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اللـهـم

ارزقنا حبك 

وحب من يحبك

وحب عمل يقربنا اإىلحبك

اآمـيـــــن

البــحـث فــي السـيـرة الـنـبـويـة 
ومـسـالـك الـرصـف �شكلت عودة املغرب اإىل منظمة الحتاد الإفريقي حدثا بارزا َعبرَّ عن جناح يف رفع كثري من 

التحديات التي كانت تقف يف طريقه، كما ج�شد ثمرة جهود لتوجه جديد نحو اإفريقيا 

حيث بداأت الدبلوما�شية املغربية ت�شعه يف قائمة اأولوياتها يف عالقاتها الدولية والإقليمية، 

كما ج�شدته م�شامني اخلطاب امللكي التاريخي موؤخرًا يف اأدي�س اأبابا.

ولقد كانت بوادر هذا التوجه حا�رضة يف العالقات املغربية الإفريقية اإذ �شعى املغرب 

اأوائل  من  وكان  باإفريقيا،  الع�شوي  الرتباط  اإىل  بعدها  وما  ال�شتعمار  مرحلة  يف  ثقله  بكل 

املوؤ�ش�شني ملنظمة الوحدة الإفريقية. كما كانت النخبة املغربية واعية باأهمية هذا التوجه، 

فقد كتب الدكتور عبد ال�شالم الهرا�س يف جملة دعوة احلق �شنة 1982  يف عددي 222 

ملغرب  ا�شتعادة  �رضورة  اإىل  فيه  احل�شارية" نبه  وامل�شوؤولية  "املغرب  بعنوان:  مقال  و224 

 346 "بارقة" بجريدة املحجة عدد  دوره الريادي ح�شاريا، كما كتب يف عنوان عموِده 

بتاريخ 1 نونب 2010:  "على املغرب اأن يحافظ على ريادته لإفريقيا" ثقافيا وروحيا.

واقت�شاديا  وثقافيا  ح�شاريا  نوعية  قفزة  حقيقة  ميثل  اإفريقيا  نحو  املغرب  توجه  واإن 

واإن�شانيا.

- قفزة حضارية؛ لأن الرباط احل�شاري الذي يربط املغرب باإفريقيا هو نف�شه الرباط 
الذي يربطه مبحيطه العربي والإ�شالمي على حد �شواء، وقد ظل املغرب عب تاريخه حا�رضا 

بحكم  اأو  ريادته  بحكم  �شواء  واقت�شاديا  ودينيا  علميا  فيه  حا�رضة  واإفريقيا  اإفريقيا،  يف 

�شيادته. والقا�شم امل�شرتك اجلامع بني املغرب واإفريقيا ح�شاري عميق يف املكونات الدينية 

والقطيعة  الفتور  مرحلة  وبعد  حتديات.  من  العمق  هذا  يهدد  ما  ويف  واجلغرافية  واللغوية 

�شيكون  م�شاحلة  احل�شاري  عمقه  ومع  ذاته  مع  للم�شاحلة  املغرب  يعود  اأوروبا  على  والرهان 

لها اآثارها الإيجابية الكبرية على املنطقة يف و�شل احلا�رض باملا�شي وبناء امل�شتقبل على ذلك.

البع�س،  بع�شهما  اإىل  حاجة  يف  واإفريقيا  املغرب  من  كال  لأن  اقتصادية؛  قفزة   -
لعتبارات عديدة: 

أولها: وحدة املجال اجلغرايف الذي هو القارة الإفريقية.
وثانيهما: التكامل النوعي والكمي يف الرثوات الطبيعية واخلبة الب�رضية.

اإىل  والنتقال  جدوى،  دون  الأوروبي  الحتاد  على  الرهان  عقدة  جتاوز  وثالثهما: 
اأقطاب اقت�شادية جنوب - جنوب  اإحداث  تاأ�شي�س �رضاكات اقت�شادية جديدة من �شاأنها 

قادرة على حل م�شاكلها وجتاوز مع�شالتها باإمكاناتها الذاتية.

بامتياز،  اإن�شانية  عالقة  الإفريقي  اجلوار  مع  العالقة  لأن  بامتياز؛  إنسانية  قفزة   -
يف  الإن�شانية  باملع�شالت  املثقلة  القارة  هذه  يف  النمو  قاطرة  لرفع  خال�س  اإن�شاين  وا�شتثمار 

وعليها  فيها  جتمعت  احلا�رض  ويف  للعبيد،  اأوروبية  �شوقا  كانت  املا�شي  يف  واحلا�رض،  املا�شي 

اأكب  متلك  اأنها  مع  خرياتها  وا�شتنزاف  والتخلف  واحلروب  والأمية  واجلوع  الفقر  ماآ�شي 

خمزونات الرثوات الطبيعية والطاقات الب�رضية عامليا.

الإن�شان  لإنقاذ  الإن�شانية  الدوافع  حتكمه  اأن  ينبغي  اإفريقيا  نحو  فالتوجه  لذلك 

الإفريقي من معاناته التاريخية ما�شيا وحا�رضا، والتعاون الندي من اأجل الكرامة واحلرية. 

عالج  كان  اإذ  غريه؛  عنها  عجز  نوعية  قفزة  حقيقة  اجلانب  بهذا  املغرب  وعي  ج�شد  وقد 

ملف الهجرة نحو اأوروبا واإدماج الأفارقة يف الن�شيج الجتماعي والقت�شادي املغربي قفزة 

ت�شتحق املباركة والتعزيز مل يجده الأفارقة اإل يف املغرب �شعبيا ور�شميا على حد �شواء.

املغرب وإفريقيا والوثبات النوعية
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- دراسة الشكل:
في  املعنوية  الــوحــدة  هــذه  أخــرجــت  لقد 

صورة وحدة مبنية غاية في األحكام:
فــاملــخــاَطــُب مــن أول الــســورة إلــى آخرها 
واحد هو الرسول � أول مرة وكل مؤمن من 
بعده في مثل حاله إلى قيام الساعة، واخلطاب 
متوزع على جسم السورة بكيفية تتناسب مع 
ويؤكد  البداية  في  يكثر  فهو  منها،  جــزء  كل 
باسم  �اقرأ  ليندفع:  دفع  إلى  املخاطب  حلاجة 
ربك... اقرأ وربك...� ويكثر ويتزاحم في النهاية 
لشدة احلاجة إلى حل حاسم، وجرعات دواء 
واقترب�،  واجس���د،  تطعه  ال  �ك��ا  مــركــزة: 
وهو في احلالني معا دليل املعية؛ بل هو في 
جميع احلاالت أمرا كان أم إضافة أم نهيا - 

دليل قرب ومحبة.
 واملــخــاِطــُب من أول الــســورة إلــى آخرها 
عنه  احلديث  من  والتدرج   . الله  هو  واحد 
علم..."   - "خلق  الغائب  بضمير  السورة  أول 
إلى احلديث عنه آخر السورة بضمير املتكلم 
به  التعريف  مع  يتناسب  سندع(   - )لنسفعا 
أولها، ونصرته ألوليائه آخرها، كما يتناسب 
التي منتهاها احملبة  به  وليه  تــدرج صلة  مع 
به  يسمع  ـــذي  ال سمعه  كــنــت  أحببته  "فــــإذا 
وبــصــره الـــذي يبصر بــه ويـــده الــتــي يبطش 
استعاذني  ولئن  ألعطينه  سألني  ولئن  بها..، 

ألعيذنه" )رواه البخاري(.
أول  مــن  عليه  كاملنعم  عليه  واملــغــضــوب 
الــذي يطغى.  إلــى آخرها واحــد هــو:  السورة 

والتزام احلديث عنه بضمير الغائب يتناسب 
"ال  الــذيــن  مــن  ألنــه  عليه؛  والغضب  مقته  مــع 
يتناسب  كما  إليهم..."  ينظر  وال  الله  يكلمهم 
مع تهوين أمره عند وجود معية الله ألوليائه: 

�إن ينصركم اهلل فا غالب لكم�.
واملــقــاطــع وإن كــانــت مــتــعــددة فــهــي في 
وانبناء  لبعض  بعضها  ومشابهة  ترابطها، 
لبعض  بعضها  وإســام  بعض،  على  بعضها 
ــه نــفــس بــدايــة  كــاملــقــطــع الـــواحـــد، فــالــثــانــي ل
نفس  لهما  واخلامس  والرابع  )اقــرأ(،  األول: 
أو  متقاربة  )كا(، وهي جميعا  الثالث:  بداية 
)فعل  وفواصل  )فعلن(  بدايات  الوزن:  متحدة 
- فعلن(. وكلما تشابه الهدف من اخلطاب كثر 
الشبه بينها. وآخر السورة بصفة عامة يشبه 
لاحق  إيقاعيا  ميهد  السابق  واملقطع  أولها، 
ســـواء فــي أصـــوات احلـــروف، أو فــي تعاقب 
احلركة والسكون، أو في نوع الفاصلة )فعلن( 
سريعة  إيقاعيا  تــبــدو  والــســورة  )فــعــل(.  أو 
يتجاوب  وذلـــك  الــوســط،  متراخية  الــطــرفــني، 
املتقدم:  الربوبية  مع مضمون  التجاوب  غاية 
أنعام فأمثال فجزاء يعني على كل ذلك فاصلة 
القلقلة  حـــروف  مــن  وكاهما  ــبــاء،  وال الــقــاف 
امليم،  فاصلة  ثم  واألخير،  األول  املقطعني  في 
الثاني والرابع. وكل من  املقطعني  والهاء في 
املقطعني متأثر في فاصلته بجوار سابقه. ثم 
فاصلة األلف املقصورة التي تختم جميع آيات 
املقطع الثالث. وهو األطول )9 آيات( واألوسط 
والتي بطولها - وطول مقطعها آيات ومدودا 
الله  إمــهــال  تصوير  فــي  إســهــام  أميــا  تسهم 

لإلنسان قبل أخذه وطول فرصة احلياة الدنيا 
قبل "الرجعى"، وفترة صراع اخلير والشر. وال 
الطغيان سادرا  النفس واستطالة  على  سيما 
ربه، وعن  إلى  الرجعى  في سكرته، غافا عن 

أن الله يراه.
واحلروف والكلمات واجلمل واآليات كلها 
تتعاون وتتساند ألداء املراد، مبلغة رسالة الله 
إلى العباد على امتداد الزمان واملكان بأمانة 

ودقة وإحكام ويسر...
ولتيسير  لــلــبــدء  مــنــاســب  اآليــــات  فقصر 
احلفظ ولتوالى اإلنعام وتكرار اإلمهال وسرعة 
اجلزاء. وفعلية اجلمل وتوالدها، وأحيانا كما 
- خلق...(  )الــذي خلق  ــني:  األول املقطعني  في 
في  تتدفق  التي  الربوبية  نعمة  مــع  ينسجم 
تنام عبر الزمن على اإلنسان واهبة أو راعية 
الــتــي تظهر  أو جـــازيـــة. واجلــمــلــة االســمــيــة 
)أحيانا( ال تظهر إال إذا تطلب السياق تقرير 
وعدم  احلقيقة  مطلقية  قدر  وعلى  ما.  حقيقة 
ارتباطها بالزمن تكون االسمية )وربك األكرم 
ـ إن اإلنسان ليطغى -ـ إن إلى ربك الرجعى - 

بأن الله يرى(.
والــكــلــمــات تـــدق وتــتــمــكــن حــتــى ال ميكن 
ال  حتى  ومتتد  وتتسع  بسواها،  تعويضها 
الزمن  على  وتعلو  منها،  شــيء  إخــراج  ميكن 
واملكان حتى ليظن أنها ما كان لها تاريخ نزول 
ما  كثيرا  فاألفعال  نزول،  نزول ومكان  وسبب 

حتذف مفاعيلها أو ترجأ ملد الفكر: 
 - ليطغى   - بالقلم  علم   - خلق   - )اقـــرأ 

استغنى - أرأيت - ينهى - صلى - أمر- 

كذب - تولى - يرى - ينته - فليدع - سندع 
- اسجد - اقترب( وإذا ذكرت عامة )اإلنسان 
- ما لم يعلم - عبدا...(. واألسماء يختار منها 
لتكون خطابا لإلنسانية جمعاء  األعم واألهم 
فــي كــل عــصــر ومــصــر ذكــــورا وإنـــاثـــا بيضا 
وسودا.. )اإلنسان األكرم - علق - القلم - ما لم 
يعلم - الرجعى - الذي ينهى - عبدا - الهدى 

- التقوى - الناصية - الزبانية(.
أال ما أروع أن يكون أول نازل ال ذكر فيه 
لعرب وال لعجم وال لطبقة وال لسن وال للون وال 
لعرق... ولكن فيه ذكر "اإلنسان". واإلنسان من 
اخلطاب  في  إعجازا  أليس  إنسان.  هو  حيث 
ـــداء واملـــنـــزل عــلــيــه عــربــي قــرشــي  ـــت هـــذا االب
هاشمي مكي متحنث في غار؟ وأليس إعجازا 
 � التناول أن يتجاوز أبو جهل ومحمد  في 
ليصاغا في صورة منوذجني إنسانيني هكذا ال 
أثر فيهما للحم والدم: �الذي ينهى� و �عبدا 
إذا صىل�؟ بلى وإن في عموم اللفظ القرآني 

لسرا.
ذلكم قل من كثر مما تزخر به سورة العلق 
أن يكون  الــآلــئ معنى ومــبــنــى، وعــســى  مــن 
وتذوقها  فهمها  على  يعني  ما  بعض  ذلك  في 

والعمل بها.
 واحلمد لله رب العاملني.

 هي آية عظيمة أعرضنا عنها وغفلنا عنها، وهي 
من  وظــاهــرة  واقعا  تعالج  التي  اجلليلة  اآليــات  من 
الظواهر، التي هي ظاهرة احلزن والقلق واالضطراب 
واالكتئاب، والسيما في عصرنا هذا ألننا ناحظ أن 
العالم،  أنحاء  كل  في  قلق  حالة  في  يعيش  اإلنسان 
فا فرق بني غني وفقير، وذلك يؤدي إلى االنتحارات 
أن  ذلك  كــوارث ال يحمد عقباها، والسبب في  وعــدة 
اإلنسان عندما يصاب بهذا الشعور يلجأ من الوهلة 
األولى إلى املخدرات بشتى أنواعها وأصنافها، التي 
ال تزيده إال هما بعد هم  وغما بعد غم، في حني أن 
الله سبحانه وتعالى وصف لنا الداء وجعل له الدواء، 
فدواء هذه املعضلة هو تاوة القرآن الكرمي والتدبر 
حتيى  حيث  للقلوب  كالغيث  فيكون  فيه،  والتمعن 
الصدر،  منشرح  اإلنسان  فيصير  امليتة،  القلوب  به 
راضيا على جميع أحواله، ومن ثم فرجوعنا للقرآن 
الكرمي هو حل لكثير من املعضات التي يتخبط فيها 

املجتمع.
قال السيد قطب في هذا السياق: "ذلك االطمئنان 
يعرفها  عميقة  حقيقة  املؤمنني  قلوب  في  الله  بذكر 
الذين خالطت بشاشة اإلميان قلوبهم، فاتصلت بالله، 
إلى  ينقلوها  أن  بالكلمات  ميلكون  وال  يعرفونها. 

اآلخرين الذين لم يعرفوها؛ ألنها ال تنقل بالكلمات".
يحس  اإلنــســان  قلب  فــي  الــقــرآن  يسري  فعندما 
من  مجموعة  نفسه  وتختلج  وسكينة  بطمأنينة 
ملا  بــاال  يلقي  ال  جتعله  التي  الروحانية  األحاسيس 
قال  وصعوبات،  عقبات  من  الدنيا  هــذه  في  يصيبه 

مقاتل في تفسيره: �أال بالقرآن تسكن القلوب�.

املؤمن  ألن  املــؤمــن؛  قلب  فــي  إال  يتأتى  ال  وذلـــك 
وإشــاراتــه  الكرمي  الــقــرآن  بذبذبات  يحس  الــذي  هو 

وإيحاءاته؛ ألن له قلبا حّيا يلتقط به هذه األمور.
في  احللف  "هو  فيها:  التأويل  أهل  بعض  وقــال 
ال  بالله  يؤمن  الذي  الشخص  أن  وذلك  اخلصومات" 
يسكن قلبه ويطمئن إال إذا حلفت له بالله، ويقع هذا 
في املعامات التي تكون بني األفراد واجلماعات، ولكن 
نعجب لبعض األشخاص ونتحسر بحيث ال يعظمون 
الله  ويحلفون بالكذب على أتفه األشياء وأحقرها، 
عدم  يؤثرون  كانوا  عليهم  الله  رضــوان  فالصحابة 
إلــى ضياع حق  ذلــك سيؤدي بهم  كــان  احللف، ولــو 
من حقوقهم، من أجل تعظيم الله عز وجل، حتى قال 

بعضهم: "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه".
وترضى  "تسكن  السمرقندي:  تفسير  في  وقيل 
ربا  بالله  صدقوا  يعني  آمنوا  الذين  املؤمنني  قلوب 

ومبحمد نبيا وبالقرآن الكرمي".
القرآن  تــاوة  أن  فيها  ــة  َي ّ ــرِ ُم ال  التي  واحلقيقة 
ولــذة  حــاوة  لإلنسان  تعطي  ومتعن  بتدبر  الــكــرمي 
فنحن  هــم،  ما  وقليل  ذاقها  من  إال  قيمتها  يعرف  ال 
الرجوع  إلى  إلى  احلاجة  أمس  في  الزمان  هذا  في 
الترياق الذي أعطانا الله  إياه، ألن الله هو خالق 
دليل  فأعطانا  وأدرى مبكنوناتها وخباياه،  البشرية 
االستعمال لهذا اإلنسان، فطوبى ملن تدبر ومتعن في 
. القرآن الكرمي حتى أدرك ما يرمي إليه كتاب الله

هذه  يحقق  وهو  فاملغرب  عليه  وبناء 

امل�سوؤولية  ثقل  يزداد  النوعية  القفزات 

رهاناته  وتزداد  عاتقه،  على  امللقاة 

وطموحاته داخليا وخارجيا:

الداخلي  املستوى  فعلى 
يحتاج بلدنا اإىل مزيد مما يلي:

التجربة  مكت�سبات  على  احلفاظ   -

وال�سلم  اال�ستقرار  يف  الرائدة  املغربية 

مكوناته  بجميع  واالأمن  االجتماعي 

وم�ستوياته.

احل�سارية  الهوية  مكونات  تعزيز   -

على  لالقتدار  الدينية  وثوابتها  للمغرب 

على  ولالقتدار  حتدياتها،  من  كثري  جتاوز 

املغربي  احل�ساري  النموذج  اإحياء  موا�سلة 

يف عالقاته باإفريقيا.

- تعزيز مكت�سبات التجربة املغربية 

والكرامة  احلريات  بتعزيز  �سيا�سيا 

عادل  جمتمع  بناء  اإذ  للمواطنني.  االإن�سانية 

�سيا�سيا �رضط �رضوري يف العالقات الدولية 

واالإن�سانية.

التنمية  جمال  يف  املكت�سبات  تعزيز   -

اإىل  نحتاج  اإذ  ببلدنا؛  االقت�سادية 

حتديات  لرفع  داخليا  اجلهود  من  مزيد 

الفئات  من  كثري  اأو�ساع  وحت�سني  البطالة، 

اقت�سادية  م�ساريع  باإحداث  االجتماعية 

وجتاريا  و�سناعيا  فالحيا  اأ�سا�سية  وبنيات 

ر�سالته  الأداء  املغرب  بتاأهيل  كفيلة 

عمقه  يف  االقت�سادية  واأدواره  االإن�سانية 

االإفريقي وجواره العربي واالأوروبي على 

حد �سواء.

املغرب  فيحتاج  خارجيا  أما 
الدولية  املوؤ�س�سات  يف  الفاعل  احل�سور  اإىل 

البعد  يعزز  ما  بكل  وغريها  االإفريقية 

اإن�ساين  مل�ستقبل  الباين  واحل�ساري  االإن�ساين 

كبري  اإ�سهام  للمغرب  فيه  يكون  واعد 

ببناء  اإال  كذلك  ذلك  يكون  وال  وقوي، 

داخلي قوي ومتني.

اإىل  املغرب  عودة  اإن  نقول  وختاما 
االحتاد  اإىل  عودته  من  بكثري  اأكرب  اإفريقيا 

من  اأهمية  يقل  ال  هذا  كان  واإن  االإفريقي، 

وفق  للعمل  اأ�سا�سا  مدخال  كونه  حيث 

فيها  الفاعل  واحل�سور  الدولية  املوؤ�س�سات 

اإفريقيا  اإىل  املغرب  ومن خاللها، لكن عودة 

عودة ينبغي اأن حتمل معها اأبعادها احل�سارية 

يكون  وال  والعميقة،  الوا�سعة  واالإن�سانية 

ذلك ذا اأثر كبري اإال بتقوية البناء الداخلي 

يف  قدما  وال�سري  املكت�سبات،  على  واحلفاظ 

حتقيق مزيد من املنجزات املادية واملعنوية 

اْعَملُوا  �َوُقِل  واالجتماعية:  الفردية 

َوالُْموِمُنوَن  َوَرُسولُهُ   ُ اهللهَّ َفَسَيَرى 
الَْغْيِب  َعاِلِم  ِإلَى  َوَسُتَردُّوَن 
كُنُتْم  بَِما  َفُيَنبُِّئُكم  َهاَدِة  َوالشهَّ

تَْعَملُوَن� )التوبة: 105(.
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�أال بذكر اهلل تطمنئ القلوب�

عبد العالي عمراني

تتمة االفتتاحية
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 تقدمي:
عن  الشريف  النبوي  احلــديــث  هــذا  يتحدث 
بأضعاف،  وذلــك   [ النبي  على  الــصــاة  فضل 
واملائة  بــاملــائــة،  وعــشــرة  بعشرة،  واحـــدة  صــاة 
بــالــبــراءة مــن الــنــار، والــســكــون بـــدار البقاء مع 
الشهداء وهي منزلة عظمى مينحها الله للشهداء، 
واملؤمن بفضل الصاة على النبي ] يرتقي إلى 

هذه الدرجة احملمودة بدار البقاء.
من هذا املنطلق نطرح التساؤل اآلتي: ما حكم 
الصاة على النبي ]؟ وما احلكمة من الصاة 
على النبي ]؟ وكيف نصلي على النبي ]؟ وما 
هي األوقات األكثر فضيلة للصاة على النبي ]؟ 
املسلم  التي يجنيها  والفوائد  الفضائل  وما هي 

من صاته على النبي ]؟
نحاول بحول الله وقوته اإلجابة عن األسئلة 

التالية فيما يلي: 
بالصالة  عباده  تعالى  الله  أمر   -  1

على نبيه محمد ]:
نعم نصلي على النبي ] ألمر الله  عباده 
ُّوَن  َ َوَمالِئَكَتهُ يَُصل بذلك، قال الله تعالى: �إنهَّ اللهَّ
ُِّموا  ُّوا َعلَْيِه َوَسل هَِّذيَن آَمُنوا َصل َُّها ال َعَل النهَِّبِّ يَا أَي

تَْسِليًما� )األحزاب: 256(.
من  واملقصود  مختصره:  في  كثير  ابــن  قــال 
عباده  أخبر  الله سبحانه وتعالى  أن  اآلية،  هذه 
بأنه  األعلى،  املــإ  في  عنده  ونبيه  عبده  مبنزلة 
املائكة  وأن  املقربني،  املائكة  عند  عليه  يثني 
السفلي  العالم  أهل  تعالى  أمر  ثم  عليه،  تصلي 
بالصاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من 

أهل العاملني العلوي والسفلي جميعا. 
القاضي عياض في  وجتــدر اإلشــارة إلى أن 
حتدث  املصطفى"  حقوق  بتعريف  "الشفا  كتابه 
عليه،  الــصــاة  ومنها   [ املصطفى  حقوق  عــن 
في الفصل الثاني: )حكم الصاة عليه ]( فقال: 
اعلم أن الصاة على النبي ] فرض على اجلملة 
غير محدد بوقت ألمر الله تعالى بالصاة عليه، 
وحمل األئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا 

عليه)2(.
وقال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله 
على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما 
يكثر  أن  فالواجب  معلوم  لوقت  ذلــك  يجعل  ولــم 

املرء منها وال يغفل عنها)3(.
كل  في  واجبة   [ النبي  على  فالصاة  إذا 
العاملني  على   [ ألفضليته  وذلـــك  وحـــني،  وقــت 

وسائر اخللق أجمعني.
النبي  على  الصالة  من  احلكمة   -  2

:[
"فتح  كتابه  في  الله-  -رحمه  حجر  ابن  ذكر 
للعلماء  ــواال  أق البخاري"  صحيح  شــرح  الــبــاري 

تناولت احلكمة من الصاة على النبي .
بالصاة  املقصود  احلليمي:  قاله  ما  منها   -
أمــره،  بامتثال  الله  إلــى  التقرب   [ النبي  على 
]، ألن من حقوق املصطفى   النبي  وقضاء حق 

الصاة عليه.
وتبعه ابن عبد السام فقال: ليست صاتنا 
على النبي ] شفاعة له فإن مثلنا ال يشفع ملثله، 

فإن  إلينا،  أحسن  من  مبكافأة  أمرنا  الله  ولكن 
عجزنا عنها كافأناه بالدعاء فأرشدنا الله ملا علم 

عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصاة عليه.
وقال ابن العربي: فائدة الصاة عليه ترجع 
على نصوع  ذلــك  لــداللــة  عليه  الــذي يصلي  إلــى 
العقيدة وخلوص النية وإظهار احملبة واملداومة 

على الطاعة.
فائدة  أن  املعنى  ومــن حيث  ابــن حجر:  قــال 
األمــــر بــالــصــاة عــلــيــه مــكــافــأتــه عــلــى إحــســانــه 

وإحسانه مستمر)4(.
3 - كيفية الصالة على النبي ]:

] كيف نصلي عليه، من  الله  علمنا رسول 
ذلك ما روي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: »قولوا اللهم 
صل على محمد، وعلى أزواجه وذريته كما صليت 
على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه 
حميد  إنك  إبراهيم،  آل  على  باركت  كما  وذريته 

مجيد«)5(.
وفي رواية عن كعب بن عجرة �، قيل: يا 
فكيف  عرفناه  فقد  عليك  السام  أما  الله،  رسول 
الصاة عليك؟ قال: »قولوا اللهم صل على محمد 
إبراهيم  آل  على  صليت  كما  محمد،  آل  وعــلــى 
وعلى  محمد  على  بــارك  اللهم  مجيد،  حميد  إنك 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 

مجيد«)6(.
اللهم  "قولوا   :� أبي سعيد اخلــدري  وعن 
صل على محمد عبدك ورسولك". وذكر معناه.)7(.
كانت  ما  كيف  النبي  على  فالصاة  وعليه، 
من  وهــــذه  عــلــيــهــا،  يــؤجــر  ــاإلنــســان  ف صيغتها 
على  صلى  إذا  أنــه  املصلي  ويكفي  خصائصه، 

النبي صاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا.
للصالة  أفضلية  األكثر  األوق��ات   -  4

على النبي ]:
مما ال يختلف فيه اثنان أن األزمنة واألمكنة 
في  الــلــه  ســن  حسب  وفضلها  شرفها  يختلف 
الكون، ومنها يوم اجلمعة الذي فضله الله على 
ومن  بها،  يتميز  التي  للخصائص  األيــام،  سائر 
أوس  بن  أوس  عن  فيه،  النبي  على  الصاة  ذلك 
]: »إن مــن أفضل  الــلــه  قــال رســـول  قـــال:   �
أيامكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، 
وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصاة فيه، فإن 
صاتكم معروضة علي«، فقال رجل يا رسول الله 
يعني  أرمـــت؟؛  وقــد  عليك  صاتنا  تعرض  كيف 
بليت، فقال: »إن الله قد حرم على األرض أن تأكل 
أجساد األنبياء«")8(. فالصاة على النبي  ] يوم 
اجلمعة لها فضائل كثيرة مستفادة من قوله ]: 
»فأكثروا علي من الصاة فيه« باإلضافة إلى أن 
صاتنا تعرض عليه في يوم اجلمعة ألنه أفضل 
آله  فاللهم صل على محمد وعلى  أيام األسبوع، 

وأزواجه وذريته.
فــي أي وقــت وحــني صلى عليه اإلنسان  بــل 
فله الفضل واألجر، بل أقرب الناس مجلسا يوم 
القيامة من رسول الله  ملا روي عن ابن مسعود 
� أن رسول الله ] قال: »أولى الناس بي يوم 

القيامة أكثرهم علي صاة«)9(.
التي تعود باملنفعة على املصلي  الفوائد   -  5

على النبي ]:

إذا كان العالم العلوي والسفلي معا يصليان 
على النبي، فا شك أن هناك فوائد كثيرة تعود 
اإلمام  وقد حصرها  السفلي،  العالم  على  بالنفع 
الله- في كتابه: )جاء  ابن قيم اجلوزية -رحمه 
األفهام في فضل الصاة والسام على محمد خير 

األنام( في تسعة وثاثني فائدة وهي:
- امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالصاة 

عليه.
وإن  عليه  الــصــاة  فــي  سبحانه  موافقته   -
اختلفت الصاتان، فصاتنا عليه دعاء وسؤال، 

وصاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف.
- موافقته مائكته فيها.

- حصول عشر صلوات من الله على املصلي 
مرة.

- أنه يرفع عشر درجات.
- أنها سبب لقضاء احلوائج.

- أنها سبب لصاة الله على املصلي وصاة 
مائكته عليه.

- أنها زكاة للمصلي وطهارة له.
- أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة.

- أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه.
يعود  ال  وأن  املجلس،  لطيب  سبب  أنــهــا   -

حسرة على أهله يوم القيامة.
- أنها سبب لنفي الفقر.

- أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى 
عليه عند ذكره .

- أنها تنجي من ننت املجلس الذي ال يذكر فيه 
الله ورسوله ].

- أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط.
- أنه يخرج بها العبد من اجلفاء.

الثناء  سبحانه  الــلــه  إلبــقــاء  ســبــب  أنــهــا   -
احلسن للمصلي عليه بني أهل السماء واألرض.

ســـبـــب  ـــــــهـــــــا  أن  -
املصلي  ذات  في  البركة 
وأسباب  وعمره  وعمله 

مصاحله.
لنيل  سبب  أنــهــا   -

رحمة الله له.
ســـبـــب  أنـــــــهـــــــا   -
للرسول   محبته  ـــدوام  ل
وتضاعفها  وزيــادتــهــا 
ـــــك عــقــد مـــن عــقــود  وذل

اإلميان.
- أنها سبب لهداية 

العبد وحياة قلبه.
عليه   الــصــاة  أن   -
أداء ألقل القليل من حقه 
عــلــى نعمته  لــه  وشــكــر 
الـــتـــي أنـــعـــم الـــلـــه بها 

علينا.
مــتــضــمــنــة  أنـــهـــا   -
لذكر الله تعالى وشكره 
ــعــامــه على  إن ــة  ومــعــرف

عبيده بإرساله.)10(
ع��ل��ي  أث�����ره�����ا   -  6

املجتمع:
الـــــذي  ـــــفـــــرد  ال إن 

الصاة عليه  ويــدمي   [ الله  يصلي على رســول 
 ،[ الــلــه  رســـول  أشبعت حــب  نفسه  أن  ال شــك 
واإلميــان به وبدعوته، ومن كان كذلك ال يتصور 
ورد عنه من خير،  ما  كل  في   [ اتباعه  إال  منه 
املسلم  وإن  شــر.  مــن  عنه  نهى  عما  واالرتـــــداع 
املصلي على رسول الله ] مسلم صالح في ذاته 

ال يصدر منه إال اخلير والهدى والدعوة إليه.
وكلما كثر املصلون على رسول الله ] وكثر 
فيها  األمــة، وكثرت  كلما صلح حال  فيهم  اخلير 

أعمال اخلير وأفعال االقتداء به ].
النبي  على  الــصــاة  أن  إلــى  نخلص  وبــهــذا 
ما  العبد  يغرفها  كثيرة  وفوائد  فضائل  لها   [
دام لسانه رطبا بذكر الله وذكر رسوله ويستفيد 
منه الناس جميعا وعموم األمة، وهذا من فضل 
الله ونعمه، فلله احلمد واملنة، والصاة والسام 
على خير نبي أرسل لألمة، وعلى آله وأصحابه 

والتابعني له بإحسان إلى يوم القيامة. 
----------------

1 - املعجم الصغير للطبراني، باب من اسمه محمد، ج 2، 
ص 126.
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3 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى: القاضي عياض، ص 
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5  - صحيح مسلم: باب الصاة على النبي ] ج 1 ص، 
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6  - صحيح البخاري: ج 6 ، ص 120.

7  - صحيح البخاري: ج 6، ص، 121.
8 - سن ابن ماجه: باب فضل اجلمعة ، ج 1، ص، 345.

9 - سن الترمذي: باب ماجاء في فضل الصاة على النبي 
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10 - جاء األفهام في فضل الصاة والسام على محمد 
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ذ. علي السباع

الصالة على النبي] وأثرها على الفرد والمجتمع
عن أنس بن مالك � قال: قال رسول الل ]: »من صلى علي صالة واحدة صلى الل عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا 

صلى الل عليه مائة، ومن صلى علي مائة، كتب الل له بين عينيه، براءة من النار، وأسكنه الل يوم القيامة مع الشهداء«)1(.
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وض���رورة  أهمية  على  ال���دارس���ون  ات��ف��ق 
فقط  ليس  العطرة؛  النبوية  بالسيرة  العناية 
لكونها تقرب لنا صورة أعظم أمنوذج لرسول 
الله �، ولكن لكون العناية بها أضحت حاجة 
الشريعة  خ��ب��راء  ي��ؤك��د  إذ  ملحة،  ح��ض��اري��ة 
وفرسان العلم أن بريق إنقاذ األمة من عنائها 
وتخليصها من وحل واقعها؛ يلمع من سيرة 
شاملة  السيرة  ول��ك��ون   ،� األك���رم  ال��رس��ول 
للوحي  العملي  الوجه  فهي  والسنة  للقرآن 
تدين  إلى  للدين  السليم  التحويل  كان  وفيها 

في صورة هي قمة اجلمال والكمال.
غ��ي��ر أن ال��ن��ظ��ر ل��ل��س��ي��رة ب��ه��ذا االع��ت��ب��ار 
اإلش��ادة  على  يقتصر  أال  ب��األس��اس  يقتضي 
بالسيرة والتبرك بها وسردها في املناسبات 
واالح���ت���ف���االت، ب���ل ت��س��ت��ل��زم ص��ي��اغ��ت��ه��ا في 
يحملها  م��ق��ص��ودة؛  وعملية  علمية  مشاريع 
رجال ونساء أصحاب هم وهمة يبتغون بذلك 
ال  مرمى  لهم  األم��ة،  هداية  في    الله  وج��ه 
ُيشغلهم عليه شاغل، محركهم الضمير احلي 
وال��ش��ع��ور ب��امل��س��ؤول��ي��ة وج��س��ام��ة األم��ان��ة، 
وعالمات سيرهم على النهج السليم والسبيل 
ُيكابدونه من معيقات وحتديات ال  القومي ما 
إال  الهمم  تزيد  إال إص��رارا، وال  العزائم  تزيد 

اتقادا. 
ول��ع��ل م��ؤس��س��ة "م���ب���دع" امل��ب��دع��ة أعطت 
لهذا  وتدشينا  الكبير  املشروع  لهذا  انطالقة 
التي  م��ن خ��الل مؤمتراتها  ال��ط��وي��ل؛  امل��س��ار 
في  آخرها  ك��ان  وق��د  الشأن  ه��ذا  في  تنظمها 
الكاملة"  الشاملة  النبوية  "ال��س��ي��رة  م��وض��وع 
الذي تناول قضايا غاية في العمق سواء على 

املستوى النظري أو املنهجي أو التطبيقي. 
وق����د اس��ت��وق��ف��ن��ي إش���ك���ال م���ن ب���ن ع��دة 
للبحث  وت���رك  معلقا  ب��ق��ي  أخ���رى  إش��ك��االت 

واإلن���ض���اج، وم��ف��اده ع��ل��ى أي ص���ورة ميكن 
كتابة السيرة النبوية بالشكل الشامل والنص 
الكامل؟ هل ُيعتمد التحقيب الزماني؟ أم تقسم 
السيرة  فتتناول  موضوعاتها  وف��ق  السيرة 
السيرة  واألس��رة،  السيرة  واملجتمع،  النبوية 

والدولة..أم وفق تقسيمات أخرى؟
ال  للسيرة  ال��زم��ان��ي  التحقيب  إن  أق���ول 
املركزي  التقسيم  هو  يعد  إذ  جت��اوزه،  ميكن 
وباقي  النجار  املجيد  عبد  الدكتور  يقول  كما 
في  ل��ه،  ومعضدة  مساندة  ه��ي  التقسيمات 
حن ذهب باحثون غيره إلى اعتماد التحقيب 
ال��زم��ان��ي وف���ق ن���زول ال��ق��رآن ال��ك��رمي، ولعل 
أن  م��ن  ينطلق  األول  ال��ق��ول  على  االع��ت��راض 
السيرة  تقسيم  في  الزماني  التحقيب  اعتماد 
ل��ن ي��ن��ت��ج ل��ن��ا أف��ض��ل مم��ا ه��و م��وج��ود وق��د 
يسقطنا في الَتكرار واالجترار، واملسلك الذي 
أسباب  وفق  الزماني  التحقيب  باعتماد  قال 
النزول ُيستشكل من حيث جمع مادة السيرة 
وفق أسباب نزول القرآن يجعلنا نترك أحداثا 
كثيرة من وقائع السيرة دون رصد وال إدراج. 
استخالص  ميكن  املسلكن  ه��ذي��ن  وم��ن 
أنسب  أن��ه  يبدو  بينهما  موفق  وس��ط  مسلك 
في جتميع السيرة وفق صورة أشمل وأكمل، 
وذلك باعتماد التحقيب الزماني للسيرة عبر 
املراحل األساسية املعروفة لدى كتاب السيرة، 
األكبر  التركيز  يكون  مرحلة  ك��ل  داخ��ل  لكن 
الكرمي  القرآن  عليها  ركز  التي  القضايا  على 
القرآن  تصريحات  وتتبع  السيرة  أحداث  من 
وبذلك  ال��س��ي��رة،  م��راح��ل  ك��ل  ف��ي  وتلميحاته 
والباطنة  ال��ظ��اه��رة  ال��س��ي��رة  ت��دوي��ن  ميكننا 
لرسول الله �؛ فأما الظاهرة فهي التي نقلها 
الرواة عن رسول الله � مما فعله أو قاله أو 
ُخلقا، وأما  أو  ُوِص��ف به خلقًة  أقره وكذا ما 

لم  التي  الباطنة فأقصد بها األحوال  السيرة 
عنه  يعرفها  وال   � الله  رس��ول  بها  يتحدث 
ذل��ك؛  إل��ى  لهم  سبيل  وال  م��ن صحابته  أح��د 
كحبه أو كرهه أو فرحه أو حزنه أو ما يبديه 
الله  إال  أح��د  عليه  يطلع  ال  يخفيه مما  ما  أو 
تعالى، وهذا ما جنده في سيرة رسول الله � 
في القرآن كقوله تعالى: �وختفي يف نفسك ما 
باخع  �فلعلك  وقوله:  )األحزاب:37(  مبديه�  اهلل 
بهذا احلديث  يومنوا  لم  إن  آثارهم  نفسك عىل 
أسفا� )الكهف: 6(، ومن خالل هذا املنهج ميكن 
كتابة سيرة الرسول الكاملة في خاصته ومع 
أسرته ومع املجتمع وفي مهامه الرسالية وفي 
السلم  ف��ي  وصحته  م��رض��ه  وح��ال��ة  مشاعره 
واحل����رب ف��ي ال��رض��ا وال��غ��ض��ب ف��ي العسر 
واليسر... فيكتمل عند املتلقي املشهد وتتبلور 

لديه الصورة الشاملة لسيرة رسول الله �.
غايات  لنا حتقيق  يضمن  املنهج  هذا  إن 
تعتبر من أكبر حاجات األمة اليوم، أو بتسمية 

األصولين "واجب الوقت"، وعلى رأسها:
- إعادة االعتبار للجانب القيمي في سيرة 
رسول الله �، وهو موطن اخللل في أخالق 

األجيال املعاصرة من األمة.
تقدمي  األم���ة  دع���اة  على  يسهل  وك��ذل��ك   -
الصورة البهية خلير البرية كما يليق مبقداره 
� وال����ذي ق���ال ف��ي��ه رب���ه: �وإنللللك لللعللىل خلق 
الغربي  للعالم  وب��األخ��ص   ،)4 )ن:  عظيم� 
الذي ُبلورت عنده صورة قامتة عن رسول الله 
� فعبر عنها بعضهم بصور مسيئة وأفالم 
منحطة، فيكون تعريفهم بالقيم التي جاء بها 

رسول الله � أحسن رد. 
للسيرة  ال��ع��س��ك��ري  ال��ت��ق��دمي  جت����اوز   -
املؤلفات  من  كثير  على  غلب  وال��ذي  النبوية 

امل���دون���ة ف���ي س��ي��رة رس����ول ال��ل��ه � ق��دمي��ا 
وحديثا؛ حيث ال يخفى ما فيها من تركيز على 
عاصرها  أو  شهدها  التي  واملعارك  الغزوات 

رسول الله �، دون أن نقلل من أهميتها.
تلق  ل��م  ال��ت��ي  للجوانب  ج��ي��دة  تغطية   -
العناية الكافية من سيرة املصطفى كاجلانب 
استنباطه  ينبغي  ال��ذي  وامل��ال��ي  االقتصادي 
من خالل تسليط الضوء على جتارته وبيعه 

وشرائه.
- ال��ت��ف��ص��ي��ل ف����ي اجل����ان����ب اإلن���س���ان���ي 
)احلقوقي( في حياته � وهو غير قليل وإمنا 

يحتاج إلى إبراز وحسن عرض.
كتابة  منهج  في  والتجديد  االجتهاد  إن 
سيرة رسول الله � وفقه عرضها؛ ليس نافلة 
من القول وال فضلة من العلم، بل هو من صلبه 
ومن واجبات أهله وطلبته، لكونه من حقوق 
رسول الله � علينا، كما قيل في حق اإلمام 
الليث "الليث أفقه من مالك إال أن أصحابه لم 
يقوموا به" ففي حق رسول الله � ميكن أن 
العيون وعللها  رمد  أن  غير  إنه شمس  نقول 

حالة دون تقديره حق قدره،
بلورة  م��ن  الغاية  ف��إن  وقبله  ه��ذا  وب��ع��د 
ليس  البشر  بأفضل  للتعريف  منهج  أفضل 
بكونه  امل��س��ام��ع  تشنيف  ورائ���ه  م��ن  الُبغية 
ُيقصد  ما  بقدر  غيرها  أو  عبقريا  أو  عظيما 
هدايته  ون��ش��ر  رسالته  تبليغ  ب��ه  بالتعريف 
للبشرية وإنقاذها من الضالل وتعميم الرحمة 
أن  أوش��ك��ت  ال��ت��ي  لإلنسانية  بها  ج��اء  ال��ت��ي 
الله  يدي  بن  الذمة  وتبرئة  إنسانيتها،  تفقد 

ورسوله.

 

بن  عثمان  بن  الله  عبد  الصديق،  بكر  أب��و 
بكر،  أبو  القرشي، وكنيته  التميمي  أبي قحافة 
اخللفاء  وأول  باجلنة،  املبشرين  العشرة  وأحد 

الراشدين.
ملا تقلد أبو بكر الصديق، مسؤولية اخلالفة 
انتخابه  وبعد   ،� الله  رس��ول  بعد  وتبعاتها، 
ليستقبل  م���رة،  ألول  املنبر  صعد  ومبايعته، 
اجلمع الغفير من املسلمن ليخطب فيهم، فقال: 
"أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، 
فقوموني،  أس���أت  وإن  فأعينوني،  أحسنت  إن 
آخذ  حتى  عندي  قوي  فيكم  الضعيف  وإن  أال 
ضعيف  عندي  فيكم  ال��ق��وي  وإن  أال  ل��ه،  احل��ق 
الله  أطعت  ما  أطيعوني  احل��ق،  آخ��ذ منه  حتى 

ورسوله، فإذا عصيت فال طاعة لي عليكم".
املضيئة  والعبارات  املؤمنة،  الكلمات  بهذه 
الصادقة، استهل أبو بكر � خالفته و حكمه.

إنه يريد أن ينزع من صدور الناس وعقولهم 
ق��دره  ف��وق  احل��اك��م  يجعلهم يضعون  وه��م  أي 

ومكانته، إنه يريد أن يقر في قلوبهم أن احلكم 
بالتكليف،  تشريف  ه��و  أو  تشريف  ال  تكليف 
ف��ه��و ل��ي��س م��زي��ة وال ام��ت��ي��ازا إمن���ا ه��و خدمة 
عامة، ووظيفة ال استعالء، وهو رحمة وإحساٌن 
وتواضع ال كبرياء، فاحلاكم فرد في األمة، وليس 

األمة في فرد.
خرج أبو بكر كعادته إلى السوق، في اليوم 
املوالي لبيعته يبتغي من فضل الله، فلقيه عمر 
يا خليفة  أين  "إل��ى  له:  فقال   ،� بن اخلطاب 
رسول الله؟" قال: "إلى السوق". قال عمر: "وماذا 
قال  املسلمن؟".  أمر  وليت  وقد  بالسوق  تصنع 
إليه  فأشار  أوالدي؟"  أطعم  أين  "فمن  بكر:  أبو 
عمر أن يذهبا معا إلى املسجد للنظر في فرض 
ألم��ور  يتفرغ  حتى  عياله،  ق��وت  لضمان  رات��ب 
املسجد  وفي  والعباد.  البالد  اخلالفة ومصالح 
اجلراح  بن  عبيدة  بأبي  وعمر  بكر  أبو  اجتمع 
أم���ن ب��ي��ت م���ال امل��س��ل��م��ن، وج��م��اع��ة م��ن كبار 
ال��ص��ح��اب��ة، وع���رض عليهم ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب 
وأهله  يكفيه  ما  بكر  ألب��ي  ففرضوا  رأي��ه،   �

باملعروف.
ك���ان أب���و ب��ك��ر � ق��ب��ل ان��ت��خ��اب��ه خليفة 
واليتامى  العجزة  بيوت  إلى  يذهب  للمسلمن، 
بهم،  رأفة  حوائجهم،  لهم  ويقضي  والضعفاء، 
من  يحرموا  أن  فلما صار خليفة، خشي هؤالء 

خدمات أبي بكر لهم، وص��ادف أن سمع إحدى 
فقال:  ش��اة.  لنا  ال حتلب  اليوم  تقول:  األرام���ل 
"بل ألحلبنها لكم"، وسارع يقرع الباب، وتفتحه 
طفلة صغيرة، ال تكاد تراه حتى تصيح: "صاحب 

الشاة يا أماه".
كان أبو بكر � يحمل داخ��ل ص��دره قلبا 
كبيرا، قال رسول الله � في حقه: »أرحم أمتي 

بأمتي أبو بكر« )رواه الترمذي(.
هذا هو أبو بكر الصديق في بساطته التي 
خليفة  هو  ه��ذا  شخصيته،  عناصر  أه��م  كانت 
رس��ول الله �. ي��روى أن��ه ك��ان ألب��ي بكر غالم 
أين  من  ثم سأله  منه،  فأكل  بطعام  يوما  ج��اءه 
قد  كنت  إن��ي  ال��غ��الم:  ق��ال  الطعام؟  بهذا  أتيت 
تكهنت لرجل، فخدعته ألني ال أجيد الكهانة وال 
منه،  تأكل  الذي  الطعام  هذا  فأعطاني  أحسنها 
يتقيأ  يده في حلقه وراح   � بكر  أبو  فأدخل 
حتى قاء كل شيء في جوفه، فيقول له: رحمك 
لو  "والله  فأجاب:  لقمة؟  أج��ل  من  ه��ذا  كل  الله 
فقد سمعت  نفسي ألخرجتها،  مع  إال  تخرج  لم 
»كل حلم نبت من سحت  � يقول:  الله  رسول 

فالنار أولى به« )رواه أحمد(.
ال��والة،  � يتقصى أخ��ب��ار  أب��و بكر  ك��ان 
م��ن ظلم؟  أح��د يشتكي  م��ن  ه��ل  الرعية  وي��س��أل 
هذا هو اخلليفة األول للمسلمن الذي قال عنه 

رسول الله �: »رحم الله أبا بكر زوجني ابنته 
وحملني إلى دار الهجرة، وأعتق بالاًل من ماله، 
وما نفعني مال أحد قط كما نفعني مال أبي بكر« 

)رواه الترمذي(. 
� في تأبن أبي  قال على بن أبي طالب 
حتركه  ال  ال���ذي  كاجلبل  "ك��ن��ت  ال��ص��دي��ق:  بكر 
العواصف وال تزيله القواصف، كنت ضعيفا في 
نفسك،  في  متواضعا  الله،  أمر  في  قويا  بدنك، 
عند  كبيرا  األرض،  في  جليال  الله،  عند  عظيما 
املؤمنن، القوي عندك ضعيف حتى تأخذ احلق 
منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ احلق له، 

فال حرمنا الله أجرك وال أضلنا بعدك".
عائشة  البنته   � بكر  أب��ي  وص��ي��ة  وم��ن 
في  زاد  ما  عائشة  يا  "أنظري  عنها:  الله  رضي 
م��ال أب��ي بكر منذ ول��ى ه��ذا األم���ر، ف��ردي��ه على 
املسلمن"، فنفذت عائشة وصية أبيها رضي الله 
عنهما، بعد أن حصرت حصرا دقيقا وأمينا ملا 
الثاني  إلى اخلليفة  أبو بكر، ودفعت ذلك  تركه 
عمر بن اخلطاب �، وما كاد عمر يرى ما خلفه 
"لقد أتعبت  أبو بكر حتى انفجر بالبكاء وقال: 

كل الذين يجيئون بعدك يا أبا بكر".
»ما من عبد يسترعيه   :� الله  قال رس��ول 
رائحة  يجد  لم  بنصحه  يحطها  فلم  رعية،  الله 

اجلنة« )البخاري(.
من  يجعلنا  أن  الرحيم،  القدير  الله  نسأل 
وأن  البر،  إلى  السباقن  اخلير،  إلي  املسارعن 
يهبنا نعمة االنتصار على أهواء نفوسنا آمن.

العدد 420 4 مع سيرة رسول اهلل �

عبد املجيد باباابريك

الب��ح�ث ف��ي الس�ي�رة ال�ن�ب�وي�ة وم�س�ال�ك ال�رص�ف
مقال على هامش "المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في السيرة النبوية"
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مع أبي بكر الصديق �

ذ. أحمد حسني
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قــراءات وتــــــــأمالت في وصايــــــــــا ثـــــــــالث

ابن عطية
األندلسي عبد احلق

ذ. عبد الحميد   صدوق

ت�����روي�����ع امل��س��ل��م 
حرام وال يتجرأ 
أه���ل  إال  ع���ل���ي���ه 

اإلجرم
 � الله  � عن رس��ول  أب��ي هريرة  عن 
بالسالح،  أخ��ي��ه  إل��ى  أح��دك��م  يشر  »ال  ق���ال: 
فيقع  ي��ده،  في  ينزع  الشيطان  ي��دري  ال  فإنه 
رواية  وفي  عليه(.  )متفق  النار«  من  حفرة  في 
ملسلم قال: قال أبو القاسم �: »من أشار إلى 
أخيه بحديدة، فإن املالئكة تلعنه حتى ينزع، 
»ينزع«   � أخ��اه ألبيه وأم��ه« قوله  وإن كان 
ضبط بالعني املهملة مع كسر الزاي، وبالغني 
م��ت��ق��ارب،  وم��ع��ن��اه��م��ا  فتحها  م��ع  امل��ع��ج��م��ة 
أيضا  وباملعجمة  ي��رم��ي،  باملهملة  ومعناه 
يرمى ويفسد، وأصل النزع: الطعن والفساد.
قيل: باملعجمة -أي ينزع- هو من اإلغراء 
-أي  وباملهملة  الضربة.  له حتقيق  يزين  أي 
ي��ن��زع- ق���ال اب���ن ال��ت��ني رح��م��ه ال��ل��ه تعالى: 
معناها يقلعها من يده فيصيب به اآلخر. قال 
اخلليل رحمه الله تعالى: نزع الشيطان بني 
القوم نزعا حمل بعضهم على بعض بالفساد 
وبني  بيين  الشيطان  ن��زغ  أن  بعد  �من  ومنه 

إخوايت�. اه�
ال��ن��ار«   ق��ول��ه �: »فيقع ف��ي ح��ف��رة م��ن 
كناية  هو  تعالى:  الله  رحمه  اب��ن حجر  ق��ال 
التي تفضي به إلى  عن وقوعه في املعصية 

دخول النار.اه�
هو  تعالى:  الله  رحمه  بطال  اب��ن  وق��ال 
أحد  يشير  أال  الذرائع  وقطع  األدب  باب  من 
من  ويخشى  منها  يئول  ما  خ��وف  بالسالح 

نزع الشيطان. اه�
ت��أك��ي��د حرمة  ف��ي��ه   :� ال���ن���ووي  وق���ال 
وتخويفه  تريعه  عن  الشديد  والنهي  املسلم 
والتعرض له مبا قد يؤذي، ألن ترويع املسلم 
حرام بكل حال، ولعن املالئكة له يدل على أنه 

حرام. اه�
إذا  تعالي:  الله  رحمه  العربي  ابن  وقال 
فكيف  اللعن  باحلديدة  يشير  ال��ذي  استحق 

بالذي يصيب بها؟.
وعن جابر � قال: "نهى رسول الله � 
داوود،  أب��و  )رواه  مسلوال"  السيف  يتعاطى  أن 

والترمذي وقال: حديث حسن(.
ت��ع��اط��ى السيف  � ع��ن  ال��ب��ن��ي  ون��ه��ى 
م��س��ل��وال مل��ا ي��خ��ش��ي م��ن ذل���ك ع��ل��ى امل��س��ل��م، 
وح��ص��ول ال��ض��رر ل��ه م��ن��ه، ق��ال اب��ن رس��الن 
رحمه الله تعالى: يقال: تعاطيت السيف إذا 
تناولته، قال تعالى: فتعاطى فعقر أي تناول 

الناقة بسيفه فعقرها. اه�
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 وبعد  املولى  بعد احلمد والثناء على 
الصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد 
اخللق أجمعني، هذه مذكرات ووصايا أوصي 
ب��ه��ا نفسي وغ��ي��ري م��ن األه���ل واألص��ح��اب 
ق��رآن��ي��ة في  آي���ات  واإلخ����وة، وه��ي مجموعة 

وصايا ثالث:
الوصية األولى: هي وصية بالتدبر والتفكر 
ورب��ط  معيته  واستحضار  اخلالق  عظمة  في 
األح��وال  ال���دوام وف��ي جميع  ب��ه على  الصلة 
األوامر  وامتثال  والواجبات  الفرائض  بأداء 
واج��ت��ن��اب امل��ن��ه��ي��ات، وب��ال��ش��ك��ر ع��ل��ى النعم 
خلق  ف��ي  والتأمل  حتصى،  وال  تعد  ال  التي 
تعالى:  لقوله  مصداقا  املتعددة  وآياته  الله 
واختالف  واالرض  ال��س��م��اوات  خلق  يف  �إن 
الذين  ااَلل��ب��اب  ألول��ي  آلي��ات  والنهار  الليل 
جنوبهم  وع��ى  وق��ع��ودا  قياما  اهلل  ي��ذك��رون 
ربنا  وااَلرض  السماوات  خلق  يف  ويتفكرون 
ما خلقت هذا باطال سحبانك فقنا عذاب النار� 

)أل عمران: 189(.
ك���ل ه���ذه اآلي�����ات وغ��ي��ره��ا تتجلى 

وفي  ال��ك��ون  ف��ي  وضيائها  ب��ن��وره��ا 
السماوات  خلق  وف��ي  خالقه  عظمة 
خلق  وف����ي  ع���م���د،  ب��غ��ي��ر  واألرض 
اإلنسان وخلق جميع الكائنات احلية 
أو  األرض  يدب على  ما  منها  سواء 
يحلق  أو  البحار  أعماق  في  يسبح 
ال��ن��ور  ه���ذا  ويتجلى  ال��ف��ض��اء.  ف��ي 
القرآن  وهذا الضياء كذلك في آيات 
العظيم والذكر احلكيم الذي هو كالم 
رب العاملني واملعجزة اخلالدة خلامت 
األن��ب��ي��اء وامل��رس��ل��ني س��ي��د األول���ني 
اآلخ��ري��ن واخل��ل��ق أج��م��ع��ني سيدنا 
ال��ذي يقول  ال��ق��رآن  �. ه��ذا  محمد 
احلق سبحانه وتعالى في حقه وفي 
حديثه عن تسبيح الكون والكائنات: 
جبل  ع��ى  ال��ق��رآن  ه��ذا  أنزلنا  �ل�����و 
خشية  من  متصدعا  خاشعا  لرأيته 
للناس  نضربها  ااَلم��ث��ال  وت��ل��ك  اهلل 

لعلهم يتفكرون� )احلشر: 20(.
وق����ول����ه ت����ع����ال����ى: �ي����س����ح ل��ه 
وم��ن  وااَلرض  ال��س��ب��ع  ال��س��م��اوات 

حبمده  يسح  إال  يشء  م��ن  وإن  فيهن 
حليما  كان  انه  تسبحيهم  تفقهون  ال  ولكن 

غفورا� )اإلسراء: 43(.
وقوله: �إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم 
ويبشر المؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن 
لهم أجرا كبيرا وأن الذين ال يومنون باآلخرة 

أعتدنا لهم عذابا أليما� )اإلسراء: 8(.
وعن أسرار هذا القرآن وعجائبه وإعجازه 
التي ال تقف عند  الكونية والعلمية  وحقائقه 
الله  إلى أن يرث  أبدا  إلى عد  حد وال تنتهي 
سبحانه  احل���ق  ي��ق��ول  عليها  وم���ن  األرض 
م��دادا لكلمات  لو كان احبلر  �قل  وتعالى: 
ولو  ريب  كلمات  تنفد  أن  قبل  احبل��ر  لنفد  ريب 

جئنا بمثله مددا� )الكهف: 108(.
من  ااَلرض  يف  اَنما  �ولو  تعالى:  ويقول 
جشرة أقالم واحبلر يمده من بعده سبعة أحبر 
إن اهلل عزيز حكيم�  نفدت كلمات اهلل  ما 

)الكهف: 108(.
بهذا اإلعجاز وبهذا البيان يكون اخلطاب 
شيء  بكل  الكون  ه��ذا  في  أح��اط  قد  القرآني 
بيانا وتفصيال ولم يترك صغيرة وال كبيرة إال 
أحصاها وغاص في أغوار معانيها خصوصا 

ت��ع��ل��ق األم����ر بقضية اإلمي����ان وال��ك��ف��ر  ك��ل��م��ا 
وبحقيقة املوت واحلياة ومبصير ومآل األمم 
منهاج  فهو  ال��غ��اب��رة.  العصور  ف��ي  السابقة 
حياة متكامل شامل وجامع يهتم بحياة الفرد 
العالقة  م��ن  مراحلها  جميع  ف��ي  واجل��م��اع��ة 

الزوجية إلى العالقات الدولية.
  الوصية الثانية: وهي وصية بتقوى الله
ومبحبته وطاعته وطاعة رسوله �، وال يتأتى 
ذلك إال باتباع الهدي النبوي الشريف من أجل 
مصداقا  واآلخ��رة  الدنيا  في  والنجاة  الفوز 

لقوله سبحانه وتعالى:
فوزا  فاز  فقد  ورسوله  اهلل  يطع  �ومن   �

عظيما� )األحزاب: 69(.
فاتبعوين  اهلل  حت��ب��ون  كنتم  إن  �ق���ل   �
حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم� )آل عمران: 

.)30
� �يا أيها الذين امنوا اسجتيبوا هلل وللرسول 

إذا دعاكم لما حيييكم� )األنفال: 23(.
� يقول: »كل أمتي  الله  � وه��ذا رس��ول 
يدخلون اجلنة إال من أبى«. قيل ومن يأبى يا 

رسول الله. قال: »من أطاعني دخل اجلنة ومن 
عصاني فقد أبى«.

 ف��ن��ج��اة اإلن��س��ان وف����وزه ف��ي االم��ت��ح��ان 
على  يكون  الدنيا  احلياة  في  للرهان  وربحه 
خلالقه  وخشيته  احلياة  في  استقامته  ق��در 
واستعداده للقائه، وال يتأتى هذا الفوز كذلك 
النار مصداقا  من  والنجاة  اجلنة  بدخول  إال 

لقوله تعالى:
النفس  ونهى  ربه  مقام  خاف  من  �وأما   �
)النازعات:  المأوى�  هي  اجلنة  فإن  الهوى  عن 

.)39
ال��ن��ار وادخ���ل اجلنة  �فمن زح��زح ع��ن   �
فقد فاز وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور� )آل 

عمران: 185(.
دار  ال  للعبور  للمرور وجسر  دار  فالدنيا 
ق��رار واس��ت��ق��رار، وه��ي مزرعة ل��آخ��رة، ودار 
وابتالء  امتحان  ودار  دار تشريف،  ال  تكليف 
وع��ن��اء ال دار ج��زاء وس��ك��ون وه��ن��اء، فأولها 
بكاء، ووسطها عناء، وآخرها فناء، وقد صدق 

من قال:
ال دار للمرء بعد املوت ي�سكنها

اإال التي كان قبل املوت يبنيها 

انظر اإىل من ملك الدنيا باأكملها

هل راح منها بغري القطن والكفن

مبراقبة  وصية  وهــي  الثالثة:  الوصية 
والسر  والعمل  القول  في  النفس  ومحاسبة 
الله  للقاء  والعلن، واالستعداد في كل حلظة 
تعالى والوقوف بني يديه يوم العرض عليه، 
في  به  ويذكر  الكرمي  القران  يؤكده  ما  وه��ذا 
مجاالت مختلفة ويحث عليه في آيات عديدة 
يوم  عن  حديثه  سياق  في  متعددة  ومبعاني 
التي  اخللق  أعمار  وع��ن  احل��ق  على  العرض 
ال تزيد وال تنقص على أجلها احملدد في قوله 

تعالى:
� �واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اهلل ثم توفى 
يظلمون�  ال  وه��م  كسبت  م��ا  نفس  ك��ل 

)البقرة: 279(.
�ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه   �

إن اهلل ال خيلف الميعاد� )آل عمران: 8(.
ربك  إلى  إنك ك��ادح  اإلنسان  أيها  �يا   �

كدحا فمالقيه� )االنشقاق: 5(.
� �ي��ا أي��ه��ا ال��ذي��ن ام��ن��وا ات��ق��وا اهلل 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهلل 
إن اهلل بما تعملون خبير� )احلشر : 17(.

جاء  إذا  نفسا  اهلل  ي��ؤخ��ر  �ول���ن   �
اجلها واهلل خبير بما تعملون� )املنافقون: 

.)9
ختفى  ال  ت���ع���رض���ون  �ي���وم���ئ���ذ   �

منكم خافية� )احلاقة: 18(.
خلقناكم  كما  جئتمونا  �لقد   �
لكم  جنعل  أل��ن  زعمتم  بل  م��رة  أول 

موعدا� )الكهف: 47(.
الليل ساجدا  آناء  قانت  �أمن هو   �
ربه  رحمة  ويرجو  اآلخ��رة  حيذر  وقائما 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
ال يعلمون إنما يتذكر أولوا األلباب� 

)الزمر: 8(.
ي���ق���ول أح����د ال���ص���احل���ني: "دخ��ل��ت 
فقلت  موته  م��رض  ف��ي  الشافعي  على 
من  أصبحت  ق��ال  أص��ب��ح��ت؟  كيف  ل��ه 
ال��دن��ي��ا راح����ال، ول���إخ���وان واألح��ب��اب 
ولكأس  م��الق��ي��ا،  عملي  ول��س��وء  م��ف��ارق��ا، 
أدري  فلست  واردا،  الله  وعلى  شاربا،  املنية 
أروحي تصير إلى اجلنة فأهنئها أم إلى النار 

فأعزيها".
فيا سعادة ويا فرح وفوز من تزود آلخرته 
بحسنات  موازينه  وثقلت  األع��م��ال،  بصالح 
اإلميان  رزق  من  ويا سعادة  البر واإلحسان، 
فيسعد بإميانه ولو فقد كل شيء، ويا شقاوة 
بخسرانه  فيشقى  اإلمي��ان  فقد  من  وخ��س��ارة 
وخسارته ولو ملك كل شيء، ويا سعادة من 
ثبتت قدماه في املرور على الصراط فيضاء له 

على قدر استقامته في احلياة.
على  أقدامنا  يثبت  أن  تعالى  الله  نسأل 
س��ؤال  عند  احل��ق  على  وألسنتنا  ال��ص��راط 
ال��ق��ب��ر، وب��ال��ق��ول ال��ث��اب��ت ف��ي احل��ي��اة الدنيا 
واآلخرة، وأن يجعلنا من املؤمنني الصادقني 
ويرزقنا اإلخالص والصدق في القول والعمل 
األعمال  لصالح  ويوفقنا  والعلن  السر  وف��ي 
وال  ري��اء  ال  الكرمي  لوجهه  خالصة  ويجعلها 
سمعة فيها، ويجعل أحسن أعمالنا خوامتها 
لله رب  ل��ق��اءه واحل��م��د  ي��وم  أيامنا  وأح��س��ن 

العاملني

الدنيا	دار	للمرور	وجرس	للعبور	ال	دار	

قرار	واستقرار،	وهي	مزرعة	لآلخرة،	ودار	

امتحان	 ودار	 ترشيف،	 دار	 ال	 تكليف	

وابتالء	وعناء	ال	دار	جزاء	وسكون	وهناء،	

فأولها	بكاء،	ووسطها	عناء،	وآخرها	فناء،	

وقد	صدق	من	قال:
ال دار للمرء بعد املوت ي�سكنها

اإال التي كان قبل املوت يبنيها 

انظر اإىل من ملك الدنيا باأكملها

هل راح منها بغري القطن والكفن
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بعد نشر املقال األول والذي حتدث 
األدل��ة  تأثير  »أوج���ه  ع��ن  ال��ك��ات��ب  فيه 
على األحكام عند األصوليني وصلتها 
ب��ال��ت��ع��ل��م«؛ ي��أت��ي ه���ذا امل��ق��ال ف��ي ه��ذا 
بني  ال��ص��ات  رواب���ط  ليرصد  السياق 
األدلة والداللة مع ربط كل ذلك بالتعلم؛ 
ذل��ك أن ه��ذا األم��ر هو ال��ذي سيفضي 
ب��ط��اب��ن��ا إل����ى ت��ص��ور أج�����زاء ال��ع��ل��م 
الواحد على أنها بنية واحدة جتمعها 
متني  بنائي  ف��ي شكل  ع��دي��دة  رواب���ط 
املظان  قائم  علما  منتهاها  في  تشكل 

واملصطلحات واملنهج.
وأنا أتصور أن كل علم هو مبثابة 
شجرة ذات الفروع الكثيرة واألغصان 
أعاها  إل��ى  ن��ظ��رت  م��ا  ف���إذا  املتفرقة؛ 
بأخيه  يجمعه  ال  غ��ص��ن  ك��ل  حسبت 
أسفلها  إل���ى  ن��ظ��رت  م��ا  وإذا  راب����ط، 
أدركت أنه رغم ذلك االختاف إال أنها 
مستوي  م��ت��ني  واح���د  ج���ذع  يجمعها 

السوق ومتجذر في التراب.
ومبثل هذا التصور الكلي اجلامع 
لشتات العلم وأجزائه؛ يحصل املقصود 
االستيعاب على  املطلوب، ويسهل  من 

الطالب الدؤوب.
أم����ا ف��ي��م��ا ي��رت��ب��ط ب�������إدراك تلك 
أعني  أم��ام  نضع  أن  البد  فإنه  العاقة 
ال���ق���راء األف���اض���ل ال���ك���رام م��ف��ه��وم كل 
بالبحث  املقصودين  املصطلحني  م��ن 

والدراسة وهما الدليل والداللة؛ 
ف��ال��دل��ي��ل م���ع���ن���اه: »م����ا ي��ت��وص��ل 
ب��ص��ح��ي��ح ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه إل����ى م��ط��ل��وب 

خبري«)1(.
أمر،  من  أمر  »فهم  تعني:  والداللة 

أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر«)2(.
ف��ال��دالل��ة م��ن خ��ال ه��ذا التعريف 

نوعان: 
يكون واضحا وجليا  األول  النوع 
ويفهم من ظاهر اللفظ، وهذا هو املشار 
إليه في التعريف ب��:»فهم أمر من أمر«.

يكون  الثاني  ال��ن��وع  أن  ح��ني  ف��ي 
الظاهر  اللفظ  مدلول  من  واض��ح  غير 
وال يدرك إال بالتأمل واستعمال النظر، 
وه����و امل��رت��ب��ط ب��ال��ش��ط��ر ال��ث��ان��ي من 
منه  يفهم  بحيث  أم��ر  »ك��ون  التعريف 
منه  يفهم  ألن  قابل  أن��ه  أم���ر«، مبعنى 

أمر، لكن البد من النظر والتأمل.
بني  العاقة  أن  نستفيد  ذل��ك  م��ن 
الدليل والداللة هي أن الداللة تؤخذ من 
املصدر  فهي  منها،  وتستنبط  األدل���ة، 
األول لها؛ ذلك أن »طرق االستثمار هي 

وجوه داللة األدلة«)3(. 
فالعاقة  الدليل؛  تفهم من  فالداللة 
عاقة  مبعنى،  لفظ  عاقة  هي  بينهما 
تازم. فا دليل بدون مدلول، وال مدلول 
بدون دليل، إذ ال يتصور وجود معنى 
بدون لفظ، وال لفظ بدون معنى، إال ما 
النحاة؛  يقول  كما  العربية  في  أهمل 
تظهر  بينهما  ال��ل��زوم  ع��اق��ة  أن  ذل��ك 
اللفظ  دالل��ة  أن  غير  ووض���وح،  بجاء 
فيها ما هو واضح وفيها ما هو خفي.
للدليل  ذك��رن��اه  ال���ذي  وال��ت��ع��ري��ف 
ي��ن��م ع��ن ه���ذا االرت���ب���اط ال��وث��ي��ق بني 
ال��دل��ي��ل وم��دل��ول��ه، ذل��ك أن ال��دل��ي��ل من 
خاله يكشف عن مدلوله، فإن املطلوب 
اخل���ب���ري م���ا ه���و إال م��ع��ن��ى ل��ل��دل��ي��ل، 

ي��ت��وص��ل إل��ي��ه امل��ج��ت��ه��د ب��ع��د ال��ت��أم��ل 
والنظر الصحيحني.

وامل���ق���ص���ود أس���اس���ا م���ن ال��دل��ي��ل 
إثباتا،  أو  نفيا  به هو معناه  املستدل 
م��ن��ه ح��ي��ن��ه��ا، وليس  ف��ائ��دة  ف��ا  وإال 
نفس  م��ن  معنى  نثبت  أن  ب��ال��ض��رورة 
يحصل  هذا  ألن  الدليل؛  ب��ذات  الدليل 
من  نثبتها  قد  بل  القطعي،  النص  من 
إثبات معنى  دليل خارجي على  طرف 

النص األول، وهو الغالب في الظني.
يتم  أن  الب��د  التعليم  عملية  وف��ي 
منه،  يفهم  ال��ذي  الدليل مبدلوله  رب��ط 
وذل�����ك م���ن أج����ل اس���ت���خ���راج امل��ع��ن��ى 
التدبر  نتيجة  ذل��ك  وي��ت��م  الصحيح، 
املتأني فيه؛ من أجل فهمه واستخراج 

املعنى املقصود منه.
الفقُه  م��واد األص��ول:  ذلك أن »من 
فإنه مدلول األص��ول، وال يتصور درك 

الدليل دون درك املدلول«)4(. 
إدراك  إل��ى  يفضي  الدليل  ف���إدراك 

املدلول. 
وال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي ال ي��ج��ب أن 
البد  بل  النصوص،  ظواهر  عند  يقف 
واستنطاق  معانيها،  في  الغوص  من 
أعماقها،  إل��ى  ينفذ  حتى  مدلوالتها؛ 
قد  باعتباره  فيه  امل��ظ��ن��ون  ه��و  وه���ذا 
ام��ت��ل��ك م��ج��م��وع��ة م���ن امل���ع���ارف قبل 

ولوجه اجلامعة.
 وي��ت��وق��ع م��ن األس��ت��اذ ف��ي درس��ه 
أن ي��رك��ز ع��ل��ى ت��دري��ب ال��ط��ال��ب على 
اس��ت��خ��راج امل��ع��ان��ي م��ن ال��ن��ص��وص، 
وضوحا  مبدلوله  الدليل  بربط  وذل��ك 
مجموعة  حددوا  فاألصوليون  وخفاء؛ 
م���ن امل��ف��اه��ي��م ال��دالل��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رف 
ذلك  م��ن  األل��ف��اظ،  معاني  بواسطتها 
م���ث���ا: امل���ف���ه���وم وامل���ن���ط���وق وال���ع���ام 
وواضح  واملقيد...  واملطلق  واخل��اص 
الداللة وخفيه... وكل ذلك إمنا هو من 
أجل ضبط عاقة الدليل مبدلوله، بعد 

معرفة نوع الدليل وطبيعة مدلوله.
إلى  ينظر  إمنا  املتبصر؛  والناظر 
مراتب الداللة واضحها وخفيها حتى 
للمعاني  التصنيف  ب��ذل��ك  يستطيع 
واألل��ف��اظ م��ن ج��ه��ة، ويضمن وض��وح 
الرؤية وحصول التصور الصحيح أو 
تنزيل  ليكون  ثانية  جهة  من  الراجح 

النص في النهاية صحيحا.
---------
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1393ه�(، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط: 

اخلامسة، 2001 م، ص:62.
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امل�شطفى خر�شي�ش

نصـوص اإلعجـاز القرآنـي )3(

)تتمة نصوص اجلاحظ )ت255هـ((
)6( 

»ولم نقل إن العدد الكثير ال يجتمعون على اخلبر 
اليهود  جند  قد  ونحن  والتصديق،  كالتكذيب  الباطل، 
ه��ري��ة وُعباد  وال��ن��ص��ارى، وامل��ج��وس وال��زن��ادق��ة، وال��دَّ
وأعاَمه،  آياته  وينكرون   ،� النبي  يكّذبون  الِبددة)1( 

ويقولون: لم يأت بشيء، وال باَن بشيء. 
مثل  على  يتفقون  ال  الكثير  العدد  إن  قلنا:  وإمن��ا 
إخبارهم أن محمد بن عبد الله بن عبد املطلب، التهامي 
األبطحي عليه السام خرج مبكة، ودعا إلى كذا، وأمر 
الكتاب  بهذا  ك��ذا، وج��اء  وأب��اح  ك��ذا،  بكذا، ونهى عن 
الذي نقرؤه، فوجب العمل مبا فيه، وأنه حتدى البلغاء 
املواضع  ف��ي  وتأليفه،  بنظمه  وال��ش��ع��راء،  واخلطباء 
الكثيرة، واحملافل العظيمة. فلم يُرْم ذلك أحد وال تكلَّفه، 
وال أتى ببعضه وال شبيه منه، وال اّدع��ى أنه قد فعل، 

فيكون ذلك اخلبُر باطًا.
لهذا  معارضًة  كاذبًا  ك��ان  إن��ه  جمعهم  ق��ول  وليس 
اخلبر، إال أن يسموا اإلنكار معارضة. وإمنا املعارضة 
وزن  في  بأخبار  قابلونا  فمتى  واملكاَيَلة،  املواَزَنة  مثل 
أخبارنا وَمخرجها وَمجيئها، فقد عارضونا ووازنونا 

وقابلونا، وقد تكافينا وتدافعنا. 
ليس  اإلق���رار  أن  كما  بحجة،  فليس  اإلن��ك��ار  فأما 
وال  غيرنا،  على  ُحجة   � النبي  تصديقنا  وال  بحّجة، 
تكذيُب غيرنا له ُحّجة علينا، وإمنا احُلجة في املجيء 

الذي ال ميكن في الباطل مثله«.
]حجج النبوة، رسائل اجلاحظ، 251-250/3[

)7(
»... وكذلك وْعُد محمد عليه السام بنار األبد، كوعيد 
زروعهم،  على  الُهاس)2(  بإلقاء  إسرائيل  بني  موسى 
ماشيتهم،  على  املُوتان  وتسليط  أفئدتهم،  على  والهّم 
فكان  هم.  عدوُّ بهم  يظفر  وأن  ديارهم،  من  وبإخراجهم 
واستمالتهم،  استدعائهم  في  األدن��ى  العذاب  تعجيل 
كتأخير  طبائعهم،  وتعديل  ب��ه��م،  ي��ري��د  عما  وردع��ه��م 
العذاب الشديد على غيرهم، ألن الشديد املؤخر ال يزُجر 
إال أصحاب النظر في العواقب، وأصحاب العقول التي 

تذهب في املذاهب.
 فسبحان من خالف بني طبائعهم وشرائعهم ليّتفقوا 
على مصاحلهم في دنياهم، وَمراشدهم في دينهم، مع 
أن محمدًا � مخصوٌص بعامة لها في العقل موقع، 
كموقع فْلق البحر من الَعني، وذلك قوله لقريش خاصة، 
واخلطباء  الشعراء  م��ن  فيهما  م��ا  م��ع  ع��ام��ة،  وللعرب 
والبلغاء، والدهاة واحُللماء، وأصحاب الرأي واملكيدة، 
والتجارب والّنظر في العاقبة: إن عارضتموني بسورة 

واحدة فقد كذبُت في دعواي، وَصَدقتم في تكذيبي.
]حجج النبوة، رسائل اجلاحظ، 273-272/3[

)8(
عددهم  كثرة  في  العرب  مثُل  يكون  أن  يجوز  »وال 
واختاف عللهم، والكاُم كامهم، وهو سّيُد ِعلمهم، فقد 
ُتهم  ُقوَّ وغلبتهم  صدورهم،  به  وجاشت  بيانهم،  فاض 
والعقارب،  احلّيات  في  قالوا  أنفسهم، حتى  عند  عليه 
وال��ذب��اب وال��ِك��اب، واخَل��ن��اف��س واجِل��ع��ان، واحلمير 
واحلمام، وكل ما َدّب ودرج، والح ِلعنٍي، وخطر على قلب. 
ولهم بعُد أصناف النظم، وضروب التأليف، كالقصيد، 

والرجز، واملزدوج، واملجانس، واألسجاع، واملنثور.
وبعد، فقد هجوه من كل جانب، وهاجى أصحاُبه 
املواقف،  في  وحاّجوه  خطباءهم،  ونازعوا  شعراءهم، 
وناَصُبوه  ال��ع��داوة،  وب���اَدْوه  املواسم،  في  وخاَصُموه 
الناس  أثبُت  وه��م  منه،  وَقَتلوا  منهم،  فَقَتل  احل��رب، 
ِحقدًا، وأبعُدهم مطلبًا، وأذكرهم خلير أو لشّر، وأْنفاهم 
ة، ثم ال ُيعارضه  له، وأهجاهم بالَعْجز، وأمدحهم بالقوَّ

معارٌض، ولم يتكلف ذلك خطيٌب وال شاعر.
أن  التصادق،  في  ومستنَكٌر  التعارف،  في  ومحال 

يكون الكاُم أخَصَر عندهم، وأيسَر َمئونًة عليهم، وهو 
أبلغ في تكذيبهم وأنقُض لقوله، وأجدر أن يعرف ذلك 
أصحاُبه فيجتمعوا على ترك استعماله، واالستغناء به، 
وهم يبذلون ُمَهَجهم وأموالهم، ويخرجون من ديارهم 
يقولون،  وال  به،  ما جاء  توهني  وفي  أم��ره،  إطفاء  في 
أنفسكم،  تقتلون  ِل��َم  جماعتهم:  من  واح��ٌد  يقول  ال  بل 
واحليلُة  دياركم،  من  وَتخرجون  أموالكم،  وتستهلكون 
في أمره يسيرة، واملأخذ في أمره قريب؟! ليؤلِّف واحد 
من شعرائكم وخطبائكم كامًا في نظم كامه، كأقصر 
لكم بها، وكأصغر آية دعاُكم إلى معارضتها.  سورة يخذِّ
َرهم، ولو تغافلوا ما  بل لو َنسوا، ما تركهم حتى يذكِّ

نبيه دون التوقيف. ترك أن ينّبههم، بل لم يرض بالتَّ
فدل ذلك العاقَل على أن أمرهم في ذلك ال يخلو من 

أحد أمرين: 
إما أن يكونوا َعَرفوا عجزهم، وأن ِمثل ذلك ال يتهيُأ 
لهم، فرأوا أن اإلضراب عن ذكره، والتغافَل عنه في هذا 
الباب وإن قّرعهم به، أمَثل لهم في التدبير، وأجَدر أن 
ال يتكشف أمُرهم للجاهل والضعيف، وأجدر أن َيجدوا 
فقد  األنبياء سببًا،  اختداع  وإلى  الدعوى سبيًا،  إلى 
اّدعوا القدرة بعد املعرفة بعجزهم عنه، وهو قوله عز 
نََشاءُ  لَْو  َسِمْعَنا  قَْد  َقالُوا  آَيَاتَُنا  َعلَْيِهْم  تُْتَل  �َوِإذَا  ذكره: 

لَُقلَْنا ِمْثَل َهَذا� )األنفال: 31(. 
للتقريع  اجلاهلية  وأصحاب  األع��راُب  ُيذِعن  وهل 
ب��ال��ع��ج��ز، وال��ت��وق��ي��ف ع��ل��ى ال��ن��ق��ص، ث���م ال َي��ب��ذل��ون 
مجهودهم، وال يخرجون مكنونهم، وهم أشدُّ خلق الله 
سمعوه  وقد  بطائلة،  وأطلبه  حمية،  وأف��رُط  أَنَفة،   
باخَلَطابات،  ُلون  موكَّ والناس  وموقف.  َمنهل  كل  في 
فقد سمعه، ومن  كان شاهدًا  فمن  بالَباغات.  ُمولعون 

ده. كان غائبًا فقد أتاه به من لم ُيزوِّ
وإما أن يكون غير ذلك.

امل��ع��ارض��ة وهم  ت��رك  ُي��ْط��ِب��ق��وا على  ي��ج��وز أن  وال 
من  الكثير  ال��ع��دد  على  يجوز  ال  ألن��ه  عليها،  ي��ق��درون 
وُبْعد  ِعَللهم،  اختاف  مع  واحُلَلماء،  والدهاة  الُعقاء 
الكثير،  ب��ذل  على  اإلط��ب��اق  ع��داوت��ه��م  ة  وش���دَّ هممهم، 

وَصون اليسير.
دبير، ومن جليل اأُلمور التي ال  وهذا من ظاهر التَّ
َتخفى على اجُلهال فكيف على العقاء، وأهل املعارف 
فكيف على األعداء، ألن حتبير الكام أهَوُن من القتال، 

ومن إخراج املال.
القرآن  في  مساَءلته  تركوا  قد  القوم  إن  ُيَقل:  ولم 

والطعَن فيه، بعد أن كُثرت خصومتهم في غيره.
َّ��ِذي��َن كََفُروا  ال �َوَق���اَل   : قوله  ذل��ك  على  ويدلُّك 
َل َعلَْيِه الُْقْرآُن ُجْملًَة َواِحَدًة� )الفرقان: 32(، وقوله  لَْوال نُزِّ
َِّذيَن ال  ال َقاَل  بَيَِّناٍت  آَيَاتَُنا  تُْتَل َعلَْيِهْم  �َوِإذَا  عز ذكره: 
لْهُ� )يونس: 15(،  يَْرُجوَن ِلَقاءَنَا اْئِت بُِقْرآٍن َغْيِر َهَذا أَْو بَدِّ
َِّذيَن كََفُروا ِإْن َهَذا ِإال  وقوله تعالى جل ذكره: �َوَقاَل ال

ِإْفٌك اْفَتَراهُ َوأََعانَهُ َعلَْيِه َقْوٌم آَخُروَن� )الفرقان: 4(.
ويدلك كثرة هذه املراجعة، وطوُل هذه املناقلة، على 
كان  عجزهم  وأن  فاشيًا،  كان  بالعجز  لهم  التقريع  أن 

ظاهرًا.
]حجج النبوة، رسائل اجلاحظ، 277-273/3[

------------
1 – البددة جمع بد، وهو 

الصنم.
ال��ه��اس: شبه السل   – 2

من الهزال.
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د. الحسين زروق

وما  المختصصة،  القرآين يف غير مصادره  اإلجع��از  من نصوص  تناثر  ما  الزاوية جبمع  تُعنى هذه 

وذلك  أصحابها،  وفاة  تارخي  حسب  بتصنيفها  تُعنى  كما  مؤلفيها،  لغير  لكن  المصادر  هذه  يف  تناثر 

خدمة لمكتبة هذا العلم، وفحتا آلفاق جديدة للحبث فيه، وحماولة إلقامة )الموسوعة التارخيية لنصوص 

اإلجعاز القرآين يف التراث العريب(.

عالقة األدلة بالداللة 
عند األصوليني 

وأثرها في بناء التعلمات
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خل���ص ع��ل��م��اء اإلس������ام امل��ق��ص��د األع��ل��ى 
للشريعة بقولهم: "حتقيق املقاصد ودرء املفاسد"، 
في  السيوطي  قال  باالستقراء،  ذلك  مستنتجني 
ْبُن  يِن  الدِّ ِع��زُّ  ْيخ  الشَّ ��عَ  "َرجَّ والنظائر:  األشباه 
َاِم اْلِفْقه ُكّله إَلى اْعِتَبار امْلََصاِلح َوَدْرء  َعْبِد السَّ
امْلََفاِسد، َبْل َقْد َيْرِجع اْلُكّل إَلى اْعِتَبار امْلََصاِلح، 
َفِإنَّ َدْرء امْلََفاِسد ِمْن ُجْمَلتَها". وقد وجدنا مصداق 
ذل���ك ف��ي م��ف��ردات وت��ف��اص��ي��ل أح��ك��ام الشريعة 
اإلسامية، ومما يبعث اليقني في قلوب املسلمني 
فإنها تبني إعجاز  بث هذه اجلوانب وإشاعتها 
التشريع وحكمته الربانية البالغة، فوجب إطاع 
األمة على حقيقة شريعتها بآفاقها الواسعة بدال 
من الوقوف بها عند أبواب الطهارات والعبادات 
على الرغم من كونها وحدها كفيلة ببعث اليقني 
ي��زداد  اليقني  أن  ومعلوم  املسلمني،  قلوب  ف��ي 
واالنطاق  وتكاثرها،  األدل��ة  ب��ازدي��اد  وبترسخ 
الكتشاف أسرار الشريعة في جميع أبوابها يقدم 
ال شك أدلة أوسع من الوقوف عند أبواب بعينها 
املعامات  أب��واب  وُتعدُّ  حولها،  الكام  وتكرار 
أحقية  في  اليقني  لهذا  بعثا  األب��واب  أعظم  من 
الشريعة وصاحيتها متى وقفنا على أسرارها 

وحكمها.
وفي هذه املجموعة من املقاالت نسوق طرفا 
م��ن ه��ذه األس���رار إلح��ي��اء ه��ذا البعد اإلمي��ان��ي، 
أننا  جوانبها  من  بعضا  باستعراض  وسندرك 
أغنياء بشريعة ربنا عن كل ما عداها، وسيدعونا 
ذل���ك إل���ى ال��ت��ش��ب��ث ب��أه��داب��ه��ا، وال��س��ع��ي إل��ى 
واملنافحة  نورها  لنشر  اجلهد  وب��ذل  تطبيقها، 

عنها.
أبعاد وآفاق في التشريع اإلسالمي:

عندما نتأمل في شريعة ربنا سبحانه جند 
أنها حتقق مصالح اخللق الدنيوية واألخروية، 
وقد  ��ه��ا،  وأخ��رويَّ ها  دنيويَّ عنهم  املفاسد  وت��درأ 
قال العز بن عبد السام في كتابة الفذ: "قواعد 
األحكام في مصالح األنام" معبرا عن ماهية تلك 
)َم��َص��اِل��َح  بقوله:  األخ��روي��ة  واملفاسد  املصالح 
ْح��َم��ِن، َم��َع  ���َن���اِن َوِرَض����ا ال��رَّ اْلِخ�����َرِة ُخ��ُل��وُد اجْلِ
ُمِقيٍم،  َنِعيٍم  ِمْن  َلُه  َفَيا  اْلَكِرمِي،  َوْجِهِه  إَلى  َظِر  النَّ
َمَع  ��اِن  يَّ ال��دَّ َوَس��َخ��ُط  يَراِن  النِّ ُخ��ُل��وُد  َوَمَفاِسَدَها 
َلُه ِمْن  َفَيا  َظِر إَلى َوْجِهِه اْلَكِرمِي،  ْجِب َعْن النَّ اْلَ
َعَذاٍب َأِليٍم"، وملا كان األمر بهذه اخلطورة جاءت 
الشريعة لتحقيق تلك املصالح ودرء تلك املفاسد 
فذكر  ومفاسدها  الدنيا  مصالح  وأما  األخروية، 
-رحمه الله- أنها أمور ُتعرف وُتدرك بالضرورة 
ومن  املعتبرات،  والظنون  والعادات  والتجارب 
عقله  على  فليعرضه  ذل��ك  من  ش��يء  معرفة  أراد 

على فرض أن الشرع لم يأت فيه بشيء.
ومن مصالح الدنيا قيام مجتمع سليم يتمتع 

بخصائص كبرى منها:
- أمن نفسي واجتماعي وروحي.

- ترابط ومحبة وقوة رابطة.
- إنتاج وحتضر وفاعلية وتأثير.

- ال��رس��ال��ي��ة وال��غ��ائ��ي��ة وال��ب��ع��د ع��ن العبث 
والتيه.

الباحثون في  العلماء  وغير ذلك مما فصله 
الشرع واالجتماع والسياسة.

وسنقف عند هذه الفاق وغيرها لنرى كيف 
وعدما،  وج���ودا  الربانية  التشريعات  حققتها 
رت أسباب قيامها، ومنعت من تطرق عوامل  فوفَّ

الضعف واالنهيار فيها.
باب "الرهن" وآفاق في األخوة والتيسير:

ي��ض��ط��ر امل����رء إل���ى االس��ت��دان��ة أح��ي��ان��ا في 
الضر أو السفر، فيلجأ إلى موسر يستقرضه، 
فيوافق هذا املوسر لكنه يحتاج إلى ضمان عودة 
في  مرتابا  ك��ان  ولرمبا  قرضا،  بذله  ال��ذي  حقه 
شأن هذا املقترض هل سيسدد في الوقت احملدد 
أو مياطل؟ هل سيقدر على السداد أو يعجز؟ فإذا 
لم يجد مخرجا يبعث في نفسه الطمأنينة فلرمبا 
ع��ن مساعدته  وت��وق��ف  أخ��ي��ه  إن��ق��اذ  ع��ن  امتنع 
هذه  مثل  في  الشريعة  فبم جاءت  وقت حاجته. 

دومن��ا ضمان  القرض  ببذل  تأمر  هل  امل��واق��ف؟ 
للحق؟ أو متنع اإلقراض فيقع الناس في الرج؟ 
ومحبة  تيسيرا  للجميع  يحقق  ح��ًا  تعطي  أو 
وتكافا فيسير املجتمع بسهولة ويسر في محبة 

وإخاء.
ال��ذي ه��و في  ال��ره��ن  ف��ي حكم  وهنا نتأمل 
لُيستوفى  بالعني،  الدين  "استيثاق  الشريعة: 
االمتناع منه".  أو  السداد،  العجز عن  منها عند 
كنتم  �وإن  مشروعيته:  ف��ي  تعالى  ق��ال  وق��د 
مقبوضة�.  فرهان  كاتبا  جت��دوا  ولم  سفر  عىل 

)البقرة:283(.
ومل���ا ك���ان امل���رء ف��ي ح��اج��ة إل���ى االطمئنان 
ع��ل��ى ح��ق��وق��ه ف��ق��د ش���رع ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه ل��ذل��ك 
وس��ائ��ل إث��ب��ات، ق���ال ال��ش��رب��ي��ن��ي اخل��ط��ي��ب في 
��ُق��وِق َث��َاَث��ٌة:  مغني احمل��ت��اج: "َواْل���َوَث���اِئ���ُق ِب��اْلُ
ْحِد،  ْوِف اجْلَ َشَهاَدٌة، َوَرْهٌن، َوَضَماٌن. َفاأْلُوَلى خِلَ

ْفَاِس". ْوِف اإْلِ َواأْلَِخيَرَتاِن خِلَ
وقد خلص أحد العلماء بعض أحكام الرهن 
ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا اإلس��ه��ام ف��ي إي��ج��اد مجتمع 
صحيح متكافل متماسك فقال ما ملخصه: "شرع 
عظيمة،  وف��وائ��د  لكم  للناس  ال��ره��ن    ال��ل��ه 
وهذا  بدينه،  يستوثق  الدين  صاحب  أن  منها: 
الرهن  ُوِج��د  ملا  هنا  وم��ن  طمأنينة،  في  يجعله 
في الشريعة اإلسامية، وأمكن للمسلم أن يجد 
عند  حقه  ب��ه  يحفظ  أو  م��ال��ه،  ب��ه  يحفظ  شيئًا 
العجز عن السداد، فإن هذا يشجع الناس على 
ْين، ويجعل الثقة بينهم قوية، ومن هنا يكون  الدَّ

ْين في مأمن من ضياع حقه. صاحب الدَّ
ومن حكمه: تسهيل املداينات، وإذا سُهَلت 
املداينات انتفع أفراد املجتمع، وهذا فيه نوع من 
التكافل، ونوع من التراحم والتعاطف؛ ألن املسلم 
إذا وجد من يعطيه املال في ساعة الاجة، فإنه 
يشكره ويحبه ويذكره باخلير، فمن هنا استوثق 
املجتمع،  أف��راد  وانتفع  صاحب الق من حقه، 
دنيوية؛  مصلحة  وه��ي  ي��ن،  ال��دَّ بينهم  فانتشر 
ومصلحة  الدنيوية،  مصالهم  يقضون  حيث 

دينية.
رهن،  لديه  كان  إذا  املدين  أن  ومن احلكم: 
فإنه يحفظ ماء وجهه، وميكنه أن يستدين ممن 
لقاء  امل��ال وه��ذا ره��ن  ل��ه: أعطني  ش��اء، فيقول 
الوصول  يتمكن من  دينك، وحينئٍذ  ولقاء  مالك، 
ين،.. فإنه إذا شعر أنه  إلى بغيته وحاجته بالدَّ
أن  أمَكنه  حقوقهم،  يضمن  مبا  الناس  يخاطب 
الرهن محقق لهذه  أن  يسألهم حاجته، وال شك 

الفائدة العظيمة.
وم���ن احل��ك��م: أن ف��ي ال��ره��ن ع���داًل وقطعًا 
العني،  دفع  إذا  املديون  فإن  بالقوق،  للتاعب 
سواًء كانت سيارًة أو أرضًا أو طعامًا، وجعلها 
الناس،  بحقوق  متاعبًا  ك��ان  رمب��ا  فإنه  ره��ن��ًا؛ 
ويريد أن يأكل أموال الناس، فإذا وضع الرهن 
بحقوق  التاعب  من  وُمِنع  عنه،  السبيل  انقطع 

الخرين.
لألذية  منعًا  ال��ره��ن  ف��ي  أن  وم���ن احل��ك��م: 
ال��س��داد  ع��ن  إذا عجز  امل��دي��ون  واإلض�����رار؛ ألن 
م��ع ع��دم ال��ره��ن، ف��إن اخل��ص��وم��ة، واألذي����ة تقع 
له:  فسيقول  الرهن،  ُوِج��د  إذا  لكن  الناس؛  بني 
ف��ال��ره��ن يقطع أسباب  ال��ره��ن وخ��ذ ح��ق��ك،  ِب��ع 

اخلصومة وأسباب النزاع.
وأيًا ما كان فإن الله  شرع الرهن، ومتت 

وع����داًل،  ص��دق��ًا  كلمته 
نعلم،  وال  ي��ع��ل��م  ف��ه��و 
��ب  م��ع��قِّ وال  وي���ح���ك���م 
ْت كَِلَمُة  لكمه: �َوتَمَّ
���ا َوَع����ْدلاً  ِّ����َك ِص���ْدقاً َرب
ِل��َك��ِل��َم��اتِ��ِه  َل  ُم���َب���دِّ ل 
الَْعِليم�  ِميُع  السَّ َوُه��َو 

)األنعام: 115(.

تقدمي 
باستقراء اليات الواردة في القرآن الكرمي والتي 
التي  ال�ُموَرثة  األشياء  أن  يتبني  سابقا  إليها  أشرنا 
أورثها الله لعباده والتي يرثونها عن بعضهم البعض 
-بإيراث الله تعالى لهم طبعا- إمنا هي ثاثة: وراثة 
النبوة والوحي، ووراثة األرض، ووراثة اجلنة. وهي 
وراثتها  حتكم  التي  والسنن  بامتياز،  دينية  مفاهيم 
هذه  أن  كما  إلهية،  وم��وازي��ن  ربانية  سنن  وإيراثها 
األنواع من اإليراث ينبني بعضها على بعض، فيكون 
إيراث الدين وتوريثه أساسا وشرطا في إيراث األرض 
واجلنة معا، ومن ثم فا حضارة إسامية من غير أن 
على  األرض  وعمارة  الدين  بتوريث  املسلمون  يقوم 

هديه.كيف ذلك؟ 
النبوة وتوريث ميراثها هو األصل  1 - وراثة 

في كل وراثة: 
واليات الدالة على ذلك ما يلي:

َُّها  - قال تعالى: �َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوَقاَل يَا أَي
ِإنَّ  ٍء  َوأُوتِيَنا ِمن كُلِّ َشْ ْيِر  َمنِطَق الطَّ ِّْمَنا  ُعل النَّاُس 

َهَذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمبنُِي� )النمل: 16(.
َوِلّيااً يَِرثُِن َويَِرُث ِمْن آِل  َُّدنَك  ل �... َفَهْب ِلي ِمن   -

يَْعُقوَب َواْجَعلْهُ َربِّ َرِضّياً�. )مرمي 6-5(. 
فالية األولى أخبرت بوراثة سليمان لداوود، وهي 
إلى ذلك  وراث��ة نبوة وعلم وحكم ومنهاج -كما ذهب 
أغلب املفسرين- إذ لو كان األمر يتعلق بوراثة األمور 
الدنيوية ملا كان في اإلخبار فائدة واختصاص وميزة؛ 
الية  ودل��ت  ذل��ك.  أصولهم  عن  يرثون  الناس  كل  ألن 
الثانية على أن السؤال يتجه نحو طلب النبي زكرياء 
� من يخلفه في وراثة النبوة وحفظ ميراثها والقيام 

به؛ ألن األنبياء ال يورثون املال وغيره من املاديات.
وفي اليتني دليل على أن األنبياء كانوا مشغولني 
ب��ت��وري��ث دي���ن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ل��ذري��ت��ه��م، وك���ان ديدنهم 
تنشئتهم عليه ليستمر الدين قائما، ومما يعضده قول 
الله تعالى حكاية عن يعقوب �: �أَْم كُنُتْم ُشَهَداءَ 
ِمن  تَْعُبُدوَن  َما  ِلَبِنيِه  َقاَل  ِإْذ  الَْمْوُت  يَْعُقوَب  َحَضَر  ِإْذ 
َوِإْسَماِعيَل  ِإبَْراِهيَم  آبَاِئَك  َٰ��هَ  َوِإل ََٰهَك  ِإل نَْعُبُد  َقالُوا  بَْعِدي 
 ،)133 )البقرة:  ُمْسِلُموَن�  لَهُ  ُن  َوَنْ ا  َواِحداً ا  َٰهاً ِإل ��اَق  َوِإْسَ
وف���ي وص��ي��ة ي��ع��ق��وب ف��ائ��دت��ان ك��ب��ي��رت��ان لهما صلة 

باملطلوب:
ألعز  كنز  بأعز  إال  تكون  ال  الوصية  أن  أواله��م��ا: 
املقربني وألشرف غاية، وأثمن كنز ميلكه األنبياء هو 
تعالى  الله  عبادة  غاية هي  والنبوة، وأشرف  الوحي 

والظفر برضوانه.
ث��ان��ي��ه��م��ا: أن ج���واب األب��ن��اء ع��ن س���ؤال أبيهم/ 
إذ  ل��ه،  ومطابقا  للمراد  موافقا  ج��واب��ا  ك��ان  الوصية 
مفهوم:  مثل  إسامية  دينية  ورم��وزًا  مفاهيم  تضمن 
أسماء األنبياء - اإلسام(،  )العبادة - اإلله الواحد – 
يعقوب  للنبي  دؤوب  عمل  نتيجة  على  ودل جوابهم  
لبنيه  الصحيح  ال��دي��ن  تلقني  ف��ي  حياته  طيلة   �
وتوريثهم  ومقاصده  وتوجيهاته  مبادئه  وتوريثهم 

ميراث األنبياء من قبله.
2 - وراثة الوحي وتوريث العلم به من أصفى 

النعم الربانية وأعالها: 
ورد في القرآن الكرمي اإلشارة إلى أن وراثة الوحي 
وتوريثه وتوريث العلم به في مواطن عديدة منها قول 
ِمْن  اْصَطَفْيَنا  َِّذيَن  ال الِْكَتاَب  أَْوَرْثَنا  �ثُمَّ  تعالى:  الله 

ِعَباِدنَا� )فاطر: 32(
والية تشير إلى جملة حقائق منها:

- أن الله هو وحده املورث كتابه ووحيه، فأصل 
تعالى.  بالله  خاص  وإيراثه  تعالى،  الله  من  الوحي 

وهذه القيقة مرت معنا سابقا.
- أن إيراث الله تعالى كتابه هو محض نعمة من 
نعم الله تعالى ومن آثار العناية اإللهية في التسخير 

والتدبير والتيسير.
متام  من  هو  للعباد  والدين  الكتاب  إي��راث  أن   -
لَُكْم  أَْك��َم��لْ��ُت  �الْ���َي���ْوَم  تعالى:  ق��ال  عليهم؛  اإلن��ع��ام 
لَُكُم  َوَرِض��ي��ُت  نِ��ْع��َم��ِ�  َعلَْيُكْم  َوأَْت��َم��ْم��ُت  ِدي��َن��ُك��ْم 
ْسَلَم ِديناًا� )املائدة: 3(. وهو أحسن نعمة اختارها  اْلِ

يَن َفَل  َ اْصَطَفى لَُكُم الدِّ الله تعالى لعباده؛ �ِإنَّ اللَّ
تَُموتُنَّ ِإلَّ َوأَنُْتْم ُمْسِلُموَن� )البقرة : 122(.

الدين  إي��راث نعمة  الله تعالى في  أن من سنن   -
والوحي اصطفاء من يصلح لها من عباده؛ ألن حمل 
األمناء؛  لألقوياء  إال  تسند  وال  توكل  ال  أمانة  الكتاب 
ِمْن  اْصَطَفْيَنا  َِّذيَن  ال الِْكَتاَب  أَْوَرْثَنا  �ثُمَّ  تعالى:  قال 
َوآَل  ا  َونُوحاً آَدَم  اْصَطَفٰى   َ �ِإنَّ اللَّ  : وقال  ِعَباِدنَا� 
 ،)33 عمران:  )آل  الَْعالَِمنَي�  َعىَل  ِعْمَراَن  َوآَل  ِإبَْراِهيَم 
إن  األن��ب��ي��اء،  ورث���ة  العلماء  »إن   :� ال��رس��ول  وق���ال 
العلم،  لم يورثوا دينارًا وال درهما، وأورث��وا  األنبياء 

فمن أخذه؛ أخذ بحظ وافر«)1(.
الوحي  انقطاع  بعد  تعالى  الله  عباد  أن   -  3
ت��ف��اوت��وا ف���ي ح��ف��ظ أم���ان���ة م���ا أورث���ه���م ال��ل��ه من 
ال��وح��ي، وع��ل��ى ق��در ه��ذا ال��ف��ظ ي��ك��ون التمكني في 

األرض وإيراثها.
الدين  ُأوِرُث���وا  الذين  عن  القرآن  من حديث  يظهر 
وحفظه  بالدين  التمسك  قوة  حيث  من  أصناف  أنهم 

أو عدمه:
� أعالهم مرتبة األنبياء والرسل، فقد حفظوا 

الدين وبلغوه كما تلقوه وأنزل عليهم.
� ص���ن���ف ث�����ان مم����ن ب���ع���ده���م م����ن ال��ع��ل��م��اء 
والعاملني به والسابقني فيه باخليرات، وهم الذين 
أنيط بهم حفظ الدين والذب عنه وتبليغه، وهم الذين 
ُكوَن بِالِْكَتاِب  َِّذيَن يَُمسِّ عناهم الله تعالى بقوله: �َوال
نَي� )األعراف:  َّا َل نُِضيُع أَْجَر الُْمْصِلِ َلَة ِإن َوأََقاُموا الصَّ

170(؛ فوظيفة هذا الصنف هي وظيفة مزدوجة: 
بالدين  التمسك  اإلي��راث من  القيام بحقوق  أولها 

والقيام بفرائضه وأركانه.
أمانة  وحتميلهم  الخ��ري��ن  ذل��ك  ت��وري��ث  وثانيها 
حمله وت��وري��ث��ه أي��ض��ا، وإص���اح م��ا فسد ف��ي األم��ة 
انطاقا من ميراث النبوة والوحي؛ دليل ذلك من الية 

كلمة "املصلحني".
في  املبالغ  غير  و"ه��و  مقتصد  ثالث  صنف   �
طاعة ربه وغير املجتهد فيما ألزمه من خدمة ربه حتى 
يكون عمله في ذلك قصًدا" كما ذكر الطبري في تفسيره 

لآلية.
الصنف  ه��ذا  لنفسه:  ظ��ال��م  راب���ع  وص��ن��ف   �
ولم  ح���دوده  فضيع  ب��ه  يعمل  ل��م  لكنه  ال��ك��ت��اب؛  ورث 
�َفَلََف  بقوله:  تعالى  عناه  الذي  وهو  عهوده،  يحفظ 
هذَا  َعَرَض  يَأُْخُذوَن  الِْكَتاَب  َوِرثُ��وْا  َخلٌْف  بَْعِدِهْم  ِمن 
قال   ،)169 )األع��راف:  لََنا..�.  َسُيْغَفُر  َويَُقولُوَن  األْدنَ��ى 
سيد قطب رحمه الله تعالى: "وصفة هذا اخلْلف الذي 
ق��وم م��وس��ى: أنهم ورث��وا  ج��اء بعد ذل��ك السلف م��ن 
تتأثر  ول��م  به  يتكيفوا  لم  ولكنهم  ودرس���وه..  الكتاب 
تتحول  حني  العقيدة  ش��أن  سلوكهم..  وال  قلوبهم  به 
إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظ.. وكلما رأوا عرضًا من 
أعراض الياة الدنيا تهافتوا عليه، ثم تأولوا وقالوا: 
أع��راض  م��ن  لهم  ع��رض  كلما  وه��ك��ذا  ل��ن��ا«..  »سيغفر 

الدنيا جديد تهافتوا عليه من جديد!
وهذا نظير قوله تعالى في موطن آخر: �َفَلََف ِمن 
َهَواِت َفَسْوَف  ََّبُعوا الشَّ َلَة َوات بَْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّ
يَلَْقْوَن َغيًّا� )مرمي: 59(" )في ظال القرآن: سيد قطب(.

وهكذا يظهر أن إيراث الدين هو أصل كل إيراث 
حضاري، فا حضارة إسامية من غير جوهر ديني، 
وال جوهر لهذه األمة من غير هذا الدين الذي ارتضاه 
الله تعالى لعباده، وال وجود للدين وال استمرار له من 
غير السهر على توريث ميراث النبوة والرص على 
بقائه وتلقينه وتبليغه وغرسه بشروطه، وإعداد كل ما 
يلزم من العدد البشرية والعلمية واملنهجية واألداتية 

إلقامة أركانه واالستقامة على هديه وأحكامه.
يتبع

-----------------
- أخرجه ابن حبان في صحيحه، وابن ماجه، وأبو داوود،   1

والدارمي وأحمد في املسند، والترمذي في سننه والطبراني.
 

إعجاز الترشيعات اإلسالمية 
يف بناء املجتمع املثايل )1\10(

أس��اس  وعلومه  ال��وح��ي  ت��وري��ث 
التمكني احلضاري لألمة )2(

الطيب بن املختار الوزايند. أحمد زايد
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الشك أن الدورة 28 لالحتاد اإلفريقي الذي 
حدثا  عرفت  اإلفريقية،  الوحدة  منظمة  خلف 
ال��دورة،  أشغال  على  قوية  بظالل  ألقى  ب��ارزًا 
في  مقعده  امل��غ��رب  ب��اس��ت��رج��اع  األم���ر  يتعلق 
املنظمة اإلفريقية بعد أن غادرها ملدة تقارب 33 

سنة، حيث  انسحب من املنظمة سنة 1984.
وقبل احلديث عن حيثيات استرجاع املغرب 
لعضويته في املنظمة، واألبعاد والدالالت التي 
يكتسيها هذا احلدث البارز، ال بأس من إلقاء 
اإلفريقية،  املنظمة  ت��اري��خ  ع��ن  م��وج��زة  نظرة 
التي  والغايات  تأسيسها،  عوامل  أهم  وبيان 
وظ���روف  ال��ت��أس��ي��س،  ه���ذا  وراء  م��ن  تنشدها 
ثمانينيات  في  املنظمة  من  املغرب  انسحاب 

القرن املاضي.
أوال- تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية:
ل��ق��د ظ��ل��ت إف��ري��ق��ي��ا ح��ت��ى منتصف ال��ق��رن 
االس��ت��ع��م��اري  للتنافس  م��س��رح��ًا  ال��ع��ش��ري��ن، 
ث��روات��ه، ويحتل  ظ��ل يستغل  ال���ذي  ال��غ��رب��ي، 
أراض��ي��ه مل��دة ت��ق��ارب ال��ق��رن م��ن ال��زم��ن، على 
تفاوت بني الدول اخلاضعة لالحتالل. إلى أن 
ظهرت موجة االستقالل في بداية الستينات من 
القرن املاضي، والتي عرفت استقالل 15 دولة 
إفريقية، ثم انضافت بعد ذلك دول أخرى، إلى 

أن استقلت معظم الدول في إفريقيا سياسيا.
وإب�����ان م��وج��ة االس���ت���ق���الل ه��ات��ه ظ��ه��رت 
محاوالت عدة للتجميع والتوحيد، كان أبرزها 
مؤمتر أكرا، عاصمة غانا سنة 1958، وحضرته 
الدول املستقلة آنذاك، وقد ضم هذا املؤمتر ما 
يزيد على 200 عضو ميثلون مختلف األحزاب 
في  العمالية  والنقابات  الطالبية  واالحت��ادات 
متخض  وقد  اإلفريقية.  القارة  أنحاء  مختلف 

عن هذا املؤمتر القرارات التالية:
للدول  اإلقليمية  السيادة  على  -احملافظة 

األعضاء.
في  اإلفريقية  الشعوب  بحق  -االع��ت��راف 

االستقالل.
هذا املؤمتر هو الذي مهد الطريق لتأسيس 
ميثاقها  وإع����الن  اإلف��ري��ق��ي��ة  ال��وح��دة  منظمة 
أب��اب��ا ع��اص��م��ة إيثيوبيا  اخل���اص ف��ي أدي���س 
بتاريخ  22 ماي 1963. إذ اجتمع رؤساء 30 
دولة إفريقية مستقلة، ووقع على ميثاق منظمة 
دستور  مبثابة  اعتبر  ال��ذي  اإلفريقية  الوحدة 
املنظمة  تأسيس  ع��ن  اإلع���الن  ومت  للمنظمة، 

بشكل رسمي في 25 ماي 1963. 
هذه  عضوية  تكون  أن  على  االت��ف��اق  ومت 
املستقلة  اإلفريقية  ل��ل��دول  مفتوحة  املنظمة 
ذات السيادة، شريطة االلتزام مببادئ املنظمة 
وع��دم  االن��ح��ي��از،  ع���دم  س��ي��اس��ة  ف��ي  املتمثلة 
ممارسة التفرقة العنصرية. وفي حالة انضمام 
املطلقة  باألغلبية  قبوله  ي��ق��رر  ج��دي��د،  عضو 

للدول األعضاء.
وهكذا أقرت املنظمة في ميثاقها عددًا من 

األهداف توخت حتقيقها أهمها:
-حترير القارة نهائيا من االستعمار.

-القضاء على التخلف االقتصادي.
-توطيد دعائم التضامن اإلفريقي.

-االرتقاء بالقارة إلى املكانة التي تليق بها 
على الساحة الدولية.

إن النظر بتمعن إلى أهداف تأسيس منظمة 
الوحدة اإلفريقية، واالطالع على بنود امليثاق 
الذي يؤطرها، يبني احليثيات واملالبسات التي 

دفعت  املغرب –وهو عضو مؤسس للمنظمة- 
إلى االنسحاب من عضويتها بتاريخ 12 يونيو 

.1984

المغرب من منظمة  انسحاب   – ثانيا 
الوحدة اإلفريقية:

ل��ق��د ش��ع��ر امل���غ���رب س��ن��ة 1984 ب��األس��ف 
ال��وح��دة  منظمة  ع��م��دت  عندما  واالس��ت��غ��راب 
اإلفريقية إلى قبول عضوية جبهة البوليساريو 
في قمة نيروبي، حيث منحها العضوية كدولة 
)....( مبسمى: اجلمهورية العربية الصحراوية، 
وهو ما "يكشف في صلبه عن تناقض واضح. 
"ال��دول��ة"  قيام  أعلنت  نفسها  اجلبهة  أن  ذل��ك 
من جانب واحد، دون أن تستشير السكان في 
الصحراء؟؟.. وتتصرف فعال كدولة في االحتاد 
دول��ة  أنها  يعرف  اجلميع  أن  رغ��م  اإلف��ري��ق��ي، 
من جهة  كذلك  األوراق.  على  إال  لها  وج��ود  ال 
أخرى، وعلى صعيد األمم املتحدة فإنها تصر 
في  ال��ذي  املصير،  تقرير  بحق  املطالبة  على 
عرفها ال ميكن أن يكون سوى في شكل استفتاء 
االستقالل  بني  الصحراويون  مبوجبه  يختار 
عن املغرب أو االندماج الكلي فيه...".)1( ذلك أن 
املنظمة  البوليساريو في  إقرار عضوية جبهة 
اإلفريقية يخالف امليثاق املؤسس الذي اشترط 
ال��ع��ض��وي��ة -وب��ش��ك��ل ح���ص���ري- ع��ل��ى ال���دول 

اإلفريقية املستقلة وذات سيادة...؟؟!!
وعليه "فإعالن انسحاب املغرب من منظمة 
بل  تاريخية،  يكن صدفة  لم  اإلفريقية  الوحدة 
تآمرية،  مبشاهد  م��ل��يء  ملسلسل  نتيجة  ك��ان 
ل��ت��ح��ري��ف ب��ع��ض م��ق��ت��ض��ي��ات م��ي��ث��اق منظمة 
ملصلحة  أو  ظرفية  بكيفية  اإلفريقية  ال��وح��دة 
خسيسة يدفع بأعضاء املنظمة إلى االقتتال")2(.
عضوية  طلب  ت��ق��دمي  إل��ى  "س��ت��دف��ع  حيث 
البوليساريو إلى منظمة الوحدة اإلفريقية في 
لم  قليل  وبحضور  بسيراليون   1980 يونيو 
املؤمترات  كل  وكانت  فقط!!  دولة   24 يتجاوز 
تدل على احتمال تفكك املنظمة بناء على اعتبار 
إعالن  عقب   ،1982 سنة  حدث  الذي  االنقسام 
املؤمتر  في  املنظمة  في  عضوا  البوليساريو 
املنظمة  انقسمت  "حيث  أبابا.  بأديس  املنعقد 
دولة   19 وانسحبت  متعارضني،  فريقني  إل��ى 
إفريقية من أشغال جلنة املتابعة احتجاجا على 

خرق ميثاق منظمة الوحدة لسنة 1963")3(.
خ��رق شرطي  إل��ى  املنظمة  اجن��رف��ت  وق��د 
على  تؤكد  التي  امليثاق،  م��ن  الرابعة  الفقرة 
م���ب���دأي االس���ت���ق���الل وال����س����ي����ادة؟؟... ف��ك��ي��ان 
الدولة  خصائص  على  يتوفر  ال  البوليساريو 
من الناحية القانونية أي: ال شعب – ال سيادة- 
ال حدود وال سلطة داخلية على أراضيها -  وال 

استقاللية عن  التوجيهات اخلارجية...
لكل هذه األسباب املوضوعية  قرر املغرب 
 12 ب��ت��اري��خ  املنظمة  م��ن  االن��س��ح��اب رس��م��ي��ا 
يونيو 1984. هذا مع التأكيد على أن عالقاته 
بالدول اإلفريقية لم تنقطع منذ ذلك الوقت، رغم 
تغيير االسم إلى االحتاد اإلفريقي سنة 2002.

ثالثا: من منظمة الوحدة اإلفريقية إلى 
االتحاد اإلفريقي:

خلفت  دول��ي��ة  منظمة  اإلف��ري��ق��ي  االحت����اد 
يوليوز   9 بتاريخ  اإلفريقية  ال��وح��دة  منظمة 

2002، يضم في عضويته 55 دولة.
املنظمات  م��ن  ع��دد  م��ن  االحت���اد  ويتشكل 

وال��ه��ي��آت امل��ت��ف��رع��ة ع��ن��ه: ه��ي��آت س��ي��اس��ي��ة، 
وقضائية، واقتصادية، ومالية.

أ-الهيئات السياسية لالحتاد اإلفريقي:

ي��س��ت��ع��ني االحت�����اد اإلف��ري��ق��ي ف���ي تسيير 
دواليبه على عدد من املؤسسات الرسمية وهي:
- ال��ب��رمل��ان اإلف��ري��ق��ي: وه���و أع��ل��ى سلطة 
مقره  ي��ق��ع  اإلف��ري��ق��ي  االحت����اد  ف��ي  تشريعية 
إفريقيا،  جنوب  ميدراند،  مدينة  في  الرسمي 
ويتألف من 265 ممثال منتخبا من جميع الدول 

األعضاء في االحتاد.
- اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد اإلف��ري��ق��ي: 
ويتألف من رؤساء الدول األعضاء وحكوماتها 
وهي الهيأة الرئاسية العليا لالحتاد اإلفريقي، 
وتقوم تدريجيا بتفويض بعض من صالحيات 
مرة  وتعقد  اإلف��ري��ق��ي،  للبرملان  ال��ق��رار  صنع 
س��ن��وي��ًا وي��ت��م ات��خ��اذ ال���ق���رارات ب��اإلج��م��اع أو 

بأغلبية التلقني.
اإلف��ري��ق��ي: ه��ي جلنة  - مفوضية االحت���اد 
اإلفريقي،  لالحتاد  العامة  األمانة  ب��دور  تقوم 
م��ؤل��ف��ة م��ن ع��ش��رة م��ف��وض��ني وم��وظ��ف��ي دع��م. 
ويقع مقرها في أديس أبابا، وتقوم مبسؤولية 

اإلدارة وتنسيق أولويات مهام االحتاد.
- امل��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي: ي��ت��أل��ف م��ن وزراء 
معينني م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ات ال����دول األع��ض��اء. 
والشؤون  اخلارجية،  التجارة  بشؤون  ويهتم 
االجتماعية والزراعة وغيرها، ويكون مسؤوال 

أمام اجلمعية العامة.
وهي  ل��الحت��اد:  الفضائية  ب-ال��ه��ي��آت 

ثالث هيآت:

اعتمادها  مت  اإلفريقية:  العدل  محكمة   -
في  البث  في  مهامها  وتتلخص   ،2003 سنة 
اخل��الف��ات احل��اص��ل��ة ب��ش��أن تفسير األع��ض��اء 

ملعاهدات االحتاد اإلفريقي...
- امل��ف��وض��ي��ة اإلف��ري��ق��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان 
والشعوب: ُأنشئت سنة 1986 مبوجب امليثاق 
اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، يقع على 
عاتقها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال األعضاء 
للميثاق اإلفريقي، حيث تعتبر الذراع اإلفريقي 

الرئيسي حلقوق اإلنسان.
للقانون  اإلفريقية  املفوضية  كذلك  وهناك 
مقتضيات  تطبيق  على  تسهر  والتي  الدولي، 
القانون الدولي، والبث في النزاعات بني الدول 

األعضاء.
ج-الهيآت االقتصادية واملالية لالحتاد: 

هي ثالث هيآت:

أبوجا  وم��ق��ره  اإلفريقي  امل��رك��زي  البنك   -
عاصمة نيجريا.

- ال��ب��ن��ك اإلف���ري���ق���ي ل��الس��ت��ث��م��ار وم��ق��ره 
طرابلس عاصمة ليبيا.

ياوندي  ومقره  اإلفريقي  النقد  صندوق   -
عاصمة الكامرون.

مجالس  هناك  الهيآت  هاته  إلى  باإلضافة 
وهيآت أخرى منها:

اإلفريقي تأسس  السالم واألم��ن  - مجلس 
الصراعات، ووضع  بتسوية  يهتم   ،2004 عام 
س��ي��اس��ات ل��ل��دف��اع امل���ش���ت���رك، وإع������ادة ب��ن��اء 

وتأسيس السالم عقب انتهاء الصراعات.
- املمثلني الدائمني للجنة االحتاد اإلفريقي: 
وهم ممثل املرشحني الدائمني للدول األعضاء، 
ويقومون بإعداد املهام للمجلس التنفيذي قبل 

حتويلها إلى اجلمعية العامة.
- امل��ج��ل��س االق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي 
من  تتألف  استشارية  هيأة  وه��ي  والثقافي: 
كل  من  واقتصاديني  ومدنيني  مهنيني  ممثلني 

الدول األعضاء.
فتية متخصصة  إلى جلان  باإلضافة  هذا، 

كاملفوضية اإلفريقية للطاقة وغيرها...
االتحاد  إل��ى  المغرب  ع��ودة   - رابعا 

اإلفريقي:
اإلفريقي  لالحتاد   28 القمة  أن  األكيد  من 
حدثًا  عرفت  ايثيوبيا،  عاصمة  أبابا  بأديس 
اإلفريقي  العام  ال��رأي  باهتمام  حظي  ب���ارزًا، 
والدولي، ونال إشادات على املستوى الوطني 
إج��م��اع��ا سياسيا قل  م��ع��ا، وع���رف  وال���دول���ي 
نظيره، إنه عودة املغرب إلى اإلطار املؤسسي 
ال��ذي  كرسيه  إل��ى شغل  وال��ع��ودة  اإلف��ري��ق��ي، 

غادره قبل أزيد من ثالثني سنة.
 فما هي املؤشرات األولية لهذه العودة؟... 
وطنيا  وداللتها  أبعادها  ق���راءة  ميكن  وكيف 

ودوليًا؟...
املؤشرات األولية لعودة املغرب إلى االحتاد 

اإلفريقي:
ل��م ي��ن��زل ق���رار ع���ودة امل��غ��رب إل��ى االحت��اد 
اإلف��ري��ق��ي ب��ش��ك��ل م��ف��اج��ئ أو ع��ش��وائ��ي على 
ذلك  إلى  بل سبقته  األخيرة،  أبابا  أدي��س  قمة 
القرار  تنزيل  في  ساهمت  ومسارات  خطوات 
على أرض الواقع وبشكل تدريجي، وميكن هنا 
حصر ثالثة مؤشرات –على األقل- ساهمت في 

بناء قرار العودة هذا.
أ- املؤشر الديني:

والدينية  ال��روح��ي��ة  القيمة  امل��ع��روف  م��ن 
للمغرب على مستوى إفريقيا، فتاريخيا شكل 
الوفود  من  لعدد  وعلمية  روحية  قبلة  املغرب 
اإلف��ري��ق��ي��ة وذل���ك م��ن خ���الل اس��ت��ق��ب��ال الطلبة 
األفارقة لدراسة العلوم اإلسالمية في مختلف 
جامع  رأسها  وعلى  العتيق  التعليم  م��دارس 
القرويني بفاس، إضافة إلى معهد تكوين األئمة 
بتخريج  يعني  وال����ذي  ب��ال��رب��اط  وامل��رش��دي��ن 
الوعاظ واملرشدين في مختلف الدول اإلفريقية.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الهادي 
التازي: "إذا كان املغرب األقصى قد حافظ بجد 
التاريخ،  عبر  باملشرق  صالته  على  وفعالية 
واملمالك  ب��اإلم��ارات  عالقاته  على  حفاظه  ف��إن 
اإلفريقية ظل حقيقة قائمة ثابتة ولم يكن سبب 
التاريخ  بوحدة  اإلمي��ان  إل��ى  فقط  راجعا  ذل��ك 
اجلغرافي والساللي ولكن ما انفك يعتبر هذه 

الوحدة قدرا ومصيرا...")4(.
الثقافي  امل��ج��ال  "ف���ي  امل��غ��رب  ف���إن  ك��ذل��ك 
ألن  املثمر،  التعاون  مقومات  ميلك  والديني 
إفريقيا بقدر حاجتها إلى التنمية االقتصادية 
هي بحاجة أكثر إلى التنمية البشرية والتعاون 
الصراع  أزم��ات  من  للخروج  والديني  الثقافي 

والتطرف واجلهل...")5(.
والثقافي  الديني  البعد  ه��ذا  إل��ى  إض��اف��ة 
يوجد  حيث  والتعليمي  العلمي  البعد  فهناك 
دراساتهم  يتابعون  الطلبة  آالف  امل��غ��رب  ف��ي 
أعلى  وفي  والتخصصات  الشعب  في مختلف 

العلمية  الريادة  يكرس  ما  وهو  املستويات، 

عودة املغرب إلى االحتاد اإلفريقي
قراءة أولية في األبعاد والدالالت
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والدينية والثقافية للمغرب منذ أمد بعيد.
ب- املؤشر االقتصادي: 

إن عــاقــة املــغــرب بــالــدول اإلفــريــقــيــة لم 
الثنائية،  الــعــاقــات  مــســتــوى  عــلــى  تنقطع 
بــل ظــلــت اجلــســور ممــتــدة مــع أغــلــب الـــدول 
االقتصادي  التعاون  فــي  متمثلة  اإلفريقية، 
أساسا. حيث الحظ املتتبعون مؤخرًا ارتفاع 
استثمارات املغرب في بعض الدول اإلفريقية 
السينغال  مع  خاصة  قياسية  مستويات  إلى 

والكابون وبوركينفاسو وغينيا...
هذا مع التأكيد على أن إفريقيا تتوفر على 
أزيد من 65 في املائة من مساحات أراضيها 
صــاحلــة لــلــفــاحــة. وهـــي أعــلــى نــســبــة على 

مستوى العالم.
وقـــد عـــرف حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بني 
املغرب وإفريقيا ارتفاعا بنسبة 15% كمتوسط 
درهم  مليار   28.4 ليسجل   2005 منذ  سنوي 
التجارة  مــن   6،4 ميثل  مــا  وهــو   2010 سنة 
صـــادرات  ارتــفــعــت  كما  للمغرب.  اخلــارجــيــة 
املغرب نحو إفريقيا بنسبة 30% سنة 2010 
2009. مما يعكس احلضور  5% سنة  مقابل 
االقتصادي  املستوى  على  للمغرب  املتنامي 
في إفريقيا. وتتكون صادرات املغرب أساسا 
واألسمدة  الكهربائية  واألســـاك  السمك  من 

الطبيعية والكيماوية والسيارات.
هذا احلضور االقتصادي املتنامي للمغرب 
على املستوى اإلفريقي كان له الدور الهام في 

التمهيد لعودة املغرب إلى االحتاد.
ج - املؤشر السياسي: 

ويــتــمــثــل أســـاســـا فـــي تــطــور الــعــاقــات 
الــســيــاســيــة املــغــربــيــة مـــع عــــدد مـــن الــــدول 
على  والتعاون  الــزيــارات  وتــبــادل  اإلفريقية، 
الزيارات  تكررت  الدبلوماسي، حيث  مستوى 
مطرد  بشكل  اإلفــريــقــيــة  الــــدول  إلـــى  امللكية 
ومتواصل، وهو تعبير عن حتول في السياسة 
الدبلوماسية املغربية ترمي إلى تكريس البعد 
شراكة  بناء  إلى  والسعي  للمغرب،  اإلفريقي 
والطبيعي  اجلغرافي  االمتداد  هذا  مع  قوية 

في إفريقيا.
للدبلوماسية  انتقال  هــو  آخــر  وبتعبير 
إلى  والــدفــاع  الفعل  رد  ـــرة  دائ مــن  املغربية 
املقاطعة  سياسة  مع  والقطع  الفعل  صناعة 
والــكــرســي الــفــارغ الــتــي رمبـــا أتـــت بنتائج 

عكسية.
مستوى  على  السياسية  التطورات  هــذه 
تراجع  إلى  أدت  اإلفريقية  املغربية  العاقات 
"بجمهورية"  تعترف  الــتــي  ـــدول  ال فــي  كبير 
البوليساريو، حيث ال تتعدى اآلن 13 دولة من 
أصل 54 دولة مشكلة لاحتاد، وهو رقم غني 

عن أي تعليق.
خامسا - أبعاد ودالالت عودة المغرب 

إلى االتحاد اإلفريقي:
بــعــد قــطــيــعــة اســتــمــرت 32 ســنــة غــاب 
املشترك  اإلفريقي  العمل  عن  املغرب  خالها 
داخـــل اإلطـــار املــؤســســي لــاحتــاد اإلفــريــقــي، 
انعقاد  خــال  مطولة  بــرســالــة  املــغــرب  بعث 
يوليوز   17 فــي  ـــدا  روان فــي  اإلفريقية  القمة 
إلى  العودة  نيته  املغرب  خالها  أعلن   2016
االحتاد اإلفريقي كعضو رسمي، ذلك أن القارة 
للمغرب  الطبيعي  العمق  تعتبر  اإلفــريــقــيــة 
جغرافيا وتاريخيا وثقافيا واقتصاديا، وتربط 
املغرب بالقارة روابط تاريخية عميقة وصات 

دينية وسياسية لم تنقطع عبر الزمان")6(.
ــى اإلطـــار املؤسساتي  إل املــغــرب  وعـــودة 
تؤشر  مفصلية  محطة  هي  اإلفريقي  لاحتاد 
على والدة جديدة لهذه املؤسسة، كما أن فيه 
متيز  عن  ويعبر  اإلفريقية،  للحكمة  انتصار 
برؤية  قادت  التي  امللكية  "للدبلوماسية  كبير 
الزيارات  العودة من خال  استراتيجية ملف 

الناجحة لعدد من بلدان القارة، والتي توجت 
وإطاق  التعاون،  اتفاقيات  عشرات  بتوقيع 
إعــادة  فــي  ساهمت  رائـــدة،  تنموية  مشاريع 
الثقة إلى دول القارة بإمكانياتها في التنمية 

والتقدم")7(.
املغرب  عــودة  دالالت  ــراءة  ق وهكذا ميكن 

إلى االحتاد اإلفريقي في ثاثة أبعاد: 
احل��ض��اري   االم���ت���داد  األول:  ال��ب��ع��د 

والتاريخي واجلغرافي: 

الطبيعي  إلى حضنه  عاد  املغرب  أن  ذلك 
وامـــتـــداده الــتــاريــخــي واحلـــضـــاري: "كــم هو 
البيت،  إلى  فيه  أعود  الذي  اليوم  هذا  جميل 
بعد طول غياب، كم هو جميل هذا اليوم الذي 
الذي  املكان  إلــى  ومشاعري  قلبي  فيه  أحمل 

أحبه، فإفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي... لقد 
عدت أخيرا إلى بيتي، وكم أنا سعيد بلقائكم 
من جديد، لقد اشتقت إليكم جميعا...")8( كذلك 
كمؤسس  الطبيعي  موقعه  إلــى  املــغــرب  عــاد 
البيضاء  ـــدار  ال "فمدينة  اإلفريقية  لــلــوحــدة 
سنة  إفريقيا  لتوحيد  مبادرة  أول  احتضنت 

1961 واجلزائر لم تستقل بعد"...)9(.
كما أن هذه العودة أكدت الرمزية الدينية 
لدى  املــغــرب  بها  يتمتع  الــتــي  واحلــضــاريــة 
أنه شكل على  معظم الشعوب اإلفريقية، ذلك 
مر التاريخ اجلسر الطبيعي الذي يربط القارة 
له  وكــان  الوحي،  ومهبط  اإلسامي  باملشرق 
الدور البارز في نشر اإلسام وتعزيز االنتماء 
فتوحات طارق  وما  اإلســامــي....  العالم  إلى 

ابن زياد في إفريقيا إال تأكيد لهذه احلقيقة.
التي  العلمية  البعثات  إلى  هذا باإلضافة 
كانت تباشر التعليم في األدغال اإلفريقية منذ 

قرون خلت.

 فــهــل تــكــون هـــذه الــعــودة املــغــربــيــة إلــى 
الدبلوماسية  بعودة  إيذانا  اإلفريقي  املجال 

املغربية إلى سابق عهدها؟؟...
البعد الثاني: اختبار فعالية الدبلوماسية 

املغربية: 
ذلك أنه أمام تشابك املصالح في إفريقيا، 
في خيرات  والطامعة  املمتدة  األيــادي  وكثرة 
ال  الــذي  القدمي  املستعمر  من  خاصة  إفريقيا 
يزال ينهب ثرواتها، ويسيطر على خيراتها، 
الفتنة بــني دولـــهـــا... فــي هذا  بـــذور  ويـــزرع 
اخلضم استطاع املغرب أن يعيد القوة لنسيج 
من  يوسع  بــل  بإفريقيا  التاريخية  عاقاته 
دائرتها إلى غرب إفريقيا الذي يعتبر العمق 
الطبيعي خلصوم الوحدة الترابية املغربية...

وعلى هذا، فقد كانت عودة املغرب إلى إطار 
مؤسسة االحتاد اإلفريقي نصرا ديبلوماسيا 
وانتمائه  بعمقه  اإلفريقي  "املغرب  من  جعلت 
شبكات  ولنسج  لاشتغال،  مجاال  وهويته 
واسعة من العاقات االقتصادية والسياسية 

والثقافية واملدنية...")10(.
إن "مــفــهــومــا جـــديـــدا لــلــدبــلــومــاســيــة مت 
الشروع في إعماله، ويعتمد أساسا الدينامية 
سياسيا  املــســتــمــر  واحلـــضـــور  والــشــجــاعــة 

وثقافيا وإعاميا...")11(.
واحلــضــور الــديــبــلــومــاســي املــغــربــي في 
إفريقيا هو حضور ملموس يتجلى من خال 
26 سفارة بإفريقيا، ووجود عاقات اقتصادية 
مع أزيد من 40 دولة مبا يعادل أزيد من 600 
اتفاقية مختلفة، ووجود خطوط جوية تربط 
املغرب ب25 عاصمة وأزيد من 30 خط جوي.

االقتصادي  اجل��ان��ب   : الثالث  البعد 

للحضور املغربي في إفريقيا: 

ذلك أن عودة املغرب إلى االحتاد اإلفريقي 
ــعــاد اقــتــصــاديــة اعــتــبــارا لــإمــكــانــات  لــهــا أب
مختلف  فــي  إفريقيا  حتــوزهــا  التي  الكبيرة 
اإلفريقي  مجاله  إلى  املغرب  فعودة  املجاالت، 
جــاء وفــق مــبــدأ: عــاج اجلــســم املــريــض من 
أكبر من عاجه من اخلارج،  الداخل بنجاعة 
ألن اجلغرافيا ال ميكن تغييرها، كما ال ميكن 
املغرب  وصل  فقد  التاريخ،  ثقل  من  التنصل 
ــوعــي بـــأن "ســيــاســيــة املــقــعــد الشاغر  إلـــى ال
وانسحابه من منظمة الوحدة اإلفريقية آنذاك، 
كان له خسارة سياسية كبيرة جدا، ألنه ترك 
الصحراء،  بقضية  ليمسوا  خلصومه  املجال 
هذه القضية أصبحت تشكل الهدف األساسي 

النضمامه لاحتاد")12(.
فاالحتاد اإلفريقي اليوم ينخرط حاليا في 
حركة اندماجية وإصاحية هي األكبر واألهم 
ــارة، إصــاحــات تهم اجلانب  ــق ال تــاريــخ  فــي 
ــي، حــيــث ســتــشــرع الــــدول األعــضــاء في  ــال امل
رسومها  عائدات  من  ثابتة  نسب  تخصيص 
كما  القارية،  املنظمة  لتمويل  الصادرات  على 
للحدود  تدريجي  حــذف  نحو  االحتـــاد  يتجه 
االقتصادية بني بلدانه من خال حترير حركة 

األشخاص والبضائع.
ــاق أمام  "فتحت اآلف الــعــودة  كما أن هــذه 
املقاوالت املغربية في إطار منوذج جديد، وهو 
التعاون جنوب جنوب والربح املشترك...")13(.
املــقــاوالت  عمل  مجال  أن  بالذكر  وجــديــر 
والبناء  االتصاالت،  هو  إفريقيا  في  املغربية 
والعقار واألشغال العمومية والبنى التحتية، 
وهـــي مــجــاالت يــعــرف فيها املــغــرب تــطــورا 

ملحوظا واكتفاء ذاتيا واضحا.
هذا باإلضافة إلى أن هذا االمتداد اإلفريقي 
للمغرب على املستوى االقتصادي سيعزز من 
األوروبيني...  مع شركائه  التفاوضية  مكانته 
يتحمل  يجعانه  ووضــعــه  املــغــرب  "فــمــوقــع 
يجعله  نحو  على  االحتــاد  تطوير  مسؤولية 
إفريقيا  منــوذجــا  يعتمد  دميقراطيا،  فضاء 

لتطوير احلكامة قاريا ووطنيا")14(.
وال شك أن املغرب بهذه العودة التاريخية 
أهمها:  عدة  رهانات  كسب  اإلفريقي،  للعمق 
استعادة موقعه االستراتيجي كرائد ومؤسس 
للوحدة اإلفريقية منذ قرون خلت، كذلك كسب 
أن  على  تأكيده  االقتصادي من خال  الرهان 
ثروات إفريقيا لألفارقة أوال، وكذلك من خال 
أطلقها  التي  الضخمة  االقتصادية  املشاريع 
في عدد من الدول اإلفريقية، ويكفي القول أن 
املغرب انتقل –وفي ظرف وجيز- إلى الرتبة 
بعد  إفريقيا  فــي  إفــريــقــي  كمستمر  الثانية 

جنوب إفريقيا.
--------------
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البنى  من  انطالقا  املجتمع  قيمة  تتحدد 
في  اثنان  يختلف  وال  ل��ه،  املشكلة  اجلوهرية 
كون األسرة من أسمى هذه البنى وأهمها على 
اإلط��الق، وفي هذا اإلط��ار تبنى اإلس��الم هذا 
النظام وأحاط بكل جوانبه ودفع به إلى بني 
البشر ليستغنوا به عن ما سواه من األمناط 
ف��ي اإلس���الم نظام  ال��ن��اق��ص��ة، فنظام األس���رة 
مقدس، املراد منه تلكم األحكام التي جاءت من 
عند الله لتنظم العالقة بني الرجل واملرأة وما 
ينشأ عنهما، إذ هي مبثابة اخللية العضوية 
التي يتكون منها املجتمع، فبصالحها يصلح 
املجتمع وبتشتتها واغترابها يصير املجتمع 

مترهال ومفككا.
ارت��ب��ط ب��األس��رة ف��ي اإلس���الم ال��ع��دي��د من 
على  احل��ث  قبيل  من  واملقومات  التوجيهات 
الزواج، قال تعالى:�َوأَنِكُحوا اْلَيَاَمٰى ِمنُكْم 
نَي ِمْن ِعَباِدكُْم َوِإَماِئُكْم ِإن يَُكونُوا  اِلِ َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعِليم�  ُ ِمن َفْضِلِه َواللَّ ُفَقَراءَ يُْغِنِهُم اللَّ
)ال��ن��ور: 32(، وك��ذا نفقة األس��رة وذل��ك في قوله 
َحْولنَْيِ  أَْوَلَدُه��نَّ  يُْرِضْعَن  �َوالَْوالَِداُت  تعالى: 
َوَع��َ�  الرََّضاَعَة  يُِتمَّ  أَن  أََراَد  ِلَمْن  كَاِملنَْيِ 
بِالَْمْعُروف�  َوِكْسَوتُُهنَّ  ِرْزُق��ُه��نَّ  لَ��هُ  الَْمْولُوِد 
إلى  األس��رة  رئاسة  أم��ر  ويرجع   )231 )ال��ب��ق��رة: 
َج���اُل َق���وَّاُم���وَن َع��َ�  ال��رج��ل، ق��ال تعالى: �ال���رِّ
ُ بَْعَضُهْم َعَ�ٰ بَْعٍض َوبَِما  َل اللَّ النَِّساِء بَِما َفضَّ
34(، وجاء ضابط  )النساء:  أَنَفُقوا ِمْن أَْمَواِلِهم� 
الرئاسة في هذه اآلية الكرمية مشروطا أوال: 
بَْعَضُهْم َعَ�ٰ بَْعض� وثانيا:   ُ َل اللَّ �بَِما َفضَّ
�َوبِ��َم��ا أَن��َف��ُق��وا ِم��ْن أَْم��َواِل��ِه��م�، ف��ي ح��ني حتل 
مسألة تربية األبناء ضمن هذه املقومات محال 
مركزيا وذلك ملا للنشء من أثر مستقبلي على 
آَمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  أَي �يا  تعالى:  قال  املجتمعات. 
النَّاُس  َوُق��وُدَه��ا  نَ��اًرا  َوأَْهِليُكْم  أَنُفَسُكْم  ُق��وا 
َجاَرة� )التحرمي: 6(، وهي كلها أركان هدفها  َواْلِ
ابتغاه  ال��ذي  األسمى  املقصد  خدمة  األس��اس 
اإلنساني  النسل  على  احلفاظ  وهو  اإلس��الم، 
ْن  ُ َجَعَل لَُكم مِّ من االندثار، قال تعالى: �َواللَّ
أَْزَواِجُكم  ْن  مِّ لَُكم  َوَجَعَل  أَْزَواًج��ا  أَنُفِسُكْم 

بَننَِي َوَحَفَدًة� )النحل: 72(.
ف��ي كون  ال��ب��ن��اء األس���ري  ف��ك��رة  تتلخص 

وتفصيال...  شرحا  يفيض  اخلالد  الله  "كتاب 
وهداية في كل شأن له عالقة باألسرة ويقيمها 
على الوضوح الكامل حتى ال يدع مكانا فيها 
للتصدع... وال يترك ثغرة ميكن أن ينفذ منها 
أح��د لهدم ه��ذا األس��اس، ومثل ه��ذا اإلسهاب 
هذا  أهمية  على  دليل  األس��رة  أم��ور  بيان  في 
الكيان ووضعه في املكان الالئق به، وذلك أنه 
تطرق  ما  فإذا  كله،  االجتماعي  البناء  أساس 
إل��ي��ه اخل��ل��ل وال��وه��ن ه���وى ال��ب��ن��اء وض��اع��ت 
تعود  مفسدة  كل  ذل��ك  عن  وينتج  معامله")1(. 
هو  البيت  "إن  حيث  بالويالت،  املجتمع  على 
فيها كل ساللة أخالفها  التي تدرب  املؤسسة 
اإلن��س��ان��ي  ال��ت��م��دن  ت��ب��ع��ات  وت��ع��ده��م لتحمل 
والتودد  واملساواة  احلب  من  بغاية  العظيمة 
األف��راد  تهيئ  ال  املؤسسة  فهذه  وال��ن��ص��ح... 
التمدن البشري ومنوه فحسب، بل هي  لبقاء 
مؤسسة يود أهلها من صميم قلوبهم وأعماق 
صدورهم أن يخلفهم من هو خير منهم وأصلح 
شأنا وأقوم سبيال... فاحلقيقة التي ال تنكر في 
هذا املجال، أن البيت هو جذر التمدن البشري 
م��ا يهتم به  ن��رى أول  ث��م  نفسه وق��وت��ه وم��ن 
اإلسالم ويعتني به من وسائل االجتماع إمنا 
هو أن يقيم مؤسسة البيت ويقرها على أصح 
الكرمي  للعيش  ضمانا  وأقومها")2(،  األس��س 

والسعادة الدائمة.
املجتمع  ف���ي  األس�����رة  م���ن خ��ص��وص��ي��ات 
اإلسالمي أنه "كان من تدبير الله خللقه أن جعل 
لألسرة من اجلاذبية والتأثير ما لم يجعله ألي 
مؤسسة مجتمعية أخرى، فقدر للناس جميعا 
األسرة،  أكناف  في  يعيشوا  أن  رجاال ونساء، 
الذي  الدافئ  الدائم  اآلمن  مأواهم  كانت  التي 
ويسكنون  وف��ي��ه،  ب��ه  ويأنسون  إل��ي��ه،  ي���أوون 
في  تأثيرا  لألسرة  الله  جعل  كما  وفيه،  إليه 
املجتمع، وهو تأثير اجتماعي وأخالقي، ألنه 
يحدد منط العالقات فيما بني الشرائح وفيما 
ال��دول��ة، وعلى ه��ذا الوضع شرع  بينها وب��ني 
لوظائف  تكفل  وأحكام  تشريعات  للناس  الله 
كمالها  تتجه صوب  أن  تلك  الطبيعية  األسرة 
املرجو وحتقق لها املصالح املعتبرة على أمت 
وجه وأحسنه فحصل بذلك التكامل بني خلق 
الله وأمره �أل له اخللق والمر� )األعراف: 53(، 
التزمه  الذي ضمن به ملن  وأول ذلك، تشريعه 

يشوب  خلل  أي  أن  باعتبار  لألسرة  تأسيسا 
مرحلة تأسيس األسرة -وهي أخطر مرحلة من 
واألسر  األزواج  على  بالضرر  يعود  حياتها- 
الطالئع  هي  مرحلة  وأول  واملجتمعات")3(، 
األول��ى ملرحلة ال��زواج، هذا األخير ال��ذي ورد 
ذك���ره ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي لعظم ش��أن��ه كرابط 
يجمع بني رجل وامرأة على ما أحل الله لهما.

ال���زواج ف��ي اإلس���الم "ه��و األس��ل��وب ال��ذي 
اختاره الله للتوالد والتكاثر واستمرار احلياة 
بعد أن أعد الله كال الزوجني وهيأهما، بحيث 
يقوم كل منهما بدور إيجابي في حتقيق هذه 
َُّكُم  َُّقوا َرب َُّها النَّاُس ات الغاية لقوله تعالى: �يَا أَي
ِمْنَها  َوَخ��لَ��َق  َواِح����َدٍة  َّ��ْف��ٍس  ن ��ن  مِّ َخلََقُكم  َّ���ِذي  ال
َُّقوا  َوات َونَِساءً  كَِثيًرا  ِرَجاًل  ِمْنُهَما  َوبَثَّ  َزْوَجَها 
كَاَن   َ اللَّ ِإنَّ  َواْلَْرَح���اَم  بِِه  تََساءَلُوَن  َّ��ِذي  ال  َ اللَّ
أن  الله  يشأ  ولم   ،)1 )النساء:  َرِقيًبا�  َعلَْيُكْم 
فيدع  املخلوقات،  من  كغيره  اإلن��س��ان  يجعل 
غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك اتصال الذكر 
باألنثى فوضى ال ضابط له، بل وضع النظام 
املالئم لسيادته، الذي من شأنه أن يحفظ شرفه 
باملرأة  الرجل  اتصال  كرامته، فجعل  ويصون 
وعلى  رض��اه��ا،  ع��ل��ى  مبنيا  ك��رمي��ا،  ات��ص��اال 
وعلى  الرضا  لهذا  كمظهرين  وقبول،  إيجاب 
لألخر،  أصبح  قد  منهما  كال  أن  على  إشهاد 
املأمونة، وحمى  للغريزة سبلها  وبهذا وضع 
النسل من الضياع، وصان املرأة من أن تكون 
الهدف  ه��و  وه���ذا  راتع")4(.  لكل  مباحا  ك��أل 

األسمى من قضية الزواج.
ب��األس��رة،  إال  ونهضته  للمجتمع  ق��ي��ام  لا 
"فاألسرة هي املؤسسة األولى من بني املؤسسات 
الطفل  إعداد  عن  املسئولة  املتعددة  االجتماعية 
عنصرا  ليكون  االجتماعية،  احلياة  في  للدخول 
الصالح  أس��اس  على  إدامتها  في  فعاال  صاحلا 
واخلير البناء الفعال، واألسرة نقطة البدء التي 
فهي  اإلنساني،  العنصر  وتنشئة  إنشاء  ت��زاول 
نقطة البدء املؤثرة في كل مراحل احلياة إيجابا 
وسلبا، ولهذا أبدى اإلسالم عناية خاصة باألسرة 
املنسجمة مع الدور املكلفة بأدائه، فوضع القواعد 
األساسية في تنظيمها وضبط شؤونها، وتوزيع 
االختصاصات، وحتديد الواجبات املسئولة عن 
صاحلة  تربية  الطفل  تربية  وخصوصا  أدائها، 
ف��ي ج��م��ي��ع ج��وان��ب  وت��رب��ي��ة سليمة م��ت��وازن��ة 

الشخصية الفكرية والعاطفية والسلوكية، ودعا 
اإلسالم إلى احملافظة على كيان األسرة وإبعاد 
ومن  والتدمير  التهدمي  عناصر  م��ن  أعضائها 
كل ما يؤدي إلى شيوع البلبلة واالضطراب في 
العالقات التي تؤدي إلى ضياع األطفال بتفتت 
الذي  للمستقبل  ويعدهم  يحميهم  ال��ذي  الكيان 
وإرشاداته  اإلسالم  تعليمات  وجاءت  ينتظرهم، 
جسديا  الطفل  لنمو  ال��ص��ال��ح  احمل��ي��ط  لتخلق 
وفكريا وعاطفيا وسلوكيا، منوا سليما يطبق من 
خالله الطفل أو إنسان املستقبل مقاومة تقلبات 
احلياة والنهوض بأعبائها، ولهذا ابتدأ املنهج 
اإلسالمي مع الطفل منذ املرحلة األولى للعالقة 
الزوجية مرورا بالوالدة واحلضانة ومرحلة ما 
بعد  الكاملة  باالستقاللية  وانتهاء  البلوغ  قبل 
مركزية  ذو  فالطفل  النفس")5(.  على  االعتماد 
اإلسالمي  األسري  والتصور  الفكر  في  جوهرية 

وفي العناية مبحضنه عناية مباشرة به.
األس����رة إذا م��درس��ة ت��رب��وي��ة، س��ام��ي��ة في 
بابها،  في  رائ��دة  غاياتها  في  نبيلة  مقاصدها 
النموذج  ه��ذا  استلهام  ع��ن  للبشرية  غنى  ف��ال 

احلضاري اإلسالمي واالستفادة منه.
---------------

الفتاح  عبد  املجتمع،  تربية  في  ال��ق��رآن  منهج   -  1
عاشور، مكتبة اخلاجني مبصر، ط 1، 1399ه�/1979م، 

ص: 295.
2 - نظام احلياة في اإلسالم، ألبي األعلى املودودي، 
ص: 45-46، نقال عن: منهج القرآن في تربية املجتمع، 
ع��ب��د ال��ف��ت��اح ع��اش��ور، مكتبة اخل��اجن��ي مب��ص��ر، ط 1، 

1399ه�/1979، ص:296.
3 - مقومات األسرة في اإلسالم، ذ. بهيجة الشدادي، 
املغربية،  اململكة  اإلسالمية،  الشؤون  و  األوق��اف  وزارة 

الدروس احلسنية، 1432ه�/2004م، ص:110.
العربي،  الكتاب  دار  سابق،  سيد  السنة،  فقه   -  4
ج:2،  /1977م،  1397ه�  الثالثة،  الطبعة  لبنان،  بيروت 

ص:7.
5 - تربية الطفل في اإلسالم، شهاب الدين احلسيني، 

الناشر: مركز الرسالة، ط 2، ص: 8-7.

أوروب��ا  في  اليوم  االجتماع  علماء  يراهن 
ركيزة  األس���رة  اعتبار  على  العربي  وال��ع��ال��م 
املجتمعي،  البناء  واستقرار  ثبات  في  كبرى 
وهويته  القيمية  منظومته  على  احلفاظ  وكذا 
األهمية  ه��ات��ه  ع��ن  وينبثق  وخ��ص��وص��ي��ات��ه، 
والقائمني  األس���رة  ب��ن��واة  منوطة  مسؤولية 
عليها )األبوين(، وإذا كانت األم حاضنة شطر 
العطف واحلنان وأقرب إلى قلوب األبناء وأفهم 
قيمة  أقل  ليس  األمر  فإن  ملكنونات صدورهم، 
في  لوحظ  فقد  ل��ألب،  بالنسبة  أهمية  وأدن��ى 
الرأي لشريحة واسعة من  نتائج استطالعات 
عريضة  فئة  وك��ذا  والبالغني  الصغار  األطفال 
الكثير  وتأفف  تضجرهم  العربي  الشباب  من 
وج��ب��روت  وس��ط��وت��ه  األب  معاملة  م��ن  منهم 
أفعاله جتاههم، مما حدا باملختصني إلى طرح 

التساؤل حول منبع اإلشكال وأبعاده.

ال���ت���ف���ص���ي���ل  إن 
ف����ي ه���ات���ه ال��ق��ض��ي��ة 
وضعها  منا  يستلزم 
في سياقها املجتمعي 
والتاريخي، ذلك أن جيل 
اآلباء جيل قد شهد الهزائم بحق، جيل اضطهد 
في حقوقه وأشبع خوفا ورهبة من كل ما هو 
كانت  جيل  فهو  داخلي،  حكومي  أو  سلطوي 
يحصل  ل��م  جميال  حلما  ل��ه  بالنسبة  احل��ري��ة 
عليه إال بشق األنفس، وهو ما يختلف كليا عن 
وضع أبناء في عالم مغاير ملا سلف، عالم يعج 
أثري  ما هو  كل  والعتاق من  التحرر  بدعوات 
قدمي، وفي ذلك جانب من الصواب لم يستسغه 
الاّل  التسيب  من  فيه ضربا  رأوا  الذين  اآلب��اء 
أخ���الق���ي، ومن��ط��ا م��ن ع���دم االل���ت���زام ال��دي��ن��ي 
معاناتهم  هاته  أطروحتهم  يدعم  واملجتمعي، 
على  احلفاظ  سبيل  في  قاسوه  وم��ا  السالفة 

القيم واملبادئ.
االصطدام  هذا  ح��دوث  تعالى  الله  ويشاء 
ألمن��اط  والثقافي  اإلع��الم��ي  ال��غ��زو  عصر  ف��ي 

من  القادمة  التفكير  وأساليب  الغربية  العيش 
الفراغ في نفسه  املسلم  الشباب  اآلخر، ويجد 
واالضمحالل في ثقافته منفذا آخر يستمد منه 
ما ينقصه، ويعدم اآلباء وسائل تقنية وأساليب 
حوارية متكنهم من إيجاد أجواء تبادل لألفكار 
التهكم  أساليب  إلى  فيلجؤون  اآلخ��ر،  وإقناع 
والقمع والسخرية من الفتى الشاب، ممارسني 
بذلك عنفا رمزيا معنويا يؤثر سلبا على نفسية 

الشاب وعطائه أكثر.
إن منهج األبوة البائسة القائم على فرض 
غير  منهج  والعنف  بالقوة  والتوقير  االحترام 
من  أورث��ه  فما  مطلقة،  بصفة  فعال  وال  ناجع 
كره وبغض جتاه األب أعلن فشله في تسيير 

منظومة األسرة وبناء األجيال.
أيها األب:

العاشرة  ابن  تؤنبه وهو  الذي  فتاك  إن   -
على لعبه مباراة كرة القدم أو انضمامه لفريق 
حيه في كرة السلة، لم ولن ينسى حالة منعك 
إياه، وسيظل يلعن املوقف كلما تذكره، فلتعلم 

أن القمع يورث الكره.

بأقبح  وتخاطبه  تصفعه  الذي  فتاك  إن   -
فكرة  في  ناقشك  أن��ه  ملجرد  وأقساها  األلفاظ 
ثائرتك  ف��ث��ارت  يتقبلها  ول��م  عليه  عرضتها 
لتصب جام غضبك عليه، كفيل بأن يخرج لك 

ابنا ال يكن لك احتراما وال تقديرا.
أيها األب:

- ال تظن أن أبوتك البائسة املزيفة املبنية 
على مبدإ الشدة وعدم احترام قرارات ورغبات 
الناصح  املوجه  بعقلية  معها  والتعامل  ابنك، 
عليه  س��ي��ك��ون  م��ا  أوزار  حتملك  ب���أن  كفيلة 

مستقبال، وآثام جيل يعقبه ما يدرى حاله.

األسرة صرح حضاري أرسى دعائمه الدين اخلامت 

األبـوة البـــــائـسـة
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الناجح  ال يكتمل احلديث عن صفات املدرس 
والتي  العلمية،  الصفة  حتقيق  في  حصرناه  إذا 
كنا قد حتدثنا عنها في مقال سابق نشر بجريدة 
)احملجة العدد )466((، لذلك ال بد من إضافة عنصر 
آخر ال يقل أهمية عن سابقه، وهو املوضوع الذي 

اخترناه لهذا العدد بعنوان: 
"حتقيق الصفة الذاتية"

ال شك أن من صفات املــدرس الناجح حتقيق 
املعرفي  التمكن  طريق  عن  وذلك  العلمية،  الصفة 
واملهاري والسلوكي؛ كل ذلك له أهميته اخلاصة، 
خصوصا إذا أحسن املدرس تنزيل ذلك على أرض 
إذ  وبيداغوجية،  ديداكتيكية  بــإجــراءات  الــواقــع 
يحقق  أن  األحسن  لكن  أمــرا حسنا،  ذلك  سيكون 
صفة أخرى تعزز الصفة السابقة، )الصفة العلمية( 
والتي  وكــمــاال،  جماال  يزيدها  أن  ميكن  مــا  وهــو 
عبرت عنها بالصفة الذاتية التي تتعلق بشخصية 
املــدرس، إذ ال ريــب أن ذلــك يؤثر بشكل كبير في 
اكتساب العلم لدى املتعلمني؛ إما إيجابا أو سلبا، 
التجارب  مــن  مجموعة  أثبتته  علمي  أمــر  وهــذا 
النظريات  مــن  مجموعة  الــيــوم  وتــقــره  املــهــنــيــة، 
الذاتية  الصفة  تتحقق  وحتى  احلديثة،  التربوية 
بصفات  يتصف  أن  ينبغي  الناجح  املـــدرس  فــي 
حميدة تتعلق بشخصيته التي ميكن إجمالها في 

اآلتي:

1 - حسن اخللق:

إن حتقيق حسن اخللق من األخالق احلميدة 
أمر  وهــو  اإلســالمــيــة،  الشريعة  عليه  حثت  التي 
مطلوب من كل إنسان مسلم؛ طالبا كان أو مدرسا 
أو عامال...، ألن حسن اخللق أمر به القرآن الكرمي 
في أكثر من آية قال تعالى مادحا نبيه محمدا � 
كما   )4 )القلم:  عظيم�  خلق  لعىل  �وإن��ك  بقوله: 
التي  الرفيعة  املكانة  أيضا  النبوية  السنة  بينت 
يتبوأها اإلنسان املسلم في اجلنة صاحب اخللق 
احلسن، حيث جاء في احلديث الذي أخرجه ابن 
عساكر عن أبي هريرة � أن النبي � قال: »إن 
أقربكم مني منزال يوم القيامة أحاسنكم أخالقا في 

الدنيا«)1(.
لألجيال  معلما  باعتباره  املـــدرس  كــان  ــا  ومل
يقتدى به في احلال واألفعال واملقال؛ وجب عليه 
أن  عليه  يتوجب  حيث  اخللق  بحسن  يتحلى  أن 
بالكالم  التلفظ  عـــدم  عــلــى  احلـــرص  كــل  يــحــرص 
الساقط أمام املتعلمني، وأن ال يحتقر صغيرهم أو 
كبيرهم وأن ال يخوض في احلديث معهم في ما 

ال فائدة فيه.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن املطلوب من املدرس 
أن يكون لينا في تعامله غير شديد على املتعلمني، 
أمـــا الــشــدة واحلــــزم فــي مــوضــع اجلـــد فمطلوب 
إفراط  ال  ذلك مبقدار معني  لكن كل  فيه؛  ومرغوب 
يجسده  النموذج  هــذا  كــان  ولقد  تفريط،  وال  فيه 
الــواقــع  أرض  عــلــى  عمليا   � ــلــه  ال رســــول  لــنــا 
�فبما رحمة  بــقــولــه:  تــعــالــى  الــلــه  حــتــى خــاطــبــه 
القلب  غليظ  فظا  كنت  ول��و  لهم  لنت  اهلل  من 
لهم  واستغفر  عنهم  فاعف  حولك  من  النفضوا 
ف���إذا ع��زم��ت فتوكل عىل  وش��اوره��م يف األم���ر 
.)159 عــمــران:  )آل  المتوكلني�  حي��ب  اهلل  إن   اهلل 
هـــذه اآليـــة الــكــرميــة جتــســد املــنــهــج الــنــبــوي في 
مسلم  كل  بل  مــدرس  لكل  ينبغي  والتي  األخــالق 
منهجه  منها  يستقي  التي  النبراس  يجعلها  أن 
وأخالقه في التعامل مع األوالد واملتعلمني بل ومع 

الناس أجمعني.

الهندام: حسن   -   2
أن  يظنون  حني  يخطئون  املدرسني  من  كثير 
من  واألنيقة  اجلــديــدة  األلبسة  ـــداء  وارت الهندام 
لها  عالقة  ال  والتي  فــرد،  لكل  الشخصية  األمــور 
املــدرس  حــال  يؤثر  أن  وال ميكن  التدريس  مبهنة 
عــلــى اكــتــســاب عــلــم املعلمني بــذلــك فــي شـــيء؛ ال 
ألن  وفـــادح  شائع  خطأ  وهــذا  سلبا،  وال  إيجابا 
مقالهم  قبل  املعلمني  حال  من  يتعلمون  املتعلمني 
عن  نتج  واحلــال  الهيأة  حسنت  وإذا  وأفعالهم؛ 
املتعلمني، ويحصل  إيجابي في مخاطبة  أثر  ذلك 
جيد، خصوصا  بشكل  واالستيعاب  الفهم  عندهم 
حني يكون الهندام أو اللباس محتشما ومتناسقا 
في األلوان واألشكال، يعبر ذلك عن صورة متكاملة 

جميلة ومتميزة.
إذ معلوم أن املدرس يقف داخل الفصل أمام 
جمع غفير من املتعلمني، وجتد كل عيونهم تنظر 
صوبه وأعناقهم تشرئب إليه يالحظون ويدققون 
ونظراته  وشرحه  كالمه  طريقة  وفــي  املــدرس  في 
ومالمح وجهه ولباسه وفي كل حتركاته وسكناته، 
حتى إنك لتجد بعض املتعلمني يستطيع أن يقلد 
األشــيــاء  دقــيــق  فــي  بحذافيرها  الشخصية  تلك 
صغيرة كانت أو كبيرة، وهذا ما يعني أن شخصية 
املدرس لها تأثير كبير في املتعلمني، لذلك ينبغي 
للمتعلمني، حيث  قدوة  أنه  املــدرس  أن يستحضر 
يــقــتــدون بــه فــي كــل شـــيء فــي األمــــور الصغيرة 
والكبيرة، ومن غير شك أن مثل تلك النماذج  من 
تنطبق  أن  فاستحقوا  النجاح  حققوا  املعلمني 

عليهم صفات املدرس الناجح.

البشاشة:  -  3
مــطــلــوب مــن اإلنـــســـان املــســلــم عــمــومــا ومــن 
املدرس خصوصا؛ أن يكون دائما بشوشا مبتسما 
وجه  في  واالبتسامة  البشاشة  ألن  عبوس،  غير 

اإلنسان مبثابة صدقة في سبيل الله يحصل بها 
�: »تبسمك  النبي  األجر والفضل والثواب، قال 

في وجه أخيك صدقة«)2(.
وجـــاء فــي حــديــث آخــر »ولـــو أن تلقى أخــاك 

بوجه طلق«)3(. 
وراقية،  كبيرة  املــدرس مبهمة  يكلف  ما  حني 
ذلــك شرفا وفضال  له  يكون  األجــيــال  تربية  وهــي 
بحاله  مهتما  ــا،  ــق ــي وأن جــمــيــال  يــكــون  ال  فــكــيــف 
يدخل  بها  التي  االبتسامة  دائــم  وفعله،  ومقاله 
إذا  خصوصا  املتعلمني،  على  والــســرور  الفرحة 
وزان  على  ليست  املتعلمني  ظــروف  أن  علمنا  ما 
ومــن  آخـــر  إلـــى  متعلم  مــن  تختلف  فــهــي  واحــــد، 
ــى آخـــر، إذا  ــى أخـــرى، بــل ومــن مــكــان إل عائلة إل
وضــع املـــدرس هــذه األمـــور فــي احلــســبــان يــدرك 
املتعلمني  وجـــه  فــي  والــبــشــاشــة  االبــتــســامــة  أن 
الصواب،  عني  هي  معهم  التعامل  في   والليونة 
وليس من العبث أن يرتب الشرع احلنيف األجر أو 
الوزر على كلمة واحدة حسنة أو سيئة، وذلك ملا 
علم أن الكلمة الواحدة تخلف آثارا إما إيجابا أو 
سلبا، كما قد يكون ذلك في احلال أو املآل فهي غير 
بريئة من جلب مصلحة أو مفسدة، قال الله تعالى: 
�ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد� )ق: 18(.

املدرس  الفريد يستطيع  الرباني  املنهج  بهذا 
أن يخرج على يديه أجياال من املتعلمني متميزين، 
حينذاك ميكن أن ينطبق عليه وفيه صفات املدرس 

الناجح.
--------------

ــديــن السيوطي  1 -  جــامــع األحـــاديـــث، جـــالل ال
من  فريق  أحاديثه:  وخرج  نصوصه  ضبط  )ت911هـ(، 

الباحثني بإشراف د على جمعة ، ج36/2.
2 -  الــشــيــخ الــطــيــب أحــمــد حطيبة، كــتــاب شــرح 
الشبكة  موقع  آليا  مرقم  للمنذري  والترهيب  الترغيب 
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3 -  عطية بن محمد سالم، شرح األربعني النووية، 
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لقد كثر احلديث في اآلونة األخيرة عن أحداث 
داخل  واملتعلمني  األساتذة  بني  تقع  التي  الصراع 
الفصل الدراسي، هذا الصراع الذي قد يكون سببه 
في البداية تافها؛ إال أن التعامل معه بطريقة غير 
مسؤولة يجعله يتطور حتى يصل بالطرفني إلى ما 

ال حتمد عقباه.
ولــهــذا فــإن البحث فــي األســبــاب التي تــؤدي 
الدرس واقتراح  إلى حدوث الصراع داخل حجرة 
أهم  من  يعد  لتجاوزها،  املناسبة  العملية  احللول 
ما ينبغي أن ينبري له أهل االختصاص في علوم 
التربية، خصوصا في هذا الوقت الذي يعرف فيه 
العالم ثورة تربوية -إن صح التعبير- تسعى إلى 
القطيعة مع املناهج القدمية التي ال تلبي حاجيات 
تستجيب  حديثة  نظريات  واكتشاف  املتعلمني، 
ملتطلبات اجليل اجلديد، وتنمي مهاراته املختلفة 

وتراعي فروقاته الفردية.
وإميانا مني بأهمية البحث في هذا املجال فقد 
القارئ  أدلي فيه برأي عسى أن يجد  أن  إال  أبيت 
فيه هدى للبحث أو يقرب من هذا املوضوع رشدا. 
ــاب املفضية إلـــى وقـــوع الــصــراع  فــمــا هــي األســب
تلك  تفادي  ميكننا  وكيف  واملـــدرس؟  التلميذ  بني 

األسباب؟
إن السبب الرئيس الذي  يؤدي -في الغالب- 
إلــى وقــوع الــصــراع بني املــدرس والتلميذ والــذي 
رغبة  هــو  األخـــرى  األســبــاب  باقي  عنه  تتفرع  قــد 
املتعلم في إشعار من حوله بوجوده داخل الفصل 
الدراسي، سواء بطرق إيجابية كاملشاركة في بناء 
الدرس وتقدمي أعمال جديدة وطرح أسئلة مفيدة... 
أو بطرق سلبية تعبر عنها كل أعمال الشغب التي 
ميكن أن يقوم بها التلميذ داخل الفصل، األمر الذي 
داخل  الرغبة  تلك  قمع  محاولة  إلى  املــدرس  يدفع 
إيجابيا  املــدرس  تدخل  كــان  فــإذا  املتعلم،  نفسية 
فإن األمور متر في أحسن حال، وإذا كان التدخل 
سلبيا فإن احلالة تكون كما ترى في الواقع ال ما 

تسمع، وأعني بالتدخل السلبي: عمل املدرس على 
دفع السيئة بأسوأ منها؛ وهي النزول إلى مستوى 
املتعلم لتبادل ألفاظ السب والشتم، وجعل املتعلم 
مبرتبة العدو الذي ينبغي قهره مبختلف الوسائل، 
وهذا ال يعني أني أبرئ التلميذ وأحمل املسؤولية 
لألستاذ، إذ من واجب التلميذ احترام أستاذه كيف 
ما كان تعامله معه، ولكن أقدم صورة عن التعامل 
قد  والــذي  املتعلم،  املدرسني جتــاه  لبعض  السيئ 

يكون سببا في وقوع الصراع بني الطرفني.
الــطــبــيــعــي جـــدا أن يــســعــى كل  أنـــه مــن  أرى 
إبــراز  إلــى  املــراهــقــة  مرحلة  فــي  متعلم خصوصا 
كينونته داخل الفصل الدراسي من خالل التوظيف 
اإليجابي أو السلبي ملختلف الذكاءات التي يتوفر 
تريد  التي  اإلنسانية  ــذات  ال طبيعة  فتلك  عليها، 
االجــتــمــاعــي، وهو  فــي محيطها  فــرض وجــودهــا 
بــأن املــدرس ال ينبغي أن  الــذي يبرر القول  األمــر 
قد تصدر عن  التي  التصرفات  يتضجر من بعض 
املتعلمني وإن كانت غير تربوية، خصوصا إذا لم 
تكن متكررة، بل إنه يتعني على املدرس أن يستغل 
تلك التصرفات للكشف عن مختلف الذكاءات التي 
تتكون منها مجموعة القسم، وذلك من خالل بعض 
املتعلمني؛  ممــارســات  بها  توحي  التي  اإلشـــارات 
فاملتعلم مثال الذي يحاول عند قراءته للنص تقليد 
منه  تعبير  هو  رياضي  معلق  أو  مشهور  صحفي 
املتعلم  وأمــا  بــه،  يتمتع  لغوي  ذكــاء  وجــود  على 
الذي يرتدي لباسا )عصريا( مخالفا للعادة، أو قد 
يحلق رأسه بطريقة مثيرة للدهشة أو يقوم ببعض 
األعمال داخل القسم التي تبني أنه يحب لعب دور 
ذكاء  إلى وجــود  منه  إشــارة  إال  ذلك  فما  الزعامة، 
تفاعلي لديه، فال ينبغي أن ننظر إليه نظرة احتقار 
تعديل  ومحاولة  احتضانه  ينبغي  وإمنــا  كــره؛  أو 

سلوكه بالتي هي أحسن.
احلركة،  مــن  يهدأ  ال  الــذي  املتعلم  ذلــك  وأمــا 
فتجده تارة يلمس صديقة محاوال صرف انتباهه 

إليه، وتارة يعبث بأقالمه أو أوراقه، وتارة أخرى 
طــوال  احلــركــة  مــن  يهدأ  ال  فهو  بأصابعه،  يعبث 
احلصة فإنه ذو ذكاء حركي، وهكذا فإن كل سلوك 
قد يصدر عن متعلم أو مجموعة من املتعلمني فهو 
تعبير منهم عن ذكاء أو ذكــاءات معينة، وما هذه 
الكثيرة  النماذج  من  جــزء  إال  قدمت  التي  األمثلة 
التي قد حتدث داخل الفصل الدراسي، التي ينبغي 
تعليمية،  وضعيات  باعتبارها  منها  االســتــفــادة 
تفسح املجال أمام املعلم واملتعلم الكتساب معارف 
جديدة، ولهذا "فإن املتعلم الذي ال نراعي نوع ذكائه 
لنعلمه وفقه، قد يتغيب عن املدرسة إذا تكرر عدم 
الفصل  في  الفوضى  ويحدث  يحضر  أو  إشراكه، 
يستوعب  أن  يستطيع  ال  أنه  عن  الدراسي، فضال 
في  حسنة  نية  أبــدى  لــو  حتى  الـــدرس  معلومات 
التعلم". )أحمد أوزي. التعليم والتعلم الفعال ص 140(.
إلــى حــدوث  مــن األســبــاب املفضية  كــان  وإذا 
نزاع بني املتعلم واملدرس هو عدم قدرة هذا األخير 
وذلك  املتعلمني،  ذكــاءات  ملختلف  االستجابة  على 
قد  التدريس  في  واحــدة  طريقة  اعتماد  خــالل  من 
هناك  فــإن  املتعلمني،  من  قليلة  فئة  إال  تناسب  ال 
في  املدرسني  من  الكثير  يجعل  قد  علميا  اكتشافا 
في  رغبة  هناك  كانت  إذا  املشاكل،  هذه  عن  منأى 

العمل اجلاد واملسؤول.
األمريكي  العالم  باكتشاف  يتعلق  األمـــر  إن 
التي  املتعددة  الــذكــاءات  لنظرية  جــاردنــر  هـــوارد 
يتمتع  الــتــي  الــقــدرات  مبختلف  لتعترف  جـــاءت 
التصور  أفــراد املجتمع، وجتــاوز  فــرد من  بها كل 
األحادي للذكاء، ووضع تصور تعددي لهذا املفهوم، 
"تصور يأخذ بعني االعتبار مختلف أشكال نشاط 
اإلنسان، معترفا باختالفاتنا الذهنية، وباألساليب 
البشري"  الــذهــن  سلوك  فــي  املــوجــودة  املتناقضة 

)أحمد أوزي. املعجم املوسوعي ص120(.
فالذكاء حسب جاردنر ليس شيئا خارقا 

تختلف  ــدرات  ق عن  عبارة  هو  وإمنــا  للعادة؛ 
باختالف املجاالت، متكن الفرد من حل املشكالت، 
والـــقـــدرة عــلــى التكيف مــع الــوضــعــيــات وإيــجــاد 
احللول املناسبة لها، وعليه فإن لكل تلميذ يتمتع 
بقدر من الذكاء احلق في إظهار قدراته ومهاراته، 
تنمية  على  مساعدته  املــدرس  واجــب  من  ويكون 
عملية  "تفريد  على  العمل  خــالل  من  وذلــك  ذكائه، 
التعلم، أي أن يعلم كل متعلم أو فئة من املتعلمني 
إلى  يعمد  بحيث  تعلمها،  وطريقة  أســلــوب  وفــق 
تقدمي درسه بكيفيات مختلفة" )أحمد أوزي التعليم 

والتعلم الفعال ص139(.
تكالبت  بعدما  الــيــوم  العمومية  املــدرســة  إن 
عليها املصائب من كل جانب، بقي لها أن تقف على 
أساس واحد وهو توطيد عالقة قوية بني املدرس 
واملتعلم تقوم على أساس الود واالحترام املتبادل، 
ويعول في هذا املقام كثيرا على سعي املدرسني إلى 
التنقيب عن الطرق واألساليب التي تنمي مختلف 
الذاتية  وتستجيب حلاجياتهم  املتعلمني،  ذكاءات 
واالجتماعية، مما يجعل كل متعلم يحس بوجوده 
في  باملسؤولية  اإلحساس  ثم  ومن  الفصل،  داخل 
ضـــرورة اإلســهــام فــي بناء الـــدرس، وبــذلــك يكون 
املدرس قد حقق مبدأ اإلنصاف بني املتعلمني الذي 

يعتبر من أهم أخالقيات مهنة التعليم.

عبد احلفيظ حميش

من صفات املدرس الناجح )3(: حتقيق صفة الذاتية

التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة ودوره في إنصاف المتعلمين

عبد العالي مسعودي

تعليـــم
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حتدثنا في احللقة املاضية )27( احملجة عدد 
472 عن شكل كتابة البسملة في بداية الكالم أو 
وسطه، وحاولنا تعليل كتابتها بهذا الشكل أو ذلك 
مع التنصيص على وظيفتها الداللية في كل حالة، 
"بن"،  البنوة  كتابة  لشكلي  أمثلة  عرض  بدأنا  ثم 
أنواعها  أمثلة  من  مثال  كل  علة  إلى  اإلش��ارة  مع 
حتديد  مبحاولة  وواع��دن��ا  ج���دول،  ف��ي  الثمانية 
وظيفة كل مثال ما أمكن بشكل نوع كتابته وعلتها 
فيما  نشرحه  ما  وذلك  قتيبة،  ابن  بعبارة  مقرونة 

يلي:
1 - أ- ب- ج: هذا محمد بن عبد الله.

 و7 - أ: زيد بن القاضي ومحمد بن األمير.
هكذا يتضح أن "بن" كتبت بدون همزة الوصل 
من  النوعني  لهذين  املقدم  والتعليل  املثالني،  في 
الكتابة هو أن "بن" متصل باالسم، وهو صفة في 
املثال )1( ومنسوب إلى لقب يغلب على اسم أبيه 
كتابة  علة  بأن  القول  وعليه ميكن   .)7( املثال  في 
الوصل واح��دة، وتفيد  بدون همزة  املثالني  هذين 
عالقة االبن باألب مباشرة بدليل إحلاق ما يغلب 
مشهورة  صناعة  أو  لقب  م��ن  األب  تسمية  على 
وفي  إليه،  البنوة  نسبة  في  اخلاص  اسمه  بحكم 
ابن  يقول  و)7(   )1( برقم  إليهما  املشار  احلالتني 
قتيبة:  "و"ابن" إذا كان متصال باالسم وهو صفة 
َكَتْبَتُه بغير ألف، َتُقول: "هذا محمد بن عبد الله"... 
أو  أبيه  اس��م  على  غلب  قد  لقب  إل��ى  َنَسْبَتُه  وإن 
بن  "زي���د  كقولك:  بها  ع��رف  ق��د  مشهورة  صناعة 

األلف؛ ألن  لم تلحق  األمير"  القاضي" و"محمد بن 
ذلك يقوم مقام اسم األب". )أدب الكاتب البن قتيبة، 

ص 184(.
لكتابة  املميز  القيد  تتضمن  التي  والعبارة 
كلمة البنوة بدون ألف الوصل هي قول ابن قتيبة: 
"إذا كان الكالم متصال باالسم وهو صفة". فالقيد 
مركب  الشكل  ب��ه��ذا  الكلمة  ه��ذه  لكتابة  امل��وج��ب 
باالسم،  الكلمة  ه��ذه  اتصال  أوالهما  حالتني  من 
وثانيهما تعليل هذا االتصال بالوصفية، وللصفة 
في  االس���م  رت��ب  ب��ني  التمييز  ف��ي  خ��اص��ة  وظيفة 
مجال واحد، وفي هذا يقول ابن يعيش: "والغرض 
بالنعت تخصيص نكرة، أو إزالة اشتراك عارض 
رجل  )هذا  قولك:  النكرة  فمثال صفة  معرفة".  في 
ع��ال��م، ورأي���ت رج��ال ع��امل��ا... ف��رج��ٌل ع��ال��ٌم أخص 
ق��ول��ك: )ج��اءن��ي  م��ن رج���ل(. وم��ث��ال صفة املعرفة 
ههنا  فالصفة  العاقل...  زي��دا  ورأي��ت  العاقل،  زيد 
َف��َص��َل��ْت��ه م��ن زي��د آخ��ر ليس بعاقل، أو  ]ال��ع��اق��ل[ 
إذ األصل في  العارضة(..  أزالت عنه هذه الشركة 
التي توضع ألسماء خاصة(  )أي األسماء  األعالم 
أن يكون كل اسم بإزاء مسمى ]خاص به[.. )إال أنه 
رمبا ازدحمت عليه املسميات بكثرتها فيحصل ثم 
اشتراك عارض( ]بني بعض األسماء[ فأتى بصفة 
املعرفة  )فصفة  اللبس،  ونفى  الشركة،  تلك  إلزال��ة 
للتخصيص،  النكرة  )وصفة  والبيان(  للتوضيح 
وهو إخ��راج االسم من نوع إلى نوع أخص منه( 
يعيش  ب��ن  يشرح  ال��ذي  الزمخشري  ]أي  وق��ول��ه: 
ك��الم��ه[ وال����ذي ت��س��اق ل��ه ال��ص��ف��ة: "ه���و التفرقة 
تزيل  الصفة  أن  يريد  االس���م"  ف��ي  املشتركني  ب��ني 

واالشتراك  وفرس،  رجل  نحو  اجلنسي  االشتراك 
العارض في املعارف، وقيل: )إنها للتخصيص في 
النكرات( )وللتوضيح في املعارف على ما ذكرناه(. 
وملا كان الغرض بالنعت ما ذكرناه من تخصيص 
النكرة، وإزالة االشتراك العارض في املعرفة وجب 
في  مشاركة  منها  تعرى  حل  للمنعوت  يجعل  أن 
االسم ليتميز به، وذلك يكون على وجوه إما بخلقة 
نحو طويل وقصير، وأبيض وأسود ونحوها من 
وص��ار  ب��ه  اشتهر  بفعل  وإم��ا  اخللقية،  الصفات 
الزما له، وذلك على ضربني: آليٌّ وهو ما كان عالجا 
نحو: قائم وقاعد، وضارب... ونفسانيٌّ نحو: عاقل 
وعطار  بزار  نحو:  بحرفة  وإما  وأحمق وسقيم... 
وكاتب... )وإما بنسب إلى بلد أو أب نحو: قرشي( 
اخلاصة  األسماء  من  ذلك  ونحو  وعجمي  وعربي 
م��ش��ارك��ة..." )ش���رح املفصل  ت��وج��د فيها  ال��ت��ي ال 

.)47/3
تعمدنا كتابة هذا النص رغم طوله من جهة، 
النكرة واملعرفة من جهة ثانية،  وتضمنه لصفتي 
ثم  ع��ام��ة،  بصفة  النعت  وظيفة  لتوضيح  وذل���ك 
املثال  يطابق  ال��ذي  املعرفة  وص��ف  على  التركيز 
الذي نحن بصدد مناقشته "هذا محمد بن عبد الله". 
فكلمة "بن عبد الله" صفة ل�"محمد" وهو معرفة علم 
"إنه  بقولهم:  يعرفونه  ول��ذا  معني،  شخص  على 
الذي يدل على تعيني مسماه تعينا مطلقا"  اللفظ 

)النحو الوافي لعباس حسن، 258/1(.
وهذه الوظيفة الداللية التي يختص بها االسم 
العلم قد يشوبها نوع من اخللل؛ ألن نفس االسم 
قد يحتمل الداللة على أكثر من اسم واحد معني، 
وهذا ما نص عليه بن يعيش بقوله: "إال أنه رمبا 

اشتراك  ثم  فيحصل  بكثرتها  املسميات  ازدحمت 
عارض(، وألجل إزالة هذا االشتراك احملتمل يؤتى 
وهذا  لتخصيصه،  االسم  بعد  النعت  أي  بالصفة 
)2( مما  رق��م  التي حتمل  ال��ع��ب��ارات  توضحه  م��ا 
وضعناه بني قوسني في النص السابق التي منها: 
"جاءني زيد العاقل.. فالصفة ههنا فصلته من زيد 
آخر " ألن اسم زيد ال يسمى به شخص واحد في 

املجتمع وكذلك محمد وعلي وعبد الرحمن...(.
لتعيني شخص معني من  بالصفة  ولذا يؤتى 
بني هذه األنواع، وهكذا كل العبارات التي حتمل 
رقم )2( في النص الذي أوردناه البن يعيش، ومنها 
ما يتطابق لفظا ومعنى مع املثال الذي نحن بصدد 
"وإم��ا  قوله:  وه��و  الله"  عبد  بن  "محمد  مناقشته 
ينسب إلى بلد أو أب نحو قرشي( و"بن عبد الله" 
منسوب إلى األب فعال ال مجرد نسبة في درجة من 
درجات النسبة كما هو احلال في غير املثالني )1( 
و)7( ذلك أن املثال رقم )7(. ملحق برقم )1(، ولذا 
قال ابن قتيبة بخصوصه: "وإن نسبته إلى لقب قد 
غلب على اسم أبيه، أو صناعة مشهورة قد عرف 
بها كقولك: "زيد بن القاضي" و"محمد بن األمير" لم 

تلحق األلف؛ ألن ذلك يقوم مقام اسم األب".
وبعد هذا ميكن القول إن حذف همزة الوصل 
النسب  ب��ني  متيز  خالفية  قيمة  البنوة  اس��م  م��ن 
التي  النسب  رتب  رتبة من  املباشر األصلي وبني 
واالبن.  األب  بني  املوجودة  العالقة  نفس  ال متثل 
حتليل  في  القوي  أث��ره  االعتبار  لهذا  يكون  وق��د 
النصوص الشرعية أو القانونية املتعلقة بحق من 

حقوق البنوة!.    

انتشرت اللغة العربية في أصقاع مختلفة 
الفتوحات  عهد  بادئ  العربية  اجلزيرة  خارج 
اإلس��الم��ي��ة خ��الل فترتي اخل��الف��ات ال��راش��دة 
بذلك  ساهموا  واألمويون  األموية،  واخلالفة 
إلى  وضموا  والعمالت  الدواوين  عربوا  حني 
وص��ارت  شاسعة.  مناطق  اإلسالمية  ال��دول��ة 
العلوم  وك��ل  واإلدارة  السياسة  لغة  العربية 
وامل���ع���ارف خ���الل اخل��الف��ة ال��ع��ب��اس��ي��ة، وه��ذا 
العلم  في  االزده��ار  مع  تعاصر  اللغوي  النمو 
واملؤلفات  املجلدات  آالف  كتبت  واألدب، حني 
اللغة  أن  غير  ال��ع��رب،  بلسان  واملخطوطات 
وتأثيرها  تأثرها  يزيد  كان  الفصحى  العربية 
ف��ي ال��ل��غ��ات األخ����رى ل��ل��ب��الد امل��ف��ت��وح��ة كلما 

اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية.
أما خالل عهد الدولة العثمانية فقد غلبت 
حينذاك عوامل الركود، إذ برغم إيجاد العربية 
النواحي  من  العديد  في  دين  كلغة  لها  ملوطئ 
وبالد  كاألناضول  العثمانيني  حلكم  التابعة 
البلقان فقد فقدت أهميتها في مجالي العلوم 
بني  تتسع  اخل��الف  مسافة  وأخ��ذت  واآلداب، 
اللهجات حتى أصبح بعضها غريبا عن بعض 
في النطق والتعبير. واللغة العربية الفصحى 
تراجعت حتديدا بعد ركود االكتشافات العلمية 
وهجوع االبتكار، فصارت تبني معالم التقليد 
في العرب، ويقول في هذا جبران خليل جبران 
العربية':  اللغة  'مستقبل  اجلميلة  مقالته  في 

إلى  دائما  يسير  هائل  موكب  اإلنسان  ''حياة 
األمام، ومن ذلك الغبار الذهبي املتصاعد من 
واملذاهب.  واحلكومات  اللغات  تتكون  طريقه 
املوكب هي  التي تسير في مقدمة هذا  فاألمم 
متشي  التي  واألمم  ��ر،  ِثّ م��ؤَ واملبتكر  املبتكرة، 
فلما  يتأثر،  واملَقلِّد  املَقِلّدة،  هي  مؤخرته  في 
الحقني  وال��غ��رب��ي��ون  سابقني  الشرقيون  ك��ان 
لغاتهم،  على  العظيم  التأثير  ملدنيتنا  ك��ان 
وها قد أصبحوا هم السابقني وأمسينا نحن 
ذات  الطبع  بحكم  مدنيتهم  فصارت  الالحقني 
تأثير عظيم في لغتنا وأفكارنا وأخالقنا"، على 
هذه الصورة ركدت اللغة بسبب ركود أهلها، 
املعاجم  في  وانعزلت  الكتب  في  وانحصرت 
وحت��ن��ط��ت ف��ي ال���زخ���ارف، وق���د اس��ت��م��ر ه��ذا 

االنتكاس خالل القرون األخيرة.
في بداية القرن الرابع عشر هجري شهدت 
نهضة  نتيجة  االنتعاش  بعض  العربية  اللغة 
ثقافية حدثت في بالد الشام ومصر، وقد نهض 
من  األدب جملة  في  الفصحى  العربية  باللغة 
الشعراء واألدباء ساهموا في إحيائها وبعثها، 
منهم أحمد شوقي وأمني الريحاني، لكن هذا 
اآلن  حتى  ميس  لم  العربية  باللغة  النهوض 
الشق العلمي رغم انتعاشه في اجلانب األدبي، 
وقد عجزت اجلامعات واملؤسسات العربية في 
تدريس العلوم باللغة العربية اعتقادا منهم أن 
هذه اللغة عاجزة عن هذه املهام وأن محتواها 

عليهم  فيرد  العصر،  تطور  يواكب  ال  القدمي 
الشاعر حافظ إبراهيم وقد أخذته احلمية على 
فيها  تشتكي  التي  بأبياته  طويال  اللغة  هذه 

الفصحى بنفسها: 
وو�سعت كتــــــــــــــــاب اهلل لفظــــــــــــــاً 

وغايـة وما �سقت عن اآٍي به وعظات

فكيف اأ�سيق اليوم عن و�سف اآلة 

وتن�سـيـــــــق اأ�سمــــــــــاٍء ملخرتعـــــــــــــــــــــات

وفي بيوت المعة الذعة يقول وديع عقل:
ال تقل عن لغتي اأم اللغاِت 

اإّنها ترباأ من تلك البنـــــــــات

لغتـــــــــــــي اأكـــــــرُم اأمٍّ مل تلــــد 

لذويها العرب غرَي املكرمـــــات

اليوم يتحدث أكثر من 422 مليون نسمة 
اللغة العربية، لكنها عربية متيل إلى الغربية 
في  رسمية  لغة  وه��ي  الفصحى،  إل��ى  ميلها 
ال��ب��ل��دان غير  وف��ي بعض  العربية  ال��ب��الد  ك��ل 
في  ك��ان  كأنه  راسبة  رسميتها  لكن  العربية، 
يتحدث  التي  والعربية  لها،  ترسيمها حتنيط 
ألسنة أجنبية صارت معها ال  بلد غزتها  بها 

تكاد تبني.
فاللغة هي جزء جوهري من هوية أية أمة، 
واألمم  باألساس،  أمة  تاريخ  هو  لغة  وتاريخ 
التي جتهل تاريخها سوف جتهل مستقبلها، 
وما املستقبل سوى جزء من التاريخ الذي لم 

ُيْعرف، فكيف يستطيع اإلنسان أن ينسى ما ال 
يعرف إذا كان قد نسي ما يعرف! إنه جزء من 
ولغته  تاريخه  اإلنسان  نسي  ومتى  اإلنسان، 
أو تناساهما فقد رمى بجزء منه ال يعوض ملن 

يقدر قيمة األجزاء اإلنسانية.
الهوية  لغة  هي  الفصحى  العربية  اللغة 
والقرآن، بها حتدث العرب أول ما كانوا عربا، 
وبها نزل الكتاب املبني ليكون لكل البشر؛ هي 
لغة اجلمال واجلالل، بها ُخِلَّدت أبلغ القصائد، 
التاريخ  نت أبقى املنثورات؛ هي لغة  دِوّ وبها 
نعرف  فكيف  تاريخنا،  عرفنا  بها  واملستقبل، 
مستقبلنا بغيرها! هي نحن، ونحن لن نكون 

إال بها، كما لم تكن هي إال بنا! 

د. احلسني كنوان
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اللغةالعربية بني اجلمود ودواعي النهوض
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وضعية  بني  وشاسع  عميق  ف��رق 
اجل��م��ود ال��ت��ي ت����ازم ال��ف��رد ال��ع��اج��ز 
وت��دف��ع��ه إل���ى ال��ن��ك��وص وأك���ل ال��ق��وت 
وحالة  ت��ام،  قنوط  في  امل��وت  وانتظار 
التململ التي متور فيها مشاعر الفرد 
اإلحساس  يقوده  وإغ��ف��اء،  صحو  بني 
ت��ل��ك ليست  ب����أن وض��ع��ي��ة اجل���م���ود 
االرت��ق��اء  ه��و  األص����ل  ط��ارئ��ة وأن  إال 

والصعود.
وإذا كان الشعور األول الذي ولدته 
املسلمني  على  االستعمارية  احل��روب 
وسريان قناعة التخلف العضوي الذي 
ال رجعة فيه، يكمن في الغور من نفسية 
الشعور  ه��ذا  استحكام  م��ع  املسلمني 
وما جنم عنه من عجز تام عن مسايرة 
شعور  فإن  الغربي،  احلضاري  الركب 
الستعادة  املغبش  والصحو  التململ 
تباشيره  تلح  الغارب  اإلسامي  املجد 
املسلمني  ب���اد  م��ن  ال  ال��ص��ب��ح،  كفلق 
فحسب، بل من عقر باد الغرب؛ حيث 
 2025 سنة  أن  مطلعة  مصادر  أف��ادت 
ستشهد صعود الدين اإلسامي بشكل 
قوي بسائر باد الغرب، وحتديدا بباد 
بلجيكا، إذ ستصبح الديانة اإلسامية، 

في املرتبة األولى بهذه الباد.
ال��راب  مطربة  تقول  السياق  وف��ي 
الفرنسية مياني ديامس التي اعتنقت 
اإلس���ام ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة: "إن��ه 
دين الشعور بقيمة احلياة وهدفيتها.. 
ال��ذي أفعله على ظهر  اليوم أع��رف ما 
حر  إليكترون  مجرد  أع��د  لم  األرض.. 
تدري  ال  رمل  رمل في عاصفة  أو حبة 
ما تفعله.. هنا أنا اآلن أعرف ما أفعله 
هنا..عندما حتصل على حب الله حتس 

أنك مدعوم".
يجعل  العميق  ال��ت��ص��ري��ح  وه���ذا 
املرء يتوقف عنده لداللة الرسائل التي 
يحملها.. وعلى رأسها رسالة الهدفية. 
ف��ف��ي ظ��ل االن��ح��راف��ات األخ��اق��ي��ة 
كالشذوذ  للفطرة  وامل��ن��اف��ي��ة  الكثيرة 
ال��دواب،  كما  بالفواحش  واالستعان 
واملآسي  النفسية  االض��ط��راب��ات  تكثر 
قارب  لكن  عنها،  املترتبة  االجتماعية 
لله، حني  العبودية  التوحيد مبجدافي 
يحفظه  احل��ي��اة  ن��ه��ر  ب��اإلن��س��ان  يعبر 
م��ن ت��ل��ك االن��ح��راف��ات وامل���آس���ي. وق��د 
ع��ب��رت دي���ام���س ع���ن ه���ذا ال��ش��ع��ور ب 
"ال��دع��م اإلل��ه��ي" واالس��ت��ق��رار النفسي 
ف��ي ت��ص��ري��ح��ات مل��واق��ع أخ����رى وه��ي 
تصف مغادرتها ملركبة الصخب الفني 

والتحاقها بالعش األسري.
فيديوهات  ع��ب��ر  ت���رى  وإن���ك ح��ني 
م��وث��ق��ة اع��ت��ن��اق آالف األم��ري��ك��ي��ني من 
جيوش الغزو للعراق وغيره، لإلسام 
ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال����ذك����ر، ث���م وه����م خلف 
ب��اآلذان  ال��ص��وت  يرفعون  امليكروفون 
وي���ت���راص���ون ل��ل��ص��اة ت��ت��رس��خ ل��دي��ك 

القناعة أن الغلبة لهذا الدين..
هي إذن مسألة وقت. ومع تسارع 
الزمان تنجلي عامات عودة هذا الدين 
ال��ع��ظ��ي��م ق��اص��م��ة ل��ك��ل س��ي��ن��اري��وه��ات 

التشويش على هذه النهضة.
وقد الحظنا في السنوات األخيرة 
احلضاري  النهوض  لهذا  جمة  معالم 
امل��ن��ت��ظ��ر م���ن خ����ال ع��ل��م��اء غ��رب��ي��ني 
الدامغة،  وحججهم  اإلس��ام  اعتنقوا 
وعلمية  موضوعية  بدقة  يتحدثون  إذ 
عن نقط القوة التي جتعل من اإلسام 
]وإن  للعلو،  واملرشحة  احل��ق  الديانة 
برزت أصوات أخرى تزعم بأن السبق 

سيكون لدولتي روسيا والصني[.
ث��م ه��ن��اك ال��ت��داف��ع امل��ب��ارك ألبناء 
امل��س��ل��م��ني ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��س��ب��ق ال��ع��امل��ي 
منجزات  فيها  وقعوا  دقيقة  علوم  في 
ع��م��اق��ة، ون���ذك���ر ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��زي��د 
اإلسامية  الشعوب  ب��أن  القناعة  م��ن 
احلضارية  الطفرة  على حتقيق  ق��ادرة 
ال��غ��ائ��ب��ة، أس��م��اء مل��خ��ت��رع��ني م��غ��ارب��ة 
م��ذه��ل��ني مب���ا ق���دم���وه ل��ل��ب��ش��ري��ة من 
ابتكارات جديدة، ونخص منهم الشاب 
ال��ع��ش��ري��ن��ي ي��وس��ف آي���ت ع��ل��ي، وف��ي 
رصيده أكثر من عشر اختراعات، وقد 
حصل على شهادة التكوين من املكتب 
أمريكا  ف��ي  الفكرية  للملكية  ال��ع��امل��ي 
االحتياجات  ذوي  فئة  على  النكبابه 
اخ��ت��راع��ات  لتوفير  وسعيه  اخل��اص��ة 
وهناك  اليومية..  حياتهم  لهم  تيسر 
اختراع  استطاع  الذي  زريبة  إبراهيم 
األمية  حمل��ارب��ة  العالم  ف��ي  جهاز  أول 
عن بعد، ويسمح هذا اجلهاز ملستعمله 
ذاتية  بطريقة  والكتابة  القراءة  بتعلم 
ومرئي  سمعي  اتصال  في  وشخصية 
م��ب��اش��ر م���ع امل�����درس ال��وس��ي��ط، وم��ع 
زم���ائ���ه امل��ت��ع��ل��م��ني.. وه���ن���اك ال��ع��ال��م 
عبد  الشاب  الله  رحمه  الكبير  املغربي 
ال��ل��ه ش��ق��رون ال���ذي ابتكر اخ��ت��راع��ات 
املجال  في  اختراعا   35 تعدت  مذهلة 
من  وهناك  ال��دق��ة..  وج��ه  على  احلربي 
يتحدث عن اغتياله لتميزه العلمي الذي 
أبهر علماء غربيني ضمنهم أمريكيني.. 
)مغرس نقا عن جريدة املساء في مقال 

بتاريخ 12/27/؛2011(.
تقابلها  إي��اه��ا  العلمية  وال��ط��ف��رة 
طفرة دينية في مؤسسات وازنة تظهر 
ه��ن��ا وه��ن��اك س���واء ب��ب��ادن��ا أو بباد 
اإلجابة  على  اللحظة  وتنكب  املشرق، 

ع��ل��ى إش����ك����االت ال��ن��ه��ض��ة م���ن خ��ال 
األدبي  ال��ورش  بينها  من  أوراش  عدة 
وحاجتها  ال��ش��ع��وب  بقضايا  امل��ل��ت��زم 
إلى املرسى لقلقها الوجودي املتفاقم، 
وازنني  لعلماء  امللفتة  العودة  وهناك 
القرآن  "شعار  القرآن حتت  ورش  إلى 
ع��ل��م وع���م���ل". وه��ن��اك ع��ل��ى صفحات 
الكرمي  القرآن  لتدبر  مواقع  األنترنيت 
ت��دب��ري��ة  ل���ق���راءات  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات 
احملمدية  الرؤية  فيها  تتنزل  رسالية 
الرؤية  وهي  الكرمي،  للقرآن  الراشدة 
في  التأني  إلى  بالصحابة  التي حدت 
بحالها  يعلموا  حتى  ال��س��ور  حفظ 

فيعملوا به وحرامها فيجتنبوه.
هو متلمل مبارك إذن لركوب قطار 
كما  التململ  ه��ذا  ويحتاج  النهضة، 
الكياني  عرسان  ماجد  الدكتور  ق��ال 
والتجديد  "التربية  العميق:  كتابه  في 
وتنمية الفاعلية عند العربي املعاصر" 
وعملية  الفردية  الفاعلية  تنمية  إل��ى 
تعي  تربوية  مؤسسات  عبر  التجديد 
ك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق ال��ن��ض��ج ال��ك��ام��ل في 
جهود  تضافر  مع  إنسانها  شخصية 
والتوجيه  واألم���ن  اإلدارة  مؤسسات 
حل��م��اي��ة ه����ذا ال��ن��ض��ج م���ن اإلع���اق���ة 
والتشويه باعتبار أن هذا النضج شرط 
على  وقدرته  اإلنسان  لفاعلية  أساسي 
املسؤوليات  اإلجنازات وحمل  حتقيق 

وجناح املشروعات.

هناك خطوات رئيسة في البناء الفكري للفتاة، 
البد أن يطبقها الوالدان مبكرًا منذ مرحلة الطفولة، 
بحيث يتم توجيه أفكار الفتاة بشكل سليم كما أراد 
أي  ض��د  الكافية  احلصانة  وتكتسب  لها،    الله 
غزو فكري أو أفكار دخيلة تضر بها في أمر الدنيا 

واآلخرة.
وأهم تلك اخلطوات:

- ربط الفتاة بالقرآن الكرمي مبكرًا:
فالقرآن الكرمي هو أساس حماية الفكر، ومنطلق 
وأحكامه  بآياته  ذلك  إلى  يدعو  والتوسط،  االعتدال 
الواضحة،  الهوية  للمسلم  أثبت  حيث  وأخ��اق��ه، 
عن  املترفعة  لغيرها،  الرائدة  املستقلة  والشخصية 
التقليد األعمى والتبعية، كما نّقى القرآن الكرمي عقل 
والوهم،  والشعوذة،  والسحر،  اخلرافة،  من  املسلم 
اخلرافات  عليه  تسيطر  ال  كي  الغيب،  علم  وإدع��اء 
واألوهام التي يهذى بها أهل الشعوذة والدجل ومن 
نحا نحوهم، والقرآن الكرمي دعا إلى تنقية العقل من 
األحكام املبنية على الظنون والتخمينات، فالظن في 
�َوِإنَّ  اإلسام ال يغني عن احلق شيئًا، قال تعالى: 

نَّ َل يُْغِن ِمَن اْلَقِّ َشْيًئا� )النجم: 28(. الظَّ
كما حّذر القرآن من اتباع الهوى ألنه يحول بني 
قال  الصحيحة،  للمعرفة  ال��وص��ول  وب��ني  الشخص 
َماَواُت  السَّ لََفَسَدِت  أَْهَواءُهْم  ��قُّ  اْلَ ََّبَع  ات �َولَِو  تعالى: 

َواْلَْرض� )املؤمنون: 71(.
- اإلجابة عن استفسارات الطفلة وأسئلتها:
فإنه  طبيعية،  نشأة  -الطفل-  الطفلة  نشأت  إذا 
وبحكم احتكاكها برفيقات اللعب واملدرسة واألقارب 
التي  تكثر ماحظتها لألشياء واألحوال  واجليران، 
حتدث أمامها، وقد تعجز عن فهم طائفة منها، فتنشأ 
كومضات  املتوالية،  األسئلة  من  العديد  عقلها  في 

الضوء اخلاطف، وهي بدورها توجهها إلى والديها 
ل��ه��ا..! واخل��ط��أ اجلسيم ال��ذي قد  بحثًا ع��ن إج��اب��ة 
عن  ص��دوره��م  تضيق  أن  هو  املربني  بعض  يرتكبه 
االستماع إلى أسئلة األطفال في هذه املرحلة، ولكن 
تثيرها  التي  أسئلتها  عن  بإجابتها  االهتمام  يجب 
مهما بدت سهلة، أو صعبة التناول، ألن ذلك يؤدي 
في  املتنامية  رغبتها  وإعاقة  تفكيرها،  إحباط  إلى 
املعرفة، كما تدفع بها إلى اللجوء آلخرين قد ينقلون 
تكون  أن  على  خاطئة،  أو  مشوهة  معلومات  إليها 
اإلجابات صحيحة وميسرة بالقدر الذي يتناسب مع 

فهمها.
- تربية الفتاة على استقالل التفكير، ونبذ 

التبعية أو التقليد األعمى:
ف��امل��رب��ي امل��اه��ر ه��و ال���ذي ي��ق��ود أف��ك��ار أبنائه 
إلى  بهم  وص���واًل  غيرها  إل��ى  مرحلة  م��ن  وتاميذه 
احلق، دون أن يحملهم على مجرد محاكاته، وترديد 

ما يقول من غير روية وال تفكير.
أظفارها  نعومة  منذ  االبنة  تعويد  يتأكد  لذلك 
على رفض التبعية والتقليد، وأن تستعمل عقلها في 
التفكير والبحث فيما يحيط بها من أمور، وال تقّلد 
أحدًا دون تعقل وتدبر، حتى ال يحل بها ذلك الوصف 
السيء -اإلمعة- الذي ورد في حديث النبي �: »ال 
أحسنت  الناس  أحسن  إّن  يقول  إمعة،  أحدكم  يكن 
وإن أساءوا أسأت، ولكن وطّنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أحسنتم، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم« 
)رواه الطبراني وصححه األلباني(، وبذلك تتربي على 

أّن لها شخصيتها املتميزة، وتفكيرها املستقل.
- تعويدها على القراءة واملطالعة الواعية:

التمييز ينمو ذكاؤها بشكل  والفتاة في مرحلة 
ويتحول  الناقد،  التفكير  عندها  ينمو  كما  م��ّط��رد، 
اللفظي  امل��ج��ّرد  التفكير  إل��ى  احل��ّس��ي  م��ن  التفكير 

وامل��س��اواة،  وال��ع��دل  احل��ق  معنى  ك���إدراك  املعنوي 
كما ينمو التخيل من اإليهام إلى الواقعية واإلبداع 
وال��ت��رك��ي��ب، وي��ن��م��و ل��دي��ه��ا ك��ذل��ك ف��ي ه���ذه املرحلة 
للحكايات  االستماع  إل��ى  ومتيل  االس��ت��ط��اع،  ح��ب 
والقصص، لذلك ينبغي على الوالدين أن يضعا بني 
ابنتهما مكتبة منزلية ولو صغيرة، كي تتسع  يدي 
مداركها، ويرتفع مستوى تفكيرها، وتزداد حصيلتها 

الثقافية والعلمية، وارتباطها بأمتها اإلسامية.
- اعتماد أسلوب احلوار الهادئ مع االبنة:

مداركها،  ويوسع  عقلها،  ينمي  الهادئ  احل��وار 
األم��ور،  حقائق  عن  الكشف  في  نشاطها  من  ويزيد 
كما أن تدريب الطفلة على املناقشة واحلوار -بأدٍب 
وخلق- يقفز بالوالدين إلى قمة التربية والبناء، إذ 
تستطيع الطفلة عند ذلك أن تعبر عن حقوقها، وأن 
تسأل عن مجاهل لم تدركها، وبذلك حتدث االنطاقة 

الفكرية لها.
وأخيرًا عزيزتي األم.. عزيزي األب:

يعني  للفتاة  الفكرية  بالتربية  االه��ت��م��ام  إّن 
صياغة عقل أمهات املستقبل الاتي سيقمن بدورهن 
في  يعني  كما  القادمة،  لألجيال  الصحيحة  التربية 
التغريب  م��وج��ات  أم���ام  الطريق  قطع  ذات���ه  ال��وق��ت 
وشبابنا  فتياتنا  يستهدف  ال��ذي  الفكري  وال��غ��زو 

بالدرجة األولى.
فلنربِّ جيًا قويًا يحمل الراية، ويأخذ مببادرة 
الذي  والنموذج  القدوة  وميثل  والتوجيه،  القيادة 

يقتدي به شباب العالم أجمع إن شاء الله.
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إني ألجد رياح النهضة
 لوال أن تفندون 2/2

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

بأقـالمهن

تعّود أن يزور كل صيف قريته 
النائية بني اجلبال الوعرة، حيث 

جذوره وذكريات طفولته...
ال يدري ِلَم يفر منه األطفال 
هناك.. كلما رأوه يهربون بعيدا، 
ي��ص��رخ��ون م��ذع��وري��ن: "امل����وت.. 

املوت!".
م���ن���ه���م..  ي���ت���ق���رب  أن  ح�������اول 
س��أل��ه��م ع���ن س��ب��ب ذل����ك، أج��اب��ه 

أصغرهم من بعيد:
- إن�����ك حت���م���ل "امل��������وت" إل���ى 

قريتنا!
سأله الرجل مستغربا:

- كيف؟!
رد الصغير باكيا:

سنة  ك���ل  إل��ي��ن��ا  حت��م��ل  أال   -
ل���ب���اس امل�����وت�����ى؟! ذل�����ك ال��ل��ب��اس 
ال���ذي أل��ب��س��وه ألب��ي ودف��ن��وه في 
جلدتي  ألبسوه  وبعده  ال��ت��راب.. 

ودفنوها..!
ص��ع��ق ال���رج���ل، ل��م ي��ع��رف ِبَ 

يجيب...
ول���ج اجل���ام���ع.. وض���ع األك��ف��ان 
سنة  ك��ل  بها  التبرع  اع��ت��اد  التي 
لقريته.. وجد األكفان القدمية 
م��ك��دس��ة ف���ي م��ك��ان��ه��ا... ت��س��اءل 
هنا  طفل  أصغر  "أحقا  بحْرقة: 

أعقل مني؟!".
غ����ادر ق��ري��ت��ه ي��ش��ق امل��س��ال��ك 
أق��رب مدينة...  ال��وع��رة.. وص��ل 
اش���ت���رى أل��ب��س��ة ج���دي���دة وُل��ع��ب��ا 
"كيف  ثانية:  تساءل  وح��ل��وى... 
غاب عن ذهني أن أطفال قريتي 
بأجساد  والثلج  البرد  يواجهون 

هزيلة شبه عارية؟!".
القرية،  على  أقبل  كلما  ص��ار 
يتهافتون  األط���ف���ال  يستقبله 
واألم��ل  ال��ف��رح  ع��ل��ي��ه... يهديهم 
ويهدونه  "امل���وت"..  بدل  واحلياة 

السعادة في أعمق 
جتلياتها..!

 ذة. نبيلة عزوزي

نبض البراعم
و مـضـــــــــة

من 

أوراق  شاهدة
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سحر شعير 
موقع لَه�ا أون آلين
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واالختالالت  والعلل  األمراض  تعددت  مهما 
التي يشكو منها مجتمعنا املغربي -شأنه في ذلك 
شأن سائر املجتمعات املندرجة في دائرة العروبة 
واإلسالم- ويصعد جراءها زفرات عميقة، وأنينا 
مروعا يعكس مقدار اآلالم واألوجاع التي تخترق 
أوصاله، بل وتنفذ إلى سويدائه، فإن املرض الذي 
يتصدر كل تلك األمراض، رغم شراستها ووبالها، 
وانكسارات  وفواجع،  خسائر  من  تخلفه  وما 
الناس  وحياة  املجتمع،  كيان  في  وتصدعات 
مرض  هو  وطبقاتهم،  شرائحهم  اختالف  على 
ذلك  كون  هو  وبسيط،  واضح  لسبب  الفصام، 
املرض نتاجا وبيال ملجمل تلك األمراض جميعا، 
فهو ميثل ذروة االختالل، أو الدرجة القصوى من 
التفكك واالنحالل، الذي يصيب النفوس باإلنهاك، 
بعاقبة  واالستمرار،  التمادي  في حالة  ويهددها، 
الفناء واالضمحالل، عبر تآكل القدرة على املقاومة 

أو إيقاف زحف جراثيم الداء، وعوامل الوباء.
الذات  أو  الفردية  الذات  في  املفروض  إن 
والتوازن  الصحة  حالة  في  لتكون  االجتماعية 
على  منهما  كل  مكونات  تقوم  أن  والسواء، 
التماسك واالنسجام، وعلى الوئام والسالم، كما 
من  كل  مستوى  على  املتمثل  االنسجام  هذا  أن 
هاتني الذاتني أو هذين الكيانني على حدة، ال بد 
من أن يجد صيغته العليا وجتلياته القصوى، في 
التجاوب العميق فيما بينهما، فيما يشبه الروح 
بجميع  العام،  املشهد  على  يهيمن  الذي  العام، 
من  نقتبس  أن  هنا  ويصح  وجتلياته.  تفاصيله 
هذا  بوصف  كفيال  مصطلحا  القرآني  القاموس 
ضميمة  أو  السواء،  الكلمة  إنه  الناصع،  املشهد 
كل  وضع  كان  إذا  أما  كافة،  السلم  في  الدخول 
االجتماعية(  والذات  الفردية،  )الذات  الذاتني  من 
والتصارع  واالنقسام،  للتضارب  خاضعا 
واالختصام، فإن ذلك البد أن يؤول إلى االنفصام 
الذي جاء اإلسالم ليحرر منه الفرد واملجتمع على 

حد سواء، وليفتح الباب على مصراعيه إلقامة 
الذي  والرشيد  الراشد  اإلنسان  حضارة 

وتتحقق  االستخالف،  بشروط  يفي 
اإلنسانية  إسعاد  عوامل  يديه  عل 

جمعاء.
الصعبة  املعادلة  هذه  وبيان 
على  اإلسالم  يؤطرها  التي 
اخللق  ووحدة  الفطرة  أساس 
 ، اخلالق  وحدة  عن  املعبرة 
هو أن شروط الوجود الثقافي، 
أن تكون شروطا سليمة،  بد  ال 
حيويا،  مجاال  متثل  بحيث 

وأرضا خصبة تنمو فيها شجرة 
الفطرة وتؤتي أكلها كل حني بإذن 

يكون  أن  األمر،  طبيعة  ومن  ربها. 
اإلنسان  يقدمه  ما  كل  هو  األكل  ذلك 

من  احلضاري،  العطاء  مستوى  على 
ثمار ومنتجات وإبداعات، ترتقي بإنسانية 

للتألق  رحبة  آفاقا  أمامه  وتفتح  اإلنسان، 
الروحي،  السمو  مدارج  في  والتدرج  واالزدهار، 
وذلك ال يتأتى إال عن طريق االستجابة ألمر الله 
مصداقا  احلق،  احلياة  التي متثل جوهر  تعالى 
يُبوا  ِ اْستجَ ُنوا  آمجَ َِّذينجَ  ال ا  أجَيُّهجَ �يجَا  تعالى:  الله  لقول 
اْعلجَُموا  وجَ ِييُكْم  ُيْ ا  ِلمجَ اكُْم  دجَعجَ ِإذجَا  ِلرَُّسوِل  وجَ  ِ ِلَّ

 � ُرونجَ شجَ ُتْ جَْيِه  ِإل َّهُ  أجَن وجَ قجَلِْبِه  وجَ ْرِء  الْمجَ جَْيجَ  ب وُل  ُ جَ يجَ الَّ أجَنَّ 
في  النجاح  أن  الله  أمر  فمن عجيب   .)24 )األنفال: 
جتسيد املعادلة الصعبة اآلنف ذكرها وحتقيقها 
دينا،  باإلسالم  رضي  الذي  املجتمع  على صعيد 
تتأتى احلياة خارج  يكون هو عني احلياة، ولن 
نطاقه أبدا، إال أن تكون حياة منكرة على غرار تلك 
التي ورد ذكرها في سياق وصف بني إسرائيل، 
 ٰ لجَ النَّاِس عجَ أجَْحرجَصجَ  َُّهْم  ن دجَ ِ جَ لجَ �وجَ تعالى:  قوله  في 

يجَاٍة� )البقرة: 96(. حجَ
ولن تعوزنا الوسيلة، عند اغترافنا من كنوز 
املنير،  املصطلحي  بجهازه  واسترشادنا  القرآن، 
ويصف  تعبير،  أبلغ  يعبر  ما  على  أيدينا  لنضع 
في  ينتفي  التي  املعيشة  نوعية  وصف،  أدق 
ظلها حتقيق املعادلة الذهبية املتمثلة في إيجاد 
التوافق واالنسجام، بني وجود اإلنسان وحركته 
في  املتمثل  الله  مراد  وبني  األرض،  هذه  على 
الضنك«،  »املعيشة  إنها  احلكيم،  شرعه  تطبيق 
فمما ال شك فيه، أن هذه املعيشة املتسمة بالبؤس 
ما  عني  هي  واالختناق،  واالنكدار  واالنحطاط 

متثله جتليات أو إفرازات الفصام.
أمام  أننا  سبق،  مما  االستنتاج  ميكننا 
وهو  قسري،  بطابع  أحدهما  يتسم  فصامني: 
، وبني حركة املجتمع،  الله  الفصام بني شرع 
واحليلولة دون خضوع هذه لذاك، و يتسم الثاني 
التمزيق  فعل  في  يتمثل  حتمي،  تلقائي  بطابع 
الذي يخلفه النوع األول على شخصيات األفراد 
وشخصية املجتمع، فال مناص من حدوث اآلثار 
الفصام  من  النوع  هذا  يتركها  التي  التدميرية 
النفسي واالجتماعي،  البناء  النكد على مستوى 
واجتماعية  نفسية  ظواهر  أمام  فنكون 
االكتئاب  في  تتمثل  والشذوذ،  التعقيد  بالغة 
واالضطراب، وازدواجية املعايير والسلوك، ومن 
ثم نكون أمام مجتمع مريض منكوب، محروم من 
الشعور بالسعادة والرضا، مجتمع يغلب 
على أفراده الشعور بالقهر، يستوي 
في ذلك املترفون واملعدمون، وما 

بينهما من فئات وشرائح.
مجتمعاتنا  وستظل 
هذا  أغالل  في  ترسف 
واملقيت،  النكد  الفصام 
املجتمع  في  تقوم  أن  إال 
شاملة  جذرية  عملية 
حتطيم  تستهدف 
وتذويب  األغالل،  تلك 
من  العاتية،  حلقاتها 
إلى  صادقة  أوبة  خالل 
ومعانقة  اإلسالم،  رحاب 
مع  العهد  وجتديد  ميثاقه، 
استراتيجية  عبر   ، الله 
على  تقوم  ومحكمة  شاملة 
التخلية والتحلية، وتستمد قوامها 
من اجلمع بني تالوة اآليات، والتزكية 
َِّذى  وتعليم احلكمة مصداقا لقول الله : �ُهوجَ ٱل
ءجَايجَِٰتِه  جَْيِهْم  ل عجَ يجَْتلُوْا  ْنُهْم  مِّ ُسولاً  رجَ يِّي  ٱْلُمِّ ِفى  ثجَ  جَعجَ ب
ِإن  وجَ ةجَ  ْكمجَ ٱْلِ وجَ ٱلِْكتجَٰبجَ  ُِّمُهُم  ل يُعجَ وجَ يُزجَكِّيِهْم  وجَ

بٍِي� )اجلمعة: 2(. جٍَٰل مُّ ل جَِفى ضجَ كجَانُوْا ِمن قجَْبُل ل

د. عبد المجيد بنمسعود

موعدنا الربيع القادم

الفصـام النكـد

ذ:	أحمد	األشهب	بنبض القلب

 الرباط: قضايا تطوير جودة التربية 
والتعليم على مائدة المؤتمر العام 

السابع التحاد جامعات العالم اإلسالمي

انطلق يوم االثنني 13 فبراير 2017 
الحتاد  السابع  العام  املؤمتر  بالرباط 
يضم  الذي  اإلسالمي  العالم  جامعات 
في عضويته 314 جامعة ومعهدا عاليا. 
جودة  برفع  تتعلق  قضايا  لتدارس 
التعليم وحتسني املردودية، وسيتدارس 
املؤمترون مشروع خطة العمل واملوازنة 
ومشروع   ،2018-2016 للسنوات 
التبادل  لتعزيز  املتكامل  )البرنامج 
األعضاء(،  اجلامعات  بني  والتعاون 
جامعات  أداء  قياس  )آلية  ومشروع 
طريق  وخريطة  اإلسالمى  العالم 
اإلسالمى  )املرصد  ومشروع  تنفيذه(، 
الذي  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم 
وأجنح  املمارسات  أفضل  سيرصد 
األعضاء،  اجلامعات  داخل  التجارب 
وفي  تبادلها،  وتسهيل  لتعميمها 

عثمان  بن  العزيز  عبد  الدكتور  كلمة 
للمنظمة  العام  املدير  التويجري، 
والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية 
االفتتاحية  اجللسة  في  »إيسيسكو« 
التعليم  في  االستثمار  أن  على  أكد 
والتقدم،  للنهضة  السليم  »البناء  يبقى 
املستدامة  الشاملة  للتنمية  ورافعة 
التي من شأنها حتقيق طموح الشعوب 
أفضل  مستقبل  بناء  إلى  اإلسالمية 

لألجيال املقبلة«.
وكشف التويجري، عن خطة جديدة 
مشروع  عبر  اجلامعات،  تخليق  تهم 
اجلامعي  التعليم  أخالقيات  »مركز 
ضمن  يدخل  الذي  العلمي«  والبحث 
-2016( لألعوام  العمل  خطة  مشاريع 

2018(، التي ستعرض على املؤمتر.

الكاتب  كالم  فينا  ي�صدق  فعال  هل 

يف  ال�رشقية  الأمم  و�صف  حني  »مونتي�صكيو« 

على  تعودوا  باأنهم  فار�صية«  »ر�صائل  كتابه 

لهم؟..  مالزمة  طبيعة  اأ�صحى  حتى  ال�صتبداد 

ركام  اإىل  النفو�س  يحول  القهر  زمان  طول  اإن 

طال  مهما  لكن  الهوان،  وا�صتمراء  اخلمول،  من 

اخللل،  لت�صحيح  يوم  ياأتي  اأن  بد  فال  الزمان 

واملحكوم،  احلاكم  بني  العالقة  ترتيب  واإعادة 

الدول  من  عدد  عا�صته  الذي  العربي  والربيع 

العربية ما هو اإل تطور طبيعي ل�صريورة التاريخ 

غري  م�صتقيم!..  خط  يف  ي�صري  اأن  ياأبى  الذي 

املراد  بلوغ  دون  يحول  الكرا�صي  ا�صتبداد  اأن 

يتفخم  وحينما  ال�صعوب.  ترومه  تغيري  اأي  من 

عقدة  ي�صري  حتى  امل�صتبد  احلاكم  لدى  الأنا 

اأن  ميكن  ل  البالد  اأن  خالله  من  يت�صور  نف�صية 

ت�صتمر بدونه. وهو ما جعل الكثري ينقلب على 

بالأ�صماء،  نطوف  اأن  غري  من  نتذكر  ال�رشعية؛ 

فبعد  علي،  بن  العابدين  زين  املخلوع  الرئي�س 

انقالب �صنة 1987 روج اإعالمه اأن تون�س تعي�س 

مرحلة تاأ�صي�س اجلمهورية الثانية بحيث ل يحق 

وما  وليات،  ثالث  من  لأكرث  يرت�صح  اأن  للرئي�س 

كادت الولية الثالثة تنتهي حتى انطلق نف�س 

املاأجور يروج ملقولة »ل تون�س بدون بن  الإعالم 

الغامبي  الرئي�س  مع  ع�صناها  احلالة  نف�س  علي«، 

�صناديق  نتائج  يرف�س  وهو  جامع«  »يحيى 

القرتاع، ويعلن الأحكام العرفية يف البالد... 

واأدت  الربيع  بلدان  عمت  التي  الفو�صى  اإن 

تاأ�صي�س  يف  الأمل  قو�س  داخلي  احرتاب  اإىل 

من  اأخرى  حالة  اإل  هي  ما  دميوقراطية،  اأنظمة 

اأنظمتنا  ي�صكن  الذي  القهري  ال�صتبداد  حالت 

ال�صيا�صية، �صواء تلك التي ت�صتبد باحلكم اأو تلك 

التي تدخل يف خانة املعار�صة، اإذ اأن هذه الأخرية 

الأوىل  جذور  اقتالع  يف  الفر�صة  لها  ت�صنح  اإن  ما 

اأكرث  وت�صبح  ل�صعوبها،  املجن  ظهر  تقلب  حتى 

الأفق  لنا  بدا  مهما  لكن  �صابقاتها...  من  �رشاوة 

مظلما ف�صم�س الربيع لبد اأن تر�صل اأ�صعتها على 

الأمم امل�صت�صعفة، ول بد لليا�صمني اأن يزهر �صواء 

اأجمل  اأن  غري  القادم،  الربيع  يف  اأو  الربيع  هذا  يف 

ربيع حياة الأمة هو اأن تن�صج ثمرة الدميوقراطية 

غري  من  طبيعية  بطريقة  ال�صعوب  حديقة  يف 

تعديل وراثي...

العدد 473 19 جمادى األول 1438هـ املوافق لـ 17 فبراير 2017 صــفــحـــة رأي

ننا  اإ

ف�صامني:  اأمام 

بطابع  اأحدهما  يت�صم 

�رشع  بني  الف�صام  وهو  ق�رشي، 

املجتمع،  حركة  وبني   ، اهلل 

لذاك،  هذه  خ�صوع  دون  واحليلولة 

تلقائي حتمي،  الثاين بطابع  و يت�صم 

يتمثل يف فعل التمزيق الذي يخلفه 

�صخ�صيات  على  الأول  النوع 

و�صخ�صية  الأفراد 

املجتمع



15 محطات إخبارية

أرقام رسمية: حوالي 
1,68 مليون شاب مغربي 

ال يعملون وال يدرسون

ص�������ادق�������ت ال���ل���ج���ن���ة 
ال������وزاري������ة اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة 
ل����ش����ؤون ال���ت���ش���ري���ع، ي���وم 
على   ،2017-02  12- األحد 
صيغة معدلة ملشروع قانون 
مت��ه��ي��دا  األذان"،  "ت��ق��ي��ي��د 
في  عليه  للتصويت  لطرحه 
ومما  )ال��ب��رمل��ان(.  الكنيست 
القانون  ينص عليه مشروع 
م���ن���ع اس���ت���خ���دام م��ك��ب��رات 
الشعائر  ب��ث  ف��ي  ال��ص��وت 
الدينية، من الساعة احلادية 

وفرض  صباحا،  السابعة  وحتى  ليال،  عشرة 
املساجد  على  دوالر   1200 إلى  تصل  غرامات 
التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال مت 

إقراره بشكل نهائي.
مشروع  إسرائيل  في  املسلمون  ويعارض 
"أذان  يستهدف  إنه  ويقولون  بشدة،  القانون 

الفجر".

ق��ال��ت م��ذك��رة إخ��ب��اري��ة ص���ادرة ع��ن املندوبية 
السامية للتخطيط، مؤسسة رسمية باملغرب مكّلفة 
ألف شاب،  مليون و685  يقارب  ما  إن  باإلحصاء، 
تتراوح أعمارهم ما بني 15 و24 سنة، ال يعملون 
وال يدرسون وال يتابعون أّي تكوين، أي ما يصل 
إلى شاب من كل أربعة شباب في هذه الفئة العمرية.

> فيلدرز يدعو لطرد اإلسالم من هولندا
دع��ا رئ��ي��س ح��زب احل��ري��ة ال��ه��ول��ن��دي اليميني 
املتطرف خيرت فيلدرز إلى "طرد" اإلسالم من هولندا، 
للزعيم  "كفاحي"  وكتاب  الكرمي  القرآن  بني  وس��اوى 

النازي األملاني أدولف هتلر.
-------------------

> بنك املغرب: تزوير العمالت في املغرب يتم بطريقة "بدائية"
ك��ش��ف ت��ق��ري��ر ل��ب��ن��ك امل���غ���رب أن ع��م��ل��ي��ة ت��زوي��ر 
وتعتمد  ب��دائ��ي��ة  ت��ظ��ل  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ب��ن��ك��ي��ة  األوراق 
ب��األل��وان،  النسخ  وآالت  الطابعات  اس��ت��خ��دام  على 
ب��ش��ك��ل س���ري���ع بفضل  ي��ت��م  أن رص���ده���ا  م��وض��ح��ا 
التدابير التي اتخذها بنك املغرب في إطار السياسة 
السلطات  ج��ه��ود  وك���ذا  النظيفة،  البنكية  ال��ورق��ي��ة 
 األم��ن��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ف���ي م��ح��ارب��ة ت��زي��ي��ف ال��ع��م��ل��ة.
وقلل بنك املغرب من ظاهرة تزييف األوراق البنكية، 
مؤكدا أن نسبتها مازالت محدودة دون العتبة التي 
حددها بنك املغرب في 20 ورقة بنكية مزورة من كل 

مليون ورقة متداولة.
-------------------

> أملانيا: 91 اعتداًء على املساجد في 2016
عدد  أن  ال��ف��ي��درال��ي��ة  األمل��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  أعلنت 
 91 بلغ   ،2016 ع��ام  ف��ي  املساجد  على  االع���ت���داءات 
برس  آسيوشيايتد  وك��ال��ة  نشرت  م��ا  وف��ق  اع��ت��داء، 

اإلخبارية.
-------------------

العنصرية  تفشي  خطر  من  حتذر  اإلسالموفوبيا  مرصد   <
بالغرب

اإلفتاء  ل��دار  التابع  اإلسالموفوبيا  مرصد  أك��د 
في  والطائفية  العنصرية  تفشي  خطر  أن  املصرية 
ميتد  ب��ل  فحسب،  املسلمني  عند  يتوقف  ال  ال��غ��رب 
ليشكل تهديًدا للحضارة الغربية بشكل عام، وذلك في 
حريق  أن  األمريكية  التحقيق  سلطات  تأكيد  أعقاب 

املركز اإلسالمي في تكساس كان متعمًدا.
-------------------

> القضاء اإلسباني يسمح ملوظفة مطار بارتداء احلجاب
أم��ر ال��ق��ض��اء اإلس��ب��ان��ي ش��رك��ة ط��ي��ران اتخذت 
إجراء عقابيا بحق موظفة بسبب ارتدائها احلجاب 
بالتعويض على هذه املوظفة، والسماح لها بالعمل 
يتعلق  احل��ج��اب  ارت���داء  أن  معتبرا  محجبة.  وه��ي 

بحرية العبادة املصانة في الدستور.
-------------------

من  القدس  في  اليهود  ثلثا  اإلسرائيلي:  اإلحصاء  مركز   <
املتدينني 

قال مركز اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي إن ثلثي 
من  ه��م  ال��ق��دس،  مدينة  ف��ي  يسكنون  ال��ذي��ن  اليهود 

»املتدينني« و»املتدينني جًدا«.
-------------------

> حظر االحتفال بعيد احلب في باكستان
ذكرت صحيفة اكسبريس تريبيون أن محكمة إسالم 
 أباد العليا حظرت االحتفال بعيد احلب في باكستان.
وجت�����در اإلش������ارة إل����ى أن احمل��ك��م��ة ات���خ���ذت ه��ذا 
ال���ذي يقول  ن��ظ��رت ف��ي االل��ت��م��اس،  ال��ق��رار بعد أن 
اإلسالمية. التقاليد  من  ج��زءا  ليس  احل��ب  عيد   أن 
ووفقا للمحكمة مينع االحتفال بعيد احلب سواء عل 
املستوى الرسمي أو بني السكان، وباإلضافة إلى ذلك 
منعت السلطات وسائل اإلعالم من اإلعالن عن هذا 

العيد.
-------------------

> حماس تنتخب قائدًا جديدًا لها في غزة خلفًا لهنية
فبراير   13 االث��ن��ني  فلسطينية،  م��ص��ادر  أك���دت 
2017، أن االنتخابات التي شهدتها مؤسسات حركة 
يحيى  انتخاب  ع��ن  أس��ف��رت  غ��زة،  قطاع  ف��ي  حماس 
في  السياسي  للمكتب  رئيسًا  عامًا’   55‘ السنوار 
 غزة خلفًا لهنية، فيما انتخب خليل احلية نائبًا له. 
وح��س��ب ق��ن��اة اجل��زي��رة ف��إن��ه م��ن امل��ق��رر أن تنتخب 
جترى  أن  قبل  الغربية  الضفة  في  قيادتها  احلركة 
انتخابات املكتب الرئاسي الذي يعد إسماعيل هنية 

األوفر حظًا لرئاسته.
-------------------

> جوتيريش: مجلس األمن وقف عاجزا أمام أزمات دولية
“أنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل���المم  ال���ع���ام  األم����ني  أك���د 
عاجزا  وق��ف  ال��دول��ي  األم��ن  مجلس  أن  جوتيريش” 
بسبب  ال��ع��ال��م  يشهدها  ال��ت��ي  األزم����ات  بعض  أم���ام 
االنقسامات، والسيما األزمة السورية، مشيرا إلى أنه 
ملتزم أخالقيا بوضع كل خبراته ملنح السالم فرصة 

ودفع الدبلوماسية حلل االزمات الدولية.

أخبار سريعة

احلكومة اإلسرائيلية تصادق على صيغة معدلة ملشروع 
قانون "تقييد األذان"

أص����ب����ح امل����غ����رب 
مستثمر  أك��ب��ر  ث��ان��ي 
إف��ري��ق��ي ف���ي ال���ق���ارة، 
ب��ع��د ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا، 
مركز  تقرير  وبحسب 
للمكتب  التابع  حتليل 
للفوسفاط،  ال��ش��ري��ف 
ف��ق��د أب����رم امل��غ��رب مع 
الصحراء  جنوب  دول 
اإلف��ري��ق��ي��ة ن��ح��و 500 
ات����ف����اق ت����ع����اون م��ن��ذ 
وت��س��ت��ق��ب��ل   ،2000
ج��ن��وب  إف��ري��ق��ي��ا  دول 
الصحراء 62.9 باملائة 
م�����ن االس����ت����ث����م����ارات 

األجنبية املغربية في العالم.
وفي تعليقه على هذه األرق��ام، كتب موقع 
"نيوز 24" اجلنوب إفريقي، أن املغرب يواصل 
ت��ع��زي��ز إس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه ف��ي إف��ري��ق��ي��ا لصالح 
القارة،  في  إطالقها  التي مت  الكبرى  املشاريع 

اآلن،  حتى  تعتبر  التي  املناطق  ذل��ك  ف��ي  مب��ا 
أراض خالء من بينها إفريقيا الشرقية. مبينا 
أنها استراتيجية تؤطرها رؤية تقوم على مبدأ 
هذه  في صلب  االقتصاد  وتضع   ، رابح/رابح 

اإلستراتيجية.

إق��دام  تركه  ال��ذي  اإليجابي  األث��ر  مع  تفاعال 
إع��داد  على  اإلسماعيلي  العلوي  عدنان  الطبيب 
أطروحته للدكتوراه باللغة العربية، والتي حتمل 
عنوان "الطب املجتمعي والصحة العمومية"، قال 
بورقادي  الدين  جمال  الصدرية  األم��راض  أستاذ 
إن "تدريس العلوم بصفة عامة والعلوم الصحية 
بصفة خاصة يجب أن يكون باللغة الوطنية، ألنها 
ستسهل على الطالب الفهم واالستيعاب، دون أن 
ننسى االنفتاح على اللغات التي لها وزن عاملي، 

وحاليا هي اللغة اإلجنليزية وليست الفرنسية".
وكالة  أوردته  في تصريح  بورقادي،  وأضاف 
الدكتوراه  رسائل  قلة  من  بالرغم  أنه  األن��اض��ول، 

بالعربية  أجن��زت  التي 
ف�����ي ك����ل����ي����ات ال����ط����ب، 
ف�����إن ال���ط���ل���ب���ة ب�����دؤوا 
ي���س���ت���ح���س���ن���ون ه����ذه 
وخالصاتها،  الرسائل 
مضمونها  يفهمون  إذ 
وأح��س��ن  أس��ه��ل  بشكل 
وأس������رع. م��ش��ي��را إل��ى 
في  العلمي  البحث  أن 
الكلية سيشهد مستقبال 
جامعية  رس��ائ��ل  ظهور 

أخرى باللغة العربية..

املغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي 
في القارة السمراء 

أستاذ بكلية الطب: تدريس العلوم مبا فيها الطب يجب أن يكون باللغة العربية

ضمن فعاليات مشروع يعرف باسم "غزة سكاي 
في  املبدعني  الشباب  م��ن  نخبة  اجتمع  جيكس"، 
تطبيقات  لتطوير  غزة  في  الكبيرة  القاعات  إح��دى 
للحواسيب والهواتف الذكية، ورغم ظروف احلصار 
على  كثيرة  أمثلة  هناك  ف��إن  الصعبة  اإلسرائيلي 

فرص النجاح واإلبداع لهذا املشروع.
يوفر  2011 وه��و  امل��ش��روع سنة  ه��ذا  ت��أس��س 
تغذية  على  ويعمل  حيوية  مشتركة  عمل  مساحة 
طورته  وقد  غزة،  قطاع  في  املبادرة  وروح  االبتكار 
التي  ك��ورب��س"  "ميرسي  األميركية  اإلغ��اث��ة  منظمة 
تقدم فرص عمل ملصممني ومبدعني ورجال أعمال، 
عمل،  ورش��ات  وإقامة  التواصل  إمكانية  تتيح  كما 
ويحظى املشروع بتشجيع فاعلني آخرين مثل غوغل 

وغيرها من الشركات.

مشروع  جيكس"  سكاي  "غزة 
تطبيقات  لتطوير  رائ���د 

احلواسيب والهواتف الذكية

رئيس تركمانستان يفوز بوالية ثالثة

ان���ت���ه���ت االن���ت���خ���اب���ات ال���ت���ي أج���ري���ت 
بإعالن   2017/02/12 األح��د  بتركمانستان 

ف����وز رئ��ي��س ال���ب���الد ق���رب���ان ق��ول��ي ب���ردي 
 2007 منذ  ال��ب��الد  يحكم  ال���ذي  م��ح��م��دوف 
من   98% بنسبة  ث��ال��ث��ة  رئ��اس��ي��ة  ب��والي��ة 
فيه  تنافس  ال��ذي  التصويت  في  األص��وات 
مع ثمانية مرشحني ال يعرف الكثير عنهم. 
انتخابات  ف��ي  ف��از  أن  للرئيس  سبق  وق��د 
ب   2012 انتخابات  وف��ي   ،89% ب   2007
وق��ب��ل وص��ول��ه  األص������وات.  م���ن   97.14%
الطبيب  منصب  يشغل  قربان  كان  للسلطة 
ن��ي��ازوف قبل أن  م��راد  اخل��اص لسلفه صابر 

يصبح وزيرا للصحة.
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إلى أن نلتقي

يعد اخلطيب احملور األساسي في كل محفل خطابي؛ ألن الناس في العادة 
ال يحكمون على السامعني هل أجادوا االستماع أم ال، ولكنهم يحكمون على 
اخلطيب، هل أجاد القول أم ال. ولذلك تشترط في اخلطيب جملة من الشروط، 

لعل من أهمها ما يتعلق باملعتقد وتطبيق القول بالفعل.
في  أساسي  دور  له  إسالمي  مبدأ  بالعمل  القول  اقتران  أن  املعروف  ومن 
اإلقناع. كما نص على ذلك الذكر احلكيم في أكثر من آية؛ منها قوله قال تعـالى: 
�يا أيها الذين آمنوا لم ال تقولون ما ال تفعلون كبر مقتا عند اهلل أن تقولوا 
ماال تفعلون� )الصف: 2(. وواضح أن هذا املبـدأ له أهميته الكبيرة في التأثير، 
إذ يرتبط مبا يعرف باإلقناع بالقدوة. وغير خاف أن السامع في العادة ال يلتفت 
إلى ما يقال له إذا علم أن القائل منافق أو مخادع. ولهذا السبب وجه الرسول 
� اخلطباء إلى اإلخالص في أقوالهم، وابتغاء مرضاة الله في خطبهم، وأال 
إال  بها  يلتمس  ال  قام بخطبة  فــ"من  والنفاق،  للرياء  يتخذوا اخلطابة وسيلة 
الرياء والسمعة، أوقفه الله يوم القيامة موقف رياء وسمعة". كما أخبر � مبا 
رآه ليلة أسري به فقال: »رأيت ليلة أسري بي رجااًل ُتقرض شفاههم مبقاريض 
من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت جلبريل: من هؤالء؟ قال: هؤالء خطباء من 
أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب« )أخرجه 

أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه وغيرهما(.
إن اإلقناع بالقدوة كان سمة من السمات اخللقية لكل األنبياء عليهم الصالة 
والسالم، كما كان كبار اخلطباء وبلغاؤهم وأتقياؤهم ال يخوضون في قول إال 

إذا كانوا عاملني به قبل غيرهم. 
فلقد كتب بعضهم إلى صديق له: "أما بعد، فعظ الناس بفعلك وال تعظهم 

بقولك. واستح من الله بقدر قربه منك، وخفه بقدر قدرته عليك".
وقال عامر بن عبد القيس: "الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، 

وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز اآلذان".
وقال احلسن البصري –وقد سمع رجال يعظ فلم تقع موعظته مبوضع من 

قلبه، ولم يرق عندها- فقال له: "يا هذا، إن بقلبك لشرا أو بقلبي!".
كما كان بعضهم يتحرج، أو يحذر غيره، من الوعظ، خشية أن يقول ما ال 

يفعله. 
أريد أن آمر  يا ابن عباس إني  "أن رجال جاءه فقال:   ،� عن ابن عباس 
باملعروف وأنهى عن املنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو! قال: فإن لم تخش أن 
تفتضـح بثالثة أحرف من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز وجل: 
�أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم� )البقرة: 44(، أحكمت هذه اآلية؟ قال: 
ال. قال: فاحلرف الثاني. قال: قوله تعالى:�لم تقولون ماال تفعلون كبر مقتا 
عند اهلل أن تقولوا ماال تفعلون� )الصف: 2(، أحكمت هذه اآلية؟ قال: ال. قال: 
فاحلرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب: �وما أريد أن أخالفكم إلى ما 

أنهاكم عنه�، أحكمت هذه اآلية؟ قال: ال. قال فابدأ بنفسك".
أن  منه  بن عياش، وقد طلب  بكر  البصري ألبي  قول احلسن  بذلك  وشبيه 

يعظه: "إذا نزلت على املنبر فاعمل مبا تكلمت به".
ولله در الشاعر حني قال:

ْعِليـــــــــُم َك َكاَن َذا التَّ ــــــــــُم َغْيَُه    َهلَّ ِلَنْف�سِ ُجـُل اْلَُعـــــــلِـّ ـــــــــــَها الرَّ يُّ
َيـــــا اأَ

َهـــــــــــا    َفاإَِذا اْنَتَهْت َعْنُه َفاأَْنَت َحِكيــــُم َك َفاْنـــــــــَهَهــــــــا َعْن َغيِّ  ِبَنْف�سِ
ْ
اْبَداأ

ْعِليــــــــــــُم ِي ِمْنَك َوَيْنَفُع التَّ
ْ
اأ َفُهَنــــــــاَك ُيْقَبــُل اإِْن َوَعْظَت َوُيْقَتـــــَدى    ِبالرَّ

وبالتأكيد فإن إميان اخلطيب مبا يقوله واعتقاده به، وقبل ذلك وبعده، عمله 
به، يدفعه إلى التفاعل معه، ويظهر جتاوبه معه ودفاعه عنه، حتى يبدو ذلك في 
صوته وحركاته وإشاراته وحالة جوارحه. ولقد كان رسول الله � "إذا خطب 
الناس، احمرت عيناه، ورفع صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش" )أخرجه 
الوقع  جمال  حيث  من  طابع خاص  ذا  � خلطبه  إلقاؤه  كان  ولذلك  مسلم(. 
وارتياح النفوس إليه. عن أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها، قالت: "إن رسول 
ه العاد ألحصاه. ثم قالت: إن رسول الله � لم  الله � كان يحدث حديثا لْو عدَّ

يكن يسرد كسردكم هذا". )صحيح البخاري وصحيح مسلم(.
ولــذلــك فـــإن جتــنــب اخلــطــبــاء ملــا ميــكــن أن ينتقص 
رفعتهم  من  يزيد  مِلّما  ُعرفا،  حتى  أو  شرعا،  قدرهم  من 

ومكانتهم في املجتمع، ومهابتهم وتأثيرهم في الناس.

اخلطب املنبرية... والدور املنشود )2(
اخلطيب وأهميته 
في اإلقناع والتأثير

كان شيخي د. عبد السالم الهراس هو من عرفني 
إلى أستاذي د. عبد الله الطيب، وكنت يومها أمر 
البحث عن مشرف على رسالتي اجلامعية  مبحنة 
ُســحــب اإلشـــراف من  فــي األدب اجلــاهــلــي، بعدما 
بفاس  اآلداب  كلية  ُنقل من  الذي  املصري  أستاذي 
تسجيل  فألغي  مبراكش،  العربية  اللغة  كلية  إلى 
طلبته تلقائيا، وكانوا قلة، وقد حدثني عن بعض 
إلى  فنقلُت ملفي  أريد نشره،   ذلك، مما ال  أسباب 
الــربــاط بعد قــبــول أســتــاذ ســـوري اإلشــــراَف على 
د.  مع  ويشترك  بالعلم،  له  مشهودا  وكــان  البحث، 
أمثلة  العلمية، ومن  الصرامة  الطيب في  الله  عبد 
كتاب  إلــى  بالعودة  يوما  علي  أشــار  أنــه  صرامته 
نادر، وملا رجعت إليه بعد مدة معتذرا بعدم عثوري 
عليه، لم يقبل عذري، وقال لي: ابحث عنه في أي 
مكان.. في مصر أو الشام أو الهند أو أوربــا، وال 
تعتذر. وبعد اجتهاد وجدت الكتاب باملغرب، دومنا 
حاجة إلى السفر. إال أنني استفدت من موقفه ذاك 
إلى عدة  درسا عظيما، وقد سافرت بعد ذلك فعال 
بلدان سعيا وراء بعض املصادر، كان منها باريس 
واحلجاز والهند ودمشق، يوم كنت معنيا بالبحث 
إليه. وقد بقي ملف تسجيلي  الطيب وما  أبي  في 
للماجستير معلقا بكلية اآلداب بالرباط زمنا طويال، 
وأنا أتابع البحث العلمي مع أستاذي، معتبرا أن 
يكون  أن  يعدو  ال  بالرباط  ملفي  قبول  في  التأخر 
إجراء إداريا بحتا، إلى أن أخبرني أستاذي يوما 
على  دون احلصول  اإلشــراف  متابعة  أنه ال ميكن 
شهادة التسجيل الرسمي، فلما قلت إن األمر مسألة 
إدارية حتل مع الوقت، أخبرني أن ملفي لن يقبل 
في كلية اآلداب بالرباط بحال، ألسباب ذكرها لي. 
الهراس  السالم  عبد  أستاذي  نحو  وجهي  فوليت 
أستاذ  بنا  التحق  لقد  أبشر،  لي:  فقال  مستشيرا، 
وهكذا صار  الطيب.  الله  عبد  الدكتور  هو  عظيم، 
هذا الرجل مشرفا على رسالتي، ورزقني الله بذلك 
ما  لوال  لتتحقق  كانت  ما  وتربوية  علمية  صحبة 
اآلية  في حقي  بذلك  فتحققت  مــؤامــرات،  من  حيك 
خير  وه���و  شيئا  ت��ك��ره��وا  أن  �وعسى  الــكــرميــة: 

لكم�.
عندما  تكررت  املاجستير  محنة  أن  والغريب 
الله  عبد  د.  مــع  لــلــدكــتــوراه  بحثي  متابعة  أردت 
مــوقــعــا من  التسجيل  مــلــف  دفــعــت  فــقــد  الــطــيــب. 
لم  التسجيل  ولكن  التسجيل،  إدارة  إلــى  املشرف 
ينجز. وكنت كلما سألت تقدمت الكاتبة بعذر، أعلم 
إياه، حتى صرت مشفقا عليها من  أنهم يلقنونها 
كثرة األعذار. فمرة قالت إن ملفي ضاع، وإّن علي 
تقدمي ملف جديد، ومرة قالوا إن موضوع بحثي في 
الله  عبد  )يعنون  واملشرف  الفرنسي،  االستشراق 
أوهى من  الفرنسية. وهي حجة  الطيب( ال يعرف 
اللغة  من  متمكن  فاألستاذ  يقال،  كما  حجة نحوي 
أن  قبل  حتى  اإلجنــلــيــزيــة،  مــن  متكنه  الفرنسية، 
يلتحق باملغرب، وكانت زوجته اإلجنليزية جوهرة 
دواليك.  وهكذا  تعلمها.  في  عليه  أحلت  التي  هي 
فلما يئست حولت التسجيل إلى كلية آداب الرباط.
كانت احلفاوة التي كان يستقبل املرحوم عبد 
وال  ال يضجر  وكــان  بالغة،  بها طالبه  الطيب  الله 
يتأفف من الزيارات، متى ما أحّس أن الزائر بحاجة 
إلى علم. وخالل زياراتي املتعددة أفدت علما عظيما 
منه. وقد سألني أستاذ مقتدر، بعد مناقشة رسالتي، 
عما أفدت من عبد الله الطيب، فقلت: أشياء كثيرة، 
فسألني: مثال، فقلت: املنهج. فنظر إلي باستغراب 
له. وعجبت  الله الطيب ال منهج  وقال: كيف؟ عبد 
عجبا شديدا من هذا احلكم، وأن يصدر من أستاذ 

مشهود له بالعلم والفضل، ولكنني لم أعلق. وقبل 
أن أشير إلى بعض معالم املنهج الذي استفدته من 
عبد الله الطيب، أنقل بعض ما قاله طه حسني عن 
عبد الله الطيب وعن منهجه، رغم ما نعلمه عن طه 
حسني من شّح في الثناء على عالم أو أديب، فهو 
ال يتردد مثال في أن يصف شاعرا أجمع املصريون 
الوفا، بأنه ليس  أبو  على شاعريته، وهو محمود 
شاعرا، بل هو )نظام(، ويتناول بالنقد، في حديث 
على  فيحكم  ماضي،  أبي  إيليا  )جــداول(  األربعاء، 
فهي  تكن ضعيفة  لم  إن  بأنها  الكبير  الشاعر  لغة 
أقرب إلى الضعف والركاكة. بل هو حكم على زميله 
وهو  هــذا  بذلك،  شبيه  بحكم  هيكل  حسني  محمد 
من مدرسته، فكيف لو أخذنا رأيه في خصومه من 
أمثال الرافعي؟ ومع ذلك فإن طه حسني لم يقل في 

عبد الله الطيب إال خيرا.
فهم  الى  »املرشد  لكتاب  تقدميه  في  قاله  فمما 
أبعد غايات  إلى  »هذا كتاب ممتع  العرب«:  أشعار 
اإلمتاع ال أعرف أن مثله أتيح لنا في مثل العصر 

احلديث«.
قــال: )ويل  أنــه  الــذي اشتهر عنه  وطــه حسني 
لألديب إن رضي أو اطمأّن(، ولم يكد شيء يرضيه 
كل الرضى، يقول مطمئنا إلى حكمه على عبد الله 
فصوال حتى  منه  أقــرأ  أكد  لم  »ثم  وكتابه:  الطيب 
رأيـــت الــرضــى عنه واإلعــجــاب بــه يــفــرضــان علّي 

فرضا«.
أدبية نادرة حقا  الكتاب قائال: »طرفة  ووصف 
ملجرد  عنها  والــرضــى  بها  اإلعــجــاب  ينقضي  لــن 
الفراغ من قراءتها، ولكنها ستترك في نفوس الذين 
اآلثــار  خير  »أن  ويــرى  باقية«.  آثــارا  سيقرؤونها 
القلق  أثار  ما  الناس  من  كثير  وعند  عنده  األدبية 
املناقشة  إلــى  ودفــع  العلم  من  باالستزادة  وأغــرى 

وحسن االختيار«.
طه  فيقول  الطيب  الــلــه  عبد  منهج  عــن  وأمـــا 
حسني: إن الرجل »الءم بني املنهج الدقيق للدراسة 
العلمية األدبية وبني احلرية احلرة التي يصطنعها 

اب«. الشعراء والُكتَّ
بني  املــالءمــة  الطيب:  الله  عبد  منهج  هو  هــذا 
الدقة والصرامة، مما تتطلبه الدراسة املنهجية، من 
جهة، وبني ما سماه طه حسني "احلرية احلرة"، أي 
دون التقيد بقواعد منهج معني، مستحدث أو قدمي. 
إنه صاحب منهجه. وهذا أمر يستطيع تلمسه من 
ولكنني  واملتنوعة.  املتعددة  بكتبه  صلة  على  كان 
أسوق أمثلة مما ال يجده القارئ مدونا في الكتب، 

بل هو مما ملسته من أستاذي أثناء مالزمتي له.
ذات يوم رد إلي فصال من فصول البحث وقد 
تدوين  في  طريقته  وكانت  مالحظاته.  عليه  دون 
املالحظات أن يكتفي باللمح العابر، دون التفصيل، 
ثم يعتمد بعد ذلك على نباهة الطالب الباحث. وقد 
عــرف احملــدثــني، مغرما  مــا جــرى عليه  كنت، على 
وقد  جزئياته.  في  تدقيق  دون  املجاز،  باستعمال 
كتبت يوما: )إن اإلبحار في زوايا النص(، فما زاد 
على أن علق على هذه العبارة بقوله: )كيف يكون 
لكي  املالحظة  هــذه  فكانت  الــزوايــا؟(،  في  اإلبحار 
جتعلني أحترس في املستقبل من استعمال املجاز 
الــذي صححه  الفصل  في  نظرت  وملــا  بال ضابط. 
بن  قيس  أبيات  لبعض  على حتليلي  علق  وجدته 
قــري: ال ترى الضب بها  )هــذا من  بقوله:  اخلطيم 
إال  اإلشــارة،  تلك  يــزد. وقد حيرتني  ينجحر(. ولم 

أنها فتحت أمامي بابا عظيما من أبواب العلم.
ولنا عودة، إن شاء الله تعالى، إلى احلديث عن 

قوله: )ال ترى الضب بها ينجحر(.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني
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