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اللـهـم

يا مقلب القلوب

ثبث قلوبنا على دينك

اآمـيـــــن

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

بناء  مثل  وتفاعلها  بنائها  في  األمم  حضارة 
اجلسم احلي أو تكاد، فكما حتتاج األبدان إلى ما 
يحفظ وجودها من الفساد، ومينحها قوة مقاومة 

األمراض، فكذلك حضارة األمة.
القرون  فــي  ابتليت  قــد  اإلسالمية  أمتنا  وإن 
أوصالها  إلى  ودّب  احلضاري،  بالتراجع  األخيرة 
كثير من أعراض داء فقدان املناعة -فكريا ونفسيا 
اجلماعة،  حلمة  فتبددت  وسياسيا-  واجتماعية 

وصارت أجهزتها إلى نقض ُعراها نزاعة...
احلضارية،  املناعة  فقدان  داء  أعراض  في  أوال:    �

وهي كثيرة منها:
باملرجعية  العمل  عــن  االنــحــراف  سياسيا:   -
القرآنية لألمة وعن االهتداء في السياسة الشرعية 
العمل بكل ما ورد  إلى  الربانية  بهدي تشريعاتها 
في  التدبير  جهاز  ويكاد  الغربية،  األمم  من  علينا 
املقومات،  تدمير  إلى  يفضي  ما  إال  ينتج  أال  األمة 

وهدم األعمدة واملكونات.
األمـــة من  بــه  اخــتــصــت  ملــا  التنكر  - ف��ك��ري��ا: 
الثوابت واألصول، وقطع حبل الصلة مبا أبدعته 
الــعــقــول، فــي جميع املــجــاالت واحلــقــول. فصارت 
في  ورد  ما  لتأويل  مسيئة  التفكير  جهاز  وظيفة 
الوحي والتنزيل والتفنن في ابتكار كل ما يفضي 
إلى التشويه والتعطيل مع فتح الباب لكل دخيل، 
ومتجيد كل ما ُيْلِحُق األمة باألذناب والذيول. وهذا 
-لعمري- عالمة من عالمات فقدان املناعة الفكرية.

تدبير  أصول  تدريجيا  اختفت  واجتماعيا:   -
ما  وفــق  والعيش  املسلمة،  املجتمعات  مشكالت 
أنشأته من أمناط العيش املناسبة خلصوصياتها 
بتهمة  ُرِمــَيــت  حيث  تصوراتها،  هــدي  يوافق  مما 
البالية" وُفِصلت عن جذورها اإلسالمية،  "التقاليد 
بدعوى  الهجنة  مظاهر  كــل  األمـــة  فــي  وانــتــشــرت 
الدفاع  ُقــَوى  تعطلت  وهكذا  والعصرنة،  التحرر 

واملناعة االجتماعة جلسمنا احلضاري.
وُأضعف  الــذات  في  الثقة  انُتزعت  - ونفسيا: 
االعتزاز باملقومات، واالفتخار مبا كان لألجداد من 
األمجاد واملنجزات، وأميتت في األبناء الطموحات 
في إحياء النموذج اإلنساني في األخالق واملكرمات.
املكتسبة حضاريا  املناعة  فقدان  داء  فعال  إنه 
وفي  وجماعات،  أفـــرادا  األمــة  في  استشرى  الــذي 
جميع القطاعات واملجاالت واملستويات، في األفكار 

واملعتقدات، وفي التشريعات والتصرفات.
� ثانيا: في محصنات جهاز املناعة احلضاري:

يوم  إال  يكون  لن  لألمة  الوعي احلضاري  وإن 
املناعي ويعزز مكتسباتها  يقوي جهازها  ما  تعي 
وإن  األمم،  بني  خصوصياتها  ويدعم  احلضارية، 
ذلك ال يحصل يوم يحصل إال بالعمل الدؤوب على 

حتقيق جملة أمور ضرورية أبرزها اثنان:
املكونات؛  متكامل  علمي  مــشــروع  بناء  أولها: 
يخدم األصول واملقومات، ويستوعب الضروريات 
واحلاجيات والتحسينيات، ويجيب عن التساؤالت 
التي يفرضها ما يستجد من املشكالت واملعضالت، 

مشروع تكون االختيارات األولى فيه ملا يلي:
توجيها  وتربية،  تعليما  ال��وح��ي  علوم   -  1
وجتويدا وجتديدا، استمداد وامتدادا، فهي وحدها 
وهي  احلضارية،  املناعة  خاليا  بتجديد  القمينة 
ما  واسترجاع  انفصل،  ما  بوصل  الكفيلة  وحدها 
ُسلب؛ فمن غير الوحي وعلومه ومن غير االستمداد 
د  منهما في بناء الوعي احلضاري الراشد والـُمَرشِّ
بله  الوجود  إلــى  ذاتها  إعــادة  على  األمــة  تقدر  لن 

احلضور والشهود..
ميزان  على  بتأسيسها  اإلنسانية:  العلوم   -  2
وفق  والكون،  واحلياة  لإلنسان  اإلسالمية  الرؤية 
ــا، تــأســيــس من  حــاجــات األمــــة داخــلــيــا وخــارجــي
األمة  فيه  إلى صياغة منــوذج جتد  أن يقود  شأنه 
عزتها ومناعتها من كل األمراض احلضارية التي 
وفكريا  واقتصاديا  سياسيا  مقتلها  في  أصابتها 

ونفسيا واجتماعيا..
املادية: بإقامتها على هدي الوحي  العلوم   -  3
من  الدقيقة  احليوية  تخصصاتها  مختلف  وفــي 
املادية  العلوم  إلــى  والبيولوجية  الطبية  العلوم 
وحتقيق  اخلــصــاص  لسد  والتقنية  والــريــاضــيــة 
االستقالل احلضاري املشروط بقوة اإلبداع العلمي 

والتفوق املادي والتميز الفكري.
العضوية  األمـــة  وحـــدة  بــنــاء  مــشــروع  ثانيها: 
وشعوبها  وجماعاتها  ومؤسساتها  أفرادها  بني 
ــفــرقــة، وائـــتـــالٌف ينفي  ودولـــهـــا؛ وحــــدٌة تــنــفــي ال
الفرقة  اختالف  يُجبُّ  تنوع  واختالُف  االختالف، 

والتقطع. 
وحدة تتكامل فيها البلدان اإلسالمية وال تتآكل، 
التاريخية  اإلمــكــانــات  كــل  فيها  تستثمر  ووحـــدة 
والطاقات  الذاتية،  الطبيعية  واملــوارد  اإليجابية، 
إلى  السقوط  من  باألمة  لالرتقاء  الهائلة  البشرية 
النهوض، ومن البكاء على الواقع املريض إلى أداء 
ما يلزمها في الوقت من واجبات وفروض، وإقامة 

تكاليفها احلضارية بوعي واسع األفق عريض...
يرشد  ــذي  ال تعالى  الله  بقول  نختم  وأخــيــرا 
َوُهًدى  نَّاِس  للِّ بََياٌن  }َهٰ��َذا  الوعي:  هذا  مفاتيح  إلى 
َوأَن��ُت��ُم  ��َزنُ��وا  َتْ َوَل  تَِهُنوا  َوَل  ُْمتَِّقنَي  للِّ َوَم��ْوِع��َظ��ٌة 
وِمننَِي ِإن يَْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد  اَلْعلَْوَن ِإن كُنُتم مُّ
النَّاِس  بنَْيَ  نَُداِولَُها  اَليَّاُم  َوتِلَْك  ْثلُهُ  ملِّ َقْرٌح  الَْقْوَم  َمسَّ 
ُ َل  َذ ِمنُكْم ُشَهَداءَ َواللَّ ِ َِّذيَن آَمُنوا َويَتَّ ُ ال َولَِيْعلََم اللَّ

اِلِمنَي{ )آل عمران: -138 140(. بُّ الظَّ ُيِ

جهاز المناعة الحضاري

هدي عقيدة القرآن يف بناء املجتمع

مفهوم اإلقامة ومعموالته افتتاحية
في القرآن الكريم 

ركن احلج
جتسيد للتعبد احلقيقي الشامل
ومشاهدة حية ألسرار اخللق البديع

يف القراءة احلداثية
للنص القرآين وقضاياه

بعض القواعد الضابطة 
لجعل االختالف رحمة

كيف تُْستَثْمر العطل
اقرتاحات عملية يف 
قضاء اإلجازة الصيفية
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أوال: في مفهوم اإلقامة.
مصدرا  العرب  لسان  في  اإلق��ام��ة  لفظ  ورد 
ل��ل��رب��اع��ي أق���ام امل��ش��ت��ق م��ن ال��ث��اث��ي )ق ا م(، 
ومدار الرباعي على معنى تعديل الشيء وإقامة 
اع��وج��اج��ه، وإص����اح األم����ر، وت��ش��ي��ي��د البناء 
وقواعده، وإدامة الفعل والثبات عليه، وإجنازه 
على وجه متامه وكماله، وهي املعاني التي غلب 
وروده بها في القرآن الكرمي كما يأتي. لكن ما 

حجم وروده؟ وما داللة ذلك؟
ث����ان����ي����ا: ح���ج���م ح����ض����ور )أق�������ام( 

ومعموالته في القرآن الكرمي:
وردت م��ش��ت��ق��ات ل��ف��ظ اإلق���ام���ة ف��ي ال��ق��رآن 
الكرمي 85 مرة )منها 54 مرة صيغة فعلية و31 
الكرمي  القرآن  أن  يدل  مما  اسمية(  صيغة  مرة 
من حيث  الواقع  في  الفعل  مقاصده حتقق  من 
العلة في اكتساب  هو فعل حسي وم��ادي وهو 

الصفة واستقرارها في النفس.
الصيغة  على  اجلانب  ه��ذا  في  وسنقتصر 
ك��م��ا س��ن��ق��ت��ص��ر في  ال��ف��ع��ل��ي��ة دون االس���م���ي���ة، 
استنطاقنا للصيغ الفعلية على جانب معموالت 
الفعل أي املأمور بإقامته دون الصيغ الصرفية 
ودالالت����ه����ا. وه���ك���ذا ن��اح��ظ أن ف��ع��ل أق����ام في 
15مرة، وفي  املاضي  الزمن  تصريفاته ورد في 
املضارع 14 مرة، وفي األمر 25 مرة. مما يفيد 
أن ورودها غلب عليه طلب حتقيقها وإجنازها 
مدح  عليها  فغلب  واملضارع  املاضي  صيغ  أما 

فعلها أو مدح فاعليها.
املطلوب  امل��وض��وع  بحسب  ث��ال��ث��ا: 

إقامته

دالالت ومقتضيات:
لعل اجلدول أعاه يسعفنا في اجلواب عن 
سؤال مهم هو: ما متعلق ومعمول فعل اإلقامة؟ 
وما الذي طلب من اإلنسان إقامته وإجنازه على 
البشرية؟  الطاقة  بحسب  والكمال  التمام  وجه 

وما قيمة ذلك املمدوح أو املأمور بإقامته؟
الدين  بإقامة  الدين: قد ورد األمر  إقامة   -  1
في سورة الشورى عند قوله تعالى: �َشَرَع لَُكْم 
َِّذي أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك َوَما  ٰى بِِه نُوًحا َوال يِن َما َوصَّ ِمَن الدِّ
أَِقيُموا  أَن  َوِعيَسٰى  َوُموَسٰى  ِإبَْراِهيَم  بِِه  ْيَنا  َوصَّ

ُقوا ِفيِه� )الشورى: 13(. يَن َوَل تََتَفرَّ الدِّ
وم��ض��ام��ن ه���ذه اآلي����ات ت��وح��ي ب���أن األم��ر 
وهو  الناس،  لكل  مطلق  كلي  أمر  الدين  بإقامة 
كل  م��دار  وعليه  كلهم  الرسل  بعثة  من  القصد 
بأن  العلماء تطبق  ك��ادت كلمة  ال��رس��االت، وق��د 

إقامة الدين هي حفظه والعمل به واملداومة على 
ذلك والثبات عليه في أصوله وفروعه واالجتهاد 
في اإلتيان بتكاليفه على أمت وجوهها وأكملها.

وإذا نظرنا إلى هذا األصل املأمور بإقامته 
يدخل حتته  ما  لكل  كليا شاما  أصا  وجدناه 
كما فصله  أبو بكر بن العربي، وما سيرد من 
الكام بعد إن هو إال بيان جلزئيات هذا الكلي، 
ولذلك نفى الله تعالى عن بني إسرائيل اإلميان 
ال��ت��وراة واإلجن��ي��ل  ل��م يقيموا  ب��ه إن  وال��ع��م��ل 
تعالى:  فقال  والعمل  بالعلم  حقهما  ويوفوهما 
َحتَّٰى  ٍء  َشْ َعَلَلَ�ٰ  لَْسُتْم  الَْلَلِكَلَلَتَلَلاِب  أَْهَلَلَلَل  يََلَلا  �ُقَلَلْل 
ن  ِإلَْيُكم مِّ أُنَلَلِزَل  َوَمَلَلا  َواْلجِِنَلَليَلَلَل  الَلَلتََّلَلْوَراَة  تُِقيُموا 

ُِّكْم� )املائدة: 68(. ب رَّ
ثالثة  في  معموال  ورد  وقد  الوجه:  إقامة   -  2

مواطن: 
للمفرد املخاطب في  - مرتن بصيغة األمر 
يِن َحِنيًفا َوَل  قوله تعالى: �َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِدِّ
تَُكونَنَّ ِمَن الُْمْشِرِكنَي� )اإٍلسراء: 105(، وفي 
َحِنيًفا  يِن  لِدِّ َوْجَهَك  �َفأَِقْم  أيضا:  تعالى  قوله 
تَْبِديَل  َل  َعلَْيَها  النَّاَس  َفَطَر  َِّت  ال  ِ اللَّ ِفْطَرَت 
النَّاِس  َِٰكنَّ أَْكَثَر  َول الَْقيُِّم  يُن  ِ ذَِٰلَك الدِّ لِْق اللَّ ِلَ

َل يَْعلَُموَن� )الروم: 30(.
الدين  على  بالثبات  أمر  الصيغة  هذه  وفي 
عليه  واالستمرار  عليه  واالستقامة  واإلخ��اص 
الشبهات  من  غيره  إل��ى  وااللتفات  امليل  وع��دم 
وال��ض��االت واأله����واء واالن��ح��راف��ات، ألن ذلك 
هو األصل والفطرة والدين القيم، وبهذا يصير 
"مّحض  عاشور:  بن  الطاهر  يقول  كما  املعنى 
في  شريكًا  الدين  لغير  جتعل  ال  للدين  وجهك 

توجهك" )التحرير والتنوير(.
في  كما  املخاطب  اجلمع  بصيغة  وم��رة   -
َوأَِقيُموا  بِالِْقْسِط  أََمَر َربِّ  �ُقْل  قوله جل وعا: 
ِلِصنَي لَهُ  ٍد َواْدُعوهُ ُمْ ُوُجوَهُكْم ِعنَد كُلِّ َمْسِ

يَن كََما بََدأَكُْم تَُعوُدوَن� )األعراف: 29(. الدِّ
وت��ف��ي��د ه���ذه ال��ص��ي��غ��ة أي��ض��ا أن اخل��ط��اب 
الوجوه  بإقامة  للفرد  وليس  للجماعة  موجه 
لله والتوجه إليه في كل عبادة وعند أي مكان 
)مسجد(، وهو كناية على التمحض لله والتجرد 
له من كل األه��واء واإلخ��اص واالستقامة على 

أوامر الله تعالى مع اإلخاص.
الصاة  لفظ  ورد  وق��د  الصالة:  إقامة   -  3
معموال لفعل أقام مبختلف تصريفاته ومشتقاته 
حوالي 40 مرة، وهي أكبر نسبة ورد بها لفظ 
الصاة معموال لفعل أقام ولم يرد األمر بالصاة 
بلفظ  إال  م��دح  به وال مدحه حيثما  أم��ر  حيثما 
اإلقامة تنبيها على أن املقصود توفية شرائطها 
ال��راغ��ب  ذك���ر  ك��م��ا  ف��ق��ط  بهيئاتها  اإلت���ي���ان  ال 
ت��ع��ال��ى. كما نستفيد  ال��ل��ه  األص��ف��ه��ان��ي رح��م��ه 

أيضا:
� أن احل���دي���ث ع���ن إق���ام���ة ال���ص���اة ج��اء 
أمر(  مضارع،  )م��اض،  الثاث  الفعلية  بالصيغ 
كل  من  لها  اإلق��ام��ة  على شمول طلب  ي��دل  مما 
الناس في كل زمان ومكان، ال يسقط أبدا حتى 

في حال احلرب.
� أن ذكرها واألمر بها لم يرد مفردا وحده 
واملمدوحات  املأمورات  من  غيره  عن  ومستقا 
بل ورد مقرونا دائما باحلديث عن أفعال أخرى 
مدحا لفعلها ولفاعليها، أو ذما لتركها ولتاركيها، 
ذلك:  وأب��رز  عن تضييعها؛  ونهيا  بها  أم��را  أو 
من  اخلشية  بالعهود،  وال��وف��اء  ال��زك��اة،  إي��ت��اء 
به  والتمسيك  بالكتاب  اإلم��س��اك  تعالى،  الله 
وتاوته، التوبة، واألخوة في الدين، اإلنفاق في 
سبيل الله، التمكن في األرض، األمر باملعروف 

وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر، االس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ه، اإلمي���ان 
بالرسل ونصرتهم، واإلخاص.... مما يدل على 
قيمتها وأهميتها في اإلميان والعمل، فمن أقام 
إقامة  أق��در على  ك��ان  إق��ام��ة صحيحة  ال��ص��اة 
لذلك جاء في  األخ��رى؛  الدين  أرك��ان  غيرها من 

األثر أن الصاة عماد الدين.
الله: ورد هذا املركب اإلضافي  حدود  إقامة   -  4
"حدود الله" معموال لفعل أقام في أحكام الطاق 
التي  الله  ح��دود  توفية  على  حرصا  والتطليق 
وضعها الباري تعالى ضمانا الستقرار األسرة، 
ا  ِممَّ تََلَلأُْخَلَلُذوا  أَن  ََلَلُكَلَلْم  ل َلَلَللُّ  َيِ �َوَل  تعالى:  ق��ال 
 ِ اَفا أَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَّ آتَْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإلَّ أَن َيَ
ِ َفَل ُجَناَح َعلَْيِهَما  َفِإْن ِخْفُتْم أَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَّ
تَْعتَُدوَها َوَمن  ِ َفَل  تِلَْك ُحُدوُد اللَّ بِِه  اْفتََدْت  ِفيَما 
اِلُموَن� )البقرة:  َِٰئَك ُهُم الظَّ ِ َفأُول يََتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ

.)229
الشهادة  لفظ  ورد  لله:  الشهادة  إقامة   -  5
أحكام  في  بإقامته  ومأمورا  أقام،  لفعل  معموال 
ال��ط��اق وح��ق��وق ال��زوج��ن أي��ض��ا؛ ق��ال تعالى: 
أَْو  بَِمْعُروٍف  َفأَْمِسُكوُهنَّ  أََجلَُهنَّ  بَلَْغَن  �َفِإذَا 
نُكْم  مِّ َعْدٍل  ذََوْي  َوأَْشِهُدوا  بَِمْعُروٍف  َفاِرُقوُهنَّ 
ِ ذَِٰلُكْم يُوَعُظ بِِه َمن كَاَن  َهاَدَة لِلَّ َوأَِقيُموا الشَّ
َّهُ  ل َعل  َيْ  َ يَتَِّق اللَّ َوَمن  اْلِخِر  َوالَْيْوِم   ِ بِاللَّ يُؤِْمُن 
َرًجا� )الطاق: 2(، فاألمر هنا بإقامة الشهادة  َمْ
لله في معرض الطاق والرجعة وانقضاء العدة 
بينهما  التأليف  مصلحة  من  فيه  ملا  ج��دا  مهم 
ودفع الظلم عن املرأة واإلضرار، وحفظ النسب 

الذي هو من الضرورات اخلمس عند العلماء.
الشهادة  إلق��ام��ة  الكبيرة  للقيمة  واع��ت��ب��ارا 
الزوجية  التكليف بها في احلياة  َر  ُسوِّ لله فقد 
ب��أرك��ان ال��دي��ن اإلمي��ان��ي��ة واخل��ل��ق��ي��ة ف��ي أعلى 

صورها تطبيقا للدين والعدل والتقوى.
فعل  ورد  للسقوط:  اآليل  اجل��دار  إقامة   -  6
أن  "ج��دار يريد  إلى مفعول به هو  أقام متعديا 
ينقض" فقال جل وعا حكاية عن الرجل الصالح 
وموسى �: �َفانَطلََقا َحتَّٰى ِإذَا أَتََيا أَْهَل َقْريٍَة 
َفَوَجَدا  يَُضيُِّفوُهَما  أَن  َفَلَلأَبََلَلْوا  أَْهلََها  اْسَتْطَعَما 
ِفيَها ِجَداًرا يُِريُد أَن يَنَقضَّ َفأََقاَمهُ َقاَل لَْو ِشْئَت 
77(. وفي تأويل  )الكهف:  َْذَت َعلَْيِه أَْجًرا�  َلتَّ
ا  فعل اإلقامة الذي أنكره موسى قال تعالى: �َوأَمَّ
َداُر َفَكاَن ِلُغَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ ِف الَْمِديَنِة َوكَاَن  اْلِ
َُّك  ا َفأََراَد َرب َُّهَما َوكَاَن أَبُوُهَما َصاِلً َتهُ كَنٌز ل َتْ
ن  ِرَجا كَنَزُهَما َرْحَمًة مِّ ُهَما َويَْسَتْ أَن يَْبلَُغا أَُشدَّ

َِّك َوَما َفَعلُْتهُ َعْن أَْمِري� )الكهف: 82(. ب رَّ
ول��ع��ل م��ا يستفاد م��ن اإلخ��ب��ار ع��ن إق��ام��ة 
اجلدار املتهاوي وما ورد في تسويغ الفعل في 

قوم بخاء: 
� أن املسلم الرباني دأبه دفع املفسدة أنى 

وجدها وإقامة املصلحة بدلها أنى علمها.
من  ال����وارد  ال��س��وء  يقابل  ال  املسلم  أن   �
مفسد  دفع  عن  باإلعراض  هنا  -املتمثل  الناس 
اجلوع واإلشراف على الهاك- بإهمال رسالته 
املصالح على أحسن  وإق��ام��ة  ال��ش��رور  دف��ع  في 
وجوهها وأمت شرائطها، واإلدامة على الصاح 
واإلصاح وإقامة االعوجاجات وسد االختاالت.
ال��وزن  لفظ  ورد  بالقسط:  ال��وزن  إقامة   -  7

بالقسط معموال لفعل أقام في موطنن:
إقامة  سبيل  على  لإلنسان  مسندا  األول: 
َماءَ  �َوالسَّ تعالى:  فقال  وتوفيته  بالقسط  الوزن 
الِْميَزاِن  ِف  تَْطَغْوا  أَلَّ  الِْميَزاَن  َوَوَضَلَلَع  َرَفَعَها 
الِْميَزاَن�  ِسُروا  ُتْ َوَل  بِالِْقْسِط  الَْلَلَوْزَن  َوأَِقيُموا 

)الرحمن: 7– 8 - 9(، ولعل سياق الورود واألمر 
بإقامة الوزن بالقسط يسعف في استفادة جملة 

من املعاني منها:
أك��ان مبعناه احلسي  امل��ي��زان س��واء  أن   �
)آلة الوزن( أو مبعناه املجازي )العدل في احلكم 
ونظامه  تعالى  الله  سنة  هو  عامة(  والقضاء 
اإلنسان  وأمر  تكوينا،  الكون  عليه  يسير  التي 

بالسير وفقها تكليفا.
الوزن بالقسط والعدل ورد  � األمر بإقامة 
عاما ف��ي ك��ل األم���ور مم��ا ي��دل على أن��ه مقصد 
شرعي به تستقيم احلياة وبه يعم اخلير واألمن 
أسباب  وك��ل  الظلم  يكثر  وب��ف��ق��ده  واالزده�����ار، 
احلقد والتباغض والتعادي املفضية إلى فساد 

العمران واالجتماع البشري.
الثاني: أسند فيه فعل اإلقامة لله جل وعا 
بَِلَلاْلَْخَلَلَسَلَلِريَلَلَن  نَُنبُِّئُكم  َهَلَلْل  �ُقَلَلْل  تعالى:  فقال 
نَْيا  الدُّ َلَلَيَلَلاِة  اْلَ ِف  َسْعُيُهْم  َضَلَللَّ  ََّلَلِذيَلَلَن  ال أَْعَلَلَمَلَلاًل 
َِّذيَن  َِٰئَك ال ِسُنوَن ُصْنًعا أُول َُّهْم ُيْ َسُبوَن أَن َوُهْم َيْ
ِِّهْم َوِلَقاِئِه َفَِبَطْت أَْعَمالُُهْم َفَل  كََفُروا بِآيَاِت َرب
نُِقيُم لَُهْم يَْوَم الِْقَياَمِة َوْزنًا� )الكهف: 105-103(.

وسياق اآلية يفيد ما يلي:
املعنى  يحتمل  اآلي��ة  ف��ي  ال���وزن  لفظ  أن   �
احل��س��ي وه���و امل���ي���زان ل����وزن أع��م��ال ال��ع��ب��اد، 
ويحتمل املعنى املجازي وهو االعتبار والقيمة.

يبطل  مب��ا  ع��ب��اده  يخبر  تعالى  ال��ل��ه  أن   �
أعمالهم ويفقدها قيمتها في القبول واالعتبار، 
اآلخ��ر،  واليوم  الله  بآيات  الكفر  رٍأسها  وعلى 
األع��م��ال، وحبوط  إل��ى حبوط  كفر مفض  وه��و 
العمل قرينة على أال يقيم الله تعالى للعبد وزنا 

وال اعتبارا.
زمانه  تعالى  ال��ل��ه  م��ن  ال���وزن  إق��ام��ة  أن   �
إقامتهم  طلب  ن��اس��ب  ج���زاء  دار  وه��ي  اآلخ���رة 
أقيم  منه  طلب  م��ا  أق���ام  فمن  وف��روع��ه،  للدين 
الله عباده  أن يتغمد  إال  ال��وزن، وم��ن ال فا  له 

برحمته وعفوه.
خالصات:

مما سبق ميكن استخاص خاصات كبرى، 
لعل من أبرزها ما يلي:

- أن فعل أقام ومشتقاته الصرفية له حضور 
شملت  معموالته  ألن  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ف��ي  مهم 

كليات الدين وجزئياته، أصوله وفروعه.
- أن مدار فعل أقام على اإلتيان باملأمور به 
أو املمدوح على وجه التمام والكمال والدميومة 
األصلح  ورعاية  والثبوت،  والثبات  واالستقرار 
من  احلكمة  وهو  ومعادهم  معاشهم  في  للعباد 

بعثة الرسل وتشريع التكاليف.
الصاة،  أق��ام هو  لفعل  معمول  أغلب  أن   -
أخ��رى  وتكاليف  ال��زك��اة،  بإتيان  دوم��ا  وق��رن��ت 
هي من أصول الدين اإلميانية وكلياته القطعية 
بالضرورة مما  الدين  من  واملعلوم  األخاق  في 
ال يتصور تدين صحيح إال بها، كما ال يتصور 

صاح أو إصاح إال بها.
- أن التكاليف الشرعية فيها قدر من املشقة 
ومخالفة الهوى وغالبا ما يحدث أن تنازع فيها 
النفس فتميل إلى شهوات أو شبهات فا يؤديها 
اإلنسان كاملة لذلك كان األمر بإقامتها داال على 
معنى بذل اجلهد في توفية إقامة تكاليف الشرع 

مع اإلخاص لله وصدق التوجه إليه.. 
والله أعلم وأحكم.

مفهوم اإلقامة ومعموالته في القرآن الكرمي 
دالالت ومقتضيات

د. الطيب بن المختار الوزاني
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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

توطئة للحديث:
شهر رمضان شهر الرحمة والغفران والعتق 
عاقل  بالغ  كل  على  تعالى  الله  فرضه  النار،  من 
تقام  أحكامها  أن  الفرائض  ف��ي  واألص���ل  ق���ادر، 
على ال��وج��ه امل��ط��ل��وب ش��رع��ا، ومل��ا ك��ان النقص 
من طبيعة البشر فقد سن الشرع احلكيم للعباد 
نوافل ومستحبات جتبر النقص الذي قد يعتري 

الفرائض للوصول بها إلى أعلى درجة الكمال.
كما أن اإلكثار من هذه النوافل، باإلضافة إلى 
أكثر  العبد  تقرب  فهي  النقص،  جبر  في  دوره��ا 
من الله تعالى وحتببه إليه، قال �، فيما يرويه 
عن ربه : ».. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
يتقرب  عبدي  ي��زال  وال  عليه،  افترضته  إلى مما 
إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه 
ب��ه، ويده  ال��ذي يبصر  ب��ه، وبصره  ال��ذي يسمع 
ولئن  بها،  التي ميشي  بها، ورجله  التي يبطش 
سألني ألعطينه، ولئن استعادني ألعيدنه« )رواه 

البخاري(.
ويعتبر صيام أيام ست من شوال  دليل على 
شكر الصائم لربه الذي وفقه لصيام رمضان وهو 

دليل على حب الطاعات والقربات.
وص��ي��ام ال��س��ت م��ن ش���وال م��ش��روط بصيام 
شهر رمضان، فال يعقل أن تؤتى النوافل وتضيع 

الفرائض.
وصيامها اتباع لقول خير خلق الله تعالى، 

محمد �.
وصيامها اغتنام لنفحات ربانية قد ال يدركها 

العبد في باقي أيام السنة والعمر،
من خالل هذه الورقة سنحاول التعرف على 
حكم صيام هذه األيام؟ وصيغة صيامها؟ وفضائل 

صيامها؟من معانى احلديث:
قوله �: »من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من 
شوال« أي من صام رمضان على التمام والكمال 
بعده  ص��ام  ث��م  صيامه-  ف��ي  نقص  عليه  -ليس 
ستة أيام من شهر شوال، وفي لفظة »أتبعه« ما 
يفيد التوالي: أي تقريب املدة بني صيام رمضان 

وصيام الست من شوال.
وصيام الست من شوال ثابت بالسنة القولية  
األنصاري  أي��وب  أب��ي  وحديث   ،� الله  لرسول 
� يؤكد ذلك، أما في السنة الفعلية فلم يثبت 
ذلك عنه، �، مما جعل اإلمام مالك يقول بكراهة 

صيامها.
الفقهاء في حكم صيامها؟ وفي  اختلف  وقد 
متتابعة،  صومها  ي��رى  من  بني  صومها  صيغة 
وبني من يرى صيامها متفرقة، وفيما يلبيان ذلك:

أ -  حكم صيام الست من شوال:
مذاهب  ثالثة  صيامها  حكم  في  العلم  أله��ل 

نوردها كالتالي:
• استحباب صيامها، وهذا مذهب اجلمهور: 
الشافعي، وأحمد، وداود، وابن املبارك، وغيرهم.
• استحباب إخفاء صيامها، أِثر ذلك عن مالك.
• كراهة صيامها حتى ال يتصل ذلك بالصيام 
الواجب وهو رمضان، وذهب إلى ذلك مالك وأبو 

حنيفة.
ولكل فريق أدلته على مذهبه.

وال  قيد  غير  من  لصيامها  املستحبني  أدلة   -  1
شرط:

اس���ت���دل ه���ذا ال��ف��ري��ق 
بأحاديث نذكر منها:

ح����دي����ث أب������ي أي�����وب 
النبي  إلى   � األنصاري 
صام  »م��ن  مسلم:  عند   �
رم��ض��ان وأت��ب��ع��ه س��ت��ًا من 
الدهر«  كصيام  كان  ش��وال 

)رواه مسلم(.
وح����دي����ث س��ع��ي��د ب��ن 
سننه  ف���ي   � م��ن��ص��ور 
ب��إس��ن��اده ع��ن ث��وب��ان ق��ال: 
ق��ال رس���ول ال��ل��ه �: »من 
صام رمضان، شهر بعشرة 
أشهر، وصام ستة أيام من 
ال��ف��ط��ر وذل����ك مت���ام س��ن��ة« 

)مسند اإلمام أحمد(.
وهذا القول مذهب اجلمهور وهو القول الراجح 

الذي يؤيده الدليل.
شوال: ستة  لصيام  الكارهني  أدلة   -  2

مالك  ه��م:  ش��وال،  من  الست  لصيام  الكارهون 
وأبو حنيفة ومن وافقهما:

من  أي���ام  ستة  املوطأ: )وصوم  ف��ي  م��ال��ك  ق��ال 
شوال لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم 
يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم  في 
وقته كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن ُيلِحق 
برمضان أهل اجلفاء واجلهالة ما ليس منه، لو رأوا 
في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك(

فخالصة مذهب مالك:
• أنه لم ير أحدًا من أهل الفقه يصومها.

• أنه لم يبلغه ذلك عن أحد من السلف.
وقد ذهب املالكية إلى رأي اجلمهور.

مخافة  لصيامها  ك��راه��ت��ه  حنيفة  أب���و  وع��ل��ل 
التشبه بأهل الكتاب في زيادة ما أوجبه الله عليهم 

من الصيام، والرد عليه كالرد على مالك.
ب -  صفة صيامها:

ال��ذي��ن اس��ت��ح��ب��وا ص��ي��ام��ه��ا، وه���م اجل��م��ه��ور، 
صومها  صفة  ف��ي  اختلفوا  ال��راج��ح،  ه��و  وقولهم 
متفرقة أو مجتمعة، بعد العيد مباشرة أم يؤخر ذلك 

على أقوال، وهي:
العيد  بعد  الشهر  أول  من  يستحب صيامها   •
م��ت��ت��اب��ع��ة، وه����ذا م��ذه��ب ال��ش��اف��ع��ي وم���ن واف��ق��ه، 
أيام  فيه ضعف: »من صام ستة  بحديث  واستدلوا 

من الفطر متتابعة، فكأمنا صام السنة«.
ال فرق بني تتابعها وتفرقها في الشهر كله،   •

وهذا مذهب وكيع وأحمد.
أي��ام أكل  ال تصام بعد العيد مباشرة، فإنها   •

وشرب، ولكن بعد ذلك، وهذا قول عطاء.
فيه سعة،  األمر  أن  أعلم،  والله  الراجح،  القول 
العيد،  بعد  أن يصومها مباشرة  فالعبد مخير بني 
ومن أخرها فله ذلك، ومن واصل صيامها فله ذلك، 
ك��ان يستحب البدء  ق بينها فله ذل��ك، وإن  ف��رَّ وم��ن 
بها بعدالعيد، ألن ذلك من باب املسارعة إلى اخلير. 
َوَجنٍَّة  ُِّكْم  ب رَّ ن  مِّ َمْغِفَرٍة  َ��ى  ِإل �َساِرُعوْا  تعالى:  قال 
ِلُْمتَِّقنيَ�،  ْت  أُِع���دَّ َواألَْرُض  ��َم��اَواُت  ال��سَّ َعْرُضَها 
َوَجنٍَّة  ُِّكْم  ب رَّ ن  مِّ َمْغِفَرٍة  ِإلَى  تعالى: �َسابُِقوا  وقوله 
َِّذيَن  ِل ْت  أُِعدَّ َواأْلَْرِض  َماء  السَّ َعْرُضَها كََعْرِض 
 ُ ِ يُؤْتِيِه َمن يََشاء َواللَّ ِ َوُرُسِلِه ذَِلَك َفْضُل اللَّ آَمُنوا بِاللَّ

ذُو الَْفْضِل الَْعِظيم�. 
يصومها  أن  )ويستحب  النووي: قالوا:  ق��ال 
عن  أخرها  أو  فرقها  ف��إن  ش��وال،  أول  في  متتابعة 

أول شوال جاز، وكان فاعاًل ألصل هذه السنة لعموم 
احلديث وإطالقه، وبه قال أحمد وداود(

وقال الترمذي: )واستحب ابن املبارك أن يكون 
ستة أيام من أول الشهر، وقد روي عن ابن املبارك 
فهو  متفرقة  أيام من شوال  إن صام ستة  قال:  أنه 

جائز(
وقوله �: »كان كصيام الدهر«: قيل في الدهر 
الزمان الطويل )التحرير والتنوير( وقيل فيه  الزمن 
والعمر )معجم املصطلحات الفقهية( وقيل فيه األمد 
املمدود، وفي اللسان الدهر ألف سنة، فمدار املعنى 
على عمر العبد املسلم الصائم لله تعالى، ولكن كيف 

نفهم هذه العملية احلسابية؟
وردت أحاديث تبني وجتلي هذا املعنى من ذلك:
• »من صام ستة أيام بعد الفطر كان متام السنة، 
من جاء باحلسنة فله عشر أمثالها« )رواه ابن ماجة 

وصححه األلباني(.
ع��ن ث��وب��ان مولى رس��ول الله �: »م��ن صام   •
السنة، من جاء  الفطر كان متام  أيام بعد  ستة من 
وابن  النسائي  )رواه  أمثالها«  عشر  فله  باحلسنة 

حبان والبيهقي(.
 )30( يوما  ثالثون  إذن  رمضان  شهر  فصيام 

من شوال  لها ستا  أضفنا  إذا 
أصبحت ستة وثالثني)36( 

واحل�������س�������ن�������ة  ب���ع���ش���ر 
ثالثمائة  مت��ام  ف���ذاك  أمثالها 
صياما  ي��وم��ا  وستون)360( 
وه����ي أي�����ام ال��س��ن��ة )ال��س��ن��ة 
يوما(،   354 تقريبا  الهجرية 
فإن واظب عليها العبد املسلم 
عمره  كصيام  ك��ان��ت  سنة  ك��ل 

ودهره.
فضل صيام التطوع:

ول���ب���ي���ان ف���ض���ل ال���ص���وم 
خصوصا  وال��ت��ط��وع  ع��م��وم��ا 

نورد األحاديث التالية:
اخل��دري  سعيد  أب��ي  فعن 
�، قال: قال رسول الله �: 
»م��ا م��ن عبد ي��ص��وم ي��وم��ا في 
بذلك  الله  باعد  إال  الله  سبيل 
سبعني  النار  وجهه  عن  اليوم 
خ��ري��ف��ا« )ح��دي��ث م��ت��ف��ق عليه 

واللفظ ملسلم(.
وع��ن أب��ي ح��ازم ع��ن سهل 
ب����ن س���ع���د ال����س����اع����دي �، 
ال��ل��ه �  ق���ال: سمعت رس���ول 
ي�����ق�����ول: »إن ف���ي اجل���ن���ة ب��اب��ا 

كان  فإذا  الريان،  له  يقال 
ي���وم ال��ق��ي��ام��ة ق��ي��ل: أي��ن 
دخلوا  ف��إذا  الصائمون؟ 
أغلق فيشربون منه، فمن 
أبدا«  يظمأ  لم  منه  شرب 

)رواه الترمذي(.
ف��ه��ذه م��ا أع���ده الله 
نسأله  للصائمني،  تعالى 
سبحانه  أن يوفقنا لفعل  
الصواب،  الصالح  العمل 

واحلمد لله.
م���س���ت���ف���ادات م��ن 

احلديث:
1 - ص��وم الست من 
النوافل وهذه  من  ش��وال 
األخيرة حتبب العبد لربه 
وبصره  به،  يسمع  ال��ذي  وعال سمعه  جل  فيصبح 
الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي 
استعاذه  ولئن  ليعطينه،  سأله  ولئن  بها،  ميشي 

ليعيذنه.
التعسير،  ال  التيسير  النوافل  في  األص��ل   -  2

فالله تعالى ال ميل حتى منل.
3 - م��ن م��ع��ي��ن��ات امل��س��ارع��ة ل��ف��ع��ل اخل��ي��رات: 

اإلميان والتقوى.
4 - أجر الصوم اختص به الله تعالى وال يعلم 
منه سبيل  ف��اإلك��ث��ار  وم��ن��ه  ه��و سبحانه،  إال  ق���دره 

الزيادة من هذا األجر والفوز يوم 
لقاء الله تعالى.

ف�شل �شيام ال�شت من �شوال
عن أبي أيوب األنصاري � أن رسول الل � قال: »من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال، كان 

كصيام الدهر« )رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة(.
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لقد ساد في وسط بعض الدعاة لزمن طويل، 
إلقاء  املدعوين، ينحصر في  أن دوره��م في وسط 
اخلطب، وإعطاء الدروس، وإعداد الفتاوى، وحل 
املشاكل العارضة، دون الشعور بتحمل مسؤولية 
أو  وسلوكه،  املدعو  بواقع  االهتمام  أو  املتابعة، 
املستوى  على  إصالحي  تغيير  حدوث  من  التأكد 

املجتمعي العام.
ال��س��ي��رة  ك��ت��اب��ات  ب��ع��ض  م���ن خ����الل   ولكن 
املعاصرة، وخاصة التي هي من النوع التحليلي 
وتسود  وتبرز،  وتنضج،  تتبلور،  بدأت  والفكري، 
في منظومة الدعوة احلديثة، وبني محيط الدعاة 
منهجية )الدعوة التربوية( والتي يقصد بها جعل 
الدعوة عملية تنموية مستمرة، تهدف إلى اإلمناء 
والتطوير الشامل عند الداعي واملدعو، وال تتوقف 
تنتقل  إمن��ا  ال��ع��اب��رة،  الشفوية  املوعظة  بانتهاء 
ليس  أخ��رى،  إلى  إلى موقف، ووسيلة  من موقف 
وال��وع��ظ، إمنا  البالغ  أج��ل إمت��ام عملية  فقط من 
لتعني على التطبيق العملي، وحتقيق التربية في 

صورها املتنوعة عند املدعو.
التربوية  الدعوية  املنهجية   ولقد جتلت هذه 
على مستوى الدعاة قبل املدعوين، وأكدت على أن 
بتحققها  املدعوين، مرتبط  جناحها على مستوى 
وكنتيجة  أوال.  أنفسهم  مع  الدعاة  مستوى  على 
الدعاة  وتأهيل  إع��داد  برامج  ب��دأت  الفهم،  لهذا 
الفردية واملؤسسية ُتعنى بتربية الدعاة ودعمهم 
يؤهلهم  ال��ذي  بالقدر  وعلميا،  وفكريا  روحانيا 

إلعداد وبناء شرائح املدعوين املختلفة.
 ولقد كان من أهم الدوافع في تبني وظهور 
الدعوة  مستوى  على  املنهجية  ه��ذه  وانتشار 

املعاصرة هي هذه الوقفات التحليلية التربوية، 
وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات امل��ص��ح��وب��ة ب��امل��ع��ان��ي واإلش�����ارات 
بوعي،  وِصيغت  بدقة،  ُنثرت  التي  الدعوية، 
السير  ك��ت��ب  ب��ع��ض  ب��ن ط��ي��ات  وُح�����ررت بفهم 
املعاصرة - خاصة - عند تناول أحداث املرحلة 
املكية، التي متثل بدء انطالقة الدعوة. من ذلك 
غار  قصة)1( اختالئه � في  امل��ث��ال:  سبيل  على 
حراء متعبدا ومتأمال الليالي الطويلة، حتى جاءه 
يقول محمد  القرآن.  آيات  بالبشارة وطالئع  امللك 
ك��ان محمد � يتعبد،  غ��ار ح���راء  )ف��ي  ال��غ��زال��ي: 
احلق  م��ن  ويقترب  روح���ه،  وينقي  قلبه،  ويصقل 
وصل  حتى  وس��ع��ه.  الباطل  ع��ن  ويبتعد  ج��ه��ده، 
أشعة  بها  انعكست  عالية  مرتبة  إلى  الصفاء  من 
الغيوب على صفحته املجلوة، فأمسى ال يرى رؤيا 
إال جاءت كفلق الصبح()2( وفي قوله هذا إشارة 
واضحة لعملية اإلعداد والترقي الضروري للداعية 
كان سعيد  والتبليغ. ولقد  الدعوة  بدأ رسالة  قبل 
البوطي أكثر وضوحا وتركيزا على أهمية اإلعداد 
يقول  الدعوة.  رسالة  حتمل  قبل  للدعاة  والتربية 
هي  )فتلك  اختالئه �:  حدث  لنفس  حتليله  عند 
الدعاة  بها  يتسلح  أن  ينبغي  التي  الكبرى  العدة 
إلى الله، وتلك هي العدة التي جهز الله بها حبيبه 

محمدا � بأعباء الدعوة اإلسالمية()3(.
أم���ا ف��ي إط���ار ت��رب��ي��ة وإع����داد امل��دع��و فتأتي 
األرق��م  دار  ف��ي  اجتماعه � بأصحابه  قصة)4( 
غنية،  مادة  لتكون  املكية،  املرحلة  في  األرق��م،  ابن 
ُي��ْب��رز م��ن خاللها ك��ّت��اب ال��س��ي��رة امل��ع��اص��رة دور 
مجال  وسلم في  عليه  ال��ل��ه  األول صلى  ال��داع��ي 

بهم.  واالرتقاء  املدعوين  تربية 
يقول الصالبي: )في دار األرقم 
إلى  تعالى رس��ول��ه  ال��ل��ه  وف��ق 
ت��ك��وي��ن اجل��م��اع��ة األول����ى من 
بأعظم  قاموا  حيث  الصحابة، 
دعوة عرفتها البشرية. وكانت 
التربية  حركة  في  البدء  نقطة 
الربانية األولى هي لقاء املدعو 
حتول  للمدعو  فيحدث  بالنبي �، 
دائرة  من  املدعو  فيخرج  مفاجئ،  واهتداء  غريب، 
الظالم إلى دائرة النور، ويكتسب اإلميان ويطرح 
واملصائب  ال��ش��دائ��د  حتمل  على  وي��ق��وى  ال��ك��ف��ر، 
ف���ي س��ب��ي��ل دي��ن��ه اجل���دي���د وع��ق��ي��دت��ه ال��س��م��ح��ة(
مفخرة  محمد �  اخلالد  )ال��ن��ور  كتاب  )5( وفي 
عنوان  كبيرا حتت  مؤلفه فصال  يعقد  اإلنسانية( 
)النبي � مربيا()6( يعرض فيه جملة من املواقف 
التربوية النبوية احلية التي عّلم، أو هّذب، أو قّوم، 
أو وّجه، النبي � من خاللها أصحابه، ليصل بهم 

إلى مستوى القدوات في املجاالت املختلفة.
ولم تكتف كتابات السيرة املعاصرة بالتعليق 
أو التحليل أو اإلشارة ألهمية التربية في الدعوة 
منها)7( يتخذ  بعضا  وج��دن��ا  إمن���ا  اإلس��الم��ي��ة، 
موضوع التربية من خالل أحداث السيرة محورا 
أس��اس��ي��ا مل��ؤل��ف��ه، ي��ع��ال��ج ك��ل م��ف��ردات��ه��ه��ا بعمق 

وتخصصية.
العصر على مثل هذه  دعاة  أن اطالع  والشك 
التحليالت والتعليقات، ودراستهم لهذه الكتابات 
التي تربط الدعوة بالتربية والتكوين، وجتعل من 
رسمت  والتربية،  التوجيه  الداعية  وظائف  أه��م 
الداعية  ُت��ل��زم  ال��دع��اة،  جماهير  عند  عامة  ثقافة 
بواجبات تربوية جتاه نفسه، وتضعه على جملة 

من املسئوليات التربوية جتاه مدعوه ومجتمعه.
أنضجتها  ال��ت��ي  الثقافة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
خالل  من  عليها  وأك��دت  املعاصرة،  السير  كتب 
امل��ص��ط��ل��ح��ات واألل���ف���اظ ال��دع��وي��ة ال��ت��رب��وي��ة 
أصبحت  امل��ع��اص��رة،  الكتب  ه��ذه  ب��ن  املشتركة 

ال��دع��وة وأه��داف��ه��ا،  التربية ج���زءا أص��ي��ال م��ن 
وبات حتقيقها من جملة ما تسمو إليه الدعوة 
من إجنازات في واقعها املعاصر. ومن هنا نشأت 
لتعلن  احلديثة،  التربوية  الدعوية  املنهجية 

عن نفسها في عدة مظاهر من أهمها:
-  إقامة املعاهد الدعوية، والدورات التدريبية، 
بني  الدورية  والتقييمات  التنافسية،  واملسابقات 

الدعاة؛ للتنشيط والتأهيل والتطوير املستمر.
-   انتشار شعار )الداعية القدوة( الذي أصبح 
حتقيقه  على  يعملون  ال��دع��اة،  محيط  ف��ي  ه��دف��ا 
عليه  يقاس  املدعوين،  بني  ومعيارا  به،  وااللتزام 

أداء الداعية وكفاءته.
إل��ى  امل��ت��ل��ق��ي  م��س��ت��وى  م��ن  امل��دع��و  - انتقال 
مستوى املرَبى، الذي يحرص على تدبر املعلومة، 
وتطبيق املعرفة، واالستفادة من املوعظة، وحتقيق 

التغيير.
واإلص��الح  التربية  بقضايا  الدعاة  - اهتمام 
في املجتمعات، والقيام باملتابعة والرصد، وعالج 

الظواهر العامة.
------------------------
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التراث العربي، بيروت حتقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.

2 - اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، ط 1415ه- 1995. 
دار الكتاب املصري.

3 - حباة محمد،  محمد حسني هيكل، ط التاسعة عشر، 
دار املعارف، القاهرة.

4 - دراس����ات ف��ي ال��س��ب��رة ال��ن��ب��وب��ة، حسن م��ؤن��س، ط 
الثانية، 1985م، دار الزهراء لإلعالمي العربي، القاهرة.

الثالثة  ط  ال��دي��ن خليل  عماد  السبرة،  ف��ي  دراس���ة   -  5
عشر 1991م، دار النفائس، بيروت.

6 - الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها، أحمد غلوش، 
ط الثانية 1407ه1987-م.

ال���راوي،  ع��امل��ي��ة، محمد  7 - الدعوة اإلس��الم��ي��ة دع���وة 
ط1965، الدار القومية للطباعة والنشر.
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التعاون  سنن  من  االجتماعي  العمل  يعد 
التي أسس احلق تبارك وتعالى عليها املجتمع 
�وتعاونوا عىل  تعالى:  قوله  في  ذل��ك  أم��ر  كما 
البر والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان� 
)امل���ائ���دة: 2(. ق��ال ال��ع��الم��ة ال��س��ع��دي )امل��ت��وف��ى: 
بعضًا  بعضكم  ليعن  أي  الله:  رحمه  1376ه�( 
الله  يحبه  ما  لكل  جامع  اسم  وهو  البر،  على 
من  والباطنة  الظاهرة  األع��م��ال  م��ن  وي��رض��اه 
ضرب  ولقد  اآلدميني")1(  وحقوق  الله  حقوق 
املجتمع  بناء  في  األمثلة  أروع  النبوة  مجتمع 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ض��ام��ن، مصداقا  ال��ق��ائ��م ع��ل��ى 
واإليمان  ال��دار  تبوءوا  �والذين  تعالى:  لقوله 
إليهم وال جيدون  من قبلهم حيبون من هاجر 
يف ص��دوره��م ح��اج��ة مما أوت���وا وي��ؤث��رون عىل 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق حش 
وذلك   .)9 )احلشر:  المفحلون�  هم  فأولئك  نفسه 
يجعل  ال��ذي  واإلمي��ان��ي  العقدي  بنائه  بفضل 
من كل فرد أمة وحده على نحو ما خلد القرآن 
قال   ،� اخلليل  إبراهيم  سيدنا  عن  الكرمي 
قانتا  أٌم��ة  ك��ان  إبراهيم  �إن  سبحانه:  احل��ق 
هلل� )النحل: 120(، قال اإلمام القرطبي )املتوفى: 
671ه�( رح��م��ه ال��ل��ه: "واألم����ة: ال��رج��ل اجلامع 

للخير")2(.
الصالة  عليه  النبي  مشاركة  من  من��اذج   -  1

والسالم في العمل االجتماعي:
إن املتأمل في كتب السيرة يالحظ أن سمات 
الصالة  عليه  النبي  مع  خلقت  والكرم،  اجلود 
والسالم منذ نشأته، فقد فاق كل كرماء العرب 
والعجم في الكرم والسخاء، ووصفه بذلك كل 

بن  أنه سمع جابر  املنكدر  ابن  فعن  من عرفه، 
 � الله  "ما سئل رس��ول  يقول:   � الله  عبد 
"في  النووي:  اإلم��ام  قال  ال")3(،  فقال  قط  شيئا 
هذا كله بيان عظيم سخائه، وغزارة جوده � 
ومعناه ما سئل شيئا من متاع الدنيا")4(. ومن 

مشاركاته �:
� مشاركته وهو غالم مع بني عمومته 

في حلف الفضول قبل بعثته:
وق��د ش���ارك � ف��ي ه��ذا احل��ل��ف وه��و لم 
يتجاوز اخلامسة عشرة من عمره، وهو ما يبني 
قال  منذ صغره،  األعمال  هذه  � مبثل  تعلقه 
محمد بن إسحاق: "تداعت قبائل من قريش إلى 
ِحْلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان، 
هاشم،  بنو  عنده:  ِحْلفهم  فكان  ه،  وسنِّ لَشَرفه 
ى، وزهرة بن  لب، وأسد بن عبد العزَّ وبنو املطَّ
فتعاقدوا وتعاهدوا على  ة،  مرَّ كالب، وتيم بن 
وغيرهم  أهلها  من  َمْظلوًما  ة  يجدوا مبكَّ ال  أن 
اس- إال قاموا معه،  ن دخلها من سائر النَّ -ممَّ
وكانوا على َمن َظَلمه حتى ُتَردَّ عليه َمْظلمته، 
الُفُضول")5(.  ِحْلف  احِلْلف:  ذلك  قريٌش  ت  فسمَّ
وقد كان الهدف األسمى إذن من عقد هذا احللف 
بني القبائل هو تعاهدهم على ما فيه مصلحة 
األمة، من حتقيق األمن االجتماعي واالستقرار 
املكرمة،  مكة  على  ووارد  مقيم  لكل  النفسي 
فاتفقوا على أن ال يجدوا مبكة مظلوًما دخلها 
من سائر الناس، إال قاموا معه وكانوا على من 
ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، فكان للنبي منه 

نصيبه من فضل املشاركة فيه قبل البعثة.
� مشاركته � في بناء الكعبة ووضعه 

احلجر األسود في مكانه قبل بعثته:

الكعبة قبل  بناء  في   � مشاركته  وكانت 
سنة  وث��الث��ني  خمسًا  عمره  ك��ان  ح��ني  بعثته، 
الكعبة  بناء  لتجديد  قريش  اجتمعت  حني  أي 
املشرفة ملا أصابها من تصدع جدرانها، وكانت 
ال تزال كما بناها إبراهيم � رضما )حجارة( 
فوق القامة، وقد شارك النبي � وعمه العباس 
في بناء الكعبة وكانا ينقالن احلجارة، جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما، قال: ملا بنيت الكعبة 
ذهب النبي � وعباس ينقالن احلجارة، فقال 
رقبتك،  على  إزارك  اجعل   :� للنبي  العباس 
فخر إلى األرض، وطمحت عيناه إلى السماء، 
نال  كما  عليه")6(،  فشده  إزاري«  »أرن��ي  فقال: 
� شرف وضع احلجر األس��ود في موضعه 

من الكعبة املشرفة.
� مشاركته � في بناء املسجد النبوي:

قام  عمل  أول  النبوي  املسجد  بناء  يعتبر 
ب��ه النبي � مل��ا ن��زل امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة، وذل��ك 
على  املسلمني  اجتماع  مكان  املسجد  العتبار 
أمور دينهم ودنياهم ومكان وحدة صف األمة 
ولم شملها، ففيه جتتمع األمة التخاذ القرارات 
جمع  يتم  وف��ي��ه  األم���ور،  جميع  ف��ي  احلاسمة 
وإيواء  احملتاجني،  وملساعدة  للجهاد  األم��وال 
فقراء املسلمني، وقد ظل النبي � مع أصحابه 
من  املسجد  بناء  ف��ي  يعمل  عنهم  الله  رض��ي 
اللحظة األولى إلى أن انتهى بنيانه، فأقام فيه 
بذلك يعلمنا  الصلوات وخطبة اجلمعة، فهو 
في  عملين  ن��ك��ون  أن  وال��س��الم  ال��ص��الة  عليه 
التي  املناسبات  كل  في  نشارك  وأن  أمورنا،  كل 
تنظيف  من  إليه  حتتاج  وم��ا  املساجد،  تخص 
دائم واهتمام بفرشه وأثاثه، ورعاية مستمرة 

جلميع مرافقه.
تنمية  في  األول  الرعيل  إسهام  من  مناذج   -  2

العمل االجتماعي:
يعتبر جيل الصحابة الكرام املثَل األعلى في 
الفهم الصحيح لنصوص كتاب الله  وسنة 
رسول الله �، وُحسن أخِذهم باإلسالم فتربوا 
قون بني  على صور وأنواع اخلير، فكانوا ال يفرِّ

ع في االمتثال والعمل. فرٍض ونفل وتطوُّ
��ون ج��م��ي��َع أح��ك��ام اإلس���الم  وك���ان���وا ي��ت��ل��قَّ
فكانوا  س��واء  ح��دٍّ  على  واملسنونة  املفروضة 

جيال فريدا لم يظهر مثله في التاريخ.
بني  ُع���رف   ،� الصديق  بكر  أب��و   �
الصحابة في سبقه إلى فعل األعمال التطوعية 

من خالل مجموعة من املواقف أورد منها.
مواقف  ف��ي  ك��ل��ه،  م��ال��ه  بإنفاقه  إي��ث��اره   -

متعددة في سبيل الله تعالى منها.
- دعمه ومساندته للفقراء واألرامل وتقدمي 

العون لهم. 
الصحابي   :� اخلطاب  بن  عمر   �
واخلير  الطاعات  فعل  على  يحرص  كان  ال��ذي 
وح��رص��ه بنفسه ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��ي��ر وال��دع��م 

لآلخرين ومن مواقفه:
- دع��م��ه وم��س��ان��دت��ه ل��ل��ف��ق��راء وال��ث��ك��ال��ى 

واألرامل وتقدمي العون لهم.
سنة  احل����رام  للمسجد   � ت��وس��ع��ت��ه   -

)17ه�(، عندما أفسد سيل )أم نهشل( مبانيه. 

العمل االجتماعي التطوعي في العهد النبوي مناذج من مشاركةالصحابة



	 	

	 	

5 خطبة منبرية

حقيقة الصالة وأثرها في احلياة

اخلطبة األولى:

ون��س��ت��ع��ي��ن��ه  ن���ح���م���ده  ل���ل���ه  احل����م����د  إن 
ونستغفره...

الله  تقوى  مظاهر  أعظم  من  إن  الله:  عباد 
وطاعته واالستجابة ألمره والنجاة من اخلزي 
وال���ع���ذاب األل��ي��م ف��ي ال��دن��ي��ا واآلخ����رة إق��ام��ة 
مكانة  ه��ي  ف��م��ا  عليها،  واحمل��اف��ظ��ة  ال��ص��اة 
الصاة في الدين؟ وما جزاء املصلني؟ وما هي 

عقوبة الذين يتركون الصلوات؟
أوال: مكانة الصالة في اإلسالم:

� ال��ص��اة ع��م��ود ال��دي��ن وأس��اس��ه فكيف 
يكون دين العبد وهو تارك للصاة؟، قال رسول 
الله �: »رأس األمر اإلسام وعموده الصاة«.
أرك��ان اإلس��ام  رك��ن عظيم من  � الصاة 
 :� الله  رس��ول  ق��ال  الشهادتني،  بعد  ج��اءت 
»بني اإلسام على خمس: شهادة أن ال إله إال 
الصاة،  وإق��ام  الله،  رس��ول  وأن محمدا  الله، 
البيت وص��وم رمضان«  ال��زك��اة، وح��ج  وإيتاء 

)رواه البخاري(.
على  فرضت  التي  العبادات  أول  وهي   �

النبي � ليلة اإلسراء واملعراج.
يوم  العبد  عليه  يحاسب  ما  أول  وهي   �
َسِمْعُت  ق��ال:   � ه��ري��رة  أب��ي  فعن  القيامة، 
ِبِه  ُيَحاَسُب  َما  َل  َأوَّ »ِإنَّ  َيُقوُل:   � ِه  اللَّ َرُسوَل 
اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصَاُتُه َفِإْن َصُلَحْت 
َح َوِإْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسَر«،  َفَقْد َأْفَلَح َوَأْنَ

)صححه األلباني في صحيح سنن الترمذي(.
 � والصاة آخر وصية وصى بها رسول 
»الصاة  ق��ائ��ا:  الدنيا  مفارقة  عند   � الله 

الصاة وما ملكت أميانكم«.
� وق���د ج��ع��ل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ل��ل��ص��اة وقتا 
�إن الصالة كانت   : قال  محددا معلوما: 

عىل المومنني كتابا موقوتا� )النساء: 103(.
� وأمرنا سبحانه باحملافظة عليها: وقال 

والللصللالة  الللصلللللوات  عللىل  �حافظوا  تعالى: 
الوسطى وقوموا هلل قانتني� )البقرة 238(.

 ثانيا: خطورة وعقوبة إضاعة الصالة 
والتهاون فيها:

الصاة  مكانة  عرفنا  لقد  املسلمون  أيها 
العباد  ب��ال  فما    ال��ل��ه  دي��ن  ف��ي  ومنزلتها 
ويهجرون  ويتركونها  ال��ص��ل��وات  يضيعون 
املاهي  في  فيجتمعون  واجلماعات؟،  اجلمع 
يستجيبون  الصلوات؟،  ويتركون  واملنكرات 
ل��أف��ام وامل��س��ل��س��ات وي��ت��ك��اس��ل��ون ف��ي أداء 
ال���ص���ل���وات؟ ي��ن��ش��ط��ون مل��ش��اه��دة امل��ب��اري��ات 
أداء  ف��ي  ويتثاقلون  ال��ري��اض��ي��ة  وال��ب��ط��والت 
ال��ص��ل��وات؟ ف��ا ح��ول وال ق��وة إال ب��ال��ل��ه، هل 
ال��ص��اة  ت���رك  ي��ع��رف أول��ئ��ك جميعا ع��ق��وب��ة 

والتهاون فيها؟
عباد الله: إن ترك الصاة ذنب عظيم، بل إن 
رسول الله � قد قرن بني ترك الصاة والكفر 
أو الشرك والعياذ بالله فقال �: »العهد الذي 
كفر«  فقد  تركها  فمن  ال��ص��اة  وبينهم  بيننا 
)أخرجه أحمد(، وقال النبي � أيضا: »بني الرجل 

والكفر أو الشرك ترك الصاة« )أخرجه مسلم(.
تعالى:  الله  غضب  يوجب  الصالة  ت��رك   -
قال النبي �: »من ترك الصاة لقي الله وهو 

عليه غضبان« )أخرجه البزار(.
- وت��وع��د ال��ل��ه ج��اح��د ال��ص��الة ب��ال��ع��ذاب 
تعالى حكاية عن  ق��ال  ال��ق��ي��ام��ة:  ي��وم  األل��ي��م 
جواب الكفار حني يسألون: �ما سلككم يف 
سقر قالوا لم نك من المصلني� )املدثر: 43-42(.
- الويل والثبور ملن أخر الصالة عن وقتها: 
عن  هم  الذين  للمصلني  �فويل  تعالى:  ق��ال 

صالتهم ساهون� )املاعون: 5(.
- ت����رك ال���ص���الة وال��ك��س��ل ف���ي أدائ���ه���ا من 
من  ذلك  أن   � النبي  أخبر  النفاق:  عالمات 
ع��ام��ات ال��ن��ف��اق ب��ق��ول��ه: »أث��ق��ل ال��ص��اة على 
يعلمون  ولو  والفجر  العشاء  صاة  املنافقني 
البخاري  )رواه  فيهما ألتوهما ولو حبوا«.  ما 

ومسلم(.
قال  ال��ص��الة:  أض��اع  ملن  الشديد  الوعيد   -
بللعللدهللم خلللللف أضللاعللوا  �خفلف مللن  ت��ع��ال��ى: 
غيا  يلقون  فسوف  الشهوات  واتبعوا  الصالة 
إال مللن تلللاب وآمللللن وعللمللل صللاحلللا فللأولللئللك 
يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئا� )مرمي: 59(.

اخلطبة الثانية:

األليم  العذاب  كان  إذا  الله  عباد  بعد:  أما 
واخل����زي ال��ع��ظ��ي��م ج���زاء م��ن أض���اع ال��ص��اة 
الله  ف��إن  الشهوات  واتبع  األوق��ات  عن  وغفل 
السيئات  وتكفير  الدرجات  رفع  للمصلني  أعد 

والزيادة في اخليرات، ويتجلى ذلك:
- أوال: تكفير السيئات ورفع الدرجات:

ف���إن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ي��رف��ع درج����ات املصلني 
وميحو خطاياهم: قال رسول الله �: »أرأيتم 
يوم  كل  فيه  يغتسل  أحدكم  بباب  نهرا  أن  لو 
خمس مرات هل يبقى من درنه؟«. قالوا: ال يبقى 
الصلوات اخلمس،  »فذلك مثل  قال:  درن��ه،  من 

ميحوا الله بهن اخلطايا« )متفق عليه(.
- ثانيا: اإلكرام بضيافة اجلنة:

�: »من غدا إلى املسجد  الله  قال رسول 
أو راح أعد الله له في اجلنة نزال كلما غدا أو 

راح« )متفق عليه(.
- ثالثا: قرب العبد من الله تعالى:

تعالى  ال��ل��ه  م��ن  قريبا  ي��ك��ون  املصلي  إن 
قال  كرباته  ويفرج  ويحفظه  ربه  له  يستجيب 
تعالى: �واجسد واقترب�، وقال �م: »أقرب ما 

يكون العبد من ربه وهو ساجد«.
- رابعا: البعد عن الفحشاء واملنكر: فاملصلي 
يحفظه الله تعالى من الوقوع في الفحشاء أو 
املنكر: قال تعالى: �وأقم الصالة ِإنَّ الصالة 
تنهى عن احفلشاء والمنكر� )العنكبوت: 45(.
- خامسا: الشعور بالراحة والسكينة: فذكر الله 
الشعور  يوجب  لله–  ذك��ر  -وال��ص��اة  عموما 
َِّذيَن  بالطمأنينة والسكينة قال الله تعالى: �ال
بِِذْكِر  أاََل   ِ اهللَّ بِِذْكِر  ُقلُوبُُهْم  َوتَْطَمِئُّ  آََمُنوا 
 � الله  الُْقلُوُب� لذلك كان رسول  ِ تَْطَمِئُّ  اهللَّ
صاته  في  ال��راح��ة  وطعم  السكينة  ل��ذة  يجد 
� لبال »أرحنا بها يا بال« )أخرجه  فيقول 

الطحاوي(.
رابعا: شروط أساسية في الصالة: 

ع��ب��اد ال��ل��ه ل��ك��ي ن��ف��وز ب��ه��ذه ال��ف��ض��ائ��ل 
وامل��ك��رم��ات ون��ن��ال رف��ع��ة ال���درج���ات الب���د من 
من  الصاة،  في  بها  نتخلق  أساسية  ش��روط 

هذه الشروط:
ملضاعفة  جماعة  في  الصاة  تكون  أن   -

األجر
- أن تكون الصاة في لباس نظيف: قال 
كل  عند  زينتكم  خللذوا  آدم  بين  �يا  تعالى: 

مجسد� )األعراف: 31(.
ال��ص��ل��وات  أوق������ات  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  أن   -

وخصوصا صاة الفجر.
- أن نأتي املساجد بتأنٍّ وسكينة ووقار.

- جتنب املشوشات أثناء الصاة.
- اخلشوع في الصاة واالجتهاد في ذلك.

- أن يرى أثرها على العبد خارج الصاة 
من األمانة واخلير واجتناب املوبقات.

صالة اخلاشعني:
الصاة  إتقان  على  يعني  مما  الله:  عباد 
واخل���ش���وع ف��ي��ه��ا ذك���ر س��ي��ر ال��ص��احل��ني في 

الصاة، ومن هذه السير مثا:
قام  إذا   � كان  فقد  الزبير  ابن  - سيرة 
إل��ى ال��ص��اة فكأنه ع��ود م��ن اخل��ش��وع، وك��ان 
يسجد فتنزل العصافير على ظهره، ال حتسبه 

إال ِجذعًا أو حائطا.
- وك����ان م��س��ل��م ب���ن ي��س��ار ال ي��ل��ت��ف��ت في 
صاته، ولقد انهدمت ناحية املسجد ففزع لها 

أهل السوق فما التفت.
- وس��ئ��ل ح��امت األص���م ع��ن ص��ات��ه فقال: 
الكعبة بني حاجبي  أقوم إلى صاتي وأجعل 
وال���ص���راط حت��ت ق��دم��ي واجل��ن��ة ع��ن مييني 
وال��ن��ار ع��ن ي��س��اري وم��ل��ك امل���وت على رأس��ي 
تكبيرا بتحقيق  أكبر  ثم  وأظنها آخر صاتي 
بتواضع  ركوعا  وأرك��ع  بترتيل  ق��راءة  وأق��رأ 
أقبلت  أدري  وال  أسلم  ثم  بخشوع  وس��ج��ودا 

صاتي أم ال.
على  وثبتنا  املصلني  م��ن  اجعلنا  فاللهم 

الصراط املستقيم....

�: ع���رف قبل  ع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان   �
اإلس��ام  في  فكان  وال��ث��راء،  بالتجارة  إسامه 
ج����وادًا م���ب���ادرًا، ل��م يبخل ي��وم��ا ع��ن اإلس��ام 

وفقرائه مبا منحه الله من املال. 
- كان خير معني للفقراء واأليتام واألرامل، 
فلما أحس بندرة املاء العذب، اشترى بئر رومة 
من صاحبه الذي كان ُيبيع ماءه بالثمن الذي لم 

يكن من مقدور الفقراء واملساكني.
� ط��ل��ح��ة ب���ن ع��ب��ي��د ال��ل��ه �:أح���د 
اض،  ب بالفيَّ السابقني األولني في اإلسام، يلقَّ
لكثرة سخائه، قال أبو ُنعيم أيضا: عن طلحة 
كانت  قالت:  عوف  بنت  ُسعدى  عن  يحيى،  بن 
يسمى  وك��ان  واف��ي��ا،  ألفا  ي��وم  ك��ل  طلحة  غلَّة 

اض". طلحة الفيَّ
وقد وصفه السائب بن يزيد بكثرة العطاء 
وسخاء اجلود قال: "صحبت طلحة بن عبيد الله 
في السفر واحلضر فلم أخبر أحدا أعم سخاء 

على الدرهم والثوب والطعام من طلحة")7(.

وهكذا، فإننا اليوم مطالبون أكثر من أي 
من  والعبر  ال���دروس  نستلهم  أن  مضى  وق��ت 
لهم،  والتابعني  وصحبه   � ال��رس��ول  منهج 
تلكم النماذج املضيئة العطرة من املتطوعني 
ومتعددة  كثيرة  ميادين  في  ُعرفوا  الذين؛ 
في مجال التطوع، فكانوا بحق قدوة حتتذى 
ومصابيح يستنار بها على مدى األيام، قدموا 
امل���ث���ال احل��س��ن ف���ي غ���رس ق��ي��م ح���ب العمل 
االجتماعي في نفوس الناشئة والصبية كي 
قيم  مجتمعاتهم  في  وينشروا  بها  يتشبعوا 
احل��ب وال��رف��ق واإلح��س��ان إل��ى اآلخ���ر، ببذل 
اجلهد للتطوع قدر املستطاع في كل ميادين 
احلياة، ضاربني بسهم في كل مضمار، حتى 
وفق  وتقدمها  نهضتها  األم���ة  ل��ه��ذه  تتحقق 

تعاليم ديننا احلنيف وتوجيهاته.
ورحم الله أبا الفتح البستي إذ يقول:

اأح�سن اإىل النــا�س ت�ستعبد قلوَبُهم

فطاملا ا�ستعبَد الإن�ساَن اإح�ســـاُن

وُكْن على الّدهِر ِمْعَواًنــا لذي اأمٍل

يرجو َنـــداَك فــاإّن الـــُحرَّ ِمْعــواُن

وا�ْسُدْد يديـك بحبــِل اهلِل معت�سًما

فاأّنـــه الّركُن اإْن خانتـــك اأركــاُن

من كان للخري مّنـاًعا فلي�س لــــــــــه

عـلـى احلقيـــقة اإخــواٌن واأْخـــداُن

من جاد باملال مـاَل الّنا�ُس قاطــبًة

اإليــه والـمـاُل للإن�ســان فـــّتـــاُن

--------------------

املنان،  ك��ام  تفسير  في  الرحمن  الكرمي  تيسير   -  1
)املتوفى:  السعدي  الله  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  لعبد 
1376ه�( حتقيق: عبد الرحمن بن معا اللويحق، الطبعة: 

األولى 1420ه� 2000- م، مؤسسة الرسالة.:ج1 218/.
2 - اجلامع ألحكام القرآن، ألبي عبد الله محمد بن 
ف��رح األن��ص��اري اخلزرجي شمس  أب��ي بكر بن  أحمد بن 
ال��دي��ن ال��ق��رط��ب��ي، حتقيق: أح��م��د ال��ب��ردون��ي وإب��راه��ي��م 
القاهرة، الطبعة: الثانية،  أطفيش، دار الكتب املصرية – 

1384ه� - 1964 م: ج10 197/.
3 - أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل 

وكثرة  ال  فقال  ق��ط  شيئا   � الله  رس��ول  م��ا سئل  ب��اب 
عطائه:ج4 484/.

4 - املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ألبي 
)املتوفى:  النووي  ش��رف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا 
الطبعة:  بيروت،   – العربي  التراث  إحياء  دار  676ه�(، 

الثانية، 1392: ج 15 71/.
أيوب  امللك بن هشام بن  لعبد  النبوية  السيرة   - 5
)املتوفى:  الدين  جمال  محمد،  أب��و  املعافري،  احلميري 
213ه�(، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد 
البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  الشلبي  احلفيظ 
احللبي وأوالده مبصر، الطبعة: الثانية، 1375ه� - 1955 

م: ج 1 133/.
6 - أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه كتاب احلج 

باب فضل مكة وبنيانها: ج 1 674/.
230ه�(،  )املتوفى:  البن سعد  الكبرى  الطبقات   -  7
 – العلمية  الكتب  دار  عطا،  ال��ق��ادر  عبد  محمد  حتقيق: 
بيروت، الطبعة: األولى، 1410 ه� - 1990 م: ج3 167/.

د. حميد السراوي

الباحث: الحسني أرىض
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نصـوص اإلعجـاز القرآنـي )10(

)تتمة نصوص الطبري )ت310 هـ((
)2(

»القول في تأويل قوله تعالى: �َوِإْن كُْنُتْم 
ِمْن  بُِسوَرٍة  َفأْتُوا  َعْبِدنَا  َعَل  نَزَّلَْنا  ا  ِممَّ َرْي��ٍب  ِف 

ِمْثِله� )البقرة: 23(. 
الله ج��ل ثناؤه  أب��و جعفر: وه��ذا م��ن  ق��ال 
احتجاج لنبيه محمد � على مشركي قومه من 
العرب ومنافقيهم، وكفار أهل الكتاب وضاللهم 
�ِإنَّ  ثناؤه:  جل  قوله  بقصصهم  افتتح  الذين 
لَْم  أَْم  أَأَنْ��َذْرتَ��ُه��ْم  َعلَْيِهْم  َس���َواءٌ  َّ��ِذي��َن كَ��َف��ُروا  ال
يخاطب  وإياهم   )6 )البقرة:  يُؤِْمُنوَن�  َل  تُْنِذْرُهْم 

بهذه اآليات، وضرباءهم يعني بها.
أيها  كنتم(  )وإن  لهم:  ثناؤه  جل  الله  ق��ال 
املشركون من العرب والكفار من أهل الكتابني، 
إن كنتم في شك، وهو الريب، )مما نزلنا على 
ع��ب��دن��ا( م��ح��م��د  م��ن ال��ن��ور وال��ب��ره��ان وآي���ات 
الفرقان، أنه من عندي، وأني الذي أنزلته إليه، 
فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما يقول، فأتوا 
حجة  أن  تعلمون  ألن��ك��م  حجته؛  ت��دف��ع  بحجة 
كل ذي نبوة على صدقه في دع��واه النبوة أن 
يأتي مبثله جميع  أن  عن  يعجز  ببرهان  يأتي 
اخللق. ومن حجة محمد  على صدقه، وبرهانه 
عجُز  عندي،  من  به  ج��اء  ما  وأن  نبوته،  على 
جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم 

وأنصاركم عن أن تأتوا بسورة من مثله. 
البراعة  أه��ل  وأن��ت��م  ذل��ك  ع��ن  وإذا عجزمت 
علمتم  فقد  راب��ة،  وال��ذَّ والبالغة  الفصاحة  في 
أن غيركم عما عجزمت عنه من ذلك أعجز. كما 
كان برهان من سَلف من رسلي وأنبيائي على 
صدقه، وحجته على نبوته من اآليات ما يعجز 

عن اإلتيان مبثله جميع خلقي. 
يتقوله  لم  محمدا  أن  عندكم  حينئذ  فتقرر 
ولم يختلقه؛ ألن ذلك لو كان منه اختالقا وتقوال 
مبثله؛  اإلت��ي��ان  عن  خلقي  وجميع  تعجزوا  لم 
ألن محمدا  لم َيْعُد أن يكون بشرا مثلكم، وفي 
وذرابة  اخللق  وبْسطة  في اجلسم  حالكم  مثل 
اللسان، فيمكن أن ُيظن به اقتداٌر على ما عجزمت 

عنه، أو يتوهم منكم عجز عما اقتدر عليه.
قوله:  تأويل  في  التأويل  أه��ل  اختلف  ثم 

�َفأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه�. 
يزيد،  حدثنا  ق��ال:  معاذ،  بن  بشر  فحدثنا 
قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: ]...[ يعني بذلك: 
فيه  باطل  ال  القرآن حقا وصدقا،  مثل هذا  من 

وال كذب.
أخبرنا  ق���ال:  يحيى،  ب��ن  احل��س��ن  حدثنا   
عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: ]...[ 

يقول: بسورة ِمن مثل هذا القرآن. 
ح��دث��ن��ي محمد ب��ن ع��م��رو ال��ب��اه��ل��ي، ق��ال: 
عن  ميمون،  بن  عيسى  عن  عاصم،  أبو  حدثنا 
عبد الله بن أبي جنيح، عن مجاهد: ]...[ مثل 

القرآن ]...[
ذكرناه  اللذين  وقتادة  مجاهد  قول  فمعنى 
عنهما، أن الله جل ذكره قال ملن حاّجه في نبيه 
هذا  مثل  ِمن  بسورة  فأتوا  الكفار:  من  محمد  
به  أت��ى  كما  العرب،  أيتها  كالمكم  من  ال��ق��رآن، 

محمد بلغاتكم ومعاني منطقكم.
وقد قال قوم آخرون: إن معنى قوله:   
من  محمد  مثل  من  ِمْثِلِه�:  ِم��ْن  بِ��ُس��وَرٍة  �َفأْتُوا 

البشر؛ ألن محمدا بشر مثلكم.
وقتادة  مجاهد  قاله  ال��ذي  األول  والتأويل 
قال  ثناؤه  الله جل  الصحيح؛ ألن  التأويل  هو 
َفأْتُوا  ُقْل  اْفَتَراهُ  يَُقولُوَن  �أَْم  أخرى:  سورة  في 
السورة  أن  ومعلوم   .)38 )يونس:  ِمْثِلِه�  بُِسوَرٍة 
ليست حملمد بنظير وال شبيه فيجوز أن يقال: 

فأتوا بسورة مثل محمد.
فإن قال قائل: إنك ذكرت أن الله عنى بقوله: 
القرآن،  هذا  مثل  من  ِمْثِلِه�:  ِمْن  بُِسوَرٍة  �َفأْتُوا 
من  بسورة  ائتوا  فيقال:  مثل  من  للقرآن  فهل 

مثله؟ 
قيل: إنه لم يعن به: ائتوا بسورة من مثله 
سائَر  بها  ب��اي��ن  ال��ت��ي  وامل��ع��ان��ي  التأليف  ف��ي 
ال��ك��الم غ��ي��َره. وإمن���ا ع��ن��ى: ائ��ت��وا ب��س��ورة من 
بلسان  الله  أنزله  القرآن  ألن  البيان؛  في  مثله 
عربي، وكالم العرب -ال شك- له مثل في معنى 
القرآن  به  باين  الذي  املعنى  في  فأما  العربية، 
سائر كالم املخلوقني، فال مثل له من ذلك الوجه 

وال نظير وال شبيه. 
لنبيه  عليهم  ثناؤه  جل  الله  احتج  وإمن��ا 
إذ  القرآن،  من  عليهم  له  به  احتج  محمد  مبا 
ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله 
بيانهم،  مثل  بيانا  القرآن  ك��ان  إذ  البيان؛  في 
وكالما نزل بلسانهم، فقال لهم جل ثناؤه: وإن 
كنتم في ريب من أن ما أنزلُت على عبدي من 
القرآن من عندي، فأتوا بسورة من كالمكم الذي 
هو مثله في العربية؛ إذ كنتم عربا، وهو بياٌن 
نظيُر بيانكم، وكالم شبيُه كالمكم. فلم يكلفهم 
جل ثناؤه أن يأتوا بسورة من غير اللسان الذي 
هو نظير اللسان الذي نزل به القرآن، فيقدروا 
به،  أتينا  أحسناه  ل��و  م��ا  كّلفتنا  ي��ق��ول��وا:  أن 
وإنا ال نقدر على اإلتيان به؛ ألنا لسنا من أهل 
اللسان الذي كلفتنا اإلتيان به، فليس لك علينا 
حجة بهذا؛ ألنا وإن عجزنا عن أن نأتي مبثله 
من غير ألسننا - ألنا لسنا بأهله - ففي الناس 
أن  على  يقدر  لساننا  أه��ل  غير  من  كثير  خلق 
يأتي مبثله من اللسان الذي كلفتنا اإلتيان به. 
ائ��ت��وا بسورة  لهم:  ق��ال  ث��ن��اؤه  ولكنه ج��ل 
وأنتم  ألسُنكم،  األلسن  من  مثله  ألن  مثله؛  من 
-إن كان محمد اختلقه وافتراه- إذا اجتمعتم 
من  منه  س��ورة  مبثل  اإلت��ي��ان  على  وتظاهرمت 
ورصفه  اختالقه  على  أق��در  وبيانكم،  لسانكم 
، وإن لم تكونوا أقدر عليه  وتأليفه من محمد 
عليه  ق��َدر  عما  وأنتم جميٌع  تعجزوا  فلن  منه، 
محمد من ذلك وهو وحيد، إن كنتم صادقني في 
دعواكم وزعمكم أن محمدا افتراه واختلقه وأنه 

من عند غيري«.
]تفسير الطبري، 399-395/1[

د. الحسين زروق

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

وما تناثر ف هذه المصادر لكن لغير مؤلفيها، كما تُعنى بتصنيفها حسب تارخي وفاة أصحابها، 

وذلك خدمة لمكتبة هذا العلم، وفحتا آلفاق جديدة للحبث فيه، وحماولة إلقامة 

)الموسوعة التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين ف التراث العريب(.
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ربانية،  نفحات  األي���ام  ه��ذه  نعيش  إن��ن��ا 
ومشاعر روحانية عالية، األفئدة فيها يغمرها 
الشوق واحلنني، والعقول معها ميلؤها التأمل 
واحلدس الدفني...، تسأل وتستفسر: من هدى 
أرشد  ومن  العتيق؟  البيت  عمارة  إلى  العباد 
إبراهيم  اخلليل  نبيه  ن��داء  إجابة  إلى  اخللق 
ِرَج��الاً  يَ��أْتُ��وَك  ��جِّ  بِ��اْلَ ال��نَّ��اِس  ِف  �َوأَذِّْن  �؟ 
َعِميٍق  َف��ّجٍ  كُلِّ  ِمْن  يَأْتنَِي  َضاِمٍر  كُلِّ  َوَع��َل 
َّاٍم  ِ ِف أَي لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع لَُهْم َويَْذكُُروا اْسَم اللَّ
اْلَنَْعام�  بَِهيَمِة  ِمْن  َرَزَقُهْم  َما  َعَل  َمْعلُوَماٍت 
)احلج: 27 - 28( إجابة معها اإلخبات واخلشوع، 
والبكاء واخلضوع...، بل إنها إجابة لم يصرف 
ما  والعظة-  العبرة  موطن  ه��و  -وه���ذا  عنها 
عن  وغيرها  اإلع��الم  وسائل  وتزخرفه  تنشره 
واالستجمام،  والراحة  والعبث،  اللهو  أماكن 

والفن واملسرح...الخ.
إن الذي فعل ذلك كله هو أحكم احلاكمني 
خلقه  ق���ل���وب  ف���ي  وامل��ت��ح��ك��م  ال��ع��امل��ني  ورب 

أجمعني...
إن احلج ركن من أركان ديننا احلنيف كما 
هو معلوم" بني اإلسالم على خمس..." ومنها 
إليه سبيال")رواه  استطاع  ملن  الله  بيت  "وحج 
البخاري ومسلم(،  وهو شعيرة من أعظم شعائر 
الله  أن تعظيم شعائر  الدين؛ وغير خاف  هذا 
دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ط��ه��ر وال��ص��ف��اء، وع��ل��ى السمو 
َشَعاِئَر  ��ْم  يُ��َع��ظِّ �َوَم���ْن  تعالى:  ق��ال  وال��ن��ق��اء، 
32(. والذي  )احلج:  الُْقلُوب�  تَْقَوى  ِمْن  ََّها  َفِإن  ِ اللَّ
جتاه  ب��ه  يقوم  أن  وع��اق��ل��ة،  عاقل  لكل  ينبغي 
كتب  كان ممن  س��واء  العظيمة،  الفريضة  هذه 
ل��ه أداؤه����ا وال��ق��ي��ام ب��ه��ا، أو ك��ان مم��ن يرجو 
فيها،  بالتأمل  يقوم  أن  ويأمل حتقيقه،...  ذلك 
والتعرف على بعض أسرارها، فإن لها أسرارا 
عجيبة، وتتضمن آيات باهرة، لعل من أبرزها 

أنها متثل:
� التطبيق العملي امليداني ملفهوم العبودية 
ومت��ام  اخل��ض��وع  مطلق  تعني  ال��ت��ي  احلقيقية 
االنقياد للذي خلق هذه األكوان سبحانه وتعالى 
وهو الله . ففي هذا الركن العجيب ركن احلج، 
وذلك   ، العاملني  رب  لله  الكلي  اخلضوع  جند 
تاما  خضوعا  هناك  إن  إذ  مستويات،  عدة  على 
وان��ش��غ��اال ع��ام��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ق��ل والقلب 
ُي����دَرك سره  وال��ب��دن وامل����ال، وع��ل��ى مستوى م��ا 
الذهاب  العازم على  امل��رء  ُي���دَرك...؛ فتجد  ال  وما 
عقله  منشغال  العظيمة،  الفريضة  هذه  أداء  إلى 
وفي  وطريقته،  الذهاب  في  يفكر  كليا:  انشغاال 
الرفقة  وفي  وتوديعهم،  واألحباب  األهل  مفارقة 
ونوعها، وفي أداء هذا الركن وطريقة القيام به، 
التعامل  املقدسة وأسلوب  باألماكن  العيش  وفي 
نتيجة  وب��أي  وكيف  متى  ال��رج��وع  وف��ي  معها، 
يتم؟...إنه انشغال عجيب، ال يناظره إال انشغال 
الروح والقلب بتلك الروحانية العالية، والتنافس 
التعبدي املبارك، انشغال ينسى معه احلاج أهله 
وأقاربه وماله كله، ويضحي من أجله، بخضوع 
ال��س��ف��ر، واإلق��ام��ة  م��ش��اق  فيتحمل   ، ك��ل��ه  ب��دن��ه 
والزحام ونوع األكل...، بل ويضحي مباله الذي 
به،  كليا، فال يبخل  ُيخضعه هو اآلخر إخضاعا 
واجب  ارتفع  مهما  به  التضحية  في  يتردد  وال 
خضوع  إن��ه  العظيمة...،  الفريضة  بهذه  القيام 
كلي وإخضاع كلي، سواء ملا يدركه العبد ويفقه 
لم  ملا  أو  املناسك،  القيام به من تلك  سره ووجه 
يدركه منها، كِسرِّ تقبيل احلجر األسود ونحوه، 

فسبحان من هدى عباده إلى هذا ...

� يعد احلج، تفعيال لألمر الرباني املرتبط 
للتعرف  األرض،  الربانية في  السياحة  بضرورة 
األس���رار  على  واالط���الع   ، الكونية  اآلي���ات  على 
وفي  الكون،  هذا  في شساعة  املتجلية  الربانية، 
أرضه وسماءه  الله  أطرافه، وفي تسخير  تباعد 
وبحاره وخلقه كله لهذا املخلوق الضعيف وهو 
اإلنسان... قال تعالى عن تلك السياحة املطلوب 
القيام بها: �أََفلَْم يَِسيُروا ِف اْلَْرِض َفَتُكوَن لَُهْم 
)احلج:  بَِها�  يَْسَمُعوَن  آذَاٌن  أَْو  بَِها  يَْعِقلُوَن  ُقلُوٌب 
اْلَْرِض  ِف  ِس��ي��ُروا  �ُق��ْل  سبحانه:  وق��ال   .)46

لَْق� )العنكبوت: 20(. َفانُْظُروا كَْيَف بََدأَ اْلَ
للحصول  مناسبة  فرصة  أيضا  احل��ج   �
ملصداق  واقعية  ورؤي���ة  ح��ي��ة،  مشاهدة  على 
آيَ��اتِ��ِه  �َوِم����ْن  وت��ع��ال��ى:  قوله سبحانه  وواق���ع 
أَلِْسَنِتُكْم  َواْخِتَلُف  َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َخلُْق 
)الروم:  لِلَْعاِلِمني�  آَليَاٍت  ذَِلَك  ِف  ِإنَّ  َوأَلَْوانُِكْم 
جالله:  ج��ل  وق��ول��ه  وكسرها  ال���الم  بفتح   )22
َوأُنَْثى  ذَكَ��ٍر  ِمْن  َخلَْقَناكُْم  َّا  ِإن النَّاُس  َُّها  أَي يَا 
)احلجرات:  ِلَتَعاَرُفوا�  َوَقَباِئَل  اًا  ُشُعوب َوَجَعلَْناكُْم 
أقواما  يقال،  كما  عينيه  ب��أم  ي��رى  فاملرء   .)13
متنوعة،  وق��ام��ات  مختلفة،  وأل��س��ن��ة  ع��دي��دة، 
إن كان  وألوانا كثيرة عجيبة... اليسعه معها 
م��ن خلق  ي��ق��ول: سبحان  أن  إال  ال��ع��امِل��ني  م��ن 

فأبدع، وأنشأ فأتقن ما صنع...
للتواصل  أن احلج، يعد جتسيد حقيقي   �
البناء  البشري  وللترابط  ال��ه��ادف،  احل��ض��اري 
وليس  واحل��ي��اء،  والطهر  ال��ك��رام��ة  على  املبني 
...؛ فمعظم  البسطاء  امليوعة واملكر وخداع  على 
الشعائر التي ميارسها ويقوم بها احلاج، ترتبط 
اخلليل  إبراهيم  املوحدين  وإم��ام  األنبياء  ب��أب 
عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأزكى السالم، 
اب��ت��داء م��ن ال��ن��داء األول اخل���اص ب��ه��ذا ال��رك��ن 
وامل��روة،  الصفا  بني  بالسعي  وم���رورا  العظيم، 
القيام  يتم  التي  الشعائر  مختلف  إلى  ووص��وال 
يَأْتُوَك  بِاْلَجِّ  النَّاِس  ِف  �َوأَذِّْن  ق��ال:  فيه،  بها 
َفّجٍ  كُلِّ  ِمْن  يَأْتنَِي  َضاِمٍر  كُلِّ  َوَع��َل  ِرَج��الاً 
 ِ اللَّ اْسَم  َويَْذكُُروا  لَُهْم  َمَناِفَع  لَِيْشَهُدوا  َعِميٍق 
بَِهيَمِة  ِم��ْن  َرَزَق��ُه��ْم  َما  َع��َل  َمْعلُوَماٍت  َّ��اٍم  أَي ِف 
َل  اْلَنَْعاِم� )احلج: 27 - 28(. وقال تعالى: ِإنَّ أَوَّ
ى  َوُهداً ُمَباَركاًا  َة  بَِبكَّ َّ��ِذي  لَل لِلنَّاِس  ُوِض��َع  بَْيٍت 
َوَم��ْن  ِإبَْراِهيَم  َمَقاُم  بَيَِّناٌت  آيَ��اٌت  ِفيِه  لِلَْعالَِمنَي 
إن  بل   ،)97  -  96 عمران:  )آل  آِمناًا�  َدَخلَهُ كَ��اَن 
التواصل احلضاري، والترابط البشري، اللذين 
تواصل  ه��و  لهما،  جتسيدا  احل��ج  رك��ن  يعد 
وترابط أفقي وعمودي؛ أي أنه تواصل وترابط 
كما  بالتاريخ  وباحلاضر...،  بالتاريخ  مرتبط 
هو واضح من ارتباط هذا الركن العظيم بإمام 
وباحلاضر   ،...� اخلليل  إبراهيم  املوحدين 
كما هو بني من ذلك التواصل العجيب الغريب 
املباركة  الفريضة  ه��ذه  أداء  أث��ن��اء  يقع  ال��ذي 

مع أق��وام ع��دي��دة، ذات 
أل����س����ن����ة م���خ���ت���ل���ف���ة، 
وق�����ام�����ات م��ت��ن��وع��ة، 
وأل�����������������وان ك����ث����ي����رة 

عجيبة...

د. عبد الله طاهيري

ركن احلج
الــشــامــل،  احلقيقي  للتعبد  جتسيد 

ومشاهدة حية ألسرار اخللق البديع
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إصالحا  وأحله  الزوجية  عقد  تعالى  الله  ش��رع 
لألفراد وبناء للمجتمعات على أسس شرعية متينة، 
وراعى ما يعتور تلك احلياة الزوجية من متغيرات قد 
يتصدع بسببها هذا البناء وال يصلح للبقاء والدوام، 
حتى يصل إلى تفضيل أحد الزوجني أو كالهما الفرقة 

والطالق على الدوام واالستمرار.

واقعية اإلسالم في النظر إلى احلياة الزوجية:
م��ع��ل��وم أن م��ن خ��ص��ائ��ص ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة 
"ال���واق���ع���ي���ة" وم����ن جت��ل��ي��ات ال��واق��ع��ي��ة ف���ي اإلط����ار 
االجتماعي مراعاة أن بعض حاالت الزواج قد ال تكلل 
بالنجاح؛ ألسباب تختلف من حالة إلى حالة، بعضها 
إلى  راجع  وبعضها  والتصورات،  األفكار  إلى  راجع 
اختالف في الطباع أو العادات والتقاليد، وقد ترجع 
إلى أمور مادية أو تصرفات إجرائية، هذا هو الواقع 
الذي ال ميكن جتاهله، وعندما تتوفر حاالت يشق معها 

احلياة الزوجية أو تستحيل يكون املرء بني أمرين:
الطرف  أحدهما  أو  الطرفني  كال  يقبل  أن  إم��ا   -
اآلخر وهو كاره له، وحينئذ سيظل في ضغط نفسي 
يدفعه إلى إهماله أو ظلمه، وهذا يفقده معنى احلياة، 
معنى  م��ع��ه  يفقد  دائ���م  نفسي  ص���راع  ف��ي  ويجعله 
السعادة واالستقرار، وهذا ال شك يؤثر سلبا في كافة 

األطراف االجتماعية وقد قال املتنبي:
ومن نكد �لدنيا على �ملرء �أن يرى

عدو� له ما من �صـــــــــــــــد�قته بد

ال��زوج أو الزوجان عن مخرج  - وإم��ا أن يبحث 
ك��رام��ت��ه��م  األوالد  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��م��ا  ي��ح��ف��ظ  م��ن��اس��ب 
إال  ذلك  يكون  وال  بأقل خسائر ممكنة،  واستقرارهم، 

بالفراق الشرعي "الطالق".
وال شك أن الثاني هو احلل املناسب الذي شرعه 
اإلسالم وأباحه، وجعله مخرجا مناسبا: �وإن يتفرقا 

يغن اهلل كال من سعته� )النساء: 130(.
قال الشاشي في محاسن الشريعة )310(: "وشرع 
لألزواج إباحة الطالق، وذلك ال يقع إال لسبب يحدث 
إليه، ووج��ه ما ذكرنا  ال��زوج يدعو  امل��رأة أو من  من 
وال��ل��ه أع��ل��م: م��ن أن ال��ن��ك��اح وإن ك��ان امل��ق��ص��ود فيه 
قطعها،  يقتضي  ما  ح��دوث  يؤمن  فليس  االستدامة، 
يكون إلجباره  فيه، فال  الصالح  ب��أن  ال��زوج  ي��ري  أو 
على إمساكها في هذه احلال معنى؛ ألن فيه إبطاال ملا 
افترقا  إذا  ولعلهما  التأليف،  من  النكاح  عليه  ينبني 
صلحت قلوبهما وتاقت منها أنفسهما إلى االجتماع.

وقد يكون املالل هو احملدث بفساد احلال بينهما، 
بينهما  ون��ظ��رت  امل���الل،  م���وارد  انطلقت  تفرقا  ف���إذا 
األحوال فمن تأمل هذا علم أنه يقرب إلى الطالق من 

إكراههما على املقام على التباغض والتنافر".

الطالق ال ينفك عن األخالق:
ألن ش��ري��ع��ة ال��ط��الق أخ��الق��ي��ة ف��ي إج��راءات��ه��ا، 
أخالقية في مقصدها ومآلها؛ ففي اإلسالم ال تتصور 
عملية،  غير  فضاءات  في  تقع  مجردة  قيما  األخ��الق 
خالله  من  تبرهن  عملي  فضاء  في  تتمثل  قيم  لكنها 
الشدائد  وقت  وبخاصة  صاحبها،  إميان  صدق  على 

واحملن واحلاالت غير الطبيعية.
وألن الطالق يقع غالبا عن بغض وكراهية وغضب 

كان البد أن يحوطه سياج أخالقي يتمثل في:
� رعاية التمهل والصبر وعدم العجلة من الزوج، 
أو  بمعروف  فإمساك  مرتان  �الطالق  تعالى:  قال 
تسرحي بإحسان� )البقرة: 229(. وهنا جند أن الطالق 
ال يقع بكلمة واحدة كما وقع الزواج، فإن كان الزواج 
قد وقع بكلمة "زوجتك" من طرف، و"قبلت" من الطرف 
اآلخر، فليس كذلك الطالق، إذ الشرع فيه أن يقع على 
ثالث مرات متفرقات دون تعجل، بحيث توجد فرصة 
ومراجعة  التفكير،  إلع��ادة  مرحلة  كل  بعد  للزوجني 
الطالق  ف��ي  املشاعر واالح��ت��ي��اج��ات، وك��ذل��ك اش��ت��رط 
تكون  معينة  حالة  في  إال  ال��زوج  يوقعه  فال  التمهل 
عليها املرأة حيث ال حيض وال طهر جومعت فيه وال 
يكون ثالثا، وحيثما وقع مخالفا لذلك كان بدعيا، يأثم 

فيه الزوج، وبعض الفقهاء ال يوقعه أصال.
سياق  ففي  السابقة،  والعشرة  الفضل  رعاية   �
بأن  التصرف  أخالقية  على  تعالى  الله  يؤكد  الطالق 

�وال  ت��ع��ال��ى:  ق��ال  بينهم،  الفضل  ال��زوج��ان  يتذكر 
الفضل  وهذا   .)237 )البقرة:  بينكم�  الفضل  تنسوا 
يحمل على معاني منها: "التعاطف" وهو قول الربيع، 
و"الصلة" وه��و ق��ول ال��س��دي، و"امل��ع��روف" وه��و قول 
أو  ال��ص��داق،  ال��زوج  "إمت��ام  كثيرين، كما يحمل على 
ترك املرأة الشطر" كما عند مجاهد وغيره. وكل هذه 
أخالقيات إجرائية في حاالت ميلؤها الغضب والنفور 

إال أنها ال تنسي املسلم واجب رعاية األخالق.
� اإلحسان: كما قال تعالى: �فإمساك بمعروف 
�فأمسكوهن بمعروف  بإحسان�. وقوله:  أو تسرحي 

أو فارقوهن بمعروف�.
� وأم���ا م��ن ن��اح��ي��ة امل��ق��ص��د ف��ه��و ح��م��اي��ة عامة 
على  امل��رء  يجبر  ال  بحيث  ككل  املجتمع  ألخالقيات 
البقاء مع زوجة يكرهها أو ال تناسبه، وال جتبر املرأة 
على البقاء مع من ال حتبه، ولو أجبر أحد الطرفني على 
شيء من ذلك أجلأه ذلك إلى الوقوع في الزنا، فيفسد 
املجتمع ككل، وقد رأينا ذلك في املجتمعات التي حترم 
الطالق وال تبيحه إال لعلة الزنا كاملسيحية، في وقت 
أنه حترم  ذلك  التعدد أيضا، واألده��ى من  فيه  حترم 
الزواج من املطلقة بعد طالقها. وال يخفى ما ينتجه 
ذلك من بحث عن متنفس إلرواء الشهوات في أبواب 
وكأنها  ال��زن��ا،  إال  يكون  ول��ن  م��ش��روع��ة،  غير  أخ��رى 
مبخالفتها للفطرة في تشريعاتها، ومجافاتها الواقع 
في أحكامها، تدفع الرجال والنساء إلى فعل الفاحشة.

نظرة املجتمعات احلالية للطالق واملطلقني في 
احلاجة إلى إعادة تصحيح:

وم���ن خ��ط��اي��ا امل��ج��ت��م��ع��ات امل��س��ل��م��ة ف���ي وقتنا 
احلاضر تلك النظرة اخلاطئة للطالق واملطلقني والتي 
الطالق شرا محضا،  يأباها اإلسالم، حيث يعتبرون 

ويعترون أطرافه جماعة من الشريرين الفاشلني!!
لبنيان  هدما  ك��ان  وإن  الطالق  إن  نقول:  ونحن 
صحيح  لبنيان  هدما  ليس  احلقيقة  في  لكنه  قائم، 
أركانه،  تصدعت  قد  لبنيان  ه��دم  هو  وإمن��ا  صالح، 
هو  ساكنيه  رؤوس  على  يخر  أن  قبل  تنكيسه  وإن 
عني العقل واملصلحة، والطالق متى كان ملوجب قوي، 
وروعي فيه املنهج األخالقي في إجراءاته، كان كعملية 
جراحية تؤلم وقتا ما لكنها تفضي إلى صحة دائمة.

على  ال��ل��ه  يفتح  رمب��ا  رب��ان��ي��ة  وال��ط��الق شريعة 
أسعد  بحياة  وافترقا  تهاجرا  اللذين  الطرفني  ك��ال 
النكدة،  األولى  حياتهما  من  استقرارا  وأكثر  وأجمل 
وقد شاهدنا أن الرجل املطلق قد يرزق بزوجة أخرى 
املطلقة برجل  املرأة  يرضاها ويسعد بها، وقد ترزق 
وواقعية  الله  حكمة  وتلك  ويسعدها،  ت��رض��اه  آخ��ر 

احلياة.

ومن خطايا الناس في النظر إلى املطلقني:
ت��ل��ك ال��ن��ظ��رة ال��ت��ي ت��ك��ون ب��ع��ني االرت���ي���اب إل��ى 
ال��زواج  -في صمت-  املجتمع  يرفض  حيث  املطلقني 
من املطلقات، ويتردد كثيرا في قبول الرجال املطلقني 
كأزواج، ولم يكن األمر كذلك في عهد سلفنا الصالح، 
فقد كانت املرأة كثيرا مما تتزوج مبجرد انتهاء عدتها، 

ورمبا طلقت أكثر من مرة وتزوجت أكثر من مرة.
هذه  تصحيح  اإلع���الم  ورج���ال  العلم  أه��ل  فعلى 
امل��رأة  فليست  ال��ن��اس،  سلوكيات  لتقومي  املفاهيم 
املطلقة شريرة فاشلة ال تصلح حلياة زوجية مبجرد 
أن خاضت جتربة لم يكتب لها التوفيق فيها، وليس 
الرجل املطلق رجال فاشال ال يصلح إلقامة بيت صالح 

من  فيه  ينجح  لم  ال��ذي  غير 
قبل.

الطالق  أن  واخل��الص��ة 
رحمة فال نحوله بجهلنا إلى 

عذاب.

س��أق��ف م��ع س��ي��رة واح���د م��ن أع���الم ال��دع��وة 
اإلسالمية بجمهورية مصر العربية، بل هو شيخ 

أساتذة الدعوة اإلسالمية.
إن��ه األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور أح��م��د غ��ل��وش ول��د في 
كفر  مبحافظة  مسير  منية  بقرية  1936م  أكتوبر 
الشيخ شمال القطر املصري، التحق بكلية أصول 
الدين بالقاهرة )جامعة األزهر الشريف(، ثم تخرج 
منها ليعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة األوقاف مواصال 
مشوار دراسته في الدراسات العليا ليحصل على 
درجة التخصص املاجستير، بعدها مت تعيينه أول 
معيد بقسم الدعوة اإلسالمية بكلية أصول الدين، 
درجة  على  ليحصل  وال��دراس��ة  البحث  واص��ل  ثم 
العاملية الدكتوراه في موضوع: "الدعوة اإلسالمية 
في  ووسائلها  ال��س��الم،  ونشر  السعادة  لتحقيق 
القرآن الكرمي" ليصير بعدها مدرسًا بذات القسم، 
بالرياض،  سعود  امللك  جامعة  إل��ى  إع��ارت��ه  لتتم 
وبعد انقضاء مدة اإلعارة عاد ليتسلم عمله بقسم 
ُرق���ي بعد عدة  ث��م  ال��دي��ن،  ال��دع��وة بكلية أص���ول 
سنوات إلى درجة أستاذ مساعد مما أهله ليكون 
ثم  الدين،  أص��ول  بكلية  الدعوة  لقسم  رئيس  أول 
مت تكليفه من قبل إدارة اجلامعة األزهرية إلنشاء 
ج��دار صرح  في  األول��ى  اللبنة  وتأسيس ووض��ع 
لها،  عميد  أول  ليصبح  اإلسالمية  ال��دع��وة  كلية 
الدعوة  للعمل بقسم  لكنه ما لبث أن متت إعارته 
امللك  بجامعة  الشريعة  بكلية  اإلسالمية  والثقافة 
فيما  وال��ذي استقل  املكرمة،  فرع مكة  العزيز  عبد 
بعد ليصبح جامعة مستقلة هي جامعة "أم القرى"، 
وقد سعد الشيخ بالعمل في بداية األمر حتت إمرة 
رئيسًا  ك��ان  ال��ذي  الغزالي  محمد  الشيخ  فضيلة 
للقسم آنذاك، وكان إسهامه واضحًا في إنشاء كلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، وتأسيس 
له،  رئيس  أول  وتعيينه  اإلس��الم��ي،  اإلع��الم  قسم 
"إذاع��ة  ف��ي  أسبوعي  برنامج  لتقدمي  رشحه  مم��ا 
نداء اإلسالم" الذي كان يذاع من إذاعة جدة، وكان 
الشباب"، وكان يسجل في مقر اإلذاعة  "مع  اسمه 
مبكة املكرمة يظل بها ما يربو على العشرين عامًا 
ليعود بعد هذه الرحلة العلمية املوفقة إلى جامعته 

)األزهر الشريف(. 

مؤلفاته العلمية:
متيز فضيلته بالقلم السيال، والفكر العميق، 
فيما  لديه  الفكرة  وض��وح  م��ع  التأليف،  وغ���زارة 
يعالج ويؤلف، مع التنويع فيما يكتب ما بني علم 
الدعوة، وفن اخلطابة، والنظم اإلسالمية، ومقارنة 
واإلسالمية  العربية  املكتبة  أحتف  حتى  األدي��ان، 
لكل  أس��اس��ي��ا  م��رج��ع��ا  علمية ص����ارت  مب��ؤل��ف��ات 
أساتذة وطالب العلم ويكفي أن تدرك أنه قلما تقع 
اإلسالمية  الدعوة  تخصص  في  كتاب  على  عينك 
املوسوم  كتاب فضيلته  اعتمد على  قد  إال وجتده 
القرآن  من  اإلسالمية أصولها ووسائلها  )الدعوة 
الكرمي(، ويصدق نفس األمر على كتابه )قواعد علم 

اخلطابة وفقه اجلمعة والعيدين(.
التفت فضيلته إلى الربط بني السيرة النبوية 
اإلسالمية  للمكتبة  ف��أخ��رج  اإلس��الم��ي��ة  وال��دع��وة 

سفرين ماتعني هما:
1 - السيرة النبوية والدعوة في العهد املكي.

2 - السيرة النبوية والدعوة في العهد املدني.
اخللفاء  سير  ري���اض  ف��ي  فضيلته  ط��وف  ث��م 
الراشدين األربعة ليخصص لكل خليفة منهم سفرًا 
رائعًا يتناول فيه حياته وعصره ومواقفه الدعوية، 

وقد جاءت عناوينها على النحو التالي:
ديق. 1 - القول الدقيق في سيرة وعصر الصِّ

2 - نظم الدرر في سيرة وعصر عمر.
3 - حسن البيان في سيرة وعصر عثمان.

4 - القول اجللي في سيرة وعصر علي.
أما مجال النظم اإلسالمية فقد أخذ جزءًا -ال 
بأس به- من اهتمام شيخنا، حيث ألف موسوعة 
م لها بكتابه )املدخل لدراسة  النظم اإلسالمية وقدَّ
النظم( ثم توالت أجزاء املوسوعة بعد ذلك لتكون 

حتت هذه العناوين:

1 - النظام السياسي في اإلسالم.
2 - النظام االقتصادي في اإلسالم.

3 - النظام االجتماعي في الشريعة اإلسالمية.
لقد ركز فضيلته في سائر مؤلفاته على ربطها 
والعبر  ال��دروس  واستخراج  اإلسالمية  بالدعوة 
هذه  ووضع  اإلسالمية،  الدعوة  ألركان  املستفادة 
الدعوة"، وهذا عمل  "ركائز  ال��دروس حتت عنوان 

بارز في سائر مؤلفاته.
ب��إحت��اف  ق��ي��ام��ه  ذل���ك  ع��ل��ى  للتدليل  وي��ك��ف��ي 
املكتبة اإلسالمية بأول تفسير للقرآن الكرمي ُيعنى 
بالناحية الدعوية، وسماه "ركائز القدوة في تفسير 
مقال  في  القارئ  أخ��ي  أق��ف معك  لعلني  ال��دع��وة" 
في  الشيخ  التزمه  ال��ذي  املنهج  لك  الحق ألوض��ح 

هذا السفر العظيم الذي شغل أربعة عشر مجلدًا.
ون���ف���س األم�����ر ف��ع��ل��ه م���ع أح����د ك��ت��ب ال��س��ن��ة 
واملرجان  )اللؤلؤ  كتاب  وهو  واملرموقة  املشهورة 
هذه  بشرح  قام  حيث  الشيخان(  عليه  اتفق  فيما 
األح��ادي��ث ش��رح��ًا دع��وي��ًا م��ات��ع��ًا، وس��م��اه )ركائز 
الدعوة واإلميان بشرح أحاديث اللؤلؤ واملرجان(، 
تسع  فُيشكر-  ُيذكر  -ال��ذي  العمل  هذا  شغل  وقد 

مجلدات.
في  بها  بأس  ال  إسهامات  لشيخنا  كانت  كما 
مجال الشعر واألدب فأخرج ديوانه "خيال الروح 

في زمن الصبا".
اإلسالمية،  وامل��ذاه��ب  األدي���ان  مجال  في  أم��ا 
القيمة  فكان له عمل رائع، حيث أخرج املوسوعة 
وال��ن��ح��ل دراس����ة موسوعية  األدي����ان  "م��وس��وع��ة 

لألديان واملذاهب".
برؤية  لفضيلته سعدت  لي  زي��ارة  آخر  وعند 
محطات  فيه  علينا  ق��ص  وال���ذي  مؤلفاته  أح��دث 
أظ��ف��اره  ونعومة  طفولته  منذ  حياته  ف��ي  ب���ارزة 
الله  -متعه  عمره  من  الثامن  العقد  ختام  وحتى 
"ذكريات  عليه  وأطلق  العافية-  وموفور  بالصحة 

عند الثمانني".
أي��ه��ا ال��ق��ارئ ال��ك��رمي أع���دك أن ال ت��ك��ون هذه 
نهاية حديثي إليك عن هذا اجلبل األشم، والنجم 
الساطع في سماء الدعوة اإلسالمية، فسوف أقف 

ألروي  قادمة  م��رات  معك 
ل��ك ب��ع��ض م��ح��ط��ات من 
تستفيد  ع��ل��ك  ح��ي��ات��ه 
م���ن���ه���ا ف������ي ح���ي���ات���ك، 
زاد  السابقني  فتجارب 
نافع في مسيرة احلياة.

د. عطية السيد العادليد. أحمد زايد

إعجاز التشريعات اإلسالمية
في بناء املجتمع املثالي )7\10(

تشريع الطالق في النظام االجتماعي
الدكتور أحمد غلوش شيخ أساتذة 
الدعوة في مصر )سيرة ومسيرة(
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أ- مكانة العقيدة في النظم االجتماعية 
اإلسالمية:

اإلسالم نسق من األنظمة الربانية القاصدة 
إلى بناء اإلنسان، وفق منط معني، مصدر هذه 
األنظمة القرآن الكرمي وعمودها النظام العقدي 
إسالمي  مجتمع  بناء  تصور  بحال  ال ميكن  إذ 
دون جعل النظام العقدي محور النظم األخرى 
ال��ذي  ال��رك��ني  ال��رك��ن  فهي  النسق  لهذا  املكونة 
ت��وزن،  به  ال��ذي  واملعيار  النظم،  ه��ذه  تكون  به 

والروح الذي به حتيى.
أساسه،  م��ن  قوته  يستمد  البناء  أن  ومب��ا 
أعراضه  تظهر  الركن  هذا  أي خلل يصيب  فإن 
املرضية في الفرد واملجتمع، وإن لم تعالج هذه 
األع����راض حت��ول��ت إل���ى م���رض ع��ض��ال تصيب 
عدواه النظم األخرى.. ذلك أن السلوك البشري 
ال���ذي ه��و م���دار احل��ي��اة االج��ت��م��اع��ي��ة م��ص��دره 
مبعثها  وه���ذه  العقدية  وال��ت��ص��ورات  األف��ك��ار 
االعتقاد الذي ميثل الفكرة األولى لإلنسان فيما 
العاملني  أعمال  أن  ذلك  خ��ارج عن حاجته،  هو 
جتري حسب معتقداتهم وأفكارهم، وجدير مبن 
صلحت عقيدته وأفكاره أن تصدر عنه األعمال 
الصاحلة في شأنه كله، ولهذا كان أسلوب القرآن 
الكرمي وعادته في األمر باألعمال أن يؤسس لها 
واآليات  الصالح)1(،  بالعمل  ويقيدها  باإلميان 

في ذلك كثيرة جدا.
ال��ع��ق��ي��دة هي  أن  ن��ق��رر  أن  وع��ل��ي��ه مي��ك��ن 
األس�����اس ال����ذي ت��ق��وم ع��ل��ي��ه ج��م��ي��ع األن��ظ��م��ة 
أن  مثال  املستحيل  وم��ن  القرآنية،  االجتماعية 
نفصل نظام احلكم في اإلسالم عن عقيدة القرآن 
ليسوس  اختير  لله  عبدا  احلاكم  تعتبر  التي 
أو  أف��راده��ا،  مع  بالتشاور  اإلسالمية  اجلماعة 
نظام االجتماع الذي بني في هذه العقيدة على 
أخوة اإلميان وتكافؤ الدماء، وأن االقتناع بعدم 
الفصل ذاته ال يحصل إال إذا انبثق عن تصور 
في  ومهمته  واإلن��س��ان  وخالقه  للوجود  كامل 
احلياة واملقصد من وجوده إذ على هذا االقتناع 
تتأسس  وتصورات  مفاهيم  من  عنه  ينشأ  وما 
تولى  ولقد  السلوك،  ويتحدد  واملبادئ  املواقف 
وأواله  ذل��ك،  في  القول  تفصيل  الكرمي  ال��ق��رآن 
العقلية  احل��ج��ج  على  مبنيا  خ��اص��ا  اهتماما 
والبراهني الكونية قصد حتقيق اعتقاد صحيح 

وتصور سليم للوجود وخالقه)2(.
وحملورية العقيدة كانت هي أول ما اهتم به 

اإلسالم  دول��ة  يؤسس  وهو  الكرمي  القرآن  قول 
األول����ى وع��ل��ى ال��ن��ه��ج ذات����ه س����ارت احل��رك��ات 
اإلصالحية اجلادة في تاريخ اإلسالم ملا اتخذها 
منطلقا أساسيا لتغيير الواقع االجتماعي املتأزم 
اجتماعيا أو سياسيا أو أخالقيا، للتصحيح أو 

لإلحياء والتجديد.
بل إن منهج القرآن الكرمي في تقرير نظمه 
االج��ت��م��اع��ي��ة مت��ي��ز ب��رب��ط ه���ذه ال��ن��ظ��م بنظام 
العقيدة وتأسيسها عليه في كل مراحل النزول 

إلى إكمال الدين.
وأضرب لذلك أمثلة:

1 - في نظام احلكم والسياسة واالستخالف 
آمنوا  الذين  اهلل  �وع��د  تعالى:  بقوله  املتمكن 
يف  ليسختلفنهم  ال��ص��احل��ات  وع��م��ل��وا  م��ن��ك��م 
قبلهم  م���ن  ال���ذي���ن  اس��خت��ل��ف  ك��م��ا  االرض 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
يعبدونين ال يشركون يب  أمنا  بعد خوفهم  من 
شيئا..� )النور: 55(. وقوله تعالى: �وقل آمنتت 
بما أنزل اهلل من كتاب وأمرت ألعدل بينكم 
اهلل ربنا وربكم� )الشورى: 15( وذلك في سياق 
إق��ام��ة ألمة  ال��دي��ن وال��ت��وح��د على نظمه  إق��ام��ة 

اإلسالم.
بقوله  االجتماعية  العالئق  ضبط  ف��ي   -  2
بالعقود�  أوف���وا  آم��ن��وا  ال��ذي��ن  أيها  �ي��ا  تعالى: 
)املائدة: 1(، وبقوله تعالى: �يا أيها الذين آمنوا 

كونوا قوامني هلل شهداء بالقسط� )املائدة: 8(.
3 - في نظام األسرة بقوله تعالى: �وال حيل 
إن  أرحامهن  يف  اهلل  خلق  ما  يكتمن  أن  لهن 
 .)228 )البقرة:  واليوم اآلخر�  باهلل  كن يومن 
منكم  ع��دل  ذوي  �وأش��ه��دوا  تعالى:  وق��ول��ه 
وأقيموا الشهادة هلل ذلكم يوعظ به من كان 

يؤمن باهلل واليوم اآلخر� )الطالق: 2(.
السلوكات  م��ن  جملة  على  التعقيب  وف��ي 
املواثيق  كنقض  وع��الئ��ق��ه،  باملجتمع  املشينة 
على  والتظاهر  واألع���راض  ال��دم��اء  واستحالل 
اإلثم والعدوان واإلميان ببعض الوحي والكفر 
قوله  جن��د  وال��ت��ك��ذي��ب،  واالس��ت��ك��ب��ار،  ببعضه، 
إن  إيمانكم  به  يامركم  ما  بيس  �قل  تعالى 
املنوال  90( وعلى هذا  )البقرة:  كنتم مومنني� 
املجتمع؛  وبناء  البيان  في  ال��ق��رآن  منهج  بني 
ليسوق اإلميان والتشريع بالبرهان الذي ميلك 

ال��وج��دان  وم��س��ال��ك  التأثير  م��واق��ع  القلب  م��ن 
ليتوجه العقل ويتحرك القلب في إطار العقيدة. 
ولذلك جعل القرآن العقيدة وحدها هي اآلصرة 
األساس التي يقوم عليها مجتمع اإلسالم؛ فهي 

الرابطة وهي القومية وهي العصبية)3(.
عقيدة  في  االجتماعي  الهدى   - ب 

التوحيد:
وهي  إليها  ترجع  كليات  القرآنية  للعقيدة 
التوحيد والرسالة واليوم اآلخر وهي القضايا 
اإلميانية الكبرى التي أقام عليها القرآن نظامه 
القاعدة  الله عز وجل هو  االجتماعي. وتوحيد 
في  اإلمياني  التصور  عليها  يقوم  التي  األول��ى 
القرآن وهي ُأسُّ نظمه االجتماعية، وهي مفرق 
ال��ط��رق ب��ني ال��ن��ظ��ام وال��ف��وض��ى، وب���ني حترير 
الزائف  والسلطان  األوه��ام  عقال  من  البشرية 
ونزواتهم،  املتفرقة  لألرباب  استعبادها  وب��ني 
الرباني احلاسم في قوله  لذلك كان هذا احلكم 
تعالى �إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر 
فقد  باهلل  يشاء ومن يشرك  لمن  ذلك  ما دون 

افترى إثما عظيما� )النساء: 48(.
ومما جاء في تفسيرها: "أن الشرك منتهى 
ما تهبط إليه عقول البشر وأفكارهم ونفوسهم 
التي  واخلسائس  ال��ش��رور  جميع  تتولد  ومنه 
تفسد البشر في أفرادهم وجمعياتهن، ألنه عبارة 
عن رفعهم للمخلوقات إلى مرتبة التقديس بدافع 
الشعور بأنها ذات سلطة عليا فوق سنن الكون 
اجتماعية  وجهة  من  السلوك  وه��ذا  وأسبابه، 
األق��وام  من  كثير  واسعباد  استبداد  سبب  كان 
ومصاحلهم  وأنفسهم  أموالهم  في  والتصرف 

ومنافعهم.
عبارة  هو  الشرك  يناقض  ال��ذي  والتوحيد 
عن إعتاق اإلنسان من رق العبودية... بكل شيء 
خضوع  يخضع  ال  ع��زي��زا،  كرميا  ح��را  وجعله 
عبودية مطلقة إال ملن تخضع الكائنات جميعها 
لسلطانه، مبا أقام فيها من نظام ربط األسباب 

باملسببات)4(.
األمم  م��ن  كثيرا  أص���اب  ال���ذي  اخل��ل��ط  وإن 
واجل��م��اع��ات ع��ل��ى م��ر ال��ع��ص��ور ال��ب��ش��ري��ة في 
واألع��ظ��م  األول  ال��س��ب��ب  ك���ان  ال��ت��وح��ي��د  معنى 
االجتماعي  والتدهور  السلوكي  االنحراف  في 
واحلضاري  السياسي  واالنتكاس  والعمراني 
تعالى:  ال��ل��ه  ق���ول  م��ض��م��ون  ع��ن  التخلي  ع��ن��د 

�ألر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن 
حكيم خبير أال تعبدوا إال اهلل� )هود: 2-1(.

أو  سياسي  أو  اجتماعي  نظام  م��ن  م��ا  إذ 
على  يستمر،  أو  ي��ق��وم  أخ��الق��ي  أو  اق��ت��ص��ادي 
للهوى  تخضع  ال  ثابتة  فاصلة  واضحة  أسس 
عقيدة  تستقر  ح��ني  إال  املغرضة.  وال��ت��أوي��الت 

التوحيد بسيطة دقيقة في كل مفاصله.
كبيرا  حيزا  احتلت  التي  التوحيد  وعقيدة 
في اخلطاب القرآني وشغل تقريرها في نفوس 
القرآني هي  التنزل  غالب حقبة  األول  املؤمنني 
بطبيعتها الربانية ال تتحقق إال بالتمثل العلمي 
في املجتمع الذي يعتنقها اعتقادا وسلوكا عمليا 
مستمدا من نظم الشريعة التي تأبى بطبيعتها 
التكليفية واملوضوعية أن تبقى مجرد نظرية في 

ذهن األفراد، في أي كيان اجتماعي.
في  التوحيد  لعقيدة  ال��ت��ي  املكانة  ول��ه��ذه 
اعتبر  ال��ق��رآن  ح��دده��ا  كما  االجتماعي  البناء 
الله تعالى  احملققون من علماء اإلسالم توحيد 
منتهى الكمال املزكي للنفس واملجتمع، والشرك 
املدنس  والفساد  النقص  منتهى  سبحانه  ب��ه 

للفطرة واملجتمع)5(.
-------------------

1 - ملزيد تفصيل انظر أه��وال النظام االجتماعية 
في اإلسالم 51 للطاهر ابن عاشور طبع مصنع الكتاب-

تونس.
2 - مثال اآلية: 20-21-22-164 من البقرة، واآلية: 
18-190 من آل عمران، واآلية: 66-65-64-63-62-61 

من النمل إلخ..
3 - ن. تفسير الظالل، 5/274.

4 - ن. تفسير املنار، 5/ 149-148.
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دراس���ة  دراز  ال��ل��ه 
رائ��ع��ة ف��ي إث��ب��ات 
ال��ن��ب��وة وال��رس��ال��ة 
الكرمي  ال��ق��رآن  من 

ذاته.

في رسالة توصلت بها جريدة احملجة نعى 
املجلس العلمي احمللي للناظور العاملة اجلليلة 
برحمته  الله  شملها  بلوقي  سعيدة  األس��ت��اذة 
وعفوه التي انتقلت إلى رحمة الله وعفوه يوم 
بعد  جنازتها  شيعت  وقد  1438ه�،  الفطر  عيد 
إبراهيم  أوالد  مسجد  من  العيد  ثاني  ظهر 
ب��ال��ن��اظ��ور إل����ى م��ث��واه��ا األخ��ي��ر 

مبقبرة سيدي سالم بالناظور.
ومم���ا ج���اء ف��ي ال��رس��ال��ة أن 
"األس�����ت�����اذة س��ع��ي��دة ب��ل��وق��ي 
الدعوي  املجال  في  انخرطت 
منذ نعومة أظافرها وواصلت 
م��س��ي��رت��ه��ا م����ع ج���م���وع م��ن 
ال����ط����ال����ب����ات وال���ت���ل���م���ي���ذات 
ب���ال���ث���ان���وي���ة ث����م ب��اجل��ام��ع��ة. 
وت���ش���رب ق��ل��ب��ه��ا ه��م��وم األم���ة 
وحب  ومقدساتها،  وثوابتها 
بالدها ووطنها ولذلك التحقت 
ب��راب��ط��ة ع��ل��م��اء امل��غ��رب -كما 

كفاعلة  نفسها  وسجلت  آن���ذاك-  تسمى  كانت 
في حقلها ومجالها مشاركة في أنشطتها بقوة 
وفتوة نادرين. ونظرا ألنشطتها املتميزة نودي 
املجلس  طرف  من  رسمية  واعظة  لتكون  عليها 
منذ  احلسن  ال��ب��الء  وأب��ل��ت  بالناظور،  العلمي 
أكتوبر من عام 2009 وإلى آخر رمق من حياتها 
عندما فاجأها األجل احملتوم يوم صبيحة عيد 

الفطر السعيد".
ك��م��ا ن���وه ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س العلمي 
األس���ت���اذ م��ي��م��ون ب��ري��س��ول ب��ال��ص��احل��ات من 
من حياتها  العطرة  املتنوعة وسيرتها  أعمالها 

كمدرسة وواعظة، وفاعلة جمعوية بامتياز.
كانت   " حيث  األخ��الق��ي��ة  بخصالها  م��ذك��را 
جمالها  ال��ن��ف��س،  جميلة  ال��ق��ل��ب،  طيبة  ام����رأة 
واألرام��ل  اليتامى  من  حولها  من  على  تضفيه 
تنفق  اخلاصة،  واالحتياجات  احلاجات  وذوي 
من وعائها وجرابها املمتلئة باخلير، فال تراها 

إال مبتسمة وال جتدها إال في حقل النفع"
وفي املجال العلمي كانت الفقيدة كما يقول 

زائ��دة  ج���رأة  ب��ري��س��ول" متلك  األس��ت��اذ ميمون 
قضايا  من  لها  تنتصر  فكرية  قضايا  طرح  في 
باستماتة  وتنافح  األرض،  وح��ب  ال��وط��ن  ح��ب 
ونظامها  وعقيدتها  وأصولها  األمة  ثوابت  عن 

ومذهبها وهويتها.
وف���ي امل���ج���ال ال��ت��رب��وي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ذك��ر 
للتالميذ  اخل��ي��ر  ح��ب  ف��ي  احل��م��ي��دة  بخصالها 
حيث "قضت حياتها وأنهتها في خدمة التربية 
معينها،  من  غرفوا  ألجيال  أستاذة  والتعليم، 
إلى  وتفقهوا من فقهها، وتربوا في أحضانها" 
اآلب��اء يحرصون على  "األم��ه��ات ومعهم  أن  حد 
وبناتهم،  ألبنائهم  أس��ت��اذة  سعيدة  ت��ك��ون  أن 
وإخ��الص��ه��ا  وص��دق��ه��ا  ون��زاه��ت��ه��ا،  لتجربتها 

وفعاليتها في العمل"
ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع 
مغفرته وعظيم فضله، ووافر رحمته، وأن يرزق 
أهلها الصبر اجلميل وأن يخلفهم في مصابهم 

خيرا منها. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

هدي عقيدة القرآن يف بناء املجتمع )1(

املجلس العلمي بالناظور ينعي األستاذة سعيدة بلوقي

22 شوال 1438ه� املوافق ل� 17 يوليوز 2017م

د. محمد السييس
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القاعدة السابعة: الكف عمن قال ال إله إال الله:
فكل من قال ال إله إال الله فقد دخل اإلسالم 
بيقني. واليقني ال ينتقل اإلنسان منه إال بيقني مثله 
أو أقوى منه، ال يخرج منه بالظن، وال بالوهم، وال 
باخلرص، وال باحلدس، وال بالشك. فالتساهل في 
أكثر  التكفير باملخالف في قضايا حتتمل  إيقاع 
فيها  يقع  ال  ك��ؤود  عقبة  التفسير  ف��ي  وج��ه  م��ن 
إال من ال يبالي بدينه. ولذلك احل��ذر، احلذر من 
والتفسيق  والتضليل  التكفير،  ذلك  في  الوقوع 
فالله  للمخالف،  بالنسبة  والتجهيل  والتبديع 
الناس،  على  قضاة  نصبنا  ما  وتعالى  سبحانه 
نحن دعاة ولسنا قضاة، هداة ولسنا جباة، والة 
�فذكر  مهمتنا  البالغ،  مهمتنا  قساة،  ولسنا 
مبعنى:  نهدي  أن  مهمتنا  مذكر�،  أن��ت  فإنما 
بالبيان،  داللة  اخلير  طريق  على  الناس  ندل  أن 
بالعمل والسلوك واحل��ال. فمن بعد ذلك،  وداللة 

نترك فصل القضاء لله رب العاملني.
مع  واإلنصاف  العدل  قاعدة  الثامنة:  القاعدة 

املوافق واملخالف:
في حالة احلب وفي حالة البغض، في حالة 
الوالء وفي حالة البراء، العدل في كل حال، وانظر 
كلكم  تعاملوا.  كيف  تاريخهم  ف��ي  السنة  أله��ل 
تعلمون أن اخلوارج ضلوا الطريق، خرجوا عن 
جماعة املسلمني، سفكوا الدماء، كفروا الصحابة، 
استحلوا ال��دم��اء، وم��ع ذل��ك ك��ان اإلن��ص��اف عند 
اإلم��ام علي � فقد سئل: "أك��ف��اٌر ه��م؟ ق��ال: بل 
﴿إن  ق��ال:  املنافقني هم؟  أمن  ف��روا".  قد  الكفر  من 
املنافقني ال يذكرون الله إال قليال﴿. ما شأنهم؟ قال: 
إخواننا بغوا علينا. هذا اإلنصاف كان سمة ألهل 
السنة. سمة لعلماء هذه األمة ودعاتها الفضالء 

الذين استقاموا على هذا املنهج. 
املسلمني  تكفير  في  بدعتهم  رغم  واخل��وارج 
إال أن أهل الصحاح خرجوا لهم في الصحيحني، 
من  وهو  كبير،  فحل،  إم��ام  الزمخشري،  واإلم��ام 
أئ��م��ة االع���ت���زال، خ��ال��ف أه���ل ال��س��ن��ة ف��ي بعض 
اللغوي  اإلع��ج��از  ب��اب  في  ك��ان  ولكنه  القضايا، 
البالغة،  أساس  كتابه  غبار،  له  ال يشق  البياني 
ال��ف��ارق ب��ني احل��دي��ث واألث����ر، امل��ف��ص��ل ف��ي علم 
العربية، وغير ذلك، وكتابه الكشاف يدل على علو 

كعبه في هذا العلم، حتى هو قال عن كتابه:
اإن التفا�سري يف الدنيا بال عــــــــدد

ولي�س فيها لعـــمري مثل ك�ســايف

اإن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته

فاجلهل كالداء والك�ساف كال�سايف

ال��وط��أة على أه��ل السنة،  ك��ان ش��دي��د  وق��د 
ب��ع��ب��ارات ج��اف��ة وح����ادة، وم���ع ذل���ك ان��ت��ف��ع أه��ل 
ابن  أن  السنة بعلمه فيما أحسن فيه. وصحيح 

وتعقب  ج��اء  اإلسكندراني  املنيرة 
كتابه،  في  التي  االعتزاليات 

وك��ث��ي��ر مم��ن ج���اء بعده 
م����ن ع���ل���م���اء ال��س��ن��ة 

استبطن فيما أبدع 
ف��ي��ه وأجن�����ز في 

اإلعجاز  وج��وه 
ال�����ب�����ي�����ان�����ي 
من  ال���ل���غ���وي 
الكتاب.  ه��ذا 
مينعهم  ل���م 
ال���رج���ل  أن 
آراء  ل���������ه 
اع���ت���زال���ي���ة 
خ����������ال����������ف 
ف���ي���ه���ا أه����ل 

أن  م��ن  السنة 
فيما  ينصفوه 

أح��س��ن وأج����اد؛ 
وك������ان ه�����ذا ه���دي 

الذي علمه   � نبينا 
ألص��ح��اب��ه. وع��م��رو بن 

ال��روم،  له  العاص حني ذكر 
ذكر: إن فيهم خصاال أربع، وذكر 

فيهم أحلمهم عند املصيبة، وكذا...وكذا...وكذا...
فيهم  ذكر  امللوك.  ظلم  من  وأمنعهم  واخلامسة: 
فاملخالفة  إذن  املخالفة،  كانت حسنة مع  خصاال 
في الدين أو في املعتقد أو في املذهب أو في الفكر 
ال حتملنك على عدم اإلنصاف مع الذي تخالفه، 
بل تتحرى هذا األدب: �وإذا قلتم فاعدلوا�، عدل 
�وإذا حكمتم بني  األق��وال، عدل في احلكم:  في 
الشهادة:  في  عدل  بالعدل�،  حتكموا  أن  الناس 
في  العدل  ه��ذا  منكم�.  ع��دل  ذوي  �وأشهدوا 
التعامل مع  كل حال، ينبغي أن يكون ديدنا في 
ظاهرة االختالف؛ ألن بعض الناس عندهم الناس 
صنفان: إن كنت معي فأنت قديس، وإن كنت لست 
معي فأنت إبليس، بني قديس وإبليس، ال منطقة 
وسطى، واألمر ليس كذلك. وبعض الناس يقول 
ال��ع��داء، ال يا  لك العالقة مع اآلخ��ر األص��ل فيها 
أخي هو اآلخر نفسه ليس حالة ثابتة، اآلخر حالة 
متحركة. إن كان كافرا قد يسلم، وإن كان محاربا 
وإن  م��س��امل��ا،  ي��ك��ون  فقد 
للعداء  م��ن��اص��ب��ا  ك���ان 
ف���ق���د ي���ك���ون م���وادع���ا 
العداء  حالة  ومهادنا، 
الوحيدة التي ال تتبدل 
تنطبق  ال  تتغير  وال 
ال��ش��ي��ط��ان:  ع���ل���ى  إال 
لكم  الشيطان  �إن 
عدو فاختذوه عدوا�. 
شيء  فكل  ذل��ك،  وبعد 
من  دام  م���ا  م��ت��ح��رك، 
نفسك  تكيف  أن  حقك 
التي  احل��ال��ة  بحسب 
ي���ك���ون ف��ي��ه��ا اآلخ�����ر. 
نصف  إل���ى  تنظر  ف��ال 
واح�������د م����ن ال����ك����أس، 
ول���ذل���ك ق��ض��ي��ة ال��ع��دل 
واإلن����ص����اف وق��ض��ي��ة 
التحري هي مما يعني 

الذي  التراحم  هذا  وحتقيق  الشقة،  تقريب  على 
نحن أحق به. 

إن رحم األخوة هو من أصل اإلميان، وما كان 
من أصل اإلميان ال ينبغي أن ينخرم في جزئية 

في  الدين،  ف��روع  في  كان  من جزئياته، س��واء 
فروع العقيدة، أو في فروع الفقه، أو في فروع 
السياسة، أو في فروع االجتماع، أو في فروع 
في  أو  االقتصاد،  ف��روع  في  أو  الفكر، 

فروع احلياة.
وب��ه��ذا جنعل االخ��ت��الف، 
اآلداب،  ه���ذه  راع��ي��ن��ا  إذا 
اخ���������ت���������الف رح������م������ة، 
وليس  تنوع،  اختالف 
اخ������ت������الف ت����ض����اد، 
ي��ش��ك��ل ع��ام��ل ث���راء، 
وع���ام���ل خ��ص��وب��ة. 
وان���������ظ���������روا ف���ي 

العلماء  ت��راج��م  كتب 
كيف  العلماء،  وسير 
يخالف  ال��ع��ل��م��اء  أن 
بعضهم بعضا، ولكن 
القدر.  ه��ذا  يحفظون 
أن  نريد ألجيالنا  نحن 
الرصيد  تنمو على هذا 
ال��زاخ��ر م��ن ه��ذا العطاء 
احل�����ض�����اري ألم���ت���ن���ا، أن 
يستصحبوا مع اخلالف أدب 
االختالف، وأن يستصحبوا مع 

العلم أدب العلم.
اخلللاف:  بلللآداب  االلللتللزام  ضعف 

صور وأسباب؛
أن  في  املشكلة  وألن  يجتهد،  الناس  بعض 
في  أص���ال  االخ��ت��الف  أدب  يحسنون  ال  ال��ن��اس 
أصوله،  عن  العلم  أخ��ذوا  ما  ألنهم  العلم؛  طلب 
الراسخني  عن  تلقوه  ما  الشيوخ،  عن  تلقوه  ما 

الكتب، أو أخذوه من الشيخ  فيه، أخذوه من 
فالن،  أب��و  ق��ال  الله،  رحمة  عليه  غوغل 

أب���و ف���الن، ال��ل��ه أع��ل��م أب���و ف���الن ما 
ما  العلم.  أخ��ذ  عمن  سيرته،  هي 

أخ����ذوا ال��ع��ل��م. ال��ع��ل��م��اء قدميا 
ك���ان���وا ي��ص��ح��ب��ون ال��ع��ال��م، 
ل��ي��أخ��ذوا ال��ع��ل��م، ول��ي��أخ��ذوا 
وابن  العلم.  قبل  العلم  أدب 
جميلة:  عبارة  له  اجل��وزي 
بالعلم  االشتغال  رأيت  "قد 
وس��م��اع احل��دي��ث، ال يكاد 
يكفي لصالح القلب، إال أن 
في  والنظر  بالرقائق  ميزج 
سير السلف الصالح". ولقد 

كان السلف الصالح يذهبون 
إلى الرجل الصالح للنظر إلى 

سمته وهديه قبل اقتباس علمه؛ 
هدُيه وسمته، هو  علمه  ثمرة  ألن 

هديه  في  يستبطنه  علمه،  يستبطن 
وقدوته. فلذلك بعض الشباب اآلن حفظة، 

حفظة نصوص، كما قال الشاعر:
ودخلت فيها جاهال متوا�سعا

وخرجت منها جاهال مغرورا

فما أخذ من العلم شيئا، ولكنه حتول من جاهل 
متواضع إلى جاهل مغرور. فالقرآن الكرمي يردنا 
أن نحترم في أدب االختالف التخصص، ولألسف 
بعض الناس يقول ليس في اإلسالم كهنوت، نعم 
ليس هناك طبقة تسمى رجال الدين. لكن عندنا 
علماء، وعندنا أتباع، وعندنا عوام، واإلمام علي 

ٌم  ، َوُمَتَعلِّ اِنيٌّ اُس َثاَلَثٌة: َفَعاِلٌم َربَّ � يقول: "النَّ

ُكلِّ  َأْت��َب��اُع  َرَع���اٌع  َوَه��َم��ٌج  ���اٍة،  جَنَ َسِبيِل  َعَلى 
ِبُنوِر  َيْسَتِضيُئوا  َلْم  ِريٍح،  ُكلِّ  َمَع  يُلوَن  مَيِ َناِعٍق، 
اْلِعْلِم، َوَلْم َيْلَجُئوا ِإَلى ُرْكٍن َوِثيٍق". والقرآن يؤكد 
منهم�،  يستنبطونه  الذين  �لعلمه  املعنى:  هذا 
�فاسأل به خبيرا�، �فاسألوا أهل الذكر�، �وال 
تقف ما ليس لك به علم�، �أن تقولوا عىل اهلل ما 
ال تعلمون�، ما معنى أن نحترم أهل التخصص 
ف��ي ك��ل ال��ع��ل��وم؛ ف��ي ال��ط��ب وال��ه��ن��دس��ة والفلك 
واألحياء والفيزياء، أما الدين كالكإل املباح يرتاع 
فيه كل من هب ودرج  من الناس. ال بد من احترام 
النصوص  حفظة  بني  ف��رق  وهناك  التخصص، 
علم  بني  ف��رق  هنالك  النصوص،  يفقه  من  وب��ني 
ف��رق بني هذا   � ال��دراي��ة، النبي  ال��رواي��ة وعلم 
ر الله امرًأ َسِمع مني مقالة« هذا ميكن  وذاك: »نضَّ
مبلغ  ف��رب  »فوعاها،  ق��ال:  لكن  حافظا  يكون  أن 
أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب 
قالوا:  ولذلك  منه«.  أفقه  هو  من  إل��ى  فقه  حامل 
فالصيدلي  أطباء.  والفقهاء  صيادلة،  احملدثون 
يحقق الدواء وفق التركيبة الطبية املعلومة، 
لكن هذا الدواء يصلح ملاذا؟ ألي 
نوع من أن��واع امل��رض؟ هذا 
ولذلك  الطبيب.  ي��ح��دده 
فاألئمة األربعة جمعوا 
ب����ني ع���ل���م ال����رواي����ة 
وع����ل����م ال�����دراي�����ة، 
العلماء  من  ولكن 
على  اقتصر  م��ن 
ع���ل���م ال����رواي����ة. 
اإلم����ام األع��م��ش 
ال���س���ل���ي���م���ان���ي 
رح������م������ه ال����ل����ه 
م������ن احمل����دث����ني 
ال����ك����ب����ار، وك����ان 
ي�����روي أح��ادي��ث��ا 
ألب���������ي ح���ن���ي���ف���ة، 
ف�������ج�������اءت ام���������رأة 
عن  حنيفة  أب��ا  ت��س��أل 
م��س��أل��ة، ف��األع��م��ش ح��ار 
أبو  فأجابها  اجل����واب،  ع��ن 
حنيفة، فقال األعمش وقد تعجب: 
يا أبا حنيفة من أين أجبتها؟ قال: من حديثك الذي 
رويته لي. فهذا حافظ، يقول لك احلديث صحيح 
فقها  من احلديث  يستنبط  ما  ولكن  أو ضعيف، 
الفقه  ودالل��ة وحكما، هذا شيء آخر، هذه ملكة، 
ملكة وصناعة. فليس كل من قرأ اآلية واآليتني، 
للفتيا،  إماما  نفسه  واحلديثني يصف  واحلديث 
هم رجال ونحن رجال كأنها معركة على الذكورة 
التخصص،  الدين يحترم  فهذا عبث.  والفحولة، 

وال بد أن نرجع إلى قضية التخصص.

بعض القواعد الضابطة لجعل االختالف رحمة  )3(
22 شوال 1438ه� املوافق ل� 17 يوليوز 2017م قضايا فكرية

الدكتور عصام البشير تناول الدكتور في احللقة السابقة جملة 
من القواعد الضابطة لالختالف، ويواصل 

في هذه احللقة احلديث عن هذه الضوابط قاصدا 
من ذلك  نقل األمة إلى تدبير اخلالف تدبيرا 

شرعيا يحق لها الوفاق واالئتالف.

نحن 
قضاة،  ولسنا  دعاة 

ولسنا  والة  جباة،  ولسنا  هداة 
مهمتنا  البالغ،  مهمتنا  قساة، 

�فذكر فإنما أنت مذكر�، 
الناس  ندل  أن  و  نهدي  أن  مهمتنا 

بالبيان،  داللة  اخلير  طريق  على 
والسلوك  بالعمل  وداللة 

واحلال.

نحن 
ألجيالنا  نريد 

هذا  على  تنمو  أن 
هذا  من  الزاخر  الرصيد 

ألمتنا،  الحضاري  العطاء 
أن يستصحبوا مع الخالف 
وأن  االخ���ت���الف،  أدب 

يستصحبوا مع العلم 
أدب العلم.

في  أو  المعتقد  في  أو  الدين  في  المخالفة 
عدم  على  تحملنك  ال  الفكر  في  أو  المذهب 
هذا  تتحرى  بل  تخالفه،  ال��ذي  مع  اإلنصاف 
في  ع��دل  ف��اع��دل��وا�،  قلتم  �وإذا  األدب: 
حكمتم  �وإذا  الحكم:  في  ع��دل  األق���وال، 
في  عدل  بالعدل�،  حتكموا  أن  الناس  بني 
منكم�.  عدل  ذوي  �وأشهدوا  الشهادة: 
يكون  أن  ينبغي  ح��ال،  كل  في  العدل  ه��ذا 

ديدنا في التعامل مع ظاهرة االختالف.
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تقدمي:
مثل  بالوحي  املرتبطة  القضايا  أن  معلوم 
م��ب��اح��ث أس��ب��اب ال��ن��زول وال��ن��اس��خ وامل��ن��س��وخ 
علوم  ف��ي  مهمة  مباحث  ال��ق��رآن��ي��ة،  وال���ق���راءات 
وتوثيقية  بيانية  وظيفة  لها  وال��ت��ي  ال��ق��رآن، 
خادمة للنص القرآني، وليست علوما تاريخية، 
معني،  زمن  في  التاريخية  الضرورة  استدعتها 
علماء  ع��م��ل  وق���د  م���دة صالحيتها.  ان��ت��ه��ت  ث��م 
في  وتوظيفها  وتدوينها،  تطويرها  على  األم��ة 
نفس  تؤدي  زالت  وال  القرآني،  للنص  دراستها 
الوظيفة حتى عصرنا احلالي، وإن كانت حتتاج 
إلى جتديد وتأهيل وفقا لسنة التجدد والتطور 
والعقل  عموما  البشري،  العقل  بها  يتسم  الذي 

اإلسالمي خصوصا.
في  ح���اض���رة  امل���ب���اح���ث  ه����ذه  ك���ان���ت  وإذا 
ل���دى كثير من  ال���دراس���ات ال��ق��رآن��ي��ة احل��دي��ث��ة، 
امل��ف��ك��ري��ن امل��ع��اص��ري��ن ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ال��ق��راءة 
وأخص  أبرز  فإن حضورها  للتراث،  التجديدية 
ل����دى ال���ت���ي���ارات احل���داث���ي���ة ال��ت��ي ت��س��ع��ى إل��ى 
التراثية  املضامني  من  االنتقال  وإل��ى  التحديث 
بالقراءة  إلى املضامني احلداثية عبر ما يسمى 
م��ا وق��ع في  غ��رار  الديني على  للنص  اجل��دي��دة 
للتوراة  الدينية  وال��ن��ص��وص  األوروب����ي  الفكر 

واألناجيل.
هذه القراءة احلداثية للنص القرآني متيزت 
الشرعي  والنص  عموما  للتراث  الشديد  بنقدها 
خصوصا وما أحاط به من علوم: مستنبطة منه، 
أو خادمة له، ودعت إلى إعادة قراءته من جديد 
من  له  نعرض  بها،  خ��اص  وتصور  منهج  وف��ق 

خالل هذه الورقات.
مفهوم النص القرآني عند نصر حامد أبو زيد:

ينطلق نصر حامد أبو زيد في دراسته حول 
ال��ق��رآن م��ن ك��ون النص  ال��ن��ص وع��ل��وم  مفهوم 

ظروف  في  إنتاجه  مت  لغويًا  نصًا  القرآني 
م���ح���ددة، ف��ه��و م��ن��َت��ج ث��ق��اف��ي، "وألن 

ال��ن��ص ال تنفي  أل��وه��ي��ة م��ص��در 
تنفي  وال  م��ح��ت��واه  واق��ع��ي��ة 

م��ن ث��م ان��ت��م��اءه إل���ى ثقافة 
البشر")1( ، فهو تشكل في 

بيئة ثقافية معينة، وفي 
ف���ت���رة زم��ن��ي��ة م���ح���ددة، 
فهم  إل��ى  السبيل  وأن 
م��ع��ان��ي��ه ه����و م��ن��ه��ج 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ل��غ��وي؛ 
ألن�������ه ن�����ص ل���غ���وي 
ي��ن��ت��م��ي إل�����ى ب��ن��ي��ة 
م��ح��دودة، مت  ثقافية 
لتلك  طبقًا  إنتاجها 
ال���ت���ي تعد  ال��ث��ق��اف��ة 
اللغة نظامها الداللي 

املركزي.
ويهدف -أبو زيد- 

من خالل هذه الدراسة 
إلى حتقيق هدفني هما: 

إع�����ادة رب����ط ال���دراس���ات 
الدراسات  مبجال  القرآنية 

حتديد  ثم  والنقدية.  األدبية 
م��ف��ه��وم "م��وض��وع��ي" ل��إس��الم 

يتجاوز فيه الطرح األيديولوجي.
بانتقاد  وانطلق في مشروعه هذا 

ِهمًا إياه بالرجعية وأنه أنتج  الفكر اإلسالمي ُمتَّ
ت��ص��ورا دي��ن��ي��ا ع���زل ال��ن��ص ع��ن س��ي��اق ظ��روف��ه 
املوضوعية التاريخية التي تشكل فيها، ثم بعد 
ذلك صبغه بالقداسة، "إن هذا التحويل لطبيعة 
ملجمل  محصلة  ك��ان  لوظيفته  ث��م  وم��ن  ال��ن��ص 
اجتاهات الثقافة املسيطرة الثقافة الرجعية")1(. 
اعتبرها  القرآني  للنص  القدسية  الصبغة  هذه 

أبو زيد عائقا أمام القراءة البشرية له.
إن حقيقة النص عند أبي زيد أنه تكون من 
الواقع التاريخي للعرب، وليس نصا أنزله الله 
إلى  لهم  هداية  البشر  على  السماء  من  تعالى 
الصراط املستقيم، وهو بهذا يلغي فكرة التنزيل.

الظاهرة القرآنية عند محمد أركون:
ال��ك��رمي،  "ال���ق���رآن"  تسمية  أرك����ون  ي��رف��ض 
كلمة  ال��ق��رآن��ي��ة"؛ ألن  وي��ع��وض��ه��ا ب"ال��ظ��اه��رة 
الالهوتية  واملضامني  بالشحنات  "مثقلة  "ق��رآن" 
أمام  عائقا  تقف  وألنها  الشعائرية"،  والطقوس 
اإلس��الم��ي  ل��ل��ت��راث  النقدية اجل��ذري��ة  امل��راج��ع��ة 
الظاهرة  عن  يتحدث  ف��أرك��ون  تشكليه.  وإع���ادة 
ال��ق��رآن��ي��ة ك��م��ا ي��ت��ح��دث ع��ن ال��ظ��واه��ر العلمية 
واالجتماعية، ويهدف من وراء ذلك إلى "وضع كل 
التركيبات العقائدية اإلسالمية وكل التحديثات 
والبالغية  واألدب���ي���ة  والتشريعية  ال��اله��وت��ي��ة 
كافية  نقدية  مسافة  على  إل��خ  وال��ت��ف��س��ي��ري��ة.. 

كباحث علمي")3(.
للوحي،  التبسيطي  التعريف  ي��رف��ض  إن��ه 
وعبارات "قال الله تعالى" عند بداية االستشهاد، 
و"صدق الله العظيم" عند االنتهاء منه؛ ألن ذلك 
حول  أو  التأليف،  ح��ول  املناقشة  مجال  يغلق 
القرآن  تعريف  ويعيد  به)4(.  املستشهد  النص 
في  م��رة  أول  يحصل  حدثا  باعتباره  جديد  من 
التاريخ، فهو "التجلي التاريخي خلطاب شفهي، 
في زمن ومكان محددين")5(. فأركون يعرف القرآن 
وبني  بينه  ويفرق  بكونه خطابا شفهيا،  الكرمي 
االنتقال  عملية  ألن  املصحف؛  في  املدون  القرآن 
من القرآن الشفهي الذي تلفظ به النبي � طيلة 
ثالثة وعشرين سنة إلى القرآن املجموع واملدون 
من  مؤثرة  مالبسات  ع��دة  عرفت  الصحف،  في 
مرت  اجلمع  فعملية  وتالعب،  وانتخاب،  حذف، 

في جو من الصراع على السلطة واملشروعية.
ه��ذه ال��ظ��روف وامل��الب��س��ات ال��ت��ي صاحبت 
-حسب  فرضت  وتدوينه  ال��ق��رآن  جمع 
تشكل  قصة  كتابة  إع��ادة  أرك���ون- 
النص القرآني. وهو ما حاوله 
ف���ي ك��ت��اب��ات��ه ال��ن��ظ��ري��ة أو 
في  يوفق  ول��م  التطبيقية، 
مسعاه، فوقف عند الهدم 

ِ شيئا.  ولم َيبنْ
ج��م��ع ال���ق���رآن 
محمد  عند  وتدوينه 

عابد اجلابري:
تعامل اجلابري 
م�����ع ق���ض���ي���ة ج��م��ع 
ال������ق������رآن ال����ك����رمي 
وت���دوي���ن���ه مب��ن��ه��ج 
خ�����اص ب����ه ي��ج��م��ع 
ب���ني ال��ت��ش��ك��ي��ك في 
احلديثية،  الروايات 
وب�������ني ال����ب����ح����ث ع��ن 
ال������رواي������ات ال����ش����اذة 
علماء  ل���دى  امل��رف��وض��ة 
األمة، وبني االنتقائية في 
احلديثية  بالروايات  األخذ 
والتدوين،  باجلمع  اخل��اص 
مع إحيائه لشبهات املستشرقني 

املتهافتة.

ج���م���ع ال������ق������رآن ال���ك���رمي 
وت��دوي��ن��ه -ح��س��ب اجل��اب��ري- 
من قبل اخلليفة الثالث عثمان 
بن عفان � شابته مجموعة 
اخ���ت���الالت، وي��ب��ني اجل��اب��ري 
قبل  مفرقا  "ك���ان  ب��ق��ول��ه:  ذل��ك 
وقد  عثمان،  مصحف  ت��دوي��ن 
ونسيان  أخ��ط��اء  فيه  ح��دث��ت 
وت��ب��دي��ل وح���ذف وم��ح��و"، ثم 
بقاء  في  ذلك حتى  بعد  شكك 
تغيير،  دون  عثمان  مصحف 
وك���ان���ت خ��الص��ة ب��ح��ث��ه في 
امل���وض���وع، "أن����ه ل��ي��س ثمة 
أدل�����ة ق��اط��ع��ة ع��ل��ى ح���دوث 
القرآن  في  نقصان  أو  زي��ادة 
ك��م��ا ه���و ف���ي امل��ص��ح��ف بني 
أيدي الناس، منذ جمعه زمن 
عثمان. أما قبل ذلك، فالقرآن 
وفي  في "صحف"  مفرقا  كان 
صدور الصحابة، ومن املؤكد 
هذا  عليه  يتوفر  ك��ان  م��ا  أن 
الصحابي أو ذلك من القرآن 
ك��ان  م��ح��ف��وظ��ا  أو  م��ك��ت��وب��ا 
غيره  عند  ه��و  عما  يختلف 
ك��ّم��ا وت��رت��ي��ب��ا، وم��ن اجلائز 

أن حت��دث أخ��ط��اء ح��ني جمعه، 
تولوا  فالذين  ذل��ك،  قبل  أو  عثمان  زمن 

ه���ذه امل��ه��م��ة ل��م ي��ك��ون��وا م��ع��ص��وم��ني. وه����ذا ال 
يتعارض مع قوله تعالى: �إنا حنن نزلنا الذكر 
وإنا له حلافظون�)6(. فالقرآن نفسه ينص على 

إمكانية النسيان والتبديل والنسخ")7(.
ه��ذه رؤي��ت��ه جلمع ال��ق��رآن وت��دوي��ن��ه، رؤي��ة 
املبينة  الكرمية  لآلية  خاص  وتأويل  تشكيكية، 
حلفظ الله تعالى للقرآن الكرمي، وهذا جمع بني 

املتناقضات.
استكمال  النزول  وأسباب  ياسني  اجلواد  عبد 

النص بأثر رجعي:
املستشار  ق���راءة  تسير  االجت���اه  نفس  وف��ي 
جواد عبد احلميد في كتابه "الدين والتدين")8(، 
الديني يتضمن  النص  أن  من  فيه  ينطلق  ال��ذي 
تعالى  بالله  اإلمي��ان  وه��و  ثابت،  مطلق  هو  ما 
وباألخالق الكلية، وما هو نسبي متغير مرتبط 
باالجتماع والتاريخ، ال ميكن إحلاقه بالدين، أال 
اجتماعي  ه��و  مب��ا  مرتبط  ألن��ه  التشريع؛  وه��و 
هو  مما  أكبر  وص��ار  الزمن  عبر  تضخم  متغير 
نال  وبالتالي  الدينية،  البنية  في  ثابت  مطلق 

صفة القداسة.
من هذه الرؤية للنص الديني يصدر الكاتب 
محاوال  الديني،  النص  وبنية  طبيعة  في  رأي��ه 
تسليط الضوء على تأثير التاريخ واالجتماع في 

تشكيل النص الديني.
في هذا اإلطار يصنف علوم القرآن، الصادرة 
عن ثقافة عصر التدوين التي تطور إليها التدين 
اإلسالمي، في القرنني الثاني والثالث الهجريني 
وقت  في  مستقل  كعنوان  القرآن  علوم  "تبلورت 
ترجع  األول��ي��ة  مقوالتها  ف��إن  ذل��ك  وم��ع  متأخر، 
إلى املالبسات املبكرة لعملية جمع القرآن التي 
في  إنشاء املصحف، وما صاحبها،  أسفرت عن 
غضون الفتنة، من مطاعن تتعلق مببدأ اجلمع، 
وت��رت��ي��ب ال���س���ور واآلي������ات، وم���ا ع���رف بنسخ 
ال��ن��زول  مقولة  تبني  إل��ى  بها  ودف���ع  ال��ت��الوة. 
املسبق واملجمل للقرآن، كما مت جمعه أو قريبا 

منه، في اللوح احملفوظ")9(.
وفكرة الكاتب هي تقسيم النص إلى قسمني: 
منه ما هو إمياني صحيح، بقي مطلقا، لم يتغير، 
الناس،  بأفعال  متعلق  تشريعي  ه��و  م��ا  ومنه 
االجتماعي  ال��واق��ع  تأثير  يعكس  ألن��ه  نرفضه 

العربي 
ف������ي ال���ن���ص 

الديني. وهذا يتطابق مع 
مقولة: فصل الدين عن الدولة.

خالصة:
تنطلق هذه القراءة احلداثية للنص الشرعي 
من مضامني احلداثة الغربية وأسسها وجعلها 
النموذج األمثل للبشرية، وسعيها إلحلاق الفكر 
اإلس���الم���ي ب��ه��ذه احل���داث���ة، وت��ب��ي��ن��ت أط��روح��ة 
االستشراق  التي عملت على تطويرها. ووظفت 
مناهج البحث في العلوم االجتماعية واللسانية 
الختبار  الغربي  الفكر  وظفها  التي  املعاصرة، 
مدى صدقية النصوص الدينية القدمية، وإثارة 
الشبهات حولها، واحلكم على قيمتها التاريخية،  
في  الغربية  املناهج  هذه  إعمال  نتائج  وإسقاط 
على  واملسيحية  اليهودية  الدينية  النصوص 
النصوص الشرعية اإلسالمية، رغم وجود فارق 

كبير بني احلالتني. 
وهذا ما ترتب عنه فوضى كبيرة في القراءة 
إلى  وأدى  اليقينية،  املعرفة  وغياب  والتأويل، 
في  الشرعي  املعنى  وضياع  املوضوعية  فقدان 

القراءة احلداثية...
----------------------
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يف القراءة احلداثية للنص القرآين وقضاياه

د. محمد البويسفي

يفرق  
أرك��������������ون ب���ن 

ال��������ق��������رآن ك���خ���ط���اب 
املدون  القرآن  وبن  شفوي 

ع��م��ل��ي��ة  ألن  امل���ص���ح���ف؛  ف����ي 
الشفهي  ال���ق���رآن  م���ن  االن��ت��ق��ال 

طيلة   � النبي  ب��ه  تلفظ  ال���ذي 
القرآن  إل��ى  سنة  وعشرين  ثالثة 
امل���ج���م���وع وامل�������دون ف���ي ال��ص��ح��ف، 
ع���رف���ت ع����دة م���الب���س���ات م��ؤث��رة 
وتالعب،  وانتخاب،  ح��ذف،  من 

جو  في  م��رت  اجلمع  فعملية 
السلطة  على  الصراع  من 

واملشروعية.

قضايا فكرية
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جسم  أن  ــتــربــوي  ال الــنــفــس  عــلــمــاء  يعتبر 
اإلنسان تطرأ عليه تغيرات بفضل تغيير احمليط 
أو بفعل ما يزاوله من مهام وأعمال ينتج عنها 
التعب والكد، وقد يكون اإلنسان نبيهًا حيا نشطا 
في مكان وخافتا ضامرا في مكان آخر، وذلك كله 
ميكن إرجاعه إلى أثر العامل النفسي على الذات 
وخصوصا  التربية  علماء  وينبهنا  ومحيطها، 
فيما له عالقة بأمناط الفكر أن للتوعية اجلانبية 
أثرا في جتويد مراقي وملكات عقولنا ومداركنا، 
العطلة من  إحــداث  ذاك مت  أو  السبب  ومن هذا 
العمل والتفرغ للراحة قصد إعادة حتيني وترقية 
أنهكت  ــة  دراســي علمية  راحـــة  بــعــد  املــعــلــومــات 
اعتبر  التي  الصيف  فترة  إتيان  ثم  العقل،  قوى 
فيها  يحتاج  املدة  هذه  أن  التربية  علماء  بعض 
الذهن إلى تغيير املمارسة التي يقبل عليها، أي 
االنتقال من جانب علمي أو عمل إلى جانب آخر 
قد يختلف عليه من حيث املكان أو الوظيفة، فهل 
بتنمية  عطلهم  وأبناؤنا  طلبتنا  يستثمر  فعال 
أم حالنا ال يختلف عن  أفكارهم؟  عقولهم وبناء 
فهم العوام للمقصود من العطل بتعطيل األذهان 
الــذي  إلــى حــني حــصــول وقتها  الكتب  وقــصــف 

يقيد اإلنسان بقضبان الوقت اإللزامي 
للدراسة؟

إن األســئــلــة الــســابــقــة حتـــاول أن 
جتــيــب عــن نقطة فــي غــايــة األهــمــيــة، 
وكــأنــهــا ســتــجــدي بــالــقــارئ إلـــى كــون 
البعض منا  يعتبر العطلة مناطا للجد 
لــأول  مخالف  مجال  فــي  واالشــتــغــال 
أبحاث  اطــالع على  أو  ثقافة حرة  إما 
قراءتها  واستمالت  النفس  تشوقت 
من  هناك  أن  يعني  وهــذا  ومعرفتها، 
بالنفع  عليه  يــعــود  فيما  يستثمرها 
ملا  املخالفة  ومبــفــهــوم  ــاًء،  ــن وب ترقية 
سلف ذكره فإن منا من يعتبر العطلة 
االرتــيــاح  أو  املسؤولية  مــن  الــهــروب 
والعقل  اجلسد  وإعطاء  بالنوم  منها 
جتعل  الــتــي  التامة  الــراحــة  والنفس 
منه معطال عن وظيفيته باملطلق، وما 
أكثر هذا الفهم في مجتمعنا، ليس في 
صفوف الطالب والتالميذ فحسب، بل 

التكوين،  أو  والتعليم  التربية  مهنة  ميتهن  من 
املــقــال سرد  هــذا  كتابة  فــي  مــن احلكمة  ولــيــس 
وصفها  أو  عليها  والتباكي  العطل  مع  أحوالنا 
بشتى أنواع العرض والتفصيل، فكل واحد منا 
يعرف حاله وفيما يقضي وقته، وإمنا الهدف من 
–التي  الثمرات  بعض  أعطي  أن  هو  املقال  هذا 
وتالمذتنا  طالبنا  تقود  التي  نافعة–  أعتبرها 
بتغيير  الفكري  العقل  مساحة  وجتديد  لتطوير 

املوطن من جهة إلى جهة سواء علما أو عمال...
ــة الــعــطــلــة، فهي  ــداي ــي ب ومبـــا أنــنــا نــحــن ف

االنتهاء  على  قرب  من  إال  قدرها  يعلم  ال  فرصة 
مــن هــذه احلــيــاة، كيف ال والــزمــن سيف إن لم 
شأنه:  فــي   � النبي  قــال  وقــد  قطعك،  تقطعه 
»نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
بالفراغ  الصحة   � الله  رسول  فقرن  والفراغ«، 
هو  وكما  فقدهما،  من  إال  يعلمها  ال  تاج  ألنهما 
بهذه  يفرحون  أنهم  العلماء  من  السلف  معهود 
اإلجــازات أو العطل، حتى إن أحدهما قد جتده 
ألف كتابا أو موسوعة كما كان حال ابن تيمية أو 
ابن القيم وغيرهم من املتقدمني أو حال األساتذة 
الذين  األكادمييني  من  العلم  أهل  من  والفضالء 
أمنلة،  قيد  ولــو  يبيعونه  وال  الــوقــت  ــقــدرون  ي
وسعادتهم ال تقدر بثمن، وقد جتد أحدهم يعيش 
كان  إذا  الضيوف خصوصا  توافد  لكثرة  ضنكا 
يقدرون  ال  أو  الفكرية،  بالثقافة  يؤمنون  ال  ممن 

لإلنتاج  الوحيد  املــالذ  هي  إذ  الصيفية،  العطل 
طالبنا  لبعض  يحصل  وكذلك  الناس،  من  كثير 
بل  هم  ما  وقليل  احلالي  العصر  في  وتالمذتنا 

أكثرهم ال يدركون.
إن الهم الذي يحمله ملن يتزود بالعطل هو: 

• التكوين الذاتي لتنمية األفكار إما لضعف 
بني في علم من العلوم أو االطالع على علم جديد 
منه،  التزود  أو  عليه  االطــالع  في  النفس  ترغب 
النفس بها،  لــذة  التي تطيب  الــقــراءة احلــرة  أو 

وميتلئ اجلوف منها.

االطالع على املستوى املرغوب تعلمه في   •
والتالميذ  بالطلبة  خاص  وهذا  املقبلة،  السنة 
فيبحثون عن  ــدراســة،  ال فــي عمر  الزالـــوا  ممــن 
العلوم التي تدرس، ومعرفة محاورها ومباحثها 

وسبل التزود مبناهج ضبطها...
والوصول  العلم  أهل  منافسة  في  الرغبة   •
ذلك من  يتم  بلوغهم ومستواهم، وال  إلى درجة 
عند  العطل  فــي  باالعتكاف  الــفــراغ  مــلء  خــالل 
قــراءة  األشياء  أقــل  بل  الكتب،  ــراءة  وق الشيوخ 
والعظة  العبر  وأخــذ  وسيرهم  العلماء  ذكريات 

من حتركاتهم املاضية وأمجادهم العلمية.
الــتــي تعلق  ت��ل��خ��ي��ص ب��ع��ض امل����ق����روءات   •
بالذهن، أو التي يظن الطالب/ التلميذ أن فيها 
أذهانهم  يخمر  مبــا  أمثاله  على  سيعود  نفعا 
على  النفس  تربية  ومحاولة  والتعلم،  بالعلم 
اكــــتــــنــــاز مـــثـــل هـــذه 
املـــصـــطـــلـــحـــات، بــل 
تشكيل  فــي  الــرغــبــة 
بـــنـــك املــصــطــلــحــات 
ـــــرارهـــــا كــلــمــا  ـــــك وت
ســـنـــحـــت الـــفـــرصـــة 
مــــن أجـــــل إثــبــاتــهــا 
وتــــرســــيــــخــــهــــا فــي 
األفضل  ومن  الذهن، 
امللخصات  نشر هذه 
إلكترونية  موقع  في 
التواصل  مواقع  بله 
ونشر  االجــتــمــاعــي، 
هذه الفوائد العلمية 
مـــــن وســـــائـــــل نــشــر 
من  وتسهيل  العلم، 
صــعــب عــلــيــه قـــراءة 
ــــاب أو  ــــت ــــك ال ذلـــــــك 

املجلة...
بالنهار  العطل،  في  يشتغل  ملن  بالنسبة   •
للعلم  فرص  هناك  الوضعية-  احلالة  -باعتبار 
وهي أن ميأ وقته بالقراءة، ولو في الفترة التي 

مير بها في الشارع، وفي ذلك فؤاد منها: 
اجلهل  ومحاربة  الكتاب،  ثقافة  نشر  أوال   •

املدقع الذي يكسر عزائمنا وهممنا.
شغل النفس مبا يعود عليها بالنفع، بدل   •
التحذلق في أعراض الناس -وال يخفى على املار 

من الشارع ما لعرض األزياء بدون مقابل-.
• تذكير من له هم العلم وتكسير تلك النظرة 

التي جتعل من العلم وسمة تخلف وجهل.
واالمتثال  وتقديره  الغالي  الوقت  اغتنام   •

للحديث "وقتك قبل فراغك".
بعد استغالل هذه الفوائد من املهم جدا أن 
يخصص املرء ساعة في املساء بعد صالة العشاء 
رفقة صديق من أجل إعطاء خالصة عن الشيء 
استحضار  في  الوسع  قدر  واالجتهاد  املقروء، 
املعنى اإلجمالي، واالستماع كذلك إلى الصديق 
بنفس الطريق واإلدامة على هذا الفعل التعليمي 

التعلمي، وإني أرى لهذا فوئد منها:
• تدريب اللسان على التحدث.

• إصالح اللسان من االعوجاج اخلطير.
االنتباه إلى أخطاء اآلخر قصد توجيهها   •

وتصويبها.
• إبداء الرأي واالستدراك على املقروء.

موضوع  أي  من  والعلل  احلكم  استنباط   •
-كيفا ما كان-

• اكتساب طالقة اللسان باحملاورة واجلدال 
واملناظرة.

• تكوين ملكة االستماع وحسن اإلنصات.
قد تكون هذه أدنى رغبات كل من يخط بيده 
القلم من الطلبة واملتمدرسني، وإال هناك مسائل 
في عصرنا حتتاج إلى حترير وبحث جاد إليجاد 
حل مناسب من نوازل االقتصاد والتربية والفقه 
واالجتماع ... وال ميكن أن يتحقق هذا الغرض 
ســادت  العلمية  الثقافة  جتــد  أن  بعد  إال  الــعــام 
مجتمعنا وتغلبت على الكسل الذي كسر فكرنا 

وعطل أذهاننا.
وضع برنامج زمني يومي، يتم االشتغال   •
عليه وفق خطة وتنظيم محدد يحمل في طياته 
بها  يــتــزود  أن  ينبغي  التي  واملــرامــي  األهـــداف 
خالل هذه العطلة املباركة، وبعد ذلك يتم حتديد 
املادة املرغوب تعلمها، قراءتها أو دراستها، مع 
نوع من الشدة من النفس ومحاولة إفطامها عن 
التعطيل واملوت البطيء التي يسببه لنا فهمنا 

اخلاطئ للعطل.
األخطاء  لتدارك  فرصة  العطلة  أن  اعتبار   •
التي يقع فيها املرء داخل احلجرة الدراسية أو 
الفصل اجلامعي، والتركيز على مواطن الضعف 
تدعيمها  قصد  القوة  ومــواطــن  تقويتها،  قصد 

وتتميمها.

قيمة الوقت:
بعد قضاء عام دراســي ُمضٍن وشــاّق وما 
الراحة  فترة  تأتي  وإرهـــاق،  تعب  مــن  يعقبه 
الصيفية،  باإلجازة  عنها  املعّبر  واالستجمام، 
فيستمتعون  الناس  عنها  يتغافل  فترة  وهي 
بالراحة واللهو املفرط، وقد يصل اإلنسان إلى 
حّد إهدار الوقت وضياعه في التفاهات، التي 
أمر  الّتعب  بعد  البدن  فإراحة  نفعا،  ال جتدي 
ضروري الستعادة النشاط واحليوية؛ لكن أن 
يصل األمر إلى إهدار هذه النعمة، نعمة الوقت 

والفراغ، فهذا غير مقبول شرعا.
إلى  نعمة ودعا  الفراغ  اإلسالم  اعتبر  لقد 
استغالله في طاعة الله تعالى وما ينفع العبد 
في الدنيا واآلخرة، كما نبه رسول الله � إلى 
تقديرها،  وعــدم  النعمة  هــذه  عن  الناس  غفلة 
قال  قــال:  عنهما  الله  رضــي  عباس  ابــن  فعن 

كثيٌر  فيهما  َمغبون  »نعمتان   :� الله  رســول 
من الناس؛ الصحة والفراغ« )رواه البخاري(.

إن تقدير الوقت في حياة املسلم يعتبر قيمة 
من قيم تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف؛ ملا في 
ذلك من فوائد جّمة يجنيها اإلنسان من الوقت، 
فهو سّر تقدم اإلنسان وازدهــاره، وقد أنيطت 
باإلنسان مسؤولية إدارة الوقت والعناية به، 
وسيحاسب اإلنسان على ذلك يوم القيامة منذ 
أن تطأ أقدامه أرض احملشر. فعن معاذ بن جبل 
� أنَّ َرُسوَل الله � قال: »ال تزول قدما عبد 
يوم القيامة، حتى ُيسأل عن أربع خصال: عن 
عمره:  فيَم أفناه؟ وعن شبابه: فيم أباله؟ وعن 
ماِله: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وَعْن ِعْلِمه: 

رمذي برقم: 2340(. ماذا عمل فيه؟«؛ )أخرجه التِّ
اق����ت����راح����ات ع��م��ل��ي��ة ف����ي ت��دب��ي��ر 

اإلجازة الصيفية:

إن تدبير احلّيز الزمني في حياة اإلنسان، 
والّتخطيط احملكم للوقت يعد أمارة على الّنبل 
العلمية  النهضة  لتحقيق  ووسيلة  والرفعة، 
والفكرية؛ لذا ارتأيت تقدمي بعض التوجيهات 
في شأن اإلجــازة الصيفية، وذلك على النحو 

التالي:
� وضــع خــّطــة حتـــّدد كيفية قــضــاء فترة 
اإلجازة الصيفية،منذ الشروع فيها؛ لكي يكون 

التدبير ناجحا.
الكتب  لقراءة  الوقت  بعض  تخصيص   �

املفيدة واملجالت العلمية النافعة.
� مشاهدة بعض البرامج العلمية النافعة 
عبر القنوات الفضائية، أو الشبكة العنكبوتية.
� القيام باألنشطة الّثقافية واحلرص على 
احلضور في الندوات العلمية؛ ملا في ذلك من 

شحذ للذهن، واكتساب الرصيد املعرفي.

ــشــطــة الــريــاضــيــة  ـــة بــعــض األن � مـــزاول
واملداومة عليها خاّصة في الفترة الّصباحية.

� احلرص على صلة الرحم وزيارة أفراد 
العائلة؛ ألن ذلك واجب شرعا.

� القيام بزيارات ترفيهية واكتشافية، رفقة 
األصدقاء الصاحلني؛ الكتشاف املواقع األثرية 

وما تزخر به الطبيعة من مؤهالت بيئية.
� تنظيم أوقات النوم وعدم االستغراق فيه 
كثيرا؛ ألن اإلفراط في النوم بكثرة يؤدي إلى 

الكسل واخلمول.
الطالب  يكون  العلمية  اخلــطــوات  وبــهــذه 
املتمدرس واملتعلم بصفة عامة، قد استفاد من 
والفائدة،  املتعة  الصيفية، وجمع بني  إجازته 
من خالل صقل الفكر وشحذه بالقراءة احُلّرة 
البدن  وتنشيط  املعرفي،  الرصيد  واكتساب 
ببعث احليوّية فيه من خالل مزاولته للحصص 
الّرياضية، والّترفيه عن الّنفس في إطار الشرع 

من خالل الزيارات الترفيهية واالستكشافية.

كيف ُتْسَتْثمر العطل

اقرتاحات عملية يف قضاء اإلجازة الصيفية

عبد الرحمان بنويس

عبد الواحد المسقاد
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وق��ب��ل اإلج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال��ت��س��اؤل نقول: 
عند  الدراسية  اللقطة  هذه  أن مضمون  يبدو 
في  ب��ق��وة  ح��اض��رة  ت��ك��ون  أن  ينبغي  اخلليل 
مقدمة التنظير لقواعد اللغة العربية املتميزة 

في كل زمان!
العبارات  ببعض  نذكر  السياق  ه��ذا  في 
الواردة في النص السابق في احللقة اخلامسة 
ُذْلقًا  "وإمن��ا سميت هذه احل��روف  قوله:  مثل 
أسلة  بطرف  هي  إمنا  النطق  في  الذالقة  ألن 
أسس  هنا  نالحظ  فنحن  والشفتني".  اللسان 
بطرف  ال��ن��ط��ق  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ت��س��م��ي��ة  تعليل 
عند  النطق  أعضاء  بني  املتميز  العضو  ه��ذا 
"اللسان"، وقد عطفت عليه  اإلنسان الذي هو 
العضو  وبهذا  الوظيفة.  نفس  في  الشفتان 
البيان  وسيلة  وتعالى  سبحانه  احلق  سمى 
وميزها، قال احلق سبحانه: �وما أرسلنا من 
رسول إال بلسان قومه ليبني لهم� )إبراهيم: 4(. 
التي  البيان  أداة  أن  اآلية  هذه  من  نفهم  هكذا 
اللسان،  هي  املخاطب  على  احلجة  بها  تقوم 
وليس مطلق اللسان، وإمنا هو اللسان اخلاص 
إليه  املضاف  ذل��ك  على  ينص  كما  باملخاطب 

في اآلية املذكورة ﴿لسان قومه.
"...ال  الشفتني  أح��رف  بخصوص  وق��ول��ه 
تعمل الشفتان في شيء من احلروف الصحاح 

إال في هذه األحرف الثالثة فقط..."
ه���ذه ال��ع��ب��ارة أي��ض��ا ق��وي��ة ف��ي مجملها 
بأدواتها التي تتضمنها أداة احلصر "إال" بعد 
النفي "ال"... ثم تقييد هذه احلروف املقصودة 
بصفة "الصحاح" إخراجا ألحرف اللني )العلة( 
ذل��ك في  إل��ى  وال��ه��م��زة كما سبقت اإلش����ارة 

احللقة املاضية.
هذه  بتمييز  اخل��اص��ة  الثالثة  وال��ع��ب��ارة 
ال��ل��س��ان إال  ق��ول��ه: "وال ينطق  احل���روف ه��ي 

بالراء والالم، والنون".
ل��ه��ذا وغ��ي��ره مم��ا ل��م ي��ذك��ر بخصوصية 
األحرف املذكورة قلنا: إن هذه االلتفاتة ينبغي 

أن تكون حاضرة باستمرار.
ه��ك��ذا ي��ت��ض��ح أن اخل��ل��ي��ل ل��م ي��ن��ص على 
وإمن��ا  عبثا،  والشفتني  ال��ذل��ق  أح���رف  متييز 
ف��ع��ل ه����ذا مل���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه ه����ذه احل�����روف عن 

سواها، من ذلك ما يلي:
أ  - يبدو أن هذه احلروف الستة أكثر استعماال 
من غيرها من احلروف في الكالم العربي؛ وفي هذا 
احل��روف  ذلقت  "فلما  اخلليل:  يقول  السياق 
الستة، وهذل بهن اللسان، وسهلت عليه في 
شيء  فليس  الكالم،  أبنية  في  كثرت  املنطق 
من  أو  منها  يعرى  التام  اخلماسي  بناء  من 

بعضها" )ع52/1(
معايير  من  معيارا  احلروف  هذه  تعتبر   - ب 
الدخيلة،  واألجنبية  العربية  الكلمات  بني  التمييز 
وفي هذا يقول اخلليل: "فإن وردت عليك كلمة 
لق  الذَّ حروف  من  معراة  خماسية  أو  رباعية 
أو الشفوية، وال يكون في تلك الكلمة من هذه 
احل��روف ح��رف واح��د أو اثنان أو ف��وق ذلك 
فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة، ليست من 
كالم العرب؛ ألنك لست واجدا من يسمع من 
أو خماسية  رباعية  كلمة واحدة  العرب  كالم 
لق والشفوية واحدا  الذَّ إال وفيها من حروف 
أو اثنان أو أكثر. قال الليث: قلت: فكيف تكون 
الكلمة املولدة املبتدعة غير مشوبة بشيء من 
واخَلَضْعَثج  الَكَشْعَثج،  نحو  احل��روف؟  هذه 
العرب؛  ك��الم  في  م��ول��دات  فهذه  وأشباههن. 
ألن���ه ل��ي��س ف��ي��ه��ن ش���يء م���ن ح����روف ال��ذل��ق 
أشبه  وإن  شيئا  منها  تقولن  فال  والشفوية، 
رمبا  منهم  النحارير  ف��إن  وتأليفهم،  لفظهم 
العرب  كالم  من  ليس  ما  الناس  على  أدخلوا 

إرادة اللبس والتعنيت.
وأما البناء الرباعي املنبسط فإن اجلمهور 
أو  الذلق  احل��روف  من  يعرى  ال  منه  األعظم 
كن  ]عشرين[  عشر  نحو  كلمات  إال  بعضها 

شواذ..." ع53-52/1 
ه����ك����ذا ت��ع��ت��ب��ر ه������ذه احل��������روف ال��س��ت��ة 
وبني  بينها  للتمييز  العربية  للكلمات  ميزانا 
هذا  اعتبار  ينبغي  وال  الدخيلة،  األجنبية 
للذات  التعصب  على  بحمله  سلبيا  اإلج���راء 
ورف�����ض م���ا ع��ن��د اآلخ�����ر، وإمن�����ا ه���و م���ن ب��اب 
االحتياط للذات من الدخيل املغرض فقط. 
وهذا مما تفسره عبارة اخلليل في النص قبله: 
"فإن النحارير منهم رمبا أدخلوا على الناس ما 
ليس من كالم العرب إرادَة اللبس والتعنيت"، 
ال��ل��غ��ة محضن األف���ك���ار وامل��ف��اه��ي��م  ألن  وذل���ك 
احلضارية املتباينة بني األمم والشعوب، فما 
البعض،  حياة  ف��ي  فيه  وم��رغ��وب  مقبول  ه��و 
قد يكون ممنوعا ومرفوضا عند غيره. هذا 
األب��واب  تسد  ال  العربية  اللغة  أن  العلم  م��ع 
مطلقة،  بصفة  اإلنسانية  اللغات  وبني  بينها 
فقد اقترضت الكثير من الكلمات عبر مراحل 
ال��ت��اري��خ ل��ك��ن ب��ض��واب��ط واق��ي��ة م��ن حتريف 
نظام أبنية اللغة وقواعدها من جهة، واتقاء 
من أعمال النحارير كما أشار إليه اخلليل من 

جهة ثانية.
تلك هي مناذج من الضوابط املعتمدة عند 
وتصنيفها  املباني  أحرف  ترتيب  في  اخلليل 

وفق مخارجها وأحيازها.
وت���ل���ك من�����اذج م���ن وظ��ائ��ف��ه��ا اخل��اص��ة 
ف��ي احللقتني  م��رق��م��ة  أوردن���اه���ا  وال��ع��ام��ة، 
482 وع  اخل��ام��س��ة وال��س��ادس��ة )احمل��ج��ة ع 

ت��س��ه��ل  ح���ت���ى   )483
اإلح���ال���ة ع��ل��ي��ه��ا عند 
ي��زال  االق��ت��ض��اء، وال 
ثمة ما ميكن إضافته 
-عند  املجال  ه��ذا  في 
يتعلق  اخل��ل��ي��ل- مم��ا 
ب���خ���ص���ائ���ص ب��ع��ض 
أح����������رف امل����ب����ان����ي، 
ب�������اإلض�������اف�������ة إل�����ى 
لعدد  العام  اإلح��ص��اء 
األسس  األبنية  أنواع 
ف���ي ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
به بعضها  اتسم  وما 
م������ن ن����ق����ص ب��ع��ض 
شكال،  البنية  أح���رف 
اإلج��راء  واستحضار 
امل���ع���ت���م���د الع���ت���ب���اره 
م����ع����ن����ى، وه��������و م��ا 
نلخصه  أن  سنحاول 
إن  خ��اص��ة  حلقة  ف��ي 
شاء الله، بعد مناقشة 
ض�������واب�������ط ت���ن���ظ���ي���م 
أح����رف امل��ب��ان��ي وف��ق 
وأحيازها  مخارجها 
ع�������ن�������د س����ي����ب����وي����ه 
ومقارنتها مبا ذكرناه 
لتقييم  اخل��ل��ي��ل  ع��ن��د 
ف��ي  ج���ن���ي  اب�����ن  رأي 

املوضوع!
ينبغي  ال  وال���ذي 
إغ�����ف�����ال�����ه ف������ي ه����ذا 

املجال هو االنتباه إلى دالالت بعض العبارات 
امل��ل��ح��ة ع��ل��ى ض��ب��ط م��ع��ال��م م��س��ي��رة التنظير 
-رحمه  اخلليل  كتنبيه  ال��ل��غ��وي  امل��ج��ال  ف��ي 
ال���ل���ه- إل���ى ض��ب��ط وظ���ائ���ف أح����رف ال��ذالق��ة 
بني  للتمييز  م��ع��ي��ارا  تعتبر  ال��ت��ي  والشفتني 
من  والتحذير  والدخيلة.  العربية  الكلمات 
املعادية  والشعوب  األمم  من  املغرضني  أعمال 
التي تروم إفساد أسس قواعد اللغة بإدخال 

كلمات ذات مضامني محرفة للمفاهيم، 
النص  -ف��ي  بقوله  عنه  عبر  م��ا  وه��و 
قبله-: "فإن النحارير رمبا أدخلوا على 
إرادة  العرب  كالم  من  ليس  ما  الناس 

اللبس والتعنيت".
ودون أن نقف عند دالالت كل كلمات 
نحرير  كلمة  دالل��ة  نعرض  النص  ه��ذا 
التي هي محور النص كما يلي: يقول 
والنحرير:  والنحر،   ..." منظور:  اب��ن 
احلاذق، املاهر املجرب، وقيل: النحرير 
األم��ور[  بباطن  ]العالم  الَبِطن  الرجل 

املتقن، البصير في كل شيء.
الفتنة  "وكلت  حذيفة،  حديث  وفي 
الفطن  وه��و  النحرير،  بإحلاد  بثالثة: 

البصير بكل شيء" ع5 مادة نحر.
"... وال��ع��ال��م  ف����ارس:  وي��ق��ول اب���ن 
بالشيء املجرب نحرير وهو إن كان من 
القياس الذي ذكرناه مبعنى أنه ينحر 
الشيء  ه��ذا  فتلت  كقولك:  نحرا  العلم 
مادة   5 اللغة،  مقاييس  )معجم  علما" 

نحر(.
أن اخلليل ال يسد  على  يدل  ومما 
ب��اب االق��ت��راض اإلي��ج��اب��ي م��ن اللغات 

"رب"  لكلمة  استعماله  هو  باملرة  اإلنسانية 
ال��ت��ي ت��ف��ي��د ع���دم ت��ع��م��ي��م ه���ذا احل��ك��م على 
وهنا  اإلن��س��ان��ي،  املجتمع  ف��ي  العلم  أه��ل  ك��ل 
ن��ن��ب��ه ف��ق��ط إل���ى م���ا وق���ع وي��ق��ع م���ن ال��ص��راع 
احلضاري في بعض مراحل األمة اإلسالمية 
وه��ذه  واحل��داث��ة!  واالس��ت��ش��راق  كالشعوبية 
م���ح���ط���ات ت���اري���خ���ي���ة ال ت��خ��ل��و م����ن أع���م���ال 
النحارير املغرضة، وهذا ما حذر منه اخلليل 

يرحمه الله.

لــغـــة وأدب

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني

2 - أصالة الحرف يف بناء داللة الكلمة )6(
د. احلسني كنوان

العدد : 483   22 شوال 1438ه� املوافق ل� 17 يوليوز 2017م

بدأنا يف احللقة املاضية )5( احملجة عدد 482 
مب���ن���اق���ش���ة ض�����واب�����ط ت����رت����ي����ب أح���������رف امل����ب����ان����ي يف خم���ارج���ه���ا 
وأحيازها عند كل من اخلليل وسيبويه، وكان اهلدف من 
ذلك هو التنبيه إىل دقة ترتيبها عند اخلليل يف ذلك الظرف 
ب��ض��واب��ط م��ع��ي��ن��ة، وم���ا ن��ت��ج، وي��ن��ت��ج ع��ن ت��ل��ك ال��ض��واب��ط من 
حتديد وظائف أحرف املباني أو بعضها العامة واخلاصة يف 
بنية الكلمة. ثم مقارنة ما جاء من ذلك عند سيبويه ألجل 
عرضه على رأي ابن جين الذي فضل ترتيب سيبويه على 
ترتيب اخلليل. وقد بدأنا بعرض مناذج من ضوابط اخلليل 
يف هذا اجملال يف احللقة املشار إليها. وختمنا ببدء مناقشة 
وظ���ائ���ف أح����رف ح���زي ال���ذل���ق وال��ش��ف��ت��ن، ورأي���ن���ا ح��رص 
اخل��ل��ي��ل ال��ش��دي��د يف ال��ن��ص ال����ذي ختمنا ب��ه ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز بن 
مسات أحرف هذين احلزين ووظائفها، ووظائف أحرف 
بقية األحياز مما جعلنا خنتم بسؤال هو: ملاذا هذا احلرص 
ال���ش���دي���د ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز ب���ن أح�����رف ال���ذل���ق وال��ش��ف��ت��ن وب��ق��ي��ة 

أحرف املباني عند اخلليل؟

ببالغ األسى والحزن تلقينا 
كنوان  العربي  السيد  وف��اة  نبأ 

كنوان  الحسين  الدكتور  األس��ت��اذ  أخ 
يوم  المنية  وافته  وقد  1931م  مواليد  من 

الخميس 06 /2017/07م.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة 
المحجة بأحر التعازي وأصدق المواساة ألسرة 
الفقيد ونخص بالذكر األستاذ الحسين كنوان 
المولى  من  راجين  وأحبائه،  معارفه  ولجميع 
بواسع  يتغمده  أن  رحمته  ووسعت  جالله  جل 
الصبر  أهله  ي��رزق  وأن  مغفرته،  رحمته وعظيم 
وال  خ��ي��را.  مصابهم  ف��ي  يخلفهم  وأن  الجميل 
يسعنا إال أن نقول هلل ما أعطى وله ما أخذ وال 

نقول إال ما يرضي ربنا إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية



ق����د ي��ت��ي��ه ب����ك امل����ق����ام ف��ت��ش��ّد 
ال���ّرح���ال إل���ى ت���اج م���ح���ّل، وأن���ت 
أع���اه، وتستقرئ  ال��ع��ن��وان  ت��ق��رأ 
في  ح��ض��وره  مباهج  التاريخ  م��ن 
ت��ّوج  َمْعَلًما  اإلنسانية،  ال��ذاك��رة 
اإلن���س���ان مب��ع��ن��ى جميل،  امل��س��ل��م 
ف��ي عمقه  ق���ّدر  علّيا ح��ن  ورف��ع��ه 
املرأة، وأحّبها أما وأختا وزوجة، 
ونسج لها من وحي هذا احلّب ما 
يصنع اإلضافة، ويرتقي بالشعور 

كل  يتمّناه  ما  إل��ى  اإلنساني 
منتمي لدين الفطرة.

ال���ط���اق���ة هنا  ن��س��ت��ج��م��ع 
واجهة  جيهان،  ش��اه  ليكون 
احل����ض����ور ل���ه���ذه امل���ع���ان���ي، 
وواج��ه��ة اخل��ل��ود ل��ه��ا أيضا 
التي حن  امل��رأة  ممتاز، ه��ذه 
أح��ّب��ه��ا ش���اه ج��ي��ه��ان بصدق 
هو  قصرا  لها  أه��دى  املسلم، 
ت��اج محل امل���زروع ف��ي الهند 
عقد،  دون  ال��غ��ّن��اء  بحديقته 
وأه���دان���ا ج��م��اال خ��اص��ا: هو 
جمال السخاء والعطاء، ليؤكد 
يحب،  ح��ن  امل��ؤم��ن  ق��ل��ب  أّن 
للّتمكن  ح��س��اب  ب��ا  يعطي 
ل��ل��ف��اع��ل��ي��ة اإلن���س���ان���ي���ة ب��ن 
التي  الفاعلية  هذه  الزوجن، 
فترفض  ال��ل��ه  مبيثاق  تّتسع 
األن��ف��اس،  يقتل  ال���ذي  احل���ب 
وتبعث صدقا آخر تّشده إلى 

اليومي  اإلحساس  خيوط  السماء 
بالوجود الذي يبدأ في هذا املقام 
بتقدير الزوجة وتكرميها مبا يليق 

ومبا دعا له اإلسام.
بيني  أت��س��اءل  م��ا  كثيرا  كنت 
وبن نفسي من أّي طينة هو، كي 
يهديها ما صار مع تعاقب األزمان 
السبع،  الدنيا  عجيبة من عجائب 
وهل شاه جيهان احلكاية اخلالدة 
يتكّرر  أن  الصامدة ميكن  وامل��ودة 

أّن���ه من��وذج  بكل ه��ذا ال��وج��د؟ أم 
احلياة  معطيات  م��ع  ان��ق��رض  ق��د 
أصبحت  التي  املعاصرة  الزوجية 
بفعل الفهم اخلاطئ للحداثة أوهن 

من خيوط العنكبوت.
ول��ك��ن م��ا رأت���ه ع��ي��ن��اي، وأن��ا 
أن��اق��ش رف��ق��ة أس��ات��ذت��ي األف��اض��ل 
األج�����اء رس���ال���ة دك����ت����وراه ح��ول 
ترجمات مي زيادة ،لطالبة صابرة 
ومجاهدة حتّدت ظروفها الصحية 

العصيبة وقاومت مرضها املضني 
ألم،  كل  على  بانتصارها  منتشية 

كان فوق الوصف.
امل��ن��اق��ش��ة  ان���ت���ه���اء  وب���ع���د  إذ 
الدكتوراه  وتتويج الطالبة بدرجة 
مع التهنئة، فوجئنا برجل فريد من 
نوعه يتقّدم إلينا، ليستأذن اللجنة 

في قول كلمة، فكان له ما أراد.
ب���دَأن���ا ب��احل��دي��ث ع���ن ص��م��ود 
زوج��ت��ه أم���ام امل���رض وإص��راره��ا 

املكن في اخلروج من املستشفى، 
وهي على تعبها ومرضها من أجل 
املناقشة، مهما كانت التبعات، ثم ّ 
ما فتئ وأن أخرج في حياء، تاجا 
من ذهب ورفَعه إلينا قائا: لم أجد 
أمام صبرها وطموحها وحرصها 
في حتدي مرضها، محّبة في العلم 
آالمها  عاَيش  من  -وأَن��ا  واملعرفة 
الّتاج أضعه على  إاّل هذا  الكبيرة� 
رأسها، عرفانا لها بجميل الصبر، 

لقهر  حت��ّدي��ه��ا  على  لها  وت��ق��دي��را 
ال����ذي تعيش  امل�����رض، ب��ال��ّن��ج��اح 
نشوته بينكم بكل هذه الطاقة، ثم 
تقّدم إليها خطوات، ووضع الّتاج 
على رأس��ه��ا ف��ي غ��م��رة م��ن دم��وع 

فاعل.
وم���ن ي����دري ل��ع��ل��ه ي��ك��ون ت��اج 
أمل  من  غمرة  في  املأمول  الشفاء 

في الله كبير.
يا الله كم كان املشهد أكثر من 

جميعا  أب��ك��ان��ا  فقد  إن��س��ان��ي، 
با استثناء، وأهدانا حلظات هي 

أشبه ما تكون باحللم.
في  ال��ذه��ب  ت��اج  ليس  املعنى 
ذاته -وإن كان الذهب أعز ما 
وإمّن��ا  عموما-  الّنساء  حت��ّب 
ف���ي ال��ّس��ل��وك ال���ّراق���ي ال���ذي 
لبسه هذا الزوج، وهو يعيش 
فيكّرم  املؤمنة  ال��ّروح  إشراقه 
الثاني،  عرسها  ف��ي  زوج��ت��ه 
امل���ل���يء ب��ال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز، 
ل��ي��ؤك��د ل��ه��ا ول��ن��ا أّن من��وذج 
شاه جيهان املسلم، قد يتكّرر 
واإلمي��ان،  الصدق  توّفر  متى 
امل���واج���د مبسالك  وحت���ّرَك���ْت 
بالعاقة  السمّو  نحو  روحية 
الذي  املستوى  إل��ى  الزوجية 
ي��س��ت��ش��ع��ر ف��ي��ه اإلن���س���ان أن 
بصدق  حتّب  أن  هو  االمتاء 
وت��ض��ح��ي ب���ص���دق وُت���ْه���دي 
َث��مَّ تتفاعل مع  ب��ص��دق، وم��ن 
احلياة ومع العلم ومع املرأة 
مقام  لكل  فتعطي  يجب  مب��ا 
ق���دره ب��ع��ي��دا ع��ن أي م��زاي��دة 
في  الّتاج  ليصبح  تفاخر،  أو 
الصامدة  الباحثة  لهذه  املقام  هذا 
الذهب  وت���اج  األدب  ت��اج  ت��اج��ن: 
التاجن رقي فريد من نوعه  وبن 
نتمنى أن لو يعود إلينا في كل مّرة 
نصنع  أن  نستطيع  أّننا  ليذّكرنا 
تفاعلت  رقّية  لكّل  فسام  األرق���ى، 
مع احلياة بهذا العمق وسام لكل 
رجل فريد أقنعنا بأّن دنيا الّرجال 

ال تزال مليئة باخلير.
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الّتــــــاج
دة. ليلى لعوير

العدد : 483  بأقـالمهن

عن  بعيدة  مدن  من  تباعا  الأق��ارب  يتوافد 

تفقد  بال�ضيوف...  البيت  يتكد�س  البحر... 

غرف  ت�ضبح  خ�ضو�ضياتها...  امل�ضيفة  الأ�رسة 

نومها �اأ�ضيا�ؤها اخلا�ضة ملكا م�ضاعا لل�ضيوف...

لإع��داد  املطبخ  �بناتها  البيت  ربة  تلزم 

الوجبات.. ي�ضقن بحرارة الطبخ �احلجاب �عدم 

ا�ضتئذان ال�ضيوف �طلباتهم...! 

البيت  يرتكون  البحر..  يف  ال�ضيوف  يظل 

م�ضاء  يعود�ن  عقب..  على  راأ�ضا  مقلوبا  مت�ضخا 

مبالب�س ل تكاد ت�ضرت اأج�ضامهم.. ي�ضتفز�ن الأ�رسة 

يلتهمون  بفو�ضى..  البيت  يدخلون  �اجل��ران... 

على  راأ�ضا  البيت  يقلبون  ي�ضتحمون..  الطعام... 

عقب �اأ��ضاخا... �يخرجون ثانية... يعود�ن بعد 

��ضجيجا  �ضخبا  البيت  ميالأ�ن  الليل..  منت�ضف 

�اأ�ضواء... يلتهمون الطعام املهياأ يف املطبخ.. ي�ضج 

�القلي... يق�ضون م�ضجع  الزيت  برائحة  البيت 

الأ�رسة امل�ضيفة... ت�ضيع �ضالة الفجر... تتخبط 

حياتها  نظام  ينقلب  عارمة..  فو�ضى  يف  الأ�رسة 

راأ�ضا على عقب...!

ي�ضتكي اجلران من الفو�ضى... ت�ضاب الأ�رسة 

باحلرج، فاأجمل ما متلكه يف احلومة ال�ضمعة الطيبة 

�ح�ضن اجلوار...

ال�ضيوف  خدمة  فرط  من  �بناتها  الأم  تنهار 

ترتفع  عمله..  �مواعيد  الأب  ينهار  �ال�ضهر... 

�الكهرباء...  املاء  فاتورة  تت�ضاعف  امل�ضاريف... 

من  القرتا�س  اإىل  تلجاأ  الأ���رسة...  ميزانية  تنهار 

معارفها...!

العام...  طيلة  اأق�ضاطا  ديونها  الأ�رسة  تق�ضي 

تتنف�س ال�ضعداء...

كرهت  القلق..  بها  ي�ضتبد  العطلة،  تقرتب 

ف�ضل ال�ضيف �العطلة..

اعتذر  زياراتهم...  مبواعد  الأق��ارب  اأخربها 

ز�جه  �حرج  البيت  �ضيق  بحجة  الأ�رسة  رب 

�بناته... احتجوا: "التي�ضاع يف القلب!".

بيتا  ي�ضتاأجر�ا  اأن  ��ضطا..  حال  عليهم  اقرتح 

مفر��ضا... احتجوا: "�هل �ضتتوىل اأنت امل�ضاريف 

كلها؟! نحن يف عطلة، فمن يخدمنا؟!".

ل�ضت  "اأنت  اأخوه:  ن�ضحه  اعتذاره...  كرر 

فيك  تتحكم  رج���ال.. 

بينك  تفرق  ز�ج��ك.. 

كنت  لو  عائلتك...  �بني 

مكانك لطلقتها!".

 ذة. نبيلة عزوزي

نحن في عطلة! 
و مـضـــــــــة

مسافات

22 شوال 1438ه� املوافق ل� 17 يوليوز 2017م

ك��ت��اب  ال��ع��ل��م��ي��ة والدة  ال��س��اح��ة  ع��رف��ت 
وهو  بورما  في  املسلمن  عن  يتحدث  جديد 
كتاب "الثقافة اإلسامية في بورما الواقع – 
رسالة  الكتاب  وأص��ل  احللول"   – التحديات 
دكتوراه من إجناز الباحث سيف الله حافظ 

غريب الله.
ويتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثاثة 

فصول وخامتة.
صاحبهللحديث  خصصه  األول:  الفصل 
عن روافد الثقافة اإلسامية في بورما وأثرها 
خمسة  وتضمن  اإلسامية.  الثقافة  نشر  في 

مباحث:
األول: املساجد في بورما وأثرها في نشر 

الثقافة اإلسامية.
وامل���دارس  )الكتاتيب  التعليم  ال��ث��ان��ي: 
الثقافة  نشر  في  وأثرها  اإلسامية(  وال��دور 

اإلسامية.
ال��ث��ال��ث: اجل��م��اع��ات إلس��ام��ي��ة ودع���اة 

السلفية وأثرها في نشر الثقافة اإلسامية.

الرابع: اجلمعيات واملؤسسات اإلسامية 
وأثرها في نشر الثقافة اإلسامية.

اخلامس: األسرة وأثرها في غرس الثقافة 
اإلسامية.

الفصل الثاني: خصصه الكاتب للحديث 
في  املسلمن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ن 

بورما. وتضمن هو اآلخر خمس مباحث:
األول: التحديات الدينية.

الثاني: التحديات الفكرية والثقافية.
الثالث: التحديات االجتماعية.
الرابع: التحديات االقتصادية.

اخل�����ام�����س: ال����ت����ح����دي����ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
واإلعامية.

للجهود  املؤلف  الثالث: خصصه  الفصل 
الداخلية واخلارجية ملواجهة حتديات الثقافة 

اإلسامية في بورما. وتضمن مبحثن: 
األول: اجلهود الداخلية.

الثاني: اجلهود اخلارجية.

"الثقافة اإلسالمية في بورما الواقع –التحديات – احللول" 
كتاب يعزز اخلزانة العلمية امُلعرِّفة مبسلمي بورما

اإ�صدارات



14 العدد : 483  صــفــحـــة رأي

في  ما  أنسب   الكلمة  هذه  كانت  رمبا 
القاموس من الكلمات التي يلجأ إليها اإلنسان 
أو  واالنحباس،  الضيق  حالة  عن  للتعبير 
كيانه،  بداخل  يستشعرها  التي  االختناق 
كل  وحتتل  ذراته،  من  ذرة  كل  مع  تتحرك 
مساحة من مساحاته، وتتربص بكل منفذ من 
الرقيب،  من  غفلة  في  تسنح  قد  التي  املنافذ 
أوتيته  ما  بكل  وتشميعه  سده  إلى  فتعمد 
وقد  وضراوة،  وحقد  وصرامة،  قسوة  من 
احلركة،  استمرار  من  اخلبير  الدارس  يحار 
وارتعاشة األنفاس داخل الكيان احملاصر، في 
الوقت الذي تؤشر فيه كل املالمح والعالمات، 
حالة  رهني  يوجد  الكيان  أو  اجلسد  أن  على 
ويكشف  واالنهيار.  بالفناء  تنذر  إكلينيكية 
وضع  أن  واالستقصاء،  والبحث  التأمل 
احلياة  مالبسات  ظل  -في  احملاصر  اإلنسان 
البالغة  وحتدياتها  املرير،  صراعها  وفصول 
الشراسة والعناد- الذي قد يصل عتبة اليأس 
الذي  الذنب  يشبه عجب  أن  واإلحباط، ميكن 
ستنبثق منه احلياة بعد أن ينفخ في الصور 
نزاعة  احلياة  فقوة  والنشور،  البعث  يوم 
الفناء  على  متأبية  واخللود،  االستمرار  إلى 

واالندثار.
وإذا كانت جتليات هذه احلقيقة قد مثلت 
التاريخ،  أحقاب  عبر  والبناء،  اخلير  لقوى 
ارتكاز صلبة في  حافزا نفسيا قويا، وقاعدة 
من  كانت  مهما  واألنواء،  األعاصير  مواجهة 
إيقاف  على  اإلصرار  وفي  والرهبة،  العتو 
زحفها  وكسر صولتها، فإنها )أي التجليات( 
ودأبها  ديدنها  التي  للقوى  بالنسبة  متثل  
تلك  على  قبضته  وإحكام  احلصار  فرض 
أو  نورها  -إلطفاء  اخليرة  الراشدة  القوى 
إخماد جذوتها أو كتم صوتها- عامل تسعير 
من شهوة  فيها  يعتمل  ملا  وإلهاب  ألحقادها، 

للهدم والفساد والطغيان.
مفهومه  في  احلصار  حالة  كانت  وإذا 
ممنهجا   قتال  األمر  محصلة  في  متثل  العام، 
ووأدا  فيه،  القدرة  ملنابع  وجتفيفا  لإلنسان، 

ورفع  احلياة  تنمية  في  ملشروعه  غاشما 
مظهر  أسوأ  فإن  الراشدة،  احلضارة  صرح 
لذلك احلصار، هو ذلك الذي ميارسه اإلنسان 
-باعتباره فردا أو جماعة أو أمة-  على نفسه، 
حتت تعالت متعددة وذرائع شتى، يحاول من 
وضع  في  وللناس  لنفسه  يظهر  أن  خاللها 
طبيعي سليم. وتزداد احلالة مأساوية عندما 
يحاول اإلنسان مخاتلة قواه الباطنة اخلفية، 
عن  لنزع صفة احلصار  إصرار،  بنية وسبق 
النجاح  كان  وإن  حصار،  أسوأ  تشكل  حالة 
في هذه احملاولة يشكل ضربا من املستحيل، 
بسبب استحالة إسكات صوت الفطرة بشكل 
بناء  في  وجل  عز  الفاطر  فطره  فما  نهائي، 
واإلعدام  الهدم  يعتريه  أن  ميكن  ال  اإلنسان، 
غيبوبة  بحالة   هنا  يتعلق  فاألمر  التام، 

ونسيان.
والنسيان  الغيبوبة  حالة  أن  األكيد  ومن 
ألشنع  سببا  القرآن  منظور  في  تعتبر  تلك، 
نسيان  وهو  اإلنسان،  له  يتعرض  عقاب 
تَُكونُوا  �َوال  جالله:  جل  الله  يقول  له،  الله 
أُْولَِئَك  أَنُفَسُهْم  َفأَنَساُهْم   َ اللهَّ نَُسوا  هَِّذيَن  كَال
سبحانه:  ويقول   .)19 )احلشر:  الَفاِسُقون�  ُهُم 
بَْعٍض  ن  مِّ بَْعُضُهم  َوالُْمَناِفَقاُت  �الُْمَناِفُقوَن 
الَْمْعُروِف  َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالُْمنَكِر  يَأُْمُروَن 
ِإنهَّ  َفَنِسَيُهْم   َ اللهَّ نَُسوْا  أَيِْديَُهْم  َويَْقِبُضوَن 

الُْمَناِفِقنَي ُهُم الَْفاِسُقوَن� )التوبة: 67(.
وارتباطا مبا سبق، ندرك أن حالة احلصار 
ميارسها  أو  اإلنسان،  على  متارس  التي 
اإلنسان على نفسه، تشكل حالة إعاقة شنيعة 
ملسيرة اإلنسان، بل عملية اغتيال إلنسانيته، 
ومحاولة حملو وجوده، من خالل شل طاقاته 
خصوصيته  من  وجتريده  أجنحته،  وقص 

باعتباره خليفة لله في األرض.
وميكننا أن نتحدث هنا، ارتباطا بالسياق 
"القابلية  عليه:  نطلق  أن  ميكن  ما  عن  ذاته، 
للحصار، ِبِكْلَتا معنييه اللذين سبقت اإلشارة 
لآلخر،  يؤسس  أحدهما  أن  علما  إليهما، 
إلى  واالستمرار  الدميومة  فرصة  له  ويتيح 
السمو  إمكانية  لتعطيل  سببا  فيكون  حني، 
واالنعتاق، وتعويق حركة التطور واإلصالح، 

وحترير  الباطل،  وإزهاق  احلق  وإحقاق 
الوجود اإلنساني من العقد واملثبطات.

مستواه  في  احلصار  بقاء  حالة  في  أما 
اخلارجي املفروض من قوة مستكبرة غاشمة 
يكون  أن  يعدو  ال  فإنه  قوة مستضعفة،  على 
حالة عابرة قابلة للرفع واإلنهاء، الذي يتحقق 
بني  التدافع  سنن  إن  إذ  شروطه،  توفر  عند 
احلق والباطل، وحتمية غلبة األول وظهوره 
على الثاني تأبى إال أن جتعل حالة احلصار 
مجرد متحيص واختبار. يقول الله سبحانه 
هَِّذيَن اسُتضِعُفوا  وتعالى: �َونُِريُد أَن نَُمنهَّ َعَل ال
ًة َو َنَعلَُهُم الواِرثنِي�  ِف األَرِض َوَنَعلَُهم أَِئمهَّ

)القصص: 5(.
وليست املعضلة في وقوع احلصار، وإمنا 
فتاريخ  به،  والرضا  له  والرضوخ  قبوله  في 
استطاعت  كبرى،  مالحم  يسجل  اإلنسانية 
تكسر  أن  والتحرر  املمانعة  قوى  فيها 
البغاة  جحافل  وترد  وحصار،  حصار  ألف 

املستكبرين على أعقابهم خائبني خاسرين.
الذي  طالب  أبي  شعب  حصار  وميثل 
ومصطفاه  وحبيبه   � الله  رسول  استهدف 
الله،  رضوان  عليهم  وصحبه  هو  خلقه،  من 
وعشيرته من بني عبد مناف، منوذجا ألعتى 
ما ميكن أن تتعرض له جماعة بشرية من األذى 
واالنتقام واإليالم  من قوى الشر واالستكبار 
به،  تؤمن  عما  لثنيها  والطغيان،  والضالل 
الشعب  ذلك  في  احملاصرين  صبر  ميثل  كما 
والثابتني  الصابرين  سيد  طليعتهم  وفي 
احلسنة  األسوة   � الله  رسول  احلق،  على 
واملثل األعلى لكل القابضني على اجلمر ممن 
تعرضوا ويتعرضون للبالء، في الصبر على 
الألواء،  والثبات على املبدأ، مهما اشتد األلم 

وعظمت التضحيات.
بأن  قلنا  إذا  الصواب  جنانب  ال  قد  إننا 
العرب  حياة  يؤطر  الذي  العريض  العنوان 
هو  الرهيب،  العصر  هذا  في  واملسلمني 
عنوان احلصار، الذي يكاد يلتف حول كياننا 
أعتى  يلتف  كما  والقسوة،  العنف  مبنتهى 
وأخطر الثعابني حول جسم كائن حي، متهيدا 

البتالعه بال شفقة وال رحمة.
ظلمات  شكل  يتخذ  غريب  حصار  إنه 

متراكبة  دوائر  أو شكل  فوق بعض،  بعضها 
القرار، في  متثل أعالها رأس احلربة ومركز 
الهيمنة  لنفسها  تزعم  واستكبار،  علو  حركة 
إفالت  ظل  في  التاريخ،  نهاية  وجتسيد 
متاهات  في  احلق  أهل  وتفرق  البوصلة 

األلقاب الزائفة واملغامن التافهة الزائلة.
إن تدبر كتاب الله  وسنة رسوله عليه 
ويدلنا  السر،  لنا  يكشف  والسالم،  الصالة 
يفك  به  الذي  املفتاح  وعلى  الداء،  أصل  على 
أََصابَْتُكم  ا  �أََولَمهَّ  : الله  يقول  احلصار، 
ُقْل  َهـَذا  هَّى  أَن ُقلُْتْم  ْثلَْيَها  مِّ أََصْبُتم  قَْد  ِصيَبٌة  مُّ
ٍء  َ َعَل كُلِّ َشْ ُهَو ِمْن ِعنِد أَنُْفِسُكْم ِإنهَّ اللهّ
َقاَل  َقاَل:  َثْوَباَن،  165(، وَعْن  )آل عمران:  قَِديٌر� 
اأَلْرَض،  ِلي  َزَوى  اللَه  »ِإنَّ   :َ� اللِه  َرُسوُل 
َسَيْبُلُغ  ِتي  ُأمَّ َوِإنَّ  َوَمَغاِرَبَها،  َمَشاِرَقَها  َفَرَأْيُت 
اْلَكْنَزْيِن  َوُأْعِطيُت  ِمْنَها،  ِلي  ُزِوَي  َما  ُمْلُكَها 
ِتي َأْن  ي أِلُمَّ ي َسَأْلُت َربِّ اأْلَْحَمَر َواأْلَْبَيَض، َوِإنِّ
َعَلْيِهْم  َط  ُيَسلِّ اَل  َوَأْن  ٍة،  َعامَّ ِبَسَنٍة  ُيْهِلَكَها  اَل 
َبْيَضَتُهْم،  َفَيْسَتِبيَح  َأْنُفِسِهْم،  ِمْن ِسَوى  ا  َعُدّوً
ي ِإَذا َقَضْيُت َقَضاًء  ُد، ِإنِّ ي َقاَل: َيا ُمَحمَّ َوِإنَّ َربِّ
ِتَك َأْن اَل ُأْهِلَكُهْم  ي َأْعَطْيُتَك أِلُمَّ ، َوِإنِّ ُه اَل ُيَردُّ َفِإنَّ
ا ِمْن ِسَوى  َط َعَلْيِهْم َعُدّوً ٍة، َوَأْن اَل ُأَسلِّ ِبَسَنٍة َعامَّ
َأْنُفِسِهْم، َيْسَتِبيُح َبْيَضَتُهْم، َوَلِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم 
ى  َمْن ِبَأْقَطاِرَها -َأْو َقاَل: َمْن َبنْيَ َأْقَطاِرَها- َحتَّ
َبْعُضُهْم  َوَيْسِبي  َبْعًضا،  ُيْهِلُك  َبْعُضُهْم  َيُكوَن 

َبْعًضا« )الترمذي: حديث حسن صحيح(.
الذات،  حصار  بسبب  الغير  حصار  إنه 
وحصار الذات بسبب حصار الغير، ولن يفك 
الذات،  إلى  الصادقة  بالرجعة  إال  احلصار 
استجابة  املتني،  الله  بحبل  واالعتصام 
ْبِل  ِبَ �واْعَتِصُموْا  احلميد:  الولي  الله  ألمر 
 ِ اللهّ نِْعَمَت  َواْذكُُروْا  ُقوْا  تََفرهَّ َواَل  َجِميعًا   ِ اللهّ
ُقلُوبُِكْم  بنَْيَ  هََّف  َفأَل أَْعَداء  كُنُتْم  ِإْذ  َعلَْيُكْم 
َشَفا  َعَلَ  َوكُنُتْم  ِإْخَوانًا  بِِنْعَمِتِه  ُتم  َفأَْصَبْ
 ُ ُ اللهّ ْنَها كََذِلَك يُبنَيِّ َن النهَّاِر َفأَنَقَذكُم مِّ ُحْفَرٍة مِّ

هَُّكْم تَْهتَُدونَ� )آل عمران: 105(. لَُكْم آيَاتِِه لََعل

حذرت نتائج مسح األمن الغذائي الذي أجراه 
املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  األغذية  برنامج 
مارس   / وآذار  أبريل   / نيسان  خالل   ،)WFP(
املاضيني، من مجاعة تهدد أكثر من 220 ألفا من 
عنف  موجة  أكبر  في  وذلك  الروهينجيا،  مسلمي 
عام  منذ  ميامنار  غربي  أراكان  والية  تشهدها 

.2012
نشرتها  التي  اجلديدة  البيانات  وأظهرت 
األراكانية   "The Stateless Rohingya" صحيفة 
األمن  انعدام  أن   ،2017/07/ الثالثاء11  يوم 
اجلزء  في  مخيف  بشكل  يتفشى  بدأ  الغذائي 
احلملة  انطالق  منذ  أراكان،  والية  من  الشمالي 

العسكرية في أكتوبر املاضي.
أكتوبر   8 في  أطلق  قد  ميامنار  جيش  وكان 
املاضي حملة عسكرية شملت اعتقاالت ومالحقات 
"أراكان"،  في  السكان  بصفوف  واسعة  أمنية 
عنف  موجة  أكبر  في  القتلى،  عشرات  وخلفت 

تشهدها البالد منذ عام 2012.
واستند املسح امليداني إلى مقابالت مع 450 

أسرة في 45 قرية في منطقة مونغدو.
وأوضحت املنظمة أن ثلث سكان املنطقة ذات 

الغذائي،  األمن  انعدام  يعانون  املسلمة  األغلبية 
واملساعدات  الطعام  إلى  ماسة  بحاجة  وهم 

اإلنسانية.
وكشفت النتائج األخيرة عن أن نحو 80 ألفا 

حاجة  في  سيكونون  سنوات   5 سن  دون  و500 
احلاد  التغذية  سوء  من  العالج  تلقي  إلى  ماسة 

خالل األشهر الـ 12 املقبلة.

في  املشمولني  األطفال  "جميع  أن  أكدت  كما 
املسح ال يتلقون احلد األدنى من الغذاء الالزم".

بالتزامن  األممي  املسح  نتائج  إعالن  وجاء 
اخلاصة  املتحدة  األمم  مقررة  جتريها  زيارة  مع 
لي"  "يانغي  اإلنسان  بحقوق 
يوما   12 وتستغرق  ميامنار  إلى 
بهدف تقييم حالة حقوق اإلنسان 

في البالد.
وفي وقت سابق، قالت املقررة 
املعنية  املتحدة  لألمم  اخلاصة 
البالد،  في  اإلنسان  حقوق  بحالة 
مسلمي  ضد  املمارس  "العنف  إن 
يفوق  )الروهينجيا(  أراكان 

التوقعات".
بدورها، دعت "العفو الدولية" 
إنهاء  إلى  النزاع  أطراف  جميع 
ضد  واإلساءات  االنتهاكات  منط 

املدنيني.
وأشارت إلى أن نحو 100 ألف شخص نزحوا 
من منازلهم ومزارعهم بسبب النزاعات وانتهاكات 

حقوق االنسان شمالي البالد.

دعت   ،2017/07/10 اإلثنني  يوم  ومساء 
إلى  ميامنار  حكومة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
احلقائق  لتقصي  األممية  البعثة  بدخول  السماح 
قتل  "أعمال  األمن  قوات  بارتكاب  اتهامات  بشأن 
"الروهينجيا"  أقلية  بحق  واغتصاب"  وتعذيب 

املسلمة.
ويعيش نحو مليون من مسلمي "الروهينجيا" 
في مخيمات بوالية أراكان، بعد أن حرموا من حق 
املواطنة مبوجب قانون أقرته ميامنار عام 1982، 
تهجير  وعمليات  مجازر  لسلسلة  تعرضوا  كما 
بوذية  أكثرية  بني  مضطهدة  أقلية  إلى  ليتحولوا 

وحكومات غير محايدة.
"الروهينجيا"  مسلمي  احلكومة  وتعتبر 
فيما  بنغالدش"،  من  شرعيني  غير  "مهاجرين 
األكثر  الدينية  "األقلية  بـ  املتحدة  األمم  تصنفهم 

تعرضا لالضطهاد في العالم".
"الروهينجيا"  ضد  العنف  أعمال  اندالع  ومع 
اآلالف  عشرات  بدأ   2012 حزيران   / يونيو  في 
في  أوقعهم  ما  مجاورة،  دول  إلى  بالهجرة  منهم 

قبضة متاجرين بالبشر.

د. عبد المجيد بنمسعود

احلصــــار

برنامج األغذية العاملي: مسلمو الروهينجيا على حافة املجاعة
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الهند تتخطى الصني لتصبح 
أسرع االقتصادات منوًا حسب 

دراسة لهارفارد
التنمية  مركز  أج��راه��ا  جديدة  دراس��ة  ذك��رت 
الهند  أن  ه��ارف��ارد  بجامعة   )*()CID( ال��دول��ي��ة 
برزت باعتبارها القطب االقتصادي العاملي للنمو 
من خالل جتاوز الصني، ومن املتوقع أن حتافظ 

على املقدمة خالل العقد القادم.
ل��ت��وق��ع��ات ال��ن��م��و ف��ي م��رك��ز التنمية  ووف��ق��ًا 
الدولية بجامعة هارفارد، فإن الهند ستحتل أعلى 
عام  األس��رع من��وًا حتى  االقتصادات  في  القائمة 
ق��دره 7.7%،  2025م مبعدل منو سنوي متوسط   

وذلك ألسباب متنوعة.
وق���ال���ت ال��ب��ح��وث ال��ت��ي أج��رت��ه��ا اجل��ام��ع��ة: 
انتقلت اجلاذبية االقتصادية للنمو العاملي خالل 
الهند  إلى  الصني  من  املاضية  القليلة  السنوات 
تبقى على مدى  أن  امل��رج��ح  م��ن  امل��ج��اورة، حيث 

العقد املقبل.
للهند  السريع  النمو  آف��اق  ال��دراس��ة  وع��زت 
إلى أنها في وضع جيد جدًا ملواصلة التنويع في 
مجاالت جديدة نظرًا للقدرات املتراكمة لديها حتى 

اآلن.
تقدمًا في  الهند حققت  أن  البحوث  وأضافت 
أكثر  قطاعات  لتشمل  ص��ادرات��ه��ا  ق��اع��دة  تنويع 
وبعض  واملركبات  الكيماوية  امل��واد  مثل  تعقيدًا 

اإللكترونيات.
من  تعاني  الكبرى  النفطية  االقتصادات  وأن 
مأزق اعتمادها على مورد واحد، وقد تراكمت لدى 
قدرات جديدة تسمح  الهند وإندونيسيا وفيتنام 
بإنتاج أكثر تنوعًا وتعقيدًا يتنبأ بنمو سريع في 

السنوات القادمة.
يفشل  االقتصادي  النمو  إن  الدراسة:  وقالت 
أن  يتوقع  التي  البلدان  إن  اتباع منط سهل،  في 
وتركيا  الهند  مثل   – من��وًا  البلدان  أس��رع  تكون 
في  متنوعة   - وبلغاريا  وأوغ��ن��دا  وإندونيسيا 
جميع األبعاد السياسية واملؤسسية واجلغرافية 

والدميوجرافي.
ما  أن  للنمو  اجل��دي��دة  التوقعات  وأض��اف��ت 
يتقاسمونه هو التركيز على توسيع قدرات القوى 
العاملة التي جتعلهم في وضع جيد قابل للتنويع 
التي  واملنتجات اجلديدة  التقليدية  املنتجات  في 

تتميز بتعقيد يتزايد باستمرار.
وباإلضافة إلى ذلك، تقسم التوقعات البلدان 

إلى ثالث فئات أساسية:
القليلة  اإلنتاجية  القدرات  ذات  البلدان  أواًل: 
جدًا التي تنوع بسهولة في املنتجات ذات الصلة.
ثانيًا: البلدان التي لديها قدرات كافية جتعل 
ال��ت��ن��وي��ع وال��ن��م��و أس��ه��ل، وال��ت��ي ت��ش��م��ل الهند 

وإندونيسيا وتركيا.
وأملانيا  اليابان  مثل  املتقدمة  البلدان  ثالثًا: 
جميع  بالفعل  تنتج  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 
التقدم  تقريبًا، بحيث يتطلب  املوجودة  املنتجات 
خالل  من  العالم  في  التكنولوجية  احل��دود  دف��ع 
ابتكار منتجات جديدة، وهي عملية تنطوي على 

بطء النمو.
األس��واق  في  النمو  يستمر  أن  املتوقع  وم��ن 
وإن  املتقدمة،  االقتصادات  جت��اوز  في  الصاعدة 
النمو  توقعات  إل��ى  يشير  موحد  بشكل  يكن  ل��م 

اجلديدة لتلك الدول.
التعقيد  تدابير  إلى  النمو  توقعات  وتستند 
االقتصادي لكل بلد يراعي تنوع وتطور القدرات 
اإلنتاجية املتضمنة في صادراته والسهولة التي 
ميكن بها أن يزيد التنوع عن طريق توسيع تلك 

القدرات.
--------------------

تابع  مركز  ه��و   )CID( ال��دول��ي��ة  التنمية  مركز   )*(
جلامعة هارفارد األمريكية يعمل على تعزيز فهم التحديات 

اإلمنائية وتقدمي حلول ناجعة ملشكالت الفقر في العالم.

عني على األحداث
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تدفقات  في  عربيا  واخلامسة  مغاربيا  األول��ى  املرتبة  في  املغرب  حل 
 ،2016 سنة  امل��ب��اش��رة  األجنبية  االس��ت��ث��م��ارات 
مليارات دوالر، ما ميثل نسبة   2.3 بلغت  بقيمة 
7.5 في املائة من إجمالي االستثمارات األجنبية 

الواردة إلى الدول العربية.
ال��دول  في  االستثمار  "مناخ  تقرير  وصنف 
املؤسسة  ع��ن  ال��ص��ادر   ،"2017 ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة 
الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية 
دولة اإلمارات في املركز األول عربيًا في تدفقات 
الدول  إلى  ال��واردة  املباشر  األجنبي  االستثمار 
العام  خ��الل  دوالر  م��ل��ي��ارات   9 بقيمة  العربية، 

.2016
ووفق التقرير، الذي صدر يوم الثالثاء، من 

قبل املؤسسة التي يوجد مقرها في الكويت، فقد شهدت تدفقات االستثمار 
الدول  إلى  ال��واردة  املباشر  األجنبي 
العربية ارتفاعًا بنسبة 25 في املائة، 
من 24.6 ماليني دوالر عام 2015 إلى 

30.8 مليارات دوالر عام 2016.
وت���ص���درت ف��رن��س��ا ق��ائ��م��ة أه��م 
بني  ما  املغرب  في  املستثمرة  ال��دول 
ب�3.5   ،2016 ودجنبر   2012 يناير 
مليارات دوالر، ب�83 مشروعًا أشرفت 
الصني في  تأتي  ثم  77 شركة؛  عليه 
دوالر،  مليارات  ب�2.8  الثانية  املرتبة 
الثالثة  املرتبة  ف��ي  اإلم����ارات  تليها 

ب�2.7 مليارات دوالر.

يوم الثالثاء 11 من الشهر 
اجلاري أقرت احملكمة األوروبية 
النقاب  حظر  اإلنسان  حلقوق 
الصادر  العامة  األماكن  في 
بلجيكا،  في  2011م  العام  في 
في  »ضروري  أنه  اعتبرت  إذ 

مجتمع دميقراطي«.

احملكمة  قضاة  واعتبر 
ضمان  إلى  »يهدف  احلظر  أن 
بصفته  معًا  العيش  شروط 
حقوق  حماية  عناصر  أحد 
وأنه ميكن  اآلخرين«،  وحريات 
أن يكون »ضروريًا في مجتمع 

دميقراطي«.

أعلنت وزارة الصحة 
اخلميس  املصرية، 
كلية   17 موافقة  املاضي، 
طب حكومية على تدريس 
مناهضة  عن  مقررات 
من  بداية  اإلناث  ختان 
املقبل،  الدراسي  العام 
في خطوة هي األولى من 
احلد  إلى  وتهدف  نوعها 

من الظاهرة.
وق�����ال وزي�����ر ال��ص��ح��ة 

"أطباء  مبادرة  إن  عماد،  أحمد  والسكان، 
برنامج  يقودها  التي  اإلن���اث"  ختان  ضد 
مناهضة ختان اإلناث في املجلس القومي 
التواصل  ف��ي  جنحت  )حكومي(  للسكان 
مع كليات الطب لصياغة مقررات تعليمية 
املنتشرة في  الظاهرة  هدفها مكافحة هذه 

مصر.

أحدث  من  "ك��ل  ُيعاقب  القانون  ووف��ق 
عمال من شأنه ختان أنثى مدة بالسجن ال 
7 سنوات،  5 سنوات وال جت��اوز  عن  تقل 
بناء  ختانها  ومت  أنثى  ختان  طلب  وم��ن 
على طلبه باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال 
السجن  إل��ى  باإلضافة  سنوات،   3 جت��اوز 
املشدد )لم يحدد مدة العقوبة( إذا نشأ عن 
هذا الفعل عاهة مستدمية أو إذا أدى ذلك 

الفعل إلى املوت".

لتنظيم  العدل  وزارة  تستعد 
أكتوبر  ف��ي  ال��ع��دول  م��ب��اراة مهنة 
املقبل، خصصت لها 700 منصب، 
النساء،  فيها  ت��ش��ارك  أن  يتوقع 
وذل���ك ألول م���رة ف��ي ت��اري��خ ه��ذه 
ذكورية  بأنها  التي توصف  املهنة 

بامتياز.
في  اجل��دي��دة  امل��ب��اراة  وتنظم 
إطار القانون اجلديد ملهنة العدول 
رقم 16-03، املتعلق بخطة العدالة 
والصادر في فبراير 2006، خاصة 
أسقطت  التي  منه  الرابعة  امل��ادة 
ش��رط ال��ذك��ورة ف��ي مم��ارس��ة مهنة 

العدالة وهو الشرط الذي كان ينص عليه 
القانون املنظم للمهنة الصادر سنة 1982. 
وكانت وزارة العدل قد نظمت مباراة مماثلة 
سنة 2010، إال أن النساء لم يشاركن فيها.
الهيئة  رئيس   � رَشَيد ساسيوي  وقال 

لم  "ال��ن��س��اء  إن   � امل��غ��رب  ل��ع��دول  الوطنية 
يسبق لهن أن مارسن مهنة العدالة" مؤكدا 
أنه "عبر التاريخ اإلسالمي لم تكن النساء 
يوثقن العقود" وأضاف أن القانون القدمي 
الذي كان معموال به في اململكة "ساير هذا 

االجتهاد الفقهي'

اعتمد مجلس وزراء اإلعالم العرب األربعاء 12 يوليوز 
اجلاري، العاصمة العراقية بغداد "عاصمة لإلعالم العربي" 

لعام 2018.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية ال� 48 ملجلس 
األمانة  مقر  في  اليوم  عقدت  التي  العرب  اإلعالم  وزراء 
وفق  تونس،  برئاسة  بالقاهرة  العربية  للجامعة  العامة 

بيان للجامعة.
وتهدف فكرة "عاصمة اإلعالم العربي" إلى رفع كفاءة 
التدريب  الدول العربية من خالل  اإلعالم واإلعالميني في 
وورش العمل ومن خالل النقاش واحلوار حول مجموعة 

من القضايا اإلعالمية العربية.
اختيرت  فيما   ،2010 منتصف  منذ  الفكرة  وبدأت 
عاصمة  أول   2013 عام  "املنامة"  البحرينية  العاصمة 

لإلعالم العربي.

قال مسؤول مغربي الثالثاء املاضي، إن البالد 
شهدت 125 حريقا في مختلف املناطق الغابوّية، 
خالل األشهر الستة األخيرة )منذ فاحت يناير إلى 

حدود اليوم 11 يوليوز( أتت على 397 هكتارا.
والغابات  للمياه  السامي  املندوب  وأوضح 
مؤمتر  خالل  احلافي  العظيم  عبد  )حكومية( 
أنه مت  الرباط،  في  املاضي  الثالثاء  عقده  صحفي 
األشهر  خالل  البلد  في  احلرائق  تراجع  تسجيل 
بالفترة  مقارنة  باملائة،   45 بنسبة  األخيرة  الستة 

نفسها من السنوات العشر األخيرة.
االستراتيجية  بخصوص  احلافي  وقال 
الغابات  حرائق  ملكافحة  واالحترازية  التدبيرية 
نظام معلوماتي  إقرار  "مت  العام  خالل صيف هذا 
عنه  يعلن  مربع،  كلم  لكل  املخاطر  مؤشر  لتحديد 

مرتني في اليوم، من شهر ماي حتى سبتمبر".
عوامل  فيه  "تتحكم  املؤشر  هذا  أن  وأضاف 
الرياح  وسرعة  الهواء  ورطوبة  احلرارة  درجة 

واجتاهها واألصناف الغابوية".

املغرب  من  كبيرة  مساحات  الغابات  وتغطي 
تقدر بنحو 12 % من املساحة اإلجمالية للبالد.

حريقا   422 بأن  الرسمية  السجالت  وتفيد 
السلطات  وتقول   ،2016 خالل  املغرب  في  نشب 
أقل  احترقت  التي  املنطقة  مساحة  إجمالي  إن 
بشكل ملموس من نظيرتها في إسبانيا والبرتغال 
املراقبة  جلهود  ذلك  السلطات  وعزت  واجلزائر، 

والوقاية.

تدفق االستثمارات األجنبية يبوئ اململكة صدارة الدول املغاربية

احملكمة األوروبية تقر 
حظر النقاب في بلجيكا

مصر.. تدريس مناهج مناهضة خلتان اإلناث 
بكليات الطب ألول مرة

 سابقة.. وزارة العدل تفتح مباراة مهنة 
العدول في وجه النساء

اعتماد بغداد عاصمة
 لإلعالم العربي 2018

 املغرب.. 125 حريقا في الغابات دمر 397 هكتارا في ستة أشهر
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إلى أن نلتقي

ج�����رى ال����ع����رف أو ك�����اد ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
أن  على  واجلامعات  والهيئات  املؤسسات 
نقط االمتحان هي املعيار الذي  ُيقبل على 
إذ أن  الطالب املترشح أو يرفض،  أساسه 
عادة  االستقطاب احملدود  ذات  املؤسسات 
لولوجها،  م��ح��ددا  أدن���ى  سقفا  ت��ض��ع  م��ا 
تكون  وقد  ذلك،  بعد  املباريات  تعتمد  وقد 
ألن  كافية  عليها  احملصل  العليا  النقطة 
ء مقعد بشكل مريح في  تؤهل صاحبها تبوُّ

املجال الذي يأمله.
إن النقط احملصل عليها في نهاية السنة 
بسهولة  ت��ؤدي  قد  أنها  إذ  ج��دا،  حساسة 
عليا  مؤسسات  إل��ى  ال��ول��وج  إل��ى  بطائفة 
وبسهولة  تعصف،  قد  أنها  كما  متميزة، 
أيضا، مبجموعة أخرى بفارق بسيط جدا 
ومن  احمل��ظ��وظ��ن،  م��ن  جملة  وب��ن  بينها 
ُح��ل��م ك��ان ي���راود هذه  َث��م ق��د تقضي على 
األم��ر  يتعلق  حينما  وخ��اص��ة  املجموعة، 

بشهادة البكالوريا.
املعنية  اجل��ه��ات  أح��س��ت  ذل��ك  وبسبب 
في أكثر من بلد أن املسألة حساسة جدا، 
لعل  متتالية،  ع��دي��دة  إج����راءات  ف��ات��خ��ذت 
اعتماد  إل��غ��اء  ع��ن  قيل  م��ا  عندنا  آخ��ره��ا 
العام  امل��ع��دل  ف��ي  املستمرة  امل��راق��ب��ة  نقط 

للبكالوريا ابتداء من السنة املقبلة.
أن  القبيل ميكن  ه��ذا  م��ن  إج���راًء  ولعل 
يكون له دور متميز في االرتقاء مبستوى 
أكبر  وإع��ط��اء مصداقية  ال��ش��ه��ادة،  ج��ودة 
للنقطة احملصل عليها، لو كانت االمتحانات 
جتري عندنا في ظروف عادية على األقل، 
وال أقول ممتازة، لكن األمر على خالف ذلك، 
َثم فإن اإلج��راء ال يعالج املشكلة من  ومن 

جذورها، ألسباب منها:
املراقبة  نقط  ف��ي  يحصل  ق��د  م��ا  أن   �
أو هناك،  "كرم حامتي"، هنا  من  املستمرة 
وتدليس  غ��ش  م��ن  ي��ك��ون  أن  م��ا ميكن  أو 
يحصل  ق��د  وف��روض��ه��ا،  امتحاناتها  ف��ي 
أيضا في االمتحانات اجلهوية والوطنية. 
تناقله  ما  إلى  األق��ل-  -على  بالنظر  ولعله 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الناس 
المتحان  ملرشحن  مرئية  تسجيالت  م��ن 
فعلوه  عما  ب��ه  ص��رح��وا  وم��ا  البكالوريا، 
من أفعال داخل قاعة االمتحان، أو ما كان 
ينوي بعضهم فعله، وتسجيالت أخرى ملا 
ُضبط عند عدد من التالميذ من وسائل غش 
متطورة، حتى ولو كان بعضها تقليديا في 
قد  الغش  أن  بآخر  أو  بشكل  ي��دل  أص��ل��ه، 
اإلشهادية  االمتحانات  في  أيضا  يحصل 
فإن  ولذلك  متفاوتة.  بنسب  ولو  الوطنية، 
في  املستمرة  امل��راق��ب��ة  نقط  اع��ت��م��اد  ع��دم 
النتيجة النهائية للبكالوريا، بدعوى إبعاد 
النقط املغشوشة، أو الزائدة عن الالزم، ال 

يعالج القضية من أساسها.
االمتحان  حصيلة  على  اإلب��ق��اَء  أن   �
ال���وط���ن���ي م���ع ن��س��ب��ة ب��س��ي��ط��ة م���ن نقط 

االمتحان اجلهوي "فرصة العمر" الوحيدة 
من  العديد  يجعل  قد  للتلميذ،  واألساسية 
على  يعتمدون  ال��ذي��ن  وخ��اص��ة  التالميذ، 
أنفسهم وال يفكرون في الغش بتاتا طبعا ال 
تطبعا، يجعلهم يعيشون هواجس متنوعة، 
ما بن اضطراب نفسي وقلق ذهني حول 
وما  األسئلة،  ووض��وح  االمتحان  طبيعة 
ِقبل من  بن اخلوف من سرقة حلمهم من 
بن  وما  احترافي،  بشكل  الغش  ميتهنون 
ل��أوراق،  ال��ع��ادل  غير  التصحيح  هاجس 
العمر"  "ف��رص��ة  منهم  تنفلت  ق��د  َث��م  وم��ن 
له  ن  َم��زَل��ق. وليس بغريب عمَّ ه��ذه ألدن��ى 
متألقن  متميزين  حلق  ما  باملجال،  عالقة 
ف��ي امل��س��ار ال��دراس��ي ال��ع��ادي م��ن كبوات 
كل  معها  تبخرت  النهائي  االم��ت��ح��ان  ف��ي 

أحالمهم.
ولذلك فإن اعتماد حصيلة النقط مقياسا 
لولوج املؤسسات ذات االستقطاب احملدود 
أو ما ماثلها من مؤسسات، ليس مقياسا 
عادال من الناحية الواقعية، وإن كان مقبوال 
من حيث الظاهر. ولقد مررُت شخصيا، مع 
عدد من زمالئي في اجلامعة، وفي أكثر من 
املوضوع، حيث  في  بتجارب طريفة  كلية، 
النقطة  تكون  أال  اإلمكان  نحاول جهد  كنا 
لقبول  الوحيد  املعيار  امليزة،  أو  العالية، 
الطالب في سلك املاستر، ومن ثم كنا نسمح 
بإجراء مباراة القبول ثم املقابلة، لكل من 
التميز،  من  جانب  على  ملفه  أوراق  ��ت  دلَّ
ت��راوح  ال  العامة  النقطة  كانت  ول��و  حتى 
العديد  في  النتيجة  كانت  ولقد  التوسط. 
من احلاالت أن رأينا أصحاب النقط الدنيا 
التميز  درج���ات  ي��ح��ص��دون  املقبولن  م��ن 
املقابل وجدنا  وفي  التخرج،  في  والتفوق 
عددا من أصحاب النقط املتميزة يأتون في 

ذيل القائمة بعد سنتن من التكوين.
ول��ذل��ك ل��ي��س م��ن اإلن���ص���اف أن حت��رم 
ش��ري��ح��ة، ال��ل��ه أع��ل��م ب��ع��دده��ا، م��ن التقدم 
ذات  املؤسسات  إلى  الولوج  مباريات  إلى 
ظرفي  مزلق  مبجرد  احمل��دود  االستقطاب 
في امتحان البكالوريا. صحيح أن األعداد 
الهائلة للمترشحن ال تسمح بالوقوف عند 
مثل هذه احلاالت، لكن أقول إن البحث عن 
إي��ج��اد مخرج  إل��ى  بالتأكيد  ح��ل س��ي��ؤدي 
ُأخذ  إذا  خاصة  املنزلقن،  لهؤالء  ف  مشرِّ

بعن االعتبار جانبان:
أولهما: عدم وجود فارق كبير بن نقط 

البكالوريا ونقط املراقبة املستمرة.
وثانيهما: الدور الكبير الذي ميكن أن 

تقدمه اخلبرة احلاسوبية في هذا الباب.

نقط االمتحان ومعايير 
القبول في املؤسسات العليا

يسّمى  ف��ّن  اجلاهلية،  ف��ي  املدينة،  ف��ي  ك��ان 
النقائض، ويقوم على التفاخر باألنساب واآلباء 
واأليام، فلما كان اإلسالم عرف هذا الفن تطورا 
ح��داد،  ألسنة  ذوو  ش��ع��راء  فيه  ودخ��ل  عظيما، 
وصار للعقيدة التي لم يكن لها وجود في الشعر 
اإلسالم  وأصبح شعراء  بارز،  اجلاهلي حضور 
ال  توحيد،  أه��ل  بأنهم  خصومهم  على  يفخرون 
أهل شرك، وأن النصر من عند الله، ال من كثرة 
بحنكته  ثابت،  بن  وعرف حسان  والعدد.  العدة 
م��ن املشركن  ي��ن��ال  وخ��ب��رت��ه وش��اع��ري��ت��ه، كيف 
ف��ي ش��ع��ره، وذل��ك ب��امل��زج ب��ن املذهبن، ألن في 
تذكير املشركن باأليام والوقائع أثر جسيم في 

نفوسهم. وأشعارهم في ذلك كثيرة.
كان  بل  على حسان،  يقتصر  لم  األم��ر  ولكن 
لغيره من الشعراء، والسيما كعب بن مالك وعبد 
الله بن رواح��ة، نصيب وافر من ذلك. وقد شاع 
على ألسنة الناس رأي يذهب إلى أن حسان بن 
املشركن  يتناوالن  كانا  مالك  ب��ن  وكعب  ثابت 
ب��ال��ن��ي��ل م���ن أح��س��اب��ه��م وأن��س��اب��ه��م، وأي��ام��ه��م 
ووقائعهم، وأن عبد الله بن رواحة كان يهجوهم 
بالشرك. فكان شعر حسان وكعب أشد عليهم ملا 
كانوا على شركهم، فلما أسلموا هانت عليهم تلك 
األشعار. وأما شعر عبد الله بن رواحة فظل أثره 
ميضهم في اإلسالم، ألنه يذكرهم مبا كانوا عليه 

من الكفر والضاللة.
ناقد حصيف،  ال��رأي، وهو صادر عن  وهذا 
وج��وه،  من  الطعن  من  وساملا  سليما  يكون  قد 
ب��إط��الق. ففي شعر كعب  أن��ه ال ميكن أخ��ذه  إال 
وحسان أيضا أثر لإلسالم بالغ في مناقضاتهم. 
بن  ما  كانت  مناقضة  ن��ورد  ذلك  على  وللتدليل 
ك��ان على شركه، وبن  ي��وم  ض��رار بن اخلطاب، 

كعب بن مالك.
يوم  في  اخلطاب  بن  ض��رار  قصيدة  ومطلع 

بدر:
 عليهم غدا، والدهـــــــــر فيه ب�صائر

فأجابه كعب بن مالك، فقال:
عجبت لأمــــــــــــر اهلل، واهلل قــادر

على مــــــــا اأراد، ليـــــ�س هلل قاهـــــر

ق�صى يوم بدر اأن نالقي مع�صــــــــرا

بغــوا، و�صبيل البغي بالنا�س جائــــــــر

وقد ح�صدوا وا�صتنفروا من يليهــــــم

من النا�س حتى جمعهم متكـــــــــــاثر

و�صــــارت اإلينا ل حتاول غرينــــــــــا     

باأجمعهــــا كعٌب جميعـــــا وعــــــامُر

وفينا ر�صول اهلل، والأو�س حــــولـــــه

لهـــــم معقـــل منهم عزيـــز ونــــا�رص

وجمع بني النجــــار حتت لــــــوائه

   ُي�ّصــــــــــون يف املاذّي، والنقع ثــــائر

فلمــا لقيناهم، وكــل جماهـــــــــد

لأ�صـــحابـه م�صتب�صل النف�س �صـــــابر

�صهــدنا باأن اهلل ل رّب غيـــــــــــره

واأن ر�صول اهلل باحلــق ظـــــــــــــــاهُر

وقد ُعـــّريْت بي�ٌس خفـــاٌف كاأنهـا

مقاب�ُس يزهيهــا لعينيك �صاهـــــــــــُر

بهّن اأبدنــا جمعهم فتبـــــــــددوا    

وكان يالقــي احلْي من هو فـــــــــاجُر

وكان ر�صـول اهلل قد قال: اأقبلـــوا

فــــــــوّلـــوا وقالوا: اإمنا اأنت �صــــاحُر

لأمر اأراد اهلل اأن يهلكـــــــــوا به

ولْيــــــــــ�س لأمر حّمه اهلل زاجــــُر

جديرة  م��ت��ع��ددة،  أم��ور  القصيدة  ه��ذه  ففي 
بالنظر، ومنها:

إن هذه القصيدة تقوم شاهدا على أنه ليس 
ضربة الزب القول بأن كعب بن مالك كان يهجو 
أمر  ت��رك  وأن��ه  فحسب،  اجلاهلية  مبآثر  ال��ق��وم 
مليئة  فالقصيدة  رواح���ة.  الب��ن  واإلمي���ان  الكفر 

باإلميان من مطلعها إلى مقطعها.
مبا  قصيدته  اخلطاب  بن  ض��رار  افتتح  لقد 
�ما  وأن��ه  ال��ده��ري��ة،  املشركن  عقيدة  على  ي��دل 
يهلكنا إال الدهر�، فاحلن الدائر، أي الهالك، 
إمنا هو من فعل الدهر. فجابهه كعب منذ املطلع 
بأن األمر كله لله. وذكر من صفاته تعالى القدرة 
ليس  املقام  ألن  املقام؛  يناسب  ما  وذلك  والقهر، 
رّد  هذا  وفي  لأعداء.  قهر  مقام  بل  رحمة،  مقام 
على القائلن بأن اإلسالم لم يؤثر في الشعر يوم 
القصيدة ينطق بإسالميتها.  مجيئه. كل ما في 
ولو أننا وضعناها بن يدي قارئ حصيف، غفال 
عصر  حت��دي��د  منه  وطلبنا  صاحبها،  اس��م  م��ن 
قائلها، ملا ردها إال إلى اإلسالم. وأثر اإلسالم في 
على  وال  فقط،  األلفاظ  على  وقفا  ليس  القصيدة 
املعنى واملبنى.  بل هو جامع بن  فقط،  املعاني 
املعركة  مظاهر  بعض  لنا  بعدما صور  فالشاعر 
ب��اه��رة،  نتيجة  إل���ى  خ��ل��ص  أب��ي��ات،  ف��ي سبعة 

سجلها في قوله:
�صهــدنا باأن اهلل ل رّب غيــــــــــره 

واأن ر�صول اهلل باحلـــــق ظــــــــــاهُر

وفيه  ب��ال��وح��دان��ي��ة،  إق���رار  البيت  ه��ذا  ففي 
حلقيقة  بيان  وفيه   ،� محمد  برسالة  شهادة 
ال تتخلف أبدا، وهي ظهور رسول الله � على 

أعدائه باحلق. 
التي  اجلاهلية  للقيم  انهيار  ب��ي��ان  وفيها 
كانت جتعل العداوة بن األوس واخلزرج عداوة 
سبحانه:  احلق  فيها  قال  التي  وهي  تنتهي،  ال 
 َ بَْيْي�نْ ْيْيَت  َّْيْيفنْ أَل َمْيْيا  َجِميًعا  ِض  األَرنْ ِف  َمْيْيا  َت  أَننَْفقنْ َْيْيونْ  �ل
َّهُ َعِزيٌز َحِكيٌم�  َنُهمنْ ِإن ََّف بَينْ َ أَل ُقلُوبِِهمنْ َولَِكنَّ اللَّ
)األنفال: 63(. فالشاعر، وهو خزرجي، يبدأ بالفخر 
باألوس، ثم يثني باخلزرج. وال ننس أن اخلزرج 

هم أخوال رسول الله �.
القرآن  م��ن  واض��ح  اقتباس  القصيدة  وف��ي 

الكرمي، ومن ذلك قول الشاعر:
وكان ر�صـــول اهلل قد قال: اأقبلـــوا

فــــــوّلـــوا وقالوا: اإمنا اأنت �صـــــــاحُر

اِلُموَن ِإننْ  فهذا من قوله تعالى: �ِإذنْ يَُقوُل الظَّ
وًرا� )اإلسراء: 47(. ُ تَتَِّبُعوَن ِإال َرُجال َمسنْ
ويختم كعب قصيدته بهذا املقطع:
لأمر اأراد اهلل اأن يهلكــــــــــــوا به

ولْيـــ�س لأمر حّمه اهلل زاجـــــــــــُر

الله  القدر، وتسليم ألمر  لعقيدة  تأكيد  وفيه 
التي ال يقف دون  املطلقة  الله  لقدرة  ، وبيان 

تنفيذها شيء.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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