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اللـهـم

اللهم زدنا وال تنق�صنا،

واأكرمنا وال تهنا، واأعطنا وال حترمنا، 

واآثرنا وال ت�ؤثر علينا،

واأر�صنا وار�ض عنا

اآمـيـــــن

***
حتت�ي هذه ال�صحيفة على اآيات قراآنية واأحاديث نب�ية، فاملرج� �صيانتها عن اأي امتهان  تنبيه

لم يكن حدث هجرة الرسول � وصحابته 
الكرام حدثا بسيطا عاديا ال أثر له في التاريخ 
كحدث أي إنسان عادي، وإمنا هو حدث صنع 
الله بــه أمــة على عينه، وأفــنــى بــه أمــة أخــرى 

واستخلف من بعدها أمة مؤمنة مسلمة.
ولم يكن حدث الهجرة خاصا بالنبي � وال 
وإمنا  واألعيان،  واملكان  الزمان  في  محصورا 
والــزمــان، وشامال  املكان  في  كــان حدثا ممتدا 
لألعيان من العباد جعله الله قانونا من قوانني 
االستخالف وسنة من سنن التمكني والتنفيس.
كما أن حدث الهجرة لم يكن كسائر أحداث 
الــتــاريــخ حتركها  الــبــشــريــة عــبــر  الــهــجــرات 
احلاجات املادية الصرفة من بحث عن الطعام 
واالحتالل،  الغزو  أو  واألمــن  والسلم  والغذاء 
الله  ديــن  لنصرة  إميانية  هجرة  كانت  وإمنــا 
تعالى وإيثار حب الله تعالى على حب الروابط 
ولذلك  والعصبية...؛  واملــال  األرض  من  املادية 
كان حترير النية من أي قصد مادي غير قصد 
ابــتــغــاء رضـــوان الــلــه هــو مــيــزان الفصل بني 
يدل  كما  الدنيوية  والهجرة  الربانية  الهجرة 
بالنّيات،  األعمال  »إمنــا   :� النبي  قــول  عليه 
وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى 
ومن  الله ورسوله،  إلى  فهجرته  الله ورسوله، 
كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، 
فهجرته إلى ما هاجر إليه« )رواه البخاري ومسلم(.
فصل  وفرقانا  فيصال  الهجرة  كانت  فكما 
الباطل واحلق،  الكفر واإلميــان وفرق بني  بني 
فكذلك حديث »إمنا األعمال بالنيات« صار قاعدة 
الصحيح  اإلميــان  بني  للتمييز  الدين  في  كلية 
وغير  الله  عند  املقبول  العمل  وبني  والفاسد، 
احلضارة  يصنع  حياة  منهج  وصــار  املقبول، 
اإلميــانــيــة وميــيــزهــا عــن أضـــدادهـــا، ومنهجا 

تصاغ به احلياة الطيبة وينفى به اخلبث.
الــتــي دعــا إليها اإلســـالم هي  الــهــجــرة  إن 
السيئات  ومن  املعروف،  إلى  املنكر  من  هجرة 
العدل،  إلى  الظلم  من  وهجرة  احلسنات،  إلى 
ومـــن اجلــهــل واخلـــرافـــة إلـــى الــعــلــم والــيــقــني، 
ومــن كــل مــا يــقــوض بــنــاء اإلنــســان إلــى إقامة 
كل ما يبني اإلنسان، وهجرة أمراض التواكل 
والعمل  اجلد  إلى  والهزمية  والكسل  واالتكال 
وتعاطي األسباب التي تدخل في ُمْكَنِة اإلنسان 
واألمة اقتداء برسول الله � الذي كانت هجرته 

كلها تعليما لألمة وتربية لها على مبادئ العمل 
النتائج  وتفويض  املشروعة  األسباب  واتخاذ 

لله تعالى.
تــرشــد األمــــة عبر  الــنــبــويــة  الــهــجــرة  وإن 
تاريخها إلى ما ينبغي أن يكون لها من املقاصد 
الوسائل  مــن  يلزمها  مــا  وإلـــى  ـــات،  ـــوي واألول
وقطاعاتها  احلياة  مجاالت  كل  في  واملــعــدات 

ومستوياتها.
ولــقــد طـــال عــلــى املــســلــمــني الــعــهــد، وَراَن 
الناس  استحدثه  مما  كثيف  َراٌن  القلوب  على 
الهدايات  نور  إبصار  عنهم  الزمان حجب  عبر 
الله  ديــن  وراثــة  في  اإللهية  والسنن  الربانية 
وإيـــراثـــه والــتــنــعــم بــاحلــيــاة الــطــيــبــة فــي ظل 
ذلــك، وصــار حــدث الهجرة عند بعض ضعاف 
املــوهــومــة،  الــنــعــرات  إلثــــارة  فــرصــة  املسلمني 
ــتــشــرذم املــشــؤومــة،  ـــع رايــــات الــتــفــرق وال ورف
بالقشور  التعلق  إلظهار  مناسبة  آخرين  وعند 
وما َعِلَق بالتدين من فهوم ضعيفة، وأقبح من 
يفرغون  املغرضني  من  كثير  فقد شرع  ذلك  كل 
ذكرى الهجرة النبوية من كل معانيها اإلميانية 
البانية وينشرون بدال من ذلك كل ما شاع في 
األمم األخرى من االعتقادات الفاسدة والعادات 

الكاسدة.
إن األمة اليوم لتقف في مفترق طرق حتتاج 
هجرة  نية  الــهــجــرة؛  نية  جتديد  إال  فعال  فيه 
األوضاع الفاسدة واألخالق السيئة والتدبيرات 
الــفــاشــلــة، واســتــحــضــار نــهــج الــنــبــي � في 
الــدؤوب  والعمل  األســبــاب  باتخاذ  األمــة  بناء 
الشواغل  كل  من  والتجرد  البعيد،  والتخطيط 
تدينا  النموذجي  املسلم  بناء  عن  تشغل  التي 
كما  وعمال،  إميانا  واألتقى  وعــبــادة،  وأخالقا 
حتتاج األمة لتجديد البيعة لله تعالى ورسوله 
العقبة  التي كانت في بيعة  املبادئ  على نفس 
األولى والثانية التي مهدت للهجرة وبناء األمة 
العابدة لله تعالى املمتثلة ألوامره واملنتهية عن 
البناء  في  تعالى  الله  لسنن  واملدركة  محارمه، 
�َهَٰذا  قــال:  العظيم حني  الله  وصــدق  والفناء. 
ُْمتَِّقنَي َوَل تَِهُنوا  نَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة للِّ بََياٌن للِّ

ؤِْمننَِي� )آل  َزنُوا َوأَنُتُم اْلَْعلَْوَن ِإن كُنُتم مُّ َوَل َتْ
عمران: 138 - 139(.

مضامين الهجرة النبوية
سنن وهدايات

افتتاحية

ص 13        

األستاذة فوزية حجبي 
صاحبة "من أوراق شاهدة" ترحل إلى دار البقاء

ص 2        

مفهوم العبرة في القرآن الكريم
دالالت ومجاالت ومقتضيات

ص 14        

مرئيات حول العولمة 

والنظام العالمي الجديد 

ملف العدد

اٍش َمَعُه ُة َعيَّ ِهْجَرُة ُعَمَر � َوِقصَّ

درر من املناقب احملمدية،
ودالالت من الهجرة النبوية

البناء الدعوي 
في ممهدات الهجرة النبوية
دروس من الهجرة النبوية

ص 7        

ص 8        

ص 9        

ص 10        

من 

أوراق  شاهدة
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يشكل مفهوم العبرة في االستعمال القرآني 
املنوطة  الوظائف  من  كثيرا  لفهم  مهما  مدخال 
القائمة  الطيبة  لبناء احلياة  باإلنسان وباألمة 
وال��رش��اد  ال��ه��داي��ة  فيها  شرعية  م��وازي��ن  على 
فحسب  هذا  وليس  للعباد،  والصالح  واخلير 
أسسه  على  للمفهوم  اإلن��س��ان  إع��م��ال  إن  ب��ل 
ترشيد  إل��ى  يفضي  بالوحي  امل��س��ددة  العقلية 
األوه��ام واألهواء  البشري وحتريره من  العقل 
والشبهات وتوجيه اإلنسان إلى إصالح كل ما 
لتستقيم  وتصرفات  سلوكات  من  منه  يصدر 

على ما ورد في الوحي من التوجيهات والهدايات.
فما هي إذن دالالت مفهوم العبرة ومشتقاتها 
العلمية  قيمتها  ه��ي  وم���ا  وال��ف��ع��ل��ي��ة؟  االس��م��ي��ة 
والعملية في ترشيد تصورات اإلنسان وتصرفاته 

في مجاالت احلياة؟

1 - دالالت مفهوم العبرة:
اللسان  العبرة ومشتقاته في  لفظ  تدور داللة 
واالنتقال  العبور  هو  مركزي  معنى  على  العربي 
من طرف آلخر سواء في احلسيات أو املعنويات، 
له تعلق  العبرة مما  لفظ  فيه  وجملة ما يستعمل 

مبقصودنا ما يلي:
آخر،  إلى  مكان  واالنتقال من  -  اجلواز   1
أو من نقطة البداية إلى غاية معينة، وفي هذا 
الطريق مبعنى جازها  العرب:عبر  تقول  املعنى 
من جانب آلخر، وعبر النهر إذ انتقل من جانبه 
سبيل أي  ومنه عابر  الثاني،  جانبه  إلى  األول 
القرآن  قاطعها ومجتازها من طرف آلخر؛ وفي 
)النساء:  سبيل�  عابري  إال  جنبا  �وال  الكرمي: 
43(. ومنه أيضا تعبير األحالم أي االنتقال من 
ومنه  الباطنة،  مدلوالتها  إلى  الظاهرة  صورها 
ُرْؤيَ���اَي  أَْف��ُت��ونيِ فيِ  الْ��َم��َ�ُ  ُّ��َه��ا  أَي �يَا  تعالى:  قوله 
قال   )43 )يوسف:  تَْعُبُروَن�  ْؤيَ��ا  ليِ��رُّ كُنُتْم  إيِن 
عبور  من  مشتقة  العبارة  "تعبرون:  القرطبي: 
النهر، فمعنى عبرت النهر: بلغت شاطئه، فعابر 
ال��رؤي��ا يعبر مب��ا ي��ئ��ول إل��ي��ه أم��ره��ا" )اجل��ام��ع 
منظور:  اب��ن  القرطبي( وقال  ال��ق��رآن:  ألح��ك��ام 
ناحيتي  يتأمل  ألنه  عابر؛  الرؤيا:  لعابر  "فقيل 
ك��ل شيء  ويتدبر  أط��راف��ه��ا  ف��ي  فيتفكر  ال��رؤي��ا 
منها، وميضي بفكره فيها من أول ما رأى النائم 

إلى آخر ما رأى" )لسان العرب : مادة عبر(.
والتقدير: يقال: َعَبَر الكيَل إذا  الفرض   -  2
ه ومقداَره، وعبَر الدراهَم إذا نظر كم وزنها. َر كّمً قدَّ
َر عما في نفسه  3 - البيان واإلبانة: يقال َعبَّ
إذا أظهر بالكالم ما في ذهنه من أفكار أو ما في 

نفسه من خلجات ومشاعر وانفعاالت.
إذا  باحلدث  واالتعاظ: اعتبر  - القياس   4
اتعظ به، وورد في القرآن قوله تعالى �فاعتبروا 
فيما  وان��ظ��روا  "ت��دب��روا  أي:  أول��ي األبصار�،  يا 
واتعظوا  فعالهم  فقايسوا  والنضير  بقريظة  نزل 
كاملوعظة  ...والعبرة هي  بهم،  نزل  الذي  بالعذاب 
مما يتعظ به اإلنسان، ويعمل به ويعتبر ليستدل 
به على غيره، والعبرة: االعتبار مبا مضى" )لسان 
متثيل  أصلها  "والعبرة  القرطبي:  وق��ال  العرب( 
الشيء بالشيء لتعرف حقيقته من طريق املشاكلة، 

ومنه فاعتبروا".
الكتاب  عَبر  واالستدالل: يقال:  التدبر   -  5
إذا نظر فيه وتدبر ألفاظه وجاز منها إلى معانيها 
اخلفية ومدلوالتها، قال ابن منظور: "وعبر الكتاب 
صوته  يرفع  ول��م  نفسه،  في  تدبره  عبرا:  يعُبره 
أي  "العابر  للكتاب  املتدبر  على  ويطلق  بقراءته" 
الناظر في الشيء، واملعتبر: املستدل بالشيء على 
عاشور:  بن  الطاهر  العرب( قال  )لسان  ال��ش��يء" 
لوازمها  على  األشياء  داللة  في  النظر  "واالعتبار 

وعواقبها وأسبابها. وهو افتعال من العبرة".

2 - "العبرة" في القرآن الكرمي:
2-1 مواطن الورود وحجمه

الكرمي  القرآن  في  العبرة ومشتقاته  لفظ  ورد 
تسع )9( مرات:

- ست مرات بصيغة ِعبرة: وذلك في املواطن 

اآلتية:
َئٌة  فيِ الَْتَقَتا  َئتَْييِ  فيِ فيِ  آيَ��ٌة  لَُكْم  كَ��اَن  �قَْد   - أ 
ْم  ْثلَْيهيِ ّ َرٌة يََرْونَُهم ميِ يِ َوأُْخَرٰى كَافيِ تَُقاتيُِل فيِ َسبيِيليِ اللهَّ
ذَٰليَِك  فيِ  يََشاءُ إيِنهَّ  َمن  هيِ  بيَِنْصريِ يُؤَييُِّد   ُ َواللهَّ الَْعْييِ  َرأَْي 

ُوليِي اأْلَبَْصارِ� )آل عمران: 13(. ْبَرًة أليِّ لَعيِ
ُوليِ��ي  ألأِّ ْبَرٌة  عيِ ْم  هيِ َقَصصيِ فيِ  �لََقْد كَ��اَن   - ب 

� )يوسف: 111(. اأْلَلَْبابيِ
يُكم  ُّْسقيِ ْبَرًة ن لَعيِ اأْلَنَْعاميِ  فيِ  لَُكْم  �َوإيِنهَّ   - ج 
هََّبًنا َخاليًِصا َسائيًِغا  ن بَْييِ َفْرٍث َوَدٍم ل ا فيِ بُُطونيِهيِ ميِ مهَّ ّ ميِ

بيَِي� )النحل: 66(. اريِ شهَّ ليِّ
يُكم  ُّْسقيِ ْبَرًة ن لَعيِ اأْلَنْ��َع��اميِ  فيِ  لَُكْم  �َوإيِنهَّ   - د 
ْنَها  َوميِ كَثيِيَرٌة  ُع  َمَنافيِ يَها  فيِ َولَُكْم  بُُطونيَِها  فيِ  ا  مهَّ مأِّ
َملُوَن� )املؤمنون:  تَأْكُلُوَن َوَعلَْيَها َوَعَل الُْفلْكيِ ُتْ

.)22 – 21
ذَٰليِ��َك  فيِ  َوالنهََّهاَر إيِنهَّ  الهَّْيَل   ُ اللهَّ �يَُقلأُِّب   – ه� 

ُوليِي اأْلَبَْصارِ� )النور: 44(. ْبَرًة ألأِّ لَعيِ
هََّك  هَّهُ َطَغٰى َفُقْل َهل ل ْرَعْوَن إيِن و - �اْذَهْب إيِلَٰى فيِ
َشٰى َفأََراهُ اْليََة  أَِّك َفَتْ يََك إيِلَٰى َرب إيِلَٰى أَن تََزكهَّٰى َوأَْهديِ
َفََشَر  يَْسَعٰى  أَْدبَ��َر  ثُمهَّ  َوَعَصٰى  َب  َفَكذهَّ الُْكْبَرٰى 
نََكاَل   ُ اللهَّ َفأََخَذهُ  اأْلَْعَلٰ  ُُّكُم  َرب أَنَا  َفَقاَل  َفَناَدٰى 
َشٰى أَأَنُتْم  أَِّمن َيْ ْبَرًة ل َرةيِ َواأْلُولَٰى إيِنهَّ فيِ ذَٰليَِك لَعيِ اْلخيِ

َماءُ بََناَها� )النازعات: 17 - 27(. أََشدُّ َخلًْقا أَميِ السهَّ
- مرتني بالصيغة الفعلية:

ز - بصيغة الثالثي املجرد َعَبَر، كما في قوله 
َماٍن  سيِ بَ��َق��َراٍت  َسْبَع  أََرٰى  إيِنأِّ  ُك  الَْمليِ �َوَق��اَل  تعالى: 
َوأَُخَر  ُخْضٍر  ُسنُبَلٍت  َوَسْبَع  َاٌف  َسْبٌع عيِ يَأْكُلُُهنهَّ 
كُنُتْم  ُرْؤيَاَي إيِن  فيِ  أَْفُتونيِ  الَْمَ�ُ  َُّها  أَي يَا  يَابيَِساٍت 

ْؤيَا تَْعُبُروَن� )يوسف: 43(. ليِرُّ
كما  اعتبر  اخل��م��اس��ي  امل��زي��د  وبصيغة   - ح 
ي��َن كََفُروا  هَّ��ذيِ ال أَْخ���َرَج  ي  هَّ��ذيِ ال �ُهَو  تعالى:  قوله  في 
َما  اْلَْشريِ  ليِ  َوهَّ أليِ ��ْم  يَ��اريِهيِ ديِ ن  ميِ َتابيِ  الْكيِ أَْه��ليِ  ��ْن  ميِ
انيَِعُتُهْم ُحُصونُُهم  هَُّهم مهَّ ُرُجوا َوَظنُّوا أَن َظَننُتْم أَن َيْ
َوقَ��َذَف  ُبوا  َتسيِ َيْ لَْم  َحْيُث  ْن  ميِ  ُ اللهَّ َفأَتَاُهُم  يِ  اللهَّ َن  مأِّ
ي  َوأَيْديِ ْم  يهيِ بيِأَيْديِ بُُيوتَُهم  بُوَن  ريِ ُيْ الرُّْعَب  ُم  ُقلُوبيِهيِ فيِ 
� )احلشر: 2(. نيَِي َفاْعَتبيُِروا يَا أُوليِي اأْلَبَْصاريِ الُْمؤْميِ

عابر  الفاعل:  اس��م  م��رة واح��دة بصيغة   - ط 
يَن آَمُنوا اَل تَْقَربُوا  هَّذيِ َُّها ال كما في قوله تعالى: �يَا أَي
َلَة َوأَنُتْم ُسَكاَرٰى َحتهَّٰى تَْعلَُموا َما تَُقولُوَن َواَل  الصهَّ
)النساء:  لُوا�  تَْغَتسيِ َسبيِيٍل َحتهَّٰى  ي  َع��ابيِ��ريِ ُجُنًبا إيِالهَّ 

.)43

2-2 دالالت ومجاالت:
مفهوم  ورود  م��واط��ن  م��ن  إي����راده  مم��ا سبق 
العبرة ومشتقاته في القرآن الكرمي ميكن تبني ما 

يلي:
أ - على املستوى الداللي:

للفظ  القرآن  االستعمال  على  الغالب  أوال: أن 
وبذل  الذهني  النظر  معنى  هو  واالعتبار  العبرة 
إليه  امل��ن��ظ��ور  ح��ال  م��ن  لالنتقال  العقلي  النظر 
الواردة أعاله  الظاهر إلى مدلوله اخلفي )اآليات 
إلى )ح(( بقصد إصالح احلال وتصحيح  )أ(  من 
هو  ال��ذي  الوضعي  احلسي  املعنى  أم��ا  السلوك 
االنتقال من مكان آلخر فورد مرة واحدة فقط )اآلية 

الواردة في )ط((.
ثانيا: الغالب على االستعمال القرآني الصيغة 
االسمية )عبرة( حيث وردت سبعة مرات، والصيغة 

الصيغة  م��ن  امل��ق��ص��ود  أن  غير  م��رت��ني،  الفعلية 
االس��م��ي��ة ه���و ال��ف��ع��ل؛ إذ 

اخلبر  سياق  ف��ي  وردت 
فكأن  األم��ر،  والقصد 

امل������ط������ل������وب 

ال��ع��ب��اد  م��ن  إذن 
حت��ق��ي��ق ف��ع��ل ال��ع��ب��رة 

بالَعْبر  إال  يكون  ال  ال��ذي 
واالعتبار.

ب - على املستوى املجالي:
يْلَحظ أن األمر بتحصيل العبرة واالعتبار جاء 
والتاريخ  الكون  هما  مجالني  إلى  النظر  بتوجيه 
إصالح  بقصد  ال��ك��رمي(  ال��ق��رآن  )قصص  البشري 
التصرف من  التصور ومجال  مجالني هما مجال 
أجل صالح أمرين احلال )الدنيا( واملآل )اآلخرة(:

- املجال األول إمياني علمي يتمثل في إدراك 
االستدالل  خ��الل  من  يقينيا  إدراك���ا  تعالى  احل��ق 
قابلة  ظاهرة  دالئل  نصبها  خلقه التي  في  بآياته 
الصانع  وج��ود  من  تخفيه  ما  إلى  منها  لالنتقال 
اخلالق انتقاال صحيحا ال يشوبه شك وال يعتريه 
ُ الهَّْيَل َوالنهََّهاَر  ظن كما في قوله تعالى: �يَُقلأُِّب اللهَّ
 )44 )النور:  اأْلَبَْصار�  ُوليِ��ي  ألأِّ ْبَرًة  لَعيِ ذَٰليِ��َك  فيِ  إيِنهَّ 
آيات  اآلي��ة هو سياق"  فيه  ال��ذي سيقت  فالسياق 
االع��ت��ب��ار امل��ذك��ورة قبله ألن��ه أري���د االن��ت��ق��ال من 
إلى  االستدالل مبا قد يخفى على بعض األبصار 
االستدالل مبا يشاهده كل ذي بصر كل يوم وكل 
شهر فهو ال يكاد يخفى على ذي بصر" )التحرير 
قوله  لسياق  بالنسبة  األم���ر  ون��ف��س  وال��ت��ن��وي��ر( 
)النحل:  ْبَرة�  لَعيِ اأْلَنْ��َع��اميِ  فيِ  لَُكْم  �َوإيِنهَّ  تعالى: 
66، واملؤمنون: 22(وهو سياق "تقرير وجود الله 
)فتح  العظام"  آياته  بذكر  باإللهية  وتفرده  تعالى 

القدير للشوكاني(.
امتثال  ف��ي  يتمثل  عملي  ال��ث��ان��ي  امل��ج��ال   -
البشر ألمر الله تعالى بإقامة احلياة على هدى من 
الله تعالى بإتيان أمره واجتناب نهيه واالعتبار 
من  بأحوال  أحوالنا  األمم وقياس  مبن سلف من 
كاألنبياء  ال��ه��دى  وات��ب��ع  منهم  آم��ن  فمن  سبقنا؛ 
النصر  ال��ل��ه  م��ن  ل��ه  ك��ان  املؤمنني  م��ن  وأتباعهم 
والتأييد واملعية والوالية، أما من كفر منهم وطغى 
قريضة  وبني  النازعات(  )س��ورة  كفرعون  وجتبر 
العذاب  ف��ج��زاؤه  احلشر(  )س��ورة  النضير  وبني 
وال��ه��الك واخل��س��ران؛ م��ن أج��ل ه��ذا فالعبرة هي 
املوعظة واالنزجار والعبور من حال الضالل إلى 
حال الهداية، ومن حال الفساد إلى حال الصالح، 
إلى حال  الله تعالى  ومن حال العصيان وغضب 

الطاعة ورضى الله تعالى، ومن حال الهالك إلى 
حال النجاة.

بالعبرة  املخاطبني  مجال  مستوى  على 
واالعتبار:

يالحظ أن املخاطبني بالعبرة واالعتبار في 
القرآن الكرمي دوما هم "أولي األبصار" و"أولي 
األلباب" و"من يخشى" مما يفيد جملة هدايات 

منها:
أوال: أن إعمال العقل والتفكر في آيات الله 
في  آياته  في  والتدبر  املنظور  الكون  في  تعالى 
الكتاب املسطور مطلوب شرعا من اإلنسان إذ به 

ال بغيره يدرك املرء احلق، ويستقيم عليه.
وخشيته،  ب��ال��ل��ه  ال��ع��ل��م  ب��ني  ثانيا: التالزم 
الطاعة  إال  ي���ورث  ال  ال��ص��ح��ي��ح  ف��ال��ع��ل��م 
واالم���ت���ث���ال واخل��ش��ي��ة، س���واء 
التفكر في عالم األكوان  أكان 
أم في تاريخ األمم من بني 
اإلن����س����ان وم��ص��ارع��ه��ا 
أَِّمن  ل ْبَرًة  لَعيِ �إيِنهَّ فيِ ذَٰليَِك 
َشٰى� وشاهده أيضا  َيْ
تََر  �أَلَْم  الله تعالى:  قول 
َماءيِ َماءً  َن السهَّ َ أَنَزَل ميِ أَنهَّ اللهَّ
ًفا  َتليِ ْ مُّ ثََمَراٍت  بيِهيِ  َفأَْخَرْجَنا 
ُجَددٌ  َباليِ  اْليِ َن  َوميِ أَلَْوانَُها 
��ٌف  ��َت��ليِ ْ بيِ��ي��ٌض َوُح���ْم���ٌر مُّ
أَلْ��َوانُ��َه��ا َوَغ��َرابيِ��ي��ُب ُسودٌ 
َوابأِّ  �����َن ال���نهَّ���اسيِ َوال�������دهَّ َوميِ
��ٌف أَلْ���َوانُ���هُ  ��َت��ليِ َواأْلَنْ����َع����اميِ ُمْ
��ْن  ميِ  َ ��َش��ى اللهَّ هَّ��َم��ا َيْ كَ��َذٰليِ��َك إيِن
ي��ٌز  َع��زيِ  َ اللهَّ إيِنهَّ  الْ��ُع��لَ��َم��اءُ  هيِ  ���َب���اديِ عيِ
َغُفوٌر� )فاطر: 27 - 28( أم كان التدبر في كتاب 

الله ووحيه.
في  األم��ة  من  وعقال  شرعا  املطلوب  ثالثا: أن 
من  املتمكنني  والباحثني  العلماء  تكوين  زمان  كل 
فبهم  الصريح،  العلمي  والبحث  العقلي  النظر 
بإعمالهم  ألن��ه  ال��وج��ود؛  في  األم��ة وتستمر  حتيا 
للنظر يدركون احلق ويدركون ما به تصلح احلياة 
ويتأهلون للقيام بوظيفة تصحيح ما انحرف من 
وكل  تصرفاتهم.  من  اع��وج  وما  الناس  تصورات 
أمة قل فيها العلماء وأهل النظر قل فيها االعتبار 
الغفلة واالنحراف عن نهج  واالتعاظ، وفشا فيها 

الله تعالى وهداه.

3 - خالصات عامة:
مما سبق ميكن االنتهاء إلى جملة مستفادات 
العبرة  للفظ  القرآني  االستعمال  إليها  يرشدنا 
ومشتقاته، وسياق ورودها ومقاصده؛ ومن أهمها:
ال��ق��رآن  ف��ي  ال��ع��ب��رة واالع��ت��ب��ار  أن مفهوم   �
الكرمي مدخل صحيح لإلصالح الشامل الصحيح، 
توجيها  للعلم  وتوجيه  والعقول  الفكر  إص��الح 
وإص��الح  الناس،  ينفع  أن  ينبغي  فيما  صحيحا 
األع��م��ال وال��س��ل��وك��ات، وإص����الح م��ن��اه��ج النظر 

والتفكير والتعبير والتدبير.
� أن���ه م��ط��ل��وب م��ن ك��ل إن��س��ان م��ؤم��ن��ا ك��ان 
واالعتبار  النظر  ب��آالت  د  ُزوِّ ق��د  دام  م��ا  ك��اف��را  أم 
واالتعاظ، وهو مطلوب من املسلم واألمة املسلمة 
باألولى ألنه املنهج األهدى إلى التصالح مع الله 
تعالى، كما أنه املفتاح الرباني للشهود احلضاري 
واإلمامة اخليرة لألمة على الناس أجمعني اهتداء 

باحلق واعتناء باخللق.
� أن األول���وي���ة ال��ك��ب��رى ف��ي اإلص����الح إمن��ا 
التقليد  إسار  من  العقول، وحتريرها  هي إصالح 
على  املسلم  النشء  وتربية  والشبهات،  واأله��واء 
قواعد إعمال العقل وتوظيف إمكاناته في التفكر 
والتدبر، واالفتكار واالعتبار، والتحليل والتعليل 
والتأويل احلق، وفي ربط العلم باخلشية واإلميان 

بالعمل. والله تعالى أعلى وأعلم.

مفهوم العبرة في القرآن الكرمي:
دالالت ومجاالت ومقتضيات

الطيب بن المختار الوزاني

املطلوب 
شرعا وعقال 

زمان  كل  في  األم��ة  من 
من  املتمكنني  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ع��ل��م��اء  ت��ك��وي��ن 

النظر العقلي والبحث العلمي الصريح، فبهم حتيا 
للنظر  بإعمالهم  ألنهم  الوجود؛  في  وتستمر  األمة 
احلياة  تصلح  ب��ه  م��ا  وي��درك��ون  احل��ق  ي��درك��ون 
انحرف  ما  تصحيح  بوظيفة  للقيام  ويتأهلون 

من تصورات الناس وما اعوج من تصرفاتهم. وكل 
أمة قل فيها العلماء وأهل النظر قل فيها االعتبار 

واالنحراف  الغفلة  فيها  وفشا  واالت��ع��اظ، 
عن نهج الله تعالى 

وهداه..
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االسم الكامل : ..........................................
العـنوان الكامل :.............................................

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب

3

تقدمي: 
بألفاظه  ال��ش��ري��ف  ال��ن��ب��وي  احل��دي��ث  يفيد 
ومعانيه، أن عدد أشهر السنة اثنا عشر شهرا، 
احل��رم"  "باألشهر  تدعى  أشهر  أربعة  وتتضمن 
ومما ال يختلف فيه اثنان أن الله تعالى قد اختار 
وجعل  بعض،  عن  بعضها  شرف  وأمكنة  أزمنة 
بعضها أعظم من بعض، ومن ذلكم األشهر احلرم.
وعليه، فإن من أبرز الدالئل وأعظم البراهني 
على استشعار حرمة هذه األشهر احلرم األربعة، 
باالبتعاد عن  وذلك  فيها  النفس  احلذر من ظلم 
كل  واقتراف  اآلثام،  ومقارفة  السيئات،  اجتراح 
امتثاال  املعظمة،  األش��ه��ر  ه��ذه  بحرمة  يخل  م��ا 
ألمر الله تعالى: �فال تظلموا فيهن أنفسكم�  
زم��ان س��وء وظلم  كل  في  فالذنب    .)36 )ال��ت��وب��ة: 
للنفس، لكنه في األشهر احلرم أشد سوءا وأعظم 
امتهان  وب��ني  ال��ذن��ب  ب��ني  يجمع  لكونه  ش��ؤم��ا، 

حرمة ما حرمه الله وعظمه.
• فضل شهر اهلل املحرم:

إن احترام شهر الله احملرم كان أمرا متوارثا 
الدم  سفك  عن  فيه  يكفون  اجلاهلية،  أه��ل  عند 
احلرام، مع ما هم عليه من جرم وظلم، وشرور 
وآثام، فمن األجدر باملسلم أن يعظم ماعظم الله، 
ألنه  النواهي،  واجتناب  األوام��ر  بامتثال  وذلك 
يحذر اآلخ��رة ويرجو رحمة ربه. ومما جاء في 
الله  "إن  ق��ال:  أنه  احلسن  عن  املعارف"  "لطائف 
افتتح السنة بشهر حرام، وختمها بشهر حرام، 

رمضان  شهر  بعد  السنة  ف��ي  شهر  فليس 
أع��ظ��م ع��ن��د ال��ل��ه م��ن احل����رم، وك��ان 

يسمى شهر الله األصم من شدة 
حترميه")2(.

وع���������ن اب���������ن ع����ب����اس 
أنه  عنهما-  الله  -رض��ي 

ق���ال ف���ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 
فيهن  ت��ظ��ل��م��وا  �ف���ال 
أن��ف��س��ك��م� )ال���ت���وب���ة: 
36(. في كلهن، أي فال 
األشهر  ف��ي  تظلموا 
ك���ل���ه���ا أن���ف���س���ك���م، 
واخ���ت���ص م���ن ذل��ك 
أرب�������ع�������ة أش�����ه�����ر، 
ف��ج��ع��ل��ه��ن ُح����ُرم����ا 
وع��ظ��م ُح��ُرم��ات��ه��ن، 
ال��ذن��ب فيهن  وج��ع��ل 

أع�������ظ�������م، وال����ع����م����ل 
الصالح واألجر أعظم.

 )3(
  وم���ن ف��ض��ائ��ل شهر 

محرم: أنه يستحب اإلكثار 
فعن  ف��ي��ه،  النافلة  ص��ي��ام  م��ن 

أب��ي ه��ري��رة � أن رس��ول الله 
� قال: »أفضل الصيام بعد رمضان 

شهر الله احملرم.....«.)4(
فقوله � "شهر الله" من باب إضافة التعظيم، 

كما أن من أفضل أيام شهر محرم، اليوم العاشر، 
حيث صا مه الرسول � وأمر بصيامه، عن ابن 
 � النبي  قدم  قال:  عنهما-  الله  -رضي  عباس 
املدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: 
»ما هذا؟« قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم جنى 
موسى،  فصامه  عدوهم،  من  إسرائيل  بني  الله 
وأم��ر  فصامه،  منكم«  أح��ق مبوسى  »ف��أن��ا  ق��ال: 

بصيامه.)5(
اليهود بصيام هذا  أراد مخالفة   � إنه  بل 
اليوم، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
قال رسول الله � »لئن بقيت إلى قابل ألصومن 
ق��ال: يعني يوم  بكر:  أب��ي  التاسع« وف��ي رواي��ة 

عاشوراء.)6(
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله �: »صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا 

اليهود، صوموا قبله يوما، أو بعده يوما«.)7(
ب��ل إن ص���وم ي���وم ع���اش���وراء يكفر ال��ل��ه به 
خطايا عام بكامله، فياله من فضل عظيم وخير 
عاشوراء   يوم  »صيام   � الرسول  ق��ال   عميم!! 
إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله«.

)8(
اهلل  شهر  من  مستفادة  وعرب  دروس   •

املحرم:
أنه شهر النصر لنبي الله موسى � وقومه 
عددهم  كثرة  من  بالرغم  الطاغية،  فرعون  على 
ال  والباطل  وخيمة،  نتائجه  فالظلم  وعتادهم، 
يقاوم احلق، والله  إذا أخذ الظالم لم يفلته، 
فهو قادر على أن ينصر دينه وكتابه 
وأولياءه وعباده الصاحلني، ولو 
كره الكافرون، قال تعالى: �إنا 
ءامنوا  والذين  رسلنا  لننصر 
يقوم  ويوم  الدنيا  احلياة  يف 
ينفع  ال  ي���وم  ااَلش���ه���د 
ال��ظ��ال��م��ن م��ع��ذرت��ه��م 
ولهم اللعنة ولهم سوء 

الدار� )غافر: 52-51(.
ي����وم ع���اش���وراء، 
ه��و ال��ي��وم ال��ذي قال 
ف��ي��ه س��ي��دن��ا م��وس��ى 
وه���م  ل���ق���وم���ه   �
فرعون  إل��ى  ينظرون 
وج�����ن�����وده خ��ل��ف��ه��م، 
اجل��م��ع��ان  ت����راء  �فلما 
إنا  موسى  أصحاب  ق��ال 
 )61 )الشعراء:  لمدركون� 
فكان جواب سيدنا موسى 
وثباته  القوي،  بإميانه   �
على احلق: �كال إن معي ريب 
فسيدنا   )62 )ال��ش��ع��راء:  سيهدين� 
ض أم���ره إل��ى ال��ل��ه، وأنعم  م��وس��ى ف���وَّ
به من تفويض، فمهما كان للعدو من قوة، فقوة 
الله فوق كل شيء، وقدرته ال يعجزها شيء في 

تعجل  �فال  تعالى:  قال  السماء،  في  وال  االرض 
عليهم إنما نعد لهم عدا� )مرمي: 84(.

وفي يوم عاشوراء، قال فرعون املتجبر املتكبر 
الذي ادعى األلوهية، وقد أيقن بأن الهالك مآله،: 
�حتى إذا أدركه الغرق قال ءامنت أنه ال إله إال 
المسلمن�  من  وأنا  إسرائيل  بنوا  به  ءامنت  الذي 
الله على هذا  90( فكان اجلواب من عند  )يونس: 
وقد  �آالن  قائل:  من  عز  فقال  الكاذب،  اإلمي��ان 
)يونس:  المفسدين�  من  وكنت  قبل  عصيت  

.)91
أن  جليا  للناس  اتضح  عاشوراء،  يوم  وفي 
فرعون  فهذا  الباطل،  على  ينتصر  دائما  احل��ق 
الذي ظن أنه ال أحد ينازعه ملكه، أو يهزم جنده، 
حيث أعلن بكل جرأة ووقاحة بأنه الرب األعلى، 
العذاب  يحل  أن  القدير  ال��ق��وي  ش��اء  ح��ني  لكن 
بفرعون، ما أغنى عنه ملكه وسلطانه، وال جنده 
وأعوانه، �فأخذه اهلل نكال األخرة واالولى إن 

يف ذلك لعبرة لمن خيشى� )النازعات: 26-25(.
• حمرم واهلجرة النبوية:

رأس  ذك���رى  م��ح��رم،  م��ن شهر  األول  ال��ي��وم 
السنة الهجرة النبوية، وبداية عام هجري جديد.
اخلطاب  ب��ن  عمر  أن  امل��ش��ه��ور  والصحيح 
� أمر بوضع التاريخ الهجري، وسبب ذلك أن 
إلى عمر بن اخلطاب  أبا موسى األشعري كتب 
إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ فجمع عمر 
الناس للمشورة، فقال بعضهم أرخ مببعث النبي 
فقال   � النبي  بهجرة  أرخ  بعضهم  وق��ال   �
عمر بن اخلطاب بل نؤرخ بهجرة النبي � فإن 

فرقت بني احلق  هجرته 
والباطل.

وق��������ال س���ع���ي���د ب��ن 
امل���س���ي���ب: ج���م���ع ع��م��ر 
ال����ن����اس ف���ق���ال م����ن أي 
ي�����وم ن��ك��ت��ب ال���ت���اري���خ 
فقال علي بن أبي طالب 
� م��ن ه��ج��رة رس��ول 
� وف��راق��ه أرض  ال��ل��ه 
ال����ش����رك، ف��ف��ع��ل��ه ع��م��ر، 
وك�����ان ذل����ك س��ن��ة سبع 
الهجرة)9(  م��ن  ع��ش��رة 
فوقع االختيار على هذا 
ال���ي���وم، ألن احمل���رم هو 
الهاللية  ال��س��ن��ة  ب��داي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة، ث���م إن���ه أه��م 
الدولة  تاريخ  في  ح��دث 
أظهر  وألن��ه  اإلسالمية، 
م����ن امل����ول����د وامل���ب���ع���ث، 
تختلف  ل��ئ��ال  وأض���ب���ط 
منَصَرف  وهو  الشهور، 
ال��ن��اس م��ن ح��ج��ه��م، بل 
ه��و ب��داي��ة إق��ام��ة دول��ة 

اإلسالم. 

مليء  احمل��رم  الله  شهر  إن  ن��ق��ول:  وختاما 
كثيرة  وفضائله  والعبر،  وال���دروس  ب��األح��داث 
ومتنوعة فهو شهر ليس كباقي الشهور، وأيامه 
على  احل��ق  انتصر  فيه  األي����ام،  كباقي  ليست 
� حينما  عمر  االختيار  أحسن  ولقد  الباطل، 
جعل بداية تاريخ التقومي الهجري، وقت هجرة 
� من مكة إلى املدينة، باعتبارها سببا  النبي 
اإلسالمية،  للخالفة  األول��ى  القاعدة  إنشاء  في 

والله تعالى أعلى وأعلم.
---------------------
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م���ن  ذ. علي السباع
أب����رز ال��دالئ��ل 

وأعظم البراهني على استشعار 
حرمة األشهر احلرم األربعة، احلذر 

من ظلم النفس فيها وذلك باالبتعاد عن 
اجتراح السيئات، ومقارفة اآلثام، واقتراف كل 

امتثاال  املعظمة،  األشهر  هذه  بحرمة  يخل  ما 
فيهن  تظلموا  �فال  تعالى:  الله  ألمر 

أنفسكم�  )التوبة: 36(.  فالذنب في 
كل زمان سوء وظلم للنفس، لكنه في األشهر 

لكونه  شؤما،  وأعظم  سوءا  أشد  احلرم 
حرمة  امتهان  وبني  الذنب  بني  يجمع 

ما حرمه الله وعظمه.
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العدد : 485  4 أخــــــــــالق المسلم

ك��ل��م��ة رب��ان��ي��ة ب��أح��رف ن��وران��ي��ة ، فيها 
منك  تأخذ  كلمة  نبوية،  وهداية  قرآني  قبس 
وت��ع��ط��ي��ك، ه��ي أش��ب��ه ب��خ��زان م��ع��رف��ي. إذ ال 
ينتهي العجز بنفاذ معانيه، وكل عصر يكشف 

منه ما لم تصله أفهام عصر سابق.
فعن أبي هريرة � قال: قال رسول الله 
الله من  إلى  القوي خير وأح��ب  »املؤمن   :�
املؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما 
ينفعك، واستعن بالله، وال تعجز، وإن أصابك 
شيء فال تقل: لو أني فعلت كذا أو كذا... ولكن 
قل: قدر قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح 
القدر،  كتاب  مسلم:  )صحيح  الشيطان«  عمل 

باب في األمر بالقوة ح 2664(. 
إن ال��ع��ج��ز أش���ك���ال وأل�������وان، ودرج����ات 
من  يبدأ  ق��د  وصغائر،  وكبائر  ومستويات، 
النقطة السوداء ويكبر حتى يلتهمك، فإذا أنت 
أو املشي،  العمل  العجز نفسه. قد تعجز عن 
أو تعلم  أو املسجد،  الرياضة  وقد تعجز عن 
العجز  أن��واع  من  ما شئت  شيء جديد، وقل 
نفسك  ف��ي  العجز  كلما من��ا  ول��ك��ن  وص���وره. 
وقوتك  وع��زمي��ت��ك،  إرادت����ك  م��ن  شيئا  التهم 
وت��راخ��ي��ا،  كسال  عنها  وإمي��ان��ك...وع��وض��ك 

وترددا وتفانيا.
إنه املرض الذي ترتضيه لنفسك ، والداء 
الذي متكن منه دخيلتك، وفي كل ذلك مخالفة 
وإع�����راض ع��ن أم���ر ال��ل��ه ورس���ول���ه، أل���م يقل 
ال��رس��ول�: »امل��ؤم��ن ال��ق��وي خير أح��ب إلى 
الله من املؤمن الضعيف..« والقوة في اإلميان 
أوال، عندما يعجز عجزك، تسعى بكل جهد إلى 
املبادرة وانتهاز الفرصة واالستعداد لكل أمر 
قوي  ذل��ك،  على  العزم  قوي  فتكون   ، بال  ذي 
النية فيه مصحوبا باإلرادة واحلزم، ومزودا 
باإلميان واألم��ل، ال يجتمع، اإلمي��ان والعجز 
العمل  إل��ى  محفزة  همة  ألن  املؤمن،  قلب  في 

إذا  ترى  مفتوحة إلجن��ازه،  ودع��وة  الصالح، 
استيقظت من نومك ليال، هل تبادر إلى الذكر 
أن��ك حت��رص على أن تستجلب  أم  وال��دع��اء؟ 
ال��ن��وم م��رة أخ���رى؟ ول��و أن��ك اقتديت بهدي 
ال��رس��ول األك��رم ال��ذي ق��ال: »م��ن تعار بالليل 
فقال: ال إله إال الله وحده ال شريك له، له امللك 
وله احلمد وهو على كل شيء قدير، سبحان 
الله واحلمد لله وال إله إال الله والله أكبر وال 
حول وال قوة إال بالله، فإن قال : اللهم اغفر 
توضأ وصلى  فإن  له   استجيب  دعا  أو  لي، 
قبلت صالته« )النهاية في غريب احلديث 3/ 
وقعودا  قياما  لله  الذاكرين  من  كنت   ،)204

وعلى جنوبهم.
تسارع  أال  اشتكيت  أو  م��رض��ت  أن��ك  ل��و 
إلى الطبيب والدواء، إنك لن تعجز، ولكن إذا 
األول؟  الصف  إلى  تبادر  فهل  اآلذان:  سمعت 
أم أنك تختلق عذرا لعجزك عن ذلك؟ فتتباطأ 
وتتراخى وتتمطى وتتأوه وتخفي رأسك في 

الغطاء كما لو أنك ال تسمع النداء ...
هو  ما  كل  يقتل  بطيء،  م��وت  العجز  إن 
م��ش��رق ف��ي��ك، وك��ل م��ا ه��و ح��ي ف��ي جناباتك 
الهمة،  روح  فيك  ويذبل  باخلمول،  ويقنعك 
»ال  العجز  فمنها  أص��ل  للمعاصي  ك��ان  ف��إذا 
تغضب«  »ال  و  ت��ك��ذب«،  »ال  ومثلها:  تعجز«، 
كلمات  امل��ع��روف«  م��ن  شيئا  »ال حت��ق��رن  و   ،
وصدقا  وجماال،  خيرا  تفيض  مشرقة  نبوية 
احلسنة.  األس��وة  إل��ى  تقودك  كلمات  وع��دال، 

إلى  بيدك  وتأخذ  مكرمة،  كل  إل��ى  بك  وتدفع 
كل فضيلة .

إن العجز هو الداء الذي ال يفطن إليه كل 
طبيب، وال يعرف له الصيدلي دواء، فتعاني 
استطبت  فإذا  الوهن،  ومثله  تعاني،  ما  منه 
ق��ل ص��ب��رك، وض��اق  ال��ع��ج��ز، ف��ال تعجب إن 
ال��داء  إن��ه  احل��ي��اة،  أطاييب  فتحرم  ص���درك. 
الذي يأتي على الطيب من مقومات وجودك، 
فتتمكن منك الغفلة ويستحوذ عليك النسيان، 
فتحرم مما ترغب فيه، ويذيقك العجز البأس 
ومتع  العيش  ل��ذائ��ذ  ك��ل  ع��ن  يصرفك  ال���ذي 
احلياة، فيقعد بك عن املكارم ويسد في وجهك 
باب الفضائل، إنك عاجز وعجزك صار جزءا 
إلى  أعماقك ومتتد عروقه  إلى  فيتسلل  منك. 
محافظ  أن��ت  وال  تنميها  أن��ت  ف��ال  معرفتك، 
عليها، وعلى فهمك لها، إنه العجز الذي ركبك 
يأكل  كما  وطموحك  عملك  من  يأكل  بإغرائه، 
الوفاض  خاوي  فتبدو  وإميانك.  عبادتك  من 
م��ن ك��ل خير ون��ب��ل، وق��د ان��ف��ض ال��ن��اس من 
ينتفع بك في  لهم، وال  حولك، ألنك ال تصلح 
معروف، وال توصل إلى رفعة، وال تتوسط في 

خير.
يحاول  كيف  انظر  ت��ع��ج��ز....؟  ه��ذا  أبعد 
ال��ص��ب��ي أن ي��ق��ف ب���دل احل��ب��و، إن���ه مي��ارس 
له  يستقيم  حتى  امل���رات  ع��ش��رات  محاولته 
، يكاد  ذل��ك  م��ن  ، وه��و ح��ن يتحقق  امل��ش��ي 
يعانق الدنيا فرحا مبشيته املتعثرة ، عندما 

قال الرسول � »... وال تعجز...«  وضع يده 
له  يتفطن  وقلما  محاربته،  في  جد  داء  على 
ويتهاونون  ويترددون  مياطلون  وهم  الناس 
وي��ت��راخ��ون وغ��ي��ره��ا م��ن األل���ف���اظ امل��وح��ي��ة 

بالعجز.
 والعجز ثالث كلمة استعاذ منها الرسول 
بك  أع��وذ  إني  »اللهم  املأثور:  دعائه   في   �
 (  »... والكسل  العجز  ومن  واحل��زن  الهم  من 
فضل  باب  التهجد:  كتاب  البخاري:  صحيح 
من تعار بالليل(، لقد أتبع العجز بالكسل ألنه 
نتيجة حتمية له إن لم يكن مقدمة له ...ولذا 
النفوس  طبيب  ال���رس���ول...إن���ه  بينها  ق���رن 
قبل  احلديث  في  تعجز«  »ال  فجاءت  والقلوب 
اخلامتة، وكأن النبي � ينبهك ويرشدك إلى 
من  ذك��ره  سبق  ما  عليك  سيضيع  عجزك  أن 
االتصاف  عليك  وسيفوت  احلميدة  اخلصال 
بكل ما يحتاج إلى شجاعة وإقدام، واقتحام 
إلى  الله وال  إل��ى   تكون حبيبا  فلن  وج���رأة، 
رس��ول��ه إذا ك��ن��ت ع���اج���زا، ول���ن ت��ك��ون ق��وي 

اإلميان إذا لم تستوطن مقام اإلحسان .
العطالة  لتجنب  مفتوحة  دعوة  تعجز،  ال 

ومحالفة الراحة وخمول الهمة وموت الذكر.
على  بإميانك  استعن  معناها  تعجز،  ال 
م��واج��ه��ة ع��ج��زك ، وب��ع��ب��ادت��ك ع��ل��ى جت��اوز 

ضعفك، ولتكن ثقتك في قدرتك .
الدفن في  ال تعجز، وأنت تسمع الشوق 

الصوت الرخيم: الصالة خير من النوم.
ال تعجز، فعدم عجزك هو الفعل احملمود، 
واحلضور املنشود ووسيلة كل مرغوب ودليل 

احلرص على كل مطلوب.    

د: محمد علوي بنصر

»وال تعجز...«

قال الله تعالى:
ّ���ُك���ْم  بِ رَّ ���ن  ِمّ َم��غْ��ِف��َرٍة  ِإَلٰ  �َساِرُعوا 

ْت  ��َم��اَواُت َواْلَْرُض ُأِع���دَّ َوَج��نَّ��ٍة َع��ْرُض��َه��ا ال��سَّ
اِء  ����رَّ اِء َوال����ضَّ ����رَّ َّ����ِذي����َن يُ��ن��ِف��ُق��وَن ِف ال����سَّ َّ��ِق��َن ال ْ��ُم��ت لِ��ل
 ُ ْ��َع��اِف��َن َع��ِن ال��نَّ��اِس َواللَّ ْ��َغ��يْ��َظ َوال ْ��َك��اِظ��ِم��َن ال َوال

ِْسِنَن� بُّ اْلُ ُيِ
)آل عمران: 133(

قال � ف سيد االستغفار أن نقول:
َخَلْقَتِني  َأْن��َت  ِإلاَّ  ِإَل��َه  َل  ��ي  َربِّ َأْن��تَ  ُهماَّ  »اللاَّ

َوَأَنا َعْبُدَك َوَأَنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت 
َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت َأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَلياَّ 
ُنوَب  ُه َل َيْغِفُر الذُّ َوَأُبوُء َلَك ِبَذْنِبي َفاْغِفْر ِلي َفِإناَّ
َفَماَت  ِبَها  َهاِر ُموِقًنا  ِمَن الناَّ َقاَلَها  َوَمْن  َأْنَت َقاَل  ِإلاَّ 
َوَمْن  ِة  ناَّ اْلَ َأْهِل  ِمْن  َفُهَو  ِسَي  ُيْ َأْن  َقْبَل  َيْوِمِه  ِمْن 
ْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها َفَماَت َقْبَل َأْن ُيْصِبَح  َقاَلَها ِمَن اللاَّ

ِة« ناَّ َفُهَو ِمْن َأْهِل اْلَ
)رواه البخاري(

عْن أبي ُأَماَمَة ُصَديَّ
� قال:  بِْن َعْجالَن الْباِهِلِيّ

في  َيْخُطُب   � ه  الَلّ رس��ول  "َسِمْعُت 
��ه،  ���ُق���وا ال��َلّ ��ِة اْل�����وَداع َف���َق���اَل: »اَتّ َح��َجّ
َشْهَركْم،  وُص��وُم��وا  َخْمسُكْم،  ��وا  وَص��ُلّ
وا زَكاَة َأْمَواِلُكْم، َوَأِطيُعوا ُأَمَراَءُكْم،  وَأُدّ

ُكْم« َة َرِبّ َتْدُخُلوا َجَنّ
، ف آخر كتاِب الصالِة وقال: حديٌث حسٌن صحيح(. ْمذيُّ )رواه الِتّ

عن ابن عباس رضي الل عنهما أن النيب �  قال 
لشج عبد القيس:

اللُه:  ُهَما  ُيِحبُّ َخ��ْص��َل��َت��ْ�ِ  ِف��ي��َك  ِإناَّ   «
ْلُم، َواأَلَناُة«  اْلِ

)رواه مسلم(  
 عن سهل بن سعد عن رسول الل � قال:

َيْيِه َوَما َبْ�َ  »َمْن َيْضَمْن ِلي َما َبْ�َ َلْ
َة« ناَّ ِرْجَلْيِه َأْضَمْن َلُه اْلَ

)رواه البخاري(

 عن أبي هريرة �  أن رسول الل  � قال:

ْعَماِل َسْبًعا، َهْل   »َباِدُروا ِباأْلَ
َتْنَتِظُروَن ِإلاَّ َفْقًرا ُمْنِسًيا، َأْو ِغًنى 
َهَرًما  َأْو  ُمْفِسًدا،  َمَرًضا  َأْو  ُمْطِغًيا، 
اَل،  جاَّ ًدا، َأْو َمْوًتا ُمْجِهًزا، َأْو الداَّ ُمَفنِّ
اَعَة،  الساَّ َأْو  ُيْنَتَظُر،  َغ��اِئ��ٍب  َف��َش��رُّ 

» اَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ َفالساَّ
 )رواه التمذى وحسنه(

عن سفيان بن عبد الل � قال:
ِفي  ِلي  ُق��ْل  ِه!  اللاَّ َرُس��وَل  َيا  "ُقْلت: 

ْسَلِم َقْوًل َل َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا َغْيَرك؛  اْلِ
ِه ُثماَّ اْسَتِقْم«"  َقاَل: ُقْل: آَمْنت ِبَاللاَّ

)رواه مسلم(
وعن أبي سعيٍد اخلدري � قال:

"ك��ان النبُيّ �  أش��داَّ حياًء من ال��ع��ذراِء في 
ِخ��دره��ا، وك���ان إذا َك����ِرَه ش��ي��ًئ��ا، ع��َرْف��ن��اه في 

وجِهه"
)رواه  البخاري ومسلم(
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5 خطبة منبرية

عاشوراء بني العمل املشروع واملمنوع

اخلطبة األولى:
...

أيها املسلمون واملسلمات:
أنكم  واذُك���روا  وراِق��ب��وه  تعالى  الله  اتقوا 
تَْمِلُك  َل  �يَ���ْوَم  يديه:  بني  وموقوفون  ُم��اق��وه، 
)االنفطار:   � ِ ِلهَّ يَْوَمئٍِذ  َواْلَْمُر  َشْيًئا  ِلَنْفٍس  نَْفٌس 

.)19
اخل��اِل��دة،  الله  بأيام  التذكيُر  ال��ل��ه:  عباد 
َعم،  النِّ ر  وتذكُّ الِعبرة،  ألخ��ذ  أماَمها  وال��وق��وُف 
ير ملا ُيستقَبُل من األيام شأُن  ورسِم مناهِج السَّ
فوة من عباد الله،  اٍب حفيٍظ، وطريُق الصَّ كلِّ أوَّ
قني ُأولي األلباب. ففي اليوم العاشر  وَديَدُن املُوفَّ
الله موسى وقومه  الله احملرم أجنى  من شهر 
وأهلك فرعون ومأله، وذلك أن موسى � خرج 
فرعون  أذى  اشتد  ملا  مصر  من  إسرائيل  ببني 
لهم، وحينما أيس موسى � من إميان فرعون 
بعد ما جاءه بالبينات الواضحات، واملعجزات 
الباهرات الدالة على صدقه، ولم يزل فرعون في 
أنا ربكم  �فقال  يقول:  وعناده،  وعتوه  مترده 
علمت  �ما  ويقول:   ،)24 )النازعات:  العىل� 
ويقول:  غيري�)القصص:28(،  إل��ه  م��ن  لكم 
النهار جتري من  ملك مصر وهذه  لي  �أليس 
وبغيه  حنقه  اشتد  فلما   .)51 )الزخرف:  حتيت� 
وتكذيبه ملوسى أمر الله سبحانه كليمه موسى 
�فأتبعهم  بهم،  فخرج  بقومه،  ب��اخل��روج   �
فرعون وجنوده بغيا وعدوا�)يونس: 90(، لقصد 
�ويمكرون  وإبادتهم  بهم  والتنكيل  تعذيبهم 
الماكرين�)األنفال:  خير  وال  ال  ويمكر 
وقومه  وف��رع��ون  أمامهم،  البحر  ك��ان  فلما   )30
من خلفهم، واشتد عليهم الكرب، �قال أصحاب 
ريب  معي  إن  كال  ق��ال  لمدركون،  إن��ا  موسى 
سيهدين�)الشعراء: 61 - 62( فأوحى الله إلى 
بعصاك  اض��رب  �أن  موسى  ورس��ول��ه  نبيه 
احبل����ر ف��ان��ف��ل��ق ف��ك��ان ك���ل ف����رق ك��ال��ط��ود 
العظيم  كاجلبل  أي   )63 العظيم�)الشعراء: 
�ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب 
لهم طريقا يف احبلر يبسا ل ختاف دركا ول 
الله  ب��إذن  البحر  فتماسك   .)77 ختشى�)طه: 
أمنني  وخرجوا  وقومه،  موسى  ودخ��ل  تعالى، 
إثرهم،  في  وجنوده  وفرعون  مطمئنني ساملني، 
الله  أم���ره  ال��ب��ح��ر  ف��ي  ت��ك��ام��ل��وا داخ��ل��ني  فلما 
حلظة  ف��ي  جميعا  فأغرقهم  عليهم  باالنطباق 
واحدة، �فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل 

فرعون قومه وما هدى�)طه: 78 - 79(.
كيف  وتذكروا  األبصار،  أولي  يا  فاعتبروا 
كانت عاقبة الطغاة الظاملني وكيف كان منتهاهم 
كان  لقد  في خلقه،  الله  ومصيرهم، وهذه سنة 
�وكذلك  األل��ب��اب  ألول���ي  ع��ب��رة  ف��ي قصصهم 
أخذه  إن  ظالمة  وهي  القرى  أخذ  إذا  ربك  أخذ 
�فتلك  102(. وقال سبحانه:  أليم شديد�)هود: 
بيوتهم خاوية مبا ظلموا إن في ذلك آلية لقوم 

يعلمون�)النمل: 51 - 52(.
فاتقوا الله عباد الله، وليكن حظكم من هذه 
اآليات التذكر واالعتبار، وأخذ احليطة واحلذر، 
واالستغفار،  بالتوبة  تعالى  الله  إلى  والرجوع 
بامتثال  وذل���ك  وسطوته  ع��ذاب��ه  م��ن  واخل���وف 
أوام����ره واج��ت��ن��اب ن��واه��ي��ه واالس��ت��ق��ام��ة على 

طاعته.
عباد الله: إن في هذه القصة القرآنية من 
، وال يستوِعُبه  ه حدٌّ يُحدُّ ال��دالالت والِعَبر ما ال 

ليعة من ذلك:  بياٌن، وفي الطَّ
ي من الُكروب  أوال: أن الله تعالى هو املُنجِّ
ما  ال سيَّ اإلمي���ان،  بأهل  ت��ن��ِزُل  التي  وال��ش��دائ��د 
نَُنِّي  �ثُمهَّ   :- - سبحانه  قال  كما  منهم،  ُسل  الرُّ
ا َعلَْيَنا نُْنِ الُْمؤِْمننَِي هَِّذيَن آَمُنوا كََذِلَك َحقًّ ُرُسلََنا َوال

�)يونس: 103(.
ٌ على أن اإلمي���ان واإلس��ام  وه��و دل��ي��ٌل ب��نيِّ
س��ب��ٌب للنجاة م��ن ك��ل ُض���رٍّ وش���رٍّ ف��ي ال��دن��ي��ا، 
إذا  اآلخ��رة،  بكلِّ خيٍر ونعيٍم في  للفوز  وطريٌق 
بأحكامهما،  وعِمَل  مُبقتضياتهما،  امل��رُء  التزَم 
لله،  العبادة  إخ��اَص  العبِد  من  يقتِضي  وه��ذا 
ل عليه، وُلزوَم  وصدَق اللُّجوء إليه، وكماَل التوكُّ
إليه،  ل  والتوسُّ واإلحل��اح  الضراعة  ة  بشدَّ بابه 

يَن�)غافر: 65(. ِلِصنَي لَهُ الدِّ �َفاْدُعوهُ ُمْ
��َة ال��ل��ه ف��ي دح��ِر  وم���ن ذل���ك ث��ان��ي��ا: أن ُس��نَّ

وال  تتخلَُّف  ال  ماضيٌة  ُجنده  وهزمية  غيان  الطُّ
ُل، ولهذا قال - سبحانه - في بيان عاقبة  تتبدَّ
الَْيمِّ  يِف  َفَنَبْذنَاُهْم  َوُج��ُن��وَدهُ  �َفأََخْذنَاهُ  فرعون: 
اِلِمنَي َوَجَعلَْناُهْم  َفانُْظْر كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة الظهَّ
ًة يَْدُعوَن ِإلَى النهَّاِر َويَْوَم الِْقَياَمِة َل يُْنَصُروَن  أَِئمهَّ

نَْيا لَْعَنًة َويَْوَم الِْقَياَمِة  َوأَْتَبْعَناُهْم يِف َهِذِه الدُّ
الَْمْقُبوِحني�)القصص:  ِم��َن  ُه��ْم 

.)42 - 40
وع������ل������ى ال���ع���ك���س 

م��ن��ه��م: أول��ئ��ك ال��ذي��ن 
اس���ُت���ض���ِع���ف���وا ف��ي 

ف��ن��اَل��ه��م  األرض، 
م��������ن ُص�����ن�����وف 
األذى والُعدوان 
ما ناَلهم، ونزَل 
الضرِّ  من  بهم 
وال��ش��دائ��د ما 
نَزل، فقد جعَل 
عاقبَتهم  الله 
ا وس��ي��ادًة  ِع����ّزً
وِري������������������������ادًة 
ومت������ك������ي������ًن������ا 

األرض،  ف�������ي 
فيها،  واسِتخاًفا 

كما قال - سبحانه: 
نَ���ُم���نهَّ  أَْن  �َونُ������ِري������ُد 

اْسُتْضِعُفوا  هَّ��ِذي��َن  ال َع��ىَل 
ًة  أَِئمهَّ َعلَُهْم  َوَنْ اْلَْرِض  يِف 

يِف  لَُهْم  َن  َونَُمكِّ الَْواِرثنَِي  َعلَُهُم  َوَنْ
اْلَْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم 

َذُرون�)القصص: 5 - 6(. َما كَانُوا َيْ
وهذه عاقبُة احلقِّ وأهله على الدوام، مهما 
الباطل،  غ��واِش��ي  وغِشَيته  احل��ق،  وج��ُه  اغ��ب��رَّ 
للُمؤمنني  العاقبِة  ه��ذه  ق  لتحقُّ البشائَر  وإن 
ة وسائر فلسطني، وفي باد  املُستضَعفني في غزَّ
الشام والعراق وميامنار، وفي كل باد اإلسام 

، لتُلوُح في اأُلُفق القريب، إن شاء الله.
يَ��ْف��َرُح  �َويَ��ْوَم��ئِ��ٍذ  ُب��ش��رى،  ث��م  لهم،  فُبشرى 
ِ يَْنُصُر َمْن يََشاءُ َوُهَو الَْعِزيُز  الُْمؤِْمُنوَن بَِنْصِر الهَّ

ِحيُم� )الروم: 4 - 5(. الرهَّ
ة  وبُسنَّ كتابه،  ب��ه��دِي  وإي��اك��م  الله  نفَعني 
ه �، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم  نبيِّ
اجلليل لي ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنٍب، 

إنه هو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية
...

عباد الله: لقد سنَّ رسوُل الُهدى -صلواُت 
��ة ص��ي��اَم ه��ذا اليوم  ل��ألمَّ ال��ل��ه وس��اُم��ه عليه- 
نعمِة  على  تعالى  لله  ُش��ك��ًرا  املُ��ب��اَرك  العظيِم 
إجن��اِئ��ه م��وس��ى � وم��ن معه م��ن املُ��ؤم��ن��ني، 
لِة  الصِّ لقوة  وإظهاًرا  وُجنوِده،  فرعون  وإغراِق 
بربهم،  والسام–  الصاة  -عليهم  األنبياء  بني 
كانت  وإن  واح����ٌد  دي��َن��ه��م  أن  ول��ب��ي��ان 

ى. شراِئُعهم شتَّ
فقد أخرَج الشيخان في 
واللفُظ  "صحيحيهما"، 
ل���ل���ُب���خ���اريِّ -رح���م���ه 
ال������ل������ه-، ع�����ن اب���ن 
ع����ب����اس -رض�����ي 
أنه  عنهما-  الله 
النبي  قِدَم  قال: 
امل���دي���ن���َة،   �
اليهوَد  ف���رأى 
ت����ص����وُم ي���وم 
ع�������اش�������وراء، 
ف������ق������ال: »م����ا 
قالوا:  ه���ذا؟«. 
ه�����������ذا ي���������وٌم 
ص�����ال�����ٌح، ه���ذا 
���ى ال��ل��ُه  ي���وُم جنَّ
من  إسرائيل  بني 
ه����م، ف��ص��اَم��ه  ع����ُدوِّ
موسى. قال �: »فأنا 
أح����قُّ مُب��وس��ى م��ن��ك��م«، 

فصاَمه وأمَر بصيامه.
وف���ي ل��ف��ٍظ ملُ��س��ل��ٍم -رح��م��ه 
الله-: »هذا يوٌم عظيٌم أجَنى الله فيه 
فصاَمه  وقوَمه،  فرعون  وأغ��رَق  وقوَمه،  موسى 

موسى«.

وفي لفٍظ للطبراني -رحمه الله-: أنه -عليه 
ال��ص��اة وال��س��ام - ق���ال: »ن��ح��ن أح���قُّ باتباع 

ُموسى منكم«.
وأخبَر � عن ِعَظم ثواب صيام هذا اليوم 
الله  على  أحتِسُب  عاشوراء  يوم  »صياُم  فقال: 
في  مسلٌم  )أخرجه  قبَله«؛  التي  نَة  السَّ َر  ُيكفِّ أن 
ق��ت��ادَة األن��ص��اريِّ  "صحيحه" م��ن ح��دي��ِث أب��ي 

.)�
ة -يا عباد الله- في صيامه: أن  نَّ ومن السُّ
ُيصاَم يوٌم قبَله؛ فقد أخرَج ُمسلٌم في "صحيحه" 
رسول  أن  عنهما-  الله  -رض��ي  عباس  ابن  عن 
ألصومنَّ  ق��اب��ٍل  إل��ى  بِقيُت  »لئن  ق��ال:   � الله 

التاِسَع«.
واملُعتَمُد لدى أهل العلِم باحلديث -يا عباد 
الله- أنه ال يِصحُّ في يوم عاشوراء وال في ليلته 
وكلٌّ  حديٌث،  الِعياِل  على  فيه  التوِسعِة  في  وال 
ما ُيرَوى في ذلك فهو مردوٌد ال يِصحُّ عن رسول 
الله �. وال ُيستحبُّ فيه ِسوى صياِمه وصياِم 

يوٍم قبَله.
فيجُب اجِتناُب ما ُأحِدَث فيه من الِبَدع؛ 
د،  والتعبُّ كر  بالذِّ وتخصيِصها  ليلته  كإحياء 
"دعاء  ى  ُيسمَّ له  خ��اصٍّ  بدعاٍء  وتخصيِصه 
ع����اش����وراء"، واع��ت��ق��اد أن م��ن ق����رَأه ل��م مُي��ت 
سنَته تلك، وقراءة ُسورٍة ُيذكُر فيها نبيُّ الله 
ي��وم ع��اش��وراء،  موسى � في ص��اة الصبح 
ونعِي  وال��دع��اء،  كر  للذِّ يوِمه  في  واالجِتماع 
احُلسني � ذلك اليوم على املناِبر، واعِتقاد 
أن ال��َب��خ��وَر ي���وم ع���اش���وراء ُرق��ي��ٌة ُي���دَف���ُع بها 
َكد، إلى غير ذلك  حُر واحلَسُد واملسُّ والنَّ السِّ
مما لم يأَذن به الله ولم يشَرعه رسوُله �، 
الله  رض���وان   - صحابته  م��ن  أح���ٌد  عِمَله  وال 
وال��ت��راش��ق  ب���امل���اء،  ك��ال��رش  أج��م��ع��ني،  عليهم 
يهودية،  ع��ادات  وتلك  والطماطم،  بالبيض، 
وإش����ع����ال ال���ن���ي���ران وه�����ي ع������ادة م��ج��وس��ي��ة، 
من  املقابر  إلى  بالذهاب  للشعوذة  والتعاطي 
شيطانية.  ع���ادة  وت��ل��ك  النساء  بعض  ط��رف 
واس��ت��ع��م��ال امل��ف��رق��ع��ات وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ع��ادات 
على  وب��اال  نتائجها  تكون  قد  التي  الفاسدة 

صاحبها وعلى غيره من الناس.
ر رس���وُل ال��ُه��دى � م��ن اإلح���داِث  وق��د ح��ذَّ
في دين الله فقال: »من أحدَث في أمرنا هذا ما 
« -أي: مردوٌد على صاحبه-؛  ليس منه فهو ردٌّ
)أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث 

أم املؤمنني عائشة -رضي الله عنها-(.
وفي لفٍظ ملُسلٍم -رحمه الله-: »من عِمَل عمًا 

.» ليس عليه أمُرنا فهو ردٌّ
على  واح��ِرص��وا  الله-،  -عباد  الله  فاتقوا 
اليوم  هذا  بصيام  العظيم؛  الفضِل  هذا  إدراك 
ة فيه، باالتباع لهدي خيِر  العظيم، وُلزوم السنَّ
الوَرى �، وحذاِر من ابِتداع ما لم يأَذن به اللُه 
فكلُّ خيٍر في  األي��ام؛  اليوم وفي سائر  في هذا 

اتباع من سَلف، وكلُّ شرٍّ في ابِتداع من خَلف.
عصمُة  ه��و  ال���ذي  ديَننا  لنا  أص��ِل��ح  اللهم 
معاُشنا،  فيها  التي  دنيانا  لنا  وأصِلح  أمرنا، 
واجعل  معاُدنا،  فيها  التي  آخرَتنا  لنا  وأصِلح 
امل��وَت  واجعل  كل خيٍر،  في  لنا  زي���ادًة  احل��ي��اَة 

... راحًة لنا من كل شرٍّ

د. عبد اللطيف احميد

العدد : 485  

ل��ق��د 
س������������نَّ رس������������وُل 

ال�����ُه�����دى -ص������ل������واُت ال���ل���ه 
���ة ص��ي��اَم  وس���اُم���ه ع��ل��ي��ه- ل���أمَّ

هذا اليوم العظيِم امُلباَرك ُشكًرا لله 
 � موسى  إجناِئه  نعمِة  على  تعالى 
ومن معه من امُلؤمنني، وإغ��راِق فرعون 
��ل��ِة بني  وُج���ن���وِده، وإظ���ه���اًرا ل��ق��وة ال��صِّ
األنبياء -عليهم الصاة والسام– 

بربهم، ولبيان أن ديَنهم واحٌد 
ش��راِئ��ُع��ه��م  ك���ان���ت  وإن 

ى. شتَّ
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نصـوص اإلعجـاز القرآنـي )12(

)تتمة نصوص الطبري )ت310 هـ((
)4(

»القول في تأويل قوله: �َوِإْن يََرْوا كُلَّ آيٍَة 
يَُقوُل  اِدلُونََك  ُيَ َجاءُوَك  ِإذَا  َحتَّى  بَِها  يُؤِْمُنوا  ال 
لِييَن�  األَوَّ أََساِطيُر  ِإال  َهييَذا  ِإْن  كََفُروا  َِّذيَن  ال

)األنعام: 25(.
يقول تعالى ذكره: وإن ير هؤالء العادلون 
على  ال��ذي��ن جعلُت  واألص��ن��ام،  األوث���ان  بربهم 
قلوبهم أكنة أن يفقهوا عنك ما يسمعون منك، 
)ُكّل آَيٍة(: يقول: كل حجة وعالمة تدّل أهل احِلجا 
والفهم على توحيد الله، وصدق قولك، وحقيقة 
نّبوتك، )ال ُيْؤِمُنوا ِبها( يقول: ال يصّدقون بها، 
دال��ة.  عليه  ما هي  على  دال��ة  بأنها  يقّرون  وال 
حتى  ي��ق��ول:  ُييياِدلُييونَييَك�  َجيييياءُوَك  إذَا  �حتى 
الدالة  اآلي��ات  معاينتهم  بعد  إليك  ص��اروا  إذا 
يقول:  )يجادلونك(.  به،  ما جئتهم  على حقيقة 
يخاصمونك. )َيُقوُل اّلِذيَن َكَفُروا(. يعني بذلك: 
وأن��ك��روا حقيقتها،  الله  آي��ات  ال��ذي��ن ج��ح��دوا 
الله  حجج  سمعوا  إذا   � الله  لنبّي  يقولون 
التي احتّج بها عليهم، وبيانه الذي بينه لهم: 
إاّل  ما هذا  أي:  األّوِل���َن(.  إاّل أساِطيُر  َه��َذا  )إْن 

أساطير األّولن«.
]تفسير الطبري، 199/9[

)5( 
�أَْم يَُقولُوَن  »القول في تأويل قوله تعالى: 
اْفيييَتيييَراهُ ُقيييْل َفييأْتُييوا بِيييُسيييوَرٍة ِمييْثييِلييِه َواْدُعيييييوا َمييِن 
َصاِدِقَن�  كُْنُتْم  ِإْن   ِ اللَّ ُدوِن  ِمْن  اْسَتَطْعُتْم 

)يونس: 38(.
يقول تعالى ذكره: أم يقول هؤالء املشركون: 
فاختلقه  نفسه،  من  القرآن  ه��ذا  محمد  افترى 
وافتعله؟ قل يا محمد لهم: إن كان كما تقولون: 
إني اختلقته وافتريته، فإنكم مثلي من العرب، 
كالمكم[ ]مثل  وكالمي  لسانكم  مثل  ولساني 

)]1[(، فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن.
والهاء في قوله )مثله( كناية عن القرآن.

وق���د ك���ان ب��ع��ض ن��ح��وي��ي ال��ب��ص��رة ي��ق��ول: 
ثم  سورته،  مثل  بسورة  فأتوا  قل  ذل��ك:  معنى 
ألقيت سورة وأضيف امِلثل إلى ما كان مضافا 
إليه السورة، كما قيل: )واسئل القرية( يراد به: 

واسأل أهل القرية.
وكان بعضهم ينكر ذلك من قوله، ويزعم أن 

معناه: فأتوا بقرآن مثل هذا القرآن.
وال���ص���واب م��ن ال��ق��ول ف��ي ذل���ك ع��ن��دي أن 
السورة إمنا هي سورة من القرآن وهي قرآن، 
�فأتوا  لهم:  فقيل  ال��ق��رآن،  جميع  تكن  ل��م  وإن 
الكناية  ألن  مثلها؛  يقل:  ولم  مثله�  بسورة من 
أخرجت على املعنى - أعني معنى السورة - ال 
على لفظها؛ ألنها لو أخرجت على لفظها لقيل: 

فأتوا بسورة مثلها.
الل�  دون  ميين  استطعتم  ميين  �وادعيييييوا 
يأتوا  أن  على  املشركون  أيها  وادع���وا  يقول: 
بسورة مثلها من َقَدرمت أن تدعوا على ذلك من 
يقول: من  الله(  دون  )من  أوليائكم وشركائكم، 
واجتهدوا،  ذلك  على  فأجمعوا  الله،  غير  عند 
فإنكم ال تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله أبدا.
كنتم  إن  يقول:  صادقن(  كنتم  )إن  وقوله: 
بسورة  فأتوا  اف��ت��راه،  محمدا  أن  في  صادقن 
مثله من جميع من ُيعينكم على اإلتيان بها. فإن 

لم تفعلوا ذلك، فال شك أنكم َكَذبة في زعمكم أن 
يكون  أن  يعدو  لن  محمدا  ألن  اف��ت��راه؛  محمدا 
أن  اخللق  من  اجلميع  فإذا عجز  مثلكم،  بشرا 
يأتوا بسورة مثله، فالواحد منكم عن أن يأتي 

بجميعه أعجز«.
]تفسير الطبري، 184-182/12[

)6(
يَُقولُوَن  �أَْم  تعالى:  قوله  تأويل  في  »القول 
اْفَتَراهُ ُقْل َفأْتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَريَاٍت َواْدُعوا 
ِ ِإْن كُْنُتْم َصاِدِقَن�  َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَّ

)هود: 13(.
كفاك   :� محمد  لنبيه  ذك���ره  تعالى  ي��ق��ول 
حجًة على حقيقة ما أتيتهم به، وداللًة على صّحة 
نبّوتك هذا القرآن من سائر اآليات غيره، إْذ كانت 
داللة على صدقه،  ُأعطيها  ملن  تكون  اآلي��ات إمنا 

لعِجز جميع اخللق عن أن يأتوا مبثلها.
وه���ذا ال��ق��رآن جميع اخل��ل��ق َع���َج���َزٌة ع��ن أن 
يأتوا مبثله، فإن هم قالوا: افتريَته، أي: اختلقَته 
وتكّذبَته، ودّل على أن معنى الكالم ما ذكرنا قوله: 

�أْم يَُقولُوَن اْفَتَراهُ� إلى آخر اآلية.
ويعني تعالى ذكره بقوله: �أْم يَُقولُوَن اْفَتَراهُ
على سبب  دللنا  وق��د  اف��ت��راه؟  أي��ق��ول��ون  أي:   ،�

إدخال العرب )أم( في مثل هذا املوضع.
القرآن  هذا  مثل  بعشر سور  يأتوا  لهم:  فُقل 
كان  إن  مختلقات،  ُمفتَعالت  يعني:  )مفتريات(، 
ما أتيتكم به من هذا القرآن مفترى، وليس بآية 
معجزة كسائر ما ُسِئلَته من اآليات، كالكنز الذي 
هاّل  قلتم:  ال��ذي  املَلك  أو  عليه؟  أن��زل  ه��اّل  قلتم: 
وأنتم  قومي،  فإنكم  مصّدقا؟  له  نذيرا  معه  جاء 
من أهل لساني، وأنا رجل منكم، ومحال أن أقِدر 
أخلق وحدي مائة سورة وأربع عشرة سورة، وال 
تقدروا بأجمعكم أن تفتروا وتختلقوا عشر سور 
مثلها، وال سيما إذا استعنتم في ذلك مبن شئتم 

من اخللق.
ي���ق���ول ج����ّل ث���ن���اؤه: ق���ل ل���ه���م: وادع������وا من 
استطعتم أن تدعوهم من دون الله - يعني سوى 
الله - الفتراء ذلك واختالقه من اآللهة. فإن أنتم 
فقد  مثله،  سور  عشر  تفتروا  أن  على  تقدروا  لم 
َكَذبة في قولكم )افتراه(، وصّحت  تبّن لكم أنكم 
عندكم حقيقة ما أتيتكم به، أنه من عند الله، ولم 
يُكن لكم أن تتخيروا اآليات على ربكم، وقد جاءكم 
من احلجة على حقيقة ما تكّذبون به، أنه من عند 
الله، مثل الذي تسألون من احلجة، وترغبون أنكم 

تصدقون مبجيئها.
�َفأْتُوا  لقوله:  َصاِدِقَن�  كُْنُتْم  �إْن  وقوله: 
بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه� وإمنا هو: قل: فأتوا بعشر سور 
القرآن  هذا  أن  صادقن  كنتم  إن  مفتريات،  مثله 
افتراه محمد، وادعوا من استطعتم من دون الله 

على ذلك، من ااَللهة واألنداد«.
]تفسير الطبري، 344-343/12[

بن  م���ا   –  )]1[(
في  ليس  املعقوفتن 
تركي،  الدكتور  نشرة 
زي����ادة مصرها  وه���ي 
ن��ش��رة األس��ت��اذ شاكر 
ل���ت���ف���س���ي���ر ال���ط���ب���ري 
ليستقيم   )91/15(

املعنى.

د. الحسين زروق

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

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

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

)الموسوعة التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين يف التراث العريب(.

العدد : 485  

 

حتدثنا في مقالنا السابق عن سلطة الفقهاء 
على  الرقابة  ف��ي  ودوره���ا  إليها،  احل��اج��ة  وم��دى 
الفرد  مستوى  على  التشريع  وف��ق  السير  حسن 
الضوء على سلطة  نلقي  املقال  واألم��ة، وفي هذا 
مهمة أخرى وهي )سلطة اإلميان( ومدى تأثيرها 
اإلسالمية  بالتشريعات  الشخصي  االنضباط  في 

لدى املسلم.
بني الشريعة والقانون:

ُعرَف في حياة الناس ما يسمى ب� )القوانن(، 
حياتهم  حلركة  وضابطة  ناظمة  أنها  ووظيفتها 
في شؤونهم املختلفة، وعرفت في حياة املسلمن 
)ال��ش��ري��ع��ة(، وت��وج��د ف���روق ه��ائ��ل��ة وك��ب��ي��رة بن 
وأعظم  واملخلوق،  اخلالق  بن  كالفرق  األم��ري��ن، 
ما  والقانون(،  )الشريعة  بن  الفروق  ه��ذه  وأه��م 
الدافعة  اإلميانية  ال��روح  تلك  من  الشريعة  متلكه 
إل���ى ال��رق��اب��ة ال��ذات��ي��ة ل���دى امل��س��ل��م ف��ي التمسك 
طواعية وعن حب وإميان بأحكام الشرع، بخالف 
كانت  متى  بأحكامه  الناس  يلتزم  ال��ذي  القانون 
ترتب على مخالفته  أو  قريبة منهم،  رقابة  عليهم 

عقوبة يكرهونها.
وبناء على هذا فاملؤمن احلق حيال الشريعة 
ال يبحث عن احليل التي تخلصه من سلطانها أو 
الهروب من التزاماتها، بينما الناس جتاه القانون 
يتحينون الفرصة للتملص من تبعاته والهرب من 
تكاليفه، وبهذا نكون أمام مجتمعن األول: يسير 
وفق رقابة ذاتية ال تكلف املجتمع شيئا من وسائل 
إال  يسير  ال  آخ��ر  مجتمع  أم��ام  والثاني:  الرقابة، 
برقابات مشددة وجهود كبيرة لتحقيق انضباطه 

واحترامه للقوانن.
بتفاصيل  وامتزاجها  اإلمي���ان  سلطة 

الشرع:
م��ن م��زاي��ا ال��ع��ق��ي��دة اإلس��الم��ي��ة أن��ه��ا عقيدة 
بالتشريعات،  ارتباطها  ذلك  مظاهر  ومن  عملية، 
ودافعا  شرعي،  حكم  لكل  أساسا  ص��ارت  بحيث 
من  وحامية  به،  وااللتزام  وتقديسه  احترامه  إلى 

التهرب من ربقته، أو التخلص من تبعته.
يدل على ذلك ورود املعاني العقدية ممزوجة 
يتحرك  بحيث  التشريعية،  ب��األح��ك��ام  ومرتبطة 
وااللتزام  العمل  نحو  تصديقه  مبقتضى  املسلم 
أو عقوبات  البشر،  رقابات  مهما خلت حياته من 

النظام السياسي، ولنضرب لذلك أمثلة:
النَِّساِء  َعييَ�  َقييوَّاُمييوَن  َجاُل  �الرِّ تعالى:  قوله   •

أَنَْفُقوا  َوبَِما  بَْعٍض  َعييَ�  بَْعَضُهْم   ُ اللَّ َل  َفضَّ بَِما 
لِلَْغْيِب  َحاِفَظاٌت  َقانَِتاٌت  اِلَاُت  َفالصَّ أَْمَواِلِهْم  ِمْن 
اُفوَن نُُشوزَُهنَّ َفِعُظوُهنَّ  ِت َتَ ُ َواللَّ بَِما َحِفَظ اللَّ
ييييُروُهيييينَّ يِف الْييَمييَضيياِجييِع َواْضيييِربُيييوُهييينَّ َفيييِإْن  َواْهُ
َ كَاَن  ِإنَّ اللَّ َسِبيلاً  َعلَْيِهنَّ  تَْبُغوا  َفَل  أََطْعَنُكْم 
ا� )النساء: 34(. نالحظ في ختام اآلية  َعِليًّا كَِبيراً
أنها ختمت باسمن من أسماء الله احلسنى وهما 
امل��رأة  نشوز  حكم  عن  حديث  بعد  كبيرا(،  )عليا 
وكيفية تصرف الرجل معه، فما داللة ذلك؟ وكيف 
يظهر سلطان اإلميان في هذا املثال، يقول اإلمام 
الرازي في تفسيره معلقا على ذلك: "َوِذْك��ُر َهاَتْنِ 
ْسِن، َوَبَياُنُه  َفَتْنِ ِفي َهَذا امْلَْوِضِع ِفي َغاَيِة احْلُ الصِّ

ِمْن ُوُجوٍه:
َعَلى  اأْلَْزَواِج  َتْهِديُد  ِمْنُه  امْلَْقُصوَد  َأنَّ  َوَُّل:  الأْ  
َدْفِع  َعْن  َضُعْفَن  إن  ُهنَّ  َأنَّ َوامْلَْعَنى  ْسَواِن،  النِّ ُظْلِم 
ُظْلِمُكْم َوَعَجْزَن َعْن ااِلْنِتَصاِف ِمْنُكْم، فاللَّه ُسْبَحاَنُه 
َعِليٌّ َقاِهٌر َكِبيٌر َقاِدٌر َيْنَتِصُف َلُهنَّ ِمْنُكْم َوَيْسَتْوِفي 
َأْعَلى  ِبَكْوِنُكْم  وا  َتْغَترُّ َأْن  َيْنَبِغي  َفاَل  ِمْنُكْم،  ُهنَّ  َحقَّ

. ، َوَأْكَبَر َدَرَجًة ِمْنُهنَّ َيًدا ِمْنُهنَّ
ِلُعُلوِّ  َأَطْعَنُكْم  ِإَذا  َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوا  اَل  الثَّاِني: 
َشْيٍء،  ُكلِّ  ِمْن  َوَأْكَبُر  ِمْنُكْم  َأْعَلى  اللَّه  َفِإنَّ  َأْيِديُكْم. 

 . قِّ َوُهَو ُمَتَعاٍل َعْن َأْن ُيَكلََّف ِإالَّ ِباحْلَ
ُفُكْم  ِه َوِكْبِرَياِئِه اَل ُيَكلِّ ُه َتَعاَلى َمَع ُعُلوِّ الثَّاِلُث: َأنَّ
ُهنَّ  َتُكْم، َفِإنَّ ِإالَّ َما ُتِطيُقوَن، َفَكَذِلَك اَل ُتَكلُِّفوُهنَّ َمَحبَّ

اَل َيْقِدْرَن َعَلى َذِلَك. 
ُي��َؤاِخ��ُذ  اَل  َوِك��ْب��ِرَي��اِئ��ِه  ِه  ُع��ُل��وِّ َم��َع  ���ُه  َأنَّ الرَّاِبُع: 
اْلَعاِصي ِإَذا َتاَب، َبْل َيْغِفُر َلُه، َفِإَذا َتاَبِت امْلَْرَأُة َعْن 
َوَتْتُرُكوا  َتْوَبَتَها  َتْقَبُلوا  ِبَأْن  َأْوَلى  َفَأْنُتْم  ُنُشوِزَها 

ُمَعاَقَبَتَها. 
ِه َوِكْبِرَياِئِه اْكَتَفى  ُه َتَعاَلى َمَع ُعُلوِّ َاِمُس: َأنَّ الأْ
َفَأْنُتْم  َراِئَر،  السَّ َيْهِتِك  َوَل��ْم  َواِهِر،  ِبالظَّ اْلَعْبِد  ِمَن 
َتَقُعوا  َوَأْن اَل  امْلَْرَأِة،  ِبَظاِهِر َحاِل  َتْكَتُفوا  َأْن  َأْوَلى 
قلبها وضميرها من احلب  ِفي  ا  َعمَّ ْفِتيِش  التَّ ِفي 

والبغض". )التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج:4(.
وف���ي س��ي��اق احل���دي���ث ع���ن أح���ك���ام األس����رة، 
التي يعّد  وبالتحديد في مسائل اإليالء والطالق 
حالة غير طبيعية حيث يعتري الطرفن الغضُب، 
روح  كذلك  ولرمبا سادت  نسيان احلقوق،  ورمبا 
البغض والكراهية بسبب خالفات عائلية ومظالم 
ف��ي س��ورة  ال����واردة  اآلي���ات  شخصية، هنا جن��د 
التي  السامية،  العقائدية  باملعاني  تختم  البقرة 
من شأنها دفع كل طرف إلى التصرف من منطلق 
واالنفعاالت  الغضب،  ص��ورة  عن  بعيدا  إمياني 
الشخصية التي رمبا تضيع معها احلقوق، فتختم 
�فإن الل غفور رحيم�  تعالى:  بقوله  اإليالء  آية 
آي��ات الطالق  ويناسب ذل��ك الفيء وال��ع��ود، وف��ي 
يِف  بِييَردِِّهيينَّ  أََحييقُّ  �َوبُُعولَُتُهنَّ  تعالى:  قوله  يأتي 
َعلَْيِهنَّ  َِّذي  ال ِمْثُل  َولَُهنَّ  ِإْصلحااً  أَراُدوا  ِإْن  ذِلَك 
َعِزيٌز   ُ َواللَّ َدَرَجيييٌة  َعلَْيِهنَّ  جيياِل  َولِلييرِّ بِالَْمْعُروِف 
)عزيز  بقوله  فتختم   )228 )ال��ب��ق��رة:  َحِكيم�. 
ُه َعِزيٌز َحِكيٌم َأْي: َغاِلٌب  حكيم( يقول الرازي : "واللَّ
ُق ِإَلْيِهَما  َنُع، ُمِصيٌب َأْحَكاِمِه َوَأْفَعاِلِه، اَل َيَتَطرَّ اَل مُيْ
اْحِتَماُل اْلَعَبِث والسفه والغلط والباطل". ثم تتابع 
إمياني  سياج  في  الطالق  أحكام  مفصلة  اآلي��ات 
في  الوقوع  أو  الظلم  من  األط��راف  جميع  يحمي 
أن  �واعلموا  ب�  فتختم  سبحانه،  الرحمن  غضب 
�ذِلَك   : بقوله  وأخ��رى  الل بكل يشء عليم�، 
ِ َوالْييَيييْوِم  يُييوَعييُظ بِييِه َمييْن كيياَن ِمْنُكْم يُييؤِْمييُن بِيياللَّ
يَْعلَُم   ُ َواللَّ َوأَْطَهُر  لَُكْم  أَْزكييى  ذِلُكْم  اآْلِخييِر 

َوأَنُْتْم اَل تَْعلَُموَن� )النساء: 232(.
واملعاين  الت�رشيعية  الأحكام  بني  الدمج  هذا  اإن 

يف  فاعال  الإميان  �سلطان  بجعل  كفيل  العقدية  الإميانية 

النفو�س، وهنا تظهر �سخ�سية امل�سلم على حقيقتها، فما 

احلقوق،  واأداء  العمل  ميادين  غري  يف  ال�سالح  املدعني  اأكرث 

واإذا اخُتربوا يف مواطن العمل والتعامل مع الآخرين ر�سبوا 

ومل يفلحوا.

الجتماعي  املعرتك  الإميان تتجلى يف هذا  اإن حقيقة 

والعرتاف  اأحيانا،  النف�س  من  الإن�ساف  يقت�سي  الذي 

باخلطاأ، واأداء احلقوق، ورمبا كلف ذلك املرء الكثري من املال، 

لكن املوؤمن يفعل ذلك كله ما دام ال�رشع قد األزمه اإياه.

نصيحة:
واخلطباء  ال��دع��اة  ننصح  السياق  ه��ذا  وف��ي 
والوعاظ أال يقدموا الفقه اإلسالمي جامدا مجردا 
من موجهاته العقائدية ومنطلقاته اإلميانية، فلعلة 
ب��ن األح��ك��ام الشرعية واملعاني  ال��ق��رآن  م��ا دم��ج 
يكون  أن  البد  املغزى  وذل��ك  العلة  تلك  اإلميانية، 
ح��اض��را وف��اع��ال ف��ي اخل��ط��اب الديني وال��دع��وي، 
فلإلميان سلطان عظيم على النفوس يجعل احلياة 

ب��س��ه��ول��ة ويسر  ت��س��ي��ر 
بعيدا عن أروقة احملاكم 

ومجالس اخلصومات.

د. أحمد زايد

إعجاز التشريعات اإلسالمية
في بناء املجتمع املثالي )9\10(

سلطة اإلميان وأثرها في االلتزام بالشرع
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دروس وعبر:
� ال��ه��ج��رة م��ن م��ك��ة إل���ى امل��دي��ن��ة 
املسلمون: من مرحلة  منها  قنطرة عبر 
االستخالف،  مرحلة  إلى  االستضعاف 
ومن مرحلة اجلماعة إلى مرحلة األمة، 
ومن مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة، 
إل��ى مرحلة  ال��ك��ف  ج��ه��اد  وم��ن مرحلة 
الفرد  بناء  مرحلة  وم��ن  الصف،  جهاد 
إلى مرحلة بناء األمة... لذلك فقد كانت 
به  الله  ختم  للمؤمنني  عظيما  اب��ت��الء 
مرحلة تربوية طويلة من التخليص من 
– أوتاد األرض، وخرج منها املؤمنون 
عب- خالصني مخلصني  بعد حصار الِشّ
لله، ليصلحوا للتمكني ملنهج الله تعالى 

في األرض. 
ومرب  أب   ،� األك��رم،  الرسول   �
أول خ��ارج من مكة  يكن  لم  وم��ؤس��س، 
الذين بايعوه من األنصار  –في حماية 
ليلة العقبة الثانية مثال- بل ظل مبكة 
حتى خرج كل أصحابه إلى املدينة، ولم 
يبق إال من حبس أو فنت، أو ُشغل، مع 
يقينه أن رأسه هو املطلوب، �بالمومنني 

رؤوف رحيم�.)التوبة: 128(.

واجب إلجناز  احملكم  التخطيط   �
امل��ه��م��ات، وت���ع���اون ال��ص��احل��ني أدع��ى 
لتحقيق الغايات، واالستعانة بالكتمان 

سنة في قضاء احلاجات.
� ال��ث��الث��ة رك����ب، وامل���وع���د ع��ه��د، 
املجموعة، واملجموعة ال  ينتظر  والفرد 

تنتظر الفرد.
�  شياطني اإلنس واجلن ال تيأس، 

وحق أهل الصالح أن يكونوا أكيس.
م��دخ��ال  ال���ش���ه���وة وال���ش���ب���ه���ة   �
الشيطان إلى نفس اإلنسان، إذا فتحهما 
املؤمن أو بعضهما استزلته الشياطني.

� املؤمن البائع نفسه وماله وكله 
يبصر  ف��رق��ان��ا  تعالى  ال��ل��ه  مينحه  لله 
دع��اوى  أن  ويعلم  األم����ور،  حقائق  ب��ه 
زائفة،  عواطفهم  باطلة،  اجلاهلية  أهل 

وعهودهم كاذبة.
� امل��ؤم��ن ن��اص��ح ألخ��ي��ه، مبني له 
فإن  ال ميل.  أعدائه،  وكيد  نفسه،  خدع 
له من ماله ما يرى معه  لم يبصر بذل 
زوده مبا  يفهم  لم  فإن  أبصاره،  حتقق 
ميكن أن تكون فيه جناته، حتى إذا وقع 
فيما حذره منه ال يتركه بحال، بل يفكر 

في إنقاذه بكل الوسائل.
� من استغفل فغفل زل، ومن وثق 
باألعداء ضل، وربك الغفور ذو الرحمة.

� التخلف عن ركب املؤمنني ذل، والبقاء وسط 
األعداء –واملؤمنون يبنون صرح اخلير وحضارة 

الرحمة- فتنة.
� الله أرحم بعباده، والنبي أولى باملؤمنني 
منهم  للطائعني  رح��م��ة  وال���ق���رآن  أن��ف��س��ه��م،  م��ن 
أوالده��ا  تترك  ال  الربانية  وال��ق��ي��ادة  وال��ع��اص��ني، 
النفوس  ال��ف��نت ووس���اوس  أف��اع��ي  غ��رض��ا لنهش 

الوحيدة في احملن.
� امل��ؤم��ن��ون ج��س��د واح����د، وي���دك م��ن��ك وإن 
كان أجدم، فالقرآن ينزل فيفهمه من أوتي الفهم، 
ويكتبه بيده من لم يغب أخوه عن باله، ويرسله 
املريض  حق  من  ألن  للمبتلى  السرعة  وجه  على 
على إخوانه تعجيل عالجه، ويندب حامل الرسالة 
)الرسول األكرم �( املؤمنني؛ من ينال شرف إنقاذ 
الصالة  عليه  احلبيب  م��ن  بضعة  فهم  املبتلني؟ 
والسالم ولن يهدأ باله حتى يراهم في الصف مع 
إخوانهم، وتأمل قوله: من لي...؟ فينهض لها من 
يأنس من نفسه القدرة عليها، وربك يفعل ما يشاء 

ويختار.
� جالئل األعمال حتتاج إلى رجال، واألفعال 
املرضية ال بد فيها من تضحية، ومن عرف ما قصد 

هان عليه ما وجد،
و�إن �أنت �إال �أ�صبع دميت

ويف �صبيل �هلل ما لقيت.

من حوادث  احلادثة  إن هذه  القول  وخالصة 
الهجرة تكشف لنا مناذج بعض معاناة املهاجرين، 
املهاجرين؛   الكائدين، وبعض مناذج  كيد  وبعض 

ومن هذه النماذج نذكر ما يلي:
أبعاد  له  اتضحت  ال��ذي   ،� عمر  من��وذج   -
املعركة مع الشر، واستبان له طريق البناء، وعرف 
جسامة التضحيات، فأعلن البراء التام من الشرك 
اخلالص  ال��والء  وأعلن  قربهم،  ك��ان  مهما  وأهله 

للحق وأهله مهما كان بعدهم. 
- من����وذج ع��ي��اش � اب���ن األس����رة ال��ث��ري��ة، 
شخص في نفسه بقايا حنني إلى ذويه، ورغبة في 
ماله، وثقة مبن ظهرت عداوته من أهله وعشيرته، 
في  تدخل  لم  التي  النفوس  تتمناها  أماني  وتلك 
فيغشي  الشيطان  يزينها  وشهوات  كافة،  السلم 
أن وصل  فبعد  تبصر احلقائق...  أن  العيون  بها 
عياش  وطمع  أدراج���ه!  ع��اد  منجاته  إل��ى  عياش 

فوقع، لوال أن تداركته نعمة من ربه. 
- ومن���وذج ه��ش��ام ب��ن ال��ع��اص��ي اب��ن األس��رة 
الشريفة الثرية الذي منعته عشيرته من االلتحاق 
الترغيب  ص��ن��وف  عليه  وس��ل��ط��وا  احل���ق،  ب��أه��ل 
وال��ت��ره��ي��ب، وأف�����ردوه بينهم وق���د س���ار أق��ران��ه 
األنيس  فقد  فلما  ال��رس��ال��ة،  حملة  م��ن  وأح��ب��اب��ه 
فافتنت،  األع��داء  فتنه  املعني،  وعز  الناصح  وغاب 
ولكن الله الرؤوف الرحيم ال يترك أحبابه عرضة 
عىل  للكافرين  اهلل  جيعل  �ولن  أع��دائ��ه،  لعيث 

المومنني سبيال�. )النساء: 141(.    

ملف العدد

د. يوسف العلوي

َقاَل اْبُن 
��اِب  ��طَّ إْس��َح��اَق: عن ُع��َم��َر ْب��ِن اْلَ
��ا َأَرْدَن����ا اْل��ِه��ْج��َرَة  ��َع��ْدُت، َلَّ �، َق���اَل: اتَّ
َأِبي َرِبيَعَة،  اُش ْبُن  َأَنا َوَعيَّ اْلَِديَنِة،  إَلى 
َوُقْلَنا:  ناِضَب،  التَّ اْلَعاِصي  ْب��ُن  َوِه��َش��اُم 
���َن���ا َل���ْم ُي��ْص��ِب��ْح ِع��ْن��َدَه��ا َف��َق��ْد ُح��ِب��َس  َأيُّ
اُش  َفْلَيْمِض َصاِحَباُه، َفَأْصَبْحُت َأَنا َوَعيَّ
َوُحِبَس  َناُضِب،  التَّ ِعْنَد  َرِبيَعَة  َأِب��ي  ْبُن 

. ا ِهَشاٌم، َوُفِتَ َفاْفُتِتَ َعنَّ
َبِني  ِفي  َنَزْلَنا  اْلَِديَنَة  َقِدْمَنا  ا  َفَلمَّ
َع���ْم���ِرو ْب����ِن َع�����ْوٍف ب��ُق��ب��اٍء، َوَخ������َرَج َأُب���و 
إَلى  ِهَشاٍم  ْبُن  ��اِرُث  َواْلَ ِهَشاٍم  ْبِن  َجْهِل 
ِهَما  اْبَن َعمِّ َوَكاَن  َرِبيَعَة،  َأِبي  ْبِن  اِش  َعيَّ
َعَلْيَنا  َق��ِدَم��ا  ��ى  َح��تَّ ��ِه��َم��ا،  مِّ ِلُ َوَأَخ��اُه��َم��ا 
َماُه  َفَكلَّ َة،  كَّ ِبَ ِه �  اللَّ َوَرُس��وُل  اْلَِديَنَة، 
��سَّ  َأْن َل َيَ َن����َذَرْت  َق��ْد  ���َك  ُأمَّ َوَق����اَل: إنَّ 
َتْسَتِظلَّ  َوَل  َت��َراَك،  ى  َحتَّ ُمْشٌط  َرْأَسَها 
َفُقْلُت  َلَها،  َفَرقَّ  َت��َراَك،  ى  ِمْن َشْمٍس َحتَّ
ِه إْن ُيِريَدَك اْلَقْوُم  ُه َوَاللَّ اُش، إنَّ َلُه: َيا َعيَّ
ِلَيْفِتُنوَك َعْن دينك َفاْحَذْرُهْم، فو  إلَّ 
َك اْلَقْمُل َلْمَتَشَطْت،  الله َلْو َقْد آَذى ُأمَّ
ْت،  َة َلْسَتَظلَّ َوَلْو َقْد اْشَتدَّ َعَلْيَها َحرُّ َمكَّ
َماٌل  ُهَناِلَك  َوِل��ي  ��ي،  ُأمِّ َقَسَم  َأَب��رُّ  َفَقاَل: 

َفآُخُذُه.
��ْن  ���ي َلِ ���َك َل��َت��ْع��َل��ُم َأنِّ ��ِه إنَّ  َف��ُق��ْل��ُت: َوَال��لَّ
َوَل  َماِلي  ِنْصُف  َفَلَك   ، َمالاً ُقَرْيٍش  َأْكَثِر 
َيْخُرَج  َأْن  إلَّ  َعَليَّ  َفَأَبى  َمَعُهَما،  َتْذَهْب 
ا  َأمَّ َلُه:  ُقْلُت   ، َذِل��كَ إلَّ  َأَبى  ا  َفَلمَّ َمَعُهَما، 
إْذ َقْد َفَعْلَت َما َفَعْلَت، َفُخْذ َناَقِتي َهِذِه، 
يَبٌة َذُلوٌل، َفاْلَزْم َظْهَرَها،  َها َناَقٌة َنِ َفِإنَّ

َفِإْن َراَبَك ِمْن اْلَقْوِم َرْيٌب، َفاْنُ َعَلْيَها.
َكاُنوا  إَذا  ى  َمَعُهَما، َحتَّ َعَلْيَها  َفَخَرَج 
ِريِق، َقاَل َلُه َأُبو َجْهٍل: َيا بن  ِبَبْعِض الطَّ
ِه َلَقْد اْسَتْغَلْظُت َبِعيِري َهَذا،  َأِخي، َوَاللَّ
َق��اَل:  َه��ِذِه؟  َناَقِتَك  َعَلى  ُتْعِقَبِني  َأَف��َ� 
ا  َل َعَلْيَها، َفَلمَّ َبَلى، َفَأَناَخ، َوَأَناَخا ِلَيَتَحوَّ
َفَأْوَثَقاُه  َعَلْيِه،  َع��َدوا  ْرِض  ِب���اْلَ اْس��َت��َوْوا 
��َة، َوَف��َت��َن��اُه  َوَرَب���َط���اُه، ُث���مَّ َدَخ����َ� ِب���ِه َم��كَّ

. َفاْفُتِتَ
��ا،  ا ُم��وَث��قاً )وق�����د( َدَخ������َ� ِب����ِه َن����َه����اراً
��َة، َه��َك��َذا َفاْفَعُلوا  ُث��مَّ َق���اَل: َي��ا َأْه���َل َم��كَّ

ِبُسَفَهاِئُكْم، َكَما َفَعْلَنا ِبَسِفيِهَنا َهَذا.
ُه  ا َنُقوُل: َما اللَّ َقاَل )عمر �(: َفُكنَّ
َوَل  لاً  َع��دْ َوَل  ا  َصْرفاً ُاْفُتِتَ  ��نْ  ِمَّ ِبَقاِبٍل 
إَلى  َرَجُعوا  ُثمَّ  َه،  اللَّ َعَرُفوا  َق��ْوٌم   ، َتْوَبةاً
َيُقوُلوَن  َوَك��اُن��وا  َأَص��اَب��ُه��ْم!  ِل��َب��َ�ٍء  اْلُكْفِر 

َذِل����َك 
ْنُفِسِهْم. ِلَ

��ِه �  ��ا َق����ِدَم َرُس����وُل ال��لَّ َف��َل��مَّ
َت��َع��اَل��ى ِفيِهْم َوِف��ي  ��ُه  َأْن����َزَل ال��لَّ ��ِدي��َن��َة،  اْلَ
ْن���ُف���ِس���ِه���ْم: �ُق���ْل يَا  َق��ْوِل��َن��ا َوَق���ْوِل���ِه���ْم ِلَ
َل  أَنُْفِسِهْم  َعىل  أَْسَرُفوا  َِّذيَن  ال ِعباِدَي 
يَْغِفُر   َ اهللَّ ِإنَّ   ، ِ اهللَّ َرْحَمِة  ِم��ْن  تَْقَنُطوا 
ِحيُم  الرَّ الَْغُفوُر  ُه��َو  َّ��هُ  ِإن َجِميعًا،  نُ��وَب  ال��ذُّ
َقْبِل  ِمْن  لَهُ  َوأَْسِلُموا  ُِّكْم  َرب ِإلى  َوأَنِيُبوا 
تُْنَصُروَن.  َل  ثُ��مَّ  الْ��َع��ذاُب  يَأْتَِيُكُم  أَْن 
َ��ْي��ُك��ْم ِم��ْن  َّ��ِب��ُع��وا أَْح��َس��َن َم��ا أُنْ����ِزَل ِإل َوات
ُِّكْم ِمْن َقْبِل أَْن يَأْتَِيُكُم الَْعذاُب بَْغَتًة  َرب

َوأَنُْتْم َل تَْشُعُرون�.
َق�����اَل ُع���َم���ُر: َف��َك��َت��ْب��ت��َه��ا ِب���َي���ِدي ِف��ي 
َص��ِح��ي��َف��ٍة، َوَب��َع��ْث��ُت ِب��َه��ا إَل���ى ِه��َش��اِم ْب��ِن 
��ا َأَت��ْت��ِن��ي  اْل��َع��اِص��ي، َف���َق���اَل ِه���َش���اُم: َف��َل��مَّ
ِبَها  ��ُد  ُأَص��عِّ ى،  ُط���واً ِب��ِذي  َأْق��َرأَه��ا  َجَعْلُت 
��ى ُق��ْل��ُت:  ُب َوَل َأْف��َه��ُم��َه��ا، َح��تَّ ِف��ي��ِه َوُأَص����وِّ
ِفي  َتَعاَلى  ُه  اللَّ َفَأْلَقى  ْمِنيَها،  َفهِّ هّم  اللَّ
ا  ُكنَّ َوِفيَما  ِفيَنا،  ُأْن��ِزَل��ْت  ��ا  َ إنَّ َها  َأنَّ َقْلِبي 
َفَرَجْعُت  ِفيَنا،  َوُيَقاُل  َأْنُفِسَنا  ِفي  َنُقوُل 
َفَلِحْقُت  َع��َل��ْي��ِه،  َفَجَلْسُت  َب��ِع��ي��ِري،  إَل��ى 

ِه � َوُهَو ِباْلَِديَنِة. ِبَرُسوِل اللَّ
َأِث��ُق  َثِني َم��ْن  َق��اَل اْب��ُن ِه��َش��اٍم: َفَحدَّ
ِه � َقاَل، َوُهَو ِباْلَِديَنِة:  ِبِه: َأنَّ َرُسوَل اللَّ
َوِهَشاِم  َرِبيَعَة،  َأِبي  ْبِن  اِش  ِبَعيَّ ِلي  »َمْن 
اْلَوِليِد  ْبُن  اْلَوِليُد  َفَقاَل  اْلَعاِصي؟«  ْبِن 
ِبِهَما،  ِه  اللَّ َرُس��وَل  َيا  َلَك  َأَن��ا  ِغيَرِة:  اْلُ ْبِن 
ا،  ُمْسَتْخِفياً َفَقِدَمَها  ��َة،  َم��كَّ إَل��ى  َف��َخ��َرَج 
َلَها:  َف��َق��اَل  ا،  َطَعاماً ��ِم��ُل  َتْ اْم���َرَأةاً  َفَلِقَي 
ُأِري��ُد  َقاَلْت:  ِه؟  اللَّ َأَم��َة  َيا  ُتِريِديَن  َأْي��َن 
َفَتِبَعَها  -َتْعِنيِهَما-  ��ُب��وَس��ْ�ِ  ْ اْلَ َه��َذْي��ِن 
َوَكاَنا َمْحُبوَسْ�ِ  ى َعَرَف َمْوِضَعُهَما،  َحتَّ
��ا َأْم��َس��ى  ِف���ي َب���ْي���ٍت َل َس���ْق���َف َل����ُه، َف��َل��مَّ
َفَوَضَعَها  َم��ْرَوَة  َأَخ��ذَ  ُثمَّ  َعَلْيِهَما،  َر  َتَسوَّ
ِبَسْيِفِه  َضَرَبُهَما  ُث��مَّ  َقْيَدْيِهَما،  ��َت  َتْ
َف��َق��َط��َع��ُه��َم��ا، َف��َك��اَن ُي��َق��اُل ِل��َس��ْي��ِف��ِه: )ُذو 
َبِعيِرِه،  َعَلى  َحَمَلُهَما  ُثمَّ  ِلَذِلَك،  ��ْرَوِة(  اْلَ
َوَس����اَق ِب��ِه��َم��ا، َف��َع��َث��َر َف��َدِم��َي��ْت ُأْص��ُب��ُع��ُه، 

َفَقاَل:
ُبٌع َدَمْيِت �صْ

َهْل �أَْنِت �إالاَّ �أُ

ِ َما لََقْيِت
اَّ

َويِف �َصِبيِل �هلل

ِه �  اللَّ َرُس���وِل  َعَلى  ِبِهَما  َق��ِدَم  ُث��مَّ 
اْلَِديَنَة.

سيرة ابن هشام.

اهل���ج���رة م���ن م��ك��ة إىل امل��دي��ن��ة ق��ن��ط��رة ع���ر م��ن��ه��ا امل��س��ل��م��ون: 
م��ن مرحلة االستضعاف إىل مرحلة االس��ت��خ��اف، وم��ن مرحلة 
اجلماعة إىل مرحلة األمة، ومن مرحلة الدعوة إىل مرحلة الدولة، 
ومن مرحلة جهاد الكف إىل مرحلة جهاد الصف، ومن مرحلة 

بناء الفرد إىل مرحلة بناء األمة.

اٍش َمَعُه ُة َعيَّ ِهْجَرُة ُعَمَر َوِقصَّ
16 محرم 1439ه� املوافق ل� 07 أكتوبر 2017م
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لكل  األس��م��ى  امل��ق��ص��د  إن 
مصور  أو  مكتوب  أو  م��ق��ول 
إصالح   ،� الناس  سيد  عن 
ال��ن��ف��وس ع��ل��ى ض���وء أخ��الق��ه 
ال��ت��ي ال حت��ص��ى، وش��م��ائ��ل��ه 
تستقصى،  ال  التي  احلسنى 
فإن من أدمن تدبرها، وأحسن 
اإلص��غ��اء إل��ي��ه��ا، وج��اه��د في 
اتباعها عال منصبه، وعظمت 
مكانته؛ ألن ذكر محمد � من 
شعب اإلميان، وكمال اإلسالم، 
ملا يثمر من توقيره وتعظيمه، 
وإجالله وتكرميه، وإيثار حبه 
على كل محبوب، فقد قال الله 
في محكم كتابه: �لتؤمنوا باهلل 
ورس��ول��ه وت��ع��زروه وت��وق��روه� 
)الفتح :9(، قال ابن عباس حبر 
في  تبالغوا  "أي  األم���ة:  ه��ذه 
ت��وق��ي��ره  م��ن  ت��ع��ظ��ي��م��ه". وإن 
وحبه ذكر شمائله التي حترك 

في  تزيد  التي  قلوب احملبني، ومدارسة سيرته 
إميان املؤمنني، أال وإن األسعد بوسام االحتفاء 
ب��ه وت��ك��رمي��ه م��ن داوم ع��ل��ى ام��ت��ث��ال أوام����ره، 
وتصرفاته،  وأفعاله  أق��وال��ه  مقاصد  واستلهم 
فاعتبر بحلمه الذي فاق حلم كل ذي حلم، وتدبر 
في شجاعته، وعدله، وعفته، وحيائه، وتوحيده، 

وتعبده، وحسن توكله، وسخائه، وتواضعه. 
ولئن كانت الهجرة مرحلة عظيمة وحاسمة 
ف��ي س��ي��رة س��ي��د األن����ام ع��ل��ي��ه أف��ض��ل ال��ص��الة 
والسالم، فارتضاها أرباب الفهم، وأعالم الهداية 
رضوان الله عليهم، للتقومي في تاريخ اإلسالم، 
فإن السؤال عن مقاصدها وخبايا أسرارها من 
ألطف املوضوعات، التي تشتد العناية بها في 
أوقات الرخاء، وعند اشتداد األزمات. واملنطلق 
فيها أن فضائل اإلمام املتبوع موروثة في األمة 
إال  أف��راده��ا،  في  منها  التابعة، ال يضيع ش��يء 
األمم  أمثل  فهي  مجموعها،  في  محفوظ  وه��و 
بالء، وأسدها اهتداء، وأرحمها، وأوالها عدال، 
تنكبت  ولئن  ل��ه.  وأعبدها  باخلالق،  وأعرفها 
ردح���ا م��ن ال��زم��ان ع��ن س��ب��ل ال��ع��ز، وانقطعت 
فورية،  بصفة  مدعوة  أجيالها  فإن  احليل،  بها 
ل��الع��ت��ب��ار ب��ال��ه��ج��رة احمل��م��دي��ة، وم���ا فيها من 
الدالالت الهادية. وإني مجمل بعضها فيما يلي: 
عزيز  بعز  إن  ومنعة:  عز  إلى  اإلسالم  أن   •
أو بذل ذليل، ال يزيده سواد األيام أو بياضها 
العقول، وال  في  القلوب، وامتدادا  في  ثباتا  إال 
يناله  م��ا  غاية  ألن  وال��دس��ائ��س؛  املكايد  تعيقه 
أو  املومنني،  األرواح من  أع��داؤه تنقص بعض 
اخ��ت��الس بعض أم��وال��ه��م، أو م��ا دون ذل��ك من 

األذى. 
ودعاته،  اإلسالم  حلملة  األسلم  املنهج  • وأن 
باحلجة،  احلجة  يدافع  باألساس،  مدني  سلمي 
يأذن  ول��م  القلة،  بالصبر في ح��ال   � أم��ر  فقد 
وف��رض  ال���ض���رورة.  عند  إال  ال��ق��وة  باستعمال 
الهجرة مقدم في كتاب الله على فرض اجلهاد، 
وقد أمضى نبي الله � أزيد من عشر سنوات 
أح��دا،  الله  مع  يدعوا  ال  أن  فقط؛  الناس  يعلم 
وتقدمي  بالناس،  الترفق  إل��ى  بسيرته  ف��أرش��د 
مجادلتهم  قبل  معتقداتهم،  وتنقية  تعليمهم 
في  عليهم  اإلن���ك���ار  أو  وت��ش��ري��ع��ات،  ب��أح��ك��ام 
انزالقات ومخالفات، وربى أتباعه على أن جماع 
اخلير كله الصبر، وقد استفرغت قريش قواها 

منعهم  في  جهدها  وبذلت  املسلمني،  إذاي��ة  في 
من معتقدهم وشعائرهم، بل منعتهم من الهجرة 

التي هي أحد معالم الصبر.
الوطن:  مفهوم  في  مقوم  أكبر  الدين  أن   •
فأوثق عرى اإلسالم بعد اإلميان؛ الهجرة، وهي 
ش��دي��دة امل���رارة، وف��ي غاية اخل��ط��ر، ال يطيقها 
الغربة وشتات  فيها من حتمل  ملا  األقوياء؛  إال 

وجتشم  الشمل، 
املشقة، إذ هي: 
ال���ت���خ���ل���ي ع��ن 
وعشيرة  مكان 
ش��������أن��������ه��������م 
بهم،  االغتباط 
إل����������ى م����ك����ان 
وق����وم آخ��ري��ن 
ي�����ق�����ل ف���ي���ه���م 
وأكبر  الضرر، 
ض�������رر ي���دف���ع 
الفتنة  إل��ي��ه��ا 
ف������ي ال�����دي�����ن، 
وع�����دم األم����ن. 
تفارق النفوس 
م������������أل������������وف 
وأهل  بلدانها، 
وده���������������ا م���ن 
رح��م��ه��ا،  ذوي 
قربها  وأول����ي 
وج�������واره�������ا، 
وت�������خ�������اط�������ر 

ب����ت����رك أم���الك���ه���ا 
فمن  بالفخر،  ملا هو أجدر  وسائر نعمها، طلبا 
ظلم  فقد  عليها،  ق��ادرا  وك��ان  الهجرة،  يطق  لم 
نفسه بتركها، واستحق العتاب والتوبيخ؛ كما 
الَْمَلِئَكُة  تََوفَّاُهُم  َِّذيَن  ال �ِإنَّ  تعالى:  قوله  في 
كُنَّا  َق��الُ��وا  كُْنُتْم  ِفيَم  َق��الُ��وا  أَنُْفِسِهْم  َظاِلِمي 
أَْرُض  تَُكْن  أَلَْم  َقالُوا  اْلَْرِض  ِف  ُمْسَتْضَعِفنَي 
روى   ،)97 )النساء:  ِفيَها�  َفُتَهاِجُروا  َواِسَعًة   ِ اهللَّ
ال��ب��خ��اري ع��ن اب���ن ع��ب��اس رض���ي ال��ل��ه تعالى 
عنهما أن ناسًا من املسلمني كانوا مع املشركني؛ 
الله  رس��ول  عهد  على  املشركني  س��واد  يكثرون 
ب��ه فيصيب أح��ده��م  ي��رم��ى  ال��س��ه��م  ي��أت��ي   ،�
فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى: �إن 
قوله  الداللة  في  ومثله  اآلي��ة.  توافاهم�  الذين 

َِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسَعٌة  تعالى: �يَا ِعَباِدَي ال
الله  أرض   ،)56 )العنكبوت:  َفاْعُبُدون�  َف��ِإيَّ��اَي 
فمن  بذاته،  أطرافها  لبعض  قدسية  ال  واسعة، 
لم يتمكن من عبادة ربه التي هي غاية وجوده 
فليهاجر  يفتنونه؛  قومه،  من  معاندين  بسبب 
فيها ويتمكن من عبادة  يأمن  إلى أرض أخرى 
�إين ذاهب إلى ريب   :� ربه. فقد قال اخلليل 
)ال���ص���اف���ات:  سيهدين� 
99(، �َوَقاَل ِإينيِّ ُمَهاِجٌر 
الَْعِزيُز  ُهَو  َّهُ  ِإن َريبيِّ  ِإلَى 
)العنكبوت:  اْلَِكيُم� 
اب��راه��ي��م  ه��اج��ر   ،)26
� إلى مكة ليؤسس 
البيت العتيق، وتركها 
لعز  ط��ل��ب��ا   � م��ح��م��د 
وم���ن���ع���ة، َي���ْس���َت���ْق���ِوي 
بهما، السترجاع مكانة 
ال��ك��ع��ب��ة. ع��ل��ى أن إث��م 
املشرب  الوطن  مفارقة 
ح��ب��ه ل��ك��ل ق��ل��ب، إمن��ا 
يتواله املعاندون الذين 
وطنهم  بني  يلجئون 
الهجرة، بأصناف  إلى 
م����ا ي��س��وم��ون��ه��م م��ن 
ال�����ع�����ذاب، ق�����ال ال��ل��ه 
س��ب��ح��ان��ه: �َوكَ���أَييِّ���ْن 
ِمْن َقْريٍَة ِهَي أََشدُّ ُقوًَّة 
َِّت أَْخَرَجْتَك  ِمْن َقْريَِتَك ال
أَْهلَْكَناُهْم َفَل نَاِصَر لَُهْم
هي  13(، كأن القرية -وهي مكة هنا–  )محمد:   �
التي أخرجت الرسول وأصحابه، وإمنا أخرجه 
وإذايته،  تكذيبه،  على  كلمتهم  باجتماع  أهلها 
وإجل��ائ��ه وأصحابه إل��ى ال��ن��زوح ع��ن دي��اره��م، 
ناصر  فال  والعقوبة،  واإلث��م  املالمة  فاستحقوا 
لهم. وإمنا متيل النفس إلى القعود ألنها ال تطيق 
جتشم فراق الوطن؛ وال حتتمل مشاق الهجرة 
قلوب  في  هونها  ال��ذي  لكن  واملعنوية،  املادية 
التفويض  عنهم-  الله  -رض��وان  األول  الرعيل 
ألمر الله جلَّ وعال، واالستجابة ألمر رسوله �. 
ملن  بالسبق  األول��ون  املهاجرون  اختص  ولذلك 
بعدهم إلى قيام الساعة؛ سبقوا باإلميان الذي 
هو رأس الفضائل، وحتملوا أنواعا من العذاب 

زمانًا طوياًل، وصبروا على فراق 
يتلوهم  ث��م  وال���وط���ن.  ال��ع��ش��ي��رة 
الذين  املؤمنني  من  النصرة،  أهل 
آووا من هاجر إليهم، فأسكنوهم 
ديارهم، وقسموا لهم من أموالهم. 
َِّذيَن  قال الله جل في عاله: �ِإنَّ ال
بِأَْمَواِلِهْم  َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا  آَمُنوا 
َّ��ِذي��َن  َوال  ِ اهللَّ َسِبيِل  ِف  َوأَنُْفِسِهْم 
آَوْوا َونََصُروا أُولَِئَك بَْعُضُهْم أَْولَِياءُ 
يَُهاِجُروا  َولَْم  آَمُنوا  َِّذيَن  َوال بَْعٍض 
ٍء  ِم��ْن َشْ َوَليَ��ِت��ِه��ْم  ِم��ْن  لَُكْم  َم��ا 
فلما   .)72 )األنفال:  يَُهاِجُروا�  َحتَّى 
ف��ت��ح��ت م��ك��ة، ان��ق��ط��ع��ت ال��ه��ج��رة 
ل��ظ��ه��ور ال����دي����ن، وب��ق��ي��ت ال��ن��ي��ة 
اخلالصة املدلول عليها بهجرة ما 
نهى الله عنه ورسوله، ومجاهدة 
لقوله  احلق  على  وأطرها  النفس 
ونية«،  جهاد  ولكن  الفتح  بعد  هجرة  »ال   :�
وقوله: »املهاجر من هجر ما نهى الله عنه« )رواه 

البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو(.
األخوة  قيمتي  على  مؤسس  األمة  مفهوم   •
والنصرة: كما أظهرت الهجرة مكانة املهاجرين، 
في  والدين؛  للنبي  وحبهم  وصبرهم،  وصدقهم 
مفاخر دونتها كتب احلديث والسيرة -حتى إن 
املرء ليعجب خلفة عقول قادة قريش؛ كما شهد 
ابن الدغنة فقال ألبي بكر � ملا أراد الهجرة: 
إنك  يخرج،  وال  يخرج  ال  بكر  أب��ا  يا  مثلك  "إن 
الكل  ال��ض��ي��ف وحت��م��ل  وت��ق��ري  ال��رح��م  لتصل 
وتعني على نوائب احلق"، فذكر األوصاف التي 
شهدت بها خديجة رضي الله عنها للرسول � 
فإنها   � جبريل  جتلي  من  يرجتف  رج��ع  ملا 
أبانت عن صدق إميان األنصار ومعدن النصرة 
وكفالة  ال��دي��ن،  الحتضان  واستعدادهم  فيهم، 
دوما  مطلوبة  وهي صفات  وحمايتهم،  حملته، 
من صنوف  وتعانيه؛  اإلس��الم  أمة  تالقيه  فيما 
تهجيرا،  أو  أو تضييقا،  كان،  العذاب؛ حصارا 
ليس  مرحومة،  أم��ة  ه��ذه  »أمتي  احل��دي��ث:  ففي 
الدنيا  ف��ي  ع��ذاب��ه��ا  اآلخ����رة؛  ف��ي  ع���ذاب  عليها 
كتاب   - داود  أب��ي  )س��ن  والقتل«  وال���زالزل،  الفنت 
بتوافر  تقضي  النبوية  فاحلكمة  واملالحم(،  الفنت 
قيم  املؤمنون  فيه  يستلهم  إنقاذي؛  إغاثي  فقه 
النصرة، ويحيون به ذكرى األنصار. ولقد كان 
تكون  أن  املنسوخة؛  الفقه  ه��ذا  مقتضيات  من 
ال��ه��ج��رة أح���د أس��ب��اب ال���ت���وارث ف��ي اإلس���الم، 
فكان  األخ��وة،  رابطة  قوة  على  برهان  أبلغ  في 
املهاجر يرث من املهاجر، وإن كان أجنبيا عنه، 
وال يرثه غير املهاجر، وإن كان من أقاربه، وكان 
أصحابه،  من  اثنني  كل  بني  يؤاخي   � النبي 
الله:  قول  نزل  حتى  للتوارث،  سببا  ذلك  فكان 
�وأولوا الرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب 
واإلنقاذ  الغوث  ص��ار  ولئن  )األنفال:75(.  اهلل� 
اإلس��الم  أه��ل  على  ف��إن  كونيا،  إنسانيا  ال��ي��وم 
أق��در، وي��ح��وزوا احل��ظ األوف��ر،  أن يكونوا فيه 
أح��ي��اه��ا فكأنما  �وم���ن  ق���ال:  تعالى  ال��ل��ه  ف��إن 
سبحانه  وإنه   .)32 )النساء:  الناس جميعا�  أحيا 
يعطي على النصرة والغوث من النعم واملراتب 
االنتقال  على  الهجرة  أجر  يعطي  كما  اجلليلة، 
عن ترك مأموراته، وفعل منهياته، وفي احلديث: 
»املهاجر من هجر ما نهى الله عنه« )رواه البخاري 

وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو(.

درر من املناقب املحمدية،
ودالالت من اهلجرة النبوية

أال وإن األسعد بوسام االحتفاء 
برسول اهلل � وتكرميه من داوم على 
امتثال أوامره، واستلهم مقاصد أقواله 
وأف������ع������ال������ه وت������ص������رف������ات������ه، ف�����اع�����ت�����ر حب���ل���م���ه 
ال��ذي ف��اق حلم كل ذي حلم، وتدبر يف 
شجاعته، وعدله، وعفته، وحيائه، 
وت���وح���ي���ده، وت���ع���ب���ده، وح���س���ن ت��وك��ل��ه، 

وسخائه، وتواضعه.

د. عبد الواحد اإلدريسي
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جاء  ع��ادي��ا  ح��دث��ا  النبوية  الهجرة  تكن  ل��م 
أمرا  امل��دد، بل كان  الزمن وانقضاء  وفق سريان 
وب��ذل  وال��ت��ه��ي��يء،  التخطيط  ل��ق��واع��د  منضبطا 
ال��وس��ع ف��ي ال��ب��ن��اء ال��دع��وي وال��ب��ح��ث ع��ن آف��اق 

أرحب للدعوة اإلسالمية.
القرشية  البيئة  األم��ر في  ملا اشتد  أنه  ذلك   
أفق  وان��س��د  وأه��ل��ه��ا،  ال��دع��وة  على  بالتضييق 
هذه الدعوة، ولم تعد البيئة منتجة وال صاحلة 
بفعل  وتوسعها،  وان��ت��ش��اره��ا  ال��دع��وة  الم��ت��داد 

احلصار والتضييق والترهيب واملالحقة...
لنقل  يتجه  النبوي  القصد  جعل  م��ا  وه��ذا 
الدعوة الى القبائل املجاورة ملكة، فكثرت حتركات 
ال��ن��ب��ي � ج��ه��ة م���ض���ارب األق�����وام وم��ن��ازل��ه��م 
دع��وة  تبليغ  يلتمس  أس��واق��ه��م،  و  ومواسمهم 

اإلسالم و نشرها بني الناس، رغم ما كان يلقاه 
من أذى وص��دود وإع��راض وتعريض. روى 

غير واحد من أصحاب احلديث والسيرة 
عن طارق احملاربي �: "...رأيت رسول 
الله � بسوق ذي املجاز و لي بَياعة 
وهو  حمراء  جبة  وعليه  فمر  أبيعها، 
ينادي بأعلى صوته: »يا أيها الناس 
قولوا ال إله إال الله تفلحوا«، ورجل 
كعبيه  أدمى  وقد  باحلجارة،  يتبعه 
وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس ال 
هذا؟  من  قلت  ك��ذاب.  فإنه  تطيعوه 
املطلب.  عبد  بني  غ��الم  ه��ذا  ق��ال��وا 
فيرميه؟  يتبعه  ال��ذي  هذا  فمن  قلت 
ق���ال���وا: ه���ذا ع��م��ه ع��ب��د ال��ع��زى أب��و 

امللقن  البن  املنير  البدر  )انظر  لهب." 
.)680/1

األحوال  و  الظروف  هذه  في حمأة 
أمر  القيام على  � عن  النبي  ينقطع  لم 

الدعوة، ولم يتوان في البحث عن مكان آمن 
يسند الدعوة ويوفر لها شرط احلرية لضمان 

منوها وتوسعها. 
وم���ا ك���ان ذل���ك ل��ي��ت��ح��ق��ق إال مب��زي��د حتمل 
األعباء، و مضاعفة اجلهد، والصبر على البالء، 

واستغالل كل ما يسعف في حتقيق املراد.
وفي هذا الصدد كان النبي � يستغل وفود 
احلجاج من قبائل العرب على موسم احلج مبكة 
ليعرض نفسه على الناس، وأصبح يلتمس منهم 
إيواءه ودعوته، مبعنى أنه صار يبحث عن مكان 
صالح الحتضان الدعوة، قصد استنبات بذرتها 
ف��ي بيئة ج��دي��دة ت��وف��ر ح��ري��ة س��ري��ان ال��دع��وة 
رسول  ك��ان  السيرة:  أخبار  في  ج��اء  ومنائها.. 
الله � يعرض نفسه في املوسم على الناس في 
قومه،  إلى  »هل من رجل يحملني  يقول:  املوقف 
فإن قريشا منعوني أن أبلغ كالم ربي «، فأتاه 
رجل من همذان فقال: أنا، قال: »وعند قومك لي 
قابل،  من  ألقاق  و  وأخبرهم  آتيهم  قال:  منعة«؟ 
فانطلق وج��اءت وف��ود األن��ص��ار.)احل��دي��ث رواه 
أصحاب السنن واإلمام أحمد وصححه احلاكم(.

في هذه األجواء لم تكن السبل لتنقطع أمام 
احلركة الدعوية النبوية، مع البحث الدؤوب عن 
هذه  أم��ام  لتنفتح  وال��ش��دة،  الضيق  من  املخرج 
بيئة محتضنة،  في  رحبة  واسعة  آفاق  الدعوة  
هيأ الله فيها أسباب اإلقبال والقبول. فما جاءت 
وفود األنصار إال بفعالية هذه احلركة املسترسلة 
دأب   � الله  رس��ول  أن  ذلك  احللقات.  املتتابعة 
الدعوة على من يذهب ملالقاتهم من  على عرض 
ذلك،  أمر  فكان من  الله مبكة،  بيت  وفود حجاج 

في حج السنة احلادية عشر للبعثة، أن حلق نفرا 
من اخلزرج فكلمهم وبسط لهم القول ودعاهم...

وملخص هذا احلدث -على ما جاء في كتب 
السيرة– أن رسول الله � خرج ذات ليلة ومعه 
أبوبكر وعلي رضي الله عنهما، فمر على منازل 
أق��وام يكلمهم في اإلس��الم. الى أن ص��ادف ستة 
فقالوا  ه��م؟  ممن  وسألهم  وكلمهم  فلحقهم  نفر 
إليه،  أن يكلمهم، فجلسوا  فالتمس  من اخلزرج. 
وش���رع ي��ع��رض عليهم دع���وة اإلس����الم وي��ش��رح 
حقيقته، ويدعوهم ويتلو عليهم آيات من القرآن. 

أنه ثم أشار بعضهم  ال��ى بعض 
ال���ذي ال��ن��ب��ي 

ال��ي��ه��ود ت�������ذك�������ره 
انظر ما رواه  إليه.  و تتوعدكم به فال تسبقّنكم 

طبراني عن ابن اسحاق، واحلاكم والبيهقي.
منطلقا-  قصره  -على  اللقاء  ه��ذا  ك��ان  لقد 
لفتح مكان إيواء الدعوة و نصرة نبي اإلسالم، 
وتوفير املنعة والنصرة الالزمة للقيام على البالغ 
وتشديد  والتضييق،  املنع  مواجهة  في  الدعوي 
اخل��ن��اق وت��ع��ط��ي��ل س��ري��ان ال���دع���وة، وم��ح��اول��ة 

القضاء النهائي عليها واإلجهاز على أهلها. 
واملنعة  النصرة  طلب  أمر  أضحى  وقد  هذا 
بذرة  نقل  الى  املاسة  إلية احلاجة  أجل��أت  ملحا 
ال��دع��وة ال��ى امل��ك��ان األن��س��ب لإلنبات واإلزه���ار 
لبيئة    الله  بتيسير  واإلثمار... وهوما حتقق 
جديدة مناسبة وهي بيئة يثرب. وكان من تيسير 
األوس  وهما  ال��ع��رب،  م��ن  َح��ّي��نّي  أسكن  أن  الله 
واخلزرج، يثرب، فجاورهما اليهود الذين كانوا 
ويأججون  أخ���رى،  ح��س��اب  على  قبيلة  ي��وال��ون 
نبي  خ��روج  ويذكرون  بينهما،  فيما  الصراعات 
وأنهم  اليه  سيسبقونهم  وأن��ه��م  ال��زم��ان،  آلخ��ر 

سيقاتلونهم معه.
وك����ان ه����ذا م���ا اس��ت��ق��ر ف���ي وج�����دان أف����راد 
القبيلتني و سهل إقبال النفر الستة على سماع 
كالم رسول الله �، وإصغائهم لدعوته. فكانوا 
فاحتة خير على أهليهم و قبيلتهم ومدينتهم، مبا 

الدعوة، وأنها تكون سببا  تأملوه من خير هذه 
وحتقيق  املتصارعتني  القبيلتني  شمل  جمع  في 

األلفة والوئام بينهما. 
السالم  عليه  النبي  مواعدتهم  كانت  ولقد 
اللقاء في عام قابل، فتحا عظيما ألفق ممتد أمام 
الدعوة، انفتحت فيه السبل لسريان هذه الدعوة 
بكل سالسة وحيوية، وانتعش فيه الفعل الدعوي 
للبناء  اجلديد  االنطالق  قاعدة  ليشكل  التربوي 

الدعوي العام.
يذكرون  ب��دأوا  قومهم  الى  ه��ؤالء  رجع  فلما 
اخلبر لذويهم ومعارفهم وأهل صداقتهم، فبدأت 
دار  فلما  اإلس��الم.  وأنباء  الدعوة  أخبار  تنتشر 
ال��ع��ام وح���ل م��وع��د احل���ج، خ���رج مل��وع��د م��الق��اة 
� اثنا عشر رجال من األوس واخل��زرج،  النبي 
والق�����وا رس����ول ال��ل��ه � ع��ن��د ال��ع��ق��ب��ة على 
املوعد، فخاطبهم وحدثهم واستوثق منهم، 
بيعة. وهي  و  عهد  ال��ى  األم���ر  وأف��ض��ى 
بيعة العقبة األولى التي تتفرد مبيزتها 
ومكانتها في وضع األسس واللبنات 
األولى إلنشاء النواة السليمة التي 

تقوم عليها الدعوة والدولة معا.
عن  ب��س��ن��ده  ال���ب���خ���اري  روى 
عبادة بن الصامت أن رسول الله 
� قال: »تعالوا بايعوني على أال 
تشركوا بالله شيئا، وال تسرقوا، 
و ال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، و ال 
تأتون ببهتان تفترونه بني أيديكم 
في  ت��ع��ص��ون��ي  ال  و  أرج���ل���ك���م،  و 
معروف، فمن وفى فأجره على الله، 
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
أصاب  ومن  كفارة،  فهوله  الدنيا  في 
الى  ف��أم��ره  الله  فستره  شيئا  ذل��ك  م��ن 
الله إن شاء عاقبه و إن شاء عفى عنه«. 
باب  اإلمي���ان  ك��ت��اب  ال��ب��خ��اري  )انظرصحيح 

عالمة اإلميان حب االنصار(.
هذه مقالة النبي �، على وجازتها، تضمنت 

ق��واع��د وب��ن��ود 
دس���������ت���������ور 
م������رح������ل������ي 
ي���ه���دف ال���ى 
ت�������أط�������ي�������ر 
احل���������رك���������ة 
ال�����دع�����وي�����ة 
إلخ����������������راج 
األمة. وليس 
العسير  م��ن 
م�����الح�����ظ�����ة 
ق����ي����ام ه����ذه 
على  البيعة 
مهمة  ب��ن��ود 
ف����ي ال��ب��ن��اء 
ال������ع������ق������دي 
لتصحيح  ا و
ال���ت���ص���وري 
يشكل  ال���ذي 
األس��������������اس 
ل  و أل ا
واأله����������������م، 
وي���������ك���������ون 
م��ح��ور األم��ر 
تلت  ثم  كله. 

أخالقية  تشريعية  ب��ن��ود  ذل���ك 
بانية، وهي مناداة أساس لبناء 

الشخصية املسلمة املتفردة بالرفعة في انضباط 
األخ�����الق، مم��ا ال يضيع معه  ال��س��ل��وك وس��م��و 
هدف إنشاء الكيان اإلسالمي في إطار من القيم 

احلضارية العليا. 
ولعله ال تغيب عنا ظالل البند السادس من 
هذه البيعة، وهو ينطق مبا سيكون من أمر هذه 
األمة و كيانها، وفيه قوله �: »وال تعصوني في 
معروف« فال يفهم منطوقه إال باعتبار ما سيكون 
ألن النبي � ال ينطق إال مبعروف، فاإلشارة هنا 
اليه األمر من قيام كيان و دولة  الى ما سِيؤول 

قائمة على طاعة  في املعروف.
الثانية  العقبة  ببيعة  ج��اءت  م��ا  ه��ذا  ولعل 
للتنصيص عليه بكل وضوح، ذلك أن البناء بعد 
املناسب.  الظرف  ه��ذا  في  ه��ذا  يقتضي  اإلع���داد 
البيعة  بنود  الله  رس��ول  بسط  البيعة  هذه  ففي 
فقال: »تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل، والنفقة في العسر واليسر، و على األمر 
في  تقولوا  وأن  املنكر،  ع��ن  والنهي  ب��امل��ع��روف 
تنصروني  أن  وع��ل  الئ��م،  لومة  تخافوا  ال  الله 
منه  متنعون  مم��ا  عليكم  قدمت  إذا  فتمنعوني 

أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم اجلنة«.
لقد كانت هذه البنود في هذه البيعة  معربة 
والتمهيد  اإلع����داد  إل��ي��ه  وص���ل  م��ا  منتهى  ع��ن 
الستئناف حركية دعوية  قابلة للنمو و التوسع، 
لها. مما  واملنشرحني  عليها  املقبلني  واستيعاب 
أهل البيئة اجلديدة )يثرب( الستقبال املهاجرين 
بدينهم ودعوتهم، واحتضانهم متهيدا الستقبال 
ونصرته،   ،� الله  عبد  بن  محمد  اإلس��الم  نبي 
ودول��ة  اإلس���الم  دع���وة  ب��ن��اء  استكمال  حيث مت 
اإلسالم، ومن ثم إخراج األمة القائمة على احلق 
ب��احل��ق، األم���ة ال��وس��ط  ال��ش��اه��دة ع��ل��ى ال��ن��اس 
بالناس. فلم يبق بعد ذلك إال اقتفاء االثر واتباع 
النهج القومي ملن أراد أن ينتفع وينفع. والله من 

وراء القصد وهو يهدي السبيل.    

البناء الدعوي في ممهدات الهجرة النبوية
د. احلسان حالي

� مل��ن بايعه:  ق���ال  ال��ع��ق��ب��ة األوىل  يف بيعة 
»ت���ع���ال���وا ب��اي��ع��ون��ي ع��ل��ى أال ت��ش��رك��وا 

ت����س����رق����وا، و ال  ب������اهلل ش���ي���ئ���ا، وال 
ت����ق����ت����ل����وا أوالدك�����������م،  ت�������زن�������وا، وال 
ت�����ف�����رون�����ه  ب�����ب�����ه�����ت�����ان  ت��������أت��������ون  ال  و 
ب����ن أي���دي���ك���م و أرج����ل����ك����م، و ال 
ف���م���ن  ت����ع����ص����ون����ي يف م��������ع��������روف، 

وم�����ن  ع�����ل�����ى اهلل،  ف�������أج�������ره  وف���������ى 
أص��اب من ذل��ك شيئا فعوقب به 

يف الدنيا فهوله كفارة، وم��ن أصاب 
من ذلك شيئا فسره اهلل فأمره اىل اهلل 
إن شاء عاقبه و إن شاء عفى عنه«.

ل�����ق�����د 
العقبة  بيعة  بنود  كانت 

إليه  وصل  ما  منتهى  عن  معربة  الثانية  
قابلة  دعوية   حركية  الستئناف  والتمهيد  اإلعداد 

للنمو و التوسع، واستيعاب املقبلني عليها واملنشرحني 
املهاجرين  الستقبال  )يثرب(  اجلديدة  البيئة  أهل  مما  لها. 
بدينهم ودعوتهم، واحتضانهم متهيدا الستقبال نبي اإلسالم 

استكمال  مت  حيث  ونصرته،   ،� الله  عبد  بن  محمد 
بناء دعوة اإلسالم ودولة اإلسالم، ومن ثم إخراج 

األمة القائمة على احلق باحلق، األمة الوسط  
الشاهدة على الناس بالناس. 
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� بضع عشرة سنة مبكة  النبي  مكث  لقد 
وم��ا حولها ي��دع��و ال��ن��اس إل��ى أص���ول اإلمي��ان 
من  وكفر  آم��ن  م��ن  بدعوته  فآمن  ال��ل��ه،  وع��ب��ادة 
كفر، وملا ضاقت شعاب مكة به وبأصحابه، رأى 
أنه ال بد من البحث عن مكان جديد تنطلق منه 
الدعوة، فأذن الله له بالهجرة إلى املدينة، فكان 
التاريخ،  وج��ه  غير  ال��ذي  العظيم  احل��دث  ه��ذا 
كل  على  ينبغي  التي  والعبر  ب��ال��دروس  حافال 
دروسها  من  واالستفادة  عندها  الوقوف  مسلم 
وعبرها.. وأقف في هذا املقال على اثنني منها، 

وهما:
باألسباب  األخذ  بني  اجلمع  ضرورة   - األول 

والتوكل على الله:
ال��ذي  التخطيط  ح��س��ن  ف��ي  ذل���ك  وي��ت��ج��ل��ى 
فقد  ال��ن��ج��اح،  إل��ى حتقيق  ال��غ��ال��ب  ف��ي  يفضي 
اس��ت��ف��رغ ال��ن��ب��ي � ج��ه��ده وام��ت��ث��ل أم���ر رب��ه: 
وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة� )األنفال: 60(،  �َوأَِعدُّ
إلى  يهاجرا  ولم  وعليا،  بكر  أبا  معه  فاستبقى 
املدينة مع املسلمني، فعلّي � كلفه رسول الله 
� صحبه  بكر  وأب��و  ف��راش��ه،  باملبيت في   �
في الرحلة وقال له: "ال تعجل؛ لعل الله يجعل لك 

صاحبا")1(.
وكان  الليثي  أريقط  بن  الله  بعبد  واستعان 
أيام  ثالثة  بعد  وواع��ده  بالطريق،  ماهرًا  خبيرًا 

عند غار ثور ليدله على الطريق إلى املدينة.
غنيماته  يرعى  بكر  أب��ي  بن  الله  عبد  وك��ان 
إلى غار ثور فيشرب أبوه وصاحبه  ويأتي بها 
إلى  رجع  السحر  كان  إذا  حتى  ألبانها  من   �
مكة، وفي ذلك تأمني للطعام والشراب، كما فيه 

تأمني ألخبار مكة وما يدور فيها.
به،  صلة  لهم  إال ممن  مسيره  أس��رار  وكتم 
ومع ذلك فلم يتوسع في إطالعهم إال بقدر العمل 
املنوط بهم، ومع أخذه بتلك األسباب وغيرها لم 
يكن ملتفتًا إليها بل كان قلبه مطويًا على التوكل 

. على الله
وبعد استفراغ الوسع وبذل اجلهد في األخذ 
باألسباب، تتدخل العناية اإللهية حلفظ أوليائه 
وصرف أعدائه عنهم ما داموا قد حفظوه، وفي 
الله جتده  احفظ  يحفظك،  الله  »احفظ  احلديث: 
جتاهك«)2(. فنالحظ أن املشركني قد وصلوا إلى 
بيت ال��رس��ول � قبل امل��وع��د ال��ذي ك��ان يظنه، 
ويرتب خطته على أساسه، واملطاردون وصلوا 
إلى باب غار ثور، وسراقة بن مالك استطاع أن 

يصل إلى النبي � وصاحبه..

ق��ام مبا  إذا  امل��ؤم��ن  أن  ال���درس هنا  ول��ك��ن 
ع��ل��ي��ه وأخ����ذ مب���ا ي��س��ت��ط��ي��ع م���ن أس���ب���اب، ف��إن 
عن  خ��ارج  نقص  من  يحدث  ما  له  الله  سيكمل 
إرادته؛ لذا أغشى الله  عيون املشركني أمام بيت 
� فلم يروه وهو خارج، ولم يجعلهم  الرسول 
يروا  ال  حتى  الغار  داخ��ل  واح��دة  نظرة  يلقون 
قال: قلت   ،� بكر  أبي  حبيبه  وصاحبه، فعن 
للنبي �: وأن��ا ف��ي ال��غ��ار: ل��و أن أح��ده��م نظر 
حتت قدميه ألبصرنا، فقال: »ما ظنك يا أبا بكر 
فرس  أق���دام  وأس���اخ  ثالثهما«)3(.  الله  باثنني 

سراقة في الرمال وألقى الرعب في قلبه 
ط��ال��ب��ا األم����ان وع��ارض��ا ال���زاد 

وامل��س��اع��دة وه��و امل��ط��ارد 
ال���ط���ام���ع ف����ي ال��ظ��ف��ر 

ب��اجل��ائ��زة ال��ق��ائ��ل: 
"مل��ا خ��رج رس��ول 

م��ن   � ال����ل����ه 
مهاجرا  مكة 
إل���ى امل��دي��ن��ة 
ج������ع������ل������ت 
ملن  ق���ري���ش 
م��ائ��ة  رده 
ن���������اق���������ة.. 
وك���������ن���������ت 
أرج�������������������و 

أرده،  أن 
على  ف��رك��ب��ت 

أثره..")4(
ف����ه����ذه أه����م 

فائدة نستفيدها من 
وجوب  وهي  الهجرة، 

البشرية  باألسباب  األخ��ذ 
مع التوكل على الله واالستعانة 

به في كل أمور حياتنا الفردية واجلماعية 
للوصول إلى األهداف وحتقيق الغايات.

أبنائهم  ت��رب��ي��ة  بحسن  م��ط��ال��ب��ون  ف��اآلب��اء 
وتتبعهم في كل مراحل تنشئتهم، وبتحقيق كل 
ذممهم  تبرأ  فعندئذ  عليهم..  الواجبة  حقوقهم 

وإن قدر الله عدم صالحهم بعد ذلك.
وط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م ي��ل��زم��ه��م م���ذاك���رة دروس��ه��م 
واحلرص على القيام بكل واجباتهم من حضور 
حلقات العلوم وسلك سبل التحصيل دون توان 
وال فتور.. فهذه األسباب وغيرها لن ينتج عنها 
إال التفوق والنجاح، ولن يكون االمتحان إال بابا 

إلى العز والفالح..

وكذلك التاجر والصانع والفالح وغيرهم ال 
بد لهم من األخذ باألسباب املفضية إلى التفوق 
وحتسني املردود كل في ميدانه الذي يشتغل فيه، 

تأسيا بفعله � في كل حياته وفي هجرته..
هذا على املستوى الفردي، أما على املستوى 
عليها  والقائمني  األم��ة  على  فينبغي  اجلماعي 
وج��ودة  التدبير  حسن  شؤونها؛  تسيير  وعلى 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��س��ع��ي ال�����دؤوب الم��ت��الك ال��ق��وة 
العسكرية واالقتصادية، مع الريادة على املستوى 
السترجاع  والتربوي..  والسياسي  االجتماعي 
أخرجت  أمة  خير  ألننا  األمم،  وقيادة  األمجاد 
الله  موعود  يتحقق  وبذلك  للناس، 
: �ليسختلفنهم يف االرض 
من  الذين  اسختلف  كما 
لهم  وليمكنن  قبلهم 
دينهم الذي ارتضى 

لهم� )النور: 55(.
ه������������ذا ه���و 
السليم  امل��ن��ه��ج 
ال������ذي ي��ن��ب��غ��ي 
ن����س����ي����ر  أن 
ع��ل��ي��ه أف������رادا 
وج�����م�����اع�����ات، 
م���ن���ه���ج األخ�����ذ 
ب����األس����ب����اب ث��م 
الله،  على  التوكل 
الله  رس���ول  منهج 
� الذي علمه للرجل 
ال�����ذي ق����ال ل����ه: أرس���ل 
ن��اق��ت��ي وأت���وك���ل؟ ف��ق��ال له 
�: »اعقلها وتوكل«)5(، منهج 
وت��روح  خماصا  ت��غ��دو  ال��ت��ي  الطير 
بطانا، كما في احلديث: »لو أنكم تتوكلون على 
تغدو  الطير  ي��رزق  كما  لرزقكم  توكله،  حق  الله 

خماصا وتروح بطانا«..)6(
يقتضي  عليه  التوكل  مع  باألسباب  واألخ��ذ 
والتسلح  م��وع��وده،  في  والثقة  الله  في  اليقني 
باليقني سبيل الثبات على املبدأ واالستمرار في  

بذل اجلهد دون كلل وال ملل.. 

الثاني - اليقني في الله تعالى والثقة بنصره: 
وهذا يتجلى في تهدئته � لصاحبه رضي 
بهما  متربص  والعدو  الغار  في  وهما  عنه  الله 
نظر  ولو  املكان،  يراقب  الغار  فتحة  عند  واق��ف 

إلى أسفل قدميه لرآهما، فيحزن أبو بكر ويخاف 
القلب  ص��اح��ب   � النبي  لكن  ص��اح��ب��ه..  على 
املفعم باليقني في وعد الله بنصره والتمكني له 
وهزم عدوه �سيهزم اجلمع ويولون الدبر� )القمر: 
الله  باثنني  ما ظنك  بكر  أب��ا  »ي��ا  ل��ه:  يقول   ،)45

ثالثهما«)7(.
ك��م��ا ي��ت��ج��ل��ى ي��ق��ي��ن��ه � وه����و ف���ي أخ��ط��ر 
عدوه،  من  متخفيا  خرج  وقد  حياته  من  مرحلة 
يحاولون  مكان  كل  في  يطاردونه  والصعاليك 
رده إلى مكة للظفر باجلائزة، وأحدهم يستطيع 
لكن  مالك..  بن  سراقة  إنه  منه،  قريبا  الوصول 
منه،  النيل  وبني  بينه  حالت  لنبيه  الله  عصمة 
وبيقينه   ،� النبي  م��ن  واق��ت��رب  األم���ان  فطلب 
الله  بنصر  سراقة  بشر  الله  وع��د  في  ال��ص��ادق 
ووعده بسواري كسرى وأمر أبا بكر بأن يكتب 

له كتابا بذلك..
بدينه،  ال��ف��ار   ،� النبي  جعل  ال���ذي  فمن 
املهاجر في سبيله، املتخفي من أعدائه، يثق في 
نصر الله، ويخبر بظهور أمته على أعتى األمم 
وأق��وى ال��دول، أمة ف��ارس ودول��ة كسرى؟؟!! إنه 
اليقني في الله الذي يجب على كل مسلم التسلح 
منح  إلى  وقلبها  واحل��واج��ز،  احملن  لتجاوز  به 
م��ن طلوع  ب��د  ف��ال  الليل  وج��وائ��ز.. فمهما ط��ال 

الفجر..
ن��ع��م إن ال���ه���ج���رة ال��ن��ب��وي��ة ح����دث ح��اف��ل 
الكالم  لطال  استقصيتها  ولو  والعبر  بالدروس 
العبرتان  وهاتان  الدرسان  ه��ذان  حسبي  ولكن 

ففيهما الكفاية.
------------------------ 

حديث  الكبير  امل��ع��ج��م  ف��ي  ال��ط��ب��ران��ي  رواه   -  1  
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2 - رواه اإلمام أحمد في مسنده، حديث رقم:2669.
3 - رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق �، 

حديث رقم:2381.
رق��م:  ح��دي��ث  للطبراني،  الكبير  املعجم  ان��ظ��ر   -  4

.6603
5 - صحيح اب��ن ح��ب��ان ف��ي ب��اب ال���ورع والتوكل، 

حديث رقم:731.
6 - رواه اإلمام أحمد في املسند، حديث رقم:205.
 7 - رواه اإلمام أحمد في مسنده، حديث رقم:11.

إن حاجة الناس إلى اخلطاب املوجه واملرشد 
اخلطاب  يكون  أن  على  واحل���رص  فطرية،  حاجة 
ال��ش��رع��ي غ��اي��ة م��ا مي��ك��ن أن ي��ل��ب��ي ه���ذه ال��ف��ط��رة 
ويشبعها ويحفظها، ويقوم ما قد يلحقها من تشوه 
ناجت عن تأثيرات اجتماعية أسرية وبيئية، محلية 
ووطنية وعاملية، هو مما ينبغي أن يعنى به الدعاة 
مربني  وفقهاء،  علماء  ووع��اظ��ا،  خطباء  الله  إل��ى 
توجيهه  وساحة  عمله،  ميدان  في  كل  وأس��ات��ذة، 
ودعوته، وإن من األمور التي يلزم االنتباه والتنبه 
يغلب  فال  اخلطاب،  هذا  في  التوازن  مراعاة  لها، 
جانبا ويغفل جانبا، وال يهول  أمرا ويهون آخر، 
وهذا من نافلة القول، ولوال األمر الرباني بالتذكير 

ما كان لهذا احلديث من داع وال تبرير.
دقة  بذلك  وأعني  وال��رق��ة؛  الدقة  بني  امل��وازن��ة 
اخلطاب اإلسالمي الشرعي الدعوي ورقته، فيراعي 
واحلديث،  للوعظ  املطروقة موضوعا  القضايا  في 

واخلطبة والتحديث، تأصيل املسائل فيها، وإقامة 
احلجج والدالئل عليها، واالستدالل لها مبا ثبت من 
نصوص الشرع القاطعة الفاصلة، فال يبقى الوعظ 
واإلرشاد مجرد دعوى ليس عليها من الله حجة وال 
برهان، وربنا سبحانه يقول:�قل هاتوا برهانكم 
:إن كنتم صادقني� )النمل: 64( ويقول جل جالله
)األنعام:  لنا�  فتخرجوه  علم  من  عندكم  هل  �قل 
148( فصار االستشهاد واالستدالل رونق اخلطاب 
وزينة املقال، ال غنى للداعية عنه، إذ لكالم املولى 
� م��ن وق��ع األث��ر  ج��ل جالله وحل��دي��ث املصطفى 
فقهوا  ممن  اللسان  أهل  يعلمه  ما  اخلطر  وعظيم 
لغة خطاب القرآن. فلو أنزل هذا القرآن على جبل 
لربه ركع وسجد  به من  إذا خوطب  خلشع، فكيف 
املخاَطب  تقصير  جهة  من  أوتينا  وإمن��ا  وخضع. 
بفتح   - املخاِطب  قلب  بلوغ  عن   - الطاء  بكسر   -
الطاء -، فإفالسه من العلم الشرعي كارثة معرفية 

وعثرة علمية، تعوق بلوغ خطابه إلى أفئدة وأوعية 
مخاطبيه، وتسوق كلماته إلى التردي عن مستوى 
من  وي��ط��رح��ه  وم��ش��ك��الت،  قضايا  م��ن  يعاجله  م��ا 
مسائل ومعضالت. فال مفر واحلياة حبلى بشبهات 
الداعية  تسلح  من  واتهامات،  وطعون  وإشكاالت، 
ودحض  ال��دع��اوى  لتحقيق  األصيل  العلم  بسالح 
ساحة  في  يثار  قد  مما  األغلوطات  ورد  األباطيل 
الناس وواقع حياتهم. فالدقة العلمية ضرورة في 
كفيل  ذكي،  زكي، وفهم  فقه  تنم عن  العصر ملحة، 
بإنارة األفهام وإضاءة األذهان بحقائق ما قد تعج 
به أدمغة الناس من صخب وسائل اإلعالم ومقاطع  
الشبكات العنكبوتية بائعة األوهام، والتي صارت 
الفئات  ملختلف  وامل��رش��د  املعلم  ال��ش��دي��د  ل��أس��ف 

العمرية والطبقات الثقافية واملعرفية.
وحتى ال يغوص اخلطاب في دقائق األصول، 
مقصد  عن  فيحيد  واألص���ول،  االس��ت��دالل  ومناهج 

بد  ال  كان  التربية،  التحلية وغاية  التزكية ومعنى 
العلم بكفة ميزان  الداعية كفة ميزان  من أن يعدل 
التزكية؛ فيكسو خطابه بروح قرآنية ورقة إميانية، 
بغاياتها،  واألوام���ر  بِحَكمها،  األحكام  فيها  يقرن 
امل����آل، ويعتبر  ب��ع��ل��ل��ه��ا، وي��س��ت��ح��ض��ر  وامل��س��ائ��ل 
ويرعب؛  ويحبب  ويرهب،  فيرغب  احل��ال،  بخامتة 
عنها  تعر  ول��م  الله،  كتاب  منها  يخل  لم  بعبارات 
أحاديث رسول الله �، عبارات تشق طريقها إلى 
املشاعر واألحاسيس فتبلغ املضغة التي بها صالح 

اجلوارح واألركان، واستقامة األعضاء واللسان. 
إن خطاب الدعاة واملربني أحوج ما يكون إلى 
املزاوجة بني التفهيم والتزكية، واجلمع بني املعرفة 
وال��رق��ة  العلمية  ال��دق��ة  ب��ني  ي��ق��رن  وال��ت��رب��ي��ة، وأن 
العقول احلائرة املشتبهة، وتهدأ  الوعظية لتسكن 
البعثة،  مقصد  املشتهية، وهذا  الراغبة  النفوس 
وغاية الرسالة والنبوة، قال ربنا في محكم كتابه: 
�هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم 
وإن  واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم  آياته 

كانوا من قبل لفي ضالل مبني�  )اجلمعة: 2(.

دروس من الهجرة النبوية

ذ. عبد الرفيع حجاري

ذ. معزوز عبد الحق

أهم 
فائدة نستفيدها 

من الهجرة، هي وجوب األخذ 
باألسباب البشرية مع التوكل 

على الله واالستعانة به في كل 
أمور حياتنا الفردية واجلماعية 

للوصول إلى األهداف 
وحتقيق الغايات.

الدقة والرقة في خطاب الدعاة
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عمال  اإلسالمية  العلوم  تعتبر 
ف��ك��ري��ا وع��ق��ل��ي��ا الس��ت��م��داد ال��ه��دى 
والرشاد النابعني من الوحي، وظلت 
آليات  أهم  من  املسلمني  تاريخ  عبر 
بناء املجتمع وحفظ أصوله املعرفية 
وأس��س��ه��ا امل��ن��ه��ج��ي��ة وق���ي���م األم���ة 
التربوية واملجتمعية عامة. فالعلوم 
بدراسة  عام  بشكل  تهتم  اإلسالمية 
به  والتعريف  وسنة  كتابا  اإلس��الم 
ونظام  دينا  باعتباره  شموليته  في 
لقواعد  ت��ؤس��س  كما  س��وي��ة.  ح��ي��اة 
وقيمية  وعلمية  وح��ض��اري��ة  فكرية 
اخلاص  اهتمامها  وينصب  واعية، 
والبحث  والتثقيف  التكوين  على 
ال��ع��ل��م��ي وم��واك��ب��ة ق��ض��اي��ا ال��واق��ع 
وتطويرا  وجت��دي��دا  فهما  امل��ت��ج��دد 
ل��س��ب��ل ال��ب��ح��ث وم��ن��اه��ج ال��ت��أط��ي��ر 

الفكريني.
على  هاهنا  اهتمامنا  وسنركز 
ب��ع��ض ال��ق��ض��اي��ا األس��اس��ي��ة ال��ت��ي 
ت��ف��رض��ه��ا ط��ب��ي��ع��ة ال����دراس����ة ال��ت��ي 
والبحث  كالتكوين  بصددها  نحن 

والتثقيف.
التكوين:

األث��ر  ي��ك��ون  أن  ينبغي  امل��ج��ال  ه���ذا  ف��ف��ي 
التعليمية  املراجع  في سائر  اإلسالمي حاضرا 
من  ب���دءا  التعليم  وش��ع��ب  األس����الك  ومختلف 
والتعليم  بالثانوي  وانتهاء  واألول��ي  ال��روض 
ال���ع���ال���ي..، وال��ع��م��ل ع��ل��ى م���راع���اة االن��س��ج��ام 
والتكامل بني املواد اإلسالمية واملواد الدراسية 
العالي مبختلف شعبه  التعليم  وبقاء  األخرى، 
تتالءم  إسالمية  بثقافة  وتخصصاته مصطبغا 
مع نوع التخصص)1(، وقد يكون من املطلوب 
املعاصرة واملناهج  العلوم  أيضا أسلمة بعض 
تتوافق  حتى  الشأن  بهذا  املتعلقة  والبرامج 
وخصوصية  اإلسالمية  احلضارية  ال��ذات  مع 
األم�����ة. ومم���ا ي��ن��ب��غ��ي م��راع��ات��ه ف���ي ال��ت��ك��وي��ن 
اإلس��الم��ي ف��ض��ال ع��ل��ى ك��ل م��ا س��ب��ق االه��ت��م��ام 
ذلك،  بها  املنوط  واملعاهد  واملؤسسات  باألطر 
دون  وج����ه،  أمت  ع��ل��ى  بوظيفتها  ت��ق��وم  ح��ت��ى 
نني وربطهم بالواقع العلمي  إهمال حتفيز املكوَّ

ومقتضيات البحث املتطورة. 
مجاالت  في  باحثني  تكوين  إل��ى  باإلضافة 
الفكر اإلسالمي لتجديده وجعله يشارك مبواقف 
مشرفة في التطورات الفكرية وتوضيح الرؤية 
اإلسالمية حول املستجدات املعاصرة من عوملة 
امل��رأة  وحقوق  اجتماعي  وأم��ن  وبيئة  وتنمية 
اهتمام  وتوجيه  وغيرهم،  واألج��ي��ر..  والطفل 
ال��ب��اح��ث��ني ف��ي احل��ق��ل امل��ع��رف��ي إل���ى تصحيح 
التكوين  لرفع مستوى  والتأهيل  البناء  مناهج 

لدى أبناء األمة.
التثقيف: 

وفي هذا املجال:
- ي��ت��ع��ني احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ق��ي��م ال��روح��ي��ة 
وال��ت��ق��ال��ي��د االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ال ت��ت��ن��اف��ى مع 
املقومات اإلسالمية، وهي التي مبثابة حتصني 
بني  وم��ن  واالنحراف.)2(  ال��زي��غ  م��ن  للمجتمع 
هذه التقاليد املغربية املتأصلة والهامة، التعلق 
بالقرآن الكرمي وحتفيظه للناس بطرق ترغبهم 
فيه حتسني وتالوته وجتويده وترجمته للغات 
العام لنشره وتبليغه والعمل به وعلى ضوئه، 
 ُ اللهَّ أَنَزَل  بَِما  بَْيَنُهم  اْحُكم  �َوأَِن  تعالى:  لقوله 

يَْفِتُنوَك َعن  أَن  َواْح��َذْرُه��ْم  أَْه��َواءَُه��ْم  تَتهَِّبْع  َوَل 
هََّما  أَن َفاْعلَْم  هَّْوا  تََول َف��ِإن  ِإلَْيَك   ُ اللهَّ أَن��َزَل  َما  بَْعِض 
ُ أَن يُِصيَبُهم بَِبْعِض ذُنُوبِِهْم َوِإنهَّ كَِثيًرا  يُِريُد اللهَّ
َن النهَّاِس لََفاِسُقوَن� )املائدة: 49(. فالتعامل مع  مِّ
الغير جائز بهذا النص وبعموم الشريعة بشرط 
الوحي  ع��ن  االفتتان  أو  األه���واء  إت��ب��اع  ت��ف��ادي 

جملة أو مناقضته.
ينبغي  التي  احلميدة  التقاليد  من  وكذلك 
االهتمام  املغربية  ثقافتنا  ف��ي  بها  االح��ت��ف��اظ 
وتعليما  تعلما  وس��ي��رت��ه،   �ال��رس��ول بسنة 
وام��ت��دادا،  واستمدادا  وذب��ا  وتوجيها  وتربية 
ومنوذجيا  خصبا  مجاال   النبي سنة  متثل  إذ 
احلياة،  مع  التعاطي  في  واملثقفني  للمفكرين 
األعظم  اإلم��ام   � كان  إذ  املختلفة،  مبكوناتها 
عالقتها  ف��ي  للدولة  واملسير  اجل��ي��ش،  ،وق��ائ��د 
والباني  واملربي)3(،  واخل��ارج��ي��ة،  الداخلية 
التي ال  امل��ه��ام،  م��ن  ذل��ك  ال��ب��الد وغير  القتصاد 
ينبغي إغفالها عند التعامل مع سنته باعتباره 
�، شخصية متكاملة ومتوازنة وواقعية، لقوله 
ُموَك  ُيَكِّ َحتهَّٰى  يُؤِْمُنوَن  َل  ِّ��َك  َوَرب �َفَل  تعال: 
َحَرًجا  أَنُفِسِهْم  ِف  ��ُدوا  َيِ َل  ثُمهَّ  بَْيَنُهْم  َر  َشَ ِفيَما 

ُِّموا تَْسِليًما� )النساء: 65(.  ا َقَضْيَت َويَُسل مهَّ مِّ
- ال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة اإلس��الم��ي��ة 
التربوية  ومبنهجيتها  واملدني  الديني  بشقيها 
بهدف حتصني املجتمع من التنكر لها ومن املد 
الثقافي واحلضاري الذي يتسبب في تشويهها 
وتعتيمها)4( ولعل من أهم أسباب النفور التي 
جتاه  ال��ي��وم  املسلمة  الشخصية  منها  تعاني 
عدم  خاصة  واإلس��الم��ي��ة  عامة  عصرها  ثقافة 
إيالئها االهتمام الالئق من قبل بعض املفكرين 

أو عرضها عرضا ال يناسب تطلعات الناشئة.
- احل���ف���اظ ع��ل��ى ال����ت����وازن ب���ني ال��ه��وي��ة 
املتميزة  واحلضارية  الروحية  وخصوصياتها 
وفي  العصر.  ومواكبة  التنمية  متطلبات  وبني 
أح��د  يخلف  ب��ن  ي��ق��ول مصطفى  ال��ص��دد  ه���ذا 
املتخصصني في احلقل التربوي: "إن من أسباب 
فشل التعليم في املغرب هو عدم حتديد اختيار 
حقيقي للهوية والشخصية املغربية التي نريد 
وهذا  اإلسالمية".)5(  العربية  احلضارة  داخ��ل 

التهاون  وع��دم  الهوية  مراعاة  أهمية  لنا  يبني 
فيها في املجال الثقافي حتقيقا وتوجيها.

متعددة  بطبيعتها  اإلس��الم��ي��ة  ف��ال��ث��ق��اف��ة 
من  غنية  فهي  امل��وض��وع��ات  متكاملة  امل��ش��ارب 
حيث الزخم الفكري والعلمي واحلرية املسئولة 
بال  ال��ش��رع  إط���ار  ف��ي  العقل  م��ع  التعامل  عند 
إفراط وال تفريط، كما أنها تنأى عن االنطوائية 

واالنغالق والتسيب واالنفالت.
ال��واس��ع  ال��ث��ق��اف��ة مب��ف��ه��وم��ه��ا  ك��ان��ت  وإذا 
إنتاجا فكريا معرفيا أكثر حرية في التعامل مع 
النصوص الشرعية؛ فإن العلوم اإلسالمية تعد 
األصول املؤطرة للبحث العلمي األكثر ارتباطا 
تلك  تنبثق  منها  ال��ت��ي  األس��اس��ي��ة  باملرجعية 
العلوم ممثلة في القرآن الكرمي والسنة النبوية، 
التي  الدقيقة  العلمية  الصبغة  تكتسي  لذلك 
تراعي ميزان الوحي ودقته وصحته التي توافق 
ميكن  ولذلك  الصريحني،  والنظر  العقل  ميزان 
تنهض حجتها  ال  اإلسالمية  العلوم  بأن  القول 
وقوتها إال مع التخصص في االرتباط باألصول 
ال��ذي  واألس���اس  الثابت  متثل  ال��ت��ي  الشرعية 
يجب أن يحفظ خصوصية األمة واستقالليتها 
من  بأس  فال  الفكرية  الفروع  أما  ال��ذوب��ان،  من 

التساهل فيها بال إخالل أو إسفاف.
 - البحث العلمي: 

في هذا املجال تسعى العلوم اإلسالمية إلى:
- احلفاظ على باب االجتهاد مفتوحا أمام 
أهل النظر الصحيح بضوابطه العقلية وقواعده 
الشريعة  أص���ول  ذل��ك  ف��ي  معتمدة  اإلمي��ان��ي��ة، 
وم��ق��اص��ده��ا، آخ���ذة بعني االع��ت��ب��ار ال��ت��ط��ورات 
واألعراف والظروف املتجددة، ومراعيةما صح 
واالستفادة  السابقة  االج��ت��ه��ادات  م��ن  وصلح 

منها.
- تكوين أطر علمية تستطيع التوفيق بني 
وض���رورة  الشريعة  وروح  العصر  مقتضيات 
وتكون  إسالمية،  برؤية  ومنائه  املجتمع  تقدم 
تأثير  دون  املستجدات  مع  التفاعل  على  ق��ادرة 

أو تأثر خارجني.
املغربية  احلضارة  مظاهر  على  احلفاظ   -
أو  التشويه  من  املغربي  املجتمع  وعلى سالمة 
االستالب خاصة، والعالم اإلسالمي عموما.)6(

- م��واص��ل��ة اإلن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي 
والفقهي لالرتباط بالتراث واالعتماد 
على االجتهاد في التحديث واإلبداع 
ب��ال��وس��ائ��ل واآلل���ي���ات احل��دي��ث��ة ألن 
ال��ف��ق��ه ال ي��ج��د س��ن��دا ح��ق��ي��ق��ي��ا في 
العلوم احلقة اإلسالمية اليوم، وهذا 
يقتضي موقفا من هيئة كبار العلماء 

للتنسيق بينهما.
العلمي  البحث  في  املشاركة   -
امل���ت���ع���ل���ق ب���ال���ع���ل���وم اإلن���س���ان���ي���ة 
التطبيقية  وال��ع��ل��وم  واالجتماعية 
على  نتائجها  بعض  تنعكس  التي 
امل���ج���ال ال���ش���رع���ي وذل�����ك ان��ط��الق��ا 
م��ن امل��ن��ظ��ور اإلس��الم��ي ال��ن��اب��ع من 
م��ق��اص��د ال��ش��ري��ع��ة امل��ب��ن��ي��ة على 
قواعدها ومقوماتها ومن مصدريها 

الرئيسيني القرآن والسنة.)7(
باعتمادها  اإلسالمية  فالعلوم 
أن  تستطيع  اإلس��الم��ي��ة  امل��ق��وم��ات 
حتصني  في  فعالة  مساهمة  تسهم 
على  وحت��اف��ظ  اإلس��الم��ي  املجتمع 
احلسنة،  باألخالق  وتلقيحه  هويته 
وت��س��ه��م ف���ي ب���ن���اء آل���ي���ات ج��دي��دة 
الثقافي  ف��ي جت��دي��دامل��ج��ال  أي��ض��ا  وم��ت��ط��ورة 
وتفعيله، وال يتم ذلك إال بتنمية الروح الدينية 
تلكم  بتحقيق  الكفيلة  وحدها  وهي  والوطنية، 
األه�����داف.  ق��ال أب��و احل��س��ن ال��ن��دوي ف��ي هذا 
اجلامعات  بكثرة  ليست  البلد  "قيمة  ال��ص��دد: 
الذين  أب��ن��ائ��ه  ك��ث��رة  ف��ي  القيمة  ب��ل  وامل��ع��اه��د، 
العلم  ونشر  والدراسة  للبحث  حياتهم  يقفون 
دين  ف��اإلس��الم  الشعب")8(،  وتثقيف  والثقافة 
ودستور للحياة الفردية واجلماعية بشموليته 
التدبير  ف��ي  وبواقعية  وال��ن��ظ��ر،  التصور  ف��ي 
وال��ت��ن��ف��ي��ذ، وب��ح��ك��م��ت��ه ف��ي رع��اي��ة األول���وي���ات 

والتكيف مع كل الظروف مهما تعقدت.
-------------------

1 - ال���دراس���ات اإلس��الم��ي��ة ب��ني احل��اض��ر وآف���اق 
اجلديدة  املعارف  احلسني،  بلبشير  محمد  املستقبل: 

الرباط ، 1424ه/2003م. ص: 25 بتصرف.
2 - نفس املرجع، ص: 26 بتصرف.

دار  قطب،  محمد  اإلس��الم��ي��ة:  التربية  منهج   -  3
الشروق للنشر ، الطبعة 16 .ج2 ص254.

4 - الدراسات اإلسالمية ، محمد بلبشير احلسني، 
ص: 26.

التعليم في املغرب بالهوية  ال��ت��زام  5 -  ما م��دى 
 ،2010 احلضارية: سمان عالل، الطبعة األولى فبراير 

ص: 88.
6 - الدراسات اإلسالمية ، محمد بلبشير احلسيني، 

ص: 28بتصرف.
7 - نفس املرجع،  ص: 47.

8 - مجلة األم��ة ، مقال بعنوان: " املنهج ووظيفة 
 ،60 العدد  محجوب،  د.ع��ب��اس  اإلسالمية"  اجلامعات 
السنة اخلامسة ، ذو احلجة 1405ه�/ اغسطس1985م. 

ص11 بتصرف.

العلوم اإلسالمية
وأثرها في التعليم اجلامعي

الباحثة:  نادية حمالي
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بني  نربط  أن  احللقة  ه��ذه  ف��ي  سنحاول 
أشكال  فاملباني  واملعاني،  املباني  مفهومي 
مجردة، واملعاني مضامني تلك األشكال. فكيف 
مي��ك��ن أن جن��م��ع ب��ني امل��ف��ه��وم��ني ف��ي ح��روف 
تعريف  ف��ي  سيبويه  ي��ق��ول  ال��ع��رب��ي��ة؟  اللغة 
حروف اللغة العربية: "هذا باب عدد احلروف 
ومجهورها  ومهموسها  ومخارجها،  العربية 

واختالفها..." )ك4/ 431(.
يالحظ بخصوص الكلمات التي استعملها 
سيبويه لصياغة عنوان هذا الباب أنها حتمل 
الوقوف  يجب  هامة  مبفاهيم  توحي  دالالت 
التي  السمات  إلى  ترمز  ألنها  لتأملها  عندها 
تتسم بها احلروف باعتبارها أس البيان في 
اللغة العربية. فكلمة "أصل" تدل على أن ثمة 
فروعا أو أكثر. وكلمة " مخارج "بصيغة جمع 
الذي  مخرجه  لكل حرف  أن  على  تدل  الكثرة 

يختص به في جهاز النطق عند اإلنسان.
وهذا ما ترتبت عنه سمات منها الهمس 
النطق  في  االخ��ت��الف  أس  هي  التي  واجلهر 
املعبر عنه صراحة بكلمة، وهذا ما يدل على 
أن مادة احلروف في اللغة العربية مادة خام 
أس  فهي  متنوعة  باعتبارات  للتحليل  قابلة 
يقول  البيان،  أدوات  م��ن  غيرها  قبل  ال��ك��الم 
وهو  بالعني  ه��ذا  مؤلفنا  في  "بدأنا  اخلليل: 
حتى  بعده  ما  إليه  ونضم  احل���روف،  أقصى 
ال��واض��ح وال��غ��ري��ب"  ال��ع��رب  ك��الم  تستوعب 
)ع1/ 60(. ويقول القرطبي في كتابه )الرعاية 
"ب��اب معرفة احل��روف  ال��ق��راءة(:  ف��ي جتويد 
فاحلروف  وعللها:  الكالم  منها  يتألف  التي 
وع��ش��رون  تسعة  ال��ك��الم  منها  ي��ت��أل��ف  ال��ت��ي 
حرفا... وإمنا سمي كل واحد من هذه التسعة 
ألنه  ألفاظها،  اختالف  على  حرفا  والعشرين 
طرف للكلم كلها، طرف في أولها، وطرف في 
أوله ومن  آخرها، وطرف كل شيء حرفه من 

آخ����ره، ول��ذل��ك ك���ان أق���ل أص���ول ع���دد ح��روف 
األس��م��اء و األف��ع��ال ث��الث��ة: ط��رف��ان ووس���ط... 
وطرفا الشيء حداه من أوله وآخره ، ومنها 
النهار...�  الصالة طريف  �أقم  تعالى:  قوله 
)هود: 114(، أي أوله وآخره )"الرعاية لتجويد 

القراءة" ص 192 بتصرف( .
يالحظ من خالل النصني املستشهد بهما 
العربية  اللغة  ف��ي  البيان  أس  احل���روف  أن 
كالم  تستوعب  "ح��ت��ى   اخل��ل��ي��ل:  ق��ول  بدليل 

العرب الواضح والغريب".
اقتبسناها  التي  الفقرات  بخصوص  أما 
من كتاب الرعاية فإنها تتضمن عبارات حتدد 
العربية  اللغة  أهمية احلرف في نظام قواعد 
فهي أس الكالم كما في قوله: معرفة احلروف 
التي تألف منها الكالم" واإلشارة إلى اختالف 
التسمية  تعليل  سياق  في  احل��روف  وظائف 
في  ك��م��ا  امل��ص��ط��ل��ح��ات  منطلق  تعتبر  ال��ت��ي 
قوله: "وإمنا سمي كل واحد من هذه التسعة 
ألنه  ألفاظها  اختالف  على  حرفا  والعشرين 
في  احل��روف  مواقع  وبني  كلها"،  للكلم  طرف 
أول��ه��ا، وط��رف في  ف��ي  "ط��رف  بقوله:  الكلمة 

آخرها".
وه���ذه إش���ارة ه��ام��ة ل���ورود األح���رف في 
وال���وس���ط،  األول،  ال��ث��الث��ة:  ال��ك��ل��م��ة  م���واق���ع 
واألخير، وهذا ما يؤسس للدوائر الثالث التي 
عنها  يترتب  التي  الكلمة  بنية  منها  تتألف 
املعنى اخلاص لكل كلمة. ذلك أننا نرى أن كل 
مجموعة من الكلمات الثالثية تتحد في معنى 
منها  واح��دة  كل  ثم تختص  م��ا،  بنسبة  ع��ام 
الكلمات  م��ن  ع��ددا  أن  ذل��ك  املنفرد.  مبعناها 
األولني، وتختلف  تتفق في احلرفني  الثالثية 
وقطف،  قطع،  مثل:  األخ��ي��ر  احل��رف  ف��ي  فقط 
احلرفني  في  يتفق  ث��ان  ون��وع  وقطن.  وقطم، 
األخيرين، ويكون اختالفهما في احلرف األول 
فقط مثل: قطن، وفطن، وبطن، ورطن، ووطن. 
احلرفني  ف��ي  يتفق  الكلمات  م��ن  ثالث  ون��وع 
احل��رف  إال  بينهما  مييز  وال  واألخ��ي��ر  األول 

الوسط مثل: وقف، وورف، ووصف، ووظف.

فاملالحظ في كل مجموعة من هذه الكلمات 
التي تتفق في حرفني أن احلرف احملور الذي 
الذي تختلف  يفصل بني دالالتها هو احلرف 
فيه، إنه أي احلرف احملور بنية الكلمة التي 
توجه داللتها إلى معنى دون سواه، إلى معنى 
دون سواه، هذا باإلضافة إلى أن حرف املبنى 
املجرد ميكن ان يرتب في أحوال خاصة ضمن 
الثالثة يقول سيبويه: "هذا باب  الكلم  أنواع 
عدة ما يكون عليه الكلم: وأقل ما تكون عليه 

الكلمة حرف واحد" )ك 216/4(.
ومعاجم اللغة غنية مبادة الدوائر الثالث 
امل��ش��ار إل��ي��ه��ا م��ن ذل���ك ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال ال 
احلصر: "ب ج ز" و" ب ج س" و"بجش" و"بجص" 

و"بحض" و"بجم..الخ" )اجلمهرة209/1(.
وهجأ، وهدأ، وهذأ، وهرأ، وهمأ، وهنأ،..

الخ )ل ع 179/1(...
وأب��ت، وأب��ث، وأب��د، وأب��ر، وأب��ز، وأب��س، 

...الخ )مقايس اللغة 33/1(.
ودون أن نطيل في عرض أمثلة كل دائرة 
بهذه  فاملعاجم غنية  الثالثة،  الدوائر  من بني 
-حسب  ثمة  ليس  أن��ه  ال��غ��ري��ب  لكن  امل����ادة؛ 
علمنا- انتباه لتوظيف داللة احلرفني اللذين 
تتحد فيهما مجموعة من الكلمات ملعنى ّما وال 
التركيز على داللة احلرف احملور الذي تختلف 
املتحدة في احلرفني س��واه، في  الكلمات  فيه 

حالة معاجلة إشكال ما.
وبعد هذه األمثلة نعود إلى عنوان كتاب 
الرعاية ألجل تأمل دالالت كلماته فيما يخص 
اعتبار أحرف املباني أس البيان في نظام اللغة 
العربية، وهذا العنوان هو: "الرعاية لتجويد 
مراتب  بعلم  ال��ت��الوة  لفظ  وحتقيق  ال��ق��راءة، 

احلروف ومخارجها وصفاتها وألقابها".
ثالث  يتضمن  العنوان  هذه  ان  واملالحظ 
كلمات بصيغة واحدة، هي الرعاية، والقراءة، 
وفي  ِف��َع��ال��ة،  وزن  على  كلها  فهي  وال��ت��الوة، 
ال���وزن من  ال��دالل��ة العامة مل��ا ج��اء على ه��ذا 
ال��ك��ل��م��ات ي��ق��ول س��ي��ب��وي��ه: "وأم����ا ال��ِوك��ال��ة، 
شبهن  فإمنا  ونحوهن  واجِلراية  والِوصاية، 

وعليه  بالشيء،  القيام  معناهن  ألن  بالِوالية 
كاية، والِعرافة، وإمنا  اخِلالفة، واإلمارة، والنِّ
أردت أن ُت��ْخ��ِب��َر ب��ال��والي��ة، وم��ن ذل��ك اإلي��ال��ة، 

والعياسة، والسياسة..." )ك 11/4(.
في  ال���واردة  الكلمات  دالالت  من  انطالقا 
النص أعاله ميكن القول بأن الكلمات الثالث 
التي يتضمنها عنوان كتاب القرطبي: تشترك 
في مفهوم عام بصيغتها الوحيدة هو القيام 
بالشيء كما هو واضح فيما استشهدنا به من 
الكلمات التي يتضمنها سيبوبه، وهذا الشيء 
أن��واع  ب��ه  القيام  نفسه  القرطبي  يلزم  ال��ذي 
أحرفها  ب��دالل��ة  تختص  كلمة  ك��ل  ألن  ث��الث��ة، 
الرعاية،  فأحرف  معني،  ش��يء  على  اخلاصة 
"التالوة"  غير  معا  وهما  القراءة،  أحرف  غير 
فعلى الرغم من اتفاق الكلمات الثالث في داللة 
الوزن "فعالة" الذي له داللة عامة التي جتمع 
بني كل الكلمات املصوغة على هذا الوزن فإّن 
كل كلمة تدل بأحرفها على معنى خاص بها. 
وعليه نستنتج من وصفنا لهذه الكلمات مبا 
)في  وف��روق  الصيغة(  )ف��ي  احت��اد  من  بينها 

احلروف( أمرين اثنني: 
أولهما أن تنوع الكلمات واختالف دالالتها 
يتم بناء على اختالف أحرفها وهذا ما يثبت 

تأثير احلرف في بنية الكلمة.
عبثا  ب��ه  يتلفظ  ال  ال��ك��الم  أن  وثانيهما 
وجزافا، وإمنا له عالقة بإرادة املتكلم وقصده 
في  بقوله  نفسه  "القرطبي"  به  يلزم  ما  وه��ذا 
لفظ  "..حتقيق  قوله:  وه��و  ه��ذا  كتابه  عنوان 
ومخارجها  احل���روف  م��رات��ب  بعلم  ال��ت��الوة 

وصفاتها وألقابها".
ف���ال���ه���دف ه���و "حت��ق��ي��ق ل��ف��ظ ال���ت���الوة" 
وال���وس���ي���ل���ة ه���ي "ب��ع��ل��م م���رات���ب احل����روف 

ومخارجها وصفاتها".
يتبع

لــغـــة وأدب

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني

2 - أصالة الحرف يف بناء داللة الكلمة )8(
د. احلسني كنوان

العدد : 485  

يستيقظون  ال��ذي��ن  ب��ني  شاسع  ف��رق  هناك 
الشموس  لنصال  متلهفون  وه��م  نومهم  م��ن 
وبني الذين يغرقون في نومهم جزعا من نصال 
الشموس، بني أولئك الذين ال يرون الكرى في 
أمال  أت��رع��ت  ق��د  مهجتهم  جت��د  حتى  أعينهم 
الذين ال يكاد  الغد املنتظر وبني  إلى  وطموحا 
العناء  يلجمهم سخط  النوم حتى  قطار  يقلهم 
وال��ص��ب��ر، ب��ني أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��س��ت��دي��رون إلى 
املستقبل  إل��ى  وي��ه��م��ون  فيبتهجون  امل��اض��ي 
الذين  وب��ني  ال��ع��زم  مخلصني  القريب  البعيد 
ي��ن��ظ��رون إل���ى م��ا وراءه����م ب��أب��ص��ار ال��ن��ادم��ني 
ويترنحون بني عاديات احلاضر  وماتي الدهر 
الوحي  بعيون  ن  ي��ق��رؤو  ال��ذي��ن  وب��ني  تائهني 
وه��داي��ات ال��ل��ه تعاتلى وب��ني ال��ذي��ن ي��ق��رؤون 

يعيون األهواء في سحب من أمواج الغرائز.
الفواصل  لهي  ال��ف��وارق  تلك  لعمري  إنها 
بني الذين يقرؤون والذين ال يقرؤون. واملراتب 
الذين  وب��ني  مهتدون  وه��م  ي��ق��رؤون  الذين  بني 

عينيه  في  تتسع  فالقارئ  هدى،  بغير  يقرؤون 
أما اإلنسان  الفوارق مع كل كتاب يقرؤه،  تلك 
العادي فال يجد فرقا مييز القارئ عنه، والقارئ 
املنهاجي  وه��داه  بالوحي  مهتديا  يقرأ   ال��ذي 
وحجب  امل��ك��ان  مظاهر  وراء  احلقائق  يبصر 
في  تعالى  الله  سنن  في  بصره  وميتد  الزمان 
اآلفاق والذي يقرأ مكتفيا بحدود قدراته يقف 

عند أبعاده املادية وحدوده الضيقة.
األجساد  لبقاء  القراءة ضرورة  تبدو  ال  قد 
وتعمير الهياكل واألشكال، لكنها بحق العنصر 
األس����اس ف��ي دوام امل��ع��ان��ي وخ��ل��د ال��ب��واط��ن 
واملضامني. ِإِذ القارئ هو الفرح بعامل واحلزين 
بعامل، أما الذي ال يقرأ فتطفح أفراحه وتهيج 
أتراحه ببواعث الصدف وشفقتها، ألن القارئ 
ينتبه دوما ملعاني الفرح واحلزن، أما الذي ال 
الفرح واحل��زن. والقارئ  يقرأ فال يرمق سوى 
ُنه قلب احلياة النابض  ر قيمة الزمن َفيَتبيَّ يقِدّ
الذي وجب عليه رعايته وعدم إهماله، أما الذي 

ر قلب احلياة بإهماله والمباالته.   ال يقرأ فيقِبّ
     اإلنسان ُوِجَد فوق الثرى بفطرة الرحمن 
على املعرفة والبحث والتنقيب، وذلك في سبيل 
م��ق��اص��د س��ام��ي��ة ت��رت��ق��ي ب��اإلن��س��ان م��ن سفح 
اجلهالة إلى قمة الدراية، وظل الكتاب منذ فجر 
القارئون، وسيظل  منه  يرتوي  منبعا  البشرية 
ال��ذي ال يشبهه شيء  ال���زالل  املنبع  ذل��ك  أب��دا 
املقروء  تيارات  الزمان من  انفجر في هذا  مما 
واملسموع. والقارئ يسعى دائما ملعرفة سر من 
أسرار كيانه وكونه، أما غيره فيكتفي بوجوده 
وال  الطبيعيني  والرخاء  الرفاهية  إلى  الساعي 
يتدبر آية من آيات اخللق ساعة. وأكثر ما مييز 
الذي  الفارق  ذاك  وأبقى، هو  القارئ عن غيره 
يجعل القارئ أدرى بإنسانيته أصال ومقصدا 
للخير  وال��ه��داي��ة  لله  ال��ع��ب��ادة  ف��ي  وبوظيفته 

واكتشاف أسرار احلياة بنور الله تعالى.
أما ما يثير األسف على أمة اإلسالم اليوم، 
املخصوصة بالدين اخلامت والرسالة اإلميانية 

العلمية العملية، واملكلفة برسالة إنقاذ البشرية، 
وصاحبة الدستور القرآني القومي، الذي نزلت 
أول آية منه كلمة "اقرأ" كأمر ملح ونصح راشد، 
القراءة  قيمة  ُرها شيئا عن  يخِبّ أن حتتاج ملن 
حتى ال تقعد على السبيل احلضاري طالبة يد 

الهدى إلى أهميتها من األمم األخرى. 
صحيح أن في القراءة تعبا، وأن في املعرفة 
لكن  ثقيال،  تأملا، وأن في حمل احلقائق عبءا 
تعبهم،  في  القارئني  ابتسامة  الناظرين  يكفي 
حتملهم،  ف��ي  ونشاطهم  تأملهم،  ف��ي  وترمنهم 
األك��وان  ع��وال��م   ون��ق��اء فكرهم وه��و يجوبون 
م��ق��دري��ن عظمة ال��ل��ه ت��ع��ال��ى اخل��ال��ق ال����رازق، 
ففي ذلك أصدق الدالئل على مدى حالوة ثمرة 
القراءة، ومن طبائع التمور فتور ريحها، فمن ال 

يذوقها ال يتأتى له معرفة حالوتها أبدا. 

حياة القارئ بروح الوحي  واإلميان أجلُّ وأعمُق معنى

زكرياء أزنود
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�شلت  كابو�س...  على  �أفاقت 

قدماها.. �أخر�شتها �ل�شدمة...

تت�شابك �خليوط حولها... مت�شك 

نف�شها �حلريى باأول خيط...

تر�جع  �أن  جري�نها  �إىل  تو�شلت   

�بنتهم مع �بنها...

�لثانوي..  يف  جنيبة  تلميذة  هي 

و�بنها يف بد�ية م�شو�ره �لإعد�دي...

�لدر��شي..  م�شتو�ه  حت�شن   

ح�شل على نتائج باهرة..

�لتلميذة  كافاأت  �لأم..  �رست 

�ليد...  ذ�ت  قلة  رغ��م  بهدية 

توطدت عالقة �لأ�رستني �جلارتني...

�أجل  من  و�لأب  �لأم  تكدح 

�بنهما.. يحلمان �أن يكون ذ� درجة 

�إليه  ي�شار  وب��اأن  عالية،  علمية 

بالبنان يف �مل�شتقبل...

حتاول �أن تقاوم �خليوط �ملت�شابكة 

حولها...

وهي  �لبيت  جارتها  تقتحم 

�ألقت  �شعرها..   من  �بنتها  ت�شحب 

بها �إىل �أب �لطفل.. تتطاير �لكلمات 

من فيها مع زبدها وعا�شفة غ�شبها:

�بنك..  من  حامل  �بنتي   "
زّوْجها له.. ودْعها عندك !" 

تخر�س �ل�شدمة �لأ�رستني.. 

�لثالثة  يف  لطفل  طفل  ويولد 

�ل�شاد�شة  لأم يف  ع�رسة من عمره.. 

ع�رسة من عمرها...!

�لأج��د�د  �لآب���اء/  وي�شتغرق 

مر�جعة  يف  �جلدد 

عميقة...!

 ذة. نبيلة عزوزي

مراجعة... !  
و مـضـــــــــة

تعزية

عن  فوزية حجبي  األستاذة  ترجلت  هل حقا 
جنمها  خبا  فعاًل  ه��ل  ش��اه��دة"؟  "أوراق  صهوة 
البراق من سماء اإلب��داع؟ أحقا وّلى ظل "شجرة 

اخليرات"؟
أدب��ي��ة  ف��ري��دة وم��س��ي��رة  ب��ع��د ح��ي��اة علمية 
الكاتبة  الله  عفو  إلى  انتقلت  مشهودة،  ودعوية 
األستاذة  املغربية  والقصاصة  الروائية  البارعة 
فوزية حجبي، فرحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح 
هذه  وفي  والسلوان،  الصبر  أهلها  ورزق  جناته 
السطورة املعدودة والكلمات املقصودة، سنعرض 
الراحلة،  حياة  في  بارزة  محطات  الكرمي  للقارئ 
األدبية  وإسهاماتها  العلمية  ملجهوداتها  إب��رازا 

والتربوية، وعصاميتها الفذة.
مسيرتها العلمية واملهنية:

شهادة  على  الفقيدة  1983حصلت  سنة  في 
اإلجازة في العلوم السياسية ]الشعبة الفرنسية[، 
الدراسات  في  األول��ى  السنة  1985 وجل��ت  وف��ي 
ال��ع��ل��ي��ا ]ع���الق���ات دول���ي���ة[، ث���م واص���ل���ت نهمها 
العلمي حيث حصلت على اإلجازة في الدراسات 

اإلسالمية سنة 2007.
وكان للراحلة العديد من التجارب املهنية من 

أبرزها:
- االل��ت��ح��اق ل��ل��ع��م��ل ب��ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي 
للضمان االجتماعي مصلحة الصحافة والترجمة 

.1983
املغاربية  اللجنة  ع��ض��و  أي��ض��ا  وش��غ��ل��ت   -
امل��غ��ارب��ي��ة للضمان  االت��ف��اق��ي��ة  ب���إع���داد  امل��ك��ل��ف��ة 

االجتماعي سنة 1992.
- وفي سنة 1995 مت تعيينها رئيسة مصلحة 
مكلفة  االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق 

بالترجمة والكتابة.
مكلفة  كرئيسة مصلحة  تعيينها  ثم مت   -
بالتواصل حتى تاريخ املغادرة الطوعية سنة 

.2002
ملكي  بظهير  نت  ُعيِّ  2004 سنة  وف��ي    -
عضوا باملجلس العلمي لوالية الدار البيضاء 
الكبرى مكلفة مبلف محو األمية وعضو حترير 

مجلة التذكرة وجريدة التبصرة باملجلس.
- فعضوا باملجلس العلمي  احمللي بعمالة 

مقاطعات سيدي البرنوصي سنة 2008.
الفقيدة  شغلت  فقد  ذل��ك  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
خاصة  األدب��ي��ة  املنابر  م��ن  ع��دد  ف��ي  عضوية 
وم��وق��ع  ال��ق��ص��ي��رة،  للقصة  األدب����ي  ال���ن���ادي 
أك��ادمي��ي��ة ال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ي��رة، وم��وق��ع وات��ا 
األل��وك��ة،  شبكة  وم��وق��ع  ال��دول��ي��ة،  للترجمة 
وموقع اخليمة العربية، كما أنها كانت عضوا 
مبوقع الشام، وعضوا مبوقع ملتقى األديبات.

آثارها العلمية:
والفكر  القلم  غزيرة  كاتبة  الفقيدة  كانت 
مهما   وتربويا  وأدبيا  صحفيا  تراثا  وتركت 
أخالقية  ب��رس��ال��ة  ه��م��وم  ع��ن  يفصح  وج����ادا 

توجيهية ال تخطئها العني: 
مجموعة قصصية  اخليرات:  - شجرة   1

لألطفال 
2 - وسيم مسبح تاهيمي: قصة لليافعني

قصصية  مجموعة  األرز:  كحبات  نساء   -  3
نسائية

4 - ص��الح ال��دي��ن صانع ال��س��ي��ارات : قصة 
لألطفال قيد الطبع

5 - ديوان شعر كانت تستعد لنشره مستقبال.
6 - هذا باإلضافة إلى برامج إذاعية وتلفزية 
السادس  محمد  وإذاع���ة  البيضاء  ال���دار  ب��إذاع��ة 

والقناة التلفزية السادسة.
الصحافي  املجال  في  متنوعة  مقاالت   -  7
كالتجديد  متنوعة  وطنية  صحفية  منابر  في 
عرفها  وقد  وغيرها،  واملساء  العصر  وجريدة 
لسنني  احمل��ج��ة  ج��ري��دة  على صفحات  ال��ق��راء 
تربوي  نقدي  ذات حس  مواظبة  كاتبة  طويلة 
والسياسية  االجتماعية  للحياة  وتوجيهي 
أوراق  "من  عمودها  والفكرية ضمن  والدعوية 
شاهدة" حيث جتاوز رصيد مقاالتها مأتي مقال 

)200 مقال(. 
كما كان للفقيدة مشاركات في املهرجانات 

ودروس  وال��دي��ن��ي��ة  والسياسية  األدب��ي��ة 
باملجلس  التحاقها  ك��ان  وق��د  املساجد 

التوجيه  رسالة  ألداء  فرصة  العلمي 
واإلرشاد بعلم وبصيرة وجد.

كانت  أن��ه��ا  هنا  ويسجل 
رسامة تشكيلية هاوية حيث 
مت عرض لوحاتها باألنشطة 
العلمية  للمجالس  الثقافية 

ملدة ثالث سنوات. 
وق����د مت���ي���زت ال��راح��ل��ة 

بأخالق عالية في التواضع واألدب اجلم 
وسعة الصدر واجلد في العمل، وغادرتنا 
كبيرة  حرقة  بني جوانحها  وهي حتمل 
للوطن  وإخ��الص��ا  وحبا  عريضا  وأم��ال 
تصرح  تفتأ  ال  كانت  وأبنائهما  واألم��ة 

وتدعو إليه بحالها ولسانها ومقالها.
وفاتها: 

االثنني11  ي��وم  صبيحة  املنية  وافتها 
م.   2017 أكتوبر   2 ل   امل��واف��ق  ه�   1439 محرم 
بعد  التراب  بالداء اخلبيث. وُوري جثمانها  بعد 
أن ُصّلي عليها صالة اجلنازة بعد صالة الظهر 
ال��دار  ب��احل��ي احمل��م��دي  ن��اف��ع  ب��ن  مبسجد عقبة 

البيضاء.
جنانه  فسيح  وأسكنها  الفقيدة  الله  فرحم 
ال��ص��ب��ر  ذوي���ه���ا  ورزق 
واالح����ت����س����اب ل��ل��ه 
ت����ع����ال����ى. وإن�����ا 
ل��ل��ه وإن����ا إل��ي��ه 

راجعون

األستاذة فوزية حجبي 
صاحبة "من أوراق شاهدة" ترحل إلى دار البقاء

وق��دره  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
وببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة  
األستاذة فوزية حجبي صبيحة يوم 

االثنين 10/2/2017.
أوراق  "م����ن  ص��اح��ب��ة  وب����وف����اة 
ش��اه��دة"  األس��ت��اذة ف��وزي��ة حجبي 

فقدت  ق��د  المحجة  ج��ري��دة  ت��ك��ون 
واحدة من كتابها الوفيات.

تتقدم  األل��ي��م��ة  المناسبة  وب��ه��ذه 
أسرة جريدة المحجة بأحر التعازي 
وأصدقها إلى أسرة الفقيدة وأبنائها، 

وإلى كل محبيها وأصدقائها.

ونسأل اهلل تعالى أن يتغمدها بواسع 
رحمته وغفرانه، وأن يكرمها بعفوه 
جنانه،  فسيح  ويسكنها  ورض��وان��ه، 
واالح��ت��س��اب،  الصبر  أهلها  وي���رزق 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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عن  لقطات  أقّدم  ألن  أسعى  املقال  هذا  في 
العوملة وذيولها من االستعمار اجلديد، ونظريتي 
)صراع احلضارات( و )نهاية التاريخ( وهدفها 
والسوبر  املصنع  تشكيل حضارة  من  األساس 
إذا انضاف  لقطات شبيهة  ماركت والكباريه... 
املونتاج  كتاب  يفعله  مبا  بعض،  إلى  بعضها 
الدرامية والسينمائية، وتشكل في  في األعمال 
وضعها  في  للعوملة  احلقيقية  األبعاد  أذهاننا 

وضعها  في  وأقول  الراهن... 
املعادالت  تتبدل  قد  إذ  الراهن، 
الشعوب  وتخرج  الدولية، 
الزجاجة  عنق  من  املستضعفة 
شأن  للعوملة  فيكون  الضيق، 

آخر... بكل تأكيد ...
طرف  من  عوملة 

واحد
تقف  متكافئة  عوملة  أهي 
واجلماعات  واألمم  الدول  فيها 
واملؤسسات والشعوب على قدم 
املعطيات  مع  فتتعامل  سواء، 
في  للنّد  النّد  تعامل  اجلديدة 
االستراتيجية  كافة:  السياقات 
والعسكرية  والسياسية 
هي  أم  والثقافية؟  واالقتصادية 
الواحد  للقطب  املتفردة  الهيمنة 
الذي يضع زعماء الدول الكبرى 
العالم  واقتصاديات  والصغرى، 
في جيبه، وحتت مظلته، وحيث 
من  منطًا  الدنيا  على  يفرض 
األشياء  بعشق  ينبض  الثقافة 
بصلة  ميت  ما  كل  من  ويتجرد 
واألخالقية...  الدينية  للقيم 

واإلنسانية في نهاية األمر ؟!
أهي عوملة يدر فيها ضرع األرض في أفواه 
الناس كافة، فيطعمهم ويسقيهم ويوزع عليهم 
خيراته بالعدل والقسطاس؟ أم هو االبتزاز الذي 
يحتكر الثروات فما يزيد األغنياء واألقوياء إال 
غنى وقوة، وما يزيد الفقراء والضعفاء إال فقرًا 

وضعفًا ؟
اخلندق  لردم  بإخالص  تكافح  عوملة  أهي 
العميق بني دول الشمال ودول اجلنوب، وتبذل 
طنجة  بني  املمتد  الفاصل  اخلط  إللغاء  جهدها 
وجاكرتا، لكي يلتقي اإلنسان باإلنسان، وتلتحم 
وقد  اجلميع،  ويعيش  بالشعوب،  الشعوب 
حتققوا بالضمانات األساسية للحياة، سعداء، 
القوة  الرغبة اجلامحة ملراكز  متحابني؟ أم هي 
في  اليوم  تتمحور  والتي  العالم،  في  والغنى 
التخفيف  أو  اخلط،  هذا  إللغاء  ليس  أمريكا، 
لتأكيده  وإمنا  اللوني،  عمقه  من  األقل  على 
الشائكة  واألسالك  الشاهقة  اجلدران  وإقامة 
طبقًا  املراكز،  هذه  مينح  فيما  العاملني  بني 
لتفوقها  فاعلية  أكثر  زعمائها، حماية  لقناعات 
ودميومتها احلضارية، بغض النظر عن مدى ما 

تتسم به هذه القناعات من اثرة وال أخالقية ؟
في  تتحقق  أن  لها  أتيح  لو  العوملة  إن 
فيه  وجتد  متوازنة،  قطبيات  حتكمه  عالم 
ميكن  لكان  للصعود،  فرصتها  الضعيفة  األمم 
الناس،  تعم  لسعادة  مدهشة  فرصة  تصبح  أن 
اخلير  ينشر  واملعطيات  اخلبرات  في  وتبادل 
بركاب  العالم أجمع، وميضي  واالستقرار على 
بها  التي يحلمون  األهداف  كافة صوب  القطار 

ويسعون من أجلها.
وأما أنها جتيء وقد أمسكت بخناق العالم 
القيادة  هذه  تكون  وأن  متفردة،  قيادة  أو  قوة 
منوذجًا للرغبة الطاغية في التحكم والسلطان، 
دوله  على  إرادتها  وفرض  العالم،  بزعامة 

وشعوبه كافة.
وأما أنها جتيء، وهذه القيادة املتفردة متثل 

مادية،  حاالتها  أقصى  في  الغربية  احلضارة 
التكاثر باألشياء، وتعبدًا لصنميات  ورغبة في 
اخللقية  القيم  منظومة  عن  وبعدًا  القوة، 
إلنسانية  وغيابًا  روحيًا،  وتضحاًل  والدينية، 
اإلنسان، وضياعًا لشروط احلق والعدل... فإنها 
فعاًل، سالحًا جبارًا مسلطًا  وقد غدت  ستغدو، 
حتى  بل  والشعوب،  والدول  األمم  رؤوس  على 
اجلماعات واملؤسسات، إلرغامها على اخلضوع 

السيدة  فم  في  يدر  لكي  ثديها  وضع  وعلى 
املتفردة باملصائر واملقدرات.

وأما أنها جتيء، ومؤسساتها ذات القدرات 
هذه  على  وهيمنة،  قوة  تزداد  األسطورية 
املصائر واملقدرات، بتجمعها الكارتلي املخيف، 

وإزاحتها للمؤسسات األقل غنًى وقدرة.
وأما أنها جتيء، ومن وراء هذه املؤسسات 

واجلشع  املكر  العمالقة، 
العجل  وسدنة  اليهودي، 
املال  عباد  من  الذهبي 

اليهود.
نتوقع  أن  لنا  فان 
ستشهده  الذي  ما 
الزمن  عبر  الدنيا، 
إذا  القادم،  القريب 

بداياته  إحدى  كانت 
املثال  سبيل  على 
سحق  احلصر،  ال 
االقتصادي  التطلع 
الشرق  واملالي 
وتدمير  أقصوي، 
االستقاللي  طموحه 
مبجرد  والتنموي، 
سريعة  ترحيالت 
املالية،  األرصدة  في 
أزرار  على  وضغط 

الدقائق  يتجاوز  ال  قد  االلكترونية  األجهزة 
املعدودات !!

حراس ) العهد األمريكي ( !
أن  أخيرًا  املتحدة  الواليات  استطاعت 
أمن  مديري  منهم  وجتعل  العالم  حكام  توظف 
ويقدمون  مصلحتها،  يعملون  ومخابرات 
األمريكي  املواطن  متنح  التي  اخلدمات  لها 
التوجس  شبح  عنه  وتبعد  باألمن،  اإلحساس 

واخلوف.
قارات  مدى  على  يتسابقون  اآلن  هم  وها 
الدنيا كلها، ليس إلعالن والئهم للست الكبيرة، 
وإمنا  اإلرهاب،  ضد  جانبها  إلى  والوقوف 
لتسخير القدرات املخابراتية واألجهزة األمنية 
لدولهم، من أجل حماية السيدة ورعاياها كافة 

من كل ما يسبب لها قلقًا أو خوفًا ...
إنه الوالء في أكثر حاالته جتليًا ووضوحًا... 

وإذا كان هناك ثمة ما يسمى )باجلرمية الكاملة( 
التي يتقن فيها الفاعل عمله اجلرمي بحيث ال 
يترك أي دليل على االطالق يسوقه إلى اإلدانة... 
فان هؤالء احلكام، ومبفهوم املخالفة، سينفذون 
جرميتهم الكاملة بحق شعوبهم، دون أن يعطوا 
لهذه الشعوب أية فرصة على االطالق إلدانتهم 
وجترميهم، ال ألنهم يتقنون عملهم بأكثر الصيغ 
دقة وإحكامًا، وإمنا ألن الشعوب نفسها فقدت 

السمع  بثقل  وأصيبت  باألشياء،  اإلحساس 
وعمى األلوان.

إن التكاثر باألشياء، وغياب القيم الروحية 
واخللقية، بل اإلنسانية، من حياة الناس، وفق 
النموذج الغربي األمريكي، قتل لديهم أي تطلع 
بها، وجعلهم،  التزام  أو  القيم،  صوب منظومة 
تكدح  التي  بالسوائم  أشبه  أخرى،  أو  بدرجة 
فقط بضمانات  تتحقق  لكي  والنهار،  الليل  في 

املأكل  في  األساسية  احلاجات 
وامللبس واملسكن واجلنس.

كافة  األديان  تنزلت  لقد 
إلعادة   ... احلالة  هذه  ملجابهة 
احلق  مكانه  في  اإلنسان  وضع 
الله  خلقه  يوم  له  أريد  الذي 
سبحانه وتعالى وكّرمه، ومنحه 
لكن   ... العاملني  على  السيادة 
باألشياء،  التكاثر  إغراءات 
واإلخالد  باألرض،  وااللتصاق 
ضمانات  عن  والبحث  إليها، 
األساسية،  احلسي  اإلشباع 
جتر  األحيان،  معظم  في  كانت 
موقعه،  عن  بعيدًا  اإلنسان 
إلى  فشيئًا  شيئًا  وحتوله 
سائمة  أو  تدور،  صماء  آلة 
وتنام!  وتسافر  وتشرب  تأكل 
املجتمعات  تصير  وحينذاك 
بأيدي  طيعة  أدوات  البشرية 
الذين يقودونها، وتختفي متامًا 
الرعاة  مواجهة  في  )ال(  كلمة 

واجلزارين !
كان  التي  الثغرة  هذه  من 
قد  أسد(  )محمد  فايس  ليوبولد 
يسرد  وهو  يومًا  عنها  حتدث 
القيم  كتابه  في  الذاتية  سيرته 
وزوجته  وهو  منها،  وحذر  مكة(،  إلى  )الطريق 
)إلزا( يقفان مندهشني أمام سورة )التكاثر( في 

كتاب الله.
الكبار  الطواغيت  سيدخل  وذاك  هذا  من 
ما  كل  وإلغاء  )التدجني(  إلحكام  والصغار 
املجتمعات  لدى  إنسانية  خصائص  من  تبقى 

والشعوب.
النموذج  وببركات  وحينذاك 
وعشق  األمريكي،  املادي 
الضمانات والتكاثر باألشياء، 
ملنظومة  كلية  الظهر  وإدارة 
واخللقية،  الدينية  القيم 
)العهد  حراس  على  سيسهل 
مهمتهم،  أداء  األمريكي( 
وحماية السيدة من كل ما يقلق 
يستفزهم،  أو  املدللني،  أبناءها 
وهواجس  القلق  دوافع  من 

التوجس واخلوف.
أمريكة،  تدخل  ولسوف 
املتربعون  حراسها  يتقدمها 
دورنا  السلطة،  مواقع  في 
وسيمارس  ومخادعنا... 
أبشع  في  األمني  اإلرهاب 
املرذولة  والقرصنة  صيغه، 
وعنفًا  قسوًة  حاالتها  أكثر  في 
نبض  وسيرصد  وانتهاكًا، 
وتخفق  تنبض  لكيال  العقول  وخفقان  القلوب 
الذي  املفكر  وسيصير  ألمريكة...  بالتسبيح  إال 
يرفض االنحناء ويتردد في االندماج مع القطيع 
)العاملي( متهمًا يالحق في كل مكان، وقد يصدر 
القرار بتجرميه واعتقاله، ورمبا تصفيته، حتى 
قبل أن تثبت إدانته باألدلة القاطعة، ألن آليات 
إذا اقتضى األمر على أن  الرصد األمني قديرة 

تقدم األسباب !!

مرئيات حول العوملة والنظام العاملي اجلديد )2(

بقلم: أ.د. عماد الدين خليل

الروحية  القيم  وغياب  باألشياء،  التكاثر  إن 
وفق  الناس،  حياة  من  اإلنسانية،  بل  واخللقية، 
تطلع  أي  لديهم  قتل  األمريكي،  الغربي  النموذج 
وجعلهم،  بها،  التزام  أو  القيم،  منظومة  صوب 
في  تكدح  التي  بالسوائم  أشبه  أخرى،  أو  بدرجة 
الليل والنهار، لكي تتحقق فقط بضمانات احلاجات 

األساسية في املأكل وامللبس واملسكن واجلنس.
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العدد : 485  15 محطات إخبارية

السياسي  املكتب  عضو  م���رزوق،  أب��و  موسى  ق��ال 
لن  حركته،  إن  “حماس″،  اإلس��ام��ي��ة  امل��ق��اوم��ة  حل��رك��ة 
تقبل مبناقشة قضية “ساح جناحها العسكري”، خال 

جلسات التفاوض مع حركة “فتح”.
وذك����ر أب���و م�����رزوق ف���ي ح����وار خ���اص م���ع وك��ال��ة 
األن���اض���ول، إن ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة، ل��م ت��ط��رح ع��ل��ى ط��اول��ة 
خال  املصريني،  املسؤولني  مع  احلركة  وف��د  مناقشات 

الفترة املاضية.
سابقا،  ال  للنقاش،  مطروح  غير  امللف  “هذا  وق��ال: 

وال مستقبا”.
الشعب  حلماية  موجود  املقاومة  “ساح  وأض��اف: 
الفلسطينية  املقاومة  تلقي  أن  يعقل  وال  الفلسطيني، 

ساحها والزالت أرضها محتلة وشعبها مشرد”.

اتفقت جلنة احلوار الليبي املشكلة 
املنعقدة  وال��دول��ة  ال��ن��واب  مجلسي  من 
ف���ي ت��ون��س حت���ت رع���اي���ة أمم��ي��ة على 
التنفيذية  ال��س��ل��ط��ة  هيكلة  ت��ك��ون  أن 
وص��اح��ي��ات��ه��ا أول����ى ق��ض��اي��ا احل���وار 
ال��س��ي��اس��ي امل��خ��ص��ص مل��راج��ع��ة ات��ف��اق 

املبرم  الصخيرات 
نهاية عام 2015.

وي�����ت�����واص�����ل 
احل���������وار ل��ي��وم��ه 
ال�����ث�����ال�����ث، ح��ي��ث 
املناقشات  ت��رك��زت 
ع������ل������ى دراس�����������ة 
م�������������واد ات�����ف�����اق 
التي  ال��ص��خ��ي��رات 
بهيكلية  ت��ت��ع��ل��ق 
وص�������اح�������ي�������ات 

املجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
سبتمبر   20 ف���ي  أن����ه  إل����ى  ي��ش��ار 
اجل������اري ط����رح س���ام���ة ف���ي اج��ت��م��اع 
اجلمعية  أعمال  هامش  على  بنيويورك 
العامة لألمم املتحدة خطة عمل لتحقيق 

االستقرار في ليبيا.

معظم نازحي  أن  من  أوكسفام  منظمة  حذرت 
مائم، في  لديهم مأوى  ليس  بنغاديش  الروهينغا إلى 
حني قررت حكومة ميامنار اليوم اخلميس السماح لألمم 
أراكان،  والية  إلى  إنسانية  مساعدات  بإدخال  املتحدة 
وذلك بعد مناشدة منظمات إغاثة دولية السماح لها بذلك.

من  من 70%  أكثر  إن  منظمة أوكسفام  وقالت 
خال  بنغاديش  إلى  نزحوا  شخص  ألف  حوالي 480 
األسابيع املاضية ليس لديهم مأوى مائم، وإن نصفهم ال 

توجد لديهم مياه صاحلة.
وأضافت في بيان حصلت اجلزيرة نت على نسخة منه 
أن احملظوظ منهم تكون لديه بعض األغطية الباستيكية 

لاحتماء من األمطار الغزيرة.

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير اخلارجية 
القطري، إن انسحاب باده من مجلس التعاون اخلليجي 

أمر غير وارد، مؤكدًا أن الدوحة ملتزمة بأمن اخلليج.
جاء هذا في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية، نشرته 
لن  باده  إن  فيها  قال  القطرية، اخلميس،  الشرق  جريدة 
العاملي  االحتاد  رئيس  القرضاوي،  يوسف  الشيخ  تسلم 
لعلماء املسلمني، املطلوب لدى مصر، لكونه "مواطنًا قطريًا 

وليس إرهابيًا".

سالح املقاومة موجود حلماية الشعب الفلسطيني
األطراف الليبية تقر مراجعة اتفاق الصخيرات

معظم  دولية:  منظمات 
نازحي الروهينغا بال مأوى

مجلس  من  انسحابنا  قطر: 
التعاون غير وارد ولن نسلم 

القرضاوي

طيب  رجب  التركي  الرئيس  قال 
مواجهة  على  قادرة  تركيا  إن  أردوغان 
استفتاء  بها  تسبب  التي  األزمة 
العراق، محذرا  االنفصال في كردستان 
من أن االستفتاء سيشعل أزمات خطيرة 

في املنطقة.
وحذر أردوغان من أن هذا االستفتاء 

شعوب  وحدة  يستهدف 
سيتسبب  وأنه  املنطقة، 
صراعات  إشعال  في 
إلى  إضافة  فيها،  عرقية 
تعاني  التي  الصراعات 

منها في األصل.
وشّدد على أن باده 
لتلك  تتصدى  سوف 
يحاولون  "التي  الفتنة 
العراق  في  إشعالها 
منعنا  مثلما  متاما 
املشتعل  احلريق  امتداد 

في سوريا إلى بادنا".
في  اإلسرائيلي  العلم  رفع  وعن 
كردستان العراق، اعتبره أردوغان عودة 
املوساد  جهاز  بني  الوثيق  التعاون 
إدارة  في  املسؤولني  وبني  اإلسرائيلي 

اإلقليم.

أردوغان: استفتاء كردستان العراق سيشعل 
أزمات خطيرة ) عن قناة اجلزيرة بتصرف(

بعد مفاوضات مطولة مع " الوكالة 
الدفاعي  األمني  للتعاون  األمريكية 
املغرب  أن  "املساء"  يومية  ،أفادت   "
 162 الستام  رسمي  بشكل  يستعد 
إلى  ستصل  "أبرامز"،  نوع  من  دبابة 
الباد عبر ميناء البيضاء على دفعات، 
بداية من سنة 2018 وإلى غاية 2019. 
 " موقع  أن  املصدر،  ذات  وأضافت 
املغرب  أن  أكد   ،" األمريكي  الكونغرس 
حصل على أسلحة ثقيلة، دفعة واحدة، 
درهم  مليارات   9 حوالي  قيمتها  تبلغ 
)آليات  املعدات  من  بعدد  مصحوبة   ،
وذخائر  رشاشات  رادارات،  مراقبة، 

وأنواع مختلفة من األسلحة اخلفيفة(.

ومعدات   " دبابات   " يقتني  املغرب 
حربية بقيمة 9 مليار درهم

أورد موقع هسبريس اإللكترويني 
التاميذ  آب����اء  وأول���ي���اء  أس���ات���ذة  أن 
املسجلني في معهد اليقظة مبدينة سا 
التعليمية  املؤسسة  ببرمجة  فوجئوا 
تعتمد  ف��رن��س��ي��ة  ل����رواي����ة  اخل���اص���ة 

ض��م��ن خ��رائ��ط��ه��ا 
امل�����غ�����رب م��ق��س��م��ا 
وهو  نصفني؛  إل��ى 
م�������ا مي�����ث�����ل ع�����دم 
اع���ت���راف ص��اح��ب 
مبغربية  ال���رواي���ة 

الصحراء.
وأث���������������������ارت 
استياء  ال��ب��رم��ج��ة 
عارما وسط أولياء 
وآب�����������اء ت���ام���ي���ذ 
ال����س����ن����ة األول�������ى 
إع�������دادي وال���ذي���ن 
ملراسلة  يستعدون 
ال��ت��رب��ي��ة  وزارة 
والتكوين  الوطنية 

امل��ه��ن��ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث 
من  فضيحة  اعتبر  م��ا  ح��ول  العلمي 
العيار الثقيل، والتي تهدف إلى املس 
من  الترابية  ووحدته  املغرب  بثوابت 

خال تلقني التاميذ لروايات معادية.
وف���ي ال���وق���ت ال����ذي ت��ق��ت��ص��ر فيه 
اإلج������راءات امل��ت��خ��ذة م��ن ل���دن وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن املهني 
والتعليم العالي والبحث العلمي فقط 
مقرر  إص��دار  على 
بشأن اعتماد دفتر 
املتعلق  التحمات 
بفتح أو توسيع أو 
تغيير  أي  إدخ���ال 
ع���ل���ى م��ؤس��س��ات 
امل��درس��ي  التعليم 
اخل������ص������وص������ي، 
وال���������������ذي ي����ل����زم 
م���������ؤس���������س���������ات 
امل��درس��ي  التعليم 
اخل�������ص�������وص�������ي 
ب����إخ����ب����ار األس�����ر 
اخلدمات  بطبيعة 
واطاعهم  املقدمة 
تفاصيلها،  ع��ل��ى 
استنكر العديد من اآلباء غياب مراقبة 
املناهج  طبيعة  على  الوصية  ال��وزارة 

التي تلقن ألبنائهم.

مؤسسة خاصة بسال تدرس رواية
 فرنسية "معادية" للصحراء املغربية
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إلى أن نلتقي

ليس  امل��ن��ورة ح��دٌث  املدينة  إل��ى   � ال��رس��ول املصطفى  هجرة 
كباقي األحداث؛ فلقد ُأسري به  قبل الهجرة بفترة ليست بعيدة، من 
مكة إلى بيت املقدس، وُعرج به إلى السموات العال، وكان باإلمكان 
أن يهاَجر به كما ُأسري به �، بشكل خفي وسري، وبقدرة القدير 
ذلك  ويكون  ب��ه،  املتربصون  بذلك  يعلم  أن  دون  العليم،  السميع 
كما  به   ُمكر  ال��ذي  املَكر  بعد  أكبر وأج��ل، وخاصة  أخ��رى  معجزة 
لُِيْثِبُتوَك  َِّذيَن كََفُروا  ال بَِك  �َوِإْذ يَْمُكُر  ذكر رب العزة في كتابه: 
ِرُجوَك�، وكذلك بعد أن بدأت دعوته  تنتشر هنا  أَْو يَْقُتلُوَك أَْو ُيْ
وهناك، وُيقِبل من يقبل على اعتناق اإلسالم، ثم خاصة أيضا في 
ِخضم ما يعانيه أتباعه املستضعفون من اضطهاد وتعذيب، حتى 

تكون الداللة على النبوة أوضح وأدل.
نهاية  الهجرة  ألن  آخ��ر،  طريقا  لرسوله  اختار  تعالى  الله  لكن 
الكامل  باملفهوم  دولة  لتأسيس  بداية  إنها  أخ��رى،  وبداية  مرحلة 
والغيبيات  املعجزات  على  ُيبنى  ال  ش��يء  ك��ل  وتأسيس  للدولة، 
واقعي،  أس��اس  على  كل شي  وقبل  أوال  يبنى  وإمن��ا  واخل���وارق، 
التدبير  الكونية، فيكون ذلك من  مما هو متعارف عليه في السنن 
الرباني  التأييد  ذلك  مع  يأتي  ثم  البشري،  والتخطيط  اإلنساني 
من  تقوى  أساس  على  قائما  التدبير  ذلك  ليكون  وتسديدا  توفيقا 

الله ورضوان.
كل  يحمل  ت��دب��ي��را   � املصطفى  احلبيب  ه��ج��رة  ك��ان��ت  ل��ذل��ك 
كتب  ذك��رت��ه  م��ا  ف��ي  واض��ح  ه��و  كما  اإلنسانية  البشرية  السمات 
نته دراسات حديثة بشكل مفصل، لكن بالطبع،  السيرة النبوية، وبيَّ

مع استحضار النية ورجاء التوفيق الرباني.
وعلى هذا األساس كان عليه الصالة والسالم في ترتيبه ألمر 
ذلك  ليكون  املرحلة،  بواقع  ترتبط  تقدمي دروس  في  رائ��دا  الهجرة 
نا ملن يأتي بعده أن أي بناٍء لإلنسان واملجتمعات ال يكون  درسا مبيِّ
وإمنا  والتحايل،  بالغش  وال  اآلخ��ر،  على  باالعتماد  وال  بالتواكل، 
باالعتماد على النفس ونكران الذات مع خشية الله تعالى وحسن 

التوكل عليه.
معًا،  والدقيقة  الكبيرة  بتفاصيلها  الهجرة  أح��داث  بينت  ولقد 
تعالى  الله  بعناية  املطلق  اإلمي��ان  مع  احملكم  التخطيط  أن  كيف 
وتوفيقه، والتوكل عليه حق التوكل، والتسليم بإرادته، يؤدي بشكل 
قطعي إلى االطمئنان على احلال واملآل؛ ومما يدل على ذلك أمران 

كبيران:
- وصول املشركني إلى الغار بعد أن اعتمدوا ما لديهم من خبرة 
ت  ى قال أبو بكر �: "لو أنَّ أحدهم نظر َتْ في اقتفاء األثر، حتَّ
قدَمْيه ألبصرنا"، فيجيبه الرسول � مطَمِئّنًا، وُمَطْمِئنًا: »يا أبا بكر 

ما ظنك باثنني الله ثالثهما، ال تزن؛ فإن الله معنا«.
- إدراك ُس��راق��ة ب��ن م��ال��ك ل��ل��رس��ول � وص��اح��ب��ه، وه��م��ا في 
طريقهما إلى املدينة، بعد أن استعمل كل ما لديه من حيل لالستئثار 
باجلائزة التي أعدتها قريش ملن يأتي مبحمد حيا أو ميتا، لكن ملا 
رأى من آيات الله ما رأى ناداهما باألمان، وطلب من الرسول � أن 
يكتب له كتاب أمان ملا يستقبل من الزمان، بعد أن أيقن أنه  ممنوع 

منه وأن أمره سيظهر –كما قال-.
ومن املالحظ أنه كل مع هذا االطمئنان من أن أمر الرسول  � 
سيظهر، وأن التأييد الرباني واضح، ليس ِمن ِقَبل الرسول  فقط، 
ولكن ِمن ِقَبل من جاء يطلبه، جند املصطفى � يحرص على املزيد 
من األخذ بالتدابير اإلنسانية، فيقول لسراقة وقد أخبره مبا أخبر، 

ا«. )من اإلخفاء(. وعرض عليه ما عرض، يقول له: »َأْخِف َعنَّ
تبرهن   النبوية،  للهجرة  الكبيرة  األح���داث  م��ن  ح��دث��ان  ه��ذان 
بشكل واضح على أن الرسول  كان قدوة في كل شيء، في السراء 
املنشط واملكره، فمتى نتخذه  إسوتنا وقدوتنا في  والضراء، في 

حياتنا كلها، فنعمل لدنيانا اعتمادا على أنفسنا 
على  ال    الله  على  متوكلني  غيرنا،  على  ال 
أحد س��واه، لنعيش مكارم األخ��الق التي جاء  
واحلرية  العدُل  مجتمعاِتنا  وليسود  ليتمها، 
واملساواة وحسن التعامل، وتختفي الكراهيُة 

واالستعباد والظلم وسوء التعامل.

�لَقْد كَاَن لَُكْم ِف 
ِ إْسَوٌة َحَسَنٌة� َرُسوِل اللَّ

املعتقد، وحرية  �� حرية  وتطبيقا  تنظيرا   �� اإلسالم  رسخ 
 � عمر  م��واق��ف  ف��ي  ولنا  للحاكم،  النصح  وح��ري��ة  ال���رأي، 
شواهد كثيرة بينة وناطقة، وعامة الناس يعرفون قولة عمر 
للمرأة  التي اعترضت عليه في قضية تديد الصداق، عندما 
قالت له: ليس لك هذا يا عمر، فإن الله تعالى يقول: �وآتيتم 
إحداهّن  قنطاراَ�، فقال عمر: صدقت املرأة وأخطأ عمر.. أكلُّ 
حبس  من  يجعلوا  أن  يريدون  والذين  عمر؟  من  أفقُه  الناس 
وتكميم  اآلراء  قمع  على  شاهدا  الشعر  على  احلطيئة  عمر 
احلطيئة  يحبس  لم  فعمر  اخلبر.  حقيقة  يفقهون  ال  األف��واه، 
لقوله شعرا حراما، بل العتدائه على أعراض املسلمني، وذلك 
باعتباره ولي أمر املسلمني، يدافع عن حقوقهم ويصونها من 
العابثني. وقد عرف احلطيئة ذلك فاعتذر لعمر مبا يوحي أنه 
يقر بذنبه، ويطلب العفو، في أبيات رائية مشهورة. فلم يقبل 
منه عمر االعتذار إال بشرط واحد، وهو أال يتعرض ألعراض 
فاشترى  جوعا.  عيالي  ميوت  إذن  احلطيئة:  فقال  املسلمني. 
منه عمر أعراض املسلمني مبا كفاه عن التعرض لهم. والدليل 
الشرع،  يتجاوز حدود  كان  من  منهم  أن  الشعراء  على حرية 
كأن يتغنى باخلمر، أو يتشبب باحلرائر دون تورية، فلم يكن 
أب��ي محجن  يقام احل��د على  ك��ان  أح��د. وعندما  لهم  يتعرض 
الثقفي، الفارس الشاعر، فلشربه اخلمر ال للتغني بها. وبعد 
بالئه احلسن في القادسية قال له سعد بن أبي وقاص: اذهب 
أبو محجن: وأنا  فقال  اليوم.  أقيم عليك حد اخلمر بعد  فلن 

والله لن أقرب اخلمر بعد اليوم. وعندما تغنت امرأة قائلة:
هل من �شيبل �إىل خمر فا�شربها

�أم من �شبيل �إىل ن�شر بن حجاج

وكان نصر هذا جميل اجلمة، لم يعاقبها عمر على قولها، 
صونا  ال��ن��س��اء،  بها  يفنت  ك��ان  التي  نصر  جمة  ق��ص  ولكنه 

للحرائر.
وعندما تغنى سحيم عبد بني احلسحاس بنساء سادته، 
وكان عبدا حبشيا، حذره عمر من بطش رجال القبيلة، قائال: 
إنك ملقتول. وفعال ثأر الرجال للنساء وقتلوا الشاعر العتدائه 

على احلرمات، وليس عمر، باعتباره خليفة، هو الذي قتله.
وعلى هذا سار اخللفاء من بعد عمر، حتى إّن بشارا كان 
لهذا  أما  يقول:  دينار  بن  مالك  وك��ان  بشعره،  الشباب  يفسد 
الفاسق من يقتله؟ ولم يتعرض له أحد. وعندما ُقتل بشار لم 

ُيقتل لشعر قاله، بل ملوقف سياسي مزجوه بالزندقة.
ويكفي  بها،  يستشهد  أن  من  أشهر  ن��واس  أبي  وأشعار 
أن كل تلك األشعار وصلتنا كما هي ولم تتعرض للحرق وال 

لإلتالف. 
باملتحضرة  املوصوفة  ال��دول  أن  اليوم  يظن  من  ومخطئ 
تتمتع بحرية الرأي بغير رقيب. صحيح أن حرية الرأي عندهم 
ال تقاس بحرية الرأي عندنا، أو لنقل بعدم حرية الرأي عندنا، 
يتجاوزها  أن  يجوز  ال  وم��ق��دس��ات  وقيما  ح���دودا  لها  ولكن 
ال��ذي يعبث  أح��د. ورمب��ا ك��ان العالم العربي واإلس��الم��ي هو 

الرأي مبا يرضي والة األمر. فعندما يتعلق األمر  فيه بحرية 
باملواقف السياسية، فليس ألحد أن ينطق مبا ال يرضون. وأما 
ودينها،  ووجودها  ومقوماته  األمة  بقيم  األمر  يتعلق  عندما 
رقيب  من  وال  العابثون،  ويعبث  اخلائضون،  يخوض  فهناك 
فاقرؤوا  وصحف،  كتب  من  املنشورات،  ودونكم  حسيب.  أو 
فيها ما شئتم مما يهدم األخالق ويخرم الدين، وكل ذلك باسم 
في  ذلك  من  شيئا  جتد  أن  وهيهات  واملعتقد.  التعبير  حرية 
الغرب، أعنى أخالقهم التي تراضوا عليها، واتفقوا. وال شك 
�� عموما �� صار يسلم بكل ما نراه في  أن الرأي العام عندهم 
تصوراتنا انحرافا وشذوذا، وصار املقلدون عندنا ينادون به 
جهرة. وحسبنا ما شهدته القاهرة مؤخرا من مهرجان علني 
للمثليني، باسم الفن واملوسيقى، حتى إنه صار لهم علم خاص 

رفعوه في مدينة األزهر الشريف.
    في االتاد السوفييتي املنهار جعلوا رقيبا على األدباء 
واملفكرين والفنانني، كان اسمه جدانوف، فكان ال يسمح بنشر 
شيء ميثل "تهديدا" ملبادئ الشيوعية، بل كان النظام ال يكتفي 
بالتشريد  إم��ا  والفن،  واألدب  الفكر  أه��ل  يطارد  وإمن��ا  بذلك، 
أن  إم��ا  نوعان:  والقتل  بالقتل.  وإم��ا  بالسجن،  وإم��ا  والنفي 
يضيق على املنبوذ حتى يلجأ إلى االنتحار، مثلما حدث مع 
مايكوفسكي، وإما أن يطارد في بقاع األرض ثم يقتل. ولعل 
مصير تروتسكي وروزا لوكسمبورغ خير مثل على ذلك. فأما 
املنفيون أو احملكوم عليهم بالصمت، فمن أشهرهم باسترناك 

وألكسندر سوجلنسني.
   وإذا كانت فضائح االتاد السوفياتي قد اشتهرت بسبب 
اإلعالم الغربي بخاصة، فإن الغرب، والسيما أمريكا، لم تكن 
أقل من روسيا، ورمبا تفوقت  وسائل كبح املعارضني عندها 
عليها في األساليب اجلهنمية. وكما كان لروسيا جدانوف، كان 
السيناتور  الفكري، واسمه جوزيف مكارثي،  ألمريكا جالدها 
الباردة، في  إب��ان احل��رب   ،1950 قام في عام  ال��ذي  األمريكي 
ال��ك��ون��غ��رس، م��ل��وح��ًا ب����أوراق ف��ي ي���ده ت���وي أس��م��اء 250 
مثقفني،  و  و  وعسكريني  سياسيني  م��ن  أمريكية  شخصية 
موالون  شيوعيون  بأنهم  إياهم  متهمًا  صوته  بأعلى  ص��رخ 
لالتاد السوفيتي و أعداء ألمريكا، و لم يكن لديه دليل واحد 
على صدق تهامه. كان هذا هو املنهج الذي اتبعه مكارثي، إنه 
املعنوي للخصوم، وذلك بتشويه صورتهم، ورميهم  االغتيال 
بكل التهم التي جتعلهم مدانني، وينبغي التخلص منهم. ولم 
إلى  جتاوزها  بل  أمريكا،  داخ��ل  على  مكارثي  منهج  يقتصر 
بابلو  الشهير  الشيلي  شاعر  من ضحاياه  كان  وقد  اخل��ارج. 
نيرودا. ولعل بعض أنظمة اجلور واالستبداد في عاملنا آثرت 
تبدأ بتشويه اخلصوم، وال سيما  املنهجني، فهي  اجلمع بني 
التطرف واإلرهاب. فإن أخفق  املتدينني منهم، برميهم بتهمة 
اإلع���دام، مبحاكمة وبغير  ك��ان  املنهج في جلم اخلصوم  ه��ذا 

محاكمة.
 فأين نحن من حرية الرأي والتعبير التي ضمنها ديننا 

احلنيف؟

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. الحسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

املثقفون والسلطة:
عود على بدء

انتقل اإىل جوار ربه العامل ال�سوري اجلليل الدكتور حممد فوزي 

الإثنني  يوم  �سباح  الكويت  يف  ال�رشعية  الهيئة  ع�سو  اهلل  في�ض 
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اإذ  واأ�سوله  الفقه  وتدري�ض  بالعلم  حافلة  حياة  بعد  تركيا.  يف 

الفتوى  للجنة  ورئي�سًا  ال�رشيعة  كلية  يف  ا�ستاذًا  الفقيد  كان 

الفقهية وع�سوًا  املو�سوعة  العلمية يف  اللجنة  فيها وع�سوًا يف 

التمويل  بيت  يف  ال�رشعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  يف 

الكويتي بالإ�سافة اإىل درو�سه ال�رشعية،واإ�رشافه 

على العديد من الر�سائل العلمية.

وكتب  موؤلفات  ع��دة   وللمرحوم 

نذكر منها:

الإ�سالمية،  ال�رشيعة  يف  الجتهاد 

الفقه  يف  ال�سمان  نظرية 

الزواج  العام،  الإ�سالمي 

ال�رشيعة  يف  وموجباته 

وال��ق��ان��ون، الإمل���ام 

الأحكام،  باأ�سول 

وغريها...

وفاة العالم محمد فوزي فيض الله

16 محرم 1439ه� املوافق ل� 07 أكتوبر 2017م




