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اللـهـم

هب لنا من اأزواجنا

وذرياتنا قرة اأعني

واجعلنا للمتقني اإماما

اآمـيـــــن

يعيش العالم اليوم على إيقاعات سريعة جدا 
في  تاريخية  عاملية  وأزمة  أخطاء حضارية  نتيجة 
اخلطيرة  الهزات  من  وكم  البيئة.  مشكالت  تدبير 
مرت باإلنسانية: احتالالت وحروب عاملية  وإقليمية 
ومجاعات وهجرات وتهجيرات واستنزاف خيرات 
وما  واملادية  واحليوانية  النباتية  وثرواته  العالم 

إلى ذلك.
غير أن التوجيه اإلعالمي لم يكن في مستوى 
والنذر  الصيحات  بدأت  أن  إلى  احلدث،  خطورة 
الطبيعية  البيئة  مشكالت  تفاقم  بعد  تتعالى 
حيث  التلوث،  مخاطر  من  يهددها  أصبح  وما 
الطبيعة  تشمل  املخاطر  بأن  يشعر  اجلميع  طفق 

واإلنسان.
وهنا أيضا بدأ احلديث عن التلوث ومخاطره 
التي وصلت إلى حد تهديد كوكب األرض باالحتباس 

احلراري وينذر بتغيرات مناخية كبيرة وخطيرة.
أن  يرون  النافذة  البصيرة  وذوي  العقالء  لكن 
اإلنسانية لم تعاِن من التلوث الصناعي واالحتباس 
احلراري وآثارهما إال بعد معاناة من أنواع أخرى 

من التلوث أكثر خطرا: 
تلوث  من  تعاني  وشعوبها  األرض  أمم  إن   -
أخالقي سببه فساد التدين، وفساد االعتقاد في الله 
فوضى  في  جتلى  فكريا  تلوثا  أورث  حيث  تعالى 
املرجعيات والتعصب املذهبي املقيت من غير قدرة 
على  التقوقع  نية  إال  نية  وال  املقنع،  احلوار  على 
اخلالف،  ملجرد  وتشويهه  املخالف  وتعنيف  الذات 
األخيرة  السنني  في  بالبشرية  انتهى  الذي  األمر 
احتباس  إلى  خصوصا-  اإلسالمي  العالم  -وفي 
ديني خانق حيث سوق اإلعالم والتوجهات املعادية 
وغدا  واملسلمني،  اإلسالم  عن  سلبية  للدين صورة 
اإليقاع  هو  العاملية  للسياسات  الرئيس  التوجه 
باملسلمني في جرائم اإلرهاب التخاذها ذريعة ملزيد 

من التطويق واإلدانة.
تلوث  من  طويال  البشرية  عانت  كما   -
نهب  على  القائم  احلرام  باملال  العاملي  االقتصاد 
طريق  عن  األرض  خيرات  ونهب  الشعوب،  ثروات 
ثروات  نهب  في  األقوياء  وتدخل  االستعمار 
احتباس  إلى  ذلك  فأدى  واملستضعفني،  الفقراء 
العالقات  الدولية وفي  العالقات  حراري خطير في 

االجتماعية بني األقوياء والضعفاء.
- وال يخفى أيضا ما تعانيه الشعوب من تلوث 
سياسي أفضى إلى احتباس سياسي في كثير من 
مناطق العالم، جعل كثيرا منها أشد التهابا وأكثر 
اشتعاال، فقدت بسببه كثير من شعوب األرض حقها 
الكرامة  العيش اآلمن وفي  الطبيعي واملشروع في 
املصالح  تغليب  بسبب  إال  ذلك  وما  والتعايش، 
السياسي  القرار  بيئة  وتلوث  لألقوياء  الذاتية 
العدل  وغياب  والقوة  التسلط  بنزعات  الدولي 

والرحمة. 
- وبسبب أنواع التلوث السابقة تلوثت البيئة 
األخالقية تلوثا لم يسبق للبشرية أن عرفت اجتماع 
كل أنواعه وبالياه إال في هذا العصر، فبدأنا نشاهد 
التفسخ  "تسونامي"  أفرز  أخالقيا  احتباسا  فعال 
البيئات  ففسدت  القاتلة،  واألمراض  األخالقي 

االجتماعية واألسرية بجرائم أفقدت اإلنسان األمان 
على الضروريات اخلمس بله ما دونها.

اليوم في حاجة  فالبشرية  وبناء عليه 
إلى تصحيحني عاجلني وشاملني: 

تصحيحا  البيئة  مفهوم  تصحيح  أولهما: 
البيئة  أنواع  لكل  شامال  مفهوما  منه  يجعل 
أنواع  من  بهما  يتعلق  وما  والبشرية  الطبيعية 

جزئية للبيئات.
اجلزئية  املعاجلات  تصحيح  ثانيهما: 
تقتصر  ال  إلى معاجلة شمولية  البيئية  للمشكالت 
تضيف  ما  بقدر  واألمنية،  القانونية  األبعاد  على 
التي  والفكرية  والتربوية  الدينية  املعاجلات  إليها 
يسهم فيها كل أبناء األمة وقطاعاتها ومؤسساتها. 
إلى  ماسة  حاجة  لفي  اليوم  العالم  وإن 
جاء  التي  والتشريعات  التوجيهات  من  االستفادة 
لفي أمس  اليوم  األمة اإلسالمية  بها اإلسالم، وإن 
الله  احلاجة إلى إجادة وإحسان عرض ما منحها 
به  تخلقا  وتعليما،  تعلما  الدين:  أمانة  من  تعالى 

ودعوة إليه.
وإن مشكالت البشرية اليوم في جميع املجاالت 
جتد  ال  واإلنسانية  الطبيعية  واملعنوية،  املادية 
تعالى  الله  دين  في  إال  واآلمنة  السليمة  حلولها 
الذي أنزله على سيدنا محمد �، وإن تراث األمة 
ومكانية  زمنية  مساحة  أكبر  في  املمتد  اإلسالمية 
من الكرة األرضية ليملك ثروة كبيرة من اإلمكانات 
بكل  البيئة  مشكالت  حلول  في  واالجتهادات 

أنواعها.
خيرات  من  فيه  وما  الكون  اإلسالم  جعل  فقد 
اإلنسان،  يد  في  أمانة  وجعله  لإلنسان،  مسخرا 
ومستخلفا فيه وليس سيدا وال مالكا. قال تعالى: 
وما  السماوات  يف  ما  لكم  خسر  اهلل  ان  تروا  �ألم 
وباطنة  ظاهرة  نعمه  عليكم  وأسبغ  االرض  يف 
بغير علم وال هدى  الناس من جيادل يف اهلل  ومن 
يجوز  فال  لذلك   )20 )لقمان:  منير�  كتاب  وال 
التصرف في هذا امللك )الطبيعة املادية( وفي البيئة 
والهدايات  الربانية  املوازين  وفق  إال  اإلنسانية 
كل  في  العدل  إلى  الدعوة  على  القائمة  القرآنية، 
شيء واإلحسان في كل عمل ألن الكون وما فيه من 
لعبادة  كبير  مسجد  إال  هو  ما  وخيرات  مخلوقات 
اإلنسان  حق  في  اختيارا  وتسبيحه  تعالى  الله 
كما تسبحه كل اخلالئق اضطرارا، وإن الله تعالى 
بالعدل  اإلنسان  بقيام  الرزق  ومفاتيح  اخلير  أناط 
أهل  أن  �ولو  تعالى:  قال  والتسبيح.  واإلحسان 
القرى آمنوا واتقوا لفحتنا عليهم بركات من السماء 
واألرض� )األعراف: 96(، ويقول جل وعال أيضا: 
مؤمن  وهو  أنثى  أو  ذكر  من  صاحلا  عمل  �من 

فلحنيينه حياة طيبة� )النحل: 97(.
وفي مجال االجتماع البشري وجه القرآن الكرمي 
اإلنسان إلى إقامته على العدل والرحمة واإلحسان 
َ يَأُْمُر بِالَْعْدِل َواْلِْحَساِن َوِإيَتاِء  فقال تعالى: �ِإنهَّ اهللهَّ
َوالَْبْغِي  َوالُْمنَكِر  َشاِء  ْ اْلَ َعِن  َويَْنَهٰى  الُْقْربَٰى  ِذي 

هَُّكْم تََذكهَُّروَن� )النحل: 90( يَِعُظُكْم لََعل
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في احلفاظ على البيئة
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معنى  تتضمن  ال��ت��ي  ال��وج��ه��ة  اش��ت��ق��اق 
"الوجه يطلق على  أن  ذلك  الوجه،  القصد من 
وجه البدن ووجه النفس، وهو ما تتوجه إليه 
من املقاصد، ومنه )أسلمت وجهي لله...(" قاله 
على  استدل  ثم  املنار،  تفسير  في  رشيد رضا 
ق��ال: ومن   ، أيضا  القلب  ب��ه  ي��راد  ال��وج��ه  أن 
القلب  مبعنى  الوجه  استعمال  على  الشواهد 
الله  ليخالفن  أو  صفوفكم  »لتسون  ح��دي��ث: 
بني وجوهكم«، وفي رواية: قلوبكم. )رواه أحمد 

وأصحاب السنن(.
قلت: ومن الشواهد على ما قاله أيضا قول 
إخوة يوسف لبعضهم بعضا: �اقتلوا يوسف أو 

اطرحوه أرضا خيل لكم وجه أبيكم�.
ك��ل م��ا يستقبله  ف��ال��وج��ه��ة ه��ي  وع��ل��ي��ه، 

اإلنسان بوجهه،أي ببدنه أو بقلبه.
ولقد ورد من مشتقات مادة وجه في القرآن 
الوجهة  ووردت  وال��وج��ه��ة،  ال��وج��ه  ال��ك��رمي: 
قوله  هو  الكرمي  القرآن  من  واح��د  في موضع 
َفاْسَتِبُقوا  ِّيَها  ُمَول ُهَو  ِوْجَهٌة  �َوِلُكّلٍ  سبحانه: 
ُ َجِميًعا ِإنَّ  ْيَراِت أَْيَن َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكُم اللَّ اْلَ
ومن   ،)148 )البقرة:  قَِديٌر�  ٍء  َشْ َعَل كُلِّ   َ اللَّ
هذا املوضع نستفيد أن الوجهات متعددة، وأن 
استباق اخليرات محدد خليرية الوجهة ودليل 
كما  األف��ض��ل  واألص���وب  الوجهة  كونها  على 

قاله بعض املفسرين.
الوجهة  من  قريب  مبعنى  الوجه  وورد   -
اقترن  ما  منه  قرآنية،  آيات  عدة  في  واملقصد 

بالله تعالى مثل قوله سبحانه: 
ُّوا َفَثمَّ  تَُول ِ الَْمْشِرُق َوالَْمْغِرُب َفأَْيَنَما  - �َولِلَّ

َ َواِسٌع َعِليٌم� )البقرة: 115(. ِ ِإنَّ اللَّ َوْجهُ اللَّ
َوَم��ا   ِ اللَّ َوْج���ِه  ابْ��ِت��َغ��اءَ  ِإلَّ  تُْنِفُقوَن  �َوَم���ا   -
تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُْتْم َل تُْظلَُمون� 

)البقرة: 272(.
وم��ن��ه م��ا ارت��ب��ط ب��اإلن��س��ان مبعنى وج��ه 
أن  عليه  التي  الوجهة  أو  سبق،  كما  النفس 

يقصدها، وورد هنا مبعنيني متقابلني:
األول: ورد فيه مرتبطا باإلكباب واالنقالب 
وص��ف��ا مل��ن ي��زي��غ ع��ن امل��ق��ص��د، م��ن ذل���ك قوله 

سبحانه: 
- �أََفَمْن يَْمِشي ُمِكبًّا َعَل َوْجِهِه أَْهَدى 
 . ُمْسَتِقيٍم  ِص���َراٍط  َع��َل  َس��ِويًّ��ا  يَْمِشي  ���ْن  أَمَّ
ْمَع  السَّ لَُكُم  َوَج��َع��َل  أَنْ��َش��أَكُ��ْم  َّ��ِذي  ال ُه��َو  ُق��ْل 
ُقْل  تَْشُكُروَن  َما  َقِليًل  َواْلَْف��ئِ��َدَة  َواْلَبْ��َص��اَر 
َشُروَن�  ُتْ َوِإلَْيِه  اْلَْرِض  ِف  ذََرأَكُ��ْم  َِّذي  ال ُهَو 

)امللك:23-22(.
َ َعَل  -وقوله : �َوِمَن النَّاِس َمْن يَْعُبُد اللَّ
َوِإْن أََصابَْتهُ  بِِه  َخْيٌر اْطَمأَنَّ  َفِإْن أََصابَهُ  َحْرٍف 
َواْلِخ��َرَة  نَْيا  الدُّ َخِسَر  َوْجِهِه  َعَل  انَْقلََب  ِفْتَنٌة 

ْسَراُن الُْمبنُِي� )احلج: 11(. ذَِلَك ُهَو اْلُ
والثاني: وهو الوجهة السليمة التي على 
استعماالت  اقترنت  وفيه  قصدها،  اإلن��س��ان 
فجاءت  واإلس���الم،  واإلق��ام��ة  بالتوجه  ال��وج��ه 
وإسالم  الوجه،  وإقامة  الوجه،  توجيه  بلفظ: 

الوجه، وتفصيل ذلك في ما يلي:
: توجيه الوجه في قوله �

ا َرأَى الَْقَمَر بَاِزًغا َقاَل َهَذا َرب� إلى  - �َفلَمَّ
َماَواِت  َِّذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَي ِل قوله: �ِإنِّ َوجَّ
َواْلَْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن الُْمْشِرِكنَي� )األنعام: 

.)79-77

� إقامة الوجه في قوله تعالى:
- �ُقْل أََمَر َربِّ بِالِْقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم 
يَن  الدِّ لَهُ  ِلِصنَي  ُمْ َواْدُع���وهُ  ٍد  َمْسِ كُلِّ  ِعْنَد 

كََما بََدأَكُْم تَُعوُدوَن� )األعراف: 29(.
يِن َحِنيًفا َوَل تَُكونَنَّ  - �َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِدِّ

ِمَن الُْمْشِرِكنَي� )يونس: 105(.
َِّت  ِ ال يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَّ - �أَِقْم َوْجَهَك لِدِّ
ذَِل��َك   ِ اللَّ لِْق  ِلَ تَْبِديَل  َل  َعلَْيَها  النَّاَس  َفَطَر 
الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس َل يَْعلَُمون�  يُن  الدِّ

)الروم: 30-29(.
بَِما  �����ِر  ْ َواْلَ الْ��َب��رِّ  ِف  الْ��َف��َس��اُد  �َظ��َه��َر   -
َّ��ِذي  ال بَ��ْع��َض  لِيُِذيَقُهْم  ال��نَّ��اِس  أَيْ���ِدي  كََسَبْت 
اْلَْرِض  ِف  ِسيُروا  ُقْل  يَْرِجُعوَن  َُّهْم  لََعل َعِملُوا 
َقْبُل  ِمْن  َِّذيَن  ال َعاِقَبُة  كَ��اَن  كَْيَف  َفانُْظُروا 
يِن  لِدِّ َوْجَهَك  َفأَِقْم  ُمْشِرِكنَي  أَْكَثُرُهْم  كَاَن 
 ِ اللَّ ِمَن  لَهُ  َمَردَّ  َل  يَْوٌم  يَأِْتَ  أَْن  َقْبِل  ِمْن  الَْقيِِّم 

ُعوَن� )الروم: 44-41(. دَّ يَْوَمئٍِذ يَصَّ
� إسالم الوجه في قوله تعالى:

ِف  َم���ا  َ��ُك��ْم  ل ����َر  َسَّ  َ اللَّ أَنَّ  تَ�����َرْوا  َ�����ْم  �أَل  -
َماَواِت َوَما ِف اْلَْرِض َوأَْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمهُ  السَّ
 ِ اِدُل ِف اللَّ َظاِهَرًة َوبَاِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَ
بَِغْيِر ِعلٍْم َوَل ُهًدى َوَل ِكَتاٍب ُمِنيٍر َوِإذَا ِقيَل 
َوَجْدنَا  َما  نَتَِّبُع  بَْل  َقالُوا   ُ اللَّ أَنْ��َزَل  َما  َِّبُعوا  ات لَُهُم 
ِإلَى  يَْدُعوُهْم  ْيَطاُن  الشَّ أََولَْو كَاَن  آبَاءَنَا  َعلَْيِه 
ِ َوُهَو  ِإلَى اللَّ ِعيِر َوَمْن يُْسِلْم َوْجَههُ  َعَذاِب السَّ
 ِ اللَّ َوِإلَى  الُْوْثَقى  بِالُْعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  َفَقِد  ِسٌن  ُمْ

َعاِقَبُة اْلُُموِر� )لقمان: 22-20(.
كَاَن  َم��ْن  ِإلَّ  نََّة  اْلَ يَْدُخَل  َ��ْن  ل �َوَقالُوا   -
ُهوًدا أَْو نََصاَرى تِلَْك أََمانِيُُّهْم ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم 
ِ َوُهَو  ِإْن كُْنُتْم َصاِدِقنَي بََل َمْن أَْسلََم َوْجَههُ لِلَّ
ِِّه َوَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل  ِسٌن َفلَهُ أَْجُرهُ ِعْنَد َرب ُمْ

َزنُوَن� )البقرة: 112-111(. ُهْم َيْ
ذَكٍَر  ِمْن  اِلَاِت  الصَّ ِمَن  يَْعَمْل  �َوَمْن   -
َوَل  نََّة  اْلَ يَْدُخلُوَن  َفأُولَِئَك  ُمؤِْمٌن  َوُهَو  أُنَْثى  أَْو 
أَْسلََم  ْن  ِممَّ ِديًنا  أَْحَسُن  َوَم��ْن  نَِقيًرا  يُْظلَُموَن 
َحِنيًفا  ِإبَْراِهيَم  ََّة  ِمل ََّبَع  َوات ِسٌن  ُمْ َوُهَو   ِ لِلَّ َوْجَههُ 
َماَواِت  السَّ ِف  َما   ِ َولِلَّ َخِليًل  ِإبَْراِهيَم   ُ اللَّ ََذ  َواتَّ
يًطا�  ٍء ُمِ ُ بُِكلِّ َشْ َوَما ِف اْلَْرِض َوكَاَن اللَّ

)النساء: 126-124(.
ِ اْلِْسَلُم َوَما اْخَتلََف  يَن ِعْنَد اللَّ - �ِإنَّ الدِّ
َِّذيَن أُوتُوا الِْكَتاَب ِإلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاءَُهُم الِْعلُْم  ال
َ َسِريُع  ِ َفِإنَّ اللَّ بَْغًيا بَْيَنُهْم َوَمْن يَْكُفْر بِآيَاِت اللَّ
 ِ وَك َفُقْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي لِلَّ َساِب َفِإْن َحاجُّ اْلِ
يِّنَي  َِّذيَن أُوتُوا الِْكَتاَب َواْلُمِّ ََّبَعِن َوُقْل ِل َوَمِن ات
ََّما  َّْوا َفِإن أَأَْسلَْمُتْم َفِإْن أَْسلَُموا َفَقِد اْهتََدْوا َوِإْن تََول
ُ بَِصيٌر بِالِْعَباِد� )آل عمران: 20-19(. َعلَْيَك الَْبَلُغ َواللَّ
االس��ت��ع��م��ال بحسب  ت��رت��ي��ب  ح��اول��ن��ا  إذا 

النزول سنحصل على النتيجة املوالية:
ٍد  َمْسِ كُ��لِّ  ِعْنَد  ُوُجوَهُكْم  �َوأَِقيُموا   -
ي��َن كَ��َم��ا بَ��َدأَكُ��ْم  ��ِل��ِص��نَي لَ���هُ ال��دِّ َواْدُع�����وهُ ُمْ

تَُعوُدون� )األعراف: 29(.
يِن َحِنيًفا َوَل تَُكونَنَّ  - �َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِدِّ

ِمَن الُْمْشِرِكنَي� )يونس: 105(.
َماَواِت  َِّذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَي ِل - �ِإنِّ َوجَّ
َواْلَْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن الُْمْشِرِكنَي� )األنعام: 

.)79
ِسٌن  ُمْ َوُهَو   ِ اللَّ ِإلَى  َوْجَههُ  يُْسِلْم  �َوَمْن   -
َعاِقَبُة   ِ اللَّ َوِإلَى  الُْوْثَقى  بِالُْعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  َفَقِد 

اْلُُموِر� )لقمان: 22(.
 ِ اللَّ ِفْطَرَت  َحِنيًفا  يِن  لِدِّ َوْجَهَك  �َفأَِقْم   -
ِ ذَِلَك  لِْق اللَّ َِّت َفَطَر النَّاَس َعلَْيَها َل تَْبِديَل ِلَ ال
الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس َل يَْعلَُموَن�  يُن  الدِّ

)الروم: 30(.

أَْن  َقْبِل  ِمْن  الَْقيِِّم  يِن  لِدِّ َوْجَهَك  �َفأَِقْم   -
ُعوَن  دَّ يَصَّ يَْوَمئٍِذ   ِ اللَّ ِمَن  لَهُ  َمَردَّ  َل  يَْوٌم  يَ��أِْتَ 
ا  َصاِلً َعِمَل  َوَم��ْن  كُ��ْف��ُرهُ  َفَعلَْيِه  كََفَر  َم��ْن 

َفِلَنُْفِسِهْم يَْمَهُدوَن� )الروم: 44-43(.
ِسٌن  ِ َوُه��َو ُمْ لِلَّ - �بَ��َل َم��ْن أَْس��لَ��َم َوْج��َه��هُ 
ُهْم  َوَل  َعلَْيِهْم  َخ��ْوٌف  َوَل  ِّ��ِه  َرب ِعْنَد  أَْج��ُرهُ  َفلَهُ 

َزنُون� )البقرة: 112(. َيْ
ََّبَعِن  ات َوَم��ِن   ِ لِلَّ َوْج��ِه��َي  أَْسلَْمُت  �َفُقْل   -
أَأَْسلَْمُتْم  يِّنَي  َواْلُمِّ الِْكَتاَب  أُوتُ��وا  َِّذيَن  ِل َوُق��ْل 
َعلَْيَك  ََّما  َفِإن َّْوا  تََول َوِإْن  اْهتََدْوا  َفَقِد  أَْسلَُموا  َفِإْن 

ُ بَِصيٌر بِالِْعَبادِ� )آل عمران: 20(. الَْبَلُغ َواللَّ
َوْجَههُ  أَْس��لَ��َم  ْن  ِممَّ ِديًنا  أَْح��َس��ُن  �َوَم���ْن   -
ََذ  َواتَّ َحِنيًفا  ِإبَْراِهيَم  ََّة  ِمل ََّبَع  َوات ِسٌن  ُمْ َوُهَو   ِ لِلَّ
َوَما  َماَواِت  السَّ ِف  َما   ِ َولِلَّ َخِليًل  ِإبَْراِهيَم   ُ اللَّ
يًطا�  ُمِ ٍء  َشْ بُِكلِّ   ُ اللَّ َوكَ���اَن  اْلَْرِض  ِف 

)النساء: 129(.
يالحظ أن هناك تدرجا في ضمائم الوجهة 
وم��ح��ددات��ه��ا، مبعنى آخ���ر، ه��ن��اك ت���درج في 
ففي  بالوجهة،  املرتبطة  املصطلحات  معاني 
آية سورة لقمان، كان  القرآن املكي، باستثناء 
توجيه  أم��ا  ب���ارزا،  الوجه  إقامة  عن  احلديث 
إبراهيم  عن  حكاية  ورد  فقد  الله،  إلى  الوجه 
َّ��ِذي  ِل َوْج��ِه��َي  ��ْه��ُت  َوجَّ �ِإنِّ  قوله:  وه��و   ،�
ِمَن  أَنَ��ا  َوَم��ا  َحِنيًفا  َواْلَْرَض  َماَواِت  السَّ َفَطَر 

الُْمْشِرِكنَي� )األنعام: 79(.
زمنيا  أس��ب��ق  ف��ه��و 
وهو  الوجه،  إقامة  من 
ألن  بالعقيدة؛  يختص 
ببحث  ي��ت��ع��ل��ق  األم�����ر 
إب���راه���ي���م ع���ن اخل��ال��ق 
ل��ل��ك��ون، ث��م ب��ع��د رحلة 
ومعاناته  تلك  البحث 
ف����ي س��ب��ي��ل ال���وص���ول 
على  عزم  احلقيقة،  إلى 
ت��وج��ي��ه وج���ه���ه ل��ل��ذي 
يتعدى  ال  فاألمر  فطره، 
ج���ان���ب ال���ع���ق���ي���دة ف��ي 
بداياتها األولى املتمثلة 
ف����ي م���ع���رف���ة اخل���ال���ق 

سبحانه.
أم�������ا ف�����ي اآلي�������ات 
األمر  جاء  فقد  التالية، 
للدين،  ال��وج��ه  ب��إق��ام��ة 

تضمن  فقد  بالعقيدة،  مختصا  كان  وإن  وهو 
معنى العبادة مع إضافة شرط التوحيد، بدليل 
مقابلته للشرك مع وصف "احلنيف" الدال على 
عن  وامل��ي��ل  التوحيد  ط��ري��ق  على  االس��ت��ق��ام��ة 
الشرك في مثل قوله سبحانه: �َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك 
الُْمْشِرِكنَي�  ِم��َن  تَُكونَنَّ  َوَل  َحِنيًفا  ي��ِن  لِ��دِّ

)يونس: 105(.
فيه صيغة  فقد وردت  امل��دن��ي  ال��ق��رآن  أم��ا 
لفظ اإلحسان في  الوجه( مع  إضافة  )إس��الم 
موضعني من بني ثالثة، ونفس الصيغة وردت 
في القرآن املكي في موضع واحد هو اآلية 22 
من سورة لقمان، مع تسجيل االختالف الوارد 
تعديته  خ��الف  على  بإلى  اإلس���الم  تعدية  ف��ي 
في جميع القرآن املدني بالالم، وها هنا نكتة 
املكي  ال��ق��رآن  ف��ي  األم��ر  أن  ف��ي  تتمثل  لطيفة 
بداية  على  التعرف  إل��ى  بالدعوة  يتعلق  ك��ان 
القرآن  في  بينما  احل��ق،  إلى  املوصل  الطريق 
هذا  بسلوك  متعلقة  ال��دع��وة  أصبحت  املدني 
الطريق إلى نهايته مع اإلحسان فيه، يدل على 
التعدية  الفرق بني  الدارسون عن  قاله  ذلك ما 
ال��رازي إن  ب)إل��ى( والتعدية بالالم، مثل قول 

"أسلم لله أعلى درجة ممن يسلم إلى الله؛ ألن 
القائل  يقول  لالختصاص،  وال��الم  للغاية  إلى 
أسلمت وجهي إليك أي توجهت نحوك، وينبئ 
هذا عن عدم الوصول؛ ألن التوجه إلى الشيء 
يفيد  لك  وجهي  أسلمت  وقوله  الوصول،  قبل 
االختصاص وال ينبئ عن الغاية التي تدل على 

املسافة وقطعها للوصول".
أما عن معنى اإلحسان فقد قال املفسرون 
إنه العمل الصالح، وبذلك ينتقل األمر في القرآن 
املدني من العقيدة إلى العقيدة والشريعة مع 
اإلحسان الذي هو أعلى املقامات التي ميكن أن 
يصل إليها املؤمن في طريق رجوعه إلى ربه، 
هذا اإلحسان الذي هو موضوع االبتالء وعليه 
م���دار ال��ف��وز أو اخل��س��ران، وألج���ل متحيصه 
خلق الله املوت واحلياة، وهذا ما يفسره قوله 
ليبلوكم  وال��ي��اة  ال��م��وت  خلق  �ال���ذي  تعالى: 

أيكم أحسن عمل� )امللك: 2(.
ولإلحسان مفهوم شامل لكل حركة اإلنسان 
أن  النبوي،  التعريف  حسب  وهو  الكون،  في 
ي��ت��ح��رك اإلن��س��ان ف��ي ال��ك��ون حت��ت إح��س��اس 
الله  درب��ه  التي  الرقابة  تلك  اإللهية،  بالرقابة 
ف��ي قصة  ع��ل��ى اس��ت��ش��ع��اره��ا، بشكل م��ب��اش��ر 
بداية اخللق، الواردة في آيات القرآن الكرمي، 
فأمره بأشياء ونهاه عن  آدم  الله  عندما خلق 
أخرى، وعلمه كيف يجب عليه امتثال التعاليم 
والوقوف عند احلدود من خالل ذلك النموذج 

ال���ذي م��ن امل��ف��روض أن ُي��َرس��خ عند اإلن��س��ان 
الغاية من خلقه، املتمثلة في عبادة الله مبفهوم 
الله  استحضار  على  فدربه  الشامل،  العبادة 
هو  وه���ذا  وسكناته،  ح��رك��ات��ه  ك��ل  ف��ي  تعالى 
هناك  تعالى  فالله  املطلوب،  اإلح��س��ان  معنى 
والثواب  والنهي  األم��ر  يتولى  كان  اجلنة  في 
دون  اللحظة  بعد  اللحظة  ك��ل  ف��ي  وال��ع��ق��اب 
تأخير، بشكل يحيل على حقيقة احلساب التي 
يجب استحضارها في حياة املؤمن، كما يحيل 
وعلى  بالكون،  السليمة  اإلن��س��ان  عالقة  على 
القصد الذي ينبغي أن يكون له من وراء تفاعله 
مع الكون في إطار عالقته بالعبادة التي تربطه 
برب الكون. هذه املعاني كلها ميكن مالحظتها 
ذلك  الوجهة، من  آيات ورود  من خالل مجمل 
تذكره  وأن��ه��ا  بالفطرة،  اإلن��س��ان  ت��رب��ط  أن��ه��ا 
بقصته مع الغواية، وبنعم الله التي سخرها 
الوجهة  تأكيد على محددات  ذلك  كل  له، وفي 
إليها، مبا  املوصل  الطريق  ودرجات  السليمة 
يتيح له رجوعه بسالم إلى اجلنة التي بدأت 
منها رحلته في هذا الكون. والله تعالى أعلم 

وأحكم.
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يبني احلديث تصور النبي ] ملفهوم املسئولية 
األلسن في مختلف  بها كل  تلهج  التي  واحملاسبة، 
دون  واإلعالمية،  والسياسية،  الثقافية،  املناسبات؛ 
إذ  اليومي،  واقعنا  في  صــداه  اللغط  هــذا  يجد  أن 
مرافقهم  تسيير  ســوء  من  متذمرون  الناس  معظم 
توجع  سبب  عــن  البحث  إلــى  يدفعنا  ممــا  العامة، 
والكشف  العمومية،  مؤسساته  من  املسلم  املواطن 
املسئولية  ربــط  فعلت  التي  الشرعية  البدائل  عــن 
عمليا  حال  عليها  االعتماد  يجعل  مما  باحملاسبة، 
ملعضالت الفساد اإلداري في املجتمعات اإلسالمية.

التأهيل املعرفي للفرد الراعي:
يؤتي  ال  بيانه  سبق  كما  التربوي  التأهيل  إن 
الراعي؛  للفرد  معرفي  تأهيل  صاحبه  إذا  إال  أكله 
للدولة  املؤسساتي  النظام  بــنــاء  يكتمل  بهما  إذ 
اإلسالمية، ويدل على ضرورة هذا املرتكز النصوص 
وذم  العلم،  مدح  على  نصت  التي  العامة  الشرعية 
اجلهل، وجعلت التمايز بني احلسن والقبيح قائما 
على الترقي في سلم العلم النافع الذي يربط الراعي 
بخالقه، وميكنه من الوقوف عند حدوده، قال تعالى: 
�قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون� 

)الزمر: 9(.
بالعلم  الكبير  فال يعقل أن يكون هذا االهتمام 
ــل غــايــتــه حتقيق  ــي اإلســــالم مــقــصــودا لـــذاتـــه، ب ف
كان  لهذا  العمل؛  وفــي  التعبد،  فــي  لله  العبودية 
ما  وعّلمني  عّلمتني،  مبا  انفعني  »الّلهّم  ] يقول: 

ينفعني، وزدني علما..« )سنن الترمذي(.
إن أول املخاطبني بالتأهيل املعرفي هو الراعي 
الــذي يتحمل أمانة األمــة، وواجــب عليه أن يسعى 
إلى توظيف ما تعلمه من معارف ومهارات في خدمة 
مصالح الناس، وهذا ال يحصل بالشهادات العلمية 
فتوظيف  فقط،  العمل  إلــى  الولوج  من  متكن  التي 
العامة وتطويرها هو  املرافق  تنمية  في  العلم  هذا 
املقصود أصالة، وغير ذلك هو تبع له. ونتيجة غياب 
رداءة  نعاني من  زلنا  ما  أننا  القصد األصلي؛  هذا 
األسباب  ومــن  وضعفها،  العامة  املــرافــق  خــدمــات 
العملية التي ساهمت في تفاقم هذا الوضع ما يلي: 
بــاحلــصــول  املــعــرفــي  الــتــأهــيــل  ربــــط  األول: 
جاهل  إلــى  الراعي  يتحول  ثم  فقط،  الوظيفة  على 
ويحفظ  والــكــتــابــة،  ــراءة  ــق ال فقط  يحسن  بــالــنــوع؛ 
مثل  عمله  أداء  مــن  متكنه  التي  املعلومات  بعض 
أسلوبا،  يبتكر  وال  أفكارا،  ينتج  فال  مبرمجة،  آلة 
] هذ الوضع بقوله: »منهومان  وقد حارب النبي 
)املستدرك،  يشبع...«  ال  علم  في  منهوم  يشبعان:  ال 
من  ميكنه  للراعي  العلمي  التكوين  ألن  للحاكم(. 
مشاكلهم،  حل  على  ومساعدتهم  املواطنني  خدمة 
وإرشادهم إلى ما فيه صالحهم، قال ]: »من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة،... والله في عون العبد ما كان 

العبد في عون أخيه« )صحيح مسلم(.
الثاني: مرتبط بنظام الوظائف العامة الذي ال 
ينزل أصحاب الكفاءات العلمية منزلتهم؛ وذلك إما:

- بتشغيلهم في مجاالت ال صلة لها بتكوينهم 
ويضعف  عــزميــتــهــم،  مــن  ذلـــك  فيثبط  الـــدراســـي؛ 
قوله  عن  انحراف  وهــذا  العامة،  املرافق  مــردوديــة 
�ق���ال اج��ع��ل��ي ع��ى خ��زائ��ن االرض إين  تــعــالــى: 
حفيظ عليم� )يوسف: 55(، وعن منهج النبي ] 
حيث كان يختار من أصحابه ذوي املهارات القتالية 
والتخطيط احلربي لقيادة اجليش، وأهل اخلطابة 
والفصاحة للدفاع عن الدعوة، وأهل العلم لتبليغها، 

الله، ويختبرهم كما قال ملعاذ بن  ويذكرهم بخوف 
تقضي  »كيف  اليمن:  إلــى  يبعثه  أن  أراد  ملا  جبل، 
أهــل اخلبرة؛  بــرأي  قــضــاء؟« ويعمل  لك  إذا عــرض 
حيث أمر بحفر اخلندق في معركة األحزاب تفعيال 

القتراح سلمان الفارسي.
- بتعيني جهلة يديرون أمور الناس بغير علم، 
غيَرهم  وُيِضلون  مصاحلهم،  تدبير  في  َفَيِضلُّون 
بــســوء أخــالقــهــم وقــلــة علمهم، فــهــم قـــدوة الــســوء 
يــســعــون فــي خـــراب املــجــتــمــع وإفـــســـاده؛ فيعتقد 
أصحاب الكفاءات أن العلم ال تأثير له، وإمنا األمر 
إلى  فيركنون  واحملسوبية،  الــرشــوة  إلــى  مــوكــول 
الكسل واخلمول، إلى أن يجدوا طريقا غير مشروع 
للظفر بوظيفة يتخذونها وكرا إلشاعة الفساد، وقد 
األمة  أمــارة على فساد حــال  ذلــك   [ النبي  اعتبر 
حيث قال: »إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة«، قال: 
أهله،  لغير  األمــر  »إذا وسد  قــال:  إضاعتها؟  وكيف 

فانتظر الساعة« )صحيح البخاري(.
ومن أجل القيام باملسئولية على أكملها، حارب 
فقال  التوظيف؛  في  والرشوة  احملسوبية  اإلســالم 
عليهم  فأمر  شيئا  املسلمني  أمر  من  ولي  »من   :[
أحدا محاباة، فعليه لعنة الله، ال يقبل الله منه صرفا 

وال عدال حتى يدخله جهنم« )املستدرك للحاكم(. 
فالتأهيل املعرفي ركن أساس لتطوير املصالح 
األنظمة  استيراد  يجنبنا  كما  للمسلمني،  العامة 
يهدد  ذلــك  ألن  الــغــرب؛  مــن  اإلداريــــة  والتجهيزات 

وجود املسلمني واستقاللهم من زاويتني:
األولى: يجعلنا أمة تعتمد على ما تنتجه األمم 
الغربية لالستفادة منه والعمل به؛ وقد حث اإلسالم 
مأجورا  املجتهد  وجعل  والتجديد،  االجتهاد  على 
على اجتهاده وإن أخطأ؛ تشجيعا للبحث العلمي، 

وتثمينا لالبتكار واإلبداع الفردي.
ـــا؛  إداري محصنة  غير  أمــة  يجعلنا  ال��ث��ان��ي��ة: 
أسرارها  ومعرفة  أنظمتها  اخــتــراق  ميكن  بحيث 
أجهزة  على  تعتمد  دامــت  ما  ويسر؛  سهولة  بكل 
لعدم  فيهم  ثقة  ال  أنـــاس  طــرف  مــن  تصنيعها  مت 
�ال  تعالى:  قال  وسلوكا،  عقيدة  بالله  ارتباطهم 
يختذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنني� 

)آل عمران: 28(. 

املسئولية  لربط  العملية  اإلجراءات  ثالثا: 
باحملاسبة:

اعتمد اإلسالم تدابير عملية قادرة على إصالح 
وحتسني خدمات املرافق العامة إذا ما مت تفعيلها 

على أحسن وجه، ومنها:

1 - الرقابة الذاتية للراعي:
املسلم  يعتمد على عقيدة  وقائي  إجــراء  وهي 
َ ك��ان  �إن اللهَّ تــعــالــى:  قـــال  الـــصـــادق،  ــه  وإميــان
�والل  تعالى:  وقال  )النساء،1(.  رقيًب�  عليكم 

عى كل يشء شهيد� )البروج: 9(.
أكل  هو  كان  وجه  بأي  العمل  في  التفريط  إن 
للسحت، واعتداء على أموال املسلمني وحقوقهم، 
فكتمنا  عمل،  على  منكم  استعملناه  »من   :[ قال 
مخيطا، فما فوقه كان غلوال يأتي به يوم القيامة« 
)صحيح مسلم(. بل إن ما يأخذه الراعي من هدايا 
 :[ بسبب واجب قام به يعد خيانة لألمانة، قال 

»هدايا العمال غلول« )مسند أحمد(.
يــحــاولــون تبرير  املــســئــولــني  كــثــيــرا مــن   إن 
تقصيرهم  في الواجب، أو اعتدائهم على مصالح 

والتزوير، ولن  تعتمد اخلدع  الناس بحجج واهية 
في  مــا  يعلم  الـــذي  الــلــه  مــع  تلك  حججهم  تنفعهم 
الصدور، فاحلالل بني، واحلرام بني، وليتق املسلم 
ما  واإلثــم  اخللق،  »البر حسن   :[ قــال  الشبهات، 
الــنــاس«  عليه  أن يطلع  وكــرهــت  فــي صـــدرك  حــاك 

)صحيح مسلم(. 

2 - الرقابة اخلارجية على الراعي:
الزجرية  األحكام  بتفعيل  ترتبط  الرقابة  هــذه 
وخيانة  الفساد،  حملاربة  تعالى  الله  شرعها  التي 

األمانة، وهي نوعان:

- رقابة القيادة:
سلم  في  التدرج  حسب  العام  القائد  بها  يقوم 
الوظيفة، مصداقا لقوله ]: »واألمير راع، والرجل 
راع على أهل بيته، واملرأة راعية على بيت زوجها 
وولده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته« )صحيح 
أشد  أنهم  رغــم  عماله  يراقب   [ وكــان  البخاري(. 
الناس خوفا من الله تعالى، واحلكمة من ذلك تربية 
الصحابة على محاسبة كل من يتقلد أمور املسلمني 
مهما عال شأنه وعظم أمره، فقد استعمل ] رجاًل 
من األزد على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا 
أهدي لي، قال: »فهال جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، 
فينظر يهدى له أم ال؟ والذي نفسي بيده ال يأخذ أحد 
منه شيئا إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، 
إن كان بعيرا له رغــاء، أو بقرة لها خــوار، أو شاة 
َتْيَعر« )صحيح البخاري(. فالنبي ] بهذا احلديث 
فضح كل األساليب غير الشرعية التي يتوصل بها 
الراعي ألكل املال العام بغير حق، وبني مصيره يوم 
من  انتزاعه  وجــوب  على  احلديث  دل  كما  القيامة، 

آخذه وصرفه في مصالح عموم املسلمني.

- رقابة احلسبة:

باملعروف  األمــر  على  قائمة  شرعية  واليــة  هي 
رسمي  طابع  ذات  خاصة  وهي  املنكر؛  عن  والنهي 
يكلف بها أهل العلم والعدل، ملراقبة أحوال الناس 
�ولتكن  تعالى:  قوله  فيها  واألصــل  ومصاحلهم، 
بالمعروف  ويأمرون  اخلير  إلى  يدعون  أمة  منكم 
وقوله   .)104 عمران:  )آل  المنكر�  عن  وينهون 
]: »من رأى منكم منكرا فليغيره..« )صحيح مسلم(.
كرامته،  للمجتمع  تضمن  املفهوم  بهذا  وهــي 
وحتميه من مظاهر الفساد واالنحالل وفق ضوابط 
احلريات  في  التدخل  من  احملتسب  متنع  شرعية، 
كالتجسس  الــشــرعــي؛  مبفهومها  للناس  الــفــرديــة 
الظاهر  املنكر  على  وتركز  عوراتهم،  وتتبع  عليهم، 
الله، وينتهك  املتفق على كونه منكرا يخالف شرع 
حقوق الناس؛ ألن زجر املفسد ومحاربة املجرم دليل 
الفساد  عن  والسكوت  ووجودها،  األمة  حياة  على 

والتشجيع عليه عالمة على هالكها وتخلفها.
قواًل  بنفسه  نظام احلسبة   [ النبي  فّعل  وقد 
وعماًل؛ فقد مر على صبرة طعاٍم، فأدخل يده فيها، 
فنالت أصــابــعــه بــلــاًل، فــقــال: »مــا هــذا يــا صاحب 
قال:  الله!  يا رسول  السماء  قال: أصابته  الطعام؟« 
»أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش 

فليس مني« )صحيح مسلم(.
وهناك احلسبة التطوعية التي ميارسها عامة 
رأوا  إذا  الناس  »إن   :[ لقوله  مصداقا  املسلمني، 
بعقابه«  الله  يعمهم  أن  أوشــك  يغيروه  فلم  املنكر 
يتم  للحسبة؛  العامة  ممــارســة  إن  أحــمــد(.  )مسند 
عن طريق التبليغ بأهل الفساد للسلطات املختصة 
حملاسبتهم وردعهم وفق قواعد الشرع، وهذه مهمة 
الله، وهيئات املجتمع  وسائل اإلعالم الصادقة مع 
املــدنــي، وأئــمــة املــســاجــد، واخلــطــبــاء، والــوعــاظ، 
وغيرهم من أهل التقوى والصالح، فالنصح واجب 

على املسلمني إلى قيام الساعة. 

ذ. محمد البخاري

 جتليات مفهوم املسئولية واحملاسبة

في اخلطاب النبوي )2(

عن ابن عمر � عن النبي ] قال: »كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، واألمير راع، والرجل راع على 

أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته«. )صحيح اخبلاري(.
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هذه وقفة خفيفة، وحملة طريفة، في ظالل 
هذه اآلية الوارفة، وشربة من معينها الصافي، 
بها  تتضح  املشرقة،  أنوارها  من  واقتباسات 
احملجة للباحث عن احلقيقة، الراغب في سلوك 

الله  عند  بها  له  فتكون  احلقيقة،  سبيل 
احلجة، ويسلم من الغرق في اللجة، وقفة 
املرسلني،  خامت  رحمة  في جتليات  تأمل 

ورصد لبركتها على اخللق أجمعني.
يقول الله تعالى مخاطبا نبيه الكرمي، 
عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم: �وما 
أرسلناك إال رحمة للعالمني� فالرسول 
أجمعني،  للخلق  رحمة  بعث   ،� الكرمي 
س���واء م��ن آم���ن ب��ه وص��دق��ه، أو ك��ف��ر به 
بن سليمان  مقاتل  يقول  وجحد وعانده، 
)ت 150( رحمه الله في تفسيره: "للعاملني" 
يعني لإلنس واجلن، فمن تبع محمدا � 
يتبعه  لم  ومن  رحمة،  له  فهو  دينه  على 
على دينه صرف عنهم  البالء ما كان بني 
أظهرهم، فذلك قوله سبحانه: �وما كان 

اهلل ليعذبهم وأنت فيهم�.
التأويل  أهل  الطبري خالف  ويحكي 
في اآلية هل املراد بها جميع العالم الذي 
أرسل إليهم محمد �، أريد بها مؤمنهم 
وكافرهم؟ أم أهل اإلميان خاصة؟ فيروي 
الله عنهما  ابن عباس رضي  بسنده عن 
كتب  اآلخ��ر  واليوم  بالله  آمن  »من  قوله: 

لم يؤمن  الدنيا واآلخ��رة، ومن  الرحمة في  له 
ب��ال��ل��ه ورس��ول��ه ع��وف��ي مم��ا أص���اب األمم من 
ابن عباس  اخلسف وال��ذل« فاآلية حسب فهم 
مؤمنهم  كلهم  ال��ن��اس  ت��ع��م  ال��ق��رآن  ت��رج��م��ان 
قائال:  الثاني  القول  الطبري  ويذكر  وكافرهم، 
وق��ال آخ��رون: "بل أري��د بها أهل اإلمي��ان دون 
أهل الكفر". ثم يبني رأيه في اآلية مع بيان وجه 
"وأولى  فيقول:  مقاتل،  عند  تقدم  كما  الرحمة 
القولني في ذلك بالصواب: القول الذي روي عن 
ابن عباس، وهو أن الله أرسل نبيه محمدا � 
فأما  وكافرهم،  مؤمنهم  العالم،  جلميع  رحمة 
مؤمنهم فإن الله هداه به، وأدخله باإلميان به 
وبالعمل مبا جاء به من عند الله اجلنَة، وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البالء الذي كان 

ينزل باألمم املكذبة رسلها من قلبه".
ويضيف السمرقندي )ت 373( رحمه الله 

"للعاملني: جلميع  فيقول:  اآلية  لفتة أخرى في 
اخللق؛ ألن الناس كانوا ثالثة أصناف، مؤمن 
حيث  للمؤمنني  رحمة  وك��ان  ومنافق،  وكافر 
حيث  للمنافقني  ورحمة  اجلنة،  طريق  هداهم 

أمنوا القتل، ورحمة للكافرين بتأخير العذاب" 
ممن  الناس  أصناف  من  ثالثا  قسما  فأضاف 
النبوية، ويدخلون في عموم  الرحمة  تشملهم 

اآلية الكرمية.
القيم )ت751(  اب��ن  اإلم��ام  استقصى  وق��د 
رح��م��ه ال��ل��ه أح�����وال ال��ع��امل��ني ف���ي ع��الق��ات��ه��م 
بالنبي � مبينا وجه الرحمة التي تصيب كل 
صنف، فقال: "أصح القولني في اآلية أنها على 
عمومها... وأن عموم العاملني حصل لهم النفع 
الدنيا  كرامة  به  فنالوا  أتباعه  أما  برسالته، 
فالذين  له؛  أع��داؤه احملاربون  واآلخ��رة، وأم��ا 
حياتهم  ألن  ل��ه��م  خ��ي��ر  م��وت��ه��م  قتلهم؛  ع��ج��ل 
الدار  في  عليهم  العذاب  تغليظ  في  لهم  زيادة 
اآلخ��رة، وهم قد كتب عليهم الشقاء، فتعجيل 
م��وت��ه��م خ��ي��ر م��ن ط���ول أع��م��اره��م ف��ي الكفر، 
حتت  الدنيا  في  فعاشوا  له  املعاهدون  وأم��ا 

ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد 
لهم  فحصل  املنافقون  وأم��ا  له،  احملاربني  من 
وأموالهم  دمائهم  حقن  بالله  اإلمي��ان  بإظهار 
وأهليهم واحترامها، وجريان أحكام املسلمني 

عليهم في التوارث وغيرها، وأما األمم النائية 
أهل  عن  العام  العذاب  برسالته  رفع  الله  فإن 

األرض، فأصاب كل العاملني النفُع برسالته".
ومن خالل هذه اجلولة القصيرة في تفسير 
ه���ذه اآلي���ة ال��ك��رمي��ة، يتبني ب��وض��وح وج��الء 
جتليات رحمة النبي الذي بعث رحمة للعاملني، 
وتزداد مظاهر رحمته وضوحا أكثر من خالل 

النماذج  التالية من سيرته العطرة:
مكة  أه��ل  م��ن  موقفه  األول:  ال��ن��م��وذج 

عام الفتح.
من   � النبي  كم القى  أحد  ال يخفى على 
حتى  ل��ه،  وحصارهم  وعنادهم  قومه  تكذيب 
قتله،  على  وتآمروا  موطنه،  مكة  من  أخرجوه 
أث��ره،  ملقتفي  التحفيزية  باجلوائز  وشجعوا 
ضده  وحزبوا  لسنوات،  حربه  في  واستمروا 

األتباع واألصحاب، ومع  له  األح��زاب، وقتلوا 
ووقفوا  الفتح،  يوم  منهم  الله  مكنه  فلما  ذلك 
فرائسهم،  ترتعد  وج��ل��ني  خائفني  ي��دي��ه  ب��ني 
بهم،  رأف  وإش��ف��اق��ا،  ف��رق��ا  نفوسهم،  وتهتز 
وعفا عن إساءتهم، وقابل اإلساءة باإلحسان، 
والكفر باالمتنان، في مشهد لم ولن يعرف 
القاضي  اإلم��ام  يقول  نظيرا،  له  التاريخ 
544( رحمه الله واصفا هذا  عياض )ت 
 � حلمه  عن  "احلديث  العظيم:  املشهد 
وص��ب��ره، وع��ف��وه عند امل��ق��درة أك��ث��ر من 
مما  ذكرناه،  ما  وحسبك  عليه،  نأتي  أن 
إلى  الثابتة،  واملصنفات  الصحيح  ف��ي 
صبره  من  اليقني،  مبلغ  متواترا  بلغ  ما 
اجلاهلية،  وأذى  ق��ري��ش،  مقاساة  على 
إلى  معهم،  الصعبة  الشدائد  ومصابرة 
وهم  فيهم  وحكمه  عليهم  الله  أظفره  أن 
ال يشكون في استئصال شأفتهم، وإبادة 
خضرائهم، فما زاد على أن عفا وصفح: 
وقال: »ما تقولون أني فاعل بكم«؟ قالوا: 
خ��ي��را.. أخ ك��رمي، واب��ن أخ ك��رمي. فقال: 
»أق���ول كما ق��ال أخ��ي ي��وس��ف: ال تثريب 
ف��أي  ال��ط��ل��ق��اء«.  ف��أن��ت��م  اذه��ب��وا  عليكم، 
أعظم  نبل  وأي  ه��ذه؟  م��ن  أسمى  رحمة 
من هذا؟ إنه النبي الكرمي الذي قال فيه 
من  رس��ول  جاءكم  �لقد  سبحانه:  ربنا 
حريص  عنتم  ما  عليه  عزيز  أنفسكم 

عليكم بالمومنني رءوف رحيم�. 
يقول:  إذ  قطب  سيد  الشهيد  الله  ويرحم 
إلى  احلاجات  أش��د  لفي  اليوم  البشرية  "وإن 
حائرة  قلقة  وهي  ونداها،  الرحمة  هذه  حس 
احلروب،  وجحيم  املادية،  متاهات  في  شاردة 

وجفاف األرواح والقلوب".

أبو الدرداء من فقهاء الصحابة رضي الله 
بكنيته  فاشتهر  ابنته،  اسم  و"ال���درداء"  عنهم 
هذه، أما اسمه فهو عومير بن قيس األنصاري 
اخلزرجي، وقيل عومير بن عامر، وكان تاجرا 
لقد  والعبادة،  للعلم  تفرغ  أسلم  وملا  باملدينة 
تأخر إسالمه، فشهد غزوة أحد مع رسول الله 
�، وقال في حقه »نعم الفارس عومير«، وقد 

آخى النبي � بينه وبني سلمان الفارسي.
وأب���و ال����درداء م��ن ال��ذي��ن جمعوا ال��ق��رآن 
ومن   ،� الله  رس��ول  عهد  على  الكرمي حفظا 

الذين كانوا يفتون على عهده �.
توفي في خالفة عثمان بن عفان � سنة 
عن  روى  وق��د  72 سنة،  وعمره  بدمشق  32ه� 

رسول الله � 176 حديثا.

من أقواله �: "اطلبوا العلم فإن عجزمت 
فأحبوا أهله، فإن لم حتبوهم فال تبغضوهم".

كان أبو الدرداء كثير التأمل والتفكر. قيل 
ألم ال���درداء م��ا ك��ان أكثر عمل أب��ي ال���درداء؟. 
 � التفكر واالعتبار" فكان  فقالت: كان عمله 
كل شيء،  من  العبرة  ويأخذ  كل ش��يء،  يتأمل 

ويعطى موعظته عند كل شيء.
أبا  ي��ا  ل��ه:  ق��ال  أن رج��ال  مم��ا يحكى عنه 
ال�����درداء م��ال��ك��م معشر ال��ق��راء أج���ن ال��ن��اس، 
أكلتم؟  إذا  لقما  وأع��ظ��م  سئلتم،  إذا  وأب��خ��ل 
فأعرض عنه ولم يجبه، فبلغت املسألة عمر بن 
اخلطاب �، فسأله عنها، فقال أبو الدرداء: 
يا عمر وهل كل ما سمعناه من الناس نآخذهم 
� إلى الرجل  به؟ فانطلق عمر بن اخلطاب 
ال���ذي ق��ال ألب��ي ال����درداء م��ا ق���ال، ف��أخ��ذه عمر 
بثوبه حتى كاد يخنقه، وقاده إلى رسول الله 
� فقال الرجل: إمنا كنا نخوض ونلعب فتال 
أباهلل  �قل  تعالى:  قوله   � الله  رس��ول  عليه 
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون� )التوبة: 65(.
دخل أبو ال��درداء املسجد ذات ليلة فسمع 
رج��ال س��اج��دا وه��و ي��ق��ول: "اللهم إن��ي خائف 

فقير  ع��ذاب��ك، وس��ائ��ل  م��ن  ف��أج��رن��ي  مستجير 
فارزقني من فضلك، ال قوة لي فانتصر، ولكن 
يعلمهن  ال��درداء  أبو  فأصبح  مستغفر"  مذنب 
أصحابه إعجابا بهن، وهكذا كان أبو الدرداء 
يفكر في كل شيء، ويقف عند كل شيء، ويأخذ 
كان  كل شيء، وهذا شأن احلكيم،  من  العبرة 
فهموا  الذين  احلكماء  أولئك  من  ال��درداء  أبو 
وعقله  بفهمه  ف��ك��ان  صحيحا،  فهما  احل��ي��اة 
وعلمه وعمله أقدر على تعاطي احلكمة، فسماه 

الرسول �: »حكيم أمتي عومير«، )الطبراني(.
كان اخلير عنده في كلمتني اثنتني: احللم 
والعلم. وهو القائل "ليس اخلير أن يكثر مالك 
ويكثر  حلمك،  يعظم  أن  اخلير  ولكن  وول���دك، 
الناس في عبادة ربك، فإذا  علمك، وأن تباري 
وال  استغفرته،  أس��أت  وإذا  حمدته،  أحسنت 
حتقرن شيئا من اخلير أن تفعله وال شيئا من 

الشر أن تتقيه".
ك��ان��ت ح��ي��اة أب��ي ال����درداء -حكيم األم��ة- 
أس��ل��وب��ا وم��ث��ال. ف��أم��ا األس���ل���وب ف��ك��ان ث��ورة 
عارمة على كل من يخالف املبادئ والقيم التي 
استمدها من عظيم العظماء محمد رسول الله 

أو  زاج���رة  آي��ة  يترك  ال  فكان  املثل  وأم��ا   ،�
ناهية إال أخذ بفرضيتها، وكان يقول: "أخشى 
ما أخشاه على األمة زلة العالم وجدال منافق 

بالقرآن".
عن قيس بن كثير قال: "قدم رجل من املدينة 
أبو  له  فقال  بدمشق،  ال���درداء وه��و  أب��ي  على 
الدرداء: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني 
أنك حتدثه عن رسول الله �. قال: أما قدمت 
لتجارة؟ قال: ال. قال: ما جئت إال في طلب هذا 
احلديث، قال فإني سمعت رسول الله � يقول: 
»من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به 

طريقا إلى اجلنة... احلديث« مسلم.
كان أبو الدرداء يقول: "لن تكون عاملا حتى 
تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون ملا 
وقفت  إذا  أخاف  ما  أخوف  وإن  عامال،  علمت 
يوم احلساب أن يقال لي: ما عملت مبا علمت؟"
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العبرة 
له  لمن كان  �إن يف ذلك لذكرى  واالعتبار، 

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد� )ق: 37(.

العدد 420 4 العدد 467مع سيرة رسول اهلل �

عبد الصمد احسيسن

ذ.  أحمد حسني

وقفة تأمل يف مظاهر الرمحة النبويةوما أرسلناك إال رحمة للعاملني:

مختارات من أقوال حكيم األمة اخلالدة
16 صفر 1438ه� - 16 نونبر 2016م



5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
ون��س��ت��ع��ي��ن��ه  ن���ح���م���ده  ل���ل���ه  احل����م����د  إن 

ونستغفره... أما بعد: 
اإلنسان  خلق  الله  أن  اعلموا  الله؛  عباد 
جنسه،  مخالطة  إل��ى  االفتقار  على  مطبوًعا 
راغًبا في مصاحبة من توافق مع عقله ونفسه. 
فجاءت شريعة رب العاملني هادية لإلنسان إلى 
سبيل اختيار من يصلح للمخالطة واملصاحبة، 
فحثت على صحبة األخيار، ونهت عن صحبة 
النبي  أه��ل املعاصي واألش���رار، فقد ج��اء عن 
فلينظر  خليله،  دي��ن  على  »امل��رء   :� املختار 
 ،)8065( مسنده  في  أحمد  )رواه  يخالل«  من  أحدكم 

وسنده ال بأس به(.
يحدده  امل��رء  دي��ن  ك��ان  إذا  املؤمنون  أيها 
الصديق، كما جاء في احلديث، فكيف نستهني 

بالصداقة والصديق؟
الواقع  من  تبني  لقد 
م��ع��ظ��م  أن  امل����ع����ي����ش 
طريقة  اختاروا  الشباب 
لباسهم  ون���وع  عيشهم 
من  شعرهم  قص  وشكل 
خالل أصدقائهم، بل إننا 
جند الواحد منهم يلبس 
م��ا ال يحب وي��أك��ل م��ا ال 
مل��س��اي��رة  ف��ق��ط  يشتهيه 
يعيش  ال���ت���ي  امل���وض���ى 
كما  أص�����دق�����اؤه،  ف��ي��ه��ا 
املثقفني  م���ن  ك��ث��ي��را  أن 
اخ����ت����اروا ح���ي���اة ال��ك��ف��ر 
واإلحل�����اد، واالس��ت��ه��زاء 
ليس  واملقدسات  بالدين 

ملجموعاتهم  إرض��اء  إمنا  واختيار  قناعة  عن 
إال  أقنعه  ما  املقتنع منهم  وصحبتهم، وحتى 

خليله وصديقه.
ف��ه��ا ه���و ع��ق��ب��ة ب���ن أب���ي م��ع��ي��ط ف���ي زم��ن 
الكفر بسبب صديقه  دين  يختار   � الرسول 

أبي بن خلف.
أبي  بن  و"عقبة  خلف"  بن  "ُأب��ي  ك��ان  فقد 
أكثر  من  وكانا  متصافيني،  صديقني  معيط"، 
�. وفي يوم، أراد  الناس إي��ذاًء لرسول الله 
عقبة بن أبي معيط أن يجلس إلى رسول الله 
� بني الصحابة، ليسمع منه وينظر، وال يزال 
النبوية،  النفحات  مجالس  في  يجلس  عقبة 
اإلس��الم، وظن  في  الدخول  على  أوش��ك  حتى 
الناس أن بشاشة اإلميان في طريقها إلى قلب 

"عقبة"؛ فتكسب الدعوة قائًدا من قادات مكة. 
وت���رام���ت األخ���ب���ار إل���ى م��س��ام��ع ص��دي��ق 
حسم  في  له  فقال  "عقبة"  فأتى  ال��ُع��م��ر"ُأب��ي"، 

وحزم:
"ألم يبلغني أنك جالست محمًدا وسمعَت 
أكلمك  م���ن وج��ه��ك ح����رام أن  م���ن���ه؟! وج��ه��ي 
)واستغلظ من اليمني( إن أنت جلسَت إليه أو 
سمعَت منه، أو لم تأته فتتفل في وجهه" )ابن 

هشام 361/1(.
صراع  في  سريعة  حلظات  "عقبة"  فغرق 
بن  ُأبي  � وطريق  نفسي، بني طريق محمد 
خلف. وكان لزاًما عليه االختيار، إما اإلسالم 
وي��خ��س��ر ال��ص��دي��ق، وإم���ا ال��ص��دي��ق ويخسر 
اإلسالم، ولكن شيطان عقبة قد أرداه خسيًرا 

خسيئًا، ف��ذه��ب إل��ى ح��ض��رة رس���ول ال��ل��ه � 
بوجه حديد وبقلب عتيد، وُخلق عنيد، ونفس 
النكدة،  الصداقة  أمام سلطان  خائبة مهزومة 
فبزق عدو الله في أكرم وجه سجد لله، وأطهر 
وجه طلعت عليه الشمس في تاريخها قاطبة، 
ال��ف��اج��ر ف��ي ج��رم��ه، ف��س��ب رس���ول الله  وزاد 
بني  واإلمي��ان  الطهر  في مجلس  سًبا شنيًعا، 

ظهراني املؤمنني املستضعفني.
وملا ُجرحت مشاعر النبي الكرمي؛ إثر هذا 
املوقف احمُلرج جًدا، واإلهانة الوقحة، من رجل 
يعده بعض الناس من جلساء محمد، أراد الله 
وأن  املكسوِر،  الرسول  بوجدان  يطيب  أن   
مع  حانية،  بيد  نفسه  ج��راح��ات  على  ميسح 
فتزول  املكلوم،  القلب  فيجلو  مواسية،  كلمات 
فقال  اجلارحة،  واألفعال  النابية  األلفاظ  آثار 
يََدْيِه  َعَل  اِلُم  الظَّ يََعضُّ  �َويَ��ْوَم  تعالى:  الله 
يَا  َسِبياًل  ُس��وِل  ال��رَّ َم��َع  َ���ْذُت  اتَّ لَْيَتِن  يَ��ا  يَ��ُق��وُل 
َِّن  أََضل لََقْد  َخِلياًل  ُفاَلنًا  ��ْذ  ِ أَتَّ لَْم  لَْيَتِن  َوْيلََتى 
ْيَطاُن  الشَّ َوكَ��اَن  َج��اءِن  ِإْذ  بَْعَد  ْكِر  الذِّ َعِن 
نَساِن َخُذواًل� )الفرقان: 26-28(. )انظر تفاصيل  ِلْلِ

القصة في السيرة احللبية 374/2(.
الناس  م��ن  كثيرا  جن��د  ه��ذا  مقابل  وف��ي 
إلى  بهم  أخ��ذت  قد  والشهوات  األه��واء  كانت 
تعرفوا  أن  فما  وال��ط��غ��ي��ان،  ال��ض��الل  أع��م��اق 

وانقلبت  إال  األخ��ي��ار  الصاحلني  بعض  على 
حياتهم إلى نور الهداية واإلميان، فأصبحوا 
ع��ل��ى درب���ه���م ودي��ن��ه��م، ف��ه��ا ه���و ال��ص��ح��اب��ي 
بخمسة  يأتي   � الصديق  بكر  أبو  اجلليل 
اإلسالم  في  بعد دخوله  مباشرة  من أصحابه 
فينتقلون من دين األجداد واألسالف إلى دين 
النبي  يدي  بني  فيسلمون  صديقهم وخليلهم، 
باجلنة،  املبشرين  العشرة  من  فأصبحوا   ،�
وهم: عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، 
ال��ع��وام،  ب��ن  أب��ي وق���اص، والزبير  ب��ن  وسعد 
وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعني.

وفي هذا يقول عدي بن زيٍد:
عن املرِء ال تسَأْل، وَسْل عن قرينه

فكلُّ قريٍن باملقـــارن يقتــدي 
إذا كنَت في قوٍم فصاِحْب خيارهم

ِدي  وال تصَحِب األردى؛ فتردى مع الرَّ
)أدب الدنيا والدين للماوردي ص 205(.

وقال علي بن أبي طالب �:
فال تصحب أخا اجلهل وإياك وإياه

فكم من جاهل أردى حليمــــــا حني آخاه
يقاس املرء باملرء إذا ما املرء ما شاه

وللشيء من الشيء مقاييــس وأشباه.
ع��ب��اد ال��ل��ه ف��إي��اك��م وم��ص��اح��ب��ة األش����رار 
وعليكم  أخالقكم،  وي��دم��روا  دينكم  فيسرقوا 
لتتزودوا منهم  الصاحلني  باألخيار ومجالس 
في دنياكم وأخراكم، وقد قال رسول الله �: 
»مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء كمثل 

ص��اح��ب امل��س��ك وك��ي��ر احل����داد، ال يعدمك من 
صاحب املسك إما تشتريه أو جتد ريحه. وكير 
احلداد يحرق بدنك أو ثوبك أو جتد منه ريحا 
خبيثة« )أخرجه البخاري في صحيحه: 2/ 741، برقم: 

1995، ومسلم في صحيحه: 4/ 2026، برقم: 2628(.
فاللهم اجعلنا ممن ميتثل أمرك ويجالس 
أولياءك، ويوالي من والك ويعادي من عاداك 
هذا  قولي  أق��ول  الراحمني،  أرح��م  يا  برحمتك 
وأستغفر الله لي ولكم واحلمد لله رب العاملني.

اخلطبة الثانية:
للمتقني  والعاقبة  العاملني  رب  لله  احلمد 
وال عدوان إال على الظاملني وال حول وال قوة إال 

بالله العلي العظيم.
أما بعد:

ف��ي��ا ع��ب��اد ال��ل��ه: إن ال��ش��ي��ط��ان الب���ن آدم 
ب��امل��رص��اد، وإن أع���وان���ه م��ن اإلن����س واجل��ن 
ذلك  على  فيعملون  اإلنسان،  لغواية  مجندون 
أعظم وسائلهم في  وإن من  باإلمكان،  كان  ما 
ذل���ك إن��ش��اء م��ج��م��وع��ات ل��ل��ش��ب��اب، س���واء في 
أو  ال��وئ��ام،  أو مالهي  ال��ن��وادي  باسم  الواقع 
في وسائل اإلعالم، باسم التواصل االجتماعي 
الواتساب، حتت مسميات  أو  الفايسبوك  في 
جتذب العقول واألفهام، لتصنع عقول شبابنا 
ع��ل��ى أع��ي��ن��ه��م وت��ك��ون 

حتت رعايتهم.
ف���ع���ل���ى ك�����ل غ���ي���ور 
ع��ل��ى دي���ن���ه وم��ج��ت��م��ع��ه 
تكثيف  إل���ى  يسعى  أن 
اجل�������ه�������ود ل���ت���ك���وي���ن 
التي  ال��ص��احل��ة  البيئة 
ت���ك���ون م��ل��ج��أ امل��ؤم��ن��ني 
وامل���ؤم���ن���ات س�����واء في 
وسائل  عبر  أو  ال��واق��ع 
كافر  م��ن  فكم  االت��ص��ال، 
أو ض��ال اه��ت��دى بسبب 
اإلنترنيت  في  أصدقائه 
ع��ب��ر امل���واق���ع ال��دع��وي��ة 
عباد  عليها  يسهر  التي 

الله الصاحلني.
أيها املؤمنون إذا أردمت أن تعرفوا صفات 
وصفات  ربنا مبالزمته،  أمرنا  الذي  الصديق 
إلى  فاسمعوا  صحبته؛  عن  الله  نهانا  ال��ذي 
في  ق��ال  حيث  أمته  وسائر  لنبيه  الله  وصية 
َِّذيَن  ال َم��َع  نَْفَسَك  ﴿�َواْص��ِب��ْر  التنزيل:  محكم 
َوْجَههُ  يُِريُدوَن  َوالَْعِشيِّ  بِالَْغَداِة  َُّهم  َرب يَْدُعوَن 
نَْيا  َياِة الدُّ َواَل تَْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم تُِريُد ِزيَنَة اْلَ
ََّبَع  َوات ِذْكِرنَا  َعن  َقلَْبهُ  أَْغَفلَْنا  َمْن  تُِطْع  َواَل 

َهَواهُ َوكَاَن أَْمُرهُ ُفُرطًا�﴿ )الكهف: 28(.
"أي اجلس  ال��ل��ه:  اب��ن كثير رح��م��ه  ي��ق��ول 
ويحمدونه  ويهللونه  الله  يذكرون  الذين  مع 
ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا 
من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو 
أقوياء أو ضعفاء. وقوله: ﴿َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا 
َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا﴿ أي ُشغل عن الدين وعبادة ربه 
وأفعاله  أعماله  ُفُرطًا﴿ أي  َأْمُرُه  بالدنيا ﴿َوَكاَن 
وال  مطيعا  تكن  وال  وض��ي��اع،  وت��ف��ري��ط  سفه 
محبا لطريقته وال تغبطه مبا هو فيه". )تفسير 

ابن كثير: 3/ 110(.
الصاحلة  الرفقة  الختيار  وفقنا  فاللهم 
واجعلنا من الصاحلني، واجعلنا سببا لهداية 
من  املسلمني  وب��الد  بالدنا  واحفظ  الفاسقني 
مكر الفجار وطوارق الليل والنهار، إال طارقا 

يطرق بخير يا عزيز يا غفار.

املرء على دين خليله

ذ. شفيق لعرج

ذ. عبد الحميد   صدوق

حالقة  لحكم  البيان 
الرأس عند الشبان

الله  »نهى رسول  قال:   � ابن عمر  عن 
� عن القزع«. متفق عليه.

جاء في الصحاح: القزع: أن يحلق رأس 
متفرقا.  الشعر  ويترك  مواضع،  في  الصبي 
الشعر،  حلق  إذا  تقزيعا:  رأس��ه  ق��زع  وقيل: 
و"ال��ق��زع"  رأس���ه،  ن��واح��ي  بقايا  منه  وبقيت 
بفتح القاف والزاي جمع قزعة وهي القطعة 
من السحاب. وقد فسر نافع � القزع فقال: 

هو حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه.
وق���ال ال��ن��ووي �: وق��د أج��م��ع��وا على 
تنزيه،  ك��راه��ة  وه���ي  ل��ل��م��داواة  إال  ك��راه��ت��ه 
على  واجلارية  الغالم  في   � مالك  وكراهة 

حد سواء.
واختلفوا في علة النهي فقيل: ملا فيه من 
تشويه اخللقة، وقيل ألنه من زي اليهود فقد 
أخرج أبو داوود أن النبي � قال: »إنه زي 
التقزع ألنه زي  الصبيان عن  اليهود«، فنهى 
اليهود، فتكون املخالفة ألهل الشرك عامة في 

الكبار والصغار.
قد  � صبيا  الله  قال: رأى رسول  وعنه 
حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم 
كله«  اتركوه  أو  كله  »احلقوه  وق��ال:  ذلك  عن 
البخاري  على شرط  بإسناد صحيح  داوود  أبو  )رواه 

ومسلم(.
ال��رأس  بعض  أن حلق  فيه  العلماء:  ق��ال 
وترك بعضه على أي شكل كان من قبل ودبر 
منهي عنه، وأن اجلائز في حق الصبيان أن 

حتلق رؤوسهم كلها أو بترك كلها. انتهى.
وعن علي � قال نهى رسول الله � أن 

حتلق املرأة رأسها. رواه النسائي.
والعمل   :� الترمذي  عيسى  أب��و  ق��ال 
املرأة  ي��رون على  العلم ال  على هذا عند أهل 
في  أي  التقصير.  عليها  أن  وي���رون  حلقا، 

احلج.
ونهى املرأة عن حلق رأسها لكونه مثلة، 
رأسها  اجلاهلية حتلق  في  امل��رأة  كانت  وقد 
لكن   ،)1( ال��ق��در  على  تسخطا  املصيبة  عند 
إذا كان حلق بعض الرأس يرغب فيه الزوج، 
ويرى أن به يكمل جمال زوجته فجائز، فهذا 
اليدخل في املثلة املنهي عنها بل هو من جملة 

الزينة املأمور بها في حق النساء.
أبي  بطال عن شعبة، عن  اب��ن  وق��د روى 
بكر بن حفص، عن أبي سلمة قال: »كان أزواج 
يدعنه  حتى  شعورهن  من  يأخذن   � النبي 

كهيأة الوفرة«.
وقال ابن بطال: وأما إذا احتاجت املرأة 
فيه  وه��ي  ح��رام  غير  فذلك  رأسها  إل��ى حلق 

كالرجل سواء.
------------------

1 – وف��ي احل��دي��ث أن رس���ول ال��ل��ه �: »ب���رئ من 
احلالقة والصالقة والشاقة« رواه البخاري.
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فقه الواقع: 
وهو ما عرفه الفقهاء قدميا وجعلوه مما يلزم 
املجتهد في استنباط األحكام واإلفتاء في النوازل 
أو  وأهله،  الزمان  ح��ال  في  التفقه  وه��و  الفقهية، 

معرفة أحوال الناس وأعرافهم)1(.
إل��ى  ال��ن��ظ��ر  ف��ي  ال��واق��ع��ّي��ة  أي  العنصر  ه���ذا 
املسائل الفقهّية، يستحضره الشيخ رحمه الله لكن 
دون إفراط وال تفريط، فال هو ممن جعله أصل كل 
شيء، وحكمه في كل شيء وعلى كل شيء، وال ممن 
الطرف  غلو  مقابلة  في  فعل  رد  مجرد  حكمه  جاء 

األول فتسرع في احلكم وأقصى فقه الواقع.
إال  ه��ي  م��ا  كلها  الله  رحمه  الشيخ  كتب  وإن 
وتتعالى  الواقع  يفرزها  التي  األسئلة  عن  إجابة 
األص�����وات ب��ن م��ن ي��ح��اول ل��ي أع��ن��اق الشريعة 
اللفظي  العنف  إلى  يلجأ  من  وبن  الواقع،  لتالئم 
والتكفير دون قيد أو شرط، فتعم الفوضى وتتبادل 
االتهامات، ليأتي الشيخ رحمه الله بكثرة  مصادره 
وتنوعها والنقل املباشر عنها، فيفصح عن احلكم 
ويبن احلكمة، معتمدا على األدلة النقلية مستعمال 

األدلة العقلية واملنطقية.
الله  رح��م��ه  فكتبه  امل��وض��وع  ل��ه��ذا  ول��ن منثل 
أجمعها ما هي إال كتابات حملاولة حمل الواقع على 

الشريعة وخضوعها لها وليس العكس.
البعد اإلصالحي واالجتماعي:

يستحسن التذكير بأن هذه ميزة من مميزات 
االجتماعي  "البعد  ي��راع��ي  ال��ذي  املالكي  امل��ذه��ب 
اتخاذه  بفضل  وأحكامه  توجهاته  في  واملصلحي 
امل��ص��ال��ح امل��رس��ل��ة وال���ع���ادات احلسنة أص��ال من 
أصوله الفقهية، ومصدرا من مصادره التشريعية 
قواعد  عليها  وأرس���ى  فقهه،  عليها  بنى  ال��ت��ي 

مذهبه واستمد منها آراءه وأحكامه...")2(.
والشيخ رحمه الله كان يجسد هذا البعد في 
اجتهاداته وأحكامه، فكان منهجه بيان ما يحقق 
مبرزا  واألخ��روي��ة،  الدنيوية  مصاحلها  لألمة 
ِحكم الشرع في استنباطاته وآرائه، مالحظا ما 
عموم  ي��راه  ما  ال  مصلحة  فعال  الشارع  اعتبره 
الناس ولو أدى به األمر إلى مخالفة جل العلماء 

املعاصرين.
قال رحمه الله مراعيا البعد الذي أشرنا إليه 
العامة  للمصلحة  ال��زواج  مخالفة حتديد سن  في 
للمصلحة  مخالفته  "وأم���ا  ال��زوج��ن:  ومصلحة 
ومصلحة الزوجن بصفة خاصة: فإن من مصلحة 
الذكر واألنثى معا االرتباط بنكاح شرعي واملبادرة 
إليه، وقاية لهما من الوقوع في احملظور، وحماية 
والعلني،  ال��س��ري  الفساد  انتشار  م��ن  للمجتمع 
واحلد من آثاره السيئة وما يترتب عليه من مشاكل 
جرائم  في  تتمثل  وإنسانية،  وصحية  اجتماعية 
وأمراض ولقطاء... وحتديد سن الزواج ورفعه إلى 
ثمانية عشر أو عشرين عاما كما تطالب به بعض 
اجلمعيات يخالف هذه املصالح، ويعرض املجتمع 
ف��ي كل  ع��ن احل���رام  للعوانس يبحثن  إل��ى س��وق 

مكان، ويسعن إليه بكل الطرق والوسائل!!.")3(.
"... شرعه  الزوجات:  تعدد  في موضوع  وقال 
الله تعالى رحمة للرجال والنساء واألمة، وحتقيقا 
اإلشارة  التي ميكن  والدنيوية  الدينية  ملصاحلهم 

إلى بعضها في النقط التالية:
1 - إتاحة فرصة ال��زواج في وج��وه كثير من 
الفتيات واألرامل، واإلسهام في امتصاص الفائض 
املهول في تعداد النساء في املجتمعات التي يفوق 
السبيل  وه��و  ال��رج��ال،  ع��دد  النساء  ت��ع��داد  فيها 
املؤيسة،  العنوسة  من  الفائض  ذلك  إلنقاذ  األمثل 

والترمل البائس املخلن بأنوثة املرأة وشرفها...
والتقليل من  ال��ط��الق،  انتشار  م��ن  - احل��د   2
أسبابه بإتاحة الفرصة للزوج بتجديد زوجته إذا 
رغب في ذلك طمعا في الولد أو تعلق قلبه بامرأة 

أخرى...
3 - إنه وقاية ناجعة من الزنا والفساد وحماية 
للمجتمع من انتشارهما وما يترتب على ذلك من 
واقتصادية،  واجتماعية  صحية  وخيمة  عواقب 
فإن التعدد يستجيب لرغبة الرجال الطبيعية التي 
فإن  ف��ي��ه��ا،...  والتحكم  مقاومتها  يستطيعون  ال 
والنفاس  واحلمل  احليض  بفترات  متر  ال��زوج��ة 
وال��رض��اع، وق��د مت��رض أو تكبر ف��ال يجد ال��زوج 
هذا  يؤكد  احل��رام،  إال  وحاجته  يطفئ شهوته  ما 
لغياب  كنتيجة  م��ه��ول  بشكل  الفاحشة  ان��ت��ش��ار 
وزائ���رات  باخلليالت  عنه  واالس��ت��ع��اض��ة  ال��ت��ع��دد 

الفنادق وقناصات الطرق.
4 - املساهمة في تكثير سواد األمة للمحافظة 
الله،  وعبادة  األرض  وعمارة  العددية  قوتها  على 
وهو هدف من أهداف اإلسالم من شرعية النكاح كما 
جاء في حديث: »تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم 
البعض...  به  يستخف  قد  هدف  وهو  األمم«)4(... 

لكنه هدف تسعى كل األمم إلى حتقيقه...")5(.
وقال رحمه الله في بيان احلكمة من منع املرأة 
النكاح  والي��ة  من  منعها  "وأم��ا  النكاح:  والي��ة  من 

ودعم لها وحماية فهي صيانة املرأة 
ال�������وق�������وع ل������ه������ا م���ن 

خ�����ط�����أ ف��������������ي 

ع����ل����ي����ه����ا ي����ص����ع����ب 
ف����إن امل������رأة في اخل�������روج م��ن��ه، 

واالختالط  الرجال  مخالطة  من  ممنوعة  اإلس��الم 
بهم ومعاشرتهم، سريعة االجنذاب إليهم واالغترار 
مبديحهم، قليلة اخلبرة بهم، والزواج في اإلسالم 
امل��وت أو الطالق، وامل��رأة ال  عقد الزم ال يحله إال 
حق لها في الطالق، فإذا أعطيت احلق في الزواج 
وحرية توليه دون ولي من أوليائها فرمبا وقعت 
ندم،  معه  ينفعها  وال  منه  لها  مخرج  ال  خطأ  في 
فكان من املصلحة حرمانها من هذه احلرية التي ال 
جتني منها إال احلسرة والندم، وإسناد ذلك لوليها 
يألوا  وال  وأح��وال��ه��م،  بالرجال  منها  أع��رف  ألن��ه 

جهدا فيحسن االختيار لها وحمايتها")6(.
البعد  تبن حضور  التي  النماذج  بعض  هذه 
للكتابات  يتصدون  وحري مبن  إليه،  أشرنا  الذي 
السير على منوال الشيخ رحمه الله، فإن االطالع 
على حكمة احلكم يكون أدعى للقبول واالقتناع به.

خامتة:
كانت هذه جولة في بعض كتب الشيخ رحمه 
الله، توصلت من خاللها إلى مجموعة من النتائج 

أسجلها فيما يلي:
الفقهية،  القضايا  معاجلة  ف��ي  التكاملية   �
فهو من  متكامل،  الله منهج  الشيخ رحمه  فمنهج 
مبختلف  ويوظفه  الثابت  النقل  على  يعتمد  جهة 
أنواعه ابتداء من النصوص القرآنية والنصوص 
واألئمة  والتابعن  الصحابة  أقوال  إلى  احلديثية 
املذاهب  أع��الم  وترجيحات  وأق���وال  املجتهدين، 
ثانية  جهة  وم��ن  املالكي؛  املذهب  خاصة  الفقهية 
يوظف العقل واملنطق في مناقشة تلك النصوص 
معتمدا على اللغة كوسيلة للفهم واإلفهام، معمال 
النظر  والفقهية في كل مراحل  القواعد األصولية 
في  ال��ش��رع  مقاصد  إل��ى  إش����ارات  م��ع  والتقعيد، 

أحكامه وتشريعاته.
لقواعد  وف��ي��ا  ك��ان  ال��ل��ه  رح��م��ه  الشيخ  إن   �
وأص����ول م��ذه��ب��ه )امل���ذه���ب امل��ال��ك��ي( س����واء عند 
االستنباط واستنطاق النصوص، أو عند الترجيح 
وتصحيح قول على آخر؛ وإذا خالف أحيانا إماما 
م��ن األئ��م��ة ف��إن ذل��ك بناء على إع��م��ال ق��واع��د وما 

أوصله إليه اجتهاده بناء على تلك القواعد.
اإلسالمي  بالفقه  الله  رحمه  الشيخ  إمل��ام   �
عموما أي انفتاحه على املذاهب الفقهية األخرى، 
فيها مع  ال��واس��ع على مسائل اخل��الف  واط��الع��ه 

حفظ للفقه املالكي بفروعه وجزئياته.
� اللمسة الواقعية التي سبغت كتب الشيخ، 
فهو ال يكتب من أجل الكتابة فقط؛ وإمنا ملعاجلة 
قضايا اجتماعية راهنة، وللرد على أقالم مأجورة 
الشريعة شبهة من  لتلصق بهذه  الفرصة  تتصيد 

الشبه الواهية متى ما وجدت سبيال إلى ذلك.
كتابات  أمثال  كتابات من  إلى  األمة  � حاجة 
من  به  وتقنع  للحكم  تؤصل  الله،  رحمه  الشيخ 
خالل بيان املصالح التي يحققها، وتقترح البديل 
لكي تخرج األم��ة م��ن بعض م��ا ه��ي غ��ارق��ة فيه 
التي  واملعامالت  االجتماعية  املشاكل  أنواع  من 

تتعارض مع ديننا احلنيف.
� وأخيرا دعوتي إلى قراءات متكررة لكتب 
معظم  عن  جتيب  كتب  فهي  الله،  رحمه  الشيخ 

اإلشكاالت التي تثار بن احلن واآلخر. 
وأج��اد،  ب��ه  أف��اد  م��ا  على  تعالى  الله  رحمه 
مال  ينفع  ال  يوم  ميزان حسناته  في  ذلك  وجعل 

وال بنون.
وص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ى س��ي��دن��ا محمد وع��ل��ى آل��ه 

وأصحابه أجمعن، واحلمد لله رب العاملن.
-------------

للدكتور  الربانية  إلى  الكتاب  العاملية من  1 - مفهوم 
فريد األنصاري – رحمه الله – ص 135. مطبعة دار السالم، 
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2 - خصائص املذهب املالكي  ص 121.

3 - شذرات الذهب فيما جد في قضايا النكاح والطالق 
والنسب تأليف العالمة الدكتور سيدي محمد التاويل ص 
15-16، الطبعة األولى 1431ه� 2010م. منشورات مكتبة 

السنة – هولندا.
بن  سليمان  داود  أب��ي  للحافظ  داود  أب��ي  س��ن   -  4
باب   ،172/2 ه    275 سنة  املتوفى  السجستاني  األشعث 
من تزوج الولود، حديث رقم 2050، حتقيق وتعليق سعيد 
الفكر  دار  ومفهرسة،  منقحة  جديدة  طبعة  اللحام،  محمد 

للطباعة والنشر والتوزيع.
5 - شذرات الذهب ص 69 - 71.

6 - ال ذكورية في الفقه ص 61.

أنفى  القتل  قولهم:  ذل��ك  فمن 
تعالى:  ق��ول��ه  ف��ي  م��ذك��ور  للقتل، 

�ولكم يف القصاص حياة�.
وقولهم: ليس املخبر كاملعاين، 
�ولكن  تعالى:  قوله  في  مذكور 

ليطمنئ قليب�.
وق��ول��ه��م: م���ا ت����زرع حت��ص��د، 
م��ذك��ور ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �من 

َز به�. ْ يعمل سوءًا يجُ
آذان،  ل��ل��ح��ي��ط��ان  وق���ول���ه���م: 
مذكور في قوله تعالى: �وفيكم 

اعون لهم�. سمَّ
وقولهم: احلمية رأس الدواء، 
�وكلوا  تعالى:  قوله  في  مذكور 

واشربوا وال تسرفوا�.
وقولهم: احذر شر من أحسنت 
إليه، مذكور في قوله تعالى: �وما 
جُه  نقموا إال أن أغناهم اهلل ورسول

من فضله�.
وق���ول���ه���م: م���ن ج��ه��ل ش��ي��ًئ��ا 
ع���اداه، م��ذك��ور ف��ي ق��ول��ه تعالى: 
�بل كّذبوا بما لم حييطوا بعلمه� 
الذين  �وق���ال  سبحانه:  وق��ول��ه 
كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا 
به  يهتدوا  لم  وإذ  إليه  سبقونا  ما 

فسيقولون هذا إفك قديم�.
وقولهم: خير األمور أوسطها، 
م��ذك��ور ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �وال 
عنقك  إل��ى  مغلولًة  ي��دك  جتعل 

وال تبسطها كل البسط�.
وقولهم: من أعان ظاملًا سلطه 
الله عليه، مذكور في قوله تعالى: 
َّه  فأن ت��واله  من  أنه  عليه  �كتب 

يضله�.
د، مذكور  وقولهم: ملا أنضج رمَّ
في قوله تعالى: �وأعطى قليًل 

وأكدى�.
وقولهم: ال تلد احلية إال حية، 
م��ذك��ور ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �وال 

اًرا�. يلدوا إال فاجًرا كَفَّ
وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعن.
ش����ذرات م��ن ك��ت��اب: امل��ده��ش 

البن اجلوزي
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من معالم المنهج االجتهادي
عند العلمة دمحم التاويل )األخيرة(:

تدور  كلمات 
األلسن،  على 
ج��اء ال��ق��رآن 
منها  بأبل�غ 

وأحسن

زكرياء غزيويذ. اأنا�س الكبريي

أعالم وقضايا

م���ن���ه���ج 
ال����ش����ي����خ رح���م���ه 

الله منهج متكامل، فهو من 
الثابت  النقل  يعتمد على  جهة 

من  اب��ت��داء  أن��واع��ه  مبختلف  ويوظفه 
النصوص القرآنية والنصوص احلديثية 

إل���ى أق����وال ال��ص��ح��اب��ة وال��ت��اب��ع��ن واألئ��م��ة 
امل��ج��ت��ه��دي��ن، وأق�����وال وت��رج��ي��ح��ات أع���ام 
املالكي؛  املذهب  خاصة  الفقهية  امل��ذاه��ب 
في  واملنطق  العقل  ي��وظ��ف  ثانية  جهة  وم��ن 
مناقشة تلك النصوص معتمدا على اللغة 
القواعد  للفهم واإلفهام، معما  كوسيلة 
األص��ول��ي��ة وال��ف��ق��ه��ي��ة ف��ي ك��ل م��راح��ل 

إلى  إش���ارات  م��ع  والتقعيد،  النظر 
م��ق��اص��د ال���ش���رع ف���ي أح��ك��ام��ه 

وتشريعاته.
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عليها،  يقوم  راسخة  قاعدة  للباطل  ليس 
له  ثبات  "ما ال  اللغة  والباطل كما في معاجم 
إن��ك��ار واج��ب  الباطل  وأب��ط��ل  ال��ف��ح��ص"،  عند 
ما  والواجب  وتعالى"،  "الله سبحانه  الوجود 
رأي  أو  فكرة  وأي  االنتفاء،  أو  العدم  اليقبل 
دع���وى فهي  ال��وج��ود حت��ت أي  ينكر واج���ب 
ب��اط��ل��ة ع��ق��ا، وس��ن��ب��ن ج��ان��ب��ا م��ن مغالطات 

اإلحلاد وامللحدين ونناقشها بإيجاز.
من  الشيء  طلب  األول��ى:  املغالطة   •

غير سبيله
ي��ق��ول ال��ن��س��ف��ي ف���ي م��ط��ل��ع رس��ال��ت��ه في 
ال��ع��ق��ي��دة: "وأس���ب���اب ال��ع��ل��م ث��اث��ة: احل���واس 
السليمة، واخلبر الصادق، والعقل، فللمدركات 
طرق ووسائل تدرك بها، وهي إما محسوسات 
فسبيل إدراكها املناسب هو )احلواس(، وإما 
بالعقل  ب��احل��س وال  ت���درك  ال  غ��ائ��ب��ة  م��س��ائ��ل 
ابتداء مثل: املسائل الدينية واألخبار الغيبية 
ابتداء  ومعرفتها  حتصيلها  إل��ى  سبيل  ف��ا 
إال باخلبر ال��ص��ادق، وإم��ا أم��ور ال ت��درك إال 
إلى  سبيا  احل��س  أو  اخل��ب��ر  ول��ي��س  بالعقل 
كل  يطلب  أن  العاقل  على  والواجب  معرفتها، 
أنني  ذل��ك  وب��ي��ان  املناسبة،  بوسيلته  م���درك 
أرى الشمس بحاسة البصر وأشعر بحرارتها 
وأرى ضياءها فمن املغالطة أن يطلب إنسان 
الشمس  أن  العقل  طريق  ع��ن  أقنعه  أن  مني 
اإلدراك  في  كافية  هنا  ألن احلواس  موجوده، 
وألنني سأحيل السائل في النهاية إلى حاسة 
من احملسوسات،  إدراك��ه  املطلوب  ألن  البصر 
بناية  في  العاشر  الطابق  في  مثا  كنُت  وإن 
ش��اه��ق��ة وش��اه��دت م��ن خ��ل��ف زج���اج ال��ن��اف��ذة 
بعيني دخانا يتصاعد من أسفل فالعقل ينتقل 
مباشرة إلى إثبات نار هي السبب في إحداث 
النار  أدرك  أن  ال��دخ��ان، وليس ض��روري��ا  ه��ذا 
إدراك��ي  فهم  يتوقف  وال  امل��ب��ِص��رة،  باحلاسة 
وجود النار على الرؤية البصرية، وإمنا يكفي 
عقا االستدالل باألثر على املؤثر، وأنا أصدق 
ق��دمي��ة، كما اعتقد  ب��وج��ود ح���وادث ومم��ال��ك 
بوجود أقطار وبلدان لم أرها وذلك ثابت لدي 
بسبب تواتر األخبار في نقلها واإلخبار عنها، 
ف��ب��ان مم��ا س��ب��ق أن امل���درك���ات إمن���ا تتحصل 
العقل  ه��ي:  ث��اث  ب��وس��ائ��ل  طبيعتها  حسب 

واحلس واخلبر الصادق".
امللحد  مغالطة  الثانية:  املغالطة   •

في تطبيق ذلك
الكبرى  املغالطة  ف��ي  وي��ق��ع  امللحد  ي��أت��ي 
فيطلب بعض املدركات من غير سبيلها وبغير 
وسيلتها، فينكر وجود الله والغيب واملائكة 
وغير ذلك وحجته في ذلك أن حواسه لم تدرك 
هذه املذكورات، والسبب في ذلك غلبة املنهج 
املادي أو التجريبي او احلسي على فكره، وهنا 
البد لصاحب العقيدة احلقة أال يتأثر مبثل ذلك 
وال يحسنب ذلك مسلكا صحيحا، وسر بطانه 
وخطئه طلبه املعقوالت باحملسوسات، وتطلبه 

الغيبيات التي سبيلها اخلبر باحلس.
هذا  سلك  من  على  تعالى  الله  ع��اب  ولقد 
قالوا"  الذين  إسرائيل  كبني  قدمي  من  السبيل 
"لن  أي:  جهرة�  اهلل  ن��رى  حتى  ل��ك  نومن  �لن 
نقر ونتبع ما جئتنا به حتى نرى الله جهرة 
وبينه،  بيننا  واألستار  احلجب  يرفع  وعيانًا 
بأعيننا  فنراه  ودون��ه  دوننا  الغطاء  وكشف 
ثم  ك��ان مغطى  كل ش��يء  نبصر  كما  ونبصره 
كشف عنه غطاؤه وتبدى واضحًا جليًا للعن 

بدون شيء يستره ويغطيه".

وعندما يدخل املؤمن في حوار مع أمثال 
هذا الصنف ينبغي أن يقوم حواره على قاعدة 
"طلب املدركات من طريقها املناسب" فإن اتفق 
امللحد معنا في التقيد بهذه القاعدة فذاك، وإال 

فا سبيل للكام البناء الهادف معه.
العقل  ت��ن��زي��ل  ال��ث��ال��ث��ة:  امل��غ��ال��ط��ة   •

غير منزلته وإعماله في غير نطاقه
عندما تكلم ابن خلدون في املقدمة عن علم 
الكام قرر مسألة مهمة وهي أن "للعقل حد يقف 
عنده وال يتعدى طوره"، ثم قرر كذلك أن هناك 
وهذا  العقل،  نطاق  من  أوسع  نطاقها  مسائل 
على  والعقل  وم��درك��ه،  العقل  في  بقادح  ليس 
صحيح  ميزان  وأن��ه  –غالبا-  أحكامه  صحة 
أن��ه  ال ميكننا أن  إال  إل��ى إعماله  دع��ا الشرع 
النبوة وحقائق  اآلخرة وحقيقة  أمور  به  نزن 
ذلك  فإن  طوره  وراء  ما  وكل  اإللهية  الصفات 
طمع في محال.، ثم يقول: "فلعل األسباب إذا 
جتاوزت في االرتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا، 
خرجت عن أن تكون مدَرَكة، فيضل العقل في 
الذي  وه��ذا  وينقطع"،  ويحار  األوه���ام،  بيداء 
أمور  مع  التعامل  في  ابن خلدون أصل  ذك��ره 
العقائد بالذات، بل في غيرها كذلك، ألن عالم 
الغيب له قوانينه التي يعجر العقل عن تصور 
فوق  العقل  حتميل  يصح  وال  عملها،  حقيقة 
واإلدراك  اإلمي��ان  بن  الشرطي  بالربط  طاقته 
العقلي حلقائق األلوهية واجلنة والنار وغير 
ذل��ك ف��إن ذل��ك خ��ارج عن إط��ار العقل احمل��دود 
لها  جارحة  يكون  أن  يعدو  ال  ال��ذي  املخلوق 
ن��ط��اق إدراك��ه��ا كالعن وال��س��م��ع وغ��ي��ر ذل��ك، 
بأنه  املسالة  ه��ذه  في  امللحد  مغالطة  وتكمن 
يريد أن يجعل العقل الفيصل النهائي بحيث 
كنهه،  أدراك  يكفر صاحبه مبا عجز عقا عن 
ويؤمن مبا هو في نطاق إدراكه العقلي فقط، 
وتلك مغالطة ال تقل سقوطا عن سابقتها التي 
حصر أصحابها املدركات في احملسوسات، أو 

تطلبوا املعقوالت باحلواس.
قوانني  حتكيم  الرابعة:  املغالطة   •

عالم الشهادة في عالم الغيب
أهل  نظر  في  وتعد  مغالطة خطيرة  وتلك 
كما  علميا  ذك��اء  وليس  عقلية  طفولة  اإلمي��ان 
املغالطة  ه��ذه  تأتي  اإلحل���اد،  منتحلو  يدعي 
فهم  يحاول  فنراه  أو جهل،  بقصد  امللحد  من 
احلقائق الغيبية بتطبيق قوانن عالم الشهادة 
املرئي واملخلوق عليها، ناسيا طبائع األشياء 
األشياء،  طبيعة  بحسب  القوانن  واخ��ت��اف 
ال��ع��ادات  وال��ن��ار وخ��رق  أخ��ب��ار اجلنة  فينكر 
الفروق بن  والقوانن فيهما، لعدم استيعابه 
وبن  اإلن��س��ان  وضعها  ال��ت��ي  الدنيا  ق��وان��ن 
عالم آخر ال يخضع لتلك القوانن، وهو يرى 
اإلنسان  حالة  فمثا  أمامه،  القوانن  اختاف 
في النوم وطبيعة ما يراه من رؤى وأحام ال 
امللحد  يوقن  وكذلك  اليقظة،  قوانن  حتكمها 
للفضاء  أن  م��ن  الفضاء  علماء  ب��ه  أخبر  مب��ا 
خارج الغاف اجلوي قوانن كقانون اجلاذبية 
األرض،  ق��وان��ن  ع��ن  ك��ث��ي��را  تختلف  وغ��ي��ره 
تبعا  امل��واد  قوانن  تختلف  امل��ادة  عالم  وف��ي 
غير  ال��ت��راب  غير  احل��دي��د  فقانون  لطبيعتها 
يغالط  ه��ذا  كل  مع  وهكذا،  امل��اء  غير  اخلشب 
امللحد ويريد حتكيم قوانن عالم الشهادة مبا 
فيه في عالم الغيب الذي لم يره، ولم يعايشه 
عجزت  فلما  فيه،  األش��ي��اء  طبيعة  يعرف  ول��م 
قوانن عالم الشهادة عن تفسير حقائق الغيب 

كفر به وأنكره.

من  مغالطات 
اإلحلاد )4/2(

د. أحمد زايد
الصفوة  عن  السابقة  احللقة  في  حتدثنا 
الصفوة  أن  إل��ى  وخلصنا  احل��ض��اري  ودوره����ا 
وكان  واستمرارًا.  وبقاء  إنشاء  احلضارة  صانعة 
لكن  فقط،  ودوره��ا  الصفوة  على  مركزا  املقصود 
السؤال يثير نفسه: ماذا عن عامة أفراد املجتمع 
في كليته؟ أي دور لهذه الفئات في حركة التاريخ 
وصنع احلضارة؟ ألم تقم احلضارات القدمية على 
الصناع  وأيدي  العمال  وأكتاف  الفاحن  خبرات 
من  وغيرهم  التجار  ورح��ات  احلرفين  وم��ه��ارة 
ال��ع��وام؟ وق��د ك��ان��وا ي��ق��وم��ون ب��ذل��ك ان��ط��اق��ا من 
وحضارتهم،  ثقافتهم  وأص��ول  مبقومات  اإلمي��ان 
أل��ي��س اجل��ن��ود م��ن وه��ب��وا أرواح��ه��م إل��ى جانب 
ق��واده��م ف��ي امل���ع���ارك؟ وق���د ش��ارك��وا ف��ي امل��ع��ارك 
وشعوبهم،  أوط��ان��ه��م  ي��ن��ق��ذون  ب��أن��ه��م  معتقدين 
يدل  أال  اآلخرين؟  إلى  حضارية  رسالة  ويحملون 
كل ذلك على دور كبير تضطلع به هذه الفئات في 
صنع التاريخ واحلضارة وحماية إرث األمة؟ وفي 
قيادة  أمام  للنخبة  بقي  دور  أي  احلاضر  عصرنا 
والتغيير؟  اإلص��اح  وحركات  للثورات  اجلماهير 
للنخبة من غير جماهير؟  يكون  أن  أي دور ميكن 
وال��ت��واص��ل  ال��رق��م��ي��ة  التكنولوجيا  ع��ص��ر  وف���ي 
حتريك  على  ق���ادرة  اجلماهير  أصبحت  الرقمي 
بدأت  بها  خاصة  ثقافة  وصناعة  بنفسها  نفسها 
نصطلح  أن  يصح  أال  بأكمله،  عصر  مامح  تغير 

على عصرنا عصر اجلماهير بامتياز؟
أوال: اجلماهير حاضنة احلضارة.

نعم ال ميكن التسليم مبطلق احلكم أن الصفوة 
املجتمع  فئات  وع��ام��ة  فللجمهور  ش��يء،  ك��ل  ه��ي 
تلقيا  النخبة، وتلقيه  فكر  كبير في احتضان  دور 
ثم   ، أوال  الفردي  الوجدان  في  ينغرس  اجتماعيا 
اجلماعي ثانيا. وال يصير لفكر النخبة أثر حضاري 
التي تؤمن به  إال يوم يجد احلاضنة االجتماعية 
وتبدع بواسطته في كل مجاالت احلضارة: علوما 
وفنونا وصناعات، أخاقا وتقاليد وعادات، فتأتي 
منجزات األفراد وإبداعاتهم على اختاف ألوانها 
أفكار  من  اعتنقوه  ما  وفق  ومجاالتها  وأشكالها 
النور  احل��ض��ارات  من  حضارة  ت��رى  وال  النخبة. 
إال يوم حتتضن اجلماهير أفكارها وتنغرس عبر 
الزمن في جميع أوصال املجتمع، وإال يوم تنوب 
اجلماهير عن الصفوة في العمل بالفكرة ونشرها 
االجتماعية بجميع  التنشئة  عن طريق مؤسسات 

أنواعها ومستوياتها ووسائلها.
ثانيا: احلضارة تقوى بقوة جماهيرها 

كما وكيفا.
إضافة إلى ما سبق فإن دوَر اجلماهير وأثَرها 
فقط  حاضنة  كونها  في  ينحصر  ال  احلضارة  في 
تقوى  فا  قوة احلضارة؛  مبعث  كونها  في  وإمنا 
لها  احلاضن  اجلمهور  يقوى  يوم  إال  احلضارات 

أنواعا من القوة: 
-  قوة باعتبار الكم والكيف: قوة الكم ، وقوة الكيف؛
فقوة الكم تعطي للحضارة القوة العددية من 
حيث عدد السكان وعدد املنجزات وعدد املخترعات 

واإلبداعات وعدد الثروات. 
ن��وع وع��ي اجلماهير  ت��دل على  الكيف  وق��وة 
في  العملي  وانخراطها  احلضارية  أمتها  برسالة 
العيش وفقها وفي اإلسهام في نشرها وترسيخها 
فكلما  عليها..  التربية  ومن��ط  بها  اإلمي��ان  ون��وع 
ك��ان��ت اجل��م��اه��ي��ر أك��ث��ر إمي���ان���ا وع��م��ا مب��ب��ادئ 
خطر  من  وأمنت  احلضارة  إال جت��ذرت  احلضارة 

كثير من األمراض والعلل.
وهذا النوع من القوة ال يكون إال باجلماهير 
وال يتصور وجوده إال بقوة اجلماهير كما وكيفا. 
أكبر  متتلك  التي  هي  واحل��ض��ارات  األمم  فأقوى 
رص��ي��د م��ن اجل��م��اه��ي��ر وال��س��ك��ان متفوقن ع��ددا 
اجلغرافيا  ف��ي  م��ع��ل��وم  ه��و  ك��م��ا  ن��وع��ا  متميزين 

السياسية.
-  نوع من القوة باعتبار الزمان واملكان: 

املؤثرة  ال��ق��وة  مرحلة  تصل  ال  واحل��ض��ارة 

والثاني  زماني  األول  امتدادين:  إال حن متتد 
التاريخي  التجذر  لألمة  يضمن  ف���األول  مكاني؛ 
وتراكم اخلبرات والتجارب فيغتني رصيد تراثها 
ويتنوع، واالمتداد املكاني يوفر لألمة االنتشار في 
اجلغرافية الطبيعية لتنويع مصادر الثروة. لذلك 
القوة  وج��ود  مع  ومكانا  زمانا  األم��ة  امتدت  كلما 
يؤهلها  وت��راث  تاريخ  لها  ك��ان  والكيفية  الكمية 
للتدافع على موقع الريادة بل لن تكون أمة أقوى 
على  الشرطن  هذين  على  تأسست  التي  إال  منها 

أحسن وجه.
واألمم التي تعتمد على العنصر البشري الذي 
قوة  لنفسها  تضمن  التي  األمة  هي  اجلمهور  هو 
ولقد  الفناء،  ع��وام��ل  م��ن  نفسها  وحتمي  البقاء، 
أثبت التاريخ أن احلضارات القوية هي التي كان 
لها امتداد زماني ومكاني، واعتنقها أكبر جمهور 
لغاتها  في  أمما وشعوبا مختلفة  يسع  قد  بشري 
بوتقة  ف��ي  انصهرت  لكنها  وأع��راق��ه��ا  وثقافاتها 

حضارة واحدة عبر مدى زماني طويل.
ث���ال���ث���ا: ف����ي األم��������راض ال���ت���ي ت��ص��ي��ب 

اجلماهير. 
إن جماهير أي أمة معرضة ألمراض وحتديات 
حتول بينها وبن سيرها احلضاري السليم، ومن 

أبرز هذه األمراض: 
1 - اختاف ال��رؤوس القائدة اختاف تنازع 
األم��ة  أف���راد  ب��ن  احل���روب  ف��ن  زرع  عليه  يترتب 
وراء  ملتحما  اجلمهور  يكون  أن  فبدل  ال��واح��دة، 
يلتئم  فا  والتعصبات  االختافات  صفوته متزقه 

له شمل.
وج���ود صحوة  غير  م��ن  الثقافي  ال��غ��زو   -  2
بانحراف  ذلك  فيعجل  راش��دة وال صفوة موجهة؛ 
بوصلة احلضارة وخروجها عن روحها وذوبانها 
في غيرها، وملا كان اجلمهور هو حاضن احلضارة 
فإنه كلما فقدت احلضارة حاضنها فقدت هويتها 
من  بأمة  أضر  شيء  فليس  ارحتالها.  أوان  وحل 
اغتراب أبنائها عن أصولها وانفصالهم عن جذور 

ثقافتهم.
واالستبداد:  واخلرافة  اجلهل  استحكام   -  3
فكلما ُأخذ اجلمهور باخلرافة، وانتشر فيه اجلهل 
إال وحتكم فيه االستبداد وصار سالبا خانعا جامدا 
غير قادر على الوعي بذاته وبرسالته احلضارية، 
وقد يتحول إلى عدو يحارب النخبة عن غير وعي 

فيخدم االستبداد ويدمي قبضته عليه.
سلم  ال��ذي  ه��و  للحضارة  الباني  فاجلمهور 
م��ن تسلط  أم���راض اجلهل واخل��راف��ة، وسلم  م��ن 
االستبداد واستعصى على الغزو النفسي واحملو 

احلضاري.
رابعا: أقوى احلضارات ما تالحم فيها 

رشد اجلماهير برشد الصفوة. 
تبن مما سبق أن ال حضارة من غير صفوة، 
جماهير  وال  جماهير،  غير  من  مؤثرة  صفوة  وال 
غ��ي��ر ص��ف��وة راش����دة؛ ألن اجلماهير  م��ن  راش����دة 
الراشدة هي اجلماهير املتاحمة مع صفوتها في 
املنشط واملكرة، والعسر واليسر، كما أنه ال حضارة 
راشدة وقوية إال برشد صفوتها وجماهيرها معا.

واألمم احلية املتحضرة هي التي تسهر على 
مجاالت  كل  في  الراشدة  اخليرة  الصفوة  تكوين 
األم��ة،  أف��راد  كل  إل��ى  لتصل  ومستوياتها  احلياة 
فتضمن لنفسها قوة الصفوة وسامتها ووفرتها 
من جهة، وق��وة األت��ب��اع ورش��ده��م احل��ض��اري من 

جهة ثانيا.
اجلمهور  دور  إن  ال��ق��ول  اخل��ت��ام ميكن  وف��ي 
قوتها  بقائها وتعزيز  بناء احلضارات وحفظ  في 
وحمايتها من عوامل السقوط كبير، وتزداد قيمة 
والتفاعل  التجاوب  كان  كلما  وأهميته  الدور  هذا 
سليما بن اجلمهور والصفوة الراشدة في األمة..

اجلمهور  ووظيفته
في  صناعة  احلضارة  وحمايتها

الطيب بن املختار الوزاني
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املؤتمر  العاملي الثالث للباحثني يف السرية النبوية
يف موضوع:

السرية النبوية الكاملة الشاملة قضاياھا 
النظرية واملنھجية والتطبيقية

متابعات

ديباجة:
ما  أول  الكرمي  القرآن  لقد خدم املسلمون نص 
والُعسب  واألك��ت��اف  ال��رق��اع  م��ن  خ��دم��وا؛ فجمعوه 
ف��ي عهد اخلليفة  ف��ي صحف،  ال��رج��ال...  وص���دور 
مصحف  في  جمعوه  ثم  وأرض���اه.   � الصديق، 
إمام، وزعت نسخه على األمصار، في عهد اخلليفة 

ذي النورين عثمان. � وأرضاه.
وحسنا صنعوا.

السنة  ن��ص  املسلمون  خ��دم  ذل��ك  بعد  م��ن  ث��م 
ال��ب��ي��ان؛ ف��ك��ان أول أم���ر رس��م��ي ب��ج��م��ع احل��دي��ث 
الشريف، على يد عمر بن عبد العزيز، � وأرضاه، 
آخر املائة األولى. وفرغت األمة، أو كادت، من توثيق 

احلديث الشريف، منتصف املائة الثالثة.
وحسنا صنعوا.

أوجبتها  ملوجبات،  استجابة  فعلوه  ذلك  وكل 
يومئذ احلاجات الكبرى للذات.

ورح��م��ة ب��امل��س��ل��م��ن، خ���ال ث��اث��ة ع��ش��ر قرنا 
تبلغ  لم  واملكان،  الزمان  مع  تفاعلهم  من  يزيد،  أو 
يخدموا  لم  فلذلك  املوجبات،  درج��ة  فيها  الدواعي 
نص السيرة النبوية خدمة تشبه خدمة نص القرآن، 

ونص السنة البيان.
زلزالها،  املسلمن  زلزلت أرض  اليوم، وقد  أما 
وُأوِرَث عدوهم، مبا كسبت أيديهم، أرَضهم وديارهم 
وتفككت  يزيد،  أو  قرنا  يناهز  ما  منذ  وأم��وال��ه��م، 
إال  ول��م يكد يبقى  األوص����ال، وت��ن��اث��رت األش����اء، 
الغثاء... فقد صار واجبا، بل من أوجب الواجبات، 
للحاجات  استجابة  النبوية،  السيرة  نص  خدمة 

الكبرى للذات.
أج���ل، لقد ص��ار واج��ب��ا، وف��ي أق��ص��ى درج��ات 
الكاملة  النبوية  السيرة  نص  إقامة  االستعجال، 
الشاملة؛ ذلك بأن السيرة النبوية هي املنهاج األكمل 
إلى  الظلمات  الناس من  والنموذج األمثل، إلخراج 

النور؛

َك��ُم��َل ك��ل م��ا سبق ف��ي ال��رس��االت، ومنها  فيها 
ُيستَمد كل ما حلق وَيلحق من اإلصاحات. 

هي الوجه التطبيقي للقرآن، منزال بالتدريج في 
تعالى  الله  الصنع على عن  به  ليتم  زمان ومكان، 
ألفضل منط حلياة اإلنسان، بأبسط األدوات، و في 

أقل األوقات.
قيل  وفيها  كله،  القرآن  َق  وُطبِّ وُب��نَِّ  ل  ُن��زِّ فيها 
وُفِعل وُأِقرَّ احلديث كله؛ فهي لذلك، يوم يقام نصها، 
في  منظومن  وسنة؛  قرآنا  كله  الوحي  ستتضمن 
ومرتبطن  مترابطن  ب��امل��ك��ان،  مربوطن  ال��زم��ان، 
ب��اإلن��س��ان؛ م��ذ ك��ان � ف��ردا ف��ي غ��ار ح���راء، حتى 
للناس، عاوة  أمة أخرجت  والذين معه خير  صار 
ة  على تضمنها ملا َصحَّ وُقِبَل من الروايات السيريَّ
والتاريخية وغيرها، مربوطة كذلك بالزمان واملكان 

واإلنسان.

يوم  النبوية،  للسيرة  األمن��وذج  هذا 
موثقا،  جامعا  نصا  ال��ن��اس  أم��ام  ��ُث��ل  َيْ
ثوله الفصل األول من فصول  سينتهي مِبُ
خدمة السيرة النبوية، وهو فصل كتابة 
لُّ "معضلة  نصها )نص السيرة(. وبه ُتَ
النص" في مجال السيرة، وتظهر للناس 
م��دون��ة "ال��س��ي��رة ال��س��ن��ة" أو "ال��س��ي��رة 
وبيانه  ال��وح��ي  ب��ن  اجلامعة  امل��ن��ه��اج"، 
في  بعينه،  إن��س��ان  م��ع  متفاعا  وأث���ره، 
مكان بعينه، وزمان بعينه، إلعطاء جتربة 
منوذجية للبشرية حتى قيام الساعة، في 

إخراج الناس من الظلمات إلى النور.
ومب���ث���ول���ه أي���ض���ا ي��ب��ت��دئ ال��ف��ص��ل 
الثاني، على وجهه الصحيح، من فصول 
)فقه  فقهها  فصل  وه��و  "السيرة"  خدمة 
السيرة(؛ أي استخاص الهدى املنهاجي 
معالم   ِ ِلَتَبنُّ الشامل،  الكامل  نصها  من 

الطريق الصحيحة إلى أي إصاح.
ذل������ك، وم�����ن أج�����ل ض���ب���ط خ���ارط���ة 
من  األول  الفصل  كتابة  إلنهاء  الطريق، 
فصول خدمة "السيرة"، اقترحت مؤسسة 
)م��ب��دع(   العلمية  وال���دراس���ات  ال��ب��ح��وث 
في  للباحثن  الثالث  العاملي  ملؤمترها 

السيرة النبوية، املوضوع اآلتي: 
السيرة النبوية الكاملة الشاملة 

قضاياها النظرية واملنهجية 
والتطبيقية

أهداف المؤتمر:
• بيان حاجة األمة إلى سيرة نبوية 

كاملة شاملة.
• بيان املنهج إلخراج السيرة الكاملة 

الشاملة.
• ال���ت���ع���اون ع��ل��ى إجن�����از ال��س��ي��رة 

الشاملة.

حماور المؤتمر:
الـمـحـور األول: قـضـايـا نـظـريـة

السيرة النبوية الكاملة الشاملة:    •

التسمية واملفهوم.
الشاملة  الكاملة  النبوية  السيرة    •

والقرآن الكرمي.
الشاملة  الكاملة  النبوية  السيرة   •

واحلديث الشريف.
• ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ال��ك��ام��ل��ة ال��ش��ام��ل��ة وكتب 

السيرة والتاريخ.
• السيرة النبوية الكاملة الشاملة وكتب التراث 

األخرى.

الـثـانـي:  الـمـحـور 
قـضـايـا مـنـهـجـيـة

• ب���داي���ة ال��س��ي��رة ال��ك��ام��ل��ة 

ال��ش��ام��ل��ة ون��ه��اي��ت��ه��ا، وت��رت��ي��ب 
وقائعها.

السيرة  ن��ص��وص  توثيق   •
الكاملة الشاملة.

• رب����ط ن���ص���وص ال��س��ي��رة 
الكاملة الشاملة بالزمان واملكان 

واإلنسان.
ض���واب���ط ال��ت��رج��ي��ح بن   •

مرويات السيرة.

• خطة عامة لتركيب السيرة الكاملة الشاملة.

الـمـحـور الـثـالـث: قـضـايا تـطـبـيـقـية
القرآن الكرمي في بناء  منوذج االعتماد على   •

السيرة
)جتربة محمد عزة دروزة(.

في  الشريف  احلديث  على  االعتماد  من��وذج   •
بناء السيرة

)جتربة أكرم ضياء العمري(.
• منوذج محاولة جامعة ملختلف املصادر

)جتربة مهدي رزق الله أحمد(. 
تركيب ن��ص��وص واق��ع��ة م��ن وق��ائ��ع السيرة   •

الكاملة الشاملة.

اجل�����ه�����ات ال��م��ن��ظ��م��ة 
والمتعاونة:

• مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( 

بفاس
• وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية بالرباط.

• املجلس العلمي األعلى بالرباط
• م��رك��ز اب���ن ال��ق��ط��ان ل���ل���دراس���ات واألب���ح���اث 

بالعرائش.

اجل�����ه�����ات ال����م����دع����وة 
للمشاركة:

• جامعات العلوم الشرعية والعلوم اإلنسانية.
• مراكز البحث في السنة والسيرة والتاريخ.

املهتمة  أو  املتخصصة  العلمية  اجلمعيات   •
بالسيرة النبوية.

• املجامع واملؤسسات واملنظمات الدولية ذات 
الصلة مبوضوع املؤمتر.

• القنوات واملراكز اإلعامية املهتمة مبوضوع 
املؤمتر.

• الباحثون املتخصصون واملهتمون.
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العلمية  ومكتباتها  اإلسالمية  األمة  فقدت 
التراث  خدام  كبار  أحد   1438 محرم  شهر  خالل 
شعيب  الشيخ  إنه  التحقيق  مجال  في  اإلسالمي 
زاخرة  حياة  بعد  تعالى،  الله  رحمه  األرنؤوط  
بطلب العلم ومصاحبة فحول العلماء في كثير من 
الكتب  أمهات  بني  والعيش  العلمية،  التخصصات 
التراثية حتقيقا وتدقيقا، وتوثيقا. فمن هو الشيخ 
شعيب األرنؤوط؟ وما هي آثاره العلمية في مجال  

التحقيق؟

اسمه ونسبه ونشأته:
محرم  بن  شعيب  هو 

نسبه  ينحدر  األرنؤوط، 
األصل،  ة  ألبانيَّ أسرة  من 
هاجرت إلى دمشق سنة 
ت بها،  1926م واستقرَّ
ا إلى  لسبب يعود ُربَّ
فضل  والده  اعتقاد 
وُسكناها،  ام  الشَّ
فقد كان والده محّبًا 
للعلماء حريصًا على 

مصاحبتهم.
لد  ُو

سنة  دمشق  مدينة  في  األرنؤوط  شعيب  الشيخ 
1928م، ونشأ في ظلِّ والَديه نشأًة دينية خالصة، 
كبيرا  جزًءا  وحفظ  اإلسالم،  مبادَئ  خاللها  تعلَّم 
ادقة في الفهم  غبة الصَّ من القرآن الكرمي، ولعلَّ الرَّ
أسراره، هي  وإدراك  الكرمي،  القرآن  ملعاني  قيق  الدَّ
اللُّغة  دراسة  إلى  دفعته  التي  األسباب  أقوى  من 
على  يربو  ما  مكث  حيث  رة،  مبكِّ سنٍّ  في  ة  العربيَّ
عشر َسنوات يختلف إلى مساجد دمشق ومدارسها 
القدمية، قاصدًا َحَلقات اللُّغة في علومها املختلفة، 

من نحو وصرف وأدب وبالغة وما إلى ذلك.

طلبه للعلم:
كبار  على  ة  العربيَّ علوم  في  الشيُخ  تَتْلَمذ 
منهم  آنذاك،  دمشق  في  وعلمائها  أساتذتها 
َوجي  الشيخ صالح الفرفور، والشيخ عارف الدُّ
في  ام  الشَّ عالمة  تالميذ  من  كانا  -اللذان 
قرأ  حيث  احلَسني-  الدين  بدر  الشيخ  عصره 
ة؛  فات اللُّغة والبالغة العربيَّ عليهم أشهر مصنَّ
منها: شرح ابن عقيل، و)كافية( ابن احلاجب، 
البن  الذهب(  و)شذور  للزمخشري،  ل(  و)املفصَّ
اإلعجاز(  و)دالئل  البالغة(  و)أسرار  هشام، 

للُجرجاني.
سليمان  الشيخ  أيضًا:  عليه  قرأ  وممن 
لطالَّبه  يشرح  كان  الذي  األلباني،  الغاوجي 
كتاب )العوامل( للَبركوي، و)اإلظهار( لألَطْهلي، 

وغيرهما.
مع  ة  الشاقَّ ويلة  الطَّ حلة  الرِّ هذه  وبعد 
ه الشيخ لدراسة الفقه اإلسالمي،  ة، اجتَّ العربيَّ
فالزم أكثر من شيخ يقرأ عليه كتب الفقه، وال 
مثل:  احلنفي،  الفقه  في  فة  املصنَّ تلك  ما  سيَّ
و)االختيار(  للشرنباللي،  الفالح(  )مراقي 
ابن  وحاشية  للقدوري،  و)الكتاب(  للَمْوصلي، 

عابدين.
وقد استغرقت دراسته للفقه سبَع سنوات 
الفقه، وتفسير  أخرى، تخللتها دراسة أصول 

القرآن، ومصطلح احلديث، وكتب األخالق، وكان في 
تلك املرحلة قد جاوز الثالثني.

اشتغاله بالتحقيق:
ملس الشيخ - في أثناء دراسته للفقه - القصوَر 
معرفة  في  عاصرهم  ومن  شيوخه  عند  الواضح 
يدرك  جعله  ما  وذلك  سقيمه،  من  احلديث  صحيح 
حتقيق  ليتسنَّى  نة  السُّ علم  في  التخصص  ة  أهميَّ
كتبها، ومن ثمَّ متييز صحيحها من ضعيفها، فعقد 
فترك  عبة،  الصَّ ة  املهمَّ بهذه  االضطالع  على  العزم 
ة التي كان يزاولها  ألجلها مهنَة تدريس اللُّغة العربيَّ
لالشتغال  نفسه  غ  وفرَّ 1955م،  سنة  منذ 

راث العربي اإلسالمي. بتحقيق التُّ
وكانت بدايته األولى في )املكتب 
1958م،  سنة  بدمشق  اإلسالمي( 
حقيق  حيث تَرأََّس فيه قسم التَّ
ة عشرين عامًا،  والتَّصحيح مدَّ
على  أشرف  أو  فيها  ق  حقَّ
على سبعني  يزيد  ما  حتقيق 
راث  هات كتب التُّ مجلدًا من أمَّ

ى العلوم. في شتَّ
إلى  ينتقل  أن  له  بدا  ثم 
سالة(  الرِّ سة  )مؤسَّ مع  العمل 
ان سنة 1982م،  في مكتبها بَعمَّ
قسم  جديد  من  ليترأَّس 
ابع  التَّ راث  التُّ حتقيق 
فيها  عمُله  فكان  لها، 
وأرحب،  أنضَج 
إنَّ  القول:  وميكن 
إجنازاته  أهمَّ 
حتقيق  في 
قد  راث  التُّ

ت  متَّ
ء  ثنا أ

في  رائدًة  بحقٍّ  ُتعد  التي  سة  املؤسَّ هذه  في  عمله 
راث العربي اإلسالمي. بعث التُّ

اد معروف( في  ار عوَّ ولعلَّ ما كتبه الدكتور )بشَّ
بالء( في معِرض حديثه  مقدمته لكتاب )سير أعالم النُّ
ة من طبيعة  عن حتقيق الكتاب، يجلِّي نواحَي مهمَّ
العمل الذي نهض به الشيخ األرنؤوط في قسم حتقيق 
ج عمله -صاحب  سة، يقول: �.. ثم توَّ راث باملؤسَّ التُّ
الرسالة- بأن ندب ملراجعة الكتاب واإلشراف على 
هرة، قديرًا على  حتقيقه، عاملًا بارعًا، متأبهًا عن الشُّ
تذليل الصعاب، فطنًا إليضاح املبهم، كفيًا بتيسير 
هو  العسير، 
ث  احملدِّ األستاذ 
شعيب  الشيخ 
وقد  األرنؤوط، 
عرفُت لهذا العالم 
الكبير  فضَله 
فر  السِّ هذا  على 
ذي  آِثَر  فيس،  النَّ
أثير حني اشترط 
حقيق  التَّ ُيقام  أن 
أفضل  على 
وهو  قواعده.. 

اليوم فارُس هذا امليدان اخلطير الذي كشف مغابنه، 
واستشفَّ بواطنه�.

تالميذه:
في  األرنؤوط  شعيب  الشيخ  يد  على  ج  تخرَّ
التحقيق عدٌد غير قليٍل من طلبة العلم، منهم: محمد 
نعيم العرقسوسي، وإبراهيم الزيبق، وعادل مرشد، 
ام، وأحمد عبد الله، وعبد اللَّطيف  وعمر حسن القيَّ
العرقسوسي،  ورضوان  برهوم،  وأحمد  الله،  حرز 

وكامل قره بللي.
وقد قرَّ الشيخ عينًا حني رأى كل واحٍد من هؤالء 
حيح مع علوم  قادرًا على القيام بأعباء التعامل الصَّ

نة واالستقالل بعمله. السُّ
الكتب  في  جلٌي  واضٌح  األرنؤوط  الشيخ  وأَثُر 
عليهم  فضَله  له  حفظوا  الذين  هؤالء،  قها  حقَّ التي 

ورعايته لهم.
مقدمة  في  العرقسوسي  نعيم  الشيخ  يقول 
حتقيقه لكتاب )توضيح املشتبه( البن ناصر الدين: 
وأجمُله،  الوفاء  وعظيُم  وأجَزُله،  الشكر  »وأَخصُّ 
من  ِعداد  في  كنت  ما  رعايُته وعنايته  لوال  من  إلى 
راث، إلى من هو جديٌر بكل تقديٍر  ُيعنى بتحقيق التُّ
فضيلة  إلى  وإعظاٍم،  تكرمٍي  لكل  وأهٌل  واحتراٍم، 
شعيب  أستاذي  احملتسب  املعطاء  املفضال  الشيخ 

األرنؤوط حفظه الله«.
في  أيضًا  الزيبق  إبراهيم  األستاذ  ويقول 
مقدمة حتقيقه لكتاب )طبقات علماء احلديث( البن 
أزجيها  شكر  كلمة  تكفي  هل  �وبعُد..  عبد الهادي: 
جتزي  وهل  األرنؤوط؟  شعيب  وشيخي  ألستاذي 
عني كلمة ثناء أكتبها له بحروف احملبة والصدق؟.. 
إن ما بعنقي له أوسُع من الشكر، وأجزل من الثناء، 
س  إنَّ ما فتح عليه عينيَّ من أمر احلياة، وأنا أتلمَّ
معه  أيامي  جعل  مرهٍف  وقلٍب  غضٍّ  بعقٍل  طريقي 
عالم  في  بيدي  أخذ  ثم  وغناها،  عمقها  في  سنني 
دربي  وأنار  أغالها،  وما  ثقَته  فمنحني  حقيق،  التَّ
من  أوسع  أستاذي شكٌر  يا  فَلك  أغزَره،  وما  بعلمه 
ي  عنِّ يتولَّى  والله  ناء،  الثَّ من  أعظم  وثناٌء  كر،  الشُّ

ُحسَن جزائك�.
ديق  وقد كانت عالقُة الشيخ بتالميذه عالقَة الصَّ
نفعهم  على  حريصًا  منهم،  قريبًا  فكان  بأصدقائه، 
وأحكامه،  آراءه  عليهم  يفرض  يكن  ولم  وهدايتهم، 
ويبدوا  عقولهم،  ُيعملوا  أن  على  هم  يحثُّ كان  بل 
عند  وينزل  يستشيرهم،  كان  ما  وكثيرًا  تهم،  حجَّ
يب في نشأتهم وتعلُّمهم. رأيهم، مما كان له أثره الطَّ

منهُجه في التَّحقيق:
التحقيق،  في  مستتبٌّ  واضٌح  منهٌج  للشيخ 
قها، أو أشرف  قًا في معظم الكتب التي حقَّ جتده مطبَّ
املنهج  هذا  يعرض  كان  ما  وكثيرًا  حتقيقها،  على 
هذه  بها  ر  يصدِّ كان  التي  الضافية  مقدماته  في 
الكتب، والتي تشتمل في الغالب -فضاًل عن )منهج 
ودراسٍة  للمؤلِّف  وافيٍة  ترجمٍة  على  حقيق(-  التَّ
شاملٍة للكتاب ووصٍف دقيٍق للنُّسخ التي اعتمدها، 

ومناذَج من هذه النُّسخ.
ال  األرنؤوط،  الشيخ  عند  األصيل  ق  احملقِّ إنَّ 
كما  حًا  مصحَّ النصَّ  ُيخرج  أن  في  عمُله  ينحصُر 
ع  تتبُّ إلى  ذلك  ى  يتعدَّ وإمنا  وحْسب،  املؤلِّف  كتبه 
أقاويل،  من  حه  ورجَّ أفكار،  من  املؤلِّف  أورده  ما 
واَب، ولذا كثيرًا ما جنده  وبيان ما جانَب فيه الصَّ
قها في بعض آرائهم  يخالف مؤلِّفي الكتب التي يحقِّ
قني  احملقِّ العلماء  كباَر  يخالف  قد  كما  وأحكامهم، 
حجر،  ابن  كاحلافظ  منهم  القدماء  سبقوه،  ممن 
واحملَدثني كأحمد محمد شاكر. على أنه إذ يخالفهم، 

احلرص  كلَّ  يحرص  عليهم،  مؤاخذته  ل  ويسجِّ
ال  لهم،  وانتقاده  اهم  إيَّ مخالفته  أن  د  يؤكِّ أن  على 
قيمتهم،  من  يغضُّ  وال  اجلليل،  َقْدرهم  من  ينقص 
يعبر  »لم  الله:  رحمه  أحمد  اإلمام  قول  اًل  متمثِّ
راهويه، وإن  بن  مثُل إسحق  إلى خراسان  اجلسر 
اس لم يزل يخالف  كان يخالفنا في أشياء، فإن النَّ

بعضهم بعضًا«.
قد  النَّ في  زن  املتَّ األسلوب  هذا  أنَّ  والواقع 
في  األرنؤوط  الشيخ  منهج  به  ز  يتميَّ ما  َأظهر  ِمن 
حقيق، إذ قلَّما جتده في كتابات املشتغلني بهذا  التَّ

الفن في الوقت احلاضر.

آثاره في التحقيق:
قه الشيخ شعيب األرنؤوط أو أشرف  بلغ ما حقَّ
شملت  مجلد،  ومئتي  وأربعني  فًا  نيِّ حتقيقه،  على 
القرآن،  وتفسير  والفقه،  بوية،  النَّ نة  السُّ كتب 
واألدب  احلديث،  ومصطلح  والعقيدة،  راجم،  والتَّ

وما إلى ذلك.

ومن أهمُّ هذه األعمال وأبرزها:
نة( للبغوي، ستة عشر مجلَّدًا. 1 - )شرح السُّ

عشر  اثنا  منظور،  البن  األغاني(  ب  )مهذَّ  -  2
مجلَّدًا. 

3 - )املبدع في شرح املقنع( البن مفلح احلنبلي، 
عشرة مجلَّدات.

فسير( البن اجلوزي،  4 - )زاد املسير في علم التَّ
األرنؤوط، تسعة  القادر  عبد  الشيخ  مع  باالشتراك 

مجلَّدات.
هى في شرح غاية املنتهى(  5 - )مطالب أولي النُّ
القادر  عبد  الشيخ  مع  باالشتراك  للرحيباني، 

ة مجلَّدات.  األرنؤوط، ستَّ
بن  أحمد  ل  املبجَّ اإلمام  فقه  في  )الكافي   -  6
حنبل( البن قدامة، باالشتراك مع الشيخ عبد القادر 

األرنؤوط، ثالثة مجلَّدات. 
خمسٌة  هبي،  للذَّ بالء(  النُّ أعالم  )سير   -  7

وعشرون مجلَّدًا.
-8 )العواصم والقواصم في الذبِّ عن سنة أبي 

القاسم( البن الوزير، تسعة مجلَّدات. 
رمذي(، ستة مجلَّدات 9 - )سنن التِّ

مع حسن  باالشتراك  ارقطني(،  الدَّ )سنن   -  10
شلبي، خمسة مجلَّدات.

البن  العباد(  خير  هدي  في  املعاد  )زاد   -  11
األرنؤوط،  القادر  عبد  الشيخ  مع  باالشتراك  م،  القيِّ

خمسة مجلَّدات. 
باالشتراك  للذهبي،  اإلسالم(  )تاريخ   -  12
أربعة  منه  صدر  معروف،  عواد  بشار  الدكتور  مع 

مجلَّدات. 
في خمسني  أحمد(، صدر  اإلمام  )مسند   -  13
التي  الكبرى(  ة  احلديثيَّ )املوسوعة  ضمن  مجلدًا، 

سالة إخراجها بإشراف الشيخ. سة الرِّ تنوي مؤسَّ
ة واملنح املرعية( البن مفلح  رعيَّ 14 - )اآلداب الشَّ
أربعة  ام،  القيَّ حسن  عمر  مع  باالشتراك  احلنبلي، 

مجلَّدات. 
مع  باالشتراك  للذهبي،  اء(  القرَّ )طبقات   -  15

الدكتور بشار معروف، مجلَّدان. 
ة( البن أبي العز،  16 - )شرح العقيدة الطحاويَّ

ركي، مجلَّدان.  باالشتراك مع الدكتور عبد الله التُّ

وفاته:
محرم   26 اخلميس  يوم  في  الله  رحمه  توفى 
سنة 1438 هـ املوافق27 أكتوبر 2016م في مدينة 

عمان.

خادم التراث اإلسالمي شعيب األرنؤوط: سيرة عالم محقق مدقق
16 صفر 1438هـ - 16 نونبر 2016م
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توجيهات خاصة جداً من جلسات العالج النفسي 
أيتها  إليك  والعائلي..،  الزواجي  والعالج  العميق 
الزوجة كي تصبح عالقتك بزوجك في أحسن حاالتها:
ال��زوج��ي��ة،  ال��ع��اق��ة  طبيعة  تعرفي  أن   -  1
اخلصوصية  شديدة  القرب  شديدة  عاقة  فهي 
وممتدة في الدنيا واآلخرة، وقد متت بكلمة من 
الله وباركتها السماء واحتفى بها أهل األرض، 

وهذا يحيطها بسياج من القداسة والطهر.
2 - أن تكوني أنثى حقيقية راضية بأنوثتك 
ومعتزة بها، فهذا يفجر الرجولة احلقيقية لدى 
وتنشطها  الرجولة  توقظ  األن��وث��ة  ألن  زوج���ك؛ 
املرأة  أما  بها،  وتتناغم وتتوافق معها وتسعد 
املسترجلة التي تكره أنوثتها وترفضها فنجدها 
في حالة صراع مرير ومؤلم مع رجولة زوجها، 
وخضوع  وضعف  دونية  أنوثتها  تعتبر  فهي 
وقهر  تسلط  زوج��ه��ا  رج��ول��ة  وتعتبر  وخ��ن��وع، 
الزوجية  العاقة  تتحول  وبالتالي  واستبداد، 
إل��ى حالة من الندية وامل��ب��ارزة وال��ص��راع طول 
وال��ود  السكن  معاني  كل  عنها  ويغيب  الوقت، 

والرحمة.
3 - أن تفهمي ظروف نشأته فهي تؤثر 
ك��ث��ي��رًا ف��ي ت��ص��ورات��ه وم��ش��اع��ره وسلوكه 
وعاقاته بك وبالناس، وفهمك لظروف نشأته 
ليس للمعايرة أو السب وقت الغضب، ولكن 

لتقدير الظروف والتماس األعذار.
4 - أن حتبي زوج��ك كما هو بحسناته 
وأخ��ط��ائ��ه، وال تضعي من��وذج��ًا خ��اص��ًا بك 
غير  دائ��م��ًا  يجعلك  ه��ذا  ف��إن  عليه؛  تقيسيه 
راضية عنه؛ ألنك ستركزين فقط على األشياء 
في  املثالي  بالنموذج  مقارنة  فيه  الناقصة 

–وليس  كل رجل  أن  واعلمي  أو خيالك،  عقلك 
زوجك فقط– له مزاياه وعيوبه ألنه أواًل وأخيرًا 

إنسان.
5 - ال تكثري من لومه وانتقاده فهذا يكسر 
بينكما  ويقتل احلب  له،  وتقديرك  لذاته  تقديره 
طول  وينتقده  يلومه  من  يحب  أح��د  يوجد  فا 

الوقت أو معظم الوقت.
كانت  )مهما  قدراته ومواهبه  احترمي   -  6
فهذا  عليهما  الثناء  ف��ي  ت��ت��رددي  وال  بسيطة( 

يدفعه للنمو ويزيد من ثقته بنفسه وحبه لك.
7 - عبري عن مشاعرك اإليجابية نحوه بكل 
تخفي حبك  وال  اللفظية،  وغير  اللفظية  اللغات 

عنه خجًا أو خوفًا أو انشغااًل أو حتفظًا.
8 - احرصي على تهيئة جو من الطمأنينة 
واالستقرار والهدوء في البيت وعلى أن تسود 
مشاعر الود )في حالة الرضا( ومشاعر الرحمة 
والرحمة  وامل��ودة  فالسكن  الغضب(،  حالة  )في 

هما األركان الثاثة للعاقة الزوجية الناجحة.
9 - احترمي أسرته واحتفظي دائمًا بعاقة 

طيبة ومتوازنة مع أهله وأقاربه.
أهم  أح��د  وإس��ع��اده  اجعلي سعادته   -  10
تنالني  ذلك  إن حققت  فإنك  احلياة،  في  أهدافك 

رضاه واألهم من ذلك رضا الله.
ال��ط��اع��ة اإلي��ج��اب��ي��ة م��ص��داق��ًا لآلية   - 11
الكرمية: �الرجال قوامون عىل النساء بما فضل 
اهلل بعضهم عىل بعض وبما أنفقوا من أموالهم 
حفظ  بما  للغيب  حافظات  قانتات  فالصاحلات 
اهلل� )النساء: 34( والقوامة هنا ليست حتكمًا 
رعاية  ب��ل  ق��ه��رًا،  أو  تسلطًا  أو  اس��ت��ب��دادًا  أو 
اآلية  في  والقنوت  وحبا،  واحتواء  ومسئولية 
معناه الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة ال 
عن قسر وإرغام. فطاعة الزوجة السوية لزوجها 
هي  وإمن��ا  استذالل؛  أو  عبودية  ليست  السوي 
وهي  وسعيدة،  راضية  مختارة  نبيلة  مطاوعة 
وتتحبب  ال��ل��ه  إل��ى  ال��زوج��ة  بها  تتقرب  ق��رب��ة 

إل��ى زوج��ه��ا، وه��ي عامة األن��وث��ة السوية  بها 
الناضجة في عاقتها بالرجولة الراعية القائدة 
امل��س��ئ��ول��ة وال ت��أن��ف م��ن ه���ذا األم���ر إال امل���رأة 

املسترجلة أو مدعيات الزعامات النسائية.
الزوجية عاقة  فالعاقة  السر،  - حفظ   12
ش��دي��دة ال��ق��رب، ش��دي��دة اخل��ص��وص��ي��ة، عالية 
هو  ال��زوج  سر  على  فاحلفاظ  ولذلك  القداسة، 
ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ق��رب واخل��ص��وص��ي��ة، وم��راع��اة 
حل��رم��ة ال��رب��اط امل��ق��دس ب��ني ال��زوج��ة وزوج��ه��ا 
السر  السواء. وحفظ  على  غيابه وحضرته  في 
ورد في اآلية الكرمية السابق ذكرها في وصف 
الصاحلات بأنهن حافظات للغيب مبا حفظ الله.
بزوجك  ف��ي عاقتك  رب��ك  ت��راع��ي  أن   -  13
وأن تعلمي أن العاقة بينك وبني زوجك عاقة 

اإلله س������ام������ي������ة  يرعاها  مقدسة 
ال��ذي األع����ظ����م  ويباركها 
األعني ي����ع����ل����م  خائنة 

تخفي  وم����ا 
ال�����ص�����دور، 
ص��ب��رك  وأن 

ع������ل������ى 

زوج����ك 
وحت�����م�����ل�����ك ل���ب���ع���ض 

أخطائه ال يضيع هباء، بل تؤجرين عليه من رب  
رحيم عليم، وتعرفني أنه إذا نقص منك شيء في 
عاقتك بزوجك وصبرت ورضيت فأنت تنتظرين 
الدنيا  واآلخرة،  في  الله  من  عظيمًا  تعويضًا 
له  الزوجية  احلياة  في  الروحاني  الشعور  هذا 
وعذوبتها،  واستمرارها  جناحها  في  كبير  أثر 
إذا كنتما تشتركان في صاة أو صيام  خاصة 
خير،  أع��م��ال  أو  عمرة  أو  ح��ج  أو  ليل  قيام  أو 
السعي  وفي  الله  في حب  معًا  تذوبان  فكأنكما 
دورة  هناك  ب��أن  تعلمان  وأنتما  اخل��ل��ود،  نحو 
تسعدان  اجلنة  في  بينكما  أخرى  زوجية  حياة 
فيها با شقاء وتعيشان فيها خلودًا ال ينتهي 

وال ميل.
ل���زوج���ك  ب���إخ���اص���ك  ت���ف���خ���ري  أن   -  14
وتعتبرينه تاجا على رأسك حتى لو كانت لزوجك 
زالت أو هنات في أي مرحلة من مراحل حياتكما 
الزوجية، فالزوجة هي منبع الوفاء واإلخاص 
واخل��ل��ق ال��ق��ومي ف��ي األس���رة كلها، وه��ذا ليس 
ضعفًا منك وإمنا غاية القوة، فأنت منارة اخللق 

اجلميل ألبنائك وبناتك وزوجك.
زوج���ك  إم���ت���اع  ع��ل��ى  أن حت���رص���ي   -  15
احلسية  الوسائل  بكل  وب��ه،  معه  واالستمتاع 
ليسعد  خلقكما  فالله  وال��روح��ي��ة،  وامل��ع��ن��وي��ة 
ك��ل منكما اآلخ���ر ك��أق��ص��ى م��ا ت��ك��ون ال��س��ع��ادة 
أخرى  بحياة  اجلنة  في  ذلك  على  وسيكافئكما 
خالدة وخالية من كل املنغصات التي أتعبتكما 
في الدنيا، وكما يقولون فاملرأة الصاحلة الذكية 

هي متعة للحواس اخلمس لدى زوجها.
حياة  في  األدوار  متعددة  تكوني  أن   -  16
بحبها  حتتويه  أم��ًا  أحيانًا  له  فتكوني  زوج��ك 
وحنانها، وتكوني أحيانًا أخرى صديقة حتاوره 

وتسانده، وتكوني أحيانًا ثالثة ابنة تفجر فيه 
مشاعر األبوة احلانية، وأن تقومي بهذه األدوار 
امل��وق��ف وم��ا متليه  م��ا يقتضيه  مب��رون��ة حسب 

حالتكما النفسية والعاطفية معًا.
17 - أن تكوني متجددة دائمًا فهذا يجعلك 
تشعرين بالسعادة لذاتك ويجعل زوجك في حالة 
ف��رح واحتفاء ب��ك؛ ألن��ه ي��راك ام��رأة جديدة كل 
ي��وم، فا ميل وال يبحث عن شيء جديد خارج 
البيت، والتجديد يشمل الظاهر والباطن، فيبدأ 
من تسريحة الشعر ونوع العطر وطراز املابس 
مرورًاَ بترتيب األساس في الغرف ووصواًل إلى 
"طزاجة" الفكر والروح. وإذا وجدت امللل يتسرب 
إلى حياتكما واملياه متيل للركود حاولي حتريك 
ذلك برحلة أو نزهة أو عشاء خاص أو أي شيء 

ترينه مناسبًا.
تدل  ومعقولة  عاقلة  غيرتك  تكون  أن   -  18
وتنبه زوجك  عليه،  لزوجك وحرصك  على حبك 
وال  يسارًا،  أو  ميينًا  قلبه  أو  عينيه  متتد  حني 

ت��دع��ي ه���ذه ال��غ��ي��رة حت��رق 
حياتك الزوجية، وحتول 

ال���ب���ي���ت إل�����ى م���ي���دان 
حرب وحتول الثقة 

واحل��ب 
م��ث��ل غيرة  إل���ى ش��ك وات���ه���ام، وال يقتل احل���ب 

طائشة.
19 - فليكن زوجك هو محور حياتك )وأنت 
فكرك  يشغل  أن��ه  مبعنى  حياته(،  محور  أيضًا 
طبقًا  وسكناتك  حركاتك  وتتحدد  ووج��دان��ك، 
وحتبني  يشغله  ومبا  به  فتنشغلني  به  لعاقتك 
طبقًا  وانتقاالتك  جلوسك  وتكيفني  يحبه،  م��ا 
لوجوده، وترتبني صحوك ونومك على برنامجه 
كما  وبرنامجه  برنامجك  يتوافق  أو  اليومي 
إنه شعور باالنتماء واملعية  تتوافق أرواحكما، 
ال يعلو عليه إال االنتماء واملعية خلالق األرض 

والسماوات.
املستويات،  كل  على  به  واثقة  كوني   -  20
أحد  ح��اول  )مهما  لك  إخاصه  في  واثقة  فأنت 
تشكيكك في ذلك(، وأنت واثقة في قدراته وفي 
غفلة  ليست  الثقة  هذه  لك،  حبه  وفي  جناحاته 
الزوجات–  بعض  تعتقد  –كما  سذاجة  وليست 
ب��ل ه��ي رس��ال��ة عميقة للطرف اآلخ��ر ك��ي يكون 
ال��ت��ي تشك وتشكك في  ل��ذل��ك، أم��ا امل���رأة  أه���ًا 
وجتد  اخليانة  منه  ستجد  حتمًا  فإنها  زوجها 
وكل  منه،  توقعاتك  يحقق  فالزوج  الفشل،  منه 
ذرة شك متحو أمامها ذرة حب، والشك هو السم 
الذي يسري في العاقة الزوجية فيجعلها متوت 

بالبطئ.
21 - اهتمي باألشياء الصغيرة في العاقة 
بينكما، مثل األشياء التي يحبها، وذكرياته التي 

يعتز بها، واملناسبات املهمة له.
22 - استقبلي همساته وملساته ومحاوالت 
قربه وتودده إليك باحلفاوة واالهتمام، وبادليه 

حبًا بحب واهتمامًا باهتمام.
ل��ه مب��ا يناسب ك��ل وق��ت وكل  23 - تزيني 

مناسبة مع مراعاة عدم املبالغة ومراعاة ظروفه 
النفسية.

مشاغلك  كانت  مهما  إهماله  جتنبي   -  24
أو مشاكلك أو مشاعرك، فاإلهمال يقتل كل شيء 
الباب  يفتح  الزوجية، ورمبا  العاقة  في  جميل 
الجتاهات خطيرة بحثًا عن احتياجات لم تشبع.
25 - ك��ون��ي ك��رمي��ة ف��ي رض���اك ونبيلة في 

خصومتك.
26 - التزمي الصدق والشفافية معه في كل 

املواقف حتى ال تهتز ثقته فيك.
27 - ال تدعي مشكات أسرتك األصلية أو 
الصغيرة،  أسرتكما  مجال  تقتحم  زوجك  أسرة 
وراعي التوازن في العاقات املختلفة فا تطغي 
عاقتك  على  إخوتك  أو  أبيك  أو  بأمك  عاقتك 

بزوجك.
28 - ال تنامي في غرفة منفصلة أو سرير 

منفصل مهما كانت املبررات و األسباب.
29 - اهتمي بالتواصل الروحي بينكما من 
خال عاقة صافية بالله وأداء بعض العبادات 
أو  احل��ج  أو  الليل  قيام  أو  القرآن  كقراءة  معًا 

العمرة أو أعمال اخلير والبر.
أو  م���ادي���ًا  ط��اق��ت��ه  ف���وق  - ال حتمليه   30
ويعيش  إنسان  وأخيرًا  أواًل  فهو  معنويًا، 
الشديدة ويحتاج  العصرية  ضغوط احلياة 

ملن يخفف عنه بعض هذه الضغوط.
31 - احذري أن يكون األطفال هم املبرر 
الوحيد الستمرار عاقتك بزوجك، واحذري 

أكثر أن تعلني هذا.
32 - احرصي على كل ما يضفي على 
فاحلياة  وم��رح��ًا،  وبهجة  ج��م��ااًل  حياتكما 
أي���ض���ًا مليئة  ب��امل��ن��غ��ص��ات وه����ي  م��ل��ي��ئ��ة 
امللطفات  نحو  سعي  ل��ك  فليكن  بامللطفات، 
بها صعوبات  توازنني  واملبهجات،  واملجمات 
واجلمال  احلب  من  ج��وًا  بها  وتضفني  احلياة، 

والبهجة واملرح في البيت.
33 - على ال��رغ��م م��ن االق��ت��راب الشديد في 
الذكية  ال��زوج��ة  أن  إال  ال��زوج��ني  ب��ني  ال��ع��اق��ة 
بينها وبني زوجها  املسافة  حترص على ضبط 
الشوق  حالة  على  حتافظ  ك��ي  وب��ع��دًا  اق��ت��راب��ًا 

واالحتياج متجددة ونشيطة طول الوقت.
34 - احذري تردد كلمة الطاق في حديثك أو 
حديث زوجك خاصة أثناء اخلافات واخلصام؛ 
التهديد  على سبيل  ول��و  الكلمة  ه��ذه  ت��ردد  ألن 
أي  في  للتنفيذ  وق��اب��ًا  ج��اه��زًا  خ��ي��ارًا  يجعلها 
بعدم  إحساسًا  تعطي  أنها  إلى  إضافة  حلظة، 

األمان وعدم االستقرار.
35 - وه����ذه ال��ن��ص��ي��ح��ة األخ���ي���رة ن��ذك��ره��ا 
كارهني مضطرين، ففي حالة التفكير في الطاق 
أو حدوثه –ال سمح الله– كوني راقية متحضرة 
العاقة  م��ن  ق���درًا  واستبقي  األزم���ة،  إدارة  ف��ي 
املشترك  اإلش��راف  باستمرار  يسمح  اإلنسانية 
صورة  تشويه  حتاولي  وال  األبناء،  تربية  على 
طليقك أمام أبنائك. وحتى في حالة عدم وجود 
أوالد فا بأس من أن يكون الفراق نبيًا خاليًا 

من التجريح أو االنتقام املتبادل.

كيف تتعاملني أيتها الزوجة مع زوجك؟

ذ.	محمد	بوهو	

16 صفر 1438ه� - 16 نونبر 2016م

حتسني منط االتصال والتواصل  فـي العــالقات األســرية )3(
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والسنة  الكرمي  القرآن  في  اجلمال  قيم 
موزعة  وم��ت��ع��ددة،  كثيرة  الشريفة  النبوية 
بني اآليات واألحاديث، في سياقات مختلفة، 
لكنها تهدف إلى بيان اجلانب اجلمالي في 
اإلسالم، باعتباره دينا سماويا جاء لهداية 
في  ه��و جميل  م��ا  لكل  وإرش��اده��م  البشرية 
ال��ص��ف��ات واألف���ع���ال  واألق�����وال واألح����وال، 
وملبيا حلاجات اإلنسان الذي ُفطر على حب 

احُلسن واجلمال.
تعالى،  الله  ك��الم  في  موجود  فاجلمال 
تصدت  وق���د  وم��ع��ن��اه،  ون��ظ��م��ه  كلماته  ف��ي 
فلم  ال��ق��رآن  ف��ي  اجل��م��ال��ي  للجانب  ال��ع��رب 
وهم  مبثله،  اإلت��ي��ان  وال  معارضته  تستطع 
تأكيد  هذا  وفي  والبالغة،  الفصاحة  أرب��اب 
ع��ل��ى رب��ان��ي��ة ه���ذا ال��ك��ت��اب، وأن���ه ل��ي��س من 
صنع البشر، بدليل ما في القرآن من ملسات 
اجلمال كما في باقي أجزاء الكون والبيئة. 
وفي األحاديث النبوية جمال تعبير وبالغة 
كالم، كيف ال وهذه األحاديث صادرة عن من 

أوتي جوامع الكلم.
والناظر في النصوص الشرعية يجدها 
ِخلقة  م��ن  اب��ت��داءا  اجل��م��ال،  مبعاني  حافلة 
تعالى  ال��ل��ه  خلقه  ال��ت��ي  وهيئته  اإلن��س��ان 
ع��ل��ي��ه��ا، ح��ي��ث ي��ق��ول س��ب��ح��ان��ه: �ي���ا أيُّ��ه��ا 
اإلنساُن ما َغرََّك بربَّك الكرِيم الذي خلقَك 
لَك يف أّي صورٍة ما شاءَ ركَّبَك�  فسوَّاك َفَعدَّ
)االنفطار: 6-8(، وهذا تنبيه من الله تعالى إلى 
للتسوية  الذي خضع  اإلنسان،  ِخلقة  ُحسن 
ك��ان على أح��س��ن ص��ورة،  وال��ت��ع��دي��ل حتى 
والتسوية –كما عرفها الطاهر بن عاشور في 
تفسيره- هي: "جعل الشيء سويا؛ أي: قوميا 
ومنافعه  ق��واه  جعل  التسوية  وم��ن  سليما، 
الذاتية متعادلة غير متفاوتة في آثار قيامها 
تطرق  بعضها  اختل  إذا  بحيث  بوظائفها، 
اإلدراك  في  نقص  فينشأ  البقية،  إلى  اخللل 
امل���زاج أو  ان��ح��راف  أو اإلح��س��اس، أو نشأ 
أل���م ف��ي��ه، ف��ال��ت��س��وي��ة ج��ام��ع��ة ل��ه��ذا املعنى 
بني  "التناسب  فهو:  التعديل  أم��ا  العظيم"، 
أجزاء البدن مثل تناسب اليدين، والرجلني، 
بني  تفاوت  فال  ال��وج��ه،  وص��ورة  والعينني، 
متزاوجها، وال بشاعة في مجموعها. وجعله 
�لقد  أخ��رى:  س��ورة  وف��ي  القامة"،  مستقيم 
 .)4 )التني:  تقويٍم�  أحسِن  يف  اإلنساَن  َخلَْقنا 
وي��ب��ني ال��ن��ب��ي � ه���ذا اإلح��س��ان واإلت��ق��ان 
َخْلقي  ْنَت  كما حسَّ »اللهم  بقوله:  اخللق  في 
في  اإلحسان  هذا  كان  وإذا  ُخُلقي«،  فحسن 
� على أهمية اإلحسان  اخللقة، فقد نبهنا 
في  اإلنسان  ليرتقي  واملعاملة،  األخ��الق  في 
وينتبه  وليرى  الكمال.  نحو  اجلمال  معاني 
يعيش  التي  البيئة  في  اجلمال  مظاهر  إلى 

فيها، ويحافظ عليها ويعتني بها.
وينبه القرآن الكرمي على مظاهر اجلمال 
البيئة التي هي مأوى اإلنسان في  في هذه 
وجمال  عامة  ال��ك��ون  جمال  الدنيا:  احل��ي��اة 
َّا  تعالى: �ِإن الله  يقول  األرض خاصة، حيث 
ُُّهْم  ََّها ِلَنْبلَُوُهْم أَي َجَعلَْنا َما َعَل اْلَْرِض ِزيَنًة ل
القرطبي:  ق��ال   ،)7 )الكهف:  َعَمل�  أَْح��َس��ُن 
"والزينة كل ما على وجه األرض؛ فهو عموم 
ألنه دال على بارئه". فكل ما خلقه الله على 
األرض هو بقصد تزيينها وتهيئها الستقبال 
يَنُظُروا  �أََفلَْم  تعالى:  الله  ويقول  اإلنسان، 
َماِء َفْوَقُهْم كَْيَف بََنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما  ِإلَى السَّ
فيها  أيضا  فالسماء   )6 )ق:  ُف���ُروٍج�  ِمن  لََها 
زين  كما  زينها  الذي  تعالى هو  والله  زينة، 

األرض وأحسن خلق اإلنسان. وهذه الزينة 
سعادة؛  في  اإلنسان  يعيش  حتى  مقصودة 
ومن  حياته،  ف��ي  الزينة  ل��ه��ذه  يحتاج  ألن��ه 
وحب  وس���روره،  وانشراحه  راحته  أسباب 

اجلمال أمر طبيعي وغريزي في اإلنسان.
أيضا  احليوانات  في  مبثوث  واجلمال 
التي خلقها الله تعالى لنا، لكي نستفيد منها 
احلياة،  صعاب  تذليل  على  بها  ونستعني 
والشرب  األكل  منافع  من  فيها  لإلنسان  مبا 
�َواْلَنْ��َع��اَم  تعالى:  الله  قال  وال��دفء، حيث 
َخلََقَها لَُكْم ِفيَها ِدْفءٌ َوَمَناِفُع َوِمْنَها تَأْكُلُوَن 
َ���ُك���ْم ِف��ي��َه��ا َج���َم���اٌل ِح���َن تُ���ِرحُي���وَن َوِح���َن  َول
تَْسَرُحوَن� )النحل: 5-6( فهذا اجلمال املوجود 
في األنعام مسخر لنا نحن البشر -كما بينت 
اآلية- نتنتعم به ونستفيد منه في حياتنا، 
َوِزيَنًة  ِلَتْركَُبوَها  َواْلَِميَر  َوالِْبَغاَل  ْيَل  �َواْلَ
فاخليل    ،)8 )النحل:  تَْعلَُمون�  َل  َما  ��لُ��ُق  َوَيْ
سيد  قال  لإلنسان،  زينة  واحلمير  والبغال 
قطب في ظالله: "وهذه اللفتة لها قيمتها في 
للحياة.  اإلس��الم  ونظرة  القرآن  نظرة  بيان 
ف��اجل��م��ال عنصر أص��ي��ل ف��ي ه���ذه ال��ن��ظ��رة، 
وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات 
من طعام وشراب وركوب؛ بل تلبية األشواق 
الزائدة على الضرورات. تلبية حاسة اجلمال 
املرتفع  اإلنساني  والشعور  الفرح  ووج��دان 

على ميل احليوان وحاجة احليوان".
وما  البحار  في  م��وج��ودة  الزينة  وه��ذه 
حت��ت��وي��ه م��ن حلية ال��ل��ؤل��ؤ وامل���رج���ان. ق��ال 
ِمْنهُ  ِلَتأْكُلُوا  ��َر  ْ اْلَ َسَّ��َر  َّ��ِذي  ال �َوُهَو  تعالى: 
تَلَْبُسونََها  ِحلَْيًة  ِمْنهُ  ِرُجوا  َوتَْسَتْ َطِريًّا  ًما  َلْ
َفْضِلِه  ِمن  َوِلَتْبَتُغوا  ِفيِه  َمَواِخَر  الُْفلَْك  َوتَ��َرى 
َُّكْم تَْشُكُروَن� )النحل: 14(، ففي البحر  َولََعل
منافع لإلنسان وفوائد منها الزينة واجلمال، 
وفي مجال التجمل والتزين أمر الله تعالى 
في  العبادة  ل��دور  التوجه  عند  الزينة  بأخذ 
منظر تعبدي جميل، فقال تعالى: �يَا بَِن آَدَم 
)األع��راف:  ٍد�  َمْسِ كُلِّ  ِعْنَد  ِزيَنَتُكْم  ُخ��ُذوا 
29(، وطلب تعالى منا مرعاة اجلمال واحلسن 
في املشي وفي رفع الصوت؛ ألن اإلسراع في 
املشي أو البطء فيه مظهر غير الئق حضاريا، 
واع��ت��دال،  توسط  ف��ي  املشي  ه��و  واملطلوب 
ومثله التوسط في استعمال الصوت، وعدم 
العالية مزعجة، وهناك  رفعه؛ ألن األصوات 
عن  ال��ن��اجت  الضجيج  نتيجة  سمعي  تلوث 
تعالى:  الله  ق��ال  لذلك  واآلالت..  احمل��رك��ات 
َصْوتَِك  ِم��ْن  َواْغ��ُض��ْض  َمْشِيَك  يِف  �َواْقِصْد 
ِإنَّ أَنَْكَر اْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَِميرِ� )لقمان: 
18(. وألن رفع الصوت أكثر من الالزم يؤذي 

السامع.
بيان  راق، وه��ذا  وه��ذا مظهر اجتماعي 
العباد، وتبصرة  لنعمه على  تعالى  الله  من 
وتنبيها  البيئة،  ف��ي  اجل��م��ال  مب��واط��ن  لهم 
ل��ه��م ع��ل��ى ض�����رورة احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى 
هذه  تفسد  ال  حتى  فيها،  اجلمالي  اجلانب 
البيئة ويذهب جمالها، فتفسد حياة اإلنسان 

ويصيبه الضنك والشقاء. 
وقد أمر الله تعالى باإلحسان، ونهى عن 
�َوأَْحِسن  تعالى:  فقال  األرض،  في  اإلفساد 
الْ��َف��َس��اَد  تَ��ْب��ِغ  َوَل  َ��ْي��َك  ِإل  ُ أَْح��َس��َن اللَّ كَ��َم��ا 
الْ��ُم��ْف��ِس��ِدي��َن ���بُّ  حُيِ َل   َ اللَّ ِإنَّ  اْلَْرِض  يِف 
موجه  طبعا  واخل���ط���اب   ،)77 )ال��ق��ص��ص:   �
امل��س��ؤول ع��ن البيئة وع��ن  ف��ه��و  ل��إلن��س��ان، 
جمالها وخيراتها؛ ألنها مسخرة له مبا فيها 
واحليوانية.  والنباتية  املائية  الثروات  من 

مقصود  البيئة  في  اجلمالي  اجلانب  وبيان 
اجلمال  ل��ه��ذا  اإلن��س��ان  تنبيه  أي��ض��ا  منها 
وعدم إغفاله، وأخذه بعني االعتبار في إعمار 
وصقال  للذوق  وتنمية  وإصالحها،  األرض 
ل��إلب��داع  اإلن��س��ان،  ف��ي  وامل��واه��ب  للملكات 
اجل��م��ال��ي ف��ي احل��ي��اة مب��ا ه��ي ع��ب��ادة لله 

مبفهومها الواسع.
وجند في السنة النبوية الشريفة حديثا 
عليها  وح��ث��ا  اجل��م��ال  ق��ي��م  ع��ن  مستفيضا 
وبيانا لها، فقد قال النبي �، »إن الله جميل 
قيمة اجلمال  إلى   � فينبه  يحب اجلمال«، 
في احلياة وأنها مطلوبة من اإلنسان، وأن 
الله تعالى يتصف بصفة اجلمال في صفاته 
واجلمال،  الكمال  صفات  كل  ول��ه  وأفعاله، 
مطالب  واملؤمن  اجلمال،  يحب  تعالى  وهو 
عما  واالب��ت��ع��اد  تعالى  الله  يحبه  م��ا  بفعل 
يكره، وسياق احلديث هو بيان حترمي الكبر 
وذمه وتقبيحه،  عندما قال رجل: إن الرجل 
حسنة،  ونعله  حسنا  ثوبه  يكون  أن  يحب 
قال �: »إن الله جميل يحب اجلمال، الكبر 
بطر احل��ق وغمط ال��ن��اس«، ق��ال اإلم��ام ابن 
جميل  الله  »إن  احلديث:  في  "وقوله  القيم: 
يحب اجلمال« يتناول جمال الثياب املسؤول 
بطريق  فيه  ويدخل  احلديث،  نفس  في  عنه 
العموم اجلمال من كل شيء"، جمال املظهر 
العمل،  ومكان  والبيت  والهيئة،  الثياب  في 
الظاهري  اجلمال  ويشمل  السكني،  واحلي 
فيه، وال  فالكبر ال جمال  الباطني،  واجلمال 
الظلم واحلقد أو احلسد، وقد نهى عن ذلك 
االكتفاء  سبحانه  الله  ذم  وق��د   .� النبي 
اجلمال  دون  فقط،  اخلارجي  املظهر  بجمال 
رأيتهم  �وإذا  املنافقني:  عن  فقال  الباطن  
تعجبك أجسامهم� )املنافقون: 4(. وقال النبي 
�: »إن الله ال ينظر إلى صوركم وأموالكم 

وإمنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم«.
السنة  ف��ي  كثيرة  جمالية  قيما  وجن��د 
لنا دروب احلياة، وترشدنا  النبوية تضيء 
نحو منط راق في السلوك اليومي احلضاري، 
فنهى عن البول في املاء الراكد: فعن جابر أن 
رسول الله � نهى أن يبال في املاء الراكد"، 
أو يتنفس في اإلناء، فعن أبي قتادة �  أّن 
اإلن��اء، وأن  يتنّفس في  أن  "نهى  الّنبّي �: 
بيمينه".  يستطيب  وأن  بيمينه،  ذكره  ميّس 
»اتقوا  فقال:  الطرق،  تلويث  عن   � ونهى 
ال��ذى  ق��ال:  اللعانان؟  وم��ا  ق��ال��وا:  اللعانني 

يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم«.
وال���غ���اي���ة م����ن ك����ل ه�����ذه اإلرش��������ادات 
طرقنا  تكون  أن  هي  النبوية  والتوجيهات 
التلوث  م��ن  وأح��ي��اؤن��ا: خالية  وش��وارع��ن��ا، 
نقية  وتبقى  للحياة.  املنغصة  والنفايات 
جميلة، مريحة في املشي، تبعث في النفس 

االطمئنان والراحة والسكينة. 
وهذه القيم حتتاج إلى بيانها وتقدميها 
من  ب���دء  ال��ت��رب��وي��ة  احمل��اض��ن  ف��ي  للناشئة 
إل��ى املجتمع املدني..  امل��درس��ة  إل��ى  األس��رة 
الهداية  لترتبط األجيال بربها فتستمد منه 
األرض  تصلح  وبصالحها  أمرها،  ويصلح 

مب���ا ح��وت��ه م���ن م����وارد 
بيئية.

لكل علم قواعده التي جتعل منه علما قائما بذاته، 
متيز  ذات��ي��ة  خصائص  العلوم  لقواعد  أن  ومعلوم 
بعضها عن بعض، والناظر بعمق في قواعد العلوم 
يالحظ وجود عناصر مشتركة بني بعضها البعض، 
وال ميكن اعتبار هذا امللحظ قادحا في كونها علوما 
متكاملة، خصوصا عندما نتمسك مبقولة: إن العلوم 
مناهجها  اختلفت  وإن  امل��ص��در  متحدة  اإلس��الم��ي��ة 

ونتائجها.
ويعتبر علم السياسة الشرعية واحدا من العلوم 
بغيرها  تربطها  والتي  النشأة،  القدمية  اإلسالمية 
إلى  يرجع  ما  أهمها  من  رواب��ط مشتركة  العلوم  من 
الشريعة،  مبقاصد  عالقتها  مع  خصوصا  قواعدها، 
القواعد  بعض  ال��ق��ارئ  أيها  فإليك  كذلك  ك��ان  وإذا 
الشريعة،  ومقاصد  الشرعية  السياسة  بني  املشتركة 

من ذلك:
أ - قاعدة األمور مبقاصدها:

التصنيف  ف��ي  فقهية  ك��ان��ت  وإن  ال��ق��اع��دة  ه��ذه 
والتأليف، إال أن حقيقتها الذاتية تصنفها على أنها 
قاعدة مقاصدية امتدت فروعها وتطبيقاتها في معظم 
الفقه  وعلم  الفقهية  القواعد  علم  خصوصا  العلوم، 
وعلم السياسة الشرعية، ذلك أننا جندها على لسان 
للنوازل  تناولهم  عند  الشرعية  بالسياسة  املشتغلني 
ف��ي ش���أن اإلم����ارة وت��دب��ي��ر ش���ؤون ال��رع��ي��ة، ك��م��ا أن 
الوالية ال تطلب رغبة في الرئاسة واجلاه، إمنا تطلب 
وأخراهم،  بدنياهم  املرتبطة  الرعية  أوضاع  إلصالح 

وهو مقصد يقرب صاحبه إلى ربه.
على  مقدم  املفاسد  درء  قاعدة   - ب 

جلب املصالح:
ه��ي ف��ي األص���ل ق��اع��دة م��ق��اص��دي��ة حت���دث عنها 
الشاطبي في املوافقات، وقد وجدت في ثنايا بحوث 
فقهاء السياسة، حيث يعتمدون عليها وعلى غيرها 
من قواعد املقاصد في مختلف الترجيحات في شأن 
قضايا تدبير شؤون الرعية، وفي هذا السياق يقول 
املصالح  حتصيل  ال��واج��ب  أن  "وع��ل��ى  تيمية:  اب��ن 
تعارضت  فإذا  وتقليلها؛  املفاسد  وتبطيل  وتكميلها 
كان حتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدناهما ودفع 

أعظم املفسدتني مع احتمال أدناها هو املشروع".
ج - قاعدة سد ذرائع الفساد:

وهي أصل من أصول االستدالل عند فقهاء املالكية، 
وقاعدة من قواعد املقاصد، ولم يكن لفقهاء السياسة 
إال العمل على مقتضاها في موازنات مصالح الرعية 
وحمايتها، فإن ولي أمر األمة إذا رأى الناس أقبلوا 
على شيء مباح ميكن أن يفضي إلى إفسادها فسادا 
كليا أو جزئيا راجحا، فيجب عليه مراعاة مبدأ درء 

املفاسد وسد أبوابه بأن مينع الناس من تعاطيه.
الشرعية  ال��س��ي��اس��ة  أن  جليا  يظهر  ه��ن��ا  وم���ن 
تنبني أساسا على قواعد التشريع املتمثلة في طرق 
فالسياسة  ال��ش��ري��ع��ة،  مقاصد  وإع��م��ال  االس��ت��ن��ب��اط 
الشرعية إذن جزء من الفقه اإلسالمي، فهما متحدان 
البحث  كان  وإمن��ا  النتائج،  في  مختلفان  املنهج  في 
أكثر  مقاصديا  طابعا  يأخذ  الشرعية  السياسة  في 
واختالف  السياسية  والنوازل  الوقائع  لتجدد  نظرا 
الرعية على تعاقب األزمان واختالف األمكنة  طبائع 

والبلدان.

قيم اجلمال في اإلسالم وأثرها في 
احلفاظ على البيئة 

العالقة بني قواعد 
السياسة الشرعية وقواعد 

مقاصد الشريعة

د. محمد 
ذ.صهيب مصباحالبويسفي
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من  وه��و  "ح����".  املعلق  ال��س��ؤال  مناقشة 
19 احملجة  األسئة الثالثة املثارة في احللقة 
املاضية  احللقة  ف��ي  ناقشنا  وق��د   .429 ع��دد 
21 احملجة عدد 465 السؤال "ب" وه��و: )هل 
باللغة  املكتوبة  النصوص  املتعامل مع  يدرك 
مكونات  من  يستعمله  ما  كل  دالالت  العربية 
قراءتها(.  أو  النصوص  ش��رح  أث��ن��اء  ال��ك��الم 
على  يساعد  ما  كل  الكالم  مبكونات  ونعني 
البيان من حرف أو حركة، أو شكل دون آخر 

من أبنية الكلمات؟.
ال��س��ؤال،  ل��ه��ذا  مناقشتنا  س��ي��اق  وف���ي 
الختبار  األمثلة  من  مبجموعتني  استشهدنا 
البنية،  ملصطلح  مطابقة  أمثلة  صالحيتها، 
املصطلح  ه��ذا  أن  النهاية  ف��ي  لنا  وات��ض��ح 
قاصر عن استيعاب أمثلة املجموعتني املمثل 
ينضوي  األمثلة  ه��ذه  من  ن��وع  كل  ألن  بهما؛ 
حتت مفهوم خاص من املفاهيم الكبرى التي 
العربية  اللغة  في  الكلمات  ضمنها  تصنف 
هما: السماع والقياس، وبعد عرض مناذج من 
والكلمات  العبارات  تتضمن  التي  النصوص 
بني  من  ذاك  أو  املفهوم  هذا  ملعالم  املوضحة 
املفهومني املذكورين خلصنا إلى نتيجة هي: 
في  اعتماده  ينبغي  الذي  األس��اس  املكون  أن 
الكالم  مكونات  على  البنية  مصطلح  تعميم 
بنية  العربية هو دالل��ة احل��رف في  اللغة  في 
اخلصوص  ب��ه��ذا  أمثلة  قدمنا  وق��د  الكلمة. 
قسنا عليها حلل اإلشكال الذي نحن بصدده. 
الكالم  ملكونات  بالفعل  مثلنا  قد  نكون  وبهذا 

التي نعنيها في هذا السؤال "ب".
ضمن  أو  مجردة  أمثلة  إعطاء  أن  ون��رى 

نصوص لهذه املكونات يعتبر إجابة ضمنية 
عن السؤال الثالث "ح�": هل نستحضر دالالت 
أث��ن��اء  قبله  إل��ي��ه��ا  –املشار  ال��ك��الم  م��ك��ون��ات 
تلقني قواعد اللغة العربية للراغبني فيها من 
املتعلمني، أو مبعنى آخر هل نربط بني داللة 
املكون اللغوي في قاعدة ما )أو عالمة( وبني 
َأْثَناء عملية  البيان  في  يؤديها  التي  وظيفته 

التلقني؟.
قصدا  الثالث  ال��س��ؤال  كتابة  أع��دن��ا  لقد 
من  نعنيه  مبا  قبله  وال��ذي  مباشرة  لنربطه 

مكونات الكالم.
املقصود  أن  على  زمان  منذ  العرف  جرى 
بقواعد اللغة العربية هي النحو والتصريف 
أحيانا.  اللغة  فقه  من  ونصوص  والبالغة، 
وقد تأثرت الدراسات اللغوية العربية حديثا 
ال��غ��رب��ي��ة امل��س��ت��وردة، فصنفت  ب��ال��دراس��ات 
ث��الث��ة مستويات  إل���ى  ال��ل��غ��وي��ة  ال���دراس���ات 
باملصطلحات  تسمياتها  في  تأثرت  أساسية 
امل���س���ت���وردة. أح�����دث اع��ت��م��اده��ا خ��ل��ال في 
األصلية  العربية  املفاهيم  بعض  مصطلحات 
عن  مفصوال  األصوات  كاستعمالهم مصطلح 
مصطلح  على  واالقتصار  احل��رف،  مصطلح 
التركيب الذي يعتبر حلقة من حلقات تعريف 
الكالم، فلو َتَّ اعتبار وظائف مكونات الكالم 
ف��ي ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��م جت��ن��ب ال��وق��وع في 
اللغة  قواعد  في  املنهجية  األخطاء  هذه  مثل 
نقدم  وم���ا يشبهه  ال��س��ب��ب  ول��ه��ذا  ال��ع��رب��ي��ة. 
أن  ينبغي  التي  الكلمات  مكونات  من  من��اذج 
تؤخذ بعني االعتبار باعتبارها مباني لضبط 

املعاني من ذلك ما يلي:
1 - كيفية الكتابة: ذلك أن ثمة أنواعا 
وجه،  من  بأكثر  الكتابة  حتتمل  الكلمات  من 
دون سواه هو  بوجه  للكتابة  املرجح  واألم��ر 
املتكلم وإرادت���ه؛ ألن كل واح��د من بني  قصد 
داللته  له  الواحدة  للكلمة  احمْلَتِمَلنْيِ  الّنوعنِي 
بعض  ف��ي  الظاهرة  ه��ذه  وتتجلى  اخل��اص��ة، 
أحرف املعاني مثل "ما" و"حيث" و"من" و"ال"... 

وفي هذا السياق نقدم ما يسمح به املقام من 
ابن  يقول  يلي:  كما  وهي  املسألة  هذه  أمثلة 

قتيبة:
»1 - باب "ما" إذا اتصلت:

أ - تقول: "ادع مَب شئَت"، و"َسْل عّم شئَت"، 
أردَت  إذا  مِبَ شئَت"، و"كن فيم شئَت".  و"خذه 
معنى سل عن أي شيء شئت نقصت األلف. 
ْمَت األلف  وإن َأَرْدَت َسْل عن الذي َأْحَبْبَت َأْتَ
فقلَت: ادع مبا بدا لك وسل عما أحببَت، وخذه 

مبا أردَت، كل هذا تتمم فيه األلف...
ب - واعلم أن احلرف يتصل مبا اتصاال 
استفهمت:  إذا  ت��ق��ول  ب��غ��ي��ره��ا،  ي��ت��ص��ل  ال 
في  ك��ان  وإذا  األل���ف،  فتنقص  ض��رب��َت؟  فيم 
فيما  "جئُت  فتقول:  ��َت  ��مْ َأْتَ االستفهام  غير 
و"إن  كان منك حسن"  ما  "كل  سألتَك" وتقول: 
كل ما تأتيه جميل" فتقطعها ألنها في موضع 
االسم، فإذا لم تكن في موضع اسم وصلتها 
َسَأْلُتَك  و"كلما  َبَرْرَتِني"  جئتك  "كلما  فتقول: 

أخبرتني". 
ح - وتكتب "إمنا فعلُت كذا" و"إمنا كلمت 
أخاك" و"إمنا أنا أخوك" فتصل، فإذا كانت في 
موضع اسم قطعته، فكَتْبَت: "إنَّ ما عندك أحب 

إلي" و"إن ما جئت به قبيح".
وق���د ك��ت��ب��ت ف���ي امل��ص��ح��ف، وه���ي اس���م، 
تعالى:  ق��ول��ه  ك��ت��ب��وا:  وم��وص��ول��ة،  مقطوعة 
�ِإنَّ ما توعدون آلت� )األنعام: 135( مقطوعة. 
 )68 )ط��ه:  ساحر�  كيد  صنعوا  �إنما  وكتبوا 
إلي  وأحب  االسم،  وكالهما مبعنى  موصولة 
أن تفرق بني االسم والصلة، بأن تقطع االسم 

وتصل الصلة.
د - "مع ما" إذا كانت مبعنى االسم فهي 
مقطوعة، وإذا كانت "ما" صلة فهي موصولة...
ه� - وتكتب "أينما" موصولة "كنت َفاْفَعْل 
تكونوا  �أينما  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ف��ي  كما  َك����َذا" 
77( و"نحن نأتيَك  )النساء:  يدرككم الموت� 
أينما تكوُن" موصولة؛ ألنها في هذا املوضع 
ص��ل��ة وص��ل��ت ب��ه��ا "أي�����ن" وألن����ه ق���د ي��ح��دث 
باتصالها معنى لم يكن في "أين" قبل، أال ترى 

أنك تقول: أين َتُكوَن فترفع، فإذا أدخلت "ما" 
ألن  فتجزم؛  "نكن"  َتُكْن  أينما  قلت  "أي��ن"  على 
االستفهام،   "269" مبعنى  األول  في  "َت��ُك��وُن" 
وإذا ك��ان��ت "م���ا" ف��ي م��وض��ع اس��م م��ع "أي��ن" 
َفَصْلَت فقلَت: "أين ما كنت تعدنا؟ أين ما كنت 

تقول...« )أدب الكاتب 194(.
ن��ق��ف ف��ي ه���ذا ال��ن��ص ع��ن��د ه���ذا امل��ق��دار 
وهي  ال��ب��اب.  ه��ذا  أمثلة  من  اقتطعناه  ال��ذي 
أكثر مما ُذِكر. وهذا يتضمن أربعة أنواع من 
"ما" حني اتصالها بغيرها من أحرف  أحوال 
املباني أو املعاني، وكل نوع من هذه األحوال 
الكتابة، ولكل نوع  الثنائية في شكل  يحتمل 
التي  اخل��اص��ة  الداللية  وظيفته  الكتابة  م��ن 
االنتباه  يلفت  وال��ذي  املتكلم.  قصد  يرشحها 
في مادة هذا النص أكثر من سواه أمور ثالثة 

هي:
توجيه  في  املتكلم  قصد  حضور  أول��ه��ا: 
شكل الكتابة إلى معنى دون سواه، وهذا ما 
في  التالية  وال��ع��ب��ارات  الكلمات  عليه  تنص 
وإن  َس��ْل...  معنى  َأَرْدَت  ِإَذا  تقول...  "أ".  رقم 
َأَرْدَت َسِل الذي أْحببَت... وفي رقم "ب" واعلم 
إذا  وت��ق��ول  ب��ه��ا...  ال���ذي يتصل  أن احل���رف 
فَتِصُل...  "ج"   ..وفي  استفهمَت فيم ضربَت؟. 
فإذا  تقول...  أنك  ترى  أال  "ه�"  وفي  َقَطْعَتُه... 

أدخلَت "ما" على أين َفَصْلَت َفُقْلَت...
املخاطب  إلى  الكالم  توجيه  هكذا يتضح 
املفترض.  العربية  اللغة  متعلم  وه��و  املفرد 
وه��ذا م��ا يعني اإلج��اب��ة ع��ن ال��س��ؤال الثالث 
واألخ��ي��ر "ح" ال��ذي ه��و ع��ن��وان ه��ذه احللقة: 
املشار  الكالم  مكونات  دالالت  نستحضر  "هل 
العربية  اللغة  قواعد  تلقني  أثناء  قبله  إليها 
للراغبني فيها من املتعلمني؟" ذلك أن املتعلم ال 
ينبغي أن يلقن القواعد مفصولة عن وظائفها 
ق��وي في  ل��ه ح��ض��ور  ت��وج��ه  البيانية، وه���ذا 
مثل  العربية  اللغة  قواعد  مؤسسي  مناهج 

سيبويه.

د. احلسني كنوان

يجمع املتتّبعون للّشأن الّتعليمي 
في بالدنا على تأزم الّنظام الّتعليمي 
وت���راج���ع���ه س��ن��ة ب��ع��د س���ن���ة، وه���ذا 
م��ا ي��ش��ه��ده ال���واق���ع وت��ع��ب��ر ع��ن��ه كل 
االح���ص���ائ���ي���ات س�����واء ال��وط��ن��ي��ة أو 

الّدولية، ناهيك عن  املشاكل التي تتخبط 
فيها اجلهات املسؤولة عنه منذ أمد بعيد، ولم 

ترس السفينة بعد.
هو  التعليم  أن  يجزم  عاقل،  أي  أّن  شك  ال 
ف��ال��دول  ب��ل��د،  ك��ل  لنهضة  استراتيجية  راف��ع��ة 
التي عرفت قفزة حضارية، انطلقت من إصالح 
العناية  به  يتعلق  ما  كل  وأول��ت  أّوال،  تعليمها 

الكافية، واعتبرته خطا أحمر.
إن املتتّبع لتاريخ "كرونولوجيا" اإلصالحات 
في مجال التربية والتعليم، يكاد يجزم أن العيب 
البرامج أو غير ذلك من  ليس في املشاريع  أو 
التدابير، ولكن القصور في القدرة على التنزيل 
نهايتها،  إل��ى  بدايتها  من  واملواكبة  واملتابعة 
وف���ي اس��ت��ص��الح األرض���ي���ة ال��ت��ي ي��ت��م عليها 
اإلصالح، وتهيئة الظروف املناسبة وتنخيل هذه 
املشاريع حتى تتالءم مع هويتنا وقيمنا النبيلة 
من جهة، واالستفادة من كل االنتاجات العاملية 
دون الذوبان أو السقوط في فخاخ اآلخر والسير 
في ركبه دون تفكير، أو تقدير للعواقب من جهة 
أخرى. وفي هذا االجتاه أعجبني كالم للدكتور 
عن  حديثه  معرض  في  الله  رحمه  إقبال  محمد 
دراسته في الغرب: "التقطت احلّب دون أن أقع 
للتربية  تقديره  م��ع  ينسجم  وه���ذا  ال��ف��خ".  ف��ي 
والتعليم وإدراك خطورته، وكونه غير قابل لّلف 

والدوران، خصوصا أننا أّمة "اقرأ"، فهي مفتاح 
كل شيء والسبيل إلى أي تقدم، شرط أن تكون 
قراءة قاصدة، ترّكز على بناء اإلنسان بشموليته 
في  للمساهمة  وإع���داده  روح��ا وعقال وج��س��دا، 
تقّدم بلده أوال وفي البناء احلضاري لألمة ثانيا. 
وإّن أّي تفريط أو إفراط من شأنه أن يعصف به 

وباملجتمع كله.
ال يخفى علينا أن ثقافة املشاريع املستعجلة 
في  أن جت��دي  ال ميكنها  العابرة  واإلص��الح��ات 
غياب أسس متينة وتصور واضح لهذا املجال، 
اإلرادة  بقوة  فيه  وينخرط  اجلميع،  يستوعبه 

واإلميان.
ما  إلى  يرجع  بالدنا  في  التعليم  تدهور  إن 

يلي:
- ج�����ّل اإلص�����الح�����ات ال���ت���ي م�����رت ت��رك��ز 
ع��ل��ى ال��وس��ائ��ل واألش���ك���ال أك��ث��ر م��ن امل��ق��اص��د 
أو  وتغفل  واملبنى  بالشكل  والغايات، وتأتي 

تتغافل اجلوهر واملعنى.
- عملية استيراد املناهج ومحاولة تطبيقها 
دون تبيئتها برهنت على فشلها كل مرة. ورغم 
ذلك ما زلنا نكّرر هذه األخطاء، وال يفهم من هذا 
إاّل الولع بتقليد اآلخر حتى وإن لم تدع الضرورة، 
العزوف عما لآلخر، فاحلكمة  به  أعني  ال  وهذا 
أقصده هو  ما  ولكن  أّنى وجدها،  املؤمن  ضاّلة 

الذاتية  اخلصوصيات  ومراعاة  التنزيل  حسن 
واحلضارية لألمة.

- عدم تسويق املشاريع اإلصالحية تسويقا 
جيدا باعتبار التربية والتعليم مشروع أمة يهم 
اجلميع، ويتم التعامل معها ببرودة وفتور، تبدأ 

من أعلى الهرم حتى تصل أسفله.
- أزمة تدبير إداري على مختلف املستويات 
ت��ت��ب��دد م��ع��ه اجل���ه���ود وت��ض��ي��ع م��ع��ه األم����وال 

وتستنزف الطاقات.
- أزمة إنسان تتمثل في عدم أخذ املسؤولية 
إلى  االنتماء  حس  وتبلد  بقوة،  واألم��ان��ة  بجد 
مؤسسات التغيير، وهذا ال يعني أنه ليس هناك 
فالواقع  بجد،  اإلص��الح  أوراش  في  منخرطون 
النهار  ي��ص��ل��ون  مخلصني  وج���ود  ع��ل��ى  يشهد 
بهذا  الرقي  سبيل  في  جهدا  يألون  وال  بالليل 

البلد.
- إعطاء قيمة كبيرة للمدرسة اخلصوصية 
من  نوعا  ول��د  العمومية،  املدرسة  حساب  على 
منفذ  هناك  دام  ما  بها،  الناس  عند  الالمباالة 
أن  نستغرب  وال  اخلصوصية،  امل��درس��ة  وه��و 
تسجل  أصبحت  املجتمع  ف��ي  الفقيرة  الفئات 
أبناءها باملدرسة اخلصوصية، وحتاول جاهدة 
أن توفر املصاريف املتعلقة بذلك. في حني جند 
اهتماما  العمومية  املدرسة  تولي  أخرى  بلدانا 

اخلصوصية  امل��درس��ة  أم��ا  مصيريا، 
فتبقى استثناء. 

- ظ��اه��رة ال��س��اع��ات اإلض��اف��ي��ة 
على  وفرضت  اجليوب  أتعبت  التي 
والذي  أنوفهم.  رغم  واألمهات  اآلب��اء 
امل��درس��ة  إك��راه��ات  اتساعها  ف��ي  س��اه��م 
اخلصوصية التي حتتم على األساتذة مداخيل 

أخرى لتدريس أبنائهم فيها.
الفئوية  ثقافة  وتكريس  النخبوية  آف��ة   -
وتوريث النفوذ واملستوى االجتماعي والثقافي، 
أدى إلى تسجيل أبناء هذه الطبقة في مدارس 
السرب،  خ��ارج  نغرد  ال  وحتى  كبرى،  ومعاهد 
فأغلب هذه الفئات هي التي تسك بزمام األمور 
في البلد، وبالتالي هي ال تستشعر جيدا مرارة 
االستثناء  وج��ود  -م��ع  األخ��رى  الفئات  معاناة 

طبعا-.
- ب��اإلض��اف��ة إل���ى ظ����روف ال��ع��م��ل امل��ادي��ة 
وامل��ع��ن��وي��ة ال��ت��ي ت��س��اه��م ب��ق��در كبير ف��ي ت��أزم 

الوضع.
وأمام هذه احلقائق، البد أن يتعاون اجلميع 
حتى  ب��ب��الدن��ا  بالتعليم  ال��ن��ه��وض  سبيل  ف��ي 
نؤسس حلضارة نسعد بها، وتسعد بها األجيال 
القادمة باذلني كل ما في وسعنا ومبتعدين عن 
تبني  وال  تهدم  التي  والنزاعات،  اخلالفات  كل 

وتؤخر وال تقّدم، فهذا القطاع ال يتحمل ذلك.

اللغة العربية لغة القرآن الكرمي: مباني ومعاني: )22(

عبد اخلالق العواد

التعليم بني الواقع واملأمول
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"آن لهذا القيد أن ينكسر"، هكذا هي 
الالزمة التي غدت تؤثث أدمغة ووجدان 
سرت  وألجلها  ال��ع��رب��ي،  العالم  ش��ب��اب 
بقاع  ك��ل  ف��ي   ال��ع��دوى بشكل عشوائي 
الشباب.  فيها  وانخرط  العربي  العالم 
واخل��روج  التغيير  ظاهرها  هبة  وه��ي 
من شرنقة املظالم وباطنها العذاب، إذ ال 
يسفر سقوط الظاملني إال عن األظلم منهم 

واألشرس.
الالزمة  هذه  جتليات  إلى  وبالنظر 
إبان القرن املنصرم يبدو الفرق شاسعا 
ر  إذ أن االنتفاضات الشعبية كانت ُتَؤطَّ
احملاضن  مبثابة  تعتبر  ثورية  بأدبيات 
وحلقاتها  م��دارس��ه��ا  ف��ي  يتعلم  ال��ت��ي 
أبجديات  الغاضبون  والشباب  التالميذ 
تعقد  احللقات  وكانت  الثورية  الهبات 
الفكرية  وامل���ن���ش���ورات  ال��ك��ت��ب  ل���ق���راءة 
ملنظري الثورات وهم في أغلبهم فالسفة 
وقامات فكرية معروفة، وكانت اللقاءات 
واألش��ع��ار  الكتب  آخ��ر  ل��ت��داول  مناسبة 
ببالد  تتخلق  التي  الثورية  والبيانات 
الغربي   الغرب، حيث يستنسخ الشباب 
ث��وار  ال��ث��وري��ني خ��اص��ة منهم  جت���ارب 
الشباب  ك��ان  وطبعا  الالتينية،  أمريكا 
ال��ع��رب��ي ب����دوره ي��ع��ب م��ن ه���ذه ال��ري��اح 
وأنشطة  كتبا  للقارات  العابرة  الثورية 
م��ح��ظ��ورة، وك����ان ال���واح���د م���ن أول��ئ��ك 
الثوريني إذا أخذ الكلمة مبجمع خطابي 
م����ا، أج����ج امل��ش��اع��ر وأل���ه���ب احل��ن��اج��ر 
االن��ت��ف��اض  راي����ة  امل��س��ت��م��ع��ون  ليتسلم 
ويدكون جدارات الطغيان األكثر متنعا.. 
وكانت الوالءات في نضجها واضحة ال 
الثورة  تخضع النتهازية ظرفيه بل هي 

لها  ينظرون  ك��ان��وا  كما  النصر،  حتى 
بخلفيتها الثقافية الغنية بأمهات الكتب 
والتجارب النضالية املعادية لالستبداد 
بصبغتها  طبعا  ال��رأس��م��ال��ي  واجل��ش��ع 

املعادية للدين..
تلك  ت���اري���خ  أن  ع��ن��دن��ا  وال���ش���اه���د 
انبثاق  يشهد  ل��م  عالته  على  احل��رك��ات 
"البلطجية"  ع��ل��ي��ه  ت��غ��ل��ب  ه��ج��ني  ج��ي��ل 
النساء  اغتصاب  ثورات  يقودون  الذين 
والقتل لألبرياء العزل نظير ِهَبات مالية 

وامتيازات..
م��دارس  رواد  منهم  كثير  ك��ان  لقد 
راسخة اليقني بعدالة قضية اصطفافهم 

وراء املستضعفني.
وإذا كان هذا شأن الهبات في شقها 
البلدان  شبيبة  بها  آمنت  كما  الغربي 
العربية ونضحت من حراكها وتدافعها 
األجناس  مختلف  ضمت  أدبية  خزائن 
ورواية ومسرحا  الثورية شعرا  األدبية 
وسميت باألدب امللتزم فإن ذهنية العدل 
العالم  في  عرفت  الظلم  لقيم  وال��رف��ض 
وأصدق  وأطهر  أنصع  جتليات  العربي 
الدينية  األص���ول  م��ن  متتح  باعتبارها 
ق��رآن��ا وس��ن��ة. وش��ه��د العالم اإلس��الم��ي 
انتفاضات مباركة قادها علماء مسلمون 
ت���ول���وا ف��ي��ه��ا ت��أط��ي��ر أرض���ي���ة ال��رف��ض 
قاسية  أليمة  محنهم  فكانت  الشعبي 
من  بتيجان  األم��ة  هامة  رصعت  لكنها 
في  خ��ارق��ة  بطولية  وم��واق��ف  م��ؤل��ف��ات 
مواجهة الظاملني.. وعلى سبيل الذكر فإن 
قصة اإلمام التابعي سعيد بن جبير مع 
تبقى بال  تكاد  أمية احلجاج  بني  والي 
مظالم احلجاج  عارض سعيد  إذ  نظير، 
مع  -قبل تصفيته-  له  وكانت  وسطوته 
احلجاج مقابلة عجيبة أصر فيها سعيد 

على قول احلق وعدم اخلضوع للحجاج. 
وت����روي ك��ت��ب ال��ت��اري��خ أن احل��ج��اج لم 
يلبث بعد قتله لسعيد إال قليال حيث ظل 
يتجرع آالم بثرة موجعة كان يخور معها 
كالثور الهائج ومصحوبة بكوابيس كان 
مالي  يصيح:  وه��و  إثرها  على  يصحو 

وسعيد مالي وسعيد إلى أن مات.
ثم هذا السعيد الثاني اإلمام العالم 
سعيد بن املسيب سيد التابعني  يسجن 
على  ويعرض  م��رارا  ويجلد  بل  ويهان 
املأل في ثياب مهينة ومينع من االتصال 
بالناس وتعليمهم ال لشيء إال ألنه رفض 
جبروت بني أمية... وال يسع املقام على 
فداحة الظلم التي حلقت ثلة من العلماء 
كاإلمام مالك واإلمام أبي حنيفة، واإلمام 
بن  ال��ع��ز  العلماء  وس��ل��ط��ان  حنبل  اب��ن 
تعالى جميعا،  الله  رحمهم  السالم  عبد 
عندنا  الشاهد  يبقى  فقط  فيه  للتفصيل 
كما أسلفنا هو طبيعة هذه االنتفاضات 
حركت  التي  الراشدة  الواعية  النظيفة 

دائما مؤيدي األئمة والعلماء.
ار  وب����ع����رض ه�����ذا ال���ت���اري���خ املَ�������وَّ
باالحتجاج  بني الشرق والغرب تطالعنا 
الشبابي،  الزحف  لهذا  اجلديدة  املوجة 
امل��ط��ال��ب ك��م��ا ب���األم���س ب��ال��ع��دال��ة عبر 
خالل  ومن  االجتماعي  التواصل  مواقع 
في  تتخلق  حيث  امل��ي��ادي��ن،  انتفاضات 
العالم العربي خاصة، حركات راديكالية 
والسياسي  ال��ف��ك��ري  امل��س��ت��وى  ضحلة 
بقلب  مهووسون  غلمان  يقودها سطحا 
األوض������اع ك��ل��ه��ا ح��ت��ى ال��ص��ال��ح منها 
ب��ت��ن��زي��ل خ��رائ��ط تشتيت  وم��ش��غ��ول��ون 
باشتغالهم  منهم  وع��ي  دون  بلدانهم 
لفائدة أجندات معادية لألمة اإلسالمية.. 
واملخيف في البعض من هذه التحركات 

الشبابية هو استباحتها ملقدسات األمة 
ووضعها  العريقة  األخ��الق��ي��ة  وقيمها 
أع��راض  فيها  متس  وم��واق��ع  لصفحات 
سيناريوهات  وحتبك  تهم  فيها  وتلفق 
وتخون  الكل  ت��ورط  تسجيالت  وتنشر 

الكل.
أما  مرابطا:  احلائر  السؤال  ويظل 
آن لهذا التيه الشبابي أن يجد له مرساه 
علماء وشيوخ  بني  اإلصالحية  الفطرية 

ومربي األمة من الصادقني؟؟
مجموعة  ش��دت��ن��ي  األس���ب���وع  ه���ذا 
غنائية أمريكية مسلمة لشباب ينشدون 
حيث  الدينية  ال��راب  بأغنية  يسمى  ما 
الشبابية  األغ��ن��ي��ة  ب��ني  ب��ذك��اء  زاوج����وا 
امل��ل��ت��زم��ة بقضايا  وال��ك��ل��م��ات  اجل��دي��دة 
واإلره��اب  واحلرية  كاحلجاب  املسلمني 
الكراهية  واقع  إزاء  املسلمني  ووضعية 
ملسلمي  احمل���اص���رة  واإلس��الم��وف��وب��ي��ا 
)أنا  أغنياتهم  إحدى  عنوان  كان  الغرب 
الله  إذا كان  أكون لوحدي  أن  ال أخشى 
م��ع��ي(، وه���و ال��ع��ن��وان ال���ذي ي��ج��ب أن 
يصنع الفرق بني ثورات هوجاء وهبات 

إصالحية ربانية راشدة.
هذه الفرقة التي تدعى "نتيف دين" 
م��وازي��ة من  وم���ب���ادرات فنية وث��ق��اف��ي��ة 
شأنها جذب الشباب إلى دائرة اإلسالم 
دك  على  املراهنني  من  امل��ب��ادرة  وسحب 
رأسها  وعلى  اإلسالمي  البناء  حصون 

املرأة والشباب، فهل نحن منتبهون؟؟.

سلمت عليه خطيبة ابنه... 
فغر فاه وهو يحدق فيها.. 

مسح دمعه وحوقل...
تهامس  م��واف��ق!"  غير  يكون  "ق��د 

أبناؤه...
باكيا  ان��ه��ار  ث��ان��ي��ة...  فيها  ح��دق 

أمام نظرات االستغراب...
سحب من جيبه نقودا، وغمغم:

- "اش����ت����روا ل��ه��ا م���اب���س ج��دي��دة 
حاال!"

نظرت إليه زوجه معاتبة:
- يا رجل...!   

غمغم باكيا وهو يحّدق فيها:
- قّطعْت قلبي!

- ملاذا؟!
- إنها ترتدي س��روال" جينز" كله 

ممزق، يبرز ركبتْيها وحلمها...!   
- إنها" املوضة"!

عقب األب الطيب:
- ت���رت���دي م���اب���س رث����ة مم��زق��ة 
أبا  جتد  لم  مسكينة..  يتيمة..  ألنها 

يكسوها ويرعاها!

 ذة. نبيلة عزوزي

" موضة "!

"أنا ال أخشى أن أكون لوحدي 
إذا كان الله معي"

من 

أوراق  شاهدة

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

الله  يقبلها  صاحلة  أعمال  إلى  أحوجنا  ما 
ويربيها  سبحانه،  بيمينه  فيستلمها  منا  تعالى 
فيجدها  فصيله،  أو  فّلوه  أحدنا  يربي  كما  لنا 
ويحظى  أح��د،  كجبل  حسناته  ميزان  في  أحدنا 
زم��رة  ف��ي  بها  ويصطف  بالقبول،  رب��ه  م��ن  بها 
على  معينات  الدنيا  ف��ي  ل��ه  وت��ك��ون  املخلصني. 
وفي  وللحفظ،  للمعية  ودوام  وال��ق��رب،  الثبات 
اآلخرة متتد لها ظالل تقيه حر شمس احلشر في 

يوم ال ظل فيه إال ظله سبحانه. 
لذلك على "من عرف شرف الوجود أن يحصل 
والتجارات  موسم،  العمر  فهذا  املوجود،  أفضل 
حمله  خف  مبا  عليكم  تقول:  والعامة  تختلف، 
إال  يطلب  ال  أن  للمستيقظ  فينبغي  ثمنه،  وكثر 

األنفس")1(.
املوازين  به  فثقلت  املولى  قبله  ما  واألنفس 
يوم القيامة، وقد دلنا النبي � على ماهيته في 
أحاديث كثيرة منها حديث الزبير بن العوام وعبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال صلى الله 
عليه وسلم: "من استطاع منكم أن يكون له خبء 

من عمل صالح فليفعل")2(.
ومعنى قوله: "خبء من عمل صالح" أي: من 
أعمال السر اخلفية اخلالصة لله ، اخلالية من 
الرياء، فالله سبحانه ال يقبل من العمل إال أخلصه 
وأقومه، وال يعني على اإلخالص إال احلرص على 

كتم العمل، "ونسيان اخللق بدوام رؤية اخلالق"، 
فذلك دليل صدق املؤمن، وعالمة محبته ملواله.

أن يظهره  العمل ويحب  أكثر من يعمل  وما 
مدحهم  وحلب  عليه،  نفسه  حظ  لطغيان  للناس 
"ال  ي��ق��ول:  ال��ث��وري  سفيان  وك��ان  عليه  وثنائهم 
النظر  ترك  أن  فاعلم  عملي...  من  أعتد مبا ظهر 
بالتعامل  قلوبهم  من  اجل��اه  ومحو  اخللق،  إلى 
وإخالص القصد، وستر احلال هو الذي رفع من 

رفع")3(. 
العمل  م��ن  اخلبيئة  فعل  على  ي��ح��رص  وال 
ال��ف��ع��ل من  ع��ل��ى تصفية  ع��م��ل  م��ن  إال  ال��ص��ال��ح 
في  النفس  حظ  من  وج��رده  املخلوقني  مالحظة 
حب الظهور والثناء، وصرفه متقربا به لله وحده، 
يرجو به ثوابه ويطمع في رضاه، ويخشى عقابه. 
الذين ال سلطان  العباد املخلصني  فهو بذلك من 
للشيطان عليهم، قال تعالى: �فبعزتك ألغوينهم 
أجمعني إال عبادك منهم اخمللصني� )ص: 82-

.)83
ومن أعظم خبيئة صالح السريرة، فال "تظن 
ال��س��ري��رة، ف��إن مثل  أن العالنية ه��ي أجن��ح م��ن 
مع  الشجر  ورق  كمثل  ال��س��ري��رة،  م��ع  العالنية 
فإن  عرقها،  والسريرة  ورقها،  العالنية  عرقها، 
نخر العرق هلكت الشجرة كلها، ورقها وعودها، 
وإن صلحت صلحت الشجرة كلها ثمرها وورقها، 
فال يزال ما ظهر من الشجرة بخير ما كان عرقها 
الدين اليزال  مستخفيا، ال يرى منه شيء، كذلك 
وال  صاحلة")4(،  س���ري���رة  ل���ه  ك���ان  م���ا  ص��احل��ا 
فاحلق  الظاهر،  صالح  السريرة  فساد  مع  ينفع 
سبحانه يتوعد في محكم التنزيل بكشف السرائر 

في قوله: �يوم تبىل السرائر� )الطارق: 9(.
لذلك حث رسول الله � في حديث أبي هريرة 
� على تطهير السر وذلك بالتنبيه على سالمة 
حيث    الباري  نظر  موضع  هي  التي  القلوب 
وصوركم  أجسامكم  إل��ى  ينظر  ال  الله  »إن  ق��ال: 

ولكن ينظر إلى قلوبكم«)5(.
يكون  أن  منكم  استطاع  »م��ن   � قوله  وف��ي 
له خبء من عمل صالح فليفعل" دعوة إلى العبد 
أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغالق األبواب 
دونها كما تغلق األبواب دون الفواحش، فإنه ال 
دواء في الرياء كمثل إخفاء األعمال، وذلك يشق 
في بداية املجاهدة فإن صبر عليه مدة بالتكلف 
العبد  بالعون، فعلى  الله  ثقله، وأمده  سقط عنه 

املجاهدة، ومن الله التوفيق«)6(. 
تكشفه  ج��زاء  الصالح  العمل  من  وللخبيئة 

آيات وأحاديث كثيرة:
الرجل  »تطوع   :� النبي  ففي الصالة، قول 
كفضل  الناس،  عند  تطوعه  على  يزيد  بيته  في 
صالة الرجل في جماعة على صالته وحده«)7(. 
وقوله أيضا: »صالة الرجل تطوعا حيث ال يراه 
ال��ن��اس ت��ع��دل ص��الت��ه على أع��ني ال��ن��اس خمسا 

وعشرين«)8(.
ربكم  �ادع���وا  تعالى:  يقول  ال��دع��اء:  وف��ي 
تضرعا وخفية� )األعراف: 55(، فدعوة في السر 
العبد  أفضل من سبعني في العالنية، وإذا عمل 
في العالنية عمال حسنا وعمل في السر مثله قال 

الله ملالئكته: "هذا عبدي حقا".
الله  يظلهم  »سبعة   :� قوله  الصدقة:  وفي 
في ظله يوم ال ظل إال ظله... وذكر منهم.. ورجال 

تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما 
تنفق ميينه«)9(.

وقوله: »صدقة السر تطفئ غضب الرب«)10(.
ال��ذك��ر: ورج��ل ذك��ر الله خاليا ففاضت  وف��ي 
ع��ي��ن��اه" وف���ي احل��دي��ث ال��ق��دس��ي: "ع���ب���دي... إذا 
ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإن ذكرتني في مأل 

ذكرتك في مأل خير منهم وأكبر")11(. 
فلما علم الصاحلون فضل اخلبيئة من العمل 
الصالح حرصوا على كسبها بقلوبهم وأعمالهم 
اخللق.  ومالحظة  النفس  حظوظ  عن  وحجبها 
فهذا محمد بن واسع يقول: لقد أدركت رجاال كان 
الرجل يكون مع رأس امرأته على وسادة واحدة 
قد بل ما حتت خده من دموعه ال تشعر به امرأته، 
دموعه  فتسيل  أحدهم  يقوم  رج��اال  أدرك��ت  ولقد 

على خده وال يشعر به الذي بجانبه.
النبي  ب���إرش���اد  اه��ت��دى  مم��ن  ال��ل��ه  فجعلنا 
تنفعه  عمل صالح  من  خبيئة  له  وكانت  الكرمي، 

يوم تبلى السرائر.
--------------

1 - صيد اخلاطر. ابن اجلوزي.ص:228 
2 - الصحيح اجلامع رقم 6018  

3 - صيد اخلاطر. ابن اجلوزي.ص:197 
4 - نفسه286 

5 - أخرجه مسلم، حديث 33 
6 - مختصر منهاج القاصدين، ابن قدامة ص:242 

7 - صحيح اجلامع رواه ابن شيبة عن رجل رقم2953 
اب��ن ع��دي ع��ن صهيب  8 - صحيح اجل��ام��ع، رواه 

رقم3821 
9 - فتح الباري،.، ج2 رواه أبو هريرة رقم6 

10 - صحيح اجلامع، رقم3759 
11 - صحيح اجلامع، رقم4324

اخلبيئة من العمل الصالح
دة. رجاء عبيد

و مـضـــــــــة
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من  كل  من  املوقف  حتديد  أمر  يظل 
اإلسالمي  املجتمع  في  والثقافة  الدين 
طريق  رسم  مستوى  على  حاسما  أمرا 
منط  أو  احلياة،  منوذج  وصياغة  السير 
الـحـضـارة الذي يتميز به ذلك املجتمع عن 

غيره من املجتمعات.
إعالن  املثال  سبيل  على  يكفي  وليس 
في  اإلسالم  لدين  اإليجابي  التحيز 
الذي  النظري  التحديد  مجرد  أو  املسألة، 
النخب  مستوى  على  به  التصريح  يتم 
الفكرية املؤمنة بهذا الدين، التي ال تذخر 
عقيرتها  رفع  في  -مأجورة-  وسعها 
التي  والتصورات  واحلقائق  بالقيم 
وإمنا  كيانه،  بها  ويتقوم  عليها  يتأسس 
ليتحول  الشروط  جميع  تتوفر  أن  بد  ال 
باحلركة  ينبض  مشخص  واقع  إلى  ذلك 
اختالف  على  الناس  ويلمسه  واحلياة، 
شرائحهم ومستوياتهم في كل جزئية من 
بكيانهم،  ميتزج  حتى  حياتهم،  جزئيات 
نفسها  عن  تكشف  مميزة  عالمة  ويشكل 

القريب  ويعلمها  وصفاء،  صدق  بكل 
وإن  سواء.  حد  على  والبعيد 

األمر  رأس  هو  لعمري  ذلك 
بني  فيما  املسألة  وجوهر 

ومفهوم  الدين  مفهوم 
االتصال،  من  الثقافة 
الدين  فإذا كان مفهوم 
لله  الدينونة  هو 
رب  الرازق،  اخلالق 
والسماء  األرض 
من  فيهما  ما  وكل 
  اخلالئق، وإفراده
وحتقيق  بالعبودية، 

له  واحلب  اخلضوع 
فإن  وتعالى،  سبحانه 

عالقتها  في  الثقافة، 
جاء  ما  متثل  بالدين، 

وقيم  شرائع  من  الدين  به 
االعتقاد  أساس  على  وأحكام، 

فهمه  مأخوذا  وكماله،  بصحته  اجلازم 
من أهل الذكر الراسخني في العلم مصداقا 
لقول الله تعالى: �فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم ال تعلمون� )النحل: 43(، ثم املضي 
به قدما في خضم الواقع لصياغته وبنائه 
على هدى من الله، لبنة لبنة، بناء يستلهم 
خلق  من  اخلالقة  وشحناته  القوي  زاده 
التقوى واستحضار مراقبة من �ال يعزب 
عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء� 
)سبأ: 3(، و�يعلم خائنة ااَلعينُ وما ختفي 
الصدور� )غافر: 19(، ثم استفراغ الوسع 
في حمايته من كل املشوشات واملنغصات 
والوقوف  بل  أنواعها،  اختالف  على 
بصالبة واعتزاز في وجه التحديات التي 
أو  للناس  اخلير  وصول  عرقلة  تستهدف 

إيقاف نور رحمته وإطفاء شعلتها. 
معنى ذلك أن شرط التطابق بني القول 
والفعل، وبني النظر والسلوك على صعيد 
الذي  هو  العام،  والنظام  الفرد واجلماعة 
املسلم،  املجتمع  سمة  يشكل  أن  ينبغي 
  الله  مقت  من  مأمن  في  يكون  حتى 
منه  رهيبا  حتذيرا  جند  الذي  وغضبه، 
قوله سبحانه  في  واجلالل  العزة  رب  من 

نُوَن َما  ول َِّذيَن آَمننُوا ِلَم تَقنُ َُّها ال وتعالى: �يَا أَي
نُوا  ول تَقنُ أَْن   ِ اللَّ ِعْنَد  َمْقًتا  َر  كَبنُ تَْفَعلنُوَن  اَل 
َما اَل تَْفَعلنُوَن� )الصف: 2-3(. إن الفصام 
يحول  أن  من شأنه  واألفعال  األقوال  بني 
الدين في حياة املسلمني إلى مجرد شعار 
األحوال  أحسن  في  أو  التقية،  أو  للزينة 

إلى عنوان للضعف والهزمية واخلذالن.
ثقافة جتري في  إلى  الدين  إن حتول 
روح  إلى  أو  الدم،  مجرى  املجتمع  كيان 
تسري في ذلك الكيان، بتعبير القرآن، هو 
الذي عبر عنه بجالء، مالك بن نبي رحمه 
الله في تعريفه للثقافة بكونها: �مجموعة 
االجتماعية  والقيم  اخللقية،  الصفات  من 
وتصبح  والدته  منذ  الفرد  في  تؤثر  التي 
سلوكه  تربط  التي  العالقة  شعوريا  ال 
ولد  الذي  الوسط  في  احلياة  بأسلوب 
وبناء   .)102 ص:  الثقافة،  )مشكلة  فيه� 
يقضي  للدين  الصادق  الوالء  فإن  عليه، 
الوالء،  ذلك  يزعم  من  كل  على  ويحتم 
توفير كل الشروط لتحقيق عملية التمثل 
والتحويل، من خالل تسخير جميع 
هذه  والقنوات حلمل  الوسائل 
الرسالة احلضارية الكبرى، 
عن  تقاعس  أي  فإن  وإال 
على  يبقي  سوف  ذلك 
شاهدا  النكد  الفصام 
جرمية  أكبر  على 
ليس في حق  ترتكب 
ولكن  فقط،  املسلمني 
اإلنسانية  حق  في 
جمعاء، التي حتتاج 
إلى رؤية اإلسالم في 
جميل  مشخص  كيان 
جموع  إليه  يجذب 
لهم  وميثل  احلائرين، 
وجناة  لالطمئنان  موئال 
واحلرمان،  التيه  من 

والعذاب واالضمحالل.
احلقيقة  هذه  أدرك  لقد 
الوجودية والتربوية العميقة املفكر الكبير 
بقدر  وعرضها  الله  رحمه  أسد  محمد 
القيم:  كتابه  في  والبيان  العمق  من  كبير 
قاله  ومما  الطرق�،  مفترق  على  �اإلسالم 
في ذلك: �إن اإلسالم ليس اعتقادا باجلنان 
فقط، ولكنه فوق ذلك منهاج ظاهر احلدود 
متام الظهور للحياة الفردية واالجتماعية. 
وميكن أن يهدم اإلسالم باتخاذ املسلمني 
اختالفا  عنه  تختلف  أجنبية  ثقافة 
وكذلك  األخالقية،  أسسها  في  جوهريا 
إلى  به  يرجع  حاملا  ينتعش  أن  ميكن 
قيمة  إليه  وتنسب  به،  اخلاصة  احلقيقة 
كياننا  يؤلف  ثم  يقرر  الذي  العنصر  هي 
نواحيه�.  جميع  في  واالجتماعي  الفردي 

)ص: 85(.
لقد بات أمر حترير الواقع والوجدان 
موت،  أو  حياة  مسألة  املسلمني  عالم  في 
استمراء  وإن  نكون.  ال  أو  نكون  أن  فإما 
ثقافة  حمأة  في  األذقان  حتى  الغوص 
تبلد  دليل  لهو  الدين،  حلقيقة  مضادة 
فردية  غيبوبة  ودليل  الطني،  إلى  وإخالد 

وجماعية عن فحوى الرسالة واألمانة.

د. عبد المجيد بنمسعود

وأخريا وبعد أزيد من سنتني ينتخب الربملان اللبناين 

رئيسا للبالد، وسط جو غري مستقر، أضفته أحداث داخلية 

املجاور،  السوري  الوضع  يف  متمثلة  خارجية،  وأخرى 

يقع يف  ما  الله يف  املتمثلة يف حزب  لبنان  وتورط شيعة 

هذا البلد الجريح... غري أن ما يجري يف لبنان يقع يف جزء 

القائم عىل  اللبناين نفسه  كبري منه عىل الوضع السيايس 

عىل  اللبناين  الدستور  ينص  حيث  واملحاصصة،  الطائفية 

الوزراء  ورئيس  ماروين،  مسيحي  الدولة  رئيس  يكون  أن 

مسلم سني، ورئيس الربملان مسلم شيعي، فيام يتم توزيع 

باقي الحقائب عىل نفس الشاكلة، ومن شأن هذا التوزيع 

تروم  ملشاريع  الحاملة  واألطر  للكفاءات  يلتفت  ال  أن 

هذا  واالجتامعي يف  واالقتصادي  السيايس  الوضع  إصالح 

البلد العريب الصغري، وإغامط حق طوائف أخرى صغرية، 

الدرزيةالتي غالبا ما متثل داخل الحكومة بفرد  كاألقلية 

املسيحية  واألقلية  وليد خيالط،  زعيمها  يف  متمثل  واحد 

املتمثلة يف حزب القوات اللبنانية بقيادة سمري جعجع... 

فوهة  وعىل  مشتتا  لبنان  الفرنيس  االستعامر  ترك  لقد 

بركان، لكون فرنسا كانت السبب الرئيس يف هذه البلقنة 

السياسية، ولدى خروجها من الشام يف مطلع األربعينيات، 

فصلت لبنان عن باقي الشام لتجعل منه دولة ملسيحيي 

املنطقة، مع العلم أن قبل ذلك كان املسلمون واملسيحيون 

الحمولة  لكن  إىل جنب،  جنبا  وأمان  يتعايشون يف سالم 

ووقوف  املنطقة،  الجتياح  فرنسا  دفعت  التي  الصليبية 

الجرنال اللنبي عىل قرب القائد املسلم صالح الدين األيويب 

هاتفا: ها قد عدنا ياصالح الدين، تحمل يف طياتها أكرث 

من مغزى وأكرث من معنى، فاألحقاد الصليبية لدى فرنسا 

مل تشبها أكرث من شائبة... غري أن اللبنانيني بكل طوائفهم 

ووحدة همومهم، واضعني مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، 

التخريبية  السياسات  كل  عىل  الطريق  بذلك  قاطعني 

وجعله  العريب،  وطننا  من  الجزء  هذا  تفتيت  تروم  التي 

بؤرة توتر دائم لخدمة إرسائيل، العدد األول لكل العرب 

مسيحيني ومسلمني، فهل من عاقل؟؟!!

لبنان ولعنة الطائفية

عالقة مشبوهة....

الثقافة والدين
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ذ:	أحمد	األشهب	بنبض القلب
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ذ:	عبد	القادر	لوكيلي

 مجرد
 رأي

 فراسة علماء 
المسلمين

في  رفيعة  ودرجة  عظيمة  مكانة  ...للعلماء 
تعالى  الله  أن  فخرا  ويكفيهم  احلنيف  ديننا 
العزير  كتابه  في  شأنهم  من  وأعلى  مجدهم 
وتعالى  سبحانه  له  الناس خشية  أكثر  وجعلهم 
نفس  وهو  العلماء�  عباده  من  الل  خيشى  �إنما 
السلف  من  الصاحلني  أحد  قصده  الذي  املعنى 
لله  كان  �من  قوله  في  أجمعني  عنهم  الله  رضي 
أعرف كان لله أخوف�. وكلما ازداد العالم قربا من 
الله كلما ازداد علما وتوهجا و تبصرا و فراسة 
العالم  تقرب  وكلما  ويعلمكم الل�.  الل  �واتقوا 
درجات  في  ورقاه  منه  الله  قربه  كلما  الله،  من 
لله  عابدا  إنه يصبح  اإلحسان حتى  الى  اإلميان 
كأنه يراه ...فيستنير عقله و جميع حواسه بنور 
الصحيح  احلديث  معاني  احد  ذلك  ولعل  الله... 
فراسة  »اتقوا   :� الله  رسول  فيه  يقول  الذي 

املؤمن فإنه يرى بنور الله«... 
وأما االمثلة عن هؤالء العلماء الذين نور الله 
وعلمه  نعمه  فيض  من  عليهم  وفتح  بصائرهم 
فيكفي  أو حتد...  أن حتصى  من  فأكثر  الواسع، 

ذكر بعضها لضيق مساحة املقال.
1 - اإلمام الشافعي رحمه الله تعالى: وهبه 
الله ذاكرة قوية وقدرة على احلفظ عظيمة حتى أنه 
كان ينظر للصفحة من الكتاب لبضع ثواٍن فتنطبع 
في ذاكرته فيحفظها كلها، وهكذا حتى يتم حفظ 
في  الله  رسول  يرى  هذا  مع  وكان  كله...  الكتاب 
منامه كثيرا ... فمرت به فترة من الزمن لم يتمكن 
في  الله  رسول  يرى  يعد  ولم  كعادته  احلفظ  من 
منامه، فحزن لذلك حزنا شديدا فذهب إلى شيخه 
�وكيع� يشكو له ما ألم به، فيصف االمام الشافعي 

ذاك شعرا فيقول: 

شكوت لوكيع سوء حفظي 
فأشار علي بترك املعاصي

و أخبرني بأن علم الله نور
ونور الله ال يعطى لعاصي

ذهب  تعالى:  الله  رحمه  البخاري  اإلمام   -  2
له علماؤها ومحدثوها امتحانا  إلى بغداد فعقد 
في غاية الصعوبة والتعقيد في إطار ما كان يعرف 
ب)امتحان احملدث( الختبار سالمة حفظه وضبطه 
من  بعشر  له  فجاؤوا   ...� الله  رسول  حلديث 
أمهر احملدثني، كل واحد منهم يقوم فيروي عشرة 
أحاديث مقلوبة السند واملنت وهكذا حتى قاموا 
بنفس  يجيب  البخاري  واإلمام  ذلك  كل  جميعا... 
أخذ  حتى  أعرفه�...  �ال  حديث  كل  عند  اجلواب 
من  ويسخر  يتندر  احلاضرين  من  العوام  بعض 
)جهل( اإلمام وهو الذي مألت شهرته في احلديث 
كل اآلفاق... أما احملدثون والعلماء فقالوا: �فطن 
الرجل�... فلما فرغ جميع احملدثون من رواية ما 
معهم من أحاديث مقلوبة السند و املنت، قام اإلمام 
البخاري فأخذ يروي جميع األحاديث التي رويت 
بربط  ذلك  بعد  يصححها  ثم  مقلوبة  رويت  كما 
رواية  أمت  حتى  وهكذا  الصحيح  مبتنه  السند 
املئة حديث كلها... لم يكن اإلمام البخاري يحفظ 
الصواب فقط وإمنا كان يحفظ حتى اخلطأ أيضا، 
األسانيد  عليهم  يعيد  تعالى  الله  رحمه  فكان 
ويلحقها  يصححها  ثم  رووها  كما  اخلاطئة 
حتى  مجلسه  غادر  فما  الصحيحة...  مبتونها 
بغزارة  بغداد  ومحدثي  علماء  جميع  له  اعترف 
علمه وضبطه الدقيق في رواية حديث رسول الله 

.�
)يتبع(

لقد 
حترير  أمر  بات 

في  والوجدان  الواقع 
مسألة  املسلمني  عالم 

حياة أو موت، فإما أن نكون أو 
الغوص  استمراء  وإن  نكون.  ال 
ثقافة  حمأة  في  األذقان  حتى 
مضادة حلقيقة الدين، لهو دليل 
تبلد وإخالد إلى الطني، ودليل 

وجماعية  فردية  غيبوبة 
الرسالة  فحوى  عن 

واألمانة.
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ُّر املناخي خبراء أفارقة يجتمعون ملناقشة التأثیرات املتعدِّدة األبعاد للتغی

روهنجيون  الجئون  نظم 
األربعاء  مساء  أستراليا  في 
ت���ظ���اه���رة   2016/11/08
س��ل��م��ي��ة ت��ن��دي��دا ب��ان��ت��ه��اك��ات 
التي ترتكبها  حقوق اإلنسان 

ح��ك��وم��ة م��ي��امن��ار ضد 
الروهنجيا  املسلمني 

في والية أراكان.
ووف�����ق�����ا ل���وك���ال���ة 
أنباء أراكان فقد جتمع 
الالجئني  م��ن  ع��ش��رات 
مدينة  ف��ي  الروهنجيا 
ك����ان����ب����ي����را، ع���اص���م���ة 
فيهم  مب���ن  أس��ت��رال��ي��ا 
ف��ي مجال  ال��ن��اش��ط��ون 

حقوق اإلنسان.

وش������ارك ف���ي ال��ت��ظ��اه��رة 
م����س����ؤول����ون أس���ت���رال���ي���ون 
وحت����دث����وا ف��ي��ه��ا مب��ك��ب��رات 
ال�����ص�����وت. داع�������ني ح��ك��وم��ة 
م��ي��امن��ار إل���ى وق���ف اإلب����ادة 

اجلماعية التي متارسها ضد 
املسلمني الروهنجيا وإرجاع 
احلقوق املدنية التي سلبتها 

منهم.

شهد الرواق املغربي في مؤمتر "كوب 22"، يوم 
املنصرم،   2016/11/10
مبشاركة  م��وازي��ا  نشاًطا 
م��ج��م��وع��ة م����ن اخل���ب���راء 
ملناقشة التأثيرات املتعددة 
األبعاد للتغير املناخي في 
القارة اإلفريقية، وذلك في 
"إلع���الن  التحضير  إط���ار 
م����راك����ش ب���ش���أن ت��ع��زي��ز 
االس���ت���دام���ة واالس��ت��ق��رار 

واألمن بإفريقيا".
الندوة،  ھهذه  وافتتح 
السنغالي  األول  ال��وزي��ر 
محمد بون عبد الله ديون 
ال��ذي أش��ار إل��ى أن إعالن 
الذي سيتم تبنيه  مراكش 
خالل ندوة وزارية إفريقية 

معاجلة  على  يساعد  أن  شأنه  من  نونبر،   14 ي��وم 
األسباب اجلذرية املتعلقة بالتأثيرات املناخية على 

االستدامة واالستقرار واألمن بالقارة.
وأش���������ار إل������ى ض������رورة 
مؤمتر  خ��الل  اجلهود  تظافر 
تبني  أج����ل  م���ن   "22 "ك�����وب 
إع������الن م����راك����ش وب���رن���ام���ج 
والعمل  بها  اخل���اص  العمل 
إفريقيا  ق��درة  تعزيز  أجل  من 
ع���ل���ى ال����ت����ح����ول م����ن وض���ع 
ال��ه��ش��اش��ة أم����ام ال��ت��غ��ي��رات 
املناخية إلى التكيف. ويهدف 
مراكش  إع��الن  عمل  برنامج 
الساكنة  استقرار  تعزيز  إلى 
والتطرف  للهجرة  املعرضة 
ب��س��ب��ب ال���ع���وام���ل امل��ن��اخ��ي��ة 
م���ن خ����الل م��ع��اجل��ة ت��ده��ور 
املجال البيئي، كما يرمي إلى 
اإلرهابية  اجلماعات  مواجهة 
الطبيعية  امل��وارد  وتدبير  الرقابة  تعزيز  خالل  من 

املتخلى عنها.

الرئيس  ل��وف��اة  ال�12  ال��ذك��رى  إح��ي��اء    �
الفلسطيني ياسر عرفات:

نوفمبر   10 اخلميس  الفلسطينيني،  آالف  أحيا 
الرئيس  ع��ش��رة  الستشهاد  الثانية  ال��ذك��رى   ،2016
الرئاسة  الفلسطيني ياسر عرفات، مبهرجان في مقر 
محمود  الرئيس  ومشاركة  بحضور  الله،  رام  مبدينة 
وأعضاء  الله،  احلمد  رام��ي  ال���وزراء  ورئيس  عباس، 
الفلسطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 

واللجنة املركزية حلركة فتح، وآالف املواطنني.
---------------

� أردوغان والرئيس البيالروسي يفتتحان 
مسجًدا في بيالروسيا:

ش������ارك ال���رئ���ي���س���ان ال���ب���ي���الروس���ي، أل��ك��س��ن��در 
لوكاشينكو والتركي، رجب طيب أردوغان في افتتاح 
لنظيره  شكره  عن  أردوغ���ان  عبر  كما  مينسك،  جامع 

البيالروسي على تعامله اجليد مع املسلمني.
--------------

�  وف������اة ال���داع���ي���ة م��ح��م��د س������رور زي���ن 
العابدين 

توفي يوم اجلمعة 2016/11/11  في قطر الداعية 
ال���س���وري م��ح��م��د س����رور ب��ن ن��اي��ف زي���ن ال��ع��اب��دي��ن، 
في  كبيرا  أث��را  العلمية  املرجعيات  أحد  يعتبر  وهو 
العالم  في  كبيرا  امتدادا  الذي شهد  الصحوة"  "تيار 

اإلسالمي منذ بداية الثمانينيات.
بعد  السبت  يوم  الراحل  الشيخ  على  ُصلِّي  وقد 
صالة العصر، ودفن في مقبرة أبو هامور بالعاصمة  

القطرية الدوحة.
---------------

�  ياسر الزعاترة عن فوز ترامب: صعود 
اليمني يهدد السلم األمريكي

ح���ذر احمل��ل��ل ال��س��ي��اس��ي ي��اس��ر ال���زع���ات���رة، من 
تداعيات فوز املرشح اجلمهوري دونالد ترامب مبقعد 

الرئاسة األمريكية.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين 
املصغر "تويتر": "امليل نحو اليمني في بلد مثل أمريكا 
ال يشبه نظيره في أي بلد آخر، هنا دولة قامت على 
على  خطًرا  ميثل  فيها  اليمني  وصعود  املهاجرين، 

سلمها األهلي".
---------------

آالف  س��ن��ب��ن��ي  إس���رائ���ي���ل���ي:  م����س����ؤول   �
الوحدات اإلستيطانية في القدس بعد فوز 

ترامب
أع��ل��ن م��س��ؤول إس��رائ��ي��ل��ي،  ي���وم اجل��م��ع��ة 11/ 
آالف  ل��ب��ن��اء  مخططات  دف���ع  سيتم  أن���ه   ،2016/11
الوحدات االستيطانية على األراضي الفلسطينية في 
اجلمهوري  املرشح  فوز  بعد  الشرقية،  القدس  مدينة 
األمريكية،  الرئاسية  االنتخابات  في  ترامب،  دونالد 
وقال رئيس اللجنة احمللية للتنظيم والبناء في البلدية 
"انتصار  إن  ترجمان،  مئير  القدس،  في  اإلسرائيلية 
ترامب، في االنتخابات األمريكية يشكل ضوءا أخضر 

للمصادقة على استمرار البناء في القدس".
---------------

� ك��ي��ف ت��ع��زل س��ل��ط��ات االح���ت���الل شيخ 
األقصى؟

األسير  الشيخ  محامي  سهيل"  "مصطفى  كشف 
الداخل  ف��ي  اإلسالمية  احل��رك��ة  رئيس  ص��الح،  رائ��د 
بها  تقوم  واسعة  انتهاكات  عن  احملتل  الفلسطيني 
في  عزله  عبر  األقصى،  شيخ  بحق  االحتالل  سلطات 
سجن انفرادي ومنع الزيارات عنه وحرمانه احلقوق 
كافة، مؤكدًا أن ما يحدث معه انتقام سياسي وعقاب 

إضافي.
---------------

في  محجبة"  مسلمة  أول  عمر..  إلهان   �
الكونغرس األمريكي

ذات  املسلمة،  األمريكية  الشابة  عمر"،  "إلهان   
األصول الصومالية كانت على موعد جديد مع النجاح، 
بعضوية  ف��ازت  عندما   ،2016 نونبر   8 الثالثاء  يوم 
مجلس نواب والية مينيسوتا )وسط غرب( األمريكية، 
خالل االنتخابات التي تزامنت مع السباق الرئاسي، 
مجلس  عضوية  تنال  “محجبة”  مسلمة  أول  لتصبح 
تشريعي أمريكي، رغم أن عمرها لم يتجاوز ال�34 عاما.

العدد 467

أخبار سريعة

الجئون روهنجيون يتظاهرون في أستراليا ضد اإلبادة اجلماعية

ذكرت وسائل إعالم عبرية، يوم اخلميس 
"إسرائيلية"  وزارية  أن جلنة   ،2016/11/10
مينع  قانون  مشروع  املقبل  األح��د  ستناقش 

األذان عبر مكبرات الصوت.
على  ال��وزاري��ة  اللجنة  موافقة  حال  وفي 
الكنيست  على  مباشرة  عرضه  يتم  املشروع 

للتصويت عليه.
هآرتس،  وفق صحيفة  املشروع  ويطالب 
مبنع األذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن 
ذلك "يزعج املواطنني اإلسرائيليني"، كما مينح 
استدعاء  في  االحتالل احلق  شرطة  املشروع 
إج����راءات  وب����دء  م��ع��ه��م،  للتحقيق  م��ؤذن��ني 
جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية 

عليهم.

ال���ع���دل  وزارة  ق����ال����ت 
"ال��س��م��اح  إن:  ال��ف��رن��س��ي��ة 
بحظر  األع����م����ال  ألص���ح���اب 
شركتهم  في  الدينية  الرموز 
اقترحه  ال���ذي  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى 
ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق ن��ي��ك��وال 
البتدائية  املرشح  ساركوزي 
اليميني،  احل��زب  انتخابات 

غير دستوري".
واع��ت��ب��رت ال����وزارة "أن��ه 
ت��غ��ي��ي��ر  أن  ال�����واض�����ح  م����ن 
املوضوع  ه��ذا  في  الدستور 

فيه".  م��رغ��وب  أم��ر غير  ه��و 
و"أن القاعدة في الشركة هي 

احلرية الدينية".
العمل  وزي���رة  وق��دم��ت 
م����ي����ري����ام اخل����م����ري ي���وم 
 2016  /11  /6 االث���ن���ني 
االجتماعيني  الشركاء  إلى 

دليال للواقع الديني كتب في 
شكل 39 أسئلة وأجوبة.

يهدف هذا الدليل للواقع 
ال��دي��ن��ي إل���ى دع���م م��دي��ري 
والنقابات  البشرية  املوارد 

املتزايدة  الطلبات  تلبية  في 
م�������������������������ن 

امل��وظ��ف��ني؛ وي��ح��دد امل��ب��ادئ 
األساسية:

- مُي���ن���ع س�����ؤال ال���ذي 
يتقدم للعمل عن دينه.

- مُينع املوظف عصيان 
رئيسه بحجة أنه امرأة.

ال��ت��ب��ش��ي��ر  مُي����ن����ع   -
الديني في الشركة...

ذلك  الدليل  وي��وض��ح 
بحاالت واقعية.

وأوض�����ح�����ت ال��������وزارة 
أن������ه: "ل���ي���س دل���ي���ال ي��أت��ي 

بقواعد جديدة، ولكنه كتيب 
مدير  أو  املوظف  يستخدمه 

املوارد البشرية".
العمل  ق��ان��ون  وي��ع��ط��ي 
ل��ص��اح��ب ال��ع��م��ل إم��ك��ان��ي��ة 
األخ�����ذ مب���ب���دأ احل���ي���اد في 
لشركته،  الداخلية  اللوائح 
الدينية،  الرموز  مبا في ذلك 
إذا كان تشغيل الشركة يبرر 
ك��ان��ت مم��ارس��ة  إذا  أو  ذل���ك 
حقوق  تنتهك  دينية  شعيرة 
أساسية للموظفني اآلخرين.

تناقش  نتنیاهو  حكومة 
األذان  ملنع  قانون  مشروع 

عبر مكبرات الصوت

وزارة العدل الفرنسیة:  " حظر الرموز الدينیة في العمل غیر دستوري "

ك��ش��ف اس��ت��ط��الع ل��ل��رأي أن ط��ل��ب��ا ل��ل��ح��ص��ول على 
عن  بعيد  في سويسرا  رسمي  كدين  باإلسالم  االعتراف 

العثور على أغلبية بني املواطنني السويسريني.
املسيحية  مستوى  نفس  ف��ي  ب��اإلس��الم  االع��ت��راف 
دراسة  وتشير  غد.  ليوم  ليس  سويسرا  في  واليهودية 
"زون��ت��اج  وصحيفة  األح����د"  ي���وم  "ص��ب��اح  م��ن صحيفة 
احلكمة  من  كان  إذا  عما  س��ؤال  على  وردا  تسايتوجن": 
واليهودية  املسيحية  مستوى  نفس  في  اإلس��الم  وضع 
م��ن سويسريني   %62 م��ن  أغ��ل��ب��ي��ة  أن  س��وي��س��را،  ف��ي 
 %38 يعتقدون أن اإلس��الم ليس له مكان في سويسرا. 
ل%80  وبالنسبة  العكس.  يعتقدون  السويسريني  من 
الهوية  من  جزء  هي  املسيحية  القيم  السويسريني،  من 

السويسرية.
قد  ليفرا  كرستيان  االشتراكي  احل��زب  رئيس  وك��ان 
مكانة  حول  موضوعية  ملناقشة  أغسطس  شهر  في  دعا 
اإلسالم في سويسرا. وقد أوضح قائال: "علينا أن نفكر 
فيما إذا كنا نريد أن نعترف باإلسالم كدين رسمي، هذا 
من شأنه اجتناب ترك تدريب ومتويل األئمة إلى دوائر 

أجنبية أو حتى أصولية".
وف���ي امل��ق��اب��ل، ذك���ر رئ��ي��س احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي 
املسيحي جيرهارد فيستر أنه يعارض مثل هذا االعتراف 

في اآلونة األخيرة.

61% من السويسريني 
ضد االعتراف باإلسالم 

كدين رسمي

أوباما يتعهد " بذل كل ما في وسعه "
لـمساعدة ترامب على النجاح

إنه  أوباما  ب��اراك  األميركي  الرئيس  ق��ال 
أجرى "محادثات ممتازة" مع الرئيس املنتخب 
 )2016 نوفمبر   10( اخلميس  ترامب  دونالد 

في البيت األبيض.

ف��ي وسعه"  م��ا  ك��ل  "ب���ذل  أوب��ام��ا  وتعهد 
مل��س��اع��دة ت��رام��ب ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ورد األخ��ي��ر 
قائال إنه يتطلع "بفارغ الصبر" إلى العمل مع 

الرئيس املنتهية واليته.
واس��ت��غ��رق��ت 
احمل������ادث������ات ف��ي 
البيضاوي  املكتب 

90 دقيقة.
وت�����ص�����اف�����ح 
ال�������رج�������الن ب��ع��د 
ح���دي���ث���ه���م���ا إل���ى 
ال����ص����ح����اف����ي����ني، 
لكنهما رفضا الرد 

على األسئلة.

16 صفر 1438ه� - 16 نونبر 2016م
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إلى أن نلتقي

نحن أمة واحدة ألن الذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا.
أول شيء يجمعنا هو الدين الذي ندين به، الذي ختم الله تعالى به الرساالت، 
آدم ومجُده،  ابن  للمتقني؛ فيه كرامُة  للعاملني، وهدًى  النعمة، جاء رحمًة  وأمت به 
ه وسؤدده، فيه طمأنينُته وسكينته، فيه أمُنه وسالمته، فيه كل شيء يريده  فيه ِعزُّ
لدنياه وأخراه: �لََقْد أَنَزلَْنا ِإلَْيُكْم ِكَتابًا ِفيِه ِذْكُركُْم أََفالَ تَْعِقلُوَن� )األنبياء: 10(، 

ٍء� )النحل: 89(. �َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب تِْبَيانًا ِلُكلِّ َشْ
وثاني شيء هو هذه احلضارة العظيمة التي نشأت بسبب هذا الدين، إذ أنه 
الناس  أفواجا، نسي هؤالء  الناس  فيه  انتشر دين اإلسالم في األرض ودخل  ملا 
َثّم  ومن  تاما،  انصهارا  فيه  وانصهروا  والقومية،  والعرقية  القبلية  انتماءاتهم 
كان لسان حال كل مؤمن يقول: "أنا ابن اإلسالم"، وشعاره مع سائر الناس: �يَا 
ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوبًا  َوَجَعلَْناكُْم  َوأُنَثٰى  ذَكٍَر  ن  مِّ َخلَْقَناكُم  َّا  ِإن النَّاُس  َُّها  أَي

ِ أَْتَقاكُْم� )احلجرات: 13(. أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
ومما ينبغي أن يعتز به كل مسلم، بل وكل إنسان أن حضارة اإلسالم ليست 
خاصة بعرق من األعراق أو جنس من األجناس، ولكنها حضارة شعوب متعددة 
اعتنقت اإلسالم وآمنت بهديه، فأسهمت وهي مقتنعة وراغبة في أن تترك أثرها 

في هذه احلضارة حتى ُتَمد في الدنيا وتؤجر في األخرى.
هو  تعالى–  الله  ب��إذن  زال، وسيظل  –وما  هذه احلضارة  لسان  كان  لقد  نعم 
اللسان العربي، ولكن ال يعني ذلك أنها حضارة عرقية أو قومية، بل هي حضارة 
إنسانية عاملية، ال ينعم بها بنو آدم فقط، بل إن فضائلها تعود باخلير والرحمة 

والبركات على كل الكائنات والبيئات.
ومما هو طريف أن يلتفت ابن خلدون رحمه الله تعالى إلى أثر الشعوب غير 
قدميا  املؤلفني  من  العديد  نقله  قوال  فقال  اإلسالمية،  بناء احلضارة  في  العربية 
أن  في  واألربعون  الثالث  "الفصل  بعنوان:  تاريخه  في  فصال  عقد  فقد  وحديثا. 
حملة العلم في اإلسالم أكثرهم العجم" ومما جاء في أوله: "من الغريب الواقع أّن 
حملة العلم في املّلة اإلسالمّية أكثرهم العجم، ال من العلوم الّشرعّية وال من العلوم 

العقلّية، إاّل في القليل الّنادر... مع أّن املّلة عربّية وصاحب شريعتها عربّي". 
العربية،  أو  العرب  قيمة  من  ينتقص  ال  هذا  خلدون  ابن  قول  فإن  وبالتأكيد 
فالعرب هم أحد الشعوب األساسية املكونة لألمة، وأما العربية –وكما سبق الذكر- 
فهي لسان هذه األمة بأسرها، ولسان حضارتها، واللسان املشترك الذي يجب أن 

يكون بني شعوبها، في التواصل والتعليم وسائر العلوم.
قامت عليها احلضارة اإلسالمية وسارت عليها، هي  التي  "التركيبة"  إن هذه 

ُمخَرج القواعد األساسية لإلسالم، ويتضح بعض ذلك من خالل ما يلي:
فيه  اخلطاب  وإمن��ا  خاصة،  للعرب  خطابا  الكرمي  القرآن  في  جند  ال  أننا   <

ملجموعتني كبيرتني:
- مجموعة بني البشر بأسرهم، باعتبار أنهم أبناء آدم، وآدم خلقه الله تعالى 
َُّها  أَي �يَا  ااِلنَساُن�،  َُّها  أَي �يَا  درج��ات:  ثالث  على  خطابهم  جاء  وقد  ت��راب.  من 

النَّاس�، �يَا بَِن آَدَم�. 
َِّذيَن آَمُنوا�،  َُّها ال - وضمن املجموعة البشرية هناك مجموعة الذين آمنوا: �يَا أَي

وهي مجموعة محورية في اخلطاب القرآني ألن عليها مدار األمر. 
وأما ما ورد فيه من خطاب لبني إسرائيل وأهل الكتاب، أو الذين كفروا، فله 
نها املشتغلون بالقرآن الكرمي؛ تفسيرا وتدبرا. وهذا اخلطاب هو  أغراض خاصة بيَّ

من فرع اخلطاب األول املوجه للمجموعة البشرية وتابع له. 
وب��ني ه��ذا وذاك، هناك ن��داء ألول��ي األل��ب��اب وللعباد، وك��ل ه��ذه ال��ن��داءات أو 
العموم؛  آدم على  أنها نداء لبني  العموم وليس اخلصوص، أي  اخلطابات تفيد 
ألن اجلميع عباٌد لله تعالى طوعا أو كرها، وألن اجلميع مأمورون بالتفكر والتدبر 
في الوحي: القرآن املسطور، وفي الكون: القرآن املنظور، ألن التدبر النزيه يهدي 

إلى التأكد من أن هذا الكون وما فيه لم ُيْخَلق عبثا، بل هو من تدبير عليم حكيم.
> لكن في املقابل جند إشادة كبيرة بعربية القرآن وبيانه، مع ربط عربية القرآن 
َعَربِيًّا  ُقْرآنًا  أَنَزلَْناهُ  َّا  �ِإن فيه:  والتفكر  وتدبره  العقل  استعمال  وض��رورة  بالتقوى 
الَْوِعيِد  ِفيِه ِمَن  ْفَنا  ُقْرآنًا َعَربِيًّا َوَصرَّ أَنَْزلَْناهُ  �َوكََذِلَك   ،)2 )يوسف:  تَْعِقلُوَن�  َُّكْم  ََّعل ل
ِدُث لَُهْم ِذْكًرا� )طه: 113(. إلى غير ذلك من اآليات. مما يعني أن  َُّهْم يَتَُّقوَن أَْو ُيْ لََعل
عربية القرآن في عالقتها بعاملية رسالة اإلسالم تتضمن سرا من أسرار اإلعجاز في 
الذكر احلكيم، ومتيزا في ُهوية احلضارة اإلسالمية. وقد جتلى بعض ذلك في ما 
عرفته حضارة اإلسالم من تنوع شعوبها في لغاتهم وأعراقهم وألوانهم وثقافاتهم، 

ومع كل ذلك انصهر اجلميع في ُهوية واحدة، اسمها الهوية اإلسالمية...
ألجل ذلك، وغيره كثير، نحن أمة واحدة.

ملاذا نحن أمة واحدة؟؟
الـخـوف ابـتـالء:

من  فئة  على  وق��ف��ا  رأي��ن��ا،  كما  اخل���وف،  ليس 
الناس دون أخرى، ذلك بأن اخلوف طبيعة بشرية، 
إل��ى حال،  ح��ال  من  تختلف  اخل��وف  طبيعة  أّن  إال 
وم��ن ق��وم إل��ى ق��وم، وم��ن ف��رد إل��ى ف��رد. وق��د يجيء 
اخلوف ابتالء من الله واختبارا لعباده. قال تعالى: 
من  ونقص  واجل���وع  اخل��وف  م��ن  بشيء  �ولنلونكم 
األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين 
راجعون  إليه  وإنا  لل  إنا  قالوا  مصيبة  اصابتهم  إذا 
وأولئك هم  ربهم ورحمة  أولئك عليهم صلوات من 
اقترن اخلوف هنا  فقد   .)155 )البقرة:  المهتدون� 
بصور أخرى من االبتالء، وهي اجلوع ونقص من 
األموال واألنفس والثمرات، ولكن التعقيب املبني من 
قوله تعالى: �وبشر الصابرين� بنّي عاقبة االبتالء 

املقترن باخلوف، وهي البشرى.

الـخـوف عـقـاب:
ي����ج����يء اخل�������وف ف��ي 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي ص��ورة من 
ص�����ور ال���ع���ق���اب اإلل���ه���ي، 
ع��ل��ى م��ا ي��ص��ن��ع اإلن��س��ان 
من  يقترف  وما  املآثم،  من 
امل���ع���اص���ي، وه���ن���ا أي��ض��ا 
ي��ق��ت��رن اخل����وف ب��اجل��وع، 
ك��م��ا اق���ت���رن���ا ف���ي ص���ورة 
االب���ت���الء اإلي���ج���اب���ي. ق��ال 
مثال  الل  �وضرب  تعالى: 
مطمئة  آمنة  كانت  قرية 
ي��ات��ي��ه��ا رزق��ه��ا رغ����دا من 
ك����ل م���ك���ان ف��ك��ف��رت 
الل  ف��أذاق��ه��ا  الل   ب��أن��ع��م 
ل��ب��اس اجل����وع واخل����وف بما 
)النحل:  كانوا يصنعون� 

.)112
ويستوقفنا في هذه اآليات أمور، منها أن اجلوع 
هنا جاء متقدما على اخلوف، خالفا ملا رأيناه في آية 
البقرة. واجلوع نوع من العذاب الشديد، وهو أشد 
من املسغبة، ولذلك اقترن في القرآن الكرمي بالعذاب 
منذ عهد آدم عليه السالم، خالفا للمسغبة. وقد قال 
تعالى مخاطبا آدم في اجلنة: �فقلنا يا آدم إّن هذا 
عدو لك ولزوجك فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى 
إّن لك أال جتوع فيها وال تعرى� )طه: 117 - 118(.

وت��ق��دم اجل���وع ع��ل��ى اخل���وف ق��د ي���دل ع��ل��ى أن 
اجلوع قد يكون هو نفسه من أسباب اخل��وف. أي 

اخلوف إن طال اجلوع أن يؤدي إلى الهالك.
ث��م ج���اء ال��ت��ع��ب��ي��ر اس��ت��ع��اري��ا، ب��ج��ع��ل اجل��وع 
واخلوف لباسا، كناية عن املالزمة واللزوق، وجاءت 
ص����ورة ل��ب��اس اجل����وع واخل����وف م��ق��اب��ل��ة ل��ص��ورة 
فهناك تضاد بني  الرغد.  والرزق  واالطمئنان  األمن 
احلالني، بني هناك تالزم بني اجلوع واخلوف، كما 
كان  ولذلك  واالطمئنان،  األمن  بني  تالزما  هناك  أن 
الله تعالى بها على قريش  من صور املّن التي مّن 
الطعام واألمن. قال تعالى: �فليعبدوا رب هذا البيت 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف� )قريش: 
أّن األمن  4(. ومم��ا يستفاد من ه��ذه اآلي��ة الكرمية 
الغذائي من أهم صور األمن الذي ينبغي أن تعنى 
به األمم والشعوب من أجل تقيق األمن العام. وأن 
الشعوب إذا مست في قوتها ومعاشها فإنها تغضب 
وتثور؛ ألن األمن الغذائي شرط من شروط احلياة. 
وهو مقدم على العبادة نفسها، إذ البطون الطاوية 
فال  وتتضاءل،  أشواقها  وتتقزم  مداركها،  تتعطل 
ماء،  وجرعة  خبر،  كسرة  إل��ى  إال  هممها  تنصرف 

طاقة  وتضعف  اإلب����داع،  ع��وام��ل  عندها  وت��ت��وارى 
األم��ة كثير من اخلير. ولذلك  اإلجن��از، فيفوت على 
وقد  ما  بواجب  الناس  من  فئة  تطالب  أن  يجوز  ال 
اه��ت��ض��م��ت ح��ق��وق��ه��ا. وال��ل��ه ت��ع��ال��ى ط��ال��ب قريشا 
بالعبادة جزاء ما وفر لها من سبل احلياة الكرمية 
املتمثلة في اإلطعام من اجلوع واألمن من اخلوف. 
طعام  على  احل��ض  تعالى  الله  جعل  أيضا  ول��ذل��ك 
إذا  التي  وأركانها  العبادة  صور  أه��مّ  من  املسكني 
تعطلت يوشك معطلها أن ينزلق إلى مهاوي الكفر 
الذي  �أرأي��ت  تعالى:  قال  حيث  بالدين،  والتكذيب 
يض  وال  اليتيم  ي��دع  ال��ذي  فذلك  بالدين  يكذب 
فليس   .)3-1 )امل��اع��ون:  المسكني�  ط��ع��ام  ع��ى 
اإلميان وقفا على ركيعات يختلسها املرء اختالسا، 
وحوله األفواه الفاغرة الفارغة من الطعام، والبطون 
الطاوية اجلائعة. ولذلك دعا األدباء واملصلحون إلى 
ما يصلح أمور الناس، وجعلوا من ذلك توفير الغذاء 

للناس جميعا، ورفعوا شعار: "الطعام لكل فم".
تلك  أن  الكرمية  اآلي��ة  من  أيضا  يستفاد  ومم��ا 
القرية التي ضربها الله لنا مثال إمنا يجب أن ينظر 
إليها ال على أنها حادثة وقعت في التاريخ وطواها 
جت��ددت  كلما  للتجدد  قابلة  حابة  ه��ي  ب��ل  ال��زم��ن، 
العذاب  نزول  أن من أسباب  اآلية  الشروط، وبينت 
الكفر، وفي ذلك تذير من الكفر. وليس الكفر هنا 
اآلخر  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  بالله  الكفر 
فقط، فذلك كله قد ال ميسه اإلنسان، وينطق لسانه 
باإلميان، ومع ذلك يتعرض للعقاب إن وقع في النوع 
اآلخر من الكفر، وهو كفر خفي قد يغفل عنه كثير 
الناس، وهو جحود النعم. يقال: كفر النعمة جحدها. 
وكانت لي عنده يد فكفرها، أي أنكرها. وليس معنى 
الكفر واجلحود واإلنكار أن ينكر النعمة بلسانه، بل 
معناه أن يعطل شكر النعمة. فمن لم يشكر نعم الله 
مجرد  ليس  أيضا  والشكر  لزوالها.  تعرض  تعالى 
كلمات يقولها دون تدبر، أو يرددها من باب العادة، 
وذلك في الناس كثير، ولكن اجلحود هو عدم أداء 
يرضي  فيما  ت��ص��رف  أن  حقها  وم��ن  النعمة،  ح��ق 
الضعفاء  حقوق  من  فيها  ما  ي��ؤدى  وأن   ، الله 
سفهاء،  إل��ى  أصحابها  يتحول  وأال  وامل��س��اك��ني، 
أوتيه عى علم�.  إنما  �قال  ق��ارون:  قولة  ي��رددون 
وكم من سفيه في أمتنا، ينفق ما آتاه الله من مال 
فيما حرم الله، أو مينع حق الله فيه، أو يقول لسان 
حاله: �أنطعم من لو يشاء الل أطعمه، إن أنتم إال 

يف ضالل مبني�.
وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني
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