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ال يخفى على اأحد اأن اأهم القطاعات احليوية يف البناء احل�ضاري للأمة 

ن االأمة رجاَلها،  هو القطاع الرتبوي والتعليمي؛ الأنه القطاع الذي به تكوِّ

الب�رشية  بالطاقات  القطاعات  من  �ضواه  ملا  املزود  الوحيد  القطاع  وهو 

اخلرية احلاملة لل�ضفات الوراثية للأمة ال�ضاهدة، واملوؤهلة اأخلقيا وعلميا 

ومهاريا للتنا�ضل وحفظ النوع احل�ضاري؛ اإنه القطاع الذي به تبني االأمة 

وجتدد  مقوماتها  حتفظ  وبه  واقعها،  حت�ضن  وبه  موقعها،  حت�ضن  وبه  ذاتها، 

ذاتها وجتود منجزاتها.

ومن هنا �ضح اأن يعد جمال الرتبية والتعليم من اأوىل االأولويات يف بناء 

كل اأمة وح�ضارة، فاإذا روعي حق املراعاة كانت تغذية جميع مكونات 

اجل�ضم احل�ضارية تغذية �ضليمة وقوية ومتكاملة.

ينبغي  التعليمي  املجال  يف  احلقيقي  فاالإ�ضلح  هذا؛  �ضوء  وعلى 

التي  االأ�ضا�س؛  الدينية  ومقوماتها  االإميانية  االأمة  اأ�ضول  من  ينطلق  اأن 

عن  متيزت  وبها  بها،  اإال  وجودها  ت�ضتاأنف  ولن  التاريخ،  يف  وجدت  بها 

غريها وتفاعلت مع حميطها ولن تتميز اليوم وتتفاعل من جديد اإال بهذه 

االأ�ضول التي بها حتددت ر�ضالتها يف هداية النا�س، ولي�س لها من ر�ضالة 

اإال هذه الر�ضالة.

اإن نظامنا التعليمي والرتبوي مطالب باإقامة البناء العقدي والفكري 

اأخلق من غري تربية عقدية  الوحي: فل  واالأخلقي للأمة على هدي 

وفكرية وفق اأ�ضولها يف الوحي، وال اأمل يف �ضلح االأعمال والت�رشفات 

من غري �ضلح  االأحوال والت�ضورات على هدي ما يف القراآن وال�ضنة من 

اإر�ضادات  وفق  االإن�ضان  ببناء  اإال  العمران  بناء  اإىل  �ضبيل  وال  التوجيهات، 

للوجدان  بناء  ال  اإنه  ثم  الوجدان،  بناء  غري  من  للإن�ضان  بناء  وال  القراآن، 

االإميان  وت�ضحيح  الديان،  اخلالق  يف  ال�ضحيح  االعتقاد  على  بالرتبية  اإال 

اأحوال  خمتلف  يف  وا�ضتح�ضارها  وكماله  وجماله  جلله  وب�ضفات  به 

الت�رشفات  ت�ضح  ال�ضحيحة  االإقامة  فبهذه  واأفعاله؛  واأقواله  االإن�ضان 

وت�ضتقيم ال�ضلوكات، وت�ضلح العلقات وي�ضيع داخل االأمة وبينها وبني 

غريها االأمن واال�ضتقرار وتتاأ�ض�س اأركان االزدهار.

القطاعات  اأوىل  هما  والرتبية  التعليم  اأن  على  اأي�ضا  يدلنا  الذي  واإن 

واأجدرها باالهتمام واملراعاة هو ما ن�ضاهده يف واقع احل�ضارات املعا�رشة 

التي مل تدخل مرحلة االإفل�س اإال ملا انتقلت من االإميان اإىل االإحلاد واجلحود 

وف�ضل الدين عن الدنيا، ومل ترت�ضخ جذور الف�ضاد وال �رشت يف اأو�ضال 

االأمم املعا�رشة اإال ملا اأجهز على قطاع الرتبية والتعليم، و�ضار قناة لتوزيع 

االأفكار الهدامة ون�رش العقائد املخالفة ملا يجب اأن تكون عليه االإن�ضانية 

من التدين النقي والفكر ال�ضوي والت�رشف الفا�ضل والتدبري العادل.

الفكر  الأمرا�س  و�ضامل  ناجع  علج  ال  اأال  واملربون:  العقلء  اأيها 

وال�ضلوك، وال دواء كاف و�ضاف لداء االإجرام يف الت�ضورات والت�رشفات 

اأو�ضاعنا  الإ�ضلح  اأوىل  مرجعية  االإ�ضلميني  والتعليم  الرتبية  بجعل  اإال 

بلقح  ويوم  االأولويات،  اأولوية  وهو  االأف�ضل؛  اإىل  ب�ضلوكنا  واالرتقاء 

اآنذاك -واآنذك  نظامنا الرتبوي والتعليمي بروح الوحي واأ�ضول االإميان 

فقط- �ضتحل فيه احلياة وتدب اإليه عوامل ال�ضحة والقوة واملناعة؛ {

النَّاِس كََمن  ِف  بِِه  يَْمِشي  نُوًرا  لَهُ  َوَجَعلَْنا  َفأَْحَيْيَناهُ  َمْيًتا  أََوَمن كَاَن 
122( وعلى قدر ما ت�ضقى  )االأنعام:  ْنَها}  مِّ اِرٍج  ِبَ لَْيَس  لَُماِت  الظُّ ِف  َثلُهُ  مَّ
على  وتقوى  ت�ضتد  ما  قدر  على  بالوحي  اأرواحهم  وتتغذى  االأبناء  عقول 

َشْطأَهُ  أَْخَرَج  {كََزْرٍع  اخلريات  يف  والتكاثر  املثمر  والتفاعل  الوجود 

اَع} )الفتح: 29(. َفآَزَرهُ َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوٰى َعَلٰ ُسوِقِه يُْعِجُب الزُّرَّ

أيها العقالء واملربون:
اإلسالم مرجعيتنا األولى 
إلصالح التربية والتعليم

افتتاحية
	

	

األسلوب في اللغة: قال ابن منظور: 
وكلُّ  ُأْسلوٌب.  ِخيِل:  النَّ ِمَن  ْطر  للسَّ )ُيَقاُل 
واأُلْسلوُب  ُأسلوٌب.]..[  َفُهَو   ، ممتدٍّ طريٍق 
)وسلكت  واملَْذَهُب()1(،  والوجُه،  ِريُق،  الطَّ
ـــه على  ــــان: طــريــقــتــه. وكـــاُم أســـلـــوب ف

أساليب حسنة()2(.
وف���ي االص���ط���اح: )أســلــوب الــقــرآن 
انــفــرد بها في  الــتــي  الــكــرمي هــو طريقته 

تأليف كامه واختيار ألفاظه()3(.
املقال احلديث عن  في هذا  نــروم  وال 
أسلوب القرآن من جهة ما اتصف به من 
وبراعة  التصوير  وبديع  التعبير  جمال 
الرصف  وحــســن  النظم  وجـــودة  األلــفــاظ 
واجلمع  املعاني  وجزالة  السبك  وعجيب 
بني اإلقناع واإلمتاع وما إلى ذلك..، ولكن 
التي  األدوات  إلى بعض  اإلشــارة  قصدنا 
استعملها القرآن الكرمي في خطاب الناس 
حلثهم على العمل، أي ما اختاره جل حاله 
للتأثير في النفوس السوية وفي النفوس 
املــتــمــردة أيــضــا حلــمــلــهــا عــلــى الــطــاعــة 
من  لــأســلــوب  مــا  و)ال يخفى  واالمــتــثــال 
أثر على السامع، فإنه قد يكون األسلوب 
سببا  أو  أمـــرا،  اإلنــســان  فعل  فــي  سببا 
تنوعت  فقد  ولذلك  آخــر،  عن  ابتعاده  في 
للموضوع  تبعا  ذلــك  في  القرآن  أساليب 
الطلب  أساليب  فتجد  عنه،  تتحدث  الذي 
الترهيب  في  ومثلها  الترغيب،  وأساليب 

إلى غير ذلك من األساليب()4(.
)العمل(  إليه أن  ومما جتدر اإلشــارة 
اقترن بالصاح في أكثر من ثمانني )80( 
أو  الصاحلات(  )عَمل  إن  بحيث  موضعا؛ 
أكثر ضمائم  الصالح( ضميمة هي  )عَمل 
املصطلح ورودا في كتاب الله تعالى، ومن 
باحلياة  وارتباطه  امتداده  يظهر  خالها 
أكــثــر مــــوارده؛ وال أدل على  اآلخـــرة فــي 
–باألحرى-  أو  باإلميان،  اقترانه  من  ذلك 
ذلك  على  يرتب  ما  ثم  تازمهما،  اشتراط 
من آثار وأجزية مرتبطة باليوم اآلخر؛ كما 
في قوله تعالى: �َوَمْن يُؤِْمْن بِاهلِل َويَْعَمْل 
َجنَّاٍت  َونُْدِخلْهُ  َسيَِّئاتِِه  َعْنهُ  ْر  نَُكفِّ ا  َصاِلً
ِتَها األَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها أَبًَدا�  ِري ِمْن َتْ َتْ
)التغابن: 9(، وقوله جل شأنه: �َوَمْن يَأْتِِه 
لَُهُم  َ��ِئ��َك  َف��أُول ��اِت  ��اِلَ ال��صَّ َعِمَل  قَ��ْد  ُمؤِْمًنا 
ِتَها  ِري ِمْن َتْ َرَجاُت الُْعَل َجنَّاُت َعْدٍن َتْ الدَّ
75-76(. مما  )طه:  ِفيَها�  َخالِِديَن  اأْلَنَْهاُر 
جوهر  هو  الصالح(  )العمل  أن  على  يدل 
ــديــن، وهـــو وصــيــة الــلــه للنبيئني  هـــذا ال
واملــرســلــني والــصــاحلــني مـــن املــؤمــنــني؛ 
عيشهم  ليهنأ  وسلوكا؛  وشريعة  عقيدة 
في املآل، وتطيب حياتهم في احلال، كما 
ِمْن  ا  َصاِلً َعِمَل  �َمْن  تعالى:  قوله  في 
َحَياًة  ِيَينَّهُ  َفلَُنْ ُمؤِْمٌن  َوُه��َو  أُنَْثى  أَْو  ذَكَ��ٍر 
ِزيَنَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما كَانُوا  ْ َطيَِّبًة َوَلَ
احلث  وأساليب   ،)79 )النحل:  يَْعَملُوَن� 
على العمل أساليب شتى؛ تبعا حلضوره 
ــكــرمي؛ ومــنــهــا على  ــرآن ال ــق الــقــوي فــي ال

سبيل املثال ال احلصر:
أ- األم���ر: ألســلــوب األمــــر صــورتــان 
صريحتان وهما: اْفَعْل َوْلَتْفَعْل، فإذا صدر 
فإنه يكون على جهة  األمر من جهة عليا 
الوجوب، وال يراد به إال الطاعة واالمتثال، 

فكيف إذا كان اآلمر هو العلي الكبير؟.
الصالح  بالعمل  تعالى  الله  أمر  وقد 
منها  الكرمي؛  كتابه  من  عــدة  مواضع  في 
َُّها  قوله تعالى مخاطبا رسله الكرام: �يَا أَي
يَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلًحا  الرُُّسُل كُلُوا ِمَن الطَّ
ِّي بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌم � )املؤمنون: 51(. وال  ِإن
يخفى أن املخاطبني في هذه اآلية -أخذا 

األخيار،  املصطفون  هم  منها-  بالظاهر 
املـــســـددون بــوحــي الـــلـــه، واملــعــصــومــون 
منهم  الصالح  غير  وقــوع  الــلــه،  بعصمة 
بعيد، وحرصهم على االمتثال شديد، لكن 
مع ذلك يخاطبون ببيان نوع العمل الذي 
)َصاحِلًا(،  أن يكون  يأتوه، وهو  أن  يجب 
ثم يذيل اآلية بهذا اإلعام املشعر برقابته 
سبحانه لهم؛ واحملذر من غفل عنها منهم.
ا َتْعَمُلوَن  قال الطبري: )وقوله: إّني ِبَ
َعِليٌم يقول: إني بأعمالكم ذو علم، ال يخفى 
علّي منها شيء، وأنا مجازيكم بجميعها، 
وموّفيكم أجوركم وثوابكم عليها، فخذوا 

في صاحلات األعمال واجتهدوا()5(.
البشر  من  الصفوة  صفوة  كــان  فــإذا 
يخاطبون بهذا التوجيه فماذا بقي لعامة 
الناس؟ وماذا نستفيد من ذلك غير أهمية 
الدين،  هذا  في  ومركزيته  الصالح  العمل 
بعضهم  ويــرفــع  الــنــاس  يتفاوت  بــه  وأن 
فوق بعض درجــات، وأنه املنجى وامللجأ 

لكل العباد.
ــــة الــتــي مــثــلــنــا بها  وغــيــر هــــذه اآلي
الْ��َف��ْوُز  َ��ُه��َو  ل َه��َذا  �ِإنَّ  تعالى:  كثير؛كقوله 
الَْعاِملُون�  َفلَْيْعَمِل  َه��َذا  ِلِمْثِل  الَْعِظيُم 
تــعــالــى:  ـــه  ـــول وق  ،)61-60 )الــــصــــافــــات: 
َع��َم��لَ��ُك��ْم   ُ اهللَّ �َوُق��ِل اْع��َم��لُ��وا َف��َس��َي��َرى 
َعاِلِم  َ��ٰى  ِإل َوَس��ُت��َردُّوَن  َوالُْمؤِْمُنوَن  َوَرُس��ولُ��هُ 
كُنُتْم  بَِما  َفُيَنبُِّئُكم  ��َه��اَدِة  َوال��شَّ الَْغْيِب 

تَْعَملُوَن� )التوبة: 105(.
الـــشـــرط  تــكــثــر جـــمـــل  ال���ش���رط:  ب- 
الصالح  بالعمل  األمـــر  ملعنى  املتضمنة 
األسلوب  هــذا  وفــائــدة  عليه،  التحفيز  أو 
هــو الــربــط بــني أمــريــن يــتــوقــف ثانيهما 
هو  موضوعنا-  -فــي  فــاألول  األول.  على 
العمل، والثاني هو اجلزاء. فنوال الثواب 
واجلــزاء متوقف على فعل املأمور به من 
الشك،  حتتمل  ال  بكيفية  الصالح  العمل 
خــاصــة وأن املــخــاِطــب والــقــائــل هــو الله 
قيا؟(،  الله  )ومــن أصــدق من  جل جاله؛ 
ــبــون هــم املــؤمــنــون املــصــدقــون  واملــخــاَط
في  الراغبون  الله،  موعود  في  الواثقون 

رضاه ورضوانه.
يحمل شحنات  أنه  األخــرى  والفائدة 
حتفيزية كبيرة على إتيان العمل الصالح 
اإلنسان  يعلم  فعندما  منه.  واالستكثار 
بــالــعــمــل سيضمن  الــقــيــام  أنــــه بـــجـــرد 
الثواب واجلزاء املترتب على ذلك العمل؛ 
ومعهود  النظم  أســلــوب  على  -اعــتــمــادا 
اخلــطــاب مــن مــثــل قــولــه تــعــالــى: �َف��َم��ْن 
)الزلزلة:  يَ���َرهُ�  َخ��ْي��راً  ٍة  ذَرَّ ِم��ْث��ق��اَل  يَ��ْع��َم��ْل 
8(- ال شك أنه سيجتهد في حتقيق أعلى 
ذلك  إلى  ينضاف  وعندما  العمل،  من  قدر 
تعالى  الــلــه  هــو  اآلمــــر  أن  يــعــلــم  حينما 
فيه،  واإلخــــاص  جتــويــده  فــي  سيجتهد 
فيجمع بني عمل الظاهر والباطن؛ )العمل 
الــذي تؤكد عليه جــل اآليــات  واإلميــــان(، 
�َوَمن  الكرمية مثل قوله تعالى:  القرآنية 
َِٰئَك لَُهُم  اِلَحاِت َفأُول يَأْتِِه ُمؤِْمًنا قَْد َعِمَل الصَّ
75(. وقوله تعالى:  الُْعلَى� )طه:  َرَجاُت  الدَّ
ُمؤِْمٌن  َوُه��َو  اِلَحاِت  الصَّ ِم��َن  يَْعَمْل  �َوَم��ن 
 )112 َهْضًما� )طه:  َوَل  ُظلًْما  يََخاُف  َفَل 
اِلَحاِت  وقوله تعالى: �َفَمن يَْعَمْل ِمَن الصَّ
ِلَسْعِيهِ� )األنبياء:  كُْفَراَن  َفَل  ُمؤِْمٌن  َوُهَو 
اإلميان  بني  كلها جمعت  آيات  فهذه   ،)94
الشرط  جـــواب  شرطية؛  وكلها  والــعــمــل، 
فيها متوقف على الشرط؛ أي فعل الشرط، 
وتركيبها اللفظي مستلزم داللتها املعنوية 

التي يفهمها املخاطبون.

الــنــحــاة عــّرفــوا  ــان  ت_ اخل��ب��ر: إذا ك
اجلملة اخلبرية بأنها اجلملة التي حتمل 
خبرا يحتمل الصدق والكذب، فإن ذلك ال 
يجوز بل يحرم بالنسبة لكام الله تعالى 
الــصــادق املــصــدق ملــا بــني يــديــه، واملـــراد: 
ونــواهــيــه  سبحانه  ــــره  أوام مــن  ورد  مــا 
ومــواعــظــه وزواجـــــره... فــي صــورة جمل 

خبرية. 
الله  كتاب  آيــات في  عــدة  وقــد وردت 
تعالى متضمنة احلديث عن العمل الصالح 
على هذا النحو؛ منها ما هو مؤكد بؤكد 
َِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا  كقول الله تعالى: �ِإنَّ ال
الزَّكَاَة  َوآتَ��ُوا  َلَة  الصَّ َوأََقاُموا  اِلَحاِت  الصَّ
َعلَْيِهْم  َخْوٌف  َوَل  ِِّهْم  َرب ِعنَد  أَْجُرُهْم  لَُهْم 
َ� )البقرة: 277(، ومنها ما  َوَل ُهْم يَْحَزنُوَن 
َِّذيَن آَمُنوا  ورد غير مؤكد كقوله تعالى: �ال
َوُحْسُن  لَُهْم  ُط��وبَ��ٰى  ��اِت  ��اِلَ ال��صَّ َوَع��ِم��لُ��وا 
تقريبا  وجميعها   ،)29 َم���آٍب� )الـــرعـــد: 
مقترنة باإلميان -كما سبقت اإلشارة إلى 
العظيم  بــاجلــزاء  تختم  وجميعها  ذلــك- 
الذي أعده الله تعالى لعاملي الصاحلات 
يعتبر محفزا  الــدنــيــا واآلخــــرة؛ ممــا  فــي 
الصالح  العمل  اإللهية على  من احملفزات 
لاقتداء  للهمم  ومنهضا  فــيــه،  ومــرغــبــا 
بالذين آمنوا وعملوا الصاحلات، ومشوقا 
اخلبرية  اجلملة  فتكون  نالوه..  ما  لنوال 

لها هذا األثر الكبير واملدلول الهام.
الفهم  طلب  ومعناه  االستفهام:  ث- 
غير  على  يــرد  تعالى  الله  كتاب  في  وهــو 
إنكاريا كما  أو  تقريريا  حقيقته بل يكون 
ْن  في قوله تعالى: �َوَمْن أَْحَسُن َقْوًل ِممَّ
ا� )فصلت: 33(.  ِ َوَعِمَل َصاِلً َدَعا ِإلَى اهللَّ
)ومعناه النفي وتقديره؛ وليس أحد أحسن 
قـــوال ممــن دعـــا إلـــى طــاعــة الــلــه وأضـــاف 
الصاحلات،  األعــمــال  يعمل  أن  ــك  ذل إلــى 
الذين  املسلمني  من  إنني  ذلك  مع  ويقول 
استسلموا ألمر الله وانقادوا إلى طاعته(
)6(، وهو كذلك استفهام إنكاري في قوله 
َوَعِملُوا  آَم��ُن��وا  َّ��ِذي��َن  ال ��َع��ُل  َنْ �أَْم  تعالى: 
أَْم  األَْرِض  ِف  كَالُْمْفِسِديَن  اِلَاِت  الصَّ
قال   )28 )ص:  َّارِ�  كَاْلُ الُْمتَِّقنَي  َعُل  َنْ
)"أم" هنا استفهامية يراد بها  ابن جزي: 
املؤمنني  يجعل  ال  الــلــه  أن  أي:  ــار  ــك اإلن
يجازي  بل  والفجار،  كاملفسدين  واملتقني 
في  الــلــه  حكمة  لتظهر  بعمله  واحـــد  كــل 
اســتــدالل على احلشر  ذلــك  ففي  اجلـــزاء، 
ووعيد()7(.  وعــد  أيضا  وفيه  واجلــــزاء، 
اْجَتَرُحوا  َِّذيَن  ال َحِسَب  �أَْم  منها:  وقريب 
َّ��ِذي��َن آَم��ُن��وا  َّ��ْج��َع��لَ��ُه��ْم كَ��ال ن ��يِّ��َئ��اِت أَن  ال��سَّ
ْحَياُهْم َوَمَماتُُهم�  مَّ اِلَحاِت َسَواءً  َوَعِملُوا الصَّ

)اجلاثية: 21(.
واحلمد لله رب العاملني

--------------------
1 – لسان العرب/ سلب.

2 – أساس الباغة ألبي القاسم محمود، 
الزمخشري

3 – مناهل العرفان في علوم القرآن، حملمد 
ْرقاني،ج 2ص 303، عبد العظيم الزُّ

4 – اإلتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن، 
ج 1ص 192.

5 – جامع البيان للطبري
6 – التبيان في تفسير القرآن للطوسي.
7 – التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي.

 أسلوب القرآن الكريم في الحث على العمل

د. خالد العمراني

مع كتاب اهلل تعالى
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االسم الكامل : ..........................................
العـنوان الكامل :.............................................

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب

ورد  الكرمي:  القرآن  في  والنصيحة  النصح 
عدد  وبلغ  مــرة   13   الله  كتاب  فــي  النصح  ذكــر 
اآليــات: 11 آية، وجاء النصح في هذه اآليات على 
َعَفاِء  َّْيَس َعلَى الضُّ لسان الله  في قوله تعالى: �ل
َما  يَِجُدوَن  َل  َِّذيَن  ال َعلَى  َوَل  الَْمْرَضٰى  َعلَى  َوَل 

ِ َوَرُسوِلِه� )التوبة: 92(. يُنِفُقوَن َحَرٌج ِإذَا نََصُحوا ِلَّ
قال تعالى  أنبيائه ورسله  كما جاء على لسان 
ِرَس�����اَلِت  ِّ��ُغ��ُك��ْم  أُبَ��ل  ...�  :� نـــوح  لــســان  عــلــى 
تَْعلَُموَن�  َل  َما   ِ الَّ ِم��َن  َوأَْع��لَ��ُم  لَُكْم  َوأَن��َص��ُح  َربِّ 

)األعراف:62(.
عاد:  لقومه   � هــود  لسان  على  تعالى  وقــال 
أَِميٌن�  نَ��اِص��ٌح  لَُكْم  َوأَنَ���ا  ِّ��ي  َرب ِرَس���اَلِت  ُِّغُكْم  �أُبَل

)األعراف: 68(.
لقومه:   � صــالــح  لــســان  على  تعالى  وقـــال 
ِّي  َّٰى َعْنُهْم َوَقاَل يَا َقْوِم لََقْد أَبْلَْغُتُكْم ِرَسالََة َرب �َفَتَول
َِٰكن لَّ تُِحبُّوَن النَّاِصِحيَن� )األعراف:  َونََصْحُت لَُكْم َول

.)79

َّٰى  �َفَتَول  :� شعيب  لسان  على  تعالى  وقــال 
ِّ��ي  َرب ِرَس���اَلِت  أَبْلَْغُتُكْم  لََقْد  َق��ْوِم  يَ��ا  َوَق���اَل  َعْنُهْم 
كَاِفِريَن�  َق��ْوٍم  َعلَٰى  آَس��ٰى  َفَكْيَف  لَُكْم  َونََصْحُت 

)األعراف: 93(
الله  عــبــاد  بــعــض  لــســان  عــلــى  الــنــصــح  وورد 
الصالح  الرجل  لسان  على  تعالى  قال  الصاحلني: 
��ْن  مِّ َرُج���ٌل  �َوَج����اءَ   :� ملوسى  املدينة  أقصى  مــن 
الْ��َم��َ�َ  ِإنَّ  ُم��وَس��ٰى  يَ��ا  َق��اَل  الْ��َم��ِدي��َن��ِة يَْسَعٰى  أَْق��َص��ى 
ِّي لََك ِمَن النَّاِصِحين�  يَأْتَِمُروَن بَِك لَِيْقُتلُوَك َفاْخُرْج ِإن

)القصص:19(.
الله  لعنه  إبليس  لسان  على  النصح  جــاء  كما 
ْيَطاُن  الشَّ لَُهَما  �َف��َوْس��َوَس  سبحانه:  قــال  تعالى، 
َما  َوَق��اَل  َسْوآتِِهَما  ِمن  َعْنُهَما  ُووِرَي  َما  لَُهَما  لُِيْبِدَي 
تَُكونَا  أَن  ِإلَّ  ��َرِة  َ اشلَّ َهٰ��ِذِه  َع��ْن  ُُّكَما  َرب نََهاكَُما 
ِّي لَُكَما  َملََكْيِن أَْو تَُكونَا ِمَن الَْخالِِديَن َوَقاَسَمُهَما ِإن

لَِمَن النَّاِصِحيَن� )األعراف: 19 - 20(.
قاسمهما: حلف لهما بالله إنه ملن الناصحني.

يوسف   إخــوة  لسان  على  النصح  جــاء  كما   -
� ألبيهم قال تعالى: �َقالُوا يَا أَبَانَا َما لََك َل تَأَْمنَّا 

َّا لَهُ لََناِصُحوَن� )يوسف: 11(. َعلَٰى يُوُسَف َوِإن
من خالل اآليات ميكن أن نستنتج ما يلي:

- أن النصح تردد ذكره على لسان الله  وعلى 
لسان أنبيائه عليهم الصالة والسالم، وعلى لسان 
لسان  وعــلــى  والــطــاحلــني  الــصــاحلــني  خلقه  بعض 
مقرونا  اآليــات  هــذه  في  النصح  جــاء  كما  إبليس. 

بجملة من الصفات كاآلتي:
1 - اقتران النصح بالدعوة إلى الله  وبتبليغ 
الرسالة، قال تعالى: �أبلغكم رسالت رب وأنصح 
لكم� )األعراف: 61(، وقال أيضا: �أبلغكم رسالت 

رب وأنا لكم ناحص أمني� )األعراف: 61(.
بالعلم:  )املقصود  بالعلم  النصح  اقــتــران   -  2
العلم الشرعي(: أي على الناصح أن يكون عاملا مبا 
ينصح به، قال تعالى: �وأنصح لكم وأعلم من ال 

ما ل تعلمون� )األعراف:61(.
3 - اقــتــران النصح بــاألمــانــة )أي األمــانــة في 
 ،)68 )األعــراف:  وأنا لكم ناحص أمني�   ...� التبليغ(: 

وقال أيضا: �قالوا يا أبانا مالك ل تامنا عىل يوسف 
وإنا له لناصحون� )يوسف: 11(.

4 - اقــتــران النصح بــالــرعــايــة والــتــعــهــد، قال 
فقالت  قبل  م��ن  المراضع  عليه  �وحرمنا  تعالى: 
له  هل أدلكم عىل أهل بيت يكفلونه لكم وهم 

ناصحون� )القصص: 11(.
الذنوب  وبتكفير  بالتوبة،  النصح  اقتران   -  5
والسيئات، والدخول إلى اجلنة، قال تعالى: �ياأيها 
الذين آمنوا توبوا إلى ال توبة نصوحا عسى ربكم أن 
يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جتري من 

حتتها األنهار...� )التحرمي: 8(.
دليل  بالتأكيد  أو  بالقسم  النصح  اقــتــران   -  6
على الكذب. وهذا جنده واضحا من كالم إبليس قال 
ِّي لَُكَما  تعالى على لسانه -إبليس-: �َوَقاَسَمُهَما ِإن
على  تعالى  وقــال   ،)20 )األعـــراف:  النَّاِصِحيَن�  لَِمَن 
لسان إخوة يوسف: �قالوا يا أبانا مالك ل تامنا عىل 

يوسف وإنا له لناصحون� )يوسف: 11(.
7 - على الناصح أن يقدم النصح ويسأل الله 

التوفيق وال يقول كقول الشاعر:
ن�سحت بني عوف فلم يتقبلوا ر�سويل

ومل تنجح لديهم و�سائلى، 

�ول ينفعكم   :� قال نوح  ما  يقول  وإمنــا 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان ال يريد 

أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون� )هود: 34(.
إلى الصفات املميزة  وهكذا ميكننا أن نخلص 
للناصح وهي: - داعي إلى الله، عالم، أمني، مجاهد، 
صبور، صادق، تائب...، وهي صفات املؤمنني حقا.

النصح في احلديث النبوي:
ولهذا فال غرابة أن جند الرسول ] يجمل الدين 
النصيحة...«  »الــديــن   :[ قــال  النصيحة،  في  كله 

وكررها ثالثا.
وألهمية هذه الصفة -النصح واالنتصاح- جند 
الرسول ] يؤكد عليها في مواقف أخرى، ويجعلها 
من حقوق كل مسلم على أخيه املسلم، عن أبي هريرة 
املسلم  على  املسلم  »حــق  قــال:   [ النبي  عن   ،�

ست« ذكر منها: »وإذا استنصحك فانصح له«.
أبيه عن  يزيد عن  - وفي املسند عن حكيم بن 
النبي ]، قال: »إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح 

له«.
احلق  ارتــضــاه  ممــا   [ النبي  جعلها  كما   -
� عــن النبي  لــعــبــاده، عــن أبــي هــريــرة  سبحانه 
لكم أن  لكم ثالثا: يرضى  الله يرضي  »إن  قــال:   [
تعبدوه وال تشركو به شيئا، وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله الله 

أمركم«.
هذا عن معنى هذه الصفة وأهميتها في توحيد 
صــفــوف املسلمني واجــتــمــاعــهــم عــلــى احلـــق وكــذا 
حكمها، أمــا فــي حــق مــن جتــب ومــن املقصود بها 

فيوضحه الشطر األخير من احلديث.

من يستحق النصيحة:
  فقول النبي ] عندما سئل: "ملن؟" قال: »لله

ولكتابه ولرسوله ] وألئمة املسلمني وعامتهم«.
1 - فالنصح لله:

- هو أول قاعدة يرسيها القرآن الكرمي، ودارت 

عليها جل آياته، ومكث الرسول ] في غرسها في 
القلوب ثالث عشرة سنة، قال تعالى: �وما أمروا إل 

ليعبدوا ال خملصني له الدين� )البينة: 5(.
في   ، لوحدانيته  النصح  لله:  النصح  فمن 
ذاته وصفاته الكمالية، فالناصح لله تعالى ال يشرك 
في عبادته أحدا، ال شركا ظاهرا جليا، وال مستترا 
�فاعبد  تعالى:  قال  السمعة...  كالرياء وحب  خفيا 

ال خملصا له الدين، أل ل الدين اخلالص�.
2 - والنصح لكتابه:

يقتضي:
� اإلميان مبتشابهه كاإلميان مبحكمه.

� العمل مبا جاء به من أحكام وتشريعات.
وتــأويــل  الــطــاعــنــني،  طعن  عند  عنه  الــدفــاع   �
احملرفني، وأن ال يتخذ لتزيني البيوت واملراكب، أو 
حتصنا به على هيئة متائم وتعاويذ...، فهو الكفيل 
بإخراجنا من الوهن الذي نعيش فيه، وهو السبيل 

لتقدمنا.
أما النصح لرسوله ]:

سنته  بطلب  طاعته  في  اجلهد  بــذل  فيقتضي 
والتخلق بأخالقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام 
يدين بخالف  الغضب واإلعـــراض عمن  بــه، وشــدة 

سنته.
3 - النصح ألئمة املسلمني:
على نوعني: احلكام والعلماء

• فاحلكام يكون النصح لهم ب:
طاعتهم فيما يــوافــق احلــق ومــا دامـــوا على   •
أيها  �يا  تعالى:  قال  رسوله،  وطريق  احلق  طريق 
وأول��ي  الرسول  وأطيعوا  ال  أطيعوا  آمنوا  الذين 

األمر منكم� )النساء: 59(.
وعن عبد الله بن عمر �، عن النبي ] قال: 
»السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره، 
ما لم ِيؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال سمع وال 

طاعة« )رواه أبو داوود(.
• وتكون كذلك بإرشادهم إلى شرع 
الــلــه تــعــالــى، وإخــــالص الــنــصــح لهم 
وهدايتهم إن هم انحرفوا عن الطريق 
سبحانه  احلق  رسمه  الــذي  املستقيم 
عليه  األمـــني  رســولــه  وبلغه  لــعــبــاده، 
النوع  وهذا  والسالم،  الصالة  أفضل 
من النصح ال يقدر عليه إال من أوتي 

. احلكمة والسداد من الله
العلماء  هــم  الــثــانــي:  الــصــنــف   •

ويكون النصح لهم ب:
واحلــذر  وتوقيرهم،  احترامهم   •
مـــــن مـــعـــاكـــســـتـــهـــم ومـــشـــاكـــســـتـــهـــم 
لهم  والدعاء  احلــق،  على  ومعاونِتِهم 
بــالــتــوفــيــق وحـــث الــنــاس عــلــى ذلــك، 
التي خصهم بها احلق  للمكانة  وذلك 
سبحانه، في قوله تعالى: �إنما خيشى 

ال من عباده العلماء� )فاطر: 28(.

النصح لعامة املسلمني:
ــك بــإرشــادهــم إلــى مصاحلهم  وذل
وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر 
أعدائهم  على  ونصرتهم  عــوراتــهــم، 
وأن  لــهــم:  واحلــســد  الــغــش  ومجانية 
لهم  ويكره  لنفسه  يحب  ما  لهم  يحب 

ما يكره لنفسه وما شابه ذلك.

مستفادات:
1 – النصيحة حق كل مسلم على أخيه املسلم 
لقوله ]: »حق املسلم على املسلم ست، ذكر منها: 

وإذا استنصحك فانصح له«.
2 – االنتصاح هو طلب النصح، وهو كذلك من 
واجبات املسلمني فيما بينهم، أخرج الطبراني من 
»من  قال:   [ النبي  اليمامة، عن  بن  حديث حذيفة 
ال ميس  ومــن  منهم،  فليس  املسلمني  بأمر  يهتم  ال 
املسلمني  ولعامة  ولكتابه  ولــرســولــه  لله  ناصحا 

فليس منهم«.
3 – ضرورة اختيار الزمان واملكان، والعبارات 
ال  حتى  النصح،  تــقــدمي  عند  احلسنة(  )املــوعــضــة 

تتحول إلى فضيحة.
عند  الــذكــر  السابقة  الصفات  استحضار   –  4
تقدمي النصح، وعلى رأسها: الصبر، ألن النصيحة 

مرة قل من يقبلها، وصاحبها غير مرغوب.
5 – على الناصح أن يكون منصوحا في نفس 
فــي حقهم:  تعالى  قــال  كمن  يــكــون  ال  وأن  الــوقــت، 
�أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 

الكتاب أفال تعقلون� )البقرة: 44(.
ألنه  التنصح  كثرة  يتجنب  أن  املــرء  على   –  6
وكثرة  إيــاكــم  صفي:  بــن  أكثم  قــال  التهمة،  يــورث 

ــــورث  الـــتـــنـــصـــح فــــإنــــه ي
التهمة.

وسيلة  النصيحة   -  7
نـــاجـــعـــة لــتــنــقــيــة الــنــفــس 
مـــن األمــــــراض واملــجــتــمــع 
ــذلــك وجــب  مــن املــفــاســد. ل
واحلــرص  عليها  احملافظة 
على التخلق بها وبآدابها.

ذ. محمد بوزين

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري � أن النبي ] قال: »الدين النصيحة«)ثالثا(، قلنا لمن يا رسول 

اهلل؟ قال:»هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم« )رواه مسلم(.

الدين النصيحة
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ناداهم  الطريقة،  منار  يتلمسون  احلقيقة،  عن  باحثون 
وفــارقــوا  فهلموا،  األرواح،  حياة  هنا  هيا  مــنــاد؛ 

قبل  السالمة،  اركبوا سفن  هيا  األشباح، 
فتلحقكم  العاتية  األمواج  أن حتيطكم 

على  أوشــك  الباطل  فليل  الندامة، 
سينبلج  احلــق  وفجر  الرحيل، 

بــعــد قــلــيــل، ومـــن هــنــالــك من 
بــعــيــد، مــن يــثــرب يــتــراءى 
ويأتي  خافت،  نور  شعاع 
صـــوت يــهــمــس فـــي أذن 
الــفــارســي أن ارحـــل يا 
بغيتك،  فهنالك  صاح، 
فاركب  ضالتك،  وفيها 
وامض  النجاة،  قارب 
بركة  على  الطريق  في 

الله...
الكرمي  النبي  رسالة 
محمد � رسالة موجهة 

وعجمهم،  عربهم  للعاملني، 
وليست  وفرسهم،  ورومهم 

رســـالـــة  أو  قـــومـــيـــة،  دعــــــوة 
ربنا سبحانه  ذلك  وبني  محلية، 

�وما أرسلناك   : بقوله  كتابه  في 
إال رحمة للعالمني�، وقد تقدمت وقفات 

في هذا العمود مع هذه اآلية املباركة لبيان – 
ية رسالة هذا النبي الكرمي، عليه من الله  ضمنيا- عاملمَ

أفضل الصالة وأزكى التسليم، لكن ذلك يبقى في إطار التنظير، 
وال بد له من الـتأكيد والتقرير، وذلك بسوق مناذج عملية، ورصد 
مواقف واقعية، وهذا أمر يسير؛ ألن وقوعه في السيرة كثير، فال 

ُيطلب من دارسي السيرة كبير جهد اللتقاط مثل هذه الدرر، وجمع 
قدميا  السيرة  كتب  دأبــت  وقد  ذلك  عن  ُيعجز  وكيف  الغرر،  هذه 
امللوك واألمــراء"  "مكاتبة  وحديثا على عقد فصل خاص بعنوان: 

تبني فيه دعوة الرسول � مللوك وأمراء زمانه.
وفي هذا العمود بحول الله بداية رحلة جديدة مع واحد من 
الذين تركوا دين اآلبــاء واألجــداد، ونبذوا وراءهم  الــرواد  أولئك 
ظهريا ما كانوا عليه من طريقة، وخاضوا غمار البحث في رحلة 
طويلة وشاقة للوصول إلى احلقيقة، قصة ذلك الرجل القادم من 
متعددة،  محطات  عبر  الدامس،  الليل  ظالم  يتخطى  فــارس،  بالد 
ليصل إلى املدينة املنورة، ويظفر بالضالة املنشودة، إنه سلمان 

ابن اإلسالم، عليه من الله الرضوان والسالم.
نشأة سلمان �:

تقدم  وال  طفولته،  في  سلمان  أخبار  عن  الروايات  تتحدث  ال 
مجملة،  نبذة  ذكــر  على  تقتصر  بل  نشأته،  عن  وافية  معلومات 

ولكنها بحول الله كافية لتصور مالمح عامة عن ظروف تلك 
النشأة، فالرجل من أصل فارسي، من أسرة ميتهن 
ربها الفالحة، ويدين بدين املجوس، مبعنى 
الزمان،  ذلك  في  أهل شرك  كانوا  أنهم 
وقد حتدث سلمان بعد إسالمه عن 
سبب إسالمه ورحلته الطويلة، 
لكنه ذكر في مطلع هذه القصة 
العجيبة ما يفيد -في هذا 
على  التعرف  في  املقام- 
بــعــض مــالمــح احلــيــاة 
الــــعــــامــــة والــــظــــروف 
الـــتـــي نــشــأ وتـــرعـــرع 
أهل  روى  فقد  فيها، 
عن  والسير  احلــديــث 
الله  ابــن عباس رضــي 
"حــدثــنــي  قــــال:  عنهما 
ســلــمــان الــفــارســي وأنــا 
أســـمـــع مـــن فـــيـــه، قـــال: 
كنت رجال فارسيا من أهل 
أصــبــهــان، مـــن قــريــة يــقــال 
ـــي، وكـــان أبـــي دهــقــان  لــهــا جمَ
الله  خلق  أحــب  وكنت  رئيسها، 
ـــاي حتى  ــم يـــزل بــه حــبــه إي ــيــه، ل إل
حبسني في بيته، كما حتبس اجلارية، 
واجتهدت في املجوسية حتى كنت قمَطن النار 
ألبي  وكانت  ساعة،  تخبو  يتركها  ال  يوقدها  الــذي 

ضيعة عظيمة...".
هذا املقتطف يقدم مالمح عامة لنشأة سلمان، فهو ابن أسرة 
تعتمد الفالحة، فهي مصدر دخلها، ومرد رزقها، والعادة أن ينشأ 
وأن  وخشونته،  العيش  شظف  على  األســر  هــذه  أبناء 
يتعودوا منذ صغرهم على اخلروج للمزارع واملساعدة 
ميثل   � سلمان  لكن  بشؤونها،  والقيام  حرثها  في 
املجتمعات،  مثل هذه  في  نادرة  حالة مخالفة، وظاهرة 
ويرجع ذلك أساسا إلى حب أبيه له وتعلقه الشديد به، 
ومخالطة  العامة،  احلياة  اقتحامه  دون  ذلــك  حــال  فقد 
الــداخــل واخلــــارج، بل  الــنــاس، ومعرفة مــا يجري فــي 
ميكن أن نلمس في قوله: "كما حتبس اجلارية" الشعور 
باالنتقاص، وعدم اكتمال مقومات الشخصية الرجولية، 
أما  واحلفظ،  الصون،  لهذا  حتتاج  التي  هي  فاجلارية 
الولد فيجب أن يقذف به في معسكر احلياة ليشتد عوده، 
البيت، ولذلك فاألب  ويتعلم أمورا ال ميكنه تعلمها في 
-مبعاييره ونظرته- سيؤدي ضريبة كبيرة، ويدفع ثمن 
أول خرجة سيخرجها  في  غاليا  والــدالل  هذا احلــرص 
سلمان من بيت األســرة وحــيــدا، وهــذا ما سيتبني في 

حلقات قادمة بحول الله.
لكن الذي ينبغي أال يفوت التنبيه عليه هنا، والدرس 
تربية  في  األسلوب  هذا  من  يستخلص  أن  الــذي ميكن 

األبناء:
بالدونية  يشعر  الولد  يجعل  األسلوب  هذا  أوال:   -
واالنتقاص، وعدم اكتمال مقومات الشخصية املتكاملة، 
منه  البــد  هامش  وتــرك  االخــتــيــار،  حرية  على  القائمة 

التخاذ القرار.
- ثانيا: هذا األسلوب يجعل الولد لقمة سائغة لكل تيار ميكن 

ــه، وميــكــن اســتــغــاللــه  ــجــرف ي أن 
واســتــدراجــه بــســهــولــة، وهــذا 
على  بناء  لسلمان  ما سيحدث 

تصورات أبيه ومعاييره.

سلمان الفارسي � ورحلة البحث عن احلقيقة: )1(

عبد الصمد احسيسن

ذ. عبد الحميد   صدوق

حت�������رمي ان���ت���س���اب 
اإلنسان إلى غير أبيه
»من  قال:   � النبي  اأن   � وقا�ص  اأبي  بن  �سعد  عن 

ادعى اإىل غري اأبيه وهو يعلم اأنه غري اأبيه فاجلنة عليه حرام« 

)متفق عليه(.

ال يحل للولد اأن ينت�سب اإىل غري اأبيه فين�سم اإىل اأبنائه، 

احلقيقة،  على  الكذب  من  ذلك  يف  ملا  بنف�سه،  نف�سه  ويلحق 

وهن  زورا،  حمارمه  يعتربون  اإليها  انت�سب  التي  االأ�رسة  فبنات 

بينه  الفطري  والنفور  اجلن�سي  والتعفف  اأجنبيات  احلقيقة  يف 

الغريزة غري حا�سل مما يجعل اختالطه بهن  وبينهن يف جمال 

فاإذا  الغري،  حق  على  ت�سلطه  مع  هذا  اأعرا�سهن،  على  خطرا 

حجب  امل�ستحقني  الورثة  يحجب  فهو  اأ�سليا  اإبنا  اعتربوه 

اإ�سقاط فيمنعهم من ن�سيبهم، وهذا عني الظلم واالإعتداء على 

بقوله  الوعيد  كان  املفا�سد  هذه  حتققت  فلما  الغري،  حقوق 

النووي رحمه اهلل تعاىل: فيه  �: »فاجلنة عليه حرام« قال 
اأنها  والثاين  م�ستحالله،  فعله  من  على  حممول  اأنه  تاأويالن: 

اإنه قد يجازى ثم  اأوال عند دخول الفائزين، ثم  حمرمة عليه 

يدخلها بعد ذلك، وقد ال يجازى بل يعفو اهلل �سبحانه وتعاىل 

عنه. اهـ

وعن اأبي هريرة � عن النبي � قال: »ال ترغبوا عن 

اأبائكم، فمن رغب عن اأبيه فهو كافر« )متفق عليه(.

قال النووي رحمه اهلل تعاىل: يقال: رغب عن اأبيه اأي ترك 

تركته  ال�سيء  عن  رغبت  ويقال:  وجحده،  اإليه  االإنت�ساب 

وكرهته، ورغبت فيه اخرتته وطلبته.اهـ

والكفر هنا كفر النعمة واملنة ولي�ص الكفر الذي ينقل 

�ساحبه عن امللة.

وجه  ما  قائل:  قال  فاإن  تعاىل:  اهلل  رحمه  الطربي  قال 

اأبيه  غري  اإىل  ين�سب  من  النا�ص  خيار  من  كان  وقد  احلديث 

كاملقداد بن االأ�سود، واإمنا هم املقداد بن عمرو.

اأهل  اأن  قيل: هذا ال يدخل يف معنى هذا احلديث، وذلك 

اجلاهلية كانوا ال ي�ستنكرون ذلك، فيتبنى الرجل غري اإبنه، 

ومل يزل ذلك اأي�سا يف اأول االإ�سالم، حتى اأنزل اهلل : �وما 

جعل أدعيائكم أبناءكم� )االأحزاب: 4(.
�أدعوهم آلبائهم هو أقسط  ونزلت االآية: 

اأبيه،  اإىل  منهم  واحد  كل  فن�سب   )5 )االأحــزاب:  اهلل�  عند 
اأنه غلب على بع�سهم الن�سب الذي كان يدعى به قبل  غري 

من  به  عرفه  ن�سبه  باأ�سهر  تعريفه  اأحد  اأراد  فاإذا  االإ�سالم،  

 � غري حتول به عن ن�سبه واأبيه رغبة عنه، واإمنا لعن النبي 

االإثم عظيما،  ارتكب من  اأبيه، فمن فعل ذلك فقد  من  املتربئ 

وحتمل من الوزر ج�سيما.اهـ

مع سيرة رسول اهلل �

ميكن أن يستخلص من هذا األسلوب 

في تربية األبناء:

- أوال: هذا األسلوب يجعل الولد يشعر 

اكتمال  وعدم  واالنتقاص،  بالدونية 

القائمة  الشخصية املتكاملة،  مقومات 

البد  هامش  وترك  االختيار،  حرية  على 

منه التخاذ القرار.

- ثانيا: هذا األسلوب يجعل الولد لقمة 

سائغة لكل تيار ميكن أن يجرفه، وميكن 

ما  وهذا  بسهولة،  واستدراجه  استغالله 

أبيه  تصورات  على  بناء  لسلمان  سيحدث 

ومعاييره.
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اإلسراء واملعراج: دالالت وعرب

07 شعبان 1438هـ املوافق لـ 04 ماي 2017

اخلطبة األولى:

احلمد لله... أما بعد:
لقد أكرم الله محمدًا � بالكثير من املعجزات 
ورفع مكانته وبينَّ فضله في الكثير من األحداث. 
فمن ذلك حادثة اإلسراء واملعراج. والتي اختلف 
العلماء واملؤرخون حول التاريخ الذي حدثت فيه 
إلى خمسة عشر قوال، وهذا األمر )أي التوقيت( 
ليس ذا أهمية كبيرة في حياة املسلم، وال ينبني 
بأنها  يؤمن  أن  إال  املسلم  على  ومــا  عمل،  عليه 
من  الكثير  فيها  خــالــدة  معجزة  وأنــهــا  وقــعــت 
منها  ُيستفاد  أن  ينبغي  التي  والعبر  الــدروس 
اإلميــان  وتقوية  القيم،  وتثبيت  الدين،  فهم  في 
واملعراج  اإلســراء  ومعجزة  العقيدة.  وتصحيح 
اشتداد  بعد  وذلــك  الهجرة،  قبل  مكة  في  وقعت 
بعد موت عمه   � للنبي  وتكذيبها  قريش  أذيــة 
فكانت  خديجة،  املؤمني  أم  ومــوت  طالب،  أبــي 
أنه  وإلعــامــه  لقلبه،  وربــطــا   � للنبي  تطمينا 
خامت النبيي، وإمام املرسلي، ولقد وقع اإلسراء 
واملعراج في ليلة واحدة، باجلسد والروح معا. 

طَهــُر َهيَكٍل نَت �أَ َيَت�ساَءلوَن َو�أَ

ِبالروِح �أَم ِبالَهيَكِل �لإِ�رس�ُء

َريِن ِكالُهما ِبِهما �َسَموَت ُمَطهَّ

ــٌة َوَبــهـــاُء رْوح َوَروحاِنيَّ

رحم الله شوقي.
جـــاء جــبــريــل �، فــشــق صـــدر الــنــبــي �، 
واســتــخــرج قــلــبــه، وغــســلــه فــي إنــــاء مــن ذهــب 
أخرى،  مرة  ألم صدره  ثم  إميانا وحكمة،  ومأله 
الُبراق، وهو دابة دون البغل   � ثم ركب نبينا 
ــُأســري بــه إلـــى بيت  وفـــوق احلــمــار األبــيــض، ف
املقدس، حيث التقى باألنبياء وصلى بهم هنالك 
ركعتي، ثم ُعرج به إلى السماء السابعة، مرورا 
ــســت، حــيــث الــتــقــى مـــرة أخــرى  بــالــســمــاوات ال
باألنبياء آدم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى 
وهارون وموسى وإبراهيم عليهم جميعا وعلى 
لنا  ووصــــف  والـــســـام،  ــصــاة  ال أفــضــل  نبينا 
النبي � ما رآه من آيات الله الكبرى، فقد رأى 
البيت املعمور، وهو بيت في السماء يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك، ال يعودون إليه إلى قيام 
الساعة، وما يعلم جنود ربك إال هو، ورأى سدرة 
مثل  وورقها  اجلــرار،  مثل  ثمرها  التي  املنتهى، 
وبخاصة  اجلنة  أنهار  لنا  ووصف  الفيلة،  آذان 
الكوثر، الذي حافتاه قباب اللؤلؤ املجوف، وطينه 
املسك، وُأتي النبي � بإناء فيه خمر، وآخر من 
لنب وآخر من عسل، فأخذ اللنب، فقال له جبريل: 
هي الفطرة، ولو أخذت اخلمر لغوت أمتك، ورأى 
ذلك  فمن  يعذبون،  الناس  من  أصنافا   � نبينا 
يخمشون  نحاس،  من  أظفار  لهم  ألنــاس  رؤيته 
وجوههم وصدورهم ألنهم كانوا يغتابون الناس 
في الدنيا ويقعون في أعراضهم، ورأى النبي � 
من  مبقاِريَض  وشفاُهم  ألسنتُهم  ُض  ُتَقرنَّ أقواما 
حديٍد، كلما ُقرِّضْت عادت كما كانْت، ال ُيفّتر عنهم 
من ذلَك شيء، قال �: ما هؤالء يا جبريُل؟ قال: 
هؤالِء خطباُء الفتنِة، وما أكثرهم في هذا الزمن 
حيث جرأة غير مسبوقة على أحكام الله تعالى، 

عياذا بالله.
عباد الله، مما رآه النبي � في هذه الليلة 
أنه أتى على قوم بي أيديهم حلم نظيف في ِقدر 
وحلم أخر نّيئ في ِقدر خبيث فجعلوا يأكلون من 

النّيئ اخلبيث ويدعون النظيف فقال: من هؤالء؟ 
املــرأة  الرجل تكون عنده  "هــذا  قــال:  قــال جبريل 
احلال الطيب، فيأتي امرأة خبيثة، واملرأة تكون 

عند زوجها حااًل طيًبا فتأتي رجًا خبيًثا".
بــدون  تــعــالــى  ــلــه  ال كــلــمــه   � نبينا  إن  ثــم 
اليوم  في  عليه خمسي صــاة  ففرض  واســطــة، 
الصاة  لتكون  الــســمــاء،  فــي  وُشــرعــت  والليلة، 
شهوات  بهم  تدنت  كلما  بالناس  ترقى  معراجا 
الله  نبي  نصح  ولقد  الدنيا،  وأعــراض  النفوس 
أمر  فــي  ربــه  يــراجــع  أن   � نبينا   ،� موسى 
� املرة تلو املرة  اخلمسي صاة، ففعل النبي 
والليلة،  اليوم  في  صلوات  خمس  جعلت  حتى 
تعالى  لله  فاحلمد  األجـــر،  فــي  صــاة  بخمسي 
وويل  اخلمسي.  أجر  لنا  وأثبت  عنا،  خفف  أن 
ملن خففت عنهم الصلوات إلى خمس، ولم يأتوا 
قوم  على   ،� أتى  ولقد  أوقاتها.  في  كاملة  بها 
عادت  ُرضخت  كلما  بالصخر،  رؤوسهم  ُترضخ 
كما كانت، وال يفتر عنهم من ذلك شيء، فقال ما 
تتثاقل رؤوسهم  الذين  "هؤالء  قال جبريل:  هذا؟ 
إلى  الغيب  ُحُجب  عن الصاة". رسالة من خلف 
الذين  إلــى  الصلوات،  أداء  عن  يتثاقلون  الذين 

يؤخرون  الذين  إلى  طعًما،  لصاتهم  يجدون  ال 
الصاة عن وقتها، إلى الذين ينامون عن صاة 
الفجر، رسالة مفادها أن هذا املصير املفزع املؤلم 
إلى  ويتوبوا  أمرهم  يتداركوا  لم  إن  ينتظرهم 
األرض ممن  هذه  على وجه  أشقى  وليس  ربهم. 
أشقى  ليس  الله،  إلى  األنــس  طمأنينة  ُيْحَرُمون 
ممن ينطلق في هذه األرض مبتور الصلة بالله، 
ال يدري ملا جاء، وأين يذهب، ولم خلق. إن حلظة 
الصاة -أيها األحباب- هي حلظة اتصال بالله، 
حلظة شهود جلاله، حلظة تنبثق فيها في أعماق 
القلب البشري ومضة من ذلك النور الذي ال تدركه 
دائم  معراج  هي  نتائجها  هذه  فصاة  األبصار. 
ال ينقطع وال ينقضي. أراد الله بفرضية الصاة 
أن يكرم كل فرد من هذه األمة املباركة املرحومة، 
مبعراج دائم كمعراج نبيها � معراج تعرج من 

خاله األرواح إلى ربها.
تدل  التي  املتقبلة  بذلك  وأعني  الصاة،  إن 
تدفعه  التي  هي  واتصاله،  صاحبها  قــرب  على 
في  وتبغضه  تكرهه  التي  هــي  ــه،  رب نحو  دفــًعــا 
قلب صاحبها خشوًعا  التي متأل  املعاصي، هي 
وإجااًل ملقام الله، هي التي جتعل صاحبها رحمة 
بي الناس أينما حل وارحتل. وأكثر الناس اليوم 
ال يصلون الصلوات التي شرعها الله، فصاتهم 
حركات  مجرد  هي  إمنــا  روح،  وال  فيها  حياة  ال 
أن تعصم  الــصــاة  عــامــة صـــدق  جـــوفـــاء؛ ألن 

تخجله  وأن  اخلطايا،  في  الوقوع  من  صاحبها 
بشيء  ألم  هو  إن  عليها  والبقاء  االستمرار  من 
هذه  إلــى  صاحبها  الصاة  ترفِع  لم  وإن  منها، 
الدرجة، فهي صاة كاذبة، لذلك فإن من العجب 
األضرحة  يقصد  ثم  املصلي  من  املــرء  يكون  أن 
إلياك  ترديده  من  هو  أين  والكاهني،  والسحرة 
نعبد وإياك نستعي؟ ومن العجب أن يصلي وال 
يزكي إن أعطاه الله مااًل. ومن العجب أن يصلي 
ثم يأكل الربا، فالصاة قرب، والربا ُبعد وحرب، 
طهارة  فالصاة  فيغش،  يصلي  أن  العجب  ومن 
والغش قــذارة، ومن العجب أن يصلي ثم يشهد 
الزور فالصاة نور والزور فجور، ومن العجب أن 
يصلي ثم يظلم، فالصاة سامة، والظلم ندامة، 
ومن العجب أن يصلي ثم يرتشي، فالصاة رحمة 
�ِإنَّ  النقيضان.  يجتمع  فكيف  لعنة.  والرشوة 
ولذكر  َوالُْمنَكِر  َشاء  ْ اْلَ َعِن  تَْنَهى  َلَة  الصَّ

اهلل أكبر واهلل يعلم ما تصنعون�.
ر فنفعته الذكرى،  جعلني الله وإياكم ممن ُذكِّ
ا وجـــهـــًرا، آمـــي، آمــي  وأخــلــص لــلــه عمله ســــّرً

واحلمد لله رب العاملي.

اخلطبة الثانية:
واملــعــراج  اإلســـراء  إن رحلة  األحــبــاب:  أيها 
مكانة  إبــراَز  الله من خالها،  أراد  رحلة عظيمة 
رحلة  رحمته.  وإظــهــاَر  أمته،  وإكـــراَم   ،� نبيه 
رسوله:  عن  تعالى  قال  علوية،  طاهرة  سماوية 
�َوُهَو بِاْلُُفِق اْلَْعل�. وهذه اآلية تشعر بالعزة، 
وتبعث على اإلحساس بالفخر والكرامة، وتدعو 
التألق  دائمة  تكون  أن  إلى  احملمدية  األمــة  هذه 
التملق.  غــربــيــَة  وال  شــرقــيــًة  ال  التعلق،  علوية 
تستمد العزة من ربها، وال تنبطح ألعدائها، تتخذ 
ال  واألعلى  العلو،  أمة  إذ هي  بنفسها؛  قراراتها 

يليق به النزول والتردي.
الــثــبــات  تعلمنا  واملـــعـــراج  اإلســـــراء  رحــلــة 
فقد  والقنوط،  اليأس  إلى عدم  واليقي وتدعونا 
رســول  القــاهــا  معاناة  بعد  الرحلة  هــذه  جـــاءت 
الله  فمسح  قومه،  من  له  تعرض  وأذى   � الله 
ينبغي  أمته  وكذلك  وأعلمه مبقامه.  العناء،  عنه 
أال تيأس، لقد بثت رحلة اإلسراء واملعراج، وما 
زالــت، األمل في نفوس املؤمني، مبا حملت من 
قلوب  َملئت  إنــهــا  بــل  وبـــشـــاراٍت.  ومــبــادَئ  قيم 
التي  سبحانه  وقوته  وقدرته  بعظمته  املؤمني 
لمة واجلبابرة. وبينت ما  تصغر عندها قوة الظنَّ
لتجعل  لعباده،  نعيم وأجر وثواب  الله من  عند 
النفوس تواصل في طريق احلق، ال تفتنها دنيا، 

وال يغرها متاع، وال تلوثها معصية. قال تعالى: 
�َوَما أَْمُرنَا ِإلَّ َواِحَدٌة كَلَْمٍ بِالَْبَصِر�. 

إن احلديث عن رحلة اإلسراء واملعراج تهتف 
شطر  وجــوهــهــم  يــولــوا  أن  جميًعا،  باملسلمي 
الضيم،  عنه  ليرفعوا  األسير،  األقصى  املسجد 
مسيرة  في  إليه  رحالهم  ويشدوا  القيد،  ويفكوا 
كاألولى، بي الفاحتي الكرام واحملررين العظام، 
برباط  الله  التي ربطها  اإلســراء واملــعــراج  ديــار 
جميعًا،  املسلمي  أعناق  في  أمانة  هي  العقيدة، 
الــذي  احلـــرام  باملسجد  التفريط  يجوز  ال  فكما 
التفريط  يجوز  ال  اإلســـراء،  معجزة  منه  ابتدأت 
باملسجد األقصى الذي انتهت فيه هذه املعجزة، 
ــدأت مــن أرضـــه الــطــاهــرة معجزة املــعــراج  ــت واب
ســدرة  إلــى  العلى،  الــســمــاوات  إلــى   � بالنبي 

املنتهى. 
الـــديـــار شــاهــد عــلــى تقصير  إن حـــال هـــذه 
األمانة  حمل  في  ومحكومي،  حكامًا  املسلمي، 
عليها  األوصــيــاء  وجعلهم  بها  الله  كلفهم  التي 
وعلى مقدساتها وديارها. وإن مقاومة االحتال 
األمم،  بــه  وتتباهى  الــشــعــوب،  بــه  تعتز  شـــرٌف 
ولقد أيقن الشعب الفلسطيني هذه احلقيقة منذ 
بدايات االحتال اإلسرائيلي، وعلى مدار سبعي 
الشهداء  من  خيالية  أرقاما  قدم  متواصلة،  عاما 
واألسرى، والكثير من الناس ال يعرف تضحيات 
ــذي  ال الــصــامــد  الفلسطيني  الــشــعــب  ومــعــانــاة 
عليه  القضاء  على  العاملية  الصهيونية  عملت 
لكن  احلمر،  بالهنود  فعل  كما  قضيته،  وإنــهــاء 
الرباط في  هيهات فالفلسطينيون األحرار يرون 
الديار عقيدة إسامية، فا خوف على أهل  هذه 
فلسطي، أوالئك رجال، أطفالهم رجال، نساؤهم 
نخاف  أن  علينا  لــكــن  رجــــال،  رجــالــهــم  رجــــال، 
أولئك  نخذل  أن  من  أبنائنا  وعلى  أنفسنا  على 
املجاهدين األفذاذ. بعد الدعاء، يستطيع كل منا 
أن يدعم رباط إخواننا في القدس الشريف عبر 
التبرع لوكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة 
امللك  املؤمني  أمير  قــيــادة  حتــت  الــقــدس  للجنة 
إلى  تسعى  والتي  الله،  حفظه  الــســادس  محمد 
تعزيز صمود أهلها من خال دعم ومتويل برامج 
ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان 
واحلفاظ على التراث الديني واحلضاري للقدس 
الشريف. والوكالة أجنزت مشاريع في السنوات 
دوالر،  مليون   20 من  أكثر  بلغت  بقيمة  األخيرة 
كلها لصالح تعزيز صمود إخواننا في فلسطي. 
قدم ما تستطيع، والله ال يضيع أجر من أحسن 
املسجد  إلــى  الــشــوق  جـــذوة  نبقي  عــمــا، حتى 
األقصى مشتعلة في نفوس أبنائنا؛ ألننا سنعود 
الشريف،  بالقدس  املغاربة  حي  إلى  الله  بحول 
أبناؤنا  يكن  لم  وإن  فأبناؤنا،  نحن،  نكن  لم  إن 
فأحفادنا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
ينصر  أن  القدير  العلي  الله  فنسأل  يعلمون.  ال 
إخــوانــنــا املــرابــطــي فــي املــســجــد األقــصــى ومــا 
حوله، وأن يوحد كلمتهم، وأن يفك أسراهم، وأن 
يرحم موتاهم وأن مين علينا بصاة في املسجد 
األقــصــى املـــبـــارك وقـــد عـــاد إلـــى كــنــف اإلســـام 

واملسلمي.

عمر املزوكي

العدد : 478  

اإلسراء والمعراج
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سألت صاحبي: متى ستنتهي من تأليف كتابك يا أبا النبهان؟
النور والهواء  به، ولدي مشاريع بحث أخرى ستعرف  أبوح  فقال: ذاك سر ال 

قريبا في األكشاك واملكتبات قبل املواقع. 
قلت: وهل تعتقد أنك ستغطي مصاريف الطبع بهذه الوسيلة؟ أو ليست اجلرائد 
واملجالت والكتب املعروضة يقرأ الناس صفحتها األولى عن بعد، وضعاف البصر 

يرفعونها من أجل قراءة عناوينها فقط؟
أساتذة  بعض  يفرضها  التي  املرجعية  والكتب  املدرسية  الكتب  استثينا  فإذا 
تغذية  من  وغيرت جتارتها  أبوابها،  املكتبات  ألغلقت  فرضا  الطلبة  على  اجلامعة 

العقول إلى عرض شهوات البطن.
قال: تلك مشكلة أخرى، ولكننا -معشر الكتاب- ال نكتب لنعيش، وإمنا نكتب 
–حداثي-  مجتمع  بناء  في  لبنة  أنها  نعتقد  رسالة  لنبلغ  تخصصه-  حسب  -كل 

متطور باستمرار.
قلت: هدف نبيل وتضحية عالية، ولكن الواقع -كما يبدو- ليس كذلك، فحرب 
اإلنساني  اجلانب  أن  ترى  أال  القتال،  ميادين  في  احلرب  من  أشد شراسة  األفكار 
في أي مجتمع يكاد يختفي بسبب التصنيف الذي يعيشه الناس اليوم في العرق 

والدين والسياسة واملواقف وغيرها.
أنا مسؤول عما أكتب، هدفي واض��ح، وأفكاري تتسم  قال: تلك قضية أخ��رى، 

باملوضوعية والنجاعة.

قلت: تأكد أن ما تكتبه هو جزء من حقيقتك، وشهادة منك لك أو عليك، أو ليست 
الكتابة تعبيرا عن مشاعر ذاتية، تغلف -عادة- باملوضوعية لتحقيق رغبات شتى، 

منها املادي، ومنها املعنوي، وإن اختلفت التسميات واملصطلحات.
أن  الله  إلى  بالتضرع  كتبكم  مقدمة  الغالب  في  الكتاب تختمون  فأنتم معاشر 
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، والله يعلم وأنتم تعلمون أن هذا العمل 
يريد به صاحبه شهادة علمية أو اكتساب شهرة أو منفعة مادية ال غير، ولو اقتصر 

على طلب التوفيق من الله عز وجل  لكان أصوب وأرشد.
قال صاحبي: ال أفهم تلميحاتك ومراميك، ما يهمني في هذه احلياة أني أكتب 

ألعبر عن ذاتي، وأعرض أفكاري على الناس بعد املراجعة والتمحيص.
إال جزءا  اآلن-  تنشر -حل��د  ول��م  تكتب  لم  أن��ك  تعلم  النبهان، هل  أب��ا  يا  قلت: 
يسيرا من مؤلفك الضخم الذي تدون فيه جميع أقوالك وأفعالك، والكثير منها لم 
إلى اخلير ما  القصد فيما تقول وتفعل، وادع  قد تنكره، فأحسن  تعد تتذكره، بل 
استطعت، واحذر الشر في كل األحوال، واعتبر مبن مضى وفات، واستعد ملا هو 

آت؛ لتكون يا أبا النبهان جديرا بالروح والريحان.
واعلم يا أبا النبهان أنك ال تدري متى ستنتهي من كتابة هذا املؤلف الضخم، 
فقد توفق لكتابة اخلامتة السعيدة، وقد ال توفق. فاحرص على تشغيل شاهد ميينك، 

وأرح شاهد شمالك، وأعد للسؤال جوابا، يوم يقال لك: اقرأ كتابك!
من  كثير  بني  شائع  خلل  إل��ى  ونبهتني  عنه،  غفلت  ما  ذكرتني  ق��ال صاحبي: 
الكتاب، نسوا أنهم مسؤولون عما يكتبون وينشرون يوم يقوم الناس لرب العاملني، 
وبناء على هذا  فكل املكلفني مؤلفون، متعلمون أو أميون، يكتبون قصة حياتهم 
بأيديهم، وهم يصنعون ألنفسهم بطوالت في اخلير والشر، واألخسرون منهم أولئك 

الذين ضل سعيهم في احلياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
فعلينا معاشر املؤلفني مراجعة أعمالنا، وتصحيح أخطائنا، ومحاسبة أنفسنا 

قبل احلساب، فما تدري نفس ما ذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض متوت.
قلت: وفقك الله يا أبا النبهان لقد أصبحت داعية، فسبحان مقلب القلوب. اللهم 

ثبت قلوبنا على دينك!.

اقرأ كتابك! 

ذ. محمد املرنيسي

نصـوص اإلعجـاز القرآنـي )7(

)تتمة نصوص ابن قتيبة )ت276 هـ((
)2(

ْ ق��وَل��ه ف��ي وص���ف خ��م��ر أه���ل اجل��ن��ة: �ال  »وت���ب���نينّ
نفى  كيف   )19 )الواقعة:  يُْنِزُفوَن�  وال  َعْنها  ُعوَن  يَُصدَّ
عنها بهذين اللفظني جميع عيوب اخلمر، وجمع بقوله: 

)وال يُْنِزُفوَن( عدم العقل، وذهاب املال، ونفاد الشراب.
تُْسِمُع  أََفأَنَْت  ِإلَْيَك  يَْسَتِمُعوَن  َمْن  �وِمْنُهْم  وقوله: 
مَّ ولَْو كانُوا ال يَْعِقلُوَن وِمْنُهْم َمْن يَْنُظُر ِإلَْيَك أََفأَنَْت  الصُّ
تَْهِدي الُْعْمَي ولَْو كانُوا ال يُْبِصُروَن� )يونس: 42-43( كيف 
مع على البصر حني جعل مع الصمم  دلنّ على فضل السنّ

فقداَن العقل، ولم يجعل مع العمى إال فقدان النظر.
النَّاِر  ْرِك األَْسَفِل ِمَن  الُْمناِفِقنَي ِف الدَّ �ِإنَّ  وقوله: 
وا واْعَتَصُموا  َِّذيَن تابُوا وأَْصَلُ ولَْن َتَِد لَُهْم نَِصيراً ِإالَّ ال
على  فدلنّ   )146-145 )النساء:   � ِ ِلَّ ِديَنُهْم  وأَْخلَُصوا   ِ بِ��الَّ
وأبعدهم  وأواله��م مبقته،  به،  كفر  من  شرنّ  املنافقني  أن 
اإلص��الَح  التوبة  في  عليهم  شرط  ألنه  إليه؛  اإلنابة  من 
واالع��ت��ص��اَم، ول���م ي��ش��رط ذل���ك ع��ل��ى غ��ي��ره��م. ث��م ش��رط 
��ف��اق ذن��ب ال��ق��ل��ب، واإلخ����الص توبة  اإلخ����الص؛ ألن ال��ننّ
ولم   )146 )النساء،  الُْمؤِْمننِي�  َمَع  �َفأُولِئَك  قال:  ثم  القلب. 
 ُ الَّ يُ���ؤِْت  �وَس���ْوَف  ق��ال:  ثم  املؤمنون.  هم  فأولئك  يقل: 
وسوف  يقل  ولم   )146 )النساء:  َعِظيمًا�  أَْج��راً  الُْمؤِْمننَِي 
يؤتيهم اللنّه، بغضا لهم، وإعراضا عنهم، وحيدا بالكالم 

عن ذكرهم.
َعلَْيِهْم  ٍة  َصْيَ َسُبوَن كُلَّ  �َيْ املنافقني:  في  وقوله 
فدلنّ على جبنهم، واستشرافهم   )4 )املنافقون:  الَْعُدّوُ�  ُهُم 
لكل ناعر، ومرِهٍج على اإلسالم وأهله. وأخَذه الشاعر- 

ى له هذا االختصار- فقال: وأننّ
ولو �أّنها ع�سفورٌة حل�سْبَتها

مًة تْدعو َعبيد� و�أْزمنا ُم�سوَّ

يقول: لو طارت عصفورة حلسبتها من جبنك خيال 
تدعو هاتني القبيلتني.

... وهذا في القرآن أكثر من أن نستقصيه«.
]تأويل مشكل القرآن، ص: 9-7[

)3( 
النظر في قوله  العلم وسوء  قال قوم بقصور  »وقد 
تََزاَوُر َعْن كَْهِفِهْم  ِإذا َطلََعْت  ْمَس  الشَّ �وتََرى  تعالى: 
)الكهف:  ماِل�  تَْقِرُضُهْم ذاَت الشِّ الَْيِمنِي وِإذا َغَربَْت  ذاَت 
17(: وما في هذا الكالم من الفائدة؟ وما في الشمس إذا 

مالت بالغداة والعشينّ عن الكهف من اخلبر؟
فائدة من  يكون  بأن  أول��ى  وأينّ شيء  نقول:  ونحن 
هذا اخلبر؟ وأينّ معنى ألطف مما أودع اللنّه هذا الكالم؟

فنا لطفه للفتية، وحفظه  وإمنا أراد عز وجل أن يعرنّ
قود،  إياهم في املهجع، واختياره لهم أصلح املواضع للرنّ
مستقبال  اجلبل)1(  مقنأة  في  كهفا  أهم  بونّ أنه  فأعلمنا 
طالعة،  وتستدبره:  عنه  ت���زورنّ  فالشمس  نعش،  بنات 
ها،  بحرنّ فتؤذيهم  عليهم  تدخل  وال  وغ��ارب��ة.  وج��اري��ة، 
ثيابهم،  وتبلي  ألوانهم،  ر  وتغينّ بسمومها،  وتلفحهم 
وأنهم كانوا في فجوة من الكهف -أي متنّسع منه- ينالهم 
ة الغار وكربه. فيه نسيم الريح وبردها، وينفي عنهم غمنّ

املعنى  لطيف  اآلي��ة من  في هذه  وليس جهلهم مبا 
لٍَة  ُمَعطَّ �وبِْئٍر  قوله:  مبعنى  جهلهم  ه��ذا  من  بأعجب 
ب منه  وَقْصٍر َمِشيٍد� )احلج: 45(، حتى أبدأوا في التعجنّ

ان لبارد شعره مثال. وأعادوا، حتى ضربه بعض املجنّ
اآلية؟  هذه  من  والعظة  العبرة  في  أبلغ  وهل شيء 
قلوب  لهم  فتكون  األرض  ف��ي  يسيروا  أفلم  أراد:  ألن��ه 
آثار  إلى  فينظروا  بها،  يسمعون  آذان  أو  بها،  يعقلون 
فيروا من  باملعصية،  ، وأبادهم  بالعتونّ اللنّه  أهلكهم  قوم 
تلك اآلثار بيوتا خاوية قد سقطت على عروشها، وبئرا 
معينها،  وغ��ار  رش��اؤه��ا،  ل  عطنّ ق��د  أهلها  لشرب  كانت 
كن، وتداعى  يد)2(، قد خال من السنّ وقصرا بناه ملكه بالشِّ
اللنّه  عقوبة  م��ن  وي��خ��اف��وا  ب��ذل��ك،  فيتعظوا  ب��اخل��راب، 

وبأسه، مثل الذي نزل بهم.
َمساِكُنُهم�  ِإال  يُ��رى  ال  وا  �َفأَْصَبُ قوله:  ونحوه 

)األحقاف: 25(. 

ولم يزل الصاحلون يعتبرون مبثل هذا، ويذكرونه 
في خطبهم ومقاماتهم: 

»ي��ا خرب  ق��ال:  بخراب  م��رنّ  إذا   � فكان سليمان 
لون؟«. اخلربني أين أهلك األونّ

بانو  "أي��ن  �، في بعض خطبه:  بكر  أب��و  وق��ال: 
خالية،  منازلهم  تلك  باحلوائط؟...  نوها  ومحصنّ املدائن 
وهذه منازلهم في القبور خاوية، هل حتسنّ منهم من أحد 

أو تسمع لهم ركزا؟"...
وإمنا  اآلث��ار،  الديار، وتصف  تبكي  عراء  الشنّ وهذه 
تسمعهم يذكرون دمنا وأوت��ادا، وأثافينّ ورم��ادا، فكيف 
اآلث��ار،  ه��ذه  ال��دي��ار مبثل  أه��ل  رهم  تذكنّ من  يعجبوا  لم 
منها  يذكر  ما  أحسن  سبحانه،  اللنّه،  ذكر  من  وعجبوا 

فة، وأبلغه في املوعظة؟«. وأواله بالصنّ
]تأويل مشكل القرآن، ص: 11-9[

)4( 
العارضة  به من  اللنّه  هم  العرب وما خصنّ ذكر  »باب 

ساع املجاز والبيان واتنّ
واتسع  نظره،  كثر  من  ال��ق��رآن  فضل  يعرف  وإمن��ا 
علمه، وفِهم مذاهب العرب وافتنانها في األساليب، وما 
في  ليس  فإنه  اللغات،  دون جميع  لغتها  به  اللنّه  خصنّ 
ة أوتيْت من العارضة، والبيان، واتساع  جميع األمم أمنّ
يصى من اللنّه، ملا أرهصه  املجال، ما أوتيته العرب خصنّ
ته بالكتاب،  في الرسول، وأراده من إقامة الدليل على نبونّ
فجعله عْلمه، كما جعل عْلم كل نبي من املرسلني ِمن أشبه 

األمور مبا في زمانه املبعوث فيه:
ر  وتفجنّ والعصا،  واليد،  البحر،  فلق  ملوسى  فكان 
زمن  أعالمه  سائر  إلى  واء،  ال���رنّ باملاء  يه  التنّ في  احلجر 

حر. السنّ
وكان لعيسى إحياء املوتى، وخلق الطير من الطني، 

وإبراء األكمه واألبرص، إلى سائر أعالمه زمن الطب.
اإلنس  اجتمعت  لو  ال��ذي  الكتاب   � وك��ان حملمد 
ب��ه، ول��و كان  ي��أت��وا  ل��م  ي��أت��وا مبثله،  واجل���ن على أن 

بعُضهم لبعض ظهيرا، إلى سائر أعالمه زمن البيان.
فاخلطيب من العرب، إذا ارجتل كالما في نكاح، أو 
حمالة، أو حتضيض، أو صلح، أو ما أشبه ذلك، لم يأت 
: فيختصر تارة إرادة التخفيف،  به من واد واحد، بل يفنتنّ
التوكيد،  إرادة  تارة  ر  وُيكرنّ اإلفهام،  إرادة  تارة  وُيطيل 
ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعني، 
ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض األعجميني، ويشير 

إلى الشيء ويكني عن الشيء.
وق��در  احل���ال،  حسب  على  بالكالم  عنايته  وت��ك��ون 
احلفل، وكثرة احلشد، وجاللة املقام. ثمنّ ال يأتي بالكالم 
ى كلنّ التنّصفية، بل جتده  هذيب، ومصفنّ با كلنّ التنّ كلنّه، مهذنّ
اقص على الوافر، وبالغثنّ على  ميزج ويشوب، ليدل بالننّ
السمني. ولو جعله كلنّه جنرا)3( واحدا، لبخسه بهاءه، 

وسلبه ماءه.
عاع،  ��ه��اب م��ن ال��ق��ب��س ن��ب��رزه للشنّ وم��ث��ل ذل���ك ال��شنّ
خاب)3( ينظم  وران، والسنّ والكوكبان يقترنان، فينقص الننّ
كلنّه  يجعل  وال  والعقيان،  والعقيق  واملرجان  بالياقوت 

فيس املصون«. مني، وال الننّ جنسا واحدا من الرفيع الثنّ
]تأويل مشكل القرآن، ص: 13-12[

---------------------------
1 - مقنأة اجلبل: املوضع الذي ال تصيبه الشمس.
يد: كل ما طلي به احلائط من جص وبالط. 2 - الشنّ

3 - النجر: اللون.
4 - السخاب: كل قالدة 
كانت ذات جواهر، أو لم تكن.
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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 للبث فيه، وحماولة إلقامة 

)الموسوعة التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين ف التراث العريب(.
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عندما نوسع نظرتنا إلى اإلسالم فنتجول 
في أبوابه الفقهية والتشريعية، ومتتد أبصارنا 
إلى أوسع من أبواب الطهارة والعبادات -على 
عظم شأنها وجالل مقامها- فندخل إلى سائر 
أبواب الفقه تكتمل في أذهاننا الصورة الكلية 
املجتمع  إقامة  في  فلسفتها  ونــدرك  للشريعة، 
املعروفة  األبــواب  هــذه  ومــن  الرباني،  املثالي 

لدى الفقهاء باب "اللقيط".
حماية الضعفة في الشريعة اإلسالمية:

جاءت نصوص الشريعة قاطعة في وجوب 
من جهة  كــان ضعفهم  ســواء  الضعفاء  رعاية 
فقدان العائل كاليتامى واألرامــل، أو من جهة 
فقدان الصحة كاملرضى واملصابني، أو بسبب 
كاللقطاء  املصدر  وجهالة  النسب  جهة  فقدان 
واملنبوذين، أو كان ذلك بسبب الظلم السياسي 
والتسلط العسكري، وهذه جملة من النصوص 

الشرعية:
أموال  ياكلون  الذين  �إن  تعالى:  قال   -
نارا  بطونهم  يف  ياكلون  إنما  ظلما  اليتامى 

وسيصلون سعيرا� )النساء: 10(.
املسلمني،  في  بيت  »خير  احلديث:  في   -
بــيــت في  إلــيــه، وشـــر  فــيــه يتيم يحسن  بــيــت 
املسلمني، بيت فيه يتيم يساء إليه« )رواه ابن 

ماجه(.
- وعن أبي هريرة �، عن النبي � قال: 
في  كاملجاهد  واملسكني  األرملة  على  »الساعي 
ال  الذي  "وكالقائم  قال:  وأحسبه  الله«،  سبيل 

يفتر، وكالصائم الذي ال يفطر"، )متفق عليه(.
- وقال سبحانه: �َوَما لَُكْم َل تَُقاتيِلُوَن يفيِ 
َوالنَِّساءيِ  َجاليِ  الرِّ َن  ميِ نَي  َوالُْمْسَتْضَعفيِ يِ  اللهَّ َسبيِيليِ 
هيِ  َهٰذيِ ْن  ميِ ْجَنا  أَْخريِ هََّنا  َرب يَُقولُوَن  يَن  هَّذيِ ال لْ��َدانيِ  َوالْ��ويِ
َوليِيًّا  هَُّدنَك  ل ن  ميِ هََّنا  ل َواْجَعل  أَْهلَُها  اليِميِ  الظهَّ الَْقْريَةيِ 

يًرا� )النساء: 75(. هَُّدنَك نَصيِ ن ل هََّنا ميِ َواْجَعل ل
التي  الكثيرة  النصوص  مــن  ــك  ذل وغــيــر 
توجب رعاية الضعفاء أيا كان سبب ضعفهم، 
ومن هؤالء الضعفاء فئة )اللقطاء( فقد جاءت 
الــقــرآن والسنة وكــالم  فــي  نصوص احلــديــث 

الفقهاء مبينة أحكام "اللقيط".
فلسفة  بيان  يليه  والــذي  املقال  هذا  وفي 
اإلسالم ومقصده من حماية ورعاية هذه الفئة.
فقد  زنــا"  "ابــن  أن يكون  أعــم من  واللقيط 
يــريــدان  أبــويــن ال  اللقيط مــنــبــوذا مــن  يــكــون 
النفقة عليه لفقر وعجز، أو يكون قد جاء من 
فاحشة الزنا، فخشيت أمه العار فألقت به هنا 
الهندية  الفتاوى  صاحب  عرفه  لذا  هناك،  أو 
بأنه: "اسم حلي مولود طرحه أهله خوفا من 
آثم  مضيعه  الزنا،  تهمة  من  فــرارا  أو  العيلة 

ومحرزه غامن".
وفــــي الــعــصــر احلـــديـــث ومــــع االنــفــتــاح 
اإلعالمي الذي يحث على نشر الرذيلة ويشجع 
هذا  كثر  املشروعة،  غير  اآلثمة  العالقات  على 
النوع من األطفال غير الشرعيني، وأضيف إلى 
ذلك سبب آخر وهو كثرة احلروب والصراعات، 
ورمبا عمليات اغتصاب يقوم بها الكفار عند 
الصليبيني  حرب  في  وقع  كما  املسلمني  قتال 
والتي  والبوسنة،  كوسوفا  ملسلمي  الصرب 
اغــتــصــاب  نــتــيــجــة  ــــال  األطــــف آالف  ــفــت  خــل
فــإن اللقيط في  املسلمات، وأيــا ما كــان األمــر 
اإلسالم نفس محترمة جاءت الشريعة بجملة 
من األحكام املتعلقة به حماية ورعاية وتربية 
وتهذيبا، حتى ال توجد فئة مهملة أو مهمشة 
قدرها  لإلنسانية  يعرف  مسلم  مجتمع  داخــل 

واحترامها.
اللقيط عمار أو دمار:

فوجد  كبر  ثــم  البلوغ  دون  طفل  نبذ  إذا 
أسرة  أحضان  في  يعيشون  حوله  من  الناس 
يجد  ال  ثم  وترعاه،  وحتميه  تربيه  اجتماعية 

مثل تلك البيئة احلاضنة بالنسبة له فإن نفسه 
مشاعره  تكون  ولــن  ســويــة،  تكون  لــن  حينئذ 
أو  ســالم  مشاعر  نــبــذه  الـــذي  املجتمع  جتــاه 
احترام، وسيكون مصدر رفض وقلق وانتقام 
في هذا املجتمع، إلحساسه بالقسوة والرفض 
ممن حوله، أما لو كبر في وسط بيئة تشعره 
تربيته  سبيل  في  وتبذل  واحلــنــان،  بــاألخــوة 
سيشعر  فإنه  يستحقه،  ما  وتهذيبه  ورعايته 
لهذا حث  ملن حوله،  والوفاء  التقدير  مبعاني 

اإلسالم على رعاية هذه الطبقة ألمرين:
تلك  وبخاصة  البشرية  النفس  حماية   -
وال  والــد  ال  حيث  اجتماعيا  الضعيفة  النفس 
والدة، وال أعمام وال عمات، وال خال وال خاالت 

وال ذوو رحم.
- حماية املجتمع املسلم من وجود عناصر 

ال تعرف االنتماء، وال تعرف قيمة املجتمع.
املجتمع اإلسالمي يحمي اللقطاء:

ما  اإلسالمية  حضارتنا  تاريخ  في  عرف 
الـــدور(: وهــو الوقف اخلاص  بـ )وقــف  سمي 
ولرعاية  ورعايتهم،  واللقطاء  اليتامى  بإيواء 
املقعدين والعميان والشيوخ، ووقف الدور هو 
أشهر أوقاف الصحابة )انظر األوقاف النبوية 
 .)167( ــكــرام(.  ال الصحابة  بعض  ووقفيات 
وكانت تلك األوقاف حماية لهؤالء من الضياع 

وقياما بفرض الكفاية عن األمة.
املسلمني  واقــع  عــرف في  لذلك  وامــتــدادا 
الدور  تلك  األيتام، وهي  اليوم ما يسمى دور 
ويحمد  واللقطاء،  األيتام  لرعاية  املخصصة 
لها دورها الرعوي الذي تقوم به حيث حتمي 

هؤالء من عدة مخاطر محققة منها:
1 - املخاطر التي تهدد وجودهم إذا تركوا 
احلر  من  وحتميهم  تؤويهم  فهي  رعاية،  بال 
والبرد واحلوادث وغير ذلك مما يهدد حياتهم، 
ــو تــركــوا فــي الــطــرقــات والــشــوارع لكانوا  ول

عرضة للهالك والضياع.
2 - كما حتميهم من اجلهل، وذلك بالتعليم 
والــتــثــقــيــف، وهــــذا ال شــك مــؤثــر فــي طريقة 
تفكيرهم ومنهج حياتهم، فليس من نال قسطا 
من العلم كقرينه الذي لم يحصل على شيء من 

ذلك.
والفناء حيث  املــرض  مــن  - وحتميهم   3
ــرعــايــة الــصــحــيــة والــعــنــايــة الــطــبــيــة التي  ال
األوبئة  عنهم  وتــدفــع  صحتهم  عليهم  حتفظ 

واألمراض.
أنــهــا حتمي هـــؤالء مــن خطرين  4 - كما 
عظيمني؛ األول: االنحراف األخالقي فتحميهم 
التنصير  خطر  والثاني:  والتهذيب،  بالتربية 
تولي  التنصير  جمعيات  إن  حيث  والتكفير 
هذا الصنف عناية كبيرة وتوجه إليهم أمواال 

طائلة وتقوم باستغالل ضعفهم بالتنصير.
5 - كذلك حمايتهم من عصابات االجتار 
في البشر واستغالل ضعفهم بتشغيلهم فيما 

يعرف بعمالة األطفال.
وقـــد رأيــنــا هـــذه الطبقة ملــا أهــمــلــت ولــم 
جتد لها راعيا كيف اسُتغِلت من قبل األنظمة 
عرف  لها مما  جيوشا  منها  فكونت  املستبدة 
الشبيحة  أو   - )البلطجية  بـ  الناس  في عرف 
فــقــرهــم  اســتــغــلــت  أن  بــعــد  ــــزعــــران(  ال أو   -

املـــــادي والــنــفــســي 
ــــــــــــــروحــــــــــــــي  وال

والعقلي.
وللحديث بقية 

إن شاء الله.

ملقومات  بناء  هو  إمنا  البناء احلضاري  إن 
ما  أشبه  وإن احلضارة  ملبادئها،  ورعاية  األمة، 
مواد  إلــى  يحتاج  البناء  أن  فكما  ببناء،  يكون 
أساسية وأخرى تكميلية فكذلك احلضارة ، وكما 
أن البناء يحتاج إلى مراحل في اإلجناز فكذلك 
األولويات  حتديد  واجبا  صار  لذلك  احلضارة. 
ثم  البناء  مراعاتها سالمة  التي تضمن  الثابتة 
مرحلة  كل  بحسب  املتغيرة  األولــويــات  حتديد 

مرحلة.
وبناء على هذا فإن احلضارة نسق متكامل 
مــن الــعــنــاصــر الــعــقــديــة اإلميــانــيــة، والــفــكــريــة 
العملية  والعناصر  العقلية،  والعلمية  النظرية، 
األخالقية والتدبيرية، والعناصر الفنية بجميع 
أصنافها ومراتبها، وجانب الصناعات واملهارات 
والدفاع حلماية  األمــن  وجانب  املهن،  واحلــرف 

اجلسم من األجسام الغريبة املهددة له بالفناء.
ورغم أن هذه املكونات تتسم بطابع التداخل 
الــذي  البنيوي  والــتــرابــط  والتعالق  والتشابك 
من  أكــثــر  أهمية  مــا  عنصر  إيـــالء  فيه  يصعب 
اآلخر، إال أنه من منظور األسبقية الزمنية، ومن 
زاوية العلية والسببية نلحظ مجموعة ضوابط 

تسعف في حتديد العنصر األسبق من غيره، 
ـــذي هــو عــلــة فــي غــيــره،  والــعــنــصــر ال

يكون  أن  الـــذي ميــكــن  والــعــنــصــر 
مبثابة علة العلل، ومبدئها الذي 

عليه يتوقف وجود الباقي.
ومـــــــقـــــــيـــــــاس ســــالمــــة 
لألفراد  احلضاري  السلوك 
إمنــا  واألمم  واجلــمــاعــات 
ـــة في  ـــدق يـــقـــاس مبــــدى ال
ــد األولــــويــــات بــدقــة  حتــدي
ــــــدرة عــلــى  ــــــق ومبـــــــــدى ال
الــتــكــيــف مـــع املــســتــجــدات 

التي ميكن أن يكون لها أثر 
األولويات  سلم  زحزحة  في 

الزحزحة تساعد في  قدرا من 
من  ومتكن  التوقف،  ال  التكيف 

جديدة  بوسائل  األولــويــات  خدمة 
وليست  لــألصــل  خـــادمـــة  وأســالــيــب 

مبطلة له.
وعلى قدر سعة مكونات احلضارة ومجاالتها 
تتفاوت  مــجــال  كــل  وداخـــل  األولـــويـــات،  تتعدد 

مراتب األعمال والتدابير واألهداف واملقاصد.
إيالء  بــاألولــويــات  العمل  أحيانا  يعني  وال 
عنصر ما أهمية وترك العناصر األخرى مؤجلة 
إلى حني االنتهاء من األول، فكثير من األولويات 
تــوازيــهــا  يــضــر  وال  بــالــتــوازي  تنجز  أن  ميــكــن 
باجلمع  العمل  أن  كما  األولويات،  مبدأ  مراعاة 
بني أولويات عديدة ال يعني تساويها في حجم 
اإلنفاق والبذل فقد تعمل األمة باألولوية العلمية 
واالقتصادية واألمنية معا لكن بتفاوت في حجم 
ما تقتضيه  والتدبير واألهداف بحسب  اإلنفاق 
إغــفــال أن بعض  أنــه يجب عــدم  املــرحــلــة، على 
البناء احلضاري تستلزم  املجاالت احليوية في 
وال  األولــويــات،  أعلى سلم  في  دومــا حضورها 

حتتمل تأخيرها وتقدمي غيرها عليها.
أن  شــأنــه  ملــن  األولـــويـــات  بفقه  العمل  وإن 
يلزمها  ومــا  ورسالتها،  بأهدافها  األمــة  يبصر 
مــن املــعــدات والــوســائــل واألســالــيــب، وميكنها 
االحتياج  وقــوة  أولوياتها  مــراتــب  حتديد  مــن 
إلـــى كــل صــنــف ووقــتــه فــي كــل مــجــال وقــطــاع، 
من  ويصونها  العبث  مــن  تصرفاتها  ويحفظ 

الفساد، ويرقيها في حتصيل املكتسبات والبناء 
إلى  وكيفا  كما  املستمرة  واإلضــافــة  املتواصل، 
التوسع  بذلك  األمــة  وحتقق  املــنــجــزات،  رصيد 
الشمولي والنمو الطبيعي، وتؤدي واجب الوقت 
الذي ال تبرآ ذمتها إال بأدائه فردا عينيا وكفائيا.
احلياة  بتدبير  االلــتــزام  على  التربية  وإن 
وفــق األولــويــات لــن يكون مثمرا فــي األمــة إلى 
وجزء  املسلم  للفرد  إميانية  قناعة  يصير  يــوم 
ال يتجزأ من إميانه يبني عليه أعماله، وسلوكا 
يكون  ــن  ول وســيــرتــه،  حياته  بــه  يــصــوغ  يوميا 
التدابير  مثمرا أيضا إال يوم جتده حاضرا في 
اليومية العملية لألسر واملؤسسات والقطاعات 
اإليتاء  حــق  أكله  يؤتي  ولــن  اإلدارات،  وســائــر 
الصغرى  ومشاريعها  ذاتها  األمة  تبني  يوم  إال 
والعملية  منها  النظرية  والكبرى،  واملتوسطة 
وفق أهداف ومراتب ومراحل تتدرج في تنفيدها 
وتتعالق  األجـــزاء  فيه  تترابط  طبيعيا  تــدرجــا 
تكامال  واملنجزات  األعــمــال  وتتكامل  الــوحــدات 
بنائيا يحصل منه تطور األمة وازدهارها في ما 

يحقق كل مصلحة ويدفع عنها كل مفسدة.
األولويات  مراعاة  إن  القول  ميكن  هنا  وها 
في البناء احلضاري ميكن أن تتأسس 
كلية  وضوابط  كبرى  معالم  على 
العلماء قدميا  بينها كثير من 
جتديدا  احملدثون  وجددها 
مناسبا حلاجة األمة، ومن 

ذلك متثيال ال حصرا:
ـــويـــة إصـــالح  أول  •
خلل اإلميان على  خلل 
الــعــمــل، والــفــكــر على 

السلوك.
التخلق  أولــويــة   •
التوسع  على  بــالــديــن 
ـــي واالزديـــــــــاد  ـــرف ـــع امل

العلمي.
• أولوية الكليات على 
على  واألصـــول  اجلزئيات، 

الفروع.
• وأولوية البناء على الهدم، 
االنــشــغــال  عــلــى  بالعمل  واالشــتــغــال 

بالرد واجلدل.
• وأولوية وحدة األمة على حساب املصالح 
واالئتالف  واالتفاق  الضيقة،  والفئوية  الذاتية 

على الشقاق واالختالف.
بدل  فيه  واملتفق  باملشترك  العمل  أولوية   •

االنشغال بدائرة املختلف فيه.
أولوية العمل بأقوى املصلحتني وأعمهما   •
وأعمهما  املفسدتني  أكبر  ــدرء  ب والعمل  نفعا، 

ضررا.
على  والــشــامــل  البعيد  التخطيط  أولــويــة   •

التخطيط اآلني واجلزئي واملرجتل.
• أولوية امليسور على املعسور، واألخف على 

األثقل، واستثمار املمكن بأقصى قدر ممكن.
• أولوية السلم على احلــرب، واحلــوار على 

التعصب واإلقصاء.
البناء  في  املثلى  القواعد  من  فــإن  وعموما 
أمر من  األولى في كل  قاعدة مراعاة  احلضاري 
أمور اآلخرة واألولــى، والعمل بها ال يعود على 

األمة إال باإلرشاد إلى األنفع وحتقيق األصلح.

د. أحمد زايد

إعجاز التشريعات اإلسالمية
في بناء املجتمع املثالي )5\10(

حماية اللقطاء واملنبوذين
من سنن فقه احلضارة

فقه أولويات البناء احلضاري

الطيب بن املختار الوزاني

لعمل  ا
من  األولويات  بفقه 

بأهدافها  األمة  يبصر  أن  شأنه 
املعدات  من  يلزمها  وما  ورسالتها، 

حتديد  من  وميكنها  واألساليب،  والوسائل 
مراتب أولوياتها وقوة االحتياج إلى كل صنف 

ووقته في كل مجال وقطاع، ويحفظ تصرفاتها 
ويرقيها  الفساد،  من  ويصونها  العبث  من 

املتواصل،  والبناء  املكتسبات  حتصيل  في 
رصيد  إلى  وكيفا  كما  املستمرة  واإلضافة 

بذلك  األم��ة  وحتقق  املنجزات، 
والنمو  الشمولي  التوسع 

الطبيعي
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احتضنت مدينة فاس خالل الفترة ما بني 26 
و 28 أبريل املنصرم ندوة دولية في موضوعفي 
ــديــن والــتــطــرف العنيف  "ظــاهــرة الــغــلــو فــي ال
األمنية  املفاهيم واملعاجلة  قراءة في  واإلرهــاب: 
وباحثني  خــبــراء  مبشاركة  املغربية"  واملــقــاربــة 
جامعيني وأكادمييني من املغرب وخارجه، وذلك 

برحاب كلية الطب والصيدلة.
نظمتها  الذي  الدولية  الندوة  هذه  وناقشت 
للدراسات  اخلطيب  بــن  الــديــن  لــســان  مؤسسة 
فــاس بشراكة وتنسيق مع  وحــوار احلــضــارات 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ممثلة في 

رئاستها وكلية الشريعة وكلية الطب والصيدلة،  
وقـــد تــطــرقــت الـــنـــدوة مــوضــوعــات عــديــدة لها 
ظاهرة  نشوء  أسباب  قبيل  من  باملوضوع  صلة 
الغلـو في الدين والتطـرف في املجتمعات، وكذا 
هذه  ملواجهة  اعتمادها  يجب  الــتــي  املــقــاربــات 

الظاهرة .
على  الضوء  الدولي  امللتقى  هــذا  سلط  كما 
ظــاهــرة  مبــواجــهــة  الكفيلة  ــتــصــورات  ال أجنـــع 
أن  الــتــي ميكن  األدوار  وكـــذا  والــغــلــو  الــتــطــرف 
املجتمع  ومكونات  هيئات  مختلف  بها  تضطلع 

املدني في هذا املجال.

الندوة  هــذه  أشغال  في  املشاركون  وتناول 
الدولية ظاهرة الغلو في الدين والتطرف العنيف 
األول  يبحث  من خالل سبعة محاور  واإلرهــاب 
مصطلحات  مفاهـيم  "حتـــــديــد  مــوضــوع  منها 
الغـلـو والتـطـرف واإلرهـاب والوسطية واالعتدال 
واأللـفاظ ذات الصـلة" بينما عالج احملور الثاني 
ــبــاب نــشــوء ظــاهــرة الــغــلـــــو في  مــوضــوع "أســـ
اإلسالمي  العالم  في  العنيف  والتطـرف  الدين 
ومسببات انتقالها وتناميها في الـغرب" في حني 
اإلعـالم  "دور  موضوع  على  الثالث  احملــور  ركــز 
ظاهـرة  تـنامي  في  احلديثـة  االتـصال  وتقـنيـات 

واإلرهـــــــاب".  والــتـــــطـــــرف  الغـلـو 
الضوء  فسلط  الرابع  احملور  أما 
الـعنصر  اسـتغالل  "ظاهـــرة  على 
لألفكار  الــتــرويــج  فــي  الــنــســـــوي 
اإلرهابية"  والتنظيمات  املتطرفة 
كـــمـــا اهــــتــــم احملـــــــور اخلـــامـــس 
ــتــمــعــات  املــجـــ "دور  مبــــوضــــوع 
ــة واملـــؤســـســـات الــديــنــيــة  املــدنــيـــ
الغـلـو  مكافحة  في  واألكــادميــيــة 
والــتــطـــــرف واإلرهــــــاب" فــي حني 
الــســادس موضوع  بحث احملــور 
"ظـــاهـــرة احلـــركـــات االنــفــصــالــيــة 
ــو  ــغــل ـــة ال ـــغـــذي ودورهــــــــــا فـــــي ت
اإلرهــاب"  على  وأثرها  والتطرف 
السابع  احملـــور  خــصــص  بينما 
املعتمدة في مكافحة  املغربية  "الـمقاربة  ملناقشة 
االعــتــراف  وحــظــوة  واإلرهـــاب  العنيف  التطرف 
على املستوى الدولي". ويشار في األخير إلى أن 
كما  وازنــا  جماهيريا  تعرف حضورا  لم  الندوة 
كان متوقعا، كما أنها لم تعرف حضورا إعالميا 

كبيرا.

تقرير عن لقاء قلعة السراغنة
نظمت املديرية اإلقليمية لوزارة 
املهني  والتكوين  الوطنية  التربية 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
لقاء تواصليا عن  بقلعة السراغنة 
اجلــديــد  األصــيــل  التعليم  جتــربــة 
بتنسيق مع جمعية تنمية التعاون 
من  "جميعا  شعار:  حتت  املدرسي 
األصــيــل  بالتعليم  االرتـــقـــاء  أجـــل 
اجلديد". ومبشاركة منسقي اللجن 
اجلديد  األصيل  للتعليم  اجلهوية 
ـــاس -  بــكــل مــن طنجة تــطــوان وف
مكناس ودرعة - تافياللت وسوس 

- ماسة وبني مالل- خنيفرة.
وقـــــد ابــــتــــدئ احلـــفـــل بـــآيـــات 
بينات من الذكر احلكيم ثم النشيد 
الوطني، وبعده تفضل السيد املدير 

بكلمة  السراغنة  قلعة  ملديرية  اإلقليمي 
تفضل  ذلــك  بعد  بــاملــشــاركــني،  ترحيبية 
ممثل املجلس العلمي واللجنة اإلقليمية 
فيها  أكــد  كلمة  بإلقاء  األصــيــل  للتعليم 
احمللي  العلمي  املجلس  انــخــراط  على 
من  النوع  هذا  إجنــاح  في  إيجابية  بكل 

التعليم بكل مؤسسات اإلقليم.
ثم قدم ذ. سعيد صنير، ممثل جلنة 
طــنــجــة تـــطـــوان عـــرضـــا فـــي مـــوضـــوع: 
في  اجلـــودة  معايير  إلرســـاء  "مقترحات 

اجلديد".  األصيل  التعليم  منهاج 
الينبعي،  امــحــمــد  د.  قـــدم  بــعــده 
املــنــســق اجلـــهـــوي جلــهــة فــاس 
ـــي مـــوضـــوع:  مــكــنــاس عـــرضـــا ف
األصيل  للتعليم  اجلديد  "الــواقــع 
أمــا  وتـــطـــويـــره".  تنميته  وآفــــاق 
محمد  ذ.  فقدمه  الثالث  الــعــرض 
ــي مـــوضـــوع: "مــنــهــاج  الــتــيــرش ف
واقعه  اجلــديــد  األصــيــل  التعليم 

وآفاقه".
مؤسسة  جتربة  عــرض  وقبل 
أحمد، وجتربة  بن  رحال  الشهيد 
جــهــات درعـــا تــافــيــاللــت، وطنجة 
تطوان، والرباط القنيطرة استمتع 
تربوية  لوحة  بتقدمي  احلاضرون 
ــالمــذة مــؤســســة  ــت فــنــيــة رائـــعـــة ل
وبعد  أحــمــد.  بــن  رحـــال  الشهيد 
واملفيدة  اجلــادة  العامة  املناقشة 
ملضامني العروض الثالثة. تناول 
املــديــر  الــســيــد  جــديــد  مــن  الكلمة 
من  كل  من خاللها  اإلقليمي شكر 
كانت له يد بيضاء في التعليم األصيل وجنود 
وبعده  اللقاء،  هذا  إلجنــاح  اخلفاء  وجنديات 
ملدرسة  التربوية  األنــديــة  معرض  زيــارة  متت 
إلى  اجلميع  ودعــي  أحمد،  بن  رحــال  الشهيد 

حفل شاي.
 واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.

إعداد: ذ. الفاطمي املاحي.
منسق اللجنة اإلقيليمية املشتركة

فاس :  ندوة دولية في موضوع:  "ظاهرة الغلو في الدين والتطرف العنيف واإلرهاب:  
قراءة في املفاهيم واملعاجلة األمنية واملقاربة املغربية"

إعداد: نورالدين باخلير

قلعة السراغنة:
 لقاء تواصلي عن جتربة التعليم األصيل اجلديد 
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رب  لله  احلمد  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
وبارك على سيدنا  الله وسلم  العاملني وصلى 
آله  وعلى  محمد  وحبيبنا  ومعلمنا  وقدوتنا 

وصحبه أجمعني.

تفكيك املفاهيم واملصطلحات:
ــة تــفــكــيــك املــفــاهــيــم  ــدأ مــعــكــم فـــي رحــل ــب ن

واملصطلحات.
والصحو  الصحو،  عملية  مبدؤه  النهوض: 
من  يكون  قد  والصحو  ركــود،  بعد  انتباه  هو 
اصطناعي  أمـــر  ومـــن  ــنــوم،  كــال طبيعي  أمـــر 
كالسكر، ومن أمر معنوي كالغفلة. يقال: صحا 
غفلته.  من  صحا  سكره،  من  صحا  نومه،  من 
مــدركــة مبا  أنها  الصحو  عملية  فــي  واألصـــل 

نطلق عليه القلب أو الفؤاد:
- اأت�صح� اأم ف�ؤادك غري �صاح

ع�صية َهمَّ �صحبك بالرواح

- )صحا القلب عن سلمى وأقصر باطل(
ثم االنتقال من الصحوة إلى اليقظة التي 
ملا  االنتباه  إلــى  الرقاد  من  االنتقال  على  تــدل 
يتوجب على النفس أن تنهض به، فالنهوض 
لتستجمع  يقظة،  ذلك  بعد  فمن  ثمرة صحوة، 
هو  األول  املسار  مسارين:  في  وتتحرك  القوة 
مسار  الثاني  واملــســار  التغيير،  إرادة  مسار 
احلديث  عنه  عبر  مــا  وهـــذا  التغيير،  إدارة 
النبوي الصحيح: »أحب األسماء إلى الله عبد 
وهمام«؛  حارث  وأصدقها  الرحمن،  وعبد  الله 
همام إشارة إلى اإلرادة؛ ألن كل فعل يصدر عن 
َهّمًا،  اإلنسان مبدؤه خاطرة، فتكون اخلاطرة 
إرادة، فتكون  العزم  الهم عزما، فيكون  فيكون 

اإلرادة فعال.
تواتر  إلى  إشارة  وهمام"  "أصدقها حارث 
تفعل  ال  التغيير  إرادة  وإن  التغيير،  إرادة 
بها  تتصل  لــهــا ضميمة  تــكــن  لــم  مــا  وحــدهــا 
اتصاال وثيقا محكما ميكن التعبير عنه بإدارة 
التغيير؛ أي أن نحول إرادة التغيير إلى برامج 
ومشاريع وعمل وخطط تنفذ في الواقع، وهذا 
الزرع  الــذي هو  ما عبر عنه بحارث، فاحلرث 
إلــى حصول  واملفضي  اإلنــتــاج،  إلــى  املفضي 

ثمرات يانعة وقطوف دانية.
احلضارة: في األصل هي في مقابل البداوة.

ومن تكن احل�صارة اأعجبته

فاأي رجال بادية ترانا

نــعــرف  وبـــعـــبـــارة مــخــتــصــرة ميــكــن أن 
احلضارة بأنها ثمرة تفاعل اإلنسان مع الكون 
واحلياة. فاإلنسان سيد في الكون وليس سيد 
واإلنسان  تعالى،  الله  هو  الكون  سيد  الكون. 
سيد في هذا الكون، مخلوق مكرم خلقه تعالى 
املالئكة،  له  فيه من روحــه، أسجد  بيده ونفخ 
وعــلــمــه األســـمـــاء الــتــي هــي مــفــاتــيــح الــعــلــوم 
واللغات، وسخر له ما في السماوات وما في 

األرض جميعا منه.
داوؤك فيك ومـــا تب�رص

ودواوؤك منك ومـا ت�صعر

وتزعم اأنك جرم �صغري

وفيك انط�ى العامل الأكرب

وفي األثر وإن لم يصح سندا، ولكنه يصح 
ولكن  سمائي  وال  أرضــي  وسعني  »مــا  معنى 

وسعني قلب عبدي املؤمن«.
تــراكــمــي من  كلها جهد  وهـــذه احلــضــارة 
إجناز إنساني واجتماعي وأممي على صعيد 
املــادي،  واإلبـــداع  القيم  وعلى صعيد  األفــكــار 
يقول  كما  والوقت  والفكرة  اإلنسان  ثمرة  أو 

األستاذ مالك بن نبي.
يطلق  أن  احلـــضـــارة ال ميــكــن  هـــذه  لــكــن 
عقدي  نسق  وجــد  إذا  إال  الوصف  هــذا  عليها 
يحدد طبيعة اإلنسان والعالقة مع عالم الغيب 
والشهادة، ثم بناء فكري وسلوكي يحدد منط 
األخالقيات  وهي  املجتمع  في  السائدة  القيم 
العامة، ثم منط مادي يشمل األبعاد املادية في 
احلياة، ثم منط العالقة مع الكون ومسخراته، 

ثم العالقة مع اآلخر.
ــنــا مــعــشــر أهــل  أم���ا األص�����ل: فــبــالــنــســبــة ل
معرفيا  مصدرا  باعتباره  هوالوحي  اإلســالم 
حاكما يرعى الظاهر والباطن والفرد واألسرة 
واجلــمــاعــة واألمـــــة واحلــــضــــارة، واملــقــصــود 
الشرع احلنيف  هذا  اتباع  األصل هو  بالتزام 
تعالى  الــلــه  مـــراد  ونــهــى، وحتقيق  أمــر  فيما 
موثق،  علمي  منهج  عبر  والباطن  الظاهر  في 
استغرق تأصيله وضبطه أعمار جهود علماء 
يــزال  وال  الــقــرون،  مــر  على  أثــبــات مخلصني 
يرفد العطاء املتجدد �ثلة من االولني وثلة من 

اآلخرين�.
أم��ا ال��ع��ص��ر: فــهــو زمـــان املــخــاطــبــني الــذيــن 
نــعــمــل على  أن  فـــيـــه، ومــقــتــضــاه  يــعــيــشــون 
أسباب  وحتصيل  العصر،  روح  استحصال 
الرقي املادي واملعنوي، وأن نضرب فيه بسهم 
من  لها  أتيح  ما  بكل  اإلنسانية  بناء  في  وافر 
حيوية  وجــغــرافــيــة  بشرية  ومــــوارد  مــقــدرات 

وحضارية وتاريخية ونحو ذلك.
فمع  وأهــواء.  مقتضيات  نوعان:  والعصر 
عقولنا،  نفتح  أن  علينا  العصر  مقتضيات 
ومع أهواء العصر علينا أن نفطم أنفسنا؛ ألن 
الهوى يحتاج إلى فطام النفس، أما املقتضى 
الذي ال بد له من وجود حيوي في حياة البشر 
له  تنفتح  أن  بد من  وفي أمنــاط عالقاتهم فال 
وبني  احلــضــاري  التفاعل  بني  وفــرق  العقول، 
الغزو احلضاري؛ ألن الغزو اجتياح من القوي 
التفاعل  أمــا  املنخفض؛  الضغط  منطقة  إلــى 
احلــضــاري فــهــو تــقــابــل؛ أخـــذ وعــطــاء، تأخذ 
أفضل ما عند اآلخرين ومتنح اآلخرين أفضل 
ما متلك، فاملسلمون أخذوا من قبل فكرة تدوين 
العملة  وصــك  األمــصــار  ومتصير  الـــدواويـــن 
من  أخذوها  التي  اخلندق  وفكرة  واملنجنيق 
حضارة فارس والروم، وأخذ الغرب من علوم 
غيره  وفـــي  ــدلــس  األن فــي  وتــراثــهــم  املسلمني 
الديني  املشترك  بناء  إلــى  احلاجة  يؤكد  مما 
واملــشــتــرك اإلنــســانــي واملــشــتــرك احلــضــاري؛ 
هذه  بــنــاء  عليها  يتأسس  الــتــي  الــقــواعــد  ألن 

املشتركات: 

اإلنساني؛  األصل  بوحدة  اإليمان  أوال: 
»أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد«.

ثانيا: اإليمان بأن الكرامة لمطلق بني 
آدم؛ �ولقد كرمنا بين آدم�.

ث��ال��ث��ا: اإلي��م��ان ب��أن إع��م��ال األخ��وة 
أن  وأشــهــد  إهمالها؛  من  أول��ى  اإلنسانية 
العباد كلهم إخوة، وكثير من الناس يخطئون 
ويحسبون أن اإلخوة اإلميانية هي فقط معقد 

غيرهم،  دون  املسلمني  بني  يربط  الذي  الرابط 
منه  نستنطق  ـــذي  ال ــكــرمي  ال الــقــرآن  أن  بــيــد 

الهداية يتحدث عن أمناط من هذه األخوة؛
فــهــنــاك أخــــوة الــرحــم والــــدم والــعــشــيــرة 
والــنــســب والــقــبــيــلــة، وهــنــالــك أخـــوة الــوطــن، 
أخاهم  عاد  �وإلى  اإلنسانية.  أخــوة  وهنالك 
�واذكر  أخاهم صاحلا�  ثمود  �وإلى  هودا� 

أخ��ا ع��اد إذ أن��ذر قومه 
باالحقاف� 

الدكتور عصام البشير
والعرص   األصل  بني  احلضاري  النهوض  )1(معامل  *

تتمة ص: 10

االس���م: األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ص��ام الدين 
أحمد البشير.

احلديث-  وع��ل��وم  ة  السنَّ قسم  دك��ت��وراه: 
ك��ل��ي��ة أص����ول ال���دي���ن- ج��ام��ع��ة أم ال���ق���رى- أم 

درمان اإلسالمية.
اخلبرات شغل عدة مناصب على رأسها:

- وزي�������ر اإلرش���������اد واألوق����������اف ال���س���اب���ق 
بجمهورية السودان

- أستاذًا في العديد من اجلامعات.
- وعضوا في عدد من املؤسسات الوطنية 
ال��س��ودان��ي��ة وال��دول��ي��ة اإلس��الم��ي��ة وامل��ج��ام��ع 
ال��ف��ق��ه��ي��ة؛ م��ن��ه��ا: م��ج��م��ع ال��ف��ق��ه اإلس��الم��ي 
ال��ت��اب��ع ل��راب��ط��ة ال��ع��ال��م اإلس���الم���ي ف��ي مكة 
نايف  األمير  جلائزة  العليا  والهيئة  املكرمة، 
ل��ل��س��ن��ة وال����دراس����ات اإلس��الم��ي��ة امل��ع��اص��رة- 
لإلفتاء  األوروب����ي  واملجلس  امل��ن��ورة،  املدينة 

العلمي  املجلس  وعضو  إي��رل��ن��دا،  وال��ب��ح��وث- 
اإلس��الم��ي��ة-  ل���ل���دراس���ات  األوروب����ي����ة  للكلية 
فرنسا، ومجلس أمناء االحتاد العاملي لعلماء 
اإلسالمي-  الفقه  زمجمع  لبنان،  املسلمني- 
ال����س����ودان، وع��ض��و ه��ي��ئ��ة ع��ل��م��اء ال���س���ودان، 

وغيرها كثير.
غزيرة  كتابات  له  ومؤلفاته:  أبحاثه  من 
ف��ك��ري  م���واض���ي���ع ع���ص���ري���ة ذات ط���اب���ع  ف����ي 
والعمق  والوسطية  االع��ت��دال  نحو  وت��رب��وي 

في التحليل والرؤية، منها:
- التعددية في الفكر اإلسالمي املعاصر.

وآفاقه  وضوابطه  مفهومه  التجديد،   -
في واقعنا املعاصر.

- ال��وس��ط��ي��ة م��ن خ��ص��وص��ي��ات احل��ض��ارة 
اإلسالمية.

- ثقافة التجديد وآداب احلوار.
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�ك����ذب����ت ق�����وم ن���وح 
لهم  ق����ال  إذ  ال��م��رس��ل��ن 
هــؤالء جحدوا  فــإن  تتقون�،  ن��وح أال  أخ��وه��م 
نبوة نوح � وكذبوا رسالته، ومع ذلك أثبت 
عقد األخوة بينه وبني قومه، فهذا دليل على أن 
متعددة؛  في سياقات  تنداح  أن  األخــوة ميكن 
واألخـــوة اإلميــانــيــة هــي أوثـــق هــذه الــروابــط 
وأعالها؛ ولكنها ال تنافي ما سواها من أنواع 

الروابط التي تنشأ بني بني البشر.
خلق  تعالى  اهلل  ب��أن  اليقين  رابعا: 
ألسنتهم  ف��ي  ي��ت��ف��اوت��ون  وه��م  البشر 
وألوانهموعقائدهم وأفكارهم؛ �ومن آياته 
ألسنتكم  واختالف  واالرض  السماوات  خلق 
وألوانكم�، بيد أن هذا االختالف ال يقف عند 
حد اللون أو البشرة أو اجلنس أو اللغة وإمنا 

يتعداه إلى األفكار والعقائد.
خامسا: وهو ثمرة هذا االختالف، وهو 
التعارف؛ ويشمل ثالث معان، يشمل أن يعرف 
إذا  املعروف  نبذل  أن  ويشمل  بعضا،  بعضنا 

تعارفنا، ويشمل حصول املعارف والعلوم.
التعامل  أن  على  التأكيد  س��ادس��ا: 
األصل فيه السلم، والحرب استثناء طارئ؛ 
واجلنة  الــســالم،  وحتيتنا  الــســالم،  هو  فالله 
دار السالم، والعداء يعتبر من األمور الطارئة 
سياقها  فــي  معها  نتعامل  أن  ينبغي  الــتــي 
ــظــرفــي، ومــشــروعــيــة الــقــتــال لــيــس إلكـــراه  ال
الناس على الدخول في الدين، وإمنا حاصلها 
القرآن  الــعــدوان؛ حتــدث  دفــع  ومجموعها هو 
الذين  �وقاتلوا يف سبيل اهلل  أمناط:  ثالث  عن 
عـــدوان  رد  وهـــذا  ت��ع��ت��دوا�،  وال  يقاتلونكم 
هي  والفتنة  فتنة�  �وقاتلوهم حتى ال تكون 
مصادرة حريات الناس واضطهادهم وقهرهم 
وهو عدوان، وأيضا نصرة للمستضعفني من 
النساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال 

يهتدون سبيال، 
الدعوة  عــدوان، ومــن هنا كانت  وهــذا رد 
باحلكمة واملوعظة احلسنة سبيال إلبالغ هذه 
على  قضاة  تعالى  الله  يجعلنا  ولم  الرسالة، 
الناس وإمنا جعلنا في مقام الهداية باألفعال 

واألحوال قبل األقوال.
 س��اب��ع��ا: ال��ب��ر وال��ق��س��ط؛ والـــبـــر كلمة 
بر  وهي  التوحيد  بعد  عبادة  بأعظم  ارتبطت 
الوالدين، جاءت في سياق العالقة مع اآلخر، 

وأنــا أقــول بــأن اآلخــر الــذي يعتبره كثير من 
حالة  ليس  املستحكم  العداء  من  حالة  الناس 
قد  فــإن احملــارب  ثابتة، وإمنــا حالة متحركة، 

يسالم، وإن املعادي قد يصالح، وإن 
الكافر قد يسلم، وحالة العداء 

التي تكون ثابتة ال تتبدل 
عــلــى  إال  ــطــبــق  ــن ت ال 

عــصــف واحـــد وهــو 
�إن  الـــشـــيـــطـــان 

لكم  الشيطان 
ع��دو ف��اخت��ذوه 
ع�����دوا�، ومــا 
عـــدا ذلـــك كله 
يقبل أن يكون 

متحركا.
ن  ذ إ
هـــذه األســـس 
الــســبــعــة هي 

ــــي تــشــكــل  ــــت ال
منه  ننطلق  بابا 

في توسيع قاعدة 
اإلنساني  املشترك 

واحلضاري،  والديني 
لو  أن  متنى   � والنبي 

وجد مثل حلف الفضول الذي 
نصرة  وكــان  اجلاهلية،  فــي  أدركـــه 

للمستضعفني من أهل مكة ومن العابرين بها. 
الله بن جذعان  دار عبد  »لقد شهدت في  قال: 
حلفا ما ُأِحــبُّ أن لي به مثل حمر النعم، ولو 
دعــيــت بــه فــي اإلســــالم ألجــبــت« ولــعــل عاملنا 
اليوم الذي يشهد انتقالية العدالة وازدواجية 
املعايير أحوج مايكون إلى حلف فضول يضم 
أشراف العالم وأصحاب الضمير احلر ليلتقوا 
إلقرار العدل في وحدة معيار واستقامة ميزان.

أسس النهوض احلضاري:
هذه بعض إفاضات حول داللة عنوان هذه 
بناء  فيها  يتحرك  التي  واملساحة  احملاضرة، 
هذه  هي  ألمتنا  بالنسبة  احلضاري  النهوض 

السباعية.
الشرعة  وثانيها:  الدافعة،  العقيدة  أولها: 
الرافعة، وثالثها: املقاصد احلافظة، ورابعها: 
اجلامعة،  األمـــة  وخامسها:  احلــاكــمــة،  القيم 
وسادسها: السنن الفاعلة، وسابعها: احلضارة 

الشاهدة.
الدافعة:  العقيدة  أولها 
التي  للفطرة  املــوافــقــة  العقيدة 
تقدم تصورا معقوال لإلله اخلالق 
ولـــلـــكـــون ولـــإلنـــســـان ولــلــحــيــاة 
الشهادة  وعــالــم  الغيب  ولــعــالــم 

على السواء.
الحافظة:  المقاصد  ثانيها 
أن  ــى  عــل ـــراء  ـــق االســـت دل  الـــتـــي 
الــشــريــعــة جــــاءت لــرعــايــتــهــا من 
حــفــظ الــضــروريــات اخلــمــس أو 
وكذلك  بعضهم،  قول  على  الست 
بعثت ألمتم  "إمنا  احلاكمة  القيم 

مكارم األخالق". 
الجامعة:  األم��ة  وثالثها 
الكرمي  الــقــرآن  فــي  إن لفظ األمــة 
في  األمــة  معان.  أربعة  على  جاء 
لغة العرب هي اجلماعة يجمعها 
حال أو وصف،وجاءت على أربع 

معان: املعنى األول: أن اجلماعة مبعنى احلني 
والزمن �وادكر بعد أمة� �ولنئ أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة� أي إلى زمان بعينه، وجاءت 
األجناس  من  اجلنس  مبعنى  األمــة 
�وما من دابة يف االرض وال 
طائر يطير جبناحيه إال 
أم���م أم��ث��ال��ك��م�؛ أي 
جنس من األجناس 
مــثــلــكــم، واملــعــنــى 
أن  ــــــث  ــــــثــــــال ال
مبعنى  األمـــــة 
ــــــام الـــذي  اإلم
ــه  يــــقــــتــــدى ب
إبراهيم  �إن 
ك���ان أم���ة�، 
واملــــــعــــــنــــــى 
أن  ـــــرابـــــع:  ال
مبعنى  األمــــة 
اجلـــــــمـــــــاعـــــــة 
الــــتــــي جتــتــمــع 
على حــال وديــن، 
عن  النظر  بــصــرف 
كون هذا الدين يعتبر 
حقا �إنا وجدنا آباءنا عىل 
أمة وإنا عىل آثارهم مقتدون� 
ولذلك جاء  ذلــك،  غير  على  كــان  أو 
بــه ها  ــذي نستشهد  ال األمــة اجلامعة  وصــف 
وأن��ا ربكم  أمة واح��دة  �إن هذه أمتكم  هنا 
واح��دة  أم��ة  أمتكم  ه��ذه  �وأن  فاعبدون� 
في  اآليتان جاءتا  هاتان  وأنا ربكم فاتقون�. 
والرسل،  األنبياء  موكب  عن  احلديث  سياق 
ومكارم  الفضائل  والرسل،،،،وأنس  فاألنبياء 
ومناهجهم  شرائعهم  اختلفت  وإن  األخــالق 
أما  ومنهاجا�.  شرعة  منكم  جعلنا  �لكل 
أصل الدين �ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن 
أرسلنا  �وما  الطاغوت�  واجتنبوا  اهلل  اعبدوا 
من قبلك من رسول إال يوحى إليه أنه ال إله إال 
أن  الشريف  احلديث  بني  وقد  فاعبدون�،  أنا 
وأمهاتهم  واحد  دينهم  لعالت  إخوة  "األنبياء 
شــتــى"، والــعــلــة هــي الــضــرة، إشــــارة إلـــى أن 
األصل الواحد كاألنبياء الذين ينحدرون من أب 
واحد، وأن األمهات شتى هي مبثابة الشرائع 
واملناهج العلمية التي اختلفت بني نبي ونبي، 
وحال هذه األمة احملمدية هي بجنس ما وقع 
الثوابت  على  جتتمع  فهي  والرسل،  لألنبياء 
واحملكمات،  والقطعيات  والكليات  واألصــول 
هذا مبثابة االئتالف واملشترك، وهي تتفاوت 
وفي  الظنيات  وفــي  املتشابهات  في  وتتنوع 
مواطن االجتهاد وفي مناطق العفو التي سكت 
املرسلة  املصالح  مناطات  وفي  عنها،  الشارع 
وســد الــذرائــع وإدراك املــآالت ونحو ذلــك. كل 
االختالف  وهــذا  االختالف،  فيه  يقع  مما  هذا 
والسعة  الرحمة  من  كــان  آدابــه  روعيت  متى 

والتيسير املفضي إلى بحبوحة هذه األمة.
ورابعها الشرعة الرافعة: هي التي تبني 
التكليفية، إن كان في مجال الشرائع  األحكام 

أو الشعائر،
األمــة  إن  الفاعلة؛  السنن  وخامسها 
ــيــوم أهــمــلــت الــســنن الــفــاعــلــة الــســنن التي  ال
هنالك  ومــوتــهــا،  احلــضــارات  بنهضة  تتعلق 
ســنــة الــنــصــر، وســنــة األجـــل املــســمــى، وسنة 
ــة رعــايــة  ـــدرج، والــســنــة املــرحــلــيــة، وســن ـــت ال

أغفلها  السنن  هذه  واألولــويــات...  األسبقيات 
كثير من املسلمني، وهي سنن تتسم بالشمول 
كثير  أغفلها  بــالــدميــومــة.  وتتسم  واالطــــراد 
قطف  يستعجلون  وأصــبــحــوا  املسلمني  مــن 
فوق  القفز  قبل نضجها، ويستعجلون  الثمرة 
يحققوا  أن  وليلة  يــوم  بــني  املــراحــل،يــريــدون 
نحو  على  اآلمــال  كل  ويستهدفوا  الغايات  كل 
يشتري  أن  أراد  أنــه  طرفة  في  أحدهم  قــال  ما 
حمارا –أعزكم الله- فذهب إلى السوق وقال: 
وال  املشتهر  بالطويل  هو  ال  حمارا  أريــد  إنــي 
وإن  شكر  علفه  أكثرت  إن  احملتقر،  بالقصير 
أقللته صبر، إن خال له الطريق تدفق، وإن كثر 
عليه الزحام ترفق، إن ركبته أنا هام، وإن ركبه 
غيري نام. قال يا هذا اصبر حتى ميسخ الله 
الله  شاء  إن  حاجتك  فتصيب  حمارا  القاضي 
تعالى. فهؤالء ليسوا ببالغي أمرا شأن قطف 
الثمرة قبل نضجها حتى ميسخ الله القاضي 

حمارا.
السنن  هذه  إدراك  من  بد  ال  كان  هنا  ومن 
نَِذيٌر  َجاءَُهْم  لنَِئ  أَْيَمانِِهْم  َجْهَد   ِ بِاهللهَّ �َوأَْقَسُموا 
َجاءَُهْم  ا  َفلَمهَّ اْلَُم��ِم  ِإْح��َدى  ِمْن  أَْه��َدٰى  هََّيُكونُنهَّ  ل
ا َزاَدُهْم ِإالهَّ نُُفوًرا اْسِتْكَباًرا يِف اْلَْرِض  نَِذيٌر مهَّ
ِإالهَّ  يُِّئ  السهَّ الَْمْكُر  يُق  َيِ َواَل  يِِّئ  السهَّ َوَمْكَر 
لَِن َفلَن َتَِد  بِأَْهِلِه َفَهْل يَنُظُروَن ِإالهَّ ُسنهََّت اْلَوهَّ
ِويال�.  ِ َتْ ِ تَْبِدياًل َولَن َتَِد ِلُسنهَِّت اهللهَّ ِلُسنهَِّت اهللهَّ
فاملعرفة بهذه السنن، إدراك هذه السنن، إعمال 
هذه السنن، فقه هذه السنن، وحسن التعاطي 
مع هذه السنن هو أمر بالغ األهمية في مسألة 

النهوض احلضاري.
ث��م س��ادس��ه��ا ال��ح��ض��ارة ال��ش��اه��دة: 
والشهود يعني احلضور، واألمة املسلمة اليوم 
موجودة ولكنها ليست حاضرة، وفرق بني أن 
أن تكون حاضرا، ليست  تكون موجودا وبني 
في  ألن احلضور حضوران: حضور  حاضرة؛ 
الزمان  وحضور  املكان.  في  وحضور  الزمان، 
املكان هو  املؤثر، وحضور  الثقافي  الفعل  هو 
املعيارين  وبهذين  الرشيد.  العمراني  الفعل 
فاعلة،  ليست  األمـــة  حــاضــرة،  ليست  فــاألمــة 
وليست مبادرة، وليست مبادئة، األمة مفعول 
الركب،  عن  متخلفة  األمــة  متخلفة،  األمــة  بها، 
تعيش  املنخفض  الضغط  منطقة  فــي  تعيش 
لها من  قــاع حــضــاري، ولذلك البــد  في منطقة 
مسيرتها  تستأنف  لكي  الــســنن  هــذه  إعــمــال 
احلضارية مرة أخــرى، وهي مؤهلة من حيث 
ومتلك  احملفوظة،  الوحي  مصادر  متلك  أنها 
كذلك اإلمكانات البشرية الهائلة، ومتلك املوارد 
األرض  باطن  فــي  الــثــروات  احلــيــويــة، ومتلك 
وظــاهــرهــا، متــلــك املــوقــع اجلــغــرافــي املتميز 
قوة  كذلك  ومركزها، ومتلك  الــدائــرة  ســرة  في 
الــتــاريــخ وقـــوة اجلــغــرافــيــا وقـــوة احلــضــارة، 
ومتلك هذا الرصيد الزاخر، ولكن نود أن ننتقل 
دائرة  إلى  اإلمكان احلضاري  دائــرة  األمــة من 

الفعل احلضاري من خالل إعمال هذه السنن.
يتبع

-----------------
* األصل في هذا املوضرع محاضرة افتتاحية 
ال��ق��رآن  ال���راب���ع للباحثني ف��ي  ال��ع��امل��ي  امل��ؤمت��ر  ف��ي 
القرآني  "املصطلح  م��وض��وع:  ف��ي  وع��ل��وم��ه  ال��ك��رمي 
وعالقته مبختلف العلوم" املنعقد بفاس أيام 15-
أبريل   15-14-13 ل  املوافق  1438ه�  رجب   17-16
أعدتها  والتربوية  العلمية  لقيمتها  ونظرا  2017م 

جريدة احملجة للنشر.

تتمة ص: 9

الدعوة 

باحلكمة واملوعظة 

إلبللاغ  سبيل  احلسنة 

يجعلنا  ولم  الرسالة،  هذه 

الله تعالى قضاة على الناس 

وإمنا جعلنا في مقام الهداية 

قبل  واألحوال  باألفعال 

األقوال.

وقع  ما  بجنس  هي  احملمدية  األم��ة  هذه 
الثوابت  على  جتتمع  فهي  والرسل،  لألنبياء 
واحملكمات،  والقطعيات  والكليات  واألص��ول 
تتفاوت  وهي  واملشترك،  االئتالف  مبثابة  هذا 
وفي  الظنيات  وفي  املتشابهات  في  وتتنوع 
سكت  التي  العفو  مناطق  وفي  االجتهاد  مواطن 
املرسلة  املصالح  مناطات  وفي  عنها،  الشارع 
وسد الذرائع وإدراك املآالت ونحو ذلك. كل هذا 
متى  االختالف  وهذا  االختالف،  فيه  يقع  مما 
روعيت آدابه كان من الرحمة والسعة والتيسير 

املفضي إلى بحبوحة هذه األمة.



07 شعبان 1438هـ املوافق لـ 04 ماي 112017 العدد : 478  قضايا فكرية

تناول الكاتب الفاضل في احللقة السابقة 
اب���ن قتيبة  ع��ن��د  ك��م��ا وردت   امل��ق��ول��ة  رواي����ة 
كما  بينهما،  التعارض  وج��ه  وب��ن  وامل��رزب��ان��ي، 
حاول بيان أيهما أوثق وأصح، وفي هذه احللقة 
بيان  مع  ومتنا،  سندا  بينهما  املقارنة  يواصل 

مقاصد الرجلن.
ث����ان����ي����ا: م�����ن ح����ي����ث س����ن����د رواي�������ة 

املرزباني:
تــكــاد جتمع  ابـــن قتيبة  1 - وعــلــى خـــاف 
العلمي  الضبط  على  والطبقات  التراجم  كتب 
ابن  له  شهد  فقد  مروياته،  نقل  في  للمرزباني 
و"اتــســاع  الــســمــاع"  بـــ"كــثــرة  الــنــدمي )ت385هـ( 
املعرفة بالروايات"، وفي هذا يقول: "املرزباني... 
راوية  املصنفني،  اإلخباريني  من  رأينا  من  آخر 
كثير  بــالــروايــات  املعرفة  واســع  اللهجة  صــادق 

السماع")1(.
له القفطي )ت624هـ( بـ"كثرة الرواية"  2 - وعدَّ
العلم:  أهــل  عند  والتقدم  األخــذ  مصادر  وتنوع 
"محمد بن عمران.. فاضل كامل ذكي راوية مكثر.. 
كثير املشايخ.. مقدم عند أهل العلم" )2(؛ ومبا أن 
مصادر أخذ املرزباني متعددة فا يبعد أن يكون 
مــن روايــــات نــص األصمعي  قــد وصلته أوجـــه 

فاختار أوثقها، وأسقط أضعفها.
)1089هـ(  احلنبلي  عــمــاد  ابــن  ونعته   -  3
ــاري" و"الـــراويـــة" و"الثقة فــي الــروايــة  بـــ "اإلخــب
املرزباني..  الله  عبد  "أبو  قال:  حيث  واحلديث" 
الكاتب األخباري العامة املعتزلي.. وكان راوية 
ثقة  وكان  كثيرة  وتآليفه  أخبار  لــآداب صاحب 
املشهورة.. التصانيف  صاحب  احلــديــث..  فــي 

راوية في األدب ثقة في الرواية" )3(.
4 - ورغم ما الحظه عليه اخلطيب البغدادي 
)تـ463هـ( من ميل نحو االعتزال والتشيع فإنه قد 
عده "صاحب أخبار ورواية لآداب، وكان حسن 
مروياته  أن  إلــى  وانتبه  يجمعه "،  ملا  الترتيب 
فيها  يستعمل  السماع  غير  مــن  يرويها  الــتــي 
أخبرنا"  اإلجـــازة  "ويــقــول في  "أخــبــرنــا":  صيغة 
)4(، ومبا أن صيغة "حدثنا" هي املستعملة هنا 

في نص رواية املرزباني فذلك مرجح أن يكون 
الناقل قد نقل بالسماع عمن روى عنهم في 

سند الرواية.
فقد  748هـ(  )تــــ  الــذهــبــي  فــأمــا   -  5
شهد له بكثرة الرواية فقال: "كان راوية 
ونحا  "ثقة"،  وعده   ،)5( مكثرا"  جماعة 
ثقة.  "كان  الذهبي:  التعديل  في  نحوه 

وقال اخلطيب: ليس بكذاب" )6(؛
6 - ومن احملققني املعاصرين من 
الحظ ما حتلى به املرزباني من األمانة 
العلمية في توثيق النصوص واحلرص 

على سامة نسبتها إلى أهلها، على نحو 
ما اهتدى إليه الدكتور منير سلطان حني 

النصوص  أمــام  املرزباني  يقف  "لــم  قــال: 
العلمية  فاألمانة  رصــا،  يرصها  مستسلما 

تفرض عليه أن يحترم عقل القارئ بأن يقدم له 
علما منسوبا إلى أصحابه مهما كثروا، واضحة 
فيه أوجه اخلاف إن وجدت، بل ينبه قارئه إلى 
على  يكون  غلط حتى  من  األخبار  بعض  في  ما 

بينة" )7(.
7 - فــأمــا مــا انــفــرد بــه األزهــــري مــن اتهام 
اب" فهو من قبيل نقد التحامل  املرزباني بـ "الكذَّ
اإلمــام  ومنهم  العلماء،  يقبله  لــم  ــذي  ال املـــردود 
اخلطيب البغدادي حني قال: "وحدثني األزهري 
أيضا قال: كان أبو عبيد الله بن الكاتب يذكر أبا 
عبيد الله املرزباني ذكرا قبيحا ويقول: أشرفت 
منه على أمر عرفت به أنه كذاب. قلت: ليس حال 

به  عيب  ما  وأكثر  الكذب.  عندنا  الله  عبيد  أبى 
املذهب.. وكان فيه اعتزال وتشيع.. وكان ثقة في 

احلديث" )8(.
ثالثا: من حيث منت الروايتن

 يتبدى الفارق فيما يلي:
1 - من الناحية املصطلحية تبدو مصطلحات 
و"الضعف"  "الــســقــوط"  وهــي  قتيبة،  ابــن  روايـــة 
ـــقـــطـــع" مــصــطــلــحــات ضــخــمــة -فـــضـــا عن  و"ال
صرامتها القدحية- بحيث تنصرف إلى جتريح 
وتتجاوز  الشعر،  في  واجلمالية  الفنية  املناحي 
من  الــنــص  صــاحــب  لألصمعي  النقدية  الطاقة 
الناقد  تقدير  أقصى  لغوي، وفي  عالم  حيث هو 
وتعامله  األولــى،  بالدرجة  االحتجاجي  اللغوي 
الشاهد  هــو  حيث  مــن  لغوي  تعامل  الشعر  مــع 
واحلــجــة عــلــى الــلــغــة؛ فــي حــني يــبــدو مصطلح 
"اللني" -وهو مصطلح رواية املرزباني- األنسب 
يستهويه  الــذي  ألن  لألصمعي؛  العلمي  للتوجه 
في الشعر جزالة لفظه وقوة غريبه أكثر ما تهمه 
املقابل ليس من  الفنية واجلمالية، وفي  جودته 
شأن عالم اللغة أن يستهجن الشعر بناءه الفني 
تليينا  معجمه  يستهجن  الــذي  بالقدر  تضعيفا 

أللفاظه؛
2 - الدليل على ما سبق من كون األصمعي 
عالم لغة في املقام األول رسائله في اللغة، واأللقاب 
والطبقات،  الــتــراجــم  كتب  عليه  أضفتها  التي 
و"صاحب   ،)9( اللغة"  في  "بحرا  فيها  ُعــدَّ  حيث 
وامللح  والنوادر  األخبار  في  وإماما  ونحو،  لغة 
والغرائب" )10(، و"أحفظ الناس"، و"أعلم الناس 
بالشعر" )11(، "وأتقنهم للغة، وأحضرهم حفظا" 
لفظ  األلقاب هو  لهذه  األنسب  واملصطلح  )12(؛ 

"اللني".
علم  مصطلحات  مــن  ــلــني"  "ال مصطلح   -  3
علم  في  األصمعي  زمن  تدوولت  التي  التجريح 
من  يــكــون  أن  املستبعد  مــن  ولــيــس  الــتــجــريــح، 

ــــــــــاظ  ــــــــــف ــــــــــي األل ــــــــــت ال

ــغــة وبــعــد اســتــوردهــا علم  ــل ال
األدبــي من علم احلــديــث، وذاك شأن  النقد  ذلــك 
والنقدية؛  اللغوية  املصطلحات  مــن  منظومة 
من  هو  "اللني"  لفظ  أن  احملدثني  لدى  واملعروف 
ال  به  والتجريح  وألطفها،  التجريح  ألفاظ  أخف 
"الضعيف"  في  كما  وتركه  اطراحه  عنه  يترتب 
و"الساقط": "وإذا أجابوا في الرجل بلني احلديث 

فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وإذا 
كتب  في  األول  مبنزلة  فهو  بقوي،  ليس  قالوا: 
حديثه إال أنه دونه، وإذا قالوا: ضعيف احلديث، 
به،  يعتبر  بل  حديثه  يطرح  ال  الثاني  دون  فهو 
وإذا قالوا: متروك احلديث، أو ذاهب احلديث، أو 
كذاب، فهو ساقط احلديث ال يكتب حديثه، وهي 

املنزلة الرابعة" )13(.
4 - قياسا على التجريح بلفظ "اللني" في علم 
التجريح وهو األصل، فإن ما يقصده األصمعي 
املرزباني  ــة  رواي " مراثي حسان في  َ "َلـــنيَّ حــني  
الفن  هــذا  استبعاد  حد  التجريح  يصل  أال  هو 
ـــرة االحــتــجــاج نهائيا، وإمنــا  الــشــعــري مــن دائ
تعطى  واالحــتــراز، حيث  االحتياط  باب  من  ذاك 
األولوية ملا عده من فنون القول األخرى املذكورة 
في تتمة النص، وعلى خاف ذلك يبدو التجريح 
ابن  برواية  و"القطع"  و"السقوط"  "الضعف"  بـ 
ليصل حد  االحتراز  يتجاوز حد  قتيبة جتريحا 
مقصد  عن  يخرج  ذلــك  أن  ونحسب  االستبعاد، 

النص وسياقه املقالي واملقامي.
"النكد" وحصر  بـــ  الشعر  يبدو وصــف   -  5
ال  فيه  أمرا مبالغا  الشر"  "باب  إليه في  الدخول 
البعثة  زمــن  العربي  الشعر  واقــع  مــع  يستقيم 
ــة، وال يــنــســجــم مـــع الــنــظــرة الــنــقــديــة  ــوي ــب ــن ال
املوضوعية التي ينظر بها إليه يومئذ، وال يبعد 
أن يكون هذا الضرب من األلفاظ الصارمة إشارة 
إلى الرؤية املعيارية التي تقيم نوعا من العداء 
بني الفن والدين، وبني الشعر واألخاق، ومن ذلك 
حمل املبالغة في التصوير الشعري على الكذب 
األخاقي، ويعد ابن قتيبة في نقده أحد أقطاب 
هذه الرؤية املعيارية، وال أدل على ذلك من وصفه 
النابغة بأنه "أحد الشعراء الكذبة، وأحد البغاة" 
)14(، ال لشيء إال ملبالغته في وصف املعركة حني 

تخيل أن أصواتها تسمع من مكان بعيد:
فلوال �لريح �أُ�سِمع �أهل حجر

�سليل �لبي�ض ُتقرع بالذكور

مع أن الشاعر ليس من قصده أن يكذب وال 
أن يزيف الواقع، وإمنا اللحظة التعبيرية وهي 
عليه هذا  أملت  التي  حلظة وعيد وتهديد هي 
اللون من املبالغة في التصوير؛ ولهذا السبب 
لم يكن هذا النقد املعياري املتحجر ليروق 
رد  وقد  بن جعفر  كقدامة  متحررا  ناقدا 
هذه  مبثل  وأضــرابــه  قتيبة  ابــن  على 
املبالغة  مذهب  عن  مدافعا  الصرامة 
أنكر  "ومن  النعت:  في  الغاية  وبلوغ 
نــواس  وأبـــي  والــنــمــر  عــلــى مهلهل 
قولهم املقدم ذكره، فهو مخطئ؛ ألنهم 
وغيرهم -ممن ذهب إلى الغلو- إمنا 
إذا  فريق  وكــل  املبالغة،  بــه  أرادوا 
يخرج  مبا  والغلو  املبالغة  من  أتــى 
عن املوجود ويدخل في باب املعدوم، 
في  الغاية  وبلوغ  املثل  به  يريد  فإمنا 
اآلخر"  املذهب  من  أحسن  وهذا  النعت، 

)15(؛
على  د  تزيُّ يقع  أن  ليس مبستبعد   -  6
األصمعي في رواية نصه -وهذا واقع العديد 
في  هوى  توافق  حتى  التراثية-  النصوص  من 
نفوس من لهم مواقف معيارية من الشعر، ومن 
توهموا اخلصومة بني الشعر والدين، ومن ُخيل 
إليهم أن الشعر العربي ضمر من حيث الكم مع 
مجيء اإلسام، وضعف من حيث اجلودة الفنية، 
وفصاحته  ببيانه  القرآن  أسكتهم  الشعراء  وأن 
الشعري حــني حظر  اإلبـــداع  أفــق  أمامهم  وســد 
أن  يبعد  وال  إليه؛  وما  والغزل  والهجاء  الكذب 
يكون ابن قتيبة -وهو الناقد املعياري على نحو 
ما  الضعيفة  الــروايــة  هــذه  تلقف  قــد  مــا سبق- 

دامت تستجيب لهوى في النفس؛
لواقع  مجافية  قتيبة  ابــن  روايـــة  تبدو   -  7
تفوقه  شعر حسان غداة صدر اإلســام، فحصر 
الشعري في اجلاهلية، ونفي الفحولة عنه في كل 
شعره اإلسامي ال يصمد مع الواقع التاريخي، 
ذلك  على  تشهد  -كما  أن حلسان  الثابت  من  إذ 
السيرة  مصادر  ومنها  املتنوعة  شعره  مصادر 
النبوية- قصائد كثيرة جميلة قالها في مختلف 
الفنون الشعرية مديحا وهجاء وفخارا ونسيبا 
ورثاء واستعطافا وسجاال، وهي ال تقل من حيث 
ما  ولوال  الفنية عن قصائده اجلاهلية،  اجلــودة 
فيها من السمو اجلمالي واجلودة الفنية ما حقق 
شعر حسان الذي نافح به عن اإلسام مقاصده 
في بذ اخلصوم وهم أهل شعر وفصاحة وبيان.

8 - وفي املقابل تبدو رواية املرزباني أنسب 
الرثاء  فن  أن  الثابت  إذ من  لواقع شعر حسان، 
-وهو موضع التليني- جديد عليه، وهذا ما تشير 
إليه "فلما" الفجائية في قوله: "فلما دخل شعره 
النبي وحمزة وجعفر..."؛  باب اخلير من مراثي 
أي  له  تكن  لم  حسان  أن  تاريخيا  الثابت  ومــن 
مرثية قبل اإلسام، فكان رثاؤه كله في اإلسام 
عبارة:  إليه  تشير  الذي  اإلســام، وهذا  وبباعث 
أن حسان  كذلك  الثابت  ومن  �"؛  النبي  "حلــال 
لم يرث أحدا من أقربائه في النسب، وإمنا رثى 
من رثى بوازع اآلصرة الدينية، وفي املقدمة رثاء 
الرسول � ثم شهداء الغزوات ممن ذكروا في 
مطابق  املرثيني  ترتيب  أن  هنا  وياحظ  النص، 
لترتيب املراثي من حيث عدد القصائد واألبيات، 
وهــذا يــدل على أن هــذه املــراثــي كانت بني يدي 

األصمعي حني أصدر هذا احلكم )16(.
الـــتـــراجـــم مــؤلــفــا نفيسا  ــــرت كــتــب  9 - ذك
ما  املــراثــي، وقــد ضــاع من جملة  للمرزباني في 
مؤلف  وهــو  الشعري،  التراث  نفائس  من  ضــاع 
ضخم على ما ذكر ابن الندمي: "وله كتاب املراثي 
أن  يظهر  والـــذي   ،)17( ورقـــة"  خمسمائة  نحو 
املــرزبــانــي كــانــت بــني يــديــه مــراثــي حــســان وقد 
حني  أنــه  شــك  مــن  ومــا  النفيس،  كتابه  نها  ضمَّ
وصله نص األصمعي كان يعرضه على ما لديه 
التي  الــروايــة األوثـــق  املــراثــي، فاختار  مــن تلك 
تنسجم مع مقتضى شاعرية حسان كما هي بني 

يديه.
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مقولة "الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل في باب اخلير الن..."
في ميزان النقد

د. صالح أزوكاي

و   يبد

بـ  �ل�سعر  و�سف  �أن 

"�لنكد" وح�رص �لدخول �إليه يف 
ي�ستقيم  ال  فيه  مبالغ  �ل�رص" �أمر  "باب 

مع و�قع �ل�سعر �لعربي زمن �لبعثة �لنبوية، 

�ملو�سوعية  �لنقدية  �لنظرة  مع  ين�سجم  وال 

�إليه يومئذ، وال يبعد �أن يكون  �لتي ينظر بها 

�إىل  �إ�سارة  �ل�سارمة  �الألفاظ  �ل�رصب من  هذ� 

من  نوعا  تقيم  �لتي  �ملعيارية  �لروؤية 

وبني  و�لدين،  �لفن  بني  �لعد�ء 

�ل�سعر و�الأخالق.
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األول  المسنا في عدد من حلقات احمل��ور 
لهذا املوضوع مناذج من أشكال كتابة بعض 
الكلمات التي لها تأثير في بناء داللة الكلمة؛ 
دون  ال��دالل��ة  م��ن  مستوى  ف��ي  تصنيفها  أو 
قد  ال���ذي  كتابتها  شكل  م��ن  انطالقا  س���واه، 
له  مما  واح��د  شكل  من  أكثر  أحيانا  يحتمل 
يكون  أن  ينبغي  ال��ذي  املتكلم  ب���إرادة  عالقة 
على بينة من داللة كل شكل حتى يكتب الكلمة 
بالشكل الذي يناسب قصده. وفي هذا السياق 
الكتابة بني  ع��الق��ة شكل  إل��ى  اإلش����ارة  مت��ت 
العموم واخلصوص أي بني شكل الكتابة في 
اللغة العربية بصفة عامة وما يتعلق بالرسم 
القرآني بصفة خاصة وقد اتضح أن التعبير 
ال  خ��اص��ة  بكتابة  ال���ذي جتسم  خ��اص  بلفظ 
ميكن التسليم باتفاق االسم فيهما. مبعنى أن 

شكل كتابة كل لغة ميثل خصوصيتها.
إلى  وتوفيقه  الله  ب��إذن  أنتقل  هذا  وبعد 
مناقشة احملور أعاله )2(: أصالة احلرف في 

بناء داللة الكلمة!!
اللغة  ن��ظ��ام  ف���ي  ال��ب��ي��ان  أس  واحل�����رف 
العربية ألن كل كلمة تتألف من حروف، وكل 
حرف له صفاته ومميزاته التي ينفرد بها أو 
تربطه بنسبة ما مع حرف آخر أو أكثر ال مع 
كل احلروف. وفي هذا السياق سنثبت عددا 
من النصوص التي تدل على أن احلرف أس 

البيان في اللغة العربية من ذلك ما يلي:
باحلديث  العني  1 - صدر اخلليل معجم 
فذكر  العربية  اللغة  ف��ي  املباني  ح��روف  ع��ن 
–وهو  أول��ه��م��ا  ن��وع��ني  إل���ى  مقسمة  ع��دده��ا 
صحيحة،  ح���روف  ع���دده-  حيث  م��ن  الغالب 
وثانيهما –وهو أقل عددا- عبارة عن حروف 
ج��وف. وف��ي ه��ذا ي��ق��ول: "ف��ي العربية تسعة 
حرفا  وعشرون  خمسة  منها  حرفا  وعشرون 
صحاحا لها أحيانا ]أحياز[ ومدارج، وأربعة 
أحرف جوف وهي: الواو والياء واأللف اللينة 
وال��ه��م��زة، وس��م��ي��ت ج��وف��ا ألن��ه��ا ت��خ��رج من 
اجلوف فال تقع في مدرجة من مدارج اللسان 
وال من مدارج احللق وال من مدرج اللهاة. إمنا 
هاوية في الهواء، فلم يكن لها حيز تنسب إليه 

إال اجلوف..." 57/1.
مخارج  في  القول  اخلليل  فصل  وبعدما 
احلروف وأحيازها وخصائص بعضها وحدد 
العربية األصول وأشكالها،  اللغة  في  األبنية 
بقوله:  املعجم  مادة  تصنيف  بداية  قبل  ختم 
"بدأنا في مؤلفنا هذا العني ]أي بحرف العني[ 
بعده  ما  إليه  ونضم  احل���روف،  أقصى  وه��و 
للحروف حسب  التصاعدي  الترتيب  في  ]أي 
نستوعب  حتى  اإلن��س��ان[  عند  النطق  جهاز 
كالم العرب الواضح والغريب وبدأنا األبنية 
وأق��رب  ال��ل��س��ان  على  أخ��ف  ألن��ه  باملضاعف 

م" 60/1. مأخذا للمتفهِّ
يالحظ من خالل النصني أعاله أن اخلليل 
إل��ى م��دارج احل��روف في جهاز النطق  يشير 
م��دارج  ولكلمة  م���دارج  لقوله  اإلن��س��ان  عند 
اللسان:  ف��ي  م��درج��ة.  م��ف��رده��ا  تكسير  جمع 
"واملدارج الثنايا الغالظ بني اجلبال واحدتها 
م��درج��ة وه��ي امل��واض��ع التي ي��درج فيها أي 
ع��ددا من  أن  266/2. وه��ذا يعني  مي��ش��ي..." 
احلروف يخرج مرتبا حسب أسبقية خروجه 

واللهاة  واحللق  كاجلوف  واح��د  مخرج  من 
م��خ��رج يسمى حيزا  وك���ل  إل���خ.  وال��ل��س��ان.. 
احل���روف  ص��ف��ات  إل���ى  التنبيه  يعني  وه���ذا 
حيز  من  به  النطق  كيفية  من  يكتسبها  التي 
النطق  كيفية  أن  والش��ك  مخرجه،  أحياز  من 
مبجموعة من احلروف في بنية الكلمة جتسم 
إحساس املتكلم مبا يريد أن يعبر عنه بصفة 
عامة أو أن يبلغه ملخاطب معني. والذي يلفت 
االنتباه في عبارات اخلليل أعاله قوله: "حتى 
نستوعب كالم العرب الواضح والغريب" ومن 
التاسعة والعشرين املذكورة تتألف  احلروف 
العربية وفي هذا  اللغة  الكالم في  أبنية  أول 

وعشرون  تسعة  "فهذه  أيضا:  اخلليل  يقول 
حرفا منها أبنية كالم العرب" ع 58/1.

- التطور الكمي لأحرف املباين 

يف اللغة العربية:

نالحظ أن عدد أحرف املباني التي ذكرها 
اخلليل يقل عن رقم الثالثني بحرف واحد. وقد 
إلى  سيبويه  عند  املباني  أح��رف  ع��دد  تطور 
اثنني وأربعني حرفا، وهي متفرعة في كيفية 
هذا  وفي  والعشرين  التسعة  عن  بها  النطق 
يقول سيبويه: "فأصل حروف العربية تسعة 

وعشرون حرفا...
وتكون خمسة وثالثون حرفا بحروف هن 
والعشرين، وهي  التسعة  من  فروع، وأصلها 
كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن 

واألشعار..." ك 431/4.
ون��ظ��را ل��ك��ون ه��ذه األح���رف ال��ف��روع غير 

منها  بكل  النطق  إل��ى  تشير  برموز  مجسمة 
م��ث��ل ب��ق��ي��ة أح����رف امل��ب��ان��ي األص�����ول فإننا 
كما  منها  ك��ل  واص��ف  ع��رض  على  سنقتصر 
هو عند سيبويه مع التمثيل لبعضها باألمثلة 
النون  التي أورده��ا لها. من ذلك قوله وه��ي: 

الثانية  كالهمزة  بني  بني  والهمزة  اخلفيفة 
 .)15 )آل عمران:  أؤنبئكم�  �قل  تعالى:  قوله  في 
إمالة  متال  التي  واأللف   ...)25 )القمر:  �أؤلقي� 
شديدة: فإذا قلت: )دراه��م( أملت األلف ألجل 
والصاد  كاجليم  التي  والشني  ال��راء..  كسرة 
كالصالة  التفخيم  وأل��ف  كالزاي  تكون  التي 

والزكاة.
وت��ك��ون اث��ن��ني وأرب���ع���ني ح��رف��ا ب��ح��روف 
غير مستحسنة وال كثيرة في لغة من ترضى 
 - وه��ي:  ال��ق��رآن  ف��ي  تستحسن  وال  عربيته، 
الكاف التي بني اجليم والكاف- واجليم التي 
التي  –والصاد  الضعيفة  –والضاد  كالشني 
والطاء   – كالتاء  التي  –والطاء  كالسني 

التي كالثاء – والباء التي كالفاء. 
ال��ك��الم ع��ن ه��ذه  وق���د خ��ت��م سيبويه 
احل��روف  فهذه  بقوله:  مجملة  احل���روف 
التي متمتها اثنني وأربعني حرفا جيدها 
ال  وال��ع��ش��رون  التسعة  أصلها  ورديئها 
 432-431/4 ك  ب��امل��ش��اف��ه��ة"  إال  تتبني 

)بتصرف(.
املباني  أح��رف  بخصوص  واملالحظ 
ثالثة  من  مؤلفة  أنها  العربية  اللغة  في 
مستويات هي: أصل معتمد وهو أكثرها 
معتبر  وف��رع  الكفاية،  به  ع��ددا وحتصل 
وه���و س��ت��ة أح����رف ف��ق��ط، وف����رع ث��ان��وي 
ج��ودة  مستويات  ف��ي  الوظيفة  م��ح��دود 

الكالم العربي وهو سبعة أحرف.
وامل���الح���ظ أن ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ت��رب��ط 
أمثلة  ب��ني  متباينة  ب���األص���ول  ال���ف���روع 
عالقة  فتعليل  الفرعيتني،  املجموعتني 
املجموعة  أمثلة  ف��ي  ب��األص��ول  ال��ف��روع 
األولى الستة ال تفصل الفرع عن األصل 

وإمنا حتدد سمته في نفس املجال.
ولذا نالحظ أن أحرف هذه املجموعة 
األصلية  بسمتها  محتفظة  تسميتها  في 
التي يضاف لها ما يحدد سمتها اجلديدة 
فالنون نون لكنها خفيفة، والهمزة همزة 
أل��ف لكنها متال  لكنها بني ب��ني، واألل��ف 
فقط أو تفخم، وال يعتبر أداة ربط ثانية 
ضمن األص��ول وال��ف��روع في أح��رف هذه 

املجموعة إال الشني واجليم.
األخيرة  السبعة  املجموعة  أمثلة  أما 
فأداة الربط الغالبة بني األصول والفروع 
هي التشبيه فقط فهي ال متت إلى األصالة 
ب���أي ش��ك��ل م���ن األش���ك���ال. وإمن����ا تشبه 
األص����ول ف��ق��ط، ول��ع��ل ه���ذا ال��ض��ع��ف في 
ربط هذه الفروع بأصولها التي تشبهها 
هو الذي رتبها في الدرجة الضعيفة في 
في  املباني  أح��رف  نظام  في  االستعمال 
اللغة العربية ولذا ال تستحسن في قراءة 

القرآن وال في الشعر.
وعلى الرغم مما قيل عن هذه األحرف 
ال��س��ب��ع��ة األخ���ي���رة ف��إن��ه��ا ت��ع��ت��ب��ر قيمة 
إضافية ألحرف املباني في اللغة العربية 
ألنها توسع مجال القدرة على النطق في 
اللسان العربي ليستوعب أحرف اللغات 
السعي  ينبغي  ولذا  واللهجات  األجنبية 
التسعة  إل��ى  لها تضاف  أش��ك��ال  إث��ب��ات  إل��ى 
والعشرين مع التمثيل لكل حرف منها بالقدر 
الكافي من الكلمات التي جتسمه، وال ينبغي 
على  ورد  كما  بها  املشافهة  على  االق��ت��ص��ار 

لسان سيبويه ك 431/4-432  بتصرف.
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األي��ام  ف��ي  مطالعاتي  ب��ي  حطت 
األخ���ي���رة ب���ن دف����ات ك��ت��ب وم��ق��االت 
م���ت���ع���ددة امل�����ص�����ادر.. وق����د أرق��ت��ن��ي 
"إشكالية التغيير" الذي ال يزال رجما 
وكانت  إحلاحا،  أكثر  بشكل  بالغيب 
شمعة  قلمي  حملت  منذ  الكبير  همي 
ب��ه��ا رف��ق��ة معلمي  ص��غ��ي��رة أض����يء 
نفسي  في  الطريق  معالم  وشيوخي 

واآلفاق.
العدد  السياق  في  انتباهي  وشد 
ضخمة  وم��ؤس��س��ات  مل��ع��اه��د  الكبير 
العالم  أرج��اء  نبتت مؤخرا في سائر 
أس��ات��ذة  مبنابرها  وآوت  اإلس��ام��ي 
وب��اح��ث��ن ي��ق��رع��ون ال��ت��ش��خ��ي��ص��ات 
اجت��اه  ف��ي  امل��ض��ادة  بالتشخيصات 
لقاطرة  ال��ق��ي��ادة  م��ق��ود  على  القبض 
اإلقاع والتحكم في بوصلة النهضة.

وف���ي إط����ار أب��ح��اث��ي ت��ل��ك حللت 
"عصام  معهد  على  افتراضية  ضيفة 
والشؤون  العامة  للسياسات  ف��ارس 
عديدة  محاضرات  بن  ومن  الدولية" 
عن الفساد في العالم العربي ومناذج 
النهضوية  املشروعات  اختاالت  من 
ف��ي غ��ي��اب س��ي��اس��ات ن��اج��ع��ة ترسي 
أخ���اق���ي���ات وق��ي��م��ا إي��ج��اب��ي��ة ب��ان��ي��ة 
استوقفتني محاضرة الدكتورة "كارن 
آمستروجن" وهي مستشرقة بريطانية 
على  ومنفتحة  منصفة  ن��ظ��رة  ذات 
قالت من بن  اإلسامي، حيث  العالم 
بحاجة  ال��ن��اس  أن  جمة  تصريحات 
دين  ال  دي��ن عاملي  اإلس��ام  أن  ملعرفة 

إرهاب.
األم��ري��ن  املستشرقة  ع��ان��ت  وق���د 
مل��واج��ه��ة ال��ف��ك��ر ال��غ��رب��ي امل��ت��ط��رف 
سيقود  وال���ذي  للمسلمن،  املشيطن 
املسيحي  العاملن  ب��ن  مواجهة  إل��ى 

ما سمته  إلى  واإلسامي، وسيفضي 
"بكارثة مدمرة" كما تقول في كتاباتها. 
ودع���ت إل��ى تقدير ال��ع��ال��م اإلس��ام��ي 

واملسيحي لبعضيهما..
فقد  ي��ذك��ر،  بالشيء  ال��ش��يء  وألن 
أثارني احلديث العجيب "ألرمانوسة" 
وهي ابنة عظيم القبط املقوقس، التي 
حن حاصر املسلمون إبان الفتوحات 
النساء  م��ص��ر، وأظ��ه��رت  اإلس��ام��ي��ة 
األس���ي���رات وب��ي��ن��ه��ن اب��ن��ة امل��ق��وق��س 
ظنا  املسلمن  م��ن  ال��ش��دي��د  خ��وف��ه��ن 
وسيفعلون  متوحشون  أن��ه��م  منهن 
انبرت  ال��روم��ان��ي،  اجليش  كما  بهن 
ل��ل��دف��اع ع��ن امل��س��ل��م��ن وق��ال��ت عنهم 
وال��ذي  للعالم،  اجلديد  العقل  بأنهم 
س��ي��ض��ع ال��ف��رق ال��ف��اص��ل ب��ن احل��ق 
والباطل، كما قالت في وصف رسول 
� وأن نبيهم أطهر من سحابة  الله 
جميعا  املسلمن  وأن  سمائها،  ف��ي 
وفضائله  دينهم  ح��دود  من  ينبعثون 
ال م��ن ح����دود أن��ف��س��ه��م وش��ه��وات��ه��م، 
بقانون،  س��ل��وه  السيف  س��ل��وا  وإذا 
وقالت  بقانون،  أغمدوه  أغمدوه  وإذا 
"لقد  أي��ض��ا:  لوصيفتها  أرم��ان��وس��ة 
سيندفع  الدين  ه��ذا  أن  أب��ي  أخبرني 
العصارة  اندفاع  العالم  في  بأخاقه 
احلية في الشجرة اخلضراء". )موقع 
الدكتور  عليه  للمشرف  اإلسام  قصة 
راغ�����ب ال���س���رج���ان���ي ف���ي م���وض���وع: 
)أرم��ان��وس��ة بنت امل��ق��وق��س م��ن هي؟ 

وماذا قالت عن اإلسام واملسلمن؟(.
ك��ان��ت  ال��ت��غ��ي��ي��ر  ق���ض���اي���ا  وألن 
إال  الفقيرة  وأنا  وتناوشني  تازمني 
من زاد املقلن العابرين فقد استفرغت 
جهدي الكليل ألقرأ بعضا من كتابات 
ال��دك��ت��ور ج��اس��م س��ل��ط��ان أح���د رواد 

مشروع االستنهاض بالعالم العربي، 
"بداية  العميق  كتابه  في  يدعو  حيث 
بتغيير  السلوك  تغيير  إل��ى  ج��دي��دة" 
جوهر  في  النظر  وإع���ادة  القناعات، 
العاقة مع الله ومع الوجود والقطع 
مع ثاثية ال أستطيع / ما أقدم / وما 
إلى  يفضي  فكر  واعتماد  /؟؟  الفائدة 

بناء نهضوي يرفع املسلم وأمته.
إلى  )إض��اف��ة  ال��ك��ت��اب مفيد ج��دا 
م��ؤل��ف��ات��ه األخ������رى امل���ك���رس���ة ل��ه��ذه 
اإلشكالية( حيث يطل بنا الكاتب عبره 
على ورش متطلبات وشروط احلركة 
الكفيلة  ل��ل��دي��ن  وامل��ث��م��رة  ال��رس��ال��ي��ة 
الذي  التمكن  ذلك  التمكن،  بتحقيق 

أصبح أثرا بعد حن.
وقد أمضني الوجد واحلنن لهذا 
حائرة  ووج��دت��ن��ي  البعيد،  التغيير 
أب��س��ط أم���ام���ي م���ص���ادر األم����س من 
كتب أسائلها من أين نبدأ؟ ومن أين 
احل��ق؟؟  الطريق  معالم  إل��ى  السبيل 
وأق��رأ،  أق��رأ  كنت  مستوحشة  وقلقة 
وكاملمسوسة سرت في طرقات الكتاب 
]م��اذا  ال��ن��دوي  حسن  ملؤلفه  اخل��ال��د 
املسلمن[  ب��ان��ح��ط��اط  ال��ع��ال��م  خ��س��ر 
وكيف  البدايات،  وهج  معالم  أتهجى 
العالم  بقاع  أكثر  إي��اه  ال��وه��ج  غطى 
ربوعها  في  ونشر  وجاهلية،  بدائية 
ال���ن���ور وال����ع����دل وال����س����ام. وك��ي��ف 
الكبير  الشاعر  قاله  ما  إلى  استحلنا 

محمد إقبال:
�أرى �لتفكري �أدركه خمــــول

ومل يبق يف �لعز�ئم ��شتعـال

و�أ�شبح وعظكم من غري نــــور

وال �شحـر يطـل من مقــال

وجلجلة �الأذ�ن بكـــل حــــي

ولكن �أين �شوت من بالل

في  وال��وج��دان  القلب  أقلب  وأن��ا 
اإلسامي  العربي  الهوان  هذا  مفاوز 
بن كتب ومقاالت شدني كتاب "غربة 
بكل  الهالي  مجدي  للكاتب  ال��ق��رآن" 
وال��رس��ائ��ل،  املعاني  القوية  فصوله 
وم�����ن ب����ن ف����ق����رات ال���ك���ت���اب ال��ت��ي 
واقعنا  إل��ى  أق��رب  وه��ي  استوقفتني 
حد التماثل تلك التي يحكي فيها عن 
قوم كانوا على ظهر سفينة تاهت بهم 
نائية  ج��زي��رة  ف��ي  أنفسهم  ووج���دوا 
عليها،  تعودوا  التي  مطاعمهم  دون 
وغدت أوراق الشجر طعامهم األوحد 
رفقة أبنائهم، وحن كبر هؤالء األوالد 
القدمية  األك��ات  عن  اآلب��اء  وحدثهم 
الشهية  املتنوعة  وال��ف��واك��ه  اللذيذة 
لم يحسوا بقيمة تلك املآكل؛ ألنهم لم 

يعرفوها ليكونوا صورة حية عنها..
اليوم  حالنا  إن  الكاتب  وي��ق��ول 
ي��ش��ب��ه ح���ال أص���ح���اب اجل���زي���رة من 
األب����ن����اء؛ ألن���ن���ا ال ن��ع��ي��ش ف���ي جلد 
الصحابة لتسكننا محبتهم وعشقهم 
لكتاب الله عز وجل، وتنقدح بالتالي 
ف���ي وج���دان���ن���ا م��ش��اع��ره��م وع��زت��ه��م 
وه��م��ت��ه��م وس��م��و أخ��اق��ه��م.. وكيف 
وأبناؤنا  الكاتب  يقول  كذلك  نكون 
الله  كتاب  ميزقون  الذكر  سبيل  على 
إل���ى دورات  ص��ف��ح��ات وي��ح��م��ل��ون��ه��ا 
امل��ي��اه أث��ن��اء االم��ت��ح��ان��ات لغش آمن 

ونقط عالية.. 
وللحديث حول هذه الغربة حلقة 

ثانية بإذن الله. 
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ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

بأقـالمهن

من 

أوراق  شاهدة
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أع��م��ق، عندما  م��س��اح��ة احل��ي��اة 
مينح  راق  أن��ث��وي  بفيض  ت��ت��ح��ّرك، 
ال����وج����ود ب��ص��ورة  ي����رى  ل���آخ���ر أن 
ما  األب���ع���اد  م��ن  ويعطيها  مختلفة، 
يحّقق لإلنسان في صورته املتسامية 
ك��ي��ان��ا م��ت��زن��ا ي���رى ف��ي��ه احل��ي��اة بكل 
أّنهما  على  وال��ف��رح  الوجع  تفاصيل 

شيء من احلياة.
يكتب الرجل وتكتب املرأة، يشعر 
الرجل وتشعر املرأة، يرى الرجل وترى 
للّتصنيف،  أّسست  توهيمات  امل��رأة، 
وجعلت من الكتابة اجلنوسية إشكاال 
املواضيع  في  اخل��وض  على  به  ُيْقفز 
الكفيلة بصناعة اإلنسان احُلّر، فمتى 
ك��ان��ت امل����رأة ع����دّوة ل��ل��رج��ل؟! ومتى 
كانت قضاياهما مختلفة، إذا ارتبطت 
واملصير؟!  وال��وج��ود  احلياة  مبعنى 
تختلف،  التفكير  طريقة  أّن  صحيح 
منطقه  لكل  ألّن  كاألنثى  الذكر  فليس 
وقراءتها.  األشياء  فهم  في  ومنطلقه 
الّتكامل  االخ��ت��اف  ف��ي  األص��ل  ولكن 
من  كثير  تصنعه  الذي  التآكل  وليس 
امل��رأة  حترير  إل��ى  الداعية  الكتابات 
وت���ق���وي���ض ال���رج���ل ب��ح��ج��ة ط��غ��ي��ان 
الفهم الذكوري على كثير من األشياء 

وقلة  الّنساء  وضعف  فيها،  وحتّكمه 
العكس  يقول  الواقع  أن  حيلتهن، مع 
ب��وص��ف��ه��ن، أك��ث��ر ق���درة ع��ل��ى صناعة 

الفارق في احلياة.
وتصنع  امل��واج��ع،  ال��رج��ال  يكتب 
ال��ن��ّس��اء ال���ف���واج���ع، ي��ك��ت��ب��ون األم���ل 
الكتابتن  وب��ن  أيضا  األم��ل  وتصنع 
وال��ص��ن��اع��ت��ن، أف���ق ي��ت��ح��رك حت��ّرك��ا 
جميا بالوعي، ويعطي ثمرته بحسن 
النساء  وع��ت  متى  التفكير والتدبير 
قيمة  أّن  ال����ّس����واء،  ع��ل��ى  وال���رج���ال 
واستمراره  حضوره  يكفل  وجودهم 
لتأمن  اجلنسن  بن  الفكرية  القرابة 
ام��رأة  ه��و  اإلن��س��ان  أّن  يفيد  معنى، 
ورجل يستثمران في اخلير، ويكتبان 

ألجل انتعاشة احلّس ورقي املعاني.
ال��ص��دام��ات امل��ص��ط��ن��ع��ة ك��ث��ي��رة، 
والظلم كثير أيضا من الطرفن، ولكّنه 
أعتى عندما حتّركه الّنساء، با وعي، 
هنا، سيكون  املعاناة  ألّن حجم  ملاذا؟ 

أكبر.
احلياة  واقع  في  والفاعل  فالفعل 
هّن، وكثيرا ما يكون الرجل مفعوال به 
إّن  كيدكن  من  إّن��ه  بصيغة  ارتبط  إذا 

كيدكّن عظيم.
عظيم،  ال��ّش��ر  ف��ي  ال��ّن��س��اء  فكيد 
وكيدهّن في اخلير عظيم أيضا، ولذا 

ك��ان��ت م��س��اح��ة ال��ك��ت��اب��ة، ل���دى امل���رأة 
أوس���ع ف��ي مت��ّث��ل ال��ه��ّم اإلن��س��ان��ي أو 
احلديث عنه أو معايشته أو صناعته، 
وتعّبر  الّنساء،  الهّم  تصنع  وعندما 
ع��ن��ه ف��ك��ث��ي��را م���ا ت��ع��ط��ي ال��ت��ب��ري��رات 
منطلق  م���ن  اخل���اط���ئ���ة،  ل��ل��س��ل��وك��ات 
لها،  االنتقام  أو  الّنفس،  عن  ال��ّدف��اع 
ملا حتّبه  بها،  احمليطن  فهم  ع��دم  أو 
أذهبت  مغالطات  وه���ذه  وت���راه،  ه��ي 
على األدب وهجه، وأوقعته في إرباك 
عذابها  أّن��ه  على  الّرجل  يصّور  كبير 
رغم أّنه في أصل وجوده عاملها البكر 
ال��ك��رمي��ة،  واحل���ي���اة  وال���ت���وّدد  للفهم 
اجلناح  مهيضة  مظلومة  ويصّورها 
شئنا  احلكايات  ك��ل  بطلة  أّن��ه��ا  رغ��م 
مثلها،  ام��رأة  امل��رأة  فعذاب  أبينا،  أم 
أيضا،  مثلها  ام���رأة  امل����رأة،  وف��رح��ة 
وم��ا ال��رج��ل ف��ي ع��ال��م ال��ن��س��اء سوى 
شهريار ترهقه حكايات شهرزاد حن 
أيضا،  وع��ي  با  السمع  إليها  يطيل 
وأن����ا ه��ن��ا ال أب�����ّرئ س��اح��ة ال���ّرج���ال 
امل���رأة  فاعلية  أّن  إل���ى  أوم���ئ  وإمّن����ا 
أن جتعل  أرادت  إذا  أقوى  وفراستها 
اإلمكان  وع��ن  ممكنا،  املستحيل  م��ن 
االنتصار للذاتها الفاعلة في تساميها 
للفضيلة  ومتثلها  امل��ره��ف،  وحّسها 
املختلفة،  بتفاصيلها  للحياة  وفهمها 

وتعبيرها عن هذا مبا يفتقده إنسان 
اليوم ابنا وأخا وزوجا وكائنا بشريا 
وأّن  النساء،  الكتابة  وع��ي  أّن  ي��درك 
مختلفة  مداخله  كبير  عالم  النساء 
بالقلم  إذا سّطرت  مختلفة  ومخارجه 
ثقافة  أّن  على  التأكيد  على  يزيد  ما 
من وحي  بن اجلنسن هي  الصراع 
كليهما،  وج��ود  ملعنى  خاطئة  ق���راءة 
هذا الوجود املرتبط بفلسفة التمكن 
والكوني  اإلّنيواإلثنّي  التعارف  لفقه 
والضامنة  للتآكل  املانعة  بتجلياته 
اإلضافة  صنع  يعني  ال��ذي  للتكامل 

عندما تكتب النساء...
ف���اخل���ي���ر ك����ل اخل���ي���ر ف����ي وع���ي 
النساء....إن غاب هذا الوعي فاملعنى 

الفناء.

حديقة..  يف  �لقدمية  جارتها  �لتقت 

جل�شتا على �لع�شب تتبادالن �حلديث...

تزورها  �أن  باإحلاح  جارتها  دعــت 

بدقة..  بيتها  عنو�ن  على  دلتها  قريبا.. 

قالت لها:

و�أجمل  �أكرب  بيت  �إىل  ننتقل  قد   -

الإمتام  و�بني  زوجي  ذهب  كذ�..  حي  يف 

عملية �ل�رش�ء...

رن هاتفها.. ردت:

ـ من؟ �آه �بني، �إين مع خالتك فالنة يف 

حديقة كذ�.. هل متت عملية �لبيع؟!

�لتفتت نحو جارتها قائلة:

ـ ��شرتينا �لبيت �جلديد!

�أل�شقت هاتفها باأذنها، وقالت: 

تريد  �آه  �بني..  يا  علينا  مــربوك  ـ 

�لفلو�س؟!

وهي  و�قفة  طويال...هبت  هم�شت 

ترفع �شوتها:

حتت  و�شعتها  �الآن؟!  �أت�شمعني  ـ 

�لزربية جهة �ليمني و�شط �لد�ر..

�إليه، ثم  �شمتت طويال وهي ت�شغي 

قالت:

يف  لي�س  قبلي،  عــدت  �إذ�  طيب،  ـ 

�شائمة  �إنها  جدتك..  �شوى  �أحد  �لبيت 

�لفطور..  لها  �أعددت  كعادتها...�أجل، 

�لتي  كذ�  حلوى  لها  تاأخذ  �أن  تن�س  ال 

حتبها.. �الأمانة يف �ملكان �ملعلوم!

عادت عند �ملغرب.. قالت لها حماتها:

ـ بعث يل حفيدي حبيب قلبي �لكثري 

من �حللوى.. كم دعوت له!

�ملغرب  �شالة  بعد  و�بنها  زوجها  عاد 

يريد�ن �لفلو�س.. ت�شاءلت �لعجوز:

�مل�شرتي  �أخذها  لقد  فلو�س؟!  �أي  ـ 

�شاحب �لبيت �جلديد!

ـ من هو؟!

معه  �أر�شلت  �لــذي  �لرجل  ذلك  ـ 

�لنقود..  �أ�شلمه  �أن  مني  وطلب  �حللوى.. 

مكانها،  �أعرف  �أكن  مل  �أمره..  يف  �شككت 

وهو �لذي دلني عليها.. بل دخل و�أخذها 

بنف�شه.. رجل يف غاية �الأدب، قبل ر�أ�شي 

وطلب مني �أن �أدعو له..!

حمتال..  ل�س  �إنــه  حفيدها:  �رشخ 

كم  للهاتف..  تبا 

�أن  �أمي  يا  رجوتك 

�لبيت،  �إىل  تعودي 

و�أال تف�شي �رشنا يف 

�حلديقة!

 ذة. نبيلة عزوزي

مكاملة هاتفية

عندما تكتب النّساء...

و مـضـــــــــة

مسافات

دة. ليلى لعوير
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التي  تلك  املقاييس،  بجميع  فارقة  حلظة  كانت 
واتت سهام عندما تأتى لها أن متسك بخيط رفيع في 
واملترامية  الشعاب  املعقدة  العنكبوتية  الشبكة  خضم 
ذلك اخليط حتى  األطراف، شدت بعنف وإصرار على 
تتعقبه  فقد ظلت  يفلت من بني أصابعها، وال غرو،  ال 
بشغف كبير، خاصة وأن من شأنه أن يسلمها -إن مرت 
"عالم  إلى  األخرى،  الضفة  إلى  يرام-  ما  على  األمور 
األنوار"، أي ما وراء البحار، بدأ تيار "الشات" يحملها 
برفق على أمواجه العذبة الدافئة، ويرسم في خيالها 
والورود،  باألزهار  مزروعا  رحبا  عاملا  عينيها  وبني 
وبكل ما يسر ويبهج، عاملا غاية في السحر واجلمال، 
الوصف  عن  يند  شعورا  بالسعادة  شعورها  كان 
والبيان، خاصة وأن قطار الزواج كاد أن يفوتها، إن لم 
يكن في حسبان ذويها في حكم الهارب منذ زمان. كانت 
الرغبة اجلارفة في كيان سهام، في أن تتوج جلسات 
بـ"جون" حتملها على عرض  باالقتران  الندية  "الشات" 
ذلك  وألجل  واجلمال،  الروعة  بالغ  إطار  في  صورتها 
كانت ال تدخر جهدا في الظهور جلون في مظهر املرأة 
الطيعة الذلول، التي تبذل قصارى جهدها، وتسخر كل 
عاطفتها إلسعاده وإرضائه، وألن تكون في مستوى ما 
يطمح إليه ويرجوه، وكان هو يدرك هذا النزوع اجلارف 
فيها أميا إدراك، ويوظفه في إمالء ما يريد، وقتما يريد، 
تكن  ولم  وأطماعه،  مآربه  لبلوغ  طيعة  أداة  ويتخذها 
لتخدش  واإلذعان  املطاوعة  من  الغريبة  الصورة  هذه 
صورة سهام في نظر نفسها، فصاحب احلاجة أعمى 
كما يقال، واحلاجة في هذا السياق مشروعة على كل 
حال. أمر واحد فقط اعتبرت سهام أن من الضروري أن 
يكون شرطها وطلبها على طاولة التفاوض املتمحورة 
حول موضوع الزواج، هو أن يعلن جون إسالمه، وهو 
ما  وهو  الفور،  على  فرحب  نفسه،  في  ما وجد صدى 
اإلقناع  معركة  في  سهام  حوزة  في  كافيا  كان سالحا 
التي تنتظر خوضها مع أبويها اللذين عانيا ويعانيان 
األمرين، جراء شبح اجلدب الذي يخيم على أسرتهما، 
بل  لسهام،  طلبا  بابهم  بطرق  يتعلق  فيما  فقط  ليس 
وهن  الترتيب،  في  يسبقنها  الالئي  الثالث  ألخواتها 
لهن، وميألن حياتهن في  الله  اآلن راضيات مبا قسم 
على  والسهر  أسرتهن،  خدمة  في  يستطعنه  ما  تقدمي 
رأسهما  واشتعل  منهما  العظم  وهن  اللذين  أبويهن 
شيبا، فما أن بشرتهما سهام بأنها بصدد نسج عالقة 
الذي يطلب يدها ويزمع  الفرنسي اجلنسية  مع جون 
وكاد  الفوري،  بالقبول  األب  بادر  حتى  إسالمه  إعالن 
ولم  بحرارة،  ابنتها  تقبل  األم  وطفقت  فرحا،  يطير 
مينعها كبر سنها من إطالق زغرودة مبحوحة سمعها 
اجليران فأقبلوا على الفور مهنئني، معبرين جليرانهم 
ما  لبذل  واستعدادهم  فرحتهم،  إياهم  مشاركتهم  عن 

يستطيعون ملد يد العون واملساعدة لهم. 
النبيلة،  بالعواطف  مشحونة  جذلى  األيام  مرت 
سهام،  خيال  وكان  اآلفاق،  في  احمللقة  باآلمال  مفعمة 
في غاية اإلشراق، فهو يشتغل بدون انقطاع في رسم 
احلظ  ويندحر  األحالم،  فيه  حتقق  مستقبل  معالم 
فالهشاشة وقلة  البكاي،  آل  الغمة عن  العاثر، وتنزاح 
ذات اليد قد عششتا في ساحتهم، ولم تكد تبرحها حتى 
عندما دخل ميمون سلك الوظيفة في اللحظة األخيرة 
قبل استنفاد سن التوظيف، فقد ظل يجتاز املباراة تلو 
وكان  األخير،  الرمق  في  الباب  له  فتح  حتى  املباراة، 
الدين  إرث  لتفتيت  عمله  من  سنوات  يرهن  أن  عليه 
أسرته،  وكاهل  كاهله  على  يجثم  كان  الذي  الثقيل 
حياتهم  من حلظات  كل حلظة  في  مرارته  ويتجرعون 

احلبلى باملعاناة واآلالم. 
"الشات"،  موجات  وعبر  األحالم،  خضم  وفي 
وأحاديثه املعسولة الواعدة، جاءت البشرى من جون 
ممثلة في طلب رقم حساب سهام، ليودع فيه دفعة أولى 

من األموال تعد بعشرات آالف الدراهم، لتقع كالبلسم 
من  ويبادروا  البكاي،  آل  أفراد  نفوس  على  الشافي 
واجليران  للفقراء  طعام  صنع  إلى  النعمة  شكر  باب 

واألصدقاء.
إطار  في  حدث  ما  حتفظ  أن  سهام  تستطع  لم 
السرية والكتمان، فكان ال بد أن تخبر بعض من تثق 
فيهم من صديقاتها، الالئي أبدت إحداهن لها إعجابها 
وغبطتها لها، وعبرت في نفس الوقت عن استغرابها 
لهذا العرض السخي والشديد اإلغراء الذي لم يسبق 

لها أن سمعت مبثله.
البشارة  جاءت  حتى  معدودات  أيام  إال  هي  وما   
الثانية، متمثلة في قرب اللحظة السعيدة، حلظة كتابة 
مدينة  في  البهيج  الزواج  حفل  مراسيم  وإقامة  العقد 
الرباط، غير أن جون شرط االنتقال إلى هذه اخلطوة 
الفحوص  نتائج  من  مبجموعة  له  سهام  مبوافاة 
عبر  بها  خاصة  بالئحة  إليها  بعث  التي  والتحاليل، 
التحاليل،  لتلك  استكثارها  فأبدت  اإللكتروني،  البريد 
مثل  في  مألوفة  غير  وكونها  لبعضها،  واستغرابها 
الزواج،  التي هم بصدد اجتيازها، وهي حالة  احلالة 
هو  ما  على  االقتصار  منه  تطلب  أن  إلى  دفعها  مما 
على  أصر  أنه  غير  والتحاليل،  الفحوص  من  مألوف 
طلبه، مبررا إياه مبصلحة األسرة ومستقبلها السعيد، 
فما كان منها إال القبول واإلذعان، ونظرا لثقتها العمياء 
في جون، فإنها لم جتشم نفسها مئونة استشارة بعض 
األطباء املختصني، بل سارعت إلى إجناز املطلوب دون 
أدنى تأخير، ثم موافاته بالنتائج كاملة غير منقوصة.

جون  بعث  النتائج،  بتلك  مباشرة  التوصل  وبعد 
من  سخية  بدفعة  واالستعجال  السرعة  جناح  على 
إعداد  أجل  من  وذلك  السابقة،  أضعاف  هي  الدراهم 
لوازم حفل الزفاف، الذي عبر بأنه يريده مدويا وباذخا، 
وحدد موعد قدومه إلى الرباط، لوضع اللمسات األخيرة 
العاصمة،  مطار  إلى  الوصول  وعند  املوعود.  للحفل 
للقيام  انتظاره مبفردها حسب طلبه،  كانت سهام في 
بجولة تعارفية تدوم يومني في إحدى مدن الوطن، ثم 
التتويج،  مراحل  ستجري  حيث  أبويها  ملنزل  الذهاب 
لسنوات  انتظاره  طال  الذي  باليوم  األفراح  وتنطلق 
ينتظرون  البكاي  آل  وأفراد  األبوان  وظل  عجاف، 
بشغف رجوع جون وسهام، وسط جو احتفالي بهيج، 
املرتقبان،  الزوجان  يعد  ولم  انصرما،  اليومني  ولكن 
انتظرت األسرة يومني إضافيني، ملتمسة العذر لهما، 
فجون رجل أجنبي، ولرمبا شده سحر املناطق املغربية 
وجمالها، فظهر له أن ميددا وقت اجلولة التعارفية، مر 
بدأ صبر  ثم  آخر،  يوم  ثم  آخران،  ثم يومان  اليومان، 
العائلة في العد التنازلي، وبدأت الهواجس والشكوك 
واألم  ميمون  األب  وخاصة  البكاي،  آل  قلوب  تفترس 
اخلوف  بصفرة  وجهاهما  امتقع  اللذين  جمعة، 
والترقب، وفتحا صدريهما للمجهول، وألسوأ األخبار، 
ما الذي جرى، وفيم هذا التأخر عن املوعد املضروب؟ 
يطلب  ثناياه؟  بني  الغيب  لنا  يخبئه  مشؤوم  خبر  أي 
أخته  رقم  له  يؤلف  أن  العيد  ابنه  من  بوجمعة  العم 
هي  الصوتية  العلبة  جواب،  وال  رنني  ال  لكن  سهام، 
تلو  احملاولة  سهام  والد  يعيد  يجيب،  من  وحدها 
وأوشك  الصبر  عيل  جواب،  ال  عديدة،  ملرات  احملاولة 
العلي  بالله  إال  قوة  وال  حول  ال  الضياع،  على  األمل 
األمن،  مصالح  باب  طرق  إال  أمامنا  يبق  لم  العظيم، 
القيام بالتحريات  القيام باألمر، بعد  إلى  العيد  سارع 
التي بذل فيها جهد مشكور، انكشف املستور، لقد مت 
العثور أخيرا على سهام في بيت مهجور، ولكن دون 
أجهزة وال أحشاء، لقد أفرغت من كل شيء كما يصنع 
بالشاة متاما، وبقي جلدها، ورأسها املسمولة عيناه، 

ليشهد على أبشع جرمية، وأشنع غنيمة.

من  حديثة،  أمريكية  دراسة  حّذرت 
الذكية،  للهواتف  املفرط  االستخدام  أن 
الرقبة  بآالم  اإلصابة  بتزايد  مرتبط 
وأعلى الظهر، بسبب اتخاذ وضع سيئ 
للجسم أثناء استخدامها لفترات طويلة.
مبركز  باحثون  أجراها  الدراسة 
الواليات  في  الطبي  سيناي"  "سيدراس 
املتحدة، ونشروا نتائجها اليوم األحد، 

في دورية )The Spine( العلمية.
بعض  أن  الدراسة  وكشفت 
الذين  السن،  األشخاص، خاصة صغار 
بآالم  يصابوا  أن  املعتاد  من  يكن  لم 
الغضروفي  لالنزالق  يتعرضون  الظهر، 
عن  اجلسم  باستقامة  تتعلق  وملشكالت 

االستخدام املفرط للهواتف الذكية.
على  القائمون  ويقترح 
بسيطة  تغييرات  الدراسة 
لتخفيف  احلياة  أسلوب  في 

الضغط على الرقبة، مثل:
احملمول  الهاتف  حمل   �
مستوى  عند  الوجه  أمام 
العني أثناء استخدام الرسائل 

النصية.
� أخذ استراحات متكررة 
الهاتف  استخدام  أثناء 
بعض  وممارسة  احملمول، 

الرقبة  عضالت  تقوي  التي  التمارين 
والكتفني.

حتدثت  سابقة  دراسات  وكانت 
للهواتف  املفرط  االستخدام  أضرار  عن 
زيادة  وبالتالي  الدماغ،  على  الذكية 
معدالت القلق واالكتئاب، قال الباحثون 
الذكية،  الهواتف  فى  ليست  املشكلة  إن 
بشكل  استخدامها  طريقة  في  ولكن 

صحيح.
إفراط  أن  من  الدراسات  وحذرت 
طالب اجلامعات فى استخدام اإلنترنت 
زيادة  عنه  ينتج  الذكية  والهواتف 
النزاعات العائلية باملنزل؛ ما يؤثر سلًبا 

على التواصل بني أفراد األسرة.

د. عبد المجيد بنمسعود

حتية إلى ربات البيوت قصة  قصيرة: الغنيمة 
ذ	.	أحمد	األشهب	بنبض القلب

يف بلدان اخلليج العربي توجد فئة "البدون" وهي عبارة عن اأ�ضخا�ص ق�ضوا 

عمرا طويال يف التنمية والعمل يف بلدان النفط، منهم من جتاوزت مدة وجوده بتلك 

البلدان اأكرث مما ق�ضاه يف موطن والدته، ورغم ذلك مل يح�ضل على اجلن�ضية، فهو 

بدون جن�ضية، ومنها جاءت ت�ضمية "البدون".

وعندنا يف املغرب -نحن اأي�ضا- فئة "البدون"، ولكن من نوع اآخر، اإنها فئة 

االإقامة وغريها، ومع ذلك حتمل  املواطنة، من جن�ضية وحق  تتمتع بكامل حقوق 

بطاقة هويتها كلمة "بدون". "اإنهن ربات البيوت" حيث كانت بطاقتهم الوطنية، 

-قبل اإحداث البطاقة البيومرتية- حتمل اأمام خانة املهنة: بدون، فهل هوؤالء الن�ضاء 

الزاوية  اإىل درجة جتعلهن حجر  املجتمع ال يرقى  اأن دورهن يف  اأم  عاطالت فعال، 

م�ضاق  وتتحمل  بكورها،  يف  الطري  ت�ضابق  التي  املراأة  اإن  واالأمم؟  ال�ضعوب  بناء  يف 

تربية االأوالد والبنات ومتابعة متدر�ضهن، وتقوم بكل حاجيات البيت من النظافة 

اإىل الت�ضوق اإىل مراقبة كل �ضغرية وكبرية من تاأدية الفواتري، اإىل �ضبط ميزانية 

العائلة، وال�ضهر على راحة كل من يف البيت، الزوج واالأبناء، وحتى قطة البيت اإن 

وجدت؛ فليقم اأحدنا بزيارة الطبيب ولينظر من ي�ضحب االأطفال املر�ضى اإنهم 

حقائب  يحملن  االأمهات  حيث  املدر�ضة  اإىل  اأو  البيوت،  ربات  وغالبيتهن  االأمهات، 

اأبنائهن وال يعدن اإىل بيوتهن اإال بعد االطمئنان على ولوجهم قاعات الدر�ص. 

اإين ال اأنكر دور الن�ضاء العامالت يف تطوير الوطن وتنمية االقت�ضاد، وال روحهن 

العالية يف اأداء املهام املنوطة بهن اأح�ضن القيام، بل اأحيانا اأح�ضن من الرجال، لكن 

�ضوتهن،  ُت�ضِمع  نقابات  فهناك  بخدماتهن،  يعرتف  املجتمع  اأن  لهن  ي�ضفع  الذي 

اأجل  من  املبذولة  اجلهود  تبقى  بينما  عنهن،  تدافع  ووطنية  دولية  ومنظمات 

لالأ�رسة   وزيرا  كنت  لو  ف�ضخ�ضيا  حمدودة،  جد  البيوت  ربات  باأو�ضاع  النهو�ص 

اإىل االأمم املتحدة  الأحدثت جائزة وطنية رفيعة لربات البيوت، ولرفعت مذكرة 

الإحداث جائزة يف حجم جائزة نوبل لهاته الفئة املكافحة...!!

إدمان الهواتف الذكية مرتبط بآالم الرقبة والظهر
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رئيس النمسا يدعو كل النساء الرتداء 
احلجاب ملواجهة "اإلسالموفوبيا"

ف���ي وج���ه���ة نظر 
للرأي  النقيض  على 
ال���ع���ام ف���ي أوروب������ا، 
لرئيس  ف��ي��دي��و  ظ��ه��ر 
ألكسندرفان  النمسا 
دي��������ر ب����ي����ل����ن وه����و 
ي���دع���و ك����ل ال��ن��س��اء 
الرت�����������داء احل���ج���اب 
مل����واج����ه����ة "ظ����اه����رة 
اإلس����ام����وف����وب����ي����ا " 
امل��رض��ي  اخل����وف  أو 
م��ن اإلس�����ام، وال��ت��ي 
أوروب���ا حتت  جتتاح 
الاجئن  أزمتي  وقع 

واإلرهاب.
موقع  نقل  حيث 

ال����ع����رب����ي����ة ن�����ت ع��ن 
النمساوي  ال��رئ��ي��س 
ت����واص����ل   " ق�����ول�����ه: 
هجمة اإلساموفوبيا 
ب��إي��ق��اع��ه��ا ال���راه���ن، 
ال��ذي  ال��ي��وم  سيقرب 
النساء  كل  فيه  ندعو 
دعما  احلجاب  للبس 

للمسلمات".
وش���������دد رئ���ي���س 
تولى  ال���ذي  النمسا، 
احلكم قبل 100 يوم، 
على  تصريحاته،  في 
ح���ق ال���ن���س���اء، وم��ن 
في  املسلمات،  بينهن 

ارتداء ما يرغنب.

العدد : 478  07 شعبان 1438ه� املوافق ل� 04 ماي 2017

دعا مجلس الديانة اإلسامية بفرنسا 
)CFCM( مسلمي البلد إلى "أداء واجبهم 
ال��وط��ن��ي ب��ال��ت��ص��وي��ت ف���ي االن��ت��خ��اب��ات، 
باعتبار املرحلة مرحلة حسٍم سترهن البلد 

لسنوات قادمة".
فرنسا  مواطني  املجلس  ودع��ا 
ل���ه مبناسبة  ب���اغ  ف���ي  امل��س��ل��م��ن، 
"التعبئة  إلى  الرئاسية،  االنتخابات 
م���ن خ����ال ت��غ��ل��ي��ب ق��ي��م االن��ف��ت��اح 
واألخوة والتضامن، مع االحتاد ضد 
عن  بعيدا  والكراهية،  اإلقصاء  نهج 
أي وصم قد يهدد التماسك الوطني 

وقيم التعايش املشترك".
في  لقائه  إل��ى  املجلس  وأش���ار 

19 أب��ري��ل ب��امل��رش��ح "إم��ان��وي��ل م��اك��رون"، 
الذي عرف حوارا "متيز بجو من االنفتاح 
والهدوء حول مختلف القضايا التي متس 

العقيدة اإلسامية في فرنسا".

"املجلس اإلسالمي" بفرنسا يدعم "رفض اإلقصاء"

محطات إخبارية

اجلالية املسلمة
املرشحني  اق��ت��راح��ات  أم���ام 

لالنتخابات الرئاسية الفرنسية
عرضت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية مقارنة 
لانتخابات  امل��رش��ح��ن  أه���م  اق��ت��راح��ات  ب��ن 
العلمانية  م��ب��دأ  ع���ن  ال��ف��رن��س��ي��ة،  ال��رئ��اس��ي��ة 
سيما  ال  فرنسا،  في  للتطرف  التصدي  وكيفية 
ثقيل  وزن  ذات  املسلمة  اجلالية  أص��وات  وأن 
التكهنات  ت��زال  وال  الرئاسي،  االستحقاق  في 
ل��ه ف��ي هذا  قائمة ع��ن امل��رش��ح ال��ذي ستصوت 

االستحقاق الهام.
وب���داي���ة، ع���اد امل���رش���ح م��ان��وي��ل م��اك��رون 
على  خطابه  تركيز  م��ارش"  "أون  ح��زب  رئيس 
الفرنسية  ال��ع��ادة  ع��ن  ح��اد  بعدما  العلمانية، 
الطريقة  على  للعلمانية  طويلة  لفترة  وروج 
مبدأ  ع��ن  امل��رش��ح  وداف���ع  االنغلوساكسونية، 
تدريب  "تخصيص  ض��رورة:  مؤكدًا  العلمانية، 
وتأهيل جامعي لألئمة في فرنسا، حتى يكونوا 
الفرنسية"،  مبادئ اجلالية  مع  تام  توافق  على 
كما ش��دد ع��ل��ى: "ع���دم ال��ت��وان��ي ع��ن تفكيك كل 
اجل��م��ع��ي��ات، ال��ت��ي تعمل حت��ت غ��ط��اء ال��دي��ن، 
إقفال  وعلى  الفرنسية،  اجلمهورية  وتستهدف 

كل املساجد التي متجد اإلرهاب".
أما املرشح اليميني عن حزب اجلمهورين 
فرانسوا فيليون، فيرى أن: "اإلرهاب اإلسامي 
ل��ي��س س����وى ال��ش��ك��ل األك���ث���ر ع��ن��ف��ًا ل��إس��ام 
في  للظاهرة  التصدي  وج��ب  لذلك  السياسي، 
قانون  إقرار  اليميني  املرشح  ويؤيد  مجملها"، 
حظر ارتداء اللباس الساتر للبدن، بينما سيترك 
ب��ارت��داء  السماح  حرية  الفرنسية  للجامعات 
احلجاب أو منعه في حال فوزه، وحتدث فيليون 
عن ضرورة حظر املنظمات الدينية، التي تؤيد 
املسلمن،  اإلخ���وان  ح��رك��ة  أو  السلفي  التيار 
والسماح لقوات األمن بإقفال دور العبادة، التي 

تهدد أمن الباد أو نظامه الداخلي.
وفي اقتراحات أكثر تشددًا، طالبت رئيسة 
اجلبهة الوطنية مارين لوبن مبحاربة الطائفية 
في فرنسا، وتوسيع نطاق تطبيق قانون 2004 
قانون  ف��ي  بند  وإدراج  الدينية،  ال��رم��وز  ملنع 
العمل، يقضي بوجوب احترام احليادية الدينية 
والعلمانية، وفرض اللغة الفرنسية كلغة للوعظ 
السلفية،  العبادة  دور  وإغ���اق  املساجد،  ف��ي 
ومراقبة اجلمعيات التي تتلقى أمواال حكومية، 

وتأسيس هيئة ملراقبة املتطرفن املسجونن.
وفي وسط كل ذلك اللغط، يظل رئيس جبهة 
اليسار الفرنسية، الوحيد الذي يدين: "استغال 
العلمانية ضد الدين اإلسامي"، غير أنه صرح 
مرارًا رفض إقرار قانون ملنع ارتداء احلجاب في 
فرنسا، رغم تأييده لفكرة منع احلجاب، ودافع 
امل��رش��ح ال��ي��س��اري ع��ن ض���رورة اح��ت��رام حرية 
العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية، والتصدي 

لكل أنواع الطائفية في املجتمع الفرنسي.
جتدر اإلشارة إلى أن كل املشرحن للرئاسة 
الفرنسية، باسثتناء مارين لوبن، قد اجتمعوا 
بقادة املجلس الفرنسي للديانة اإلسامية، أما 
اجلالية املسلمة التي تشكل حوالي ستة ماين 
اليسار،  لصالح  تصوت  غالبًا  فكانت  نسمة، 
والية  من  اخل��ذالن  من  بكثير  أنها شعرت  غير 
هوالند،  ف��ران��س��وا  احل��ال��ي  ال��ي��س��اري  الرئيس 
إلى  يجهلون  املرشحون  يزال  ال  الساعة،  وإلى 
نوهت  بعدما  املسلم،  الناخب  سيميل  كفة  أي 
"بعد عام  أن:  إلى  مؤسسة ايفوب لإحصاءات 
2012 م، ارتكب اليسار الفرنسي خطأ باعتقاده 

أن اجلالية املسلمة ستظل في صفه إلى األبد".

عني على األحداث
املدير  التويجري  العزيز  عبد  دع��ا 
للتربية  اإلس��ام��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ل���  ال��ع��ام 
وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة )إي��س��ي��س��ك��و( -ف��ي 
رس���ال���ة ل���ه مب��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى ال����� 35 
لتأسيس املنظمة إلى النهوض بالثقافة 
التربية  م��ج��االت  أن  معتبرا  اإلسامية 
والعلوم والثقافة "هي األكثر حيوية في 
بناء النهضة الشاملة على أسس متينة، 
مرحلة  إل��ى  اإلسامي  بالعالم  لانتقال 
احلديثة  العلمية  املناهج  تعتمد  جديدة 
وسائَل لتحقيق التقدم وأدواٍت للنهوض 

احلضاري، وصوال إلى امتاك الشروط 
العلمية للولوج إلى مجتمع املعرفة".

إلث��راء  أي��ض��ا  التويجري  دع��ا  كما 
خصائصها  وإب��راز  اإلسامية  الثقافة 
وال��ت��ع��ري��ف مب��ع��امل��ه��ا ف��ي ال���دراس���ات 
واملناهج  العلمية  والبحوث  الفكرية 
والترابط  التكامل  أج��ل  من  التربوية، 
ب���ن امل��ن��ظ��وم��ات ال��ت��رب��وي��ة ب���ال���دول 
األع���ض���اء، ودع����م ج��ه��ود امل��ؤس��س��ات 
التربوية والعلمية والثقافية للمسلمن 

بالدول غير األعضاء.

أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة في 
باسم  املعروفة  الشرقية  تركستان 
ال��ص��ن،  ف��ي  "ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ"  منطقة 
اخل��م��ي��س امل���اض���ي، أن��ه��ا ح��ظ��رت 
من  مكونة  إسامية،  أسماء  قائمة 
29 اسما، متنع مبوجبها األسر من 
إس��ام،  أس��م��اء مثل محمد،  إط��اق 
قرآن، جهاد، مدينة، مكة وغيرها .. 

على أطفالهم حديثي الوالدة.
األمن  مكتب  في  مسؤول  وق��ال 
العام في محافظة "كاشغار"، الواقعة 
الكشف  ع��دم  طلب  اإلقليم،  جنوبي 
إن  القضية،  حلساسية  اسمه  ع��ن 
اإلقليم  في  حظرت  األسماء  "بعض 

بسبب ارتباطها بخلفية دينية".

حديثي  "األط��ف��ال  أن  وأض���اف 
ه��ذه  سيحملون  وال��ذي��ن  ال�����والدة، 
األسماء، سيتم منعهم من احلصول 
من  املمولة  الصحية  الرعاية  على 

احلكومة، ومن التعليم".
شينجيانغ  إق��ل��ي��م  أن  وي���ذك���ر 
ف��ي��ه ح���وال���ي 23 م��ل��ي��ون  ي��ع��ي��ش 
رسمية،  إح��ص��اءات  بحسب  مسلم، 
باالستقال  اإلقليم  سكان  ويطالب 
السيطرة  وي��ع��ت��ب��رون  ال��ص��ن،  ع��ن 
الصينية "احتااًل لبادهم منذ )66( 
منذ  اإلق��ل��ي��م  شهد  وبسبب  ع��ام��ًا"، 
دامية،  اشتباكات  ع��دي��دة،  سنوات 
وقتل   ،)2009( ع��ام  أش��ده��ا  ك��ان��ت 

فيها حوالي )200( شخص.

إثر زيارة البابا فرانسيس ملصر 
لها  مقاال  الغارديان  عنونت صحيفة 

يده  فرانسيس ميد  "البابا 
بعد  مصر  وي��زور  لألقباط 

الهجمات".
أن  الصحيفة  وذك���رت 
البابا فرانسيس في زيارته 
ع��ن تضامنه  ي��ع��رب  ه��ات��ه 
مع األقباط ويوصل رسالة 
س����ام ووح������دة ف���ي وق��ت 
الطائفية  للعاقات  ح��رج 

في الباد. 
وكانت مصر قد شهدت 

تفجيرين بالكنيستن املسيحيتن

ال��ص��ن مت��ن��ع ت����داول اس���م ال��رس��ول 
واإلسالم والقرآن في تركستان الشرقية يده  ميد  فرانسيس  البابا  الغارديان: 

لألقباط في مصر بعد الهجمات

مجهولون يلقون زجاجات حارقة على مسجد في أملانيا
ألقى مجهولون زجاجات 
ح���ارق���ة ع��ل��ى أح���د اجل��وام��ع 
وهو  أملانيا،  غرب  جنوب  في 
في  نوعه  من  الثالث  احل��ادث 

غضون أسبوعن.
وذك��رت وسائل إع��ام أن 
التابع  سلطان  أي��وب  مسجد 

ل���احت���اد ال��ت��رك��ي اإلس��ام��ي 
ل��رئ��اس��ة ال���ش���ؤون ال��دي��ن��ي��ة، 
ت���ع���رض ل��ه��ج��وم ف���ي م��دي��ن��ة 
قرب  األملانية  راي��ن"  أم  "فايل 
احلدود مع سويسرا وفرنسا، 
ح��ي��ث ت��ع��ي��ش ه���ن���اك ج��ال��ي��ة 

تركية كبيرة.

مبادرة أممية الستئناف 
مفاوضات حول الصحراء املغربية

الس��ت��ئ��ن��اف  اس��ت��ع��داده��ا  املتحدة عن  أع����رب����ت األمم 
احملادثات السياسية حول منطقة الصحراء املغربية، بعدما 

سحبت جبهة البوليساريو قواتها من منطقة الكركرات.
املتحدة  األمم  باسم  املتحدث  دوجاريك  ستيفان  وقال 
ق��وات  أن  أك���دوا  املتحدة  ل��ألمم  العسكرين  امل��راق��ب��ن  إن 
قرب  من الكركرات  االنسحاب  عملية  نفذت  البوليساريو 
احلدود املوريتانية معتبرا أن "هذا اإلجراء يجب أن يعزز 
احتماالت خلق بيئة الستئناف عملية التفاوض بديناميكية 

وروح جديدتن"

إيسيسكو: مجاالت التربية والعلوم والثقافة األكثر حيوية في بناء النهضة الشاملة
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إلى أن نلتقي

العطاء  أوج  في  اليوبي وهو  إدريس  األستاذ  تعالى  الله  إلى رحمة  انتقل 
أن يرحمه  الله سبحانه وتعالى  التربوي والعلمي واإلداري واخليري، نسأل 
والصديقني  النبيئني  مع  جنانه  فسيح  ويسكنه  له  يغفر  وأن  واسعة،  رحمة 
والشهداء والصاحلني، وأن يرزق ذويه الصبر ويضاعف لهم األجر، وأن يتولى 
ذريته بحفظه وعنايته ولطفه، وأن يلحقنا به مؤمنني مسلمني غير مبدلني وال 

مغيرين.
عرفته رحمه الله حينما كان طالبا في اجلامعة، في ثمانينيات القرن امليالدي 
املاضي، وكنت إذاك حديث عهد بالتحاقي للتدريس في اجلامعة، عرفته طالبا 
را ألساتذته، مجتهدا غاية االجتهاد،  متصفا بأخالق عالية، بشوشا سمحا، مقدِّ
محبا للعربية، ملتزما بدينه، ولفارق السن البسيط بيننا منت منذ ذلك احلني 

صداقة خالصة، استمرت إلى أن وافته املنية رحمه الله تعالى.
منذ ذلك احلني وأنا أعرف فيه مجموعة من اخلصال أذكر منها ما يلي:

الله،  رحمه  اليوبي  إدريس  باألستاذ  التقيَت  أينما  الوجه:  في  البشاشة   -
بهرتك بشاشة وجهه، وإشراق محياه، وطالقة لسانه بالكالم الطيب والثناء 
احلسن، ليس مداهنة أو مداراة أو مراًء، ولكن عن صدق ومحبة وتقدير. هكذا 

كان مع أصدقائه وأساتذته وتالمذته، ومع من يعرف ومن ال يعرف.
بقيت  طالب،  وهو  عرفته مجتهدا  كما  فيه:  واإلبــداع  العمل  في  التفاني   -
غاية  في  أنه  أدرك  بحق،  عرفه  من  فكل  له طول حياته،  هذه اخلصلة مالزمة 
التفاني في العمل حينما كان أستاذا مدرسا، وحينما كان إداريا في عدد من 
املؤسسات، كما أن هذا االجتهاد لم يكن يخلو من ملسات إبداعية، يتيقن من 
هذا كل من زاره في القسم وهو يزاول التدريس، أو من زاره في املؤسسة التي 
كان يديرها، ووقف عن قرب على األنشطة التي كان يقوم بها أو التي كان يطمح 

في إجنازها.
وعضوا  تعليمية،  ملؤسسة  مــديــرا  باعتباره  مــرة،  ذات  الله  رحمه  زرتــه 
ومسؤوال في جمعية املديرين، الستقراء وجهة نظره في موضوع تنظيم أنشطة 
املغربية حلماية  للجمعية  فاس  فرع  مع  بالتعاون  العربية  اللغة  في  للتالميذ 
مع  بالتعاون  تفعيله  تنوي  كانت  للجمعية  مشروع  سياق  في  العربية،  اللغة 
أكادميية التربية الوطنية بفاس، فكانت له رحمه الله العديد من االقتراحات في 

املوضوع، انطالقا من واقع جتربته املتميزة في التربية والتدريس واإلدارة.
- توظيف الوقت الفائض: لم يكن رحمه الله يفصل بني العمل الرسمي وبني 
ما ميكن أن يكون وقتا فائضا لديه، بل على العكس من ذلك، كان كل وقته داخال 
في العمل الرسمي حتى وإن لم يكن كذلك، ولذلك كان يوظف من وقته ما شاء 
الله له من أجل العمل التطوعي أو الدعوي، ومن ثم عمل متطوعا بكل نشاط 

وتفان في أكثر من مجال، وأكثر من جمعية محتسبا ذلك عند الله تعالى.
- الطموح: قبل حوالي سنة، في لقاء عابر بإحدى أزقة فاس العامرة، وفي 
سياق حديث عما ينبغي أن يكون أو ُينجز، حدثني أنه ما زال يفكر في إعداد 
الدكتوراه، خاصة أن أحد أساتذته كان يلح عليه في ذلك كلما التقى به، لكن 
يصرفه عن ذلك -كما قال- كثرة املشاغل وااللتزامات، ثم عبر بهيئة املستفِسر، 
فقلت  الدكتوراه".  في  نَفْكُر  مازال  وْحنا  "ْشَرْفنا  كعادته،  مبتسم  وهو بشوش 
ْرف،  الشَّ فه، )من  ُيَشرِّ أن  دون  َرِف( صاحبه،  الشَّ )من  ُف  يشرِّ العلم  إن طلب  له 
باملعنى الدارج، أي الهَرم، والفرق بينهما في االستعمال الدارج كما هو معروف 
الدارج فصيح أيضا.  الراء وترقيقه. وباملناسبة فإن املعنى  هو تفخيم حرف 
ْرُف جمع شاِرٍف وهي الناقة الَهِرمُة املُسنة، وسهم شاِرٌف  جاء في املعاجم: "الشُّ

إذا ُوِصف بالعْتِق والِقَدم(.
الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه، ورزق ذويه الصبر،  الله  رحم 

به  الــصــاحلــني، وأحلقنا  مــن  ذريــتــه، وجعلهم  فــي  وبـــارك 
مؤمنني مسلمني.

األستاذ إدريس اليوبي: 
الرجل اجلاد احملبوب

 كان الشاعر اجلاهلي زهير بن أبي سلمى إذا 
ضاقت به نفسه خرج إلى البرية. وقد قال يوما 
فــإن الشعر  البرية،  إلــى  بنا  "اخــرج  ولــده كعب: 
التمست  النفس  بــي  ضاقت  كلما  وأنـــا،  بـــري". 
صنفه  فيما  وجــل،  عز  الله  كتاب  بعد  عــزاءهــا، 
أسالفنا من رائق القول وبديع الكالم، والسيما 
والعلم  الرقيق،  اإلمياني  احلس  أصحاب  منهم 
الدقيق، والبيان الشفيف، والشعر اللطيف. وقد 
كتاب  ففتحت  نفسي،  في  الضيق  بعض  وجدت 
ــديــن بــن اخلــطــيــب: "روضــــة التعريف  لــســان ال
باحلب الشريف"، بتحقيق شيخنا الدكتور محمد 
الكتاني، وهو كتاب ال ميل منه، ويغني الظمآن 
تقذف  كثير ممــا  عــن  الــنــور واحلـــب مثلي  إلــى 
القول،  سخيف  من  هــذا  عصرنا  في  املطابع  به 
ورديء الكالم. وقد وقفت عند القسم الرابع من 
الهواء  في  الصاعد  "الفرع  الذي سماه:  الكتاب، 
والـــذي يشتمل على قشر  االســتــواء"،  على خــط 
لطيف، وجرم شريف، وأفنان ذوات ألوان، قنوان 
فكان  سعيد.  وجني  نضيد  وطبع  قنوان،  وغير 
مما قال في الفصل األول، في ذكر مقام املعرفة: 
"فصول في املعرفة تغازل بها عيون اإلشارة، إذا 
در  ولله  العبارة،  ألسن  املعنى  عن متام  قصرت 

القائل:
واإذا العقول تقا�رصت عن مدرك

مل تتكل اإال على اأذواقهــــا

والنفوس  احلسية،  املراتب  اختراق  املعرفة 
اجلنسية، والعقول القدسية، والبروز إلى فضاء 
األزل، إذا فني من لم يكن، وبقي من لم يزل، مع 

عمران املراتب، ورؤية اجلائز في الواجب:
ومن عجب اأنـي اأحــــّن اإليــهــــُم

واأ�شاأل �شوقـــــا عنهــم وهـــم معي

وتبكيهُم عيني وهــم يف �شوادهـــا

وي�شكو النوى قلبي وهم بني اأ�شلعي".

وعند هذا احلد توقفت عن متابعة التعريف 
باملعرفة، فقد حملني البيتان إلى مرحلة فاصلة 
بــني الصبا والــشــبــاب، حيث كــان والـــدي رحمه 
يتغنى  قصيدة  ضمن  البيتني  هذين  ينشد  الله 
جديدا  أفقا  لي  وفتحت  منه،  حفظتها  وقد  بها، 
في ميدان الشعر، وشّكلت، على غير وعي مني، 
اخلط العام الذي طبع شعري كله بعد ذلك. وهذه 

أبيات منها:
متلكتم عقلــــي وطرفـي وم�شمعـــي

وروحي واأح�شائي وكلي باأجمعــي

وتيتموين يف بديع جمالـــــــــــكم

فلم اأدر يف بحر الهوى اأين مو�شـعــي

واأو�شيتموين ال اأبــــوح ب�رصكـــم

�ُض اأدمعـــي فبــاح مبا اأخفي تـــفــيُّ

فلما فنى �شبـــــــري وقل جتلدي

وفارقني نومي وحرمت م�شجعـــي

اأتيت لقا�شي احلب قلت اأحبتــــي

جفوين وقالـــــــوا اأنت يف احلب مدِع

وعندي �شهود بال�شبــابة واالأ�شى

يزّكون دعواِئي اذا جئت اأدعــــــي

�شهادي و�شوقي واكتئابي ولوعتي

ووجدي و�شقمي وا�شفراري واأدمعي

ومن عجب اأنــي اأحـــــن اليهـــم

واأ�شاأل �شوقـــــــا عنهم وهم معــي

وتبكيهـــــــــُم عيني وهم يف �شوادهـــا

وي�شكو النوى قلبي وهم بني اأ�شلعي

واإن طالبـــــوين يف حقــــوِق هــواُهــُم

فاإنــي فـقيـٌر ال علَيّ وال معي

القصيدة، وال  ملن  أعرف  أمري  أول  أكن  ولم 
حتى أهتّم مبعرفة ذلك. ثم إني عرفت واستقر في 
ذهني في مرحلة الدراسة الثانوية أن القصيدة 
لشاعر املغرب في العصر املريني مالك بن املرحل. 
فازددت اعتزازا بأن لنا باملغرب شاعرا كمالك بن 
املرحل، وازددت اعتزازا يوم أن قرأت له أشعارا 
تلبية  لألندلسيني،  املغاربة  جندة  تصور  أخرى 

لنداء اجلهاد املقدس، حيث قال، من قصيدة:
�شهد االإله واأنت يا اأر�ض ا�شهدي

اأنا اأجبنا �رصخة امل�شتنجد

ملا دعا الــداعــي وردد معلنــــا

قمنـــا لن�رصتــه ومل نرتدد

وعندما قرأت البيتني من القصيدة العينية، 
353 من  الــهــامــش، مــن ص  ــى  إل بــصــري  انتقل 
يقول:  الله،  حفظه  احملقق،  وجدت  وقد  الكتاب، 
"الشعر ملهيار الديلمي )428 هــ(، أسلم على يد 
الشريف الرضي، وكان متشيعا". وليس الدكتور 
العالم  وهــو  التحقيق،  فــي  يتهم  ممــن  الكتاني 
املــدقــق، ولكن هــذه اإلشـــارة،  اجلهبذ، واحملــقــق 
التي زحزحت علما ترسخ في نفسي منذ شرخ 
هو  الشعر  هــذا  أن  قلبي  في  واستقر  الشباب، 
املشارقة  بعض  وطاملا حاججت  مغربي،  لشاعر 
من  التحقق  محاولة  إلــى  دفعني  ذلــك  كل  بذلك، 
القصيدة  هذه  أن  أجد  بي  فإذ  القصيدة،  نسبة 
بن  مالك  إلى  املغاربة،  التي نسبت عندنا، نحن 
آخــر،  شاعر صوفي  إلــى  أيضا  تنسب  املــرحــل، 
سبق لنا أن عرضنا له من قبل في حلقة ماضية، 
وهو أبو مدين الغوث. وهكذا تنازع الرواة في 
ثالثة  إلــى  فنسبت  املدحية  القصيدة  هــذه  شــأن 
وهو  مشرقي،  والثالث  مغربيان،  اثنان  شعراء، 

مهيار الديلمي.
املسألة  هــذه  فــي  قــول  قــول على  إن ترجيح 
والتحقيق،  التدقيق  من  مزيد  إلــى  منا  يحتاج 
فيما  والنظر  الثالثة،  الشعراء  دواويــن  وعرض 
ـــدارســـون، وهــو أمــر ال أريــد  قــال احملــقــقــون وال
فليس من شأن  قــراء اجلريدة،  به على  أثقل  أن 
وحسبنا  هــذا،  مبثل  الناس  تشغل  أن  اجلريدة 
أخـــذ الــعــبــرة، والــتــمــاس الــتــوجــيــه إلـــى الــهــدي 
الرشيد، واملعرفة طريق إلى ذلك الهدي املوصل 
ولنختم  يتجلى عنده اجلمال.  الذي  الكمال  إلى 
مبا قال ابن اخلطيب عن املعرفة: )املعرفة مقام 
سامي املنعرج، عاطر األرج، ينقل إلى السعة من 
احلرج، ومن الشدة إلى الفرج(، واحلمد لله رب 

العاملني.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

في احلب الشريف،
 مرة أخرى




