلطاب لم يتحقق منه شيء، ألن احلاكم 
احلقيقي في البيت األبيض هم أولئك الذين يكمنون خلف 
اخلروج  أمارت  عليه  يظهر  من  أنفاس  ويكتمون  ستائره، 
األّم/اجل��دة تقف معلنة  على مبادئهم وخططهم. وها هي 
حبها العظيم لله تعالى، ثم تسأله أن يسقي حفيدها، باراك 
أوباما، من كأس اليقني واإلميان، ألنها تعلم أن هذه الكأس 
وحدها هي الغنى، وهي الذخر والزاد. ما الذي تطلني يا 
حاجة؟ تنظر إلى السائل في يقني: أن يهدي موالي سبحانه 
ب��اراك إلى اإلمي��ان. ما الذي يناله اإلنسان إذا ربح  ولدي 
العالم وخسر نفسه؟ هكذا قال املسيح �. ما الذي يناله 
باراك أوباما من األعوام الثمانية التي قضاها إمبراطورا 
على العالم؟ ما الذي يتبقى له من ذلك املجد الزائل؟ وألن 
أن  من  عليه  وتخاف  ب���اراك،  ولدها/حفيدها  حتب  س��ارة 
ُيلقى في نار جهنم، كما تخشى األم على وليدها في هذه 
الدنيا من أن يقذف في النار، فهي ال متلك إال شيئا واحدا، 
وتسجد  الراكعني،  مع  وتركع  الطائفني،  مع  تطوف  وهي 
تسبغ  أن  إال  ال متلك  القانتني،  مع  وتقنت  الساجدين،  مع 
)ب��اراك( أن  الله لفلذة كبدها  عليه من محبتها، وأن تدعو 
قلبه باإلميان، ويذيقه نداوة احلب  يهديه لإلسالم، وميأل 
فيكون  الكبرى(،  النار  )يصلى  أن  من  ينقذه  وأن  العظيم، 

من اخلاسرين.
    ق��ال احلبيب �: »ث��الث من ك��ّن فيه وج��د حالوة 
اإلميان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن 
يحّب املرء ال يحّبه إال الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار«. ما الذي متلكه هذه املرأة العاشقة 
من هذه الصفات الثالث؟ هي لم تخرج من بيتها إال حبا 
لله ورسوله، هذه األولى حتققت، والثانية أن يحّب املرء ال 
يحبه إال لله... هذا احلّب الذي حتمله بني جنبيها لوليدها 
هو احلّب الفطري، وألنها تريد أن ترتقي به إلى احلّب في 
الله، فهي تدعو لوليدها بالهداية في كل حني. وألنها تكره 
أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار، فإنها تدعو 
أن  من  وليدها  الله  ينقذ  بأن  دامعة،  وعني  محترق،  بقلب 
يقذف في النار، إذ ما أهوله من مصير. ما الذي يجديك يا 
ولدي من مجد الدنيا إذا فقدت آخرتك؟ ما الذي ستذكره من 
متاع احلياة الدنيا إذا قالت جهنم هل من مزيد؟ �ِإَذا َرَأْتُهْم 

ًظا َوَزِفيًرا�. ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا َلَها َتَغيُّ
.. يا للهول! هذا وقد رأتهم من مكان بعيد، فكيف إذا 

دخلوها وأطبقت عليهم؟ ما املخرج؟
يا سارة أوباما! كّر السنني ومّر الليالي لم يطفئ من 
قلبك  في  تذبل  لم  العاتية  الزمن  وري��اح  اليقني،  نور  قلبك 
قلبك متفتحة  املباركة في  الزهرة  زهرة احلّب، فدعي هذه 
يانعة، ال تقطعي دعاءك، وال متنعي عن الظمآن ماءك، فإّن 

الذي تدعينه قريب مجيب الدعاء. 

أوباما،  سارة  ـــ   2
العاشقة املتيمة

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

جريدة التجديد من يومية إلى أسبوعية

ابتداء من 2 يونيو حتولت جريدة التجديد املغربية اليت تصدرها حركة التوحيد واإلصللاح من جريدة يومية إىل جريدة أسبوعية،  يف حجم 
أربعني صفحة ، وموزعة إىل أبللواب وحمللاور تعاجل قضايا سياسية وفكرية ودينية ورياضية وتغطيات ومتابعات وحللوارات، كما خصصت لكل 

عدد ملفا يعاجل قضية من القضايا املثرية لاهتمام. 
فرنجو لزميلتنا جريدة التجديد األسبوعية كامل التوفيق يف رسالتها اإلعامية وإغناء املشهد الصحايف املغربي.
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