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اآمـيـــــن

تؤكد الدراسات االستراتيجية أن املشكالت االجتماعية نوعا وحجما تابعة طردا 
أحسن  على  وإقامتها  لواجباته  املجتمع  وإجناز  الواجبات،  وحجم  لنوع  وعكسا 
تنشأ  بالواجبات  اإلخالل  قدر  فعلى  لذا  املشكالت،  من  التقليل  إلى  يفضي  وجوهها 
املعضالت، وعلى قدر هذا القصور في أداء الواجبات تنمو تدريجيا املشكالت، وإن 
شر املشكالت أن ال يفكر الناس في مشكالتهم وال يستفرغون اجلهد والوسع في حلها 

إما جهال منهم بها، وإما إعراضا عنها.
ما  لتبني  الصحيح  االهتداء  بعُد  تهتِد  ا  َلـمَّ معضالت  اليوم  لتعيش  أمتنا  وإن 

حتتاجه من احللول، ومن أَجلِّ هذه املعضالت:
� معضلة الفصل بني دينها وواقعها، وبني شريعتها وحياتها، فنتج عن ذلك من 
البالوى ما عجز ِخيَرُة األمة عن استيعابه أسبابا وحلوال فتباينت بهم السبل وتفرقت.
الشبهات،  واتباع  الشهوات  حتكيم  بسبب  الفاسدة  األخالق  تفشي  معضلة   �

فشاهت السلوكات وشانت التصرفات.
� معضلة الفصل بينها وبني ذاتها التراثية وثوابتها احلضارية، ومعضلة النظر 

إلى ذاتها بعيون غيرها فتشوه وعيها بذاتها وبواقعها.
هويتها،  َفُمِسخت  واحملو،  الغزو  ومعضلة  ومسخها،  هويتها  نسخ  معضلة   �
وُنِسخت شريعتها اإلسالمية، وُغِزيت ثقافة شعوبها، وُمِحيت كثير من بركات اإلميان 

وأنواره من قلوبها، ومزق لسانها مع متزيق كيانها، وزيفت ذاكرتها التاريخية.
� معضلة اجلفاء بني العلماء واألبناء فال جتد الرجال األكفاء الذين يردمون هذه 

الهوة بحكمة وبصيرة.
� معضلة غياب مراكز التشخيص احلضاري والدراسات االستراتيجية، فكثرت 

التكهنات بغير علم وازدادت التعثرات.
وإذا كانت املعضالت اآلنفة مؤثرة حقا فإن أشدها تأثيرا وأقواها ضررا باألمة 
هو تيه األبناء وتعصبهم ملا رفعوه من رايات األهواء، فتلطخت أيديهم مبا حرم الله 
تعالى هتكه من األعراض والدماء، فصعب على األخيار جبر األضرار وتصفية األجواء 

من األكدار.
املعضالت  هذه  أن  ليبني  التاريخية  وحركتها  احلضاري  األمة  مسار  تتبع  وإن 
اجلسيمة بدأت وتفاقمت حني فرطت األمة في واجباتها نحو مقوماتها؛ وال حل لذلك 

حال صحيحا صاحلا إال بإقامة الواجبات اآلتية:
وتعبيرا  -تفكيرا  صحيحا  تلقيا   � ورسوله  ودينه  تعالى  الله  عن  التلقي   -
وتدبيرا- دون االلتفات إلى ما يعارضه وال يعاضده، وإلى ما يعانده وال يسانده، وإلى 

ما يشاققه وال يوافقه..
الراشدة  األجيال  وصناعة  التربية  في  والنبوي  القرآني  املنهاج  إلى  العودة   -
الشاهدة القائدة، أجيال صحت تصوراتها وصلحت تصرفاتها فكانوا من الراشدين 

أحواال وأقواال وأفعاال ومن املصلحني العظماء للقلوب والشعوب.
- فقه الذات احلضارية فقها صحيحا سليما منطلقا من هدايات الوحي الصحيح 

وما أبدعته األمة من االجتهاد الصحيح الصالح.
- األخوة في الدين وحتقيق الوالء بني املسلمني بالعمل على بناء أمة اخليرية 
في التكافل والتكامل والتعاون والتضامن والتناصح والتناصر استجابة لقول الله 

تعالى: �وتعاونوا عىل البر والتقوى� )املائدة: 2(.
- إنشاء مراكز البحث العلمي الصحيح والتخطيط االستراتيجي القومي وتدبير 
األزمات بحكمة وكل ما من شأنه رصد املعضالت بدقة ورصد ما يلزم لها من التدبير، 

واستشراف املستقبل املشرق.
وأخيرا ال يوجد مشكل مهول إال بعد إهمال الواجب، وإن الوعي باملشكل هو أول 
العمل، وإن املبادرة إلى العمل بعلم وحكمة وعلو همة من شأنه أن يسهم في رفع ما 

ثقل من أسباب الغمة ومظاهرها عن هذه األمة.
َما  ااِلْصَلَح  ِإالاَّ  أُِريُد  �إُن   :� شعيب  نبيه  عن  حكاية  وعال  جل  قال  وكما 

ِ َعلَْيِه تََوكاَّلُْت َوِإلَْيِه أُنِيب� )هود: 88(. اْسَتَطْعُت َوَما تَْوِفيِقي ِإالاَّ بِاللاَّ

معضالت األمة امُلْهِولة والواجبات امُلْهَملة

مقومات األمن الروحي في الخطاب النبوي

نصوص اإلعجاز القرآني

العالقة بني اآلباء واألبناء

أم المعضالت: التفرق في الدين

نظرات يف سورة العلق

العالمة جمال الدين عطية
في ذمة الله تعالى
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وجدة: محاضرة علمية في موضوع: 
"نحو رؤية شاملة متكاملة خلدمة التراث العربي اإلسالمي" 

طنجة: علماء وباحثون يدعون في ندوة:
 "التراحم والتكافل في السيرة النبوية"

إلى استلهام أخالقه � في التربية الصحيحة
ومحاربة كل أشكال الشذوذ والغلو والعنف
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مقدمة:
اخلمس  ــات  واآلي باإلجماع،  مكية  السورة 
األولى منها من قوله تعالى: }اقرأ باسم ربك... 
إلى علم اإلنسان ما لم يعلم� هي أول ما نزل 
من كتاب الله  على اإلطالق. قال األلوسي بعد 
قال  كما  الصحيح.  وباجلملة  املسألة  مناقشة 
البعض وهو الذي اختاره أن َصْدَر هذه السورة 
الكرمية هو أول ما نزل من القرآن على اإلطالق، 
الــوحــي املـــروي عن  كيف وقــد ورد حديث بــدء 
امللك  "فجاء  وفيه:  األحــاديــث  أصــح  من  عائشة 
فقال: }اقرأ� فقال: »قلت ما أنا بقارئ، فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني اجلهد الخ«" والظاهر أن 
الصواب،  الــنــووي: هو  قــال  بل  نافية  فيه  "مــا" 
لكان االمتناع من  أوال، وإال  وذلك إمنا يتصور 

أشد املعاصي.
ـــــال: "واملــــــــروي في  ــــي مـــوضـــع آخــــر ق وف
الصحيحني وغيرهما عن عائشة أن ذلك أول ما 
نزل من القرآن وهو الذي ذهب إليه أكثر األئمة".
الله  رضي  عائشة  السيدة  حديث  وألهمية 
نــورده بنصه  السورة ودراستها  فهم  عنها في 

وهو.
"أول ما بدئ به رسول الله � من الوحي 
الرؤيا الصاحلة في النوم فكان ال يرى رؤيا إال 
إليه اخلالء،  ثم حبب  الصبح،  فلق  مثل  جاءت 
-وهــو  فيه  فيتحنث  حـــراء،  بــغــار  يخلو  وكـــان 
إلى  ينزع  أن  قبل  العدد  ذوات  الليالي  التعبد- 
أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
ملثلها حتى جاءه احلق وهو في غار حراء، فجاء 
امللك فقال: "اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني فقال: 
اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت 
ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني 
اإلنسان  الذي خلق خلق  ربك  باسم  اقرأ  فقال: 
من علق اقرأ وربك األكــرم..."، فرجع بها رسول 
الله � يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت 
زملوني  زملوني  فقال  عنها  الله  رضي  خويلد 
حتى ذهب عنه الروع فقال خلديجة -وأخبرها 

اخلبر- لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: 
كال والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، 
وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، 
به خديجة  فانطلقت  نوائب احلق.  وتعني على 
حتى أتــت بــه ورقــة بــن نوفل بــن أســد بــن عبد 
الــعــزى بــن عــم خديجة، وكــان امــرأ تنصر في 
اجلاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب 
يكتب،  أن  الله  شاء  ما  بالعبرانية  اإلجنيل  من 
له خديجة:  فقالت  قد عمي،  كبيرا  وكان شيخا 
"يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا 
ابن أخي ما ترى. فأخبره رسول الله � خبر ما 
رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله 
على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون 
حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله �: أو 
مخرجي هم؟ قال: نعم. لم يأت رجل قط مبثل ما 
إال عودي. وإن يدركني يومك أنصرك  به  جئت 
نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر 

الوحي". )صحيح البخاري(.
وباقي السورة نزل بعد ظهور أمر الرسول 
قريش  كفار  وبــني  بينه  املجابهة  واحــتــدام   �
واشتداد أذاهم عليه، فقد وردت آثار تكاد تبلغ 
من  األخــيــر  القسم  نــزول  أن  تفيد  التواتر  حــد 

السورة كان في أبي جهل.
أبو  قال  قال:  ابن عباس  البخاري عن  ففي 
الكعبة  عند  يصلي  محمدا  رأيـــت  لئن  جــهــل: 
ألطأن على عنقه. فبلغ النبي � فقال: لئن فعل 
ألخذته املالئكة. فنزل قوله تعالى: }أرأيت الذي 
ينهى عبدا إذا صىل�. وروى أحمد والترمذي 
والنسائي وابن جرير عن ابن عباس قال: "كان 
أبو  به  فمر  املقام  عند  يصلي   � الله  رســول 
جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ 
وتوعده فأغلظ له رسول الله � وانتهزه فقال 
يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني ألكثر 
}فليدع  قوله:  الله  فأنزل  نــاديــا...  ــوادي  ال هذا 
الــتــرمــذي حسن  )قـــال  الزبانية�  ســنــدع  نــاديــه 

صحيح(.
ولكن تأخر نــزول هــذا القسم ال أثــر له في 
وحدة جسم السورة ال مضمونا وال شكال كما 
سيتجلى إن شــاء الــلــه. وذلــك وجــه مــن وجــوه 

إعجاز هذا القرآن الذي وإن كان لم ينزل جملة 
املضموني  وبناء سوره  بنائه  في  فإنه  واحــدة 

والفني كاجلسد الواحد.

ب - معنى السورة اإلجمالي:
محمدا  مصطفاه  مخاطبا    الله  يقول 

:�
1 - اقــرأ وإن لم تكن قارئا، اقــرأ يا محمد 
بإذن ربك وحوله فستستطيع؛ ألن ربك ذاك الذي 
يأمرك بالقراءة قدير قدرة كبيرة جدا، فهو الذي 
صدر عنه ذلك الفعل العظيم جدا: فعل "اخللق" 
خلق كل شيء وإبداعه من ال شيء، وهو الذي 
أوجد ذلك املخلوق العجيب جدا: "اإلنسان" من 
شيء بسيط جدا: "علق"، دم متجمد رطب يشبه 
الدود الذي يتعلق باحللق. فهل من قدر على كل 
ذلك من "خلق من ال شيء، ونقل من "علق بسيط 
إلى "إنسان" عجيب ال يقدر على نقلك من كونك، 

غير قارئ إلى "قارئ"؟
2 - اقرأ وتيقن أن ربك الذي يأمرك بالقراءة 
هو األكرم على اإلطالق: ينعم بال سبب ويتفضل 
أن يفيض عليك هذه  "فيسير" عليه  بال حــدود، 
الذي  وهو  كرمه  بحر  من  القراءة  نعمة  النعمة 
أنــعــم بــتــلــك الــنــعــمــة الــعــظــيــمــة: نــعــمــة التعلم 
بواسطة آلة جامدة ال حياة فيها )القلم(. فالذي 
جــعــل مــن اجلــمــاد املــيــت الــصــامــت آلـــة للفهم 
والبيان أال يجعل منك قارئا مبينا وتاليا معلما 
وأنت إنسان كامل؟ ثم ما من إنسان إنسان تعلم 
علما أي علم، بعد أن خرج من بطن أمه ال يعلم 
شيئا؛ أال وربك القدير األكرم، هذا الذي يأمرك 
فهل  بذلك.  عليه  أنعم  ــذي  وال قارئا  تكون  بــأن 
من كانت قدرته كذلك، وكرمه كذلك يعسر عليه 
اإلنعام عليك بأن تصير قارئا وإن لم تكن قارئا 

بالقلم؟
بتلك  اإلنــســان  علم  مقتضى  كــان  لقد   -  3
ويشكر  لربه،  يتواضع  أن  الكرم  وذلــك  الــقــدرة 
اإلنسان  ولكن  تعد وال حتصى،  ال  التي  نعمته 
كفور. أال ما هكذا ينبغي أن يكون اإلنسان؛ أن 
لم  ما  وتعليمه  بتسوية خلقته،  ربه  عليه  ينعم 

يكن يعلم... 

ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك ويطغى... إن 
اإلنسان ليتجاوز حده ويستكبر على ربه فيكفر 
به؛ إذ رأى نفسه "قد صار - مبا آتاه الله غنيا 
عن الله، مع أن مرجعه حتما إلى ربه ومصيره 
في النهاية بعد املوت ليس إال إليه، "فذائق من 

ألم عقابه ما ال قبل له به".
ــى هــذه األعــجــوبــة الــفــريــدة، انظر  انــظــر إل
إلى هذا الطاغية الذي لم يكفه طغيانا أنه كفر 
بربه، وامتنع من اإلذعان له بالصالة له فتجاوز 
وشأنه؟  تركه  كان  لو  غيره،  ينهى  أن  إلى  ذلك 
الذي  هو  ينهاه  من  يكون  أن  بباله  يخطر  ألــم 
إلى  الداعي  ربه  باتقاء  اآلمــر  على احلــق، وهو 
ما ينجي من عذابه؟ كيف به إذا علم أن احلقيقة 
هي هاته؟ وكيف به وقد كذب مبا جاءه من احلق 
وأدبــر عنه، ونهى من اتبع احلق وأمر به، إذا 
التي  عينه  وأن  باملرصاد،  له  كــان  الله  أن  علم 
استكباره  تــرى  كانت  نــوم  وال  سنة  تأخذها  ال 
يخاف  أفــال  الــلــه؟  مــن  يستحي  أفــال  وطغيانه؟ 

غضب الله؟
لــم يــرتــدع هــذا الطاغية، ولئن  4 - أال لئن 
وأمر  احلــق  اتبع  من  نهيه  عن  وينته  يكف  لم 
ولنذلنه"،  فلنصمنه  رأســه،  مبقدم  "لنأخذن  به 
تلك  بــالــلــهــب:  مــنــه  الــســجــود  مــأبــى  ولنسفعن 
عن  يصدر  ال  التي  املتكبرة  املتجبرة  الناصية 
منا  فلينتصر  واإلجــــرام.  الــكــذب  إال  صاحبها 
ينصرونه،  ظنهم  إن  مجلسه،  وأهــل  بأنصاره 
الشداد  الغالظ  املالئكة  آنذاك  فسندع  وليدعهم 

البطاشني.
املجرم.  هــذا  يزعم  كما  األمــر  ليس  أال   -  5
بل  لنهيه،  تستجيب  أو  تطيعه  أن  إيــاك  فإياك 
اخــضــع لــربــك وحـــده واخــشــع، واذكـــر واشــكــر، 
وصل واسجد، وازدد قربا من ربك ما استطعت، 
فال أحد سواه يستطيع ضرك وقد حماك. فإليه 

إليه، وعليه عليه.

د. عبد العالي حجيج
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االســتــكــبــار لــغــة هــو اســتــجــالب الــكــبــر، 
والكبر هو العظمة.

والتكبر  "الكبر  الــعــام:  االصــطــالح  وفــي 
على  يقال  واالستكبار  تتقارب"،  واالستكبار 
وجهني، أحدهما: أن يتحرى اإلنسان ويطلب 
أن يصير كبيرا... والثاني: أن يتشبع فيظهر 
من نفسه ما ليس فيه وهذا هو املذموم" قاله 

الراغب في املفردات.
وقال ابن منظور: "واستكبار الكفار أن ال 
يقولوا ال إله إال الله، ومنه قوله عز من قائل: 
اهللُ  ِإالَّ  ِإلَ��ه  اَل  لُهم  ِقيَل  ِإذَا  كَ��انُ��وا  َُّهم  ﴿}ِإن

يْستْكبُرون�﴿ )الصافات: 35(.
الكرمي، فقد ورد  القرآن  أما في اصطالح 

ثمانا  الكرمي  القرآن  في  االستكبار  مصطلح 
تثبت  وروده  آيــات  ومجموع  مــرة،  وأربــعــني 
أنه مصطلح مكي، إذ إنه لم يرد إال في أربع 
النساء  وفي  مرتني،  البقرة  )في  مدنية  سور 
مرتني، ثم ورد مرة واحدة في كل من املائدة 
اثنـني  وروده  مقابل  فــي  وذلــك  واملــنــافــقــني(، 

وأربعني مـرة في أربع وعشرين سورة مكية.
ارتباطه  يفسره  مكيا  املصطلح  وكـــون 
الوثيق مبجال العقيدة، وما يحمله من داللة 
على رفض االنقياد لطاعة الله تعالى وعبادته، 
القرآن  التي عاجلها  القضايا  أبرز  وتلك هي 

املكي.
وجتدر اإلشارة إلى أن االستكبار وصف 
بغير  بــأنــه استكبار  عــدة  قــرآنــيــة  آيـــات  فــي 
يُعَرُض  }وي��وَم  سبحانه:  قوله  في  كما  حق 
طيباتِكم  أَْذَهْبُتم  الناِر  عىل  كف�روا  الذيَن 
فاليْوم  بها  واْس��ت��م��ت��ْع��ُت��م  ن��ي��ا  ال��دُّ حياتِكم  يف 
تَسَتكبرون  بماكنتم  الُهوِن  ع��ذاَب  ُت��َزْون 
تَْفسقون�  كنتم  وبِما  احلق  بغْير  االرض  يف 

)األحقاف: 19(.
فما داللة وصف االستكبار هنا بأنه "بغير 
أن االستـكبار ال يكون  حق"، وهل معنى ذلك 

مذموما إال إذا كان بغير حق، يجيب عن ذلك 
أمران مستخرجان من كالم الراغب عن مادة 

كبر:
مذموم،  هو  مـا  منه  التكبر،  أن  األول:   -
أن يوصف  قــد يصـح  ــه  أن على  ـــدل  "وي قـــال: 
اإلنسان بذلك وال يكون مذموما قوله تعالى: 
ال��ذي��ن يتكبرون يف  آي���ايت  ﴿}س��أص��رف ع��ن 
فجعل   ،)146 )األعـــــراف:  احل��ق�  بغير  االرض 
متكبرين بغير احلق". وقـد يحمل هذا املعنى 

على االستكبار أيضا بدليل ما سيأتي.
- ال���ث���ان���ي: قــــال الـــراغـــب عــنــد تــعــريــف 
وجهني:  على  يقال  "واالستكبار  االستكبار: 
أحــدهــمــا: أن يــتــحــرى اإلنـــســـان ويــطــلــب أن 
يجب  ما  على  كــان  متى  وذلــك  كبيرا،  يصيـر 
وفي املكان الذي يجب وفي الوقت الذي يجب 
فمحمود. والثاني: أن يتشبع فيظهر من نفسه 
له، وهذا هو املذموم، وعلى هذا ما  ما ليس 

ورد في القرآن".
التحليل يكون املستكبر بغير  ووفق هذا 
له، أما  حق هو من يظهر من نفسه ما ليس 
من يظهر حقيقة ميزاته، فذلك هو احلق الذي 

يجعل االستكبار محمودا حسب الراغب.

وقـــد يــكــون هـــذا املــعــنــى اســتــثــنــاء نـــادرا 
كما جاء في كتب السيرة املطهرة عن موقف 
الـــرســـول عــلــيــه الــصــالة والـــســـالم مــن أحــد 
إحــدى  فــي  مشيته  فــي  اخــتــال  ملــا  الصحابة 
الله يبغض تلك املشية  الغزوات، فأخبره أن 
أبي  قصة   ( سبيله  فــي  اجلــهــاد  موطن  فــي  إال 
ابــن هشام44/3/1.(،  عـــزوة أحــد -ســيــرة  فــي  دجــانــة 
ألن  باحلق؛  االستكبار  بــاب  من  بذلك  فتكون 

الهدف منها هو إرهاب العدو وإظهار الثقة 
بنصر الله تعالى.

لــكــن يبقى هـــذا املــعــنــى مــوضــع تــســاؤل 
التكـبر  ذم  قــد ورد  أنــه  واســتــفــســار، خــاصــة 
واالســتــكــبــار مــطــلــقــا فـــي نــصــوص قــرآنــيــة 
االستكبار  إن  أقـــول:  ولــذلــك  عــدة،  وحديثية 
كان  إذا  خاصة  حق،  بغير  كله  وهو  مذموم، 
استكبارا على اإلذعان للخالق، كما هو الشأن 
قوله  فـــإن  وعــلــيــه،  األحـــقـــاف،  آليـــة  بالنسبة 
تعالى: }بغير احلق� هو تذكير بقبح االستكبار 
مطلقا؛ ألنه بغير حق، ال متييز له عن غـيره، 
وال  االستكبار،  حقيقة  بيان  في  زيــادة  وهــذا 
إيراد  البيان هو من أسباب  زيــادة  يخفى أن 
الصفة التي هي هنا: "بغير احلق" والله أعلم.

مفهوم االستكبار

دة. كلثومة دخوش
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ق الكثيرين  إن البحث عن األمن الروحي أرَّ
ــاحــثــن مــنــذ زمــــن بــعــيــد،  ــب مـــن املــفــكــريــن وال
اختيار  في  أوال  تكمن  إليه  االهتداء  وصعوبة 
عن  بحثوا  الذين  يظفر  لم  لذلك  البحث،  جهة 
األمن الروحي عند غير خالق الروح بشيء. فما 
لتحقيق   [ النبي  حددها  التي  الوسائل  هي 
في  عليه  احلفاظ  وكيف ميكن  الروحي؟  األمــن 

زمن اخلوف واالضطراب؟
أوال: استقامة العقيدة أساس حتقيق األمن الروحي

إن حتقيق األمن الروحي لإلنسان يساوي 
خليفة  ميالد  الربانية  الشرعية  املعادلة  فــي 
أي  بروحه؛  يوزن  اإلنسان  الكون؛ ألن  في  الله 
باستقراره روحيا، فال ميسه اضطراب وال ينال 
منه خوف. فاملقصود باألمن الروحي هنا إدراك 
النفس حلقيقة وجودها، وشعورها باالطمئنان 
والــرضــا عــن الـــذات ملــا تقوم بــه مــن عمل، مع 
إحــداث  أجــل  من  التطور  عن  املستمر  البحث 
بيئة توافقية مع باقي مكونات املجتمع؛ فاألمن 

الروحي للمسلم يتكون من ثالث توازنات: 
- الـــتـــوازن الــداخــلــي مــع الــنــفــس األمـــارة 

والنفس اللوامة؛
- التوازن العلوي مع خالق الكون؛

الوجود  مكونات  مع  اخلارجي  التوازن   -
على اختالف أنواعها.

حتقق  مبجموعها  الثالثة  التوازنات  هذه 
فاعال،  فــردا  منه  وجتعل  روحيا  أمنا  للمسلم 
ومعطاء في بيئته، وملهما لغيره لسلوك طريق 
التعاون  منظومة  فــي  واالنـــخـــراط  اخلـــالص، 

االجتماعي.
يلزم توفر  املبتغي  هــذا  أجــل حتقيق  ومــن 

العناصر التالية: 
1 - تذوق حالوة اإلميان بالله تعالى:

ال مبالغة إذا قلت إن املعني باألمن الروحي 
هو اإلنسان املسلم فقط، أما غيره فال ميكن أن 
يحصل له ذلك بشكل تام وصحيح، لفقده ألهم 
مقوماته وهو تذوق طعم  اإلميان بالله تعالى، 
احلديث:  في   [ الرسول  تعجب  وهذا مصدر 
»عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك 
ألحد إال للمؤمن«. قال الصنعاني: مراده أعجب 
لشأنه وحاله وما قدره الله له. إن أمره كله خير 
أكده بكله ألنه ذو أجزاء باعتبار تفرق صفاته، 

وليس ذلك أي خيرته ألحد إال للمؤمن)1(. 
ألن املؤمن مفروض فيه أن يكون قويا كما 
قال ]: »املؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
املؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير..« )صحيح مسلم(. 
هذه القوة تستمد من إميانه بالله تعالى، لهذا 
ضحك النبي ] من حالة املؤمن الذي يضعف 
ويصاب باإلحباط أمام نوائب الدهر، فقد جاء 
"بينما  قــال:   � عن صهيب  أحمد  مسند  في 
رسول الله ] قاعد مع أصحابه إذ ضحك فقال: 
»أال تسألوني مم أضحك؟« قالوا: يا رسول الله، 
ومم تضحك؟ قال: »عجبت ألمر املؤمن، إن أمره 

كله خير..« )مسند أحمد(.
هذه احلالة التي أضحكت النبي ] تغيب 

قلقا  يعيشون  الذين  املسلمن  من  الكثير  عن 
قادرون  ألنهم  له؛  أساس  ال  واضطرابا وخوفا 
إلــى صاحلهم  كل شــيء يصيبهم  على حتويل 
في الدنيا واآلخرة، فهم دائما في جتارة مربحة 

مع الله سبحانه وتعالى.
إن الــســر فــي تــفــوق املــؤمــن وحتــكــمــه في 
األفـــراح واألقــــراح يــعــود بــاألســاس إلــى كونه 
مــؤمــنــا حــقــا، مــصــدقــا بـــأن كــل مــا يــلــم بــه هو 
الذي ميكن  فذاك هو سالحه  تعالى،  الله  بأمر 
طعم  ذاق  ألنــه  والسعادة؛  األمــن  به  يحقق  أن 
اإلميــان، وعلم دوره في كون اخلالق. قال ]: 
»ذاق طعم اإلميان من رضي بالله ربا وباإلسالم 

دينا ومبحمد نبيا« )صحيح البخاري(.
ميز  بل  الناس  لكل  ال يحصل  التذوق  هذا 
عالمته  ومن  املؤمنن،  من  خاصة  فئة  به  الله 
حب الله ورسوله، وكره الكفر وما يؤدي إليه. 
ــنَّ فيه وجــد بهن حالوة  ُك ]: »ثــالث من  قــال 
إليه مما  الله ورسوله أحــب  كــان  اإلميــان: من 
لله، وأن  إال  املرء ال يحبه  سواهما، وأن يحب 
يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه 

كما يكره أن يقذف في النار« )صحيح مسلم(.
إن معظم االضطرابات التي يعيشها الفرد 
تعود لضعف إميانه؛ لذلك ميكن اجلزم بأن كل 
نفسه  يعالج  أن  يستطيع  نفسه،  طبيب  مؤمن 
ينعم  في احلياة  توازنا  لذاته  بنفسه، ويحقق 
بفضله  ويتذوق  والهناء،  بالسعادة  خالله  من 
لذة األمن واألمان، فال ينام وهو قلق على غد، 
أو خائف من أحد، يكفيه أن يوطن نفسه على 
تقوية إميانه بربه تعالى، حتى يظل قويا أمام 
إلــى السخط وعــدم  كــي ال جتــره  كــل املصائب 
الله وقــدره، وقويا أمام كل  الرضا على قضاء 
الــغــرور والعجب  إلــى  فــال تسحبه  اإلغــــراءات 
والكبر، فاملسلم يعيش الوسط، فال يكون عبدا 
طائعا لهواه عندما يصيبه اخلير فيكفر بنعم 
الله وينفقها فيما حرم، وال يكون ضعيفا أمام 
املصائب فيتحول إلى فاشل يعيش باكيا على 

ما فات، ويفرط فيما هو آت.
2 - تفويض األمر كله لله:

ال ميــكــن الــتــدخــل فــي قــضــاء الــلــه وقـــدره، 
�وما تشاءون إال أن يشاء اهلل رب  تعالى:  قال 
"ذلك  عاشور:  ابن  قال   .)29 )التكوير:  العالمني� 
دواعــي  فيهم  اخلــالــق  فهو  الــعــاملــن  رب  ألنــه 
وهو  املتسلسلة،  حصولها  وأســبــاب  املشيئة 
احلق..")2(.  عــلــى  لالستقامة  أرشــدهــم  الـــذي 
فاملسلم املفوض يسعى لالستقامة التي يرشده 
املجهول،  من  للخوف  يستسلم  وال  إليها،  الله 
بل شعار املؤمن املفوض أن يثق في الله تعالى 
ويتوكل عليه، ويعتقد جازما أن ما اختاره الله 
محالة  ال  ثماره  عينه، وسيجني  اخلير  هو  له 
�ومن  تعالى:  لقوله  مصداقا  أجــال  أم  عاجال 
يتوكَّل عىل اهلل َفهو حسبه إن اهلل باِلغ أَمره� 

)الطالق: 3(.
ــه، يجر  ــل إن عـــدم تــفــويــض األمــــور إلـــى ال
قد  كثيرة  نفسية  معاناة  إلــى  اإلميــان  ضعيف 
تلقي به في براثن الشرك بالله، فيلجأ إلى أهل 

السحر والشعوذة وغيرهما من احملتالن على 
الناس؛ ألنه يظن أنه بسلوكه ذلك الطريق ميكنه 
أن يعرف ما يخبئه له املستقبل، أو يقدر على 
اعتقاد ال يزيد  الله، وهو  أمر  تغيير شيء من 
اإلنسان إال اضطرابا وقلقا، ويدخله في دوامة 
نتيجته  تــكــون  مــا  غالبا  واالنــتــظــار،  اخلـــوف 
اآلالم والقنوط واليأس؛ ألنه أخطا الطريق فلم 
يفوض إلى اخلالق الرحيم بعباده، وفوض إلى 
أمــره شيئا.  مخلوق قاس ضعيف ال ميلك من 
وصدق رسول الله ] حيث قال: »من نزلت به 
فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت 
برزق  له  الله  فيوشك  بالله،  فأنزلها  فاقة  به 

عاجل أو آجل« )سنن الترمذي(.
ولكوننا نعرض حاجاتنا على الناس دون 
النصب،  بجرائم  يعج  واقعنا  فإن  تعالى؛  الله 
بغير  الناس  أمــوال  وأكل  واالحتيال،  والغش، 
حق، فجنود الشيطان يسلبون اإلنسان أمواله 
وراحته، ورمبا يشردون أسرته وأطفاله ألسباب 
لو استعان فيها بالله وتوكل عليه لكفاه شرها، 
الدنيا واآلخــرة، وملنحه  ورزقــه خيرا منها في 
ــى مــا هو  الصبر على مــا أصــابــه، وصــرفــه إل
أفضل له؛ ألنه املالك ألمر عباده، واملتحكم في 
كل كبيرة وصغيرة قال ]: ».. واعلم أن األمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
الله لك، ولو اجتمعوا على  إال بشيء قد كتبه 
أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه 
الله عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف« )سنن 

الترمذي(.
املسلم  يعيش  لله  املطلق  التفويض  بهذا 
كل  يحول  أن  بواسطته  يستطيع  روحيا  أمنا 

ما يصيبه من حزن أو 
يجني  لصاحله،  فــرح 
وينال  احلــســنــات،  بــه 
ــامــات الــتــكــرمي  بـــه مــق
في  الله  عند  والــرضــا 

جنة الفردوس.
في  ال��ض��رب   -  3

األرض:
املسلم  رقــى  مهما 
فـــي درجــــــات اإلميــــان 
والتفويض لله تعالى، 
في  يصل  أن  ال ميكنه 
ذلـــك إلـــى مــقــام النبي 
ــكــرام،  ملسو هيلع هللا ىلص وصــحــابــتــه ال
ومـــــع ذلـــــك لــــم يــثــبــت 
تركوا  أنهم  قط  عنهم 
استسلموا  أو  العمل 
ولنا  الـــواقـــع،  ــــراه  إلك
احلسنة،  القدوة  فيهم 
فــــقــــد واجــــــهــــــوا كــل 
الـــصـــعـــاب بــإميــانــهــم 
ــــقــــوي، وعــزميــتــهــم  ال
ــل  الــثــابــتــة، وبــوســائ
على  تغلبوا  بسيطة 
عــــــــــداوة الـــشـــيـــطـــان 

والشرك،  اجلهل  وحــاربــوا  النفس،  وشــهــوات 
ــعــمــل واجـــتـــهـــدوا فـــي تــطــويــره،  فــأتــقــنــوا ال
العتقادهم اجلازم أن الله يراقبهم ويراهم، فال 
يغشون في أعمالهم، وال يخدعون في جتارتهم، 
وال يقصرون فيما كلفوا به من مهام الرتباطهم 
في كل ما يقومون به بخالقهم، فال يحتاجون 
إلى مراقبة أو تفتيش؛ ألن قصدهم قوله تعالى: 
ورس��ول��ه  عملكم  اهلل  فسيرى  اعملوا  �وق���ل 

والمؤمنون� )التوبة: 105(.
لله ورسوله  انتصروا  فها نحن نرى كيف 
بالعمل اجلاد املوافق للشرع، ففتح الله عليهم 
ونصرهم نصرا مؤزرا، وأبدلهم في ظرف وجيز 
خيرا مما كانوا فيه، فعرفوا في بيئيتهم بعد ما 
كانوا مجهولن، وحولوا كل الهزائم إلى نصر 
بعد نصر، لينشئوا قوة تهابها الفرس والروم، 
ولــم يــأت ذلــك مــن فـــراغ، بــل بعملهم الصالح 
خير  كله  أمرهم  فجعلوا  الصادق،  وإخالصهم 
]: »إن أمره كله خي«. فاملراد  مصداقا لقوله 
الذي يتمثل  املادي  باخلير هنا يشمل اجلانب 
العمل، ويشمل  في  والنجاح  الــرأي،  في سداد 
باألمن  الشعور  في  املتمثل  الــروحــي  اجلانب 
واالطمئنان والرضي على الذات، فاملسلم بذلك 
كله يكون قد حاز الدنيا كلها كما قال ]: »من 
أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، 
عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا« )سنن 

الترمذي(. 
------------------

ِغيِر، محمد الصنعاني،  نويُر َشْرُح اجَلاِمع الصَّ ــ التَّ 1ـ 
ط1، 1432هـ، دار السالم، الرياض، ج7، ص: 204.

2 - التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية، 
ج 30، ص: 167.

ذ. محمد البخاري

مقومات األمن الروحي في الخطاب النبوي )1(
عن صهيب � قال: قال رسول اهلل ]: »عجبا ألمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك ألحد 
إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيرا له« )صحيح مسلم(.
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النبوية  السيرة  مدونة  في  الشمول  طلب 
املنشودة راجع إلى مالحظة القصور في املادة 
إمنا  أنها  حيث  من  املوجودة  للسيرة  العلمية 
ومن  بعض  دون  النبوية  احلياة  بعض  حتكي 
وأكثر  دون بعض،  بعض اجلوانب واحليثيات 
ما فيها هو عبارة عن مرويات للمغازي مشفوعة 
 � الرسول  أفعال  من  مبتفرقات  بعضهم  عند 
من  ج��زء  إال  ميثل  ال  ذل��ك  ومجموع  وشمائله، 
السيرة، ويدل على قصورها أن مجموع مصادر 
احلياة  من  األخ��رى  للنواحي  متضمن  السيرة 
زمانا  أحداثها  تفاصيل  من  وللجديد  النبوية 
بياناتها  م��ن  واجل��دي��د  وإن��س��ان��ا  ح��اال  ومكانا 
تعليالتها  م��ن  واجل��دي��د  وت��ق��ي��ي��دا  تخصيصا 

أسبابا ومقاصد.
وعليه فمعنى شمول السيرة إجماال شمولها 
وذلك  والعالقات  واالم��ت��دادات  االرتباطات  لكل 

مبعنيني أولهما أصل للثاني:
املعنى األول: اشتمالها على كل النصوص 
الصحيحة التي متد بها املصادر السالفة الذكر 
والتي يتمثل فيها الواقع صدى للوحي ويتجلى 
اإلنسان  تفاعل  أي  معه  اإلن��س��ان  تفاعل  فيها 
الرسول � وتفاعل اإلنسان املرسل إليه الذي 
بأقواله  واملعني   � الرسول  خطاب  محل  هو 
صورته  في  اإلنسان  -وهو  وتقريراته  وأفعاله 
واإلنسان  أس��رة  في ص��ورة  واإلن��س��ان  الفردية 
في ص��ورة مجتمع  واإلنسان  قبيلة  في ص��ورة 
واإلن��س��ان ف��ي ص��ورة أم��ة-م��ع ك��ون جتلي ذلك 
ميكن  م��ا  بكل  مقترنا  مدققا  مفصال  التفاعل 
معرفته عن إنسان ذلك العهد من حال أو نوع أو 
عدد، مندمجا مع ما ميكن معرفته عن مكان ذلك 
التفاعل من بادية أو مدينة أو مسجد أو طريق 

معرفته  ما ميكن  وم��ع  ب��س��ت��ان...،  أو  منزل  أو 
عن زمان ذلك التفاعل من ليل أو نهار، وعشي 
أو إبكار، وفجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو 
ذلك  عالقة  ع��ن  معرفته  م��ا ميكن  ع��ش��اء...وم��ع 
أو  نفسه  املكان  في  بعده  أو  قبله  كله مبا وقع 
ميكن  معلومة  تغيب  ال  بحيث  آخ��ر  مكان  في 

السيرة  في  تبقى  وال  استحضارها 
ألن  س��دت  إال  ثغرة ميكن سدها 

أي نقص ف��ي ذل��ك ه��و سبب 
السيرة  فهم  يصيب  خللل 

ويقع  منها  واالستنباط 
االق���ت���داء  إرادة  ع��ن��د 
وإحياء   � بالرسول 
س��ن��ت��ه، وألج����ل ذل��ك 
ينبغي أن جتتمع كل 
املتاحة  املعلومات 
ال��ت��ي ب��واس��ط��ت��ه��ا 
ي����ت����م����ك����ن ق�������ارئ 
فهم  م���ن  ال���س���ي���رة 
م��ا ك���ان ف��ي عهده 
� واس��ت��ن��ب��اط ما 
ي��ك��ون  أن  ي��ن��ب��غ��ي 

ب��ع��د ع���ه���ده ف���ي أي 
عصر من األعصار أو 

مصر األمصار أو حال 
مجال  أو  األح�����وال  م��ن 

تكون  وبذلك  املجاالت  من 
في  امتداداتها  ه��ذه  للسيرة 

حياة البشر إلى يوم الدين وذلك 
ال��ذي به  ب��ه م��ن املنهاج  مب��ا تسعف 

يعاد إحالل الوحي في محله من احلياة زمانا 
ومكانا وحاال وإنسانا.

املعنى  بحصول  يحصل  الثاني:  واملعنى 
للحياة   � الرسول  األول، وهو شمول سيرة 
اإلنسانية وذلك أنها لم تدع مجاال من املجاالت 
احلياتية إال دخلته بحكم كونها تطبيقا للقرآن 
والتطبيق  ش��يء"  لكل  "تبيانا  الله  جعله  ال��ذي 
للشامل شامل.. فلقد كان � يتصرف في احلياة 

العامة مبقتضى صفات متعددة مستغرقة لها: 
بشرا ورسوال مبلغا عن الله وداعيا إليه ومزكيا 
وإماما  وقاضيا  ومفتيا  لهم  ومعلما  ألصحابه 
وق���ائ���دا ع��س��ك��ري��ا، وك���ان ي��ت��ص��رف ف��ي حياته 
وعبدا  بشرا  أخ��رى:  اخلاصة مبقتضى صفات 
في  تتقلب  أمته  وكانت  وأب��ا،  وزوج��ا  شكورا 
زمانه بني أحوال فقر وغنى، وأحوال 
اس��ت��ض��ع��اف ومت��ك��ني، وأح���وال 
خ���وف وأم�����ن، وأح�����وال قلة 
تلك  من  وكل شيء  وكثرة، 
ال��ت��ص��رف��ات واألح�����وال 
كانت له أوقات وأمكنة 
وأس����ب����اب وم��ق��اص��د 
تؤطره  وكانت  وآثار 
آي��ات ال��ق��رآن، وكان 
فيه   � ل���ل���رس���ول 
م���ن���ه���ج ووس����ائ����ل 
وأف����ع����ال وأق������وال 

وتقريرات.
الشمول بهذين 
به  يفي  ال  املعنيني 
املوجود من السيرة، 
كانت هناك  ث��م  وم��ن 
يكون  أن  إل��ى  ح��اج��ة 
م��ج��م��وع م���ا ذك����ر من 
في  مضمنا  امل��ع��ل��وم��ات 
على  امل���ن���ش���ودة  امل����دون����ة 
امتزاجا  به  الذي وقع  النحو 
وتسلسال أعني امتزاج املفردات 
املذكورة داخل كل مرحلة من مراحل 
السيرة التفصيلية، وتسلسلها تاريخيا، وأن 
فقرة  كل  في  مجيبة   � الرسول  سيرة  تكون 
فعل؟  ومن  وقع؟  ماذا  األسئلة:  عن  فقراتها  من 
ومتى؟ وأين؟ وملاذا؟ وكيف؟ وأن تكون السيرة 
املجموعة من املصادر املذكورة آنفا هي التعبير 
التاريخي عن كيفية حلول وحي الله في واقع 
اجلزئية  سيرها  على  ومشتملة  حينئذ  الناس 

املتكاملة املتداخلة:

س��ي��رت��ه ال��ت��ب��ل��ي��غ��ي��ة وال���دع���وي���ة وس��ي��رت��ه 
التربوية وسيرته التعليمية وسيرته اإلفتائية 
وسيرته القضائية وسيرته السياسية وسيرته 
العسكرية وسيرته التعبدية وسيرته األسرية 
ينظر  مل��ن  يتأتى  ،بحيث  الشخصية  وس��ي��رت��ه 
في السيرة الكلية نظرا تخصصيا أن يستخرج 
تكون  استخراجا  ش��اء  اجلزئية  سيرها  من  أي��ا 
شمولها  شاملة  املستخرجة  السيرة  تلك  معه 
وب���ن سائر  بينها  ال��ص��ل��ة  ب��ه��ا ظ��اه��رة  اخل����اص 
الزمانية  باملعلومات  مدعمة  اجلزئية  السير 
واملكانية واحلالية والشخصية معززة بنصوصها 
املؤسسة واملواكبة ومبقاصدها الكلية واجلزئية 
النشأة  الذي قادها من  ومفصحة عن منهاجها 

إلى التطور فالتمام.
حيث  امل��رج��و-م��ن  ال��ش��م��ول  ه��ذا  ولتقريب 
بعض  مبضامني  التمثيل  الثاني-ميكن  معناه 
والسنة  ال��ق��رآن  م��ن  املقتبسة  اجلزئية  السير 
وال���ت���ي ه���ي م��ف��ق��ودة ف���ي ال��س��ي��رة امل���وج���ودة 
من  بنائها–  إمت���ام  –بعد  ت��ك��ون  ألن  وص��احل��ة 
مكونات السيرة الكلية املنشودة، وبيان ذلك كما 

يلي:
والسيرة  القرآن  بني  ما  أن صلة  على  بناء 
ه���ي أن ال���رس���ول � ك���ان ف���ي ك���ل ت��ص��رف��ات��ه 
الشريفة مسترشدا بالقرآن ومنضبطا بقواعده 
وعامال بأمره ومجتهدا في ضوئه وكان في كل 
األحكام  منه  يستمد  النبوية  حياته  من  مرحلة 
وامل��ض��ام��ني وامل��ق��اص��د وال��ق��واع��د وال��وس��ائ��ل، 
وأن  القرآن.  خلقه  وك��ان  قرآنية  سيرته  فكانت 
الرسول  أن  هي  والسيرة  السنة  بني  ما  صلة 
القرآن  من  عليه  ينزل  ش��يء  كل  يفعل  ك��ان   �
على  بعضه  ويبني  محله  في  ويحله  وقته  في 
بعض والحقه على سابقه واستمر على ذلك مدة 
رسالته فكانت سيرته هي سنته في سيرورتها 

التاريخية.

وبعثة  النبوة،  لشمس  األول��ى  اإلشراقة  مع 
ال��ن��اس م��ن الظلمات إلى  � إلخ���راج  ال��رس��ول 
� بعدها مبكة نحوا  الله  أق��ام رس��ول  ال��ن��ور، 
اإلسالم  إلى  الناس  يدعو  عشرة سنة  ثالث  من 

ويسمعهم القرآن.
ومب��ا أن ال��ق��رآن ال��ك��رمي ك��ان روح ال��دع��وة 
وموجهها، وله القدرة على التأثير في النفوس 
وإصالحها، فقد كان كل من يسمع القرآن يتأثر 
به وينفعل له؛ فإما أن يسلم وإما أن يعرض عنه، 
ووصل األمر بالذين خافوا من تأثيره وقوته إلى 
أن قالوا: �وقال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا 

القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون� )فصلت: 25(.
وأما الذين سلموا أنفسهم للقرآن وأسلموا 
له، فقد حولهم القرآن إلى أناس آخرين، ليسوا 
هم الذين كانوا قبل أن يسمعوا القرآن ويؤمنوا 
به؛ فهل أبو بكر الصديق � قبل نزول القرآن 

هو أبو بكر بعد نزول القرآن؟ كال وألف كال.
الصحابة  وسائر  وعلي  وعثمان  عمر  وهل 
األوائل رضي الله عنهم جميعا، قبل نزول القرآن 

هم هم بعد نزول القرآن؟ أبدا.
م��ن أي��ن جلعفر ب��ن أب��ي ط��ال��ب � -وه��و 
ابن ثماني عشرة سنة- ذلك اجلواب الرائع في 
احلبشة(  )ملك  النجاشي  م��ع  املشهور  ح���واره 

الذي قال فيه:
َنْعُبُد  ٍة،  َجاِهِليَّ َأْه��َل  َقْوًما  ا  ُكنَّ امْلَ��ِل��ُك،  ��َه��ا  "َأيُّ

اأْلَْص���َن���اَم، َوَن���ْأُك���ُل امْلَ��ْي��َت��َة، َوَن��ْأِت��ي اْل��َف��َواِح��َش، 
اْلَقِويُّ  َوَيْأُكُل  َواَر،  اجْلِ َوُنِسيُء  اأْلَْرَح��اَم،  َوَنْقَطُع 
ُه  اللَّ َبَعَث  ى  َحتَّ  ، َذِل��كَ َعَلى  ا  َفُكنَّ ِعيَف،  الضَّ ا  ِمنَّ
َوَأَماَنَتُه  َوِصْدَقُه  َنَسَبُه  َنْعِرُف  ا،  ِمنَّ َرُسواًل  إَلْيَنا 
َدُه َوَنْعُبَدُه، َوَنْخَلَع  ِه ِلُنَوحِّ َوَعَفاَفُه، َفَدَعاَنا إَلى اللَّ
َجاَرِة  ا َنْعُبُد َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن ُدوِنِه ِمْن احْلِ َما ُكنَّ
ِديِث، َوَأَداِء اأْلََماَنِة،  َواأْلَْوَثاِن، َوَأَمَرَنا ِبِصْدِق احْلَ
اِرِم  َ َواِر، َواْلَكفِّ َعْن اْلَ ِحِم، َوُحْسِن اجْلِ َوِصَلِة الرَّ
وِر،  َم��اِء، َوَنَهاَنا َع��ْن اْل��َف��َواِح��ِش، َوَق��ْوِل ال��زُّ َوال��دِّ
��َص��َن��اِت، َوَأَم��َرَن��ا  ْ َوَأْك���ِل َم��اِل اْلَيِتيِم، َوَق���ْذِف اْلُ
َوَأَمَرَنا  َشْيًئا،  ِبِه  ُنْشِرُك  اَل  َوْح��َدُه،  َه  اللَّ َنْعُبَد  َأْن 
ا  َوآَمنَّ ْقَناُه  َفَصدَّ َياِم...  َوالصِّ َك��اِة  َوال��زَّ اَلِة  ِبالصَّ
َفَعَبْدَنا  ِه،  اللَّ ِمن  ِبِه  َج��اَء  َما  َعَلى  َبْعَناُه  َواتَّ ِب��ِه، 
َم  ْمَنا َما َحرَّ َه َوْحَدُه، َفَلْم ُنْشِرْك ِبِه َشْيًئا، َوَحرَّ اللَّ
َقْوُمَنا،  َعَلْيَنا  َفَعَدا  َلَنا،  َأَحلَّ  َما  َوَأْحَلْلَنا  َعَلْيَنا، 
وَنا إَلى ِعَباَدِة  ُبوَنا، َوَفَتُنوَنا َعْن ِديِنَنا، ِلَيُردُّ َفَعذَّ
َما  َنْسَتِحلَّ  َوَأْن  َتَعاَلى،  ِه  اللَّ ِعَباَدِة  ِمْن  اأْلَْوَث��اِن 
ا َقَهُروَنا َوَظَلُموَنا  َباِئِث، َفَلمَّ ا َنْسَتِحلُّ ِمْن اخْلَ ُكنَّ
ُقوا َعَلْيَنا، َوَحاُلوا َبْيَنَنا َوَبنْيَ ِديِنَنا، َخَرْجَنا  َوَضيَّ
إَلى ِباَلِدَك، َواْخَتْرَناَك َعَلى َمْن ِسَواَك، َوَرِغْبَنا ِفي 
امْلَِلُك".  َها  َأيُّ ِعْنَدَك  ُنْظَلَم  اَل  َأْن  َوَرَجْوَنا  ِج��َواِرَك، 
)سيرة ابن هشام، 336/1(. فأحاط بحواره هذا 
بأسس اإلسالم وقواعد الدين في كلمات جامعة 

وشواهد قاطعة.
من أين له هذا إن لم يكتسبه من اآليات املكية 

النموذج  ه��ذا  إخ��وان��ه  وم��ن  منه  ال��ت��ي صنعت 
الرائع؟!

إن هذا احلوار يثبت قدرة اآليات املكية على 
إخراج األجيال النموذجية؛ وذلك لألمور التالية:
1 - أن اآلي��ات املكية من أوائ��ل ما ن��زل من 
ال���وح���ي، ف��ه��ي إذن اآلي����ات امل��ؤس��س��ة ل��رس��ال��ة 

اإلسالم.
املرجعية  على  املكية  اآلي���ات  اش��ت��م��ال   -  2
يحتاجها  ال��ت��ي  األخ��الق��ي��ة  الفكرية  العقائدية 
اإلنسان لبناء شخصيته البناء املتوازن السليم.
3 - أنها عملت على تثبيت األص��ول الكلية 
كالتوحيد  السماوية،  ال��رس��االت  ف��ي  املشتركة 
األرض،  في  والقسط  العدل  وإقامة  الله  وعبادة 
ومن  دي��ن؛  كل  في  الثابتة  األص��ول  من  وغيرها 
ش���أن ه���ذا ال��ت��ث��ب��ي��ت أن ي��ح��ص��ن أب��ن��اءن��ا من 
احلمالت التنصيرية، وفي كل الهجمات العقدية 
التي تستهدف سلخ أبنائنا عن هويتهم الفطرية 

إلى هويات مزيفة ملفقة.
بخصائصها  تتمتع  املكية  اآلي���ات  أن   -  4
ال��ف��ري��دة، مما  األس��ل��وب��ي��ة  وال��ل��غ��وي��ة  املنهجية 
ي��ك��س��ب��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��أث��ي��ر ف���ي ال��ن��ف��وس 
نوعية  نقلة  نقلها  في  ناجحا  تأثيرا  اإلنسانية 
خلدمة  اإليجابية  والفعالية  اخل��ي��ر  ع��ال��م  إل��ى 

اإلنسانية.
ومن هذه اخلصائص املنهجية:

أ - تركيزها على األصول دون الفروع، وعلى 
الكليات دون اجلزئيات.

ب - تركيزها على النماذج دون األعيان.
ت - تركيزها على السنن الكونية والتاريخية 
في حركة التاريخ واالجتماع البشري وأحداثهما.
وأما اخلصائص اللغوية األسلوبية لآليات 

املكية، فقد جتلت في:
أ - ِقَصر آياتها وجملها.

ب - قوة إيقاعاتها وأجراسها.
ت - توظيفها للقصص واألمثال.

5 - أن اآلي��ات املكية رك��زت على بناء الفرد 
بعدها  انتقلت  امل��دن��ي��ة  اآلي����ات  وأن  ال��ص��ال��ح، 

لتأسيس املجتمع الصالح.
والذي نخلص إليه أن االهتمام باآليات املكية 
النموذجية؛  األجيال  إخ��راج  في  الكبير  األثر  له 
وعليها  التنزيل،  وقواعد  الدين  محكمات  ألنها 
انبنى وتفرع ما جاء بعدها من التشريع؛ ولهذا 
قال ربنا سبحانه: �ألر كتاب احكمت آياته ثم 

فصلت من لدن حكيم خبير� )هود: 1(.
الناسخ  الراسخ  اجليل  وأصلح  تربى  بها 
األول، وعليها املعول في إصالح وتربية كل جيل 

بعد ذلك.

العدد 420 4 مع سيرة رسول اهلل �

د. زيد بوشعراء

السيرة الكاملة الشاملة: التسمية والمفهوم )2(
المبحث الثاني: مفهوم شمول السيرة

العدد 471 19 ربيع الثاني 1438ه� - 18 يناير 2017م

في  الدكتور  فضيلة  تناول 
الكمال في  السابقة مفهوم  الحلقة 

الشاملة،  الكاملة  السيرة  مشروع 
ومقتضياته، وفي هذه الحلقة يواصل 
بيان داللة مفهوم الشمول وما يدخل 
تحته وما يشمله في األحداث والبداية 

الزمنية والنهاية. 

اآليات املكية وقدرتها على إخراج األجيال النموذجية

بالل الرباق

طلب 

ال�����ش��م��ول يف 

النبوية  ال�شرية  مدونة 

مالحظة  اإىل  راج��ع  املن�شودة 

لل�شرية  العلمية  امل��ادة  يف  الق�شور 

املوجودة من حيث اأنها اإمنا حتكي بع�ض 

بع�ض  ومن  بع�ض  دون  النبوية  احلياة 

اجلوانب واحليثيات دون بع�ض، واأكرث ما 

فيها هو عبارة عن مرويات للمغازي 

م�شفوعة عند بع�شهم مبتفرقات 

 � الر�شول  اأفعال  من 

و�شمائله.
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محكم  ف��ي  وتعالى  سبحانه  الله  يقول 
يَْهُدوَن  ًة  أَِئمَّ ِمْنُهْم  العزيز:﴿�َوَجَعلَْنا  كتابه 
يُوِقُنونَ�  بِآيَاتَِنا  َوكَ��انُ��وا  َص��َب��ُروا  ا  لَمَّ بِأَْمِرنَا 

)السجدة: 24(.
في  عنصرين  على  اآلي���ة  ه��ذه  ف��ي  نقف 

الدعوة:
ِمْنُهْم  �َوَجَعلَْنا  الصبر  األول:  العنصر 

ا َصَبُروا�. ﴿ ًة يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ أَِئمَّ
الصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة، 
إنه طريق حافل بالعقبات واألشواك، مفروش 

بالدماء واألشالء. قال الشاعر:
ال�صرب كال�صرب مر يف تذوقه

لكن عواقبه اأحلى من الع�صل

على  النفس  حبس  هو  الصبر  أن  فكما 
األم��ل،  عليه  يعني  كذالك  فالصبر  تكره،  ما 
وكلما فقد األمل كان حصول الصبر متعذرا. 
والصبر شرط أكيد لتنال اإلمامة في الدين. 

�َفاْصِبْر  وت��ع��ال��ى:  سبحانه  ال��ل��ه  ق��ال 
َقِريًبا�  بَِعيًدا.َونََراهُ  يََرْونَهُ  َُّهْم  َجِميال.ِإن َصْبًرا 

)املعارج: 7-6-5(.
بِآيَاتَِنا  �َوكَانُوا  اليقني  الثاني:  العنصر 

يُوِقُنوَن�.
الدين  ه��ذا  ب��أن  يوقن  أن  ال��داع��ي��ة  على 

سينتصر.
األستاذ حسن  املجدد  الداعية  الله  رحم 
لم تكونوا  فان  "كونوا بها،  قال:  الذي  البنا 

بها، فلن تكونوا بغيرها، وتكون بغيركم".
محكم  ف��ي  وتعالى  سبحانه  الله  يقول 
��ِرَج��َن��ا ِم��ْن  ْ كتابه ال��ع��زي��ز: �َق���اَل أَِج��ْئ��َت��َن��ا ِلُ
ٍر  بِِسْ ُموَسى.َفلََنأْتَِينََّك  يَا  ��ِرَك  بِ��ِسْ أَْرِض��َن��ا 
ُن  ِلُفهُ َنْ ْثِلِه َفاْجَعْل بَْيَنَنا َوبَْيَنَك َمْوِعًدا لاّ ُنْ مِّ
يَ��ْوُم  َمْوِعُدكُْم  ُس��ًوى.َق��اَل  َمَكانًا  أَن��َت  َول 
-57 )ط��ه:  ُضًحى�  النَّاُس  َشَر  ُيْ َوأَن  يَنِة  الزِّ

.)59-58
في  عنصرين  على  اآلي���ة  ه��ذه  ف��ي  نقف 

الدعوة:
العنصر األول: الفرصة

الدعوة إلى الله هي فرصة باإلضافة إلى 
كونها وظيفة مستمرة.

فهذا موسى � يتحدى فرعون ويختار 
الوقت االجتماعي املناسب ليقدم الدليل على 
فالدليل،  مدعيا  كنت  "إن  قاعدة  على  دعوته 
يجمع  أن  فاختار  فالصحة"  ناقال  كنت  وإن 
ال  ألن��ه  عيدهم؛  ي��وم  أي  الزينة  ي��وم  الناس 
غير  وق��ت  ألن��ه  الضحى،  ووق��ت  فيه،  شغل 

باكر وال متأخر.
العنصر الثاني: حضور الداعية.

ح���ض���ور ال���داع���ي���ة ب��ش��خ��ص��ه وف���ك���ره 
واهتمامه وفعله ضروري جدا.

ال���رس���ول م��ن قومه  ي��ك��ون  ف��األص��ل أن 
القرآني،  النص  بدليل  عليهم  واف��دا  وليس 
غير أن هذا االنتماء القبلي ليس شرطا حتى 

ال تكرس القبلية واجلهوية.
وتبرز ضرورة حضور الداعية من خالل 

النماذج التالية:
منوذج النبي شعيب �:

ف��ي س��ورة  ال��ل��ه تعالى  ق��ول  اق���رأ معي 
بَْت َقْوُم نُوٍح الُْمْرَسِلنَي ِإْذ َقاَل  الشعراء: �كَذَّ

َرُسوٌل  لَُكْم  ِإنِّ  تَتَُّقوَن  أَل  نُوٌح  أَُخوُهْم  لَُهْم 
أَِمنٌي� )الشعراء: 107-106(.

َع��ادٌ  بَْت  �كَذَّ تعالى:  قوله  ذل��ك  ومثل 
َ��ُه��ْم أَُخ��وُه��ْم ُه���ودٌ أَل  الْ��ُم��ْرَس��ِل��نَي. ِإْذ َق���اَل ل

تَتَُّقون� )الشعراء: 124-123(.
بَْت ثَُموُد الُْمْرَسِلنَي. وقوله سبحانه: �كَذَّ
تَتَُّقوَن�  أَل  َص����اِلٌ  أَُخ���وُه���ْم  َ��ُه��ْم  ل َق���اَل  ِإْذ 

)الشعراء: 142-141(.
بَ����ْت َق�����ْوُم لُ���وٍط  وق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �كَ����ذَّ
َ��ُه��ْم أَُخ��وُه��ْم لُ��وٌط أَل  الْ��ُم��ْرَس��ِل��نَي. ِإْذ َق��اَل ل

تَتَُّقوَن� )الشعراء: 161-160(.
ولم تخالف سورة الشعراء هذا التعبير 
إال في احلديث عن شعيب �، فقال تعالى: 
َقاَل  ِإْذ  الُْمْرَسِلنَي  ْلَْيَكِة  أَْصَحاُب  َب  �كَذَّ

لَُهْم ُشَعْيٌب أَل تَتَُّقوَن� )الشعراء: 177-176(.
�ِإْذ  وق��ال:  هنا،  األسلوب  القرآن  فغاير 
َقاَل لَُهْم ُشَعْيٌب أَل تَتَُّقوَن�،  ولم يقل: إذ قال 

لهم أخوهم شعيب.
ل��م يكن من  أن شعيبا  ذل��ك  ف��ي  وال��س��ر 
األيكة، بل كان غريبا عنهم، وإمنا  أصحاب 
كان من مدين، ولهذا قال في سورة األعراف، 
َ�����ى َم���ْديَ���َن أََخ���اُه���ْم  وف���ي س���ورة ه���ود: �َوِإل

ُشَعْيبا�.
منوذج النبي موسى �:

املعنوي  وليس  الفعلي  الداعية  حضور 
وبينهم  بينه  مبا  املدعوين  لتذكير  ضروري 
ال��ض��رورة في قصة  ه��ذه  من عهد، وتتجلى 
م��وس��ى � ال���ذي دع���اه ال��ل��ه إل���ى ميثاقه 
وفنت   � موسى  غياب  السامري  فاستغل 
القوم، فخاطب الله سبحانه وتعالى موسى 
� مؤنبا إي���اه: �َوَم���ا أَْعَ��لَ��َك َع��ن َق��ْوِم��َك 
لُْت  َوَعِ أَثَ��ِري  َع��َ�  أُولء  ُه��ْم  ُموَسىَقاَل  يَا 
ِمن  َقْوَمَك  َفَتنَّا  قَْد  َّا  َفِإن َقاَل  ِلَتْرَضى  َربِّ  ِإلَْيَك 
   )82-81 )طه:   � اِمِريُّ السَّ َُّهُم  َوأََضل بَْعِدَك 

أي ملا تعجلت وابتعدت عن قومك.
الروحي  اجلانب  جتاذبه   � فموسى 
ال��ت��ع��ب��دي ال��ش��خ��ص��ي، واجل���ان���ب ال��دع��وي 
األول على  ف��غ��ل��ب  ال���ق���وم،  ف��ي  واحل���ض���ور 
االستعجال  كان  املقصد  حيث  فمن  الثاني. 
ففيه  ال��دع��وى  املنهج  م��ن حيث  أم��ا  ج��ل��ال، 
خلل. واألصل هو التوازن في املسألتني ألن 

كالهما واجب.         
  يقول ابن تيمية: "من ال يستطيع أن يقف 
ساعة من الليل بني يدي الله، ال يستطيع أن 

يقف ساعة من النهار بني يدي الطاغوت".
منوذج النبي نوح �:

َونََهاًرا  لَْيال  َقْوِمي  َدَع��ْوُت  ِإنِّ  َربِّ  �َقاَل 
ََّما  كُل َوِإنِّ  ِف���َراًرا  ِإلَّ  ُدَع��اِئ��ي  يَ��ِزْدُه��ْم  َفلَْم 
َ��ُه��ْم َج��َع��لُ��وا أََص��ابِ��َع��ُه��ْم  َدَع��ْوتُ��ُه��ْم ِل��َت��ْغ��ِف��َر ل
ِف آذَانِ���ِه���ْم َواْس��َت��ْغ��َش��ْوا ثِ��َي��ابَ��ُه��ْم َوأََص�����رُّوا 
َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباًرا ثُمَّ ِإنِّ َدَعْوتُُهْم ِجَهاًرا 
ثُمَّ ِإنِّ أَْعلَنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم ِإْسَراًرا َفُقلُْت 
��اًرا يُ��ْرِس��ِل  َّ���هُ كَ��اَن َغ��فَّ َّ��ُك��ْم ِإن اْس��َت��ْغ��ِف��ُروا َرب
بِأَْمَواٍل  َويُْمِدْدكُْم  ��ْدَراًرا  مِّ َعلَْيُكم  َماء  السَّ
َُّكْم أَنَْهاًرا  َعل ل َُّكْم َجنَّاٍت َوَيْ َعل ل َوبَننَِي َوَيْ

َخلََقُكْم  َوقَ��ْد  َوَق���اًرا   ِ ِلَّ تَ��ْرُج��وَن  لَُكْم ل  ا  مَّ
أَْطَواًرا� )نوح: 14-5(.

كان قومه يحبونه، أما الفرار فكان زيادة 
على حبهم له. فلم تكن الزيادة على األصل، 

بل زيادة أصل.
ون��س��ت��خ��ل��ص م����ن جت���رب���ة ن�����وح � 
اس���ت���غ���الل ك����ل ال�����وق�����ت، وب����ك����ل ال���ط���رق 

والوسائل،عالوة على الترغيب والترهيب.
خامتة:

الدعوة  ومقتضيات  معالم  بعض  ه��ذه 
بثها ال��ل��ه ج��ل ف��ي ع���اله ف��ي ك��ت��اب��ه املبني 
ليستكشفها الداعية ويتحلى بها، فكل مسلم 
داعية، مأمور بالدعوة إلى دينه بصورة ما، 
وبطريقة ما، كما قال الله تعالى: �ُقْل َهِذِه 
َوَمِن  أَنَْا  بَِصيَرٍة  َعَ�   ِ الَّ ِإلَى  أَْدُع��و  َسِبيِلي 
الُْمْشِرِكنَي�  ِمَن  أَنَْا  َوَما   ِ الَّ اَن  َوُسْبَ ََّبَعِن  ات

)يوسف: 108(.
شخص  م��ن  تختلف  ال���دع���وة  وص����ورة 

آلخر، حسب االستطاعة واإلمكان. 
يقول الداعية األستاذ يوسف القرضاوي: 
كل ما في األمر أن صورة الدعوة تختلف من 
واإلمكان.  االستطاعة  حسب  آلخ��ر،  شخص 
كتاب  بتأليف  ال��ل��ه  إل���ى  ي��دع��و  م��ن  ف��ه��ن��اك 
بإلقاء  الله  إل��ى  يدعو  من  وهناك  كتب.  أو 
ثقافي.  مركز  ف��ي  أو  جامعة  ف��ي  محاضرة 
وه��ن��اك م��ن ي��دع��و إل���ى ال��ل��ه ب��إل��ق��اء خطبة 
فيه.  ديني  إلقاء درس  أو  في مسجد  جمعة 
وهناك من يدعو بالكلمة الطيبة، والصحبة 
اجلميلة، واألسوة احلسنة. وهناك من يدعو 
باإلنفاق على الدعاة، أو على نشر إنتاجهم، 
نحو  على  للدعوة،  مركز  تأسيس  على  أو 
ما قال �: "من جهز غازيا في سبيل الله 
فقد غزا" ونحن نقيس عليه فنقول: من جهز 

داعيا إلى الله فقد دعا.

مناذُج من األنبياء واملرسلني
وصوٌر من أخالقهم في الدعوة إلىالله تعالى 3/3

علي رابحي

ذ. عبد الحميد   صدوق

ب��ط��ان األع��م��ال 
بإتيان الكهان

ب��ن��ت ع��ب��ي��د، ع��ن بعض  وع���ن صفية 
عن  عنها  الله  ورض��ي   � النبي  أزواج 
النبي � قال: »من أتى عرافا فسأله عن 
أربعني  له صالة  تقبل  لم  فصدقه،  شيء 

يوما« )رواه مسلم(.
ق����ال ال��ع��ل��م��اء: ال���ع���راف م���ن جملة 
الكهان، وقيل: هو الذي يزعم معرفة مكان 
قبول  عدم  أما  الضالة،  ومكان  املسروق، 

صالته فمعناه أنه ال ثواب له فيها.
وق���ال ال��ق��رط��ب��ي رح��م��ه ال��ل��ه تعالى: 
م��ع��ن��اه: أن���ه���ا ال ت��ق��ب��ل ق���ب���ول ال���رض���ا، 
على  فعلها  إذا  لكنه  األج���ر،  وتضعيف 
ذمته  برئت  فقد  بها،  اخلاصة  شروطها 

من املطالبة بالصالة. اه�
أق�����ول: وم���ن م���ات وه���و م��ص��ر على 
والعمل  وتصديقهم،  الكهان  على  التردد 
بأوامرهم الشيطانية، فقد مات على سوء 

اخلامتة.
وع���ن أب���ي م��س��ع��ود ال��ب��دري � أن 
رسول الله � نهى عن ثمن الطلب، ومهر 

البغي، وحلوان الكاهن. )متفق عليه(.
ذهب جمهور العلماء إلى حترمي بيع 
الكلب سواء كان معلما أو غير معلم، ومن 

الزم ذلك أن ال قيمة على متلفه.
مالك  عن  ذل��ك  في  ال��رواي��ة  واختلفت 
األول��ى: ال يجوز بيعه وجب القيمة على 
أتلفه، الثانية: يصح بيعه وجتب القيمة، 

والثالثة: ال يصح وال جتب فيه القيمة.
بيع  ي��ج��وز   :� حنيفة  أب���و  وق���ال 
وجتب القيمة على من أتلفه. وقال عطاء 

�: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.
أما مهر البغي فهو تأخذه على زناها 
وس��م��ي م��ه��را ألن���ه يشبهه، وه���و ح��رام 

عطاء وأخذا.
يعطى  م��ا  فهو  الكاهن  ح��ل��وان  وأم��ا 
ع��ل��ى ك��ه��ان��ت��ه، ق���ال ال��ه��روي رح��م��ه الله 
بالشيء  احل��الوة شبه  من  تعالى: أصله 
احل��ل��و م��ن ح��ي��ث أن���ه ي��ؤخ��ذ س��ه��ال بال 
احللو،  أطعمته  إذا  حلوته  يقال  مشقة، 
كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. قال 
عياض رحمه الله تعالى: أجمع املسلمون 
ألن��ه عوض  الكاهن  ح��ل��وان  على حت��رمي 
ع��ن م��ح��رم، وألن����ه أك���ل امل����ال ب��ال��ب��اط��ل. 
وقال امل��اوردي رحمه الله تعالى: ومينع 
واللهو  بالكهانة  يكتسب  من  احملتسب 

ويؤدب عليه اآلخذ واملعطي. انتهى
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ه��ن��اك ج��دل��ي��ة وف��ل��س��ف��ة ت��ق��وم على 
العلوم  أج��زاء  تكامل  البحث في  أس��اس 
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا، وال��ت��ي تشكل 
الفهم  بناء  ف��ي  املتني  للتكامل  ج��س��ورا 
ال��ع��ل��وم حتى  ه���ذه  ع��ن��د متلقي  ال��ق��ومي 
يسهل عليهم االستعاب من جهة، وأن ال 
يبقى العلم في أذهانهم حلقات متناثرة 

من جهة ثانية.
أن  ينبغي  هذا  على حتقيق  وللعمل 
يكون للباحث سلسلة من الكتابات التي 
ترصد هدا التكامل؛ الذي ستنطلق بدءا 
من إدراك صالت الوصل بني مكونات علم 
نحو  لتستمر  بعضها؛  مع  الفقه  أص��ول 
فتح آفاق أخرى يرصد فيه الكاتب صالت 

هذا العلم بالعلوم الشرعية األخرى.
السلسة  تلك  أول  ه��و  امل��ق��ال  وه���ذا 

نسأل الله التوفيق والسداد.
أوال: أوجه تأثير  األدلة على األحكام

ول���ن���درك ال��ع��الق��ة ب��ش��ك��ل ج��ي��د بني 
األدلة واألحكام البد من تعريف كل منهما 
حتى تكون الصورة واضحة عند القارئ 

احملترم؛
بأنه:  احلكم  يعرفون  فاألصوليون 
اللَّه تعالى املتعلق بفعل املكلف  »خطاب 

باالقتضاء، أو التخيير أو الوضع«)1(.
...« ال��ذي  هو  بأنه  الدليل  ويعرفون 
إلى  فيه  النظر  بصحيح  التوصل  ميكن 

مطلوب خبري«)2(. 
فالرابط بينهما يظهر في أن خطاب 
البشر  ب��ه  خ��وط��ب  ال���ذي  سبحانه  ال��ل��ه 
جميعهم عربا وعجما عبر امتداد الزمان 
أحكامه  على  دل��ي��ل  نفسه  ه��و  وامل��ك��ان، 
سبحانه، إذ هو متضمن له صراحة في 

ذاته، أو حكما في نظر املجتهد. 
فمن حيث التصريح؛ فإننا جند تلك 
األحكام التي نص الشارع احلكيم عليها 
باجلواز أو املنع... بدليل واضح صريح 
وح��س��م ف��ي أم��ره��ا إب���ان ن���زول ال��وح��ي 
املشرف بنص صريح قاطع في مدلوله ال 

يحتمل معنى آخر غير ما صرح به.
أما من حيث احلكم؛ فإننا جند تلك 
شكل  على  للناس  حت��دث  التي  األح��ك��ام 
املكان  ال��زم��ان وتغير  م���رور  م��ع  ن���وازل 
فيحتاج الناس فيها إلى الفتوى وإصدار 

احلكم من املجتهد. 
بيان  في  التنويع  ه��ذا  من  وال��ه��دف 
بيان شمول خطاب  هو  بينهما،  العالقة 
الشارع للدليل بنوعيه األصلي والتبعي.

مباحث  »وجميع  التفتازاني:  يقول 
أصول الفقه راجعة إلى إثبات األعراض 
الذاتية لألدلة واألحكام، من حيث إثبات 
األدلة لألحكام وثبوت أحكام باألدلة«)3(.

األحكام  تصل  التي  العالقة  أن  ذلك 
باألدلة هي عالقة إثبات وثبوت، مبعنى 
أن األدلة إثبات لألحكام؛ أي من خاللها 
تثبت األحكام ويصير اإلنسان مكلفا بها، 
األحكام  أن  أي  باألدلة؛  األحكام  وثبوت 
تثبت باألدلة، ذلك أن جميع مسائل هذا 
الفن ت��دور ب��ني اإلث��ب��ات، وال��ث��ب��وت وما 

سواهما تبع لهما حتققا وثبوتا.
ل��ن��ا أن األح���ك���ام ثمرة  ي��ب��ني  وه����ذا 
الثمرة  وترتبط  مثِمر،  والدليل  الدليل، 
يتصور  ال  إذ  وثيقا،  ارتباطا  مبثمرها 

الفصل بينهما.
 فالثمرة نتيجة املثمر ومنه منبعها 
وإليه عودتها، إذ ال حكم بدون دليل، وال 

دليل بدون ثمرة، فالعالقة بينهما عالقة 
سبب مبسبب، أو عالقة مؤثر بنتيجته، 

أو عالقة مستنبط مبستنبط منه.
ي��ق��ول ال��غ��زال��ي: »األح���ك���ام ث��م��رات 
وك����ل ث���م���رة ف��ل��ه��ا ص��ف��ة وح��ق��ي��ق��ة في 
وطريق  ومستثمر  مثمر  ول��ه��ا  نفسها 
به  املقصود  واملثِمر  االستثمار«)4(.  في 

الدليل، والثمرة هي األحكام.
في  النظر  »وق���د مت  أي��ض��ا:  وي��ق��ول 
حقيقة  ف��ي  النظر  وه��و  األول،  القطب 
مثِمر  في  اآلن  فلننظر  وأقسامه.  احلكم 

احلكم وهو الدليل«)5(.
الربط في عملية   ويستفاد من هذا 
أن يركز األستاذ  أنه البد  األدل��ة  تدريس 
الدليل  م��ن  االن��ط��الق  ال��ط��ال��ب على  م��ع 
ال��ص��ح��ي��ح م���ن أج���ل اس��ت��ن��ب��اط احل��ك��م 
امل���ن���اس���ب م��ن��ه ف���ي ع��م��ل��ي��ة االش��ت��غ��ال 
التعليمي  املجال  في  بالنصوص، سواء 

التعلمي أو في مجال احلياة العامة.
مجموعة  على  الطالب  يتدرب  وهنا 
من املهارات التي ترتقي بعقله إلى منازل 
به  يقوم  ما  أول  إذ  االستنباط،  عليا في 

حسن التصور للدليل.
 ثم يتأكد من نوعه ومرتبته في سلم 

األدلة؛ من أجل معرفة حجيته ومرتبته.
 ث��م ي��ف��ه��م ب��ع��د ذل���ك م��دل��ول��ه فهما 
ص��ح��ي��ح��ا، ل��ي��ص��ل ف����ي ال���ن���ه���اي���ة إل���ى 
اس��ت��ن��ب��اط احل���ك���م ال��ش��رع��ي امل��ن��اس��ب 

للمسألة املدروسة.
واأله��م من ذلك أن هذه املهارات لن 
حتصل عند الطالب إال إذا مترن على هذه 
يسهم  التطبيق  ألن  باستمرار؛  العملية 
النصوص(  تنزيل  )ملكة  تنمية  في  جدا 
الذي  وه��ذا  سليم،  بشكل  الوقائع  على 

نريد الوصول إليه في تدريس الدليل. 
أن احلكم  ي���درك  ذل���ك  ب��ع��د  ه��و  وإذ 
دليل شرعي  إال من  الشرعي ال يستنبط 
وه��ذا  التبع،  أو  األص��ال��ة  بصفة  س��واء 
في  العالقة  هذه  إدراك  من  املقصود  هو 
عملية التدريس ويجب التركيز عليها في 

تدريس الدليل بشكل عام.
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امل�شطفى خر�شي�ش

أوجه تأثير األدلة عىل 
األحكام عند األصوليني 

وصلتها بالتعلم

نصوص اإلعجاز القرآني )1(

� أبو الهذيل محمد بن الهذيل العالف )ت226هـ(
عِلمنا  ق��د  ق��ال:  أن��ه  الهذيل  أب��ي  ع��ن شيخنا  ُذك��ر   ...«
ِم��ن ه��ؤالء  ال��ك��الم  م��ن  أع���رَف باملتناقض  ال��ع��رب كانت  أن 
املخالفني، وكانت بإبطال أْمر رسول الله صلوات الله عليه 
بالعْجز  ويقّرعهم  ب��ال��ق��رآن،  يتحداهم   � وك��ان  أح���رص، 
عنه، ويتحداهم بأنه لو كان ِمن عند غير الله لوجدوا فيه 
اختالفا كثيرا، وُيورد ذلك عليهم تالوة وفحوى؛ ألنه كان 
عليه السالم ينسبه إلى أنه من عند الله احلكيم، وأنه مما 
ال يأتيه الباطل ِمن بني يديه وال ِمن خلفه، ويّدعي أنه داللة، 
وأن فيه شفاء، فلو كان األمر في تناقض القرآن على ما قاله 
القوم، لكانت العرب في أيامه إلى ذلك أسبق؛ فلما رأيناهم 
قد عدلوا عن ذلك إلى غيره من األمور، عْلمنا زواَل التناقض 

عنه، وسالمته على اللغة«.
]املغني في أبواب التوحيد والعدل، 387/16[

� أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام )ت231هـ(
)1(

ُسْكر  على  يغدو  الشطار،  ِم��ن  شاطرا  النظام  »وجدنا 
ثم  َقاَل:  َهَمه...  واتَّ َمْسُعود  ابَن  َب  َوَك��ذَّ ُسْكر...  ويروح على 
قراءة  َيشهد  لم  َفهْبُه  تعالى سورتني،  الله  كتاب  ِمن  َجحد 
النبي � بهما، فهال اسَتدل بعجيب تأليِفهما، وأنهما على 
وأن  نْظَمه،  َيْنظموا  أن  للُبَلغاء،  املْعِجز  القرآن  سائر  َنْظم 

ُيْحِسنوا ِمْثَل تأليِفه«)1(.
 ]تأويل مختلف احلديث، ص: 21[

)2(
من  فيه  ما  القرآن  في  واألعجوبة  اآلية  النظام:  »وق��ال 
اإلخبار عن الغيوب، فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن 
َيقِدر عليه الِعباُد، لوال أن الله َمنعهم مبْنع وَعْجٍز أحدثهما 

فيهم«.
]مقاالت اإلسالميني، 271/1[

)3(
»قال النظام: إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكوَن ُحّجة 
بوة؛ بل هو كسائر الكتب املنزلة لبيان األحكام من  على النُّ
احلالل واحلرام. والعرب إمنا لم يعارضوه؛ ألن الله تعالى 

صَرَفهم عن ذلك، وَسَلَب علوَمهم«.
]نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز، ص: 79-78[

ملحق
)أ(

منه  وبلْغُت  نفسي،  فيه  أجهدُت  كتابًا،  لك  فكتبُت   ...«
أقصى ما ميكن مثلي في االحتجاج للقرآن، والرد على كل 
ام،  طّعان. فلم أَدْع فيه مسألًة لرافضي... وال ألصحاب النظَّ
وليس  َخْلق،  القرآن  أن  َيزُعم  النظام، ممن  بعد  ��م  جَنَ وملن 

تأليفه ِبُحّجة، وأنه تنزيٌل وليس بُبرهان وال داللة.
على  وأتيُت  تك،  أقصى محبَّ بلغُت  قد  أني  فلما ظننُت 
معنى ِصفتك، أتاني كتابك تذُكُر أنَك لم ترد االحتجاَج لنْظم 

القرآن، وإمنا أردَت االحتجاج خلْلق القرآن...«.
]خلق القرآن، رسائل اجلاحظ، 287-285/3[

)ب(
النظام[  ال��راون��دي[: وك��ان ]أي:  ق��ال: ]أي: ابن  »... ثم 
 ،� للنبي  ]ليسا[)2( بحجة  القرآن وتأليفه  أن نظم  يزعم 
وأن اخللق يقدرون على مثله. ثم قال: هذا مع قول الله عز 
بِِمْثِل  يَأْتُوا  أَْن  نُّ َعىَل  َواْلِ اْجَتَمَعِت اإلِنُْس  لَِئِ  �ُقْل  وجل: 

َهَذا الُْقْرآِن ال يَأْتُوَن بِِمْثِلِهً�)اإلسراء: 88(.
اعلم – علمك الله اخلير- أنَّ القْرآَن حجة للنبيِّ � على 
نبوته عند إبراهيم ]أي: النظام[ من غير وجه: فأحدها: ما 
َِّذيَن آَمُنوا  ُ ال فيه من اإلخبار عن الغيوب مثل قوله: �َوَعَد اللَّ
ِلَفنَُّهْم ِف األَْرِض� )النور:  اِلَاِت لََيْسَتْ ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
قوم ومبا سيقولونه،  نفوس  في  إخباره مبا  ومثل   ...)55
وهذا وما أشبهه في القرآن كثير، فالقرآن عند إبراهيم حجة 
على نبوة النبي � من هذه الوجوه وما أشبهها، وإياها 
أَْن  نُّ َعىَل  َواْلِ اْجَتَمَعِت اإلِنُْس  لَِئِ  �ُقْل  بقوله:  الله  عنى 

يَأْتُوا بِِمْثِل َهَذا الُْقْرآِن ال يَأْتُوَن بِِمْثِلِه� )اإلسراء: 88(«.
 ]االنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد، ص: 68[

 )ج(
»إبراهيم بن سيار املعروف بالنظام... كان ينظم اخلرز 
في سوق البصرة، وألجل ذلك قيل له: النظام... وخالط بعد 
البراهمة  بقْول  وُأعجب  الفالسفة...  ُملحدة  من  قوما  ِكَبره 
بإبطال النبوات، َولم َيْجُسر على إظهار هذا الَقْول خوًفا من 

َما ُروي في  َنْظمه، وأنكر  اْلقَرآن في  ْيف، فأنكر إعجاز  السَّ
َصا في  معجزات َنبيَنا � من اْنِشَقاق اْلَقَمر، وتسبيح احْلَ
َيده، ونبوع املَاء ِمن َبني أصابعه، ليتوصل بإنكار معجزات 

َنبيَنا � إلى إنكار نبوته«.
]الفرق بني الفرق، ص: 162[

 )د(
اِمَسة عشَرة من فضائحه ]أي: النظام[:  »الفضيحة اخْلَ
َلْيَس مبعجزة  َكِلَماته  تأليف  َوُحسن  اْلُقْرآن  نظم  إن  َقْوله: 
َوإمّنا  ة،  ُبوَّ النُّ َدْع��َواه  دالَل��ة على صدقه في  َوال   ،� للنبي 
َوجه الّدالَلة ِمْنُه على صدقه َما ِفيه من اإلخبار َعن الغيوب، 
َفَأما نظم اْلُقْرآن َوُحسن تأليف آَياته َفِإّن اْلِعباد قادرون على 

مثله، وَعلى َما ُهَو أحسن ِمْنُه في الّنظم والتأليف.
اْجَتَمَعِت  �لَِئِ  َتَعاَلى:  الله  لَقْول  ِمْنُه  عناد  َه��َذا  وفى   

نُّ َعىَل أَْن يَأْتُوا بِِمْثِل َهَذا الُْقْرآَِن ال يَأْتُوَن بِِمْثِلِه  اإلِنُْس َواْلِ

َولَْو كَاَن بَْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا� )اإلسراء: 88( َولم يكن 
َغَرض ُمنكر إعجاز اْلُقْرآن ِإال ِإْنَكار نبوة من حتدى اْلَعَرب 

ِبَأن يعارضوه مِبثِله«.
]الفرق بني الفرق، ص: 174[

 )هـ(
كثيرا  طالع  قد  النظام،  هانئ  بن  سيار  بن  »إبراهيم 
وانفرد  املعتزلة،  بكالم  كالمهم  وخلط  الفالسفة،  كتب  من 
القرآن:  التاسعة: قوله في إعجاز  عن أصحابه مبسائل:... 
إنه من حيث اإلخبار عن األمور املاضية واآلتية، ومن جهة 
صرف الدواعي عن املعارضة، ومنع العرب عن االهتمام به 
جبرا وتعجيزا، حتى لو خالهم لكانوا قادرين على أن يأتوا 

بسورة من مثله بالغة وفصاحة ونظما«.
 ]امللل والنحل، ص: 48-46[

)و(
»ويدل على فساد ذلك)3( وجوه ثالثة:

األول: أن عجز لم العرب عن املعارضة، لو كان، ألن الله 
تعالى أعجزهم عنها، بعد أن كانوا قادرين عليها، ملا كانوا 
مستعظمني لفصاحة القرآن؛ بل يجب أن يكون تعجبهم من 

تعذر ذلك عليهم، بعد أن كان مقدورا عليه لهم...
الثاني: هو أنه لو كان كالمهم مقاربا في الفصاحة قبل 
التحدي لفصاحة القرآن، لوجب أن يعارضوه بذلك، ولكان 
بني  كالفرق  قبله  وكالمهم  التحدي  بعد  كالمهم  بني  الفرق 

كالمهم بعد التحدي وبني القرآن. وملا يكن كذلك بطل ذلك.
الثالث: أن نسيان الصيغ املعلومة في مدة يسيرة يدل 
بعد  ُعقولهم  زالت  ما  العرب  أن  العقل، ومعلوم  زوال  على 

التحدي، فبطل ما قاله النظام«.
]نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز، ص: 80-79[

-----------------------
جلحده  عليه  وطعنه   ...« بقوله:  اخلبر  على  قتيبة  ابن  علق   –  )1(
ذلك  في  مسعود  الب��ن  ف��إن  املعوذتني،  يعني  العظيم  القرآن  من  سورتني 
ذ  سببا... وسببه في تركه إثباتهما في مصحفه أنه كان يرى النبي � يعوِّ
بهما احلسن واحلسني، ويعّوذ غيرهما، كما كان يعّوذهما بأعوذ بكلمات 
الله التامة، فظن أنهما ليستا من القرآن، فلم يثبتهما في مصحفه. وبنحو 
هذا السبب أثبت أبي بن كعب في مصحفه افتتاح دعاء القنوت وجعله 
سورتني؛ ألنه كان يرى رسول الله � يدعو بهما في الصالة دعاء دائما، 

فظن أنه من القرآن «. ]تأويل مختلف احلديث، ص: 26-25[.
)2( – الزيادات الثالث التي بني املعقوفتني ليست في األصل، واألولى 
وال  املعتمد،  األصل  من  سقطت  ]ليسا[  والثالثة  الفهم،  لتيسير  والثانية 
ومكتبة  دار  )طبعة  نيبرج  نشرة  في  مثبتة  وهي  دونها،  املعنى  يستقيم 

بيبليون، جبيل، لبنان، ص: 27(.
)3( – أي على فساد قول النظام بالصرفة، وهذا النص يرد مباشرة 
بعد النص )3( في )نهاية اإليجاز(، لكن فصلنا بينهما؛ ألن األول للنظام، 

وهذا للرازي ينتقد فيه قول األول.
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د. الحسين زروق

تُعنى هذه الزاوية جبمع ما تناثر من نصوص اإلجعاز القرآين ف غير مصادره المتصصة، وما تناثر ف هذه 
العلم،  تارخي وفاة أصحابها، وذلك خدمة لمكتبة هذا  تُعنى بتصنيفها حسب  المصادر لكن لغير مؤلفيها، كما 

وفحتا آلفاق جديدة للحبث فيه، وحماولة إلقامة )الموسوعة التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين ف التراث العريب(.
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مما يقوي في نفس املؤمن جانب األمل في 
مستقبل أفضل لهذه األمة استحضار جملة من 
والدالئل  الكونية  والقوانني  الشرعية  املفاهيم 

الواقعية، ومتثلها شعوريا وعمليا، منها:
بالعسر:  اليسر  اق��ت��ران  قاعدة   -  1
الشرح،  س��ورة  في  وردت  قرآنية  قاعدة  وه��ي 
ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �ف���إن م��ع اليسر ي��س��را إن 
ونالحظ  )الشرح:6-5(.  يسرا�  العسر  م��ع 
ف��ي ش��دة احملن  ن��زل��ت  ال��س��ورة مكية  أن  هنا 
الكرمي  ال��رس��ول  لها  يتعرض  التي  واأله���وال 
"طمَأنته  فتأتي  عنهم،  الله  رض��ي  وأصحابه 
إلى ما ينتظره من الفرج، والنصر القريب على 
كما   .)1952/10 الوسيط،  )التفسير  اأَلع��داِء" 
واح��ًدا؛  فكان  معرفة،  ُأعيد  "العسر  أن  نالحظ 
الثانية  كانت  معرفة،  ُأعيدت  ِإذا  املعرفة  أَلن 
إذا  والنكرة  نكرة،  ُأعيد  واليسر  اأُلول��ى،  عني 
ُأعيدت نكرة كانت الثانية غير اأُلولى، واملراد 
واإِلتيان  اآلخرة  ويسر  الدنيا  يسر  باليسرين 
بكلمة )مع( في اجلملتني لإِليذان بغاية مقاربة 
)التفسير  التسلية"  في  زي��ادة  للعسر  اليسر 
الوسيط، 1956/10(. وعلى املؤمن استحضار 
هذا الوعد اإللهي الذي ال يتخلف، ويردده في 
نفسه دائما ليطرد ما يعتريه من مشاعر اليأس 
الوعد  ه��ذا  مع  ويستصحب  اإلح��ب��اط،  وروح 
�والعاقبة  تعالى:  كقوله  أخ��رى،  وع��ودا  العام 
اهلل  رحمت  :�إن  سبحانه  وق��ول��ه  للمتقني�. 

قريب من احملسنني� )األعراف: 56(.
هذا  ومضمون  ال���ت���داول:  ق��ان��ون   -  2
القانون أن دوام احلال من المحال، إذ التغير 
أنزل  وقد  احلياة،  هذه  في  الثابت  األصل  هو 
الله تعالى آيات بعد غزوة أحد يعالج ما وقع 
َق��ْرٌح  يَْمَسْسُكْم  �ِإْن  منها:  للمؤمنني،  فيها 
نداولها  األيام  وتلك  ِمْثلُهُ  َق��ْرٌح  الَْقْوَم  َمسَّ  َفَقْد 
بني الناس� )آل عمران: 140(. وتفيد هذه اآلية 
كل  ف��ي  محتوم  وال  مضمون  غير  النصر  "أن 
معركة، كما أن الهزمية غير الزمة وال منتظرة 
إن معركة احلياة سلسلة  بل  مناسبة،  كل  في 
والغلبة  والعاقبة  والهزائم،  االنتصارات  من 
في  )التيسير  احل��ق"  إمنا هي ألهل  النهاية  في 
أحاديث التفسير، 267/1(. وملا كان األمر كذلك فال 
املطلوب  والوهن، وكل  داع��ي لألسى واحل��زن 
بالعمل  النصر  بأسباب  يأخذ  أن  املسلم  من 

. اجلاد وفق قوانني الله
العمل  ف��ي  ال��وس��ع  ب��ذل  ق��اع��دة   -  3
ما بقيت ف��رص ذل��ك: وه��ذا مبدأ إسالمي 
والعجر  التوقف  م��وق��ف  م��ن  اإلن��س��ان  ي��خ��رج 
الناجتني عن حالة اليأس والقنوط إلى شعور 
ب��أم��ل م��ش��رق، يجعله ف��ي ح��ال��ة م��ن احل��رك��ة 
اجلادة حتى آخر نفس في عمره أو آخر حلظة 
في احلياة، ففي احلديث الصحيح: "إن قامت 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال 
تقوم حتى يغرسها فليغرسها" )صحيح اجلامع: 
اجل��ام��ع  ف��ي ش���رح  ال��ص��ن��ع��ان��ي  ق���ال   .)1424
على  وح��ث  مبالغة  أن��ه  "واحل��اص��ل  الصغير: 
غرس األشجار وحفر األنهار لتبقى هذه الدار 
ع��ام��رة إل��ى آخ��ر أم��ده��ا احمل���دود املعلوم عند 
خالقها، فكما غرس غيرك ما شبعت به فاغرس 
أن  الطبيعي  )240/4(. ومن  بعدك"  ملن يجيء 
إال من  تلك احلالة ال يتصور  مثل  في  العمل  

قلب مليء باألمل.
استعجال  دون  ال��ع��م��ل  ق��اع��دة   -  4
النتائج: إذا كان الواجب هو العمل، والعمل 
الدائم آلخر حلظة في العمل أو احلياة على ما 
ُذِكر سابقا، فلنترك النتائج يقدرها الله تعالى 
كما يشاء، فكثير من أصحاب النفوس اخلفيفة 
بسرعة  أع��م��ال��ه  وي��ق��ي��س  ال��ن��ص��ر،  يستعجل 
النتيجة، وهذه العجلة البشرية ال تقدم املقادير 

الربانية وال تؤخرها، فإن الله ال يعجل لعجلة 
الناس، وقد قال ابن عطاء الله السكندري في 
حكمه: "ال يكن تأخر أمد العطاء مع اإلحلاح في 
الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك اإلجابة، 
فيما يختاره لك، ال فيما تختاره لنفسك، و في 
الوقت الذي يريد ال في الوقت الذي تريد". وفي 
ِبَدْعَوٍة  َيْدُعو  ُمْسِلٍم  ِمْن  �: »َما  قال  احلديث 
ُه  اللَّ َأْعَطاُه  ِإالَّ  َرِحٍم  َقِطيَعُة  َواَل  ِإْثٌم  ِفيَها  َلْيَس 
ا  َل َلُه َدْعَوُتُه، َوِإمَّ ا َأْن ُتَعجَّ ِبَها ِإْحَدى َثاَلٍث: ِإمَّ
ا َأْن َيْصِرَف َعْنُه  ِخَرَها َلُه ِفي اآْلِخَرِة، َوِإمَّ َأْن َيدَّ
ُه  »اللَّ َقاَل:  ُنْكِثُر!  ِإًذا  َقاُلوا:  ِمْثَلَها«،  وِء  السُّ ِمْن 
َأْكَثر« )رواه أحمد وصححه األلباني(. قال ابن عبد 
البر: "وهذا دليل على أنه البد من اإلجابة على 

وجه من هذه الثالثة".
5 - قاعدة العمل باملقدرو عليه: عند 
تزاحم الواجبات وكثرة األعباء بعض الناس 
املقدور  امليسور  فيتركون  اإلح��ب��اط  يصيبهم 
فكروا  ورمب��ا  عنه،  يعجزون  م��ا  بسبب  عليه 
كأنه  ال��ف��رد  يفكر  فقد  عجزا  تزيدهم  بطريقة 
والفقير  دول��ة،  كأنها  تفكر  واجلماعة  جماعة، 
ق��ادر،  ك��أن��ه  ك��أن��ه غ��ن��ي، وال��ع��اج��ز يفكر  يفكر 
التفكير،  في  غير سديدة  طريقة  وتلك  وهكذا، 
فإن الله تعالى وزع الواجبات على الناس كل 
حسب طاقته، فال ميكن شرعا أن يتحمل الفرد 
من األعباء ما هو عبء جماعة  كاملة، وال ميكن 
جلماعة أن حتمل عب دولة، وال لفقير أن يكلف 
تكليف الغني وهكذا، ولذا قال تعالى: �فاتقوا 
بني  متفاوتة  واالستطاعة  استطعتم�  ما  اهلل 
كل هؤالء، فال ينبغي للمسلم أن يحمل نفسه 
أع��ب��اء اآلخ���ري���ن، ح��ت��ى ال ي��ص��اب ب��اإلح��ب��اط، 
والواجب أن ينظر في واجباته الفردية فيقوم 
ر، والقاعدة  مبا تيسر وال يتركه بوجود ما تعسَّ

أن امليسور ال يسقط باملعسور.
األمة  بخيرية  اإلمي��ان  قاعدة   -  6
وقوتها: فالواقع يؤكد أن أمتنا مليئة باخلير 
بكل صنوفه وأنواعه، ففضال عن قرآنها وسنة 
لقوتها  م��ص��در  أك��ب��ر  هما  ال��ل��ذي��ن   � نبيها 
من  متتلك  األم��ة  ت��زال  ال  والنفسية،  الروحية 
يؤهلها  م��ا  وامل��ادي��ة  البشرية  ال��ق��وة  عناصر 
ول��و  أخ����رى،  م���رة  وال���َع���ْدوة  للنهوض  قطعا 
تعويق  في  املليارات  ُأْنِفقت  ما  كذلك  تكن  لم 
وقد  طريقها،  ف��ي  العقبات  ووض��ع  نهضتها 
صرح "آفي ديختر" عضو الكنيست والرئيس 
ال��س��اب��ق جل��ه��از ال��ش��اب��اك اإلس��رائ��ي��ل��ي في 
أبيب،  تل  في  الكبير  املعبد  في  له  محاضرة 
احتفااًل بعيد "احلانوكا اليهودي" أن إسرائيل 
القادم  الرئيس  حكم  إلنهاء  املليارات،  أنفقت 
من جماعة اإلخوان املسلمني". هذا منوذج فقط 

مما ميكن ذكره هنا.
وأخيرا:

أمم  علينا  اجتمعت  مل��ا  ميتة  أم��ة  كنا  ل��و 
األرض لنهشنا وقتلنا.

أمم  رمتنا  مل��ا  مثمرة  غير  شجرة  كنا  ل��و 
األرض عن قوس واحدة.

لو كنا أمة مستسلمة خانعة ملا استهدفتنا 
جيوش الغربي وغيره.

وتقنية  وعلمية  فكرية  إجن���ازات  احل��ض��ارة 
على  األمم  من  ألم��ة  فنية...  وقانونية  وأخالقية 
مدى زماني ومكاني واسعني ال يسهم فيه أبناء 
جيل واح��د في مرحلة واح��دة فقط وإمن��ا تسهم 
فيه األجيال املتعاقبة أنواعا من اإلسهام تفضي 

في مجموعها إلى إغناء احلضارة.
إال  احلضارة  بوصف  توصف  ال  واحلضارة 

بهذه الصفات؛
ف��ي منجزاتها بني  االش��ت��راك اجلماعي   -  1

أجيال األمة.
2 - االمتداد الزماني واملكاني الواسعني.

3 - االنتقال من جيل إلى جيل.
4 - التطور والتقدم بإضافة كل جيل إبداعات 
جديدة وجت��اوزه ملا لم يعد صاحلا من منجزات 

السابقني.
باعتبار  األم��ة وفلسفتها  - استمرار روح   5
هذه الروح هي السمة اجلوهرية األصلية الثابثة 

احلضارة  منجزات  مختلف  تطبع  التي 
بطابعها وتسمها بسمتها ومتنحها 

ح���ق االن��ت��م��اء احل���ض���اري، وم��ا 
بيان  هو  املقام  ه��ذا  في  يهمنا 

في  االشتراك اجلماعي  قيمة 
من  ألم��ة  احلضاري  املنجز 
األمم وبيان كيفية انتقاله 
قيمته  ل��ب��ي��ان  وت���ط���وره 
ف����ي م���ن���ظ���وم���ة ال��س��ن 

احلضارية.
ل������ذا ف����احل����ض����ارة 
ك���ب���ق���ي���ة امل���م���ت���ل���ك���ات 
ل��أم��ة  إرث  امل����ادي����ة 
ث؛ فهو  ُي�����وَرث وُي������َورَّ
أح������ي������ان������ا ي���ن���ت���ق���ل 
ان��ت��ق��اال اج��ت��م��اع��ي��ا 
ط��ب��ي��ع��ي��ا وأح���ي���ان���ا 
م��ن  ب������د  ال  أخ����������رى 
ت������دخ������ل اإلن������س������ان 
ال�����واع�����ي وال���ق���اص���د 

نقل  عملية  لتنظيم 
ع����ن����اص����ر احل�����ض�����ارة 

األجيال  إل��ى  وتعليمها 
توريثا  ي��ورث��ه��ا  تعليما 

وب��ان��ي��ا،  ومنظما  ق��اص��دا 
الالحقة  األجيال  ويصبغ 

تنقتل  فكما  بخصائصها. 
الصفات الوراثية البيولوجية 

ت��ن��ت��ق��ل ال���ص���ف���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
واحلضارية واالجتماعية.

ت��ورث  ك��م��ا  أم���ة-  األم���ة -أي  وإن 
تورث  املتعاقبة  لألجيال  املادية  منجزاتها 

وإن  احل��ض��اري��ة،  وفلسفتها  امل��ع��ن��وي��ة  روح��ه��ا 
ح���رص األمم ع��ل��ى ت��وري��ث ه���ذا ال��ش��ق ال��ث��ان��ي 
التي  األمم  وإن  األول،  على  حرصها  م��ن  أش��د 
تقتصر على توريث تراث اآلباء واألجداد لألبناء 
واألحفاد دون التراث الروحي الفكري العقدي أمة 
ال تدخل عالم احلضارة، وإن دخلته فبروح غيرها 
ال بروحها أو بروح مشوهة ال تصمد في التدافع 

والتداول احلضاري.
والواعي  القاصد  والتوريث  الوراثة  وبغير 
وقد  احل��ض��ارة  ف��ي  األس��اس��ي��ة  العناصر  تضيع 
ولذلك  هويتها،  يناقض  ما  وإليها  فيها  يدخل 
فإن األمم التي تفرط في التوريث العلمي املنظم 
عن  االنحراف  إليها  يسرع  احلضارية  ملقوماتها 
األصول ويتسلل إليها مرض التشوه في السلوك 
فتميل  ومتيزها  خصوصياتها  وتفقد  والعقول، 
أكثر  وتكون  واألف��ول،  الذبول  إلى  وكرها  طوعا 

قابلية للغزو واحملو.

وم���ن ه��ن��ا ي��ص��ح احل��دي��ث -ع��ل��ى غ���رار علم 
الوراثة البيولوجية- عن علم الوراثة والتوريث 
طبيعة  يخص  طبيعي  علم  ف��األول  احلضاريني، 
يخص  وه���ذا  ال��وراث��ي��ة،  وخصائصها  األح��ي��اء 
م���ن���ج���زات األح����ي����اء وخ��ص��ائ��ص��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة 
األفقاه  يشمل  أن  علم ميكن  وه��و  واحل��ض��اري��ة، 

اآلتية:
� فقه أنواع "اجلينات" احلضارية: األساسية 
منها  األصيل  واملتغير،  منها  الثابت  والثانوية، 
والهجني... حتى ينقل منها ما هو أصلح للتأثير 
وال  واإلن��س��ان،  واملكان  الزمان  في  االنتشار  في 
من  يعاضدها  وال  يناقضها  م��ا  إليها  ي��ض��اف 
اجل��ي��ن��ات احل��ض��اري��ة األخ����رى ف��ي��ح��دث اخللل 

والتشوه.
علميا  نقال  اجلينات  ه��ذه  نقل  ط��رق  فقه   �
ق��واع��د وض��واب��ط م��وزون��ة مبيزان  منظما وف��ق 

األصول احلضارية لألمة.
� فقه مراحل النقل وسنه على غرار 
عناصر  فنقل  ون��وع��ا،  سنا  ال���زواج 
األمة  رشد  إلى  يحتاج  احلضارة 

وكفاءتها.
ي����ل����زم م��ن  م�����ا  ف���ق���ه   �
امل�����ؤس�����س�����ات ال���ق���م���ي���ن���ة 
البناء  بأعمدة  بالنهوض 
احلضاري، وفقه ما يلزم 

لها من اخلطة والعدة.
توريث  عملية  وإن 
ال��ث��ق��اف��ة واحل���ض���ارة 
ع���ب���ر  إال  ت�����ت�����م  ال 
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
أنواعهما  مبختلف 
فبهما  ووسائلهما، 
ي���ت���م���ك���ن اإلن����س����ان 
م�����ن ن���ق���ل ع��ن��اص��ر 
احل����ض����ارة امل���ادي���ة 
غيره  إل��ى  واملعنوية 
سواء أكان هذا الغير 
أب��ن��اء أم أح��ف��ادا، أو 
أقواما آخرين من  كان 
أخ���رى.  وش���ع���وب  أمم 
ل���ذل���ك الح������ظ ع��ل��م��اء 
االج�����ت�����م�����اع وال���ث���ق���اف���ة 
ال���ت���ن���ش���ئ���ة  وظ����ي����ف����ة  أن 
االجتماعية األساس ليست 
ت��أه��ي��ل ال��ف��رد ل��الن��دم��اج في 
والثقافي  االج��ت��م��اع��ي  وس��ط��ه 
ك��م��ا ي��ب��دو ف��ي ال��ظ��اه��ر وإمن����ا هي 
إع�����داد ال���ف���رد واألم�����ة احل��ام��ل��ن معا 
على  القادرين  ومقوماتها  احل��ض��ارة  ملبادئ 
التنشئة  قصد  إذ  وحمايتها؛  لآلخرين  تبليغها 
احلفاظ  هو  إمنا  املطاف  نهاية  في  االجتماعية 
التي  للمجتمع  األس��اس  الثقافية  املكونات  على 
بقاءه  املجتمع  يضمن  واس��ت��م��راره��ا  ب��وج��وده��ا 
واس���ت���م���راره، وع��ل��ى ق���در ت��رس��خ��ه��ا ف���ي وج���دان 
تكون  إليها  ودعوتهم  وفقها  وتصرفهم  األف���راد 

قوة املجتمع ومناعته.
احلضاري  التوريث  فقه  إن  نقول  وختاما 
هو الذي ال يضمن البقاء فحسب، وإمنا يضمن 
التدافع  ق��وة  وإن  واألم��ة،  للحضارة  البقاء  ق��وة 
احلضاري،  التوريث  قوة  على  م��داره  وال��ت��داول 
الوجود احلضاري  على  أمة  أي  لألمة  ق��درة  فال 
تداول  راشد، وال  توريث  غير  االستمرار من  بله 
والتوريث  ال��وراث��ة  فقه  ب��دون  ت��داف��ع ممكن  وال 

احلضاريني.

أمتنا ناهضة رغم اجلراح )3/2(
قوانني ومفاهيم مؤسسة لألمل:

من فقه سنن الحضارات
فقه الوراثة والتوريث الحضاريين

الطيب بن املختار الوزانيد. أحمد زايد
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ن  إ
ال���ت���ي  األمم 

تقتصر على توريث 
التراث  واألحفاد  األبناء 

املادي لآلباء واألجداد دون 
ال����ت����راث ال����روح����ي ال��ف��ك��ري 

ال���ع���ق���دي أم����ة ال ت���دخ���ل ع��ال��م 
فبروح  دخلته  وإن  احلضارة، 

ب��روح  أو  بروحها  ال  غيرها 
ف��ي  ت���ص���م���د  ال  م���ش���وه���ة 

ال���ت���داف���ع وال���ت���داول 
احلضاري.
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 2017 يناير   12 اخلميس  يوم  صباح  رحل 
األس��ت��اذ  وال��ق��ان��ون��ي  والفقيه  وامل��ف��ك��ر  ال��ع��ام��ة 
 88 يناهز  سن  عن  عطية،  الدين  جمال  الدكتور 
سنة حيث ولد في محافظة الدقهلية بجمهورية 
-12 املوافق  22-11-1346ه�  العربية في  مصر 

5-1928م .

مسيرته العلمية:
درس الدكتور جمال عطية القانون في كلية 
حاليا(،  )القاهرة  األول"  "ف��ؤاد  بجامعة  احلقوق 
وح��اول  1948م،  1367ه�/  ع��ام  فيها  وت��خ��رج 
على  فحصل  ش��رع��ي��ا  تخصصا  يتخصص  أن 
1369ه�/  عام  احلقوق  كلية  من  الشريعة  دبلوم 
ثم  تخرجه،  بعد  الكويت  إل��ى  سافر  ثم  1950م، 
إلى سويسرا ليحصل على الدكتوراه من جامعة 
جنيف عام 1379ه�/ 1960م، ثم عاد إلى الكويت 
ليعمل باحملاماة، إلى أن جاء عصر االنفتاح، وبدأ 
االنفتاح،  ذل��ك  إل��ى  حتتاج  مشروعات  في  يفكر 
الشركات،  بعض  إنشاء  في  آخرين  مع  فساهم 
وبدأ  لوكسمبورج،  إلى  ثم  القاهرة  إلى  وع��ادوا 
نشاطه في مجال البنوك؛ حيث قضى هناك إحدى 

عشرة سنة.
ثم عاد إلى القاهرة، وبدأ اإلشراف على 
املعهد العاملي للفكر اإلسامي ملدة 4 سنوات 
منذ 1408 - 1412ه�/1988 - 1992م، وكان 
وعلمية  ثقافية  بأنشطة  املعهد  ف��ي  ي��ق��وم 
مختلفة، ثم التحق بهيئة التدريس في كلية 
اإلسامية  وال��دراس��ات  والقانون  الشريعة 
القانون  قسم  رئ��ي��س  وك���ان  ق��ط��ر،  بجامعة 

فيها.
ت��أث��ر ال��دك��ت��ور ج��م��ال عطية ف��ي أث��ن��اء 
الوهاب  عبد  بالشيخ  احلقوق  في  دراسته 
زه��رة، وبعض  أب��ي  خ��اف، والشيخ محمد 

القانونيني مثل حامد زكي وسامي جنينة.
وف����ي خ����طٍّ م������واٍز ل���ه���ذا ف���ي ال��س��اح��ة 
الشيخ  مع  اتصاالت  هناك  كانت  اإلسامية 
الطنطاوي،  وع��ل��ي  اخلطيب،  ال��دي��ن  محب 

ومحمد أبو ريدة، وعباس العقاد، وغيرهم.
ان��ض��م ال���دك���ت���ور ج��م��ال ال���دي���ن عطية 

ضمن  واع��ت��ق��ل  املسلمني  اإلخ����وان  جل��م��اع��ة 
ونصف  سنتني  مل��دة  األول���ى  اإلخ���وان  اعتقاالت 
بني عامي 1368 – 1371ه�/1949 - 1952م في 

سجن مصر بالقلعة الذي مت هدمه فيما بعد.
األول��ى؛  بالدرجة  البنا  حسن  بالشيخ  تأثر 
وكان دائما يحضر له درس الثاثاء، ثم باألستاذ 
محمد فريد عبد اخلالق؛ حيث كان له معه درس 
العزيز  عبد  بالدكتور  ثم  اخلميس،  ي��وم  خ��اص 

كامل.
ك��م��ا ت��أث��ر ب��زم��اء وأق����ران م��ن ن��ف��س جيله 
منهم: الشيخ عبد البديع صقر، وسعيد رمضان، 
ومصطفى مؤمن، وغيرهم، يقول الدكتور عن هذه 
الفترة: "إنها فترة غنية بالتأثيرات؛ حيث تشكلت 

فيها نفسي وعقليتي".
مؤلفاته وبحوثه العلمية:

وبحوث  عديد  مؤلفات  عطية  للدكتور جمال 
جتديدية،  علمية  روح  عن  تنبئ  مهمة  متنوعة 
من  فكري رصني،  وتناول  عميقة،  ونظرة شاملة 

أبرزها:
اإلف��ادة منه  الفقه اإلسامي ومنهج  تراث   -

على الصعيدين اإلسامي والعاملي، 
-التنظير الفقهي، 

- النظرية العامة للشريعة اإلسامية، 
- نحو تفعيل مقاصد الشريعة،

- علم أصول الفقه والعلوم االجتماعية،
- االستفادة من مناهج العلوم الشرعية في 

العلوم اإلنسانية،
في  ال��ق��ي��م احل���ض���اري���ة   -

اإلسام،
ف��ي  امل����وس����وع����ات  دور   -
ت��ق��ري��ب ال��ت��راث اإلس��ام��ي من 

الدارسني،
- اإلط������ار ال���ع���ام ل��ل��ن��ظ��ام 
االج����ت����م����اع����ي ف�����ي اإلس�������ام، 

وغيرها.
ول��������ه ب��ع��ض 
امل����������ؤل����������ف����������ات 
وال���������ب���������ح���������وث 
التي  التصنيفية 
ت��ص��ن��ف ال��ع��ل��وم 
وت����س����اع����د ع��ل��ى 

البحث  سهولة  على  وتعمل  استيعابها 
اإلس��ام��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  تصنيف  م��ث��ل:  فيها 
اإلسامية  الشريعة  ف��ي  ال��ب��اح��ث  ودل��ي��ل 
أص��ول  ومصطلحات  األجنبية،  باللغات 
الفقه، ودليل لتكشيف القرآن الكرمي وعمل 
)ب��االش��ت��راك(،  التكشيف  ألغ���راض  مكانز 

ل��ل��م��رأة، وأص���ول  ون��ح��و مكنز إس��ام��ي 
ال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة م��ن ال���ق���رآن ال��ك��رمي: 

كشاف موضوعي باالشتراك...
مقاالت  الكتب  ه��ذه  ج��ان��ب  إل��ى  ول��ه 
علمية  م��ج��االت  غطت  ومتنوعة  ع��دي��دة 
والشريعة  اإلسامي،  الفكر  منها:  كثيرة 
اإلس���ام���ي���ة، وال���ق���ان���ون ال���دول���ي ال��ع��ام، 
والسياسة الدولية، والقانون الدستوري، 
اإلسامية،  والبنوك  املصرفية،  واألعمال 

والتأمني، وعلم املكتبات واملعلومات.
التي  والمناصب  المهام  م��ن 

تقلدها:
مناصب  عطية  جمال  ال��دك��ت��ور  تقلد 

مهام عديدة منها:
مم�������ارس�������ة   -
مصر  ف��ي  للمحاماة 

والكويت.
ع�����ام  أم���������ني   -

ب��وزارة  الفقهية  للموسوعة 
األوقاف بالكويت

رئ��ي��س حت��ري��ر مجلة   -
املسلم املعاصر.

ت���ن���ف���ي���ذي  رئ�����ي�����س   -
الدولي  اإلسامي  للمصرف 
ف����ي ل���وك���س���م���ب���ورج )ب��ي��ت 
العاملي  اإلس��ام��ي  التمويل 
قانوني  ومستشار  حالًيا(، 
املالية  للمعامات  وش��رع��ي 
واملصرفية )مكتب خاص في 

لوكسمبورج(.
العاملي  للمعهد  أكادميي  مستشار   -
مكتبه  ومدير  )واشنطن(  اإلسامي  للفكر 

بالقاهرة.
- أس��ت��اذ زائ���ر ب��ع��دد م��ن اجل��ام��ع��ات 
1393ه�/1973م،  سنة  الليبية  )اجلامعة 
–1406 من  قطر  جامعة  الشريعة  وكلية 
مستقرا  عمل  ثم  1408ه�/1988-1986( 

فيها من عام 1988/1413-1408 1993.
ع����ض����و   -
ف�����ي ج��م��ع��ي��ات 
ومراكز  ونقابات 
ع����امل����ي����ة م���ث���ل: 
اجل�����م�����ع�����ي�����ات 
ال������ع������ل������م������ي������ة 
وامل������ه������ن������ي������ة، 
احملامني  ونقابة 
ال���������ق���������اه���������رة، 
واجل�����م�����ع�����ي�����ة 
ال����������دول����������ي����������ة 
ل���ل���ق���ان���ون���ي���ني 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
بروكسل، ونقابة 
احملامني الدولية 
واجلمعية  لندن، 
ال����������دول����������ي����������ة 
ل�����ل�����م�����ح�����ام�����ني 
الشبان ببروكسل، ومركز السام العاملي من خال 
القانون بواشنطن، وعضوية مجلس أمناء معهد 
بفرانكفورت،  اإلسامية  العربية  العلوم  تاريخ 
وعضوية مجلس إدارة املجلس العاملي للبحوث 
وعضوية  خلتنشتاين،  ب��ف��ادوت��س-  اإلس��ام��ي��ة 

املعهد العاملي للفكر اإلسامي.
مشروعه الفكري:

بني  حاما  حياته  طيلة  جمال  الدكتور  عمل 
الفكري  مشروعه  شكلت  فكرية  قضايا  جوانحه 
والعلمي والعملي، وكان من أبرز معالم مشروعه 

االهتمام بالقضايا اآلتية تنظيرا وإسهاما:

أوال: مجلة املسلم املعاصر.
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق أول إص����دار ل��ه��ا س��ن��ة 1974 
واستمرت إلى 2016 )العدد 160(، وقد وصفها 
ألول  افتتاحية  أول  ف��ي  عطية  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور 
"تنطلق من  وأنها:  االجتهاد"،  "مجلة  بأنها:  عدد 
وال  ��ا،  ف��ك��رّيً طريًقا  وتتخذه  االج��ت��ه��اد،  ض���رورة 
تكتفي بالبحث في ضرورة فتح باب االجتهاد في 
فروع الفقه، بل تتعداه إلى بحوث االجتهاد في 

أصول الفقه".
ثانيا: جتديد الفقه. 

الدعاة  أب��رز  م��ن  عطية  جمال  الدكتور  يعد 
"جتديد  كتابه:  وميثل  اإلسامي،  الفقه  لتجديد 
وهبة  الدكتور  مع  باالشتراك  اإلس��ام��ي"  الفقه 
ف��ك��ره ف��ي هذا  إل��ي��ه  الزحيلي أق��ص��ى م��ا وص��ل 
الدكتور  عند  الفقه  جتديد  مجاالت  ومن  املجال. 
التي  الفقهية  امل��وس��وع��ة  م��ش��روع  عطية  ج��م��ال 
في  باحملاماة  عمله  أثناء  في  مشروعها  اقترح 
ذلك  ف��ي  الكويتي  األوق����اف  وزي���ر  على  ال��ك��وي��ت 

الوقت.
ثالثا: جتديد أصول الفقه.

لم يكن الدكتور عطية يدعو إلى جتديد الفقه 
فحسب بل دعا كثيرا إلى جتديد علم أصول الفقه 
فيه  نشر  فضاء  املعاصر  املسلم  مجلة  وك��ان��ت 
كثيرا من آرائه وآراء كثير من املفكرين املسلمني 
"جتديد  مقاله:  منها  املجال،  هذا  في  املعاصرين 
وكيفية  حكم  فيه  بني  ال��ذي  االج��ت��ه��ادي"،  الفكر 
التقليدي  املفهوم  ع��ن  االجتهاد  مجال  توسيع 
كما  املنهج  جتديد  إل��ى  احلاجة  وم��دى  الفقهي. 
أورد فيه بعض مسائل التجديد في أصول الفقه، 
الشريعة  مقاصد  ومباحث  العلة واحلكمة،  مثل: 

واالستنباط من القواعد واالستدالل باملقاصد.
رابعا: القواعد الفقهية.

حيث ظهر لديه هذا االهتمام مبكرا  خاصة 
الكتاب  ه��ذا  ك��ان  حيث  الفقهي"  "التنظير  كتابه 
سببا الستدعائه ملشروع "معلمة القواعد الفقهية" 
التابع ملجمع الفقه اإلسامي في جدة املنبثق عن 

منظمة املؤمتر اإلسامي.
خامسا: مقاصد الشريعة:

تأليفا  امل��ج��ال  ب��ه��ذا  اهتمامه  جتلى  حيث 
وتفعيلها وميثل  امل��ق��اص��د  إل��ى جت��دي��د  ودع���وة 
الشريعة" خير مثال  :"نحو تفعيل مقاصد  كتابه 

في هذا املجال.
سادس: البنوك اإلسالمية.

قبل  مبكرا  امل��ج��ال  ب��ه��ذا  اهتمامه  ب��رز  وق��د 
بالدعوة  إسهامه  وكان  اإلسامية  البنوك  ظهور 
واملشاركة في جلان تأسيسية وبالتأليف وتقدمي 

مشاريع وتصورات.
فرحم الله تعالى الدكتور جمال الدين عطية 

رحمة واسعة، وخلف األمة في هذا الرزء.

العالمة جمال الدين عطية في ذمة الله
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في العدد السابق 470 وضمن ملف "مفكرون ودعاة رحلوا عام 2016" وقع 
خطأ إدراج صورة األستاذ محمد العبادي األمني العام 

جلماعة العدل واإلحسان، 
وكان القصد صورة الدكتور 

احلسن العبادي الفقيه 
النوازلي رحمه الله تعالى.

ولهذا نعتذر لفضيلة 
األستاذ محمد العبادي 

احملترم ونسأل الله تعالى أن 
يبارك في عمره.

اعتذار

د. احلسن العبادي
رحمه الله تعالى ذ. محمد العبادي

حفظه الله تعالى
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في إطار امللتقى اجلهوي الثامن للسيرة النبوية 
نظم  الثقافية؛  أنشطته  إطار  وفي 
للتعليم  اخلاص  نافع  اإلمام  معهد 
بطنجة -بتنسيق  وفروعه  العتيق 
لعمالة  احمللي  العلمي  مع املجلس 
اجلهوية  واملندوبية  أصيلة،  طنجة 
طنجة  جلهة  اإلسالمية  للشؤون 
ربيع   9-8 يومي  احلسيمة،  تطوان 
الثاني 1438ه املوافق لـ 7-8 يناير 
موضوع  في  وطنية  ندوة  2017م 
السيرة  في  والتكافل  "التراحم 
النبوية وأثرهما في حياة الصحابة 
"وما  شعار  حتت  عنهم"  الله  رضي 

أرسلناك إال رحمة للعاملني".
في  املدارسات  انتظمت  وقد 
جلستني:  مع  علمية  جلسات  أربع 

افتتاحية وختامية.
تناوب  االفتتاحية:  اجللسة 
الدكتور  من  كل  كلماتها  إلقاء  على 

نافع  اإلمام  ملعهد  العام  املدير  السعيدي  محمد 
اخلاص للتعليم العتيق وفروعه بطنجة، والدكتور 
العلمي  املجلس  رئيس  احلسني  كنون  محمد 
السعيد  والدكتور  أصيلة،  طنجة  لعمالة  احمللي 
احلراق املندوب اجلهوي للشؤون اإلسالمية جلهة 

طنجة تطوان احلسيمة.
ورقتها  قدم  األولى  العلمية  اجللسة   -
"التراحم  موضوع:  في  الروكي  محمد  الدكتور 
قبل   � النبي  سيرة  في  االجتماعي  والتكافل 

البعثة".
- اجللسة الثانية تناول فيها الدكتور إدريس 
حنفي موضوع: "التراحم والتكافل االجتماعي في 

سيرة النبي � بعد البعثة في مكة".

عبد  الدكتور  ورقتها  قدم  الثالثة  اجللسة   -
الرزاق الصبيحي في موضوع: "التشريع املؤسس 

سيرة  من  املدنية  املرحلة  في  االجتماعي  للتكافل 
النبي � تأصيال وتنزيال".

عبد  ورقتها الدكتور  الرابعة قدم  اجللسة   -
الله البخاري في موضوع: "رحمة النبي � لغير 

املسلمني تأصيال وتنزيال".
ثم اجللسة اخلتامية.

االفتتاحية  اجللسة  كلمات  تضمنت  وقد 
الندوة  بأهمية  اإلشادة  اخلتامي  والتقرير 
ورهاناتها التربوية ومدى احلاجة إليها في التنمية 
خلق  استجالء  خالل  من  واالجتماعية  الثقافية 
قبل   � املصطفى  سيرة  في  والتكافل  التراحم 
في  الكرام  في صحابته  ذلك  وأثر  وبعدها  البعثة 
وقيمة  والعامة،  اخلاصة  احلياة  جوانب  مختلف 
مجتمعاتنا  إصالح  و  أبنائنا  تربية  في  ذلك 

االنحراف  مخاطر  من  كثير  ودفع  املعاصرة، 
االعتزاز  في  وأثره  والشذوذ،  والعقدي  الفكري 
الهوية  مبقومات 
وثوابتها  املغربية 
التي  اإلسالمية 
حضاريا  متيزت 
مبحبة  وثقافيا 
 � الله  رسول 
واالهتمام بسيرته 
وتدريسا  تأليفا 
واالعتزاز  واقتداء 

بذلك.

البيان  دعا  كما 
إلى  اخلتامي 
خلق  ضرورة استحضار 
وكل  والتكافل  التراحم 
االجتماعية  األخالق 
في  وتعاون  تآزر  من 

املناهج الدراسية والبرامج اإلعالمية ألنه مدخل 
قومية،  سليمة  تربية  الناشئة  لتربية  سليم 
شدد  كما  االجتماعي،  التراحم  قيم  وإشاعة 
 � الله  برسول  االقتداء  ضرورة  على  التقرير 
ووزن السلوكات والتصرفات بأخالقه � معتبرا 
»كل تصرف من تصرفات املسلمني اليوم إذا لم يكن 
مبنيا على التراحم والتكافل فهو مناقض لألصول 

يصدر  وال   � الرسول  أجله  من  بعث  ملا  ومخالف 
السليمة  العقول  تقره  ال  جهول  أو  حقود  عن  إال 
وأدعى  باإلنكار،  أولى  فهو  القومية،  الفطر  وال 

للتعاون على محاصرته من االنتشار«.
كما أكد البيان أهمية مدارسة السيرة النبوية 
به  واالعتزاز  تاريخيا  مغربيا  تقليدا  واعتبارها 
إبداع  في  الرائدة  املغربية  بالتجربة  اإلشادة  مع 
أشكال من التكافل والتراحم كان لها أثرها الفعال 
داخليا  اإليجابي  التفاعل  نحو  البالد  توجيه  في 

وخارجيا.
للمهتمني  قويا  حضورا  الندوة  شهدت  وقد 
إيجابيا  تفاعال  وشهدت  واألساتذة  الطلبة  من 

إلى  الشباب  وجهت  التي  العلمية  احملاضرات  مع 
أهمية كيفية تنزيل سيرة رسول الله � وكيفية 
التخلق بأخالقه اإلنسانية العظيمة في التراحم 
واألنانية  والعنف  الغلو  أشكال  كل  ونبذ  والتكافل 
والفقر التي تعاني منها مجتمعاتنا ويقع ضحيتها 

كثير من أبنائنا.

طنجة: علماء وباحثون يدعون في ندوة: "التراحم والتكافل في السيرة النبوية"
إلى استلهام أخالقه � في التربية الصحيحة ومحاربة كل أشكال الشذوذ والغلو والعنف

العدد 471 19 ربيع الثاني 1438هـ - 18 يناير 2017م

اإلنسانية  والــبــحــوث  الــدراســات  مــركــز  نظم 
لفضيلة  علمية  محاضرة  بــوجــدة  واالجتماعية 
األستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي في موضوع: 
"نحو رؤية شاملة متكاملة خلدمة التراث العربي 

اإلسالمي"، يوم اخلميس 5 يناير 2017م.
الــلــه جل  كــتــاب  آيـــات بينات مــن  تـــالوة  بعد 
فــي عــاله، بــدأ األســتــاذ الــكــرمي فــي عــرض محاور 

محاضرته، وقد جاءت كاآلتي:
احملور األول: في السياق التاريخي 
وحتدث  اخلدمة:  ولهذه  الرؤية  لهذه 

فيه عن ثالث نقاط:
ل��ألم��ة:  ان��ت��ق��ال  ظ���رف  ال���ظ���رف   -  1
بحيث إن سبعة قرون األولى كانت قرون 
ازدهار ومنو، والسبعة التي تلتها كانت 
بخامتة  انتهت  وضــعــف  انحسار  قـــرون 
العام  الكيان  ضياع  أنتجت  جــدا  سيئة 
لألمة، ونحن اآلن في الشوط الثالث حيث 
"األمة تستأنف تاريخها" و"البالء مستمر 
وســيــزداد"، وأن "مــا هو قــادم خير عظيم 

قطعا"
روحيا  فــراغــا  يعاني  اآلن  فالعالم   

مهوال. لذلك كان الهام القادم هو األمة اإلسالمية، 
ألن الفراغ املوجود في العالم هي الوحيدة القادرة 
على ملئه، وعودتها شيء ضروري للقيام بواجبها 

في الشهود على باقي األمم.
التراث: استهل  عن  ابتعاد  ظرف  الظرف   -  2
كالمه في هذه النقطة بالقول "استطاع الغرب أن 
يحدث قطيعة أو شبه قطيعة بني النابتة اجلديدة 
والـــتـــاريـــخ احلــــضــــاري". وكــــان مـــن نــتــائــج هــذه 
التراث  ألن  ذاتهم؛  يعرفون  ال  األبناء  أن  القطيعة 
أساسا هو الذات، األمة هو ذلك الكسب احلضاري 
كما  االبتعاد  فهذا  التاريخ،  في  كان  الــذي  بكامله 
أكــد األســتــاذ واقــع فعال وأضـــراره كبيرة وآثــاره 

جهد خاص  إلى  األمــر  فيحتاج  النابتة  في  بالغة 
إلحضاره لألبناء ولفت نظر األبناء إليه أو جعلهم 
يأخذونه بطريقة أخرى غير الطريقة السابقة ألنه 
اآلن مبرمجا على  التعليم  أن يصير  غير متيسر؛ 

أساس استيعاب التراث.
عن  ب��اآلن��ي��ات  ان��ش��غ��ال  ظ���رف  ال���ظ���رف   -  3
األمة  أن  إلــى  األستاذ  نبه  هنا  االستراتيجيات: 

ليس لها تفكير بعيد وأنها في حاضرها منشغلة 
البعيد  العاجل عن االستراتيجي  باآلني والقريب 

األمد.
العلمية  املؤسسات  أهمية  الثاني:  احمل��ور 
التحضير لغد األمة. وحتدث  املتخصصة في 

فيه عن:
1 - مفهوم املؤسسات العلمية: 

2 - القيمة االستراتيجية للمؤسسات العلمية: 
3 - وظائف املؤسسات العلمية: وهي:

أ- احملافظة على البيئة: واإلحسان في تدبير 
أمرها يقتضي أمورا: 

- العلم مبا فيها مما ينفع الناس وميكث في 
األرض في اجتاه أهداف التخطيط؛

- وصف ما يلزم الستمرار سالمة هذا النافع 
السليم وعودة الصحة والعافية للنافع املريض؛

- إجناز ما وصف كما وصف لتتم احملافظة 
حقا؛

للميدان: وهو يستلزم  العام  ب - التحضير  
فيما يستلزم: 

وضـــــــــع   -
تـــــصـــــور شـــامـــل 
التي  لألساسيات 
فلن  ــعــد  ت ـــم  ل إن 

ينجح التخطيط؛
ذلك  تنفيذ   -
ــــتــــصــــور عــلــى  ال
الـــــواقـــــع  أرض 
ــــصــــورة جتــعــل  ب
محضرا  املـــيـــدان 
ــر  ــتــحــضــي كـــــل ال
بقية  ــال  ــب ــق الســت

املراحل.
اإلعــــداد   - ج 
دار  ما  على  ومــداره  للمطلوب؛  اخلــاص  املنهجي 
عليه األمــر أول مــرة، ويــدور عليه آخــر مــرة وكل 

مرة؛ إنه التعليم والتدبير والتكليف.
احملور الثالث: منطلقات هذه الرؤية؛ بني 

أن هذه الرؤية تنطلق من ثالثة منطلقات: 
املنطلق األول: التراث هو الذات؛

املنطلق الــثــانــي: الــوحــي أثــمــن ممــا فــي هذا 
التراث؛

من  الــذات  بناء  لتجديد  البد  الثالث:  املنطلق 
توظيف التراث.

هذه  في  اخلدمة  حتديات  الرابع:  احملور 

اآلن  األمــة  تواجه  كبرى  وهي معضالت  ال��رؤي��ة. 
خلصها في هذه أمور ثالثة:  

1 - معضلة النص.
2 - معضلة املصطلح. 

3 - معضلة املنهج. 
احملور اخلامس: مراحل اخلدمة في هذه 

الرؤية؛ وهي:
لــلــنــص، وذلــك  1 - اإلعــــداد العلمي الــشــامــل 
والتصنيف  والــتــخــزيــن  والــتــصــويــر  بــالــفــهــرســة 

والتوثيق والتحقيق والتكشيف والنشر.
2 - اإلعــداد العلمي الشامل للمصطلح، وذلك 

عبر مراحل أيضا.
وهو  للمنهج.  الــشــامــل  العلمي  اإلعــــداد   -  3

أيضا عبر مراحل.
احملور السادس: شروط اخلدمة في هذه 

الرؤية.
• شرط العلمية في الوسائل.
• شرط املنهجية في املراحل.
• شرط التكاملية في السير.

التعاون  احملور السابع: خامتة في ضرورة 
ب��ني أه���ل ال��ع��ل��م وأه���ل احل��اس��وب وأه���ل امل���ال. 

اختصر الكالم فيه في ثالث عوارض:
األمــة من  العلم ترشيد حركة  أهــل  أن على   -
الشهود  وهي  إليها،  املوكولة  باملهمة  القيام  أجل 

احلضاري على باقي األمم.
- يجب على أهل احلاسوب تسخير كل طاقات 

العصر من أجل إبالغ هذه الرسالة للعالم.
- على أهل املال أن يوفروا الوقود لكل ذلك.

وجدة: أ.د. الشاهد البوشيخي يضع معالم خارطة طريق: "نحو رؤية شاملة متكاملة لخدمة التراث العربي اإلسالمي" 

إعداد: عبد الرحيم احلمداوي
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العالقة بني اآلباء واألبناء:
من املتعارف عليه أن العالقة بني اآلباء واألبناء هي عالقة 
أزلية قدمية قدم الدنيا تتأثر باحمليط الذي ينشأ فيه األفراد 
في  واجلماعية  الفردية  والسلوكات  السائدة  القيم  فتتغير 
رغم  ولكن  املتجددة،  الظروف  بحكم  املصيرية  العالقة  هذه 
ذلك فال تزال حكمة عربية مشهورة جديرة بالتأمل وهي قول 
لزمان  فإنهم خلقوا  أبناءكم على غير أخالقكم  ربوا  أحدهم: 

غير زمانكم. 
اآلب����اء واألب���ن���اء ع��ن عالقتهما  ي��درك��ه  أن  ي��ج��ب  ومم���ا 
ببعضهما تذكر رباط الدم والنسب وضرورة الوعي باحلقوق 
وال��واج��ب��ات وال��ع��م��ل ب��أخ��الق عالية وح��س إن��س��ان��ي رفيع 
بها  والسمو  وتزكيتها وتطويرها  العالقة  للحفاظ على هذه 

أم��ر بديهي ينبغي  ع��ن اخل��س��ة وال��ع��ق��وق، وه���ذا 
األصيلة،  اإلسالمية  مجتمعاتنا  في  مراعاته 

وتنبع إشكالية هذا املوضوع من التناقض 
عليه  تكون  أن  م��ا يجب  ب��ني  ال��ص��ارخ 

ال��ع��الق��ة ب��ني اآلب���اء واألب��ن��اء و بني 
نتأذى  فنحن  ال��ع��الق��ة.  ه��ذه  واق��ع 
جانب  من  العقوق  بأخبار  يوميًا 
األب��ن��اء ون��ت��أل��م ألخ��ب��ار تعسف 

بعض اآلباء في تربية أبنائهم!! 
أن  واملخجل  املؤسف  فمن 
السلبية  الظاهرة  هذه  تنتشر 
ف���ي م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا اإلس��الم��ي��ة 
حدود  بعضنا  يتناسى  حيث 
الله تعالى في تعامله مع غيره. 

العالقة  ت��أزم  أس��ب��اب  فمن 
ب���ني اآلب������اء واألب����ن����اء اجل��ه��ُل 

الطفل  ألن  الطفل  بعالم  ال��ف��ادح 
عندما يربى غالبًا تربية ال تراعي 

ط��ف��ول��ت��ه، وت����رى ف��ي��ه خ��ط��أ رج��اًل 
مصغرًا ميكن معاملته معاملة الكبار 

ال��راش��دي��ن. وه���ذا ب��ال ش��ك ي��ؤث��ر في 
التوازن  معتلة  طفولتهم  فتكون  األطفال 

غير مشبعة إشباعا كافيًا مبا تتطلبه الطفولة 
من تلقائية ولعب وفرص كافية لتنمية الشخصية 

التي تتأثر مباشرة بسلوك الوالدين مع أبنائهم وهم أطفال. 
وتدعونا احلاجة إلى القول: إن توفيق اآلباء في إسعاد 
تخصصًا  وال  عاليا،  أك��ادمي��ي��ا  تكوينًا  يتطلب  ال  أطفالهم 
عامة  باحلياة  متبصرة  نظرة  إلى  األمر  يحتاج  وإمنا  رفيعًا 
غير  والتفاؤل  عميق  باحلب  التشبع  مع  خاصة،  وبالطفولة 
احملدود باملستقبل، وليس من عيب على األب أن يعتبر طفله 
قطعة من كبده والتمسك بذلك؛ ولكن احذره بلطف من امتالكه 
الله وال  ال يرضي  مزاجه مبا  وإفساد  تربيته  إلى  واإلس��اءة 

العباد. 
احلياة ببساطة متناهية هي أن يسود السلم العالقة بني 
األبناء واآلباء وأن تختفي كل املسافات الفاصلة بينهم وكل 

مظاهر العقوق والتعنيف والعداء. 
الـميز بني األبناء وآثره:

ال   متصافية  قلوبهم  متحابني  األبناء  يعيش  أن  الفطرة 
يؤثر على عالقتهم شيء، إال تراكمات قد تنشأ نتيجة أخطاء 
إعطاء كل  األبناء وعدم  امليز بني  أحيانا مثل  تربوية عفوية 
سلبًا  بينهم  فيما  األب��ن��اء  عالقة  على  يؤثر  مما  حقه،  منهم 

بحيث يزرع احلقد والكره في قلوبهم. 
فامليز له آثاره السلبية، فلماذا نعذب أبناءنا الذين هم من 
أصالبنا وأرحامنا وال نتقي الله في تعاملنا معهم؟ وملاذا ال 
ننظر إلى األمور بعني احلكمة حتى ال نحدث بينهم العداوة 
يكره  قد  بل  بعضا؟  بعضهم  ك��ره  وق��د  فيكبرون  والبغضاء 

أحدهم نفسه بسبب ظلم أبيه أو أمه له؟
بعضهم،  عن  اإلخ��وان  انعزالية  يسبب  األبناء  بني  امليز 
خصوصياتهم  ف��ي  احل��دي��ث  بينهم  ينقطع  ق��د  وب��ال��ت��ال��ي 
وعدم  وأحزانهم  أفراحهم  لبعضهم  ومشاركتهم  وأسرارهم 
لفترات  خوفهم وقلقهم على بعضهم وجلوسهم مع بعضهم 

بهم  يصل  وق��د  أخيه  بوضع  منهم  كل  معرفة  وع��دم  طويلة 
احلال أحيانا إلى كره بعضهم البعض ومتني ابتعاد اآلخر 
أخيه  على  اللوم  يلقي  ألن��ه  اجل��و؛  له  يخلو  املنزل حتى  عن 
األخوة  بني  يكون  أن  إما  التمييز  وه��ذا  والديه،  على  وليس 
بشكل عام أو بني الذكور واإلن��اث وهذا ما يولد بعد األخت 
عن أخيها وعدم قدرتها على االحتكاك به لكون الفارق بينهما 
كبيرا، كما أوحى لها من حولها، وهو يشعر بأنه أفضل منها 

فال يحب االقتراب منها فهو ليس بحاجة لها.
ففي كثير من األسر جند أحد الوالدين إن لم يكن كليهما 
يفضل أبناءه الذكور على اإلناث وهذا في األغلب هو العامل 
األساسي في خلق الفجوة بني اإلخ��وة واألخ��وات في داخل 
البيت الواحد فالولد يعتقد أنه األفضل والبنت تشعر بالظلم 

وعدم العدل، وهذا ينعكس على تصرفاتهما سلبا.
لآلباء  التوعية  من  يكون مبزيد  هنا  واحلل 
واألم���ه���ات ب��وج��وب ال��ع��دل وامل���س���اواة في 
التعامل بني األبناء، وهذا قبل كل شيء 
واجب ديني حث عليه إسالمنا فديننا 

دين العدل.
ه���ن���ا ت��ك��م��ن امل���ش���ك���ل���ة، ول��ك��ن 
ب���إم���ك���ان���ن���ا ال����ت����ع����ام����ل م��ع��ه��ا 
بني  ن��ع��دل  بحيث  وتصحيحها 
أب��ن��ائ��ن��ا ون����ح����اول ت��ق��ري��ب��ه��م، 
األبوين سلوك  يحذر  بأن  وذلك 
التمييز في التعامل بني األبناء، 
إلى  يدفعهم  ما  كثيرا  ذلك  فإن 
وإل��ى  بينهم  ف��ي��م��ا  ال��ك��راه��ي��ة 
النفور من األبوين، وعدم جعل 
املشكلة تؤثر علينا سلبًا بحيث 
ال نستطيع حلها، بل يجب على 
ف��وق  األخ�����وة  أن  ت��ع��ل��م  أن  األم 
عليها  نحافظ  أن  وي��ج��ب  ه��ذا  ك��ل 
ق��درًا من  أكبر  مهما كلفنا ذلك، فهي 
وكل  بعد،  وإن  قريب  ف��األخ  الصداقة، 
ذلك سحابه متر وستنجلي وستظل تلك 
بني  تربط  التي  العميقة  احلميمة  العالقة 
دم وعالقة جسد  العالقة عالقة  تلك  األخ��وة ألن 
عابرة  عالقة  أحيانا  تكون  رمبا  الصداقة  بينما  وروح، 
فعندما  الذكريات،  أجمل  خلفت  وإن  املسافات  بتأثر  تتأثر 
يختلف اإلخوة واألخوات ال يحتاجون إلى وسيط إلصالح ما 
بينهم، وهذا الغالب، ولكن لو اختلف األصدقاء قد يحتاجون 
لو  أننا  جانب  إل��ى  بينهم  فسد  ما  إلص��الح  يتدخل  من  إل��ى 
فكرنا بتلك العالقة فإننا جند أن اإلخوة ميلكون أسرار بعض 
ومشاكل بعض وبوسعهم التخفيف عن بعض، ولكن لنمنحهم 
بدون  بينهم  وفرقنا  املشاكل  بينهم  كثرت  وإن  حتى  فرصة 

قصد.
فلتعلم األم أنه رمبا يختلف األبناء ويحدث بينهم شجار 
ورمبا يكون عنيفا، ولكن ال يصل األمر إلى الكره كما يتفوه 
بعض اإلخ��وة بذلك، رمبا تكون كلمة يلقيها ج��ّراء موقف ال 
يزال طازجا فيقول أكره أخي، لكن أن يكرهه بصدق مستحيل.
والعبث  ال��ت��الع��ب  ع���دم  ذل���ك  ك��ل  ل��ت��ف��ادي  علينا  فيجب 
بعواطف من استودعهم الله أمانة في أعناقنا؟! أليس األولى 
أخبرنا  كما  كل شيء  في  أبنائنا  بني  ونعدل  نساوي  أن  بنا 
التسليم  وأمت  الصالة  أفضل  عليه  املصطفى  احلبيب  بذلك 
وهو يوجه ذلك الرجل في كيفية التعامل مع األبناء والتسوية 

كان  رج��ال  أن  أن��س  فقد روى  بينهم. 
�، فجاء ابن له فقبله  عند النبي 
وأجلسه على فخذه، وجاءت ابنة له 
فأجلسها بني يديه فقال رسول الله 
"اعدلوا  بينهما"،  سويت  "أال   :�
أبنائكم،  بني  اعدلوا  أبنائكم،  بني 

اعدلوا بني أبنائكم"..

َوَما  َقاُلوا:  اأْلَْص��َغ��ُر«.  ْرُك  الشِّ َعَلْيُكْم  َأَخ��اُف  َما  َأْخ��َوَف  »ِإنَّ   :� قال 
ُه  َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  َياُء؛ َيُقوُل اللَّ ِه؟. َقاَل: »الرِّ ْرُك اأْلَْصَغُر َيا َرُسوَل اللَّ الشِّ
ْنَيا؛  الدُّ ِفي  اُءوَن  ُت��رَ ُكْنُتْم  ِذيَن  الَّ ِإَلى  اْذَهُبوا  ِبَأْعَماِلِهْم:  اُس  النَّ ُجِزَي  ِإَذا 

ُدوَن ِعْنَدُهْم َجَزاًء؟!«. )أحمد 23119(. َفاْنُظُروا َهْل َتِ
بهذا الوعيد الشديد، والعقاب الرهيب يحذرنا � من الرياء! والرياء 

هو: التزين للناس بعمل اآلخرة رغبة في الثناء، أو العطاء.
أال ومن أقبح شأن الرياء أنه من صفات الكافرين؛ إذ يقول تعالى 

َِّذيَن ُهْم يَُراءُوَن�. عنهم: �ال
�يُ���َراءُوَن  عنهم:  ربنا  حكى  كما  املنافقني؛  ش��أن  من  الرياء  إن  كما 
املنافقني؛  به  الله  وصف  مبا  يتصف  أن  باملوحد  يليق  فكيف  النَّاس�. 

والكافرين؟!
وأما كون الرياء شرًكا أصغر؛ فألنه ال يخرج صاحبه من اإلسالم؛ 

خالف الشرك األكبر؛ وهو املخرج من اإلسالم عياًذا بالله.
كذلك فالرياء: هو الشرك اخلفي: إذ ال يطلع عليه الناس؛ بل قد يدب 

لقلب الرجل بغير أن يشعر هو بنفسه!
وللرياء صور متعددة: فقد يكون بتصنع احلزن على حال املسلمني 
أو  ال��ن��اس،  ف��ي حضرة  ال��ص��الة  بإطالة  أو:  اجل��س��م.  ون��ح��ول  بالبكاء، 
أو  للخشوع،  إظهاًرا  الصالة  في  أو  القرآن جهًرا،  قراءة  عند  بالتباكي 
بتمجيد الذات من خالل ذكر األعمال العظيمة سواء مبا فعل، أو لم يفعل، 

أو بغير ذلك من الصور.
أال ومن هوان املرائني على الله أنهم أول من تسعر بهم النار قبل 

القتلة، واللصوص، والزناة، وغيرهم عياًذا بالله!
الله   بأن  املرائي  يتذكر  أن  العضال؛  الرياء  لداء  األدوي��ة  أنفع  ومن 
معاقبه بجنس ما فعل؛ فإذا كان مراده بالرياء أن يخدع قوًما بصالحه؛ 
فإن الله مكافئه بأن يخبرهم يوم القيامة بأنه مرائي لهم بعمله ال يريد 
غير ثنائهم، أو عطائهم، وأنه لم يكن يريد بالطاعة وجه الله . فينفضح 
أمام من أراد ثناءهم عليه، وأمام غيرهم عياًذا بالله، وحتبط أعماله ثم 

يكون مآله إلى النار!
وللمرائني ُطَرٌف؛ منها: "أن بالل بن أبي بردة وفد على عمر بن عبد 
العالء:  له  فقال  للتصنع.  ذلك  عمر:  فقال  الصالة.  يدمي  فجعل  العزيز 
أنا آتيك بخبره، فجاءه وهو يصلي فقال له: مالي عندك إن بعثت أمير 
املؤمنني على توليك العراق؟! قال: عمالتي سنة ]أي: راتبي ملدة سنة[. 
وكان مبلغه عشرين ألف درهم. فقال: اكتب به خطك، فكتب إليه. فجاء 
األدب��اء،  )محاضرات  بالله!"  يغرنا  أن  أراد  فقال:  فأخبره  إلى عمر  العالء 

.)429/2
كثرة  م��ن  عالمة  ]أي:  البعير  كركبة  عينيه  ب��ني  رج��ال  "أن  ومنها: 
الله  أب��ررت  كنت  إن  فقال:  القضاء.  يريد  املنصور  على  دخل  السجود[ 
بهذا؛ فما ينبغي لنا أن نشغلك عنه، وإن كنت أردت خداعنا فما ينبغي 

أن ننخدع لك!". )محاضرات األدباء، 429/2(.
ومنها: "أن املنصور رأى رجال واقًفا ببابه، وبني عينيه سجادة ]أي: 
وتقف  ه��ذا  مثل  دره��م  عينيك  بني  ل��ه:  فقال  السجود[!  كثرة  من  عالمة 
)محاضرات  مغشوش[".  ]أي:  سكة  غير  على  ض��رب  إن��ه  فقال:  ببابي؟! 

األدباء، 430/2(.
ولله دره القائل: 

ال ت�شحنّب �شحابة   حلقوا ال�شوارب للطمع

يبكي وجّل بكــائه   ما للفريــ�شة ال تقــــــــع؟!

فكم خائٍن لله بإظهار العبادة للناس رجاء ثنائهم، أو عطائهم نعوذ 
بالله أن نكون منهم؛ هؤالء الذين قيل فيهم:

ــــا�س يلب�شه جمــانة ت�شوَّف فازدهى بال�ّشوف جهال  وبع�س النَّ

ومل يــرد االإلـــــه بـه ولـــــــكـــــن  اأراد به الطريق اإىل اخليانة

وشر من هؤالء من راءى بعد موته كما قال بعض السلف: شر الرياء 
ما كان منه بعد املوت! فقيل له: وكيف يرائي الرجل بعد امل��وت؟! قال: 

يحب أن تكون جنازته عظيمة فيعلم من يراها أنها لعظيم! أو كما قال.
وأحسب أن من هؤالء منصور بن أبي عامر الذي كان من خبره: "أن 
غزا فأكثر الغزو؛ حتى جاءته املنية، وكان قد اتخذ له من غبار ثيابه الذي 

عالها في اجلهاد وعاًء كبيًرا! وكتب على قبره هذا الشعر:
اآثاره تنبيك عن اأخبــــــــــاره    حتى كاأنك بالعيان تـــــــراه

تا هلل ال ياأتي الزمان مبثله   اأبدًا وال يحمى الثغور �شواه

خير  وهم  الكرام،  من صحابته  أح��ٌد  وال   ،� نبينا  هذا  يفعل  ولم 
. املجاهدين والشهداء عند الله

األعمال،  محبطة  القلبية  األم��راض  وسائر  الرياء  من  بالله  نعوذ 
ونسأله برحمته القبول، ومضاعفة األجور!

حتسني منط االتصال والتواصل في العالقات األسرية )6(

العالقة بني اآلباء واألبناء
مع جوامع الكلم

ْرك اْلَْصَغر خطر الشِّ

ذ. محمد بوهو 

العدد 471 19 ربيع الثاني 1438ه� - 18 يناير 2017م

ن  إ
ـــــاء  تـــوفـــيـــق اآلب

فــــي إســــعــــاد أطـــفـــالـــهـــم ال 
عاليا،  أكادمييا  تكوينًا  يتطلب 

يحتاج  وإمنــــا  رفــيــعــًا  تــخــصــصــًا  وال 
األمر إلى نظرة متبصرة باحلياة عامة 

باحلب  التشبع  مــع  خــاصــة،  وبالطفولة 
باملستقبل،  احملدود  غير  والتفاؤل  عميق 
وليس من عيب على األب أن يعتبر طفله 
قطعة من كبده والتمسك بذلك؛ ولكن 

احذره بلطف من امتالكه واإلساءة 
إلى تربيته وإفساد مزاجه مبا 

ال يرضي الله وال العباد.

الداعية: محمد فريد
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من أبرز الظواهر التي تطفو على السطح 
ع��ال��ي��ا، إب���ان االن��ت��خ��اب��ات، ظ��اه��رة: إع��ط��اء 
الوعود وتوزيع العهود. هكذا بال استحضار 
لألضرار  اعتبار  وب��ال  الشرعية،   للضوابط 

التي تنجم عن عدم الوفاء.
إذن؟ وم��ا ه��ي ضوابطه  ال��وع��د  ه��و  فما 

التالعب  عن  الناجمة  األض��رار  وما  الشرعية؟  
به.؟

1 - تعريف الوعد:
لقد عرف علماء اللغة الوعد بتعاريف متعددة، 
أضبطها وأحكمها، قول ابن فارس: )الواو والعني 
بقول،  ترجية  على  تدل  كلمة صحيحة،  وال��دال، 
كالم،  إذن  فالوعد  وعدا()1(.  أعده  وعدته  يقال: 
يفهم منه املستمع ترجيا، وآماال مشرقة، وخيرا 
مرتقبا،  سيحققه له صاحب الوعد. والغالب عند 
إال على اخلير،  ال ينصب  الوعد،  أن  اللغة،  أهل 
والعرب  الشر،  على  الداللة  فيه  الغالب  والوعيد 
تذم من يخلف وعده، ومتدح من يخلف وعيده، 
ال��وع��د فيه نقص وم��ذل��ة، وإخ��الف  ألن إخ���الف 

الوعيد فيه مكرمة وشهامة. وقدميا قال قائلهم:
وإني وإن أوعدته أو وعتده

ملخلف إيعادي ومنجز موعدي 
مبعروف،  الوعد  في  يستعمل  ع��ام،  والوعد 
ك��ص��ل��ة األرح������ام، وزي�����ارة األق���اري���ب، وصحبة 
أص���دق���اء، وت��ع��ه��د م��ري��ض، وغ��ي��ره��ا م��ن أوج��ه 
بإجناز  الوعد  في  أيضا  كما يستعمل  املعروف. 
عقود معاوضة ) مادية( كوعد بالبيع، أو الشراء، 

أو الهبة، أو الوقف، أو دفع زكاة، أو غيرها. 
2 - ضوابطه الشرعية: 

من أعظم النعم على هذا األمة، هذه الشريعة 
حتى  تعامالتنا،  ك��ل  تضبط  ال��ت��ي  اإلس��الم��ي��ة، 
الكالم الذي ال نستخدم فيه إال ألسنتنا فقط، ومن 

ذلك: الوعد.
وأهم ضوابطه ما يلي:

أ- وجوب الوفاء به:
كثير  بالوعد واج���ب،  ال��وف��اء  أن  إل��ى  ذه��ب 
من الفقهاء، وعدد هائل من العلماء، فهو واجب 
ديانة، أي من أخلف وعده أثم، ومن حق املوعود 
ل��ه أن ي��ط��ال��ب ال��واع��د ب��ال��وف��اء ق��ض��ائ��ي��ا. على 
شبرمة،  ابن  املالكي  الفقيه  بهذا،  القائلني  رأس 
القيم،  وابن  تيمية،  وابن  راهويه،  بن  وإسحاق 

وهو ظاهر صنيع اإلمام البخاري في صحيحه. 
الفقهاء  م��ن  كبير  ع��دد  امل��ذه��ب  ه��ذا  ذه��ب  كما 
واألم��ني  ال��ق��رض��اوي،  الشيخ  مثل  امل��ع��اص��ري��ن، 

الشنقيطي، وسليمان بن منيع، وغيرهم)2(.
واستدلوا على قولهم بأدلة كثيرة، وشواهد 
عديدة، منها: قوله سبحانه: �يا أيها الذين آمنوا 
أن  تفعلون كبر مقتا عند اهلل  ما ال  تقولون  لم 
تقولوا ما ال تفعلون�)3(. فالله سبحانه، أخبر في 
اآلية عن مقته وغضبه ووعيده الشديد، ملن يقول 
ألن  هنا،  داخ��ل  الوعد  يفعله، وصاحب  وال  قوال 
وبإرادته،  أخلف وعده مختارا  فإذا  قول،  الوعد 
فهو قد خالف فعله قوله، وكان ممن يقولون ما 

ال يفعلون. 
واس��ت��دل��وا- أي��ض��ا- ب��ق��ول ال��ل��ه ج��ل وع��ال: 
وبقوله:  عاهدتم�)4(.  إذا  اهلل  بعهد  �وأوف����وا 
 .)5( مسؤوال�  كان  العهد  إن  بالعهد  �وأوف��وا 
فاآليتان تأمران بالوفاء بالعهد -الوعد- وأمرهما 

للوجوب، وصاحب الوعد مشمول بحكمهما. 
هريرة  أبي  حديث  فساقوا  السنة،  من  وأما 
رض��ي ال��ل��ه ع��ن��ه، أن رس���ول ال��ل��ه � ق���ال: »آي��ة 
خان،  ائتمن  وإذا  كذب،  إذا حدث  ثالث:  املنافق 
وإذا وعد أخلف«)6(. فاحلديث يتضمن أوصافا 
ذميمة، وتعامال ساقطا، وأخالقا هابطة، يتصف 
ذمه  وق��د  الوعد،  إخ��الف  ومنها:  املنافقون،  بها 
الرسول �، فاملخلف لوعوده، والغادر لعهوده، 
متصف بصفة، يتصف بها أخبث خلق الله في 

األرض، فهل يرضى مسلم هذا لنفسه. ؟؟
فهذا هو حكم شريعتنا ملا نعد به من الوعود، 
–فيا  الوجوب.  إنه  العهود،  من  عنا  يصدر  وملا 

ليت قومي يعلمون هذا-
إن��ن��ا عشنا أي���ام احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة، مع 
ترى  أن  فبمجرد  ال��ذي صاحبها،  العام  احل��راك 
منتخبا -على أي وسيلة إعالمية كانت، مسموعة 
أو مقروءة أو مكتوبة-، إال وميأل سمعك بوعود 
ثقيلة، وعمر أذنيك بعهود جسيمة، لو بدأت تعدها 
االجتماعية،  القطاعات  كل  على  واح��دة،  واح��دة 

ما  أن  يعلمون  ه��ؤالء  فهل  عليك احلساب.  لثقل 
به  الوفاء  يجب  ملجتمعهم،  الوعود  من  يقولونه 
الشخصية،  بإرادته  مختارا  يف  لم  ومن  شرعا، 

فقد ارتكب معصية، وسينال بها إثما كبيرا.  
وما  ال��وع��ود،  هاته  بكثرة  مجتمعاتنا  لكن 
عاشته منذ زمان من تطبيع مع هذه السلوكات 
لذلك ال  الوفاء بجميعها،  بأنه يستحيل  اقتنعت 
يعيرونها اهتماما كبيرا، وال يلتفتون إليها ولو 
بلمح البصر أو هو أقرب، فأدت هذه الفوضى في 
الوعود، إلى فقد الثقة متاما، ومحو الصدق كليا، 
بني الفئة الناخبة، والفئة املنتخبة، وعوضت بدل 
أوصلنا  وما  معدودة؛  دراهم  واملصداقية،  الثقة 
إل��ى ه��ذه النتيجة امل��ري��رة، وأوق��ع��ن��ا ف��ي وسط 
وانعدام  الوعود،  كثرة  إال  املقلقة،  احلقيقة  هذه 
الوفاء بها. ها هو شرع الله يقيد ألسنتنا قبل أن 
تتكلم، حتى ال نقع في مثل هذا، فلو كان هؤالء 
الواعدون، يعلمون أن ما وعدوا به، يجب عليهم 
الوفاء به، وحققوا ذلك في املجتمع، فوافق فعلهم 
قولهم، الكتسبوا بذلك ثقة مجتمعاتهم، ولكبروا 
في أعني أتباعهم، لكن -ويا لألسف- العكس هو 

الذي وقع.
ب - يحرم الوعد إال مبا يستطاع الوفاء به:

هذا من أجمل الضوابط، ومن أحسن القيود 
حاجز  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  الفقهاء،  وضعها  التي 
امل��ه��ووس��ني بتشتيت  أم����ام  ي��ت��زح��زح  ال  ق����وي، 
الوعود، واملرضى بإطالق العهود؛ وعود ال تعد 
االنتخابية،  احلملة  أيام  سمعناها  حتصى،  وال 
هذا يعد بالوظيفة للجميع، وهذا سيغير الوطن 
الفقر  على  سيقضي  وذاك  قليلة،  أي��ام  ف��ي  كله 
بالكل، والآلخر سيحقق منوا سريعا بال احتياج 

إلى ماء وال شتاء ...
أالنتخابات،  بدأت  أن  منذ  املغاربة  أن  علما 
وه���م ي��س��م��ع��ون م��ث��ل ه��ات��ه ال���وع���ود، ف��ل��و ك��ان 
متقدمني  لكنا  بنصفها،  ول��و  يوفون  أصحابها 

على العالم املتقدم.

أو  ل��ه��ذا وغ��ي��ره. منع ال��ش��رع ال��وع��د – 
احلال،  في  وقوعه  يصح  إال مبا   - املواعدة 
في  حتقيقه  ميكن  ال  ب��ش��يء  ال��وع��د  فيحرم 
احلال، والعجب من بعض الناس، يصرحون 
في  أبلغ  وه��ي  التعاقد،  أو  امل��واع��دة  بلفظة: 
قال  وقدميا  الوعد،  لفظة  من  واإلل��زام  القوة 

القائل: -رحمه الله تعالى- 
واملنع للوعد مبا ال ميكن

إيقاعه يف احلال أصل بني 
أجمع  قاعدة، هي من  املالكية  الفقهاء  وعند 
لقواعد الباب وأحكمها، قولهم: "األصل والقاعدة، 
منع امل��واع��دة مب��ا ال يصح وق��وع��ه ف��ي احل��ال 
حماية")7(. فالذي يعد بتوظيف مآت اآلالف من 

الشباب، هل يصح وقوعه هذا في احلال ؟؟
إن عدم مراعاة الضوابط الشرعية في كثير 
من كالمنا، تلقي بالناس في تفاهات وفي دوامة، 
إلى ضبط  والعودة  منها،  املخرج  أين  يعرف  ال 
الشرعية،  بالضوابط  وأق��واال،  أفعاال  تصرفاتنا 
يضفي على حياتنا الثقة واملصداقية والواقعية 

بني كل الناس.
----------------

1 - معجم مقاييس اللغة ج:2، ص:125، البن 
فارس.

للدكتور  الفقهية  وال��ض��واب��ط  القواعد   -  2
القحطاني. ج: 2، ص: 1234.

3 - سورة الصف، اآلية: 2.
4 - سورة االنحل، اآلية: 91.
5 - سورة اإلسراء، اآلية: 34.

6 - صحيح البخاري رقم: 2682.
7 - شرح املنهج املنتخب إلى قواعد املذهب، 

للمنجور الفاسي، ج:2، ص: 631.

ن��ظ��م��ت  ش��ع��ب��ة ال����دراس����ات اإلس��الم��ي��ة 
ن����دوة وط��ن��ي��ة ف��ي م���وض���وع: "ال��ت��ك��ام��ل بني 
منهجًا  اإلنسانية  والعلوم  الشرعية  العلوم 

وموضوعًا".
يومي 28/27 دجنبر 2016 برحاب كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز- فاس. 
انطلقت الندوة في جلستها االفتتاحية التي 
ترأسها الدكتور حميد فتاح بآيات بينات من 
الكلية  عميد  السيد  كلمة  ثم  احلكيم،  الذكر 
الدكتور عبد اإلله بنمليح، تلتها كلمة السيد 
للدكتور  اإلسالمية  ال��دراس��ات  شعبة  رئيس 
املنظمة  اللجنة  وكلمة  ح��م��دوش��ي  احل��س��ن 
مسلك  منسقة  أق���ج���وج،  ن��اج��ي��ة  ل��ل��دك��ت��ورة 

الدراسات اإلسالمية.
وقد تطرق املشاركون إلى احملاور التالية:
امل��ش��ارك��ون  ف��ي��ه  ت��ن��اول  احمل����ور األول: 
"ال���دراس���ات ال��ع��ق��دي��ة وال��ك��الم��ي��ة" م��ن خ��الل 
اجل��ل��س��ة األول����ى ب��رئ��اس��ة: ال��دك��ت��ور محمد 
عن  بلكا  د.إل��ي��اس  فيها  وحت��دث  البنعيادي، 
"التكامل املعرفي: منوذج من منهج االستفادة 
والكالم". العقيدة  علم  في  الفيزياء  علوم  من 
"علم  إلى  العظيم صغيري  د. عبد  كما تطرق 
وآليات  التجسير  سبل  الداللة:  وعلم  الكالم 

االس��ت��م��داد". وع��ن "أب��و حامد ال��غ��زال��ي: نقد 
احلكمة  علوم  بني  للتقريب  كمدخل  الفلسفة 
الصادقي،  د.محمد  حت��دث  الشريعة"  وعلوم 

كما عرض د. خلضر بن يحي زحوط موضوعا 
اإلنسانية:  والعلوم  األدي��ان  مقارنة  "علم  عن 

مادة وتوثيقا ومنهجا".
وف���ي احمل���ور ال��ث��ان��ي ت��ن��اول امل��ش��ارك��ون 
واللغوية"  واملقاصدية  األصولية  "الدراسات 
الدكتور  الثانية: برئاسة:  من خالل اجللسة  
محماد  د.  فيها  احلديث  استهل  بلكا،  إلياس 
رفيع عن "جدلية التكامل بني علم أصول الفقه 
اإلنسانية  "العلوم  وعن  اإلنسانية".  والعلوم 

د. حميد  االج��ت��ه��اد" حت��دث  بنية مسالك  ف��ي 
ال���واف���ي. ك��م��ا ك���ان "ع��ل��م امل��ق��اص��د وال��ع��ل��وم 
واالختالف  املوضوعي  املشترك  اإلنسانية: 

الوظيفي" موضوع الورقة التي قدمها د. عبد 
الرزاق وورقية. 

"ال��ع��الق��ة  ع��ال��ج  ذ. محمد ح��رازف��ق��د  أم���ا 
والعلوم  العربية  اللغة  علوم   بني  التكاملية 
وختم  من��وذج��ا".  التفسير  علم  اإلس��الم��ي��ة: 
مبوضوع  اجللسة  هذه  العرجيوي  رشيد  د. 
مفاهيم  واللسانيات-  الشرعية  عن"العلوم 

وإشكاالت".
وقد استهل اليوم الثاني باجللسة  الثالثة 

بالورقة  حمدوشي  احلسن  الدكتور  برئاسة: 
عن  صقلي  حسيني  محمد  د.  قدمها  ال��ت��ي 
"التكامل بني أهل الفقه وأهل احلديث"، تلتها 
وض���رورة  امل��ع��اص��ر  "االجتهادالفقهي  ورق���ة 
أقجوج.  ناجية  دة.  قدمتها  املعرفي"  التكامل 
كما تساءل د. إدريس احلنفي عن "عالقة العلوم 
الشرعية بالعلوم اإلنسانية؟". وعن "التأصيل 
للتكامل  مدخال  اإلنسانية  للعلوم  اإلسالمي 
املعرفي" حتدث د. عبد العزيز امنيرات. وأنهى 
د. أحمد العمراني هذه اجللسة بورقة 
"دور الفكر اإلسالمي في بيان العالقة 

بني العلوم". 
وعقدت اجللسة  الرابعة برئاسة 
الثالث:  احمل��ور  ف��ي  رفيع  محماد  د. 

الدراسات الفكرية  واإلنسانية.
وقد استهلها د. محمد البنعيادي 
متحدثا عن "تكامل املعرفتني الشرعية 

واالجتماعية عند ابن خلدون". 
ث���م ت���اله د. احل��س��ن ح��م��دوش��ي 
والتكامل  التداخل  "ح��دود  مبوضوع 
ب���ني م���ع���ارف ال���وح���ي وال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة 

واالجتماعية".
"مركزية  عن  باحلديث  الندوة  واختتمت 
التكامل في الفكر اإلسالمي وأثره في الدرس 
م��وض��وع��ا ومنهجا"  اإلص��الح��ي-  امل��ع��رف��ي/ 

للدكتور عبد الوهاب اجلايي.

الوفاء بالوعد بني الضوابط الشرعية
والتسيبات الواقعية

جواد الزوين

إعداد: د. محمد البنعيادي

العدد 471 19 ربيع الثاني 1438ه� - 18 يناير 2017م

فاس: ندوة وطنية في موضوع:
"التكامل بني العلوم الشرعية والعلوم اإلنسانية منهجًا وموضوعًا"
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1 - شكل الكتابة: »املستوى اإلمالئي« أمثلة 
ومناذج.

استعرضنا في احللقات املاضية ما يتعلق 
باجلانب النظري ملا اعتبرناه شكل الكتابة في 
اإلمالئي،  املستوى  أي  العربية؛  اللغة  قواعد 
الوظيفة  توضح  التي  األمثلة  بعض  وأثبتنا 
في  ذاك  أو  الكتابة  م��ن  الشكل  ل��ه��ذا  ال��دالل��ي��ة 
احلديث  بخصوص  واستطردنا  واح��دة،  كلمة 
من  العربية  اللغة  مستعمل  متكن  ض��رورة  عن 
املناسب  اخلطاب  اعتماد  مع  أبنيتها،  وظائف 
معالم  بعض  وناقشنا  احملتمل.  املتعلم  لتلقني 
ومن  املنظر،  إرادة  تثبت حضور  التي  التنظير 
ثمة املعلم في الربط بني الكلمات ِبِبَناء بعضها 
ع��ل��ى ب��ع��ض ح��س��ب م��ا يقتضيه ن��ظ��ام ق��واع��د 
اللغة العربية دون نسبة ذلك إلى مكونات اللغة 
نفسها، وغياب إرادة مستعمل اللغة كما آل إليه 

األمر عند أغلب املتأخرين!.
ونظرا لكون احلديث يتعلق بالشواهد التي 
شكل  ف��ي  باملعاني  املباني  ع��الق��ة  فيها  تثبت 
 )26( احللقة  هذه  في  سنضيف  فإننا  الكتابة؛ 
ما يسمح به املقام من األمثلة التي يوثر شكل 
كتابتها املختلف بني كلمتني باإلثبات أو احلذف 
في حتديد نوع داللتها أو اختالفها عن غيرها 

مما يشاركها في الشكل نفسه.
سنقتصر فيما متت اإلشارة إليه على ثالثة 
عبارة  منها  والثاني  األول  الكلمات:  من  أن��واع 
عن كلمة مفردة تثبت في كل منها همزة الوصل 
الذي  تعليله  لكل شكل  ويكون  آخ��ر،  في سياق 

جعله يكتب بذلك الشكل دون سواه، ويترتب عن 
ذلك داللة خاصة أو وظيفة عامة. وهذان النوعان 
هما كلمة »البسملة« أوال، وكلمة »البنوة« ثانيا.

مقابلة  ع��ن  ع��ب��ارة  فهو  الثالث  ال��ن��وع  أم��ا 
بني نوعني من الكلمات التي تكتب بشكل واحد 
بني  يفصل  وال  والتأنيث،  التذكير  حالتي  في 
اجلنسني إال إضافة حرف في آخر املفرد املؤنث 
منها. وجنرد أمثلة كل منها محاولني تبسيطها 

ما أمكن كما يلي:
أوال: البسملة.

1 - بسم الله الرحمن الرحيم
2 - أبدأ باسم الله، وأختم باسم الله.

3 - قال تعالى: ﴿�اقرأ باسم ربك� )العلق: 1(.
وق�����ال ع���ز م���ن ق���ائ���ل: �ف���س���ح ب���اس���م رب��ك 

العظيم� )الواقعة: 24(.
كتبت  أنها  »بسم«  كلمة  بخصوص  نالحظ 
بشكلني أولهما في رقم )1( بدون همزة الوصل. 
 )2( الرقمني  أمثلة  وثانيهما بهمزة الوصل في 
القرآنية. وهذا يعني  اآلي��ات  ذلك  و)3( مبا في 
أن كلمة باسم الله تكتب بدون همزة الوصل في 
بداية الكالم)1(، وتثبت فيها همزة الوصل إذا 

كتبت في غير البداية)3(.
وال��س��ؤال ال���ذي ي��ف��رض نفسه ه��و م��ا هو 
وحذفها)2(  تارة)1(  بالهمزة  كتابتها  تعليل 
أخرى في املوقعني املذكورين؛ أي: أول الكالم)1( 
همزة  كتابة  أن  العلم  م��ع  ه��ذا  وسطه)2(.  أو 
وظيفتها  حتدد  عامة  بقاعدة  مضبوط  الوصل 
في كل موقع؛ وفي هذا السياق يقول ابن جني 
ف��ي ب��اب أل��ف��ات القطع وال��وص��ل: "األل��ف��ات في 
وهمزة  قطع،  همزة  ضربني:  على  الَكِلْم  أوائ��ل 
وصل، فهمزة القطع هي التي ينقطع باللفظ ما 

قبلها عما بعدها.
وه��م��زة ال��وص��ل ه��ي تثبت ف��ي االب���ت���داء، 
بها  ج��يء  إمن��ا  ألنها  الوصل)1(؛  ف��ي  وحت��ذف 
مَلَّا لم يكن االبتداء  توصال إلى النطق بالساكن 

ب���ه، ف���إذا ات��ص��ل م��ا ب��ع��ده��ا مب��ا قبلها حذفت 
لالستغناء عنها.

فكل همزة وقعت في أول كلمة، فهي همزة 
قطع، إال ما استثنيه لك، وذلك نحو: أخذ، وأصر، 

وأكرم، وأحسن، وإخليج...
وإما همزة الوصل، فتدخل في الَكِلم الثالث: 
االسم، والفعل، واحلرف، فدخولها في األسماء 

في موضعني: اسم غير مصدر، واسم مصدر.
وهي:  فعشرة،  املصادر،  غير  األسماء  فأما 
واثنتان،  واثنان،  وام��رأة،  وام��رؤ،  وابنة،  اب��ن، 

واسم، واست، وابنم، وامين الله.
وأم���ا األس��م��اء امل��ص��ادر، ف��ه��ي: ك��ل مصدر 
ماضيه متجاوز األربعة ]أحرف[ وفي أوله َهمَزٌة 
نحو: اْسِتْخَراج، وانطالٌق، واصفراٌر، واحمراٌر؛ 
همزة  أول��ه  ف��ي  لألربعة،  متجاوز  امل��اض��ي  ألن 
، فهذا  ، واحَمرَّ نحو: اْسَتْخَرَج، وانطلَق، واصفرَّ

دخولها في االسم.
وأما دخولها في األفعال، ففي موضعني:

أحدهما: املاضي إذا جتاوزت عدته أربعة 
أحرف، وفي أوله همزة فهي همزة وصل، وذلك 
نحو: استخَرَج، واقتطع، واشترى، واستقصى.

ِفْعٍل  واآلخ��ر: مثال اأَلْم��ِر للمواجهة من كل 
انفتح فيه حرف املضارعة، وسكن ما بعده نحو 
ألنك  اْقتِطْع؛  انَطِلق،  اْض���ِرْب،  األم��ر:  في  قولك 
فتفتح حرف  وَيْنطلق.  وَيْقتطع،  َيْضِرُب،  تقول: 
املضارعة، وتسكن ما بعده. إال أنهم قد حذفوا 
وُمْر،  ُخ��ْذ،  فقالوا:  تخفيفا،  املواضع  بعض  في 
وُكْل. وقياسه: أوخذ، أومر، أوكل، وقد جاء ذلك 

في بعض االستعمال.
وأما دخولها في احلرف، ففي موضع واحد، 
واجل��اري��ة،  ال��غ��الم،  نحو:  التعريف،  الم  وه��و: 
–قبلها- همزة  فالالم وحدها للتعريف، واأللف 

وصل.
ومتى استغنيت عن همزة الوصل بغيرها، 
عندك؟  زيد  أبن  االستفهام:  في  تقول  حذفتها. 

بهمزة  عنها  استغناء  الوصل؛  الهمزة  حذفت 
االستفهام، قال عبيد الله بن قيس الرقّيات:

فقالت: أبن قيس ذا؟ وبعض الشيب ُيْعِجُبها
وت��ق��ول ف��ي االس��ت��ف��ه��ام: َأْش���َت���َرْي���َت لزيد 
همزة  ألنها  فتفتح؛  م��اال؟  له  أستخرجت  ثوبا؟ 

االستفهام، قال ذو الرمة:
ْك����ُب ع���ن أش��ي��اع��ه��م خ��ب��را              أس��ت��ح��دث ال����رَّ

أم عاود القلب من أطرابه طرُب؟
لم  التعريف  التي مع الم  الهمزة  كانت  فإن 
يلتبس  لئال  االستفهام،  همزة  الم  مع  حتذفها 
اخلبر باالستفهام، تقول: ألرجل قال ذاك؟ ألغالم 
ذهب بك؟ قال الله سبحانه: �آلذكرين حرم أم 
االنثيني�، وقال تعالى: �أهلل أذن لكم�؟ )اللمع 

في العربية البن جني ص: -287 292(.
تعمدنا كتابة هذا النص قبله بكامله -رغم 
طوله- نظرا ملا يتضمنه من العبارات التي تنص 
على أحوال همزة الوصل في حالة إثباتها، أو 
حذفها، وما يترتب عن ذلك من وظائفها الداللية 
التي من بينها كتابتها في حالتي "باسم الله". 
وه���ي؛ أي ه��م��زة ال��وص��ل أح��د أح���رف املعاني 
الستة عشرة التي ذكرها الثعالبي حتت عنوان: 
"فصل في األلفات، وكل واحد من بني هذه األلفات 
تتميز تسمية وظيفته باالسم املضاف إليه مثل 
االستفهام،  وأل��ف  القطع،  وأل��ف  ال��وص��ل،  أل��ف 
تسمية  فكل  اجلمع...الخ،  وألف  التثنية،  وألف 
أو  لكلمة  معينة  دالل���ة  حت��م��ل  اإلض��اف��ة  ب��ه��ذه 
َأْجَبْنُته؛  كقوله:  الوجدان  "ألف  ذلك:  من  مفهوم 
َوَجْدُته َجَبانًا، وأكذبته؛ أي: وجدته كّذابا،  أي: 
وقي القرآن الكرمي: �فإنهم ال يكذبونك�؛ أي: 
ال يجدونك كّذابا". )فقه اللغة وسر العربية للثعالبي 

ص: 344(.
وق���د اق��ت��ص��ر اب���ن ج��ن��ي ف��ي ال��ن��ص ال��ذي 
أوردناه له قبله على ألفي الوصل والقطع. وهو 
ما سنفصل القول فيه في احللقة املقبلة إن شاء 

الله.

احلسني كنوان

اللغة العربية لغة القرآن الكرمي: مباني و معاني)26(

ُيروى في إثبات فطرّية اللغة، أن أحد الفراعنة 
ك��الم��ًا،  يسمعان  ف��ال  والدت��ه��م��ا،  منذ  طفلني  ع��زل 
وانتظر مدة من الزمن، حتى سمعهما ينطقان كلمة 
مسموعة مكونة من أصوات كالتي ينطقها اإلنسان، 
أي   ،)bexos( وه��ي  إفرجنية  الكلمة  تلك  وكانت 
صاحب  "فندريس"  استدل  الرواية  هذه  من  خبز. 
)كحدث  تولد  لم  اللغة  أن  إلى  اللغة/ص35  كتاب 
اجتماعي إال يوَم أن وصل املخ اإلنساني إلى درجة 
من النمو(. ومن قبُل ذهب أفالطون إلى التصريح 
فطرية،  ومقدرة  إلهام  )اللغة  قائاًل:  بذلك  املباشر 
منذ  العلماء  أن  إال  اخللق(.  منذ  الفرد  يكتسبها 
تلك  حقيقة  على  يقفوا  ل��م  ال��ع��ص��ور،  عبر  ال��ق��دم 
املقدرة،  ه��ذه  وسيلة  عن  يتحدثوا  فلم  )امل��ق��درة(؛ 
األستاذ  يقول  العزيز،  الكتاب  عليها  دّل��ن��ا  التي 
في  اللغويات-  -أستاذ  ع��ودة  أبو  ع��ودة  الدكتور 
بعنوان  احلارثي  إبراهيم  الدكتور  لكتاب  تقدميه 
"اللغة العربية إلى أين؟"/ص16، يقول: )إن السمع 
والبصر الذي أودعه الله  كل إنسان، هو العامل 
التي  بيئته  من  لغته،  اإلنسان  اكتساب  في  األول 
يحيى فيها. إن اإلنسان يولد على الفطرة ال يعلم 
شيئًا... ثم يبدأ يتعلم مما يسمع ومما يرى ومما 
يشعر به بحواسه اخلمس من أحداث وأصوات(، 
�والله   : قوله  من  منطلق  السليم،  الفكر  وه��ذا 
أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئًا وجعل 
تشكرون�  لعلكم  واألف��ئ��دة  واألب��ص��ار  السمع  لكم 

)النحل: 78(. 
بدأت بهذا احلديث عن فطرية اللغة، وحقيقة 
اكتسابها، ألمور باتت بادية اخلطر في مجتمعاتنا، 
فمنذ سنني طويلة والتعليم في جامعاتنا العربية، 
ال��دع��وات من  ت��ك��ررت  وق��د  العربية،  بغير  ي���دّرس 
تعريب  ألج��ل  وأبنائها  العربية  على  الغيورين 

على  تظهر  لم  اآلن  حتى  ولكن  اجلامعي،  التعليم 
األمر  ه��ذا  أيُّ خطوة ج��ادة وص��ادق��ة في  السطح 
اجللل، على أنك –أيها القارئ الكرمي- كلم نظرَت 
في أصقاع األرض، إلى األمم األخ��رى من حولنا، 
آذاننا، جتد  وعلى مرأى من عيوننا، ومسمع من 
تلك األمم ال تدرس إال بلغاتها، وما كانت نهضتها 
إال ألنها درست بلغاتها، التي لن ترقى إلى منزلة 
لغتك العربية، التي كرمها الله بأن أنزل بها آخر 

الكتب السماوية، ومازلنا ُنِصّر على هجرها!!
اليوم  فيبدو  مدارسنا،  إلى  أخرى  نظرة  وفي 
التعليم  تعريب  إل��ى  ال��دع��وة  م��ن  املرحلة  تلك  أن 
اجلامعي، باتت على هامش األولويات، إذ أصبح 
املدرسي؛  التعليم  إلى تعريب  اليوم  الدعوة  ِلزامًا 
فمدارسنا باتت تتسابق إلى ما ُيسمى بالبرنامج 
عدمها،  أو  ض��رورت��ه  ع��ن  النظر  بصرف  ال��دول��ي، 
عدمها،  من  الطالب  مصلحة  عن  النظر  وبصرف 
من  طالبنا  على  هذا  خطورة  عن  النظر  وبصرف 
اللغة  األم��ر جت��ارًة، على حساب  عدمها، فقد بات 
عليكم،  فبالله  ثانيًا.  الطالب  حساب  وعلى  أواًل، 
ما معنى أن َيدرَس الطالب في املرحلة االبتدائية 
ما  اإلجنليزية؟  باللغة  والعلوم  الرياضيات  مادة 
ولغته؟  الطالب  على  نتائجه  ما  األم��ر؟  هذا  فائدة 
بالعربية،  امل��واد  ه��ذه  في  ُيعطى  ما  أن  وبخاصة 
امل��واد  ف��ي  لهم  يعطى  مب��ا  وثيقة  صلة  ذا  ليس 
نفسها باإلجنليزية؟ أال يكفينا ما ُيسمى باملدارس 
كلٌّ  يعلي  التي  والتركية؟  واألمريكية،  اإلجنليزية، 
لتعليم  فيها  واألول��وي��ة  ب��ل  لغته،  ش��أن  م��ن  منها 
ثانوية!  أم��ور  ال��دي��ن  فعلوم  العربية  ث��م  لغاتها، 
وأسترالية  أملانية  من جامعات  يليها  ما  عدا  هذا 

وأمريكية! 
ولغتها  األمة  يتفطر حلال  بقلب  إني ألحتدث 

خطورة  عن  تنبئ  حّية،  من��اذج  رأى  بقلب  فيهم، 
الواعية وغير  املدروسة وغير  تلك اخلطوات غير 

املسؤولة؛ 
وال  يفهم  ال  اجلامعي  بالطالب  رأي��ك��م  فما   -
م��دارس  أن��ه درس في  ل��ه، بحجة  ي��درك ما ُيشرح 

إجنليزية أو أمريكية؟
فما ذنب األستاذ اجلامعي هنا؟!

- وما رأيكم مبعلم املراحل االبتدائية الثالث 
األولى، تنبهه حلديثه بالعامية مع طالبه في غرف 
اللغة  فائدة  وما  محتجًا:  وجهه  فيكفهر  الصف، 

للطالب؟؟
أليست اللغة فطرة، وال نهضة ألمة إال بلغتها؟!
- وما رأيكم في األستاذ اجلامعي املتخصص 
أو...،  الفيزياء  أو  الكيمياء  أو  احل��اس��وب  بعلم 
معناه  م��ا  ت��خ��ص��ص��ه،  ف��ي  ع��ن مصطلح  ت��س��أل��ه 
بالعربية، فيطرق طوياًل، ثم يجيبك: ال أعرف، فأنا 

درسته باإلجنليزية؟؟؟
نعم درسته باإلجنليزية، لكنك أستاذ جامعي 

اآلن؟!
وم��ا رأي��ك��م.. وم��ا رأي��ك��م؟ فالنماذج م��ن هذا 

كثيرة ومؤملة.
اإلدراك  لعدم  وغيرها،  احل��االت  ه��ذه  أليست 
األول ألهمية اللغة، وطرق اكتسابها، وعدم إدراك 
قيمة اللغة في نهضة اإلنسان فاملجتمع، لدى األهل 
)األسرة( بدايًة، ولدى املؤسسات التعليمية )املعلم 
أواًل(، ولدى وسائل االتصال )اإلعالم في مقدمتها(، 

ولدى املسؤولني؟ 
إن���ي ه��ن��ا، أدع���و بقلب ص���ادق إل���ى ض���رورة 
في  الدولية  بالبرامج  ُيسمى  فيما  النظر  إع��ادة 
مدارسنا على حساب لغتنا، فما أهمية أن يتخرج 
طالبنا أفذاذًا باللغات األجنبية ُهّزااًل بلغتهم األم 

إلى عدم  )العربية(؟ وإني ألنادي بهذا غير داعية 
تعلم اللغات األخرى -فديننا حّثنا على تعلم لغات 
تكون  ألن  ال  وع��دوان��ه��ا،  شرها  لنأمن  لكن  األمم، 
لغتها هي لغتنا األم-، إمنا أدعو إلى تنظيم تدريس 
اللغات األجنبية إلى جانب اللغة األم؛ تنظيمها من 
حيث املرحلة العمرية املناسبة لتدريسها؛ فمعظم 
ال���دراس���ات احل��دي��ث��ة ت��ؤك��د خ��ط��ورة ت��دري��س لغة 
أخرى إلى جانب اللغة األم قبل احلادية عشرة من 
ومن  تدريسها،  ط��رُق  حيث  من  وتنظيمها  العمر. 
تكون  أن  ال  ذلك،  تدريسها وض��رورة  أهميُة  حيث 
ُس عليه؛ فتعلم  هي األساس األول، واأَلْولى املَُؤسَّ
اللغات األخرى باملصطلح الشرعي فرض كفاية ال 
أنفسنا  فلنراجْع  القياس-.  جاز  –إذا  عني  فرض 
ومستقبلية  حاضرة  نظرة  ولننظْر  وأولوياتنا، 
ص��ادق��ة إل��ى ح��ال��ن��ا، ال��ت��ي ت��ذك��رن��ا ب��ق��ول الشاعر 
عمر أبو ريشة في استدعائه األمة العربية أجمع، 

وسؤالها سؤال احلزين الغيور: 
أميت، هل لِك بني األمم

ِمْنرٌب للّسيف أو للقلم؟
فهاّل استعدنا منبرنا قبل فوات األوان؟!

رب  لله  واحلمد  القصد،  وراء  من  والله  ه��ذا، 
العاملني.  

مغلوب على أمره.. يستهلك حتى الكلمات! )2(

دة. متام محمد السيد
أستاذ مساعد-األردن
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وهذه املعرفة ترسخ بثالثة أمور:
أولها: علم العبد بأن تدبير الله تعالى خير 

من تدبيره،
وباعثه اإلميان به، وتؤكده نصوص أهمها قول 
الرسول �: »عجبت للمؤمن إن الله تعالى لم يقض 

له قضاء إال كان خيرا له« )صحيح اجلامع، 3985(.
يقول:   � ابن عمر  ق��ال: سمعت  وعن مكحول 
"إن الرجل يستخير الله فيختار له، فيسخط فال يلبث 

أن ينظر في العاقبة، فإذا هو خير له".
وقيل للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن 
أبا ذر � يقول: "الفقر أحب إلي من الغنى والسقم 
أحب إلي من الصحة، فقال رحم الله أبا ذر أما أنا 
الله له لم يتمن  فأقول: من اتكل على حسن اختيار 

غير ما اختار الله له".
وع���ن م���س���روق، ق����ال: "ك����ان رج���ل ب��اْل��َب��ادي��ة له 
كْلب  وحمار وديك َفالديك يوقظهم للصالة، واْلمار 
َواْل��َك��ْل��ُب  خ��ب��اَءُه��ْم،  َلهم  ويحمل  امل��اء  عليه  ينقلون 
يَك َفَحِزُنوا ِلَذَهاِب  َيْحُرُسُهْم. َقاَل: َفَجاَء َثْعَلٌب َفَأَخَذ الدِّ
ا َفَقاَل: َعَسى َأْن َيُكوَن َخْيًرا  ُجُل َصاِلً يِك َوَكاَن الرَّ الدِّ
َماِر  ُه ُثمَّ َجاَء ِذْئٌب َفَخَرَق َبْطَن اْلِ ُثمَّ َمَكُثوا َما َشاَء اللَّ
اِلُح:  ُجُل الصَّ َماِر. َفَقاَل الرَّ َفَقَتَلُه، َفَحِزُنوا ِلَذَهاِب اْلِ
ُه بعد ذلك  َعَسى َأْن َيُكوَن َخْيًرا، ُثمَّ َمَكُثوا َما َشاَء اللَّ

َأْن  َعَسى  اِلُح:  الصَّ ُج��ُل  ال��رَّ َفَقاَل  اْلَكْلُب،  ُأِصيَب  ُث��مَّ 
ُه، َفَأْصَبُحوا  َيُكوَن َخْيًرا ُثمَّ َمَكُثوا بعد ذلك َما َشاَء اللَّ
َذاَت َيْوٍم َفَنَظُروا َفِإَذا َقْد ُسِبَي َمْن َحْوَلُهْم َوَبُقوا ُهْم. 
ْوِت  ا َأَخُذوا ُأوَلِئَك مَبا َكاَن ِعْنَدُهْم ِمَن الصَّ َ َقاَل: َوِإنَّ
َذَهَب  َقْد  َيْجُلُب،  َشْيٌء  ُأوَلِئَك  ِعْنَد  َيُكْن  َوَلْم  َلَبِة  َواجْلَ

َكْلُبُهْم َوِحَماُرُهْم َوِديُكُهْم".
فكان ما ابتالهم الله به أيسر مما صرف عنهم. 
ِه َعَلى َما َكاَن ِمْن  لذلك َقاَل اْبُن َعْوٍن: "اْرَض ِبَقَضاِء اللَّ
َك َوَأْبَلُغ ِفيَما َتْطُلُب ِمْن  ُعْسٍر َوُيْسٍر َفِإنَّ َذِلَك َأَقلُّ ِلَهمِّ
ى  َضى َحتَّ آِخَرِتَك َواْعَلْم َأنَّ اْلَعْبَد َلْن ُيِصيَب َحِقيَقَة الرِّ
اْلِغَنى  ِعْنَد  َكِرَضاُه  َواْلَباَلِء  اْلَفْقِر،  ِعْنَد  ِرَضاُه  َيُكوَن 
َه ِفي َأْمِرَك ُثمَّ َتْسَخُط ِإْن  َواْلَباَلِء، َكْيَف َتْسَتْقِضي اللَّ
َرَأْيَت َقَضاَءُه ُمَخاِلًفا ِلَهَواَك، َوَلَعلَّ َما َهَوْيَت ِمْن َذِلَك 
َق َلَك َلَكاَن ِفيِه َهَلَكُتَك، َوَتْرَضى َقَضاَءُه ِإَذا َواَفَق  َلْو ُوفِّ
ِة ِعْلِمَك ِباْلَغْيِب، َوَكْيَف َتْسَتْقِضيِه ِإْن  َهَواَك َوَذِلَك ِلِقلَّ
َباَب  َأَص��ْب��َت  َواَل  َنْفِسِك  ِم��ْن  َأْنَصْفَت  َما  َك��َذِل��َك  ُكْنَت 

َضا".  الرِّ
ثانيها: الرضى باأللم، ملا يتوقع من الثواب 

واألجر املدخر وباعثه اليقني باجلزاء.
قال تعالى: "فما وهنوا ملا أصابهم في سبيل الله 

وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين".
 � ِه  اللَّ َرُس��وُل  َنَظَر  َق��اَل:  ُعَمَر،  ْبُن  َحْفُص  وعن 
ِئ اْلَهْيَئِة وَقاَل: "َما َأْمُرَك؟ وَما َشْأُنَك؟"،  ِإَلى َرُجٍل َسيِّ
ْنَيا ِإْذ َلْم  ِني َما َمَضى ِمَن الدُّ ِه ُيِهمُّ َقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ
َقاَل:  َحاِلي؟  َكْيَف  ِمْنَها  َبِقَي  َما  ِني  َوُيِهمُّ ِفيِه،  َأْصَنْع 
"أنت ِمْن َنْفِسِك ِفي َعَناٍء" َقاَل: ُثمَّ َلِقَيُه َبْعُد َوَقْد َحُسَنْت 
ِه َأَتاِني آٍت ِفي امْلََناِم َفَوَضَع  َهْيَئُتُه َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ
ى َوَجْدُت َبْرَدَها َعَلى َقْلِبي ُثمَّ َقاَل:  ُه َبْيَ َكِتَفيَّ َحتَّ َكفَّ
ُم  ًة ُتوِقُن ِبَوْعِدَك َوُتَسلِّ ُهمَّ اْرُزْقِني َنْفًسا ُمْطَمِئنَّ ُقِل: اللَّ

َشْيٌئ  ِني  ُيِهمُّ َما  ِه  اللَّ َفَو  ِبَقَضاِئَك،  َوَتْرَضى  ِلَْم��ِرَك 
ِه �َ: »َفَقْد َرَأْيَت َخْيًرا  َمَضى َواَل َبِقَي. َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

َفاْلَزْم«.
ب��ال��ق��در، ال حل��ظ وراءه،  ال��رض��ى  ث��ال��ث��ه��ا: 

وباعثه احلب.
َأَغ��اَرِت  َقاَل:   ، اْلِكْنِديُّ َعْمٍرو  َأُبو  قاله  ما  ومثاله 
ِم��ْن  َن��ْح��ٌو  ��َب��ِريِّ  ِلَبِشيٍر ال��طَّ َع��َل��ى َج��َواِم��ي��َس  وُم  ال���رُّ
َمَعُه  َفَرِكْبُت  َفاْسَتْرَكَبِني  َق��اَل:  َجاُموٍس.  َأْرَبِعِماَئِة 
َمَع  َكاُنوا  ��ِذي��َن  الَّ َعِبيُدُه  َفَلِقَيَنا  َق��اَل:  َل��ُه.  َواْب��ٌن  َأَن��ا 
َذَهَبِت  َمْواَلَنا  َيا  َقاُلوا:  ُهْم.  ِعِصيُّ َمَعُهْم  َواِميِس  اجْلَ
َواِميُس َفَقاَل: "َوَأْنُتْم َأْيًضا َفاْذَهُبوا َمَعَها َفَأْنُتْم  اجْلَ
َأْفَقْرَتَنا.  َأَبتاُه  َيا  اْبُنُه:  َلُه  َفَقاَل  ِه"،  اللَّ ِلَوْجِه  َأْح��َراٌر 
ي  اْخَتَبَرِني َفَأْحَبْبُت  َفَقاَل: "اْسُكْت َيا ُبَنيَّ ِإنَّ َربِّ

َأْن َأِزيَدُه".
ومن اجتمعت في قلبه هذه املعرفة فقد وعده ربه 

ِيَينَّهُ َحَياًة َطيَِّبةً� )النحل:97(. بالياة الطيبة �َفلَُنْ
ُه  "َفَلُنْحِيَينَّ اْلَْس��َوَد،  ُمَعاِوَيَة  َأُبو  عنها  قال  وقد 

َضى َواْلَقَناَعُة". َبًة". َقاَل: "الرِّ َحَياًة َطيِّ
منه  أشمل  بكرم  القلوب  ك��رم  سبحانه  فيقابل 

فيرضى عنهم ويرضوا عنه.
وإذا قلنا كيف السبيل إلى ذلك كله؟

باإلكثار من  إال  امل��رام  ذل��ك  إل��ى  أال سبيل  جند 
الذكر والرص على القربات حبا ومهابة وتعظيما، 
فقد َكاَن عمر بن عبد العزير َيُقوُل: "َلَقْد َتَرَكْتِني َهُؤاَلِء 
ِإالَّ  ِإَرٌب  َها  ُكلِّ اْلُُم��وِر  ِمَن  َوَما ِلي ِفي َشْيٍء  َعَواِت  الدَّ
ا َيْدُعو ِبَها:  ِه. َقاَل: َوَكاَن َكِثيًرا مِمَّ ِفي َمَواِقِع َقَدِر اللَّ
اَل  ى  َق��َدِرَك َحتَّ ِفي  ِلي  َوَب��اِرْك  ِبَقَضاِئَك  ِني  ُهمَّ َرضِّ اللَّ

ْلَتُه". ْرَتُه َواَل َتْأِخيَر َشْيٍء َعجَّ ُأِحبَّ َتْعِجيَل َشْيٍء َأخَّ

ال��ه��م��ب��رغ��ر  ب�����ي  ت���خ���ت���ار  أن 
وأدمي  ال��وت  بطن  واليقطي..بي 
هي  تلك  ب��ال��راك  الضاجة  ال��ي��اة 
اإلشكالية التي لم حتل بعد في أفق 
جتاويف  في  الكامنة  الشعلة  إيقاظ 

الكثير من املسلمي.
االخ��ت��ي��ار ب��ي ال��ه��م��ب��ورغ��ر مبا 
ي��ع��ن��ي��ه م���ن دمي���وم���ة اس���ت���الب أو 
اإلس���ت���ظ���الل وال����ت����زود م���ن ش��ج��رة 
من  تخلص  م��ن  تعنيه  مب��ا  اليقطي 
عتمة جوف الوت تلك هي املسألة.

وقد استوقفتني كثيرا قصة نبي 
العرض  خ��الل  م��ن   � يونس  الله 
في  العمري  خيري  للدكتور  العميق 
كتابه املمتاز "البوصلة القرآنية" فقد 
في  ن��اف��ذ  ت��دب��ري  بفكر  الكاتب  ج��ال 
إشارات قصة نبي الله يونس ليضع 
يقول  مذهلة.  إشراقات  أم��ام  القارئ 
الدكتور العمري )..وكان اخلروج من 
بطن الوت يعني شطب كلمة اليأس 
السلبية  ج��ذور  واقتالع  معجمه  من 
هو  العبورعنده  نفسيته،وكان  م��ن 
التغيير،على  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه  إمي��ان��ه 
في  الشجرة  تنبت  أن  على  التحدي 

داخله(ص 180..
بفكر  امل��ن��ش��غ��ل��ون  مي��ن��ح  وإذ 
ال��ن��ه��ض��ة أن��ف��س��ه��م م��ه��ل��ة ت��دب��ري��ة 
ف��ي ت��ض��اري��س ه���ذه ال��ف��ق��رة فإنهم 
وش��روط  معالم  بيسر  يستخلصون 

االنطالق. 
لكل  جعل  قد  أم��ره  بالغ  الله  إن 
ش����يء ق������درا، ف��ح��ي خ����رج ي��ون��س 
ق��ري��ت��ه مغاضبا  م���ن  ال���س���الم  ع��ل��ي��ه 
م��ن��ذرا ق��وم��ه ب��ع��ق��اب رب��ان��ي وشيك 
حركاته  في  استحكم  قد  اليأس  كان 

وس��ك��ن��ات��ه، وال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه سطر 
املتمثلة  ال��ط��ري��ق  ب��وص��ل��ة  ل��ل��داع��ي��ة 
في عتاد اخلروج لإلنفالت من قمقم 
ال��ق��اع��دي��ن م��ص��داق��ا ل��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 
عدة  له  ألعدوا  اخلروج  أرادوا  �ولو 
فثبطهم  انبعاثهم  اهلل  ك��ره  لكن 
القاعدين�حيث  م��ع  اق��ع��دوا  وق��ي��ل 
قناعة  على  الداعية  يكون  أن  يجب 
للعاملي  ال��ن��ص��رة  مب���وع���ود  ت��ام��ة 
حي  يونس  بقوم  حلت  فقد  للدين، 
غادر نينوى بالعراق بدايات العقاب 
وبصدق  ب��ال��ه��الك  فأيقنوا  ال��رب��ان��ي 
بالدعاء  نبيهم يونس فضجوا  إنذار 
والبكاء وأعلنوا توبتهم التامة فتاب 
كانت  �فلوال  تعالى:  قال  عليهم  الله 
قوم  إال  إميانها  فنفعها  آمنت   قرية 
عذاب  عنهم  كشفنا  آمنوا  ملا  يونس 
ومتعناهم  الدنيا  الياة  في  اخلزي 

إلى حي� )يونس: 98(.
مرهونة  النتائج  أن  يعني  مم��ا 
وعدم  السباب  بدل  مع  الله  مبشيئة 
النكوص بحجة وحشة الطريق وقلة 
عند  م��ن  النصر  ج��اء  فقد  امل��رت��ادي��ن 
الله في لظة قنوط دعوي ليونس..
وكانت املنحة إرسال يونس إلى مائة 

ألف أو يزيدون..
إلى الصبر�فاصبر  هي إذن دعوة ّ
حلكم ربك�، تلك هي كلمة السر التي 
عمالق،  م��ش��روع  ملواجهة  نحتاجها 
هو في حس ووجدان العارفي بالله 
م��ج��رد زب���د ل��ك��ن��ه ف���ي ح���س ال��ع��وام 
م��ش��روع ال��دن��ي��ا الخ��ي��ر والف��ض��ل، 
بذلك  بشر  كما  التاريخ  ينتهي  معه 
املفكر الياباني فوكوياما في ترويجه 
أن  قبل  الليبرالي  الغربي  للمشروع 
ي��ك��ش��ف ع��ن��ه ال��غ��ط��اء ف��ي��ت��راج��ع عن 

ب��ش��ارات��ه، وه���و ي��رق��ب ب��ذه��ول كما 
املظلم  ال��وج��ه  املفكرين  م��ن  الكثير 
بالدماء  املسربلة  الغربية  للحضارة 
وال���غ���زو وت��ص��ف��ي��ة اآلم��ن��ي وس��رق��ة 

ثرواتهم ..
تعزيز  عاجلة:  ض��رورة  إذن  هي 
التفكير في سبل اإلنفالت من بطني 
خطيرين من شأن القاطن في أحدهما 
يكون  أن  ع���وض  امل��ك��ب��ح  ي��ش��ك��ل  أن 
ال��ن��ه��ض��ة، فبطن  امل��ه��م��از الن���ط���الق 
ال��وت احمللي هو ذل��ك ال��ذي يجمد 
ويجعله  وطنه  ف��ي  اإلن��س��ان  فعالية 
باإلمكان  وليس  امل��وج��ود  إل��ى  يركن 
أبدع مما كان، ثم هناك بطن الوت 
الغربي مبا يلمعه من بضاعة كاسدة 
وإث��راء  الدنيا  على  التهالك  قوامها 
وتسمي اجلسد وإفقار الروح، وكال 
ال��ب��ط��ن��ي ج��ب ب��ال ق��ع��ر ي��ف��ق��د الم��ة 
مقدراتها  ويشل  البانية  سواعدها 

البشرية الواعدة..
العميقة حتت  مقاالته  إحدى  في 
املفكر  الروح يتحدث  عنوان شجاعة 
حركة  عن  بكار  الكرمي  عبد  السوري 
في  فيقول  التغيير  لتحقيق  الوثوب 
إح���دى ف��ق��رات امل��ق��ال )ف���ي ال��ظ��روف 
الصعبة وفي أوان التحديات  الكبرى 
ت��ب��رز ال��اج��ة امل��اس��ة إل���ى الرواح 
التي تتمرد على املعطيات  الشجاعة 
القاسية وحتتال من أجل العثور على 

فرصة الوثوب(..
منعرجات جد حاسمة  أمام  إننا 
ل��ل��ص��ع��ود إل���ى ال��ق��م��ة أو االن���دح���ار 
الذي  الوقت  ففي  املستنقعات،  إل��ى 
الكرة  جلعل  خفية  ق��وى  فيه  تسعى 
اإلع��الم��ي��ة ال��اله��ب��ة ع��ب��ر ال��وس��ائ��ط 
أفئدة  إليه  تهوي  مشتال  اإلعالمية 

في  وه��و  أبناءنا  م��ن  "اخلوائ�ي�ي�ن" 
وتتكتل  زرع"  ذي  غير  "واد  حقيقته 
ب��ك��ل ده��ائ��ه��ا ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي لشد 
غثائيات  ح��ول  الشبابية  ال��ط��اق��ات 
وجعلها  لتصنيمها  جتتهد  بشرية 
النوذج، فإن ثلة من دعاتنا مع كل 
التوقير لم تردم مبا يكفي الهوة التي 
من  إلخراجهم  الشباب  عن  تفصلها 

بطون اليتان املتربصة..
املعركة  املثال  سبيل  على  لنأخذ 
التي انطلقت قذائفها منذ أيام حول 
للحملة  م��ع��ارض��ي  م��اب��ي  ال��ن��ق��اب 
كما هي  اللباس  إن حرية  ومؤيدين. 
أن  ي��ج��ب  ال��ع��ري  ح��ال��ة  ف��ي  مكفولة 
مع  ال��ج��اب،  حالة  ف��ي  كذلك  تكون 
النزوع إلى اجللباب املغربي تفويتا 
لفرصة استغالل للباس في الترويج 
مشبوهة  وأع��م��ال  استئصالي  لفكر 
من  وأعمق  أعجل  الم��ر  لكن  ردي��ف��ة، 
الملتي إذ تنبجس كل يوم قصص 
محرجة عن متحجبات، تنم عن جهل 
وتستعجل  الجاب،  بفلسفة  عميق 
الدعاة للنبش في الشيزوفرينيا التي 
غ���دت ت��س��يء إل���ى ج��وه��ر ال��ج��اب، 
فضليات  من  للكثير  حاجزا  وتشكل 
يرتقي  حجاب  في  الراغبات  النساء 
بهن إلى الرضا اإللهي ال حجابا كأنه 

يصعد بهن في السماء.
حجاب ينفلنت به من بطن الوت 
إل���ى ض���وء ال��ي��اة ول��ل��ح��دي��ث بقية 

بحول الله.
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من بطن احلوت إلى ضوء احلياة

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

بأقالمهن

غّير مفتاح البيت.. وضع حقيبتها 
أمام الباب...

"مل�����اذا  ب���اك���ي���ة:  ت���ص���رخ   .. ت����ول����ول 
ت���ط���ردن���ي م����ن ال���ب���ي���ت؟! أت���ن���ك���ر أن���ي 

زوجتك؟!".
يطل الرجل من النافذة صارخا:

- ألم تكوني مجرد ضيفة ثقيلة؟! 
كيف؟ زوجتي؟! هل عندك دليل؟!

بالفاحتة...  تزوجتني  أج���ل...   -
أآتيك بالشهود ومنهم زوجتك؟!

ال��ط��رق��ات  ت��ت��وال��ى  امل�����ارة،  يتجمع 
على الباب للصلح... 

تصرخ املرأة:
أع��ط��ن��ي  ت��ط��ل��ق��ن��ي..  أن  أت���ري���د   -

صداقي وكل حقوقي أمام القاضي!
يجمد في مكانه.. يتساءل: "كيف 
هذا؟! تطلب من زوجتي استضافتها.. 

واآلن تدعي أنها زوجتي؟!".
"أن���ا سبب  وت��ع��ت��ذر:  تبكي زوج��ت��ه 

هذه املصيبة!".
ك��ان��ت األس����رة ت��ه��م ب��ال��ع��ودة عند 
الغروب من منتزه بعيد عن املدينة... 
تدنو  تنتحب...  وحيدة  ام��رأة  جتلس 
منها الزوجة تعرض عليها إيصالها إلى 

املدينة...
تنهدت املرأة:

أن��ا مقطوعة من ش��ج��رة.. توفي   -
زوج�����ي.. ط��ردن��ي أه���ل���ه.. وه���ا أن���ا في 
ال���ع���راء، أن��ت��ظ��ر ع����ودة أق�����ارب ل���ي من 
اخل�����ارج ب��ع��د ث���الث���ة أي������ام.. س��أس��ك��ن 

بيتهم، ألعتني به في غيابهم...
"ضيف  غمغمت:  نشيجا..  نشجت 

الله أحباب الله!"
رق حال الزوجة لها...  أحلت على 

زوجها الستضافة عابرة السبيل...
م���رت ث��الث��ة أي�����ام.. م���ر أس���ب���وع... 

شهر... شهور...  ضاق الزوجان بها...
رحيلها  أمر  في  مضيفتها  فاحتتها 

عدة مرات، لكنها متاطل وتسّوف... 
لتكل  البيت  أع��ب��اء  ك��ل  لها  ت��رك��ت 

ومتل.. لكن احليلة لم تنجح...
ببعض  مساعدتها  عليها  ع��رض��ت 

املال لتدبر أمرها... لكنها رفضت...
تدخل الزوج حلسم األمر وطْردها 

... وجنح في عدم ابتزازه...
 ت���ن���ف���س ال������زوج������ان ال����ص����ع����داء.. 

ل������م ي���ع���ل���م���ا أن���ه���م���ا 
ك����ان����ا ي��س��ت��ض��ي��ف��ان 
ن���ّص���اب���ة ه���ارب���ة من 

العدالة...!

 ذة. نبيلة عزوزي

ضيفة...؟
و مـضـــــــــة

من 

أوراق  شاهدة

كرم القلوب 2/2: رضا القلب بابه املعرفة

دة. رجاء عبيد
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تتعرض �األمة اإلسالمية� حلشد هائل من 
بحيث  يحصى،  ال  يكاد  واملعضالت  األزمات 
املدمرة  وآثارها  احلادة،  أذرعها  من  يسلم  ال 
أو  املجاالت،  من  مجال  الوخيمة  وعواقبها 
قطاع من القطاعات، في السياسة واالقتصاد، 

وفي التربية واالجتماع وغير ذلك. 
فحيثما وجهت وجهك في بنيات املجتمع 
والثغرات،  التصدعات  تطالعك  وهياكله 
وتصدمك التشوهات والتناقضات، وقد متيزت 
تلك األزمات بجثومها الثقيل، وإصرارها على 
واملعاندة،  باملشاكسة  تتميز  فهي  االستمرار، 
إن  لنقل:  أو  احلل،  على  وباالستعصاء 
جتد  أنها  هو  السمات  لهذه  اتخاذها  سبب 
هذه  اكتساب  على  تساعدها  خصبة  تربة 
اخلاصية، التي ميكننا تشبيهها بالدوران في 
اليأس  التي ال يتولد عنها إال  احللقة املفرغة 
املعاناة، وتلقي  واإلحباط، واجترار مزيد من 
يترتب  قد  التي  املوجعة  الضربات  من  مزيد 
عن استمرارها نوع من املازوشية التي تعني 

استعذاب الضربات، واستمراء اجلراحات.
يقع هذا على املستوى العادي من الوجود 
بحقائق  الوعي  فيه  ينعدم  الذي  االجتماعي 
الواقع، وما يكمن وراءه من عوامل وأسباب، 
ومن خيوط دقيقة، أما على املستوى الرفيع، 
فقد ظل املجتمع اإلسالمي منذ عصر االنحطاط، 
وحتى مطالع عصر النهضة، وإلى يومنا هذا 
وحتليل،  واستقصاء  ونظر،  دراسة  محط 
فلم  الدواء،  وصف  ثم  الداء  تشخيص  بهدف 
بجميع  واإلصالح  والدعوة  الفكر  رواد  يدخر 
السبيل،  هذا  في  جهدا  ومذاهبهم  تياراتهم 
وتعددت الرؤى والنظريات التفسيرية، وترتب 
واملنطلقات  والنماذج  الصيغ  في  تعدد  عنها 
املقترحة  كسبيل للخروج من نفق األزمة، أو 
حلل املعضلة التي ظلت جاثمة على الصدور، 

بال رحمة وال هوادة.
إن اإلنسان املسلم املنخرط في واقع أمته، 
واحليرة   املعاناة  بحكم  مدفوعا،  نفسه  يجد 
والضعة  واالنحدار،  التخلف  معضلة  إزاء 
والهوان، والعجز واالرتهان، إلى طرح سؤال 
مؤرق، يتعلق بتحديد أم املعضالت التي متثل 
أصل األصول فيما نعانيه من نكد وبالء، على 
ضعف  هو  هل  واملستويات،  األصعدة  جميع 
هل  أم  االقتصاد؟،  أو  السياسة  في  املمارسة 
هي تعثر الثقافة والتعليم، هل هي التحديات 
ثنائيات،  أم اخلارجية؟ وغيرها من  الداخلية 

وإشكاليات.
لهذا  والقصوى  البالغة  األهمية  وتكمن 
السؤال املؤرق في أن اجلواب الصحيح عليه 
ميثل املدخل الصحيح للشروع في إعادة بناء 
أضحت  ألنها  الذات؛  ترميم  أقول  وال  الذات، 
األلوان  مشكلة  رقعة  سبعني  ضم  كثوب 
ال  النزيه  املوضوعي  الباحث  وإن  مختلفات. 
املتردي  األمة  واقع  يتفحص  وهو  له  مناص 
سديدة،  علمية  ومنهجية  ناقدة،  سليمة  بعني 
وأشتات  األصول،  إلى  الفروع  يرد  أن  من 
يعتبر  الذي  الرئيسي  العامل  إلى  العناصر 
أصل املعضالت، وأس املشكالت، إنها معضلة 

الفرقة والشتات، فهذه املعضلة تتمظهر على 
كل األصعدة واملستويات، ولكن ال بد أن نحدد 
في  التفرق  إنه  التفرق،  أو  الفرقة  هذه  نوع 
الدين الذي جاءت آيات كتاب الله العزيز حتذر 
يتولون  من  على  وتشدد  التحذير،  أشد  منه 
تكونوا  �وال  تعالى:  الله  يقول  النكير.  كبره 
جاءهم  ما  بعد  من  واختلفوا  تفرقوا  كالذين 
البينات وأولئك لهم عذاب عظيم� )آل عمران: 
َهـَذا  �َوأَنَّ  وتعالى:  سبحانه  ويقول   .)105
ُبَل  السُّ تَتَِّبُعوْا  َواَل  َِّبُعوهُ  َفات ُمْسَتِقيمًا  ِصَراِطي 
بِِه  اكُم  َوصَّ ذَِلُكْم  َسِبيِلِه  َعن  بُِكْم  َق  َفَتَفرَّ
َُّكْم تَتَُّقوَن� )األنعام: 153(. ويقول سبحانه:  لََعل
لست  شيعا  وكانوا  دينهم  فرقوا  الذين  �إن 
منهم يف يشء إنما أمرهم إلى اهلل ثم ينبئهم بما 
تعالى:  ويقول   .)159 )األنعام:  يفعلون�  كانوا 
َِّذي  ى بِِه نُوًحا َوال يِن َما َوصَّ َن الدِّ �َشَرَع لَُكم مِّ
َوُموَسى  ِإبَْراِهيَم  بِِه  ْيَنا  َوصَّ َوَما  ِإلَْيَك  أَْوَحْيَنا 
ِفيِه�  ُقوا  تََتَفرَّ َواَل  يَن  الدِّ أَِقيُموا  أَْن  َوِعيَسى 

)الشورى: 13(.
إن هذه اآليات البينات تنهى نهيا قاطعا 
من  بصنيع  والشنيع  السيئ  االقتداء  عن 
أسلوب حياة  واختاروه  التفرق  فعل  اقترفوا 
جاءهم  ما  رغم  األديان،  أهل  من  سبقوا  ممن 
من بيان، وتأمر باتباع صراط الله املستقيم، 
من  التي  املتفرقة  السبل  اتباع  عن  وتنهى 
شأنها أن تبعد عن سبيله سبحانه جل وعال، 
وتقصي من فرقوا دينهم بتبعيضه واالفتراق 
بسبب سوء فهمه إلى شيع، من دائرة االنتماء 
 � الله  رسول  إلى  االنتساب  ودائرة  إليه، 
وبينه  وكماله،  صفائه  منتهى  في  بلغه  الذي 
منتهى البيان بحيث مينع متلقيه من أي زيغ 
الشمل  جمع  هو  الذي  ومقصده  جوهره  عن 
وتوحيد الوجهة واحلرص على وحدة الدين، 
ووالء،  وعمال  فهما  فيه  التفرق  عن  وتنهى 
تفريق  ينهى عن  اإلسالم  إن  باعتبار وحدته. 
الدين ومفارقته والتفرق فيه، ونحن إذ نتدبر 
التفاريق  ينخر  أضحى  ما  أن  جند  األمر 
أمة  املسماة  واملتدابرة  املتناكرة  واألجزاء 
لتلك  وبيل  نتاج  إال  إن هو  إسالمية جتاوزا، 
املعضلة املتعددة األذرع والرؤوس، وأن الذي 
يخرج  هذه التفاريق من حالة البؤس والنكد، 
على  اجتماعها  هو  والهوان،  الضعف  وحالة 
الدين،  إلى  ورجوعها  املبني،  احلق  كلمة 

وأوبتها إلى رحابه.
شعوب  مستوى  على  التجربة  دلت  لقد 
املناوئة  الدعوات  كل  أن  اإلسالمي،  العالم 
لإلسالم وإيقاعه املنسجم البديع، هي دعوات 
خارقة للوحدة واإلجماع، خاصة عندما تركب 
تبجح،  بكل  نفسها  وتنصب  العناد،  أسلوب 
باعتبارها البديل عن الدين الذي ارتضاه الله 
لعباده املؤمنني، وأن معضلة املعضالت في كل 

الشؤون، هي معضلة التفرق في الدين. 
القائل:�َواْعَتِصُموا  العظيم  الله  وصدق 

ُقوا� )آل عمران: 103(. ِ َجِميعًا َواَل تََفرَّ ْبِل اهللَّ ِبَ

د. عبد المجيد بنمسعود

أم املعضالت: التفرق في الدين

»األمم األساسية« الجديدة ألوروبا
في  البريكست  استفتاء  صدمة  بعد 
ترمب  دونالد  وانتخاب  املتحدة  اململكة 
2016، سيكون  املتحدة في  للواليات  رئيسا 

هذا العام حاسما بالنسبة ألوروبا.
فاالنتخابات البرملانية املقبلة في فرنسا 
ما  ستقرر  إيطاليا  ورمبا  وهولندا  وأملانيا 
إن كان االحتاد األوروبي سيبقى متماسكا، 
القومية  موجة  وطأة  حتت  سيتفكك  أنه  أم 

احلديثة التي جتتاح الغرب.
وفي هذه األثناء، سوف تبدأ مفاوضات 
مؤشرا  وستكون  جدي،  بشكل  البريكست 
األوروبي  االحتاد  بني  العالقة  ملستقبل 
ترمب  تنصيب  وسيكون  املتحدة.  واململكة 
في 20 يناير/كانون الثاني حلظة فاصلة ال 

تنسى بالنسبة ألوروبا.
ترمب  تصريحات  إلى  نظرنا  وإذا 
السابقة حول أوروبا وعالقتها مع الواليات 
األوروبي  االحتاد  على  يجب  فقد  املتحدة، 
العميقة، حيث  الصدمات  لبعض  االستعداد 
القومية  املقبل -ممثَل  األميركي  الرئيس  إن 

اجلديدة- ال يؤمن باالندماج األوروبي.
الروسي  الرئيس  حليفه  ترمب  ولدى 
فالدميير بوتني، الذي حاول منذ فترة طويلة 
بدعم  األوروبي  االحتاد  استقرار  زعزعة 
األعضاء  بالدول  القومية  واحلركات  القوى 

فيه.
أو  تدعم  ترمب  حكومة  كانت  وإذا 
تغض النظر عن تلك اجلهود، فعلى االحتاد 
املتربصني  خطر  يواجه  -الذي  األوروبي 
أخبار  )شبكة  بريتبارت  وأخبار  الروس 
أن  متطرفون(-  ميينيون  غربية يديرها 

يستعد ملواجهة هذه األوقات الصعبة.
تواجه  التي  التهديدات  وستصبح 
باإلضافة  خطورة،  أكثر  األوروبي  االحتاد 
إلى حتديد عالقة الواليات املتحدة مع روسيا 
على أساس جديد، إذ ال يزال ترمب يشكك في 
ومن  ألوروبا.  أميركا  أمن  ضمان  استمرار 
حساب  على  تكون  أن  اخلطوة  هذه  شأن 
منظمة حلف شمال األطلسي، التي استفادت 
ستة  من  ألكثر  األميركية  األمنية  املظلة  من 

عقود.
فجأة  أنفسهم  األوروبيون  وسيقف 
على  استخدمت  التي  روسيا  ضد  وحدهم 
لتحدي  العسكرية  الوسائل  متزايد  نحو 
احلدود، كما هو احلال في أوكرانيا، ولتأكيد 
نفوذها -أو هيمنتها- على أوروبا الشرقية.

بحلف  سيحل  ماذا  قريبا  سنعرف 
كبير  ضرر  إحلاق  مت  وقد  األطلسي،  شمال 
ليست  األمنية  الضمانات  إن  بالفعل.  به 
مجرد مسألة معدات عسكرية، بل يجب على 
الضامن أيضا توجيه رسالة ذات مصداقية 
بأنه مستعد للدفاع عن حلفائه كلما كان ذلك 

ضروريا.
وبالتالي، تعتمد هذه الترتيبات إلى حد 
في  الثقة  وعلى  السيكولوجية،  على  كبير 
البلدان الصديقة وفي األعداء على حد سواء. 
فسيتزايد  املصداقية،  هذه  دمرت  ما  وإذا 
إلى  التصعيد  االستفزاز، وكذلك خطر  خطر 

أزمات كبرى، أو صراع مسلح.
لهذا اخلطر، يتعني على االحتاد  ونظرا 
األوروبي اآلن دعم ما تبقى من حلف شمال 
التكامل  إنقاذ  على  والتركيز  األطلسي 
اخلاص  والقانوني  واالقتصادي  املؤسسي 
الدول  إلى  أيضا  ينظر  أن  عليه  لكن  به. 

األعضاء لتوفير خيار أمني ثان.
كما يستند االحتاد األوروبي نفسه إلى 
األمن  لضمان  م  يصمَّ لم  إنه  الناعمة:  القوة 
األوروبي، ولم يتم وضعه في مكانه احلالي 

وهذا  للسلطة.  الصعب  التحدي  ملواجهة 
دولتيه  وأقوى  لكبرى  سيخضع  أنه  يعني 
اقتصاديا )فرنسا وأملانيا( لتعزيز الدفاع في 

أوروبا.
وسيكون لدى بلدان أخرى -مثل إيطاليا 
وإسبانيا  ولوكسمبورغ  وهولندا  وبلجيكا 
وأملانيا  فرنسا  لكن  به،  تقوم  دور  وبولندا- 

ال غنى عنهما.
أوروبا  في  العيش  احلال،  وبطبيعة 
القارية يعني وجود روسيا كدولة مجاورة، 
أن  ينبغي  عامة  بصفة  الودية  والعالقات 
واالحترام  والتعاون  السالم  على  تقوم 
املتبادل )وخصوصا عندما ميلك البلد اجلار 

الطاقة النووية(.
أية  إخفاء  ميكنهم  ال  األوروبيني  لكن 
الكرملني  أوهام حول نوايا روسيا. ويعتبر 
السياسة اخلارجية لعبة خاسرة، مما يعني 
أنه سيعطي دائما األولوية للقوة العسكرية 
األمنية  والترتيبات  اجليوسياسية  والقوة 

التعاونية.
وأمن  ضعف  تعتبر  ال  روسيا  أن  غير 
واستقرار جيرانها أساسا للسالم، بل دعوة 
عدم  يؤدي  لن  لذلك  نفوذها؛  لتوسيع مجال 
توازن القوى في أوروبا الشرقية إال إلى عدم 

االستقرار.
وإذا أرادت أوروبا سالما ثابتا ودائما، 
اجلد،  على محمل  املسائل  أخذ  أوال  فعليها 
اليوم.  كذلك  احلال  ليس  أنه  الواضح  ومن 
عملت  إذا  فقط  أمنها  تعزيز  ألوروبا  ميكن 
كما  الهدف،  نفس  نحو  معا  وأملانيا  فرنسا 
بعد  بذلك  للقيام  الفرصة  لديهما  ستكون 

انتخاباتهما هذا العام.
َتَعود دبلوماسيو االحتاد األوروبي  لقد 
-بشكل غير رسمي- على الشك في أن أملانيا 
العسكرية  القضايا  على  تتفقا  لن  وفرنسا 
وثقافتيهما  لتاريخهما  نظرا  واملالية، 

املختلفتني.
لكن إذا أخذت األوضاع األمنية منعطفا 
الواقع،  وفي  آنذاك.  األمر  فسيتغير  سيئا، 
إن التوصل إلى حل وسط على جانبي نهر 
الراين لن يكون صعبا للغاية: ففرنسا لديها 
بال شك اخلبرة لقيادة الدفاع؛ والشيء نفسه 

ينطبق على أملانيا بشأن املسائل املالية.
األمن  خيار  وراء  السعي  كان  وإذا 
املتحدة  الواليات  سيدفع  هذا  األوروبي 
أفضل  سيكون  فذلك  أمنها،  ضمان  لتجديد 
بكثير. وفي هذه األثناء، تتعني على االحتاد 
إستراتيجي  اتفاق  صياغة  أيضا  األوروبي 
بعد  ملا  املتحدة  اململكة  مع  تعاوني 
البريكست، إذ سيبقى موقفها اجليوسياسي 

ومصاحلها األمنية دون تغيير.
إلى  القدمي  األوروبي  االحتاد  تطور  لقد 
قوة اقتصادية ألنه كان محميا من قبل أمن 
الواليات املتحدة. لكن من دون هذا الضمان، 
لن يستطيع معاجلة احلقائق اجليوسياسية 
على  قدرته  تطوير  خالل  من  إال  احلالية 
ومع  والعسكرية.  السياسية  قوته  إظهار 
روما  معاهدة  إنشاء  على  عقود  ستة  مرور 

االقتصادية  للجماعة 
يقوم  األوروبية، 
والتطورات  التاريخ 
بدفع  الراهنة 
وأملانيا  فرنسا 
مستقبل  لتشكيل 
أخرى. مرة   أوروبا 
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منظمة التعاون اإلسالمي 
حتذر من التداعيات اخلطيرة 

لنقل السفارة األمريكية للقدس

القاضي مبنع  الداخلية  وزارة  قرار  خلف 
خياطة وتسويق لباس البرقع جدال واسعا  بني 
ي��رى أن اإلج��راء مهم في ظل مخاوف من  من 
هجمات إرهابية، وبني منددين باخلطوة التي 

اختيار  حرية  من  حتد 
امل�����واط�����ن�����ني وت���ق���ي���د 
الشخصية،  ح��ري��ت��ه��م 
في ظل غياب أي تأطير 
أو دس��ت��وري  ق��ان��ون��ي 
للقرار  مفسر  واض���ح 

املفاجئ.
زعزاع،  املالك  عبد 
ال��دار  بهيئة  احمل��ام��ي 
ال��ب��ي��ض��اء، اع��ت��ب��ر أن 
الداخلية  وزارة  ق���رار 

بدأ  ال��ذي  البرقع  لباس  وتسويق  إنتاج  منع 
عيوب  ع��دة  به  وردت  املاضي  االثنني  تنفيده 
جتعل منه "قرارا معيبا شكال ومتسما بالشطط 

في استعمال السلطة"، على حد قوله.
ويرى احملامي ذاته أن القرار جاء مخالفا 
للتوجهات القضائية في الباب املتعلق باحلق 
األعلى  املجلس  أن  إل��ى  مشيرا  التمظهر،  في 
س��اب��ق��ا اع��ت��ب��ر أن ط��رد 
ارتدائها  بسبب  أجيرة 
للحجاب من العمل يعد 

طردا تعسفيا. 
م����ن ج���ان���ب آخ����ر، 
اع���ت���ب���ر ع���ب���د احل��ف��ي��ظ 
القانون  أستاذ  أدمينو، 
ال���دس���ت���وري وال��ع��ل��وم 
حرية  أن  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
يتجزأ  ال  ج��زء  اللباس 
األساسية  احلريات  من 
يجب  بها  مساس  وأي  للمواطنني،  والفردية 
أن يخضع لضوابط قانونية، في ظل غياب أي 
مقتضيات قانونية حتدد شكل أو نوع اللباس.

أع���رب األم���ني ال��ع��ام ملنظمة ال��ت��ع��اون اإلس��الم��ي، 
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني، عن قلقه البالغ إزاء 
ما تداولته وسائل اإلعالم بشأن توجه الرئيس األمريكي 
إلى  األمريكية  السفارة  لنقل  ت��رام��ب  دون��ال��د  املنتخب 
مبادئ  يتناقض مع  ذلك  القدس احملتلة، معتبرًا  مدينة 
القانون الدولي وقرارات مجلس األمن الدولي ال سيما 
القرار رقم 478 الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت 
البعثات  القدس إلى سحب هذه  بعثات دبلوماسية في 

من مدينة القدس.
ال��ع��ام رف��ض املنظمة ألي إج���راء أو  وأك���د األم���ني 
ملدينة  القانوني  بالوضع  املساس  شأنها  من  محاولة 
القدس احملتلة، داعيًا اإلدارة األمريكية إلى عدم اإلقدام 
تبعاتها  القانونية، ومحذرا من  على هذه اخلطوة غير 

وتداعياتها اخلطيرة على كافة املستويات.

التعليمية،  املؤسسات  جميع  إغالق  يقرر  املغرب 
التابعة ملجموعة »محمد الفاحت«.

قررت وزارة الداخلية إغالق جميع املؤسسات 
ال��ف��احت«  »م��ح��م��د  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة  التعليمية، 
»زع��ي��م جماعة  غ��ول��ن،  ال��ل��ه  فتح  على  احمل��س��وب��ة 
اخلدمة التركية«، واملوجودة بعدد من مدن اململكة، 
داخل أجل أقصاه شهر واحد، وذلك ابتداء من يوم 

اخلميس 2017/01/05.
-----------------------

في  للبيئة  صديقة  سيارة  يعرضون  مغاربة  طلبة 
"ِشل إيكُو مَراثُون".

يشارك فريق من طلبة املدرسة الوطنية للمعادن 
للسيارات  الدولية  املسابقة  فعاليات  في  بالرباط 
 Shell" مردودية  واألفضل  للوقود  استهالكا  األقل 
Eco Marathon"، شهر ماي املقبل، مبدينة لندن 

البريطانية.
-----------------------

أمريكا ترفع بعض العقوبات االقتصادية املفروضة 
على السودان

يناير   13( اجلمعة  املتحدة  ال��والي��ات  تعتزم 
2017(، رفع بعض العقوبات االقتصادية املفروضة 
الذي  بالتقدم  "اعترافا" منها  على اخلرطوم، وذلك 
أعلن مساء اخلميس  م��ا  وف��ق  ال��س��ودان،  أح���رزه 

مسؤوالن في إدارة الرئيس باراك أوباما.
-----------------------

غوتيريس يتحدث عن اتفاق "قريب" حول قبرص.
ص��رح األم���ني ال��ع��ام ل��أمم امل��ت��ح��دة أنتونيو 
غوتيريس اخلميس )12 يناير 2017(، أن التوصل 
ال��ن��زاع ف��ي قبرص بات  ات��ف��اق ح��ول تسوية  إل��ى 

"قريبا" لكنه أكد أنه "يجب أال نتوقع معجزات".
-----------------------

ويدعو  الفاتيكان  في  فلسطني  سفارة  يفتتح  عباس 
للحوار من أجل السالم

عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  افتتح 
 ،)2017 يناير  الثاني/  كانون   14( السبت  اليوم 

سفارة دولة فلسطني لدى الفاتيكان.
وقال عباس، في كلمة مقتضبة أمام الصحفيني: 
"التقينا قداسة البابا  خالل حفل افتتاح السفارة. 
السالم،  عملية  حول  مطوال  وحتدثنا  فرانسيس، 
وأكدنا أهمية محاربة اإلرهاب والتطرف في كافة 

أنحاء العالم".
----------------------

بلد  إلى  إيطاليا  حتول  من  يحذر  مسيحي  دين  رجل 
مسلم

للكنيسة  تابع  ب��ارز  دي��ن مسيحي  رج��ل  ح��ذر 
بلد  إل��ى  إيطاليا  "حت��ول  من  اإليطالية  املسيحية 
إشارة  في  السلطات"،  "غباء  بسبب  قريبا"  مسلم 
إلى استقبال الالجئني املسلمني، وفق ما نشر موقع 

صحيفة "الدايل ميل" البريطانية.
وذك����ر امل���ط���ران ك��ارل��و ل��ي��ب��ي��رات��ي، أن ال��ع��دد 
وتزايد  أوروب��ا  في  املسلمني  للمهاجرين  املتنامي 
العلمانية سيساهمان في جعل اإلسالم الدين األهم 

بالقارة األوروبية.
----------------------

مدرسة  على  الرصاص  إطالق  تدين  اإليسيسكو 
إسالمية في أمستردام

والعلوم  للتربية  اإلس��الم��ي��ة  املنظمة  أدان���ت 
بإطالق  مجهولة  جهة  قيام  "إيسيسكو"،  والثقافة 
على   2017/01/12 اخل��م��ي��س  ي���وم  ال���رص���اص 
أمستردام،  )الصديق( مبدينة  التعليمية  املؤسسة 
والتي يدرس فيها طالب صغار أغلبهم من اجلالية 

املغربية املقيمة في هولندا.
----------------------

بالعالم مأهولة  قرية  أبرد  عجائب  الصفر..  حتت   70
في  الواقعة  الروسية،  أوميياكون  قرية  تعد 
سيبريا، والتي تبعد عن العاصمة الروسية 9 آالف 
كيلومتر مربع، أكثر مكان مأهول برودة على وجه 

األرض.
وتصل درجة احلرارة في هذه القرية في بعض 
األحيان إلى 70 درجة حتت الصفر، وهي أقل درجة 
الكرة  نصف  في  مأهول  مكان  في  تسجل  ح��رارة 

الشمالي.

أخبار سريعة

املغرب جدل قانوني بشأن قرار منع "بيع البرقع"

ع���������ّب���������ر وزي����������ر 
خ����ارج����ي����ة ال��ش��ي��ل��ي، 
ه��ي��رال��دو م��ون��وز، عن 
دع������م ب�������الده جل��ه��ود 
املتحدة  واألمم  املغرب 
م���ن أج����ل إي���ج���اد حل 
الوحدة  لقضية  نهائي 
ال���ت���راب���ي���ة ل��ل��م��غ��رب، 
م��ؤك��دا، خ��الل لقاء مع 
وف���د م��غ��رب��ي ب��رئ��اس��ة 
حكيم بنشماش، رئيس 
املستشارين،  مجلس 
يسبق  ل���م  ب�����الده  أن 
ل��ه��ا ب��ت��ات��ا االع���ت���راف 
مشددا  بالبوليساريو، 

تعتبر  امل��غ��رب  م��ع  القائمة  العالقات  أن  على 
جيدة ومتميزة.

ودع�����ا وزي�����ر خ��ارج��ي��ة ال��ش��ي��ل��ي، خ��الل 
إلى  املغربي،  البرملاني  ال��وف��د  م��ع  مباحثاته 
االقتصادية  العالقات  لتقوية  اجلهود  تظافر 

السياسية  ال��ع��الق��ات  م��س��ت��وى  إل���ى  ل��ت��رق��ى 
رئيسة  تنويه  ج��دد  كما  البلدين،  جتمع  التي 
التنظيم  مبستوى  باشليت،  ماشيل  الشيلي، 
احملكم الذي ميز القمة العاملية حول التغيرات 
مدينة  احتضنتها  التي   "22 "ك��وب  املناخية 

مراكش شهور نونبر املاضي.

ح������������ذرت م���ن���ظ���م���ة 
ارتفاع  من  العاملية  الصحة 
عن  الناجمة  الوفيات  ع��دد 
قد  وال���ذي  التبغ،  استهالك 
يبلغ ثمانية ماليني شخص 
س��ن��وي��ا، وذل���ك م��ا ل��م تبذل 
جهود للحد من استخدامه.

وأش��ار امل��س��ؤول بقسم 
م��ك��اف��ح��ة ال���ت���ب���غ مب��ن��ظ��م��ة 
ال��ص��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة، م���ارك 

غودتشايلد، إلى أن استهالك 
التبغ يؤدي حاليا إلى وفاة 
س��ت��ة م���الي���ني ش��خ��ص في 
العالم سنويا، منهم أكثر من 
ستمائة ألف يتوفون بسبب 
ال��ت��دخ��ني ال��س��ل��ب��ي، م��ح��ذرا 
التصدي  يتم  لم  إذا  أنه  من 
ع��دد  التبغ فإن  الس��ت��ه��الك 
الوفيات سيرتفع ليصل إلى 

8 ماليني بحلول عام 2030.
كما لفت إلى أن حوالي 
ه�����ؤالء  م�����ن  ب����امل����ائ����ة   80
ال���وف���ي���ات س��ي��ك��ون��ون من 
مشيرا  النامي،  العالم  دول 
االقتصادية  التكلفة  أن  إلى 
الس��ت��ه��الك ال��ت��ب��غ ت��ت��ج��اوز 
مستوى  على  دوالر  مليار 

العالم.

بالبوليساريو  اعترافها  عدم  تؤكد  الشيلي 
وتُشيد بالعالقات مع املغرب:

"الصحة العاملية" حتذر من ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن التبغ

النواب  مجلس  ق��رار  العربية  ال��دول  جامعة  أدان��ت 
األمريكي، املندد بالقرار 2334 الصادر عن مجلس األمن 
لأنشطة  والكامل  الفوري  بالوقف  يطالب  الذي  الدولي 
الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي  اإلسرائيلية  االستيطانية 
احملتلة. وقالت إن قرار مجلس النواب األمريكي" يعكس 

توجها سلبيا للغاية".
النواب  بيانها، مجلس  في  العربية  اجلامعة  ودعت 
األمريكي بالوقوف إلى جانب العدل واحلق الفلسطيني 
القرارات  وباقي  الدولية  الشرعية  ق��رارات  أقرته  ال��ذي 
األمم��ي��ة م��ن أج���ل إق��ام��ة دول���ة فلسطينية ع��ل��ى ح��دود 
الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
واالن��خ��راط ف��ي اإلج��م��اع ال��دول��ي ال��ذي يؤمن أن األم��ن 
والقتل  املستوطنات  بناء  من خالل  يتحققا  لن  والسالم 
واحلصار واإلرهاب، وإمنا يتحققان عبر إنهاء االحتالل 
العالقة  القضايا  جميع  وح��ل  فلسطينية،  دول��ة  وإقامة 
بدال من االنحياز لدولة االحتالل التي أدان العالم بأسره 

ممارساتها باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

قرار  تدين  العربية  اجلامعة 
املندد  األمريكي  النواب  مجلس 

بالقرار األممي بشأن االستيطان

احملكمة األوروبية ترفض إعفاء الفتيات املسلمات 
من دروس السباحة املختلطة

حكمت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
األه��ال��ي  ب���أن   ،)2017 ي��ن��اي��ر   10( ال��ث��الث��اء 
املسلمني ال ميكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم 

امل��دارس،  في  املختلطة  السباحة  دروس  من 
ورفضت بذلك التماس عائلة تركيةسويسرية 

رفعت شكوى في هذا الصدد.
واع���ت���ب���رت احمل���ك���م���ة، ب��ح��س��ب وك���ال���ة 
السلطات  ج��دي��ة  أن  ال��ف��رن��س��ي��ة،  ال��ص��ح��اف��ة 
في  املشاركة  على  الفتيات  إرغ��ام  في  العامة 
دروس سباحة هو بالتأكيد "تدخل في حرية 
التدخل  ه��ذا  لكن  املعنية،  للعائالت  املعتقد" 
مبرر "باسم مصلحة األوالد في نظام تعليمي 
كامل، وهو ما يعلو فوق" رغبة األهالي، على 

حد تعبير احملكمة.
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إلى أن نلتقي

داللة  يحمل  ال  قد  ال��ذي  العنوان  هذا  عن  الكرمي  القارئ  أستسمح 
واضحة في ذاته؛ ولكن يتعلق مبا حّدثني به أحد األصدقاء عما حَدث 
له مساء اليوم األخير من السنة امليالدية املاضية، مما سأقدمه بشكل 

حرفي تقريبا فيما يلي:
للحلويات  محل  إلى  اليوم  هذا  مساء  )ذهبت  قائال:  حدثني  فلقد 
ال��دارج  كالمنا  في  عليه  يصطلح  مما  أصيلة  مغربية  حلويات  لشراء 

ب"ْدَواْز َأتاْي" حلملها معي في سفر لي كان مقّررا في اليوم التالي.
وبحكم هذا السفر الذي كنت مقبال عليه، نسيت متاما أن ذلك اليوم 
هو اليوم األخير من السنة امليالدية، وأن العديد من الناس يقبلون على 
االحتفال بنهاية هذه السنة أو باستقبال أخرى جديدة بشراء حلويات 

معينة، ومن َثّم كانت هناك صدمة ثالثية األبعاد.
الصدمة األولى: ما وجدته من أعداد املتسولني بباب احملل.

لم أجد في احملل ما كنت أرج��وه من أنواع  الصدمة الثانية: أني 
هذه احللويات املغربية، فلقد أخبرتني البائعة قائلة: "آحلاج، هذا اليوم 

َتْنديُرو ِغيْر الَتاْرْت".
املتسولون  الحقني  احملل،  من  خروجي  بعد  أنه  الثالثة:  الصدمة 

املتجمعون هناك، وهم يقولون: "شي باراكا آحلاْج ْفهاْد اْلعواَشر"(.
فهو  تعليقه  وأّم��ا  وه��ذه هي قصته،  الصديق،  لهذا  ح��دث  ما  ه��ذا 

تعليقي تقريبا.
احلدث بسيط قد يثير الضحك في بعض جوانبه، لكن دالالته خطيرة 

جدا.
ومن بني هذه الدالالت أن االحتفال برأس السنة امليالدية قد أصبح 
الله  –رزقهم  إن املتسولني  شائعا بني عدد من شرائح املجتمع، حتى 
بالذات  اليوم  هذا  يعرفون  والتسول-  الذل  عيشة  وجنبهم  فضله  من 
عما  بحثًا  احللوى  بيع  محالت  ويقصدون  "العواشر"،  من  ويجعلونه 
في  يقصدونها  عديدين  ُأناًسا  أن  منهم  معرفًة  في جيوبهم،  يضعونه 
هو  ما  بني  عليها  اختلط  قد  الشرائح  ه��ذه  أن  يعني  اليوم، مما  ه��ذا 
اآلخرين  حضارة  من  هو  ما  وبني  وتقاليدنا،  وعاداتنا  حضارتنا  من 
أديان  من  هو  مما  ديننا  من  هو  ما  وحتى  بل  وتقاليدهم،  وعاداتهم 
حضارية،  حمولة  يحمل  املثل  سبيل  على  "العواشر"  فلفظ  اآلخرين. 
ويحيل على خلفية من صميم ديننا ومعتقدنا، فهو لفظ يرتبط بعدد 
َعشرة، والَعَشَرة في ديننا عشرتان: العْشر األواخر من رمضان، والعشر 
األوائ��ل من ذي احلجة، وفيهما ما فيهما من خير وفضل وأج��ر، كما 
املغربية  الدارجة  واختزال  الصحيحة.  اآلث��ار  في  عليه  منصوص  هو 
للعشرتني في "العواشر"، يدل على ما لهذا اللفظ في الذاكرة املغربية 

من حمولة دينية تفوح بعبق اخلير واألجر والفضل.
على  ي��دل  قصد،  أو  جهل  عن  خْلطها،  أو  املفاهيم  ه��ذه  َقْلب  وإّن 
أو  اجلهل  -نتيجة  كبيرة  اجتماعية  شرائح  له  تتعرض  أن  ميكن  ما 
في سلوكاتها  اإلسالمية  الشعائر  تغيير حلقيقة  من  واحلاجة-  الفقر 
وإدراكاتها، قد يؤدي إلى ما ال حتمد عقباه؛ من إحالٍل ملفاهيم ال عالقة 
لها بالدين، قد تكون مشوهة، وقد تكون وثنية، وقد تكون تنصيرية، 
الفقر واحلاجة، من  ثم  الدين،  وقد تكون متطرفة؛ ألن اجلهل بحقيقة 
والغلو  املتطرفة.  الغلو  ومبادئ  الهدامة  لألفكار  الكبرى  املراتع  أهم 
والتطرف قد يكون في اإلفراط والتشدد في أمور الدين، وقد يكون في 
التفريط فيها بالتساهل فيها واإلحلاد في جوانب منها متهيدا إلنكارها 

جملة وتفصيال، وهذا أدهى وأمر.
أمور  عنه  تتوالد  أن  ميكن  لكن  قلت،  كما  بسيطا  يبدو  قد  املشهد 
ذهب  آخ��ر  أن شخصا  افترضنا  فلو  ذك��ره.  ما سبق  قبيل  من  أخ��رى 
مضطرا أيضا لشراء مثل هذه احللويات املغربية بعد أن حضر عنده 
ضيوف، ومَلّا لم يجد ما يرغب فيه منها، اشترى مضطرا حلوى رأس 
لهم وبني  اعتذر  فماذا سيقولون؟ حتى ولو  السنة، وقّدمها ألضيافه، 
ل باب العديد من التأويالت. لهم ما حصل؛ بالتأكيد سيفتح لهم التخيُّ

إن االنزالق عن املبادئ يأتي بالتدريج رويدا رويدا، فقد يكون أوال 
السلوك،  بتآلف  ثم  الدين،  ملبادئ  املنافي  املشهد  مع  احل��واس  بتآلف 
ثم الفكر، ليأتي التطبيع التام، ثم يليه االنحراف، إلى أن يجد املنَزِلق 
من  كثير  عن  منسلخا  بذلك  امل��رء  فيصبح  األخ��رى،  الضفة  في  نفَسه 

مبادئه احلضارية ومعتقداته الدينية.
اجتماعيتني  صورتني  يعكس  فإنه  بسيط  هو  ما  بقدر  املشهد  إن 

من  يحمله  َأت��اْي" مبا  "ْدَواْز  حضاريتني: ص��ورة 
وص��ورة  ح��ض��اري��ة،  وحمولة  اجتماعية  خلفية 
م��ن خلفية  األخ����رى  ه��ي  "اَلَت��������اْرْت" مب��ا حتمله 

اجتماعية وحمولة حضارية.

بني "ْدَواْز أَتاْي" و "َلَتاْرْت" العربي  ال��ت��راث  على  االط��الع  على  جبار  آسيا  حرصت 
لصوغ رواي��ت��ه��ا، وإع���ادة ق���راءة األح���داث التي روت��ه��ا كتب 
اخلاصة، حيث  بطريقتها  الطبري،  تاريخ  والسيما  التاريخ، 
��� التخييلي الذي ال بد منه في العمل  يتدخل العنصر الفني 
الروائي. وهي تعود إلى قصة سجاح ومسيلمة، لتأثيث العمل 
الذي تريد. وإذا كانت الرواية التاريخية جتعل سجاح مجرد 
أن  على  حرصت  الكاتبة  فإن  مفتون مبسيلمة،  أنثوي  كائن 
تعكس اآلية، وجتعل شخصية سجاح هي الشخصية القوية 
املؤثرة في األحداث. وملا كانت عربية الكاتبة ال تسعفها في 

مباشرة املصادرة العربية، فإنها كانت تستعني 
حينا،  املصادر  لتلك  األوربية  بالترجمات 

على  ليساعدها  العربية  يتقن  ومب��ن 
آخر،  حينا  األصلي  النص  مالمسة 

نور  املغربي  الشاعر  ه��ؤالء  وم��ن 
ال��دي��ن األن��ص��اري ال���ذي سبقت 
اإلش���ارة إل��ي��ه. وسبب ذل��ك هو 
اللغة  إل���ى  ب��ال��ع��ودة  ش��غ��ف��ه��ا 
فقد  شهيرة،  تقول  وكما  األم. 
في  بذلك  جبار  آسيا  صّرحت 
م��ن��اس��ب��ات ع����ّدة: "ل��ق��د غصت 
النصوص كلمة  في تفكيك تلك 

كلمة، فصال بعد فصل]...[ كنت 
في  األم  لغتي  إلى سماع  بحاجة 

ثغراتها  وف��ي  وحتفظها  إيقاعها 
أي��ض��ا". وه���ذا احل���رص ع��ل��ى سماع 

حداد  مبالك  يذكرنا  العربية،  األم،  اللغة 
 ،Ma mére :الذي كان يستنكر أن ينادي أمه

ويفضل أن يناديها بالعامية قائال: "مّيا"، كما يصرح بذلك في 
روايته: "سأهبك غزالة".

الكاتبة  عند  جلي  بشكل  سيظهر  باألصل  الشغف  ه��ذا 
اجلزائرية املعاصرة نادية سبخي.

نادية سبخي روائية جزائرية، تكتب الفرنسية، وقد صدرت 
أخيرا روايتها: )رقصة الياسمني(. وكان قد صدر لها من قبل 
رواية: )احلب الصامت(. والروايتان معا تعنيان بالدفاع عن 
احلقيقية  املكانة  من  انطالقا  أي  اإليجابي،  باملفهوم  امل��رأة 
للمرأة في اإلسالم، وبهذا املعنى تصنف نادية سبخي نفسها 

إذاعي  كاتبة مدافعة عن اإلس��الم. ومن خالل ح��وار 
اجل��زائ��ري��ة،  الثقافية(  )اإلذاع����ة  معها  أج��رت��ه 

الكاتبة  تكشف   ،2016 22ديسمبر  بتاريخ 
بالكتابة  املتعلقة  القضايا  من  عدد  عن 

ال��روائ��ي  وبفنها  ع��م��وم��ا،  ال��روائ��ي��ة 
هذا  بخاصة.  احلضارية  ومواقفها 
بالفرنسية  كتابها  ص��در  إن  وم��ا 
النمسا  في  نشر  دار  أقبلت  حتى 
ع��ل��ى ن��ش��ره م��ت��رج��م��ا إل���ى اللغة 
من  الكاتبة  تعجبت  وقد  األملانية. 
على  األوربيني  القراء  إقبال  شدة 
الرواية، إذ عادة ما يتلقفون الكتب 

املعادية لإلسالم، فأما روايتها فهي 
دفاع عن اإلسالم، وعن املرأة املسلمة، 

إقبال  من شدة  تعجبها  وه��ذا هو سر 
القارئ الغربي على الرواية.

وت��ع��ت��ب��ر ن���ادي���ة ن��ف��س��ه��ا ام����ت����دادا خلط 
الرسول  بني  العالقة  اتخاذ  حيث  من  جبار،  آسيا 

األب  بني  النموذجية  العالقة  الزهراء هي  فاطمة  وابنته   �
الغربية  احلضارة  تستطع  لم  مثالية،  عالقة  وه��ي  وابنته، 
الوصول إليها. وترى الكاتبة أن رسالة الرواية ليست اللذة 
الوجوه..  ال��ذات من بعض  كانت قطيعة مع  فقط، حتى وإن 
إنها رسالة حضارية. وتقول إن العالقة بني بطلتي الرواية، 
املجتمع  ف��ي  امل��وج��ودة  النقائص  تكشف  ودان��ي��ا،  إي��زاب��ي��ل 
العربي واإلسالمي اليوم، ثم تقول: "ولكن ال متسوا اإلسالم.. 
ما  كثيرا  العربي  العالم  في  ديني.. هويتي.. نحن  ال متسوا 
التصدير  نهمل  ملاذا  لكن  االقتصادي،  التصدير  عن  نتحدث 
الثقافي؟ ملاذا ال نسعى إلى تصحيح الصورة السيئة لثقافتنا 

وديننا؟
والعمل الروائي، باعتباره وسيلة فنية، من أهم وسائل 
اللوحة..  الشعر..  امل��س��رح...  ال��رواي��ة..  ال��ص��ورة.  تصحيح 
الصورة  لتقدمي  جدا  مهمة  وسائل  كلها  السينما..   اخل��ط.. 
الصحيحة عن اإلسالم، ألنها وسائل غير مباشرة، تستطيع 
أن تصل بيسر إلى كافة قطاعات املجتمع..". وعندما سئلت إن 
كانت روايتها ستغير نظرة األملان إلى اإلسالم أجابت: نعم، 
بل لقد بدأ ذلك بالفعل من خالل االحتفاء الكبير الذي لقيته 

الرواية في الغرب..
ه��ن��اك أم���ر أس���اس���ي، وه���و ال��غ��ف��ل��ة ع��ن ت��رج��م��ة ه��ذه 
العالم  العربية. ليس هناك، في  إلى  األعمال اجلادة 
ما  معظم  إن  للترجمة..  حقيقية  خطة  العربي، 
والفنية  واألدبية  الفكرية  األعمال  من  ترجم، 
التي أجنزها مفكرون وأدباء وفنانون عرب 
باللغات األجنبية، إلى العربية، كان يحصل  
الصدفة.  األحيان-  عن طريق  -في غالب 
أن  املمكن  من  ك��ان  نبي  بن  مالك  فأعمال 
الذي  اللقاء  لوال  عقودا  ترجمتها  تتأخر 
السالم  عبد  الدكتور  شيخنا  بني  حصل 
الهراس والدكتور عبد الصبور شاهني في 
السالم  عبد  الدكتور  رغب  حيث  القاهرة، 
بن  مالك  ترجمة  في  الصبور  عبد  الدكتور 
نبي، وقدر الله أن عبد الصبور كان قد طرد 
بالرباط،  ونحن  لي  روى  ما  عمله، بحسب  من 
مالك  أعمال  على  لإلقبال  سانحة  فرصة  فوجدها 

بن نبي.
ملالك  والروائية  الشعرية  األعمال  مع  الشأن  هو  وكذلك 
عنوانه  ل��ه  دي��وان��ا  أبيض  ملك  األدي��ب��ة  ترجمت  فقد  ح���داد. 
العيسى،  سليمان  الشاعر  مبساعدة  خ��ط��ر(،  ف��ي  )ال��ش��ق��اء 
روايته:  ترجمة  نشر  التونسية  النشر  دور  إح��دى  تولت  ثم 
أعماله  كل  اآلن  تترجم حتى  لم  أن��ه  وأظ��ن  غ��زال��ة(،  )سأهبك 
كاملة. وقد قلت يوما للروائي اجلزائري رشيد ميموني: ملاذا 
لم تترجم رواياتك إلى العربية، وقد ترجمت إلى لغات أوربية 

كاألملانية؟ فقال لي: تلك ليست مهمتي!
وفي مقال عنوانه: )ناديا سبخي تقود "رقصة الياسمني" 
في ندوة: النساء واإلسالم في النمسا(، نشرته بعض مواقع 
التواصل االجتماعي، نقرأ ما يلي: "وتدعو نادية 
سبخي م��ن خ��الل رواي��ت��ه��ا األخ��ي��رة إلى 
التي  واجهت  اجلادة  األسئلة  مالمسة 
  ،� محمد  النبي   دول��ة  في   النساء 
حيث أخرج اإلسالم املرأة من ثقافة 
القرار وامتالك  اتخاذ  إلى  الوأد 
ال��ك��ل��م��ة،  ن���ادي���ة س��ب��خ��ي  عبر 
ربط  الياسمني"  تعيد  " رقصة 
الصلة بالنصوص وتفسيراتها 
االجتماعية التي  رافقتها طوال 
قرون،  ودعت املتحدثة النساء،  
خ���اص���ة اجل���ي���ل اجل����دي����د م��ن 
ال��ك��ات��ب��ات وامل��ث��ق��ف��ات، إل��ى عدم 
العمل  وإمنا  للصمت،   االستسالم 
ل��ف��رض ال��ن��ف��س في  ف��ض��اء احل��ي��اة 
ملالمسة  بالنقاش  واالرت���ق���اء  ال��ع��ام��ة 
القضايا اجلادة للمجتمع،  ألن ما  يتم اليوم 
طرحه وتداوله حسبها نقاشا تسطحية ال تخدم 
املجتمع وال تقدم أي  شيء في  مسار تطويره،  منبهة على أّن 
املكتسبات،  للحفاظ على  فقط  النساء ض��روري،  ليس   نضال 

 لكن لالنتباه واحلرص على عدم الرجوع إلى اخللف"                     .
ونحن بانتظار أن تترجم األعمال الروائية لنادية سبخي 
تنطلق من  التي  اجل��ادة  األعمال  وآسيا جبار وغيرهما، من 
كانت  وق��د  وحضارتنا.  ديننا  خدمة  إل��ى  تهدف  منطلقات 
ًأّسست في مصر قدميا جلنة للترجمة والنشر، فما الذي مينع 
أهل املغرب العربي من أن تتضافر جهودهم إلنشاء هيئة أو 
املكتوب  العربي  املغرب  أدب  عيون  ترجمة  تتولى  مؤسسة 

بالفرنسية إلى لسان القرآن؟

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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كنت 
ب�����ح�����اج�����ة إل�����ى 

ف��ي  األم  ل���غ���ت���ي  س����م����اع 
ثغراتها  وف��ي  وحتفظها  إيقاعها 

أيضا". وهذا احلرص على سماع 
مبالك  يذكرنا  العربية،  األم،  اللغة 
ح��داد ال��ذي ك��ان يستنكر أن ينادي 
أن  وي��ف��ض��ل   ،Ma mére أم�����ه: 
يناديها بالعامية قائال: "ميّا"، كما 

ي���ص���رح ب���ذل���ك ف���ي رواي���ت���ه: 
"سأهبك غزالة"

نحن  و
تترجم  أن  بانتظار 

سبخي  لنادية  الروائية  األعمال 
األعمال  من  وغيرهما،  جبار  وآسيا 

الجادة التي تنطلق من منطلقات تهدف 
إىل خدمة ديننا وحضارتنا. وقد كانت ًأّسست 
يف مصر قديما لجنة للترجمة والنشر، فما الذي 
تتضافر  أن  من  العربي  المغرب  أهل  يمنع 

جهودهم إلنشاء هيئة أو مؤسسة تتوىل 
العربي  المغرب  أدب  عيون  ترجمة 

إىل  بالفرنسية  المكتوب 
لسان القرآن؟


