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اللـهـم

اآت نفو�سنا تقواها

وزكها اأنت خري من زكاها

اأنت وليها وموالها

اآمـيـــــن

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

تعالى  الــلــه  وصــف  عندما  عبثا  يكن  لــم 
األخــاق  ألن  عظيم،  خلق  على  بــأنــه  رســولــه 
توازن  ودليل  استقامته،  عنوان  هي  لإلنسان 
شخصيته، وعامة حقيقية على صحة تدينه.

ولــــم يــخــل وصــــف الــلــه تــعــالــى لــعــبــاده 
�َوِع���َب���اُد  قــــال:  احلــســنــة حينما  بــأخــاقــهــم 
َِّذيَن يَْمُشوَن َعَل اْلَْرِض َهْونًا َوِإذَا  ْحَمِٰن ال الرَّ
َِّذيَن يَِبيُتوَن  اِهلُوَن َقالُوا َسَلًما َوال َخاَطَبُهُم اْلَ
ََّنا اْصِرْف  َرب يَُقولُوَن  َِّذيَن  َوال َوِقَياًما  ُسًَّدا  ِِّهْم  ِلَرب
َغَراًما  كَ��اَن  َع��َذابَ��َه��ا  ِإنَّ  َجَهنََّم  َع���َذاَب  َعنَّا 
أَنَفُقوا  ِإذَا  َِّذيَن  َوال َوُمَقاًما  ا  ُمْسَتَقرًّ َس��اءَْت  ََّها  ِإن
لَْم يُْسِرُفوا َولَْم يَْقُتُروا َوكَاَن بَْيَ ذَِٰلَك َقَواًما.... 
يَّاتَِنا  ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذُرِّ َِّذيَن يَُقولُوَن َرب َوال
َة أَْعُيٍ َواْجَعلَْنا ِلُْمتَِّقَي ِإَماًما� )الفرقان: 63  ُقرَّ

.)74 -
الذي  النور  مبثابة  واألمــة  الفرد  فأخاق 
ــذي مييز به  يبصر بــه اإلنــســان والــفــرقــان  ال
بني املصلحة واملفسدة، واخلير والشر، وبني 

املواقف البانية والهدامة.
الرئيس  املــدخــل  هــي  احلميدة  واألخـــاق 
لإلمامة والريادة والتفوق، فا سمو للمرء وال 
رفعة ألمة إذا فقدت منهما األخاق، ورحم الله 

الشاعر أحمد شوقي حينما قال بصدق:
اإمنا الأمم الأخالق ما بقيت

فاإن همو ذهبت اأخالقهم ذهبوا

يـــوم ميتلئ  إال  ــإلنــســان  ل ــمــال  ك ال  نــعــم 
ويوم  ومكارمها،  األخــاق  بفضائل  الوجدان 
تستقيم  وال  األخـــاق،  مــيــزان  وفــق  يتصرف 
بالتزكية  النفوس  تتشبع  إال حني  حياة األمم 

األخاقية.
من  جعلت  إذا  إال  تربية صحيحة  ال  نعم 
وغاية  أسمى  هدفا  الفاضلة  األخـــاق  غــرس 
عليا، وجعلت من بناء اإلنسان الفاضل واألمة 
اخليرة املقصد األولى؛ فخيرية األفراد واألمة 
رهينة بالتربية؛ أمرا باخلير ونهيا عن املنكر: 
ِلنَّاِس  أُْخِرَجْت  ��ٍة  أُمَّ َخْيَر  �كُنُتْم  تعالى:  قال 
الُْمنَكِر  َع��ِن  َوتَ��ْن��َه��ْوَن  بِ��الْ��َم��ْع��ُروِف  تَ���أُْم���ُروَن 

� )آل عمران: 110(. ِ َوتُؤِْمُنوَن بِاللَّ

بــذاتــهــا  الـــتـــي متــلــك وعـــيـــا  وإن األمـــــة 
احلــضــاريــة وتــســعــى لــإلســهــام فـــي إســعــاد 
قطاعات  كــل  جتعل  التي  تلك  هــي  اإلنسانية 
والتنشئة  والتكوين  بالتربية  معنية  املجتمع 
األخاقية، وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم 

واإلعام واألمن.
للحياة ال ينطلق من إمناء  وإن كل إمناء 
وإصــاح  طبائعه  وتهذيب  اإلنــســان  مــواهــب 
يصلح.  أكثر مما  يفسد  فــارغ  إمنــاٌء  مفاسده 
وكل إمناء أخاقي خال من القيم اإلميانية في 
اإلميان بالله تعالى واستحضار مراقبته جل 
وعا والعمل مبا شرع من األحكام وما هدى 
التوجيهات إمناٌء منكوٌس جرَّ كثيرا  إليه من 
من البايا على الناس واألمم قدميا وحديثا. 
نابعة  تكن  لم  ما  لإلنسان  أخــاق مائمة  فا 
من اإلميان بالله تعالى ومتناغمة مع منظومة 
الناس  وهــدى  الوحي  إليها  دعــا  التي  القيم 

إليها.
فهل يعي كل مسؤول أن أزمة األمة ال حل 
بهدي  والعمل  الوحي  إلــى  تعود  يــوم  إال  لها 
الله ورسوله في بناء الفرد واألمة الصاحلني؟!
وأال يـــبـــادرون إلـــى إعــــادة االعــتــبــار إلــى 
ــة عــلــى الــقــيــم اإلســامــيــة  ــي الــتــربــيــة األخــاق
بكيفية تشمل جميع القطاعات والتخصصات 

واملستويات؟
فيا أيها الدعاة واملصلحون أال ال دعوة وال 

إصاح من غير أخاق!
إال  تعلم  علم وال  ال  أال  املعلمون  أيها  ويا 

بعد تخلق!
ويا أيها الساسة؛ ال سياسة إال بأخاق!

ويـــا أيــهــا الــتــجــار واملــســتــثــمــرون أال ال 
إعمار  بعد  إال  للبلدان  إعــمــار  وال  استثمار 
النفوس والوجدان بأصول األخاق واإلميان!!
ويــا أيها اآلبــاء واألمــهــات أال ال أبــوة وال 
أمومة إال بالقيام برسالة التربية قبل التغذية 
العقول  بناء  قبل  واإلميـــان  األخـــاق  وببناء 

واألبدان.
رســالــة  مــن  مسؤوليتنا  فلننستلهم  أال 
ُبعثت ألمتَم  »إمنــا  قــال:  � حني  الله  رســول 
البيهقي، وصححه األلباني  مكارم األخاق« )سنن 
في الصحيحة( ففي التربية على األخاق جلب 

لكل خير ودفع لكل شر.

التربية على األخالق 
مفتاح كل خير

افتتاحية
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ص 5        

ص 9        
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إعالن هام للقراء الكرام: 
جريدة المحجة ستتحول إلى اإلصدار اإللكتروني

الفرقان في القرآن

الم�س�ؤولية على 

م�سالح العباد والأ�سرة

عيد األضحى 
معاين وعرب

سلطة الفقهاء
في املجتمع اإلسالمي

مسلمو بورما
بني مطرقة البوذيني

وسندان تواطؤ املنتظم الدولي
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احلديث في القرآن الكرمي كان ومازال موضع 
مصداقًا  ال��ع��ص��ور،  م��ر  على  املسلمني  اهتمام 
على  يخلق  وال  عجائبه  تنتهي  »ال   :� لقوله 
الكالم وسيبقى حول  كان  هنا  من  ال��رد«.  كثرة 
املفاهيم القرآنية، سواء التي جّدت بلفظها، أو 
تلك التي جّدت بداللتها مع نزول القرآن الكرمي، 
بابًا مثمرًا في الدراسات اللغوية والشرعية على 
سواء. وأود في هذا املقال احلديث عن مصطلح 
)الفرقان( في القرآن الكرمي، وقد كنت كتبت فيه 
م��ن قبُل ف��ي بحث س��اب��ق، لكّن امل��رء م��ع إع��ادة 
النظر في أي أمر، َيِجدُّ له شيء لم يكن قد تنّبه 

إليه من قبل. 
جاء لفظ )الفرقان( في القرآن بهذه الصيغة 
سور.  خمس  في  مواضع  ستة  في  ب��أل  معرفًا 
)فرقانًا(. وهي  نكرة بصيغة  واح��دة  مرة  وورد 

كاآلتي:
َُّكْم  • �َوِإْذ آتَْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالُْفْرَقاَن لََعل

تَْهتَُدوَن� )البقرة: 53(.
َِّذي أُنِزَل ِفيِه الُْقْرآُن ُهًدى  • �َشْهُر َرَمَضاَن ال
َن الُْهَدٰى َوالُْفْرَقاِن� )البقرة: 185(. نَّاِس َوبَِيَّناٍت ِمّ ِلّ

ِلَّما  ًقا  ُمَصِدّ ��ِقّ  بِ��اْلَ الِْكَتاَب  َعلَْيَك  �نَ��زََّل   •
ُهًدى  َقْبُل  ِمن  َواْلجِِنيَل  التَّْوَراَة  َوأَنَزَل  يََدْيِه  بَْيَ 

نَّاِس َوأَنَزَل الُْفْرَقاَن� )آل عمران: 4-3(. ِلّ
ِلَّما  ًقا  ُمَصِدّ ��ِقّ  بِ��اْلَ الِْكَتاَب  َعلَْيَك  �نَ��زََّل   •
ُهًدى  َقْبُل  ِمن  َواْلجِِنيَل  التَّْوَراَة  َوأَنَزَل  يََدْيِه  بَْيَ 

نَّاِس َوأَنَزَل الُْفْرَقاَن� )األنفال: 41(. ِلّ
• �َولََقْد آتَْيَنا ُموَسٰى َوَهاُروَن الُْفْرَقاَن َوِضَياءً 

ُْمتَِّقَي� )األنبياء: 48(. َوِذْكًرا ِلّ
َعْبِدِه  َع��َ�ٰ  الُْفْرَقاَن  نَ��زََّل  َّ��ِذي  ال �تََباَرَك   •

لَِيُكوَن ِلَْعالَِمَي نَِذيًرا� )الفرقان: 1(.
َعْل  َيْ  َ اللَّ تَتَُّقوا  ِإْن  آَمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  أَي �يَا   •

لَُكْم ُفْرَقانًا� )األنفال: 29(.
َع�����َرَف ال��ع��رب م����ادة )ال����ف����ْرق(، و)ال���َف���ْرق( 
فْرقًا:  يفُرق  "َف��َرق  من  و)ال��ِف��ْرق( خالف اجلمع، 
فصل، وَفْرق الرأس: ما بني اجلبني إلى الدائرة، 

قال أبو ذؤيب الهذلي:
وَمْتلٍف مثل َفْرق الرأس َتْخِلُجه

َمطارٌب َزَقٌب أمياُلها فيُح)1(
ف��ْرق��ًا حتى  ب��ني شيئني  تفريق  وال���ف���ْرق:   •
أي  افترقوا:  ال��ق��وُم:  وَت��َف��اَرَق  وَيَتفّرقا،  َيْفتِرقا 
فارق بعُضهم بعضًا")2(. "وقيل: الّتفرق لألبدان 
واالفتراق في الكالم... وَفَرْقُت بني الشيئني أفُرق 
وتفِرقة  تفريقًا  الشيء  وف��ّرق��ت  وُف��رق��ان��ًا،  ف��ْرق��ًا 
فانفرق وافترق وتفّرق، وَفَرق له عن الشيء: بّينه 
له. والفرقان: القرآن، وكل ما ُفِرق به بني احلق 
والباطل فهو فرقان. والُفْرق أيضًا: الفرقان، من 
أسماء القرآن؛ أي إنه فارق بني احلق والباطل 
واحل����الل واحل������رام، وي���ق���ال: َف����َرق ب��ني احل��ق 
والباطل، ويقال: َفَرق بني اجلماعة")3(، قال عدي 

بن الرقاع العاملي:
والّدهر َيْفُرق بني كلِّ جماعٍة

وَيُلفُّ بني تباعٍد وتناٍء)4(
والفرقان في القرآن ال يختلف متامًا عما   •
في  بالنظر  فالفرقان  ال��ل��غ��وي،  األص��ل  ف��ي  ه��و 
والباطل،  احلق  بني  "التفريق  الكرمية:  اآلي��ات 
واحلجة والشبهة سواٌء أكان مبا يدركه البصر 
املعنى  هذا  جاء  ورمبا  البصيرة")5(،  تدركه  أم 
لسان  ففي  اللغة،  معاجم  به  ج��اءت  معنى  من 
العرب وتاج العروس جاء: "...والَفْرق: ما انفلق 
وقد  الليل،  ف��اَرق سواد  ألنه  الصبح؛  من عمود 

انفرق")6(.
ال��ق��رآن مفهومًا  في  الفرقان  ك��ان  من هنا   •
"على  علمًا  فكان  اجل��دي��د،  املعنى  بهذا  ج��دي��دًا 
كل كتاب سماوي أنزله الله تعالى ففرق به بني 

احلق والباطل؛ فالتوراة فرقان، واإلجنيل فرقان، 
والزبور فرقان، والقرآن فرقان")7( "فالفرقان: كل 
كتاب أنزل به َفْرُق الله بني احلق والباطل")8(، 

يقول تعالى:
وه���ارون  م��وس��ى  آتينا  �ولقد 

 )48 )األن����ب����ي����اء:  ال���ف���رق���ان� 
�ت����ب����ارك ال�����ذي ن���ّزل 

الفرقان ع� عبده� 
)الفرقان: 1(. 

وك�����ان ع��ل��م��ًا 
ع��ل��ى امل��ع��ج��زات 

ال���ت���ي راف���ق���ت 
ال���������ك���������ت���������ب 
ال����س����م����اوي����ة، 
ال��������ت��������ي ه���ي 

ف����رق����ان أص�����اًل، 
ق��������ال ت����ع����ال����ى: 

موسى  آتينا  �وإذ 
ال��ك��ت��اب وال��ف��رق��ان 

ل���ع���ل���ك���م ت����ه����ت����دون� 
بالق  الكتاب  عليك  �نّزل 

التوراة  لما بي يديه وأنزل  مصّدقًا 
والجنيل من قبل هدى لناس وأنزل الفرقان� 

)آل عمران: 4-3(.
وقد أكد هذا املفسرون، يقول الفخر الرازي: 
بإنزال  تعالى  الله  قرنها  التي  املعجزات  "هي 
ال��ك��ت��ب ل��ت��ف��رق ب���ني دع����وى األن��ب��ي��اء ودع���وى 
بدر  غ��زوة  على  َعَلمًا  ك��ان  كما   .)9( ال��ك��اذب��ني" 
والباطل؛  احلق  بني  الله  فيها  فّرق  إذ  الكبرى؛ 
الكافرين على  قلتهم على  فنصر املسلمني على 
كثرتهم، فانتصر املسلمون بعقيدتهم الراسخة 
من  النصر  أن  وبإميانهم  حق،  الدين  هذا  بأن 
عند الله، وبدعاء رسول الله � في هذه املعركة 
يناشد  كان  حيث  اإلس��الم،  تاريخ  في  الفاصلة 
ربه ما وعده من النصر "فجعل يهتف بربه اللهم 
أجنز لي ما وعدتني! اللهم آت ما وعدتني! اللهم 

إن تهلك هذه العصابة 
من أهل اإلسالم ال 
األرض!  في  تعبد 
أب���و  ف����أت����اه   ...
يا  وق����ال   .. ب��ك��ر 
كفاك  ال��ل��ه:  ن��ب��ي 
م���ن���اش���دت���ك رب���ك 
لك  سينجز  ف��إن��ه 
فكان  وع����دك"  م��ا 
يوم  فسمي  ذل��ك، 
ب����در ف���ي ال��ق��رآن 
ي������وم ال���ف���رق���ان، 
�َوَم���ا   : ي��ق��ول 
َعْبِدنَا  َعَ�ٰ  أَنَزلَْنا 

يَ���ْوَم الْ��ُف��ْرَق��اِن يَ��ْوَم 
���ْم���َع���اِن�  الْ���َت���َق���ى اْلَ

)األنفال: 41(.
الفرقان  أن  الفرقان،  لفظة  تفسير  في   جاء 
هو القرآن، وقد سمي فرقانًا ألّنه "َفْرق بني احلق 
والباطل واملؤمن والكافر، وألن فيه بياَن ما شرع 
َف��ْرق في النزول  من حالل وح��رام" )10( "وألن��ه 
كما قال تعالى: �وقرآنًا فرقناه لتقرأه ع� الناس 
ع� مكث ونزلناه تنزياًل� )اإلس��راء: 106( وهذا 
الفرقان�  ن��زَّل  ال��ذي  �تبارك  ق��ال:  ألن��ه  أق��رب 
أما قوله  التفريق،  1( و)ن��ّزل( تدل على  )الفرقان: 
تعالى: )أنزل( فتدل على اجلمع، لذلك قال تعالى 
في سورة آل عمران: �نّزل عليك الكتاب بالق 
مصّدقًا لما بي يديه وأنزل التوراة والجنيل� )آل 

عمران: 4( )11( وجميعنا يعلم أن القرآن الكرمي 
متواترًا.)12(،  نزل  إمنا  واح��دة  جملة  ينزل  لم 
لذا جاءت )نّزل( مع القرآن الكرمي، و)أنزل( مع 
ال��ت��وراة واإلجن��ي��ل، إذ نزلتا م��رة واح��دة، 

والقرآن نزل منجمًا.
املفس�رون  اختلف  وقد 
ف���ي ل��ف��ظ )ال��ف��رق�����ان( 
ال��ذي ذك�ر في سورة 
ال��ب��ق�����رة ف��ي اآلي��ة 
�ه���دًى   :)185(
ل��ن��اس وب��ّي��ن��ات 
م������ن ال����ه����دى 
وال����ف����رق����ان�، 
وه�������ذه اآلي�����ة 
ت�������دل ي��ق��ي��ن��ًا 
ال��ق��رآن  أن  ع��ل��ى 
غ���ي���ر ال���ف���رق���ان، 
وأن الفرقان ليس 
بالقرآن  فقط  خاصًا 
ك�����م�����ا ي�����ح�����ب ب���ع���ض 
ي��ق��ول  ي���ج���زم،  أن  ال���ن���اس 
ت��ع��ال��ى: �ش��ه��ر رم���ض���ان ال���ذي 
وبينات من  ه��دى لناس  ال��ق��رآن  فيه  أن��زل 
الهدى والفرقان�، فذهب الرازي إلى أن )الهدى 
والفرقان( هما: التوراة واإلجنيل: أي إن القرآن 
هو نفسه هدًى للناس، لكن فيه أيضًا هدى من 
الكتب املتقدمة)13(، وهذا ليس باألمر الغريب؛ 
واحد  رب  من  منزلٌة  السماوية  الكتب  أن  ذل��ك 
الله  توحيد  واحدة هي  ودعوته  واحد،  والدين 

.
و)فرقانًا( في آية األنفال التاسعة والعشرين: 
)ويجعل لكم فرقانًا(، ال تختلف أبدًا عن )الفرقان( 
التي في اآليات السابقة؛ أي: يفرق بينكم وبني 
جميع  على  حمله  ويجب  مطلق  فاللفظ  الكفار، 
ال��ف��روق ب��ني امل��ؤم��ن��ني وال��ك��ف��ار، وه��و إم��ا في 

أحوال الدنيا وإما في أحوال اآلخرة)14(.
وال ب��د م��ن اإلش����ارة إل��ى أن كتب األش��ب��اه 
)االشتراك  والنظائر 
ت  َع��دَّ ق��د  اللفظي( 
ال��ف��رق��ان م��ن هذا 
ل��ه  إذ  ال�����ن�����وع، 
أوج��ه هي:  ثالثة 
ال��ن��ص��ر ك��م��ا في 
قوله تعالى: �وما 
عبدنا  ع�  أنزلنا 
يوم  الفرقان  ي��وم 
المعان�.  التقى 
في  كما  وال��ق��رآن 
ق��ول��ه: �ت��ب��ارك 
الذي نّزل الفرقان 
ع������ ع����ب����ده�، 
وامل��خ��رج ف��ي مثل 
�وبّينات   : ق��ول��ه 
الدين  ف��ي  امل��خ��رج  أي  والفرقان�،  ال��ه��دى  م��ن 
املعنى،  ك��ان  وأّي��ًا  والضاللة)15(.  الشبهة  من 
التفريق بني احلق  ت��دل على  ف��إن دالل��ة اجل��ذر 
والباطل، ولكن باختالف الوسيلة وما يوحي به 

السياق)16(.
يحمل  ق���رآن���ي  ل��ف��ظ  إذن،  )ال���ف���رق���ان(  ل��ف��ظ 
في  ُيذكر  ولم  اجلاهلية،  تعرفه  لم  جديدا  معنا 
أشعارها، بهذه الداللة العامة، وهي كل ما يفرق 

بني احلق والباطل.
وب��ع��ُد، فمما س��ب��ق م��ن ب��ي��ان ل��ل��ف��رق��ان في 

القرآن، نخلص إلى أن:
يفرق  فيه  للمسلم،  حياة  منهج  الفرقان،   -
بني الصواب واخلطأ في أعماله وأقواله، فيميز 
الطيب، وعليه فهو يحاِسُب نفسه  اخلبيث من 

قبل أن يحاَسَب.
- وهو منهج في التمييز بني احلق والباطل 
في حياة الناس العامة بكل مناحيها، فنحن في 
زمٍن، بات )الفرقاُن( فيه ضرورًة، متامًا كحاجة 
الناس إليه يوم بدر؛ إذ كان ذلك الفرق بني احلق 
إلهيًا  سببًا  اجلليل،  ال��ي��وم  ذل��ك  ف��ي  وال��ب��اط��ل 
الساعة، فكان  أن تقوم  إلى  الدين  في بقاء هذا 

الفرقان إذ ذاك منهجًا ربانيًا.
- ونحن اليوم اختلطت األمور على الناس، 
في ظل ما يجري في بالدنا من ممارسات بعيدة 
عن النهج الرباني والهدي النبوي؛ فبتنا نسمع 
العلم  بعض  يحمل  م��ن  بعض  م��ن  األي���ام  ه��ذه 
به من سلطان  الله  أن��زل  ما  يّدعي حمله-  –أو 
م��ن ف��ت��اوى، ف��ي ش���ؤون احل��ي��اة ك��ل��ه��ا، دينية 
كله  وه��ذا  واقتصادية،  وسياسية  واجتماعية 
فيكون  املسلمة،  البصيرة  تدركه  أن  يلزم  مما 
واجلماعة  املسلم  ال��ف��رد  ح��ي��اة  ف��ي  )ال��ف��رق��ان( 
املسلمة، منهجًا عقديًا ومسلكيًا، مُييز به املؤمن 
من  واحل��الل  الطالح  من  والصالح  الكافر،  عن 
)الفرقان(  يكون  أن    الله  أراد  فقد  احل���رام، 
محمد  وحتى   � آدم  منذ  ال��رس��ل  بعثة  منذ 
على  يدل  وه��ذا مما  للبشرية،  منهج هداية   �
أن الدين واحد، من رب واحد، لغاية واحدة هي 
التوحيد، ولن تقوم قائمة لهذه األمة إال باتباع 

ِد سبحانه. نهج املَُوحَّ
-----------------------
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َِّذي نَزََّل تََباَرَك ال
 الُْفْرَقاَن َعَلٰ َعْبِدِه 
لَِيُكوَن ِلَْعالَِمنَي نَِذيًرا

ال���ف���رق���ان، م��ن��ه��ج ح��ي��اة 
للمسلم، فيه يفرق بني الصواب 
واخلطأ في أعماله وأقواله، فيميز 
فهو  وعليه  الطيب،  من  اخلبيث 

يحاِسُب نفسه قبل أن يحاَسَب.
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توطئة للحديث:
في  أصل  وهو  على صحته،  متفق  احلديث  هذا 
أخطرها  وم��ن  عليها،  واحملاسبة  املسؤولية  حتمل 
رعاية  ع��ن  البيت(  ف��ي  واألم  )األب  اآلب���اء  مسؤولية 
حال  بأي  عنهم  تسقط  ال  املسؤولية  وه��ذه  أبنائهم، 
من األحوال، كما أنه ال ميكن أن ينوب أحد عنهم في 
العقلية  الثالثة:  )مبكوناتها  االبن  أدائها، فشخصية 
بتعبير  حركية   _ واحل���س  ال��وج��دان��ي��ة  والنفسية 
في  منها    %  90 يتشكل  التربية(  في  املتخصصني 
الطفل  عند  يتشكل  حيث  األول���ى،  السبع  السنوات 
املفهوم الذاتي الذي فيه التقبل واإلدراك والقيم وهي 
أهم السنوات في عمر اإلنسان على اإلطالق )الدكتور 

مصطفى أبو سعد(.
احتكاكها  كثرة  بحكم  األس��رة  فمسؤولية  وعليه 
كبيرة  مسؤولية  العمرية،  املرحلة  هذه  في  باألبناء 
في  أحد  عنها  ينوب  أن  ال ميكن  األهمية،  غاية  وفي 

القيام بها. 
على  التركيز  احل��دي��ث سنحاول  ه��ذا  خ��الل  م��ن 
اجل���زء ال���ذي يعنى مب��س��ؤول��ي��ة األس����رة ع��ن رع��اي��ة 
الرعاية؟ وعن  التعرف على معنى  التي هي  أبنائها: 
اجلهات املؤثرة سلبا أو إيجابا في العملية التربوية؟ 
وكيف السبيل لتحصني األبناء من التأثيرات السلبية 

للمتدخلني؟ 
من معاني احلديث:

َعْن  َم��ْس��ُئ��وٌل  ��ُك��ْم  َوُك��لُّ َراٍع،  ُكْم  ُكلُّ »َأاَل   :� فقوله 
في  املسؤولية  فرد  كل  حتمل  إلى  تنبيه  فيه  ِتِه«  َرِعيَّ
الرعاية، وهي من األمور التي أوالها اإلسالم أهمية 
عظيمة: املسؤولية، واملسؤولية في اإلسالم تعني أن 
له  الشرع  كل شيء جعل  عن  مسؤول  املكلف  املسلم 
سلطانًا عليه، وهكذا فسلطانه على نفسه تترتب عنه 
تترتب  غيره  على  وسلطانه  الشخصية،  مسؤوليته 

عليه مسؤوليته اجلماعية.
وي���دخ���ل حت���ت م��س��م��ى امل���س���ؤول���ي���ة ال��ف��ردي��ة 
مسؤوليته عن نفسه وجوارحه وبدنه، روحه وعقله، 

علمه وعمِله، عباداته ومعامالته، ماِله وُعمره....
وهذه مسؤولية ال يشاركه في حملها أحد غيره، 
فإن أحسن في أدائها حتقق له األجر والثواب، وإن 
أساء وأخل بها جنى العذاب، روى الترمذي عن أبي 
قدما  تزول  الله � قال: »ال  أن رسول  األسلمي  برزة 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، ومن 
وفيم  اكتسبه  أين  من  ماله  وعن  فيه،  فعل  فيم  علمه 
أنفقه، وعن جسمه فيم أباله« )أخرجه الترمذي في صفة 

القيامة(.
أما املسؤولية اجلماعية فتتضمن:

العظمى،  اإلم��ام��ة  ف��ي  الكبرى  املسؤولية  أوال: 
في حتكيم شرع الله في أرض الله على عباده، وكذا 
في  ع��داًل  العامة،  الوظائف  في  باملسؤوليات  القيام 
كل  في  وحده  لله  ومراقبًة  بالسوية،  وَقسمًا  الرعية، 
قضية. وكذا احلفاظ على األموال واملمتلكات واملرافق 
العامة وهي املقصودة بقوله �: »َفاأْلَِميُر الَِّذي َعَلى 
ِتِه« )املسؤولية في  َرِعيَّ َعْن  َمْسُئوٌل  َوُهَو  َراٍع،  اِس  النَّ

اإلسالم. عبد الرحمن السديس(
بقوله  املقصودة  وهي  األس��رة:  مسؤولية  ثانيا: 
ُجُل َراٍع َعَلى َأْهِل َبْيِتِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم،  � »َوالرَّ
َوامْلَ��ْرَأُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َبْعِلَها َوَوَل��ِدِه، َوِهَي َمْسُئوَلٌة 

َعْنُهْم«.
مشتركة  مسؤولية  واألب��ن��اء  البيت  فمسؤولية 
ب��ني ال��رج��ل وامل���رأة، إال أن احل��دي��ث ح��دد بدقة هذه 

ومسؤول  بيته،  أه��ل  على  راع  فالرجل  املسؤولية، 
واألب��ن��اء  ال��زوج��ة  ساكنوه:  ه��م  البيت  وأه��ل  عنهم، 

واآلباء واإلخوة ...
في  الرجل  مسؤولية  طبيعة  اإلس��الم  ح��دد  وق��د 
ام” أي كثير القيام  األسرة إذ جعل مفتاحها كلمة “قوَّ
اإلح��س��ان  ال��ق��وام��ة  وتقتضي  األس����رة،  ش���ؤون  على 
إليه  أوك��ل  من  في ش��ؤون  املصلحة  ورعاية  والقسط 
بما  النساء  عىل  قوَّامون  �الرجال  تعالى:  قال  أمرهم، 
أن��ف��ق��وا من  وب��م��ا  ب��ع��ض،  ف��ض��ل اهلل بعضهم ع��ىل 

أموالهم� )النساء: 34(.
أما الزوجة فراعية على البيت والولد ومسؤولة 
إلبراز  والولد  البيت  على  احلديث  فتنصيص  عنهم. 
أو  الزوجة  تفريط  يترتب عن  قد  ال��ذي  الكبير  ال��دور 

تقصيرها في رعاية البيت والولد.
داخ��ل  وامل���رأة  ال��رج��ل  مسؤولية  ب��ني  والتكامل 
األسرة هو الذي يجعل هذه األسرة منوذجا مصغرا 

لألمة املنشودة تقول الدكتورة هبة رؤوف عزت. 
وتتعدد وتتنوع مسؤوليات الزوجني في األسرة، 
إال أن حصر هذه املسؤوليات ميكن رصده من خالل:

� توفير احلاجيات املادية )مأكل ، ملبس، مسكن، 
تعليم، تطبيب،...( ومعنوية )عطف، حنان، ...(

� ت��وف��ي��ر ال��رع��اي��ة واحل��م��اي��ة ب��ع��دل ل��ك��ن أه��م 
وهي  التربوية،  املسؤولية  هي  وأكبرها  مسؤولية 
مسؤولية ال تسقط عن األسرة بأي حال من األحوال، 
والتفريط فيها هالك للبيت وتدمير لألسرة. قال �: 
أو  يهودانه  ف��أب��واه  الفطرة،  على  يولد  م��ول��ود  »ك��ل 
ينصرانه أو ميجسانه؛ كمثل البهيمة تنتج البهيمة، 

هل ترى فيها من جدعاء«. )رواه البخاري(
 ونقل عن عبد امللك بن مروان قوله: )داِعب ولدك 
، ثم اترك حبله  ، وعِلّمه سبًعا  ب��ه سبًعا  ، وأِدّ سبًعا 

على غاربه(.
الولد عليها  تدريب  إن ُحِرص على  أعمال  وهذه 

جتعله بعيدا عن كثير من التأثيرات السلبية.
التاريخ  عبر  التربوية  العملية  في  واملتدخلون 
ث��ان��ي��ا،  اإلس���الم���ي ث���الث���ة: األس�����رة أوال، وامل��س��ج��د 

واملجتمع املصغر )احلي أو القرية( ثالثا.
فقد  تغيرت  فاملعادلة  احل��اض��ر  ال��وق��ت  ف��ي  أم��ا 
تعدد املتدخلون: ) توسع املجتمع، املدرسة احلديثة، 
اإلعالم، الشبكة العنكبوتية مبكوناتها التواصلية..( 

فزاد تأثيرهم السلبي على العملية التربوية.
  وبخالف األسرة التي بقي حجم تدخلها ثابتا 
وم���ح���دودا، ب��ل ق��ل م��ع خ���روج ال��زوج��ة للعمل، فإن 
شبكة  اإلع��الم،  املجتمع،   - )املدرسة  املتدخلني  باقي 
العنكبوتية... (، تضخم حجم تأثيرهم بشكل أصبح 

معه من الصعب احلد من خطره أو دفعه.
أم��ام ه��ذا ال��وض��ع، وم��ع ض���رورة حتمل األس��رة 
عمن  البحث  ل��زام��ا  أص��ب��ح  ال��ت��رب��وي��ة،  مسؤوليتها 
للمتدخلني  السلبية  اآلث��ار  من  التخفيف  في  يساعد 
األسرة   دور  أن  على  التأكيد  مع   � األبناء  تربية  على 

دور أساسي في العملية.
  فما هي اجلهات أو املؤسسات أو األفراد الذين 
التأثيرات  من حدة  التخفيف  في  يساعدوا  أن  ميكن 

السلبية على العملية التربوية؟
أ - دور القرآن:

أن  التي ميكن  امل��ؤس��س��ات  ب��ني  م��ن  ال��ق��رآن  ُدور 
التربية:  في  السلبية  اآلثار  التخفيف من  في  تساعد 
الكرمي:  القرآن  للنشء:  تقدمها  التي  املادة  من خالل 
قراءة وكتابة وحفظا وتدبرا وتخلقا باالشتغال عليه 
لفترة زمنية تبعد األبناء عن باقي املؤثرات السلبية.

كما أن تأثير القرآن على الفرد واجلماعة غير خفي 
على املسلمني، وفي هذا الشأن يقول الدكتور الشاهد 
البوشيخي في كتيبه "القرآن روح األمة:" وهذا الكتاب 
عبر عنه بالروح إشارة إلى هذه الوظيفة التي يقوم 
بها في اإلنسان؛ فاإلنسان قبل أن يسري ماء القرآن 
في عروقه وكيانه يكون ميتا بصريح القرآن  �أََو َمْن 
كَاَن َميًِّتا َفأَْحَيْيَناهُ َوَجَعلَْنا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِِه ِف الْناِس 
)األنعام  ِمْنَها�  ��اِرٍج  ِبَ لَْيَس  لَُماِت  الظُّ ِف  َمَثلُهُ  كََمْن 
ويسري  قلبه  القرآن  ه��ذا  يخالط  عندما  أم��ا   .)123  :
فإنه يصير  الكيان  في مجموع  ال��دم  كما يسري  منه 
فعال شيئا آخر من حيث طاقاته، من حيث تصوراته 
وأفكاره، من حيث قدراته، من حيث إمكاناته، من حيث 
منجزاته، ألنه بالقرآن يهتدي إلى ربه ويعرف مواله 
ويستمد  التوكل  حق  عليه  فيتوكل  وتعالى  سبحانه 
منه كل شيء : فمن اسمه “القوي” يستمد القوة، ومن  
“احلكيم”  اسمه  ومن  العلم،  يستمد  “العليم”  اسمه 
“الرحيم”  “الرحم��ن”  اسمه  وم��ن  احلكمة،  يستمد 
يستمد الرحمة، وهكذا وهكذا… يفيض الله عز وجل 
سبحانه  أسمائه  أن��وار  من  ورحمته-  -بفضله  عليه 
وتعالى، فيشيع في كيانه ما يشيع، ويصير طاقة غير 

عادية إذا قورنت مبا كانت عليه قبل." 
ب - املربون املصلحون:

في  تساعد  أن  ميكن  التي  األخ��رى  اجلهات  من 
في  املتدخلني  لتأثير  السلبية  اآلث���ار  م��ن  التخفيف 
التربية: املربون املصلحون، وهذه الفئة كان لها دور 
دور  لها  ك��ان  كما  األمم،  جميع  في  التاريخ  مر  على 
التي  الصحوة  في  وحديثا وخاصة  قدميا  األم��ة  في 
عرفتها األمة بعد نكبة االستعمار، حيث استطاعت أن 
تعيد األمة إلى كتابها وسنة نبيها، من خالل الدروس 
التي كانت تقام باملساجد، فكانت الفئة التي حظيت 

بهذا اخلير فئة الشباب. 
ورغ���م م��ا ت��ع��ان��ي ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن ان��ح��ص��ار في 

ال��س��ن��وات األخ��ي��رة بسبب 
ت���ض���خ���م ح���ج���م اإلع������الم 
وال���ش���ب���ك���ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة 
واالن���ت���ش���ار ال���واس���ع في 
اس���ت���ع���م���ال���ه���ا، وب��س��ب��ب 
ال��ت��ي تعرضت  ال��ض��رب��ات 
ه������ذه ال���ف���ئ���ة م�����ن خ���الل 
احل����م����الت ال��ت��ش��ه��ي��ري��ة 
تصرفات  وبسبب  ضدها، 
ط���ائ���ش���ة وغ����ي����ر س��ل��ي��م��ة 
فمازال  لبعضهم،  وحكيمة 
ت��ص��ح��ي��ح  ف����ي  دور  ل���ه���ا 
ال�����ت�����ص�����ورات اخل���اط���ئ���ة 
من  املنحرفة  والتصرفات 
خالل الدروس التي تلقيها 
من  كثير  في  أو  باملساجد 
املنابر والقنوات اإلعالمية 
لذلك فعلى األسرة احلرص 
ع���ل���ى ت���وج���ي���ه أب��ن��ائ��ه��ا 
الفئة  ه��ذه  من  لالستفادة 

ما أمكن.
اجل����م����ع����ي����ات   - ج 

التربوية والثقافية:
ه�����ذه امل���ؤس���س���ة ل��ه��ا 
الوقاية واحلماية  دور في 
التي يتعرض  من السموم 

في  لهم  ال��ذي��ن يصاحبونهم  خ��الل  م��ن  األب��ن��اء،  لها 
هذه  دور  أن  غير  محددتني،  ومكانية  زمانية  فترات 
املؤسسة ال يكتمل إال بتوفر طاقم إداري يغلب على 
أفراده الصالح، فالتربية على القيم الفاضلة والتشبع 
بها داخل هذه املؤسسة يتم باملصاحبة باخلصوص 

والقدوة احلسنة. 
وهكذا فحرص األسرة على التحاق أبنائها بهذه 
اجلمعيات املتوفرة على شرط صالح األطر معني على 

التربية.
د - مجالس املدارسة القرآنية:

يعرفها الدكتور فريد األنصاري رحمه الله تعالى 
القرآن،  ثقافة  لنشر  شعبية  مدرسة   ...( ه��ي:  بقوله 
وبناء أخالق القرآن، ودعوٌة لتداول القرآن في السلوك 
الفردي واالجتماعي، من خالل اإلقبال العام الشعبي 
القرآن، وفتح "صالونات  القرآن، وتدارس  على تعلم 

القرآن" داخل األسر، وبني األصحاب(.
ال��ق��رآن" منهج  م��ج��ال��ُس  ال��ل��ه:"  ويضيف رح��م��ه 
فيه  وانخرط   ،� الله  رس��ول  محمٌد  ��َس��ُه  أسَّ تربوي 
أصحابه عليهم رضوان الله، واستمروا به بعد موته 
التابعني! ولم يزل  أفواَج  ُج  ُتَخرِّ �؛ مدرسًة تربويًة 
عبر التاريخ - للعلماء  بعد ذلك منوذجا مقصودا – 

العاملني، وللمجددين الربانيني!(. 
التي  اجلهات  بعض  بعجالة  ه��ذه 

ميكن أن تساعد األسر في حتمل 
األبناء  رعاية  في  مسؤولياتها 
ك��م��ا ج���اء ف���ي احل���دي���ث، مع 
حرصها الشديد على املتابعة 
وامل��راق��ب��ة مل���دى ح��ض��وره��م 

وانخراطهم في أنشطتها.

الم�س�ؤولية على م�سالح العباد والأ�سرة
َِّذي َعلَى النَّاِس َراٍع،  ُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفاْلَِميُر ال ُُّكْم َراٍع، َوكُل عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن النبي � قال: »أََل كُل

َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع َعلَى أَْهِل بَْيِتِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم، َوالَْمْرأَُة َراِعَيٌة َعلَى بَْيِت بَْعِلَها َوَولَِدِه، َوِهَي َمْسُئولٌَة َعْنُهْم، َوالَْعْبُد َراٍع َعلَى 

ُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه« )أخرجهما اخبلاري ومسلم في صحيحهما(. ُُّكْم َراٍع، َوكُل َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنهُ، أََل َفُكل
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العدد : 484  4

إن اهتمام كتابات السيرة املعاصرة بإبراز 
املدعوين  النبي � لصنوف  دع���وة  وحتليل 
اليهود والنصارى  على اختالف عقائدهم، من 
الشيوخ  م��ن  أع��م��اره��م  واخ��ت��الف  والوثنيني، 
مستوياتهم  واخ��ت��الف  والصبيان،  والشباب 
االجتماعية من الغني والفقير والسيد والرئيس 
أوطانهم  اختالف  وكذلك  وامل��رؤوس،  واملسود 
جعل  والرومي.  والفارسي  واحلبشي  العربي 
على  وفرض  والتوجه،  الرسالة  عاملية  الدعوة 
بالتفاعل  يلزمهم  جديدا  مفهوما  العصر  دعاة 
اإليجابي املتجدد؛ الستيعاب شرائح وأصناف 

املدعوين املختلفة.
 وي������زداد ه����ذا امل��ع��ن��ى ب��ي��ان��ا ووض��وح��ا 
السير  كتب  ف��ي  ال��دع��اة  ي��درس  عندما  خاصة 
قدرة  تبني  التي  الدعوية  التحليالت  املعاصرة 
املكذبة،  املنِكرة  القلوب  تأليف  النبي � على 
وجذب النفوس النافرة الغاضبة مثل ما حدث 

يوم حنني، عند توزيع الغنائم.

على  تعليقه  عند  السباعي  مصطفى  يقول 
قريش  م��ن  ال��س��ادة  النبي � لقلوب  ت��أل��ي��ف 
لدعوة  القدمية  عداوتهم  رغ��م  خ��اص،  بعطاء 
اإلس����الم: )اإلس����الم دي��ن ه��داي��ة وإص����الح، فال 
كما  والغلبة،  بالقهر  سلطانه  بفرض  يكتفي 
قيامها  في  تعتمد  التي  النظم  من  كثير  تفعل 
النفوس  استجابة  دون  ال��ق��وة  على  وبقائها 
وال���ق���ل���وب، ب���ل ال ب���د م���ن ت��ف��ت��ح ال��ق��ل��وب ل��ه، 
واستبشارها بهدايته، وتعشقها ملبادئه ومثله، 
في  مفيدًا  الناس  بعض  عند  العطاء  دام  وم��ا 
فاحلكمة  عداواتهم،  وغسل  قلوبهم  استصالح 
فعل  كما  ترضى،  حتى  تعطى  أن  احلكمة  كل 
أشرافهم  نفوس  ف��إذا صلحت  الله �.  رس��ول 
بهذه األعطيات، تفتحت قلوبهم بعد ذلك لنور 
الدعوة، وحمل أعبائها، وهذا هو الذي حصل، 
الله � قلوب هؤالء  تألف رسول  أن  بعد  فإنه 
وحقد  موجدة  كل  نفوسهم  من  زال��ت  الزعماء، 

على االسالم ودعوته(.
ول��ق��د أش����ار م��ن��ي��ر ال��غ��ض��ب��ان إل���ى أهمية 
السادة  وإدراك وتقدير  النفسيات  إلى  التعرف 
وع��ل��ي��ة ال���ق���وم، وإن�����زال ك���ل ف���رد م���ا يناسبه 
م��راس��الت  على  تعليقه  عند  ي��ق��ول  م��ن��زل.  م��ن 
أن  )ن��الح��ظ  وال��رؤس��اء:  امل��ل��وك  النبي � إلى 
النفسية  األوت��ار  كان يضرب على  الرسول � 
التي يخشاها احلاكمون، فكانت رسله تطمئن 
هؤالء احلاكمني على ملكهم، وأنه سيحفظ لهم 
إذا دخلوا في اإلسالم، حتى أولئك الذين عادوا 
اإلسالم وحاربوه، لم يكن الغيظ أو احلقد ليغير 
هذه السياسة، بل كان إكرامهم هو األساس بعد 
دخولهم في اإلسالم، أو حتى بعد انقطاعهم عن 

حربه(.
وكذلك ترطيب قلوب االتباع وإزالة احلزن 
والشك منها ورفع الروح املعنوية عند جميعهم. 

على  تعليقه  عند  أيضا  الغضبان  منير  يقول 
الوليد  ب��ن  خ��ال��د  م��ن  النبي � لكل  معاملة 
)واملالحظ  إسالمهما:  بعد  العاص  بن  وعمرو 
أن عرض عمرو رضي الله عنه اإلسالم، وإسالم 
يختلف  الله � لم  رس����ول  ي���دي  ب���ني  خ��ال��د 
اجلزئيات  بعض  في  ن��رى  لكن  املضمون،  في 
إشارات ملعنى ضخم في طبيعة الدعاة. فخالد، 
يرى ابتسام رسول الله له منذ لقياه، وعمرو، 
يرى تهلل وجه النبي � منذ رآه. وخالد يقول: 
إذا حزبه  به أحدا  الله � لم يعدل  "إن رسول 
أمر". وعمرو يقول: "إن رسول الله � لم يعدل 
به أح��دا إذا حزبه أم��ر." وه��ذه اإلش���ارات تدل 
أنه  النبي �، فكل صحابي يشعر  على عظمة 
أحب إلى رسول الله �، وأنه موقع ثقته وحده 
التي  األمثلة  من  ذل��ك  وغير  ال��ن��اس.(  دون  من 
ُتْشعر الدعاة أن االستيعاب ضرورة في الدعوة، 
لغة  اس��ت��خ��دام  إل��ى  ال��داع��ي��ة  يحتاج  لتحقيقه 
وذلك  النفوس،  واألرواح، وفهم طبائع  القلوب 
العقول.  ومخاطبة  األلسن  لغة  قبل  استخدام 
فما يصلح لقوم قد يكون فتنة آلخرين! ودعوة 
الفرد قد تكون مفتاحا لهداية األمم والشعوب. 
في  االستيعابية  املنهجية  ن��ش��أت  ه��ن��ا  وم���ن 
الدعوة، والتي تقوم على املساواة بني املدعوين 
تقدير  إليهم، مع حسن  الدعوة  نقل  أحقية  في 
ال��وس��ي��ل��ة امل��ن��اس��ب��ة، وب��راع��ة االس��ت��ه��الل، مع 
احلرص الشديد على هدايتهم وتوصيل الدعوة 

إليهم.
 ولقد جت��ل��ت ف��ي ال��دع��وة امل��ع��اص��رة ع��دة 
مظاهر تدل على تبني هذه املنهجية بني قطاع 

كبير من الدعاة املعاصرين منها:
- االهتمام بإعداد الكوادر الدعوية املؤهلة 
ب��ث��ق��اف��ة، ول��غ��ات، وت��ق��ال��ي��د ش��رائ��ح امل��دع��وي��ن 

املختلفة على مستوى العالم.

ما  الدعاة  من  كثير  استخدام    -
الكتروني،  التواصل  بشبكات  يعرف 
من  قدر  أكبر  إلى  أجل  الوصول  من 
ال��ب��الغ  واج���ب  لتحقيق  امل��دع��وي��ن، 

العاملي.
- ت��ش��ج��ي��ع ال���دع���اة ل��ك��ث��ي��ر من 
املختلفة  التخصصات  في  الغيورين 
في  به  والتعريف  اإلس��الم  متثيل  على 

محيط احلياة العملية.
-  أصبح اإلسالم من أكثر األديان انتشارا 
الراغبني  عدد  زي��ادة  إلى  باإلضافة  العالم،  في 

في دراسة اإلسالم والتعرف على أتباعه.
املعاصرة  الدعوة  وسائل  وتنوع  كثرة    -
بكل  واملسموعات  وامل��رئ��ي��ات  املطبوعات  م��ن 
أن��واع��ه��ا، ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى ات��س��اع امل��راك��ز 

امليدانية حول العالم للتعريف باإلسالم.
بنجاح،  املنهجية  ه��ذه  حتقق  أن  شك  وال 
يتطلب من الدعاة اإلحاطة بدراسات علم النفس 
بجانب  ه���ذا  وال��ش��ع��وب،  واألمم  واالج��ت��م��اع 
هو  هذا  ولعل  املختلفة.  والثقافات  اللغة  علم 
السبب في أن كثيرا من معاهد وكليات الدعوة 
احلديثة أضافت إلى برامجها هذه الدراسات، 
الداعية  يحيط  أن  يجب  إجبارية  كموضوعات 

بها علما.
----------------------

السالم  عبد  بن هشام،  تهذيب سيرة  راج��ع: 
هارون، ص 274 وما بعدها.

مصطفى   ، وع��ب��ر  دروس  النبوية  السيرة   
،ط  ي���س���ي���ر  ص 149 بتصرف  ال���س���ب���اع���ي 
اإلس��الم��ي  امل��ك��ت��ب  الثامنة 1405ه- 1985م 

بيروت.
القول املبني في سيرة سيد املرسلني، محمد 
الطيب النجار، دار الندوة اجلديدة بيروت، لبنان. 
مصدر الكتاب: موقع مكتبة املدينة الرقمية، املنهج 

احلركي للسيرة، منير الغضبان، ج3 ، ص 57.
 املنهج احلركي للسيرة ، منير الغضبان، ج3، 

ص 91.

مناهج الدعوة من خالل كتابات السيرة املعاصرة )3(
املنهج الدعوي االستيعابي

د. بسيوني نحيلة

مع سيرة رسول اهلل �

	 	

قال الله تعالى:

قال:   � هريرة  أيب  عن   �

فقال:   � النبيَّ  أع���رايب  أت��ى 
دلني عىل عمل إذا عملته دخلت 
ترشك  وال  اهلل  »تعبد  قال:  اجلنة. 
املكتوبة،  الصالة  وتقيم  شيئًا،  به 
وت�����ؤدي ال���زك���اة امل��ف��روض��ة، 
والذي  ق��ال:  رمضان«،  وتصوم 
نفيس بيده ال أزيد عىل هذا شيئًا 
قال  وىل،  فلام  منه.  أنقص  وال 
ه أن ينظر إىل  النبي �: »من رسَّ
رجٍل من أهل اجلنة، فلينظر إىل 

هذا« )متفق عليه(.

� عطاء بن يسار عن أيب هريرة 
أمتي  »كل  قال:   � اهلل  أن رسول 
قالوا  أبى«  من  إال  اجلنة  يدخلون 
يأبى قال: »من  يا رسول اهلل ومن 
أطاعني دخل اجلنة ومن عصاين 

فقد أبى« )رواء البخاري ومسلم(.

عن عبادة بن الصامت، قال:   �
قال رسول اهلل �، وحوله عصابة 
ال  أن  عىل  »بايعوين  أصحابه:  من 
َترسقوا،  وال  شيئًا،  باهلل  ترشكوا 
وال  أوالدك��م،  تقتلوا  وال  تزنوا،  وال 
أيديكم  بني  تفرتونه  ببهتان  تأتوا 

وأرجلكم، وال تعصوا يف معروٍف. 
اهلل،  عىل  فأجره  منكم  وىفَّ  فمن 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فُعوِقب 
ومن  له،  ارة  كفَّ فهو  الدنيا،  يف  به 
اهلل  سرته  ثم  شيئًا  ذلك  من  أصاب 
عليه يف الدنيا، فهو إىل اهلل إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه«، فبايعناه 

عىل ذلك. )متفق عليه(.

قال:   ،� هريرة  أيب  عن   �
له  �: »من كانت  قال رسول اهلل 
مظلمٌة ألخيه من ِعرضه أو يشٌء 
فليتحلَّْله منه اليوم قبل أن ال يكون 
عمٌل  له  كان  إن  دره��ٌم،  وال  ديناٌر 
صاٌلح ُأِخَذ منه بقدر مظلمته، وإن 
مل يكن له حسناٌت ُأِخَذ من سيئات 

صاحبه فُحِمَل عليه« )البخاري(.

أخالق املسلم

يف  الفا�ضل  الكاتب  يوا�ضل 

الدعوة  مناهج  عن  احلديث  احللق  هذه 

لها  التنظري  تتبع  خالل  من  الإ�ضالمية 

ويخ�ص  املعا�رصة  ال�ضرية  كتابات  يف 

بالبيان  ال�ضتيعاب  الدعوي  املنهج 

احللقتني  يف  خ�ص  اأن  بعد   ، والتف�ضيل 

الدعوي  املنهج  عن  باحلديث  ال�ضابقتني 

الرتبوي  الدعوي  واملنهج  ال�ضلمي 

املعا�رصة  الدرا�ضات  اأفادت  كيف  وبني 

لل�ضرية النبوية يف التاأ�ضيل لهما.

ُّ����وا  تُ����َول أَن  الْ����ِب����رَّ  َّ����ْي����َس  �ل
َوالَْمْغِرِب  الَْمْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم 
ِ َوالْ��َي��ْوِم  َٰ��ِك��نَّ الْ��ِب��رَّ َم��ْن آَم��َن بِ��اللَّ َول
اْلِخ�����ِر َوالْ���َم���َ�ِئ���َك���ِة َوالْ���ِك���َت���اِب 
ذَِوي  ِه  ُحبِّ َعَلٰ  الَْماَل  َوآتَى  َوالنَِّبيِّنَي 
َوابَْن  َوالَْمَساِكنَي  َوالَْيَتاَمٰى  الُْقْربَٰى 
َقاِب َوأََقاَم  اِئِلنَي َوِف الرِّ ِبيِل َوالسَّ السَّ
��َ�َة َوآتَ���ى ال��زَّكَ��اَة َوالْ��ُم��وُف��وَن  ال��صَّ
ابِِريَن ِف  بَِعْهِدِهْم ِإذَا َعاَهُدوا َوالصَّ
َِٰئَك  أُول الَْبأِْس  َوِحنَي  اِء  رَّ َوالضَّ الَْبأَْساِء 
َِٰئَك ُهُم الُْمتَُّقوَن� َِّذيَن َصَدُقوا َوأُول ال

 )البقرة : 177(
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5 خطبة منبرية

عيد األضحى معاني وعبر

اخلطبة األولى:

عباد الله:
 اعلموا رحمكم الله أن يومكم هذا يوم رفيع 
قدره، عظيم أثره جليل أمره يوم ختم بليلته ليال 
الثواب  من   مبزيد  املولى  فاضلة عشر خصها 
وعظيم األجر وشملت منه بواسع الفضل والبشر 
أقسم الله بها تعظيما لقدرها فقال: �واجفلر وليال 
عشر� )الفجر1-2(، ونوه رسول الله � بعظيم 
فضلها حيث قال: »ما من أيام أعظم عند الله وال 
أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام العشر فأكثروا 
)رواه  والتحميد«.  والتكبير  التهليل  م��ن  فيهن 
أحمد(، فكان مسك ختامها هذا اليوم السعيد عيد 

األضحى املجيد.
فلله احلمد والثناء احلسن على هذه املنة، وله 
الله  نعمة خّص  النعمة،  على هذه  الشكر اجلزيل 

بها هذه األمة، وأكدها طريقة هدي وسنة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر

عباد الله:
غابر  م��ن  م��اض  ب��ي��وم  يذكرنا  األض��ح��ى  عيد 
الزمان، يذكرنا بتاريخ أبي األنبياء خليل الرحمان.
دفتي  ثنايا  بني  املبثوثة  قصته   � إبراهيم 
تأمل  وقفة  عندها  نقف  أن  بنا  حري  املنان،  كالم 
أجل  م��ن  العليا  للمثل  استلهام  وق��ف��ة  واع��ت��ب��ار، 
استنهاض الطاقات والهمم لبعث روح جديدة في 

دماء األمة احملمدية.
إبراهيم � الذي امتثل لربه في كل ما عهد به 
إليه، إنه املوصوف بالوفي، قال تعالى: �وإبراهيم 
الذي وفى� )النجم: 36(، وفاء عند ذبح الولد وبناء 
وتبليغ  بالقدوم  واخلتان  والهجرة  العتيق  البيت 

الدعوة، وغيرها من التكاليف الشاقة والصعبة.
إب���راه���ي���م � ال��ط��اع��ن ف���ي ال��س��ن اش��ت��اق 
�رب هب لي من  قائال:    رب��ه  الولد ودع��ا  إل��ى 
آخر  شيئا  وليس   ،)100 )الصافات:  الصاحلني� 
م��ال أو جاه  ي��ك��ون ص��اح��ب  ال��ص��الح، ال أن  غير 
البشرية  النفس  ميوالت  من  غيرها  أو  وظيفة  أو 
وإن كان ذلك مطلوب لكن ليس كغاية ونهاية، بل 

كوسيلة وبداية.
إبراهيم  يبشر  واملشقة  العنت  مَن  سنني  بعد 
تعالى:  ق��ال  باحلليم،    الله  وصفه  بغالم   �

�فبشرناه بغالم حليم� )الصافات: 101(.
يولد إلبراهيم إسماعيل عليهما السالم، فيؤمر 
احلرام،  الله  بيت  عند  زرع  غير  بواد  وأمه  بتركه 
الوالد  يكون  ما  غاية  وه��و  السعي  معه  بلغ  ومل��ّا 
بذبح   � إبراهيم  اخلليل  يؤمر  بولده  متعلقا 
ولده فلذة كبده بيده، �قال يا بين إين أرى يف المنام 
رب  يا  أعظمه  فما   ،)102 )الصافات:  أين أذحبك� 
من أمر وما أصعبه من موقف وما أشده من بالء.

االنقياد  غير  خيار  م��ن   � للخليل  يكن  ل��م 
واالمتثال ملن له األمر من قبل ومن بعد لرب األرض 

والسماوات واجلبال.
القبول  في  رأي��ه  ليرى  ول��ده  ال��وال��د  استشار 
 ،)102 )الصافات:  ترى�  م��اذا  �فانظر  الرفض  أو 
فأجابه إسماعيل � قائال: �يا أبت افعل ما تومر 
سجتدين إن شاء اهلل من الصابرين� )الصافات 102(.
األمر  أسلما   ،)103 )الصافات:  أسلما�  �فلما 
على  جبينه  للجبني حيث وضع  وتله    لله  كله 
فإذا  رقبته،  على  ووضعها  السكني  وأخ��ذ  األرض 
بالفرج يأتي من فوق سبع سماوات وينادى اخلليل 
� �وناديناه أَن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا 

المبني  ال��ب��الء  لهو  ه��ذا  إن  احملسنني  جن��زي  كذلك 
إنها   ،)107-104 )الصافات  عظيم�  بذحب  وفدينه 
املنحة بعد احملنة، إنه اليسر بعد العسر، �فإن مع 
العسر يسرا إن مع العسر يسرا� )الشرح: 6-5(.

أيها املسلمون واملسلمات:
السالم  عليهما  وإسماعيل  إبراهيم  م��ر  لقد 
كلفنا  وأن��ِت  وأن��َت  أن��ا  فوفيا،  التكليف  بامتحان 

بتكاليف، فهل وفينا األداء أم ضيعنا؟
فهل  واملعصية،  الطاعة  بامتحان  مر  من  منا 

جنحنا أم خسرنا؟
منا من مر بامتحان البالء واملصائب والفنت، 

فهل صبرنا أم جزعنا؟
منا من مر بامتحان النفس، هل رفعها بالدين 

واخللق أم أخلدها إلى األرض بالشهوة والهوى؟
منا من أعطي اجلاه فهل سخرناه فيما ينفع 

الناس أم لضرهم؟
منا من أسندت له املسئولية، فهل أديناها كما 
وفرطنا وضيعنا حقوق  األمانة  خنا  أم  منا  طلب 

الناس؟
منا من له سعة في املال، فهل أنفقه في طرق 
أم بخل  وال��ن��ج��اح،  وال��ف��الح  ال��ف��وز  فيكون  اخلير 

فيخسر ويتحسر؟
عباد الله:

 � إبراهيم  قصة  تضمنتها  عليا  مثل  إنها 
التي ك��ان ختامها ذب��ح ه��ذه األض��اح��ي، فهي ملة 

إبراهيمية جارية، وسنة محمدية سارية.
ال��ل��ه، حبذا لو  م��ع ذب��ح األض��اح��ي عباد  لكن 
نضحي بشيء آخر جدير بالذبح إلى األبد، حبذا 
لو نذبح أمورا ال تقل قربة إلى الله من األضاحي، 
حبذا لو نذبح الشقاق والنزاع، التدابر والقطيعة، 
الهجر  والشحناء،  البغضاء  والنميمة،  الغيبة 

واجلفاء...
احلب  صعيد  على  نلتقي  لو  الله  عباد  حبذا 
واإلخاء، لو جنتمع على مائدة التواصل والتراحم 

والتالقي بعني الصفاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أيها اإلخوة واألخوات:
املعاني  قمة شامخة جسد هذه   � النبي  إن 
إال  علينا  فما  العالية،  الفاضلة  واألخالق  الرفيعة 

أن ننتمي إلى هذه القمة.
هل تعلم رحمك الله أن النبي � ضحى بوقته 

ونفسه وماله من أجل أن يصل إلينا اإلسالم؟!
هل تعلم رحمك الله أن النبي � ضحى عنك 

إن لم تكن قادرا على شراء األضحية؟!
يديه:  راف��ع��ا  وق���ال  يحبك،   � أن��ه  تعلم  ه��ل 
»الَلّهم أمتي أمتي، وبكى، فقال الله : يا جبريل، 
يبكيك،  ما  فسله  أعلم–  –وربك  محمد  إلى  اذه��ب 
 � الله  � فسأله، فأخبره رسول  فأتاه جبريل 
مبا قال، فقال الله: يا جبريل: اذهب إلى محمد فقل: 
إَنا سنرضيك في أمتك وال نسوءك« )رواه مسلم(؟!
إنه � احملب ألمته، فهل من محب للنبي �؟!
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر 

املسلمني. آمني، واحلمد لله رب العاملني.

اخلطبة الثانية:
 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 

الله أكبر الله أكبر
احل��م��د ل��ل��ه ال����ذي م���ن ع��ل��ي��ن��ا ب��ن��ع��م��ة األم���ن 
واالس��ت��ق��رار، وال��ص��الة وال��س��الم على رس��ول الله 
باألمن  يدعو  واالستغفار،  الذكر  كثير  ك��ان  ال��ذي 
واإلميان عند رؤيته الهالل فيقول: »الله أكبر، اللهم 
واإلس��الم  والسالمة  واإلمي��ان  باألمن  علينا  أهله 
والتوفيق ملا حتب ربنا وترضى، ربنا وربك الله«. 

)رواه الترمذي(.
أيها املسلمون واملسلمات:

حق  واخ��ش��وه  والعلن،  السر  ف��ي  الله  ات��ق��وا 
ما  على  واش��ك��روه  بطن،  وم��ا  ظهر  فيما  اخلشية 
أنعم عليكم من النعم وصرف عليكم كثيرا من الفنت 
والنقم، قال تعالى: �ألم تروا أن اهلل خسر لكم ما 

يف السماوات وما يف األرض وأسبغ عليكم نعمه 
اهلل  يف  جي��ادل  من  الناس  وم��ن  وباطنة،  ظاهرة 
بغير علم وال هدى وال كتاب منير� )لقمان: 19(.

عباد الله:
بل ورمب��ا ميكن  النعم وأعظمها،  أجل  إن من 
تصنيفها في مقدمة النعم األخرى، إذ إنه ال ميكن 
أداء أي نعمة أو أي عمل إال بوجود هذه النعمة. 

إنها نعمة األمن.
هذه النعمة التي ال يعرف قيمتها وال أهميتها 

وعظم شأنها إال من ذاق مرارة فقدانها.
وهي  كبيرة،  ومنة  جليلة  نعمة  األم��ن  نعمة 
أجلها جندت  من  دول��ة،  كل  وغاية  أم��ة  كل  مطلب 

اجلنود ورصدت األموال.
وتعالى  سبحانه  الله  ن��وه  التي  النعمة  ه��ذه 
دع��وة  أول  وك��ان��ت  اآلي���ات،  م��ن  كثير  ف��ي  بشأنها 
لسيدنا إبراهيم � حينما قال: �رب اجعل هذا 
منهم  آمن  من  الثمرات  من  أهله  وارزق  آمنا  بلدا 
باهلل واليوم اآلخر� )البقرة: 125(، فإبراهيم � 
بل  وال��غ��ذاء.  الطعام  نعمة  على  األم��ن  نعمة  ق��دم 
األكثر من ذلك فإبراهيم � قدم نعمة األمن على 
نعمتي العقيدة والتوحيد، قال الله  على لسان 
�وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا  إبراهيم:  سيدنا 
البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد األصنام� )إبراهيم 
:37(، وما ذلك إال لعظم وأهمية هذه النعمة وخطر 

زوالها.
الثمرات  وأطيب  امل��أك��والت  أشهى  إن  فوالله 
فقد  إذا  ال تستساغ وال حتس مبذاقها وحالوتها 
األمن واألمان ونزل اخلوف والهلع، ذلكم أن ال غنى 
ملخلوق عن األمن إنسانا كان أم حيوانا أم طائرا.

أيها اإلخوة واألخوات:
األم��ة  ه��ذه  على  الله  م��ن  منة  األم��ن  نعمة  إن 
قليل  انتم  إذ  �واذك���روا  تعالى:  ق��ال  املرحومة، 
يختطفكم  أن  ختافون  االرض  يف  مستضعفون 
ال��ن��اس ف��آواك��م وأي��دك��م بنصره ورزق��ك��م من 

الطيبات لعلكم تشكرون� )األنفال: 26(.
وال���رزق  ال��ع��اف��ي��ة  م��ع  تشكل  األم���ن  نعمة  إن 
بن محصن  الله  عبيد  فعن  للدنيا،  احلقيقي  امللك 
األنصاري عن النبي � قال: »من أصبح منكم آمنا 
في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأمنا 
حيزت له الدنيا بحذافيرها« )رواه الترمذي وابن ماجة(.
إن الديار التي فقد فيها األمن صحراء قاحلة 
التي  البلدان  وإن  وجنات،  أنهار  ذات  كانت  وإن 
فيها  وتطمئن  النفوس  فيها  تهدأ  ب��األم��ن  تنعم 

القلوب وإن كانت قاحلة جرداء.
عباد الله:

يتحقق  فال  قرينان متالزمان،  واإلمي��ان  األمن 
ولم  آمنوا  �الذين  تعالى:  قال  باإلميان،  إال  األم��ن 
وهم  االم���ن  لهم  أول��ئ��ك  بظلم  إيمانهم  يلبسوا 
مهتدون� )األنعام: 83(، أي إن املؤمنني الذين لم 
يخلطوا إميانهم بشرك وال بشيء من شوائبه لهم 

األمن واالستقرار والطمأنينة أولئك هم املهتدون.
�إذ� �لإميان �ضاع فال �أمان

ول دنيا ملن مل يحي دينا

ومن ر�ضي �حليــــاة بغري دين

فقد جعل �لفناء لها قرينـا

في رحاب األمن تستقر احلياة، ويأمن الناس 
على  ويأمنون  معاشهم  ويستقيم  حياتهم،  على 

أموالهم وأعراضهم ومحارمهم.
في ظل األمن يطمئن الساكن في بيته، ويأنس 
ويرتاح مع أهله وأوالده، ويأمن في حله وترحاله.

لو انفرط عقد األمن أو تأخر ساعة لرأيت كيف 
العدوان  ويكثر  املصالح  وتتعطل  الفوضى  تعم 
البلدان  في  الله  رحمكم  وتأملوا  الفنت،  وتنتشر 

التي فقد فيها األمن فستجدون الواقع ناطقا.
ال  البالد  في  األم��ن  نعمة  على  نحافظ  وحتى 
بد من تربية األمة على طاعة الله واالستقامة على 
مواطن  عن  واالبتعاد  عن معصيته  والبعد  شرعه 

ال  املطيعة  ال��ن��ف��وس  إن  إذ  وال��ش��ب��ه��ات.  ال��ق��الق��ل 
حتتاج إلى رقابة القانون وال إلى سلطة الدولة وال 
إلى عدل السلطان، ألن رقابة الله والوازع الديني 

اإلمياني في قلب املؤمن يقظ في جميع األحوال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أيها املسلمون واملسلمات:
إن األمن على األم��وال واألنفس واألع��راض ال 
األجيال  بحماية  وذل��ك  الفكري  باألمن  إال  يتحقق 
الناشئة وشباب األمة من التيارات املشبوهة التي 
تعتمد وسائل اإلغراء املادي واالمتيازات املعنوية 
فلذلك  القومي،  السلوك  وحتريف  العقول  لتسميم 
العواطف  نتجنب  أن  ال��واج��ب��ة  احلكمة  م��ن  ف��إن 
بالعلم  املتهورة متسلحني  الفعل  اجلياشة وردود 

واحللم والصبر.
ال��ش��أن أن  ف��ي ه���ذا  ومم���ا ينبغي إي��ض��اح��ه 
حدين،  ذو  س��الح  هي  احلديثة  التواصل  تقنيات 
أشد  خطرها  أن  إال  امل��ت��ع��ددة  إيجابياتها  ف��رغ��م 
وأعظم خاصة إذا لم نحسن استعمالها. ولهذا فإن 
هذه التقنيات من قنوات فضائية وشبكة عنكبوتية 
ووسائل التواصل االجتماعي عبر الهواتف الذكية 
العلم  لتلقي  أصلي  كمصدر  نتخذها  أن  ينبغي  ال 

والفتاوى واألحكام.
أيها املسلمون واملسلمات:

يتفاهم  أن  للمجتمع  مي��ك��ن  األم����ن  ظ��ل  ف��ي 
إلى  سبيل  وال  ويتعايش،  يعيش  وأن  ويتكامل، 
ذلك إال حينما يلتزم كل فرد من أفراد املجتمع كل 
بحسبه في حتقيق هذا التكامل ألجل بناء مجتمع 
قوي يشترك فيه أفراده في احملافظة على مصاحله 
واألض��رار  املفاسد  كل  ويدفع  واخل��اص��ة،  العامة 
املادية واملعنوية، بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى 
جانب احلقوق التي له بأن عليه واجبات لآلخرين. 
إنه التكافل الذي ميزج بني حقوق الفرد واجلماعة، 
فالفرد  العامة،  واملصلحة  اخلاصة  املصلحة  بني 
حفظ  ع��ن  تضامنيا  م��س��ؤول  املسلم  املجتمع  ف��ي 
النظام العام، وعن التصرف الذي ميكن أن يسيء 
إلى املجتمع أو يعطل بعض مصاحله، وهو مأمور 
املدني،  واجبه  وإتقان  االجتماعي  أدائ��ه  بإجادة 
وفي مقابل ذلك فاجلماعة أيضا مسؤولة عن حفظ 

الفرد وكفالة حقوقه وحرياته اخلاصة.
أيها اإلخوة واألخوات:

لتكن تهانيكم بالعيد في حدود ما شرع الله، 
فأنتم في بلد فيه الضعيف واملقعد والسقيم، فيه 
األرملة واليتيم، فيه الفقير واملسكني، فيه املغترب 
وقلبا  جاريا  نهرا  الله  عباد  لهم  فكونوا  واملدين، 
حانيا وبلسما شافيا، فإنهم والله في أشد احلاجة 
لهم  ليكن  الشفيقة،  وأنفسكم  الرقيقة،  لقلوبكم 
نصيب منكم، فوالله إن ذلك من أفضل ما تدخرون 

من األعمال.
واعلموا عباد الله أن لباس العيد الذي أمرمت 
زينة  هو  إمنا  السعيد  اليوم  هذا  في  به  بالتزين 
لألبدان فال تنسوا رحمكم الله أن تزينوا القلوب 
�ولباس التقوى ذلك خير�  بزينة التقوى واإلميان 

)األعراف: 25(.
ال��ي��وم ي��وم ال��رح��م��ة واألل��ف��ة، ي��وم التصافح 
الصغير،  واحترام  الكبير  توقير  يوم  والتسامح، 
يوم تقبيل الرؤوس واليدين للوالدين، يوم إعطاء 
"األن��ا" ألجل  التخلص من  يوم  لكل ذي حق حقه، 

االشتراك مع األنام.
ال��ص��الة  ه���ذا ولنجعل م��س��ك اخل��ت��ام أف��ض��ل 
األنبياء  خ��امت  محمد  سيدنا  على  السالم  وأزك��ى 

واملرسلني،...

ادريس أوبري

العدد : 484   29 ذو احلجة 1438ه� املوافق ل� 20 شتنبر 2017م
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نصـوص اإلعجـاز القرآنـي )11(

)تتمة النص )2( من نصوص الطبري )ت310 هـ((
»واخ��ت��ل��ف أه���ل ال��ت��أوي��ل ف��ي ت��أوي��ل ق��ول��ه: 
كُْنُتْم  ِإْن   ِ اللهَّ ُدوِن  ِم��ْن  ُش��َه��َداءَكُ��ْم  �َواْدُع����وا 
َصاِدِقنَي� )البقرة: 23(؛ فقال ابن عباس ما حدثنا 
ابن  عن  حدثنا سلمة،  ق��ال:  بن حميد،  محمد  به 
إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو 
]...[ يعني:  عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: 

أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقني.
أبو  حدثنا  ق���ال:  ع��م��رو،  ب��ن  محمد  حدثني 
أبي جنيح،  ابن  عن  ق��ال: حدثنا عيسى،  عاصم، 

عن مجاهد: ]...[ناس يشهدون لكم.
أبو حذيفة، عن  قال: حدثنا  املثنى،   حدثني 

شبل، عن ابن أبي جنيح، عن مجاهد مثله.
ق���ال: حدثنا وك��ي��ع، عن  ك��ري��ب،  أب��و   حدثنا 
سفيان، عن رجل، عن مجاهد، قال: قوم َيشهدون 

لكم.
ق��ال:  احل��س��ني،  حدثنا  ق��ال:  القاسم،  حدثنا 
حدثني حجاح، عن ابن جريج، عن مجاهد: ]...[ 
)شهداءكم(  جريج:  ابن  قال  يشهدون.  ناس  قال: 
عليها إذا أتيتم بها أنها مثله مثل القرآن. وذلك 
قول الله ملن شك من الكفار فيما جاء به محمد �.
وق����ول����ه: )وادع���������وا( ي��ع��ن��ي: اس��ت��ن��ص��روا 

واستعينوا، كما قال الشاعر:
فلّما التقْت ُفرساُننا وِرجاُلُهْم

َدَعوا يا لََكْعب واْعَتَزيْنا لِعاِمِر
يعني بقوله: دعوا يا َلكعب: استنصروا كعبا 

واستغاثوا بهم .
وأما الشهداء، فإنها جمع شهيد، كما الشركاء 
والشهيد  خطيب.  جمع  واخل��ط��ب��اء  ش��ري��ك،  جمع 
يحقق  مب��ا  لغيره  ال��ش��يء  على  الشاهد  ب��ه  يسمى 
يقال:  كما  للشيء،  املشاهد  به  ُيسمى  وقد  دع��واه، 
فالن جليس فالن، يعني به ُمجالسه، وندميه، يعني 

به منادمه، وكذلك يقال: شهيده يعني به مشاهده .
ت��ك��ون جمع  أن  ال��ش��ه��داء محتملة  ك��ان��ت  ف���إذا 
ال��ش��ه��ي��د ال����ذي ه���و م��ن��ص��رف ل��ل��م��ع��ن��ي��ني ال��ل��ذي��ن 
ابن  قاله  ما  اآلي��ة  بتأويل  وجهيه  فأولى  وص��ف��ُت، 
عباس، وهو أن يكون معناه: واستنصروا على أن 
الذين  وشهداءكم  أعواَنكم  مثله  من  بسورة  تأتوا 
يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوَله، 
كنتم محقني  إن  ونفاقكم،  كفركم  على  ويظاهرونكم 
e اختالق  ب��ه محمد  م��ا ج��اءك��م  أن  ف��ي ج��ح��ودك��م 
تقدرون  هل  وغيَركم:  أنفَسكم  لتمتحنوا  واف��ت��راء؛ 
على أن تأتوا بسورة من مثله، فيقدر محمد على أن 

يأتَي بجميعه من قبل نفسه اختالقا؟
وأما ما قاله مجاهد وابن جريج في تأويل ذلك، 
الله  القوم كانوا على عهد رس��ول  له؛ ألن  فال وجه 
كفر  وأه��ل  إمي��ان صحيح،  أه��ل  ثالثة:  � أصنافا 

صحيح، وأهل نفاق بني ذلك:
مؤمنني،  وبرسوله  بالله  كانوا  اإلمي��ان  فأهل 
فكان من احملال أن يّدعي الكفار أن لهم شهداء -على 
حقيقة م��ا ك��ان��وا ي��أت��ون ب��ه، ل��و أت��وا باختالق من 

الرسالة، ثم ادعوا أنه للقرآن نظير- من املؤمنني.
فأما أهل النفاق والكفر، فال شك أنهم لو ُدعوا 
إليه  لسارعوا  احل��ق  وإب��ط��ال  الباطل  حتقيق  إل��ى 
تكون  كانت  الِفَرق  أي  فمن  وضاللتهم،  كفرهم  مع 
أت��وا بسورة من مثل  أنهم قد  اّدع��وا  لو  شهداؤهم 

القرآن؟
 ِ�ِ���َ ول��ك��ن ذل���ك ك��م��ا ق���ال ج��ل ث���ن���اؤه: �ُق����ْل ل
َهَذا  بِِمْثِل  يَأْتُوا  أَْن  َعَل  ��نُّ  َواْلِ اْلِنْ��ُس  اْجَتَمَعِت 
ِلَبْعٍض  بَْعُضُهْم  َولَْو كَاَن  بِِمْثِلِه  يَأْتُوَن  الُْقْرآَِن َل 
88( فأخبر جل ثناؤه في هذه  )اإلس��راء:  َظِهيًرا� 
اآلية أن مثل القرآن ال يأتي به اجلن واإلنس ولو 

وحتداهم  ب��ه،  اإلت��ي��ان  على  وتعاونوا  تظاهروا 
ل��ه��م ف��ي س���ورة ال��ب��ق��رة، فقال  مبعنى ال��ت��وب��ي��خ 
ا نَزهَّلَْنا َعَل َعْبِدنَا  تعالى: �َوِإْن كُْنُتْم ِف َرْيٍب ِممهَّ
َفأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَكُْم ِمْن ُدوِن 
ِ ِإْن كُْنُتْم َصاِدِقنَي� )البقرة: 23(. يعني بذلك:  اللهَّ
إن كنتم في شك في صدق محمد � فيما جاءكم 
به من عندي أنه من عندي، فأتوا بسورة من مثله، 
كنتم  إن  ذل��ك،  على  بعضا  بعُضكم  وليستْنِصْر 
صادقني في زعِمكم، حتى تعَلموا أنكم إذا عَجزمت 
عن ذلك، أنه ال يقِدر على أن يأتي به محمد � وال 
من البشر أحد، ويصّح عندكم أنه تنزيلي ووحيي 

إلى عبدي.
القول في تأويل قوله : �َفِإْن لَْم تَْفَعلُوا َولَْن 

تَْفَعلُوا� )البقرة: 24(.
تفعلوا�:  لم  �فإن  ثناؤه:  جل  بقوله  ويعني 
إن لم تأتوا بسورة من مثله، وقد تظاهرمت أنتم 
وشركاؤكم عليه وأعوانكم، فتبنينَّ لكم بامتحانكم 
عنه،  خلقي  جميع  وَع��ج��ُز  ع��ج��ُزك��م  واخ��ت��ب��ارك��م 
وعلمتم أنه من عندي، ثم أقمتم على التكذيب به.

وقوله: �ولن تفعلوا�، أي: ولن تأتوا بسورة 
من مثله أبًدا.

يزيد،  قال: حدثنا  معاذ،  بن  بشر  كما حدثنا 
قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: �فإن لم تفعلوا ولْن 

تفعلوا�، أي: ال تقدرون على ذلك وال تطيقونه.
وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن 
إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو 
ولن  تفعلوا  لم  �فإن  عباس:  ابن  عن  سعيد،  عن 

َ لكم احلق. تفعلوا�: فقد تبنينَّ
هَِّت  ال النهَّاَر  هَُّقوا  �َفات  : قوله  تأويل  في  القول 

َجاَرُة� )البقرة: 24(. َوُقوُدَها النهَّاُس َواْلِ
هَُّقوا النهَّارَ�: فاتقوا  يعني جل ثناؤه بقوله: �َفات
أن َتْصَلُوا النار بتكذيبكم رسولي، مبا جاءكم به 
نكم  تبيُّ بعَد  وتنزيلي،  وحيي  من  أن��ه  عندي  من 
أنه كتابي ومن عندي، وقيام احلجة عليكم بأنه 
كالمي ووحيي، بعجزكم وعجز جميع خلقي عن 

أن يأتوا مبثله«.
]تفسير الطبري، 403-399/1[

)3(
»ال��ق��ول ف��ي ت��أوي��ل ق��ول��ه ج��ل ث��ن��اؤه: �أََف���ا 
 ِ ِم��ْن ِعْنِد َغْيِر اللهَّ َ��ْو كَ��اَن  َول الْ��ُق��ْرءَاَن  هَّ��ُروَن  يَ��تَ��َدب

لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتاًفا كَِثيًرا� )النساء: 82(.
جّل  بقوله  يعني  الله:  رحمه  جعفر  أبو  قال 
تون  ثناؤه: �أَفا يَتََدبُّروَن الُقرآَن�. أفال يتدبر املبيِّ
غير الذي تقول لهم يا محمد، كتاب الله، فَيْعَلموا 
وأن  أم��رك،  واتباع  طاعتك  في  عليهم  الله  حجة 
الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم، التساق 
بعضا  بعضه  وتأييد  أحكامه،  وائتالف  معانيه، 
بالتحقيق،  لبعض  بعضه  وشهادة  بالتصديق، 
ف���إن ذل���ك ل��و ك���ان م��ن ع��ن��د َغ��ي��ر ال��ل��ه الختلَفت 

أح��ك��ام��ه، وت��ن��اق��َض��ت 
بعُضه  وأبان  معانيه، 

عن فساد بعض«.
]ت��ف��س��ي��ر ال��ط��ب��ري، 

]251/7

د. الحسين زروق

تُعنى هذه الزاوية جبمع ما تناثر من نصوص الجعاز 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 لقامة 

)الموسوعة التارخيية لنصوص الجعاز القرآين ف التراث العريب(.
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نحو  م��ش��دودا  اإلس��الم��ي  املجتمع  يظل  ك��ي 
البد  التشريعية  واألخ��الق��ي��ة  اإلمي��ان��ي��ة  املثالية 
ومعنوية  مادية  سلطات  مجموعة  بل  سلطة  من 
ت��س��اع��ده ف��ي حت��ق��ي��ق ه���ذا ال��ت��ط��ل��ع واالجن����ذاب 
اجلانب  في  املهمة  السلطات  ومن  املثالية،  نحو 
التشريعي: "سلطة الفقهاء". ولرمبا تساءل البعض 
تعجبا: وهل للفقهاء سلطة لدى املسلمني؟، وإلزالة 
بني  أال وساطة  اإلس��الم  يقرر  نقول:  العجب  ذل��ك 
الله تعالى وبني خلقه على غرار ما عرف في ملل 
وأديان أخرى، يقول األستاذ محمد أحمد الراشد 
في رسالته "سلطان اإلميان" )ص16(: )واملسئولية 
في اإلسالم مسئولية فردية يتحمل مبوجبها كل 
اخلطأ  ب��إص��الح  املكلف  وه��و  عمله،  نتائج  أح��د 
الذي يقترفه، ولن يستطيع فقيه أن مينحه مغفرة 
احمل��ت��وى  فسمو  الكنيسة،  ط��ري��ق  مينحها  ك��م��ا 
البراءة من  الدليل على  املوضوعي اإلسالمي هو 
الكهنوتية(، اذا سلطة الفقهاء ذات طبيعة إيجابية 

محددة، وهي سلطة ضرورية كما سيظهر.

سلطة الفقهاء إجماال:
ووظيفة  جليال  دورا  مت��ث��ل  ال��ف��ق��ه��اء  سلطة 
إجماال  تتمثل  والتشريع  الفقه  في مسيرة  مؤثرة 
ف��ي ض��ب��ط احل��ال��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة، وذل����ك مب��راق��ب��ة 
من  وحمايتها  والتطبيقية  النظرية  مسيرتها 
اخللل واالنحراف، وقد أخبرتنا السنة عن عدول 
دينهم  حيال  وظيفتهم  حيث  من  وخلف  جيل  كل 
ح��ي��ث" ي��ن��ف��ون ع��ن��ه حت��ري��ف ال��غ��ال��ني وان��ت��ح��ال 
القائمون  كذلك  وهم  اجلاهلني"،  وتأويل  املبطلني 
والتجدد  االستمرار  نحو  الفقه  مسيرة  دفع  على 
اإلسالمية  احلياة  لتظل  والنظر  االجتهاد  ب��دوام 

شابة بتشريعاتها ال تأسن وال جتمد.
ملاذا سلطة الفقهاء؟

ال زلنا نقرأ أن في كل جيل اجتاهني دائمني:
وامل��ب��ط��ل��ون  ال����غ����الة،  امل���ت���ش���ددون  األول: 
املفترون، واجلاهلون الذين مييلون بالشريعة ذات 

اليمني وذات الشمال.
الثاني: العوام الذين يغلب على الكثير منهم 
أنهم أصحاب حيل ومراوغة يتحينون بها التفلت 

من قيود الشرع وضوابطه وأحكامه.
وجتاه هذين االجتاهني وجب أن يكون هناك 
كل  من  يحمونها  الشرعية  لألحكام  ورع��اة  حماة 
تلك  وتتحقق  نظري،  حتريف  أو  عملي  انحراف 

احلماية والرعاية بسلطتني:
األولى: سلطة األمراء والثانية: سلطة العلماء، 
السلطة  تلك  العلماء،  سلطة  ح��ول  هنا  وحديثنا 
الراسخني  العلم  أله��ل  تعالى  الله  منحها  التي 
السلطة  وه��ذه  الشريفة،  النبوة  بوراثة  القائمني 
الله  رد  حيث  أهلها،  حق  في  عظيما  تكليفا  تعد 
العلم  أه��ل  إل��ى  واستفتائهم  سؤالهم  في  الناس 
فقال سبحانه: �فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ل 

تعلمون�.
)ص  آنفا  املذكورة  رسالته  في  الراشد  يقول 
16( )وأما سلطة الفقيه فهي الزمة النتظام احلياة، 
وللدميقراطية  معنوية،  أو  فعلية  رئ��اس��ة  ك��أي 
أم��ره��ا،  ف��ي  يفتون  وف��الس��ف��ة  يحفظونها  س��دن��ة 
في  ها  مت��ام مضيِّ م��ن  اإلمي��ان��ي��ة:  حياتنا  وك��ذل��ك 
اإلنتاج والتأثير: قبول رقابة أئمة الفقه والعقيدة 
هي  املؤمنني  وإمامة  عليها،  األخالقي  واالمتثال 

التي تعادل املسيرة احليوية ومتنحها التوازن(.

طبيعة سلطة الفقهاء:
اإلسالمي  املجتمع  في  الفقهاء  مهام  تتعدد 
حالة  ميثل  م��ا  جملتها  م��ن  النهاية  ف��ي  لتتشكل 
معنوية  سلطة  وه��ي  ال��ف��ق��ه��اء"  "سلطة  نسميها 

مهمة، وميكن تصورها على النحو اآلتي:
تلبية حاجات األم��ة من الفتاوى واإلرش��اد   •
أن  الفقهاء  على  فينبغي  والتشريعي،  الفقهي 
في  ويفتوها  األم���ة  واق���ع  م��واك��ب��ة  ف��ي  يجتهدوا 
لها،  األمة  تدخرهم  التي  وظيفتهم  فتلك  نوازلها، 

السلف  علماء  قلوب  على  الشعور  هذا  غلب  وقد 
كبير هو محمد  فقيه  من عيون  النوم  أطار  حتى 
أبي حنيفة،  اإلمام  الشيباني صاحب  بن احلسن 
فقد كان ال ينام إال قليال فقال له تالمذته: أال تنام؟ 
قال لهم: كيف أنام وأمة محمد تنتظرني؟ الناس 
يقولون عندنا محمد بن احلسن إن نزلت بنا نازلة 

رجعنا إليه. او شيئا بهذا املعنى.
إلصالح  والتجديد  والنظر  االجتهاد  دوام   •
اجلاهلية  التشريعات  ومزاحمة  باإلسالم  الواقع 

الزاحفة على حياتنا اإلسالمية.
الرقابة على السلطة التشريعية في الدولة   •
عن  خروجها  ع��دم  لضمان  انحرافاتها،  وتقومي 
حكم الشريعة وسلطانها، مع دوام نصح احلكام 

والقضاة.
• الرقابة على السلوكيات العملية في املجاالت 
املختلفة االجتماعية واملالية وغيرها، بحيث تكون 
كلمة الفقهاء حاضرة ومؤثرة ومسموعة فيما يحل 
منها وما يحرم لتظل احلياة في أنظمتها املختلفة 

سائرة وفق منظومة التشريع احلنيف.
ف��ي أزم��ن��ة احل��رج  ال��ن��اس  التيسير ع��ل��ى   •
عند  والعطاء  البذل  إلى  األغنياء  ودفع  والضيق، 

احلاجة العامة والشدة.
وقد خلص الراشد تلك املهام في قوله: "أنهم 
ال��وح��ي��ني، وم��ص��در الفتوى واالج��ت��ه��اد،  ح���راس 
وع��ام��ل ال��ت��ذك��ي��ر وامل��وع��ظ��ة وال�����ردع أو احل��ث، 
وجهت  أخ���رى  م��ب��ارك��ة  كتلة  مي��ث��ل  ومجموعهم 
النشاط  وأي��ام  والفنت،  واحملن  اجلهاد  أيام  األمة 
احل��ض��اري أو ال��غ��ف��الت....ف��ك��م م��ن أي���ام امتألت 
وكم  يبدده،  الذي  اليسر  هم حملة  وكانوا  حرجا 
بعدها،  أض��اء  ال��ذي  النور  هم  كانوا  من حالكات 
وكم جتد ألقوالهم من حالوة وطالوة، وألعمالهم 
األم��ة  األم���ان، وقلب  زن��اد  آث��ار حاسمة، فهم  م��ن 
اغ ال��ف��ك��ر ال��ق��ي��ادي، ول��واله��م ما  ال��ن��اب��ض، ص����ونَّ
بذل  وال  سياسي،  انصلح  وال  مجاهد،  انضبط 

غني( )سلطان اإلميان:ص9 (.

واج���������ب األم���������ة جت�������اه س��ل��ط��ة 
الفقهاء:

األمة  على  فواجب  آنفا  قلناه  ما  اتضح  إذا 
بجميع أطيافها جتاه هذه السلطة متى انضبطت 
وحماية  ال��ن��ب��وة  وراث���ة  ف��ي  بواجباتها  وق��ام��ت 

الشريعة ما يلي:
الرجوع إليها في كافة شئونها التشريعية   •
والفقهية استفتاء وسؤاال وتعلما، وعدم جتاوزها 
فيما تقرر، فهي الكفيلة برعاية التشريع وحمايته 
من التحريف، وحماية املكلفني من االنحراف عنه.

ال���ق���دام���ى  ال���ف���ق���ه���اء  س���ي���ر  ت�������داول  دوام   •
واملعاصرين وإظهار آثاراهم ومناقبهم في األمة، 
حالة  لتظل  األدعياء،  ال  منهم  الراسخني  ونقصد 

االقتداء بهم دائمة حاضرة.
األم��ة  ف��خ��را يجعل  ال��س��ل��ط��ة  بتلك  ال��ف��خ��ر   •
الضابطة  السلطة  بتلك  األمم  سائر  عن  متميزة 
احلامية التي ال مثيل لها وال نظير في أمم الدنيا.

خامتة:
احلياة  أن  تشريعنا  فلسفة  في  تعلمنا  وكما 
حقوق وواجبات فالبد من لفت أنظار الفقهاء إلى 
أن  بعد  إال  الشريفة  السلطة  تلك  ينالوا  لن  أنهم 

وعلميا،  روحيا  يتأهلوا 
جهادهم  م��ن  وي��ق��دم��وا 
وم���واق���ف���ه���م وب���ذل���ه���م 
وس��ب��ق��ه��م، وص��م��وده��م 
وثباتهم ما يضعهم هذا 
تكون  وحينئذ  املوضع، 
مسموعة،  الكلمة  ل��ه��م 

والسلطة متبوعة.

د. أحمد زايد

إعجاز التشريعات اإلسالمية
في بناء املجتمع املثالي )8\10(

سلطة الفقهاء في املجتمع اإلسالمي
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ج - الهدى االجتماعي للنبوة والرسالة:
االعتقاد  تعني  والرسالة  بالنبوة  اإلميان 
آدم  بني  م��ن  اصطفى  ق��د  سبحانه  الله  ب��أن 
اعتقادا  من اخللق  م��راده  عنه  ليبلغوا  رسال 
وسلوكا وتعبدا، لتكون حياة املستجيب وفق 
في  وسنته  حكمته  اقتضته  وم��ا  ال��ل��ه،  م��راد 

اخللق.
في  ال��ن��وع��ي  كمالهم  ف��ي  البشر  أن  ذل��ك 
األبدية  للحياة  استعدادهم  وفي  احلياة  هذه 
الرسالة،  هداية  إل��ى  فطرية  ض��رورة  في  هم 
ألن حياتهم االجتماعة ال تستقيم إال بأخذها 
فيها  تختلف  ال  وعملية  اعتقادية  بتعاليم 
األهواء والشبهات والعقول واملدارك... وذلك 
ال يتأتى إال ممن خلق اخللق وطبعه مبا طبعه؛ 
ألنه األعلم مبا خلق ومبا يصلحه ويصلح له. 
فاحلياة االجتماعية متوقفة على بعد حيادي 
وموضوعا  م��ص��درا  والتشريع  التنظيم  ف��ي 

ليستقيم أمرها.
والرسالة والنبوة هي تلك الهداية العليا 
عنها  تغنيهم  ال  وم��وض��وع��ا  م��ص��درا  للبشر 
ه��داي��ات احل���واس ال��ظ��اه��رة وال��ب��اط��ن��ة، وال 
هداية العقل؛ ألن هذه هدايات شخصية فردية 
محدودة وتلك هداية مطلقة لنوع اإلنسان في 
جملته، تعرف باخلالق املعرفة احلقة وباملهمة 
التني وجد لها والغاية التي هو سائر إليها 

وتضع له القانون الذي يحقق ذلك كله.
تصديق  ذاتها  في  حتمل  القرآن  ورسالة 

ذلك ومعه صدق النبوة والرسالة)1(.
وم��ن ذل��ك إن��ب��اؤه ب��أس��رار األمم اخلالية 
وأس����رار الكتب امل��اض��ي��ة، وم��ا أخ��ب��ر ب��ه من 
وس��ن  ك��ون��ي��ة  وح��ق��ائ��ق  مستقبلية  أح����داث 
اج��ت��م��اع��ي��ة وغ��ي��ره��ا م���ن أس�����رار ال��ع��م��ران 
واالج���ت���م���اع وال���ت���اري���خ مم���ا ت��ظ��اف��رت على 
الدارسني  وبحوث  العلماء  جت��ارب  تصديقه 
ومم���ا ق��ال��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ف��ي وص���ف ال��ق��رآن: 
أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من  �وكذلك 
ذكرا�  لهم  حي��دث  أو  يتقون  لعلهم  الوعيد 

)طه: 113(.
أيها  �يا  تعالى:  قوله  تفسير  في  وج��اء 
ب��ره��ان م��ن ربكم وأنزلنا  ال��ن��اس ق��د ج��اءك��م 

إليكم نورا مبينا� )النساء: 175(.
إن النور هو الرسالة والبرهان هو النبي 
األمي الذي... لم يعن في طفولته وال في شبابه 
بشيء مما كان يسمى علما عند قومه األميني، 
قام في كهولته يعلم األميني واملتعلمني حقائق 
العلوم اإللهية.. وما تتزكى به النفس البشرية 

وتصلح به احلياة االجتماعية. 
وه��ذه املعاني التي فسرت بها اآلي��ة هي 
للرسول  القرآن  وحددها  بينها  التي  املهمة 
والرسالة في قول الله تعالى: �هو الذي بعث 
آياته  عليهم  يتلو  منهم  رس���وال  األم��ي��ن  يف 
وإن  واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم 
كانوا من قبل لفي ضالل مبن� )اجلمعة: 2(.
التي تصور  الثابتة  التاريخ  وإن شواهد 

الرسالة  نبوة  عصر  االجتماعي  ال��واق��ع  لنا 
اخلامتة وتصف في اآلن ذاته االنقالب الذي 
أح��دث��ت��ه ال��ن��ب��وة وال��رس��ال��ة ف��ي ه��ذا ال��واق��ع 
لشاهد آخر مؤكد للهدي االجتماعي في النبوة 
الناس  أح��وال  صالح  في  املتمثل  والرسالة، 
عالقاتهم،  وتنظيم  سلوكهم  ق��واع��د  وحت��دد 
مهما  تشريع  أي  عنها  يغني  ال  هداية  وه��ي 

كانت درجته.
�ك��ان  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ف��ي تفسير  ج���اء 
الناس أمة واحدة فبعث اهلل النبيئن مبشرين 
باحلق حيلكم  الكتاب  ومنذرين وأنزل معهم 

بن الناس فيما اختلفوا فيه� )البقرة: 213(.
ذلك  ألن  يختلفوا  أن  ال��ن��اس  طبيعة  إن 
عليا  حكمة  يحقق  خلقتهم  أص��ول  من  أص��ل 
ثم  ومن  األرض..  في  اإلنسان  استخالف  من 
ثابت يفيء  أن يكون هناك ميزان  بد  يكن  لم 
�فبعث  تعالى:  قوله  وذل��ك  املختلفون  إليه 

اهلل النبيئن مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
ال��ك��ت��اب ب��احل��ق حيل��ك��م ب��ن ال��ن��اس فيما 
ج��اءت  واح���د،  كتاب  وه��و  فيه�  اختلفوا 
به الرسل جميعا وإن اختلفت تفاصيله 
وف��ق ح��اج��ات األمم واألج��ي��ال وأط��وار 
لهذه  االجتماعية  والقيمة  احلياة)2(. 
املعاني هي في الشعور بوحدة البشرية 
ووحدة  الرسالة  ووحدة  الدين  ووحدة 
امل��ع��ب��ود، واالط��م��ئ��ن��ان إل��ى رع��اي��ة الله 
للبشرية على تطاول أجيالها وأحقابها 

واالعتزاز بالهدي الثابت واملطرد)3(.
وإن واقع املجتمع اإلسالمي املعاصر 

تتمثل هدي  أن  إل��ى  احل��اج��ة  أم��س  لفي 
حقيقة النبوة والرسالة ولذلك أوجب عدد 

من الفسرين على من يتهيأ للخوض في بيان 
القرآن أن يجعل من أغراضه معرفة املقاصد 
وفي  لتحقيقها  القرآن  نزل  التي  االجتماعية 
مقدمتها صالح األحوال الفردية واالجتماعية 

والعمرانية)4(.
د - اليوم اآلخر في بعده االجتماعي:

اإلمي��ان باليوم اآلخ��ر من أرك��ان اإلمي��ان 
األساسية الثالثة للعقيدة اإلسالمية والقرآن 
ال��ك��رمي ف��ي م��ن��ه��ج ب��ي��ان��ه ل��ه��ذا ال��رك��ن رب��ط 
آياته  من  كثير  في  بالله  اإلمي��ان  وب��ني  بينه 
وق��د أطلق عليه ال��ق��رآن: ال��ي��وم اآلخ��ر وي��وم 
احلساب ويظهر من التسميتني معا أنه يوم 
احلسم األخير فيما قدم املكلف من أعمال ثم 
ال تكليف بعد ذلك وإمنا هو يوم يجزى فيه 
�الذين أساءوا بما عملوا وجيزي الذين أحسنوا 
اإلميان  كان  ولذلك   ،)30 )النجم:  باحلسنى� 
اإللهية  بالعدالة  اإلمي���ان  ه��و  اآلخ��ر  باليوم 
املطلقة في اجلزاء، وأن حياة اإلنسان ليست 

فوضى بدون قصد وال ميزان.
وم����ن ث��م��ار اإلمي�����ان ب��ال��ي��وم اآلخ����ر ما 
أم��ره من حساب وج��زاء على ما  ي��دور عليه 
ق��دم اإلن��س��ان م��ن عمل ف��ي األول���ى ف��ي إط��ار 
ذل��ك أن  ال��ت��ي حملها.  امل��س��ؤول��ي��ة واألم��ان��ة 
بالتكاليف  اإلخ��الل  على  رتبت  القرآن  عقيدة 

تبعات جزائية في الدنيا واآلخرة؛
فأما في الدنيا فبما حددته نظم الشريعة 
اجتماعيا من حدود وتعازير وأحكام عقابية 
في نظام املعامالت وفي نظام األسرة وغيرها 

في النظم االجتماعية.
أيضا  به  أخبرت  فبما  اآلخ��رة،  في  وأم��ا 
وفاقا  ج��زاء  ووعيد  وعد  من  النبوة  الرسالة 

وعطاء حسابا.
في  االجتماعية  بالتبعات  اإلخ��الل  إن  ثم 

املجتمع  في  عنها من خلل  يتولد  وما  الدنيا 
لسنة  تبعا  جماعي  دنيوي  عقاب  عنه  ينتج 
الله في االجتماع البشري كما يصرح به قوله 
الذين ظلموا  فتنة ال تصيب  �واتقوا  تعالى: 
نظائر  ولآلية   )25 )األن��ف��ال:  خاصة�  منكم 
الوجه  بها  لنا  ينكشف  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ف��ي 
االجتماعي ملسألة اإلميان باليوم اآلخر وأثر 
واالجتماعي،  الفردي  السلوك  تقومي  في  ذلك 

وان��ع��ك��اس��ه ع��ل��ى احل��ي��اة 
االج����ت����م����اع����ي����ة 

ل���������أم���������ة. 
واملُ��ب��ني 

م����ن 

ج���ه���ة 
أخ������������رى 

ع�����ن ال���ق���ي���م���ة 
للفكر  االج��ت��م��اع��ي��ة 

القرآني الذي ال يجعل أي معنى لإلميان بالله 
وبالرسالة دون اإلميان باليوم اآلخر.

جنده  القضية  لهذه  ال��ق��رآن��ي  والتعليل 
ف��ي اآلي���ات ال��ت��ي رب��ط��ت ب��ني أخ���الق الناس 
باليوم  اإلميان  وبني  الدنيا،  في  وتصرفاتهم 
اآلخ��ر، وق��ررت أن اإلمي��ان بهذا اليوم يجعل 
واألخ��الق،  األعمال  بصالح  يلتزم  به  املؤمن 
يقدم  ب��ه  الكافر  يجعل  ب��ه  اإلمي���ان  ع��دم  وأن 
ب��دون تورع  على سيئات األع��م��ال واألخ���الق 
وال مباالة. ومن هذه اآليات قوله تعالى: �ال 
اآلخ��ر  وال��ي��وم  ب��اهلل  يومنون  ال��ذي��ن  يستاذنك 
عليهم  واهلل  وأن��ف��س��ه��م  ب��أم��وال��ه��م  جي��اه��دوا 
باهلل  يومنون  الذين ال  يستاذنك  إنما  بالمتقن 
قلوبهم فهم يف ريب  وارت��اب��ت  اآلخ��ر  وال��ي��وم 
يترددون� )التوبة: 45( وقوله تعالى: �أرايت 
الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وال 
حيظ عىل طعام المسكن� )املاعون: 3-1( 

بتوظيف مفهوم املخالفة في البيان.
هذا ولإلميان باليوم اآلخر أثر آخر على 
املستور الفردي حيث يجعل املؤمن به يتحمل 
على  وي��ق��دم  ال��ش��دائ��د،  على  ويصبر  امل��ك��اره 
من  يصيبه  قد  ملا  يهتم  أن  دون  النصيحة... 
أذى في هذه احلياة معتقدا اجلزاء األوفى في 

اليوم اآلخر.

وه���ذه امل��ع��ان��ي االج��ت��م��اع��ي��ة مم��ا يؤخذ 
اآلخر  واليوم  باهلل  �يومنون  تعالى:  قوله  من 
المنكر  ع��ن  وينهون  بالمعروف  وي��ام��رون 
ويسارعون يف اخليرات وأولئك من الصاحلن� 

)آل عمران: 114(.
على أن غياب اإلميان باليوم اآلخر يدفع 
اجلرائم،  مختلف  على  اإلق���دام  إل��ى  صاحبه 
وهذا مما يفهم من تعقيب القرآن على سلوك 
أولئك  �أال يظن  تعالى:  قوله  في  التطفيف 
)املطففني:  عظيم�  ل��ي��وم  مبعوثون  أن��ه��م 

.)5-4
ف����ي اآلي������ة مب��ا  ال����س����ؤال  إذ 
يحمله من تنبيه وتوبيخ يقرر 
جراءة كثير من الناس على 
جحودهم  بسبب  اآلث����ام 
والكفر  احل��س��اب  ي���وم 

بالبعث واجلزاء.
وب�������ن�������اء ع���ل���ى 
ك��ل ذل���ك ي��ت��ق��رر أن 

لالعتقاد باليوم  
اآلخر بعدا أساسيا 
ف���������ي ت���ك���ي���ي���ف 
الفردي  السلوك 
واالج����ت����م����اع����ي 
ل����إلن����س����ان مب��ا 
ي����ت����ف����ق وه�������ذا 
االع���ت���ق���اد، وه��و 
ب���ه���ذا االع���ت���ب���ار 
رك�����ن م����ن أرك�����ان 
البشري  االرت���ق���اء 
فيهم  ي��ب��ع��ث��ه  مب���ا 
من استعداد وإعداد 
إل�����ى أوس������ع وأك���م���ل 
وأبقى مما يتوهم، وأن 
الذين نسوا يوم احلساب 
ال��ب��اط��ل  ع����ن  ي���ص���ده���م  ال 
واإلخ�����الل ب��ال��ت��ب��ع��ات وال��ق��ي��م 
االجتماعية إال العحز وال يرجعهم 
إل��ى احل��ق إال ال��ق��وة، وال ي��رده��م عن 

املنكر إال السلطان.
ولنقدر ماذا يحدث من فاسد اجتماعي لو 
فقدت هذه احلقيقة اإلميانية الكبرى من حياة 
اعتقاد ميكن  مبدأ  وبأي  فبأي حقيقة  الناس 
االجتماع  في  الضروري  الهدائي  الفراغ  ملء 

البشري.
----------------------

1 - مدخل إلى القرآن الكرمي.
إليك  �وأنزلنا  تعالى:  قوله  عليه  ي��دل  م��ا  ه��ذا   -  2
الكتاب باحلق مصدقا لما بن يديه من الكتاب ومهيمنا 
شرعة  منكم  جعلنا  لكل  تعالى(  ق��ول��ه  )إل���ى  عليه 

ومنهاجا� )املائدة: 50(.
3 - ن. تفسير الظالل: 42/1.

4 - ن. مقدمة تفسير املنار لرشيد رضا مقدمة تفهيم 
القرآن ألبي األعلى املودودي ومقدمة التحرير والتنوير 

للطاهر بن عاشور.

هدي عقيدة القرآن يف بناء املجتمع )2(

د. محمد السيسي

ت��ن��اول األس��ت��اذ ال��ف��اض��ل في 
تتعلق  نقطتني  ال��س��اب��ق��ة  احل��ل��ق��ة 

ال��ع��ق��ي��دة ف���ي النظم  األول�����ى مب��ك��ان��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة اإلس���ام���ي���ة وال��ث��ان��ي��ة 
ب���ال���ه���دى االج���ت���م���اع���ي ف����ي ع��ق��ي��دة 
ال��ت��وح��ي��د، وي��واص��ل ف��ي ه��ذه احللقة 
اإلمي��ان  ف��ي  االجتماعي  ال��ه��دى  ب��ي��ان 

بالنبوة والرسالة واليوم اآلخر.
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اآليات 
القرآنية  ربطت بني 

وتصرفاتهم  ال��ن��اس  أخ���اق 
باليوم  اإلمي����ان  وب���ني  ال��دن��ي��ا،  ف��ي 

اآلخر، وقررت أن اإلميان بهذا اليوم 
األعمال  بصالح  يلتزم  به  املؤمن  يجعل 
ب��ه  اإلمي��������ان  ع�����دم  وأن  واألخ����������اق، 

سيئات  على  يقدم  به  الكافر  يجعل 
األعمال واألخاق بدون تورع 

وال مباالة.



والدتة ونشأته:
ول���د ال��ش��ي��خ محمد ب��ن أح��م��د زح���ل سنة 
دوار  ت��ي��ل��وى  ب��ل��دة  ف���ي  1363ه�   – 1943م 
إكوزلن، قبيلة نكنافة حاحة الشمالية الغربية 

بني الصويرة ومدينة أكادير، وتتلمذ على 
يد عدد من كبار العلماء واملشايخ في 

املغرب.
اب��ن  ال���راح���ل م��ن كلية  ت��خ��رج 
1963م  يوسف في منتصف سنة 
ثم قادته األقدار إلى مدينة الدار 
ال��ق��رن  ستينيات  ف��ي  ال��ب��ي��ض��اء 

املاضي.

العلمية  مسيرته 
واملهنية:

املعلمني  مدرسة  من  تخرج 
ب���ن���ج���اح وت����ف����وق واش��ت��غ��ل 

مي��ارس  وك����ان  بالتعليم 
املساجد  ف��ي  ال��دع��وة 

ودور  واألن�����دي�����ة 
ال����������ش����������ب����������اب 
واجل�����م�����ع�����ي�����ات 

الثقافية .
وش���غ���ل م��ن��ص��ب 

في عدة  خطيب اجلمعة 
البيضاء،  ب��ال��دار  مساجد 

كما كان يلقي الدروس بها حيث 

1976م  سنة  العظيم  ال��ق��رآن  تفسير  اب��ت��دأ 
الفاحتة وتوقف عند سورة احلشر  من سورة 

)2008م.
للعمل  املؤسسني  جيل  م��ن  الفقيد  ويعد 
الفرقان  مجلة  أس��س  كما  باملغرب  اإلس��ام��ي 
مبعية  سنوات  عشر  ره��ا  ا  وأد  1984م  سنة 
فيها  وكتب   ، العثماني  الدين  سعد  الدكتور 
من  ون���ب���ذا  مختلفة  م���ق���االت 

تفسير آيات األحكام.
و كان كاتبا في 
اإلسامي  التوجيه 
ف���������ي ج���م���ع���ي���ة 
ش��ب��اب ال��دع��وة 
اإلسامية التي 
ك������ان م���رك���زه���ا 
ف��ي ع��ني الشق ، 
منصب  شغل  كما 
ع��ض��و ف���ي راب��ط��ة 

علماء املغرب .

وفاته:
ت��وف��ي ال��ش��ي��خ زح��ل 
غشت  األربعاء،23  ي����وم 
بعد  س��ن��ة   74 ع��م��ر   2017
بأزمة  إصابته 
ق���ل���ب���ي���ة 
تنفع  ل���م 
م������ع������ه������ا 
ال����ع����م����ل����ي����ة 
ج���راح���ي���ة ال��ت��ي 

أجريت له بعده.

والدتة ونشأته:
ولد عبد الكبير بن العربي بن هاشم العلوي 
املدغري سنة 1942 مبدينة مكناس، الفقيد محام 
وأستاذ وعالم مغربي متبحر في العلوم الشرعية، 

وهو من تلى خطاب البيعة إثر جلوس 
عرش  على  ال��س��ادس  محمد  امل��ل��ك 

الراحل  وال��ده  املغرب بعد وفاة 
احلسن الثاني.

العلمية  مسيرته 
واملهنية:

ح��ص��ل ال��ف��ق��ي��د على 
ش��ه��ادة ال��ب��اك��ل��وري��ا من 
وبعدها  القرويني  جامع 
اآلداب  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ت��ح��ق 
والعلوم اإلنسانية بفاس 

شهادة  على  حصل  حيث 
اإلج�����ازة ك��م��ا ح��ص��ل على 

ش��ه��ادة اإلج���ازة ف��ي العلوم 
كلية احل��ق��وق  م��ن  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

بالرباط وشهادة دبلوم الدراسات 
دار  من  اإلسامية  العلوم  في  العليا 

احلديث احلسنية بالرباط. ودكتوراه الدولة 
في العلوم اإلسامية من دار احلديث احلسنية.

بكلية  باحثا  ال��ع��ال��ي  للتعليم  أس��ت��اذا  عمل 
ال��ش��ري��ع��ة ج��ام��ع��ة ال��ق��روي��ني ب���ف���اس، وأس���ت���اذا 
محاضرا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، 

وأستاذا باملعهد املولوي بالرباط، 
امللكي  للقصر  ت��اب��ع  معهد  وه��و 

يدرس به األمراء واألميرات.
وال���ش���ؤن  األوق������اف  وزي�����ر  م��ن��ص��ب   وشغل 
سابق  وعضو  عاما،  عشر  تسعة  مل��دة  اإلسامية 
وباملجلس  اإلنسان  االستشاري حلقوق  باملجلس 
كان  كما  امل��غ��رب.  علماء  وراب��ط��ة  بفاس  العلمي 
للفكر  ال��ب��ي��ت  آل  ب��أك��ادمي��ي��ة  ع��ض��وا 

اإلسامي باألردن.

آثاره العلمية:
العلوي  ال��راح��ل  خلف 
امل������دغ������ري ال����ع����دي����د م��ن 
امل����ؤل����ف����ات واألب�����ح�����اث 
أبو  "الفقيه  كتاب  منها 
ع��ل��ي ال��ي��وس��ي: من��وذج 
م��ن ال��ف��ك��ر امل��غ��رب��ي في 
ف��ج��ر ال��دول��ة ال��ع��ل��وي��ة"، 
في  واملنسوخ  و"الناسخ 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي ألب��ي بكر 
ب��ن ال��ع��رب��ي امل��ع��اف��ري – 
و"امل��رأة  وحتقيق"،  دراس��ة 
ب��ني أح��ك��ام ال��ف��ق��ه وال��دع��وة 
إلى التغيير"، وكتاب "ظل الله"، 
دراسة  امللتحية  "احلكومة  وكتاب 

نقدية مستقبلية".

وفاته:
املدغري  العلوي  الكبير  عبد  العامة  ف��ارق 
بعد  ب��ال��رب��اط   2017 أغ��س��ط��س   19 ف��ي  احل��ي��اة 

معاناة طويلة مع املرض.

والدتة ونشأته:
املفكر محمد أديب صالح من مواليد قطنا 

يحمل   ،1926 ع��ام  دم��ش��ق،  جنوب 
شهادة من اجلامعة األزهرية، 

وإجازة احلقوق من كلية 
دمشق عام 1950 .

مسيرته العلمية 
واملهنية:

محمد  ع��م��ل 
أدي������ب م���درًس���ا 
ف����ي ج��ام��ع��ات 
وعمان  دمشق 
وال�������ري�������اض، 
على  وت���خ���رج 
اآلالف  ي��������ده 
م����ن ال����ط����اب، 

منصب  وش��غ��ل 
رئ������ي������س ق���س���م 

ال����ق����رآن وال��س��ن��ة 
دمشق،  جامعة  ف��ي 

وأس��ت��اذ أص��ول الفقه 
ف��ي ك��ل��ي��ة احل���ق���وق، كما 

السنة  ل��ق��س��م  رئ��ي��ًس��ا  ع��م��ل 
محمد  اإلمام  جامعة  في  وعلومها، 

ب��ن س��ع��ود ف��ي ال���ري���اض س��اب��ًق��ا، وت���رأس 
حترير مجلة “حضارة اإلسام”.

آثاره العلمية:
واملطبوعات  املؤلفات  م��ن  العديد  ول��ه 

أبرزها:
ال���ف���روع  -  “تخريج 
تفسير  األصول”،”  على 
الفقه  ف��ي  النصوص 

اإلسامي”.
”على   -
وهي  الطريق” 
م�����ج�����م�����وع�����ة 
فكرية  مقاالت 
وب���������ح���������وث 
ت������ت������ع������ل������ق 
ب�����ال�����ع�����ل�����وم 

اإلسامية.
 -

ي��ع��ل��م  “هكذا 
الربانيون“.

و”أدعياء   -
الهيكل”، وغيرها.

وفاته:
ت����وف����ي ب���ال���ع���اص���م���ة 
األحد  ظهر  الرياض  السعودية 

2 يوليو ز 2017.
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الشيخ محمد زحل عبد الكبير العلوي المدغري

المفكر السوري محمد أديب صالح

أعالم من عالم الفكر والدعوة رحلوا صيف 2017

والدتة ونشأته:
 .. من أعام فكر والثقافة بنيجيريا

والدتة ونشأته:
ولد يوم 18 من أغسطس سنة 1937، في 

مدينة ِإِك���ُرن إح��دى م��دن والي��ة أوي��و، 
املشهورة  اليورباوية  املدن  إحدى 

في نيجيريا.
ق��ض��ى ح��ي��ات��ه ف���ي طلب 

مبادئ  تلقى  حيث  ال��ع��ل��م، 
ال��ع��ل��وم ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى يد 
السنوسي  محمد  وال���ده 
ف����ي إح������دى ال��ك��ت��ات��ي��ب 
ال���ق���رآن���ي���ة ف����ي ق��ري��ت��ه، 
وب���ع���ده���ا ان���ت���ق���ل إل���ى 
ال��ع��رب��ي  التعليم  م��رك��ز 
اإلس��ام��ي ب��أغ��ي��غ��ي، في 
والية الغوس، وكان املركز 

ازده���ر  تعليمية  م��ؤس��س��ة 
اإلسامي  العربي  بالتعليم 

في  شعاعه  وانتشر  اخل��اص، 
نيجريا منذ بداية الستينات من 

القرن احلالي حتى اليوم .

مسيرته العلمية واملهنية:
مزاولة  خال  من  الدعوي  جهاده  الشيخ  بدأ 
مهنة التدريس في املركز املذكور. ورغبة في ازدياد 
امل��ع��رف��ة واألخ���ذ م��ن امل��ع��ني األس���اس ارحت���ل إلى 
املشاركة في دورات تدريبية وعلمية في العديد من 

البلدان العربية .

على  وم��ش��رف��ا  للمركز  وك��ي��ا  منصب  ش��غ��ل 
الراحل  أسس  كما  والتعليمية،  اإلداري��ة  شؤونه 
دار الدعوة واإلرشاد سنة 1970م، لينتقل الشيخ 
باملدرسة إلى املقر األساسي الذي عرف به اليوم 
سنة 1981، وتعّد مدرسته هذه من أبرز 
نيجريا  في جنوب  امل���دارس  وأه��م 
كّمًا  وإن��ت��اج��ا  معرفة  وأع��رق��ه��ا 

ونوعًا.

آثاره العلمية:
مصطفى  الشيخ  خلد 
زغ��ل��ول ال��س��ن��وس��ي ع��دة 
م����ؤل����ف����ات ف�����ي م���ج���ال 
واللغة  اإلسامي  الفكر 
العربية، وبجهود علمية 
تزيد  وتعليمية  تعّلمية 
د، من  ع��ق��و  ع��ل��ى س��ت��ة 

أبرزها:
اإلل��وري  آدم  الشيخ   –

أمة في فرد .
– روائ����ع امل��ع��ل��وم��ات عن 
نبغت  ما  وبعض  أفريقيا  أقطار 

فيها من اململكات .
– سيعود العرب إلى فلسطني .

– املرأة بني احلجاب والسفور .

وفاته:
كانت وفاة الشيخ 11/شوال/1438ه� املوافق 
املسلمني  قلوب  ف��ي  ذك��ره  خّلد  وق��د   ،2017/7/5

وفكرهم بإسهامات علمية .

الشيخ مصطفى زغلول

جمع وإعداد: نورالدين باخلير
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التكنولوجي،  ال��ت��ط��ور  ح��س��ن��ات  م��ن  ل��ع��ل 
شبكات  عبر  السريع  التواصل  دائ��رة  واتساع 
االن��ت��رن��ي��ت، ت��وال��ي األخ��ب��ار وت��ع��اق��ب األن��ب��اء 
تباعا وبسرعة غير مسبوقة، بحيث أصبح من 
احلقائق  طمس  أو  املعلومة،  إخفاء  املستحيل 

وحتريفها، أو التحكم في انتشارها.
ولعله من الواضح أن أكثر احملطات اشتعاال 
االهتمام  على  أخبارها  تستحوذ  والتي  اليوم، 
على مدار الساعة، ما يقع للمسلمني في بورما، 
أمال  وق��ت��ل،  وتنكيل  تهجير  م��ن  يعانونه  وم��ا 
هناك،  اإلس��الم  ج��ذوة  إطفاء  في  البوذيني  من 

وترهيب املسلمني ودفعهم للتخلي عن دينهم.
فماهي اخللفيات التاريخية ملأساة مسلمي 
ب��ورم��ا؟ وم���ا م��وق��ف املنتظم ال��دول��ي م��ن حق 
البقاء والوجود عامة وفي بورما  املسلمني في 

خاصة؟....
أوال – املسلمون في بورما، االمتداد 

التاريخي واحلصار اجلغرافي:
شرق  جنوب  في  تقع  آسيوية  دول��ة  بورما 
الصني،  الشرقي  الشمال  من  بها  يحيط  آسيا. 
وال��ش��م��ال ال��غ��رب��ي ب��ن��غ��الدي��ش وال��ه��ن��د، وم��ن 
ومن  الهندي،  واحمليط  البنغال  خليج  اجلنوب 
ويبلغ   ... ماليو  جزيرة  شبه  الشرقي  اجلنوب 
من  معظمهم  نسمة  مليون   55 سكانها  ع��دد 
البوذيني.  وميثل  املسلمون فيها من 10 إلى 15 
10 ماليني معظمهم يتركزون  7 الى  % أي من 
في إقليم أراكان شمال غرب بورما وعلى احلدود 

مع بنغالديش.
وترجع قصة بورما إلى ما قبل عام 1784 
حيث كان إقليم أراكان املسلم منعزال عن بورما 
ال��ب��وذي��ة، وك��ان اإلس���الم ق��د وص��ل إل��ى أراك��ان 

بن  سعد  اجلليل  الصحابي  ي��د  على  م��رة  اول 
أبي وقاص وبعض التابعني في إحدى الرحالت 
التجارية، ثم انتشر فيه اإلسالم بشكل كبير على 
العباسي  اخلليفة  عهد  في  املسلمني  التجار  يد 
ه���ارون ال��رش��ي��د  ف��ي ال��ق��رن ال��س��اب��ع امل��ي��الدي. 
واستمر هذا اإلقليم يدين باإلسالم ثالثة قرون؛ 
بدأ ينتشر خاللها في بعض األماكن األخرى في 
ومعها  بورما  تعرضت  حيث   1824 ع��ام  بورما 

أراكان  لالحتالل البريطاني.
 وب��ع��د أن ف��ش��ل��ت  ب��ري��ط��ان��ي��ا ف��ي إخ��ض��اع 
ب��إم��داد  ق��ام��ت  ''ال��روه��ي��ن��ج��ا''  ب��ورم��ا  مسلمي 
تدعمهم  وب���دأت  األسلحة  أن���واع  بكل  البوذيني 
ومذابح  مجازر  فارتكبت  املسلمني  الستئصال 

ومحارق بشعة بحق املسلمني.
ب��ري��ط��ان��ي��ا من  1948 خ��رج��ت  ع���ام  وف���ي   
بورما  ليواصل البوذيون جرائمهم البشعة ضد 

املسلمني.
وال  األم  وطنهم  في  املسلمون  تعرض  ولقد 
زال��وا إل��ى أش��د أن��واع اإلب��ادة الهادفة إل��ى طرد 
املسلمني ، وطبقوا ضدهم كافة القوانني من أجل 
تنفيذ مخططاتهم الهادفة إلى انتزاع هذا الشعب 
من جذوره بكافة السبل مبا فيها الدموية. فبعد 
تطبيق قانون اجلنسية اجلديد في ميامنار عام 
1982م ، ُحرم املسلمون هناك من متلك العقارات 
ُحرموا  كما  الوظائف،  تقلد  وم��ن  التجارة  وم��ن 
البرملانية،  االنتخابات  ف��ي  التصويت  ح��ق  م��ن 
وت��أس��ي��س امل��ن��ظ��م��ات ومم���ارس���ة ال��ن��ش��اط��ات 

السياسية.
اليوم- من  أبناء املسلمني -وإلى  كما يحرم 
ويتم  واجلامعات.  الكليات  في  التعُلّم  مواصلة 
احلكومية  امل��دارس  في  املسلمني  الطالب  إرغ��ام 
ع��ل��ى االن��ح��ن��اء أم����ام ع��ل��م ب���ورم���ا، وال يسمح 
للمسلمني باالنتقال من مكان آلخر دون تصريح 
جوازات  حجز  يتّم  كما  عليه،  احلصول  يصعب 
وال  احل��ك��وم��ة،  ل��دى  باملسلمني  اخل��اص��ة  السفر 
رسمي،  ب���إذن  إال  ل��ل��خ��ارج  بالسفر  لهم  يسمح 

أو  الدولة )راجنون(  إلى عاصمة  السفر  وُيعتبر 
أية مدينة أخرى جرمية ُيعاقب عليها القانون.

وميكن سرد جرائم البوذيني في حق املسلمني 
عبر التاريخ كما يلي:

امل��اغ��ا  ج��م��اع��ات  هجمت   1938 ع���ام  ف��ي   -
وقتلوا  أراك���ان  في  املسلمني  ق��رى  على  البوذية 
املئات وحرقوا البيوت واغتصبوا النساء حتى 

فر أكثر من  500 ألف  مسلم إلى بالد مجاورة.
- ف��ي ع��ام 1942 ارت��ك��ب ال��ب��وذي��ون مجزرة 
أراكان وقتلوا مائة ألف مسلم واغتصبوا النساء 

وشردوا األطفال وأحرقوا اجلثث. 
- في 1978 مت تهجير وطرد 300 الف مسلم 
وفي عام 1988 مت طرد وتهجير 150 ألف مسلم،  
وصل  حتى   1992 ع��ام  في  بعفهم   تهجير  ومت 
عدد املهجرين واملطرودين من مسلمي بورما 4.5 

مليون مسلم.
مجزرة  البوذيون  ارتكب   2012 عام  وفي   -
حيث  املسلمني  ال��دع��اة  من  عشرة  بحق  شنيعة 
ربطوهم وظلوا يضربونهم بالسكاكني والسيوف 
حتى ماتوا ومثلوا بجثثهم.  ثم واصلو جرائمهم 
الرجال  ك��ل   وقتل  وهدمها،  املساجد  مبهاجمة 
وال��ن��س��اء واألط��ف��ال ف��ي ح��ف��الت م��وت جماعية، 
وإش��ع��ال ال��ن��ار فيهم أح��ي��اء  ف��ي م��ح��ارق بشعة 
بعضهم  ودف��ن  أجسادهم  ع��ن  رؤوس��ه��م  وفصل 
أعراضهم  وهتك  بالسيوف  وتقطيعهم  أحياء؛  

وإلقائهم في عرض البحر  ...
ي��ن��ام��ون  ال��روه��ي��ن��ج��ا  م��س��ل��م��و  زال  وال   
ويستيقظون علي مذابح وجرائم جماعات املاغا 
بورما  في  احلاكم  النظام  من  املدعومة  البوذية 
وامل��س��ت��م��رة ف��ي أب��ش��ع ص��وره��ا ف��ي ظ��ل صمت 

وجتاهل عربي ودولي.
مطرقة  حتت  بورما  مسلمو   – ثانيا 

صراع املصالح الدولية:
مأساة  م��ن  الرسمي  ال��دول��ي  امل��وق��ف  يتسم 
إع���ارة  ب��ال��الم��ب��االة وع���دم  ال��روه��ي��ن��ج��ا  مسلمي 

التفات،  أو  اهتمام  أي  هناك  املسلمني  استغاثة 
عن  فيه  تعبر  بيانا  أص���درت  املتحدة  األمم  ف��ال 
اح��ت��رام  ل��ف��رض  ق��ل��ق��ه��ا)...( وال ح��رك��ت جنودها 
تتعرض  التي  حياته  وحماية  اإلن��س��ان..  حقوق 

لالنتهاك في واضحة النهار...
لبورما  االستراتيجية  األهمية  وتكمن  ه��ذا 
في موقعها اجلغرافي، حيث إنها تشكل احلاجز 
ال��ه��ن��دي، حيث  ال��ص��ني واحمل��ي��ط  ب��ني  الطبيعي 
تعاني الصني من حتد جيو - سياسي كبير متمثل 
على  ه��ي  الوحيدة  البحرية  إطاللتها  ك��ون  ف��ي 
وبالتالي  الصني،  بحر  الهادي من خالل  احمليط 
فإن أغلب التجارة الصينية باجتاه الغرب نحو 
احمليط الهندي والشرق األوسط وأفريقيا وصوالاً 
ألوروبا محكومة مبضيق ماالكا في إندونيسيا. 
هذا املضيق ميثل شريان احلياة بالنسبة للصني 
أو في  كالنفط  ف��ي واردات���ه���ا األس��اس��ي��ة  س���واء 
ووص��ول  العالم،  من  األكبر  اجل��زء  مع  جتارتها 
الصني ألسواق العالم محكوم إما مبضيق ماالكا 
املضيقني  وكال  الشرق،  باجتاه  بنما  مضيق  أو 
للواليات  االستراتيجية  السيطرة  حتت  يقعان 
املتحدة، وبورما تتحول هنا لنقطة التفاف نحو 
لتجاوز  ف��رص��ة  ال��ص��ني  ال��ه��ن��دي تعطي  احمل��ي��ط 
بورما  تتحول  املقابل  وف��ي  البحري،  حصارها 
لتحجيم  ف��رص��ة  ال��غ��رب  يعطي  طبيعي  حل��اج��ز 

ا. الصني جزئياً
 وم���ع دخ���ول ب��ورم��ا ف��ي س��ل��ك ال����دول التي 
مت��ت��ل��ك م��خ��زون��ا ن��ف��ط��ي��ا، س��ع��ت ال��ص��ني للدفع 
والغاز  النفط  لنقل  أنابيب  خط  إنشاء  مبشروع 
من أحد موانئ بورما إلى مقاطعة يونان جنوب 
غرب الصني، ومن شأن إنشاء مثل هذا اخلط أن 
االستراتيجية  معضلتها  جت��اوز  للصني  يتيح 
امل��ت��م��ث��ل��ة ف���ي م��ض��ي��ق م����االك����ا، ومي���ث���ل إق��ل��ي��م 
املسلمة  الروهينجيا  أقلية  تقطنه  ال��ذي  أراك��ان 
خليج  على  لبورما  األساسية  البحرية  الواجهة 
أهمية  لإلقليم  يجعل  ما  وه��ذا  الهندي،  احمليط 
استراتيجية سواء لبورما نفسها أو الدول التي 

لها مصالح سياسية كبرى.

 وم��ن أه��م األس��ب��اب التي جتعل م��ن بورما 
ا،  أيضاً للصني  بالنسبة  ا  هاماً استراتيجيا  ا  بعداً
احتاد  إلى  من خالله  تعبر  ال��ذى  اجلسر  كونها 
مساعدة  إلى  الصني  دفع  ما  وه��ذا  آسيان،  دول 
م��ي��امن��ار ف��ي االن��ض��م��ام إل���ى ه���ذا االحت����اد ع��ام 
1997، رغم أنه أنشئ في عام 1967، وذلك بهدف 
تعزيز التجارة مع هذه الدول، واملساهمة في بناء 
وتطوير االقتصاد في اجلزء اجلنوبى الفقير من 

الصني. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ش��واه��د ال��واض��ح��ة على 
الروهينجي،  للشعب  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  ان��ت��ه��اك 
بورما مستمرون في جتاهل معاناة  فإن جيران 
املتفرج.  دور  تلعب  املتحدة  واألمم  الشعب،  هذا 
ولن يكون من املبالغة  القول إن موقف املجتمع 
الدولي من مأساة املسلمني في بورما هو موقف 
مييل إلى التواطؤ واالنحياز للمجرم، وال يتناسب 
والتصريحات  التقارير  فرغم  املأساة،  حجم  مع 
امل��ؤس��س��ات وامل��ن��ظ��م��ات الدولية   ال��ص��ادرة ع��ن 
إال  بورما،  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بصدد 
التطهير  تتخذ بصدد حمالت  التي  القرارات  أن 
الشجب  تتجاوز  ال  الروهينجيا  ملسلمي  العرقي 
والتنديد، بحيث تظل قيمة تلك التقارير في أنها 

تلقي الضوء على حجم املأساة ال غير.

مسلمو بورما بني مطرقة البوذيني وسندان تواطؤ املنتظم الدولي
من شؤون المسلمين

ذ. عبد الرحمن غربي
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ك��ل سنة يكتفي  امل��درس��ي  ال��دخ��ول  م��ع حلول 
جتمعهم  التي  حصصهم  في  األساتذة  من  العديد 
أو  أسمائهم  على  بالتعّرف  م��رة  ألول  بتالمذتهم 
الهامشية في  األم��ور  ال��دردش��ة معهم ح��ول بعض 
حني يبادر عدد اخر من األساتذة الى استغالل هذه 
ديداكتيكي  عقد  إب��رام  في  واستثمارها  احلصص 
امل��ادة  ع��ن  ن��ظ��رة  فيه  يقدمون  القسم  جماعة  م��ع 
امل���ادة  لتبليغ  ال��ت��ي س��ت��وظ��ف  امل��درس��ة وال��ط��رق 
مستويات  لقياس  تتبع  التي  التقومي  وأساليب 
باإلضافة  والوجدانية  واملهارية  املعرفية  التالميذ 
الى وضع األسس الالزمة لبناء عالقة متينة قوامها 
احلوار والتفاهم وما إلى ذلك وكل هذا اميانا منهم 
بقيمة ومكانة التعاقد وحرصا منهم على االنطالق 
اجل��ودة  م��ن  تقربهم  عملهم  ف��ي  واض��ح��ة   بخطة 
واالرجت����ال،  العشوائية  ع��ن  وتبعدهم  واالت��ق��ان 
قدميا  التربية  علماء  عنه  ال��ذي حت��دث  العقد  ه��ذا 
و  أرك��ان��ه  امل���داد موضحني  فيه  وأس��ال��وا  وحديثا 
التعلمية  التعليمية  العملية  في  ووظيفته  قيمته 
به  املقصود  ومبينني  إي��اه  معرفني  ذل��ك  كل  وقبل 
ال  املثال  سبيل  على  منها  نذكر  متعددة  بتعاريف 
احلصر تعريفا جاء في معجم علوم التربية مفاده 
بيداغوجي  "إج����راء  ه��و:  الديداكتيكي  العقد  أن 
املدرس  هما  طرفني  بني  تعاقدي  اتفاق  على  يقوم 
التعليم  وأه��داف  املتعلم  متطلبات  حول  والتلميذ 
وواج��ب��ات ك��ل ط��رف وح��ق��وق��ه، وأه���داف وم��رام��ي 
التربية،  علوم  .)معجم  والتكوين  التعليم  عملية 
جماعة من املؤلفني، ص:255، بتصرف(، إن العقد 
بهذا املعنى الذي يفيد االتفاق والذي يجب أن يكون 
بحثنا  إذا  ما  ولغاية  ما  موضوع  في  طرفني  بني 
عن جذوره في القرآن الكرمي ال شك أننا سنجد له 
أصال أصيال وجذرا متجذرا ضاربا في القدم قبل 
والديداكتيك  التربية  علوم  في  ُمنّظر  أو  عالم  أي 
منا  بسيطة  محاولة  ف��ان  ول��ه��ذا  والبيداغوجيا، 
ونحن نقلب آيات القران الكرمي ونتمعن في سور 
الذكر احلكيم سُتجّلي لنا بوضوح حقيقة ما نقول 
الكهف  س��ورة  املثال  سبيل  على  أخذنا  إذا  ولذلك 

الديداكتيكي  للعقد  خصصت  قد  سنجدها  فإننا 
مختصرات  آي��ات  شكل  على  به  يستهان  ال  حيزا 
م��ف��ي��دات وض��ع��ت األص��ب��ع م��ب��اش��رة ع��ل��ى أط���راف 
العقد وم��وض��وع��ه وش��روط��ه وآث���ار اإلخ���الل بها 
وانعكاسات ذلك على اكتساب املعارف وحتصيلها 
�َفَوَجَدا  تعالى:  الله  ق��ال  وتضييعها  تفويتها  أو 
َّْمَناهُ  َوَعل ِعْنِدنَا  ِمْن  َرْحَمًة  آَتَْيَناهُ  ِعَباِدنَا  ِمْن  َعْبًدا 
أَْن  َعَلَلَ�  َِّبُعَك  أَت َهَلَلْل  ُموَسى  لََلَلهُ  َقَلَلاَل  ِعلًْما  َّا  لَُدن ِمَلَلْن 
ََّك لَْن تَْسَتِطيَع َمِعَي  ِّْمَت ُرْشًدا َقاَل ِإن ا ُعل َِّمِن ِممَّ تَُعل
َقاَل  ُخْبًرا  بِِه  ْط  لَْم ُتِ َما  تَْصِبُر َعَ�  َصْبًرا َوكَْيَف 
أَْمَلَلًرا  ََلَلَك  ل أَْعِصي  َوَل  َصَلَلابَِلَلًرا   ُ اللَّ َشَلَلاءَ  ِإْن  َلَلُدِن  َسَلَلَ�ِ

أُْحِدَث  َحتَّى  ٍء  َشْ َعْن  تَْسأَلِْن  َفَل  ََّبْعَتِن  ات َفِإِن  َقاَل 
ِفيَنِة  السَّ ِف  َرِكَبا  ِإذَا  َحتَّى  َفانَْطلََقا  ِذْكًرا  ِمْنهُ  لََك 
َشْيًئا  ِجْئَت  لََقْد  أَْهلََها  ِلُتْغِرَق  أََخَرْقَتَها  َقاَل  َخَرَقَها 
ََّك لَْن تَْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا َقاَل  ِإْمًرا َقاَل أَلَْم أَُقْل ِإن
ِمْن أَْمِري ُعْسًرا  تُْرِهْقِن  َوَل  نَِسيُت  بَِما  تُؤَاِخْذِن  َل 
َفانَْطلََقا َحتَّى ِإذَا لَِقَيا ُغَلًما َفَقَتلَهُ َقاَل أََقَتلَْت نَْفًسا 
َزِكيًَّة بَِغْيِر نَْفٍس لََقْد ِجْئَت َشْيًئا نُْكًرا َقاَل أَلَْم أَُقْل 
ََّك لَْن تَْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا َقاَل ِإْن َسأَلُْتَك َعْن  لََك ِإن
ُعْذًرا  لَُدنِّ  ِمْن  بَلَْغَت  قَْد  تَُصاِحْبِن  َفَل  بَْعَدَها  ٍء  َشْ
أَْهلََها  اْسَتْطَعَما  َقْريٍَة  أَْهَل  أَتََيا  ِإذَا  َحتَّى  َفانَْطلََقا 
أَْن  يُِريُد  ِجَلَلَداًرا  ِفيَها  َفَلَلَوَجَلَلَدا  يَُضيُِّفوُهَما  أَْن  َفَلَلأَبََلَلْوا 
َْذَت َعلَْيِه أَْجًرا َقاَل  يَْنَقضَّ َفأََقاَمهُ َقاَل لَْو ِشْئَت َلتَّ
تَْسَتِطْع  لَْم  َما  بَِتأِْويِل  ُئَك  َسأُنَبِّ َوبَْيِنَك  بَْيِن  ِفَراُق  َهَذا 
ِفيَنُة َفَكانَْت ِلَمَساِكنَي يَْعَملُوَن  ا السَّ َعلَْيِه َصْبًرا أَمَّ
َمِلٌك  َوَراءَُهَلَلَلْم  َوكََلَلاَن  أَِعيَبَها  أَْن  َفَلَلَلأََرْدُت  َلَلِر  ْ اْلَ ِف 
أَبََواهُ  َفَكاَن  الُْغَلُم  ا  َوأَمَّ َغْصًبا  َسِفيَنٍة  يَأُْخُذ كُلَّ 
َفأََرْدنَا  يُْرِهَقُهَما ُطْغَيانًا َوكُْفًرا  أَْن  َفَِشيَنا  ُمؤِْمننَْيِ 
ا  ُُّهَما َخْيًرا ِمْنهُ َزكَاًة َوأَْقَرَب ُرْحًما َوأَمَّ أَْن يُْبِدلَُهَما َرب

َوكَاَن  الَْمِديَنِة  ِف  يَِتيَمنْيِ  ِلُغَلَمنْيِ  َفَكاَن  َلَلَداُر  اْلِ
َُّك أَْن  ا َفأََراَد َرب َتهُ كَْنٌز لَُهَما َوكَاَن أَبُوُهَما َصاِلً َتْ
َِّك  َرب ِمْن  َرْحَمًة  كَْنَزُهَما  ِرَجا  َويَْسَتْ ُهَما  أَُشدَّ يَْبلَُغا 
َوَما َفَعلُْتهُ َعْن أَْمِري ذَِلَك تَأِْويُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَْيِه 

َصْبًرا� )الكهف:82-65(.
أخبرتنا  قد  املباركات  اآلي��ات  ه��ذه  أن  شك  ال 
ُأبرم  ديداكيتيكي  عقد  ب��أول  قرنا  عشر  أربعة  قبل 
 -� محمد  بعثة  قبل  األخ��رى  ال��ق��رون  -بعشرات 
بني سيدنا موسى واخلضر عليهما السالم اللذين 
شكال طرفا العقد؛ فاألول سيدنا موسى � بصفته 
والثاني  وامل��ع��رف��ة  العلم  لطلب  املتلهف  املتعلم 
اخلضر � بصفته املعلم احلكيم والناصح األمني 
سيدنا  عبر  م��ا  مبجرد  العقد  ببنود  ص��رح  ال��ذي 
على  وجل  عز  فقال  التعلم   في  رغبته  عن  موسى 
َحتَّى  ٍء  َشْ َعَلَلْن  تََلَلْسَلَلأَلَْلَلِن  َفَلَلَل  ََّبْعَتِن  ات �َفَلَلَلِإِن  لسانه 
لهذا  فلم يكن   )70 )الكهف:  ِذْكًرا�  ِمْنهُ  لََك  أُْحَلَلِدَث 
املعلم إال شرط واحد حلصول التعليمات وترسخها 
وه���ي ض����رورة ال��ت��ري��ث وع���دم ال��ت��س��رع ف��ي ط��رح 
األسئلة قبل أوانها تفاديا ملا من شأنه أن يتسبب 
تفويت  وب��ال��ت��ال��ي  وتشتيتها  األف��ك��ار  بعثرة  ف��ي 
املعارف وتضييعها ، وهو الشرط الذي وافق عليه 
ِإْن  َسَتِجُدِني  �َقاَل  تردد:  دون   � موسى  سيدنا 
ُه َصاِبًرا َواَل َأْعِصي َلَك َأْمًرا� )الكهف: 69(،  َشاَء اللَّ
فأخد � عهدا على نفسه بالصبر والطاعة وعدم 
التكلم رغبة منه في  حتصيل املعرفة والتعلم، وهنا 
ال بد أن نلتقط إشارة دقيقة تكون سببا في إجناح 
أي تعاقد بني األستاذ وتالمذة فصله وهي ضرورة 
االختيار   حرية  وإعطائهم  التعاقد  في  إشراكهم 
وجعلهم يحسون بقيمة املسؤولية ال االكتفاء بسرد 
البنود عليهم سردا وفرضها عليهم فرضا فإن هذا 

قد ال يجدي مهما كان التعاقد .
يصمد   أن  يستطع  ل��م  موسى  سيدنا  أن  غير 
من  بعينيه  رأى  ما  جلسامة  التعلمية  رحلته  في 
عقله  يستوعبها  ولم  خبرا  بها  يحط  لم  تصرفات 

)خرق السفينة، قتل الغالم، بناء اجلدار( فاعتبرها 
منكرات وجب دفعها واستفسار املعلم عن حقيقتها 
دون تردد ناسيا بذلك ما قطع على نفسه من عهد 
مؤذنا  ذلك  فكان  التسرع،  وع��دم  بالصبر  التحلي 
فيه.  الرئيس  بالبند  لإلخالل  نظرا  التعاقد  بخرق 
الشيء الذي دفع املعلم "الرجل الصالح" الى إيقاف 
الرحلة التعلمية بعد إمهاله  لسيدنا موسى ثالث 
مرات لتدارك املوقف بناء على قانون العقد نفسه 
لَْم  َما  بَِتأِْويِل  ُئَك  َسأُنَبِّ َوبَْيِنَك  بَْيِن  ِفَلَلَراُق  َهَلَلَذا  �َقاَل 

تَْسَتِطْع َعلَْيِه َصْبًرا � )الكهف: 78(.
من  موسى  سيدنا  يتعلم  ولم  الرحلة  فتوقفت 
هذا  ن��زل  عندما  ولذلك  القليل.  الشيء  إال  معلمه 
»َرْح��َم��ُة   :� ق��ال رس��ول الله  ال��س��ورة  املقطع م��ن 
ِه َعَلْيَنا َوَعَلى ُموَسى َلْو َصَبَر َلَرَأى ِمْن َصاِحِبِه  اللَّ

اْلَعَجَب« )سنن ابي داوود(.
ومما سبق تتبني لنا بوضوح قيمة العقد في 
كل عملية تعليمية تعلمية ومدى املكانة التي حظي 
والتوجيهات  بالوحي  املؤيدين  األنبياء  بني  بها 
اإللهية فكيف باألستاذ العادي املؤيد فقط ببعض 
التوجيهات التربوية واملذكرات الوزارية وفي نفس 
أدنى قيمة، وهنا  التعاقد وال يعطيه  الوقت يهمل 

نتساءل:
قد  التعاقد  ف��ي  واح��د  ببند  اإلخ���الل  ك��ان  إذا 
العملية  وت��وق��ف  التعلمات  ض��ي��اع  ف��ي  يتسبب 

ب���رم���ت���ه���ا مت����ام����ا ك��م��ا 
ح����ص����ل ب�����ني اخل���ض���ر 
وموسى عليهما السالم  
فكيف مبن ال يتعاقد مع 

متعلميه أصال

لقد استطاعت املرأة املسلمة في عصر النبوة، 
أن تواكب عمل الرجل في مسيرة التنمية واإلصالح 
في  اجل���ادة  امل��ش��ارك��ة  ف��ي  وقتها  ح��ي��ث  تستثمر 
أع��م��ال ال��ب��رِّ واخل��ي��ر، وه���ذا ال���ذي تشهد ل��ه كتب 
بنماذج  حافلة  ه��ا  جن��د  حيث  وال��س��ي��ر  ال��ت��راج��م 
مضيئة من الصحابيات اجلليالت، وفي مقدمتهن 
امليادين  في مختلف  ُعرفن  الالئي  املؤمنني  أمهات 
االجتماعية املهمة حيث املشاركة احلية وامليدانية 

واملباشرة.
األمثلة  أروع  الالئي ضربن  الصحابيات  ومن 
 ،� النبي  زوج��ات  بعض  االجتماعي،  املجال  في 
عائشة،  خديجة،  املومنني:  أمهات  رأسهن  وعلى 
زينب بنت جحش، وغيرهن -رضوان الله عليهن-، 
التجارة،  مشاركتهن:  عرفت  التي  امليادين  وم��ن 
من  غيرها   و  ال��غ��زوات،  اإلف��ت��اء،  التعليم،  الطب، 
امليادين االجتماعية التي حتفظ كرامتهن وتصون 
لهن   � توجيهاته  ه��ذا  إل��ى  وال��داف��ع  حرمتهن، 
التطوع  العمل، وحثه لهن على  لالنخراط في هذا 
وفعل اخلير، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله 
� أنه قال: »يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من 
بالرداء  يطوف   � بالل  وكان   ،)1(»... االستغفار 
فتلقي املرأة بقرطها وحليها تتصدق به في سبيل 
الله عز وجل. وأذكر من بني الصحابيات الفضليات 

في مجال العمل االجتماعي التطوعي.

في ميدان التجارة:
� خديجة بنت خويلد: أم املؤمنني- رضي الله 
عنها وأرضاها)2(، الصحابية اجلليلة ذا ت شرف 
ونسب، في مكة اشتغلت بالتجارة تبعث بني مكة 
و الشام، تستأجر من الرجال أتقاهم لله وأكثرهم 
حفظا لألمانة، ليقوم لها بتجارتها وجتازيهم عن 
ذلك، وملا علمت بصدق النبي وأمانته  وكرم أخالقه 

الشاِم  إلى  ماِلها  في  َيخُرَج  أْن  عليه  عرضت   ،�
التجار،  من  غيَرُه  ُتعطي  ما  أفضل  تاجًرا وتعطَيه 
ق��ال��ت ل��ه: أن��ا أعطيك ضعف م��ا أع��ط��ي رج��ال من 
قومك، فلما رجع بتجارتها ربحت ضعف ما كانت 

تربح، وأضعفت له ضعف ما سمت له.
في ميدان التعليم  واإلفتاء:

مم��ا الش���ك ف��ي��ه أن ص��ح��اب��ة رس����ول ال��ل��ه � 
البلدان  وشتى  األرج���اء  مختلف  في  انتشروا  قد 
وال��دع��وة  التعليم  ب��واج��ب  للقيام   � النبي  بعد 
أزواج  جليالت  صحابيات  بينهم  م��ن  واإلرش����اد، 

النبي � منهن.
� عائشة أم املؤمنني رضي الله عنها: )توفيت 
ية  جال والنساء، ومرِبّ سنة 58 للهجرة( ُمعِلّمة الِرّ
على   حرصها  بفضل   ، األبطال  وصانعُة  األجيال، 
العذب عاشت جل حياتها  النبوة  من معني  النهل 
معه � متعلمة وحافظة وعابدة ،وقد وصفها ابن 
:"كانت ال تسمع شيئا ال  أنها  بقوله  أبي مليكة)3( 
طالب  كان  تعرف")4(.  حتى  فيه  راجعت  إال  تعرفه 
من  لألخذ  ومستفتني  متعلمني  يقصدونها  العلم 

علمها الغزير..
كما  ُعرفت –رضي الله عنها- في ميدان اإلفتاء، 
نقل السيوطي  في كتابه تدريب ال��راوي قول ابن 
اإلط��الق سبعة  على  إفتاًء  الصحابة  أكثر  أن  حزم 
عد منهم أم املؤمنني عائشة –رضي الله عنها-)5(، 
كانت استقلت بالفتوى وحازت هذا املنصب اجلليل 
املبارك منذ وفاة النبي رضي الله عنها، وأصبحت 
في  وبقيت  املسترشدين،  وم��أوى  السائلني  مرجع 
وافاها  أن  إل��ى  اخللفاء  زم��ن  في  الفتوى  منصب 
أجلها ، أخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه قال: "كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في 
أن  إل��ى  ج��را  بكر وعمر وعثمان وهلم  أب��ي  خالفة 

ماتت يرحمها الله وكنت مالزما لها")6(.
� الشفاء بنت عبد الله العدوية)7(: الصحابية 
� أن تقوم بتعليم نساءه  التي طلب منها النبي 
اخلطاب  بن  عمر  بنت  حفصة  املؤمنني  أم  خاصة 

رضي الله عنهما، القراءة والكتابة والتمريض.
--------------------

1 - أخرجه اإلمام  مسلم في صحيحه  كتاب  اإلميان 
باب بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات وبيان إطالق 
الكفر على كفر النعمة واحلقوق ، حتقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت:  ج86/1.  و 
أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الفنت  باب فتنة النساء، 
د كامل  حتقيق: شعيب األرن��ؤوط - عادل مرشد - محمَّ
قره بللي - َعبد الّلطيف حرز الله ، دار الرسالة العاملية ، 

الطبعة: األولى، 1430 ه� - 2009 م: ج138/5.
2 - هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى من أكابر قريش، وهي أم املؤمنني، زوجة رسول 
الله � األولى، تكبره بخمس عشرة سنة، وكان مولدها 
صفة  أن��ظ��ر:   .� النبي  هجرة  قبل  وستني  ثمان  سنة 
الصفوة البن اجلوزي )ت� 567 ه�( حتقيق أحمد بن علي 
ط 1421-ه� 2000م دار احلديث القاهرة مصر: ج 31/1، 
االستيعاب في معرفة األصحاب  البن عبد البر، حتقيق: 
علي محمد البجاوي، دار اجليل، بيروت، الطبعة: األولى، 
1412 ه� - 1992 م:ج1817/4، سير أعالم النبالء  لإلمام 
بإشراف شعيب  املؤلفني  من  مجموعة  الذهبي  حتقيق 
الرسالة:   1985م  مؤسسة  1405ه�   --2 : ط  األرن��ؤوط 

ج209/2.
3 - ابن أبي مليكة )تابعي(: عبد الله بن عبيد الله 
بن أبي ُمَلْيَكة زهير بن عبد الله بن جدعان اإلمام احلجة 
احلافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي املؤذن. أنظر: سير 

أعالم النبالء: ج88/5.
4 - أخ��رج��ه اإلم���ام ال��ب��خ��اري ف��ي صحيحه كتاب 
حتى  فيه  فراجع  يفهمه  فلم  شيئا  سمع  من  ب��اب  العلم 
يعرفه ، حققه ورتبه وفهرسه الدكتور مصطفى الذهبي، 
دار احلديث القاهرة ، الطبعة األولى 1420ه� 2000-م: 

ج72/1.
5 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي جلالل 
الدين السيوطي، حتقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، 

دار طيبة:  ج2/ 678.
6 - الطبقات الكبرى البن سعد، حتقيق: محمد عبد 
القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: األولى، 

1410 ه� - 1990 م: ج 2/286.
7 - هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن عدي 
الهجرة  قبل  الشفاء  أسلمت  العدوية  القرشية  كعب  بن 
من  كانت   � النبي  وبايعت  األول  املهاجرات  من  فهي 
يأتيها   � الله  رسول  وكان  وفضالئهن،  النساء  عقالء 
فراًشا  له  اتخذت  قد  وكانت  بيتها،  في  عندها  ويقيل 
الشفاء  عليها  وغلب  ليلى  واسمها  فيه..  ينام  وإزاًرا 
أيام خالفة عمر سنة  توفيت  بأم سليمان  تكنى  وكانت 
20 ه� = 640 م. أنظر: األصحاب في متييز الصحابة ج 
317/3 و التكميل في اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات 
774ه�(  )ت�  الدمشقي  كثير  البن  واملجاهيل  والضعفاء 
آل  الدكتور ش��ادي بن محمد بن سالم  دراس��ة وحتقيق 
للبحوث  النعمان  مركز  2011م  1432ه�   -1 ط  نعمان 
والدراسات اإلسالمية وحتقيق التراث والترجمة اليمن 

ج260/4.

أهمية العقد الديداكتيكي في العملية التعلمية انطالقا من القران الكرمي

مناذج من مساهمة الصحابيات اجلليالت في العمل االجتماعي في العهد النبوي )1(

عبد الحق التويول

قضايا تربوية

الباحث: الحسين أرضى
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ربيع  ال��ع��راق��ي،  للكاتب  م��ق��اال  أق���رأ  وأن���ا 
احلافظ املتخصص في العالقات االستراتيجية 
الثورة  تأثير  بني  فيه  يقارن  التركية،  العربية 
تأثير  وب��ني  األورب���ي،  محيطها  في  الفرنسية 
املوقف التركي في محيط تركيا العربي، مسجال 
استوقفتني  للتنظير،  العربية  الثورات  حاجة 
عبارة كتبها وهو يقارن مدى تأثر املجتمعات 
محاولة  مع  التركي  الشعب  بتفاعل  العربية 
اصطف  ح��ي��ث   ،2016 ي��ول��ي��وز   15 ان��ق��الب 
ال��وح��دة  االن��ق��الب، حفاظا على  األت���راك ض��د 
الوطنية وإن كان الكثيرون منهم غير راضني 
احلفاظ  هو  همهم  ألن  احلكومة،  سياسة  عن 
دولتهم  كيان  وحماية  املشتركة  املصالح  على 
من أي خطر يهدد استقرارها، ثم حتدث عما 
كان يفترض - بحسب ما يفهم من كالمه - في 
التركي  التأثر بالنموذج  الشعوب العربية من 
كما تأثرت أوربا كلها بالثورة الفرنسية، قال: 
"وَج��َدْت أوروبا -التي كانت تعرف ما ال تريد 
وال  النبالء(  حكم  بعده  وم��ن  الكهنوت  )حكم 
تعرف ماذا تريد- في الثورة الفرنسية معلمًا 
فيها  يشترك  التي  ال��دول��ة  شاطئ  إل��ى  يهدي 

املجتمع.."
تعرف  وال   ... تريد  ال  ما  تعرف   "  : عبارة 
ماذا تريد " هذه، وجدتها تترجم بصدق كثيرا 
من الدعوات التي ينهض بها كثير من العرب 
أننا  وع��ن��وان��ه��ا  اإلس��الم��ي��ة،  مجتمعاتنا  ف��ي 
نريد،  ما  نعرف  ال  كنا  وإن  نريد  ال  ما  نعرف 
ذلك، ومبناسبة ما حدث مؤخرا  وكمثال على 
املطالب  تلبية  إل���ى  اجل��ن��وح  م��ن  ت��ون��س  ف��ي 
احلدث  هذا  اإلرث.  في  باملساواة  "احلقوقية" 
ب��ه، و ب��ال أدن��ى ش��ك سيحتفي  ال��ذي احتفى 
به الكثيرون، أرى أن نسائله من زاوية العقل 
ما  وراء سلطة  االجن��رار  بعيدا عن  وال��واق��ع، 
بغض  للشرع،  االحتكام  من  البعض  يريده  ال 
النظر عما ميكن أن ينتج من وراء حتقيق ذلك 
في  واليابس  األخضر  على  تأتي  عواقب  من 
املجتمعات اإلسالمية، فالوقت بعد حتييد "ما 
ال نريد" سيبقى متسعا للتخطيط والبحث عما 

"نريد"...
إلى  الدعوة  يوجه  املعكوس  التفكير  هذا 
ولكن  ل���إرث،  املنظم  ال��ق��رآن��ي  ال��ن��ص  حتييد 
علينا أن نتساءل عما بعد هذا التحييد، ومن 
قبل  اخلطوة  هذه  عواقب  عرفنا  إن  علينا  ثم 
حلوٍل  عن  نبحث  أن  بها،  القيام  إل��ى  الدعوة 
املوجود  نكيف  ثم  نريد،  عما  البحث  منهُجها 

لتخليصه مما ال نريد.
القرآني:  النص  أننا عطلنا  لنتصور جدال 
 ،)11 )النساء:  االنثيني�  حظ  مثل  �للذكر 
ودون أن أعرج على النصوص األخرى القرآنية 
فيها  ترث  التي  واحلديثية، وال على احل��االت 
املرأة أكثر من هذا النصيب مما قد مت إشباعه 
بحثا وال من منصت، سنبقى مع اآلية الكرمية 
حتييدها،  ونفترض  حتديدا،  الرفض  موضع 
ملا  واقعيا  ت��ص��ورا  إليكم  النتيجة؟  ه��ي  فما 

سيحدث:
• ستحدث فوضى اجتماعية عارمة، فكثير 
من األسر لم يتم فيها تقسيم اإلرث بني الورثة 
بعد سنوات من وفاة املورث، ألن كثيرا من هذه 
األسر تتلكأ في إعطاء األنثى-خاصة املتزوجة-
نصيبها الذي هو نصف نصيب أخيها، حتى ال 
ينتقل مال األسرة إلى الغرباء، وإذا مت تغيير 
هذا النصيب، فماذا سيعطى لألنثى، إن أعطي 
لها، هل ستوزع التركة بأثر رجعي؟ من سيقبل 

عنصر خالف  ومن سيرفض...وهنا سيضاف 
آخر إلى العالقات األسرية من شأنه أن يعصف 

باستقرار األسر .
إذا اف��ت��رض��ن��ا ت��ق��ب��ل ال���ذك���ور ل��ه��ذا   •

التغيير، وهو افتراض بعيد خاصة 
فإنهم  التطبيق،  مستوى  على 

في  ب��امل��س��اواة  سيطالبون 
اآلالت  وستبدأ  اإلن��ف��اق، 

داخل  عملها  احلاسبة 
ال��ب��ي��وت، س���واء بني 
ب��ني  أو  اإلخ����������وة 
وب��ذل��ك  األزواج، 
ت���ت���ح���ول األس�����ر 
آلية  إل���ى خ��الي��ا 
حت���ل ال��ع��الق��ات 
ال��ري��اض��ي��ة )م��ن 
ال����ري����اض����ي����ات( 
ف�����ي�����ه�����ا م���ح���ل 
ع���الق���ات امل����ودة 
أو  وال����رح����م����ة، 
ال��ب��ق��ي��ة ال��ب��اق��ي��ة 

منها.
• سيقل اإلقبال 

ع��ل��ى ال������زواج أك��ث��ر 
عليه،  ه��و  مم��ا  بكثير 

الذكور  إما بسبب مترد 
لسنوات  ت���ع���ودوا  ال��ذي��ن 

بغير  أو  بحق  الوضع،  على 
حق، أو بسبب خوف الفتيات من 

أكثر مما  مالهن  على  اإلقبال  يكون  أن 
هو عليهن.

سترتفع درجة االستقالل املادي للمرأة،   •
وهذه ميزة تصبو إليها كل امرأة، ولكن كيف 
وال��ن��س��اء  ال���رج���ال  -ع��ق��ول  ال��ع��ق��ول  سنكيف 
معا- مع هذا الوضع، ذلك أن كثيرا من األسر 

انهارت وتفككت بسبب عدم احلكمة في 
التعامل مع هذا االستقالل املادي 

ما  للعمل  امل����رأة  خ���روج  م��ن��ذ 
الطالق  م��ع��دل  معه  ارت��ف��ع 

على  املجتمعات  ك��ل  ف��ي 
ال���س���واء. وأش���ي���ر هنا 
إلى أن هذا االستقالل 
دائما،  مرفوض  غير 
التعامل  وأن طريقة 
االستقالل  ه��ذا  مع 
امل�����ادي ه���ي ال��ت��ي 
ي���ن���ب���غ���ي إع�������ادة 

النظر فيها .
وأخ������ي������را   •
أن  إال  مي��ك��ن��ن��ا  ال 
احتجاجات  نتوقع 
ق�����وي�����ة م������ن ق��ب��ل 
للحفاظ  امل���ؤي���دي���ن 

اإللهي  التوزيع  على 
وهم  للميراث،  العادل 

األغلبية في املجتمعات 
نستبعد  وال  اإلس��الم��ي��ة، 

أن تصل هذه االحتجاجات 
إلى أشكال تهدد االمن والسلم 

تتعلق  املسألة  ألن  االجتماعيني، 
عند  مبسها  القبول  يستحيل  بثوابث 

كل مسلم.
ولكن هل خوفنا مما سبق يقضي مبواصلة 

التي هي فعال تعاني من  امل��رأة  هضم حقوق 
الظلم في كثير من احلاالت، فهي أصبحت ندا 
للرجل في العطاء االقتصادي على اخلصوص، 
املدني قائما باألساس  بل أصبح املجتمع 
ع��ل��ى امل����رأة ك��م��ا ي���رى ال��ك��ث��ي��رون 
السبسي  قائد  الباجي  ومنهم 
في خطابه األخير مبناسبة 
التونسي  الوطني  اليوم 
ذلك  مع  لكنها  للمرأة، 
م��ق��اب��ل ما  ت��أخ��ذ  ال 
نحل  فكيف  تعطي، 
هل  املعضلة،  هذه 
أم  النص  بتغيير 
بتغيير العقليات 
التفكير،  وط��رق 
التغييرين  أيُّ 
ه�����������و اآلم�����������ن 
واإلي������ج������اب������ي 
والبناء أكثر من 

اآلخر؟ 
ل��ق��د ح��اول��ن��ا 
ب��������ي��������ان ب���ع���ض 
املتوقعة  ال��ن��ت��ائ��ج 
ف����ي ح����ال����ة حت��ي��ي��د 
فما  ال��ش��رع��ي،  النص 
البديلة  امل��ع��اجل��ة  ه��ي 
ال����ت����ي ت���ض���م���ن ل���ل���م���رأة 
للمجتمع،  ب��ان��ي��ا  إن��ص��اف��ا 
املجتمعات  معه  تخسر  ال  وآمنا 
من عناصر وحدتها وسيادة  تبقى  ما 

دولها؟
العقل  انتقدوا  ال��ذي��ن  املفكرون  ه��م  كثير 
العقل  أن  وال��واق��ع  طبيعته،  وحللوا  العربي 
العربي يعيش أزمة ال اختالف بني اثنني في 
ذلك، ومهما اختلفت وجهات النظر في حتديد 
أسباب ه��ذه األزم��ة وج��ذوره��ا، أو في 
فالواقع  منها،  للخروج  احل��ل��ول 
التي  واحلالة  بعد،  يتغير  لم 
بخصوص  اليوم  نناقشها 
مثل  ه���ي  اإلرث  م��س��أل��ة 
م����ن أم���ث���ل���ة جت��ل��ي��ات 
هل  إذ  األزم������ة،  ه���ذه 
الصواب منهجيا أن 
نحاول حتييد نص 
قائم لم يتم تطبيقه 
ب��ع��د ب��ك��ل ش���روط 
ت��ن��زي��ل��ه ال��س��ل��ي��م، 
حت��ي��ي��ده  أن  م����ع 
س�����ي�����ه�����دد ب����ن����اء 
واجتماعيا  عقديا 
أم تغيير  متكامال، 
العقل  تعامل  طرق 
م����ع ه������ذا ال���ن���ص؟ 
ه����ذا  أن  واحل����������ال 
ال���ت���غ���ي���ي���ر س��ي��ب��ن��ي 
ن���س���ق���ا م�����ن احل����ل����ول 
ق��ض��ي��ة  ال���ت���ي ال مت����س 
سترشد  بل  وحدها،  اإلرث 
التعامل  إل��ى  ال��ع��رب��ي  العقل 
يحدد  بشكل  أخ���رى  ق��ض��اي��ا  م��ع 
األولويات، أولويات ما نريد، على وجه 
يندثر معه تلقائيا ما ال نريد، وبشكل يضمن 
ال��وح��دة واالن��س��ج��ام ب��ني م��ك��ون��ات املجتمع 

مبختلف توجهاتها حفاظا على سيادة الدول 
وإن  املنطقة،  في  االستقرار  ضمان  بها  التي 
كانت هناك خالفات إيديولوجية- وهي كائنة 
ضمان  بعد  يأتي  تدبيرها  فمجال  بالتأكيد- 
العامة وفي ظلها، وليس بعد ضياع  الوحدة 
لن  حينها  ألننا  أطرافها،  وتآكل  األم��ة  وح��دة 
ن��ح��ت��اج إل���ى ت��دب��ي��ر االخ��ت��الف أص���ال، م���ادام 
احلديث عن االختالف وطرق تدبيره ال يكون 
إال في حال الرغبة في احلفاظ على الوحدة مع 

اختالف عناصرها.
إن ال���رج���ل ال����ذي ل���م ي��س��ت��ط��ع حل���د اآلن 
إنصاف أخته بإعطائها ما قسم الله لها، وهو 
نصف ما قسم له، ال ميكن، ما دام بهذا التفكير 
أن يعطيها مثل ما يأخذ، ألنه سيرى بأن مال 
أسرة  إلى  ليضاف  العائلة  من  سيخرج  أبيه 
رئيسها غريب عنه، وكأن هذا املال ماله، وكأنه 
ال يدرك أن أخته لها احلق في أن تستفيد من 

مال أبيها مثله.
اآلخر- اجلانب  في  ألن  ذل��ك،  يفعل  ولكنه 
غالبا- رجال آخ��ر، هو زوج األخ��ت، ال يتورع 
عن أخذ مال زوجته بشكل من األشكال، فتقع 
ولو  إنصافها.  عن  بعيدين  رجلني  بني  امل��رأة 
توفرا على ما ينبغي من التقوى والرضا بحكم 
الله تعالى ملا تعرضت لهذا احليف من كليهما. 
وأنا هنا ال أعمم ولكنها حاالت من الواقع ما 

أكثرها.
النص  ه��ن��ا ه��و تغيير  امل��ل��ح  األم���ر  ف��ه��ل 
بزيادة النصيب، مع ما في ذلك من خروج عن 
بإنصاف  التفكير  طريقة  تغيير  أم  الله،  شرع 

املرأة ورفع احلجر الالمشروع عليها؟
ه���ل ح���ق امل������رأة ال�����ذي ب��ح��ص��ول��ه يعم 
تأخذه  االجتماعية،  التنمية  وتتحقق  الرخاء 
من  واح��دا  جانبا  تهم  جزئية  مسألة  بتغيير 
شخصيتها وحياتها، أم بتغيير طرق التعامل 
معها والوعي مبتطلباتها كشخص غير ناقص 

لألهلية بأنواعها؟
التربية  طرق  بتغيير  املجتمع  يتطور  هل 
داخ����ل األس����رة وامل���درس���ة ب��ش��ك��ل ي��رك��ز على 
الثوابت وفهم مقاصد الدين وتنزيله بإخالص 
في احلياة، أم بالقفز على النصوص الشرعية 
ومحاربتها بدعوى عدم مالءمتها للمستجدات؟
وهل املنطقي واألسلم واألحكم هو تغيير 
والفكر  امل��ت��ردي  ال��واق��ع  م��ع  وتكييفه  ال��ش��رع 
املعوج والعقل الفاقد للرشد، أم إصالح الواقع 
سليم  عقل  ب��ن��اء  خ��الل  م��ن  التفكير  بتغيير 

مسترشد بالشرع؟
بنا  يجدر  كثيرة  أخرى  أسئلة ضمن  هذه 
البحث عن إجابات لها بعيدا عن كل تعصب 
أو توجيهات من جهات لن تخسر بالتأكيد في 
حال خسراننا لوحدة صفنا وضياع وجهتنا 
التي وجهنا خالقنا إليها �أال يعلم من خلق 

وه������و الل��ط��ي��ف 
)امل��ل��ك:  اخلبير� 
14(. واحلمد لله 

رب العاملني.

تعطيل النص أم تغيير العقل؟

دة. كلثومة دخوش

29 ذو احلجة 1438ه� املوافق ل� 20 شتنبر 2017مقضايا فكرية

مبناسبة 
ما حدث مؤخرا في 

تونس من اجلنوح إلى تلبية 
املطالب "احلقوقية" باملساواة في 

اإلرث. هذا احلدث الذي احتفى به، 
و بال أدنى شك سيحتفي به الكثيرون، 
العقل  زاوي��ة  من  نسائله  أن  أرى 

وراء  االجنرار  عن  بعيدا  والواقع، 
سلطة ما ال يريده البعض من 

االحتكام للشرع.

هل 
امل��ن��ط��ق��ي 

هو  واألحكم  واألسلم 
مع  وتكييفه  الشرع  تغيير 

املعوج  والفكر  املتردي  الواقع 
والعقل الفاقد للرشد، أم إصالح 

من  التفكير  بتغيير  الواقع 
سليم  عقل  بناء  خ��الل 

مسترشد بالشرع؟
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قد  ال��ت��ي  الصيفية  العطلة  اس��ت��راح��ة  بعد 
ملن  بالنسبة  النسيان  أو  الغفلة  بعض  حت��دث 
امل��وض��وع سنقوم  ه��ذا  ف��ي  ال��ك��ام  تتبع  يعنيه 
املاضية.  الستة  احللقات  مضامني  بتلخيص 
تتناول  احللقات  هذه  مضامني  بأن  هنا  ونذكر 
محوارين: أولهما مقارنة ضمنية لترتيب أحرف 
املعاني وضبط معالم وظائفها في بنية الكلمة 
–وهو موضوع عارض–  بني اخلليل وسيبويه 
في  احل��رف  دالل��ة  إلى ضبط  السعي  وثانيهما: 
بنية الكلمة كما ينص عليه عنوان هذه الدراسة. 
ولذا نلخص مضمون كل حلقة على حدة من بني 

احللقات املاضية كما يلي :
أوال - احللقة األولى:

ياحظ بخصوص ما ذكرناه في هذه احللقة 
نوع من املقارنة الضمنية بني اخلليل وسيبويه 
بترتيب  املتعلقة  منهما  كل  ميزة  بتحديد  وذلك 

أحرف املباني من ذلك:
• أن اخلليل يركز على تقسيم أحرف املباني 

إلى نوعني: 
ع��ددا،  أكثر  وه��ي  أح��رف صحيحة  أولهما: 
وث��ان��ي��ه��م��ا: أح����رف ج���وف وه���ي أع��ظ��م قيمة. 
وهي  منه  يخرج  ال��ذي:  ن��وع  كل  حيز  ويضبط 

مرتبة حسب أسبقية أحيازها.
العددي  النمو  بذكر  فيتميز  سيبويه  أما   •
من  انطاقا  العربية  اللغة  في  املباني  ألح��رف 
الذي يتفق فيه مع اخلليل وهو  العدد األصلي 
تسعة وعشرون حرفا، التي وصلت بالتفريع إلى 

اثنتني وأربعني.
     ثانيا -  احللقة الثانية:

في احللقة الثانية ذكرنا أحرف املباني كما 
هي مرتبة عند اخلليل في مخارجها وأحيازها، 
كما ذكرنا أمثلة لبعض الوظائف املتعلقة بهذا 
مساهما  الترتيب  يجعل  م��ا  وه���ذا  ال��ت��رت��ي��ب. 
. وقد  ف��ي حتديد وظ��ائ��ف احل���روف  م��ا  بنسبة 
ب��ن��ص الب���ن ج��ن��ي يفضل  ختمنا ه���ذه احل��ل��ق��ة 
فيه ترتيب سيبويه ألحرف املباني على ترتيب 

اخلليل وهذه ماحظة ينبغي االحتفاظ بها ألجل 
تأييدها أو نفيها مبا يناسب من احلجج التي 

ميكن مصادفتها فيما بعد .
ثالثا - احللقة الثالثة:

كما  امل��ب��ان��ي  أح���رف  احللقة  ه��ذه  تتضمن 
الستة  مخارجها  ثم  سيبويه،  عند  مرتبة  هي 
ع��ش��ر ح��ي��ث مت ال��ت��ن��ص��ي��ص ع��ل��ى ع���دد ون���وع 
احل��روف التي تخرج من كل واحد منهما. وقد 
من  نوعا  متثل  التي  املاحظات  بعض  سجلنا 
ما  مع  مقارنة  واملخارج  الترتيب  في  التضارب 
بعض  سيبويه  بها  خص  التي  الصفحات  في 
والياء( وكذلك احلرف  )ال��واو،  اللينة  احل��روف 
الهاوي الذي هو األلف. هذا مع العلم أن األلف 
تشغل الرتبة الثانية في الترتيب العام ألحرف 
في  431(والياء  )ك4/  سيبويه  عند  امل��ب��ان��ي 
في  وال���واو   .)431  /4 )ك  عشر  الثالثة  الرتبة 
الرتبة األخيرة بصفة عامة )ك 431/4( كما أن 
مخرج األلف من وسط احللق مع الهمزة والهاء 
اللسان  من وسط  الياء  . ومخرج   )433  /4 )ك 
بينه وبني وسط احلنك مع اجليم والشني )ك 4/ 
433( في حني أن مخرج الواو من بني الشفتني 

مع الباء وامليم )ك 4/ 433(.
وامل��اح��ظ أن ك��ل واح���د م��ن ه��ذه احل��روف 
إل��ى املخرج  ال��ي��اء، واألل���ف وال���واو ينسب  أي 
املذكور ضمن مجموعة من احلروف الصحيحة 
اللني  بني سمات حرفي  الفصل  ينفي  ما  وه��ذا 
ما  ويناقض  احل��روف،  من  غيرها  وبني  والهاء 
الثاثة  وصف به سيبويه نفسه هذه احل��روف 
ألن  والياء،  الواو  وهي  )اللينة(  »ومنها  بقوله: 
مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع 
)الهاوي(  »ومنها  وقوله:   )435 )ك4/  غيرهما« 
وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من 
اتساع مخرج الياء والواو...« )ك 4/ -435 436(.

وق���ول���ه: »وه�����ذه ال��ث��اث��ة أخ��ف��ى احل���روف 
مخرجا:  وأوسعهن  وأخفاهن  مخرجها  التساع 

األلف، ثم الياء، ثم الواو« ) ك 4/ 436(.
 وعليه ميكن القول: إذا كانت مخارج هذه 
احلروف أوسع من مخارج غيرها من احلروف 
على اإلطاق فكيف ترتب معها في النظام العام 
اخلليل  ترتيب  يعتبر  أال  ؟  معني  في مخرج  أو 

أصح ملا قسم احلروف بصفة عامة إلى قسمني : 
صحيحة وأحرف اجلوف؟!...

رابعا - احللقة الرابعة:
ال��واردة  املاحظات  لبعض  تلخيصنا  بعد 
العنصرين  مناقشة  تابعنا  الثالثة  احللقة  في 
الباقيني رقم 3، 4 في احللقة الثالثة ، وقد أشرنا 
إلى اخللل الذي يثبته مضمون احملور رقم )3( 
ثانية.  م��رة  للوقوف عنده  داع��ي  فا  ول��ذا  قبله 
أما بخصوص مضمون رقم )4( فإن املاحظ أن 
الصفات  من  املستنبطة  املباني  أحرف  وظائف 
املجال  تتجاوز  ال  سيبويه  بها  وسمها  ال��ت��ي 
اإلج���راءات  وبعض  الكلمة  بنية  ف��ي  اجلمالي 
باألبنية  ال��ع��ل��ة  أح���رف  أب��ن��ي��ة  إلحل���اق  املتبعة 
قال:  هذا  وفي  صحيحة  ألح��رف  عليها  املقيس 
»وإمنا وصفت لك حروف املعجم بهذه الصفات 
فيه  يجوز  وم��ا  اإلدغ���ام  فيه  يحسن  ما  لتعرف 
تبدله  وم��ا  فيه.  فيه وال يجوز  وم��ا ال يحسن   ،
مبنزلة  وه��و  تخفيه  وم��ا  ت��دغ��م  كما  استثقاال 

املتحرك« )ك 4/ 436(.
خامسا - احللقة اخلامسة:

وقد ضمناها بعد التقدمي العناصر التالية:
عند  وضوابطها  املباني  أح���رف  ترتيب   •

اخلليل 
املباني  أح���رف  ب��ع��ض وظ��ائ��ف  ذك���ر   – ب 
من  انطاقا  الكلمة  بنية  في  واخلاصة  العامة 

صفاتها املكتسبة من مخارجها وأحيازها
بسبب  يتعلق  بتساؤل  احللقة  ختمنا  وقد 
الذلق  أح��رف  ب��ني  التمييز  ع��ن  اخلليل  ح��رص 

والشفتني ، وبقية أحرف املباني.
سادسا - احللقة السادسة:

وتتضمن أمثلة من الضوابط التي استعملها 
والتنصيص  املباني،  أح��رف  لتصنيف  اخلليل 
ع��ل��ى ب��ع��ض وظ��ائ��ف��ه��ا ال��ع��ام��ة واخل���اص���ة من 
ال��ذالق��ة  أح���رف  ب��ني  التمييز  ذل��ك ح��رص��ه على 
والشفتني وغيرها من احلروف وقد سجلنا بهذا 
ضبط  على  امللحة  العبارات  بعض  اخلصوص 

معالم التنظير اللغوي املتميز في هذا املجال.
احللقات  ملخصات  خال  من  يتضح  هكذا 
السابقة أن احللقة األولى تتضمن إيجابيات كل 
أحرف  ترتيب  من اخلليل وسيبويه بخصوص 

املباني بعد عدها، حيث تتضح إيجابية اخلليل 
في حسن تقسيمها العام إلى صحيحة وأحرف 
تتجلى  سيبويه  إيجابية  أن  ح��ني  ف��ي  ج���وف، 
ف��ي م��دِّ ال��ع��دد م��ن األص���ل امل��ش��ت��رك بينه وبني 
اثنني  إل��ى  حرفا  وعشرون  تسعة  وه��و  اخلليل 
مستوياتها  تصنيف  عن  النظر  بقطع  وأربعني 

في الصاحية.
موزعة  فإنها  الباقية  اخلمس  احللقات  أما 
الرابعة  هما  لسيبويه  حلقتان  ال��ن��وع��ني:  ب��ني 
الثانية،  هي  للخليل  حلقات  وث��اث  والثالثة، 
واخلامسة والسادسة، فبالنسبة حللقة سبيويه 
ناحظ معالم اضطراب ترتيب أحرف املباني في 
احللقة الثالثة، ومحدودية وظائفها في احللقة 

الرابعة.
حدد  فقد  باخلليل  اخل��اص��ة  احللقات  أم��ا 
احللقة  ف��ي  املباني  حل��روف  االيجابية  املعالم 
احللقتني  ف��ي  تطبيقية  من���اذج  وق���دم  الثانية، 

اخلامسة والسادسة.
وقد الحظنا أن سيبويه يؤيد منهج اخلليل 
ألح��رف  وص��ف  م��ن  قدمه  فيما  نفسه  ويناقض 
عليه بوضوح  ن��ص  م��ا  وه��ذا  وال��ه��واء.  اللينة 
في  الهمزة  ح��رف  خصائص  عن  يتحدث  وه��و 
التركيب يقول في: "باب الهمز )ك� 541/3( واعلم 
أن الهمزة إمنا فعل بها هذا من لم يخففها، ألنه 
تخرج  الصدر  في  نبرة  وألنها  مخرجها،  بعد 
أب��ع��د احل���روف مخرجا فثقل  ب��اج��ت��ه��اد، وه��ي 

عليهم ذلك ألنه كالتهوع".)ك� 3 /548(.
قاله سيبويه بخصوص حرف  ال��ذي  وه��ذا 
الهمزة أعاه يذكرنا بقول اخلليل - كما مضى 
في احللقة الرابعة - "وأما الهمزة فمخرجها من 
اقصى احللق مهتوتة مضغوطة فإذا ُرّفه عنها 
الياء والواو واأللف من غير  النت فصارت ]ك[ 

طريقة احلروف الصحاح" ع 1 /52.
مقارنة  بخصوص  سيبوبه  ع��ن  قيل   وما 
ينطبق  امل��ج��ال  ه���ذا  ف��ي  اخل��ل��ي��ل  بعمل  عمله 
سيبويه  ترتيب  يفضل  ال���ذي  جني  اب��ن  على 
إلثبات  املجال  يتسع  وال  اخلليل،  ترتيب  على 
النصوص الدالة على ذلك، ولذا نكتفي باإلحالة 
على ما قاله في هذا املوضوع في "سر صناعة 

اإلعراب" ج/7-8و41. 

لــغـــة وأدب

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني

2 - أصالة الحرف يف بناء داللة الكلمة )7(
د. احلسني كنوان

العدد : 484   29 ذو احلجة 1438ه� املوافق ل� 20 شتنبر 2017م

العمرين  "ذو  مقالي  لعنوان  ال��ق��ارئ  لعل 
"ي��ع��ّرج ب��ذه��ن��ه م��ب��اش��رة إل���ى ال��وزي��ر امل���ؤرخ 
اللبيب واألديب األريب، صاحب الستنّي مؤلفا 
الدين  لسان  تاريخ غرناطة  في  اإلحاطة  منها: 
بن اخلطيب املشهور ب : )ذو العمرين ( و)ذو 

الوزارتني( أيضا،
من  رج��ا  ب��ك��ون��ه،  مرتبط  ال��ّل��ق��ب  ومحمل 
بالّتصنيف  مشغوال  الليل  يبيت  خاص،  طراز 
والتأليف والكتابة، وميضي نهاره بتدبير أمور 
اململكة وتسيير شؤونها، دون كلل أو ملل، كان 
السهر مبا  أرق  فقهر  النوم،  من جفوة  يعاني 
يضيف لعمره عمرا ثانيا هو في فلسفة الزمن 

حتدٍّ لألرق واملوت والسكون والنسيان .
ولم  لهذا،  ينتبه  لم  في مسار احلياة  لعله 
قيمة حياتية  لنا  ولكّنه رحل وترك  له،  يخطط 
عميقة، نستشّف من خالها أّنه لم يكن ابن ذاته 
وأنانيته، وإمّنا كان ابن الفكرة والفعل املضيف 
للبشرية، ما ميكن أن يسعفها في قراءة تاريخ 
األمم، وت��اري��خ ال���ّرج���ال ال��ذي��ن ي��رف��ض��ون أن 

ي��ع��ي��ش��وا ن��ك��رات ومي��وت��وا 
الذي  ما  وإالَّ  أيضا،  نكرات 
في  نفسه  ي��ره��ق  ألن  دع���اه 
والتاريخي  املعرفي  االنتاج 
وال����س����ي����اس����ي ب���ال���ص���ورة 

في  مخنوقا  فمات  احل��س��اد،  عليه  أّلبت  التي 
نهج  واتباع  بالزندقة،  ُمّتَهما  السجون،  أح��د 
الفاسفة في قراءة األشياء، على ما قيل، وكان 

يستطيع أن يعيش في دعة وترف.
صاحبها،  قلب  في  تعيش  حني  الفكرة  إن 
من  أهداها  متى  وتكبر،  وتربو  وتثمر،  تزهر 
للبقاء،  تكبر  يجعلها  ما  ووقته  وحّسه  روح��ه 
وان مات هو، ليحيا بعدها عمرا أطول من عمره 
ويزيد،  يزيد  ال��ذي  الثاني  عمره  ه��و  الفاني، 
اخل��ل��ود،  بفلسفة  ارت��ب��ط  متى  وي��زي��د  ويثبت 
العمل الصالح مفاتيح اخلير  وصاغ من فكرة 
التي تطهر اإلنسانية من غنب اجلهل والكسل 
والتخّلف، وتعطيها أبعادا أعمق وأرقى وهي 
تعانق أحام اإلنسان وأمانيه في أن يعيش في 
للفساد  كارها  واالختاف،  للفرقة  نابذا  سام 
في   ّ أن  يحس  يجعله  فيما  مستثمرا  وأه��ل��ه 

الكون ما يستحق احلياة.

املرء في اعتقادي ما أبقى؛ وأن تبقي على 
ع��م��ل ص��ال��ح، ف��أن��ت ت��ؤس��س مل��ا ه��و أك��ب��ر من 
ت��دري، ول��ذا جتد كثيرا  أن  امل��ادي دون  عمرك 
مبا  أهاليهم  قلوب  في  يعيشون  البسطاء  من 
قّدموا من خير، ويعيشون في قلوب العامة مبا 
معروف،  من  صنعوا  ومبا  مواقف،  من  تركوا 

وإن ماتوا.
ولذا أعتقد أّن املوت ال يعني للمسلم كثيرا، 
مل����اذا؟ ألّن م��س��اح��ة ال��ع��ي��ش ب��ع��ده أوس���ع في 
اآلخرة  الذكر، وفي  الدنيا حسن  ففي  الّدارين؛ 
ح��س��ن األج����ر. وم���ن ث��م ال��ت��م��اه��ي ف��ي اخل��ل��ود 

املادي واملعنوي.
لاَ  �واَ تعالى:  قوله  يستوقفني  م��ا  كثيرا 
اَْل  ب اتً��ا  أاَْم��واَ  ِ اللهَّ ِبيِل  ساَ ِف  ُقِتلُوا  هَّ��ِذي��ناَ  ال هَّ  ���اَ ��ساَ ْ تاَ
 ُ اللهَّ آتاَاُهُم  ا  بِماَ ِرِحنياَ  فاَ ُقوناَ  يُْرزاَ ِِّهْم  ب راَ ِعنداَ  ْحياَاءٌ 

أاَ
بِِهم  ُقوا  ياَْلاَ اَْم  ل هَِّذيناَ  بِال ياَْستاَْبِشُروناَ  واَ ْضِلِه  فاَ ِمن 
 � نُوناَ زاَ ْ ُهْم ياَ لاَ  واَ اَْيِهْم  ل ْوٌف عاَ خاَ أاَلهَّ  لِْفِهْم  خاَ ْن  مِّ

التفاؤلي  الّنفس  هذا  فيشّدني   ،)170 عمران:  )آل 
املزروع في تفاصيل اآلية ألدرك بعدها أن هؤالء 
وهبوا حياتهم، إميانا بالفكرة التي يحملونها 
عرض  أو  علم  أو  دي��ن  ألج��ل  استرخصوها  و 
أو أرض، فُوِهبوا من الله تعالى العمر الثاني 
وحرموا أنفسهم من احلياة الدنيا فُأْهدوا من 
الشهود،  بعمر  وت��ص��ّدق��وا  أف��ض��ل،  حياة  الله 
فوهبهم الله عمر اخللود... وشتان بني العمر 

األول والعمر الثاني!!
إنَّ م��ي��زان ال��ع��ي��ش أع��م��ق ل��و ن����درك، س��ّر 
أرق��ى لو نشتغل على  ال��وج��ود، وس��ّر الوجود 
ال��ن��م��اذج  ف��وح��ده��ا  إي��ج��اب��ي،  م��ا ه��و  تفعيل 

اإلي�����ج�����اب�����ي�����ة ت���ع���ي���ش، 
ووح����ده����ا ت��خ��ل��د، ألّن��ه��ا 
أرادت  إذا  ه����دى،  جن���وم 
البشرية أن تنتفع بالّنور.

ذو الُعُمرين

دة. ليلى لعوير

مسافات
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املادة األولى:
ـــقـــادة والــفــقــهــاء  عــلــى مــلــك غــرنــاطــة وال
واحلــجــاب والــعــلــمــاء واملــفــتــن والــوجــهــاء، 
أن  وضواحيها،  والبيازين  غرناطة  مبدينة 
يسلموا إلى صاحبي السمو، أو من ينتدبانه 
للنيابة عنهما، في مدة أقصاها ستون يوًما، 

اعتباًرا من 25 تشرين الثاني، عام 1491 م.
تلك  وأبواب  والبيازين،  احلمراء،  معاقل 
املذكورة،  املدينة  وأبراجها، وأبواب  املعاقل، 
ــواب  والــبــيــازيــن، وضــواحــيــهــمــا، وأبــــراج أب
يأمر  الشروط  هذه  وضمن  املذكورة،  املدينة 
نصراني  أي  يصعد  ال  بــأن  السمو،  صاحبا 
ــســور الــقــائــم بــن احلـــمـــراء، والــبــيــازيــن،  ال
بيوتهم،  فــي  املسلمن  عـــورات  يكشف  لئال 
يعاقب عقوبة  األوامــر،  أحد هذه  وإن خالف 
شديدة، وضمن هذا الشرط، سيقدم املسلمون 
كأتباع مخلصن  والوالء  واإلخالص  الطاعة 

لصاحبي السمو.
البنود،  هــذه  تنفيذ  لسالمة   وضماًنا 
يقدم أبو عبد الله الصغير ملك غرناطة، إلى 
صاحبي السمو، خمسمائة شخص من أبناء 
والبيازين،  املدينة،  في  القوم،  علية  وبنات 
وضواحيهما، وذلك قبيل تسليم احلمراء بيوم 
يوسف  احلــاجــب  معهم  مصطحبن  واحـــد، 
لدى  رهــائــن،  جميعهم  ليكونوا  قماشة،  بــن 
صاحبي السمو، ملدة عشرة أيام، يتم خاللها 
يعامل  أن  شريطة  املــذكــورة،  املعاقل  ترميم 
الرهائن إلى حن انتهاء هذه الفترة معاملة 
إلى  الرهائن  يرد  األجــل،  نهاية  وفي  حسنة. 
صاحبا  التفاقية  هذه  ويراعي  غرناطة،  ملك 
وساللتهم.  خـــوان  ضــون  وابنهما  الــســمــو، 
ــه الــصــغــيــر، وســائــر  ــل ـــو عــبــد ال ويــعــتــبــر أب
والبيازين،  غرناطة،  سكان  وجميع  قــادتــه، 
وضواحيهما، وقراهما، وأراضيهما، والقرى 
طبيعين،  رعايا  للبشرات،  التابعة  واألماكن 

ويبقون حتت رعايتهم ودفاعهم.
وأراضيهم،  بيوتهم،  جميع  لهم  وتترك 
أن  دون  ودائًما  ا،  حالّيً وأمالكهم  وعقارهم، 
يلحق بها أي ضرر، أو حيف. وأن ال يؤخذ 
بالعكس، سيتم  بل  منها يخصهم،  أي شيء 
احترام اجلميع ومساعدتهم، ويلقون املعاملة 
وشعبهما  السمو،  قبل صاحبي  من  الطيبة، 

كخدم واتباع لهما.

املادة الثانية:
السمو  صاحبا  يتسلم  الــذي  الوقت  في 
قصر احلمراء، يأمران اتباعهما بالدخول من 
بابي العشار وجندة، ومن احلقل القائم خارج 
املدينة. وعلى من يعّن الستالم احلمراء، أن 

ال يدخل من وسط املدينة.

املادة الثالثة:
احلمراء  تسليم  فيه  يتم  الــذي  اليوم  في 
والبيازين، وشوارعهما وقالعهما وأبوابهما، 
وغير ذلك، يقوم صاحبا السمو بتسليم ابن 
امللك أبي عبد الله الصغير، احملتجز في قلعة 
معه،  املوجودين  الرهائن  سائر  مع  مقلن، 
برفقته،  كانوا  الذين  واخلــدم  احلشم  وسائر 

وال ُيكرهون على التنصر أثناء احتجازهم.

املادة الرابعة:
يسمح صاحبا السمو، وساللتهما، للملك 
يعيشوا  أن  وشعبه  الصغير  الله  عبد  أبــي 
الشعائر  )أي مبمارسة  قانونهم  دائًما ضمن 
اإلسالمية( دون املساس بسكناهم وجوامعهم 
ومناراتهم. ويأمران باحلفاظ على مواردهم، 
وقضاتهم،  قوانينهم  مبوجب  وسيحاكمون 
وســيــكــونــون  ـــعـــادة،  ال عــلــيــه  جـــرت  حسبما 
موضع احترام من قبل النصارى. كما حتترم 

عاداتهم وتقاليدهم إلى غير حن.

املادة اخلامسة:
أو  أسلحتهم  املسلمن  مــن  ــصــادر  ُت لــن 
وإلــى  حــاضــًرا  آخــر  شــيء  أي  أو  خيولهم، 
األبد، باستثناء الذخيرة احلربية التي يجب 

تسليمها لصاحبي السمو.

املادة السادسة:
يسمح ملن يرغب في اجلواز إلى العدوة 
أو أي مكان آخر، من أهالي غرناطة والبيازين 
ململكة  التابعة  األخرى  واملناطق  والبشرات، 
ملن  وأراضــيــهــم  ممتلكاتهم  ببيع  غــرنــاطــة، 
شاؤوا. ولن يحاول صاحبا السمو وذريتهما 
رغــب صاحبا  ما  وإذا  أبـــًدا.  ذلــك  منعهم من 
الــســمــو بــشــرائــهــا مــن أمــوالــهــمــا اخلــاصــة، 
ولكن  الــنــاس،  شــأن سائر  ذلــك  في  فشأنهما 

األولوية تكون لهما.

املادة السابعة:
األشخاص الذين يرغبون في العبور إلى 
العدوة )أرض املغرب( جتهز عملية نقلهم، في 
غضون ستن يوًما من تاريخه، على منت عشر 
سفن كبيرة تتوزع على املوانئ القريبة منهم، 
أحــــراًرا،  لُيحملوا  املــبــحــريــن،  رغــبــة  حسب 
ــى املــكــان الـــذي يرغبون  وطـــوع إرادتــهــم، إل
النزول إليه، فيما وراء البحر )أرض املغرب( 
خــاصــة املــوانــئ الــتــي كــانــت تــرســو بها تلك 

السفن.
أما األشخاص الذين يرغبون في العبور 
فُتهيأ  القادمة،  الثالثة  األعـــوام  غضون  في 
القريبة  املــوانــئ  مــن  اخلــاصــة،  السفن  لهم 
طلباتهم  يقدموا  أن  شريطة  إقامتهم،  ملكان 
وُينقلون  يوًما.  بخمسن  الرحيل  موعد  قبل 
برعاية تامة، إلى امليناء الذي يرغبون النزول 

فيه.
وال يــتــرتــب عــلــى مــن يــريــد الــعــبــور إلــى 
أجر   - هذه  الثالثة  األعــوام  - خالل  العدوة 
بعد  العبور  في  يرغبون  الذين  أما  نفقة.  أو 
دوبلة  دفــع  فعليهم  الثالثة،  األعـــوام  انتهاء 
واحــــدة فــقــط عــن كــل شــخــص. أمـــا الــذيــن ال 
يتمكنون من بيع أمالكهم املوزعة في جميع 
فيحق  سفرهم،  قبل  غرناطة  مملكة  أنــحــاء 
حتصيل  أجــل  مــن  شخص  أي  تفويض  لهم 
حقوقهم، وليقوموا مقامهم، ويتولوا بعد ذلك 
أينما كانوا،  إرسال هذه احلقوق ألصحابها 

وبدون أية عوائق.

املادة الثامنة:
ال يــرغــم صــاحــبــا الــســمــو وســاللــتــهــمــا، 
حاضًرا وإلى األبد، املسلمن وأعقابهم، على 

وضع أية شارة مميزة ملالبسهم.

املادة التاسعة:

ال 
سنوات  ثــالث  ملــدة  السمو،  لصاحبي  يحق 
من تاريخه، حتصيل األتــاوات من امللك أبي 
عبد الله الصغير، وسكان غرناطة والبيازين 
وأربــاضــهــمــا، وهــي األتــــاوات الــتــي يترتب 
أداؤهـــا عــن دورهـــم وأمالكهم املــوروثــة، بل 
السمو  لصاحبي  املسلمون  يدفع  أن  يكفي 
خالل  املــواشــي  وعشر  والـــذرة،  اخلبز  عشر 

شهري أبريل ومايو.

املادة العاشرة:
الــلــه، وســائــر سكان  أبــي عبد  امللك  على 
أن  االتــفــاقــيــة،  هــذه  شملتهم  الــذيــن  اململكة 
يطلقوا سراح جميع األسرى النصارى الذين 
آخر طواعية،  مكان  أي  في  أو  قبضتهم،  في 

دون أية فدية، وذلك حن تسلم املدينة.

املادة احلادية عشر:
يستخدما  ال  أن  السمو،  صاحبي  على 
أو سكان  الله،  عبد  أبــي  أتباع  من  رجــل  أي 
اململكة، أو أن يسخرا دوابهم، في أي غرض 

دون إرادتهم، ودون أن تدفع لهم أجورهم.

املادة الثانية عشر:

ال يسمح ألي نصراني بدخول املساجد، 
من  إذن  دون  املسلمن،  لعبادة  مكان  أي  أو 
صاحبا  يعاقبه  ذلــك  يخالف  ومــن  الفقهاء. 

السمو.

املادة الثالثة عشر:
اجلباية  يتولى  أن  يهودي  ألي  يجوز  ال 
بشكل  املسلمن  مــن  الــضــرائــب  حتصيل  أو 
مباشر، أو أن مينح أية سلطة أو والية عليهم.

املادة الرابعة عشر:
الله  أبا عبد  ُيعامل صاحبا السمو امللك 
هذه  شملتهم  الذين  رعاياه  وسائر  الصغير 
عاداتهم  وحتترم  شريفة،  معاملة  املعاهدة 
وتقاليدهم، ومتنح للقادة والفقهاء احلقوق، 
هؤالء  بها  يتمتع  كان  التي  احلقوق  وتبقى 
حالها،  عــلــى  الصغير  الــلــه  عــبــد  أبـــي  زمـــن 

ويعترف لهم بتلك احلقوق.

املادة اخلامسة عشر:
يجب أن يقضي في أية دعوى أو مشكلة 
ــا ألحــكــام  ــًق تــقــع بــن املــســلــمــن، الــقــضــاة وف

الشريعة اإلسالمية، كما جرت عليه العادة.

يقول غوستاف لوبون:
"ولم يبق َّ للعرب في أواخر القرن الثالث عشر سوى مملكة غرناطة، وملا تزوج ملك 
أرغونة فرديناند الكاثوليكي ملكة قتشالة إيزابال - ومتت بذلك وحدة تينك الدولتن- 
حاصر في سنة 1492 غرناطة، التي كانت آخر معقل لإلسالم في إسپانية، وَفتحها ثم 

ة، فأصبحت جميع إسپانية، خال البرتغال، تابعًة لعرش واحد. ضم إليه مملكة نبرَّ
ودامت دولة العرب في إسپانية نحو ثمانية قرون، أي ما يقرب من مدة سلطان الروم، 
كانت  وإن  فالعرب،  األجنبية،  الغارات  إليه  أدت  أكثر مما  زوالها  إلى  انقسامها  وأدى 

عبقريتهم الثقافية من الطراز األول، لم َيْبد نبوغهم السياسي غير ضعيف.
وعاهد فردينانُد العرَب على منحهم حرية الدين واللغة، ولكن سنة 1499م لم تكد 
إال  ينته  لم  والــذي  قرونًا،  دام  الــذي  والتعذيب  االضطهاد  دور  بالعرب  حل  حتل حتى 
بطرد العرب من إسپانية، وكان تعميد العرب كرها فاحتَة ذلك الدور، ثم صارت محاكم ُ 
دين على أنهم من النصارى، ولم تتم عملية التطهير  التفتيش تأمر بإحراق كثري من املعمَّ
بالنار إال بالتدريج؛ لتعذر إحراق املالين من العرب دفعة واحدة، ونصح كردينال طليطلة 
، الذي كان رئيسا ملحاكم التفتيش بقطع رءوس جميع من لم يتنصر من العرب  التقيُّ
ذلك  الكفايَة في  بِليدا-   – الدومينيكي  الراهب  ير  ولم  رجاال ونساء وشيوخا وولدانا، 
ر من العرب ومن َبِقي على دينه منهم، وحجُته في ذلك أن من  فأشار بضرب رقاب من َتنصَّ
املستحيل معرفة صدق إميان من تنصر من العرب، فمن املستحب، إذن، قتل جميع العرب 
بحد السيف؛ لكي يحكم الرب بينهم في احلياة األخرى، وُيدِخل الناَر من لم يكنَ  صادق 
النصرانية منهم، ولم تر احلكومة اإلسپانية أن تعمل مبا أشار به هذا الدومينيكي الذي 
ده اإلكليروس في رأيه ملا قد ُيبديه الضحايا من مقاومة، وإمنا أمرت في سنة 1610م،  أَيّ
بإجالء العرب عن إسپانية، فُقتل أكثر مهاجري العرب في الطريق، وأبدى ذلك َ الراهب 
البارع –بليدا- ارتياحه لقتل ثالثة أرباع هؤالء املهاجرين في أثناء هجرتهم، وهو الذي 
َقَتل مائة ألف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من 140000 مهاجر مسلمِ حينما كانت 

متجهًة إلى إفريقيا .  
وَخِسرت إسپانية بذلك مليون مسلم من رعاياها في بضعة أشهر، وُيَقدر كثير من 
فرديناند  فتح  أن  منذ  إسپانية،  الذين خسرتهم  املسلمن  عدد  العلماء، ومنهم سيديو، 
تلك  إزاء  بارتلمي  سان  ملحمُة  ُتَعد  وال  مالين،  بثالثة  األخير  إجالئهم  حتى  غرناطة 
املذابح سوى حادث تافه ال ُيؤَبه له، وال يسعنا سوى االعتراف بأننا لم جند بن وحوش 

ُ الفاحتن من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقتِرفت ضد املسلمن.
ومما ُيرثى له أن ُحِرمت إسپانية عمدا هؤالء ااملالين الثالثة الذين كانت لهم إمامة 

السكان الثقافية والصناعية.
ثم رأت محاكم التفتيش أن ُتبيد كل نصراني ترى فيه شيًئا من النباهة والفضل، 
 ً فكان من نتائج هذه املظالم املزدوجة أن هبطت إسپانية إلى أسفل دركات االنحطاط 
بعد أن بلغت قمة املجد، وأن انهار معا كل ما كان فيها من الزراعة والصناعة والتجارة 

والعلوم واآلداب والسكان.
زعيتر، مؤسسة هنداوي  عادل  ترجمة  لوبون:  العرب: غوستاف  كتاب حضارة  من 
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شهادة املؤرخني الغربيني 
على نقض املعاهدة

من معاهدة تسليم غرناطة املعقودة
 بني أبي عبد الله الصغير

 وامللكني الكاثوليكيني)1(
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احلقبة  أن  واألحوال،  األحداث  قرائن  تدل 
اإلسالمية"  "األمة  بها  متر  التي  التاريخية 
وانحدارا،  سوءا  احلقب  أشد  من  هي  اليوم، 
على  وأقساها  أشدها  تكن  لم  إن  وذال وشنارا، 
مدار التاريخ، فقد فقدت هذه األمة -التي صنعت 
أبهى أمجاد التاريخ، وسطرت أنصع صفحاته، 
نفسها،  على  سيادتها  مناذجه-  أرفع  وصاغت 

بحر  خضم  في  البوصلة  منها  وضاعت 
من  األمم  بني  شرس  بتنازع  يعج  متالطم 
أجل السيطرة على مقدرات العالم وامتالك 
ناصيته، وصياغته وفق القالب الذي يضمن 
استمرار تلك السيطرة، للقوى التي تتفوق 
وحيازة  الكيد،  أساليب  أعتى  امتالك  في 

أفتك وسائل اإلرهاب والتدمير.
وتدل القرائن أيضا أن رأس احلربة في 
خيوطه  ونسج  املأزوم،  الواقع  هذا  صنع 
السوداء، ورسم اخلطط التي تؤطر فصوله 
ومجرياته، هو الكيان الصهيوني الغاصب 
في فلسطني السليبة، الذي يتخذ منها قاعدة 
الدقة  مبنتهى  اخلطط  تلك  لتنفيذ  صلبة 
واإلتقان، متخذا من عمالئه من داخل الكيان 
في  أوليائه وحلفائه  ومن  املنخور،  العربي 
لضمان  ومطية  سندا  املوتور،  الغرب  عالم 

بلوغ أهدافه اخلبيثة ومآربه الدنيئة.
العمالء  هؤالء  أن  كذلك،  القرائن  وتدل 
املأجورين، مبختلف درجاتهم ومستوياتهم، 
وتباين أدوارهم ووظائفهم في خدمة الكيان 
له  التمكني  في  واملساهمة  الصهيوني، 
انسالخا  الناس  أكثر  هم  ركائزه،  وتثبيت 

من  به  اإلميان  يستتبعه  وما  اإلسالم،  دين  من 
واحلرص  ومقدساته،  لرموزه  بالوالء  التشبع 
به  تذود  أمانة عز  التي حتمله  األمة  على مجد 
عن بيضتها، ورسالة هداية تبلغه للعاملني. وتدل 
شاهد  أقوى  ومتثل  داللة،  أبلغ  األطروحة  هذه 
في  األحداث  به  ترتهن  الذي  احملور  أن  على 
أو هبوطا،  العربي واإلسالمي، صعودا  الوطن 

األقوى  الفاعل  والذي ميثل  خمودا،  أو  تأججا 
الوجدان  هو  إمنا  األحداث  تلك  حتريك  في 
املواقف  ويبلور  املشاعر،  يحرك  الذي  الديني 
واجلماعات،  والكتل  األفراد  لدى  احلاسمة 
ويفضي بالتبع، وفق شروط محددة، إلى تغيير 
النوعية  التحوالت  وصنع  الواقع،  معطيات 
ثم  الزمام،  استعادة  صيرورة  في  تندرج  التي 

استرجاع السيادة فالريادة والشهود.
صادقا  ترجمانا  متثل  التي  الساحة  ولعل 

لهذه األطروحة، هي ساحة فلسطني التي ظلت 
بؤرة  الزمن،  من  عقود  السبعة  يناهز  ما  منذ 
صفاء  في  الدين  حماة  بني  احملتدم  للصراع 
الذين  املسلمون  وهم  معدنه،  وخلوص  مورده 
من  وبني  حملوه،  الذي  اإلرث  ثقل  يستشعرون 
عباد  من  لفهم  لف  ومن  يحملوه،  فلم  حملوه 
العجل الذهبي، الذين يدورون في فلكهم دوران 

احلمار حول الرحى، على اختالف ما يرفعونه 
شعارات  من  يرددونه  وما  وأسماء،  الفتات  من 

جوفاء.
األقصى  واملسجد  الشريف  القدس  ويحتل 
األمة  حمى  عن  الذود  في  احلربة  رأس  املبارك 
الذين  الشرفاء  املرابطني  خالل  من  اإلسالمية، 
يسترخصون أرواحهم، ويتخذون من أجسادهم 
دروعا لصد فلول اليهود املعتدين، صابرين على 
الألواء، وكأني باملسجد األقصى املبارك يأبى إال 

أن يكون اخلط األخير في جبهة الصراع الذي 
واالنهزام،  والتجاوز  االختراق  على  يستعصي 
التي  العصماء  الصخرة  تلك  أيضا  به  وكأني 
االقتحام  محاوالت  كل  جنباتها   على  تتحطم 
جوفها  من  وتنبعث  واالستئصال،  واحملو 
من  يقترب  من  كل  تسحق  حارقة،  إشعاعات 
رؤوس  على  وتفضحه  السوء،  بنية  حماها 

األشهاد؟
 أو ليست قراءة متبصرة مبا متر به األمة 
اآلن، وملا كشف من مؤامرات دنيئة ضد شرفاء 
الفتة  حتت  العربية  األمة  وشرفاء  فلسطني 
محاربة اإلرهاب، لبرهان ساطع على أن املسجد 
املسلمة  األمة  أمان  صمام  هو  املبارك  األقصى 
ضد أي محاولة للمحو واالستئصال؟ وأنه هو 
حبهم  في  الصادقني  بني  املميز  الكاشف 
لفلسطني، وللقدس وللمسجد األقصى أولى 
األدعياء  وبني  احلرمني،  وثالث  القبلتني 
الكذبة الذين ال تعدو عالقتهم بتلك املقدسات 

مجرد عالقة جتارة دنيئة بائرة؟
أن  حكمته  شاءت  الذي    الله  ويأبى 
مسرى  املبارك  األقصى  املسجد  من  يجعل 
محمد  سيدنا  وأصفيائه  أنبيائه  خلامت 
عليه الصالة والسالم، إال أن يجعل مصير 
باملسجد  املتربصة  واألحزاب  الطوائف 
األقصى املبارك وما حوله مصير  األحزاب 
في غزوة األحزاب، فالله عز وجل الذي حرك 
 � الرسول  أعداء  خيم  هدمت  التي  الريح 
وصحبه رضوان الله عليهم، وكفأت قدورهم 
في  قادر  خاسرين،  أعقابهم  على  وردتهم 
على  املتآمرين  أحزاب  يهزم  أن  حني،  كل 
أوراقهم  ويخلط  اليوم،  املسلمني  مقدسات 
مندحرين  ويردهم  مؤامراتهم،  ويحبط 

خائبني.
آمنوا  الذين  أيها  �يا   : الله  يقول 
أن  قوم  هم  إذ  عليكم  اهلل  نعمة  اذكروا 
أيديهم  فكف  أيديهم  إليكم  يبسطوا 
فليتوكل  اهلل  وعىل  اهلل  واتقوا  عنكم 
قائل:  من  جل  ويقول  )املائدة:11(،  المومنون� 
�ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهلل عليكم 
وجنودا  رحيا  عليهم  فأرسلنا  جنود  جاءتكم  إذ 
بصيرا�  تعملون  بما  اهلل  وكان  تروها  لم 

)األحزاب:9(. صدق الله العظيم.

د. عبد المجيد بنمسعود

مرئيات حول العوملة والنظام العاملي اجلديد )1(

املسجد األقصى صمام األمان

ابتداء فان العوملة التي حّولت العالم الفسيح 
املصالح  فيه  تلتحم  صغير  ناٍد  أو  قرية  إلى 
الطبيعي  اإلفراز  هي  امنا   ، واجلماعات  والدول 
لسوء   - ارتبط  الذي  املدهش  التقني  للتقدم 
القطبية  ذي  اجلديد  العاملي  بالنظام   – احلظ 
األحادية، وخلفياته التنظيرية سواء في ) صراع 

احلضارات ( أو ) نهاية التاريخ (.
ازدياد  بأنها  ظاهرها  في  العوملة  تعّرف 
املتمثلة  تلك  سواء  األمم  بني  املتبادلة  العالقات 
رؤوس  انتقال  أو   ، واخلدمات  السلع  تبادل  في 

األموال، أو في انتشار املعلومات واألفكار.
أما في حقيقة األمر فان معناها تفكيك األمم 
وجتريد  واألسرة،  واملجتمع  واجليوش  والدول 
الفرد من القيم واألخالق والدين، ورفع احلواجز 
متعددة  والشركات  املؤسسات  أمام  واحلدود 
اجلنسية، وتتحرك على محاور أربعة هي احملور 
الثقافي، واالقتصادي، واالجتماعي، والسياسي.

فلو أن العوملة تشكلت في ظرف دولي متعدد 
إيجابية  ظاهرة  تكون  أن  ميكن  لكان  القطبيات 
جاءت  أنها  مبا  ولكن  اجلميع،  على  اخلير  تّدر 
والعالم يتمركز حول قطبية واحدة، هي القطبية 
األمريكية التي انسحبت إليها املركزية األوربية، 
 ، مادي  استعالئي،  بعد  على  تنطوي  والتي 
علماني، براغماتي، يقوم على التحقق باملزيد من 

القوة، والبحث عن املزيد من فرص اللذة املنفلتة، 
التي  االستهالكية  والنزعة  باألشياء،  والتكاثر 
يزداد سعارها يومًا بعد يوم. ومبا أن املنظرين 
حال  لسان  تكون  ألن  فأكثر  أكثر  دفعوها  الكبار 
صغيرة  كل  في  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
وكبيرة، كما فعل صموئيل هنتنغتون في )صراع 
)نهاية  في  فوكوياما  وفرنسيس  احلضارات( 
مردودها  سيكون  كيف  نتوقع  أن  فلنا  التاريخ( 
على البشرية عمومًا، وعلى الشعوب املستضعفة 

حتديدًا.
ونحن نذكر على سبيل املثال ال احلصر، كيف 
ماليزيا  هي  أقصوية  إسالمية شرق  دولة  سعت 
اقتصادها  تعزيز  إلى  املاضي  القرن  أواخر  في 
سوق  بتشكيل  لها،  املجاورة  والدول  وتنميته، 
أوربا  فعلته  مبا  أسوًة  مشتركة،  أقصوية  شرق 
الغربية... ومضت خطوات واسعة في ذلك، وكيف 
متعددة  العمالقة  شركاتها  خالل  من  أمريكا  أن 
قاسية  ضربة  توجيه  من  متكنت  اجلنسيات، 
ملصاحلها  منافسًا  يدخل  قد  الذي  التوجه  لهذا 
في املنطقة، وذلك بإجراء سلسلة من التحويالت 
املالية، والضغط على عدد من األزرار االلكترونية، 
الثلث،  بنسبة  تنخفض  املاليزية  بالعملة  فإذا 
لم  انتكاسة  إلى  بأكملها  احملاولة  وتتعرض 

يحسب حسابها من قبل مهندسي احلركة.

جتاوزت  أمريكا  أن  كيف   – كذلك   – ونذكر 
وانفردت  املتحدة،  األمم  في  املعروفة  التقاليد 
العراق  ضرب  قرار  باتخاذ  بريطانيا،  وتابعتها 
في ربيع 2003 م بحجة امتالكه األسلحة احملرمة 
دوليًا، فيما ثبت كذبه، وقامت بحربها املشؤومة 
ضد هذا البلد، وانتهى بها األمر إلى إصدار قرار 
ظهور  وترك  العسكرية  مؤسسته  بحّل  خطير 
الشعب العراقي حتى اللحظات الراهنة مكشوفة 
وتصّفي  تقتل  راحت  التي  املسلحة  للميليشيات 

بغير حساب.
األمريكية  اإلدارة  اختراق   – كذلك   – ونذكر 
ملناهج التربية والتعليم في مصر، وفي العراق، 
حيث تشكل "مركز تطوير املناهج" بأموال أمريكية 
، واشتغل فيه تسعة وعشرون مستشارًا أمريكيًا 
وكيف   ... اليهود  اخلبراء  من  عدد  بضمنهم 
أعلنت واشنطون بوست في السادس من فبراير 
املناهج  لتغيير  اجلاد  السعي  عن  م   2004 عام 
التربوية والتعليمية في العراق، وكيف خصصت 
مبلغ   AID للتنمية  املتحدة  الواليات  وكالة 
نهاد  أبدى  وكيف  املهمة،  لهذه  دوالر  مليون   65
اإلسالمية  العالقات  ملجلس  العام  املدير  عوض، 

األمريكية )كير( تخّوفه من نتائج هذا االختراق.
إنهم يريدون غزونا بثقافتهم التي تدعو إلى 
إعالء القيم املادية وتعزيز مكانة الفرد واملصالح 

من  والتحّرر  اجلماعات،  حساب  على  اخلاصة 
األديان،  أكدتها  التي  السماوية  والقيم  املبادئ 
ويشيعون بداًل منها، وحتت مظلة حقوق اإلنسان 
ومقاومة اإلرهاب عوملة: املصنع والسوبر ماركت 
فيما  اللذة...  واالستهالك،  اإلنتاج،  والكباريه: 
يتناقض أساسًا ليس مع مطالب األديان وخامتها 
في  اإلنسان  مهمة  مع  وامنا  فحسب،  اإلسالم 

العالم، ومغزى وجوده في احلياة.

بقلم: أ.د. عماد الدين خليل

29 ذو احلجة 1438هـ املوافق لـ 20 شتنبر 2017م
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ارتفاع عدد 
املسلمني فى العالم 
بحلول عام 2070

نشر م��رك��ز أب��ح��اث "ب��ي��و" األم��ري��ك��ي، دراس��ة 
تضمنت إحصائيات وأرقاما تنبأت بأن املسلمني 

سيكون عددهم األكبر في العالم.
وأورد املركز )مقره في واشنطن( أنه في عام 
مسلم  مليار   1.8 من  يقرب  ما  هناك  ك��ان   ،2015
في العالم، أي ما يقرب من 24 في املئة من سكان 

األرض.
وأشار املركز إلى أن املسيحية تعد حاليا أكبر 
ديانة في العالم، ولكن من املقرر أن نرى اإلسالم 
الدين  فهو   ،2070 عام  بحلول  األول  املركز  يأخذ 

األسرع منوا، وفق قولها.
خصوبة  معدل  لديهم  املسلمني  أن  وأوض��ح 

أعلى بكثير من معتنقي الديانات األخرى.
وفي الدراسة فإنه بحلول عام 2050، يتوقع 
املركز أن يشكل املسلمون 2.1 في املئة من سكان 

الواليات املتحدة.
ويعيش 62 من املسلمني في املئة في منطقة 
آس��ي��ا واحمل��ي��ط ال��ه��ادئ، مب��ا ف��ي ذل��ك ع��دد كبير 
وباكستان  والهند  أندونيسيا  ف��ي  السكان  م��ن 

وبنغالديش وإيران وتركيا.
أكبر دولة إسالمية في  أندونيسيا حاليا  وتعّد 
"بيو" لألبحاث، أعلن أن الهند  العالم، بيد أن مركز 
ستحظى بهذه املرتبة بحلول عام 2050 )بينما تبقى 
دولة ذات أقلية هندوسية( مع أكثر من 300 مليون 

مسلم.
وي��ت��زاي��د ع��دد ال��س��ك��ان املسلمني ف��ي أوروب���ا، 
وأشار املركز إلى أنه يتوقع بأن يزيد عدد املسلمني 
ليصبح 10 في املئة من مجموع األوروبيني بحلول 

عام 2050.
 3.3 نحو  حاليا  يعيش  املتحدة،  الواليات  وفي 
م��الي��ني م��س��ل��م، أي ح��وال��ي 1 ف��ي امل��ئ��ة م��ن نسبة 

السكان.
في  البالغني  من  املئة  في   0.9 أن  املركز  ووج��د 

الواليات املتحدة يعتبرون مسلمني.
عام  في  أجريت  استقصائية  دراس��ة  وأظ��ه��رت 
2011 عن األمريكيني املسلمني، أن هناك 1.8 مليون 
مسلم بالغ )و2.75 مليون مسلم من جميع األعمار( 

في البلد.
ووجد هذا االستطالع أيضا أن غالبية املسلمني 
في الواليات املتحدة )63 في املئة( هم من املهاجرين.
وتقدر توقعات الدراسة أن املسلمني سيشكلون 
2.1 في املئة من سكان الواليات املتحدة بحلول عام 
2050، متجاوزين الناس الذين يصنفون على أنهم 

يهود، وهي ثاني أكبر مجموعة دينية في أمريكا.
املسلمني  حصة  أن  مؤخرا  املركز  تقرير  وق��در 
الدائمة  اإلقامة  وضع  منحوا  الذين  املهاجرين  من 
)البطاقات اخلضراء( ارتفعت من حوالي 5 في املئة 
في عام 1992 إلى ما يقرب من 10 في املئة في عام 
ذلك  في  مهاجر   100،000 من  يقرب  ما  أي   ،2012

العام.
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يوم  مساء  "سويسرا"،  ب�  العنصرية  ملناهضة  الفيدرالية  اللجنُة  ذَك��َرت 
ال��ع��داء  أن  "ف��ري��ب��ورج"؛  جامعة  ف��ي  م��ؤمت��ٍر  خ��الل   ،2017/09/11 اإلث��ن��ني 

والتمييز ضدَّ املسلمني في سويسرا آخٌذ في االرتفاع.
التي  الدراساِت  أحَدِث  نتائِج  ِمن  العديُد  املؤمتِر  ُنوقش خالَل هذا  وقد 
تناوَلت املسلمني في سويسرا، وذلك ِمن خالِل باحثني ِمن جامعة "لوسيرن"، 

و"املركز السويسري لإلسالم".
السياسي  اخلطاب  إلى  العداِء  وراَء  الكامن  السبَب  الباحثون   وأرَجع 
ين اإلسالمي؛ وفًقا  واإلعالمي عن اإلسالم؛ والذي ُيباِلغ في بعض جوانب الدِّ

ملا ذكرْته وكاالُت األنباء.
َحت السيدُة "مارتني برونشويغ"، رئيسُة اللجنِة الفيدرالية ملناهضة  وصرَّ

ال����ع����ن����ص����ري����ة؛ 
العداء  ه��ذا  ب��أن 
ض�������دَّ اإلس�������الم 
ي����ت����غ����ذى ع��ل��ى 
م�����وادَّ ال ع��الق��َة 
باملسلمني،  ل��ه��ا 
ي����ن  ب����ال����دِّ وال 

اإلسالمي.
 وخ��������������الل 
امل����ؤمت����ر أل���َق���ى 

بنشر  لسماِحها  وذلك  ؛  االجتماعيِّ التواُصِل  مواقِع  على  باللوم  مون  املنظِّ
املسلمني؛  ص��ورِة  تشويُه  شأنها  ِمن  والتي  والسهلة"؛  "الرخيصة  الدعاية 

بقصد إبعاِدهم عن املجتمع السويسري - على حد قولهم؛ ) شبكة األلوكة.(

اقلية  م��ن  مسلمة  تسلمت 
املاليو االربعاء مقاليد الرئاسة 
ف���ي س��ن��غ��اف��ورة ل��ت��ص��ب��ح أول 
الفخري  املنصب  تتبوأ  أم���رأة 
من  الختيارها  انتقادات  وس��ط 
األرخبيل  ف��ي  ان��ت��خ��اب��ات  دون 

الغني في جنوب شرق آسيا.
وص���ل���ت ح��ل��ي��م��ة ي��ع��ق��وب 
التي  السابقة  البرملان  رئيسة 
كانت أول امرأة تتولى املنصب 
ك����ذل����ك، ب��ال��ت��زك��ي��ة إل�����ى س���دة 
منافسني  إزاح���ة  بعد  ال��رئ��اس��ة 

وف��ق  امل��ط��ل��وب��ة،  ال���ش���روط  يستوفيا  ل��م 
السلطات.

يكون  أن  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ع��اي��ي��ر  وم���ن 
لثالث  ت��ول��وا  اخل���اص  القطاع  مرشحو 
رأسمالها  يقل  ال  ش��رك��ة  إدارة  س��ن��وات 
 310( سنغافوري  دوالر  مليون   500 عن 

ماليني يورو(.
من  البالغة  يعقوب  حليمة  ترشحت 
العمر 63 عاما للرئاسة في آب/اغسطس 

بعد استقالتها من منصب رئيسة للبرملان 
الذي تولته في 2013.

وي���ق���ود ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة رئ��ي��س 
الوزراء لي هسيان لونغ عضو حزب العمل 

الشعبي احلاكم منذ 1959.
ال��ت��ي يتولى فرد  امل���رة األول���ى  وه��ي 
م��ن اق��ل��ي��ة امل��الي��و ال��رئ��اس��ة م��ن��ذ اص��الح 
2016 بهدف ضمان مشاركة  الدستور في 
أكبر لألقليات القومية والدينية. والقومية 

الصينية هي األكبر في سنغافورة.

أع�������ل�������ن امل������رك������ز 
مدينة  ف���ي  اإلس���الم���ي 
تامبا، إحدى مدن والية 
ف���ل���وري���دا األم��ري��ك��ي��ة 
ال������ت������ي اج����ت����اح����ه����ا 
"إرم�������ا"، فتح  إع���ص���ار 
املدينة  مسجد  أب���واب 
من  املتضررين  إلي���واء 
األي���ام  طيلة  اإلع��ص��ار 
القليلة املاضية.وذكرت 
ع��ائ��دة م��اك��ي��ك، إح��دى 
اإلي��واء  عن  املسؤوالت 
غالبية  أن  املسجد،  في 

إلى  املسلمني،  من  املسجد  قصدوا  الذين 
ج��ان��ب ال��ك��ث��ي��ر م��ن غ��ي��ر امل��س��ل��م��ني ال��ذي��ن 
ال��ت��ح��ق��وا ل��إلق��ام��ة ف��ي��ه طيلة ه���ذه األي���ام 
ف��ل��وري��دا.  والي���ة  بها  مت��ر  ال��ت��ي  العصيبة 

أكثر  امل��س��ج��د  يستقبل  أن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
"إرم��ا"،  ف��روا من إعصار  500 شخص  من 
حيث خصصت غرف فيه للنساء والرجال، 
وأخرى للعائالت، كما مت تخصيص أماكن 

أخرى لتخزين أغراض ضيوف املسجد.

السبت  يوم  صالح"  "نادية  األسترالية  املواِطنة  جنَحت 
مبجلس  "روزالندس"،  جناح  بانتخاباِت  الفوز  في   2017  9/9
مدينة "كانتربري-بانكستون"، جنوب غرب العاصمة األسترالية 
ترتدي  وهي  تعمل  مسلمة  مستشارة  أول  لتُكون  "سيدني"؛ 

احلجاب في سيدني.
ا قبل   وكانت "نادية"، أم األربعة أبناء، ُتدير مركًزا اجتماعّيً
فوزها في االنتخابات األخيرة؛ لتكون واحدة من ثالثة مرشحني 

مسلمني مت انتخابهم في جناح "روزالندس".
ألول  "أستراليا"  إلى  وصلُت  عندما  صالح":  "نادية   وقالت 
الدعم  ِمن  املزيد  وتقدمي  أطفالي،  تربية  أجل  ِمن  كافحُت  مرة 

. ألعضاء املجتمع األستراليِّ
ِمن  صغيرة  مجموعة  إلى  صالح"  "نادية  السيدة   وتنضمُّ 
"إد  البرملاِن  نائَبا  أبرُزهم  أستراليا،  في  املسلمني  السياسيني 
"نيو ساوث  في  الشيوخ  مجلس  وعضو  علي"،  و"آن  هوسيك"، 

ويلز" "شاوكيت مسلمان"؛ املصدر: شبكة األلوكة.

ارتفاع نسبة التمييز ضد املسلمني في سويسرا

أول امرأة من األقلية املسلمة رئيسة في سنغافورة

مساجد فلوريدا تفتح أبوابها إليواء 
املتضررين من اإلعصار

بة  أول مستشارة مسلمة محجَّ
في "سيدني"

حكمْت محكمُة "تاج كراون" على "كيجان جاكوفليفس"، البالِغ 
من العمر 22 عاًما، والقاِطن ب� "ريكسهام" شمال "ويلز"، بالسجن 
جميع  قتل  إلى  تدعو  موادَّ  بنشر  اعترف  بعدما  وذلك  عام،  ملدة 

ة. املسلمني البريطانيني؛ بقصد إثارة الكراهية الدينيَّ
 كان "كيجان جاكوفليفس" قد َنَشر رسالًة على موقع التواصل 
االجتماعي "Facebook"؛ يدعو ِمن خاللها إلى قتل جميع املسلمني 
في "بريطانيا"، وذلك عقب هجوم "Manchester Arena" في 22 

من مايو السابق.
رسالَته  َنَشر  "جاكوفليفس"  بأن  ون  العامُّ ُعون  املدَّ ح   وصرَّ
"Manchester Arena"، قبل أن يتمَّ  بعد وقٍت قصيٍر ِمن هجوم 

سحُبها بعد ذلك بوقٍت قصير.
عاُء: إنَّ رسالة "جاكوفليفس" كانت خطيرًة للغاية؛  وتابع االدِّ
 "Manchester Arena" ُنِشَرْت بعد وقٍت قصيٍر من هجوم  ألنها 

ة مرتفعة. عندما كانت االنفعاالُت العامَّ
: شبكة األلوكة.

احلكم على بريطاني دعا إلى قتل املسلمني

عن  أحرونوت  يديعوت  صحيفة  نقلت   
النائب  غوالن  يائير  اإلسرائيلي  اجلنرال 
إنه  قوله  أركان اجليش  لرئيس هيئة  السابق 
منظمة  الكردستاني  العمال  حزب  يصنف  ال 
عدم  حالة  إلى  ينظر  حني  وإنه  إرهابية، 
وجود  فإن  املنطقة  تشهدها  التي  االستقرار 
كيان كردي مستقر يصبح مسألة ليست سيئة.
جاء  غوالن  كالم  أن  الصحيفة  وأضافت 
مؤخرا،  واشنطن عقد  ملعهد  مؤمتر  خالل 

تركيا  غضب  كالمه  يثير  أن  املتوقع  ومن 
إرهابيا وتشن عليه  العمال  تعتبر حزب  التي 

حربا منذ عقود.
من  وحدها  تركيا  ليست  أنه  وأوضحت 
املتحدة  الواليات  وإمنا  إرهابيا  تصنفه حزبا 

واالحتاد األوروبي يعتبرانه كذلك.
اإلسرائيلي   املستشرق  جهته أشار  من 
ذاتها  مقاله بالصحيفة  في  فريدمان  يارون 
جتديد  في  مصلحة  لديها  إسرائيل  أن  إلى 

منذ  األكراد  مع  لديها  كانت  التي  العالقات 
دربت  حني  املاضي  القرن  سبعينيات  سنوات 
كردية( ضد  عسكرية  البشمركة )قوات  قوات 

جيش العراق.
كما تسعى إسرائيل للحصول على النفط 
اإلسرائيلي  الدعم  أن  العلم  مع  األكراد،  من 
الذي  للدعم  مناظرة  خطوة  يعتبر  قد  لألكراد 
اإلسالمية  املقاومة  حلركة  تركيا  تقدمه 

)حماس(.

دعم إسرائيلي لقيام دولة كردستان

29 ذو احلجة 1438ه� املوافق ل� 20 شتنبر 2017م
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إلى أن نلتقي

املُفرح  فيها  أيامنا هذه-  في  عيد، وخاصة  –ككل  العيد  ذكريات 
أضحى  عيد  الله  بحمد  مر  وقد  يؤلم،  وما  ُيسعد  ما  فيها  واملُقرح، 
املسلمني  قلوب  الفرحة  ت  عمَّ جيدة؛  بصورة  عمومه  في  هذا  عاِمنا 
املؤمنني في بلدنا هذا حماه الله، وتفاءلوا كما تفاءل باقي إخواننا 
في العالم ببشرى حلول عيد أضحى في يوم واحد في مشارق األرض 
ومغاربها، رمبا باستثناءات قليلة ال يؤبه بها. وأقول ُبشرى، دون أن 
ُيفهم من كالمي أني أنتقص من قدر ما يعتمده بلدنا في رؤية الهالل، 
لكنها ُبشرى قد تدفع أولي العزم من العلماء والساسة في االجتهاد 
في هذا األمر، حتى يكون يوم صومنا وفطرنا وعيدنا وأضحانا يوما 

واحدا في كل بقاع األرض، أينما ُوجد موحد من أهل القبلة.
بكثير  أيسر  توحيدها  أجل  من  املطالع  أمر  في  االجتهاد  ولعل 
وأهون مما يدعو إليه بعض من ال ثوابت له إلى االجتهاد في تغيير 
نصوص الوحي، مما هو وارد بالنص، ويحاول َسنَّ قوانني في ذلك، 
العبادات، حتى  اإلرث، وعن بعض شعائر  كالذي يدور حول مجال 

ولو كانت من السنن كشعيرة األضحية.
ر صفو  ولذلك فإن بعض هذه الدعوات الناشزة تأبى إال أن ُتغيِّ
معنى  فما  وإال  أصحابها،  لها  يريد  هكذا  أو  أفراحه،  وتكدر  العيد 
املجاهرة بالدعوة إلى إلغاء شعيرة العيد، بدعوى أنها خرافة يروج 

لها سماسرة املال وجتار الدين على حد زعمهم.
العجب كل العجب من أال يجد هؤالء سبيال لالشتغال إال االنتقاص 
من شعائر الدين وأركانه، ومما أجمع عليه املغاربة خلفا عن سلف. 
ونسوا أو تناسوا أن التجارة احلقيقية في الدين، تبدأ من التنّكر 

للدين، وتنتهي بالطعن فيه، وقدميا قيل في املثل: خالف تعرف.
وهم  لهم  املعاكس  االجت���اه  ف��ي  والسير  املغاربة  مخالفة  نعم؛ 

ميشون باآلالف إلى املصليات صبيحة العيد.
يوم  عابرة  ولو  فرحة  اقتناص  يحاولون  وهم  املغاربة  مخالفة   
الفرحة  ه��ذه  تنغيص  بهدف  وذل��ك  البئيس،  الزمن  ه��ذا  في  العيد 

وتكديرها.
 مخالفتهم وهم يبحثون عن أضحية يجتمع حولها أفراد العائلة 
ويلتئم شملهم بعد سنة من الغياب في الكد والبحث عن لقمة العيش.  
يد  ف��ي  ال��وق��وع  جتنبهم  أضحية  ع��ن  يبحثون  وه��م  مخالفتهم 
ما  امل��غ��ارب��ة  ح��ق  ف��ي  يرتكبون  ال��ذي��ن  احلقيقيني،  امل���ال  س��م��اس��رة 
يرتكبون من جرائم، لعل أبسطها مما حتمله ذكريات العيد: تسمني 
أكباش العيد مبا يعرفه الكثيرون ويشاهدونه بأم أعينهم، مما يجعل 

من حلوم األضاحي كتلة هرمونات َنِتَنة...
وميتد البصر بعيدا خالل أيام العيد ملشاهدة أحوال األمة، فيرتد 
حسيرا كليال من هول ما يعانيه أبناء هذه األمة هنا وهناك، ولعل 
إخوتنا  على  احملنة  اش��ت��داد  أم��ره؛  وتعاظم  نزفه  ازداد  ج��رح  آخ��ر 
حصلت  التي  "بورما"،  الطبيعية  بالدهم  في  الروهينجا،  املسلمني 
رئيستها على جائزة نوبل للسالم! دون أن يحرك العالم ساكنا، ودون 
بعٌض  قليلة  استثناءات  إال  اللهم  قائمة،  األمة  هذه  ألبناء  تقوم  أن 
منها حترك على استحياء، مع أن ما ذكرته وسائل اإلعالم العاملية 
وما قدمته من تقارير عن وضعهم، وهم في بالدهم، وهم في طريق 
هجرتهم، يدل على أن ما يحدث هناك يعبر عن أكبر اضطهاد تتعرض 
له أقلية مسلمة في العالم، وهو يرقى إلى درجة التطهير العرقي وإلى 
مستوى جرائم احلرب: فاملسلمون هناك ُيطردون ويشردون، وُينّكل 
بهم، وحُترق دورهم ومساجدهم، وتصادر أراضيهم، وتزرع األلغام 
في طريق هجرتهم وفرارهم، وال معني ومغيث لهم إال الله سبحانه 
ق لهذا االضطهاد،  وتعالى. ولألسف جند ِمن أبناء جلدتنا من ُيَسوِّ
بصناعة إعالم مضاد على وسائل التواصل االجتماعي، ُمشيعا بأن 
الروهينجا هي  املسلمني  مآسي  من  أنها  على  ُتتبادل  التي  الصور 
بة ُمفبركة، ودون أي تعليق آخر عن الصور غير املفبركة،  صور مُركَّ
بكل  العالم  في  اإلع��الم  وسائل  تتناقله  احل��ي، مما  التصوير  وع��ن 
اللغات، وكأنهم بذلك يريدون أن يقولوا إن املسلمني الروهينجا بألف 

خير وأنهم في جنة على األرض.
هي واحدة من مآسي املسلمني في بلدانهم، حتُدث في كل وقت 
وحني، لكن تعميقها أيام العيد ُيشِعر مبرارة العيد وليس بحالوته، 

ويزيد باإلحساس بعمق املأساة.
لكم الله، إخواَننا املضطهدين في كل مكان، 
ل بأسباب الفرج، إنه  وندعوه جل وعال أن يعجِّ

على ما يشاء قدير.

من ذكريات العيد
نهض فن النقائض، كما سلف، في اجلاهلية، واستوى في 
صدر اإلسالم، وإن كان قد اقترن في أذهان كثير من الناس بأنه 

فن أموي خالص، وذلك لشهرة جرير والفرزدق واألخطل فيه.
في  وبينها  اإلس��الم،  في صدر  النقائض  بني  كبير  وف��رق 
عصر بني أمية. فقد كان شعراء النقائض في اجلاهلية يعنون 
كان  فلما  اجلاهلية.  بقيم  معتدين  خصومهم،  معاني  بنقض 
صدر اإلسالم حتول على هذا الفن، على أيدي شعراء رسول 
الدين، ويفت في  العقيدة، وينصر  �، إلى سالح ينافح  الله 
عضد املشركني، وهذا شأن كل أمر كان في اجلاهلية مستندا 
على أمر من أمور اجلاهلية األولى. فقد وجهه اإلسالم توجيها 
س��ورة  ف��ي  تعالى  بقوله  وع��ي  على  الشعراء  ك��ان  إذ  حسنا، 
ِ َربِّ  َياَي َوَمَماِت ِلهَّ األنعام 162: �ُقْل ِإنهَّ َصالِت َونُُسِكي َوَمْ
الَْعالَِمنَي�. فلم يكن من شيء إال وصار -على عني رسول الله 
�- موجها الوجهة اإلسالمية الرشيدة. وهكذا صار الشاعر 
املسلم يفخر بدينه بدال من الفخر بعصبيته القبلية. ولذلك ملا 

قال كعب بن مالك:
جمالدنا عن جذمنا كّل فخمة

مذربة فيها القوان�س تلمع

قال له النبي �: »أيصح أن تقول: عن ديننا؟«، فقال كعب 
�: "نعم يا رسول الله"، فعدلها كعب إلى قوله:

جمالدنا عن ديننا كّل فخمة

 مذربة فيها القوان�س تلمع

ومنذ ذلك احلني لم ينشد هذا البيت إال على هذا الوجه.
فلماذا لم يقل الرسول � لكعب: »ال تقل عن جذمنا، بل قل 
عن ديننا«؟ ذلك ليعّلمنا عليه السالم وجها من وجوه احلرية، 
أال وهو حرية القول. ومراد النبي � من سؤاله هو: "أيصح 
في املذهب الفني أن تقول ك��ذا؟..."، أي هل يصح في املذهب 
الشعري ذلك، ألن الشعر له قواعد البد من مراعاتها، ومن أهمها 
الوزن. وسؤال الرسول � شاهد صدق على قوله تعالى، في 
ِإْن ُهَو ِإال  لَهُ  ْعَر َوَما يَْنَبِغي  الشِّ هَّْمَناهُ  سورة يس 69: �َوَما َعل
� كان كثيرا ما  َوُق��ْرءَاٌن ُمبنٌِي�. ومعلوم أن الرسول  ِذْكٌر 
يستشهد بالشعر احلسن، منوها به، ولكن بعدما يدخل عليه 

تعديال. فقد كان -بأبي هو وأمي- ينشد بيتا لطرفة يقول:
�ستبدي لك الأيام ما كنت جاهال

وياأتيك بالأخبار من مل تزود

فينشده � على هذا الوجه:
�ستبدي لك الأيام ما كنت جاهال

وياأتيكمن مل تزود بالأخبار

 وقد قال له أبو بكر � ذات يوم: ما هكذا قال الشاعر يا 
رسول الله، بل قال: "ويأتيك باألخبار من لم تزود"، فأعاد رسول 
الله � إنشاده: »ويأتيكمن لم تزود باألخبار«، فقال الصديق: 

ْعَر َوَما يَْنَبِغي له�. هَّْمَناهُ الشِّ صدق الله: �َوَما َعل
نوع  هو  السؤال  طريق  عن  لكعب   � الرسول  وتوجيه 
من احلكمة النبوية التي يجب أن نقتدي بها، كما أنه إشارة 
منه � إلى أن حرية القول في اإلس��الم مقدسة، وهي وجه 
ال��رأي من أه��م ما ينبغي أن  ال��رأي. وحرية  من وج��وه حرية 
يكفل للفرد، إذ ليس هنالك أعظم من اإلميان والكفر، ومع ذلك 
 ،)256 )البقرة:  يِن�  الدِّ ِف  ِإْك���َراهَ  �ال  ق��ال:  تعالى  الله  فإن 
النهَّاَس  تُْكِرهُ  �أََفأَنَْت   :)99 )يونس  سورة  في  سبحانه  وقال 
َحتهَّى يَُكونُوا ُمؤِْمننَِي�، ولذلك فعجبنا ال ينقضي ممن يريد أن 
يسلب الناس حرية الرأي، فضال عن حرية االعتقاد، التي هي 
مما كفله خالق اخللق سبحانه لعباده. ونحن نعيش في عصر 
نكد، يحرم فيه على اإلنسان القول، وتنتزع منه حرية الرأي، 
والنيات،  والظن  وال��ع��واط��ف   املشاعر  على  حتى  ويحاسب 
على  املستبدين،  أهواء  ولكنها  للناس،  الدين  كذلك شرع  وما 
اختالف مشارب أولئك املستبدين وأصنافهم، إذ سبق الذكر أن 
االستبداد ليس وقفا على احلكام، بل هنالك وجوه أخرى من 
االستبداد، ومن أشنعهاوأبشعها االستبداد الثقافي والفكري 
والفكرية.  الثقافية  املؤسسات  على  القيمون  به  يقوم  ال��ذي 
وبعضها يدعي االستقاللية عن املؤسسات الرسمية وأصحاب 
القرار، ليضفي على رأيه طابع احلرية واستقالل، ونوعا من 
"املصداقية"، وهو في الواقع ميثل أبشع صور التبعية، ألنه ال 
يدافع حتى عن رأيه، بل هو يدافع عن رأي أولئك الذين نصبوه 
قيما على تلك املؤسسات، فهو -خلشيته زوال النعمة- ما يفتأ 
يزين ألهل الضاللة ضاللتهم، ويريد حمل الناس على ذلك. وقد 
الكتاب واألدب��اء عجبا.  الناس في بيان بعض احت��ادات  رأى 
حيث فرض على ألسنة أصحاب األقالم قيودا لم يفرضها أحد 
من قبل، من دعوة، ال إلى عدم مخالفة احلاكم فحسب، بل إلى 
عدم التواني في نصرته واإلش��ادة برأيه، أيا كان هذا الرأي، 
واتهام كل من يخالف ذلك )باخليانة العظمى(. هذا مع أن من 
املتفق عليه هو أن أصحاب األقالم هم أصحاب الرأي، وهم -إن 
استقاموا- الرقيب على احلكام للحفاظ على مصالح األمة، ال 

على مصاحلهم ومكتسباتهم املادية.
وهذا سيفتح لنا الباب واسعا للحديث عن العالقة الراشدة 

بني املثقفني والسلطة.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

الشعر في موكب 
السيرة العطرة)6(

)املثقفون والسلطة(

إعالن هام: 
جريدة املحجة ستتحول إىل اإلصدار اإللكرتوني

األفاضل  قرائنا  وخدمة  بالعطاء  حافلة  مسيرة  بعد 
تعالى  الله  -ن��رج��و  ق��اه��رة  اقتصادية  ول��ظ��روف  أن��ه  نعلن 
إص��داره��ا  حجم  م��ن  احملجة  ج��ري��دة  ستقلص  تيسيرها- 
اب��ت��داء من فاحت  األك��ش��اك  أغلب  ال��ورق��ي وستحتجب من 
أكتوبر املقبل في انتظار االنتقال التدريجي إلى اإلصدار 

اإللكتروني.
في  ي��رغ��ب  م��ن  ول��ك��ل  األوف��ي��اء  مشتركينا  نخبر  كما 
الوصول  في  ستستمر  اجلريدة  أن  جتديده  أو  االشتراك 

إليهم ورقيا.
ال��ت��ي ستوزع  وسنعلن الح��ق��ا ع��ن احمل���ات واألك��ش��اك 

فيها اجلريدة.
اجل��زاء  خير  عنا  يجزي  أن  تعالى  الله  ندعو  وأخيرا 
تستمر  أن  للجريدة  ك��ان  فما  ال��ك��رام؛  ومشتركينا  قراءنا 
وتشجيعهم،  دعمهم  ل��وال  سنة  وع��ش��ري��ن  ث��اث  ح��وال��ي 
حلة  في  املسيرة  مبواصلة  تعالى-  الله  شاء  إن   - ونعدهم 

جديدة.
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