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هويتها  تكون  التي  واألسس  الثوابت  كل  هي  األمة  مقومات 
وتشكل كيانها وحتقق لها الوجود والتميز اخلاص والعام.

باختالف  إال  يكون  ال  بعض  عن  بعضها  املوجودات  متيز  وإن 
في  تعالى  الله  سنة  أن  كما  األخرى،  عن  منها  واحدة  كل  مقومات 
عالم األحياء هي خلقها متمايزة في أنواعها بسبب اختالف العناصر 

املقومة لكل نوع على حدة.
أفرادا  مختلفني  الناس  تعالى  الله  خلق  البشري  العمران  وفي 
وشعوبا وقبائل وأمما، وال مييز فردا عن آخر أو أمة عن غيرها إال 
متايز املقومات واختالف املكونات واخلصوصيات الدينية والثقافية 

والتاريخية واللغوية واجلغرافية. 
مراحل  عبر  قام  واحلضارات  األمم  بني  احلضاري  التدافع  وإن 
وإقناع  نشرها  وتعميم  الذات  قيم  إبراز  على  اليوم  وإلى  التاريخ 
القهر والسلطان،  إلزامهم بها بقوة  البرهان أو  اآلخرين بها بحجة 
أخرى  أمة  تخترق  حني  إال  بعضها  على  التغلب  األمم  تستطع  وال 
وتأثير في مقوماتها تعديال أو محوا وإزالة، وإن األمم األكثر قابلية 
الكافية  العناية  تعتني  ال  التي  األمم  هي  واحملو  والغزو  لالختراق 
الدعائم  تقيم  الثقافي، وال  بصون مبادئها وحفظ مقومات وجودها 
الالزمة لترسيخ بنائها الفكري والعقدي، وإصالح التصرفات وتقومي 
السلوكات وتهذيب الطبائع لتستقيم على هدى ما أقامته من القوانني 

والشرائع.
إن صون هذه املقومات ليتطلب جهودا متواصلة وأعماال متكاملة، 

ووسائل متجددة، وإمكانات متعددة.
وإن أمتنا اليوم أصبحت مهددة في مقومات وجودها، ومستهدفة 

بتحطيم عناصر قوتها وإضعاف جهاز مناعتها؛ 
فحصن الدين تطاولت عليه ألسنة املغرضني وأساءت فهمه عقول 
عداته،  عرضه  واستباح  حماته  عنه  وأبعد  واجلاهلني،  القاصرين 

وقصر عن الدعوة إليه دعاته. 
وحصن التاريخ والتراث العلمي لألمة أبعد أبناؤنا عنه وحرموا 
االستفادة منه، فخال اجلو للتشكيك فيه بدون منازع وتشويه أمجاد 

اآلباء من غير مدافع.
بيننا  وحيل  وإصالحها،  استعمالها  ُأهمل  التي  اللغة  وحصن 
وبني تعلمها واكتسابها، وكثر الدعاة إلى هجرها، وضعف كثير منا 
عن التعبير بلساننا عن مرادها وفكرها، بله االعتزاز واملفاخرة بها 
على غيرها، فكيف تنهض أمة بغير استعمال لسانها، بل كيف ألمة 
اإلسالم أن تدخل التاريخ وقد نزع منها لسانها ونخر كيانها، كيف 
وهي أمة أقام الله وجودها على فهم دينها مبقتضى لسانها، وأقام 

مخاطبتها للناس جميعا على شروط بيانها؟!.
والداخل  اخلارج  من  املعاول  عليه  فتوالت  الوحدة  حصن  أما 
وأحالته أشباحا بال أرواح، ومتزقت األمة أحزابا وأشتاتا، وتفرقت 
شعوبها وتكدر صفو قلوبها بسبب ما أشعل بينها من حروب وما 

تركته من نوائب وكروب.
إن حتطيم هذه احلصون وتهدمي هذه املكونات بشتى األساليب 
جعل األمة اليوم في حال ال حتسد عليه من الضعف املادي والوهن 
يستلزم  احلضارية،  املناعة  وضعف  احلضاري  واالختراق  النفسي 
العالج العاجل والشامل، وإن كل تأخير في ذلك ال يقود إال إلى مزيد 
من املهالك، وقانا الله من عواقب اخلذالن وأرشدنا ألقوم املسالك في 

حفظ ديننا وأمتنا.

ومثل كلمة خبيثةاحلاجة العاجلة إلى صون مقومات األمة
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في  )األمـــثـــال  إطـــار  فــي  نــواصــل حديثنا 
القرآن( مع مثل آخر هو مثل الكلمة اخلبيثة. 
ــــد ورد غــيــر مــنــفــصــل عـــن مـــثـــِل الــكــلــمــة  وق
اجلريدة  هــذه  في  نشر  أن  سبق  الطيبةالذي 
الــغــراء، بــل ورد فــي مقابله اســتــنــادا إلــى أن 
 : الله  ز بأضدادها، وذلك قول  األشياء تتميَّ
اْجُتثَّْت  َخِبيَثٍة  ��َرٍة  كَ��َ�َ َخِبيَثٍة  كَِلَمٍة  �َوَمَثُل 
 ُ اهللَّ يَُث�بُِّت  َق��َراٍر  ِم��ْن  لََها  َما  اَلْرِض  َف��ْوِق  ِم��ْن 
َوِف  نَْيا  الدُّ َياِة  اْلَ ِف  الثَّابِِت  بِالَْقْوِل  ءَاَمُنوا  َِّذيَن  ال
 ُ ��اِل��ِم��َن َويَ��ْف��َع��ُل اهللَّ ال��ظَّ  ُ اَلِخ����َرِة َويُ��ِض��لُّ اهللَّ
قلناه  فما  ولذلك   .)27  -  26 )إبراهيم:  يََشاءُ�  َما 
األولى  اآليــة  في  التمثيلي  التشبيه  روعــة  عن 
مكوناته  الطيبةوعن  الكلمة  مثل  لـ  املتضمنة 
التعبير  ودقة  فيه،  التصوير  وفنية  وأجزائه، 
وجزالة املعاني؛ يثبت هنا في هذا املثل بإبدال 
ه،  املشبَّ وهما  اخلبيثة  بالكلمة  الطيبة  الكلمة 
وهما  اخلبيثة  بالشجرة  الطيبة  والــشــجــرة 

ه به، فالسياق واحد والنظم متقارب. املشبَّ
وليس املقصود بالكلمة -هنا أو هناك- ما 
الُة على  تعنيه عند النحاة من أنها: اللفظُة الدَّ
بالكلمة  املقصود  ولكن  بالوضع،  مفرد  معًنى 
هنا ما يأتلف كالما -طويال أو قصيرا- يعطي 
على  )وتــقــع  مــنــظــور:  ــن  اب ــال  ق معينا.  معنى 
قال  يقال:  بأسرها.  وخطبة  بكمالها  قصيدة 

الشاعر في كلمته أي في قصيدته()1(.
اهللُ  َ��َذ  اتَّ َقالُوا  َِّذيَن  ال �َويُْنِذَر  تعالى:  قال 
كَُبَرْت  ِلبَاِئِهْم  َوَل  ِعلٍْم  ِمْن  بِِه  لَُهْم  َما  َ��ًدا  َول
���ُرُج ِم��ْن أَْف��َواِه��ِه��ْم ِإْن يَ��ُق��ولُ��وَن ِإلَّ  كَ��ِل��َم��ًة َتْ

كَِذبًا� )الكهف: 5(.
الَْمْوُت  أََح��َدُه��ُم  َج��اءَ  ِإذَا  �َحتَّى  تعالى:  وقال 
ا ِفيَما تََرْكُت  َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّي أَْعَمُل َصاِلً
بَْرَزٌخ  َوَراِئِهْم  َوِمْن  َقاِئلَُها  ُهَو  كَِلَمٌة  ََّها  ِإن كَلَّ 

ِإلَى يَْوِم يُْبَعُثوَن� )املؤمنون: 100(.
واضــح أن املــقــول فــي اآليــتــن ليس كلمة 
واحــدة؛ وإمنا هو كالم مؤلف من كلمات عبر 

عنها بـ )كلمة( على سبيل ما بيناه.
فــارس:  ابــن  ــال  ق الطيبة،  ضــد  واخلبيثة 
ــُدلُّ َعَلى  ــٌل َواِحـــٌد َي ــاُء َأْص ــَبــاُء َوالــثَّ ـــاُء َواْل )اخْلَ

ِب()2(. يِّ ِخاَلِف الطَّ
وقال ابن األعرابي: "أصل اخلبث في كالم 
العرب: املكروه؛ فإن كان من الكالم، فهو الشتم، 
من  كــان  وإن  الكفر،  فهو  ــِل،  ــَل امِل مــن  كــان  وإن 
الطعام فهو احلرام، وإن كان من الشراب فهو 
احلديد  َمْنِفيِّ  من  ُيْرَمى  ملا  قيل  ومنه  الضار، 

وشوائبه غير الصاحلة: اخلَبث")3(.
والكلمة إمنا تكون طيبة إذا طاب معناها 
بَاِقَيًة  كَِلَمًة  �َوَجَعلََها  تعالى:  كقوله  وحسن؛ 
ذهب   .)28 )الزخرف:  يَْرِجُعوَن�  َُّهْم  لََعل َعِقِبِه  ِف 
أكثر املفسرين إلى أنها هي: قوُل اَل ِإله ِإالَّ الله. 
كقوله  معناها؛  خبث  إذا  خبيثة  تكون  وإمنــا 
ِلُفوَن بِاهلِل َما َقالُوا َولََقْد َقالُوا كَِلَمَة  تعالى: �َيْ
لَْم  بَِما  وا  َوَهمُّ ِإْسَلِمِهْم  بَْعَد  َوكََفُروا  الُْكْفِر 

يََنالُوا� )التوبة: 74(.
- من دالالت الكلمة اخلبيثة:

كلمة  تعني  الطيبة"  "الكلمة  كــانــت  وإذا 
معنى  فما  الله(  إال  إله  )ال  قلنا:  كما  التوحيد 

الكلمة اخلبيثة؟ 
- قال أكثر املفسرين: إن "الكلمة اخلبيثة" 
ذلك  يتبع  ومــا  بالله(  والــشــرك  )الكفر  تعني 
البالية  وعــقــائــدهــم  الــشــرك  أهـــل  تعاليم  مــن 
والتمرد على  املوسومة باجلحود والعصيان، 
والتمنع عن  والنكران  تعالىوعلى رسله،  الله 

عبادته واخلضوع له والكفراِن. 
ذلك  نفسه.  الكافر  بها:  املــراد  إن  وقيل   -
بــأن الكافر ال أصــل لــه وال ثــبــات: ال أصــل له 

يعمل عليه، وال اعتقاد لديه يطمئن له ويثبت 
االعتقاد، وشدة  عليه؛ فهو يعيش تخبطًا في 
 : املولى  بذلك  أخبر  كما  الصدر،  في  ضيق 
َضيًِّقا  َص���ْدَرهُ  ��َع��ْل  َيْ َّهُ  يُِضل أَْن  يُ���ِرْد  �َوَم���ْن 
 ،)125 )اأَلنعام:  َماِء�  السَّ ُد ِف  عَّ ََّما يَصَّ َحَرًجا كَأَن
في  وقصرا  التفكير،  في  بلبلة  كذلك  ويعيش 
عن  زيــادة  الــســلــوك...  في  واعوجاجا  النظر، 
الدنيا،  في  ذلــك  على  املترتب  واخلــزي  الضر 
ولــعــذاب اآلخــرة أدهــى وأمــر، كما قــال املولى 
نَْيا َولَُهْم ِف اْلِخَرِة  جل جالله: �لَُهْم ِخْزٌي ِف الدُّ

َعَذاٌب َعِظيٌم� )املائدة: 33(.
- كما ميكن أن تعنَي كل قول أو كالم يتأذى 

والشتيمة،  السباب،  مثل:  الناس  منه 
ــفــحــش والــــبــــذاءة والــغــيــبــة،  وال

والنميمة، والتنابز باأللقاب، 
وكل كالم يقصد به إيغار 

إحـــــداث  أو  ــــصــــدور  ال
بلبلة أو فوضى أو ما 

أشبه.
ـــــــعـــــــد هــــــذا  وب
نــتــســاءل عــن املــراد 
ـــشـــجـــرة الـــتـــي  ـــال ب
الكلمة  بها  شبهت 
ــــة وعـــــن  ــــث ــــي اخلــــب
آثــــار هـــذه األخــيــرة 

وأضرارها على الفرد 
واملجتمع؟.

دالالت  م�������ن   -
وم�����ع�����ان�����ي "ال����ش����ج����رة 

اخلبيثة":
التأويـل  أهل  )اختلف  الطبري:  قال 

ــرهــم: هي  ــث ــقــال أك فـــــيــهــا أّي شــجــرة هـــي؟ ف
مالك  بــنِ  أنــس  عن  ذلــك  ورَوَى  الـحنظل()4(. 

ومـجاهٍد وغيِرهما.
وثــمــرة احلــنــظــل -كــمــا ورد فــي عـــدد من 
املــعــاجــم-: اسمها احُلــــْدج؛ واحــدتــه ُحــدجــة؛ 
مر.  كله  وهــو  حنظلة،  احلنظل  واحـــدة  كما 
)العلقم(، ولكن  له وهو  مــرادف  وله اسم آخر 
عند بعض  الغالب هو احلنظل، وشاع  االسم 
)احلنطل(،  فيسمونه  املهملة؛  بالطاء  العامة 
وقد يطلقونه على كل شيء فيه مرارة شديدة.

الكلمة  ص��ف��ات  م���ن 
اخلبيثة وآثارها:

الــكــلــمــة  كـــانـــت  وإذا 
بة، فإن  بُة كشجرة طيِّ الطيِّ
كشجرة  اخلبيثة  الكلمة 
خــبــيــثــٍة اســتــولــت املــــرارة 
عـــلـــى جــمــيــع أجـــزائـــهـــا، 
وعلى ما تولد ونتج منها: 
فمذاقها مر، وثمرتها مرة، 
وعروقها  مـــرة،  ــا  ــه وأوراق
ــــــرة، وأغـــصـــانـــهـــا مـــرة  م
خبيث...  وريحها  أيــضــًا، 
وأصــلــهــا غــيــر ثــابــت، وال 
قدرة لها على الوقوف في 
وجــه الــريــاح، بــل تتالعب 
ـــهـــا فـــــي كــل  ـــذف ـــق ـــهـــا وت ب
اجتــاه، وقد جتتث أصلها 
يربطها  الــــذي  الــضــعــيــف 
التربة،  في  واملــاء  بالغذاء 
يصلح  شــيء  فيها  وليس 
ــنــار، وبــذلــك  ــل ل إال حــطــبــا 
والـــزوال  للموت  تتعرض 
يسير...  قياسي  زمــن  فــي 
فكذلك الكلمة اخلبيثة هذا 
اعتقادا  كانت  فــإن  شأنها 

قال  كما  أظلم  وال  أفحش  وال  منها  أجــرم  فال 
)لقمان:  َعِظيٌم�  لَُظلٌْم  ْرَك  الشِّ �ِإنَّ  تعالى: 
ـــرٌة على  ـــوال؛ فــهــي كــلــمــٌة م 13(. وإن كــانــت ق
األسماع، جارحٌة للقلوب، ثقيلة على النفوس، 
ضارٌة غير نافعة، تضر قائلها، وتضر سامعها 
حتى  شظاياها  مــن  يسلم  وال  بها،  املقصود 
السامع لها عرضًا مبا تتركه في نفسه من أثر 
عميق واستياء بليغ، إنها كلمة سوء ال حسن 
ُســمٍّ  وكلمة  فيها،  ِبــْشــر  ال  شــؤم  وكلمة  فيها، 

يسري داؤها.
إال أنها -وبالرغم مما ميكن أن حتدثه من 
جعجعة، أو تتركه من آثار سيئة على نفوس 
نفسها  فــإن  وجماعات-  أفــرادا  الناس 
إلى ضعف،  آيلة  قصير، وقوتها 
إذ  زوال؛  إلى  صائر  وأمرها 
الوقوف  لها على  قــدرة  ال 
فــي وجـــه احلـــق؛ ألنها 
أريــد  أو  باطلة  كلمة 
بها باطل، سرعان ما 
باحلجج  تضمحل 
الداحضة، وسرعان 
ما تزهق بالبراهن 
القاطعة؛ �وقل جاء 
الباطل  وزهق  الق 
ك��ان  ال��ب��اط��ل  إن 
ما  وسرعان  زهوقا�، 
الكلمة  عليها  تتغلب 
الطيبة التي أصلها ثابت 
في أعماق النفوس  املؤمنة 
بالله تعالى املطمئنة، منغرس 
مما  للمؤمنن؛  الطيبة  القلوب  في 
بالتغذي  واالســتــمــرار  ــرســوخ  ال لــهــا  يضمن 
الروحي وزادهم اإلمياني ورصيدهم  بغذائهم 
ذلــك،  لها  ليس  اخلبيثة  والكلمة  األخــالقــي، 
فهي مشتتة األواصــر، مقطوعة األوصــال... ال 
تثبت في موقع وال تقر في مكان؛ إال في األفئدة 
الصلدة، والصدورِ املظلمة، والنفوس النحسة 
قال  والباطل،  والفنت  الشر  على  تتغذى  التي 
ِِّه  َرب بِ��ِإْذِن  نََباتُهُ  ��ُرُج  َيْ يُِّب  الطَّ �َوالَْبلَُد  تعالى: 
ُف  نَُصرِّ نَِكًدا كََذِلَك  ُرُج ِإلَّ  َيْ َخُبَث َل  َِّذي  َوال

اْليَاِت ِلَقْوٍم يَْشُكُروَن� )اأَلعراف: 58(.

تعالى  الله  قاله  مــا  إال  مآلها  فما  ولــذلــك 
�اجتثت  بها:  املشبهة  اخلبيثة  الشجرة  فــي 
من فوق األرض� حيث ال يصلح لها إال ذلك 
إراحة للبالد وإهناء للعباد من شرها املستطير 
ودخنها الكثير. قال البقاعي: )وملا كان من أنفع 
األمور إعدامها والراحة من وجودها على أّي 
�اجتثت� أي  حالة كانت، بنى للمفعول قوله: 
استؤصلت بقلع جثتها من أصلها ]...[ ألنه ال 
نفع لها بل وجودها ضار ولو بشغل األرض، 
فكذلك الكلمة اخلبيثة الباطلة ال بقاء لها أصاًل 
وإن علت وقتًا؛ ألن حجتها داحضة فجنودها 

منهزمة()5(.
سلم  تهدد  موقوتٌة  قنابل  اخلبيثة  الكلمة 
وهناءه؛  اإلنــســان  وحياة  وسكونه،  املجتمع 
والشتات،  الشقاق  بــذور  من  تزرعه  وذلــك مبا 
أواصر األخوة األسرية  ومبا تسببه من قطع 
سجاالت  من  وتثيره  تنتجه  ومبا  واإلميانية، 
وردود....؛ فتتحول بسببها احلياة إلى جحيم 
تسعر نارها، ويكتوي الكبير والصغير بلظاها، 
أن  ليوشُك  بها؛ حتى  والبعيد  القريب  ويتأثر 
يعم البغض واحلقد القلوب، ويكتنَف الفساد 
والظالم النفوس، وتنهاَر بذلك أواصر احملبة، 
مات األلفة، ويصبَح السلم واألمن  وتتداعى مقوِّ
االجتماعيان هشيما تذروهما رياح هذه الكلمة 
اخلبيثة ويحرقهما َسُمومها احلارق ويقتلهما 

سمها اخلارق.
وقــوم،  قولنا  وســـدد  وســلــم،  عــاف  فاللهم 
وعــذب  الــنــطــق  طــيــب  عــلــى  ألسنتنا  وروض 
الكلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
 واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.

-------------
1 - لسان العرب ال بن منظور/ كلم

2 - مقاييس اللغة البن فارس/ خبث
3 - لسان العرب ال بن منظور/خبث

4 - جامع البيان للطبري مبناسبة االية.
5 - نظم الدرر في تناسب اآليات والسور 

إلبراهيم برهان الدين البقاعي )ت 885هـ(.

د. خالد العمراني

ومثل كلمة خبيثة

انتقلت إلى دار البقاء، السيدة خدية بردعي والدة أخينا األستاذ إدريس اليويب عن سن 
يناهز 78 سنةوذلك يوم 26 ربيع األول 1438 الموافق ل 26 دجنبر 2016.

وبهذه المناسبة األليمة تتوجه أسرة جريدة احملجة بتعازيها الارة ومواساتها الصادقة 
ألبناء   الفقيدة وأصهارها وسائر أقاربها وحمبيها، راجن من المولى جل جلله ووسعت 
رحمته أن يرحم الفقيدة رحمة واسعة، وأن يسكنها فسحي جناته وأن يفرغ عىل أهلها 

الصبر والسلوان، ول يسعنا إل أن نقول: » هلل ما أعطى وله ما أخذ«.

والدة األستاذ إدريس اليويب
ف ذمة اهلل

لكلمة  ا
كانت  إن  اخلبيثة 

أفحش  وال  منها  أجرم  فال  اعتقادا 
ْرَك  وال أظلم كما قال تعالى: �ِإنَّ الشِّ

وإن   .)13 )لقمان:  َعِظيٌم�  لَُظلٌْم 
جارحٌة  األسماع،  على  مرٌة  كلمٌة  فهي  قوال؛  كانت 

نافعة،  غير  ضارٌة  النفوس،  على  ثقيلة  للقلوب، 
تضر قائلها، وتضر سامعها املقصود بها، وال يسلم 

تتركه  مبا  عرضًا  لها  السامع  حتى  شظاياها  من 
إنها  بليغ،  واستياء  عميق  أثر  من  نفسه  في 

كلمة سوء ال حسن فيها، وكلمة شؤم ال 
يسري  ُسمٍّ  وكلمة  فيها،  ِبْشر 

داؤها.
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 جريدة
 المحجة

 املدير املؤسس
ذ. املفضل فلواتي

 املدير املسؤول
د. عبد العلي حجيج

مسؤول اإلخراج 
رشيد صدقي

 املوقع االكتروني : 
www.almahajjafes.net

 البريد االكتروني : 
almahajjafes@gmail.com

 عنوان املراسلة :
 حي عز الله، زنقة 2 رقم 3 فاس املغرب

 الهاتـــــف : 0535931113
الناسوخ : 0535944454

 اإليداع القانوني : 61-1994
 رقم الصحافة : 91/11

الترقيم الدولي : 1113-3627
 الطـبــــــع : إكوبرانت
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االسم الكامل : ..........................................
العـنوان الكامل :.............................................

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب

3

تقدمي:
متيز  خلق  عــن  يتحدث  الشريف  احلــديــث 
النصرة  هــو  املسلمني،  مــن  األول  الــرعــيــل  بــه 
إلخـــوانـــهـــم أيــــن مـــا كــــانــــوا، ومــــن مــوقــعــني 
متناقضني، ظاملني أو مظلومني، وصيغة الفعل 
الذي ابتدأ به احلديث: صيغة أمر، ومعلوم أن 
األمر في شرع الله  يفيد الوجوب وما ترك 
قوم هذا اخللق إال سلط عليهم احلق سبحانه 
الناس  »إن   :[ قال  والعذاب  العقاب  وتعالى 
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه«. )رواه أبو داود والترمذي 
احلديث  هذا  في  واخلطاب  وقــال حسن صحيح(. 
أن  فأحرى  وكافرهم  مسلمهم  عموما:  للناس 
يــكــون تــاركــوا هــذا اخلــلــق مــن املسلمني، وما 
نسأل  ببعيد عن هذا احلديث،  واقعنا احلالي 
األخذ  األمة سبل  لهذه  ييسر  أن  الله عز وجل 

بنصرة الظالم واملظلوم. 
شرح املفردات:

- انصر: فعل أمر معناه أعن وقو.
- ظاملا: تكررت ماة 'ظلم' في القرآن الكرمي 
287 مـــرة، وظــاملــا اســم فــاعــل، والــظــلــم وضع 
الــشــيء فــي غــيــر مــحــلــه، وظــلــم احلــاكــم: جــار 

واعتدى.
وقع  ــذي  ال وهــو  مفعول،  اســم  مظلوما:   -

عليه الظلم.
- تأخذ فوق بديه: أي تعاقبه، وتقتص منه.

املعنى اإلجمالي:
فقول الرسول ] »انصر أخاك ظاملا«.

والبدء بظلم األخ: تأكيد على خطورة هذا 
الظلم، قال تعالى مهددا الظاملني: �فويل للذين 
تعالى:  وقـــال  أل��ي��م�.  ي��وم  م��ن ع���ذاب  ظلموا 
كبيرا�.  ع��ذاب��ا  ن��ذق��ه  منكم  يظلم  �وم���ن 
�وال حتسنب اهلل غافال عما يعمل   : وقال 

الظالمون�.
إعانته  معناها  ليس  ظــاملــا  األخ  ونــصــرة 
على ظلمه، وإمنا منعه من ذلك، وهو ما تؤكده 
�وإن طائفتان  الكرمية في قوله تعالى:  اآلية 
بغت  بينهما فإن  اقتتلوا فأصحلوا  المومنني  من 
حتى  تبغي  اليت  فقاتلوا  االخ��رى  عىل  إحداهما 
بينهما  ف��اءت فأصحلوا  ف��إن  أم��ر اهلل  إل��ى  تفيء 
المقسطني�  حيب  اهلل  إن  وأقسطوا  بالعدل 

)احلجرات: 9(.
ظلمات  الظلم  فــإن  الظلم  »اتقوا   [ وقــال 

يوم القيامة«.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
] قال: »من ظلم قيد شبر من األرض طوقه الله 

من سبع أرضني«. )متفق عليه(.
وعن أبي موسى � قال: قال رسول الله 
]: »إن الله ميلي الظالم فإذا أخذه لم يفلته، 
ثم قرأ: �وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظ��ال��م��ة إن أخ���ذه أل��ي��م ش��دي��د�« )هــــود: 102( 

)واحلديث متفق عليه(.
والتهديد  الوعيد  هذا  كل  للظالم  كان  فإذا 

املسلمني  على  لزاما  كان 
نــصــر هـــذا الــظــالــم بكفه 
عن ذلك ومنعه وإال كانوا 
الظلم  في  معه  مشتركني 

بسكوتهم عن ذلك.
يحدد  لــم  واحلـــديـــث 
صنف الظالم، وإمنا أتى 
حاكما  يكون  قــد  مطلقا: 
وجبت  وكل  محكوما،  أو 
ظــاملــا  ــــان  ك إن  نــصــرتــه 
حسب  الظلم  مــن  مبنعه 

اإلمكان. 
ولــــلــــظــــلــــم مــــجــــاالت 

متعددة نقتصر على بعضنا:
- ظلم اإلنسان لنفسه:

قال تعالى: �ومن يتعد حدود اهلل فقد ظلم 
أيضا: �وما ظلمونا  وقــال   .)1 )الــطــاق:  نفسه� 

ولكن كانوا أنفسهم يظلمون� )البقرة: 57(.
وظلم العبد لنفسه يكون بتعريضها للعذاب 
تزكيتها  وعـــدم  اجلــنــة،  نعيم  مــن  وحــرمــانــهــا 
للجماعة  مــوكــول  اعــتــداء  فــهــذا  وتــطــهــيــرهــا، 
فتنة،  ودون  ــقــدرة،  ال حسب  تغييره  املسلمة 
وهذا التغيير نصرة للمسلم على نفسه، ويكون 
ومحبة  ونصحه  وإرشــاده  وتوجيهه  بتربيته 
عن  املسلمة  اجلماعة  امتنعت  وإذا  له،  اخلير 
تكون  لنفسه  الظالم  الظلم ونصرة  هذا  تغيير 
عليها    الله  فيسلط  الظلم  هذا  في  مشاركة 
إذا  رب��ك  أخ��ذ  تعالى: �وكذلك  قــال  ــعــذاب،  ال
أليم شديد�  أخذه  إن  القرى وهي ظالمة  أخذ 

)هود:102(.

- ظلم اإلنسان لغيره:
ويكون  النفس،  ســوى  مــا  كــل  هــو  والغير 
أشد  الظلم  وهــذا  حــق،  بغير  عليهم  باالعتداء 
على العبد من األول، قال تعالى: �ومن يظلم 
وقال   .)19 كبيرا� )الفرقان:  عذابا  نذقه  منكم 
يعمل  ع��م��ا  غ��اف��ال  اهلل  حت��س��نب  أيضا: �وال 
]: »من  42(. وقال النبي  )إبراهيم:  الظالمون� 
كــانــت عــنــده مظلمة ألخــيــه مــن عـــرض، أو من 
شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار 
وال درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 

صاحبه فحمل عليه« )رواه البخاري(.
- ظلم العبد لربه:

عبادته  في  بالشرك  ويكون  أخطرها،  وهو 
ــى، قــــال تـــعـــالـــى: �إن ال���ش���رك لظلم  ــعــال ت
عظيم� )لقمان: 13(. وقال أيضا: �والكافرون 

هم الظالمون� )البقرة:254(.
أما قول الرسول ]: »أو مظلوما«؛

فواضح معناه كما أكد على ذلك الصحابة 
رضـــوان عليهم، وهـــو: أخــذ احلــق لــأخ ممن 

اعتدى عليه، أو سلبه ملكا له أو غير ذلك...
اجلبار  الــقــوي  سبحانه،  احلــق  كــان  وإذا 
ــفــســه الــــعــــدل وعــــدم  املـــتـــكـــبـــر، كـــتـــب عـــلـــى ن
الــظــلــم فـــي مـــواضـــع كــثــيــرة مـــن الـــقـــرآن كما 

فـــي قــولــه تـــعـــالـــى: �وال ي��ظ��ل��م رب����ك أح����دا� 
تعالى: �وما اهلل يريد ظلما  )الكهف:49(. وقوله 
للعباد� )غافر:31(. وفي قوله تعالى: �إن اهلل ال 

يظلم مثقال ذرة� )النساء: 40(.
 كما أكدت السنة النبوية الشريفة هذا األمر 
القدسي: »يا  ] في احلديث  في قول الرسول 
نفسي وجعلته  على  الظلم  إني حرمت  عبادي 
بينكم محرما فا تظاملوا...« فكيف بهذا العبد 
فيعيث  الذميم،  اخللق  لهذا  يلجأ  أن  احلقير 
في األرض فسادا بظلمه، فا يقتصر على ظلم 
نفسه بل يتعداه إلى الغير من كائن حي مثله، 
إلى  خلدمته،  املسخرة  املــوجــودات  باقي  إلــى 
العبادة  في  خلقه  معه  بــاإلشــراك  اخلالق  ظلم 

واخلشية؟
بذل  املسلمني  من  الظلم يستوجب  هذا  إن 

الــوســع فــي إيــقــاف هــذا الظالم 
ــه إلــى  ــه، وحتــويــل ـــدا مــن عــمــا ب
أمكن،  إن  بــاالخــتــيــار،  لله  عبد 
باالضطرار، وعلى  كما هو عبد 
رأس هؤالء الظاملني في األرض: 
عليهم  واخلنازير  القردة  حفدة 
ــديــن. وهــذا  ال يــوم  إلــى  اللعنة 
وقتنا  فــي  املطلوب  النصر  هــو 
احلــاضــر. وهــو واجـــب شرعي 
األمـــر-  فــعــل  صيغة  عليه  -دل 
األحـــوال،  مــن  بحال  يسقط  وال 
وإمنا هناك تدرج حسب القدرة 
واالســـتـــطـــاعـــة، انــســجــامــا مع 
احلديث الشريف: »من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع 
فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان«. وال يستثنى من 
غير  املــال  أوتــي  فمن  املنكر مسلم،  هذا  تغيير 
هذا الظلم مباله، ومن أوتي العلم غيره بعلمه، 
لــم يجد  الــقــوة غيره بقوته. ومــن  ومــن أوتــي 

استعان بالدعاء.
مستفادات من احلديث:

الظالم  واملظلوم:  الظالم  نصرة  وجــوب   -
مبنعه من الظلم، واملظلوم باألخذ له بحقه.

- القدرة واالستطاعة شرطا النصرة حتى 
ال يحول الظلم إلى مظالم.

- ترك العدل يجلب الغضب والعقاب اإللهي 
في الدنيا واآلخرة.

ذ. محمد بوزين

نصرة المؤمن ألخيه
عن أنس بن مالك � قال: قال رسول اهلل ]: »انصر أخاك ظالما أو مظلوما«. قالوا: "يا رسول اهلل 

هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟"، قال: »تأخذ فوق يديه«. )أخرجه اخبلاري، باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما(
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مقدمة:
ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ه��ي ق��ص��ة ال��ن��ب��ي محمد 
وحياته  والدت��ه  منذ  اخلاصة  حياته  قصة   :�
العامة منذ بعثته وما تتضمنه من طرق تنزيله 
التاريخية ومن  لتنزالته  تبعا  الوحي  ملقتضيات 
املتنوعة بحسب  الله  أق���دار  م��ع  ص��ور جت��اوب��ه 

تتابعها في الزمان.
امل��راد  امل��ع��ان��ي ه��ي  ب��ه��ذه  النبوية  ال��س��ي��رة 
من  مدونة  فيها..  مدونة جديدة  وإجن��از  بناؤها 
أهم خصائصها -فوق صحة مضمونها- كمالها 
وشمولها، ولكل واحدة من هاتني اخلصيصتني 

مفهومه اخلاص.
 ومتيز املدونة املنشودة بهاتني اخلصيصتني 
ال يعني استقالل كل واحدة منهما عن األخرى بل 
ابتغاء  أن  باعتبار  التالزم  من  نوعا  بينهما  إن 
ك��م��ال ال��س��ي��رة ه��و السبب امل���ؤدي إل��ى حتقيق 
شمولها وأن اإلميان بشمولها هو شرط حتقيق 
ال  ذل��ك  ألج��ل  استكمالها.  إل��ى  وال��داف��ع  كمالها 
ينفك الكالم على مفهوم الكمال عن اإلشارة إلى 
من  الشمول  مفهوم  معاجلة  تخلو  وال  الشمول 

اإلحالة على الكمال.
املبحثني  خ����الل  م���ن  امل��ف��ه��وم��ني  ف��ل��ن��ق��ارب 

اآلتيني. 
كمال  مفهوم  األول:  املبحث 

السيرة
النبوية  السيرة  م��دون��ة  ف��ي  الكمال  طلب 
االستمداد  نقص  مالحظة  على  مبني  املنشودة 
ف��ي م��دون��ات السيرة امل��وج��ودة وذل��ك م��ن حيث 
بعض  م��ن  إال  العلمية  مادتها  تستمد  ل��م  أنها 
ما  ذلك  في  سواء  لالستمداد  الصاحلة  املصادر 
دون من السيرة على يد املتقدمني وما دون على 

يد املتأخرين.
 أم��ا امل��ت��ق��دم��ون ف��إمن��ا ذه��ب��وا فيها مذهب 
تدوين مروياتها املتداولة لدى السلف وترتيبها 
التام  االس��ت��ق��راء  مذهب  يذهبوا  ول��م  تاريخيا، 
مذهب  وال  امل��ص��ادر  سائر  ف��ي  مفرداتها  بتتبع 
استنباط ما يتعلق بها.. يصدق ذلك على الواصل 
إلينا منها وعلى غير الواصل: ويتمثل الواصل 
إلينا فيما كتبه الواقدي وابن هشام، ويتمثل غير 
السهيلي  قال  الذي  الزهري  تأليف  في  الواصل 
عنه إنه "أول سيرة ألفت في اإلسالم" )1( وتأليف 
ابن اسحاق)2( وهو من قال فيه ابن حجر إنه: 

"إمام املغازي".)3(
الناس  سيد  اب��ن  وأب��رزه��م  املتأخرون  وأم��ا 
ت734- ه وابن كثير ت- 774 ه فقد توسعا في 
اسحاق  اب��ن  سيرة  إل��ى  فضما  قليال  االستمداد 
رواي��ات جديدة وأحلقا بها أحاديث أخذاها من 
كتب السنة على سبيل االستحضار ال على سبيل 

االستقراء.
في  األث��ر  عيون  كتابه  في  الناس  فابن سيد 
املغازي والسير اجتهد في جمع ما تفرق  فنون 
مبا  معززة  سبقه  من  عند  السيرة  نصوص  من 
وجده متعلقا بها في السنة قال الدكتور فاروق 
حمادة عن منهجه "كان بحذو حذو ابن إسحاق، 
ويدخل في سياقهما يراه في املوضوع من كتب 

الصحاح أو من غيرها".)4(
قال ابن سيد الناس في التقدمي لكتابه: "فلما 
من  وحديثا،  قدميا  الناس  ما جمعه  على  وقفت 
املجاميع في سير النبي � ومغازيه وأيامه، إلى 
مطيال ممال،  إال  أر  لم  ب��ه،  يتصل  ذل��ك مما  غير 
إما  واملطيل  مخال،  املقاصد  بأكثر  مقصرا  أو 
معنت باألسماء واألنساب واألشعار واآلداب، أو 
آخر يأخذ كل مأخذ في جمع الطرق والروايات، 
وي��ص��رف إل���ى ذل���ك م��ا ت��ص��ل إل��ي��ه ال���ق���درة من 
العنايات، واملقصر ال يعدو املنهج الواحد، ومع 
ذلك فال بد وأن يترك كثيرا مما فيه من الفوائد، 
وإن كانوا رحمهم الله هم القدوة في ذلك، ومما 
جمعوه يستمد من أراد ما هنالك، فليس لي في 
كالمهم،  م��ن  االخ��ت��ي��ار  حسن  إال  املجموع  ه��ذه 
والتبرك بالدخول في نظامهم، غير أن التصنيف 

يكون في عشرة أنواع كما ذكره بعض العلماء، 
فأحدها جمع املتفرقات، وهو ما نحن فيه، فإني 
أرجو أن الناظر في كتابي هذا ال يجد ما ضمنته 
إياه في مكان وال مكانني وال ثالثة وال أكثر من 
وتتعذر  القاصد،  تتعب  كثيرة  ب��زي��ادة  إال  ذل��ك، 
أن  املقاصد، فاقتضى ذلك  الناس  أكثر  بها على 
جمعت هذه األوراق، وضمنتها كثيرا مما انتهى 
اللَِّه  َرُس��وُل  ٌد  ُمَحمَّ َنا  َوَنِبيُّ ُدَنا  َسيِّ نسب  من  إلّي 
في  وإقامته  وفصاله،  ورض��اع��ه،  وم��ول��ده،   ،�
بني سعد، وما عرض له هنالك من شق الصدر 
إياه  جده  املطلب  عبد  وكفالة  ومنشأه،  وغيره، 
إلى أن مات، وانتقاله إلى كفالة عمه أبي طالب 
بعد ذلك، وسفره إلى الشام، ورجوعه منه، وما 
إياه،  الغمامة  إظالل  من  السفر  ذلك  في  له  وقع 
وتزويجه  نبوته،  عن  والرهبان  الكهان  وأخبار 
والنبوة،  البعث  ومبدأ  السالم،  عليها  خديجة 
األولني  السابقني  قوم من  الوحي، وذكر  ون��زول 
في الدخول في اإلس��الم، وما كان من الهجرتني 
القمر، وما عرض  إلى أرض احلبشة، وانشقاق 
الصحيفة،  وأمر  بالشعب،  له مبكة من احلصار 

وخ��روج��ه إل��ى ال��ط��ائ��ف، ورج��وع��ه بعد 
إسالم  وبدء  العقبة،  وذكر  مكة،  إلى  ذلك 
األن��ص��ار، واإلس����راء وامل���ع���راج، وف��رض 
املدينة،  إل��ى  الهجرة  وأخ��ب��ار  ال��ص��الة، 
نزل،  حيث  ونزوله  املدينة   � ودخوله 
وحنني  املنبر،  وات��خ��اذ  املسجد،  وب��ن��اء 
اجلذع، ومغازيه وسيره وبعوثه، وما نزل 
إلى  وكتبه  وعمره،  ذل��ك،  في  الوحي  من 
ال��وداع،  وحجة  الوفود،  وإس��الم  امللوك، 
ذلك  أتبعت  ث��م  ذل��ك،  وغير   ،� ووف��ات��ه 
وأوالده،  وأزواجه  أعمامه وعماته،  بذكر 
وح��ل��ي��ت��ه وش��م��ائ��ل��ه، وع��ب��ي��ده وإم��ائ��ه 
وم��وال��ي��ه، وخيله وس��الح��ه، وم��ا يتصل 

ذلك  ف��ي  العلماء  ذك���ره  ب��ذل��ك مم��ا 
واإلي��ج��از،  االختصار  سبيل  على 
سالكا في ذلك ما اقتضاه التاريخ 
م��ن إي����راد واق��ع��ة ب��ع��د أخ����رى، ال 
م���ا اق���ت���ض���اه ال��ت��رت��ي��ب م���ن ضم 
حاشا  ومثله،  شكله  إل��ى  ال��ش��يء 
فإني   ،� وأوالده  أزواج���ه  ذك��ر 
ل��م أس��ق ذك��ره��م على م��ا اقتضاه 
ال��ت��اري��خ، ب��ل دخ��ل ذل��ك كله فيما 
اتبعت به باب املغازي والسير، من 
باب احللي والشمائل، ولم أستثن 

من ذلك إال ذكر 
عليه  ت��زوي��ج��ه 
السالم خديجة 
السالم  عليها 
مب����ا وق�����ع ف��ي 
أم�������ره�������ا م���ن 
النبوة". أع��الم 

)5(
وق����ري����ب   
من هذا صنيع 
اب�����������ن ك���ث���ي���ر 
ف��إن��ه ك��م��ا ق��ال 
الدكتور فاروق 
"نهج  ح���م���ادة: 
سليما  ن��ه��ج��ا 
بالنسبة  ق��وي��ا 
إذ  ل�����ع�����ص�����ره 
ك��������ان ي���س���وق 

يعتمد  امل��ص��ادر...ون��راه  األح���داث عن عديد من 
في مقدمة مصادره كتب احلديث املشهورة وعلى 
رأسها املسند والكتب الستة وسيرة ابن إسحاق 

والواقدي")6(
إجماال  النبوية  السيرة  كمال  فمعنى  وعليه 
السيرة  لكل نصوص  املستوعبة  مدونتها  كمال 
من تراث األمة بدء بالوحي فما دونه من سائر 

كتب التراث.
 ومعناه تفصيال كما يلي:

معناه أن املدونة املنشودة يجب أن تبنى أوال 
على نصوص القرآن ذات الصلة فإن القرآن كان 
واملبرمج  النبوية  السيرة  لوقائع  املؤسس  هو 
واحمليط  ملسيرته  واملواكب   � الرسول  حلركة 
بحياته لم ينزله الله عليه جملة واحدة بل فرقه 
فكان ينزله عند احلاجة وبقدر احلاجة على مدى 
زمن الوحي كله بحيث كانت اآليات تتنزل عليه 
املناسب  بأوامر فيعمل على إحاللها في محلها 
في  فيجتهد  عليه مبقاصد  تتنزل  أو  من احلياة 
حتصيلها على أحسن ما يكون التحصيل فينشأ 
وردود  أفعال  على  مشتمل  جديد  واق��ع  ذل��ك  من 

أفعال، وسلوكات 
ح��س��ن��ة وأخ����رى 
س��ي��ئ��ة، وأف��ه��ام 
ص������ح������ي������ح������ة 
وأخ����رى ب��اط��ل��ة، 
ث��م ت��ت��ن��زل آي��ات 
أخ�����رى م��ص��دق��ة 
مل��������ا اس�����ت�����ق�����ام 
م���ن ال���ف���ه���وم أو 

األعمال وزكا أو مقومة 
وزاغ،  منها  اخ��ت��ل  مل��ا 
جديد  ألم��ر  منشئة  أو 
وم��ق��ص��د ج��دي��د ف��واق��ع 
جديد... وهكذا دواليك.

قرئ  إذا  ف��ال��ق��رآن   
نزوله  ترتيب  بحسب 
استمدت منه للسيرة مادة غزيرة متعلقة 
ب��ه��ا ص���راح���ة أو إمي�����اء، واس��ت��م��د منه 
تفصيل مراحلها وتعليل أحداثها. ولذلك 
األول  املصدر  اتخاذه  ينبغي  القرآن  فإن 
املرجوة  النبوية  السيرة  منه  تأخذ  الذي 

مادتها األساسية.
املنشودة  امل��دون��ة  أن  أيضا  ومعناه 
يجب استكمال بنائها وإثراؤها بنصوص 
م��دون��ات  ت��رت��ب  ب���أن  الصحيحة  ال��س��ن��ة 
ال��س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة ب��ح��س��ب ت���اري���خ ورود 
وتقريراته  وأق��وال��ه   � ال��رس��ول  أف��ع��ال 
النبوية  للسيرة  الثاني  امل��ص��در  وتتخذ 
والتوضيحات  بالتفاصيل  الذي ميدها  املطلوبة 
لسنة  املنشئ  هو  القرآن  أن  فبما  والتتميمات، 
الرسول � وأن كل سنة من سننه هي التطبيق 
التفصيلي آلياته فإن إعادة تركيب مجموع سننه 
على نحو متسلسل كفيلة بأن تنتج سيرة نبوية 
بينة مفصلة معللة تامة تلك التي سماه الدكتور 

الشاهد البوشيخي "السيرة السنة".)7(
مدونات  النبوية  السنة  مدونات  في  ويدخل 
البخاري ومسلم  رأسها صحيحا  متونها وعلى 

ثم بقية الصحاح، قال الدكتور فاروق حمادة في 
صحيح البخاري هو "أغناها وأضبطها وأوفرها 
على هذه املادة. وإن أحاديث البخاري لو ضمت 
بعضها إلى بعض خلرجت منها السيرة النبوية 
ومعها املجتمع اإلسالمي في الصدر األول ماثلة 

أمام القارئ".)8(
أس��ب��اب ورود  م��دون��ات  أيضا  فيها  وي��دخ��ل 
فهي  ومنسوخها  ناسخها  ومدونات  األحاديث 

كلها مظنة ألحداث السيرة.
السنة  ش��روح  م��دون��ات  أيضا  فيها  ويدخل 
النبوية فهي حافلة مبا يبني مناطاتها وأسباب 
مقاصدها  ع��ن  ويكشف  متونها  ورود 
وفوائدها والعالقة الداللية التي بينها، 
املختلفة  األحاديث  بني  باجلمع  وحافلة 
باعتبار أحوالها املختلفة وببيان النسخ 
وال���ت���درج وك���ل ذل���ك ه��و للسيرة م��ورد 
مادة غنية وجديدة هي عبارة عن سنن 
في  منها  واح���دة  ك��ل  م��وض��وع��ة  نبوية 
وأمكنتها  الرسالة  مراحل  من  موضعها 

وأشخاصها وأحوالها املتعاقبة.
 ويدخل فيها أيضا كتب الشمائل ألن 
ما صح من شمائل الرسول � سيمثل 
إذا  الشخصية  سيرته  م��ن  كبيرا  ج��زء 
وألن  وروده  ترتيب  وفق  تصنيفه  أعيد 
املجتمع  ف��ي  سيرته  وق��ائ��ع  م��ن  بعضا 
أخالقه وشريف  يؤخذ من تصفح كرمي 
طباعه � إذ كان بشمائله يعالج أحوال 
قدوة  كونه  موقع  من  البشرية  النفوس 

ملن أراد أن يتزكى.
 ومعناه أيضا أن املدونة املنشودة 
ال��ط��اب��ع  ذات  ال��ك��ت��ب  ت��ت��خ��ذ  أن  ي��ج��ب 
التاريخي مصدرا ثالثا لها وهي أنواع:

املشتهرة  السيرة  النوع األول: كتب 
مبا فيها تلك املخصصة ملغازي الرسول 

.�
وال����ن����وع ال���ث���ان���ي: ك��ت��ب ال���رج���ال ال 
الصحابة  ت��راج��م  م��ن  فيها  م��ا  سيما 
حمادة  ف��اروق  الدكتور  ق��ال  والتابعني 
من  األول����ى  ال��ط��ب��ق��ة  ه���ذه  تتبعنا  "إذا 
التاريخ حول الصحابة والتابعني  كتب 
ورواة األحاديث فسنجد فيها كثيرا من 
وسنضعها  بالسيرة  املتعلقة  األحاديث 
ليعطينا  والتعديل  اجل���رح  م��ي��زان  ف��ي 
الروايات  وبضم  وخبر،  وقصة  رواي��ة  كل  قيمة 

إلى بعضها تتكامل وتتضح األحداث".)9(
وال���ن���وع ال���ث���ال���ث: م��ا ك��ت��ب ع��ن ت��اري��خ مكة 
وامل��دي��ن��ة ف���إن ف��ي��ه ط��ائ��ف��ة م��ن أح����داث السيرة 

املتعلقة بالدعوة في مكة وبالدولة في املدينة.
العام  التاريخ  ع��ن  كتب  م��ا  ال��راب��ع:  وال��ن��وع 
املسندة  الروايات  تعتمد  التي  املؤلفات  السيما 
فإنها تعرج على السيرة وتشتمل على معلومات 
متعلقة بها ال توجد في املصادر األخرى. وورود 
األسانيد بها ميكن من تقومي الروايات واعتماد 

ما تفردت به من صحيح األخبار.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 - ال��روض األن��ف في ش��رح السيرة النبوية البن 
هشام: 155-2

2 - بعضه وصل وبعضه لم يصل بعد ولعله يجمع 
فهو مضمن  كل حال  وعلى  التاريخية  الكتب  بطون  من 
في سيرة ابن هشام مهذبا منقحا، انظر مصادر السيرة 

النبوية وتقوميها للدكتور فاروق حمادة: 73
3 - تقريب التهذيب: 467-1

4 - مصادرالسيرة النبوية وتقوميها: 140
5 - عيون األثر: 10-1

6 - مصادرالسيرة النبوية وتقوميها: 141
7 - انظر ما كتبه فيها في مجلة حراء عدد45 –نونبر 

دجنبر 2014
8 - مصادرالسيرة النبوية وتقوميها: 50-49

9 - مصادرالسيرة النبوية وتقوميها: 53
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كتابه  محكم  في  وتعالى  سبحانه  الله  يقول 
العزيز:

َوالَْمْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاْلِ ِّ��َك  َرب َسِبيِل  َ��ى  ِإل ﴿�اْدُع 
َّ��َك ُهَو  َّ��ِ� ِه��َي أَْح��َس��ُن ِإنَّ َرب ��َس��َن��ِة َوَج��اِدلْ��ُه��م بِ��ال اْلَ
أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهتَِدين� 

)النحل: 125(.
ن��ق��ف ف��ي ه���ذه اآلي����ة ع��ل��ى ث��اث��ة أص����ول في 

الدعوة:
 العنصر األول: احلكمة:

قال تعالى: �أدع إلى سبيل ربك بالكمة�
احلكمة كما عرفها األستاذ الطاهر بن عاشور 
في التحرير والتنوير هي: "تصرف على مقتضى 
احلال". فاحلكمة ليست قالبا جاهزا وإمنا ينبغي 
ما  على  الناس  يخاطب  حاذقا،  يكون  أن  للداعية 
فهمه.  ع��ن  ي��ع��ج��زون  مب��ا  ال  عقولهم  تستسيغه 
الناس مبا يعرفون  �: "حدثوا  قال اإلمام علي 
ودعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله". 
وليس من احلكمة أن تكلم الناس في الفرعيات وال 

اجلزئيات وهم يخالفون األصول.
ومثال تأصيل احلكمة في التعامل مع الناس 
مسألة التداين، ففي القرآن فإن األصل في التداين 
في  احلكمة  ب��اب  من  ميكن  أن��ه  غير  الكتابة،  هو 
مقبوضة لضمان  ره��ان  يكون  أن  احل��االت  بعض 
أمن جانب  إذا  الكتابة  إلى  احل��ق، وقد ال يحتاج 

املدين لقوله تعالى: �إن أمن بعضكم بعضا�.
وليس من احلكمة التنازل إلى درجة السخرية 
الفلسطيني  العراقي  الشاعر  ق��ال  واالس��ت��ه��زاء، 

أحمد مطر:  
اأاأقول للكلب العقور تاأدبا

دغدغ بنابك يا اأخي اأ�شالئي

 العنصر الثاني: املوعظة احلسنة
  قال تعالى: � ... والموعظة السنة..�.

العقول  تخاطب  باحلكمة  الدعوة  كانت  إذا    
القلوب  تخاطب  احلسنة  املوعظة  ف��ان  فتقنعها، 

والعواطف فتأثر فيها وحتركها.
إال  يستجيبون  ال  ال��ن��اس  م��ن  صنف  فهناك 

يتشربون  فهم  وال��رق��ائ��ق  والترهيب  بالترغيب 
الذي  الشخص  كقصة  بها.  ويتأثرون  القصص 
الله  ذك��ر  التسبيح واإلك��ث��ار من  ع��ود نفسه حمل 
ذلك  أحمد مع اخلباز،  اإلمام  تأثره بقصة  نتيجة 
أن اخلباز كان كثير الذكر فسأله اإلمام أحمد قائا: 
"إن العبد إذا أكثر الذكر استجاب الله له، فما هي 
الدعوة التي لم يستجب لك الله بعد". فرد اخلباز: 
"دعوت الله أن أرى اإلمام أحمد". فقال اإلمام أحمد: 

"أنا هو، وقد جرني الله إليك جرا".
العنصر الثالث: اجلدل احلسن

قال تعالى: �... وجادلهم بال� أحسن...�
قسم فخر الدين الرازي الناس إلى قسمني:

1 - قسم هم أناس بلغوا درجة من العلم ولهم 
احلجج  استيعاب  م��ن  م��ا متكنهم  امل��ؤه��ات  م��ن 

اليقينية، فهم نفوس زكية ذكية.
األول  القسم  أن��اس عقاء دون  ه��م  - قسم   2
احلجج  استيعاب  يستطيعون  فا  املؤهات،  في 
ي��ط��رب��ون  ع��ق��ول��ه��م،  ب��ح��س��ب  نخاطبهم  العقلية 

باملواعظ، هم نفوس زكية ولكن اقل ذكاء.
أناس  ثالث هم  الغزالي قسم  وأض��اف محمد 
بأنه:  الكفر  معرفا  الكفار،  الدعوة، وهم  يرفضون 
واحتقار  واالستكبار  والعناد  الغباء  من  "مريج 
اآلخر وحب الدنيا..." هذا النوع يتم التعامل معه 
حججهم  إلسقاط  املسلمة  القواعد  من  باالنطاق 

باجلدل وإفحامهم.
أَْهَل  اِدلُوا  ُتَ وتعالى:﴿�َوال  الله سبحانه  قال 
َظلَُموا  َِّذيَن  ال ِإالَّ  أَْحَسُن  ِهَي   �َِّ بِال ِإالَّ  الِْكَتاِب 
ِإلَْيُكْم  َوأُنْ��ِزَل  ِإلَْيَنا  أُنْ��ِزَل  َِّذي  بِال آَمنَّا  َوُقولُوا  ِمْنُهْم 
ُن لَهُ ُمْسِلُمون�﴿)العنكبوت:  َوِإلَُهَنا َوِإلَُهُكْم َواِحٌد َوَنْ

.)46
كتابه  الله سبحانه وتعالى في محكم  ويقول 
 ِ اللَّ َ��ى  ِإل َدَع��ا  ن  مَّ مِّ َق��ْواًل  أَْحَسُن  ﴿�َوَم��ْن  العزيز: 
َِّن ِمَن الُْمْسِلِمنَي َوال تَْسَتِوي  ا َوَقاَل ِإن َوَعِمَل َصاِلً
َِّذي  َِّ� ِهَي أَْحَسُن َفِإذَا ال يَِّئُة اْدَفْع بِال اْلََسَنُة وال السَّ
-33 )فصلت:  َحِميٌم�﴿  َوِليٌّ  َّهُ  َعَداَوٌة كَأَن َوبَْيَنهُ  بَْيَنَك 

.)34
في  عناصر  ث��اث��ة  على  اآلي���ة  ه��ذه  ف��ي  نقف 

الدعوة:
العنصر األول: القول احلسن

ن َدَعا ِإلَى  مَّ قال تعالى: �َوَمْن أَْحَسُن َقْواًل مِّ
.� ِ اللَّ

وأخ��ف  ال��ع��ب��ارات  أرق  اختيار  الداعية  على 
األساليب ليؤنس املدعوين ويقربهم منه بأسلوب 

رفيق رقيق.
العنصر الثاني: العمل الصالح

قال تعالى: � ... وعمل صالا ...�.
أي  باملقال،  ال��دع��وة  تؤيد  باحلال  دع��وة  هي 
القدوة  فيتمثل  فعله،  مع  الداعية  ق��ول  انسجام 
في نفسه، وليعلم أن خطأه أعظم من خطأ غيره. 
لقومه:  شعيب  ق��ول  الكرمي  ال��ق��رآن  في  والشاهد 
ن رَّبِّ  مِّ بَيَِّنٍة  َع��َ�َ  ِإن كُنُت  أََرأَْي��ُت��ْم  َق��ْوِم  يَا  �َقاَل 
أَُخاِلَفُكْم  أَْن  أُِري��ُد  َوَم��ا  َحَسًنا  ِرْزًق��ا  ِمْنهُ  َوَرَزَق���ِن 
َما  اإلِْص��اَح  ِإالَّ  أُِري��ُد  ِإْن  َعْنهُ  أَنَْهاكُْم  َما  َ��ى  ِإل
ِ َعلَْيِه تََوكَّلُْت َوِإلَْيِه  اْسَتَطْعُت َوَما تَْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَّ

أُنِيُب� )هود: 88(. 
فا  ال��ص��دق،  يتمثل  أن  ال��داع��ي��ة  على  ك��ذال��ك 

يخالف ظاهره باطنه.
ن  قال الله سبحانه وتعالى: �َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ْدِق ِإْذ َجاءَهُ أَلَْيَس ِف  َب بِالصِّ ِ َوكَذَّ كََذَب َعَ� اللَّ
َق  ْدِق َوَصدَّ َِّذي َجاءَ بِالصِّ َْكاِفِريَن َوال َجَهنََّم َمْثًوى لِّ

بِِه أُْولَِئَك ُهُم الُْمتَُّقوَن� )الزمر: 33-32(.
العنصر الثالث: االعتزاز باإلسالم

َِّن ِمَن الُْمْسِلِمنَي� قال تعالى: �.. وَ َقاَل ِإن
أي االعتزاز واالفتخار باالنتماء إلى اإلسام، 

وأنه داعية ومسلم قال الشاعر: 
اأبي االإ�شالم ال اأب يل �شواه

ن����ظ����م����ت امل����ج����ال����س 
ال��ع��ل��م��ي��ة احمل��ل��ي��ة: ف���اس، 
م�����والي ي���ع���ق���وب، ص��ف��رو 
ب���ومل���ان، ت����اون����ات، ت����ازة، 
الرابعة  اجلهوية  ال��ن��دوة 
ل����ف����ائ����دة ال������وع������اظ ف��ي 
البيئة  "قضايا  م��وض��وع: 
وال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة في 
اإلسام" وذلك يوم اإلثنني 
ه�   1438 األول  رب��ي��ع   19
املوافق 19 دجنبر 2016م، 
مبقر املجلس احمللي ملدينة 

فاس.
واشتملت الندوة على ثاث جلسات:

بينات  بآيات  رصعت  االفتتاحية:  اجللسة 
املنسق  السيد  كلمة  تلتها  ثم  احلكيم،  الذكر  من 
العامة  لفاس  احمللي  املجلس  رئيس  اجل��ه��وي، 
إلى  األم��ة  فيها حلاجة  تطرق  ع��م��ور،  احل��ي  عبد 
الغربية  واحل��ض��ارات  الثقافات  بني  ح��وار  إقامة 
البيئة  ال��س��م��اوي��ة ح���ول  ال���رس���االت  وأص���ح���اب 
املناخية، وخلق وعي مشترك وميثاق  والتغيرات 
حول  البشري  السلوك  مراجعة  أجل  من  أخاقي 
البيئة، وذلك باستحضار املنظور السماوي والفكر 
الديني حول البيئة وخلقها وتسخيرها لإلنسان..

الدكتور  ترأسها  األول���ى:  العلمية  اجللسة 

ح��س��ن ع����زوزي رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��ع��ل��م��ي احمللي 
امل��داخ��ات  م��ن  ع��ددا  يعقوب حيث ضمت  مل��والي 
ال��ث��ق��اف��ة اإلس��ام��ي��ة،  ف��ي  البيئية  امل��س��أل��ة  م��ن��ه��ا: 
ألقاها الدكتور عبد الناصر السباعي ]كلية اآلداب 
اخلطاب  في  البيئية  التربية  وموقع  احملمدية[، 
اإلسامي، الدكتور حسن الطاهري ]عضو املجلس 
العلمي احمللي صفرو[، ثم اعتماد العناصر البيئية 
الدكتور  بها  حاضر  التراثية،  امل��دن  تخطيط  في 

محمد البوشيخي ]الكلية املتعددة بتازة[.
الدكتور  برئاسة  الثانية:  العلمية  اجللسة 
أح��م��د ال��وراي��ن��ي رئ��ي��س امل��ج��ل��س احمل��ل��ي ل��ت��ازة، 
ومتحورت مواضيعها حول: حفظ املقاصد البيئية 
في فقه العمران املالكي، قدمها الدكتور عبد الرزاق 
املهراز فاس[، ومظاهر  اآلداب ظهر  ]كلية  وورقية 

ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة م��ن خ��ال 
ن�������وازل م��ال��ك��ي��ة ال���غ���رب 
اإلس��ام��ي: امل���اء وال��ه��واء 
الدكتور  ألقاها  من��وذج��ا، 
مصطفى البعزاوي ]باحث 
ف���ي ق��ض��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة[، ثم 
أث��ر  خ��ت��م��ت اجل��ل��س��ة ب: 
ال��ت��ح��والت امل��ن��اخ��ي��ة على 
الساحلية  املناطق  بيئات 
باملغرب، تكفل بها الدكتور 
ع��ب��د اإلل���ه م��ص��ب��اح ]كلية 

العلوم القنيطرة[.
البيئية  املشكات  بخصوص  الندوة  وأث��ارت 
جديد  من  عندها  الوقوف  تتطلب  قضية  من  أكثر 
البيئي  ال��وع��ي  ببناء  تتعلق  التي  تلك  والسيما 
في  ويأتي  للبيئة،  األصدقاء  من  املزيد  واكتساب 
هذا السياق سؤال كبير حول دور املسلم في حماية 
البيئة وهو: كيف ميكن تأسيس عاقة متينة بني 
وهل  ال��وع��ي،  قاعدة  على  تستند  والبيئة  املسلم 

ميكن أن يتم ذلك من طرف واحد؟ 
وختمت الندوة بحفل غذاء ثم الدعاء الصالح 

للسدة العالية بالله وسائر األمة اإلسامية. 

وقفات  مع آيات في  أصول الدعوة وصفات الداعية 3/2

قضايا البيئة والتغيرات املناخية في اإلسالم، موضوع ندوة جهوية لفائدة الوعاظ

علي رابحي

متابعة وإعداد:
نورالدين باخلير

ذ. عبد الحميد   
صدوق

االنسان:  قول  كراهة 
اللهم اغفر لي إن شئت 

بل يجزم الطلب
ع���ن أب����ي ه���ري���رة � أن 
رس��ول الله � ق��ال: »ال يقولن 
أح���دك���م ال��ل��ه��م اغ���ف���ر ل���ي إن 
شئت، اللهم ارحمني إن شئت، 
وليعزم املسألة فإنه ال ُمكِرَه له« 

متفق عليه.
»ولكن،  ملسلم:  رواي��ة  وف��ي 
ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله 
تعالى اليتعاظمه شيء أعطاه«.
قال سفيان بن عيينة رحمه 
من  أحد  ال مينعن  تعالى:  الله 
فإن  يعلم من نفسه،  ما  الدعاء 
دعاء شر  أجاب  قد  تعالى  الله 
أنظرني  �ق��ال  إبليس:  اخللق 
إل��ى ي��وم يبعثون ق��ال إن��ك من 

املنظرين�.
ق����ول����ه: »ل���ي���ع���زم ول��ي��ع��ظ��م 
الرغبة...« قيل: معنى العزم أن 
يحسن الظن بالله في اإلجابة. 
ومعنى قوله ليعظم الرغبة أي 
ال��دع��اء  بتكرار  ذل��ك  ف��ي  يبالغ 
واإلحل�����اح ف��ي��ه، وي��ح��ت��م��ل أن 
ال��ش��يء  ب��ه األم���ر بطلب  ي���راد 
الكثير، ويؤيده ما في آخر هذه 
يتعاظمه  ال  الله  »فإن  الرواية: 

شيء« أفاده بن حجر.
وع���ن أن���س � ق���ال: ق��ال 
رسول الله �: »إذا دعا أحدكم 
يقولن:  وال  امل��س��أل��ة،  فليعزم 
اللهم إن شئت فأعطني، فإنه ال 

مستكره له« متفق عليه.
ق���ال ال��ق��رط��ب��ي رح��م��ه الله 
الله  رس��ول  نهى  إمن��ا  تعالى: 
� ع��ن ه��ذا ال��ق��ول، ألن��ه يدل 
التهمم  وقلة  الرغبة  فتور  على 
باملطلوب، وكأن هذا القول كان 
حالة  م��ن  يحقق  ل��م  حاله  ه��ذا 
ال��ذي هو  االفتقار واالض��ط��رار 
ال��دع��اء، وك��ان ذلك  روح عبادة 
دليا على قلة اكتراثه بذنوبه، 
ف��إن��ه ال  وبرحمة رب���ه، وأي��ض��ا 
يكون موقنا باإلجابة، وقد قال 
�: »ادعوا الله وأنتم موقنون 

باألجابة...«.
ف��ي��ه  أن  امل���ع���ن���ى  وق����ي����ل: 
صورة االستغناء عن املطلوب، 

واملطلوب منه.
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لم يكن علم أصول الفقه منذ نشأته األولى هكذا عند األصوليني 
مرسال عن أهدافه العلمية، بل البد أنهم سعوا في تسطيره بالكيفية 
األه��داف  من  مجموعة  إلى حتقيق  اليوم  كتبهم  في  عليها  هو  التي 
العلمية التي حتقق مبتغاه وتسطر مرجتاه في رؤية واضحة، سطرها 
السلف وسار عليها اخللف مضيفني ومحررين ومنقحني، فنبدأ أوال 
من معنى األه��داف، ثم نعرج على ذكر بعض األه��داف العلمية لهذا 

الفن.
أوال: معنى األهداف   

»تغيير متوقع  بها:  وي��راد  التدريسي  املجال  األه��داف في  تطلق 
يحصل في شخصية املتعلم، أو هي ما يراد حصوله من منو وتغيير 

في مقومات شخصية املتعلم«)1(.
فأهم ما ترمي إليه هذه األهداف هو أن يحدث تغيير، لكن ليس 
كل تغيير، بل املقصود التغيير مبعنى التطور، من اجليد إلى األجود، 

ومن احلسن إلى األحسن... وهكذا.
التعلمي،  لكن ما نقصده هنا ليست هي األه��داف في مستواها 
واألول��ى  بالتأليف،  األخ��ي��رة  الرت��ب��اط  العلمي،  مستواها  في  وإمن��ا 

بالتنزيل.
هي  فنقول:  نعرفها  أن  ميكننا  العلمي  مستواها  في  فاألهداف 
عند  التفكيري  املنهج  لبناء  البعيد  األم��د  ذات  ال��رؤى  من  مجموعة 
تنقيحا  الفن، ووضع أسسه، ومبادئه، ومقاصده، ومآالته،  أهل هذا 
وحتقيقا وتخريجا، من أجل النظر في النص الشرعي وفهمه وتنزيله.
لذا سنسوق فيما يلي أهم األهداف التي سعى األصوليون إلى 

حتقيقها في بناء الفن ووظائفه.
أوال: حتصيل ملكة االستنباط

أول هدف يستفاد من هذا الفن هو حتصيل امللكة االستنباطية 
عند الطالب، وعندما نقول »امللكة االستنباطية« فإننا نقصد بذلك مدى 
الدليل وتوظيفه في مختلف القضايا  التعامل مع  قدرة الطالب على 
التي تواجهه فهما وتنزيال وعمال، فإن هو أحسن إتقانها يكون حينها 
استعمال  على  قدرته  مدى  تعني  والتي  »للملكة احلجاجية«  محسنا 
الدليل واستحضاره واالستدالل به على القضايا املختلفة. ومن متكن 
من  عظيما  هدفا  حقق  قد  حينها  يكون  امللكتني  هاتني  حتصيل  من 
أهداف هذا الفن الشرعي، ويكون حينها أصوليا وحق له أن يجتهد.

جاء في كشف الظنون أن: »الغرض منه- أي من علم أصول الفقه 
- حتصيل ملكة استنباط األحكام الشرعية الفرعية، من أدلتها األربعة، 
أرقى غاية  والقياس...«)2(، وهي  الكتاب، والسنة، واإلجماع،  أعني: 
ميكن أن يصل إليها املجتهد والتي يسعى أصول الفقه إلى حتقيقها.
ويقول الغزالي: »إذا فهمت أن نظر األصولي في وجوه داللة األدلة 
معرفة  املقصود  أن  عليك  يخف  لم  الشرعية  األحكام  على  السمعية 

كيفية اقتباس األحكام من األدلة«)3(.
ويقول ابن خلدون في ثمرة هذا العلم: »اعلم أن أصول الفقه من 
في  النظر  وهو  فائدة  وأكثرها  ق��درا  وأجلها  الشرعية  العلوم  أعظم 

األدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها األحكام والتكاليف«)4(.
ونيل  األح��ك��ام،  م��ن  والظني  القطعي  ب��ن  التمييز  ثانيا: 

الفوز بسعادة الدارين
فالقطعي »ما دل على احلكم من غير احتمال ضده«)5(  أو هو ما 

دل على معنى ال يحتمل غيره. 
والظني »ما دل على معني ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا 

املعنى ويراد منه معني غيره«)6(.
وأقصد بخاصية القطعية والظنية هنا عموما: مدى إفادة األدلة 
مستوى  على  أو  ال���ورود  مستوى  على  س��واء  حلجيتها  األصولية 

الداللة، فكلتاهما تشمله القطعية والظنية.
وال��دالل��ة،  الثبوت  جانبني:  ف��ي  وال��ظ��ن  القطع  جانب  »يلمح  إذ 
وإدراك هذا التمايز مهم جدا في متييز رتبة احلكم املقرر، وكذا في 
الترجيح بني األدلة املتعارضة، وكل جنس من أجناس األدلة فيه ما 

هو قطعي وظني«)7(.
جانب  األول:  األم��ر  اث��ن��ني:  بأمرين  يتعلقان  والظني  فالقطعي 
الثبوت؛ مبعنى من حيث ورود األدلة إلينا ومعرفة حجيتها ومرتبتها، 
وهنا يكون احلديث عن الرواة واملروي أو املنقول، والقرآن من هذه 
الناحية قطعي الثبوت ال ظنية فيه، وكذلك بعض من السنة في جانبها 

التواتري. 
على  األلفاظ  داللة  من حيث  وذلك  الداللة؛  الثاني: جانب  واألم��ر 
النصوص نفسها،  لكن هذا يكون داخل  املعاني في حجيتها أيضا، 
أي في مضامينها، وهنا يكون احلديث عن األلفاظ واملعاني؛ مبعنى 

احلديث عن استنباط احلكم الشرعي من النص.
فالدليل القطعي يقدم على الدليل الظني دائما في عملية الترجيح 

إن حتقق ذلك.
فالنص القرآني قطعي من حيث املصدرية والثبوت وال��ورود...، 

أما من حيث داللته على األحكام ففيه قطعي الداللة وفيه ظنيها.
ودليل السنة من حيث حجيته أيضا فيه القطعي، وهذا الصنف 
ميثله املتواتر منها، وإلى جانبه املشهور عن الصحابة ال عن الرسول 

�، وإال هو ظني، واآلحاد كذلك ظني الداللة. هذا من حيث الثبوت.
أما من حيث الداللة فكل هذه األنواع الثالثة قد جتد فيها ما هو 

قطعي، وما هو ظني.
امل��ص��دري��ن؛ ألنهما أصال  ه��ذي��ن  ع��ن  ون��ح��ن خصصنا احل��دي��ث 
في  والظن  القطع  في  عليهما  فما يجري  املصادر،  األصول ومصدرا 
إثبات األحكام، قد يجري على بعض من األدلة املتفق عليها الباقية، 
كاإلجماع، أما املختلف فيها فتعتبر حجة عند من يقولون بحجيتها.

يقول الشوكاني: »وأما فائدة هذا العلم: فهي العلم بأحكام الله 
سبحانه أو الظن بها. وملا كانت هذه الغاية بهذه املنزلة من الشرف، 
وتوفر  به،  عنايته  ملزيد  مقتضيا  عليها  ووقوفه  بها  طالبه  علم  كان 

رغبته فيه؛ ألنها سبب الفوز بسعادة الدارين«)8(.
يبني الشوكاني أن التمييز بني القطعي والظني من األحكام هدف 
يسعى الدليل األصولي إلى حتقيقه، حتى يكون املجتهد على دراية 
العمل وفق ذلك  الشرعية؛ ألن  النصوص  التأمل في  بهذا األمر حني 

سبب الفوز بسعادة املرء دينا ودنيا.
ال��ن��ص��وص  ف��ي  ال��ص��ح��ي��ح  للتفكير  ق��واع��د  ث��ال��ث��ا: ض��ب��ط 

الشرعية فهما وتنزيال:
العلم  لهذا  التأسيس  في  الباركة  الطيبة  له سمعته  الهدف  هذا 
النظر األصولي في بناء املنهج  املبارك، وهو املعبر بحق عن زاوية 
األصول  علم  من  »يقصد  عاشور:  ابن  يقول  القدر؛  الرفيع  التفكيري 
ضبط القواعد التي يستطيع العالم بها فهم أدلة الشريعة؛ ليأخذ منها 
األحكام التفريعية«)9(. ذلك أن ضبط القواعد من أجل فهم العلم، هو 

هدف يحقق مسعى املجتهد بصفة عامة.
رابعا: فقه مراد الله تعالى من وحيه.

هذا  من  األعظم  املرجتى  وهو  بامتياز  تطبيقيا  الهدف  هذا  يعد 
الفن حتقيقه، ألنه يعمل بذلك على إصابة البؤرة احلقيقة لالشتغال 
العلم، وهو مبثابة هدف ونتيجة ملا قد يتمخض عن  الفني في هذا 

التصورات األولية والسابقة ملقتضيات الفن كله، 
الله  مراد  يفقه  أن  الفقه:  أصول  من  »املقصود  تيمية:  ابن  يقول 

ورسوله بالكتاب والسنة«)10(. 
حيث الكتاب والسنة هما املصدران األوالن اللذان وجب فقههما؛ 
من  يقصد  مقصد  أهم  وه��ذا  النجاة،  وسبيال  احلياة  منهجا  ألنهما 

األصول؛ ألن فقه مراد الله تعالى يوجب العمل به.
العقل  قبيل:  م��ن  ثنائيات  ب��ن  ال��ع��الق��ات  ضبط  خامسا: 

والنقل، والرأي والشرع واللفظ واملعنى...؛
الفن إلى املزاوجة بني ما هو شرعي وما هو عقلي،  يهدف هذا 
حيث يستخدم الثاني في فهم األول، واألول لتصويب الثاني، وبهذا 
اجلمع يكون هذا العلم قد نحى منحى تدقيقيا بامتياز وله في ذلك 

كلمته، 
والسمع  العقل  فيه  ازدوج  ما  العلوم  »وأش��رف  الغزالي:  يقول 
القبيل  هذا  من  الفقه وأصوله  وعلم  والشرع،  ال��رأي  فيه  واصطحب 
تصرف  هو  فال  السبيل،  س��واء  والعقل  الشرع  من صفو  يأخذ  فإنه 
على  مبني  هو  وال  بالقبول  الشرع  يتلقاه  ال  بحيث  العقول  مبحض 

محض التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد«)11(.
فاألدلة حتتاج إلى عقل في االستنباط منها كما أن العقل ال يسمو 

ويستقيم حاله إال بتوجيهاتها.
ومثل هذا الصنيع في اجلمع بني هذين الثنائيني يفعل في باقيها، 

كربط العالقة بني اللفظ واملعنى عن طريق الكلي واجلزئي،
---------------------------
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امل�شطفى خر�شي�ش

من األهداف العلمية لعلم أصول الفقه

عبرة

ذ. منير مغراوي

المؤمن المخلص
املخلص  "املؤمن  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال 
ب��اال،  وأنعمهم  عيشا،  ال��ن��اس  أط��ي��ب  م��ن  لله 
وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة 

قبل اجلنة اآلجلة" )الوبل الصيب من الكلم الطيب(.
لله  باإلخالص  املقرون  اإلمي��ان  إن  والله،  إي 
وراح��ة  ونعيمه،  العبد  لسعادة  مصدر  وع��ال  جل 
العبد  إذ  له،  عني  وق��رة  لقلبه  وطمأنينة  لنفسه 
الدنيا  جنة  هو  إذ  اإلميان  بغير  عينه  تقر  ال  الصادق 
التي يبحث عنها كل الناس، بيد أن أغلبهم تنكبوا 
أنها  طائفة  فظنت  سبيلها،  وأخطئوا  صراطها 
في  أنها  طائفة  وظنت  واألرص��دة،  األم��وال  في 
املناصب والكراسي، وحسبتها أخرى في الشهوات 
احملرمة واملتع الرخيصة، وطائفة رابعة رأت أنها 
لهم  كان  فلما  واألضواء،  والنجومية  الشهرة  في 
السعادة  عن  يكونوا  ما  أبعد  أنهم  حتققوا  أرادوا 
والطمأنينة وراحة البال، فأصبحوا كباغ املاء يتبع 
حولك  وانظر  املقال  من  أصدق  واحل��ال  السراب، 
وتسمع  وبؤسهم،  تعاستهم  ترى  املبارك  أيها 
حقيقة  اليقني  علم  فتعلم  وحسراتهم  تأوهاتهم 
حالهم، فلم يبق لك آنذاك إال اإلميان فهو اجلالب 
أنواع  لكل  والدافع  واملسرات  النعيم  أنواع  لكل 
عمل  �م��ن  سبحانه:  ق��ال  وامل��ض��رات،  الشقاء 
فلحنيينه  مومن  وهو  أنثى  أو  ذكر  من  صاحلا 
"فهذا  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال  طيبة�.  حياة 
خبُر أْصَدق الصادقني -جلَّ وعال- ومخبره عنَد أهله 
َمن  لكلِّ  بدَّ  وال  اليقني،  حقُّ  هو  بل  اليقني؛  عني 
َعِمَل صاحًلا أن يحيَيه الله حياًة طيِّبة بحسب إميانه 

وعمله" )مفتاح دار السعادة (.
وق���ال -رح��م��ه ال��ل��ه- ف��ي وص���ِف ح���ال شيخ 
عيًشا  أطيَب  أح��ًدا  رأي��ُت  ما  اللُه  "وعِلم  اإلس��الم: 
منه قطُّ مع ما كان فيه ِمن ضيق العيش وِخالف 
فيه  كان  ما  ومع  ضدها،  بل  والنعيم،  الرفاهية 
ِمن احَلْبس والتهديد واإلرهاق، وهو مع ذلك ِمن 
وأقواهم  ص��دًرا،  وأشَرحهم  عيًشا،  الناس  أطيِب 
النعيم،  ن��ض��رُة  ت��ل��وح  ن��ف��ًس��ا،  وأس��رِّه��م  ق��ل��ًب��ا، 
وفَتح  لقائه،  قبل  َجنََّته  عباَده  أْشَهد  َمن  فُسبحان 
روحها  ِمن  فأتاهم  العمل،  داِر  في  أبوابها  لهم 
لطلبها  ق��واه��م  استفرغ  م��ا  وِطيبها  وَنسيمها 
ب من الكلم  واملسابقة إليها!"؛ على وجهه: )الوابل الصيِّ

ب(. الطيِّ

فاللهم ارزقنا إميانا صادقا وعمال صاحلا وحياة 
طيبة. آمني.
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في ظل واقع األمة الصعب تأتي جملة من 
احُتلَّت  أم��ة  في  أم��ل  من  هل  ه��ي:  التساؤالت 
ع���دوه���ا، هل  عليها  وظ��ه��ر  ب��ل��دان��ه��ا،  ب��ع��ض 
والفقر  اجلهل  فيها  انتشر  ألم��ة  مستقبل  من 
وامل���رض واالس��ت��ب��داد؟ ث��م أليس احل��دي��ث عن 
يكون  أن  يعدو  الظروف ال  تلك  األم��ل في مثل 
نوعا من الهروب والتخدير واإللهاء؟ تساؤالت 
تِرد على اخلواطر، وحتل في األذهان وتستقر 
ف��ي ال��ن��ف��وس، واجل�����واب ع��ن��ه��ا م��ه��م ألهمية 

املوضوع وخطورة النتيجة.

مقدمة الزمة:
من احلق والواقع أن نقول: لو كانت أمتنا 
أمة ميتة ال حراك فيها ملا استهدفها أعداؤها 
إال  باحلجر  ُيقصد  ال  إذ  عليها،  تكالبوا  ومل��ا 
امل��ث��م��ر م��ن ال��ش��ج��ر، وأم��ت��ن��ا أم���ة ح��ي��ة قابلة 
للنهوض من كبوتها، ومؤهلة ألن تكون األمة 
الرائدة؛ ألنها حتمل في ذاتها ركائز نهضتها، 
وعوامل قوتها، وأسباب عودتها، فهي مترض 
وال متوت، وتغفو وال تنام، ومن قال هلك الناس 
فهو أهلُكهم أو أهلَكهم. فأزمات األمة املتعاقبة 
ال تعني موتها وال فناءها وال ضياع األمل في 
مستقبلها، وأعداؤنا يدركون ذلك ويحسبون له 
اليأس  إلينا روح  رون  ألف حساب، ولذا يصدِّ
واإلحباط لنفقد كل أمل في نهضة أو عدوة أو 

ريادة.

التبشير والتفاؤل واجب وقت الشدائد:
بتأمل وتفهم للسياقات القرآنية نلحظ أن 
اليأس  ومحاربة  واألم��ل  الصبر  عن  احلديث 
الشدائد  يأتي في حلظات  دائما  والقنوط كان 
"إنَّ  أب��و حيان في تفسيره:  ق��ال  واحمل��ن، وق��د 
والكافر  الشدائد  في  تعالى  الله  يرجو  املؤمن 
ليس كذلك"، وهذا صحيح إذ ال أولوية وال كبير 
والصبر  واألم���ل  التفاؤل  ع��ن  للحديث  حاجة 
اآليات  من  ذلك  وتأكيد  والنعمة،  الرخاء  وقت 

القرآنية و األحاديث النبوية كما يلي:
ذلك  يظهر  احمل��ن��ة:  ط��ال��ت  وإن  ي��أس  ال   -
�يا   :� يعقوب  لسان  على  تعالى  قوله  في 
ي��وس��ف وأخ��ي��ه وال  ب��ي اذه��ب��وا فحتسسوا م��ن 
اهلل  روح  من  ييأس  إن��ه ال  اهلل  روح  من  تيأسوا 
فبعد   .)87 )ي��وس��ف:  الكافرون�  ال��ق��وم  إال 
طول غياب ودوام حزن أفضى إلى أن ابيضت 
بنيه  يعقوب  ي��دع��و  ه��ذا  وم��ع  ي��ع��ق��وب،  عينا 
أن ي��ب��ذل��وا اجل��ه��د دون ي��أس م��ن رح��م��ة الله 
من  يقنط  "ال  الطبري:  يقول  وفرجه،  وتنفيسه 
القوم  )إال  منه  رج��اءه  ويقطع  ورحمته  فرجه 
الكافرون(، يعني: القوم الذين يجحدون ُقدرته 
التبشير والدعوة  على ما شاَء تكوينه". فجاء 

إلى الرجاء واألمل وسط الشدة.
- وع��ل��ى ل��س��ان إب��راه��ي��م � ي��أت��ي قوله 
تعالى: �ومن يقنط من رحمة ربه إال الضالون� 
بأمر  التبشير  بعد  ه��ذا  وج��اء   ،)56 )احل��ج��ر: 
طول  بعد  بالولد  املالئكة  بشرته  حيث  عجيب 
انتظار وفقدان أمل بسبب الكبر. ويالحظ في 
اآلي��ت��ن أن ال��ق��رآن رب��ط ال��ي��أس وال��ق��ن��وط من 
رحمة الله وفرجه بأمرين خطيرين هما: الكفر 
كما في اآلية األولى والضالل كما في الثانية، 
وال أدل على حرمة اليأس والقنوط من هاتن 

اآليتن.
- وف���ي ح��ال��ة اإلس����راف ع��ل��ى ال��ن��ف��س في 
ال��ذن��وب، وال��غ��رق ف��ي جل��ج امل��ع��اص��ي ينادي 
الله عباده في هذه احملنة النفسية بأمل كبير 
ي��ا عبادي  �ق��ل  ت��ع��ال��ى:  ق��ال  ب��ه  يستبشرون 
من  تقنطوا  ال  أنفسهم  ع��ى  أس��رف��وا  ال��ذي��ن 

هو  إنه  جميعا  الذنوب  يغفر  اهلل  إن  اهلل  رحمة 
الغفور الرحيم� )الزمر: 53(.

- وف���ي ال��س��ن��ة ال��ش��ري��ف��ة جن���د ال��ب��ش��رى 
النبوية حاضرة وسط الشدائد، تبشيرا باألمل 
الكبير في نصر الله، وإظهار دينه في األرض 
مكي  أح��ده��ا  مثالن:  ل��ذل��ك  ون��ض��رب  جميعا، 

واآلخر مدني.
أما املكي: فيرويه لنا خباب بن األرت رضي 
الله  رس��ول  إل��ى  يقول: شكونا  عنه حيث  الله 
� وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: 
كان  قد  »فقال  لنا؟  تدعو  أال  لنا  تستنصر  أال 
األرض  في  له  فيحفر  الرجل  يؤخذ  قبلكم  من 
على  فيوضع  باملنشار  يؤتى  ثم  فيها،  فيجعل 
رأسه فيجعل نصفن وميشط بأمشاط احلديد 
ما دون حلمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه 
والله ليتمن الله هذا األمر حتى يسير الراكب 
الله  إال  يخاف  ال  حضرموت  إل��ى  صنعاء  من 
والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون« )رواه 
أحاطت  التي  الشدة  حال  ومعلوم  البخاري(. 

بالفئة املسلمة في العهد املكي.
وأما املدني: ففي غزوة اخلندق التي صور 
قوله  في  املؤمنن وشدتهم  فيها محنة  القرآن 
تعالى: �إذ جاؤوكم  من فوقكم ومن أسفل 
القلوب  وبلغت  األب��ص��ار  زاغ��ت  وإذا  منكم 
ابتلي  هناك  الظنونا  باهلل  وتظنون  احلناجر 
المؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا� )األحزاب: 10-
11(. في هذا الوقت العصيب يبشر الرسول � 
بفتوحات عجيبة، ففي حديث البراء بن عازب 
ق��ال: ملا ك��ان حن أمرنا رس��ول الله � بحفر 
اخلندق عرضت لنا في بعض اخلندق صخرة 
ال تأخذ فيها املعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي 
�، فجاء فأخذ املعول فقال بسم الله فضرب 
أعطيت  أكبر  »الله  وق��ال:  ثلثها،  فكسر  ضربة 
مفاتيح الشام والله إني ألبصر قصورها احلمر 
اآلخر،  الثلث  فقطع  الثانية  ثم ضرب  الساعة، 
فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني 
ألبصر قصر املدائن األبيض، ثم ضرب الثالثة 
وقال: بسم الله فقطع بقية احلجر، فقال: الله 
ألبصر  إني  والله  اليمن  مفاتيح  أعطيت  أكبر 
الساعة«)رواه  ه��ذا  مكاني  من  صنعاء  أب��واب 

أحمد والنسائي(.
ول��ي��س ذل���ك غ��ري��ب��ا ع��ل��ى رس���ول ال��ل��ه � 
ألن��ه بعث مبشرا، وك��ان إذا أرس��ل أح��د رسله 
ينفر،  وال  يبشر  أن  عليه  مؤكدا  يوصيه  ك��ان 
من  واألم��ل  والتفاؤل  التبشير  أن  بذلك  فبان 
الضرورات النفسية واإلميانية لألمة في أوقات 
القوة  بتلك  ليستعان  خاصة،  ومحنها  شدتها 
النفسية على جتاوز األزمة واستكمال الطريق.
ال��روح  بتلك  يتحركوا  أن  املسلمن  فعلى 
مكامن  ع��ن  يبحثوا  وأن  ال��وث��اب��ة،  اإلمي��ان��ي��ة 
قوتهم، وعوامل صحتهم، وليعلموا أن القوي 
ال  الضعيف  وأن  ح��ي��ات��ه  ط���ول  ق��وي��ا  ي��ظ��ل  ال 

يستمر ضعيفا أبد الدهر.

خلق اإلنسان مزودا بقابلية للعلم والتعلم 
واكتساب املعارف: �الرحمن علم القرآن خلق 
ولم   ،)4-1 )الرحمن:  البيان�  علمة  االنسان 
أق��وى من حاجته  لشيء  يكن ملجتمع حاجة 
لم  والتعليم، وإن احلضارات  والتعلم  للعلم 
أصبح  ي��وم  إال  البشري  التاريخ  ف��ي  تظهر 
اإلنسان قادرا على اكتساب العلوم واملعارف 
واالستفادة منها في نفع نفسه وغيره. ولم 
تتطور إال بتطور العلوم، ولم تتدهور أيضا 
على  متوقفة  فاحلضارة  العلوم.  بتوقف  إال 

العلم وجودا أو عدما.
غير أن كثيرا من الناس انحرفوا عن فهم 
العلوم التي تقوم عليها احتياجات اإلنسان، 
والتي تقيم أود العمران. فقصروا ذلك على 
الطبيعة والكونية وحدها. متناسن  العلوم 
إذا  إال  العميم  النفع  العلوم ال تنفع  أن هذه 

استرشدت بهدايات الوحي الصحيح.
وال��ع��ل��م ال����ذي ي��ب��ن��ي احل���ض���ارة ويقيم 
العمارة أنواع ثالثة: علم بالله تعالى، وعلم 

باإلنسان، وعلم باألكوان.
أنزل  الذي  وبدينه  تعالى  بالله  العلم 

وشرائعه التي شرع:
بالله  اإلن��س��ان  يعرف  أن  شأنه  من  علٌم 
والعلم  وأف��ع��ال��ه،  وصفاته  ذات��ه  ف��ي  تعالى 
بالله ليس له من سبيل إال الوحي الذي هو 
باملعارف  اإلنسان  يزود  الذي  الدليل  مبثابة 
ال��رازق  الله تعالى اخل��ال��ق  ال��ض��روري��ة ع��ن 
وعن املخلوقات وكيفية التعامل مع كل واحد 

منهما مبا يليق.
علم يورث اخلشية من الله تعالى: �إنما 
)فاطر:28(  العلماء�  ع��ب��اده  م��ن  اهلل  خيشى 
وح��س��ن ط��اع��ت��ه وات��ب��اع ش��رع��ه ف��ي ع��م��ارة 
األرض ومعاملة اخللق مبا شرع من مكارم 
لكل  وال��داف��ع��ة  النعم  لكل  اجلالبة  األخ���الق 

النقم.
وهنا نقف أمام قواعد كلية ضابطة:

ال��ع��ل��م ب��ال��ل��ه ه���و م���ا ي����ورث اخل��ش��ي��ة، 
واخلشية ما يظهر أثرها في صالح اإلنسان 
التفكير والتعبير  حاال ومقاال، وصالحه في 

والتدبير.
من  ل��ه  ليس  ب��ه  والعلم  بالله  واإلمي���ان 
قصد إال إصالح عالقة اإلنسان بربه وطاعته 
مبا شرع، وإصالح عالقة اإلنسان مبخلوقاته 
األولى فاألولى، وكل تصور صدر وهو قادح 
املخلوقات  وح��ق��وق  تعالى  الله  حقوق  ف��ي 
التصرفات  ألن  التصور،  في  قدح  على  فيدل 
أثر وانعكاس للتصورات، و ال تكون إال على 

وزانها.
العمل  يتبعه  ال  ال��ذي  لإلميان  قيمة  وال 
الصالح، وال عبرة بعمل صالح ال يصدر من 

اإلميان بالله وشرعه.
 والعلم باإلنسان:

علم يشمل العلم بقوانن الفعل اإلنساني 
الفردي واالجتماعي، والعلم بأسباب ودوافع 
دفع  م��ن  وم��ا يستلزمه  اإلن��س��ان��ي  ال��س��ل��وك 
ليكشف  وعلما ميتد  املنافع،  وجلب  املفاسد 
وطبيعته  اإلن��س��ان  ج��وان��ب  خصائص  ع��ن 
حركة  في  املتحكمة  السنن  ويجلي  املتفردة 
املجتمع، وتفاعل مكوناته وقطاعاته، ويبن 
عن النواميس املتحكمة فيها  نشأة ومنوا، 
، بقاء وف��ن��اء، صالحا  اس��ت��م��رارا وان��دث��ارا 
وف���س���ادا، ت��ط��ورا وت���ده���ورا، ق���وة وضعفا، 
يصح  ال  العلم  ه��ذا  وبغير  وعمرانا،  خرابا 
علم باإلنسان وال يصلح له عمل. وال يستقيم 

تدبير شؤونه وال إصالح أحواله كما أن هذا 
العلم ال يصلح متام الصالح وال ينفع النفع 
الراشد ما لم  يهتد مبا ورد في الوحي من 
حقائق من لدن الله تعالى رب اخلالئق �أال 
)امللك:  اخلبير�  اللطيف  وه��و  خلق  من  يعلم 
وخصائصهما  ومجتمعه  اإلن��س��ان  عن   )14
ووظائفهما، وسننهما وعالقاتهما بغيره من 

اخلالئق.
والعلم باألكوان:

وقوانينها؛  الطبيعة  بأسرار  العلم  هو 
سبل  ل��إلن��س��ان  تتيسر  العلم  ه��ذا  ب��ق��در  إذ 
وغير  امل��ادي��ة  الكون  خيرات  من  االستفادة 
املرئية. وقيام اإلنسان  املرئية وغير  املادية، 
مع  وجد  عمل  الطبيعة  في  العلمي  بالبحث 
اإلنسان منذ أول وجود له في األرض، وتطور 
مع التاريخ وتراُكم اخلبرات وتناُقِل املعارف 
حيازة  وبقدر  والقنوات.  األوعية  مبختلف 
تخصص  أي  في  الطبيعة  لقوانن  اإلنسان 
على  والقدرة  املادية  القوة  يكتسب  ما  بقدر 
حفظ ذاته والسيطرة على اآلخرين، والتحكم 

في املجتمعات كذلك.
ولذلك أدركت األمم منذ زمن قيمة املعارف 
والعلوم في حفظ الوجود اإلنساني وحتسن 

معاشه وإكسابه أسباب التفوق والرفاهية.
ق���واع���د م��وج��ه��ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي في 

الكونيات:
غير أن اإلنسان في تاريخه قد ضل عن 
حقيقة أساسية وهي أن البحث في الكونيات 
أغ��راض  على  فيه  يقتصر  ال  والطبيعيات 
مادية محضة وإمنا تقترن به مقاصد أخرى 

على رأسها ما يلي
- أن البحث في الطبيعة فيه أيضا قصد 
الله وإدراك عظمته وإجالله وطاعته  معرفة 
آي��ة ودليل على  مبا ش��رع، فالكون إمن��ا هو 
وجود الله وصفاته. ومن هنا جاء التوجيه 
وآفاقه،  الكون  في  بالنظر  لإلنسان  الرباني 
الطبيعي  العلم  ي��ك��ون  أن  ل��زم  أي��ض��ا  وه��ن��ا 

موجها بالوحي ضرورة.
- أن البحث في الكونيات إمنا هو بقصد 
عادال  نافعا  تسخيرا  الكون  م��وارد  تسخير 
وفق مقتضيات التوجيه اإللهي إلقامة عمران 

إنساني صالح مصلح.
ويترتب عن هذا قواعد هي ميزان لتقومي 

صالح العلوم وفسادها:
األول��ى: كل علم كوني خرج به أهُله من 
واجلحود  الكفران  إلى  تعالى  بالله  اإلمي��ان 
كان علما فاسدا مفسدا وجالبا للضرر مهما 
بدا نفعه؛ ألن الله تعالى خلق الكون ليكون 
إمنا  فيه  م��ا  وك��ل  تعالى،  وج���وده  على  داال 
خالقهم  ملعرفة  اخللق  يهدي  ودليل  آية  هو 
وتقوية  وجماله  وج��الل��ه  كماله  صفات  ف��ي 

إميانهم به.
الثانية: كل علم قصر أهله تسخيَره  في 
ما هو مادي ودنيوي دخله فساد بقدر عدم 
االسترشاد بالوحي وبقدر عدم امتداد نفعه 

إلى اآلخرة.
لذلك فمن فقه سنن احلضارات فقه العلوم 
عالقات  وغ��اي��ات،  وسائل  ووظ��ائ��ف،  مبادئ 
ألن  وام��ت��دادات؛  اس��ت��م��دادات  واحتياجات، 
احلضارات إمنا هي علوم، والعلوم ال تنفع 
بالوحي،  موجهة  ظلت  إذا  إال  ال��ت��ام  النفع 
وخادمة ملقاصد خلق اإلنسان وتيسير سبل 

االستخالف احلق.

العلم ودوره في بناء الحضارةأمتنا ناهضة رغم اجلراح )3/1( 

الطيب بن املختار الوزانيد. أحمد زايد

العدد 470 03 ربيع الثاني 1438ه� - 02 يناير 2017م



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 8 متابعات

مــفــكــرون ودعــاة رحــلــوا عــام   2016

1930م   / 1349هـ   ( الصقلي:  حماد  بن  محمد  العالمة 
- 27 ذي القعدة 1437هـ / 08/31/ 2016م(. من 
العقلية  والعلوم  املالكي  الفقه  في  املبرزين  القرويني  علماء 

والنقلية واللغوية.

يوليو  -1938  غلوش: )5  مصطفى  راغب  القارئ الشيخ 
سيدي  الكرمي في مسجد  قارئ للقرآن  4 فبراير  2016( 

إبراهيم الدسوقي مبدينة دسوق في مصر

 - عامر: )1927/05/3  ــد  ــم ــح م ـــد  ـــم أح الـــشـــيـــخ 
والتليفزيون  قارئ القرآن باإلذاعة   )2016/02/20

املصري.

 – 1932 /02/1( الــــتــــرابــــي:   الــــلــــه  ـــد  عـــب حـــســـن 
03/5/ 2016( مفكر وزعيم سياسي وديني سوداني ورائد 

مدرسة التجديد في الفكر والعمل السياسي اإلسالمي.

 )2016 /12/ الـــــــــزواري:  )1967 - 15  مــحــمــد 
الدين  عــز  الشهيد  إطارات كتائب  وأحـــد  مهندس تونسي، 

القسام، اغتاله جهاز املوساد .

 -  1944( ـــي:  ـــجـــكـــان ـــت ال ـــب  ـــي احلـــب مـــحـــمـــد  ــــدكــــتــــور  ال
بتطوان،  الدين  أصول  بكلية  أستاذ   ،)2016/08/21
بالفكر  العلمية  النهضة  بنوا  الذين  الــرواد  جيل  أملع  من  يعتبر 
والعلم والقلم وبقدرته على مسايرة الركب احلضاري والثقافي.

 )2016/10/  11 )1945م-  بخات:  اإلدريسي  محمد 
داعية ومن مؤسسي جمعية الدراسات اإلسالمية باملغرب.

 15-1932( ــن:  زوي عمر  بن  احلميد  عبد  العالمة  الشيخ 
علماء  من  2016م(    /11/ لـ15  املوافق  1438هـ  صفر 
القراءات  وعلم  والتفسير  األنساب  علم  في  ومبرز  القرويني 

وأستاذ جامعي بكلية الشريعة.

محرم   26 1928م/   - )1346هـ  األرنــــــؤوط:  شعيب 
1438هـ- 27 أكتوبر  2016م(  سوري من علماء احلديث، 

ومحقق  املخطوطات اإلسالمية.

 -  1938( الـــعـــابـــديـــن:  ــــن  زي نـــايـــف  ـــن  ب ســـــرور  مــحــمــد 
املسلمني  اإلخوان  حركة  رموز  كبار  من   )2016/11/11
بريطانيا  بــني  متنقال  عــاش   1960 نكبة  بعد  ســوريــا.  فــي 

والكويت واململكة العربية السعودية واألردن

األولــى  جــمــادى   32  -  1937( الــعــبــادي:  احلسن  الدكتور 
/2016/03م(  03 1437هـ/ 

من جهابذة فقه النوازل باملغرب.

طه جابر العلواني: )1935 - 4 مارس 2016(، مفكر وفقيه 
ورئيس  بأمريكا،  الفقهي  املجلس  رئيس  كان  عراقي.  إسالمي 
بهرندن،   )SISS( واالجتماعية  اإلسالمية  العلوم  جامعة 
في  اإلسالمي  للفكر  العاملي  للمعهد  مؤسس  وعضو  فيرجينيا، 

الواليات املتحدة،

 )2016 02 غشت   - 1946 أحمد زويل: )26 فبراير 
عالم الكيمياء املصري احلائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

 ،)2016/09/26 – الشريف: )1925  رشاد  محمد 
ــــــد مـــشـــاهـــيـــر قــــــراء الــــــقــــــرآن الـــكـــرمي فـــي الـــعـــالـــم  أح
ــد  ــج ــس ــارك وامل ــب ــى امل ــص اإلســـالمـــي، ومــقــرئ املــســجــد األق

اإلبراهيمي في اخلليل.

ــد مــلــحــس: شــيــخ قــراء فــلــســطــني وعـــالـــم  ــي ــع ــد س ــم ــح م
 )2016/08/26  -  1923( مــن نــابــلــس.  ـــن  دي
ـــلـــس فــي  ـــاب ـــــقـــــران الــــكــــرمي فــــي ن مـــــؤســـــس إذاعـــــة ال

عام1998م.

نــوفــمــبــر  1934- البنا: )22  حــســن  اإلســـــالم  ســيــف  أحــمــد 
احملامني  السابق لنقابة  الــعــام  األمـــني  5 فبراير  2016(، 
ــات املـــصـــريـــة، وعـــضـــو مــجــلــس شـــورى  ــاب ــق ــن ــرى ال ــب ــة ك ــري ــص امل
جماعة اإلخوان املسلمني مبصر وجنل مؤسسها الراحل حسن البنا. 

 29  - )1352هـ/1933م  ــغــزال:  ال العربي  الشيخ 
شعبان 1437 هـ / 5 /06/ 2016(. خطيب وداعية 

شهير بفاس لعقود طويلة.

 )2016 فبراير   10 الزمزمي: )-1943  الباري  عبد 
مؤسس  عضو  شهير،  نــوازلــي  وفقيه  املــغــرب  علماء  مــن 

في االحتاد العاملي لعلماء املسلمني.

اليمن  علماء  كبار  أحــد  املنصور:  محمد  بن  محمد  العالمة 
الدينية  الشؤون  ووزيــر  العدل  وزيــر  منصب  شغل  وأعالمه 

ومناصب سياسية عديدة.

محمد بن عبد الله بن عودة السعودي:
) 26ربيع الثاني 1437 هـ املوافق02/50/ 2016م(

فقيه وقاض ووزير سعودي.
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اللغة  واقع  إلى  تنظرون  كيف   - س 
العربية في واقعنا املعاصر؟

وفي  مؤلم،  العربية  اللغة  واقع  والله   - ج 
الضروس؛  احلرب  هذه  إلى  الناظر  احلقيقة 
احلرب  أسباب  كل  لها  تهيأت  اللغة  ضد  حرب 
احلقيقية، ولألسف فإن أهلها ال يشعرون بذلك، 
بها(  يهتمون  الذين  )أي  العربية  أهل  من  كثير 
والذين  العربية  يتكلمون  الذين  العرب  من  أو 
هي  اللغة  ألن  لغتهم؛  عن  يدافعوا  أن  ينبغي 
كل  وهي  الهوية  وهي  الذات  وهي  الوجدان 
احلضارة  وهي  العربي،  لهذا  بالنسبة  شيء 
الرؤية  الواضح  والتطلع  باملاضي  الصلة  وهي 
نحو املستقبل، ولألسف الناس ال يشعرون بهذه 
احلقيقة وال يعون بها؛ ثمة غياب للوعي اللغوي 
اليوم بحاجة  اللغوي. ونحن  وثمة غياب لألمن 
مبعنى  اللغوي،  األمن  مفهوم  يرسخ  ما  إلى 
ذاتنا  عن  ندافع  اللغة  هذه  عن  ندافع  حني  أننا 
ووجودنا وندافع عن تاريخنا وندافع عن قرآننا 
يحتاج  مؤلم.  العربية  اللغة  فواقع  وإسالمنا. 
هذا  بكالمي  ولكنني  اجلهود.  من  الكثير  إلى 
لست متشائما، وإمنا يعني أنه ينبغي أن أجسد 
الواقع حتى نحاول أن نصحح في مسيرة تعليم 
اللغوي  الوعي  بث  وفي  من جهة  العربية  اللغة 

بني أبنائها من جهة أخرى.
س - ماذا يعني طول عمر اللغة العربية؟ 
هل هو عامل سلبي يدل على أنها دخلت مرحة 
الشيخوخة ومرحلة الرحيل واالندثار، أم هذا 

العمر الطويل عامل إيجابي في بقائها؟
ج - أنا أعتقد أنه عامل إيجابي حقيقي في 
أبدا  ليس  حياتها،  وطول  واستمرارها  بقائها 
إلى شيخوخة؛  العربية  عامال سلبيا، ولم تصل 
إمنا العربية شأنها شأن كل اللغات تقوى بأهلها 
ضعفت  الناس  ضعف  فإذا  بأهلها،  وتضعف 
سواعدهم  واشتدت  أمرهم  قوي  وإذا  لغتهم، 
غلبت  الناس  على  وغلبوا  أمورهم  واستحكمت 
احلقيقة  هذه  يقرر  خلدون  فابن  لغتهم.  معهم 
فلذلك  الغالب�.  بتقليد  مولع  �املغلوب  ويقول: 
يقلدون  وأبناؤنا  لألسف،  مغلوبون  اآلن  نحن 
إلى  يسعون  وال  املغلوب.  يقلدون  وال  الغالب 
الله  معاذ  العربية؛  من  أقوى  ألنها  اإلجنليزية 
من  وأعظم  أقوى  اإلجنليزية  تكون  أن  وحاشى 
العربية، لكن أهلها هم األقوياء وهم الذين غلبوا 
أما  الغالب،  بتقليد  مولع  فاملغلوب  الناس.  على 
طول عمر العربية فهو يحسب لها ال عليها، فليس 
هناك لغة احتفظت بثبات أركانها كما احتفظت 
العربية، فاللغة العربية حفظت أصولها، وطبعا 
إن  وستبقى  بال شك،  الكرمي  القرآن  بفضل  هذا 
الكرمي.  القرآن  بحفظ  محفوظة  تعالى  الله  شاء 
وإمنا الذي أريد أن أقوله هو أنه ينبغي أن نفيد 
لنظن  ال  العمر  هذا  في  لنطيل  العربية  عمر  من 
أنها بلغت الشيخوخة. أهلها شاخوا نعم، ولكن 
هذا شأن احلضارات، لو  رجعوا إلى غابر عهدهم 
فأنا  العربية.  معهم  لقويت  وقوتهم وحضارتهم 
دائما أردد وأقول: األزمة هي أزمة إنسان ال أزمة 

لسان.
في  ـ  س 
السياق  هذا 
تتحدثون  وأنتم 
اإلمكانات  عن 
التي  الواسعة 
اللغة  بها  زخرت 
عبر  العربية 
الطويل  تاريخها 
اإلمكانات  هذه 
للغة  أعطت 
من  سرا  العربية 
كشأن  األسرار 
هال  اللغات،  سائر 
عما  حدثتمونا 

تتميز به اللغة العربية من أسرار وما تختزنه 
من دقائق؟

ج - والله هذا سؤال صعب، وملاذا هو صعب؟ 
كلمات،  في  مجلدات  أختزل  أن  مني  تريد  ألنك 
فأسرار العربية ما يحيط بها حديث عاجل، وما 
يحيط بها مقال وما يحيط بها كتاب. هي أسرار 
َتُحون منها. هي كنبع فياض  ما زال العلماء َيْ
أن  وحسبي  النبع.  هذا  من  يأخذون  والناس 

أشير إلى بعض هذه األسرار بعجالة.
أنا كنت صنفت كتابا سميته �مالمح من بيان 
العربية  اللغة العربية وجمالها� نظرت فيه إلى 
العربية  في  يروعك  أنَت  قلت  ثالث.  زوايا  من 
البيان الساحر، واإليجاز الباهر، والثراء النادر. 
النعمى،  تتقلب بني هذه  العربية  فأنت في هذه 
الباهر  اإليجاز  ونعمى  الساحر  البيان  ُنْعَمى 
بأمثلة سريعة  أمثل  وأنا  النادر،  الثراء  ونعمى 
جدا ما أظنها تفي باحلاجة ولكنها تشير. وعلى 

أي هي إياءات سريعة. 
البيان هذا الذي إذا سمعته شعرت أن السحر 

يدب في جسدك، وقد سماه رسولنا � السحر.
أستاذنا  به  أحتفتنا  الذي  هذا  ـ  س 
الدقة  في  وسموه  البيان  روعة  من  الفاضل 
والتعبير واإليجاز  وفنون القول والتعبير هل 
إلى تدريسه وتعليمه  ال تزال احلاجة قائمة 

لناشئتنا؟
ج - والله نحن بحاجة إلى نشره بني الناس، 
نحن بحاجة إلى أن يعود الناس إلى حب لغتهم؛ 
فقد فقدوا هذه الصلة مع اللغة، ظنوا أن اللغة 
بنزع  ومنصوب  به،  ومفعول  فاعل  إال  هي  ما 
اخلافض ومقدر احلركة ووو. فأزمة املصطلحات 
لغتهم،  عن  الناس  من  كثيرا  صرفت  النحوية 
على  يعني  قد  فالنحو  فقط،  نحوا  ليست  فاللغة 
اللحن،  من  يحميها  بحصن  اللغة  هذه  إحاطة 
ُتكتسب  إمنا  اللغة  لكن 
وببيانها  بنصوصها 
رسول  وبحديث  وبقرآنها 
العربي  وبالشعر   � الله 
وأمثال  العرب  وخطب 
اللغة  تكتسب  هكذا  العرب؛ 
نبشر  أن  ينبغي  وهكذا 
فلنحيي  وهكذا  باللغة، 

اللغة. 
إلى  بحاجة  فاللغة 
أذكر  -أنا  واإلحياء  إحياء، 
من  يكون  إمنا  أنه  وأزعم- 
طريقة  في  النظر  إعادة 

تعليم اللغة ألبنائنا. أنا 
أرى أنه ينبغي أن نبدأ 
بالنصوص،  األبناء  مع 
األبناء  يطلع  أن  ينبغي 
على هذا البيان الساحر 

وفي  أمثلته  أحلى  في 
أجمل روائعه وفي أسهلها أيضا، فما ينبغي أن 
نخوض بهم مجاالت تصعب عليهم أو يشعرون 
الذي  اجلميل  السهل  هو  إمنا  منها،  بنفرة 
اللسان  ويردده  القلب  ويحفظه  األذن  يسترعي 

وتطرب له النفوس 
س ـ في هذا السياق وأنتم تتحدثون عن 
النصوص  دور  ما  العربية،  اللغة  إحياء  إمكان 
وحمايتها  العربية  اللغة  إحياء  في  القرآنية 

من االندثار  ومن عوامل اللحن وغير ذلك؟
التي  العصمة  هو  الكرمي  القرآن  أن  شك  ال 
الله  شرف  فحينما  اللغة؛  هذه  أصال  حفظت 
بها  قرآنه  بإنزال  اللغة  هذه  وتعالى  سبحانه 
يعلو  شيء  فال  املصاف،  أعلى  إلى  بها  ارتقى 
شرف العربية بكون القرآن الكرمي نزل بها وهو 
تصل  أن  للغة  كان  فما  شك،  بال  حفظها  الذي 
أمشاجا  أصبحت  وإال  الكرمي،  القرآن  لوال  إلينا 
وتفاريق ولهجات ما تلبث أن تتكون كما تكونت 
الالتينية، وكما انبثقت عن الالتينية لهجات أوال 
وهذا  لغات،  لتصبح  اللهجات  هذه  تطورت  ثم 
شأن العربية في الواقع لذلك قالوا ارتفعت قريش 
بفصاحتها عن كشكشة ربيعة وَعْجَعَجة قضاعة 
حمير  وطمطمنية  بهراء  وتلتلة  متيم  وعنعنة 
فهذا  منتشرة.  كانت  التي  اللهجات  من  وغيرها 

يكشكش وهذا يعجعج ....
 املهم أن هذه اللهجات كانت مرشحة لتغدو 
لغات؛ لكن القرآن الكرمي الذي نزل بلهجة قريش 
اها؛ ألنهم كانوا يقولون  حفظ لنا هذه اللغة وصفَّ
إن قريشا كانت تستحسن أسهل األلفاظ وأحسنها 
وأيسرها، ومكانتها في مكة في الوادي في البلد 
األمني تفد إليها القبائل فتصطفي أحسن األلفاظ 

وتترفع عن أبشع اللغات ومستقبحها.
هنا  لكن  اللغة  لنا  حفظ  الكرمي  فالقرآن 
الناس  بعض  ألن  جدا؛  مهم  تنبيه  يحضرني 
ويقولون:  للغة  الكرمي  القرآن  حفظ  إلى  يركنون 
اللغة محفوظة بحفظ القرآن. هذا صحيح ولكن 
هذا يحتاج إلى نصرة؛ إلى أن ننصر لغتنا �إن 
وتعالى  سبحانه  فالله  ينصركم�  اهلل  تنصروا 
ربط نصرنا بنصرته، وكذلك نحن إن ننصر لغتنا 
تنتصر، وإال يستبدل الله قوما غيرنا، فما ندري 
بأيدي من تنتصر هذه اللغة، فإن لم تنتصر على 
مصير  ما  ندري  ال  السالمة  الله  فنسأل  أيدينا 
اللغة على سالمتنا نحن. قد ينصر هذه اللغة قوم 
ليسوا بعرب، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى 

أن تكون نصرة اللغة على أيدينا. 
س - في آخر كلمة كيف تقيمون النشرات 
عديدة  تقارير  تضمنتها  التي  اإلنذارية 
القرن  هذا  في  مرشحة  العربية  تعتبر 
التي  اللغات  من  كثير  شأن  شأنها  لالنقراض 

ذكرمت كالالتينية وغيرها؟.
ج - حقيقة هناك تقارير صدرت عن اليونيسكو، 
هذا  في  ستنقرض  العربية  أن  خاللها  من  زعموا 
سنويا  لغة  وعشرون  خمسة  هناك  وأن  القرن، 
األرض ست  لغات  أن عدد  التقرير  تنقرض، وذكر 
آالف لغة انقرض منها ثالث آالف وبقي منها ثالث 
آالف إلى ما هنالك. والتقرير أعد على نحو علمي 
ال نستطيع نحن أن نرد على تقرير علمي؛ إمنا أرى 
في هذا التقرير أنه جرس خطر  وأرى فيه إنذارا 
ُهوا، أن استفيقوا، أن  ينذرنا معشر العرب أن َتَنبَّ
حافظوا على لغتكم، أن أعيدوا النظر في أساليب 
وفي  ألبنائكم  حتبيبها  وفي  وتعلمها  تعليمها 
تنشئة الناشئة عليها، أن دافعوا عن أنفسكم وعن 
لغتكم في كل محفل في كل ناد في كل مجال قراءة 
وسائل  إلى  رسالة  احلقيقة  في  وهذه  أو سماعا. 
اللغة؛  الله في هذه  أن تتقي  اإلعالم في كل مكان 
ألن وسائل اإلعالم لها أثر كبير إما في رفع اللغة 
ومتكينها أو في دحضها والتهاون بها والنزول بها 
إذن،  إنذار  إلى حضيض دونه كل حضيض، فهو 
وهو مؤشر خطر ينبغي أن نأخذه بعني االعتبار، 
فبعض  والدراسة.  التحليل  نظرة  إليه  ننظر  وأن 
الناس يقولون إن ربنا سبحانه وتعالى يقول:  �إنا 
حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون�. وهذا يكفينا؛ 
ال يا أخي، هذا ال يكفينا. تنزيل الذكر وحفظ الله 
له ال يقتضي أبدا بالضرورة أن حتفظ علينا هذه 
اللغة إن لم جناهد في سبيل احلفاظ عليها. �إن 
نحن  أقدامكم�  ويثبت  ينصركم  اهلل  تنصروا 
بحاجة إلى أن نرفع راية العربية. وأن ننصر هذه 
العربية بكل ما أوتينا من قوة وعند ذلك نسأل الله 
تعالى أن يعيننا وأن يحقق أمانينا في خيبة هذه 
التقارير التي خرجت. وأنا متفائل أن هذه التقارير 
سعود على أصحابها باخليبة وأن العربية إن شاء 
الله تعالى ستبقى ما بقي قرآن يتلى بني الناس 

إلى أن يرث الله األرض ومن عليها.
فرصة  وإلى  الكرمي  أستاذنا  فضيلة  شكرا 

أخرى إن شاء الله تعالى.

أزمة اللغة العربية أزمة إنسان وليست أزمة لسان

أجرى احلوار:
الطيب بن املختار الوزاني

الدكتور حممد ح�سان بن ح�سني الطيان 

- من مواليد دم�سق 1955.

- ع�سو مرا�سل مبجمع اللغة العربية بدم�سق.

- اأ�ستاذ م�ساعد يف اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت.

- رئي�س مقررات اللغة العربية فيها.

- دكتوراه يف علوم اللغة العربية مبرتبة �رشف ـ جامعة دم�سق 1994.

ـ   1980 العربية  اللغة  ق�سم  ـ  الآداب  كلية  دم�سق  بجامعة  اأ�ستاذ    -

1999 و جامعة الكويت كلية الآداب ـ ق�سم اللغة العربية 1999 ـ 2002، 
واجلامعة العربية املفتوحة عمادة الدرا�سات اللغوية ـ مقر الإدارة العامة، وفرع 

الكويت 2002ـ 2006.

 1978- عامًا  ع�رشين  العلمية  والبحوث  الدرا�سات  مركز  يف  عمل   -

.1999
- �سارك يف اإجناز م�ساريع لغوية حا�سوبية عديدة.

املقالت  من  وعدد  وحتقيق  تاأليف  بني  كتابا  ع�رش  اأربعة  من  اأكرث  له   -

املن�سورة يف جمالت عربية حمكمة.

- م�سارك يف عديد من امللتقيات العلمية والندوات املتعلقة باللغة العربية .

- ع�سو ن�سيط يف عدة جمعيات عربية و جلان علمية لغوية.

بطاقة تعريفية

لألمن  غياب  وثمة  اللغوي  للوعي  غياب  ثمة 
يرسخ  ما  إلى  بحاجة  اليوم  ونحن  اللغوي. 
مفهوم األمن اللغوي، بمعنى أننا حين ندافع عن 
هذه اللغة ندافع عن ذاتنا ووجودنا وندافع عن 
تاريخنا وندافع عن قرآننا وإسالمنا. فواقع اللغة 

العربية مؤلم. يحتاج إلى الكثير من الجهود.

الدكتور
محمد حسان بن حسني الطيان
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 التواصل العاطفي بني الزوجني:
التواصل العاطفي هو مفتاح السعادة بني الزوجني، فالعالقة 
بني الزوجني تبدأ قوية دافئة مليئة باملشاعر الطيبة، واألحاسيس 
رم��اًدا  وتصبح  الوقت،  مضي  مع  العالقة  هذه  تفتر  وقد  اجلميلة، 
ال دفء فيه وال ضياء. وهذه املشكلة هي أخطر ما يصيب احلياة 
عات وشروخ، وعلى الزوجة أن  ة، وُيْحِدث في َصْرحها تصدُّ الزوجيَّ
تعطي هذه املشكلة كل اهتمامها لتتغلب عليها، حتى تكون عالقتها 

بزوجها عالقة تواصل دائم، وحب متجدد.
ملا عليه من واجبات  العالج تكون مبراجعة كل منهما  وبداية 
جتاه اآلخر، فلعل املشكلة قد بدأت من هذه الزاوية، إال أن احلياة 
، فالعالقة الزوجية هي عالقة إنسانية،  الزوجية ال تقف عند هذا احلدِّ
وليست عالقة آلية، فالرباط العاطفي بينهما حبل متني، يشكل ركًنا 

أساسّيا في احلياة الزوجية.
على  يحرص  فالزوج  ال��زوج��ني،  بني  متبادلة  عالقة  والعاطفة 
املشاعر  هذه  تبادله  أن  الزوجة  وعلى  لها،  بحبه  زوجته  يشعر  أن 
الطيبة، وتعلن له عن حبها إياه وإخالصها ووفائها له في كل وقت، 
وللعاطفة -الصادقة- سحر على حياة الزوجني، فهي حتول الصعب 
واألبناء،  الزوجان  فيها  يسعد  الصغير جنة  البيت  سهاًل، وجتعل 
الطيبة  والكلمة  الذكية،  امل��رأة  جيًدا  تعرفها  طرق  العاطفة  ولهذه 

أيسر هذه الطرق.
فاملرأة احلكيمة هي التي تشعر زوجها بحبها له، وُتْكِبُرُه في 

ده من أول أيام زواجها على طيب الكالم،  نظرها، وأن تعوِّ
ويجعلها  الزوجية،  حياتهما  يغذي  ال��ذي  هو  فذلك 

ف��احل��ب إح��س��اس وشعور  تثمر خ��ي��ًرا وس��ع��ادة؛ 
ت��زك��ي��ه ال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة، واالح���ت���رام امل��ت��ب��ادل، 

وم��ب��ادل��ة ك��ل��م��ات احل���ب وامل�����ودة، ف��ال مينع 
حياء الزوجة من أن تبادل زوجها الكلمات 
الرقيقة واملشاعر الراقية، وعلى الرجل أن 
يشجع زوجته على ذلك؛ بكلماته الرقيقة، 
ولتكن  نحوها..  الصادقة  وأحاسيسه 
ب��ي��ن��ه��م��ا، ففيها  س��اح��ة احل���ب رح��ب��ة 
يتنافسان؛ أماًل في سعادة حياتهما في 
الدنيا، ورجاء في أجر الله في اآلخرة.
وفوق كل ذلك فإن احلساسية عند 
الزوجة قد تفسد هذه العالقة، فعليها 
القلب  صاحبة  ه��ي  تكون  أن  -إذن- 
ه��ف��وات  ع��ن  يتغاضى  ال���ذي  الكبير 
في  َت��ْك��ُب��ر  املسلك  بهذا  وه��ي  ال���زوج، 
ق��د يدفعه  ذل��ك  إن  ب��ل  عيني زوج��ه��ا، 
إلى احلرص على عدم الوقوع في هذه 

الهفوات مرة أخرى.
ت  عمَّ زم��ان  في  أنها  امل��رأة  ولتعلم 

النساء  وخلعت  وان��ت��ش��رت،  ال��ف��ن  فيه 
فيه برقع احلياء، وبذلت كل واحدة منهّن 

قد  والرجل  والتحلي..  التزين  في  َجهدها 
تكون  أن  فيتمنى  إح��داه��نَّ  على  عينه  تقع 

زوجته أجمل منها، ليشبع حاجته في احلالل 
على  كان  هنا  ومن  -سبحانه-،  ربه  رضا  فينال 

الزوجة أن حترص على أن ال يراها زوجها إال في 
ثياب جميلة نظيفة، واضعة رائحة جميلة طيبة، لتكفي 

زوجها حاجته، وتساعده على كمال االستمتاع بها.
وعجيب شأن بعض النساء في حرصهن على بذل الوسع في 
التجمل والتزين حال خروجهنَّ إلى الشوارع والطرقات، وال يبذلن 
نصف هذا أو ربعه حال تواجدهن مع أزواجهن في املنزل.. فليس 
من اإلسالم في شيء أن تتحجب املرأة وتخفي زينتها أمام زوجها، 

ثم تسفر عن جمالها أمام كل غاد ورائح خارج البيت.
فعلى املرأة أن تتزين لزوجها قدر استطاعتها، وقد سئل �: 
أي النساء خير؟ قال: »التي تسره إذا نظر إليها..« )أبو داود وابن 

ماجه(.
كثير  عنها  تغفل  قد  األهمية  من  كبير  ق��در  على  أم��ور  وهناك 
هي  احلسنة  والعالقة  الطيب  الكالم  أن  منهن  ا  ظّنً ال��زوج��ات،  من 
السعادة فحسب، ال.. بل هناك البيت النظيف الهادئ، الذي يحتاج 
إليه الزوج ليستريح فيه من عناء عمله، وهناك أيًضا مائدة الطعام 
املعدة إعداًدا جيًدا، كل هذه األمور تهم الزوج، بل إن التقصير فيها 

يكون مكدًرا من مكدرات احلياة.
ويحسن بالزوجة أن تنظر إلى عالقتها بأهل زوجها إلى أنها 
عالقة بينها وبني زوجها، فحسن عالقتها معهم يعني حسن عالقتها 
به، فهي حتسن ضيافتهم، وترى في صنيعها هذا قرًبا من زوجها.. 
طعام  على  وإخوانه  أصدقائه  دعوة  على  زوجها  تشجع  أنها  كما 
تعده لهم فرحة مسرورة.. وكأن لسان حالها يقول لزوجها: أنا أحب 

من حتب، وأبغض من تبغض.
وفوق كل ما سبق؛ على الزوجة أن تكون ُمعينة لزوجها على 
األيام، ولها  إلى جواره، وتخفف عنه متاعب  الدهر، فتقف  نوائب 
ابن ألبي  قال: اشتكى  أنس  ق��دوة، فعن  الصالح  السلف  في سيرة 

طلحة )أي: مرض( فمات، وأبو طلحة خارج البيت، ولم يعلم مبوته، 
ْتُه )أبعدته( في جانب  أْت شيًئا وَنحَّ فلما رأت امرأته أنه قد مات، هيَّ
البيت، فلما جاء أبو طلحة، قال: كيف الغالم؟ قالت: هو أهدأ مما 

كان، وأرجو أن يكون قد استراح. 
أت له الفراش  فظن أبو طلحة أنه شفي، ثم قربْت له العشاء، ووطَّ
مبوت  أعلمْته  يخرج  أن  أراد  فلما  اغتسل،  أصبح  فلما  فجامعها، 
الغالم، فصلى مع النبي � ثم أخبره مبا كان منها، فقال النبي �: 
»لعله أن يبارك الله لكما في ليلتكما«. فرزقهما الله ولًدا، وجاء من 

ذريته تسعة أوالد، كلهم َقَرؤوا القرآن وحفظوه. )البخاري(
أوق���ات مناسبة مع  ف��ي  ت���داوم على احل��دي��ث  أن  امل���رأة  وعلى 
فذلك  اليومية،  له في حياته  فتتعرف أحواله، وما تعرَّض  زوجها، 
يقرب املرأة من زوجها، وُيشعره بقيمته وأهميته. عن عائشة قالت: 
الفجر(،  )يعني: سنة  الفجر  إذا صلى ركعتي   � الله  »كان رسول 
ن بالصالة )أي  فإذا كنُت مستيقظة حدثني، وإال اضطجع حتى يؤذَّ

تقام(«. )متفق عليه(.
مراكز اإلرشاد الزواجي واالستشارات األسرية:

ظهرت في السنوات األخيرة مراكز ومؤسسات اإلرشاد الزواجي 
تهتم  األس��ري.. وهي مؤسسات  واإلص��الح  األسرية  واالستشارات 
األس��رة، ففي  األس��رة في جميع مراحل دورة حياة  بكل ما يخص 
وصف  عن  ال��زواج،  في  للراغبني  املشورة  خدمات  تقدم  التأسيس 
للحياة الزوجية واحلقوق الواجبات على الزوجني، وتوقع حدوث 
ونوعية  الزوجني  بني  الطبيعة  اختالف  نتيجة  اخلالفات 
احمليطة  وال��ظ��روف  منهما  كل  تلقاها  التي  التربية 

بهما.
التي  املشكالت  معاجلة  خدمات  تقدم  كما 
ت��ط��رأ ب��ع��د ال�����زواج ب��ني ال���زوج���ني، وتقترح 
املشكالت،  تلك  جتاوز  على  املعينة  احللول 
مهارات  لتنمية  مخصصة  برامج  وتقدم 
ل��ت��ج��ن��ب تفاقم  ال���زوج���ني،  ل���دى  م��ع��ي��ن��ة 
املشكالت واستخدام األساليب املناسبة 
حل��ل��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة حت��اف��ظ ع��ل��ى متاسك 

األسرة وترابط أفرادها.
وتهدف جلسات اإلرشاد الزواجي، 

واالستشارات األسرية إلى:
• تخفيف التوتر والقلق والعداوة 

بني الزوجني.
في  العدائية  الفعل  ردود  وق��ف   •

التفاعل الزواجي.
ال��ص��راع  أس��ب��اب  على  التعرف   •

وتبصير الزوجني بها.
• ت��ن��م��ي��ة ال����داف����ع ع��ن��ده��م��ا حلل 
ال���ص���راع وال��ت��ن��اف��س ال����ذي ق��د يحدث 

بينهما.
آرائهما  توفيق  على  مساعدتهما   •
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال���وص���ول إل���ى ح��ل��ول وس��ط 

لتسوية اخلالفات الناشئة بينهما.
عن  التعبير  ع��ل��ى  منهما  ك��ل  تشجيع   •
همومه التي مصدرها البيت أو العمل، والتعرف 

على هموم الطرف اآلخر.
• مساعدتهما على حتسني ظروفهما األسرية التي 

لها عالقة باخلالفات.
مساعدة كل منهما على تعديل مفهوم الذات، ومفهوم الزوج   •
اآلخر عنده، مما يجعله يحسن الظن به، ويتفاعل معه تفاعاًل إيجابيًا 

حسنًا.
أن  الزواجي واالستشارات األسرية ميكن  اإلرشاد  ومؤسسات 
احلكمني  مرحلة  وهي  لإلرشاد،  الالحقة  املرحلة  في  أيضًا  تساعد 
احلياة  على  يطرأ  ال��ذي  النشوز  حلل  الكرمي  القرآن  حددها  التي 
خفتم  �وإن  وت��ع��ال��ى:  سبحانه  ق���ال  بتفككها.  وي��ه��دد  ال��زوج��ي��ة 
بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا  شقاق 
إصالحا يوفق اهلل بينهما إن اهلل كان عليمًا خبيراً� )النساء:35(. 
والتوفيق،  ل��إلص��الح  تسعى  عالجية  احلكمني  مهمة  جن��د  وه��ن��ا 

املياه  ع���ودة  على  يعني  اخل��الف��ات مب��ا  وح��ل 
ال����زواج من  راب��ط��ة  إل��ى مجاريها وح��ف��ظ 

النية  لزوم حسن  التفكك واالنسالخ، مع 
والزوجني،  احلكمني  من  اخلير  وإرادة 
كما في اآلية: �إن يريدا إصالحا يوفق 

اهلل بينهما�. )النساء: 35(.
فخطاب املثنى موجه للحكمني كما 
كما  )الزمخشري(  املفسرين  قال بعض 

أنه موجه للزوجني.

عياض  القاضي  "جمعية  نظمت  تأسيسها  بعد  لها  نشاط  أول  في 
للعناية بالقرآن الكرمي والسنة النبوية" ندوة علمية في موضوع )منهجية 
التعامل مع القرآن الكرمي( وذلك بقصر البلدية مبدينة القنيطرة يوم 24 

دجنبر 2016م.
الدكتور  الندوة  رئيس  حسب  املوضوع  هذا  طرق  أسباب  وترجع 
نزول  مع  ولدت حقيقة  إمنا  اإلسالمية  األمة  كون  إلى  قرطاح  مصطفى 
القرآن الكرمي الذي حدد لهذه األمة بوصلتها واستنفر طاقاتها إلى أن 

أخرجها أمة عزيزة. وقد جاءت مداخالت الندوة كاآلتي:
1 - املدخل املقاصدي في التعامل مع القرآن الكرمي: )الدكتور عبد 

النور بزا(.
باعتباره  الكرمي  القرآن  أن  مداخلته  مستهل  في  بزا  الدكتور  ذكر 
كتابا متضمنا لكل احلقائق الكبرى التي تشغل اإلنسان قد تعامل معه 
مبنهج  ليمدنا  جاء  كتابا  باعتباره  املقاصد  أهل  وخاصة  األم��ة  علماء 
شامل متكامل حلياتنا اخلاصة والعامة، الدنيوية واألخروية. وقد اقترح 
الدكتور منهجا مقاصديا للتعامل مع القرآن يتضمن خمس مواصفات 

هي:
 أ- التوسل في معرفة مقاصد القرآن بلغة القرآن الكرمي: إذ ال سبيل 
حسب –قوله- إلى إدراك واستنباط مقاصد القرآن الكرمي إال من خالل 
كالم العرب، مذكرا بقولة اإلمام الشاطبي بأن الناظر في القرآن يجب )أن 
يسلك في االستنباط منه واالستدالل به مسلك العرب في تقرير معانيها 

ومنازعها في أنواع مخاطباتها...(.
 ب - ربانية املدخل املقاصدي: ومعنى هذا أن املدخل املقاصدي هو 
الذي اعتمده الله عز وجل في مخاطبة املكلفني، فالله سبحانه وتعالى 
كما يقول اإلمام الشاطبي قد )خاطب الناس في ابتداء التكليف خطاب 
التعريف مبا أنعم عليهم من الطيبات واملصالح التي بثها في الوجود 
بها  وتكمل  عيشهم  بها  التي  ومرافقهم  منافعهم  وحل��ص��ول  ألجلهم 

تصرفاتهم(.
 ج - فطرية املدخل املقاصدي: أي أنه املدخل املالئم لطبيعة اإلنسان؛ 
إذ كل عاقل فإمنا يطلب مصلحة نفسه في الدنيا واآلخرة سواء تعلقت 

هذه املصلحة ببدنه أو نفسه أو عرضه....
د - املدخل املقاصدي هو املعبر بحق عن القيم اإلنسانية املشتركة 
مشاربهم  باختالف  فالناس  واحلضارات.  األمم  خلصوصيات  العابرة 
ونزعاتهم على امتداد التاريخ إمنا كانوا مشغولني حسب قوله بالعمل 
الكبرى  اإلنسانية  الضرورية  املقاصد  وتوفير  وحماية  حفظ  أجل  من 
التي البد منها لقيام العمران واستمرار البشرية، وهي املقاصد املعروفة 

بالكليات اخلمس.
امل��ؤس��س على دليل  العلمي  امل��دخ��ل  امل��ق��اص��دي ه��و  امل��دخ��ل  ه��� - 
االستقراء الذي يفيد القطع؛ إذ إن املقاصد ليست مبرهنة بدليل ظني أو 
جزئي؛ وإمنا هي ثابتة باالستقراء املبني على تتبع كل اآليات القرآنية 

واألحاديث النبوية.
امل��رداة  املقاصد  أن  إل��ى  مداخلته  ختام  في  ب��زا  الدكتور  نبه  وق��د 
إال  املكلف  أم��ام  ليس  والتي  وتعالى  الشارع سبحانه  مقاصد  هي  هنا 

موافقتها ال مخالفتها.
محمد  )الدكتور  الكرمي:  القرآن  في  املعنى  وبناء  اللغة  منطق   -  2

بنينير(.
استهل الدكتور مداخلته بإقرار أن الغاية من تنزيل القرآن الكرمي 
هي الهداية مصداقا لقوله تعالى: )إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم(. 
دون  يتم  لن  وفهمه، وهذا  تعلمه  من  البد  الكرمي  بالقرآن  لالهتداء  لكن 
قرره  كما  لذلك  الالزمة  الشروط  من  تعتبر  التي  العربية  باللغة  اإلمل��ام 
الدكتور  هذا خلص  على  وبناء  الشاطبي  اإلمام  ومنهم  قدميا،  العلماء 
بنينير إلى أن فهم القرآن إمنا يكون باللسان العربي الذي نزل به وقد 
نبه في هذا السياق إلى أن اللغة العربية ليست محصورة كما يتبادر 
إلى أذهان كثير من الناس في املعاجم وكتب النحو والبالغة.... بل اللغة 
أمة  الذي يختزن بدوره عقل اإلنسان، فلكل  حسب قوله تختزن املعنى 
العربية  لغتها هي  اإلسالمية  أمة منطقها، واألمة  ولكل  لغتها وعقلها، 

التي تشكل عقلها ومنطقها.
3 - ضوابط التعامل مع اإلعجاز العلمي: )الدكتور محمد أوحسني(.
ضمن الدكتور كلمته جملة من الضوابط التي يجب االلتزام بها عند 

التعامل مع اإلعجاز العلمي في القرآن الكرمي ومنها:
 أ - العلم: إذ ال يليق باإلنسان أن يعلم قبل أن يتعلم أو أن يقول 

ما ال يعلم.
لقوانني  هي خرق  فاملعجزة  واإلع��ج��از:  املعجزة  بني  التفريق   - ب 
الكون، واإلعجاز هو موافقة لقوانني الكون. لكن عنصر اإلعجاز يتمثل 
حقائق  أوح��س��ني-  الدكتور  -حسب  هناك  أن  أي  العلمي،  السبق  في 
علمية أخبر بها القرآن الكرمي، لكن اإلنسان لم يتوصل إليها في العصر 

احلديث.
 ج - جمع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية حول الظاهرة العلمية 
قد  ال��ذي  اجلزئي  التفسير  في  للسقوط  تفاديا  وذل��ك  تفسيرها؛  امل��راد 

يتلبسه اخلطأ.
في  اإلنسان  بعدم خوض  وذل��ك  العلمي؛  التخصص  مراعاة   - ه�   

تخصصات ال يحسنها...

موضوع: حتسني منط االتصال والتواصل فـي العــالقات األســرية )5( في  علمية  ندوة  تنظم  بالقنيطرة  عياض  القاضي  جمعية 

منهجية التعامل مع القرآن الكرمي

ذ. محمد بوهو 

ف��امل��رأة 
هي  احلكيمة 

ال���ت���ي ت��ش��ع��ر زوج���ه���ا 
ب��ح��ب��ه��ا ل���ه، وُت���ْك���ِب���ُرُه في 

ده م��ن أول  ن��ظ��ره��ا، وأن ت��ع��وِّ
أيام زواجها على طيب الكالم، 
فذلك هو الذي يغذي حياتهما 
خيًرا  تثمر  ويجعلها  ال��زوج��ي��ة، 
وس�����ع�����ادة؛ ف���احل���ب إح���س���اس 
وشعور تزكيه الكلمة الطيبة، 

واالح�������ت�������رام امل����ت����ب����ادل، 
وم�����ب�����ادل�����ة ك���ل���م���ات 

احلب واملودة
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لقد راعني وأنا أشاهد ما يحدث على 
وصل  انتكاسة  م��ن  االجتماعي  املستوى 
فيما  املرير من مشاهد مؤملة  واقعنا  إليها 
يرتبط بسؤال القيم خاصة، إذ جند سؤال 
الساحة  عن  مغيب  بل  متاما،  غائبا  القيم 
الثقافية واالجتماعية، وهو ما يفسر حالة 

التردي التي نعيشها في حاضرنا في زمن سرعة 
الضوء وعصر املعلوميات وثورة عالم الرقميات، 
أو  الفجوة  تلك  عن  أت��س��اءل  يجعلني  ما  وه��ذا 
الهوة بني هذه التطورات املذهلة في هذا املجال 
العلمي وبني االنحدار السحيق في مجال فلسفة 
للناظر  يبدو  وهنا  األخ��اق��ي��ة،  وامل��ب��ادئ  القيم 
السؤال  ه��ذا  على  اجل���واب  م��ن  شعاع  البسيط 
تقدم  ملاذا  فحواه حول:  يدور  وال��ذي  اإلشكالي، 

غيرنا ماديا وتأخرنا في جميع املستويات؟؟ 
إن��ن��ا ف��ي ظ��ل ه���ذا ال��وض��ع امل����أزوم نكتفي 
القدماء  بأمجاد  واالفتخار  األطال  على  بالبكاء 
من سلفنا دون أن نقدم شيئا أو أن نفعل شيئا، 
وفي نفس الوقت نلوم أنفسنا عن هذا التخلف 
الذي وصلنا إليه، ونلوم أنفسنا عن انقطاع قيم 
التراحم والتواصل والتكافل التي كانت معروفة 
منذ سبعينيات  املغربي  املجتمع  وسط  وسائدة 
األق��ل، بحيث أصبح كل منا  املاضي على  القرن 
منحدر  واح��د  كل  أن  لو  كما  نفسه  على  منغلقا 
من كوكب، وبالتالي لكل قيمه وعاداته وأخاقه، 
فيما   ،� الله  رس��ول  ق��ول  علينا  يصدق  وبهذا 
ق��ال:  أن��ه  ال��ع��اص،  ب��ن  ب��ن عمرو  الله  رواه عبد 
»إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس 
األمني  يخون  الساعة حتى  تقوم  ال  بيده  محمد 
ويؤمتن اخلائن، حتى يظهر الفحش والتفحش 
وقطيعة األرحام وسوء اجلوار«. فرسول الله � 
قد أطلعه الله على الغيب، فهو يتحدث إلينا من 
ويتحدث  زماننا،  في  معنا  كأنه  النبوة  مشكاة 
إلينا، لكنه � ال يكتفي بتشخيص األحداث، بل 
يقدم العاج ألمراض األمة على املستويات كلها.

ومن األمثلة على تغير القيم وانقاب دالالتها 
ما حصل منذ فجر التاريخ في زمن نبي الله لوط 
قوله  في  والسام  الصاة  رسولنا  وعلى  عليه 
الَْفاِحَشَة  أَتَ��أْتُ��وَن  ِلَقْوِمِه  َق��اَل  ِإْذ  �َولُوًطا  تعالى: 
َّ��ُك��ْم  ِإن َ��ِم��َن  الْ��َع��ال ِم��َن  أََح���ٍد  ِم��ْن  بَِها  َسَبَقُكْم  َم��ا 
أَنُْتْم  بَ��ْل  النَِّساِء  ُدوِن  ِم��ْن  َش��ْه��َوًة  َج��اَل  ال��رِّ لََتأْتُوَن 
َقالُوا  َقْوِمِه ِإلَّ أَْن  َجَواَب  َوَما كَاَن  َقْوٌم ُمْسِرُفوَن 
ُروَن  يََتَطهَّ أُنَ��اٌس  َُّهْم  ِإن َقْريَِتُكْم  ِمْن  أَْخِرُجوُهْم 

الَْغابِِريَن  ِمَن  كَانَْت  اْمَرأَتَهُ  ِإلَّ  َوأَْهلَهُ  ْيَناهُ  َفأَْنَ
كَ��اَن  كَْيَف  َفانُْظْر  َم��َط��ًرا  َعلَْيِهْم  َوأَْم��َط��ْرنَ��ا 
يقول سيد   ،)84-80 )األعراف:  ِرِمَن�  ْ اْلُ َعاِقَبُة 
قطب في ظاله وهو يصف هذا املشهد املؤثر في 
القيم السائدة آنذاك  حق قوم لوط، متعجبا من 
في ذلك الزمان الغابر، حيث البشرية في بداياتها: 
"يا عجبا! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجا، 
مل��اذا  ول��ك��ن  امل��دن��س��ون؟!  امل��ل��وث��ون  فيها  ليبقى 
العجب؟ وماذا تصنع اجلاهلية احلديثة؟ أليست 
تطارد الذين يتطهرون، فا ينغمسون في الوحل 
الذي تنغمس فيه مجتمعات اجلاهلية- وتسميه 
املرأة-  املرأة وغير  تقدما وحتطيما لألغال عن 
أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم 
وأفكارهم وتصوراتهم كذلك وال تطيق أن تراهم 
الدنسني  بامللوثني  إال  ترحب  ال  ألنها  يتطهرون؛ 
ح��ني!!"،  كل  في  منطق اجلاهلية  إن��ه  ال��ق��ذري��ن؟! 
فعا إنه منطق اجلاهلية يتكرر في ثوب جديد، 
ال��زم��ن، وأح��داث  م��دار  وش��خ��وص مختلفة عبر 
قيم  ع��ن  ال��دف��اع  ت��دور ح��ول  كلها  لها،  ال حصر 
االنحدار واالنهيار واملسخ االجتماعي والثقافي، 
التشخيص  امل��ع��ط��ي��ات جن���د  ه���ذه  وف���ي ض���وء 
القرآني لقصة لوط في أسلوب بياني تشخيصي 
التي  الناس  من  العينة  أسماع هذه  تقريع  يفيد 
القيم  الله، ومتسخ  أرادت أن تعتدي على فطرة 
�أتاتون  تعالى:  قوله  ف��ي  وذل��ك  فيها،  املبثوثة 
العالمن�،  بها من أحد من  الفاحشة ما سبقكم 
قوم  صفوف  في  الشاذ  السلوك  ه��ذا  أن  مبعنى 
ال��ب��ش��ري��ة، كما  ت��اري��خ  ف��ي  ل���وط يعتبر س��اب��ق��ة 
يؤشر على التغير الذي بدأ يعرفه اإلنسان على 
من  ذل��ك  على  ترتب  وم��ا  الفطرية  قيمه  مستوى 
إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة بالناس على 
القرآن  حتدث  وهنا  الشنيعة،  األفعال  هذه  مثل 
املجيد عن فعل له صلة لصيقة بآدمية اإلنسان، 
أعني فعل التزاوج، فإذا كان هذا الفعل من فطرة 
التي خلق  اإلنسان عموما بحكم طبيعة اخللقة 
الله عليها بني آدم، وما دام األمر كذلك فإن الله 
تعالى أودع في الذكر امليل إلى األنثى، والعكس 

اخللق،  في  اجل��اري��ة  السنة  ه��ذه  لتحقيق  كذلك 
الفعل  مم��ارس��ة  إل��ى  عنها  ال��ع��دول  يتم  أن  لكن 
الشاذ منها، وذلك بتحقيق التناكح بني الذكرين 
اإلن��س��ان  ف��ط��رة  تقبله  ال  مم��ا  ف��ه��ذا  األنثيني  أو 
السوي بغض النظر عن معتقده ولونه وثقافته.. 
والعجيب الغريب في هذا السلوك هو أن القرآن 
املجيد سجل بداياته مع قوم لوط مما يفهم منه 
في  شرس  لهجوم  تعرضت  البشرية  الفطرة  أن 
غابر األزمان، حيث البساطة في الوسائل املادية 
واالجتماعية، أما من الناحية األخاقية والقيمية 
فيمكن القول إن اجلاهلية واحدة بكل مقوماتها، 
أما عامل الزمن واملكان فا اعتبار له هنا؟؟، وجاء 
لقومه  ل��وط  نصيحة  خامتا  ال��ق��رآن��ي  التعقيب 
أنتم قوم مسرفون�، جتاوزمت حدود  �بل  قائا: 
هذا  باقتراف  عليها  معتدون  السوية،  الفطرة 
بالقرف  اإلنسان  يصيب  ال��ذي  الشنيع  السلوك 
واالشمئزاز عند سماعه، فما بالك بارتكابه وسط 
للداللة على  ب��اإلس��راف  التعبير  م��ا، وج��اء  ق��وم 
يرتبط  ما  في  الطيبات  لهم  أتاح  تعالى  الله  أن 
املتاحة  امل��ب��اح��ات  ومنحهم  ال���ت���زاوج،  بقضية 
لتلبية رغباتهم اجلنسية بشكل شرعي وموافق 
ال��ف��ط��رة وجت���اوز  ل��ك��ن م��س��خ  للفطرة اآلدم���ي���ة، 
حدودها جعلهم يسرفون في هذه املسألة، مبعنى 
متحقق  باألنثى  ال��ت��زاوج  حتقيق  من  املباح  أن 
ومتوفر في قوم لوط، لكنهم أسروا على اإلسراف 
إلى  السوي  والسلوك  الطبيعي  الفعل  وجت��اوز 
مستوى  على  الشاذ  الفعل  مهاوي  في  السقوط 
أنه  السلوك  في  وامل��اح��ظ  واالج��ت��م��اع،  الفطرة 
انتشر بكثرة في قوم لوط حتى أصبح متجذرا 
ضاربا بجذوره وسط أولئك القوم لدرجة صعب 
ما  وه��ذا  السليمة،  الفطرة  أصحاب  من  تغييره 
جعل رحمة الله بهؤالء القوم عسى أن يتراجعوا 
إليهم  فأرسل  الشنيع،  الفعل  ه��ذا  من  ويتوبوا 
نبي الله لوطًا عليه وعلى نبينا الصاة والسام، 
أهله  ف��ي  أح��رج��وه  أن  اجل���رأة  بهم  بلغت  قومه 
وذويه. إذن ميكن القول إن هذه املمارسة الشاذة 
صارت ظاهرة اجتماعية عادية في زمن قوم لوط 
أنه أصبح سلوكا عاديا مقبوال  مما ترتب عليه 

ذلك  ف��ي  والثقافية  االجتماعية  املمارسة  ف��ي 
الزمن، وأن الذي يحاربه أصبح "شاذا ومنكرا"، 
وهذا ما أقره القرآن وهو يتحدث عن تلك الفئة 
التي ظلت متمسكة بفطرتها السوية في قوله 
أن��اس  إنهم  قريتكم  م��ن  �أخرجوهم  تعالى: 
يتطهرون�، فيا للعجب؟؟ انظر لفئة استمرأت 
اخل��ب��ث ك��ي��ف ال تطيق ال��ط��ي��ب��ات، وت��ع��ج��ب من 
تقبل  ال  كيف  واملوبقات  الوحل  في  عاشت  فئة 
واضحا  ج��اء  القرآني  التعبير  وهنا  املباحات، 
عن  دفاعهم  في  الشواذ  ه��ؤالء  سلوك  وفاضحا 
قوله  في  الفساد  مع  التطبيع  وض��رورة  الباطل 
أن��اس  إن��ه��م  �أخ��رج��وه��م م��ن قريتكم  ت��ع��ال��ى: 
قوم  من  فئة  أن  يعترفون  فهؤالء  يتطهرون�، 
لوط ال زالت على طهارة القلب، وصفاء السريرة، 
ولكنهم في ظل اعترافهم فهم ال يطيقون أن تظل 
أعظم  وه��ذا  بينهم،  ومنتشرة  حاضرة  الطهارة 
تدخل  استدعى  الفطرة  انتكاسة  على  دل  بيان 
املشيئة اإللهية إلنقاذ فطرة الله التي فطر الناس 

عليها.
وقد ختمت القصة أحوال قوم لوط مبأساة، 
لانهيار  نظرا  الدين،  يوم  إلى  سيرتهم  وط��وت 
ال���ذي ح��ص��ل ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ق��ي��م ال��ت��ي حتفظ 
كرامة اإلنسان وشرفه وعرضه، والقصد من ذلك 
أال يتكرر هذا النموذج الشاذ الذي مر في تاريخ 
البشرية، إال أن يشاء الله رب العاملني. وقد جاء 
اخلتام سريعا با تفصيل وال تطويل، قال تعالى: 
الْغابِِريَن  ِمَن  اْمَرأَتَهُ كانَْت  ِإلَّ  َوأَْهلَهُ  ْيناهُ  �َفأَْنَ
كاَن  كَْيَف  َفانُْظْر  َم��َط��راً  َعلَْيِهْم  َوأَْم��َط��ْرن��ا 
ق��ال صاحب   ،)84 )األع���راف:  ��ِرِم��ن�  ْ اْلُ عاِقَبُة 
الظال معلقا: "إنها النجاة ملن تهددهم العصاة. 
كما أنها هي الفصل بني القوم على أساس العقيدة 
واملنهج. فامرأته -وهي ألصق الناس به- لم تنج 
من الهاك؛ ألن صلتها كانت بالغابرين املهلكني 
من قومه في املنهج واالعتقاد. وقد أمطروا مطرًا 
مهلكًا مع ما صاحبه من عواصف.. ترى كان هذا 
من  األرض  لتطهير  الدافق،  واملاء  املغرق،  املطر 
ذلك الدنس الذي كانوا فيه، والوحل الذي عاشوا 
لقد طويت صفحة  ح��ال  أي��ة  على  فيه؟!  وم��ات��وا 

أخرى من صحائف املكذبني املجرمني!".

والعمران  ال��ت��راث  مختبر  نظم 
بتعاون  بالغرب اإلسامي  اإلنساني 
وال��دراس��ات  ال��ب��ح��وث  م��ع مؤسسة 
ال��ع��ل��م��ي��ة )م���ب���دع(، امل��ل��ت��ق��ى  األول 
ل��ل��ب��اح��ث��ني ف����ي ال����ت����راث ال��ع��رب��ي 
اإلس���ام���ي ف���ي م���وض���وع: ال���ت���راث 
واآلف��اق،  الواقع  اإلسامي:  العربي 
20 دج��ن��ب��ر  ال���ث���اث���اء  ي����وم  وذل�����ك 
والعلوم  اآلداب  كلية  برحاب   2016
اإلنسانية ظهر املهراز- فاس، بقاعة 

األدب العربي.
في  الباحثني  الندوة  استهدفت 
بسلك  املسجلني  اإلس��ام��ي  ال��ت��راث 

املاستر والدكتوراه.
واف��ت��ت��ح��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى 

التراث  مختبر  مدير  ترأسها  افتتاحية  بجلسة 
والعمران بالغرب اإلسامي، وتضمنت كلمة للسيد 
عميد الكلية الدكتور عبد اإلله بنمليح، تلتها كلمة 
وال��دراس��ات  البحوث  ملؤسسة  النتفيذي  امل��دي��ر 
فضيل،  مصطفى  الدكتور  ألقاها  )مبدع(  العلمية 
فكلمة م��دي��ر ق��ط��ب ال��ب��ح��ث: "ح����وار احل��ض��ارات 
موسى  احلاج  الدكتور  بفاس،  الثقافي"  والتراث 
ال��ت��راث  مختبر  م��دي��ر  كلمة  أعقبتها  ث��م  ع��ون��ي، 
عبد  الدكتور  بفاس،  اإلسامي  بالغرب  والعمران 
اللجنة  بكلمة  اجللسة  ختمت  ث��م  الهالي،  الله 

املنظمة، ألقاها الدكتور امحمد الينبعي.
اجللسة الثانية خصصت حملاضرة افتتاحية 

ألقاها فضيلة األستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي 
في موضوع: "نحو رشد منهجي في خدمة التراث 
الدكتور  احملاضرة  لهذه  وقد  اإلسامي"،  العربي 

محمد صقلي حسني.
ومدار هذه احملاضرة كان منصبا على خمس 

نقط:
وال  املنهجي  الرشد  أهمية  في  مقدمة   أوال: 

سيما في مجهود النهوض للشهود.
في  اإلس��ام��ي  العربي  ال��ت��راث  مكانة  ثانيا: 

مسألتي النهوض والشهود.
اإلسامي  العربي  التراث  خدمة  واقع  ثالثا: 

اليوم.
رابعا: معالم املنهج الراشد في خدمة التراث 

العربي اإلسامي
خامسا: في ضرورة إعداد جيل ناسخ ماسح 

من الباحثني.
أما اجللسة الثالثة فكان موضوعها الورشات 
التي وسمت ب: "التراث العربي اإلسامي: الواقع 

واآلفاق". وقسمت إلى ثاث ورشات:
وعلومه  الكرمي  القرآن  األول��ى:  الورشة   -
واحل��دي��ث ال��ش��ري��ف وع��ل��وم��ه، ب��رئ��اس��ة ال��دك��ت��ور 
إدري���س احل��ن��ف��ي، ح��اول��ت اإلج��اب��ة على األسئلة 

اآلتية:
ما هو مفهوم التراث؟ وهل الوحي يدخل في 
العلمية  املباحث  هي  وم��ا  ذل��ك؟  وكيف  مفهومه؟ 
التي  الشريف  واحل��دي��ث  ال��ق��رآن  بعلوم  املرتبطة 

ل��م حت��رر ب��ع��د؟ وم��ا ه��ي ال��دراس��ات 
ب��امل��وض��وع  ال��ص��ل��ة  ذات  ال��ع��ل��م��ي��ة 
واملفقود؟  واملطبوع  منها  املخطوط 
وماذا تقترح من خطوات أو مراحل 

إلجناز ذلك؟
الفقه  ال��ث��ان��ي��ة:  ال���ورش���ة   -
وأص���ول���ه، ت��رأس��ه��ا ال��دك��ت��ور خالد 
ما  املوالية:  األسئلة  أطرتها  وزان��ي، 
الباحث  هي  ما  ال��ت��راث؟  مفهوم  هو 
حترر  ل��م  التي  واألص��ول��ي��ة  الفقهية 
بعد؟ وما هي الدراسات العلمية ذات 
منها  امل��خ��ط��وط  ب��امل��وض��وع  الصلة 
واملطبوع واملفقود؟ وماذا تقترح من 

خطوات أو مراحل إلجناز ذلك؟
العقيدة  الثالثة:  ال��ورش��ة   -
وأطرتها  بوكبير،  الدكتور حسن  برئاسة  والفكر، 
هو  وم��ا  ال��ت��راث؟  مفهوم  هو  ما  التالية:  األسئلة 
اإلسامي؟  الفكر  مفهوم  العقيدة؟ وما هو  مفهوم 
الشهود  لتحقيق  ال���ت���راث  ت��وظ��ي��ف  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
احل��ض��اري ل��ألم��ة اإلس��ام��ي��ة؟ وم���اذا تقترح من 

خطوات أو مراحل إلجناز ذلك؟
وخ��ت��م امل��ل��ت��ق��ى ب��ج��ل��س��ة خ��ت��ام��ي��ة ت��رأس��ه��ا 
الدكتور محمد بوحمدي، تبلورت في قراءة تقارير 
وأخيرا  واملقترحات،  التوصيات  ث��م  ال��ورش��ات، 

كلمة باسم املشاركني.

عندما تنقلب القيم!!

محمد علواش

علماء وباحثون يتدارسون  موضوع: "التراث العربي اإلسالمي: الواقع واآلفاق" - بفاس

إعداد: نور الدين باخلير
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��ة ع��دد 466  َب��َدْأَن��ا ف��ي احللقة 22 احمل��جَّ
الكالم  مكونات  مستويات  من  األول  بالنوع 
أو  الكتابة"  "كيفية  وه��و  العربية،  الّلغة  في 
النوع  ل��ه��ذا  لنا  َمثَّ وق��د  اإلم��الئ��ي.  املستوى 
بعدد من كلمات أحرف املعاني حني اتصالها 
أو  املباني  أح��رف  من  بغيرها  انفصالها  أو 
املعاني، حيث اَلَحْظَنا أنَّ حذف احلرف الذي 
خالفية  قيمة  يعد  إثباَته  أو  ببعضها  يتصل 
والبعض  املتكلم،  إرادة  حسب  املعنى  ينوع 
انفصاله  أو  ب��ات��ص��ال��ه  يتميز  منها  اآلخ���ر 
باحلرف املضاف إليه. وقد اَلَحْظَنا أن بعض 
اآليات القرآنية تشملها بعض هذه األحكام في 
طريقة الكتابة. وإن كان األمر بهذا اخلصوص 
نوعْي  بني  املقارنة  من  ش��يء  إل��ى  حاجة  في 
الكتابة في هذا املجال أي بني النص القرآني 
اخلاص ونصوص اللغة العربية عموما. ذلك 
أن بعض رموز الكتابة في خط القرآن الكرمي 
قد ال تخلو من دالالت معينة، ومما يؤكد هذا 
االحتمال أن دالالت بعض الكلمات التي بقيت 
منظومة  من  الّصبى  عهد  منذ  بالذهن  عالقة 
الباء  حل��رف  املتضمنة  الكلمات  عن  تتحدث 
ذات داللة سلبية، ونعني بالسلب هنا اجلانب 

القدحي وذلك قوله:
والباء قل خبائث الألباب

كبائر الإثم مع الأ�سباب 

َب ُح�ْسَباناً اإِْن ُن�سِ

األفاظ َباِطل وَباِخٌع ُرَبع

اإلثم"  "كبائر  "خبائث"  الكلمات  هذه  فكل 
عليها  ليطلق  ب��األل��ف  مدها  يكتب  ال  "ب��اط��ل" 
الكلمة متصلة هكذا  تكتب  ثابت؛ وإمنا  اسم 

فيها بعالمة  الصوت  مد  إلى  "خبئث" ويشار 
ف���وق الكلمة ف��ي م��ح��ل م��د ال��ص��وت ب��األل��ف 

ويطلق عليها اسم "محذوف".
املعاني  أح��رف  من  األمثلة  تلك  اقتطفنا 
في  يؤثر  الذي  الكتابة  لشكل  بها  مثلنا  التي 
توجيه املعنى كبقية مكونات الكالم من كتاب 
شامل  عنوان  حتت  قتيبة  الب��ن  الكاتب  َأَدب 
هذا  حتت  ورت��ب  اليد"،  تقومي  "كتاب  سماه: 
لنا به.  العنوان ستة وأربعني بابًا منها ما َمَثَّ
وعلى الرغم من أن كل هذه األب��واب ال تخلو 
من الفوائد فِإنَّ أهمها في هذا السياق هو باب 
وذلك  معانيها،  وتختلف  لفظها  يتفق  أسماء 
ألن الكلمات املنضوية حتت هذا الباب حتتمل 
اخلاصة  داللته  شكل  لكل  الكتابة  من  شكلني 
الذي  العربية  باللغة  املتكلم  إرادة  حتددها 
معنى  لكل  فيحدد  الكلمات،  وظ��ائ��ف  يعرف 
أسماء  ُف  وُنَصنِّ يناسبه.  الذي  الكتابة  َشْكَل 
هذا الباب املتقاربة في شكل الكتابة املختلفة 
املعاني الختالفها في شكل كتابة حرف واحد، 
وفي عرض هذا النوع من األسماء يقول ابن 

قتيبة حتت العنوان أعاله:
فس َمْقُصوٌر بالياء، والَهَواء  "1 - َهَوى النَّ

ُدوٌد  اجَلوُّ مَمْ
َجاُء  2 - َوَرَجا الِبْئُر مقصور باأللف، والرَّ

َمِع ممدود.  من الطَّ
��ْخ��ر مقصور ب��األل��ف،  ��َف��ا ال��صَّ 3 - وال��صَّ

اِفي ممدود. يء الصَّ ة والشَّ َفاء من املََودَّ والصَّ
4 - والَفَتى واحُد الِفتيان مقصور بالياء، 

ن ممدود. قال الشاعر: والَفَتاء من السِّ
اإذا عا�ش الَفَتى مائتني عاماً

فقد ذهب اللََّذاَذة والَفَتاء. 

5 - وَسَنا الَبْرِق مقصور باأللف، وَسَناء 
املَجد ممدود. 

وِل��َوُاء  بالياء،  مل مقصور  الرَّ وِل��َوى   - 6
األمير ممدود.

ِديُّ مقصور بالياء،  راب النَّ رى التُّ 7 - والثَّ
َراُء الِغَنى ممدود.  والثَّ

باأللف،  مقصور  َعة  السَّ من  والِغنى   -  8
وت ممدود. والِغَناُء من الصَّ

��ِش��ي��ش مقصور  َرْط�����ُب احْلَ 9 - واخَل�����اَل 
باأللف، واخَلاَلُء من اخَلْلَوِة ممدود.

باأللف،  العني مقصور  في  والَعَشا   -  10
والَعَشاء والِغَذاُء ممدودان.

��اَح��ة مقصور  11 - وال��َع��َرا ال��ِف��َن��اء وال��سَّ
باأللف، والَعَراُء املََكاُن اخَلاِلي ممدود.

ا  12 - واحَلَفى َحَفى القدم واحَلاِفر إذا َرقَّ
َحاِفّيًا  ُجل  الرَّ َمْشُي  واحَلَفاُء  بالياء،  مقصور 

بال ُخّف وال َنْعٍل ممدود.
مل مقصور ُيكَتب باأللف  َقا الرَّ 13 - والنَّ
وَنَقَيان،  َنَقَوان  ِته:  َتْثِنيَّ في  يقال  ه  ألنَّ والياء؛ 

َظافة ممدود. والنَقاء من النَّ
الَغْيُث واخِل��ْص��ب مقصور  14 - واحَل��َي��ا 
ااِلستحياء  ومن  اقة  النَّ من  واحَلَياء  باأللف، 

ممدود.
َغر مقصور بالياء،  َبى من الصِّ 15 - والصِّ
يح  ��ْوِق مم��دود. وَص��َب��ا الرِّ ��َب��اء من ال��شَّ وال��صَّ

مقصور باأللف.
باأللف،  األرض مقصور  من  واملَ���اَل   -  16

واملاََلء من قولك َغِنيٌّ ملئ ممدود.
17 - واجَلَدا من العطية مقصور باأللف، 
واجَلَداء )ممدود( الَغَناُء، تقول هو قليل اجَلَدا 

عّني ممدود.
بالياء،  مقصور  اأَلْع�����َداء  وال��ِع��َدى   -  18
)أدب  يئني مم��دود".  الشَّ بني  امَلُ��َواالة  والِعَداء 

الكاتب، ص 232(.
نظرا  الباب  هذا  أمثلة  كل  كتابَة  ْدَنا  َتَعمَّ
من  فهي  من خصوصية.  منها  واح��د  لكل  ملا 
النوع الذي ال يفيد فيه القياس بل البد فيه من 
السماع. هذا باإلضافة إلى أنها في معظمها 
إن لم نقل كلها تعتبر من الكلمات الثابتة في 
ال  دالالت  ألن��ه��ا حتمل  ال��ع��رب��ي؛  املعجم  م��ن 
ميكن االستغناء عنها أو جتاوزها في مرحلة 
من مراحل حياة اإلنسان العربي. وبخصوص 
مع  التالية  امل��الح��ظ��ات  نسجل  األمثلة  ه��ذه 

التعقيب عليها بتعليق.

امل��ؤل��ف  إدراج  ب��خ��ص��وص  ل��ن��ا حت��ف��ظ   -
م��ث��ال��ني ض��م��ن ه���ذه امل��ج��م��وع��ة م��ن األم��ث��ل��ة. 
باأللف  يكتب  ال��ذي  ��َق��ا"  "ال��نَّ  13 رق��م  أولهما: 
التي  احلالة  في  ألن��ه  "النقاء"؛  مقابل  والياء 
َقاء"  "النَّ من  أق��رب  يكون  باأللف  فيها  يكتب 
ثاني  أي  وثانيهما؛  ل��ه،  مطابقا  يكن  ل��م  إن 
َبى"  "الصِّ  15 رق��م  باملثال  يتعلق  التحفظني: 
َباء". ذلك أن احلركة قيمة خالفية؛  املقابل "للصَّ
لإلعراب  العام  باملفهوم  إع��راب  عالمة  ألنها 
َبى"  "الصِّ أن  املالحظ  إذ  الَبَيان،  يعني  ال��ذي 
م��ك��س��ور ح����رف ال���ص���اد م��ق��اب��ل ف��ت��ح��ه��ا في 
إعراب  عالمة  احلركة  تعتبر  ول��ذا  َباء"،  "الصَّ

مميزة بني االسمني  قبل احلرف.
- أما بخصوص التعليق فإنَّ األمر يتعلق 
داللتي  ب��ني  فيها  يفرق  التي  الظاهرة  بهذه 
التلفظ  حيث  من  أحرفها  كل  فق  تتَّ كلمتني، 
بها وتختلف في شكل كتابة حرف واحد فقط 
هو احلرف األخير، فما الذي يدعو إلى كتابة 
هذا احلرف بشكل دون سواه؟ ال شك أن إرادة 
واعتبار حضور  للُّغة حاضرة،  املتقن  املتكلم 
ُيَخاَطُب  عندما  أيضا  ُمْعَتَبٌر  َتَمل  احمُلْ املتعلِّم 
ما  أو  املذكورة  األمثلة  أحد  ُن  َتَتَضمَّ بعبارة 

يشبهها.
واملالحظ بخصوص هذه األمثلة أن شكَل 
وت، ولذا قال  م على النطق بالصَّ ُمَقدَّ الكتابة 
املؤلف في عنوان هذه األمثلة: "يتفق لفظها"، 
نفسه  العنوان  من  الثاني  بالشطر  أش��ار  ث��مَّ 
االخ��ت��الف  ه��ذا  أن  إل��ى  معانيها"  "وتختلف 
ُر بشكل الكتابة ال بغيره. ولذا أورد املؤلِّف  ُيَفسَّ
التي لها داللة خاصة  كل مثال بشكل كتابته 
مقابل ما يطابقه في اللفظ ويختلف معه في 
كتابة حرف واحد بشكل مغاير يغير املعنى. 
وعليه ميكن اعتبار شكل كتابة احلرف املقابل 
الكلمة  بنية  في  محورا  اللفظ  في  يطابقه  ملا 
دون  ملعنى  ملعنيني  احملتملة  ال��دالل��ة  ي��وج��ه 
الكتابة  نعتبر شكل  يجعلنا  ما  وهذا  س��واه. 
مستوًى خالصا في اللغة العربية ينبغي أن 

كل املطلوب. ُتْسَتْقَصى أمثلته لُتْدَرَس بالشَّ

د. احلسني كنوان

اللغة العربية لغة القرآن الكرمي: مباني ومعاني )25(

له  يحتاط  أمر  اللغة،  جانب  في  احلديث 
والتفاهم  البيان  وسيلة  فاللغة  ويحذر؛  املرء 
امتالكها  م��ن  ام��رئ  لكل  ب��د  وال  والتخاطب، 
-أّيًا كانت لغته-، وليس هذا موضع احلديث 
عن نشأة اللغة أهي توقيفية أم توفيقية؟ وال 
موضع احلديث عن كيفية امتالكها؛ أكتساب 
وقد  فيها،  مختلف  أم��ور  فتلك  فطرة؟  أم  هي 
السلف  منذ  وجالت  فيها  اللغة  كتب  صالت 
في هذا  والتبحر  االط��الع  أراد  وملن  السابق، 

األمر من حياة اللغة، فلَيِرد كتب فقه اللغة. 
ما أود الوقوف عليه في هذه العجالة، هو 
َوَجُع اللغة، هذه اللغة التي كانت من األهمية 
مبكان، حيث عّلمها  آدم � لتكون وسيلة 
األسماء  آدم  �وعلّم  البشر  بني  بني  البيان 
ه��ذا-  -ع��ل��ى  فاللغة   ،)31 )ال��ب��ق��رة:  كلها� 

مكون أساسي في حياة البشرية. 
– ال��ل��غ��ة  واق����ع  ف��ي  متفحصة  ن��ظ��رة  إن 
وح��دي��ث��ي ع��ن ال��ع��رب��ي��ة ب��ش��ك��ل خ����اص- بني 
ب��أن وجع  ال��ُع��رب، ينبئ  ب��الد  أبنائها في كل 
مل��ا يرى  أنفسهم؛  أب��ن��اؤه��ا  ال��ل��غ��ة، ه��و  ه��ذه 
له  يندى  داخلهم،  في  لغوي  انهزام  من  امل��رء 
اجلبني، فال جتلس في مجلس، عام أو خاص، 
إال وتسمع تلك الرطانة السمجة، بكلمات غير 

على  درجها  في  يتسابقون  مستهلكة،  عربية 
ألسنتهم، ظّنًا منهم أن ذلك مظهر حضاري، دالٌّ 
على التقدم والرقي، مثل غيرها من املنتجات 
من  العاملية،  "امل��ارك��ات"  من  متامًا،  األجنبية 

م��الب��س وس��اع��ات ون���ظ���ارات، وغيرها 
شبابنا  يتابعها  املنتجات،  م��ن 

الوقت  في  إليها.  ويتسابق 
ال���ذي جن��د ف��ي��ه، م��ن غير 

العرب َمْن يقّدر العربية، 
يورد  مكانتها  وُي��درك 
مم���دوح خ��س��ارة في 
كتابه "قضايا لغوية 
معاصرة" )ص103(، 
الفرنسي  األديب  أَن 
ف���ي���رن" كتب  "ج����ول 
ق���ص���ة م����ن اخل���ي���ال 

أّن  م��ؤداه��ا  العلمي، 
الباحثني  من  مجموعة 

نفقًا  ح��ف��روا  املغامرين، 
األرض،  م����رك����ز  ب����اجت����اه 

أرادوا  وعندما  إليه،  ووصلوا 
هناك،  عبارة  كتبوا  املكان،  مغادرة 

وحني  بالعربية،  فكتبوها  إجن��ازه��م،  لتخّلد 

اختياره  سبب  ع��ن  الفرنسي،  األدي���ب  ُسئل 
العبارة،-اسمعوا يا أهل  للعربية ليكتب بها 
ال��ع��رب��ي��ة، اس��م��ع��وا وُع�����ْوا-، ق���ال: ألن��ه��ا لغة 

املستقبل! 
التعجب  التعجب،  إنها عالمة  نعم، 
ليس ألن العربية لغة املستقبل –
فهذا ال شك فيه عندنا-، إمنا 
ال��ت��ع��ج��ب م���ن أن ي��ص��در 
أجنبي،  من  الكالم  هذا 
التي  اللغة،  ه��ذه  ع��ن 
كرمها الله فكانت لغة 
آخ��ر ال��رس��االت، لغة 
القرآن الكرمي، �نزل 
ب����ه ال��������روح األم����ن 
لتكون  قلبك  ع��ى 
م�������ن ال����م����ن����ذري����ن 
ع���ريب مبن�  ب��ل��س��ان 
)الشعراء: 195-193(، 
في حني أن بني جلدتها 
منهم من يدعو إلى التخفف 
إلى  وال��ل��ج��وء  الفصحى،  م��ن 
بتنا  التي  العاميات،  بل  العامية، 
نخجل عند سماعها؛ لغًة للحديث في مدارسنا 

وج�����ام�����ع�����ات�����ن�����ا 
وإع���الم���ن���ا، ف��ب��ات 
أول�����ئ�����ك م���غ���ل���وب���ًا 
ع�����ل�����ى أم������ره������م، 
ح���ت���ى ك��ل��م��ات��ه��م 

مستهلكة. 
ن����ظ����رة  إن 

فاحصة في تاريخ اللغة العربية في العصور 
كيف  العربية  ع��ن  ص���ورة  تعطينا  ال��زاه��رة، 
كانت سيدة لغات الدنيا، يوم كانت لغة العلم 
واحلضارة والرقي في كل بقاع األرض، حتى 
إن علماء املسلمني كانوا يترجمون كل ما يقع 
اللغة  إل��ى  املعرفة  م��ص��ادر  م��ن  أيديهم  حت��ت 
يونس  أحمد  يقول  –كما  فالعربية  العربية، 
الفقيه، في بحثه املوسوم ب� "لغة العاملية فوق 
تعد  ول��م  كاملة،  ثقافة  )أن��ش��َأت  العوملة-  لغة 
العربية  الثقافة  فداخل  للثقافة،  أداة  مجرد 
حضور تراثي ألمم اإلسالم والعروبة جميعًا، 
وبهذا تتعاظم أهميتها(، مما يجعلنا نقول في 
حق هذه اللغة اجلليلة، بكل يقني وشيء من 
األلم املمزوج باألمل: كّنا يوم كانت، وسنعود 

بإذن الله. 

مغلوب على أمره.. يستهلك حتى الكلمات! )1(
دة. متام محمد السيد

أستاذ مساعد-األردن
إن 

نظرة متفحصة 
في واقع اللغة –وحديثي 

عن العربية بشكل خاص- بني 
أبنائها في كل بالد الُعرب، ينبئ بأن 
وجع هذه اللغة، هو أبناؤها أنفسهم؛ 

ملا يرى املرء من انهزام لغوي في داخلهم، 
يندى له اجلبني، فال جتلس في مجلس، 

عام أو خاص، إال وتسمع تلك الرطانة 
السمجة، بكلمات غير عربية مستهلكة، 

يتسابقون في درجها على ألسنتهم، 
ظّنًا منهم أن ذلك مظهر حضاري، 

دالٌّ على التقدم والرقي.
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- منزلة القلب وأعماله:
إن للقلوب كسبا ككسب اجلوارح وعمال كعملها، 
لذلك أخبرنا الله تعالى بأنه يؤاخذ مبا كسبت القلوب 
بما  �ولكن يواخذكم  قال سبحانه:  ثوابا وعقابا، 

كسبت قلوبكم� )البقرة: 225(.
من  العبد  على  أف��رض  القلوب  أعمال  ألن  وذل��ك 
إال  املنافق  عن  املؤمن  "وه��ل مييز  اجل��وارح،  أعمال 
 ... بينهما؟  منهما مما مييز  واح��د  كل  قلب  في  مبا 
وأكثر  اجل��وارح  عبودية  من  أعظم  القلب  وعبودية 

وأدوم، فهي واجبة في كل وقت". 
"مفاوز  بقوله:  معاذ  ب��ن  يحيى  أك��ده  م��ا  وه��ذا 
الدنيا تقطع باألقدام، ومفاوز اآلخرة تقطع بالقلوب". 
تزيني  على  يحرص  من  هو  احلصيف  فاللبيب 
بالكسب  تعالى  الله  نظر  موضع  ه��و  ال��ذي  القلب 
الطيب واخللق اجلميل، ألن "القلب خزانة كل جوهر 
للعبد نفيس، وكل معنى خطير، أولها العقل، وأجلها: 
معرفة الله تعالى التي هي سبب سعادة الدارين، ثم 
البصائر التي بها التقدم والوجاهة عند الله تعالى 
ثم النية اخلالصة في الطاعات التي بها يتعلق ثواب 

األبد، ثم أنواع العلوم واحلكم التي هي شرف العبد، 
وسائر األخالق الشريفة واخلصال احلميدة التي بها 
يحصل تفاضل الرجال، وحق لهذه اخلزانة أن حتفظ 
وتصان عن األدن��اس واآلف��ات، وحت��رس وحت��رز من 
الكرامات،  بضروب  وجتل  وتكرم  والقطاع،  السراق 
لئال يلحق تلك اجلواهر العزيزة دنس، وال يظفر بها 

-والعياذ بالله- عدو".
- خير ما يكسبه القلب:

ما سبق  إلى  إضافة  القلب  يكسبه  وخير كسب 
الله كما قال اإلمام  القلوب الرضى عن  الكرم: وكرم 
وكرم  كرما،  شيء  لكل  "إن  تعالى:  الله  رحمه  أحمد 

." القلوب الرضى عن الله
عظيمة  قلبية  ع��ب��ادة  تعالى  الله  ع��ن  فالرضى 
ودرجة إميانية رفيعة ألنها "من أعمال القلوب نظير 
منهما  واح��د  كل  ف��إن  اجل���وارح،  أعمال  من  اجلهاد 

ذروة سنام اإلميان".
مَي���اِن  ِ اإلإْ َوُة  "ِذرإْ بقوله:  ال���درداء  أب��و  ذل��ك  ويؤكد 
اَلُص  خإْ ِ َضا ِبالإَْقَدِر َواإلإْ ِم َوالرِّ ُر ِللإُْحكإْ بإْ َبُع ِخاَلٍل: الصَّ َأرإْ

." ِّب اَلُم ِللرَّ ِتسإْ ِل َوااِلسإْ َوكُّ ِللتَّ
والرضى كما قال عبد الواحد بن يزيد: "الرضى 

باب الله األعظم، وجنة الدنيا، ومستراح العابدين".
"الرضى  بقوله:  الرضى  عرف  فقد  اجلنيد  وأما 

هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإن باشر القلب 
حقيقة العلم أداه إلى الرضى". 

وقال احلكماء: أصل الزهد الرضى عن الله".
وقال الفضيل بن عياض لبشر احلافي: الرضى 
يتمنى  ال  الراضي  ألن  الدنيا؛  في  الزهد  من  أفضل 

فوق منزلته".
يقينا  سبحانه،  ل��ه  تسليم  ال��ل��ه  ع��ن  ف��ال��رض��ى 
ووصف  وصفاته،  وبأفعاله  وربوبيته،  بألوهيته 
جميع  في  باملقدور  لسرورها  القلوب  بكرم  الرضى 
األم��ور. فال يسر باملقدور في كل األمور إال القلوب 
الكرمية النقية التقية التي تلزم اللسان في كل غدوة 
وروحة قول ما أوصانا النبي � بقوله ثالث مرات: 
نبيا  دي��ن��ا ومبحمد  وب��اإلس��الم  رب��ا  بالله  "رض��ي��ت 
اإلميان  طعم  القلوب  تتذوق  ومبالزمتها  ورس��وال"، 
طعم  »ذاق   :� قال  مرضية،  راضية  يجعلها  ال��ذي 
اإلميان من رضي بالله ربا وباإلسالم دينا ومبحمد 

� نبيا ورسوال«.
والرضى ال يصح إال فيما يحسن الصبر عليه 
والشكر عليه؛ ألن الرضى فوق الصبر والشكر، وال 
وقد قيل  تعالى،  بالله  املعرفة  بخالص  إال  يتحقق 
لبعض الإْعلماء: مبا يبلغ َأهل الرضى الرضى؟ قال: 

"باملعرفة، وإمنا الرضى غصن من أغصان املعرفة".

املقال  كتابة هذا  قبل سنتني من 
إلى  السويديات  الشقراوات  خرجت 
الشارع العام في مسيرة احتجاجية 
يعلنن من خاللها عن رغبتهن امللحة 
في الزواج بعد أن هدتهن العنوسة، 
وذلك في لوحة جلية تشي بتداعيات 
س��ل��ع��ن��ة امل������رأة ال��غ��رب��ي��ة ال��ق��دمي��ة 
املغشوش  تقدمها  وتفضح  اجلديدة، 

كنموذج لالحتداء.
وق��ب��ل ق����رون م���ن ه���ذا ال��ت��اري��خ 
امل��ب��خ��س ب��إي��دي��ول��وج��ي��ات��ه ل��ل��م��رأة 
س��ت��ص��وب ب��وص��ل��ة اإلن��س��ان��ي��ة في 
االجت��������اه احل�����ض�����اري اإلن���س���ان���ي 
الصحيح الذي يزن قيمة العبيد على 
ال��رش��د األخ��الق��ي والصبيب  أس��اس 
واألمم،  للحضارات  البناء  اإلنتاجي 
ون��زول   � الله  رس��ول  لبعثة  وك��ان 
ك��ت��اب ال��ل��ه ال��ع��زي��ز وت��ش��ك��ل خ��ارط��ة 
سنة  النبوي  للمنهج  شاملة  طريق 
وس��ي��رة األث����ر احل��اس��م ف��ي ان��ت��ق��ال 
البشرية من حياة العبث واالستكبار 
والفساد في األرض إلى حياة االلتزام 
مبعالم الطريق الرباني الذي ال ي�زيغ 

عنه إال ه�الك.
اإلس��الم��ي  املنهج  ه��ذا  يكن  ول��م 
العماء  غ��ي��اه��ب  ليشق  ال��ن��م��وذج��ي 
عبادة  م��ن  العباد  وي��خ��رج  البشري 
املخلوقات  إلى عبادة رب  املخلوقات 
لوال النظرة الشمولية التكرميية التي 
جاء بها اإلسالم لكال اجلنسني، نظرة 
والعمل  باإلميان  التفاضل  أساسها 
املنظومة  ه��ذه  ع��ن  فترتب  الصالح، 
املرأة  رحم  إجن��اب  السوية  الراشدة 
امل��س��ل��م��ة امل��ش��ب��ع��ة ب��ه��ذه ال��ت��ع��ال��ي��م 
لرجال ونساء أفذاذ أغنوا احلضارة 
اإلن���س���ان���ي���ة ب��أخ��الق��ه��م وع��ل��وم��ه��م 
وآداب�����ه�����م وح��ن��ك��ت��ه��م ال��ع��س��ك��ري��ة 
وبكل  الخ،  واالقتصادية  والسياسية 

املسلمة في صلب  املرأة  كانت  تأكيد 
العابثة  احليوانية  من  الطفرة  ه��ذه 
إلى  ال��رس��ال��ي��ة،  وهويتها  بجسدها 
حياتها  م��راح��ل  ك��ل  ف��ي  لها  التكرمي 
امل��ع��ب��دة وامل��وج��ه��ة إلع��م��ار األرض 
وتعليما  تربية  األم��ة  أب��ن��اء  وص��ون 
بر  إل��ى  اإلنسانية  لقيادة  وتوجيها 

األمان.
ول��ق��د م���رت ع��ل��ى اإلن��س��ان��ي��ة في 
��ات وارجت��اج��ات  ه��بَّ ال��غ��رب��ي  شقها 
ورائ��ه��ا  م��ن  ستجني  أن��ه��ا  حسبت 
العتق من التخلف، وكان الدين على 
م��رم��ى ح��ج��ر، وك���ان ل��ل��ث��ورات التي 
الغربيون  واملفكرون  الفالسفة  ر  سعَّ
التخلص  إلى  باسمها  ودع��وا  نارها 
من الدين وإقامة دولة املواطنة التي 
بالغا  تأثيرا  وكهانه،  الغيب  ترفض 
على  مبنية  مادية  ثقافة  تشكيل  في 
عبادة االستهالك وتقديس األنانيات.

ومن انحراف ديني إلى انحراف 
ال دي��ن��ي ظ��ل ال��ع��م��ق ال��غ��رب��ي مي��ور 
بعوامل السقوط، وتتجلى في سطحه 
متخضت  ال��ت��ي  تلك  الضنك،  معالم 
املبنى  مبهرة  مرضية،  عالقات  عنها 
حلقتها  امل��رأة  وكانت  املعنى،  هشة 

األضعف وحطبها األثير.
فمن جهة مت تلميعها وجتميلها 
ل��ت��ك��ون واج���ه���ة اإلث�������ارة اجل��ال��ب��ة 
اخليالية  املالية  واألرب��اح  للصفقات 
ل����'م���اف���ي���ات' االق���ت���ص���اد، وم����ن جهة 
أخرى مت حرمانها من التمتع بنعمة 
األم���وم���ة واالس���ت���ق���رار األس�����ري، إذ 
والعبث  امل���ال  ح��ض��ارة  ع��ن  تشظت 
احلر  احل��ب  باسم  ش��اذة  مؤسساٌت 
وال��رب��اط احل���ر، وه��ي ف��ي حقيقتها 
امل��رأة  لوظيفة  قاتلة  وفخاخ  مقالب 

وطبيعتها األنثوية.
وفي هذا السياق مت السماح في 

اإلج��ه��اض  ح��ب��ات  بتسويق  ال��غ��رب 
لتمكني املراهقات اللواتي ال تتجاوز 
أعمارهن 14 سنة من عالقات جنسية 
عنها  يترتب  ال  أي  ي��رون،  كما  آمنة 
النسائية  اجل��م��ع��ي��ات  تعتبر  ح��م��ل 
املدافعة عن هذا االنحراف أنه يتعب 

الفتيات الصغيرات السن.
فرنسية  وزي�����رة  ص��رح��ت  وق����د 
أن  امل��درس��ي  التعليم  بشؤون  مكلفة 
م��ن ش���أن ت��وزي��ع ح��ب��وب اإلج��ه��اض 
اإلحساس  جتنيبهن  التلميذات  على 

باإلحباط بسبب حملهن املبكر.
ال��ت��س��اه��ل  إل�����ى  أض���ي���ف  وإذا 
كما  امل���رأة  ح��ق��وق  ب��اس��م  السياسي 
الداعية  اإلع��الم��ي��ة  املتبالت  أوردن���ا 
إل����ى ه��ت��ك ك���ل أس�����وار احل���ي���اء من 
إباحية،  سينمائية  إنتاجات  خ��الل 
ت��ردت من شاهق  امل��رأة  فإن وضعية 
التقدم املزعوم إلى مستنقع الضياع 

البعيد..
استشرت  إن  غرابة  ال  وبالتالي 
ال��ع��ن��وس��ة ف��خ��رج��ت ال���ن���س���اء إل��ى 
وال عجب  ب��أزواج،  للمطالبة  الشارع 
الوحيدة.  امل��رأة  ظاهرة  تفاقمت  إن 
التي تربي ثمرة عالقاتها  املرأة  تلك 
احمل���رم���ة وح���ي���دة إن ظ��ف��رت أص��ال 
ب��ع��الق��ة، ف��اجل��ن��وح إل���ى ال��ع��الق��ات 
امل��ث��ل��ي��ة واك��ت��ف��اء ال���رج���ال ب��ال��رج��ال 
حرمها حتى من العالقات العابرة مع 
رجال مغامرين يرفضون جملة فكرة 

إقامة أسرة.
وب����ال����ت����ال����ي ه�����ل ه����ن����اك ع��ن��ف 
وع���دوان���ي���ة أك��ب��ر م���ن ه���ذه ف���ي حق 

املرأة..؟
إحدى  أثناء  مؤخرا  لفتني  وق��د 
قراءاتي خبر تصنيع شركة أمريكية 
لألسلحة، لرصاصة فيروسية حتمي 
غير  مداهمة  من  الوحيدات  النساء 

أو  ال��ع��ام  ال��ف��ض��اء  ف��ي  لهن  منتظرة 
ب��ب��ي��وت��ه��ن.. وم����ن خ��ص��ائ��ص ه��ذه 
ال��ق��ن��ب��ل��ة ت��دم��ي��ر أح���ش���اء امل��ه��اج��م.

وبالنتيجة شل قدراته العدوانية.
م��ن��ظ��وم��ات  جت��ل��ي��ات  إذن  ه���ي 
أبهرت  وإن  شك  بال  فاشلة  إنسانية 

بقشورها البراقة املثيرة..
وإذا كان الوضع احلقيقي للمرأة 
ال��ع��ن��ف جتاهها  وج�����ذور  ال��غ��رب��ي��ة 
وتداعياته ينذران بسقوط املجتمعات 
الغربية عاجال أو آجال فإن املجتمعات 
اإلس��الم��ي��ة ل��ي��س��ت مب��ن��أى ع��ن ه��ذه 
التداعيات. وقد جاء في إحصائيات 
املندوبية السامية للتخطيط في آخر 
إحصاء للسكان لسنة 2014 أن عدد 
لوحدهن في  اللواتي يسكنن  النساء 
تزايد ملفت، وتلك نحلة املغلوب في 
قال  الذي  الغالب  ذلك  الغالب،  اتباع 
أمريكي  مفكر  مجتمعاته  تفتت  ع��ن 
م��ن أص��ل ي��اب��ان��ي ي��دع��ى فرانسيس 
فوكوياما "إنه من أكثر الشكاوى من 
املعاصرة  األم��ري��ك��ي��ة  احل��ي��اة  ط��اب��ع 
من  ال��ش��ك��وى  بالضبط  ه��ي  شيوعا 
ويبدأ  اجلماعة،  روح  إل��ى  افتقارها 
انهيار احلياة اجلماعية في الواليات 
امل���ت���ح���دة ب��ال��ع��ائ��ل��ة ال���ت���ي ي��ع��رف 
األمريكيون جيدا كيف انقسمت على 
اجليلني  م���دى  ع��ل��ى  وت��ف��ت��ت  نفسها 
ف��ح��ني تنكب  ع��ج��ب  امل��اض��ي��ني". وال 
املسلمون لبوصلة الطريق وأضاعوا 
مصباح الرحمة للعاملني غمس العالم 

في الظالم املكني.
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حني تأخر املسلمون
فتأخر غيرهم

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

بأقالمهن

انتهت العطلة.. شدت الرحال 
من الشمال نحو اجلنوب...

وص����ل����ت م���ح���ط���ة م�����راك�����ش.. 
ال��ت��ق��ت زم�����اء وزم���ي���ات ل���ه���ا... 

استقلوا حافلة...
تطوي احلافلة املسافة طيا.. 
ط���ري���ق ط����وي����ل����ة.. ط���ق���س ح���ار 

وسراب...
ينظر السائق في املرآة يرغي 
يتصبب  ب��ي��ده...  يلوح  وي��زب��د.. 

عرقا...
ي��ش��ي��ر إل���ي���ه���ا.. ت��ن��ظ��ر إل��ي��ه 
م���س���ت���غ���رب���ة... ي������زداد غ��ض��ب��ا.. 

يسوق بعصبية...
لتهدئته..  زم��اؤه��ا  يتدخل 

يكاد الرجل يبكي قائا:
- أن�����ا؟! ف���ي س���ن أب��ي��ه��ا ت��ق��ول 
ل���ي ت��ل��ك ال��ك��ل��م��ة ب���ا ح��ي��اء وال 

حشمة؟!
يدنو أكثر من زمائها هامسا: 
"ق���ال���ت ل���ي ك����ذا أم�����ام ال���ن���اس.. 
تنهوها  ل��ْم  ِل���َم  تسمعوها؟!  أل��م 

حينها؟!"
ك��ت��م زم����اؤه����ا ض��ح��ك��ات��ه��م.. 
م��ن  أن األس�����ت�����اذة  ل����ه  ش����رح����وا 
الشمال، وتلك الكلمة في اللهجة 
وال  ومتداولة،  عادية  الشمالية 
تعتبر كلمة مشينة وشتيمة كما 

عند أهل اجلنوب...
ت���وق���ف���ت احل���اف���ل���ة، ت��ق��دم��ت 
نحوه تعتذر.. كررت تلك الكلمة 
زمياتها  أغ��ل��ق��ت  م�����رات..  ث���اث 
والسائق  زماؤها  انفجر  فمها.. 

ضحكا...
ورددت:  ال���ص���ع���داء  ت��ن��ف��س��ت 
ال��ل��غ��ة  أدرس  أن���ن���ي  ل��ل��ه  احل���م���د 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ف��ص��ح��ى ال ال��ل��ه��ج��ة 
أدري كيف كان  العامية.. وإال ال 
سيتصرف معي تامذتي وأولياء 

أمورهم...!

 ذة. نبيلة عزوزي

دارجة
و مـضـــــــــة

من 

أوراق  شاهدة

كــرم القلــــوب 2/1
دة. رجاء عبيد
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ماذا عساي أقول يا حلب الشهباء وقد اكتسيت 
الذي  واحلزن  الكمد  بلباس  وتلفعت  الدماء،  بلون 
الشام  درة  يا  درك  لله  األحزان؟  دونه  تتضاءل 
الطغيان،  جحافل  جتالدين  وأنت  العصماء، 
وتتحدين في شموخ وإباء، حلف الشيطان البغيض 
ألوان  كل  من  السوداء،  بجرابه  ما  يدخر  لم  الذي 

احلقد والكراهية الرعناء.
الصامدة  املرابطة  حلب  يا  العزة  رب  يشهد 
الضمائر  وكل أصحاب  املؤمنون،  ويشهد  املعطاء، 
من  الكون  في  ما  وكل  بل  الشرفاء،  وكل  النقية 
الوعد   صادقة  كنت  أنك  والنقاء،  احلق  عناصر 
الرفيع،  الشرف  عن  تذودين  وأنت  اجلنان،  ثابتة 
وتبذلني دمك الغالي بكل سخاء، تروين بشالالته كل 
حدب وكل بطحاء، وأنت موقنة كل اليقني أن شجرة 
احلرية العصماء، ستطلع من أعماق الشام، مورقة 
باجلواهر  مرصعة  الثمار،  بآالف  مثمرة  مزهرة، 
احلسان، ممتدة بأغصانها الوارفة الظالل عبر كل 
ربوعه الفيحاء، مزدانة بأسماء املجاهدين األبرار، 
الشكر  بلسان  الهجة  والفخار،  املجد  نشيد  مرددة 

واالمتنان، للواحد القهار العزيز اجلبار.
أبشع به من حلف ذاك الذي التف حول جسمك 

شرايينك  في  وأفرغ  الرقطاء،  كاألفعى  الشريف 
خلده  وفي  السوداء،  الناقعة  عصارته  وأعصابك 
األبله وخياله املريض، أنه قد نفذ فيك حكم اإلعدام 

الذي ليس بعده بعث وال حياة، وهيهات هيهات.
والشياطني  اجلبناء،  الطغاة  وسع  في  فهل 
املاضية،  الثابتة  الله  سنن  يقلبوا  أن  احلقراء، 
اجلور  أهل  كفة  في  والظهور،  الغلبة  فيجعلوا 
يدركه  كما  الكون  قانون  في  فالعبرة  والفجور؟ 
األمور.  وعواقب  باملآالت  هي  العقالء،  املتبصرون 
َوُرُسلىِ  أَنَا  َلَْغلىَِبَّ   ُ ٱللَّ �كََتَب  تعالى:  الله  يقول 
سبحانه  ويقول   ،)21 )املجادلة:  يٌز�  َعزىِ ىٌّ  َقوىِ  َ ٱللَّ إىِنَّ 
في احلديث القدسي: »من عادى لي وليا فقد آذنته 
الله  ولكنها سنن  البخاري(.  رواه  )من حديث  باحلرب« 
 في النصر والهزمية ماضية ال تتخلف، ووظيفة 
الكفاح، وتصحيح  درب  تطهير  في  كامنة  اجلراح، 

السير للظفر مبعية الله ذي العزة واجلالل.
لك الله يا حلب الشهباء، فليس يضيرك خذالن 
اخلاذلني من عمالء الشيطان األشقياء، ممن ساروا 
دعمه  آثروا  ممن  أو  لعابه،  من  وسقوا  ركابه،  في 

ونصرته بالصمت، ليعدهم في أصفيائه وأحبابه.
والنكبة  اجلراح  رغم  الشهباء،  حلب  يا  أنت 

جسيم  رغم  والدمار،  اخلراب  رغم  والألواء، 
الشهداء،  قوافل  من  وهبته  ما  رغم  التضحيات، 
أنت  الوضاء،  األبلج  احلق  ولنور  للحرية،  فداء 
فورب  والسماء،  األرض  رب  ميزان  في  الرابحة 
العزة سينكشف الكرب وتنفرج األزمة، وستنبعثني 
لها  ليس  احلق  فجذوة  كالعنقاء،  الرماد  من حتت 

انطفاء.
لقد فرح اجلزارون وفرح املخلفون مبا اعتبروه 
حتريرا لك وأي حترير، وشمت فيك الشامتون ممن 
رضعوا لبان اإليديولوجيات احلمراء والسوداء في 
دهاليز اخليانة واملكر، وحوزات الدجل والغدر، ولم 
يتحرك فيهم ساكن لدماء األطفال والنساء والشيوخ 
شعابك  وفي  الطاهر،  أدميك  على  تهرق  وهي 
ويتلذذون  التهاني  يتبادلون  راحوا  بل  الفيحاء، 
إنهم  بل  املمزعة واجلثث احملروقة.  األشالء  لرؤية 
يشبعوا  لم  نفوسهم  قلوبهم وحتجر  قساوة  لشدة 
تسعفهم  لم  من  على  يجهزون  فراحوا  ذلك  بكل 
في  والولدان،  الشيوخ  من  الضعفاء  من  احليلة 

أبشع صورة من صور العدوان اجلبان. 
والعدوان  املريع  املشهد  هذا  إزاء  بقي  ذا  ما 
الفظيع، وأمام هذه املجازر الرهيبة من مصداقية، 

أو من معنى ملا يسمى مبجلس األمن، أو للمواثيق 
الدولية، أو لقيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية؟ 
سخرية  محض  بل  وهراء،  كذب  محض  إنه 

واستهزاء.
بل ماذا بقي من معنى ملقولة التضامن العربي 

أو اإلسالمي؟ ال شيء غير اخلواء.
من يعزي، من يا حلب الشهباء؟ يا من ضربت 
ومن  والصمود.  والثبات  الصبر  في  األمثلة  أروع 
الرابح في هذه احلرب الضروس إال  اخلاسر ومن 

األبالسة واملجرمني؟ 
بالعزاء؛  الشماء أحق منك  يا حلب  نحن والله 
ألننا فقدنا أعز األشياء، فقدنا الغيرة على العرض 
ففارقنا العز والبهاء، أما أنت يا أمة الله فقد أبيت 
والنزال،  املنافحة  سوح  في  واإلباء  الشموخ  إال 
القائل:  الله  وصدق  واجلالل.  العزة  رب  فليباركك 
ُروا  انفىِ لَُكُم  يَل  قىِ إىِذَا  لَُكْم  َما  آَمُنوا  يَن  َّذىِ ال َُّها  أَي �يَا 
َياةىِ  بىِاْلَ يُتم  أََرضىِ اْلَْرضىِ  إىِلَى  َّاَقلُْتْم  اث ىِ  اللَّ َسبىِيلىِ  فىِ 
َرةىِ  اْلخىِ فىِ  نَْيا  الدُّ َياةىِ  اْلَ َمَتاُع  َفَما  َرةىِ  اْلخىِ َن  مىِ نَْيا  الدُّ

إىِلَّ َقلىِيل� )التوبة: 38(.

د. عبد المجيد بنمسعود

يقضي  قارس،  شتاء  رحمة  حتت 
إخواننا الالجئون الهاربون من جحيم القتل 
ينصبون  أوروبا  عتبات  هناك على  والتنكيل، 
خيامهم، يلفح وجوههم زمهرير البرد، وتنهش 
جميعه  يرحل  وطن  الفاقة،  أنياب  أمعاءهم 
واألقمار،  الديار  خلفه  تاركا  املنافي،  نحو 
وأطفاله،  ورجاله  بنسائه  الشتات  في  وطن 
كلهم راحوا ضحية حلرب الكراسي، ولسان 

حالهم يردد مع الفتيان: »لطفي بوشناق«.
خذوا املنصاب
خذوا املكاسب

لكن خلوا لي الوطن...
منذ أكثر من نصف قرن كتب بدر شاكر 
وكلما  »أيوب«  الشهيرة  قصيدته  السياب 
أعدت قراءتها أحسست أن األلم الذي كان 
تاما  انطباقا  ينطبق  ونفسيا  جسديا  يعتصره 
التي  املزرية  احلالة  ومع  العربي،  واقعنا  مع 
وخاصة  العربية،  الدول  من  العديد  تعرفها 
مشاعا،  املوت  أمسى  والعراق، حيث  سوريا 

والهروب شراعا نحو املجهول، فلنستمع إلى 
»أيوب«:

يا ربَّ أيوَب قد أعيا به الداُء
في غربة دومنا ماٍل وال سكٍن

َجِن يدعوك في الدُّ
يدعوك في ظلمات املوت: أعَباُء
ناء الفؤاُد بها، فارحمه إن هتفا.

َدفا ق السُّ يا منجيًا ُفلَْك نوح َمزِّ
���

أطفال أيوَب من يرعاهم اآلنا؟
ضاعوا ضياع اليتامى في ُدًجى شاٍت

���
َهُر في ُلنْدن الّليُل موٌت َنْزُعُه السَّ

َجُر والَبْرُد والضَّ
ياربِّ يا ليت أنَّى لي إلى وطني

َعْوٌد لَتلُْتُمِني بالشمس أجواُء
َست روحي: طيُنَها بدني منها تَنفَّ

ُم في األعراق َينَْحِدُر وَماُؤَها الدَّ
يا ليتني بني من في ُتْربَِها ُقِبُروا.

''أيوب يقضي بردا في املنافي''

يا حلب الشهباء،
من أحق منا بالعزاء؟

ذ:	أحمد	األشهب	بنبض القلب

أعضاء رابطة األدب اإلسالمي 
العالمية بالمغرب 

يشكلون مكتبا جديدا

عقد املكتب اإلقليمي لرابطة األدب 
جمعا  املغرب  في  العاملية  اإلسالمي 
دجنبر   25 األحد  يوم  صباح  عاما 
2016 مبركب احلرية بفاس النتخاب 

أعضاء مكتب مسير جديد.
وقد افتتح اللقاء بآيات بينات من 
التقريرين  قراءة  تلته  احلكيم،  الذكر 
مناقشتهما  وبعد  واملالي،  األدبي 
الترشح  ُفتح باب  واملصادقة عليهما 
أمام األعضاء، ثم تلته عملية االقتراع 
تسعة  انتخاب  عن  أسفرت  التي 
أعضاء لتشكيل املكتب الذي سيتولى 

إدارة السنوات الثالث املقبلة.

وقد أسفر االنتخاب واملداولة بني 
املنتخبني عن النتائج التالية:

الدكتور حسن األمراني رئيسا.
الدكتورة سعاد الناصر نائبة له.

كاتبا  بنشقرون  رضوان  الدكتور 
عاما.

األستاذة فوزية حجبي نائبة له.
أمينة  خطابي  حياة  الدكتورة 

املال.
األستاذة نبيلة عزوزي نائبة لها.

الرباوي  علي  محمد  الدكتور 
واألستاذ  زروق  احلسني  والدكتور 

إسماعيل زويريق مستشارين.
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استياء وسط أساتذة التربية 
اإلسالمية بسبب حذف دروس 

اإلرث  من مقررات التربية 
اإلسالمية:

تعليق  س��راي��ي��ف��و  ج��ام��ع��ة  إدارة  ت��ع��ت��زم 
احمل���اض���رات خ���ال ص���اة اجل��م��ع��ة ف��ي ق��رار 

اتخذته اخلميس املاضي.
وه����ذه اجل��ام��ع��ة احل��ك��وم��ي��ة، ه��ي األك��ب��ر 
ف���ي ال��ب��وس��ن��ة، ت��ض��م ب���ن ط��اب��ه��ا ال��ص��رب 

والكرواتين.
نحو  البوسنة  ف��ي  املسلمن  ع��دد  ويبلغ 
ال��ن��ص��ف م��ن أص���ل 3،5 م��ل��ي��ون ن��س��م��ة، وفقا 
2013 ونشر  عام  أج��ري  تعداد سكاني  ألرق��ام 

عام 2016.
إدارة  أص��درت  وقد 
األسبوع  هذا  اجلامعة 
"ت�����وص�����ي�����ة" ل���ع���م���داء 
منهم  تطلب  ال��ك��ل��ي��ات، 
بأنشطة  ال��ق��ي��ام  "ع����دم 
مل���دة ساعة  أك��ادمي��ي��ة" 
ي��وم جمعة  كل  ونصف 

خال صاة اجلمعة.
وق�����ال�����ت، ب��ح��س��ب 
وك������ال������ة ال���ص���ح���اف���ة 
إنها اتخذت  الفرنسية، 
ه������ذا ال�����ق�����رار ب���ه���دف 
احترام "حقوق اإلنسان 

واحلريات الدينية".

اإلرث  دروس  ح���ذف  أن  "امل���س���اء"  ج��ري��دة  ذك���رت 
وسط  استياء  أث���ار  اإلس��ام��ي��ة  التربية  م��ق��ررات  م��ن 
منهاج  استغنى  إذ  امل��ذك��ورة،  امل��ادة  أساتذة  صفوف 
والتطبيقات،  األنشطة  دروس  عن  اإلسامية  التربية 
وحذف دروس املواريث التي ظلت في املنهاج املغربي 
تعقد  أن  املنتظر  من  بأنه  اجلريدة  وأف��ادت  لسنوات. 
ملتقى  اإلسامية  التربية  ألساتذة  املغربية  اجلمعية 
وطنيا عاما في يناير املقبل لتطرح ماحظاتها حول 

مقررات املادة بعد عملية املراجعة.

وّجه الباحث عبد الصمد بلكبير)مستشار 
الوزير األول عبد الرحمن اليوسفي في حكومة 
إلى  الذع��ة  1998-2002(انتقادات  التناوب 
املعجم اجلديد  وإلى  باملغرب  الدارجة  أنصار 
ب���"خ��دم��ة  إي����اه  ال��دي��ن ع��ي��وش، متهما  ل��ن��ور 
نظمها  ن��دوة  خ��ال  وذل��ك  أجنبية"؛  أج��ن��دات 
مساء  واإلع����ام،  ل��ل��دراس��ات  هسبريس  مركز 

اخلميس2016/12/29 بالرباط.
خلف  ي��ق��ف  م��ن  أن  ع��ل��ى  بلكبير  وش����دد 
كأجانب  ت��ص��رف��وا  امل��غ��ارب��ة  م��ن  املعجم  ه��ذا 
ومبرجعية أجنبية، موضحا أن ظاهرة تعميم 
الكنيسة  وكانت  األندلس،  مع  ب��دأت  الدارجة 
هي التي لعبت هذا الدور، حينما كانت هناك 
وعندما  األن���دل���س،  لساكنة  تطهيرية  حملة 
وظفوا  املوريسكين  على  للمحافظة  اضطروا 

الرهبان.
معجم  مؤلفو  فيه  يؤكد  الذي  الوقت  وفي 
أوضح  علميا،  يبقى  العمل  ه��ذا  أن  ال��دارج��ة 
الباحث املغربي أنه حتى وإن كان علميا فإن له 
أن عملية  كما  وإيديولوجية.  وظيفة سياسية 
التدريج كانت أيضا قبيل اإلرادة االستعمارية، 
من خال استغال املستشرقن الذين كان من 
وتعجيمها،  اللغة  دراس��ة  مداخلهم  أه��م  بن 
االستعمار  دخ��ول  عند  أيضا  ح��دث  ما  وه��ذا 
الفرنسي إلى اجلزائر، حيث عمل على تطهير 

واغتيال الشعب اجلزائري.
وأكد املتحدث ذاته أنه ال ميكن الفصل بن 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  األه���داف 
وغ��ي��ره��ا، م��ش��ددا على أن��ه ال وج���ود ل��دراج��ة 
مغربية واحدة، وإمنا هناك دارجات. ومن ثم، 
فحينما يكون معجم للدارجة، فيجب أن تكون 
قاموس  يكون  "وعندما  كثيرة،  معاجم  هناك 
واحد فإن الهدف هو توحيد اللغة والدارجة".

باملقاصد،  تكون  العبرة  أن  اعتبر  وفيما 
شدد بلكبير على أن أصحاب املعجم يشتغلون 
في  "ففرنسا  منهم،  أكبر  إستراتيجية  وف��ق 
أزمة وحتاول أن حتمي مستقبلها وتخصص 
للثقافة واللغة ميزانية أكبر من الدفاع. كما أن 
على  جديد"،  الستعمار  إع��ادة  هو  ناحظه  ما 

حد تعبيره.
واتهم املتحدث ذاته الداعن إلى الدارجة 
ب�"اجلهل"، معتبرا أن ما هو حاصل ال عاقة له 
الاتينية وبن  اللغات  مبا كان من فصل بن 
اللغات األخرى، بالنظر إلى أن الفصحى هي 
القرآن،  لغة طارئة وليست لغة قريش أو لغة 
للدولة  لغة  تبقى  املكتوبة  اللغة  أن  مضيفا 
للعاقات  أخ���رى  لغة  ت��وج��د  فيما  واإلدارة، 
احلميمية واالجتماعية وغيرها، كما ميكن أن 

تكون متقاربة حسب سياق اإلصاحات.
وب���احل���دي���ث ع���ن اإلص�����اح�����ات، أوض���ح 
عرقلة  ع��رف  امل��غ��رب  أن  بلكبير  الصمد  عبد 
ل��إص��اح��ات م��ن ل���دن االس��ت��ع��م��ار األج��ن��ب��ي، 
مستشهدا في ذلك مبا جرى في قضية اختيار 
حتضير  جلنة  وك��ذا  اللغات  مجلس  أع��ض��اء 
خطوة  م��ن  امل��ق��ص��ود  يبقى  فيما  ال��دس��ت��ور، 
الدارجة هو فصل املغرب عن اجلزائر وتونس.

عبد الصمد بلكبير: 
أنصار الدارجة 

يخدمون أجندة 
استعمارية 

وجاهلون

جامعة سراييفو تعلق احملاضرات أثناء صالة اجلمعة

“الهيئة  قالت 
اإلس���������ام���������ي���������ة 
امل������س������ي������ح������ي������ة 
ل���ن���ص���رة ال���ق���دس 
 ” ت سا ملقد ا و
األن��������ف��������اق  إن 
حتت  اإلسرائيلية 
األقصى بلغ عددها 
27 ن��ف��ق��ًا، م��ح��ذرًة 
من خطورتها على 
امل���س���ج���د وك���اف���ة 
امل��ب��ان��ي ال��ق��ائ��م��ة 

بالقدس.
حنا،  عيسى  للهيئة،  العام  األمن  وكشف 
“إشارات  وج��ود  عن  صحفية  تصريحات  في 
واض��ح��ة ب���أن االح��ت��ال اإلس��رائ��ي��ل��ي يسعى 
أرض  على  الكبرى  إسرائيل  يسميه  ما  إلقامة 

فلسطن، والقدس الكبرى كعاصمة لدولته”.
اإلسرائيلية حتت  األنفاق  “عدد  وأضاف: 
ت��رب��ط امل��س��ت��وط��ن��ات بعضها  ال��ت��ي  ال���ق���دس 

ببعض، بلغ 27 نفقا”.
املسجد  “احلفريات حتت  أن  إل��ى  وأش��ار 

األقصى باتت أشبه مبدينة كاملة، وهي تأتي 
في إطار خطة مبرمجة لتهويد املسجد”.

ودأب����ت إس��رائ��ي��ل م��ن��ذ اح��ت��ال��ه��ا ملدينة 
بحفريات  القيام  على   ،1967 ال��ع��ام  ال��ق��دس، 
فيها  القدمية  البلدة  وخ��اص��ة  امل��دي��ن��ة،  حت��ت 
ب��ه��دف تهجير  األق���ص���ى،  امل��س��ج��د  وم��ح��ي��ط 
الفلسطينين من البلدة، وإحكام السيطرة على 
مسؤولون  يقول  كما  القدسي،  احلرم  ساحات 

في دائرة األوقاف اإلسامية بالقدس.

دع�����������ا ع�����������دد م���ن 
احلائزين  على جائزة نوبل 
29من  اخل��م��ي��س  ل��ل��س��ام 
املتحدة  األمم   2016 دجنبر 
أقلية  أج��ل  من  التدخل  إل��ى 
ال��روه��ي��ن��غ��ا امل��س��ل��م��ة في 
ميامنار منتقدين عدم حترك 
سان  أونغ  احلكومة  رئيسة 
من  أيضا  وه��ي  تشي،  س��و 

حاملي اجلائزة.

وفي رسالة مفتوحة إلى 
مجلس األمن، رأى املوقعون 
ترقى  إنسانية  "م��أس��اة  أن 
وج��رائ��م  إت��ن��ي  تطهير  إل���ى 
ض��د اإلن��س��ان��ي��ة جت���ري في 

ميامنار".
وجاء في الرسالة، التي 
ن��ق��ل��ت��ه��ا وك���ال���ة ال��ص��ح��اف��ة 
الروهينغا  "إن  الفرنسية، 

من األقليات األكثر اضطهادا 
موردة شهادات  العالم"،  في 

ضحايا.
وح���������ض امل�����وق�����ع�����ون 
الضغط  على  املتحدة  األمم 
امليامنارية  احل��ك��وم��ة  على 
ح���ت���ى "ت����رف����ع ك����ل ال��ق��ي��ود 
اإلنسانية"  امل��س��اع��دات  ع��ن 
ل���ل���روه���ي���ن���غ���ا، م��ط��ال��ب��ن 

مستقل"  دول����ي  ب���"حت��ق��ي��ق 
حول مصيرهم.

ك��م��ا ط���ال���ب���وا أع��ض��اء 
ب�"إدراج  ال�15  األمن  مجلس 
عاجلة  بصورة  األزم��ة  ه��ذه 
املجلس"  أعمال  ج��دول  على 
وط��ل��ب��وا م���ن األم����ن ال��ع��ام 
لامم املتحدة، سواء احلالي 
خ��ل��ف��ه  أو  م�����ون  ك����ي  ب�����ان 

اع���ت���ب���ارا م���ن ك��ان��ون 
ال��ث��ان��ي/ي��ن��اي��ر أن��ط��ون��ي��و 
غوتيريس أن "يزور ميامنار 

في األسابيع املقبلة".
ال�23  امل��وق��ع��ون  وك��ت��ب 
"حان الوقت لألسرة الدولية 
ع��ن  ت���ع���ب���ر  أن  مب��ج��م��ل��ه��ا 
احل��زم"  م��ن  مب��زي��د  موقفها 

حول هذا امللف.

بتدميره تنذر  األقصى  حتت  27نفقا 

حائزون على جائزة نوبل للسالم يدعون األمم املتحدة للتدخل من أجل الروهينغا

األربعاء  كيري  األميركي جون  وزير اخلارجية  حذر 
)28 ديسمبر 2016(، من أن املستوطنات اإلسرائيلية في 
الغربية احملتلة تهدد في اآلن نفسه أمل السام  الضفة 

مع الفلسطينين ومستقبل إسرائيل ذاتها.
رؤيته  فيه  عرض  شامل  في خطاب  كيري  حذر  كما 
حلل النزاع القائم منذ عقود من أن إسرائيل في سباق 

سيؤدي إلى "احتال دائم" ألراضي الفلسطينين.
وكان مجلس األمن الدولي أصدر بأغلبية 14 صوتا، 
يدين   1979 منذ  األول  ه��و  ق���رارا  واش��ن��ط��ن،  وام��ت��ن��اع 

االستيطان اإلسرائيلي.
اتهم  الذي  نتانياهو  واشنطن غضب  امتناع  وأث��ار 
إدارة الرئيس باراك أوباما بأنها تقف وراء القرار مضيفا 

إنه لن ميتثل إليه.
وق�����ال ك���ي���ري "إن ح���ل ال���دول���ت���ن ه���و ال��وس��ي��ل��ة 
اإلسرائيلين  بن  ونهائي  ع��ادل  إلرس��اء سام  الوحيدة 

والفلسطينين".
وأشار إلى أن هذا احلل بات "في خطر شديد".

كيري: أجندة املستوطنني تهدد 
مستقبل إسرائيل.. وال سالم إال 

بحل الدولتني

 رئيس الوزراء الفرنسي: "حرب طويلة" ضد اإلرهاب في أفريقيا
برنار  الفرنسي  ال���وزراء  رئيس  اعتبر 
في   )2016 ديسمبر   29( كازنوف اخلميس 
اجنامينا أنه يجب "االستعداد حلرب طويلة" 
ضد اإلرهاب، مشددا على دعم فرنسا لتشاد 
متر  التي  االقتصادية  األزم���ة  مواجهة  ف��ي 
بها، وعلى دورها املهم في مكافحة اإلرهاب 

في منطقة الساحل.
وقال كازنوف إن "مكافحة اإلرهاب يجب 

شنها داخل حدودنا، ولكن أيضا خارجها".
برخان  الفرنسية  القوة  كازنوف  وزار 
ومقر قيادتها في اجنامينا، التي تضم نحو 
أربعة آالف رجل في خمس دول في منطقة 
الساحل هي مالي وتشاد والنيجر وبوركينا 

فاسو وموريتانيا.
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إلى أن نلتقي

تعيش العديد من املجتمعات احلديثة أزمات متنوعة، حتى إن لفظ 
"أزم��ة" ال يكاد يخلو منه حديث أو خبر. حيث يتحدث الكثيرون عن 
من  بذلك  ارتبط  وما  واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية  األزم��ات 
ترتبط  أزم��ات  عن  احلديث  جند  ما  ن��ادرا  لكن  وموضوعات،  قضايا 

بالقيم.
خلقية  مبادئ  منظومة  األق��ل-  -على  دالالتها  بعض  في  القيم  إن 
احلياة  أس��اس��ه��ا  على  ��م  وُت��َن��ظَّ م��ا،  بشرية  مجموعة  إليها  تستند 
االجتماعية، ويتم تطبيقها من خالل أقوال هذه املجموعة وسلوكاتها 

وأفعالها، بَقبول ما هو فاضل، ورفض ما هو رذيل.
وإذا كانت كذلك فيمكن القول بأن هناك العديد من القيم التي ميكن 
أن تكون مشتركة بني بني آدم، سواء على املستوى اجلماعي أو على 
املستوى الفردي. بل وقد تكون مشتركة حتى بني بني اإلنسان وبني 
احليوان، ورحم الله أحد أقاربي البسطاء الطيبني حينما كان يردد: إن 
احلق أبلج، حتى بالنسبة لغير اإلنسان؛ أال ترون القط، إن أعطيتموه 
قطعة حلم أكلها بجانبكم، وإن هو خطفها أكلها بعيدا عن أعني الناس.
واإلخالص  واالستقامة  واألمانة والتسامح  الصدق  مثل  ِقيمًا  إن 
والتعاون  ظافة  والنَّ واإلتقان  واملساواة  ية  واحلرِّ والعدل  العمل  في 
اد وتطبيق القانون واإلحسان إلى اجلار، وما شابه ذلك، هي  واالتِّ
قيم ال يختلف اثنان -من العقالء طبعا- في أهميتها ودورها في بناء 

الفرد واملجتمع.
وف���ي امل��ق��اب��ل ف���إن ق��ي��م��ًا م��ث��ل ال��ك��ذب واخل��ي��ان��ة وال��غ��ش والظلم 
على  واالع��ت��داء  القانون  وخ��رق  واألنانية  واالستعباد  واالضطهاد 
اآلخر بالقول أو السلوك أو الفعل، وما شابه ذلك، هي قيم ال يختلف 

اثنان أيضا في دورها في هدم كيان املجتمعات ومقومات األفراد.
وقاسٌم مشتَرك بني  كونية،  في أصلها سنن  القيم  أن  ومعنى هذا 
األفراد واجلماعات، وعلى أساسها تقوم سنة الله في الكون من حيث 
أخذ  قد  يكون  القيم  يأخذ مبجامع هذه  الذي  والتمكني؛ ألن  النهضة 
عوامل  من  تبقى  ما  ألن  احلضارة؛  وبناء  والسيادة  النهضة  بزمام 

النهضة تَبٌع لهذه القيم ودائر حولها، وكما قال الشاعر: 
َمُ الأخالُق ما َبِقَيْت

ا الأُ واإنمِّ

َفاإْن ُهُم َذَهَبْت اأَخالُقُهْم َذَهُبوا.

ومن الواضح أن القيم اخللقية الفردية، وقيم النهوض احلضاري 
وعلى  اإلس��الم،  التي تققت مبجيء  االجتماعي، هي  املستوى  على 
أساسها قامت حضارته، وبُنورها انتشر اإلسالم في أرجاء األرض، 
أنها  متيزا  ويكفيها  ال��ب��الد.  سائر  ف��ي  العباد  ك��ل  ببركتها  وانتفع 
ارتبطت بالشعوب أكثر من ارتباطها باحلكام، ولذلك ملا ضعف سلطان 
اإلسالمية،  الشعوب  في  حية  القيم  تلك  بقيت  األرض،  في  املسلمني 
وأصبحت أكبر قاسم مشترك بني أبنائها في مشارق األرض ومغاربها.
االنهيار حتى أصبحت  القيم في  ب��دأت هذه  الزمن  م��رور  لكن مع 
أزمتنا أزمة قيم بامتياز. ولعل أبرز مظهر لذلك ما نشهده جميعا من 
األفراد  العالقات بني  التعامل، بل وحتى في  املادية في  طغيان القيم 
املادية  املصلحة  غ��دت  حيث  س��واء،  حد  على  اجلماعات  بني  وفيما 
فإن هناك  دام��ت هناك مصلحة خاصة،  فما  األم��ر؛  م��دار  الذاتية هي 

عالقة وهناك ود، فإذا ذهبت ذهب كل شيء.
ومع طغيان القيم املادية طغت القيم الفردية، فأصبحت املصلحة 
مًة على املصلحة اجلماعية، بل إن فكرة التعاون بني األفراد  الذاتية مقدَّ
اضمحلت بشكل كبير، مع أن قيمة التعاون مبدأ إسالمي شرعي لقول 
َس  َنفَّ ْنَيا؛  الدُّ ُكَرِب  ِمْن  ُكْرَبًة  امْلُْسِلِم  َأِخيِه  َعْن  َس  َنفَّ »َمْن   :� الرسول 
اللُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب اآْلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر َعَلى َأِخيِه امْلُْسِلِم؛ َسَتَرُه اللُه 
ْنَيا َواآْلِخَرِة، َواللُه ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه".  ِفي الدُّ
وهي عند املغاربة قيمة اجتماعية أصيلة، وما فكرة "تويزا« إال أحد 
اجلماعية؛ مبعنى  املصلحة  لصالح  الفردية  املصلحة  تغييب  مظاهر 
أن املصلحة اجلماعية في مجتمعاتنا، قد تضافر فيها الشرع والعرف 
لتكون قيمة ذات بعد كبير في بناء الفرد وإرساء أسس التنمية على 

قواعد صلبة، تخدم الفرد واملجتمع على حد سواء.
للمصلحة  والتنكر  ه��ذا،  زماننا  في  الفردية  املصلحة  تغليب  لكن 
الظلم واالعتداء،  اجلماعية، فتح أبواب الشر على مصراعيها، ففشا 
وانتشرت السرقة والرشوة، وغاب احلياء واحلشمة، وانعدم احترام 

الصغير للكبير، وظهر العنف بكل أشكاله، حتى 
أصبحت نعمة األمن تكاد تكون مفقودة، وفضيلة 
التعاون غريبة، وتوجيه النصح للغير تدخال في 

شؤونه اخلاصة... إنها أزمة قيم بامتياز.

أزمتنا أزمة قيم
املتوسط(.  )شرق  هي  وال  امللح(،  )مدن  ليست  باريس 
ال  األن��وار.  زلت عاصمة  ما  لك:  لتقول  ذراعيها  تفتح  هي 
الثقافة  فمعارض  والتراخي،  والغفلة  الغفوة  منك  تقبل 
والعلم، وملتقيات الفكر واألدب، ال تكاد تنتهي. لذلك فأنت 
وفن  فكر جديد  على  ليس  للتعرف،  أي حلظة  في  معرض 
جديد فقط، بل على من ينتجون الفكر والفن، ممن سمعت 
بهم من قبل وممن لم تسمع. خالل العامني اللذين قضيتهما 
في باريس، تعرفت على عدد من األعالم، من أهل املشرق 
أندريه  على  تعرفت  فيها  ال��س��واء.  على  الغرب  أه��ل  وم��ن 
وهو  ف��ران��س،  دو  الكوليج  ف��ي  يحاضر  ك��ان  ال��ذي  ميكل 
من أهم مستعربي العصر احلديث. هو ال يحب أن يعرف 
بأنه مستشرق. عندما قلت له: )باعتبارك مستشرقا..(، لم 
يتركني أكمل، بل انتفض انتفاضة العصفور بلله القطر، 
العالم  إل��ى  جلست  باريس  في  مستشرقا".  "لست  وق��ال: 
املوسوعي الرباني محمد حميد الله، هذا العالم الذي عاش 
بالعربية  مسلحا  االستشراقية،  الدراسات  وسط  مجاهدا 
وممن  واألملانية..الخ..  واإلجنليزية  والفرنسية  واألوردي��ة 
بالله  )املنصور  مونتي  فانسان  إليهم:  واستمعت  لقيتهم 
الشافعي(، ورجاء غارودي، والشيخ محمد الغزالي، الذي 
إليه  أجلس  أن  قبل  ب��اري��س،  مسجد  ف��ي  م��رة  أول  لقيته 
احتفال  شهدت  باريس  في  كثير.  وغيرهم  القاهرة،  في 
وعرفت  هيجو،  فكتور  لوفاة  املئوية  بالذكرى  الفرنسيني 
مكان،  كل  في  ص��وره  الكبير.  شاعرهم  ه��ؤالء  يقدر  كيف 
حتى في املترو، ومؤلفاته في كل مكان. كما شهدت وفاة 
شاعرهم لوي أراغون. كال الشاعرين كان مفتوانا بالشرق، 
وبالشرق العربي على اخلصوص، ولذلك كان ديوان األول: 
"الشرقيات"، يعكس إعجاب شاعر فرنسا بالثقافة العربية 
واإلسالمية، واطالعه الواسع عليها، رغم انتقاده العنيف 
هذا  إل��س��ا".،  "مجنون  الثاني:  ودي���وان  ص��وره��ا،  لبعض 
الديوان الذي يستوحي أراغون فيه بعمق تاريخ املجنون، 
قيس بن امللح النجدي، من جهة، ومأساة غرناطة، وأميرها 

أبي عبد الله من جهة أخرى.
املكتبة  إل��ى  كعادتي  نزلت   ،1985 أي��ام  م��ن  ي��وم  ف��ي 
الكتب  م��ن  أج��د  كنت  هنالك  ب��اري��س.  قلب  ف��ي  الشرقية 
لم أجده في مكان آخر،  والدوريات املتعلقة باهتمامي ما 
إذ كنت أعنى بكل ما هو شرقي، وبكل ما يتصل بحضارتنا 
من  أج��د  كنت  عنا.  ال��غ��رب  كتبه  مم��ا  اإلسالمية  العربية 
املوظفني من املساعدة واخلدمات شيئا كثيرا. مرة سألتني 
عن  شمرت  أخبرتها  فلما  العلمي،  اهتمامي  عن  املوظفة 
وال��دوري��ات  واملعاجم  الكتب  من  إل��ي  جلبت  ثم  ساعدها 
شيئا ليس باليسير، وهي تقول: لعل هذا ينفعك.. وهذا.. 
وهذا أيضا.. حملت ممتنا لها ما وجدته شديد الصلة مبا 
القراءة.  قاعة  في  مكانا  لنفسي  ألتخذ  ودخلت  يعنيني، 
الشهيرة،  اجل��زائ��ري��ة  الكاتبة  ج��ب��ار،  آسيا  لقيت  وه��ن��اك 
الشاعر  بيننا هو  الصلة  عقد  الذي  وكان  عليها،  وتعرفت 
املغربي نورد الدين األنصاري، أحد فرسان جريدة االختيار 

أواسط سبعينيات القرن العشرين.
آس��ي��ا ج��ب��ار روائ��ي��ة م��ن اجل��ي��ل ال���ذي اس��ت��وى ع��وده 
الفرنسية  وات��خ��ذ  ل��ل��ج��زائ��ر،  الفرنسي  االس��ت��ع��م��ار  زم��ن 
وسيلة للتعبير. وكما قلت مرة، إن أدباءنا الذين يكتبون 
األطروحة  ي��ردد  كان  من  فمنهم  س��واء.  ليسوا  بالفرنسية 
يريد  أن��ه  يزعم  ك��ان  ال��ذي  بفكرها  ويبشر  االستعمارية 
)متدين البدو civiliser les nomades(، ومنهم من اعتبر 

اللغة الفرنسية )غنيمة( يحارب بها املستعمر.
ك��ان��ت آس��ي��ا ج��ب��ار ام��ت��دادا مل��درس��ة م��ال��ك ح���داد، تلك 
املدرسة التي تقوم على االعتزاز بالهوية الثقافية العربية 
واإلسالمية، وال تعتبر الفرنسية أكثر من وسيلة للتعبير، 
وقيمه.  مبادئه  خلدمة  امل��ي��م(  )بفتح  املستعمر  يطوعها 
املارتيني،  األص��ل  ذو  فانون،  فرانز  يعتبرها  ك��ان  وهكذا 

صاحب كتاب: )املعذبون في األرض(.
لم يكن مظهر آسيا، رحمها الله، يوحي بأنها من صنف 
عن  الزينة  وأم��ور  الفتنة  مظاهر  تشغلهن  الالتي  النساء 
لباسا ال يشف وال  تلبس  لقيتها-  اجلوهر. كانت -عندما 

يصف وال يكشف، إال ما كان من شعرها املبعثر قليال. فقد 
كانت تلبس لباسا غربيا، إال أنه ال يهدف إلى إبراز شيء 
من األنثوية، إال ما ظهر منها. فقد كانت تلبس )بنطاال بلون 
كاكي(، ولكنه فضفاض، كما كان قميصها ال يبرز شيئا من 
مفاتن األنوثة. إنها معنية بالفكر، وبالدفاع عن قضيتها، 
وال ميلك من يتعرف عليها إال أن يجلها ويحترمها وُيكبر 

مشاغلها.
عضوية  تنال  ام��رأة  أول  مرغريتيورسنار  كانت  إذا 
األكادميية الفرنسية، فإن آسيا جبار هي أول امرأة عربية 
تنال هذه العضوية، مما يدل على باعها الطويل في لغة 
موليير، وقد ارتقت إلى أن رشحت جلائزة نوبل، إال أنها 
ظلت وفية لقيمها اجلزائرية، ومن وراء ذلك قيمها العربية 

واإلسالمية.
وآسيا جبار هو االسم املستعار الذي اختارته فاطمة 
يكتبون  م��ن  بعض  اتبعه  تقليد  وه��و  إمي��االي��ن،  ال��زه��راء 
محمد  امل��ش��ه��ور  اجل��زائ��ري  ال��ك��ات��ب  ومنهم  بالفرنسية، 
خلوطي الذي اختار اسم )كاتب ياسني(، وهو االسم الذي 
بقية  به  أن  على  االس��م  لهذا  اختياره  دل  وقد  به،  اشتهر 
من االرتباط باألصل العربي، رغم أنه أمازيغي، مثل آسيا، 
ملا  واملعادية  املعروفة،  واألدب��ي��ة  الفكرية  توجهاته  ورغ��م 
بجزائريته،  متعلق  الوقت  في  وهو  وإسالمي،  عربي  هو 
كما تنبئ عنها مسرحياته، وكأن للجزائر هوية مناهضة 
لإلسالم والعربية. ولكاتب ياسني عدد من األعمال الروائية 
واملسرحية، ومن أهمها: )جنمة(، و)محمد، خذ حقيبتك(، 

و)اجلثة املطوقة(.
ون��رج��ع إل��ى آس��ي��ا ج��ب��ار، فقد ه��اج��رت م��ن اجل��زائ��ر 
إلى فرنسا عام 1980 حيث بدأت بكتابة رباعيتها الروائية 
املعروفة، التي جتلى فيها فنها الروائي وفرضها كصوت من 
أبرز الكتاب الفرنكوفونيني. واختارت شخصيات رواياتها 
تلك من العالم النسائي فمزجت بني الذاكرة والتاريخ. من 
رواية »نساء اجلزائر« إلى رواية »ظل السلطانة« ثم »احلب 

والفنتازيا« و»بعيدًا عن املدينة«.
تسعى  املدينة"  عن  "بعيدا  األخيرة:  الرواية  هذه  في 
واملراد  واملثال،  الواقع  بني  الصراع  جتسيد  إلى  الكاتبة 
باملدينة في هذا العنوان، ليس أي مدينة، بل مدينة الرسول 
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وقد صدرت هذه الرواية عام 1991م.
واإلسالمي  العربي  التاريخ  على  جبار  آسيا  تعتمد 
الذي يعود إلى عصر الرسالة، وتستثمر عددا من األحداث 
املؤرخني،  من  وغيره  الطبري  رواها  كما  باملرأة،  املتعلقة 
بل وتستعني أيضا بكتب احلديث، مثل صحيح البخاري 
ف��ي جتلية األح���داث. وه��ي م��ن خ��الل ق���راءة األح���داث من 
غرضها  يظل  أخ��رى،  جهة  من  املؤرخني  وم��ح��اورة  جهة، 
التي  املنحرفة  للممارسات  ونقدها  امل��رأة،  عن  دفاعها  هو 
املرأة في املجتمع اإلسالمي، وكأنها متيز  ضيعت حقوق 
القرآن  ميثله  ال��ذي  اجلوهر  وب��ني  التاريخي  ال��واق��ع  بني 

الكرمي والسيرة النبوية املطهرة.
إلى  جبار  آسيا  )سعت  بلغول:  شهرة  الكاتبة  تقول 
األّول،  للعصر اإلسالمي  األوائل  املؤرخني  خلق حوار مع 
بشكل  ج��اء  نصوصهم  في  النساء  حضور  أن  رأت  حيث 
ر املرأة في شكل  عابر، مبهم، وفي كثير من األحيان ُيصوِّ
ضحية، يصرف عنها كل فاعلية أو تأثير مباشر على مسار 
بها  يتأثث  خلفية  أو  ديكور  مجرد  إياها  األح��داث جاعاًل 
فإّن جملة من األنساق قد  آنذاك، وبالتالي  مسرح احلياة 
اكتسب  الذي  التاريخي  أسهمت في تشكيل هذا اخلطاب 
الشرعية املطلقة عبر تقادم الزمن. ومن أبرز هذه األنساق 
جند النسق الذكوري الذي شّكل وبال منازع اخللفية التي 
سيطرت على الذهنية الفكرية لألمة اإلسالمية طيلة عصور 
تلك  ق��راءة  حاولت  قد  جّبار  آسيا  ف��إّن  وعليه  الزمن.  من 
اآلخر  الوجه  عن  للكشف  املعتمة  دوائرها  في  النصوص 
بوصفه  وإّن��ا  مطلقة  حقيقة  باعتباره  ال  امل��اض��ي،  لذلك 

مجرد احتمال قائم بني احتماالت أخرى ممكنة احلدوث(.
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