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اللـهـم

ارزقنا ح�صن 

اخلامتة

اآمـيـــــن

املفصح  ولسانها  األمة  رسالة  اإلعالم 
وآمالها،  طموحها  عن  واملعبر  حالها،  عن 
واإلعالم  وآالمها،  ملعضالتها  واملعالج 
مضمار مواهب وإبداعات األمهات واآلباء، 
الرجال،  من  الكبار  همم  إيقاظ  ومدرسة 
مرجعية  أصول  وفق  األجيال  وصناعة 
الواقعية  املشكالت  حل  في  لإلسهام  األمة 

والتفكير في املعضالت املستقبلية.
-فوق  اإلسالمية  األمة  في  واإلعالم 
دعوية،  ووظيفة  دينية،  رسالة  سبق-  ما 
في  أصبح  وتعليمية،  تربوية  ومدرسة 
ومقومات  احلياة  ضرورات  من  عصرنا 
واحد  وهو  التدافع،  ومستلزمات  الوجود، 
من القوى التي أمرت األمة بإعدادها حلماية 
الناس  وهداية  هويتها،  وصيانة  بيضتها، 

إلى احلق الذي أمرت بتبليغه.
واإلعالم اإلسالمي إعالم أخالقي يلتزم 
مبا يدعوه إليه اإلسالم من اآلداب الفاضلة 
الكلمة  من الصدق وحتري احلقيقة، ونشر 
الطيبة، وبث كل ما يصحح املفاهيم ويبني 
وينصح  السلوكات  ويرشد  التصورات، 

بالتي هي أحسن.
يشخص  احلرارة  ميزان  مبثابة  إنه 
من  تعانيه  ما  ويعكس  بأمانة،  األمة  واقع 
تسابق  من  ساحتها  تشهده  وما  معضالت 
في اخليرات وتنافس في املبادرات، ويقترح 

ما يلزم من ذلك من حلول ومقترحات.
قيمته  رغم  اإلسالمي  اإلعالم  أن  غير 
منذ  فإنه  الواقعية؛  وضرورته  الذاتية 
محاوالت نهوض هذه األمة وهو يعاني من 

كبوات ومعضالت:
أولها: أنه إعالم ليس له من يسنده إال قلة 
قليلة حملت هموم األمة من بعض احملسنني 
كواهلهم  ناءت  ممن  املؤسسات  وبعض 
بأعباء األمة األخرى، مما قلل من حضوره 
في الساحة اإلعالمية وقلل من حظوظه في 

املنافسة واملواكبة.
باحلضور  يحظ  لم  إعالم  أنه  ثانيها: 
األكادميية  التعليمية  الساحة  في  الكافي 
اإلعالم  مجال  في  التكوين  ومعاهد 
على  التعرف  فرص  قلل  مما  والصحافة 
مقوماته العلمية والنظرية أمام أبناء األمة، 
على  إعالميني  خبراء  تكوين  عليها  وفوت 
والتقني  املهني  والعملي  الفكري  املستوى 
هذا  األمة  وكفاية  بإمكانهم سد اخلصاص 

الهم.

وإنه رغم اجلهود التي بذلتها كثير من 
اجلهات الرسمية والفردية في بلدان العالم 
إعالمية  مؤسسات  تأسيس  في  اإلسالمي 
خلدمة  الشابكة  وعلى  ومرئية  مكتوبة 
من  عليها  القائمون  بذله  ما  ورغم  اإلعالم، 
جهود طيبة في التوعية باإلسالم وبحلوله 
ملشكالت الفرد واملجتمع إال أن هذا اإلعالم 
التدافع،  في ساحة  املناسب  مكانه  يجد  لم 
إلى مستوى االستجابة لتحديات  ولم يرق 
أحالمه،  أجهضت  منه  كثيرا  ألن  األمة، 
وطويت صحيفة عمره قبل استكمال مهمته 
وعمله، فكم من جريدة أقبرت، وبقي الثغر 
الذي كانت تسده فارغا!! وكم من قناة قطع 
عن  ذكرها  وطوي  رجالها،  وتوبع  إرسالها 
منبر  يولد  يوم  كل  املقابل  وفي  أجيالها!! 
ما  ويبث  اإلسالم،  أركان  ليقوض  إعالمي 
يناقض ما في اإلسالم من احلالل واحلرام، 
وينَقضُّ على ما بناه الغيورون من األحالم...
إن اإلعالم ثغرة عظيمة قل من يسدها، 
بالشكل  يحملها  من  ندر  جسيمة  ورسالة 
الذين  إن  قلت  إن  أبالغ  ال  ولعلي  املطلوب. 
إسالمي  إعالمي  منبر  لسقوط  يفرحون 
أكثر من الذين يأملون!! وإن الذين يبادرون 
في  َأْثَبُت  هجني  إعالم  كل  على  لإلنفاق 
مواقفهم ومواقعهم من الذين ُيْدَعْوَن لإلنفاق 
على إعالم األمة من أبنائها!! فهل يصح أن 
نقول: إن اإلعالم اإلسالمي ال بواكي عليه!؟

أمانة  إسالمي  إعالم  إقامة  أمانة  إن 
أبنائها  أعناق  تطوق  أمانة  كاملة؛  األمة 
وأمانة  والباحثني،  املفكرين  العلماء  من 
في  تعالى  الله  استخلفهم  من  عنها  يسأل 
وأمانة  املال،  بنعمة  عليهم  وأنعم  ملكه 
أيضا مودعة بني يدي املسؤولني والقائمني 
على الشأن العام، وأمانة جمهور األمة من 

املثقفني وعموم القراء.
السلبيات  من  ذكره  سبق  ما  كل  ورغم 
األمة  أبناء  في  اخلير  يزال  فال  واملعيقات 
هذه  من  اخلير  يزول  ولن  اإلميان،  بقي  ما 
األمة وفيها مؤمنون وغيورون، وفيها رجال 
 � الله  أخبر رسول  صادقون... كيف وقد 
ببقاء أمته على اخلير فقال: »ولن يزال أمر 
أو  الساعة  تقوم  مستقيمًا حتى  األمة  هذه 
ومسلم(.  البخاري  )رواه  الله«.  أمر  يأتي  حتى 
وقال رسول الله �: »أمتي كاملطر ال يدرى 
الترمذي  )رواه  آخره«  في  أم  أوله  في  اخلير 

وحسنه(.

األستاذ إدريس اليويب 
يف ذمة اهلل تعاىل

تاونات: املجلس العلمي احمللي
 ينظم: ملتقى العالم املؤطر

أما اإلعالم اإلسالمي فال بواكي عليه...

العناية باإلنسان 
في التشريعات اإلسالمية

من ثمرات الرفقة الصاحلة

االقتداء بالرسول � 
سبيل الحياة الطيبة

فلينظر االنسان مم ُخلق 
افتتاحية

بفاس  التشاركية  للمالية  الدولي  الفقهي  امللتقى 

يتدارس قضايا املطابقة الشرعية
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من معاين الزكاة والتزكية يف القرآن الكريم  )تتمة(
والزكاة  التزكية  لفظي  أن  سبق  مما  عرفنا 
ــن لــغــويــن هــمــا الــطــهــارة  يــــــدوران عــلــى أصــل
ْرُف  اُء َواْلَكاُف َواْلَ والنماء، قال ابن فارس: "الزَّ
اٍء َوِزَيــاَدٍة". ثم قال بعد  امْلُْعَتلُّ َأْصٌل َيُدلُّ َعَلى َنَ
ِه  ذكر جملة استعماالت للفظ: "َواْلَْصُل ِفي َذِلَك ُكلِّ
َهاَرُة". َماُء َوالطَّ ، َوُهَما النَّ َراِجٌع ِإَلى َهَذْيِن امْلَْعَنَيْنِ
ومن معاني هذه املادة اللغوية كما جاء في 
ماء والَبركُة واملـَْدح". لسان العرب: "الطهارة والنَّ

إال أن معظم هذه املعاني الزائدة عن الطهارة 
ترجع إلى النماء، كما يبينه كالم الزمخشري في 
أساس البالغة، قال: "ومن املجاز: رجل زكي: زائد 
الزكاء والزكاة. )وحنانًا من  اخلير والفضل من 
لدنا وزكاًة(، وقوم أزكياء، وقد زكوا. وزكى نفسه: 

مدحها ونسبها إلى الزكاء".
فالتزكية التي مبعنى املدح ترجع أيضا إلى 
النماء، باعتبار أن من يزكي نفسه فهو ينسبها 

إلى الزكاء والنماء في اخلير والفضل.
وأما في االستعمال القرآني فنجد عالقة بن 
الزكاة والتزكية من وجه، وخالفا من وجه آخر، 
ذلك أننا ميكن أن نعرف التزكية بأنها أقصى ما 
يسعى املؤمن الذي يتعلم القرآن باملنهج السليم 

في التلقي، أن يحققه من طهارة في نفسه.
في  يتحقق  أن  ما ميكن  أقصى  إنها  فقولنا 
كل  مــن  التطهر  فيه  يــدخــل  طــهــارة،  مــن  النفس 
العقائد الفاسدة، ومن كل النوايا اخلبيثة، ومن 
بالفضائل  النفس  تنمية  ثم  الرذيلة،  العمال  كل 

واخليرات بعد تطهيرها من الرذائل واآلثام.
وقولنا إن ذلك رهن بتعلم القرآن وفق املنهج 
السليم في التلقي، يدخل فيه االستعانة بالقرآن 

وسيلة، وبالسنة منهجا، كما سبق بيانه.
من  فــي  فعال  يتحقق  مــا  هــي  الــزكــاة  بينما 
أن  ينبغي  ما  باعتبار  هي  فالتزكية  نفسه،  زكى 
كائن،  هو  ما  باعتبار  هي  الــزكــاة  بينما  يكون، 

وكأن في تسمية الصدقة املعلومة بالزكاة إشارة 
إلى أن بذل املال هو أعلى درجات التزكية، وهو 
املعيار الذي تتوج به التزكية لتتحقق زكاة لدى 
املؤمن الذي يعطي ماله اخلالص لغيره عن طيب 
خاطر رجاء في ما عند الله تعالى، وهذه الزكاة 
أو طفل على  نبي  إال  القرآن  في  بها  لم يوصف 
ُخِذ  ��َي��ى  َيْ �يَ��ا  تعالى:  قوله  في  الول  الفطرة، 
ِمْن  َوَحَنانًا  َصِبيًّا  اْلُْكَم  َوآتَْيَناهُ  بُِقوٍَّة  الِْكَتاَب 
َّا َوَزكَاًة َوكَاَن تَِقيًّا� )مرمي: 12-13(، والثاني  لَُدن
في مثل قوله تعالى: �قاَل أََقَتلَْت نَْفًسا َزِكيًَّة 

بَِغْيِر نَْفٍس لََقْد ِجْئَت َشْيًئا نُْكًرا� )الكهف: 74(.
ويساعد على هذه التفرقة الوزن الصرفي 
للكلمتن، فالتزكية هي تفعلة، ولذلك هي سعي 
لتحقيق الزكاة، بينما الزكاة هي "من زكا يزكو، 
بوزن  زكــوة  فأصله:  وزنــا ومعنى،  ينمو  كنما 

فعلة، قلبت الواو ألفا؛ لتحركها بعد فتح".
أنها  التزكية مبعنى  فالزكاة اسم مرة من 
ٌق ملا يسعى إليه املؤمن من فعل التزكية،  حَتقُّ
والـــفـــرق بــن الـــزكـــاة والــتــزكــيــة كــالــفــرق بن 

الطهارة والتطهير.
املنهج  اتبع  مــن  إن  الــقــول  هنا ميكن  مــن 
من  التزكية  بوسائل  نفسه  تزكية  في  النبوي 
الصالات،  وعمل  لله  وتوحيد  للقرآن  تــالوة 
ج ذلك ببذل املال وباإلنفاق في سبيل الله  وتَوّ
تتحقق له الزكاة نتيجة سعيه إلى تزكية نفسه 

مبا سبق.
ويــدل على أن بذل املــال هو أقــوى وسائل 
�ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقًة  التزكية قوله تعالى: 
ِإنَّ  َعلَْيِهْم  َوَص��لِّ  بَِها  َوتَُزكِّيِهْم  ُرُهْم  تَُطهِّ
ُ َسِميٌع َعِليٌم� )التوبة:  َصلَواتَك َسَكٌن لَُهْم َواهللَّ

األتقى  �وسجينبها  قائل:  من  عز  وقوله   ،)103
الذي يؤيت ماله يتزكى� )الليل: 18-17(.

بن  العالقة  إن  املفسرين  معظم  قــال  وقــد 
الطهارة  فــي  املتمثل  للزكاة  اللغوي  املعنى 
اللفظ،  إليه  انتقل  الذي  واالصطالح  والنماء، 
إنا  مفروضة،  الزكاة، مبا هي صدقة  أن  هو 
هي طهارة للنفوس وللمال أيضا، قال البقاعي 
رحمه الله تعالى في تفسير اآلية 77 من سورة 
النساء: "�وأقيموا الصالة� أي صلة باخلالق 
الزكاة�  �وآت���وا  املشاقق  على  واســتــنــصــارًا 
منماة للمال وطهرة لألخالق وصلة للخالئق".

وقال في تفسير آخر سورة الج: "�وآتوا 
ما  وصلة  أبدانكم،  طهرة  هي  التي  الزكاة� 

بينكم وبن إخوانكم".
الــتــداخــل بــن املعنين،  وممـــا يـــدل عــلــى 
النفس،  طــهــارة  مبعنى  ــزكــاة  ال ورود  وعــلــى 
وعدم اختصاصها في القرآن الكرمي بالصدقة 
املفروضة، قول ابن الثير في النهاية في غريب 
الديث والثر: "وهي] أي الزكاة[ من السماء 
املُْشتركة بن املُْخَرج والِفْعل ُفتطَلق على الَعن 
ى بها وعلى املَعنى  ائَفة من املال املَُزكَّ وهي الطَّ
زِكية. ومن اجَلْهل بهذا البيان أِتَى َمن  وهو التَّ
ين  ]والذَّ تعالى:  قوله  على  عن  بالطَّ نفَسه  َظَلم 
كاة فــاِعــُلــون[ ذاهــبــًا إلــى الــَعــن وإنــا  هــم للزَّ

ْزكية". املُراُد املَْعنى الذي هو التَّ
وقال القاسمي في محاسن التأويل: "وكذلك 
الــزكــاة. هــي اســم ملــا تزكو بــه النفس. وزكــاة 
النفس زيادة خيرها، وذهاب شرها. واإلحسان 
النفس، كما  به  الناس من أعظم ما تزكو  إلى 
ُرُهْم  قال تعالى: �ُخْذ ِمْن أَْمواِلِهْم َصَدَقًة تَُطهِّ
مما  الفواحش  تــرك  وكذلك  بِها�،  َوتُ��َزكِّ��ي��ِه��ْم 

 ِ تزكو به النفس، قال تعالى: �َولَْوال َفْضُل اهللَّ
َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتهُ ما َزكى ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد أَبَدا� 
21(. وأصل زكاتها بالتوحيد وإخالص  )النور: 
ِلُْمْشِرِكنَي  �َوَوْيٌل  تعالى:  قال  ثم  لله،  الدين 
وهي   .)7-6 )فصلت:  الزَّكاَة�  يُؤْتُوَن  ال  َِّذيَن  ال
 � النبي  بــّن  وقــد  التوحيد.  املفّسرين  عند 
مقدار الواجب وسماها الزكاة املفروضة.فصار 
إليها،  بالالم- ينصرف  إذا عّرف  الزكاة-  لفظ 

لجل العهد".
واخلالصة أن التزكية عمل يفترض باملؤمن 
السعي من خالله إلى حتقيق زكاة نفسه، وقد 
يتحقق فعال بالبذل واإلنفاق في سبيل الله بعد 
توحيده وطاعته، ولكنه قد يكون عطاء من الله 
والطفال  النبياء  خاصة  عباده  من  يشاء  ملن 
ممن هم على الفطرة، فيوصفون بالزكاة، التي 
هي نتيجة لفعل التزكية. غير أن لفظ الزكاة إذا 
املفروضة  الزكاة  على  دل  بالالم  وعرف  أطلق 

في مال املسلم. والله تعالى أعلم وأحكم.

ــــرى  ـــــــســـــــان ي ـــــم اإلن ــــــي عـــــال مــــــن يــــنــــظــــر ف
عــــجــــبــــا: شــــعــــوبــــا وقــــبــــائــــل كــــثــــيــــرة تـــتـــعـــدد 
ــهــا.. ــات ــاف ــق ـــوانـــهـــا وألــســنــتــهــا وث  أجــنــاســهــا وأل
ومع هذا التنوع؛ فإنهم كلهم يرجعون إلى أصل واحد، 
اخلالق. فسبحان  واحــد...  من شيء  ُخلقوا   وكلهم 
وفي ذلك حكمة ربانية بالغة، لذلك فإن الله سبحانه 
وتعالى يأمر اإلنسان بالنظر إلى أصل خلقه والتفكر 
في مادة خلقه، فقال جل وعال: �فلينظر االنسان 

مم خلق� )الطارق: 5(.
فهل منا من يتفكر في أصله ومبدئه وكيف كان 
 قبل أن يصير إنسانا كامال مستويا منتصب القامة؟

أصل اإلنسان ومادة خلقه:
أخبر الرب الكرمي سبحانه في آيات كثيرة من 
كتابه الكيم بأصل اإلنسان واملادة التي خلقه الله 

منها، ويتبن أن خلق اإلنسان كان عبر مرحلتن:
املرحلة األولى: املرحلة الترابية الطينية

قال الباري : �هو الذي خلقكم من طني ثم 
تمترون�  أنتم  ثم  عنده  مسمى  وأج��ل  أجال  قضى 
أن خلقكم  آياته  �ومن  وقــال سبحانه:   .)2 )النــعــام: 
.)20 )الــــروم:  تنتشرون�  بشٌر  أنتم  إذا  ث��م  ت��راب   م��ن 
من  ص��ل��ص��ال  م��ن  االن��س��ان  خلقنا  �ولقد  وقـــال: 
من  الصلصال،  من  أي   .)26 )الــجــر:  مسنون�  حمإ 
الملس... ولهذا روي  الطن. واملسنون:  حمأ وهو 
عن ابــن عباس أنــه قــال: هو الــتــراب الــرطــب، وعن 
المأ  أن  والــضــحــاك:  أيضا  ومجاهد  عباس  ابــن 
.)305/4 العظيم،  الــقــرآن  املننت...)تفسير  هو   املسنون 
خلقنا  م��ن  أم  خلقا  أش���د  أه���م  �فاستفتهم  وقـــال: 
قال   .)11 )الــصــافــات:  الزب�  ط��ني  م��ن  خلقناهم  إن��ا 
اجليد  هــو  والــضــحــاك:  جبير  بــن  وسعيد  مجاهد 
ـــن عــبــاس  الــــذي يــلــتــزق بــعــضــه بــبــعــض، وقــــال اب
ــتــادة:  ــرمــة: هـــو الـــلـــزج اجلـــيـــد، وقــــال ق � وعــك

.)5/7 العظيم،  ــقــرآن  ال )تفسير  باليد.  يلزق  الــذي   هــو 
اخلــالــق سبحانه  ـــى خلق  الول املــرحــلــة  هــذه  ففي 
تــراب مخلوط  � من  آدم  أبونا  إنسان وهو  أول 
ــرك  ـــا أي رخـــوا رطــبــا ثــم ُت مبـــاء فــصــار طينا الزب
 حــتــى جـــف ويــبــس وصــــار صــلــصــاال كــالــفــخــار..
ـــام الــطــبــري رحــمــه الــلــه فــي قــولــه تعالى:  قــال اإلم
وصفه  "وإنــــا  الزب�:  ط��ني  م��ن  خلقناهم  �إن���ا 
تـــراب مخلوط مبـــاء، وكــذلــك ُخلق  بــالــلــزوب؛ لنــه 
ابـــن آدم مــن تـــراب ومـــاء ونـــار وهــــواء، والــتــراب 
الــطــبــري(. )تفسير  ـــا"  الزب طينا  صــار  مبــاء  خلط   إذا 
ويدفن  يقبر  تراب ويوم ميوت  في أصله  فاإلنسان 
 في التراب ويتحلل ويعود كما كان أول مرة ترابا.
هذه هي حقيقة اإلنسان، أي إنسان مهما كان جنسه 
أو  حاكما  فقيرا،  أو  غنيا  شأنه  كان  ومهما  ولونه 
محكوما، رئيسا أو مرءوسا.... فلينظر اإلنسان مم 

ُخلق؟ 
املرحلة الثانية: املرحلة املائية.

عليه  بــآدم  تتعلق  التي  الترابية  املرحلة  بعد 
ببنيه.. تتعلق  التي  املائية  املرحلة  تأتي   السالم 
من  �واهلل خلقكم  وعال:  جل  العظيم  اخلالق  قال 
 تراب ثم من نطفة ثم جعلكُم أزواجا..� )فاطر: 11(.
يف  كنتم  إن  الناس  أيها  �يا  سبحانه:  الباري  قال 
ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة خملقة وغير خملقة لنبني 
لكم ونقَر يف االرح��ام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
من  ومنكم  أشدكم  لتبلغوا  ثم  طفال  ُنرجكم 
لكيال العمر  أرذل  إل��ى  يُ��رد  م��ن  ومنكم   يُتوفى 

 ي���ع���ل���م م����ن ب���ع���د ع���ل���م ش����ي����ئ����ا...� )الــــــــــج: 5(.
"من نطفة": أي مني، وهذا ابتداء أول التخليق. "ثم 
من علقة": أي تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر. 
"ثم من مضغة": أي ينتقل الدم مضغة، أي: قطعة لم، 
"مخلقة"  تكون  تــارة  املضغة  وتلك  مُيضغ،  ما  بقدر 
أي: مصور منها خلق اآلدمي، "وغير مخلقة": تارة، 
بأن تقذفها الرحام قبل تخليقها.. "ونقر في الرحام 
ما نشاء" أي: ُنبقي في الرحام من المل الذي لم 
إلــى أجــل مسمى،  إبــقــاءه  تقذفه الرحـــام مــا نشاء 
الرحمن303-302/2(. الكرمي  )تيسير  المل.."  مدة   وهو 
قال : �هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم ُيرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدكم ثم 
لتكونوا شيوخا ومنكم من يُتوفى من قبل ولتبلغوا 

أجال مسمى ولعلكم تعقلون� )غافر: 67(.
والعلقة: "قطعة من دم رطب، سميت بذلك لنها 
تعلق لرطوبتها مبا متر عليه". قاله القرطبي )صفوة 

التفاسير560/3(.
من  اإلنسان  تعالى  الله  خلق  املرحلة  هذه  في 
ماء وهو املني، وخلقه خلقا بعد خلق عبر أطوار، 
أمهاتكم  �يلُُقُكم يف بطون  وعال:  جل  قال  كما 
خلقا من بعد خلق يف ظلمات ثالث ذلكم اهلل ربكم 
.)6 )الــزمــر:  تُصرفون�  فأنى  هو  إال  إل��ه  ال  الملك   له 
ثم  املضغة  ثم  العلقة  ثم  النطفة  هو  الول  فالطور 
العظام ثم اللحم، ثم ينفخ فيه الروح فيصير خلقا 
آخر.. قال سبحانه: �ولقد خلقنا االنسان من ساللة 
من طني ثم جعلناه نطفة يف قرار مكني ثم خلقنا 

النطفة علقة جفعلنا العلقة مضغة خفلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقا آخر 

فتبارك اهلل أحسُن اخلالقني� )املومنون: 14-12(.
ماء مهني: تبن إذن أن اإلنسان ُخلق من تراب 

ثم من ماء وهو املني.
ماء.  إنه  أصلك؟  في  اإلنسان  أيها  تفكرت  فهل 
بأنه مهن،  مــاٌء وصفه اخلالق سبحانه  مــاء؟  وأي 

أي: حقير مستقذر.
قال جل وعال: �الذي أحسن كل يشء خلقه وبدأ 
خلْق االنسان من طني ثم جعل نسله من ساللة من ماء 
مهني� )السجدة: 7-8(. قال الشيخ السعدي رحمه الله: 
"املاء املهن: هو النطفة املستقذرة الضعيفة" )تيسير 
.)407/3 )نفسه،  القارة"  غاية  و"فــي   .)506/2  الكرمي، 
ماء مهني جفعلناه يف قرار  �ألم نلُْقكم من  وقال: 
ال��ق��ادرون�  فنعم  ف��ق��درن��ا  معلوم  ق��در  إل��ى  مكني 

)املرسالت: 23-20(.
بأصله  اإلنــســان  سبحانه  الله  ُيــذكــر  وأحيانا 
يــذكــره باالسم  املــهــن، مــن غير أن  املـــاء  وهــو ذاك 
يتكبر ويتعدى...  له وتأنيبا وتوبيخا حن  تنبيها 
)املعارج:  يعلمون�  مما  خلقناهم  �إنا  تعالى:  كقوله 
من  أكفره  ما  االنــســاُن  �ُقتل  سبحانه:  وقوله   ،)39
أي شيء خلقه� )عبس: 17-18(. أي: ما أكفره لنعمة 
الله وما أشد معاندته للحق بعد ما تبن، وهو ما 
هو؟ هو من أضعف الشياء، خلقه من ماء مهن.." 
تعالى  الله  يوجه  وأحيانا   .)420/3 الــكــرمي،  )تيسير 
اإلنسان لينظر ويتفكر مم ُخلق، لعله يعتبر ويعود 
إلى رشده، كقوله جل وعال: �فلينظر االنسان مم 
خلق� )الطارق: 5(، ثم يذَكره: �ُخلق من ماء دافق يرج 

من بني الصلب والترائب� )الطارق: 7-6(.

دة. كلثومة دخوش
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تقدمي:
الــشــريــف،  نستقي مــن هـــذا احلــديــث 
تشبيه النبي ] اجلليس الصالح بحامل 
وذلك  طيبة،  ريحا  منه  جتد  الــذي  املسك 
فاضلة بحيث  أخـــاق  مــن  بــه  يتصف  ملــا 
ذكرك،  نسيت  وإن  أعانك،  الله  ذكــرت  إذا 

كما شبه اجلليس السوء بنافخ الكير، فإذا 
ريحا  منه  ووجــدت  ثيابك،  أحــرق  جالسته  ما 
وباء. فيها  ومجالسته  داء،  فصحبته   خبيثة، 
يجب  التي  املواصفات  رصــد  نحاول  هنا  من 
بعض  نذكر  ثم  الصالح،  اجلليس  في  توفرها 
نتائج الرفقة الصاحلة التي يبقى أثرها طويل 

األمد، بل تتعدى ثمراتها إلى دار البقاء.
من صفات الصديق الصالح:

يختلف  وال  بـــيـــان،  إلــــى  يــحــتــاج  ال  ممـــا 
الـــوفـــي يجب  الـــصـــديـــق  أن  اثــــنــــان،  حـــولـــه 
أن تــتــوفــر فــيــه بــعــض الــصــفــات الـــتـــي هي 
 مـــن صــلــب الــشــريــعــة اإلســـامـــيـــة، فــمــن ذلـــك:
الثناء.  البذل  -  الوفاء - األمانة - الصدق - 
الصفات. تلك  يضاد  مــا  عــن  البعد   وباملقابل 
ملـــــاذا هــــذه الــــشــــروط؟ ألنـــهـــا عــيــنــهــا صــفــات 
اتــســم بها اجلليس  مــا  إذا  الــصــاح والــفــاح 
الـــصـــالـــح. وصــــدق ابــــن مــالــك حـــن قــــال في 
ــه عـــن عــطــف الــنــســق:   ــث ـــاء حــدي ـــن ــفــيــتــه أث  أل
ـــَســـق ....  ـــنَّ ُمـــْتـــِبـــٍع َعـــْطـــف ال ــــحــــرٍف  ِب َتــــــاٍل 
ــــــــْن َصـــــــَدق  كــــاخــــصــــص بــــــــــُودٍّ وَثــــــــَنــــــــاٍء َم
ــرهــم  ـــد الــــلــــه خــي بــــل خـــيـــر األصـــــحـــــاب عـــن
ـــه بــــن عـــمـــرو بــن  ـــل لـــصـــاحـــبـــه، فـــعـــن عـــبـــد ال
ـــه ]  ـــل ــــــال: قـــــال رســــــول ال الــــعــــاص � ق
لصاحبه،  خيرهم  الــلــه  عند  األصــحــاب  »خــيــر 
جلاره«)2(. خيرهم  الله  عند  اجلــيــران   وخير 
إليك  إحسانا  أكثرهم  كان  ما  األصحاب  فخير 
ولو بالنصيحة، فيكون دائم النصح واإلرشاد 
على  فيعينك  رســولــه،  وطاعة  الله  بطاعة  لــك، 
ألن  الله؛  بلقاء  وينبئك  بالله،  ويذكرك  العبادة 
كل خليل في غير طاعة الله فهو عدو لله بدليل 
أفضل  عليه  الــعــدنــان،  النبي  وســنــة  الــقــرآن، 
  � عباس  ابــن  فعن  السام،  وأزكــى  الصاة 
خير؟  ُجلساِئنا  أي  الله  رســول  يــا  قيل:  ــال:  ق
علمكم  في  وزاد  رؤيَته،  بالله  ذكركم  »من  قــال: 
بالطبع،  عمُله«)3(.  بــاآلخــرة  وذكــركــم  منطَقه، 
على  يدلك  فهو  رؤيَته،  تسرك  الناس  من  كثير 
إال  من موطن  فما  ــوال،  األق قبل  باألحوال  الله 
ناصحا  الشر،  نائيا عن  للخير  فاعا  وتلحظه 
محبوبا  قّواما،  صّواما  حوله،  ومن  أصحابه 
ـــاس، تــفــتــح لـــه قــلــوبــهــم، وتــنــشــرح  ـــن لــــدى ال
بحديثه،  ويــعــجــبــون  صـــدورهـــم،  مبجالسته 
أن  ينبغي  هــؤالء هم من  فمثل  فيألف ويؤلف، 
قــال: مــن  أحــســن  وقــد  رفــقــاء جلساء.   يكونوا 

بـاع       فاْخَت لنْف�ِسك �لذي �أَطاع باع َتغلُب �لِطّ �إنَّ �لِطّ

وقال الشاعر: 
عن �ملْرء ال ت�ساأل و�َسْل عن قرينه

فكل قِريٍن بامُلقاَرِن َيقَتِدي

 : وقال علقمة بن لبيد في وصية البنه: "يا ُبَنيِّ
فاختر  حاجة،  الــرجــال  إلــى صحبة  نزعتك  إن 
صانك،  خدمته  وإن  زانـــك،  صاحبته  إذا  مــن 
منك  رأى  وإن  أعانك،  خصاصة  أصابتك  وإن 
هــا". ســدَّ ــَمــُة  ــْل ُث منك  بــدت  وإن  هــا،  َعــدَّ  حسنة 
وهذا ما أرشدت إليه السنة النبوية الشريفة، فعن 

أبي هريرة � قال: قال رسول الله ] »الرجل 
 على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل«)4(.
بصيرة  بعن  التأمل  إلــى  دعــوة  احلديث  ففي 
رضيت  فــإذا  وصداقته،  تريد صحبته  من  إلى 
دينه وخلقه فذلك املبتغى، عندئذ يتقاسم معك 
أمر  على  لــك  عونا  ويــكــون  وأحــزانــك،  همومك 
فتجنبه  ــك  ذل غير  ألفيت  وإن  ــيــاك،  ودن ديــنــك 
وسيرته،  طريقته  تتبع  ال  حتى  عنه،  وتنكب 

فتتحول الصداقة إلى عداوة.
وصدق من قال:

��سحب ذوي �لف�سل و�أهل �لدين

فاملــرء من�ســوب �إىل �لقـريـــن

وقال آخر: 
�أنت ُمقا�س بالذي �ختت خليال

فا�سحب �الأخيار تعُلو وَتَنْل ذكر� جميال

واألخــاء  اجللساء  فخير  هــذا  على  وبناء 
واألصحاب من يذكرنا بالله إذا رأيناه، وتنفعنا 
على  وتعيننا  وتصرفاته،  حكمه  احلــيــاة  فــي 
املجد،  علو  فهمته  وسيرته،  نصائحه  الطاعة 

وشيمه الوفاء واحلياء والعفاف والكرم.
ـــرات الـــرفـــقـــة الـــصـــاحلـــة امـــتـــداد  ـــم ـــن ث م
القيامة: ــوم  ي ــى  إل أثــرهــا  واســتــمــرار   بركتها 
ِلَبْعٍض  بَْعُضُهْم  يَْوَمئٍِذ  ءُ  تعالى:�ااََلِخلاَّ قال 
في  القرطبي  اإلمام  قال  الُْمتاَِّقنَي�)5(.  ِإالاَّ  َعُدوٌّ 
تفسير قوله تعالى: �ااَلخلء يومئذ� يريد يوم 
أعــداء،  أي  عدو�؛  لبعض  �بعضهم  القيامة، 
بعضا،  بعضهم  ويلعن  بعضا  بعضهم  يعادي 
�إال المتقني� فإنهم أخاء في الدنيا واآلخرة. 
وغيرهما)6(. ومجاهد  عباس  ابــن  معناه   قــال 
ذكر  أبو إسحاق أحمد الثعلبي )ت 427هـ(. في 
هذه اآلية، قائا: "كان خليان مؤمنان وخليان 
إن  رب،  يا  فقال:  املؤِمَنْنِ  أحــُد  فمات  كافران، 
فانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان 
ويخبرني  الشر،  عن  وينهاني  باخلير  يأمرني 
واهــده  بعدي،  تضله  فا  رب  يا  ماقيك،  أنــي 
مات  فإذا  أكرمتني،  كما  وأكرمه  هديتني،  كما 
الله  فيقول  بينهما،  الله  جمع  املــؤمــن  خليله 
صاحبه،  على  منكما  واحــد  كــل   ِلُيْثِن  تعالى: 
فيقول يا رب، إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
الشر،  عن  وينهاني  باخلير  ويأمرني  رسولك، 
تعالى:  الــلــه  فيقول  مــاقــيــك،  أنــي  ويخبرني 
كــان. الصاحب  ونعم  األخ  ونعم  اخلليل   نعم 
إن  رب،  يا  فيقول:  الكاِفَرْين  أحد  وميوت  قال: 
رسولك،  وطاعة  طاعتك  عن  ينهاني  كان  فانا 
ويأمرني بالشر وينهاني عن اخلير ويخبرني 
عليه  تضاعف  أن  فأسألك  ماقيك،  غير  أنــي 
العذاب، فيقول الله تعالى: بئس الصاحب واألخ 
 واخلليل كنت، فيلعن كل واحد منهما صاحبه")7(.
إذن فالصحبة الصاحلة تدوم ثمرتها ويستمر 
ما حصل  وهــذا  وأخــرى،  دنيا  خيرها ونفعها 
على  مبنية  صحبتهما  كانت  الَذين  للمؤمَنْن 
الله ورسوله والنصح واإلرشاد والعمل  طاعة 

للقاء  واالســتــعــداد  ورســولــه،  الله  يرضي  مبــا 
ونعم  اخلليل  نعم  منهما  واحــد  كل  فكان  الله، 
الَذين  الكافَرْين  بخاف  الصاحب.  ونعم  األخ 
والبعد  الهوى  اتباع  أساسها  عاقتهما  كانت 
عن نهج الله وشرعه القومي، فكانت الثمرة هي 
بعضا  بعضهما  وعــداء  بعضا،  بعضهما  َلعُن 
في اآلخرة. فكان أحدهما لآلخر بئس الصاحب 

واألخ واخلليل. ولهذا قيل: 
ًما لَّ و�ساحب خيار �لنا�س تنجو ُم�سَ

و�ساحب �ِش�َر �لنا�س يوما فـتنـــدمـــا

وقال الشاعر: 
ْنـــيء و�حــــــذر مــوؤ�خـــاَة �لـــدَّ

الأنه ُيعدي كما ُيعدي �ل�سحيَح �الأجَرُب

و�خت �سديقك و��سطفيه تفاخر�

ــــُب �إن �لقـــرين �إىل �مُلقــــــارن ُيـــْن�سَ

محبََّة  العبد  الصاحلةكَْسُب  الصحبة  ثمرات  من 
الله ونيل رضاه: 

مــن ذلـــك مــا ورد عــن مــعــاذ بــن جــبــل � 
إنــي أحبك في  له  قــال  الــذي  للرجل  قــال  حيث 
ــْر فإني سمعت  ــِش َأْب  � لــه  معاذ  قــال  الــلــه، 
رسول الله ] يقول: »قال الله تبارك وتعالى: 
واملتجالسن   ، فــيَّ للمتحاِبن  محبتي  وجبت 
.)8(» فيَّ واملــتــبــاِذلــن   ، فـــيَّ واملـــتـــزاوِريـــن   ، بطاعته،  فـــيَّ العاملن  تشمل  الله  محبة  إن  نعم، 
تفرقت  وإن  أوامــره،  امتثال  على  واملتعاونن 
يــزورون  أنهم  كما  دورهــم،  وتباعدت  أبدانهم 
بعضهم بعضا ال لشيء، إال أن محبة الله هي 
التي جتمعهم على تاوة كتابه ومدارسة سنة 
نبيه، فيذكرون نعم الله وآالئه، ويبذلون أموالهم 
لله، فيكسبون محبة الله، ومن أحبه الله، أحبه 
العباد بفضل محبة الله له، فما أجمل الصحبة 

الله. محبة  وعلى  لله  تكون   التي 
ـــــال: ــــشــــاعــــر حـــــن ق  وصــــــــدق ال
 ... ويفٍّ  ــل  خ ــن  ع �لــنــا�ــس  �سـاألت 

�ســـبـيــُل ــذ�  ه �إىل  ــا  م  فــقــالــو� 

 ... ــرٍّ  ـــ ُح ــودِّ  ـــ ب ظــفــرت  �إن  مت�سك 

قـليـُل �لــدنــيـــــا  يف  ـــرَّ ــــ �حُل  فـــاإن 

عــن أبــي هــريــرة �  عــن النبي 
] »أن رجا زار أخا له في قرية 
مدرجته  على  الله  فأرصد  أخــرى، 
ملكا فلما أتى عليه، قال: أين تريد؟ 
قال: أريد أخا لي في هذه القرية، 
قال:  ها؟  تربُّ نعمة  لك من  قال: هل 
 ، الله  في  أحببته  أنــي  غير  ال، 
بأن  إلــيــك،  الله  فإني رســول  ــال:  ق
 الله قد أحبك كما أحببته فيه«)9(.
فما أجمل مثل هذه الصداقة!، وما 
تتنزل  التي  ــارة!،  ــزي ال هــذه  أروع 
الزائر  تبشر  املائكة،  طريقها  في 
بأنه محفوف مبعية الله، ومحبته 
ورضــاه.  برحمته  ومشمول  إيــاه، 

وصدق رسول الله ] حن قال: »األرواح جنود 
تناكر  ومــا  ائتلف،  منها  تــعــارف  فما  مجندة، 

منها اختلف«)10(.
أن صحبة  ســبــق،  مــا  خـــال  مــن  نستنتج 
الغافلن،  وتذكر  الــذاكــريــن،  تعن  الصاحلن، 
وتنير طريق املؤمنن، وجتعل اإلنسان مرتبطا 
محبة  تــورث  كما  للشيطان،  طــاردا  بالرحمن، 
املـــنـــان، فــمــا أحــوجــنــا إلـــى صــحــبــة األخــيــار، 
الذين  األشـــرار،  ومجانبة  ـــرار،  األب ومجالسة 
رضى  لنيل  املختار،  النبي  من صحبتهم  حذر 
الرحمن، فنسأله سبحانه اخلير الوفير، واألجر 
آمن،  آمــن  املصير،  ويــوم  الدنيا،  في  الكثير، 

والله هو الهادي إلى الصراط املستقيم.
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 ذ. علي السباع

من ثمرات الرفقة الصالحة
العدد 476 3 رجب 1438هـ املوافق لـ 01 أبريل 2017

السوء، كحامل  والجليس  الصالح  الجليس  »إنما مثل  قال:   [ النبي  � عن  أبي موسى األشعري  عن 
المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير 

إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة« )1(.
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»ال   :� النبي  قــال  اإلميــان،  � من مقتضيات  بالنبي  االقــتــداء  إن 
والــده وولــده والناس أجمعني«  إليه من  أكون أحب  يؤمن أحدكم حتى 
لنا في جميع  قــدوة   � الله  كــان رســول  لذلك  أنــس(،  البخاري عن  )رواه 
أسوة  اهلل  رس��ول  يف  لكم  كان  �لقد  تعالى:  الله  قال  احلياة،  مجاالت 
)األحزاب:  حسنة لمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثيرا� 
 ،� وسيرته  وحياته  أخالقه  معرفة  دون  االقتداء  من  نتمكن  ولن   ،)21

فسيرته مجلية لشخصيته الكرمية وأخالقه العظيمة.
ومتدنا  العظيم،  خلقه  لنا  جتلي   � الــرســول  ســيــرة  دراســـة  إن 
مبجاالت االقتداء، وتصور لنا حقيقة احلياة الطيبة القائمة على اإلميان 

بالله واالتباع لرسوله �.
وسأحاول بيان ما تيسر من خلقه العظيم �، ثم بيان بعض مجاالت 

االقتداء، ثم آثار ذلك في حتقيق احلياة الطيبة.

أوال: من خلقه العظيم �.
لقد كان رسولنا الكرمي � على منزلة عظيمة من اخللق بينها القرآن 
الكرمي في قوله تعالى: �وإنك لعىل خلق عظيم� )القلم: 4(، فكان خلقه � 
سببا في إسالم كثير من الناس، حيث أعجب بأخالقه الصغير والكبير 
ولني  برفق  الناس  يعامل  كان   � ألنه  والعبد؛  واحلــر  واملــرأة  والرجل 

ويتحمل ويصبر ويعفو ويصفح، فملك قلوب الناس وعقولهم.
 وهذه مناذج من أخالقه �:

بتنوع  ومتنوعة  كثيرة   � صــبــره  صــور  إن   :� ص��ب��ره   -  1
� على االضطهاد والتعذيب، كما صبر  املواقف واألحــداث، فقد صبر 
على اإليذاء والتجويع، وصبر على السخرية واالستهزاء الذي حلقه من 
قومه، ولم يكن هذا الصبر خالل ساعات أو حلظات، بل امتد طيلة الثالثة 
عشر عاما التي قضاها في مكة، لذلك سأختار قصة صبره على اجلوع 

نظرا لكثرة النماذج واملواقف التي جتلي صبره �:
أخرج أبو نعيم في احللية واخلطيب وابن عساكر عن أبي هريرة 
� قال: "دخلت على النبي � وهو يصلي جالسا فقلت يا رسول الله 
أراك تصلي جالسا فما أصابك؟ »قال اجلوع يا أبا هريرة«، فبكيت، فقال: 
»ال تبك يا أبا هريرة فإن شدة احلساب يوم القيامة ال تصيب اجلائع إذا 

احتسب في دار الدنيا«".
�: عرف رسول الله � بخلق الرحمة في جميع  رحمته   -  2
بخلق   � الــرســول  عاملهم  األعـــداء؛  حتى  الناس  جميع  ومــع  أعماله، 
�فبما  تعالى:  قال  والنبات،  احليوان  حتى  شملت  رحمته  بل  الرحمة، 
رحمة من اهلل لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك 
الرحماء  يفقد  وقــد   .)159 عــمــران:  )آل  لهم...�  واستغفر  عنهم  فاعف 
رحمتهم في مواقف وأحداث تقتضي القسوة واالنتقام، لكن رسول الله 
والصفح  بالعفو  ذلك  فيقابل  والقسوة  األذى  من  يتعرض ألصناف   �
رحمة بقومه ورجاء في إسالمهم، فقد آذاه أهل الطائف وضربوه فصبر 

وحتمل وهو يقول: »اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون«.
ويشعر بالرحمة � عند فراقه لولده إبراهيم، وتدمع عيناه فيقول 
له عبد الرحمان بن عوف: "أي رسول الله هذا الذي تنهى الناس عنه متى 
يرك املسلمون تبكي يبكوا، قال: »إمنا هذا رحم وإن من ال َيرحم ال ُيْرَحم، 

إمنا أنهى الناس عن النياحة وأن ينُدَب الرجل مبا ليس فيه«".
ولم تقتصر رحمته � على اإلنسان بل شملت احليوان أيضا، فكان 
أرحم اخللق به، ينهى عن تعذيب احليوان واتخاذه للهو والعبث، ويأمر 

من يريد الذبح أن يحسن الذبح رحمة باحليوان.
الــنــاس، يعفو عن  � أحــلــم  الــلــه  كــان رســـول   :� حلمه   -  3
اجلاهل، ويصفح عن قومه ملا آذوه، وال ينتقم لنفسه، فعن عائشة رضي 
الله بيده خادما له قط وال امرأة وال  الله عنها قالت: "ما ضرب رسول 
ضرب بيده شيئا إال أن يجاهد في سبيل الله، وال خير بني شيئني قط إال 
كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس 
من اإلثم وال انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله 

فيكون هو ينتقم لله" )رواه أحمد(.
4 - كرمه �: أما كرمه � فقد فاق كل كرم، كان أجود باخلير 
من الريح املرسلة، أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

"فلرسول الله أجود باخلير من الريح املرسلة".
وكان رسول الله � ال يرد سائال، فعن جابر بن عبد الله قال: "ما 
سئل رسول الله � شيئا قط فقال ال". وكان يعطي عطاء من ال يخشى 
الصدقة،  له بشاء كثير بني جبلني من شاء  فأمر  "أتــاه رجل  فقد  الفقر، 
قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من ال 

يخشى الفاقة". )رواه أحمد(.
- تواضعه �:  من تواضعه � مساعدة أهله في أعمالهم،   5
كان ال يتميز عن أصحابه مبوضع وال مبكان مرتفع، وكان يكره اإلطراء 
واأللقاب، وإذا تصدق وضع الصدقة بيد املسكني، وإذا أقبل جلس حيث 
بنفسه  بضاعته  ويحمل  السوق  إلــى  يذهب  وكــان  املجلس،  به  ينتهي 

ويقول: »أنا أولى بحملها«.

ثانيا: نامذج يف جماالت االقتداء.

تعرفنا في احملور األول على بعض من أخالق الرسول � كالصبر 
أن جنلي هذه األخالق وغيرها في مجال من  والكرم، ونحاول  واحللم 
القدوة في كل املجاالت، واألسوة  �؛ ألنه  به  مجاالت احلياة لالقتداء 
لكل األفراد واجلماعات، وهو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى به في كل 

الوظائف واملؤسسات من أجل حتقيق احلياة الطيبة.

1 - االقتداء به � في عبادته وزهده: 
فقد كان � عابدا متقربا إلى الله بكل الطاعات والقربات الشاملة 
جلميع مجاالت احلياة من تربية وتعليم وبر وصلة وصدقة ومواساة 

وأمر باملعروف ونهي عن املنكر...
بالتوازن واالعتدال  بل اتصف  يكن في عبادته غلو وال رهبة،  ولم 
واليسر ورفع احلرج واملشقة، قال �: »صلوا نشاطكم فإن الله ال ميل 

حتى متلوا«، وقال أيضا: »يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا«.

2 - األب الرحيم والزوج احلكيم:
� أبا رحيما يشفق على أبناءه وأبناء الصحابة  الله  كان رسول 
سم  غــالم  »يــا  تعليمهم:  على  ويحرص  معهم،  ويلعب  يقبلهم  جميعا، 
الله...«، وكان يعني أهله ويقضي حاجاتهم بنفسه، وكان ال يضرب خادما 

وال يعنفه، وال يحمله من األشغال أكثر من طاقته.
وكان رسول الله � زوجا ودودا حكيما، يعدل بني األزواج، ويوصي 
بالنساء خيرا، ويجعل اخليرية في إكرام األهل، قال �: »خيركم خيركم 

ألهله وأنا خيركم ألهلي«.

3 - املعلم واملربي القدوة:
أمة  وأخــرج  التربية،  وأساليب  العلم  لقواعد   � النبي  أسس  لقد 
اتصفت بالعلم والتربية وحسن اخللق، فمن األساليب التربوية النبوية 

لتعليم األجيال وتقدمي القدوة ما يلي:
النموذج  فيه  يــرون  ألصحابه  الــقــدوة   � فهو  بالقدوة:  التربية   - أ 

واملثال الذي يحفزهم على العمل واالستجابة ملا يطلبه منهم.
ب - احلوار واملناقشة: وهو أسلوب تربوي مؤثر ومشوق للمتعلم، فمرة 

يسألهم � عن اجلار، وأخرى عن املفلس، أو من املسلم؟...
التي  التربوية  األساليب  من  وهي  األمثلة:  وضرب  العقلية  املوازنة   - ج 
تقرب املعلومة من املتلقي وحتل إشكاالته، ويقبل النصيحة عن اقتناع، 
ومن أمثلة ذلك معاجلة إشكالية الرجل الذي طلب من الرسول � اإلذن 

في الزنا، وكيف تدرج معه النبي � في اإلقناع بترك الزنا،...

ثالثا: االقتداء بالرسول � سبيل احلياة الطيبة.
على  القائمة  الطيبة  احلياة  للمسلم  يحقق   � بالنبي  االقتداء  إن 
رضا الله تعالى وتوفيقه ونيل الدرجات في الدنيا واآلخرة، وهذه بعض 

الفوائد والنتائج التي يجنيها العبد املقتدي برسول الله �:
تعالى: قال الله تعالى: �قل إن كنتم  الله  محبة  نيل   -  1
حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم� 

)آل عمران: 31(.

�وإن تطيعوه تهتدوا  الله تعالى:  والفالح: قال  الهداية   -  2
وما عىل الرسول إال البالغ المبني� )آل عمران: 132(.

3 - الفوز باجلنة: قال النبي �: »كل أمتي يدخلون اجلنة إال 
من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟، قال: من أطاعني دخل اجلنة، 

ومن عصاني فقد أبى« )رواه البخاري(.
الزيغ والضالل: قال النبي �: »قد تركتكم  النجاة من   -  4
على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك« )رواه ابن ماجه 

وصححه األلباني(.

الصالح  التي جتمع معنى  األخ��الق:  مكارم  حتصيل   -  5
واخلير كله، عن أبي هريرة � قال، قال رسول الله �: »إمنا بعثت 

ألمتم صالح األخالق« )أخرجه أحمد(. 
فما أحوجنا إلى االقتداء بالنبي � في كل املجاالت لتحقيق احلياة 
الطيبة، وإن األمة اليوم في أمس احلاجة إلى معرفة سيرة نبينا الكرمي 
واالقتداء به في أخالقه: في صبره، في كرمه، في حسن خلقه، لنرتقي 

باألفراد واجلماعات واملؤسسات إلى احلياة الطيبة الكرمية.

 د. حميد السراوي

عبرة

ذ. منير مغراوي

لعبد  راه�����ب  ن��ص��ائ��ح 
 ال������واح������د ب������ن زي����د
حدثنا عبد الواحد بن زيد، قال: مررت براهب 

خلقني  الذي  قال:  تعبد؟  من  راهب،  يا  فناديته: 

قد  املنزلة،  عظيم  قال:  هو؟.  فعظيم  قلت:  وخلقك. 

جاوزت عظمته كل �شيء. قلت: فمتى يرزق العبد 

املعاملة.  وخل�شت  الود  �شفا  اإذا  قال:  باهلل؟  الأن�س 

قلت: فمتى ي�شفو الود؟. قال: اإذا اجتمع الهم ف�شار 

يف الطاعة. قلت: فمتى تخل�س املعاملة؟. قال: اإذا كان 

الهم هما واحدا. قلت: كيف حتليت بالوحدة؟. قال: 

لو ذقت حالوة الوحدة ل�شتوح�شت اإليها من نف�شك. 

قلت: ما اأكرث ما يجد العبد من الوحدة؟. قال: الراحة 

مبا  قلت:  �رشهم.  من  وال�شالمة  النا�س،  م��داراة  من 

ي�شتعان على قلة املطعم؟. قال: بالتحري يف املك�شب. 

حيث  وارقد  قل  واإن  حالل  كل  قال:  زدين؟  قلت: 

 �شئت. قلت: فاأين طريق الراحة؟ قال: خالف الهوى. 

و�شع  اإذا  قال:  الراحة؟.  العبد  يجد  ومتى  قلت: 

وتعلقت  الدنيا  من  تخليت  مل  قلت:  اجلنة.  يف  قدمه 

يف هذه ال�شومعة؟. قال: لأنه من م�شى على الأر�س 

يف  مبن  وحت�شنت  فيها  فتعلقت  الل�شو�س،  وخاف  عرث 

العقول،  �رشاق  لأنهم  الأر�س،  اأهل  فتنة  من  ال�شماء 

�شفا  اإذا  القلب  اأن  وذلك  عقلي،  ي�رشقوا  اأن  فخفت 

يف  واأفكر  ال�شماء،  قرب  واأحب  الأر�س،  عليه  �شاقت 

قرب الأجل، فاأحب اأن يوكل اإىل ربه. قلت: يا راهب، 

من اأين تاأكل؟. قال: من زرع مل اأبذره، بذره اللطيف 

اخلبري، الذي ن�شب الرحا ياأتيها بالطحني، واأ�شار اإىل 

�رش�شه. قلت: كيف ترى حالك؟ قال: كيف يكون 

حال من اأراد �شفرا بال اأهبة، وي�شكن قربا بال موؤن�س، 

ويقف بني يدي حكم عدل. ثم اأر�شل عينيه فبكى. 

اأجلي  اأياما م�شت من  قلت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت 

مل اأحقق فيها عملي، وفكرت يف قلة الزاد، ويف عقبة 

هذا،  يا  الراهب:  قال  ثم  نار.  اإىل  اأو  جنة  اإىل  هبوط 

يجوز  ل  كذلك  الدراهم  من  الزائفة  يجوز  ل  كما 

ت�شحيح  عند  قال:  ثم  الإخال�س،  بنور  اإل  كالمهم 

على  العبد  عزم  فاإذا  الكبائر،  اهلل  يغفر  ال�شمائر 

ترك الآثام اأتته من ال�شماء الفتوح. قلت: اأكون معك 

الأرزاق  معطي  ومعي  بك؟  اأ�شنع  ما  قال:  راهب.  يا 

وقاب�س الأرواح ي�شوق اإيل الرزق، ومل يقدر على ذلك 

اأحد غريه، وال�شالم عليك.

االقتداء بالرسول � سبيل الحياة الطيبة



	 	

5 خطبة منبرية

خلق العفة وسبل التخلق به

العدد 476 3 رجب 1438هـ املوافق لـ 01 أبريل 2017

اخلطبة األولى:

إن احلمد لله نحمده... 
املؤمنني  كرمي صفات  من  إن  املسلمون:  أيها 
املخبتني لرب العاملني العفة عن محارم الله: "وإن 

أرضه  في  الله  وإن حمى  أال  ملك حمى،  لكل 
في  العبد  يقع  أن  ليغار  الله  وإن  محارمه"، 

محارمه.
قـــال ابـــن مــنــظــور: "الــعــفــة الــكــف عــّمــا ال 
الشيخ  وحتدث  النزاهة.  وهي  ويجمل،  يحل 
العفة  "فأما  قاله:  وممــا  العفة،  عن  املـــاوردي 
عن احملارم فنوعان: أحدهما ضبط الفرج عن 
األعــراض،  عن  اللسان  كف  والثاني  احلــرام، 
الفرج عن احلــرام فألن عدمه مع  فأما ضبط 
ــّرٌة فاضحة  مــَع العقل  الــشــرع وزاجـــر  وعــيــد 
على  تعالى  الله  أثنى  وقد  واضحة"،  وهتكة 
مــن حفظ فرجه فــقــال: �قَ���ْد أَْف���َ�َ الْ��ُم��ؤِْم��ُن��وَن 
ُهْم  َِّذيَن  َوال َخاِشُعوَن  َصالتِِهْم  ِف  ُهْم  َِّذيَن  ال
َّ��ِذي��َن ُه��ْم لِ��زَّكَ��اِة  َع��ْن الَّ��ْغ��ِو ُم��ْع��ِرُض��وَن َوال
ِإالَّ  َحاِفُظوَن  ِلُفُروِجِهْم  ُهْم  َِّذيَن  َوال َفاِعلُوَن 
َُّهْم  َفِإن أَْيَمانُُهْم  َملََكْت  َما  أْو  أَْزَواِج��ِه��ْم  َعَل 
ُهْم  َفأُْولَِئَك  ذَِلَك  َوَراءَ  ابَْتَغى  َفَمْن  َملُوِمنَي  َغْيُر 

الَْعاُدون� )املؤمنون: 7-1(.
وبعد بيان فضل العفة ميكن القول: إن اإلسالم 
نظام متكامل، فهو ال يفرض العفة إال وقد هيأ لها 
األسوياء. فال  لألفراد  أسبابها، وجعلها ميسورة 
عن  يعرض  ــذي  ال إال  حينئذ  الفاحشة  إلــى  يلجأ 
فقد  عامًدا غير مضطر.  امليسور  النظيف  الطريق 
أمر الله سبحانه بأوامر وسن سنًنا وشرائع؛ من 
متسك بها عّف وجنا، ومن أعرض عنها فهو الذي 

ساق نفسه إلى سبيل الغواية والفاحشة.
فقال:  البصر  بغض  أمر  تعالى  أنه  ذلك  ومن 
َفُظوا  َوَيْ أَبْ��َص��اِرِه��ْم  ِم��ْن  وا  يَُغضُّ ِلُْمؤِْمننَِي  �ُقْل 
َ َخِبيٌر بَِما يَْصَنُعوَن  ُفُروَجُهْم ذَِلَك أَْزكَى لَُهْم ِإنَّ اللَّ
َوُقْل ِلُْمؤِْمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصاِرِهنَّ ويفظن 
29-30(، فغض البصر عن النظر  )النور:  فروجهن� 
العفة،  بخلق  للتخلق  سبيل  أول  هو  احلــرام  في 
ومن أطلق عينه في النظر إلى ما حرم الله سواء 
مباشرة أو من خالل أية وسيلة أخرى من وسائل 
العهر فقد خدش عفته، ومن أطال النظر فيما حرم 
الله عليه أدى به األمر إلى نحر عفته، واتبع غير 

سبيل املؤمنني وواله الله ما تولى.
عباد الله:

اإلسالم يعتمد قبل كل شيء على الوقاية، وهو 
ال يحارب الدوافع الفطرية، ولكن ينظمها ويضمن 
لها اجلو النظيف اخلالي من املثيرات املصطنعة. 
فقال:   � النبي  طلبه  أمر مشروع  العفاف  فطلب 
ــتــقــى، والــعــفــاف  ــهــدى وال ــك ال »الــلــهــم إنـــي أســأل

والغنى« )رواه مسلم(.
ــامــة مجتمع  واإلســـــالم يــهــدف كــذلــك إلـــى إق
بالعفة والعفاف؛  التخلق  قائم على  نظيف، طاهر 
يؤدي  ضوابط  دون  للشهوات  العنان  إطــالق  ألن 
تكون  والتي  احليوانية،  الرذائل  في  الوقوع  إلى 
من نتائجها حياة حيوانية فوضوية غير إنسانية، 

فأحرى أن تكون إسالمية إميانية.
فتنتشر األمراض املختلفة، كاألعصاب والعقد 
النفسية واألمراض العضوية املزمنة الفتاكة التي 
عذاب  في  بذلك  املصاب  فيعيش  يصعب عالجها، 

دنيوي ثم بعد ذلك عذاب أخروي إذا لم يتب.
وم��ن وس��ائ��ل اإلس���ام ف��ي إن��ش��اء مجتمع 

وإبقاء  االســتــثــارة،  هــذه  دون  احليلولة  نظيف: 
سليًما،  اجلنسني  بــني  العميق  الــفــطــري  الــدافــع 
مصطنعة،  اســتــثــارة  دون  الــطــبــيــعــيــة،  وبــقــوتــه 

وتصريفه بطرق عفيفة مأمونة طاهرة نظيفة.
إن إطالق البصر من أجل النظر إلى ما حرم 
الله سواء من الرجال أو النساء ينتهي إلى سعار 
إلى  يعود  حينما  إال  يهدأ  وال  يرتوي  ال  مجنون 
الظمأ واالندفاع. امليل الفطري بني الرجل واملرأة 
االرتــبــاط  حتقيق  بهدف  البشر  فــي  طبيعي  ميل 
ـــــزواج وليس  الــطــبــيــعــي املـــشـــروع عــن طــريــق ال
الستمرار  املغرية،  الشيطانية  األساليب  بواسطة 

النسل وحتقيق االستخالف وعمارة األرض.
الرجال  البصر من جانب  أيها املسلمون: غض 
الرغبة  على  لالستعالء  ومــحــاولــة  نفسي،  أدب 

ملنافذ  إغــالق  الله، وهــو  االطــالع على محارم  في 
بسهامه  لــإصــابــة  جتنبا  ووســاوســه  الشيطان 
الطبيعية  الثمرة  هــو  الــفــرج  وحــفــظ  املسمومة. 
الرقابة،  ويقظة  اإلرادة،  وحتكيم  البصر،  لغض 
إذ  األولــى،  مراحلها  في  الرغبة  على  واالستعالء 
غض البصر سبب، وحفظ الفرج نتيجة، وقد وعد 
رسول الله � من غض بصره بأجر عظيم فقال: 
»ثالثة ال ترى أعينهم النار: عني حرست في سبيل 
عن  كفت  وعــني  الله،  خشية  من  بكت  وعــني  الله، 

محارم الله« )حسنه األلباني(.
عباد  -يــا  العفاف  أسباب  ومــن 

الله  قــال رســول  ـــزواج؛  ال الله- 
ــشــبــاب:  ال مــعــشــر  »يــــا   :�

الباءة  منكم  استطاع  من 
فــلــيــتــزوج، فــإنــه أغــض 

ـــصـــر وأحــــصــــن  ـــب ـــل ل
ــم  ــــرج، ومـــــــن ل ــــف ــــل ل
ــه  ــي ــعــل ـــطـــع ف يـــســـت
ــــصــــوم، فـــإنـــه  ــــال ب
لـــه وجــــــاء«، وهــنــا 
 � الــــنــــبــــي  دّل 
ـــــشـــــبـــــاب عــلــى  ال
ــنــاجــع،  الـــعـــالج ال
فــــمــــن قـــــــدر عــلــى 
ـــــــزواج فــلــيــبــادر  ال
إلــيــه، ومــن لــم يقدر 

ـــصـــوم  ـــال فـــعـــلـــيـــه ب
مسالك  يــضــّيــق  فــإنــه 

الشيطان، ولكن ال ينفع 
الــصــيــام مـــن بــــات على 

الهوى  وكلمات  املسلسالت 
والغرام عبر األغاني بأصوات 

أشباه الرجال واإلناث، إن الزواج 
امليول  ملواجهة  الطبيعي  الطريق  هــو 

لهذه  النظيفة  الغاية  وهــو  الفطرية،  اجلنسية 
امليول العميقة.

طريقه  هــي  فالعفة  ـــزواج  ال يستطع  لــم  ومــن 
ـــه؛ قـــال تعالى:  فــي الــدنــيــا حــتــى يــدخــل جــنــة رب
ُدوَن نَِكاحًا َحتَّى يُْغِنَيُهْم  َِّذيَن ال َيِ �َولَْيْسَتْعِفْف ال

ُ ِمْن َفْضِلِه� )النور:33(. اللَّ

العفاف  يريد  تــزوج  من   � النبي  وعــد  وقــد 
بالعون من الله تعالى فقال: »ثالثة حق على الله 
الذي  واملكاتب  الله،  سبيل  في  املجاهد  عونهم: 
)حسنه  العفاف«  يريد  الــذي  والناكح  األداء،  يريد 

األلباني(.
وقد حث الله تعالى حتى كبيرات السن على 
العفة فقال: �َوالَْقَواِعُد ِمْن الِنَّساِء الالَِّت ال يَْرُجوَن 
نَِكاحًا َفلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجَناٌح أَْن يََضْعَن ثَِيابَُهنَّ َغْيَر 
ُ َسِميٌع  َجاٍت بِِزيَنٍة َوأَْن يَْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَُهنَّ َواللَّ ُمَتَبِرّ
60(، فهؤالء القواعد ال حرج عليهن  )النور:  َعِليٌم� 
تنكشف  ال  أن  ثيابهن اخلارجية، على  أن يخلعن 
عرواتهن وال يكشفن عن زينة، وخير لهن أن يبقني 
وسمى  الفضفاضة،  اخلارجية  بثيابهن  كاسيات 

هذا استعفاًفا، أي طلًبا للعفة وإيثاًرا لها، ملا بني 
التبرج والفتنة من صلة وبني التحجب والعفة من 
صلة، وذلك حسب نظرية اإلسالم في أن خير سبل 
العفة تقليل فرص الغواية، واحليلولة بني املثيرات 
وبني النفوس. وقد قيل: الشهوة مغتالٌة مخادعٌة، 
الــرق. مــن عبد  أذل  الــشــهــوة  ــًضــا: عبد  أي  وقــيــل 
لهم:  فيقول  أصحابه  يربي  الثوري  سفيان  وكان 

ُة أبصارنا". "إن أول ما نبدأ به في يومناِ عَفّ
اجلنة  دخــول  أسباب  من  العفة  الله:  عباد 
 :� قال  تعالى؛  الله  والفوز مبرضاة 
القيامة  يــوم  الله  يظلهم  »سبعة 
إال ظله؛  يــوم ال ظــل  فــي ظله 
امرأة  دعته  ورجل  ومنهم: 
وجـــمـــال  مــنــصــب  ذات 
إني  فقال:  نفسها  إلى 
وينقل  ــه«،  ــل ال أخـــاف 
لنا رســـول الــلــه � 
ــــزول رحــمــة الــلــه  ن
عــلــى مــن عـــّف عن 
فقال:  الله  محارم 
نفر  ثــالثــة  »بينما 
يــتــمــشــون أخــذهــم 
املــطــر، فـــأووا إلى 
ـــــي جـــبـــل،  غـــــــار ف
فــانــحــطــت عــلــى فم 
غــارهــم صــخــرة من 
اجلــــبــــل، فــانــطــبــقــت 
بعضهم  فقال  عليهم، 
أعمااًل  انــظــروا  لبعض: 
عــمــلــتــمــوهــا صــاحلــة لــلــه، 
لعل  بها،  تعالى  الله  فادعوا 
الله يفرجها عنكم، فقال أحدهم: 
أحببتها  عــم  ابنة  لــي  كــان  إنــه  اللهم 
الــنــســاء، وطلبت  مــن  الــرجــال  مــا يحب  كأشد 
إليها نفسها، فأبت حتى آتيها مبائة دينار، فتعبت 
حتى جمعت مائة دينار، فجئتها بها، فلما وقعت 
بني رجليها، قالت يا عبد الله: اتق الله، وال تفتح 
اخلامت إال بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني 
فرجة،  منها  لنا  فافرج  وجهك،  ابتغاء  ذلك  فعلت 

ففرج لهم« )رواه مسلم(. 

قــال �: »مــن وقـــاه الــلــه شــر مــا بــني حلييه، 
 وشر ما بني رجليه، دخل اجلنة« )صححه األلباني(.
الــلــهــم قــنــا شــــرور أنــفــســنــا وســيــئــات أعــمــالــنــا، 
العظيم... الله  وأستغفر  سمعتم  مــا  أقــول   آمــني 

اخلطبة الثانية:
عباد الله: لقد قص الله تعالى علينا في كتابه 
الكرمي قصة طريفة في خلق العفاف والعفة وهي 
َِّت  ال �َوَراَوَدْت���هُ  فقال سبحانه:   ،� قصة يوسف 
َوَقالَْت  األَبْ���َواَب  ََّقْت  َوَغل نَْفِسِه  َع��ْن  بَْيِتَها  ِف  ُه��َو 
َّهُ  ِإن َمْثَواَي  أَْحَسَن  َرِبّ  َّ��هُ  ِإن  ِ اللَّ َمَعاذَ  َق��اَل  لََك  َهْيَت 
ْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَْن  اِلُموَن َولََقْد َهمَّ ال يُْفِ�ُ الظَّ
َشاءَ  ْ وءَ َواْلَ َرأَى بُْرَهاَن َربِِّه كََذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنهُ السُّ
ْت  لَِصنَي َواْسَتَبَقا الَْباَب َوقَدَّ ْ ِمْن ِعَباِدنَا اْلُ َّهُ  ِإن

َقِميَصهُ ِمْن ُدبٍُر� )يوسف: 25-23(.
إن الــصــورة الــتــي أمــامــنــا هــي صــورة 
دعته  قــد  والــنــضــارة  الشباب  مكتمل  شــاب 
ســيــدة، وهـــذه الــدعــوة الــســافــرة الوقحة ال 
املتأمل  وإن  كثيرة،  دعـــوات  بعد  إال  تكون 
قد  املــــرأة  هـــذه  أن  ليعلم  ــثــى  األن لنفسية 
حاولت إغــواء يوسف مــرة بعد مــرة، وكان 
منها  ويفر  الدعوات  هذه  مثل  يتجاهل  هو 
مبلًغا  منها  الهوى  بلغ  ولكن  وعفته،  بدينه 
بكل  السيدة  وهــي  نفسها  تــعــرض  جعلها 
بدينه  يوسف  ففر  غلظ،  فج  وبشكل  وقاحة 
وجنا ألنه التجأ إلى رب رحيم، رب ال يتخلى 
 عمن ميرغ وجهه بني يديه في حال الرخاء. 
أضخم،  حيًزا  وتأخذ  تكبر  املصيبة  ولكن 
كبير  زوج  أن  القصر  نساء  سمع  أن  فبعد 
الـــــوزراء هــامــت عــشــًقــا ورمـــت نفسها بني 
أحــضــان أحــد الــعــمــال، أردن أن يــريــن هذا 
الشاب، فقلن عبارات وحرصن على أن تصل 
�َوَق��اَل  الشاب:  هذا  تريهن  أن  لعلها  املــرأة  لهذه 
َعْن  َفَتاَها  تُ��َراِوُد  الَْعِزيِز  اْم��َرأَُة  الَْمِديَنِة  ِف  نِْسَوٌة 
ُمبنٍِي  َض��الٍل  ِف  لََنَراَها  َّ��ا  ِإن ُحّبًا  َشَغَفَها  قَ��ْد  نَْفِسِه 
َوأَْعتََدْت  ِإلَْيِهنَّ  أَْرَسلَْت  بَِمْكِرِهنَّ  َسِمَعْت  ا  َفلَمَّ
ينًا َوَقالَْت  لَُهنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت كُلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسِكّ
ْعَن أَيِْديَُهنَّ  ا َرأَْيَنهُ أَْكَبْرنَهُ َوَقطَّ اْخُرْج َعلَْيِهنَّ َفلَمَّ
ِ َما َهَذا بََشراً ِإْن َهَذا ِإالَّ َملٌَك كَِريٌم  َوُقلَْن َحاَش لِلَّ
َعْن  ُّ��هُ  َراَودت َولََقْد  ِفيِه  لُْمُتنَِّن  َّ��ِذي  ال َفَذِلُكنَّ  َقالَْت 
لَُيْسََنَّ  آُم��ُرهُ  َما  يَْفَعْل  لَْم   ْ�ِ��َ َول َفاْسَتْعَصَم  نَْفِسِه 
أخــرى  محنة  فهنا  اِغِرين�،  الصَّ ِم��َن  َ��َي��ُك��وَن  َول
كلهن  والكبراء  الــوزراء  فنساء  آخــر،  واستعفاف 
يردن يوسف أن يقع عليهن، فلم تعد امرأة العزيز 
ا يَْدُعونَِن ِإلَْيِه  ُن أََحبُّ ِإلَيَّ ِممَّ ْ فقط: �َقاَل َرِبّ اسِلّ
َوأَكُْن  ِإلَْيِهنَّ  أَْصُب  كَْيَدُهنَّ  َعِنّ  تَْصِرْف  َوِإالَّ 

اِهِلنَي� )يوسف: 33-30(. ِمْن اْلَ
فما الذي جعل سيدنا يوسف � يفضل العفة 
على االرمتاء في أحضان الرذيلة؟ إنها خشية الله 
ومراقبته وخوفه من رب العاملني. وحبه لله تعالى 
وتفضيله ما عند الله جل جالله، على ما عند غيره.
ومين  خشيته  يرزقنا  أن  تعالى  الــلــه  نــســأل 
وسيئات  أنفسنا  شـــرور  ويقينا  بفضله  علينا 
اللهم  الــدعــاء.  مجيب  سميع  قريب  إنــه  أعمالنا 
الــبــالد...  عاهل  اللهم  ووفــق  الــقــلــوب...  مثبت   يا 

د. احميد عبد اللطيف

واإلسللام 
إىل  كذلك  هيدف 

نظيف،  جمتمع  إقللامللة 
طاهر قائم عىل التخلق بالعفة 

العنان  إطللاق  ألن  والعفاف؛ 
إىل  يؤدي  ضوابط  دون  للشهوات 
احليوانية،  الرذائل  يف  الوقوع 
حياة  نتائجها  من  تكون  والتي 

حلليللوانلليللة فللوضللويللة غري 
إنسانية، فأحرى أن تكون 

إسامية إيامنية
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في  ج��دي��دا  املعلم  ب��أم��ر  االه��ت��م��ام  ليس 
من  فائقة،  عناية  كان محل  بل  ه��ذا،  عصرنا 
طرف األجيال التي سبقتنا إلى مسرح احلياة، 
املجتمع،  ف��ي  املعلم  بأهمية  ش��ع��رت  حيث 
وخطورة مأموريته في األمة، والدور اخلطير 
وفي  الثقافي،  التراث  نقل  في  يتحمله  الذي 
األقدمني  عناية  وكانت  اإلنسان،  بني  ترقية 
باملعلم عناية خاصة، كان يتمتع في األوساط 
الشعبية باحترام وتبجيل، وإن أولى الناس 
بهذا التبجيل واالحترام هو املعلم، وكثيرا ما 
كان الناس يرددون مع الشاعر أحمد شوقي:

قم للمعلم وفه التبجـيــــال 

كاد املعلم اأن يكون ر�سوال

اأعلمت اأ�رشف واأجل من الذي 

يـبـني اأنـف�سـا وعـقـــوال

إن االعتناء بإعداد املعلم، إعدادا ثقافيا 
الصدارة كمواطن  مركز  له  يضمن  ومهنيا 
في  يساهم  وإيجابيا،  حيويا  منصبا  يشغل 
التي  باملهمة  القيام  ل��ه  وييسر  األم���ة،  رق��ي 
بذلك  ضامنا  منه،  باقتناع  لنفسه  اختارها 
بدأ  ول��ق��د  ج��ي��دة،  وم���ردودي���ة  حسنة  نتائج 
النواحي،  ه��ذه  م��ن  املعلم  ب��إع��داد  االهتمام 
بد  ال  أخ��رى  جوانب  وهناك  االستقالل،  منذ 
أن تتوفر في كل معلم، وهي الناحية اخللقية 
التي يجب أن يتحلى بها املعلم، وكذلك ال بد 
أن تكون له استعدادات طبيعية جتاه املهنة 
إسالمية  ثقافة  جانب  إل��ى  اخ��ت��اره��ا،  التي 
يستطيع  خ��اص��ة  وم��ه��ن��ي��ة  ع���ام���ة،  ع��ل��م��ي��ة 
التي  التعليمية  املواقف  في  التصرف  معها 
التي  املشكالت  حل  في  والتوفيق  تعترضه، 

تنشأ له داخل املدرسة وخارجها.
يستطيع  ال�����ذي  ه���و  ال���ن���اج���ح  امل��ع��ل��م 
واخلبرة  العامة،  املعلومات  من  االستفادة 
األمة  حلاجات  طبقا  نفسه  مكيفا  املكتسبة، 
ناشئة  إع��داد  إليها، عامال على  ينتمي  التي 
له  كانت  إذا  إال  ذل��ك  له  يتأتى  ول��ن  صاحلة، 
ح��ري��ة النقد ال��ب��ن��اء ال��ن��زي��ه، وإب����داء ال��رأي 
أك��ان  س���واء  مبهمته  يتصل  فيما  ال��ص��ائ��ب 
مهنيا،  إع��دادا  أو  تربوية،  أو طريقة  منهجا 
ص��ورة  إال  املعلمني  تكوين  م��راك��ز  وليست 
إلعداد املعلمني املربني، الذي يعلمون الناس 
اخلير، قال رسول الله �: »إن الله ومالئكته، 
في  النمل  حتى  واألرض  ال��س��م��وات  وأه���ل 
البحر،  ج��وف  في  احليتان  وحتى  جحرها، 
ليصلون على معلمي الناس اخلير« )الترمذي(.
بإعداد  أم��ة  ك��ل  اهتمام  م��ق��دار  يتفاوت 
امل��ع��ل��م، وال��س��ه��ر ع��ل��ى ت��ك��وي��ن��ه إل���ى درج��ة 
واالجتماعي  والسياسي  الثقافي  نضجها 
واالق�����ت�����ص�����ادي، وح���اج���ات���ه���ا وأه���داف���ه���ا 
التعليم  في  الغاية  بعدت  فكلما  التعليمية، 
الهدف  قرب  وكلما  باملعلم،  العناية  ازدادت 
وكانت في حاجة ملحة إلى عدد من املعلمني، 
إال وتبسطت الوسائل إلى حد كبير، وميكننا 
أن نطبق هذا على مجتمعنا املغربي، فهو في 
املكونني،  املعلمني  من  كبير  عدد  إلى  حاجة 
وإل��ى سياسة تعليمية  امل���دارس،  م��ن  وع��دد 
تهدف إلى التكوين الفعلي الهادف ملدة سنة 

كاملة على األقل.
قبل  ال��ت��رب��وي��ة-  العملية  -ف��ي  امل��رب��ون 
املادة، وقبل الطريقة اللتان ال جتديان نفعا، 
إذا لم يكن املعلم املربي ملما بأساليب التربية 
اخلاصة والعامة، وعلم نفس الطفل؛ ألن هذا 
التدريس،  عملية  في  له  األس��اس  املعني  هو 
امل���ادة  ال����ذي يعتبر  ال��ط��ف��ل  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
تسند  أن  أم��ا  التربوية،  العملية  في  اخل��ام 
بطرق  له  معرفة  ال  لشخص  التدريس  مهمة 
التدريس، ولم يخضع لتكوين -ولو كان من 
خريجي اجلامعة- فإن ذلك ال يجدي نفعا وال 
يلبي أهداف مدرسة النجاح واجلودة، وعلى 
هذا األساس ميكن حتديد الغاية من التكوين 
مهنية  عملية  علمية  ثقافة  ف��ه��و:  وماهيته 

تنبني على معلومات املعلم النظرية، فتتكون 
عنده مجموعة من اخلبرات تعينه على تأدية 
مأموريته في املستقبل بإخالص وإتقان وثقة 
التكوين،  بواسطة  املعلم  ويستطيع  النفس، 
أن يتعرف على نوع العمل الذي سيقوم به، 
معهم،  سيتعامل  ال��ذي��ن  األش��خ��اص  ون���وع 
وهو بهذا ليس مقتصرا على معرفة الطريقة 
)املنهجية( فحسب بل يتعدى ذلك إلى معرفة 
أن  يستطيع  حتى  أنفسهم،  باألطفال  تامة 
النفسية،  خصائصهم  أس��اس  على  يعاملهم 
البيولوجية  الناحيتني  من  منوهم  ومراحل 
الفردية  ال��ف��روق  م��راع��اة  م��ع  واالجتماعية، 
ليصبحوا  يهيئهم  ذلك  أساس  بينهم، وعلى 
احل��ي��اة وسط  مسايرة  على  ق��ادري��ن  أف���رادا 
إذا  إال  ذلك  يتأتى  ولن  ومجتمعهم،  بيئتهم 
التعليم  ال��دراس��ي��ة ووس��ائ��ل  امل����واد  ك��ان��ت 
ل��ه��ا ارت��ب��اط وث��ي��ق ب��امل��ه��ن��ة، وم���أخ���وذة من 
وبيئتهم  والثقافية،  الدينية  هويتهم  صميم 
الطبيعية االجتماعية، فمراكز تكوين املعلمني 
هي املسؤولية عن ذلك، ولذا كان لزاما عليها 
مهنية  مبعلومات  امل��ت��درب  املعلم  ت���زود  أن 
ال  دراس��ي��ة ص��احل��ة حتى  وم���واد  صحيحة 
ولغتنا  وعاداتنا  تقاليدنا  مع  ذلك  يتعارض 
العربية القحة املوروثة السليمة، فاملعلم في 
بلدنا -اليوم- يجد نفسه وسط تيارات فكرية 
لها  عالقة  ال  نظريا،  يتلقاها  التي  حديثة، 

مبوروثنا الثقافي وهويتنا الدينية.
إذا ك��ان��ت م��راك��ز ت��ك��وي��ن امل��ع��ل��م��ني من 
جهتها تكون املعلم نظريا وتطبيقيا إلى حد 
برسالته  يؤمن  ال��ذي  الكفء  املعلم  ف��إن  م��ا، 
الدراسي  املنهاج  جعل  على  يعمل  السامية، 
الوصية-  ال���وزارة  اإلخ��الل مب��ق��ررات  -دون 
ومتطلبات  السمحة،  شريعتنا  لروح  مالئما 
من  املعلم  فعلى  امل��س��ل��م،  امل��غ��رب��ي  املجتمع 
ج��ه��ت��ه أن ي��ن��ت��ق��ي م���ن ال���ط���رق وال��وس��ائ��ل 
وم��س��اي��رة  متنوعة  يجعلها  وأن  أجن��ع��ه��ا، 
تلقاه،  ال���ذي  التكوين  م��ع  ال��وق��ت  نفس  ف��ي 
أساس  على  طرقه  جتديد  املعلم  ويستطيع 
خبرته السابقة، واالطالع الدائم على ماجد، 
جيدة،  تامة  املعلومات  إيصال  يضمن  حتى 
اللغوية  و  املادية  الوسائل  تكون  أن  البد  و 
غايات  إلى  للوصول  إسالمية،  والتوجيهات 
الله  الذي يريد رضا  وأه��داف إسالمية، فإن 
الوسيلة،  في  الله  يعصي  ال  بصدق،  تعالى 
قال تعالى: �يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهلل 
تعلمون�  وأنتم  أماناتكم  وختونوا  وال��رس��ول 
)األنفال: 27(، وعلى املعلم املربي أن يبتعد عن 
كل ما ال يفهمه الطفل وما ال صلة له ببيئته 
ومجتمعه، ومما يفسد أخالقه وال ينفعه، قال 
ننزل  أن  أم��رن��ا  األنبياء  معاشر  »نحن   :�
للمعلم  وينبغي  داود(.  منازلهم« )أبو  الناس 
وأنهم  ع��ن��ده،  أم��ان��ة  املتعلمني  أن  ي���درك  أن 
قول  كل  أن  يرون  وأنهم  لهم،  يتخذونه مثال 
أو عمل يصدر منه صواب يقلدونه فيه، قال 
عملكم  اهلل  فسيرى  اعملوا  �وقل  تعالى: 
ورسوله والمومنون وستردون إلى عالم الغيب 
تعملون�  كنتم  بما  فينبئكم  وال��ش��ه��ادة 

)التوبة: 106(.

ذ. أحمد حسني

نصـوص اإلعجـاز القرآنـي )6(

)تتمة نصوص ربَّن الطبري )بعد 260هـ((
)2( 

النبي  ب��أن  ال��ذم��ة  أه��ل  ي��ح��َت��جُّ علماء  »وق���د 
أنبيائه  على  يبخل  ال  ال��ل��ه  وأن  أم��ي��ا،  ك��ان   �
م��ا اختصهم  أح��س��ن  ك���ان  إذ  ال��ك��ت��اب��ة؛  ب��رس��م 
���م���ه���م م����ن غ��ي��ب��ه وآي����ات����ه.  ب�����ه، وأق������ل م����ا ع���لَّ
واجلواب فيه أن الله تعالى خّص كال منهم مبا 
رأى جل وعز، فمنهم اخلطيب البارع مثل داوود، 
من  ومنهم  موسى،  مثل  واأللثغ  التمتام  ومنهم 
البحر  فَلق  م��ن  ومنهم  غ��ي��ره،  دون  امليت  أحيا 
غيره.  ذلك  ُيعط  ولم  املياه  وينابيع  الصخر  من 
ومنهم حكيم كاتب مثل سليمان، ومنهم أمي مثل 
داوود؛ فإنه قال في زبوره: »من أجل أني لم أعرف 
الكتابة«، فلم ُيْزر ذلك به كما أنه لم ُيْزِر باملسيح 
أن ال يكون مالعَب األسنة أو ِمن رماة احلَدق، أو 

ال يكون ماسحا وال مهندسا.
لسنا  يكون  ال  أن  ي��ْزِر مبوسى  لم  أن��ه  وكما 
يكون  ال  وأن  ال���ه���واء،  ع��ل��ى  م��اش��ي��ا  أو  خطيبا 
أب��رأ األكمه واألب���رص، وأن لم ي��ْزر به وب��داوود 
ونظرائهما عليهم السالم أن ال يكون الله رفعهما 
أن  لقائٍل  فليس  غيرهما،  رف��ع  كما  السماء  إل��ى 
لفالن  به  ج��اد  النبي مبا  ف��الن  على  َب��ِخ��َل  يقول 

النبي؛ بل قائل ذلك ُمعاِند مارد.
أما نرى أنه لم ُيَعب شمعون الصفا وال مّتى 
بلغوا  يكونوا  بأن   � املسيح  وتالمذة  ولوقا 

مدى فولوس في بالغته وبيانه.
وكذلك النبي� لم َيشنه أنه أمّي مثل داود؛ 
بل جعل الله ذلك آية باهرة وحجة على من كَفر به 
من قومه؛ إذ كان قد  صح عند األمم وأهل الذمة 
حكمة  أو  بيان  بفضل  القرآن  بهذا  يجئ  لم  أن��ه 
أرضية. ولقد كان � موِجزا في كالمه، َنُزورا، 

يذم املكثار املهذار، ويترسل في القول...
فاألمية التي عابه بها أهل الذمة غير مزرية به 
وال عاتبة؛ بل حجة وبرهان منير. فلو جاء مبثل 
أديب خطيب  قد وصْفته رجل  الذي  الكتاب  هذا 
لكان كذلك آية من اآليات، فكيف إذا جاء به رجل 
بدوي أمي، فإن ذلك يشهد له أن الله أنطقه، وروح 

القدس سدده له وأعانه عليه«.
        ]الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد �، ص: 107-98[

)أبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت276 هـ((
)1(

وهدانا  الّرشاد،  لنا سبل  نهج  الذي  لّله  »احلمد 
 )1 )الكهف:  ِعَوجاً�  لَ��هُ  َعْل  َيْ �ولَْم  الكتاب،  بنور 
بل نّزله قّيما مفّصال بّينا �ال يَأْتِيِه الْباِطُل ِمْن 
تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميد�  بَْيِ يََدْيِه وال ِمْن َخلِْفِه 
وعّظمه،  ورف��ع��ه  وك��ّرم��ه،  وش��ّرف��ه،   )42 )ف��ص��ل��ت: 
 وس��م��اه روح���ا ورح��م��ة، وش��ف��اء وه���دى ون���ورا.
الكائدين،  أط��م��اع  الّتأليف  مبعجز  منه  وق��ط��ع 
وأبانه بعجيب الّنظم عن حيل املتكّلفني، وجعله 
متلّوا ال مُيّل على طول الّتالوة، ومسموعا ال متّجه 
الرد، وعجيبا  اآلذان، وغّضا ال يخلق على كثرة 
ف��وائ��ده،  تنقطع  ال  ومفيدا  عجائبه،  تنقضي  ال 
ون��س��خ ب���ه س��ال��ف ال��ك��ت��ب، وج��م��ع ال��ك��ث��ي��ر من 
م��ع��ان��ي��ه ف���ي ال��ق��ل��ي��ل م���ن ل��ف��ظ��ه، وذل�����ك معنى 
 ق��ول رس��ول ال��ّل��ه، �: »أوت��ي��ت ج��وام��ع الكلم«.
سبحانه:  قوله  فتدبر  ذل��ك  تعرف  أن  شئت  ف��إن 
�ُخِذ الَْعْفَو وأُْمْر بِالُْعْرِف وأَْعِرْض َعِن اْلاِهِلي� 
)األع��راف: 199( كيف جمع له بهذا الكالم كل خلق 

عظيم؛ ألن في أخذ العفو صلة القاطعني، والصفح 
عن الظاملني، وإعطاء املانعني. وفي األمر بالعرف 
عن  الّلسان  وص��ون  األرح���ام،  وصلة  الّله  تقوى 

الكذب، وغّض الّطرف عن احلرمات.
وإمن���ا س��ّم��ي ه��ذا وم��ا أشبهه ع��رف��ا وم��ع��روف��ا؛ 
إليه.وفي  يطمئّن  قلب  وكل  تعرفه،  نفس  كل  ألن 
اإلعراض عن اجلاهلني: الصبر، واحللم، وتنزيه 
الّلجوج. ومنازعة  الّسفيه،  مم��اراة  عن   النفس 
ِمْنها  �أَْخ��َرَج  فقال:  األرض  ذكر  إذ  تعالى  وقوله 
ماءَها وَمْرعاها� )النازعات: 31( كيف دّل بشيئني على 
جميع ما أخرجه من األرض قوتا ومتاعا لألنام 
واحلطب،  والثمر  واحل��ب  والشجر،  العشب  من 
النار من  وامللح، ألن  والّنار  والّلباس،  والعصف 
ذلك  أراد  أنه  وينبئك  امل��اء.  من  وامللح  العيدان، 
.)33 )النازعات:  وِلَنْعاِمُكْم�  لَُكْم  �َمتاعًا   قوله: 
وف��ّك��ر ف��ي ق��ول��ه تعالى ح��ني ذك��ر ج��ن��ات األرض 
َعىل  بَْعَضها  ُل  ونَُفضِّ واِح��ٍد  بِماٍء  �يُْسقى  فقال: 
بَْعٍض ِف اْلُكُل� )الرعد: 4( كيف دّل على نفسه 
ولطفه، ووحدانيته، وهدى للحّجة على من ضّل 
والّتربة،  باملاء  الثمرة  ظهور  ك��ان  لو  ألن��ه  عنه؛ 
يقع  وال  الطعوم،  تختلف  أال  القياس  في  لوجب 
الّتفاضل في اجلنس الواحد، إذا نبت في مغرس 
اللطيف  واح��د، وسقي مباء واح��د، ولكّنه صنع 
ماواِت  �وِمْن آياتِِه َخلُْق السَّ اخلبير. ونحو قوله: 
)الروم:  أَلِْسَنِتُكْم وأَلْوانُِكم�  واْلَْرِض واْخِتالُف 
والهيئات.  واملناظر،  الّلغات،  اختالف  يريد   )22
��َس��ُب��ه��ا  ����ب����اَل َتْ وف���ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �وتَ������َرى اْلِ
يريد:  )88 )النمل:  اِب�  اسلَّ َمرَّ  تَُمرُّ  وِهَي  جاِمَدًة 

أن���ه���ا جت��م��ع وت���س���ّي���ر، ف��ه��ي ل��ك��ث��رت��ه��ا ك��أن��ه��ا  
سير  تسير  وه��ي  العني،  رأي  في  واقفة  جامدة 
لكثرته،  به  الفضاء  غ��ّص  جيش  وك��ل  السحاب. 
وب���ع���د م���ا ب���ني أط����راف����ه، ف��ق��ص��ر ع��ن��ه ال��ب��ص��ر، 
يسير.  وه��و  واق���ف  ال��ن��اظ��ر  حسبان  ف��ي   فكأنه 
وفي قوله جّل ذكره: �ولَُكْم ِف الِْقصاِص َحياٌة 
يا أُوِلي الَلْباب� )البقرة: 179( يريد أن سافك الّدم 
إذا أقيد منه ارتدع من كان يهّم بالقتل، فكان في 
 القصاص له حياة وهو قتل. وأخذه الشاعر فقال:

        اأْبلْغ اأبا مالٍك عّني مغْلغلًة
ويف الِعتاب َحياٌة بْي اأْقواِم

أّن��ه��م إذا ت��ع��ات��ب��وا أْص��ل��َح م��ا بينهم  ُي��ري��د 
حياة.  ذل��ك  ف��ي  فكان  القتل،  ع��ن  فكّفوا  العتاُب 
وأخ������ذه امل��ت��م��ّث��ل��ون ف���ق���ال���وا: »ب���ع���ض ال��ق��ت��ل 
للقتل«. أق���ّل  »ال��ق��ت��ل  وق��ال��وا:  للجميع«.   إح��ي��اء 
]تأويل مشكل القرآن، ص: 7-3[
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د. الحسين زروق

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

وما تناثر ف 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 التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين ف التراث العريب(.

إعداد املعلم املربي
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التشريعي  اإلحكام  مظاهر  إلب��راز  استكماال 
واإلعجاز اإللهي في التشريعات اإلسالمية، وأثر 
ذلك في بناء املجتمع اإلسالمي صاحب الرسالة، 
املثالي في سلوكه وحركته نقف في مقالنا هذا مع 
قضية محورية هي عناية التشريع باإلنسان في 
كافة جوانب شخصيته، والسبب في هذه العناية 
أن اإلنسان هو العامل األول في الفعل احلضاري 
والعمراني، لذا قالوا بضرورة العناية باإلنسان 
قبل البنيان. قال تعالى: �وإذ قال ربك للمالئكة 
إين جاعل يف األرض خليفة� )البقرة: 30(. وفيما 
في  اإلس��الم��ي��ة  التشريعات  مظاهر  بعض  يلي 

العناية باإلنسان املسلم.
ة عليه: - إبعاد المسلم عن مواطن الِمنَّ

يحافظ اإلسالم في تشريعاته على كرامة املرء 
وعزة نفسه فال يرضى له أن يوضع في مواضع 
ة، نلمس ذلك في صور  يكون لغيره عليه فيها ِمنَّ
على  منها  ع��دي��دة،  فقهية  أب���واب  ف��ي  تشريعية 
تعالى-  الله  -رحمهم  الفقهاء  قول  املثال  سبيل 
في وجه فقهي معتبر بعدم لزوم املرء قبول بذل 
املاء من الغير في الطهارة بغير عوض؛ ألن عليه 
منة في قبول املاء. )البيان في شرح املهذب للعمراني: 
دينا،  رجل  على  رجل  ادع��ى  لو  وقالوا:   .)292/1
ال��ذي تدعيه  الدين  إليك  أدف��ع  أنا  له رج��ل:  فقال 
عليه، وال تخاصمه، لم يلزمه قبوله؟ علل ذلك ابن 
الصباغ: بأن عليه منة في قبول الدين من غير من 
باب اجلهاد جند  176/7(. وفي  )البيان:  عليه.  هو 
كان  إن  حامد:  أب��و  الشيخ  ق��ال  يقول  العمراني 
الصالة..  إليها  تقصر  ال  على مسافة  منه  العدو 
الطريق،  نفقة  يجد  اجلهاد حتى  عليه  يجب  فال 
بينه  ك��ان  وإن  ال��راح��ل��ة.  وج���ود  فيه  يعتبر  وال 
وبني العدو مسافة تقصر إليها.. فال يجب عليه 
اجلهاد حتى يجد نفقة الطريق والراحلة فاضال 
َِّذيَن ال  عن قوت عياله؛ ِلَقْوِلِه َتَعاَلى: �َوال َعَل ال
ُدوَن َما يُْنِفُقوَن َحَرٌج�. )التوبة: 91(. وقوله: �َوال  َيِ
أَِجُد  ُقلَْت ال  ِملَُهْم  ْ ِلَ أَتَ��ْوَك  َما  ِإذَا  َِّذيَن  ال َعَل 
َما أَْحِملُُكْم َعلَْيه� )التوبة: 92(. فإن كان معسرا، 
فبذل له اإلمام ما يحتاج إليه من ذلك.. وجب عليه 
قبوله ووجب عليه اجلهاد؛ ألن ما بذله له.. حق 
ل��ه. وإن ب��ذل له ذل��ك غير اإلم���ام.. لم يجب عليه 

قبوله؛ ألن عليه منة في ذلك.
وهكذا جند عشرات املسائل الفقهية تعليلها 
من  يتحرر  ك��ي  املسلم،  على  املنة  ه��و"دف��ع  فقط 
سلطان غيره عليه املشعر له بأي نوع من أنواع 

االنتقاص.
قال  � قال:  هريرة  أبي  ذلك حديث  وأصل 
يومي  بعد  أقبل  ال  الله  »وامي   :� الله  رس��ول 
قرشيا  مهاجرا  يكون  أن  إال  هدية  أح��د  من  ه��ذا 
داود(.  أبو  )رواه  ثقفيا«  أو  دوسيا  أو  أنصاريا  أو 
جاء في عون املعبود في التعليق على احلديث: 
الهدية  "كره قبول  الله:  قال التوربشتي رحمه 
ممن كان الباعث له عليها طلب االستكثار، وإمنا 
خص املذكورين فيه بهذه الفضيلة ملا عرف فيهم 
من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن 

األعواض" انتهى.
إنسانا  اإلسالمية  التشريعات  ُتخرج  وهكذا 
محفوظ الكرامة يعطي وال يأخذ، وال يقبل الدنية 
في أي شأن من شئون حياته، فاليد العليا خير 

من اليد السلفي.
- بناء االستقامة النفسية:

الوعظ  بجانب  اإلسالمية  التشريعات  تعمل 
للفرد  النفسية  االستقامة  بناء  على  والتذكير 

تكتفي  ف��ال  ال��س��ل��وك،  مستقيم  ل��ي��ك��ون  امل��س��ل��م 
املسلم  نفسية  بناء  في  املجرد  بالوعظ  الشريعة 
وإمنا تضبط سلوكه بأحكام متثل تدريبا عمليا 
التربوي  السياق  هذا  وفي  االستقامة،  تلك  على 

نرى جملة من األحكام منها:
معاملته بنقيض قصده الفاسد، بحيث تقاوم 
في نفسيته التوجهات الفاسدة من جشع وتوسل 
وه��ذه  م��ش��روع،  لشيء  للوصول  امل��ش��روع  بغير 
التي  النفوس  بعض  قمع  ف��ي  تربوية  سياسة 
تستعمل احليل املمنوعة فترتكب بها ما ال يحل، 
وأمثلتها كثيرة ومنها: "الفارُّ من الزكاة قبل متام 
ملكه،  عن  إخراجه  أو  النصاب  بتنقيص  احلول 
إذا جتب فيه الزكاة. ومنها: لو صرف أكثر أمواله 
في ملك ال زكاة فيه كالعقار واحللي، عن من يقول 
بعدم الزكاة فيه، فهل ينزل منزلة الفاّر من الزكاة؟ 
وجهان عند احلنابلة واملالكية. ومنها الغال من 
الغنيمة يحرم أسهمه منها. على قول. ومنها من 
تزوج امرأة من عدتها من غيره حرمت عليه على 
بعبدها  تزوجت  رواي��ة. ومنها: من  التأبيد على 
فإنه يحرم عليها على التأييد، كما روى عن عمر 
ما  لغرض  ال��رش��وة  عليه  ثبت  من  ومنها:   .�
فهو يحرم منه عقوبة له. ومنها: السكران يشرب 
اخلمر عمدًا، يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله 
فيما عليه" )الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للبورنو: 

.)161
وهكذا تقمع الشريعة بعض النفوس اململوءة 
بالشر الطامعة في حقوق اآلخرين املتحايلة على 
الشرع، فاقتضت العناية التربوية بها أن نعظها 
تشرع  وإمن��ا  ال��وع��ظ،  مجرد  عند  نتوقف  ال  لكن 
على  لها  احلاملة  املربية  الضابطة  األحكام  لها 
االستقامة النفسية، ومتى حتققت تلك االستقامة 
غدا هذا اإلنسان صاحلا حلمل الرسالة اإلسالمية 

إلى العاملني.
اإلنسان  لبناء  باألخالق  التشريعات  قرن   -

األخالقي:
جامدة  قوانني  اإلسالمية  التشريعات  ليست 
وإمنا  واألخالقية،  الروحية  املعاني  من  خالية 
هي قوانني تعالج كافة جوانب احلياة اإلسالمية 
عقد  ذل��ك  مثال  واألخ��الق��ي��ة،  الروحية  وبخاصة 
البيع حيث يجب اإلفصاح عن العيوب في املبيع 
وإال ُأعطي احلُق للمشتري في فسخ العقد، ومتى 
وقع ذلك الكتمان للبيوع ارتفعت البركة اإللهية، 
 :)108/4( "املغني"  في  الله  رحمه  قدامة  ابن  قال 
"من علم بسلعته عيبا لم يجز بيعها حتى يبينه 
نص  ع��اص،  آث��م  فهو  يبينه  ل��م  ف��إن  للمشتري، 
النبي  عن  ح��زام  بن  حكيم  روى  ملا  أحمد:  عليه 
� أنه قال: »البيعان باخليار ما لم يتفرقا، فإن 
محق  وكتما  كذبا  وإن  لهما،  بورك  وبينا  صدقا 
بركة بيعهما« )متفق عليه(. وقال �: »املسلم أخو 
املسلم، ال يحل ملسلم باع من أخيه بيعا إال بينه 
األخالقيات  اق��ت��ران  ظ��اه��رة  ورص��د  انتهى.  ل��ه« 
بالتشريعات اإلسالمية أمر يطول وتكفي اإلشارة 

ل��ُي��ع��ل��م ب��ه��ا م��ا ل��م نشر 
إليه. وبالله التوفيق.

ت��ن��اول��ت احل��ل��ق��ت��ان ال��س��اب��ق��ت��ان إي���راث 
واألرض  الكتاب  شيئني:  عباَده  تعالى  الله 
هنا  احلديث  ويستمر  ونواقضه.  وشروطه 
ال��ل��ه تعالى ع��ب��اده اجلنة  إي���راث  ب��ي��ان  ف��ي 

وشروطه.
أوال- في النصوص الدالة على ذلك:

غالبا  الكرمي  القرآن  في  اجلنة  لفظ  ورد 
بأفعال  ومقترنة  للمؤمنني،  باجلزاء  مقرونا 
على  دالة  وكلها  واإلي��راث،  والتبشير  الوعد 
نكتفي  لالختصار  إيثارا  أنه  إال  مقصودنا، 
ومشتقاتها  ورث  مب���ادة  مقترنا  ورد  مب��ا 
ون��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ال��ش��واه��د اآلت��ي��ة متثيال ال 

حصرا:
َِّذي َصَدَقَنا َوْعَدهُ  ِ ال ْمُد ِلَّ 1 - �َوَقالُوا اْلَ
نََشاءُ  َحْيُث  نَِّة  اْلَ ِمْن  نََتَبوَّأُ  االْرَض  َوأَْوَرثَ��َن��ا 

َفِنْعَم أَْجُر الَْعاِمِلنَي� )الزمر: 74(.
َِّت أُوِرْثُتُموَها بَِما كُنُتْم  نَُّة ال 2 - �َوتِلَْك اْلَ

تَْعَملُوَن� )الزخرف: 72(.
َِّت نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمن  نَُّة ال 3 - �تِلَْك اْلَ

كَاَن تَِقيًّا� )مرمي: : 63(.
َٰ��ِئ��َك ُهُم  4 - �قَ��ْد أَْف���َ�َ الْ��ُم��وِم��ُن��ون... أُول
َّ��ِذي��َن يَ��ِرثُ��وَن الْ��ِف��ْرَدْوَس ُه��ْم ِفيَها  الْ��َواِرثُ��وَن ال

َخالُِدوَن� )املؤمنون :11-1(.
ثانيا - شروط إيراث اجلنة ووراثتها:

الكرمي  القرآن  في  اجلنة  إي��راث  ك��ان  ملا 
جزاء عن فعل، فدل أن اجلزاء مبثابة املشروط 
الذي يقتضي شرطا، وهنا جند اآليات التي 
ورد فيها إيراث اجلنة لم ترد مجردة عن بيان 
سبب اإليراث كما هو في اآليات األربع آنفا 

وأهمها: 
• اإلميان والتقوى:

وه��م��ا ش��رط أس���اس ف��ي إي���راث األرض 
وإيراث اجلنة:

الذين.. المؤمنون  �قد أف�  تعالى:  قال 
�، فاآليات العشر األولى من سورة املؤمنون 
مشروط  اجلنة  الله  إي��راث  أن  بجالء  بينت 
بتحقق أول صفة هي صفة اإلمي��ان، وليس 
اإلمي��ان  فقط، وإمن��ا  املعرفة  اإلمي��ان مبعنى 

الذي يصدقه العمل.
نَُّة  وفي شرط التقوى قال تعالى: �تِلَْك اْلَ
)مرمي:  تَِقيًّا�  َمن كَاَن  ِعَباِدنَا  ِمْن  نُ��وِرُث  َِّت  ال
63(، ليبني جل وعال أن معيار دخول اجلنة 
دفتيه  ب��ني  يجمع  معيار  وه��و  التقوى،  ه��و 
اإلميان والعمل واحلرص على فعل األصلح 

واحلذر من فعل ما يناقضه.
• العمل الصالح:

لفظ العمل في القرآن الكرمي يرد حامال 
معنى ال��ص��الح، وم��ع��ن��ى اإلت��ي��ان ب��امل��أم��ور 
تقتضيه  مل��ا  م��واف��ق��ا  إال  ي��ك��ون  وال  ش��رع��ا، 
عدَّ  وق��د  القومية،  والفطر  السليمة  العقول 
الصالح  للعمل  ال��ع��ب��اد  إت��ي��ان  تعالى  ال��ل��ه 
ووراثتها:  اجلنة  إي���راث  لهم  توجب  أم���ارة 
َصَدَقَنا  َّ��ِذي  ال  ِ ِلَّ ْمُد  اْلَ �َوَقالُوا  تعالى:  قال 
َحْيُث  نَِّة  اْلَ ِمْن  نََتَبوَّأُ  االْرَض  َوأَْوَرثََنا  َوْعَدهُ 
وقال   ،)74 )الزمر:  الَْعاِمِلني�  أَْج��ُر  َفِنْعَم  نََشاءُ 
سبحانه: �ونودوا أن تلكم النة أورثتموها 
  وقال   ،)43 )األع���راف:  تعملون�  بما كنتم 
�وتلك النة الت أورثتموها بما كنتم  أيضا: 

تعملون� )الزخرف: 72(
وهكذا نلحظ أن إيراث الله تعالى اجلنة 
لعباده مشروط بالعمل، وال معنى للعمل هنا 
الله  ش��رع  مبا  الدنيا  احلياة  في  العمل  إال 

أورثهم  ال��ذي  الكتاب  هدايات  َوَوْف��َق  تعالى 
وب��إي��راث��ه  ب��ه  بالعمل  وأم��ره��م  تعالى  ال��ل��ه 

وتوريثه ليستمر اخلير في الناس.
فعل  صيغة  على  العمل  ش��رط  ورد  كما 
املضارعة �بما كنتم تعملون�، وصيغة اسم 
ثبوت  على  دال��ت��ان  صيغتان  وهما  الفاعل؛ 
عليه  استمرارهم  ودوام  بالعمل  االت��ص��اف 

حتى صار حلية لهم وصفة ال تفارقهم.
لكن م��ا ه��ي األع��م��ال ال��ت��ي إذا ق��ام بها 

العباد كانت أمارة على صالحهم؟
• نوع العمل الصالح املوجب إليراث 

اجلنة:
بتفصيل  تبينها  التي  هي  األعمال  هذه 
املؤمنون: س��ورة  من  األول��ى  العشر  اآلي��ات 
َصاَلتِِهْم  يِف  ُهْم  َِّذيَن  ال الُْمؤِْمُنون  أَْف��َ�َ  �قَْد 
ُمْعِرُضوَن  اللَّْغِو  َع��ِن  ُه��ْم  َّ��ِذي��َن  َوال َخاِشُعوَن 
َّ��ِذي��َن ُهْم  َّ��ِذي��َن ُه��ْم لِل��زَّكَ��اِة َف��اِع��لُ��وَن َوال َوال
َما  أَْو  أزواجِهْم  َعَل  ِإالَّ  َحاِفُظوَن  ِلُفُروِجِهْم 
َفَمِن  َملُوِمنَي  َغْيُر  َُّهْم  َفِإن أَْيَمانُُهْم  َملََكْت 
َِّذيَن  َوال الَْعاُدوَن  ُهُم  َفأُولَِئَك  ذَِلَك  َوَراءَ  ابَْتَغى 
ُهْم  َِّذيَن  َوال َراُعوَن  َوَعْهِدِهْم  أِلََمانَاتِِهْم  ُهْم 
اِفُظوَن أُولَِئَك ُهُم الَْواِرثُون�  َعَل َصلََواتِِهْم ُيَ

)املؤمنون :10-1(.
أوجبت  التي  األعمال  هذه  في  وبالنظر 

للمؤمنني اجلنة ميكن تصنيفها إلى:
- أعمال باطنة: وعلى رأسها اإلميان 
ب��ال��ل��ه ت��ع��ال��ى وب��س��ائ��ر م���ا أخ��ب��ر ع��ن��ه من 
املغيبات، وبالتقوى كما مر آنفا، وهي أعمال 
الباطن  أعمال  من  أنها  تصنيفها  غلب  وإن 
فهي  وإال  مصدرها  جهة  لم  إذا  ذل��ك  فليس 
عملية  آث��ار  تنتج  من  إال  لها  قيمة  ال  أعمال 
في اخلارج واحمليط اإلنساني واالجتماعي.

وجماعية  فردية  ظاهرة  أعمال   -
جتاه اإلنسان: ويدخل فيها أداء كل ما أمر 
والواجبات،  احلقوق  من  بأدائه  تعالى  الله 
وعلى رأسها فرائض الدين من إميان وحفظ 
واألع��راض  الفروج  وحفظ  وال��زك��اة  الصالة 
والكرامة، والوفاء بالعهود وأداء األمانات...

ثالثا- خالصات ومستفادات: ومن ذلك:
وم��ت��الزم مع  إي��راث اجلنة مرتبط  أن   -
ُأوِرث  فمن  األرض،  وإي���راث  الكتاب  إي��راث 
أورثه  ومن  األرَض،  ُأوِرث  به  وعمل  الكتاَب 
مبقتضى  فيها  وع��م��ل  األرض  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه 
ال��ك��ت��اب ك��ان ج���زاؤه أن ي��ورث��ه ال��ل��ه تعالى 

اجلنة.
- أن معياري اإلميان والعمل هما أساس 
اإلي�����راث احل��ق��ي��ق��ي: ف��ال ي���ورث ال��ك��ت��اب إال 
عملوا  إذا  إال  األرض  يورثون  وال  املؤمنون، 

بالكتاب.
معيار  اإلي���راث  ف��ي  العمل  معيار  أن   -
التي تعود على اإلنسان  لكل األعمال  شامل 
في  والظاهر،  الباطن  في  والصالح  بالنفع 
وبأخيه  ب��رب��ه  عالقته  ف��ي  واآلخ����رة،  الدنيا 

اإلنسان.
- مفهوم اإليراث القرآني مفهوم إيجابي 
غ��اي��ت��ه ص���الح اإلن���س���ان وإق���ام���ة ال��ع��م��ران 
الصالح  ف��ي  ال��وح��ي  م��وازي��ن  على  البشري 
الله تعالى  واخلير، ووسيلته إقامة فرائض 
 � ِ �ُقل ِإنَّ الُْهدى ُهَدى الَّ واالهتداء بهديه: 

)آل عمران: 73(.

إيراث اجلنة ووراثتها: 
دالالت ومقتضيات وغايات

الطيب بن املختار الوزايند. أحمد زايد
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ما  املمتدة  الفترة  في  فاس  مدينة  احتضنت 
بني 27 و28 مارس 2017 بقصر املرينيني امللتقى 
الفقهي الدولي للمالية التشاركية، في موضوع: 
املؤسسات  ريادة  في  وأثرها  الشرعية  "املطابقة 
مؤسسة  نظمتها  وال��ت��ي  اإلس��ام��ي��ة"،  امل��ال��ي��ة 
واالستشارات(  الشرعية  )املطابقة  فينيوبوليس 
بشراكة مع مؤسسة البحوث والدراسات العلمية 
الزكاة  مؤسسة  وكذا  األيوفي  ومؤسسة  )مبدع( 
إسرا،  ومؤسسة  املغربية(  العمومية  )اجلمعية 
وذلك بحضور خبراء ومتخصصني وباحثني في 

مجال املالية اإلسامية.
أشغال اليوم األول:27 مارس 2017.

من  بينات  آي��ات  بتاوة  امللتقى  ه��ذا  افتتح 
كلمة  ضمت  افتتاحية  وجلسة  احلكيم،  ال��ذك��ر 
العلمي  املجلس  الصحري ممثل  محمد  الدكتور 
األع���ل���ى، وك��ل��م��ة ال��دك��ت��ور ح��ام��د م��ي��رة األم���ني 
ل��أي��وف��ي،  وامل��راج��ع��ة  لهيئة احمل��اس��ب��ة  ال��ع��ام 
التنفيذي  املدير  الدين  الل  أك��رم  الدكتور  وكلمة 
لأكادميية العاملية للبحوث الشرعية في التمويل 

الدكتور  كلمة  ثم  اإلس��ام��ي، 
م��ص��ط��ف��ى ف��وض��ي��ل )امل���دي���ر 
عن  نيابة  مل��ب��دع(  التنفيذي 
الدكتور الشاهد البوشيخي، 
الدكتور سامي  كلمة  وأخيرا 
مؤسسة  م��دي��ر  السليماني 
لاستشارات  فينيوبولوس 
واملسؤول عن قسم اخلدمات 

الشرعية.
اجللسة  عقدت  ذل��ك  بعد 
األول��������ى ف����ي ش���ك���ل م���ائ���دة 
م��س��ت��دي��رة ح����ول م��وض��وع 
وأث��ره��ا  الشرعية  "املطابقة 
املالية:  املؤسسات  ريادة  في 
ت��ق��دمي ل��ل��واق��ع واس��ت��ش��راف 
أشغالها  ت��رأس  للمستقبل"، 

د.سامي السليماني.
بدأت اجللسة بكلمة د.حامد ميرة عن نشأة 
م��ف��ه��وم ال��رق��اب��ة ال��ش��رع��ي��ة؛ ح��ي��ث ب���دأ احل��دي��ث 
أن  إلى  مراحل  بعدة  ومر  سنة  أربعني  منذ  عنه 
)ومعناه  الشرعية  ال��رق��اب��ة  حوكمة  إل��ى  وص��ل 
الفعالية  لضمان  حتتاجها  التي  األدوات  توفير 
ق���رارات صائبة(، وك��ل هذه  وامل��س��اءل��ة وات��خ��اذ 
املجهودات من أجل السعي إلى اجلودة الشرعية.
وأبرز في حديثه أهم سبل اجلودة الشرعية 

املتمثلة في:
1 - جودة الفتوى 2 - الرقابة اإللزامية 3 - 
الشركات في تطوير املنتجات 4 - جودة املنتج 5 
- التدريب والتكوين 6 - الرقابة اخلارجية. وهذه 

كلها من أسس احلوكمة.
وتلتها كلمة د.يوسف البغدادي )املدير العام 
في  تطرق  حيث  للتمويل(  الصفاء  دار  ملؤسسة 

عرضه إلى أهم التحديات وخلصها في: 
في  ال����رواد  ش��ج��اع��ة  أي  ال��ش��ج��اع��ة؛  أوال:  

إرساء البنك التشاركي. 
البنوك  تسهر  بحيث  ال��ت��ك��وي��ن��ات؛  ث��ان��ي��ا: 
التشاركية على تكوين األطر في جميع اجلوانب 
إلى  والسعي  اإلسامية،  بالتحويات  املتعلقة 

تطوير املنتجات وحتسينها. 
ال��ذي  ال��ل��ه،  الكلمة د.رض���ا سعد  ت��ن��اول  ث��م 
إلى ضرورة اختيار موارد بشرية مؤهلة،  أشار 
إلى  التقليدية  البنوك  من  العاملني  نقل  واعتبر 
خصوصيات  م��راع��اة  ب��دون  اإلس��ام��ي��ة  البنوك 
أك��د على  لهذا  ه��ذه األخيرة ضربا في اجل��ودة، 
تثبيت  أجل  من  لأطر  احلقيقي  التكوين  أهمية 
ومن  اإلسامية،  البنوك  في  الشرعية  الفلسفة 
الدكتور رضا سعد  أسس اجلودة الشرعية عند 

الله االعتماد على التدقيق اخلارجي.
ترأس  فقد  الثانية  اجللسة  بخصوص  أم��ا 
عميد  )ن��ائ��ب  الكتاني  املجيد  د.ع��ب��د  أشغالها 

موضوع:  حول  بفاس(  والقانون  الشريعة  كلية 
املالية  تطوير  في  وموقعها  الشرعية  "الهندسة 

اإلسامية".
التي  البقالي،  د.سعد  بكلمة  اجللسة  ب��دأت 
وامل��راج��ع��ة  ال��ض��ب��ط  "إدارة  ع���ن  ف��ي��ه��ا  حت����دث 
العملي  ال��واق��ع  اإلس��ام��ي:  دب��ي  ببنك  الشرعية 
لتطوير املنتجات في املالية اإلسامية واملناهج 
الفقهية املتبعة". مشيدا بدور االبتكار )اإلنشاء( 
وت��ط��وي��ر)حت��س��ني( امل��ن��ت��ج��ات، ح��ي��ث أب���رز ع��دة 

نظريات للتطوير واالبتكار:
للتطوير  ال��ش��رع��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة  ع��ن  ف��ت��ح��دث 
في  مستندا  اإلسامية  املالية  املنتجات  وابتكار 

ذلك إلى أن األصل في العقود اإلباحة.
ت��ض��م معايير  ن��ظ��ري��ةاملََ��ْع��َي��َرة: وال��ت��ي  ث��م 
معيرة  وال��ت��ق��ع��ي��د،  التقنني  وم��ع��اي��ر  األي���وف���ي، 
االبتكار  معايير  ال��ع��ق��ود،  معيرة  أو  املنتجات 

واالجتهاد في مقابل التقليد والتقنني.
السلم  كمنتج  واألسلمة:  التطوير  نظرية  ثم 

وأسلمته.

ق��راط  محمد  الدكتور  بعده  الكلمة  وت��ن��اول 
عن  لاستشارات(،  املعالي  مبؤسسة  )مستشار 
الضوابط  بني  الشرعية  املالية  العقود  "هندسة 
املواءمة  عن  فتحدث  الظاهرة"؛  واملظان  اجللية 
املنتجات  تواجهها  التي  وامل��ش��اك��ل  القانونية 
االستصناع  كعقد  ال��وض��وح  ع��دم  م��ن  الشرعية 
مثا. وللخروج من هاته املشاكل أكد على ضرورة 

وجود جلنة من أجل التطوير.
الباحثني  )كبير  بوهراوة  د.سعيد  كلمة  أما 
فقد  ال��ش��رع��ي��ة(،  للبحوث  العاملية  ب��األك��ادمي��ي��ة 
وحتديات  اإلسامية  املالية  ب�"الهندسة  وسمها 
ب��ني الشريعة وال��ق��ان��ون". وق��د ص��دَر  امل��واءم��ة 
إمكانية  م��دى  عن  إشكاليٍة  بوضع  هاته  لكلمته 
إجراء مواءمة بني الشريعة والقانون الوضعي؟ 
وما األسس املنهجية املستندة إليها؟ وما مفهوم 

املواءمة؟ وما ضوابطها؟
امللتقى،  في  املتدخلني  بعض  غياب  وبسبب 
مت دمج اجللسة الثالثة التي كانت في موضوع: 
املعايير  في ضوء  ومنهجيتها  الفتوى  "ضوابط 
ال��دول��ي��ة"، واجل��ل��س��ة ال��راب��ع��ة ال��ت��ي ك��ان��ت في 
موضوع: "التدقيق الشرعي في املؤسسات املالية 
والتطبيقات  القانونية  املتطلبات  بني  اإلسامية 
د.محمد  ترأسها  واح��دة  جلسة  في  الواقعية"، 

قراط.
)نائب  زغيبة  الدين  د.ع��ز  بكلمة  ب��دأت  وق��د 
ال��س��ام  ببنك  ال��ش��رع��ي��ة  ال��رق��اب��ة  هيئة  رئ��ي��س 
في  الفتوى  "منهجية  موضوع  في  اجل��زائ��ري(، 
العاقة  إلى  فتطرق  اجلماعي".  االجتهاد  ضوء 
يظهر  حيث  اجلماعي  واالج��ت��ه��اد  الفتوى  ب��ني 
بينهما عاقة الوسيلة بالنتيجة؛ ذلك أن االجتهاد 
اجلماعي هو أحد وسائل الفتوى، كما أن الفتوى 
هي أحد نتائج االجتهاد اجلماعي. وتكمن أهمية 
الفتوى  طرائق  أحد  أنه  في  اجلماعي  االجتهاد 
ووس��ائ��ل��ه��ا- وب��خ��اص��ة ف��ي ع��ص��رن��ا احل��اض��ر- 
ف���ي ض��ب��ط ال��ف��ت��وى وال��ب��ع��د ب��ه��ا ع���ن الشطط 

الفقهية  املجامع  من  الكثير  وذك��ر  واالض��ط��راب. 
التي تقوم باالجتهاد اجلماعي؛ كمجمع البحوث 

اإلسامية في األزهر...
)نائب  الطيبي  بن  د.منصف  كلمة  تلتها  ثم 
"التدقيق  الزكاة(، حول موضوع:  رئيس جمعية 
ال��ش��رع��ي اخل���ارج���ي ع��ل��ى امل���ع���ام���ات امل��ال��ي��ة 
وال��ت��ح��دي��ات"،  املتطلبات  ب��امل��غ��رب:  التشاركية 
في  اخل��ارج��ي  التدقيق  أهمية  ع��ن  حيث حت��دث 
الرقي بالبنوك التشاركية إلى اجلودة الشرعية، 
التدقيق  به  الذي ميتاز  االستقال  وذلك العتبار 

الشرعي اخلارجي.
الفقه  )أس��ت��اذ  الفريخي  د.م��ح��م��د  كلمة  ث��م 
م��وض��وع:  ال��ق��روي��ني(، ح��ول  وأص��ول��ه بجامعة 
"حتديات املواءمة الشرعية والقانونية ملعامات 

البنوك التشاركية: رصد وحلول".
وب��ع��ده��ا م��داخ��ل��ة ع��ب��د ال��ل��ه ع��ب��د امل��ؤم��ن، 
مبوضوع: "ضوابط إعمال التهمة في املعامات 

املصرفية املعاصرة".
ثم جاءت كلمة د.عبد السام باجي )رئيس 

عن  اإلس���ام���ي(،  لاقتصاد  املغربية  اجلمعية 
"اجلوانب القانونية واإلجرائية لوظيفة املطابقة 
البنوك التشاركية"؛ وقد ارتكزت  الشرعية وعمل 
التشاركية،  للبنوك  املنظم  القانون  حول  كلمته 
اجلديد  القانون  مشروع  نص  إلى  تطرق  بحيث 
املجلس  لرقابة  التشاركية  البنوك  خضوع  على 
عملياتها  مطابقة  حول  تقييما  األعلى،  العلمي 
عن  ال��ص��ادرة  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  م��ع  وأنشطتها 
امل��ج��ل��س. وت��ط��رق أي��ض��ا إل���ى امل��ن��ت��ج��ات التي 
)امل��راب��ح��ة،  التشاركية  البنوك  جلنة  أص��درت��ه��ا 

املضاربة، املشاركة، السلم، االستصناع(.
)مستشار  غزالة  ول��د  د.عمر  كلمة  تلتها  ثم 
التدقيق  "مكانة  موضوع:  حول  بفينيوبوليس( 
الشرعي في نظام احلوكمة العامة في املؤسسات 

املالية اإلسامية".
العينني  ماء  الهيبة  أحمد  ذ:  كلمة  ثم جاءت 
املتعلقة  الشرعية  باآلراء  "التقيد  حول موضوع: 

ببيع املعادن".
أشغال اليوم الثاني: 28 مارس 2017.

أم���ا ب��خ��ص��وص ال��ي��وم ال��ث��ان��ي، ف��ق��د كانت 
جلسته األولى التي ترأسها د.أكرم الل الدين في 
العمل  تطوير  في  املالكي  الفقه  "دور  موضوع: 

املصرفي اإلسامي".
وبدأت بكلمة الشيخ مولود السريري )مدرس 
باألطلس  بتنكرت  العتيقة  العلمية  ب��امل��درس��ة 
الصغير(، في موضوع: "منهج النظر املالكي في 

النوازل املستجدة".
حتدث فيه عن أهم املعايير الضابطة للنظر 
التأصيل  جل��ودة  الضامنة  النوازل،  في  الفقهي 
وال��ت��ن��زي��ل، وأن��ه��ا ال ت��ك��اد ت��خ��رج ع��ن مستوى 
الفقهية،  بامللكة  عنها  عبر  التي  الفقهية  الكفاءة 
ومدى رعاية نظام االستدالل في الشريعة، وبذل 

اجلهد في ذلك، وكذا اإلحاطة بالواقع.
)أس��ت��اذ  ش��اوي��ش  ول��ي��د  د.  كلمة  تلتها  ث��م 

ب����األردن(،  العاملية  اإلس��ام��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بجامعة 
في  الفقهي  التأطير  في  الشبه  قياس  "دور  عن 
االقتصاد اإلسامي: احلساب اجلاري والكمبيالة 
الشبه وكيف ميكن  قياس  منوذجا"؛ فتحدث عن 
من  املالية،  املعامات  على  القياس  هذا  تكييف 
أو تركيبها، كما أشار  ابتكار عقود جديدة  أجل 
إلى أنه ال فرق بني قياس األشباه وقياس الشبه، 
أرق��ام��ا  ليست  اإلس��ام��ي��ة  املالية  أن  على  وأك���د 

وإمنا هي أخاق.
ث��م ك��ل��م��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال���ق���ادر ع��م��ور)م��دي��ر 
مؤسسة ملجموعة املعالي لاستشارات في املالية 
قواعد  على  نظرات  م��وض��وع:  ح��ول  اإلسامية( 

الفقه املالكي في املعامات املالية.
ث��م ج����اءت ك��ل��م��ة د.م��ح��م��د وال��س��و )أس��ت��اذ 
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس(، حول 
"قاعدة االستثناء من املنع وضوابط إعمالها في 
فتحدث عن بعض  التشاركية"؛  األبناك  معامات 
امل��ع��ام��ات ال��ت��ي ي��دخ��ل فيها االس��ت��ث��ن��اء وذك��ر 
االنطاق  إلى ض��رورة  أش��ار  كما  األمثلة،  بعض 
في االجتهاد من الفقه وليس 

الواقع.
للجلسة  بالنسبة  وأم���ا 
ال���ث���ان���ي���ة وال����ت����ي ت��رأس��ه��ا 
د.مصطفى فوضيل فقد كانت 
في موضوع: "ضوابط إعمال 
املالية  الصناعة  في  املقاصد 

اإلسامية".
وقد بدأت بكلمة د.محمد 
)أس��ت��اذ  س���اس  ول���د  البشير 
بجامعة  اإلس��ام��ي��ة  للمالية 
موضوع:  في  ستراسبورج(، 
الرشيدة  احلكامة  "ض��واب��ط 
م�����ن م���ن���ظ���ور م����ق����اص����دي"؛ 
حت����دث ف��ي��ه ع���ن أخ��اق��ي��ات 
احلكامة الرشيدة )الشفافية، 

املساواة، العدل..(
)أستاذ  العمراوي  د.امحمد  كلمة  تلتها  ثم 
بجامعة موالي إسماعيل مبكناس(، ودارت حول 
"النظر املقاصدي في املعامات املالية عند املالكية 

أمثلة ومناذج".
السنيني، حول موضوع:  د. محمد  كلمة  ثم 
مقاصدية  ال��س��ل��م"م��س��وغ��ات  م���ال  رأس  ت��أج��ي��ل 

ونظائر فروعية+.
حول  ال��دري��س��ي  عمر  ذ.  كلمة  ذل��ك  بعد  ث��م 
موضوع: عقود املصارف اإلسامية بني الصورية 

واملقاصدية
قراط  الدين  نور  د.  بكلمة   وختمت اجللسة 
األول  محمد  بجامعة  واملقاصد  األص��ول  )أستاذ 
إعمال  وضوابط  "معالم  موضوع:  في  بوجدة(، 
املقاصد في النوازل املالية املعاصرة"؛ حتدث فيه 
عن منطلق التعامل مع النص عبر مرحلة الفهم 
التي حتتاج إلى مدركات وقواعد. والتعامل مع 
النص من خال التنزيل على الواقع، وأشار إلى 
أن هذه املرحلة هي األصعب؛ إذ حتتاج إلى نظر 
مقاصدي وفكر ثاقب، ومن هنا قال العلماء قدميا 
وحديثا؛ إن الشريعة مرتبطة باملصلحة، وسماه 
العقول  ي��دخ��ل  ال���ذي  احل���ي،  بالفقه  القيم  اب��ن 
الفقه  من  النوع  وهذا  استئذان.  بدون  والقلوب 
التشريع  أناطت  الشريعة  ألن  إلى ضبط  يحتاج 
ميكن  ال��ض��واب��ط  وه��ات��ه  وال��ت��ح��دي��د،  بالضبط 

تلخيصها في اآلتي: 
اعتبار الكليات باعتبارها اجلامعة للشريعة 

اإلسامية.
إعمال اجلزئيات في إطار الكليات.

اللجوء إلى االجتهاد اجلماعي حتى يحصل 
هذا النوع من الفقه املقاصدي.

فاس: امللتقى الفقهي الدولي للمالية التشاركية
يتدارس قضايا  "املطابقة الشرعية وأثرها في ريادة املؤسسات املالية اإلسالمية"
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جديد  موقعها  في  التجديد  مؤسسة  أعلنت 
الصحافي  الــعــمــل  عــن  ستتوقف  أنــهــا  بــريــس 
إعالمية  مسيرة  عبر  ابتدأته  الــذي  واإلعــالمــي 
ــدأت  ــرن بـــدأت أول مــا "ب ــع ق عمرها حــوالــي رب
“اإلصالح”،  مع   1987 سنة  الورقية  باجلريدة 
“التجديد”،  إلى  و”الصحوة”  بـ”الراية”  مرورا 

والدخول إلى العالم الرقمي سنة 2000".
كتبه  -الـــذي  التوقف  خبُر  استعرض  وقــد 
زكــريــا ســحــنــون رئــيــس حتــريــر جــديــد بــريــس- 
ــتــاريــخــيــة لــلــمــؤســســة اإلعــالمــيــة  احملـــطـــات ال
ــتــي مـــرت بــهــا الــتــجــربــة  ومــخــتــلــف املـــراحـــل ال
اإلعالمية للموقع في تفاعله مع متطلبات الواقع 
وقال:   القراء،  حلاجيات  واالستجابة  الصحافي 
على  االفتراضية”  “احلياة  هذه  خالل  "حرصنا 
اإلعــالمــي  املشهد  فــي  نوعية  إضــافــة  نــكــون  أن 
املــغــربــي الــوطــنــي مــن خــالل دوائـــر اهتمامات 
متعددة )سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، 
مع  املوضوعية  ينشد  تــعــاٍط  وعبر  ريــاضــيــة…( 

مختلف القضايا والنوازل التي تعرضنا إليها"
ــتــوقــف إلــــى احلــيــثــيــات  ولــــم يــشــر بــــالغ ال
واألسباب التي أدت إلى ذلك إال أن مدير جريدة 
التجديد الورقية جواد الشفدي أعلن في بالغ آخر 
نشرته مواقع إلكترونية ومنابر ورقية أن العجز 
األسبوعي  اإلصدار  إلى  املالي وحتول اجلريدة 
ــال إن  جعل مــواردهــا مــن اإلشــهــار تتراجع؛ وق
من  سنوات  بعد  اضطرت  )التجديد(  "مؤسسة 
إلى  الوطنية،  اإلعالمية  الساحة  في  احلضور 
إيقاف إصدار جريدة التجديد األسبوعية وموقع 

جـــديـــد بـــريـــس، ألســبــاب 
اقتصادية قاهرة".

ـــه بــعــد أزمـــة  وذكــــر أن
مالية خانقة استمرت لعدة 
من  العديد  ورغم  سنوات، 
محاوالت اإلنقاذ املتتالية، 
االستمرار  ممكنا  يعد  "لــم 
خصوصا  اإلصــــــدار،  فـــي 
كبار  معلنني  إيــقــاف  بعد 
التي  اإلشــهــاريــة  للعقود 
كانت جتمعهم باملؤسسة".
من  كثير  تــفــاعــل  وقـــد 
اإلعالمي  باحلقل  املهتمني 

مع هذا احلدث وقد اعتبر نور 
فدرالية  رئيس  مفتاح،  الدين 
الناشرين باملغرب، في تعليق 
اجلريدة  توقف  قــرار  على  له 
“إن  لهسبريس:  تصريح  في 
يعتبر  باملغرب  جريدة  إغالق 
“مت  أنه  إلى  مشيرا  جنازة”، 
التنبيه إلى ذلك في السنوات 
األخيرة، إذ إن مقبرة الصحف 
وسائل  يهدد  ما  وهو  تتسع، 
الــدميــقــراطــيــة،  تنشط  إعـــالم 

ويهدد القطاع بأكمله". 
وبـــــطـــــي صـــفـــحـــة هــــذا 
واإلعــالمــي  الصحافي  املنبر 
الــورقــي واإللــكــتــرونــي يكون 

املــشــهــد اإلعــــالمــــي املــغــربــي 
قـــد فــقــد أحــــد مــنــابــره الـــذي 
نوعية  وإضــافــة  متــيــزا  حقق 
وأضفى على املشهد اإلعالمي 
والــرؤيــة  التحليل  فــي  تنوعا 
مــن زاويــــة إســالمــيــة خــاصــة، 
التجديد  احتجاب  عد  وميكن 
ـــصـــدور لــيــس خــســارة  عـــن ال
ــإعــالم فــقــط وإمنـــا خــســارة  ل
واحلــق  الــدميــقــراطــي  للتنوع 
فــي االخــتــالف واإلســـهـــام في 
باحلقيقة  العام  الــرأي  تنوير 

من منظورات مختلفة.
إال  يسعه  ال  املـــرء  كــان  وإذا 
تــقــديــر هــــذه اجلـــهـــود الــكــبــيــرة 
والتضحيات واإلضافات النوعية 
ــتــجــديــد وجتــربــتــهــا  جلـــريـــدة ال
فإنه ال يسعه  املتميزة  اإلعالمية 
الليلة  ــي  "وف يقول  أن  إال  أيضا 
لنا  لكن  الــبــدر"،  يفتقد  الظلماء 
اليقني أن أهل املغرب وأهل الدار 
إال  ينخسف  وال  بدرهم  يخبو  ال 
ونــرجــو  وأنـــــور،  أضــــوأ  ليظهر 
جتاوز  التجديد  جريدة  للزميلة 
ــاف  ــن ــئ كــــل الـــصـــعـــوبـــات واســت

رسالتها.

جريدة التجديد وموقعها "جديد بريس" 
من التميز واملبادرة إلى التوقف واملغادرة

والــدعــويــة  التعليمية  الــســاحــة  فــقــدت 
واخلطابية بفاس رجال محبا لدينه غيورا 
على وطنه، عرفته الساحة التعليمية بفاس 
الساحة  وعرفته  فاضال،  ومــديــرا  أســتــاذا 
غيرته،  وقــوة  بفضله  اإلسالمية  الدعوية 
وعرفه الناس خطيبا لبيبا فصيحا حكيما.
األستاذ  صهر  اليوبي  إدريس  األستاذ  إنه 
املـــرحـــوم املــفــضــل فــلــواتــي مــديــر جــريــدة 

احملجة. 
وافته املنية في بيته فجأة أول ساعات 
املوافق  1438هـ  يوم اخلميس فاحت رجب 
31 مــارس 2017 بعد حياة حافلة بالعمل 

في اخلير واالجتهاد فيه. 
والفقيد من مواليد 1964.

وقد زاول في حياته مهام عديدة: 
ــوم  ــعــل وال اآلداب  كــلــيــة  خـــريـــج  ــهــو  ف
العربية  اللغة  تخصص  بفاس  اإلنسانية 

وآدابها؛
وخريج املركز التربوي اجلهوي بفاس؛
سطات  مــن  كــل  فــي  بالتدريس  اشتغل 

وفاس؛
حارسا  التعليمية  اإلدارة  في  واشتغل 

عاما بعدد من املؤسسات التعليمية؛

ومديرا بالثانوية اإلعدادية ابن أجروم  
التابعة للمديرية اإلقليمية بفاس.

رابطة  ضمن  نشيطا  عضوا  كــان  كما 
مديري التعليم، وشغل منصب رئيس فرع 
فاس  جلمعية املديرين بالثانوي اإلعدادي. 
وظل مسهما في أعمال البر واخلير في 

عدد من األنشطة بأكادميية فاس.
بن  عثمان  اشتغل خطيبا مبسجد  كما 

عفان بفاس.
جمعية  فــي  نشيطا  عــضــوا  كـــان  كــمــا 

األعمال االجتماعية بفاس.
ــــــراء احملـــجـــة كـــاتـــبـــا عــلــى  وعــــرفــــه ق

صفحاتها.
أســرة  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبــهــذه 
مواساتها  وأصــدق  تعازيها  بأحر  احملجة 
إلى أسرة الفقيد؛ زوجته وأبنائه الفضالء 
الله  ســائــلــني  محبيه،  وســائــر  وأصـــهـــاره 
الفقيد  يتقبل  أن  الــقــديــر  الــعــلــي  تــعــالــى 
برحمته  يعامله  وأن  الصاحلني  من  عنده 
وإحسانه ويشمله بعفوه وغفرانه، ويسكنه 
الصبر  بنيه وذويــه  ويــرزق  فسيح جنانه، 
واالحتساب، وال منلك إال أن نقول: �إنا هلل 

وإنا إليه راجعون�.

األستاذ إدريس اليوبي
 ينتقل إلى دار البقاء
 في عز العمر والعطاء

متـــابعـــــــات
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لألصمعي،  منسوب  نص  من  جزء  املقولة 
لكنه ُروي بروايتني متضاربتني متعارضتني:

1 - رواية ابن قتيبة في الشعر والشعراء، 
ورواية املرزباني في املوشح

2 - فما هو وجه التعارض بني الروايتني؟
3 - وأي منهما األضعف واألصح؟ وما هي 

مقاييس التصحيح والترجيح؟
4 - وما سبب شيوع الرواية األضعف في 

كتب التراجم والطبقات؟

املقولة: روايتا   -  1
قتيبة -وهي  اب��ن  رواي��ة  فأما   -  1  .  1  
"قال  قوله:  فهي  انتشارا-)1(  واألك��ث��ر  األق��دم 
األصمعي الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل في 
اخلير ضعف، هذا حسان )بن ثابت( فحل من 
فحول اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم سقط شعره، 
وقال مرة أخرى: شعر حسان في اجلاهلية من 
اإلس��الم، حلال  في  متنه  فقطع  الشعر،  أج��ود 

النبي �")2(.
2 وأما - رواية املرزباني -وهي األحدث   .  1
الله  عبد  "حدثني  فهي:   )3( ت���داوال-  واألق���ل 
إبراهيم  حدثني  ق���ال:  العسكري،  يحيى  ب��ن 
ق��ال:  ال��ك��ران��ي،  حدثنا  ق���ال:  الصمد،  عبد  ب��ن 
حدثنا  قال:  طابع،  ميمون  بن  العباس  حدثنا 
في  أدخلته  إذا  الشعر  طريق  ق��ال:  األصمعي، 
باب اخلير الن أال ترى أن حسان بن ثابت كان 
فلما دخل شعره  عال في اجلاهلية واإلس��الم، 
� وحمزة  النبي  مراثي  باب اخلير -من  في 
الن  وغ��ي��ره��م-  عليهما  ال��ل��ه  رض���وان  وجعفر 
شعره، وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول، 
مثل امرئ القيس وزهير والنابغة، من صفات 
والتشبيب  واملديح،  والهجاء  والرحل،  الديار 
احل��م��ر واخل��ي��ل واحل���روب،  بالنساء، وص��ف��ة 
واالفتخار، فإذا أدخلته في باب اخلير الن" )4(.

الروايتني: بني  التعارض  وجه   -  2
واض��ح م��ا ب��ني ال��رواي��ن م��ن ت��ع��ارض مع 
ففي  األصمعي؛  وهو  واح��د،  بهما  الناطق  أن 
إلى  قتيبة  ابن  رواي��ة  فيه  تذهب  ال��ذي  الوقت 
اإلس��الم  زم��ن  ليشمل  التجريح  دائ��رة  توسيع 
بكامله من حيث هو زمن تخلفت فيه شاعرية 
عن  سندها  ومقطوعا  وضعفا  سقوطا  حسان 
زمن سابق هو زمن اجلاهلية من حيث هو زمن 
الديني:  بالعامل  متذرعة  والتفوق،  الفحولة 
"حلال النبي"؛ وفي الوقت الذي تستخدم هذه 
من  التجريح  في  صارمة  مصطلحات  الرواية 
و"السقوط"  و"الضعف"  و"الشر"  "النكد"  قبيل: 
و"القطع"، تذهب رواية املرزباني على خالفها 
إلى تقليص دائرة التجريح لينحصر في غرض 
شعري جديد على حسان بن ثابت كما سيتبني 
في سياقه بعد، وِلُتِقرَّ بتفوق شاعريته في بقية 
األغراض الشعرية في زمن اجلاهلية واإلسالم 
معا؛ ووجه التعارض الثاني هو جتنب رواية 
املرزباني للمصطلحات القادحة واألشد جرحا، 
هو  جتريحا  ألطف  مصطلح  على  واالقتصار 
مصطلح "اللني"، من حيث هو مصطلح لغوي 
ابن  ب��ع��د، وع��ل��ى خ��الف رواي���ة  كما سيتضح 
أن سبب  إل��ى  امل��رزب��ان��ي  رواي���ة  تذهب  قتيبة 
"تليني" شاعرية حسان هو سبب فني -وليس 
دينيا كما في الرواية األولى- يعود إلى غرض 
فيه  للقول  مؤهال  يكن  لم  الشاعر  على  جديد 

أصال كما سيتضح بعد.

وأصح؟ أوثق  الروايتني  فأي    -  3
لإلجابة عن هذا السؤال سنحاول أن نسلك 
الروايتني سندا  نقد نص  في  مسلك احملدثني 

ومتنا:
اب��ن  رواي�����ة  س��ن��د  ح��ي��ث  م���ن   -  1  .  3

قتيبة:
الرواية األولى  1 - يتبني أن سند   . 1  . 3
قتيبة  اب��ن  وه��و   - الناقل  بني  ما  متصل  غير 
امل��ت��وف��ى 276 ه��� -وال��ن��اط��ق ب��ال��ن��ص- وه��و 

األص����م����ع����ي امل���ت���وف���ى 
ال��ث��اب��ت  إذ  ه������،   215
يكن  ل��م  قتيبة  اب���ن  أن 
ت���ل���م���ي���ذا ل���ألص���م���ع���ي، 
وإمن������ا ت���س���رب���ت إل��ي��ه 
م����روي����ات����ه ع���ب���ر ج��ي��ل 
م���ن ت���الم���ذة األص��م��ع��ي 
امل��ب��اش��ري��ن ال��ذي��ن نقل 
الشعر  ك��ت��اب  ف��ي  عنهم 
وال����ش����ع����راء ن��ص��وص��ا 
أخ�����رى ع���ن األص��م��ع��ي 
نفسه أضراب أبي حامت 
السجستاني)5( املتوفى 
وال���ري���اش���ي  ه������،   248
الفرج)6(  ب��ن  ال��ع��ب��اس 
و  ه������،   257 امل���ت���وف���ى 
أخي  اب��ن  الرحمن  عبد 
ووج���ه  األصمعي)7(. 
على  ه��ن��ا  االع����ت����راض 
هي  قتيبة  اب���ن  رواي����ة 
قليلة  غير  نصوصا  أن 
رواه������ا ع���ن األص��م��ع��ي 
طبقة  مت��ث��ل  ب���واس���ط���ة 
تالمذة  ه��م  العلماء  م��ن 
ص���اح���ب ال���ن���ص، وه��م 
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه شيوخ 
أثبت  فلم  ال��ن��ص؛  ناقل 
ال��س��ن��د ه��ن��اك وأس��ق��ط 
اجلائز  م��ن  أليس  هنا؟ 
ب��ل م��ن ال��راج��ح أن ابن 

قتيبة إمنا أعوزه السند فأسقطه.
قتيبة  ابن  رواية  خالف  وعلى   -  2  .  1  .  3
384 ه���( -رغ��م  امل��رزب��ان��ي )ت  اتسمت رواي���ة 
الناقل  بني  السند  باتصال  الزمني-  تأخرها 
صيغة  وباستعمال  طبقة،  عن  طبقة  والناطق 
أرقى  من  وهي  و"حدثنا"،  "حدثني"  التحديث: 
واألداء  التحمل  مراتب  وأرق��ى  السماع  صيغ 

لدى احملدثني.
بالناقل  قتيبة  ابن  يكن  لم   -  3  .  1  .  3
الذي يوثق مبجمل مروياته في اللغة والشعر، 
فقد ُأخذ عليه تساهله في نقل األخبار وادعاء 
ذلك  إط��الق��ا، وم��ن  بهم  يلتق  ل��م  احل��م��ل عمن 
عن  روى  "القتيبي،  األزه��ري:  عليه  الحظه  ما 
سيبويه، واألصمعي، وأبي عمرو؛ وهو لم ير 
منهم أحدا")8(، وجرحه لهذا لسبب غير واحد 
من العلماء؛ ومنهم أبو الطيب اللغوي )ت351 
بقوله:  اللغوية  م��روي��ات��ه  ف��ي  طعن  وق��د  ه���(، 
لم  الكوفيني  عن  بحكايات  خلَّط..  قتيبة  "اب��ن 
يكن أخذها عن ثقات، وكان يتستر في أشياء 
في  كتابه  لتأليف  تعرضه  نحو  بها،  يقوم  ال 
في  وكتابه  الرؤيا،  تعبير  في  وكتابه  النحو، 
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وعيون 

األخبار، واملعارف، والشعراء، ونحو ذلك مما 
أزرى به عند العلماء، وإن كان نَفق)9( به عند 

العامة ومن ال بصيرة له")10(.
3 . 1 . 4 - وغلَّطه األزهري في )محمد 
أب��و  "وأم����ا  ب��ق��ول��ه:  370ه�(  )ت  أحمد(  بن 
الدينوري فإنه ألف  الله بن مسلم  محمد عبد 
كتبا … تصفحتها كلها، ووقفت على احلروف 
التي غلط فيها، وعلى األكثر الذي أصاب فيه. 
أثبتها  فإني  فيها  غلط  التي  احل���روف  فأما 
مواضع  على  ودللت  كتابي،  من  موقعها  في 

فيه  استبد  ما  فأما  فيه…  غلط  فيما  الصواب 
من  على  يخفى  ال  فيما  زل  رمب��ا  فإنه  برأيه… 
له أدنى معرفة، وألفيته يحدس بالظن فيما ال 

يعرفه وال يحسنه")11(.
3 . 1 . 5 - ورغم أن ابن الندمي )ت385 
والغريب  باللغة  والعلم  بالصدق  له  ه�( شهد 
والشعر فإنه جرحه بالتخليط والغلو املذهبي: 
"عبد الله بن مسلم.. كان يغلو في البصريني، 
ف��ي كتبه عن  امل��ذه��ب��ني، وح��ك��ى  أن��ه خلط  إال 

الكوفيني")12(؛
نعته  الذهبي  أن  ورغم   -  6  .  1  .  3
"عبد  ال��رواي��ة:  قلة  عليه  أخ��ذ  فقد  بالصدوق 
ال��ل��ه ب���ن م��س��ل��م ب���ن ق��ت��ي��ب��ة.. ص�����دوق، قليل 

الرواية")13(؛
األغالط  كثرة  ولعل   -  7  .  1  .  3
التي تواترت في مرويات ابن قتيبة هي التي 
األزه��ري  رواه  -فيما  األن��ب��اري  الب��ن  سمحت 
باتهامه بالغباوة وقلة املعرفة: "ورأيت أبا بكر 
األنباري ينسبه إلى الغباوة وقلة املعرفة")14(؛
قتيبة  ابن  مرويات  واتُّهمت   -  8  .  1  .  3
"قلة  ب���  الب��ن حجر  امل��ي��زان  لسان  ف��ي  اللغوية 
الرواية" و"ادعاء التقدم في العلوم"، و"الهجام 

الولوج فيما ال يحسنه": "عبد الله بن مسلم.. 
صدوق، قليل الرواية... قال ابن نصر الوابلي: 
ولم  ال��ع��ل��وم،  ف��ي  التقدم  يتعاطى  قتيبة  اب��ن 
يرضه أهل علم منها، وإمنا اإلمام املقبول عند 
الكل أبو عبيد.. وقال إمام احلرمني: ابن قتيبة 

هجام ولوج فيما ال يحسنه..")15(؛
3 . 1 . 9 - ومن احملققني املعاصرين 
م��ن ف��ط��ن إل���ى ش���يء مم��ا ذك����ره ال��ق��دم��اء في 
تضعيف مرويات ابن قتيبة اللغوية على نحو 
على  مكي  أحمد  الطاهر  ال��دك��ت��ور  الحظه  م��ا 
كتابه الشعر والشعراء -وهو الذي يعنينا- من 
وقد   …" التحري:  في  وتخليط وضعف  تسرع 
بينها، ويضيف  تتشابه عليه األسماء فيخلط 
ترجم  ل��ه. فحني  ليس  ما  لشاعر  األح��داث  من 
ألب��ي دواد اإلي����ادي ذك��ر أن��ه��م "اخ��ت��ل��ف��وا في 
بن احلجاج،  فقال بعضهم: هو جارية  اسمه، 
ونسبة  الشرقي"،  األصمعي: هو حنظلة  وقال 
األصمعي خاطئة؛ ألن حنظلة  إلى  هذا اخلبر 
وقد  القيني،  الطمحان  أب��و  ه��و  الشرقي  ب��ن 
في  صحيحا  دؤاد  أب��ي  نسب  األصمعي  ذك��ر 
"أصمعياته" فذكر أنه أبو دؤاد اإليادي واسمه 

جارية بن احلجاج" )16(.
--------------------------

 ،346/1 االستيعاب:  ف��ي  البر  عبد  اب��ن  نقلها   -  1
والبكري في سمط الآللي: 172/1، والكالعي في إحكام 

صنعة الكالم، وابن األثير في أسد الغابة: 483/1.
2 - الشعر والشعراء: 1/ 305.

3 - لم نعثر في املصادر التي اطلعنا عليها إال على 
ناقل واحد، هو الشريف املرتضى في األمالي: 269/1

4 - املوشح 79، ورد هذا النص أيضا في ص: 83، 
في معرض احلديث عن لني شعر النابغة اجلعدي، لكنه 
محذوف السند، وفيه لفظتان مختلفتان عن األول، ففي 
األول ذكرت )هو طريق( وفي الثاني أنثت )هي طريق(، 

وفي األول )النبي( وفي الثاني )رسول الله(.
5 - نقل ابن قتيبة عن أبي حامت عن األصمعي في 
 ،300،484  ،9  ،8 في ص:  مرات  والشعراء سبع  الشعر 

.574 ،496 ،485
الرياشي عن األصمعي في  ابن قتيبة عن  6 - نقل 

الشعر والشعراء في ص: 12.
7 - ن��ق��ل اب���ن قتيبة ع��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن اب���ن أخ��ي 
األصمعي عن األصمعي في الشعر والشعراء ست مرات 

في ص:225،377، 443، 570، 604، 639.
8 - تهذيب اللغة: 25، يراجع مقدمة مشكل القرآن 

حتقيق السيد أحمد صقر: 38.
9 - نَفق البيع نفاقا: راج … ونَفق الدرهم ينُفق نفاقا: 
للسلعة  َم�ْن�فقة  الكاذبة  اليمني  احلديث:  ومنه   … كذلك 

حقة للبركة مَمْ
10 - مراتب اللغويني:136 � 137.

11 - تهذيب اللغة: 46.
12 - الفهرست: 115/1.

13 - ميزان االعتدال: 503/2.
14 - تهذيب اللغة: 46.

15 - لسان امليزان: 357/3 - 359.
16 - دراسة في مصادر األدب: 249.

يتبع

مقولة "الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل في باب اخلير الن..."
في ميزان النقد
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د. صالح أزوكاي
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عموما،  الشرعية  العلوم  تدريس  واقــع  على  املطلع  إن 
وعــلــم احلــديــث مــنــهــا خــصــوصــا، وبــنــظــرة فــي مــخــرجــات 
في  ملحوظا  تدنيا  يلحظ  الشرعية  اجلامعات واملعاهد 
العقلية،  املراقي  مستوى  على  املستويات، وخاصة  مختلف 
واملنازل العليا للدماغ التي جتعل الطالب يتصرف في العلم 
إذ  واجتهادا؛  وإبداعا  وجتديدا  واستدراكا،  ونقدا،  نظرا، 
العلم، ودراسة  املقصد األســاس من حتصيل قواعد هذا  إن 
أن  أقصد  الدنيا؛  املستويات  على  يقتصر  ال  أربابه،  مناهج 
يتخرج الطالب حماال ووعاء يستظهر مئات النصوص، دون 
التمهر في أي واحد منها؛ إذ إن الغاية العظمى من دراسة 
علوم احلديث، هو أن يصير هيئة راسخة في نفس الطالب، 
توجه نظره، وتؤثر في منط تفكيره، ومبعنى أدقق حصول 
امللكة، أعني أن يعيد الطالب صوغ عقله صياغة حديثية، وأن 
تلمس ثمار هذه امللكة ليس على مستوى العلم الذي يبحث 
فال  حياته،  في  وظيفيا  يصير  أن  إلى  يتعداه  بل  فقط،  فيه 
يصدر حكما إال بعد التثبت من صحته، وال يتسرع في إطالق 
وسياقاتها  ومالبساتها  بظروفها  اإلحاطة  بعد  إال  األحكام 

)...( إلى غير ذلك من الوظائف التي تثمرها هذه امللكة.
إن الناظر في أسباب قصور امللكة احلديثية لدى خرجي 
يرجع  التدني  هذا  أن  يلحظ  الشرعية،  واملعاهد  اجلامعات 
منهج  غياب  إلــى  نقل  لم  إن  إلــى قصور،  منه  كبير  في شق 
تربوي واضح األسس واملعالم في تدريس هذا العلم. نعم؛ ال 
ننكر مدى فتور همة الطالب، وتكاسله وتقاعسه عن البحث 
الفن،  هــذا  أئمة  مصنفات  في  النظر  ومــداومــة  والتحصيل 
والتجربة،  بداللة احلس  ثبوته  املعلوم  به،  املسلم  ولكن من 
أن الطالب متى ما أسعفته مناهج التدريس في تقريب العلم، 
مسائله،  تصور  على  قــادرا  يديه،  بني  املنال  سهل  وجعله 
يستطيع أن ينزل قواعده، ال شك أنه يقبل بحب ونهم على 
منا،  جزء  –وهي  اجلامعية  التجربة  خالل  فمن  العلم.  هذا 
في بحث  ال نستطيع استبعادها- وكذا الدراسة امليدانية – 
املاستر- وجدنا معظم من يشتكي صعوبة هذا الفن، وضعف 
تدرس  التي  الطرق  إلى  ذلك  يرجع  عليه،  اإلقبال  في  همته 
النتيجة، هو  أكــد هــذه  بها وحــدات علوم احلــديــث، والــذي 
قواعد  اعتماد  ضــرورة  على  انصبت  توصياتهم،  معظم  أن 
العلم. هذا  تدريس وحدات  في  وتنويع طرقه،  التدريس   فن 
أثناء  أســاتــذة وحــدات علوم احلــديــث،  أن  يدلك على  وهــذا 
ــاب  أرب مصنفات  فــي  ونــظــرهــم  مطالعتهم  أو  حتضيرهم، 
أبدا  يسعف  ال  واحـــدا،  شقا  إال  يستحضرون  ال  الفن،  هــذا 
فــي قـــدح املــلــكــة احلــديــثــيــة، ونــقــل صــنــاعــة هـــذا الــعــلــم إلــى 
الطالب، يستحضرون نقل املعرفة؛ التي تعنى بنقل القواعد 
واستشهادات األئمة، وذكر أوجه اخللف بينهم فيما يتعلق 
هذا  تدريس  وجوهر  لب  عن  ويغفلون  احلديثية،  باحلدود 
مع  بــاملــوازاة  القواعد  تقعيد  بناء  منهج  نقل  وهــو  العلم، 
نقل املعرفة، فالطالب مهما أوتي من حافظة قوية، يستطيع 
مع  العلم،  هــذا  مصطلحات  جميع  خاللها  من  يستظهر  أن 
كل  وعزو  مسائله،  في  الــواردة  معظم اخلالفات  استحضار 
نص إلى صاحبه، ما صيره ذلك عشر معشار محدث؛ ألنه بكل 
وامللكة،  الصنعة  وباب  أبوابها،  من  البيوت  يأت  لم  بساطة 
النقد  هو تدريب الطالب على درك مناهج أئمة احلديث في 

والتعديل والتجريح والتصحيح والتضعيف.
التنبيه عليه  بــصــدد  نــحــن  مــا  أهــمــيــة  يـــدرك  والـــقـــارئ 
واملوجود  مفقود،  التراث  معظم  أن  علم  إذا  إليه،  والدعوة 
منه معظمه مخطوط، واملطبوع منه في حيز املخطوط، هذا 
الفقهية  املصنفات  أمــا  نفسه،  احلــديــث  علم  مستوى  على 
واألصولية وكتب التفسير والرقائق )التصوف( التي حوت 
مئات األحاديث التي حتتاج إلى جهود جبارة في تخريجها، 
ومتييز سقيمها من ضعيفها، فذاك مما تفنى دون األعمار في 
التحقيق وأثره في  خدمته، ولست هنا بصدد تبيان أهمية 
التعريف بذات األمة، واخلــروج بها مما حل بها من أزمات 
ونكبات في شتى املجاالت، ولكنه سيق لضرورة تأهيل من 
يحمل مشعال هذه األمانة العظيمة، ولعمري إن الدفاع عن 
حياض الشريعة وحرس حدودها وخدمة تراثها ال يتأتى إال 
بحصول هذه امللكة؛ »ألن النقد احلديثي صناعة ال تتيسر إال 
ملن أفنى عمره في دراسة علوم الرواية والدراية. وعليه، فإن 
من واجب النقاد من احملدثني املعاصرين، وطلبة العلم، الذين 
يطمحون إلى التمكن من ناصية هذا الفن، أن يضعوا على 
عاتقهم مهمة تنقية التراث وتصفيته« )أبجديات البحث العلوم 

الشرعية، د فريد األنصاري، ص 198(.

لن  حتصيله  إلــى  املقال  هــذا  في  الباحث  يصبو  ما  إن 
يتأتى إلى من خالل مقاربات ثالث، نذكرها إجماال في النقاط 

اآلتي:
نقل  في  احملدثون  سلكه  الذي  التربوي  املنهج  استجالء  أوال: 

الصناعة احلديثية.
من  عليها  مسلمة  مــن  الــهــدف  هــذا  فــي  الباحث  ينطلق 
لسردها،  املــقــام  يتسع  مــا  والتاريخية،  العلمية  الشواهد 
مفادها أن العلوم الشرعية منذ نشأتها صاحبها في النضوج 
هذه  تطوير  في  أسعف  تربوي  منهج  والكمال والتأسيس 
العلوم والوصول بها إلى مرحلة النضج واالكتمال. فإنه من 
غير املعقول أن يكون اإلبداع والتجديد الذي أسهم في تطوير 
علم احلديث بعيدا عن منهج تربوي منضبط، متكامل األسس 

واألركان.
التراث  فــي  ضــامــرا  يظل  التربوي  املنهج  أن  صحيح؛ 
احلــديــثــي، غــيــر واضـــح املــعــالــم، ولــكــن ال يــصــح بــحــال من 
ا بعيدا  أو دّرســـوا  بــأن علماءنا درســوا  األحـــوال أن نسلم 
الــذي ال توجد عليه  إذ إن ذاك من االدعــاء  عن هــذا املنهج؛ 
من الشواهد ما يجعله برهانا ودليال تركن إليه القلوب، بل 

النصوص –وإن قلت- تشهد بخالف ذلك.
التاريخية، والوظيفة  املقاربة  فالهدف األساس من هذه 
االستردادية هو استنطاق التجربة التربوية لدى احملدثني، 
النبوي  احلديث  بطالب  الرقي  في  مناهجهم  على  للتعرف 

وعلومه في سلم حصول امللكة احلديثية.
ثانيا: التشخيص العلمي الدقيق لواقع تدريس وحدات علوم 

احلديث باجلامعات واملعاهد الشرعية.
إن املــقــاربــة الــتــاريــخــيــة تــظــل عــدميــة الــفــائــدة فــي هــذا 
في  مقوماتها  استلهام  إلــى  ذلــك  تتجاوز  لــم  مــا  الــســيــاق، 
إصالح ما اختل من مناهج تدريس هذا العلم في اجلامعات 
واملعاهد الشرعية، فما من شك أن مسايرة الواقع مبتغيراته 
البحث  أدوات  نعمل  أن  علينا  نفسه  يفرض  ومستجداته، 
امليداني احملكم، قصد رصد واقع تدريس هذا العلم، للوقوف 
امللكة  قصور  إلــى  أدت  التي  والضعف  الــقــوة  مكامن  على 
فال  الشرعية.  واملعاهد  اجلامعات  خريجي  لــدى  احلديثية 
الرفع  في  تسهم  عملية،  خطة  رسم  وال  معالم،  وضع  ميكن 
امللكة  تكوين  عنه  ينتج  الذي  العلم،  هذا  تدريس  جودة  من 
احلديثية، إال بتشخيص دقيق، لواقع تدريس هذا العلم في 

اجلامعات واملعاهد الشرعية.
التراث  من  يستلهم  العناصر،  متكامل  منهج  وضع  ثالثا: 

ومعطيات التربية املعاصرة. 
إن الباحث من خالل هذا الهدف يدعو إلى وضع خطوات 
عملية، تسهم في التحسني من مخرجات اجلامعات واملعاهد 
الشرعية على مستوى تدريس هذا العلم. فتطوير املمارسة 
التربوية ، ال ميكن أن تتم على الوجه األسلم والنهج األحكم، 
إال إذا آمنا بأنه ليس كل ما خلفه أئمة احلديث من نصوص 
لوحده  كفيل  التربوية  ممارستهم  فــي  تعليمية  ومــواقــف 
املمارسة،  هــذه  تعرفها  التي  االخــتــالالت  مختلف  بإصالح 
وهي  منها،  انطلقنا  التي  لألسس  هدما  ليس  الكالم  وهــذا 
ما جد  على  االنفتاح  ثم  أوال،  التراث  من  االنطالق  ضــرورة 
التطور  بأن  ولكن إلمياني  كال.  املعاصرة،  التربية  حقل  في 
الذي شهده مجال التربية والتعليم، يفرض علينا أن ننفتح 
من  االستفادة  في  راسخة  وعقيدة  راشــد،  ووعــي  بوظيفية، 
اإلنتاجات والدراسات التربوية –خاصة علم النفس مبختلف 
املؤمن  التي أجراها غير املسلمني، واحلكمة ضالة  فروعه- 

أنى وجدها فهو أحق بها. هذا من وجه.

سنحاول في هذا احملور التصدي للجهود التي تبذلها بعض املؤسسات 
اللغوية العربية خلدمة املصطلح العربي، ونخص بالذكر املجامع العلمية 

العربية ومكتب التعريب بالرباط ومعهد الدراسات املصطلحة بفاس. 
أ - املجامع العلمية العربية:

تنشط املجامع في العديد من الدول العربية وهي عبارة عن »جمعية من 
العلماء أخذت على عاتقها احملافظة على سالمة اللغة العربية« )1(. وقد خلصت 
رسالتها في إجناز أبحاث في أسس وضع املصطلحات العلمية والتقنية في 
اللغة العربية. إضافة إلى »نشر البحوث املتعلقة بتطويرها )أي اللغة العربية( 
وجتديد روحها« )2(. ولعل وضع املصطلح العلمي العربي يتطلب إعدادا 
 وتنظيمها وإشرافا وهو ما تقوم به املجامع العلمية وتيسره لكافة الباحثني.
إضافة إلى ما سبق فإن املجامع العربية حتمل على عاتقها عملية »توحيد 
جميع  في  العربية  في  استعماله  لتعميم  احلضاري  أو  العلمي  املصطلح 
بني  الثقافي  التفاهم  وعدم  البلبلة  إلى  تؤدي  التي  للفرقة  تفاديا   األقطار 

الكاتبني والقراء« )3(.
وحتى ال تذهب جهود هذه املجامع سدى فإنها تقوم بتجميع املصطلحات 

املتفق عليها في املعاجم، بغية نشرها بني الباحثني كل حسب تخصصه.
ب - مكتب تنسيق التعريب:

إميانا منها باجلهود التي يبذلها هذا املكتب، فقد عهدت إليه جامعة 
الدول العربية سنة 1967م القيام بوظيفة تنسيق اجلهود التي تبذل إلغناء 
اللغة العربية باملصطلحات احلديثة وتوحيد املصطلح العلمي واحلضاري 
اإلعــداد  عاتقه  على  التعريب  تنسيق  مكتب  حمل  كما  العربي.  الوطن  في 
األقطار  من جميع  املشاركون  إليها  يحج  التي  الدورية  التعريب  ملؤمترات 

العربية.
كما شهدت سنة 1972م إحلاق املكتب باملنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم، ومتت ترقيته إلى )مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي(، ومن 
أنشطة املكتب أيضا وضع املصطلحات بلغتني هما اإلجنليزية والفرنسية 

ونشرها على شكل معجم ألفبائي الترتيب )4(.
ج- معهد الدراسات املصطلحية بفاس:

ــــارة عــــن مـــؤســـســـة لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي مــتــخــصــصــة فــي  وهـــــو عــــب
ــعــلــوم  لــكــلــيــة اآلداب وال تــابــعــة  املــصــطــلــحــيــة،  والـــــدراســـــات  الــبــحــوث 
 اإلنــســانــيــة بظهر املـــهـــراز، جــامــعــة ســيــدي محمد بــن عــبــد الــلــه بــفــاس.
وقد أنشئ املعهد بغية جتاوز االضطراب املصطلحي الذي يعاني منه املشهد 
البحوث  في  السير  حركة  تنظيم  في  »اإلسهام  طريق  عن  العربي  الثقافي 

والدراسات املصطلحية« 5. 
الــبــحــث فــي املصطلح  "مــجــمــوعــة  تــأســيــس  1985م  فــقــد عــرفــت ســنــة 
لـ  1413 هـ املوافق  6 ذي احلجة  النقدي" بالكلية السالفة الذكر، وبتاريخ 
1993/05/28 بزغ جنم "معد الدراسات املصطلحية" في سماء كلية اآلداب 

ظهر املهراز بفاس، بعد مسيرة طويلة من الكد والعناء.
البوشيخي  الشاهد  الدكتور  تــراود  أمنية  كــان  الــذي  التأسيس  هــذا 
حقيقة.  أصبحت  قد  العربي...")6(،  النقد  "مصطلحات  كتابه  في  وأثبتها 
العلمي  البحث  تطوير  إلى  يــؤدي  ما  بكل  »العناية  املعهد:  مهام  بني  ومن 
في املصطلح، نظريات، ومفاهيم ومناهج، ووسائل... في التاريخ والواقع 

معا«)7(.
وباجلملة، إن االهتمام بالدراسات املصطلحية عند العرب قد عرف ثالث 
مراحل متباينة: ازدهار خالل القرون األولى مع عدم الفصل بني الظاهرة 
املصطلحية وباقي العلوم، ثم ركود خالل العصور املتأخرة إلى إقالع لغوي 
لقضايا  احلديث  التصور  حتديد  مع  املاضيني  القرنني  منذ  ومصطلحي 

املصطلح )النظرية العامة والنظرية اخلاصة في علم املصطلح(.
وقد بذل األوربيون كذلك جهودا متواصلة من أجل الرقي بعلم املصطلح، 
فأسسوا املعاهد وأصدروا املعاجم. هذا الرقي حرك مشاعر الباحثني العرب، 
عاتقها  على  حملت  التي  األخــرى  اللغوية  واملؤسسات  املجامع  فأسسوا 
القوانني واحلــدود حتى ال يتفرق  الدراسة املصطلحية بسياج من  إحاطة 

الشمل ويضطرب العمل.
---------------------

1 - في التعريب واملصطلح واملعاجم، الدكتور هالل م. ناتوت، آفاق الثقافة والتراث، السنة: 
7، العدد: 25 و26، ربيع األول،1420هـ/ يوليوز 1999م، ص: 

.43
2 - نفسه، ص: 43.

3 - املصطلح العلمي العربي قدميا وحديثا: الدكتور 
مناف مهدي محمد، اللسان العربي، العدد: 30. ذو احلجة 

1408هـ/ يوليوز 1988م، ص: 153.
4 - ينظر املرجع السابق، ص:154و156.

5 - معهد الدراسات املصطلحية: امللحق الثقافي،الراية، 
العدد: 11، السنة: 4، الثالثاء 23 جمادى الثانية 1417هـ/ 5 

نونبر 1996م، عدد اجلريدة: 221، ص: 10.
6 - ينظر على سبيل املثال – ص: 32 و33.

الثقافي،  امللحق  املصطلحية:  الــدراســات  معهد   -  7
الراية، ص: 10.

قضايا فكرية

د. محمد أبحيرمحمد األطرش

حاجة اجلامعات واملعاهد الشرعية إلى علوم التربية 
في التدريس علوم احلديث أمنوذجا

جهود املؤسسات اللغوية العربية
 خلدمة املصطلح العربي)2(
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"امل����س����ت����وى  ال�����ك�����ت�����اب�����ة:  ش����ك����ل   -  1
 اإلم������ائ������ي": ب����ن ال���ع���م���وم واخل����ص����وص 
قدمنا في احللقة املاضية )30 أ( جريدة احملجة 
عدد 475، أمثلة ملعاجلة العنوان الفرعي أعاه 
 "املستوى اإلمائي: بن العموم واخلصوص".
والحظنا أن شكل كتابة الكلمات يرد في اللغة 
ال��ق��رآن  أس��ل��وب  وف��ي  ع��ام��ة،  بصفة  العربية 
إال  خاصة. في حن أن بعضها اآلخ��ر ال يرد 
ف��ي أس��ل��وب ال��ق��رآن ال��ك��رمي، وه���ذا م��ا يثبت 
ال��ق��رآن��ي، وال��ن��وع��ان معا  ال��رس��م  خصوصية 
اللغة بصفة  في  يرد  الذي  الكتابة  -أي شكل 
عامة والقرآن وما يختص به أسلوب القرآن- 
وظائف  م��ن  يخلوان  ال  معا  وال��ن��وع��ان  قلت 
داللية كل في سياقه. وقد واعدنا بتقدمي أمثلة 
خاصة بالقرآن الكرمي، كما أشرنا إلى أن شكل 
عليه  اصطلح  كما  اخل��ط  مرسوم  أو  الكتابة 
مييز كل لغة من بن اللغات اإلنسانية، وذلك 

ما نقدم أمثلة له فيما يلي:

لغة  - دور مرسوم اخلط في متييز كل 
بني لغات األمم:

في  للشيء  أن  "واع��ل��م  ال��زرك��ش��ي:  ي��ق��ول 
ال��وج��ود أرب���ع م��رات��ب: األول����ى: حقيقته في 
-وه��ذان  ال��ذه��ن  ف��ي  مثاله  والثانية:  نفسه. 
وال��ث��ال��ث��ة:  األمم-،  ب��اخ��ت��اف  ي��خ��ت��ل��ف��ان  ال 
واخلارجي.  الذهني  املثال  على  ال��دال  اللفظ 
-وهذان  اللفظ  على  الدالة  الكتابة  والرابعة: 
اللغة  كاختاف  األمم،  باختاف  يختلفان  قد 
العربية والفارسية، واللفظ العربي والهندي، 
إذ  والهجاء،  اخل��ط  في  الناس  صنف  ولهذا 
وج��ه.."  ك��ل  م��ن  اللفظ  حقيقة  على  يجري  ال 

)البرهان في علوم القرآن 458/1(.
يوضح الزركشي في النص أعاه مراتب 
إدراك األشياء وكيفية التعبير عنها، حيث ذكر 

أن هذه املراتب أربعة؛ اثنتان تتفق فيهما كل 
األمم والشعوب، في حن أن اثنتن األخيرتن 
اللتن هما: التعبير بلفظ خاص الذي يجسم 
باتفاق األمم  التسليم  بكتابة خاصة ال ميكن 
التعبير  ما جتسمه خصوصية  وهذا  فيهما، 
أف��راد  عند  للغير  تبليغها  امل��راد  املشاعر  عن 
كل أمة بأصوات خاصة، وتسجيلها بأشكال 
لهذه  الزركشي  ولوال متثيل  مجسمة خاصة. 
العربية  اللغة  ]حروف[  بن  باملقارنة  املسألة 
والهندي.  العربي  للفظ  و]ألفاظ[  والفارسية 
الذي  احلكم  ه��ذا  إن  لقلنا  التمثيل  ه��ذا  ل��وال 
يعني اختاف لغات األمم في اللفظ والكتابة 
عبارة:  استعماله  بدليل  إط��اق��ه،  على  ليس 
"وه����ذان -إش����ارة إل���ى ال��ل��ف��ظ وال��ك��ت��اب��ة- قد 
حرف  فاستعمل  األمم..."،  باختاف  يختلفان 
"ق���د" م��ع ال��ف��ع��ل امل��ض��ارع "ي��خ��ت��ل��ف��ان" لتفيد 
العبارة التقليل ال اإلطاق. وعليه ميكن القول 
املسألتن  في  األمم  لغات  بن  االختاف  بأن 
بن  املقارنة  عليه  دلت  كما  واردة  املذكورتن 
العربية وغيرها مما ذكر، كما أن االتفاق بن 
بعض اللغات محتمل باعتبارهما لغة واحدة، 
لتصير  املختلفة  الكون  فيها عوامل  أثرت  ثم 
خصوصيته،  منها  ن��وع  لكل  متعددة،  لغات 
وهذا ما ميكن احلسم فيه انطاقا من القرآن 
الكرمي، وفي هذا السياق يقول احلق سبحانه: 
عرضهم  ث��م  كلها  األس��م��اء  آدام  �وع��لّ��م 
وقال سبحانه:   ،)31 )البقرة:  المالئكة�  عىل 
علمه  االن��س��ان  خلق  ال��ق��رآن  علّم  �الرحمن 

البيان� )الرحمن: 2(.
فقه  علماء  أق���وال  ف��ي  نخوض  أن  ودون 
الله  علمه  م��ا  بخصوص  وامل��ف��س��ري��ن  اللغة 
الذي  بأن  نسلم  اإلنسان؛  بني  من  ملخلوقاته 
وعلم  الناس،  كل  تعلمه  ملا  أصل  آدام  تعلمه 
اإلن��س��ان ب��األل��ف وال���ام ال��ب��ي��ان، وال ش��ك أن 
وحدة املصدر املعلِّم لهذا البيان توحي بوحدة 
هذا البيان في انطاقته األصلية، بيد أن هذه 
الوحدة األصلية ال تنفي التفريع عبر مراحل 
الزمن الطويل، ولذلك جند في كتاب الله  ما 
يدل على هذا التفريع احلادث بحيث يختص 
كل فرع من فروع األمة اخلاصة مبميزاته التي 

أنشأها محيط البيئة التي يعيش فيها أفراد 
أف��راد غيرهم  األم��ة، ولذلك يختلفون عن  تلك 
من األمم في ألوانهم ولغاتهم، وفي هذا يقول 
السموات  خلق  آي��ات��ه  �وم��ن  سبحانه:  احل��ق 
وألوانكم�  ألسنتكم  واخ��ت��الف  واألرض 
)الروم: 22(، وقال عز من قائل: �وما أرسلنا من 
 رسول إال بلسان قومه ليبني لهم� )إبراهيم: 4(.
هذا بخصوص اللغة التي متت اإلشارة إليها 
بخصوص  أم��ا  ]ل��ف��ظ[.  بكلمة  الزركشي  عند 
بالقلم  �علّم  سبحانه:  احلق  فيقول  الكتابة 
4-5(. وقال  )العلق:  علم االنسان ما لم يعلم� 

تعالى: �ن والقلم وما يسطرون� )القلم: 1(.
وال شك أن النطق باللفظ املعن بن أفراد 
جتسم  معينة  بأشكال  كتابته  يفرض  األم��ة 
الكلمات  من  وأبنيته  احل��روف،  مثل  أج��زاءه 
وشكل  اللفظ  بن  العاقة  هذه  يؤكد  ما  وفي 
ملا  الفارسي:  "وق��ال  الزركشي:  يقول  الكتابة 
عمل أبو بكر السراج كتاب )اخلط والهجاء( 
أني  إال  نعم  قلت:  ه��ذا،  كتابنا  أكتب  لي:  قال 
آخذ بآخر حرف منه، قال: وما هو؟ قلت: قوله: 
اللفظ عرف صواب اخلط"  ومن عرف صواب 

)البرهان في علوم القرآن 458/1(.
ل��ع��ل م��ا ق��دم��ن��اه م��ن األدل����ة يكفي -رغ��م 
ق��ل��ت��ه- دل��ي��ا ع��ل��ى وج����ود مت��اي��ز ب��ن لغات 
األمم ف��ي امل��س��أل��ت��ن امل��ذك��ورت��ن، وامل��اح��ظ 
بخصوص آخ��ر ع��ب��ارة ف��ي ال��ن��ص أع���اه أن 
مبا  معللة  الكتابة  وشكل  اللفظ  بن  العاقة 
يوحي بتجسيم معنى معن في شكل الكتابة، 
ولعل فيما قدمناه من أمثلة بهذا اخلصوص 
ف���ي احل��ل��ق��ات ال��س��اب��ق��ة مم���ا ي��ت��ع��ل��ق بشكل 
العربية بصفة عامة كفاية. اللغة   الكتابة في 
مبرسوم  خ��اص��ة  أمثلة  ن��ق��دم  أن  علينا  بقي 
القرآن الكرمي مما نبه إليه الزركشي، ونسب 
وفي  املراكشي،  البناء  ابن  إلى  فيه  التفصيل 
يسمح  ال��ذي  بالقدر  أمثلة  نقدم  السياق  هذا 
البناء: "فصل في األلف  ابن  به املجال، يقول 
الناقص من اخلط ]يريد هنا ما ينتج عن إثبات 
األلف أو حذفها من تغيير املعنى مما اصطلح 
واحملذوف.  بالثابت  القرآني  الرسم  في  عليه 

يقول:[ كل ألف تكون في كلمة ملعنى له تفصيل 
في الوجود )إذا( اعتبر ذلك من جهة ملكوتية 
)أو صفة(. ]ويشرح معنى امللكوت بقوله: "وملا 
من  ]تعتبر[  اعتبارين:  تعتبر  املعاني  كانت 
باب الوجود بالفعل سواء كانت اآلن محصلة 
اإلدراك  ب��اب  م��ن  وتعتبر  ت��ك��ن،  ل��م  أو  )ل��ن��ا( 
تكن. لم  أو  ال��وج��ود  في  كانت  س��واء   والعلم 
ك��م��ا ان��ق��س��م ب���اب ال��وج��ود ع��ل��ى ق��س��م��ن: ما 
يدرك وما ال يدرك، والذي يدرك على قسمن: 
ظاهر ويسمى امللك، وباطن ويسمى امللكوت.[ 
يدركه احلس،  ال  علوية مما  أم��ور  أو  حالية، 

فإن األلف حتذف في اخلط عامة لذلك.
]أي  )م��ل��ك��ي��ة(  ج��ه��ة  م���ن  اع��ت��ب��ر  و)إذ( 
امل��وج��ود ال��ظ��اه��ر ال���ذي ي���درك كما ه��و مبن 
)حقيقية(  ص��ف��ة  أو  ق��ب��ل��ه[   ]...[ ال��ن��ص  ف��ي 
األل���ف. )ث��ب��ت(  ال��ع��ل��م )و(أم������ور سفلية   ف��ي 
]أمثلة تطبيقية قال:[ واعتبر ذلك في لفظتي 
القرآن والكتاب ]عندما تكتبان بإثبات األلف، 
أو حذفها حيث يشار إلى مّد الصوت بعامة 
)ا( ف��وق احل��رف امل��م��دود صوته مم��ا يسمى 
احل��ذف[ فإن القرآن هو تفصيل اآلي��ات التي 
في  إلينا  أدن��ى  فالقرآن  الكتاب،  في  أحكمت 
الفهم من الكتاب، وأظهر في التنزيل. قال الله 
آيته  أحكمت  كتب  �ال��ر  ه��ود:  ف��ي  تعالى 
.)1 )ه���ود:  خبير�  ل��دن حكيم  من   ثم فصلت 

قرآنا  آيته  فصلت  �كتب  فصلت:  في  وق��ال 
3(. وقال تعالى:  عربيا لقوم يعلمون� )فصلت: 
فاتبع  ق��رأن��اه  ف��إذا  وق��رءان��ه  جمعه  علينا  �إن 
قرآنه� )القيامة: 18(. ولذلك ثبت في اخلط ألف 

القرآن )وحذف ألف الكتاب(".
القْرءان في حرفن ]أي  ]أل��ف[  وقد حذف 
كلمتن[ هو فيهما مرادف للكتاب في االعتبار. 
قال )الله( تعالى في يوسف: �إنا أنزلناه قرءانا 
عربيا� )يوسف: 2(. وفي الزخرف: �إنا جعلناه 
قرءانا عربيا� )اآلية: 3(. والضمير في املوضعن 
امل��ذك��ور  ال��ك��ت��اب  ]أن��زل��ن��اه-ج��ع��ل��ن��اه[ ضمير 
قبله..." )عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل ص65 

–بتصرف(.
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في إطار ميثاق العلماء وحتت شعار "رسالة العالم 
احمللي  العلمي  املجلس  نظم  ومسؤولية"  أمانة  املؤطر 
إلقليم تاونات وبتنسيق مع املندوبية اإلقليمية للشؤون 
يوم  امل��ؤط��ر  العالم  ملتقى  ت��اون��ات  وعمالة  اإلس��ام��ي��ة 
مارس   22 املوافق  1438ه�  الثانية  23 جمادى  األربعاء 
امللتقى  تضمن  وقد  تاونات.  عمالة  ملحقة  بقاعة   2017
الذي أداره األستاذ محمد بوخبزة عضو املجلس العلمي 
احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن  بينات  ب��آي��ات  افتتاحه  بعد  احمللي 
من  لكل  افتتاحية  بكلمات  متيزت  االفتتاحية  اجللسة 
ولرئيس  األعلى  العلمي  للمجلس  العام  األم��ن  السيد 
ت��اون��ات  اقليم  ع��ام��ل  وللسيد  احمل��ل��ي  العلمي  املجلس 
وممثل  بتاونات  اإلسامية  للشؤون  اإلقليمي  واملندوب 
العلماء املؤطرين في إطار خطة ميثاق العلماء، في حن 
عرفت اجللسة الثانية اخلاصة بالعروض والتي ترأسه 
احمللي  العلمي  املجلس  رئيس  العزوزي  حسن  الدكتور 
ملوالي يعقوب ومقررها ذ.احلسن البكري عضو املجلس 
العلمي احمللي لتاونات وتضمنت هذه اجللسة 4 عروض 

وهي:

األول: قدمه اإلمام ذ. احميد واحليوني من تاونات حول 
"رسالة العالم املؤطر: النشأة واألهداف".

مل��والي  احمل��ل��ي  العلمي  املجلس  عضو  ق��دم��ه  والثاني: 
"العالم املؤطر  الدكتور عمر اإلدريسي حول موضوع  يعقوب 

بن التكوين الذاتي والتأطير".

والثالث: قدمه األستاذ اجلامعي الدكتور محمد العمراوي 
حول موضوع "خصائص األمانة العلمية في رسالة العالم".

لتاونات  احمللي  العلمي  املجلس  عضو  قدمه  والرابع: 
بن  املؤطر  "العالم  موضوع  ح��ول  احميدوش  الكرمي  ذ.عبد 

األمانة واملسؤولية". 
وختم امللتقى بالدعاء الصالح جلالة امللك وتاوة برقية 

الوالء حملمد جوهر عضو املجلس العلمي احمللي لتاونات.

يوسف السطي

تاونات: املجلس العلمي احمللي ينظم ملتقى العالم املؤطر

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني  30 -ب

د. احلسني كنوان



لرجل  الثوري  قال سفيان  هكذا 
مقارنة  الضعيفتني  دابتيهما  يعيب 
دوابهم..  التي سبقت  القوم  بدواب 
قال الرجل لسفيان: ذهب الناس يا 
الله وبقينا على حمر دبر،  أبا عبد 
"ما  الفيصل  العميق  ج��واب��ه  فكان 
أحسنها لو أنها كانت على الطريق".
إن كثرة السائرين في طريق ما، 
من املطبلني الجتاه ما، ال تعني أنها 

الطريق الصائبة.
وق��د ق���رأت ف��ي ال��س��ي��اق حكاية 
ت���ق���ول إن ع��ام��ل��ني ظ���ا ي��ص��ع��دان 
تقطعت  حتى  شاهقة  عمارة  سالم 
العمارة  مصعد  وك���ان  أنفاسهما، 
م��ع��ط��ا، وإذ وص���ل أح��ده��م��ا إل��ى 
لي  لصاحبه:  ق��ال  ال��ع��م��ارة  سطح 
نهاية  وص��ل��ن��ا  األول:  ل���ك،  خ��ب��ران 
السالم، والثاني: أن العمارة إياها 

ليست التي نريد.
وفي سياقنا فإن اجلهد الذي قد 
نبدله والعرق الذي نسفحه قد يكون 
ما  اجت��اه  في  يكن  لم  إن  فائدة  با 
كان عليه رسول الله � وأصحابه.

وقد استمتعت في األيام األخيرة 
محمد  الداعية  للشيخ  كتاب  بقراءة 
ال��غ��زال��ي حت��ت ع��ن��وان: "س��ر تأخر 
انتباهي  وأث��ار  واملسلمني"،  العرب 
الكونية  السنن  دالالت  على  تأكيده 
ال���ت���ي ت��ض��ع ال���ق���واع���د وال���ش���روط 
ال��س��ق��وط  أو  ل��ل��ن��ه��وض  احل��ت��م��ي��ة 
احلضاري. وأورد مجموعة من تلك 
قوله  ف��ي  ال��ذك��ر  سبيل  على  السنن 
عمل  يصحل  ال  اهلل  �إن  ت��ع��ال��ى: 
�تلك  ت��ع��ال��ى:  وق��ول��ه  المفسدين� 
ال�����دار اآلخ�����رة جن��ع��ل��ه��ا لل��ذي��ن ال 
يريدون علوا يف االرض وال فسادا 

تعالى:  وق��ول��ه  للمتقني�.  والعاقبة 
ما  وأم���ا  ج�فاء  فيذهب  ال��زب��د  �فأما 
الناس فيمكث يف االرض�.  ين�فع 
اخلبيث  يستوي  �ال  تعالى:  وقوله 
والطيب ولو أجعبك كثرة اخلبيث�..
وما يحدث في العالم اإلسامي 
م��ن ان��ق��ض��اض على م��ق��درات األم��ة 
وإه�����ان�����ات م���ت���ك���ررة ل��ل��م��س��ل��م��ني، 
شابة  ض��رب  ح��د  ج��رع��ات،  بأعنف 
العام  الشارع  في  متحجبة  مسلمة 
من  جماعة  طرف  من  غربية،  بدولة 
يدمي  ملما  احلاقد،  الغربي  الشباب 
كانت  وإذا  باليأس.  ويصيب  القلب 
القوانني  تضمنتها  التي  البشارات 
ال��ذك��ر وغيرها  ال��س��ال��ف��ة  ال��رب��ان��ي��ة 
بعد  جعلت  ق��د  تعالى  ال��ل��ه  بكتاب 
للباطل،  ان��ك��س��ارا  ال��ع��ل��و  ه���ذا  ك��ل 
آيات  طيات  في  سبحانه  وأخبرنا 
فإن  للمتقني،  العاقبة  ب��أن  ع��دي��دة 
ال����ش����روط امل��ف��ض��ي��ة ل��ت��ن��زي��ل ه��ذه 
ت��راوح في مكانها  البشارة ال زال��ت 
وتعالج اندفانها في تافيف الغيوم 
الطريق  معالم  انطماس  من  بسبب 
ال��ق��ل��وب حد  ع��ل��ى  املهيمن  وال����ران 
متكن اإلعجاب بالكثرة اخلبيثة في 
وتطبيلهم  املسلمني  أب��ن��اء  ن��ف��وس 
لهذه الكثرة، بل هوسهم بنموذجها 
وهرولتهم  وصغيرة  كبيرة  كل  في 
للتشبه بها، والطامة أنه تقليد بليد 
ال تلهمه عند الكثرة اخلبيثة )وأقصد 
بالكثرة اخلبيثة االستعمارية منها( 
العلمية  اإلجن���ازات  أم��ا  القشور  إال 
املذهلة فا حترك شجونا وال تبعث 
كان  ح��ض��ارات  بركب  للحاق  همما 
رقيها  وق��ادة  سادتها  هم  املسلمون 

وولوجها نادي التقدم والتألق.
كما  بالكثرة  اإلع��ج��اب  ه��ذا  إن 
أكانت  سبحانه  الله  كتاب  في  ورد 
م���ن داخ����ل األم����ة أو م���ن خ��ارج��ه��ا 
يتعلق  ح��ني  وك��ارث��ة  مصيبة  ي��ع��د 
كثرة  ألنها  خبيثة"؛  "كثرة  ب  األم��ر 
القيم  مع  التواصل  مبثورة  أنانية 
كما  ومرتبطة  الربانية،  واألخ���اق 
ق����ال ال��ش��ي��خ ال���غ���زال���ي ب��أه��وائ��ه��ا 
هو  فسقوطها  وبالتالي  وغرائزها، 
التبعية  آفة  هي  وتلك  لهم..  سقوط 
ك��م��ا ف��ص��ل فيها امل��ف��ك��ر اجل��زائ��ري 
واألنكى  الله.  رحمه  نبي  بن  مالك 
أستاذه  التلميذ  يبز  ح��ني  ذل��ك  م��ن 
فتصيبه  ال��ق��ش��ور  تلك  تكريس  ف��ي 
القشور  لتلك  السلبية  التداعيات 

بشكل أفدح من أصحابها.
ما  سأحكي  التي  الواقعة  وف��ي 
انتشرت  فقد  تفسير،  كل  عن  يغني 
رهيبة  حمى  األخيرة  السنوات  في 
التجميل  م���واد  على  التهافت  ف��ي 
اخلاصة بالشعر واجلسد النسائي، 
وق��د رأي���ت أم��ام��ي من��وذج��ا الم��رأة 
وذات  البشرة  سمراء  كانت  شابة، 
جمال عادي، هذه السيدة حني غزت 
التبخيسية  ال��غ��رب��ي��ة  امل��س��ل��س��ات 
خال  م��ن  املسلمني،  ب��ي��وت  للمرأة 
إلى دمية لعوب  تشييئها وإحالتها 
ف��ي خدمة غ��رائ��ز ال��رج��ل وأه��وائ��ه، 
وأحالت  احلمى،  تلك  في  انخرطت 
لتشقير  جت��ارب  حقل  إل��ى  جسدها 
ال��ش��ع��ر وت��ب��ي��ي��ض ال���وج���ه ون��ف��خ 
والصدر..  اجلسد  ومؤخرة  اخلدود 
ب��ع��د ذل���ك ح��وري��ة فاتنة،  ورأي��ت��ه��ا 
ببشرة بيضاء صقيلة كما لو قفزت 
من برنامج عاملي للنجوم، وقد كانت 

سمراء كابية املامح..
ذلك كان مأساويا  ما حدث بعد 
وجهها  اح��ت��رق  فقد  املقاييس  بكل 
التجميلية  امل��س��ت��ح��ض��رات  ب��ت��ل��ك 
السامة املسرطنة، ودخلت في نوبة 
وزنها  بعدها  ان��ه��ار  ح��ادة  اكتئاب 
وت���ره���ل ال��ن��ف��خ ال����ذي ت��ع��ه��دت��ه في 
جسدها، وغدت بشعة في مامحها.. 
النسائية  احلركات  تلتفت  ولن  ولم 
اإلرهاب  إلى هذا  اإلسامية  بالدول 
وقد  امل��رأة،  اإلجرامي ضد  والعنف 
وحق  امل���رأة  ب��ب��ه��ارات حقوق  غلف 
ال��ت��ص��رف ف��ي ج��س��ده��ا ال���خ. علما 
بتلك  تلحق  التي  القاتلة  امل��واد  أن 
امل���راه���م وال��ص��ب��غ��ات واخل��ل��ط��ات 
ح��رك��ت امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ال��غ��رب��ي 
ودف���ع���ت���ه ل���اح���ت���ج���اج ض����د جت���ار 
يسوقون خطابات  الذين  من  البشر 
االن��ت��ص��ار ل��ت��ح��ري��ر امل����رأة بغرض 

ترويج بضائعهم الكاسدة املميتة.
الكثرة  ط��ري��ق  ه��و  وباحملصلة 
اخل��ب��ي��ث��ة، واإلع����ج����اب إي�����اه رغ��م 
ك��ل ه��ذه األخ��ط��ار وامل��ه��ال��ك ال يني 
ي��ت��ق��وى ب���ل ي��ج��د م���ن أب��ن��ائ��ن��ا من 
يسوق بشاعاته تلك، باسم احلرية، 
طريق  على  األش��رس  غاراته  ويشن 
ونكوصا  تخلفا  باعتبارها  احل��ق 
إحدى  وتلك  الغابرة..  العصور  إلى 
ألقم  ال��ذي  املستعمر  سيناريوهات 
العاقني وصفات  م��ن  ال��وط��ن  أب��ن��اء 
هاك املسلمني وأزاحهم من الطريق 

ورحل مطمئنا. 

كثيرا ما يؤنسني الليل وأنا أبحث 
احلياة  لهموم  مخارج  عن  ظلمته  في 
وعطلها، فيأسرني صمته املفتوح على 
الظلمة،  في سّر  والتدّبر  الفكر  عوالم 
وس���ّر ال��س��ك��ون، وف��ي أس���رار أخ��رى، 
تأخذنا ونحن في حانوت األرض إلى 
امللكوت، فننتشي بالتسبيح والذكر أو 
احلياة،  هرج  حيث  بعيدا  بنا  تذهب 
وقلة احليلة، وتدافع املشاغل التي ال 
يكفي  وسأمه،  اإلنسان  لتعب  تكترث 
أن تفتح نافذتك ليا، وترفع رأسك إلى 
السماء بنجومه وأقماره ليأخذك هذا 
املخبوء  وجعك  عن  مسافات  املشهد 
في داخلك، فتنتشي الروح في العوالم 
ليصبح الليل ضدا أليفا، فيبدأ القلب 

في املناجاة:
ي��ا ه���ذا ال��ع��ال��م ال��ك��ب��ي��ر ال��س��اك��ن 
األك��وان، هل تقدر  فينا، واملنتشر في 
الظلمة؟ هل  رفع  األرض على  أغراس 
تقدر أن تغّير مامحنا، وتبدل آهاتنا 
أفراحا؟ هل تستطيع أن تلبس النور 
وتوزعه على العوالم أشكاال وألوانا؟ 
هل تستطيع أن تغّير أقدارنا وتهدينا 
م���ن األح������ام، م���ا ي��ج��ع��ل��ن��ا ج��دي��ري��ن 
باحلياة؟ هل.. تستطيع أن تغّير القمر 
أخرى  أنواعا  وتخلق  هر  الّنً وجتفف 

 م��ن ال��ب��ش��ر؟ ه���ل.. وه����ل... وه����ل...؟؟
فينا  تتشّكل  أن  الطني  تستطيع  ه��ل 
بصورة أخرى، ونحن أقرب ما نكون 
ه��ذا،  ف��ي  فّكر  فينا  واح���دا  ك��م  إليها، 

وهو يخالب الليل ويحاكيه.
رفضه  يعلن  واإلن��س��ان  ال��ل��ه،  ي��ا 
تطور  بفضل  أن��ه  وي���روي  للوصاية، 
إلى  إاّل  يحتاج  ال  وانفجارها  العلوم 
نفسه ليبرهن لها أنه قادر على صنع 
البقاء، وف��رض ذات��ه وج��ودا متنصا 
الدينية،  للسلطة  رافضا  األبدية،  من 
فيتجاهل  ال���واح���دي���ة،  مب��ع��ن��ى  ال��ل��ه 
ضعفه وقلة حيلته مع األقدار بالتذمر 
منها بدل االستئناس بالغيب، وحتفيز 

القلب على إدراك سر الكينونة.
التوحيد بالطبيعة  يستبدل لفظة 
خلقت،  ّالطبيعة  ب��أن  نفسه،  ومي��ّن��ي 
جّملت،  والطبيعة  رزق��ت،  والطبيعة 
اإلنسان  فأغرقت  غضبت،  والطبيعة 

في شّر أعماله.
ف�����م�����اذا ل�����و ت����ع����ّط����ل ال����ّن����ه����ار 
 وأب������ق������ى ال����ل����ي����ل ع����ل����ى ك���ل���ك���ل���ه؟
فهل لإلنسان أن يرفع غطاء هذا الليل، 
بالصورة  العوالم  في  األنوار  ويشيع 
التي حتفظ للوجود استمراره؟، وهل 
تلعب  أن  املسكينة  املخلوقة  للطبيعة 
فلسفة  تغيير  ف��ي  لها  ليست  أدوارا 

العوالم؟.
أت��ص��ّور ب��ع��ض األن��اس��ي أب��ط��اال 
ابتكر  للشطرجن،  لعبة  في  بيادق  أو 
سؤال  فكره  من  أسقط  من  قواعدها، 
امل��ص��ي��ر، أو ان��ت��ه��ى إل����ى االق��ت��ن��اع 
بالعدمية، ففلسف ما حوله بالصورة 
عن  احلديث،  مشروعية  متنحه  التي 
ال��ذات، وسلطة  امل��ادة وسلطة  سلطة 
أخ��رى  وأن���واع  العلم  وسلطة  العقل 
األعظم  ال��ّس��ّر  ُتسقط  السلطات،  م��ن 
األك��وان وحراكها وتستبدله  بقاء  في 

بالطبيعة.
يا الله في تسامينا ورقّينا ونحن 
املنتمي  بتوّتر  الّسؤال،  قلق  نتنّفس 

للمشيئة اإللهية.
وي���ا ال��ل��ه ف���ي ض��ح��ال��ة ت��ق��دي��رن��ا 
عباءة  نلبس  ونحن  الواحدية،  ملعنى 
تؤثر  عقول  لظلمة  بتفضيلنا  الظلم 
للمشيئة  الامنتمي  بثقافة  العيش 
اإلل��ه��ي��ة، ح��ي��ث ي��س��ك��ن ال��ل��ي��ل، ال��ذي 
ي��رف��ض ال��ن��ه��ار وال��ّض��ي��اء واألن����وار 
 م��ق��ت��ن��ع��ا ب���ال���س���رم���دي���ة ال���ف���ك���ري���ة.

لست أدري، ملاذا قفزت اآلن إلى 

ذه��ن��ي أس���م���اء آث����رت أن ت��ك��ون 
نيتشه،  شوبنهور،  هيدغر،  عدمية: 
ك��ي��رغ��ارد، ج��ون ب��ول س��ات��ر وغيرهم 

كثر، واستطاعت مبا قّدمت من أفكار، 
أن تقنع من قرأها وسمعها وعايشها 
بالعدمية  التمّتع  فن  هو  احلياة  بأن 
ف��ي حضرة  ول��ك��ن  العبثية  وإن��ع��اش 
أع��ل��ن��ت صرختها  وس��ك��رات��ه  امل����وت 
خطأ  أي��ق��ن��ت  ف��ق��ط  "اآلن  احمل��ت��ش��م��ة 
بعد  ل��ت��درك  بقس"  أوت��ون��ي  فلسفتي 
عذابات  هي  ّالظلمة  أن  األوان  ف��وات 
الله  عطاءات  النهاريات  وأّن  نفسية، 

بسط أنوارها على البشرية. 
ق���ال ت��ع��ال��ى: �ُق����ْل أََرأَْي����ُت����ْم ِإْن 
ِإلَى  َسْرَمًدا  اللَّْيَل  َعلَْيُكُم   ُ اهللَّ َجَعَل 
يَأْتِيُكْم   ِ اهللَّ َغْيُر  ِإلَهٌ  َمْن  الِْقَياَمِة  يَْوِم 

بِِضَياٍء أََفال تَْسَمُعون� )القصص:71(.
فسبحان من خلق األكوان، وجعل 

الضياء إعجازا ربانيا.
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"ما أحسنها
 لو أنها على الطريق"

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

بأقـالمهن

�صباحا،  الواحدة  اإىل  ال�صاعة  ت�صري 

ي�صبقها  كالربق،  الإ�صعاف  �صيارة  تنطلق 

ال�صارع  فجاأة..  تتوقف  اإنذارها...  �صوت 

مقطوع!

ن�صبت يف مدخل ال�صارع �صالة متنقلة 

لل�صوت  مكرب  بها  ي�صدح  للحفالت.. 

الكرمي  القراآن  يرتلون  "الطْلبة"  باأ�صوات 

جماعة.. يبدو اأنها جنازة...

يعزيان  املدنية..  الوقاية  رجال  يرتجل 

الواقفني اأمام اخليمة: 

ميتكم...  ورحم  اأجركم  اهلل  اأعظم  ـ 

عنوان  اإىل  الإ�صعاف  ب�صيارة  املرور  نريد 

وعلينا  املخا�ض،  فاجاأها  �صيدة  ثمة  كذا.. 

نقلها اإىل امل�صت�صفى...!

ـ ما العمل؟! نحن يف جنازة... 

دّلهما اأحد احلا�رضين اإىل طريق اآخر...

توقفت  الإ�صعاف..  �صيارة  هرولت 

فجاأة... ال�صارع مقطوع!

ثمة قاعة متنقلة لالأفراح تغلق ال�صارع، 

الوقاية  رجال  يرتجل  ورق�صا..  غناء  ت�صج 

تقدم  نداءهما..  ي�صمع  اأحد  ل  املدنية.. 

منهما رجل مرحبا.. قال له:

ـ نريد املرور.. �صيدة حامل وجنينها يف 

خطر..!

رد الرجل: ـ اهلل يبارك فيكما .. تف�صال 

لكاأ�ض �صاي وحلوى...!

�صحباه  ي�صمعهما..  مل  نداءهما..  كررا 

بعيدا... اأ�صار لهما نحو القاعة: 

ـ ما لعمل؟! نحن يف فرح.. كيف نهدم 

القاعة على العرو�صني واملدعوين!

على  احلامل  ــل  اأه ات�صالت  تتواىل 

اإدارتهما.. 

بهما،  ــا  ــم ــه اإدارت اتــ�ــصــالت  تــتــواىل 

وتوبيخهما على تاأخرهما...

زقاق  هناك  �صيارات:  حار�ض  اأر�صدهما 

�صيق كله درج يوؤدي اإىل ذلك العنوان.. 

احلمالة  يحمالن  بعيدة  م�صافة  هرول 

ظالم  الزقاق  ي�صود  الأوك�صجني..  وجهاز 

حالك... يتعرثان يف احلفر.. يعرت�صهما �صبان 

جيوبهما  يف  ما  كل  ي�صلبونهما  ثملون.. 

وجهاز الأوك�صجني 

ــــة...  ــــال ــــّم واحل

يرجوهم اأحدهما: 

�ـــصـــيـــدة  ـ 

يف  وجنينها  حامل 

خطر...!

 ذة. نبيلة عزوزي

مخاض

من 

أوراق  شاهدة
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 ماذا لو تعطل النهار؟

و مـضـــــــــة

مسافات

دة. ليلى لعوير
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املغارات  ومكتشفي  اجلبال  متسلقي  غرار  على 
والكهوف، واملغامرين في بعض األلعاب والرياضات 
أخطر  في  والتجديف  اجلبال،  أعالي  على  كالتزلج 
هناك  اجلسور،  أعالي  من  العمودي  والقفز  األنهار، 
مقاصد! يرغبون  فيما  وللناس  الصخور،   ناطحو 
التاريخ  عمق  في  تغوص  املصطلح  هذا  جذور 
معارضون  كان  سماوية  رسالة  كل  فمع  اإلنساني، 
يفتنون  باملرصاد:  وأتباعها  الرسالة  أمام  يقفون 
يطفئوا  أن  جهدهم  بأقصى  ويحاولون  ويقاومون 

نور الهداية واإلميان..
ولكن الرسالة تنتصر وتستمر، وينهزم املكذبون 
اجلاحدون فتختفي آثارهم ولم يبق من أخبارهم إال 

بعض ما حملوا من أوزارهم وأوزار من أضلوهم..
التجربة  هذه  مثل  األعشى  شاعرنا  عاش  وقد 
خصومه  بعض  أن  فالحظ  االجتماعي  محيطه  في 
لباس  الباطل  وإلباس  احلقائق،  طمس  يحاولون 

احلق، وهم في غاية اجلنب والضعف، فقال:
كناطح صخرة يوما ليفلقها

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
من  يعتبروا  لم  النطاح  ألن  التجربة؛  وتستمر 
هزمية من مضوا، ويحسبون أنهم أدق في التصويب، 

وأقوى في النطح..
تتغير. ولن  تتغير  ال  واحدة  النتيجة   ولكن 
وسماعات  قراءات  من  تنطلق  العنوان  هذا  خلفية 
ومشاهدات وقرارات مراجعها كتب ومقاالت، وقنوات 
استحضار  على  تتنافس  )الشابكة(  في  ومواقع 
اللغات  وباختالف  وصوب،  حدب  كل  من  النطاح 
واألحكام  العقيدة  نطح صخور  أجل  من  واللهجات 
أو  أو خدوش  إحداث شقوق  بغية  السلوك  وقواعد 
تلوين الصخور مبا تشاء أهواؤهم من املكر والكيد..
دكاترة  من  ونكرات  معارف  النطاح  هؤالء  ومن 
وأساتذة وباحثني ومتخصصني في معارف وفنون 
وتعلموا  احلق،  وإنكار  اجلحود  لنب  رضعوا  شتى، 
وظنوا  والهياكل،  الصور  لتزيني  املعرفة  مساحيق 
غير  هم  من  لهم  يعد  ولم  املجد،  قمة  وصلوا  أنهم 
وغبر،  مضى  فيما  والنطح  والقدح  والردم،  الهدم 
واحتضان ما وفد من السقط بديار الفسق واستقر، 
الدين،  كمال  من  التنقيص  على  أمرهم  أجمعوا 
معاداتهم  على  والتحريض  به  املتشبثني  ومهاجمة 
لئال يروا وال يسمعوا ما ينغص عليهم حياتهم من 

منهج احلق سبحانه: افعل وال تفعل..
لقد غاضهم ما يسمعون أو يقرؤون، وما يرون 
من ثقة أهل اإلميان بدينهم واعتقادهم نظرا وعمال 
ابتالء  دار  احلياة  وأن  وروح،  جسم  اإلنسان  بأن 
فيه،  ريب  ال  آت  العمل  على  اجلزاء  وأن  واختبار، 
الكيد  في  وشرعوا  قدمي،  كل  على  احلرب  فأعلنوا 
للمؤمنني، بإثارة الشكوك في عقيدتهم، والتنقيص من 
مكانة أعالم األمة، والطعن في مقاصدهم وأهدافهم، 
وليس لهم من مؤهالت ملا يخوضون فيه غير فقاعات 
فراح  يتعيشون،  ومنها  يتنفسون  بها  ومصطلحات 
بعضهم يقامرون في احلديث الشريف ينزعون نصا 
من محيطه ويصبغونه مبا يشتهون من ألوان، وما 
يرمون إليه من أبعاد، يخوضون فيه خوض اجلاهل 

الغريق دون دليل أو رفيق.
فكتبوا  اإلسالمي  الفقه  إلى  آخرون  وذهب 
وطعنوا، وتكلموا وهاجموا فانكشف جهلهم، وظهر 
من  يكون  ما  أبعد  وهم  وأضلوا،  فضلوا  حقدهم، 

سمت الفقه نظرا وعمال.
وأسقط آخرون نظريات تخصصاتهم في العلوم 
على نصوص من القرآن والسنة بقصد كشف اخللل 

–كما يدعون- فاختلوا وهاموا في التيه وما زالوا..
وصرخ آخرون في محافل إعالمية ومراكز علمية 
الدين  هذا  أبعدوا  وخصوصية:  عمومية  ومجالس 
من حياتنا، جففوا منابعه، حتى ال يبقى له أثر، وال 

يسمع له خبر.
به  ألهله،  محفوظ  باق،  الدين  ولكن  ولكن.. 
وال  الله،  إال  يخافون  ال  ميوتون،  وعليه  يعيشون، 

يرغبون إال فيما عنده، وإليه املرجع واملصير.
فماذا بقي لناطحي الصخور؟

لهم: حافظوا على نواصيكم، هونوا على  أقول 
أنفسكم، حكموا عقولكم، وراجعوا أنفسكم، وقوموا 
أعمالكم قبل أن تقوم عليكم. وأنتم تعلمون أنه كان 
فتكسرت،  الدين  لهذا  سهامهم  سددوا  قبلكم  أناس 
الدين  فنبت وفلت، وبقي  زمانهم  بأسلحة  وحاربوه 
يضره  ال  معافى  سليما  شامخا  صامدا  وسيبقى 
اجلاهلني  هتاف  وال  اجلاحدين،  املنكرين  صراخ 
منقلب  أي  ظلموا  الذين  �وسيعلم  احلاقدين، 

ينقلبون�.

جاء اإلسالم، خامتة لرساالت السماء، 
النور،  إلى  الظلمات  من  الناس  ليخرج 
للناس، حتمل  من خالل خير أمة أخرجت 
والشهادة،  الريادة  وعالمة  التميز،  شارة 
بفضل استيفائها لشروط ذلك التميز وتلك 
الشهادة، وهي األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر واإلميان بالله، والوسطية، مصداقا 
أُْخِرَجْت  ٍة  أُمَّ َخْيَر  �كُنُتْم  تعالى:  لقوله 
َعِن  َوتَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  تَاُمُروَن  ِلنَّاِس 
� )آل عمران: 110(،  ِ الُْمنَكِر َوتُوِمُنوَن بِاللهّ
ًة  أُمَّ َجَعلَْناكُُم  �َوكََذِلَك  وقوله جل وعال: 
َِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَل النَّاِس َويَُكوَن  َوَسطًا ل

الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً� )البقرة: 143(.
اجلليل  الصحابي  جواب  وميثل 
"ما  � عن سؤال رستم:  ربعي بن عامر 
أعلن  فقد  اإلسالم،  رسالة  لب  بكم"  جاء 
ملؤه  جازم  بالغ  صيغة  في  اجلواب  ذلك 
االعتزاز واليقني مبا يقول، لقد قال في أنفة 
وشموخ ذهل له رستم وقومه: "لقد ابتعثنا 
إلى  العباد  عبادة  من  العباد  لنخرج  اللُه 
إلى  األديان  جور  ومن  العباد،  رب  عبادة 
إلى سعة  الدنيا  اإلسالم، ومن ضيق  عدل 

الدنيا واآلخرة".
عهودهم  في  املسلمون  سطر  لقد 
بكل  مجسدين  مشرقة،  صفحات  الزاهرة 
مضمون  ووفاء،  وحب  وإخالص،  صدق 
عبارة  في  عكس  الذي  اخلالد،  البالغ  ذلك 
املجتمعي  النموذج  معالم  موجزة،  بليغة 
يتأسس  الذي  اإلسالم،  ألمة  واحلضاري 
النبيلة  القيم  من  صلبة  قاعدة  على 
املقال،  قبل  باحلال  ويدعو  السامية، 
السلم  في  للدخول  قاطبة،  األرض  شعوب 
كافة. ولقد شكلت عهود اإلسالم في تاريخ 
اإلنسانية عهودا للرحمة واألمان، والسلم 
واالطمئنان، ظلت تترسخ وتتوسع باطراد، 
من  مزيدا  اإلسالم  فتوح  الكتساب  تبعا 

املواقع واملساحات.
غير أن عوامل نكدة، ترجع في العمق 
وغفلتهم  املسلمني  لتفريط  واألساس 
ونكوصهم عن منهج الدين القيم، مصداقا 
لقوله تعالى: �قل هو من عند أنفسكم� 
من  اإلسالمي  الكيان  نقل  على  عملت 
إلى  التماسك  ومن  الضعف،  إلى  القوة 
الذلة،  إلى  العزة  ومن  واالرتخاء،  التفكك 
واخلواء. العجز  إلى  الفعالية   ومن 
اليوم  املسلمني  أحوال  إلى  الناظر  وإن 
املليئة  وصورتهم  الكسيح،  وضعهم  في 
املنخور  وكيانهم  والتشوهات،  بالندوب 
حيرة  يقضي  ليكاد  والعاهات،  بالعلل 
اإلمعان  هذا  من  وغضبا،  وغيظا  وعجبا، 
في التردي،  وهذا االستمراء الغريب، من 
ميسكون  من  وخصوصا  املسلمني،  طرف 
في  ويتحكمون  السلطة  مبقاليد  منهم 

املوسوم  الواقع   لهذا  األمور،  دواليب 
احلد  عن  والبعد  البؤس،  أمارات  بأحط 
الراشد  اإلنساني  املجتمع  لشروط  األدنى 
ويتخذ  واالحترام،  التقدير  يستحق  الذي 

لنفسه مكانا الئقا في دنيا الناس.
ومن  بل  الوضوح،  من  أصبح  لقد 
بكل  العام،  املشهد  في  مبكان،  السفور، 
واالجتماعي  التدبيري،  السياسي  أبعاده: 
وجود  األخالقي،  والقيمي  االقتصادي، 
الشراسة  بالغة  وحركة  طاغية،  عربدة  
ملعاندة اإلسالم، ليس على مستوى عودته 
لإلشراف على احلياة، في جميع مناشطها 
ومجاالتها، فذلك شأن آخر دونه، في الوقت 
ولكن على مستوى  القتاد،   الراهن، خرط 
القضاء على البقية الباقية من املمارسات 
املجتمع،  في  اإلسالم  رائحة  حتمل  التي 
بها  الله  أنزل  ما  وشعارات  دعاوى  حتت 
على جتفيفه  بني،  إصرار  في  من سلطان، 
من كل قطرة من قطرات الوعي اإلسالمي، 
أو ذرة من ذرات االتصال مبرجعية اإلسالم 
للقالب  النهائي  وإخضاعه  وثقافته، 
العلماني، ليصبح قطعة طيعة في جغرافية 
الغرب، تلبس لبوسه، وتصطبغ بصبغته، 

وتنخرط في حتقيق أهدافه.
إن لسان حال ومقال قوى متنفذة في 
أو قيمة  مجتمعنا، وهي تطارد كل صوت 
تعالى  قوله  في  جاء  ما  اإلسالم،  قيم  من 
حاكيا عن املناوئني لإلسالم: �َل تَْسَمُعوْا 
تَْغِلُبوَن�  َُّكْم  لََعل ِفيِه  َوالَْغْوْا  ٱلُْقْرءَاِن  ِلَهَٰذا 
األحوال  بقرائن  تدرك  26(؛ ألنها  )فصلت: 
النفوس،  على  سلطانا  القرآن  لهذا  أن 
وبني  بينها  خلي  ما  إذا  متلك،  ال  وأنها 
بهداه. وتهتدي  فيه،  تنغمر  أن  إال   نوره، 
احلسن  أبو  الشيخ  العالمة  كتب  لقد 
احلسني الندوي رحمه الله كتابه اخلالد: 
املسلمني"  بانحطاط  العالم  خسر  "ماذا 
من  ضاعت  التي  الذهبية  الفرصة  لبيان 
القيادة ممن  زمام  إفالت  جراء  اإلنسانية، 
وكل إليهم أمر إبالغ اإلسالم إلى من يجهل 
الشاردة،  واألمم  الشعوب  من  حقيقته 
وما  وتطبيقه،  متثله  في  القدوة  وإعطاء 
أحرانا أن نقول، على غرار ذلك: ماذا خسر 
اإلسالم،  بنكوصهم عن  واملسلمون  العرب 
بل مبحاربته ونقض عراه، والتكالب على 
إلى  والدعوة  لوائه  حمل  إلى  يسعون  من 
احترامه، ولو في بعض جزئياته ومكارمه.
ونصرخ  أفواهنا  مبلء  نقول  إننا 
اإلسالم  دعوا  الناس،  أيها  كياننا:  ملء 
فأنتم إن ساهمتم في عرقلته  يعمل عمله، 
يلبث  ال  نوره  فإن  حني،  إلى  وتعطيله 
رب  سنة  فتلك  حني،  بعد  ولو  ينفجر  أن 
العاملني القائل في محكم التنزيل: �يُِريُدوَن 
نُوِرِه  ُمِتمُّ   ُ َواللَّ بِأَْفَواِهِهْم   ِ اللَّ نُوَر  لُِيْطِفُئوا 

َولَْو كَِرهَ الَْكاِفُرون� )الصف: 8(.

د. عبد المجيد بنمسعود

أوراق التوت
 تسقط تباعا...

ناطحو الصخور

أيها الناس،
دعوا اإلسالم يعمل عمله

ذ	.	أحمد	األشهب	بنبض القلب
الثالث-  العامل  –دول  نحن  الغرب  ينعتنا  ما  كثريا 

تغييب  على  منه  كبري  جزء  يف  يقع  تاأخرنا  �سبب  باأن 

واملحلي،  العام  ال�ساأن  تدبري  يف  احلكامة  و�سوء  الدميقراطية 

ويف هذا غري قليل من ال�سحة، فال اأحد ينكر اأن اال�ستبداد 

من  حفنة  قبل  من  الرثوات  على  واال�ستحواذ  ال�سيا�سي 

لوا الد�ستور على مقا�سهم، وو�سعوا  الو�سوليني الذين ف�سَّ

وما  كانت  ديكتاتوريتهم،  �سطوة  حتت  وال�رشطة  اجلي�ش 

هذا  اأن  غري  عرثات...  جهودنا  يحيل  الذي  احلجر  تزال 

الغرب الذي يلعب دور االأ�ستاذ ويقوم بتنقيطنا وترتيبنا يف 

اأو املغ�سوب عليهم هو االآخر يف حاجة  �سلم املنعم عليهم، 

الدميقراطية  جماالت  يف  اعوجاجاته  بتقومي  يقوم  من  اإىل 

وحقوق االإن�سان و�سوء احلكامة... اأمل تنك�سف عورة فرن�سا 

على ف�سائح يندى لها جبني الدميقراطية، فهذا "فران�سوا 

ك�سبح  زوجته  يوظف  اجلمهوري  احلزب  مر�سح  فيون" 

يوظف  امل�ستقيل  الداخلية  وزير  وهذا  خرافية،  مببالغ 

زالتا  ما  وهما  الربملان،  يف  كم�ساعدات  القا�رشتني  ابنتيه 

خطابيا  جتمعا  متنع  هولندا  وهذه  الثانوية.  يف  تلميذتني 

الرتكي  الناخب  على  التاأثري  ذريعة  حتت  تركي  لوزير 

يف اال�ستفتاء املزمع تنظيمه يف تركيا، هذه اأمريكا واأملانيا 

الأنها  ا�ستبدادية  اأنظمة  الغرب تدعم  وفرن�سا وكل دول 

توافق هواهم يف الهيمنة على مقدرات ال�سعوب... فعن اأية 

الديكتاتوريات  يدعمون  وهم  يتحدثون؟!!...  دميقراطية 

اإنها لعبة  االأقوياء الذين جعلوا منابر االأمم  يف كل مكان... 

اأداة لقهر ال�سعوب، وفر�ش احلروب،  املتحدة وجمل�ش االأمن 

حتت  واالإ�سالمي  العربي  العامل  قلب  يف  الفنت  نار  واإ�سعال 

اأجندة حماربة التطرف واالإرهاب... اإن عقالئنا من �سيا�سيني 

االأخطار  اإىل  االأمة  تنبيه  اإىل  مدعوون  دين  وعلماء  ومثقفني 

و�سطي  جيل  وتكوين  وخارجيا،  داخليا  بها  املحدقة 

منفتحة  �رشعية  بثقافة  مت�سلح  والتطرف،  الغلو  عن  بعيد 

يدل  احلياة  ي�سع  الذي  املعتدل  االإ�سالم  قوامها  ومتفتحة 

حتدي  على  قدرتنا  من  الرفع  يف  وي�ساهم  املوت،  �سناعة 

خالل  من  ال  العدل  قيم  ون�رش  العلم  منظور  من  اخل�سوم 

ن�رش الرعب وت�سبيب الروؤية لدى االآخر ... �ستظل اأوراق 

التوت ت�سقط تباعا بالرغم من كل م�ساحيق الدميقراطية 

الغربية، و�سن�سل نحاول نفي التهمة عن اإ�سالمنا مبحاوالت 

�ساذجة ... الأننا باحرتابنا الداخلي والولوغ يف دماء بع�سنا 

البع�ش، اخرتنا موقع املتهم -بفتح الهاء- بدل موقع املتهم 

-بك�رشها-...
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االستيطان  دعم  فلسطني:   
يهدف لعرقلة اجلهود األمريكية 

الستئناف املفاوضات

رفض الكونغرس األمريكي يوم الثالثاء نصا 
على  اخل��اص��ة  احل��ي��اة  حلماية  ي��ه��دف  تشريعيا 
اإلنترنت  مل���زودي  خ��ط��وة ستتيح  ف��ي  اإلن��ت��رن��ت، 

الشخصية  البيانات  بيع  ف��ي  االس��ت��م��رار 
لزبائنهم إلى أطراف ثالثة من دون احلصول 
على ترخيص صريح من أصحاب العالقة. 
وهذا النص التشريعي الذي أدخلته إدارة 
التنظيمية  القواعد  على   2016 في  أوباما 
للجنة االتصاالت الفيدرالية ولكنه لم يدخل 
الشيوخ  مجلس  صّوت  التنفيذ،  حيز  بعد 
وكذلك  إلغائه،  ملصلحة  املاضي  األسبوع 
فعل مجلس النواب يوم الثالثاء، علما بأن 
الكونغرس  على  يسيطرون  اجلمهوريني 

مبجلسيه.

وأث�����ار إل���غ���اء ه���ذا ال��ن��ص ال��ت��ش��ري��ع��ي قلقا 
في  املتحدة وال سيما  الواليات  في  وسجاال حادا 
إمكانية  من  املتخّوفة  احلقوقية  املنظمات  أوساط 

جدا  بيانات خاصة  عن  الشركات  هذه  تكشف  أن 
بهم  اخل��اص  التصفح  سجل  مثل  مبستخدميها 
تكشف  أن  ميكن  والتي  زاروه��ا  التي  املواقع  أي 
والسياسية  الدينية  انتماءاتهم  عن 
وميولهم اجلنسية ووضعهم الصحي 

أو أماكن وجودهم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن ناتاشا دوارتي املسؤولة في مركز 
الدميقراطية والتكنولوجيا قولها: إن 
"هذه املعلومات تعتبر من بني األكثر 
حميمية في حياة شخص ما، يجب أن 
يتمكن املستخدمون من السيطرة على 

ما تفعله الشركات بهذه املعلومات"

قالت وزارة اخلارجية الفلسطينية: إن الدعم املالي 
اإلسرائيلي الرسمي لالستيطان، يهدف إلى عرقلة اجلهد 
إلحياء  ت��رام��ب،  دون��ال��د  األمريكي  الرئيس  يبذله  ال��ذي 
الفلسطيني  اجلانبني  بني  واملفاوضات  السالم  عملية 

واإلسرائيلي.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الثالثاء )28 آذار/ 
للكنيست  التابعة  املالية  جلنة  أن  إلى   ،)2017 م��ارس 
 7.5( شيكل  مليون   27 مبلغ  أق��رت حتويل  اإلسرائيلي 
مليون دوالر( ملجالس املستوطنات في الضفة الغربية، 
دوالر(  مليون   8.3( شيكل  مليون   30 إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
خطوة  ف��ي  املستوطنني،  تقل  التي  احل��اف��الت  حلماية 
األج���واء  تعكير  إل���ى  ت��ه��دف  اس��ت��ف��زازي��ة  استيطانية 
اإليجابية التي تركتها زيارة مستشار الرئيس األمريكي 

لشؤون املفاوضات الدولية إلى املنطقة.
وطالبت الوزارة املجتمع الدولي، وفي مقدمته إدارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بالضغط على احلكومة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��وق��ف إج��راءات��ه��ا االس��ت��ف��زازي��ة أح��ادي��ة 
اجلانب، التي متس باجلهود األمريكية املبذولة إلطالق 
املتحدة  األمم  منظمات  ال��وزارة  دعت  كما  املفاوضات، 
في  مسؤولياتها  حتمل  إلى  اليونسكو،  مقدمتها  وفي 
حماية األماكن املقدسة في فلسطني من عبث االحتالل، 

مبا يتوافق والقرارات األممية ذات الصلة.

> خمس مؤسسات مالية فرنسية تساهم في متويل 
االستيطان اإلسرائيلي

أكدت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان في تقرير 
األربعاء 29 مارس 2017 أن خمس مؤسسات مالية 
متّول  تأمني،  وشركة  مصارف  أربعة  هي  فرنسية، 
الفلسطينية  األراض���ي  ف��ي  اإلسرائيلي  االستيطان 
وشركات  مصارف  في  مشاركتها  طريق  عن  احملتّلة 

إسرائيلية تعمل في املستوطنات.
> القمة العربية الثامنة والعشرون تنطلق باألردن

دورتها  في  العربية  القمة  األربعاء  يوم  انطلقت 
ال�28 التي تعقد في منطقة البحر امليت، حيث سينظر 
القضية  تخص  ق��رارات  جملة  في  املشاركون  القادة 

الفلسطينية إلى جانب أزمات املنطقة.
إلعادة  بالدولة  تستنجد  "سامير"  جبهة   <

املصفاة إلى اإلنتاج
"سامير"،  أزم��ة  ملتابعة  احمللية  اجلبهة  طالبت 
أقرب  في  احملمدية،  مصفاة  تشغيل  ب��إع��ادة  ال��دول��ة 
اآلجال، مع حماية املساهمات املهمة لصناعات تكرير 
البترول لفائدة املغاربة، والعمل على تقنني ومراقبة 
في  العمومية  املساهمات  وع��ودة  احمل��روق��ات  قطاع 

الرأسمال.
زيارة  مالبسات  تكشف  بالرباط  روسيا  سفارة   <

البولسياريو ملوسكو
األس��ب��وع  البوليساريو،  م��ن  وف��د  زي���ارة  أث���ارت 
املاضي، للعاصمة الروسية موسكو، جدال، خاصة وأن 
اإلعالم املروج لألطروحة االنفصالية اعتبر لقاء الوفد 
إفريقيا،  وشمال  األوس��ط  الشرق  في  بوتني  مبمثل 
نصرا لصالح اجلبهة، ما دفع بسفارة روسيا بالرباط 

إلى إصدار بيان لكشف مالبسات هذه الزيارة.
> التويجري يقدم درع اإليسيسكو إلى املشير عبد 

الرحمن سوار الذهب
التويجري،  عثمان  بن  العزيز  عبد  الدكتور  قدم 
والعلوم  للتربية  اإلسالمية  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
الذهبي إلى  اإليسيسكو  درع  –إيسيسكو-  والثقافة 
امل��ش��ي��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن محمد ح��س��ن س���وار ال��ذه��ب، 
اإلس��الم��ي��ة،  ال��دع��وة  منظمة  أم��ن��اء  مجلس  رئ��ي��س 
في  املاضي  االثنني  التوقيع  مراسم  أعقاب  في  وذلك 
اإليسيسكو  ب��ني  ال��ت��ع��اون  برنامج  اخلرطوم، على 

واملنظمة.
> رئيس البرملان األوروبي يحذر من حتول القارة 

اإلفريقية إلى "مستعمرة صينية"
أعلن رئيس البرملان األوروبي انطونيو تاجاني 
أن  ل��ألرب��ع��اء  األمل��ان��ي��ة  فليت"  "دي  ع��دد صحيفة  ف��ي 
القارة اإلفريقية، أحد أبرز شركاء بكني االقتصاديني، 

"قد تتحول اليوم إلى مستعمرة صينية".
وقال "قد تصبح إفريقيا اليوم مستعمرة صينية. 
امل��واد  على  االستيالء  س��وى  ي��ري��دون  ال  الصينيون 

األولية. استقرار املنطقة ال يهمهم".
في  وأك��ث��ر  أك��ث��ر  الصينية  امل��ؤس��س��ات  وتنشط 
إفريقيا منذ حوالي عشرين سنة خصوصا في مجال 
امل��ب��ادالت بني  ق��درت   2015 وف��ي  الطبيعية.  امل���وارد 
القارة اإلفريقية وبكني ب�180 مليار دوالر )160 مليار 

يورو(.
ببدء  األوروب��ي  املجلس  تخطر  بريطانيا   <

خروجها من االحتاد
ماي  ت��ري��زا  البريطانية  ال���وزراء  رئيسة  وقعت 
والتي  لشبونة،  معاهدة  من   50 امل��ادة  تفعيل  رسالة 
اخلروج  إج��راءات  رسميا  بريطانيا  تبدأ  مبقتضاها 
ال��ي��وم  تسليمها،  وس��ي��ت��م  األوروب������ي،  االحت����اد  م��ن 
األربعاء، إلى رئيس املجلس األوروبي دونالد توسك.

> أميركيات انتقلن من اإلحلاد إلى اإلسالم قدَّمن 
الترجمة األكثر انتشارًا للقرآن

اإلنكليزية  الترجمات  أك��ث��ر  م��ن  واح����دٌة  ُك��ِت��َب��ت 
ثالث  بيِد  انتشارًا  وأوسعها  تأثيرًا  الكرمي  للقرآن 
الثمانينات،  ف��ي  اإلس���الم  اعتنقن  أميركيات  نساء 

ويعشن ويعملن اآلن في اململكة العربية السعودية.
إنترناشيونال"  "صحيح  ترجمة  يجعل  ما  لكن 
للقرآن مختلفًة جدًا عن غيرها من الترجمات النسائية 
للقرآن هو أنها ال حتمل تأوياًل نسويًا لبعض آيات 

القرآن.

أخبار سريعة

الكونغرس األمريكي يرفض تشريعا حلماية احلياة اخلاصة على "اإلنترنت"

في  واسعا  انتشارا  العربية  اللغة  حققت 
األولى  وأصبحت  األمريكية  املتحدة  الواليات 
من حيث سرعة النمو في هذا البلد، إذ ينطق 
بها أكثر من مليون شخص في البيوت، وفًقا 

لبيانات جديدة.
من  ألكثر  الرسمية  اللغة  "العربية"  وُتعد 
20 دول��ة في الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا، 
ارتباطها  بفضل  ال��ب��ل��دان  ه��ذه  ف��ي  وتنتشر 

باإلسالم.
امل��س��ل��م��ني، وك��ون��ه��م الكتلة  ت��واف��د  وم���ع 
األسرع منًوا من املهاجرين اجلدد إلى الواليات 
أكثر  العربية  اللغة  أصبحت  فقد  امل��ت��ح��دة، 

شيوًعا في أمريكا برمتها.
وتوضح البيانات أن العربية ليست "اللغة 
اإلس��الم��ي��ة" ال��وح��ي��دة ال��ت��ي جت��ت��اح ال��والي��ات 

اللغة  وه��ي  األردي����ة،  اللغة  فتندرج  امل��ت��ح��دة، 
الوطنية في باكستان في قائمة اللغات ال� 10 
الواليات  في  النمو  سرعة  ناحية  من  األوائ��ل 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة. وت��ض��م ال��الئ��ح��ة أيضا 
)جنوب  وهمونغ  والصينية،  الهندية  اللغات 

شرق آسيا(.
وح��س��ب ال��ب��ي��ان��ات، ارت��ف��ع ع���دد املقيمني 
ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ب��ني عامي 
1980م و2014م ممن يتكلمون لغة أخرى غير 
إلى  مليون   23.1 م��ن  امل��ن��ازل  ف��ي  اإلجنليزية 
21 في  إل��ى  11 في املئة  63.2 مليون، أي من 

املئة.
وأظ��ه��رت ال��ب��ي��ان��ات أن 41 ف��ي امل��ئ��ة من 
باللغة  التحدث  في  صعوبة  يجدون  املقيمني 

اإلجنليزي.

األمريكي  للرئيس  السياسات اخلارجية  تسببت 
االلتحاق  األجانب  الطالب  رفض  ترامب في  دونالد 
الطالب  من  كثير  يعبر  حيث  األمريكية،  باجلامعات 
املتحدة  ال��والي��ات  موقف  تغير  ظل  في  خوفهم،  عن 
"ي��ون��ي��ف��رس��ي��ت��ي  وبحسب موقع  اإلس�������الم،  جت����اه 
هيرالد" األمريكي املعني بشؤون اجلامعات األمريكية، 
ف��إن 40 ف��ي امل��ئ��ة م��ن اجل��ام��ع��ات األم��ري��ك��ي��ة، تشهد 

تراجعًا كبيرًا في طلبات االلتحاق بها من اخلارج.
مؤسسة   250 م���ن  أك��ث��ر  إن  امل���وق���ع:  وأض�����اف 
من  للرأي  استطالع  في  شاركت  أمريكية،  تعليمية 
مارس  نهاية  بالكامل  تفاصيله  عن  يكشف  أن  املقرر 
اجلاري، وحتى اآلن أقل من 35 في املئة من اجلامعات 
األمريكية، شهدت زيادة في طلبات االلتحاق الدولية، 

لم  أن وضعهم  عن  املئة حتدثوا  في   26 أن  في حني 
يتغير.

وربط تراجع طلبات االلتحاق بقرار ترامب، حظر 
املسلمة  األغلبية  ذات  ال��دول  من  عدد  مواطني  سفر 
األمريكية  اجلامعات  م��ن  فكثير  املتحدة،  للواليات 
التي  ال��دول،  تدريس من  لديها طالب وأعضاء هيئة 

شملها قرار حظر السفر األول.
حدث  االلتحاق  طلبات  تراجع  أن  املوقع  وذك��ر 
يقدمان  والهند  فالصني  الصينيني،  قبل  م��ن  أي��ض��ًا 
ال��دول��ي��ني امللتحقني  ال��ط��الب  امل��ئ��ة م��ن  ف��ي   50 نحو 
في  األكبر  التراجع  أن  وأك��د  األمريكية،  باجلامعات 

طلبات االلتحاق كان من قبل دول الشرق األوسط.

بتشجيع  ال��ك��ن��دي  ال��ع��م��وم  مجلس  أق��ر 
كبير من حكومة رئيس الوزراء جاستنترودو 
اخلميس، مشروع قانون ميهد الطريق أمام 
إجراءات مستقبلية من أجل محاربة ظاهرة 

اخلوف من اإلسالم أو معاداة اإلسالم.
القانون الذي مت إقراره  ويدعو مشروع 
احل��اج��ة  "إدراك  إل���ى  احل��ك��وم��ة  ب��س��ه��ول��ة 
ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى امل���ن���اخ ال���ع���ام امل��ت��زاي��د من 
اإلسالموفوبيا  و"إلدان��ة  واخلوف"  الكراهية 
الدينية  والتفرقة  العنصرية  أش��ك��ال  وك��ل 

املمنهجة".

اللغة العربية األكثر منوا في أمريكا

تراجع كبير في االلتحاق باجلامعات األمريكية
 بسبب موقف ترامب من اإلسالم

كندا تقر قانونًا 
ضد اإلسالموفوبيا

بات لندن يحتشدن على جسر "ويستمنستر" للتنديد باإلرهاب محجَّ
شهدت بريطانيا أول جتمع من نوعه في 
تاريخها، حيث احتشدت سيدات محجبات 
صفًا واح��دًا على طول جسر ويستمنستر 
وسط  البريطاني  البرملان  ملبنى  املالصق 
ورفضهن  احتجاجهن  ع��ن  تعبيرًا  ل��ن��دن 
املشاة  استهدفت  التي  اإلرهابية  للعملية 
قام رجل  أي��ام، عندما  املكان قبل  في نفس 
بدهس عدد كبير من املارة والسياح قبل أن 

يقوم بطعن شرطي حتى املوت.
وأم���س���ك���ت ال���ع���ش���رات م����ن ال��ن��س��اء 

واحدًا  صفًا  بعضًا  بعضهن  بأيدي  احملجبات 
على طول اجلسر من أجل أن يقلن للبريطانيني: 
وإنهن  املسلمني،  ميثل  ال  اإلره��اب��ي  العمل  إن 
طريقتهن  على  وأحيني  كامل،  بشكل  يرفضنه 
اخلاصة ذكرى الضحايا األربعة الذين سقطوا 
البريطانيني  وج���دان  ه��زت  التي  العملية  ف��ي 

وتبناها تنظيم داعش.
واستمرت الوقفة خلمس دقائق فقط، لكنها 
استحوذت على اهتمام كبير من وسائل اإلعالم 
البريطانية، حيث تقاطر العديد من املصورين 
وال��ص��ح��اف��ي��ني إل���ى امل���ك���ان م���ن أج���ل تغطية 
السيدات  ارتدت بعض  فيما  النسائية،  الوقفة 

امل���ش���ارك���ات ف���ي ال��ت��ج��م��ع امل���الب���س ال���زرق���اء، 
الصحافيني  وأب��ل��غ��ن  األزرق،  احل���ج���اب  أو 
األمل  عن  تعبيرًا  األزرق  اللون  اخترن  أنهن 

باملستقبل.
وأك������دت ت���ق���اري���ر ص��ح��اف��ي��ة م��ح��ل��ي��ة في 
نساء  أن  ن���ت"،  "ال��ع��رب��ي��ة  نقلتها  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
والعرقيات،  اخللفيات  مختلف  م��ن  مسلمات 
ش���ارك���ن ف���ي ال��وق��ف��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة ال��ت��ي مت 
التي  اإلره��اب��ي��ة  بالعملية  للتنديد  تنظيمها 
ذل��ك املكان،  ف��ي  استهدفت ع���ددًا م��ن األب��ري��اء 
مدن  م��ن  جئن  السيدات  بعض  أن  ع��ن  فضاًل 
الوقفة  ه��ذه  في  للمشاركة  لندن  خ��ارج  أخ��رى 

والتعبير عن تضامنهن مع عائالت الضحايا.
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إلى أن نلتقي

يعد مبدأ مراعاة مقتضى احلال مبدأ أساسيا في إفهام املخاَطبني، كيفما كان 
ر من  حال املقام اخلطابي. ذلك أنه ال إقناع وال تأثير في املخاَطبني، وال اقتناع وال تأثُّ
مهم هم أيضا ملا يقوله اخلطيب.  ِقَبلهم دون إفهام اخلطيب لهم، ودون فهمهم وتفهُّ
 . البيان والتَبنيُّ م وعلى  البيان على اإلفهام والتفهُّ البيان كما يقول علماء  فمدار 
ومن َثمَّ فإن مبدأ مراعاة مقتضى احلال يقتضي من املتكلم معرفة ما يتعلق بأحوال 

السامعني ومستوى إدراكهم ملا يقوله لغًة ومضمونا وسياقا وَمقاما.
ولعل من مسلمات مبدأ مراعاة مقتضى احلال أن يكون املتكلم على عالقة وطيدة 
إلى  أدعى  ذلك  املعروفني؛ ألن  أفراد مجتمعهم  أحد  يكون  أن  باملخاطبني، مبعنى 
اإلفهام والتفهم؛ ألن املتكلم إذا كان كذلك، فإنه ُيفترض أن يكون أعرف باملخاطبني 

وبعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم. 
ولقد  ويعرفونه.  يعرفهم  الذين  قومه  إلى  يبعث  كل رسول  كان  ذلك  أجل  ومن 
أوضح القرآن الكرمي هذا اجلانب باستعماله ملفردات تفيد هذا الرباط الوثيق بني 
الرسول واملرَسل إليهم. ومن هذه املفردات: األخ والصاحب. كالذي جنده في قولـه 
وقولـه  ا�،  ً أََخاُهْم َصالحِ ثَُموَد  �َوإحِلَٰى   : وقوله  ُهوًدا�  َعاٍد أََخاُهْم  �َوإحِلَى  تعالى: 
ُبُكم بحَِمْجُنوٍن�.. إلى غير ذلك من اآليات  سبحانه مخاطبا مشركي مكة: �َوَما َصاححِ

التي تؤكد هذا املبدأ األساسي في التواصل والتفاهم.
وأما اللغة فإني ال أقصد الفصحى والدارجة، فالفصحى درجات، والعامية هي 
األخرى درجات، وإذا كانت خطبة اجلمعة قد ُشِرَعت للوعظ وإرشاد الناس إلى ما 
فيه خير الدارين، فإن ذلك ال َيِتمُّ إال إذا كانت باللغة التي يفهمها عامة املخاَطبني، 
ب العامي املرتَذل إن  ب الغريب والسجع في الفصحى، بقدر جتنُّ ومن ثم وجب جتنُّ
أراد اخلطيب تقريب املعاني من أذهان السامعني، فاخلطبة رسالة، ورسالة جميع 
هحِ  َسانحِ َقْومحِ ُسوٍل إحِلاَّ بحِلحِ ن راَّ األنبياء كانت بألسنة أقوامهم؛ قال تعالى: �َوَما أَْرَسلَْنا محِ
َ لَُهْم�. واللسان هنا ال يقتصر على اللغة في إطارها العام فقط، ولكن أيضا  نّ لحُِيبَيحِ
قوم مبا  كل  � يخاطب  الله  كان رسول  والتركيبية. ولهذا  املعجمية  بنيتها  في 
يسهل عليهم فهمه، تبعا ملستويات إدراكهم. ففي كتبه � إلى ملوك األرض في ذلك 
الوقت، جند تفاوتا لغويا واضحا؛ ألن امللك العربي البدوي، ال ميكن أن يخاَطب 
بنفس املستوى التعبيري الذي يخاَطب به ملك أعجمي ال يفهم ما يقال له بالعربية 
إال عن طريق الترجمة. كما أنه  خاطب كثيرا من العرب باللغة التي يفهمونها؛ فلقد 
روي أنه حينما سأله بعضهم بلهجته قائال: "هل من أمبر أمصيام في أمسفر؟"، رد 
عليه الرسول � بقوله: »َلْيَس ِمَن اْمِبرِّ اْمِصَياُم ِفي اْمَسَفِر«)1(، وذلك حتى يتمكن 
السائل من فهم احلكم الشرعي الذي سأل عنه بوضوح تام. كما روي عنه   أنه ردَّ 
على وافد بني نهد بخطبة تضمنت ألفاظا غريبة؛ ألن خطبة الوافد كانت كذلك)2(. 
ا َيْعِرُفوَن  اَس مِبَ ُثوا النَّ ولعل خالصة هذه املواقف كلها تبدو في قول علي �: "َحدِّ

ُه َوَرُسوُلُه")3(. َب اللَّ وَن َأْن ُيَكذَّ بُّ َأُتِ
ويدخل في مراعاة مقتضى احلال، مراعاة مشاعر السامعني، حتى ولو كان األمر 
يتعلق بفرد واحد؛ خاصة إن كان األمر يتعلق بنصيحة أو بانتقاد سلوك ما. ومما 
َفَجاَءُه  َدَقِة،  الصَّ "َعَلى  الرسول �  الذي استعمله  للعامل  يدل على ذلك؛ ما حدث 
ِه، َهَذا الَِّذي َلُكْم، َوَهَذا ُأْهِدَي ِلي، َفَقاَل  اْلَعاِمُل ِحنَي َفَرَغ ِمْن َعَمِلِه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ
ِبيُّ   َك، َفَنَظْرَت َأُيْهَدى َلَك َأْم اَل؟«، ُثمَّ َقاَم النَّ ِبيُّ �: »َفَهالَّ َقَعْدَت ِفي َبْيِت َأِبيَك َوُأمِّ النَّ
ا  ا ُهَو َأْهُلُه ُثمَّ َقاَل: "َأمَّ ِه مِبَ َد َوَأْثَنى َعَلى اللَّ ْنَبِر، َفَتَشهَّ اَلِة َعَلى امْلِ ًة َبْعَد الصَّ � َعِشيَّ
َبْعُد َما َباُل اْلَعاِمِل َنْسَتْعِمُلُه َفَيْأِتيَنا َفَيُقوُل: َهَذا ِمْن َعَمِلُكْم َوَهَذا ُأْهِدَي ِلي؟ َفَهالَّ َقَعَد 
ِه َفَيْنُظَر َهْل ُيْهَدى َلُه َأْم اَل...)4(". حيث يالحظ أن الرسول � قد  ِفي َبْيِت َأِبيِه َوُأمِّ
وجه اخلطاب للمعني باألمر مباشرة حينما كان منفردا، بينما ذكره بصيغة الغائب 

حينما كان بحضرة الناس. 
وفي ختام هذه احللقات اخلمس التي ُذكرت تباعا في هذا العمود، ميكن القول 
منها  بد  ال  أسسا  يشكل  واختصاره-  وجازته  -على  قضايا  من  فيها  ورد  ما  إن 
في اخلطب املنبرية حتى تؤدي دورها املطلوب، وإالاّ كانت مجرد كالم ُيلقى على 

سامعني قلَّ من يفهم مراده.
-------------------

1 - مسند احلميدي: 888.
2 - ينظر نص اخلطبة في: معرفة الصحابة، ألبي نعيم: 3974.

3 - صحيح البخاري: حيث رقم: 127.
4 - سنن الدارمي، حديث رقم: 1711.

اخلطب املنبرية... والدور املنشود )5(
مراعاة مقتضى احلال 

ودوره في اإلقناع والتأثير
الدينية  املناسبات  في  املغاربة،  سنة  جرت 
االجتماعية، على أن يجتمعوا في البيوت، وأن 
يتناشدوا املدائح النبوية، التي تكشف عن عمق 
تعلقهم باحلب الشريف، حب رسول الله �. فهم 
قد يتمايلون ولها، ويعينون املنشد على اإليقاع 
من  تكون  قد  النبوية  املــدائــح  وهــذه  اجلماعي. 
املألوف إنشاده، مثل بردة البوصيري، وهمزيته، 

وعينية السهيلي التي مطلعها:
يا من يرى ما يف ال�سمري وي�سمع

اأنت املعّد لكل ما ُيــتوقع

وقد تكون من األقل ألفة وشيوعا.
ــنــشــدون فـــي ضــبــط بعض  ـــد يــخــتــلــف امل وق
يقرأ  كــأن  قصورا،  وإمــا  اجتهادا  إمــا  الكلمات، 
( على أنها اسم فاعل، أو على أنها  بعضهم )املعداّ
تلحقها  قد  األبيات  بعض  أن  كما  مفعول،  اسم 
أخطاء شنيعة، وتتكرر في احللقات، كما في هذا 

البيت:
اإين مددت يدي بالذل خا�سعة   

بالذل يا خري من ُمدت اإليه يُد

الــدال  بفتح  )يـــَدْي(،  بلفظ:  ينشده  فأكثرهم 
وتسكني الياء، وهو خطأ ال يعرف له وجه، وكأن 
من أخطأ أول مرة أراد تثنية اليد فأخطأ، فسرى 
ــى غــيــره مــن الــنــاس، وإمنـــا الــصــواب:  غلطه إل

)يدي( باملفرد.
وقد ال يلتفت كثير من احلاضرين إلى معاني 
ما ُينشد، بقدر ما يلتفتون إلى اإليقاع، رغم أن 
بعض ذلك الشعر جميل جدا، وإن كان كثير منه ذا 
بعد رمزي، والسيما قصائد التصوف. والرمزية 
في الشعر مذهب عربي قدمي، لم يستورده العرب 
قال  وقــد  اجلهلة.  بعض  يظن  كما  الــغــرب،  مــن 
أحد جهابذة  وهو  الله،  رحمه  الطيب،  الله  عبد 
النقد في العصر احلديث، في كتابه: املرشد إلى 
فهم أشعار العرب وصناعتها، ص 728ـ )أليس 
الواسع،  والتأمل  العراض  الفلوات  أهل  البدو، 
الله على خلق  واخللوة الطويلة، من أقدر خلق 
الرموز وتقبلها، حتى إن أحدهم ليرمز إلى نفسه 
واستئناسا  والظليم؟(.  بالناقة  وآالمــه  وآمــالــه 
بهذا القول الذي مييل إلى رمزية الشعر العربي، 
وأيضا ملا عرف من رمزية الشعر الديني، رأيت 
الوقوف مع مطلع قصيدة مدحية مشهورة، وهو:

جّد يف رحلها فل�سَت ُتالم

هذه ِطيبة وهذا املقام

(، أي اجتهد،  فهذا البيت يبدأ بفعل أمر: )ِجداّ
وابذل اجلهد، وال تتوان. والرحل معروف، كناية 
عن الناقة، وكانت الناقة عند العربي، وهي وسيلة 
تنقله بني املضارب والديار، أثيرة عنده، ال يكاد 
يعدل بها شيئا. فإذا ذبح العربي ناقته للضيف 
الكرم. وحلرصه عليها فهو يحدب  بالغ في  فقد 
يجهدها،  وال  خاصة،  عناية  بها  ويعتني  عليها 
الشاعر  أراد  إذا  إال  طاقتها،  فــوق  يحملها  وال 
املبالغة. ولذلك تقول العرب: )إناّ املنبتاّ ال ظهرا 
الشعراء  يصف  فلذلك  قــطــع(.  أرضــا  وال  أبــقــى، 
الناقة باجللد والتحمل، ومع ذلك ال يبالغون في 
إجهادها. وأما شاعرنا في هذه املدحية النبوية 
قال  كما  لناقته،  يــرثــي  أال  صاحبه  يــدعــو  فهو 

األعشى في مدحيته لرسول لله �:
فاآليت ال اأرثي لها من كاللة

وال من وجى حتى تالقي حممدا

إذ ملا كان الغرض شريفا وعظيما، فال بأس 
من إجهاد الراحلة وحثها على اإلســراع. وهنا، 
احلقيقة  على  املخاطب  إن  لنقول  الــرمــز  يأتي 
التي  األمــــارة  النفس  هــي  بــل  الــراحــلــة،  ليست 
ينبغي مجاهدتها وحثها على اإلسراع في سبل 
اللوامة،  النفس  منزلة  إلــى  لترتقي  اخلــيــرات 
هو  الرحلة  هذه  في  واحلافز  املطمئنة.  فالنفس 
ما ذكره في الشطر الثاني، وهو قوله: "هذه طيبة 
املدينة  هي  الطاء،  بكسر  وِطيبة،  املقام"،  وهــذا 
املنورة، سماها بذلك رسول الله �، بعدما كان 
عن   � فنهى  "يــثــرب"،  اجلاهلية:  فــي  اسمها 
تسميتها بذلك االسم اجلاهلي؛ ألنه من التثريب 
الذي هو الفساد. قال �: »من قال للمدينة يثرب 

فليستغفر الله تعالى، فإمنا هي طيبة وطابة«.
القرآن  وذكــرهــا  متعددة،  أســمــاء  وللمدينة 
الكرمي في أكثر من موضع باسم )املدينة(. ومن 
َوَمْن  يَنةحِ  الَْمدحِ �َما كَاَن ألَْهلحِ  ذلك قوله تعالى: 
حِ  اللاَّ َرُسولحِ  َعْن  اَُّفوا  ل يََتَ أَْن  َن الْع��َرابحِ  محِ َحْولَُهْم 
ل  اَُّهْم  بحِأَن ذَلحِ��َك  هحِ  نَْفسحِ َعْن  ْم  هحِ بحِأَنُْفسحِ يَْرَغُبوا  َول 
َمَصٌة فحِ َسبحِيلحِ  يُبُهْم َظَمأٌ َول نََصٌب َول َمْ يُصحِ
َول  ��اَر  الْ��ُك��فاَّ يُظ  يَغحِ ًئا  َمْوطحِ يََطُئوَن  َول  حِ  اللاَّ
َعَمٌل  بحِ��هحِ  لَُهْم  كُتحَِب  إحِل  نَْيال  َع��ُدونٍّ  ��ْن  محِ يََنالُوَن 
نحَِي� )التوبة:  سحِ ْ يُع أَْجَر اْلُ َ ل يُضحِ َصالحٌِ إحِناَّ اللاَّ
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فــهــي مدينة  الـــطـــاء،   ــُة(، بفتح  ــب ــي )َط وأمـــا 
فرعونية  متحفية  مدينة  وهــي  القدمية.  مبصر 
قدمية مبصر العليا، وهي )األقصر( اليوم، كانت 
مركز عبادة رع. فهذا هو الفرق بني "ِطيبة" بكسر 
املدينة  بفتحها،  وَطيبة،  املنورة،  املدينة  الطاء، 
املصرية القدمية. وهذا معنى قول الشاعر: )هذه 
طيبة(، فكأنه يرى املدينة املنورة، حتى وهو لم 
الرؤية  إليها، وهي  منطلقا  البعيد،  مكانه  يبرح 
وجه  وهــذا  الشعراء،  عنها  تدث  التي  القلبية 
آخر من وجوه التعبير الرمزي. فالعاشق املشوق 
قال  ولذلك  بعيد،  وهــو  حتى  األحبة  ديــار  يــرى 

الشاعر، وهو امرؤ القيس:
تنورتها من اأذرعات واأهلها

بيرثب اأدنى دارها نظر عال.

املسافة. أذرعــات ويثرب في  ما بني   وشتان 
التي  إلى احملبة  مــرده  السير  في  االجتهاد  هذا 
هي جوهر العبادة، محبة الله ورسوله �، وهو 
هريرة  أبــي  عن  القدسي:  احلديث  عنه  عبر  ما 
� قال: قال رسول الله �: »إن الله تعالى قال: 
ًا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب  من عادى لي ولياّ
إلياّ عبدي بشيء أحب إلياّ مما افترضته عليه، 
وال يزال عبدي يتقرب إلياّ بالنوافل حتى أحبه، 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره 
التي يبطش بها، ورجله  به، ويــده  الــذي يبصر 
ولئن  ألعـطينه،  سألني  ولئن  بها،  ميشي  التي 

استعاذني ألعيذنه«.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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