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اللـهـم

اإنك عفو حتب العفو 

فاعف عنا

اآمـيـــــن

رحمة األمة بني فقه االئتـالف وأدب االختـالف 

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

رمضان والقرآن: دالالت وعرب

»من قام رمضان إميانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه«

أهمية الدراسة الدعوية للسيرة النبوية
 اجتاهات نظرية جتديدية لعلم أصول الفقه

املفّكر املهدي بنعبود، وسؤاُل الّصحوة اإلنسانية الكربى

ليلة خير من ألف شهر 
تأمالت في مظاهر الرحمة الربانّية

التقوى غاية الصيام 
ومقصده األسمى
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مقاصد زكاة الفطر
االجتماعية واالقتصادية
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بالنظر  وم��أم��وٌر  مطالٌب  اإلن��س��ان 
والتدبر والتفكر في خلق الله وفي بديع 
بذلك  األم��ر  وق��د ج��اء  وعجائب صنعه، 
في آيات كثيرة من القرآن الكرمي، منها:
ينظروا  �أفلم  وع��ا:  ج��ل  قوله   -
إل����ى ال���س���م���اء ف��وق��ه��م ك��ي��ف ب��ن��ي��ن��اه��ا 
واالرض  ف��روج  من  لها  وم��ا  ووزيناها 
مددناها وألقينا فيها روايس وأنبتنا فيها 

من كل زوج بهجي...� )ق: 7-6(.
االرض  �ويف  سبحانه:  وق��ول��ه   -
أن��ف��س��ك��م أف��ا  آي�����ات لل��م��وق��ن��ن ويف 

تبصرون� )الذاريات: 21-20(.
- وقوله: �أفا ينظرون إلى االبل 
كيف ُخلقت وإلى السماء كيف ُرفعت 
وإلى اجلبال كيف نُصبت وإلى االرض 

كيف ُسطحت� )الغاشية: 20-17(.
والتفكر  بالنظر  اإلنسان  ُأمر  ومما 
فيه: شيء يستعمله يوميا وال ميكن أن 
الشيء  ه��ذا  ويعد  أب��دا،  عنه  يستغني 
قدرة  على عظيم  الدالة  اآلي��ات  من  آي��ة 
وإنعامه  كرمه  الله، ومظهر من مظاهر 

وإحسانه...
له  يلقي  ال  قد  لغفلته  اإلنسان  لكن 
وتأمل،  تفكر  نظر  إليه  ينظر  وال  ب��اال، 
التقدير، وال يشكر  وال يقدر قيمته حق 
يا  فما هو  الشكر..  خالقه وواهبه حق 

ُترى هذا الشيء؟
إنه الطعام !!.

الطعام  ه���ذا  ف��ي  نفكر  ن��ح��ن  ف��ه��ل 
الذي نأكله يوميا؟ هل نتأمل في عجيب 

صنعه؟
أص��ن��اف وأن���واع وأش��ك��ال وأل��وان 
لنا اخلالق سبحانه  الطعام خلقها  من 
وسخرها لنا وأنعم بها علينا... نأكلها 
وُنذهب بها جوعنا ونحفظ بها حياتنا 
نظرنا  فهل  ب��ه��ا...  ونستمتع  ون��ت��ل��ذذ 
إليها يوما؟ هل تفكرنا فيها وفي بديع 

صنعها؟
- قال الباري جل وعا: �فلينظر 

االنسان إلى طعامه� )عبس: 24(.
ال��ن��ظ��ر إل���ى ال��ط��ع��ام وال��ت��ف��ك��ر فيه 

يكون من أوجه متعددة منها:
أ - النظر والتفكر في كيفية إيجاده 
وال  منا  ح��ول  غير  م��ن  إلينا  وإيصاله 
ويخرجه  ال��ت��راب  عنه  يشق  فمن  ق��وة: 
القمح  حبة  من  يجعل  من  األرض؟  من 
من  ع���ددا  –مثا-  ال��واح��دة  والشعير 
حبات  سنبلة  كل  في  ويجعل  السنابل 

عديدة؟ من
يحفظ البذور في التراب ثم ينبتها 
ويخرجها وينميها ويجعل من كل بذرة 

طعاما نطعمه؟
�أفرايتم  سبحانه:  احل��ق  ق��ال   -
أم حنن  ت���زرع���ون���ه  آن���ت���م  م���ا حت���رث���ون 
ن��ش��اء جل��ع��ل��ن��اه حطاما  ل���و  ال����زارع����ون 
لُمغرمون بل حنن  إنا  فظلتم تفكهون 

حمرومون� )الواقعة: 67-63(.
"أي:  ال��ل��ه:  كثير رحمه  اب��ن  ق��ال   -
نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه 
جلعلناه  نشاء  )ل��و  بل  بكم،  رحمة  لكم 
استوائه  قبل  أليبسناه  أي:  حطاما( 
قال  تفكهون(...  )فظلتم  واستحصاده 
ما  على  وحت��زن��ون  تفجعون  م��ج��اه��د: 
ال��ق��رآن  )تفسير  زرع���ك���م..."  م��ن  فاتكم 

العظيم: 356/7(.
�فلينظر  وع�����ا:  ج���ل  وق�����ال   -
الماء  صببنا  إن��ا  طعامه  إل��ى  االن��س��ان 
فأنبتنا  ش��ق��ا  االرض  شققنا  ث��م  ص��ب��ا 
وخنا  وزيتونا  وقضبا  وعنبا  حبا  فيها 
وحدائق ُغلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم 

وألنعامكم� )عبس: 24 - 32(.

 - أي أخرج لنا اخلالق جل جاله 
م��ن األرض أص��ن��اف األط��ع��م��ة: م��ن كل 
أن�����واع احل���ب���وب وال��ع��ن��ب وال��زي��ت��ون 
هو  األخ��ي��ر"  وه��ذا  والقضب،  والتمور 
ك��ل م��ا ي��ؤك��ل رط��ب��ا غ��ض��ا م��ن اخلضر 
)في ظال  أخ��رى"  التي تقطع مرة بعد 
وبساتني  وحدائق   ،)3833/6 ال��ق��رآن: 
الطوال،  الغاظ  األشجار  مختلف  فيها 
وما يتفكه به اإلنسان من أنواع الفاكهة 
من تني وعنب وخوخ ورمان، وأَبا وهو 

ما تأكله البهائم واألنعام..
"هذه  الله:  قال سيد قطب رحمه   -
هي قصة طعامه. مفصلة مرحلة مرحلة. 
يد  له من  فهل  إليها؛  فلينظر  هذه هي، 
فيها؟هل له من تدبير ألمرها؟... )فلينظر 
به  ألصُق شيء  طعامه(..  إلى  اإلنسان 
وأق���رب ش��يء إل��ي��ه وأل���زم ش��يء إل��ي��ه.. 
لينظر إلى هذا األمر امليسر الضروري 
احل���اض���ر امل���ك���رر. ل��ي��ن��ظ��ر إل���ى قصته 
ينسيه  ُيْسرها  فإن  اليسيرة،  العجيبة 
م���ا ف��ي��ه��ا م���ن ال��ع��ج��ب. وه���ي معجزة 
كمعجزة خلقه ونشأته. وكل خطوة من 
خطواتها بيد القدرة التي أبدعته.." )في 

ظال القرآن: 3832/6(.
تلك  إل����ى  وال��ت��ف��ك��ر  ال��ن��ظ��ر   - ب 
األط���ع���م���ة ف���ي ذات���ه���ا وم����ا حت��ت��وي��ه��ا 
م��ن ع��ن��اص��ر ك��ث��ي��رة وم��ت��ن��وع��ة غذائية 
ودوائية: عناصر مغذية ومقوية تغذي 
دوائية  البدن وتنميه وتقويه وعناصر 
تدفع ع��ن ال��ب��دن األم���راض واألس��ق��ام.. 
ف���إن ال��ط��ع��ام ال���ذي خلقه اخل��ال��ق جل 
خاف  على  ودواء،  غ��ذاء  جعله  جاله 
األطعمة  أنواع  اإلنسان من  ما يصنعه 
فإن منها ما يسبب له أسقاما وأمراضا 

خطيرة...
أشكالها  ف��ي  والتفكر  النظر   - ج 
البهية  اجلميلة  وأل��وان��ه��ا  وأصنافها 
شهيتهم  وتفتح  الناظرين  تسر  التي 
لتناولها... فلو كان الطعام شكا واحدا 
فلرمبا  واح���دا  وصنفا  واح���دا  ول��ون��ا 
بني  كان شأن  كما  اإلنسان  نفس  ملته 
إس��رائ��ي��ل ف��ي زم���ن م��وس��ى �، فقد 
وهما  والسلوى  املن  تعالى  الله  رزقهم 
لكنهم طلبوا أشكاال  الطعام،  من أجود 
وأل���وان���ا وأص��ن��اف��ا أخ����رى، ك��م��ا أخبر 
موسى  ي��ا  قلتم  �وإذ  وع���ا:  ج��ل  عنهم 
لنا  ف��ادع  ل��ن نصبر ع��ى طعام واح��د 
ت��ن��ب االرض من  ل��ن��ا م��م��ا  رب���ك خي���رج 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها 
بالذي  أدن���ى  ه��و  ال���ذي  أتستبدلون  ق��ال 
ما  لكم  ف��إن  مصرا  اهبطوا  خير  ه��و 
سألتم وُضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤوا بغضب من اهلل ذلك بأنهم كانوا 
النبين  ويقتلون  اهلل  ب��آي��ات  ي��ك��ف��رون 
ب��غ��ي��ر احل���ق ذل���ك ب��م��ا ع��ص��وا وك��ان��وا 

يعتدون� )البقرة: 61(.
ف��ه��ل ن��ظ��رن��ا وت��ف��ك��رن��ا ف���ي ه��ذه 
التي  األطعمة  م��ن  واألل���وان  األص��ن��اف 
تفكرنا:  وه��ل  ل��ن��ا؟  تعالى  ال��ل��ه  خلقها 
وأل��وان��ا  أصنافا  اخل��ال��ق  جعلها  كيف 
وأشكاال متنوعة مع كونها كلها تخرج 
من التراب وُتسقى من ماء واحد، فكيف 
تتعدد وتتنوع أشكالها وألوانها، واملاء 
الذي تسقى بها وتنبت بها وتنموا بها 
واح��د؟ كيف يحصل ه��ذا؟! هل تفكرنا؟ 

سبحان اخلالق اجلليل.!!
االرض  �ويف  س��ب��ح��ان��ه:  ق���ال   -
ق��ط��ع م���ج���اورات وج��ن��ات م��ن أع��ن��اب 
صنوان  وغ��ي��ر  ص��ن��وان  وخن��ي��ل  وزرع 
بماء واحد ونُفضل بعضها عى  تُسقى 
ذل��ك آلي��ات  إن يف  األْك���ل  بعض يف 

لقوم يعقلون� )الرعد: 4(.

- "الصنوان هو األصول املجتمعة 
في منبت واحد كالرمان والتني وبعض 
النخيل ونحو ذلك. وغير الصنوان: ما 
ك��ان على أص��ل واح��د كسائر األشجار 

")تفسير القرآن العظيم: 249/4(.
- قال ابن كثير رحمه الله: "أي هذا 
االختاف في أجناس الثمرات والزروع 
ف���ي أش��ك��ال��ه��ا وأل���وان���ه���ا وط��ع��وم��ه��ا 
وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في 
غاية احلاوة وهذا في غاية احلموضة 
وهذا  عفص  وذا  امل���رارة  غاية  في  وذا 
عذب وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل 
تعالى وه��ذا  الله  ب��إذن  آخ��ر  إل��ى طعم 
وهذا  أبيض  وه��ذا  أحمر  وه��ذا  أصفر 
ال��زه��ورات،  وكذلك  أزرق،  وه��ذا  أس��ود 
مع أنها كلها ُتستمد من طبيعة واحدة 
وهو املاء مع هذا االختاف الكثير الذي 
آيات  ال ينحصر وال ينضبط، ففي ذلك 
الدالالت  أعظم  كان واعيا وهذا من  ملن 
على الفاعل املختار الذي بقدرته فاوت 
ي��ري��د،  م��ا  ع��ل��ى  ب��ني األش��ي��اء وخلقها 
ذل��ك آليات  �إن يف  تعالى:  ق��ال  ولهذا 
لقوم يعقلون�". )تفسير القرآن العظيم: 

.)249/4
الطعام  إل���ى أص��ن��اف  وب��اإلض��اف��ة 
ف��إن  ال���ذي ي��خ��رج��ه رب��ن��ا م��ن األرض، 
أودعها  الطعام  من  أخرى  أنوعا  هناك 
في البحار من مختلف أشكال وأصناف 
�وهو  سبحانه:  اخلالق  قال  األسماك، 
الذي خسر احبلر لتاكلوا منه حلما طريا 
وتسخترجوا منه حلية تلبسونها� )الرعد: 

.)14
وأصنافا أخرى أخرجها من بطون 
كاللنب  واحل��ش��رات،  احليوانات  بعض 
الذي يخرجه من بطون األنعام من بني 
من  يخرجه  ال��ذي  وكالعسل  ودم،  ف��رث 

بطون النحل.
�وإن  اخل���ال���ق س��ب��ح��ان��ه:  ق���ال   -
مما  نسقيكم  لعبرة  األن��ع��ام  يف  لكم 
لبنا خالصا  يف بطونه من بن فرث ودم 

سائغا للشاربن� )النحل: 66(.
ب��ي��اض��ه  ال���ل���نب  "ي��ت��خ��ل��ص  أي:   -
وطعمه حاوته )من بني فرث ودم( في 
إلى موطنه  كل  فيسري  باطن احليوان 
فُيصرف  معدته،  في  الغذاء  نضج  إذا 
منه دم إلى العروق، ولنب إلى الضرع، 
املخرج،  إلى  وروث  املثانة،  إلى  وب��ول 

وكل منها
ال ي��ش��وب اآلخ���ر وال مي��ازج��ه بعد 
)تفسير  ب��ه".  يتغير  وال  عنه  انفصاله 
تفكرنا  فهل   .)331/4 العظيم:  القرآن 

في هذا؟!... سبحان اخلالق القادر..!!
- وقال: �وأوحى ربك إلى احنلل أن 
اختذي من اجلبال بيوتا ومن اجشلر ومما 
الثمرات  ك��ل  م��ن  كلي  ث��م  يعرشون 
ف��اس��ل��ك��ي س��ب��ل رب���ك ذل���ا خي���رج من 
شفاء  فيه  أل��وان��ه  خمتلف  ش��راب  بطونها 
للناس إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون� 

)النحل: 68-69(. فهل تفكرنا؟!...

"فلينظر االنسان إلى طعامه"

ذ. عبد القادر دغوتي
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اآية تقرر �سنة من �سنن اهلل تعاىل يف هذه الأمة ويف �رشوط قوتها ووحدتها، كما تقرر  اإنها 

قواعد الجتماع يف الأمة وقواعد عالج ما يخرق هذا الأ�سل ويخرمه، وما يهدده ويهدمه، ومن 

جملة ما ميكن اأن ن�ستفيده من هذه الآية ما يلي:

أوال: أن الرابطة التي جتمع املؤمنني هي رابطة األخوة اإلميانية، وهي الرابطة التي تلحم اأع�ساء 
)متفق  بع�سا«  بع�سه  للموؤمن كالبنيان ي�سد  »املوؤمن  لأن  بع�ض؛  اإىل  بع�سها  امل�سلم وت�سد  اجل�سم 

ا�ستكى منه ع�سو:  اإِذا  اجل�سد،  مثُل  هم وتراُحمهم وتعاُطفهم:  َتَوادِّ املوؤمنني يف  »َمَثُل  عليه(، ولأن 

ى« )متفق عليه(. فمتى واأينما وجد املوؤمن فهو اأخ للموؤمن. َهِر واحُلمِّ َتَداَعى له �سائُر اجل�سد بال�سَّ

اأربعة ع�رش قرنا، وامتدت  اأكرث من  امل�سلمة -التي عمرت زمانا  الأمة  باأن  اأجزم  اأكاد  واإين 

مكانا يف القارات اخلم�ض- اأمة ل تربط بينها رابطة الإميان فح�سب، واإمنا اأي�سا رابطة الن�سب فقد 

تزاوج امل�سلمون فيما بينهم ومتازجوا وت�ساهروا اإىل درجة ل يكاد يوجد فرد اإل وله �سلة قرابة 

اأو  قريبة  ورحم  ن�سب  رابطة  الأخرى  الأ�رشة  مع  ولها  اإل  اأ�رشة  توجد  ول  امل�سلمني،  كافة  مع 

اأو اختلفت  اأو غري مبا�رشة ولو تناءت البلدان وتباينت الأبدان وتباعدت الألوان،  بعيدة، مبا�رشة 

الأ�رش واندر�ست الأوا�رش، ف�سارت الأمة بهاتني الآ�رشتني اأقوى الأمم ارتباطا واأقرب ن�سبا ورحما.

والتالحم،  والتنا�رش  والتراحم،  التواصل  اإلميانية  األخوة  رابطة  مقتضيات  من  أن  ثانيا: 
امل�سلمني على كل ما  الإ�سالم  التدابر والتظامل، ولذلك فقد حث  اأو  التنازع والتخا�سم،  ولي�ض 

يقوي حلمة الإميان والأخوة فقال ر�سول اهلل �: »امل�سلم اأخو امل�سلم ل يظلمه ول ي�سلمه«، وقال 

اإىل نق�ض عرى الأخوة: »ل حتا�سدوا ول تباغ�سوا ول جت�س�سوا ول  � ناهيا عن كل ما يف�سي 
حت�س�سوا ول تناج�سوا وكونوا عباد اهلل اإخوانا« )رواه م�سلم من حديث اأبي هريرة �(.

بغى  ولو  حتى  تفارقهم  وال  املؤمنني  تزايل  ال  األخوة(   + )اإلميان  الصفتني  هاتني  أن  ثالثا: 
موؤمنون  دوما  فهم  والأخوة  لالإميان  مناف  ذلك  اأن  بع�سا؛ مع  بع�سهم  وقاتل  بع�ض  على  بع�سهم 

الإميانية  رابطتهم  على  امل�سلمني  حر�ض  وجوب  على  يدل  فاإمنا  �سيء  على  دل  اإن  وهذا  واإخوة، 

واأخوتهم يف الدين اأ�سد ما يكون احلر�ض.

رابعا: أن الله تعالى جعل إصالح ذات البني عالجا لكل أمراض التفكك واالنحالل والتباغي 
وا بَْيَنُهَما� فاإ�سالح  ُ نحَِن اْقَتَتلُوا َفأَْصلحِ َن الُْمومحِ واالقتتال: فقال تعاىل: �َوإحِن َطائحَِفَتانحِ محِ
 � النبي  جعله  وقد  نواق�سها،  ودفع  الأخوة  لإحياء  والأر�سد  الأقوم  ال�سبيل  هو  البني  ذات 

َل  ُكْم ِباأَْف�سَ اأُْخِبُ اأوجب الواجبات واأعلى درجة يف التكليفات فقال عليه ال�سالة وال�سالم: »اأََل 

اُد  . َوَف�سَ اَلُح َذاِت اْلَبنْيِ اإِ�سْ ِ، َقاَل:  َدَقِة؟ َقاُلوا: َبَلى َيا َر�ُسوَل اهللَّ اَلِة َوال�سَّ َياِم َوال�سَّ ِمْن َدَرَجِة ال�سِّ

اِلَقُة« )�سنن اأبي داوود الرتمذي(، فاإ�سالح ذات البني بالعدل اإحياء لبذور الأخوة واإ�ساعة  َذاِت اْلَبنْيِ احْلَ

للرحمة واخلري بني امل�سلمني واإطفاء لنريان العداوة التي تفتك بدينهم ودنياهم.

العقل  حتكيم  ر�سالتهم  وغمة؛  فتنة  كل  عند  األمة  في  حكماء  عقالء  وجود  ضرورة  خامسا: 
وال�رشع فيما �سجر بني الإخوة، ترقيعا ملا َوَهى، ورفعا ملا اأ�ساب وَدَهى، وتغليبا للم�سلحة العليا؛ 

غري  من  يراق  اأن  من  ودمه  امل�سلم  كرامة  وحفظ  امل�سلمني،  وحدة  و�سون  الدين،  بقاء  م�سلحة 

�سوت  ويغيب  الفريقني،  وراء  كلهم  امل�سلمون  ي�سطف  اأن  يجب  فال  والدين.  العقل  من  موجب 

الإ�سالح....

العاقلة القائمة بإصالح ذات  سادسا: أن الرحمة مقرونة ببقاء األخوة واإلميان وبقاء الفئة 
َُّكْم تُْرَحُموَن�، دال على اأن ا�ستجالب الرحمة م�رشوط ببقاء الأخوة  البني: فقوله  �لََعل
والإميان واحلر�ض عليها؛ وبالفعل فاجتماع الكلمة وائتالف القلوب واحتاد الأمم وال�سعوب، جالب 

على  اهلل  ت�سليط  من  للعذاب  اأجلب  ولي�ض  والوحدة،  والتنا�رش  والتعاون  ونعمة،  خري  لكل 

ُر َعَىٰ أَن  امل�سلمني عدوا من خارجهم ي�سومهم العذاب اأو جعل اخلالف بينهم: �ُقْل ُهَو الَْقادحِ

يَق  َيًعا َويُذحِ تحِ أَْرُجلحُِكْم أَْو يَلْبحَِسُكْم شحِ ن حَتْ ُكْم أَْو محِ ن َفْوقحِ يَْبَعَث َعلَْيُكْم َعَذابًا مِّ
َُّهْم يَْفَقُهوَن� )الأنعام: 65(. ُف اآْليَاتحِ لََعل بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض  انُظْر كَْيَف نَُصرِّ

سابعا: أن حال املسلمني اليوم لم يعد يحتمل أدنى درجة من اخلالف والتفرق، وال مثقال ذرة 
من البغي والتظالم: اإذ يكفي ما و�سل اإليه احلال من ال�سعف والهوان، ومن اخلزي واخلذلن ومن 
التحكم اخلارجي، والقابلية لالفرتاق الداخلي، واقع �سار فيه الأقارب اأعداء والأباعد اأ�سدقاء..

اإن اأمتنا اليوم تقف على مفرتق طريق:

اإن�سانية  ملا متتلكه من مقومات هائلة: من ر�سالة دينية  ال�سهود احل�ساري  اإىل  اأن تنطلق  اإما 

فا�سلة، وثروات طائلة وطاقات ب�رشية موهوبة وعاقلة، وتنوعات ثقافية بالتكامل حافلة.

اأن ترتك�ض اإىل �سمور تاريخي وح�ساري بداأت تطل بوادره، وت�ستعر ناره، ويتكاثر  واإما 

عليه �رشاره، واآنذاك �ستلحق اجلميع اآثامه واأوزاره.

اإل  ذلك  وبني  بينها  ولي�ض  والتمكني،  بالن�رش  ووعدها  البقاء،  الأمة  لهذه  اهلل  كتب  ولقد 

العدول عن الظلم والبغي، والعمل مبا اأنزل ربنا من الهدى يف الوحي، والعت�سام بحبل اهلل املتني 

والت�سحية  والعدل  الرحمة  قيم  وغر�ض  امل�سلحني،  �سبيل  ونهج  املر�سلني،  خري  �سنة  واقتفاء 

والبذل، والتكارم والرتاحم، والتنا�سح والتنا�رش، والتوا�سي باحلق والتوا�سي بال�سب.

يَن  َّذحِ ال حِْخَوانحَِنا  َولحِ لََنا  ْر  اْغفحِ ََّنا  �َرب قائلني:  تعاىل  اهلل  ندعو  اأن  اإل  منلك  ل  واأخريا 

َرءُوٌف  ََّك  إحِن ََّنا  َرب آَمُنوا  يَن  َّذحِ للحِلّ ًالّ  غحِ ُقلُوبحَِنا  يفحِ  َعْل  َتْ َواَل  يَمانحِ  بحِاالحِ َسَبُقونَا 
يٌم� )احل�رش: 10(. ححِ رَّ

بَْنَ  وا  ُ َفأَْصلحِ إحِْخ���َوٌة  ُنوَن  الُْمومحِ َّ��َم��ا  "إحِن
َُّكْم تُْرَحُموَن" َ لََعل َُّقوا اهللَّ أََخَوْيُكْم َوات

افتتاحية
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االشتراك السنوي : 20 عددا

< داخل املغــــــرب : 60 درهم             
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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

توطئة للحديث:
احلمد لله والصالة على رسوله الكرمي، وبعد: 

وباألفاظ  اللفظ  بهذا  البخاري  عند  جاء احلديث 
التالية: 

أ - من صام رمضان إمياًنا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه.

حدثنا بن سالم قال أخبرنا محمد بن فضيل قال 
حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قــال قــال رســول الله ]: »مــن صــام رمــضــان إميانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه« )صحيح البخاري (.
ب - من قام ليلة القدر إمياًنا واحتساًبا غفر له 

ما تقدم من ذنبه. 
حدثنا  هشام  حدثنا  إبراهيم  بــن  مسلم  حدثنا 
النبي  � عن  أبي هريرة  أبي سلمة عن  يحيى عن 
] قال: »من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إميانا واحتسابا 

غفر له ما تقدم من ذنبه« )صحيح البخاري(. 
ألفاظها،  اختلفت  وإن  صحيحة،  أحاديث  وكلها 
جيدا  استثمارا  الشهر  زمن  استثمار  على  فمدارها 
ملكانته: فصيام نهار الشهر واستثمار ليله في العبادة 
األواخــر  العشر  في  القدر  ليلة  ادراك  على  واحلــرص 
منه، كلها أعمال تتكامل فيما بينها لتحقيق أكبر قدر 
بشهر  الذي عرف  الشهر  رمضان وهو  في  األجر  من 

القرآن، وأهم جتل للقرآن الكرمي: هو القيام.
 ففي احلديث دعوة لقيام رمضان، وروح القيام: 
وقد  التراويح،  صالة  معناه:  والقيام  الكرمي،  القرآن 
الشهور  باقي  بخالف  الصالة  بهذه  رمضان  اختص 
ومكانة  بدرجة  ليس  ولكن  ليلها  يقام  أن  التي ميكن 
القيام في هذا الشهر الكرمي. وفي رمضان ليلة خير 
َّا أَنَْزلَْناهُ ِف لَْيلَِة الَْقْدِر َوَما  من ألف شهر، قال تعالى: �ِإن
أَْدَراَك َما لَْيلَُة الَْقْدِر لَْيلَُة الَْقْدِر َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهٍر�، 
واخليرية املقصودة في اآلية: خيرية األجر باملقارنة 
 84 تعادل  فألف شهر  السنة.  الشهور  أيام  باقي  مع 
َيْنَصِرَف  ى  َحتَّ اإِلَمــاِم  َمَع  َقاَم  »َمْن  سنة. وفي حديث: 

ُكِتَب َلُه ِقَياُم َلْيَلٍة« )رواه الترمذي(.
شرطني:  رمضان  قيام  في  احلديث  اشترط  وقــد 
ملا  املغفرة  شــرط  يتحقق  حتى  واالحتساب  اإلميــان 
االقــتــران بني اإلميــان  الــذنــوب. فلماذا هــذا  تقدم من 
واالحــتــســاب؟ ومـــا املــقــصــود بــاملــغــفــرة، وهـــل تكون 
للذنوب جميعها أم بعضها؟ ثم ما عدد ركعات القيام 
املتواثرة عن رسول الله، ]؟ وما هي فضائل القيام 

في رمضان؟
شرح  خــالل  من  عليه  التعرف  سنحاول  ما  هــذا 
احلديث، ولكن بعد التعرف على معاني بعض األلفاظ.

شرح احلديث:
فقول الرسول ]: »َمْن َقاَم َرَمَضاَن«.

قيام رمضان معناه إحياء ليله بالصالة، والصيغة 
للعموم، فكل من صلى ركعات بعد صالة العشاء إلى 

الفجر يدخل في هذا احلكم. 
والقيام له مقدمات وشروط مطلوب توفرها: من 
إسباغ للضوء، ولبس ألجمل الثياب، وتطيب، وسبق 
األعمال  من  غيرها  إلى  بالذكر،...  واشتغال  للمسجد 

التي تساعد على حتقيق اخلشوع في الصالة.
وركعات القيام إحدى عشرة ركعة اتباعًا لرسول 
فقد  الدنيا،  فــارق  حتى  عليها  يــزد  لم  فإنه   ،[ الله 
سئلت عائشة رضي الله عنها عن صالته في رمضان؟ 
يزيد في رمضان وال في  الله  كان رســول  "ما  فقالت: 
غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فال تسل 
فال تسل عن  أربعُا  ثم يصلي  عن حسنهن وطولهن، 
حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثالثًا" »أخرجه الشيخان 

وغيرهما«.
وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول 
"كان يوتر بأربع وثالث، وست  ] يوتر؟ قالت:  الله 
وثالث، وعشر وثالث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، 
وال بأكثر من ثالث عشرة" )رواه أبو داود وأحمد وغيرهما(.
فهذه ركعات قيامه ] كما ترويها زوجه، أهم ما 
كان مييزها حسنهن وطولهن، وال يتحقق احلسن إال 
بالقيام، وهو  املقصود  املعنى  فيهن، وهو  باإلحسان 

أول مدخل لتحقيق املغفرة ملا تقدم من الذنوب.
� عن  ذرٍّ  أبــي  السنن بسند صحيح عن  وفــي 
النبي ] أنه قال: »َمن قام مع اإل مام حتى ينصرف، 

كتب له قيام ليلة«.
مشروعية اجلماعة في رمضان:

وتشرع اجلماعة في قيام رمضان، بل هي أفضل 
وبيانه  بنفسه،  لها   [ النبي  إلقــامــة  االنــفــراد،  مــن 
لفضلها بقوله، كما في حديث أبي ذر � قال: "صمنا 
من  شيئًا  بنا  يقم  فلم  رمــضــان،   [ الله  رســول  مــع 
الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، 
فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت اخلامسة 
قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله! 
لو نّفلتنا قيام هذه الليلة، فقال: »إن الرجل إذا صلى 
مع اإلمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة« فلما كانت 
الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه 
والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفالح، قال: 
قلت: وما الفالح؟ قال: »السحور«، ثم لم يقم بنا بقية 

الشهر" )حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن(.
باجلماعة:   [ النبي  استمرار  عدم  في  والسبب 
رمضان،  فــي  الليل  صــالة  عليهم  ُتــفــرض  أن  خشية 
 [ بوفاته  هــذه اخلشية  زالــت  وقــد  عنها،  فيعجزوا 
بعد أن أكمل الله الدين، وبذلك زال املعلول، وهو ترك 
اجلماعة في قيام رمضان، وبقي احلكم السابق وهو 
مشروعية اجلماعة، ولذلك أحياها عمر � كما في 

صحيح البخاري وغيره.
وقوله ]: »إميانا واحتسابا«: 

أخبر  الذي    الله  بوعد  يعني تصديًقا  إمياًنا: 
طلًبا  يعني  واحتسابا:  والصائمني،  القائمني  بها 
لألجر، ألنه قام مصدًقا بوعد الله  محتسًبا الثواب 
منه سبحانه وتعالى، ال يقوم رياء وال سمعة وال ألي 

أمر من أمور الدنيا، بل هو لله.
بأنه  تصديًقا  إمياًنا:  معنى  النووي:  اإلمــام  قال 
حق مقتصد فضيلته، ومعنى احتساًبا: أنه يريد الله 
تعالى؛  ال يقصد رؤية الناس، وال غير ذلك مما ُيخالف 

اإلخال ص.
إال  القيام  في  املطلوب  احُلسن  يتحقق شرط  فال 
بتحقق: شرطي اإلميان واالحتساب، فهما أساسيان 
من  أج��ر  اهلل ال يضيع  �إن  تعالى:  قــال  القيام،  في 
�للذين  تعالى:  ويقول   .)30 )الكهف:  عمال�  أحسن 
أحسنوا احلسنى وزيادة وال يرهق وجوههم قتر وال 

ذلة� )يونس: 26(.
فما السر في هاتني الكلمتني اللتني جعلهما النبي 
الطاعات ومغفرة  لقبول  ] شرطا ضروريا وحتميا 

ما تقدم من ذنوب العباد في شهر الصيام؟
هناك عالقة وطيدة بني اإلميان واحتساب األجر 
احتساب  يتحقق  أن  يتصور  فــال  تــعــالــى،  الــلــه  مــن 
ليلة كاملة(  أجــر  لــه  )كــتــب  فــي احلــديــث  األجـــر كما 
بــدون مستوى معني من اإلميــان -واإلميــان درجــات، 
وهو يزيد وينقص بالطاعات- والترتيب في احلديث 
منطقي، فأي خلل أو نقص يصيب اإلميان له انعكاس 
واضح على االحتساب. قال تعالى: �َولََقْد أُوِحَي ِإلَْيَك 
َعَملَُك  َبَطنَّ  ْ َلَ أَْشَرْكَت   ْ�ِ��َ ل َقْبِلَك  ِمْن  َِّذيَن  ال َ��ى  َوِإل

َولََتُكونَنَّ ِمَن اْلَاِسِرين� )الزمر: 65(.
أَْو  ِمْن ذَكٍَر  ا  َعِمَل َصاحِلً �َمْن  وقال سبحانه: 
ِزيَنَُّهْم أَْجَرُهْم  ْ ِيَينَّهُ َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَ أُنَْثى َوُهَو ُمؤِْمٌن َفلَُنْ

بِأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُوَن� )النحل: 97(.
وقوله، ]: »غفر له ما تقدم من ذنبه»:

هــذا هــو جــواب الــشــرط، فمن قــام رمــضــان على 
الوجه املطلوب شرًعا -مؤمًنا بالله ومبا فَرضه الله 
واأل جر  للثواب  ومحتسًبا  القيام،  عبادة  ومنه  عليه، 
م من  من الله- فإن املرجو من الله أن يغفر له ما تقدَّ

ذنوبه.
وهذا شامل جلميع الذنوب، وجاء بلفظ آخر عند 

اإلمام أحمد وغيره بزيادة: وما تأخر
وعند اجلمهور في قوله: ُغفر له ما تقدم من ذنبه 
محمول على الصغائر. وحكى ابن عبد البر في كتابه: 
عليه  واستدل  ذلــك،  على  املسلمني  إجماَع  "التمهيد" 
بأحاديث، منها ما جاء في الصحيحني، مثل قوله ]: 
»الصلوات اخلمس، واجلمعة إلى اجلمعة، ورمضان 

إلى رمضان ُمكفرات ملا بينهنَّ ما اجتنبت الكبائر«.
وحتــصــيــل مــغــفــرة الــذنــوب يــكــون بــاإلكــثــار من 
األعمال الصاحلة في هذا الشهر وفي مقدمتها القيام 
وردت  وقد  الكرمي،  والقرآن  الصالة  بني  يجمع  الذي 

أحاديث كثيرة حتث على هذا األمر، نذكر منها:
� عن  ذرٍّ  أبــي  عــن  الــســنن بسند صحيح  فــي 
النبي ] أنه قال: »َمن قام مع اإل مام حتى ينصرف، 

كتب له قيام ليلة«.
وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله، ]: »من قام بعشر آيات لم يكتب 
القانتني،  من  كتب  آية  مبائة  قام  ومن  الغافلني،  من 
ومن قام بألف آية كتب من املقنطرين« )صححه األلباني 

في صحيح أبي داوود(.
 وأقل مراتب الصالة قراءة الفاحتة، وهي سبع 

آيات وثالث آيات فتلك عشرة ال 
يكتب معها العبد من الغافلني.

ــال ]: »مــن تــوضــأ نحو  ق
ركعتني  صلى  ثم  هذا  وضوئي 
ال يحدث فيها نفسه غفر له ما 

تقدم من ذنبه« )متفق عليه(.
اإلمــام  قــال  »إذا   :[ وقـــال 
ســمــع الــلــه ملــن حــمــده فــقــولــوا: 
من  فإنه  احلمد،  لك  ربنا  اللهم 
وافق قوله قول املالئكة غفر له 

ما تقدم من ذنبه« )متفق عليه(.
]: »إذا أمــن اإلمــام  ــال  وق
تأمينه  وافــق  مــن  فإنه  فأمنوا 
تقدم  ما  له  غفر  املالئكة  تأمني 

من ذنبه« )متفق عليه(.
 وقـــــال أيـــضـــا: »مــــن أكــل 
طــعــامــا فــقــال احلــمــد لــلــه الــذي 
غير  من  ورزقنيه  هــذا  أطعمني 
ما  لــه  ــوة غفر  ق حــول مني وال 
تقدم من ذنبه« )رواه الترمذي وابن 

ماجه(.
ـــال �: »مـــن حــج لله   وق
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 

ولدته أمه« )متفق عليه(.
وقــــــــال ]: »الـــــصـــــلـــــوات 
اجلمعة  إلى  واجلمعة  اخلمس 
مكفرات  رمضان  إلى  ورمضان 
الكبائر«  اجتنبت  إذا  بينهن  ملا 

)رواه مسلم(.

ال  الصغائر  تكفير  األحاديث  هذه  في  املــراد  لكن 
الكبائر، فالكبائر ال يكفرها إال التوبة. قال تعالى:�يَا 
ُُّكْم  َُّصوًحا َعَسى َرب ِ تَْوبًَة ن َِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإلَى اهللَّ َُّها ال أَي
ِري  َتْ َجنَّاٍت  َويُْدِخلَُكْم  َسيَِّئاتُِكْم  َعنُكْم  َر  يَُكفِّ أَن 

ِتَها اْلَنَْهارُ� )التحرمي: 8(. ِمن َتْ
األعمال  مبعرفة  كتبهم  في  العلماء  اعتنى  وقــد 
املكفرة للذنوب املتقدمة واملتأخرة ومن هؤالء: اإلمام 
املكفرة  "معرفة اخلصال  احلافظ بن حجر في كتابه: 

للذنوب املتقدمة واملتأخرة".
بعض املستفادات من احلديث:

في  خير  فاته  ملن  ربانية  منة  رمضان  شهر   - أ 
السنة، فَعْن  "معلومات الرواة" َأِبي ُهَرْيَرة  َأّن َرُسوَل 
ْمَعُة ِإَلى  ْمُس، َواجْلُ َلَواُت اخْلَ ِه ]، َكاَن َيُقوُل: »الصَّ اللَّ
َراٌت َما َبْيَنُهنَّ ِإَذا  ْمَعِة، َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضاَن، ُمَكفِّ اجْلُ

اْجَتَنَب اْلَكَباِئر« )رواه مسلم(.
وقال ]: »...قال لي جبريل: رغم أنف عبد دخل 
عليه رمضان فلم يغفر له فقلت: آمني..« )حسنه األلباني(.
ب - فضل القيام في رمضان على باقي الشهور 

في حتصيل األجر املوجب للمغفرة.
دعــــوة  احلــــديــــث  فــــي   - ج 

ـــلـــحـــرص عـــلـــى قــــيــــام لــيــل  ل
من  خير  ليلة  ففيه  رمضان 
ألــف شــهــر، قــد ال يعيشها 

املسلم.
د - يستفاد من الدعوة 
للقيام في رمضان، االعتناء 

بالقرآن قراءة وتدبرا فروح 
القيام: القرآن الكرمي.

ذ. محمد بوزين

حدثنا عبد اهلل بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن  أبي هريرة � أن رسول اهلل ] قال: »من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 

ذنبه« قال  ابن شهاب فتوفي رسول اهلل ] واألمر على ذلك ثم كان األمر على ذلك في خالفة  أبي بكر وصدرا من خالفة  "عمر رضي اهلل عنهما" )صحيح البخاري(.

»من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«
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إلى  بعثته  م��ن   ،� ال��رس��ول محمد  ع��اش 
انتقاله إلى الرفيق األعلى، ثالثا وعشرين سنة، 
من هذه الفترة القصيرة، مكث � ثالث عشرة 
سنة في مكة يعمل على هداية قوم قرروا منذ 
كانوا  ألنهم  اإلس���الم،  في  يدخلوا  أال  البداية 
أبعد ما يكونون عن إدراك شيء يسمى رسالة 
قبلي،  تفكيرهم  كان  سماوية،  ديانة  أو  إلهية، 
وكانت الدنيا عندهم هي مراكزهم االجتماعية، 
ومكاسبهم املالية، فهذا أبو جهل عاش ومات 
وهو يعتقد أن مسألة النبوة هذه حيلة ابتدعها 
يستعيدوا  لكي  املطلب  عبد  وبنو  هاشم،  بنو 
وفاة  بعد  فقدوها  التي  رياستهم  طريقها  عن 
إلى مجموعة استطاعت  عبد املطلب، وصارت 
التي  السيطرة على أمور مكة متاما بأموالهم 
واستغالل  ال��ن��اس،  وغ��ش  بالغصب  جمعوها 
حاجة احملتاج وأكل أموال التجار الذين كانوا 

يترددون على مكة.
إن رفض زعماء قريش لإلسالم كان عنادا 
ضد احلق، فقد كانوا سادة املجتمع اجلاهلي 
والدعوة  بخيراته،  ويتمتعون  فيه،  يتحكمون 
هذا  بتغيير  تنادي  ذلك  عكس  كانت  احملمدية 
وقد  مكانه،  جديد  نظام  وإقامة  كله،  املجتمع 
اإلسالمية  ال��دع��وة  خ��ص��وم  م��واق��ف  اختلفت 
اتفقوا  ولكنهم  والعواطف،  املصلحة  بحسب 
ع��ل��ى رف��ض��ه��ا رف��ض��ا ت��ام��ا، ال تفكير ف��ي��ه وال 
ت��دب��ر، وه���ؤالء اخل��ص��وم أق��ام��وا ح��ول محمد 
� س����ورا م��ن احل��ق��د واحل��س��د وال��ك��راه��ي��ة، 
وحاربوا الدعوة واتباعها بكل الوسائل املادية 
واملعنوية وانتهوا بعد عشر سنوات من العناد 
قبل  ذلك  وك��ان  مكة،  في  انتشارها  إيقاف  إلى 
موقف  ولكن  الطائف،  إلى   � الرسول  خروج 
العقبات  رغم   ،� الرسول  وقفه  الذي  الثبات 
التي  املضايقات  ورغ��م  طريقه  في  كانت  التي 

إلى  يتسرب  لم  أصحابه،  وح��ول  حوله  كانت 
العبرة  هي  وتلك  تنازل،  أو  يأس  أدن��ى  نفسه 

الكبرى التي نخرج بها من الفترة املكية.
جمالها  ج��ان��ب  إل���ى   � محمد  ح��ي��اة  إن 
وعظة  رم��زا  الوقت  نفس  في  كانت  وجاللها، 
أنهم  ل��و  ت��اري��خ��ه��م  ط���وال  للمسلمني  وع��ب��رة 
أن  على  ق��ادرا  تعالى  الله  كان  ولقد  تدبروها، 
األولى  األي��ام  في  م��ؤزرا  الدعوة نصرا  ينصر 
وم��ا حولها  مكة  أه��ل  ليومن  ال��وح��ي،  ل��ن��زول 
الله جلت حكمته عهد بالرسالة  جميعا، ولكن 
إلى محمد � وتركه يخوض معركته مع الناس 
معاركهم،  يخوضون  كيف  اجلميع  يتعلم  لكي 
يعاملون  وكيف  مبادئهم،  على  يثبتون  وكيف 
اخل��ص��وم ب��ال��ص��ب��ر واألن�����اة واحل��ل��م وحسن 
اخل��ل��ق واحل��ج��ة ال��ب��ال��غ��ة، وك��ي��ف ي��واج��ه��ون 
وثبات  اإلمي��ان  وعمق  العزمية  بقوة  العقبات 
القلوب، وفي تقدير الله تعالى أن أمة اإلسالم 
ستعرضها في مستقبل تاريخها بعد محمد � 
� وستجد  الرسول  ملا واجه  عقبات مشابهة 
نفسها في نفس املواقف، وأن السيرة النبوية 
للنصر  لهم  مرجع  خير  لذلك  تكون  أن  ينبغي 

واخلروج من األزمات.
واملسلمني  ال��ع��رب  أح���وال  ف��ي  نظرنا  إذا 
قاسية،  ظ���روف  م��ن  يواجههم  وم��ا  -ال��ي��وم- 
طريق  عن  واملسلمني  للعرب  البحث  وحاولنا 
ف��ي هذه  إل��ى االحت���اد وال��س��الم��ة  يفضي بهم 
في  قطعا  احل��ل  ه��ذا  سنجد  فإننا  ال��ظ��روف، 
السيرة  ق��راءة  من  بد  فال   ،� ال��رس��ول  سيرة 
النبوية في مصادرها األولى احلقيقية لنعرف 
كاملة،  معرفة  جديد  م��ن   � محمد  شخصية 

مت��ام  ونعيها  ج���دي���دا،،  فهما  س��ي��رت��ه  ون��ف��ه��م 
القدامى والوعاظ  املؤرخون  لقد تعود  الوعي، 
اجلدد أن يسردوا سيرة رسول الله � سردا 
دون بيان املعنى واملغزى الذي يستتر وراء كل 
ودروس  عظات  فحلقاتها  حلقاتها،  من  حلقة 
أن  دون  اإلن��س��ان  ق��رأه��ا  وإذا  ومنهج،  وع��ب��ر 

ينتبه إلى ذلك فاتته حكمة السيرة كلها.
ل��ن��أخ��ذ م��ث��ال ع��م��ود ال��ن��س��ب ال��ن��ب��وي، لقد 
حفظناه ونحن صغار، وردده كتاب السيرة مرة 
بعد مرة، ولكن هل وعينا موضع العبرة فيه؟ 
هناك أربعة أسماء لها أثرها الكبير في تكوين 
شخصية محمد � وتهيئة الظروف املناسبة 
في مكة عند ظهور اإلسالم، والله تعالى يعلم 
أن محمدا بن عبد الله سيبعث رسوال في مكة 
لهم  األربعة كلهم كانت  البشر، وهؤالء  لهداية 
مكانة متميزة وسط مجتمعهم، فقصي بن كالب 
تزعم  ال��ذي  واحل��رب،  والسياسة  الدولة  رج��ل 
البيت  لتصبح خادمة  وقادها  قريشا وجمعها 
احلرام. وعبد مناف بن قصي كان رجل حكمة 
قريش  األح��الف بني  عقد  ال��ذي  وه��و  وتدبير، 

والقبائل املجاورة ملكة.
وه��اش��م ب��ن عبد م��ن��اف ك��ان رج��ل أعمال 
وت����اج����را م���وه���وب���ا وض�����ع األس�������اس ل��ل��ق��وة 
الذي  وهو  مكة،  إليها  وصلت  التي  التجارية 
عقد ) اإليالف( مع القبائل النازلة على طريق 
التجارة إلى الشام واليمن، لتأمني رحلة الشتاء 

والصيف.
الرسول  جد  وهو  هاشم  بن  املطلب  وعبد 
� ك��ان رج��ل دي��ن وع��ق��ي��دة، وه��و ال���ذي نظم 
السقاية  مراسم احلج عند اجلاهليني، وتولى 

والرفادة، وأصبحت قريش أقوى قبائل جزيرة 
العرب وأغناها وأوفرها علما بالدنيا والناس.

وفي هذه األج��واء ولد محمد � في بلدة 
ع��ام��رة ب��ال��ن��ش��اط وال���ث���روة، أخ���ذه ج���ده عبد 
وسماه  الكعبة  ب��ه  دخ��ل  حتى  وس���ار  املطلب 
محمدا، ولد � في بيئتة غنية متسعة األفق، 
يبالغوا  أن  احملدثني  بعض  ع��ادة  ج��رت  ولكن 
التي أحاطت  في تصويرسوء الظروف املادية 
مبحمد � في طفولته وصباه فصوروه فقيرا 
محتاجا، وما كان محمد � في يوم من أيامه 
فقيرا محتاجا، وإمنا نعتمد في تصويرأحواله 
� في طفولته وصباه وشبابه ما قاله الله عز 
وجل في سورة الضحى املكية مخاطبا رسوله 
ال��ك��رمي﴿ أل��م ي��ج��دك يتيما ف���آوى، �ووج���دك 
ض����اال ف���ه���دى ووج������دك ع���ائ���ا ف��أغ��ن��ى� 
)الضحى: 6-8(. أي أنه كان يتيما فآواه جده ثم 
الضالل  فهداه وحماه من  عمه، ووج��ده ضاال 
ووج��ده  العظيمة،  للرسالة  وأع��ده  واملنكرات 

عائال فأغناه بالتجارة.
كان رسول الله � في شبابه قبل زواجه 
الله  رض��ي  خويلد  بنت  خديجة  السيدة  م��ن 
وتاجرا  مكة،  أله��ل  بأجرة  الغنم  يرعى  عنها، 

ن����اج����ح����ا م���ي���س���ور 
احلال، ولهذا عهدت 
إل���ي���ه خ���دي���ج���ة ف��ي 
تولي جتارتها، فزاد 
ف���ي ه����ذه ال��ت��ج��ارة 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ك��ب��ار 

التجار.

الدعوية  الدراسة  أهمية  تتمثل 
للسيرة النبوية في أنها تنتج العلم 

بأمور تهم الدعوة والقائمني بها، ومن 
أبرز تلك األمور ما يأتي:

عليه  ت��ك��ون  أن  ي��ن��ب��غ��ي  م���ا  م��ع��رف��ة  أوال: 
شخصية الداعي؛ مبا يحمله معنى الشخصية 

من صفات واعتبارات متعددة والتي منها:
العلمية  أو  واخللقية  السلوكية  الصفات 
ذلك؛  غير  أو  واخلارجية  الذاتية  أو  والعملية 
إع��داده��ا  وط��رق  الشخصية،  ه��ذه  م��ن صفات 
ثباتها،  وعوامل  ينقصها،  ما  إكمال  وكيفيات 

ومعرفة حدودها، وإمكاناتها ومسؤولياتها.
الصالة  عليه  محمد  شخصية  كانت  ومل��ا 
وال���س���الم ه���ي ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة األك��م��ل 
باحلكمة  الله  إل��ى  بالدعوة  القيام  مجال  ف��ي 
دراسة  سيرته  دراس��ة  فإن  احلسنة،  واملوعظة 

دعوية جديرة بإبراز النموذج الدعوي األكمل.
إليه  ي��دع��و  ال���ذي  امل��ض��م��ون  م��ع��رف��ة  ثانيا: 
ذلك  يستلزم  وم��ا  وق���درا،  وكما  نوعا  الداعية 
من مراعاة ظروف تقدمي ذلك املضمون بحسب 
احلال واملناسبة. وال شك أن معرفة هديه � قبل 
اإلقدام على تقدمي مضامني الدعوة، وخصوصا 
في األحوال املتغيرة والبيئات اجلديدة؛ سبب 
بإذن الله تعالى للتوفيق والتسديد، واخلروج 
من مزالق االجتهاد غير املهتدي بسيرته عليه 

الصالة والسالم.
بها  ي��دع��و  ال��ت��ي  ال��ك��ي��ف��ي��ات  م��ع��رف��ة  ثالثا: 
ال��داع��ي��ة، وال��وس��ائ��ل واألس��ال��ي��ب امل��ن��اس��ب��ة، 
وضوابط تلك الوسائل التي لها حكم الغايات، 
ومدى املسؤولية جتاه ما يستجد من وسائل 
االت��ص��ال وال��ت��أث��ي��ر، وأه��م��ي��ة اإلع����داد ملعرفة 
الوسيلة كما يستعد ملعرفة املضمون؛ كل ذلك 

نبينا محمد  في سيرة  الداعية  له  يجد  وغيره 
عليه الصالة والسالم جوابا يجعله يقدم على 

بصيرة، أو يحجم عن بينه.
وخصائص  املدعوين  أصناف  معرفة  رابعا: 
دع���وة ك��ل م��ن��ه��م. ف��دع��وة ال��ن��ص��ارى فيها ما 
املسلم  ودع���وة  امل��ش��رك��ني،  دع���وة  ع��ن  يختلف 
الكافر،  دع���وة  ع��ن  مييزها  م��ا  فيها  ال��ع��اص��ي 
الباحث عن  دعوة  املعاند غير  املجادل  ودع��وة 
احلق الراغب في الوقوف على الدليل، وهذا كله 
يعلم من سيرته عليه الصالة والسالم بل إنك 
مسائل  ذلك  في  والسنة  الكتاب  شواهد  لتجد 
رئيسة في ما سجلته كتب السيرة ومصنفاتها.
دعوية  دراس���ة  السيرة  دراس���ة  ف��ي  خامسا: 
بدايتها  منذ  اإلسالم  إلى  الدعوة  تطور  معرفة 
إلى أن عمت وانتشرت. وكيف أن هذه الدعوة 
وح��دود  البشر  إم��ك��ان��ات  ضمن  تنتشر  ك��ان��ت 
يحوط  تعالى  ال��ل��ه  توفيق  وأن  قدراتهم)1(، 
الصادقني املؤمنني كما أن بالءه قد يصيبهم في 
وامتحانا،  اختبارا  متعددة  ومواقف  مواضع 
وما يتبع ذلك من معرفة عوامل النجاح والفشل 
الرباني فال اغترار بقوة وال تقصير  باملقياس 

في بذل سبب وعدة.
واملتخصصون في الدعوة هم أولى الناس 
من  األك��ب��ر  اجل��زء  يقع  فعليهم  االهتمام  بهذا 
وحفظ  األم��ة  في  اإليجابي  التأثير  مسؤولية 
وانتحال  الغالني  حتريف  من  ال��دع��وة  مفهوم 
الله  ه��دي  ونشر  اجلاهلني،  وت��أوي��ل  املبطلني 
تعالى بني عباده في كل مكان، وال شك أن فهم 
هدي املصطفي في سيرته، واقتفاء معالم هذا 
الهدي، ودعوة الناس إليه، هو طريق االستقامة 

ال��دي��ن، وه��ي - أي السيرة - مدخل  على ه��ذا 
يقول  وإليها.  بها  ال��دع��وة  ف��ي  الفائدة  عظيم 
ابن حزم )ت 456 ه(: "إن سيرة محمد � ملن 
له  وتشهد  ض��رورة،  تصديقه  تقتضي  تدبرها 
بأنه رسول الله � حقا، فلو لم تكن له معجزة 
غير سيرته � لكفى")2(. وهذا ما وّضحه شيخ 
اإلسالم ابن تيمية-رحمه الله- بقوله: "وليست 
حاجة أهل األرض إلى الرسول كحاجتهم إلى 
كحاجة  وال  وامل��ط��ر،  وال��ري��اح  والقمر  الشمس 
إلى  ال��ع��ني  إل��ى ح��ي��ات��ه، وال كحاجة  اإلن��س��ان 
بل  وال��ش��راب،  الطعام  إل��ى  واجل��س��م  ضوئها، 
أعظم م��ن ذل��ك، وأش���ّد حاجة م��ن ك��ّل م��ا يقّدر 
الله وبني  ويخطر بالبال. فالرسل وسائط بني 
خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبني 
املرسلني  إل��ى  ال��ع��ب��اد  ف��اض��ط��رار  عباده")3(. 
املبشرين  إل��ى  وحاجتهم  اض��ط��رار،  ُيعادله  ال 
واملنذرين ال متاثلها حاجة.. وللعالمة ابن القيم 
كالم شيخه  ُيشبه  نفيس  كالم   - الله  رحمه   -
فكالهما  وال عجب!   - الله  رحمه   - تيمية  ابن 
الله:  يصدر عن مشكاة واح��دة. يقول - رحمه 
"فإنه ال سبيل إلى السعادة والفالح ال في الدنيا 
وال في اآلخرة إال على أيدي الرسل، وال سبيل 
التفصيل إال  إلى معرفة الطيب واخلبيث على 
إال على  البتة  الله  ُينال رضى  من جهتهم، وال 
أيديهم. فالطيب من األعمال واألقوال واألخالق 
امليزان  فهم  ب��ه؛  ج���اؤوا  وم��ا  هديهم  إال  ليس 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخالقهم 
توزن األقوال واألخالق واألعمال، ومبتابعتهم 
يتمّيز أهل الهدى من أهل الضالل. فالضرورة 
إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعني 

إل��ى ن��وره��ا، وال���روح إل��ى حياتها. 
وما  فرضت؟  وحاجة  ض��رورة  ف��أي 
إذا غاب عنك هديه وما جاء  ظّنك مبن 
إذا  كاحلوت  قلبك، وص��ار  فسد  به طرفة عني، 
فارق املاء ووضع في املقالة. فحال العبد عند 
مفارقة قلبه ملا جاء به الرسل كهذه احلال، بل 
وما   . ح��يّ قلب  إال  بهذا  يحّس  ال  ولكن  أعظم، 

جلرٍح مبيٍت إيالم)4(. 
وال���دع���وة إل���ى ال��ل��ه ف��ي واق��ع��ن��ا احل��اض��ر 
ذل��ك أمي��ا حاجة، بل إن كثيرا من  إل��ى  حتتاج 
هذا  ف��ي  كثيرا  ت��رد  ال��ت��ي  لألسئلة  اإلج��اب��ات 
ميكن  ومناهجها؛  الدعوة  قضايا  عن  العصر 
احلصول عليها من هذا النظر املتخصص في 
متثل  التي  السيرة  ه��ذه   ،� ال��رس��ول  سيرة 
والتي  تعالى،  الله  إلى  للدعوة  األمثل  املنهج 
وال��وق��وف  وت��وق��ي��ره��ا  تبجيلها  ع��ن��د  يلتقي 
اتباعه  عندها كل من صح إميانه، وصدق في 
حملمد عليه الصالة والسالم، فيكون ذلك سببا 
ف��ي وح���دة ال��دع��وة وامل��ؤس��س��ات واجل��م��اع��ات 
الدعوية، بحيث يكون اختالفهم بعد ذلك - إن 

وجد- اختالف تنوع ال تضاد.
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5 خطبة منبرية

التقوى غاية الصيام 
ومقصده األسمى

اخلطبة األولى:

واملومنات:  املومنون  أيها 
ي��ق��ول ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ف��ي كتابه 
آَم��ُن��وا  َّ��ِذي��َن  ال َُّها  �يَأَي ال��ك��رمي: 
���َي���اُم  كُ����ِت����َب َع���لَ���ْي���ُك���ُم ال���صِّ
ِمْن  َّ��ِذي��َن  ال َع��َ�  كََما كُ��ِت��َب 
أياما  تَتَُّقوَن  َُّكْم  لََعل َقْبِلُكْم 
في  )البقرة:183(.  م��ع��دودات� 
الله  يعلل  الكرمية  اآلي��ة  ه��ذه 
ويبني  ال��ص��ي��ام  كتابة  تعالى 
احل���ك���م���ة وامل���ق���ص���د األس���م���ى 
الكبرى  ف��ائ��دت��ه  "ب��ب��ي��ان  م��ن��ه؛ 
وح��ك��م��ت��ه ال��ع��ل��ي��ا، وه����و أن��ه 
الله  لتقوى  الصائم  نفس  يعد 
تعالى، بترك شهواته الطبيعية 
امل��ب��اح��ة امل���ي���س���ورة، ام��ت��ث��اال 
ألمره، واحتسابا لألجر عنده، 
فتتربى بذلك إرادته على ملكة 
ترك الشهوات احملرمة والصبر 

أيسر  اجتنابها  فيكون  عنها، 
بالطاعات  ال��ن��ه��وض  ع��ل��ى  وت��ق��وى  ع��ل��ي��ه، 
واملصالح واالصطبار عليها، فيكون الثبات 
»الصيام   : ق��ال  ول��ذل��ك  عليه،  أه��ون  عليها 
في  وصححه  م��اج��ه،  اب��ن  )رواه  الصبر«  نصف 

اجلامع الصغير(" ]تفسير املنار: 145/2[.
وال بد –أيها األحبة الكرام- من أن يقترن 
ال��ص��ي��ام ب��اإلخ��اص واإلح���س���ان، وي��رج��ى 
هذا  ليحقق  تعالى  لله  والطاعة  التقرب  به 
الهدف، ومن لم يصم بالنية وقصد التقرب 
ولذلك  التقوى.  في  امللكة  ه��ذه  له  ترجى  ال 
اللغة  في  "لعل"  ف�  ُقوَن  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ تعالى:  قال 
حرف يدل على الترجي، فالصائم يرجو أن 
يدري  ال  ألن��ه  بالصيام،  التقوى  له  حتصل 
التقوى أم  له  هل وفق في صيامه لتحُصل 
لكن من  للترجي،  الصائم هي  ال، فمن جهة 
جهة الله تعالى هي للجزم واليقني بحصول 
التقوى؛ ألن الله ال يرجو وإمنا يجزم، ولذلك 
فاآلية تفتح للصائم باب الرجاء ليصير من 
ورد  كما  الصوم  بشروط  التزم  إذا  املتقني؛ 
ِه  من حديث َأِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
�: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإمَياًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر 
ومسلم(.  البخاري  َذْنِبِه« )رواه  ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  َلُه 
باإلميان:  "امل��راد  حجر في  احلافظ ابن  قال 
وباالحتساب:  ص��وم��ه،  بفرضية  االع��ت��ق��اد 
طلب الثواب من الله تعالى، وقال اخلطابي: 
احتسابا أي: عزمية، وهو أن يصومه على 
بذلك،  نفسه  طيبة  ثوابه،  في  الرغبة  معنى 
غير مستثقل لصيامه وال مستطيل أليامه". 

)فتح الباري: 6/4(.
أي���ه���ا األح���ب���ة ال����ك����رام: ل��ق��د ب���ني ال��ل��ه 
سبحانه أن الصوم يورث التقوى ملا فيه من 
تخفيض لفورة الشهوة وقمع لهوى النفس 
كما  السيئات؛  من  به  تأمر  وما  وميوالتها 
�ِإنَّ  الكرمي  كتابه  في  تعالى  الله  وصفها 

وِء ِإلَّ َما َرِحَم َرب� )يوسف:  اَرٌة بِالسُّ النَّْفَس َلَمَّ
النفس  53(، وملا يحدثه اجل��وع من رقة في 
مما  واالنكسار؛  واالفتقار  بالذل  وشعورها 
وارتكاب  والطغيان  التكبر  عن  رادعا  يكون 
التفكير  إلى  ودافعا  واملعاصي،  الفواحش 
في اآلخرة والرجاء في رحمة الله ومغفرته 

وع��ت��ق��ه، وس��ب��ب��ا ف��ي حتقير ل���ذات ال��دن��ي��ا، 
و ع���دم االن��ش��غ��ال مب��ب��اه��ج��ه��ا وم��ف��ات��ن��ه��ا 
وشهواتها، خاصة" شهوتي البطن والفرج، 
في  قيل  كما  لهذين،  ال��ن��اس  يسعى  وإمن��ا 
بطنه  لغاريه؛  يسعى  "امل���رء  السائر:  املثل 
وفرجه"؛ فمن أكثر الصوم هان عليه أمرهما 
وخفت عليه مؤنتهما، وسهل عليه جلمهما 
عن  ل��ه  رادع���ا  ذل��ك  ف��ك��ان  فيهما،  والتحكم 
ارتكاب احملارم والفواحش]...[ فالرغبة في 
املطعوم واملنكوح أشد من الرغبة في سائر 
الله بترك املطعوم  األشياء فإذا سهل اتقاء 
واملنكوح، كان اتقاء الله بترك سائر األشياء 
أسهل وأخف، وذلك جامٌع ألسباب التقوى" 

)مفاتيح الغيب للفخر الرازي بتصرف(.
في  اإلنسان  أن  بالتجربة  ماحظ  وهذا 
حال التلبس بالصيام سواء فرضا أو نفا 
أكبر،  لله  ومراقبته  أك��ث��ر  احتياطه  ي��ك��ون 
وت��ورع��ه م��ن اق��ت��راف امل��آث��م أوف���ر، فتقوى 
إرادته على غض البصر الذي هو بريد الزنا، 
وعلى  والنميمة  الغيبة  ع��ن  ال��ك��ف  وع��ل��ى 
اخلوض في أعراض الناس وأكل حلومهم. 

أيها املومنون: وملا اختص الصوم بهذه 
ال��ت��ق��وى كان  ال��ت��ي ه��ي حتقيق  اخل��اص��ي��ة 
ال��وج��وب؛ ألن ما مينع  به على جهة  األم��ر 
النفس عن املعاصي ويقيها من السقوط في 
وأن  بد  ال  السوء،  ومصارع  الهاك  مهاوي 
�كتب عليكم  تعالى:  فقال  واجبا  يكون 
التقوى  من  األدن��ى  احل��د  ليحقق  الصيام� 
التي بها صاح الدين والدنيا، ثم فتح الباب 
لصيام التطوع تتميما ملا نقص وبلوغا إلى 

املراتب العليا في التقوى.
أسأل الله تعالى أن يسعدنا وإياكم دنيا 
وأخرى وأن يحلينا بحلية املراقبة ويجملنا 
بالتقوى آمني آمني واحلمد لله رب العاملني.

اخلطبة الثانية:
احلمد لله حق حمده......

أيها األحبة الكرام: وكيفية إعداد نفوس 
تعالى  ال��ل��ه  لتقوى  وتهيئِتها  الصائمني 
كثيرة؛  وج��وه  من  يظهر  مفصل  نحو  على 
الصيام  أن  أث��را،  وأظهرها  شأنا،  أعظمها 

موكول إلى نفس الصائم ال رقيب عليه فيه 
العبد وربه ال  الله تعالى، وأنه سر بني  إال 
يرقبه أحد غيره سبحانه، فإذا ترك اإلنسان 
شهواته ولذاته التي تعرض له طيلة يومه 
رم��ض��ان، ملجرد  ف��ي غير  وه��ي ح��ال عليه 
دينه  إلرش��اد  واخلضوع  ربه  ألمر  االمتثال 
مدة شهر كامل في السنة، مراعيا عند وجود 
أكل شهي وش��راب عذب،  فيه من  يرغب  ما 
وزوجة أو جمالها الداعي إلى مابستها...
ي��راع��ي أن���ه ل���وال اط���اع ال��ل��ه ت��ع��ال��ى عليه 
في  وهو  تناولها  عن  ملا صبر  له  ومراقبته 
أشد الشوق والنهم لها، من يكون هذا حاله 
ال شك أنه يحصل له من تكرار هذه املاحظة 
املصاحبة للعمل ملكة التقوى واملراقبة لله 
تعالى، واحلياِء منه سبحانه أن يراه حيث 
نهاه، وأن يفقده حيث أمره. وال يقتصر ذلك 
على رمضان وإمنا يسري مفعوله على باقي 
اإلميان  كمال  من  املراقبة  هذه  وفي  األي��ام، 
وتقديره  وتقديسه  وتعظيمه  تعالى  بالله 
لضبطها  لها  وم��ؤه��ل  للنفوس  معد  أك��ب��ر 
الدنيا،  ف��ي  واآلث���ام  املعاصي  ع��ن  وجلمها 

ولسعادتها في اآلخرة. 
خ��امت��ة ال��ك��ام -أي��ه��ا األج��ب��ة ال��ك��رام- 
جلماح  وكابح  ل��إرادة،  مرب  أعظم  الصيام 
خاصية  لتقوية  وسيلة  وأح��س��ن  األه����واء، 
وميوالتها،  وشهواتها  النفس  في  التحكم 
وإذا حتقق الصائم بهذه اخلصائص، أصبح 
حرا يعمل ما يعتقد أنه خير، وما فيه إرضاء 
لله تعالى ورسوله ، وأصبح عبدا لله ال عبدا 

للشهوات. وذلك عني التقوى.
فاللهم اجعل شهواتنا في ما فيه طاعتك 
ورض�����اك، وه���وان���ا ت��ب��ع��ا مل��ا ج���اء ب��ه نبيك 

ومجتباك....

د. خالد العمراني

العدد : 481  

فضل القرآن
على قارئه

بابه  على  الطارق  باختالف  يختلف  القراآن  عطاء  اإن 

القراآن  اأما  طلبه،  قدر  عل  ياأخذ  فكل  و�سلوكه،  ونيته 

فاإنه لكرمي اإىل حد ال ي�ساهى، ويبقى التعامل مع القراآن 

من اأجل واأعظم ما ميكن اأن يهتم به املوؤمن ال�سالح وطالب 

وجعله  القراآن  ن�سي  ومن  اخل�سو�ص،  وجه  على  القراآن 

فيه  دفنت  االأر�ص  على  مي�سي  قرب  اإال  هو  فما  ظهره  خلف 

وهذا  يرزق،  حي  فهو  القراآن  على  اأقبل  من  اأما  روحه، 

قراءة؟  اأية  لكن  القراءة،  منها  خمتلفة  اأ�سكال  له  االإقبال 

ومن يقراأ من؟.

اآياته  اإن الذي يفتح دفتي امل�سحف ويطلق نظره يف 

فهذا  عليها  واحل�سنات  الثواب  يرجوا  وحروفه  وكلماته 

فعل  من  منه  واأف�سل  اهلل،  من  وتوفيق  خري  �سك  وبدون 

القراآن فينظر  ليطل عليه  قلبه  بفتح هو دفتي  وزاد  هذا 

والنق�ص  وال�سواب،  والغلط  وال�سحيح،  منه  ال�سقيم 

نف�سه  بها  يعرف  القراآن  �سفحات  قلب  فكلما  والكمال، 

فيه،  والنق�ص  العيب  ومكامن  وتوجهه  انتماءه  ويحدد 

وهو يف لهف كبري واإن�سات �سديد ينادي: "يا كتاب اهلل 

زدين وعرفني بنف�سي واأنت اقرئني"، فال مير باآية حتى 

يطاأطئ راأ�سه لها وهي فوقه توبخه اأو تقومه اأو حتدد له 

مكانه وما ي�سلح له.

دون  فقط  والربح  التجارة  قراءة  القراآن  يقراأ  من  اأما 

منها  ي�ستخرج  اأن  ميكن  وما  لديه  ال�سلعة  قيمة  يف  النظر 

وينتفع بها هو اأوال دون اأن يقت�رص على االأجر فقط،، كمن 

من  ي�سفى  اأن  ال  الثمن  غر�سه  مزكوم،  وهو  الدواء  يبيع 

زكامه.

كيفية اال�ستفادة من القراآن    � فقد بني ر�سول اهلل 

القيامة  يوم  ياأتي  فاإنه  القراآن  »اقروؤوا   : فقال  الأتباعه 

باملالزمة  اإال  تتاأتى  ال  وال�سحبة  الأ�سحابه«،  �سفيعا 

ينهاك  �ساحبك  والقراآن  واملحبة،  والتنا�سح  واملعا�رصة 

عليك  ويخاف  العيوب  لك  ويربز  وين�سحك  وياأمرك 

ويحب اأن يراك يف اأجمل حلة ومنظر، وكذا كلمة )اأهل 

اأن يرتكوك تهلك ويبخلوا عنك  القراآن(، فال ميكن الأهلك 

اأخيه،  مراآة  واملوؤمن  منهم،  اأنت  هربت  اإن  اإال  بالن�سيحة، 

والقراآن مراآة املوؤمن.

فال تق�سد �سيخا وال عاملا وال فقيها ت�سكوه عيوبك اأو 

واإمنا  لها،  واحللول  ربك...  عن  بعدك  اأو  ذنوبك  اأو  همومك 

فاإنه  واأن�ست،  قلبك  وافتح  بابه  فاطرق  بالقراآن  عليك 

يف  يق�رص  اأو  يخدعك  اأو  عنك  يتخلى  لن  خبري،  طبيب 

ن�سحك، حا�ساه الأنه كالم رب العاملني واأرحم الراحمني.

كن  بل  فقط  تقراأه  وال  القراآن،  اهلل  عبد  يا  فافتح 

املقروء هو اأنت، وانظر اإليه كاأنه جهاز طبي ت�سخي�سي 

وعالجي تدخله فيعطيك تقريرا عاما �سامال ي�سخ�ص لك 

اأمرا�سك واأ�سقامك والعالج منها روحيا ونف�سيا وج�سديا 

واجتماعيا واقت�ساديا... واحلمد هلل على كالم اهلل. 
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وقلب  قلبا  ش��يء  لكل  إن 
رمضان ليلة القدر؛ إذ جتليات 
الرحمة في هذه الليلة عظيمة 
فليلة  ال��ق��در.  وجليلة  ال��ش��أن 
م���ن عجائب  أع��ج��وب��ة  ال���ق���در 
الرحمان وأيقونة من أيقونات 
بلغ  فيها  فالتحفيز  رم��ض��ان؛ 
يتصوره  أن  ميكن  م��ا  أقصى 
إنس أو جان، والثواب فيها ال 
يقدر على وصفه إنس بقلم أو 
الله  مّيزها  القدر  فليلة  لسان. 
السنة؛  أي��ام  بقية  ع��ن  تعالى 
القرآن، وفيها  نزل  فيها  حيث 
يكتب كل شيء من السنة إلى 
السنة القابلة بتفصيل وبيان، 
الرحمان،  مالئكة  تنّزل  وفيها 
ويضيق الكون مبا رحب على 
ال��ش��ي��ط��ان، ف��ط��وب��ى ل��ك أيها 
به  املسلم مبا خّصك  اإلنسان 

رب العزة املّنان.
ال���رح���م���ة  جت����ل����ي����ات   •
الليلة  ه���ذه  ف���ي  ال��رب��ان��ي��ة 

العظيمة:
يتلمس  أن  للمسلم  ميكن 
والرحمات  اإللهية  النفحات 
الربانية تنزل على اخللق في 
خالل  من  املباركة  الليلة  هذه 

العنصرين التاليني:
ف��ي  وق����دره����ا  وزن����ه����ا   •
من  مظهر  وال���ث���واب  األج���ر 
مظاهر الرحمة:                   

الشرع  ف��ي  منزلتها  وسمو  مكانتها  ف��ي 
كثيرة  ش��رع��ي��ة  ن��ص��وص  وردت  اإلس���الم���ي 
حتفز الناس على االجتهاد في حتصيلها في 
يدعو  ذات��ه  في حد  الترغيب  وه��ذا  رم��ض��ان. 
مدى  ليدرك  بعمق  التأمل  إل��ى  احل��ق  املسلم 
إلى  ينبهه  أن��ه  وذل���ك  ل��ه؛  تعالى  ال��ل��ه  محبة 
الغفلة واإلع��راض عنه  براثن  ما يخلصه من 
هذه  مكانة  ولبيان  اخلطايا.  رأس  هو  ال��ذي 
القرآن  في  بسورة  تعالى  الله  الليلة، خصها 
الكرمي لبني منزلتها وما تختص به عن بقية 
عند  قدرها  تبني  السورة  فهذه  السنة.  ليالي 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى؛ ح��ي��ث وّض��ح��ت بلغة واض��ح��ة 
ج��دا أن وزنها في األج��ر وال��ث��واب يعادل أو 
والقنوت  التعبد  من  شهر  أل��ف  ث��واب  يفوق 
من  مظهر  فهذا  تعالى،  لله  واحتسابا  إميانا 
مظاهر رحمة الله تعالى بالعبد الذي كتب له 

حتصيلها. 
 � الرسول  حّث  ذات��ه  السياق  هذا  وفي 
بصيغتي  القدر  ليلة  قيام  على  جهته-  –من 
الرسول  ذك��ر  فحينما  واخل��ص��وص.  العموم 
بصالة  يعرف  ما  "أو  رمضان  شهر  قيام   �
ثم  القدر،  ليلة  يشمل  ذلك  فإن  التراويح")1( 
ألهمية هذه الليلة، خصها بالذكر في أحادث 
أخرى. وهو ذكر ثان دال على األهمية ومشير 
إلى مزيد من التأكيد من أجل حتفيز املسلمني 
وت��رغ��ي��ب��ه��م ف��ي ق��ي��ام ل��ي��ال��ي رم��ض��ان كاملة 
"ليلة  هي  التي  العمر  جائزة  على  للحصول 
بثواب ألف شهر من القيام والتهجد والتعبد 

والتقرب إلى الله تعالى."
• قيام ليلة القدر من موجبات املغفرة 

وتنزل النفحات الربانية على العبد:

ومم���ا ي��ب��نّي رح��م��ة ال��ل��ه ت��ع��ال��ى بالعبد 
جعلها  أنه  الليلة  هذه  في  لنفحاته  وتعرضه 
سببا وموجبا ملغفرة الذنوب. ومن األحاديث 
الشيخان  أخرجه  ما  األم��ر  ه��ذا  إل��ى  املشيرة 
ال��ب��خ��اري وم��س��ل��م ع��ن أب���ي ه��ري��رة � عن 
إميانا  ال��ق��در  ليلة  ق��ام  »م��ن  ق���ال:   � النبي 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام 
رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
»من  النسائي:  لإلمام  رواي��ة  وف��ي  ذنبه«)2(. 
صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إميانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.« 
فهذا احلديث بألفاظه املختلفة ينص صراحة 
على أن قيام ليلة القدر إميانا واحتسابا من 
من  وتأخر  تقدم  ما  محو  وأس��ب��اب  موجبات 
الذنوب واآلثام. وأخرج مسلم من حديث أبي 
الُة  »الصَّ قال:   � الله  أن رسول   � هريرة 
َا َبْيَنُهنَّ  اَرٌة ملمِ ْمَعةمِ َكفَّ َلى اْلُ ْمَعُة إمِ ْمُس َواْلُ اخْلَ
ُر«)3(. وأخرج اإلمام النسائي  َما َلْم ُتْغَش اْلَكَبائمِ
من حديث أبي هريرة � أن رسول الله � 
قال: »إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم 
واحتسابا  إميانا  وقامه  صامه  فمن  قيامه، 
أن  أمه«)4(. غير  خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
اإلشارة واجبة في هذا املقام إلى أن املقصود 
في هذه احلديث هو تكفير الذنوب الصغائر 
التوبة  إال  يكفرها  ال  الكبائر  ألن  الكبائر،  ال 
بشروطها وضوابطها املعروفة واحملددة عند 

علماء الشريعة.
• اخلصائص التعبدية لهذه الليلة:

في  التعبدية  اخل��ص��ائ��ص  ه���ذه  تتجلى 
العناصر اآلتية:

أ - شرف نزول القرآن في 
هذه الليلة:

ش��ه��ر  أن  م����ع����ل����وم 
رم���ض���ان ل���ه خ��ص��وص��ي��ة 
ب���ال���ق���رآن ال���ك���رمي؛ وذل���ك 
أن���ه أن���زل ف��ي ليلة ال��ق��در 
م��ن رم��ض��ان، ق��ال تعالى: 
َّ����ِذي  �َش���ْه���ُر َرَم����َض����اَن ال
أُن�����ِزَل ِف��ي��ِه الْ���ُق���ْرآُن ُه���ًدى 
الُْهَدٰى  َن  مِّ َوبَيَِّناٍت  نَّاِس  لِّ
وق���ال  َوالُْفْرَقاِن�)5( 
َّ����ا أَنْ���َزلْ���َن���اهُ ِف  ت��ع��ال��ى: �ِإن
اْبُن  قال  الَْقْدر�مِ)6(.  لَْيلَِة 
اْل��ُق��ْرآُن  َل  ُأْن����زمِ اس)7(:  َعبَّ
َماءمِ  السَّ َل���ى  إمِ اْل��َق��ْدرمِ  َل��ْي��َل��َة 
������َدًة،  ْن���َي���ا ُج��ْم��َل��ًة َواحمِ ال���دُّ
ُل  ���َك َي��ْن��زمِ ��َل َب��ْع��َد َذلمِ ُث��مَّ ُج��عمِ
َوَأْرَبَع  وًما َثالَث آَياٍت،  ُنُ
آَياٍت، َوَخْمَس آَياٍت، َوَأَقلَّ 
همِ  َك َوَأْكَثَر، ُثمَّ َتال َهذمِ ْن َذلمِ ممِ
بَِمَواِقِع  أُْقِسُم  �َفال  اآْلَي��َة: 
ك��ان  ول��ذل��ك  وم�)8(.  ُ انلجُّ
جبريل � يدارس النبي 
� القرآن في كل ليلة في 
رم���ض���ان. ف��ن��زول ال��ق��رآن 
ال��ع��ظ��ي��م ف���ي ل��ي��ل��ة ال��ق��در 
ي��ش��ي��ر إل����ى خ��ص��وص��ي��ة 
هذه  في  والتعبد  العبادة 
الليلة، وهذا أمر ال ينبغي 
ذل��ك  ألن  ع��ن��ه  ن��غ��ف��ل  أن 
خسارة ما بعدها خسارة. 
العظيم  للقرآن  مبدارسته  املسلم  فمصادفة 
ليلة القدر الذي أنزل فيها شيء عظيم يدفعه 

للمزيد من االجتهاد في العبادة.
من  األواخ������ر  ال��ع��ش��ر  ف���ي  • م��وق��ع��ه��ا 

رمضان:
الله  رض��ي  عائشة  ع��ن  الصحيحني  ففي 
إذا دخل   � ال��ل��ه  "ك���ان رس���ول  ق��ال��ت:  عنها 
العشر األواخر شد املئزر وأحيا ليله، وأيقظ 
بوجودها  األمني  الصادق  من  فاإلخبار  أهله. 
في العشر األواخر-التي خصت بكونها زمن 
عتق الصائمني من النار كما ورد في احلديث- 
يعطي للتعبد فيها معنى خاصا لشرف الزمان 
ال��ت��ي وج���دت ف��ي��ه، وه���و زم���ن اخل���الص من 
الحيم. و لشرفها وشرف زمانها، كان النبي 
� يخص العشر األواخر من رمضان بأعمال 
االعتكاف،  فمنها  الشهر.  بقية  في  يعملها  ال 
فإنه كان يداوم عليه في العشر األواخر حتى 
ففي  القدر)9(.  ليلة  يطلب  تعالى  الله  توّفاه 
الصحيحني عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
� إذا دخل العشر األواخر  "كان رسول الله 
أهله")10(.  وأي��ق��ظ  ليله،  وأح��ي��ا  امل��ئ��زر  ش��د 
وت��ن��ب��ي��ه��ا ل���أم���ة ع��ل��ى ه����ذه اخل��ص��وص��ي��ة 
التعبدّية، كان � يجتهد في العشر األواخر 
من رمضان أكثر من غيرها من ليالي رمضان، 
موقظا أهله للمشاركة في هذا اخلير العظيم. 
فقد أخ���رج اإلم���ام ال��ط��ب��ري م��ن ح��دي��ث علي 
� أن النبي � كان يوقظ أهله في العشر 
األواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق.

ج - سر إخفائها على اخللق:
أخ����رج ال��ب��خ��اري م��ن ح��دي��ث ع��ب��ادة بن 

ليخبرنا   � النبي  "خرج  قال:   � الصامت 
املسلمني،  م��ن  رج���الن  فتالحى  ال��ق��در،  بليلة 
فتالحى  القدر،  بليلة  ألخبركم  »خرجت  فقال: 
خيًرا  يكون  أن  وعسى  فرفعت،  وف��الن  ف��الن 
وال��س��اب��ع��ة  ال��ت��اس��ع��ة  ف��ي  فالتمسوها  ل��ك��م، 
واخلامسة«)11(. وفي بعض روايات احلديث 
فانطالقا  األواخ���ر«.  العشر  في  »فالتمسوها 
من هذا احلديث الشريف يظهر أن ليلة القدر 
العبادات  م��ن  وأن��ه��ا  ال��وق��ت،  م��ح��ددة  ليست 
خلصوصيتها  املسلمني  على  أخفيت  ال��ت��ي 
لهم  دف��ع��ا  التعبدية  املنظومة  ف��ي  وقيمتها 
تتمثل  إذن  وحتصيلها.  طلبها  في  لالجتهاد 
هذه اخلصوصية في كون هذه الليلة العظيمة 
أخفيت على الناس تشجيعا لهم على االجتهاد 
والطلب  رمضان،  ليالي  في جميع  طلبها  في 
في التحصيل دافع قوي للعبادة فيزداد قرب 
املسلم من الله.ولذلكفإن األجر املخصص لها 
ليست  ألنها  بسهولة؛  العبد  على  يفوت  ق��د 
لشرفها وشرف  وذلك  والوقت،  الزمن  محددة 
ما خصت به من عظيم األجر و جزيل الثواب.
القدر  ليلة  في  تعالى  الله  أط��اع  فمن  وعليه، 
فيها  وم��ن عصى  أل��ف ش��ه��ر،  ث���واب  اكتسب 
أولى  لعقاب  ودفعا  ألف شهر،  عقاب  اكتسب 

من جلب الثواب.
الذي  الزيل  الثواب  أن  القول  وخالصة 
خصه الله تعالى مبن أدرك ليلة القدر ال نظير 
الشديد  ص  احل��ر  ينبغي  لذلك  الدين؛  في  له 
رمضان  ليالي  طيلة  امل��ت��واص��ل  واالج��ت��ه��اد 
الائزة  بهذه  والفوز  إلدراكها  املسلمني  من 
اإللهي  الكرم  عن  تعبر  جائزة  فهي  العظيمة. 
امل��ب��اي��ن مت��ام��ا ملقاييس  ال��رب��ان��ي  وال��ع��ط��اء 
نظرية  على  يقوم  ال��ذي  البشر  عند  العطاء 
األعم،  الغالب  في  الالمادي  أو  امل��ادي  الربح 
فاألجر بهذا احلجم يعتبر مظهرا من مظاهر 
الرحمة التي تنزل على العباد في هذه الليلة 
العظيمية. وهذا ينبغي على املسلم أن يقرأه 
له  ذل��ك حافز  أن  يفهم  بحيث  إيجابية  ق��راءة 
تعالى  الله  لعظمة  القيام  في  االجتهاد  على 
في محراب الصالة الوسيلة الفعالة للتواصل 

والتناجي مع  الله تعالى املتعالي. 
--------------------------

1 - سميت بذلك ألن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه كانوا يجلسون بعد أربع ركعات يستريحون. 
اللؤلؤ  احملسن.عقود  عبد  آل  عبيد  بن  إبراهيم  انظر: 
وامل��رج��ان ف��ي وظ��ائ��ف شهر رم��ض��ان، ش��رك��ة ال��ري��اض 
ص:   ،1999-1420 التاسعة،  الطبعة  والتوزيع،  للنشر 
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2 - متفق عليه

الترميذي:  قال   .  342 رقم احلديث:  الطهارة،   -  3
حديث حسن صحيح

4 - سنن اإلمام النسائي، رقم احلديث: 2210، وقال 
األلباني: صحيح اإلسناد.
5 - البقرة، اآلية: 185

6 - سورة القدر، اآلية: 1
7 - تفسير ابن كثير، دار طيبة،  1400هجرية 2000 

ميالدية
8 - الواقعة، اآلية: 75

9 - إبراهيم بن عبيد آل عبد احملسن. عقود اللؤلؤ 
واملرجان في وظائف شهر رمضان، شركة الرياض للنشر 

والتوزيع، الطبعة التاسعة، 1420-1999، ص: 175.
10 - صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب 
العمل في العشر األواخر من رمضان، رقم احلديث: 1920
11 - صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب 

رفع معرفة ليلة القدر لتالحي الناس، رقم: 1919.

ذ. بدرالدين احلميدي

العدد : 481    21 رمضان 1438ه� املوافق ل� 16 يونيو 2017م

ليلة خير من ألف شهر 
تأمالت في مظاهر الرحمة الربانّية والخصائص التعبدّية

ملف العدد



العدد : 481  7

 

عندما تتناول آية أو حديثا بالدراسة، تبحث 
في كالم األولني لعلك جتد نصوصا نفيسة تبرز 
في  ومنهجهم  ال��ن��ص��وص  ش��رح  ف��ي  طريقتهم 
املختلفة،  وامل��ع��ارف  األصولية،  القواعد  إعمال 
خاصة؛  مبتعة  وتشعر  ال��ش��ارع،  م���راد  لتبيان 
وأنت جتول بني رياض األفكار املنتجة للمعرفة 
الفقهية التي عليها مدار التكليف في هذه الدنيا، 
فأنت ههنا ال تسعى حلفظ وضبط مسائل الفقه 
فقط، ولكنك جتهد للحصول على منهج وصنعة 
حقا.  العلم  الفرس، وصلب  مربض  وهنا  الفقه، 
املعارف  تلك  عن  التراثي  النص  في  البحث  إن 
في  اليسير  الذهب  عن  البحث  يشبه  املنهجية 
التراب الكثير، عمل يستحق ما يبذل بشأنه من 
عمل، وهنا جولة أصولية مع كلمة قرآنية أخرى 

في آيات الصيام.
آَم��ُن��وْا كُِتَب  َّ��ِذي��َن  ال ُّ��َه��ا  أَي �يَ��ا  تعالى:  ق��ال 
ِمن  َّ��ِذي��َن  ال َع��َ�  كُِتَب  كََما  َياُم  الصِّ َعلَْيُكُم 
َفَمن  ��ْع��ُدوَداٍت  مَّ َّ��اًم��ا  أَي تَتَُّقوَن  َُّكْم  لََعل َقْبِلُكْم 
َّاٍم  ْن أَي ٌة مِّ ِريًضا أَْو َعَ� َسَفٍر َفِعدَّ كَاَن ِمنُكم مَّ
َِّذيَن يُِطيُقونَهُ ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي  أَُخَر َوَعَ� ال
َخْيٌر  تَُصوُموْا  َوأَن  َّهُ  ل َخْيٌر  َفُهَو  َخْيًرا  تََطوََّع  َفَمن 

َُّكْم ِإن كُنُتْم تَْعلَُموَن� )البقرة: 184-183(. ل
البيان:

الكرمي  القرآن  ال��واردة في  املعدودات  األي��ام 
في آية الصيام هي التي "تعد مبالغها وساعات 
أوقاتها، ويعني بقوله: معدودات: محصيات")1(. 
وقد  م��ع��ل��وم،  ب��ع��دد  املعينات  ه��ي  وامل���ع���دودات 
اخ��ت��ل��ف��ت أن��ظ��ار امل��ف��س��ري��ن ف��ي امل��ق��ص��ود بها، 
فالطبري )ت310ه�( يرجح داللة األيام املعدودات 
بقوله:  ال��س��ي��اق،  على  بناء  رم��ض��ان  شهر  على 
"وأول����ى ه��ذه األق����وال ب��ال��ص��واب ق��ول م��ن ق��ال: 
عليكم  ف��رض  آمنوا  الذين  أيها  يا  اآلي��ة:  معنى 
الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل 
ال��ك��ت��اب، أي��ام��ا م��ع��دودات، وه��ي شهر رمضان 
أدل��ة  ب��ع��دم وج���ود  -أي��ض��ا-  كله")2(. وم��س��ت��دال 
ت��دل على وجود  األخ��ب��ار واألح��ادي��ث  ثابتة من 
صيام مفروض على املسلمني غير شهر رمضان، 
)543ه�(  العربي  وابن  النسخ.  دعوى  رد  وبذلك 
يقطع بداللة "األيام املعدودات" على شهر رمضان 
قال  ع��اش��وراء، ورد على من  ي��وم  أيضا، وليس 
ب��أن��ه ص��وم ث��الث��ة أي���ام م��ن ك��ل شهر ب��أن��ه قول 
بعيد ع��ن ال��ص��واب ألن��ه ح��دي��ث ال أص��ل ل��ه في 
الصحة)3(. أما ابن الفرس)ت597ه( فذكر األقوال 
الواردة في بيان داللة الكلمة بقوله: "قوله تعالى 
)أياما معدودات( قيل: ثالثة أيام، وقيل: رمضان، 
وقيل األيام البيض، وقد روى معاذ أن ذلك كان 
)ت671ه�(  القرطبي  وج��اء  نسخ")4(.  ثم  واجبا 
املعدودات،  األي��ام  أن  يفيد  عباس  ابن  عن  بنقل 
رمضان،  شهر  ش��رع  قبل  لألمة  مشروعة  كانت 
وهي ثالثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، كما 
اجلامع ألحكام  في  فقال  اليهود،  عند  األمر  كان 
القرآن: ")كتب عليكم الصيام( أي في أول اإلسالم 
ثالثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، )كما كتب 
على الذين من قبلكم( وهم اليهود -في قول ابن 
عباس- ثالثة أيام ويوم عاشوراء. ثم نسخ هذا 
في هذه األمة بشهر رمضان")5(. وجزم بعد ذلك 
بها شهر  يقصد  املعدودات  األي��ام  بأن  القرطبي 
مذهب  وم��واف��ق��ا  م��ع��اذ  رواي���ة  رم��ض��ان مخالفا 
الطبري وابن العربي. وباجلملة فمن فسر األيام 
املعدودات بغير رمضان كثالثة أيام من كل شهر 
ويوم عاشوراء جعل ما بعدها من تعيني الشهر 
ما  جعل  ب��رم��ض��ان،  فسرها  وم��ن  ل��ه��ا،  ناسخا 
بعدها من النص على الشهر بيانا إلجمال األيام 
األخير،  األصولي  املنحى  هذا  وإلى  املعدودات؛ 

صار ابن العربي والقرطبي وبذلك تعتبر عبارة 
لبيان  يفتقر  مجمال،  خطابا  املعدودات(  )األي��ام 
املبهم  هو  واملجمل  املجمل  بيان  وه��و  ال��ش��ارع 
واضحة  غير  دالل��ة  معناه  على  دل  ال��ذي  وه��و 
وهو –أيضا-ما خفيت داللته على معناه لذاته، 
وال سبيل إلى إزالة خفائه إال ببيان ممن صدر 
باب  في  اِفِعي)ت204ه�(  الشَّ قول  وتطبيقه  منه. 
البيان األول في قول الله تبارك وتعالى: �كُِتَب 
ِمْن  َِّذيَن  ال َع��َ�  كُِتَب  كََما  َياُم  الصِّ َعلَْيُكُم 
-الله-  "فافترض  اآلية.  تَتَُّقون�  َُّكْم  لََعل َقْبِلُكْم 
عليهم الصوم، ثم بني أنه شهر، والشهر عندهم 
م��ا ب��ني ال��ه��الل��ني، وق���د ي��ك��ون ث��الث��ني وتسعا 
وعشرين")6(. فالشافعي يحدد وظيفة البيان في 
اخلطاب القرآني ملا أجمل مثل األيام املعدودات 
التي بينتها آية شهر رمضان، من خالل السياق 
قد  تعالى  الله  "وأن  الطبري:  ق��ال  كما  القرآني 
بني في سياق اآلية أن الصيام الذي أوجبه جل 
ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره 
أنه  أخبر  التي  األي��ام  عن  بإبانته،  األوق��ات  من 
الذي  �شهر رمضان  بقوله  علينا صومها  كتب 
أنزل فيه القرآن�")7(. وذكر ابن العربي أن قوله 
سبحانه )شهر رمضان( هو تفسير لقوله تعالى: 
بيان  م��ن  وه��ذا  الصيام�)8(.  عليكم  �كتب 
اإليضاح  بيان  اللغة؛  في  يعني  ال��ذي  التفسير 
واإلظهار، ويدل اصطالحا على بيان ما فيه خفاء 
فالتفسير  واخلفي.  واملشكل  واملجمل  كاملشترك 
بدليل  اللفظ  م��ن  امل���راد  بيان  األص��ول��ي��ني:  عند 
قطعي.كبيان كيفية الصالة والزكاة املأمور بهما 
في القرآن باألحاديث املتواترة. أو "بيان معاني 
بالنص  للعمل  األح��ك��ام  على  األل��ف��اظ ودالالت��ه��ا 
على وضع يفهم من النص")9(. ومن هذا القبيل 
قول ابن الفرس: "قوله تعالى: �كُِتَب َعلَْيُكُم 
َقْبِلُكْم  ِم��ن  َّ��ِذي��َن  ال َع��َ�  كُِتَب  كََما  َياُم  الصِّ
َُّكْم تَتَُّقوَن� )البقرة: 183( اختلف في قوله:  لََعل
َياُم" هل هذا من املجمل أو من  "ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
العام؟ فذهب بعضهم إلى أنه مجمل لكن السنة 
الصوم  ألن  عام  أنه  إلى  بعضهم  وذه��ب  بينته. 
اإلم���س���اك، ل��ك��ن ال��ش��رع ق��د خ��ص��ص��ه ب��إم��س��اك 
أوق��ات  ف��ي  أش��ي��اء مخصوصة  ع��ن  مخصوص، 
كل  ورج���ح  م��خ��ص��وص.  وج��ه  على  مخصوصة 

فريق مذهبه")10(.
والله املستعان
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د. محمد الحفظاوي

نظرات أصولية في آيات 
وأحاديث أحكام فقهية )2(

مقاصد زكاة الفطر
االجتماعية واالقتصادية

إن ما شرعه الله من الشعائر والعبادات، 
ولتحقيق  اإلن���س���ان،  ش��رع��ه خل��دم��ة  إمن���ا 

مصاحله في العاجل واآلجل.
شرعها  التي  الشعائر  تلك  أعظم  وم��ن 
تعبديا  اإلن��س��ان  مصالح  لتحقيق   ، الله 
واجتماعيا واقتصاديا، شعيرة زكاة الفطر... 
فما هي هذه الزكاة؟ وما حكمها؟ وعلى من 
جتب؟ وملن تعطى؟ وما أسرارها ومقاصدها 

االجتماعية واالقتصادية؟...
وب��ع��ض  ال��ف��ط��ر  ب���زك���اة  امل������راد  أوال: 

األحكام املتعلقة بها:
زكاة الفطر، تسمى عند الفقهاء زكاة    •
زكاة  التي هي  الركن  الزكاة  مقابل  األب��دان، 
األموال. وسميت زكاة الفطر لوجوبها بسبب 
الفطر من شهر رمضان، ذلك الفطر الذي قال 
اِئِم َفْرَحَتاِن َيْفَرُحُهَما  عنه النبي �: »...ِللصَّ
َف��ِرَح  ��ُه  َربَّ َلِقَى  َوِإَذا  ِب��ِف��ْط��ِرِه  َف��ِرَح  َأْف��َط��َر  ِإَذا 

ِبَصْوِمِه«)1(.
الشيخ  يقول  واج��ب��ة...  أنها  وحكمها   •
خليل عن حكمها: "فصل يجب بالسنة صاع 
أو ج��زؤه عنه، فضل عن قوته وق��وت عياله 
"مواهب  في  احلطاب  قال  بتسلف")2(.  وإن 
"...واختلف  خليل:  ق��ول  شارحا  اجلليل..." 
في حكمها، فاملشهور من املذهب أنها واجبة 
حلديث املوطأ عن ابن عمر: فرض رسول الله 
وق��د خرج  رم��ض��ان...  م��ن  الفطر  � صدقة 
الترمذي: "بعث رسول الله � مناديا ينادي 
في فجاج مكة أال إن صدقة الفطر من رمضان 

واجبة على كل مسلم")3(.
•  وجتب زكاة الفطر على كل مسلم... كما 
"َفَرَض  في حديث ابن عمر في الصحيحني: 
ٍر، َأْو  ِه � َزَكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْ َرُسوُل اللَّ
َكر  َوالذَّ  ، ��رِّ َواحْلُ اْلَعْبِد  َعَلى  َشِعيٍر  ِمْن  َصاًعا 
امْلُْسِلِمنَي..."  ِمَن  َواْلَكِبيِر  ِغيِر  َوالصَّ َواأُلْنَثى، 

.)4(
• وُتخَرج في األصل من غالب قوت أهل 
البلد من تر أو شعير أو حنطة أو غيرها كما 
سلف في حديث ابن عمر. قال ابن أبي زيد 
القيرواني في "الرسالة": "...وت��ؤدى من جل 

عيش أهل ذلك البلد...")5(.
خاصة،  وامل��س��اك��ني  للفقراء  وتعطى   •
لقول ابن عباس �: "فرض رسوُل الله � 
فِث  زكاَة الِفْطر ُطْهرًة للَصائم ِمن اللغو والرَّ
الة،  الصَّ قبَل  اه��ا  أدَّ َم��ْن  للمساكنَي،  وُطْعمًة 
الة،  اها مقصد الصَّ فهي زكاٌة مقبولٌة، ومن أدَّ

دقات")6(. فهي َصَدقٌة من الصَّ
ث�����ان�����ي�����ا: امل�����ق�����ص�����د االج����ت����م����اع����ي 

واالقتصادي لزكاة الفطر:
زك��اة الفطر هي زك��اة من الزكوات التي   •
جتب العناية بها واالهتمام بشأنها، ملا لها من 
أثر بليغ في تقوية الصلة بني املعطي واآلخذ، 
وملا لها من دور كبير في إدخال الفرح والسرور 
عن  بذلك  وإغنائهم  لها،  اآلخ��ذي��ن  قلوب  على 
األق��ل...؛  العيد على  السؤال واملسألة في يوم 
فهي طعمة للمساكني كما سبق في حديث ابن 

عباس.
كله  املجتمع  جلعل  فرصة  الفطر،  زك��اة   •
مجتمع العطاء والبذل...؛ إذ هي واجبة ليس 
الزكاة  مع  احل��ال  هو  كما  األغنياء،  على  فقط 
الركن، ولكنها واجبة على كل مالك أكثر من قوت 
ال��ذي جتب  اليوم  ذل��ك  يومه وق��وت عياله في 
مسلم:  كل  على  أخ��رى  من جهة  وواجبة  فيه. 
صغير أو كبير، ذكر أو أنثى...؛ فاجلميع مدعو 

إلخراجها وإعطائها ملن يستقها...
زكاة الفطر تدريب على العطاء مبا هو   •
النفوس"صاع..." فقط،  يسير وغير شاق على 
وال يخفى أن من تعود على القليل أمكنه فعل 

ما هو أعلى منه...
ولكن  يسير،  ه��و  مب��ا  تتم  الفطر  زك���اة   •
لكثرة  ن��ظ��را  ك��ب��ي��رة،  وم��ردودي��ت��ه��ا  نتيجتها 
الباذلني لها..."كل مسلم: ذكر أو أنثى، صغير 
أو كبير..."، وال يخفى أن قطرة إلى قطرة، نهر 

أو بحر...
• زكاة الفطر تربية على حتمل املسؤولية 
داخل املجتمع... ؛ فزكاة الفطر كما هو معلوم، 
من  نفقتهم  تلزمه  وعمن  املسلم  على  واجبة 
زوجة وأبناء، ووالدين في بعض احلاالت..."أال 
جاء  رعيته...".  عن  مسؤول  وكلكم  راع  فكلكم 
في رسالة ابن أبي زيد: "... ويخرج الرجل زكاة 

الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته...")7(
زك���اة ال��ف��ط��ر، تتضمن دع���وة واض��ح��ة   •
إلى وحدة األمة، ورص صفوفها، فهم جميعا 
]أفضل وقتها من  يخرجونها في وقت موحد 
طلوع فجر يوم العيد إلى ما قبل صالة العيد[، 
إذا  إخراجها  "...ويستحب  الرسالة:  في  ق��ال 

طلع الفجر من يوم الفطر...")8(.
الركن  للزكاة  مصغر  رم��ز  الفطر،  زك��اة   •
التي قال عن مقصدها العام اإلمام علي رضي 
الله عنه: "إن الله فرض على أغنياء املسلمني 
في أموالهم بقدر ما يسع فقراؤهم، ولن يجهد 
الفقراء إذا جاعوا أو عروا إال بقدر ما يضيع 

أغنياؤهم...". 
ت��دري��ب عملي على جعل  ال��ف��ط��ر،  زك���اة   •
رواج  أيد مختلفة...؛ فهي  رائجة بني  األموال 
اق��ت��ص��ادي ع��ج��ي��ب، وخ��اص��ة م��ت��ى ات��ب��ع في 
إخراجها ما هو األصل أي إخراجها طعاما...، 
فإن ذلك محرك لعجلة االقتصاد: بيع وشراء، 

نقل وتنقل، أخذ وعطاء...
• زكاة الفطر دعوة غير مباشرة إلى العمل 
من  املطلوبني  والعطاء  البذل  ف��إن  والكسب، 

اجلميع، ال يتحققان إال بالكسب والعمل...
• زكاة الفطر، عالج ملرضي الشح والبخل، 
اللذين هما من أخطر أسباب تلف املال: »َما ِمْن 
َيْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن َيْنِزاَلِن َفَيُقوُل 
اآلَخُر  َوَيُقوُل  َخَلًفا،  ُمْنِفًقا  َأْعِط  ُهمَّ  اللَّ َأَحُدُهَما 

ِسًكا َتَلًفا«)9(. ُهمَّ َأْعِط مُمْ اللَّ
-----------------------
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الشهر،  ه��ذا  صيام  علينا  تعالى  الله  ف��رض 
غيرت  لذكرى  وتخليدا  احتفاء  قيامه  لنا  وش��رع 
الهدى  الوحي؛  نزول  ذكرى  هي  التاريخ،  مجرى 
القرآن،  الرحيم، رحمة  الرحمن  الله  والرحمة من 
يشء وه��دى  لكل  تبيانا  الكتاب  عليك  �ونزلنا 
ظرف  فكل   .)57 )يونس:  وبشرى للمومنني�  ورحمة 
إمن���ا ي��ش��رف مب��ظ��روف��ه، وأي اس���م إمن���ا يشرف 

مبسماه، أي مبحتواه.
فمقام رمضان مرتبط بنزول القرآن، وقد شرع 
الله لنا شكر نعمة تنزل القرآن بفرض صيام هذا 
آلخر  حاضنا  ليكون  الله  اصطفاه  ال��ذي  الشهر 
الكتب السماوية واملهيمن عليها، املنهاج الكامل 
الشامل والدليل العملي للبشرية إلى قيام الساعة.
فهذا الشهر قد ُخصَّ بعبادة جامعة ال عدل لها 
في مقامها؛ الصيام مقرونا بالقيام وتالوة للقرآن، 
والنماء  البناء  في  الرباني  املنهج  تختزل  كلها 
والفداء: تخلية وتزكية ودعوة: �ربنا وابعث فيهم 
رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
احلكيم�  العزيز  أنت  ويزكيهم إنك  واحلكمة 

)البقرة: 29(.
تالوة + تعليم + تزكية + ترقية + دعوة

رمضان شهر تدارس القرآن:
كان جبريل � يدارس رسول الله � القرآن 

ويعارضه القرآن مرة في السنة في 
رمضان، حتى إذا كان العام األخير 

ِه ْبُن  عارضه مرتني؛ عن ُعَبْيُد اللَّ
اٍس َقاَل:  ِه َعِن اْبِن َعبَّ َعْبِد اللَّ

ِه � َأْجَوَد  "َكاَن َرُسوُل اللَّ
��اِس، َوَك���اَن َأْج���َوُد َما  ال��نَّ
َي��ُك��وُن ِف��ي َرَم��َض��اَن ِحنَي 

َيْلَقاُه  َوَكاَن  ِجْبِريُل،  َيْلَقاُه 
َرَمَضاَن  ِم��ْن  َلْيَلٍة  ُك��لِّ  ِفي 
َفُيَداِرُسُه اْلُقْرآَن، َفَلَرُسوُل 
ْيِر ِمَن  ِه � َأْجَوُد ِباْلَ اللَّ

يِح امْلُْرَسَلِة".)1( الرِّ
ه��������ذه امل����ع����ارض����ة 

وه�����ذه امل����دارس����ة ك��أن��ه��ا 
للقرآن  ج��دي��دة  م��راج��ع��ة 
وتوجيها  وتفهيما  تلقيا 
في  ال��ك��ت��اب  ب��ه��ذا  للعمل 
ش���ه���ر ه����و اإلط�������ار مل��ث��ل 

ه���ذا، اس��ت��م��دادا وإم����دادا 
وامتدادا... إنها إعادة الوصال 

لتنزل  األول���ى  اللحظات  م��ع 
البدايات  إشراقات  الوحي... 

الوحي  بحامل  ال��ل��ق��اء  ومتعة 
التنزيل...  بحار  ف��ي  واالن��غ��م��اس 

وإن���ه���ا م���ن حل���ظ���ات ص���ف���اء ال���وج���دان 
الطني  أزمنة  معها  تنمحي  مواقيت  والعرفان... 
ليرقى فيها العبد إلى حالوة اإلميان... فرمضان 

جتديد العهد مع الله تعالى..
القرآن  لتلقي  للروح  وإع��داد  تهيئة  الصيام 
أحسن ما يكون التلقي، فحني يصوم العبد يعرج 
إلى مقام أسمى تصفو فيه روحه، ويتقذ إدراكه، 
وتتفتح بصيرته لتلقي معاني كلمات الله، ويتأهل 
لتذوق جمالية الكتاب بوجدان فطري؛ ألنه يصوم 
عن الشهوات التي تشده إلى األرض، فتحلق روحه 
له  ليتسنى  الرباني  الهدى  وتلقي  الوحي  لتلقي 
املنهاج وسالمة  الرؤية وسالمة  اكتساب سالمة 

املسير.. فيصير عبدا ربانيا حكيما.
إحياء سنة تدارس القرآن:

فعلى القابضني على اجلمر في زمن القصعة 
القرآن  بتدارس   � النبي  إحياء سنة  والغثائية 
في رمضان... وغرس هذه الفسائل النورانية في 
القلوب العطشى لغيث القرآن، وسقي تلكم التي 
طال عليها األمد بشالالت من فيوضات الرحمان.

عن أبي هريرة � قال: قال رسول الله �: 

»وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
نزلت  إال  بينهم  ويتدارسونه  الله  كتاب 

الرحمة  وغشيتهم  السكينة  عليهم 
وحفتهم املالئكة وذكرهم الله فيمن 

عنده«)2(.
اجللساء  يجتمع  "فعندما 
ال��ق��رآن،  مب��ج��ال��س  متحلقني 
وي���ش���رع���ون ف���ي االش��ت��غ��ال 

ب��ك��ت��اب ال��ل��ه ؛ ف��إمن��ا ه��م في 
الله  بحبل  أرواح��ه��م  يصلون  احلقيقة 

مصابيح  وي��رب��ط��ون  م��ب��اش��رة،  ال���ن���وران���ي 
قلوبهم مبصدر النور األكبر، فإذا بهم يستنيرون 

بصورة تلقائية، وبقوة ال نظير لها؛ وذلك مبا 
بهم  العظيم! وإذا  ال��ل��ه  ن��ور  م��ن  اقتبسوا 

ي��ت��رق��ون مب��ع��ارج ال��ق��رآن وم���دارج���ه إل��ى 
م��ش��اه��دة ح��ق��ائ��ق اإلمي�����ان، م��ش��اه��دة ال 
للزجاج  ك��ان  شيئا! وما  فيها  يضامون 

البلوري إذا أشرقت عليه أنوار احلقائق القرآنية 
الير  أه��ل  مثل  ه��و  وذل���ك  مشعا،  ي��ك��ون  أن  إال 
املصلحني في األرض، ورثة األنبياء من الربانيني 

والصديقني..")3(
ومنهج تدارس القرآن ثالث خطوات:
أوحي  ما  �واتل  التلقي:  - التالوة مبنهج   1

إليك 

م����������ن 
ك������ت������اب رب�������ك� 

)الكهف: 27(.
ال���ت���دارس:  مب��ن��ه��ج  وال��ت��ع��ل��ي��م  - التعلم   2
�ولكن كونوا ربانيني بما كنتم تعلمون الكتاب 

وبما كنتم تدرسون� )آل عمران: 79(.
أنزلناه  �كتاب  التدبر:  مبنهج  التزكية   -  3

إليك مبارك ليدبروا آياته� )ص: 29(.
فاملنطلق من هذه الطوات فهي بداية السير 
ال��ص��ح��ي��ح، وم��ف��ت��اح ج��ل��ب ال��ي��ر ودف���ع ال��ش��ر، 
لله  العابد  اإلنسان  بناء  في  الصحيح  واملنهاج 

السائر بنور الله بني عباد الله.
التدارس  مبنهج  القرآن  تلقي  ش��أن  من  وإن 
أث��ر خير في  له  أن يكون  وت��دب��را وتخلقا  ت��الوة 
الله  رس����ول  أن  ث��ب��ت  واملجتمع؛ فقد  اإلن���س���ان 
َأْج��َوُد َما َيُكوُن ِفي  اِس، َوَك��اَن  َأْج��َوَد النَّ � "َكاَن 
ُكلِّ  ِفي  َيْلَقاُه  َوَك��اَن  ِجْبِريُل،  َيْلَقاُه  ِح��نَي  َرَم��َض��اَن 
ِه  اللَّ َفَلَرُسوُل  اْلُقْرآَن،  َفُيَداِرُسُه  َرَمَضاَن  ِمْن  َلْيَلٍة 
قدر  فعلى  امْلُْرَسَلِة"؛  يِح  الرِّ ِمَن  ْيِر  ِباْلَ َأْج��َوُد   �
اإلشباع يأتي اإلشعاع... إن ورود ماء القرآن يزود 

العبد بطاقة جديدة، ويفعل طاقاته اإليجابية 

لينساب بني العباد ناشرا الير... فكلما 
بقلبه  القرآن توهج اإلمي��ان  ب��وارد  العبد  اشتعل 
كالكوكب  لذلك  فهو  النور،  منه  فتدفق  واشتعل؛ 

الدري يضيء الفضاءات ويهدي احليارى.
التقاء مقاصد الصيام والقرآن وثماره:

مقام  ب��ل��وغ  ه��و  للصوم  األس��م��ى  ال��ه��دف  إن 
َعلَْيُكُم  كُ��ِت��َب  آَم��ُن��وا  َِّذيَن  َُّها ال أَي �يَ��ا  التقوى 
َّ��ِذي��َن ِم��ْن َقْبِلُكْم  ��َي��اُم كَ��َم��ا كُ��ِت��َب َع��َ� ال ال��صِّ
هو  الهدف  183(، وهذا  تَتَُّقون� )البقرة:  َُّكْم  لََعل
واحد من مقاصد تنزل القرآن الكرمي �وكََذِلَك 
َُّهْم  ْفَنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعل أَنَْزلَْناهُ ُقْرآنًا َعَربِيًّا َوَصرَّ

ِدُث لَُهْم ِذْكًرا� )طه: 113(. يَتَُّقوَن أَْو ُيْ
ولذلك فإن التقاء مقاصد الصيام ومقاصد 
التخلق بالقرآن من شأنه أن يثمر ما ينفع الفرد 

واألمة، ومن أبرز ذلك:
أ  -   وضوح الرؤية واكتساب البصيرة:

وه����ذه ال��ت��ق��وى، ه���ذا ال��ن��وع م��ن أن���واع 
فرقانا  نفسه  في  وُيوِجد  للعبد  ُيثِمُر  التقوى 
وتعالى: �يَا  ت��ب��ارك  ق���ال  وب��ص��ي��رة،  ون����ورا 
��َع��ْل لَُكْم  َيْ  َ تَ��تَّ��ُق��وا اللَّ آَم���ُن���وا ِإْن  َّ��ِذي��َن  ال ُّ��َه��ا  أَي
لَُكْم  َويَْغِفْر  َسيَِّئاتُِكْم  َعْنُكْم  ْر  ُفْرَقانًا َويَُكفِّ
أي  29(؛  الَْعِظيِم� )األنفال:  الَْفْضِل  ذُو   ُ َواللَّ
ير،  السَّ بها  تكشفون  بصيرة  ذل��ك  ي��ورث��ك��م 
أي  املُرتبكات،  ات  املُْدَلِهمَّ في  بها  وتخرجون 
وجالء  فكر،  وصفاء  ه��داي��ة،  ن��ور  لكم  يجعل 
ُسُحب  وت���زول  تنقشع  عندما  وذل���ك  بصيرة، 
الشهوات عن سماء النفس، فتصبح ترى البينات 
الشيطان  يخدعها  وال  حقا،  احلق  وت��رى  بينات، 
الصدق  ُفرقان  يلتقي  وتضليله. وبهذا  بتزييفه 
تبارك  القرآن قال  في  احل��ق  بفرقان  الصوم  في 
وتعالى: �وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه 
من الوعيد لعلهم يتقون أو ُيدُث لهم ذكرى�، 
جاء  الفالح �والذي  قمة  إلى  امُلفضي  اللقاح  فيتم 
لهم ما  المتقون  ه��م  أول��ئ��ك  ب��ه  وص��دق  بالصدق 
يشاءون عند ربهم ذلك جزاء احملسنني ليكفر الل 
بأحسن  الذي عملوا ويزيهم أجرهم  عنهم أسوأ 

الذي كانوا يعملون�.)4(
ب  - الصوم والقرآن َيشَفعان لصاِحِبهما 

يوَم القيامة:
َرَوى اإلمام أحمد عن عبد الله بن عمر -رِضي 
يام والقرآن  � قال: »الصِّ الله عْنهما- أنَّ النبي 
أي  يام:  الصِّ يقول  القيامة؛  ي��وَم  للعبد  َيشَفعان 
عني فيه، وَيقول  ؛ مَنعُته الطعاَم والشهوَة فَشفِّ ربِّ
قال:  فيه،  عني  فَشفِّ بالليل  النوَم  مَنعُته  القرآن: 

عاِن«)5(. فُيَشفَّ
ت  - الوصول إلى مقام اإلمامة:

الصبر،  شهر  ه��و  الشهر  ه��ذا  أن  واع��ت��ب��ارا 
الذي  العبد  ف��إن  اجلنة،  وث��واب��ه  ضياء  والصبر 
ذات  في  ذاته  السالكني مجاهدا  مدارج  في  يزكو 

الله مقبال عليه محتسبا كل ما 
يالقيه في طريق ذات الشوكة 

لله...
"ح��ي��ث ي��ت��زود امل��وف��ق��ون من 
عزمات صيامه، ومن نسمات قيامه، 
وال��ذك��ر  اجلميل  الصبر  م��ن  أرص���دة 
ب��ه نفس املنيب  ت��زك��و  ال���ذي  اجل��ل��ي��ل، 
�َوِإذَا  ال��ت��ق��ري��ب"  مستوى  إل��ى  وتسمو 
َدْعَوَة  أُِجيُب  َقِريٌب  َف��ِإِنيّ  َعِنيّ  ِعَباِدي  َسأَلََك 
َولُْيؤِْمُنوا  ِلي  يُبوا  َفلَْيْسَتِ َدَع��اِن  ِإذَا  اِع  ال��دَّ
 .)186 )البقرة:  يَْرُشُدون�  َُّهْم  لََعل ِب 
وبصبر التقوى تستقيم خطانا 
وببصائر  الطريق،  س��واء  على 
الضمير  ي��ح��ي��ا  وي��ق��ي��ن��ه  ال���ذك���ر 
اجل��وه��ري��ن  وب��ه��ذي��ن  ويستفيق، 
بكمال  امل��ؤم��ن  يتحقق  ويقينا  ص��ب��را 
املشار  إمامته  ملقام  ويتأهل  شخصيته 
�وجعلنا  وع��ال:  ج��ل  ال��ب��اري  بقول  إليه 
م��ن��ه��م أئ��م��ة ي��ه��دون ب��أم��رن��ا ل��م��ا ص��ب��روا 
وكانوا بآياتنا يوقنون�)6(. وبالصبر واليقني تنال 
منه  وتزكية  الله  من  اصطفاء  الدين.  في  اإلمامة 
معنى  من  الكلمة  حتمله  مبا  ل"ام���ة"  منه  وجعل 
النموذج  تكون  التي  واإلمامة  والقيادة  السيادة 
مبا متتلكه من القوة العلمية واإلميانية واللقية 

ومبا أوتيت من فقه الدين والواقع والتنزيل.
السلف الصالح مع القرآن الكرمي:

مع  خاصة  ومعايشة  ي��وم��ي...  ورد  لهم  ك��ان 
القرآن في رمضان.

القرآن  يتلون  السلف  "ك��ان  رج��ب:  اب��ن  ق��ال 
ف��ي شهر رم��ض��ان ف��ي ال��ص��الة وغ��ي��ره��ا". وك��ان 
فإذا  م��رة،  ليال  سبع  كل  في  القرآن  يختم  قتادة 
جاء رمضان ختم في كل ثالث ليال مرة، فإذا جاء 

العشر ختم في كل ليلة مرة")7(
األواخر  العشر  في  ذلك  يفعل  النخعي  وكان 

منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثالث")8(
قال ابن عبد احلكم: كان مالك إذا دخل رمضان 
نفر من قراءة احلديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل 

على تالوة القرآن من املصحف.
قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري: إذا دخل 
رم��ض��ان ت��رك جميع ال��ع��ب��ادة وأق��ب��ل على ق��راءة 
في  تقرأ  عنها  الله  رضي  عائشة  وكانت  القرآن. 
املصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت 

الشمس نامت.
القرآن  واح��ف��ظ  القيام  وال���زم  الصيام  فصن 
لك  الله  يصلح  وتعليما  وتخلقًا  وت��دب��رًا  ت���الوًة 
الرحمان  ع��ب��اد  م��ن  ويجعلك  وال��ب��اط��ن،  الظاهر 
وهدايته،  ال��ق��رآن  ظل  في  باحلياة  رض��وا  الذين 

ومشوا بنوره ينشرون رحمته بني العباد.
-------------------

و229/4)3554(،   )6(4/1 ال��ُب��َخ��اِري  - أخرجه   1
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تفكيك معاني املفاهيم ودالالت املصطلحات:
أن نفكك معاني  بنا  ب��ادئ ذي بدء يحسن 
املفاهيم ودالالت املصطلحات؛ ألن أكثر ما يشيع 
املعاني،  تضطرب  أن  األم��ة  أبناء  بني  البلبلة 
وأن تختل املفاهيم، وأن تضل البصيرة اجتاه 
املعاني فهما في عالم التصورات، وتطبيقا في 

عالم التصرفات.
كلمة  الرحمة  الرحمة؟  هي  ما  الرحمة! 
مركبة من أمرين: من رقة وتعطف، ومن إحسان. 
والتعطف  ال��رق��ة  وت��ع��ال��ى  ت��ب��ارك  ال��ل��ه  فجعل 
مركوزة في بني اإلنسان، وتفرد موالنا جل في 
سبحانه  الله  أمسك  الرحمة  باإلحسان.  عاله 
واح��دة  وأن��زل  منها  وتسعون  تسعة  وتعالى 
اخلالئق: »وإن  يتراحم  بها  األرض  على  منها 
الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة به«. ومن 
باسم  استهاللنا  في  الرحيم،  الرحمن  أسمائه 
الله الرحمن الرحيم وفي سورة الفاحتة التي 
نقرأ بها سبع عشرة مرة في فروض الصلوات 
في اليوم عدا النوافل �احلمد هلل رب العالمني 
فعالن،  وزن  على  الرحمن  الرحيم�،  الرحمن 
واملعنى ذو الرحمة الشاملة التي ال نظير لها 
وكافرهم،  مؤمنهم  جميعا  اخللق  عمت  والتي 
في  عمتهم  وشقيهم،  تقيهم  وفاجرهم،  برهم 
والرحيم  عّمت،  فالرحمن  ومعاشهم.  أرزاقهم 
ي��ق��ال:  رحيما�.  بييالييمييؤميينييني  �وكييييان  خ��ص��ت، 
لإلنسان رحيم، وال يقال: إنه رحمن ألن الرحمن 
اسم اختص به تعالى نفسه: �الرحمن فاسأل 
تعالى: »شققت  الله  ق��ال  وال��رح��م  خبيرا�.  بييه 
ومن  وصلته،  وصلك  فمن  اس��م��ي،  م��ن  اسمك 
وتعطف  رقة  هي  إذن  الرحمة  قطعته«،  قطعك 

وإحسان.
أما الفقه: الفقه له مدلول اصطالحي، في 
معرفة األحكام اجلزئية من أدلتها التفصيلية. 
ولكن هذا اصطالح متأخر. بيد أن كلمة الفقه 
التي تعني خصوصية الفهم، وردت في القرآن 
املكي وفي السور املكية قبل أن يفصل احلالل 
فالقرآن  التشريع،  يتنزل  أن  وقبل  واحل���رام، 
قلوبهم  �يف  الفقه:  املشركني  ع��ن  نفى  ال��ك��رمي 
املتنزل  ال��وح��ي  ه��ذا  فقه  يفقهوه�  أن  أكنة 
كذلك  نفى  تعالى  والله   ،� الله  رس��ول  على 
عن املنافقني الفقه، مبعنى سنن الله تعالى في 
الناس.  بني  األي��ام  ومداولة  والهزمية  النصر 
حتى اآلية التي حتدثت عن الفقه: �فلوال نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين�. 
كل  الدين  في  يعني  الدين�  �ليتفقهوا يف  قال: 
الدين، والدين كما نعلم عقائد وشعائر وشرائع 
وقيم ومعامالت، فأخذت املعنى األوسع. وفي 
احلديث املشهور الوارد في الصحيح: »من يرد 
الدين  في  الدين« أي  في  يفقهه  خيرا  به  الله 
األحكام  املعرفة في جزئيات  ليست  الدين،  كل 
اإلسالم  إليه حجة  أشار  ما  وهذا  التفصيلية. 
ذكر  اإلحياء،  كتابه  مقدمة  في  الغزالي  اإلم��ام 
خ��م��س��ة م��ص��ط��ل��ح��ات وق���ع ف��ي��ه��ا حت��وي��ر عن 
إن  حتى  الفقه،  مصطلح  بينها  ومن  دالالتها، 
رجال جاء يسأل احلسن عن مسألة فأجابه فيها 
فقال له: إن الفقهاء يخالفونك، فقال له: ويحك 
! وهل رأيت فقيها بعينك؟ إمنا الفقيه الزاهد 
بدينه،  البصير  الله،  إل��ى  الراغب  الدنيا،  في 
والناصح  املسلمني،  أعراض  عن  نفسه  الكاف 
الله  رحمه  حامد  أب��و  اإلم���ام  ق��ال  جلماعتهم. 
فإن  الفتاوى  لفروع  له احلافظ  يقل  لم  تعالى: 
حنيفة  أب��و  واإلم���ام  التبع.  بطريق  يأتي  ذل��ك 

األكبر، فهناك  الفقه  التوحيد  الله سمى  رحمه 
فقه أكبر وهناك فقه أصغر وهناك فقه متوسط.
والذي حترر لي باستقراء مجموع نصوص 
العلم  أهل  كالم  ودالل��ة  واللغة  والسنة  القرآن 
قدميا أن الفقه فقهان: فقه عن الله فيما شرع، 
فيما  الله  فالفقه عن  فيما خلق.  الله  وفقه عن 
الله  لكتاب  التنزيلية  األح��ك��ام  فقه  ه��و  ش��رع 
آيات  فقه  خلق  فيما  الله  عن  والفقه  امل��ق��روء؛ 
كتابان:  فلدينا  املنظور.  الكون  في  تعالى  الله 
املنظور  فالكون  منظور.  وكون  مسطور  كتاب 
والكتاب  خلق،  فيما  الله  ع��ن  فهم  فيه  الفقه 
شرع.  فيما  الله  عن  فهٌم  فيه  الفقه  املسطور 
وبهذا يستوعب الفقه مصادر املعرفة. فاملعرفة 
وفقه  املسطور،  الكتاب  وح��ي  م��ص��دران:  لها 
ووسائل  املعرفة،  هذه مصادر  املنظور.  الكون 
املعرفة: �واهلل أخرجكم من بطون أمهاتكم 
ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار 
واألفئدة�، هذه وسائل املعرفة، وتلك مصادر 

املعرفة.
أما فقه االئتالف، فاملقصود ههنا فقه 
الذي  املشتَركات،  فقه  أي  املشتركة؛  اجلوامع 
ميثل األرضية اجلامعة التي ينبغي أن يجتمع 
ف��ي محكمات  ذل��ك  ك��ان  ال��ن��اس، س���واء  عليها 
الشريعة أو قطعياتها أو ثوابتها أو أصولها، 
املشترك  في  كان  أو  الديني،  املشترك  في  هذا 
اإلنساني، أو كان في املشترك احلضاري، هذا 

كله يطلق عليه فقه االئتالف.
مراعاة  به  يقصد  االختالف  أدب  وأم��ا 
وق��وع  عند  نتغياها  أن  ينبغي  ال��ت��ي  اآلداب 
االخ��ت��الف. واالخ��ت��الف سنة من سنن الله في 

الله في اخللق،  الكون، كما هو سنة من سنن 
آياته خلق السماوات  �ومن  فالله تعالى يقول: 
وألوانكم�.  ألسنتكم  واخييتيياف  واألرض 
مبدأين  على  يقوم  هذا  في  اإلسالمي  التصور 
عظيمني: املبدأ األول: وحدانية اخلالق عز وجل، 
التنوع واالختالف في اخللق.  الثاني:  واملبدأ 
التعددية  وهذه  االختالف،  وهذا  التنوع،  هذا 
�لكم دينكم  الدينية:  التعددية  منها  عرفنا 
احلضارية،  التعددية  منها  عرفنا  دين�،  ولي 
حضارتان:  وبجانبها  اإلس��الم  حضارة  كانت 
ف��ارس وال���روم. وال��ي��وم نعيش ه��ذه التعددية 
احلضارية في واقعنا املعاصر وعرفنا في أمة 
املذهبية،  التعددية  الفكرية،  التعددية  اإلسالم 
التعددية اجلزئية، عرفنا هنا ألوانا من ضروب 
ه��ذه ال��ت��ع��ددي��ات ال��ت��ي تنبئ ع��ن ال��ت��ن��وع في 
االختالف سنة من سنن  ك��ان  وإذا  االخ��ت��الف. 
الله تعالى في اخللق، فكذلك هو سنة من سنن 
الله تعالى في الكون. هذا االختالف الذي يدل 
على  يدلنا  الوجود  في  قدرته  وعجائب  خلق 
لسنا  نسعى،  حينما  أننا  وه��و  ب��ال  ذي  أم��ر 
به  لننتقل  ولكن  االختالف،  هذا  إللغاء  نسعى 
التنوع  عالم  إلى  والتشاحن  التضاد  عالم  من 
وخصوبة،  ث��راء  عامل  يشكل  ال��ذي  والتعاون 
ويعمل على حشد طاقات األمة، وتعبئتها مبا 
يعود بالنفع خليري الدنيا واآلخرة. والسؤال 
والتحدي ليس في إقرار مبدأ االختالف، فذلك 
أمر مسلم به، ولكن في حسن إدارة االختالف، 
وفي مراعاة أدب االختالف، حتى ال يكون هذا 
االختالف خصما على األخوة اإلميانية، وليس 
من  التي  املشتركات  ه��ذه  إعمال  على  خصما 

شأنها أن تأخذ بأسباب النهوض والرقي في 
األمة.

من أسباب االختالف:
األمر األول: إن الله تعالى، أيها األحباب، 
ال يعجزه شيء في األرض وال في السماء، لو 
شاء ألنزل الدين من قبيل احملكمات القطعيات 
في  وج��ه  م��ن  أك��ث��ر  ال حتتمل  ال��ت��ي  الثابتات 
الكتاب  �أنيييزل  تعالى  ال��ل��ه  ول��ك��ن  التفسير. 
أم  هن  الكتاب�:  أم  هن  حمكمات  آيييات  منه 
القطعيات  متثل  الثوابت،  متثل  هذه  الكتاب. 
أن نختلف عليها،  ينبغي  التي ال  واملشتركات 
الفكرية اجلامعة، واألرضية  الوحدة  تعبر عن 
الصلبة التي ينبغي أن يقف عليها املسلمون. 
في  وج��ه  من  أكثر  متشابهات: حتتمل  ﴿وأخ��ر 
تنوع  مشروعية  ي��وق��ع  ب��اب  وه���ذا  التفسير، 
االختالف وتعدد الرأي في فهم مراد كالم الله 

 وفي كالم رسوله �. 
الثاني: إن األمر لم يقف عند حد أن بعض 
آيات الكتاب من احملكمات وأن بعض آياته من 
املتشابهات، مما يوقع االختالف في فهم هذا. 
وإمنا نزل الكتاب بلسان العرب، ولسان العرب 
والعام،  اخل��اص  وفيه  وامل��ج��از،  احلقيقة  فيه 
وفيه ما يفهم بالعبارة وما تدل عليه اإلشارة، 
وفيه ما يؤخذ بالفحوى واملقصد وما يدل عليه 
بظاهر العبارة. فإذا كان لسان العرب يستوعب 
كل هذه فهو أيضا باب إليقاع إمكان االختالف 

في فهم النصوص ودالالتها. 
وهم  البشر،  طبيعة  أن  ال��ث��ال��ث:  واألم���ر 
واملعارف؛  العلوم  في  وضيقا  سعة  يختلفون 

رمحة األمة بني فقه االئتالف وأدب االختالف  )1(
قضايا فكرية 21 رمضان 1438ه� املوافق ل� 16 يونيو 2017م
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الله-  الدكتور املهدي بنعبود -رحمه  يعد 
واحًدا من املفكرين باملغرب األقصى، وواحًدا 
م��ن أب��ن��اء ال��ص��ح��وة اإلس��ام��ي��ة إل���ى جانب 
أس��ات��ذة آخ��ري��ن س��اه��م��وا ف��ي إي��ق��اظ الوعي 
اإلنساني. وللدكتور املهدي بنعبود اهتمامات 
كثيرة، فهو أديب أريب، وطبيب لبيب، ومفكر 
جن��ي��ب، ف��ض��ا ع��ن ك��ون��ه ش���اع���ًرا خّل���ص في 
امل��ع��اص��رة، والتطّلع  أزم���ة احل��ض��ارة  ش��ع��ره 
ُه  إلى مستقبل اإلنسانية املنشود. وقد كان همُّ
ع��دة أس���س، بل  اإلن��س��ان املعاصر على  ب��ن��اء 
يسعى  كان  حيث  الشاملة،  العقيدة  ُأسِّ  على 
إسامي  نهضوي  فكري  تأسيس مشروع  إلى 
إنساني، يوّحُد اجلهوَد، ويرفع القيوَد، إلقامة 
األمِل ورفع الهمِم. فكان طبيًبا؛ ألنه كان يرى 
أن النهضة الكبرى ال تكون إال بسامة العقول، 
بأن  آمن  واألب��دان. وكان مفكًرا إسامًيا؛ ألنه 
يشعل  ال��ذي  ال��وق��ود  ه��ي  اإلسامية  العقيدة 
"هي  نظره-  -في  العقيدُة  إِذ  اإلنسان،  ج��ذوة 
التي تدفع اإلنسان قدما إلى األمام، وتسلحه 
وحماية  ال����ذات،  حتقيق  ووس��ائ��ل  مب��ع��دات 
إل��ى منهاج  ت��رش��ده  م��ن األه���واء، كما  النفس 
العقيدة  أن  معه  الذي يتضح  الشيء  التقوى، 
الشاملة، تكون شاملة علًما وعما، شاملة في 

املاضي واحلال وفي املستقبل")1(.
وكان طبيًبا؛ ألنه كان يرى أن األدب ينّمي 
األذواق، ومينع حتّجر القلوب. ولذلك كان ينظر 
إلى اإلنسان على أنه: "وحدة متماسكة العناصر 
في  االعتدال  للمحافظة على  املادية واملعنوية 
كل شيء، بحسب الوسطية املتوارثة. وإنه ملن 
الواجب أن تتميز اهتمامات التفكير في اجلمع 
واإلنسانية،  والطبيعية،  الطبية،  العلوم  بني 
الصورة  لصياغة  العليا،  والقيم  واألخاقية 
محافظ  ومجتمع  احلقيقة  قالب  في  البشرية 

على "أحسن تقومي حسا ومعنى"")2(.
امل��ه��دي بنعبود في  املفكر  ك��ان  ه��ذا؛ وق��د 
عن  يتحدث  ولقاءاته  ومحاضراته،  كتاباته، 
الصحوة  تلك  ال��ك��ب��رى،  اإلنسانية  الصحوة 
الّشهيرة  الفلسفية  القصة  من  استمدها  التي 
ابُن  الفيلسوف  أّلفها  التي  يقظان"،  بن  "حي 
بنعبود  امل��ه��دي  املفكر  رواي���ة  أن  بيد  ُطفيل؛ 
امل��ع��ن��ون��ة ب������: "ع����ودة ح��ي ب��ن ي��ق��ظ��ان" ُأّل��ف��ت 
العقيدة  أساسه  صحيح،  إسامي  إط��ار  وفق 
السليمة، إذ يقول: "تصورت الصحوة حلي بن 
يقظان انبعاث اإلنسانية من مرقدها، خروجا 
تدرجا  الفضائل  نور  إلى  الرذائل  ظلمات  من 
في سّلم الكماالت احلقيقية، وابتعادا وتطهيرا 
وعلى  الصدور،  في  التي  القلوب  أم��راض  من 
رأسها اجلهل املركب، والكبر املغرور، والوهن 
األعمى، واخلوف من األغيار، والقلق من الغد 

الغائب")3(.
واملتفّحُص ألفكار الدكتور املهدي بنعبود 
تكون  أن  ميكن  ال  -ع��ن��ده-  الصحوة  أن  يجد 
خارج اإلسام الصحيح، اإلسام الذي يجمع 
"إن الصحوة  ي��ق��ول:  ال��ب��اط��ن وال��ظ��اه��ر،  ب��ني 
بالقوة  والتسلح  باالعتصام،  االستنارة  هي 
اإلرادي������ة وال��ع��ق��ل��ي��ة واخل��ل��ق��ي��ة، وال��روح��ي��ة 
الصفات  من  املستمدة  والربانية،  والدفاعية 
السماوات  ون��ور  احلسنى  واألس��م��اء  العليا 
واألرض، واالستعانة باسم الله القوي العزير 
أو  زم��ان��ي،  استثناء  دون  اإلن��س��ان��ي��ة،  خلير 
مكاني، أو عرقي، أو لوني، أو مذهبي، احتراما 
حلرية اإلنسان في دائرة احلكمة، والصواب، 

والعدل واإلحسان..")4(.
عدة  اإلنسانية  الّصحوة  لهذه  كانت  وقد 
إذ  بنعبود،  املهدي  العّامة  فكر  في  جتليات 

جنملها في التجليات اآلتية:

في  األول:  التجلي 
الغربية  احل��ض��ارة  نقد 
امل��ع��اص��رة؛ ع��ن��دم��ا ك��ان 
بنعبود  املهدي  الدكتور 
ق��اط��ن��ا ب���دي���ار ال���غ���رب، 
وخ���اص���ة ف���ي أم��ري��ك��ا، 
ش���ّخ���ص ع����ن ك���ث���ب م��ا 
احلضارة  تعانيه  كانت 
ال���غ���رب���ي���ة م����ن أزم������ات، 
ن���ذك���ر م���ن���ه���ا: ال��ت��ف��ك��ك 
األس�������������ري، وال������ف������راغ 
واالنتحار،  االجتماعي، 
واإلدم������������ان، وال����ف����راغ 
امل���ع���ن���وي، واإلح����ب����اط، 
واحل��������روب، وال��ت��ل��وث 
الفكري.. وغيرها؛ فيقول 
بنعبود:  امل��ه��دي  املفّكر 
أوج  عندهم  "احل��ض��ارة 
والتقدم، وما هي  الرقي 
ب��داي��ة  إال  ال����واق����ع  ف���ي 
الباطن  بخراب  النهاية، 
فيه  تقدمت  مجتمع  ف��ي 
اآلالت وتأخرت النفوس، 
إلى حد امليوعة والتفاني 
في سوء األذواق، وفساد 
التفكير، ومرض القلوب، 
وتشويه اجلمال، وطمس 
ال���ب���ص���ي���رة، ون���س���ي���ان 
األرواح  وق��ت��ل  ال��ن��ف��س، 
الفواحش.  مستنقع  في 
وتدهور  جنمها  وأف���ول 
م��ج��ت��م��ع��ات��ه��ا، واض���ح 
ف����ي ت���ف���ك���ك اجل���م���اع���ة، 
وتفسخ السلوك ومطلق 

ال��ن��س��ي��ان حل��م��ل األم��ان��ة 
القدسية مبعرفة احلق والعمل به")5(.

أسباب  بنعبود  امل��ه��دي  املفكر  دَرس  لقد 
ت���ده���ور احل����ض����ارات، وع����اَي����َن أم���راَض���ه���ا، 
"ال��ع��اَل��م سيبقى  أن:  م��ف��اده��ا  ب��ِع��ْب��رة  وخ���رج 
العسكرية  قوته  كانت  مهما  تدهور  حالة  في 
واالقتصادية والتكنولوجية البراقة. ما دامت 
حتكمه عقلية السوق والسحت، بدال من عقلية 
احلكمة والعلم النوراني، من حق وخير وجمال 
بالباطن،  والظاهر  باملبنى،  املعنى  باتصال 

والنفس باجلسد، والروح باملادة")6(.
الروحي  البعد  تقوية  في  الثاني:  التجلي 
بنعبود  املهدي  الدكتور  ح��اول  اإلنسان؛  لدى 
ف���ي ك��ت��اب��ات��ه ت��ق��وي��ة اجل���ان���ب ال���روح���ي في 
نفَسُه  املسلُم  الشباُب  يحّصن  حّتى  اإلنسان، 
م���ن ال���ت���ي���ارات ال��غ��رب��ي��ة، م���ن خ���ال ع��ودت��ه 
ال��ت��ي حتفظ  ال��روح��ي��ة  إل��ى القيم اإلس��ام��ي��ة 
اإلن���س���ان امل��س��ل��م م���ن ال��ت��ب��ع��ي��ة وال��ت��غ��ري��ب، 
التي  الروحية  الصحوة  إلى  يشير  كان  حيث 
فيقول  واالن��ه��ي��ار،  التلف  من  اإلن��س��ان  حتفظ 
إنقاذ  هي  "الصحوة  بنعبود:  املهدي  الدكتور 
النفس، والعقل، والقلب، من القلق، والضجر، 
واحليرة والضال، واخلوف والرعب، واجلور 
والفراغ  والضياع،  والغموض  واالستعباد، 
امل��ع��ن��وي واخل�����واء ال���روح���ي، واخل����وف من 

املجهول في العاجل واآلجل")7(.
وانطاقا من احتكاكه بالشباب املسلم في 
املهدي  الدكتور  وج��د  العالم،  بلدان  مختِلف 
َف��َق��َد  ق��د  الشباب  ه��ذا  م��ن  بعضا  أن  بنعبود 
معنى الوجود؛ نظرا لكونه يعيش في أحضان 
"حضارة" غارقة في التناقضات، والصراعات، 
اإلنسان  للوجود يشعر  املعنى  "بفقدان  يقول: 

بالفراغ والضياع، ومن جراء الفراغ والضياع 
القلق  أع���راض  وم��ن  وال��ض��ج��ر،  القلق  يتولد 
هذا  وم��ن  املعنوي،  البؤس  يتفشى  والضجر 
اإلباحية  إلى  ضحاياه  يلجأ  املعنوي  البؤس 
واالستهتار، والفسوق والفواحش واملسكرات 
الباطني من شقاء  اللهيب  واملخدرات، إلطفاء 
في  االجت��اه  وبلبلة وغموض  الضمير وحيرة 
الفرق  إلى  الدافع  الفكري  والتشتيت  احلياة، 
شبه الدينية واحلركات املتطرفة اإليديولوجية، 
التمائم  وش��راء  والسحر  الشعوذة  عن  فضا 
وامليل  واملجون،  الرقص  دوائر  في  واالنغمار 
املعاصر إلى الفنون املشوهة املريضة واآلداب، 

واألشعار املائعة، والغامضة")8(.
التجلي الثالث: في تقوية الّصرح العلمي؛ 
النظر  جتديَد  بنعبود  املهدي  املفّكر  ه��مُّ  ك��ان 
الباحث  الطالب  وإم���داد  واملعرفة،  العلم  في 
ب��آل��ي��ات ن��اج��ع��ة، وط���رق ج��دي��دة ف��ي البحث 
علمية  إلى صحوة  يدعو  بذلك  وهو  والطلب، 
في جميع ميادين البحث واملعرفة، يقول: "إن 
واألخاقية،  والدينية،  العلمية،  احلقيقة  حب 
وال��ف��ن��ي��ة، وال��س��ي��اس��ي��ة م��ق��رون ف��ي��ه اجل��ان��ب 
فتبتهج  اجلمالي  ال��ذوق��ي  باجلانب  العلمي 
احلسابية  الرياضية  العمليات  بروعة  النفس 
وحل مشكاتها، وتتمتع باإلتقان الرباني في 
هندسة جسم اإلنسان ودقة الوظائف النفسية، 

والفكرية..")9(.
بنعبود، في هذا  املهدي  العّامة  ويضيف 
الذي يريد صواب  العلم  "فعلى طالب  الصدد: 
احلكم والتفكير أن يكون على بينة من تطور 
املعرفة.  ف��روع  سائر  ف��ي  العلمية  النظريات 
ف��اب��د واحل���ال ك��ه��ذه م��ن التفتح واالن��ت��ب��اه، 
احمل��ص��ول،  لتفهم  والتفكير  ال��ب��ح��ث  ودوام 

واكتشاف اجلديد")10(.

التجليات،  ه���ذه  ك��ل  إن 
وال��ن��ظ��رات ك��ان��ت ت��ص��ّب في 
َأِرٍب واحٍد، هو بناء اإلنسان 
اخلّير، الذي ُخلق في أحسن 
ت��ق��ومي، وه���ذه األف��ك��ار كلها 
العامة  "استفزت  تساؤالت: 
امل��ه��دي ب��ن��ع��ب��ود زه����اء ق��رن 
ال��رص��ني  للبحث  ال��زم��ن  م��ن 
إلى  سعيا  العميق  والتأمل 
ب��ن��اء م��ش��روع ف��ك��ري جت��اوز 
م����ن خ����ال����ه اخل��ص��وص��ي��ة 
اجل����غ����راف����ي����ة، وال���ل���غ���وي���ة 
الضيقة منطلقا نحو الكونية 
إلى  تسعى  ال��ت��ي  ال��واس��ع��ة 
جمعاء،  اإلنسانية  شتات  لم 
وت��وح��ي��ده��ا اس���ت���ن���ادا إل��ى 
باعتبارها  املشتركة  القيم 
ال���ض���ام���ن ال���وح���ي���د ل��ق��ي��ام 
إنساني،  وأم��ن  ع��امل��ي،  سلم 
ووح����دة ب��ش��ري��ة ب��ع��ي��دا عن 
العسكري،  ال��ص��راع  أش��ك��ال 
وال����ت����ع����ص����ب امل����ذه����ب����ي، 
واإلرهاب  الديني،  والتطرف 
ال���ف���ك���ري ب��ش��ت��ى أل����وان����ه، 

وأصنافه")11(.
ه���ذه  أغ�������ادر  أن  وق���ب���ل 
األف����ك����ار ال���ن���ّي���رة ل��ل��دك��ت��ور 
ل���ل���م���ه���دي ب���ن���ع���ب���ود، ال��ت��ي 
دون  كتاباته  م��ن  انتقيتها 
أن أّدع����ي ف��ه��م��ه��ا، أح���ب أن 
أخ���ت���م ب������رأي ه������اّم خل��ب��ي��ر 
املستقبليات الدكتور املغربي 
امل����ه����دي امل���ن���ج���رة -رح���م���ه 
العامة  ح��ق  ف��ي  قاله  ال��ل��ه- 
ذو  "والرجل  بنعبود:  املهدي 
أيضا،  السليم  والتفكير  الواضحة  املنهجية 
ذو فكر نظري ثاقب، فكر ال ينفصل فيه بحث 
والطموحات  األخاقية،  الشروط  عن  املعرفة 
الروحية، والطرق الهادفة إلى حتسني وضعية 

البشرية")12(.
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نظرية  اجتاهات  أربعة  الورقة  هذه  تتناول 
لتجديد علم أصول الفقه ميثلها كل من الدكتور 
حسن الترابي، الدكتور محمد الدسوقي، الدكتور 
طه جابر العلواني والدكتور يوسف القرضاوي.

نقف  باختصار  االجتاهات  هذه  عرض  قبل 
أوال عند الدواعي التي حملت أصحاب مشاريع 
التجديد لعلم أصول الفقه عامة على الدعوة إلى 
والقصد  املوضوع  أهمية  لنفهم  وذل��ك  جتديده 

منه.
الفقه  أص��ول  علم  جتديد  موضوع  يكتسي 
اإلسالمي  الفكر  ف��ي  املشتغلني  ل��دى  حساسية 
ف��ي ع��ص��رن��ا احل��ال��ي. وه���و ف��ي احلقيقة )ه��ذا 
امل���وض���وع( إش���ك���ال ارت���ب���ط ب��ال��ت��راث ال��ع��رب��ي 
وحتليله  ودراس��ت��ه  قراءته  ومبناهج  اإلسالمي 

ونقده.
فاخلطاب العربي اإلسالمي منذ القدمي إلى 
يومنا هذا وفي مجتمعاتنا "التاريخية التراثية" 
ارتبط بالوحي وبالعلوم التي انبثقت عنه، وعلم 
أصول الفقه واحد من هذه العلوم، بدأ مع نزول 
بني  متناثرة  ومناهجه  قواعده  وجاءت  الوحي، 
اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم والتابعني 
واألئمة الفقهاء والعلماء بعد ذلك، حتى تأسس 
وتطور  للشافعي،  الرسالة  في  بذاته  قائم  كعلم 
في املوافقات للشاطبي، ومنذ عصر هذا األخير 
لم يعرف تطورا حتى بداية القرن الرابع الهجري 

حيث شهد حركة جتدد وانتعاش.
كان أول عيب تسرب إلى علم أصول 

البصري)ت  احلسني  أب��و  حسب  الفقه 
هو  505ه�(  )ت  وال��غ��زال��ي  436ه�( 
تسّرب الدخيل إليه مع دخول علماء 
وهي  ف��ي��ه،  التأليف  م��ج��ال  ال��ك��الم 

قضية اشتكيا منها معا.
أب��و احل��س��ني البصري  ي��ق��ول 
ف���ي م��ق��دم��ة ك��ت��اب امل��ع��ت��م��د: "... 
إل��ى تأليف هذا  ال���ذي دع��ان��ي  ث��م 
الكتاب في أصول الفقه، )... ( أني 

س��ل��ك��ت ف��ي ال��ش��رح م��س��ل��ك ال��ك��ت��اب 
في ترتيب أب��واب��ه... وش��رح أب��واب ال 

الكالم...  دقيق  من  الفقه  بأصول  تليق 
فأحببت أن أؤلف كتاًبا مرتبة أبوابه غير 

مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ماال يليق بأصول 
الفقه من دقيق الكالم؛ إذ كان ذلك من علم آخر ال 
يجوز خلطه بهذا العلم، وإن تعلق به من وجه 

بعيد")1(.
م��ع��رض بيانه لسبب  ف��ي  ال��غ��زال��ي  وي��ق��ول 
إدخال املتكلمني والفقهاء ملا هو ليس من أصول 
الفقه ضمن مباحثه: "فشرعوا في بيان حّد العلم 
والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور 
إل��ى إقامة الدليل  ه��ذه األم��ور، ولكن اجن��ّر بهم 
على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية، 
النظر،  منكري  على  النظر  على  الدليل  وإق��ام��ة 
وإل��ى جملة م��ن أق��س��ام العلوم وأق��س��ام األدل��ة، 
وذلك مجاوزة حلّد هذا العلم، وخلط له بالكالم، 
لغلبة  األصوليني  من  املتكلمون  فيه  أكثر  وإمنا 
صناعتهم  ح��ّب  فحملهم  طبائعهم،  على  الكالم 

على خلطه بهذه الصنعة..إلخ")2(.
يتبني من خالل هذين النصني أعاله أن من 
أهداف املؤلَفني )أبو احلسني البصري والغزالي( 
في تأليف كتابيهما بطريقة مخالفة ملا كان عليه 
من قبلهما أن في مباحث األص��ول ما ليس من 

صميمها، فكان من أسباب التأليف التجديد.
بعد املرحلة التي مال فيها علم األصول إلى 
أخرى  مرة  التأليف  ه  اجتجِّ واالستطراد،  التوّسع 
إلى االختصار واإللغاز، وهو األمر الذي انتقده 
الزركشي )794ه�( بشّدة في قوله: "... ثم جاءت 
واسًعا،  كان  ما  روا  فحجَّ املتأّخرين،  من  ُأْخ��رى 
بعض  على  واقتصروا  شائًعا،  كان  ما  وأبعدوا 
وال��دالئ��ل،  الّشبه  م��ن  وك��ّث��روا  املسائل،  رؤوس 

واقتصروا على نقل مذاهب املخالفني من الِفرق، 
وتركوا أقوال َمْن لهذا الفّن أصل، وإلى حقيقته 
عنه  وتذهب  األول،  إلى  أمره  يعود  فكاد  وصل، 

بهجة املعول")3(.
فكان إذا هذا العلم )أصول الفقه( حسب ما 
ذكر بني طرفي نقيض، طرف أدخل فيه ما ليس 

منه وطرف اختصره فحذف منه أمورا مهمة.
هذه إذا بعض أبرز االنتقادات التي وجهها 
ال��ق��دام��ى ل��ه��ذا ال��ع��ل��م، أم��ا امل��ع��اص��رون ومنهم 
مقاصد  كتابه  في  ذك��ر  فقد  عاشور  بن  الطاهر 
الفقه( "ال يعصم  العلم )أصول  الشريعة أن هذا 
واالخ��ت��الف  ق  التفرُّ م��ن  واملتفقهني  املجتهدين 
ية كثير من مسائله وكونها محّل خالف  بسبب ظنجِّ
املختلفة")4(،  امل��ذاه��ب  وأت��ب��اع  األصوليني  بني 
ومن ثم فإنه البد من البحث عن منهج جديد له 
"مينع -كما يقول الدكتور محمد الدسوقي- من 
الرأي  في  االختالف  ويحصر  والتنازع،  التفرق 
أن  األم��ة  طاقات  ويحمي  احمل��م��ودة،  دائرته  في 

ُتْهدر أو ُتنفق فيما ال جدوى منه")5(.
والدكتور حسن الترابي )سنفصل في رؤيته 
"جاء  يقول:  الورقة()ت1437ه�(  ثنايا  في  أكثر 

)أي علم أصول 
الفقه( 

ع��ق��ي��ًم��ا 
الواقع  عن  منبًتا 

ألن  فيه  املاهر  يؤهل  يكاد  ال  باحلياة،  اخلصب 
يولجِّد فقها أو ميارس اجتهاًدا")6(.

ل��أس��ف ل��ي��س أغ��ل��ب م��ا ق���دم م��ن م��ش��اري��ع 
ي��ن��ف��ع األم����ة ألن كلمة  ف��ي��م��ا  ت��ص��ب  جت��دي��دي��ة 
مالبسات  بها  اقترنت  ه��ذه،  نفسها  "التجديد" 
امللتزمني  املتدينني  م��ن  كثيًرا  جعلت  تاريخية 

يتخوفون من إطالقها.
املستغربني  بعض  من  محاوالت  قامت  فقد 
التاريخية،  هويتنا  بها طمس  أرادوا  األمة،  في 

وذاتيتنا اإلسالمية، حتت مسمى "التجديد". 
وم��ن��ه��م س��خ��ر أدي�����ب ال��ع��رب��ي��ة واإلس�����الم 
مصطفى صادق الرافعي، حني قال: إنهم يريدون 

أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر!!
الهندي محمد  اإلس��الم  إليهم شاعر  وأش��ار 
إقبال، حني قال في بعض محاوراته: إن جديدهم 
هو قدمي أورب��ا... وقال: إن الكعبة ال جتدد، وال 

جتلب لها حجارة من الغرب!.
وب��ع��د ه���ذا ال ن��ش��ك ف��ي أن ه���ذا ال��ل��ون من 
فالتجديد  ي��ق��ي��ًن��ا،  م��رف��وض  ال��ت��ج��دي��د  دع����وى 
كما  ش��يء  كل  في  مطلوب  بل  مشروع  احلقيقي 
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ي��وس��ف ال��ق��رض��اوي: "إذا ك��ان 
وعرف  نفسه،  ال��دي��ن"  "بتجديد  أذن  قد  ال��ش��ارع 
تاريخ املسلمني فئة من األعالم أطلق عليهم اسم 

واإلم��ام  الشافعي  اإلم��ام  أمثال  من  »امل��ج��ددي��ن« 
من  إذن  علينا  ح��رج  ف��ال  وغيرهما...  ال��غ��زال��ي، 

"جتديد أصول الفقه" وما "أصول الفقه؟")7(.
الترابي: حسن  الدكتور  اجتاه   -  1

خاصة  رسالة  الترابي  حسن  الدكتور  أف��رد 
ل��ه��ذا امل��وض��وع حت��م��ل ع��ن��وان »جت��دي��د أص��ول 
الفقه اإلسالمي«، ومن خالل دراسة هذه الرسالة 
الصغيرة احلجم، التي كانت في األصل محاضرة 
1980م؛  سنة  العامة  املنتديات  أح��د  في  ألقيت 
نعرض للعناوين الكبرى التي بنى عليها الترابي 

مشروعه التجديدي لعلم أصول الفقه.
أوال: القياس الواسع:

مما اقترحه ما سماه القياس الواسع الفطري 
دون  الصوري،  املنطق  بقواعد  ينضبط  ال  ال��ذي 
أن يعطي له حدا وال شروطا وال أمثلة اللهم ما 
تفيد  التي  به  املقترنة  "الفطري"  كلمة  من  يفهم 
أنه ال يحتاج إلى علم أو تعلم، واحلر هو الذي 
ال ينضبط بضابط، ومثل هذا القياس هو الذي 
ينسجم مع الفقه الشعبي الذي دعا له أيضا في 

موضع آخر.
ثانيا: االستصحاب الواسع:

اقترح أيضا ما أسماه "االستصحاب 
في  كذلك  يفصل  أن  ال��واس��ع"دون 
حقيقته  وف���ي  م��ن��ه  امل��ق��ص��ود 
ودالئل إثباته، وقال »حسب 
ق����اع����دة االس���ت���ص���ح���اب 
ال��ف��ق��ه��ي��ة األص������ل ف��ي 
األش���ي���اء احل���ل وف��ي 
األف�����ع�����ال اإلب����اح����ة 
البراءة  ال��ذمم  وف��ي 
وهذا  التكليف«  من 
ي���ف���ي���د ح����س����ب م��ا 
يظهر أن ال جديد في 
مفهوم االستصحاب 
كلمة:   إض��اف��ة  س��وى 

»الواسع«.
ث����ال����ث����ا: ال��ف��ق��ه 

الشعبي:
مصادر  من  الثالث  املصدر 
التشريع عند الترابي ما سماه "الفقه 
الشعبي"، وقد جعله بديال عن دليل اإلجماع 
في شريعة اإلسالم، والذي يظهر للناظر أن هذه 
الناس،  االجتهاد جلميع  لباب  فتح  هي  الدعوة 
يتكلم  أن  املجتمع  أف��راد  من  ك��ان  ألي  والسماح 
وأحكام  العامة  والسياسة  واحل��رام  احلالل  في 
االقتصاد واالجتماع وغير ذلك، وهذا ما يجعلنا 
نتساءل: هل يعقل أن يجتهد في الطب إال األطباء 
كالم  يقبل  وه��ل  الكميائيون؟  إال  الكمياء  وف��ي 

العوام من األعاجم في مسائل النحو والعربية؟
هذا وذكر الترابي في حجته األساسية لهذا 
كانت  األص���ول  أن  ل��ه  دع��ا  ال��ذي  الشعبي  الفقه 
متطورة في الصدر األول لإلسالم، لكنه لم يعط 
اخللفاء  عصر  في  الشعبي  االجتهاد  من  مناذج 
عصر  في  حتى  وال  عنهم  الله  رض��ي  الراشدين 
تابعيهم علما أن اآلثار املنقولة تذكر أن العامة 
والتابعني،  الصحابة  فقهاء  إلى  يرجعون  كانوا 

ولم يكن كل واحد يعمل برأيه اخلاص.
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ع���دن���ان أم���ام���ة وه���و أح��د 
»إن  ال��ش��أن:  ه��ذا  ف��ي  للترابي  ب��ش��دة  املنتقدين 
من  كبيرة  خطوات  يقترب  ال��رأي  بهذا  الترابي 
العلمانيني الذين يجعلون الشعب وليس الشرع 

مصدرا للسلطة واحلكم«)8(.
الدكتور  أن  آخ��ر  ف��ي ط��رف  أن��ن��ا جن��د  غير 
في  العامة  "احلريات  كتابه  في  الغنوشي  راشد 
 )125 إلى الصفحة   121 اإلسالم" )من الصفحة 

يورد ما مضمونه أن البرملانات الدميقراطية هي 
الشورى اإلسالمية، وأن اإلجماع نوعان إجماع 
العلماء  هم  وأهله  التشريعية  األمور  في  خاص 
وال��ق��ادة وأص��ح��اب السلطان، وإج��م��اع ع��ام في 
الناس،)9( وبهذا  السياسية وأهله عامة  األمور 

يقترب من رأي الترابي.
رابعا: أوامر احلكام:

هذا  أغفلوا  الفقهاء  أن  الباب  هذا  في  وذكر 
املصدر ملا رأوا أن احلكام قد انحرفوا عن منط 
احلكم  وعن منوذج  الراشدة  اإلسالمية  اخلالفة 
من  وجردوهم  الشريعة،  تقتضيه  ال��ذي  الديني 
اإلس��الم��ي  الفقه  وأص��ب��ح  التشريع،  ف��ي  حقهم 
"قطاعا خاصا بالفقهاء" قال: »بالرغم من أن أصول 
القرآن الكرمي جتعل لوالة األمر حق الطاعة من 
بعد طاعة الله والرسول، ولقد سكت الفقهاء عن 
هذا احلق فال تكاد جتد له أثرا في كتب أصول 
كتابا  ق��رأت  لو  األح��ك��ام، حتى  أص��ول  أو  الفقه 
تكاد  ال  فإنك  اإلسالمي،  الفقه  حديثا عن أصول 

تقع فيه على ذكر احلكومة البتة«)10(.
وق����ال ف��ي م��وض��ع آخ���ر مبينا خ��الص��ة ما 
يبتغي الوصول إليه عبر هذا التجديد: »وميكن 
ويصبح  واألحكام،  الفقه  أصول  تتغير  أن  بذلك 
إجماع األمة املسلمة أو الشعب املسلم، وتصبح 
أوامر احلكام كذلك أصلني من أصول األحكام في 

اإلسالم«)11(.
اخل���الص���ة: ق���ام ال��ت��راب��ي م���ن خ���الل عمله 

التجديدي ألصول الفقه هذا ب:
- ت��غ��ل��ي��ب امل��ن��ح��ى ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى امل��ن��ح��ى 

التجريدي
- تطوير املناهج والقواعد األصولية

- توسيع أدوات االجتهاد: وخصوصًا أداتي 
القياس واالستصحاب. 

وه���و م��ا ف��ص��ل ف��ي��ه ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��س��الم 
علم  "نشأة  القيم  كتابه  في  جيد  بشكل  بالجي 

أصول الفقه وتطوره".
-------------------

1 - املعتمد في أصول الفقه، أبو احلسني محمد بن 
الله  علي بن عبد الطيب البصري، حتقيق محمد حميد 
للدراسات  الفرنسي  العلمي  املعهد  )دم��ش��ق:  وآخ���رون 

العربية، 1384ه�/ 1964(، ج1، ص7.
2 - املستصفى من علم األص��ول، أبو حامد محمد 
السالم  عبد  محمد  وترتيب  ضبط  الغزالي،  محمد  بن 
عبد الشافي )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413ه�/ 

1993م( ص9.
3 - البحر احمليط في أصول الفقه، الزركشي، ج1، 

ص4.
4 - مقاصد الشريعة، ابن عاشور، ص 117 – 118.

الفقه"،  أص��ول  علم  لدراسة  منهج جديد  "نحو   -  5
الدسوقي، ص 148.

6 - قضايا التجديد، الترابي، ص 193.
7 - حول قضايا اإلسالم والعصر،القرضاوي ص84 

"بتصرف بسيط"
8 - التجديد في الفكر اإلسالمي،عدنان أمامة، ص 

 .460
9 - احلريات العامة في اإلسالم،راشد الغنوشي

10 - جتديد الفكر اإلسالمي للترابي، ص 44
11 - املرجع نفسه، ص 48.

اجتاهات نظرية جتديدية لعلم أصول الفقه )1( 

محمد الطاهري
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ذك��رن��ا ف��ي احل��ل��ق��ة امل��اض��ي��ة )3( أرب��ع��ة 
عناصر من املفاهيم التي اعتمدها سيبويه في 
ضبط ترتيب أحرف املباني، وأسس الصفات 
املعتمدة لتحديد آثارها في داللة الكلمة منها 
عرضه ألحرف املباني مرتبة بواو العطف )1(، 
وعد مخارجها مع التنصيص على مخرج كل 
عند  ال��راب��ع  العنصر  ف��ي  ووقفنا   ،)2( منها 
وختمنا   )3( الثالثة  العلة  أح��رف  خصائص 
وظائف  ب��ه  علل  ال��ذي  سيبويه  رأي  بعرض 
العنصر  ف��ي  ع��ام��ة  بصفة  احل����روف  ص��ف��ات 

األخير )4(. 
التعليالت  م��ن  ل��ن��ا  ب���دا  م��ا  ناقشنا  وق���د 
العنصرين:  من  واحد  كل  وظيفة  التي حتدد 
ونتابع  ضعفه،  أو   )2( وال��ث��ان��ي   )1( األول 
في  قوله  وهما  الباقيني  العنصرين  مناقشة 
قبله  احللق  في  مادته  بسطنا  ال��ذي   )3( رقم 
الثالثة  األح���رف  "وه���ذه  أ- ب - ج:   )3( رق��م 
وأخفاهن  مخارجها،  التساع  احلروف  أخفى 
وأوسعهن مخرجا: األلف، ثم الياء، ثم الواو". 
صيغة  استعمل  سيبويه  أن  يتضح  ه��ك��ذا 
متيز  التي  الصفة  درج��ة  على  للداللة  "أفعل" 
هذه احلروف الثالثة عن غيرها وهي اخلفاء، 
وفي داللة هذه الصيغة "أفعل" يقول سيبويه 
لم  "وم��ا  أفعله...  ما  فيه  ما ال يجوز  باب  في 
يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفعل به رجال... 
ألنك تريد أن ترفعه من غاية دونه، كما أنك إذا 
قلت ما أفعله فأنت تريد أن ترفعه من الغاية 
الدنيا. واملعنى في أفعل به وما أفعله واحد، 
أن  يتضح  هكذا   .97 ك4/  منه"  أفعل  وكذلك 
في  سيبويه  استعملها  ال��ت��ي  "أخ��ف��ى"  كلمة 

الثالثة جتعلها أوسع  ه��ذه احل��روف  وص��ف 
احلروف مخرجا على الترتيب، ويبدو أن هذه 
مرتبة  احل��روف  هذه  بجعل  تسمح  ال  الصفة 
مع غيرها مما هو أضيق مخرجا فكيف رتبت 
األلف وهي أوسع مخرجا من احلروف كلها في 
الرتبة الثانية من املقدمة بعد الهمزة؟! وكيف 
رتبت الياء وهي بعد األلف في سعة مخرجها 
في الرتبة الثالثة؟ كل هذا مع ترتيب الواو في 
الرتبة األخيرة؟ هذا يعني أن سعة املخرج ال 

اعتبار له في وصف احلروف وترتيبها! 
وفي العنصر األخير )4( يلخص سيبويه 
من صفات  استنتجه  الذي  الوظيفي  اجلانب 
احلروف، ووظيفة هذا اجلانب محصورة في 
حالتني من أحوال بنية الكلمة؛ أولهما: حالة 
الثانية  واحلالة  نطقا حسنا،  بالكلمة  النطق 
متثل اإلجراءات التي تتبع ألجل احلاق أبنية 
كلمات أحرف العلة بأبنية احلروف الصحيحة 
بقوله:  عنه  عبر  ما  وهذا  التقعيد  في  األصل 
"لتعرف ما يحسن فيه اإلدغام وما يجوز فيه، 
فهذا إجراء مهم ولكنه  له استثقاال"  تبد  وما 

يتعلق باجلانب اجلمالي لبنية الكلمة.
سيبويه  عند  املباني  أح��رف  رتبت  هكذا 
)1( وت��ل��ك م��خ��ارج��ه��ا ع��ن��ده وص��ف��ات��ه��ا )2( 
وتلك   )3( والهمزة  العلة  أح��رف  ذلك  في  مبا 
فكيف   )4( من صفاتها  املستخلصة  وظائفها 

عالج اخلليل هذه احملاور؟ 
قاله اخلليل بخصوص  ما  سنعيد بعض 
بنية  ف��ي  امل��ب��ان��ي ووظ��ائ��ف��ه��ا  أح���رف  ترتيب 
التي  األرب��ع��ة  ب��احمل��اور  يتعلق  مم��ا  الكلمة 
ثم  خاصة،  بصفة  سيبويه  عند  ذكرها  سبق 
اللغة  في  املباني  أح��رف  بوظائف  يتعلق  ما 
العربية بصفة عامة. وسنرقم احلاالت األربعة 
الثالثة  احل��ل��ق��ة  ف��ي  سيبويه  ع��ن��د  ال��س��اب��ق��ة 

مرتبة حتى  األرق��ام  بنفس   480 عدد  احملجة 
تسهل مأمورية املقارنة بني الرأيني إن اقتضى 

احلال وذلك كما يلي: 
العربية تسعة  "ف��ي  اخل��ل��ي��ل:  ي��ق��ول   -  1
منها خمسة وعشرون حرفا  وعشرون حرفا، 
صحاحا لها أحيانا ]أحياز[ ومدارج، وأربعة 
أح���رف ج��وف وه��ي ال����واو، وال��ي��اء، واألل��ف 
تخرج  ألنها  جوفا  وسميت  والهمزة،  اللينة، 
م��ن اجل���وف، ف��ال تقع ف��ي م��درج��ة م��ن م��دارج 
م��دارج احللق، وال من مدرج  اللسان، وال من 
يكن  فلم  الهواء  في  هاوية  اللهاة، وإمنا هي 
إال اجل��وف، وكان يقول  إليه  لها حيز تنسب 
كثيرا: األلف اللينة والواو والياء هوائية أي 

أنها في الهواء..." ع 1/ 57.
وفي تعليل إحلاق الهمزة بأحرف اجلوف 
في صفة مخرجها يقول -وهو بصدد احلديث 
عن مخارج احلروف-: "وأما الهمزة فمخرجها 
من أقصى احللق مهتوتة مضغوطة، فإذا رفه 
وال��واو واأللف  الياء  ]ك[  عنها النت فصارت 

عن غير طريقة احلروف الصحاح" ع1/ 52.
احل��روف  نوعي  ب��ني  اخلليل  مييز  هكذا 
ما يجعل  وه��ذا  منها،  كل  نوع مخرج  حسب 
أحرف كل مجموعة ذات سمات خاصة متيزها 
جنسيا عن سمات غيرها، فاحلروف اخلمسة 
والعشرون الصحاح لها أحياز ومدارج، وهذا 
بكيف  بها  بالنطق  التحكم  سهولة  ييسر  ما 
معني ميثل قوة الضغط النفسي للمتكلم. في 
حني أن أحرف اجلوف األربعة ميثل كل منها 
آهات النطق املنفتحة في الهواء انطالقا من 
عمق اإلحساس دون قطع الصوت في مدرجة 
املتكلم.  عند  النطق  جهاز  م��دارج  من  معينة 
ولعل وصف مخرج كل نوع مبا متت اإلشارة 
إليه ال يسمح بإدراج أي حرف منه في مستوى 

اآلخر في نظام الترتيب! 
2 - م��ض��ى ف��ي احل��ل��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة )3( أن 
سيبويه يقول -وهو بصدد احلديث عن مخارج 
ستة  العربية  "وحل��روف  العربية-:  احل��روف 
فأقصاها  ثالثة،  منها  فللحلق  مخرجا،  عشر 
أوسط  وم��ن  واألل��ف،  والهاء  الهمزة  مخرجا 

احللق مخرج العني واحلاء..." ك 4/ 435. 
أم���ا اخل��ل��ي��ل ف��ي��ق��ول ف��ي ت��رت��ي��ب م��خ��ارج 
أحرف صحاح،  إلى  تقسيمها  -بعد  احلروف 
وأخرى جوف-: "فأقصى احلروف كلها العني 
ث��م احل���اء، ول��وال بحة احل��اء ألشبهت العني 
الهاء، ولو هتة  العني، ثم  لقرب مخرجها من 
في الهاء، وقال مرة ههة ألشبهت احلاء لقرب 
مخرج الهاء من احلاء، فهذه ثالثة أحرف في 
الهاء[  ثم  احل��اء،  ثم  العني،  ]أي  واح��د  حيز 

بعضها أرفع من بعض..." ع 1/ -57 58. 
احل����روف  م���خ���ارج  ك���ل  ت��ت��ب��ع  أن  ودون 
وصفاتها هنا عند اخلليل؛ ألنها تقدم ذكرها 
مفصلة في احللقة الثانية قبله احملجة 479. 
إب���راز  ف��إن��ن��ا س��ن��ح��اول  ذل���ك  ن��ف��ع��ل  دون أن 
اخلليل  اعتمدها  التي  الضوابط  خصوصية 
يراها  كما  مرتبة  املباني  أح��رف  ع��رض  ف��ي 
وضبط مخارجها وصفاتها املستمدة من تلك 
املخارج، وكيف تؤثر في بنية الكلمة في اللغة 
العربية بصفة عامة أو متيزها عن غيرها من 
بصفة  العربية  غير  اإلنسانية  اللغات  كلمات 
أع��م، وه��ذا يقتضي أن جن��رد ك��ل م��ا يتعلق 
بهذا املوضوع من أقوال اخلليل املبثوثة في 
الصفحات احملدودة من كتاب العني، وهذا ما 
سنعرضه في احللقة املقبلة بتفصيل إن شاء 

الله تعالى.
يتبع

وي���ت���ب���اي���ن���ون ف��ي 
ال���ت���ك���وي���ن ال��ن��ف��س��ي 
وال��ع��ق��ل��ي وال��ع��اط��ف��ي؛ 
النظر،  في  تباينا  بالضرورة  يوقع  الذي  األمر 
وتعددا في وجهات الرأي. ولذلك رأينا الصديق 
� مييل إلى املن أو الفداء في أسرى بدر، وأن 
وشبه  الرقاب.  بحز  احلز  إلى  � مييل  عمر 
�إن تعذبهم  � الصديق بقول عيسى:  النبي 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
احلكيم� وبقول إبراهيم �: �ومن عصاين 
فإنك غفور رحيم�؛ وشبه ما ذهب إليه الفاروق 
من  عللى األرض  تلللذر  �رب ال  ن���وح:  ب��ق��ول 
الكافرين ديارا� ومبا ذهب إليه موسى �: 
�ربنا اطمس عى أموالهم واشدد عى قلوبهم 

فال يؤمنوا حتى يروا العذاب االليم�.
العظيمني  اإلم���ام���ني  م���ن  ان��ت��ق��ل��ن��ا  وإذا 
الصحابة وجدنا  إلى صغار  الكبيريناجلليلني 
وأن  الرخص،  إلى  ابن عباس مذهبه مييل  أن 
ابن عمر مييل إلى األخذ بالعزمية. فما ضاقت 
بعزمية  وال ضاقت  عباس،  اب��ن  برخص  األم��ة 
ابن عمر. كان ابن عمر إذا جاء إلى مكة وطاف 
حول الكعبة، ورأى الزحام يتدافع حول احلجر 
قدماه،  تدمى  حتى  عليه  يقدم  فإنه  األس���ود، 
أن  إليه، فأحببت  األفئدة  قال: هوت  فإذا سئل 
ف��ؤادي معهم. أما ابن عباس حبر األمة  يكون 
ي��ؤذي  ال  وي��ق��ول:  بعيدا  يقف  فكان  وح��ب��ره��ا، 
وال ي��ؤذى. ه��ذا مذهب وه��ذا مذهب؛ اب��ن عمر 
ص��دره  على  الصبيان  يحمل  أن  يحب  ال  ك��ان 

وابن  عليه.  النجاسة  بعض  تسيل  أن  خشية 
ويقول:  حنايا صدره  إلى  يضمهم  كان  عباس 
إمنا هي رياحني نشمها. وإذا انتقلنا من هذين 
الذين  الستة  من  وهما  اجلليلني،  الصحابيني 
انتهت إليهم إمامة الفتيا في عصر الصحابة، 
أي أن��ه��م م��ن امل��ك��ث��ري��ن ف��ي ال��ف��ت��ي��ا ك��م��ا ذك��ر 
العالمة ابن حزم؛ انتقلنا إلى األخوين احلسن 
قد  احلسن  رأينا  عنهما،  الله  واحلسني رضي 
تنازل عن حقه ليلتئم شمل األمة ويسمى عام 
يقاتل  احلسن،  وعن   � واحلسني  اجلماعة. 
في سبيل احلق إلى أن يلقى ربه شهيدا؛ هذا 
من  اغترفت  كلها  واألم��ة  مذهب،  وه��ذا  مذهب 
لني أبي بكر، ومن عزمية عمر، ومن رخص ابن 
عباس، ومن شدة ابن عمر، ومن منهج احلسن، 
حنيفة،  أبي  مذهب  ومن  احلسني،  منهج  ومن 
ومن اجتهاد سعيد ابن املسيب، ومن ظاهرية 
ابن حزم، ومن مقاصدية الشاطبي، ومن رقائق 
ومن  الغزالي،  حامد  أبي  فلسفة  ومن  اجلنيد، 

اجتهاد ابن تيمية،
وكلهم من ر�سول اهلل ملتم�س 

غرفا من البحر اأو ر�سفا من الدمي. 

من هنا وجدنا أن ظاهرة االختالف في فهم 
تقتضي  النصوص  طبيعة  ألن  إما  النصوص 
أن  أو  ذل��ك،  تقتضي  اللغة  طبيعة  أن  أو  ذل��ك 
طبيعة البشر تقتضي ذلك، أو أن طبيعة الكون 
واحلياة تقتضي ذلك، أو أن فهم الواقع وتنوع 
العلماء  قرر  خالله  من  ال��ذي  تقتضي  البيئات 
اجل��ه��ات  ب��اخ��ت��الف  تختلف  ال��ف��ت��وى  أن  م��ن 

الزمان واملكان والعرف واحل��ال. وهو  األرب��ع، 
مقدمة اجلزء  في  القيم  ابن  العالمة  ما أصاب 
الثالث من إعالم املوقعني في ذكر ما يزيد عن 
بتغير  الفتوى  تغير  مشروعية  على  كتاب  مئة 
والنيات،  والعوائد واألحوال  واألمكنة  األزمنة 
ويقول هذا فصل عظيم جدا وقع بسبب اجلهل 
به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من احلرج 
يعلم  ما  إليه،  ال سبيل  ما  والتكليف  والضيق 
ت��أت��ي مب��ث��ل��ه. ففهم  ال��ب��اه��رة ال  ال��ش��ري��ع��ة  أن 
وتنزيل  امل��ن��اط،  حتقيق  أو  وتطبيق  ال��واق��ع، 
على  أو  املتجددة  الوقائع  على  الشرع  أحكام 
البيئات املختلفة تبعا لذلك أيضا يقع اختالف 
باعتبار النظر. واالختالف في بعض األحيان ال 
يكون على النصوص، وإمنا يكون على تصور 
الوقائع التي تتنزل عليها النصوص. وقد ذكر 
أبو عبيدة القاسم بن سالم في كتابه األموال: 
أن أهل قبرص كان بينهم وبني املسلمني عهد، 
فاستشار  العهد،  نقض  يشبه  ما  منهم  فوقع 
اخلليفة سبعة من فقهاء املسلمني منهم مالك، 
امل��ب��ارك، وإسحاق بن  ال��ث��وري، واب��ن  وسفيان 
راهويه، وغير هؤالء. فذكر هؤالء السبعة سبعة 
أجوبة، واستدل كل واحد منهم جلوابه بدليل 
شرعي، واخلالف كان مبعثه في تصور الواقعة 
التي يتنزل عليها احلكم الشرعي. ففهم الواقع 

أيضا باب يقع في مثله االختالف. 
وقد يقع االختالف نتيجة اختالل أو تفاوت 
وبعض  واألول���وي���ات.  األسبقيات  ترتيب  ف��ي 
مراتب  فقه  ضعيف،  عندهم  الفقه  هذا  الناس 

تسعيرة  له  الشريعة  في  حكم  كل  أن  األعمال. 
التأخير  حقه  ما  نقدم  أن  ينبغي  فال  محددة، 
التقدمي، ال نهون العظيم  أو أن نؤخر ما حقه 
وال ن��ع��ظ��م ال��ه��ني، ب��ل ن��ن��زل ك��ل ح��ك��م حسب 
ندبا  ك��ان  أو  ف��رض��ا  ك��ان  إن  الشريعة  معيار 
كان حترميا.  أو  كراهة  كان  أو  مباحا  كان  أو 
وحتى التحرمي: هنالك حترمي مقاصد وهنالك 
حت��رمي وس��ائ��ل، م��ح��رم ل��ذات��ه وم��ح��رم لغيره، 
تتفاوت الدرجات. واإلميان شعب أعلى وأدنى، 
والذنوب كبائر وصغائر. كل هذا يدل أن هنالك 
في  التباعد  ه��و  مبعثه  يكون  أيضا  اختالفا 
تأخذ  أن  ينبغي  ال��ت��ي  األل��وي��ات،  سلم  تقدير 
أن نربط  النظر. ومن هنا، كان البد  حظها من 
الربط  هذا  الرحمة.  مبسألة  االختالف  مسألة 
يزالون  �وال  تعالى:  قوله  نقرأ  يأتي؟  أين  من 
قال  خلقهم�.  ولذلك  ربك  رحم  من  إل  خمتلفني 
بعضهم لالختالف والرحمة خلقهم. فإذا راعى 
منزلته  وأنزلوه  أدبا  االختالف  هذا  املسلمون 
السعة والرحمة  ب��اب  االخ��ت��الف من  ه��ذا  ك��ان 
التي تتصل  اآلداب  لم يراعوا  والتيسير؛ وإذا 
وإلى  التشظي،  إلى  االختالف  ذلك  أفضى  به، 
وإلى  التقاطع،  وإلى  التهاجر،  وإلى  التشرذم، 

التدبر املؤدي إلى الفشل وذهاب الريح.
يتبع

--------------------
الدكتور  ألقاها  علمية  محاضرة  املقال  هذا  في  األص��ل 
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النقد ليس قتال وليس  أن  فكما 
نفيا، فإن نقد الذات أيضا هو قراءة 
حية ومنطقية في الذات، حاضرها، 
هو  بل  وثقافتها،  تراثها  ماضيها، 
مم���ارس���ة ل��ن��وع م���ن اخل��ص��وص��ي��ة 
ال��ف��ك��ري��ة ال���راق���ي���ة واخل����ارق����ة ألي 

نرجسية أو حب للذات.
ن���ق���د ال��������ذات؛ ه�����ذا امل��ص��ط��ل��ح 
ملنحى  واملبتكر  واخل��الق  امل��س��ؤول 
إليه،  ال��ول��وج  من  الب��د  جديد  فكري 
ف��ي ورش��ت��ه كمساهمة  واالن��خ��راط 
أن  من خاللها  نحاول  أخرى  فكرية 
فكرنا  تاريخنا،  ف��ي  ال��ق��راءة  نعيد 
الرقيب حتى  وتراثنا وبعني احملب 
أكثر مما  وع��ج��زا  تراجعا  ن���زداد  ال 

نحن عليه.
للتأكيد  ب��ن��ا  ح��اج��ة  ال  ول��ع��ل��ن��ا 
ن��ق��ص��د به  ال�����ذات ال  ن��ق��د  أن  ه��ن��ا 
نقصد  وال  وت��راث��ن��ا،  فكرنا  جتريح 
ب��ه أي��ض��ا وم���ن زاوي����ة أخ����رى نقد 
ورباني  خامت  دين  فاإلسالم  ديننا، 
ووح�����ي أزل�����ي، ص���ال���ح ل��ك��ل زم���ان 
ومكان، وإمنا املقصود إعادة قراءة 
بجدية  االجتهادات  وجموع  التراث 
أك��ث��ر وع��ل��ى ن��ح��و ي��ت��ي��ح ل��ن��ا فهم 
العصر  بلغة هذا  الواقع ومعاجلته 
كون  ال��س��اب��ق��ة،  ال��ع��ص��ور  بفهوم  ال 
ال��راه��ن يشهد اره��اص��ات ووق��ائ��ع 
ن��ح��و جتعل  ع��ل��ى  مفاجئة  أح��ي��ان��ا 
في  يقف  املاضي  واجتهادنا  تراثنا 
أح��اي��ني ك��ث��ي��رة ع��اج��زا ع��ن إي��ج��اد 
حلول، أو املساهمة في إنتاج معرفة 
عقولنا  تستنهض  مضافة  أخ���رى 
الكسولة  ثقافاتنا  وحتفز  اخلاملة، 
عجزنا  إل��ى  تضيف  أصبحت  التي 
وتأخرا  عجزا  وتراجعنا،  وتأخرنا 

وتراجعا.
إن امل��ت��أم��ل ف��ي ت����راث امل��اض��ي 
املسنود الجتهادات السابقني جندها 
قد كتبت انطالقا من وقائع وأحداث 
وم��س��ت��ل��زم��ات ذل����ك ال��ع��ص��ر وذل���ك 
الزمان، فال عجب أن يقف بعض هذا 

متطلبات  أم��ام  عاجزا  اليوم  املنتج 
ه����ذا ال��ع��ص��ر وم��س��ت��ج��دات��ه،ف��ه��ذا 
االختالف  كل  يختلف  ال��ذي  الراهن 
مجتمعا  االن  باعتباره  سابقيه  عن 
معلوماتيا وتكنولوجيا، تسبح فيه 
افتراضية،  أثيرية  سباحة  املعلومة 
وت���ت���م���وق���ع ك���ن���اف���دة مل����د م��ع��رف��ي 
ح��دود  ودون  بالنهاية  وت��واص��ل��ي 

زمانية أو مكانية.
اليوم  ن��راه  ال��ذي  املجتمع  ه��ذا 
تنفتح  ألن  بحاجة  ب��ه  يتميز  ومب��ا 

ثقافته هي األخرى لسببني:
ح��م��اي��ت��ه  األول:  ال���س���ب���ب   -
م��ن ال��ض��ي��اع ال��ث��ق��اف��ي واالن��س��الخ 
وال��ت��م��اه��ي ف��ي ث��ق��اف��ة اآلخ���ر وذل��ك 
شوائب  م��ن  ب��ه  علق  مم��ا  بتنقيته 

التاريخ.
ثقافة  تكوين  - السبب الثاني: 
والهوية  اجل���ذور  منبعها  م��وازي��ة 
االستمرارية  لضمان  املعرفي  واألنا 

وعدم التالشي.
السيرورة  هذه  في  منطلقنا  إن 
تعرية  بعد  لكن  نفسها  ال���ذات  ه��و 
عيوبها واإلق��رار بها واخل��روج من 
للنضال  العاطفي،  النضال  دائ���رة 
والتمرس  اجلاد  واحلقيقي  الفعلي 
واملتحول  الثابت  واق��ت��ن��اص  عليه 
ك���ط���رح ن��س��ت��ج��دي ب���ه االس��ت��م��رار 

والثبات واإلقناع.
ال����ي����وم وف������ي زم������ن احل����داث����ة 
املعلومات  وتكنولوجيا  والعوملة، 
احملك  على  وفكرنا  تراثنا  ي��وض��ع 
إع��ادة  ع��دي��دة،أول��ه��ا  مشكالت  إزاء 
انطلق  وإذ  جديد،  وم��ن  ديننا  فهم 
يكون  وق��د  الكبير  املعنى  ه��ذا  م��ن 
تقويض  باب  فهذا من  مألوف،  غير 
ولدى  لدينا  استشرت  أخ��رى  أفكار 

املجتمعات األخرى.
أس��ئ��ل��ة ك��ب��ي��رة ت��ن��ت��ظ��ر أج��وب��ة 
االنفتاح  زم��ن  ف��ي  مقنعة  وأج��وب��ة 
وسلطته األق��وى، وف��ي زم��ن أصبح 
اإلسالم عنوانا لإلرهاب والوحشية 

الباب  تفتح  والقتل والدمار، أسئلة 
أمام أسئلة أخرى، وحتديات تواجه 
حت��دي��ات أخ��رى لتبني ج��دران��ا من 
ال���الت���وازن ل��ت��ق��ف ع��ائ��ق��ا أم����ام أي 

تغيير.
نحن في عصر نشعر فيه وكأننا 
فقدنا مفاتيح احلقيقة أمام مغاليق 
ف��رض��ت��ه��ا ال��س��ي��اس��ة امل��ت��وح��ش��ة، 
وسلطات األقوياء، وأفخاخ األعداء.

نشعر أن املثقف املعني بالتغيير 
أو  متفاعل  وغ��ي��ر  وي��ائ��س  مختنق 
حتى متفائل بوجود تغيير حقيقي، 
شامل  وح��ص��ار  يلفنا،  كبير  ط��وق 

يحيط بنا ال نستطيع له فكاكا. 
واألسئلة الكبيرة الذي تستفزنا 
اإلنساني  اإلسالم  فشل  ملاذا  اليوم: 
وج������وده  ح����ض����ارت����ه،  ي���ب���ن���ي  أن 

واستمراريته اليوم؟
بناء  على  ع��اج��زون  نحن  مل���اذا 
ح��ض��ارة إس��الم��ي��ة إن��س��ان��ي��ة على 
الرغم من وجود بضاعة ومخزون ال 

يضاهى؟
واألع��داء  نهاجم اخلصوم  مل��اذا 
وشماعة  ب��ل  ف��زاع��ة،  منهم  وجنعل 
وضعفنا  خ��ي��ب��ات��ن��ا  ع��ل��ي��ه��ا  ن��ع��ل��ق 
الصيغ  ك��ل  منتلك  ون��ح��ن  املتنامي 

احلضارية البانية؟
مل�����اذا ومل�������اذا؟ أس��ئ��ل��ة ك��ث��ي��رة 
ق��ائ��م��ة وم��اث��ل��ة ف��ي األذه�����ان تولد 
ال��ن��زاع واالخ��ت��الف ف��ي غ��ي��اب نقد 
ال���ذات وجت��دي��د ال���رؤى م���ادام هذا 
أنه  مبعنى  وعامليا،  إنسانيا  الدين 
مشكالته  ب��ك��ل  اإلن��س��ان  يستوعب 

وفي كل وقت وحني.
ه���ل ع��ج��زن��ا ع���ن ب��ن��اء من���وذج 
ويجد  ي��وازن،  أن  يستطيع  مجتمع 
وممارساته  مبادئه  بني  االنسجام 

العملية؟
ه����ل ق����وان����ا ال���روح���ي���ة ل��ي��س��ت 
مب��س��ت��وى ق���وى م��ن ب��ن��وا من��وذج��ا 
تاريخيا ساميا باملدينة وما بعدها؟

أعتقد جازمة أن االرتباط 
التاريخي بلحظة والدة النموذج 

اإلس�����الم�����ي وال���ت���رك���ي���ز ع��ل��ي��ه 
أو محاكاته كما هو  فريد،  كنموذج 
ق��د أخ��رن��ا ف��ي ال��ب��ح��ث ف��ي ذوات��ن��ا 
ومعطيات  يتوافق  مجتمع  وب��ن��اء 

هذا الدين والواقع املشهود.
مبا  والتقيد  التنصيص  إن  ثم 
عنه  ف��ق��ط، مت��خ��ض  األول�����ون  كتبه 
ت��ذب��ذب ف��ي ال����رؤى وامل��م��ارس��ات، 
الالوعي  بناها  التي  الهوة  أن  كما 
والعبادات  العقيدة  مستويات  بني 
بني  اخللط  ومستوى  وامل��ع��ام��الت، 
القرآن  ما هو نص ثابت سواء من 
والسنة وبني ما هو مفتوح لإلضافة 
وال��ت��غ��ي��ي��ر، واجل�����دال ال���دائ���ر بني 
مسائل  كرس  قد  وغيرهم  النصيني 
االخ��ت��الف أك��ث��ر، وأخ��رن��ا أش��واط��ا 
أب��ع��د ف��ي م��ج��ال االج��ت��ه��اد وب��ن��اء 
العلمية والفقهية مبا  خصوصيتنا 

يتوافق وهذا العصر.
ن���ح���ن ب���ح���اج���ة م��ل��ح��ة ال���ي���وم 
لتفحص تراكماتنا الفكرية )الفقهية 
م��ن��ه��ا خ��ص��وص��ا( ل���الن���خ���راط في 
ص��ن��اع��ة ح��اض��ر ج��دي��د، ل��ك��ن ليس 
وف��ق سبل ال��دف��اع ف��ق��ط، ألن��ن��ا البد 
والتي  املرحلة  هذه  نتجاوز  أن  من 
سادت تاريخنا الفكري ردحا طويال 

من الزمن.
من  وأك��ث��ر  ال��ي��وم  بحاجة  نحن 
بشجاعة  نتسم  ألن  وقت مضى  أي 
ب��دي��ن��ن��ا،  ع��الق��ات��ن��ا  لتغيير  ك��ب��رى 
طمست  التي  جوانبه  ه��ي  فكثيرة 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة 
املجال  وف��ت��ح  لكسراجلمود  وه���ذا 
التشخيص  عبر  التغيير  أمام سبل 
احلقيقي  امل��ش��ه��د  النقديوصناعة 
منحى  وف��ق  اإلس��الم��ي��ة  للحضارة 

مغاير متاما. 
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في نقذ الذات.. 
وارتسامات التغيير

 دة. سكينة العابد

العدد : 481  بأقـالمهن

متِلأها  حيين  احلييييياة  اأقيي�يير  مييا 

يعطي  والقلب  اأطولها  وما  الأنانية، 

توّهجها،  العقل  يرتجم  اأبعادا،  لها 

�شغفه  الإن�شان  يف  ي�شتح�ر  حن 

الدائم بالعطاء، وعمله امل�شتمر على 

ي�شت�شعر  امل�شافتن،  وبن  العطاء 

عمرا اأطول، فريّدد يف �ّره ما اأروعه.

�شاعرا  الأديييب:  لب�س  لو  فماذا 

املعاين  هذه  روائيييييا...  اأو  قا�شا  اأو 

روؤية،  القلم،  اأعماقه  يف  وا�شتح�ر 

حق  مينحها،  ما  للب�رية  ت�شيف 

معاين  من  فيها  اأعمق،  ب�شورة  احلياة 

احلق واخلري واجلمال ما يلغي التفاهة، 

لثقافة  ويوؤ�ّش�س  والّتل�شي،  واملتاه 

المتلء هذا البعد الغائب يف كتاباتنا 

وعلقاتنا واأمانينا وحّتى م�شاريعنا.

فاأنت  فتكتب،  القلم  حتمل  حن 

يكون  قد  متخّيل،  لعامل  ت�شّطر 

حالة  يكون  وقد  للقارئ  اإ�شافة 

تنت�ر  ما  �رعان  املعريف  الغنب  من 

ت�شتلّذ  ال�شعيفة،  العقول  بو�شف 

وما  واملرتدية،  النطيحة  يف  القراءة 

املعاين  ُت�شت�شاغ  ول  ال�شبع،  اأكل 

الراقية، اإل لباحث عن الّرقي، موقنا 

يف  م�شتيقنا  لأبعاده،  م�شت�شعرا  به، 

ما  هذا  اأّن  ال�شّفافة  نف�شه  قرارات 

حتتاجه اأجيالنا اليوم كي حت�ّس لذة 

احلياة.

ماآ�شيها،  عن  يكتب  ملن  حتتاج 

الأمل  بييذور  ال�شطور  بن  ويييزرع 

والرجاء.

همومها  يييحييّلييل  مليين  حتييتيياج 

الّتحليل  خ�شم  ويف  وم�شاكلها، 

يربط الّهم باحللم.

بحّب،  يحتويها  مليين  حتتاج 

ويحاول بفل�شفة الحتواء اأن ي�شّحح 

كي  العون  يد  لها  وميّد  اأخطاءها، 

تتنف�س احلب اإ�رارا على تفعيل 

احلياة وملئها بالنور.

اإرادتييهييا  ي�شجع  مليين  حتييتيياج 

الّرا�شخة يف اأّنها ميكن اأن ت�شنع 

الأح�شن.

حتتاج.. و حتتاج... و حتتاج

يحّب  غريها  باأن  حت�س  اأن  حتتاج 

لها احلياة

 واأّن احلياة تكون اأطول ب�شيء من 

العطاء.

اآلمها..  تقاوم  وهي  القطار  �شعدت 

بحثت طويل عن مقعد فارغ.. 

وجلت  �شاغرة..  مقاعد  لها  تييراءت 

اإليها  نظرت  التحية..  األقت  مق�شورة.. 

امراأتان �زشرا.. تتمدد اإحداهما على ثلثة 

مقاعد وقد و�شعت حقيبتها على الرابع.. 

مع  تتمايل  وهي  قبالتها  الأخرى  جتل�س 

الأخرى  هي  ت�شع  م�شحف..  يف  القراءة 

اأغرا�شها على مقعدين �شاغرين.. يجل�س 

بجانبها رجل تبدو عليه �شمات ال�شلح 

على املقعد الرابع...

لها  يفرغوا  اأن  �شاحبتنا  رجتهم 

ومل  �ييزشرا  الرجل  اإليها  نظر  مقعدا... 

لتجل�س...  مقعدا  تفرغ  انحنت  يعقب.. 

امل�شحف،  حتمل  وهييي  امليييراأة  قامت 

نهرتها  مكانها..  اإىل  الأغرا�س  اأعييادت 

"نحن  بامل�شحف:  تلوح  وهي  غا�شبة 

لو  النطلق..  حمطة  من  قبلك،  ركبنا 

اأ�شل  علينا  دخلت  ملا  ت�شتحين،  كنت 

وقاطعتني عن م�شحفي..!"

ترغي  قبالتها  املمددة  املييراأة  قامت 

وتزبد وهي مت�شك ب�شبحة...

اأكاد  مري�شة  "اإين  الفتاة:  رجتهم 

اأ�شقط..!"

نحن  "وهل  �شاخرا:  الرجل  نهرها 

اأطباء يف م�شت�شفى؟!"

امل�شحف:  �شاحبة  املييراأة  �شاحت 

�شائمون!" اإننا  "اللهم 
املق�شورة..  تغادر  الفتاة  ا�شتدارت 

املمر،  يف  تقف  حامل  امييراأة  �شحبتها 

طردين  قبلك..  ركبُت   " لها:  وهم�شت 

ل  الباب..  عليهم  اأفتح  اأن  قبل  هييوؤلء 

امل�شافرين  مع  ت�شاجروا  كم  تت�شوري 

طيلة الطريق؟!"

على  جل�شت  الييدوار..  بها  ا�شتبد 

اأر�شية املمر يكاد يغمى عليها.. �شعرت اأن 

يدا ت�شحبها.. فتحت عينيها.. ا�شتحيت 

حييييين وجيييييدت 

كبريين  �شيخن 

يدعوانها  واقفن، 

احلامل  واملراأة  هي 

للجلو�س...!

 ذة. نبيلة عزوزي

 اللهم إننا صائمون!

شيء من العطاء... 

و مـضـــــــــة

مسافات

بال مساحيق

دة. ليلى لعوير
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م�����ا أش������د ح���اج���ت���ن���ا ن��ح��ن 
-املسلمني- إلى أن نفهم أعيادنا 
فهًما جديًدا، نتلقاها به ونأخذها 
من ناحيته، فتجيء أياًما سعيدة 
عاملة، تنبه فينا أوصافها القوية، 
وجت����دد ن��ف��وس��ن��ا مب��ع��ان��ي��ه��ا، ال 
عاطلة  ك��احل��ة  اآلن  جت���يء  ك��م��ا 
ممسوحة من املعنى، أكبر عملها 
الفراغ،  وحتديد  الثياب،  جتديد 

وزيادة ابتسامة على النفاق.
الذي  املعنى  فالعيد إمنا هو 
نفسه،  اليوم  ال  اليوم  في  يكون 
املعنى  ه��ذا  ال��ن��اس  يفهم  وك��م��ا 
العيد  ال��ي��وم؛ وك��ان  يتلقون ه��ذا 
ف���ي اإلس������ام ه���و ع��ي��د ال��ف��ك��رة 
ال��ع��اب��دة، ف��أص��ب��ح ع��ي��د ال��ف��ك��رة 
الفكرة  ال��ع��اب��ث��ة؛ وك��ان��ت ع��ب��ادة 
واح��دة  إرادة  ف��ي  األم���ة  جمعها 
ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ة ع��م��ل��ي��ة، ف��أص��ب��ح 
على  األم��ة  جمعها  الفكرة  عبث 

تقليد بغير حقيقة؛ له مظهر املنفعة وليس له 
معناها.

كان العيد إثبات األمة وجودها الروحاني 
ف���ي أج��م��ل م��ع��ان��ي��ه، ف��أص��ب��ح إث���ب���ات األم���ة 
وكان  معانيه؛  أكثر  في  احليواني  وج��وده��ا 
ها، فعاد يوم استراحة  يوم استرواح من ِجدِّ
الضعف من ذله؛ وكان يوم املبدأ، فرجع يوم 

املادة!
ل��ي��س ال��ع��ي��د إال إش��ع��ار ه���ذه األم���ة ب��أن 
فيها قوة تغيير األيام، ال إشعارها بأن األيام 

تتغير؛ وليس العيد لألمة إال يوًما تعرض فيه 
جمال نظامها االجتماعي، فيكون يوم الشعور 
الواحد في نفوس اجلميع، والكلمة الواحدة 
في ألسنة اجلميع؛ يوم الشعور بالقدرة على 
الثياب،  تغيير  على  ال��ق��درة  ال  األي���ام،  تغيير 

في  يوًما  األسلحة  استراحة  هو  العيد  كأمنا 
شعبها احلربي.

تتسع  كيف  األم��ة  تعليم  إال  العيد  وليس 
روح اجلوار ومتتد، حتى يرجع البلد العظيم 
اإلخاء  فيها  يتحقق  واح��دة  دار  ألهله  وكأنه 
اإلخ��اص  فضيلة  وتظهر  العملي،  مبعناه 
مستعلنة للجميع، وُيهدي الناس بعضهم إلى 
بعض هدايا القلوب املخلصة احملبة؛ وكأمنا 
العيد ه��و إط��اق روح األس���رة ال��واح��دة في 

األمة كلها.

اجلميلة  الذاتية  إظهار  إال  العيد  وليس 
للشعب مهزوزة من نشاط احلياة؛ وإال ذاتية 
املستعبدة.  لألمم  نشاط  وال  الضعيفة؛  لألمم 
فالعيد صوت القوة يهتف باألمة: اخرجي يوم 

أفراحك، اخرجي يوًما كأيام النصر!

االجتماعية  الكتلة  إبراز  إال  العيد  وليس 
مفصولة  الشعبي،  بطابعها  متميزة  لألمة 
معلنة  أيديها،  عمل  من  البسة  األج��ان��ب،  من 
وصناعتها،  وجودها  في  استقالني  بعيدها 
ظاهرة بقوتني في إميانها وطبيعتها، مبتهجة 
بفرحني في دورها وأسواقها؛ فكأن العيد يوم 

يفرح الشعب كله بخصائصه.
والصغار  الكبار  التقاء  إال  العيد  وليس 
في معنى الفرح باحلياة الناجحة املتقدمة في 
طريقها، وترك الصغار يلقون درسهم الطبيعي 

في حماسة الفرح والبهجة، ويعلِّمون كبارهم 
التي  األلفاظ  بعض  في  املعاني  توضع  كيف 
وُيبّصرونهم  معانيها،  م��ن  عندهم  َف���َرَغ���ْت 
كيف ينبغي أن تعمل الصفات اإلنسانية في 
اجلموع عمل احلليف حلليفه، ال عمل املنابذ 
تسلط  ي��وم  فالعيد  ملنابذه؛ 
نفسية  على  احل��ي  العنصر 

الشعب.
تعليم  إال  العيد  ول��ي��س 
بقوتها  ت��وج��ه  ك��ي��ف  األم����ة 
حركة الزمن إلى معنى واحد 
كلما ش��اءت؛ فقد وض��ع لها 
ج  لُتخرِّ القاعدة  ه��ذه  الدين 
ع��ل��ي��ه��ا األم���ث���ل���ة، ف��ت��ج��ع��ل 
ا  ا اقتصادّيً للوطن عيًدا مالّيً
الدراهم بعضها  فيه  تبتسم 
إل�������ى ب�����ع�����ض، وت���خ���ت���رع 
وت��وج��د  ع��ي��ده��ا،  للصناعة 
للفن  وت��ب��ت��دع  ع��ي��ده،  للعلم 
وباجلملة  زي��ن��ت��ه،  م��ج��اَل��ي 
تعمل  أي��اًم��ا  لنفسها  تنشئ 
في  العسكريني  القواد  عمل 
قيادة الشعب، يقوده كل يوم 
معاني  من  معنى  إل��ى  منها 

النصر.
السياسية  املعاني  هذه 
أجلها  من  التي  هي  القوية 
���ا ف��ي اإلس����ام،  ُف����رض ال��ع��ي��د م��ي��راًث��ا ده���رّيً
زمنهم  معاني  م��ن  زم��ن  ك��ل  أه��ل  ليستخرج 
نشاط  يبدعه  أمثلة مما  املثال  إلى  فيضيفوا 

األمة، ويحققه خيالها، وتقتضيه مصاحلها.
وم���ا أح��س��ب اجل��م��ع��ة ق���د ُف���رض���ت على 
ا يشترط فيه اخلطيب  املسلمني عيًدا أسبوعّيً
لذلك  تهيئة  إال  اجل��ام��ع،  وامل��س��ج��د  وامل��ن��ب��ر 
املعنى وإعداًدا له؛ ففي كل سبعة أيام مسلمة 
يوم يجيء فُيشعر الناس معنى القائد احلربي 

للشعب كله.

نحن والقرآن في رمضان
ذ	.	أحمد	األشهب	بنبض القلب

، وحينما  �لقر�آن  بلفظ  لفظ رم�ضان قرين 

وجد �لأول وجد �لثاين ، بل �أن �هلل  �ختار 

لكتابه  حا�ضنا  ليجعله   �لكرمي  �ل�ضهر  هذ� 

وغريه  �لكالم  هذ�   ، �لتنزيل  بد�ية  منذ 

 ، �مل�ضلمني  غالبية  لدى  وماألوف  معروف 

معاين  من  نحن  �أين   ، منه  �أنف�ضنا  حظ  ما  لكن 

؟!!..قد  �لغفر�ن  �ضهر  يف  �لقر�آن  وف�ضائل 

خالل  ثالثة  �أو  مرتني  �أو  مرة  �لقر�آن  نختم 

وقد  �لقر�آن،  رفقة  �لليل  نقوم  وقد   ، رم�ضان 

 ، �لقر�آن  ظالل  ونتفياأ  �لذكر  جمال�س  نح�رض 

وهذ� �ضيء حمبب وجميل ور�ئع ، لكن حظنا 

من  نتلوه  ما  �إىل  يرقى  ل  غالبا  �لتدبر  من 

بعيوننا  �لآيات  على  منر  قد   ... �هلل  كتاب 

دون �أن تالم�س �ضغاف قلوبنا ، وقد نقوم �لليل 

�أرجلنا، بينما عقولنا بني  حتى ل تكاد حتملنا 

�وقل  تعاىل:  قوله  نتلو  و�لنوم...  �ليقظة 

عملكم  اهلل  فسيرى  اعملوا 
من  جنعل  لكننا  والمؤمنون�،  ورسوله 
نحن  بل   ، وبطالة  عطالة  �ضهر  رم�ضان  �ضهر 

�إىل  نتحول  عملنا  مقر�ت  ويف  مكاتبنا  د�خل 

وحق  �هلل  حق  توؤدي  ل  خاملة  باردة  كتل 

تبذر  �وال  تعاىل:  قوله  نقر�أ  �لعباد.... 

تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطني وكان الشيطان لربه 
حتتلها  وحار�تنا  �ضو�رعنا  بينما  كفورا�. 
�أكو�م �لقمامة ، و�أطنان �لطعام �ملهدور باإ�رض�ف 

من  ن�ضفه  من  �أكرث  يعاين  جمتمع  يف  وترف 

تعاىل:  قوله  نردد  و�لفقر....  �له�ضا�ضة  وطاأة 

�وامر أهلك بالصالة واصطبر 
يف  ليلهم  يق�ضون  �أبناوؤنا  بينما  عليها�، 
رم�ضان مت�ضكعني ونهارهم نائمني ، و�أزو�جنا 

وبر�مج  �ملطبخ  بني  يومهن  �ضحابة  يق�ضني 

�ملرئي  �إعالمنا  فيها  يغرقنا  �لتي  �ل�ضخافة 

ونردد  ونتلو  نقر�أ  �لف�ضيل...  �ل�ضهر  هذ�  يف 

ونغرد بكتاب �هلل من غري �أن يتفاعل وجد�ننا 

وهذ�  مقا�ضده،  وقد�ضية  معانيه  جالل  مع 

يرحل  �أن  مبجرد  �مل�ضاجد  هجر�ن  �ضبب 

رم�ضان عن ديارنا.... فلو لم�س �لقر�آن �ضغاف 

�ضفاهنا  فوق  همهمات  ملجرد  يبق  ومل  قلوبنا 

حولنا  من  �لدنيا  ولتغريت   ، �أحو�لنا  لتغريت 

عىل  أم  القرآن  يتدبرون  �أفال 
بزينة  زينا  �للهم   .... أقفالها�  قلوب 
...و�أدخلنا  �لقر�آن  بخلعة  و�ألب�ضنا   ، �لقر�آن 

�جلنة ب�ضفاعة �لقر�آن ورم�ضان ...�أمني
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املعنى السياسي في العيد
 مصطفى صادق الرافعي



العدد : 481  15 محطات إخبارية

تأييدها  تعلن  العربية  اجلامعة 
للوساطة الكويتية حلل األزمة اخلليجية

املسابقة  أطوار  يتابعون  تانزاني  ألف   100
االستاد  في  الكرمي  للقرآن  الدولية  السنوية 

الرياضي بالعاصمة دار السالم

يجبر  ق��رارا  الصينية  السلطات  أص��درت 
تغيير  ال�16 عاما، على  املسلمني دون  األطفال 
أو  دينية  دالالت  لها  ك��ان  ح��ال  ف��ي  أسمائهم 

سياسية.
"شينغيانغ"  إقليم  بسكان  القرار  ويتعلق 
شمال غربي البالد، الذي تسكنه غالبية مسلمة 
من عرقية اإليغور، وفق ما أوردت إذاعة "آسيا 

احلرة".
منها:  اسما   15 املمنوعة  القائمة  وتشمل 

إسالم وقرآن ومكة وحج وصدام وعرفات.
وأشارت اإلذاعة إلى أن السلطات الصينية 
أص��درت ال��ق��رار خ��الل شهر رمضان اجل��اري، 
تغيير  ع��ل��ى  اآلب����اء  إع���الن يجبر  ن��ش��ر  ح��ي��ث 

األسماء.
اإلقليم  ف��ي  السلطات  وك��ان��ت 
أسماء  املاضي  أبريل  في  حظرت 
لكن  املسلمني،  املواليد  على  ع��دة 
ال����ق����رار اجل���دي���د ي���وس���ع احل��ظ��ر 
كبروا  الذين  أولئك  حتى  ليشمل 
ع��ل��ى األس����م����اء ال���ت���ي اخ��ت��اره��ا 

آباؤهم.
الصينية  السلطات  وت��ف��رض 
ق����ي����ودا م����ش����ددة ع���ل���ى ال��س��ك��ان 
اللحى  إطالة  مثل حظر  املسلمني، 
وارتداء النقاب في األماكن العامة.

أعلن األمني العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط 
الشيخ  الكويت  دولة  أمير  به  يقوم  الذي  للتحرك  تأييده 
التي  األزمة  مع  للتعامل  الصباح،  اجلابر  األحمد  صباح 
دولة  مع  قطع عالقاتها  عربية  دول  عدة  إع��الن  إلى  أدت 

قطر.
تلك اجلهود  تكلل  بأن  أمله   " عن  العام  األمني  وعبر 
حلل  مقبولة  أرض��ي��ة  علي  ال��ت��واف��ق  يتم  وأن  بالنجاح، 
اخلالفات حتقق مصالح جميع األطراف من خالل إقامة 
الشؤون  في  التدخل  ع��دم  على  تتأسس  سليمة  عالقات 
الداخلية ألي طرف، وتفعيل مبادئ حسن اجلوار واحترام 
اخليارات السياسية لكل الدول والتمسك مبيثاق اجلامعة 
ااٍلرهاب  مكافحة  بشأن  العربية  القمم  ومقررات  العربية 
والتطرف والتي متثل حتديا وجوديا في املرحلة احلالية 
قبل  م��ن  اجل��ه��ود  تكاتف  يستوجب  العربية  ال���دول  لكل 

اجلميع".

ت��ان��زان��ي املسابقة  أل��ف   100 م��ن  أزي���د  ت��اب��ع 
مستوى  على  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��رآن  ال��دول��ي��ة  السنوية 
املاضي  األح��د  ي��وم  أقيمت  التي  األفريقية  ال��دول 
في االستاد الرياضي بالعاصمة دار السالم بدولة 
تنزانيا، عدد احلضور فيها داخل امللعب ستني ألفا 

وخارجه أربعني ألفا.
وقد بثت مباشرة على أكثر القنوات اإلفريقية.

**************************
مجدالني: دعوة نتنياهو لتفكيك األونروا

تهدف إلسقاط حق العودة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  أع����رب ع��ض��و 
مجدالني،  أحمد  الدكتور  الفلسطينية  التحرير 
من  للتخلص  إسرائيلي  من مخطط  عن خشيته 
املؤسسات احلقوقية واالجتماعية الدولية التي 

تخدم الالجئني الفلسطينيني، وذات الصلة بحق 
العودة. 

ف��ي ح��دي��ث إلذاع���ة موطني  وق���ال مجدالني 
وحكومته  نتنياهو  دع��وة  إن  ال��ث��الث��اء:  ال��ي��وم 
جديدة،  ليست  األون���روا  عمل  إلل��غ��اء  املتطرفة 
نتنياهو  سياسة  ع��ن  دق��ي��ق  تعبير  ه��ي  وإمن���ا 
ال��ي��م��ي��ن��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ض���د الشعب  وح��ك��وم��ت��ه 
إللغاء  الدعوة  أن  معتبرا  وقيادته.  الفلسطيني 
إسقاط حق  هدفها  فلسطني،  في  األون��روا  عمل 

العودة.
*************************
ملك بلجيكا يزور إماما مغربيا 

ويتناول وجبة اإلفطار في بيته
يوم  فيليب،  امللك  البلجيكي،  العاهل  شارك 
إمام مغربي يدعى خالد بنحدو،  االثنني، عائلة 

وجبة اإلفطار الرمضانية.
أئمة  أشهر  من  بنحدو  خالد  املغربي  ويعد 
بلجيكا، بحيث يعمل في مسجد خينت، بالشمال 

الغربي للعاصمة البلجيكية بروكسيل.
مشاركة  في  رغبته  عبر  فيليب  امللك  وعبر 
عادية،  مسلمة  عائالت  مع  الرمضاني  اإلفطار 
حيث حضر إلى جانب 8 من إخوة اإلمام املغربي 
ع��ددا من  األط��ف��ال، متقاسما معهم  6 من  وك��ذا 

األطباق التقليدية املغربية.
خالد بنحدو، قال إن هذه الزيارة إشارة إلى 

الوحدة والتماسك بني البلجيكيني.
فإن  البلجيكية،  الصحف  إح��دى  وبحسب 
التعرف  اإلف��ط��ار  ه��ذا  فيليب ح��اول خ��الل  امللك 

على ما ميثله رمضان لألسر املسلمة.

الصني جتبر أطفال مسلمني على تغيير أسمائهم

م��ن��ذ ان�����دالع األزم�����ة بني 
ق��ط��ر وج��ي��ران��ه��ا م���ن ال���دول 
العربية الشقيقة وعلى رأسها 
السعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
ومصر  والبحرين  واإلم��ارات 
عرض  إل��ى  امللك  ب��ادر جاللة 
السلمي  واحل����ل  ال���وس���اط���ة 
ل���ألزم���ة، وإج������راء ات��ص��االت 
موسعة ومستمرة مع مختلف 
األطراف داعيا جميع األطراف 
إل��ى ضبط  أزم���ة اخلليج  ف��ي 
باحلكمة  والتحلي  ال��ن��ف��س، 
من أجل التخفيف من التوتر، 
حسب ما جاء في بالغ لوزارة 
والتعاون  اخلارجية  الشؤون 

الدولي
موضحا أن اململكة املغربية، التي تربطها 
عالقات قوية بدول اخلليج في كافة املجاالت: 
معنية  أنها  تشعر  جغرافيا،  بعيدة  “ولكنها 
لكنها تفضل حيادا  األزمة،  بهذه  بشكل وثيق 
املالحظة  خانة  ف��ي  يضعها  أن  ميكن  ال  بناء 

السلبية ملنزلق مقلق بني دول شقيقة”.
وفي هذا السياق قام ناصر بوريطة وزير 

مبعوثا  الدولي  والتعاون  اخلارجية  الشؤون 
م��ن امللك محمد ال��س��ادس ب��زي��ارة إل��ى ك��ل من 
اإلمارات والكويت  معربا دعمه الكامل ملساعي 
وج��ه��ود س��م��وه ال��رام��ي��ة ل���رأب ص���دع البيت 
وإزال��ة  اخلليجية  األزم��ة  واح��ت��واء  اخلليجي 
اخل��الف��ات م��ن خ��الل احل���وار ب��ني األش��ق��اء في 

دول مجلس التعاون اخلليجي”.

اجلاري،  األسبوع  نهاية  افتتح، 
أك��ب��ر م��س��ج��د ف��ي أوروب������ا، مبدينة 
ال��واق��ع  امل��س��ج��د  األمل���ان���ي���ة.   Köln
مت   ،Ehrenfeld منطقة  منطقة  في 
سيكون  فيما  مؤقت،  بشكل  افتتاحه 
االفتتاح الرسمي عند نهاية األشغال 

باملسجد بشكل كامل.
األس�������اس   ح����ج����ر  وض�������ع  ومت 
للمسجد سنة2009، ومنذ ذلك الوقت 

واجهت حتديات كبيرة عملية 
أخ��ط��اء  أصعبها  ك���ان  ب��ن��ائ��ه، 
هندسية أخرت موعد االفتتاح 

لسنوات.
املسجد  قبة  ارت��ف��اع  يبلغ 
37 متر، أما الصومعة فطولها 

يصل إلى 555 متر.
وُش�����ي�����د امل����س����ج����د ع��ل��ى 

مساحة تسع 1200 مصلي.

جاللة  امللك محمد السادس يختار منهج الصلح في أزمة قطر ودول اخلليج

يقضي  النمسا  في  التنفيذ  تشريع جديد حيز  دخل 
كامل وجه  يغطي  ال��ذي  اإلسالمي  البرقع  ارت��داء  بحظر 
املرأة في األماكن العامة بدءا من األول من شهر أكتوبر 

املقبل.
في  للوجه  أي غطاء  أو  البرقع  ارت��داء  ويأتي حظر 
النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في االحتاد 

األوروب��������ي ك��ان 
فرنسا،  أول��ه��ا 
ال�����ت�����ي أق������رت 
احل�����ظ�����ر ع����ام 

.2011
ومب���وج���ب 
ال��������ق��������ان��������ون 
اجل���دي���د ال���ذي 
واف���������ق ع��ل��ي��ه 
ال��������ب��������رمل��������ان 

هذا  الرئيس  وأق��ره  املاضي،  مايو  شهر  في  النمساوي 
األسبوع، سيتعني على من يخالف القانون اجلديد دفع 

غرامة تصل إلى 150 يورو )168 دوالر(.
امل���دار  شبكة  أوردت  مل��ا  وف��ق��ا  ال��ق��ان��ون،  ويشتمل 
اإلعالمية األوروبية، على إجراءات أخرى تفرض قيودا 
املهاجرين  وتلزم  التطرف  على  حتض  م��واد  نشر  على 
باتباع  مبوجبه  امل��ه��اج��ر  ي��ق��ّر  ان��دم��اج"،  "ع��ق��د  بتوقيع 
البالغة  االندماج"،  "برنامج  ويتضمن  اندماج".  "برنامج 

مدته 12 شهرا دورات في "القيم" واللغة األملانية.

من  يعود  النقاب  حظر 
جديد في النمسا

آيسلندا حتتضن أصغر جالية مسلمة وأطول مدة صوم في العالم
تصل ساعات صيام املسلمني في آيسلندا 
احلالي  العام  خ��الل  اليوم،  في  22 ساعة  إل��ى 

وهو يعد أطول مدة صوم في العالم.
وي��ق��ط��ن ف���ي ج���زي���رة آي��س��ل��ن��دا ال��واق��ع��ة 
1500 مسلم،  ف��ي احمل��ي��ط األط��ل��س��ي، ح��وال��ي 

منتصف  في  إفطارهم  وجبة  يتناولون 
ال��ل��ي��ل ت��ق��ري��ب��ًا ومي���س���ك���ون ع���ن األك���ل 
بعد  الثانية  الساعة  مع حلول  والشراب 

منتصف الليل.
تتحول مساجد العاصمة "ريكيافيك" 
إلى موائد إفطار في شهر رمضان، جتمع 

املسلمني من شتى أنحاء املدينة.
وق����ال ع��ب��د ال��ع��زي��ز ع��ل��وان��ي، إم��ام 
املسجد، وهو مغربي األصل إن املسلمني 

آيسلندا.  في  الطويلة  الصيام  ساعات  تقبلوا 
وال تشكل مشكلة عندهم، مبينًا أنهم يأتون إلى 
املسجد خالل النهار ويرتلون القرآن ويعبدون 

الله، ثم يعدون طعام اإلفطار.
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افتتاح أكبر مسجد بأوروبا مبدينة كولن األملانية
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إلى أن نلتقي

من  ُوض��ع  ال��ذي  العنوان  أستعير هذا 
فهو  م���ادة،  م��ن  ألكثر  أيضا  عنوانا  قْبل 
فعال عنوان داّل معبر، وخاصة في زماننا 
القيم،  من  العديد  فيه  ال��ذي ضاعت  ه��ذا 
وأصبحنا نبكي فيه ليس فقط على ماضي 
ال��س��ل��ف ال��ص��ال��ح، ذل���ك امل��اض��ي ال��ق��دمي 
ِمن  فيه  كانت  رغم بساطته  الذي  الزاهر، 
األم��ج��اد، وم��ن القيم وِم��ن ال��ب��ط��والت ما 
اَع حضارة  ل سلَفنا إلى أن يكونوا ُصنَّ أهَّ
ولكن  مثيلها،  عزَّ  ِقَيم  وُبناَة  نظيرها،  َقلَّ 
قريب،  م��اض  على  أيضا  نبكي  أصبحنا 
تسميته  على  العديد  اصطلح  قريب،  جدِّ 

بأيام الزمن اجلميل.
 � املصطفى  احلبيب  بيننا  ك��ان  ل��و 
ٍت  وتَشتُّ ُف��رق��ٍة  ِم��ن  فيه  نحن  وم��ا  ورآن���ا 
لوعظنا أوالاً مبا نزل عليه في قوله تعالى: 
ُقوا  تََفرَّ َوَل  َجِميًعا   ِ اللَّ ْبِل  ِبَ �َواْعَتِصُموا 
كُْنُتُم  ِإْذ  َعلَْيُكْم   ِ اللَّ نِْعَمَت  َواْذكُ����ُروا 
بِِنْعَمِتِه  ُتْم  َفأَْصَبْ ُقلُوبُِكْم  بَْيَ  ََّف  َفأَل أَْع��َداءً 
َتنا  ُأمَّ بأن  رنا  ولذكَّ  ،)103 عمران:  )آل  ِإْخَوانًا� 
أمة واحدة مصداقا ملا ورد في قوله تعالى: 
ُُّكْم  َرب َوأَنَ��ا  َواِح���َدًة  ��ًة  أُمَّ ُتُكْم  أُمَّ َه��ِذِه  �ِإنَّ 

َفاْعُبُدوِن� )املؤمنون: 52(.
ل���و ك����ان ب��ي��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب امل��ص��ط��ف��ى 
العديد من  ��ة، في  ب��األمَّ ما ح��لَّ  � ورأى 
تناحر  وم��ن  للدماء،  سفك  م��ن  أق��ط��اره��ا، 
رنا مبا ورد في قوله تعالى:  واقتتال، لذكَّ
��وا بَ��ْيَ  َّ���َم���ا الْ��ُم��ؤِْم��ُن��وَن ِإْخ�����َوٌة َف��أَْص��ِ�ُ �ِإن
تُْرَحُمون�  َُّكْم  لََعل  َ اللَّ َّ��ُق��وا  َوات أََخ��َوْي��ُك��ْم 
في  خطبته  ف��ي  ورد  وم��ا   ،)10 )احل���ج���رات: 
حجة ال��وداع في قوله �: »َف��ِإنَّ ِدَم��اَءُك��ْم 
َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، 
َيْوِم  ِإَلى  َهَذا،  َبَلِدُكْم  ِفي  َهَذا،  َشْهِرُكْم  ِفي 
َنَعْم،  ]َقاُلوا:  ْغُت؟  َبلَّ َهْل  َأاَل  ُكْم،  َربَّ َتْلَقْوَن 
اِهُد الَغاِئَب،  ِغ الشَّ ُهمَّ اْشَهْد، َفْلُيَبلِّ َقاَل[: اللَّ
َتْرِجُعوا  َفاَل  َساِمٍع،  ِمْن  َأْوَع��ى  ٍغ  ُمَبلَّ َفُربَّ 
ا، َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض«  اراً َبْعِدي  ُكفَّ

)البخاري ومسلم(.
لو كان بيننا احلبيب املصطفى � ورآنا 
وحتاُسٍد  وتنافر  تدابر  من  فيه  نحن  وم��ا 
َُّها  أَي �يَا  تعالى:  قوله  في  ورد  لوعظنا مبا 
ِإنَّ   ، نِّ الظَّ ِمَن  كَِثيًرا  اْجَتِنُبوا  آَمُنوا  َِّذيَن  ال
ُسوا، َوَل يَْغَتْب  نِّ ِإْثٌم، َوَل َتَسَّ بَْعَض الظَّ
بُّ أََحُدكُْم أَْن يَاكَُل  بَْعُضُكْم بَْعًضا، أَُيِ
ِإنَّ   َ اللَّ َُّقوا  َوات َفَكِرْهُتُموهُ،  َميًِّتا  أَِخيِه  َم  َلْ
َّا َخلَْقَناكُْم  ِإن َُّها النَّاُس  تَوَّاٌب َرِحيٌم. يَا أَي  َ اللَّ
ِمْن ذَكٍَر َوأُنَْثى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل 
أَْتَقاكُْم،   ِ اللَّ ِعْنَد  أَْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا، 
رنا  َ َعِليٌم َخِبيٌر� )احلجرات: 12(، ولذكَّ ِإنَّ اللَّ
ُب  َأْك��ذَ نَّ  الظَّ نَّ  َف��إِ  ، نَّ َوالظَّ اُكْم  »ِإيَّ  :� بقوله 
َوال  َتَناَفُسوا،  َوال  ُسوا،  سَّ َتَ َوال  ِديِث،  احْلَ
َت���َداَب���ُروا،  َوال  َت��َب��اَغ��ُض��وا،  َوال  ���اَس���ُدوا،  حَتَ

ا« )رواه البخاري(. ِه ِإْخَواناً َوُكوُنوا ِعَباَد اللَّ

ورآن��ا  املصطفى  احلبيب  بيننا  ك��ان  لو 
واحتقان  وبغض  أنانية  من  فيه  نحن  وما 
وكْيد البعض للبعض، بال سبب في معظم 
َأُخ��و  »املُ��ْس��ِل��ُم   :� بقوله  رنا  لذكَّ األح��ي��ان 
ِفي  َكاَن  َوَم��نْ  ُيْسِلُمُه،  َواَل  َيْظِلُمُه  اَل  املُْسِلِم 
َج  ُه ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَّ َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللَّ
ِمْن  ُك��ْرَب��ةاً  َعْنُه  ُه  اللَّ َج  َف��رَّ  ، ُك��ْرَب��ةاً ُمْسِلٍم  َع��ْن 
ا َسَتَرُه  ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلماً

ُه َيْوَم الِقَياَمِة« )البخاري ومسلم(. اللَّ
لو كان بيننا احلبيب املصطفى � ورآنا 
وقد اختفت بيننا مظاهر احلب والود، حتى 
إلقاء السالم ورّده -والناس في الطريق إلى 
بقوله  رنا  لذكَّ ك��اد،  أو  اختفى  قد  املسجد- 
َسُد،  احْلَ َقْبَلُكْم:  اأْلَُمِ  َداُء  ِإَلْيُكْم  »َدبَّ   :�
اَل  ِبَيِدِه،  ٍد  ُمَحمَّ َنْفُس  ��ِذي  َوالَّ َواْلَبْغَضاُء... 
ِبَشْيٍء  ُئُكْم  ُأَنبِّ َأَف��ال  وا،  ابُّ حَتَ ى  َحتَّ ُتْؤِمُنوا 
الَم َبْيَنُكْم«  اَبْبُتْم، َأْفُشوا السَّ ِإَذا َفَعْلُتُموُه حَتَ

)رواه الترمذي والبيهقي وغريهما(.
لو كان بيننا احلبيب املصطفى � ورآنا 
ف��ي أم���ور الدين  ت��ن��ازع  وم��ا نحن فيه م��ن 
والكل  وال��ف��ه��م،  العلم  يدعي  ك��لٌّ  وال��دن��ي��ا؛ 
نفسه  يجعل  وال��ك��ل  مفتيا،  نفسه  ب  ينصِّ
ع��امل��ا، حتى ول��و ك��ان ب��ن ه���ؤالء وب��ن ما 
»َعَلْيُكْم   :� رنا بقوله  لذكَّ عون مسافات،  يدَّ
َن،  امْلَْهِديِّ اِشِديَن  الرَّ َلَفاِء  اْلُ ِة  َوُسنَّ ِتي  ِبُسنَّ
اُكْم َوُمْحَدَثاِت  َواِجِذ، َوِإيَّ وا َعَلْيَها ِبالنَّ َوَعضُّ
اأْلُُموِر، َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة، َوِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة 
حديث حسن  وقال:  والترمذي،  داود  )أبو  َضاَلَلٌة« 
صحيح(، وبقوله � في خطبة حجة الوداع: 
َتِضلُّوا  َلْن  ِبِه  ْكُتْم  سَّ َتَ ِإْن  َما  ِفيُكْم  »َتَرْكُت 

ِتي« )صحيح مسلم(. ِه َوُسنَّ ِكَتاَب اللَّ
ل��و ك���ان بيننا احل��ب��ي��ب امل��ص��ط��ف��ى � 
ال��ُف��رق��ة،  ب��ث  إل���ى  يسعى  وبعضنا  ورآن����ا 
الوف  أسباب  ونشر  الكراهية،  وإشاعة 
به  الله  منَّ  رنا مبا  لذكَّ والفتنة،  والترهيب 
اجلوع  من  اإلط��ع��ام  نعمة  من  العباد  على 
َيِحلُّ  »اَل   :� وبقوله  ال��وف،  من  واألم��ن 
ا« )رواه أبو داوود(، »َوِإنَّ  َع ُمْسِلماً مِلُْسِلٍم َأْن ُيَروِّ
امْلُْظِلِم،  ْيِل  اللَّ َكِقَطِع  ا  ِفَتناً اَعِة  السَّ َيَدِي  َبْنَ 
ا،  َكاِفراً َوُيْصِبُح  ا  ُمْؤِمناً ِفيَها  ُجُل  الرَّ ِسي  ُيْ
َأْقَواٌم  َيِبيُع  ا،  َكاِفراً ِسي  َوُيْ ا  ُمْؤِمناً َوُيْصِبُح 

ْنَيا« )مسلم(. ِديَنُهْم ِبَعَرٍض ِمَن الدُّ
ل��و ك���ان بيننا احل��ب��ي��ب امل��ص��ط��ف��ى � 
ورآنا ونحن في رمضان: مصلون صائمون 
مظاهر  م��ن  العديد  اختفت  وق��د  ق��ائ��م��ون، 
يطنة بن العباد، لقال: اثبتوا على هذا  الشَّ
بعد رمضان، فال شيء أكبر من التقوى، وال 

شيء أعظم من اإلنابة إلى الله.
َما  املصطفى  احلبيب  على  صل  فاللهم 

ْيِت َعاِصٌر، وما الح في اجلو طائر. َداَم ِللَزّ
إليك  ردن���ا  اللهم 

ردا جميال

لو كان بيننا
احلبيب املصطفى... ! يدح  ط��ال��ب،  أب��و  قالها  التي  القصائد  م��ن 

وهي  مشهورة.  المية  قصيدة   ،� الله  رس��ول 
قصيدة شهد بصحتها علماء الشعر، ومن بينهم 
األصمعي وابن سالم، وهما من العلماء املتشددين 
في قبول الشعر، والناخلن صحيحه من زائفه. 
إال أن ابن سالم في طبقاته أورد رأي بعض علماء 
الشعر الذين أقروا بصحة القصيدة، إال أنه أردف 

ذلك بقوله: )زيد فيها، فال يعرف منتهاها(.
أبا طالب خشي، كما  أن  القصيدة  ومناسبة 
مع  يركبوه  أن  العرب  "دهماء  هشام،  ابن  يقول 
قومه، فقال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مّكة 
ومبكانه منها، وت��وّدد فيها أش��راف قومه، وهو 
على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أّنه 
غير مْسلٍم رسول الله �، وال تاركه لشيء أبدا، 

حتى يهلك دونه".
ومما قاله أبو طالب في هذه القصيدة:

ولـّمــا راأيت القـــــــوم ال وّد فيهـــُم

وقد قطعوا كل العرى والو�سائــــــــِل

وقد �ســـارحونا بالعـــــــداوة واالأذى 

وقد طـــاوعوا اأمر العــــدّو املزايــــــِل

وقد حالفوا قـــومًا عـلينـــا اأظّنـــــــًة

ون غيظـــًا خلفــــنـــا باالأنــــامِل يع�سّ

�سربُت لهم نف�ســي ب�سمــــراء �سْمحٍة

ــــــــقاوِل ـُ واأبي�ض ع�سٍب من تراث املــ

واأح�رضُت عند البيت اأهلي واإخوتـــــي

واأم�سكُت من اأثـوابه بالو�ســـــــــــائِل

يشير إلى أنه سعى إلى مّد حبل امل��ودة مع 
فيهم،  وّد  ال  أنه  اكتشف  ولكنه  القرشين،  قومه 
شأنها  من  وسيلة  وكل  طريق  كل  قطعوا  وأنهم 
العداوة، وبادروا  بل وأظهروا  الود،  بسط حبل 
يريد من صرم  فيما  العدّو  األذى، وطاوعوا  إلى 
امل����ودة وق��ط��ع ال���رح���م، وح��ال��ف��وا األب���اع���د ضد 
األقربن، واختاروا أن يحالفوا قوما أظنة، غير 
صريحي النسب، يحملون آلل طالب من العداوة 
ما يجعلهم يعضون أناملهم من الغيظ، آنذاك لم 
يجد الشاعر بدا من تريد السالح، مشيرا إلى 
أورثهم  التي  البيض  والسيوف  السمر،  الرماح 
مفردها  امل��ل��وك.  أي  ال��ُم��قاول،  أسالفهم  إياها 
تطلق  ما  وكثيرا  وم��ق��اول،  أقيال  واجلمع  َق��ْي��ٌل، 
على ملوك اليمن بخاصة. وبنو قيلة، هم األوس 
والزرج، وأصلهم من اليمن، نزحوا إلى املدينة 
بعد انهيار سد مارب املذكور في القرآن العظيم. 
ولكن  احلقيقة،  على  ملوك  سلفهم  في  يكن  ول��م 
يريد أن لهم أنفة امللوك، وحميتهم، وسجاياهم. 
آنذاك استعان الشاعر بإخوته وأهله عند البيت 
أنهم  عن  كناية  الكعبة،  بثوب  احل��رام، ممسكن 
أال  على  احل��رام،  البيت  عند  وتعاهدوا  تواثقوا 
يسلموا محمدا �، وال يقبلوا ظلما وال هضما.

الناس،  رب  إلى  يلجأ  أنه  كيف  يذكر  إنه  ثم 
ويعوذ به وبكل ما هو مقدس، فيقول:
اأعوذ برّب الّنــــا�ِض من كـــــّل طــــاعٍن

علينا ب�ســـــوءٍ اأو ُمـــــــلــحٍّ ببــــاطِل

ومن كا�سح َيـ�ْســــــعى لنــــا مبعيبــــٍة

وِمْن ُمـــْلــحـــٍق يف الّديـــن ما مل نحاوِل

وثوٍر ومن اأر�سى ثبيـــــرًا مكــــاَنــــــُه

وراٍق لريقــــى يف حـــراءٍ ونـــــــازِل

وبالبيت حّق البْيـــِت مـــن بْطــن مّكــٍة

وباهلل اإّن اهلل لْيـــ�ض بغــــــــــــــافِل

وباحلجـــر الـــُمــــ�ْســــوّد اإذ مي�سحـونه

حــــى واالأ�ســائِل اإذا اكتنفــــوه بال�سّ

وموطـــئ اإبراهيـــَم يف ال�سْخـر رطبـــًة

على قدمْيــه حافيــــا غري نـــــــاعِل

فلذلك  رط��ب��ة،  كانت  احل��ج��ارة  أن  قريش  وت��زع��م 
ُرسمت قدما إبراهيم � ملا وطئها، فهي باقية إلى 

اليوم.
ويتابع ذكر املشاعر، من املروتن إلى الصفا إلى 
منى إلى اجلمرات، لكي يصل بعد ذلك إلى ذكر رسول 

الله � ومدحه، فيقول:
، وبيت اهلل، نْتــرك مّكــــــــــــــــًة

ْ
كذبتم 

ونْظَعـــــُن اإال اأمركْم يف بـــــــالبِل

كذبتْم، وبيت اهلل، ُنــْبـــزى حمّمــــــــــــــدًا

ـِــْن دونه وُننــازِل ولـــّمـــا ُنـــطاع

ـــّرَع حْولـــُه وُنــــ�ْســــلــُمــه حّتى ُنــــ�سّ

ونذهــَل عْن اأبنـــــائنـا واحلــــالئِل

وينه�ض قــــــــوٌم يف احلـــــــديد اإليــــــكُم 

نهو�ض الـّروايا حتت ذات ال�ســال�سل

هنا  فهو  عليه،  ُنْغَلب  أي  محمدا،  نبزى  ومعنى: 
يهدد قريشا بأنهم لن يتركوا مكة أبدا، ولن يسلموا 
محمدا، إذ دون ذلك الطعان والنزال، ولن يخذلوه إال 
أن يصرعوا حوله، فداء له، أو يصيبهم من البالء ما 
يذهلون به عن أبنائهم وحالئلهم، أي أزواجهم. وأنه 
تنهض  كما  بالسالح  مدّججون  قوم  إليهم  سينهض 

اإلبل احلاملة لألسقية في مزاداتها.
ثم يخلص إلى مدح رسول الله � فيقول:

وما َتـــــْرُك قوٍم ال اأَبـــا لــــــَك �سّيـــدًا

يحوُط الّذمــــاَر غْيـــَر َذرٍب ُمـــواكِل

ليصل إلى بيت القصيد فيقول:
واأبي�َض ُي�ْست�ْسقـــى الَغمـــاُم بوْجــــِهــــِه

ــمٌة لالأرامــــِل ِثمــاُل اليتـــامى ِع�سْ

وفي القصيدة أبيات أخرى في مدح الرسول �.
بيت  مائة  نحو  السيرة  في  هشام  ابن  أورد  لقد 
من هذه القصيدة، ثم قال: "هذا ما صّح لي من هذه 
أكثرها".  ينكر  بالشعر  العلم  أهل  وبعض  القصيدة، 

فهي بذلك العدد تعد من القصائد الطوال.
وقد وقف بعضهم عند استسقاء أبي طاب لقومه 
برسول الله �، متعجبا، متسائال: هل كان العرب في 

جاهليتهم يفعلون ذلك؟
اب��ن هشام،  ذك���ره  م��ا  البيت  ي��ؤك��د صحة  ومم��ا 
احلديث.  أه��ل  وبعض  السيرة  علماء  عليه  وأج��م��ع 
قال ابن هشام: )وحدثني من أثق به، قال: أقحط أهل 
املدينة، فأتوا رسول الله � فشكوا ذلك إليه، فصعد 
رسول الله � املنبر، فاستسقى، فما لبث أن جاء من 
املطر ما أتاه أهل الضواحي يشكون منه الغرق، فقال 
فاجناب  علينا«،  وال  حوالينا  »اللهم   :� الله  رسول 
فقال  كاإلكليل،  حولها  فصار  املدينة،  عن  السحاُب 
رسول الله �: »لو أدرك أبو طالب هذا اليوَم، لسّره«. 
أردت  الله،  رس��ول  يا  كأنك  أصحابه:  بعض  له  فقال 

قوله:
اليتامى  ثمال  بوجهه  الغمام  يستسقى  وأبيض 

عصمة لألرامل قال: أجل(. 
طالب:  أب��و  ق��ال  كيف  قيل:  )ف��إن  السهيلي:  ق��ال 
"وأب��ي��ض يستسقى ال��غ��م��ام ب��وج��ه��ه"، ول��م ي��ره قط 
الصالة  عليه  استسقاءاته  كانت  وإمن��ا  استسقى، 
باملدينة في سفر وحضر، وفيها شوهد من  والسالم 
كان من سرعة إجابة الله له؟ فاجلواب: أن أبا طالب قد 
شاهد من ذلك أيضا في حياة عبد املطلب ما دله على 
ما قال.( ثم أورد جلوء قريش إلى شيبة احلمد، وهو 
فاعتضد  املطلب،  عبد  فقام  لالستسقاء،  املطلب،  عبد 
ابن ابنه محمدا، فرفعه على عاتقه، وهو يومئذ غالم 
السماء  انفرجت  حتى  رام��وا  فما  دع��ا�  ثم  أيفع،  قد 
مبائها. فبهذا يكون استشقاء عبد املطلب مبحمد �.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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