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افتتاحية

السياسة الشرعية هي فقه تدبير الشؤون 
العامة لألمة على هدي القرآن والسنة، وإقامة 
واإلحسان،  العدل  من  أساس  على  العمران 
شرط  على  العباد  ومصالح  الدين  ورعاية 

جلب اخلير والصالح ودفع الشر والفساد.
في  الشرعية  السياسة  معضلة  إن 
بلداننا اإلسالمية تنوعت مظاهرها وتفرعت 

مناكرها: ولعل من أبرز ذلك: 
وفصل  الدين،  عن  السياسة  فصل   -
الشرعية،  السياسة  عن  املدنية  السياسة 
وحترمي حتكيم الشريعة في الشؤون العامة 
تدبير  في  حضور  للدين  يعد  ولم  للخليقة. 
مجاالت  في  إال  وقضاياه  املجتمع  شؤون 
وكم  بالزوال،  مهددة  بدورها  هي  محصورة 
جر هذا الداء العضال على األمة من الوبال!! 

وكم أحدث فيها من الضعف والهزال!! 
السياسية  األحزاب  "برامج"  تضخم   -
الدولة  ومؤسسات  االجتماعية  واجلمعيات 
خلو  مع  والسكان  لإلنسان  املادية  باملطالب 
تام من البرامج اجلامعة للمعضالت الكبرى 
واملظاهر  لألسباب  تشخيصا  األمة  في 
الشرور  كل  من  الواقية  للحلول  واقتراحا 
واملخاطر. وقد نتج عن هذا جملة االختالالت 

واألمراض� على رأسها:
وإشغالها  باجلزئيات  األمة  إلهاء   �

باملاديات، وإغراقها في الدنيويات. 
من  بأنواع  األخيار  على  التضييق   �
وتكاثرت  ألوانه  تعددت  الذي  التضييق 
و  به  والتشهير  الكرامة  في  قدح  من  أفنانه 
واملآثر  املفاخر  وقلب  اإلشاعة،  في  املبالغة 
إلى جرائم وجرائر، والتواطؤ على تخويف 
هؤالء  وصول  من  الساسة  وجميع  العامة 

األخيار لسدة احلكم والرياسة.
� وضع األمة أمام خيارين أحالهما مر� 

هما االختيار بني فاسد أو جاحد.
- التهافت على تولي املناصب والتسابق 
والرواتب  األجور  أعلى  على  للحصول 
السياسية  الذرائع  بشتى  لذلك  والتذرع 
الشرائع  كل  في  حراما  كانت  ولو  والعلل 

وامللل.   
وقد نتج عن هذا الداء الوباء:

� تولية املسؤولية لكثير ممن لم تتوفر 
فيه شروط الرياسة، ودفع الناس بقوة اآللة 

هم من األخيار!!  اإلعالمية ِلَعدِّ
واالرتشاء،  التزوير  ظواهر  انتشار   �
والنصب واالحتيال، والظلم واجلور، وسوء 
الواقع  مع  والتطبيع  العام،  املال  تدبير 
وضعف   ، الهزمية  روح  وانتشار  الفاسد، 
الهمة والعزمية في إصالح الواقع على أسس 

قومية.
األمة  من  لتستدعي  االختالالت  هذه  إن 
قواعد  على  سياستها  بإقامة  التعجيل 
السياسة الشرعية ومقاصدها املرعية وأبرز 

تلك القواعد اجلامعة:
- ال سياسة نافعة لعموم األمة دافعة عنها 
كل بلية ونقمة وجالبة لها كل خير ونعمة إال 
سياسة توازن بني رعاية حقوق الله وحقوق 
به  أمر  ما  على  العباد  حياة  وُتِقيُم  العباد، 
والرشاد،  الهدي  من  لهم  العباد ورضيه  رب 
ومن ثم فكل دعوى أو دعوة  لفصل الدين عن 
الدولة واحلياة إمنا هي دعوى باطلة ودعوة 
كل  أن  أيضا  هذا  على  وينبني  آفلة،  سافلة 
من أغرق البالد والعباد في شعارات دنيوية 
زائفة ومطالب آنية وذاتية وسعى في تعميق 
فرقة األمة وفصلها عن جذورها فهو أبعد ما 
َأْحَسُن  �َوَمْن  الشرعية:  السياسة  عن  يكون 
َوَقاَل  ا  َصاحِلً َوَعِمَل  ِه  اللَّ ِإَلى  َدَعا  ن  َّ ممِّ َقْواًل 

ِني ِمَن امْلُْسِلِمنَي� )فصلت: 33(. ِإنَّ
- كل سياسة خرجت عن مقتضى العدل 
إلى اجلور، ومن الفضيلة إلى الرذيلة، ومن 
السياسة  من  فليست  الفْت،  إلى  األمن  حفظ 
السياسة  مقتضى  ألن  شيء،  في  الشرعية 
الشرعية هو حتقيق العدل وحفظ األمن؛ فال 
لم  إذا  لها  أمن  وال  فيها،  أمن  ال  ألمة  حياة 
ُتِقْم أركان العدل في نفوس بنيها؛ قال تعالى: 
ِذي  َوِإيَتاِء  ْحَساِن  َواإْلِ ِباْلَعْدِل  َياُمُر  َه  اللَّ �ِإنَّ 
اْلُقْرَبىٰ َوَيْنَهىٰ َعِن اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي 

ُروَن� )النحل: 90(. ُكْم َتَذكَّ َيِعُظُكْم َلَعلَّ
- تولية املناصب مشروط بأهلية علمية 
اْجَعْلِني  �َقاَل  وخلقية معتبرة شرعا وعقال: 
َعِليم�  َحِفيٌظ  ي  ِإنِّ اأْلَْرِض  َخَزاِئِن  َعَلىٰ 
الشروط  من  والعلم  فاألمانة  )يوسف:55(� 
األمهات، وال يستحق الوالية إال من استوفى 
اإلقامة  حق  وأقامهما  السابقني  الشرطني 
واهتم  االستقامة  حق  عليهما  واستقام 

بالدعوة إليهما والتربية عليهما.
األمة  في  الشرعية  السياسة  رشد   -
التعليمة  مقرراتنا  ترتوي  يوم  إال  يكون  ال 
االجتماعية  وثقافتنا  اإلعالمية  وبرامجنا 
إلى حد االمتالء بتربية إسالمية سليمة ُيرى 
والتخصصات،  القطاعات  جميع  في  أثرها 
الواقع  وفقه  الدين  فقه  بني  يجمع  وبتعليم 
املعاش  تدبير  في  ناجحا  إنسانا  يخرج  كي 

واملعاد، ونافعا للبالد والعباد.
َعَلىٰ  ِه  اللَّ ِإَلى  َأْدُعو  َسِبيِلي  َهِذِه  �ُقْل 
َوَما  ِه  اللَّ َوُسْبَحاَن  َبَعِني  اتَّ َوَمِن  َأَنا  َبِصيَرٍة 

َأَنا ِمَن امْلُْشِرِكنَي� )يوسف: 108(.
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م��ف��ه��وم ضميمة  س��ل��ف  فيما  ت��ن��اول��ن��ا  ل��ق��د 
"اتباع الهدى"، وشرطيته في حصول االهتداء، 

وبعض من آثاره ... 
وفي هذا املقال نقف على بعض من  موانع  
ال��ت��ي وردت ف��ي ك��ت��اب الله  ال��ه��دى"  "ات��ب��اع 
جميع  نتناول  أن  هنا  قصدنا  وليس  تعالى. 
امل��وان��ع وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي حت��ج��ز ع��ن ات��ب��اع 
ال��ه��دى مبعنى  أي؛  ال��ع��ام،  مبفهومه  ال��ه��دى 
اإلميان والدين والشريعة والقرآن وما جاء به 

الرسل....فهذا مما ال يسعه املقام.
ال��س��ي��اق��ات  ب��ع��ض  ع��ل��ى  سنقتصر  ل��ك��ن 
"ات��ب��اع  فيها ضميمة  ذك���رت  ال��ت��ي  ال��ق��رآن��ي��ة 
ذكر  ما  ثم  الهدى ص��راح��ة،  لفظ  أو  ال��ه��دى"، 
في ذات السياق -صراحة أو استنباطا-� مما 
هو مانع من اتباع الهدى أو االهتداء؛ تتميما 
لقضايا هذه الضميمة التي بدأناها من قبل. 

تعالى  الله  كتاب  مانع يطالعنا في  وأول 
هو: 

وال��ت��ك��ذي��ب  ال��ك��ف��ر   -  1
بآيات اهلل:

وقد ورد ذلك في سورة البقرة املرتبة بعد 
ذلك  ومركزها  جوهرها  التي  الفاحتة  س��ورة 
امْلُْسَتِقيَم�  ��َراَط  ال��صِّ �اْهِدَنا  العظيم؛  الدعاء 
)الفاحتة: 6(؛ الذي ألزمنا الله به سبع عشرة 
مرة في اليوم في صالتنا. وقد حظي مفهوم 
إذ  كبير..  باهتمام  البقرة  س��ورة  في  الهدى 
يقرب  ما  مشتقاته  مبختلف  الهدى  لفظ  ورد 
من ثالثني )30( مرة؛ لتتناغم مع ذلك الدعاء 
وتتجاوب معه؛ فتضيء للمؤمنني طريق اتباع 
الهدى، وتزيح من أمامهم موانعه وعوارضه.

َجِميًعا  ِمْنَها  اْهِبُطوا  �ُقْلَنا  تعالى:  قال 
َفاَل  ُه��َداَي  َتِبَع  َفَمْن  ى  ُه��دً ي  ِمنِّ ُكْم  َيْأِتَينَّ ا  َفِإمَّ
َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ َيْحَزُنوَن  ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخ��ْوٌف 
اِر ُهْم ِفيَها  ُبوا ِبآَياِتَنا ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّ َوَكذَّ

َخاِلُدوَن� )البقرة: 38(.
َكَفُروا  ��ِذي��َن  �َوالَّ الطبري:  اب��ن جرير  ق��ال 
اِر ُهْم ِفيَها  ُبوا ِبآَياِتَنا ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّ َوَكذَّ
َخاِلُدوَن� يعني: والذين جحدوا آياتي وكذبوا 

رسلي.
وآيات الله: حججه وأدلته على 
وحدانيته وربوبيته، وما جاءت به 
على  والشواهد  األع��الم  من  الرسل 
به  أنبأت  فيما  وعلى صدقها  ذلك، 

عن ربها«)1(. 
الزحيلي:  وهبة  الدكتور  وق��ال 
"ودلت اآلية على أن الذين لم يتبعوا 
هدى الله، وهم الذين كفروا بآيات 
ال��ل��ه اع��ت��ق��ادا وك��ذب��وا ب��ه��ا لسانا 
بسبب  جهنم  في  اخللود  جزاؤهم 
إي��اه��ا..."  وإنكارهم  بها  جحودهم 

.)2(
الهداية  م��وان��ع  أص��ل  فالكفر   
على  إق��ام��ت��ه��م  فبسبب  ورأس���ه���ا؛ 

هدى  يتبعوا  لم  الله  بآيات  والتكذيب  الكفر 
الله، ولو أنهم آمنوا وصدقوا التبعوا الهدى، 
يصدقوا  ول��م  اع��ت��ق��ادا  يؤمنوا  ل��م  مل��ا  لكنهم 

لسانا، فقد امتنعوا من اتباع الهدى عمال.
القرآن  في  باآليات  والتكذيب  الكفر  وورد 
َك��َف��ُروا  ���ِذي���َن  �َوالَّ امل��ذك��ورة  ال��ك��رمي بالصيغة 
على  موزعة  آيات  سبع  في  ِبآَياِتَنا�  ُبوا  َوَكذَّ
س��ت س����ور، خ��م��س م��ن��ه��ا م��دن��ي��ة؛ ه��ي قوله 
ُأوَلِئَك  ِبآَياِتَنا  ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  ِذيَن  �َوالَّ تعالى: 
ِحيِم� )املائدة: 10–86(، )احلديد  َأْصَحاُب اْلَ
َفُأوَلِئَك  ِبآَياِتَنا  ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  ِذيَن  �َوالَّ  ،)19

َل���ُه���ْم َع������َذاٌب ُم��ِه��نٌي
 ،)57 )احل���������ج:   �
�����ِذي�����َن َك���َف���ُروا  �َوالَّ
ُب����وا ِب��آَي��اِت��َن��ا  َوَك����ذَّ
ُأوَل�����ِئ�����َك َأْص����َح����اُب 
ِفيَها  َخاِلِديَن  اِر  النَّ
َوِب�����ْئ�����َس امْلَ���ِص���ي���ُر
 ،)10 )ال��ت��غ��اب��ن:   �
هي  مكية  وواح����دة 
ا  �َوَأمَّ تعالى:  قوله 
ُبوا  ِذيَن َكَفُروا َوَكذَّ الَّ
ِب����آَي����اِت����َن����ا َوِل�����َق�����اِء 
ِفي  َفُأوَلِئَك  اآْلِخ���َرِة 
ُمْحَضُروَن�  اْلَعَذاِب 

)الروم: 16(.
وردت  وق����������د 
سياق  في  جميعها 
ب���ي���ان ح�����ال ال��ف��ئ��ة 
امل���ؤم���ن���ة، امل��ت��ب��ع��ة 
ه������دى ال����ل����ه ال����ذي 
أن����زل����ه ال����ل����ه ع��ل��ى 
ستناله  وم��ا  رسله، 
م������ن أج�������ر ع��ظ��ي��م 
وما  جزيل،  وث��واب 
ُأِع����د ل��ه��ا م��ن نعيم 

مقيم في دار النعيم، وبيان مآل الفئة الكافرة 
املتنكبة هداه، وما  الله ورسله  املكذبة بآيات 
في  مهني  وع��ذاب  من حساب شديد  ستالقيه 
النار وبيس القرار كما تبني ذلك اخلامتة التي 

ختمت بها. 

2 - اإلعراض عن الذكر: 
َجِميًعا  ِمْنَها  اْهِبَطا  �َق���اَل  تعالى:  الله  ق��ال 
ُهًدى  ي  ِمنِّ ُكْم  َيْأِتَينَّ ا  َفِإمَّ َعُدوٌّ  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم 
َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض  َفَمِن اتَّ
َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم 

اْلِقَياَمِة َأْعَمى� )طه: 123 - 124(.
–إلى حد  ال��ك��رمي��ة ش��ب��ي��ه��ة  اآلي����ة  ه���ذه 
واالخ��ت��الف  ومعنى،  مبنى  البقرة  بآية  م��ا- 
أس��ل��وب  م��ن  ه��و  بينهما  ال��ي��س��ي��ر احل��اص��ل 
التعبير عن  التنويع واملغايرة في  القرآن في 

املقصد الواحد بأساليب مختلفة، في بعضها 
زيادة وفي بعضها حذف وفي بعضها اآلخر 

تخصيص... وهكذا.
وهذا التشابه يصل إلى حد التطابق في 
ُكْم  َيْأِتَينَّ ا  �َفِإمَّ تعالى:  قوله  وهو  منها،  جزء 
َبَع ُهَداَي� اللهم إال في فعل  ي ُهًدى َفَمِن اتَّ ِمنِّ
بالتخفيف،  "تبع"  البقرة  آي��ة  في  فإنه  "تبع" 
ق��ال صاحب  وق��د  بالتضعيف،  "ات��ب��ع"  وه��ن��ا 
َبع  واتَّ َت��ِب��َع  �إن  ال��ق��رآن:  تشابه  في  البرهان 
مبعنى واح���د� وإمن���ا اخ��ت��ار ف��ي ط��ه "اّت��ب��ع" 
موافقة لقوله تعالى قبلها �يتبعون الداعي ال 

عوج له�)3(. 
وع��ل��ى ه���ذا ال��ق��ول ف��إن��ه ال ف���رق ب��ني آي��ة 
البقرة و هذه اآلية، وإمنا الفرق في متعلقات 
أو مقابالت "اتباع الهدى" فهو في تلك "الكفر 
والتكذيب بآيات الله" وفي هذه "اإلعراض عن 

الذكر". 
اإلعراض عن الذكر في القرآن 

الكريــم:
ورد اإلعراض عن الذكر في سبع آيات من 

القرآن الكرمي. 
ِذْك��ًرا  ��ا  َل��ُدنَّ ِم��ْن  آَتْيَناَك  �َوَق���ْد  ق��ال تعالى: 
ِوْزًرا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيْحِمُل  ُه  َفِإنَّ َعْنُه  َأْعَرَض  َمْن 
َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحْمال� )طه 
ِذْك��ُر  �َه��َذا  101(، وق��ال جل من قائل:   - 99:
َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن َقْبِلي َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن 
 ،)24 )األنبياء:  ُمْعِرُضوَن�  َفُهْم  قَّ  احْلَ
ِهْم  وقال جل شأنه: �َبْل ُهْم َعْن ِذْكِر َربِّ
42(، وقال جل  )األنبياء:  ُمْعِرُضون� 
َأَتْيَناُهْم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعْن  جالله: �َبْل 
)املؤمنون:71(،  ُمْعِرُضون�  ِذْك��ِرِه��ْم 
ِذْك��ٍر  ِم��ْن  َيْأِتيِهْم  �َوَم��ا  تعالى:  وق��ال 
َك��اُن��وا َعْنُه  ِإالَّ  ُم��ْح��َدٍث  ْح��َم��ِن  ِم��َن ال��رَّ
وق���ال   ،)5 )ال���ش���ع���راء:  ُم���ْع���ِرِض���نَي� 
��ِه  تعالى: �َوَم���ْن ُي��ْع��ِرْض َع��ْن ِذْك��ِر َربِّ
 ،)17 )ال��ن:  َصَعًدا�  َع��َذاًب��ا  نْسُلْكُه 
ْذِكَرِة  التَّ َع��ِن  َلُهْم  �َفَما  تعالى:  وق��ال 

ُمْعِرِضنَي� )املدثر: 49(.
وق���د ف��س��ر ال��ط��ب��ري "اإلع�����راض" 
واالستجابة  القبول  وع��دم  بالتولي 
الشوكاني  وف��س��ره   .)4( واالت���ع���اظ 
فيه  مبا  والعمل  الكتاب،  تالوة  بعدم 

وعدم اتباع هدى الله)5(.
املقصود  اآلي��ات  هذه  غالب  في  و"الذكر"   
أغلب  من  ذلك  يستفاد  كما  الكرمي؛  القرآن  به 
مجال  إل��ى  اآلي���ات  ه��ذه  وان��ت��م��اء  التفاسير، 
القرآن املكي يبني أن اإلع��راض عن الذكر من 

صميم املرحلة املكية ومن شيم كفار مكة. 
وإمن�����ا اع��ت��ب��رن��ا اإلع�������راض ع���ن ال��ذك��ر 
الهدى ألنهم  اتباع  مانعا من موانع  )القرآن( 
امتنعوا  القرآن وص��دوا عنه  ملا أعرضوا عن 
من اتباع الهدى املضمن فيه، كما وصفه الله 

تعالى بقوله: �ألم َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى 
َهَذا  �ِإنَّ  وبقوله:   ،)2  -  1 )البقرة:  ِقنَي�  ِلْلُمتَّ
 ،)9 )اإلس��راء:  َأْق��َوُم�  ِهَي  ِللَِّتي  َيْهِدي  اْلُقْرآَن 
فمن لم يومن به فكيف يتبع الهدى الذي فيه؟، 
�َوَقاَل  له:  الاحد  موقفهم  مبينا  تعالى  قال 
ِبالَِّذي  َواَل  اْلُقْرآِن  ِبَهَذا  ُنْؤِمَن  َلْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ
َبنْيَ َيَدْيِه� )سبأ: 31(، ومن لم َيِصْخ سمعه له 
فيستمع وينصت ويتدبر، كيف له أن يحصل 
قلبه ش��يء من  ه��داي��ات��ه ورح��م��ات��ه، ويصيب 

غيثه فيرتوي ويهتز ويربو ويشع باإلميان؟
البلغاء،  أل��ب��اب  ال���ذي سلب  ال��ق��رآن  ه��ذا 
وأخرس ألسن الفصحاء، وأسر قلوب النبغاء، 
فلم يستطيعوا إلى مماثلته سبيال، ولم ميلك 
من في قلبه قليل من نور، أو بذرة من الهتداء 
إال أن يسلِّم له وُيْسلم الزمام ملن جاء به فيتبع 

الهدى الذي جاء به طائعا مختارًا.
لكن من قست قلوبهم، وعليها أكنة، كادوا 
له وملن جاء به، واتهموه بالكذب عليهم بهذا 
�َأْم  بقوله:  ذلك  تعالى  الله  حكى  كما  القرآن 
ِمْثِلِه َواْدُعوا  َفْأُتوا ِبُسوَرٍة  ُقْل  اْفَتَراُه  َيُقوُلوَن 
َصاِدِقنَي   ُكْنُتْم  ِإْن  اللِه  ُدوِن  ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َمِن 
َيْأِتِهْم  َومَلَّ��ا  ِبِعْلِمِه  ُيِحيُطوا  َلْم  ا  مِبَ ُبوا  َكذَّ َبْل 
ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفاْنُظْر َكْيَف  َب الَّ َتْأِويُلُه َكَذِلَك َكذَّ
39(، كما   - 38 نَي� )يونس:  امِلِ َعاِقَبُة الظَّ َكاَن 
اتهموه بأنه وحي من شياطني توحي به إليه...
الخ. فانبرى الله لهم وفند مزاعمهم وحتداهم 
َعَلى  نُّ  َواْلِ ْنُس  اإْلِ اْجَتَمَعِت  َلِئِن  �ُقْل  بقول�ه: 
ْثِلِه َوَلْو  ْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن مِبِ َأْن َيْأُتوا مِبِ

َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا� )اإلسراء: 88(.
معارضته  على  قدرتهم  م��ن  يئسوا  ومل��ا 
بأن  بينهم  ت��واص��وا  ومسايرته؛  ومحاكاته 
يعرضوا حتى عن سماعه، قال تعالى واصفا 
ِلَهَذا  َتْسَمُعوا  اَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ �َوَقاَل  حالهم: 
)فصلت:  َتْغِلُبوَن�  ُكْم  َلَعلَّ ِفيِه  َواْلَغْوا  اْلُقْرآِن 

26(. وهذا منتهى اإلعراض.
---------

1 - جامع البيان 797/1.
2 - التفسير املنير 143/1.

3 - البرهان في متشابه القرآن )ص: 121(.
4 - جامع البيان 225/16.

5 - فتح القدير 391/3.
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ضــرورة  على  الشريف  احلديث  هــذا  يحث 
االلتزام بآداب الطريق التي غابت عن تربيتنا 
امتثال  عــدم  ونتيجة  الــيــومــيــة،  وتصرفاتنا 
زال  ال  فإنه  الطريق؛  ألخــاق  الناس  من  كثير 
على  كــثــيــرة  اجتماعية  مــصــائــب  فــي  يتخبط 
كل  تخلف  التي  السير  حــوادث  ظاهرة  رأسها 
في  كبيرة؛ خاصة  ومادية  بشرية  يوم خسائر 
بداية العطل الدينية والوطنية ونهايتها حيث 
هفوات  فيها  وتكثر  الطرقات،  خالها  تزدحم 
الطريق؟  آداب  التزام  آثــار  هي  فما  السائقني. 
من  التخفيف  في  األخــاق  هذه  تساهم  وكيف 

العواقب الوخيمة حلوادث السير؟  
الطرقات  في  اجللوس  من  التحذير  أوال: 

وفوائده التربوية واالجتماعية:
ِفــي الطرَقات«  قــال �: »إيــاُكــم واجلــلــوس 
عاقة  ضبط  إلى  يهدف  النبوي  التحذير  هذا 
املسلم باملرافق العامة؛ ألن األصل في الطريق 
لغير  فيها  اجللوس  بل  للجلوس،  ليست  أنها 
حاجة يعد من خوارم املروءة. فالشرع حريص 
التي  النبيلة  األخــاق  على  املسلم  تربية  على 
حتقق األخوة واملودة بني أفراد املجتمع عموما 
ثغرة  لسد  جاء  فالنهي  خصوصا؛  واملسلمني 
إلى  والشقاق  النزاع  منها  يتسرب  اجتماعية  
النهي  "علة  املجتمع اإلسامي؛ قال ابن حجر: 
للفنت...  التعرض  الــطــرق..  فــي  اجلــلــوس  عــن 
ـــرور فــي الــشــوارع  إذ لــم مينع الــنــســاء مــن امل
حلوائجهن، والتعرض حلقوق الله وللمسلمني 
بيته")1(.  فــي  كــان  إذا  اإلنــســان  يــلــزم  ال  ممــا 
فاجللوس في الطريق يجلب مفاسد كثيرة على 

الفرد واملجتمع منها:
أ������ ال���وق���وع ف���ي ال��ف��ت��ن��ة: فــاجلــالــس في 
للوقوع  ومظنة  النساء،  لفتنة  عرضة  الطريق 
في مصايدهن، خاصة في عصرنا الذي انتشر 
ال يسلم من سهامه  الــذي  الفاحش  العري  فيه 
على  باجلالس  بالك  فما  لبيته،  املـــازم  حتى 

الطريق في زمن التبرج الفاضح. 
والتجسس  ب��ال��ن��اس:  ال��ظ��ن  س���وء   ����� ب 
كل  اإلســام  عليهم، وتتبع عوراتهم، وقد حرم 
في  الوقوع  مظنة  الطريق  في  واجللوس  ذلك، 
كل ذلك، قال �: »... ال تغتابوا املسلمني، وال 
تتبعوا عوراتهم، فإنه من يّتبع عوراتهم يّتبع 
الله عورته، ومن يّتبع الله عورته يفضحه في 

بيته« )سنن أبي داود(.
ج ����� ض��ي��اع ال���وق���ت: فــاملــســلــم ال وقـــت له 
ليضيعه؛ فقد أوجب الله عليه أن يكون خليفته 
وبالعبادة  واإلصــــاح،  بالتعمير  األرض  فــي 
والطاعة، واجللوس في الطريق يفوت عليه كل 
القياَمة،  يوم  َقَدَما عبد  َتــُزوُل  »اَل   :� قال  ذلك 
َأفناه..«  فيما  عمره  عن  أربــع؛  عن  ُيْسَأَل  حتى 

)سنن الترمذي(. 
وعليه؛ فهذا التحذير فيه مصلحة للجالس؛ 
خلطر  غيره  أو  نفسه  يعرض  قد  بجلوسه  إذ 
حوادث السير؛ فقد تنحرف سيارة عن مسارها 
فتضر  الطريق  من  بالقرب  اجلالس  فتصادف 

به. كما أن اجلالس قد يكون امرأة فاتنة تفقد 
يوقع  أو  ويقع  الطريق  على  التركيز  السائق 
غيره في حادثة مهلكة، أو لرمبا يقوم اجلالس 
وغيرهم  السائقني  انتباه  على  تؤثر  بحركات 
فيكون ذلك سببا حلادثة قاتلة. والزلنا نعاني 
من املعتدين على حق الطريق، الذين ال يلتزمون 
لعمليات  املنظمة  والقوانني  الشرعية،  اآلداب 

املرور.
بــيــد أن هـــذا املــنــع قــد يــرتــفــع عــنــد وجــود 
مصلحة مشروعة للجالس كما يفهم من حوار 
الله،  رســول  يا  قالوا:   ،� للرسول  الصحابة 
ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: »إذ 
قال  حقه«  الطريق  فأعطوا  املجلس،  إال  أبيتم 
ذلك  إلــى  له ضرورتهم  ذكــروا  فلما  ابــن حجر: 
بعضا  بعضهم  تعاهد  من  املصالح  من  فيه  ملا 
الدنيا  ومصالح  الــديــن  أمــور  فــي  ومذاكرتهم 
املــبــاح دلهم  فــي  بــاحملــادثــة  النفوس  وتــرويــح 
املذكورة")2(  األمــور  من  املفسدة  يزيل  ما  على 
وهذا اجلواز مشروط بإعطاء الطريق حقه؛ لكن 
بحق  املسلمني  فاستهتار  ذلــك.  عكس  واقعنا 
والتجار  املقاهي،  أصحاب  طــرف  من  الطريق 
مكشوف للعيان، وذلك راجع أساسا إلى نقص 
الطريق،  آداب  احترام  على  أوالدنــا  تربية  في 
في  ونــغــرس  فيها،  اللعب  مــن  مننعهم  ألنــنــاال 
نفوسهم أخاقها؛ وألننا ال نفعل ذلك فا زلنا 
ندفع أرواح فلذات أكبادنا ثمنا لذلك التقصير.

ث��ان��ي��ا: ال��وق��وف ع��ل��ى ح��ق ال��ط��ري��ق في 
اإلسالم يوقي من حوادث السير:

حق  بإعطاء  املسلمني   � الرسول  أمر  ملا 
وما  "قالوا  هذا احلق،  استفسروا عن  الطريق 
حق الطريق يا رسول الله؟ قال: »غض البصر، 
باملعروف،  واألمـــر  الــســام،  ورد  األذى،  وكــف 
والــنــهــي عــن املــنــكــر« يــعــد الــتــفــريــط فــي هــذه 
استفحال  في  املساهمة  األسباب  من  احلقوق 
ظاهرة حوادث السير التي يعاني منها املجتمع 
اإلسامي، بل تكلفه خسائر كبيرة في األرواح 

واألموال.
ما  املــغــرب، حسب  فــي  السير  حـــوادث  إن 
 ،2012 7نونبر  في  احلكومة  رئيس  عنه  أعلن 
تخلف أكثر من 4000 قتيل، وما يفوق 14 مليار 
أن  املادية سنويا. وال شك  درهم من اخلسائر 
هذه التكلفة تؤثر سلبا على احلياة اإلجتماعية 
والنمو االقتصادي للباد؛ لهذا حث النبي � 

املسلمني على التزام آداب الطريق وذكر منها:
ال��ب��ص��ر«: فــالــنــاس كــثــيــرا ما  »غ���ض   ����  1
يلقون بأنفسهم إلى التهلكة بسبب عدم غضهم 
للبصر، سواء الذي يقود املركبة، أو الذي يسير 
في الطريق، قال تعالى: �قل للمْؤمنني يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك َأْزَكى لهم� 
)النور: 30(. قيل في سبب نزولها إن رجا مر 
على عهد رسول الله � في طريق من طرقات 
املدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس 
لهما الشيطان أّنه لم ينظر أحدهما إلى اآلخر 
إال إعجابا به، فبينما الرجل ميشي إلى جْنب 

حائط ينظر إليها، إذا به يضرب بوجهه احلائط 
فشق أنفه. فقال: والله ال أغسل الدم حتى آتي 
رسول الله � فأعلمه أمري، فأتاه فقص عليه 

قّصته، فقال � »هذا عقوبة ذنبك«)3(.
عصرنا  فــي  السير  حـــوادث  أســبــاب  فمن 
الطرقات  على  ملفاتنها  وإبــداؤهــا  املــرأة  تبرج 
ينشغلون  األهــواء  يجعل أصحاب  قصدا، مما 
أثناء  الطريق  على  يركزون  وال  إليها  بالنظر 
السياقة، وقد حرم اإلسام أيضا التبرج فقال 
�: »صنفان من أهل النار لم أرهما... ونساء 
رءوسهن  مــائــات،  مميات  عــاريــات  كاسيات 
وال  اجلنة،  يدخلن  ال  املائلة،  البخت  كأسنمة 
مسيرة  من  ليوجد  ريحها  وإن  ريحها،  يجدن 

كذا وكذا« )صحيح مسلم(. 
األذى«: ويدخل في مفهومه ما  »كف   ��  2

يلي: 
� فساد الطريق وعدم صاحيته لاستعمال، 
فحوادث السير التي تقع بسبب فساد الطريق 
كان مسؤوال عن إصاحها  من  وزرهــا  يتحمل 
وصيانتها ولم يفعل، قال �:»مر رجل بغصن 
ألنحني  والله  فقال:  طريق،  ظهر  على  شجرة 
فــأدخــل اجلنة«  يــؤذيــهــم  ال  املسلمني  عــن  هــذا 
محدث  أن  املخالف  مفهومه  مسلم(.  )صحيح 
األذى في الطريق مصيره العذاب. فكف األذى 
يشمل توسيع الطريق، ووضع إشارات املرور 
وسهولة،  بيسر  لاستعمال  وتهيئتها  فيها، 
أمتي حسنها  أعــمــال  علي  »عــرضــت   :� قــال 
األذى  أعمالها  محاسن  في  فوجدت  وسيئها، 
مياط عن الطريق..« )صحيح مسلم(. وقد أدرك 
هذه احلقيقة عمر � فقال: "والله لو تعثرت 
بغلة في العراق ألوشك أن يسألني عنها الله، 
لَم لْم تصلح لها الطريق يا عمر؟" هذه بغلة فما 
تعبيد  عدم  بسبب  تزهق  بشرية  بــأرواح  بالنا 

الطريق، أو بسبب الغش 
في صيانتها. 

املفرطة  الــســرعــة   �
ــادة الــســيــارة؛  ــي ــاء ق ــن أث
بسبب الغرور واإلعجاب 
بــســبــب  أو  بـــالـــنـــفـــس، 
بحقوق  واجلهل  التهور 
ــــــد نــهــى  ــــق. وق ــــطــــري ال
الــلــه عــن ذلـــك كــلــه، قــال 
في  �وال متــش  تــعــالــى: 
لن  إنــــك  مـــرحـــا  األرض 
تبلغ  ولــن  األرض  تخرق 
)اإلسراء:  طوال�  اجلبال 
37(. وجــعــل مــن صفات 
عـــبـــاد الـــرحـــمـــن املــشــي 
تكبر  دون  ووقــار  بهدوء 
ـــال تــعــالــى:  أو جتــبــر، ق
الرحمانالذين  �وعــبــاد 
ميشون علىاألرض هونا 
وإذا خاطبهم اجلاهلون 
)الفرقان:  ساما�  قالوا 
اجلاهل  فمواجهة   .)63

خلق  الطريق  استعمال  أثناء  احلسن  بالقول 
محمود.

للسلم  شــعــار  وهــــو  ال����س����ام«:  »رد   ��3
نفتقده في  الــطــيــب  هـــذا اخلــلــق  والــتــســامــح، 
املــســلــم على  أن  يعني  الــســام  فـــرد  طــريــقــنــا، 
واألمــان  السلم  نظام  في  لانخراط  استعداد 
بقوله وفعله أثناء استعماله للطريق؛ فا يعاند 
فيها مغرورا، وال يعنف فيها مسيئا، بل يركز 
آخر  بــشــيء  ينشغل  وال  ـــرور  امل عــامــات  على 
باملذياع،  االنشغال  أو  الهاتف،  في  كاحلديث 
والشرب  األكــل  أو  األغــانــي،  إلــى  االستماع  أو 
السلم  يناقض حتقيق  هذا  فكل  القيادة،  أثناء 
والتركيز  االنــتــبــاه  على  ويــؤثــر  الــطــريــق،  فــي 
لقوله تعالى: �ما جعل الله لرجل من قلبني في 

جوفه� )األحزاب: 4(. 
� »األمر باملعروف والنهي عن املنكر«:   4
ومن املنكر الذي ال خاف فيه شرب اخلمر في 
فاخلمر  الطريق،  استعمال  أثناء  أو  الطرقات، 
ملــا فيه من  مــزيــل للعقل، وقــد حــرمــه اإلســـام 
أضرار خطيرة، فكم من راجل مخمور قتل وهو 
سائق  من  وكم  إيابا،  أو  ذهابا  الطريق  يقطع 
قال  األبــريــاء،  مــن  وغــيــره  نفسه  قتل  مخمور 
تعالى: �يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر 
الشيطان  عمل  من  رجــس  واألزالم  واألنــصــاب 
)املائدة:90(.  تفلحون�  لعلكم  فــاجــتــنــبــوه 
عن  والنهي  باملعروف  األمــر  الطريق  حق  فمن 
املنكر، فالركاب مأمورون بالتبليغ عن السائق 
لها  يــجــوز  ال  املختصة  والسلطات  املــخــمــور، 
شرعا التساهل مع السائقني املخمورين ألنهم 

وسيلة لقتل النفس دون وجه حق.
----------------

1 - فتح الباري، ابن حجر، دار املعرفة، ج 11 ص 12 
2 - املصدر نفسه، ج 11، ص 12.

3 - الدر املنثور، السيوطي، دار الفكر، ج 6، ص 176

مع سنة رسول اهلل �

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

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب

3

آداب الطريق في اإلسالم ودورها في الوقاية من حوادث السير
ُث  , َما لََنا ِمْن َمَجاِلِسَنا بُدٌّ نََتحَدَّ ِ ُرَقاِت، َقالُوا: يَا َرُسوَل اللَّ عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ِإيَّاكُْم َوالُْجلُوَس ِفي الطُّ

ِريِق؟ َقاَل: َغضُّ الَْبَصِر، َوكَفُّ األَذَى،  , َفَما َحقُّ الطَّ ِ هُ، َقالُوا: يَا َرُسوَل اللَّ ِريَق َحقَّ ِلَس, َفأَْعُطوا الطَّ ْ ا ِإذَا أَبَْيُتْم ِإال اْلَ ِفيَها، َقاَل: َفأَمَّ

الِم، َواألَْمُر بِالَْمْعُروِف، َوالنَّْهُي َعِن الُْمْنَكر« متفق عليه. َوَردُّ السَّ
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سيرة  عن  العدد  ه��ذا  في  احلديث  نتابع 
السفير األول في اإلس��ام، مصعب بن عمير 
النقط  خ��ال  م��ن  عنه  احل��دي��ث  لنختم   ،�

التالية:

موقف األخوة اإلميانية:
الذين سكن  الناس  من   � كان مصعب 
الصات  ك��ل  وق��ط��ع��وا  قلوبهم،  ف��ي  اإلمي���ان 
، يحبون  بالله  الترابية، وتعلقوا  الطينية 
ل��ل��ه، وال حت��رك��ه��م احلمية  وي��ك��ره��ون  ل��ل��ه، 
اجل��اه��ل��ي��ة، وال ال��ن��وازع ال��ذات��ي��ة، وم��ن أهم 
املواقف اإلميانية التي خلدها التاريخ ملصعب 
� موقفه من أخيه أبي عزيز �، فقد كان 
أبو عزيز مشركا، وكان حامل لواء املشركني 
ي���وم ب���در، وم��ص��ع��ب ح��ام��ل ل���واء املسلمني، 
وقدر الله أن وقع أبو عزيز أخو مصعب في 
وثاق األسر، فكان هذا املشهد اإلمياني الرائع 
قال:  بعد إسامه حيث  عزيز  أبو  رواه  الذي 
ب��ن عمير ورج���ل من  أخ���ي مصعب  ب��ي  "م���ر 
فإن  ب��ه،  يديك  ف��ق��ال: ش��د  األن��ص��ار يأسرني، 
وكنت  قال  منك،  تفديه  لعلها  متاع،  ذات  أمه 
في رهط من األنصار حني أقبلوا بي من بدر، 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني 
باخلبز، وأكلوا التمر، لوصية رسول الله � 
كسرة  منهم  رج��ل  يد  في  تقع  ما  بنا،  إياهم 

فأردها  فأستحيي  قال:  بها.  نفحني  إال  خبز 
على أحدهم، فيردها علي ما ميسها. فقلت: يا 
أخي، هذه وصاتك بي؟ فقال: إنه أخي دونك".
فلم حتركه � احلمية اجلاهلية لينصر 
الكبرى  القضية  مقابل  في  له  يلني  أو  أخ��اه 
التي آمن بها، ويعيش من أجلها، وهي قضية 
ما يصنع اإلميان  بالله وحده، وهذا  اإلميان 
وجعلنا  مصعب  ع��ن  الله  فرضي  بصاحبه، 

على دربه سالكني.
كانت  وتركته:   � مصعب  استشهاد   -
املطلب  ه��ي  الله  سبيل  ف��ي  الشهادة  قضية 
األسمى، والغاية العظمى في ذهن كل صحابي 
جليل، فكانت تلك هي الشهادة التي يحلمون 
أن يتوجوا بها مسيرتهم الدعوية، وسيرتهم 
فكانوا  العظيم،  الدين  ه��ذا  لنصر  الكفاحية 
ملعانقة  كبير  ب��ش��وق  امل��ع��ارك  على  ي��ق��دم��ون 
الشهادة، والظفر بهذه البغية الكبيرة، وشاء 
الرباني  الشرف  وس��ام  ينال  أن  ملصعب  الله 
مسيرته  متوجا  ال��ش��ه��داء،  زم��رة  ف��ي  ليكتب 
وكان  الله،  سبيل  في  باالستشهاد  الدعوية 
استشهاده دفاعا عن نبي الله �، يقول ابن 
رسول  دون  عمير  بن  مصعب  "وقاتل  هشام: 
الله � حتى قتل، وكان الذي قتله ابن قمئة 
وفي   "� الله  رس��ول  أنه  يظن  وهو  الليثي، 
خبر استشهاده ينقل لنا البخاري عن خباب 

� قال: "هاجرنا مع رسول الله � نبتغي 
من  فمنا  الله،  على  أجرنا  الله، ووج��ب  وجه 
مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب 
بن عمير قتل يوم أحد، فلم جند شيئا نكفنه 
فيه إال منرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت 
رجاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا 
أن نغطي رأسه بها، وجنعل   � الله  رسول 
على رجليه من إذخر ومنا من أينعت له ثمرته 
ف��ه��و ي��ه��دب��ه��ا" ف��ه��ذا ال��ن��ص ي��ب��ني ب��اإلض��اف��ة 
الستشهاد مصعب � إخاصه وجترده من 
كل املآرب الدنيوية حتى مات �، فلم يترك 
املبهر  النجاح  أس��رار  به، وه��ذا من  ما يكفن 
الذي حقق الله على يد تلك العصابة املؤمنة، 
وقد كان من الصحابة من يغبط مصعبا � 
على هذا التجرد الكامل لله تعالى، فقد روى 
� أتى  البخاري أن عبد الرحمن بن عوف 
عمير  بن  مصعب  "قتل  فقال:  بطعامه،  يوما 
وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إال 
بردة، وقتل حمزة -أو رجل آخر- خير مني، 
فلم يوجد له ما يكفن فيه إال بردة، لقد خشيت 
حياتنا  في  طيباتنا  لنا  عجلت  قد  يكون  أن 

الدنيا ثم جعل يبكي".
- زوجة مصعب وخبر استشهاده: كانت 
جحش  ب��ن��ت  حمنة  ه��ي   � مصعب  زوج 
رضي الله عنها، وقد أكرمها الله باستشهاد 

ثلة من أهلها، وقد استقبلت خبر وفاة أخيها 
عبد الله بن جحش بصبر وثبات، وخبر وفاة 
خالها أسد الله حمزة بصبر وثبات، لكنه لم 
زوجها  وفاة  خبر  بعد سماع  نفسها  تتمالك 
ثم  إس��ح��اق:  اب���ن  ي��ق��ول  ك��م��ا   ،� مصعب 
املدينة،  إلى  راجعا   � الله  رس��ول  انصرف 
فلما  فلقيته حمنة بنت جحش، كما ذكر لي، 
بن  الله  عبد  أخوها  إليها  نعي  الناس  لقيت 
نعي  ثم  له،  واستغفرت  فاسترجعت  جحش، 
لها خالها حمزة بن عبد املطلب فاسترجعت 
واستغفرت له، ثم نعي لها زوجها مصعب بن 
عمير، فصاحت وولولت! فقال رسول الله �: 
»إن زوج املرأة منها لبمكان! ملا رأى من تثبتها 
عند أخيها وخالها، وصياحها على زوجها«. 

وهذا يبني مكانة مصعب � وأرضاه.
وخ��ت��ام��ا أس����أل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى أن ي��رزق��ن��ا 
شجاعة مصعب وحكمته وقوته، واحلمد لله 

رب العاملني.

إذا رج��ع��ن��ا إل���ى س��ي��رة رس���ول ال��ل��ه � 
 � امل��ص��ط��ف��ى  ك���ان احل��ب��ي��ب  ك��ي��ف  نتلمس 
ال��ك��رام  الصحابة  م��ن  ال��ش��ب��اب  م��ع  يتعامل 
وحاولنا التأسي به؛ لعدنا مبا يشفي الغليل 

ولَصُلح حال شبابنا اليوم.
لقد كان رسول الله � يتعامل مع األطفال 
قبل أن يصبحوا شبابا مبا يحبون، كان � 
محاولة  ذلك  وكل  عليهم،  عطوفا  بهم  رحيما 
في  السامية  املعاني  تلك  فيهم  يبث  أن  منه 
ذي  ال��س��وي  اإلن��س��ان  وب��ن��اء  السلوك  تقومي 

الشخصية الناجحة.
فعن أبي هريرة � قال: "كنا نصلي مع 
رسول الله � العشاء فإذا سجد وثب احلسن 
واحلسني على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما 
على  ويضعهما  رقيقا  أخ��ذا  خلفه  م��ن  بيده 
األرض، فإذا عاد عادا، حتى إذا قضى صاته 
أقعدهما على فخذيه" )مسند اإلمام أحمد بن 

حنبل(.
إن الطفل عندما يعامله أبواه برفق وهو 
ي����زداد ح��ب��ا في  ال��ص��اة  ف��ي  ع��ل��ى ظهرهما 
الصاة، فيحاول أن يقلدهما في صغره يوما 
بعد يوم حتى يتعلم كيفية الصاة، ومع كبره 
يترسخ فيه حب للصاة، وهكذا حتى يصير 
وجدته  ورمب��ا  ال��ص��اة،  على  محافظا  شابا 
بعدها يؤم أمه وأباه في بيتهما؛ إنها التربية 

باألسوة احلسنة.
املراهقني  نفسية  عن  اليوم  ي��روج  ما  إن 
التماس  تستوجب  استثنائية  حالة  وكونهم 
ال��ع��ذر ل��ه��م، وع����دم م��ؤاخ��ذت��ه��م مب��ا كسبت 
إليه حال  آل  ما  كثيرا على  قد شجع  أيديهم 
شباب األمة اليوم. يروج عنهم أنهم ميتلكون 
طاقة كبيرة تستوجب تفريغها، ويروج عنهم 
أنهم وصلوا إلى حد يريدون فيه التعبير عن 
ذواتهم فا يجدون طريقا للتعبير عن ذلك إال 

مبا هو مشاهد وماحظ، يقولون عنهم أنهم 
إلى  الشباب  معه  يحتاج  س��ن  إل��ى  وص��ل��وا 
يعودوا  فلم  شخصيتهم  باستقال  الشعور 
يتقبلون فيه األوامر والنصائح وإمنا يفعلون 
ما متلي عليهم أنفسهم، يروج عنهم كل هذا 

وغيره كثير..
إذا سلمنا بكل هذا؛ ألنه صادر من علماء 
إلى  يتبادر  واجتماعيني  نفسيني  ومختصني 
رسول  زم��ن  ملراهقي  يكن  أل��م  س��ؤال.  الدهن 
الله � نفس اخلصائص؟ فلم لم نسمع عنهم 
أن كان يصدر منهم مثل ما يصدر من شباب 
كان  الذي   ،� الله  تربية رسول  إنها  اليوم؟ 
التي  التربية  وه��ذه  خ��اص��ة،  عناية  يوليهم 
جعلتهم شبابا صاحلني، ولنعرض بعضا من 

مظاهر هذه العناية:
وتكليفهم  فراغهم  أوق���ات  م��لء   �

باملهام اجلسام:
إن مما ثبت من هدي النبي � في التعامل 
اجلسام،  املهام  يوليهم  كان  أنه  الشباب  مع 
منه  محاولة  العظام،  املسؤوليات  ويحملهم 
أرسل مصعب  أنه  ذلك  فمن  فيهم،  الثقة  زرع 
بن عمير وهو ال يزال شابا يافعا إلى املدينة 
ليفقه األنصار ويعلمهم دينهم، ويدعوهم إلى 
فكان  الهجرة.  ليوم  املدينة  ويهيئ  اإلس��ام، 
معاذا  وأرس��ل  اإلس��ام.  في  أول سفير  بذلك 
ب��ن ج��ب��ل إل���ى ال��ي��م��ن ول���ه -ب��ض��ع وع��ش��رون 
زيد  بن  أسامة   � وأمر  عليها.  أميرا  سنة- 
من  املسلمني  جيش  على  عنهما  الله  رض��ي 
كبار املهاجرين واألنصار ولم يبلغ العشرين 
في  الناس  بعض  طعن  ملا  وزك��اه  عمره،  من 
إمارته، فقال �: »إن تطعنوا في إمارته فقد 
إن  الله  أبيه من قبل، وأمي  إم��ارة  طعنتم في 
كان خلليقا باإلمارة، وإنه كان من أحب الناس 

إلي، وإن هذا ملن أحب الناس إلي بعده« )فتح  
الباري، رقم 3597(.

� ثناؤه عليه السالم على الشباب: 
احملمدة  يحبون  واملراهقني  الشباب  إن 
والثناء عليهم ألنهم يحبون الظهور ويحبون 
أن يشعر اآلخرون بوجودهم وقوتهم، ولذلك 
يشيد  م��ا  كثيرا   � املصطفى  احلبيب  ك��ان 
الشباب من الصحابة ويثني عليهم،  بأعمال 
فعن أنس بن مالك � قال: قال رسول الله 
وأشدهم  بكر،  أب��و  بأمتي  أمتي  »أرح��م   :�
عثمان،  حياء  وأصدقهم  عمر،  الله  أم��ر  ف��ي 
جبل،  ب��ن  معاذ  واحل���رام  ب��احل��ال  وأعلمهم 
وأف��رض��ه��م زي��د ب��ن وث��اب��ت، وأق��رؤه��م أب��ي، 
ولكل أمة أم��ني؛ وأم��ني هذه األم��ة أبو عبيدة 
بن اجلراح« )أخرجه ابن حبان في صحيحه، 

رقم 7131(.
� دعاؤه � لشباب الصحابة رضوان 

الله عليهم:
دور  من  للدعاء  ما  لب  ذي  على  يخفى  ال 
في قضاء احلوائج وتسهيل األمور والوقاية 
ال��ش��رور، خصوصا إذا ك��ان ص���ادرا من  م��ن 
صادق ملحاح، وما أحوج شبابنا إلى دعوة 
ومن  األم��ة،  ه��ذه  من  والصاحلني  الصادقني 

دعاء الرسول � للشباب: 
� دعاؤه � ألنس بن مالك: عن قتادة 
عن أنس عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله 
هذا أنس خادمك ادع الله له، قال: »اللهم أكثر 
)رواه  أعطيته«  فيما  له  وب��ارك  وول��ده،  ماله 
مالي  إن  "فوالله  أنس  قال  ومسلم(  البخاري 
ليتعدون نحو  لكثير وإن ول��دي وول��د ول��دي 

املائة اليوم" )رواه مسلم(.

� دعاءؤه ألصحابه:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
النبي � خرج يوم بدر في ثاثمائة وخمسة 
إن��ه��م ح��ف��اة فاحملهم،  »ال��ل��ه��م  ع��ش��ر وق����ال: 
جياع  إنهم  اللهم  فاكسهم،  ع��راة  إنهم  اللهم 

فأشبعهم« )رواه أبو داود وغيره(.
� دعاؤه لعلي � عنه:

ع��ن ع��ل��ي � ق���ال ك��ن��ت راك��ب��ا ف��م��ر بي 
رس���ول ال��ل��ه � وأن���ا أق���ول: "ال��ل��ه��م إن كان 
متأخرا  كان  وإن  فارحمني،  حضر  قد  أجلي 
فقال  فأصبرني"،  باء  كان  وإن  عني،  فارفعه 
ما  عليه  فأعاد  قلت؟«  »كيف   :� الله  رس��ول 
قال، فضربه في رجله، وقال: »اللهم عافه أو 
اشتكيت  "فما  علي:  ق��ال  شعبة.  شك  اشفه« 
ال��ت��رم��ذي وق���ال: حديث  ب��ع��د" )رواه  وج��ع��ي 

حسن صحيح(.
ومن خال هذه النماذج التربوية الرائعة 

ميكن  استخاص ما يلي:
أج��اد توظيف طاقات  قد   � النبي  أن   -
ال��ش��ب��اب اخل��اق��ة، واس��ت��ط��اع أن ي���زرع في 

أنفسهم الثقة بالنفس، واإلرادة القوية، 
ت��رب��وا ع��ل��ى يديه  ال��ذي��ن  ال��ش��ب��اب  - أن 
� ك��ان��وا ق��ادة ف��ي ك��ل خير ومن���اذج رائعة 
بأدوار  وقاموا  والعطاء  والبذل  األخ��اق  في 
كبيرة، وحتملوا مسؤوليات جسيمة كان لها 
بقاع  كل  في  اإلس��ام  في نشر  األكبر  الفضل 

الدنيا.
- أن تربية الشباب والعناية به هو عماد 
املجتمع،  في  اخلير  مشاريع  وكل  نهضة  كل 
وأن إهمالهم إهمال للفرص الكبرى في التقدم 

والرقي املادي واملعنوي.

العدد 420 4 العدد 463مع سيرة رسول اهلل �

ذ. عبد الصمد احسيسن

محمد املعطالوي
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5 خطبة منبرية

.....
إلى  سبيل  ال  إن��ه  الله  عباد  فيا  بعد�  أم��ا 
إصالح اإلنسان إال عن طريق اإلميان، وال طريق 
إلى إسعاده في الدنيا واآلخرة إال باتصاله بربه 
الرحمان، وال جناة له من اخلسران والهالك إال 
إن آمن بربه واستقام، وال أمن له من اخلوف 
واإلمي��ان  ربه  مبعرفة  إال  واالضطراب  والقلق 
به، فقد قال تعالى: �والعصر إن اإلنسان لفي 

خسر إال الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات...�
وق��ال ع��ز م��ن ق��ائ��ل: �وع��د الله ال��ذي��ن ءامنوا 
في  ليستخلفنهم  ال��ص��احل��ات  وعملوا  منكم 
األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
ءامنوا  �الذين  سبحانه:  وقال  أمنا�،  خوفهم 
األمن  لهم  أولئك  بظلم  إميانهم  يلبسوا  ول��م 
وهم مهتدون�، فاإلنسان باإلميان يعيش األمن 
الفكري والتصوري والقلبي والروحي، وبدون 
إمي���ان يعيش اخل���وف وال��ت��ردد واالض��ط��راب 
والشقاء وإن أظهر نوعا من الفرح والسعادة، 
وإن ادعا احلياة الطيبة، فقد قال تعالى: �ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى...�، اإلنسان باإلميان يعيش 
إميانه  ألن  واآلخ���رة،  الدنيا  ف��ي  ال��ن��ور  حياة 
ينور حياته ويجعلها متأللئة بهية، وألن وليه 
اإلسعاد  على  يقدر  ال��ذي  العاملني  ورب  رب��ه 

ولي  �الله  سبحانه:  ي��ق��ول  واإلش��ق��اء، 
الظلمات  من  يخرجهم  ءامنوا  الذين 

�َيْوَم  تعالى:  ويقول  النور�،  إلى 
َيْسَعى  َوامْلُْؤِمَناِت  امْلُْؤِمِننَي  َتَرى 
اِنِهْم  َوِبَأمْيَ َأْيِديِهْم  َبنْيَ  ُنوُرُهْم 
��ِري  َتْ اٌت  َجنَّ اْل��َي��ْوَم  ُبْشَراُكُم 
َخاِلِديَن  اأْلَْن��َه��اُر  ِتَها  َتْ ِم��ْن 
ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيم�، 
املؤمن  غير  يعيش  بينما 
حياة مظلمة ال يهتدي إلى 
خير، وال يرى األشياء على 
حقيقتها، وال مييز اخلبيث 
من  احل��ق  وال  الطيب،  م��ن 
من  اخل���ط���أ  وال  ال���ب���اط���ل، 
سبحانه:  يقول  ال��ص��واب، 
أولياؤهم  ك��ف��روا  �والذين 
من  يخرجونهم  ال��ط��اغ��وت 

وفي  النور�،  إل��ى  الظلمات 
اآلخرة تيط به الظلمات من 

كل جانب، ألنه أضاع النور في 
يقول  �يوم  به،  يهتد  ولم  الدنيا 

للذين ءامنوا  املنافقون واملنافقات 
ان��ظ��رون��ا ن��ق��ت��ب��س م���ن ن���ورك���م قيل 

ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا�. 
مطمئنة،  حياة  يعيش  ب��اإلمي��ان  اإلن��س��ان 
وي��رت��اح  قلبه  يطمئن  سكينة�  فيها  وح��ي��اة 
ض��م��ي��ره، وي��ن��ش��رح ص����دره: �ال���ذي���ن ءام��ن��وا 
أنزل  الذي  �هو  الله�،  بذكر  قلوبهم  وتطمئن 
السكينة في قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع 
السماوات واألرض وكان  إميانهم ولله جنود 
صدره  الله  شرح  �أفمن  حكيما�،  عليما  الله 
للقاسية  فويل  ربه  من  نور  على  فهو  لإلسالم 
مبني�،  في ضالل  أولئك  الله  ذكر  من  قلوبهم 
�فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لإلسالم 

ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 
الله  يجعل  ك��ذل��ك  ال��س��م��اء  ف��ي  يصعد  ك��أمن��ا 

الرجس على الذين ال يؤمنون�. 
السكينة،  فيه  وت��ل  املؤمن  قلب  يطمئن 
ألنه علم أن رزقه على الله ، وأنه بيده بسطه 
وقدره: �وما من دابة إال على الله رزقها�، �إن 
الله هو الرزاق ذو القوة املتني�، �الله يبسط 

الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له�. 
يطمئن قلبه، ألنه استقر في خلده، أن امللك 
وامللكوت بيد الله: �تبارك الذي بيده امللك وهو 
بيده  ال��ذي  �فسبحان  قدير�،  ش��يء  ك��ل  على 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون�، فال تصرف 
ألحد في سماء وال أرض ال بزيادة وال نقصان، 
وال باستمرار وال زوال، وال انخفاض وال علو، 
وال تصرف ألحد في شمس وال قمر، وال جنوم 

وال بحار، إمنا الذي ميلكهما هو الله تعالى. 
يطمئن قلب املؤمن ألنه يعلم أن الذي يؤتي 
امللك من يشاء هو الله، والذي ينزع امللك ممن 
يشاء هو الله ، والذي يعز من يشاء هو الله، 
والذي يذل من يشاء هو الله، �قل اللهم مالك 

امللك تؤتي امللك من تشاء ...�.
يطمئن قلب املؤمن ألنه يعلم أن ربه الذي 
يؤمن به قادر على كل شيء �تبارك الذي بيده 
للشيء  امللك وهو على كل شيء قدير�، يقول 
كن فيكون، فهو الذي خلق األرض ذات فجاج، 
أب��راج، فهل  أم��واج، والسماء ذات  ذا  والبحر 
من خالق غير الله �هذا خلق الله فأروني ما 

ذا خلق الذين من دونه�.
يطمئن قلب املؤمن ألنه يعلم أن ربه يعلم 
السر وأخفى، ويعلم ما توسوس به النفس وما 
بالقول  تهر  �وإن  ال��ص��دور،  تخفي 
فغنه يعلم السر وأخفى�، �ونعلم 
نفسه ونحن  ب��ه  ت��وس��وس  م��ا 
أقرب إليه من حبل الوريد�، 
ف�����ال ي���خ���ف���ى ع���ل���ي���ه ح���ال 
ال���ص���احل���ني امل��ص��ل��ح��ني، 
�واص�����ب�����ر حل���ك���م رب���ك 
ب��أع��ي��ن��ن��ا�، كما  ف���إن���ك 
ال ي��خ��ف��ى ع��ل��ي��ه ح��ال 
ال���ظ���امل���ني امل��ت��ج��ب��ري��ن 
ال���ذي���ن ي��ف��س��دون وال 
�وال  ي�����ص�����ل�����ح�����ون، 
ت���س���ن ال���ل���ه غ��اف��ال 
ع��م��ا ي��ع��م��ل ال��ظ��امل��ون 
إمن����ا ي��ؤخ��ره��م ل��ي��وم 
األبصار  فيه  تشخص 
م����ه����ط����ع����ني م���ق���ن���ع���ي 
إليهم  يرتد  ال  رؤوسهم 
طرفهم وأفئدتهم هواء�. 
امل��ؤم��ن،  قلب  يطمئن 
والضر  النفع  أن  يعلم  ألنه 
بيد ربه، فال أحد يستطيع أن 
يجلب نفعا لنفسه وال لغيره لم 
يشأه الله تعالى، كما ال أحد يقدر 
أن يضر نفسه أو غيره ما لم يرده الله 
ما  إال  ض��را  و  نفعا  لنفسي  أملك  ال  �قل   ،
شاء الله�، �ما يفتح الله للناس من رحمة فال 
له من بعده  لها وما ميسك فال مرسل  ممسك 
وهو العزيز احلكيم�، أخرج الترمذي عن ابن 
يوما،   � الله  كنت خلف رسول  قال:  عباس، 
الله  احفظ  كلمات،  أعلمك  إني  »يا غالم  فقال: 
سألت  إذا  الله تده تاهك،  احفظ  يحفظك، 
بالله،  فاستعن  استعنت  وإذا  ال��ل��ه،  ف��اس��أل 
ينفعوك  أن  على  اجتمعت  لو  األم��ة  أن  واعلم 
الله  كتبه  ق��د  ب��ش��يء  إال  ينفعوك  ل��م  ب��ش��يء 

لم  بشيء  أن يضروك  على  اجتمعوا  ول��و  ل��ك، 
رفعت  عليك،  الله  كتبه  قد  بشيء  إال  يضروك 

األقالم وجفت الصحف«.
� الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

 عباد الله إن قلب غير املؤمن يضطرب وال 
يهتدي،  يرتاح، ويحار وال  ويقلق وال  يطمئن، 
ألنه ال يعرف ربه الذي خلقه، وال يؤمن مبواله 
ذكر  إذا  يغضب  بل  وأعطاه،  عليه  أنعم  ال��ذي 
الله وح���ده، وي��ف��رح إذا ذك��ر ال��ذي��ن م��ن دون��ه، 
�وإذا ذك��ر ال��ل��ه وح���ده اش��م��أزت ق��ل��وب ال��ذي 
دونه  من  الذين  ذك��ر  وإذا  باآلخرة  يؤمنون  ال 
الفكر،  م��وزع  ويعيش  يستبشرون�،  ه��م  إذا 
به  وتقطع  األه���واء،  تتنازعه  الوجهة،  مشتت 
الله  �ضرب  تعالى:  الله  قال  كما  فهو  السبل، 
مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ورجال سلما 
لرجل هل يستويان مثال احلمد لله بل أكثرهم 
ال يعلمون�، فإذا كان املؤمن له رب واحد أسلم 
ل��ه دي��ن��ه، ال يخشى إال  إليه وج��ه��ه، وأخ��ل��ص 
ربه، وال يطيع إال م��واله، وال يأمتر إال بأمره، 
فإن غير املؤمن بخالف ذلك، فله آلهة متعددة، 
ووجهات مختلفة، وأرباب متفرقون، هذا يأمره 
بأمر، واآلخر يأمره بشيء آخر، وثالث يوجهه 
وجهة مختلفة، ومن ثم يعيش احليرة، ويحيى 
إلى  وت��ارة  الشرق  إلى  فتارة  حياة مضطربة، 
ال��غ��رب، وأخ����رى إل���ى غ��ي��ر ذل���ك، ف��ي��ؤدي ه��ذا 
البحث  إلى  املؤمن  غير  باإلنسان  االضطراب 
ملرضه،  دواء  عن  والبحث  ملشكالته،  حل  عن 
إل��ى  وي��ف��ر  امل���خ���درات،  م��ن  أن��واع��ا  فيتعاطى 
املصحات  إل��ى  ويدخل  وامل��ه��دئ��ات،  املسكرات 
النفسية والعقلية، ولكنه يبحث عبثا عن املاء 
وما  البيداء،  في  اللؤلؤ  وع��ن  الصحراء،  في 
درى هذا أن حل مشكالته قريب منه، وعالجه 

بداخله، وحاله كما قال الشاعر:
كالعي�س يف البيداء يقتلها الظما

واملاء فوق ظهرها حممول

ب��ص��ف��ة عامة  اإلن���س���ان  م��ش��ك��الت  إن ح��ل 
م���واله،  إل���ى  احلقيقي  ب��ال��رج��وع  إال  ي��ك��ون  ال 
وبالتعرف على جالله وكماله وجماله من خالل 
التدبر في الكتاب املسطور والتفكر في الكون 
املنظور، وبعبادته على الوجه الذي أمر، آنذاك 
سيجد حالوة اإلميان وأثرها الطيب، ويصفو 
له ود ربه، وآنذاك سيفوز بدنياه وأخراه، ألم 
ما هو شفاء  القرآن  من  �وننزل   : الله  يقل 
�يا  تعالى:  الله  يقل  أولم  للمؤمنني�،  ورحمة 
أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء 

ملا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنني �.
� الله أكبر الله أكبر الله أكبر

عباد الله لقد بلغت اإلنسانية شأوا عظيما 
التقدم  في  مبلغا عظيما  التمدن، ووصلت  في 
التكنولوجي والصناعي، واستطاع اإلنسان أن 
يصل إلى القمر، وغاص في أعماق احمليطات، 
واخترع وسائل االتصال املختلفة من أنترنيت 
يخترع  أن  واستطاع  ذلك،  وغير  نقال  وهاتف 
ال��س��ي��ارة وال��ط��ائ��رة وال��غ��واص��ة وامل��رك��ب��ات 
الفضائية هذا ظاهر ال ينكر، ومعروف ال يكفر، 
لكن هذا اإلنسان بقي مضطربا، وظل قلقا، لم 
يجنبه  ول��م  ينتحر،  أن  العلمي  تقدمه  مينعه 
رخاؤه االقتصادي أن يعيش التعاسة والقلق، 
تل شهرته بينه وبني قتل نفسه، ولم تزرع في 
قلبه رحمة بالكون واإلنسان، بل ازداد شراسة، 
ما  ألن  والنسل،  احلرث  وأهلك  قسوة،  وازداد 
وصل إليه من تقدم مادي، وازدهار اقتصادي، 
واخ���ت���راع ت��ك��ن��ل��وج��ي ، ه��ي أش��ي��اء ج��ام��دة، 
يريح  فمن  وال��ب��دن،  الطني  تريح  ومصنوعات 

الروح؟ ومن يطمئن القلب؟ ومن ينزل السكينة 
في القلوب والنفوس؟ إن السبيل إلى ذلك هو 
اإلميان برب العاملني، والطريق للظفر بذلك برد 
اليقني، إنه ترياق األرواح، وعالج القلوب، وما 
عدا ذلك يبقى سرابا يحسبه الظمآن حتى إذا 

جاءه لم يجده شيئا.
أم��ان��ة  ليتحملون  ال��ي��وم  املسلمني  وإن   
جسيمة،  ملسؤولية  عاتقهم  على  وإن  عظيمة، 
فاإلنسانية  اإلنسانية،  وت��اه  أنفسهم  تاه 
الوحي،  غيث  إل��ى  حاجة  ف��ي  ال���روح  عطشى 
القرآن،  نور  إلى  في ظالم تتاج  واإلنسانية 
إل��ى روح  ال��ق��ل��وب تفتقر  واإلن��س��ان��ي��ة م��وت��ى 
حق  العالج  من  عندنا  ما  قدرنا  فهل  الكتاب، 
غير  لإلنسانية  ونقدمه  منه  فنستفيد  ق��دره 
مخلوط بعاداتنا وتقاليدنا؟، وهل فقهنا ما إن 

متسكنا به لن نضل أبدا؟ 
� الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر 

ونقص،  اإلمي��ان  ضعف  إذا   ... الله  عباد 
أو  ال��ل��س��ان  يلوكها  كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  وك���ان 
عبارات يجادل بها اإلنسان ساء خلقه، وقبحت 
أفعاله، وتقاعس عن أداء ما أوجبه عليه ربه، 
الله،  أرض  في  وأفسد  الله،  خلق  على  وتكبر 
الله، فتراه يسيء اجلوار، ويغش  وظلم عباد 
ال��ن��اس، ويخون  امل��ع��ام��ل��ة، وي��دل��س على  ف��ي 
األمانة، ويرتكب املآثم، ولذلك قال الرسول � 
البخاري  أخرجه  الذي  الصحيح  احلديث  في 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: »ال يزني 
الزاني حني يزني وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر 
حني يشرب وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق 
وهو مؤمن، وال ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه 
م��ؤم��ن«،  وه��و  ينتهبها  ح��ني  أب��ص��اره��م  فيها 
»والله   : البخاري  أخرجه  الذي  احلديث  وفي 
قيل:  يؤمن«  ال  والله  يؤمن،  ال  والله  يؤمن،  ال 
»الذي ال يأمن جاره  الله؟ قال:  ومن يا رسول 

بوائقه« – شروره-.
� الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر 

عباد الله إن أعظم نعمة على العبد نعمة 
اإلميان، فال تضاهيها أي نعمة، وال تساويها 
املنَعم  فذلك  قويا  إميانا  أعطي  فمن  هبة،  أية 
الذين  �ص��راط  مطلقة  نعمة  إنها  حقا،  عليه 
أنعمت عليهم�، وإنها عطية كبيرة، فهي سبب 
األم���ن ف��ي ال��دن��ي��ا، وس��ب��ب األم���ن ف��ي االخ���رة، 
....�، وهي األمان  �الذين ءامنوا ولم يلبسوا 
في اآلخرة �أال إن اولياء الله ال خوف عليهم 
وال هم يحزنون الذين ءامنوا ....�، لذا وجب 
اإلمي��ان  قضية  إي��الء  وجماعات  أف���راد  علينا 
يجب  كبيرة،  رعاية  ورعايتها  خاصة،  عناية 
العناية بها في البيت، والعناية بها املدرسة، 
في  بها  والعناية  اجلامعة،  في  بها  والعناية 

اإلعالم، بل في جميع املؤسسات.
------------
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وإن 

املييسييلييميين 

ليتحملون  اليييييوم 

عىل  وإن  عظيمة،  أمانة 

جسيمة،  ملسؤولية  عاتقهم 

اإلنسانية،  وتجاه  أنفسهم  تجاه 

حاجة  يف  الروح  عطىش  فاإلنسانية 

إىل غيث الوحي، واإلنسانية يف ظالم 

قدرنا  فهل  القرآن...  نور  إىل  تحتاج 

قدره  حق  العالج  من  عندنا  ما 

لإلنسانية  ونقدمه  منه  فنستفيد 

غري مخلوط بعاداتنا وتقاليدنا؟، 

وهل فقهنا ما إن متسكنا به 

لن نضل أبدا؟ 



 

ارتبطت عبادة احلج في اإلسالم بذات أعلى 
أعلى  امتالك  إلى  اإلنسان  يرشح  أسمى،  وه��دف 
االمتياز في  قمة  إلى  درج��ات اجل��ودة والوصول 
التي تنبني أساسا  العبادة  العبودية؛ ذلك بأنها 
على عقيدة اإلخالص والتجرد التام لله، والبراءة 
لذا كانت هدفا أعلى يسعى  من عبادة ما سواه، 
العمر؛  في  م��رة  حتقيقه  ويحاول  مسلم  كل  إليه 
م��ن أج���ل االرت���ق���اء ب��إمي��ان��ه وال��ت��زام��ه وتنمية 
والتواصلية،  الشخصية  مهاراته  وتطوير  ذات��ه 
بالقدر  بأهدافه،  والسمو  سلوكياته،  ومراجعة 
في  متميزة  جديدة  حياة  الستئناف  يؤهله  الذي 

التفكير والتعبير والتدبير واملصير...
ن���ع���م، إن ع���ب���ادة احل�����ج، مب���ا اك��ت��ن��زت من 
على  ال��ع��ب��ادات  س��ائ��ر  ع��ن  متيزها  خصوصيات 
الذات  تطوير  عن  للبحث  رحلة  املستويات،  كافة 
واخل��ب��رات،  امل���ه���ارات  وتنمية  األداء  وحت��س��ن 
واستخالص مكامن القوة وشحذ القدرات للتغيير 
املستمر واملثمر نحو األفضل؛ وال غرو في ذلك فهي 
عبادة متيزت بقدسية مكانها، وبأفضلية زمانها 
أمهات  فيها  واجتمعت  الدنيا،  أي��ام  سائر  على 
ودعاء وصيام وصدقة وطواف  ذكر  من  العبادة، 
واعتكاف... فاتسعت ألضخم حدث ديني وجتمع 
بشري، متميز بلباس واحد في مكان واحد وزمان 
متميزة  مناسك  ال��زائ��ر  لإلنسان  وق��دم��ت  واح���د، 
إذ  والشعائر؛  واملشاعر  األه���داف  مستوى  على 
اخلالصة  العبودية  إعالن  وهي  بالتلبية،  تبتدئ 
الدخيلة  لله وبه يتميز تصور احلاج عن األفكار 
متيز  وه��و  ال��ط��واف،  وك��ذا  امللوثة،  والتصورات 
باحلركة الواحدة التي تنسجم فيها عبادة األكوان 
واإلن���س���ان؛ وال��س��ع��ي، وه��و ح��اف��ز للسعي نحو 
التفوق والتميز في الطاعة وااللتزام، وترتقي هذه 
العبادة املتميزة بالوقوف بعرفات، وهي ترمز إلى 
إنسانا  ليكون  اإلنسان  وتعد  واملعرفة،  االرتفاع 
أعلى وأرقى عن كل ما هو أدنى، وتنتهي املناسك 
بذبح الهدي ورمي اجلمار، وأفضل الهدي األعظم 
جسما واألغلى ثمنا، وهو متيز، وفي ذبحه إقرار 
وتنمية  األس���م���اء،  س��ائ��ر  ع��ل��ى  ال��ل��ه  اس���م  بتميز 
رمي  وف��ي  اإلن��س��ان،  نفس  ف��ي  سبحانه  ملعرفته 

وسيلته  متيز،  وه��ي  للشيطان،  مخالفة  اجلمار 
االلتزام باملسؤولية وتقوية اإلرادة لتجاوز مكامن 

الضعف في الذات...
املباركة  والشعائر  املشاعر  رحلة  أثناء  وفي 
التي تكتنفها املشقة والتعب والصعوبات، يتدرب 
احلاج على مهارات جديدة لم يعتدها في حياته 
مثيرات  إزاء  النفس  ضبط  مهارة  مثل  اليومية؛ 
باملواعيد  وااللتزام  واالنتقام،  والغضب  الشهوة 
والتأمل  التفكير  مهارة  الوقت، وممارسة  وإدارة 
ال��ط��اق��ة اجلسدية  ال��ن��ف��س، وجت��دي��د  وم��راج��ع��ة 
ب������األداء احل���رك���ي م���ن خ����الل ال���ط���واف وامل��ش��ي 
زم��زم... ذلك فضال عن تنمية احلاج  وش��رب ماء 
وتطويره  االجتماعي،  والترابط  التواصل  ملهارة 
والعالقات  والدينية واخلبرات  العلمية  للمعارف 
ال��ت��ي حت��ف��زه��ا ض��خ��ام��ة التجمع  االق��ت��ص��ادي��ة، 
استنفار  م��ن  يقتضيه  وم���ا  احل����ج،  م��وس��م  ف��ي 
البشرية  وامل��وارد  املختلفة،  احلكومية  للقطاعات 
واإلع���الم...  التواصل  شبكات  ووسائل  املؤهلة، 
قداسة  مستوى  إل��ى  بها  االرت��ق��اء  إل��ى  والسعي 
املكان واحل��دث، من خالل تفعيل معايير اجلودة 
التفويض  مهارات  وحتسن  والنظافة،  والسرعة 
واالف��ت��راش،  ك��االزدح��ام  املشكالت؛  وح��ل  الفعال 
وعدم احترام اللوائح واألنظمة وقواعد السالمة 

والصحة والبيئة...
اع��ت��ب��ارا مم��ا ذك���ر، ف��إن ع��ب��ادة احل��ج تؤهل 
وتنمية  لذاته،  إدارة  األفضل  يكون  ألن  اإلنسان 
مع  وتواصال  توافقا  واألحسن  وقدراته،  ملهاراته 

غ��ي��ره، األم��ر ال��ذي يرشح ه��ذه ال��ع��ب��ادة المتالك 
وتدعيم  القدرات  وتنمية  التميز  صناعة  مفاتيح 
تضاعف  حديثة  صناعة  وهي  بامتياز،  املهارات 
من  وال��رف��ع  األداء  لتطوير  ال��ي��وم  االه��ت��م��ام  بها 
اجلودة وحتقيق االختالف والتميز عن املنافسن، 
واألعمال  اإلدارة  األف��راد ومنظمات  على مستوى 
أساسا  مدخال  باعتبارها  واخل��دم��ات،  والتجارة 
التنافسية  امل��ي��زة  ع��ال��م  ف��ي  امل��ن��اف��س��ة  مل��واج��ه��ة 
املعرفة  في  الهائلة  العاملية  الثورة  أفرزتها  التي 
والتكنولوجيا واإلنتاج والتسويق، فال عجب أن 
في ظل  اآلن،  إليها  اإلسالمية  األم��ة  تشتد حاجة 
بحثها اجلاد والدؤوب عن مالمح التميز في دينها 
يسهم  مب��ا  امل��ع��اص��رة،  اإلس��الم��ي��ة  وشخصيتها 
ف��ي رف��ع حت��دي��ات ال��ع��ومل��ة وال��ت��غ��ري��ب واإلحل���اق 
وال��ت��ه��م��ي��ش ع���ن ق��ي��م��ه��ا وح��ض��ارت��ه��ا، وي��خ��دم 
أهدافها العليا في تربية الطاقة البشرية املؤمنة، 
واللحاق  املجتمعية،  التنمية  لصناعة  وإعدادها 
واحلضارات،  األمم  بن  احملموم  السباق  بحلبة 
من أجل استعادة منصبها في الشهود احلضاري 

على الناس...
ذل����ك م���ا ي��س��ت��ش��رف��ه امل��س��ل��م��ون وال��ع��ق��الء 
والتي  البسيطة،  ه��ات��ه  وج��ه  على  املتعايشون 
ام���ت���أت ح���روب���ا ودم������ارا وق��ط��ع��ا ألرح�����ام بني 
اإلنسان، وفقنا الله وإياكم وجميع أهل القبلة إلى 

حج أرقى ومجتمع أنقى وتآلف وتراحم أبقى ...

من املعلوم أن الله  جعل لنا أضحية العيد 
ومظهرا  اإلسالمية،  الشعائر  أجمل  من  شعيرة 
يسر  دي��ن  ه��و  وديننا  وال��س��رور،  للبهجة  رائ��ع��ا 
وسهولة، ال مشقة فيه وال تكليف. لكن في واقعنا 
العيد،  التي تفصل عن يوم  القليلة  وخالل األيام 
عن  مخيفة  أخ��ب��ارا  ونسمع  قاسية  مشاهد  ن��رى 
الدين،  ب��داف��ع  وك��ذا  ك��ذا  يفعلون  أن��اس مسلمن 
ف��أي��ن هي  ال��ع��ي��د.  ألج��ل احل��ص��ول على أضحية 

مظاهر تيسير اإلسالم في أضحية العيد؟. 
من مظاهر التيسير وجتلياته أمران:                                                                      

التشريع: مستوى  على   -  1
الزمة،  وليست  واجبة،  ليست  العيد  أضحية 
وإمن���ا ه��ي سنة م��ؤك��دة على أرج���ح أق���وال أهل 
العلم، وعلى مذهب جمهور الفقهاء، لم يخالف في 

سنيتها إال أبو حنيفة.
    يقول اب��ن رش��د رحمه ال��ل��ه: "ذه��ب مالك 
والشافعي إلى أنها -األضحية- من السنن املؤكدة 
... وقال أبو حنيفة: "األضحية واجبة على املقيمن 
في األمصار امليسورين وال جتب على املسافرين 
"ال يصح  ق��ال:  وخالفه صاحباه")1(.  واب��ن حزم 
أنها  وص��ح  واجبة،  أنها  الصحابة  من  أح��د  عن 
كونها  في  خ��الف  وال  اجلمهور،  عن  واجبة  غير 
من شعائر الدين، وهي عند الشافعية واجلمهور 
ما  هذا  ومستند  الكفاية...)2(.  على  مؤكدة  سنة 
رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي 
�: »من ذبح قبل الصالة فإمنا ذبح لنفسه ومن 
ذب���ح ب��ع��د ال��ص��الة ف��ق��د مت نسكه وأص����اب سنة 

املسلمن«)3(.
باملفهوم  سنة  إنها  األضحية،  حكم  هو  ه��ذا 
أو  ب��امل��ف��ه��وم احل��دي��ث��ي  ول��ي��س  للسنة  ال��ف��ق��ه��ي 
عبارة  أنها  السياق،  في هذا  األصولي، ومعناها 
عن أفعال وأقوال يثاب املرء على فعلها وال يعاقب 
على تركها. وأضحية العيد من قبيل هذا احلكم، 
تاركها،  يعاقب  وال  فعلها  من  يثيب  تعالى  فالله 

أخذ  أي  سبحانه  لله  بها  التعبد  منها  فالغاية 
احل��س��ن��ات وت��ن��زل ال��رح��م��ات م��ن ال��ل��ه . روى 
زي��د بن أرق��م � ق��ال: ق��ال أصحاب رس��ول الله 
�: يا رسول الله، ما هذه األضاحي؟ قال: »سنة 
»بكل  ق��ال:  بها؟  لنا  فما  ل��ه:  قيل  ابراهيم«  أبيكم 
شعرة حسنة« قيل فالصوف قال: »بكل شعرة من 

الصوف حسنة«)4(. 
ه����ذه ه���ي أض��ح��ي��ة ال���ع���ي���د، م��ت��ج��ر رب��ان��ي 
باحلسنات  كيسه  ميأ  أن  أراد  فمن  للحسنات، 
فثمنه أضحية العيد، ومن لم يرد فال شيء وال إثم 
وال عقوبة عليه، وإمنا يفوته جبل من احلسنات،

ه����ذا ال���ك���الم ال��ف��ق��ه��ي ع���ن امل��ي��س��وري��ن أي 
امل��س��ت��ط��ي��ع��ن ل��ه��ا، أم���ا ال��ف��ق��راء وامل��ع��س��ورون 
احلديث،  ه��ذا  ع��ن  خ��ارج��ون  ف��ه��ؤالء  والضعفاء، 
ويحددهم  للميسورين.  ه��ي  إمن��ا  العيد  فسنية 
ال  أي  مبالهم  جتحف  ال  "الذين  بقولهم:  الفقهاء 

يحتاجون إلى مالها خالل سنتهم")5(. 
العيد،  إل��ى أضحية  اإلس��الم  نظرة  ه��ذه هي 
شيء  فيه  الواقع  لكن  استطاعها.  من  على  سنة 
أكبرمن  مقاما  عنده  األضحية  مكانة  حتتل  آخر. 
كل  السنن،  بله  الفرائض،  من  أخ��رى  فريضة  أي 
سكان املجتمع يبذلون الغالي والنفيس من أجل 
من  فوقها،  أخ��رى  أي شعيرة  تعلو  ال  األضحية، 
يتسلف  من  ومنهم  منزله،  أثاث  يبيع  من  الناس 
أوالده وزوجته  يفرق  من  بالربا، ومنهم  ولو  لها 
على أبواب املساجد واملقاهي متسولن وطالبن 
وراغبن في دريهمات ألجل األضحية، ويصرحون 
بهذا قصد استعطاف األغنياء، في حن آخر جند 
هؤالء ال يركعون لله ركعة، وال يعرفون للواجبات 

والفرائض مكانة وأهمية.
وأزال عن  خ��ف��ف عنهم  ق��د  اإلس����الم  ه��و  ه��ا 
�وما   : ال��ل��ه  ي��ق��ول  ثقيل،  ه��و  م��ا  ك��ل  كاهلهم 
جعل عليكم في الدين من حرج� )احلج: 76(، لكن 
ربه  شريعة  عن  ويبتعد  ينسلخ  عندما  املجتمع 
يضل ويشقى، قال سبحانه: �فمن اتبع هداي فال 

يضل وال يشقى� )طه:121(.
   ويا للعجب جند زمن سنة األضحية متوافقا 
م��ع زم��ن احل��ج امل��ف��روض وال��واج��ب على ك��ل من 
استطاع إليه سبيال، ويصعب في هاته األيام أن 
جند من يتحدث عن احلج وعن رغبته في الذهاب 
خالله  من  يحاول  مسطر  برنامج  له  وه��ل  إليه، 
احلصول على االستطاعة ألداء مناسكه. كل الكالم 
اآلن وك��ل املشاكسات واحمل��ادث��ات إمن��ا ه��ي عن 
سنة األضحية. فيا أيها الناس رفقا بأنفسكم وال 
تكلفوها ما ال تطيق وامتثلوا قول ربكم: �ال يكلف 
الله نفسا إال وسعها� )البقرة: 285(. وستصبح 
األمة بخير عندما يصبح اهتمام سكانها باحلالل 

واحلرام كاهتمامهم بأضحية العيد.
التنويع: مستوى  على   :2

لقد أباح الله  لنا في األضحية أن نضحي 
بأي نوع من األنواع األربعة شئنا ضأنا أو معزا 
أو بقرا أو جمال، وكل واحد من هذه األنواع جائز 
باألغنياء،  خاصا  اجلمل  أو  البقر  فليس  شرعا، 
وليس الضأن أو املعز خاصا بالفقراء، فللغني أن 

يضحي مبا شاء وللفقير كذلك.
   وامل���ذه���ب امل��ال��ك��ي أخ���ذ ال���ري���ادة ه��ن��ا في 
التيسير والتخفيف عن الناس حيث فضل علماؤه 
الضأن على املعز، واملعز على البقر، والبقر على 
اجلمال، بخالف الشافعية واحلنابلة فعكسوا)6(. 
ال���ض���أن هي  وال ي��خ��ف��ى ع��ل��ى ك���ل ع��اق��ل أن 
األرخ���ص ف��ي ك��ل تلك األص��ن��اف، ول��ي��س واجبا 
فيها كبش معن، بأوصاف محددة، يزن كذا وكذا 
ول��ون��ه ك��ذا وك���ذا، وق��رن��اه فيها م��ن االل��ت��واء كذا 
السنة  لكن  دائما،  اجَلمال  يستحب  وكذا...طبعا 
ثمانية أشهر،  بذبح ضأن جت��اوزت سنه  تتحقق 
حتفيف  ه���ذا  ف��ي  أل��ي��س  سنة)7(.  أو  ع��ش��رة  أو 
حسب  يضحي  أن  فللعبد  الناس،  على  وتيسير 
قدرته واستطاعته، بال قلق وال ضجر وال صخب 
ملن  حاضرا  التعبد  معنى  يبقى  فهل  تكلف،  وال 
أملا  يتقطع  وقلبه  وأث��اث��ه  وتلفازه  ثالجته  يبيع 

والتسخط  الشكوى  م��ن  يفتر  ال  ولسانه  وقلقا، 
بسبب األضحية، فهال ذهب هذا وأمثاله إلى ضأن 
أو  له شهورا  تعب  ما  أجله  من  يبيع  ال  متوسط 

سنوات.
لكن واقعنا واقع قاس، واقع ال يرحم، أصبح 
سكانه يتنافسون من أجل املظاهر، فالكثير منهم 
وك��ذا، وجند  كذا  بثمن  كبشا  اقتنى  بأنه  يتبجح 
أم��ام جيرانها  ع��ن احل��دي��ث عنه  تفتر  زوج��ت��ه ال 
عليهم  ي��دخ��ل  أن  ي��خ��ش��ون  وال  وص��دي��ق��ات��ه��ا، 
معنى  فتذهب  والعجب  ال��ري��اء  ب��ذل��ك  الشيطان 

العبادة وينعدم اإلخالص فيها.
علينا  وس��ه��ل  علينا  خفف  اإلس���الم  ه��و  فها 
ال  ما  أنفسنا  نكلف  فلماذا  سبحانه،  لله  تعبدنا 
له  يؤسف  وم��ا  تستطيع،  ال  ما  ونحملها  تطيق، 
الزوجن  ب��ن  نقاشات ش��ادة  م��ن  ن��راه  م��ا  كثيرا 
على  ي��ده  يضع  ال��زوج  األضحية،  ح��ول  واألوالد 
يدها  فتضع  تبالي  ال  والزوجة  جليبه،  املناسب 
على ما هو أغلى وأعلى، واألوالد يذهبون مذهبا 
التعبد  وجمال  العيد،  حالوة  تكون  فكيف  ثالثا، 
جانبا  الله  ش��رع  يتركون  مل��ن  سبحانه،  لله  بها 

ويذهبون وراء أهوائهم وأعرافهم وتقاليدهم.
وصدق الله إذ يقول: �يريد الله بكم اليسر وال 
يريد بكم العسر� )البقرة: 184(، فاللهم ردنا إلى 

ديننا ردا جميال.
---------------
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اخلــطــاب الــدعــوي اإلســامــي املــوجــه إلــى 
اجلماهير املسلمة في حاجة إلى ترشيد وتسديد 
يكون  أن  يحتاجه  ما  بني  ومــن  دائما،  وجتديد 
كل  "إعطاء  بالتوازن:  ونقصد  متوازنا،  خطابا 
قضية أو مسألة أو مفهوم حقه من غير زيادة وال 

نقص بنظرة معتدلة ال إفراط فيها وال تفريط".
والتوازن فعل إلهي في الكون، فالله تعالى 
سبحانه:  قــال  املطلق،  الــعــدل  على  كــونــه  أقـــام 
)الرحمن:7(  امليزان�  ووضع  رفعها  �والسماء 
�لقد  الــعــدل"، كما قــال:  قــال ابــن كثير : "يعني: 
الكتاب  معهم  وأنزلنا  بالبينات  رسلنا  أرسلنا 
 )25 )احلديد:  بالقسط�  الناس  ليقوم  وامليزان 
بعدها  تــعــالــى  قــولــه  الله- في  قــال-رحــمــه  ثــم 
السماوات  "خلق  امليزان� أي:  في  تطغوا  �أال 
كلها  األشــيــاء  لتكون  والــعــدل،  باحلق  واألرض 
حقه  شــيء  كل  إعطاء  فالعدل  والــعــدل".  باحلق 

دون تبخيس.
املقدم  الدعوي  اخلطاب  ملضامني  والراصد 
إلى جماهير األمة في مشارق األرض ومغاربها 
معنى  حتقيق  فــي  شــديــدا  ضعفا  بجاء  يلحظ 

)التوازن( ويتجلى ذلك في مظاهر عدة أبرزها:
ث��ق��اف��ة  ع���ل���ى  ال���ت���رك���ي���ز   -  1
إلى  األن��ظ��ار  لفت  دون  الواجبات 

احلقوق.
يــركــز الـــدعـــاة غــالــبــا مــع املــخــاطــبــني على 
شيء  وهــذا  احلياة،  جوانب  كل  في  واجباتهم 
جيد، في الدول التي تقوم على العدل، أما الدول 
ثقافة  على  فالتركيز  الظلم  فيها  يــســود  الــتــي 
الواجبات دون بيان ما للناس من حقوق فهذا من 
شأنه أن يخلق قطعانا ال شعوبا، وينتج عقليات 
حقوقا  لها  أن  تــدرك  وال  عليها  مــا  فقط  تعرف 
بواجباتها،  جتــاهــه  قــامــت  مــن  على  مستحقة 
واالستعباد،  واإلفــقــار  بالظلم  حينئذ  فترضى 
أو هناك  يلقيه في طريقها هنا  بفتات  وترضى 
الذين  أولئك  من  ظالم  مستبد  أو  جشع،  فاسد 
ينهبون خيرات الشعوب ثم يتفضلون عليها مبا 
تبقى من فتات ثم مينون به عليها بعد ذلك ثم 

يطالبونها بالشكر.
واإلســام ال يقبل من أبنائه إال أن يعيشوا 
يرضون  وال  الضيم،  يقبلون  ال  أحـــرارا  كــرامــا 

الدنية.
2 - توجيه الشعوب واملرؤوسني 
وال�����ت�����غ�����اض�����ي ع������ن امل���س���ئ���ول���ني 

والرؤساء.
يكثف  أن  يسببه  بل  السابق  املظهر  ويتبع 
واملرؤوسني  للشعوب  دائما  توجيهاتهم  الدعاة 
واملسئولني،  الــرؤســاء  عن  الطرف  يغضون  ثم 
أكبر  املــســئــولــني  ِحــمــَل  يجعل  اإلســــام  أن  مــع 
فمتى  أكثر.  وواجباتهم  أعظم،  ومسئووليتهم 
أهمل الدعاة ذلك املعنى وتوجهوا بخاطبهم نحو 
ومسئوليهم،  رؤسائهم  دون  والعامة  الشعوب 
من  العبودية  مظاهر  بترسيخ  جدير  ذلــك  فــإن 
من  بخطابنا  نــخــدعــهــا  الــتــي  الــشــعــوب  طـــرف 
ِر مظاهر  حيث حسبوه إساميا، في مقابل جتذُّ
الـــذي لم  ــتــرف مــن الــطــرف اآلخـــر  الطغيان وال
والتحذير  والتنبيه  الوعظ  بقوارع  آذانــه  نقرع 

والتوجيه، فيقع اخللل في احلياة.

ق��ض��اي��ا  ع���ل���ى  ال���ت���رك���ي���ز   -  3
الثواب والعقاب األخروي وإهمال 

الدنيوي.
كــثــيــر مـــن الـــدعـــاة ُيــكــثــر مـــن احلـــديـــث عن 

اجلـــزاء األخـــروي دائــمــا جنة ونـــارا، وال يلفت 
قبل  العاجل  الدنيوي  إلى اجلزاء  الناس  أنظار 
الله تعالى مينح عباده املؤمنني  أن  اآلجــل، مع 
ويعاقب  اآلخــــرة،  قبل  طيبة  حــيــاة  الــدنــيــا  فــي 
العصاة واملنكرين للحق في حياتهم قبل املمات. 
األخــروي من شأنه  اجلــزاء  فقط على  والتركيز 
أن يسبب شعورا لدى هذه اجلماهير بأن هناك 
تعارضا بني الدنيا واآلخرة، حيث يشعر املؤمن 
أن عمله الدنيوي يتعارض مع األخروي. وأنه لن 
ينال جزاء اآلخرة احلسن إال بترك أعمال الدنيا، 
طريق  هــي  النية  بحسن  الدنيا  أعــمــال  أن  مــع 
إلى اآلخرة، واجلزاء جزاءان أولهما: عاجل في 
والتركيز  االخــرة.  في  عاجل  وثانيهما:  الدنيا، 
يحدث  دعوي  خلل  اآلخر  وإهمال  أحدهما  على 

خلا في فهم املسلم وشعوره وسعيه.
األع��م��ال  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز   -  4
ال��ف��ردي��ة على حساب  واألخ���اق 

اجلماعية.
جاء اإلسام موجها الفرد واجلماعة واألمة، 
والواجب أن يقدم الدعاة للناس منهج اإلسام 
على مستواهم الفردي واألسري واجلماعي، وال 
نسلط الضوء دائما على اجلانب الفردي بحجة 
أن  املنشود  إصاحه  من  فجزء  الــفــرد،  إصــاح 
واخللل  واجلماعية،  االجتماعية  واجباته  يفهم 
إال  فيها  املــرء  يعرف  ال  ينشئ شعوبا  ذلــك  فــي 
نفسه وال يدور إال حول ذاته، وهذا على خاف 
املقصد اإلسامي في بناء األمة القوية املتحابة 

املتراصة.
5 - ضعف التوازن في اخلطاب 
بني مقاصد اإلسام وكلياته وبني 

مفرداته وتفاصياته.
ـــدعـــاة فـــي خــطــبــهــم ودروســـهـــم  ــاول ال ــن ــت ي
ومحاضراتهم قضايا مختلفة من قضايا الدين، 
ورمبــا أجــادوا في ذلــك. لكنني أتصور أن هذا 
املسلك إذا خا من ربط هذه القضايا مبقاصدها 
اإلسامي  اخلطاب  يفقد  أن  شأنه  من  وكلياتها 
جانبا من توازنه. فابد من التوازن بني تناول 
قضايا مفردة من قضايا الشرع ومقاصد اإلسام 
وكلياته، بالربط بينها وبني كلياتها التي تنتمي 
مقاصد  تبسط  أن  املستحسن  مــن  بــل  إلــيــهــا. 
للجماهير  مستقلة  أحداث  في  وكلياته  اإلسام 
أن  بحال  يصح  وال  فهومهم.  مع  يتناسب  مبا 
يدركوا  أن  دون  مفردات جزئية  في  األمة  نغرق 
إقامة  في  ومنهجيته  وأســـراره  اإلســام  غايات 

احلياة.
6 - ضعف التوازن بني اجلانب 
ال����ف����ك����ري واجل������ان������ب ال���وع���ظ���ي 

العاطفي.
يــغــلــب اجلــــانــــب الـــوعـــظـــي مــــن الـــرقـــائـــق 
والـــروحـــانـــيـــات والـــقـــصـــص عــلــى كــثــيــر من 
توجيهاتنا الدعوية، على حساب الوعي والفكر 
والعلم، وهذا خلل بنينِّ ألنه يفرز جماهير ال متلك 
املواقف  لتقومي  معايير  وال  للتفكير،  مــوازيــن 
واألفكار واألشخاص واألحــداث، فتخدع بسبب 
أو  منمقة  كلمات  ملجرد  أعدائها  بخطابات  ذلك 
قائلها  ــان  ك ــو  ول وتــرحــم،  استعطاف  عــبــارات 

طاغية أو مفسدا أو جبارا.
إن اإلسام دين متوازن، يدعو إلى التوازن 
في كافة األمور، ومن أجل هذه األمور وأخطرها 
وأعظمها أثرا اخلطاب الدعوي، والذي من أبرز 

خصائصه التي يجب مراعاتها )التوازن(.

 توازن اخلطاب 
الدعوي د. أحمد زايد

مفهوم العدالة: 
اسم العدل: الوسط، مشتق من املعادلة 
ثالثا  شــيــئــًا  يقتضي  بحيث  شــيــئــني،  بــني 
الوسط  اســم  كــان  لذلك  طرفني،  بني  وسطا 
يستعمل في كام العرب مرادفًا ملعنى العدل.
لقول  تفسيره  في   � الله  رســول  فعن 
وسطا�  أمـــة  جعلناكم  ــك  ــذل �وك  : الــلــه 
)الــبــقــرة: 142(، قــال: »عـــدال، والــوســط هو 

العدل«.
والعدل  الــعــدل،  من  فالعدالة  هنا  ومــن 
يعني متكني صاحب احلق من الوصول إلى 

حّقه من أقرب الطرق وأيسرها.
اإلســام  في  العدالة  مفهوم  احتل  وقــد 
مساحة كبيرة، مرّدها إلى التزام الوسطية 
التي تراها الشريعة اإلسامية عني الصراط 
املستقيم، واختصره القرآن الكرمي في قول 

الله : �فاستقم كما أمرت� )هود: 112(.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن لفظ الوسطية 
عليها  أطلق  وإن  اإلسامية،  الشريعة  في 
األحــوال  في جميع  أنها  إال  أخــرى،  أسماء 

متثل العدل:
� على مستوى العقل تسمى "احلكمة".

الله  بصفات  االعتقاد  مستوى  على   �
تــعــالــى يسمى الــعــدل "مــذهــب الــتــوحــيــد"، 
ويــكــون اإلفـــــراط الــــذي عــلــى طــرفــه ِنــحــلــَة 
التفريط  أما  التعطيل ونفي صفاته تعالى، 
املــقــابــل فــي الــطــرف اآلخـــر فــهــو فــي ِنحلة 

تشبيه اخلالق باخللق.
� على مستوى الغريزة البشرية يسمى 

العدل "العفة".
� عــلــى مــســتــوى األخــــاق اإلنــســانــيــة 
الغضبية  بالقوة  منها  يتعلق  مــا  السيما 
يسمى العدل "الشجاعة" وبذَل الروح بعشق 
اإلسامية،  احلياة  مبادئ  حلماية  وشــوق 
التهّور  طــرفــه  الـــذي على  اإلفــــراط  ويــكــون 
الذي هو أصل االستبداد والتحكم والظلم، 
والــتــفــريــط املــقــابــل فــي الــطــرف اآلخـــر فهو 
اجلنب والتوهم واخلوف مما ال ُيخاف منه.

والـــعـــدالـــة فـــي مــفــهــوم بــديــع الــزمــان 
الـــنـــورســـي هــــي: املــــســــاواة فـــي احلــقــوق 
أما  واخللق،  اخلالق  نظر  في  والواجبات 

العدالة التي ال مساواة فيها ليست عدالة.
و من هنا أيضا؛ فإن العدالة تنبثق من 
عقيدة اإلسام في مجتمعه، فلجميع الناس 
ــة وحــق  ــعــدال ال فــي مجتمع اإلســــام حــق 
االطمئنان إليها، عمًا بقول الله : �وإذا 
بالعدل�  حتكموا  أن  الــنــاس  بــني  حكمتم 

)النساء: 57(.
إلــى عدالة اجتماعية  اإلســام  دعــا  كما 
شاملة ترسيخا لفكرة العدل كمبدأ، وتنمية 
لها كسلوك؛ ألّن العدل هو أهم الدعائم التي 
فاملجتمع  صالح.  مجتمع  كل  عليها  يقوم 
العدل  أســاس متني من  يقوم على  ال  الــذي 
إلى  مصيُره  فاسد  مجتمع  هو  واإلنــصــاف 

االنحال و الزوال.
عقد  الـــذي  الكتاب  كــان  املنطق  وبــهــذا 
املهاجرين  بــني  األخــــوة   � الــرســول  فــيــه 
واألنصار، والتعاون بني املسلمني وغيرهم، 
يــؤكــد عــلــى جملة مــن األدلــــة الــتــي ال تـــَردُّ 

على أن أساس الدولة اإلسامية قائم على 
العائق  أســاس  وأن  االجتماعية،  العدالة 
بني املسلمني وغيرهم هو السلم ما ساملوا، 
وأن مبدأ احلق والعدل والتعاون على البر 
أذى  ــع  ودف االجتماعي،  والعمل  والتقوى 
الشعارات  أبــرز  هو  املجتمع،  عن  األشـــرار 
التي تنادي بها دولة اإلسام، وبذلك تكون 
الدولة اإلسامية أينما قامت وفي أي عصر 
وأعدلها،  املبادئ  أقــوم  على  قائمة  نشأت، 
وهـــي تــنــطــبــق الـــيـــوم عــلــى أكــــرم املــبــادئ 
الــدول، وتعيش في ظلها  التي تقوم عليها 
الشعوب، وإن العمل في عصرنا هذا إلقامة 
دولة في مجتمعنا اإلسامي تركز قواعدها 
تطور  مع  يتفق  عمل  اإلســام  مبادئ  على 
أنه  الدولة، عدا  الفكر اإلنساني في مفهوم 
أقــوى  مــن  مجتمع  بــنــاء  للمسلمني  يحقق 

املجتمعات وأكملها وأسعدها وأرقاها.

م�����ن�����ط�����ل�����ق�����ات ال������ع������دال������ة 
االجتماعية ومصادرها:

الكرمي: القرآن  مقاصد  من  العدالة   -  1
العدالة مقصد من مقاصد القرآن الكرمي 
الكبرى، قال الله سبحانه وتعالى: �إن الله 
يامر بالعدل واالحسان وإيتاء ذي القربى� 

)النحل: 90(.
التناسب  إلى  اإلنسان  اإلسالم  دعوة   -  2

مع العدالة املتجلية في الكون:
العدالة  ُســـَ�َ  يخالف  حــني  فــاإلنــســان 
اإللــهــيــة الــســاريــة فــي املـــوجـــودات، ســوف 
عليه غضبا  وتغضب  منه  املوجوداُت  تنفُر 
يستحّقه؛ ألنه كان الشاّذ األوحد بينها. ومن 
اإلنسان عن توجيه اإلسام  كان خروج  ثم 
يــحــدث إخــــاال بــهــذا الــتــنــاســب. وبــفــســاد 
العام ويعود  النظام  فساد  البعض يحصل 
أثر ذلك الفساد على املجتمع. وهكذا يعود 
منهج  عن  وخروجه  وظلمه  اإلنسان  فساد 
أبــنــاء جنسه وعلى  عــلــى  بــالــشــر  الــعــدالــة 

املوجودات من حوله.
في  القوة  على  العدالة  سيادة   -  3

اإلسالم:
القرآن الكرمي يجعل "احلّق" منطلق  إن 
الــســلــوك فـــي احلـــيـــاة االجــتــمــاعــيــة بـــداًل 
الله  الــغــايــة مــرضــاة  "الــقــوة"، ويجعل  مــن 
إلــى  "املــنــفــعــة"، ويــدعــو  بـــداًل مــن  سبحانه 
"الصراع"،  نزعة  من  بــداًل  "التعاون"  قانون 
األمــارة  النفس  رغبات  إلــى جتــاوز  ويدعو 
بالسوء، انطاقا بالروح إلى معالي األمور، 
الكمال واملُثل  باإلنسان نحو  أنه يدفع  كما 
غالبة  املبدأ  قوة  تصبح  وبذلك  اإلنسانية، 

على مبدأ القوة.

العدالة االجتماعية 
أساس التوازن االجتماعي

إعداد:
عبد القادر لبيض
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يوم  توفي  سنة   86 يناهز  عمر  عن 
املوافق  1437هـ  القعدة  ذي   27 األربعاء 
بن  محمد  سيدي  العالمة  2016م  31غشت 
حماد الصقلي العالم الكفيف وأحد أبرز وجوه 
من  وتخرجوا  املغرب  أجنبهم  الذين  العلم 

رحاب جامع القرويني العتيد.
والفقيد من مواليد حومة القطانني بفاس 

سنة 1349هـ / 1930 م. 
فقد بصره وهو ال يزال في سن السابعة من 
عمره، وأمت حفظ القرآن الكرمي في سن احلادية 

عشرة.
ثم ولج الطور االبتدائي مبدرسة ابن غازي 

احلرة.
بسلك  القرويني  بجامع  التحق  بعدها 
تدرس  كانت  التي  العلوم  لطلب  الثانوي 
وعلوم  وبالغة(،  )نحو  اللغة  علوم  باجلامع: 
وعلومه  وحديث  وعلومه  تفسير  من  الوحي: 
وسيرة، وعلم العقيدة واملنطق والفقه وأصوله 
العقلية  العلوم  من  وغيرها  والفرائض، 
مبادئها ومسائلها  الفقيد  أتقن  التي  والنقلية 
وحفظ كثيرا من متونها خاصة منت اجلزرية، 
واألجرومية وألفية ابن مالك و المية األفعال، 
من  وبعضا  احلديث  مصطلح  في  والبيقونية 

منت الشيخ خليل.
وقد درس الفقيد على شيوخ وعلماء أجلة 
القرآن  )حفظ  التدالوي  محمد  سيدي  منهم 
والعالمة  الشامي،  العربي  والعالمة  الكرمي(، 
عبد  بن  محمد  والعالمة  إبراهيم،  بن  محمد 
القادر  عبد  بن  محمد  والعالمة  كنون،  السالم 

الصقلي.
يسابق  بصره  فقد  رغم  الفقيد  كان  وقد 
الفهم  ودقة  املتون  حفظ  في  ويبزهم  أقرانه 
على  حصل  حتى  كذلك  وظل  العقل،  ورجاحة 

العاملية.
بالرباط،  احلسنية  احلديث  بدار  التحق 
حيث تابع دراساته العليا على يد كبار مفكري 
الناصر  ومحمد  الفاسي  عالل  مثل  املغرب 

الكتاني.

مهام ووظائف:
اشتغل  تعالى  الله  رحمه  تخرجه  بعد   �

بالتدريس.
عني  حيث  طويلة  ملدة  اخلطابة  مارس   �
خطيبا مبسجد الديوان بفاس القدمية بظهير 

من امللك املغفور  محمد اخلامس.
احلديث  دار  في  أستاذ  منصب  شغل   �
بفاس،  الشريعة  كلية  وفي  بالرباط،  احلسنية 
احلديث،  به  درس  حيث  القرويني  وبجامع 

والتفسير والفقه باملختصر، وغير ذلك.

أنشطة وإسهامات:
برايل  طريقة  لتعلم  فرنسا  إلى  سافر   �
وإدخاله إلى املغرب، وخاصة إلى مدينة فاس.

أبناء  من  ثلة  مع  عودته  بعد  أسهم   �
تأسيس  في  والغيورين  املكفوفني  من  جيله 
مؤسسة محمد اخلامس إلنقاذ الضرير بفاس، 

واإلشراف عليها 
� له محاضرات في أصول الفقه

� له أشعار ونظم  في السيرة منها: "الدين 
والنبوية وحاجة البشر إليهما".

آل  )سورة  القرآن  من  لسور  تفسير  له   �
سماها  مقدمة  مع  املجادلة(  وسورة  عمران 

"مجاالت التبيني عند خامت املرسلني".
علم  في  السيوطي  ألفية  على  شرح  له   �

احلديث ومصطلحه.
� أسهم في برامج إذاعية وتلفزية عديدة 
منها برنامج "نصوص وهوامش" على أمواج 

على  املفتي  ركن  وبرنامج  فاس،  إذاعة 
شاشة التلفزة.

في  عديدة  مرات  شارك   �
امللك  بحضرة  احلسنية  الدروس 

الله  رحمه  الثاني  احلسن 
تعالى.

جوائز ومكافآت: 
جلهوده  تقديرا 
واعترافا  العلمية 
االجتماعية  بخدماته 
عدة  الفقيد  نال  فقد 
وأوسمة  جوائز 

منها:
� وسام الكفاءة 
أنعم  الذي  الفكرية 
السلطان  به  عليه 
اخلامس  محمد 

رحمه الله تعالى.
وسام   �
درجة  من  العرش 
به  وشحه  فارس 
احلسن  الراحل  امللك 

الثاني
العرش  بوسام   �

من درجة ضابط من قبل 
امللك محمد السادس.

شهادات في حقه: 
محمد  سيدي  العالمة  كان 

بخصال  يتمتع  رجال  حماد  بن 
محط  منه  جعلت  وخلقية  علمية 

من  جيله  أبناء  وكل  وتقدير،  احترام 
فيه  يقدرون  وطلبته  وزمالئه  شيوخه 

للوطن  وحبه  للخير  وحبه  العلمي  اجتهاده 
بأنه  امللكية  الرسالة  حلته  وقد  وتضحياته، 
له  املشهود  الكبار،  القرويني  علماء  "أحد 
باخللق احلميد، وبالغيرة الوطنية الصادقة، 
ومقدساتها،  األمة  بثوابت  الراسخ  وبالتشبث 
فضال عما أبان عنه كفقيه وازن من اجتهادات 
الكرمي،  القرآن  وتفسير  الفقه  أصول  في 
وإفادات هامة من خالل مشاركته في الدروس 
وما  الدينية،  والبرامج  الرمضانية،  احلسنية 
قدمه من مساعدة للمكفوفني لإلملام بالدين 

اإلسالمي احلنيف وشؤونه".
وفي هذا السياق استطلعت جريدة احملجة 
رأي كثير من األساتذة في حق املرحوم ومنهم 
العالمة عبد احلي عمور رئيس املجلس العلمي 
احمللي بفاس الذي عد الفقيد "علما من أعالم 
هذه األمة، وعاملا من كبار علمائها، وخاصة في 
بعض العلوم التي درس فيها كالفقه، والسيرة، 
هذا  نعتبر  فنحن  "ولهذا  مضيفا  والشمائل. 
اليوم الذي فقدنا فيه األستاذ اجلليل، فقدنا 
أن  باعتبار  الهداية،  مصابيح  من  مصباحا 
العلماء هم مصابيح األمة، وهم مرجعها، وهم 

سبيلها في هذه الدنيا في املعاش وفي املعاد"
رئيس  العمراوي  امحمد  الدكتور  أما 

الفقيد  طلبة  وأحد  القرويني  خريجي  جمعية 
"كان من العلماء األفذاذ كان من العلماء  فقال 
اليوم  القرويني  تودع  الراسخني،  الربانيني 
سارية من سواريها، أساسا 
أسسها،  من 
من  قاعدة 

قواعدها، 
شيخنا  إنه 
اجلليل،  العالمة 

الشريف األصيل، اإلمام العالمة الهمام،". 
الرجل  "لقد كان هذا  قائال:  وأضاف   .....
ما  اجلنان  طاهر  اللسان  نظيف  الله  رحمه 
سمعناه  ما  أحدا  يغتاب  أنه  يوما  منه  سمعنا 
في  يتحدث  القرويني  في  وال  بيته  في  يوما 
الناس وال يتكلم فيهم وال ينقص من أقدارهم 
يختم  أن  اختار  الذي  الرجل  وهو  كيف  أبدا، 
وخلقا  وتدريسا  تأليفا   � املصطفى  سيرة 
الوالد  نعم  وكان  املربي  نعم  كان  لقد  وتربية، 

وكان نعم املعلم..." 
أما الدكتور موحى أوالسو )كلية الشريعة 
بفاس( فقد اعتبر الفقيد "العلم العالمة البارز 
املشهود له بالكفاءة العلمية في فنون مختلفة 
استنباطاته  ب"دقة  مشيدا  متعددة"  وعلوم 
وقوة  استحضاره  وقوة  دروسه،  في  وفرائده 
في  وموسوعيته  اطالعه  وبحسن  ذاكرته، 
أنه  مضيفا  درسها"؛  التي  والعلوم  الفنون  كل 
وعرف  الطيبة،  باألخالق  الله  رحمه  "عرف 
واحملبة  واإلخالص  القوي  باإلميان  كذلك 

الراسخة لسيرة املصطفى �".
العالمة  بأن  شهادته  الدكتور  واختتم 
العلوم  ألشتات  اجلامع  "العالم  كان  الصقلي 

باملوسوعية  املعروف  املغربي  النموذج  وفق 
الذي  النموذج  هذا  مختلفة  فنون  في  العامة 
نفقده اليوم منوذج فريد. نقول إنه فريد مبا 
حتمله الكلمة من معنى فكلمة العالم مبعنى 
بينها  فيما  املتكاملة  الشرعية  للعلوم  اجلامع 
بهذا  املعروفني  األعالم  من  عاملا  اليوم  نفقد 

النهج العلمي الفريد"
إمام  املرضي  املجيد  عبد  األستاذ  أما 
مسجد القرويني العامر وأحد طلبة الفقيد فقال 
العظام  األعالم  من  علما  كان  "أنه  حقه:  في 
الذين كرسوا حياتهم كلها من أجل نشر العلم 
والثقافة اإلسالمية" ونبه إلى متيزه العلمي 
محاضرا،  املغربية  اجلامعات  "عرفته  حيث 
في  متميزا  عاملا،  اجلامعات  عرفته  وداعيا. 
متميزا  العلمية،  وحتقيقاته  تدقيقاته 
تواضعه.  في  أيضا  متميزا  أخالقه،  في 
فقد كان الفقيد رحمه الله تعالى يجمع 
بني العلم واألخالق والتواضع" كما أشاد 
كتاب  تفسير  تناول  في  املنهجي  بتميزه 
"التدقيق  على  قائم  منهج  تعالى  الله 
ودقة  وحتقيقها  املفسرين  أقوال  في 

املقارنات وحسن االستنتاج".
الفقيد  أنه  الذكر  يجدر  األخير  وفي 
دفن في مقبرة القباب بباب الفتوح بعد 
أن صلي عليه في مسجد جامع القرويني 
من  غفير  مهيبة حضرها جم  في جنازة 
األساتذة  من  ومحبيه  وأصدقائه  أهله 
والطلبة وعموم الناس. فرحم الله الفقيد 

رحمة واسعة.

=================

العالمة دمحم بن حماد الصقلي
ينتقل إلى دار البقاء بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء

15 ذو احلجة 1437هـ- 17 شتنبر 2016ممتابعات

تتوجه  األليمة  المناسبة  بهذه 
احلارة  بتعازيها  احملجة  جريدة 
ومواساتها الصادقة ألسرة العالمة 
الصقلي  حماد  بن  دمحم  سيدي 
نعيمة  األستاذة  زوجته  خاصة 
بنيس وأبناءَه وعىل رأسهم األستاذ 
أبنائه وحمبيه  الصقلي وسائر  خالد 
وأسرة  والطلبة  األساتذة  من 
راجني  المكفوفني.  وأسرة  العلماء 
واسع  الفقيد  يتغمد  أن  تعالى  اهلل 
وغفرانه،  بعفوه  ويعامله  مغفرته 
ويسكنه فسحي جنانه، ويفرغ عىل 
وخيلفنا يف  والسلوان،  الصبر  أهله 
إال  نملك  وال  خيرا،  المصيبة  هذه 
ما  وهلل  أعطى  ما  هلل  نقول:  أن 

أخذ. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية 
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على مثله فليبك من كان باكـــــَيا
يقولون لي قد مات عالـمـــنا الـــذي
 وكّذبُت نفسي واّتهمُت َمسـاِمـــِعــي
 رحيُلك عّنا يا محـمــُد مــــــــــأتـــٌم

 أَرى فاَس من حولي عويـال ومأتـما
 قَضى رائُد التفســيِر والفـقـــِه نحــَبه
عجبُت ملــوت ويحـها ظفرت بـه
 فمن لكراسي العلم بعدك يعـتلــي
 وما مات من أعطى وأجزل في العطا
 أأرثيه بالشعر الذي كان ُقـطـــــَبـه
 وأّنى لــشعـري أن يُصـوَغ ِرثـاَءه
ومـوُت ااَلعـــالِم الّنابهـني خسارٌة
 بااَلمس ُرِزْئـنا باحلــــسيني وبعده
َأَأْعــالُمـنا َتهــوي وتـأفــُل  أنـجـٌم
طوتـــــُهـم يٌد تخـتاُر كّل نـفـيسـة
على ُدّرِة الغـرب املراثـي وأدمـٌع
فقدِت ُشُموَس العلِم والفكِر قد مضى
ولكـّنه املوُت الذي يقطف الوَرى
 وكم لـفقـيد العـلم من ُنُصٍب َسَمت
على روحه الزاكي  من الله رحمٌة
ألســرته واملسلـــمـني جـميِعهـم

15 ذو احلجة 1437هـ- 17 شتنبر 2016م

املرثية الباكية 

الّشاعر: محمد بن إدريس بلبصير

شعر : ويعبوب علي بن محمد من علماء القرويني 
ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة   

تعزيات 

تلقينا ببالغ األسى واحلزن، خبر وفاة والدة األستاذ عبد اجمليد 
طريبق، حيث انتقلت إلى دار اخللد بتارخي 2016/08/27.

وأس��رة  احملجة  جريدة  تتقدم  اجللل،  المصاب  ه��ذا  وبمناسبة 
وعائلته  طريبق  اجمليد  عبد  لألستاذ  التعازي  بأحر  حتريرها 

وجميع معارفه وحمبيه.
ذويها  وألهم  مثواها...  وأحسن  لها  وغفر  الفقيدة  اهلل  رحم 

وحمبيها الصبر والسلوان... وإنا هلل وإنا إليه راجعون..

ع��ن ع��م��ر ي��ف��وق ال��ث��م��ان��ن سنة 
الصديق  ال��ب��ق��اء  دار  إل���ى  ان��ت��ق��ل 
األك��ب��ر  األخ  وه����و  ك���ن���وان، 
ل���ألس���ت���اذ ال����دك����ت����ور احل��س��ن 
كنوان، وذلك يوم 2016/08/25. 
تتقدم  األليمة  المناسبة  وب��ه��ذه 
أسرة جريدة احملجة بأحر التعازي 
وأصدقها إلى أسرة الفقيد أبنائه 

أستاذنا  وإل��ى  وإخوته  وأص��ه��اره 
وإلى  كنوان،  احلسن  الدكتور 

كل أصدقائه وحمبيه.
فسجي  وأسكنه  الفقيد  اهلل  رحم 
ومعارفه  أس��رت��ه  وأل��ه��م  ج��ن��ات��ه.. 
ال���ص���ب���ر وال����س����ل����وان، ف��ل��ل��ه م��ا 
أعطى ول��ه ما أح��ذ وإن��ا هلل وإنا 

إليه راجعون.

املجيد  عبد  األستاذ  وال��دة 
طريبق في ذمة الله تعالى:

ال��دك��ت��ور احلسن  أخ األس��ت��اذ 
كنوان يف ذمة اهلل تعالى:

َعّزي الَغَزالَة ها قْد أصبحْت َثْكلى
حى جناَح ِفّضتــه نوٌر أعاَر الضُّ
لله َدرُّ احليا حتيا بـــه ُجُرز
كشأن أستاذنا درًسـا وموِعظةً
تراه في كّل مجلس له ُســـُرر
وللقوافي قواٍف من خرائده
الّنثُر والّشعُر توأما سجّيته 
يا الئمي ال تقل أسرفَت في ِصفٍة
رعى شبيبتنا درسا وُمحتضًنا
أرثيه أبكيه لكن أيُّ دامعــٍة
طوبى ملن كانت احلسنى عباَدته 
حّتى أتت ُأْكَلها بالعزم مزرعٌة
باسم الّصقلي علْونا كّل شاهقٍة 
فبّدَل اليأَس آماال نتيه بها
وهكذا األسُد امِلقداُم عّلمنا
يغيُب بدُر الّتمام بعد ُمكتمٍل

فحبُلنا لك يا أستاَذنا ِصلٌة 
إذا سكنَت ضريًحا ُترُبه شرف
ِذكُر األحّبة بعد موتهم شَفٌق

يا رحمَة الله فيضي فوَق مقبرٍة 
هذا الّرثاُء أقّل ما جتود به
وإّنه لعزاُء الّنفس إذ ُكِلَمْت
َل ُيحيي زهرًة َذُبَلْت ما أروَع الطَّ
يا راحاًل جلنان اخللد تسكنهاّ

عزاء شمس
وفقُدك ُينسينا اخلطـوَب الّدواهــَيا
خّلف دنيـــــانا عزيزا وغالـــــيا
وحاولُت أن َأنسى املُصاَب ورائيا
وفاجعٌة كبرى تُهـــــــــدُّ الّرواسـيا
وأعالَم ُحــــــزن ُمطرقات بواكيا
ولم ُيخِطِه املوُت الذي كان قاسـيا
ـِـــيا وتختار من بني الـاّللي الَغــَوال
ذراها وُيْحــِي  مجـَدها املَُتهــاويـا
وخـّلــــــــد علـمـا بعـد مـوته باقــيا
ِني له فـــيه الفحــوُل الّنواصيا  وحَتْ
وقد أخرس احلزُن الّرهـيُب لسانـيا
واسيا وفـاجعٌة ُعظمى تُهـزُّ الـــــــرَّ
ُيوّد عـــنا التــــــاويـُل بعـدك ثانــيا
وَنـْعـَرى مبن كاُنوا املناَر املثـالـــيا
ـَتـِني إال كــريـما وغــالــيـــا وال جَتْ
َسـَواكـــُبـنا ُحــزنا تــُجـوُد َهـَواِمـيا
زماُن الكراسي نـاضراٍت زَواهـــيــا
وال يبـقى غـيُر اللـه حيا وباقــــــــيا
وكـــــــــانت عطـاءاٍت لـُه وأيـَـاديــا
ومغفرٌة َتهـمي عليه عــواديـــــــــــــا
كـبيـُر ُمـواسـاتي وحـسـُن َعـَزائـــيا
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أْكِرْم بِه ولًدا أعِظْم ِبِه بْعــــــــال
فكان ِعقًدا أحاَط الّطوَد  والّسهال
أّما سحاُب الهدى فيقتُل اجلهــال
ومنبُر العلم خاضٌع له ُذالّ
عرُش البالغة في محرابه صـــّلى
فَنْظُمه استعبد الوجداَن والعقال
ال تستطيع ُبعْيَد قوله قوال

إّني َلِسْفٌر يضّم الوصَف والفعال 
من جاوز احِلنَث أو من لم يزل طفال 
تـوفي بحــّق الذي بنى إذا وّلى
فسّخر العلم واألمواَل واألهال
صار الّضريُر بها ال يرهُب الَفالّ
وباسمه كم رجمنا مارًدا حاّل
على الّزمان شموًعا تطرد الّليال
عند الّشدائد أن نسترخص البذال
وال تغيب يٌد قد أبرمْت حبال
ال يقطع املوُت من وثوقها وصال 
ال يقطع املوُت من وثوقها وصال 
يروي عن األمس ما أسدى وما أبلى
َتُضّم أحبابنا والعلَم والفضال
أضالع من يحفُظ الفروَض والّنفال
بساعٍد قد أجاَد الّزرَع والّنسال
أّما الّصَقّلي فكان الّزهر والّطال
طاَب املُقام وِنلَت الّنعمة اجُلاّل
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إن سؤال القيم، هو سؤال األسئلة، ومسألة 
في  ُط��رح��ت  ال��ت��ي  القضايا،  وقضية  امل��س��ائ��ل، 
السؤال  هذا  وُأعيد  املعاصرة،  الدراسات  حْلبة 
للتحوالت  نظرا  وال��ت��داول؛  البحث  حظيرة  إلى 
حيث  امل��غ��رب��ي،  املجتمع  عرفها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رى 
واه��ت��زت  املجتمعية،  القيم  ص��خ��رة  تزحزحت 

معها قيم املدرسة ...
ال��رؤي��ة  ف���ي  وال��ق��ي��م  األخ�����اق  ح���ظ  • م���ا 

اإلستراتيجية إلصاح التعليم/-2015 2030؟
على  والتربية  االجتماعية  التنشئة  ُتشكل 
ال��ق��ي��م ف��ي ُب��ع��دي��ه��ا ال��وط��ن��ي وال��ك��ون��ي وظيفة 
ال��ت��ي تبنتها  م���ن وظ���ائ���ف امل���درس���ة اخل��م��س 
البعد  أن  كما  التعليم.  الرؤية اجلديدة إلصالح 
من  ع��ش��رة  ال��ث��ام��ن��ة  ال��راف��ع��ة  القيمي ومبثابة 
رافعات إصالح املدرسة املغربية، ترسيخ مدرسة 
جديدة تنبني على اإلنصاف واجلودة واالرتقاء؛ 
فأصبح ترسيخ مجتمع املواطنة والدميقراطية 
شمولية  رؤية  ضمن  أساسيا  خيارا  واملساواة 
متعددة  مستويات  ف��ي  القيمي  البعد  ت��ص��ّرف 

ُنملها فيما يلي:
• مستوى النهج التربوي:

ارتأت التوجهات اجلديدة إلصالح املنظومة 
واحلقوقية  القيمية  املمعاجلة  إدم��اج  التربوية 
ف���ي ص��ل��ب امل���ن���اه���ج وال���ب���رام���ج وال���وس���ائ���ط 
التعليمية مع العمل على التجسيد الفعلي ثقافة 
الثقافي  الثراء  االعتبار  بعني  وتأخذ  وسلوكا، 
وامل��ك��ون القيمي في رب��وع ال��وط��ن، كل ذل��ك من 
والتدقيق  اإلسالمية  العربية  الُهوية  أجل حفظ 
في قيم احلوار واالنفتاح، وقيم البيئة الكونية 

اإلنسانية.
التربوية  ال��ف��ض��اءات  مستوى  على   •

واآلليات املؤسساتية:
والتكوين،  للتربية  األعلى  املجلس  يوصي 
بتوفير   – اإلط���ار  ه��ذا  ف��ي   – العلمي  والبحث 
وتنمية  جتسيد  إل��ى  تسعى  مدرسية  فضاءات 
امل���م���ارس���ات ال���دمي���ق���راط���ي���ة وامل���دن���ي���ة داخ���ل 
من  املتعلمني  ومت��ك��ني  التعليمية،  امل��ؤس��س��ات 

املشاركة الفعلية في تدبير احلياة املدرسية.
• على مستوى الفاعلني التربويني:

تكوينات  إدماج  اإلطار، على  ز، في هذا  ُيركَّ
تدبير  م��ج��ال  ف��ي  ال��ت��رب��وي��ني  للفاعلني  ج��دي��دة 
وتعزيز  اإلنسان  املواطنة وحقوق  على  التربية 
احلس املدني، ثم مراعاة مقتضيات الدميقراطية 
واالستحقاق والتمييز اإليجابي ومبدأ املناصفة، 
في إسناد املسؤوليات املختلفة داخل املنظومة 

التربوية.
امل����درس����ة  ع����اق����ة  م���س���ت���وى  ع���ل���ى   •

باحمليط:
ت��س��ع��ى ال���رؤي���ة ال��ب��ع��ي��دة امل�����دى إل����ى مد 
اجل��س��ور ف��ي احمل��ي��ط اخل��ارج��ي ال���ذي يتشكل 
ال��ت��ي م��ن شأنها  ال��ف��ض��اءات  م��ن  م��ن مجموعة 
من  اجل��دي��دة  امل��درس��ة  ف��ي حتصني  تساهم  أن 
ال��س��ل��وك��ات ال��الم��دن��ي��ة، وغ���رس قيم امل��واط��ن��ة، 
وتشجيع التواصل و"خلق" شراكات مع مختلف 
واحلقوقية  امل��دن��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ات  امل��ؤس��س��ات 

واإلعالمية؛ لالستفادة من خبراتها.
كل  قد مست  القيمية  الرؤية  كانت هذه  إذا 
اجلوانب واألبعاد التي تشكل سبال للتحكم في 
والتنزيل  التفعيل،  فسؤال  القيمية؛  املنظومة 
في  خصوصا –  لهذه الرؤية محتاج بإحلاح – 
ومنعطفا  عميقا،  حت��وال  بنياُته  َعرفت  مجتمع 
جديدا، اجتماعيا، ونفسيا، واقتصاديا، وعلميا، 
امل��درس��ة اجل��دي��دة تستجيب  ف��ه��ل   .. وث��ق��اف��ي��ا 
ل���ش���روط ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه ال���رؤي���ة ف���ي ج��وان��ب��ه��ا 
يردد  ُنخبوي  أم ستبقى مجرد خطاب  القيمية؛ 

في املؤمترات واللقاءات التربوية؟ !     
إل��ى  • امل��درس��ة اجل���دي���دة، واحل��اج��ة 

املدرس القدوة:
ك��ث��ي��را م���ا ن��ت��ح��دث ع���ن ال��ق��ي��م ف���ي الكتب 
من  واحل��ض��ور  الغياب  منطلق  م��ن  امل��درس��ي��ة، 
خ���الل ال��ن��ص��وص احل��ام��ل��ة ل��ق��ي��م��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة 
حقيقة  في  لكن  الكونية؛  اإلسالمية  اإلنسانية 

على  االق���ت���ص���ار  إن  األم�����ر، 
الكتب املدرسية في ترسيخ 
هذه القيم يبقى أمرا أحاذي 
القيمي  البعد  إل��ى  النظرة 
ف��ي امل��درس��ة امل��غ��رب��ي��ة، بل 
قيمية  رؤي����ة  إل���ى  ن��ح��ت��اج 
ت���ن���ح���و م���ن���ح���ى ال���ش���م���ول 
اجل��وان��ب  مختلف  ومت���س 
املبثوثة  القيم  إن  املدرسية. 
هي  املدرسية،  الكتب  داخل 
ق��ي��م س��اك��ن��ة ج���ام���دة، وإن 
ال�����ذي يبعث  ه���و  امل������درس 
ف��ي��ه��ا احل����ي����اة، ح���ي���ث إن 
قيمه  يأخذ  املراهق  املتعلم 
م��ن م��درس��ه وي��ت��خ��ذه ق��دوة 
ف��ي األخ����الق وال��ق��ي��م؛ فهل 
تتمتع  اجل��دي��دة  مدرستنا 
ب��ه��ذه ال��ق��دوات ال��ت��ي تؤثر 
بقيمها وأخالقها اإلسالمية 
النبيلة في عقول وأحاسيس 

متعلمي املدرسة اجلديدة؟ 
ن����ع����م؛ ل���ق���د أص��ب��ح��ت 
بحاجة   – اليوم   – املدرسة 
إل�����ى ال���ت���رب���ي���ة ب���ال���ق���دوة، 
امل��ت��م��اس��ك  امل��ج��ت��م��ع  وأن 
منظومته  ب��ت��م��اس��ك  ره���ني 
وعلميا،  أخالقيا،  التربوية 
ورقي  ونفسيا،  واجتماعيا، 
امل��ج��ت��م��ع ب��رق��ي م��درس��ت��ه، 
التي  وتزايد نخبه وقدواته 
وحتصنه  اإلن���س���ان  ت��ب��ن��ي 
الغريبة  األفكار  طوفان  من 

ومذهبنا،  عقيدتنا،  منطق  عن  البعيدة  والقيم 
وإسالمنا، وإنسانيتنا.

إن املدرسة اجلديدة بحاجة إلى قيم تظهر 
يعيشون  املتعلمني  ألن  والسلوك؛  املمارسة  في 
كبيرا  فارقا  ال��الت��وازن، حيث يجدون  من  حالة 
بني ما يتلقونه في املدرسة، وبني ما يتلقونه في 
محيطهم املجتمعي؛ ألننا أصبحنا نرى "تشجيع 
الكالم  أجل  من  الكالم  ول��وك  الفارغة،  البرامج 
واملسموعة  املكتوبة  اإلع���الم  وس��ائ��ل  ف��ي  فقط 
على  واألب��ن��اء  اآلب���اء،  يتعود  حتى  والبصرية 
هدم ستار احلياء بينهم، ألنه إذا ضاع احلياء 
ضاعت األخالق، وبضياع األخالق تنحط األمم، 
وتذبل  شخصيتها،  وتتفسخ  الشعوب،  وتنحل 
زهرتها، ويفوت شبابها، وتضعف قدرتها على 

إحياء الرجل الفاضل واملرأة الفاضلة" )1( .
بدون  أخالقه  يتبنى  أن  للمتعلم  ميكن  هل 
قدوة ليتأسى بها، ويحذو حذوها؟ وكيف يحدد 
"شاييم  يقول  األخ��الق��ي؟؛  األعلى  مثله  املتعلم 
لنفسه  ينشئ  أن  للمرء  ميكن  "أحيانا  بيرملان": 
لشخصية  ال���دور  ه��ذا  يسند  أو  خيالية  ق���دوة 
نعرف  أن  املهم  م��ن  شخص  فلمعرفة  روائ��ي��ة. 
تربية شخص تعني، في جانب  أن  كما  قدوته؛ 
أن يشبه  ف��ي  ل��دي��ه  ال��رغ��ب��ة  م��ن��ه��ا، خ��ل��ق  كبير 

قدوته." )2(.
ومييز "شاييم بيرملان" بني نوعني من القدوة 
"التربية بالقدوة باعتبارها مثال أعلى وبالقدوة 
تراتبيات  في  يأتلفان  منفرة،  املضادة بوصفها 
كائنات يساهم طرفها األسمى واألدنى معا في 

حتديد املعايير األخالقية")2(.
التربية  إل��ى  بحاجة  اجل��دي��دة  امل��درس��ة  إن 
التربية  ب��االخ��ت��ي��ار، وع��ل��ى االخ��ت��ي��ار، ول��ي��س 
باإلكراه؛ ألن من شأن املتعلمني الذين يحسنون 
محيطهم،  على  منفتحني  يكونوا  أن  االختيار 

مقدرين لقيمهم التي تتناسب مع الدين واحلياة؛ 
متعثرين  ُأن��اس��ا  فتنتج  ب��اإلك��راه  التربية  أم��ا 
خاملني، يحترمون قيمهم في العلن، وينسلخون 

عنها في السر، ويتبرؤون منها أمام اآلخر.
ثقافة  إل���ى  ب��ح��اج��ة  –اليوم–  امل��درس��ة  إن 
مدرستنا  ألن  اجل��دي��دة؛  القيم  على  االن��ف��ت��اح 

األنا  قيم  بني  صراعا  أبينا-  أم  -شئنا  تواجه 
وسياسة  االن��ف��ت��اح  سياسة  ب��ني  اآلخ���ر،  قيم  و 
االنغالق. إن ثقافة الوعظ واإلرشاد في املؤسسة 
ثقافة  أم����ام  ن��ف��ع��ا  جت���دي  ت��ع��د  ل��م  التعليمية 
الهواتف  وثقافة  املعلوميات،  وثقافة  الصورة، 
الذكية. إن أقوى األمم التي حافظت على قيمها، 

هي األمم التي فتحت أبواب التجديد.
أخالقي،  ره��ان  اجلديدة  املدرسة  ره��ان  إن 
ول����ن ت��ن��ه��ض ه����ذه امل���درس���ة ن��ه��ض��ة ش��ج��اع��ة 

متبصرة إال بالقيم واألخالق السامية.
إل���ى ثقافة  ب��ح��اج��ة  امل��درس��ة اجل��دي��دة  إن 
يعرفها  التي  املختلفة  التحوالت  أمام  الصمود 
املجتمع، ولن يتحقق هذا الصمود؛ إال بالتشبث 
بالقيم التي حتصن اإلنسان، وحتفظ كيانه من 
قيمه  ببقاء  اإلن��س��ان  وب��ق��اء  واالن��ه��ي��ار،  التلف 
الروحية، والفنية واجلمالية. فاملدرسة اجلديدة 
"ف��ي حاجة إل��ى العقل االب��ت��ك��اري امل��ب��دع ال��ذي 
يبادر القتراح، وهذا ال ميكنه أن يحدث إذا بقيت 
املدرسة خارج التربية اجلمالية، التي هي جتعل 
اإلنسان، مؤهال البتكار الوجود نفسه، وإلعادة 
صياغته، ليس وفق صورة الله، كما يؤكد على 
ال��دي��ن��ي، ب��ل على ص���ورة اإلن��س��ان،  ذل��ك الفكر 
يستغرقه  الذي  الزمن  كان  مهما  إقامته  ومكان 

هذا السكن، أو هذه اإلقامة" )4(.
إن املدرس اليوم لم يعد هو املدرس القدوة 
أم���س، ف��م��درس ال��ي��وم ت��واج��ه��ه م��ه��ام ج��دي��دة، 
فلم  املجتمع،  عرفها  التي  التحوالت  فرضتها 
مكان  ويقرر  اجلاهز،  الشرح  تقدمي  دوره  يعد 
متعلميه، ويأمرهم مبا يجب فعله، ويدقق معهم 
خارجي  سلطوي  بشكل  منجزاتهم  نتائج  في 
من موقع املالك لسلطة املعرفة الكلية؛ ولم تعد 
يقدمها  التي  قيمة احملتويات  في  املدرس  قيمة 
بنوع  قيمته  تتحدد  وإمن���ا  فحسب؛  ملتعلميه 

متعلميه،  مع  يبنيها  التي  اإلنسانية  العالقة 
وب��ق��ي��م��ه ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا، وي��س��ت��ح��ض��ره��ا في 

ممارسته املهنية داخل الفصل الدراسي.
هي  اجلديد  امل��درس  تنتظر  التي  املهام  إن 
والبحث،  االكتشاف  على  والتشجيع  التنشيط، 
وإنتاج متعلم يستفيد من أخطائه؛ إن املدرسة 
إنه  م��درس جديد؛  إل��ى  اجل��دي��دة بحاجة 
ال��ب��اح��ث املثقف  امل����درس  -ب��اخ��ت��ص��ار- 
امل��ش��ارك ف��ي ب��ن��اء اإلن��س��ان ع��ل��ى القيم 
اإلنسانية. ف������������� "هل املدرس اليوم يعي 
التحوالت التي طرأت على منظومة القيم 
منظومة  وخاصة  منها،  الكونية  وتبني 
هذه  حقا  استوعب  هل  اإلنسان؟  حقوق 
احلقة،  املواطنة  ثقافة  اجلديدة؛  الثقافة 
ومت��ث��ل روح���ه���ا، وس��ع��ى إل���ى ب��ث��ه��ا في 
احلديث  املواطن  خلق  أج��ل  من  تالمذته 
وواجباته،  بحقوقه  والعارف  واملعاصر 
التي  الكونية،  املواطنة  إل��ى  متطلع  ب��ل 
يسود فيها التسامح واالعتراف والقبول 

باآلخر والغير.")5(.
ف��ف��ي ظ���ل ال���ت���ح���والت االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ت��ي عرفها  واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
على  التحوالت  ه��ذه  كل  أث��رت  املجتمع، 
قيم املدرسة وأصبح الكل ينادي مبدرسة 
القيم، وسؤال القيم أصبح يزعج مختلف 
الطرق  أنع  إليجاد  التربويني  الفاعلني 
إلى  وعودتها  القيم،  ترسيخ  إلى  املؤدية 
رح����اب امل���درس���ة، ح��ت��ى ت��ن��ه��ض نهضة 
إال جملة  املدرسة  وليست  كلية،  أخالقية 
أخ���الق "وال���واق���ع أن األخ����الق ه��ي عني 
قدر  على  قدرها  يكون  بحيث  اإلنسانية، 
الثقافة  وال  احلي  التراث  وليس  تَخلُّقه، 
إال  السليمة  احل��ض��ارة  وال  الصحيحة 
في حكم  اتصل  ما  كل  بل  أخ��الق،  جملة 
األخالق؛ فالعقل ُخُلق ما قام على احلق، 
والعلم ُخلق ما طلب النفع، والعمل خلق 
ما  ُخلق  الصالح، واحلياة  إلى  ما سعى 
أفادت حفظ النفس، فإذن حقيقة األخالق 
هي أنها كيفيات وجود اإلنسان مبا هو إنسان، 
وال يكون املسلم مسلما حقا حتى يكون أحرص 

من غيره على كمال اإلنسانية فيه")6(.
بقي أن نقول أخيرا؛ هل مدرستنا اجلديدة 
مدرسة معارف سامية، وأخالق عالية، ومناهج 
والنقد  التفكير  م��درس��ة  أه���ي  راق��ي��ة؟  ق��ومي��ة 
واالب��ت��ك��ار؟ أم ه��ي م��درس��ة اس��ت��ه��الك األف��ك��ار 
البالية؟ أهي مدرسة بناء اإلنسان على أساس 
األخ�����الق ال��ف��اض��ل��ة، وال��ق��ي��م ال��س��م��ح��ة ال��ث��رة 
اللغوية،  املهارات  تنمية  مدرسة  أهي  النادرة؟، 
والتواصلية، والثقافية، واالستراتيجية، أم هي 

بعيدة عن كل ذلك..؟! 
---------------
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ذ. محمد حماني

ملف العدد
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د. عبد الواحد الوزاني

العدد 463 15 ذو احلجة 1437هـ- 17 شتنبر 2016م

مستجدات مقررات التربية 
اإلسالمية باملغرب

مقارنة بني التوجهات 
واالختيارات والتنزيل 

العملي للمقررات الدراسية ذ.حممد البويسفي
يعرف الدخول املدرسي هذه السنة تغييرات ومستجدات مست 
مادة التربية اإلسالمية برامج ومقررات ومناهج، بعد اإلصالحات 
التي طالب بها امللك في خطابه مبدينة العيون املنعقد في شهر 
فبراير من هذه السنة. فما هي هذه املستجدات وهذه املتغيرات 

التربوية اخلاصة مبادة التربية اإلسالمية في املغرب؟
التعليم  بسلكي  اخلاص  اإلسالمية  التربية  مناهج  عرفت 
الثانوي اإلعدادي والتأهيلي العمومي واخلصوصي، حدثا بارزا 
نهاية السنة الدراسية املاضية، بإصدار منهاج التربية اإلسالمية، 
هو  مبا  وارتباطها  بقيمها ومبادئها  متميزة  مادة  يخص  لكونه 

ديني وروحي في اإلنسان، وهذا ما جعلها مثيرة للجدل في 
سياق إقليمي ودولي، يعرف حتوالت كبيرة في املعارف 

املجتمعية  الظواهر  من  مجموعة  وطغيان  والقيم، 
والفكرية  العقدية  باالنحرافات  املرتبطة  اخلطيرة 
والسلوكية، وأبرز هذه الظواهر وأكثرها حضورا 
الدينية  النصوص  يوظف  الذي  اإلرهاب  ظاهرة 
املغرضني  بعض  جعل  ما  وهذا  أفعاله،  لتبرير 

يوجهون اتهامات باطلة إلى التربية اإلسالمية.
املجلس  في  امللكي  اخلطاب  جاء  وهكذا 
مبدينة   2016 فبراير   6 يوم  املنعقد  الوزاري 
إلى  دعا  االتهامات؛ حيث  على هذه  ردا  العيون 
هذه  مكانة  وتقوية  اإلسالمية  التربية  مراجعة 

املادة في البرامج الدراسية لتدعيم بعدها القيمي 
الديني مبا فيه  الشأن  والروحي، في سياق تدبير 

التربوي  واخلطاب  عامة  الديني  اخلطاب  ترشيد 
اإلسالمية  القيم  على  التربية  في  التركيز  مع  خاصة، 

املوحدة  الوطنية  الهوية  مقومات  على  القائمة  السمحة، 
املؤسسة على العقيدة السنية واملذهب املالكي والتصوف السني، 
وتعزيز قيم الوسطية واالعتدال، والتسامح والتعايش، والتفاعل 
اإليجابي واالنفتاح على مجتمع املعرفة وعلى مستجدات العصر.
ملراجعة  مشروعا  اجلديد  اإلسالمية  التربية  منهاج  ويعد 
وحتيني الهندسة املنهاجية للتربية اإلسالمية اخلاصة مبؤسسات 
من  تتضمنه  مبا  واخلصوصية،  العمومية  والتكوين  التربية 
مكونات على مستوى األهداف والتوجيهات والبرامج واملضامني 

التعليمية وصيغ التدبير التنظيمية والتربوية، كما جاء في 
تقدمي املنهاج نفسه.

ويتميز املنهاج اجلديد عن القدمي بكون املنهاج 
في  والثانوي  اإلعدادي  السلكني  جمع  اجلديد 

منظم  بناء  في  معا،  لهما  ناظم  واحد  منهاج 
ومحكم، مع إعطاء تعريف موحد ملادة التربية 
والغايات  املنطلقات  وحتديد  اإلسالمية، 
منها، وبيان املقاصد الرامية إلى حتقيقها 
القائم  الوجودي:  املقصد  في  واملتمثلة 
على اإلميان بوجود الله تعالى، واملقصد 
من  البشرية  وحدة  على  القائم  الكوني 
واملقصد   ، واملصير..  املنطلق  حيث 
احلقوقي أي حقوق اإلنسان، املرتكز على 
والقسط  احلرية  هي:  كبرى  حقوق  أربعة 
اجلودي  واملقصد  والكرامة،  واملساواة 

والتعاون  واإلحسان  اخلير  يعني  مبا 
في  تلتقي  املقاصد  وهذه  اإلصالح،  على 

لله  اإلنسان  عبودية  حتقيق  هو  كبير  مقصد 
تعالى، وحتريره من عبادة أي شيء آخر غيره 

كبرى  قيم  خمس  حتديد  ومت  وتعالى.  سبحانه 
واحملبة،  التوحيد،  وهي:  أال  اجلديد  للمنهاج  حاكمة 

واإلحسان، واحلرية، واالستقامة. 
بها  واملقصود  التزكية:  مداخل:  اعتماد  مت  فقد  املداخل  أما 
وعمودها  ومحبته،  وتعظيمه  تعالى  الله  بتوحيد  النفس  تطهير 
هو القرآن الكرمي. أما االقتداء: فيكون مبعرفة النبي � وسيرته 
العطرة وسيرة صحابته الكرام، أما االستجابة فمن خالل االمتثال 
القسط  الفقهية،أما  األحكام  معرفة  من خالل  وذلك  والنهي  لألمر 
هو صوفي  ما  على  فترتكز  احلكمة  أما  احلقوق.  فيكون مبعرفة 

سلوكي.
أعاد  أنه  اجلديد  اإلسالمية  التربية  منهاج  مييز  ما  وأهم 
القرآن الكرمي إلى البرامج واملقررات الدراسية، بعدما كان مغيبا، 

خاصة في السلك التأهيلي، حيث متت برمجة سورة الكهف في 
وسورة  باكالوريا،  األولى  في  يوسف  وسورة  املشترك،  اجلذع 
أنه  املنهاج اجلديد  بكالوريا. وهذا من حسنات  الثانية  في  يس 
أعاد االعتبار للقرآن الكرمي، الذي هو أصل األصول في اإلسالم، 
وأساس اإلصالح والتربية واالستقامة والتزكية... وحاجة األمة 
املنهاج اجلديد  ما تكون. كما متيز هذا  القرآن أحوج  إلى  اليوم 
بإعادة السيرة النبوية إلى دروس التربية اإلسالمية، بيانا للمثل 
األعلى واألسوة احلسنة نبينا األكرم محمد �، ومن أجل االقتداء 
بسيرته العطرة. ومن أجل نفس الهدف مت إدراج مناذج من حياة 

الصحابة الكرام.
كما مت حتديد ساعتني ملادة التربية اإلسالمية في جميع 
املستويات واملسالك، عكس ما كان عليه األمر في السابق 
مستوى  في  واحدة  ساعة  على  االقتصار  كان  حيث 
املنهاج  على  يالحظ  وما  علمية.  باكالوريا  الثانية 
بالتشريع  املتعلقة  للدروس  تقليصه  اجلديد 
واألحكام مبا فيها مادة الفرائض أيقونة التربية 
دروس  حلساب  القدمي.  املنهاج  في  اإلسالمية 

العقيدة واإلميان والتزكية.
لهذه  املدرسي  الدخول  سيعرف  وبالتالي 
السنة تغييرات كبيرة على مستوى مادة التربية 
فصارت  كليا،  منهاجها  تغير  حيث  اإلسالمية 
التربية اإلسالمية على اختالف مسمياتها  كتب 
التربوية  والتوجيهات  ملغاة،  ومستوياتها 
للمراقبة  املؤطرة  املذكرات  املرجعي،  واإلطار 
اإلعدادي..  بالسلك  األستاذ اخلاص  دليل  املستمرة، 
كل ذلك أصبح في حكم املاضي. وباتت أنظار مدرسي 
هذه املادة واملتعلمني على حد سواء متطلعة ومترقبة ملا 
انتظار صدور  في  دروس ومحاور،  من  الكتب اجلديدة  ستحمله 
اإلطار املرجعي احملدد للتفاصيل: الكفايات واملضامني واملعارف 
واملهارات والقيم املستهدفة للتقومي عند نهاية املوسم الدراسي. 
والسنة  باكالوريا،  األولى  للسنة  اإلشهادية  االمتحانات  خاصة 

الثالثة من السلك اإلعدادي.
جدادات  إعداد  اإلسالمية  التربية  مدرسي  من  مطلوبا  وبات 
واجماال   .. وملخصات  وخطاطات  جديدة،  وفروض  جديدة، 
مطلوب منهم جتديد العدة الديداكتيكية، كما صار مطلوبا 
املصوغات  جتديد  ومؤطريها  املادة  مفتشي  من 
والدورات  واحملاضرات  والدروس  الديداكتيكية، 
التربية  وزارة  بها  ستطالبهم  التي  التكوينية 

الوطنية.
كما ستنشط دور النشر من جديد سواء 
الكتب  إلغاء  بعد  اجلديدة  الكتب  طبع  في 
للتالميذ سواء  املساعدة  والكتب  القدمية، 
ملخصات  كتب  أو  وحلول  متارين  كتب 
يتعلق  ما  خاصة  اجلديدة،  الدروس 
أيضا  وستنشط  اإلشهادية.  باملستويات 
بنقد  ومتابعيها  املادة  مدرسي  أقالم 
محتويات الكتب اجلديدة ورصد أخطائها 
وكشفها، خاصة إذا علمنا أن هذه الكتب 
أجنزت بشكل مستعجل وفي زمن قياسي.

وإصالحها  املناهج  كانت  ومهما 
التربوية  املنظومة  إجناح  فإن  وجتديدها، 
في  وانخراطه  املدرس،  تفاعل  مبدى  رهني 
وظيفته  أداء  في  وتفانيه  اإلصالح،  عملية 
بصدق وإخالص. خاصة وأن مدرس مادة التربية 
في  الدعوي  الرسالي  البعد  مستحضر  اإلسالمية 
عمله، أو هذا ما ينبغي أن يكون. فاالهتمام باملدرس وحفظ 

كرامته وإعادة االعتبار له، شرط في إجناح العملية التربوية.
"إن  القرضاوي:  يوسف  الدكتور  يقول  الصدد  هذا  وفي 
بالتربية والتعليم يقولون بعد دراسة خبرة ومعاناة:  املشتغلني 
إن املعلم هو العمود الفقري في عملية التربية، وهو الذي ينفخ 
فيها الروح، ويجري في عروقها دم احلياة مع أن في مجال التعليم 
والتربية عوامل شتى ومؤثرات أخرى كثيرة من املنهج إلى الكتاب 
التفتيش، وكلها  أو  التوجيه  إلى  املدرسي  إلى اجلو  اإلدارة  إلى 
تشارك في التوجيه والتأثير بنسب متفاوتة ولكن يظل املعلم هو 

العصب احلي للتعليم".

ال يخفى على أحد أهمية القيم في صوغ شخصية مواطن 
املستقبل في كل بلد وقطر، فالقيم هي الكفيلة بغرس الُهوية 
سليمة  تنشئة  وتنشئتهم  املواطنني  نفوس  في  احلضارية 
صحيحة، بعيدا عن كل أشكال االستالب احلضاري والتبعية 
لــآخــر، كما َتــْنــأى بهم عــن االنـــزواء واالنــطــواء على الــذات 

بالتربية على قيم االنفتاح والتعايش مع اآلخر.
املعالم،  واضــحــة  شاملة  رؤيــة  توفر  يتطلب  األمــر  هــذا 
واإلجنــاز  والبرمجة  التخطيط  في  متكامل  تربوي  ومشروع 
التطبيق  فــي  واألنـــاة  النفس  طــول  مــع  والتقييم،  والتقومي 

والتنزيل.
أصدرته  الذي  اإلسالمية  التربية  ملادة  اجلديد  واملنهاج 
يوليوز   30 فــي  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة 
2016م، قد حدد مجموعة من القيم التي يجب أن ُتْستصحب 
أثناء وضع منهاج التربية اإلسالمية اجلديد، مستوحاة من 
التوجيهات امللكية الصادرة باملجلس الوزاري املنعقد بالعيون 

في 6 فبراير 2016، وامليثاق الوطني للتربية والتكوين.
- أما التوجيهات امللكية فقد نصت على: "ضرورة مراجعة 
الدينية، سواء في  التربية  تدريس  مناهج وبرامج ومقررات 
مؤسسات  أو  اخلصوصي  التعليم  أو  العمومية  املــدرســة 
التعليم العتيق، وذلك بهدف إعطاء أهمية أكبر للتربية على 
القيم اإلسالمية السمحة وفي صلبها املذهب املالكي السني، 
الداعية إلى الوسطية واالعتدال وإلى التسامح والتعايش مع 

مختلف الثقافات واحلضارات اإلنسانية".
- وأما امليثاق الوطني للتربية والتكوين فقد حدد القيم 
التي يجب أن تتضمنها املناهج الدراسية، والتي َتَتدخل في 

ِصياغة شخصية التلميذ املغربي فيما يلي:
• قيم العقيدة اإلسالمية؛

• قيم الهوية احلضارية ومبادئها األخالقية والثقافية؛ 
• قيم املواطنة؛ 

• قيم حقوق اإلنسان. 
ركزت  امليثاق؛  تضمنه  ومــا  امللكية  التوجيهات  هــذه   -
وقيم  املالكي،  واملذهب  السنية،  اإلسالمية  العقيدة  قيم  على 
والثقافية،  األخالقية  ومبادئها  للمغاربة  احلضارية  الهوية 
وقيم االنفتاح والوسطية واالعتدال في إطار االعتزاز بالهوية 
احلضارية، وقيم املواطنة وحقوق اإلنسان، وهي قيم كفيلة 
التصور  صاحب  الــســوي،  املسلم  التلميذ  شخصية  ببناء 
السليم والصحيح عن الوجود واملصير، وعن الوظيفة التي 
خلقه الله من أجلها، القادر على التعايش اإليجابي، والتعارف 
والتعاون مع الناس في إطار تعاليم الشريعة اإلسالمية، وذلك 
إن َصُدقت النيات، وَحُسنت البرامج واملناهج، وُوِجَد املربون 

الصادقون الغيورون على دينهم ووطنهم. 
وقد حاول هذا املنهاج حتقيق هذه القيم من خالل خمسة 
والقسط،  واالســتــجــابــة،  ــداء،  ــت واالق التزكية،  وهــي:  مــداخــل 

واحلكمة.  
من  فيعتبران  واالت���ب���اع:  التزكية  م��دخ��ا  أم��ا   -
ــد اْعــُتــِمــد الــقــرآن الكرمي  حسنات هــذا املــنــهــاج الــكــبــرى؛ وق
والعقيدة السنية املادة األساس في مدخل التزكية، وُوِسع من 
الوعاء الزماني للقرآن الكرمي، فشمل الثانوي التأهيلي عكس 
املنهاج السابق الذي كان محصورا في الثانوي اإلعدادي، كما 
زيد في عدد السور القرآنية املعتمد في كل سنة دراسية في 

تتمة )ص: 12(

هم  أ و
مييز  ما 

التربية  منهاج 
اجلديد  اإلسامية 

أنه أعاد القرآن الكرمي 
واملقررات  البرامج  إلى 
كان  بعدما  الدراسية، 
في  خاصة  مغيبا، 

السلك التأهيلي

كما 
هذا  متيز 

اجلديد  املنهاج 
بإعادة السيرة النبوية إلى 

اإلسامية،  التربية  دروس 
واألسوة  األعلى  للمثل  بيانا 
احلسنة نبينا األكرم محمد �.

التربية  مادة  حصة  ورفع 
جميع  في  ساعتني  إلى  اإلسامية 
املستويات واملسالك، عكس ما كان 
حيث  السابق  في  األمر  عليه 

ساعة  على  االقتصار  كان 
واحدة في مستوى الثانية 

باكالوريا علمية.

ملف العدد
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والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس  أص��در 
استراتيجية  "رؤي��ة  مشروع  العلمي  والبحث 
لإلصالح 2015 – 2030" وجعل شعار اجلودة 
ستنهض  التي  الثالث  الشعارات  من  واح��دا 
إل��ى شعاري  إضافة  اجل��دي��دة  امل��درس��ة  عليها 

اإلنصاف واالرتقاء.
وإن الناظر احلصيف ال ميلك إال أن يقدر 

قيمة هذا املشروع ألسباب منها: 
• شجاعته في اإلقرار بأن املدرسة املغربية 
اليوم "ال تزال تعاني من اختالالت وصعوبات 
م��زم��ن��ة" أرج��ع��ه��ا ألس���ب���اب "ض��ع��ف مت��اس��ك 
وانسجام مكونات املنظومة التربوية، وضعف 
م��س��ت��وى جن��اع��ت��ه��ا وم���ردودي���ت���ه���ا، وض��ع��ف 
متطلبات  م��ع  وتكويناتها  مناهجها  م��الءم��ة 
احمليط" إضافة إلى "النقص الشديد في إدماج 
بنيات مجتمع املعرفة وتكنولوجياته اجلديدة 
وعالم  العلمي  البحث  مستجدات  وم��واك��ب��ة 
التنمية البشرية والبيئية  االقتصاد ومجاالت 

والثقافية"
• تشخيصه للتحوالت الكبرى التي شهدها 
سياسيا  ال��ث��ال��ث��ة  األل��ف��ي��ة  مطلع  ف��ي  امل��غ��رب 

وانتقائية  بدقة  وثقافيا ولغويا  واجتماعيا 
هادفة.

• إقراره أيضا بأن هذه الرؤية 
الثوابت  م��ب��ادئ  إل��ى  "تستند 

املغربية،  لألمة  الدستورية 
املتمثلة في الدين اإلسالمي، 
والوحدة الوطنية، وامللكية 
ال��دس��ت��وري��ة، واالخ��ت��ي��ار 
ال��دمي��ق��راط��ي؛ وال��ه��وي��ة 
املغربية املوحدة، املتعددة 
املكونات والغنية الروافد 
وامل��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى ال��ع��ال��م، 
امل��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى االع����ت����دال 

القيم  وترسيخ  والتسامح 
وت��ق��وي��ة االن��ت��م��اء واحل���وار 

ب��ن ال��ث��ق��اف��ات واحل���ض���ارات؛ 
ومبادئ حقوق اإلنسان."

• ص��ي��اغ��ت��ه ل��ل��خ��ط��وط ال��ك��ب��رى 
ملشروع الرؤية في جملة أهداف على رأسها:

منطق  من  والتكوين  بالتربية  االنتقال   •

وتنمية  التعلم  منطق  إل��ى  والشحن  التلقن 
احل��س ال��ن��ق��دي، وب��ن��اء امل��ش��روع الشخصي، 
واكتساب اللغات واملعارف والكفايات، والقيم 

والتكنولوجيات الرقمية.
الداخلية  امل��ردودي��ة  م��ن  ال��رف��ع املستمر   •

واخلارجية للمدرسة.
• مت��ك��ن امل��درس��ة م��ن االض��ط��الع األم��ث��ل 
والتربية  االجتماعية  التنشئة  في  بوظائفها 
على القيم في بعديها الوطني والكوني، وفي 
والتأطير،  التكوين  وف��ي  والتعلم،  التعليم 
وتيسير  التأهيل  وفي  واالبتكار،  البحث  وفي 
والثقافي،  واالقتصادي  االجتماعي  االندماج 
مع  والتكوينات  للمناهج  املستمرة  واملالءمة 
حاجات البالد، ومع املهن اجلديدة واملستقبلية 

والدولية، ومع متطلبات العصر.
االستجابة ملتطلبات املشروع املجتمعي   •

املواطن الدميقراطي والتنموي.
اإلس��ه��ام في ان��خ��راط البلد في اقتصاد   •

مجتمع املعرفة.
وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه األه����داف ح���دد م��ش��روع  
والبحث  والتكوين  للتربية  األع��ل��ى  املجلس 
العلمي وظائف املدرسة املغربية وأسسها في 

املرحلة املقبلة.

مالحظات 
ي��الح��ظ ب��ه��ذا اخل��ص��وص 
تركيز الرؤية أهدافها على ما 

يلي :
التكوين  على  التركيز   •
امل��ه��ن��ي، وإغ���ف���ال امل��ع��ارف 
كاد  إغفاال  واألدبية  الدينية 
تصنيعا  الرؤية  من  يجعل 
إلن��س��ان آل���ي ال ي��ح��رك��ه إال 
امل���ادة وال��ب��ط��ن. وال  هاجس 
يخفى ما في هذا التوجه نحو 
ملتطلبات  االستجابة  من  املهن 
االق���ت���ص���اد احمل���ل���ي وال���ع���امل���ي، 
في  املواطنن  انتفاع  من  فيه  وم��ا 
يخفى  أن  ينبغي  ال  أن��ه  غير  معاشهم 
ما فيه من إقصاء لشرائح كبيرة من املتعلمن 
من الولوج إلى التعليم العالي والتخصصات 

العلمية اجلامعية الدقيقة، ومن إفراغ للتعليم 
من محتواه الروحي والقيمي املتوازن.

ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى رب���ط امل��درس��ة مبحيطها   •
االقتصادي مع إغفال محيطها الثقافي والديني 
هو  واح��د  محيط  للمدرسة  وك��أن  والتاريخي 

االقتصاد
• التركيز على القيم الكونية وإغفال القيم 
اإلسالمية اللهم في املدخل -كما أوردناه أعاله- 
مما يرسخ في املتعلم جهال بالذات ومنجزاتها 
احل���ض���اري���ة وق��ي��م��ه��ا اإلن��س��ان��ي��ة األص��ي��ل��ة، 
السليمة  التربوية  إلى غياب احملاضن  إضافة 
والتنشئة االجتماعية الناجعة املستوعبة لقيم 
الذات والقيم اجلديدة التي دخلت مجتمعاتنا 
مع العوملة وسياق العالقات الدولية املتشابك. 
مع  األجنبية  للغات  بالغة  أهمية  إي��الء   •
إهمال اللغة العربية والتدريس بها في مجال 
املتعلمن،  "استفادة  ال��رؤي��ة  في  ج��اء  العلوم 
التعليم  ف��ي  لغات  ث��الث  م��ن  متكافئة  بفرص 
األولي واالبتدائي؛ هي العربية كلغة أساسية، 
كلغة  والفرنسية  التواصل،  كلغة  واألمازيغية 
من  ابتداء  اإلجنليزية  إليها  تضاف  االنفتاح، 
السنة  م��ن  )واب���ت���داء  إع����دادي  األول���ى  السنة 
الرابعة ابتدائي في أفق 2025(، ولغة أجنبية 
ثانوي  األول���ى  السنة  منذ  اخ��ت��ي��اري��ة  أخ���رى 
إلى  إضافة  اإلسبانية"  اللغة  تأهيلي والسيما 
العلوم  لتدريس  الدولية  الباكلوريا  إح���داث 
باللغة الفرنسية وفي ذلك ما فيه من التراجع 
ملطالب  واالستجابة  التعريب  مكتسبات  عن 
املشروع  ك��ان  ف��إذا  وإال  الفرونكفوني  التيار 
يراهن على ربط املدرسة مبحيطها االقتصادي 
احمللي والدولي فإن اإلجنليزية أولى وأحرى.

وقيمها  العربية  اللغة  حظوظ  فإن  ولذلك 
وال��ت��اري��خ��ي��ة ستشهد  وال��دي��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الضعف  م��ن  عليه  ه��ي  عما  ملحوظا  تراجعا 
أن  تتصور  "ال��رؤي��ة"   أن  فرغم  التحصيل  في 
"متمكنا  سيكون  ال��ب��اك��ل��وري��ا  على  احل��اص��ل 
باللغة  التواصل  على  قادرا  العربية  اللغة  من 
األقل"  للغتن أجنبيتن على  األمازيغية متقنا 
فإن ضعف احلصيلة اللغوية للتلميذ في مجال 
اللغة العربية يعد معضلة لم تضع لها الرؤية 

ما يكفي من احللول والوسائل واإلجراءات.

أم��ام  إن س���ؤال اجل���ودة وال��ق��ي��م يتالشى 
لهذه  مناقضة  أخ��رى  لشعارات  ال��دول��ة  تبني 
الدولة  نفقات  تقليل  رأسها  وعلى  الشعارات، 
امل��درس��ي  التعليم  يجعل  مم��ا  التعليم  ع��ل��ى 
واجلامعي أيضا يعاني من االكتظاظ الفاحش 
من  نسبة  أدن���ى  م��ع��ه حتقيق  مي��ك��ن  ال  ال���ذي 
اإلن��ص��اف  وال  القيم  على  وال��ت��رب��ي��ة  اجل���ودة 

واالبتكار  واالرتقاء.
ومع ذلك نرجو أن تتضافر اجلهود وتتكامل 
النيات الصادقة من أجل النفع العام واإلسهام 
كل من موقعه في ترسيخ القيم البانية للتلميذ 
متشبثا  صاحلا  مواطنا  يجعله  مبا  املغربي 
بدينه وقيمه الوطنية ومعتزا بها وقادرا على 
بإيجابية  ال��دول��ي  محيطه  قيم  م��ع  التجاوب 
التربية  إلى  اليوم  فحاجتنا  اخلير،  في  فاعلة 
الوطنية  وث��ق��اف��ت��ن��ا  اإلس��الم��ي��ة  قيمنا  ع��ل��ى 
في  مكانتها  وتعزيز  واللغوية  والتاريخية 
املنظومة التعليمية واالعالمية والثقافية أولى 
القيم احلديثة وقيم مجتمع  التهافت على  من 

السوق واالستهالك.
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اإلعدادي، وال يخفى على أحد أهمية القرآن 
ال���ك���رمي ف���ي ب��ن��اء ش��خ��ص��ي��ة ال��ت��ل��م��ي��ذ ال��ع��ق��دي��ة 

والسلوكية والوجدانية...
- أما دروس العقيدة:

أنه  إال  ومتكاملة  متسلسلة  كانت  وإن  فهي 
األثر  فيها  وَضُعف  القيمي،  البعد  عليها  طغى 
ال���واق���ع، باستثناء  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  ف��ي  امل��ط��ل��وب 
درس "اإلميان واإلحلاد" ودرس "اإلميان وعمارة 
إدراج دروس  املناسب  أنه كان من  األرض"، كما 
واإلم��ام��ة  ومحبتهم،  الصحابة  بفضل  متعلقة 
عند  السنية  العقيدة  لتعميق  وذل���ك  العظمى، 
بفلذات  احملدقة  املخاطر  مواجهة  في  التالميذ 
أكبادنا، وإن حاول املنهاج تدارك ذلك في مدخل 
تربوية  محطات  بعناية  اْخ��ِت��ي��َر  حيث  االق��ت��داء 
بارزة من سيرة رسول الله �، وسيرة اخللفاء 
ذلك  ولكن  واالقتداء،  للتأسي  األربعة  الراشدين 
للتعريف  مستقل  درس  تخصيص  من  يغني  ال 
حفظ  في  وجهودهم  وعدالتهم  الصحابة  بفضل 

القرآن الكرمي والسنة املطهرة. 
- أما مدخل االستجابة:

فقه  دروس  ع��ل��ى  ف��ي��ه  االق���ت���ص���ار  مت  ف��ق��د 

العبادات واألحوال الشخصية، وحذفت 
مادة اإلرث على أهميتها وقيمتها، 

كما مت تناول فقه املعامالت في 
فيهما  ركز  يتيمن،  درسن 

على املقاصد والضوابط 
وغ���������اب���������ت ف���ي���ه���م���ا 

األح���ك���ام وال���ش���روط 
وال���ض���واب���ط، ك��أن 
التلميذ غير معني 
ب���أح���ك���ام احل���الل 
واحل���������������رام ف���ي 
املالية،  املعامالت 
سينعزل  أن���ه  أو 
ولن  املجتمع  عن 
معامالت  ي��ج��ري 
م������ال������ي������ة، ول�����ن 
يساهم في التنمية 

االقتصادية واملالية 
مل��ج��ت��م��ع��ه وأم���ت���ه‼ 

فكيف سيعرف احلالل 
فقه  غياب  في  واحل���رام 

امل��ع��ام��الت امل��ال��ي��ة؟ وكيف 
س��ي��ع��رف م��ا وض��ع��ه ال��ش��رع 

احل��ن��ي��ف م���ن أح���ك���ام وق���وان���ن 

تصون احلقوق العامة واخلاصة، وتقي 
املجتمع من اجلرائم واملوبقات في 
اجلنائي  الفقه  تدريس  غياب 
وم���ق���اص���ده وغ���اي���ات���ه في 

اإلسالمي؟ 
م��دخ��ل  أم����ا   -

القسط:
فقد مت التركيز 
ف���ي���ه ع���ل���ى ت��رب��ي��ة 
ال����ن����اش����ئ����ة ع��ل��ى 
أهمية  استشعار 
والنفس  الله  حق 
والبيئة  وال��ن��اس 
م��ن ح��ول��ن��ا، وهي 
ش��ك  ب����ال  دروس 
تربي التالميذ على 
احلقوق  أداء  م��ب��دأ 
الواجبات،  وم��راع��اة 
وتغرس فيهم حب الله 
والناس والبيئة، غير أن 
ما يالحظ في هذه الدروس 
هو غياب دروس تعتبر دعامة 
والتعايش  الغير  ح��ق��وق  ألداء 
معهم وهي دروس التواصل واحلوار 

وضوابط االختالف التي غيبت بشكل كلي، والتي 
م��ع اآلخ��ري��ن وم��راع��اة  ل��ل��ت��واص��ل  التلميذ  ت��ؤه��ل 
واإلبداع  التفكير  في  الناس  الفردية بن  الفروقات 
املتعلقة  الدروس  كما غابت  واالختيار في احلياة. 
وحقوق  اإلس��الم  في  اإلنسان  حقوق  بن  باملقارنة 
اإلنسان كما هو متعارف عليها دوليا، الشيء الذي 
ميكن التلميذ من تبني منظومة حقوق اإلنسان في 

اإلسالم عن قناعة وبصيرة. 

- أما مدخل احلكمة:
مع  منسجما  صوفيا  تربويا  بعدا  اتخذ  فقد 
ال��ق��رآن  ن��ص��وص  م��ن  منطلقا  ال��س��ن��ة،  أه��ل  تربية 
طبعت  التي  واخلرافة  املغاالة  عن  بعيدا  والسنة، 
املسلم  ربط  إلى  وتهدف  واجلمود،  التقليد  عصور 

بالقيم األخالقية اإلسالمية السمحة.
ه���ذه ب��ع��ج��ال��ة م��ق��ارن��ة ف��ي م��ج��ال ال��ق��ي��م؛ بن 
في  لها  العملي  والتنزيل  والتوجهات،  املنطلقات 
برنامج دراسي موزع على شكل دروس ومواد، وما 
من عمل وإن حترى أصحابه الدقة وحتروا الصواب 
عز  الله  أبى  وقد  والتقصير،  النقص  ويعتريه  إال 
هذه  وفي  ولكتابه،  له  إال  الكمال  يكون  ال  أن  وجل 
املقالة جملة مالحظات عن املنهاج اجلديد للتربية 
مستقبال،  وتصويبها  ت��دارك��ه��ا  ميكن  اإلس��الم��ي��ة 
املادة  لهذه  يلهمنا رشدنا ويهيأ  أن    الله  أسأل 
املباركة أساتذة أكفاء يقومون بحمل رسالتها بحق، 

وغرس قيمها في نفوس فلذات أكباد املسلمن. 

تتمة
م���دخ���ل 

االستجابة
اق�����ت�����ص�����ر ف�����ي�����ه ع���ل���ى 

واألحوال  العبادات  فقه  دروس 
ال��ش��خ��ص��ي��ة، وح��ذف��ت م���ادة اإلرث 

تناول  مت  كما  وقيمتها،  أهميتها  على 
ف��ق��ه امل��ع��ام��ات ف��ي درس����ن ي��ت��ي��م��ن...

احلال  بأحكام  معني  غير  التلميذ  كأن 
واحل������رام ف���ي امل���ع���ام���ات امل���ال���ي���ة، أو أن��ه 
س���ي���ن���ع���زل ع����ن امل���ج���ت���م���ع ول������ن ي��ج��ري 
معامات مالية، ولن يساهم في التنمية 

االقتصادية واملالية ملجتمعه وأمته‼ 
واحل���رام  احل���ال  سيعرف  فكيف 

ف���ي غ���ي���اب ف��ق��ه امل��ع��ام��ات 
املالية؟

ملف العدد
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جتنا  حا
ال���������ي���������وم إل������ى 

قيمنا  على  التربية 
اإلس����ام����ي����ة وث��ق��اف��ت��ن��ا 

ال���وط���ن���ي���ة وال���ت���اري���خ���ي���ة 
مكانتها  وت��ع��زي��ز  وال��ل��غ��وي��ة 
ف�����ي امل���ن���ظ���وم���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
أول��ى  والثقافية  واالع��ام��ي��ة 
م����ن ال���ت���ه���اف���ت ع���ل���ى ال��ق��ي��م 

مجتمع  وق��ي��م  احل��دي��ث��ة 
السوق واالستهاك.
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سيارة..  توقفت  فجأة،  شديد..  بحذر  الطرق  تعبرملتقى 
أطلّ سائقها من نافذتها وهو يناديها...

لم تعره اهتماما.. هرولت بكل قوتها  مذعورة..
عرجتها..  بسبب  تتعثر  الفتاة..  تلهث  السيارة..  تطاردها 
ت��خ��ت��رق س��ي��اج ن��ب��ات ش��وك��ي ع��ل��ى ق��ارع��ة ال��ط��ري��ق.. تصاب 
قدماها بجروح.. يكاد قلبها يخترق أضلعها هلعا.. انحرفت.. 
خطوات  وق��ع  تسمع  وه��ي  حلقها  ج��ف  ضيقا..  زق��اق��ا  دخلت 

الشاب يالحقها..!
خ���ارت ق��واه��ا.. توقفت ت��ل��ه��ث.. وق��ف ال��ش��اب أم��ام��ه��ا وهو 

يهّدئ من روعها... قال لها بأدب جم:
- أل���م ت���ري ش����ارة م��ه��ن��ت��ي امل��ث��ب��ت��ة ع��ل��ى ال���زج���اج األم��ام��ي 

لسيارتي؟!
صرخت في وجهه باكية:

- ك��ن م��ا ت��ش��اء.. ات��ق ال��ل��ه.. ابتعد ع��ن��ي.. س��أص��رخ لطلب 
النجدة..!

أشهر في وجهها بطاقته قائال:
- أناطبيب مختص في عمليات ترميم الورك.. عدت للتو 

من دراسة طويلة في اخلارج.. فقط أريد مساعدتك..!
- إنني فقيرة، ال طاقة لي بالعالج.. لقد طلب األطباء من 

أبي مبالغ باهظة..
في  لفحصها  دع��وت��ه  ت��ل��ب��ي  أن  ورج���اه���ا  ال��ط��ب��ي��ب  ت��ب��س��م 

مستشفى قريب منهما بصحبة والدْيها...
ط��م��أن��ه��ا، ق���دم ل��ه��ا ه��ات��ف��ه ورج���اه���ا أن ت��ت��ص��ل ب��وال��دي��ه��ا 

وإخبارهما باألمر لاللتحاق بها في املستشفى...
عمليات  ع��دة  الطبيب  لها  أج��رى  ح��ن  نفسها  تصدق  ل��م 
جراحية تكللت بالنجاح.. وتبرع لها بجهازين للتقومي الطبي 

من اخلارج -باهظي الثمن- لترميم وركيها...!
فعادت   .. واجلمعيات  األطباء  أب��واب  ط��ْرق  مّلت  قد  كانت 
مبلغ  توفير  ع��ن  ال��ع��اج��زي��ن  وال��دْي��ه��ا  دم���وع  حترقها  خائبة 
عليها،  وقلقهما  األطباء  إل��ى  توسالتهما  تنس  لم  عالجها.. 
ر لها عمليات  ْ بعد أن أخبروهما أنها ستصاب بشلل  إن لم تجُ

جراحية مستعجلة..
ط��رق��ت ب��اب ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م.. ل��زم��ت عتبته.. وه��ا هو 

سبحانه وتعالى قّيض لها أمهر األطباء بال أدنى عناء...
 وحتمده.. فقد كانت  تبكي بشدة وهي تثني على الله 
وتشكوه  ربها  تناجي  وهي  الشديدة   آالمها  مع  الليالي  تسهر 

حالها: يا رب إني مضطرة... فأجب دعوتي.. مالي سواك..!

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم:

و مـضـــــــــة

مالي  سواك..!

دة. رجاء عبيد
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فــي كــل يـــوم يختطف املـــوت أحــبــابــا وخــانــا، 
الدموع  وتذرف  ويعتصر،  األلم  بنار  القلب  فيسجر 
من  خوفا  قصيرة  فترة  فنستقيم  واعــتــبــارا؛  حزنا 
سوء اخلامتة، نلملم شتات اخلير ونستجمعه لننجز 
التأثير  علينا  فيجود  ونــســامــح،  ونصفح  ونعفو 
باستقامة آنية، وصفاء في الروح سرعان ما يعلوه 

دخان الغفلة فيتكدر.
نوقن في حلظات احلزن وكرب الفقد أن اخللود 
ملن يأبى في هذه الدنيا املقام ويقصد عيش اآلخرة؛ 
لكن  السماوات؛  رب  في جنات  األبدية  السعادة  ألن 
سرعان ما نعود أدراجنا من عالم االعتبار واملوعظة 

إلى الدنيا التي جتتهد آنئذ في أخذ 
والتلون  وزخرفها  زينتها 

ـــة،  ـــغـــواي بـــــألـــــوان ال
فـــيـــفـــارق احلـــزن 

ـــــــوب  ـــــــل ـــــــق ال
وتــــكــــســــى 
كــــــــســــــــاء 
الـــــلـــــهـــــو 
 ، لغفلة وا
واألدهـــى 
أنــــنــــا قــد 

نـــــتـــــعـــــود 
املـــــــــــآثـــــــــــم 

واألحــــــــــــــــزان 
اإلحساس  فيخف 

ـــــم، وقــــــد يــفــقــد  بـــــاألل
إلى  فيفضي  ـــدا  روي ـــدا  روي

األهــل  تشييع  فنعتاد  الــطــبــع،  تبلد 
واألحباب وقد شيعنا قبلهم إلى عالم اللهو والفتنة 
تأثير  ويتعطل  اللذات.  هــادم  وتأثير  الفراق  واعــظ 
نعم  باملوت واعــظــا«.  »كفى  فينا:   � الــرســول  قــول 
حينما  القلوب  آذان  فــي  الهامس  الــواعــظ  يتعطل 
تأخذها سنة الغفلة، وتعمل دسائس الشيطان على 
إضعاف يقني النهاية فيها، وجتعلنا أمام كل حادثة 
تكشف  بأسئلة  وحتميته  املــوت  نغالب صدق  وفــاة 
رأيته  فــان؟  مات  كيف  الاشعور:  فينطقنا  وهننا، 

باألمس فقط؟ ال زال صغير السن؟
املـــوت�  ــة  ــق ذائ نــفــس  �كـــل  أن  وكــأنــنــا ال نعلم 
وإنهم  ميت  ــك  �إن تعالى:  قوله  جــزم  عــن  ونــعــرض 

ميتون�.
لكنها جبلة حب اخللود التي ركنت إلى وسوسة 
فتاعب  فينا  واآلمـــال  األمــانــي  زرع  فــي  اجتهد  مــن 
مصيره  نــفــس  لــنــا  يــكــون  أن  فــي  طــامــعــا  بيقيننا، 

-والعياذ بالله-.
أقنعنا في الكثير من أحام منامنا أن امليت يعود 
إلى الدنيا ويخبرنا بلسانه أنه لم ميت، بل هو في 
حياة، وذلك ليزعزع يقني املوت في قلوبنا، ويصيب 
إمياننا في مقتل، ونحن ال نبصر وال نتبصر لقصور 

في أفهامنا، وجلهلنا مبعنى احلياة. 
لكنها  حقا  حياة  في  هو  نعم  حياة؛  في  فامليت 
وإما  منعمة  إما  فيها  األرواح  حياٌة  البرزخ؛  حياة 
في  نرفل  دنيا  أخرى حياة  في حياة  معذبة، ونحن 
باألموال  ونتفاخر  ونلعب  فنلهو  الــزائــف  نعيمها 
واألنفس، ونتجاهل أن هناك حياة أخرى هي احلياة 
احلقيقية األبدية الدائمة الباقية، وأن احلياة الدنيا 
بالنسبة إليها ليست إال كما وصفها رسول الله � 
في قوله: »ما الدنيا في اآلخرة إال كما يدخل أحدكم 
اليم فلينظر مبا ترجع«. وإذا كان شأن  أصبعه في 
الدنيا هكذا فسيكون من السفه أن يكثر املرء التفريط 
املعدودة  األنفاس  يصرف  وأن  بضاعتها،  قليل  في 
التقصير  فيها ســدى، ويبالغ في  واأليــام احملــدودة 
بل  لنحوزها  الدنيا  خلقت  فما  القصير،  العمر  في 

لنجوزها. 
ــا فــي مــوضــع اجلــد  وذلـــك قــبــل أن يــقــول أحــدن
والرهبة يا ليتني قدمت حلياتي، وأن يتحسر قائا: 

يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. 
ولكن هيهات هيهات ملن أثقلته أدرانه أن تكشف 
له حقيقة األمور، مادام قابعا في وهم املتعة الزائلة، 
على صخرة  تسحق  لم  إذا  غوايته  أغــال  تفل  فلن 
فيه  يؤثر  ولن  أمره،  وامتثال  بالله وطاعته  اإلميان 
املوت إذا لم يهبه الله اليقني، ولن يهبه الله تعالى 

اليقني إذا لم يكثر الطاعة ويصدق في العبادة.
فــإذا كــان منه ذلــك حتــّول كــل حــادث مــوت إلى 
وواعظ  واالستقامة،  للصاح  ملهم 
وموقظ  إليه،  وداع  للخير 
لـــلـــرهـــبـــة مــــن ســـوء 
والرغبة  املصير 
فــــيــــمــــا عـــنـــد 
تعالى  الــلــه 
والـــصـــبـــر 
عـــلـــى كــل 
مــــشــــقــــة 
وإعــــواز، 
ــئــة  وتــهــي
ـــــــــــــــــــزاد  ل
الــــرحــــيــــل. 
للنفس  وبـــذل 
فــــــي الـــــوصـــــول 
إلــى مــقــامــات الــقــرب، 
واجلواز إلى املنزل واملتبوأ. 
فتقوم بذلك شواهد احلق في القلوب 
وتصير لها مبنزلة العيان، فيعلم العبد أن الظعن عن 
هذه احلياة ضرورة؛ ألنها منزل عبور ال منزل قرار، 
وأن احلياة اآلخرة هي املستقر وما ذلك إال بتوفيق 
الــذي ثبت قلوب من سبقت  ــة األمــور،  أزّم من بيده 
على  االستقامة  لهم سبل  ويسر  احلسنى،  منه  لهم 
السائرين.  مع  السباق  فخاضوا  املستقيم،  صراطه 
إلــيــه فصرفوا  نــفــوس األشــقــيــاء عــن السير  وأقــعــد 

أعمارهم في املعاصي مع زمرة املتخلفني.
فإن وجدت رينا في قلبك فسل كتاب رب العاملني 
يبصرك بطريق الولوج، وأدم قراءة سنة سيد اخللق 
جتد مفاتيح الدخول، واعتبر بسير الصاحلني الذين 

أقلقهم هم اآلخرة.
قلقه  أمــه  رأت  إذا  كــان  خيثم  بــن  الربيع  فــهــذا 
بالليل قالت: يا بني لعلك قتلت قتيا فيقول: يا أماه 

قتلت نفسي.
املصلني  على  تفسد  إنــك  ينتحب:  لعابد  وقيل 
القيامة  حــزن  إن  فــقــال  صــوتــك،  بــارتــفــاع  صاتهم 
أورثني دموعا غزارا، فأنا أستريح إلى درفها أحيانا.
وأقول للمعتبر ما قاله ابن اجلوزي رحمه الله: 
"يا هذا قد سمعت أخبار املتقني فسر في سربهم، وقد 
عرفت جدهم فتناول من شربهم، ثم سل من أعانهم 

يعنك".
واحلمد لله رب العاملني.

واعظ املوت
بأقالمهن
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األحباب،  أيها  املأل  على رؤوس  نكبتي  أعلن  أن  من حتصيل احلاصل 
وقد حشر الناس ضحى، ليعلم كل واحد علم اليقني أنه ضالع فيما نالني 
من خروق، وما تكبدته من جراح، وجترعته من آالم وال أزال، فلم يعد من 
وأسقام.  علل  من  عليه  أنطوي  ما  على  أتستر  أن  اإلمكان،  في  وال  املعقول 
وليس مبقدور أي كان، أن يتملص من مسؤوليته أمام الله وأمام التاريخ 
عن تلك النكبة الكبرى واملأساة العظمى التي يشيب لهولها الولدان، وتنهد 
لها اجلبال، ويرجت لها املكان والزمان. لقد أبحرت عبر احمليطات واألحقاب، 
األمل  يحدوني  األبواب،  كل  وطرقت  واألمواج،  التيارات  أعتى  وواجهت 
العظيم في بلوغ بر األمان، وملء أعماقي أسفار احلكمة التي مثلت خالصة 
واالطمئنان،  واألمن  السالم  نحو  واخللود،  السعادة  نحو  اإلنسانية  سعي 

نحو الرضوان واجلنان.
النهل من منابع احلكمة، ومجانبة أسباب  إلى  التطلع  دائمة  لقد كنت 
إلى  الدهور،  مر  على  نزاعة  كنت  ولكم  الظلمة.  ومواطن  والنقمة،  اجلهالة 
لفظ كل خوان كفور، أو مختال فخور، أو كلب عقور، حرصا مني على أهلي 
وأحبابي، أن يصيبهم سوء أو ينالهم مكروه. فكان لي ما أردت خالل عهود 
زاهية لبست فيها لباس العز والسؤدد والفخار، وطردت من حوزتي كل أفاك 
أثيم ومتطاول جسور. ال أزعم أن إبحاري كان في غاية السهولة والهدوء، 
ووثوق،  اعتزاز  بكل  أقول  ولكنني  والوجود.  احلياة  تأباه سنن  فذلك مما 
بأنه كان في غاية القصد والثبات، وكنت بفضل العزيز املتعال، أعلو أمواجا 
كرواسي اجلبال، وأرتاد عوالم أغنى في مآثرها مما يصوره اخليال؛ ألنني 
ْيَس اْلِبرَّ َأن  كنت دائمة االستحضار ملفتاح البر، قول الله العلي القدير: �لَّ
ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَْشِرِق َوامْلَْغِرِب َوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر 
َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ِه  ُحبِّ َعَلى  امْلَاَل  َوآَتى  نَي  ِبيِّ َوالنَّ َواْلِكَتاِب  َوامْلآَلِئَكِة 
َكاَة  الَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ آِئِلنَي َوِفي الرِّ ِبيِل َوالسَّ َوامْلََساِكنَي َواْبَن السَّ
َوِحنَي  اء  رَّ والضَّ اْلَبْأَساء  ِفي  اِبِريَن  َوالصَّ َعاَهُدوْا  ِإَذا  ِبَعْهِدِهْم  َوامْلُوُفوَن 
ولكلمة   .)177 )البقرة:  ُقوَن�  امْلُتَّ ُهُم  َوُأوَلـِئَك  َصَدُقوا  ِذيَن  الَّ ُأوَلـِئَك  اْلَبْأِس 
ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا  ُه الَّ السر وعنوان االستخالف، قوله تعالى: �َوَعَد اللَّ
نَنَّ  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ ُهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ اِت َلَيْسَتْخِلَفنَّ احِلَ الصَّ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا ۚ َيْعُبُدوَنِني اَل  َلنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدِّ

ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن� )النور: 55(.
أقوى  أعد  فلم  ألواحي  فيه  الدهر تضعضعت  من  علي حني  أتى  حتى 
على اإلبحار، إال على مضض وإعسار، وضاع مني سر األسرار، وتكاثرت 
في رحابي وبني أروقتي كتل من احلشائش واألشواك، ومن البقع السوداء، 
وانتشرت بني جوانبي روائح خبيثة تخنق األنفاس وتكدر األجواء، وضاق 
رعب  إيقاع  على  عنوان،  غير  إلى  أبحر  وصرت  أزماتي  وتفاقمت  صدري 
كبير، وإنذار دائم باالنفالت من دائرة األمان، والدخول كليا في دائرة البوار 

والعماء.
أصبحت من كثرة اخلروق في جسدي املكلوم في حال يرثى لها، فاملياه 
القاع إحساس رهيب،  إلى  بالهوي  إلي من كل اجتاه، وإحساسي  تتسرب 
من  كثيرا  إن  بل  وممتلكاتي،  مكاسبي  من  كثير  على  أتت  النيران  وألسنة 
ركابي قضوا على ظهري في أحوال بائسة وأوضاع شنيعة، فمنهم من قضى 
من  هلعا، ومنهم من قضى تخمة وشبعا، ومنهم  جوعا، ومنهم من قضى 
قضى حسرة وأملا، ومنهم من قضى اعتالال وسقما، ومنهم من قضى هما 

وحزنا، ومنهم من قضى وهنا، وهلم أوجاعا وهلم حرمانا.
ولست أذيع سرا إذا قلت لكم أيها األحباب، إن مما جرعني مر اآلالم، 
وألقى بي في أتون العذاب واالكتئاب، أنني أضفت إلى همومي على كثرتها 
ومضاضتها هموم شقيقاتي على طول وعرض خريطة الوطن الكبير، ولطاملا 
روعتني أخبارها املؤملة، عما نالها من دمار وخراب، وعما أصاب الشرفاء 

فيها من بالء، وعضهم من ألواء.
لقد وقفتم أيها األحباب على خروق في جسدي بالغة اخلطورة والسوء، 
وعرفتم مقدار ما أعانيه جراءها من األلم والشقاء، ومع ذلك أؤكد لكم بكل 
يقني، وبكل أسف دفني، أنها على خطورتها وجسامتها جز من كل، فاألمر 
في غاية اخلطورة والسوء، ومطارق املكر تنهال على جسدي املسكني بالليل 
والنهار، فهي لن يقر لها قرار، حتى يقف األعداء الشامتون على جثتي وهي 

هامدة في هاوية القرار.
ولكنني أؤكد لكم يا أحبابي أن اليأس لن يتسرب أبدا إلى أعماق نفسي، 
فقدري أن أغالب األمواج، وأجالد هوج الرياح، وأن أجاهد إلى آخر رمق من 
كتائب اإلميان  الصمود،  ذلك  حياتي، وآخر قطرة من دمي، وعدتي في كل 
املتسلحة  اإلصالح،  للواء  احلاملة  الفالح،  إلى  الداعية  باليقني،  املتدرعة 
َأَرَأْيُتْم ِإن ُكنُت  َقْوِم  َيا  مبكارم األخالق، املستضيئة بقول الله تعالى: �َقاَل 
ي َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزًقا َحَسًنا َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَهاُكْم  بِّ ن رَّ على بينة مِّ
ْلُت َوِإَلْيِه  َعْنُه ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالّلِه َعَلْيِه َتَوكَّ

ُأِنيب� )هود:88(.

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع

لواعجها  تبث  – السفينة   79
وترثي ضحاياها

نعود إلى مجتمعنا بعد عطلة قصيرة، استجمعنا خاللها 
قوتنا وعزميتنا على مواصلة رسالتنا وإرساء ثقافة مواطنة 
ثقافة  والفضيلة،  والرحمة  احملبة  قيم  وتنشر  البناء،  تروم 
بالفكرة... نعود وقد  والفكرة  تقارع احلجة باحلجة،  محاورة 
أسلوب  انتهاج  وعدم  اآلخر،  وتقبل  الصدر  سعة  أن  علمنا 
الغلظة والفظاظة هو من روح ديننا احلنيف. �ولو كنت فظا 

غليظ القلب النفضوا من حولك�.
استتب  حينما   � سفيان  أبي  بن  معاوية  أن  يحكى   
القبائل  إحدى  ظلت  املسلمني،  على  خليفة  وأصبح  األمر  له 
املجاورة له خارجة عن طاعته، وظلت تناوش وتستفز، وكان 
ذلك،  من  منعت  حكمته  أن  غير  بالقوة،  يخضعها  أن  بإمكانه 
بذبحها  زعيمها  فقام  القبيلة  هذه  أرض  له  عير  دخلت  ومرة 
وإطعامها ألهله، ولم يكتف بذلك بل دخل على معاوية وهو في 
حاشيته ومع ابنه اليزيد، وخاطبه بفظاظة: يا معاوية، إني ال 
أسمح ألمثالك أن تطأ إبلهم أرضي، أما وقد دخلت وقد ذبحتها 

وأطعمتها أهلي فانظر ماذا ترى؟؟..

فابتسم معاوية وقال للرجل الغاضب:
لك  أرسلتها  اإلبل  هذه  إن  اإلسالم،  أخ  يا  رسلك  على   -

عربونا على احملبة، فاقبلها مني هدية لك وألهلك...
فلم يعجب هذا الكالم اليزيد بن معاوية فاستشاط غضبا 

وقال: 
- يا أمير املؤمنني دعني أضرب عنقه.

فقال له معاوية �: 
- ويحك إن الكلمة الطيبة أبلغ مرادا من استالل السيوف...
يد  في  يده  وضع  أن  إال  القبيلة  تلك  زعيم  من  كان  وما 

معاوية مبايعا له ومنهيا حلالة اخلروج عن الطاعة...
إن سعة الصدر في الثقافة هي أبلغ من سعة الصدر في 
الثقافة  بينما  الدول،  بانتهاء  تنتهي  السياسة  ألن  السياسة؛ 
واألعمال  جيل،  بعد  جيال  اإلنسانية  وجدان  في  حتفر  تظل 
اخلالدة تبقى نبراسا ينير لنا الطريق كلما حادت البشرية عن 
الصواب، كما ميكن للثقافة أن تصلح ما أفسدته السياسة، فيا 

أيها املبدعون قاتلوا الناس باحملبة ونشر قيم السالم.

على  وتأسيسها  احلديثة  الدميقراطية  الدولة  ظهور  منذ 
واالقتصادية  السياسية  احلريات  واحترام  الليبرالية  مبادئ 
اإلجنليزية  الثورات  مع  واجلماعية  الفردية  والثقافية، 
تتعرض  الغربية  والدميقراطية  والفرنسية،  واألمريكية 

الختبارات عسيرة قلما تخرج منها ناجحة وساملة.
1 - كانت أقوى الهزات التي زعزعت الدميقراطية الغربية 
هي احلركات االستعمارية التي قادها رواد هذا الفكر، وكان 
من  ماليني  وقتل  البشر  من  اآلالف  استعباد  نتائجها:  من 
والسياسية  الثقافية  حقوقهم  وهدر  املتخلفة  البلدان  سكان 
والسيطرة على ثروات الشعوب، وما تبع ذلك من القضاء على 
لغاتها وثقافاتها وخصوصياتها. وهنا لم تصمد الدميقراطية 
االقتصادية  لللوبيات  للتصدي  العلمانية  وأنظمتها  الغربية 

والتنصيرية. 
بعد  خاصة  االستعمار  مرحلة  بعد  الهزات  وتوالت   -  2
قيام النظام الدولي على حق التدخل في الدول، وإقامة أنظمة 
على  الصهيوني  الكيان  وإقامة  ذلك،  أو  الطرف  لهذا  موالية 
وهنا  مبعيارين.  والتعامل  مبكيالني  والكيل  فلسطني،  أرض 
أيضا سقطت مبادئ الدميقراطية الغربية أمام أرباب املصالح 

االقتصادية والعسكرية !!
الغربية  الدميقراطية  العربي وضعت  الربيع  3 - وخالل 
وتوسيع  اإلصالحات  تأييد  بني  صعب  محك  أمام  جديد  من 
احلريات أو تأييد األنظمة املستبدة واإلبقاء على حاالت الفقر 
والهدر مستمرة، فقد عاين اجلميع كيف حتولت الدول الغربية 
في  الشرعيات  على  منقلبة  دول  إلى  الدميقراطية  راعية  من 

البلدان العربية وغيرها. 
اإلصالحات  مطالب  احتضان  في  كله  الغرب  فشل  وهنا 
األولى  صناديقها  أفرزت  بعدما  خصوصا  منها  وتخوف 
تأييد  الغرب  وآثر  ومصر،  تونس  في  إسالمية  توجهات 
املنطقة  وإشعال  اإلصالحات،  على  والردة  والظلم  االستبداد 

باحلروب املدمرة ورعايتها بنفسه.
4 - شكلت قضية الهجرة واللجوء نحو أوروبا التي ارتفعت 
نسبتها كثيرا في الدول التي فقدت االستقرار )العراق، سوريا، 
ليبيا، واليمن( أو التي تعاني هشاشة سياسية واقتصادية. 
الدميقراطيات  وضعت  التي  الصعوبات  أهم  من  واحدة 
األوروبية أمام امتحان عسير، حيث تصاعدت مواقف الرفض 
لالجئني، وتصاعدت اخلطابات العنصرية والعدائية، وتزامن 
شهدتها  التي  والتفجيرات  االعتداءات  نسبة  ارتفاع  مع  ذلك 
عدة دول أوروبية )بلجيكا، فرنسا وأملانيا( مما أفرز تناقضا 
صارخا بني مبادئ الفكر الدميقراطي وحق اجلميع في العيش 
املصلحية  السياسية  املمارسة  واقع  وبني  واألمن؛  والكرامة 
واإليديولوجية. وقد دفع دوال أوروبية كثيرة إلى تبني مواقف 
احلدود  تسييج  احلدود،  طول  على  جدران  بناء  إنسانية:  ال 
حتت  إجبارهم  املهاجرين،  طرد  وكهربائية،  شوكية  بأسالك 

القهر والفقر والفاقة على تغيير دينهم )تنصير عددا منهم(..
5 - احلجاب ولباس البوركيني شكل واحدة من الهزات 
حقيقة  أظهرت  حيث  الدميقراطية؛  وجه  عرت  التي  الكبرى 
ولغة  دينا  املختلف  اآلخر  قبول  من  والغرب  أوروبا  مواقف 
وخاصة  الفردية  احلريات  صميم  في  يدخل  مما  وممارسات 
والغرب   2011 شتنبر   11 هجمات  فمنذ  واملسلمني،  اإلسالم 
واملسلمني،  لإلسالم  والعداء  الكراهية  خطاب  تصاعد  يعرف 
وقد حظرت كثير من املمارسات الدينية كاحلجاب في األماكن 

العامة، ومتت مالحقة كثير من املؤسسات والتضييق عليها.
صيف  في  فرنسا  في  البوركيني  لباس  حْظر  ر  فجَّ وقد   
هذا العام النقاش من جديد في أوربا وغيرها عن مدى صمود 
الغرب  في  وتعالت  املختلف.  اآلخر  قبول  أمام  الدمقراطية 
لباس  معتبرة  املتطرف  اليمني  على  محسوبة  أصوات  نفسه 
الدميقراطية  الدولة  ألسس  وتقويضا  تهديدا  البوركيني 
هذا  مستنكرة  أخرى  أصوات  تعالت  حني  في  العلمانية! 
احلقيقي  التهديد  هو  يكون  أن  ميكن  الذي  والغلو  التطرف 
مما  شخصية،  حرية  مسألة  اللباس  معتبرة  للدميقراطية، 
أجبر مجلس الدولة الفرنسي على إصدار قرار يقضي بتعليق 
الشرطة  نزع  صور  انتشرت  أن  بعد  البوركيني  حظر  قانون 
الفرنسية بالقوة لباس إحدى املسلمات في إحدى الشواطئ، 
وتناولت  عامليا،  والتنديد  االستنكار  صور  معها  وتوسعت 
كثير من كبريات الصحف الغربية قرار منع لباس البوركيني 
»اإلنترناسيونال«  يومية  فهذه  الذعة.  بسخرية  ومسوغاته 
تكتب: �فرنسا تعلن عن أحدث تهديد أمني لها: البوركيني !!�.
تقريرا عن املوضوع واعتبرت  فأعدت  �بي بي سي�  أما   
األمر �هجوما إسالموفوبيا ضد مسلمي فرنسا�. ومن جهتها 
اعتبرت �تلغراف� أّن األعداء احلقيقيني للحرية ليست السيدات 
اللواتي يسبحن بالبوركيني، إّنا السياسيون الذين مينعون 

تلك النساء من السباحة حتت مبررات اخلطر من اإلرهاب. 
الدميقراطية  هل  عالقة:  األسئلة  من  كثير  تبقى  وأخيرا 
األمر  أن  أم  املخالف؟  تقبل  ال  وبطبيعتها  ذاتها  في  الغربية 
الدميقراطية  حماية  مسؤولية  تتولى  نافذة  بقوى  يتعلق 
هذه  استطاعت  حد  أي  إلى  وتطبيقها؟  تفسيرها  وتوجيه 
قابلة  غير  لتصبح  الغربية  الدميقراطية  حتريف  اللوبيات 
لقبول اآلخر واضطهاده باسم الدميقراطية نفسها؟ أال يصح 
يقف  كنسية  مؤسسة  مثل  أصبحت  الدميقراطية  بأن  القول 
صكوك  يعطون  )الدميقراطيون(  وقساوستها  أربابها  عليها 

الغفران ملن شاؤوا ويشنون العدوان على من شاؤوا؟.

الكلمة الطيبة
استالل  من  مرادا  أبلغ 

السيوف

الدميقراطية الغربية
ترسب في اختباراتها تاريخيا
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أكد وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودي، 
العربية  اململكة  أن  الشيخ،  آل  عبدالعزيز  بن  صالح  الشيخ 
السعودية حرصت منذ نشأتها على أن يكون احلج بعيدًا عن 
وأن  وتصنيفاتها،  وفخرها،  اجلاهلية،  من شعارات  أي شعار 
يكون املسلمون جميعًا في احلج سواسية، وهذا هو جتسيد 

معنى اإلخالص في أداء هذا الركن العظيم الذي هو احلج/
لقائه نخبة من كبار ضيوف  ألقاها خالل  وشدد في كلمة 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
يوم األربعاء 2016/9/7، أن اململكة سعت ألن يكون احلج لله، 
أو شعارات  أو حتزبات سياسية،  فيه شعارات،  يكون  ال  وأن 
إقليمية، أو طائفية، بحيث تفسد إخالص احلج وكينونته لله 
وحده. مؤكدًا أن تسييس احلج أمر يعود به إلى أمور اجلاهلية، 
وأوضح: إن اجتماعنا هذا اآلن من أكثر من دولة، وقارة، 
ميثل الوحدة اإلسالمية، وأن املسلمني بجميع فئاتهم، وبلدانهم، 

فهم  القبلة،  هذه  مستقبلني  ويأتون  وقوة،  إخوة  ومذاهبهم، 
التي يريد أعداء اإلسالم  الفتنة  إخوة فيها، وهذا الذي يطفئ 

دائما إثارتها في األمة للتفريق بني أفرادها.

وكالة  إحصاءات  وبحسب 
األنباء السعودية، واملديرية العامة 
عدد  وصل  اململكة،  في  للجوازات 
بالفعل  توجهوا  الذين  احلجاج 
5 سبتمبر/  يوم  للسعودية، حتى 
و261  مليون  إلى  اجلاري،  أيلول 

ألفًا و540 حاج، من 160 دولة.
احلجاج  بني  من  ووصل 
مليونًا و185 ألفًا و874 حاج عبر 
بًرا،  حاج  و943  ألف  و62  اجلو، 
و723  حاج  ألف   12 سافر  فيما 

بحًرا.
التسع  من  فقط،  دول  ست 
املتصدرة من حيث أعداد احلجاج، 
لسان  على  السعودية،  أعلنتها 

العزيز  عبد  بن  سليمان  اللواء 
العامة  املديرية  مدير  اليحيى، 
وهي  بالسعودية،  للجوازات 
إندونيسيا وباكستان، تليها الهند 
تليها  فنيجيريا،  بنغالديش  ثم 
تركيا في املرتبة السادسة، دون أن 
عن  إضافية  معلومات  عن  يفصح 
من  أي  من  القادمني  احلجاج  عدد 

هذه الدول.
العام  هذا  إيران  وأدى خروج 
السادسة،  املرتبة  تركيا  إلى شغل 
فاملغرب،  اجلزائر  ثم  مصر،  تليها 
املاضي  العام  الترتيب  كان  فيما 
يتضمن مصر في املرتبة السادسة 

ويليها إيران ثم تركيا.

واإلرش��اد  للدعوة  التعاوني  املكتب  أعلن 
وتوعية اجلاليات، بحي الروضة في الرياض، 
 615 إس��الم  ف��ي  أسهمت  الدعوية  ج��ه��وده  أن 

شخصًا من عدة جنسيات.
وأوض����ح م��دي��ر امل��ك��ت��ب ت��وف��ي��ق ب��ن قاسم 
قسم  باشرها  الدعوية  األع��م��ال  أن  الشرهان، 
دين  موقع  وعبر  النسائي،  والقسم  اجلاليات 
املسلمني  غ��ي��ر  لتعريف  امل��خ��ص��ص  اإلس����الم، 

باإلسالم ب� 10 لغات.
املواد  من  العديد  املكتب وزع  أن  وأض��اف 
الدعوية والتعليمية، حيث بلغ عدد املطبوعات 
امل��وزع��ة  الكتب  ع��دد  بلغ  فيما  م���ادة،   14.200

12.483 كتابًا،
ال���دروس  م��ن  املستفيدين  ع��دد  أن  وت��اب��ع 
 78.000 م��ن  أكثر  أقيمت  التي  واحمل��اض��رات 
املوزعة  الصوتية  امل���واد  ع��دد  وبلغ  مستفيد، 
50.450 مادة، فيما استفاد من برامج الدعوة 

اإللكترونية أكثر من 5.000.000 مستفيد.

ل��ل��م��ؤمت��ر  اخل���ت���ام���ي  ال���ب���ي���ان   لقي 
ُأقيم  ال���ذي  امل��س��ل��م��ني"،  لعلماء  ال��ع��امل��ي 
األس��ب��وع امل��اض��ي حت��ت ع��ن��وان "َم��ن هم 
أه���ل ال��س��ن��ة واجل��م��اع��ة؟" ف��ي ج��روزن��ي 
عاصمة الشيشان، ردود أفعال واسعة في 
اإلسالمي؛  العالم  في  الشرعية  األوس��اط 
العلمية  الهيئات  عشرات  أص��درت  حيث 
والعلماء والدعاة بيانات انتقدت املؤمتر، 
ط املؤمتر في  وسط اتهامات متكررة بتورُّ
"املؤمتر  وأن  والفرقة"،  االنقسام  "تعزيز 
ع��دٍد  بحسب  سياسية"  ألج��ن��دة  خ��اض��ٌع 
ترحيبًا  املؤمتر  لقي  فيما  البيانات،  من 
واس��ع��ًا ف��ي ع��دد م��ن الصحف ووك���االت 

األنباء اإليرانية.
كان االنتقاد املوّجه للمؤمتر متركزًا 
ح���ول حت��دي��ده أه���ل ال��س��ن��ة واجل��م��اع��ة، 
بأنهم "األشاعرة واملاتريدية في االعتقاد، 
واملالكية  احلنفية  األربعة  املذاهب  وأهل 
وأهل  الفقه،  في  واحلنابلة  والشافعية 
التصوف الصافي علمًا وأخالقًا وتزكية 
من  وأم��ث��ال��ه  اجلنيد  اإلم���ام  مسلك  على 

أئمة الهدى".
وصف بيان ألكثر من 20 هيئة علمية 
املؤمتر ب� "مؤمتر الفتنة" حلصره مصطلح 
َمن  واستبعاد  واجل��م��اع��ة"  السنة  "أه��ل 
الذي  األمر  السنة، وهو  أهل  سواهم من 
حّذر منه بيان هيئة ِكبار العلماء ملا فيه 
من "النفخ فيما يشتت األمة وال يجمعها"، 
واس��ت��ن��ك��ر ال��ش��ي��خ ي��وس��ف ال��ق��رض��اوي؛ 
املؤمتر، وقال إنه" نفى صفة أهل السنة 
مكّون  وهم  والسلفيني  احلديث  أهل  عن 
رئيس من مكونات أهل السنة واجلماعة".
وكان الرئيس الروسي قد وّجه حتيًة 
إل���ى امل��ش��ارك��ني ف��ي امل���ؤمت���ر، م��ن خ��الل 
يجتمعون  "املسلمني  أن  فيها  أّك��د  كلمة 
رغ��ب��ًة ف��ي ف��ص��ل اإلس����الم احل��ق��ي��ق��ي عن 
التي  ال��زائ��ف��ة  الدينية  األي��دي��ول��وج��ي��ات 
واإلره��اب"،  والتعصب  الدمار  إلى  تدعو 
وواص���ل���ت ال��ص��ح��ف ووك������االت األن��ب��اء 
ال��ذي  امل��ؤمت��ر  اإلي��ران��ي��ة متابعة وق��ائ��ع 
من  اإلسالمي  الكيان  "تطهير  ب�  وصفته 

وصمة عار الوهابية".

محطات إخبارية

السعودية: حرصنا على أن يكون احلج بعيدا عن شعارات اجلاهلية واملسلمون فيه سواسية 

باألرقام.. تسع دول تتصدر قائمة ضيوف الرحمن مؤمتر جروزني بالشيشان 
يثير ردود أفعال واسعة في 

العالم اإلسالمي:
إسالم 615 وافدًا خالل شهر 

ذي القعدة بالرياض:

أن  م��ي��ل"  "دي��ل��ي  ن��ش��رت صحيفة 
"م��ح��م��د" ي��ع��د االس����م األك���ث���ر رواج���ا 
وش��ع��ب��ي��ة ب���ني امل���وال���ي���د اجل�����دد في 
هذا  أن  إل��ى  مشيرة  ووي��ل��ز،  إجنلترا 
هناك  املاضي  العام  في  أطلق  االس��م 

على 7361 مولودا. 
ج���اء ذل���ك وف��ق��ا مل��ا ن��ق��ل��ه امل��وق��ع 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ع���ن م��دي��ري��ة اإلح��ص��اء 

الوطنية في بريطانيا.
وذك����ر امل��وق��ع أن االس����م ال��ث��ان��ي 
األكثر انتشارا بني األطفال هو اسم " 
6941 طفال، وأما  أوليفر"، وسمي به 

اسم  فكان  شعبية  األكثر  اإلن��اث  اسم 
"إميليا"، وسميت به 5158 طفلة.

وأش�����ار امل���وق���ع إل����ى أن����ه ي��وج��د 
اسم  لكتابة  مختلفا  14 شكال  رسميا 
النطق  ه��و  االخ��ت��الف  وسبب  محمد، 
إل��ى  م��ن دول���ة  ل��ه��ذا االس���م  املختلف 
أخرى، ومن منطقة إلى أخرى )محمد 
ذلك  إلخ(، ويحدد  وموحمد وماحماد، 
طبعا ان��ت��م��اء أه���ل ال��ط��ف��ل إل���ى ه��ذه 

الدولة أو تلك.
واألك��ث��ر ان��ت��ش��ارا م��ن ب��ني جميع 
أش���ك���ال االس����م "م��ح��م��د"، ه���و االس���م 
إجنلترا  في  به  سمي  ال��ذي  التقليدي 

وويلز 3730 طفال.
وأفادت مديرية اإلحصاء أن بعض 
أسماء  أطفالهم  على  أط��ل��ق��وا  اآلب���اء 
غريبة مأخوذة من أسماء بعض أفالم 
السينما، مثل "حرب العروش" و"أمير 
اخل������وامت"، وه���ن���اك ش��ع��ب��ي��ة ألس��م��اء 
وه��اري  ج��ورج  مثل  التقليدية  امللوك 

وويليام وغيرها.

محمد هو االسم األكثر رواجا في إجنلترا وويلز 

وصفته  م��ا   2016/09/08 اخلميس   العربية  اجلامعة  أدان���ت 
للجمهورية  االعلى  للمرشد  والتحريضية"  "العدائية  بالتصريحات 
بانها  السعودية  املالكة  العائلة  وصفه  غداة  خامنئي  على  اإلسالمية 

“شجرة ملعونة” ودعوة الرئيس اإليراني الى معاقبتها.
ودخل مسؤولون في السعودية وإيران في حرب كالمية حادة اعتبر 
فيها املفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن اإليرانيني 

"ليسوا مسلمني" قبل أيام من بدء مناسك احلج هذا األسبوع.
"إدان���ة  بعنوان  اللهجة  ح��اد  بيانا  العربية  اجلامعة  وأص���درت 
التصريحات العدائية واملشينة للمرشد اإليراني" عقب اجتماع لوزراء 

اخلارجية العرب في مقر اجلامعة في القاهرة.
بها  التي صدرت  اللغة  العبارات  "بأشد  العرب  ال��وزراء  واستنكر 
تلك التصريحات والتي ال تليق بأعلى سلطة في اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية".
ان  يجب  ال  التي  واملشينة  املسيئة  “العبارات  اجلامعة  وأدان��ت 
تصدر من زعيم دولة إسالمية وال تتفق أيضا مع حقيقة ما تقوم به” 

السعودية “جتاه اإلسالم واملسلمني”.
أمور  بتنظيم  املختصة  الوحيدة  “هي  السعودية  أن  البيان  وأكد 

احلج وخدمة ضيوف الرحمن”.
“حل  في  بالتفكير  املسلمني  خامنئي  دع��وة  على  ردا  هذا  ويشكل 

)السعوديني(  سلوك  بسبب  احلج  وقضية  الشريفني  احلرمني  إلدارة 
الظالم ضد ضيوف الرحمن”.

واعلنت اجلامعة رفضها “استخدام فرائض اإلسالم إلثارة النعرات 
الطائفية لتحقيق أهداف سياسية خاصة في موسم احلج”.

ويغيب اإليرانيون عن أداء فريضة احلج ألول مرة منذ نحو ثالثني 
بعد حادث  اللوجستية  املسائل  على  اجلانبني  بني  االتفاق  لعدم  عاما 
تدافع منى الذي أودى بحياة نحو 2300 شخص السنة املاضية بينهم 

مئات اإليرانيني.
واعتبرت دول مجلس التعاون اخلليجي األربعاء 2016/09/07 ان 
انتقادات خامنئي للسعودية على خلفية ادارتها للحج، تعد "حتريضا 

مكشوف االهداف" يسبق بدء الشعائر.

اجلامعة العربية تدين التصريحات االيرانية ضد السعودية

العدد 463 15 ذو احلجة 1437ه�- 17 شتنبر 2016م

إيطاليا: ارتفاع محلة طرد األئمة

أملانيا .. تضاعف االعتداءات على املسلمني 

طرد  على   2016 شتنبر   03 السبت  ي��وم  اإليطالية  احلكومة  أقدمت 
دينية  متطرفة" وشعائر  ب"أنشطة  تتعلق  بتهم  وتونسي(  )مغربي  إمامني 

مغلقة إزاء الثقافة الغربية والدعوة إلى اإلسالم.
وقد قامت إيطاليا ابتداء من يناير 2015 بطرد حوالي 12 إماما من أئمة 
2002، وترجع السلطات  30 ابتداء من  املساجد، كما أن العدد وصل إلى 
اإليطالية طرد األئمة إلى أسباب عدة منها عدم امتثال البعض منهم للقسم 
الدستوري  واعتبارهم الدستور اإليطالي مخالفا للعقيدة اإلسالمية ، كما 
مت طرد إمام آخر بسبب دعائه على اليهود في خطبة اجلمعة صيف 2014.
ويجدر الذكر أن عدد األئمة يبلغ 1000 إمام يغطون حاجيات 1.613 

مسلم مقيم بإيطاليا.

 ،2016/9/8 اخلميس  ي��وم  أملانيا  في  للمسلمني  املركزي  املجلس  ن��دد 
بتزايد االعتداءات على املسلمني في البالد، مبديا قلقه من ترسخ العنصرية 

في املجتمع.
وقال رئيس املجلس أمين مزيك إن "الهجمات على املساجد تضاعفت بني 
2014 و2015 .كما ّأن عدد الهجمات على مراكز الالجئني تتزايد بشكل غير 
مسبوق، مشيرا إلى أن األمر نفسه ينطبق على االعتداءات اجلسدية واللفظية 

في الشارع فضال عن الكراهية عبر االنترنت".وفقا لصحيفة دي فيلت.
و اعتبر  مزيك ّأن النجاح املتنامي حلزب "البديل من أجل املانيا" اليميني 
في   16 من  اقليمي  برملان  تاسع  دخ��ول  من  أي��ام  قبل  ال��ذي متكن  الشعبوي 

البالد، يساعد في جعل العنصرية امرا متسامحا معه اجتماعيا".
وبحسب تقرير جهاز االستخبارات األملاني، فّإن العنف املرتبط بكراهية 
مسجلة  واقعة   473 من  االخيرة  السنوات  في  كبًيرا  ارتفاعا  األجانب شهد 
العام 2013 إلى 512 العام 2014 ثم 918 العام 2015، وارتفعت اإلصابات 

اجلسدية من 464 العام 2014 إلى 756 العام 2015.
كما ارتفعت بشكل كبير احلرائق التي تستهدف حتدًيدا مراكز الالجئني 
لترتفع من 16 العام 2014 الى 83العام 2015 عندما استقبلت املانيا أكثر 

من مليون طالب جلوء.
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إلى أن نلتقي

"النجاح":  الصدر،  ملعناها  وينشرح  السمع،  لها  يطرب  كلمة  "النجاح": 
في العادة يرتبط معناه بالدراسة، لكن في احلقيقة ليس فقط في الدراسة، 

فالنجاح في كل ما يهم اإلنسان في دينه ودنياه أمر وارد.
والسبب  ال��دراس��ة،  في  إال  الغالب  في  يكون  ال  النجاح  عن  احلديث  لكن 
في ذلك أن املقاييس قد تغيرت، و"الزمان تبدل" كما نقول في دارجتنا. ففي 
زي��ادة، أما  التلميذ أو الطالب: هل جنحت؟، فقط دون  أيام زمان كنا نسأل 
اآلن فلم نعد نسأل عن النجاح فقط، بل نسأل عن نقط النجاح. ال لشيء، إال 
بًا من بداية املسيرة الدراسية، أو على األقل مع  ألن النجاح أصبح أمرا ُمَرتَّ
أو شبه مضمون؛ بتحديد  فالنجاح مضمون  الدراسة في كل سنة،  انطالق 
َتب  نسبة النجاح أو نقطة النجاح أوال، وبالتنافس بني املؤسسات على الرُّ

األولى في ُسلَّم نسب النجاح، حتى ولو كان ذلك بشكل خفي.
ُمرّتبة هي األخ��رى، مما  بل ميكن القول أيضا إن نقط النجاح أصبحت 
يعرفه الكثير من أبناء املجتمع ومما يتداولونه بينهم في مجالسهم. ذلك أن 
جها عبر  العديد من اآلباء يتذكرون بشكل جيد كيف كان مسار النقط وتدرُّ
العقود الثالثة األخيرة؛ فحينما كان النجاح يحمل معنى النجاح فقط كان 
احلصول على نقطة 10 من 20 دليال على املسار السليم والسديد للتلميذ، أما 
ز والتفوق، ورمبا على  إن حصل على شيء أكثر من ذلك فإنه يدل على التميُّ
النبوغ إن اقترب من 14 أو حاذاها. أّما ما فوق ذلك فلم يكن إال في األحالم.

ومع مرور الزمن بدأت هذه ال�ُمَسلَّمات في التأرجح، إلى أن أصبحت نقطة 
املعدل 10 أو حتى إن كانت فوق ذلك بقليل، دليال على الفشل الكبير وعل 
وأبواب  كذلك،  تكون  أن  تكاد  أو  تتحطم  فاآلمال  العبوس؛  املظلم  املستقبل 
املؤسسات املستقِبلة تضيق ورمبا تنعدم، وخاصة إن كانت النقطة هي نقطة 

البكالوريا.
قد يقول القائل إن هذا التزحلق إلى األعلى دليل على ارتفاع املستوى، وأن 

إجابات االمتحانات في زماننا هذا أفضل من األزمنة املاضية.
من  التعليم  وسائل  تتيحه  ما  بسبب  ذل��ك،  يكون  أن  ميكن  نعم  وأق��ول 
إمكانات لم تكن َتُدر حتى في أحالم األجيال السابقة، لكن ذلك محدود ويكاد 

أن يكون استثناء.
وأستحضر هنا بعض املواقف السابقة من ذاكرتي، ألستدل بها على ما 

أقول:
أولها: أني حينما كنت تلميذا باملرحلة االبتدائية في أواخر الستينات 
مستواهما  يتجاوز  ال  املدرسني  من  اثنان  كان  املاضي،  امليالدي  القرن  من 
مستوى الشهادة االبتدائية )اخلامس ابتدائي حاليا(؛ ُمدرس الفرنسية كان 
يدرسنا الفرنسية بشكل متميز، ويتحدثها بطالقة، ومثله كان مدرس العربية. 
واستمرا في أداء عملهما إلى أن أحيال على التقاعد، بارك الله في عمريهما.
القرن امليالدي املاضي أيضا، حينما التحق  ثانيهما: في تسعينيات 
ل��م يستطع  ال��ع��رب��ي،  امل��ش��رق  ف��ي  للتدريس مبؤسسات  م��ن األس��ات��ذة  ع��دد 
معظمهم التكيف مع الوضع هناك إال بصعوبة، والسبب في ذلك هو مستوى 
التنقيط؛ فنقطة 10 من 20 كانت عندهم ال تعني شيئا، كما أن النقط املرتفعة 

التي كانت هناك كانت بالنسبة للمدرسني املغاربة ال تعني شيئا أيضا.
ُأِص��ّر  كنت  حينما  2000م،  سنة  بعد  معدودة،  سنوات  قبل  ثالثهما: 
اجليد.  املستوى  بشكل حتمي  تترجم  ال  املرتفعة  النقط  إن  بالقول  وأن��ادي 
ولقد طبقت ذلك مع مجموعة من األساتذة حفظهم الله، حينما كنا ال نشترط 
)دبلوم  العليا  ب��ال��دراس��ات  االلتحاق  م��ب��اراة  الجتياز  ميزة  على  احلصول 
ذلك،  في  العجاب  العجب  رأينا  وقد  واملاستر(،  املعمقة،  العليا  ال��دراس��ات 
فالعديد من أصحاب العشرة أصبحوا نوابغ بعد ذلك، والعكس كان صحيحا 

أيضا.
رجاله  زم��ان  فلكل  العكس،  وال  احلديث،  على  القدمي  أسحب  أن  أري��د  ال 
وأبناؤه، لكن أريد أن أصل إلى نتيجة أن النجاح في زماننا هذا أصبح مرتبا 
"الترتيب"، فاإليجابي هو أن  بشكل كبير،باملعنيني اإليجابي والسلبي للفظ 
زماننا هذا قد أَمّد املتعلمني بكل اإلمكانات التي متّكنهم من احلصول على 
أعلى الدرجات، والسلبي هو توظيف هذه اإلمكانات لتقويض أركان التعليم 

ونقض أسسه.
وفي مقابل هذا الترتيب ال�ُميّسر )بفتح السني وكسرها( هناك فشل مركب، 
عي  يبدو أساسا في تدحرج املستوى وتقهقره إلى أدنى الدرجات، رغم ما ادُّ
من إصالحات واستعجاالت فيها، فخريج الشهادة االبتدائية الذي كان ميكن 

من  كثير  في  اآلن  أصبح  املاضي،  في  معلما  يكون  أن 
سليم...  بشكل  اسمه  كتابة  حتى  يستطيع  ال  األحيان 
اخلاص  يعلمه  مما  الكثير  هذا  على  يقاس  أن  وميكن 
والعام، مما انعكس على كل القطاعات، ولله األمر من 

قبل ومن بعد..

النجاح املرتب والفشل املركب
إن أردت الدنيا فكن محبا.. وإن أردت اآلخرة فكن 

محبا.
حب  أردت  وإن  محبا...  فكن  الله  حب  أردت  إن 

الصاحلني من الناس فكن محبا.
سمفونية  مع  منسجمة  نغمة  تكون  أن  أردت  إن 

الكون فكن محبا.
وإن أردت أن تكون آهة في ناي الوجود فكن محبا.
وإن أردت أن يكون هواك تبعا ملا جاء به عندليب 

الكون، محمد �، فكن محبا.
وإن أردت أن تكون زادا للضعفاء واملساكني فكن 

محبا.
اجعل احلب مبتداك ومنتهاك تكن أسعد الناس.

واجعل احلّب في طريقك إلى الله زادا تكْن أحكم 
الناس.

وإن أردت أن تكون شوكة في حلق الظاملني فكن 
محبا.

وإن أردت محاربة الفساد واملفسدين في األرض 
فكن محبا.

وإن أردت أن تكسر شوكة املستكبرين في األرض 
فكن محبا.

ليس ه��ذا ال��ذي أق��ول لك ضربا من اخل��ي��ال، وال 
تهوميا مع األحالم.

هو ليس بناء لقصر على الرمال، فأنت مدعو إلى 
آيات  تدبرت  إن  بنفسك،  اجلنة  في  قصرك  تبني  أن 
احلب في كتاب الله تعالى وسنة حبيبه، سيد احملبني 
�. أليس غاية املنى أن تكون محبوبا  واحملبوبني، 
عند ال��ذي خلقك ورزق���ك، وت��دّب��ر أم��رك كله، وس��ّواك 
ِذيَن آَمُنوا َمْن  َها الَّ وهداك؟ فإن الله تعالى يقول: �َيَأيُّ
ُهْم  ُيِحبُّ ِبَقْوٍم  ُه  اللَّ َيْأِتي  َفَسْوَف  ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم  َيْرَتِدْد 
اْلَكاِفِريَن  َعَلى  ٍة  َأِع���زَّ امْلُ��ْؤِم��ِن��نَي  َعَلى  ���ٍة  َأِذلَّ وَنُه  َوُيِحبُّ
َذِلَك  الِئٍم  َلْوَمَة  َيَخاُفوَن  َوال  ِه  اللَّ َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهُدوَن 
ُه َواِسٌع َعِليٌم� )املائدة:  ِه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَّ َفْضُل اللَّ
54(، فإذا أردت معرفة الطريق املؤدية إلى هذا احلب، 
فاسمع خطاب الله تعالى حلبيبه �: �ُقْل ِإْن ُكْنُتْم 
ُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّ َه َفاتَّ وَن اللَّ بُّ ُتِ
هو  وأي شرف   ،)31 عمران:  )آل  َرِحيٌم�  َغُفوٌر  ُه  َواللَّ

أعظم من هذا احلّب؟ فكن أيها العاقل محّبا.
وقد قرر ابن اخلطيب، في كتابه: )روضة التعريف 
باحلب الشريف(،أّن الوجود كله أصله احملبة، وأن كل 
ما في الوجود محّب مشتاق، وأن املولى هو باحلّب 

أولى.
الله  الُعْلوي أن املرء إذا أحّب  ومن أسرار احلب 
مدعو  فهو  البشر  وأما  ورسوله.  الله  أحّبه  ورسوله 
إلى أن يحبهم، إال أنه ال يضمن دائما أن يكون محّبا 
محبوب،  غير  محبا  يكون  أن  البالء  ومن  ومحبوبا، 

كما قال املتنبي:
أنت احلبيب ولكني أعوذ به

من أن أكون محّبا غير محبوب
فقد روى البخاري في الصحيح من قصة 
بريرة أّن زوجها كان ميشي خلفها بعد فراقها 
له وصارت أجنبية منه، ودموعه على خديه، 
من  تْعجب  أال  ع��ب��اس،  »ي��ا   :� النبي  ف��ق��ال 
مغيثا؟  بريرة  ُبغض  وم��ن  َبريرة  مغيث  ح��ّب 
أتأمرني؟"  "فقالت:  راجعتيه؟«  لو  لها:  قال  ثم 
»ف��ق��ال: إمن��ا أن��ا ش��اف��ع.« "ق��ال��ت: ال حاجة لي 
فيه". ولم ينهه عن عشقها في هذه احلال، إذ 
االختيار.  يدخل تت  وال  مُيَلك  ال  شيء  ذلك 
من  ُيحرم  أن  من  وأنكى  أشد  هو  عقاب  وأّي 
حّب الله تعالى؟ فلذلك كان أشد عذاب ينتظر 
الظاملني، واملفسدين، واملستكبرين، وأشياعهم 
ُه  هو أن مُينعوا حبَّ الله تعالى. قال : �ِإنَّ
َه ال ُيِحبُّ امْلُْعَتِدين�،  نَي�، �ِإنَّ اللَّ امِلِ ال ُيِحبُّ الظَّ
َه ال ُيِحبُّ  اِئِننَي�، �ِإنَّ اللَّ َه ال ُيِحبُّ اخْلَ �ِإنَّ اللَّ

َه ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر� . امْلُْفِسِدين�، �ِإنَّ اللَّ
ويستطيع املرء أن يحّصن نفسه من هذا املصير 
الله  محبة  والس��ي��م��ا  احمل��ب��ة،  ف��ق��دان  امل��ؤل��م، مصير 
ورسوله، بأن يعمل على تطوير احلب البشري، الذي 
بأن  وذل��ك  قلب،  منه  يخلو  ال  البشر،  في  فطري  هو 
إلى احل��ّب، ومن احلّب املتعلق  الهوى  يرتقي به من 
إال  منجاة  فال  الله ورس��ول��ه،  في  احل��ب  إل��ى  بالدنيا 

بذلك.
وح��س��ب احل���ّب ش��رف��ا أن يقرنه رس���ول ال��ل��ه � 
باإلميان، حيث ال يكتمل إميان املرء إال باحلب، حب 

الله، وحب الرسول، وحب إخوانه املؤمنني.
قال   :� ه��ري��رة  أب��ي  ع��ن  مسلم  وف��ي صحيح 
تؤمنوا،  حتى  اجل��ن��ة  ت��دخ��ل��وا  »ال   :� ال��ل��ه  رس���ول 
إذا  شيء  على  أدلكم  أوال  تابوا،  حتى  تؤمنوا  وال 

فعلتموه تاببتم؟ أفشوا السالم بينكم«.
ف���إذا ك���ان مطمح األن��ف��س ال��ش��ري��ف��ة ه��و اجل��ن��ة، 
ف��إن اإلمي��ان  ودخ���ول اجل��ن��ة متوقف على اإلمي����ان، 
أن  ع��ن  اإلن��س��ان  يعجز  فلماذا  احل���ّب.  على  متوقف 
يتسربل باحلب، حتى ميتزج بروحه؟ ذلك بأن لإلميان 
حقائق، ومن حقائقه ما بّينه رسول الله � في قوله: 
لنفسه«  يحب  ما  ألخيه  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  »ال 
ال  من  احل��ّب  يدعي  فكيف  )رواه البخاري ومسلم(، 
يحّب ألخيه ما يحّب لنفسه؟ وكيف يدعي احلّب من ال 

يأمن جاره بوائقه؟
ومما الشك فيه أن أشرف درجات احلّب، حّب الله 
ورسوله، فعن أنس بن مالٍك � قال: قال رسول الله 
إليه من ولده  �: »ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ 

ووالده والناس أجمعني« )متفق عليه(.
فإن لإلميان  إال باحلّب،  يتم  كان اإلمي��ان ال  وإذا 
حالوة، وما قيمة إميان ال حالوة له؟ وإلدراك حالوة 

اإلميان، البد من االغتراف من كأس احلب.
قال: »ثالث   � النبي  مالك � عن  بن  عن أنس 
من كن فيه وجد حالوة اإلميان، أن يكون الله ورسوله 
إال  يحبه  ال  امل��رء  إليه مما سواهما، وأن يحب  أحب 
لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف 

في النار«.
وم��ا أع��ظ��م احل��دي��ث ال��ق��دس��ي ال���ذي علمنا سيد 
احملبني � به أعظم درس في احلّب: »إن الله قال: من 
عادى لي وليًا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحّب إلّي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي 
كنت  أحببته  ف��إذا  أحبه،  حتى  بالنوافل  إلي  يتقرب 
سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده 
التي يبطش بها، ورجله التي ميشي بها، وإن سألني 
ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذّنه«. )رواه البخاري(.

احل��ّب،  مائدة  إل��ى  العطشى  اجلوعى  أيها  فهلّم 
هذه  إال  عطَشكم  ي��روَي  ولن  جوَعكم،  ُيذهَب  لن  فإنه 

املائدة املباركة: مائدة احلّب.
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