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اللـهـم

وفقنا ل�صيام

رم�صان وقيامه

اآمـيـــــن

املنظور اإلسالمي ملفهوم التربية أزمة النهوض احلضاري وعواملها

في استقبال رمضان:

مرحبًا أهاًل وسهاًل بالصيام

أمستعدون حلسن استقبال شهر الصيام والقيام؟

موعٌد جديد: فأيُّ َسْعي ُنريد
كيف تستقبل األسر املغربية رمضان

أثر التقوى في محاربة 
الغش في االمتحان

منزلة الجار في اإلسالم
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ص: 14

صفرو حتتضن امللتقى التاسع ألهل القرآن الكرمي 
في موضوع: 

"رسالة أهل القرآن رسالة الوسطية واالعتدال"

حتتوي هذه ال�صحيفة على اآيات قراآنية واأحاديث نبوية، فاملرجو �صيانتها عن اأي امتهان  تنبيه

�ص:11 �ص: 9 - 10 

السليمة  الطبائع  أقرتها  طبيعية  حاجة  األمن 
وأكدتها الشرائع الصحيحة، وقد اعتبرت الشريعة 
الــديــن  اإلســامــيــة األمــــن مطلبا ضـــروريـــا حلــفــظ 
أوجب  وجعلته  واملــال،  والعرض  والعقل  والنفس 

الواجبات وآكد املؤكدات.
وإن الــبــشــريــة فـــي عــصــرنــا احلـــاضـــر عــامــة 
من  كبيرة  معاناة  تعاني  اإلسامية خاصة  واألمــة 
مشكات األمن ومعضاته، وقد تباينت فيه الفهوم 
والتفسيرات، واختلفت احللول واملعاجلات، وميكن 

رد هذه االختاالت إلى ما يلي:
- قصر مفهوم األمن على األمن العسكري، حتى 

صار في اعتقاد الكثيرين أنه هو األمن املطلوب.
- رد أسباب فقدان األمن إلى أسباب اقتصادية 
وغياب النمو املنشود، أو بردها أحيانا إلى عوامل 
دينية بتحميل الدين اإلسامي إثم غياب األمن أو 
تهديده، واعتبر ذلك ذريعًة حملاربة اإلسام وإبعاد 

أهله عن مجال تدبير احلياة العامة..
اجتاها  احلــلــول  كله اجتهت  ذلــك  على  وبــنــاء 

معكوسا منكوسا في منحيني: 
األول: منحى التخويف من اإلسام ومن أهله، 
الرئيس  املهدد  وأنــه  الباء  سبب  بأنه  وتصويره 
لألمن؛ وبسبب ذلك أيضا فرضت على األمة مقررات 
عن  البعد  كــل  بعيدة  إعــامــيــة  وبــرامــج  تعليمية 
التوجيهات اإلسامية، وخالية من الروح اإلميانية 
غايتها جتفيف منابع اخلير في األمة وقطع صلتها 

بالله تعالى.
الثاني: إياء البعد االقتصادي والتنمية املادية 
توجيه  مت  لــذلــك  األمــــن؛  لتحقيق  قــصــوى  أهــمــيــة 
االقتصادية  السوق  خدمة  نحو  واإلعــام  التعليم 
فقط وتلبية حاجات املجتمع املادية من غير مراعاة 

ملوافقتها لألحكام الشرعية.
وفات كثيرا من هذه احملاوالت إدراُك أن األمن 
والعمل    الله  طاعة  ظل  في  هو  إمنــا  احلقيقي 
األخطاء  أكبر  من  كان  وقد  وهداياته،  بتوجيهاته 
املرتكبة في هذا املجال حتميل اإلسام وزر تهديد 
الفهم  هــذا  بــل صــار  والــعــاملــي،  االجتماعي  األمـــن 

واحدا مما يهدد األمن البشري.
األمــن في اإلســام ينتمي  أن مفهوم  والــواقــع 
إلى أسرة األمانة واإلميان، وقد جاء اإلسام رابطا 
بينهما ربطا محكما غير قابل لانفصال؛ بل جعله 
اإلسام هو النعمة الكبرى وعلة كل أمن؛ فا أمن من 
عقاب الله تعالى إال باإلميان، وال خوف من اإلنسان 

إذا كان مسلما مؤمنا.
َِّذيَن آَمُنوا  قال تعالى في ربط األمن باإلميان: �ال
ِ تَْطَمِئُّ  ِ أََل بِِذْكِر اللَّ َوتَْطَمِئُّ ُقلُوبُُهم بِِذْكِر اللَّ

الُْقلُوُب� )الرعد: 28(.
وربط النبي � بني اإلميان واألمن االجتماعي 
اس على دمائهم وأموالهم«  فقال: »املؤمن َمن َأِمَنه النَّ
)رواه الترمذي وقال حسن صحيح(. كما أقسم النبي � 
نافيا العاقة بني اإلميان وسلوك اإلجرام، ومنكرا 
على من يدعي اإلميان تصورا ويخالفه تصرفا فقال 

�: »والله ال يؤمن! والله ال يؤمن! والله ال يؤمن!« 
قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: »الذي ال يأمن جاره 

بوائقه« )صحيح البخاري(.
وقال تعالى في بيان االقتران بني األمن الغذائي 
آَمُنوا  الُْقَرىٰ  أَْه��َل  أَنَّ  �َولَْو  واإلميان:  االقتصادي   /
َماِء َواْلَْرض�  َنا َعلَْيِهْم بََركَاٍت ِمَن السَّ لََفَتْ ََّقْوا  َوات

)األعراف: 96(.
فإن نفس  األمــن واإلميــان متازمني،  وإذا كان 
الــعــاقــة حتــكــم اإلميـــــان واألمــــانــــة، فــقــد ورد في 
احلديث: »ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد 

له« )صحيح ابن حبان(.
فيستفاد مما سبق أمور عديدة على رأسها:

- أن األمن واإلميان واألمانة أمور متازمة فا 
يتصور أحدها بدون اآلَخَرْيِن، وال يوجد اإلميان إال 
وينتج عنه األمن وأداء األمانات، وال يوجد أمن إال 
ويشترط في الناس اإلميان بالله وشكره على نعمه، 
نعمة  من  أولــى  وال  أعظم  نعمة  الدنيا  في  وليس 

األمن الشامل.
- وأوكـــد أنـــواع األمـــِن األمـــُن مــن عـــذاب الله 
تعالى دنيا وآخرة، وال سبيل لتحقيق هذا األمن إال 
َِّذيَن آَمُنوا َولَْم يَلِْبُسوا  باإلميان والعمل الصالح: �ال
ْهتَُدوَن�  مُّ َوُه��م  اْلَْم��ُن  لَُهُم  َِٰئَك  أُول بُِظلٍْم  ِإيَمانَُهم 
َِّذيَن  ال  ُ اللَّ �َوَعَد  أيضا:  تعالى  وقال   )82 )األنعام: 
ِف  ِلَفنَُّهْم  لََيْسَتْ ��اِت  ��اِلَ ال��صَّ َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَم��ُن��وا 
َولَُيَمكَِّنَّ  َقْبِلِهْم  ِمن  َِّذيَن  ال لََف  اْسَتْ اْلَْرِض كََما 
بَْعِد  ن  مِّ لَنَُّهم  َولَُيَبدِّ لَُهْم  اْرتََضٰى  َّ��ِذي  ال ِديَنُهُم  لَُهْم 

َخْوِفِهْم أَْمًنا� )النور: 55(.
الدين وإقامة  أمانة  األمــانــات  أنــواع  - وأوكــد 
الــعــمــران الــبــشــري على هــدي أحــكــامــه فــي حاله 
وحرامه، ووفق توجيهاته في إصاح العقول والِفَكر 
وتهذيب النفوس والفطر، ولذلك فإن األمة محتاجة 
مع  والتصالح  األمــن  مفهوم  في  النظر  إعــادة  إلــى 
طريقة  في  النظر  وإعـــادة  إميانها،  وإصــاح  ربها 
معاجلتها جلميع مشكاتها األمنية روحيا وفكريا 
وإن  واقتصاديا..  واجتماعيا  وسلوكيا  ونفسيا 

املدخل الصحيح لكل ذلك ال يكون إال مبا يلي:
� إصاح العاقة مع الله تعالى وتأمني جبهة 
الله تعالى وعلى  اإلميان وعدم إعان احلرب على 

دينه وأوليائه.
� جعل التربية على املبادئ اإلميانية واألخاق 
اإلسامية محل الصدارة وعليها املدار في الوقاية 

من كل ما يهدد األمن مبفهومه الشامل.
من  غيرها  قبل  التعليم  منظومة  إصـــاح   �
القوي  اجليل  بتخريج  الكفيلة  هي  إذ  املنظومات؛ 
جميع  فــي  للعمل  الــصــالــح  النقي  والــتــقــي  األمـــني 
القطاعات، والناجح في ترشيد املؤسسات والوقاية 

من العثرات والنكبات.
وإن رسالة األمة في اإلسهام في إنقاذ البشرية 
مما يهدد أمنها ملسؤولية كبيرة، وإن إخالها بهذه 

الرسالة جلريرة كبيرة.

أاََل ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب
افتتاحية
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مقاصد النظر في أصل خلقنا:
رأي��ن��ا ف��ي اجل��زء السابق م��ن ه��ذا امل��ق��ال أن 
أصله  في  والتفكر  النظر  بإدامة  مأمور  اإلنسان 
ومادة خلقه، قال احلق تبارك وتعالى: �فلينظر 

االنسان مم ُخلق� )الطارق: 5(.
ذلك ألن نظر اإلنسان في أصل خلقه والتفكر 
من  كثيرا  يثمر  منها،  الله  خلقه  التي  امل��ادة  في 
من  كثيرا  ويقَوم  واإليجابية،  السليمة  املعاني 
ويجعل  والباطلة،  اخلاطئة  والتصورات  األفكار 
اإلنسان املتفكر يرى نفسه ويرى غيره من البشر 
وي��رى األم��ور من حوله رؤي��ة صحيحة واضحة 

غير مغشوشة..
فمن الثمار الطيبة املترتبة عن النظر والتفكر 

في أصلنا ومادة خلقنا، أذكر ما يلي:
والنشور: بالبعث  اإلميان  ترسيخ   -  1

فحني يدرك ويقر اإلنسان بأن الله تعالى خلقه 
ولم يكن شيئا مذكورا، كما قال الباري : �أوال 
يذكر االنسان أنا خلقناه من قبُل ولم يك شيئا� 
)مرمي: 67(، وقال: �هل أتى عىل اإلنسان حنٌي من 

الدهر لم يكن شيئا مذكورا� )اإلنسان: 1(.
ت��راب  م��ن  الله خلقه  ب��أن  ي��درك ويقر  وح��ني 
ومن ماء مهني؛ يتيقن بأن اخلالق سبحانه لقادر 
على أن يحييه ويعيده مرة أخرى بعد أن ميوت 
فيستعد  والنشور؛  البعث  ي��وم  ويبعثه  ويبلى، 

ويتزود لهذا اليوم..
 . وخير الزاد؛ التقوى كما أخبر به املولى
التقوى�  ال��زاد  فإن خير  �وت��زودوا  قال سبحانه: 

)البقرة: 197(.

عليه: التوكل  وصدق  بالله  الظن  حسن   -  2
سبحانه  رب��ه  ت��واله  كيف  يعلم  ح��ني  فالعبد 
مضغة،  ثم  علقة  ثم  نطفة  وهو  ورعايته  بحفظه 
وأطعمه وسقاه وهو في رحم أمه ال حول له وال 
قوة، وملا حان األجل املعلوم يسر له اخلروج إلى 
مخرج  وعبر  ضيق  مسكن  من  فأخرجه  الدنيا، 
هو  فسيح  إلى مسكن  يتأذى،  أن  غير  من  ضيق 
أمه  ثديي  من  رزقه وطعامه  له  أجرى  ثم  الدنيا، 
فيه  له  معقما، وجعل  طاهرا  متدفقا سائغا  لبنا 
والقر،  البرد  أوق��ات  في  دافئا  وال���دواء،  ال��غ��ذاء 
باردا في أوقات احلر. فسبحان اخلالق وسبحان 

الرازق.
ُيحسن  فيه؛  ويتفكر  ذل��ك  العبد  يعلم  فحني 
كله،  اإلح��س��ان  ه���ذا  ينسى  فكيف  ب��رب��ه،  ال��ظ��ن 
فيسيء ظنه بربه، ويطلب رزقه من غيره، ويتوكل 

على غيره...
ف���إن م��ن ج��ه��ل اإلن���س���ان وغ��ف��ل��ت��ه ظ��ن��ه أن 
الرزق ميلكه غير الله. سواء كان هذا الرزق ماال 
يتوجه  من  فترى  نحوها،  أو  ول��دا  أو  أو صحة 
بالدعاء والقرابني والنذور إلى األضرحة، ومنهم 
من يعلق رزقه بالبشر، ومنهم من يبذل ويضحي 
بل  وعرضه،  كرامته  الدنيا  من  عرض  سبيل  في 

ودينه.. "فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل".
فيا أيها اإلنسان الغافل اجلاهل! َمْن رزقك في 
بطن أمك فأوصل إليك طعامك وشرابك وهواءك 

وأنت جنني..؟
سبحانه.  الكرمي  وال��رب  اجلليل  اخلالق  إنه 
فكيف تطلب رزقك من غيره، وكيف تدعو غيره؟.. 
أي  من  ما أكفره  اإلنسان  �ُقتل  وتفكر.  فتذكر 

يشء خلقه�.
فإمنا رزُقك في السماء وبيد من خلقك من قبل 
ولم تك شيئا، قال تعالى: �ويف السماء رزقكم� 
وتوسل  فيرزقك  رزقك  اللَه  فاسأل   ،)22 )الذاريات: 

إليه باألسباب املشروعة يوتك سؤلك.
ال��رزق  أن  ظنه  وغفلته:  اإلن��س��ان  وم��ن جهل 
احمل��رم��ة: جت��ارة  باألسباب  إال  يأتي  ال  ال��واس��ع 
باملخدرات وغش وتزوير وخداع وسرقة.. فيسيء 
ويحسب  األسباب  بهذه  قلبه  ويعلق  بربه  الظن 

نفسه ذك��ي��ا، وه���و م��ن أج��ه��ل ال��ن��اس وأك��ث��ره��م 
غباء.. فيقول محاججا ومجادال: لو لم تسلك ذاك 
السبيل عشت فقيرا ومت فقيرا... ولو لم تكن ذئبا 

أكلتك الذئاب...
فهل رْزُقك الذي جاءك وأنت في بطن أمك، أنت 
من دبرته بغشك وخداعك وذكائك املزعوم، أم يسره 
فتذكر وتفكر:  ماء مهني؟  الذي خلقك من  له خالقك 

�قتل االنسان ما أكفره من أي يشء خلقه�.
إن الذي رزقك في بطن أمك من غير سبب منك 
إليه  ال��رزق على األرض، فاسع  ال��ذي ضمن لك  هو 
لك  يزينه  مبا  ال  أسباب  من  لك  شرعه  مبا  واطلبه 
الشيطان، قال املصطفى �: »فأجملوا في الطلب«.

وم���ن ج��ه��ل اإلن���س���ان وغ��ف��ل��ت��ه: أن���ه يطلب 
وولده  وأهله  وبدنه  نفسه  في  والسالمة  احلفظ 
وماله من غير الله ويتوكل في ذلك على غير الله 
ويتوسل إلى ذلك بغير ما شرع الله.. فمنهم من 
والكهان  السحرة  يقصد  ومنهم  متيمة،  يعلق 

ليصنعوا له تعويذة...الخ.
وأن���ت مجرد  م��ن حفظك  اإلن��س��ان  أي��ه��ا  فيا 
نطفة، ومن حفظك وأنت علقة، ومن حفظك وأنت 
مضغة، ومن صورك، ومن نفخ فيك الروح، ومن 
حفظك شهورا في رحم أمك؟ ومن يسر لك اخلروج 
منه وحفظك أثناء ذلك، ومن حفظك وأنت رضيع، 

ومن حفظك وأنت طفل صغير...؟؟؟
وتفكر:  فتذكر  غيره..  من  احلفظ  تطلب  آآلن 

�قتل االنسان ما أكفره من أي يشء خلقه�.
فاحلاصل: أن العبد إذا داوم على التفكر في 
الكرمي ويتوكل  أصل خلقه؛ سيحسن الظن بربه 

عليه في كل أمر من أموره...
والتفاخر: التكبر  وعدم  التواضع   -  3

بها  ابتلي  آف��ات  والتفاخر  واخل��ي��الء  الكبر 
كثير من العباد...

فمنهم من يتكبر ويتفاخر مباله إذا كان ممن 
ويترفع  فتراه يستعلي  ال��رزق،  في  له  الله  بسط 
ماال، ويأنف  منه  أقل  الفقراء وعلى من هو  على 
من مجالستهم ومخالطتهم ويحتقرهم.. كما كان 
شأن قارون: الذي بغى وتكبر على قومه من بني 
إسرائيل ملا وسع الله عليه، قال ابن عباس �: 
أهل  أكثر  قول  �"، وهو  ابن عم موسى  كان   "

العلم". )تفسير القرآن العظيم، 99/6(.
ق��ارون كان من  �إن  في شأنه:  تعالى  قال 
قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن 
مفاحته لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه ال 
تفرح إن اهلل ال حيب الفرحني وابتغ فيما آتاك اهلل 
الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 
كما أحسن اهلل إليك وال تبغ الفساد يف االرض 
 ،)77-76 )القصص:  المفسدين�  حيب  ال  اهلل  إن 
لكنه لم يستمع لنصحهم لتكبره واستعالئه، فكان 

جوابه: �قال إنما أوتيته عىل علم عندي�.
قد  اهلل  أن  يعلم  �أول��م  معقبا:    الله  ق��ال 
قوة  منه  أشد  هو  من  القرون  من  قبله  من  أهلك 
وأكثُر جمعا، وال يسأل عن ذنوبهم اجملرمون 
خف��رج ع��ىل ق��وم��ه يف زينته ق��ال ال��ذي��ن ي��ري��دون 
احلياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أويت قارون إنه لذو 
حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب 
إال  يلقاها  وال  صاحلا  وعمل  آم��ن  لم  خير  اهلل 

الصابرون� )القصص: 80-78(.
الله وعلى عباد  تكبر على  ملا  عاقبته  فكانت 
الله أن خسف الله به ومباله األرض، قال تعالى: 
�خفسفنا به وبداره االرض فما كان له من فئة 
ينصرونه من دون اهلل وما كان من المنتصرين� 

)القصص: 81(.
تكبر  الذي  كان شأن صاحب اجلنتني:  وكما 
الله  ق��ال  كما  مباله،  عليه  وتفاخر  صاحبه  على 
تعالى: �واضرب لهم مثال رجلني جعلنا ألحدهما 

جنتني من أعناب وحففناهما بخنل وجعلنا بينهما 
منه  تظلم  ول��م  أكلها  آت��ت  اجلنتني  كلتا  زرع��ا 
فقال  ثُُمر  له  وك��ان  نهرا  خاللهما  وجفرنا  شيئا 
وأعز  ماال  منك  أكثر  أنا  حي��اوره  وهو  لصاحبه 
نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن 
ولنئ  قائمة  الساعة  أظن  وما  أب��دا  هذه  تبيد  أن 
رددت إلى ريب ألجدن  خيرا منهما منقلبا� )لكهف: 

.)36-33
له  �ق���ال  امل��ؤم��ن:  صاحبه  وذك���ره  فنصحه 
صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب 
س��واك رجال لكنا هو اهلل ريب  ثم  ثم من نطفة 
وال أشرك بريب أحدا ولوال إذ دخلت جنتك قلت 
ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل إن ترن أنا أقل منك ماال 
وولدا فعسى ريب أن يوتيين خيرا من جنتك ويرسل 
عليها حسبانا من السماء فتصحب صعيدا زلقا أو 

يصحب ماؤها غورا فلن تستطيع لها طلبا�.
ف��ك��ان��ت ع��اق��ب��ت��ه: �وأح���ي���ط ب��ُث��ُم��ره فأصحب 
يقلب كفيه عىل ما أنفق فيها وهي خاوية عىل 
عروشها ويقول يا ليتين لم أشرك بريب أحدا ولم 

ت��ك��ن ل��ه ف��ئ��ة ي��ن��ص��رون��ه من 
منتصرا  ك��ان  وم��ا  اهلل  دون 
هنالك الوالية هلل احلق هو خير 
ثوابا وخيٌر ُعُقبا� )الكهف: 32-

.)44
بعلمه،  يتكبر  من  ومنهم 
يستعمل  يتكلم  ح��ني  ف��ت��راه 
غريب اللغة ووحشيها ليماري 
به السفهاء أو ليكاثر ويباهي 

به العلماء..
ف��ف��ي احل��دي��ث ع��ن النبي 
�: »من طلب العلم ليباهي به 
العلماء أو مياري به السفهاء 
فله  الناس  وج��وه  يصرف  أو 
العلم  )اقتضاء  النار«  علمه  من 
العمل للخطيب البغدادي، ص65(.

ال����ذي يتصنع  ع��ن  وق����ال 
وي��ت��ك��ل��ف ف���ي ال���ك���الم ت��ك��ب��را 
يبغض  ال��ل��ه  »إن  وت��ف��اخ��را: 
ال��ب��ل��ي��غ م���ن ال����رج����ال؛ ال���ذي 
تتخلل  ك��م��ا  ب��ل��س��ان��ه  يتخلل 

البقرة« )صحيح رياض الصاحلني،رقم 576(.
ومنهم من يتكبر مبنصبه وجاهه، ومنهم من 

يتكبر بنسبه وأجداده...إلخ
جهال  إال  تكبر  م��ن  تكبر  م��ا  أن��ه  واحلقيقة 
وغفلة.. وال دواء لدائه إال أن ينظر مم ُخلق كما 
أمر ربه وخالقه... فإنه إذا نظر وتفكر يدرك أنه ال 

يحق له أن يتكبر.
إنه إنسان مثل باقي الناس، ُخلق مما خلقوا 
منه جميعا: من تراب وماء مهني أم تراه ُخلق من 
شيء آخر: من ذهب مثال أو زبرجد، أو ُخلق من 
ماء زمزم؟ وأنه خرج كما هو شأن جميع الناس 
ت��راه هو خ��رج من  أم  م��رت��ني..  البول  من مخرج 

مخرج آخر؟.
صاحب  كان  صفرة  أبي  بن  املهلب  أن  ُيذكر 
الله  عبد  ب��ن  م��ط��رف  على  فمر  احل��ج��اج،  جيش 
فقال  خ��ز،  حلة  ف��ي  يتبختر  وه��و  الشخير،  ب��ن 
الله  يبغضها  مشية  هذه  الله  عبد  يا  مطرف:  له 
بلى،  ق��ال:  تعرفني؟  أم��ا  املهلب:  فقال  ورس��ول��ه، 
ق��ذرة، وآخ��رك جيفة منتنة،  أع��رف��ك: أول��ك نطفة 
وحتمل بني ذلك عذرة. فترك املهلب مشيته تلك. 

وأنشد في املعنى محمد بن الوراق:
عجبُت من معجب ب�صورته

وكان بالأم�س نطفة مـذره

ويف غٍد بعد ح�صن هيئته

ي�صري يف اللحد جيفة قذرة

وهو على تيهه ونخـــــوته

)تنبيه  العذرة.  يحمل  ثوبيه  بني  ما 

الغافني، 131(.
حتى  خلق  مم  ينظر  أن  اإلن��س��ان  أح���وج  فما 
ال��ك��ب��ر واخل��ي��الء  آف���ة  عنها  وي��دف��ع  نفسه  ي��ع��ال��ج 

والفخر... فالكبر واخليالء مذمومان..
إنك  مرحا  االرض  يف  تمش  �وال  تعالى:  ق��ال 
لن خترق االرض ولن تبلغ اجلبال طوال كل ذلك 

كان سيئة عند ربك مكروها� )اإلسراء: 38-37(.
وقال : �وال تصعر خدك للناس وال تمش 
يف األرض مرحا إن اهلل ال حيب كل خمتال خفور 
واقصد يف مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 
األصوات لصوت احلمير� )لقمان: 18-19(. أي: "ال 
بوجهك  عنهم  الله وتعرض  عباد  فتحتقر  تتكبر 
وال   ،)150/6 العظيم،  ال��ق��رآن  )تفسير  كلموك"  إذا 
متش مرحا مشية املتكبرين املتبخترين املختالني 
احلديث  ففي  بأنفسهم.�  املعجبني  ال��ف��خ��وري��ن 
� قال: »بينما رجل  الله  املتفق عليه أن رسول 
ميشي في ُحَلٍة ُتعجبه نفُسه، مرجل رأسه، يختال 
به، فهو يتجلجل في  الله  إذ خسف  في مشيته؛ 
األرض إلى يوم القيامة« )رياض الصاحلني، رقم 567(.

على  ويتفاخر  يتكبر  أن  لإلنسان  يحق  فال 
إخوانه وهم كلهم من أصل واحد: من تراب ومن 

ماء مهني.
أم��ا امل��ال واجل��اه واملنصب ونحو ذل��ك مما 
يتكبر به اجلهال الغافلون فإمنا هي أعراض من 
الرزاق سبحانه  اخلالق  يقسمها  الدنيا  أعراض 
بني العباد وفق حكمته وتقديره فيوسع ملن يشاء، 

ويقدر ويضيق على من يشاء.. 
وال  مب��ال  الله  عند  اإلن��س��ان  ق��در  يرتفع  وال 
منصب وال جاه وال جنس وال لون.. إمنا يرتفع 
إنا  ال��ن��اس  أيها  �يا  تعالى:  ق��ال  بالتقوى.  ق��دره 
شعوبا  وجعلناكم  وأنثى  ذك��ر  من  خلقناكم 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم 

إن اهلل عليم خبير� )احلجرات: 13(.
املؤمن  العبد  "افتخار  احلكماء:  بعض  ق��ال 
بحسبه،  املنافق  واف��ت��خ��ار  بدينه.  وع��زه  ب��رب��ه، 

وعزه مباله" )تنبيه الغافني، 131(.
لربه  وليتواضع  خلق  مم  اإلن��س��ان  فلينظر 

وإلخوانه، فمن تواضع لله تعالى رفعه.
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ذ. عبد القادر دغوتي

الطارق: 5

21 شعبان 1438ه� املوافق ل� 18 ماي 2017



3

اآلراء الواردة في مقاالت اجلريدة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي اجلريدة

 جريدة
 المحجة

 املدير املؤسس
ذ. املفضل فلواتي

 املدير املسؤول
د. عبد العلي حجيج

مسؤول اإلخراج 
رشيد صدقي

 املوقع االكتروني : 
www.almahajjafes.net

 البريد االكتروني : 
almahajjafes@gmail.com

 عنوان املراسلة :
 حي عز الله، زنقة 2 رقم 3 فاس املغرب

 الهاتـــــف : 0535931113
الناسوخ : 0535944454

 اإليداع القانوني : 61-1994
 رقم الصحافة : 91/11

الترقيم الدولي : 1113-3627
 الطـبــــــع : إكوبرانت
 التوزيع : سابريس

العدد : 479   مع سنة رسول اهلل ]
ك
را
ــ
تـ
ــ
شـ
� 
ال
 ا
ة 

ــ
مـ

ــ
يـ
ــ
شـ
ـ�
ــ
ق

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

تقدمي:
النبوي  احلديث  هذا  من خالل  لنا  يتضح 
منزلة عظيمة،  اإلسالم  في  للجار  أن  الشريف، 
ومكانة شريفة، بحيث إن جبريل أعاد في أمر 
حلرمته،  وبيانا  حلقه  تأكيدا  وأبـــدى،  اجلــار 
حتى أوشك اجلار أن يكون وارثا جلاره كأحد 
ــك مــن كثرة مــا شــدد اإلســـالم في  أقــربــائــه، وذل
نحن  ملا  خالفا  إليه،  واإلحــســان  حقوقه  حفظ 
بــن اجلــيــران  وتــبــاعــد  تنافر  مــن  الــيــوم  عليه 
بعضهم عن بعض، بل أصبح اجلــار ال يعرف 
جاره، ولو مرت عليهم الشهور واألعــوام، فما 
زماننا  في  النبوي  الهدي  إرشاد  إلى  أحوجنا 
هذا حتى ُنرجع للجار مكانته ومنزلته، ونؤدي 
نبي  بسنة  اقــتــداء  األذى،  عنه  ونكف  حقوقه 
السالم، ما  الهدى عليه أفضل الصالة وأزكــى 

تعاقب اليل والنهار.
من هنا نتساءل: ما املقصود باجلار؟ وما 
مكانة اجلار في اإلسالم؟ وما هي احلقوق التي 

أواله اإلسالم إياها؟
ابن  ذكــره  مــا  للجار  تعريف  أحسن  ولعل 
الباري: حيث قال: واسم اجلار  حجر في فتح 
ــد والــفــاســق  ــعــاب ــر وال ــاف ــك يــشــمــل املــســلــم وال
والنافع  والَبَلديَّ  والغريب  والعدو  والصديق 

والضار واألجنبي واألقرب دارا واألبعد)2(.
وقال اإلمام القرطبي، اجلار يطلق ويراد به 
الداخل في اجلــوار، ويطلق ويــراد به املجاور 

في الدار وهو األغلب وهو املراد)3(.
واألهــم من هذا كله، ليس أن نعرف حدود 
للجار  ما  إلى معرفة وفهم  اجلــوار، بل نتطلع 
نعمل  واجبات، حتى  من  عليه  وما  من حقوق 
وانتهاء  إليه،  باإلحسان  بــدءا  النبي   بوصية 
لذا فإن حسن اجلــوار مطلب  بكف األذى عنه، 
إميـــانـــي عــظــيــم، وخــلــق إســـالمـــي كــــرمي، من 
دالئــل البر واإلميـــان، ومــن أروع صــور الوفاء 
مشترك  حق  الوجه  بشاشة  إن  بل  واإلحسان، 
بن إخــوة اإلســالم، واجلــار أولــى بها ألنه هو 
الشدة  في  به صباح مساء، وجنده  نلتقي  من 

والرخاء، والسراء والضراء.
مكانة اجلار في اإلسالم:

منزلة  اجلار ومنحه  م  كــرَّ اإلســالم  إن  نعم 
اإلميان  كمال  عالمات  من  جعل  بحيث  رفيعة، 
إكرام اجلار، كما جعل إكرام اجلار من عالمات 
صالح العبد. عن أبي هريرة � عن النبي ] 
قال: »من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليكرم 
جاره..«)4(. كما روي عن أبي شريح اخلزاعي 
بالله  يؤمن  كــان  »مــن  قــال:   [ النبي  أن   �

واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره«)5(.
بعبادته  قرن حق اجلــار  تعالى  الله  إن  ثم 
ــاإلحــســان لــلــوالــديــن  ــده، وب ســبــحــانــه وتــوحــي
كتابه  في  سبحانه  فقال  واألرحـــام،  واليتامى 
شيئا  به  تشركوا  وال  اهلل  �واعـبدوا  العزيز: 
ــا وبــــذي الــقــربــى والــيــتــامــى  ــوالــديــن إحــســان ــال وب
اجلنب  واجلــار  القربى  ذي  واجلــار  والمساكني 

والصاحب باجلنب وابن السبيل..�)6(. ففي هذه 
اآلية الكرمية يأمرنا الله جل جالله باإلحسان 
إلــى اجلـــار مهما كــان هــذا اجلـــار، ســـواء كان 
قريبا منك أو ليس بينك وبينه قرابة، كان جارا 
باإلحسان  مأمور  فأنت  ذلــك،  غير  أو  صاحلا 

إليه.
ومن أنواع اإلحسان إلى اجلار تعزيته عند 
عند  وعيادته  الــفــرح،  عند  وتهنئته  املصيبة، 
املرض، ومبادرته بالسالم، وطالقة الوجه عند 
لقائه، وإرشاده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، 

ومواصلته باملستطاع من ضروب اإلحسان.
ومــــن صــــور الــتــقــصــيــر فـــي حـــق اجلــــار، 
مضايقة اجلــار، وحــســده، واحــتــقــاره، وكشف 
نسأل  بزالته،  والفرح  عثراته،  وتتبع  أســراره، 

الله السالمة والعافية.
من حقوق اجلوار في اإلسالم: 

في  لكنها  عــديــدة،  كثيرة  اجلــار  إن حقوق 
بها  قــام  من  هامة،  أمــور  في  تتلخص  جملتها 
كف  منها:  نذكر  جيرانه،  حق  وَوفــىَّ  ى  أدَّ فقد 
األذى عن اجلار، واإلحسان إليه، والصبر على 

احتمال األذى منه.
احلق األول للجار: كف األذى عنه.

وفروعها  بأصولها  اإلسالمية  الشريعة  إن 
حتذرنا كل احلذر، من إذاية اجلار، من ذلك ما 
قال:   [ الله  أن رســول   � أبــو هريرة  رواه 
َبوائَقُه«)7(.  َيأَمُن جاُره  »ال يدخل اجلنة من ال 
بشتى  والشر  الظلم  وهــي  بائقة،  ج  )بوائقه: 

أنواعهما(.
 كما نبه  على ِعَظم خطر إيذاء اجلار، فعن 
أبي هريرة � قال: قيل للنبي ]: "إن فالنة 
جيرانها  وتــؤذي  الليل،  وتقوم  النهار،  تصوم 
في  هــي  فيها،  خير  »ال   :[ فــقــال  بلسانها"، 
النار«. قيل: "فإن فالنة تصلي املكتوبة وتصوم 
أِقــط وال تؤذي  ِمــن  بــأْثــواٍر  رمضان، وتتصدق 
أحدا بلسانها"، قال: »هي في اجلنة«)8(. يعني 
عملها قليل، غير أنها ال تؤذي أحدا، فكان ذلك 

سببا في دخولها اجلنة.
باجلار  اإليــذاء  عدم   [ الرسول  ربط  وقد 
بقضية اإلميان بالله واليوم اآلخر، ففي احلديث 
املروي عن أبي هريرة � قال: قال رسول الله 
]: »من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذ 
جاره«)9(. فإذاية اجلار ليست باألمر الهن، بل 
جاره  آذى  من  كل  يرتكبها  عظمى  جرمية  هي 
وأهانه، فإذايته أشد حترميا، وإن كانت اإلذاية 
أمر حرمته الشريعة جتاه كل أحد كيف ما كان 

شكله ولونه.
عن املقداد بن األسود � قال: سأل رسول 
الله ] أصحابه عن الزنا؟ قالوا: حرام حرمه 
الله  ورسوله، فقال: »ألن يزني الرجل بعشر 
جاره«،  بامرأة  يزني  أن  من  عليه  أيسر  نسوة 
الله  حرمها  حرام  قالوا:  السرقة؟  عن  وسألهم 
أهل  »ألن يسرق من عشرة  فقال:   ورسوله، 
أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من بيت أهل 

جاره«)10(.
� قال: قلت يا  عن عبد الله بن مسعود 
»أن جتعل  قــال:  أعظم؟  الذنب  أيُّ  الله،  رســول 
لله ِنّدا وهو خلقك«، قلت: ثم أي؟ قال: »أن تقتل 
ولدك خشية أن َيْأكل معك«. قال: ثم أي؟ قال: »أن 

ُتَزاني َحِليَلة جارك«)11(.
في  رغبت  الشرعية  النصوص  من  فكثيرا 
إكرام اجلار ودعت إلى اإلحسان إليه، وشددت 
على كل من سولت له نفسه إذاية جاره بأشد 
ودخــول  اإلميـــان،  كمال  عنه  ونفت  العقوبات، 
اجتنب  ونعيمها،  اجلنة  يريد  من  فيا  اجلنة، 
إحلاق الضرر باجلار وبغيره، وقد ورد في األثر 
الله  رضــي  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  عن 
عنهما عن رسول الله ] قال: »خير األصحاب 
عند الله خيرهم لصاحبه، وخير اجليران عند 

الله خيرهم جلاره«)12(. 
أو  منه،  األذى  احتمال  للجار:  الثاني  احلق 

الصبر على أذاه.
وفــي هــذا قــيــل: "لــيــس حــســُن اجلـــوار كّف 

األذى، وإمنا هو الصبر على األذى".
فيا سعادة من صبر على أذى اجلار، فهو 
من احملبوبن عند الله، وهنيئا لك أخي املسلم 
مبحبة الله لك، من ذلك ما روي عن أبي ذر � 
قال: قال رسول الله ]: »إن الله  يحب ثالثة 
ويبغض ثالثة، وذكر من الثالثة الذين يحبهم 
الله ، رجال له جار سوء فهو يؤذيه، ويصبر 
على أذاه، فيكفيه الله إياه بحياة أو موت«)13(.
وجد  النبوية  السنة  نصوص  تأمل  ومــن 
فــيــهــا صــنــفــن مـــن اجلـــيـــران، صــنــف يشمله 

الصالح، وصنف ابتالء واختبار.
فاجلار الصالح يعرف حق اجلوار، ويعطيه 

الصنف  وهــــذا  ومــســتــحــقــه،  ــــدره  ق
تستوجب  ومــنــحــة،  الــلــه  مــن  هبة 
عبد  بن  نافع  فعن  والثناء،  الشكر 
احلــــــارث � قـــــال: قــــال رســـول 
اجلار  املــرء  »مــن سعادة   :[ الله 
الصالح، واملركب الهنيء، واملسكن 

الواسع«)14(.
الــســوء فهو ابتالء  وأمــا جــار 
الباليا؛  أعظم  من  بل هو  وعــذاب، 
ألنه يرافقك ويجاورك وال يوافقك، 
ـــان يــتــعــوذ منه  وهــــذا الــصــنــف ك
ــقــول:  الــــرســــول ] حــيــث كــــان ي
»اللهم إني أعوذ بك من جار السوء 
ــي دار املـــقـــام، فـــإن جـــار الــدنــيــا  ف

يتحول«)15(.
الـــشـــرع  إن  ـــول  ـــق ن وخـــتـــامـــا 
احلنيف منح اجلار مكانة مرموقة، 
وأمــــر بــإكــرامــه واإلحـــســـان إلــيــه، 
اجلار  مدح  كما  إذايته،  عن  ونهى 
الصالح، وذم اجلار الطالح، الذي ال 
يعطي للجوار حقه، فنفى عنه كمال 
اإلميان، وجعل خير األصحاب من 
فاللهم  صاحبه،  إلــى  يحسن  كــان 

ارزقنا جيرانا صاحلن، هادين مهتدين، داعن 
األقوال،  قبل  باألحوال  املستقيم،  الصراط  إلى 
آمن آمن، واحلمد لله رب العاملن، والله تعالى 

أعلى وأعلم، وأجل وأعظم.
--------------------

1 - أخــرجــه الــبــخــاري فــي صحيحه، بــاب الوصية 
باجلار، ج 8 ص 10.

2 - فتح الباري: البن حجر، باب الوصاءة باجلار، 
ج 10 ص 441.

3 - عمدة القاري: لبدر الدين العيني، باب الوصاءة، 
ج 22 ص 108.

إكـــرام اجلــار  بــاب احلــث على  4 - صحيح مسلم: 
والضيف، ج 1 ص 68.
5 - املصدر نفسه.

6 - سورة النساء: األية 35.
7 - رواه مسلم في صحيحه: باب بيان حترمي إيذاء 

اجلار، ج 1 ص 68.
8 - املستدرك على الصحيحن: للحاكم النيسابوري، 

ج 4 ص 184.
إكــرام الضيف وخدمته  البخاري: باب  9 - صحيح 

إياه بنفسه، ج 8 ص 32.
10 - األدب املفرد: لإلمام البخاري، باب حق اجلار، 

ج 1 ص 50.
11 - صحيح البخاري: باب قتل الولد خشية أن يأكل 

معه، ج 8 ص 8.
للبخاري، باب خير اجليران، ج  12 - األدب املفرد: 

1 ص 53.
13 - سنن أبي داود: ج 1 ص 375.

14 - األدب املفرد: للبخاري، ج 1 ص 54.
15 - املصدر نفسه.

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل ]: »ما زال جبريل يوصيني بالجار، 

ُثه«)1(. حتى ظننت أنه سُيَورِّ
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العدد : 479  4

ال شك أن النبي � هو األسوة احلسنى والقدوة الكبرى لكل 
املسلمني، بأخالقه يتخلقون، وبهديه يهتدون، وبسنته يستنون، 
�لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة  امتثاال لقوله تعالى: 
)األح��زاب:  واليوم اآلخر وذكر اهلل كثيرا�  اهلل  لمن كان يرجو 
21( ولقوله �: »فمن رغب عن سنتي فليس مني« )صحيح البخاري( 
وخلقه  الهدي،  أكمل  وهديه  الدين،  أحسن  به  جاء  ال��ذي  فالدين 
أعظم اخللق، حتى قال فيه ربه: �وإنك لعىل خلق عظيم� )القلم: 4(، 
قال ذلك منوها بشأنه �، ودعوة لنا معاشر املؤمنني كي نتأسى 

به وبأخالقه العظيمة.
وإن من أعظم جوانب أخالقه وأجلها، أخالَقه في بيته مع أهله 
وخدمه وذريته، فإن البيت هو احملك احلقيقي الذي تتجلى فيه 
أخالق املرء على حقيقتها، حيث يضعف تأثير التصنع والتجمل، 
�: »خيركم خيركم  وألهمية حسن اخللق في هذا املوضع، قال 

ألهله وأنا خيركم ألهلي« )رواه الترمذي وابن ماجه(.
وفيما يلي استعراض موجز لبعض مظاهر تلك اخليرية مع 

الله  صلوات  أهله 
وسالمه عليه. 

أن�����ه  أوال: 
على  حريصا  ك��ان 
العلم  أهله  تعليم 
ال���ن���اف���ع، ح��ري��ص��ا 
إلى  دعوتهم  على 
ال��ع��م��ل ال��ص��ال��ح، 
ام����ت����ث����اال ل���ق���ول���ه 
أيها  �ي���ا  ت��ع��ال��ى: 
ال�������ذي�������ن آم�����ن�����وا 
ق��������وا أن���ف���س���ك���م 
وأه���ل���ي���ك���م ن����ارا 
وق�����وده�����ا ال���ن���اس 
)التحرمي:  واحلجارة� 
تعالى:  ولقوله   ،)6
�وام�������������ر أه����ل����ك 

بالصالة واصطبر عليها� )طه: 132(.
وكان من آثار هذه العناية؛ أن كان أوَل من أسلم من النساء 
فدل  عنها،  الله  زوُج��ه خديجة رضي  كافة  الناس  من  أو  خاصة 
ذلك على مبادرته إياها بدعوتها إلى اخلير، فهي أولى من غيرها 

بحرصه وعنايته.
عنها  الله  عائشة رضي  أن أصبحت  أيضا  آثارها  من  وك��ان 
عليها  كثيرًا عما يشكل  كانت تسأله  فقد  األم��ة،  أعلم نساء هذه 
وال  يتضجر  ال  عليها،  انبهم  ما  لها  ويبني  فيجيبها،  وتراجعه 

يتذمر، وال يقلق وال يجزع من مساعدتها، فأين نحن من ذلك؟
عن  فضال  والقربات،  الطاعات  نوافل  على  نساءه  يحث  كان 
عزائمها وفرائضها، ففي صحيح البخاري أنه � استيقظ ليلة 
أن��زل من  م��اذا  الفتنة،  الليلة من  أن��زل  م��اذا  الله،  فقال: »سبحان 
اخلزائن، من يوقظ صواحب احلجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا 
عارية في اآلخرة« )صحيح البخاري( يعني بذلك � من يوقظ نساءه 
لقيام الليل، حتى تكون جناة لهن من الفنت، وأمانا من العذاب، 

ورفعة للدرجات. 
كان � ال يقر أهل بيته على معصية، بل كان يبادر إلى إنكار 
ه أسامَة  ه وابن ِحِبّ كل منكر، ويغضب لله، ومن ذلك أن مواله وِحَبّ
بَن زيد أتاه يشفع عنده في حد من حدود الله وجب على امرأة 
شريفة مخزومية، فغضب أشد الغضب وقال: »أتشفع في حد من 

حدود الله ..؟؟« )صحيح البخاري(.
بستارة  بيتها  زي��ن��ت  ق��د  عائشة  ف��وج��د  سفر  م��ن   � وق���دم 
فيها تصاوير لذوات أرواح، فغضب وأبى أن يدخل حتى أنزلت 

الستارة وشقتها نصفني، وجعلتها وسادتني يجلس عليها. 
والسالم  ال��ص��الة  عليه  نفسه  بخدمة  يقوم  بيته  ف��ي  وك��ان 
عائشة  فقد سئلت  لهن،  ومشاركة  عنهن،  وتخفيفا  ألهله،  إراح��ة 
عن هدي النبي � في بيته فقالت: كان يكون في مهنة أهله أي 
في خدمتهن، ثم فسرت ذلك بأنه كان يحلب شاته ويخيط ثوبه 
ويرقع دلوه ويخصف نعله وال يزال كذلك حتى حتضر الصالة 

فيخرج إليها. 

وكان � سمحا، سهل اخللق، حتى إن أنسا خدمه عشر سنني 
فما عاتبه عليه الصالة والسالم على شيء قصر فيه وال بكلمة 

أف، فأين نحن من ذلك؟
وكان أمر الطعام في نفسه ليس بذاك الشيء الكبير، فلم يكن 
ت��رك، وإن  لم يعجبه  أك��ل، وإن  أعجبه  إن  ق��ط،  � طعاما  يعيب 
وجد أكل، وإن لم يجد رمبا صام، وهنا يجب أن نطرح السؤال 
على أنفسنا؟ ماذا يفعل األزواج مع زوجاتهم في حالة عدم وجود 
األكل موجودا ومهيأ، أو في حالة وجوده ولكن ليس على الوجه 

األكمل؟
ومن أخالقه أيضا أنه كان � عظيَم احللم والصبر مع أهله، 
يعذرهن  كان  فقد  نسائه،  بني  الغيرة  بأمر  يتعلق  فيما  سيما  ال 

ويغض الطرف في ذلك عنهن. 
عطوفا  لهم،  محترما  ك��ان  أن��ه  أهله،  مع  خيريته  كمال  وم��ن 
عليهم، حنونا بهم، معتنيا بشؤونهم، مع كثرة أشغاله وجسيم 

مسؤولياته �. 
وك�����ان ي��ط��وف 
ع��ل��ى ن��س��ائ��ه كل 
ي������وم ث�����م ي��خ��ص 
ال��ل��ي��ل مل���ن ت��ك��ون 
ن���وب���ت���ه���ا، ورمب����ا 
بيت  ف��ي  اجتمعن 
عندها  ه���و  ال��ت��ي 
ع��ل��ي��ه  ت���ع���ذر  إذا 
ال�����ط�����واف ب���ه���ن، 
عليهن،  وامل������رور 
ث������م ت�����رج�����ع ك��ل 
واحدة إلى بيتها، 
م��ت��ح��ري��ا ل��ل��ع��دل 
ب����ي����ن����ه����ن، ف���ك���ان 
س��ف��را  أراد  إذا 
ل����م ي��خ��ت��ر م��ن��ه��ن 
م��ن ي��ش��اء، وإمن��ا 
ي���س���ه���م ب��ي��ن��ه��ن، 
فمن خرج سهمها 

خرجت معه �.
لهن،  األب  نعم  ف��ك��ان  بناته،  على  العطف  ش��دي��د   � وك���ان 
الله  رضي  فاطمة  على  والشفقة  العطف  عظيم  ورباهن،  أدبهن 
عنها خاصة، فكان إذا دخلت عليه قام لها ورحب بها وقبلها في 
جبهتها وأجلسها بجواره، وذلك لفضلها من جهة، ومراعاة لها 
والله أعلم من جهة أخرى، فقد أصيبت بفقد أمها وجميع إخوتها 

وأخواتها.
هذه بعض جوانب أخالق النبي � في بيته مع أهله وأوالده 
أمن  بيوَت  بيوتنا  لتكون  االستطاعة،  ق��در  به  فلنتأس  وخدمه، 
وارف ظاللها،  إل��ى  أف��راده��ا  وراح��ة وسكينة، جت��ذب  وطم�أنينة 
وجنة أرجائها، ال تدعوهم إلى الهروب من جحيمها والشرود عن 

قسوتها.
والبطش  العنف  تشتكي  الله،  رحم  ما  إال  اليوم  البيوت  إن 
ه��ذه احل��ال  أن  أف��راده��ا، وال ش��ك  ب��ني  القلبي  واجل��ف��اء والبعد 
البائسة، هي نتيجة للتقصير في شيء من آداب اإلسالم وأخالقه 
في الشأن األسري، فلنعد إلى سبيل الرشد، ولنتفاهم، ولنتصارح، 
اخللل،  مواطن  عن  ولنبحث  وزوجاتنا،  أزواجنا  مع  ولنتحاور 
ولنتحل بالشجاعة والتواضع، فمن وجد في نفسه خلال وتقصيرا 

اعترف به وأصلحه، ومن كان احلق 
املرة  الطرف  وليغض  فليتسامح  له، 
بحقه  مطالبا  يقصي  وال  امل��رة،  بعد 
كاماًل، فإن احلياة األسرية على وجه 
تستقيم  أن  مي��ك��ن  ال  اخل���ص���وص، 
فرد  كل  مطلب  ه��ذا  دام  ما  أحوالها 

منها وال سيما ربان سفينتها.
فاللهم أصلحنا، وأصلح زوجاتنا 
وشيوخنا  شبابنا  وأصلح  وبناتنا، 

يا رب العاملني.

من أخالق النبي � في بيته وأهمية االقتداء بها

ذ.  رضوان طوبي

ذ. عبد الحميد   صدوق

عن  امل��ري��ض  تعبير 
وجعه وحكمه في الشرع
 � النبي  على  قال: "دخلت   � م�سعود  ابن  وعن 

�سديدا،  وعكا  لتوعك  اإنك  فقلت:  فم�س�سته،  يوعك،  وهو 

منكم« )متفق  رجالن  يوعك  كما  اأوعك  اإين  »اأجل  فقال: 

عليه(.

اأي اأن الوعك ا�ستد علي وت�ساعف وما ذلك اإال لي�ساعف 

احلمى،  �سدة  والوعك  والثواب،  االأج��ر  لنبيه    اهلل 

على  احلال  واإظهار  ال�سكوى  جواز  اأوعك«، فيه  فقوله: »اإين 

باإظهار  باأ�س  وال  وال�سلحاء،  االإخوة  من  الدعاء  طلب  �سبيل 

قال  والوجع،  االأمل  عنه  يخفف  ذلك  كان  اإذا  والتاأوه  االأنني 

الباب،  هذا  يف  النا�س  "اختلف  تعاىل:  اهلل  رحمه  القرطبي 

والتحقيق اأن االأمل ال يقدر اأحد على رفعه، والنفو�س جمبولة 

جبلت  ما  على  تغيريها  ي�ستطاع  فال  ذلك  وجدان  على 

عليه، واإمنا كلف العبد اأن ال يقع منه حال امل�سيبة املبالغة 

حد  عن  خرج  ذلك  فعل  فمن  الزائد،  واجلزع  التاأوه  يف 

ال�سرب، واأما جمرد الت�سكي فلي�س مذموما اإال اإذا ح�سل منه 

العبد  الت�سخط على املقدور، واتفقوا على كراهة �سكوى 

اإمنا ذكره للنا�س على �سبيل الت�سجر، واهلل  ربه، و�سكواه 

اأعلم.

�سكوى،  املري�س  اأنني  تعاىل:  اهلل  رحمه  طاوو�س  وقال 

وذهب جماعة من العلماء اإىل اأن اأنني املري�س وتاأوهه مكروه، 

ما  املكروه  فاإن  �سعيف،  هذا  فقال:   � النووي  وتعقبه 

ولعلهم  ذلك،  فيه  يثبت  مل  وهذا  مق�سود،  نهي  فيه  ثبت 

ا�ستغاله  اأن  �سك  ال  فاإنه  االأوىل،  خالف  بالكراهة  اأرادوا 

بالكر اأوىل. وهذا من ال�سيخ فقه دقيق ومن خالفه مل ي�سبه 

التوفيق، قال ابن حجر رحمه اهلل تعاىل: اأما اإخبار املري�س 

�سديقه اأو طبيبه فال باأ�س به اتفاقا، كما فعل �سعد بن اأبي 

ا�ستد  وجع  من  يعوده   � اهلل  ر�سول  جاءه   � وقا�س 

به، فقال: بلغ بي ما ترى، واأنا ذو مال، وال يرثني اإال ابنتي 

وذكر احلديث )متفق عليه(.

يجده  ما  املري�س  ذكر  جواز  فيه   :� النووي  قال 

اأو  و�سية،  اأو  �سالح،  دعاء  اأو  مداوة،  من  �سحيح  لغر�س 

كان  ما  ذلك  من  يكره  واإمنا  ذلك،  ونحو  حاله  عن  ا�ستفتاء 

على �سبيل الت�سخط ونحوه فاإنه قادح يف اأجر مر�سه.

حديث  يف  جاء  كما  لعائ�سة   � النبي  قال  وقد 

القا�سم بن حممد قال: قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: واراأ�ساه، 

)رواه  احلديث  وذكر  واراأ�ساه«  اأنا  �: » بل  النبي  فقال 

البخاري(.

قوله: »واراأ�ساه« قال ابن حجر: هو تفجع على الراأ�س 

ل�سدة ما وقع به من اأمل ال�سداع.

وقد دخل على احل�سن الب�رصي اأ�سحابه وهو ي�ستكي 

�رص�سه فقال: رب م�سني ال�رص واأنت اأرحم الراحمني.
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5 خطبة منبرية

مرحبًا أهاًل وسهاًل بالصيام

اخلطبة األولى:

احلمد لله الذي مّن علينا مبواسم اخليرات، 
وخ����ّص ش��ه��ر رم���ض���ان ب��ال��ف��ض��ل وال��ت��ش��ري��ف 
وال���ب���رك���ات، وح����ّث ف��ي��ه ع��ل��ى ع��م��ل ال��ط��اع��ات، 
واإلكثار من القربات، وأصلي وأسلم على أفضل 
من صلى وصام، وأشرف من تهّجد وقام، وصلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة 
الكرام، والتابعني ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب 

النور والظالم، أما بعد:
النبي  أتباع  يا  املؤمنون..  أيها  الله:  عباد 
أب��واب  يا عشاق  اآلخ���رة...  ط��الب  يا  العدنان.. 
قليلة  أي��ام  بعد  ال��ري��ان..  ب��اب  يا عشاق  اجلنة 
عظيم،  زائ��ٌر  وسيزورنا  ك��رمي،  ضيٌف  سيزورنا 
ئ  يهنِّ أن  لنا  ُحقَّ  كل سنة، ضيف  مرًة  يتذكرنا 
املؤمنون  يستبشر  وأن  بقدومه،  بعًضا  بعُضنا 
شهُر  إن��ه  الربانية،  وب��رك��ات��ه  البهية،  بطلعته 
كان  وقد  ال  كيف  املبارك،  رمضان  إنه  الصيام، 
»أتاكم  فيقول:  به  ر  يبشِّ  � املصطفى  احلبيب 
رم��ض��اُن، ش��ه��ٌر م��ب��ارك، ف���َرَض ال��ل��ه  عليكم 
فيه  وُتغلق  السماء،  أب��واب  فيه  ُتفتح  صيامه، 
لله  الشياطني،  َمَردة  فيه  وُتَغلُّ  أبواب اجلحيم، 
فيه ليلٌة هي خيٌر من ألف شهر، من ُحِرَم خيرها 

فقد ُحرم«؛ )رواه النسائي في صحيحه(. 
وُب��ش��رى  رم��ض��ان،  أدرك��ن��ا  إن  لنا  فهنيًئا 
الفضيل  الشهر  ه��ذا  تعالى  اللُه  بلَّغنا  إن  لنا 
ابن رجب رحمه  بفضله ومنه وكرمه، ورد عن 
ر املؤمُن بفتح  الله تعالى أنه قال: "كيف ال ُيبشَّ
بغلق  امل��ذن��ب  يبشر  ال  كيف  اجل��ن��ان؟!  أب���واب 
بوقت  العاقل  يبشر  ال  كيف  ال��ن��ي��ران؟!  أب��واب 
الزماَن  أين يشبه هذا  الشيطان؟! من  فيه  ُيَغلُّ 

زمان؟!".
الصاحلني  ال��ل��ه  ع��ب��اد  م��ن  أج���دادن���ا   وألن 
ع��رف��وا قيمة ه���ذا ال��ش��ه��ر ال��ك��رمي؛ ف��ق��د ك��ان��وا 
ينتظرونه بشوق كبير، ويسألون الله تعالى أن 
يدركوا رمضان في العام املقبل، فهذا يحيى بن 
أقوالهم  ويصف  عنهم  نيابة  يتحدث  كثير  أبي 
لنا  وسلم  رم��ض��ان،  إل��ى  سلِّمنا  "اللهم  فيقول: 

اًل". رمضان، وتسلمه منا متقبَّ
��ى ب��ن ال��ف��ض��ل ي��ص��ف أح��وال��ه��م  وه���ذا ُم��َع��لَّ
فيقول: "كانوا يْدعون الله ستَة أشهر أن يبلِّغهم 
له منهم". رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبَّ
عباد الله: "بلوُغ شهر رمضان وصياُمه نعمٌة 
عليه  وي���دلُّ  عليه،  الله  أق���دره  َم��ن  على  عظيمة 
ثم  منهم،  اثناِن  اسُتشهد  الذين  الثالثة  حديث 
مات الثالث على فراشه بعدهما، َفُرِئي في النوم 
سابًقا لهما، فقال رسول الله �: »أليس صلى 
بعدهما كذا وكذا صالًة، وأدرك رمضان فصامه؟ 
فو الذي نفسي بيده، إن بينهما ألبعَد مما بني 

السماء واألرض«؛ )ابن ماجه(.
أْن  ل��ن��ا:  ومحبِته  علينا،  ال��ل��ه  ف��ْض��ل  فمن 
د من خير رمضان  َنَسَأ في أعمارنا، حتى نتزوَّ
َفِبَذِلَك  َوبَِرْحَمِتِه  اللهَّ  بَِفْضِل  �ُقْل  السنة؛  هذه 
َمُعوَن� )يونس: 58(، فال  ا َيْ َفلَْيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممهَّ
يفوز بنعمة إدراك رمضان، والتوفيق لصيامه 
وقيامه والعيش في كنفه واالقتباس من بركاته، 

رون برحمة الله. إال املبشَّ
العدة  ولنعد  ال��ق��رآن،  شهر  بقدوم  فلنفرْح 
ل��ه ب��ال��ط��اع��ات وال��ق��رب��ات ول��ن��ع��اه��د ال��ل��ه على 
القربات،  مبضاعفة  ومقابلتها  املعاصي،  ترك 
واإلخالص لله تعالى في رمضان في الطاعات، 
فكم من متشوٍف إليه أقعده عن صيامه املرُض! 
وكم من منتِظٍر له باغَتُه املوُت وألمَّ به األجل! فإن 

في كل نصف ساعة ميوت قرابة 3600 شخص، 
الله  آت��ان��ا  ال��ت��ي  األح��ب��ة  أي��ه��ا  ف��ه��ذه فرصتنا 
تعالى في  رمضان... »إذا جاء رمضان فتِّحت 
ال��ن��ار، وصفدت  أب��واب  وغلقت  اجلنة،  أب��واب 
وكل  اخليرات  هذه  كل  عليه(،  )متفق  الشياطني«؛ 
البذل  ويكثر  الرجاء،  يعظم  حتى  البركات  هذه 
والعطاء، ويخنس العصاة مبعاصيهم، وتصفد 

الشياطني ِلُتمنع من إيذاء عباد الله املؤمنني.
املرحوم،  فهو  رمضان  شهر  في  ُرح��م  فمن 
�����روم، وم��ن ل��م ي��ت��زود منه  وم��ن ُح���رم فهو امَلْ

آلخرته فهو املذموم امللوم.
عن أبي هريرة � أن رسول الله � صِعد 
يا رسول  قيل:  آمني«،  آمني،  »آمني،  فقال:  املنبَر 
الله، إنك صِعدَت املنبر فقلت: "آمني، آمني، آمني"؟ 
أدرك  م��ن  ف��ق��ال:  أت��ان��ي   � »إن جبريل  ف��ق��ال: 
آمني،  فقلت:  الله،  فأبعده  له،  يغفر  فلم  رمضان 
النار،  أدرك والديه أو أحدهما فدخل  قال: ومن 
فأبعده الله، فقلت: أمني، قال: ومن ُذكرَت عنده 
فقلت:  آم��ني،  قل:  الله،  فأبعده  عليك،  يصلِّ  فلم 

آمني«.
املستجيبني  ل���واء  فلنرفع  امل��ؤم��ن��ون  أي��ه��ا 
ينادون  وهم  للمالئكة  ولنستِجب  العاملني  لرب 
وي�����رددون: "ي���ا ب��اغ��ي اخل��ي��ر أق��ب��ل، وي���ا باغي 
الله وعن صراطه  عن  بعدا  كفانا  أقصر"،  الشر 

املستقيم. 
ْنُب فيِ َرَجٍب ي َما َكَفــــاُه الذَّ ذيِ َيا َذا الَّ

ُه فيِ �َشْهريِ �َشْعَبـانيِ  ى َربَّ ى َع�شَ َحتَّ

ْوميِ َبْعــــــَدُهَما َلَقْد اأََظـــلََّك �َشْهُر ال�شَّ

َيــــانيِ �شْ ا �َشْهَر عيِ ُه اأَْي�شً ْ يرِّ َفاَل ُت�شَ

ِقَرى الضيف  الكرام... إن  أيها  عباد الله: 
من شيم الكرام، فكيف نقري ضيفا جاء باخلير 
�إنا  ال��ق��رآن:  إن��ه شهر  امل��ن��ان؟  الكرمي  من عند 
القدر  ليلة  ما  القدر وما أدراك  ليلة  أنزلناه يف 
ليلة القدر خير من الف شهر� )القدر: 1(، �َشْهُر 
ِلنهَّاِس  ُه��ًدى  الْ��ُق��ْرآُن  ِفيِه  أُنْ���ِزَل  هَّ���ِذي  ال َرَم��َض��اَن 
َوبَيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرَقان� )البقرة: 185(، يقول 
بني  من  الصيام  تعالى شهَر  "ميدح  كثير:  ابن 
إلن��زال  بينهن  من  اختاره  ب��أِن  الشهور،  سائر 

القرآن العظيم".

�شمعتك يا قراآن والليل واجـم

�رسيت تهز الكون �شبحان من اأ�رسى

رمضان  صام  »من  الشريف:  احلديث  وفي 
ذنبه«؛  من  م  تقدَّ ما  له  ُغفر  واحتساًبا،  إمياًنا 
للذنوب، ومطهرٌة  فرمضاُن محرقٌة  عليه(،  )متفق 
م���ن اآلث������ام؛ ق����ال �: »ال���ص���ل���واُت اخل��م��س، 
رمضان،  إلى  ورمضاُن  اجلمعة،  إلى  واجلمعُة 

)رواه  الكبائر«  اجتنبت  إذا  بينهن،  ما  مكفرات 
سمي  إمن��ا  "ق��ي��ل:  القرطبي:  ق��ال  مسلم(.  اإلم���ام 
ال��ذن��وب؛ أي: يحرقها  َي��رَم��ض  رم��ض��ان؛ ألن��ه 

باألعمال الصاحلة".
للعتق  ثمينة  فرصة  الله...  عباد  رمضان 
من النار: يقول نبينا الكرمي �: »إن لله تعالى 
دعوٌة  منهم  عبٍد  لكل  وليلة،  يوم  كل  في  عتقاَء 
كل  عند  تعالى  لله  »إن   :� وق��ال  مستجابة«؛ 
فطٍر عتقاَء من النار، وذلك في كل ليلة«؛)صحيح 

اجلامع(.
على  فيها  نتدرب  ربانية  مدرسة  رمضان 
اإلخالص والبعد عن الرياء: روى البخاري في 
احلديث القدسي، يقول ربنا الكرمي: ».... َيترُك 
طعاَمه وشراَبه وشهوَته من أجلي، الصيام لي، 
أمثالها...«؛  بعشر  واحلسنة  ب��ه،  أج��زي  وأن��ا 
وربه،  العبد  بني  أنه سرٌّ  لي"  "الصوم  ومعنى: 
يوم  ��ُة  املُ��ق��اصَّ َتدخله  ال  أي:  ال��ري��اُء؛  يدخله  ال 
القيامة؛ لقوله � كما في البخاري: »لكل عمٍل 
كفارٌة، والصوم لي وأنا أجزي به«، ذكر البيهقي 
من  "ه��ذا  ق��ال:  عيينة  بن  أن سفيان  في شعبه 
أجود األحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة 
ي ما عليه من  الله تعالى عبَده، ويؤدِّ يحاِسب 
املظالم من سائر عمله، حتى ال يبقى إال الصوم، 
املظالم،  من  عليه  بقي  ما  تعالى  الله  ل  فيتحمَّ
إًذا  نتعجب  ف��ال  اجل��ن��ة"؛...  بالصوم  وُي��دخ��ل��ه 
أربعني  "صام  أبي هند:  بن  داود  أن  علمنا  إذا 
سنة، ال َيدري عنه أهُله وال أهُل السوق، يحمل 
غذاءه معه، فيتصدق به، فيظن أهُله أنه أكل في 

السوق، ويظن أهُل السوق أنه أكل عند أهله".
فاللهم بلِّغنا رمضان، وتقبله منا، آمني.

اخلطبة الثانية:
لنا  الله تعالى هيأ  إن  الله:  أما بعد؛ عباد 
من املناسبات العظيمة، التي تصُقُل اإلميان في 
القلوب، وُتّرك املشاعر الفّياضة في النفوس، 
الشر  م��ج��االت  وُت��ض��ّي��ق  ال��ط��اع��ات  ف��ي  فتزيد 
في  دروس��ا  املسلمني  وتعطي  املجتمعات،  في 
والبّر  والصفاء،  والتضامن  واإلخ��اء،  الوحدة 
والنقاء،  واخل��ي��ر  وال��ُط��ه��ر  وال��ه��ن��اء،  والصلة 
عذب،  منهل  إنها  واإلب��اء،  والشجاعة  والصبر 

وحمى أمني وحصن حصني للطائعني، وفرصة 
التوبة  ليجددوا  املفّرطني،  للمذنبني  ُتعّوض  ال 
بيضاء  جديدة  صفحة  ويسّطروا  ذنوبهم،  من 
األعمال  بفضائل  مفعمة  حياتهم،  في  ناصعة 

ومحاسن الفعال، ومكارم اخلصال.
تعيشها  ُكبرى  فرحة  إنها  املؤمنون:  أيها 
ه��ي تستعد  فها  األي���ام،  ه��ذه  اإلسالمية  األم��ة 
الزمن، مرت  الستقبال دورة جديدة من دورات 
األيام ومضت الشهور، وسيحّل بنا هذا املوسم 
الله سبحانه على هذه  الكرمي، وذلك من فضل 
والهبات  واملزايا،  من اخلصائص  له  ملا  األمة، 

والعطايا.
مرحبًا اأهاًل و�شهاًل بال�شيــام

يا حبيبًا زارنا ف كــل عــــام

قد لقيناك بحب مفعــــــــم

كل حب ف �شوى املوىل حــرام

فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك 
اجلسام.

كرمية  ومناسبة  فرصة عظيمة،  من  لها  فيا 
األرواح،  إليها  وتهفو  ال��ن��ف��وس،  فيها  تصفو 
وتكثر فيها دواعي اخلير؛ تتنزل فيها الرحمات، 

وترفع الدرجات، وتغفر الزالت.
وتراويح،  د  تهجُّ األحبة...  أيها  رمضان  في 

وذكر وتسبيح؛
األحبة... تالوة وصلوات،  أيها  في رمضان 

وُجود وصدقات؛
في رمضان أيها األح��ب��ة... أذك��ار ودع��وات، 

وضراعة وابتهاالت.
يجب  لرمضان  استقبالنا  إن  ال��ل��ه:  عباد 
جل  ل��ل��ه  وال��ش��ك��ر  ب��احل��م��د  –أواًل-  ي��ك��ون  أن 
العظيم،  املوسم  بهذا  واالغتباط  والفرح  وعال، 
واملعاصي؛  الذنوب  واإلنابة من جميع  والتوبة 
إلى  احلقوق  ورّد  املظالم  من  التوبة  جتب  كما 
أّيامه ولياليه  أصحابها، والعمل على استثمار 
ص��الح��ًا وإص���الح���ًا؛ ف��ب��ه��ذا ال��ش��ع��ور تتحقق 
يدخل  أن  أما  كرامتها،  األم��ة  وتستعيد  اآلم��ال، 
م��وروث��ًا،  تقليدًا  ال��ن��اس  وي���راه بعض  رم��ض��ان 
العطاء،  األثر ضعيفة  وأعمااًل صورية محدودة 
فذلك انهزام نفسي، وعبث شيطاني، له عواقبه 

الوخيمة على الفرد واملجتمع.
الشهر  هذا  بحلول  اإلسالمية  األم��ة  فلتهنأ 
مشارق  في  جميعًا  املسلمون  وليهنأ  العظيم، 
األرض ومغاربها بهذا املوسم الكرمي، إنه فرصة 
للطائعني لالستزادة من العمل الصالح، وفرصة 

للمذنبني للتوبة النصوح واإلنابة الصادقة.
كيف ال يفرح املؤمن بتفتيح أبواب اجلنان؟! 
وكيف ال يفرح املذنب بتغليق أبواب النيران؟! يا 
لها من فرص ال يحرمها إال محروم! ويا بشرى 
للمسلمني بحلول شهر الصيام والقيام! فالله الله 
الله- في اجلد والتشمير، دون استثقال  -عباد 
لصيامه، واستطالة أليامه، حذار من الوقوع في 
املفطرات احلسية  نواقضه ونواقصه، وتعاطي 

واملعنوية!!

ذ.حميد الرازي
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6 في استقبال رمضان

إننا بحول الله  وبعد أيام معدودة، نستقبل 
الذي  �شهر رمضان  إنه  وبركة،  كله خير  شهرا 
الهدى  من  وبينات  للناس  ه��دى  القرآن  فيه  أن��زل 

والفرقان�. 
وال���ن���ف���وس وه����ي ت��س��ت��ق��ب��ل ش��ه��ر رم��ض��ان 
ليست على شكيلة واح���دة، وإمن��ا هي  امل��ب��ارك، 
أنواع متعددة، يظهر أنها في اجلملة ترجع إلى 
الصيام  قيمة شهر  كبيرين، صنف وعى  صنفني 
عليه  غلبت  وصنف  وانشرح.  فاستعد  والقيام، 
يعبأ  يعد  فلم  الذنوب،  قلبه  على  وران��ت  الغفلة 

بزمان فاضل وال مبكان رفيع...
يكون  ال  والقيام،  الصيام  شهر  استقبال  إن 
اجلالل  ذي  بضيافة  العبد  فيه  يحظى  استقباال 
أساسية،  ألم��ور  متضمنا  ك��ان  إذا  إال  واإلك���رام، 

منها:
بالتوبة  والقيام،  الصيام  شهر  العبد  يستقبل  • أن 
في  مل��ا  وتعالى؛  سبحانه  رب��ه  على  واإلق��ب��ال  الصادقة، 
لرحمات  ليكون أهال  نفَسه  العبد  إع��داد  ذلك من 
الله وملغفرته في شهر املغفرة والرضوان...؛ فإن 
التوبة إذا كانت واجبة في كل وقت وحني، فإنها 
حلظة اإلقبال على شهر كرمي، تكون آكد، وتكون 
آخر، وذلك  أي وقت  أكثر من  إليها  العبد  حاجة 
فإن  للتحلية...؛  املؤهلة  التخلية  من  تتضمنه  ملا 
الله يقبل سبحانه وتعالى على من يقبل عليه.... 
ففي احلديث القدسي:»يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه حني يذكرني ... وإن أقبل 
من  والتوبة  أهرول«)1(.  إليه  أقبلت  ميشي  إلي 
أعظم صور اإلقبال على الله ، ألنها تدل على 
معنى الرجوع إليه سبحانه وتعالى، واخلضوع 

له واالنقياد ألمره ونهيه... 
بصدق  الكرمي،  رمضان  شهر  العبد  يستقبل  أن   •
َ لََكاَن  وإخالص؛ فقد قال تعالى: �َفلَْو َصَدُقوا اللهَّ
األعمال  »إمنا  الصحيحني:  وفي  لَُهْم�)2(.  َخْيًرا 

بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى...«.
واس��ت��ق��ب��ال ش��ه��ر ال��ص��ي��ام وال��ق��ي��ام بصدق 
وإخالص، يقتضي أن ينوي الصائم بصومه له، 
امتثال أمر رب��ه، ونيل ج��زاء خالقه، ال أن ينوي 
أو  مجتمعه،  ع��ادة  اتباع  أو  جسمه،  سالمة  به 

السالمة مما قد يقع من عتابه ولومه.
أحكام  والقيام،  الصيام  شهر  مستقبل  يتعلم  أن   •
في  يزيد  وما  يبطل،  وما  صومه  به  يصح  وما  الصيام 
ف��إن تعلم أحكام  األج��ر وم��ا ينقص من ذل���ك،...؛ 
أن يقدم  أو تركه قبل  املكلف فعله  ما يجب على 
على الفعل أو الترك، من األمور املجمع عليها كما 
يقول أحد أئمة املذهب املالكي وهو اإلمام القرافي 

رحمه الله)3(.
قبل  وأحكامه  الصيام  معاني  املسلم  يفقه  أن   •
عن  التوقف  هو  الصيام  هل  وي��درك  فيه،  الشروع 
غ��روب  إل��ى  الفجر  طلوع  م��ن  وال��ش��راب  الطعام 
ال��ش��م��س، أو ه��و إق��ب��ال ك��ل��ي ع��ل��ى ذي اجل��الل 
واإلك����رام، وإع���راض شامل ع��ن ك��ل م��رض قلبي 
وانحراف سلوكي وأخالقي؟ ... "رب صائم ليس 

له من صيامه إال اجلوع والعطش...".
جهة؛  من  وفضله  مكانته  املسلم  يستحضر  أن   •
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى، ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ا م��ي��ز ال��ل��ه ب��ه شهر 
معرفة  ف��إن  وم��ك��روم��ات؛  فضائل  من  والقيام  الصيام 
غيره،  عن  به  يتميز  ما  ومعرفة  ال��ش��يء،  مكانة 
م��ن أه��م م��ا ي��دف��ع إل��ى العناية ب��ه وإل���ى حسن 
االهتمام بشأنه... ثبت في صحيح مسلم أنه � 
اجلمعة  إلى  واجلمعة  اخلمس  "»الصلوات  قال: 
ورم��ض��ان إل��ى رم��ض��ان م��ك��ف��رات مل��ا بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر«. وفي سنن النسائي وغيره أنه 
»أتاكم شهر رمضان  قال:  عليه وسلم  الله  صلى 
شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، ... فيه ليلة 

هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم«.
ملا  مباركا  تعالى  الله  جعله  رمضان،  فشهر 
أنزل فيه أفضل كتبه وهو القرآن الكرمي. وخصه 

بليلة هي خير من ألف شهر...
نة  كِّ َ عمل مممُ وخطة  مناسب  برنامج  وضع  أهمية   •
بإذن الله من قضاء شهر الصيام والقيام قضاء 
التي  السنية  اجل��وائ��ز  تلك  العبد  ب��ه  يستحق 
أعدها للصائمني والقائمني من عباده الصادقني: 
ما  له  "م��ن ص��ام رمضان إمي��ان واحتسابا، غفر 
تقدم من ذنبه" / "إن باجلنة بابا يقال له الريان ال 

يدخل منه إال الصائمون...")4(...
ذلك  منه  يتكون  أن  ينبغي  ما  أه��م  من  وإن 

البرنامج:
ال��ق��رآن  ل��ت��اوة  - تخصيص وق��ت ك��اف 
كل  في  األم��ة  دأب فضالء  ذلك هو  فإن  الكرمي، 
ال��ق��رآن عامة من  ل��ق��راءة  م��ا  زم����ان... وال يخفى 
فضل عند الله ، فما بالك إذا وقع ذلك في شهر 
الصيام والقيام: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
يوم  يأتي  فإنه  ال��ق��رآن  »اق���رءوا   / حسنة،.."  به 

القيامة شفيعا ألصحابه....")5(.
- ت��خ��ص��ي��ص وق�����ت م���ن���اس���ب حل��ض��ور 

مجالس العلم ومدارسة القرآن الكرمي...
- تدبير اجلانب املالي مبا يساعد على 
اإلكثار من البذل والعطاء، اقتفاء آلثار خير 
ِه  ولمُ اللَّ اٍس َقاَل: َكاَن َرسمُ اخللق �، فَعِن اْبِن َعبَّ
ونمُ ِفي  ْيِر َوَكاَن َأْجَوَد َما َيكمُ اِس ِباخْلَ � َأْجَوَد النَّ
َلْيَلٍة ِفي َرَمَضاَن  لَّ  َيْلَقاهمُ كمُ َرَمَضان، َوَكاَن ِجْبِريلمُ 

ْرآَن...")6(. ِبيُّ َ� اْلقمُ َيْعِرضمُ َعَلْيِه النَّ
- تنظيم أوق��ات العمل وأوق��ات الراحة 
مبا ال يتعارض مع احلفاظ على الصلوات 
باملسجد.  اجلماعة  م��ع  وأدائ��ه��ا  أوق��ات��ه��ا،  ف��ي 
على  أمكن  ما  احل��رص  من  العبد  َيحرم  ال  ومب��ا 

شعيرة صالة التراويح، اتباعا لسلف األمة...
- ت��خ��ص��ي��ص أوق������ات م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ذك��ر 
أن دع��اء الصائم مستجاب  فقد ثبت  وال��دع��اء، 

.)7(
صامه  مم��ن  واجعلنا  رم��ض��ان،  بلغنا  فالله 
ذنبه،  م��ن  ت��ق��دم  م��ا  ل��ه  فغفر  واحتسابا  إمي��ان��ا 

واحلمد لله رب العلمني.
----------------------

1 - رواه مسلم.
2 - سورة محمد، اآلية 21.

3 - كتاب الفروق،ج2 ص 258.
4 - رواه الترمذي.

5 - رواه مسلم.
6 - متفق عليه.

7 - ينظر: صحيح اجلامع، حديث رقم 3030.

أمستعدون حلسن استقبال شهر 
الصيام والقيام؟

د. عبد الله طاهيري

 رمضان موسم الحصاد
حياته  في  اإلنسان  تصادف  ما  كثيرا 
استغاللها،  وأح��س��ن  انتهزها  ل��و  ف��رص 
سعيدة  وحياة  زاه��را  مستقبال  له  لهيأت 
متعلقة  الفرص  هذه  كانت  ورمبا  مريحة، 
بحياته  أو  ال��زائ��ل��ة،  ال��دن��ي��وي��ة  ب��ح��ي��ات��ه 
األخ����روي����ة ال��ب��اق��ي��ة، وم����ن ب���ني ال��ف��رص 
تقابل  وال��ت��ي  ت��ع��وض  ال  ال��ت��ي  العظيمة 
رمضان،  حياته: شهر  في  املسلم  اإلنسان 
فهذا الشهر يعتبر فرصة سانحة للحصول 
فهو شهر  كبير،  وأج��ر  وفير،  ربح  على  ال 
ت��ض��اع��ف ف��ي��ه احل���س���ن���ات، وت���رف���ع فيه 
الدرجات، ويعتبر موسم احلصاد بالنسبة 
ل��ل��م��س��ل��م��ني، ف��ك��م��ا أن ال���ف���الح ل���ه م��وس��م 
احل��ص��اد ي��ج��ن��ي ف��ي��ه ث��م��ار ع��م��ل��ه وك���ده، 
ربحه،  فيه  يتضاعف  موسم  ل��ه  والتاجر 
موسم  له  العلم  وطالب  دخله،  فيه  وي��زاد 
يعمل فيه ويجتهد ليحصل في آخر السنة 
الدراسية على تقدير جيد وجناح مستحق، 
أو  الطاعات  موسم  رمضان  يعتبر  كذلك 

فرصة  فهو  مسلم،  لكل  احل��ص��اد  م��وس��م 
سانحة للخطائني أن يغتسلوا من ذنوبهم، 
وللمطيعني أن يرتفعوا إلى أعلى الدرجات 
أن  الشهوات  عليهم  تلح  ومل��ن  بطاعتهم، 
يحدوا من هيجانها بالصوم، وملن يحبون 
أن يكون لهم رصيد من احلسنات وثقل في 
امليزان أن يعانقوا رمضان بتجديد التوبة 
واإلميان، وأن يفتحوا له قلوبهم، ليفتحوا 
به إلى اجلنة أبوابا. فرمضان شهر مبارك 
أن  ورد  فقد   ،� عنه رسولنا  أخبرنا  كما 
� كان يبشر أصحابه بقدوم  الله  رسول 
رم��ض��ان وي��ق��ول: »ق��د ج��اءك��م شهر مبارك 
فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب 
فيه  وتغل  أب��واب اجلحيم،  وتغلق  اجلنة، 
الشياطني، فيه ليلة خير من ألف شهر، من 

حرم خيرها فقد حرم« )أحمد(.
رمضان  قد خص شهر  تعالى  الله  إن 
مب��زي��د م���ن ال��ف��ض��ل، وك��ث��ي��ر م���ن ال��ن��ع��م، 
الربانية، فهو فرصة  النفحات  وفيض من 
أن  املسلم  على  يجب  ف��رص��ة،  بعدها  م��ا 
تضييعها  في  ألن  يضيعها،  وال  ينتهزها 
الويل واخلسران مصداقا لقوله �: »ويل 
ملن أدرك رمضان فلم يغفر له« )ابن حبان(.

املسلم  يحقق  الذي  احلقيقي  والصوم 
الله تعالى ودرج��ات في اجلنة،  به مغفرة 
ل��ي��س إم���س���اك���ا ع���ن ال���ط���ع���ام وال���ش���راب 

والشهوة فحسب، وإمنا هو إمساك عن كل 
عن  إمساك  فعل،  أو  قول  من  الله  ما حرم 
املعاصي، إمساك عما فيه إضرار بالناس 
فيما  التفكير  عن  إمساك  لله،  إغضاب  أو 
له  الله تعالى، فرب صائم ليس  ال يرضي 
م��ن صومه إال اجل��وع وال��ع��ط��ش؛ ألن��ه لم 
يصن نفسه أو جوارحه من اللغو والطيش 
ق��ال �: »م��ن لم ي��دع ق��ول ال��زور والعمل 
طعامه  ي��دع  أن  ف��ي  حاجة  لله  فليس  ب��ه، 
»الصيام   :� وق��ال  )البخاري(،  وشرابه« 
جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث 
وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: 

إني امرؤ صائم« )البخاري(.
بالروح  وعلو  بالنفس،  سمو  الصيام 
إل����ى م���ص���اف امل��الئ��ك��ة ف��ه��و ط���اع���ة ل��ل��ه، 
عليه  وت��ع��ود  صاحبها،  تنفع  فالطاعات 
الصيام،  إال  له  آدم  ابن  فكل عمل  باخلير، 
ت��ع��ال��ى لنفسه، ووع��د  ال��ل��ه  ف��ق��د اخ��ت��ص��ه 
لهم،  الله  مينحه  خ��اص  بأجر  الصائمني 

وفضل  الكرمي،  منحة  استحق  ملن  فطوبى 
 : الله  »ق��ال   :� ق��ال  الرحيم،  الرحمن 
لي،  فإنه  الصيام،  إال  له  آدم  ابن  عمل  كل 
وأنا أجزي به« )البخاري(. فالصيام عبادة 
خ��اص��ة، ل��ه��ا ج���زاء خ���اص وه���و س��ر بني 
العبد وربه عز وجل، ملا في عبادة الصيام 
نفسها من سرية وبعد عن الرياء، فال شيء 
مينع املسلم الصائم من الطعام والشراب 
إميانه  إال  أثناء صيامه،  املفطرات  وسائر 
برقابته سبحانه، وحرصه  بالله وشعوره 
على امتثال أمره، ورسول الله � قد بني 
لنا جزءا من ثواب الصيام في قوله: »من 
صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما 

تقدم من ذنبه« )البخاري(.
نسأل الله القدير أن يعيننا على صوم 
نهذب به أنفسنا، ونطهر به قلوبنا، ونشد 

ب���ه ع��زائ��م��ن��ا، 
ع������ل������ى ف���ع���ل 
اخل���ي���ر ل��ن��ف��وز 
. برضا ربنا

ذ. أحمد حسني

العدد : 479  

ق�������ال رس���������ول اهلل �: »ق�������د ج�����اءك�����م ش��ه��ر 
م���ب���ارك ف���رض اهلل ع��ل��ي��ك��م ص��ي��ام��ه، ت��ف��ت��ح فيه 
أب�����واب اجل���ن���ة، وت��غ��ل��ق أب�����واب اجل��ح��ي��م، وت��غ��ل 
فيه الشياطني، فيه ليلة خ��ر م��ن أل��ف شهر، 

من حرم خرها فقد حرم«
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يقول الله تعالى: �وأن ليس لإلنسان إال ما 
سعى وأن سعيه سوف يرى� )النجم: 39-38(.

إن سعي العبد في الدنيا للطاعات والقربات، 
هو طريق النجاة والفالح، ومبا أن العبد ضعيف، 
فإنه مهما حاول أن يبلغ مبلغا كبيرا في طريق 
ومن  واملــعــاصــي،  األخــطــاء  فــي  يقع  فإنه  اخلير 
فكل  ويــذنــب  يخطئ  أنــه  العبد  ضعف  عــالمــات 
ابن آدم خطاء، ولذلك يحتاج اإلنسان أن يراجع 
العمر مبا فيها من ربح  فاتورة  احلساب ويقّوم 
وإفالس،  خسارة  واملعاصي  والذنوب  وخسارة. 
التاجر  منطق  هــذا  وجنـــاة،  فربح  الطاعات  أمــا 
احلكيم، يراجع حسابه كل يوم وكل أسبوع وكل 
عام، وكذلك ديدن العبد املسلم الكيس، أن يراجع 
العام.  كشف  ويقدم  والسيئات  احلسنات  سجل 
ل  فتسجَّ يــوم  كل  يفتح  السنوي  املسلم  وسّجل 
�وإن  فيه أعماله: حسناته وسيئاته قال تعالى: 
ما  يعلمون  كاتبني  ك��رام��ا  حلافظني  عليكم 
تفعلون� )االنفطار: 10-12(، فمن ال يفتح سجلَّه 
الله  أتــاح  فقد  الشهر  أو مرة في  اليوم،  مرة في 
 له أن يفتحه مرة في العام ليراجع احلساب، 

واملوعد هو شهر رمضان.
يطيل  أن  العباد  على    الله  فضل  مــن  إن 
أعـــمـــارهـــم حــتــى يــــدركــــوا رمــــضــــان، ومــــا بني 
رمضان املاضي واحلالي، حاٌل وأحوال، طاعات 
فهل  ذنوٌب وسيئاٌت، عام مضى:  لكْن  وحسنات، 
اإلنسان معصوما من اخلطأ والنسيان  فيه  كان 
عام  خــالل  َجَمْعنا  لقد  ال،  والعصيان؟  والغفلة 
قليلة،  أو  كثيرة  وأوزارا  وكبيرة،  ذنوبا صغيرة 

من  لُذهلنا  مضى،  عــام  خــالل  ملفاُتنا  ُوزنــت  لو 
ثقلها وعظمها، فما أثقل السجالت والصحائف، 
فماذا نحن فاعلون؟ ها هو شهر رمضان يضرب 
املوعد كل عام للتخلص من الذنوب واآلثام، فهل 
إن دخــول  رمــضــان؟  الــُعــّدة الستقبال شهر  ُِنــِعــدُّ 
الناس أن ينتفضوا انتفاضة  رمضان دعوة لكل 
عدوها  معركة  فــي  املعركة،  ساحة  فــي  املجاهد 
األول: النفس األمارة بالسوء، ونزغات الشيطان 
الرجيم، رمضاُن مناسبة يتيحها الله  لعباده 
للتخّفف من  الالهني  الغافلني  املقصرين  املذنبني 
الذنوب. لقد ظل املسلم خالل عام يجمع من ألوان 
فضعف  كاهله  بها  فأثقل  واخلــطــايــا،  املعاصي 
إميانه، فاحتاج إلى التخلص منها والتوبة إلى 
ربه، ولذلك يجب اإلسراع بالتوبة منها، وهذا من 
العبد  يبدأ  ما  وأول  لرمضان.  االستعداد  حسن 

التائب به:
1 - محاسبة النفس: على ما اقترفت يداه 
خالل عام مضى وما فّرط فيه في حق الله تعالى، 
فإذا حاسب العبد نفسه قبل رمضان فقد استعد 

استعدادا حقيقيا لشهر رمضان.
توبة  فال  العباد:  حقوق  من  التوبة   -  2
أَكل  الناس:  ال بحقوق  العبد مكبَّ إذا ظل  مقبولة 
مالهم واستباح أعراضهم، فالبد من رد احلقوق 
ماله  أكلت  أو  أحــدا  ظلمت  أصحابها،فإذا  إلــى 
من  تتوب  أن  حرمته،فعليك  انتهكت  أو  بالباطل 
الغرور  مــن  للصيام.إن  معنى  فــال  كــلــه،وإال  ذلــك 
أن يدخل العبد شهر رمضان، وقد أكل مال هذا، 
وشتم هــذا وســرق هــذا وقتل هــذا وضــرب هــذا.. 

ألنه  العبد؟  هــذا  حــيــاة  فــي  لرمضان  قيمة  فــأي 
أضاع فرصة عظيمة للتوبة من حقوق اآلخرين، 
فإذا دخل رمضان خرج منه خائبا خاسرا: »وكم 
من صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش 
وكم من صائم ليس له من قيامه إال السهر« كما 

أخبر بذلك رسول الله �.
بــه حقوق  الــلــه  إن صــوم رمــضــان ال ميحو 
من  للنفس  تطهيرا  الصيام  كــان  فــإذا  اآلخــريــن، 
الذنوب وتزكية لروحه، فإنه تطهير له من األنانية 
أداء  لرمضان:  االستعداد  حسن  فمن  والطغيان، 

احلقوق إلى أصحابها.
واالستغفار:  ال��دع��اء  م��ن  اإلك��ث��ار   -  3
أن  فعليه  دعـــاءه  الــلــه  يقبل  أن  العبد  أراد  إذا 
مطلوبة  التوبة  كانت  ولــذلــك  بالتوبة،  لــه  يقدم 
قبل الدعاء واالستغفار، فقد قال رسول الله �: 
واستغفروه«،  الله  على  توبوا  الناس  أيها  »يــا 
إذا  إال  االستجابة  إلــى  أقــرب  يكون  ال  والــدعــاء 
ولذلك  واألوزار،  الذنوب  من  النفس خالية  كانت 
جاء في احلديث أن النبي � قال: »الرجل يطيل 
رب  يا  السماء  إلى  يده  ميد  أغبر  أشعث  السفر 
ي باحلرام فأنى  ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذِّ
يستجاب له«. إن من حسن االستعداد لرمضان ردَّ 
القلوب  في  املعنى  هذا  فأين  أهلها،  إلى  املظالم 

ونحن على مشارف أيام من رمضان؟
مل��ظ��اه��ر  ال���ت���ص���دي  ع���ل���ى  ال����ع����زم   -  4
الفساد: من حسن االستعداد لرمضان، التصدي 
لكل مظاهر الفساد املنتشرة خالل العام، من بيع 
للخمور وأماكن القمار واللهو التي تقتل أوقات 

الناس، فشهر رمضان له حرمة وكما أن الطاعة 
فيه عظيمة، فكذلك املعصية فيه أكبر وأعظم: إن 
الناس في حاجة إلى من ينّمي فيهم اإلميان في 
الكرمي،  الشهر  في  همهم  ويشحذ  رمضان  شهر 
على  والشعبية  الرسمية  املؤسسات  كل  فتعمل 
كل  على  ِبــَرْدع  الناس،  نفوس  في  الصيام  حفظ 
من يسعى إلفساد الصيام في نفوس الصائمني. 
الناس  وحتبيَب  رمــضــان  بقيمة  الــوعــي  بــثَّ  إن 
الشهر  لهذا  املطلوب  أن يحسنوا االستعداد  في 
الكرمي بالتوبة في جميع مجاالت احلياة وتوفير 
األجواء الروحية، كفيٌل بأن يضمن رصيدا طيبا 
من األجر والثواب للصائم، وآثارا حسنة للصيام 
تعّم املجتمع لتصحيح العالقة بني الناس وربهم.
أسأل الله الكرمي أن ُيِهّل علينا رمضان باألمن 
واإلميان والسالمة واإلسالم، وأن يكتب لنا قبله 
وأن  النار  من  وعتقا  ورحمة  مغفرة  وفيه  توبة، 

يوفقنا فيه لصالح األعمال.

أصبحت ظاهرة الغش في االمتحانات محل 
اهتمام كثير من الباحثني في املجال االجتماعي، 
والنفسي، والتربوي، والديني لدق ناقوس اخلطر 
احملدق بالقضية وحملاولة إيجاد حلول للظاهرة 
املــؤّرقــة لــلــرأي الــعــام الــوطــنــي. والــســؤال الــذي 
ينبغي أن يطرح بكل إحلاح هنا هو كيف تسربت 
املغربي؛  للمجتمع  الغش في االمتحانات  ظاهرة 
يــزيــد فــي االســتــغــراب  ــتــقــوى؟ وممـــا  ال مجتمع 
إذ جميع  غاشة؛  أمــة  ليست  اإلسالمية  األّمــة  أن 
مبادئها حتّرم الغش وتنبذ الغاشني والغاشات، 

فلماذا نبت على أرضها هؤالء؟
الباكالوريا  شهادة  لنيل  الوطني  االمتحان 
لـــهـــذه الــســنــة يـــصـــادف -واحلـــمـــد لـــلـــه- شهر 
والتقوى.  القرآن  هو شهر  الذي  املبارك  رمضان 
صيام  فــرض  مــن  العظمى  الغاية  هــي  فالتقوى 
في  ومقّرر  معلوم  هو  كما  األعظم  رمضان  شهر 
هي  السامية  الغاية  وهــذه  اإلسالمية.  الشريعة 
التي عّبر عنها الباري سبحانه وتعالى صراحة 
َعلَْيُكُم  كُِتَب  آَمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  أَي �يَا  قوله:  في 
َقْبِلُكْم  ِم��ن  َّ��ِذي��َن  ال َع��َ�  ��َي��اُم كََما كُ��ِت��َب  ال��صِّ
في  عظيم  فاألمل   .)183 )البقرة:  تَتَُّقوَن�  َُّكْم  لََعل
أن يستحضر التالميذ املعاني السامية لصومهم 
لله تعالى فيمتنعوا عن الغش. واألمل عظيم في 
قاعات  في  –وهم  التالميذ  هــؤالء  يستحضر  أن 
االمــتــحــان- املــعــانــي الــروحــيــة النــقــطــاعــهــم عن 
املباحات من األكل والشرب وغيرها من حقوقهم 
الفطرية والغريزية في االمتناع عن الغش. واألمل 
العظيمة  املعاني  أن يستحضروا هذه  في  عظيم 
للتقوى فيمتنعوا عن أعمال وأخالق محّرمة في 
رأسها  على  والتي  املطّهرة،  اإلسالمية  الشريعة 
الغش في االمتحان. فهذا العمل من أفراد ما نهى 

عنه الرسول � في حديث أبي هريرة � قال: 
قال رسول الله �: »من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه«. 

فليس هناك زور أعظم من الغش في االمتحان. 
فأّول خطوة عملّية للخروج بحصيلة إميانية 
يفكر  أن  ينبغي  والتي  املعظم  رمضان  شهر  من 
التوبة من كل عمل ال يرضاه  التالميذ هي  فيها 
من يؤمنون بأنه يراقبهم في كل أحوالهم. فالتوبة 
في  التقوى  لقيمة  األساسية  املكّونات  من  مّكون 
بــدون  توبة  توبة وال  ــدون  ب تقوى  فــال  اإلســـالم. 
أحدهما  يكّمل  مــتــالزمــان  عــامــالن  فهما  تــقــوى؛ 
األعمال  عن  اإلقــالع  تشمل  هنا  والتوبة  اآلخــر. 
السيئة في احلاضر واملستقبل؛ إذ مفهوم التوبة 
يتمثل في اإلقالع عن اآلثام التي ارتكبها املسلم 
في املاضي؛ مع العزم على عدم العودة إلى ذلك 
مرة ثانية مدى احلياة. وهكذا تسهم التوبة في 
حلول السلوكات النافعة محل السلوكات املشينة 
ما  عاقل  كل  على  يخفى  وال  باملجتمع.  واملضّرة 
للغش في االمتحان من أضرار جسيمة وخطيرة 
وأّمــتــه  ومجتمعه  وأســرتــه  ــغــاّش  ال الــفــرد  على 

عموما في مستقبل األيام.
التلميذ  لـــدى  ــة  ــي ــان ــرّب ال املــراقــبــة  فــتــنــمــيــة 
والتلميذة ينبغي أن تكون محل اهتمام من قبل 
التربوية، واملسجد،  مؤسسة األسرة، واملؤسسة 
والشارع؛ ألن هذه املراقبة هي احلّل األجنع لهذه 
العليل  املغربي  املجتمع  جسم  تنخر  التي  اآلفــة 
بالفقر واجلهل وغياب تكافؤ الفرص بني أفراده 
)غي لي فيه يكفه ولى زدته تعميه(. فعلينا جميعا 
لقراءة  املــوثــوقــة  اإلســـالم  مــراجــع  إلــى  أن نعود 
في  ننبش  أن  وعلينا  للصيام.  احلقيقية  املعاني 
هذه  ميارسون  كانوا  كيف  لنتعّلم  السلف  سير 
كيفية  عن  حديثه  سياق  وفي  العظيمة.  العبادة 

األستاذ  يشير  رمضان،  لعبادة  السلف  استثمار 
الــقــرضــاوي بــقــولــه: "أّمــــا أســالفــنــا فــقــد جنوا 
القوة  روح  منه  وتفّيئوا ظالله واستمدوا  ثماره 
ــروح... وكــان شهرهم كله تعّلما وتعّبدا  ال وقــوة 
أو  برفث  تلغو  فال  صائمة  ألسنتهم  وإحسانا، 
جهل. وآذانهم صائمة فال تسمع لباطل أو لغو، 
فحش،  أو  حــرام  إلى  تنظر  فال  وأعينهم صائمة 
إثم،  أو  خطيئة  على  تعزم  فال  صائمة  وقلوبهم 
هذا  أذى."  أو  بسوء  متتد  فال  صائمة  وأيديهم 
أن  ينبغي  ال  التي  الربانية  املراقبة  معنى  هــو 
يجتازون  وهم  وبناتنا  أبنائنا  أذهــان  عن  يغيب 
االمتحان الوطني لنيل شهادة ذات أهمية قصوى 
في حياتهم. فال ينبغي أن يحصلوا على شهادة 
تخّول لهم الولوج إلى العمل واملؤسسات العلمية 
الــدراســة؛ ألن ســؤال احلّلية  استكمال  أجــل  مــن 
واحلرمة يبقى مطروحا بقوة فيما سيجنونه من 
أموال من وظائف وجلوها بشهادة حصلوا عليها 

بالغش.
فرمضان شهر األعمال الّرحمانية من الصيام 
والصالة وعدم خيانة األمانة وليس شهر األعمال 
الغش  رأســهــا  على  بــل  منها؛  الــتــي  الشيطانية 
والذي  لألمانة.  يعتبر خيانة  الذي  االمتحان  في 
يخون األمانة في االمتحان ميكن أن يخون األمانة 
على مستوى الوطن واألّمة؛ لغياب الوازع الديني 
في  شــيء  كــل  يستبيح  فهو  الربانية.  والــرقــابــة 
غياب أعني الرقباء البشريني الساهرين على روح 
التقوميية  العملية  املتمثلة في  التربوية  العملية 
املترشحني  استحقاق  في  التي حتسم  اخلتامية 
واملــتــرشــحــات لــنــيــل الــشــهــادة مــن عــدمــه. فمن 
أعماال  التالميذ  يقترف  ال  أن  التقوى  مقتضيات 
ــتــزام  واالل االنــضــبــاط  مــن  مستلزماتها  تخالف 
بشرع الله تعالى الذي من أحكامه حترمي الغش 

فــرمــضــان محطة  املــســلــم.  تــصــرفــات  فــي جميع 
تربوية هاّمة يعيد فيها املسلم قراءة نفسه قراءة 
إصالحّية على مستوى السلوك واالرتقاء به من 
خالل محطات هاّمة تتجلى في الصالة والصيام 
بامللموس  تسهم  الــعــبــادات  هــذه  فكل  واألمــانــة. 
في تطهير النفس وتزكيتها من أدران الغش في 

االمتحان مما يقوي الصلة بالله تعالى.
وفـــي اخلـــتـــام يــنــبــغــي أن تــقــوم مــؤســســات 
والــتــربــيــة على  الــتــوجــيــه  فــي  بــدورهــا  املجتمع 
السلوك احلسن ومحاربة الغش وغرس األخالق 
من  املــدرســة.  في  التربوية  احلياة  في  الفاضلة 
واملجتمع... واملسجد،  اآلســرة،  املؤسسات  هذه 
إلخ. فاألسرة مؤسسة اجتماعية ينبغي أن تقوم 
وذلك  االمتحان؛  في  الغش  محاربة  في  بدورها 
بتوجيه األبناء والبنات نحو االجتهاد واملثابرة 
فــدور  الــدراســة واإلعــــداد اجلــيــد لالمتحان.  فــي 
الــدراســة  مرحلة  خــالل  يبرز  أن  ينبغي  األســـرة 
أيام االمتحان فقط. فرمضان محطة  كلها؛ ال في 
تربوية هاّمة يعيد فيها املسلم قراءة نفسه قراءة 
إصالحّية على مستوى السلوك واالرتقاء به من 
خالل محطات هاّمة تتجلى في الصالة والصيام 

واألمانة.

د. كمال الدين رحموني

ذ. بدر الدين الحميدي

موعٌد جديد: فأيُّ َســْعـي ُنــــــريـــــد

أثر التقوى في محاربة الغش في االمتحان

في استقبال رمضان
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عمالة  مع  بتعاون  صفرو،  إلقليم  احمللي  العلمي  املجلس  نظم 
اإلقليم، واملجلس اإلقليمي، واملجلس اجلماعي، واملندوبية اإلقليمية 
للشؤون اإلسالمية لصفرو، امللتقى التاسع ألهل القرآن الكرمي في 
موضوع: "رسالة أهل القرآن رسالة الوسطية واالعتدال"، وذلك يوم 
اخلميس 14 شعبان هـ/ املوافق ل 11 ماي 2017م بالقاعة الكبرى 

لعمالة صفرو.
افتتح امللتقى القرآني بآيات بينات من الذكر احلكيم، وترأس 
اجللسة االفتتاحية الدكتور حسن الطاهري عضو باملجلس العلمي 
لصفرو، وتخللت هذه اجللسة عدة كلمات منها: كلمة السيد عامل 
قدمها  لصفرو  احمللي  العلمي  املجلس  باسم  وكلمة  صفرو،  إقليم 
الدكتور عبد الله الهاللي عضو باملجلس، ثم تلتها كلمة ممثل رئيس 

املجلس اإلقليمي لصفرو.
ومبا أن امللتقى ملتقى أهل القرآن أبى املجلس العلمي احمللي 
عدة جوائز  توزيع  القرآن وخدامه حيث مت  أهل  تكرمي  إال  لصفرو 
تكرميية وحتفيزية للعديد من األئمة واملرشدين واملرشدات تقديرا 

الكرمي،  القرآن  في خدمة  يبذلونه من مجهودات وعطاء  ما  على  لهم 
حتفيظا وتدريسا وتدبرا.

األمني  عبادي  أحمد  الدكتور  قدم  امللتقى  هذا  وخالل 
العام للرابطة احملمدية للعلماء محاضرة بعنوان: "رسالة 
القرآن رسالة الوسطية واالعتدال" تناول فيها عدة  أهل 
من  الوسطية  معاني  ومبينا  باملفهومني  متعلقة  قضايا 
وسطا�،  أم��ة  جعلناكم  �وكذلك  تعالى:  قوله  خــالل 
ــرة الـــرســـول �  مــســتــتــثــمــرا حــقــائــق ووقـــائـــع مـــن ســي
منهجية  ذلك  كل  خالل  من  ليستنبط  الكرام  والصحابة 
الهدايات الشرعية للوقاية من شر التطرف والغلو واألذى.
وجدير بالذكر أن هذا امللتقى القرآني عرف عدة أنشطة 

موازية بعدة مساجد باإلقليم.

ــــحــــاث املــصــطــلــحــيــة  نـــظـــم مــخــتــبــر األب
مؤسسة  مــع  بــتــعــاون  النصية  والـــدراســـات 
امللتقى  )مبدع(  العلمية  والدراسات  البحوث 
الثالث للطلبة الباحثني في موضوع: "الدرس 
ومنــاذج"،  مفاهيم  األدبـــي:  والبحث  اللغوي 
وذلك يومي 17 و18 ماي 2017 بقاعة األدب 

العربي بكلية اآلداب ظهر املهراز.
السيد  وكلمة  االفتتاحية  اجللسة  فبعد 
ظهر  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  عميد 
كلمة  ثــم  نائبه،  ألقاها  التي  فــاس،  املــهــراز، 
مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( 
التنفيذي  املــديــر  فضيل  مصطفى  د.  ألقاها 
اللغة  شعبة  رئيس  السيد  فكلمة  للمؤسسة، 
األبــحــاث  مختبر  ومــديــر  وآدابـــهـــا،  العربية 
املنعم  عبد  النصية،  والدراسات  املصطلحية 
افتتح  املنظمة،  اللجنة  كلمة  وأخيرا  حرفان، 
بــلــقــاء مــفــتــوح مــع األســتــاذ  الــثــالــث  امللتقى 

الدراسات املصطلحية وأستاذ  البوشيخي شيخ  الشاهد  الدكتور 
النقد األدبي واملصطلح بكلية اآلداب ظهر املهراز )سابقا(، واملدير 
واألمــني  الكلية،  بنفس  املصطلحية  الــدراســات  ملعهد  املــؤســس 

العلمية  والــدراســات  البحوث  ملؤسسة  العام 
مبدع، حيث شمل فقرتني: األولى: عرض فيها 
فضيلته جتربته في الدراسة املصطلحية وِفي 
خصصها  والثانية:  عموما،  اللغوي  الــدرس 
لإلجابة عن األسئلة واإلشكاالت التي وجهها 

الطلبة الباحثون.
وينتظر أن يتواصل برنامج امللتقى خالل 

يومني على أربع جلسات علمية...
اجللسة العلمية األولى في محور قضايا 

ومفاهيم مصطلحية. 
والثانية تتناول "قضايا ومناذج لسانية".

والثالثة تعالج "قضايا نحوية".
والرابعة في "قضايا أدبية ونقدية".

للبيان  ستخصص  خــتــامــيــة  جــلــســة  ثــم 
اخلتامي والتوصيات.

أحيا الفرع اإلقليمي للجمعية الوطنية ملديرات 
فاس  فرع  باملغرب  العمومية  الثانويات  ومديري 
باملركز   2017 مـــاي   4 اخلــمــيــس  يـــوم  ظــهــر  بــعــد 

للتكوينات  اجلـــهـــوي 
ــتــابــع  واملـــلـــتـــقـــيـــات ال
ــــة حــفــال  ــــادميــــي ــــأك ل
على  تــرحــمــا  تأبينيا 
احلـــاج  الــفــقــيــد  روح 
إدريس اليوبي، حضر 
مــراســيــم هـــذا احلــفــل 
ـــــى جــانــب  املـــهـــيـــب إل
مدير  ـــي  دال محمد  ذ. 
ــة اجلــهــويــة  األكــادميــي
ــتــكــويــن  ــلــتــربــيــة وال ل
جلــهــة فــــاس مــكــنــاس 
الفقيد  أســـرة  مــن  كــل 
اإلقليميون  واملديرون 
ــــــوزارة بـــاجلـــهـــة،  ــــــل ل
ــــســــام  ورؤســـــــــــاء األق

والتربوية  اإلداريــة  واألطــر  باألكادميية  واملصالح 
إقليميا  اجلمعية  فــي  وزمـــالؤه  الفقيد  وزمــيــالت 
اجــروم  ابــن  إعــداديــة  من  وتالميذ  جهويا ووطنيا 

وأقربائه  املرحوم  أصدقاء  من  عدد  إلى  باإلضافة 
ومعارفه.

األكــادميــيــة اجلهوية  مــديــر  السيد  ألــقــى  وقــد 

فاس مكناس الدكتور محمد دالي  كلمة مؤثرة لم 
يتمالك نفسه فأجهش بالبكاء وحتدث خاللها عن 
ال  ومهنية  إنسانية  حلظات  من  بالفقيد  جمعه  ما 

تنسى، وأشاد مبا أسداه الراحل للتربية والتكوين 
باجلهة من تضحيات ونكران ذات، حيث لم يسجل 
كل  عــن  تخلف  أدنـــى  املــهــنــي  مــســاره  طيلة  عليه 

فيها،  االنــخــراط  منه  يطلب  التي  املــبــادرات 
كما استعرض مدير األكادميية ما ميز حياة الفقيد 
القلوب  من خصال إنسانية حميدة جعلته يقتحم 

ويفرض التقدير واالحترام، كما ذكر مبا كان يتحلى 
به الراحل من خصال حميدة وخصائص إنسانية 
راقية جعلت منه مثاال للتواصل واكتساب احترام 
وإداريــني  وتربويني  مسؤولني  من  عرفه  من  كل 

وتالميذ سائال له املغفرة والرحمة.
من جهته كشف املدير اإلقليمي لوزارة 
العميق  حزنه  بفاس  الوطنية  التربية 
لــفــراق املــرحــوم الـــذي وصــفــه بالرجل 
اإلنسانية  اخلصال  بني  يجمع  الــذي 

النبيلة والكفاءة املهنية العالية.
وقـــــد أجـــمـــعـــت كـــلـــمـــات جــمــيــع 
املتدخلني عن احلزن الشديد والعميق 
ميكن  ال  بصمات  تــرك  عضو  لفقدان 
بحضوره  وطبع  الزمن،  ميحوها  أن 
املتميزة  اإلنسانية  ومواقفه  الـــوازن 
واقع ومسيرة اجلمعية ومساره املهني 
التنظيمية  احملــطــات  كــل  فــفــي  الــنــاجــح، 
كان  والتفاوضية  والنضالية  واإلشعاعية 
األخ املرحوم إدريس اليوبي حاضرا فيها بروحه 
املرحة أحيانا وبشخصيته القوية، النصوح أحيانا 
أخرى؛ لقد كان رحمه الله عقال فعاال في اجلمعية 

متميزا برصانته وسعة صدره وتربيته.

صفرو حتتضن امللتقى التاسع ألهل القرآن الكرمي في موضوع: 
"رسالة أهل القرآن رسالة الوسطية واالعتدال"

إعداد: نورالدين باخلير

األكادميية اجلهوية فاس- مكناس تنظم حفال تأبينيا للراحل احلاج إدريس اليوبي

كلية اآلداب ظهر املهراز تستضيف أ.د. الشاهد البوشيخي بمناسبة امللتقى الثالث للطلبة  الباحثني
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األزمة الفكرية:
النهوض  بناء  ع��وام��ل  ف��ي  األزم���ة  تقع  ب��داي��ة 
احلضاري األزمة الفكرية عميقة ذلك أن األمة تترنح 
بني ثالث تيارات: تيار الغالة، وتيار اجلفاة، وتيار 
الغزاة. وهذا ما عبر عنه احلديث النبوي: "يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه حتريف 

الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني" 
ال���غ���اة: ال���ذي���ن ب����دؤا ب��ال��ت��ك��ف��ي��ر وان��ت��ه��وا 
تعاملوا  الذين  هؤالء  فجروا،  ثم  كفروا  بالتفجير، 
املقاصد،  روح  عن  غفلت  بظاهرية  النصوص  مع 
وب��ح��رف��ي��ة ج��م��دت ع���ن حت��ص��ي��ل امل��ق��ص��ود، ول��م 
في  ال��راس��خ��ني  ال��رب��ان��ي��ني  ع��ن  العلم  ه��ذا  يتلقوا 
والفقه  والعمل،  العلم  بني  ي��زاوج  رسوخا  العلم 
والوعي  الكلية،  مقاصدها  مع  اجلزئية  للنصوص 
ب��واق��ع ال��ع��ص��ر وت��رت��ي��ب األول���وي���ات وال��ن��ظ��ر في 
الظاهرية  في هذه  وقعوا  وامل��آالت، هؤالء  الذرائع 
القاتلة التي وقع على مثلها اخلوارج حينما قالوا: 
"حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: �إن 
أريد  حق  "كلمة   :� علي  ق��ال  هلل�.  إال  احلكم 
بها باطل" ثم بعث ابن عباس ليقيم احلجة عليهم 
من خالل اجلدال والبرهان، وهؤالء اليوم شيخهم 
الشيخ  هو  وجتربة  علما  بجدتهم  واب��ن  وإمامهم 
كوكل عليه رحمة الله، لذلك وقع هذا االختالل في 
احملبط  ال��واق��ع  وأن  السيما  ال��غ��الة،  منهج  قضية 
ألمتنا جعلهم يقفزون فوق املراحل قفزا ال يراعون 
فيه امل���آالت ال��ت��ي تترتب ع��ن ه��ذا ال��س��ل��وك ال��ذي 
سلكوه والذي أفضى باألمة إلى شر مستطير، أكل 
األخضر واليابس، وذهب بكل هذه املقاصد الكبرى 

التي تتغياها األمة في حياتها. 
عجوز متنت �أن تكـــون �صبية

وقد يب�س �جلنبان و�حدودب �لدهر

تروح �إىل �لعطار تبغي �صبابها

وهل ي�صلح �لعطار ما �أف�صد �لدهـر

ي��ق��اب��ل ه���ؤالء ال��غ��اة اجل��ف��اة: إذا كان 
األولون سلكوا مسلكا ظاهريا غفل عن روح املقاصد 
فإن هؤالء يريدون أن ُيسقطوا الثوابت، ويضعفوا 

احملكمات، وينسفوا املسلمات، يريدون 
اإلسالم عقيدة بال شريعة، دعوى 

بال دولة، دينا بال دنيا، حقا بال 
رحمة  قتال،  بال  قوة جهادا 

بال عزة، حوارا بال ندية، 
ت��س��ام��ح��ا ب���ال ت��ك��اف��ؤ، 

يجعلوا  أن  ي��ري��دون 
وأن  ال��ق��رآن عضني، 
ي���ق���ب���ل���وا اإلس�����الم 
أج������زاء ت��ف��اري��ق، 
ف����ق����اب����ل ه������ؤالء 
وكالهما  أول��ئ��ك، 
ي����غ����ذي اآلخ������ر، 
ف�������إن ال���ت���ط���رف 
الديني والتطرف 
كالهما  الالديني 
ي�����غ�����ذي اآلخ������ر 
وه����م����ا وج����ه����ان 

لعملة واحدة، 
وب���امل���ن���اس���ب���ة 

ف��ك��ل��م��ة ال���ت���ط���رف ال 
التطرف  الغلو؛  تعني 

يعني الوقوف عند طرف، 
ف��ك��ل غ��ل��و ي��ع��ت��ب��ر ت��ط��رف��ا، 

غلوا؛  يعتبر  تطرف  كل  وليس 

ألن التطرف قد يكون تطرف إفراط وقد يكون تطرف 
تفريط، وقد يكون تطرف طغيان وقد يكون تطرف 
وق��د يكون تطرف  قد يكون تطرف وك��س  إخ��س��ار، 

أال  الميزان  ووضع  رفعها  �والسماء  شطط، 
ال��وزن  وأقيموا  الميزان  يف  تطغوا 

بالقسط وال ختسروا الميزان�، 
فامليزان وسطية العدل بني 

الطغيان إذا زاد عن حده 
إذا  اإلخ����س����ار  وب�����ني 

ن��ق��ص ع���ن م��ق��ام��ه، 
يعتبر  وك���اله���م���ا 
لن  ولذلك  تطرفا، 
وسطيني  ن��ك��ون 
حت���دث���ن���ا  إذا 
واحد  لون  عن 
م�������ن أل���������وان 
ال������ت������ط������رف، 
حتدثنا  وإذا 
ع������ن ت���ط���رف 
ال�����ت�����ك�����ف�����ي�����ر 
ينتهي  ال�����ذي 
ب���ال���ت���ف���ج���ي���ر، 

النظر  وصرفنا 
ع�����������ن ت������ط������رف 

ال���ت���خ���دي���ر ال����ذي 
لن  بالتدمير،  ينتهي 

إذا  إال  نكون وسطيني 
بشقيه  التطرف  تناولنا 

وببعديه كذلك.
وأم����ا ال����غ����زاة: ف��ه��م ال��ذي��ن 

األم���ة ح��ض��ارة كونية  ي��ف��رض��وا على  أن  ي��ري��دون 
بحق  وال  الوجود،  بحق  ألمتنا  تعترف  ال  مركزية 
اخلصوصية الثقافية، وال بحق الهوية احلضارية، 
الدينية والثقافية والفكرية  بالتعددية  هم يؤمنون 
واق��ع  يشكلوا  أن  ي��ري��دون  ولكنهم  ملجتمعاتهم، 
السياسة  عالم  ف��ي  ك��ان  إن  اإلس��الم��ي؛  مجتمعنا 
عبر النظام الرأسمالي، وإن كان في عالم االقتصاد 
عالم  في  كان  وإن  احل��ر،  السوق  اقتصاديات  عبر 
بأشكالها،  العوملة  أدوات  عبر  والثقافة  االجتماع 
والرياضة  والفنون  األذواق  مجال  ف��ي  حتى 
م��ن خالله  أن يشكلوا  ي��ري��دون  ذل��ك  ك��ل 
رؤي����ة ك��ون��ي��ة ال ت��ع��ت��رف ل��آخ��ري��ن 
بحق اخلصوصية. فأمتنا تضيع 
وغزاة،  وجفاة  غالة  بني  اليوم 
ب��ني تيار  ب��ع��ب��ارة أخ���رى  أو 
االش���ت���ج���ار  أو  االن���ت���ح���ار 
ال��ذي ال يعيش إال في جو 
اخل�������الف، وي���ج���ع���ل م��ن 
احل����ص����اة ج���ب���ال، وم���ن 
احل��ب��ة ق��ب��ة، وب��ني تيار 
في  يقع  ال��ذي  االنبهار 
االس����ت����الب وال��ت��ب��ع��ي��ة 
تيار  أو بني  والتغريب، 
يجتر  ال����ذي  االج���ت���رار 
امل�����اض�����ي وي���س���ت���دع���ي 
لم  التي  التاريخ  معارك 
نكن جزءا منها، ولم نكن 
شهودا عليها، ونحن أبناء 
املاضي،  أبناء  اليوم ولسنا 
عبرته،  منه  ن��أخ��ذ  ف��امل��اض��ي 
وم�����ن خ�����الل ع���ب���رت���ه ن��ع��اي��ش 
خالله  م��ن  ونستشرف  احل��اض��ر 

املستقبل.
إذن هذه األزمة الفكرية نحاول أن 

ُنخرج من بني فرث ودم لبنا خالصا 
س��ائ��غ��ا ل��ل��ش��ارب��ني، وه����و ال���دع���وة 
ال��ت��وازن واالع��ت��دال،  إل��ى إحياء فكر 
كلمة  ال��وس��ط��ي��ة  ك��ل��م��ة  ألن  ول���ك���ن 
مية  ُهالاَ ال��ن��اس  بعض  يجعلها 
يفسرها  مّطاطة  اج��ة  ْج��راَ راَ
ك����ل مب����ا ي���ري���د.ن���ق���ول 
تعود  الوسطية  ب��أن 
ف���ي أص����ل ج��ذره��ا 
اللغوي إلى ثالث 

معان: 
امل���ع���ن���ى 
 : ل و أل ا
إلى  ت��ع��ود 
م������ع������ن������ى 
اخليرية، 

� وسلم  الله  "كان رسول 
أوسط العرب نسبا".

وامل���ع���ن���ى ال��ث��ان��ي: 
تعود إلى معنى العدل 
أعدلهم.  أي  أوس��ط��ه��م«  »ق���ال 
)ه������م وس������ط ي����رض����ى األن������ام 
بحكمهم( أي هم عدول. �وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا�؛ أي كما قال 

البخاري عدوال خيارا.
التوازن  هو  الثالث:  واملعنى 
يكون  أن  بني  الفرد  يعصم  ال��ذي  احملمود 
الطغيان  أو  والتفريط  اإلف��راط  طرفي  بني  فريسة 
رفعها  �والسماء  والتقصير،  الغلو  أو  واإلخسار 

ت��ط��غ��وا يف  ال���م���ي���زان أال  ووض�����ع 
لم  أن��ف��ق��وا  إذا  �وال��ذي��ن  الميزان� 
ي��س��رف��وا ول����م ي��ق��ت��روا وك����ان بني 
بصالتك  جتهر  �وال  قواما�  ذل��ك 
ارفع  بكر  أبا  "يا  بها�،  وال ختافت 
من  اخفض  عمر  شيئا"،"يا  صوتك 

صوتك شيئا".
وب���ال���ت���ال���ي ه�����ذه ال��وس��ط��ي��ة 
هينة  أنهار  ليست وسطية ساجنة 
أو  القدمي  على  اجلمود  احملبسني، 
داجنة  وليست  للجديد،  العبودية 
احل��ض��اري،  الضغط  بفعل  مدجنة 
ول��ي��س��ت م��اج��ن��ة ت��ت��ل��ون ب��ت��ل��ون 
تقدم  األه���واء، وإمن��ا ه��ي وسطية 
اإلس������الم م��ن��ه��ج��ا ه���ادي���ا ل��ل��زم��ان 
وامل�����ك�����ان واإلن������س������ان، م���وص���وال 
العصر،  بلغة  م��ش��روح��ا  ب��ال��واق��ع، 
وهذا ضابط مهم في عوامل البناء 
العصر  ن��خ��اط��ب  أن  احل���ض���اري؛ 
ب��ل��غ��ت��ه وزم���ان���ه: "ح���دث���وا ال��ن��اس 

الله  يكذب  أن  أتريدون  يعرفون  مبا 
تخاطب  أن  اللغة،  مجرد  ليس  واللسان  ورسوله"، 
فلسان  ذل���ك،  م��ن  أع��م  ال��ل��س��ان  بعربيته،  ال��ع��رب��ي 
البادية  رجل  ولسان  العامي،  كلسان  ليس  املثقف 
ليس كلسان احلضري، لسان املؤمن الذي حتتج له 
بدليل من الكتاب والسنة فيقبله ليس كلسان غير 
أن  يريدون  الناس  وبعض  لسانه.  له  فكل  املؤمن. 
يخاطبوا العصر بلسان عفا عليه الزمان من حيث 
اللغة واملصطلح. نريد كذلك أن نستهدي مبخاطبة 
الناس مبا تدركه عقولهم وتتسع له آفاقهم، إن علي 
ابن اجلهم ملا أراد أن ميدح املتوكل كان يعيش في 
البادية، فما عرف أن يحسن اللغة التي يخاطب بها 

امللك حني أراد أن ميدحه فقال: 

�أنت كالكلب يف حفاظك للود

وكالتي�س يف قر�ع �خلطوب

ق��ال��وا ل��ه إن��ك ذمم��ت ول��م مت��دح وأس���أت ولم 
وأن  أرض���ا  يبطحوه  أن  ال�����وزراء  ف����أراد  حت��س��ن، 
يوجعوه ضربا. فقال امللك وكان أريبا حكيما فطنا 
ابعثوا  بيئته،  بلسان حال  تكلم  إمنا  دعوه  عاقال: 
الفيحاء،  البساتني  بني  فعاش  ص��اف��ة،  ال��رُّ إل��ى  به 
وال��ري��اض ال��ن��ض��رة، وال��وج��وه احل��س��ان، وامل��ي��اه 

اجلارية، ليأتي بعد عام ويقول: 
عيون �ملها بني �لر�صافة و�جل�رس

جلنب �لهوى من حيث �أدري وال �أدري

هاديا  منهجا  اإلس��الم  نقدم  أن  الوسطية  إذن 
ل��ل��زم��ان وامل���ك���ان واإلن���س���ان، م��وص��وال ب��ال��واق��ع، 
مشروحا بلغة العصر، جامعا بني النقل الصحيح 

معايشا  للماضي،  مستلهما  ال��ص��ري��ح،  وال��ع��ق��ل 
على  ينفتح  للمستقبل  وم��س��ت��ش��رف��ا  ل��ل��ح��اض��ر، 
ي��راع��ي اخلصوصية  ي���ذوب،  أن  دون  احل��ض��ارات 
دون أن ينغلق، ينتفع بكل قدمي صالح ويرحب بكل 
أي وعاء خرجت،  يلتمس احلكمة من  نافع،  جديد 
يعمل ع��ل��ى حت��ري��ر امل��ش��ت��رك اإلن��س��ان��ي وال��دي��ن��ي 
واحلضاري، يرتبط باألصل ويتصل بالعصر، ومن 
األص��ل،  عن  به  وانكفأ  بالعصر  اتصل  من  الناس 
والوسطية املوضوعية املوازنة بني ارتباط األصل 

واتصال العصر.

الدكتور عصام البشير

معامل النهوض احلضاري بني األصل والعرص  )2(
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الللغللاة 
هللم الللذيللن بللدؤا 

بالتفجير،  وانتهوا  بالتكفير 
الذين  هللؤالء  فللجللروا،  ثللم  كللفللروا 

عن  غفلت  بظاهرية  النصوص  مع  تعاملوا 
حتصيل  عن  جمدت  وبحرفية  املقاصد،  روح 

الربانيني  عن  العلم  هذا  يتلقوا  ولم  املقصود، 
العلم  بني  يللزاوج  رسوخا  العلم  في  الراسخني 
والعمل، والفقه للنصوص اجلزئية مع مقاصدها 

وترتيب  العصر  بواقع  والوعي  الكلية، 
واملآالت،  الذرائع  في  والنظر  األولويات 

الظاهرية  هذه  في  وقعوا  هؤالء 
القاتلة التي وقع على مثلها 

اخلوارج.

سطية  لو ا
اإلس����ام  ن���ق���دم  أن 

وامل��ك��ان  ل��ل��زم��ان  ه��ادي��ا  منهجا 
واإلنسان، موصوال بالواقع، مشروحا بلغة 

والعقل  الصحيح  النقل  بني  جامعا  العصر، 
للحاضر،  معايشا  للماضي،  مستلهما  الصريح، 

للمستقبل ينفتح على احلضارات دون  ومستشرفا 
ينغلق،  أن  دون  اخلصوصية  يراعي  ي��ذوب،  أن 
جديد  بكل  وي��رح��ب  صالح  ق��دمي  بكل  ينتفع 
خرجت،  وع��اء  أي  من  احلكمة  يلتمس  نافع، 

اإلن��س��ان��ي  امل��ش��ت��رك  ع��ل��ى حت��ري��ر  يعمل 
والديني واحلضاري، يرتبط باألصل 

ويتصل بالعصر.

مسلكا  سلكوا  )الغالة(  األولون  كان  إذا 
املقاصد فإن هؤالء  ظاهريا غفل عن روح 
الثوابت،  يُسقطوا  أن  يريدون  )الجفاة( 
املسلمات،  وينسفوا  املحكمات،  ويضعفوا 
يريدون اإلسالم عقيدة بال شريعة، دعوى 
قوة جهادا  بال  دنيا، حقا  بال  دينا  دولة،  بال 
ندية،  بال  حوارا  عزة،  بال  رحمة  قتال،  بال 
يجعلوا  أن  يريدون  تكافؤ،  بال  تسامحا 
أجزاء  اإلسالم  يقبلوا  وأن  عضني،  القرآن 

تفاريق، فقابل هؤالء أولئك.

أزمة النهوض احلضاري وعواملها
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املوقف من التراث:
أزمة  حترير  بعد  كذلك  النهوض  عوامل  وم��ن 
الفكر وضبط املفاهيم واملصطلحات هي املوقف من 
التراث، وحينما نتحدث عن التراث نخرج الوحي 
املعصوم وحي الكتاب املتعبد بتالوته ووحي بيان 
هذا الكتاب، وإمنا نتحدث عن جهود أسالفنا، هذا 

امليراث الذي خلفه علماؤنا. 
من داللة مفهوم السلف:

كلمة  م��دل��ول  ع��ن��د  أق���ف  أن  أوال  والب���د 
جميعا  ندعو  الذين  الصالح  السلف 

إلى التأسي بهم.
كلمة السلف: ما مضى 

وتقدمك في الزمان، وأصبح 
أو  مصطلحا  املفهوم  ه��ذا 

ال��ق��رون  أه���ل  ع��ل��ى  علما 
لها  املشهود  الفاضلة 
ب���اخل���ي���ر واإلمي��������ان. 
وال���س���ؤال ه��ن��ا كيف 
عملية  ف���ي  ن��ت��أس��ى 
ال��ب��ن��اء احل��ض��اري 
الصالح؟  بالسلف 
هل نتأسى بهم في 
ج��زئ��ي��ات أق��وال��ه��م 
وفرعيات ألفاظهم؟ 
ب��ه��م  ن���ت���أس���ى  أم 
ف����������ي م�����ج�����م�����وع 
التأسي  منهجهم؟ 
ب���ه���م ف����ي م��ج��م��وع 

كلياته  ف��ي  امل��ن��ه��ج، 
وقطعياته  وثوابته 

وم����ح����ك����م����ات����ه. وم����ن 
خ���ص���ائ���ص م��ن��ه��ج��ه��م 

على  يبنون  كانوا  أنهم 
م����ا ي��ن��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه ع��م��ل 

ج��دل،  عليه  ينبني  م��ا  ال 
وب����ع����ض ال�����ن�����اس ي��ح��م��ل��ون 

الصالح  ال��س��ل��ف  إل���ى  االن��ت��م��اء 
ع���ل���ى م����ا ي��ن��ب��ن��ي ع���ل���ي���ه ج����دل، 

واإلمام مالك قال قاعدة جعلها اإلمام 
"كل مسألة  الشاطبي في مقدماته العشرة: 

فيما  خوض  فيها  فاخلوض  عمل  عليها  ينبني  ال 
نهينا عنه شرعا". 

ث���م إن ال��س��ل��ف ال��ص��ال��ح ع���اش���وا ع��ص��ره��م 
وزمانهم، ومقتضى التأسي بهم أن نعيش عصرنا 
كما  زماننا  لتحديات  أجوبتنا  نقدم  وأن  وزماننا، 
قدم السلف أجوبتهم لتحديات زمانهم، ال أن نردد 
الصالح ليست  السلف  أن  نعلم  وأن  األق��وال،  ذات 
رؤي��ت��ه واح���دة ف��ي اجل��زئ��ي��ات، وليس ق��وال واح��دا 
الفرعيات، هم مدرسة واسعة اتسعت لرخص  في 
اب��ن عباس، وع��زائ��م اب��ن عمر وأث��ري��ة اب��ن حنبل، 
وفقه أبي حنيفة، واجتهاد ابن املسيب، وظاهرية 
اجلنيد،  ورقائق  الشاطبي،  ومقاصدية  حزم،  ابن 
القيم،  اب��ن  واجتهاد  الغزالي،  حامد  أب��ي  وفلسفة 
أو  البحر  م��ن  غرفا  ملتمس  الله  رس��ول  م��ن  وكلهم 
ي. كلهم م��ن ه��ذا نأخذ ون��دع دون  رش��ف��ا م��ن ال����دِّ
في  ل��أم��ة  فالعصمة  آلح��اده��م.  عصمة  نعتقد  أن 
مجموعها، والنبي � له عصمتان: عصمة هداية 
�واهلل يعصمك  احلماية:  حماية، عصمة  وعصمة 
�إن  المستهزئني�،  كفيناك  �إنا  الناس�،  من 
ينطق  �وما  الهداية:  وعصمة  األبتر�؛  هو  شانئك 

عن الهوى إن هو إال وحي يوحى�. 
إذن موقفنا من التراث ليس مع الذين يقولون 
ليس باإلمكان أبدع مما كان، وما ترك األول لآلخر 
ل��آلخ��ر، يقول  ت��رك األول  ك��م  ن��ق��ول:  شيئا؛ وإمن���ا 
العالمة ابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم 
"ليس  وح��م��ل��ه":  رواي��ت��ه  ف��ي  ينبغي  وم��ا  وفضله 
لآلخر،  األول  ت��رك  ما  قولهم  من  العلم  على  أض��ر 
بل الصواب عندنا كم ترك األول لآلخر"، والدليل: 
قال  ولذلك  اآلخرين�،  من  وثلة  األولييني  من  �ثلة 
كلمة  النحو  في  التسهيل  كتاب  أول  في  مالك  ابن 
تكتب مباء الذهب: "وإذا كانت العلوم منحا إلهية 
يدخر  أن  مستبعد  فغير  اختصاصية  وم��واه��ب 
لبعض املتأخرين ما عسر على كثير من املتقدمني، 

نعوذ بالله من حسد يسد باب اإلنصاف، ويصد عن 
جميل األوصاف". هذا املوقف األول: الذين يقولون 
ليس باإلمكان أبدع مما كان، بل الصواب باإلمكان 
أبدع مما كان؛ وبني الذين يريدون أن يقيموا قطيعة 
مع املوروث احلضاري ألمتنا، ونحن نقول لهؤالء 
على  ال��الح��ق  يبني  تراكمية  أم��ة  األم���ة  وأول��ئ��ك: 
وإبداعه  كسبه  ذلك  بعد  من  ويقدم  السابق،  جهد 
قطيعة  وال  ال��ق��دمي  على  استنامة  ف��ال  وإض��اف��ت��ه، 
واحترام  تقدير  بل  تبخيس،  وال  تقديس  ال  معه، 
الصاحلني.  أسالفنا  عقل  وأنتجه  قدمه  ما  ألفضل 
لتبني األمة  ثم من بعد ذلك نقدم كسبنا وإبداعنا 
على جهود بعضها البعض، وبعبارة أخرى نقول 
ال��ت��راث التخير واالن��ت��ق��اء بعد  ال��ع��اق��ة م��ع ه��ذا 
وننتقي  نتخير  واالرت��واء،  التحصيل 
َن���ُع���ّب م��ن��ه وأن  أط��اي��ب��ه ب��ع��د أن 
معان  م��ن  ورد  م��ا  نستحصل 
اجتهد  جميلة  وم��ف��ردات 
ويكفي  ع��ل��م��اؤن��ا.  فيها 
أن محمد بن احلسن 
وأب������ا ي���وس���ف م��ن 
أص������ح������اب أب����ي 
حنيفة خالفا أبا 
ثلث  في  حنيفة 
امل������ذه������ب ف��ي 
ف���ت���رة زم��ن��ي��ة 
وج���������ي���������زة، 
وق�����������اال: ل��و 
إمامنا  رأى 
م������ا رأي����ن����ا 
ل��غ��ي��ر رأي����ه، 
وهو ما يعبر 
ع���ن���ه ف��ق��ه��اء 
احل����ن����ف����ي����ة 
إن���ه اخ��ت��الف 
ع��ص��ر وزم���ان 
وليس اختالف 
ح��ج��ة وب��ره��ان، 
ف����ك����ي����ف ب����ه����ذه 
املتواصلة  اآلم���اد 
ف����ي ه�����ذا ال����زم����ان. 
م��ن هنا ك��ان الب��د من 
العالقة مع  أن  ن��درك  أن 
هذا امل��وروث تقع بني هذه 
املعتدلة  امل��ت��واص��ل��ة  ال���رؤي���ة 
ودون  ق��ط��ي��ع��ة  دون  امل���ت���وازن���ة 

استنامة إليه.

داء التعصب املقيت:
البناء  ملسألة  املعيقات  م��ن  ه��و  اآلخ���ر  األم���ر 
احلضاري، وهو الوقوع في داء التعصب، إن كان 
تعصبا فقهيا، مذهبيا، طائفيا، فكريا، حركيا،دعويا، 
أيا كان صور هذا التعصب. إن االنتفاع مبن تتلقى 
أو  الروحية  امل���دارس  في  عنه  وتتربى  العلم  عنه 
غير ذلك ال يجعله مصدر حق مطلق. وقد وقع جيل 
التعصب جتاه  املقيت؛  ال��داء  هذا  في  الشباب  من 
األفكار، وجتاه الرؤى، وجتاه االجتهادات، تعصبا 
ينعقد عليه الوالء والبراء. نحن كما قال إمام دار 
وكما  عليه"،  م���ردود  أو  راد  إال  منا  "م��ا  ال��ه��ج��رة: 
اخلطأ،  يحتمل  ص��واب  "اجتهادنا  الشافعي:  ق��ال 
الفكر  واجتهاد غيرنا خطأ يحتمل الصواب". هذا 
مبادته وبعطائه في كل البالد ترك ميراثا عظيما، 
لكن نأخذ منه وندع، ونتحلى بداء اإلنصاف في أن 
ننتفع مبن نخالفهم. ولذلك فنحن نخالف احلضارة 
من  عندها  مب��ا  ننتفع  ول��ك��ن  أش��ي��اء  ف��ي  الغربية 
أشياء، واألمير شالس ولي عهد بريطانيا أنصف 
محاضرته  في  إنصاف  أمي��ا  اإلسالمية  احلضارة 
الشهيرة التي قدمها في أكسفورد، وبالتالي فنحن 
وجدنا في تاريخنا هذا العطاء، وهذا املوقف الذي 

يساعد على عوامل بناء احلضارة.
عن  عنه حينما سئل  الله  رض��ي  علي  ف��اإلم��ام 
اخلوارج -رغم انحرافهم وضاللهم-: أكفار هم؟ قال: 
"من الكفر فروا"، أمن املنافقني؟ قال: "إن املنافقني ال 
"إخواننا بغوا  قال:  قليال"، ما شأنهم؟  إال  يذكرون 
علينا"، وخرج لهم أصحاب الصحيح في الصحيح، 

وهذا من متام العدل واإلنصاف.
إماما  كان  اعتزاليته  على  الزمخشري  واإلم��ام 
ال يشق له غبار في باب اإلعجاز البياني اللغوي، 
وكتاب الكشاف، وكتاب املفصل في علوم العربية، 

غريب  في  الفائق  وكتاب  البالغة،  أس��اس  وكتاب 
احلديث واألثر يدل على علو كعبه ورسوخ قدمه، 

وهو القائل عن كتابه الكشاف: 
اإن التفا�سري يف الدنيا بال عــــــــدد

وليـــ�س فيها لعمري مثل ك�سافـي

اإن كنت تبغ الهـــدى فالزم قراءته

فاجلهل كالداء والك�ساف كال�سايف

وكان من اعتزازه باعتزاليته أنه إذا طرق باب 
ْر أباك أن أبا  أحدهم، وجاءه صبي صغير قال: َخبِّ
القاسم املعتزلي بالباب. ومع ذلك فكثير من علماء 
كتابه  استبطنوا  التفسير  في  كتبوا  الذين  السنة 
الكشاف، وجاء ابن املنيرة اإلسكندراني فانتفع به 
وعلق على اعتزالياته، لكنهم انتفعوا بهذا الكتاب 
بناء  في  يسهم  ال��ذي  هو  فاإلنصاف  انتفاع.  أميا 
كل  من  حضارة،  كل  من  النافع  تأخذ  أن  احلضارة. 
اإلسامية  حضارتنا  وميزة  بيئة.  كل  من  ثقافة، 
أنه لم يوجد فيها مركز واحد، فقد تعددت مراكز 
احل��ض��ارة ف��ي األم���ة اإلس��ام��ي��ة: امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة، 
وال���ش���ام، وب���غ���داد، وال��ك��وف��ة، وف����اس، وال��ق��ي��روان، 
وخ�����رس�����ان، وق���رط���ب���ة، وغ����رن����اط����ة، وط��ل��ي��ط��ل��ة، 
في  احلضارية  العطاءات  هذه  تنوعت  ومتبوكتو؛ 
ال��ع��واص��م وم��راك��ز صناعة احل��ض��ارة، وك��ذل��ك في 
الذين س��ادوا هذه احلضارة. لم تكن هناك  البشر 
ق���ي���ادة واح������دة، ك���ان ال���ع���رب وك����ان احل��ب��ش وك���ان 
ال��ف��رس، وك��ان الهند، وك��ان ال��ت��رك، وك��ان املاغول؛ 
وكل هؤالء ساهموا في قيادة هذه األمة. ولذلك، 
ال��ذي يفرق  الواعي  االنفتاح  ه��ذا  ننفتح  أن  الب��د 
فيأخذ  العصر،  مقتضيات  وبني  العصر  أه��واء  بني 
عبودية  وال  جلديد،  عبودية  فا  املفيد،  النافع 
وإمنا  باجلدة،  وال  بالقدم  ليست  فالعبرة  لقدي؛ 
العبرة مبا كان صاحلا في نفسه فينبغي أن نعقد 
ما  وه��ذا  ال��وث��اق.  عليه  نشد  وأن  اخلناصر  عليه 

ينبغي أن يكون حاضرا في علمنا.

الفصل بني العلم الديني 
والعلم املدني:

ال��ن��ق��ط��ة األخ���ي���رة، 
وه��ي إح��دى مشكالت 

األم������ة ف����ي ال��ب��ن��اء 
احلضاري أنه وقع 
ال��ف��ص��ل ال��ب��ائ��ن 
ب����ني م����ا س��م��ي 
الديني  بالعلم 
والعلم املدني. 
وم������������ا ك������ان 
من  املسلمون 
يعرفون  قبل 
الفصل  ه���ذا 
ال�������ب�������ائ�������ن، 
وال���������غ���������رب 
ن������ت������ي������ج������ة 
ال����������ص����������راع 

ال�������������ذي وق�����ع 
م�����ع ال��ك��ن��ي��س��ة 

ص�����وروا ل��ن��ا في 
عاملنا اإلسالمي أن 

الذي  الدين هو  رجل 
ويكور  جلبابا  ي��رت��دي 

على رأسه عمامة ويسدل 
ويحمل  كتفيه  ب��ني  ذؤاب��ت��ه 

ال���ع���ص���ا، وي���ح���ف���ظ احل���واش���ي 
وال شأن  بالدنيا  له  وال شأن  واملتون، 

بنطاال  يربط  الذي  األفندي  أما  احلياة.  بإعمار  له 
الكون  علوم  يعرف  ال��ذي  األفندي  فهو  عنقه،  على 

واحلياة، ولكنه ال يتصل بالدين.
النبات،  والله تعالى ذكرنا في آيات؛ ذكر علم 
�إنما خيشى  قال:  ثم  األحياء،  وعلم اجلماد، وعلم 
في  تنحصر  ال  فاخلشية  العلماء�،  اهلل من عباده 
كل علم تنتفع به األمة  من درس علوم الشريعة، 
وي��س��خ��ر ملنفعتها  ف���ي دي��ن��ه��ا ودن��ي��اه��ا وأخ���راه���ا 
ف��اب��ن رشد  ول��ذل��ك  ومصلحتها ف��ه��و ع��ل��م ص��ح��ي��ح. 
الفيلسوف هو الذي رد على الفالسفة، وهو الذي 
ألف كتاب الكليات في الطب واعتمدت عليه أوربا 
بداية  كتاب  وهو صاحب  الزمان،  من  ق��رون  لعدة 
املجتهد ونهاية املقتصد في الفقه املقارن. ما عرفوا 
ن��درس  حينما  كنا  العلوم،  ه��ذه  ب��ني  الفصل  ه��ذا 

بقضايا  نربطها  ال  واإلح��ي��اء،  والكيمياء  الفيزياء 
عنها.  مبعزل  تربط  ال��ق��رآن،  ف��ي  العلمي  اإلع��ج��از 
مؤخرة  في  دائما  تأتي  اإلسالمية  التربية  وحصة 
بقضايا  إال  تربط  وال  ال��ذه��ن،  يكل  حينما  ال���دوام 
جدليات العقيدة، وال شأن لها بعلوم الكون واحلياة 

والعلوم النفسية واالجتماعية، وغير ذلك. 
ال بد أن تعود مصادر املعرفة، وأن يعود العلم 
التوحيدي بكل شعبه ومدارسه في تناغم وتكامل 
األم��ة في جميع  لتنهض  وت��آزر وتناصر وتعاضد 
شعب احلياة. فنحن نشهد اليوم اجلمود في العلم 
الشرعي، كما نشهد التخلف كذلك في علوم الكون 
الشهود  بها مسيرة  واحلياة. وال نهضة نستأنف 
احلضاري التي قبل أن نقيمها على الناس علينا أن 
نقيمها على أنفسنا، وإن لم نقمها على أنفسنا لم 
نستطع أن نقدم النموذج الذي يجسد لنا متثالت 

هذا البناء احلضاري.

النظرة القاصرة للدنيا:
من  كثير  فيها  نظرة  للدنيا،  أيضا  نظرتنا  إن 
الدنيا  أن  عندهم  شاع  الناس  بعض  ألن  التخلف؛ 
جاءت لتعبر ال لتعمر، وجاءت لتهدم ال لتبنى، مع 
إال  ال��ق��رآن  في  ذم��ت  ما  الدنيا  ه��ي؟  ما  الدنيا:  أن 
لسببني أو ألحدهما: إذا ألهت عن ذكر الله  أو 
توصل اإلنسان إليها باحلرام املمنوع دون احلالل 
عليها  التي منشي  الله  أرض  فهذه  وإال  املشروع، 
ونحن  بديع صنعه،  فيها  ونتأمل  رزق��ه  من  ونأكل 
ميين االرض  أنييشييأكييم  �هييو  نعمرها:  ب��أن  أم��رن��ا 
واستعمركم فيها�، لنجعل من العالم التسخيري 

إلى عالم التعميري، إلى عالم التثمير.
وحتى مفهوم الزهد الذي ذكره علماء احلقائق 
الزهد  هو  ليس  فالزهد  مفهومه،  أسأنا  والرقائق 
في الطيبات وال فيما أباح الله تعالى، إمنا الزهد 
"إذا  احل��رام صبرك"،  وال  احل��الل شكرك  يغلب  "أال 
أن  ال��زه��د  فاصبر".  افتقرت  وإذا  فاشكر  اغتنيت 
"يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك"، هذا 
الناس  بعض  ول��ك��ن  ال��زه��د.  معنى  ه��و 
الشيء  ال يجد  الثعلب،  زه��د  زه��ده 
ثم يقول أنا زاهد فيه، هذا ليس 
الذي  الثعلب  بزهد صحيح، 
وج��د ع��ن��ق��ودا م��ن العنب 
فاحتال إليه بكل سبيل، 
احليلة  أع��ي��ت��ه  ف��ل��م��ا 
رفع يديه، وقال اللهم 
ال جتعل لنا نصيبا 

في احلرام.
ي����ق����ول ال���ل���ه 
من  �قل  تعالى: 
حيييييرم زيييينييية اهلل 
اليت أخرج لعباده 
والييطيييييبييات من 
اليييييرزق قيييل هي 
لليييييذيييييين آميييينييييوا 
الييدنيييييا  يف احلييييياة 
خييييياليييييصييييية ييييييوم 
)إن  الييييقييييييييياميييية�. 
ال����رج����ل ي���ح���ب أن 
ث��وب��ه جميال  ي��ك��ون 
ون��ع��ل��ه ح��س��ن��ا، أم��ن 
ال��ك��ب��ر ه���و؟ ق���ال رس��ول 
الله �: »الكبر بطر احلق 
وغ���م���ط ال�����ن�����اس«(، وح��ت��ى 
حديث: اللهم احشرني في زمرة 
وأمتني  مسكينا،  أحيني  املساكني، 
أهل  بعض  احلديث ضعفه  هذا  مسكينا، 
وأسانيده  طرقه  بتتبع  حسنه  فرض  وعلى  العلم، 
فاملقصود باملساكني هنا التواضع، أي اجعلني من 

املتواضعني.
أي��ه��ا األح���ب���اب، إن ال��ب��ن��اء احل���ض���اري ال��ذي 
ننشده هو العقيدة املوافقة للفطرة، العبادة الدافعة 
املرتبط  والعلم  بالوحي،  املهتدي  والعقل  للعمارة، 
امللتزم  والعمل  بالعمل،  املقترن  باإلميان، واإلميان 
واجلسد  باإلنسان،  املترقية  واألخ���الق  بالدعوة، 
املمدود بالروح، واألسرة التي تصون الفرد، واملال 
املكتسب من حل واملنفق في حق، والقوة املقترنة 
واآلداب  للمصلحة،  احمل��ق��ق  وال��ت��ش��ري��ع  ب��احل��ق، 
واخلير  بالقيم،  امللتزم  والفن  احلياة،  ل  مِّ َ جتجُ التي 

املتوشح باجلمال.
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

تتمة ص: 9

ء  لبنا ا
الذي  احل��ض��اري 

املوافقة  العقيدة  هو  ننشده 
للعمارة،  الدافعة  العبادة  للفطرة، 

والعلم  بالوحي،  املهتدي  والعقل 
املرتبط باإلميان، واإلميان املقترن بالعمل، 

املترقية  واألخالق  بالدعوة،  امللتزم  والعمل 
واألسرة  بالروح،  املمدود  واجلسد  باإلنسان، 
حل  من  املكتسب  واملال  الفرد،  تصون  التي 

باحلق،  املقترنة  والقوة  حق،  في  واملنفق 
واآلداب  للمصلحة،  احملقق  والتشريع 

امللتزم  والفن  احلياة،  َمِّل  تجُ التي 
املتوشح  واخلير  بالقيم، 

باجلمال.

بد  ال 
مصادر  تعود  أن 

المعرفة، وأن يعود العلم 
ومدارسه  شعبه  بكل  التوحيدي 

وتناصر  وت���آزر  وتكامل  تناغم  ف��ي 
وتعاضد لتنهض األمة في جميع شعب 

في  الجمود  اليوم  نشهد  فنحن  الحياة. 
العلم الشرعي، كما نشهد التخلف كذلك في 
علوم الكون والحياة. وال نهضة نستأنف بها 
أن  قبل  التي  الحضاري  الشهود  مسيرة 
نقيمها على الناس علينا أن نقيمها على 
أنفسنا، وإن لم نقمها على أنفسنا لم 

الذي  النموذج  نقدم  أن  نستطع 
يجسد لنا تمثالت هذا البناء 

الحضاري.
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مفهوم التربية وغاياتها:
تهدف التربية بعامة إلى تكوين شخصية 
املتعلم نفسيا وعقليا وجسديا وإنسانيا، عبر 
وأساليب  ومناهج  دراسية،  ومقررات  برامج 
تربوية لتحقيق تلك األهداف والغايات وبلوغ 

تلك املقاصد واألغراض.
لتزكيته  التربية  م��وض��وع  ه��و  واإلن��س��ان 
ق��درات��ه،  وتفتيح  مواهبه  وصقل  وتطهيره، 
�إين  االس��ت��خ��اف:  ف��ي  مهمته  ألداء  وتأهيله 
)البقرة: 30( وإعمار  جاعل يف األرض خليفة� 
ال��ك��ون وب��ن��ائ��ه: �ه��و أن��ش��أك��م م��ن األرض 
يتحقق  ال  61(، مما  )ه��ود:  واستعمركم فيها� 
إذا لم يأخذ اإلنسان حظه من التربية ونصيبه 
اخلبرات  واكتساب  والتجريب،  التعليم  في 

واملعارف واملهارات.
 وال��ف��ل��س��ف��ة ال���ت���رب���وي���ة ال���ع���ام���ة ل��أمم 
الغايات  معها  تتحدد  ال��ت��ي  ه��ي  وال��ش��ع��وب 
الكبرى واألهداف العليا التي تستمد وجودها 
من التعاليم والثقافة السائدة في األمة، وهي 
العام  واإلط��ار  التربوية،  املناهج  ترسم  التي 
مبا  ال��ت��رب��وي،  التعليمي  العمل  يوجه  ال��ذي 
يجعلها تستجيب ملقوماتها وتساير التطورات 
احلفاظ  مع  العالم،  في  والعلمية  االجتماعية 
على هوية األمة وخصوصيتها وتراثها، دون 

انكفاء أو انغاق.
 وإذا كان حتقيق مفهوم التربية العامة مير 
عبر مفاهيم أخرى مثل: العلم والعقل والتنوع 
الثقافي وغير ذلك من احملفزات املعرفية، مما 
عصره  ومسايرة  اإلن��س��ان  تقدم  على  يساعد 
التربية  ك��ان��ت  وإذا  مستقبله،  واس��ت��ش��راف 
ف��ي ال��غ��رب األورب�����ي وم���ن ش��اي��ع��ه م��ن األمم 
الفلسفة  على  تقوم  اختياراته،  في  والشعوب 
املادية اجلدلية، والعلمانية في استبعاد كامل 
للدين عن احلياة، ورفع القداسة عن الرساالت 
ناسبت  وقيمها  تعاليمها  واعتبار  السماوية 
ظ��روف��ه��ا وع��ص��وره��ا، وأن ال��زم��ن جت��اوزه��ا 
ال��ي��وم،  للبشرية  م��ع��ه ص��احل��ة  ت��ع��د  ل��م  مم��ا 
فلسفتها  تقوم  الغربية  التربية  كانت  وإذا 
وتكوينا  إع��دادا  واحلياة،  والعقل  العلم  على 
التربية  فلسفة  فإن  دنياه،  في  اإلنسان  حلياة 
اإلسامية تهدف إلى حتقيق أغراض كبرى من 

حياة املتعلم املسلم أهمها:
وإخالص  التوحيد  عقيدة  تثبيت   - أ 
بتعاليمه  والتخلق  تعالى،  لله  ال��ع��ب��ودي��ة 

اإلسامية وقيمه وذلك لتزكية نفسه وتطهيره 
إلى  يرقى  وغلوائه، حتى  نزوعاته  من  واحلد 
مستوى خطاب التكليف: �قد أفحل من زكاها 

وقد خاب من دساها� )الشمس: 9-8(.
ب - ترسيخ إميانه عن طريق التصديق 

اإلنسان  يهتدي  به  الذي  للوحي  القلبي 
في حياته الدنيوية واألخروية، 

وع���ن ط��ري��ق ع��ق��ل��ه ال���ذي 
ه���و س��ب��ي��ل اإلن���س���ان 

ل����������إدراك وط���ل���ب 
وحتمل  األسباب 
امل����س����ؤول����ي����ة، 
ول�����ذل�����ك ك���ان 
ال����������وح����������ي 
وال������ع������ق������ل 
ض�����روري�����ن 
وم��ت��ك��ام��ل��ن 
ل����ت����ح����ق����ي����ق 

احل�����������ي�����������اة 
اإلن����س����ان����ي����ة 

الصحيحة.
اس��ت��ق��رار   - ج 

اإلميان في قلبه من 
منطلق أن مستقر اإلميان 

�وقلبه  تعالى:  قال  القلب:  هو 
مطمنئ باإليمان� )النحل:105(.

وال��ع��ل��وم،  ب��امل��ع��ارف  ع��ق��ل��ه  تنمية   - د 
بالقيم والفضائل -سبا وأدوات-  وحتصينه 
أجل  من  ال  والتعقل  والتدبر  النظر  أج��ل  من 
حياته  ف��ي  لتوظيفها  ول��ك��ن  وح��ده��ا  امل��ع��رف��ة 
وخدمة أمته ومجتمعه، يقول تعالى في صفة 
النبي املعلم: �هو الذي بعث يف األميني رسوال 
ويعلمهم  ويزكيهم  آياته  عليهم  يتلو  منهم 
شأن  وف��ي   ،)2 )اجل��م��ع��ة:  واحلكمة�  الكتاب 
توظيف العلم والعمل به يقول � في حديث 
في  العلم  ن��ت��دارس  "كنا   :� جبل  ب��ن  معاذ 
مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله � فقال: 
»تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله 

حتى تعملوا«")حلية األولياء – ألبي نعيم.(.
وب���ذل���ك ي��ت��ب��ن أن ال��ت��رب��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 
التربية  إليه  تصبو  ما  إلى  -باإلضافة  تهدف 
غايات  حتقيق  إل��ى  والشعوب-  ل��أمم  العامة 
عاتقها  على  تقع  حيث  أكبر،  وأه��داف  أسمى 
مسؤولية شديدة اخلطورة بالغة األهمية، هي 
التوحيد  عقيدة  على  املسلم  اإلن��س��ان  تربية 
لها  تخضع  تربية  وقيمه،  اإلس���ام  وشريعة 
حياته كلها، وإقداره على أداء دوره في إعمار 
الكون وبنائه، مما يعني أن التربية اإلسامية 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��إن��س��ان امل��س��ل��م 
ض�������رورة وج������ود وح���ي���اة، 
وح��ت��م��ي��ة اس��ت��م��رار وب��ق��اء، 
ذلك أن التربية في مفهومها 
اإلسامي النابعة من جوهر 
الدين ومبادئه وقيمه، يجب 
بتعاليمه  احل��ي��اة  حتكم  أن 

وقواعده وأهدافه العامة.
البناء  وإذا كان هذا هو 
والقاعدة األساس التي يجب 
أن تبنى عليه فلسفة التربية 
وما  التوحيد  عقيدة  -أعني 
يترتب عنها- فإن هذا اإلطار 
ي��ك��اد ي��ك��ون غ��ائ��ب��ا أو شبه 
مفقود في فلسفتنا التربوية، 

وال يكفي فيه اإلشارة في الديباجات واألهداف 
يتربى  الواقع  على  يحققه  ما  إلى  بل  العامة، 
قدراته  وتتمثله  نفسه،  وتتشربه  املتعلم  عليه 

العقلية، ويصطبغ به سلوكه.
على  تركز  اإلس���ام  ف��ي  التربية  وفلسفة   
م��ح��وري��ن أس���اس���ن: اإلن���س���ان وامل��ج��ت��م��ع : 
فاإلنسان هو موضوع التربية لتزكيته 
وت��ط��ه��ي��ره وص���ق���ل م��واه��ب��ه، 
وتأهيله  ق��درات��ه  وتفتيح 
يتحقق  ال  وه��ذا  حلياة، 
الكائن  ي��أخ��ذ  ل��م  إذا 
من  اإلنساني حظه 
ونصيبه  التربية 
م������ن ال���ت���ع���ل���ي���م 
وال�������ت�������دري�������ب 
وال�����ت�����ك�����وي�����ن 
وال�����ت�����ج�����ري�����ب 
واك�������ت�������س�������اب 
اخل������������ب������������رات 
وامل�������������ع�������������ارف 
وامل�������������ه�������������ارات، 
بالنسبة  وال��ت��رب��ي��ة 
ل���ل���ك���ائ���ن اإلن����س����ان����ي 
ض�����رورة وج����ود وح��ي��اة، 
باعتبار  اس��ت��م��رار،  وح��ت��م��ي��ة 
والقلبي  العقلي  بالبناء  تعنى  أنها 
شخصيته  ل��ت��ن��م��ي��ة  ل���إن���س���ان  وال��س��ل��وك��ي 
وهذا  أمته،  بقيم  ومتسكه  أخاقه  واستقامة 
يعني أن تكون مناهج التربية والتعليم تهدف 

ال��ذات  لبناء  بالنفس  م��ا  تغيير  إل��ى 
حتقيق  أس��اس  على  اإلنسانية، 

التغيير في اإلنسان وحتصن 
نفسه من الداخل، وحتجيم 

ال��داخ��ل��ي��ة التي  ن��وازع��ه 
ت��دف��ع إل���ى االن���ح���راف 
وال����ش����رور، وت��وج��ي��ه 
فعل  ن��ح��و  ط���اق���ات���ه 
اخل���ي���رات ف��ي إط��ار 
العقلية  ال��ض��واب��ط 
الروحية  والتزكية 
والتوجيه األخاقي 
ل��ي��ص��ب��ح إن��س��ان��ا 
مفيدا  ب��ن��اء  ن��اف��ع��ا 
مدركا  جنسه  لبني 
الن��ت��م��ائ��ه اإلن��س��ان��ي 

وذاتيته وخصوصيته 
االستخاف  في  ودوره 

والعمران دومنا استاب 
أو تقوقع .

الفرد  مستوى  على  ه��ذا   
ل��ت��رب��ي��ة وحت��ص��ي��ن��ه، أم����ا على 

التربية  فإن  واألم��ة،  املجتمع  مستوى 
ن��ت��اج امل��ج��ت��م��ع وح��ص��ي��ل��ت��ه مب���ق���دار م���ا هي 
إحداث  والتعليم  للتربية  يتأتى  وال  صانعته، 
أحاطت  إذا  -إال  والبناء  والتطوير  التغيير 
ورصيدها  مجتمعاتها  ومقومات  األمة  بواقع 
هذه  إن  حيث  والديني،  والثقافي  احلضاري 
املقومات يجب أن تكون حاضرة لدى صانعي 
اجلديدة  للتربية  العامة  االستراجتية  خطة 
احلديثة  النظرة  إغفال  دون  وه��ذا  املنشودة، 
ل��ل��ت��رب��ي��ة ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ت���رى ف��ي��ه��ا األداة 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  األساسية 
ب��اع��ت��ب��ار أن ال��ت��رب��ي��ة ل��م ت��ع��د م��ج��رد "خ��دم��ة 
استهاكية" تقدم لأفراد بقدر ما هي توظيف 

عطاءاتها  تفوق  التي  البشرية  للموارد  مثمر 
توظيف األموال في املشاريع االقتصادية، أنها 
األم��ة  مقومات  على  احل��ف��اظ  صعبة:  معادلة 
ما  اعتماد  مع  الثقافي،  وموروثها  وهويتها 
والبناء  احل��ض��اري  والتطور  املواكبة  يحقق 

االقتصادي.
 / الدينية  التربية  مفهوم  اختزال 

اإلسالمية: 
اإلس��ام��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  م��ف��ه��وم  ك���ان   وإذا 
العربي  ال��ت��رب��وي  اخل��ط��اب  عنه  يكشف  كما 
وتنقية  النفس  تأديب  بن  جمع  قد  اإلسامي 
الروح وتثقيف العقل وتقوية اجلسم وترشيد 
جميع  في  الفاعل  املؤثر  واحلضور  السلوك، 
م���ج���االت احل���ي���اة م��ه��م��ا ات��س��ع��ت وت���ع���ددت 
في  اختزلت  اإلسامية  التربية  فإن  أشكالها، 
إلى  والتبعية  والتخلف  االن��ح��ط��اط  ع��ص��ور 
تربية دينية تهتم باجلانب الروحي في حياة 
اإلنسان بواسطة العبادات والشعائر واألذكار 
مما أسبغ عليها نوعا من الاهوتية الكنسية، 
هذه  خاصة مبناهج  كتب  الغاية  لهذه  وألفت 

التربية محتوى معرفيا ومنهجا تدريسيا.
التربية  فيه  اختزلت  ال��ذي  املنحى  وه��ذا 
اإلسامية ال يتفق مع حقيقة اإلسام وجوهره 
مبادياتها  ال��دن��ي��ا  للحياة  "دع����وة  ه��و  ال���ذي 
وطيباتها، كما هو دعوة للروح واآلخرة �يا أيها 
الذين آمنوا اسجتيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم 
لما حيييكم� )األنفال: 24(، والتربية اإلسامية 
تعمل  والطبيعية،  الشرعية  علومها  مبختلف 
ل��ن��ص��رة اإلن��س��ان ف��ي ال��دن��ي��ا أوال ثم 
ل��ن��ص��ره ف��ي ال��دي��ن ث��ان��ي��ا �إن��ا 
آمنوا  والذين  رسلنا  لننصر 
ال���دن���ي���ا وي���وم  يف احل���ي���اة 
)غافر:  االشهاد�  يقوم 
ال��ت��رب��ي��ة  إن  ب���ل   )51
اإلس����ام����ي����ة ت��ه��ي��ب 
يترك  أال  ب��اإلن��س��ان 
وينساها،  ال��دن��ي��ا 
�واب��������ت��������غ ف���ي���م���ا 
ال���دار  اهلل  آت����اك 
تنس  وال  اآلخ���رة 
الدنيا�  من  نصيبك 

)القصص:77(.
ال���ت���رب���ي���ة  إن 
اإلسامية التي نريد 
ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا  ن���ب���رز  أن 
ل���ي���س���ت م������رادف������ة مل��ا 
بالتربية  عليه  اصطلحنا 
في  جتمعت  والتي  الدينية 
ن��ص��وص وك��ل��م��ات وش����روح... 
ولكنها التربية الشاملة التي تعددت 
ومصادرها،  وأساليبها  وأنواعها  مجاالتها 
في  إس��ام��ي��ة  م��ج��ت��م��ع��ات  عليها  واش��ت��غ��ل��ت 
ع��ص��وره��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة وع��ن��د أج���ن���اس عربية 
وفارسية وتركية وأمازيغية وهندية، وتكونت 

على أضوائها ما يعرف باألمة اإلسامية. 
-----------------------

اليوم  في  ألقي  ع��رض  املقال  في  األص��ل   -  *
الدراسي الذي نظمه املجلس العلمي احمللي لفاس 
والتكوين  للتربية  اجلهوي  األكادميية  مع  بشراكة 
فهم  "نحو  م��وض��وع:  ف��ي  مكناس..   – ف��اس  جلهة 
اإلسامية  للتربية  اجلديد  املنهاج  ملقاصد  عميق 

وإشكاالت تطبيقه" بتاريخ: 25 مارس 2017.
يتبع...

املنظور اإلسالمي ملفهوم التربية* 
العالمة عبد الحي عمور 

رئيس المجلس العلمي المحلي لفاس

بية  لتر ا
اإلس��ام��ي��ة ت��ه��دف 

-باإلضافة إلى ما تصبو إليه التربية 
غايات  حتقيق  إلى  والشعوب-  لألمم  العامة 

عاتقها  على  تقع  حيث  أكبر،  وأه��داف  أسمى 
هي  األهمية،  بالغة  اخلطورة  شديدة  مسؤولية 
التوحيد  عقيدة  على  املسلم  اإلنسان  تربية 

لها  تخضع  تربية  وقيمه،  اإلسام  وشريعة 
في  دوره  أداء  على  وإقداره  كلها،  حياته 

إعمار الكون وبنائه.

ا  ذ إ

ك�����ان ه�����ذا ه��و 

البناء والقاعدة األساس 

عليه  تبنى  أن  يجب  التي 

فلسفة التربية -أعني عقيدة 

عنها-  يترتب  وم��ا  التوحيد 

فإن هذا اإلطار يكاد يكون 

في  مفقود  شبه  أو  غائبا 

فلسفتنا التربوية.

ال ي��ت��أت��ى ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م إح���داث 
أحاطت  إذا  -إال  والبناء  والتطوير  التغيير 
ورصيدها  مجتمعاتها  ومقومات  األمة  بواقع 
هذه  إن  حيث  والديني،  والثقافي  احلضاري 
املقومات يجب أن تكون حاضرة لدى صانعي 
اجلديدة  للتربية  العامة  االستراجتية  خطة 

املنشودة.
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احلرف  "أصالة  املاضية  احللقة  في  أشرنا 
األولى)1( احملجة  الكلمة احللقة  داللة  بناء  في 
ع��دد 478 إل��ى ع��دد ح���روف امل��ب��ان��ي ف��ي اللغة 
كتابه  مقدمة  ف��ي  اخلليل  ذك��ره��ا  كما  العربية 
العني، وأشرنا إلى تطورها من حيث العدد عند 
سيبويه، وفي هذه احللقة سنتابع احلديث عما 

يثبت أصالة احلرف في بناء داللة الكلمة.
املباني  أح���رف  ن��ع��رض  السياق  ه��ذا  وف��ي 
ثم  أوال،  اخلليل  عند  امل��خ��ارج  مرتبة  ه��ي  كما 
عند غيره ممن جاء بعده كسبويه، وابن جني. 
وفي هذا السياق نورد كالم اخلليل وهو قوله: 
فأقصى  ح��رف��ا...  وعشرون  تسعة  العربية  "ف��ي 
احل��روف كلها العني، ثم احل��اء، ول��وال بحة في 
احلاء ألشبهت العني لقرب مخرجها من العني، 
مرة ههة  وق��ال  الهاء،  في  ول��وال هتة  الهاء،  ثم 
احل��اء،  من  الهاء  مخرج  لقرب  احل��اء  ألشبهت 
فهذه ثالثة أحرف في حيز واحد؛ بعضها أرفع 
من بعض، ثم اخلاء والغني في حيز واحد كلهن 
حلقية، ثم القاف والكاف لهويتان، والكاف أرفع، 
ثم  واح��د،  في حيز  وال��ض��اد  والشني  ثم اجليم 
الصاد والسني وال��زاء ]ال��زاي[ في حيز واحد، 
ثم الطاء والدال في حيز واحد، ثم الظاء والذال 
والثاء في حيز واحد، ثم الراء والالم والنون في 
حيز واحد، ثم الفاء والباء وامليم في حيز واحد، 
ثم األلف والواو والياء في حيز واحد. والهمزة 

في الهواء لم يكن لها حيز تنسب إليه.
قال الليث: قال اخلليل:

والغني  واخل��اء  والهاء  واحل��اء  فالعني   )1(
حلقية؛ ألن مبدأها من احللق. 

مبدأهما  ألن  لهويتان  والكاف  والقاف   )2(
من اللهاة.

)3( واجل��ي��م وال��ش��ني وال��ض��اد شجرية ألن 
مبدأها من شجر الفم أي مخرج الفم.

ألن  أسلية  وال����زاي  وال��س��ني  وال��ص��اد   )4(

طرف  مستدق  وه��ي  اللسان،  أسلة  من  مبدأها 
اللسان.

)5( والطاء والتاء والدال نطعية ألن مبدأها 
من نطع الغار األعلى.

)6( والظاء والذال والثاء لثوية ألن مبدأها 
من اللثة.

)7( والراء والالم والنون ذلقية ألن مبدأها 
من ذلق اللسان، وهو حتديد طرفي ذلق اللسان.
)8( والفاء والباء وامليم شفوية، وقال مرة 

شفهية ألن مبدأها من الشفة.
)9( والياء والواو واأللف والهمزة هوائية 
في حيز واحد ألنها ال يتعلق بها شيء، فنسبت 
ك��ل ح��رف إل��ى م��درج��ت��ه وم��وض��ع��ه ال���ذي يبدأ 

منه..." )1/ -57 58(.
اخلليل  تصنيف  ب���أن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  ه��ك��ذا 
ألحرف املباني حسب مخارجها تصنيف وظيفي 
على  العربية  باللغة  املتكلم  ق��درة  ميثل  دقيق 
التعبير مبا يريد، ولذا بدأ هذا التصنيف بحرف 
العني الذي ميثل الدرجة األولى في عمق جهاز 
ترتيب  ت��درج  ث��م  العربي  اإلن��س��ان  عند  النطق 
احل���روف ال��ت��ص��اع��دي إل��ى آخ��ره��ا ف��ي املخرج 
رتبة  آخ��ر  ال��ذي ميثل  امليم  وه��و  فيه،  املتحكم 
عامة  وظيفة  الترتيب  ولهذا  الشفتني.  حيز  في 
في معجم العني للخليل باإلضافة إلى الوظائف 
احلروف،  من  املجموعات  هذه  لبعض  اخلاصة 

من ذلك أي من هذه الوظيفة العامة:
الترتيب  يتضمن  احل���روف  ترتيب  أن   )1(
احلرف  ذلك  فيها  يوجد  التي  للكلمات  العددي 
أكثر من احلرف الذي يليه بالكلمات التي يوجد 
العني  ح��رف  فيها  يوجد  التي  فالكلمات  فيها. 
أكثر عددا من التي يوجد فيها حرف احلاء الذي 
الهاء  ح��رف  وكلمات  الترتيب،  في  بعده  يأتي 
أكثر من كلمات اخلاء وهكذا... ولذا سنشير إلى 
عدد الصفحات التي تشغلها كلمات كل مجموعة 
مرتبة من احلروف في درجة معينة من ذلك ما 

يلي:
األول��ى وعددها خمسة عشر  أ - املجموعة 

-خ-  ه  ح-  ع-  اخلليل  رتبها  كما  ه��ي  ح��رف��ا 
د.  ز- ط-  غ- ق- ك- ج- ش- ض- ص- س- 
ويتراوح عدد الصفحات التي تشغلها الكلمات 
التي يختص بها كل منها ما بني جزئني أي ربع 
مادة املعجم كله كحد أعلى وسبعني صفحة كحد 
أدنى، وأغلب كلمات كل حرف من هذه احلروف 
األول  فاحلرف  صفحة...  مائة  من  أكثر  تشغل 
الذي هو العني تبدأ الكلمات التي يوجد فيها من 
أول صفحة في اجلزء األول إلى آخر صفحة في 
اجلزء الثاني، كما تشغل الكلمات التي تتضمن 
حرف احلاء الذي يأتي بعد العني أربعا وثالثني 
وثالث مائة صفحة، أي معظم اجلزء الثالث من 
كتاب العني، ويشغل عدد الكلمات التي تتضمن 
حرف الهاء ثالث ومائتي صفحة، وهكذا يستمر 
ن��زول ع��دد صفحات ه��ذه احل��روف إل��ى سبعني  
صفحة )باستثناء أحرف الزاي الوارد في الرتبة 
الثالثة عشرة ضمن هذه املجموعة، ومع ذلك ال 
التي  الكلمات  التي تشغلها  الصفحات  تتجاوز 

يوجد فيها أربعة وخمسني صفحة(.
وع���دده���ا عشرة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة   - ب 
أحرف هي ت- ظ- ث- ذ- ر- ل- ن- ف- ب- م، 
وتتراوح عدد الصفحات التي تشغلها الكلمات 
صفحة  ستني  بني  ما  منها  كل  في  يوجد  التي 

كحد أعلى وخمس صفحات كحد أدنى.
أحرف  أربعة  وه��ي  الثالثة  املجموعة   - ج 
ا- ي-  و-  لها:  اخلليل  ترتيب  فقط هي حسب 
همزة، وتشغل الكلمات التي توجد فيها بصفة 
عامة ثمان صفحات، وهذا يدل على أن اخلليل 
تتعلق  معينة  رؤي��ة  وف��ق  املباني  ح��روف  رت��ب 
من  أهدافه  ولعل  معا،  والكيف  الكم  بوظيفتي 

هذا الترتيب غير مدركة بالشكل املطلوب.
بني  ي��ح��ول  ك��ان  الغبش  بعض  أن  وي��ب��دو 
السياق  به، وفي هذا  االقتداء  بعض من حاول 
اللغة:  كتاب جمهرة  مقدمة  في  دريد  ابن  يقول 
أحمد  ب��ن  اخلليل  الرحمن  عبد  أب��و  أل��ف  "وق��د 
)ك��ت��اب العني(  ال��ل��ه عليه  ال��ف��راه��ي��دي رض���وان 
إلى  سما  من  وعنى  لغايته،  تصدى  من  فأتعب 

واملعاند  معترف،  بالغلب  له  فاملنصف  نهايته، 
متكلف، وكل من بعده له تبع أقر بذلك أم جحد، 
]مشاكال[  مشكال  كتابه  أل��ف  الله  رحمه  ولكنه 
لثقوب فهمه، وذك��اء فطنته، وح��دة أذه��ان أهل 

دهره" )اجلمهرة: 10/ 3(.
دري��د  اب��ن  استعملها  التي  ال��ع��ب��ارات  ه��ذه 
في وصف كتاب العني للخليل توحي بنوع من 
النقص عند من جاء بعده في إدراك مضمونه، 
فمضمون كتاب العني ال يدرك إال بعد بذل جهد 
مناسب كما تدل عليه العبارة في النص أعاله: 
على  يتعذر  وق��د  لغايته".  تصدى  م��ن  "فأتعب 
البعض استيعابه كما تدل عليه العبارة: "وعنى 

من سما إلى نهايته".
ومما ورد في لسان العرب بخصوص داللة 
العناء:  الهيثم:  أب��و  "وق���ال  ق��ول��ه:  "ع��ن��ى"  فعل 
يعنو  الرجل  عنا  يقال  وذل،  ش��دة  في  احلبس 
قال: وعنيته  لك واستأسر،  ذل  إذا  عنوا وعناء 
أعنيه تعنية إذا أسرته وحبسته مضيقا عليه..." 
)ل ع 15 مادة عنا(. فهذا ما تعنيه كلمة "وعّنا 
ابن دريد  التي استعملها  إلى نهايته"  من سما 

في وصف صعوبة إدراك مضمون كتاب العني.
ويبدو أن كتاب العني ميثل حلقة خاصة في 
ألنه  ومنهجا؛  مادة  العربية  اللغة  نظام  وصف 
أهل  أذه��ان  وح��دة  فهم صاحبه  لثقوب  مشاكل 

دهره.
وبعد هذا يأتي نقد بن جني لترتيب اخلليل 
عند  ترتيبها  ذك��ر  بعد  ي��ق��ول  امل��ب��ان��ي،  ألح���رف 
مذاقها  على  احل���روف  ترتيب  "ف��ه��ذا  سيبويه: 
في  ترتيبها  فأمر  الصحيح،  وه��و  وتصعدها، 
ملا  ففيه خطل واضطراب ومخالفة  العني  كتاب 
رتبه سيبويه، وتاله أصحابه  آنفا مما  قدمناه 
عليه وه��و ال��ص��واب..." )س��ر صناعة اإلع��راب، 
1/ 45(. وهذا ما سنفصل القول فيه في احللقة 

املقبلة إن شاء الله تعالى. 
يتبع...

-وهي  قتيبة  ابن  رواي��ة  شيوع  سبب  ما  رابعا: 
األضعف-، وضمور رواية املرزباني -وهي األوثق-؟

1 - لألسف الشديد ُعرف األصمعي في نقده 
التراجم  حلسان عبر رواية ابن قتيبة في كتب 
والطبقات رغم ضعفها، أكثر ما ُعرف عبر رواية 
املرزباني مع أنها األقوى واألوثق، وكانت هذه 
الدارسني  جمهور  عمدة  هي  الضعيفة  الرواية 
الذين سلموا مبقولة ضعف الشعر العربي غداة 
صدر اإلس��الم دون أن ي��وردوا على ذلك الدليل 
انتبهوا  ممن  قليلة  قلة  ذلك  عن  وشذ  العلمي، 

لرواية املرزباني؛ 
2 - وفي تقديرنا أن سب شيوع رواية ابن 
حرج  رف��ع  ف��ي  تسهم  أنها  القدماء  عند  قتيبة 
املتأخرين ممن نظروا  العلماء  فريقا من  انتاب 
وباألخص  ضيقة،  أخالقية  نظرة  الشعر  إل��ى 
نظرتهم  تستسغ  فلم  اإلس��الم��ي؛  حسان  شعر 
احلقيقة  ع��ن  الشاعر  يبتعد  أن  الشعري  للفن 
االعتبار  لهذا  املبالغة  وع��دوا  ال��واق��ع،  نقل  في 
كذبا أخالقيا؛ ولم يتقبلوا أن ينظم الشاعر في 

موضوعات هي بالنسبة إليهم محرمة، حتى بلغ 
احلرج ببعضهم إلى التدخل في همزية حسان 
بن ثابت األنصاري املشهورة التي قالها في فتح 
مكة، فادعى أن صدرها -وفيه استطراد للخمر 
على سبيل التشبيه- قاله حسان في اجلاهلية، 
وق��ال آخرها في اإلس��الم؛ وأص��ل هذه الشائعة 
خبر نقله في القرن الرابع يوسف بن عبد البر 
إلى  منسوب  االس��ت��ي��ع��اب،  ك��ت��اب  ف��ي  )463ه�( 
املصعب بن عبد الله الزبيري )236ه�( في القرن 
الثالث، قال: "هذه القصيدة قال حسان صدرها 
أن  مع  اإلسالم")1(،  في  وآخرها  اجلاهلية  في 
مصادر  أص���ول  ف��ي  بتمامها  روي���ت  القصيدة 
الشعر اإلسالمي دون تشكيك في بنائها، ومنها 
من  قيل  "مما  أنها  إلى  ذاهبا  هشام  ابن  سيرة 
الشعر في يوم الفتح")2(؛ ثم أكد ذلك مرة ثانية 

بقوله: "قالها حسان يوم الفتح")3(.
املعاصرين  ال��دارس��ني  جمهور  وت��أث��ر   -  3
بهذه النظرة املعيارية حتى توهم بعضهم عداوة 
إليه  ذه��ب  م��ا  نحو  على  والشعر  اإلس���الم  ب��ني 
قال:  الكفراوي حني  العزيز  عبد  األستاذ محمد 

"لم تكن العداوة بني الدعوة اإلسالمية والشعر 
خافية... ولعل روح الدين اجلديد -الذي ينهى 
ب��اآلب��اء وي��ح��رم اخل��م��ر، وينفر من  م  التعظُّ ع��ن 
وأعراضهم  بالهجاء  الناس  ألحساب  التعرض 
الشعر  ف��ي ض��ع��ف  ك���ان سببا  ب��ال��ت��ش��ب��ي��ب...- 
العربي بضعف الدوافع إليه... ثم في أي شيء 
املوضوعات  أهم  الشعراء، وقد حرمت  يخوض 
التي تثير الشعور وتعني عليه، من شرب وغزل 
اإلسالم  في صدر  املسلمني  إن  ونحوه،  وهجاء 

كانوا على العمل أحرص منهم على القول")4(؛
4 - ول��ذل��ك أم��ك��ن اخل��ل��وص إل���ى أن وراء 
اختيار رواية ابن قتيبة واتساع مجال تداولها 
وصريحة  أحيانا  مضمرة  بريئة  غير  م��واق��ف 
اختيارها  بأن  القول  أمكن  وإذا  أخرى؛  أحيانا 
ع��ن��د ال��ق��دم��اء ك���ان ب��س��ب��ب رف���ع ح���رج متوهم 
ب���ني ال��ش��ع��ر وال���دي���ن ب��س��ب��ب ق��ص��ور ف���ي فهم 
قائمة  الشعرية من حيث هي  اللغة  خصوصية 
فإن  و"امل��ب��ال��غ��ة"؛  و"التخييل"  "االح��ت��م��ال"  على 
مواقف  لها  املعاصرين  م��ن  فئة  اختيار  وراء 
مغرضة مسبقة تروم افتعال خصومة نقدية بني 

واإلس��الم  الشعر  وب��ني  واألخ��الق عموما،  الفن 
تخصيصا، وذلك كله مخالف للحقيقة التاريخة؛ 
وهو أمر يدفع دفعا إلى ترشيح رواية املرزباني 

لتصير الرواية األقوى واألوثق، والله أعلم.
-----------------------
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ه��ي غ��رب��ت��ن��ا ن��ح��ن.. ت��ل��ك التي 
ج��ع��ل��ت غ��رب��ة ال���ق���رآن ت��ص��ب��ح هي 
األصل في معامالتنا وعالقاتنا. وإن 
كان كتاب الله سبحانه مصونا عن 
الغربة �إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له 
لفظي  مجاز  هو  وإمن��ا  حلافظون� 
ل��ت��ص��وي��ر ح��ال��ة م��ن ال��ط��م��س التي 
أصابت قلوب ثلة من املسلمني، فغدا 
النتهازيني  وصوليا  مكسبا  القرآن 
ال  التي  األماكن  في  حتى  يشهرونه 
وكثيرون  وق��داس��ت��ه.  بجالله  تليق 
منا يعرفون قصة الفتاة التي كانت 
ترتدي لباس البحر، وكانت تستعد 
جلنة  أم��ام  لتمر  للمنصة  للصعود 
الفحص الدقيق حتى ال نقول الوقح 
اخل��ل��ي��ع ل��ت��ض��اري��س ج��س��ده��ا حني 
بقراءة سورة  وذكرتها  أمها  نادتها 

الفاحتة قبل الصعود للمنصة...
التي  الكبرى  احلقيقة  إذن  هي 
امل��رء يقينا وهو يتابع  ي��زداد معها 
م��ا ي��ج��ري ف��ي امل��ج��ال ال��دي��ن��ي من 
ودروس  وم��س��اب��ق��ات  م��ح��اض��رات 
الله،  لكتاب  احلاملني  حجم  وي��رى 
وت��ل��ك االح���ت���ف���االت ال��ت��ي ت��راف��ق��ه��ا 
ال��غ��رب��ة  أن  ب��زي��ن��ت��ه��ا وب��ه��رج��ت��ه��ا 
ت��ن��ت��ش��ر في  إذ  ت��س��ت��ف��ح��ل،  ت��ن��ي  ال 
ممارسات  القراء  من  جملة  صفوف 
للقرآن  العظيمة  املقاصد  تناقض 
شاهدة  بنفسي  كنت  وق��د  ال��ك��رمي. 
الله  كتاب  ب��ني  القطيعة  ه��ذه  على 
م��س��ت��ف��ي��دي��ن من   وس���ل���وك���ي���ات 
حيث  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  حفظ  دروس 
أثارني إعالن مبدينة مغربية حلفل 
يحفظون  الذين  لألطفال  مخصص 

ال�����ق�����رآن، ف���وجل���ت ال���ق���اع���ة ض��م��ن 
واألطفال  األمهات  من  أكثره  عموم 

الصغار..
بداية كانت اجللبة على أشدها 
تندلع  تني  ال  الصغار  وخصومات 
ب��ني امل���درج وامل����درج، ف��ي ح��ني كان 
يواصل  االحتفالي  البرنامج  مقدم 
حديثه عن أهمية حفظ القرآن الكرمي 
وش����روط احل��ف��ظ وص��ف��ات احل��ام��ل 
ل��ك��ت��اب ال���ل���ه ، ف��ك��ان��ت ك��ل��م��ات��ه 
األط��ف��ال  ظ��ل  إذ  واد،  ف��ي  كصيحة 
الصغار  أحد  رأيت  بل  يتناوشون.. 
يتوسل  للقراءة  املرشحني  من  وهو 
ويجدوا  ليتزاحموا  آخرين  لصغار 
له مكانا، لكنهم رفضوا بشكل قاطع 
بل  بينهم،  م��ك��ان��ا  ل��ه  يفسحوا  أن 
ورأيت منهم من استرخى في مقعده 
الكرسي،  مساحة  ك��ل  ليشغل  أكثر 
وه��و بينهم أه���ون م��ن األي��ت��ام في 
ذلك  كل  من  واألده��ى  اللئام..  مأدبة 
النظافة  ع��ن  يتكلم  ك��ان  املنشط  أن 
وعالقتهما  البيئة  على  واحل��ف��اظ 
لكن  اإلس��الم��ي��ة،  باملنظومة  املتينة 
أثبت بشكل  ما حصل عند اخلروج 
تام أن القطيعة مخيفة بني التعاليم 
إي��اه  امل��ج��ال  ف��ي  ل��إس��الم  السامية 
من  الثلة  لتلك  الواقعية  والتربية 
احلفل  منظمو  وزع  فقد  األط��ف��ال، 
وهم  الصغار  على  الفانيد  ح��ل��وى 
إياه  قاعة احلفل  ي��غ��ادرون.. وخلت 
لكن ما بدا جليا بعد ذلك كان مخجال 
حقا، ويرسم اللوحة احلقيقية لواقع 
ح��ف��ظ ك��ت��اب ال��ل��ه ، ف��ق��د ام��ت��ألت 
خلفها  التي  باألزبال  القاعة  ممرات 

بأغلفة  املتعلقة  تلك  األطفال خاصة 
احل���ل���وى.. وك���أن امل��ن��ش��ط م��ا أدرج 
وكأن  النظافة..  عن  وأحاديث  آيات 
األط���ف���ال م���ا أدرك�����وا م��ق��اص��د تلك 
يتنافسون  كانوا  التي  التوجيهات 
لم يتجاوز  قرآنا كرميا  ترتيلها  في 
تراقيهم. وما لنا نتوقف عند جفوة 
الصغار وجفوة الكبار أدهى وأمر..

ويعرش السؤال اجلارح الكبير 
قبل احللق:  القلب  في  غصة حارقة 
هل يدرك الذين يتفننون في جتميل 
بأصوات  القرآنية  األع��راس  واجهة 
احل��اف��ظ��ني م���ن ال��ص��غ��ار وال��ك��ب��ار 
ويشعلون فتيل التنافس بينهم لنيل 
امل��ك��اف��آت امل��ج��زي��ة، أن غ��رب��ة كتاب 
الله  في األنفس واآلفاق تتعمق، 
يغلب  أن  ي��ج��ب  اإلمي�����ان  ه���م  وأن 
هاجس االستعالن باألعداد الغفيرة 

للحافظني.
وما أص��دق اإلم��ام علي بن أبي 
ط��ال��ب � ال���ذي ق���ال: "ال خير في 
ال  ق��راءة  في  وال  فيها  فقه  ال  عبادة 

تدبر فيها".
الهاللي  مجدي  الدكتور  وي��ورد 
ص���اح���ب ال��ك��ت��اب امل���ات���ع ال��ش��ه��ي��ر 
"غربة القرآن" هذه احلكاية العميقة 
التي  التدبر  أهمية  ح��ول  ال���دالالت 
تقول إن رجال كان يبني ج��دارا له، 
فمر به رجل آخر فسأله عن آخر آية 
اآلية  عليه  فسرد  اليوم  ذل��ك  أنزلت 
�اقترب  األنبياء:  األول��ى من س��ورة 
غفلة  يف  وه����م  ح��س��اب��ه��م  لل���ن���اس 
معرضون�، فنفض يده من البنيان 
وقال: والله ال بنيت أبدا وقد اقترب 

للناس حسابهم.
اقترب  ال��ذي  الوحيد  يكون  هل 
ح��س��اب��ه وح��س��اب��ن��ا ال��دن��ي��وي كما 
األخ��روي يقترب من الصفر، ونحن 
ف��ي غ��ف��ل��ة م��ع��رض��ون وف���ي خ��وض 
العبون، ال ننفض أيدينا من بنيان، 
وأرجلنا من تيه إلى تيه بني مشاغل 
ال تنتهي إال لتعوضها أشغل منها، 
ورس������ول ال���ل���ه � ال�����ذي أم��ض��ى 
حياته الشريفة في تسديد عباداتنا 
ه��ذه  إل���ى  وتنبيهنا  وس��ل��وك��ي��ات��ن��ا 
»تعلموا  يقول:  احلالقة،  املنزلقات 
قبل  ب��ه اجلنة  الله  ال��ق��رآن وس��ل��وا 
الدنيا،  به  يسألون  قوم  يتعلمه  أن 
رج��ل  ث��الث��ة:  يتعلمه  ال���ق���رآن  ف���إن 
يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل 
السلسلة  األلباني في  )حسنه  لله«  يقرأه 

الصحيحة رقم 258(.
وفي السياق ما أجمل الوصية 
الهاللي  الدكتور  بها  اختتم  التي 
 ..." يقول:  إذ  ال��ق��رآن"  "غربة  كتابه 
كل  إن  أال  القيامة  يوم  مناد  ينادي 
وع��اق��ب��ة  ح��رث��ه  ف��ي  مبتلى  ح����ارث 
من  فكونوا  القرآن،  حرثة  إال  عمله 
ح��رث��ت��ه وأت��ب��اع��ه واس��ت��دل��وه على 
أنفسكم  على  واستنصحوه  رب��ك��م 
واستغشوا  آراءك���م  عليه  واتهموا 

فيه أهواءكم".
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ض��ي��ق ال��ّت��ن��ّف��س ع��ن��دن��ا ي��ب��دأ من 
ق��ّل��ة ت��ق��دي��رن��ا ل��ذات��ن��ا امل��س��ل��م��ة، ه��ذه 
الّذات التي ترجم لها سيدنا عمر بن 
اخلطاب � بقوله: "متى استعبدمت 
أحرارا"،  أمهاتهم  ولدتهم  وقد  الناس 
فاحلرية ميزان الوجود الذي ال تخطئ 
بالكينونة،  اإلح��س��اس  مقاييس  معه 
الداخل اإلنساني  اّلذي يحّرك  َنسيُمه 
وغير  وامل��ب��ه��ر،  العجيب،  يصنع  ألن 
لرمي  يدفعنا  ببساطة  ألن��ه  املتوقع؛ 
عقدة النقص، بعيدا عن عاملنا، ولبس 
الذي  التكرمي،  لتراب  املنتمي  عباءة 
تفاضل  ال  س��واس��ي��ة،  ال��ن��اس  ج��ع��ل 
القلب  يحمل  م��ا  مب��ق��دار  إال  بينهم 
والعقل من قيم أعالها تقوى الله، أين 
ويزيد  القوة  وتنبت  احلكمة  تتجلى 
تفاعل اإلنسان مع ما يجلب للبشرية 
األم��ن واألم���ان وف��ق فلسفة ال حتتقر 
في  ولكنها  شيئا،  األرض  وج��ه  على 
ذات الوقت ال متنح كل شيء تفريطا 
ف��ي حقها ف��ي ال��وج��ود، ان��ط��الق��ا من 
ال  ألن��ه  املختلف  اآلخ���ر  ف��ك��رة متجيد 
ي��ش��ب��ه��ن��ا، وألن����ه مي��ل��ك م��ن م��ق��وم��ات 
الوجود املادية ما يدفعنا للعيش في 
اإلذع��ان  لثقافة  نؤّسس  خانعني  ظّله 

ونوّرثها أبناءنا..

تعطيها  م��ا  ب��ق��ْدر  احل��ي��اة جميلة 
ال��ّذات  ق��در، وق��دُره��ا يبدأ بتقدير  من 
جنونه  وتتحّدى  الظلم،  ترفض  التي 
ب��امل��ق��اوم��ة، وت��ف��ع��ي��ل اإلي��ج��اب��ي في 
متى  أْنت  أّنك  على  والّتأكيد  احلياة، 
م��ا اس��ت��ط��ع��َت أن ت��ق��ول: ال، ل��ك��ّل من 
يكره اجلمال، ويتفّن في زرع القبح. 
الفاشلون  أن مينحه  ال��ذي ميكن  فما 
للطامحني، سوى كثير من قلة التقدير، 
ل��س��ب��ب ب��س��ي��ط ه��و أن ف��اق��د ال��ش��يء 
تفسير  مي��ك��ن  ك��ي��ف  يعطيه، وإاّل  ال 
واالجتماعية،  النفسية  انتكاساتنا 
وترهلنا احلضاري، الذي نراه يتنامى 
ويكبر في كل حني لتكبر معه هزائمنا.
هذه الهزائم التي نراها في الطفل 
التي صيغ  ب��راءت��ه،  على  يتمرد  وه��و 
الشباب  وف��ي  فطري،  جمال  كل  منها 
وهو يسّطر حلياته وفق هواه، بعيدا 
عن أّي تخطيط معرفي ناضج، أو قراءة 
مرجعية واعية، يتوخى منها اكتساب 
لتصّوراته  اجلديد،  وإضافة  اخلبرة 
أو  أو صقل  توجيه  إلى  التي حتتاج 
تأكيد الفاعلية، نراها في األولياء وهم 
بحّجة  مسؤولياتهم  م��ن  يتنّصلون 
الهرج اليومي، والعناء املعيشي الذي 
أرهق سواعدهم وجيوبهم، نراها في 
تقدمه  فيما  ينغمسن  وه��ّن  األّم��ه��ات 

تعرضه  وم��ا  أوه���ام،  م��ن  املسلسالت 
دور األزي��اء من زينة وب��ه��ارج، فقدت 
معها الّنساء كثيرا من مباهج األنثى 
املعهود،  ورقّيها  املتسامي،  وحّسها 
أكلت عقولهن  الفتيات وقد  نراها في 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ّل��ع��ب ب��ال��ك��ل��م��ات عبر 
تهدأ  ال  التي  الفايسبوكية  احلوائط 
للفراغ  أكثرها  تشتغل  نهارا  أو  ليال 
إال ف��ي��م��ا ن����در، ن��راه��ا ف��ي ال��ع��الق��ات 
األسرية، التي أكلها اجلفاء اإلنساني، 
وفتح  وال��الم��ب��االة،  األنانية  مّن  ال��ذي 
وغياب  األن��ا  لتضّخم  واسعا،  املجال 
وبيع  الّنفعية،  وطغيان  املقصدية، 
األخ�����ّوة واألب������ّوة وال���ب���ن���ّوة، وذوي 
ال��دودي��ة...  الزوائد  سوق  في  القربى 
نراها ونراها... وبني الرؤى كثير من 
أْن  ه��ذا، و يتمّنى  يلفظ  ال��ذي  الوجع 
لو عادت احلياة إلى طبيعتها األولى، 
اّلذي  األّول،  وبهائها  األولى  وزينتها 
ج��ّم��ل��ه إح���س���اس اإلن����س����ان، ب��أخ��ي��ه 

اإلنسان.
على  موجود  هو  ما  أّن  صحيح، 
ال��ّس��ط��ح، م��غ��ري، وأّن واق���ع ال��ّن��اس، 
ب���أّن اجل��ن��ة، ه��و أن متتلك ما  ي��ش��ي 
بيدك، ما دام احللم هو بعض الوهم، 
الذي يبيعه جّتار الكالم للبسطاء من 

الّناس، كي يلبسوا معاني: اإلميان 

وال���ق���ن���اع���ة وال���ص���ب���ر وال��ع��م��ل 
الله عّز  واالت���زان وال��رض��ا مب��ا قسم 
م��ش��اج��ب تقيهم  وج����ّل، وي��ج��ع��ل��وه��ا 
الفتنة والكفر باملعنى اإلنساني.  شّر 
هذا  أح��دث  من  هو  الرؤية  تشّوه  إّن 
التي  اآلخ��رة  مفاهيم  وغّيب  الشرخ، 
أّنه أجمل ما  الغيب على  لنا  ص��ّدرت 
عنده،  تركه  فقد  للبشرّية،  الله  أهدى 
مع  للتعايش  فرصة  اإلن��س��ان  ليمنح 
الذات، والواقع، وصناعة احلياة مبا 
وفي  نشقى  وخلوده:  كرامته  يضمن 
وفي  ونلهو  مضاعف،  أج��ر  شقائنا 
اتكالنا  وف��ي  ون��ّت��ك��ل  غ��ف��ران،  لهونا 
كثير  طموحنا  وف��ي  ونطمح  كفاية، 
التوفيق، وقد نتعّثر وفي تعّثرنا  من 
أجر املجتهد، فإن غاب هذا ولد أمير 
العقالء  ع��ل��ى  اخل����راب، واس��ت��ع��ص��ى 
كبح جماحه.. أَو َلْسنا في زمن أصبح 

احلليم فيه حيرانا؟؟

يت�سلم  وهو  �سكرا  هلل  �سجد 

كر�سيا كهربائيا متحركا.. 

حلياته،  جديدا  برناجما  اأعد 

دون  اأع��م��ال��ه  ب��ك��ل  �سيقوم 

عن  يتخلف  لن  اأح��د..  م�ساعدة 

طبيبه  �سيزور  اجلماعة..  �سالة 

من  طفليه  �سي�سحب  وح��ده.. 

رحمه..  �سي�سل  املدر�سة..  واإىل 

البحر  اإىل  رفقتهما  �سيخرج 

من  زوجه  �سرييح  والطبيعة... 

اأعباء ال�سوق والبقال... 

غادر بيته �سعيدا... �سار قليال، 

يحتل  فرحه،  تال�سى  توقف.. 

الأر�سفة..  املتجولون  الباعة 

التفت  ال�سارع..  يخرتق  اأن  حاول 

خم��رج...  عن  بحثا  وي�رسة  مينة 

الرتاجع  ح��اول  طويال..  انتظر 

حما�رسا  نف�سه  وجد  الوراء...  نحو 

وب�سائعهم  املتجولني  الباعة  بني 

املعرو�سة على طول ال�سارع...

عالقا  ظل  اأع�سابه..  ت�سنجت 

حاول  برناجمه،  األغى  مكانه،  يف 

ال�سارع  يزداد  بيته..  اإىل  يعود  اأن 

اأن  رجاهم  بالباعة...  اختناقا 

به  ياأبه  مل  الطريق..  له  يف�سحوا 

الآذان وهم  اأ�سواتهم  اأحد.. ت�سم 

يروجون لب�سائعهم...

تدافعوا،  باملارة..  املكان  يعج 

�سقطوا عليه.. رجاهم اأن ي�سمحوا 

"اهلل  بع�سهم:  اأجابه  باملرور،  له 

البع�ض  اإليه  واألقى  ي�سهل!"، 

وهو  اإليهم  ردها  بدراهم..  الآخر 

مت�سول...  ل�ست  بغ�سة:  ي�سيح 

خمرجا  فقط  اأريد 

األي�ض  منه،  اأمر 

يف  احل�����ق  يل 

الطريق؟!

 ذة. نبيلة عزوزي

حصار

أمير اخلراب

و مـضـــــــــة

مسافات

دة. ليلى لعوير
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اجلارية،  الدراسية  السنة  غضون  في  أثيرت 
في  الفلسفة  مادة  مدرسي  أوساط  في  خصوصا 
للتربية  االتهام  عنوان  حتمل  كبرى  ضجة  الثانوي، 
وبإعالن  بل  الفلسفة،  شأن  من  باالنتقاص  اإلسالمية 
املقررة  الكتب  من  اثنني  تضمن  بسبب  عليها،  احلرب 
لتالمذة األولى والثانية ثانوي تأهيلي، آلراء تذم فعل 
للزيغ  مطية  باعتباره  مغبته،  من  وحتذر  التفلسف 
محاسن  وإبصار  احلق،  رؤية  عن  وحجابا  والضالل، 
الشريعة، وما إلى ذلك مما ورد ضمن نص ميثل موقف 
املنطق  من  وفقهائهم  املسلمني  علماء  ألحد  صريحا 

والفلسفة.
لقد ثارت ثائرة العديد من أساتذة الفلسفة، ممثلني 
التراب  عبر  املتعددة  الفروع  ذات  الوطنية  بجمعيتهم 
احتجاجهم  عن  وعبروا  شكاواهم،  ونفثوا  الوطني، 
القوي والعارم ضد ما اعتبروه مساسا صارخا بقداسة 
وطالبوا  وهيبتها،  حماها  على  واجتراء  الفلسفة، 
املسؤولني عن الشأن التربوي بإعدام الكتابني اللذين 
ذلك املساس واالجتراء، وأصدروا حكمهم  حتمال كبر 
العام واجلازم على مادة التربية اإلسالمية وتدريسها 
والظالميني،  املتطرفني  إلنتاج  سبيال  بكونهما 
وللحيلولة دون بناء العقول القادرة على ممارسة الفكر 
إلى  وما  احلقائق،  إلى  الوصول  وعلى  احلر،  النقدي 

ذلك مما يعتبر من مزايا الفكر الفلسفي.
في  قضيتهم  قصروا  الفلسفة  أساتذة  أن  ولو 
باعتبارها  الفلسفة  في حق  اعتبروه خطأ  ما  مناقشة 
وإنتاج  واالستدالل  واحلجاج  التفكير  في  منهجا 
األفكار والوصول إلى احلقائق، من خالل حوار فلسفي 
هادئ رصني يكشف عن مواطن اخلطأ، ويضع األصبع 
على تهافت موقف صاحب الرأي موضع اخلالف، لكان 
ذلك أسلوبا حضاريا ال جدال فيه، وال اعتراض عليه، 
رد  الشديد، هو  ذلك، لألسف  من  بدال  وقع  الذي  ولكن 
فعل عنيف، منفلت من كل قيد من قيود التعقل واالتزان 
إلى  االنتساب  ألنفسهم  يزعمون  فيمن  تفترض  التي 
زمرة املتفلسفني، أي احملبني للحكمة، بحسب التعريف 
متثل  وقد   .)philosophie( "فلسفة"  للفظ  االشتقاقي 
ألساتذة  متثيلهم  زعموا  من  صب  في  ذاك،  الفعل  رد 
الفلسفة -وهم ليسوا سواء- جام غضبهم على التربية 
اإلسالمية في حد ذاتها، مما يدل على أن األمر يتعلق 
بتحني فرصة سنحت، لتصفية حساب قدمي، مع مادة 
الكثير،  الشيء  والتهميش  اإلقصاء  من صنوف  عانت 
عقودها  مدى  على  التعليم،  منظومة  تضاريس  داخل 
احلائرة املضطربة، وذلك من منطلق إيديولوجي صرف 
باملعنى القدحي لإليديولوجية، يتخذ له جذورا تضرب 
في عمق صراع نكد، أفرزته تشكالت إيديولوجية نكدة 
شرائح  أجنبت  واملعاصر،  احلديث  الوطن  تاريخ  في 
أصلها،  عن  منبتة  فكرية  نخبا  وحتى  بل  وفئات، 
متنكرة لتراث أمتها، ومحجوبة عن همومها احلقيقية، 

وغاياتها احلضارية السامية.
عقيرتهم  رفعوا  ممن  جتاهله  يجوز  ال  مما  إن 
بالصراخ انتصافا ملادة الفلسفة املجني عليها في حيز 
ضئيل من مساحة شاسعة متثل مجموع مقررات مادة 
التعليمية  املنظومة  مستوى  على  اإلسالمية  التربية 
املغربية، أنهم بإزاء مادة متثل مفرداتها ومضامينها، 
في أغلب األحوال، عرضا حلقائق وأحكام وتصورات 
والكون  لأللوهية  والسنة  القرآن  رؤية  عن  معبرة 
واحلياة واإلنسان واملصير، وأن هذه الرؤية املتسمة 
والشمول،  واإليجابية  والواقعية  والثبات،  بالربانية 
متثل أعظم إطار للتفلسف عاصم من الزيغ والضالل؛ 
ألنها تضع له حدودا وضوابط متيز بني فعل التفلسف 
املنتج، والتفلسف الذي يضرب في عماء، وال يرجى منه 

نفع، وال هو بكفيل أن يتمخض عن قطرة ماء.

ولسنا بحاجة إلى أن ندل الغيورين أو املتغايرين 
ملجرد  مناحة  لها  أقاموا  ممن  الفلسفة،  مادة  على 
على  اإلسالمية  التربية  مادة  صفحات  إحدى  احتواء 
رأي يسفه املنطق والفلسفة، لسنا بحاجة إلى أن ندلهم 
على طبقات عالية ممن أثروا حقول الفلسفة في القدمي 
اآلفاق،  الرحبة  الرؤية اإلسالمية  داخل  واحلديث، من 
املتانة  في  غاية  صروحا  فشيدوا  األغوار،  العميقة 
واإلحكام، وأقاموا أنساقا غاية في اجلمال واالنسجام، 
أين منها ما يعتز بتبنيه واالقتيات على فتاته هؤالء 
املتباكون على أوضاع الفلسفة ومصيرها، من أشتات 
إطار  خارج  ُأنشئت  التي  النظريات  وأنساق  املذاهب 
حال  كل  على  وهي  والضالل،  الزيغ  من  يعصمها 
محترمة في بابها، وميكن االستفادة منها والتالقح مع 
الفلسفي احملكوم  االجتهاد  إطار  في  أفكار أصحابها، 

بثوابت وضوابط مرعية ومعلومة.
املجتمع  في  الفلسفة  أساتذة  في  املفروض  إن 
التي  املجتمع  ذلك  لثوابت  أوفياء  يكونوا  أن  املغربي 
للمنظومة  احلاكمة  واملواثيق  الوثائق  بها  تصرح 
التعليمية والتربوية فيه، وإال شكلوا نشازا داخل تلك 
املنظومة املفروض فيها أن حتتكم إلى مبادئ اإلسالم 
التي متثل املرجعية العليا التي ينبغي أن يخضع لها 
من  جانبها  إلى  ذكر  دونها مما  ما  أمرها  عند  وينزل 

مبادئ وروافد ومرجعيات.
الفلسفة  لتدريس  ما  ينكر  العقالء  من  أحد  ال  إنه 
كمادة ضمن املواد املقررة في منظومتنا التعليمية من 
منافع ومزايا في تشكيل العقول والشخصيات، ولكن 
ذلك مشروط بشرائط معينة، منها شرط اإلحسان في 
مناسبة  تكون  بحيث  ومضامينها،  مفرداتها  اختيار 
ومستجيبة  والنفسي،  العقلي  التالميذ،  ملستوى 
الفكري  االنسجام  على  باحلفاظ  وكفيلة  حلاجاتهم، 
والثقافي والتربوي الذي تروم املنظومة حتقيقه على 
يقول:  إذ  تعالى  الله  وصدق  األجيال.  بناء  مستوى 
)يوسف:  اُر�  الَْقهَّ الَْواِحُد   ُ اللَّ أَِم  َخْيٌر  ُقوَن  ُمَتَفرِّ �آْربَاٌب 
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في  الصينية  السلطات  أصدرت 
عرف  جديدا  قانونا  املاضي  أبريل  أول 
في  الديني  التطرف  مكافحة  بـ»قانون 
الذي  القانون  وهو  الشرقية«،  تركستان 
اإلعالم  وسائل  في  واسعة  بتغطية  حظي 
الغربية، وباهتمام واحتجاجات من مختلف 
املؤسسات املجتمعية في الغرب؛ ملا يحويه 
من عنصرية وظلم للمسلمني. وقد حصرت 
نصوص القانون مظاهر التطرف في جميع 
واالجتماعية. التعبدية  اإلسالمية  املظاهر 
من  الديني  التطرف   )9( املادة  عرفت  وقد 

خالل 15 تصنيفًا مختلفًا؛ وهي كالتالي:
-1 القيام بالدعوة الدينية )اإلسالمية( 

والدعاية لها.
أو  الدينية،  لألنشطة  الدعوة   2-
واملساعدة  عليها،  واملداومة  احلضور، 

املادية لرجال الدين.
الزواج،  أمور  في  الدين  إدخال   3-

واجلنازة واألحوال الشخصية.
بغير  والعيش  االختالط  جتنب   4-

املسلمني أو أصحاب الديانات األخرى.
الثقافية  األنشطة  من  الناس  تنفير   5-
والترفيهية، واالمتناع عن متابعة ومشاهدة 
البرامج  فيها  مبا  الرسمية  القنوات 

)الترفيهية وغير األخالقية(.
-6 توسيع مفهوم احلالل إلى مجاالت 
غير مجاالت األطعمة، والتعرض أو التدخل 

»احلرام«  مسمى  حتت  اآلخرين  حياة  في 
و»احلالل«.

الستر  أو  احلجاب  مالبس  ارتداء   7-
أو  للدين،  ترمز  التي  املالبس  أو  الشرعي، 
احللي أو الزينة التي حتمل معاني دينية أو 

دعوة اآلخرين الرتدائها.
للرجال،  واللحية  الشارب  إطالق   8-
والترويج للتطرف من خالل تسمية املواليد 

بأسماء إسالمية.
حسب  والطالق  الزواج  عقود   9-

الشريعة اإلسالمية.
-10 عدم إرسال األطفال ملدارس الدولة 
تدريسهم  أجل  من  كاذبة  أسباب  بافتعال 
التعليمية  الشؤون  في  والتدخل  الدين، 

للدولة.
البطاقات  استخدام  عن  االمتناع   11-

الشخصية، واستخدام اليوان الصيني.
-12 إطالق صفة احلرام واحلالل على 

ممتلكات األشخاص واملجتمع.
-13 إنشاء، تكوين، نشر، توزيع، بيع، 
قراءة،  استخدام،  نسخ،  االحتفاظ،  شراء، 
وكتب،  مقاالت  وقراءة  واستماع  مشاهدة 
وفيديوهات  كمبيوتر  أقراص  ومشاهدة 

حتوي مواد دينية.
-14 التدخل في سياسة حتديد النسل.

-15 التلبس بأقوال، وبيانات، وأعمال، 
وعمليات، وسلوكيات متطرفة.

د. عبد المجيد بنمسعود

كيف تستقبل
 األسر املغربية رمضان

بني التربية اإلسالمية والفلسفة
ذ	.	أحمد	األشهب	بنبض القلب

دخل �سهر �سعبان، ودخلت معه معظم الأ�رس املغربية يف �سياق مع الزمن لكي ت�ستقبل 

�سهر الغفران، ل بالتهيئ بدنيا واإميانيا، وبتعويد النف�س على ال�سوم يف هذه الأيام املباركة 

التي قالت فيها اأمنا عائ�سة ر�سي اهلل عنها: "ما راأيت ر�سول اهلل � ا�ستكمل �سيام �سهر 

وم�سلم..(.  البخاري  �سعبان" )رواه  يف  �سياما  منه  اأكرث  �سهر  يف  راأيته  وما  رم�سان،  اإل  قط 

وروى الن�سائي عن اأ�سامة بن زيد � قال: "قلت يا ر�سول اهلل، مل اأرك ت�سوم من �سهر من 

ال�سهور ما ت�سوم من �سعبان؟ قال: »ذاك �سهر يغفل النا�س فيه بني رجب ورم�سان، وهو �سهر 

ترفع فيه الأعمال اإىل رب العاملني فاأحب اأن يرفع عملي واأنا �سائم«.

اإن املوؤمن العاقل الفطن هو الذي ي�ستغل هذه الأيام الطيبة بنفحاتها الربانية ليقوي 

من ر�سيده الإمياين، حتى اإذا جاء رم�سان كان على اأهمية ال�ستعداد للمزيد من الف�سائل 

واخلريات، اأما واأن ي�سبح حديث الأ�رس املغربية هو معرفة ثمن املواد ال�ستهالكية والتهافت 

اأن ما ي�ستهلك خالل رم�سان يفوق  "ال�سهوات" والتبذير ميينا و�سمال، حتى  على حت�سري 

واخل�رسان  الكربى  الطامة  واهلل  فتلك  ال�سنة،  �سهور  من  غريه  يف  ينفق  ما  م�ساعفة  اأ�سعافا 

املبني. قال تعاىل: �وال تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان 

الشيطان لربه كفورا�. فكيف يتحول امل�سلم يف هذا ال�سهر الف�سيل اإىل اأخ لل�سيطان، 
بينما اهلل جعله �سهرا ن�ساهي فيه املالئكة... فهل تعلم الأ�رس املغربية اأنها تلقي ب42 % 

من املواد الغذائية التي تقتنيها يف النفايات خالل الأ�سهر العادية، واأن هذه الن�سبة ترتفع يف 

�سهر رم�سان اإىل 84،8 خا�سة من اخلبز وم�ستقاته؟ واأن معظمنا ي�سرتي اأ�سياء ل ي�ستهلكها، 

وقوعا حتت تاأثري الإ�سهار، وخدعة التخفي�سات، واأن النف�س ت�ستهي كل ما تراه، وقد اأنكر 

اأو كلما  له:  فقال  راآه يحمل كما كثريا  � حينما  اهلل  � على جابر بن عبد  عمر 

ا�ستهيت ا�سرتيت يا جابر! اأما تخاف الآية: ﴾اأذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا...﴾. 

ولقد حولنا اأحياءنا و�سوارعنا اإىل مطرح للنفايات خالل �سهر رم�سان، ورحم اهلل املفكر 

اأر�سية  كرات  خم�س  اإىل  امل�ستقبل  يف  "�سنحتاج  حمذرا:  قال  حني  امل�سريي  الوهاب  عبد 

م�سدرا للمواد الطبيعية، ونحتاج اإىل اثنني لإلقاء النفايات... نحن مقبلون على كارثة بيئية 

ذات اأبعاد كونية"...

الصني.. قوانني محاربة اإلسالم باسم التطرف
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نــــــظــــــم املــــجــــلــــس 
اإلســــامــــي فـــي واليـــة 
األسترالية،  فيكتوريا 
املساجد  "يـــوم  فعالية 
املــــفــــتــــوحــــة" مبــديــنــة 

ملبورن.

وأقـــــــــــام املـــجـــلـــس 
في  للمسلمني  أنشطة 
عــــــّدة مـــســـاجـــد، فــيــمــا 
مــنــتــســبــي  تــــزويــــد  مت 
الـــــديـــــانـــــات األخــــــرى 
مبعلومات عن اإلسام.

بالفعالية  وشــــارك 
ــــن  ــــوي ــــرون كــــــل مــــــن ب
ــب في  ــائ ــن هــالــفــنــي، ال
بــــــرملــــــان فـــيـــكـــتـــوريـــا 
ـــال  ـــم ـــع عــــــن حـــــــزب ال
ــــرمي  األســـــتـــــرالـــــي، وك
عن  املسؤول  بيرجني، 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 

في  التركية  بالقنصلية 
ملبورن.

وخــــــــــال حـــديـــثـــه 
ـــــــأنـــــــاضـــــــول، قـــــال  ل
فعالية  إن  ــيــرجنــي:  ب
"يوم املساجد املفتوحة" 

ســــاهــــمــــت بــــتــــعــــّرف 
مــنــتــســبــي الـــديـــانـــات 
األخــــرى عــلــى اإلســـام 
أكثر  معلومات  وتلقي 

عن املسلمني.
وأشار بيرجني إلى 
الفعاليات  أن مثل هذه 
ــــا فــي  ــــجــــاب تـــــؤثـــــر إي
املجتمع  نــظــرة  تغيير 
ــــــي جتــــاه  ــــــرال األســــــت
اإلســــــام واملــســلــمــني، 
وهذا األمر بدا واضحا 
في تصرفات املشاركني 

بالفعالية.

حتتضن  األسترالية  ملبورن 
فعالية "يوم املساجد املفتوحة"

محطات إخبارية

الذكرى  يُحيون  الفلسطينيون 
الـ"69" للنكبة

الغربية  الضفة  مدن  في  الفلسطينيون  أحيا 
الذكرى  اإلثنني،  يوم  الشتات،  ودول  غزة  وقطاع 

الـ69 للنكبة.
تهجير  عملية  على  "النكبة"  مصطلح  وُيطلق 
"عصابات  يد  على  أراضيهم  من  الفلسطينيني، 

صهيونية مسلحة"، عام 1948.
واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة 
دولة  تأسيس  الذي شهد  العام،  ذلك  في  ديارهم، 
عصابات  ارتكبتها  "مــذابــح"  من  هربا  إسرائيل، 
صهيونية، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، 

بحسب تقرير حكومي فلسطيني.
وعــــــادة مـــا تـــقـــام مـــســـيـــرات ومــهــرجــانــات 
املناسبة، يحرص  ومؤمترات ومعارض، في هذه 
خالها الفلسطينيون على إعان متسكهم بحقهم 

في العودة لديارهم التي هجروا منها.
ويــشــدد اجلــيــش اإلســرائــيــلــي، فــي مثل هذا 
الغربية  الضفة  في  األمنية  إجــراءاتــه  من  اليوم، 
ينشر دوريات  األولى حيث  الصباح  منذ ساعات 
لوقوع  حتسًبا  الــطــرق؛  مفترقات  على  عسكرية 

مواجهات مع الفلسطينيني.
تقرير  عــن  "األنـــاضـــول"  أنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
املــاضــي،  اخلميس  صــدر  فلسطيني،  إحــصــائــي 
الفلسطينيني  عــدد  إن  النكبة:  ذكـــرى  مبناسبة 

تضاعف 9 مرات منذ أحداث "النكبة".
املركزي  التقرير الصادر عن اجلهاز  وأضاف 
عاًما   69 "بعد  )حكومي(:  الفلسطيني  لإلحصاء 
على النكبة، تتضاعف عدد الفلسطينيني 9.1 مرة".
الوقت  في  تسيطر  إسرائيل  أن  إلــى  وأشــار 
"فلسطني  %85 من أراضي  أكثر من  الراهن على 
ألف   27 حوالي  مساحتها  والبالغة  التاريخية"، 

كيلو متر مربع".
 800 نحو  حوالي  بتشريد  النكبة  وتسببت 
 1.4 قراهم ومدنهم، من أصل  ألف فلسطيني من 
قرية   1.300 في  يقيمون  كانوا  فلسطيني  مليون 

ومدينة في فلسطني التاريخية، وفق التقرير.
الفلسطينيني في  أن عدد  إلى  التقرير  وأشار 
العام  نهاية  حتى  بلغ  تــواجــدهــم،  مناطق  كــافــة 

املاضي، 12.70 مليون نسمة.
الفلسطينيني  الــســكــان  نسبة  "بلغت  ـــال:  وق
ــتــاريــخــيــة، %48 مـــن إجــمــالــي  فـــي فــلــســطــني ال
نسمة،  مليون   6.41 عددهم  ويبلغ  الفلسطينيني، 
نسمة  مليون   7.12 عددهم  يبلغ  أن  املتوقع  ومن 
النمو  معدالت  بقيت  لو  فيما   2020 عــام  بحلول 

السائدة حاليا".
داخل  الاجئني  نسبة  أن  إلى  التقرير  ولفت 
املقيمني  السكان  مجمل  من   ،42% تبلغ  فلسطني 

فيها حتى نهاية العام املاضي.
خال  اإلسرائيليون  "سيطر  التقرير:  وتابع 
بتدمير  وقــامــوا  ومدينة،  قرية   774 على  النكبة 

531 قرية ومدينة".
ارتكبت  اإلسرائيلية  القوات  أن  إلى  وأشارت 
أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيني، 

أدت إلى مقتل 15 ألف فلسطيني.
حولت  الفلسطينية  النكبة  إن  التقرير:  وقال 
قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان.
وأضاف: "بلغت الكثافة السكانية في فلسطني 
حتى نهاية عام 2016، )811( فرًدا لكل كيلو متر 
مربع، بواقع )526( فردا لكل كيلو متر مربع في 
في  مربع  متر  كيلو  لكل  فــرًد  و)5.239(  الضفة، 

قطاع غزة".
املستوطنات  مساحة  من   48% إن  وأوضــح: 
اإلســرائــيــلــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــقــامــة على 

أراضي ذات ملكية خاصة للفلسطينيني.
إسرائيل  إن  التقرير:  قــال  آخــر،  سياق  وفــي 
تــســيــطــر عــلــى أكــثــر %85 مـــن املـــيـــاه اجلــوفــيــة 
من  املياه  شــراء  على  يجبرهم  ما  للفلسطينيني، 

إسرائيل.

عني على األحداث
ـــر  ـــني مــحــمــد حـــصـــاد وزي ب
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة والــتــكــويــن 
املـــهـــنـــي والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
الــعــلــمــي فـــي مجلس  ــبــحــث  وال
إحصائيات  خــال  الــنــواب  من 
أعلنتها الوزارة أن نسبة الطلبة 
املــتــخــرجــني ســنــويــا فـــي سلك 
اإلجــــــازة فـــي اجلـــامـــعـــات ذات 
االستقطاب املفتوح، ال يصل إلى 
نصف عدد الطلبة املسجلني في 
سلك  في  التخصصات  مختلف 

اإلجازة حيث أن نسبة التخرج اإلجمالية 
لفوج سلك اإلجازة لم يتجاوز 42 في املائة.
التخرج  نسبة  اإلحصائية  أن  وبينت 
من سلك اإلجــازة بعد ثاث سنوات، وهو 
للتخرج  املقررة  الطبيعي للسنوات  املعدل 

من اإلجازة، ال تتجاوز 13 في املائة.
و نسبة التخرج بعد أربع سنوات من 

الدراسة في سلك اإلجازة 15 في املائة.
أمــا نسبة الــتــخــرج مــن اإلجــــازة بعد 
فبلغت  الدراسة  من  وست  سنوات  خمس 

7 في املائة عن كل سنة.

هراري  في  إسامية  مدرسة  في  أكادميي  قال 
عاصمة زميبابوي: إن اإلسام يعرف منوا سريعا 
على  ويقبلون  يتفهمون  الــنــاس  ألن  الــبــاد؛  فــي 

تعاليم الدين على نحو متزايد.
اللغة  قسم  رئــيــس  أســالــي،  شايبو  وأضـــاف 
العربية في مدرسة "اقرأ دار العلم" )معهد جامعي 
مجلس  عليه  يشرف  اإلسامية  العلوم  لتدريس 
الباد( في مقابلة مع صحيفة  علماء اإلســام في 

"ذا صــانــدي مــيــل" احملــلــيــة، الــســبــت 14 
وصلت  املسلمني  نسبة  أن   ،2017/05/
نسمة،  مليون   15 من   3% زميبابوي  في 

إجمالي عدد السكان.
الدين اإلسامي ينتشر  إلى أن  وأشار 
بوتيرة سريعة نتيجة احلوار بني األديان، 
2013م  الذي  عــام  للباد  دســتــور  وإقـــرار 
املسلمون  وحظي  الدينية  راعىالتعددية 

إلى  والتحدث  والتعليم،  التنقل،  في  باحلق  فيه 
إضافة  املختلفة،  الــديــانــات  ذوي  مــن  املــواطــنــني 
للدول اإلسامية،  الدبلوماسي  التمثيل  إلى زيادة 

حسب وسائل إعام محلية.
العاصمة  فــي  يــوجــد  محلي،  إحــصــاء  ووفـــق 
 ، هراري 18 مسجدًا، أكبرهم يستقبل 2000 مصلٍّ
أما في بــوالواي، ثاني أكبر مدن الباد، فا يزيد 

عدد املساجد عن 8 فقط.

ــــــــارة  ـــــر زي أســـــف
إغاثية  دعــويــة  قافلة 
يــــوم األحــــد 7 مــايــو 
2017 - لقرية بيبانو 
بدولة  ماجنو  مبدينة 
الـــتـــي يبلغ  ـــوغـــو،   ت
مائتني  سكانها  عــدد 
عن  نسمة،  وخمسني 
شخًصا   160 إســـام 
القافلة  وصـــول  بــعــد 
لــديــن الله  ودعــوتــهــم 

عز وجل.

 كـــشـــف الــشــيــخ 
أن  الشعراوي  "عــادل 
الكبيرة  العقبات  من 
أمــــام تــثــبــيــت هـــؤالء 
عــلــى اإلســـــــام،  هو 
عــــدم وجـــــود داعــيــة 
يثبت  معهم  إسامي 
عــلــيــهــم أمــــر ديــنــهــم 
ويــعــرفــهــم ضــــرورات 
مـــؤكـــدا على  ـــن  ـــدي ال
ضرورة توفير الدعاة 
في مثل هذه املناطق.

أكادميي: اإلسالم ينتشر بسرعة في زميبابوي منذ 2013 توغو: إسالم 160 شخصا
بدعوة في مدينة ماجنو

غانا: دورة تكوينية إلعداد الدعاة تصنع سفراء إسالم جدد
في إطار أنشطتها لنشر اإلسام وتأهيل 
مناء  "مؤسسة  نظمت  غانا  دولــة  في  الدعاة 
اخليرية" دورة علمية ُميسرة في شمال غانا 
 ، املركزيتني  "بونكروجو" و"غنغندي"  بقريتي 
الغرض منها تأهيل دعاة من املسلمني اجلدد؛ 

ليكونوا سفراء املؤسسة في 200 قرية وثنية 
كما  اإلســـام.  تعاليم  مــبــادئ  لنشر  محيطة، 
مساحته  مسجد  إنشاء  في  املؤسسة  شرعت 
اإلجمالية 120 م2 في قرية "غنغندي" املركزية.

أولى البنوك اإلسالمية ُيْنَتَظُر انطالقها في رمضان
كشفت مصادر قريبة من ورش إطاق 
الــتــي حصلت على  الــتــشــاركــيــة،  الــبــنــوك 
تبدأ  أن  إمكانية  املركزي،  البنك  ترخيص 
العديد من البنوك في تقدمي خدماتها بعد 
رمضان  شهر  مــع  تزامنا  قليلة  أسابيع 

املقبل.
الترتيبات  إن  ذاتها  املــصــادر  وقالت 
االنتهاء من  جتري على قدم وســاق، بعد 
خاصة  والتقنية،  القانونية  التحضيرات 

ــــــــا يـــتـــعـــلـــق  م
بــــــالــــــعــــــقــــــود 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة 
ــــتــــي ســيــتــم  ال
وفقها،  العمل 
فـــــــضـــــــا عــــن 
تــوظــيــف عــدد 
ـــــــــن األطـــــــــر  م
املــتــخــصــصــة 
التي تستجيب 
ت  صيا خلصو
ـــــــــة  ـــــــــي ـــــــــال امل
اإلســـــامـــــيـــــة، 
منهم املراقبون 
الــــشــــرعــــيــــون 
ـــــون  ـــــل واحملـــــل

املــــالــــيــــون املـــتـــخـــصـــصـــون فــــي املــالــيــة 
التشاركية واملكلفون بالدراسات.

من  العديد  أعلنت  سابق،  وقــت  وفــي 
هو  كما  العمل،  لبدء  جاهزيتها  البنوك 
التابع  اليسر  بنك  إلــى  بالنسبة  احلـــال 
للقرض العقاري والسياحي، لكنها تنتظر 
إصـــــدار شـــهـــادة مــيــادهــا فـــي اجلــريــدة 
نشاطها  تــبــدأ  لــكــي  للمملكة  الــرســمــيــة 

الفعلي.

أرقام مخيفة حول نسب الهدر اجلامعي في سلك اإلجازة
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إلى أن نلتقي

� الأَُمُ الأخــالُق مــــ� َبِقَيْت            َف�إْن ُهُم َذَهَبْت اأَخــالُقُهْم؛ َذَهُبــوا. َواإنمِّ

كلمات شاعرية جميلة، خلصت منظومة القيم التي تقوم عليها نهضة األمم، من 
خالل دْورها في بناء اإلنسان بناًء سليما، وتكويِنه تكوينا متكامال.

تلك القيم التي هي مرتكزات عافية األمة في كل املجاالت والقطاعات؛ فردية كانت 
أم اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية، سواء أكانت كبيرة ضخمة؛ تتعلق باملجتمع 
ككل، أم صغيرة بسيطة؛ تتعلق بالفرد الواحد في عالقته مبحيطه احملدود. فحضوُر 
والتعليمية  والسياسية  االقتصادية  اخلطط  وف��ي  اإلع���الم،  ف��ي  احلسنة  األخ���الق 
بالتربية  وتعهُده  وحريته،  وكرامته  حقوقه  مبراعاة  اإلنسان  واحتراُم  والتربوية، 
ضرورة  على  وتنبيُهه  األخ��الق  مكارم  على  وتنشئُته  الصحية،  والرعاية  والتعليم 
الغش  ومحاربُة  املجتمع،  مرافق  كل  في  واألم��ن  العدالة  تطبيق  وضماُن  احترامها، 
بناء  ماثله يضمن  وما  ذلك  كل  أشكالها ومظاهرها،  كانت  كيفما  والسرقة  والرشوة 
مجتمع متماسك يشيع فيه اإلخاء والتعاون واألمن والعدل واحترام اإلنسان ألخيه 

اإلنسان.
وفي مقابل ذلك فإن حضور مساوئ األخالق في هذه املجاالت يؤدي إلى كوارث ال 
ي  لم والفساد، وتفشِّ تكاد حتصى، أو توصف، لبشاعتها وتنوِعها، وأبرزها انتشاُر الظُّ
السرقة  لكثرة  األمن  بانعدام  والشعوُر  واملعامالت،  السلوك  في  األخالقي  االنحطاط 
واالعتداءات، وافتقاُد ِقَيم الرحمة والتسامح، وُشيوُع الغشِّ في املعامالت والرشوِة 

في التعامالت، وما إلى ذلك مما يعرفه اخلاص والعام.
وإذا كانت مظاهُر مساوئ األخالق ُتْعشي العيون، وتزُكم األنوف في أكثر من بالد، 
فإن مظاهر محاسن األخالق ما زالت تومض هنا وهناك من بالد الله الواسعة؛ وميكن  
أن أشير إلى ثالث َلَقطات من عاملنا الذي نعيشه الذي أصبح كقرية صغيرة، وهي كما 

يلي: 
اللقطة األولى من اليابان حيث حتدثت تقارير إعالمية منذ شهور عن أن احلكومة 
اليابانية أصدرت وثيقة توجيهات جتعل  تعلم األخالق مادة أساسية مادة أساسية 
في املدارس بحلول العام الدراسي 2018، وعَزت قرارها إلى وجود عالقة بني تراجع 
بني  معدالت اجلرمية  تزايد  وب��ني  االبتدائية  امل��دارس  ط��الب  ل��َدى  األخ��الق  مستوى 
ُس هناك من األولى ابتدائي إلى السادسة  األحداث. هذا مع العلم أن مادة األخالق ُتَدرَّ
ابتدائي اسمها "طريق إلى األخالق" يتعلم فيها الّتالميذ األخالق وطريقة التعامل مع 

الناس.
َرة موثقة عن  الَّلقطة الثانية من الصني حيث حتدثت أيضا تقارير إعالمية ُمصوَّ
ى عليها جيل املستقبل من األطفال الصغار، حيث بينت ما يخضع له  الكيفية التي ُيَربَّ

ُم األخالق الفاضلة وحبُّ الوطن. األطفال من تربية صارمة، مبا في ذلك تعلُّ
اللقطة الثالثة من الصني أيضا حيث تتناقل العديد من وسائل التواصل االجتماعي 
اجات توضع رهن إشارة  ر ُيبني درَّ ما يسود البلد من قيم أخالقية، من ذلك شريط مصوَّ
املارة ملن أراد أن يستعملها منهم، باستخدام تطبيق على الهاتف، وبعد أن يذهب بها 
إلى حيث شاء، ميكن له أن يتركها في أي مكان من األماكن املخصصة لها املنتشرة 
أو  أي حراسة  دون  ذل��ك  وك��ل  املكان،  ذل��ك  من  آخ��ر  ليستعملها شخص  وهناك،  هنا 
تعرض  إمكانية  عن  املستعملني  بعَض  الشريط،  منتُج  َسَأل  وحينما  بشرية.  مراقبة 
هذه الدرجات للسرقة، استهجن هؤالء السؤال، وأجابوا مبا يفيد إن القيم واملصلحة 

العامة متنع ذلك.
نشاهد ذلك –وغيره كثير- ونحن نحلم بأن يسود مجتمعاتنا شيء من ذلك، مع أن 
� ُبعث ليتمم  ديننا دين خلق، وحضارتنا حضارة قيم وأخالق بامتياز. فالرسول 
ََّك لََعىل ُخلٍُق َعِظيٍم�، ووصف  في العديد  مكارم األخالق، ووصفه ربُّ العزة بقوله: �َوِإن
من أحاديثه الشريفة مكانة مكارم األخالق في احلياة العامة وانعكاساتها اإليجابية 
على الفرد واملجتمع، فقد قال : "َأْكَمُل امْلُْؤِمِننَي ِإمَياًنا َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا َوِخَياُرُكْم ِخَياُرُكْم 
ه: "خطبنا رسول  ِلِنَساِئِهْم ُخُلًقا"، وفي احلديث الذي رواه أنس بن مالك � ما نصُّ
الله  فقال في اخلطبة: »اَل ِإمَياَن مِلَْن اَل َأَماَنَة َلُه، واَل ِديَن مِلَْن اَل َعْهَد َلُه«. وفي حديث 
ي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخاَلًقا«،  ُكْم ِإَلَيّ َوَأْقَرِبُكْم ِمِنّ آخر له  يقول: »ِإَنّ ِمْن َأَحِبّ
اخِلْطَبة: »ِإَذا  في حديث  كما  الدين،  على  اخُلُلَق  عَطف   األحاديث  بعض  في  إنه  بل 
ُجوُه، ِإالَّ َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اأَلْرِض، َوَفَساٌد  َخَطَب ِإَلْيُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ

َعِريٌض«، وذلك متييزا ملكانة محاسن األخالق في السلوك العام 
للفرد، وفي املعامالت فيما بني الناس.

فهل من منتبه إلى مكانة درس األخ��الق في تنشئة أجيال 
املستقبل قبل فوات األوان؟ أم أنَّ كل ما مُيتُّ إلى الدين بصلة 

مرفوض حتى ولو كان أخالقا سامية؟؟ !!

ا األَُمُ األَْخالُق ما َبِقَيْت... َوإنمَّ
الشعر ديوان العرب. وكان الشعر -كما قال 
لم يكن لهم علم أصح منه.  �- علم قوم  عمر 
الكرمي  القرآن  الشعر سميت سورة من  وألهمية 
باسم: )الشعراء(، وفي احلديث الشريف نصوص 
وتشجيعا  توجيها  والشعراء،  الشعر  عن  كثيرة 
)إن   :� قوله  أشهرها  ومن  وتسديدا.  وبيانا 
من البيان لسحرا، وإن من الشعر حلكما(. وذكر 
ابن سالم اجلمحي قرى الشعر العربية فجعلها 
خمسا، وذكر منها مكة واملدينة، ثم بني كيف أن 
الشعر في مكة قليل: )والذي قلل شعر قريش أنه 
لم يكن بينهم نائرة، ولم يحاربوا(، وأما املدينة 
منذ  كبير  شعري  ازده���ار  مركز  فكانت  امل��ن��ورة 
اجلاهلية. وإذا كانت احلرب، كما بني ابن سالم، 
سببا في ازده��ار الشعر، فإنه كان من الطبيعي 
العرب،  عند  شعري  مركز  أه��م  املدينة  تكون  أن 
اجلاهلية،  ف��ي  ع��ق��ودا  فيها  احل���روب  ل��ت��واص��ل 
سنة،  وعشرين  مئة  إلى  املؤرخني  بعض  رفعها 
وذل��ك مل��ا ك��ان ب��ني األوس واخل���زرج م��ن ح��روب 
من جهة، وما كان بينهم ويهود املدينة من جهة 
أخرى. تلك احلروب التي كاد يفني بعضهم فيها 
بعضا، وكان آخر حروبهم يوم بعاث الذي قالت 
فيه عائشة رضي الله عنها: )كان يوم بعاث يوما 
أهل  ك��اد  حيث   ،)� لرسوله  تعالى  الله  قدمه 
من  الله  فأنقذهم  بعضا،  بعضهم  يفني  املدينة 
ما  وذل��ك   ،� الرسول  وببعثة  باإلسالم،  الفناء 
ََّف بَْيَ ُقلُوبِِهْم  عبر عنه القرآن الكرمي بقوله: �َوأَل
َّْفَت بَْيَ ُقلُوبِِهْم  لَْو أَنَْفْقَت َما ِف األَْرِض َجِميًعا َما أَل
َّهُ َعِزيٌز َحِكيٌم� )األنفال:  ََّف بَْيَنُهْم ِإن َ أَل َولَِكنَّ اللَّ
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وقد ولدت تلك احلروب حركة شعرية واسعة، 
وق���د ش���ارك ال��ي��ه��ود أن��ف��س��ه��م ف��ي ت��ل��ك احل��رك��ة 
الشعرية بشكل كبير. ومعلوم أن كل ذلك الشعر 
القبائل  ك��ل  ات��خ��ذت  حيث  بالعربية،  ك��ان  إمن��ا 
العربية  اجلاهلية  في  املدينة  على  وف��دت  التي 
لسانا. ومن شعراء يهود الربيع بن أبي احلقيق، 
تهودوا، ومن أشهرهم  العرب  منهم من  وطائفة 
به  يضرب  ال��ذي  الشاعر  ع��ادي��اء،  بن  السموأل 

املثل في الوفاء.
ول��ئ��ن ق��ّل الشعر ف��ي مكة امل��ك��رم��ة، ف��إن��ه لم 
يكن منعدما، وإمنا يعتبر قليال قياسا ملا عرفته 
املدينة، وإال فقد كان في مكة شعراء مشهورون. 
ومما ورد من شعر مكي في خروج تبع من اليمن 
األح��ّب،  بنت  ُسبيعة  قالته  ما  مكة،  غ��زو  يبغي 
احل���رام،  البيت  بتعظيم  خ��ال��دًا  ابنها  ت��وص��ي 

وحتذره من البغي والظلم:

وهذه األبيات وغيرها تبني كيف يقوم الشعر 
بوظيفة تاريخية، باإلضافة إلى قيمته اجلمالية، 
وهذا معنى قولهم: "الشعر ديوان العرب". فهذه 
غاية  في  هي  التي  األم��ور  بعض  تذكر  األب��ي��ات 
حرمة،  ملكة  أن  إلى  إشارتها  ذلك  ومن  األهمية، 
ج��زاءه  يلقى  ف��إن��ه  م��ح��ارم��ه  على  يعتدي  وم��ن 
ت��روي ذلك  ج��زاء وبيال، وأن ظاملها يبور، وهي 
ما  أمنها وأمن  تعالى  الله  إن  عن جتربة، حيث 
فيها من طير ومن عْصم، أي الوعول املعتصمة 

باجلبال، مثل ثبير، وهو جبل مبكة. وقولها:
اهلل اأّمنهـــــ� ومـــ� .... ُبـــِنـــيت بعر�صته� ق�صور

آمنة  مكة  جعل  تعالى  ال��ل��ه  أن  إل��ى  إش���ارة 
محرمة منذ كانت خالًء ليس فيها من بناء.

فلما  يريد هدمها،  غزاها،  تّبعا  أن  ذكرت  ثم 
تبني له احلق، ذّل لها، ومشى فيها حافيا، وأطعم 
املهاري واجل��زور، واملهاري واملهرية هي  أهلها 
اإلبل العربية اجليدة، وسقاهم العسل املصفى، 
اليمانية  الثياب  وه��ي  احلبير،  الكعبة  وك��س��ا 
النفيسة املزركشة، وتسمى احملبر أيضا عندهم، 
ويقال إن تّبعا هو أول من كسا الكعبة املشرفة. 
واخلزير هم اخلزر، قوم من العجم. وتذكر أيضا 

هالك أبرهة وأصحاب الفيل.
قبل   � ال��رس��ول  س��ي��رة  الشعر  واك���ب  لقد 
البعثة وبعدها. ونذكر أن في بني هاشم شعراء 
ف��ح��وال. وك���ان ع��ب��د امل��ط��ل��ب ش��اع��را، وف���ي بنيه 
رسول  عم  طالب،  أب��و  ومنهم  وش��واع��ر،  شعراء 
الله �، ولعبد الله بن عبد املطلب، والد الرسول 
�، شعر ورجز. وكانت عماته �، صفية، وبرة، 
وأروى،  وأميمة،  البيضاء،  حكيم  وأم  وعاتكة، 
كلهن من الشواعر، وحفظت لنا كتب السير بعضا 
من أشعارهن. ولعبد املطلب شعر في غزو أبرهة 
أبرهة.  على  ويدعو  بالله،  فيه  يستغيث  البيت، 
ففي السيرة أنه ملا وافى أبرهة مكة، وتبني ظلمه، 
الكعبة، وقام  باب  فأخذ بحلقة  املطلب،  قام عبد 
ويستنصرونه  الله،  يدعون  قريش  من  نفر  معه 
على أبرهة وجيشه، فقال عبد املطلب وهو آخذ 

بحلقة باب الكعبة:
ل هّم اإن العبـــــد يــْمــــــــــــــــــــنع

رحـــله ف�منع َحـــــــــــــــاللْك

ل يغلبـــــــــــــــّن �صليبـــــــــــــــهْم 

وِمــــ�لهم َعـــــْدوا ِمــــــــح�لْك

تقول  والعرب  )اللهّم(،  أي:  )اله���ّم(،  وقوله: 
ذل��ك، واحِل��������الُل: ال��ق��وُم احُل��لول في امل��ك��ان، أي 
الذين يحّلونه. واحِلالل كذلك: املركب من مراكب 
ذلك  وكل  البيت.  متاع  أيضا:  واحِل��الُل  النساء. 

جائز في البيت.
�َوُهْم  تعالى:  قال  واملكر.  احليلة  وامِل���حال: 
 .)13 )الرعد:  اِل�،  َ اْلِ َشِديُد  َوُهَو   ِ اللَّ ِف  اِدلُوَن  ُيَ
تفشي  إل��ى  إش��ارة  يغلنب صليبهم(،  )ال  وق��ول��ه: 

عقيدة الصليب عند أهل اليمن يومئذ.
وشعره  املطلب،  عبد  حديث  إل��ى  وسنرجع 

وشعر ذريته.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

الشعر في موكب السيرة العطرة)1(

ـة  ـَ اأُبَنــــيَّ ل تظِلـــم مبّكـ

واحفـظ َمـ�رَمهــــــ� ُبَنـيَّ

ــة اأُبَنـــــيَّ مـن يظلـم مبكَّ

ـرْب وجهـــُه اأُبَنــــيَّ ُي�صْ

اأُبَنـيَّ قـد َجّربتهــــــــــ�

� ـَ اهلل اأّمـنهــــــ� ومـــــــــ

واهلل اأّمن طرَيهــــــــــــــ�

ــــع ولـقد غزاهــــــــ� ُتبَّ

واأذّل ربــــــي ُملـَكــــــه

مي�صـي اإليهــــــ� ح�فيـــــً�

ويظّل ُيطعم اأهَلهـــــــــــ�

ـُ�صّفى َي�صقيهُم الع�صـَل املــ

والفيــــل اأُهلـك جي�صـــه

واملْلك يف اأق�صـى البـــــــال

ف��صمع اإذا ُحّدثـَت وافهـــم

ل ال�صغيـَر ول الكبيـــْر 

ول يغّرْنـك الَغــــــروْر 

ـُروْر  يلـق اأْطـراَف ال�ّصــ

ـعيـْر  ْح بخّديـه ال�صَّ ـُ وَيل

فوجدُت ظ�ملهــــ� يبـور 

ُبنيـت بَعـْر�صتهـ� ُق�صوْر 

والُع�صم تــــ�أمن يف َثبرْي 

تهـــــ� احَلبري  فك�صـ� َبنيَّ

ـذوْر  فيهـ� ف�أوفـــى ب�لنُّ

بفنـ�ئهـ� األفــ� بعيــــــْر 

ـــه�رى واجَلـزوْر  ـَ حلَم املـ

والّرحي�ض من ال�صعيــْر

يرمون فيهـ� ب�ل�صخــوْر 

د ويف الأع�جم واخلزيــر 

كيف ع�قبـة الأمـــــوْر
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