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اللـهـم

اأرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه

واأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه

اآمـيـــــن

مناهج الدعوة من خالل كتابات السيرة املعاصرة

بعض القواعد الضابطة جلعل االختالف رحمة

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

قرار تدريس اللغة الفرنسية باألولى ابتدائي 
في التعليم العمومي يثير انتقادات

صور سامية من تضحيات رسول الله �

من آفــــــــات اللســـــــــان

خلق القناعة
 وسبل التخلق به

النص الشرعي وعلومه
عند املستشرقني

املعصية  تبطل  ه��ل 
الرتخص أم ال؟ مظاهر خلق الوفاء في سيرة رسول 

الله � وأهمية التخلق بها
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التي  أوقاتها  في  والتفكر  النظر 
ي��وج��ده��ا ف��ي��ه��ا اخل���ال���ق س��ب��ح��ان��ه: 
ال��ص��ي��ف حيث  ف��ي  ي��ك��ون  م��ا  فمنها 
ش��دة احل����رارة، ومنها م��ا ي��ك��ون في 
ومنها  ال��ب��رودة،  ش��دة  حيث  الشتاء 
ما يكون في الربيع و منها ما يكون 
في اخلريف ومنها ما يكون على مدار 

السنة..
مل��اذا ه��ذا االع��ت��ب��ار ال��زم��ن��ي؟ إنه 
جسم  ويتطلبه  يقتضيه  مل��ا  م��راع��اة 
اإلن��س��ان ف��ي وق��ت دون وق��ت وفصل 

دون فصل..
ف��ف��ي ال��ص��ي��ف م��ث��ا ح��ي��ث ش��دة 
البدن كثيرا  احلرارة وحيث يستهلك 
من الطاقة والسكريات ويخسر كثيرا 
من املاء، يحتاج ألجل ذلك إلى طعام 
يعوضه ما ضاع منه، فخلق الله في 
غنية  وخضروات  فواكه  الفصل  هذا 

باملاء والسكريات...
وفي فصل اخلريف يحدث تقلبات 
في الطقس بني ح��رارة وب��رودة، وقد 
زك��ام،  أو  ب��رد  بنزلة  اإلن��س��ان  يصاب 
املناعة،  جهاز  يقوي  ما  إلى  فيحتاج 
ومينع أو يخفف تلك األمراض، فخلق 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ف��ي ه���ذا ال��ف��ص��ل ف��واك��ه 
مناعة  ي��ق��وي  غنية مب��ا  وخ��ض��روات 
اجلسم... فهل نظرنا وتفكرنا في هذا؟
كيفية  ف��ي  والتفكر  النظر   - ه��� 
الطعام:  م��ع  اجلسم  وتفاعل  تعامل 
التفكر  الطعام:  في  التفكر  أوج��ه  من 
منه؟كيف  البدن  استفادة  كيفية  في 
حتليله  ف��ي  امل��ت��ع��ددة  أجهزته  تعمل 
وتوزيعها  عناصره  ومتييز  وتفكيكه 
ع��ل��ى أع��ض��اء اجل��س��م ك��ل��ه��ا بحسب 
وقت  إل��ى  الباقي  تخزن  ثم  احل��اج��ة، 
جت���دد احل���اج���ة، وجت��م��ع ال��ف��ض��ات 
االستفادة  بعد  الطعام  م��ن  املتبقية 

منه، وتخرجها خارج اجلسم؟
إن��ه ع��ال��م عجيب وص��ن��ع ب��دي��ع.. 
ج���ن���ود ي��ع��م��ل��ون ب��ن��ظ��ام وان��ت��ظ��ام: 
األض������راس مت���زق ال���ط���ع���ام.. امل��ع��دة 
الكبد يخزن  الطعام..  تهضم وتعصر 
العناصر  يحمل  ال���دم  ال��س��ك��ري��ات.. 
املستخلصة ويوزعها على األعضاء.. 
تقومان  الكليتان  ال��دم..  يضخ  القلب 

بتصفية الدم...الخ.
ش���يء ع��ج��ي��ب ي��ح��دث ف��ي جسم 
اإلنسان، وهو ال يشعر وال يبالي.. إنه 
مصنع عظيم في حيز مكاني صغير، 
وه����ذا امل��ص��ن��ع ي��ح��ت��وي ع��ل��ى آالت 
عجيبة ودقيقة، تقوم بعمليات معقدة، 

هذا إضافة إلى أنه مصنع متنقل...
يبني  أن  اإلن���س���ان  أراد  ف��ل��و   
م��ص��ن��ع��ا ي��ق��وم ب��ن��ف��س م���ا ي��ق��وم به 
اجلهاز الهضمي في اإلنسان الحتاج 
متطورة  وآالت  واسعة  مساحة  إل��ى 
لتعمل وتشتغل  ودقيقة وطاقة هائلة 
احلاجة  ع��ن  ناهيك  ه��ذا  اآلالت،  تلك 
امللحة إلى الصيانة واملراقبة وغيرها 
مما يقتضي جهود جبارة... لكن هذا 
كله يحصل كل يوم في جسم صغير 

متحرك...
� ك��ي��ف ي��ح��دث ه����ذا؟ وب��أم��ر من 
يحدث؟! فهل نظرنا وتفكرنا يوما في 

هذا األمر؟
مقاصد النظر والتفكر في الطعام:
الله تعالى أمرنا بالنظر  إذا كان 
غ��ي��ره من  ال��ط��ع��ام وف��ي  ف��ي  والتفكر 
مقاصد  لذلك  أن  ف��ا ش��ك  ال��ل��ه،  خلق 

وفوائد جليلة.. أذكر منها اآلتي:
أ - التعرف على الله أكثر ومعرفة 
ع��ظ��م��ت��ه وط���اق���ة ق���درت���ه و ت��رس��ي��خ 

اإلميان بوحدانيته جل وعا...
م��ظ��اه��ر  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف   - ب 
ومقابلة  وك��رم��ه،  وإح��س��ان��ه  إن��ع��ام��ه 

ربنا  عنا  يرضى  حتى  بالشكر،  ذل��ك 
وي���ب���ارك ل��ن��ا ف��ي��م��ا رزق���ن���ا وأع��ط��ان��ا 
ويزيدنا من نعمه،كما قال جل جاله: 
�ف���اذك���روين أذك��رك��م واش��ك��روا 
 ،)152 )ال��ب��ق��رة:  ت��ك��ف��رون�  وال  ل��ي 
وق�����ال: �ل���ن ش��ك��رت��م ألزي��دن��ك��م� 
 :� املصطفى  وق���ال   ،)7 )إب���راه���ي���م: 
يأكل  أن  العبد؛  عن  ليرضى  الله  »إن 
األك���ل���ة ف��ي��ح��م��ده ع��ل��ي��ه��ا، أو ي��ش��رب 
مسلم:  )ص  عليها«  فيحمده  الشربة 
وأبو  البصري  احلسن  وق��ال   .)2734
أنس:  بن  والربيع  وال��س��دي  العالية 
"إن ال��ل��ه ي��ذك��ر م��ن ذك���ره وي��زي��د من 
شكره ويعذب من كفره" )تفسير القرآن 

العظيم: 232/1(.
النعمة  ل��ه��ذه  ش��ك��رن��ا  م���ن  وإن 
التبذير  م��ن  ونصونها  نحفظها  أن 
واإلسراف، قال احلق تبارك وتعالى: 
ال  إن��ه  تسرفوا  وال  واش��رب��وا  �وكلوا 
ولو   .)31 )األع���راف:  المسرفني�  حيب 
طعامهم  إل��ى  ي��ن��ظ��رون  املسلمني  أن 
وي��ت��ف��ك��رون ف��ي��ه مل��ا ك���ان ال��ط��ع��ام في 
القمامة،  ح��اوي��ات  في  ُيرمى  بادهم 
يشكو  وم��ن  الفقير  البائس  وبينهم 

اجلوع واملسغبة...!!
من  ُننفق  أن  أيضا،  شكرنا  ومن 
ونطعم  تعالى  لله  سبيل  في  طعامنا 
منه الفقراء واحملتاجني واحملرومني.. 
وأطعموا  منها  �فكلوا  تعالى:  قال 

البائس الفقير� )احلج: 28(.
- وق���ال ج��ل وع���ا: �ف���ا اقحتم 
العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة 
أو إطعام يف يوم ذي مسغبة يتيما ذا 
)البلد:  متربة�  ذا  مسكينا  أو  مقربة 
11-16(؛ أي: "أفا سلك الطريق التي 
القرآن  )تفسير  واخلير"  النجاة  فيها 
الطريق:  تلك  وم��ن   .)254/8 العظيم: 
إط��ع��ام ال��ط��ع��ام ف��ي أوق����ات املجاعة 
واألوق������ات ال��ت��ي ي��ق��ل ف��ي��ه��ا ال��ط��ع��ام 

لأليتام واملساكني..
أن يكون  - وه��ذا اإلط��ع��ام يجب 
ل��ل��ه، ف��ا ي����راد ب��ه س��م��ع��ة وال ري���اء. 
ق���ال ت��ع��ال��ى ف��ي ال��ث��ن��اء ع��ل��ى ع��ب��اده 
عىل  الطعام  �ويطعمون  املؤمنني: 
إنما  وأس���ي���را  وي��ت��ي��م��ا  مسكينا  ح��ب��ه 
منكم  نريد  ال  اهلل  لوجه  نطعمكم 

جزاء وال ُشكورا� )اإلنسان: 9-8(.
ت��ع��ال��ى أه���ل الكفر  ال��ل��ه  وق���د ذم 
ال��ن��ف��اق واإلج������رام، وذك����ر م��ن قبيح 

أوصافهم: عدم إطعام الطعام.
- ق���ال ج��ل ج��ال��ه: �ك���ل نفس 
بما كسبت رهينة إال أصحاب اليمني 
ما  اجمل��رم��ني  ع��ن  يتساءلون  جنات  يف 
ن��ك من  ل��م  ق��ال��وا  س��ق��ر  سلككم يف 
المسكني  نُطعم  ن��ك  ول��م  المصلني 
وكنا  اخلائضني  م��ع  خن��وض  وك��ن��ا 
اليقني�  أتانا  حتى  الدين  بيوم  نكذب 

)املدثر: 47-38(.
�وأم���ا م��ن أويت كتابه  وق���ال:   -
بشماله فيقول يا ليتين لم أوت كتابيه 
كانت  ليتها  ي��ا  حسابيه  م��ا  أدر  ول��م 
ال��ق��اض��ي��ة م��ا أغ��ن��ى ع��ين م��ال��ي��ه هلك 
اجلحيم  ثم  فغلوه  هين سلطانيه خذوه 
سبعون  ذرعها  سلسلة  يف  ثم  صلوه 
يومن  ال  كان  إنه  فاسلكوه  ذراع��ا 
العظيم وال حيض عىل طعام  باهلل 
اليوم ههنا حميم  له  المسكني فليس 
وال طعام إال من غسلني ال ياكله 

إال اخلاطئون� )احلاقة: 37-25(.
ال���ذي يكذب  �أراي����ت  - وق����ال: 
وال  اليتيم  ي���دع  ال���ذي  ف��ذل��ك  ب��ال��دي��ن 
حي����ض ع����ىل ط���ع���ام ال��م��س��ك��ني� 

)املاعون: 3-1(.
سيسأل  التي  النعيم  من  الطعام 

عنه اإلنسان يوم القيامة:
ومما يجب تذكره: أن الطعام جزء 
من النعيم الذي سيسأل عنه اإلنسان 
تعالى..  ال��ل��ه  ي��دي  ب��ني  القيامة  ي��وم 
يومئذ  لتسألن  �ثم  قال سبحانه:  كما 
الشيخ  قال   .)8 )التكاثر:  النعيم�  عن 
السعدي رحمه الله: "الذي تنعمتم به 
في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم 
على  به  تستعينوا  ولم  فيه  الله  حق 
منه  أعلى  نعيما  فينعمكم  معاصيه، 
تقوموا  ول��م  به  اغتررمت  أم  وأفضل. 
ب��ه على  استعنتم  ب��ل رمب��ا  ب��ش��ك��ره، 
ذل��ك..."  على  فيعاقبكم  الله  معاصي 

)تيسير الكرمي: 469/3(.
- وف���ي احل��دي��ث ال����ذي أخ��رج��ه 
أبي  عن   )2038( في صحيحه  مسلم 
هريرة � قال: بينما أبو بكر وعمر 
فقال:   � النبي  جاءهم  إذ  جالسان 
بعثك  وال���ذي  ق���اال:  أجلسكما؟«.  »م��ا 
ب��احل��ق م��ا أخ��رج��ن��ا م��ن ب��ي��وت��ن��ا إال 
اجلوع. قال: »والذي بعثني باحلق ما 
أتوا  أخرجني غيره«. فانطلقوا حتى 
فاستقبلتهم  األن��ص��ار  من  رج��ل  بيت 
امل�����رأة، ف��ق��ال ل��ه��ا ال��ن��ب��ي �: »أي���ن 
فان؟«، فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء، 
فقال:  قربته.  يحمل  صاحبهم  فجاء 
مرحبا ما زار العباد شيٌء أفضل من 
قربته بكرب  اليوم، فعلق  زارني  نبي 
نخلة وانطلق فجاءهم بعذق. فقال له 
فقال:  اجتنيت«  كنت  »أال   :� النبي 
تختارون  ال���ذي  ت��ك��ون��وا  أن  أحببت 
على أعينكم. ثم أخذ الشفرة. فقال له 
النبي �: «إياك واحللوب«، فذبح لهم 
يومئذ فأكلوا فقال النبي �: »لتسألن 
أخ��رج��ك��م من  القيامة،  ي��وم  ه��ذا  ع��ن 
حتى  ت��رج��ع��وا  فلم  اجل���وع،  بيوتكم 

أصبتم هذا، فهذا من النعيم«.
خاصة القول:

طعامنا  إل��ى  ننظر  أن  يجب  أن��ه 
ورزقنا  إلينا  وساقه  الله  خلقه  ال��ذي 
ذلك  فإن  فيه؛  التفكر  ندمي  وأن  إي��اه، 
يجعلنا نقدر نعمة الله تعالى ونعرف 
فضله علينا فنكثر من ذكره وجنتهد 
في شكره، فيرضى علينا ويزيدنا من 

فضله...
الله  ن��ع��م  ف��ي  ال��ت��ف��ك��ر  وإن  ه���ذا 
-وم��ن��ه��ا ال���ط���ع���ام- مم���ا ي��ف��ض��ل به 
اإلنساُن احليوان البهيم؛ فإن اإلنسان 
فيه،  ويتفكر  طعامه  إلى  ينظر  املكرم 
ق��درت��ه،  بطاقة  وي��ؤم��ن  رب��ه  فيعرف 
ف��ي��خ��اف��ه وي����رج����وه وي���ش���ك���ره على 
نعمه... أما الغافل واملطموس البصر 
تأكل  كما  ويتمتع  فيأكل  والبصيرة 
األنعام والبهائم با تفكر وال تذكر وال 
شكر للخالق الواهب سبحانه، بل هو 

أضل من
األن��ع��ام؛ ألن األن��ع��ام ت��ذك��ر ربها 
وتسبحه وإن كنا ال نفقه تسبيحها... 
ال��ن��اس يقول  وف��ي ه��ذا الصنف م��ن 
احل���ق س��ب��ح��ان��ه: �وال���ذي���ن ك��ف��روا 
ي��ت��م��ت��ع��ون وي��أك��ل��ون ك��م��ا ت��أك��ل 
األنعام والنار مثوى لهم� )محمد: 12(.

" فلينظر االنسان إلى طعامه ")2(

د. عبد القادر دغوتي
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هذه �آية من �لذكر �حلكيم عظيمة �لقدر بعظمة �لآمر وعظمة م�ضمونها، ويكاد �أن يكون عليها 

مد�ر �لدين كله، �إذ مد�ر �لدين على تعظيم �هلل جل وعال، وتعظيم حرماته، ذلك �لتعظيم �لذي به 

ل بغريه يح�ضل لالإن�ضان �خلري �لذي ينتفع به بني �لعباد وعند رب �لعباد.

فتعالوا بنا نقف على حرمات الله التي أمرت األمة بتعظيمها! ومن ذلك:
� تعظيم حرمة الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وتعظيمه مبا ي�ضتحقه من �لتعظيم 

و�لتكبري و�لإجالل، وتعظيم كل ما �أمر بتعظيمه من �أو�مر ونو�ه.

�أم ظرفا  تعظيم كل ما حرمه الله تعالى وجعله حراما: �ضو�ء �أكان فعال )كالكبائر(   �
لفعل )مكانا كالبلد �حلر�م، وزمانا كال�ضهر �حلر�م،( فهذ� ياأتي يف �ملرتبة �لأوىل فال ينتهك؛ حيث 

�تلك  �أي�ضا:  187(، ول ينبغي تعديها قال تعاىل  )�لبقرة:  تقربوها�  �تلك حدود اهلل فا  قال تعاىل: 

�ومن  �ضاأنه:  جل  قال  حيث  ظلما  عليها  �لعتد�ء  وجعل   )229 )�لبقرة:  تعتدوها�  فا  اهلل  حدود 
يتعد حدود اهلل فقد ظلم نفسه� )�لطالق: 1(. �ومن يتعد حدود اهلل فأولئك هم الظالمون� 

)�لبقرة: 229(.

خا�ضة  وحرمات  وعال  جل  بذ�ته  خا�ضة  حرمات  �إىل  تفرعت  و�إن  وعال  جل  �هلل  حرمات  و�إن 

بالإن�ضان، فاإنهما ل ينف�ضالن ول ي�ضتقيم �أمر �لثانية �إل مبر�عاة حرمات �هلل �خلال�ضة، ول ي�ضح �لإميان 

تعاىل وحقوق  �هلل  ينتهك من حقوق  ما  �لكبائر كل  �ضملت  معا لذلك  بينهما ومر�عاتهما  باجلمع  �إل 

و�أمو�لكم  دماءكم  حرم  قد  وتعاىل-  -تبارك  �هلل  »�إن  قائال:  هذ�  على   � �لنبي  �أكد  وقد  عباده. 

و�أعر��ضكم �إل بحقها كحرمة يومكم هذ� يف بلدكم هذ� يف �ضهركم هذ�« )�ضحيح �لبخاري(.

وتعالوا بنا نقف على حال أمتنا في مراعاة حرمات الله وتعظيمها؛ وهنا نالحظ ما يلي:
- خروج �ضنف من �أبناء �لأمة جماهرين مبحاربة دين �هلل تعاىل و�لعتد�ء على حرماته خروجا 

تعددت �ألو�نه وتكاثرت �أنو�عه، �أعظمها معاد�ة �لدين و�جلهر برف�ض �رشيعته و�لدخول حتت رحمته، 

و�إنكار �ملعلوم من �لدين بال�رشورة، فانت�رش ب�ضبب هذه �لفئة �نتهاك حرمة �لدين من �أ�ضله وظهور 

كل ما يناق�ضه من �لإحلاد و�لطعن يف ثو�بته وحمكماته.

- وخروج �ضنف �آخر من �أبنائها عن نهج �لدين �لقومي و�نحرف بالغلو فيه عن حكمته يف �لعدل 

�أنو�عه بتاأويالت باطلة وفهوم  و�لرحمة و�لدعوة باحلكمة، فنهج نهج �لغلو وت�ضويغ �لإجر�م بكل 

فا�ضدة. وترتب عن هذ� �لغلو فنت �لتكفري و�لتقتيل و�لتهجري، و��ضتباحة �لدماء و�لأعر��ض و�لأمو�ل 

من غري نكري. فت�ضوهت �ضورة �لأمة و�نق�ض عليها كل من كان برتب�ض بها �لدو�ئر.

يف  و�لنغما�ُض  بالدين  �جلهُل  فيه  �لإن�ضانية  قتل  على  ت�ضافر  �أمتنا  �أبناء  من  ثالث  و�ضنف   -

وم�ضاوئ  و�ملخدر�ت  و�جلر�ئم  �لتعا�ضة  �ضحية  وكان  �لطيبة،  �حلياة  مكارم  من  فُحِرم  �ل�ضهو�ت؛ 

�لعلم  من  ح�ضانة  دون  و�ملحرمات  لل�ضهو�ت  و�لقابليُة  �لتدين  �ضعُف  هذ�  ب�ضبب  و�نت�رش  �لأخالق 

و�لإميان قوية، فانتهكت حرمات �لدين من هذ� �جلانب.

وتعالوا بنا ثالثا نشخص العالج الذي بينه اخلالق جل وعال لعباده حتى ينعموا باخلير والرحمة 
في كنف دينه وطاعته:

وعلى ر�أ�ض ذلك:

أوال إشاعة العلم بدين الله وتعليمه جلميع أبناء األمة في جميع مراحل التعليم 
�إل باإقامة �لأمة  �إىل تفادي مع�ضلة �لأ�ضناف �لثالثة �ل�ضالفة �لذكر  وشعبه ومسالكه: فال �ضبيل 
�لقوية  �مل�ضلمة  لل�ضخ�ضية  �لبانية  �لإ�ضالم  قيم  على  و�لرتبية  �لدين  غر�ض  على  �لتعليمي  نظامها 

�لفاعلة يف حميطها �لإن�ضاين لكل خري و�ملتفاعلة معه �إيجابا ل �ضلبا، وتاأثري� ل تاأثر�. ولذلك �ضح قول 

من قال من �أهل �لعلم: " �إن تعظيم حرمات �هلل تعاىل هي �لعلم بوجوبها و�لقيام بحقوقها"، ول ي�ضح 

ق�رش �لتعليم �لديني على فئة دون �أخرى ول على مرحلة دون �أخرى ول على تخ�ض�ض دون �آخر.

ثانيا وضع خطة تربوية شاملة إلنقاذ أبناء األمة مما يهدد كل صنف: �نطالقا من 
�لروؤية �لقر�آنية و�لتجربة �لنبوية يف بناء �لإن�ضان �ل�ضالح �لنافع، �إنها ر�ضالة �لأمة بكامل �أفر�دها 

ودعاتها وعلمائها ورجال �خلري فيها وكل موؤ�ض�ضاتها وهيئاتها، فال �ضبيل جللب �خلري من غري �إنقاذ �لرثوة 

�لب�رشة لالأمة من �ل�ضياع. و�إن عودة �لأمة �إىل �لرتبية �لقر�آنية ملن �ضاأنه �أن يحقق لها �أمرين كبريين:

� �لأول دفع فنت �لإحلاد ومعاد�ة �لدين، وفنت �ملغالة فيه، وفنت �جلهل و�لالمبالة و�لقابلية لالجنر�ر 
ور�ء �ل�ضهو�ت و�ل�ضبهات؛ من �أجل �ل�ضتفادة من كل �أبنائها.

يف  �مل�ضارعة  يف  �ل�ضاحلة  و�لقدوة  �ل�ضوي  و�لعمل  �لقوي  �لعلم  �أهل  من  �أجيال  تكوين  �لثاين   �
�خلري�ت و�لتناف�ض يف �ملكرمات، �أجيال قوية �لعز�ئم منه�ضة للنفو�ض �ملري�ضة بالقابلية للهز�ئم.

ثالثا بناء مؤسسات املجتمع كله على رعاية حرمات الله تعالى: مر�عاة تقوم على 
�لعلم و�حلكمة، وجلب �لعدل و�لرحمة، و�لنهو�ض مب�ضالح �لأمة يف تعزيز دينها وتكرمي بنيها و�إ�ضاعة 

�خلري يف �لأمم من حولها.

وكفاها  ونعمته،  تعاىل  �هلل  رحمة  �إىل  يردها  مبا  جهال  وكفاها  ي�ضلحها،  عما  تيها  �لأمة  فكفى 

ِ ُهَو الُْهَدى َوأُِمْرنَا ِلُنْسِلَم ِلَرِبّ الَْعالَِمنَي� )�لأنعام: 71(. �رشود� عن هدى �هلل جل وعال؛ �ُقْل ِإنهَّ ُهَدى اهللهَّ

ُحُرَماِت  ْم  يَُعظِّ َوَم��ْن  �ذَِٰل��َك 
ِِّه� )احلج: 30( ِ َفُهَو َخْيٌر لَهُ ِعْنَد َرب اهللهَّ
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االسم الكامل : ..........................................
العـنوان الكامل :.............................................

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب

3

تقدمي:

وأصله  وشريعته  بعقيدته  اإلسللام  إن 
ومنزلة  رفيعة  مكانة  للكلمة  أعطى  وفرعه، 
شللريللفللة، بللحلليللث إن الللكلللللمللة أصلللل أصلليللل، 
ينتج عنها كل خير، كما ينبع عنها كل شر، 

ربه،  قريبا من  اإلنسان  أن جتعل  فالكلمة ميكن 
يتفيأ ظال رضوانه، على عكس من أطلق العنان 
للسانه، فيندم يوم ال ينفع الندم. كما أن الكلمة قد 
الشعث،  وتُلمَّ  الشمل  البني، وجتمع  ذات  تصلح 
ق،  َتَفتَّ ما  وَرَتَقت  تفرق  ما  جمعت  كلمة  من  فكم 
كلمة  الفرد واملجتمع، وكم من  بالنفع على  فآلت 
فكانت  ونلللزاع  صللراع  عنها  ونتج  الشمل  فرقت 
ما  أسللر، وهللذا  تدمير مجتمع وضياع  سببا في 
جاءت  باعتبارها  الللغللراء،  الشريعة  منه  حللذرت 

جللب املصالح ودفع املفاسد.
فعن أبي هريرة � قال: قال رسول الله �: 
»من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل خيرا أو 

ليصمت...« )صحيح البخاري(.
الذي  أن  إلى  إشللارة  النبوي  الهدي  هذا  في 
يللؤمللن بللالللللله والللليلللوم اآلخلللر -وهللمللا مللن أركلللان 
اإلميلللان- فللإمللا أن يللقللول خلليللرا فللَيللْغللَنللم، أو يلزم 
الصمت َفَيْسَلم، بل إن الصمت أول باب من أبواب 
العلم، ومما يروى عن سفيان الثوري أنه قال: كان 
يقال: "أول باب العلم الصمت، والثاني االستماع 
نشره  والللرابللع  بلله،  العمل  والثالث  وحفظه،  للله 
وتعليمه")2(. ورحم الله اإلمام الشافعي حني قال:

وجدت �سكــــوتي متجرا فلزمــتـه

اإذا مل اأجد ربحا فل�ست بخــــا�رس

وما ال�سمت اإال يف الرجال متــــــاجـر

وتاجره يعلو فوق كل تـــاجــر 

إذا فالسكوت جتارة رابحة وصاحبه ال يندم 
حتى وإن لم يجد ربحا، بل أكثر من ذلك أن تاجره 
أحد، وال  ينعته  فا  مرموقة،  مكانة  على  يحصل 

يلومه أحد، فهو الرابح في احلالتني معا. 
فاملرء دائما يجعل نصب عينيه قوله تعالى: 
�مايلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد� )ق: 18(؛ 
عتيد،  رقيب  لديه  إال  بقول  آدم  ابللن  تكلم  ما  أي 
محفوظة،  لفظة  فكل  والزم،  وثابت  يعني حاضر 
وكل كلمة محسوبة. فرحم الله من حاسب ألفاظه، 

ووزن كامه، فكان نطقه ذكرا، وصمته فكرا.
عن املغيرة بن شعبة � قال: سمعت النبي 
ثللاثللا: قيل وقللال،  لكم  كللره  الله  »إن  يللقللول:    �

وإضاعة املال، وكثرة السؤال« )البخاري(.
قد  ملا  ومذمومة،  منبوذة  وقللال،  قيل  فكثرة 
الللكللام مللن لغو وشللطللط؛ ألن من  ينتج عللن كثرة 
العمل  شعاره  فللاإلسللام  سَقُطه،  كُثر  كامه  كُثر 
وليس كثرة الكام الذي ال جدوى من ورائه، قال 
بعض احلكماء: "إمنا خلق لإلنسان لسان واحد 
وعينان وأذنان، ليسمَع وُيبِصر أكثر مما يقول، 
األسنان  أبللواب،  بأربعة  )اللسان(  حبس  إنه  ثم 
والشفتان" وما يحصل احلكماء على احلكمة إال 

بالتفكر والصمت.
صان  مللن  أن  املطهرة  السنة  فللي  ورد  وممللا 
لسانه عن أعراض الناس سَيلُج اجلنة التي هي 
مبتغى كل مسلم، باعتبارها سلعة غالية فيحتاج 
بالصواب،   والنطق  باحلكمة  التلفظ  إلى  املسلم 
بعيدا عن تتبع عورات الناس، حتى يحظى برضا 
يسار  بن  عطاء  فعن  سخطه،  عن  ويبتعد  الله، 
� أن رسللول الله � قللال: »مللن وقللاه الله شر 
اثنني، ولج اجلنة، مابني حَلييه وما بني رجليه...« 

)موطأ مالك(.

والسلبي،  اإليللجللابللي  تأثيرها  لها  فالكلمة 
إللللى استخدامها  دعللانللا  لللكللن شللرعللنللا احلللنلليللف 
القرآن  أشللار  وقللد  سلبا،  ال  إيجابا  واستعمالها 

الللللللكللللللرمي إلللللى 
الكلمة  تشبيه 
اللللللللطللللللليلللللللبلللللللة 
بلللللاللللللشلللللجلللللرة 
وأنها  الطيبة، 
أسلللللاس،  ذات 
ضللللللللللللاربللللللللللللة 
في  بللعللروقللهللا 
األرض وفرعها 
فللللي اللللسلللملللاء، 
والكلمة الطيبة 
ملللا أعلللللرب عن 
دعلللا  أو  حلللللق 
إللللللللى صلللللاح، 
فلللللللهلللللللي تلللللللللج 

الكلمة  بخاف  طائعة،  لينة  وجتعلها  القلوب 
لها  أسللاس  ال  اخلبيثة  كالشجرة  فهي  اخلبيثة 
وال قرار، كما أن للكلمة الطيبة معنى آخر حيث 
رت  بكلمة التوحيد ودعوة اإلسام، والكلمة  ُفسِّ
رت بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى  اخلبيثة ُفسِّ
الكفر وتكذيب احلق، فالبون شاسع بني الكلمتني، 
فهيهات هيهات بني من يجمع القلوب، وبني من 

يجعلها متنافرة. 
مثال  اهلل  ض��رب  كيف  تر  �ألم  تعالى:  قللال 
كلمة طيبة كجشرة طيبة اَصلها ثابت وفرعها 
يف ال��س��م��اء ت���ويت أك��ل��ه��ا ك��ل ح��ن ب����إذن ربها 
يتذكرون  لعلهم  للناس  االم��ث��ال  اهلل  ويضرب 
من  اجتثت  خبيثة  كجشرة  خبيثة  كلمة  ومثل 
فوق االرض مالها من قرار يثبت اهلل الذين آمنوا 
بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف االخرة ويضل 
اهلل الظالمن ويفعل اهلل مايشاء� )إبراهيم: 26-

.)27
فعلى املرء التلفظ بالكلمة الطيبة، واجتناب 
مصيرها،  وقبح  عاقبتها  لسوء  اخلبيثة  الكلمة 
املروي  اآلتي  الشريف  النبوي  احلديث  ولنتأمل 
عن معاذ بن جبل � تأما دقيقا فندرك مصير 

خطورة اللسان.
عن معاذ بن جبل � قال: كنت مع النبي � 
في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، 
فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني اجلنة 
»لقد سألت عن عظيم،  قال:  النار،  ويباعدني عن 
الله  الله عليه، تعبد  ليسير على من يسره  وإنه 
وال تشرك به شيئا وتقيم الصاة، وتؤتي الزكاة، 
البيت، ثم قال: أال أدلك  وتصوم رمضان، وحتج 
على أبواب اخلير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ 
الرجل  وصللاة  النار،  املللاء  يطفئ  كما  اخلطيئة، 
جنوبهم  �تجتافى  تللا  ثللم  قلللال:  الليل  جللوف  مللن 
عن المضاجع� حتى بلغ �يعملون� ثم قال: أال 
كله، وعموده، وذروة سنامه  األمر  برأس  أخبرك 
اجلهاد، ثم قال: أال أخبرك مباك ذلك كله؟ قلت: 
بلى يا نبي الله، قال: كف عنك هذا –وأشار بيده 
إلى لسانه- فقلت: وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ 

في  الناس  يكب  وهل  معاذ،  يا  أمك  ثكلتك  فقال: 
النار على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد 

ألسنتهم«)8(.
ومملللللللللللللللللا 
التنبيه  يجدر 
أن  إلللللللللليللللللللله، 
أملللللر اللللللسللان 
صلللللعلللللب، لللللذا 
أن  يللللنللللبللللغللللي 
يللللللشللللللتللللللغللللللل 
اإلنللللللللللسللللللللللان 
بللنللفللسلله بلللدل 
علليللوب غلليللره، 
ومللللللللا للللكلللثلللرة 
اللللللللكلللللللام ملللن 
مللللللفللللللاسللللللد ال 
حتى  حتصى، 
قللللال أحلللدهلللم: 
"ليتني كنت أخرس إال عن ذكر الله" وفي احلديث 
باملنجل،  احملصود  بالزرع  اإلنسان  كام  تشبيه 
فللكللمللا أن املللنللَجللَل يللقللطللع وال ميلليللز بللني الللرطللب 
فكذلك بعض  والللرديء،  واليابس وال بني اجليد 
أم  كان  الكام حسنا  من  نوع  بكل  يتكلم  الناس 
قبيحا. ولذلك أشار النبي  إلى لسانه، وطلب من 
معاذ بن جبل � أن يكف لسانه عما نهى الشرع 

اخلوض فيه، وصدق اإلمام الشافعي حني قال: 
احذر ل�سانــك اأيــها االإن�ســان

ال يلـدغــنك اإنه ثــعــبـــان 

كم يف املقابر من قـتيل ل�سـانه

كانت تهاب لقاءه ال�سجعـــان

وقال أيضا:
ل�سانك ال تذكر به عورة امرئ

عورات  فكلك 

وللنا�س األــ�ســن

اإليك  اأبــدت  اإن  وعيناك 

معايبـــا

يا  فدعها وقل 

عني للنـــا�س اأعني

كثيرة،  الله  نعم  إن  نعم، 
وملللللن هلللللذه اللللنلللعلللم، نللعللمللة 
اللللللللسلللان، فلللاللللللللسلللان عللضللو 
به  لنعبر  تعالى  الللللله  خلقه 
به  ونللذكللر  أنفسنا،  فللي  عما 
الله، ونقرأ به كتاب الله، بل 
معيار صاح القلب، عن أنس 
بن مالك � قال: قال رسول 
إميللان  يستقيم  »ال   :� الللللله 
وال  قلبه،  يستقيم  حتى  عبد 
يستقيم  حتى  قلبه  يستقيم 

لسانه«)مسند أحمد(.
فاستقامة القلب واللسان 
دليل جناح اإلنسان في الدنيا 
ويللللوم اللللديلللن، قللللال تللعللالللى: 
ت��ط��م��ن  اهلل  ب���ذك���ر  �أال 

القلوب�)الرعد: 29(.
ألللسللنللتللنللا هلللذه  بللللل األدهللللللللى واألمللللللللر أن 
تشهد  �يوم  تعالى:  قللال  علينا،  شاهدة  ستكون 
كانوا  بما  وأرجلهم  وأيديهم  ألسنتهم  عليهم 
عظيم،  اللللللسللان  فللشللأن   .)24 يعملون�)النور: 
وخطره جسيم، فهو ساح ذو حدين،  فمن اتقى 
شر لسانه ولج اجلنة، فاملؤمنون األبرار هم من 
حفظوا ألسنتهم ألنهم علموا أنهم ماقوا الواحد 
القهار. فعن أبي موسى األشعري � قال: قالوا 
يا رسول الله، أي اإلسام أفضل؟ قال: »من سلم 
فأفضلية  )البخاري(  ويده«  لسانه  من  املسلمون 
املللسلللللم تتمثل فللي الللسللامللة مللن إذايللللة الللنللاس 

باللسان واليد. وقد قيل: 
جراحات ال�سنان لها التئام

وال يلتام ما جرح الل�ســان

نعم  اللسان نعمة من  أن  إلى  وبهذا نخلص 
يحاسب  أن  للمؤمن  فينبغي  اإلنسان،  على  الله 
مللن صللان لسانه ولج  بللل  كللاملله،  ألفاظه، ويللزن 
وقلوبا  ألسنة صادقة،  نسألك  إنا  فاللهم  اجلنة، 
سليمة، وأخاقا مستقيمة، آمني آمني، واحلمد لله 
رب العاملني، وهو الهادي إلى الصراط املستقيم.

-------------------------
8 ص  بللاب حفظ اللسان، ج  1 - صحيح البخاري: 

.101
2 - حلية األولياء وطبقة األصفياء، لألصبهاني، ج 

6 ص 362.

من آفــــــــات اللســـــــــان
عن أبي هريرة � عن النبي � قال: »إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل، ال يلقي لها باال، 

يرفعه اهلل بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل، ال يلقي لها باال، يهوي بها في جهنم«)1(.
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العدد : 482  4

في قراءتنا للسيرة النبوية، جند أن 
بعد   � محمد  ح��ي��اة  م��ن  املكية  الفترة 

البعثة تنقسم إلى ثالث فترات: 
تقدر بحوالي  الفترة األول��ى: ومدتها 

سنتني وت��ب��دأ م��ن ب��داي��ة ن���زول ال��وح��ي على 
رسول الله �، وتنتهي بدخول بيت األرقم بن 
 � الرسول  اتخذها  الصفا،  عند  األرق��م،  أبي 

مقرا لدعوته.
وال��ف��ت��رة ال��ث��ان��ي��ة: ه��ي ف��ت��رة بيت األرق��م 
ومدتها ثالث سنوات وتنتهي بعد إسالم عمر 

بن اخلطاب �.
العلنية  الدعوة  والفترة الثالثة: هي فترة 
وال��ص��راع م��ع ك��ف��ار ق��ري��ش، وق��د دام���ت ثمان 
سنوات منذ اخلروج من بيت األرقم إلى هجرة 
ال��رس��ول � إل��ى )ي��ث��رب( املدينة امل��ن��ورة. في 
الفترة األولى من احلقبة املكية، حيث جتمعت 
حول الرسول � قلة قليلة آمنت به وبرسالته 
أبي  ثم علي بن  السيدة خديجة،  في مقدمتها 
طالب، وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق. وممن 
آمن في هذه الفترة بالل احلبشي وخباب بن 
األرث وعمار بن ياسر، ونفر من ضعفاء الناس.
لم يكن اإلسالم قد سمي باسمه بعد، فكان 
الناس يقولون: إن فالنا قد صبأ، وامل��راد أنه 
ترك عبادة األوثان، أو كانوا يقولون: دخل فيما 
يدعو إليه محمد �، وكان بعض القرشيني ال 
 ،� محمد  على  يتنزل  ال��وح��ي  أن  يصدقون 
أنه يكلم  يقولون: غالم بني عبد املطلب يزعم 

السماء.
كان  للبعثة  اخلامسة  السنة  نهاية  وف��ي 
�، ففرح املسلمون  إسالم عمر بن اخلطاب 
ب��إس��الم��ه، وق����رروا اخل����روج م��ن ب��ي��ت األرق���م 
العنيف  الصراع  فبدأ  علنا،  لدينهم  والدعوة 
العداء  تزعم  وقد  قريش،  وكفار  املسلمني  بني 

وجماعته،  جهل  أب��و  الفترة  ه��ذه  في  لإلسالم 
ووقع صدام شديد بني اجلانبني، وهنا دعا أبو 
طالب ابن أخيه محمدا أن يرضي كفار قريش 
بطلب منهم، ويكف عن تسفيه أحالمهم وسب 
آلهتهم وآبائهم، فرفض وقال: »والله يا عم لو 
وضعوا الشمس في مييني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره 
الله أو أهلك دونه«. فبكى رسول الله �. فقال 
اب��ن أخ��ي فقل ما شئت،  أب��و طالب: اذه��ب يا 

فوالله ال أسلمك لشيء أبدا.
وبعد أن يئس كفار قريش من صرف الرسول 
� عن رسالته بدأوا في اضطهاد املستضعفني 
من أتباعه من أمثال بالل احلبشي، وعمار بن 
ياسر، وخباب بن األرث، وخاف رسول الله على 
أصحابه من أذى كفار قريش، فأمرهم بالهجرة 
ال  ملك  فيها  كان  اليوم(  )إثيوبيا  إلى احلبشة 

يظلم عنده أحد، ليعيشوا هناك في أمان على 
عقيدتهم، وعلى الرغم من صعوبة الرحلة، فإن 
حوالي أحد عشر رجال وأربع نساء متكنوا من 
اإلبحار إلى احلبشة، فتبعهم بعد مدة سبعون 
استطاعوا  حيث  والصحابيات،  الصحابة  من 
واستطاعوا  أم��ان،  في  عبادتهم  مي��ارس��وا  أن 
وبقي  مشقة،  دون  عيشهم  يكسبوا  أن  كذلك 
الرسول � في مكة مع فئة من أصحابه، كأبي 
بكر، وعمر وحمزة، وعمل امليسورون في الرزق 
من أصحاب الرسول على إنقاذ املستضعفني، 
م��ن سادتهم  منهم  األرق����اء  ي��ش��ت��رون  ف��ك��ان��وا 
من  أكثر  وك��ان  تعالى،  الله  لوجه  ويعتقونهم 

فعل ذلك أبو بكر وعثمان بن عفان.
محمد  برسالة  آمنت  التي  اجلماعة  كانت 

� تتكون من ثالث فئات:
الذكاء  أصحاب  من  الفئة األول��ى: جماعة 

وامل���واه���ب وال��ص��الب��ة وامل������ال، دخ��ل��وا 
ف��ي اإلس���الم ع��ن إمي���ان ص���ادق ونفوس 
راضية، ال تعرف اخلوف، من أمثال أبي 
بكر، وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، 

وحمزة، وعمر بن اخلطاب.
وهؤالء  الشباب،  فئة  هي  الثانية:  والفئة 
دخ��ل��وا ف��ي اإلس���الم ع��ن إمي��ان وح��م��اس وعن 
ومن  ال��دع��وة،  لصالح  بشيء  القيام  في  رغبة 
هؤالء مصعب بن عمير، وسعد بن أبي وقاص 

وعثمان بن مظعون ومن في سنهم.
في  املستضعفني  فئة  هي  الثالثة:  والفئة 
األرض ممن لم يكن لهم قبل اإلسالم كيان وال 
احلبشي،  بالل  أمثال  املكي  املجتمع  في  قيمة 
وعمار بن ياسر، وخباب بن األرث، وعبد الله 
كيانا  اإلس���الم  لهم  أوج��د  ه��ؤالء  ب��ن مسعود، 

ورفع من قدرهم.
البعثة  بعد  عادته  من   � الله  كان رسول 
التي  القبائل  على  ودع��وت��ه  نفسه  يعرض  أن 
كانت حتضر كل سنة في منى في موسم احلج، 
فلقي جماعة من شباب )يثرب( املدينة املنورة، 
فدعاهم إلى اإلسالم، فأسلموا وبايعوه فسميت 
البيعة ببيعة العقبة األولى، وفي العام املوالي 

رجعوا وكان عددهم 
ث����الث����ة وس���ب���ع���ون 
رج������ال وام�����رأت�����ان 
وم����ع����ه����م م��ص��ع��ب 
فبايعوا  عمير،  ب��ن 
الرسول � فسميت 
البيعة ببيعة العقبة 

الثانية.

خلق ال��وف��اء م��ن أع��ظ��م األخ����الق، وم��ن أفضل 
أن  اإلن��س��ان  على  ال��ت��ي  االجتماعية،  السلوكيات 
يحرص على التخلق بها، وإذا كان الوفاء من أعظم 
ال��وف��اء  � ه��و  ال��ش��ي��م، فرسولنا  األخ���الق وأك���رم 
نفسه، وهو الكمال ذاته، وهو أوفى  األوفياء، وسيد 
األتقياء، فلقد كان وفيا في كل شيء، ومع كل شيء، 
كان وفيا مع ربه، وفيا مع أصحابه، وفيا مع أزواجه، 
بل كان وفيا حتى مع وطنه، فقد كانت حياته كلها 

وفاء، فهيا بنا لنلتقط صورا من وفائه �.

أوال: وفاؤه مع ربه:
كان � من أوفى الناس مع ربه وم��واله، فكان 
يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له: لم تفعل 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: 
»أفال أكون عبدا شكورا؟« )صحيح البخاري(. وليس 
هذا فقط، بل كان وفيا لربه، حتى قبل البعثة، فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان يلحق بغار حراء 
فيتحنث فيه -أي يتعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن 
يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة. 

)صحيح البخاري ومسلم(.
ث��ان��ي��ا: وف���اؤه م��ع ال��ن��اس، وه���ذا يشمل 

أمورا عديدة منها:
1 - وفاؤه مع الصحب الكرام: 

وف��اؤه � ألصحابه كان وف��اء ال مثيل له، 
الظروف،  كانت  مهما  حقها  للصحبة  يعرف  فكان 
ومهما كانت األحوال، فهذا حذيفة بن اليمان رضي 
إال  بدر،  أن أشهد غزوة  "ما منعني  الله عنه يقول: 
أنني خرجت -أنا وأبي حسيل- من مكة إلى املدينة 
مهاجرين، فأخذنا كفار قريش، فقالوا إنكما تريدان 
محمدا؟ فقلنا: ما نريد إال املدينة، فخلوا سبيلنا بعد 
معه،  نقاتل  أال  وميثاقه  الله  عهد  علينا  أخ��ذوا  أن 

فلما كانت غزوة بدر، أردنا أن نشارك فيها، فأخبرنا 
فقال:  قريش،  وب��ني  بيننا  ك��ان  � مبا  الله  رس��ول 
»انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعني بالله عليهم« 
وأين نحن  الوفاء؟  أعظم هذا  فما  )صحيح مسلم(. 

من وفاء رسول الله؟
2 - وفاؤه مع أزواجه: 

وفاؤه عليه الصالة والسالم ألزواجه الطاهرات 
أق��ت��ص��ر ع��ل��ى وف��ائ��ه م��ع السيدة  كثير ج���دا ج���دا، 
معها؛  وف��ي��ا  ك��ان  حيث  عنها،  ال��ل��ه  رض��ي  خديجة 
واسته  وبعدها،  البعثة  قبل  بجانبه  وقفت  ألنها 
فكانت  بنفسها،  وواسته  الناس،  حرمه  إذ  مبالها 
الوفاء معها في  أزره، وتفرج همه، وكان هذا  تشد 
� لم  أنه  حياتها وبعد مماتها، ففي حياتها جند 
الرغم  ماتت، على  أخرى حتى  ام��رأة  عليها  يتزوج 
من أنه تزوجها وهي في األربعني من عمرها، وهو 
صحيح  ففي  مماتها،  بعد  وأم��ا  شبابه،  ريعان  في 
ذبح  ذكرها، ورمب��ا  يكثر   � النبي  "ك��ان  البخاري: 
في صدائق  يبعثها  ثم  أعضاء،  يقطعها  ثم  الشاة، 
خديجة" تقول السيدة عائشة فرمبا قلت له: "كأنه لم 
يكن في الدنيا امرأة غير خديجة؟ فيقول: »إنها كانت 
امرأة  الولد«، ودخلت عليه  لي منها  وكانت.. وكان 
فرحب بها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت، قال: 
العهد  حسن  وإن  خديجة،  أي��ام  تأتينا  كانت  »إنها 
من اإلميان« )رواه احلاكم وقال صحيح على شرط 

الشيخني(.
3 - وفاؤه ألقربائه:

من أقرب الناس إليه عمه أبو طالب، الذي كان 
يعتبر اجلبهة اخلارجية في الدفاع عنه، أبو طالب 
حينما أوشك على مفارقة احلياة، جلس � بجواره 
لينتشله من األشقياء إلى السعداء، ليفي له مبا فعله 
معه، جلس بجانبه وقال له: »يا عم قل: ال إله إال الله، 

الله«   لك بها عند  أح��اج 
يقول  وف���اؤه  جعله  لقد 
ل���ه: »ألس��ت��غ��ف��رن ل��ك ما 
لم أنه عن ذلك« فما زال 
أن��زل  حتى  ل��ه  يستغفر 
ال��ل��ه ق���ول���ه: �م���ا ك��ان 
آم��ن��وا أن  للنيبء وال��ذي��ن 
للمشركني  يستغفروا 
ول���و ك��ان��وا أول���ي قربى 
م���ن ب��ع��د م���ا ت��ب��ني لهم 
اجلحيم�  أص��ح��اب  أن��ه��م 
وق��ال   .)113 )ال��ت��وب��ة: 
ل��ل��رس��ول �: �إن����ك ال 
تهدي من احببت ولكن 
اهلل يهدي من يشاء وهو 

أعلم بالمهتدين� )القصص: 56(.
4 - وفاؤه لصاحب اجلميل:

له  لكل من صنع  � وفيا  الله  لقد كان رس��ول 
معروفا، أو نصره ودافع عنه، ومن ذلك: وفاؤه ألبي 
»ما ألحد عندنا  عنه:  قال  �، حيث  الصديق  بكر 
يد إال وقد كافأناه، ما خال أبا بكر، فإن له عندنا يدا 
يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال قط، ما 
نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليال التخذت 
الله« )سنن  وإن صاحبكم خليل  أال  بكر خليال،  أبا 
الترمذي(، وقال عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 
الذين  األنصار  عن  وق��ال  والبصر«.  السمع  »ه��ذان 
وقال  خيرا«  باألنصار  »استوصوا  ونصروه:  آووه 
أو شعبا، لسلكت  »لو سلكت األنصار واديا  عنهم: 
وادي األنصار أو شعبهم ولوال الهجرة لكنت امرءا 

من األنصار« )صحيح البخاري(.
6 - وفاؤه لوطنه:

كان � وفيا لوطنه الذي ولد فيه، وتربى على 
ألنها  احل��ب؛  أعظم  املكرمة  مكة  يحب  ك��ان  أرض��ه، 
وملعب  مدرج طفولته،  البيت احلرام، وألنها  مكان 
صباه، ومشرق رسالته، وعندما اضطره املشركون 
الله،  أرض  أنك خير  »قد علمت  قال:  منها  للخروج 
وأحب األرض إلى الله، ولوال أن أهلك أخرجوني ما 

خرجت« )رواه أحمد واحلاكم(.
فتأمل أخي احلبيب هذا الوفاء الذي لم تعهده 
على  واح��رص  بعد،  من  وال  قبل  من  البشرية  ه��ذه 
األوفياء  العظيم، وسيد  تقتدي بصاحب اخللق  أن 

والصاحلني.

صور سامية من تضحيات رسول الله � )2(

مظاهر خلق الوفاء في سيرة رسول الله � وأهمية التخلق بها

ذ. أحمد حسني

ذ. رضوان طوبي
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5 خطبة منبرية

خلق القناعة وسبل التخلق به

اخلطبة األولى:

احل���م���د ل��ل��ه ال���ك���رمي امل���ن���ان، واس�����ع ال��ك��رم 
وجاد  النعم،  من  الكثير  علينا  أسبغ  واإلحسان، 
علينا بعظيم املنن، وأشهد أن ال إله إال الله وحده 
الله  عبد  محمدا  سيدنا  أن  وأشهد  له  شريك  ال 
على سيدنا  وب��ارك  وسلم  فاللهم صل  ورس��ول��ه، 
من  وعلى  أجمعني،  وأصحابه  آل��ه  وعلى  محمد 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى 
الذين  عباد  وتعالى: �فبشر  سبحانه  قال  الله، 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه� )الزمر: 18-17(.
أيها املسلمون: لقد خلق الله تعالى اإلنسان 
ومنهم  القانع،  الراضي  فمنهم  وأعطاه،  وأكرمه 
اجلشع الطامع، قال تعالى: �فأما اإلنسان إذا ما 
ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن وأما 
إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن� 
15-16(. واملوفق من رضي بقسمِة الله  )الفجر: 

تعالى وعطائه، ولم يتذمر أو يتسخط.
احلزن  وترك  باملوجود،  الرضا  هي  فالقناعة 
ف��ي حياة  ث��م��رات عظيمة  ول��ه��ا  امل��ف��ق��ود.  ع��ل��ى 

اإلنسان، فهي عزة في النفس ال تشترى، وسعادة 
ال تنقطع، ومال ال ينفد، وحياة هانئة آمنة، قال 
الله تبارك وتعالى: �من عمل صاحلا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلحنيينه حياة طيبة وجنلزينهم 

أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون� )النحل: 97(.
الراحة من  أنواع  الطيبة تشمل كل  واحلياة 
بن  علي  عن  املفسرون  ذك��ر  وق��د  كانت.  أي جهة 
أبي طالب وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم: 

أنهم فسروا احلياة الطيبة بالقناعة.
وُكللت مساعيه  أفلح،  فقد  القناعة  ُرزق  ومن 
بالنجاح، قال رسول الله � :»قد أفلح من أسلم، 

ورزق كفافا، وقنعه الله مبا آتاه" )رواه مسلم(.
ولقد كان رسول الله � قنوعا مبا آتاه الله 
رب��ه، ويدعوه  اآلخ��رة، ويرجو مرضاة   يطلب 
)رواه  قوتا«  محمد  آل  رزق  اجعل  »اللهم  قائال: 

البخاري ومسلم(. 
عباد الله: إن النفس البشرية ميالة للزيادة، 

ومحبة لالستكثار، يقول الشاعر:
والنف�س راغبة اإذا رغبتها

واإذا ُتَرُد اإىل قليٍل تقنع

لقد كان رسول الله � يهذب سلوك أصحابه 
لهم  ويحقق  للزيادة،  التطلع  ش��دة  يجنبهم  مبا 
 � ح���زام  ب��ن  حكيم  فعن  وال��س��ع��ادة،  القناعة 
ثم سألته  فأعطاني،   � الله  رس��ول  ق��ال: سألت 
حكيم:  يا  قال  ثم  فأعطاني،  سألته  ثم  فأعطاني، 
إن لهذا املال )خ�ُضرة( حلوة، فمن أخذه بسخاوة 
لم  له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس  نفس بورك 
يبارك له فيه، كالذي يأكل وال يشبع، اليد العليا 
خير من اليد السفلى. فقلت: يا رسول الله والذي 

بعثك باحلق ال أرزأ )مبعني ال آخذ أو ال أصيب( 
أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا )رواه البخاري(.
وق���د ت��ل��ق��ى أص���ح���اب رس����ول ال��ل��ه � ذل��ك 
أوالده��م  يربون  فكانوا  ويقني،  بصدق  التوجيه 
على القناعة وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، 
فهذا سعد بن أبي وقاص � يقول البنه: يا بني 
إياك   ... مني  لك  أنصح  هو  أح��دا  تلقى  لن  إن��ك 
فإنه  باليأس  وعليك  حاضر،  فقر  فإنه  والطمع، 

الغنى. )ويقصد باليأس القناعة(.
أيها املسلمون: لقد علمنا رسول الله � الطرق 
والرضا،  القناعة  إل��ى  ترشدنا  التي  والوسائل 
وأساس ذلك أن يوقن اإلنسان بأن الرزق والنعم 
من الله تعالى، قال سبحانه: �وما بكم من نعمة 

فمن اهلل� )النحل: 53(.
وال  عليه،  الله  نعم  يتأمل  أن  املسلم  وعلى 
إلى  فلينظر  قارن  وإذا  الناس،  وبني  بينه  يقارن 
عليه  الله  نعمة  يستحضر  كي  منه  أق��ل  هو  من 
وال يزدريها، قال رسول الله �: »انظروا إلى من 
أسفل منكم، وال تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو 
أجدر أن ال تزدروا نعمة الله عليكم« )رواه مسلم(.
ال��ل��ه عليه  ن��ع��م  أب��ص��ر  ال��ق��ن��اع��ة  وم���ن رزق 

فشكرها، ومن لم يقنع جحد ولم يشكر
لنا  وهب  أمورنا،  في  القناعة  ارزقنا  فاللهم 
لطاعتك،  جميعا  ووفقنا  أعطيتنا،  مب��ا  ال��رض��ا 
أمرتنا  م��ن  وط��اع��ة   � محمد  رس��ول��ك  وط��اع��ة 
آم��ن��وا  ال��ذي��ن  أي��ه��ا  بقولك: �يا  ع��م��ال  ب��ط��اع��ت��ه، 
أط��ي��ع��وا اهلل وأط��ي��ع��وا ال��رس��ول وأول����ي األم��ر 

منكم� )النساء: 59(.
وبسنة  العظيم،  بالقرآن  وإياكم  الله  نفعني 

نبيه الكرمي �.
أق���ول ق��ول��ي ه���ذا وأس��ت��غ��ف��ر ال��ل��ه ل��ي ول��ك��م، 

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
اخلطبة الثانية:

إال  إله  ال  أن  وأشهد  العاملني،  رب  لله  احلمد 
الله وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا 

عبد الله ورسوله
التقوى،  الله حق  عباد  الله  فاتقوا  بعد:  أما 
وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن من ُحرم 

القناعة فقد قل يقينه بربه واتبع هواه.
ع��ب��اد ال��ل��ه: ك��ان أح��د ال��ص��احل��ني ي��ق��ول: من 
أكثر نعم الله على عباده وأعظمها شأنا القناعة، 
بالقض�اء،  الرضا  من  للبدن  أروح  ش��يء  وليس 

والثقة بالله تعالى.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرمت بالصالة 
ومالئكته  اهلل  �إن  تعالى:  قال  عليه،  والسالم 
يصلون عىل النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما� وقال رسول الله �: »من صلى 
علي صالة صلى الله عليه بها عشرا« وقال �: 

»ال يرد القضاء إال الدعاء«....

السيرة النبوية من أهم املراجع األساسية 
ف��ي ال��دع��وة اإلس��الم��ي��ة العملية ف��ي ك��ل زم��ان 
احلية  التطبيقات  الداعية  يجد  ففيها  ومكان، 
الوسائل  يجد  كما  املختلفة،  ال��دع��وة  مل��راح��ل 
والطرق املتنوعة التي سلكها الداعية األول � 
من أجل نشر الدعوة والتعريف بها. ولقد تأثرت 
ودراس��ة  -كتابة  النبوية  السيرة  تناول  ط��رق 
عايشتها  التي  واألح��وال  بالظروف  وحتليال- 
األمة، ومر بها كّتاب السير عبر التاريخ، متاما 
كتأثرها بالطبيعة البشرية، واخللفية املعرفية، 

والتجربة الواقعية لكاتب السيرة.
في  املتخصص  ال��ب��اح��ث  ي��رى  هنا  وم��ن   
ال���دع���وة اإلس��الم��ي��ة أن ك��ث��ي��را م��ن ال��ك��ت��اب��ات 
ل��ل��س��ي��رة أس��ه��م��ت إس��ه��ام��ا بالغا  امل��ع��اص��رة 
ف��ي تشكيل وبناء  م��ب��اش��ر-  وغ��ي��ر  م��ب��اش��را   -
منهجيات دعوية حديثة متنوعة، أفرزها الواقع 
ومستجدات  متغيرات  من  يحمل  مبا  املعاصر 
امل��رن  اإلس��الم��ي  الفكر  وأنضجها  متالحقة، 
والعقبات  من احملن  كثير  املتوازن، وصهرتها 

املتتالية.
هو  املتفحص  الباحث  يستبينه  ما  وأول 
أن بعض هذه املنهجيات ساعد على النهوض 
بعملية الدعوة وحسن تقدميها، وأعان في إعداد 
الداعية وبناء شخصيته املعاصرة الفعالة، كما 
حفظ الدعوة والدعاة من بعض املزالق الفكرية، 
واالنحرافات في التطبيق. وال يخفى أيضا أن 
بعض الكتابات املعاصرة للسيرة لم توفق في 
رسم صورة الدعوة وعرض مالمحها، فضيقت 
أصله  فيما  وت��ش��ددت  ال��ت��وس��ع،  يحتمل  فيما 

التيسير؛ مما  أضر بالدعوة أكثر من نفعها.
هذه  أه��م  بعض  على  نقف  أن  وسنحاول 
كتابات  ساهمت  ال��ت��ي  ال��دع��وي��ة،  املنهجيات 

في  دعمها  أو  إنتاجها،  في  املعاصرة  السيرة 
املنهج  منها  وخاصة  احلديثة؛  الدعوة  محيط 
التربوي  ال��دع��وي  واملنهج  السلمي  ال��دع��وي 
الدعوي  الدعوي االستيعابي واملنهج  واملنهج 
الشمولي واملنهج الدعوي التخطيطي، فما هي 
وما  وما هي خصوصياته؟  منهج؟  كل  طبيعة 

هي إيجابيات ونواقص كل واحد منها؟
أوال: املنهج الدعوي السلمي

التوجه  سلمية  بطبيعتها  اإلس��الم  دع��وة 
الداعية  بها  انطلق  منذ  والغاية  والوسيلة 

م���دار  ع��ل��ى  ال���دع���وة  وظ��ل��ت   .� األول 
ال��ت��اري��خ، ت��س��ل��ك ط��ري��ق��ه��ا إل���ى قلوب 

السالم  املدعوين، في جو من  وعقول 
في  يتجلى  ال���ذي  ال��ف��ك��ري،  واألم����ن 
أق���وال وأف��ع��ال ووس��ائ��ل وأساليب 

الداعية احلكيم وكل برامجه.
ق��د يكون  وألس��ب��اب ك��ث��ي��رة - 
ل��ب��ع��ض  امل���ت���ش���دد  األداء  م��ن��ه��ا 
ال��دع��وة - يشاع في  إل��ى  املنتمني 
أن  وع��دوان��ا-  العصر -ظلما  ه��ذا 
اإلسالم دين العنف واإلرهاب، وأنه 
واإلك���راه  والسيف،  بالقوة  انتشر 
واجل��ب��ر؛ مم��ا وض���ع دع���اة العصر 

ف��ي دائ���رة ال��دف��اع ع��ن دعوتهم أم��ام 
ألس��ل��وب  املنتهجني  جبهة  جبهتني: 

املثيرين  وجبهة  املسلمني،  م��ن  العنف 
للشبهات من احلاقدين على اإلسالم. ومن 

السلمية  الدعوة  منهجيه  تتشكل  ب��دأت  هنا 
ملجابهة هاتني اجلبهتني، ولإلعالن عن صريح 

دعوة اإلسالم وأصالتها.
دور  املعاصرة  السيرة  لكتابات  كان  ولقد 
والتأكيد  السلمية،  مفهوم  إث��ب��ات  ف��ي  ف��ع��ال 

على ارتباطه الوثيق بدعوة اإلسالم، وذلك من 
خالل التعليق والتحليل ملمارسات الرسول � 
الدعوية، التي هيأت للمدعوين املناخ السلمي 
اآلمن، فعرضت مبادئ الدعوة، ونشرت تعاليمها 
في جو عاطفي هادئ مطمئن، ثم دعتهم للتفكر 

ال��������ع��������ق��������ل، وإع������م������ال 

واحل�����وار 
وجذب  فطرتهم  ح��رك  مما  املتنوع؛  والنقاش 

في  املستقر  الصادق  اإلمي��ان  فكان  أرواح��ه��م، 
ال��ن��ف��وس، امل��ت��ج��ذر ف��ي ال��ع��ق��ول، امل��ت��رج��م في 

الواقع عمال وسلوكا.
إن إب���راز مثل ه��ذه امل��واق��ف ال��دع��وي��ة في 
التناول،  هذا  املعاصرة، مبثل  السيرة  كتابات 
غير  يتبنى  من  كل  على  متاما  الطريق  يقطع 
طريق السلم في دعوة غير املسلمني، وإن كانوا 
بقوة  ويدعم  ميهد،  أيضا  وه��و  املعادين،  من 
منهجية الدعوة السلمية في العصر احلاضر. 
يده  التمكني ميد  وق��ت  في  الداعية  ك��ان  ف��إذا 
والبالغ  الهداية  وُيَفّضل  والصفح،  بالعفو 
السلمي على االنتقام للنفس، فماذا عساه 
أن يكون في حال االستضعاف!؟. وهذا ما 
يجيب عنه راغب السرجاني في كتابه 
)الرحمة في حياة الرسول �( يقول: 
اإلس��الم  � يرجو  الله  )ك��ان رس��ول 
ح��ت��ى أَلل���د أع���دائ���ه؛ ب��رغ��م ش��روره��م 
بالدعاء  يخص  ه��اه��و  وم��ك��ائ��ده��م.. 
رجلني من ألد أعدائه أبا جهل وعمر 
عمر-  ُيسلم  أن  –قبل  اخل��ط��اب  ب��ن 
��ه��م أع���زَّ اإِلْس����الم بأحب  ف��ي��ق��ول: »ال��لَّ
أو  جهل  َب��ِأب��ي  ��ك،  َإل��يْ جلني  الرَّ هذين 
إلى  أحبهما  َفَكان  اب«،  اخْلطَّ بن  بعمر 
التاريخ  إن  اخلطاب.")1(  بن  عمر  الله 
وفتنة  الله،  عن سبيل  الصد  من  الطويل 
ف��ي قلب  ي���ورث  ل��م  دي��ن��ه��م،  ع��ن  املسلمني 
في  رغبة  أو  باالنتقام،  شعورا   � ال��رس��ول 
الكيد أو التنكيل، إمنا على العكس متاما، شعر 
بأنهم  مرضى يحتاجون إلى طبيب، أو حيارى 
ي��ح��ت��اج��ون إل���ى دل��ي��ل، ف��ج��اءت ه���ذه ال��دع��وة 

ل��ه��م ب���ال���ه���داي���ة وال��رح��م��ة 
وال���ن���ج���اة،ك���ان���ت ت��ل��ك هي 

د. احميد عبد اللطيف

مناهج الدعوة من خالل كتابات السيرة املعاصرة )1(
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دع����وة 
بطبيعتها  اإلسالم 

س��ل��م��ي��ة ال��ت��وج��ه وال��وس��ي��ل��ة 
وال��غ��اي��ة م��ن��ذ ان��ط��ل��ق ب��ه��ا ال��داع��ي��ة 

مدار  على  ال��دع��وة  وظلت   .� األول 
ال���ت���اري���خ، ت��س��ل��ك ط��ري��ق��ه��ا إل���ى ق��ل��وب 
السالم  من  جو  في  املدعوين،  وعقول 

واألمن الفكري، الذي يتجلى في أقوال 
وأفعال ووسائل وأساليب الداعية 

احلكيم وكل برامجه.
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نصـوص اإلعجـاز القرآنـي )9(

)تتمة نصوص أبي علي اجلبائي )ت303 هـ((
)2(

»فصل في بيان فساد طعنهم في القرآن من 
جهة التكرار والتطويل وما يتصل بذلك.

القول  أشبع  ق��د  علي  أب��ا  شيخنا  أن  اعلم 
العادة  أن  فذكر  التفسير،  مقدمة  ف��ي  ذل��ك  ف��ي 
القصة  يكررون  قد  بأنهم  جارية  الفصحاء  من 
مختلفة،  بألفاظ  متفرقة،  مواطن  في  ال��واح��دة 
ألغ���راض تتجدد ف��ي امل��واط��ن، وف��ي األح���وال؛ 
املفاخر والفضائل، ال من داللة  وذل��ك من دالل��ة 
املعايب ف��ي ال��ك��ام؛ وإمن���ا ي��ع��اب ال��ت��ك��رار في 

املوطن الواحد، على بعض الوجوه.
ال��ق��رآن على  الله تعالى  أن��زل  ق��ال: وإمن��ا 
رسوله، �، في ثاث وعشرين سنة، حاال بعد 
حال، وكان املتعالم من حاله، �، أنه يضيق 
واملعارضني،  الكفار  من  عارضة،  ألم��ور  ص��دره 
ب��األذى وامل��ك��روه، فكان جل وعز  وَم��ن يقصده 
ُيسليه، ملا ينزل عليه من أقاصيص من تقدم من 
األنبياء عليهم السام، ويعيد ذكره بحسب ما 
�َوكُلاًّ  تعالى:  قال  ولهذا  الصاح؛  يعلمه من 
ُف���ؤَاَدَك� )ه��ود: 120(، فبني أن هذا   ... نَ��ُق��صُّ
ال��ص��در يتجدد،  ك��ان ضيق  ال��غ��رض، وإذا  ه��و 
بعد حال  ح��اال  ال��ف��ؤاد  تثبيت  إل��ى  واحل��اج��ة 
تقوى، فا بد عند تثبيت فؤاده، وتصبيره على 
األمور النازلة، أن يعيد عليه ما حلق املتقدمني 
ويكرره،  ذلك  ويعيد  أعدائهم،  من  األنبياء،  من 
يعرف  وأن  ذكرناه،  الذي  الغرض  فيه  فيجتمع 
وقد  القصص،  ه��ذه  تأمل  عند  الفصاحة،  أه��ل 
أعيدت حاال بعد حال، ما يختص به القرآن من 
ومزيتها  الفصاحة  ظهور  ألن  الفصاحة؛  رتبة 
في  منها  أبلغ  أعيدت  إذا  الواحدة،  القصة  في 
القصص املتغايرة، فهذا هو الفائدة فيما تكرر 
في كتاب الله تعالى من قصة موسى وفرعون، 
من  الب��د  ك��ان  وإن  املتقدمني؛  األن��ب��ي��اء  وس��ائ��ر 
زي����ادة ف��وائ��د ف��ي ذل���ك ت��خ��رج��ه م��ن أن يكون 
تكرارا جلملته؛ وهذا مبنزلة الواعظ واخلطيب، 
الذي إذا ذكر قصة وعظ بها، وذلك من قصص 
أن  م��دة،  بعد  ميتنع  لم  وأخبارهم،  الصاحلني 
يعلم الصاح في إيراده، فا يكون ذلك معيبا؛ 

إذا  الواحد،  املجلس  في  ذلك  يعاب  ال  رمبا  بل 
اختلف الغرض فيه«.

]املغني في أبواب العدل والتوحيد، 398-397/16[

)3(
اجلبائي  علي  وأبو  الراوندي  ابن  »اجتمع 
على جسر ب��غ��داد، ف��ق��ال ل��ه: ي��ا أب��ا ع��ل��ي! أما 
له؟فقال  للقرآن وتقضي  تسمع مني معارضتي 
أعَرف مبجاري علومك وعلوم  أنا  أبو علي:  له 
أهل دهرك، ولكن أحاكمك إلى نفسك. فهل جتد 
وتشاكًا  وهشاشة،  ع��ذوب��ًة  ل��ه  معارضتك  ف��ي 
كحاوته؟  وح���اوة  كنظمه،  ونظمًا  وت��ازم��ًا، 
قال: ال، والله. قال: قد كفيتني. فانصرف حيث 

شئت«. 
]الوافي بالوفيات، 154/8[ و]معاهد التنصيص، 157/1[

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت 310هـ( 
)1( 

آي  معاني  اتفاق  عن  البياِن  في  »ال��ق��وُل 
القرآن ومعاني منِطق َمْن نزل بلسانه القرآن 
من َوْجه البيان، والّداللة على أن ذلك من الله 
 هو احلكمة البالغة، مع اإلبانِة عن فْضل 

املعَنى الذي به َباَين القرآُن سائَر الكام.
قال أبو جعفر: إن من أعظم ِنعم الله على 
ته على خلقه، ما منحهم من  عباده، وجسيم ِمنَّ
ُصدورهم  عن ضمائر  به  الذي  البيان،  َفْضل 
ُيبينون، وبه على عزائم نفوسهم َيُدّلون، فَذلَّل 
ل به عليهم املستصعب.  به منهم األلسن، وسهَّ
��ح��ون  �����اه ب��ه ي��َس��بِّ ����دون، وإيَّ ف��ب��ِه إي����اه ُي����َوحِّ
سون، وإلى حاجاتهم به يتوّصلون، وبه  ويقدِّ

بينهم يَتحاوُرون، فيتعارفون ويتعاملون.
من  منحهم  –فيما  ذك��ره  ج��ّل  جعلهم،  ثم 
ف���وق بعض  ورف���ع بعضهم  ط��ب��ق��اٍت،  ذل���ك- 
اللسان  وَذِل��ِق  مْسِهب،  فَبنْيَ خطيب  درج��اٍت، 
َوع��ىٍّ عن  ُيبني،  ال  نفسه  ومْفَحٍم عن  ُم��ْه��ِذب، 
ضمير قلبه ال يعبر. وجعل أعاهم فيه ُرتبة، 
به  أراَد  فيما  أبلَغهم  درج���ًة،  فيه  وأرف��ع��ه��م 
َباًغا، وأبيَنهم عن نفسه به بياَنا. ثم عّرفهم 
في تنزيله ومحكم آِي كتابه فضَل ما حباهم 
به من البيان، على من فضلهم به عليه من ذي 

ذكره:  تعالى  فقال  اللسان  واملستعجم  البكم 
غير  اخلصام  يف  وهو  احللية  يف  ينشأ  �أومن 
لذوي  إذا  فقد وض��ح   .)18 )ال��زخ��رف:  مبني� 
أهل  فضل  أن  األلباب،  ألول��ي  وتبني  األفهام، 
اللسان،  واملستعجم  البكم  أه��ل  على  البيان 
بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد 
إبانته عن نفسه ببيانه، واستعجام لسان هذا 

عما حاول إبانته بلسانه.
ك��ان ذل��ك كذلك -وك��ان املعنى الذي  ف��إذا 
فصار  ذل���ك،  ف��ي  املفضول  الفاضل  ب��اي��ن  ب��ه 
م��ا وصفنا  ه��و  مفضوال،  واآلخ���ر  فاضا  ب��ه 
عنه  قصر  عما  ال��ب��ي��ان،  ذي  إب��ان��ة  من فضل 
املستعجم اللسان، وكان ذلك مختلف األقدار، 
متفاوت الغايات والنهايات- فا شك أن أعلى 
مرتبة،  مراتبه  وأسنى  درج��ة،  البيان  منازل 
أبلغه في حاجة املبني عن نفسه، وأبينه عن 
مراد قائله، وأقربه من فهم سامعه. فإن جتاوز 
وعجز  األن��ام،  وسع  عن  وارتفع  املقدار،  ذلك 
حجة  كان  العباد،  جميع  مبثله  يأتي  أن  عن 
حجة  كان  -كما  القهار  الواحد  لرسل  وعلما 
وعلما لها إحياء املوتى وإبراء األبرص وذوي 
منازل  أعلى  مقادير  عن  ذلك  بارتفاع  العمى، 
طب املتطببني وأرفع مراتب عاج املعاجلني، 
وكالذي  العاملني.  جميع  عنه  يعجز  م��ا  إل��ى 
كان لها حجة وعلما قطع مسافة شهرين في 
الليلة الواحدة، بارتفاع ذلك عن وسع األنام، 
وتعذر مثله على جميع العباد، وإن كانوا على 
قطع القليل من املسافة قادرين، ولليسير منه 

فاعلني. 
فإذا كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفنا، 
فبني أن ال بيان أبني، وال حكمة أبلغ، وال منطق 
أعلى، وال كام أشرف -من بيان ومنطق حتدى 
به امرؤ قوما في زمان هم فيه رؤساء صناعة 
والفصاحة،  الشعر  وقيل  والباغة  اخلطب 
منهم  ك��ل خطيب  على  وال��ك��ه��ان��ة،  وال��س��ج��ع 
وبليغ، وشاعر منهم وفصيح، وكل ذي سجع 
بعقولهم  وقصر  أح��ام��ه��م،  فسفه  وك��ه��ان��ة- 

اتباعه  إلى  جميعهم  ودعا  دينهم،  من  وتبرأ 
بأنه  واإلق���رار  ب��ه،  والتصديق  منه  والقبول 
داللته  أن  وأخبرهم  ربهم.  من  إليهم  رس��ول 
على صدق مقالته، وحجته على حقيقة نبوته 
والفرقان،  واحلكمة  البيان،  من  به  أتاهم  ما 
بلسان مثل ألسنتهم، ومنطق موافقة معانيه 
معاني منطقهم. ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن 
عليه  القدرة  ومن  عجزة،  بعضه  مبثل  يأتوا 
له  وأذع��ن��وا  بالعجز،  جميعهم  فأقر  نقصة. 
بالنقص.  أنفسهم  على  وشهدوا  بالتصديق، 
واستكبر  وت��ع��ام��ى،  م��ن��ه��م  جت��اه��ل  م��ن  إال 
عنه  أن��ه  علم  قد  ما  تكلف  فحاول  وتعاشى، 
قادر.  غير  عليه  أنه  تيقن  قد  ما  ورام  عاجز، 
فأبدى من ضعف عقله ما كان مستترا، ومن 
عي لسانه ما كان مصونا، فأتى مبا ال يعجز 
األح��م��ق،  واجل��اه��ل  األخ���رق،  الضعيف  عنه 
فقال: "والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، 
فاخلابزات خبزا، والثاردات ثردا، والاقمات 
لقما"! ونحو ذلك من احلماقات املشبهة دعواه 

الكاذبة. 
وتباين  البيان،  مراتب  تفاضل  ك��ان  ف��إذ 
منازل درجات الكام، مبا وصفنا قبل -وكان 
أحكم  أس��م��اؤه،  وتقدست  ذك��ره  تعالى  الله 
احلكماء، وأحلم احللماء، كان معلوما أن أبني 
قدر  وأن  الكام كامه،  بيانه، وأفضل  البيان 
فضل بيانه، جل ذكره، على بيان جميع خلقه، 

كفضله على جميع عباده. «.
]تفسير الطبري، حت د.التركي، 9-8/1[

د. الحسين زروق

تُعنى هذه الزاوية جبمع ما تناثر من نصوص اإلجعاز القرآين يف غير مصادره المختصصة، وما تناثر يف هذه المصادر لكن لغير مؤلفيها، كما تُعنى بتصنيفها 

حسب تارخي وفاة أصحابها، وذلك خدمة لمكتبة هذا العلم، وفحتا آلفاق جديدة للحبث فيه، وحماولة إلقامة 

)الموسوعة التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين يف التراث العريب(.
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	 تلك 	 وك��ان��ت   ،� نفسيته 
هي سنته وطريقته، وكانت هذه هي خلفياته 
وم��رج��ع��ي��ت��ه ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال���ن���اس.. إن 
رسولنا الكرمي  � كان حريصا كل احلرص 
على إيصال دعوته إلى كل من هو على غير 
اإلسام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو 
قصارى  يبذل  وك��ان  مجوسي،  أو  نصراني 
جهده ف��ي اإلق��ن��اع بالتي ه��ي أح��س��ن، وك��ان 
أو  إنسان  رفض  إذا  � حزنا شديدا  يحزن 
ق��وٌم اإلس��ام، حتى وص��ل األم��ر إل��ى أن الله 
 نهاه عن هذا احلزن واألس��ى. قال تعالى 
أال  آثارهم  عىل  نفسك  باخع  �لعلك  يخاطبه: 
�فل  أي��ض��ا:  وي��ق��ول  مؤمنني�)2(.  ي��ك��ون��وا 
تذهب نفسك عليهم حسرات�)3(. ومع شدة 
ل��م يجعله   � ال��رس��وال  أن  إال  احل���زن  ه���ذا 
مبررا للضغط على أحد ليقبل اإلسام، إمنا 
جعل اآلية الكرمية �ال إكراه يف الدين�)4( 
حياته  ف��ي  فتحقق  ح��ي��ات��ه،  ف��ي  ل��ه  منهجا 
التوازن الرائع املعجز، إذ أنه يدعو إلى احلق 
الذي معه بكل قوة، ولكنه ال يدفع أحدا إليه 

مكرها أبدا()5(. وهذا متاما ما يوافق العقل 
واملنطق، ويثبته واقع االستجابة الفريدة من 
املدعوين. إذ هل ميكن أن يكون السيف والقوة 
سببا في انتشار املبادئ وذيوعها في العاملني 
ال��ذي ميكن  وَم��ْن هذا  املذهلة؟  السرعة  بهذه 
أن يحمل هذه الرسالة بهذه الدقة املتناهية، 
والتفاني  العميق،  واحلب  الفائقة،  والسرعة 
العزيز؟ أهو الذي ُحمل عليها بالقوة والقهر؟ 
إن  يفكر ولم يعقل مراميها؟  لم  الذي  أم هذا 
منهجية الدعوة السلمية هي التي جتيب عن 
هذه األسئلة، وتطرح نفسها في عالم الدعوة 
أن  للدعوة  ميكن  ال  أصيل،  كأصل  املعاصر 
ال��واق��ع، فضا عن  ف��ي أرض  ب��دون��ه  تتحقق 

حتقيق املكاسب وزيادة االتباع.
وقد أثبتت هذه املنهجية الدعوية السلمية 

وجودها الفّعال في عدة مظاهر منها:
وتقدمها،  املعاصرة  الدعوة  جناحات   -
نشر  على  الداعي  بقدرة  مرهونا  ذلك  أصبح 
مدعويه  مع  الفكري  والسام  األمن  وتطبيق 
أث���ن���اء ح��دي��ث��ة، وح�����وارات�����ه، وإرش����ادات����ه، 
السريع  تعرف طريقها  فالدعوة  وتوجيهاته، 

الداعية املؤهل  إلى قلوب املدعوين، ما وجد 
بالفهم العميق لطبيعة الرسالة في سلميتها 

ورحمتها للعاملني.
- اعتماد كثير من الدعاة املعاصرين على 
القلبية  الطمأنينة  لتحقيق  والعقل؛  العاطفة 
عند املدعو، مبا يوفر البيئة التي تساعد على 
واملراجعة  املتأني،  والتفكير  احل��ر،  احل��وار 
قرار  اتخاذ  قبل  الهادئ  واالقتناع  والسؤال، 

االتباع وااللتزام.
- إن حرب الشائعات الشرسة ضد دعوة 
منهجية  إلثبات  واضحا  دليا  تعد  اإلس��ام، 
بالعنف  يرمونه  فهم  ال��دع��وة،  ف��ي  السلمية 
واإلرهاب، ألنهم أدركوا أن جناحات اإلسام 
اإلس��ام  ه��ذا  ُيشعه  ما  إمن��ا سببها  الكبرى، 
ف��ك��ري، وصفاء  م��ن س��ام  اجتماعي، وأم��ن 

روحاني.
الدعوة  وق��ادة  أع��ام  من  كثير  اهتمام   -
م��ن ينتمون  ل��ب��ع��ض  ب��ال��ت��ص��دي  امل��ع��اص��رة 
التصرفات  ي��ص��رون على  ال��دع��وة مم��ن  إل��ى 
اجلافة، واألفعال العنيفة، واألقوال الغليظة، 
والتي كان من أثرها أن اتهمت دعوة اإلسام 

بالعنف واإلرهاب والترويع والتهديد.
- إقامة الدورات العملية املعاصرة التي 
من خالها ميارس الدعاة مع بعضهم البعض 
احلوار والنقاش، والعرض والتحليل، والنقد 
واألم��ان، مما  السام  من  في جو  والتعليق، 
مع  وتطبيقه  م��ن مم��ارس��ت��ه  ال���دع���اة  َأْم���َك���ن 
ذلك  العملية،  ال��دع��وة  مواقف  في  مدعويهم 
أن مينحه  على  األق���در  ه��و  ال��ش��يء  مالك  أن 

لآلخرين.
-----------------------

1 - اجلامع الصحيح سنن الترمذي، الترمذي، باب 
18 في مناقب عمر بن اخلطاب �، رقم 3681، وقال 
حسن صحيح غريب ،ج،5 ص 617، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت حتقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
2 - سورة الشعراء اآلية )3(.

3 - سورة فاطر اآلية )8(.
4 - سورة البقرة اآلية )256(.

5 - الرحمة في حياة الرسول  � راغب السرجاني، 
ص215.

د.  بسيوني نحيلة
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بينا في املقال السابق فلسفة اإلسالم وحكمته 
الربانية البالغة في رعاية هذه الفئة الضعيفة، ثم 
كيف أسهم املسلمون عبر التاريخ ومن خالل فقههم 
ألحكام دينهم، وسعيهم العملي من خالل األوقاف 
نذكر  املقال  هذا  وفي  ه��ؤالء،  رعاية  في  اإلسالمية 
الفقهية  واألح��ك��ام  العملية  التشريعات  من  طرفا 
وإعجازه  اإلسالم  لنرى عظمة  الفئة  بهذه  املتعلقة 

التشريعي في بناء املجتمع وحمايته من الداخل.

مبا  عليه  والقيام  اللقيط  التقاط  وج��وب   -
يصلحه:

وج��وب  على  بينهم  خ��الف  ب��ال  الفقهاء  اتفق 
التقاط اللقيط، واعتبروا ذلك في الفروض الكفائية 
التي ال تتحقق إال بالقيام بها بحيث يأثم من علموا 
به وهم قادرون على القيام بها ثم لم يفعلوا، وقالوا 
بتعني الفرضية على من علموا،  بل إن اإلمام ابن 
حزم يري أن التفريط في هذا الواجب يعد من باب 
قتل النفس، قال رحمه الله: "مسألة: إن وجد صغير 
منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به وال بد، 
والتقوى وال  البر  �وتعاونوا عىل  تعالى:  الله  لقول 
ولقول   .)2 )املائدة:  والعدوان�  اإلثم  عىل  تعاونوا 
الناس  أح��ي��ا  أح��ي��اه��ا فكأنما  �وم���ن  ت��ع��ال��ى:  ال��ل��ه 
من  إث��م  من  أعظم  إث��م  وال   .)32 )امل��ائ��دة:  جميعا� 
أضاع نسمة مولودة على اإلسالم -صغيرة ال ذنب 
لها- حتى متوت جوعا وبردا أو تأكله الكالب هو 
قاتل نفس عمدا بال شك. وقد صح عن رسول الله 
)احمللى  الله«.  يرحمه  ال  الناس  يرحم  ال  »من   :�

اآلثار: 132/7(.

من  اللقيط  إلى  اخلطيئة  أحكام  تسري  ال   -
أبويه:

ال ينبغي أن ينظر إلى "أبناء الزنا" من اللقطاء 
آبائهم،  أوزار  من  شيئا  بتحميلهم  انتقاص  نظرة 
فالقاعدة في الشرع أن "كل نفس مبا كسبت رهينه" 
"ال تزر وازرة وزر أخ��رى"، وبهذه النصوص  وأنه 
استدلت عائشة رضي الله عنها قائلة: "ليس عليه 
�وال تزر  ق��ال تعالى:  أب��وي��ه ش��يء. وق��د  م��ن وزر 
وازرة وزر أخرى� )األنعام: 164(. وقد ورد النص 
اِكم  َ مرفوعا في الدر املنثور للسيوطي وأخرجه الحْ
َقاَل  َقاَلت:  عنها  الله  رضي  َعاِئَشة  َعن  َوَصححُه 
ِه  َأَبَويحْ َنا من وزر  الزِّ �َليحَْس على ولد  الله  َرُس��ول 

َرى". ء اَل تزر َواِزَرة وزر ُأخحْ َشيحْ
وفي املعنى البن قدامة: )فإنه ال يجوز أن يلزم 
ولده من وزره أكثر مما لزمه وال يتعدى الكم إلى 
يلزمه  ال  ول��ده  أن  مع  فيه  يثبت  أن  غير  من  غيره 
شيء من ضرره، لقول الله تعالى: �وال تزر وازرة 
وزر أخرى� وولد الزنا لم يفعل شيئًا يستوجب به 

حكمًا(.

- وجوب الرحمة بالضعفاء:
إذا كان اليتيم يرحم لضعفه وفقدان أبيه، فإن 
الضعف  علة  إن  حيث  وبؤسا  ضعفا  أشد  اللقيط 
فيه أب��ني وأج��ل��ى، إذ إن��ه ف��اق��د ليس ل��أب وح��ده 
بل لأم كذلك، مع عدم معرفة أي قرابات له بحكم 
ورفق  وعناية  رحمة  مزيد  يستوجب  وهذا  حالته، 
وانتهاء  التقاطه  من  ب��دءا  اإلسالمي  املجتمع  من 
بإطالقه بالغا عاقال رشيدا يقوم على أمر نفسه بكل 
أهلية وج��دارة، بحيث ال نسلمه لظة ضعفه إلى 
آيات وأحاديث  أو ظالم، وعموم  منحرف أو ضال 
األنفس  وحفظ  األيتام  ورعاية  بالضعفاء  الرحمة 

واألعراض تشمل هذا النوع بال خالف.

له  يكن  لم  ما  املال  بيت  من  عليه  النفقة  وجوب   -
مال:

اللقيط  ع��ل��ى  النفقة  أن  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��اء  ات��ف��ق 
لم يوجد معه مال،  املال ما  املنبوذ تكون من بيت 
ولو فرضنا أنه لم يوجد معه مال وانعدم املال من 
بيت مال املسلمني فلم جند ما ينفق منه عليه، وجب 
كفائيا،  وجوبا  عليه  بالنفقة  القيام  املسلمني  على 
ويأثمون بالتفريط في ذلك؛ ألنه يفضي باللقيط إال 

الهالك.

رابطة  كبيرتني:  برابطتني  باملجتمع  ارتباطه   -
اإلسالم، ورابطة اإلخاء اإلنساني:

حرم الله تعالى تبني اللقيط لكنه لم يقطع رابطة 
األخوة بينه وبني املسلمني، فقال تعالى: �ٱدُعوُهم 
َّم تَعلَُموْا ءَابَاءَُهم  ِ َفِإن ل ِلبَاِئِهم ُهَو أَقَسُط ِعنَد ٱللَّ

يِن َوَمَوٰلِيُكم﴾ )األحزاب: 5(. َفِإخَوٰنُُكم ِف ٱلدِّ
-ما  اإلس���الم  دي���ار  ف��ي  يرتبط  اللقيط  ف��ن��رى 
عظيمني  ب��رب��اط��ني  ذم���ي-  إل���ى  نسبته  نتيقن  ل��م 
ي��وج��ب��ان حمايته ورع��اي��ت��ه؛ راب���ط اإلس����الم وم��ا 
أخيه  على  للمسلم  حقوق  من  ال��راب��ط  ه��ذا  يرتبه 
وحت��رمي  والنصح،  احملبة  حيث  م��ن  العقيدة  ف��ي 
ورابط  عنه...إلخ،  والدفاع  نصرته  وإيجاب  ظلمه 
اإلخوة اإلنسانية وما يرتبه كذلك من حقوق، وهذه 
يعيش  البشر  من  النوع  هذا  مثل  جتعل  الروابط 
اإلسالمي،  املجتمع  أبناء  من  إخوانه  في حضانة 
هدم  عامل  إل��ى  حت��ول  وإال  النفس،  س��وي  لينشأ 
وتدمير في مجتمع لم يحتضنه وال يقدم له خيرا. 
ِرُموا َوَلَد  وقد جاء في مواهب اجلليل: َ"َقاَل ُعَمُر َأكحْ
َنا  اَلَد الزِّ ِتُقوا َأوحْ ًضا َأعحْ ِه. َوَقاَل َأيحْ ِسُنوا إَليحْ َنا َوَأححْ الزِّ
اٍس:  ُن َعبَّ . َوَقاَل ابحْ ُصوا ِبِهمحْ َتوحْ ِهمحْ َواسحْ ِسُنوا إَليحْ َوَأححْ
َسَن ُجوِزَي َوِإنحْ َأَساَء  ِه إنحْ َأححْ ٌد ِمنحْ َعِبيِد اللَّ َوُهَو َعبحْ
ِتُقوا  َأعحْ ُعَمُر:  َوَق��اَل  قال:  آخر  موضع  ُعوِقَب".وفي 
ُصوا ِبِهمحْ اه�. َتوحْ ، َواسحْ ِهمحْ ِسُنوا إَليحْ َنا، َوَأححْ اَلَد الزِّ َأوحْ

- أحكام أخرى تتعلق بأبناء الزنا أو املنبوذين: 
1 - ففي إمامته للصالة جوز جماهير العلماء 
إمامة ابن الزنا، جاء في مسائل اإلمام أحمد هذه 
الرواية: "قلت ألحمد: العبد  يؤم الر وولد الزنا؟ 
قال  الزنا،  وولد  قال:  الزنا؟  وولد  قلت:  نعم،  قال: 
إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا، واألقلف، واملخنث، 
أحسنهم  الزنا  وول��د  جائزة.  فإمامتهم  أم��وا  ف��إن 

حااًل في اإلمامة إذا كان عداًل قارئًا.
وفي املغني البن قدامة: فصل إمامة ولد الزنا. 

فصل: وال تكره إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه.
بكراهة   � م��ال��ك  ق��ول  علة  ف��ي  بحثت  وق��د 
إمامته فوجدت أنها كون هذا الصنف رمبا ال يجد 
أحكام  من  كثيرا  بذلك  فيجهل  ويثقفه  يعلمه  من 
وليس  باإلمامة،  منه  أول��ى  غيره  فيكون  الصالة، 

األمر متعلقا بكونه لقيطا.
2 - شهادة ولد الزنا: وتقبل شهادته. قال في 
الشرح الكبير: "وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا 
وغيره، هذا قول أكثر أهل العلم". وفي حاشية بن 
َنا  الزِّ َوَل��ِد  َش��َه��اَدُة  َبُل  َوُتقحْ ��َن��ِح:  ِ املحْ ِفي  َق��اَل  عابدين: 
ِرِهَما،  َكُكفحْ الحَْوَلِد  َق  ِفسحْ ُيوِجُب  اَل  ِن  ََبَويحْ األحْ َق  ِفسحْ أِلَنَّ 
 ، ِهمحْ إَليحْ ِسُنوا  َوَأححْ َنا،  الزِّ اَلَد  َأوحْ ِتُقوا  َأعحْ ُعَمُر:  َوَق��اَل 
ُظرحْ َحاِشَيِتي َعَلى َمَناِسِك  ُصوا ِبِهمحْ اه�. َوانحْ َتوحْ َواسحْ
ِلِه َواَل َبأحَْس َأنحْ َيُحجَّ ِبَثَمِن َوَلِد  َد َقوحْ ِخ َخِليٍل ِعنحْ يحْ الشَّ

َنا. الزِّ
3 - إعطاؤهم من الزكاة: يجب إعطاؤهم متى 
في مغني احملتاج  قال  العطاء،  ذلك  إلى  احتاجوا 
عند الديث عن مصارف الزكاة بعد أن بني أنهم 
ُهمحْ  ال يشملهم حقيقة اسم اليتيم: "َوَلِكنَّ الحِْقَياَس َأنَّ
ِم الحَْيَتاَمى". وهذا الشمول من حيث  َن ِمنحْ َسهحْ َطوحْ ُيعحْ
كذلك  الفقهاء  تعرض  العائل.   فقدان  وهو  املعنى 

لزكاة الفطر فقالوا: "وفطرة ولد الزنا على أمه".
4 - ح��رم��ة اس��ت��رق��اق��ه، ول���ذا أوج���ب البعض 
خوفا  التقاطه  على  اإلشهاد  واملالكية  كالشافعية 

م���ن االس���ت���رق���اق، وق��د 
صرح ابن حزم بحرمة 
االس���ت���رق���اق م��ط��ل��ق��ا، 
وه��ذا هو ال��راج��ح بل 
ي��ص��ح  ال�������ذي ال  ه����و 

غيره.

العربية  بالثقافة  املستشرقون  اه��ت��م 
االحتكاك  نتيجة  مبكر،  وقت  في  اإلسالمية 
العربي  العاملني  ب��ني  ال��ض��اري  وال��ت��داف��ع 
َكّما هائال من  والغربي، فألف املستشرقون 
العربية  الثقافة  حول  والدراسات  البحوث 

والدين اإلسالمي.
التعامل  في  بهم  خاصة  مناهج  وَبَنوا 
م��ع ال��ن��ص��وص ال��ش��رع��ي��ة امل��ؤس��س��ة للفكر 
اإلس���الم���ي. وق���د أث����رت ه���ذه امل��ن��اه��ج في 
مجال  وف��ي  عموما،  اإلسالمية  ال��دراس��ات 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ع��ل��م��ي ل���ل���ن���ص���وص، ون��ش��ر 
العلوم  مختلف  ف��ي  ال��ت��راث��ي��ة  امل��ص��ن��ف��ات 

اإلسالمية.
وم��ع��ل��وم أن ال��س��ي��اق ال����ذي ظ��ه��ر فيه 
املرير والصدام  بالصراع  االستشراق متيز 
وك��ان  املختلفتني،  الثقافتني  ب��ني  العنيف 
االس���ت���ش���راق م���ن ن��ت��ائ��ج ذل����ك، وأن����ه أح��د 
الغرب  ل��اج��ة  ن��ظ��را  ب��ع��د،  فيما  جتلياته 
ألن  ومكوناته؛  ومضامينه  اإلس��الم  ملعرفة 
اإلس��الم كان مجهوال لدى الغرب، ف��أراد أن 
مدخال  املعرفة  تلك  لتكون  ويعرفه  يكتشفه 

للتعامل معه بطريقة ناجعة وفعالة.
هذا السياق وهذا املقصد جعل مناهج 
نشأت  التي  لأغراض  خادمة  املستشرقني 
ذات��ي مبا هو  فيها ما هو  فاختلط  ألجلها، 

موضوعي، وما هو تاريخي مبا هو علمي.
ل��ق��د أث�����رت م��ن��اه��ج امل��س��ت��ش��رق��ني في 
في  تؤثر،  زال��ت  وال  اإلسالمية،  ال��دراس��ات 
إلى  نظرتها  وف��ي  الغربية  العقلية  تكوين 
تأثيرها  وك��ان  اإلسالمية،  العربية  الثقافة 
أشد في صناع القرار السياسي والعسكري.
ن����ش����أت ال������دراس������ات االس���ت���ش���راق���ي���ة 
ومن��ت ف��ي ال��غ��رب، وت��وس��ع��ت م��ع م��دارس 
كل  على  اهتمامها  ت��وزع  التي  االستشراق 
على  هنا  ونركز  وعلومه  اإلسالمي  التراث 
والتفاسير  القرآنية  بالدراسات  االهتمام 
اهتم  ما  ومنها  األملانية،  كاملدرسة  خاصة، 
العربية،  والتقاليد  وال���ع���ادات  ب��األع��راف 
كاملدرسة الفرنسية، ومنها ما اهتم بالعقيدة 
اإلس��الم��ي��ة، ك��امل��درس��ة اإلي��ط��ال��ي��ة. وظهرت 
كراسي علمية لدراسة اللغة العربية والتراث 
اإلسالمي، واهتم املستشرقون بتحقيق هذا 
التراث ونشر مخطوطاته النادرة، واكتشاف 
أمهات املصادر العربية واإلسالمية، إضافة 
إلى الفهرسة والتكشيف..، وهذا مما ُيحسب 

للمستشرقني في خدمة التراث اإلسالمي.
ول������و جت�����اوزن�����ا اإلجن���������از امل���ع���رف���ي 
ل��ل��م��س��ت��ش��رق��ني، مب���ا ل���ه وم����ا ع��ل��ي��ه، إل��ى 
اإلي��دي��ول��وج��ي��ة وال���ت���وظ���ي���ف، ف���ي م��ج��ال 
ال����دراس����ات ال��ق��رآن��ي��ة، ف��س��ن��ج��د ال���ق���راءة 
فيها  وعلومه،  الكرمي  للقرآن  االستشراقية 
كثير من اخللط، وكثير من التحامل، وقليل 

من املوضوعية.
ال��ق��رآن الكرمي  ال��ق��راءة جعلت من  ه��ذه 
كتاب أسطورة، وكالم بشر، خضع لظروف 
ت��اري��خ��ي��ة م��ؤث��رة ف��ي��ه، ن��ازع��ة ع��ن��ه صفة 
قضايا  القرآن  علوم  من  وجعلت  القدسية. 
املسلمني  العلماء  متحل  ُتظهر  تاريخية 
النص  في  لتصرفاتهم  الشرعية  إعطاء  في 

والتشريع.
وكيف  القرآن  علوم  من  قضايا  ولنأخذ 
بنظرتهم  ونبدأ  املستشرقون،  معها  تعامل 

إن  قالوا:  حيث  الكرمي،  القرآن  مصدر  إلى 
�، وأنه تلقاه عن  القرآن من صنع محمد 
والقصص  األف��ك��ار  اقتبس  وان���ه  األول����ني، 
وغيرها من املواضيع القرآنية من الرساالت 
السماوية السابقة كاليهودية والنصرانية، 
ثم عمد إلى ضمها إلى القرآن الكرمي. وهكذا 
ألغى املستشرقون صفة الربانية عن مصدر 

القرآن.
األث��ر  منهج  ه��و  سببه  االدع����اء  وه���ذا 
والتأثر، حيث أن الواقع الغربي حيث نشأت 
العلوم واملعارف في عصر النهضة األروبية 
وما  اليونانية،  ال��ض��ارة  على  وتأسست 
وقد  إال  جديد  ودي��ن��ي  فكري  مذهب  ُأن��ش��ئ 
اليونانية  ال���ض���ارة  ف��ي  نظير  ل��ه  ُوِج����د 
تطبيق  مت  الكم  هذا  خالل  ومن  القدمية، 
هذا املنهج على الفكر اإلسالمي دون اكتراث 
على  ��س��ة  امل��ؤسَّ ال��واض��ح��ة  بخصوصيته 
الوحي  من  مستمدة  أصيلة  دينية  معايير 

قرآنا وسنة.
الكرمي  ال��ق��رآن  ف��ي  النسخ  مسألة  أم��ا 
م��دخ��ال واس��ع��ا  امل��س��ت��ش��رق��ون  ف��ق��د جعلها 
للطعن في القرآن، وفي هذا جند املستشرق 
رودنسون، وهو من املستشرقني املعاصرين 
يقول  العربية،  ب��ال��دراس��ات  اهتموا  الذين 
كنموذج  اختير  ال���ذي  "محمد"  كتابه  ف��ي  
للبحث حول الدراسات االستشراقية للنبوة 
النبي  قراءة لشخصية  فيه  احملمدية، وقدم 
طابع  م��ن  انطالقا  وس��ل��م  عليه  ال��ل��ه  صلى 
القبلي،  مبجتمعه  ت��رب��ط��ه  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة 
أيدينا  امل��وج��ود بني  ال��ق��رآن  إن  ق��ال:  حيث 
حسب  والتي  عديدة،  ملراجعات  تعرض  قد 
رأيه تبني أنها خضعت لدراسة حتت رعاية 
محمد، إن لم يكن قد قام بها من تلقاء نفسه 
ثم يخرج باستنتاج هو أن هذه املراجعات 
لم تكن خالية من األخطاء والنتائج السيئة.
أما القراءات القرآنية واألحرف السبعة، 
م��ن جوانبها  امل��س��ت��ش��رق��ون  درس��ه��ا  ف��ق��د 
املتعددة، مبا فيها النقل التاريخي، والوضع 
وسبيلهم  ال��ش��رع��ي..،  والتأصيل  اللغوي، 

إلى ذلك هو الشبهات والتلفيق والطعون.
ومن األمثلة التي ميكن سوقها في مجال 
تعامل املستشرقني مع األحرف السبعة هو 
تسيهر  غولد  اليهودي  املجري  املستشرق 
الذي يعتبر من أبرز محرري دائرة املعارف 
اإلس��الم��ي��ة وم���ن امل��س��ت��ش��رق��ني ال��س��ب��اق��ني 
كتابه  في  وذلك  القرآنية،  القراءات  لدراسة 
املشهور "مذاهب التفسير اإلسالمي"، حيث 
للتفسير،  األول���ى  امل��راح��ل  ع��ن  فيه  حت��دث 
واخ���ت���الف ال����ق����راءات، ف��ط��ع��ن ف��ي��ه��ا، وف��ي 
األحرف السبعة، وفي مصحف عثمان رضي 
ال��ل��ه ع��ن��ه، وادع���ى أن سبب االخ��ت��الف في 
والشكل،  النقط  القرآنية هو خلو  القراءات 
وأن احملاوالت التي قام بها اخلليفة عثمان 

كانت بدافع سياسي.
أما املستشرق األملاني تيودور نولديكا 
في  األمل��ان  املستشرقني  أه��م  من  ُيعد  ال��ذي 
القرآنية  ال��ق��راءات  فعالج  العشرين  القرن 
تغيير  إل��ى  عمد  حيث  ب��ه،  خاصة  معاجلة 
معنى مصطلح القراءة، وحّمله ما ال يحتمل، 
فنفى أن تكون كلمة "قرأ" نشأت عند العرب؛ 
ألنها كلمة حضارية، وألن العرب أمة أمية، 
بالد  إلى  انتقلت  بأنها  وق��ال  أم��ي،  ونبيها  د. أحمد زايد

إعجاز التشريعات اإلسالمية
في بناء املجتمع املثالي )6\10(

رعاية اللقطاء واملنبوذين: تشريعات وأحكام
النص الشرعي وعلومه

عند املستشرقني
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نظم املجلس العلمي احمللي لفاس الدورة 
السادس  امللتقى  اإلسالمية  للعلوم  الصيفية 
للعلوم  اإلس���الم���ي  "امل��ن��ظ��ور  م���وض���وع:  ف���ي 
الكونية التأصيل الشرعي واالجتهاد العلمي" 
من 19 رمضان إلى 25 منه 1438 املوافق 14 
من  يوم  كل  بعد صالة عصر  2017م/  يونيو 
الفترة املذكورة، ويذكر أن إدارة وتنسيق هذه 
العلمي  املجلس  شبيبة  قبل  من  ال��دورة متت 

احمللي لفاس.
علمية فص  م��واض��ي��ع  ال����دورة  وع��اجل��ت 
شرعية  رؤي��ة  من  واإلنسانية  الكونية  العلوم 
والتكامل  والتآزر  التعاون  آف��اق  فتح  غايتها 
في  العلمية  للمسألة  اإلسالمية  ال��رؤي��ة  ب��ن 
املجال الكوني واإلنساني والشرعي واللغوي 
في  امل��ادي��ة  العلوم  ف��ي  العلمي  املنجز  وب��ن 
مختلف تخصصاتها من طب وفلك واقتصاد، 
وبقصد رأب الصدع واالنفصام الذي وقع بن 
اإلسالم والعلم في املراحل التاريخية املتأخرة 
اإلسالمي  التصور  إحياء  وإع��ادة  واملعاصرة 

ال������ص������ح������ي������ح 
وامل�����������ت�����������وازن 
وإش��������اع��������ت��������ه 
ب������ن ال���ش���ب���اب 
 ، ملتخصصن ا و
وحت��ق��ي��ق��ا ل��ه��ذه 
تناولت  املقاصد 
ال�����������������دورة ف���ي 
األول  ي���وم���ه���ا 
"العقل  موضوع 
اإلس�����������الم�����������ي 
وال�����ت�����ف�����ك�����ي�����ر 

عمور  احلي  عبد  العالمة  تأطير  من  العلمي" 
رئيس املجلس العلمي احمللي لفاس.

وفي اليوم الثاني )اخلميس 20 رمضان( 
الشرعي:  املنظور  من  األحياء  "علم  موضوع 
الدكتور  أط��ره  من��وذج��ا"  ال��وراث��ي��ة  الصبغية 
املهراز  العلوم ظهر  بكلية  )أستاذ  رمال  أوس 

وحاصل على دكتوراه في العلوم الشرعية(.

رمضان(   22 )السبت  الثالث  اليوم  وفي   
قدم الدكتور محمد البياز )طبيب وأستاذ بكلية 
"الطب وإشكالياته من  الطب بفاس( موضوع 

املنظور الشرعي".
ال��ي��وم ال��راب��ع )اإلث��ن��ن 24 رم��ض��ان( أطر 
الدكتور محمد بوصحابة )أستاذ بكلية العلوم 
"علوم  ملوضوع  بتناوله  اللقاء  امل��ه��راز(  ظهر 

األرض في القرآن والسنة"
وختم اليوم اخلامس )الثالثاء 25 رمضان( 
مبعاجلة الرؤية اإلسالمية للمسألة االقتصادية  
في موضوع "االقتصاد والعلوم الشرعية" من 
شعبة  من  )أستاذ  يوعال  علي  الدكتور  تأطير 
االقتصادية  والعلوم  القانون  بكلية  االقتصاد 

بفاس(.

والتكوين  الوطنية  التربية  وزي��ر  أعلن 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي  والتعليم  املهني 
م��ح��م��د ح��ص��اد م��ع��رض ت��دخ��ل��ه ف���ي جلسة 
أن  املستشارين  مجلس  في  الشفوية  األسئلة 
أولى  بالسنة  اللغة األجنبية األولى ستدرس 
من  اب��ت��داء  العمومي  التعليم  ف��ي  اب��ت��دائ��ي 

السنة الدراسية املقبلة -2017ل 2018.
بتدريس  القاضي  ال��ق��رار  ه��ذا  أث��ار  وق��د 
األول��ى  السنة  م��ن  انطالقا  الفرنسية  اللغة 
الثالثة  ال��س��ن��ة  ع���وض  االب��ت��دائ��ي،  للتعليم 
في  واسعا  ج��دال  حاليا،  العمل  بها  اجل��اري 
األوس�����اط ال��ت��رب��وي��ة، ك��م��ا ج��ر ع��ل��ى ال��وزي��ر 

انتقادات واسعة.

قرار ارجتالي ومفاجئ
ح��ي��ث ع��ب��ر ك��ث��ي��ر م��ن امل��ه��ت��م��ن ب��ال��ش��أن 
التربوي عن استيائهم من قرار حصاد الذي 
قال إنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من املوسم 
متفرقة  تصريحات  ف��ي  أك���دوا  حيث  املقبل، 
فاجأ اجلميع  الوزير  أن  الثانية  القناة  ملوقع 
واملتسرع،  باالرجتالي  وصفوه  الذي  بقراره 
مذكرة  أو  توجيه  ان��ع��دام  ظ��ل  ف��ي  خصوصا 

وزارية في املوضوع.

قرار مخالف للدستور
كما اعتبروا أن القرار يعد مخالفة صريحة 
للدستور املغربي الذي يقر بأن اللغة العربية 
أن  إلى  مشيرين  للدولة،  الرسمية  اللغة  هي 
للتالميذ  مبكرة  س��ن  ف��ي  الفرنسية  ت��دري��س 
غير  وحال  العربية  للغة  متعمدا  إقصاء  يعد 
ناجع النتشال التعليم املغربي من األزمة التي 

يتخبط فيها.
قرار يعكس غياب رؤية شمولية ومتكاملة 

ملوضوع السياسة اللغوية ببالدنا

حركة  ب���ادرت  جهتها  وم��ن   
انتقاد   إلى  واإلص��الح،  التوحيد 
الوطنية  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ق����رار 
ال���ت���وج���ه ن��ح��و ت���دري���س ال��ل��غ��ة 
الفرنسية ابتداًء من السنة األولى 
اب��ت��دائ��ي ف��ي امل��وس��م ال��دراس��ي 
امل��ق��ب��ل م��ع��رب��ة ع���ن رف��ض��ه��ا " 
واألح���ادي  التجزيئي  التعاطي 
وال����ف����وق����ي ل���ت���دري���س ال��ل��غ��ات 

ومتكاملة  شمولية  رؤي��ة  غياب  في  األجنبية 
ملوضوع السياسة اللغوية، مما يهدد بتعميق 
املقابل  في  التعليمية”  املنظومة  في  االرتباك 
نبهت احلركة إلى خطورة “غياب أية إجراءات 
العربية  اللغة  مكانة  لتعزيز  ملموسة  فعالة 
مبا يترجم مكانتها الدستورية واحلضارية”.

إصالح   أولوية  عن  بعيد  ق��رار 
التعليم

إلى جانب ذلك اعتبرته  بعض النقابات 
أول��وي��ات  ع��ن  وب��ع��ي��دا  مستعجال،  ق����رارا 
عمق  من  ويزيد  التعليم  منظومة  إص��الح 
األزم������ة  ال��ل��غ��وي��ة ب��ب��الدن��ا وب��امل��ن��ظ��وم��ة 

التربوية خصوصا.
ق������رار ج�����اء ت��ل��ب��ي��ة ل���رغ���ب���ات ال��ت��ي��ار 
التوافقات  على  وان��ق��الب��ا  الفرنكوفوني 

الدستورية
اللغة  أج��ل  م��ن  الوطني  االئ��ت��الف  أم��ا 
ال��ع��رب��ي��ة مم��ث��ال ف���ي رئ��ي��س��ه ف����ؤاد ب��وع��ل��ي 
ف��اع��ت��ب��ر ال����ق����رار ن�����زوال ع��ن��د رغ���ب���ة نخبة 
فرنكوفونية متنفذة، وانقالبا على التوافقات 
الدستورية التي قام بها املغاربة، وفي الرؤية 
للتعليم  األع��ل��ى  للمجلس  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ل��آداب  كلغة  الفرنسية  اللغة  أن  موضحا 
والفنون ليس فيه إشكال، لكن اإلشكال يكمن 
مساحة  ي��وم  كل  تفقد  لغة  على  االنفتاح  في 
من سطوتها العلمية والتربوية لصالح لغات 

كاإلجنليزية، مشير إلى أن حتقيق 
التنمية والتقدم وإصالح املنظومة 
ب��ال��ل��غ��ات  إال  ي��ت��م  ال  ال���ت���رب���وي���ة 

الوطنية.
امل��ؤي��دون: دع���وة إل��ى ال��ت��درج 
التنزيل ومراعاة خصوصيات  في 

العالم القروي
ب��امل��ق��اب��ل أش����اد أس���ات���ذة في 
العمومي باخلطوة، حيث  التعليم 
اع��ت��ب��روا ف���ي ت��ص��ري��ح��ات مل��وق��ع 
حصاد  ق����رار  أن   MEDI 1 TV
ت���دري���س ال��ل��غ��ات األج��ن��ب��ي��ة منذ 
السنة األولى ابتدائي أمر محمود، 
السيما أن إتقانها أصبح ذا أهمية 
متزايدة في زمن العوملة، ومفتاحا 

للنجاح في احلياة املهنية.
لكن، أشاروا باملقابل إلى أن إدماج اللغة 
يتم  أن  ي��ج��ب  امل��س��ت��وى  ه���ذا  ف��ي  الفرنسية 
القروي  العالم  ف��ي  خاصة  ت��دري��ج��ي،  بشكل 
كثيرا  واملعلمون  األس��ات��ذة  فيه  يعاني  ال��ذي 
من أجل تدريس العربية، فما بالك إذا أضيفت 
لغة أخرى إلى ذهن املتعلم، على حد قولهم، 
خصوصا في ظل انعدام كتاب مدرسي يراعي 

اختالفات الوسطن احلضري والقروي.
وهكذا يتبن أن قرار الشروع في تدريس 
السنة  من  ابتداء  املغرب  في  الفرنسية  اللغة 
أولى ابتدائي قرار ستتسع دارة منتقديه لكونه 
يسير معاكسا لتوجهات الدستور وملقتضيات 
اآلث��ار  يستحضر  ال  كما  ال��ت��رب��وي  اإلص���الح 
التي  باملغرب  اللغوية  الهوية  على  اخلطيرة 
عليها  القضاء  إلى  الوزير  السيد  قرار  يتجه 
من  أضعف  ص��ارت  استعمارية  لغة  لصالح 

اللغة العربية.

املجلس العلمي املحلي لفاس يف امللتقى السادس
 للدورة الصيفية للعلوم اإلسالمية يف موضوع:

"المنظور اإلسالمي للعلوم الكونية التأصيل الشرعي واالجتماع العلمي"

قرار تدريس اللغة الفرنسية باألوىل ابتدائي 
يف التعليم العمومي يثري انتقادات
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من هنا كان البد من أن نذكر بعض القواعد 
الضابطة املعينة جلعل هذا االختالف رحمة:

ال عصمة  أن��ه  اجلميع  يعتقد  أن  الب��د  أوال: 
ألحد عند أهل احلق إال للنبي �. وأهل الفضل 
والعلم واإلمامة يؤخذ منهم ويرد، كما قال إمام 
دار الهجرة رحمه الله: ما منا إال راد أو مردود 
أفضل  عليه  النبي  القبر.  ه��ذا  صاحب  إال  عليه 
هداية  عصمة  عصمتان:  ل��ه  وال��س��الم  ال��ص��الة 
ينطق  �وم��ا  ال��ه��داي��ة:  عصمة  حماية.  وعصمة 
وعصمة  يوحى�،  وح��ي  إال  ه��و  إن  ال��ه��وى  ع��ن 
احلماية: ﴾والله يعصمك من الناس﴾ �إن شانئك 
هو األبتر�، وغيرها من اآليات الدالة على هذا: 
لألمة  كذلك  والعصمة  اهلل�.  �فسيكفيكهم 
من   � أمة محمد  أجار  الله  في مجموعها؛ ألن 
ال��ن��اس مهما  أن جتتمع على ض��الل. أم��ا آح��اد 
على  يتعذر  فإنه  والفضل،  العلم  في  مقامه  كان 
الواحد منهم أن يحيط بالعلم كله، وباحلق كله. 
طلعت  من  أفضل  هو  ال��ذي   � الصديق  فهذا 
حكم  عليه  ف��ات  النبوة  بعد  الدنيا  شمس  عليه 
م��ي��راث اجل��دة ح��ن ج��اءت تسأل ع��ن نصيبها، 
وما  ش��يء.  من  الله  كتاب  في  لك  أعلم  ما  فقال: 
أعلم أن رسول الله قد قضى لك من ذلك بشيء. 
 � النبي  أن  فشهد  بن شعبة  املغيرة  قام  حتى 
يشهد؟  من  معك  هل  ق��ال:  السدس.  يعطيها  كان 
بكر.  أب��و  لها  فأنفذه  مسلمة  ب��ن  محمد  فشهد 
وخفي عليه حكم مقدار ما يكفن به الرجل، حتى 
الصديق  بنت  الصديقة  عائشة  السيدة  أخبرته 
ثالثة  ف��ي  يكفن  ال��رج��ل  أن  ق��د مضت  السنة  أن 
� الذي قال عنه  أث��واب، وكذلك عمر الفاروق 
ابن مسعود: إني ألحسب أن عمر قد ذهب بتسعة 
أعطى فضل   � النبي  العلم. ورمب��ا عن  أعشار 
نزل  ال��ذي  عمر  بالعلم،  ذل��ك  وأول  لعمر  شرابه 
كتاب  م��ن  م��واض��ع  ف��ي سبعة  ال��ق��رآن مبوافقته 
الله الكرمي، ومع ذلك خفي عليه حكم الطاعون، 
حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف، وخفي عليه 
حكم املجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف 
الكتاب.  أه��ل  سنة  بهم  سنوا  مضت:  السنة  أن 
م��ن مجوس هجر.  اجل��زي��ة  أخ��ذ   � النبي  وأن 
عليه  ط��رق  حينما  االستئذان  حكم  عليه  وخفي 
إلى  به  فجيء  عليه،  ي��رد  فلم  ثالثا  موسى  أب��و 
عمر مرة ثانية، فأخبره: إذا استأذن أحدكم ثالثا 
فلم يؤذن له فليرجع. فقال: لتأتيني ببينة. قال: 
أبو سعيد اخلدري. فأوتي به فشهد مبا قال به 
أبي موسى. فقال عمر أما إني لم أتهمك، وإمنا 
أردت أن أعلم الناس التثبت؛ ألن مجالس اخللفاء 
رأوا أصحاب رسول  فلو  الناس،  يشهدها عوام 

النصوص  رواي���ة  على  يتجاسرون  الله 
غير  من  الرواية  على  هذا  حملهم  فرمبا 
ليست  الله  رس��ول  ع��ن  وال��رواي��ة  تثبت، 
الناس. »إن كذبا علي  كالرواية عن آحاد 

ليس ككذب على أحدكم«. 
ومن هنا غاية ما يقوله اإلنسان إذا 
حتقق فيه هذا، أن كل إنسان من أهل العلم 
ولكن  عليه.  يستدرك  أن  ميكن  والفضل 

االس��������ت��������دراك 
العالم  على 
أئمة  وعلى 
ال�����ف�����ض�����ل 
معناه  ليس 
ال��ت��ش��ن��ي��ع 
ع����ل����ي����ه����م. أم����رن����ا 
ال���ن���اس  ن���ن���زل  أن 
منازلهم، »ليس منا 
لم يوقر كبيرنا  من 
وي���رح���م ص��غ��ي��رن��ا 
لعظيمنا  وي���ع���رف 
ق�������دره« �وال����ذي����ن 
بعدهم  م��ن  ج����اءوا 
اغفر  ربنا  يقولون 
وإلخ���وان���ن���ا ال��ذي��ن 
س��ب��ق��ون��ا ب��اإلي��م��ان 
يف  جت������ع������ل  وال 
للذين  غ��ا  قلوبنا 
آمنوا ربنا إنك رؤوف 

رحيم�.
أنه  األولى:  القاعدة 

ال عصمة عند أهل احلق إال للنبي عليه الصالة والسالم. 
إذا تقررت هذه القاعدة تلتها القاعدة املتممة لها 
أن غاية ما ينتهي إليه اإلنسان من نظر واجتهاد 
وفكر ورأي، غاية ما يقول فيه اجتهادي صواب 
يحتمل  خطأ  غ��ي��ري  واج��ت��ه��اد  اخل��ط��أ،  يحتمل 
الصواب. ولذلك جاء في احلديث وجاء أيضا في 
تنزلهم على حكم  أنزلهم على حكمك، وال  األث��ر: 
الله ورسوله فإنك ال تدري أصبت حكم الله أم ال. 
إذا قلت هذا حكم الله وجب التسليم: �إنما كان 
حيلكم  ورسوله  اهلل  إلى  دع��وا  إذا  المؤمنني  قول 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا�. ولكن إذا قلت 
هذا اجتهادي في فهم حكم الله فإن صوابا فمن 
الله وإن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، انتهى 
األمر. هنا قابل ألن يستدرك على هذا الرأي: أن 
الذي  أن يصوب، هذا  يعدل،  أن  ي��رد،  أن  يؤخذ، 
قاله عمر ألبي موسى: "فال مينعنك قضاء قضيته 
فيه احلق،  تراجع  أن  لرشدك  فيه  فهديت  اليوم، 
يبطله شيء، ومراجعة احلق  فإن احلق قدمي ال 
أبو  اإلم��ام  سئل  الباطل".  في  التمادي  من  خير 
حنيفة: ه��ل ه��ذا ال���رأي ال���ذي ارت��أي��ت��ه، ه��ل هو 
احلق الذي ال باطل معه؟ قال: "لعله الباطل الذي 
إنصافه، ومن متام  معه". وهذا من متام  ال حق 
تواضعه، مع إمامته التي ال تخفى على أحد، فقد 
أبي  على  عيال  الفقه  في  "الناس  الشافعي:  قال 

حنيفة". 
للمراجعة  قابل  هو  اجتهاد  كل  الثانية:   القاعدة 

واالستدراك:
للمراجعة،  محل  في  ص��واب  اجتهادي  إذن 
وال  معصوما،  وليس  والتصويب  واالس��ت��دراك 
يرفع إلى مرتبة التقديس مثل ما هو احلال مع 

النبي �.
وتوقيرهم  العلماء  احترام  ضرورة  الثالثة:   القاعدة 

مهما كان االختالف معهم:
أن  ينبغي  ال��ت��ي  املهمة  ال��ق��واع��د  م��ن  وه��ي 
نراعيها في أدب االختالف وذلك بأن نعمل على 
من  علما  إلينا  أس���دى  مل��ن  واالح���ت���رام  التوقير 

األحياء ومن األموات، فهذه األمة أمة متراحمة، 
وإن تباعدت أقطارها، وتناءت ديارها، وتنوعت 
مذاهبها، هذا الذي كان عليه سلف األمة الصالح، 
باخلير  لها  املشهود  الفاضلة  ال��ق��رون  أه��ل  م��ن 
واإلميان؛ ألن بعض الناس يحول اختالف الرأي 
إلى تنافي القلوب، واملطلوب أن جنعل اختالف 
الرأي في محله، وأما القلوب فتكون مألى باحملبة 
املدينة  إلى  الشافعي جاء  فإن  السابغة.  واملودة 
امل�����ن�����ورة، وأخ����ذ 
ال�����ع�����ل�����م ع���ن 
م���ال���ك رض���ي 
ال���ل���ه ع��ن��ه��م��ا 
جميعا، ورأى 
م���ال���ك ن��ب��اه��ة 
الشافعي  ف��ي 
ونبوغا عنده، 
ف��������ق��������ال: ي���ا 
أن  أرى  ب��ن��ي 
ال��ل��ه ق��د ألقى 
ع���ل���ي���ك ن����ورا 
فال  العلم  م��ن 
بظلمة  تطفئه 
امل����ع����ص����ي����ة. 
ث���������م غ���������ادر 
ال����ش����اف����ع����ي 
املدينة بعد أن 
مالك  أخذ عن 
ع���ل���م���ا ج��م��ا، 
أدب  أخذ عنه 
وأدب  ال���ع���ل���م 
ال���ع���ل���م. وخ��ال��ف��ه 
كان  ذلك  ومع  العلماء.  كشأن  في بعض مسائله 
يقول: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم"، "مالك حجة 
من  أصح  كتاب  أدمي  "ما حتت  خلقه"،  على  الله 
كتاب مالك"، "لوال مالك وابن عيينة لذهب العلم 
من احلجاز"؛ ألن سفيان ابن عيينة كان إمام أهل 
لوالهما  قال:  املدينة.  أهل  إمام  كان  ومالك  مكة، 

لذهب العلم من احلجاز، هذا هو األدب.
وهذا عبد الله بن املبارك خالف أبا حنيفة في 
بعض املسائل، فسمع رجال يتنقص من قدر أبي 

حنيفة، فقال:
يا نـــاطح اجلبل العــايل ليكـرمه

اأ�شفق على الراأ�س ال ت�شفق على اجلبل

فالذي يناطح أبا حنيفة إمنا يناطح صخرة. 
ثم الشافعي ذهب إلى بغداد قبل أن يرحتل 
حنبل.  بن  أحمد  عليه  تتلمذ  ومم��ن  مصر،  إل��ى 
وأحمد خالفه في مسائل معروفة، ولكن انظروا 
مع  التلميذ  وأدب  تلميذه،  مع  الشيخ  أدب  إل��ى 
ال��ش��ي��خ. ك���ان ه���ذا ال��رح��م امل���وص���ول، ال��س��اب��ق 
مب��ودة األخ���وة اإلمي��ان��ي��ة. ق��ال اإلم���ام أحمد عن 
شيخه الشافعي البنه عبد الله: يا بني والله ما 
للشافعي،  فيها  ودع��وة  إال  ثالثن سنة  ليلة  بت 
قال: يا أبتي لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا 
كالشمس  الشافعي  كان  بني  يا  ق��ال:  الشافعي؟ 
من  لهذين  هل  فانظر  للناس،  وكالعافية  للدنيا، 
الشافعي  علم  يك  ومن  ع��وض؟  منهما  أو  خلف؟ 
أدب  أم��ا  العلم واس��ع.  ب��اب  إم��ام��ه، فمرتعه في 
الشيخ مع التلميذ ورحمته به، فقد قال الشافعي: 
لقد تركت بغداد، وما خّلفت فيها أورع وال أعلم 

وال أحلم من أحمد ابن حنبل، ثم قال: 
قالوا يزورك اأحمد وتــــزوره

قلت املكارم ال تفارق منـــــــزال

اإن زارين فبف�شله، اأو زرتــــــه

فلف�شله، فالف�شل يف احلالني لــه. 

إل��ى معارض  وان��ظ��ر  األدب،  ه��ذا  إل��ى  أنظر 
الكتاب اإلسالمي في كثير من البالد اإلسالمية، 

جتد كأسلحة الدمار الشامل في عناوين الكتب، 
النفير"،  اب���ن  ع��ل��ى  ال���رد  ف��ي  الصقيل  "ال��س��ي��ف 
"السيف البتار في الرد على كذا"، البومب األملاني 
ن��ووي أو  ال��رد على األلباني"، ما من س��الح  في 
غير ذلك، إال وهو مشرع في مسائل ال حتتمل مثل 
وإمنا  والضغائن،  الشدة  ه��ذه  إل��ى  النزوع  ه��ذا 
ميكن أن نعاجلها في إطار هذه الرحمة السابغة، 
باعتبار أن هذا االختالف قد وسع من قبلنا؛ وسع 
الصحابة رضوان الله عليهم بحضرة النبي عليه 
ال��ص��الة وال��س��الم ف��أق��ره��م على ح��ق االخ��ت��الف 
وعلى مشروعية االجتهاد في صالة بني قريظة، 
وكان بإمكان النبي � أن يصوب طائفة، ويخطئ 
الطائفة األخرى. ولكن أراد أن يقر هذا احلق في 
األمة، لنتناوله بهذه السعة وتلك األريحية. ولكن 
بديلهم  وك���ان  األدب  ه��ذا  ت��رك��وا  ال��ن��اس  بعض 
التكفير، التفسيق، التبديع، التجهيل، التضليل، 
ورمب��ا اإلخ��راج من امللة بالكلية. ف��أدى هذا إلى 
اآلف��ة من  التشظي، وه��ذه  ه��ذا  فيه؛ من  ما نحن 
والتهالك،  التقاطع،  في  أوقعتنا  التي  التشرذم 
ع��ن��اوي��ن وم��س��م��ي��ات مختلفة:  وال��ت��داف��ع حت��ت 
وهنا  املبتدع،  وهجر  ذلك،  وغير  والبراء،  الوالء 
ألنهم  كثيرة؛  انحرافات  مثل  في  ويقع  وهناك... 
سلفنا  عليه  كان  ال��ذي  الراقي  األدب  هذا  تركوا 
لها  املشهود  الفاضلة  القرون  أه��ل  من  الصالح 

باخلير واإلميان. 
اخلالف  مسائل  في  إنكار  ال  الرابعة:  القاعدة 

االجتهادية:
أن  ينبغي  التي  املهمة  ال��ق��واع��د  م��ن  وه��ي   
امل��ش��روع،  االخ��ت��الف  مسائل  أن  وه��و  نراعيها، 
يقع  أن  ينبغي  ال  امل��ق��ب��ول،  ال��س��ائ��ر  االخ��ت��الف 
شروط  من  ألن  احلسبة؛  وج��ه  على  فيه اإلنكار 
النهي عن املنكر أن يكون متفقا على كونه منكرا. 
العلم فال  أه��ل  ك��ان االخ��ت��الف معتبرا عند  ف��إذا 
غاية  وإمنا  االحتساب.  وجه  على  اإلنكار  يجوز 
أن نقول: والله، أنا في املسألة رأيي كذا، ودليلي 
ك���ذا، وح��ج��ت��ي ك���ذا، وأن���ت م���اذا ت���رى ف��ي ه��ذه 
األدل��ة،  ض��وء  في  ونتحاور،  فنتباحث،  املسألة؟ 

وفي ظل احملبة.
القاعدة اخلامسة: حسن إدارة اخلالف وتدبيره:

 ينبغي أن نعرف كيف ندير هذا االختالف؟ 
ومتى نديره؟ هل ندير خالف العلماء في املسائل 
أن محل  أم  الناس؟  عامة  بن  العويصة  الدقيقة 
هذا االختالف هو اخلاصة من أهل العلم؛ ألنهم 
أما  مواطنها،  ف��ي  النصوص  تنزيل  يحسنون 
حينما نكون أمام العامة فإننا بذلك نشغب على 
العامة، ونؤدي بهم إلى هذا التنازع. ولذلك: "ما 
إال  عقولهم  تبلغه  ال  حديثا  قوما  مبحدث  أن��ت 
كان لبعضهم فتنة". "حدثوا الناس مبا يعرفون، 
الله ورسوله؟"، حينما نحدث  أتريدون أن يكذب 
عامة الناس، نحدثهم مبا يعقلون، مبا يطيقون، 
تطيقه  مبا  عقولهم،  له  تتسع  مبا  يفقهون،  مبا 
نفوسهم. وحينما تأتي في مجلس علمي بن أهل 
االختصاص والعلم والنظر والفكر والتأمل ميكن 
أن نطرح القضايا الغويصة أو العميقة. أما عامة 
الناس فال نقول لهم إال ما تتسع له عقولهم. وكان 
أي��ض��ا دي���دن السابقن م��ن أه��ل العلم  ه��ذا ه��و 
والفضل، يتخيرون لكل مقام مقاال، فأنت تخاطب 

الناس باملقال الذي يتسع له الظرف. 
وكذلك ينبغي أن جننب املساجد خالفاتنا كي 
للصراع، يسمى املسجد اجلامع  ال تكون ساحة 
إذا  ق��ال��وا:  العلماء  حتى  األم���ة.  كلمة  الجتماع 
وجد إمامان في املسجد، أحد اإلمامن كان فقيها 
متضلعا، ولكنه كان فظا غليظا جافا جلفا، شديد 
قلوب  عليه  تأتلف  ال  الكلمات،  قاسي  العبارة، 
املصلن، فإنه يقدم عليه من كان أدنى منه علما 

العريكة،  لن  ك��ان  إذا  وفقها، 

بعض القواعد الضابطة جلعل االختالف رحمة  )2(
06 شوال 1438ه� املوافق ل� 01 يوليوز 2017م قضايا فكرية

الدكتور عصام البشير

تتمة ص: 12

في احللقة السابقة تناول الدكتور 
مفهوم االختالف واالئتالف ويواصل 

في هذه احللقة ما يلزم مراعاته من 
الضوابط واآلداب في االختالف حتقيقا 

لالئتالف وجلبا للرحمة.

الضابطة  القواعد  بعض 

جلعل هذا االختالف رحمة: 

إال  احلق  أهل  عند  عصمة  ال  أنه  األولى:  القاعدة 
للنبي عليه الصالة والسالم.

للمراجعة  قابل  هو  اجتهاد  كل  الثانية:   القاعدة 
واالستدراك.

القاعدة الثالثة:  ضرورة احترام العلماء وتوقيرهم 
مهما كان االختالف معهم.

اخلالف  مسائل  في  إنكار  ال  الرابعة:  القاعدة 
االجتهادية.

القاعدة اخلامسة: حسن إدارة اخلالف وتدبيره.
القاعدة السادسة: تعظيم املشتركات.
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إن التقعيد الفقهي من أهم أسباب اختالف 
من  الفقهاء  ميكن  علمي  "عمل  هو  مبا  الفقهاء، 
واحد  كل  ينطبق  التي  الكلية  األحكام  استنباط 
منها على جملة من الفروع واجلزئيات انطباقا 

مطردا أو أغلبيا")1(.
ويظهر ذلك واضحا إذا ما تأملنا في حقيقة 
كلية  ق��اع��دة  كونها  حيث  م��ن  الفقهية  ال��ق��اع��دة 
ت��ن��درج حتته ج��زئ��ي��ات، وق��د ت��ق��رر اخل���الف في 
اجلزئيات فبطريق اللزوم هو متقرر في الكليات 
مبا هي حاوية لتلك اجلزئيات، وعليه ف�"جزئيات 
الفقهاء  بعض  فيها  يقرر  قد  الكلية  ]ال��ق��اع��دة[ 
فيكون  مخالفا  حكما  بعضهم  وي��ق��رر  ح��ك��م��ا، 

اخلالف ناشئا في أصل القاعدة")2(.
كان  التي  ال��ق��واع��د  م��ن  ق��اع��دة  اخترنا  وق��د 
أسباب  م��ن  سببا  تقعيدها  أص��ل  ف��ي  اخل���الف 
امل��ن��درج��ة حتتها،  ال��ف��روع  ف��ي  الفقهي  اخل��الف 
وهي قاعدة: "هل تبطل املعصية الترخص أم ال؟.
ال��ق��اع��دة: في  ف��ي دراس����ة  ون��ل��خ��ص عملنا 
ثم  واص��ط��الح��ا،  لغة  الرئيسة  مفرداتها  ش��رح 
توضيحها، ثم بيان تطبيقاتها، ثم مستثنياتها، 

وذلك بحسب ما يسره الله تعالى ووفقنا إليه.
وقد راعينا في دراسة هذه القاعدة هدف هذا 
البحث املتواضع، واملتمثل في بيان أثر التقعيد 

الفقهي في اختالف الفقهاء.
قاعدة: هل تبطل املعصية الترخص أم ال؟

 شرح املفردات:
أوال: البطالن.

وُبطوال  ُب��ْط��ال  يبطل  ال��ش��يء  بطل  م��ن  لغة: 
وُبْطالنا، ذهب ضياعا وخسرا، ويقال: ذهب دمه 

ُبْطال أي هدرا ،والباطل نقيض احلق.
معنى  يقابل  م��ا  ه��و  البطالن  واص��ط��الح��ا: 
عدم  به  ي��راد  أن  أحدهما  معنيان؛  ول��ه  الصحة 
ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في 
العبادات، إنها غير مجزئة وال مبرئة للذمة)...(، 
قصد  ملا  ملخالفتها  إمن��ا  باطلة،  العبادة  وك��ون 

الشارع فيها.
والثاني من اإلطالقني أن يراد بالبطالن عدم 
ترتب آثار العمل عليه في اآلخرة وهو الثواب، 

ويتصور ذلك في العبادات والعادات.
وال���ب���ط���الن وال���ف���س���اد مب��ع��ن��ى واح�����د عند 

اجلمهور.
وع���ن���د األح���ن���اف ال��ب��ط��الن غ��ي��ر ال��ف��س��اد، 
بفقد  فيما يكون وصفه مختال  فالبطالن عندهم 

ركن، والفساد)...( بفقد شرط)3(.
ثانيا: الرخصة.

ل���غ���ة: ي���ق���ال: رخ����ص ال���ل���ه ف���ي أش���ي���اء إذا 
األمر، خالف  خففها عن عباده: والترخيص في 

التشديد)4(.
ع��ارض  على  مبني  "حكم  ه��ي  واص��ط��الح��ا: 
عن  للتخفيف  أح��وال خاصة  في  وع��ذر مشروع 
العباد أصحاب العوارض واألعذار، أو هي اسم 
ال��ض��رورة؛ تخفيفا عن  ال��ش��ارع عند  أب��اح��ه  مل��ا 

املكلفني ودفعا للحرج عنهم")5(.
ثالثا: املعصية.

ل��غ��ة: م���ن ال��ع��ص��ي��ان: خ���الف ال��ط��اع��ة، من 
فالن  أم��ره وعصى  خالف  إذا  رب��ه  العبد  عصى 
أميره يعصيه عصيا وعصيانا ومعصية إذا لم 

يطعه)6(.
واصطالحا: هي فعل حرام يقصد إلى نفسه 

مع العلم بحرمته)7(.
الفقهاء  ومذاهب  للقاعدة  اإلجمالي  املعنى   

فيها:
يصح   ال  املعصية  أن  الفقهاء  عند  املعروف 
أن تكون سببا إلى رحمة الله ونعمه وإمنا إلى 
عقوبته ونقمه)8(، وملا كانت الرخصة نعمة من 
الله على عباده إلعانتهم والتخفيف عنهم ورفع 

الترخص  أن تبطل املعصية  احلرج عنهم، صح 
فال تناط الرخص باملعاصي.

ال��ق��اع��دة فيها خ��الف كبير  ف��ه��ذه  وع��م��وم��ا 
بني الفقهاء عامة؛ "فأقرها الشافعية واحلنابلة، 
اْضُطرَّ  �َفَمِن  تعالى:  بقوله  ذلك  في  محتجني 
ِإْثَم َعلَْيِه�)9(، فالرخصة  بَاٍغ َواَل َعاٍد َفال  َغْيَر 
ال يصحبها بغي وال عدوان، فإن صحبها سقطت 
القاعدة  هذه  احلنفية  وأبطل  يتوب)...(  أن  إلى 
بإطالق، ولم يروا مسوغا للعمل بها، واحتجوا 
قال  أَنُفَسُكم�)10(،  تَْقُتلُوْا  �َواَل  تعالى:  بقوله 
املباح  عن  امتنع  "وم��ن  الله:  رحمه  اجلصاص 
حتى مات كان قاتال لنفسه، متلفا لها عند جميع 
ذل��ك عندهم حكم  ف��ي  ول��م يختلف  ال��ع��ل��م،  أه��ل 

العاصي واملطيع)...(.
فمنهم  اختلفوا[:  ]فقد  املالكية  علماء  ]أم��ا[ 
]محتجني  املعصية  في  الترخص  قال: مينع  من 
ب��ح��ج��ج ال��ش��اف��ع��ي��ة واحل��ن��اب��ل��ة وحت��م��س لهذا 
ال��ق��ول اب��ن ال��ع��رب��ي[، ومنهم م��ن ق��ال ب��اجل��واز 
ف��ص��ل)...(  م��ن  وم��ن��ه��م  القرطبي[)11(،  ]وه���و 
الرخصة  ف��أج��از  امل��ال��ك��ي)...(  خويزمنداد  كابن 
في  الرخصة  وعدم  والتيمم،  للمضطر  األكل  في 
الفطر والقصر، وقال: "فأما األكل عند االضطرار 
يجوز  امليتة  ألن  س��واء،  فيه  والعاصي  فالطائع 
ت��ن��اول��ه��ا ف��ي ال��س��ف��ر واحل��ض��ر)..(ول��ي��س كذلك 
متعلقتان  رخ��ص��ت��ان  ألن��ه��م��ا  وال��ق��ص��ر،  ال��ف��ط��ر 
يجز  لم  معصية  سفر  السفر  كان  فمتى  بالسفر 
أن يقصر فيه")...( وهذا الذي قرره القاضي عبد 
الله وحققه،  رحمه  القرافي  وأك��ده  ال��وه��اب)...( 
امليتة،  أكل  في  للعاصي  الترخيص  مبينا سبب 
دون القصر والفطر")12(. وهذا هو املشهور من 

مذهب مالك رحمه الله)13(.
واخ��ت��الف��ه��م ف���ي ه���ذه ال��ق��اع��دة م����رده إل��ى 
تعالى:  ق��ول��ه  وه��و  أصلها  فهم  ف��ي  اختالفهم 
�َف��َم��ْن اْض��ُط��رَّ َغ��ْي��َر بَ���اٍغ َواَل َع���اٍد َف��ال ِإْث���َم 
حني  الروكي  محمد  الدكتور  يقول  َعلَْيه�)14(، 
سبب  "وأم��ا  القاعدة:  هذه  عن  للحديث  تعرضه 
القاعدة: فهو االشتراك  اختالفهم في أصل هذه 
اللغوي اجلملي،)...( فقوله تعالى: �غير باغ وال 
ب��اغ وال  ب��ه: غير  امل��راد  أن يكون  عاد� يحتمل 
إن سفره سفر طاعة ال سفر  أي  عاد في سفره، 
معصية، ويحتمل أن يكون املراد به: غير باغ وال 
عاد في تناوله ألكل احملرم، أي إن املضطر ألكل 
امليتة يحل له أن يأكل منها شريطة أن ال يتجاوز 

حد الضرورة وهو سد الرمق.

على  اآلي��ة  حملوا  فالذين 
منها  استنبطوا  األول  املعنى 
ق����اع����دة: "ال����رخ����ص ال ت��ن��اط 
حملوها  والذين  باملعاصي"، 
على املعنى الثاني رأوا أن ال 
القاعدة  ه��ذه  الستنباط  وج��ه 
ملا  فإنهم  وعليه  منها")15(. 
القاعدة  تقعيد  ف��ي  اختلفوا 
وال��ع��م��ل ب��ه��ا اخ��ت��ل��ف��وا في 
أح��ك��ام اجل��زئ��ي��ات امل��ن��درج��ة 
في  ذلك  أمثلة  وبيان  حتتها، 

احملور التالي:
ت�������ط�������ب�������ي�������ق�������ات 

القاعدة:
تطبيقات  ال��ق��اع��دة  ل��ه��ذه 

عديدة منها:
أو  ال�����ص�����الة  ق����ص����ر   �
للمسافر  رمضان  في  اإلفطار 
ال����ع����اص����ي ب�����اط�����ل، وع��ل��ي��ه 
القضاء في الصالة، والكفارة 
فالقصر  الصيام")16(.  ف��ي 
رخصة،  السفر  في  واإلف��ط��ار 
أن  ك��م��ا  ي��ن��اط مبعصية.  ف��ال 
ال��س��ف��ر ف��ي ه���ذه احل��ال��ة في 
حكم املعدوم استنادا إلى قاعدة: "املعدوم شرعا 
كاملعدوم حسا" فالسفر في احلرام يكون معدوما 
املكلف  فكأن  كاملعدوم حسا،  فهو  وعليه  شرعا، 
فال  معصية،  سفر  سفره  دام  ما  سفر  في  ليس 

يجوز له قصر الصالة والفطر في رمضان.
� املسح على اخلفني للعاصي: فيه وجهان 
أص��ح��ه��م��ا: اجل����واز؛ ألن ذل���ك ج��ائ��ز ب��ال سفر.
امليتة)17(،  كأكل  عليه،  تغليظا  عدمه،  والثاني: 
ال  قلنا  إذا  ال��ط��راز:  "ق��ال صاحب  القرافي:  ق��ال 
اإلباحة،  السفر  في  فيشترط  املسافر  إال  ميسح 
ال  ال��رخ��ص  وألن  وال��ف��ط��ر،  القصر  على  قياسا 
احلاضر  ميسح  قلنا:  وإذا  باملعاصي،  تستباح 
قوالن،  بسفره؟  العاصي  ميسح  فهل  واملسافر، 
يصير  االختصاص  عدم  ألن  املسح،  والصحيح 

طرديا في الرخصة")18(.
� املضطر إلى أكل امليتة في سفر املعصية 
هل يرخص له في أكلها، وهو الصحيح، حفظا 
للنفس حتى إنهم عدوا األكل عزمية، وترك األكل 
يعان)19(.  ال  العاصي  ألن  يأكل،  ال  أو  معصية، 
حكي الوجهان واألصح أنه يأكل امليتة حفاضا 
االضطرارالطائع  عند  األك��ل  وألن  نفسه،  على 
تناولها  يجوز  امليتة  ألن  س��واء؛  فيه  والعاصي 
بخروج  وليس  للضرورة،  واحلضر  السفر  في 
اخلارج إلى املعاصي يسقط عنه حكم املقيم)20(.
له  أي  محترم  أو  مبطعوم  استنجى  ل��و   �
علم  أو  معظم،  اس��م  عليه  كتب  ك��ال��ذي  ح��رم��ة، 
ألن  األص���ح،  ف��ي  االستنجاء  يجزئه  ال  ش��رع��ي، 
االقتصار على احلجر رخصة فال يناط مبعصية 

.)21(
قضاء صلوات  عليه  وجب  املرتد  جن  لو   �
ال  املرتدة  إذا حاضت  ما  بخالف  اجلنون،  أي��ام 
تقضي صلوات أيام احليض ألن سقوط القضاء 
ع��ن احل��ائ��ض ع��زمي��ة، وع���ن امل��ج��ن��ون رخ��ص��ة، 
يقول  الرخصة)22(،  أه���ل  م��ن  ل��ي��س  وامل���رت���د 
أفاق  ثم  املرتد،  جن  "لو  البرهان:  في  الزركشي 
أن  مع  جنونه،  زمن  الفائتة  قضاء  لزمه  وأسلم 
ليس  تخفيفا،واملرتد  عناملجنون  القضاء  سقوط 

من أهل التخفيف" )23(.
� إذا سكر مبحرم وطال زوال عقله لم تسقط 
فاته جميعا من  ما  بل عليه قضاء  الصالة  عنه 

صالته باتفاق)24(.
مستثنيات القاعدة:

وقد استثني من هذه القاعدة صور منها:
� لو شربت دواء فأسقطت "وصارت" نفساء، 
ال تقضي "الصالة أيام نفاسها" وإن كانت عاصية 
في األص��ح، إال أن يدعى أن سقوط الصالة عن 

"النفساء" عزمية.
حرير  أو  ذه��ب  بقطعة  االستنجاء  ج��واز   �

يجوز في األصح.
� ص��ح��ة امل���س���ح ع��ل��ى اخل����ف امل��غ��ص��وب 
وامل��س��روق على األص��ح، وال��ف��رق بينه وب��ني ما 
سبق أن املسافر العاصي ال يستبيح املسح، وألن 
املعصية هنا ال تختص باللبس، ولهذا، لو ترك 
لبسه لم يترك املعصية وهناك املعصية بالسفر.

غ��رض  لغير  ال��وق��ت  ب��ع��د  امل���اء  � إذا ص��ب 
وتيمم، فقيل جتب اإلعادة لعصيانه، واألصح ال، 

ألنه فاقد.
� صحة التيمم بتراب مغصوب، كما جزم به 
التيمم رخصة  أن  مع  املهذب  في شرح  النووي 

على رأي)25(.
-------------------------
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العرب من شمال اجلزيرة 
معنى  َبنى  وعليه  العربية، 
جديدا ملصطلح "القراءة"، وهو معنى "نادى"، 
اللغة  ف��ي  للكلمة  األص��ل��ي  امل��ع��ن��ى  ه��و  ألن���ه 
العلق  في س��ورة  "ِاق��رأ"  كلمة  وفّسر  العبرية، 
مبعنى: "ِعظ". وقام بتغيير مصطلح "مصحف 
عثمان" ب�"نص عثمان". وال عجب في ذلك فقد 
هذا  أج���داد  أس��ل��وب  ع��ن  تعالى  ال��ل��ه  أخبرنا 
َن  املستشرق، قال تعالى في سورة النساء: �مِّ
َواِضِعِه  مَّ َعن  الَْكِلَم  ُف��وَن  ��رِّ ُيَ َه��اُدوا  َِّذيَن  ال
ُمْسَمٍع  َغْيَر  َواْسَمْع  َوَعَصْيَنا  َسِمْعَنا  َويَُقولُوَن 

يِن�. َوَراِعَنا لَيًّا بِأَلِْسَنِتِهْم َوَطْعًنا ِف الدِّ
أما الذي أوقع املستشرقني في هذا اخللط 
فهو منهجهم الذي اعتمدوه في دراسة القرآن 
ال��ك��رمي وع��ل��وم��ه، وه����ذا امل��ن��ه��ج ه��و املنهج 

اإلس��ق��اط��ي، ح��ي��ث ق��ام��وا ب��إس��ق��اط ال��ت��اري��خ 
األروب����ي ع��ل��ى ال��ت��اري��خ اإلس���ام���ي، وخ��اص��ة 
دراستها  ومناهج  املقدسة،  الكتب  نقد  تاريخ 
ونقدها، قصد بيان اضطرابها وتهافتها، وقد 
أفلحوا في ذلك بالنسبة للكتب املقدسة لديهم؛ 
هذه  إسقاط  إلى  فعمدوا  أص��ا،  محرفة  ألنها 
الكرمي، وحاولوا  القرآن  النقدية على  املناهج 
اص��ط��ح��اب ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��وص��ل إل��ي��ه��ا سلفا، 
وتلفيقها إلى القرآن الكرمي وعلومه هنا؛ وألن 
القرآن محفوظ من عند الله تعالى، وهو أصح 
كتاب سماوي بني أيدي الناس اليوم، فالقياس 
باطل لوجود الفارق، كما يقول العلماء، وهذا 
أمام  مفضوح  وتلفيق  متحل  في  أوقعهم  ما 
األخطاء  هذه  تتبعوا  الذين  املسلمني  العلماء 

والشبهات، وكشفوا عوراتها.
غير أن هذه الدراسات االستشراقية أثرت 

املعاصر،  العربي  الفكر  مثقفي  من  كثير  في 
وظ��ه��ر ذل���ك ف��ي ك��ت��اب��ات��ه��م وم��ؤل��ف��ات��ه��م وف��ي 
بها،  ص��رح��وا  ال��ت��ي  وأف��ك��اره��م  محاضراتهم 
حيث تبنوا أطروحات املستشرقني وشبهاتهم 
يقرأ  وم��ن  القرآنية،  ال��دراس��ات  يخص  فيما 
ملقوالت  واضحا  ت��ردادا  يجد  املثقفني  لهؤالء 
ل��غ��وي ع��رب��ي،  ث���وب  ف��ي  االس��ت��ش��راق لكنها 
ال��ذات بعني اآلخ��ر، وغاياته  حيث نظروا إلى 

ومراميه.
اإلجن���از  ف��ي  املستشرقني  ف��ض��ل  ننكر  ال 
ونشر  حتقيق  يشمل  مب��ا  ع��م��وم��ا،  امل��ع��رف��ي 
في  ساهم  مم��ا  وتبويبه،  وفهرسته  ال��ت��راث، 
خ��دم��ة ال��دراس��ات اإلس��ام��ي��ة. أم��ا ف��ي مجال 
ما  خطورة  إلى  التنبيه  فوجب  اإليديولوجيا 
أفكار  م��ن  االستشراقية  ال��دراس��ات  تضمنته 
وآراء، وما تسرب من هذه األفكار إلى عدد من 

املفكرين احلداثيني العرب، خاصة الطعن في 
املقدسات والثوابت الدينية.

وامل��ط��ل��وب ال��ي��وم م��ن ال��ع��ل��م��اء املسلمني 
واملشتغلني بالتربية والدعوة هو تأهيل اجليل 
أنتجه  فيما  للنظر  ومنهجيا  علميا  الناشئ 

اآلخر بعني الذات، ال 
بعني اآلخر، وبنظرة 

نقدية تأصيلية.
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الدسوقي: محمد  الدكتور  اجتاه   -  2
في دراسة قدمها بعنوان »نحو منهج جديد 
الدكتور  يخلص  الفقه«،  أص��ول  علم  ل��دراس��ة 
منهج  تأسيس  ض��رورة  إل��ى  الدسوقي  محمد 

أصولي جديد يرتكز على الدعائم التالية:
أ – اجتناب االجترار والتقليد.

ب – الفقه الدقيق مبصادر األحكام.
العامة  للمقاصد  ال��دق��ي��ق  – الفقه  ج 

للتشريع اإلسامي.
علم  قضايا  بني  – الربط  د 

األصول وعلم القانون.
ه� – الربط بني قضايا 

األصول ومناهج البحث.
كما حاول تلخيص 
أه��������������م اخل�������ط�������وط 
لاجتاهات  العريضة 
وال��ك��ت��اب��ات ال��رام��ي��ة 
إل����ى جت���دي���د أص���ول 
إياها  حاصرًا  الفقه، 

في القضايا التالية:
ليس  ما  – إلغاء  أ 

من علم األصول.
ب – تدريس املقاصد 

الشرعية بصورة وافية.
ج – تطوير مفاهيم بعض 

األدلة.
ب���ال���ف���روع  ال����ق����واع����د  – ربط  د 

التطبيقية ما أمكن)1(.
 ميكن أن نلخص معالم هذا االجتاه الذي 
وقبله  الدسوقي  محمد  الدكتور  من  كل  قدمه 

الدكتور حسن الترابي فيما يأتي:
وعلم  األص���ول  علم  قضايا  ب��ني  ال��رب��ط   -
أصول القانون، وكذلك بني قضايا علم األصول 

ومناهج البحث)2(.
التي جتددت  العقل  - استفادته من علوم 
وتطورت، ولم تكن متوفرة لدى السلف الذين 

وضعوا هذا العلم)3(.
- إخراج املباحث التي ال تنتمي إلى علم 
بالفروع  ال��ق��واع��د  ورب���ط  م��ن��ه،  الفقه  أص���ول 

التطبيقية ما أمكن)4(.
الشرعي دراسة أصولية،  النص  - دراسة 
النص  ذل��ك  عن خصائص  تكشف  دراس��ة  أي 
من حيث منهجه في تقرير األحكام، ال دراسة 
القرآنية  ال��دراس��ات  إل��ى  أق��رب  ه��ي  تاريخية 
وع���ل���وم احل���دي���ث، ك��م��ا ه���و واق�����ع ف���ي كتب 
أصول الفقه املعاصرة عند احلديث عن األدلة 

السمعية)5(.

- ت��وس��ي��ع دائ����رة ال��ق��ي��اس وحت��ري��ره من 
ال��ق��ي��ود ال��ت��ي دخ��ل��ت��ه م��ن امل��ن��ط��ق ال��ص��وري، 
الفطري احل��ّر من  "القياس  إل��ى  به  وال��رج��وع 

تلك الشرائط املعقدة")6(.
- االعتماد على االستصحاب في القضايا 

املتعلقة باألمور الدنيوية)7(.
- تطوير األصول التفسيرية واالجتهادية 
ال��واس��ع��ة ال��ت��ي ت��ن��اس��ب االج��ت��ه��اد 
العامة  ال��س��ي��اس��ات  ف��ي رس��م 
ف���ي م���ج���االت االق��ت��ص��اد 
واالجتماع واحلكم)8(.

ت�������دري�������س   -
الشرعية  املقاصد 
ب���ص���ورة واف��ي��ة، 
وج��ع��ل��ه��ا ج���زًءا 
من أصول الفقه 
فصلها  وع����دم 

عنه)9(.
ت��ط��وي��ر   -
بعض  م��ف��اه��ي��م 
األدل���ة م��ن خال 
أو  ت���وس���ي���ع���ه���ا، 
وجعلها  ضبطها 
أق�����رب إل����ى ال���واق���ع 
بتضييق  أو  العملي، 
االخ��ت��اف حولها.  دائ���رة 
خصوًصا  هنا  األم��ر  ويتعلق 
توجيهه وجهة  خ��ال  م��ن  ب��اإلج��م��اع 
واخلروج  الفقهية  املجامع  في  ليتمثل  عملية 
واالف��ت��راض، وتوسيع  التجريد  إط��ار  م��ن  ب��ه 
نطاق عمل القياس وإخراجه من قيود املنطق 

القدمي)10(، وتوسيع العمل باالستحسان
- ربط علم أصول الفقه بواقع احلياة)11(.
هذا  أصحاب  إليه  يدعو  ما  في  وبالنظر 
االجت�����اه، ن��اح��ظ أن ه���ذه ال���دع���وة أص��ي��ل��ة، 
األول��ى  اخل��ط��وة  وه��ي  اجلملة،  ف��ي  ومقبولة 
التي ال ميكن االستغناء عنها في طريق إعادة 
كافية  تكون  ال  قد  ولكنها  العلم.  هذا  صياغة 
إع��ادة  إليها  ينضم  أن  ينبغي  ب��ل  ل��وح��ده��ا، 

هيكلته بشكل شامل، كما سيأتي بيانه.
العلواني: جابر  طه  الدكتور  اجتاه   -  3

املنهج  ه���و  ال��ف��ق��ه  ع��ل��م أص����ول  أن  ي���رى 
وت��ط��وي��ره مبا  فيه  النظر  إع���ادة  ال���ذي ميكن 
يجعله منهج بحث ومعرفة يسهم في معاجلة 
ليس  منها  ت��ع��ان��ي  ال��ت��ي  املنهجية  امل��ش��اك��ل 
اإلنسانية  العلوم  بل  فقط،  الشرعية  العلوم 
"ول��و   :“ د.ط���ه  أيًضا، ويقول  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

التكامل  من  نوًعا  وأوجدنا  هذا  إلى  توصلنا 
بني املنهج األصولي في مجال الوحي واملنهج 
العلمي التجريبي فرمبا يؤدي هذا إلى إصاح 
وتغطية املساحات اخلالية مبا لم تتعرض منه 
إصاح  وإلى  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 

قضيتنا الفقهية التي نعاني منها”)12(.
وميكن تلخيص منهجه في نقط ثاث هي 

كما يلي: 

أ - إع������ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ش�����روط وك��ي��ف��ي��ة 
االجتهاد، وكذلك اإلجماع.

املنهج  ألدوات  األص����ول  - استخدام  ب 
التجريبي املطّبق اليوم.

ج - اس����ت����خ����دام ال���ع���ل���وم االج��ت��م��اع��ي��ة 
واإلنسانية ألدوات أصول الفقه املوروث)13(.

القرضاوي: يوسف  الدكتور  اجتاه   -  4
كون جتديد  من  ”انطاقا  الدكتور:  يقول 
الفقه  جتديد  عامة،فان  بصفة  مشروعا  الدين 
ي��دخ��ل ف��ي ذل���ك م��ن ب���اب أول���ى،ألن���ه اجل��ان��ب 
ال��ع��م��ل��ي امل�����رن امل���ت���ح���رك،ال���ذي ي��ط��ل��ب منه 
والفتوى  باحلكم  وجديد  طريف  كل  مواجهة 
وأصوله  الفقه  جتديد  في  والبيان ومنهجه 
يعتمد الواقعية مطلبا وغاية من خال اعتماد 

اخلطوات التالية:
أ - مراعاة فقه املوازنات وفقه األولويات 

في االستنباطات والتطبيقات.
والتخفيف  التيسير  جانب  م��راع��اة   - ب 
في األحكام والفتاوى، مراعاة لظروف العصر 

وضغط الواقع.
ج - إضافة الواقعية على مامح التجديد 
بتحقيق  املطالبة  خال  من  املنشود،  الفقهي 

أحكامه، وجعلها في نظريات كلية عامة)14(.
وب��ج��ان��ب ه���ذه ال���دع���وات ظ��ه��رت دع���وات 
أطلق عليها الدكتور  ش���دي���دا،  رف��ض��ا  الق���ت 
ه�����������زاع ال�������غ�������ام�������دي، ب�����أن�����ه�����ا دع���������وات 
“محمد  م��ث��ل  العصرانيني )احلداثيني(، 

أركون“ ،”محمد اجلابري“ )15(.
وي��ب��دو أن مثل ه��ذه ال��دع��وات ق��د جعلت 
بعض األصوليني يتحفظون على أي محاولة 
في  التجديد  م��ح��اوالت  جعل  مم��ا  للتجديد، 
أغلبها هي محاوالت ترميم، دون بناء منهجية 

متكاملة ثابته ومؤثرة.
أرب���ع اجت��اه��ات لتجديد علم  ك��ان��ت ه��ذه 
منهم  معاصرون  علماء  ميثلها  الفقه  أص��ول 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، عرضناها 
ما  فيها  يجد  املجد  الباحث  لعل  مختصرة 
يجعله يأخذ فكرة جامعة في املوضوع ليتعمق 
أكثر فيه، سائلني الله  أن يغفر لنا تقصيرنا 

ويعصمنا من الزلل واحلمد لله رب العاملني.
�---------------------

 )1(: إسهامات املعاصرين في جتديد أصول الفقه
الفقه"،  أصول  علم  لدراسة  جديد  منهج  نحو   :)2(

محمد الدسوقي، ص 123.
)3(: قضايا التجديد، الترابي، ص 191.

الفقه"،  أصول  علم  لدراسة  جديد  منهج  نحو   :)4(
محمد الدسوقي، ص 130 – 131.
)5(: املرجع نفسه، ص 131.

)6(: قضايا التجديد، الترابي، ص 205.
)7(: املرجع نفسه، ص 207 – 208.
)8(: املرجع نفسه، ص 203 – 204.

الفقه"،  أص��ول  علم  لدراسة  جديد  منهج  نحو   :)9(
محمد الدسوقي، ص 132.

)10(: املرجع نفسه، ص 137 وما بعدها.
)11(: قضايا التجديد، الترابي، ص 189.

)12(: إعادة صياغة علم األصول
)13(: جتديد علم أصول القفه :الواقع واملقترح

)14(: محاوالت التجديد في أصول الفقه ودعواته 
ص639

املرجع نفسه،   :)15(
ص841 :859

اجتاهات نظرية جتديدية لعلم أصول الفقه )2( 

محمد الطاهري

الدكتور يوسف القرضاوي

الدكتور طه جابر العلواني

د. محمد البويسفي

تتمة ص: 7
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تتضمن احللقات األربعة املاضية في هذا 
الالتي ميكن  املعلومات  من  عددا   )2( احملور 
تصنيفها في محورين: أولهما – وهو عارض 
املباني  أح���رف  ترتيب  ب��ن  امل��ق��ارن��ة   – فقط 
وفق مخارجها وصفاتها عند كل من اخلليل 
وسيبويه ، وما يترتب عن ذلك من وظائف لها 

في بنية الكلمة .
تدل  ال��ت��ي  األمثلة  بعض  ذك��ر  وثانيهما 
الكلمة  داللة  تأسيس  في  على أصالة احلرف 

وتصنيف وظائفها.
ل��ن نكتفي بإعادة  وف��ي ه��ذا اخل��ص��وص 
ع��رض من���اذج مم��ا سبق ذك���ره ف��ي احللقات 
التي  غير  أعاله ألهداف  إليها  املشار  األربعة 
نحن بصددها، ولكن سنضيف بعض األمثلة 
التي ذكرها اخلليل إلثبات أصالة احلرف في 
بناء داللة الكلمة وتصنيف وظيفة بنيتها من 
جهة، والتنصيص على براعة اخلليل في هذا 
له بالضعف  ابن جني  اتهام  املجال ردا على 
والتقصير في هذا املجال مقارنة مع سيبويه 
من جهة ثانية، ونعرض الكالم في كل واحد 
وما  احللقة  هذه  في  املذكورين  احملورين  من 

بعدها كما يلي:
 أوال: ترتيب أحرف املباني عند كل من 

اخلليل وسيبويه:
1 - عند اخلليل: )1( تقدم في احللقة الثانية 
خاصا  ترتيبا  مرتبة  املباني  أح��رف  ذكرنا  أن 
أولها  العن وهو  ابتداء من حرف  عند اخلليل 
في الترتيب على اإلطالق، وآخرها الهمزة التي 
ال��ه��واء  رت��ب��ت أخ��ي��را ض��م��ن مجموعة أح���رف 
األربعة الالتي ال تنسب إلى أي حيز من أحياز 
النطق اخلاصة ببقية احل��روف، كما نص على 

ذلك اخلليل في كتاب العن )1/ 57 – 58 (.
الثانية  احل��ل��ق��ة  ف��ي  استنتجنا  وق���د   -  2
ث��الث  إل���ى  امل��ب��ان��ي  تصنيف اخل��ل��ي��ل ألح����رف 
من  معن  بكم  مجموعة  كل  تختص  مجموعات 
م���ادة حرف  ال��ع��ن، وامل��الح��ظ أن  م���ادة معجم 
العن تشغل حيزا أعلى في مادة املعجم كله، في 
حن أن الهمزة "ذكرت مرة أخرى مؤخرة ضمن 

الدرجة  مادتها  تشغل  التي  احل��روف  مجموعة 
األخ��ي��رة م��ن ح��ي��ث ع���دد ص��ف��ح��ات م��ادت��ه��ا في 
املعجم كله" وبن مادتي العن والهمزة توسط 

متدرج في مادة معجم العن.
3 - تقدم في احللقة األولى من احملور الثاني 
احملجة ع  أن اخلليل ذكر أحرف املباني التاسعة 

والعشرين، وقسمها إلى قسمن:
وهي  أحرفه  من حيث  الغالب  وهو  أولهما 
في  وم��دارج��ه��ا  أح��ي��ازه��ا  ول��ه��ا  كلها صحيحة 

جهاز النطق عند اإلنسان.
وثانيهما وهو أقل عددا بحيث ميثل أربعة 
أحرف فقط هي أحرف العلة الثالثة تضاف إليها 
الهمزة، وليس لها أحياز وال مدارج، وإمنا هي 

هاوية كما نص على ذلك اخلليل )ع1/ 57(.
الهمزة أحلقه اخلليل  ليونة حرف  ونتيجة 

بحروف اللن )ع1/ 52(.
4 - دقة التعبير واستعمال الصفات األنسب 
عند اخلليل لترتيب أحرف املباني في أحيازها 

أو مدارجها، من ذلك ما يلي:
أ - بخصوص أولية حرف العن وما يليه في 
الترتيب يقول اخلليل: " فأقصى احلروف كلها 
العن، ثم احلاء، ولوال بحة في احلاء ألشبهت 
العن، ثم الهاء، ولوال هتة في الهاء، وقال مرة : 
ههة ألشبهت احلاء لقرب مخرج الهاء من احلاء، 
فهذه ثالثة أحرف في حيز واحد بعضها أرفع 

من بعض" )ع1/ 57 – 58(
اخلليل  استعمال  دق��ة  ن��الح��ظ  ه��ك��ذا   - ب 
املجال  ه��ذا  ف��ي  املناسبة  وال��ص��ف��ات  للكلمات 
حرف  كل  بن  املميزة  الدقيقة  السمات  لضبط 
وآخر من بن هذه احلروف الثالثة ألجل ضبط 
فاحليز  احليز،  نفس  في  منها  واح��د  كل  رتبة 
الذي تخرج منه كلها هو احللق بدليل ما روي 
موالية  عبارة  في  املرجع  نفس  في  اخلليل  عن 
واحلاء  فالعن  اخلليل:  قال  الليث:  "وق��ال  هي: 

والغن حلقية ")ع1/ 58(.
العامة بن  الثالثة  فهذه رتبة هذه األحرف 
وألجل  والعشرين،  التاسعة  األح��رف  بقية  رتب 
هذا  في  داخليا  اخلاصة  منها  كل  رتبة  ضبط 
وال��ص��ف��ات  ال��ك��ل��م��ات  اخل��ل��ي��ل  استعمل  احل��ي��ز 
الدقيقة احمل��ددة لسمة كل حرف منها اخلاصة 
حتى يوضع في رتبته التي تخصه مثل صيغة 
"أفعل" التي أكد مضمونها الذي تقع عليه بكلمة 

"كل" التي تفيد العموم املطلق في املجال املذكور. 
ك��ل ذل���ك ل��ت��ق��دمي رت��ب��ة ح���رف ال��ع��ن ع��ل��ى رت��ب 
احلروف كلها؛ وفي هذا قال: " فأقصى احلروف 
أفعل"   " البنية،  نفس  استعمل  وق��د  ك��ل��ه��ا..."، 
للفصل بن رتب درجات هذه احلروف في نفس 

احليز وهي قوله: "بعضها أرفع من بعض".
اعتمد  املجال  ه��ذا  في  اخلليل  حس  ولدقة 
باحلروف  النطق  األص��وات حن  بعض سمات 
لتمييز بعضها عن بعض مثل قوله: "ولوال بحة 
في احلاء ألشبهت العن" ، وقوله: " ولوال هتة 
حرف  يستعمل  أن  يفته  ل��م  كما  ال���ه���اء..."،  ف��ي 
العطف )ثم( لتحديد درجة كل حرف بعد آخر في 
نفس احليز، وقد استعمل هذا احلرف )ثم(  في 
املشتركة  احلروف  ألحياز  أيضا  العام  الترتيب 
وذلك  آخ��ر  بعد  حيز  كل  مجموعات  شكل  على 
الثالثة  األح���رف  ع��ن  ال��ك��الم  إن��ه��اء  بعد  كقوله 
األولى ]ع، ح، ه [ ثم اخلاء والغن في حيز واحد 
كلهن حلقية. ثم القاف والكاف لهويتان، والكاف 
ثم  بحرف  األحياز  رتب مجموعات  أرفع...هكذا 
الذي  األخير  احلرف  عطف  حيث  النهاية  حتى 
هو الهمزة بحرف الواو في قوله: "والهمزة في 

الهواء لم يكن لها حيز تنسب إليه" )ع1/ 58(.
5 - وقد مت التنصيص على كل حيز باسمه 
اخلاص فيما روي عن اخلليل، وهو: قال الليث: 

قال:
" فالعن واحلاء ]والهاء[ واخلاء حلقية ألن 

مبدأها من احللق.
من  مبدأهما  ألن  لهويتان  والكاف  والقاف 

اللهاة.
واجليم والشن والضاد شجرية ألن مبدأها 

من شجر الفم أي مخرج الفم.
والصاد والسن وال��زاء ]ال��زاي[ أسلية ألن 
طرف  مستدق  وه��ي  اللسان  أسلة  م��ن  مبدأها 

اللسان.
والطاء، والتاء والدال نطعية ألن مبدأها من 

نطع الغار األعلى.
والطاء والذال والثاء لثوية ألن ]مبدأها من 

اللثة.
والراء والالم والنون ذلقية[ ألن مبدأها من 

ذلق اللسان وهو حتديد طرفي ذلق اللسان.
وال��ف��اء وال��ب��اء وامل��ي��م شفوية، وق��ال م��رة : 

شفهية ألن مبدأها من الشفة.

والياء والواو، واأللف والهمزة هوائية في 
حيز واحد، ألنها ال يتعلق بها شيء فنسب كل 

حرف إلى مدرجته وموضعه الذي يبدأ منه ...
ف��ه��ذه ص����ورة احل����روف ال��ت��ي أل��ف��ت منها 
العربية على الوالء وهي تسعة وعشرون حرفا...
6 - واملالحظ أن اخلليل ذك��ر كل مجموعة 
وهذه  حيزها:  إلى  منسوبة  املباني  أح��رف  من 
ال��ن��س��ب��ة ال تخلو م��ن حت��دي��د أص��ن��اف أح��رف 
املباني أو بعضها وفق سمات معينة كاإلعجام 
الصحة  أو  وال��ت��رق��ي��ق،  وال��ت��ف��خ��ي��م  واإله���م���ال 
واالعتالل ...إلخ. وهذا ما يجعل هذا التصنيف 
التي  املباني  منطلقا لضبط عدد صفات أحرف 
توظف في بنية الكلمة لتحقيق معنى دون آخر، 
وبهذا اخلصوص نكتفي بتقدمي منوذجن مما 
نص عليه اخلليل من الوظائف اخلاصة بأحرف 

نوعن من تلك األحياز املذكورة أعاله:
أولهما: الراء والالم والنون الذلقية

وثانيهما: الفاء والباء وامليم الشفوية.
وصف  ن��ورد  اخلاصة  وظائفها  ذك��ر  وقبل 
اخل��ل��ي��ل ل��ه��ا مب��ا مي��ي��زه��ا ع��ن أح���رف األح��ي��از 
أن احلروف  ِاعلم  قال اخلليل:   " األخ��رى وه��و: 
م؛  ن، ف، ب،  ر،ل،  والشفوية ستة وهي:  الذْلق 
وإمنا سميت هذه احلروف ذلقا ألن الذالقة في 
النطق إمنا هي بطرف أسلة اللسان والشفتن 
ذلقية  ثالثة  منها  الستة  األح��رف  هذه  مدرجتا 
)أي من  اللسان  ذلق  ل، ن تخرج من  ر،  ]ه��ي[: 
ب،  ف،  ]ه��ي[:  شفوية  وثالثة  الفم(.  غار  طرف 
تعمل  ال  خاصة.  الشفتن  بن  من  مخرجها  م، 
الشفتان في شيء من احلروف الصحاح إال في 
هذه األحرف الثالثة فقط، وال ينطق اللسان إال 
ب��ال��راء، وال���الم، وال��ن��ون، وأم��ا سائر احل��روف 
باطن  لدن  من  اللسان  فوق ظهر  ارتفعت  فإنها 
الشن  مخرج  إلى  التاء  مخرج  عند  من  الثنايا 
بن الغار األعلى وبن ظهر اللسان ليس للسان 
فيهن عمل ]أ[ كثر من حتريك الطبقتن بهن، ولم 
والالم  الراء  انحراف  اللسان  ينحرفن عن ظهر 

والنون ..." )ع1/ -51 52(.
احللقة  هذه  في  نكتفي  املجال  ضيق  ألجل 
بوضع السؤال التالي: ملاذا هذا احلرص الشديد 
على التمييز بن أحرف الذلق والشفتن وبقية 

أحرف املباني عند اخلليل؟!

يألف  العبارة،  رقيق 
ق���ال عليه  ف��ق��د  وي���ؤل���ف، 
ال���ص���الة وال���س���الم: »ث��الث��ة 
أم  م��ن  ش��ب��را،  رؤوس��ه��م  ف��وق  ترتفع صالتهم  ال 
القوم وهم له كارهون..«. يقدم اإلمام املرجوح مع 
وجود الراجح، واملفضول مع وجود الفاضل، درءا 
ملفسدة وحتقيقا ملصلحة، واملصلحة هي اجتماع 
الكلمة، وتأليف القلوب ووحدة الصف. واملفسدة 
هي هذا التفرق الذي ينشأ من هذه الغلظة، وهذا 
بيوت  فنحيد  األئمة.  ببعض  ينعقد  ال��ذي  اجلفاء 
الله تعالى عن كل خالف وشنآن إجالال وتعظيما 
وتوقيرا لها، وأماكن العلم أن تكون ساحة ملسرح 
اخلالف، وأن جنعل إدارة املختلف فيه في األماكن 
تستوعبها  التي  العقول  وب��ن  تستوعبها،  التي 

كذلك، هذا أدب ينبغي أن نراعيه.
القاعدة السادسة: تعظيم املشتركات:

وهي التي عبرت عنها بفقه االئتالف، فبعض 
الناس دائما يبدأ باملختلف فيه قبل املتفق عليه. 
إلى  تعالوا  الكتاب  أه��ل  �يا  ذل��ك،  غير  واألص���ل 
كان  إذا  السواء  الكلمة  عن  نبحث  س��واء�،  كلمة 
هذا في العالقة مع غير املسلمن، فكيف بالعالقة 

مع املسلمن. فاجلوامع املشتركة كثيرة، نبدأ بها، 
ونتناصر  ون��ت��آزر،  فنتعاون،  عليه  باملتفق  نبدأ 
مقتضيات  على  أخ��اه  منا  كل  وليعن  ونتعاضد، 
حتقيق هذه املؤتلفات وهذه املشتركات اجلوامع، 
نعظمها وجنعلها هي األصل؛ وجنعل املختلف فيه 
فنبدأ  ويفهم  يفسر  فبه  املشترك،  إل��ى  للرد  قابال 
باملتفق عليه قبل املختلف فيه حتى في العالقة مع 
املشترك،  عن  نتحدث  حينما  نحن  املسلمن.  غير 
جوامع  عندنا  املسلمن،   نحن  القبلة،  أهل  نحن 
كثيرة، نشترك فيها: منها وحدة املصادر، الكتاب 
الصالة  عليه  النبي  وح���دة  املرجعية؛  وال��س��ن��ة، 
الشعائر  القبلة، وحدة  به، وحدة  يقتدى  والسالم 
عندنا  املشترك.  املصير  وحدة  والقيم،  والشرائع 
مشتركات كثيرة ميكن أن نلتقي عليها وأن نتعاون 
ضوء  ف��ي  لنفسره  ف��ي��ه،  املختلف  فنحمي  فيها، 
اإلنساني  املشترك  نبحث عن  أن  أردن��ا  وإذا  هذا. 
واحلضاري سنجد أيضا مشتركات. بعض الناس 
يقول ال، العالقة بيني وبن الكافر ال مساحة فيها 
للمشترك؛ العالقة بيني وبن احلضارة األخرى ال 
مساحة فيها للمشترك. وهذا ليس صحيحا، هناك 
مشترك إنساني وحضاري. من بن هذه املشتركات: 
وإن  ربكم،  »إن  اإلنساني  األص��ل  بوحدة  اإلمي��ان 

أباكم واحد«، العبودية لله والبنوة آلدم؛ ومن هذه 
العباد  أن  »وأشهد  اإلنسانية:  األخ��وة  املشتركات 
كلهم إخوة«؛ ومن هذه املشتركات الكرامة اآلدمية: 
املشتركات  هذه  ومن  آدم...�؛  بين  كرمنا  �ولقد 
والبر  والقسط،  بالبر  التعامل  مساملن  دام��وا  ما 
كلمة جاءت في أجل العبادات بعد التوحيد وهي 
غيرهم،  مع  التعامل  في  واستعملت  الوالدين،  بر 
ثم املجادلة لهم بالتي هي أحسن، استعمل صيغة 
كانت هنالك طريقتان حسنة  إذا  التفضيل، يعني 
بعض  ولكن  أحسن.  هي  بالتي  فنأخذ  وأح��س��ن، 
العالقة  اكتفت  بالتي هي أخشن،  يأخذون  الناس 
مع  العالقة  في  احلسنة،  باملوعظة  املسلمن  بن 
فلنبحث  إذن  أح��س��ن؛  ه��ي  بالتي  املسلمن  غير 
حضارية،  مشتركات  هنالك  ال��ي��وم  املشترك.  ع��ن 
إنسانية، فالنبي � اعتبر حزب الفضول مشترك، 
قال: »لقد شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا ما 
أن لي به من حمر النعم، ولو دعيت به في اإلسالم 
معاييره،  اختلت  ال��ذي  ال��ي��وم،  والعالم  ألج��ب��ت«. 
الفضول؛  حلف  إلى  محتاج  موازينه،  واضطربت 
ألن املنظومة الدولية لم تكن عادلة اجتاه قضايانا 
ليست  انتقائية.  العدالة  فأصبحت  ومقدساتنا، 

فيها وحدة معيار، وال استقامة ميزان:

جتمعتم من كل �شعب و�أمة ولون

حلفظ �ل�شلم فهل حفظ �ل�شلم؟

وهل رفع �حلق �لذليل جبينه

وهل نحن بتنا ال يروعنا �لظلم

�أرى �لدول �لكربى لها �لغنم وحدها

وقد عادت �ل�شغرى على ر�أ�شها �لغرم

متى عفت �لذئبان عن حلم �شيدها

وقد �أمكنتها من مقاتلها �لبهم

�أال كل �أمة �شائع حقها �شدى 

�إذ� مل يوؤيد حقها �ملدفع �ل�شخم

إذن، كل احلق فال بد له من قوة حتميه، فاألمة 
محتاجة إلى أن تتآزر مع أصحاب الضمير احلر، 
مع أحرار العالم وشرفائه، الذين ينصفون الرايات 
العادلة، بحثا عن حزب فضول عاملي، يقودنا إلى 
في  الدولين،  واألمن  السلم  وإلى حتقيق  العدالة 
ظل وحدة معيار، واستقامة ميزان. إذن في مشترك 
مشترك  عندنا  هنا  وأي��ض��ا  وح��ض��اري،  إنساني 
على  ولنعمل  امل��ش��ت��رك،  ه��ذا  ع��ن  فلنبحث  دي��ن��ي. 

تعظيمه، وتضييق حجم االختالف.

لــغـــة وأدب

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني
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التاريخ...  عبق  ي�ستقبلها  ق�سعريرة...  تنتابها  العتبة..  عند  نعليها  تخلع 

وجلت  هنا  من  اجلامع؛  الفهرية  فاطمة  وجلت  هنا  من  قدميها..  يف  ق�سعريرة  تدب 

باأنوار  وتزينت  واحلرير،  والو�سي  الذهب  زينة  قيود  من  حتررت  امراأة  التاريخ.. 

الزهد والعلم.. حتررت من بناء اأ�سوار الق�سور اإىل رحابة التاريخ... تعدت روؤيتها 

الآفاق.. �سنعت تاريخا...!

ت�ستبد بالزائرة الده�سة... تتو�ساأ مباء يروي خريره بع�سا من ملحمة امراأة 

مقاماته  بني  تهيم  اجلمال،  يتلب�سها  وجهها،  على  املاء  ين�ساب  ح�سارة...  اأجنبت 

وجمالية  الو�سوء  جمالية  مقامات  تتناغم  عاليا..  ال�سامقة  الأعماق،  يف  ال�ساربة 

املكان والزمان.. جمال على جمال...

ترى كم عقول اأزهرت هنا، واأثمرت هنا وهناك..؟!

بها  ي�سمو  درجات..  ب�سع  ت�سعد  الن�ساء،  جناح  حيث  اليمني  نحو  تنعرج 

اجلمال عاليا.. ت�سري على خطا ال�سيدة فاطمة الفهرية...

�سف  يف  واأوربيات  اأ�سيويات  م�سلمات  تنتظم  لل�سالة...  ال�سفوف  ت�سطف 

ال�سالة... يرتاءى اإ�سعاع اجلامع ميتد بعيدا يف العامل عرب التاريخ..

وجمالية  روحها  ال�سف...تتماهى  وتوحد  ال�ستات  تلملم  اأكرب"  "اهلل 
جمالية  مقام  من  خروج  الإم��ام...  ي�سّلم  والزمان..  املكان  وجمالية  ال�سالة 

احلزبني..  برتتيل  احة  دَّ �سَ اأ�سوات  تزهر  اهلل...  كتاب  جمالية  مقام  اإىل  ال�سالة 

النور.. نور على نور... يزهر وطننا احلبيب بقراءة احلزب جماعة..  ت�سل �سورة 

يوحدنا كتاب اهلل عز وجل...

يطل جناح الن�ساء على �سحن اجلامع.. وينفتح على ال�سماء.. ن�ساء ي�ساركن 

الأخرى...  باليد  امل�سحف  ومت�سك  بيد،  �سغريها  اأم  تهدهد  احلزبني...  قراءة  يف 

يحت�سن اجلامع الن�ساء بالتنوير والتعليم عرب التاريخ... كما احت�سن يف رحابه 

عاملات �ساهمن يف ت�سييد �رصحه العلمي...�ساخمات هن املغربيات!

اأبجدية  يف  موغل  فن  الأّخ��اذة...  معامله  يف  حتدق  وهي  الذهول  بها  ي�ستبد 

حتت  النافورة  مياه  تتالألأ  الأ�سيل..  والفن  الإبداع  ويخلد  الزبد  يفنى  الروح... 

اأ�سعة ال�سم�س.. تهوي اإليها طيور ظماأى.. يتماهى الإن�سان والطبيعة هنا يف لوحة 

ع�سق... وكزتها امراأة: "اأتزورين جامع القرويني لأول مرة؟!" ، اأوماأت لها بالنفي 

يف  يحرك  زيارة،  كل  يف  التاريخ  ياأخذها  دفني..  بع�سق  ينطق  ل�سانها  وحال 

اأمام عجوز، هي  املكان.. تتجمد  مبغادرة  �ستى... تهم على م�س�س  لواعج  نف�سها 

اأمرا ثمينا...ل ت�ساأل  اإحلافا باأدب جم؛ ت�ساأل  مت�سّولة من نوع اآخر، ت�ساأل الن�ساء 

مال ول �سيء من عر�س الدنيا.. ترتب�س بال�سابات خا�سة.. مت�سك مب�سحف بيدين 

معروقتني واإ�رصار كبري.. ت�ساأل ب�سوت مرتع�س يخفي اأ�رصارا �ستى: "بنيتي �اهلل 

يعطيك ال�سرت واخلري� اإذا مل يكن لديك اأي مانع، اأرجوك اأقرئيني -ما ا�ستطعت- من 

اآيات �سورة البينة.. اأريد اأن اأحفظها اإن �ساء اهلل"!

جمدة..  كتلميذة  للت�سحيح  متاما  تن�سبط  الآيات..  املجعدة  ب�سبابتها  تتتبع 

واملقرئة...  القارئة  در  وال�سفاء... هلل  باحلب  مفعم  متطر مقرئتها بدعوات من قلب 

كلتاهما ت�سري على خطى فاطمة الفهرية رحمها اهلل...

تدرك  باأمه..  يت�سبث  كطفل  باملكان  قلبها  يت�سبث  الدرج..  زائرتنا  تنزل 

بع�سا من اأ�رصار روايات اأجدادها باأق�سى �سمال املغرب، الذين در�سوا يف القرويني.. 

كل من زار هذا املكان يرتك فيه بع�سا منه.. ويحمل بداخله كثريا من عبقه...

ت�ستوقفها بّوابة اجلامع طويال.. ينتابها حزن فظيع...

بّوابة جامع القرويني الأثرية ت�ستنجد... تتعر�س 

للنهب وال�رصقة قطعة قطعة...

تاريخنا ي�رصق؛ ينهب...!

تراثنا ي�رصق؛ ينهب...!

ح�سارتنا ت�رصق؛ تنهب...!

قد ياأتي يوم، وتختفي البوابة التحفة بكاملها... 

فماذا �سنقول لالأجيال القادمة؟!

 ذة. نبيلة عزوزي

لواعج... 
من جامع  القرويني بفاس!

أهمية اللقاء األسبوعي مع األبناء

و مـضـــــــــةصيغة... "للّه"...
مسافات
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وفي  ونعيش،  نحيا  أن  معنى  ما 
على  احلــقــد  مــن  كثير  مخبوء  القلب 

احلياة؟!
وعقولنا  نــتــواصــل  أن  معنى  مــا 
بعضا  بعضها  تسمع  أن  على  عازفة 

في وّد؟!
وجنــّد  ونــكــّد  نسهر  أن  معنى  مــا 
يشكر  املسافات  بني  أحد  وال  ونتعب، 

اجلهد؟!
ما معنى أن نعيش وفي الظل أبوان 
كبيران مشتاقان ألنس ولد وبنت أفنيا 
للدنيا  يخرجاهما  أن  ألجــل  عمريهما 
قطوفا  بل  مثمرًا  ونبت  حياة،  منــاذج 

دانية تزيد في الدنيا وتزيد..؟!
غيرك  ويبكي  تــفــرح  أن  معنى  مــا 
أيــضــا، وبني  غــيــرك  ويــفــرح  تبكي  أو 
وينتعش  الغفلة  ترفل  والفرح  البكاء 

النسيان؟!
بيت  ظل  في  جنتمع  أن  معنى  ما 
مــلــيء بــالــدفء ثــم ســرعــان مــا تــفــّرق 
مجامعنا الظروف فيصبح السؤال عن 

بعضنا أعسر ما تنتج املشاغل؟!
وتضحي  تــصــادق  أن  مــعــنــى  مــا 
ــعــمــر وفـــيـــا ملـــن صــادقــت  ومتـــضـــي ال
الــوّد، وال ميلك  ولكن سرعان ما يرفع 
اإلنسان فيها أن يحتاط إلبقاء الفضل، 

في حلظة انتعاشه العزة باإلثم؟!
ما معنى... وما معنى..

ويضيق أفق املعاني ليختزل وجه 
غابت  إذا  املخذول،  الشاحب  اإلنسان 

فلسفة احلب.
في  غرست  إذا  جميل  الدنيا  وجه 
القلب شجرة حب تطل من خالل ورقها 

على كل املعاني فتنظر في املخطئني في 
حقك فتسامح وأنت مدرك أّن الصيغة 
التي تنازلت ألجلها هي صيغة... لله... 
تسامحك  املخطئون  فلسف  وإن  حتى 
للذات  تقدير  قلة  أو  ضعف  أنــه  على 
يفهموا  لم  ألنهم  تنتشي  فقد  حلظتها 
ووحده  مثمر  احلب  فوحده  فيك،  هذا 
احلب قادر على هدم دينصور مغروس 
فــي الـــداخـــل اإلنــســانــي اســمــه الــعــزة 

باإلثم.
وجه الدنيا جميل إذا عانقت روحك 
صيغة "لله"، وعشت بها ولها وعاهدت 
اإليجابية،  القيم  تفعيل  على  نفسك 
حب  في  الغارقني  مهاترات  عن  بعيدا 

الضحالة والرذالة وقلة األخالق.
بصيغة  انـــتـــصـــارك  تــصــنــع  إنــــك 
ــازل وتــغــفــل وتــبــارك  ــن ــت ــــت ت لــلــه وأن
حتى  عليها  وتــقــوم  املــعــروف  صنائع 
ــغــرقــى فــي مــتــاهــات  مــع احلــمــقــى وال
وهي  الفطرة  تغازل  والكبر،  الضغينة 
سر من أسرار الله فتلبسها الوضوح 
وحتي فيها طاقاتها املكنونة في حب 
بالنور  النور  ويلتقي  فترتقي  اخلير 
في  متعن  التي  القلوب  ظلمة  ليزيح 
يختار  وهــو  البشري  الــظــالم  ترسيخ 

التراب مسرحا لألفول اإلنساني.
الــطــبــع الـــبـــشـــري مــجــبــول على 
الرفض، ومجبول على الرضا أيضا إذا 
عانقت الروح تسابيح الوحي وجماله 
ــرفــض صيغة "لــلــه"  وبـــني الــقــبــول وال
اخلير  نحو  البشرية  فتحرك  تتحّرك 
واحلـــيـــاة بــالــعــمــل واســتــثــمــار معنى 

اإلعمار، اإلعمار في النفس واإلعمار 

فــي البشر واإلعــمــار فــي الــبــر واجلــو 
الــدم  فلسفة  يتجاوز  مبعنى  والبحر 
ــدمــار إلــى معنى أعــمــق ال  واملـــوت وال
نقدر على ترسيخه إال إذا ترسخت في 
من  ما حتمله  بكل  لله  أعماقنا صيغة 

جمال الصدق والعمق والتسامي.
وتصغر  قلوبنا  في  الهموم  تكبر 

بصيغة هي "لله".
وتصغر  داخلنا  في  األحقاد  تكبر 

بصيغة هي "لله".
وتعظم األمور وتستشكل وسرعان 

ما تخبو بصيغة هي "لله".
بديال  ترضى  وال  أرواحنا  فتسمو 
عن هذا الّسمو ملاذا؟؛ ألن هذه الصيغة 
فنخوضها،  الــعــظــائــم  عــلــيــنــا  تـــهـــّون 
وتـــهـــّون عــلــيــنــا األحــــقــــاد، فــنــســامــح 
فنعمل  األمــور  علينا  وتهّون  متبّنيها، 
للحياة،  األجمل  نصنع  كي  ونتحّمل 
فتهدينا،  الــضــغــائــن  علينا  وتـــهـــّون 
تقوم  للحب،  أخــرى  فلسفة  وتعّلمنا 
أن متلك  الــدنــيــا  فــي  األجــمــل  أّن  على 
قلبا جميال تطّهره إذا ما مّل أو صدئ 
الناس  عالم  في  واألخـــرى  الفينة  بني 
بالعذاب  واملــلــيء  والــشــائــك  الصعب 
هذه الصيغة، لتؤكد لنا أّن عني املعنى 

"صيغة لله".

ــة  ــي مــســؤول إن 
خطير  أمــر  التربية 
وكـــبـــيـــر، وأكـــثـــرنـــا 
هــذا،  يعلم  كلنا  أو 
ــكــنــنــا مــــع ذلـــــك ال  ل
نولي هــذا األمــر من 
ـــا الــيــومــي  ـــن جـــدول
بـــــل واألســــبــــوعــــي 
ــا  والــــشــــهــــري شــيــًئ

ُيذكر..
ــى  ــــه تــعــال ــــل وال
َأْهَلَك  ــْر  َوْأُم  ﴿ يقول: 
َواْصَطِبْر  اَلِة  ِبالصَّ
 � والنبي  َعَلْيَها، 
ألهلك  »وإن  يــقــول: 
)رواه  ــا«،  حــًق عليك 

البخاري(.
ـــد  ـــي ـــف ومـــــــــن امل
ـــــــك: الـــلـــقـــاء  فــــي ذل

األســبــوعــي الـــذي يــعــّده الــوالــدان مع 
األبناء، األب معه بعض األبناء الصغار، 
الصغار،  الــبــنــات  بعض  معها  واألم 
والولدان الكبيران مع بعضهما، ولكلٍّ 
علمي  للقاء  برنامج  فيه  ُيعد  أسبوع، 
اجلميل  ومن  وتربوي، ممتع وشائق، 
الشهر  في  يوًما  يخصص  أن  أيــًضــا: 
مثاًل للنزهة البرية مع األبناء، ويقضي 

فيها وقًتا طيًبا.

سيطرة  مشكلة  مــن  تنجو  وبــهــذا 
ــهــم في  ــائ ـــاء عــلــى آب ـــن كــثــيــر مـــن األب
اخــتــيــارهــم وطــريــقــة شــغــل أوقــاتــهــم، 
األســاس كما  املشكلة في  هــذه  وسبب 
يــذكــر الــتــربــويــون هــو إحــســاس األب 
يتجه  لــذا  ابنه،  تربية  في  بالتقصير 
نافعة  كانت  رغباته سواء  إشباع  إلى 

أو ضارة أو ال فائدة منها.
وحذاِر أخي الكرمي: من 

األعمال  سرقت  فكم  األوقــــات،  ُســـراق 
اإلضافية والعادات االجتماعية أوقات 
األبوين خارج األسرة، وكم سرقت فنت 
في  القعود  األبناء عن  أوقــات  الشارع 
له  بيوتهم، وما بقي من وقت جتتمع 

األسرة سرقه التلفاز بغير رجعة!

دة. ليلى لعوير

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
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رمضان،   شهر  في  الكرمي  القرآن    الله  أنزل 
كتابا خامتا جلميع الكتب، على خامت أنبيائه ورسله 
للتي هي  الهداية  �، متضمنا منهج  سيدنا محمد 
الُْقْرآَن  َهَذا  �ِإنَّ  وعال:  جل  لقوله  مصداقا  أقوم، 
أخذ  ملن  وضامنا   ،)9 )اإلسراء:  أَْقَوُم�  ِهَي  َِّت  ِل يَْهِدي 
الفردي،  املستوى  بتعاليمه وهديه، على  به ومتسك 
احلياة الطيبة في الدنيا، والفوز والنجاة في األخرى، 
ا ِمْن ذَكٍَر  مصداقا لقوله تعالى: �َمْن َعِمَل َصاِلً
ِزيَنَُّهْم  ْ َوَلَ َطِيَّبًة  َحَياًة  ِيَينَّهُ  َفلَُنْ ُمؤِْمٌن  َوُهَو  أُنَْثى  أَْو 
)النحل:97(، وعلى  بِأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُون�  أَْجَرُهْم 
مستوى اجلماعة واألمة، وضع االستخالف والتمكني 
َِّذيَن آَمُنوا  ُ ال واألمن، مصداقا لقوله تعالى: �َوَعَد اللَّ
األَْرِض  ِف  ِلَفنَُّهْم  لََيْسَتْ اِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمْنُكْم 
َِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َولَُيَمِكَّنَّ لَُهْم ِديَنُهُم  لََف ال كََما اْسَتْ
أَْمًنا  َخْوِفِهْم  بَْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َولَُيَبِدّ لَُهْم  اْرتََضى  َِّذي  ال
بَْعَد ذَِلَك  َوَمْن كََفَر  َشْيًئا  يَْعُبُدونَِن اَل يُْشِركُوَن ِب 

َفأُولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن� )النور: 55(.
والعمل  اخلالص  اإلميان  على  األمر  فمدار 
ما  كل  بيان  الكرمي  القرآن  يتضمن  اللذين  الصالح، 
يتعلق بهما من أسس وأركان، وقيم وأحكام، وبصائر 
وخبرات،  ومناذج  ونظم،  ومؤسسات  وتوجيهات، 
ممثلة  السيرة،  السنة  وتتولى  وتطبيقات،  ومواقف 
في شخص رسول الله �، جتسيد النموذج العملي 
�لَقْد  تعالى:  الله  لقول  مصداقا  ذلك،  لكل  األسمى 
ِ إْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كَاَن يَْرُجو  كَاَن لَُكْم ِف َرُسوِل اللَّ

َ كَِثيًرا� )األحزاب :21(.  َ َوالَْيْوَم اْلِخَر َوذَكََر اللَّ اللَّ
الذي  رمضان،  شهر  في  الكرمي  القرآن  ورسالة 
يشكل بيئة روحانية عالية القدر رفيعة املستوى، ملا 
يحضر فيه من عوامل التخصيب والتطهير، هي قرع 
العقول واآلذان، وحتريك القلوب والوجدان، وتذكير 
معاودة  إلى  والسعي  نسيان،  بعد  برسالتها  األمة 
الكشف والتشخيص، حاال بعد حال، ملا يعتور كيانها 
من علل وأمراض، ويغلفه من ران وأدران، ويتربص 
به من أخطار داهمة، وحتديات عارمة، بهدف حتريك 
الهمم وشحذ الطاقات، وتقوية العزائم، كل ذلك من 
خالل إذكاء جذوة اإلميان التي خمدت بفعل امللهيات، 
و االستكانة ملا ميارسه الكائدون املتربصون من مكر 
الليل والنهار، جلعلها تستمرئ طعم الذل والهوان، 

وتستطيب وقع اجلراح والهزائم.
إن رسالة القرآن في رمضان، هي مبثابة املهماز 
باخلضوع  اإلسالم،  أمة  قبول  دون  يحول  الذي 
ويقتل  األجهزة  يتلف  الذي  التام،  التخدير  حلالة 
اإلحساس، بل إنها مبثابة النور الذي ال يدع مساحة 
إال  أطرافها،  من  طرفا  أو  األمة،  كيان  مساحات  من 
واجتاحه، وال مس شغافه، وعرض عليه الدخول إلى 

غرفة العالج واالستشفاء، واألوبة لرب الناس.
أمة  يري  أن  هي  رمضان  في  القرآن  رسالة  إن 
اإلسالم وجهها في مرآة شرع رب العاملني، فتبصره 
على حقيقته مبا زانه من نقاط النور، أو مبا شانه من 
تشوهات وبثور، بل وحتى من جراح وكسور. إنها 
رسالة الكشف الدقيق، الذي مييز العدو من الصديق، 
ومييز من يغرس الفسائل والشتائل. ممن يشعل في 

جسم األمة ألسنة احلريق.
إن من رسالة القرآن في رمضان جلموع املسلمني، 
على سبيل اخلروج  األمني،  الناصح  داللة  يدلهم  أن 
مما هم فيه من ضعف وشتات، ومن هم دفني، ويدلهم 

وهوان،  ذل  من  فيه  هم  مما  اخلالص  طريق  على 
والطمأنينة  والعزة،  القوة  لبصائرهم سنن  ويكشف 

واألمان.
إن رسالة القرآن ألمة اإلسالم في رمضان، هي أن 
يدعوها الستثمار فرصة رمضان للشروع في إعادة 
الهيكلة وتصحيح الذات، ومعاجلة اخلروق واآلفات، 
وشرط ذلك  وسبيله هو ركوب سفينة القرآن املسرجة 
من  ويحذرها  الرحمن،  بآي  واملبحرة  القرآن  بزيت 
أن  واإلعراض:  والتولي  والنكوص،  التراجع  مغبة 
تظل رهينة التسكع في أروقة الذل والهوان، وفريسة 

ألولي البغي والفساد، وأباطرة الغدر والطغيان.
إن من رسالة القرآن أن يقول لألمة: إنك يا هذه 
بنور القرآن ناضرة، وباحلياة زاخرة، وإنك من دونه 
كاحلة باسرة، وفي حفر التخلف غائرة، وإلى البوار 

واخلسران- حتما - سائرة.
يقيم  أن  القرآن،  شهر  في  القرآن  رسالة  من  إن 
احلجة على أمة القرآن: �أَْن تَُقولُوا َما َجاءَنَا ِمْن بَِشيٍر 
إال  فال تلومن  َونَِذير�  بَِشيٌر  َجاءَكُْم  َفَقْد  نَِذيٍر  َواَل 
نفسك يا " أمة اإلسالم"، إن حاقت بك سنة االستبدال، 
وسارعي  اسرعي  فهيا  والنكال،  الغضب  لعنة  بعد 
إلى معانقة القرآن، واالصطالح مع الرحمن، ومزقي 
الفضاءات  كل  للبر  وافتحي  الشيطان،  حبائل 

والشطئان.
إن مما ال شك فيه، أن خيرا كثيرا كان مذخورا في 
قطاع عريض من األمة قبل رمضان، قد خرجت كنوزه 
في أجواء رمضان، وأن شرا مستطيرا كان في حالة 
قد  رمضان،  قبل  خبيثة  مريضة  نفوس  في  تربص 
كشر عن  أنيابه وفجر سمومه في رمضان، مستهترا 
بقدسية الشهر الفضيل، وما يحمله من رسالة األمن 
والسالم، والتراحم والوئام، فرسالة القرآن العظيم، 
إما أن تنزل رحمة وشفاء في آذان وقلوب املستجيبني 
في  وعمى  وقرا   تكون  أن  وإما  املخبتني،  املؤمنني 
 : الله  يقول  املستكبرين،  املعرضني  وقلوب  آذان 
يُؤِْمُنوَن  اَل  َِّذيَن  َوال َوِشَفاءٌ  ُهًدى  آََمُنوا  َِّذيَن  ِل ُهَو  �ُقْل 
ِمْن  يَُناَدْوَن  أُولَِئَك  َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى  َوْقٌر  آَذَانِِهْم  ِف 

َمَكاٍن بَِعيد� )فصلت:44(.
 وعلى كل حال، فإن رسالة القرآن الكرمي، في كل 
زمان ومكان، رسالة بليغة، وحجة كاشفة، وهي في 
رمضان من شأنها أن تزداد صفاء في اآلذان، وسطوعا 
في القلوب واألذهان، بسبب انتفاء كثير من املعيقات 
هذه  وإن  واخلير.  الهدى  عن  الصارفة  الشيطانية 
على  كبرى  مسؤولية  يرتب  ملما  الناصعة،  احلقائق 
أولي األمر وذوي الشأن في بالد املسلمني، تتمثل في 
جعل رمضان في كل عام، فرصة كبرى لليقظة وجتديد 
العهد مع الله ، والعودة التدريجية املمنهجة إلى 
رحاب اإلسالم وتفيؤ ظالله الوارفة الفيحاء، وتنسم 
هوائه الطاهر النقي، فما متر بضعة أعوام على هذا 
النهج وبهذه النية اخلالصة، حتى تتبدل األرض غير 
فهل  جديد،  وخلق  جديد  بعث  أمام  ونكون  األرض، 
القرآن  لرسالة  اإلسالم،  أمة  في  األمر  أولو  يصيخ 
ويكونوا  الله  مع  فيبرئوا ذممهم  رمضان،  في شهر 
من أهل الله؟ وصدق الله القائل جل شأنه: �أَلَْم يَأِْن 
ِ َوَما نََزَل ِمَن  َشَع ُقلُوبُُهْم لِِذْكِر اللَّ َِّذيَن آَمُنوا أَْن َتْ ِل
َقْبُل  ِمْن  الِْكَتاَب  أُوتُوا  َِّذيَن  كَال يَُكونُوا  َواَل  اْلَقِّ 
ِمْنُهْم  َوكَِثيٌر  ُقلُوبُُهْم  َفَقَسْت  اأْلََمُد  َعلَْيِهُم  َفَطاَل 

َفاِسُقوَن� )احلديد: 16(.

د. عبد المجيد بنمسعود

على  يزحف   اجلراد 
حقول األمة

رسالة القرآن في شهر رمضان
ذ	.	أحمد	األشهب	بنبض القلب

ا�شتهر  �شوري  تامر" كاتب  "زكريا 
كتاباته  اأن  غري   ، الأطفال  ق�ش�ص  بتاأليف 

حتمل  فهي  لل�شغار  موجهة  كانت  واإن 

الكبار،  نحن  لنا  ور�شالة  ر�شالة  األف 

اجلراد  ب"  املعنونة  ق�ش�شه  اإحدى  يف 

كانت  مدينة  ق�شة  "  يحكي  املدينة  يف 

الأنهار  تخرتقها  ورغد  بحبوحة  يف  تعي�ص 

واحلقول، وياأتيها رزقها رغدا من كل مكان، 

ل تعرف اجلوع واحلزن، اإل اأن اهلل ابتلى اأهلها 

القليل،  �شوى  يعملون  فال   ، الكالم  بحب 

بينما يق�شون ما تبقى من وقتهم يف اجلدال 

املدينة  اإىل  رجل  جاء  يوم  وذات   ، الفارغ 

الأهايل  فاأخرب  جبل.  قمة  يقطن  وكان   ،

يتجه  عدده  يح�شى  ل  جرادا  اأب�رص  اأنه 

مكان  على  مر  كلما  واأنه  مدينتهم،  �شوب 

ي�شتعدوا  اأن  وبدل  ه�شيما،  وتركه  اإل 

املدينة  اأهل  جل�شوا  الآفة،  هذه  ملكافحة 

 ، اجلراد  ظاهرة  يف  املطولة  اخلطب  يدبجون 

وتنذره  اجلراد  تذم  ق�شائد  ال�شعراء  ونظم 

كل  فتكلم   ، املدينة  قوة  ومتجد  بالهالك، 

ومفكرين  �شا�شة  من  ومت�شدق  متفوه 

زحفه....  يف  م�شتمر  اجلراد  بينما  وعلماء، 

يف  منهمكون  املدينة  واأهل  اجلراد  واأقبل 

ينت�رص  اأن  يحاول  فريق  وكل  اجلدال، 

وا�شتمر   ، واخلراب  الدمار  فكان  لراأيه، 

ال�شاعة ليزال  العقيم، وحتى هذه  اجلدال 

اجلراد يلتهم الأخ�رص والياب�ص،، واأل ينطبق 

واقع  على  الطفولية  احلدوثة  هذه  م�شمون 

الأمة العربية، التي ما فتئت تعقد موؤمترات 

للجدال العقيم والتنديد والوعيد، يف حني 

يوما  جرافاته  تلتهم  ال�شهيوين  العدو  اأن 

ميلكها  التي  الهكتارات  من  املئات  يوم  بعد 

الوطن  مالمح  بتغيري  وتقوم  الفل�شطينيون، 

نف�ص  وهو  مقد�شاته،  وتهويد  الفل�شطيني 

الأرا�شي  من  العديد  يف  يقع  الذي  ال�شيء 

لالخرتاق  عر�شة  اأ�شحت  التي  العربية 

ي�شتمر  وهكذا    .. والنحل  امللل  كافة  من 

بني  الثقة  عدم  وت�شتمر  العقيم  اجلدال 

ل�شفوفها.  الخرتاق  وي�شتمر   ، الأمة  اأقطار 

بني  العالقات  قطع  من  موؤخرا  وقع  وما 

مع  والبحرين  وال�شعودية  والمارات  م�رص 

اجلراد  اجتياح  نتيجة  اإل  هو  ما  قطر،  دولة 

ومزارعنا  حلقولنا  ال�شقيع  بلدان  من  القادم 

الآن  يعي�ص  الوحيد  العربي  فالتكتل   ..

وانهيار   ، الفارغ  واجلدال  الختناق  مرحلة 

ي�شكل  عالته  رغم  الإقليمي  التجمع  هذا 

قمة النت�شار ال�شهيوين يف املنطقة ، والذي 

�رصق  ،اأي  املتحدة  الوليات  اإليه  �شعت 

اأو�شط بقوة واحدة ت�شمى "اإ�رصائل"، حيث 

جاء "ترامب لي�شع اللم�شة الأخرية ، والتي 

الأب وابنه جرج  بداأها �شلفه جورج بو�ص 

وابنه جورج بو�ص البن

06 شوال 1438هـ املوافق لـ 01 يوليوز 2017م

في  شروعه  بعد 
أعلن  رسميا،  العمل 
التشاركي  البنك 
عن  بنك"  "أمنية 
إحداث وكاالت جديدة 
قريبا في بعض املدن 

املغربية.
"أمنية  وأعلن 
موقعه  على  بنك"، 
أسماء  عن  الرسمي، 
جديدة  مغربية  مدن 
يعتزم إحداث وكاالت 
يتعلق  و  قريبا،  بها 

والناظور  وكلميم وسال  بطنجة  األمر 
وأكادير  وفاس  واحملمدية  والعيون 
وبني مالل وتطوان ووجدة ومراكش 

واجلديدة والناظور.  

و تابع نفس املوقع عن عزم البنك 
جديدة  إضافية  وكاالت  إحداث  نفسه 
والدار  الرياض  بحي  الرباط  من  بكل 

البيضاء بحي الولفة.

البنك التشاركي "أمنية بنك":
 يعتزم افتتاح وكاالت جديدة بعدد من املدن
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أملانيا. مسلمات 
ينتصرن

ضد حرمانهن 
من العمل 

بسبب احلجاب
ق��ض��ت م��ح��ك��م��ة ال��ع��م��ل ف���ي ال��ع��اص��م��ة 
ملعلمة  مالي  تعويض  مبنح  برلني  االملانية 
مسلمة على إثر رفض طلب توظيفها من قبل 

إحدى املدارس بسبب ارتدائها احلجاب.
وأعلنت احملكمة اليوم أن املعلمة املسلمة 
ووالي����ة امل��دي��ن��ة أب��رم��ت��ا ت��س��وي��ة ب��ع��د ن��زاع 
قانوني بينهما، مشيرة إلى أن الوالية ألزمت 

نفسها بدفع تعويض مالي للمعلمة.
أنه  احملكمة  أعلنت  متصل،  سياق  وفي 
ُمْسِلمة  معلمة  مع  إجراء جلسة  املنتظر  من 

أخرى تعرضت لنفس األمر.
لشغل  بطلب  تقدمتا  قد  املرأتان  وكانت 
املقابلة  وخ��ال  ببرلني،  مدرسة  في  وظيفة 
كانت هناك إشارات تفيد بعدم السماح لهما 
كمعلمتني بارتداء غطاء الرأس ألسباب دينية 
داخل املدرسة، وذلك وفقا لقانون احلياد في 

الوالية.
وك���ان���ت م��ح��ك��م��ة ال��ع��م��ل ق���د ق��ض��ت في 
قدره  مالي  بتعويض  املاضي  فبراير  مطلع 
8680 أورو ملعلمة مسلمة مت رفضها بسبب 
احلجاب، إذ رأت احملكمة أن املرأة تعرضت 

لإلهمال.
رفضها  بأنه مت  أك��دت  قد  امل��رأة  وكانت 
بسبب غطاء الرأس، وهو ما اعتبرته متييزا 
أن  حيثياتها  ف��ي  احملكمة  وأك���دت  ض��ده��ا. 
احل��ك��م ال���ذي أص��درت��ه ف��ي ال��واق��ع��ة يتعلق 

بحكم حلالة فردية.

العدد : 482   06 شوال 1438ه� املوافق ل� 01 يوليوز 2017ممحطات إخبارية

أمّت خطاط لبناني مشروعا استمر عامني لكتابة القرآن بخط اليد 
مستخدما اخلط الديواني الذي يندر استخدامه لصعوبته.

التي  األول��ى  امل��رة  أن هذه هي  )80 عاما(  ويعتقد محمود بعيون 
ُيكتب فيها القرآن باخلط الديواني، الذي ميكن أن يكتب فيه كل حرف 
رويترز  لتلفزيون  ق��ال  إذ  ط��رق،  سبع  أو  بست  العربية  األبجدية  من 
باخلط  ال��ق��رآن  أح��د  يكتب  ل��م  اإلس��ام��ي  بالعالم  معلوماتي،  "حسب 

الديواني. فاعتبرته إجنازا".
لكتابة  والكتابة  القراءة  السهل  النسخ  يستخدم خط  العادة  وفي 
من  أسهل  بخطوط  م��رات  أرب��ع  القرآن  كتابة  لبعيون  وسبق  ال��ق��رآن. 

الديواني.
 ودرس بعيون، اخلطاط الرسمي لرئيس الوزراء اللبناني، اخلط 

منذ أن كان عمره 14 عاما.

أسبوع  من  أقل  بعد  على   
تعومي  في  املغرب  شروع  على 
اإلصاح  وفق  جزئيا  درهمه 
عرفت  املتخذ،  اجلديد  املالي 
األجنبية،  العمات  أسعار 
والدوالر،  اليورو  خاصة 

السوق  في  ملحوظا  ارتفاعا 
السوداء.

املساء  يومية  وحسب 
هذا  فإن  اجلديد،  عددها  في 
االرتفاع مرده توجه املضاربني 
محاولة  في  السوق  هذا  إلى 
فورية  مالية  مكاسب  لتحقيق 

املتوقع  االنخفاض  بسبب 
الدرهم  سعر  في  مستقبا 

مقابل اليورو والدوالر.
هذا ومن املنتظر أن تزداد 
املشروعة  غير  املضاربة  حمى 
هذا  اشتعاال  العمات  في 

ألي  تام  غياب  في  األسبوع 
املختصة  اجلهات  من  مراقبة 
حتت  املواطنني  ستترك  والتي 
السوداء  السوق  جتار  رحمة 
بإقبالهم  سيساهمون  الذين 
اليورو والدوالر في  على جمع 

إضعاف الدرهم املغربي.

للمسلمني  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س  أط���ل���ق 
الكنديني في أوتاوا مسابقة للفنون ملكافحة 

الكراهية واإلساموفوبيا .
الكندي  امل��خ��رج  املجلس  عضو  وق���ال 

دوس  إدواردو  ال��ش��اب 
أجن����������وس ل��ص��ح��ي��ف��ة 
األوتوا سيتيزين إن أحد 
ال��ت��ح��دي��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة 
التي نواجهها كمسلمني 
هو التواصل مع الناس 
ال����ذي����ن ي���ع���ت���ق���دون أن 
بشرا  ليسوا  املسلمني 
م��ض��ي��ف��ا أن����ه م���ن امل��ه��م 
مبتكرة  ط��ري��ق  إي���ج���اد 
ل���ل���ت���واص���ل م����ع ه����ؤالء 

الناس .
وكان دوس أجنوس 

الذي اعتنق اإلسام مؤخرا قد أنتج فيلما 
م��دت��ه ث��اث دق��ائ��ق ك��ج��زء م��ن ورش���ة عمل 
في  الكنديني  للمسلمني  الوطني  للمجلس 

أوتاوا ملكافحة اإلساموفوبيا.

املركز  القصف"  حتت  "غزة  هاشتاج  احتل 
األول في قائمة األكثر رواًجا عبر موقع التواصل 
االجتماعي "تويتر" على مستوى العالم أجمع، 
وذلك بعد أن شنت طائرات االحتال الصهيوني، 
غارات  عدة  الثاثاء2017/06/28،  يوم  فجر 

على مواقع في قطاع غزة.
وتفاعل الرواد مع الهاشتاج وقدموا الدعاء 

لصالح أهالي غزة،
طائرات  إن  فلسطينية  مصادر  وقالت 

االحتال استهدفت مواقع تابعة لكتائب القسام 
اإلسامية  املقاومة  حلركة  العسكري  اجلناح 
"حماس" في شمال غرب غزة ومدينة رفح جنوب 

القطاع.
أن  إلى  املصادر  ولفتت 
الغارات خلفت أضرارا مادية 
إصابات  أي  تسجيل  دون 

بشرية.
وفي تعليقها على الغارات 
قالت حركة املقاومة اإلسامية 
إن  لها  بيان  في  "حماس" 
اإلسرائيلي  االحتال  زعم 
قطاع  من  صاروخ  إطاق 
غزة يأتي لتبرير ما جرى من 
ملواقع  واستهداف  تصعيد 
"باللعبة  ذلك  واصفة  املقاومة 

اإلسرائيلية اخلطيرة واملكشوفة".
وحذرت "حماس" االحتال من االستمرار في 
هذا التصعيد اخلطير والقصف أو املساس بأي 

من أبناء الشعب الفلسطيني.

للمرة األولى في العالم اإلسالمي... كتابة القرآن باخلط الديواني بإمضاء لبناني

قرار الشروع في تعومي الدرهم يلهب 
اليورو والدوالر في السوق السوداء

مسلمو كندا يطلقون مسابقة
 ملكافحة اإلسالموفوبيا

هاشتاج  "غزة_حتت_
القصف"  يتصدر "تويتر" عامليًا.. 

ت��وق��ع��ت دراس�����ة أم��ري��ك��ي��ة ح��دي��ث��ة، 
وصول عدد الاجئني حول العالم إلى 2 
بسبب   ،2100 عام  بحلول  نسمة،  مليار 

التغيرات املناخية.
ال����دراس����ة ال���ت���ي أج���راه���ا ب��اح��ث��ون 
ب��ج��ام��ع��ة ك��ورن��ي��ل األم��ري��ك��ي��ة، ون��ش��روا 
نتائجها اليوم الثاثاء 27 يونيو 2017 
قالت إن تغير املناخ سيزيد منسوب املياه 
ف��ي ال��ب��ح��ار واحمل��ي��ط��ات، م��ا ي���ؤدي إلى 
على  السكنية  وامل��ن��اط��ق  األراض���ي  غ��رق 

السواحل، ومن ثم زيادة عدد الاجئني.
يعيشون  الذين  أولئك  أن  وأض��اف��ت 
على السواحل سيواجهون مشاكل إعادة 

عن  يبحثون  وه��م  اللجوء،  أو  التوطني 
أم��اك��ن ص��احل��ة للسكن ف��ي داخ���ل امل��دن 

بعيدًا عن السواحل.
ع��دة  أص�����درت   ،2017 ي��ن��اي��ر  وف����ى 
وكاالت أرصاد دولية، تقارير تفيد بأن عام 
2016 شهد أعلى متوسط درجات حرارة 

بالنسبة لكوكب األرض منذ عام 1880.
وع��ام��ة، ب���دأت درج���ة ح���رارة األرض 
القرن  ستينيات  نهاية  منذ  االرت��ف��اع  في 
املاضي، وهي ظاهرة يرجعها مختصون 
لظاهرة  املسببة  ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث  إل��ى 

االحتباس احلراري.

دراسة أمريكية: خمس سكان العالم 
سيصبحون الجئني!
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إلى أن نلتقي

مر  ولياليه،  بأيامه  رم��ض��ان  شهر  م��رَّ 
سريعا كباقي أيام السنة، ولم تبق منه إال 

الذكريات الطيبة..
اإلمي��ان��ي��ة  بنفحاته  ال��ص��ي��ام  ش��ه��ر  م��ر 
وأجوائه الروحانية القدسية، فكان فرصة 
وال��س��م��و  األدران،  م��ن  األن��ف��س  لتطهير 
العليا من اإلميان،  الدرجات  إلى  باألرواح 
د مبا يليق من الزاد ليوم املعاد، وإن  والتزوُّ
خير الزاد التقوى، وشهر الصيام هو شهر 
الصيام  آي��ات  ُبدئت  فقد  بامتياز،  التقوى 
بها،  وختمت  بالتقوى  احلكيم  ك��ر  ال��ذِّ في 

كر، وتنبيها ملن غفل. تذكيرا ملن ادَّ
وفيه  به  وق��د خوطب  الصيام  شهر  مر 
آيات  لصيام  م��ح��دودات،  بآيات  املؤمنون 
معدودات، مما يعني أن شهر الصوم فترة 
الله  إل��ى  والتوبة  الغفران،  لطلب  ذهبية 
والعودة إليه واإلنابة إليه عز وجل، وترك 
كل ما من شأنه أن ينزل بنفس املؤمن إلى 
تنازع الشخصية، أو ما اصطلح عليه في 

وسائل اإلعالم بالنفاق.
الشهر  ج��اء  وكلما  س��ن��وات،  م��رت  لقد 
الصائمني  وص��دم��ت  إال   ، َم���رَّ أو  الفضيل 
اإلعالم،  كثيرة في مختلف وسائل  مقاالٌت 
وعند  املسلمني،  ل��دى  النفاق  ع��ن  تتحدث 
مقاالت  رمضان،  في  باخلصوص  املغاربة 
تتحدث عن أنَّ ما يبدو خالل شهر رمضان 
من مظاهر الصوم، وقراءة القرآن، وامتالء 
املساجد باملصلني، خاصة في صالة العشاء 
والتراويح، حتى الصدقات والزكوات التي 
يؤديها البعض خالل هذا الشهر الفضيل، 
وما يرافق ذلك مما يقوم به البعض اآلخر 
الرحمن،  موائد  على  الصائمني  إفطار  من 
ذلك  شابه  وم��ا  رمضان،  لقفة  حتضير  أو 
من أعمال اخلير؛ كل ذلك يدخل عند هؤالء 
والرياء  الديني  بالنفاق  املقاالت  أصحاب 

االجتماعي.
وإلظ��ه��ار ه��ذه احل��ال��ة ب��ص��ورة أوض��ح 
يتحدث هؤالء عما يصاحب الشهر الكرمي 
احملالت  في  يتجلى  اقتصادي  نشاط  من 
لبيع  الشهر  هذا  في  تفتح خصيصا  التي 
احللويات وغير احللويات، وما يرافق ذلك 
من استيراد مواد غذائية ال تكاد تستورد 
إال في هذا الشهر، أو يستزاد منها بكميات 

كبيرة.
بالنفاق  "ال��ظ��اه��رة"  نعت  ف��ي  والسبب 
اختفاء  هو  االجتماعي  الرياء  أو  الديني 
هذه املظاهر بعد شهر رمضان؛ لذلك يدعو 
أكثرهم إلى دراسة الظاهرة دراسة علمية، 
بقياسه  اس��ت��ن��ت��ج  ق��د  ال��ب��ع��ض  ك���ان  وإن 
َتَولَّد  قد  الظاهرة  هذه  أن  املغلوط  العلمي 
للقيم  ر   متنكِّ شبابي  ت��ي��ار  ظ��ه��ور  عنها 
ق��رار  أن اإلحل���اد  أث��ب��ت  َث��م  الدينية، وم��ن 
شجاع وهو أصوب من العيش في تناقض 

ونفاق ورياء، حسب زعمهم.

"الظاهرة"  نصف  أن  الصواب  من  فهل 
بالنفاق وننعت أصحابها بالرياء؟ هل شقَّ 
هؤالء قلوَب الناس في هذا الشهر فاطلعوا 
خالقهم،  جتاه  وأسرارها  مكنوناتها  على 

فتبني لهم أنهم مراءون منافقون؟ 
ه���ل اإلحل�����اد ه���و ت��خ��ل��ص م���ن ال��ن��ف��اق 

والرياء الذي يعيشه الناس في رمضان؟
ال شيء من هذا اإلطالق؛ فحب املغاربة 
لدينهم ال ميكن أن مياري فيه أحد، وحبهم 
ليس  الباب،  ه��ذا  من  هو  الفضيل  للشهر 
من  مزيد  ف��ي  طمعا  ولكن  نفاقا  وال  ري��اء 
الثواب واألجر  واملغفرة في شهر القرآن؛ 
الشهر  هذا  املغرب خالل  زار  من  إن  حتى 
م���ن إخ���وان���ن���ا م���ن ال��ش��ع��وب اإلس��الم��ي��ة 
الناس  م��ن  الفيض  ب��ه��ذا  يفاجأ  األخ���رى 
الذين يعمرون املساجد من شيب وشباب، 
بل وأكثر من ذلك اجلو الروحاني للصوم 

الذي يخيم على مجتمعنا ليال ونهارا.
ال  وه���و  م���وج���ود،  ال��ن��ف��اق  أن  صحيح 
يخلو منه أي مجتمع، لكن املنافق ال ميكن 
أن يعمر املساجد وبإمكانه أن يجلس في 
املقهى كما يفعل الكثيرون ممن يشاهدهم 
الناس وهم في طريقهم إلى صالة العشاء، 
أن  وبإمكانه  احل��ر  ع��ز  ف��ي  يصوم  أن  وال 
يأكل خفية، كما يفعل العديد ممن ُيعَرفون 
بذلك بسيماهم في النهار والليل على حد 

سواء.
ص��ح��ي��ح أن���ه ب��ع��د م����رور أي����ام الشهر 
وت��ب��دو  وت����راخ،  ت��ك��اس��ل  ي��ح��دث  الفضيل 
م��ظ��اه��ر ال��ف��ت��ور ف��ي إع��م��ار ب��ي��وت ال��ل��ه، 
وتختفي مظاهر التعبد اليومية التي كانت 
في رمضان، لكن حينما يأتي يوم اجلمعة 
يتذكر الناس رحمة الله الواسعة، فيسعون 
إلى ذكر الله آملني توبة الله عليهم، فتعمر 
أن ج��ذوة  يعني  ج��دي��د. مم��ا  م��ن  املساجد 
اإلميان ال تنطفئ في النفوس مهما تغيرت 

األيام وتعاقبت.
املؤمن  على  ينبغي  التي  اجل���ذوة  تلك 
وعلى  ��ق��دة،  م��تَّ تبقى  ح��ت��ى  يتعهدها  أن 
هذا  يولوا  أن  واخلطباء  والدعاة  العلماء 
ُخفوت صوت  وإنَّ  الكبرى.  عنايتهم  األمر 
العلماء  انتباه  وع��دم  ال��ص��ادق��ني،  ال��دع��اة 
ق  النابهني، ملعاجلة مثل هذه القضايا، يعمِّ
صورة  ويشوه  ال��دي��ن،  عن  االبتعاد  ج��رح 
الشباب  ول��دى  ال��ن��اس،  عامة  ل��دى  ن  التديُّ
باخلصوص، هؤالء الشباب الذين يشهدون 
إليه، وينتظرون من  الله وعودة  إلى  أوبة 
السبيل،  س��واء  ويهديهم  بأيديهم  يأخذ 
زماننا  في  خاصة  تفريط،  أو  إف��راط  دون 

ه���ذا ال���ذي ك��ث��ر فيه 
ال��ن��اع��ق��ون م��ن ه��ذا 

الطرف أو ذاك.

تلك التهمة الرعناء... 
"نفاق الصائمني"!! ملا هاجر رسول الله � من مكة إلى املدينة، 

خصيب.  واد  إل��ى  زرع  ذي  غير  واد  م��ن  انتقل 
خصيب بتربته ونخله وزرعه وضرعه، وخصيب 
)ال��دار واإلمي��ان(،  املدينة  باإلميان، حتى سميت 
وخ��ص��ي��ب ب��ش��ع��ره ال��ف��ي��اض. وع��ن��د اب���ن س��الم 
ولم  العربية.  القرى  أشعر  املدينة  أن  اجلمحي 
قد دخل  يكن  لم  كما  كثيرا،  مكة  في  الشعر  يكن 
املدينة،  في  الشعر  ولكن  والباطل.  احلق  معركة 
اتسعت  اجلاهلية،  ف��ي  واف���را  عندهم  ك��ان  وق��د 
مذاهبه، وتنوعت أغراضه، والن منطقه، وتطورت 
أشكاله. وكان من أسباب ذلك أن دخل الشعر في 
املعركة، فراح املشركون يعترضون طريق الدعوة، 
ال��ص��الة  أف��ض��ل  عليه  لصاحبها،  وي��ت��ع��رض��ون 
ويسعون  وال��ه��ج��اء،  واللمز  بالغمز  وال��س��الم، 
إلى نصر باطلهم، وإحياء ما اندرس من قيمهم 
التي عفى عليه اإلسالم، عندئذ استنهض رسول 
جتريد  على  وحثهم  املسلمني،  شعراء   � الله 
ألسنتهم والتصدي لهجمات املشركني، وقال لهم: 
بسيوفهم  ورسوله  الله  نصروا  الذين  منع  "م��ا 
الرسالة  لتلك  وانتدب  بألسنتهم".  ينصروه  أن 
رأسهم  وعلى  ال��رس��ول،  بشعراء  عرفوا  شعراء 
بن  وكعب  ثابت،  بن  املشهورون: حسان  الثالثة 
التاريخ  ذلك  ومنذ  رواح��ة.  بن  الله  وعبد  مالك، 
صار للشعر واألدب في حضارتنا املنزلة الرفيعة، 
فنبغ فيها من فاخر بهم الزمان. وملا آلت هذه األمة 
إلى االنحطاط الذي ما تزال آثاره مهيمنة ضرب 
اجلهل بجرانه، واستخففنا مبا جعل له الرسول 
الكرمي املكانة العالية عندما قال: »إن من الشعر 
حلكمة«، و »إّن من البيان لسحرا«،  وتخلفنا عن 
الركب حتى في ميدان كان لنا فيه قصب السبق، 
فآلت اجلوائز العاملية، ومنها جائزة نوبل، إلى 
شعراء من أوربا وأمريكا اجلنوبية وآسيا، وعلى 
رأسهم شاعر شيلي بابلو نيرودا، وأضحت أمة 
الشعر تتسول الشعر على أبواب غيرها من األمم.
الله  رس��ول  غزاها  غ��زوة  أول  كانت  وعندما 
�، وهي غزوة بدر الكبرى، قعقع السنان، وآزره 
اللسان، فقامت معركة شعرية كبرى خلد التاريخ 

آثارها.
ومما يقوي هذا أن معركة الشعر لم تكن وقفا 
أثر مشهود.  للمرأة فيها  الرجال، بل كانت  على 
فقد  سفيان،  أبي  زوج��ة  عتبة،  بنت  هند  فمنهّن 
أبوها،  بدر، ومنهم  يوم  أهلها  املقّربون من  ُقتل 

الذي رثته بقولها:
ِْب اأعينّي ُجــــــــودا بدمــــــــــــــــــع �سرَ

 على خرِي ِخْنِدفرَ مل يْنقـــــلـــــــــــْب

تداعــــــى لـــه رهُطــــــــُه ُغــــــــــْدوًة

بنو هــــا�شٍم وبنـو الــــُمــّطـــلــــــْب

ـــــدَّ اأ�شــــياِفِهـــْم  ُيـــــــــــذيقــــونُه حرَ

ـِـْب ــُعـــّلــونُه بْعــدما قـْد عــــطـــــ يرَ

يُجـــّرونـــــه وعفيــــُر الّتــــــــــــــراِب            

على وجهه عــاريًا قـــْد �ُشـــــــــــِلْب

وكـــــــانرَ لنـــــا جــــــــــــــبال را�شــيًا

اِة كثري الُعـــ�ُشــْب ـــررَ جمــيـــلرَ الـــمرَ

وخندف: فرع من القبيلة. وجميل املَراِة: أي 
بهّي الطلعة.

بدر،  يوم  قيل  الذي  النساء  بديع شعر  ومن 
شعر قالته َقتيلُة بنت النضر بن احلارث، ترثي 
أباها، وكان  ُقتل يوم بدر، وكان يظاهُر املشركني 

على املسلمني:

يا راكبــًا اإّن الأثيـــــــــــــــــــــلرَ مظّنـٌة

ـْبــِح خــــام�شٍة واأنت مــوّفُق مْن �شُ

اأبلــــْغ بهـــا مْيــتـــًا بـــاأنرَ حتّيــــــــــــًة

مـــا اإن تزال ُ بهــا الّنجــائُب تْخـفُق

ْبــرًة م�شفــــــــــــوحًة مّنــي اإليكرَ وعرَ

 جادْت بـــواكفها واأخرى تــْخــنُق

ُ اإن نــــاديتُه ّنــي الّنـــ�سْ ــعرَ هـْل ي�ْشــمرَ

ــــُع مّيــٌت ل ينطــُق؟ اأم كيف ي�شمرَ

ثم توّجْت باخلطاب إلى الرسول عليه السالم 
قائلة:

ْنِء كريــمــــــــٍة      ــــٌد يـــا خْيــر �شِ ـــــمَّ اأحمرَ

يف قومهـــا، والفْحـــُل فْحـــٌل ُمْعـِرُق

ـــــــــّركرَ لـــو مننترَ ورّبــــــا       مـــا كـــانرَ �شرَ

مــّن الفتى وْهــو املغيـظ الــــُمـْحــُق 

ـــْن قرَ ُيْنفرَ اأو كنترَ قـــــــابلرَ فــــــْديــــــــة فلرَ

ــــــــُق باأعـزَّ ما يغلـو به مـــا ُيــْنـــفرَ

ــــُر اأقــــرُب من اأ�ِشـــْرترَ قــــــــــرابًة فالن�شْ

ُق رـَ واأحّقـــــهْم اإن كان عتـٌق ُيْعـتــــــ

ــُنــــو�ُشـــُه ظــّلـــْت �شيــــوُف بني اأبيـــــه ترَ

ــــّقـــُق هلل اأرحاٌم هنـــــــــاكرَ ُتــ�شرَ

�شْبـــــرًا ُيقــــــاُد اإىل املنّيـِة مْتعـــــــــــــــبًا

ـُق رـَ ر�ْشـــفرَ املقّيــِد وْهـــو عـــاٍن موث

قال ابن هشام: فيقال والله أعلم: إّن رسول 
الله � ل��ّم��ا بلغه هذا الشعر قال: »لو بلغت 
هذا قبل قتله، ملننُت عليه«. إشارة إلى قولها: 

"ما كان ضّرك لو مننَت".
فالش����اعرة في هذه األبيات توجه اخلطاب 
موضع  وهو  األثيل،  نحو  متوجه  راك��ب  إلى 
وهو  أبوها،  فيه  قتل  ال��ذي  املكان  من  قريب 
لن يتجاوز اليوم اخلامس حتى يصل، إذ من 
عادة العرب أن متنع املاء عن املاء أربع ليال، 
اليوم اخلامس. وهي حتّم��له  ثم توردها في 
حتية إلى ذلك امليت بها، تعني أباها، وأن تلك 
التحية حتملها النجائب خفاقة بها، أي اإلبل 
الكرمية. كما حتمله دموعها الواكفة املتوالية. 
وهي في شك من أمرها: أيسمعها النضر؟ )أم 
كيف يسمع مّيٌت ال ينطُق(. واألداة "أم" هنا، 
مبعنى "بل"، أي إنها تضرب على كالمها األول 

وتثبت إن الذي مات ال يسمع وال ينطق.
وأهم ما توجهت به قتيلة إلى رسول الله 
أنه من أصل كرمي، وأن من  � في اخلطاب 
ش��أن م��ن ك��ان ك��ذل��ك أال ي��ض��ره أن مي��ّن على 
أسيره حتى ولو كان مغيظا غاضبا. ومتنت 
لو كان َق��ِبَل الفداء فيه، إذن لفدته وفداه أهله 
بأعز ما يفدى به املرء، وألنفقوا في ذلك الفداء 
أغلى ما ينفق. وتذكره عليه السالم بالقرابة 
أيضا  كان هو  إذ  الّنضر،  بينه وبني  القائمة 
قرشّيا، فذلك يجعله أحق األسرى بالفدية. ثم 
السيوف  تكن  لم  حيث  موته،  مأساة  تصور 
التي تناولته غير سيوف بني أبيه وأقربائه، 
وأنه اقتيد إلى القتل صبرا وهو يرسف في 
القيود. فكان من حق هذا الشعر أن يؤثر في 
اب��ن هشام التي  سامعيه، وم��ا أح��رى رواي��ة 

ختم بها هذا احلديث أن تكون حقا وصدقا.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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