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اللـهـم

ال تكلنا اإىل اأنف�صناطرفة 

عني وال اأقل من ذلك

اآمـيـــــن

افتتاحية

التدافع  ساحة  دخلت  أمة  توجد  ال 
احلضاري بغير فكرها ومقوماتها الذاتية، وال 
توجد أمة ذات فكر صنعت احلضارة من غير 

لغتها...
املقومات  أو  احلضارات  ذوات  األمم  وإن 
والدين  الفكر  بني  أبدا  تفصل  ال  احلضارية 
والفكر  العلوم  ولغة  العلوم  بني  وال  واللغة، 

والدين.
وإن األمة املسلمة منذ أن ابتليت بالتراجع 
في املجال احلضاري وابتليت بآفة االستعمار 
في القرنني األخيرين واملعركة مستعرة عندها 

في ميدان الفكر واللغة والدين.
أمام  األمة  أصبحت  الفكر  ميدان  ففي 
موجة عنيفة من االرتداد عن أصولها الفكرية 
احلضارية  ومنجزاتها  الدينية  ومقوماتها 

بسبب دعاوى وشبهات:
أولها: أن الفكر إبداع بشري نسبي متغير 
حتكمه عوامل اجتماعية تتغير بحسب حاجة 
كل قوم زمانا ومكانا. ومن ثم فليس من املعقول 
إعمال فهوم األزمنة الغابرة، وال استصحابها 
واالسترشاد بها في حل معضالتنا احلاضرة.

ديني  فكر  احلضاري  فكرنا  أن  ثانيها: 
فيه  يصعب  صنعا  اإلسالمي  الدين  صنعه 
والقانون  الفقه  وال  الدين،  عن  العلم  فصل 
وال الفلسفة واألخالق عن توجيهات اإلسالم، 
والعقلنة  العلمي  التقدم  عصر  عصرنا  بينما 
واألنسنة، ومن هنا لم يعد سائغا أن نعود إلى 

هذا التراث الديني.
ثالثها: أن أمم العالم املتحضر ما تقدمت 
إال بعد أن تخلت عن ماضيها الفكري الديني. 
مقوماتها  من  وانطلقت  به،  الصلة  وقطعت 
تقدم علمي وحركة  نتيجة  كانت  التي  الذاتية 

اجتماعية وفكرية مواكبة له.
عندنا  األصوات  تعالت  اللغة  ميدان  وفي 
منذ فترة مبكرة برمي اللغة العربية بالقصور 
العلمي وعدم القدرة على االستجابة ملتطلبات 
التقدم العلمي بدعوى أنها لغة أدبية ودينية، 
والعصر.  العلم  روح  تنافيان  صفتان  وهما 
وأصبحت اللغة العربية في أوطاننا اإلسالمية 
مجرد لغة اآلداب، وليس لها إال مراكز هامشية 
والرهانات  التعليمية  األولويات  سلم  في 

املستقبلية.
اإلسالمية  األمة  على  شنت  ذلك  وبسبب 
حملة هوجاء في التنقيص من تراثها العلمي 
أصول  من  تشكل  تراث  احلضارية؛  وأصالته 
حضارية ومقومات جوهرية هي اللغة والدين 
في  جبارة  علمية  عقول  شكلته  كما  والفكر، 
سائر العلوم واملجاالت، حتى إنه ال يوجد في 
تاريخ األمم احلاضرة أمة خدمت دينها مثلما 

خدمته أمة اإلسالم، وال توجد أمة خدمت لغتها 
كخدمتها لدينها حتى إنها ربطت قيمة لغتها 
أمة  توجد  وال  اإلسالم،  أمة  مثل  دينها  بقيمة 
اللغة  وفق  وعلومها  ومعارفها  فكرها  صاغت 

والدين مثلما كان أمر هذه األمة.
العلمية  مبنجزاته  اإلسالمي  التراث  وإن 
بجميع  عاملي  إنساني  تراث  واحلضارية 
باإلمكانات  ثري  األصول  قوي  املقاييس، 
للعلماء  األصيلة  باالجتهادات  غني  واحللول، 
للتعبير  مؤهال  اليوم  إلى  يزال  وال  الفحول، 
عن كل حاجات األمة في مختلف املجاالت، ولن 
يوم  إال  التاريخ  في مسيرة  فاعلة  األمة  تعود 

جتعل على رأس أولوياتها ما يلي: 
أصيال  دعما  العربية  اللغة  دعم  أوال: 
مختلف  في  والعلوم  التدريس  لغة  بجعلها 
مراحل التعليم وأسالكه وشعبه وتخصصاته، 
والتمكني من تداولها وإشاعة استعماالتها في 

مختلف ميادين املجتمع وأوصاله.
واملقررات  البرامج  بناء  إعادة  ثانيا: 
الدراسية بناء حتضر فيه مادة اللغة العربية 
من  التي  األصيلة  وآدابها  التراثية  بعلومها 
تفكيرا  العربية  اللغوية  امللكة  تكوين  شأنها 
وتعبيرا وتدبيرا، وفتح باب الترجمة منها إلى 
إليها  غيرها  ومن  العاملية،  اللغات  من  غيرها 
صوتا  العربي  اللسان  وأصول  قواعد  وفق 

وصرفا وتركيبا وداللة..
من  اإلسالمية  العلوم  متكني  ثالثا: 
التعليمة  املنظومة  في  بها  الالئقة  مكانتها 
فبهذه  األمة؛  مسيرة  في  والفكرية  واملعرفية 
ماضيا  لذاتها  األمة  فهم  يستقيم  العلوم 
جتدد  بغيرها  ال  وبها  ومستقبال،  وحاضرا 
تخاطب  وبها  ذاتها،  من  انطالقا  فكرها  األمة 

غيَرها وتتفاعل التفاعل اإليجابي.
للدراسات  مراكز  إنشاء  رابعا: 
االستراتيجية احلضارية مهمتها رصد مسيرة 
مقوماتها  مع  تفاعلها  درجة  وقياس  األمة، 
وتشخيص  وفكرا،  ولغة  دينا  احلضارية: 
والتدابير  احللول  واقتراح  اخللل،  مواطن 

الوقائية أو العالجية.
األمة  بأن  التذكير  جندد  األخير  وفي 
حلول  وإلى  أصيلة  جهود  إلى  اليوم  حتتاج 
ودقيق  شامل  حضاري  وتصور  عامة  كلية 
التي  والعامة  اخلاصة  معضالتها  ملختلف 
تهدد أصولها اجلوهرية: اللغة والفكر والدين. 
النطاقات  هذه  في  احللول  استقامت  فإذا 
َأِمَنت األمة  ورشدت العقول في هذه املجاالت 

آفات الذوبان احلضاري واألفول. 
اإلميان  في  اإلخالص  نسألك  إنا  فاللهم 
والقول والعمل، والرشد في التفكير والسالمة 

في التعبير، واإلحسان في التدبير. 

***
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مثل نقض العهد: دالالت وعبر
نــلــتــقــي مـــن جــديــد في 
تعالى  ــه  ــل ال كــتــاب  رحــــاب 
ومــع مثل آخــر مــن األمثال 
ــه "مــثــل نقض  الــقــرآنــيــة، إن
الــعــهــد" الــــذي ضـــرب الــلــه 
ــه مــثــا فــي غــايــة الــروعــة  ل
احلسي  والتشبيه  والبيان 
�َوأَْوُف���وا  جاله:  جل  بقوله 
َع��اَه��ْدتُ��ْم  ِإذَا  اهلِل  بِ��َع��ْه��ِد 
بَْعَد  ااَلْي��َم��اَن  تَْنُقُضوا  َوال 
اهللَ  َجَعلُْتُم  َوقَ��ْد  تَوِكيِدها 
اهللَ  ِإنَّ  كَ��ِف��ي��ًا  َع��لَ��ْي��ُك��ْم 
يَْعلَُم ما تَْفَعلُون َوال تَُكونُوا 
ِمْن  َغْزلََها  نََقَضْت  كاليّت 

ُذوَن أَْيَمانَُكْم َدَخًا بَْيَنُكْم  ِ بَْعِد ُقوٍة أَنكاثًا تَتَّ
َّما يَْبلُوكُُم  ِإن أَن تَُكوَن أُّمٌة ِهي أَْربى ِمُن أُّمٍة 
ِفيِه  كُْنُتْم  ما  الِقياَمِة  يَْوَم  لَُكْم  َولَُيَبينّنَّ  بِِه  اهللُ 

َتِلُفون� )النحل: 91 - 92(. َتْ
هذه اآليات الكرميات كما هو الظاهر منها 
يلتزم  أن  ذلــك  ومعنى  بالعهد،  بالوفاء  تأمر 
اإلنسان مبا عليه من عهود ووعود وواجبات 
يخلفها،  أو  ينقضها  وال  فيوفيها  ومواثيق 
تعالى  الله  أمــر  وقــد  يضيعها.  وال  ويؤديها 
بالوفاء بالعهد، في آيات أخر سوى هذه اآلية 
منها قوله جل شأنه: �َوأَْوُفوا بِالَْعْهِد ِإنَّ الَْعْهَد 

كَاَن َمْسُئوال� )اإلسراء: 34(.
وأغلظها  أبــرزهــا  كثيرة:  أنــواع  والعهود 
وآكدها في الوفاء وااللتزام؛ عهد الله وميثاقه 
الذي واثق به اإلنسان، منذ اخللق األول، وإلى 
األزل  فمنذ  عليها،  ومــن  األرض  الله  يــرث  أن 
وبني اإلنسان وبني الله سبحانه وتعالى عهد 
عظيم مقدس؛ هو أن يعبده وحده وال يشرَك به 
يتبع سبيله،  أو  الشيطان  يعبد  ال  وأن  شيًئا، 
يقول الله : �أَلَْم اَْعَهِد ِإلَْيُكْم يَا بَِن آَدَم أَْن 
َوأَِن  ُمبنٌِي  َعُدوٌّ  لَُكْم  َّهُ  ِإن ْيَطاَن  الشَّ تَْعُبُدوا  ال 
 ،)61-60 )يـس:  ُمْسَتِقيٌم�  َهَذا ِصَراٌط  اْعُبُدوِن 
دون  بالعبادة  وحــده  الله  بتخصيص  فاألمر 
سواه؛ هو العهد الذي بيننا وبني الله تعالى، 
ولذلك حذرنا سبحانه وتعالى من نقض العهد 
وعــدِم الــوفــاء بــه، وضــرب مثا ملن كــان ُخلف 
ــه؛ -ضــرب  ديــدُن العهد  الــوعــد شــأُنــه، ونقض 
ويصفه  األحمق،  األبله  منزلة  ينزله  مثا-  له 
حاله  شبه  عندما  األخــــرق،  السفيه  بــوصــف 
بقوله:  أمرها  الله  التي حكا  املــرأة  تلك  بحال 
بَْعِد  ِم��ْن  َغْزلََها  نََقَضْت  كاليّت  تَُكونُوا  �َوال 
تسمى  قريش  من  امــرأة  وهــي  أَنكاثًا�؛  ُق��وٍة 
قصتها  مــن  ُذكـــر  "حــيــث  األسدية)1(؛  سعيدة 
العقل، جتمع  امــرأًة خرقاء مختلة  كانت  أنها 
تغزل  فكانت  جــواٍر...  ولها  والصوف،  عر  الشَّ
هي وجواريها من الغداة إلى الظهر، حتى إذا 
أوشكت على إمتام غزلها آخر النهار، تأمرهن 
فينقضن ما غزلنه ويعدنه كما كان، وهكذا كان 
ما  إفساَد  فكان حاُلها  دأبها وشأنها كل يوم، 
إلى  وإرجــاَعــه  عملها،  مــن  محكما  نافعا  كــان 
املثل  هــذا  الله من خــال  فحّذر  الصاح.  عــدم 
املؤمنني األوائل من التشبه بصنيع هذه املرأة، 
وذلك بإفساد أعمالهم الصاحلة بأعمال سيئة 
تنقضها وُتذهب بركتها وثوابها، ونهاهم عن 
نقضهم  في  املــرأة  تلك  كحال  يكون حالهم  أن 
عهد الله، وهو عهد اإلميان بالرجوع إلى الكفر، 
إلى  الرجوع  الشبه؛  وأعمال اجلاهلية، ووجه 

فساد بعد التلبس بصاح" )2(.
ذكره  تعالى  "يقول  الطبري:  قــال 

األميــان  نقض  عن  عباده  ناهيا 
بوفاء  وآمــرا  توكيدها،  بعد 

ناقض  الــعــهــود، وممــثــا 
من  غزلها  بناقضة  ذلك 

وناكثته  إبــرامــه  بعد 
من بعد إحكامه: وال 
الناس  أيها  تكونوا 
في نقضكم أميانكم 
بــــعــــد تـــوكـــيـــدهـــا 
وإعـــطـــائـــكـــم الــلــه 
بـــــالـــــوفـــــاء بـــذلـــك 
واملواثيق  العهود 
ــَضــْت  ــَق ـــي َن ـــِت ـــالَّ َك
ـــا ِمـــــْن َبـــْعـــِد  ـــَه ـــْزَل َغ
ٍة، يعني: من بعد  ُقوَّ

إبـــــرام. وكـــان بعض 
أهـــل الــعــربــيــة يــقــول: 

القوة: ما غزل على طاقة 
واحدة ولم يثن. وقيل: إن 

امــرأة  ذلــك  تفعل  كانت  التي 
حمقاء معروفة مبكة" )3(.

الـــذي نــحــن بــصــدده،  إال أن املــثــل 
ــه صــالــح ألن يــضــرب في  بــعــمــومــه وشــمــول
الذي  التشبيه  من  ويستفاد  عديدة،  مواضع 
ــك مــا نـــراه من  فيه فــي حـــاالت كــثــيــرة؛ مــن ذل
محددة،  مــواســم  خــال  املسلمني  بعض  حــال 
أو ظروف معينة -على  أو حاالت،  أو فترات، 
صاة  فــي  جتدهم  بربهم-  عاقتهم  مستوى 
ــام وقـــيـــام، وابــتــهــال وخـــشـــوع، ودعـــاء  وصــي
لله تعالى  وتضرع، وخوف وخشية، ومراقبة 

فيما يأتون وما يذرون، 
وعلى مستوى عاقتهم 
بــــــالــــــنــــــاس جتــــدهــــم 
جزيلي  الــنــفــع  كــثــيــري 
ـــعـــطـــاء واإلحــــســــان  ال
لـــلـــفـــقـــراء واملـــســـاكـــني 
واحملــتــاجــني شــديــدي 
الـــــتـــــواد والــــتــــراحــــم 
وعامة  باألقارب  والبر 
الــنــاس، وهــم بــذلــك قد 
أحسنوا غزل عباداتهم 
وأعمالهم،  وطاعاتهم 
وحبكوا نسج عاقاتهم 
وأتـــقـــنـــوا صــنــعــهــا... 
أن  املــرء  ليتمنى  حتى 
تكون حياتهم كلها على 
وأعمالهم  احلــال،  هــذا 
عــلــى هـــذا املـــنـــوال، ملا 
يـــراه مــن اإلقــبــال على 

والهمة  مبراقبته،  واإلحــســاس  بعبادته،  الله 
على النهوض بطاعته. وملا يراه من 
التصرف  وحــســن  االســتــقــامــة 
هيهات  لــكــن  والـــســـلـــوك... 
على  يدوموا  أن  هيهات 
)دوام احلال  فـ  احلــال 
مـــــن احملـــــــــال( كــمــا 
ما  فسرعان  يــقــال، 
ــفــتــور في  يـــدب ال
وتخور  حياتهم، 
قــــواهــــم، وتــهــن 
مــنــهــم الــعــزائــم، 
وتـــخـــبـــو شــعــلــة 
اإلميـــــــــان الـــتـــي 
كــــــانــــــت تــــغــــدي 
فتمنحهم  روحهم 
العمل  ــي  ف ــوة  ــق ال
لــــلــــه، واجلـــــــد فــي 
ـــــى الـــلـــه،  الـــســـيـــر إل
وعــزم  بثبات  واملــضــي 
في طريق الله، فيعودون 
الطاعة،  بعد  العصيان  إلى 
واالعـــوجـــاج بــعــد االســتــقــامــة، 
بعد  واإلســاءة  املراقبة،  بعد  والغفلة 

اإلحسان، واملنع بعد العطاء...
وقد يكون ذلك بغير سبب ظاهر، وقد يكون 
حلدث عارض، أو ابتاء نازل، أو ضرر متوقع، 
الدنيا  أن احلياة  معتقدين  متوهم،  مكروه  أو 
كلها مغامن ال مغارم، ومكاسب ال خسارة فيها؛ 
فينتكسون ويرجعون القهقرى؛كمن حكى الله 
َ َعَل  حالهم بقوله: �َوِمَن النَّاِس َمن يَْعُبُد اهللَّ
بِِه َوِإْن أََصابَْتهُ  َخْيٌر اْطَمأَنَّ  َحْرٍف َفِإَن أََصابَهُ 
ِفْتَنٌة انَقلََب َعَل َوْجِهِه 
واآلِخ��َرَة  نَْيا  الدُّ َخِسَر 
����ْس����َراُن  ذَِل�����َك ُه����َو اْلُ
 .)11 )احلــــج:  الْ��ُم��بِ��نُي� 
من  الكثير  حــال  هــذا 
الـــــنـــــاس املـــذبـــذبـــني 
وطاعتهم  دينهم  فــي 
واســتــقــامــتــهــم عــلــى 
وسيرتهم  ربهم،  ديــن 
مــــــــع الــــــــنــــــــاس مـــن 
حـــولـــهـــم؛ يـــرســـبـــون 
امـــتـــحـــان،  أول  ــــي  ف
فـــي أول  ويــنــهــزمــون 
ـــارزة، ويــســقــطــون  مـــب
فهؤالء  الطريق...  في 
ينقضون كل ما غزلوه، 
ويـــنـــفـــشـــون كـــــل مــا 
مجاهدة  بعد  حبكوه 

وطول عناء. والسبب؛ أنهم 
على  إميانهم  يؤسسوا  لم 
تقوى  وعلى  متني،  أســاس 
من الله ورضــوان؛ كما قال 
��َس  اسِّ �أََفَمُن  تعالى:  الله 
 ِ بُ��ْن��َي��انُ��هُ َع��َل تَ��ْق��َوى ِم��َن اهللَّ
َس  ُن اسِّ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَم مَّ
َهاٍر  ُج��ُرٍف  َشَفا  َع��َل  بُْنَيانُهُ 
 ُ َفانَْهاَر بِِه ِف نَاِر َجَهنََّم َواهللَّ
اِلِمنَي�  الظَّ الَْقْوَم  يَْهِدي  ال 

)التوبة: 109(.
ــثــبــات على  ال ـــواجـــب  وال
املرتبة  على  واحلفاظ  احلــال، 
املتقدمة من الترقي والقرب من 
الله ومن عباده، وذلك باألخذ 
الشر  أســبــاب  وجتــّنــَب  والــصــاح  اخلير  بأسباب 
الهداية  الله  والفساد، واحلرص دائمًا على سؤال 
ُسبحانُه  الــلــه  بــيــِد  والــفــاح  فالتوفيق  والــثــبــات، 
به  واالستعانة  إليه  االلتجاء  يجب  الــذي  وتعالى 
وطلب ذلك منه وحده، كما كان رسول الله  يدعوه 
أن ُيثّبت قلبُه على الدين، وهو من هو في العبادة 
فقد  االمتثال.  وغاية  والثبات  واخلشية  والطاعة 
حوشب قال:  بن  )شهر  حديث  من  الترمذي  أخــرج 
دعاء  أكثر  كــان  ما  املؤمنني؛  أم  سلمة: يا  ألم  قلت 
ــان أكثر  ــان عــنــدك؟ قــالــت: ك رســـول الــلــه � إذا ك
دينك"،  على  قلبي  ثبت  القلوب  مقلب  دعائه: "يا 
قالت: فقلت يا رسول الله: ما أكثر دعاءك »يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك«، قال: يا أم سلمة: "إنه 
ليس آدمي إال وقلبه بني أصبعني من أصابع الله، 
ََّنا  �َرب َفَتا معاذ:  أزاغ"،  شاء  ومن  أقام  شاء  فمن 
ال تُِزْغ ُقلُوبََنا بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا�، قال أبو عيسى: 

وهذا حديث حسن( )4(.
والطاعات  اإلنسان،  يأتيها  التي  العبادات  إن 
والقربات التي يدوم عليها مدة من الزمن، واالئتمار 
واالستقامة،  نواهيه،  عن  واالنتهاء  الله،  بأوامر 
والسلوك احلسن، واألخاق الفاضلة التي يتحلى 
منة  أو  تكرما،  أو  منه  تفضا  ليس  ذلك  وكل  بها، 
مينها على الله، بل هو عهد عاهد الله عليه وميثاق 
 ِ نِْعَمَة اهللَّ �َواْذكُ���ُروا  تعالى:  قال  به،  الله  واثق 
ُقلُْتْم  ِإْذ  بِ��ِه  َواثَ��َق��ُك��ْم  َّ��ِذي  ال َوِميَثاَقهُ  َعلَْيُكْم 
بَِذاِت  َعِليٌم   َ اهللَّ ِإنَّ   َ اهللَّ َُّقوا  َوات َوأََطْعَنا  َسِمْعَنا 
أخذ  -وقــد  به  يليق  فا   .)7 )املــائــدة:  ُدور�  الصُّ
عليه ربه امليثاق، وأعلن السمع والطاعة- أن 
ينقض امليثاق أو يخلف العهد؛ فيهدم ما بناه، 
وينقض ما غزله بعد طول مشقة ومكابدة، بل 
ويستمر  عليه،  هو  ما  على  ويصطبر  يستمر 
ربــه،  الله  يلقى  وحتى  حيي،  مــا  احلــال  على 
�َواْعُبْد  تعالى:  الله  قول  عينيه  جاعا نصب 
  وقوله   ،)99 )احلجر:  الَْيِقنُي�  يَاتَِيَك  َحتَّى  ََّك  َرب
اِة َوالزَّكَاِة  عن عيسى �: �َوأَْوَصاِن بِالصَّ

َما ُدْمُت َحيًّا� )مرمي: 30(.
كالتي  يكون  أن  من  قد جنى  يكون  وبذلك 

نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.

-----------------
ابن أبي حامت ألبي محمد، عبد  1 - ينظر تفسير   

الرحمن بن محمد، ابن أبي حامت، الرازي، )ت 327هـ(.
2 - التحرير والتنوير من التفسير حملمد الطاهر بن 

عاشور )ت 1393هـ(، بتصرف.
3 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري )ت 

310هـ(.
4 -  سنن الترمذي، كتاب الدعوات . لإلمام احلافظ 

محمد بن عيسى الترمذي ) 279 هـ(.

د. خالد العمراني

بَْعَد تَوِكيِدها َوقَْد َجَعلُْتُم اهللَ  تَْنُقُضوا ااَلْيَماَن  بَِعْهِد اهلِل ِإذَا َعاَهْدتُْم َوال  �َوأَْوُفوا 
َعلَْيُكْم كَِفيًا ِإنَّ اهللَ يَْعلَُم ما تَْفَعلُون َوال تَُكونُوا كاليّت نََقَضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد 
َّما  ِإن أُّمٍة  ِمُن  أَْربى  ِهي  أُّمٌة  تَُكوَن  أَن  بَْيَنُكُم  َدَخًا  أَْيَمانَُكْم  ُذوَن  ِ تَتَّ أَنكاثًا  ُقوٍة 

َتِلُفون� )النحل: 91 - 92(. يَْبلُوكُُم اهللُ بِِه َولَُيَبينّنَّ لَُكْم يَْوَم الِقياَمِة ما كُْنُتْم ِفيِه َتْ

ال 
ي��ل��ي��ق ب���اإلن���س���ان 

-وقد أخذ عليه ربه امليثاق، 
وأع���ل���ن ال��س��م��ع وال���ط���اع���ة- أن 

ي��ن��ق��ض امل��ي��ث��اق أو ي��خ��ل��ف ال��ع��ه��د؛ 
بعد  غزله  ما  وينقض  بناه،  ما  فيهدم 
يستمر  ب��ل  وم��ك��اب��دة،  مشقة  ط���ول 

وي���ص���ط���ب���ر ع���ل���ى م�����ا ه�����و ع��ل��ي��ه، 
حيي،  ما  احل��ال  على  ويستمر 

وحتى يلقى الله ربه.
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تقدمي:
الشريف  الــنــبــوي  احلــديــث  يتضمن 
وذلك  بالنخلة،  املسلم   [ النبي  تشبيه 
بينهما،  الشبه  أوجــه  مــن  كثير  حلصول 
فاملسلم  الشجر  أفــضــل  النخلة  أن  فكما 
ْمَنا  كَرَّ �َولََقْد  تعالى:  قال  اخللق،  أفضل 

ر َوَرَزْقَناُهْم  ْ بَنيِ آَدم َوَحَملَْناُهْم فيِ الَْبّر َواْلَ
ْن  مَّ ميِ كَثيِير  َعَلَلَ�  لَْناُهْم  َوَفضَّ ييَِّبات  الطَّ َلَلْن  ميِ
في  املثل  أن  يخفى  ال  كما  يل�.  تَْفضيِ َخلَْقَنا 
إال  يضرب  ال  النبوية  والسنة  الــكــرمي  الــقــرآن 

بأطيب األمثال. 
من هذا املنطلق نحاول استخالص بعض 

أوجه الشبه اجلامعة بني املسلم والنخلة، 
فمن أبرز أوجه الشبه بني املسلم والنخلة 
مــا ذكـــره اإلمـــام الــنــووي فــي شــرحــه لصحيح 
باملسلم  النخلة  "وشــبــه  العلماء:  قــال  مسلم: 
ثمارها  وطيب  ظلها  ودوام  خيرها  كثرة  فــي 
ووجوده على الدوام، فإنه من حني يطلع ثمرها 
ال يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس 
وورقها  ومن خشبها  كثيرة،  منافع  منه  ُيتخذ 
وعصيا  وحطبا  جذوعا  فتستعمل  وأغصانها 
ذلك،  وأوانــي وغير  ومخاِصر وُحْصرا وحباال 
علفا  بــه  وينتفع  نــواهــا،  منها  آخــر شــيء  ثــم 
ثمرها،  هيئة  وحسن  نباتها  جمال  ثم  لإلبل، 

فهي منافع كلها وخير وجمال.
طاعاته  كثرة  من  كله  خير  املؤمن  أن  كما 
ومكارم أخالقه، ويواظب على صالته وصيامه 
وقـــراءتـــه وذكــــره والــصــدقــة والــصــلــة وســائــر 
الطاعات وغير ذلك فهذا هو األنسب في وجه 
رأسها  إذا قطع  أنه  الشبه  قيل وجه  التشبيه، 
ماتت بخالف باقي الشجر، وقيل ال حتمل حتى 

تلقح والله أعلم".
فكثيرة هي أوجه الشبه بني النخلة واملسلم 
التي استقاها اإلمام النووي -رحمه الله- من 
كثرة  ــي  ف املتضمنة  الــشــريــف  ــث  احلــدي هـــذا 
خيراتها املوجودة في جميع أجزائها مستمرة 
في جميع أحوالها، فهي كاملؤمن النافع نفسه 
القائل  لدنياه وأخــراه. وصدق  العامل  وغيره، 
حني قال: "كن كالنخلة في نفعها حتى ملن أساء 

إليها فمن رماها باحلجر رمته بالثمر".
متيزت  النخلة  إن  نقول:  هــذا،  على  وبناء 
باعتبارها  املؤمن،  مثل  فجعلت  الفضل  بهذا 
فائدة  من  لها  ملا  وأحسنه،  الشجر  أفضل  من 
أكلها  تؤتي  فهي  الثمر،  أفضل  من  ثمارها  بل 
كل حني بإذن ربها وحتى ما يسقط منها يعود 
وفروعها  ثابت  فأصلها  غيرها،  على  بالنفع 
شــامــخــة، فــكــذلــك املــؤمــن جتـــده صــاحــب همة 
حسن  الـــرأس،  مــرفــوع  القلب،  مطمئن  عالية، 

املنظر، نافعا نفسه وغيره.
عن جابر بن عبد الله � قال: قال رسول 
الله ]: »املؤمن َيألف وُيؤلف، وال خير فيمن ال 
يألف وال يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس«. 
فهذه بعض الصفات التي وصف بها النبي ] 
املؤمن، وهي من الصفات اجلميلة التي ينبغي 
أن يتحلى بها كل مؤمن يومن بالله ورسوله؛ 
ألن اإلســــالم هــو ديـــن الــتــعــايــش والــتــســامــح، 
التعسير،  ال  والتيسير  والتسديد،  والتقريب 

والتبشير ال التنفير.
ازداد  عــمــرهــا  طـــال  كلما  النخلة  أن  كــمــا 

ــرهــا وكــثــر  خــي
وكذلك  ثمرها، 
املؤمن إذا طال 
ازداد  عــــمــــره 
خــيــره وحــســن 
عمله، فعن عبد 
الله بن ُبْسر أن 
يا  قال  أعرابيا 

رســـول الــلــه من 
خير الناس؟ قال: »من طال عمره وحسن عمله«. 
فأوجه الشبه بني املؤمن والنخلة يحيا بتأملها 
قلبه، ويزيد إميانه، ويقوى يقينه، فيضحى من 

الشاكرين الذاكرين. 
الله  بن عمر رضي  الله  عبد  روي عن  كما 
] ذات  الله  كنا عند رســول  قــال:  أنــه  عنهما 
يوم فقال: إن »مثل املؤمن كمثل شجرة ال يسقط 
لها أمنلة أتدرون ما هي؟« قالوا: ال، قال: »هي 
ملؤمن  يسقط  وال  أمنلة  لها  تسقط  ال  النخلة 

دعوة«.
أن  في  يتمثل  والنخلة  املؤمن  بني  َبه  فالشَّ
النخلة ال يسقط ورقها، فكذلك املسلم ال تسقط 
دعوته، فهذا تشريف لكل مؤمن من لدن رسول 
الله ] من خالل الوصف اجلامع بني النخلة 

واملؤمن.
الثبات  دائــم  فاملسلم  هــذا؛  إلــى  باإلضافة 
على احلق ال تزيغ به األهواء وال تنتابه نزغات 
الشيطان، وال يتبع خطوات الشيطان، كالنخلة 
متــامــا أصلها ثــابــت وفــرعــهــا فــي الــســمــاء، ال 
الــزمــان إال متكنا وثــبــاتــا في  مـــرور  يــزيــدهــا 

أرضها.
َمَثلاً  اللََّلهُ  تََر كَْيَف َضَرَب  تعالى:�أَلَْم  قال 
ثَابيٌِت  أَْصلَُها  َّبٍة  َطييِ َلَلَرٍة  كََلَلَ�َ َطييَِّبةاً  َمةاً  كَليِ
أن  التفسير  علماء  ذكر  َماء�.  السَّ فيِ  َوَفْرُعَها 
املقصود بالكلمة الطيبة: كلمة اإلخالص )ال إله 
إال الله( والشجرة الطيبة: هي النخلة، فالعالقة 
بني النخلة وكلمة اإلخالص تتمثل في أن كال 
شيء  الثمار  فــي  ليس  أنــه  كما  ُحــْلــو،  منهما 
أحلى وأطيب من الرطب، ولها فضل على سائر 
واحلسن،  والطيب  واللون  الطول  في  الشجر 
من  النابعة  –اإلخالص-  الطيبة  الكلمة  فكذلك 

قلب املؤمن لها الفضل على سائر الكالم. 
ابن  صاحبت  قــال:  الله  رحمه  مجاهد  عن 
عمر من مكة إلى املدينة فما سمعته يحدث عن 
رسول الله ] إال هذا احلديث: »إن مثل املؤمن 
كمثل النخلة، إن صاحبته نفعك، وإن شاورته 
منافع،  شأنه  وكل  نفعك،  جالسته  وإن  نفعك، 

وكذلك النخلة كل شأنها منافع«.
متعة  كلها  املــؤمــن  مــجــالــســة  كــانــت  فـــإذا 
معا،  الصنفان  ويكفي  كذلك،  فالنخلة  ومنفعة، 
هذا التشبيه النبوي الشريف الذي ال ينطق عن 

الهوى. 
مكانة  فــي  املصطفى  احلبيب  جعلها  بــل 
ة فأمر بكرمها واإلحسان إليها، فعن علي  الَعمَّ

»أكرموا عمتكم   :[ الله  قال رسول  قال:   �
النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم، 
من  الله  على  أكـــرُم  شجرة  الشجر  مــن  وليس 
شجرة ولدت حتتها مرمي بنت عمران، فأطعموا 

َطب فإن لم يكن رطبا فتمر«. َد الرُّ نساءكم الُولَّ
سائر  على  مفضلة  شــجــرة  فالنخلة  إذن 
بإكرامها   [ النبي  لوصية  وذلــك  األشــجــار، 
وملا  ة،  الَعمَّ مبثابة  فجعلها  إليها،  واإلحسان 
للتمر من قيمة غذائية عظيمة ومباركة، ومنها 
إطعام النساء أثناء الوالدة الرطب، ولعل السر 
وراء هذا في قوله تعالى ملرمي عليها السالم، في 
إليك جبذع اخنللة تساقط  �وهزي  تعالى:  قوله 
املخاض،  جــاءهــا  حينما  جنيا�.  رطبا  عليك 
الرطب  وتأكل  النخلة  جذع  بأن حترك  فأمرها 
وتطيب  عينها  تقر  وبذلك  النهر  من  وتشرب 

نفسها مبيالد عيسى �.
بها  ُوِصــف  التي  اجلميلة  الصفات  من   -
تشبيهه   [ النبي  لــســان  على  أيــضــا  املــؤمــن 

بالنحلة:
فمما ُيعلي شأن املؤمن ويزيده شرفا ورفعة 
ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص � عن 
رسول الله ] قال:»إن مثل املؤمن كمثل النحلة 
َتكِسر  فلم  ووقعت  با،  طيِّ با ووضعت  طيِّ أكلت 

ولم ُتفِسد«.
شــبــه الــنــبــي ] املــؤمــن 
النحلة  حتــمــلــه  ملــا  بالنحلة 
من صفات طيبة، فعدد النبي 
أنها  منها  الصفات؛  تلك   [
الطيب،  وتضع  ب  الطيِّ تأكل 
لم  عــــود  عــلــى  وقـــعـــت  وإذا 
ــكــِســره ولـــم تــفــســده، وهــذه  َت
غيرها  في  توجد  ال  الصفات 
غير  فنتاجها  احلــشــرات  مــن 
نــافــع بــخــالف الــنــحــل، ثــم إن 
تنتقي  األخـــرى ال  احلــشــرات 
النحل  بخالف  عليه،  تقع  ما 
ـــب واألعــــــذب،  يــخــتــار األطـــي
فيقع على الزهور ويرعى في 
البساتني ذات املناظر اخلالبة 
املختلفة الثمار، كما أن رعيها 
للزهور تلقيح لها لتثمر، فهي 
ــال والــشــجــر  تــتــخــذ مــن اجلــب
مسكنا وتأكل من كل الثمرات، 
شــراب  بطونها  مــن  فــيــخــرج 
أبيض وأصفر  ألونه  مختلف 

حق  في  تعالى  قــال  بل  وأحمر. 
ما يخرج من بطونها: �فيه شفاء 

للناس�.
فــكــذلــك املــؤمــن كــالــنــحــلــة ال 
رأى  وإذا  اجلـــيـــف،  عــلــى  يــقــع 
عيبا أصلحه أو خلال ستره، أو 
تقصيرا أكمله وأجمله، فالنحلة 
يعود  ومـــا  ــــدواء  ال إال  تنتج  ال 
بالنفع والفائدة، فكذلك املؤمن ال 
أشكاله  بكل  للشر  دافعا  للخير  فاعال  إال  تــراه 

وألوانه، ضاحكا مستبشرا. 
 [ النبي  تشبيه  أن  إلــى  نخلص  وبــهــذا 
معا  الصنفني  عــن  ينتج  ملــا  بالنخلة،  املسلم 
أفــرادا  املجتمع  على  بالنفع  تعود  فــوائــد  مــن 
أساء  ملن  حتسن  النخلة  أن  فكما  وجماعات، 
إليه  ألقت  بحجر  اإلنــســان  رمــاهــا  فــإذا  إليها 
الثمر، فاملؤمن يحسن ملن أساء إليه، فهو يقابل 
بالسيئة،  يقابل احلسنة  السيئة باحلسنة وال 
بل هو كالغيث أين وقع نفع، كما شبه ] النحلة 
باملؤمن التي ال تأكل إال طيبا وال تضع إال طيبا 
وال تقع إال على ما هو أطيب، فاملؤمن من شيمه 
إفــشــاء الــســالم، وأطــيــب الــكــالم، والعفو عمن 
للمؤمن  النبوي  التشبيه  هذا  أجمل  فما  ظلم، 
يتحلى  ممن  اجعلنا  فاللهم  والنحلة.  بالنخلة 

بــهــذه الــصــفــات احلــمــيــدة، 
آمني آمني واحلمد لله رب 

العاملني.

 ذ. علي السباع

المسلم كالنَّْخلة وكالنَّْحلة
عن ابن عمر� عن النبي ] قال: »إن من اجشلر شجرة ال يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني 

ما هي؟«. قال: فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد اهلل: فوقع في نفسي أنها اخنللة، فاستحييت، ثم قالوا: 
حدثنا ما هي يا رسول اهلل؟ قال: »هي اخنللة«.
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عدد  في  الكرمية  اآليــة  معنى  عن  بإسهاب  احلديث  تقدم 
سابق، كما تقدم أيضا النموذج األول من جتليات تلك الرحمة 
تعالى  الله  وبحول   ،� الكرمي  للنبي  العطرة  السيرة  في 
الرحمة  فيها  تتجلى  أخــرى  منــاذج  عند  الــوقــوف  ســأحــاول 

النبوية:
النموذج الثاني: موقفه � من أهل الطائف: لم يقصر 
أهل الطائف في اإلساءة للنبي � وإذايته، بل بذلوا قصارى 
جهدهم، واستخرجوا كل طاقاتهم، وحشدوا لذلك كل ما ميكن 
طريدا،  ديارهم  من  وأخرجوه  سفهاءهم،  به  وأغــروا  حشده، 
والتكذيب،  والسخرية  االستهزاء  عبارات  كل  أسمعوه  بعدما 
وحمايتهم  لــه،  نصرتهم  يرجو  ديــارهــم  قصد  مــا  بعد  ــك  وذل
فكان  وجحدوا،  واستهزأوا  وعاندوا،  كذبوا  لكنهم  لدعوته، 
يومهم ذاك أشد يوم مر على النبي الكرمي، عليه أفضل الصالة 
وأزكى التسليم، في حياته، لم يبلغه في شدته يوم أحد الذي 
كسرت فيه رباعيته، وال يوم األحزاب الذي أحاط به األعداء من 
كل جهة، وال في أي يوم من غيره، ولنستمع للنبي � يصف 

أم املؤمنني  لــزوجــه  الــشــدة  هــذه 
عائشة رضي الله عنها، فقد ورد 
أنها  عائشة  عن  الصحيحني  في 
عليك  أتــى  هــل   :� للنبي  قالت 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: 
لقيت،  مــا  قــومــك  مــن  لقيت  »لــقــد 
يوم  منهم  لقيت  مــا  أشــد  وكـــان 
على  نفسي  عــرضــت  إذ  العقبة، 
ابن عبد ياليل بن عبد كالل، فلم 
فانطلقت  أردت،  ما  إلــى  يجبني 
ـــا مــهــمــوم عــلــى وجــهــي، فلم  وأن
الثعالب  بــقــرن  وأنـــا  إال  أستفق 
أنا بسحابة  فإذا  رأســي،  فرفعت 
فيها  فـــإذا  فنظرت  أظلتني،  قــد 
الله  إن  فــقــال:  فــنــادانــي  جبريل، 
قد سمع قول قومك لك، وما ردوا 
عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال 
فناداني  فيهم،  شئت  مبا  لتأمره 
ملك اجلبال فسلم علي، ثم قال: يا 
محمد، فقال، ذلك فيما شئت، إن 
شئت أن أطبق عليهم األخشبني؟ 
فــقــال الــنــبــي �: بــل أرجــــو أن 
يخرج الله من أصالبهم من يعبد 

الله وحده، ال يشرك به شيئا«.
ولم يبني � هنا سبب همه 
السير  كتب  مرويات  لكن  وغمه، 
تبني ذلك، فقد جاء في سيرة ابن 

هشام: "ملا انتهى رسول الله � إلى الطائف، عمد إلى نفر من 
ثالثة:  إخــوة  وهم  وأشرافهم،  ثقيف  ســادة  يومئذ  هم  ثقيف، 
بن عمير،  بن عمرو  بن عمير، ومسعود  بن عمرو  ياليل  عبد 
وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف 
بن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس 
إليهم رسول الله �، فدعاهم إلى الله، وكلمهم مبا جاءهم له 
من نصرته على اإلسالم، والقيام معه على من خالفه من قومه، 
فقال له أحدهم: هو ميرط ثياب الكعبة -ينزعه ويرمي به- إن 
كان الله أرسلك، وقال اآلخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك! 
وقال الثالث: والله ال أكلمك أبدا. لئن كنت رسوال من الله كما 
كنت  ولئن  الكالم،  عليك  أرد  أن  من  أعظم خطرا  ألنت  تقول، 
تكذب على الله، ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله � 
من عندهم وقد يئس من خبر ثقيف، وقد قال لهم -فيما ذكر 
لي-: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، وكره رسول الله � 
أن يبلغ قومه عنه، فيذئرهم -يثيرهم ويجرئهم- ذلك عليه. فلم 
يسبونه ويصيحون  وعبيدهم،  به سفهاءهم  وأغروا  يفعلوا، 
به، حتى اجتمع عليه الناس، وأجلــؤوه إلى حائط لعتبة بن 

ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف 
من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة -شجرة- من عنب، فجلس 
فيه. وابنا ربيعة ينظران إليه، ويريان ما لقي من سفهاء أهل 
بالدعاء  املقام توجه  أنه في هذا  الروايات  الطائف" وتضيف 
إلى الله تعالى، فجاءه امللك بعد دعائه وإحلاحه في املسألة، 

والذي ينبغي الوقوف عنده من خالل هذا النص ما يلي:
أوال: طريقة رد املكذبني: فاألول يرد بسخرية واستهزاء، 
أقــدس  –وهي  الكعبة  ثــوب  ينزع  أنــه  ويــزعــم  وتكبر،  وتــعــال 
مقدس عند العرب حينها- مبالغة في اإلنكار والتكذيب، قاطعا 
كل محاولة للنقاش، والثاني يتعجب تعجب املنكر املستبعد، 
يتيما في مكة، ال  الذي عاش  الفقير  الله يرسل هذا  أن  كيف 
الرقي  معايير  من  له  شــيء  وال  نسب،  وال  وال حسب  له  مــال 
في نظره، مما يؤهله لهذا املنصب، أما الثالث فكان رده ردا 
-دبلوماسيا- مبكر ودهاء، ال يريد أن يورط نفسه في شيء، 
وهذه األساليب هي التي ما زالت تتبع منذ ذلك احلني، من كل 
املكذبني واملعاندين، فإما أن يقطعوا باب النقاش، ويسدوا في 

وجه دعاة اخلير كل سبل اإلقناع، وطرق احلوار البناء، وإما 
أن يستهزئوا ويسخروا، وينتقصوا غيرهم، وإما أن يسلكوا 

مسلك املكر والدهاء واملناورة.
له  يــأذن  جــاءه  املــَلــك  أن  وكيف   ،� الــرســول  رد  ثانيا: 
أمــره مبا شــاء، بل يقترح عليه لو شــاء أن يطبق عليهم  في 
رحمة  الله  أرسله  الــذي  الكرمي،  النبي  رحمة  لكن  األخشبني، 
للعاملني، تغلب انتقامه لنفسه، وحاشاه –بأبي وأمي �- أن 

الله  سماه  الــذي  وهــو  لنفسه،  ينتقم 
يسأل  بل  الرحيم،  بــالــرءوف  تعالى 
الله أن يخرج من أصالبهم من يعبد 
الله ويوحده، وقد حقق الله رجاءه، 
وجــــاء أهـــل الــطــائــف بــعــد ســنــوات 
مسلمني تائبني مبايعني، واحلمد لله 

رب العاملني.

وما أرسلناك إال رحمة للعالمين:
وقفة تأمل في مظاهر الرحمة النبوية 2

ذ. عبد الصمد احسيسن

عبرة

ذ. منير مغراوي

مختارات من عيون 
الحكايات

ال�صاحلني,  الزاهدين وحكايات  هذه خمتارات من ق�ص�ص 

اأن  ارتاأيت  اجلوزي,  بن  الفرج  لأبي  احلكايات  عيون  كتاب  من 

اأن  ع�صى  اأخرى  بعد  مرة  حكاية  القراء  اأحبتي  اأ�صاطركم 

ينفعنا اهلل  بها, وهذه اأول جكاية.

عن ب�رش بن احلارث قال: راأيت رجال يف طريق ال�صام, وعليه 

عباءة قد عقدها, فقلت له: رحمك اهلل من اأين جئت؟ قال: من 

اإليه. فقلت له: ففيمالنجاة  اأين تريد؟ قال:  عنده. قلت: واإىل 

مبتغي.  له  اأنت  ملن  واملراقبة  التقوى  يف  قال:  اهلل؟  يرحمك 

قلت: فاأو�صيني. قال: ل اأراك تقبل. قلت: اأرجو اأن اأقبل اإن �صاء 

اهلل. قال: فر منهم ول تاأن�ص بهم, وا�صتوح�ص من الدنيا فاإنها 

تعر�صك للعطب, ثم قال: من عرف الدنيا مل يطمئن اإليها, ومن 

اأب�رش �رشرها اأعد لها دواءها, ومن عرف الآخرة األح يف طلبها, 

ومن توهمها ا�صتاق اإىل ما فيها, فهان عليه العمل.

ثم قال: كيف لو توهمت من ميلكها ومن زخرفها ومن قال 

لها كوين فكانت, وتزيني فتزينت, فال�صتياق اإىل مالكها اأوىل 

بقلوب امل�صتاقني, واأطيب لعي�ص امل�صتاأن�صني. 

ثم قال: قد اأن�صوا بربهم, فالأمر فيما بينه وبينهم �صليم, 

حبه  كاأ�ص  من  ف�صقاهم  الفطن  له  ودققوا  بالعقول,  �صافوه 

اأروياء, ويف ريهم عطا�صا, ثم قال: يا  �رشبة, فظلوا يف عي�صتهم 

هذا اأتفهم ما اقول, واإل فال تتبعني. قلت: بلى رحمك اهلل اإين 

اأفهم جميع ما قلت.

فقال: احلمد هلل الذي فهمك, وراأيت يف وجهه ال�رشور, ثم 

الذين ل ميلون كا�صات حتفه, فاحلكمة يف  اإليك, هم  قال: خذ 

تدن�صهم  مل  الذين  الأكيا�ص  لأنهم  متوا�صلة,  �صائلة  قلوبهم 

يف  اأغنياء  تعززهم,  يف  ليوث  القواطع,  تقطعهم  ومل  املطامع 

توكلهم, اأقوياء يف تقلبهم, األني اخللق عريكة واأ�صدهم حياء, 

واأ�رشفهم مطلبا, ل يتطاولون ول يتماوتون, فهم �صفوة اهلل يف 

علمنا,  مبا  واإياكم  اهلل  نفعنا  عباده,  خال�ص  من  و�صياء  خلقه 

ال�صالم عليك ورحمة اهلل.

قال ب�رش: فطلبت اإليه اأن اأ�صحبه, فاأبى علي وقال: ل�صت 

اأن�صاك, فال تن�صني, وم�صى وتركني.

بق�صته,  فحدثته  يون�ص,  بن  عي�صى  فلقيت  ب�رش:  قال 

من  رجل  اإنه  ال�صالح,  الرجل  وذلك  بك,  اأن�ص  لقد  يل:  فقال 

جمعة  كل  املدينة  يدخل  واإمنا  اجلبل,  اإىل  ياأوي  النا�ص  خيار 

اجلمعة  اإىل  يكفيه  حطبا  اليوم  ذلك  يف  ويبيع  اجلمعة,  ل�صالة 

كالما  عنه  حفظت  لقد  كلمك,  كيف  له  وعجبا  الأخرى, 

ح�صنا.)عيون احلكايات لبن اجلوزي �ص: 76 بت�رشف(.
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صالة الفجر 
خصائص وآثار
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اخلطبة األولى:
ونستعينه  نــحــمــده  ــه  ــل ل احلـــمـــد  إن 

ونـــســـتـــغـــفـــره، ونــــعــــوذ بــالــلــه 
مــن شــــرور أنــفــســنــا وســيــئــات 
أعمالنا، من يهده الله فال مضل 
لــه، ومــن يضلل فــال هــادي له، 
وأشهد أن ال إله إال الله، وحده 
له، وأشهد أن سيدنا  ال شريك 
ونبينا محمدا عبد الله ورسوله 
وصفيه من اخللق وخليله، � 

وعلى آله وأصحابه.
ع��ب��اد ال��ل��ه: يــالحــظ على 
في  تقصير  ــنــاس  ال مــن  كثير 
شـــعـــيـــرة عـــظـــيـــمـــة، وإخــــــالل 
ــيــلــة، وهــــي جــزء  بـــعـــبـــادة جــل
ينفك  مــتــكــامــل، ال  بــنــيــان  مـــن 
جــزء منه عن اآلخــر، وال يبنى 
جانب منه واآلخــر مهدوم، أما 
البنيان املتكامل فهو الصلوات 
أنها  يعرف  كلنا  التي  اخلمس 
الشعيرة  وتلك  اإلســالم،  عمود 

مباركة،  أنها صالة  مع  الفجر،  هي صالة 
عظيمة القدر، ولهذا أقسم الله  بوقتها 
وال يقسم سبحانه إال بعظيم فقال: �واجفلر 
صالة  وهــي   ،)2-1 )الــفــجــر:  عشر�  ول��ي��ال 
مــشــهــودة مــن املــإ األعــلــى، قــال سبحانه 
غسق  إلى  الشمس  لدلوك  الصالة  �أقم 
الليل وق��رآن اجفل��ر إن ق��رآن اجفل��ر كان 

مشهودا� )اإلسراء: 78(.
صالة الفجر لها خصائص ومميزات من ذلك:

افتراضا  الصلوات  أول  هي  أنها   - أ 
على املسلمني هي وصالة العصر، وكانت 

كهيأتها اآلن ركعتان.
بقية  آذان  عــن  مختلف  آذانــهــا   - ب 

الصلوات.
ج - جعل رسول الله � أذكارا خاصة 
تقال بعد صالة الصبح مختلفة عن البقية.
د - كان رسول الله � وهو الذي عادة 
الصالة  في  بالتخفيف  املسلمني  يأمر  ما 

يطيل في قراءة الصبح.
هـــ - كـــان � يــقــرأ يـــوم اجلــمــعــة في 

صالة الصبح قراءة خاصة.
تقصر  ال  التي  الصلوات  من  هي   - و 

وال جتمع.
الله سبحانه وتعالى على  ولهذا امنت 

أهلها بهدايا ومنح إلهية منها:
1 - قيام ليلة كاملة:

الله  � قال: قال رسول  فعن أبي ذر 
�: »من صلى العشاء في جماعة، فكأمنا 
في  الفجر  صلى  ومــن  الــلــيــل،  نصف  قــام 

جماعة، فكأمنا قام الليل كله« )رواه مسلم(.
2 - في ذمة اهلل:

إن من فضل الله تعالى على أهل صالة 
الفجر أنهم محفوفون بحفظ الله وعنايته، 
في  الصبح  صلى  »مــن   :� النبي  يــقــول 

جماعة، فهو في ذمة الله« )رواه مسلم(.
3 - نور يوم القيامة:

ومن بركات صالة الفجر: أنها تفيض 
ومــا مييزهم  أهلها  وجــوه  على  النور  من 
عن غيرهم في الدنيا واآلخرة، يقول عليه 
الصالة والسالم: »بشر املشائني في الظلم 
الترمذي  )رواه  القيامة«  يــوم  الــتــام  بالنور 
وابـــن مــاجــة(، وعلى هــذا فمن أدمــن املسير 
فيعه  النور،  في  له  الله  زاد  املساجد،  إلى 

تعالى:�يوم  قـــال  الــقــيــامــة،  يـــوم  الــضــيــاء 
بني  نورهم  يسعى  والمومنات  المومنني  ترى 

أيديهم وأيمانهم� )احلديد: 12(.
صالة  أهل  عن  ير  تقر  -  4

الفجر: 

إن مـــن يــحــافــظ عــلــى صـــالة الــفــجــر، 
يــتــشــرف بــرفــع اســمــه فــي تــقــريــر مالئكي 
فيكم  »يتعاقبون   :� قال  تعالى،  الله  إلى 
مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، ويجتمعون 
في صالة الصبح والعصر، ثم يعرج الذين 
أعلم-  -وهــو  الله  فيسألهم  فيكم.  بــاتــوا 
تركناهم  فيقولون:  عــبــادي؟  وجــدمت  كيف 
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون« )رواه 

الشيخان(.

ق والبركة: ز 5 - الر

تنزل  أنها  الفجر:  صــالة  بركات  ومــن 
الذي  البكور  وقت  الطاعة  مقام  في  العبد 
هو ذاتــه وقت بركة في الــرزق، فإن النبي 
� دعا ألمته بقوله: »اللهم بارك ألمتي في 

بكورها« )رواه الترمذي(.
ى بالجنة: 6 - البشر

»مــــن صلى   :� الـــكـــرمي  الــنــبــي  قــــال 
الــشــيــخــان(،  )رواه  اجلـــنـــة«  دخـــل  ــن  ــردي ــب ال

والبردان هما الفجر والعصر.
وقال �: »لن يلج أحد النار صلى قبل 

طلوع الشمس وقبل غروبها« )رواه مسلم(.
الــلــهــم اجــعــلــنــا ممــن يــحــافــظــون على 
لطاعتك  ووفقنا  أوقــاتــهــا،  فــي  الــصــلــوات 

وطاعت رسولك.
ـــــول قـــولـــي هــــذا وأســتــغــفــر الــلــه،  أق

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية: 
له  والشكر  إحسانه،  على  لله  احلمد 
إله  ال  أن  وأشهد  وامتنانه،  توفيقه  على 

إال الله وحده ال شريك له، تعظيما لشأنه، 
عبده  محمدا  ونبينا  سيدنا  أن  وأشــهــد 
اللهم صــل وســلــم وبـــارك عليه  ــه،  ورســول

وعلى آله وأصحابه
للمحافظ على  كان  إذا  ... عباد الله: 
صالة الفجر كنوزا من احلسنات فإن هناك 
هذه  ضيع  ملــن  مخيفة  عقوبات  بــل  آثـــارا 

الصالة.
قال  املنافقني:  صفات  من   - أ 
�وإذا  الله تعالى عن املنافقني: 
قاموا إلى الصالة قاموا كسالى 
الناس وال يذكون اهلل  ي��راءون 

إال قليال� )النساء: 142(.
وقال �: »ليس صالة أثقل 
على املنافقني من صالة العشاء 
والفجر، ولو يعلمون ما فيهما 
ألتوهما ولو حبوا« )متفق عليه(.

ومن كالم ابن مسعود �: 
عن  يتخلف  ومـــا  رأيــتــنــا  "لــقــد 
معلوم  منافق  إال  الفجر  صــالة 

النفاق".
رضي  عمر  ابن  ذلك  ويؤكد 
الله عنهما حني يقول: "كنا إذا 
فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به 

الظن".
ابن  قــال  والغي:  الويل   - ب 
�خفلف  تــعــالــى:  قــولــه  تفسير  فــي  عــبــاس 
واتبعوا  الصالة  بعدهم خلف أضاعوا  من 
 :)59 )مــرمي:  غيا�  يلقون  فسيوف  الشهوات 
"إما إنهم لم يتركوها كلية، ولكن أخروها 

عن وقتها كسال وسهوا ونوما".
وقـــال الــلــه تــعــالــى: �ف��وي��ل للمصلني 
ال����ذي����ن ه����م ع����ن ص���الت���ه���م س���اه���ون� 

)املاعون:5-4(.
ترك  مــســاوئ  ومــن  الشيطان:  بول   - ج 
أذنيه،  الشيطان في  تاركه يبول  أن  الفجر 
كما ورد عن ابن مسعود � قال: ذكر رجل 
قال:  أصبح  حتى  ليلة  نام   � النبي  عند 
)رواه  أذنــيــه«  في  الشيطان  بــال  رجــل  »ذاك 

البخاري(.
استولى  قد  الشيطان  أن  هــذا  ومعنى 
عليه، واستخف به حتى جعله مكانا للبول 

-والعياذ بالله-.
ترك  آثار  ومن  د - الكسل وضيق النفس: 
صالة الفجر أن يصبح الشخص كسوال كما 
ورد في احلديث »يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يضرب 
على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ 
انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، 
أصبح  وإال  النفس  طيب  نشيطا،  فأصبح 

خبيث النفس كسالن« )رواه مسلم(.
ابن  اإلمـــام  قــال  ال��رزق:  بركة  منع   - ه� 
ألنه  الـــرزق؛  متنع  الصبح  "ونــومــة  القيم: 
ابن  رأى  وقــد  األرزاق"،  فيه  تقسم  وقــت 
عباس � ابنا له نائما نوم الصبح فقال 
فيها  التي تقسم  الساعة  أتنام في  قم،  له: 

األرزاق؟"

مصطفى مومني

ذ. عبد الحميد   صدوق

صوم  استحباب  باب 
االثنني واخلميس

عن  �سئل   � اهلل  ر�سول  اأن   ،� قتادة  اأبي  عن 

وبعثت  فيه،  ولدت  يوم  »ذلك  فقال:  الإثنني  يوم  �سوم 

فيه، اأو اأنزل على فيه« )رواه م�سلم(.

كان  اإن  مولده  بذكرى  العبد  احتفال  جواز  فيه 

ول بد، فيذكر نعمة اهلل تعاىل عليه يف الوجود، ويكون 

اأو معروف، ولي�س  اأو �سدقة،  اأو قيام،  الحتفال ب�سيام، 

 ،� لهديه  املخالفة  الغربية  الطرقة  على  الحتفال 

وولدة  ولدت��ه،  يوم  باأنه  الثنني  �سيامه  علل  فقد 

الر�سالة املباركة التي بعث بها.

قوله: »اأو اأنزل على فيه« �سك من الراوي هل قال: 

بعثت فيه، اأو اأنزل على فيه.

قال:   � اهلل  ر�سول  عن   ،� هريرة  اأبي  وعن 

»تعر�س الأعمال يوم الثنني واخلمي�س، فاأحب اأن يعر�س 

ورواه  ح�سن،  حديث  وقال:  الرتمذي  )رواه  �سائم«  واأنا  عملي 

م�سلم بغري ذكر ال�سوم(.

هذا اإخبار من ال�سادق امل�سدوق باأن الأعمال تعر�س 

اإىل  العبد  فيحتاج  تعاىل،  اهلل  على  واخلمي�س  الثنني  يوم 

، فقد يكون يف عمله �سيء  �سفيع ي�سفع له عند اهلل 

�سفيع  التما�س  الأمر  فيتطلب  النق�سان،  اأو  التق�سري  من 

العبد  يجد  فال  احلاكمني،  اأحكم  عند  �سفاعته  تقبل 

عر�س  عند  معه  يكون  ال�سيام  اإل  ال�سفاعة  هذه  له  من 

ي�سفعان  والقراآن  »ال�سيام   :� لقوله  ربه،  على  عمله 

الطعام  منعته  رب  اأي  ال�سيام  يقول  القيامة،  يوم  للعبد 

منعته  القراآن:  ويقول  فيه،  ف�سفعني  بالنهار  وال�سهوات 

اأحمد  الإمام  )رواه  في�سفعان«  فيه  ف�سفعني  بالليل  النوم 

ب�سند جيد(.

لهذا ال�سبب كان النبي � يتحرى �سيام الثنني 

"كان  قالت:  عنها،  اهلل  ر�سي  عائ�سة  فعن  واخلمي�س، 

)رواه  واخلمي�س"  الإثنني  �سوم  يتحرى   � اهلل  ر�سول 

الرتمذي، وقال: حديث ح�سن(.

واحلري طلب ال�سيء والتما�سه، واملبالغة يف ق�سده، 

وقيل: التحري طلب الأحرى والأوىل.

العمل  عر�س  عند  بها  والأوىل  بال�سفاعة  فالأحرى 

على ال�سيام.

ôéØdG IÓ°U
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الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين وأيدهم مبعجزات  لقد بعث 
عظيمة تؤكد صدق نبوتهم، وهكذا كانت معجزة موسى � حتويَل 
العصا إلى حية كبرى، وإدخاَل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير 
وإب��راء  املوتى  إحياَء   � عيسى  معجزة  وكانت  لقومه،  آي��ة  س��وء 
األبرص واألعمى، ومعجزة صالح � الناقة التي تخرج من الصخر، 
وهكذا كان لكل رسول معجزة لها عالقة باهتمامات قومه ومتيزه عن غيره.
وإذا تأملنا هذه املعجزات كلها جندها ال تعدو أن تكون حسية؛ 
أي محسوسة ما تلبث أن تكون خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من 
يكذبه بعد موت الرسول وقومه، أما سيدنا محمد � فقد أيده الله 
تعالى مبعجزة تناسب كونه خامت األنبياء واملرسلني وتناسب كونه 
مبعوثا للناس أجمعني. إنه املعجزة اخلالدة: القرآن العظيم الذي ال 

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
فما املقصود باإلعجاز القرآني؟ وما احلكمة منه؟

مفهوم اإلعجاز القرآني:
اإلعجاز في اللغة: عرفه الفراهيدي في كتاب العني بقوله: "عجز: 
أعجزني فالن إذا عجزت عن طلبه وإدراك��ه، والعجز نقيض احلزم. 
واجليم  العني  باب  العني،  )كتاب  عاجز: ضعيف"  فهو  عجزا  يعجز  وعجز 

والزاي، ج 1 ص 215.(.
اصطالح  في  "العجز  التهانوي:  عرفه  كما  هو  االصطالح:  وفي 
البلغاء هو اإلتيان مبعنى تركيبي ال يستطاع إكماله، وال يحاط بكل 

ما يرمي إليه" )كشاف اصطالحات الفنون، ج 2 ص 1165(.
إليه،  ومضاف  مضاف  من  مكون  إضافي  مركب  القرآن  وإعجاز 
أن  هذا  ومعنى  يأتوا مبثله،  أن  على  الناس  القرآن  أعجز  وتقديره: 
العجز والضعف والقصور  القرآن صار معجزا لهم حيث أوقع بهم 

واالنهزام واالستسالم. 
من ِحكم اإلعجاز القرآني:

لقد حتدى الله تعالى في بداية األمر قريشا -وهم فطاحلة اللغة 
وجهابذة البالغة وعلماء األدب- أن يأتوا بكتاب مثل القرآن الكرمي 
نُّ  ِ َوالجْ االنُس  َتَمَعِت  اججْ َِّئِ  ل تعالى:�ُقل  قال  ذلك،  لهم  وأنى  فعجزوا 
ٍض  ُضُهمجْ ِلَبعجْ ِلِه َولَو كَاَن بَعجْ آِن اَل يَاتُوَن بِِمثجْ جُْقرجْ ِل َهَٰذا ال جْتُوا بِِمثجْ َعَلٰ أَن يَأ
باإلتيان  فتحداهم  التحدي  لهم  الله  رفع  ثم   ،)88 )اإلس���راء:  َظِهيًرا� 
بعشر سور مثله فما استطاعوا أن يأتوا مبثلها وما استطاعوا لذلك 
َوادجُْعوا  ِلِه  ِمثجْ بُِسوَرٍة  َفاتُوا  ُقلجْ  َتَراهُ  افجْ يَُقولُوَن  �أَمجْ  تعالى:  قال  سبيال، 
ثم رفع  )يونس:38(.  ُتمجْ َصاِدِقني�  ِإنجْ كُنجْ  ِ ُتمجْ ِمنجْ ُدوِن اللَّ َتَطعجْ اسجْ َمِن 
فقال  مثله،  واح��دة  بسورة  يأتوا  أن  فتحداهم  أخ��رى  م��رة  التحدي 
َتَريَاٍت َوادجُْعوا  ِلِه ُمفجْ ِر ُسَوٍر ِمثجْ َتَراهُ ُقلجْ َفاتُوا بَِعشجْ تعالى: �أَمجْ يَُقولُوَن افجْ
ُتمجْ َصاِدِقنَي� )هود: 13(، وهيهات  ِ ِإنجْ كُنجْ ُتمجْ ِمنجْ ُدوِن اللَّ َتَطعجْ َمِن اسجْ

هيهات فإنه كالم رب العاملني !! 
وإن لإلعجاز القرآني حكما وقاصد كثيرة ميكن إجمالها كاآلتي:

أ - اإلعجاز القرآني دليل على صدق نبوة محمد �؛ وهذا هو 
املقصد األسمى من تأييد الرسل جميعهم باملعجزات.

فإعجازه  تعالى؛  الله  كتاب  ربانية مصدر  على  قاطع  دليل   - ب 
دليل واضح على أنه كالم رب العاملني، وال ميكن لبشر اإلتيان مبثله، 
أنه من تأليف  ادع��وا  الذين  أع��داء اإلس��الم  وفي هذا دحض لدعوى 
محمد �؛ بل إن من كمال اإلعجاز في هذه املسألة أن النبي � لم 
ِلِه ِمن ِكَتاٍب  لُو ِمن َقبجْ تَتجْ يكن يقرأ أو يكتب. قال تعالى: �َوَما كُنَت 
ِطلُوَن� )العنكبوت: 48(. وقال تعالى:  جُْمبجْ تَاَب ال رجْ هُ بَِيِميِنَك ِإًذا الَّ َواَل َتُطُّ
ِتَلًفا  ِ لََوَجُدوا ِفيِه اخجْ ِر اللَّ آَن َولَوجْ كَاَن ِمنجْ ِعنِد َغيجْ جُْقرجْ َُّروَن ال �أََفَل يَتََدب

كَِثيًرا� )النساء: 82(.
ج - دحض افتراءات املعاندين وفضح نواياهم وكشف أسرارهم.
د - تثبيت قلب رسول الله � وطمأنة املؤمنني وتقوية اإلميان 
في قلوبهم. قال تعالى: �كََذِٰلَك ِلُنَثبَِّت بِِه ُفؤَاَدَك� )الفرقان: 32(، وقال 
ِشُروَن� )التوبة: 124(. َتبجْ َِّذيَن آَمُنوا َفَزاَدتجُْهمجْ ِإيَمانًا َوُهمجْ يَسجْ ا ال تعالى: �َفأَمَّ
الكرمي الستكشاف  القرآن  في  للبحث  املسلمني  همم  - شحذ  ه� 

مختلف الظواهر والعلوم ومدهم بالهدايات التي ينطلقون منها....
وفي األخير جتدر اإلشارة إلى أن القرآن الكرمي هو كتاب هداية 
استخراج  في  االستغراق  يجب  ال  ولذلك  األول��ى،  بالدرجة  وإرش��اد 
وظيفته  حساب  على  إعجازه  وج��وه  واستنباط  العلمية  النظريات 
�قَدجْ  األولى؛ وظيفة الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 
َوانَهُ ُسُبَل  ََّبَع ِرضجْ ُ َمِن ات ِدي بِِه اللَّ بنٌِي يَهجْ ِ نُوٌر َوِكَتاٌب مُّ َن اللَّ َجاءَكُم مِّ
ِديِهمجْ ِإلَٰى ِصَراٍط  نِِه َويَهجْ لَُماِت ِإلَى النُّوِر بِِإذجْ َن الظُّ ِرُجُهم مِّ َلِم َوُيجْ السَّ
َتِقيٍم� )املائدة: 15-16(، وإمنا ينبغي اجلمع بني األمرين، وذلك بتوجيه  مُّسجْ
 ، الله  إل��ى  ال��دع��وة  وسائل  من  وسيلة  ليصبح  القرآني  اإلع��ج��از 

واستمداد هداياته إلصالح اإلنسان وإرشاده إلقامة مجتمع فاضل.

محمد معطالوي

نصـوص اإلعجـاز القرآنـي )4(

)تتمة نصوص اجلاحظ )ت255هـ((
)14( 

»... فكتبُت لك كتابًا، أجهدُت فيه نفسي، وبلْغُت منه أقصى ما 
ميكن مثلي في االحتجاج للقرآن، والرد على كل طّعان. فلم أَدْع فيه 
مسألًة لرافضي، وال حلديثي، وال حُلْشوي، وال لكافر ُمباد، وال ملنافق 
أن  َيزُعم  النظام، ممن  بعد  م  جَنَ ام، وملن  النظَّ َمقموع، وال ألصحاب 
وال  بُبرهان  وليس  تنزيٌل  وأنه  ِبُحّجة،  تأليفه  وليس  َخْلق،  القرآن 

داللة.
معنى  على  وأت��ي��ُت  تك،  محبَّ أقصى  بلغُت  قد  أن��ي  ظننُت  فلما 
ِصفتك، أتاني كتابك تذُكُر أنَك لم ترد االحتجاَج لنْظم القرآن، وإمنا 
أْن  أك  ولم  مبهمة،  مسألُتك  وكانت  القرآن.  خلْلق  االحتجاج  أردَت 
أحدث لك فيها تأليفًا، فكتبت لك أشقَّ الكتابني وأْثقلهما، وأغَمَضُهما 

معنًى وأْطَولهما«.
]خلق القرآن، رسائل اجلاحظ، 287-285/3[

)15(
»ولعمري إنا لنجد في الصبيان من لو لّقنته وسّددته أو كتبَت له 
أغمض املعاني وألطفها، وأغوَص احلجج وأبَعدها، وأكثرها لفظا، 
وألطفها، وأطولها، ثم أخذته بدْرسه وِحفظه حلِفَظه ِحفظا عجيبا، 

ا ذليقا)1(.  ه هّذً ولهذَّ
ه من باطله، وفْصَل ما بني  فأما معرفته صحيَحه من سقيمه، وحقَّ
ب)2( والدليل، واالحتراَس من حيث يؤتى املخدوعون، والتحفَظ  املقرِّ
ب)3(، وِرفق الساحر، وِخالبة املتنبئ،  من مكر اخلادعني، وتأّتي املجرِّ
القرآن وتأليفه  َنْظم  مني، وفرق ما بني  املنجِّ الكاهن، وإخبار  وزجر 
ونْظم سائر الكالم وتأليفه، فليس يعرف فروَق النظر)4( واختالف 
جر)6(، واملخمس من األسجاع،  البحث)5(، إال من عرف القصيد من الزَّ
واملزاَوج)7( من املنثور، واخلطب من الرسائل، وحتى يعرف العجَز 

العارض الذي يجوز ارتفاعه من العجز الذي هو صفة في الذات.
لسائر  ال��ق��رآن  نْظم  مباينة  ع��َرف  التأليف  صنوف  ع��رف  ف��إذا 
الكالم، ثم لم يْكتف بذلك حتى يعرف عجَزه وعجَز أمثاله عن مثله، 
في  تفاوتوا  وإن  الطبيعي،  العجز  في  واحد  حكٌم  البشر  حكم  وأّن 

العجز العارض«.
]العثمانية، ص: 16-15[
]مقالة العثمانية، رسائل اجلاحظ، 31/4[

)16(
العرب  ملا سمى  مخالفا  اسما  كتاَبه  الله  اجلاحظ: سمى  »ق��ال 
وا ديوانا،  كالَمهم على اجُلَمل والتفصيل: سّمى جملته قرآنا كما سمَّ
فاصلة  وآخ��ره��ا  كالبيت،  آي��ة  وبعَضها  كقصيدة،  س��ورة  وبعَضه 

كقافية«.
]اإلتقان في علوم القرآن، 143/1[

ملحق
)أ(

قال اجلاحظ: »وعبَت كتابي في خلق القرآن... كما عبَت كتابي 
وكتاب  تركيبه...  وبديع  تأليفه  وغريب  القرآن  لنظم  االحتجاج  في 

احلجة في تثبيت النبوة...«.
]احليوان، 9/1[

)ب(
قال أبو احلسن اخلياط )ت300ه�( عن كتاب )نظم القرآن(: »وال 
ُيعرف كتاب في االحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه، وأنه حجة 

حملمد  على نبوته غير كتاب اجلاحظ«.
]االنتصار، ص: 22[

)ج(
القرآن  الباقالني )ت403ه�(: »وقد صنف اجلاحظ في نظم  قال 
كتابا، لم يزد فيه على ما قاله املتكلمون قبله، ولم يكشف عما يلتبس 

في أكثر هذا املعنى«.
]إعجاز القرآن، ص: 6[

 )د(
قال الزمخشري )ت538ه�(: »ثم إن أمأل العلوم مبا يغمر القرائح، 
وأنهضها مبا يبهر األلباب القوارح، من غرائب نكت يلطف مسلكها، 
ومستودعات أسرار يدق سلكها، علم التفسير الذي ال يتم لتعاطيه 
)نظم  كتاب  ف��ي  اجل��اح��ظ  ذك��ر  كما  علم  ذي  ك��ل  فيه  النظر  وإج��ال��ة 

القرآن(«.
 ]الكشاف، 16-15/1[

علي بن ربَّن الطبري )بعد 260هـ(
)1(

»الباب السادس في أمية النبي �، وأن الكتاب الذي أنزله الله 
عليه وأنطقه به آية للنبوة.

ومن آيات النبي � هذا القرآن، وإمنا صار آية ملعان لم أَر أحدا 
من مؤلِّفي الُكتب في هذا الفن فّسرها؛ بل أطَلق القوَل والدعوى فيه. 
القوم  لي كان من علماء  أق��وُل -ويقول عم  وأن��ا نصراني  وما زلت 
وبلغائهم-: إن البالغات ليست من آيات النبوة؛ ألنها مشتركة في 
العادة  ل��زاَز  وفارقُت  واألل��ف،  التقليد  اعتزلُت  إذا  كلها، حتى  األمم 

والتربية، وتدبرُت معاني القرآن، علمُت أن األمر فيه كما قال أهله.
وذلك أني لم أجد ألحد عربي وال عجمي، هندي وال رومي، كتابا 
جمع من التوحيد والتهليل والثناء على الله ، والتصديق بالرسل 
واألنبياء، واحلث على الصاحلات الباقيات، واألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، والترغيب في اجلنة والتزهيد في النار، مثل هذا القرآن 

منذ كانت الدنيا.
فمن جاءنا بكتاب هذه نسبته ونعته، وله من القلوب هذا احملل 
واجلاللة واحلالوة، ومعه هذا النصر والُيمن والغلبة، وكان صاحبه 
آيات  من  فهو  ق��ط،  بالغة  كتابة وال  يعرف  لم  أمّيا  عليه  ن��زل  ال��ذي 

النبوة، ال شك فيه وال مرية.
إما  تكون  أن  تعدو  ال  املخلدة  الكتب  رأيت جميع  فإني  وأيضا 
اآلداب  كتب  فأما  ي��ن.  ال��دِّ في  وإم��ا  أهلها،  وأخبار  الدنيا  آداب  في 
ولن  الغرض،  ه��ذا  غير  ومغزاها  غرضها  ف��إن  والطب  والفلسفات 
ُتذكر مع كتب التنزيل. وأما ما كان منها في الدين فأوُل ُمسمياتها 
في  عامتها  وجن��د  الكتاب.  أه��ل  أي��دي  التي  ال��ت��وراُة  وموجوداتها 
وترحالها،  وحطتها،  مصر،  من  ومسيرها  إسرائيل،  بني  أنساب 
تبَهر  وشرائع  ُس��ن  ذل��ك  مع  وفيها  نزلوها،  التي  املنازل  وأسماء 
العقول، ويعجز عنها حول الرجال وطاقتهم. فأما ما في القرآن ِمن 

تلك األخبار فإمنا هي تذكير بأيام الله ومتثيل وحتذير وتنذير.
ف��إن جّله خبر  النصارى  أي��دي  في  ال��ذي  اإلجنيل  في  ما  وأم��ا 
كرمية،  ومواعظ  حسنة،  ذلك  مع  وآداٌب  وتصرفه،  ومولده  املسيح 
والشرائع  السن  ِم��ن  فيها   وليس  رائعة،  وأمثال  جسيمة،  وحكم 

واألخبار إال اليسير القليل.
وأما كتاب الزبور ففيه أخبار وتسابيح ومزامير بارعة احلسن، 

فائقة احلالوة، وليس فيها ِمن السن والشرائع.
وأما كتاب أشعيا وارميا وغيرهما من األنبياء فجلُّها َلْعٌن لبني 
وإنزال  عنهم،  عم  النِّ وإزالة  لهم  املعّد  باخلزي،  وبشاراٌت  إسرائيل، 
عليها  وطَعن  لسن  قد  ذل��ك،  س��وى  وه��ن��اٌت  بهم،  والسطوات  قم  النِّ
يوحي  أن  عن  يتعالى  الرحيم  احلكيم  إن  وقالوا:  اخلبثة،  الزنادقة 
ثياب  وعلى  املذابح  على  الدماء  رّش  من  فيها:  مبا  ويأمر  مبثلها، 

الكهنة واألئمة، وإحراق العظام، وِذكر الرفوث والفروث...
منسوج  بل  ذل��ك؛  ُيشِبه  ح��رف مما  فيه  يوجَد  فلن  القرآن  فأما 
بالتوحيد والتهاليل والتحاميد، والسن والشرائع، واخلبر واألثر، 
والرأفة  والبشارات،  والنبوات  والرهبة،  والرغبة  والوعيد،  والوعد 
إليها  وتستريح  األنفس  لها  ترتاح  التي  واملعاني  التوبة،  وقبول 
)البقرة:  الل غفور رحيم�  �إن  فيه:  الله  يقول  بل  تقنط؛  فال  اآلم��ال 
173(، �ومن يغفر الذنوب إال الل� )آل عمران: 135(، ويقول: �يا عبادي 
هذا  إن  ُيقال:  أن  استحق  ولذلك   ،)53 )الزمر:  الرحيم�  أسرفوا  الذين 
الكتاب آية من آيات النبوة؛ إذ لم يكن له نظير مذ خلق اخلْلق وخط 
في الّرق. وإنه ليشتمل على فضائل أخرى باهرة ذات أنوار وأسرار 
قوم  ألفها  إمنا  خاصة،  للحكماء  التي  هذه  بل  الكتب؛  تلك  أن  هي 
أدباء علماء بعد تفكر وارتياض، وبعد أن نشؤوا في املدن وسمعوا 

األخبار، وثافنوا العلماء.
من  يسمع  لم  أبطحي  أم��ي  بل  كذلك؛  يكن  فلم   ،� النبي  فأما 
مجالس  إل��ى  اختلف  وال  فارسي،  وال  هندي  وال  روم��ي  وال  مصري 
األدباء لطلب أدب وقراءة كتاب، وجاء بكالم بهر أهل اللغة، وغمر 
عن  ق��ال  فإنه  األم��ة،  رق��اُب  له  والسالطة، وخضعْت  الفصاحة  أه��ل 
فاتوا  �قل  وق��ال:   ،)13 )ه��ود:  بعشر...صادقني�  فاتوا  �قل   : الله 
بسورة...صادقني� )البقرة: 23(. فما كان في القوم من تَزْمَزَم ونطق؛ 

بل بصبصوا وأذعنوا ودانوا«.
]الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد �، ص: 104-98[

------------------------
1 - هذ القرآن: سرده. الذليق: الفصيح.

اجلاحظ،  رسائل  العثمانية،  مقالة  في   –  2
31/4 »املقّر به«.

3 - تأتى فالن حاجته: ترفق لها، وأتاها من 
وجهها.

4 – في م.س »النظم«.
5 – في م.س »البحث والنثر«.

6 – في م.س »الرجز«.
7 – في م.س »املزدوج«.
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د. الحسين زروق

تُعنى هذه الزاوية جبمع ما تناثر من نصوص اإلجعاز القرآين يف غير مصادره المختصصة، وما تناثر يف هذه 

المصادر لكن لغير مؤلفيها، كما تُعنى بتصنيفها حسب تارخي وفاة أصحابها، وذلك خدمة لمكتبة هذا العلم، 

وفحتا آلفاق جديدة للحبث فيه، وحماولة إلقامة )الموسوعة التاريية لنصوص اإلجعاز القرآين يف التراث العريب(.

القرآني  اإلعجاز 
ومقاصده
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اخللق  عن  احل��رج  ورف��ع  التيسير  مالمح 
ب���ادي���ة ف���ي ك���اف���ة ال��ت��ش��ري��ع��ات اإلس��الم��ي��ة، 
االجتماعية منها واملالية والسياسية وغيرها، 
أن  ب��ال��ض��رورة  ال��دي��ن  م��ن  غ��دا معلوما  حتى 
الطابع العام للشريعة اإلسالمية هو التيسير 
ورفع احلرج، وقد عرف ذلك باالستقراء ألصول 

الشريعة وفروعها.
الدين  �وما جعل عليكم يف  تعالى:  قال 
من حرج� )احلج: 78(، وقال سبحانه: �يريد 
العسر�  ب��ك��م  ي��ري��د  وال  ال��ي��س��ر  ب��ك��م  اهلل 

)البقرة: 185(.
رعاية  والفقهاء  الدعاة  على  واجبا  فغدا 
واإلفتاء،  الدعوة  جانبي  في  اخلصيصة  هذه 
أم��ا ف��ي اجل��ان��ب ال��دع��وي: ف��رع��اي��ة التيسير 
ويدفعهم  اخل��ل��ق  ق��ل��وب  إل��ى  الشريعة  ي��ق��رب 
أحكامها،  وال��دخ��ول حت��ت  بها  اإلمي���ان  إل��ى 
من  جزء  التيسير  أن  إلى  الشاطبي  أملح  وقد 
بيان  في  عنه  تعالى  الله  قال  ال��ذي  التحبيب 
�ولكن  رحمته بخلقه وحكمته في تشريعه: 
قلوبكم�  وزينه يف  االيمان  إليكم  حبَّب  اهلل 

)احلجرات: 7(.
وأم����ا ف��ي اجل��ان��ب ال��ف��ق��ه��ي، ف���إن املفتي 
على  نفسه  يحمل  أن  يسعه  ك��ان  إن  والفقيه 
األحوط واألمثل واألشد، لكن هذا غير مطلوب 
وكل  الفقه،  أمور  وتعليمهم  الناس  إفتاء  عند 
للناس على وجهه  اإلس��الم  ابتغاء تقدمي  ذلك 

. الصحيح امليسور الذي أراده الله
في  املالية  العقود  في  سريعة  وبتطوافة 
خصيصة  جت��ل��ي��ات  نلحظ  اإلس���الم���ي  ال��ف��ق��ه 
كافة  في  خلقه  على  تعالى  الله  من  التيسير 
بعيدا  حياتهم  لتسير  االقتصادية  شؤونهم 
عن احلرج والشدة، ويتمثل اإلعجاز في متام 
بحيث  التيسير،  لهذا  املصاحب  االن��ض��ب��اط 
االنضباط  ُيعجَزهم  أن  دون  اخللق  يعيش  ال 
التفريط،  إلى  التيسير  يسوقهم  وال  بقيوده، 

ومن أمثلة ذلك:
ما تأملناه في عقد اجلعالة، حيث شرعها 
أوق��ات  ف��ي  إليها  ال��ن��اس  حلاجة  تعالى  الله 
كثيرة، فقد يعجز املرء أحيانا عن فعل بعض 
األشياء أو يتعذر عليه البحث عن مفقود منه، 
إلى  أو يضيق وقته عن ذلك، فيكون محتاجا 
من يقوم له بذلك، فيقول من وجد مفقودي أو 
من أعاد لي كذا أو ما شاكل ذلك فله كذا وكذا، 

وش��روط  بضوابط  َنه  وقنَّ ذل��ك  اإلس���الم  أب��اح 
يكتنف  مما  الرغم  على  الناس،  على  تيسيرا 
اجلهالة.  من  العامل  من  املطلوب  العمل  هذا 
وق��د جت��اوز عنها اإلس��الم في سبيل حصول 
ُي��ح��لُّ  ال��رف��ق ب��ال��ن��اس، وف���ي ذات ال��وق��ت ال 
قام  عمل  على  م��اال  إنسان  يطلب  أن  اإلس��الم 
به تطوعا دون إذن من اجلاعل حتى ال تؤكل 

أموال الناس بالباطل.
الشركات اجلائزة  عقود  إلى  انتقلنا  واذا 

شرعا كالقراض أو املضاربة نرى فيها جانب 
التيسير على اخللق مع االنضباط التام 

في أحكامها، فاملرء قد يكون صاحب 
مال لكنه عاجز عن استثماره، أو 

أو  تشغيله،  ف��ي  اخل��ب��رة  ف��اق��د 
به،  العمل  عن  وقته  يضيق 

ف��ي��ح��ت��اج إل���ى غ��ي��ره من 
أص����ح����اب اخل����ب����رات، 

يكون  ال  رمب��ا  الذين 
ل��دي��ه��م م����ال، وق��د 
ال يكون لهم رأس 
اخل��ب��رة  إال  م����ال 

ب��ال��ت��ج��ارة وال��ع��م��ل، 
فيدفع صاحب املال إلى 

لالجتار  اخلبرة  ميلك  من 
مباله على ربح يتفقون عليه 

بينهما، وفي هذا حتريك للمال 
وتشغيل  اخل���ب���رات  م���ن  وإف�����ادة 

العاطلني.
الناس  على  كذلك  اإلس��الم  يسر  ثم 

لهم  فأباح  أمور معايشهم وإعمار حياتهم 
إحياء املوات وحيازة ما أحيوه ألنفسهم، ففي 
َأِبيِه َعْن َسِعيِد ْبِن  ْبِن ُعْرَوَة َعْن  ِرَواَي��ُة ِهَشاِم 
��ُه َق��اَل: »َم��ْن َأْحَيا َأْرًض��ا  ِبيِّ � ََأنَّ َزْي��ٍد َعِن النَّ
وفي  َح��ّق«.  َظاِلٍم  ِلَعَرٍق  َوَلْيَس  َل��ُه  َفِهَي  َمْيَتًة 
فلرمبا  ملعايشهم،  وتيسير  بالناس  رفق  هذا 
عمل  فرصة  يجد  ول��م  بإنسان  العيش  ض��اق 
في احلضر، فيلجأ إلى أرض موات فيحييها 
فيفتح على نفسه باب رزق بدال من أن يتكفف 

الناس، ويكون بذلك عامال منتجا.
وح��ت��ى ل��و ك��ان واج���دا ف��إن ذل��ك ل��و فعله 
سيكون باب خير له وملن يعمل معه من الناس، 
الكون  أن��واع عمارة  نوع من  فضال عن كونه 

التي هي مقصد منصوص عليه في الكتاب.

من  كثيرا  جند  اإلج���ارة  عقد  تأملنا  وإذا 
معاني التيسير على اخللق تتجلى في تشريعه 
وأحكامه وتفاصيله، يقول القفال الشاشي في 
حاجة  بالناس  "إن  العقد:  هذا  تشريع  حكمة 
حاجة  بهم  كما  املنافع،  على  املعاوضة  إل��ى 
ال  من  فيهم  ألن  األع��ي��ان؛  على  املعاوضة  إل��ى 
عقد  إل��ى  فيضطر  عليها،  يعاوض  عينا  يجد 
الدواب  له  بدنه، ويكون  معاوضة على منافع 
فيعاوض على منافعها فيبقي عليها ويحصل 

له عوض منافع بدنه ويكون له، فأبيح لهم ذلك 
ملا فيه من الرفق واملعونة على إقامة املعاش" 

)محاسن الشريعة: 485(.
لإلنسان  يكون  "وقد  الله:  رحمه  يقول  ثم 
يجد  فال  ومصلح،  حافظ  إل��ى  يحتاج  الشيء 
في  مقامه  يقوم  من  ويجد  ب��ه،  له  يتطوع  من 
حفظه وحفظ ماله، وإصالحه بأجرة يجعلها 
ل���ه، وي��ك��ون حقيقة ه���ذا إن م��ن اح��ت��اج إل��ى 
أصل  ف��إن  ل��ه  م��وض��وع  بناء  أو  ماشية  حفظ 
فإذا حصل  بنفسه،  يعمله  أن  ينبغي  أنه  ذلك 
بنفسه حصل له االرتفاق وقد ال يعرف ذلك". 
وحاصل الكالم أن الشريعة أباحت هذا النوع 
الناس وتيسير  الضيق عن  لدفع  املعاملة  من 

معايشهم دون حرج أو مشقة، فكل واحد من 
اخللق محتاج إلى اآلخر وتلك سنة جارية في 

كون الله تعالى.
الّنا�ُس للّنا�ِس ِمن ُعرٍب وِمْن َعَجٍم

 بع�ٌس لبع�ٍس واإن مل ي�شعروا َخَدُم

بعضا  بعضهم  �ليختذ  س��ب��ح��ان��ه:  وق���ال 
خسريا�.

وبنظرة عجلى على عقد الشفعة مثال رأينا 
الضر  التشريع  بهذا  تعالى  الله  يدفع  كيف 
دفع  إل��ى  يلجئهم  فال  الناس،  على  واملشقة 
األم��الك فشرع  من  الشائع  لقسمة  أم��وال 
الشفعة لئال يضطروا إلى ذلك، فيتقدم 
الشريك ويأخذ نصيب شريكه بثمنه 
ف��ي هذا  ل��ه احل��ق  أو يكون  منه، 
ال��ن��ص��ي��ب مم���ن اب��ت��اع��ه منه 
بثمنه، وفي هذا توفير للمال 
للملك  ج��ه��ة وح��ف��ظ  م���ن 
ال����ذي ق��د ي��ض��ي��ع ج��زء 
بالقسمة،  منافعه  م��ن 
وك��ذل��ك ف��ي��ه م��ن ال��رف��ق 
ب��ال��ش��ري��ك ال��ق��دمي م��ا فيه 
من حيث ع��دم إدخ��ال شريك 
حادث عليه رمبا ال يرتضيه أو 

ال يرغب في شراكته.
عقد  أي  ف��ي  تأملنا  كلما  وه���ذا 
من أنواع العقود الشرعية سنجد فيها 
الذي  احل��رج(  ورف��ع  )التيسير  امللمح  هذا 
يكون  بحيث  وإح��ك��ام(  )ان��ض��ب��اط  يصاحبه 
اخللق فيه في سعة وانضباط في ذات الوقت، 
وصدق الله تعالى:�قل أنزله الذي يعلم السر 

يف السماوات واألرض� )الفرقان: 6(.

ك���ت���اب: "م��ح��اس��ن ال��ش��ري��ع��ة ف���ي ف����روع فقه 
ذكره  كتاب  الكبير هو  الشاشي  للقفال  الشافعية" 
وأثنى  السعادة  دار  مفتاح  في  القيم  اب��ن  اإلم��ام 
عليه، ونقل عنه ابن حجر في الفتح في موضعني، 
وهذا يدل على أن الكتاب كان موجوًدا حتى عصر 
اخلامس  الهجري،  التاسع  القرن  وهو  ابن حجر، 
عشر امليالدي؛ حيث توفي ابن حجر عام 852ه�/ 

1449م.
وأبواب،  وكتب  مصاحف  إلى  مقسم  والكتاب 
اإلسالمي،  الفقه  في  باًبا  وعشرين  املائة  ج��اوزت 
ل��ل��ح��دي��ث ع��ن ال��ع��ب��ادات،  ج��ع��ل امل��ص��ح��ف األول 
واملصحف الثاني للحديث عن النكاح والطالق وما 
والعبيد  األح��رار  وأحكام  أحكام،  من  بهما  يلحق 
النفقات  عن  للحديث  والثالث  والدماء،  واحلرائر 
والرابع  والعتق،  والوصايا  والبيوع  والفرائض 

هادات. عن اجلنايات واحلدود والقضايا والشَّ
الكتاب  ه��ذا  اح��ت��واه��ا  ال��ت��ي  امل���ادة  وطبيعة 
للقفال  بيانها  ن��ت��رك  وإمن���ا  ن��ح��ن،  نستنتجها  ال 

من  غرضه  عن  يقول  إذ  نفسه؛ 
الداللة  "في  بأنه:  الكتاب  تأليف 
على محاسن الشريعة ودخولها 
في السياسة الفاضلة السمحة، 
السليمة،  بالعقول  ولصوقها 
ووقوع ما نورده من اجلواب ملن 
الصواب  موقع  عللها  عن  س��أل 

واحلكمة".
وع��ن املقصد م��ن س��ائ��ر ما 
تضمنه الكتاب قال: "هو تقريب 
قبولها  في  العقول  الشرائع من 
احلكيم  السائس  من  وجوازها 
حتت  فيمن  ف��ي��ه  ت��ص��رف  فيما 

يده".
وق������������ال ف�������ي خ����امت����ت����ه: 

��ا  ��نَّ "ون���رج���و أن ي��ك��ون م���ا ض��مَّ
إل��ى  مفتتحه  م��ن  ه���ذا  ك��ت��اب��ن��ا 
ح��ي��ث ان��ت��ه��ي��ن��ا إل��ي��ه م���ن ه��ذا 
ما قصدنا  على  أتى  قد  الوضع 
بيانه من انطواء الشريعة على 
قريبة،  وإليه  مستحسنة،  معاٍن 
وب���ه الص��ق��ة، واحل��م��د ل��ل��ه رب 

العاملني".
كتابه  ال��ق��ف��ال  وق���د ض��م��ن 
هذا -ضمن ما تكلم في مقدمته 
ال��ك��الم��ي��ة اجل��دل��ي��ة- احل��دي��ث 
األول:  ه����ام����ني:  أم����ري����ن  ع����ن 
حت��س��ني ال���ش���رائ���ع ع��ل��ى وج��ه 
ئع  ا لشر ا ل، ومحاسن  اإلجما

على التفصيل.

ذكر  اإلجمال  وجه  على  الشرائع  ففي حتسني 
أنها معللة مبقتضى صفة احلكمة للسايس احلكيم 
حتى  ي��ده،  حتت  ملن  الصالح  وابتغائه  سبحانه، 
العامة،  بالعلة  معلواًل  يكون  علته  علينا  ما يخفى 
العبادات  وهي املصلحة، ثم ذكر محاسن وأسرار 

واملعامالت واجلنايات مجماًل.
وجه  على  ال��ش��رائ��ع  محاسن  ع��ن  كالمه  وف��ي 
د بتمهيد يؤكد فيه على أن الله تعالى  التفصيل مهَّ
يعلم مبقتضى حكمته ما فيه مصالح عباده، كان 
أول ما تعلقت به الشريعة هو تعظيم العبد ملالكه 
يتلقى  أن  إال  الذي هو خالقه وموِجده، وال يسعه 
له  والطاعة  ألم��ره  والتعظيم  بالشكر  به  يأمره  ما 
فيما يفرضه عليه، وهي مقدمة الزمة، وبخاصة في 
العبادات التي جعل الله مناطها استصالح اخللق 
بصفة عامة، وأنه ال حاجة وراء هذا إلى علل تطلب 
خاصة للعبادات في أنفسها إال على سبيل التعنت 
واملعاندة والقصد لالعتراض على أصول الشريعة 

في اإلميان بالله وبالرسل وبالكتب.

د. أحمد زايد

العدد 475

إعجاز التشريعات اإلسالمية في بناء املجتمع املثالي )4\10(

التيسير في أحكام املعامالت وعقودها

19 جمادى اآلخر 1438ه� املوافق ل� 18 مارس 2017

واجب على الدعاة والفقهاء رعاية 
هذه اخلصيصة في جانبي الدعوة واإلفتاء:

يقرب  التيسير  فرعاية  ال��دع��وي:  اجل��ان��ب  ف��ي  أم��ا 
والدخول  بها  اإلميان  إلى  ويدفعهم  اخللق  قلوب  إلى  الشريعة 

حتت أحكامها.
يحمل  أن  يسعه  كان  إن  والفقيه  املفتي  فإن  الفقهي،  اجلانب  في  وأما 

عند  مطلوب  غير  ه��ذا  لكن  واألش���د،  واألم��ث��ل  األح���وط  على  نفسه 
إفتاء الناس وتعليمهم أمور الفقه، وكل ذلك ابتغاء تقدمي 

اإلسالم للناس على وجهه الصحيح امليسور الذي 
. أراده الله

القفال الشاشي وكتابه "محاسن الشريعة"



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

وبالتحديد  السنة  من  مارس  كلما حل شهر 
ف��ي ال��ث��ام��ن م��ن��ه، إال وك��ث��ر احل��دي��ث ع��ن قضية 
الوضعية  وع��ن  النسائية،  املسألة  وع��ن  امل���رأة، 
وهناك  هنا  أص��وات  وتدافعت  للمرأة..  املؤسفة 
معالم  ورس���م  وضعيتها،  ل��وص��ف  م��ح��اول��ة  ف��ي 
الرقي  سبل  استشراف  إل��ى  والسعي  قضيتها، 

بحالها، وتعميم احلديث عن حقوقها.
أبرز صيغة تنقدح لدى املهتمني بهذا  ولعل 
امل���وض���وع؛ ه��و حديثهم ع��ن ح��ق��وق امل����رأة، أو 
ح��ق��وق ال��ن��س��اء، مفترضة ب��ذل��ك خ��ض��وع امل��رأة 

للظلم واحليف في مجتمع الرجال!!
ف��ه��ل امل��ع��رك��ة ال���ت���ي ت��خ��وض��ه��ا احل���رك���ات 
النسائية، في ثامن مارس من كل سنة هي الكفيلة 

برد احلقوق ودفع الظلم؟؟..
وهل احلديث عن حقوق املرأة هو تعبير عن 
احلقيقة والواقع؟ أم هو اصطناع لصراع متوهم 

بني الرجل واملرأة؟؟...
أليس املفترض أن تكون العالقة بني الرجل 
وامل����رأة ع��الق��ة ت��ع��اون وت��ك��ام��ل ال ع��الق��ة ص��راع 

وتنافس؟؟...
إن أسئلة من هذا القبيل كانت مع أخرى ضمن 
العوامل التي أسست لظهور تنظيمات وحركات 

نسائية في املغرب، سعت إلى النهوض 
ب���دور امل����رأة ف��ي امل��ج��ت��م��ع، واخل���روج 
التي حتصر  التقليدية  النظرة  بها من 
دورها في البيت واملطبخ إلى دور فاعل 

وفعال في نهضة املجتمع واألمة.

في  امل��رأة  ص��ورة  أوال:   -
املجتمع

احل��رك��ات  دور  عند  ال��وق��وف  قبل 
ال��ن��س��ائ��ي��ة ف��ي خ��دم��ة ق��ض��اي��ا امل����رأة، 
تأسيسها،  س��ب��ق��ت  ال��ت��ي  وال��ع��وام��ل 
ال ب��أس م��ن ال��وق��وف عند واق��ع امل��رأة 
املجتمع،  اليوم من خالل صورتها في 

وحتديدا في التعليم واإلعالم.
أ- صورة المرأة في التعليم:

يقال إن أجنح العاملني في مجال التعليم من 
النساء، ويقال أيضا إذا أردت تكوين جيل متعلم، 
ع��ل��ى مستوى  ك��ذل��ك  ال��ن��س��ائ��ي��ة.  ب��األط��ر  فعليك 
ف��إن النسبة األك��ب��ر م��ن التميز  ال��ي��وم؛  امل��درس��ة 
والتفوق هي من نصيب اإلناث!.. فاملرأة عموما 
في التعليم أكثر جناحا وأكثر كفاءة وأكثر متيزا.
على  للمرأة  املتميز  املستوى  ه��ذا  أن  غير 
مستوى التعليم يحتاج إلى حماية وصيانة، ذلك 
أن التدهور الذي يعرفه قطاع التعليم، والتراجع 
كافة  ف��ي  ال��ت��م��درس  نتائج  تعرفه  ال���ذي  امل��ه��ول 
املستويات، يرخي بظالله على واقع املرأة. فكما 
التعليم فهي كذلك  ارتقاء حني يرتقي  أكثر  أنها 
أكثر تضررا عند انحدار مستوى التعليم!! ولعل 

من جتليات ذلك صورة املرأة في اإلعالم.
ب- صورة المرأة في اإلعالم:

الفت  بشكل  يبرز  اليوم  امل��رأة  وضع  تدهور 
في اإلعالم، ذلك أن صورتها فيه ال تتجاوز كونها 
أداة للتزيني!! أو أداة لتشجيع استهالك منتوج 
معني، مبعنى حصر دورها في االهتمام بجسدها 

ال غير!..
وبذلك فهو يكرس النظر الغربي للمرأة، أي 
املرأة الصورة، املرأة اجلسد، املرأة اجلمال، مع 
تغييب املرأة األم، املرأة املعلمة، واملرأة املربية...
وعموما "فإن املتأمل في صورة املرأة اليوم 
اإلدارة  في  وامل��ك��ان:  الزمان  عبر  تتمزق  يجدها 
ف��ي املصنع  ت��دري ه��ل ه��ي كاتبة أم ج��اري��ة؟  ال 
هي  ه��ل  ت��دري  ال  واجلامعة  وامل��درس��ة  واإلدارة 

مثقفة أم خادمة أم عارضة أزياء؟")1(.
الشريعة  أن  ع��ل��ى  ال��ت��أك��ي��د  م��ن  الب���د  وه��ن��ا 
م��ع��ل��وم ج�����اءت لتحقيق  ه���و  ك��م��ا  اإلس���الم���ي���ة 

تأخذ  أن  م��ن  مانع  ف��ال  جميعا،  العباد  مصالح 
التي  الضوابط  احلياة ضمن  في  دوره��ا  امل��رأة 
رسمتها الشريعة. فما دامت املرأة منضبطة بهذه 
الضوابط فال مانع من أن تقوم بأي دور إعالمي 

سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا. 
ل��ل��م��رأة على  ال��واق��ع امل��ؤس��ف  على أن ه��ذا 
العامة  املرافق  وكافة  واإلدارة،  اإلع��الم  مستوى 
يخالف مقاصد الشرع احلكيم، ذلك "أن أول حقيقة 
قرآنية تعرض في سياق اآليات املتعلقة بالنساء 
هي أن القصد التشريعي من رسم معالم صورة 
املرأة  لتكون  هو  إمنا  والسنة  القرآن  في  امل��رأة 

قناة أساسية الستمرار الدين في املجتمع")2(.
وإذا كان واقع املرأة اليوم بهذه الصورة، فما 
هي العوامل التي ساهمت في تأسيس احلركات 

النسائية املغربية؟..

احلركة  تأسيس  عوامل  ثانيا:   -
النسائية املغربية

احلركات  ظهور  عوامل  أهم  إجمال  ميكن 
النسائية في املغرب في مايلي:

أ- أثر االستعمار على مستوى التعليم:

ح��ي��ث ب����دأت آث����ار ال��ف��ك��ر اإلس��ت��ع��م��اري في 
النساء  بعض  وس��ل��وك  فكر  على  تظهر  امل��غ��رب 
املغربيات منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر امليالدي، ذلك أنه مع قدوم السفراء والتجار 
"أضحت  نسائهم،  رفقة  امل��غ��رب  إل��ى  األورب��ي��ني 
لم  النساء  من  أمام منوذج جديد  املغربية  املرأة 

تعهده من قبل")3(.
أكثر  ال��ت��دخ��ل ستتضح  ه���ذا  آث���ار  "أن  ب��ي��د 
ب��ع��د دخ����ول امل��غ��رب ف��ي ع��ه��د احل��م��اي��ة، حيث 
استهداف  على  االستعمارية  السلطات  عملت 
الفكري  الغزو  من خالل  مباشرة  املغربية  امل��رأة 

والثقافي")4(.
لتأسيس  األول�����ى  ال���ب���وادر  أن  ي��ع��ن��ي  مم���ا 
نزوع  من  انطلقت  املغربية  النسائية  اجلمعيات 
نحو التقليد، تقليد الغرب الذي عرف نشاطًا قويًا 
األولى  العاملية  احل��رب  زمن  النسائية  للحركات 

والثانية.
ب - التأثر بالمشرق العربي:

العربي  باملشرق  امل���رأة  قضية  عرفت  حيث 
الفكرية  ال��ت��ي��ارات  مختلف  ب��ني  ح����ادا  ن��ق��اش��ا 
واإلصالحية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين، حيث وصلت أصداء هذا النقاش 
إلى املغرب عن طريق البعثات العلمية التي كانت 
تبعت الستكمال الدراسة مبصر على اخلصوص. 
ففي مصر كانت أولى مالمح احلركة النسائية 
املطالبة بإقرار احلقوق بعد املطالبة باالستقالل، 
بهذا  اإلص���الح  وزع��م��اء  النهضة  رواد  يعد  كما 
البلد م��ن أوائ���ل ال��ذي��ن ن���ادوا ب��إص��الح أوض��اع 
امل����رأة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي؛ ح��ي��ث ن���ادى رف��اع��ة 
الطهطاوي بتعليم املرأة، مستنكرا تدهور وضع 

املرأة بسبب اجلهل واألمية، كما دعا محمد عبده 
امل��رأة وفق  إل��ى تعليم النساء وإص��الح أح��وال 
قاسم  اشتهر  كما  اإلسالمية،  الشريعة  تعاليم 
أمني بدعوته إلى حترير املرأة حني أثار كتاباه: 
و"امل��رأة اجلديدة" سجاال واسعا  امل��رأة"  "حترير 
امتد إلى مختلف األوساط الثقافية والفكرية في 

العالم العربي آنذاك.
التأثيرات،  هذه  عن  مبنأى  يكن  لم  واملغرب 
حيث بدأت البوادر األولى للتنظيمات النسائية.

ج - توسع تأثير ثقافة حقوق اإلنسان؛ 
املجتمعات  في  وامتدادها  وأجيالها  بأنواعها 
اإلسالمية سياسيا واجتماعيا وإعالميا. وكان 
التي  القطاعات املهمة  امل��رأة واح��دا من  قطاع 

تأثرت بهذه الدعوات.
لدى  اإلس��الم��ي  التجديد  ح��رك��ة   - د 
الفضل  لها  ك��ان  والتي  اإلسالمية؛  الصحوة 
في نقض الثقافات الشعبية املختلطة بالتدين، 
والتي أس��اءت إلى امل��رأة كثيرا، وأس��اءت إلى 
العلماء  ج��ه��ود  واس��ت��ط��اع��ت  ن��ف��س��ه،  ال��دي��ن 
ومفكري اإلصالح التمييز بني مكانة املرأة في 

الدين ومكانتها في االعتقاد الشعبي.
لتطور  الكبرى  املراحل  ثالثا: 

احلركة النسائية املغربية
ميكن تقسيم مراحل ظهور احلركة النسائية 
امل��غ��رب��ي��ة إل���ى ث���الث م��راح��ل أس��اس��ي��ة: مرحلة 

التأسيس ومرحلة التنظيم ومرحلة التطوير.
أ - مرحلة التأسيس:

حيث انطلقت منذ العهد االستعماري مبيالد 
عدد من التنظيمات النسائية، حيث كانت البداية 
في  الوطني  اإلص��الح  حل��زب  النسائي  بالقطاع 
القرن  من  األربعينات  وبداية  الثالثينات  نهاية 
املاضي، حيث عمل على إدماج املرأة في النضال 
وكان  وتأطيرها  بتعليمها  االهتمام  مع  الوطني 
ه���ذا ال��ت��أط��ي��ر م��ن خ���الل إن��ش��اء م��ج��م��وع��ة من 
الهيآت واللجان النسوية التي توجت فيما بعد 
انطالقته  عرف  جامع،  نسوي  تنظيم  "بتأسيس 
الرسمية سنة 1953 مبنزل عبد اخلالق الطريس، 

أطلق عليه اسم "االحتاد النسائي" )5(.
ومن األعمال التي قام بها هذا التنظيم منذ 
والتوعية  األمية  محو  دروس  تنظيم  تأسيسه 
الدينية والصحية لصالح النساء، كذلك املشاركة 
في النضال الوطني من خالل تنظيم مجموعة من 
أقرها  التي  املرأة  التظاهرات، واملطالبة بحقوق 

الشرع اإلسالمي.
ب - مرحلة التنظيم:

تنظيم  إل��ى  النسائية  احل��رك��ات  دأب��ت  حيث 
قوانني  إق���رار  م��ع  جمعيات،  خ��الل  م��ن  أعمالها 
بواسطة  عملت  وهكذا  اشتغالها.  تؤطر  ونظم 

التنظيم على اقتحام عدد من املجاالت؛ كالتعليم، 
تردي  عن  املسؤولة  األسباب  أح��د  أن  ارت��أت  إذ 
الفتاة  دراس��ة  اقتصار  املغربية؛  امل��رأة  وضعية 
طالبت  حيث  االبتدائية،  الشهادة  مستوى  على 
ب��ت��رب��ي��ة ال��ب��ن��ات وت��ع��ل��ي��م��ه��ن م��خ��ت��ل��ف ال��ع��ل��وم 

واملعارف واملهارات التي يصلح بها حالهن...
الصالت  ربط  كما عملت هذه احلركات على 
حيث  امل���غ���رب،  خ���ارج  ال��ن��س��ائ��ي��ة  بالتنظيمات 
االتفاقيات  من  عددا  وأبرمت  املراسالت  تبادلت 
ودول  وجزائرية  مصرية  نسائية  جمعيات  مع 
أكثر وضوحا  عربية أخرى. حيث أصبح عملها 

وتنظيما.
ج - مرحلة التطوير:

ع��ب��ر م��س��اره��ا ال��ط��وي��ل امل��م��ت��د ف��ي ال��زم��ان، 
عرفت التنظيمات النسائية املغربية تطورا على 
االهتمامات،  مستوى  وعلى  األه���داف،  مستوى 
التمييز على مستوى األهداف بني  وهكذا ميكن 
امل��دى،  بعيد  استراتيجي  مستوى  مستويني: 
ومستوى آني يتعلق باملطالب املستعجلة للمرأة.
وع��ل��ي��ه ف��احل��رك��ات ال��ن��س��ائ��ي��ة ال��ت��ي تهتم 
نحو  تتجه  امل���دى  بعيد  اس��ت��رات��ي��ج��ي  ه��و  مب��ا 
والنهوض  للمرأة،  بالتمكني  املطالبة 
ب���ه���ا ب����ص����ورة ت��س��ت��ح��ض��ر األب���ع���اد 
والقانونية،  واالقتصادية  السياسية 
واملعرفة  ال��وع��ي  بناء  تستحضر  كما 
الثقافية  الِبْنَية  وتغيير  الذات  وإدراك 

واالجتماعية احمليطة باملرأة.
ه���ذه  م�����ن  ف���ئ���ة  ه����ن����اك  أن  ك���م���ا 
املدخل  أن  ترى  واحلركات  التنظيمات 
هو  امل����رأة  ق��ض��اي��ا  ملناقشة  احلقيقي 
قضية  يعتبر  ال��ذي  احلقوقي  امل��دخ��ل 
املرأة جزءا ال يتجزأ من حقول اإلنسان.
ومن جهة أخرى، فإن التطور الذي 
يبرز  النسائية  التنظيمات  عرفه مسار 
الهواية  من  بعملها  االنتقال  من خالل 
إل����ى االح����ت����راف، وم����ن ال��ت��ن��وع إل��ى 

التخصص، ومن التطوع إلى املهنية.
ذلك أنه "مع اعتماد مفهومي احلكامة 
والتنمية البشرية ودخول مفهوم الشراكة، كآلية 
أساسية في تنفيذ العديد من املشاريع والبرامج 
التنموية، حيث يبدو تأهيل اجلمعيات النسائية 
ت��أه��ي��ال م��ه��ن��ي��ا ف���ي م��ج��ال ص��ي��اغ��ة امل��ش��اري��ع 

وتنفيذها وتتبعها أمرا ضروريا" )6(.
املغربية  النسائية  احل��رك��ة  عمل  ف��إن  كذلك 
عرف تطورا على مستوى تنسيق العمل، وتكثيف 
اجلهود بني مختلف املكونات بصرف النظر عن 

االجتاهات الفكرية والسياسية التي متثلها.
----------------

السينما  ف��ي  امل���رأة  ص��ورة  البنعيادي  محمد   -  1
املغربية ص31.

ف��ي اإلس��الم  امل���رأة  األن��ص��اري سيمياء  2 -  فريد 
ص17.

-3 فاطمة العيساوي مجلة أمل ع13-14 ص117.
املغرب  في  النسائية  احلركة  املصلي-  جميلة   -  4

املعاصر ص51.
5 -  نفسه ص73.

الهواية  ب��ني  اجلمعوي  العمل  اخل��ي��ار-  زهير   -  6
واالحتراف ص11-10.

وقفات مع  تاريخ العمل النسائي في املغرب
العدد 475 19 جمادى اآلخر 1438ه� املوافق ل� 18 مارس 2017 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

عبد الرحمن الغربي
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املــلــكــيــة بخصوص  لــلــتــوجــهــات  تــكــريــســا 
املغربي  للطفل  واملعرفية  الثقافية  التنشئة 
والرامية إلى متكينه من تعليم حداثي يحترم 
الثوابت الوطنية ويحصن الشخصية املغربية 
اجلمعية  نظمت  للقيم،  والتنكر  االستالب  من 
املغربية للتعليم األصيل اجلديد جلهة الشرق 
للتربية  اجلــهــويــة  ــة  األكــادميــي مــع  بتنسيق 
حول  دراســيــا  يــومــا  الــشــرق  جلهة  والتكوين 
األصيل  "التعليم  شعار  األصيل حتت  التعليم 
واالرتــقــاء  اإلنــصــاف  لتحقيق  أساسية  دعامة 
فاحت  األربعاء  يوم  والتكوين  التربية  بجودة 
االفتتاحية  الكلمة  في  وقد جاء   ،2017 مارس 
لألكادميية شكر وترحيب باحلضور الكرام كل 
باسمه وصفته، وعلى رأسهم العالمة الدكتور 
الشاهد البوشيخي املنسق الوطني جلمعيات 

العلماء املتابعة مللف التعليم األصيل اجلديد.
فتئت  مـــا  الـــــذي  ــي  ــواصــل ــت ال ــنــهــج  ال إن 
في  أنشطتها  ومتــــارس  تنهجه  األكــادميــيــة 
املجال  إفساح  في  املتمثل  هــداه  وعلى  ضوئه 
أمام املبادرات التربوية الهادفة واجلادة التي 
جمعيات  واألخــــرى  الفينة  بــن  عنها  تــعــرب 
املجتمع املدني الهادفة إلى الرفع من املردودية 
املغربية  اجلمعية  ومنها  لتالمذتنا،  الدراسية 

للتعليم األصيل اجلديد جلهة الشرق 
اتفاقية  باألكادميية  تربطها  التي 
السياق  شراكة وتــعــاون. وفــي هــذا 
يــكــون هـــذا الــيــوم الـــدراســـي حــول 
التعليم األصيل اجلديد فرصة لتأمل 
وضع وواقع هذا النوع من التعليم 
الـــــذي راهـــــن دائـــمـــا عــلــى حتقيق 
مــجــمــوعــة مـــن األهــــــداف املــرتــبــطــة 
واخلصوصية  اإلســالمــيــة  بالهوية 
الوطن  حب  تكريس  وكــذا  الثقافية، 
الرغبة في خدمته والتربية  وتعزيز 
على املواطنة والتشبع بروح احلوار 
والتسامح وقبول االختالف، وصون 
وحــــدة الـــبـــالد وحــمــايــتــهــا مـــن كل 
والتطرف  والتفكك  التفسخ  أشكال 
احملــاور  هــذه  العنصرية.  والتفرقة 
كلها تــؤكــد جـــدوى هـــذا الــنــوع من 
الــتــربــيــة والــتــكــويــن، وأهــمــيــتــه في 
تأكيد خصوصية اإلسالمية للمغرب، 

واحلرص على استمرارية هذه اخلصوصية 
التعليم  من  النوع  لهذا  جديد  تصور  ظل  في 
النظام  مكونات  من  ومكونا  قسيما  باعتباره 

التربوي العام.
الدكتور  للعالمة  الثانية  الكلمة  وكــانــت 

هذا  على  للتعرف  فرصة  البوشيخي  الشاهد 
النوع اجليد من التعليم الرسمي العام التابع 
الوطنية في صورته اجلديدة،  التربية  لوزارة 
هذا  أن  ومبــا  العظيم،  خيره  لتعميم  وفرصة 
بــهــذا الشكل البــد من  الــلــقــاء رمبــا هــو األول 
اإلشارة إلى أن هذا التعليم األصيل عمره 17 
املغرب عينت جلنة  عاما، فإن جمعيات علماء 
متثلها في متابعة هذا امللف الذي مر مبراحل 

إلى أن وصل إلى التعليم األصيل اجلديد الذي 
هو في األصل تعليم عام مع زيادة ختم القرآن، 
فالتلميذ يختم القرآن كله وليس مطالبا بحفظه 
التعليم  فــي  هــو اخلتم واألســتــاذ  الــهــدف  ألن 

بحسب  للطفل  املــادة  بتقدمي  مطالب  األصيل 
الكليات  تــلــك  التلميذ  يعلم  حــتــى  مــســتــواه. 
إن  ألنها  القرآن؛  عنها  يتحدث  التي  الضخمة 
استقرت في قلبه تعصمه من كثير من الباليا 

التي تواجهه في حياته، 
ـــك كــانــت الــكــلــمــة لــألســتــاذ عبد  ــعــد ذل وب
األصيل  التعليم  قسم  رئيس  العمراني  الرزاق 
املهني  والــتــكــويــن  الوطنية  التربية  بــــوزارة 

حيث أشار إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي 
يــعــكــس طــمــوح الــلــجــنــة اجلــهــويــة املــشــتــركــة 
إلى  الشرق،  جهة  بأكادميية  األصيل  للتعليم 
باعتباره  اجلــديــد  األصــيــل  التعليم  يتبوأ  أن 

قسيما للتعليم العمومي وقطبا ضمن األقطاب 
باململكة  التعليمية  املنظومة  تنتظمها  التي 
احلــراك  ســيــاق  فــي  الــالئــقــة  مكانته  املغربية 
التعليمي اجلديد، الذي أرست أسسه وحددت 
مستلزماته الرؤية االستراتيجية 2030/2015 
فــي أفــق جتسيد مــدرســة اإلنــصــاف واجلــودة 
الراسخ  اقتناعها  من  انطالقا  وذلك  واالرتقاء 
بفضل  األصيل،  التعليم  بامتالك  اللجنة(  )أي 
اختياراته وخصوصية منهاجه ملقومات 
اإلسهام الفعال في الوفاء بتحقيق تلك 
كلمته  في  األستاذ  وأضــاف  األهـــداف. 
بإمكانه  اجلــديــد  األصــيــل  التعليم  أن 
ملطلب  وجنــاعــة  بتفوق  يستجيب  أن 
قــوامــه  بــيــداغــوجــي  "منــــوذج  جتسيد 
التنوع واالنفتاح واملالءمة واالبتكار".

مدارس  مجموعة  مداخلة  وكانت   
عن  عبارة  بأكادير  اخلصوصية  القلم 
شريط فيديو قدمت فيه جتربة املدرسة 
في احتضانها للتعليم األصيل اجلديد 
وقد كانت جتربة متنوعة بن مسابقات 
حــفــظ الـــقـــرآن جتــســيــد مــوســم احلــج 
املسيرة  ملحمة  جتسيد  وكذا  وطوافه 

اخلضراء املظفرة. 
الورشات  أعمال  انطلقت  ذلك  بعد 
حيث توزع احلضور إلى ثالث ورشات، 
األولى خاصة بإرساء التعليم األصيل 
بجميع  قـــاعـــدتـــه  وتـــوســـيـــع  اجلـــديـــد 
البنية  الــشــرقــيــة وخــاصــة  مــديــريــات اجلــهــة 
املدير  وترأسها  البشرية  واملـــوارد  األساسية 
اإلقليمي ملديرية وجدة أجناد، الورشة الثانية 
خاصة مبتابعة برامج التعليم األصيل اجلديد، 
الــبــيــداغــوجــيــة للتعليم  الــنــظــر فــي اجلــوانــب 
ــد مــن حــيــث طـــرق الــتــدريــس،  األصــيــل اجلــدي
الثالثة  والورشة  األساتذة،  وتكوين  املقررات، 
التعليم  شـــراكـــات  عــلــى  ارتـــكـــزت  ـــرة  واألخـــي

األصيل.
من  جملة  بتقدمي  الدراسي  اليوم  واختتم 
املديريات  من  والــتــزام  وعــد  منها  التوصيات 
اجلديد  األصيل  التعليم  إرساء  على  اإلقليمية 
وتوسيع قاعدته باملؤسسات التابعة لها على 
مع  والتنسيق  للتشاور  فرصة  لها  متنح  أن 
املصالح التابعة لها مصلحة التخطيط مصلحة 
التربوية،  الشؤون  ومصلحة  البشرية  املــوارد 
األصيل  التعليم  توطن  على  اإلجماع  مت  كما 
اجلديد ضمن مصلحة الشؤون التربوية، على 
أن تكون هناك عمليات مكثفة للتعبئة واإلشعار 

واملواكبة لضمان جناح التجربة.

وجدة: التعليم األصيل اجلديد دعامة أساسية لتحقيق اإلنصاف واالرتقاء

عن مكتب االتصال باألكادميية
اجلهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية

متـــابعـــــــات

من توصيات اليوم الدراسي :
اجلديد  األصيل  التعليم  إرس��اء  على  اإلقليمية  املديريات  من  التزام   º
للتشاور  فرصة  لها  متنح  أن  على  لها  التابعة  باملؤسسات  قاعدته  وتوسيع 
البشرية  املوارد  التخطيط مصلحة  لها مصلحة  التابعة  املصالح  مع  والتنسيق 

ومصلحة الشؤون التربوية. 
الشؤون  مصلحة  ضمن  اجلديد  األصيل  التعليم  توطني  على  اإلجماع   º
واملواكبة  واإلشعار  للتعبئة  مكثفة  عمليات  هناك  تكون  أن  على  التربوية، 

لضمان جناح التجربة.
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أوال: أشهر آالت علم التوقيت
التوقيت آالت كثيرة وأن��واع شتى، ومن  لعلم 

أشهر آالته:
اإلس���ط���رالب: وه�����و ج���ه���از اس��ت��ع��م��ل��ه 
السماوية  األج��رام  ارتفاعات  تعيني  في  املتقدمون 

ومعرفة الوقت واجلهات األصلية وغير ذلك.
واإلسطرالب أنواع وأشكال كثيرة.

املرسوم  الدائرة  ربع  بها  املقصود  األرباع: 
على حائط أو ورق الستعماله في الرصد، وأطلق 
شيًئا  األرب��اع  وكانت  اللبنة،  اسم  املسلمون  عليه 
ا في مكونات املراصد الكبيرة. فقد ابتكرها  أساسًيّ
املسلمون في القرن الهجري الثالث ولها عدة أنواع 

منها:
الربع املجيب: وهو شكل بسيط مستو من خشب 
أو نحاس أو غيرهما. ويعتمد على جيوب الزوايا 
وه���و م��ه��م ف��ي ع��ل��م امل��ث��ل��ث��ات. وف���ي م��ع��رف��ة ط��رق 
كثيرة  وح��واش��ي  وش���روح  منظومات  استخدامه 

كتبت في مجلدات غالبها مخطوط.
صحيفة  على  مرسومة  خطوط  املقنطر:  الربع 

اإلسطرالب وتسمى املقنطرة.
ذات السمت واالرتفاع: هي آلة تتكون من حلقة في 
من وصف  وأول  مجيب،  ربع  عليه  عمود  وسطها 
أفلح  بن  جابر  الكبير  املسلم  العالم  هو  اآللة  هذه 
األشبيلي في كتابه )إصالح املجسطي( وقد انتقلت 

فيما انتقل إلى أوربا. 
صحيفة الزرقالة: نسبة ألول من صنعها الزرقالي 
وهي من أنواع اإلسطرالب، ولكنها شاملة جلميع 
العالم  بصنعها  قام  وقد  والقياس،  الرصد  أعمال 

النقاش  يحيي  ب��ن  إبراهيم  إس��ح��اق  أب��و  العظيم 
األندلسي املعروف بالزرقالي، حيث صنع إسطرالبًا 
مميزًا دقيًقا جدًا وسماها صحيفة الزرقالة، وألف 
كذلك رسالة الزرقالة وهي مائة باب ألفها للمعتمد 
ع��ل��ى ال��ل��ه م��ح��م��د ب��ن ع��ب��اد، وه���ي حت��ت��وي على 
صحيفة  واستعمال  صناعة  في  مهمة  معلومات 

الزرقالة.
العالم  هي صحيفة صنعها  الصفيحة الشكازية: 
خ��ل��ف ب���ن ال��ش��ك��از األن��دل��س��ي وس��م��ي��ت ب��اس��م��ه، 
وفكرتها تتلخص في أن الضوء عند رسمها ينطلق 
مستوى  على  ويسقط  الربيعي  االعتدال  نقطة  من 
مير بنقطتي االنقالب الشتوي والصيفي وعمودي 

على خط االستواء. 

ثانيا: واضع علم التوقيت 
جاء في سعود املطالع أن واضع علم التوقيت: 
�، واحلقيقة أنه من أقدم  هو نبي الله إدري��س 
نظر  التي  األول��ى  اللحظة  من  نشأ  عامة،  العلوم 
أج��رام  م��ن  م��ا فيها  السماء و  إل��ى  اإلن��س��ان فيها 

شتى، مثل القمر والشمس والنجوم...
اآلشوريون  تأليفا  و  تدريسا  به  اعتنى  قد  و 
والكلدانيون والبابليون واإلغريقيون والصينيون 

و املصريون والعرب في اجلاهلية وفي اإلسالم.

في  التوقيت  علماء  أشهر  ثالثا: 
التاريخ

ومن أشهر األسماء الالمعة في هذا العلم في 
ظل احلضارة اإلسالمية:

بن  محمد  الله  عبد  أب��و  ه��و  البتَّاني:   -  1

جابر بن سنان )ت 317 ه�(، وهو من أحفاد املترجم 
اني  ة احلراني، وقد أنشأ البتَّ املشهور ثابت بن ُقرَّ
ا ُعِرف باسمه، ووصف اآلالت الفلكية  مرصًدا فلكيَّ
ما  وهو  استخدامها،  طريقة  وشرح  دقيًقا،  وصًفا 

يعرف باإلسطرالب.
2 - أبو إسحاق: هو إبراهيم بن يحيى النقاش 
ْرَقالي الذي عاش في القرن الرابع الهجري، ولد  الزُّ
في قرطبة، وعمل في طليطلة باألندلس، وقد أنشأ 
اإلسطرالب  جهاز  واخترع  عديدة،  فلكية  مراصد 
الفلكي لقياس اجتاهات الرياح وسرعتها، وحتديد 

الليل والنهار، مما أدهش علماء أوربا.
3 - ابن الشاطر: هو أبو احلسن عالء الدين 
علي بن إبراهيم بن محمد األنصاري املعروف بابن 
التوقيت  وظيفة  في  حياته  معظم  قضى  الشاطر، 
ورئاسة املؤذنني في املسجد األموي بدمشق، ونال 
شهرة عظيمة بني علماء عصره في املشرق واملغرب 

باعتباره عاملا فلكيا كبيرا.
4 - ال��ب��ي��رون��ي: ه��و أب���و ال��ري��ح��ان محمد 
ب��ن أح��م��د ال��ب��ي��رون��ي، فيلسوف وم���ؤرخ ورح��ال��ة 
وجغرافي ولغوي وشاعر، كما يعتبر عاملًا في الفلك 
كانت  والصيدلة.  الطبيعية  والعلوم  والرياضيات 

والدته في إحدى قرى خوارزم سنة 362 ه�.
5 - سبط المارديني: هو محمد بن محمد 
بدر  الله  عبد  أب��و  ال��غ��زال  بن  محمد  بن  أحمد  بن 
جده  إلى  نسبة  املارديني،  بِسبط  املعروف  الدين 
عبد الله بن خليل املارديني. عالم بالفلك والرياضة 
وكان  وتعلم.  نشأ  وفيها  بالقاهرة،  ول��د  وال��ط��ب، 
يعيش حياته بني السفر لطلب العلم والعودة إلى 

القاهرة لإلقامة بها. 
الدين  الراصد: هو تقي  الدين  6 - تقي 
مهندس  محمد،  ب��ن  أحمد  ب��ن  م��ع��روف  ب��ن  محمد 
ال��ق��رن  ف��ي  اش��ت��ه��ر  وري���اض���ي،  وف��ل��ك��ي  ميكانيكي 
ال��ع��اش��ر ال��ه��ج��ري. ول��د ف��ي دم��ش��ق ع��ام 927ه�/، 
كذلك  قاضيا، ودرس هو  أبوه  فكان  علم،  بيت  في 
علوم عصره وأصبح قاضيا مثل أبيه، ودرس في 
كتب  مغرما مبطالعة  وك��ان  األوائ���ل،  علوم  دمشق 
الرياضيات إلى أن أتقن اآلالت الظلية والشعاعية 
أشكالها  نسب  أس���رار  على  واط��ل��ع  وع��م��ال،  علما 
وخ��ط��وط��ه��ا، ب��اإلض��اف��ة إل���ى دراس���ت���ه ل��أش��ك��ال 

والتسطحات الهندسية.
7 - اب����ن ع���اش���ر: ه���و ع��ب��د ال���واح���د بن 
أحمد بن علي بن عاشر األنصاري: فقيه، له نظم. 
50 عاما.  أندلسّي األصل. نشأ وتوفي بفاس، عن 

له تصانيف.
 -  1875 ه���/   1373  -  1292( العلمي   -  8
)بالضم(  بن محمد  )بالفتح(  هو محمد  م(:   1954
من  مغربي،  بحاثة  احلسني:  العلمي  إبراهيم  بن 

أهل فاس. ووفاته بها. 
المغربي محمد  الفلكي  الموقت   - 9
ب��ن عبد  الله محمد  أب��و عبد  ب��ن ع��ب��دال��رازق: 
عبد  بن  الوهاب  عبد  بن  ال��رازق  عبد  بن  الوهاب 

الرحمن األندلسي الفاسي املراكشي. رحمه الله. 
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د. عزيز معتصم

ركب أع��داء اإلس��الم -وه��ذا ديدانهم- موجة 
املساواة امليكانيكية بني الرجل واملرأة، فحاولوا 
االصطياد في املاء العكر ليظهروا اإلسالم مبظهر 
امل��رأة. ومما صوبوا  قيمة  ال��ذي يحط من  الدين 
األع��وج،  الضلع  مسألة  املسمومة  سهامهم  إليه 
بعض  في  رج��ل  شهادة  مقابل  امرأتني  وشهادة 
الله  نور  يطفئوا  أن  وهيهات  املالية،  املعامالت 

بأفواههم. 
نبدأ بالقضية األولى: الضلع األعوج. 

فيقال لهؤالء املغرضني: 
والتوى  مال وانحنى وتقوس  اع��وج لغة:   -
وانثنى. والفعل انحنى يشترك في جذره اللغوي 

مع الفعل حنا.
التي  وحنا  امل��ادي،  للشيء  تستعمل  انحنى 
للشيء  تستعمل  وانعطف  ورق  مال  هي مبعنى: 
والنعومة  الرقة  امل��رأة  وطبيعة  املجرد.  املعنوي 
اجلنس  عليها  يطلق  ولهذا  واحل��ن��ان،  والليونة 
هذه  أصبحت  باحلنان  املرأة  والشتهار  اللطيف. 
ف��ن��ق��ول األم  ل��ه��ا،  ب��ه��ا وم��الزم��ة  ال��ص��ف��ة لصيقة 
كانت  إذا  العربية  اللغة  ف��ي  أن��ه  علما  احل��ن��ون. 
الصفة بصيغة التذكير ووصفت بها األنثى، فهذا 
من  أكثر  بها  تشتهر  أو  بها  تختص  أنها  يعني 

الرجل، كقولنا كذلك: امرأة حامل.
واعوج يعني كذلك: انعطف، والكلمة تشترك 
مع الفعل عطف، وال غرابة إذا كانت املرأة عاطفية.
- وثبت علميا أنه لوال أن الضلع أعوج لكانت 
أي إصابة للقفص الصدري ستلحق ضررا كبيرا 
القلب  من  قريب  الضلع  أن  ومبا  القلب.  بعضلة 
فإن في األمر إشارة إلى أنه على الرجل أن يبقي 
قلبه، وأن يغدق عليها من حبه،  قريبا من  املرأة 
وأن يتجاوز عن أخطائها وهفواتها. قال تعالى: 
أزواج��ا  أنفسكم  من  لكم  خلق  أن  آياته  �ومن 
لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة إن يف ذلك 

آليات لقوم يتفكرون� )الروم: 20(.

- وك���ل م����دارات األش��ي��اء ف��ي ال��ك��ون ليست 
تامة االستدارة مما يعني أنها مقوسة ومنحنية 
يقول  ذل��ك  م��ن  وأك��ث��ر  اع��وج��اج،  فيها  وبالتالي 
"إن  الفضاء:  انحناء  عن  تكلم  حينما  إينشتاين 
التصورات األساسية: اخلط املستقيم واملستوى 
العامة معاملها".  النسبية  لنظرية  تفقد تبعا   )...(
إال االنحناء والتقوس واالعوجاج. ولو  فما بقي 
الفضاء  الله  خلق  ما  عيبا  دائما  االعوجاج  كان 
أتقن كل  الذي  �صنع اهلل  تعالى:  قال  منحنيا. 

يشء� )النمل: 90(.
- واجلسم املنحني مبعنى املقوس واألعوج 
األثقال  يتحمل  والتجارب-  ال��دراس��ات  -بحسب 
أكثر مقارنة مع اجلسم املستقيم. ومبا أن املرأة 
أث��ن��اء احليض  امل��ش��اق واألوج����اع  أك��ث��ر  تتحمل 
واحلمل والوضع والتربية، فقد زودها الله تعالى 
كما  اآلالم.  حتمل  على  بهما  تقوى  وطاقة  بقدرة 
فياض،  متدفق  وح��ن��ان  جياشة  بعاطفة  ميزها 
الذي  األستروجني  هرمون  أن  علميا  ثبت  بحيث 
املوجودة  الكظرية  والغدة  امل��رأة  مبيضا  يفرزه 
فوق الكليتني يساعد على ليونة ونعومة جلدها 
أن اجللد هو  بذلك جلدها. ومبا  فيرق  وبشرتها 
موضع اإلحساس، فإن إحساسها هو اآلخر يرق، 
وبذلك تكون لها هذه العاطفة القوية واإلحساس 
القوي. وبذلك ظهر بالدليل أن اإلسالم لم يصدر 
حكما؛ وإمنا أعطى توصيفا ال ينتقص في شيء 

من حق املرأة.
أما فيما يتعلق بالقضية الثانية: شهادة 
امرأتني بشهادة رجل، فإنه مع األسف الشديد 
حاول بعض املغرضني واألّفاكني في خبث وسوء 
طوية ونية أن يؤولوا ويلووا عنق اآلية الكرمية: 
�واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء� 

)البقرة: 281(، ليدللوا بها أن اإلسالم ينتقص من 
حق املرأة. ولو كان لهؤالء نصيب قليل من العلم 
الستحيوا من أنفسهم أن يقولوا مثل هذا الكالم 

العاري من الصحة. 
وفي رد على هؤالء يقال لهم: 

إن كمية الدم عند املرأة غير مستقرة بسبب 
ما يصيبها من نزيف وحيض ونفاس وإجهاض. 
وهي بهذا تفقد الكثير من الفيتامينات واملعادن 
ك��ال��ك��ال��س��ي��وم وال��ب��وت��اس��ي��وم واحل��دي��د وال��ي��ود 
وغيرها مما يؤثر بالطبع على جهازها العصبي 

عامة، وعلى جانب الذاكرة عندها خاصة.
وكذلك دقات قلب املرأة في املتوسط تزيد عما 
هو عليه احلال بالنسبة لدقات قلب أخيها الرجل، 
األدرن��ال��ني  هرمون  في  زي��ادة  لديها  أن  والسبب 
ال����ذي ت���ف���رزه ال���غ���دة ال��ك��ظ��ري��ة امل���وج���ودة ف��وق 
الكليتني، وهذه الزيادة تؤدي إلى زيادة توترها. 
وأمر من هذا القبيل يشوش على التركيز عندها 

وعلى عملية التذكر لديها.
وإل���ى ج��ان��ب م��ا ذك��ر ف��إن امل���رأة أث��ن��اء فترة 
الدهر،  أسفل  وأل��م شديد  ب��دوار  احليض تصاب 
ف��ي العينني،  ال��ب��ط��ن وب��اح��م��رار  ف��ي  ومب��غ��ص 
الرأس  وبتعب شديد، وبفقدان الشهية، وألم في 
هذا  القلب.  دقات  وتسارع  وبالتقيؤ،  وبالغثيان 
منها:  نفسية  ح���االت  إل��ى  تعرضها  ج��ان��ب  إل��ى 
والغضب،  والعصبية  والقلق،  واحلزن  االكتئاب 
وال��ش��ع��ور ب��اخل��م��ول وال��رغ��ب��ة ف��ي ال��ن��وم، وحب 
العزلة والصمت واالنفعال، وعدم التركيز. واملرأة 
وهي في هذه احلالة من الضعف البدني والضعف 
النفسي، هل تكون ذاكرتها على أحسن ما يرام؟ 

أترك لكم اجلواب.
إلى  امل��رأة  تتعرض  احلمل  حالة  في  وأيضا 
وفيسيولوجية  وج��س��م��ي��ة  ه��رم��ون��ي��ة  ت��غ��ي��رات 
الكبير  األث��ر  له  سيكون  بالطبع  وه��ذا  ونفسية، 

على انتباهها وذاكرتها.

العصبية  ال���وص���الت  أن  تشريحيا  وث��ب��ت 
أكثر مما هي عليه عند  امل��رأة  دم��اغ  بني نصفي 
شقيقها الرجل. كما توصل العلماء إلى "الوظائف 
الذهنية بني الرجال والنساء، والحظوا أن الرجال 
يتمتعون بجانبية أكبر، مبعنى أن تفكيرهم ينتج 
عن وظائف مستقلة في النصف األمين أو األيسر 
وظائف  فيه  تختلط  الذي  الوقت  في  الدماغ،  من 
"تستخدم  ول��ه��ذا  امل�����رأة".  ع��ن��د  ال��دم��اغ  نصفي 
النساء جانبي الدماغ في اللغة" فتختلط وظيفة 
اللغة عندها مع وظيفة الذاكرة مما يكون له األثر 
املشكلة،  هذه  وحلل  األخيرة.  هذه  على  السلبي 
فيه  تدلي  ال��ذي  الوقت  إذ في  ام��رأت��ني،  الب��د من 
فإذا  األخ��رى،  تنصت  بشهادتها،  منهما  واح��دة 
نسيت املدلية بشهادتها نظرا للتشويش احلاصل 
لذاكرتها أثناء حديثها وكالمها، تتدخل الصامتة 
التي كانت محافظة على تركيزها، فتذكر املتحدثة 
مب��ا ن��س��ي��ت، ق���ال ت��ع��ال��ى: �أن ت��ض��ل إح��داه��م��ا 

فتذكر إحداهما األخرى� )البقرة: 281(.
لعظمة  ونكران  جحود  البيان  هذا  بعد  فهل 

القرآن؟
إال  اإلس��الم  يزيد حقائق  ال  الزمان  م��رور  إن 
تألقا، فها هي ذي العلوم تطالعنا كل يوم بحقائق 
قد ذكرها اإلسالم من قبل، مما يؤكد صحة وصدق 
هذا الكتاب العظيم احملكم في أسلوبه وتشريعه. 
وفي هذا الدليل القاطع أنه الكتاب الذي ال يأتيه 
الباطل من بني يديه وال من خلفه، وأنه هو الكتاب 

الصالح لكل زمان ومكان بدون منازع.

حتى يتبني لهم أنه احلق

د. حممد ديان
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إن نشأة املصطلح العلمي -بصفة عامة- 
احلضارية  اللغوية  الظواهر  من  ظاهرة  تعد 
مفهوم  انبثاق  أو  بظهور  عــادة  التي حتــدث 
جديد ال يتوفر على مقابل له في لغته، فيكرس 
مقابل  وضــع  أجــل  مــن  جهودهم  املختصون 

لذلك املفهوم من لغتهم.
أن  على  يجمعون  الــبــاحــثــون  كــان  وإذا 
الظاهرة  تناولوا  القدامى  الــعــرب  املفكرين 
االصــطــاحــيــة بــاعــتــبــارهــا ظــاهــرة فــكــريــة ال 
ـــإن الــغــربــيــن  بــاعــتــبــارهــا عــلــمــا مــســتــقــا، ف
)األوروبين خاصة( استطاعوا صياغة قانون 
بداية  مــع  وتصنيفها  املصطلحات  لــوضــع 
تــوالــت اجلــهــود واملساعي  ثــم  م.   19 الــقــرن 
فظهرت  واألوربـــي  العربي  الصعيدين  على 
الــتــي حتمل  اللغوية  واملــجــامــع  املــؤســســات 
على عاتقها سن قوانن لتوحيد جهود وضع 
املصطلح أو ترجمته أو تعريبه، وجتميع ذلك 
على  تعميمها  قصد  متخصصة  معاجم  في 

القراء.
الشكل  فــي  اجلــديــد  هيئة  عــن  البحث  إن 
ــة الــتــاريــخ  الـــقـــدمي يــقــتــضــي دائـــمـــا مــســاءل
واستنطاقه، لهذا فقد قسمت أفكار هذا املقال 
إلى ثاثة محاور؛ يتعلق األول بنشأة الدراسة 
يتطرق  والــثــانــي  الــعــرب،  عند  االصطاحية 
لبدايات علم املصطلح عند الغرب. أما احملور 
جهود  عــن  للحديث  خصصته  فــقــد  الــثــالــث 
العربية  اللغوية  واملجامع  املؤسسات  بعض 

في خدمة املصطلح.
أوال: في الفكر العربي

املصطلحية  النــطــاقــة  الــتــأريــخ  ميكن 
اإلسامية  األبــحــاث  ظهور  ببدء  العربية 
النبوية،  والسيرة  واحلديث  القرآن  حول 
ـــي ركــب  ـــــدأت تـــأخـــذ مــكــانــتــهــا ف حــيــث ب
تدوين  أثــنــاء  وتــفــرض نفسها  احلــضــارة، 
ـــدارس اإلعــجــاز  الــعــلــوم، حــيــث: »أصــبــح ل
مصطلحه، وكذلك دارس التفسير والسيرة 
العلوم  من  ذلــك  وغير  والتاريخ  واملــغــازي 
النقلية التي شكلت اللبنات األساسية في 

بنية الثقافة العربية اإلسامية«)1(.
كما كثر االهتمام مبسألة االصطاحات 
أو احلدود والتعريفات )كما يرد في بعض 
لذا  العقلية،  العلوم  انتشار  األحيان(، بعد 
يعتقد أن يكون املتكلمون من رواد املعتنن 

باملصطلح.
املصطلحية  باملسألة  االهتمام  ويــزداد 
اليونانية  لــلــعــلــوم  ــعــرب  ال اســتــيــراد  مــع 

وفلسفة  منطق  مــن  والــفــارســيــة  والــهــنــديــة 
قيام  ـــى  إل أدى  وغــيــرهــا، ممــا  وريــاضــيــات 
والتفتيش  لغتهم  مبحاورة  األوائــل  علمائنا 
عن كنوزها الدفينة، مستعينن بوسائل شتى 
والنحت،  واالشتقاق  والقياس،  الوضع  مثل: 
والــتــرجــمــة والــتــعــريــف وهــلــم جــــرا... بهدف 
إبداع حدود العلوم ومصطلحاتها ورسومها 
املصطلحي  العجز  يسدوا  وتعريفاتها، حتى 

الذي عانوا منه في تلك الفترة.
اللغة  أن  األولـــــون  عــلــمــاؤنــا  فــقــد الحـــظ 
وكل  كــل عصر  فــي  الــتــطــور  قــانــون  يحكمها 
الــرؤى  ملسايرة  يؤهلها  التطور  هــذا  حـــال، 
واملـــخـــتـــرعـــات الـــتـــي ميــــوج بــهــا الــعــصــر؛ 
الــعــقــول  اتــســعــت  »إذا  تــقــول:  ــقــاعــدة  ال ألن 

وتصوراتها اتسعت عباراتها« )2(.
العرب  عند  املصطلح  آليات وضع  وعن   
عباس  احلليم  عبد  عباس  يلخص  القدامى، 
ما الحظه د. أحمد مطلوب في كتابة "بحوث 

في  القدماء  وسائل  عن  حتــدث  حن  لغوية"، 
وضع املصطلح، فوجد أنهم اعتمدوا في ذلك 

عددا من الوسائل )3(:
األول������ى: اخـــتـــراع األســـمـــاء ملــا لــم يكن 
والعروضيون  النحويون  فعل  كما  معروفا 

واملتكلمون وغيرهم.
للداللة  القدمية  األلفاظ  إطــاق  الثانية: 
التشبيه  سبيل  على  اجلــديــدة،  املعاني  على 
والدينية  الشرعية  األسماء  في  كما  واملجاز، 
علوم  من  اإلســام  بعد  استجد  مما  وغيرها 

وفنون.
الثالثة: وهي نقل األلفاظ األعجمية إلى 
العربية بإحدى الوسائل املعروفة عند النحاة 

واللغوين.
يرى  آخر  فريق  وهناك 
باملسألة  االعتناء  بداية  أن 
املــصــطــلــحــيــة فـــي الــتــراث 
الــــعــــربــــي كــــانــــت بــســبــب 
»فــكــرة مــحــورهــا الــصــراع 
يرى  أحدهما  فريقن،  بن 
الــلــغــة تــوفــيــق ووحـــي  أن 
يفسرها  واآلخــــر  وإلـــهـــام، 

باالصطاح« )4(.
اآلراء،  اختلفت  ومهما 
ــقــدمــاء جنــحــوا في  فـــإن ال
مبصطلحات  اللغة  إثـــراء 
مختلف  تــشــمــل  مــتــنــوعــة، 

علما  -باعتبارها  املصطلحية  لكن  امليادين، 
قــائــمــا عــلــى أســـس نــظــريــة مقنعة- قــد بــزغ 
»أما  عشر،  التاسع  القرن  أواخــر  في  جنمها 
ــتــي متس  الــطــروحــات الــعــربــيــة الــقــدميــة ال
الظاهرة االصطاحية فقد تناولت االصطاح 
علما  بــاعــتــبــاره  ال  فكرية  ظــاهــرة  بــاعــتــبــاره 

مستقا« )5(.
القدامى  العرب  املفكرين  أن  إلى  إضافة   
لم يكونوا يفصلون الظاهرة املصطلحية عن 
باقي العلوم؛ حيث تداخلت القضايا املتعلقة 
واملنطقية  الــلــغــويــة  بــالــكــتــابــات  باملصطلح 

والفقهية واألصولية وغيرها.
التاريخ  مــن  األولـــى  الــقــرون  كــانــت  وإذا 
اإلسامي قد شهدت ازدهارا علميا أسهم في 
اإلعاء من شأن الذات الثقافية املسلمة، فإن 
ركود البحث العلمي في القرون املوالية أدى 
املصطلحات  فجمدت  أيضا،  اللغة  ركود  إلى 
العثماني  احلــكــم  إبــــان  قــــرون  طــــوال ســتــة 

التركي ألسباب عديدة. وما أن أشرقت شمس 
النهضة العربية احلديثة في القرن19م حتى 
أشرقت معها أنوار "صحوة لغوية"، نظرا ملا 
تيسر لها من وسائل العلم والثقافة كالصحف 
العلمية  املجامع  فظهرت  واملعاهد...  والكتب 
واستنهضت الهمم وعادت املياه إلى مجاريها 

لينضب شريان اللغة من جديد.
فــقــد »بــــذل املـــرحـــوم رفــاعــة الــطــهــطــاوي 
وتاميذه في مدرسة األلسن، جهدا متواضعا 
فــي تــعــريــب بــعــض االصـــطـــاحـــات...« )6(. 
ــت الـــنـــداءات فــي كــافــة أرجـــاء الوطن  وتــوال
العربي من احمليط إلى اخلليج داعية إلى بذل 
مزيد من اجلهد في سبيل رقي اللغة العربية 
املــؤســســات أم على  ســــواء عــلــى مــســتــوى 

مستوى األفراد.
وحـــــــــاصـــــــــل 
إن  الـــــــــــكـــــــــــام، 
عــلــمــاءنــا األوائـــل 
طـــرحـــوا الــعــديــد 
التي  القضايا  من 
تــخــص الــظــاهــرة 
ــــة  االصــــطــــاحــــي
ســــــــــــواء تـــعـــلـــق 
األمــــــر بــالــوضــع 
أو  ــتــوحــيــد  ال أو 
أن  كما  التحديد، 
بـــعـــضـــهـــم أبـــــدى 
موقفا محافظا من 
املصطلح  مسألة 
الدخيل، والبعض 
األخــــر »مــــال إلــى 
ـــل  إنـــــشـــــاء رســـائ
فـــــي االصــــطــــاح 
تطوير  إلـــى  أدت 
املعجمية  احلركة 
ـــور املـــعـــاجـــم اخلـــاصـــة الـــتـــي حتــوي  وظـــه
اصطاحات علم من العلوم أو فن من الفنون« 

 .)7(
وتبقى مسألة االستفادة من تراث األوائل 
املصطلحية ضــرورة  الــدراســة  ما يخص  في 
أصالتنا،  من  املعاصرة  »نستمد  ملحة حتى: 

فنمتلك هويتنا، ونظهر بشخصيتنا« )8(.
ثانيا: في الفكر الغربي

مبسائل  يزخر  العربي  الــتــراث  كــان  إذا 
العربي  املفكر  حــس  عــن  لنا  تكشف  رائــعــة 
الدقيق وإدراكه اليقظ لقضية املصطلح؛ فإن 
التراث الغربي ال يحيد عن هذا اجلانب. حيث 
تعود بدايات علم املصطلح احلديث في أوربا 
الــســابــع عشر حيث كان  الــقــرن  ــى أواخـــر  إل
لعلماء األحياء والكيمياء فضل كبير في إبراز 
العلم ووضع قوانن حتدد كيفية  معالم هذا 
ذلك  وإشاعة  وتصنيفها  املصطلحات  صوغ 

على النطاق الدولي.
فبن عامي 1906م وم1928 صدر معجم 
شلومان املصور للمصطلحات التقنية في 16 
ذلــك صدور  أعقب  وقــد  لغات،  وبست  مجلدا 
الهندسية"،  للغات  الــدولــي  "التوحيد  كتاب 
وخاصة الهندسة الكهربائية لألستاذ فيستر 
األخير  لهذا  وكــان  م   1931 سنة   ،Wüster
دور بارز في إرساء كثير من أصول هذا العلم 

اجلديد.
وقــد فــرض هــذا الــوضــع اجلــديــد ظهور 
همها  املصطلحية  املــؤســســات  مــن  الــعــديــد 
وخــزنــهــا  وتقييسها  املــصــطــلــحــات  تــوحــيــد 

وبطلب  م   1963 ســنــة  فــفــي  ومــعــاجلــتــهــا. 
مــن االحتــــاد الــســوفــيــاتــي ســابــقــا ممــثــا في 
أكادميية العلوم السوفياتية انبثقت )اللجنة 
التقنية للمصطلحات( العاملة ضمن )االحتاد 
العاملي جلمعيات املقاييس الوطنية( وتنطق 
الكونية،  احلــرب  وبعد   .)ISA( بـ  اختصارا 
استبدلت اللجنة التقنية للمصطلحات بلجنة 
وكل   ،)37 التقنية  )اللجنة  تسمى  جــديــدة 
وتنسيقها،  املصطلحات  مبادئ  وضع  إليها 
العاملية  املنظمة  أو   )ISO( الـ  من  وهي جزء 

للتوحيد املعياري.
وتوالت املساعي الرامية إلى العناية بهذا 
العلم اجلديد، حيث شهد عام 1971م تأسيس 
للمصطلحات:  الـــدولـــي  املــعــلــومــات  ــز  )مــرك
INFOTERM( في فيينا نتيجة تعاون بن 
اليونسكو واحلكومة النمساوية. ويوضح د. 
علي القاسمي أهداف هذا املركز كما يلي )9(:
1 - تشجيع البحوث العلمية في النظرية 
لــعــلــم املــصــطــلــحــيــة، ووضــــع املــصــطــلــحــات 
هــذا  فــي  تــدريــبــيــة  دورات  وعــقــد  وتوثيقها 

احلقل.
ــقــة  املــتــعــل املــــعــــلــــومــــات  ـــق  ـــي ـــوث ت  -  2
ــقــطــريــة  بـــاملـــصـــطـــلـــحـــات، واملــــؤســــســــات ال
واخلبراء  امليدان،  هذا  في  العاملة  والدولية 

واملشروعات.
ــي فــي حقل  ــدول الــتــعــاون ال 3 - تنسيق 
املعلومات  وتــبــادل  وتبادلها،  املصطلحات 

عنها.
4 - بحث إمــكــانــات الــتــعــاون بــن بنوك 

املصطلحات وأسس تبادل املعلومات بينها.
ـــور الــعــديــد من  ـــذك وقــــد عــقــد املـــركـــز امل
املؤمترات والندوات العاملية ملعاجلة املشكات 
املسائل  مــثــل  املصطلح  بعلم  تتعلق  الــتــي 
النظرية واملنهجية وغير ذلك. وتوالت والدة 
املؤسسات واملعاهد املتخصصة في كل دول 
أوربا والعالم إلغناء احلوار حول هذا العلم 

املستحدث )10(.
---------------------

علم املصطلح وتطوره،  إلــى مسألة  إشـــارات   -  1
العربية،  الثقافة  مجلة  عــبــاس،  احلليم  عبد  عــبــاس 
العدد: 3، السنة: 17، شعبان، رمضان 1399 هـ/ مارس 

1990م،، ص: 87.
2 - الرد على املنطقين البن تيمية، ص: 66، نقا 
عن عبد العزيز املطاد: مناهج البحث في املصطلح، ص: 

.21
3 - نقا عن عباس عبد احلليم عباس، إشارات إلى 

مسألة علم املصطلح وتطوره، ص: 87.
)الــتــبــايــن  املــعــاصــرة  الــعــربــيــة  املصطلحية   -  4

املنهجي وإشكالية التوحيد(، ص: 161.
5 - مناهج البحث في املصطلح، ص: 20.

6 - االصطاح: مصادره ومشاكله وطرق توليده، 
ص: 142.

7 - مناهج البحث في املصطلح، ص: 19.
8 - إشارات إلى مسألة علم املصطلح وتطوره، ص: 

.89
املــصــطــلــحــات(:  )عــلــم  املصطلحية  عــن  نــقــا   -  9
ــوضــع املــصــطــلــحــات وتــوحــيــدهــا  ــعــامــة ل الــنــظــريــة ال

وتوثيقها، ص: 8.
نفسه، ص:   -  10

10و11.

قضايا فكرية

د. محمد أبحير

نشأة علم املصطلح عند العرب والغرب 
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1 - شكل الكتابة: املستوى اإلمالئي: 
بني العموم واخلصوص.

ن��خ��ت��م احل��دي��ث ف��ي امل��س��ت��وى اإلم��الئ��ي 
ب��امل��ق��ارن��ة ب��ني امل��س��ت��وى اإلم��الئ��ي ف��ي اللغة 
العربية بصفة عامة، و الرسم القرآني بصفة 
خاصة. ولذا نذكر ببعض ما تقدم من األمثلة 
التي تختلف فيها املعاني بني شكل وآخر من 
أشكال الكتابة في اللغة العربية بصفة عامة 
وما  الطبيعية  العربية  اللغة  بني  دون متييز 
ورد في القرآن الكرمي بصفة خاصة، ثم منثل 
القرآني.  الرسم  به  يختص  ما  إل��ى  ذل��ك  بعد 
ودور شكل الكتابة في إثبات خصوصية اللغة 
بني اللغات اإلنسانية، ونفصل القول في أمثلة 

ما أجملنا الكالم بخصوصه فيما يلي:
أ- األمثلة املتشابهة بني اللغة والقرآن:

يقول ابن قتيبة في باب "ما" إذا اتصلت 
-الذي سبق شرح أمثلة منه في احللقة )22(- 
تقول: "ادع مبا شئت" و"سل عم شئت" و"خذه 
مب شئت" و"كن فيم شئت". إذا أردت معنى سل 
األل��ف. وإن أردت  عن أي شيء شئت نقصت 
سل عن الذي أحببت أمتمت األلف فقلت: ادع 
مبا بدا لك، وسل عما أحببت، وخذه مبا أردت، 
وكل هذا تتم فيه األلف إال "مب شئت" خاصة؛ 
فإن العرب تنقص األلف منها خاصة، فتقول: 

ادع مبا شئت في املعنيني جميعا" )194(.
سبق شرح أمثلة النص أعاله في احللقة 
السابقة )22(، ولذا فال داعي للوقوف عندها 
والتعقيب  بجردها  سنكتفي  بل  أخ��رى،  م��رة 
كما  وذلك  القرآن،  في  منها مبا جاء  كل  على 

يلي:
إليهم  مرسلة  �وإين  تعالى:  ق��ال  "مب":   -
بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون� )النمل: 35(.

�ولنئ متم أو قتلتم  قائل:  - وق��ال عز من 
لنت  اهلل  من  رحمة  فبما  حتشرون،  اهلل  إللى 

لهم...�﴾ )آل عمران: 159-158(.
أي  بشكلني؛  كتبت  "مب"  أن  نالحظ  هكذا 
بإثبات األل��ف وح��ذف��ه��ا، وه��ذا م��ا ذك��ره ابن 
قتيبة بخصوص هذه الكلمة في النص أعاله، 
وعليه فهنا يتساوى الرسم القرآني اخلاص 

وشكل الكتابة في اللغة العربية العام.
يتساءلون...�﴾  �عم  تعالى:  قال  "ع��م":   -

)النبإ: 1(.
وقال سبحانه: �لها ما كسبت ولكم ما 
يعملون�﴾  كانوا  عما  تسألون  وال  كسبتم 

)البقرة: 134(.
"عم" كتبت بشكلني  هكذا يتضح أن كلمة 
شكل  ولكل  أخ���رى،  وبدونها  ت��ارة  بألف  أي 
ابن قتيبة في النص  داللته، وهو ما وضحه 
أعاله بقوله "إذا أردت..." فكتابة األلف، وعدم 
كتابتها قيمة خالفية توجه املعنى إلى قصد 
دون س��واه، وهو ما يجب على كل مستعمل 

اللغة العربية أن يكون على بينة منه!.
ب - إمنا: كل األمثلة السابقة واردة في القرآن 

الكرمي كما هو واضح:
للقرآن  أما ما يتعلق مبا فيه خصوصية 
الكرمي فيقول ابن قتيبة: "وتكتب "إمنا فعلت 
ك��ذا" و"إمن��ا كلمت أخ��اك" و"إمن��ا أن��ا أخ��وك" 
قطعته،  اس��م  موضع  في  كانت  ف��إذا  فتصل، 
فكتبت ]فتكتب[ "إن ما عندك أحب إلي" و"إن 
م��ا ج��ئ��ت ب��ه ق��ب��ي��ح". وق���د كتبت ف��ي ]258[ 
وموصولة،  مقطوعة  اس��م،  وه��ي  املصحف، 
 )134 )األن��ع��ام:  آلت﴾  توعدون  ما  ﴾إن  كتبوا: 
مقطوعة. وكتبوا: �إنما صنعوا كيد ساحر�﴾ 

)طه: 69( موصولة، وكالهما مبعنى االسم.
هكذا يتضح أن كتابة "إمنا" متصلة غير 
كتابتها منفصلة في نظام قواعد اللغة العربية 
لكن  أع��اله،  النص  عبارتي  في  مبني  هو  كما 
األمر يتطلب مستوى خاصا في معرفة قواعد 

من  املؤلف  قصد  إدراك  ألج��ل  العربية  اللغة 
قوله: "فإذا كانت في موضع اسم قطعته" فما 
هو االسم الذي يتبادر إلى الذهن في عبارة: 
"إن ما عندك أحب إلي..."؟ فهذا يقتضي معرفة 
وظائف أحرف املعاني التي منها "ما" ومعرفة 
أح����وال "م���ا" نفسه ح��ت��ى مي��ك��ن ال��ق��ول ب��أن 

املقصود باالسم هنا: هو االسم املوصول.!
ج – خصوصية الرسم القرآني: 

مرسوم  "علم  سياق  في  الزركشي،  يقول 
اخل���ط": »واع��ل��م أن اخل��ط ج��رى على وج��وه، 
نقص،  م��ا  ومنها  اللفظ،  عليه  زي��د  م��ا  فيها 
ومنها ما كتب على لفظه، وذلك حلكم خفية، 
وأسرار بهية تصدى لها أبو العباس املراكشي 
الشهير بابن البناء في كتابه: "عنوان الدليل 
في مرسوم خط التنزيل"، وبني أن هذه األحرف 
أحوال  في اخلط بحسب  اختلف حالها  إمنا 

معاني كلماتها.
الغائب  ال��ع��وال��م:  ع��ل��ى  التنبيه  وم��ن��ه��ا 
والشاهد، ومراتب الوجود واملقامات. واخلط 
إمنا يرسم على األمر احلقيقي ال الوهمي...« 

)البرهان في علوم القرآن 461/1(.
سنعود لعرض أمثلة تطبيقية من القرآن 
قبله  الفقرة  في  إليه  اإلش��ارة  ملا متت  الكرمي 
بعد عرض ما يثبت قيمة اخلط وأنواعه في 
اللغة العربية بصفة عامة، وفي القرآن بصفة 
الزركشي:  يقول  السياق  ه��ذا  وف��ي  خ��اص��ة. 
»وملا كان خط املصحف هو اإلمام الذي يعتمد 
القاري في الوقف والتمام، وال يعدو رسومه، 
اإلمام  خط  خالف  فقد  مرسومه،  يتجاوز  وال 
في كثير من احلروف واألع��الم، ولم يكن ذلك 
منهم كيف اتفق، بل على أمر عندهم قد حتقق، 

وجب االعتناء به، والوقوف على سببه.
وملا كتب الصحابة املصحف زمن عثمان 
زيد:  فقال  "التابوت"  كتابة  في  اختلفوا   �
"التابوت"،  القرشيون:  النفر  وقال  "التابوه". 
وترافعوا إلى عثمان فقال: »اكتبوا "التابوت" 

فإمنا أنزل على لسان قريش.
قال ابن درستويه: خطان ال يقاس عليهما، 

خط املصحف وخط تقطيع العروض.
»ذهب  اللباب:  كتاب  في  البقاء  أب��و  ق��ال 
على  الكلمة  كتابة  إلى  اللغة  أهل  من  جماعة 
لفظها إال في خط املصحف، فإنهم اتبعوا في 
ذلك ما وجدوه في اإلمام. والعمل على األول«.
أقسام: خط يشع  ثالثة  أن اخلط  فحصل 
املصحف،  رس��م  وه��و  السلفي،  االق��ت��داء  ب��ه 
ما  وإسقاط  اللفظ  أثبته  ما  على  جرى  وخط 
التنوين  فيكتبون  العروض  خط  وه��و  حذفه 
وي��ح��ذف��ون ه��م��زة ال��وص��ل، وخ��ط ج��رى على 
ال���ع���ادة امل��ع��روف��ة وه���و ال����ذي ي��ت��ك��ل��م عليه 

النحوي« )البرهان في علوم القرآن 457/1(.
تلك معالم شكل الكتابة في اللغة العربية 
الذي عبرت عنه باملستوى اإلمالئي -كما هو 
معروف- وهو املعبر عنه مبرسوم اخلط كما 
هو مستعمل في هذا املجال منذ القدم، والنص 
الذي جردنا فقراته أعاله ]من "النوع اخلامس 
وال��ع��ش��رون ع��ل��ى م��رس��وم اخل����ط"[ يتضمن 
الكتابة  شكل  أهمية  على  ت��دل  هامة  عبارات 
من بني مستويات الدرس اللغوي العربي مثل 
قوله: »ومل��ا كان خط املصحف هو اإلم��ام...«، 
»ولم  قبله:  العبارة  ع��رض  سياق  في  وقوله 
يكن ذلك منهم كيف اتفق...«، وقوله: "خطان ال 
يقاس عليهما.."، وقوله: »ذهب جماعة من أهل 
اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظها...« وقوله: 

»فحصل أن اخلط ثالثة أقسام...«.
هذه العبارات وما يشبهها يجب الوقوف 
مرسوم  قيمة  ملعرفة  مغزاها  وتأمل  عندها، 
»علم  بقوله:  الزركشي  عنه  عبر  ال��ذي  اخل��ط 
مرسوم اخلط« إنه علم خاص في مجال ضبط 
عالقة اللفظ باملعنى أو الدال باملدلول. فشكل 
الكتابة ينبغي أن يحظى باالهتمام الالزم عند 
مستعمل قواعد اللغة العربية عند ما يعرض 
أكثر  يحتمل  ال��ذي  الكتابة  أشكال  من  شكال 
من وجه كما سبقت اإلش��ارة إليه في األمثلة 
التي شرحناها بهذا اخلصوص في احللقات 

السابقة.
يتبع.

�صدح الغــــــالم ب�صوتـه مرتمنــــــــا

اأيــــا ر�صيــد الفــن هـل مـن بــــا�صل

ويــقيمنا اأ�صـيــادهــم فــي رفعـــــة

فـديـــارنـا و�صـقـوفهــا قـد اأقــفـرت

وترنـــح اللـيل البهـيـــم بهـــولــــه

كـــنـا الفـــحول والأ�صـــود الق�صورة

مـا بالنــا نحني روؤو�صــا قـد غــــدت

هذي عــــــلوج الرو�س تك�رس نخــوة

والعـــــم �صـاٌم خلفهــم يــوحي لهـم

ا ـَ يبني املتـــــار�َس واملدافـــَع والـَقــنـ

تـــروي الــروابَي وال�صــواقَي دمعــٌة

ترجــــو ال�صالمـــة يف الفــالة وزاُدهـا

وزعــــيــمها ي�صـــدو لها مت�صكعــــا:

فمتــى راأيتــم للقـــ�صيـــد وبـــيته

ورويــه ي�صقي عــــطــا�صـا جــرعــة

كفكف ُحـذاءك يا اأَُخيَّ فـــلي�س لــي

ــار اأْقــــَوم منطـقـــــا فالـــ�صارم البتَّ

ال�صعر فــــــي عـ�رس القنــابـل ثــرثـره

بيـن الأنـــــام يعــــيدنــــا للمفخــــره

فـنكـن كَعــْب�ٍس حتت راية عـنتــــــــره؟

ـَره ومييننــــــا �ُصـلــت و�صــــارت َمــْي�صَ

ي�صكــــو �صـــوادا من جرائــَم ُمْنَكــــَره

َلـى ِحَمــــام الغرغـــره وعــــدونا ُيــ�صْ

بعـــــد اخلنــوع واخل�صـــــوع مـ�صخره؟

وتــ�صيمنـــــا فــي كــــل اآن جمـــــزره

�َصــــرُّ البلية، َوْيَحُكـْم، قــــد اأ�صمـــره

تهــــوي املـــدار�ُس، واجلحـافـــل ُمـْدِبَره

ة فــــي خــذرها م�صتهتـــره ـَ عــــن اأُّمـ

ُخْلٌف ورْقــــ�ٌس يف الليــــايل املقمــــــره

نخ�رسه" كي  عندنا  �صيئا  ال�صعب  "مـــا 
ـَبــــــره ُيــوؤوي حــــفـاة اأو عـــــراة جُمْ

فاْخــ�رسَّ مـن ذاك ال�صنيــع اأ�صفــــــره؟

بعـــــــد الن�صيــد والقري�س زجمــــــره

مــن كــل بيت قـــد حــوتـــه اجلمهـرة

د. احلسني كنوان
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المهلة في نهج عيون عبلة
عذابي حب خالي الكلمات
كدمعة مثقلة بالذكريات

كحروف صرت،
مممزقة بني السطور

تعشقها صمتا
وال تدري أنها تخفي وحدتها

في حكايات أمس
عذابي جملة مسافات

لم تغيره العبارات،
ولم تدمه قساوة السنوات

غريبة أنا، غرابة لغتي
في زمن الصراعات

بريئة، براءة فلسطني
من دماء ياسرعرفات

عد كما كنت وطنا
يرقص فرحا في املساءات

أو قصيدة حرة من التشريعات
عد كما كنت

ضيعت ذاكراتي في وطني
طويت ماضيا كان لي

تناسيت كينونتي،
 وجتاهلت قسمي

خانتني جنمة مرت أمامي،
وأردتني اسما منسيا في أرضي

رتني امرأًة غيري وَصيَّ
ال أستطيع جمع شتاتي

وال متزيق ثباتي
أصبحت ذكرى لذكرياتي
ونصا ضائعا بيني ونفسي

"صفحات منسية"
" لم أِجدِْني..."

 فـاطـمـة زريـــــاح
بن عبد اهلل الحفياني

إبداعات أدبية



كثيرا ما يستغرقني االستغراب 
أم���ام م��وج��ة ال��س��خ��ط ال��ت��ي ي���ؤازر 
يتعلق  ح��ن  بعضا  بعضها  ويشد 

األمر باللغة العربية.
وميكن تفهم موجة االزدراء التي 
العادين  ال��ن��اس  س��ل��وك  تطبع  ق��د 
الذين أوتوا من العلم قليال، وميكن 
ت��ف��ه��م ت��ل��ك امل��ش��ق��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ري 
محاوالتهم املثيرة للشفقة، للحديث 
يجهدون  بإتقان، وهم  موليير  بلغة 
أن��ف��س��ه��م ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى س��الم��ة 
اإلجنليزية،  أو  الفرنسية  اللكنة 
الشخصية  ح��رك��ات��ه��م  وي��ع��اجل��ون 
ل��ت��ب��دو ش��ب��ي��ه��ة ح���د ال��ت��ط��اب��ق مع 
وقد  عجب  ال  األصلين،  أصحابها 
الثقافي  الغزو  قلوبهم  ح��ول  التف 
خالل  من  وأقنعهم  أجسامهم،  قبل 
التي  اجل��دب  صناعات  أصناف  كل 
الغرب هو  بأن  العالم  يسوقها عبر 

اخلالص واحلضارة وكفى.
لكن أن يشحذ مثقفون ألسنتهم 
ال��ق��رآن  ل��غ��ة  م��ن  للنيل  وأق��الم��ه��م 
وتتجند  مقدسة،  غير  ويعتبرونها 
شريحة منهم جلعل اللهجة الدارجة 
والتربوي،  العلمي  املشهد  تتسيد 
من  للتنقيص  آخ��ر  صنف  وينبري 
اللغة العربية وربطها بتعسف مثير 
ب��اإلره��اب وال��ن��ك��وص احل��ض��اري..
إلخ، فتلك معضلة ال شفاء منها إال 

بالعودة إلى الذات.
من  ال��ذات  إل��ى  يعود  كيف  لكن 
من  بلغتها  يعتز  وكيف  ي��زدري��ه��ا؟ 
ويعتبرها  الدينية  مشاعرها  ينكر 
م��ج��رد غ��ي��ب��ي��ات وخ���راف���ات تكرس 

وضعية التخلف والهزمية؟؟.
ب���ال ش���ك بحزمة  ه���م م��ث��ق��ف��ون 
وفكرية  ثقافية  ووظ��ائ��ف  ش��ه��ادات 
م��ع��ت��ب��رة ي����رص����دون ب��ه��ا ق��ض��اي��ا 

ب��ل��ده��م واإلن��س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء، فما 
بالهم يغفلون عن حقائق اقتنع بها 
غربيون منصفون ومنهم علمانيون 
أشادوا باللغة العربية واستشهدوا 
بعلماء عرب بزغ جنمهم في العلوم 
ال��دق��ي��ق��ة وال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة عبر 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت آل��ي��ة 
أب��ح��اث��ه��م وخ���الص���ات ن��ظ��ري��ات��ه��م، 
منه  انطلقت  ال��ذي  املهماز  وك��ان��ت 
ظالميته  من  وإفالته  الغرب  نهضة 

إبان العصور الوسطى.
أن  وتشهد األبحاث االجتماعية 
كل الدول التي حققت إقالعها العلمي 
وبها  الوطنية،  اللغة  م��ن  انطلقت 
تدرس العلوم لطالبها باإلضافة إلى 
من��وذج  كاإلجنليزية.  أخ���رى  ل��غ��ات 
امل��ع��روف��ة بصعودها  ال��ي��اب��ان  دول��ة 
الصاروخي إلى مصاف الدول القوية 
مقوماتها  ع��ل��ى  ب��اع��ت��م��اده��ا  وذل���ك 
ومنها  احلضارية  وخصوصياتها 

اللغة احمللية لتحقيق اإلقالع.
اخلصوصيات  هذه  سيرة  ومن 
ما حدث  نطالع بحسرة  العالم  عبر 
في فرنسا على سبيل املثال إبان حكم 
فرنسوا ميتران، إذ عاين املسئولون 
الفرنسية  اللغة  تراجع  الفرنسيون 
املتواصل  التقدم  أم��ام  كبير  بشكل 
للوضع  فانتفضوا  اإلجنليزية  للغة 
ومغرية  قوية  برامج  وأحدثوا  إياه 
العالم  دول  ف��ي  الفرنسية  لتمديد 
اإلفريقية على  وال��دول  العموم  على 
وج����ه اخل����ص����وص، م��ع��ت��م��دي��ن ما 
إلع��ادة  الفرانكفونية  حركة  سموه 

اإلشعاع للغة الفرنسية.
وف���ي ال��س��ي��اق ت��ظ��ه��ر دراس����ات 
العلوم  تدرس  التي  البلدان  جل  أن 
لغتها  تعتمد  التربوية  مبؤسساتها 
ال��ت��دري��س، كالصن  ف��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

واليابان وروسيا.

الصيني  ال��رئ��ي��س  أن  وي���ذك���ر 
إل��ى  ي��ت��ح��دث  ك���ان ال  "ش�����وان الي" 
وغيرهم  س��اس��ة  العاملين  ضيوفه 
إال بالصينية، وكان يتقن الفرنسية 
واالجنليزية لكنه اعتزازا بلغة وطنه 

ال يتكلم سواها.
قد  ي��ذك��ر  بالشيء  ال��ش��يء  وألن 
إلى  للولوج  سبحانه  ال��ل��ه  وفقني 
الشهير  امل��غ��رب��ي  ال��ع��ال��م  م��ؤل��ف��ات 
الله  رحمه  املنجرة  املهدي  الدكتور 
مطر  قطرة  آخ��ر  من  ينبت  لم  ال��ذي 
العلمية  الشخصية  وهو  يقال،  كما 
كتبه  في  فوجدت  املرموقة،  الدولية 
التي  اخلفية  احل��ق��ائ��ق  م��ن  الكثير 
تفيد بأن هناك تبييتا الستراتيجية 
قتل اللغة العربية؛ ألنها لغة الوحي 
ول���غ���ة إخ�����راج ال���ن���اس م���ن ع��ب��ادة 
والسلطة  امل��ال  آلهة  من  املتسلطن 
وبالتالي  ال��ع��ب��اد.  رب  ع��ب��ادة  إل���ى 
من  والتخلص  االس��ت��ق��الل  حتقيق 
املستضعفن  ت��ره��ن  ال��ت��ي  التبعية 

للمستكبرين.
رحمه  املنجرة  الدكتور  وقد ظل 
بكل  يفضح  امل��ع��روف��ة  بغيرته  ال��ل��ه 
امل��ن��اب��ر ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ح���ل فيها 
وأد  سيناريوهات  محاضرا،  ضيفا 
اخل��ص��وص��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة ودف��ع��ه��ا 
إل���ى ال��ل��ح��اق ال���روح���ي وال��ن��ف��س��ي 
وعقيدتها  حريتها  لسلبها  بالغرب 
وخ��ي��رات��ه��ا، م��ؤك��دا ع��ل��ى ض���رورة 
لتحقيق  ل��ه  راب���ع  ال  ث��ال��وث  تفعيل 
م��ن وضعية  وال��ت��خ��ل��ص  ال��ن��ه��ض��ة 
يتلخص  ال��ث��ال��وث  وه���ذا  التبعية. 
اللغة  عن  ال��دف��اع  محواألمية/  ف��ي: 

العربية/ البحث العلمي.
في  املنجرة  ال��دك��ت��ور  فتئ  وم��ا 
موجة  يستنكر  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ق��اءات��ه 
ال��ع��رب��ي��ة، ويسفه  ال��ل��غ��ة  ت��ه��م��ي��ش 
النظريات املغشوشة التي تدعي أن 

اللغة العربية لغة "الفقها" والقراءة 
على القبور؛ حيث يصيح في شريط 
القرآن  أن  املعروفة  بغيرته  بصري 
الكرمي جاء للتغيير وأنه صالح لكل 
مكان وزمان وأنه علمي بدون نقاش.
امل���ه���دي  ال���دك���ت���ور  ك�����ان  وإذا 
معرفته  بسفر  الله  رحمه  املنجرة 
احملضة  العلمية  بالدراسات  املكتظ 
بها  سبق  التي  الشهيرة  واملؤلفات 
ل���دورة  العلمية  اس��ت��ش��راف��ات��ه  ف��ي 
ومفكرين  علماء  البشري،  التدافع 
نظرية  ص��اح��ب  طينة  م��ن  م��ب��رزي��ن 
ص������دام احل������ض������ارات، األم���ري���ك���ي 
اللغة  ق��درة  على  يؤكد  هانتنغتون، 
العربية على حتقيق التغيير الراشد 
للعالم ال تغيير مسح الهويات وشفط 
لنا  مثقفون  يسقط  فكيف  اخليرات، 
النية، في جب  نفترض فيهم حسن 
التمزيق االستعماري اجلديد للعالم 

العربي عبر طمس هويته؟.
التفكيكية  السيناريوهات  إن 
م���ادام  تنتهي  ل��ن  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ع��ال��م 
لكن  ي��ن��ق��ط��ع،  ال  ال���ش���ره  م��ن��س��وب 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن املثقفن  أب��ن��اء األم���ة 
الذكي  العلمي  بالتصدي  أول��ى  هم 
امل��ه��رول��ة الجتياح  امل��وج��ات  ل��ه��ذه 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي م���ن ج���دي���د.. ول��ن 
إال مبثقفن  ال��ت��ص��دي  ه���ذا  ي��ت��أت��ى 
كيفيات  يعرفون  وربانين  حكماء 
تسويق سلعة الله الغالية، والدواء 
األوحد ألوجاع العالم: القرآن الكرمي 
برسالته العظيمة، رسالة العلم. وإن 
�إنما خيشى  لله  أول العلم اخلشية 

اهلل من عباده العلماء�.

تنمية التفكير العلمي لدى الطفل 
والكتاب  للذكاء،  ��ا  ه��اّمً م��ؤش��ًرا  يعد 
العلمي يساعد على تنمية هذا الذكاء؛ 
فهو يؤدي إلى تقدمي التفكير العلمي 
امل��ن��ظ��م ف��ي ع��ق��ل ال��ط��ف��ل، وب��ال��ت��ال��ي 
يساعده على تنمية الذكاء واالبتكار، 
العقلية  ال��ق��درة  تطوير  إل��ى  وي���ؤدي 

للطفل.
بالقصص  ي��ؤم��ن��ون  "واألط���ف���ال 
النوم،  قبل  وخ��اص��ة  -واحل��وادي��ت- 
وجت����ده����م ي��ل��ت��ف��ون ح�����ول اجل�����دة، 
ش��دي��دة قصهتم،  ب��رغ��ب��ة  وي��ط��ل��ب��ون 
ينالوا  لكي  به  يؤمرون  ما  ويفعلون 
م���راده���م.. وه��ن��ا ال ب��د أن ت���ورد لهم 
ع��ل��ى مضامن  امل��ن��ط��وي��ة  ال��ق��ص��ص 
تكون  أن  ب��ش��رط  إيجابية،  أخ��الق��ي��ة 
اهتمامات  تثير  وأن  املعنى،  سهلة 
ال��ط��ف��ل، وت���داع���ب م��ش��اع��ره امل��ره��ف��ة 
كذلك  اخل��ي��ال  تنمية  وي��ت��م  الرقيقة، 
العلمية  ال��ق��ص��ص  س���رد  خ���الل  م���ن 
واملستقبل؛  ل��الخ��ت��راع��ات  اخليالية 

الطفل  عقل  لتجهيز  ب��ذرة  مجرد  تعتبر  فهي 
وذكائه لالختراع واالبتكار، ولكن يجب العمل 
على قراءة هذه القصص من ِقَبل الوالدين أواًل 
للنظر في صالحيتها لطفلهما؛ حتى ال تنعكس 
على ذكائه، كما أن هناك أيًضا قصًصا أخرى 
تسهم في منو ذكاء الطفل؛ كالقصص الدينية، 
التي ال تتعارض  األلغاز واملغامرات  وقصص 
تتحدث  وال  والتقاليد  وال���ع���ادات  القيم  م��ع 
شغف  تثير  فهي  للطبيعة؛  اخلارقة  القيم  عن 
األطفال، وجتذبهم، جتعل عقولهم تعمل وتفكر، 
وتعلمهم األخالقيات والقيم؛ ولذلك يجب علينا 
العقلية  القدرات  تنمي  التي  القصص  اختيار 
ب��احل��ب واخل��ي��ال،  ألط��ف��ال��ن��ا، وال��ت��ي متلؤهم 
واجل��م��ال وال��ق��ي��م اإلن��س��ان��ي��ة ل��دي��ه��م، ويجب 
اإلس��الم  ف��إن  ال؟  ول��م  الدينية،  الكتب  اختيار 
يدعونا إلى التفكير واملنطق، وبالتالي تسهم 
اإلنصات  )كتاب  أطفالنا".  لدى  الذكاء  تنمية  في 

االنعكاسي - أ. محمد دمياس(.

اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 13

عـولـمة االستسالم لألقوياء

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

بأقـالمهن

هل ن�سوين؟!

ت�ساءل م�ستغربا وهو يزورهم...

ال�سارع..  يف  عليه  يتهافتون  كانوا 

ي�ستقبلونه ها�سني با�سني بالأح�سان.. 

املطاعم  اأ�سحاب  اإكرامه  يف  يتناف�س 

بهداياهم..  التجار  يغرقه  واملقاهي.. 

كبار  مب��ن��ت��وج��ات  بيته  ي�سج 

الفالحني... يعر�س عليه كل ال�سكان 

حمبة  منهم  اأكرم  ير  مل  خدماتهم.. 

واإنفاقا...

ت�ساءل مرة اأخرى: كيف ين�سوين 

ة؟! بعد كل تلك الِع�شرْ

ال��رودة  هذه  كل  منهم  اأج��د  مِلَ 

والالمبالة؟!

�ساألهم واحدا واحدا: اأنا فالن، هل 

تذكرونني؟!

روؤو�سهم  برودة  هزوا  حني  �سدم 

بالإيجاب...

�سحبه ابنه برفق هام�سا:

تكن  مل  اأبتاه،  نف�سك  تتعب  ل   �

ل�سخ�سك  اهلل  يف  حبا  لك  معاملتهم 

نفاقا..  كان  بل  تعتقد-  كنت  -كما 

وقد  الآن  ملن�سبك..  يحبونك  كانوا 

يتجاهلونك  فاإنهم  وتقاعدت،  انتقلت 

متاما، وميثلون الدور القدمي نف�سه مع من 

خلفك يف من�سبك...!

هز راأ�سه باكيا ومل يعقب...

م�سح البن دمع اأبيه، وقال له وهو 

يح�سنه:

اأبي،  يا  در�س  اأعظم  اليوم  تلقيُت   �

فكيف  الزائلة،  الدنيا  يف  هذا  حدث 

بالآخرة؟!

����س���اأق���وم 

ب��واج��ب��ي ول��ن 

اأحابي اأحدا!

 ذة. نبيلة عزوزي

ِعبْرة

من 

أوراق  شاهدة
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أي مرفأ من مرافئ احلياة يا أماه، أجد 
فيه شعورا بالراحة واالطمئنان، أعمق وأبلغ 
أستشعر  شالل  أي  بل  األمني؟  مرفئك  من 
الرطبة،  املنعشة  وزخاته  العذبة،  برودته 
ألوتار  احملركة  الروح،  حلنايا  املوقظة 
بالرأفة  الدافق  شاللك  من  أغنى  اجلنان، 
وأحلى  ظال،  أورف  شجرة  وأي  واحلنان؟ 

اجلذور  الراسخة  شجرتك  من  جنى 
الباسقة األغصان؟ 

خزان  احلق،  وأمي  أماه،  يا  أنت 
على  للصبر  ومعدن  والعطاء،  للخير 
الألواء، لقد كنت لي يا أماه نبع األنس 
ومصدر احلداء، في خضم رحلة احلياة 
تبسمني  واألنواء،  باملتاعب  احملفوفة 
أدمي  ويكفهر  احلياة،  تعبس  حني 
احلنون  أمي  يا  وجهك  ويشع  السماء، 
في زحمة الضجيج والضوضاء، وحلكة 
النافذ  األمل  بشعاع  البهيم،  الليل 

الوضاء.
إني ألجدني يا أماه محاصرا بعجز 
لك  فؤادي  يكنه  عما  التعبير،  عن  فادح 
اإلجالل  الكبير، وصور  آيات احلب  من 
والتقدير،  العرفان  ومشاعر  واإلكبار،  
حلم  من  محدود  كيان  مقدور  في  وهل 

ودم، أن يتسع لبحر غزير؟ 
من  أماه  يا  متلكني  ما  بكل  جدت  لقد 
أجل أن أكون زهرة في بستان احلياة، تبذل 

شذاها املعطار، وأريجها الفواح، لقد بذلت 
وسعك، وسعيت جهدك، بكل صدق وإصرار، 
احلياة،  مدرسة  في  القدم  راسخ  أكون  ألن 
ثابت اخلطى نحو أسباب النجاح والفالح.

لقد شهدت يا أعز إنسان، في شعاب هذه 
النادرة  األطوار، تضحياتك  املتقلبة  احلياة 
راضي  العني  قرير  ألكون  املرير،  وجهادك 

تذوبي  أن  نصيبك  من  رضيت  لقد  البال، 
كالشمعة، ألستضيء أنا في زحمة الدروب، 

وأعلو على الكروب والعيوب.

مثال،  وأروع  قدمت خير منوذج   لطاملا 
في املروءة والوفاء، وكنت لي مبثابة طوق 
النجاة، كلما ادلهمت اخلطوب، وهبت هوج 
الرياح، وتناثرت الرمال، لقد اعتصمت دوما 
وفي كل حال، بالواحد املتعال، ولذت بدوحة 
بهمتك  تشرئبني  وأنت  العصماء،  األخالق 

العالية نحو أعالي القمم وشم اجلبال.
تشقني  وأنت  تعبئي،  لم 
باملخذلني  أماه،  يا  احلياة  درب 
كبرياء  في  ورحت  والشامتني، 
واستعالء،  وشهامة  وإباء، 
تلقنينهم دروسا في اليقني وحسن 

البالء.
من  بلغت  وقد  إليك  ألنظر  إني 
الداء  تكالب  ورغم  عتيا،  الكبر 
والعياء، ال تدخرين وسعا في حفظ 
تستشرفني  النبيلة،  القيم  أمانة 
بها يوما تنطفئ فيه ذبالة احلياة، 
وتترجني ما عند واهب احلياة من 

عميم األجر ووافر اجلزاء.  
والدي  ومن  منك  قبست  لقد 
الرحمة  شآبيب  عليه  احلنون، 
عقدين  منذ  غادرنا  وقد  والغفران، 
كان  ما  البقاء،  دار  إلى  الزمان  من 
حياة  معترك  في  زاد  وأعظم  عدة  خير  لي 
النضال  وأصناف  املعاناة  بألوان  حافلة 
بأهداب  والتمسك  احلق  حب  والنزال: 

وحب  األخالق،  مبكارم  والتسلح  اليقني، 
واملبطلني،  الباطل  وكراهية  املساكني، 

والظلمة واألفاكني.
إني ألراك اليوم، يا أماه، وأنت حتملني 
تخوم  وراء  لي  فتتراءى  السنني،  أثقال 
البيضاء،  الناصعة  الزمن، صفحات جهادك 
وأنت تشدين عضد والدي الكرمي رحمه الله، 
فراخ  وإطعام  متني،  صرح  بناء  سبيل  في 
واألجسام.  األرواح  بغذاء  احلواصل،  زغب 
الظهر وتكالبت عليك  أراك وقد تقوس منك 
لك  لساني  ويلهج  حلالك،  فأشفق  األدواء، 
مين  وأن  الشفاء،  بسابغ  الدعاء،  بخالص 
األرض  رب  اخلامتة  بحسن  وعليك  علينا 

والسماء. 
احلنون،  الوالدة  أيتها  إليك  ألنظر  إني 
الشباب  ومراحل  الصبا  مراتع  وأستحضر 
أستشعر  أن  ألبث  فال  واملشيب،  والكهولة 
خدعة الزمن القاهر الذي لن يسلم من مغبته 
إال من رحم الله العزيز الرحيم، وعصمه من 
الغفلة واالنسياق مع تيارات احلياة الفاتنة 

الهوجاء.
إني ألسأل الله لك يا أماه أن يجزيك عنا 
أحسن اجلزاء، وأن يخرجنا من دار الغرور 
بسابغ  وإياك  يشملنا  وأن  غامنني،  ساملني 
مستقر  في  يجمعنا  وأن  وعافيته،  عفوه 
رحمته. �رب ارحمهما كما ربياين صغيرا� 

آمني.

د. عبد المجيد بنمسعود

البحث عن األلقاب
 خلف الضباب

خواطر إلى أمي

ذ:	أحمد	األشهب	بنبض القلب
يانغي  قالت 
اخلاصة  املقررة  لي، 
املتحدة  لألمم 
في  اإلنسان  حلقوق 
اجليش  إن  ميامنار، 
ميامنار  في  والشرطة 
ضد  "جرائم  يرتكبان 
بحق  اإلنسانية" 
الروهينجا  مسلمي 

في البالد.
به  أدلت  حديث  في  ذلك  جاء 
صحفي  حتقيق  إطار  في  يانغي 

جتريه بي بي سي.
يانغي  لـ  السلطات  تسمح  ولم 
الصراع  منطقة  إلى  بالدخول  لي 
حتدثت  أن  بعد  لكن  ميامنار،  في 
فروا من  بنغالديش،  إلى الجئني في 
األحداث في ميامنار، قالت املسؤولة 
الوضع  إن  سي  بي  بي  لـ  األممية 

"أسوأ بكثير" مما كانت تتوقع.
ما  إن  القول  "ميكنني  وأضافت: 
اإلنسانية.  ضد  جرائم  هو  يحدث 

جرائم مؤكدة ضد اإلنسانية".
في  األمن  عناصر  إن  وقالت 
انتهاكات "ممنهجة"،  ميامنار ترتكب 
لكنها أوضحت أن حكومة أونغ سان 
تتحمل  أن  يجب  املنتخبة  تشي  سو 

بعضا من املسؤولية.
املطاف  نهاية  "في  وأضافت: 

املدنية،  احلكومة  احلكومة،  فإن 
والرد  اإلجابة  عليها  يجب  التي  هي 
للتعذيب  الواسعة  على هذه احلاالت 
املروع واجلرائم ضد اإلنسانية التي 
ضد  والشرطة(  )اجليش  ارتكبوها 

شعبهم".
الناشطة  رفضت  جانبها،  من 
أونغ سان سو  السابقة  الدميقراطية 
تشي، التي تتولى السلطة في البالد 

منذ نحو عام، إجراء مقابلة معها.
وقال متحدث باسم حزب الرابطة 
الذي  الدميقراطية،  الوطنية من أجل 
املزاعم  هذه  إن  تشي،  سو  تتزعمه 
"داخلية"  قضية  وهي  فيها"  "مبالغ 

وليست "دولية".
من  ألفا  سبعني  من  أكثر  وفر 
أقلية الروهينجا املسلمة من ميامنار 
القليلة  األشهر  بنغالديش خالل  إلى 
املاضية، منذ اندالع العنف في شهر 

أكتوبر.

عن  والبحث  بالنجومية،  احللم 

الألقاب هو ديدن كل مبدع، مهما كانت 

الظهور،  حب  عن  وت�ساميه  مو�سوعيته 

طموح  يبقى  عمل  اأي  يف  النجاح  لأن 

مل  اإذا  حممودا  يبقى  النازع  وهذا  اجلميع، 

الذي  الإن�ساين  ال�سمري  حدود  يتجاوز 

لأنه  واأوطاننا...  هويتنا  جتاه  يحكمنا 

اأنف�سنا  نطور  اأن  ميكن  ل  طموح  غري  من 

ب�رشف  ن�سحي  حينما  لكن  واإبداعنا... 

هويتنا  ون�سفه  بلداننا،  يف  الإن�سان 

للغرب  اإر�ساء  ح�سارتنا  من  ون�سخر 

قد  نكون  الألقاب،  هذه  م�سدر  هو  الذي 

تخلينا عن اآخر قطرة دم يف حميانا،،، فكم 

وجهه  ماء  اأهرق  نوبل  بجائزة  حامل  من 

الأكادميني  مذبحة  على  �رشفه  ودماء 

بالفخر  ينعم  حتى  ال�سقيع  بلدان  يف 

عمالق  فهذا  الرباقة،  والنيا�سني  والإطراء، 

روايتنا )ن.م(: يقول يف حق ق�سية العرب 

جملة  مع  حوار  يف  فل�سطني:  وامل�سلمني.. 
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اأ�سحاب  »العرب   :1984 يوليوز   14
احل�سارة،  هو  الهدف  وق�سية...  هدف.. 

الذي  ولكن  فل�سطني...  هي  والق�سية 

حدث طوال ال�سنوات الثالثني املا�سية، اأي 

منذ قيام اإ�رشائيل وحتى الآن، اأن الق�سية 

-اأي  الهدف  على  غلبت  فل�سطني-  -اأي 

واأقول:  اأكرث  �رشيحا  �ساأكون  احل�سارة- 

اإذن  الهدف«... هكذا  الق�سية �سيعت  اإن 

يف  الآن  وهو  العربية  الرواية  رائد  ارتاأى 

دار البقاء اأن الق�سية الفل�سطينية اأ�سبحت 

حجرة عرثة يف طريق تقدمنا... كل هذا 

على  ويتمرد  العاملية  مبظهر  يظهر  حتى 

حالت  من  اأخرى  حالة  خ�سو�سيته... 

عا�ش  فل�سطني  ابن  وهو  الثقايف،  البوؤ�ش 

�ساحب  اإنه  تفا�سيلها،  بكل  ماأ�ساتها 

رواية »املت�سائل« "اإمبيل حبيبي" الذي مل 

يتوان عن تبخي�ش الق�سية فما كان اإل اأن 

كرمته دولة الكيان ال�سهيوين -باعتباره 

الدولة  بجائزة  عربيا-  اإ�رشائيليا  مواطنا 

ورغم  الت�سعينات،  اأوا�سط  الآداب  يف 

من  العديد  قبل  من  املتعالية  الأ�سوات 

الذين  وال�سيا�سيني  العرب  املثقفني 

يف  وقف  اأنه  اإل  اجلائزة،  برف�ش  طالبوه 

من  مناذج  هذه  وتقلدها...  اجلميع  وجه 

ال�سيا�سة  �سوق  يف  اأما  الثقافة،  �سوق 

ال�سادات  اأنور  ال�سابق  الرئي�ش  فياأتي 

بالق�سية  املتاجرة  عن  بارز  كعنوان 

الفل�سطينية مقابل تلك اجلائزة... ويف عامل 

جعل  عربي  خمرج  من  كم  ال�سابع  الفن 

يعبق  وماخورا  للرذيلة  وكرا  وطنه  من 

بال�سذوذ واخلمرة، من اأجل احل�سول على 

املهرجانات  جوائز  اإحدى  "اأو�سكار" اأو 
اإل  ي�سح  ل  ولكن  العاملية...  ال�سينمائية 

ال�سحيح.

العدد 475 19 جمادى اآلخر 1438هـ املوافق لـ 18 مارس 2017 صــفــحـــة رأي

الروهينجا  مسلمو  أممية:  مسؤولة 
مروع" لتعذيب  "يتعرضون 
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اإلنسان:  حلقوق  السامي  املفوض 
سوريا أصبحت "غرفة تعذيب"

ألف   320 من  أكثر   ُقتل 
ش��خ��ص خ���ال س��ت س��ن��وات 
م���ن ال���ص���راع ال���دام���ي ال���ذي 
أكثر  بينهم  س��وري��ا،  تشهده 
أل����ف م���دن���ي، وف��ق   96 م���ن 
ح��ص��ي��ل��ة ج����دي����دة أورده������ا 
امل���رص���د ال����س����وري حل��ق��وق 

اإلنسان.
وقال مدير املرصد رامي 
فرانس  لوكالة  الرحمن  عبد 
"مت��ك��ن  امل����رص����د  إن  ب������رس، 
 321،358 مقتل  ت��وث��ي��ق  م��ن 

شخصًا خال ست سنوات من النزاع السوري".
ألفًا   17 املدنيني  القتلى  بني  أن  وأوض��ح 

و400 طفل ونحو 11 ألف امرأة.
وكانت احلصيلة األخيرة للمرصد في 13 
ألف شخص على   312 أف��ادت مبقتل  ديسمبر 

األقل بينهم أكثر من تسعني ألف مدني.
وأح���ص���ى امل���رص���د االث���ن���ني م��ق��ت��ل نحو 
114،474 من قوات النظام واملسلحني املوالني 
و1421  س��وري��ًا  جنديًا   60،901 بينهم  ل��ه��ا، 

عنصرًا من حزب الله اللبناني.
 في املقابل، ُقتل نحو 55 ألفًا من مقاتلي 
الفصائل املعارضة واإلسامية وقوات سوريا 
الكردية  ال��وح��دات  تشكل  التي  الدميوقراطية 

أبرز مكوناتها.
جبهة  م��ن  مقاتل  أل��ف   56 نحو  ُقتل  كما 
داعش  وتنظيم  سابقًا(  )النصرة  الشام  فتح 

ومقاتلني أجانب من مجموعات أخرى.
للمرصد  ال��س��اب��ق��ة  احلصيلة  وتضمنت 
مقتل نحو أربعة آالف شخص مجهول الهوية.

األمم  لدى  اإلنسان  السامي حلقوق  املفوض  اعتبر 
أن سوريا  ال��ث��اث��اء،  ي��وم  رع��د احل��س��ني،  زي��د  املتحدة 
حتولت إلى "غرفة تعذيب ومكان للرعب الوحشي وعدم 

اإلنصاف املطلق".
في  نقاش حول سوريا  وقال احلسني، خال حلقة 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، إن النزاع 
التي  البشر  صنع  من  األس��وأ  "الكارثة  يشكل  السوري 
ما  وفق  الثانية"،  العاملية  احل��رب  منذ  العالم  يشهدها 

نقلته وكالة فرانس برس.
 60 وبحسب املرصد السوري حلقوق اإلنسان فإن 
قتلوا خال ست سنوات حتت  األقل  ألف شخص على 
التعذيب، أو بسبب ظروف االعتقال القاسية في سجون 

النظام السوري.
واتهم محققون من األمم املتحدة في فبراير 2016 

نظام دمشق ب�"إبادة" معتقلني.

سبيل  إخالء  على  يوافق  املصري  العام  النائب   <
حسني مبارك

نبيل  املستشار  املصري،  العام  النائب   وافق 
13 مارس2017، على إخاء سبيل  االثنني  صادق، 

رئيس مصر األسبق، محمد حسني مبارك.
امل��واف��ق��ة بعد أن أص���درت نيابة  وج���اءت ه��ذه 
إبراهيم  املستشار  برئاسة  الكلية  القاهرة  ش��رق 
سبيل  بإخاء  ق��رارا  األول،  العام  احملامي  صالح، 
مبارك، بناء على القرار الذي تقدم به فريد الديب، 
أيام  ع��دة  منذ  األسبق  الرئيس  دف��اع  فريق  رئيس 
بشأن اإلف��راج عن موكله بعد انقضاء مدة احلبس 

االحتياطي املقررة عليه.
بعثتني  إرس��ال  موعد  عن  تكشف  الصني   <

فضائيتني إلى املريخ
إلى  أول��ى  فضائية  بعثة  إرس��ال  الصني  تنوي 
فيما  أشهر،   7 2020، ستستغرق  العام  في  املريخ 
ستطلق بعثة ثانية إليه بحلول العام 2030، حسبما 

أفادت وسائل اإلعام الصينية. 
جمع  ه��ي  الفضائية  البعثة  تلك  م��ن  وال��غ��اي��ة 
للقيام  إلى األرض  املريخ والعودة  تربة  عينات من 
بتحليلها، فضا عن دراسة سطح املريخ ومكوناته 
وبيئته، وكذلك اإلمكانات اإلنشائية في هذا الكوكب 

األحمر.
> رأس اخليمة تستعد الفتتاح أول مسجد ذكي وأخضر

دولة اإلمارات  في  اخليمة،  رأس  إم��ارة  تتجه 
ذك��ي  مسجد  أول  اف��ت��ت��اح  إل���ى  العربية املتحدة، 

وأخضر. 
وبحسب ما نقلت صحيفة "اخلليج" اإلماراتية، 
فإن املسجد الذكي والصديق للبيئة، ويعمل بالطاقة 
ذكي  بنظام  ال��ه��واء  مكيفات  تعمل  كما  الشمسية، 
ب��رودة املسجد حسب درج��ات ح��رارة الشتاء  يدير 

والصيف.
> رفع العلم املغربي مبقر االحتاد اإلفريقي بأديس أبابا

يوم  أب��اب��ا،  أدي��س  اإلثيوبية  العاصمة  شهدت 
االثنني 13 مارس 2017، مراسم رفع العلم الوطني 
امل��غ��رب��ي مب��ق��ر االحت����اد اإلف��ري��ق��ي، ع��ق��ب ال��ع��ودة 

التاريخية للمغرب إلى أسرته املؤسساتية.
يواجهون  شخص  مليون   20 املتحدة:  األمم   <

املجاعة واملوت جوعًا في الدول املتأثرة بالنزاعات
قال منسق اإلغاثة الطارئة باألمم املتحدة يوم 
اجلمعة 2017/03/10 إن هناك حاجة إلى مليارات 
شخص  م��ل��ي��ون   20 م��س��اع��دة  لتمويل  ال�����دوالرات 
اليمن  في  جوعًا  وامل��وت  املجاعة  خطر  يواجهون 
وجنوب السودان والصومال وشمال شرق نيجيريا.
الالجئني  بربط  يطالب  "نازي"  حزب  السويد:   <

األجانب بالسالسل كاحليوانات
تصاعد نفوذ اليمني املتطرف داخل دول االحتاد 
األوروبي وداخل أملانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا 
وسط مؤشرات مؤكدة بصعود احلزب الدميقراطي 
وت��زاي��د  للسلطة  ال��ن��ازي��ة  يعتنق  ال���ذي  ال��س��وي��دي 
اجلاليات  مخاوف  وتتزايد  السويد  داخل  شعبيته 
العربية والاجئني العراقيني والسوريني واألفارقة 
واملصريني إضافة للجزائريني والتونسيني وغيرهم 
من تنامي جرائم الكراهية العنصرية التي حتولت 

ملشهد يومي بشوارع السويد.
ومتكن احلزب الدميقراطي السويدي واحلركات 
الشرطة  اخ��ت��راق  م��ن  ب��أوروب��ا  واليمينية  النازية 
واملستشفيات  من اجلامعات  كبير  السويدية وعدد 

وسط شعارات معادية لألجانب بعد فوز ترامب.
مع  عاملي  لتضامن  يدعو  املسلمني  علماء  احتاد   <

تركيا ضد هولندا
املسلمني،  ل��ع��ل��م��اء  ال��ع��امل��ي  اس��ت��ن��ك��ر االحت����اد 
املسؤولني  بحق  األخ��ي��رة  الهولندية  امل��ض��اي��ق��ات 

األتراك، داعيًا العالم للتضامن مع أنقرة.
 ،2017 13 مارس  وقال االحت��اد، مساء االثنني 
في بيان له: إنه “يستنكر املمارسات الهولندية، غير 
املقبولة سياسيًا وأخاقيًا، ضد املقيمني في هولندا، 

وضد الساسة األتراك، والدولة التركية”.
واعتبر االحتاد هذه املمارسات “تدخًا في شأن 
الناخب  قرار  على  للتأثير  ومحاولة  خالص،  تركي 

التركي املستقل” 

أخبار سريعة

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.. 320 ألف قتيل ضحايا الصراع في سوريا

ق����ال ج��ال��ة امل��ل��ك م��ح��م��د ال����س����ادس، إن 
التشبث بالقيم العليا لإلسام، هي خير وسيلة 
ملواجهة التطرف والدفاع في نفس الوقت عن 
براءة الدين احلنيف وسماحته، من االتهامات 

التي تلصق به ظلما وعدوانا.
جاء ذلك في رسالة للملك محمد السادس، 
يوم  عزميان،  عمر  املستشار  عنه  نيابة  تاها 
السبت 12 مارس  مبدينة املضيق، خال حفل 
لتأبني عسكري مغربي، قضى في هجوم مسلح 
مبدينة تولوز جنوبي غرب فرنسا، في مارس 

.2012
وأكد جالته قائا: "إننا نعرف ما يعانيه 
املسلمون عموما، واملغاربة خصوصا، بالدول 
الغربية، بسبب اخللط اجلائر واملرفوض، بني 
اإلس���ام واإلره�����اب، ال���ذي ي���روج ل��ه البعض، 
وبغرض  العمد،  أحيانا، وعن طريق  عن جهل 

اإلساءة أحيانا أخرى".

في  الدينية  ال��ش��ؤون  رئاسة  أعلنت 
إذاعية  محطة  إط��اق  اعتزامها  تركيا، 
الرسول  حياة  تتناول  »الرسالة«،  باسم 

»محمد« �، بكل جوانبها.
وقال مدير مكتب املنشورات الدينية 
ال��رئ��اس��ة أطلقت  »ي��وك��س��ل س��ل��م��ان«، إن 
و2015   2013 عامي  إذاعيتني  محطتني 

وهما »الديانة«، و»القرآن«.
الله  ش���اء  »إن  »س��ل��م��ان«:  وأض����اف 
في  اإلذاع��ي��ة  ال��رس��ال��ة  محطة  سنفتتح 
املولد  ذك��رى  أسبوع  خ��ال  املقبل  أبريل 

النبوي«.
وأش�����ار امل���س���ؤول ال��ت��رك��ي إل���ى أن 
جناحا  حققت  الدينية  ال��ش��ؤون  رئ��اس��ة 
اإلذاع��ي��ة،  باحملطات  يتعلق  فيما  كبيرا 

خال األعوام األخيرة.
»الرسالة«،  محطة  إن  »سلمان«  وقال 
التي ستبث برامج عن حياة الرسول �، 

سُتنافس محطتي »الديانة« و»القرآن«.
املعلومات  نشر  أهمية  على  وش���ّدد 
الدينية الصحيحة والسليمة في املجتمع 
للحيلولة دون حدوث املشاكل واخلافات.

أع���ل���ن���ت م���ح���ك���م���ة ال���ع���دل 
األوروب��������ي��������ة ي�������وم ال����ث����اث����اء 
امل��ؤس��س��ات  أن   2017/03/14
يحق لها أن حتظر ضمن قانونها 
ارت����داء  أو  إب����راز  أي  ال��داخ��ل��ي 
أو  فلسفية  أو  سياسية  ل��رم��وز 
حياديتها  على  للحفاظ  دينية، 

وفق شروط.
وأص���������������������درت احمل����ك����م����ة 
-ومقرها لوكسمبورغ- قرارها 
ف���������������������������ي ق���������ض���������ي���������ت���������ني 

ن  تتعلقا  ، نسا فر و بلجيكا  في 
مب��س��ل��م��ت��ني اع���ت���ب���رت���ا أن��ه��م��ا 
ت��ع��رض��ت��ا ل��ل��ت��م��ي��ي��ز ف���ي ال��ع��م��ل 

بسبب ارتداء احلجاب.
"منع  أن  احمل��ك��م��ة  وت��اب��ع��ت 
داخلي  قانون  إطار  في  احلجاب 
ملؤسسة خاصة مينع أي إبراز أو 
ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي 
أو ديني في مكان العمل، ال يشكل 
متييزا مباشرا على أساس الدين 

أو العقيدة".

جاللة امللك: التشبث بقيم اإلسالم 
أفضل وسيلة ملواجهة التطرف

 � بالنبي  خاصة  جديدة  قناة  تركيا: 
وسيرته في أبريل املقبل

حظر  تؤيد  األوروبية  العدل  محكمة   
احلجاب بأماكن العمل

ق��ت��ل 110 أش���خ���اص ج���وع���ًا ف���ي م��ن��ط��ق��ة واح����دة 
"بي  وكالة  بثت  ما  بحسب  ساعة،   48 خال  بالصومال 
بي سي" نقًا عن رئيس الوزراء الصومالي حسن محمد 
خيري. ويوم الثاثاء املاضي، أعلن الرئيس محمد عبد 
احلالية مبثابة  اجلفاف  موجة  أن  "فرماجو"  محمد  الله 

"كارثة وطنية".
ي��أت��ي ذل����ك وس����ط م��وج��ة ج��ف��اف ش���دي���دة ت��ض��رب 
السلطات  تعلنها  رسمية  حصيلة  أول  وهذه  الصومال، 
الكلية ملوجة  اآلث���ار  ع��ن  ُيكشف بعد  ول��م  األزم���ة،  خ��ال 
منظمات  وتعرب  حاليًا،  الباد  تضرب  التي  اجل��ف��اف، 
في  شاملة  مجاعة  ح���دوث  م��ن  مخاوفها  ع��ن  إنسانية 

الصومال.
وف���ي ال��وق��ت احل���ال���ي، ي��واج��ه ن��ح��و ث��اث��ة مايني 
موقع  وأورد  الغذاء،  نقص  أزم��ة  الصومال  في  شخص 
"الداكدو" اإلخباري احمللي، وقوع عشرات الوفيات بسبب 
وغالبًا  باي،  ومنطقة  أودينلي  بلدة  في  الكوليرا  مرض 
النظيفة  املياه  نقص  بسبب  الكوليرا،  مرض  ينتشر  ما 

الصاحلة للشرب.
التي  260 ألف شخص خال املجاعة،  وتوفي نحو 
ضربت الصومال منذ عام 2010 حتى 2012 م، كما مات 
قرابة 220 ألفًا آخرين، خال مجاعة أخرى ضربت الباد 

العام 1992 م.
األمم  دول حددتها  أربع  من  واحدة  الصومال  وتعد 
املتحدة، بأنها على وشك مواجهة مخاطر مجاعة حادة، 
وأعلنت  واليمن،  السودان  وجنوب  نيجيريا  جانب  إلى 
منطقة  أول  وه��ي  ال��س��ودان،  جنوب  في  املجاعة  رسميًا 
تعلن فيها املجاعة منذ إعانها في الصومال العام 2011 م.

الصومال .. مقتل زهاء 100 
شخص جوعًا بسبب اجلفاف

احلكومة الفلسطينية تدين إغالق قسم اخلرائط في القدس احملتلة
أدانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، 
اليوم الثاثاء )14 مارس 2017(، إغاق سلطات 
االحتال اإلسرائيلي، قسم اخلرائط في جمعية 
الدراسات العربية في القدس احملتلة، واعتقال 
مديره خليل التفكجي، واالستياء على ملفاته 
ومعداته املختصة برصد النشاط االستيطاني.

وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م احل��ك��وم��ة يوسف 
في  االحتال  سلطات  به  تقوم  ما  إن  احملمود 
منها  القلب  وفي  احملتلة  فلسطني  دول��ة  أرض 

دوليا  تدخا  يتطلب  الشرقية  ال��ق��دس  مدينة 
ع��اج��ا وحت��رك��ا ع��رب��ي��ا وإس��ام��ي��ا ع��ل��ى كافة 
امل��س��ت��وي��ات م��ن أج���ل وق���ف امل��س��اس مبدينة 
وكافة  الدولي  القانون  يعتبرها  التي  القدس 
األرض  من  ج��زءا  األممية،  واملواثيق  الشرائع 
ال  وبالتالي   ،1967 ع��ام  احملتلة  الفلسطينية 
مخططاتها  فرض  اإلسرائيلية  للحكومة  ميكن 
املدينة عن واقعها اجلغرافي  االحتالية بعزل 

وال عن سياقها التاريخي والثقافي.

العدد 475 19 جمادى اآلخر 1438ه� املوافق ل� 18 مارس 2017



16 األخيـــــــــرة

إلى أن نلتقي

إذا ك����ان اخل��ط��ي��ب وال���س���ام���ع ي��ت��ق��اس��م��ان ال������دور ف���ي ح���ص���ول اإلق���ن���اع 
ال��ذي  ل��ن��ص اخل��ط��ب��ة  ف���إن  امل��ن��ب��ري��ة،  امل��ن��ش��ود للخطبة  ال����دور  وال��ت��أث��ي��ر، وأداء 
ي��ت��ل��ق��اه ال��س��ام��ع دورا ك��ب��ي��را ف��ي م��س��اع��دت��ه ع��ل��ى ال��ف��ه��م ال��س��ل��ي��م ح��ت��ى يقتنع 
 مب���ا ي��ق��ول��ه اخل���ط���ي���ب، وت������ؤدي اخل��ط��ب��ة امل��ن��ب��ري��ة ب���ذل���ك دوره������ا امل��ن��ش��ود.
أتذكر في هذا السياق بعض احلاالت التي ميكن أن أقول عنها إن نص اخلطبة 

صات" التي تزحزحه عن أداء الدور املطلوب.  تكتنفه العديد من "املنغِّ
أذكر من ذلك حالتني:

األولى تتعلق بخطبة حضرتها منذ سنوات، مشبعة بالسجع، معقدة األلفاظ، 
يصعب فهمها على الكثير من املتعلمني، فكيف بغيرهم، منذ البداية تبني لي أنها من 
اخلطب القدمية التي ُتتداول في كتب جامعة للخطب السنوية، كل خطبة ُيكتب في 
بدايتها أو آخرها في أي جمعة من جمع الشهر ميكن أن ُتلقى. لكن ما كنت أتصور أنها 
أقدم مما يظن -سوى أن يكون اخلطيب، غفر الله لنا وله، قد جمع بني خطبتني- ذلك 
أنه في آخر اخلطبة، وفي ثنايا الدعاء، قال: اللهم انصر جيوش املوحدين، فقلت لعله 
يقصد جيوش الدول اإلسالمية، فكل شعوبها موحدة بحمد الله، لكن ملا ذكر املرابطني، 
 وأشياء شبيهة بذلك تيقنت أن اخلطبة قدمية جدا، أو على األقل خامتتها كذلك.
وأما الثانية فخطبة أخرى، ورد فيها أن الرسول � مرض، فعاده أبو بكر �، 
هو  واشتد حزنه حتى مرض   ،� الرسول  على مرض  بيته حزن  إلى  رجع  وملا 
بذاته، فلما علم الرسول � مبرضه، حتامل على نفسه، وذهب ليعوده، فلما دخل 

عليه سأله عن حاله، فقال:
مر�ض احلبيـــــب فعدته     فمر�ضت من حذري عليه

واأتى احلبيب يعودنـــــي    فراأت من نظـــــــري اإليـــه

ي��ك��ون ه��ذا  ب���أن  ي��ص��دق  ال��ع��رب��ي��ة وآداب���ه���ا، ال مي��ك��ن أن  ال��ع��ارف باللغة  إن 
وإن  بسهولة،  القول  هذا  ينكر  املصطفى   بسيرة  العارف  وإن  بكر،  ألبي  الكالم 
أي حد ميكن  إلى  يتساءل  تقع،  أن  كيف ميكن  األح��داث  لطريقة  املميز  العقل  ذا 
أن  ال��ع��ادي ميكن  املستمع  ول��ك��ن  ه���ذا.   � بكر  أب��و  ي��ق��ول  أو  ه��ذا  ي��ح��دث  أن 
بكر؛  أب��ي  وب��ال��ص��ّدي��ق  املصطفى  باحلبيب  يتعلق  ألن��ه  بسهولة؛  ه��ذا  ي��ص��دق 
مذهب. كل  الظن  به  يذهب  أن  ثم ميكن  ومن  املنبر،  على  من خطيب  الكالم   وألن 
ولإلشارة فإن البيتني ينسبان لإلمام الشافعي مع أحد العلماء من طلبته ُيدعى محمد 
بن عبد احلكم -وليس مع اإلمام أحمد كما هو متداول أيضا في بعض األخبار-، ولذلك 
احلدث قصة أخرى ميكن أن أعود إليها في عدد قادم بإذن الله تعالى. وإن كان البعض 
 ينكر أن يكون الشافعي قد قال مثل هذين البيتني؛ ألنهما ليسا من طبيعة شعره.
في  وخاصة  ال��دي��ن،  مببادئ  السامع  إقناع  في  أساسيا  دورا  اخلطبة  لنص  إن 
عالقتها بالواقع املعيش على اختالف تشكالته، األمر الذي يتطلب من اخلطيب أن 
يكون ذا فقه بالواقع وبالتاريخ وباللغة، بعد أن يكون ذا فقه  بالدين؛ ومن ثم فإن 

نص اخلطبة ينبغي أن تتحقق فيه عدد من األمور منها:
الكرمي  القرآن  فيه مؤصال ومؤيدا مبا يناسب من شواهد  يرد  ما  أن يكون   -
الكالم دون سند شرعي  إرس��ال  السلف؛ ألن  أق��وال  وك��ذا   ،� الرسول  وأحاديث 
أن  على  والبيان  البالغة  أه��ل  أجمع  ولهذا  وق��اره��ا.  املنبرية  اخلطب  عن  يسلب 
اخلطبة التي لم توشح بالقرآن، وتزين بالصالة على النبي  توصف بالشوهاء. 
وذهب بعض األئمة -ومنهم اإلمام الشافعي- إلى أن اإلمام إذا خطب فلم يقرأ في 

خطبته شيئا من القرآن أعاد اخلطبة.
- أن تكون موضوعاته ذات صلة بالواقع، ومن املفيد أن تعالج مبواقف شبيهة 

من مواقف السلف؛ فالتاريخ يعيد نفسه كما يقال.
بيسر  امل��راد  املعنى  لغته واضحة وبسيطة وغير معقدة، وتترجم  تكون  أن   -
وسهولة. أما التقعر في الكالم باستعمال األلفاظ الغريبة واعتماد السجع، وما إلى 
ذلك فليس من البالغة أو الفصاحة في شيء. ولقد روى القدماء أن رسول الله � 
عّقب على أحد اخلطباء حينما قام خطيبا بني يديه  فقال: "ومن يطع الله ورسوله 
فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى". فقال رسول الله �: »بئس اخلطيب أنت! هال 

في  الكالعي  قال  غ��وى«.  فقد  الله ورسوله  "ومن يعص  قلت: 
يجمع  أن   � الرسول  كره  "فقد  الكالم:  أحكام صنعة  كتابه 
اخلطيب بني االسمني حتت حرفي الكناية ملا فيهما من 

التسوية، وإيهام السامع بأنهما في درجة واحدة".

 اخلطب املنبرية...  والدور املنشود )4(
نص اخلطبة ودوره
ر  في االقتناع والتأثُّ

عبد  عن شخصية  أحت��دث  أن  أحيانا  يصعب 
الله الطيب دون أن يكون لشخصي نصيب من ذلك 
احلديث. وحديث )األنا( مبغض إلى الناس، وال هو 
محبب إلى نفسي، ولكن ال مناص أحيانا، إذا كان 
ث. وما  ث عنه، ال املتحدِّ املراد جتلية فضيلة املتحدَّ
أريد بيانه هنا هو وجه من وجوه شخصية عبد 
الله الطيب، ومن ذلك كرمه وكرم زوجته )جوهرة(، 
املرأة اإلجنليزية التي كانت سندا له في كل مراحل 
حياته، وكانت وراء عدد من مشاريعه العلمية. ومن 
الطلبة  عادة  من  كان  احلادثة:  هذه  الكرم  مظاهر 
الباحثني، عندما يناقشون رسائلهم، دعوة أعضاء 
غداء  إلى حفل  معهم،  ي��رون  ومن  املناقشة،  جلنة 
في وجدة،  مقيما  كنت  وملا  بيوتهم.  في  أو عشاء 
فاجأني  ف��اس،  ف��ي  اجلامعية  رسالتي  ومناقشة 
فاجأ  كما  الطيب بحدث جميل،  الله  الدكتور عبد 
عددا من زمالئي بكلية اآلداب بوجدة، ممن أصروا 
أول  هي  رسالتي  باعتبار  املناقشة،  حضور  على 
رسالة يناقشها عضو هيئة تدريس بوجدة. كانت 
املفاجأة التي أعدها لي أستاذي املشرف هي أنه 
هو الذي أقام حفل عشاء في بيته باملناسبة، بدال 
من صاحب الرسالة، ودعا إلى احلفل أعضاء جلنة 
بفاس،  اآلداب  كلية  أساتذة  من  وع��ددا  املناقشة، 
من  الذين حضروا  األساتذة  إلى جميع  باإلضافة 
كلية اآلداب بوجدة. وكان العشاء مائدة مفتوحة، 
يخدم كل واحد نفسه بنفسه، ومع ذلك كان الدكتور 
على  حريصني  جوهرة  وزوجته  الطيب  الله  عبد 
بالترحيب واالبتسامة. كان  خدمة الضيوف، ولو 
ذلك شيئا رائعا أكبره كل احلاضرين، وبقي مدار 

حديثنا زمنا. وبطبيعة احلال، فإن اجللسة -وكان 
ل��م تخل من  ال��ذي��ن ح��ض��روه��ا علماء وأس��ات��ذة- 

طرائف وفوائد علمية.
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ه���ذا اجل��ان��ب، ه��ن��اك ج��وان��ب 
جتليها  قد  الطيب  الله  عبد  شخصية  من  أخ��رى 

السطور اآلتية.
الله  ع��ب��د  وال��دك��ت��ور  أن���ا  جلساتنا،  ف��ي  ك��ن��ا 
الطيب، نخوض في أمور األدب، ورمبا جرنا األدب 
كنا  أننا  ذل��ك،  ومثال  واالج��ت��م��اع،  السياسة  إل��ى 
كانت  التي  اإليرانية  العراقية  نتحدث عن احلرب 
مشتعلة آنذاك، وكانت أسماء بعض األماكن تدور 
العربي، وإما  إما محتفظة باسمها  األلسنة،  على 
)احملمرة(  مثل  الفارسي،  اللسان  من  مستجلبة 

التي يسمها الفرس )خّرمشهر(. ولكّن مكانا بعينه 
كان اخلالف في اسمه ال يتجاوز حرفا واحدا، وهذا 
الغافلني  بعض  ال��ذي يصر  )األه���واز(،  هو  املكان 
من العرب على تسمية )األح��واز(. و)األه��واز( هو 
وأثناء  ال��ق��دمي.  منذ  العرب  به  عرفه  ال��ذي  االس��م 
الله  الله: كان جرير رحمه  احلديث قال لي رحمه 

أصدق وأبني عندما قال:

ُ
 فالأهو�ز �أر�ضكم

ّ
�ضريو� بني �لعم

ونهر تريى فلم تعرفكم �لعرُب

و)بنو العم( قبيلة. نفى عنهم الشاعر االنتماء 
العرب  ليس بني  الصراع  أن  العرب. ومعلوم  إلى 
كان  واليمانية،  القيسية  بني  بل  والعجم فحسب، 
زمن جرير قد بدأ يظهر ثم يستفحل ثم ينخر في 

كيان الدولة.
إعداد  في  طريقته  أع��رف  أن  أردت  مرة  وذات 
اجلذاذات، فقد كان لعلمائنا صناديق ينظمون فيها 
املعلومات والشواهد.  فيها  التي تدون  اجل��ذاذات 
وقد كان لإلمام مالك صندوق يضم تلك اجلذاذات. 
فسألته مباشرة، فابتسم، مشيرا إلى رأسه، أي إنه 
الصغر.  من  ال��ذاك��رة  وعته  ما  غير  على  يعتمد  ال 
إلى  ف��إذا احتجت  ن��ادرة.  وهو في احلفظ ظاهرة 
معرفة شيء، من شاهد أو خبر أو غير ذلك، قال لك: 
هو عند فالن، في كتاب كذا، في باب كذا، وأظنه في 
صفحة كذا.. فإذا راجعت األمر وجدت أنه ال يكاد 

يجاوز املكان الذي دلك عليه.
وهو  الطيب(،  أبي  )مع  كتابه:  أهداني  وم��رة 
م��ول��وع ب��ه��ذا ال��ش��اع��ر. وج���دت ف��ي ه���ذا الكتاب 
أنه  وهو  أعرفها،  التي  الطيب  الله  عبد  شخصية 
يعتمد في إصدار األحكام على نباهة القارئ، وال 
يكثر اجلدل، وكأنه يستحضر قول أبي الطيب:

�أبلغ ما يدرك �لنجاح به

�لطبع ويف �لتعمق �لزلل

فمن املعلوم أنه أثيرت حول املتنبي قضية 
)قرمطيته(، وكان أول من أثارها هو املستشرق 
زميله  فيها  تابعه  ث��م  ماسينيون،  الفرنسي 
ب��الش��ي��ر، ث��م أش��اع��ه��ا ف��ي ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة طه 
حسني، ثم انقسم الناس بني مثبت لها وجاحد. 
وكان مما استند إليه القائلون بقرمطية الشاعر 

قوله:
بكّل من�ضلت ما ز�ل منتظـــــــــــــري

حتى �أدلت له من دولة �خلدم

�ضيخ يرى �ل�ضلــــو�ت �خلم�س نـافلة

وي�ضتحل دم �حلجــــاج يف �حلرم

وهو من أبيات تأولها القدماء قبل احملدثني، 
حتى ذهب ابن القطاع إلى أنه ال يتحدث هنا إال 
عن سيفه، وما من شيخ هناك. إال أن الظاهريني 

ربطوها بدموية موصولة إلى الباطنية.
وب�����ج�����رأة ع��ج��ي��ب��ة ق���ط���ع امل��س��ت��ش��رق��ون 
القرمطي  باالنتماء  ناطقة  األبيات  بأّن  وتالمذتهم 

للشاعر.
في  القضية،  الطيب حسم  الله  عبد  فلما جاء 
الطيب  أبو  )كان  قال:  بعبارة موجزة.  كتابه هذا، 
القرامطة  من  بأنه  يتهمه  فلم  قرمطي(،  م��زاج  ذا 
للباطنية  هجاء  شعره  في  أن  والسيما  جهة،  من 
إلى  من شهوة  في شعره  يظهر  ما  وعلل  عموما، 
الدم من جهة أخرى، ثورًة في وجه األعاجم الذين 
على  الهجري،  الرابع  القرن  في  يعملون،  شرعوا 
هدم كل ما هو عربي، وأنه ال سبيل إلى مواجهة 
الدم إال بالدم، وذلك هو ما سماه عبد الله الطيب: 
والله  الصواب،  لهو  ذلك  وإن  القرمطي(.  )امل��زاج 

أعلم.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

مع عبد الله 
الطيب )4(
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ك���ان ع��ب��د ال��ل��ه ال��ط��ي��ب رحمه 
ال��ل��ه ف��ي احل��ف��ظ ظ��اه��رة ن���ادرة. 
شيء،  معرفة  إلى  احتجت  فإذا 
ذل��ك،  غير  أو  خبر  أو  شاهد  م��ن 
قال لك: هو عند فالن، في كتاب 
ك���ذا، ف��ي ب���اب ك���ذا، وأظ��ن��ه في 
صفحة كذا.. فإذا راجعت األمر 
املكان  يجاوز  يكاد  ال  أنه  وجدت 

الذي دلك عليه.




