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

ــبــر درجـــة  ـــى أن ال هـــذه اآليــــة تــرشــد إل
تنهض  به  والتقوى؛  اإلميــان  مراتب  في  عليا 
مصالح األمة، وبه تقضى كثير من الضرورات 
ويفوز  باجلنة  املسلم  يظفر  وبــه  واحلــاجــات، 
اسم  أن  بيان  اآليــة  وفي  تعالى،  الله  برضوان 
"البر" لفظ جامع لكل معاني اخلير ولكل عمل 
له،  واملفعول  فاعله  على  باخلير  يعود  صالح 
في  اإلنفاق  على  وحتريضا  حثا  فيها  أن  كما 
وتشتهيه  النفس  تعالى مما حتبه  الله  سبيل 
بها  تتعلق  التي  احملبوبات  وإن  بــه،  وتتعلق 
ملا  -باعتباره جنسا  املال  أن  إال  كثيرة  النفس 
نفعا  وأكثرها  أكثُرها محبوبية،  يدخل حتته- 
وجلبا للخير ودفعا للشر وبه تتقوم كل املنافع.
عليهم  الله  رضــوان  الصحابة  أدرك  ولقد 
معناها  اآليــــة-  هـــذه  آذانــهــم  تلقت  أن  -مــنــذ 
مما  اإلنــفــاق  إلــى  فتسابقوا  منها؛  واملقصود 
يحبون، وَوَقفوا أمواَلهم في سبيل الله تعالى 
حتقيقا ملــا حتــتــاج إلــيــه األمـــة مــن حــاجــات. 
فــي تشييد حــضــارتــهــا على  األمـــة  وانــطــلــقــت 
النفس،  حتبه  مما  اإلنفاق  في  التنافس  مبدأ 
الــعــام،  الــنــفــع  لتحقيق  تــعــالــى  لــلــه  وتسبيله 
فكان وراء ذلك أكبر حركة إنفاق شهد التاريخ 
وكيفا حيث حبس  كما  آثارها  وعظم  بتفردها 
املسلمون أمواَلهم وأمالَكهم على كل ما يحتاج 
أوقافا  فوقفوا  العام،  املجال  في  وخاصة  إليه 
وعلى  واألرامــل  اليتامى  وعلى  املساجد،  على 
الرباطات، وعلى احُلجاج، وعلى مدارس التعليم 
وطلبتها ومدرسيها، وعلى املستشفيات، وامتد 
الوقف ليشمل نفعه احليوان والبيئة فُحبست 
أحــبــاٌس على أنـــواع مــن احلــيــوان حماية لها 
واإلنفاق  بالوقف  األمة  فحققت  االنقراض،  من 
والعلمي  والغذائي  الروحي  أمنها  التطوعي 

والتربوي والصحي والبيئي...
غير أنه بعد مرور قرون عجاف من الضعف 
والتلوث  والثقافي  الفكري  والغزو  واالستالب 
ــــــاف يصيبها  األوق جـــنـــات  بـــــدأت  ـــي  األخـــالق
كثيرا  أصاب  ملا  االنقراض  ويهددها  التصحر 
من قلوب أبناء األمة من فقر إمياني وبعد عن 
أصول الدين ومقاصده، وقل اإلنفاق التطوعي 
اإلمياني على القطاعات احليوية في األمة في 
في عصرنا،  إليه  احلاجة  ازدادت  الذي  الوقت 
فال األمة حافظت على أمالك األحباس وصانت 
في  استمرت  وال هي  يجب،  كما  ذويها  حقوق 

البذل والعطاء.
أجل احلفاظ  من  تبذل  التي  ورغم اجلهود 
كثير  من  ما يصدر  املكتسبات ورغم  على هذه 
التطوعي  اإلنفاق  إلى  من مسارعة  أهل اخلير 
في مختلف القطاعات إال أن ذلك ال يسد احلاجة 
يهدد  ما  يدفع  وال  الــدائــرة  لتوسيع  املستمرة 

الوقف وأعمال البر االجتماعي من مهددات.
إن األمة اليوم وهي حتاول استعادة موقعها 
يبني  ما  إلــى  االلتفات  إلــى  حتتاج  احلضاري 
ويقوي  أبنائها،  في  اخلير  قيم  ويغرس  ذاتها 
روح اإليثار والتعاون والتضامن والتكامل ألنه 
بالنهوض مبشاريعها ورص مكوناتها  الكفيل 
االجتماعية، ولن تنهض من غير استحضار كل 
سابقا،  بها  نهضت  التي  احلضارية  املقومات 
أن يسارع كل واحــد من  إلــى  وهــي في حاجة 
أبنائها إلى اإلنفاق مما يحب من املال واخلبرة 

والعلم والتربية...
وإن��ه أم��ام طغيان ثقافة العصر املادية ص��ارت احلاجة 
ماسة إىل تقوية اإلمي��ان يف النفوس لينتقل املسلم من حب 
امل����ادي����ات ل��ذات��ه��ا إىل ح��ب��ه��ا مل���ا ت���ق���رب إل���ي���ه م���ن ن��ف��ع ل���دي���ن اهلل 
ت���ع���اىل وع����ب����اده، ول���رت���ف���ع م���ن درج�����ة ح���ب امل�����ال ل���ذات���ه إىل 
حب إنفاقه لصاحل أمته فيما يعم نفعه، ويدوم أثره، ويعظم 

أجره.
وتذكيرا بقيمة العمل التطوعي في اإلسالم، 
الله  سبيل  في  اإلنفاق  سنة  إحياء  وبضرورة 
تعالى مما يحب املرء في كل أعمال البر، جاء 
تذكيرا  الــوقــف  عــن  مللف  متضمنا  الــعــدد  هــذا 
البناء  في  آثــاره  عظم  إلــى  وتنبيها  مبقاصده 
احلضاري لألمة، وإبرازا ملجاالته التي خدم بها 

األمة خدمة ال حتيط بذكرها املجلدات الطوال.
األجر  من  به  الله  وعــده  ما  املسلم  ويكفي 
قال  العام  البر واخلير  أعمال  اإلنفاق في  على 
َوالنََّهاِر  بِاللَّْيِل  أَْمَوالَُهم  يُنِفُقوَن  َِّذيَن  �ال تعالى: 
ِِّهْم َوَل َخْوٌف  ا َوَعَلنَِيًة َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َرب ِسرًّ
َزنُوَن� )البقرة آية273(، وقال  َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْ
َِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهُم ابِْتَغاءَ  جل شأنه: �َوَمَثُل ال
َجنٍَّة  كََمَثِل  أَنُفِسِهْم  ْن  مِّ َوتَْثِبيًتا   ِ اللَّ َمْرَضاِت 
َفِإن  ِضْعَفْيِ  أُكُلََها  َفآتَْت  َوابٌِل  أََصابََها  بَِربَْوٍة 
ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصير�  َّْم يُِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ َواللَّ ل

)البقرة آية 264(.

�لَن تََنالُوا الِْبرَّ
بُّوَن�  ا ُتِ  َحتَّٰى تُنِفُقوا ِممَّ
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الكرمي  القرآن  في  ورد مصطلح األخالق 
بصيغة املفرد مرتني فقط، وذلك في:

لِييَن�  َوَّ ُخلُُق الأْ َهييَذا ِإلَّ  �ِإنأْ   : - قوله 
)الشعراء: 137(، وفي هذا املوضع ورد مبعنى 
فيكون  املفسرين  معظم  فسره  كما  ال��ك��ذب، 

مأخوذا من اخَلْلق واالختالق.
َّييييَك  �َوِإن سبحانه:  ق��ول��ه  ف��ي  ورد  كما   -
لََعَل ُخلٍُق َعِظيٍم� )القلم: 4(، وهذه اآلية هي 
الوحيدة التي ورد فيها اخللق مبعنى مفرد 

لفظ األخالق.
وف��ي معنى لفظ اخللق ق��ال اب��ن ف��ارس: 
"اخلاء والالم والقاف أصالن: أحدهما تقدير 
ْيِء"، ثم قال: "ومن  الشيء واآلخر َماَلَسُة الشَّ
ُر  ُة، أَلن َصاِحَبُه قد ُقدِّ ِجيَّ ُلِق، َوهي السَّ َذلَك اخْلُ

َعَلْيِه")1(.
وقال الزمخشري: "وله خلق حسن وخليقة 
وهي ما خلق عليه من طبيعته، وتخّلق بكذا. 
وخالق الناس وال تخالفهم. وهو خليق لكذا: 

كأمنا خلق له وطبع عليه" )2(.
وج���اء ف��ي ل��س��ان ال��ع��رب: "اخُل��ُل��ُق بضم 
ين والطْبع والسجية،  الالم وسكونها وهو الدِّ
الباطنة وهي  اإِلنسان  ِلصورة  َأنه  وحقيقته 
ِبها  املختصُة  ومعانيها  وَأوص��اف��ه��ا  نْفسه 
وَأوصافها  الظاهرة  لصورته  اخَلْلق  مبنزلة 
وقبيحة  حَسنة  َأوص���اف  ولهما  ومعانيها 
والثواُب والعقاب يتعّلقان بَأوصاف الصورة 
الباطنة َأكثر مما يتعلقان بَأوصاف الصورة 

الظاهرة")3(.
االصطالحي  املعنى  عن  التهانوي  وقال 
الثاني  وس��ك��ون  بضّمتني  "اخل��ل��ق:  للخلق: 
وال��دي��ن  والطبيعة  ال��ع��ادة  اللغة  ف��ي  أي��ض��ا 
واملروءة واجلمع األخالق. وفي عرف العلماء: 
ملكة تصدر بها عن النفس األفعال بسهولة 
من غير تقّدم فكر وروية وتكّلف. فغير الراسخ 
يكون  ال  احلليم  كغضب  النفس  صفات  من 
خلقا وكذا الراسخ الذي يكون مبدأ لألفعال 
حاول  إذا  كالبخيل  وت��أّم��ل  بعسر  النفسية 
الشهرة،  بإعطائه  قصد  إذا  وكالكرمي  الكرم 

والترك  الفعل  إلى  تكون نسبته  ما  وكذا 
على السواء كالقدرة وهو مغاير للقدرة 

بوجه آخر أيضا")4(.
من خالل هذه التعاريف يتضح 
أن���ه غير  ف���ي اخل��ل��ق  أن األص����ل 
للنفس،  سجية  وأن���ه  مكتسب، 
وق�����در، وأن�����ه ص�����ورة اإلن���س���ان 
ت����وازي وتقابل  ال��ت��ي  ال��ب��اط��ن��ة 

صورته الظاهرة.
يضعنا  االس��ت��ن��ت��اج  وه����ذا 
أم���ام ال���س���ؤال ال���ذي ك��ث��ي��را ما 
أث��ي��ر ع��ن��د ال��ق��دم��اء واحمل��دث��ني، 
األخ���الق،  يتعلق مب��ص��در  وه��و 

أو م��ص��در ال��ش��ع��ور األخ���الق���ي، 
وه����ذا س����ؤال ت��ن��اول��ه ال��ف��الس��ف��ة 

واألخالقيون باستمرار، وباختصار 
أشير إلى اآلراء في األجوبة عن هذا 

السؤال:
الشعور  بأن مصدر  رأى  - هناك من 

األخالق  أن  مبعنى  الغريزة،  هو  األخالقي 
من األمور التي ُفطر عليها اإلنسان، ومعناه 
على  بها  نحكم  ب��أداة  زودن��ا  تعالى  الله  أن 
كما  وقبحها متاما  ون��رى حسنها  األش��ي��اء، 
زودنا بالعني لنميز بها بني املرئيات املادية.

- وه�����ن�����اك م�����ن ي������رى ب������أن األخ������الق 

أو  )الديني  وبالتوجيه  بالتربية،  تكتسب 
الفالسفة  بعض  ق��ال  ورمب��ا  االجتماعي...(، 
في  والترقي  بالتجربة  تكتسب  األخ��الق  إن 
ملا  التجربة  واالنتقاء من خالل هذه  امل��دارك 
مستوى  على  يصلح  ال  م��ا  وجت���اوز  يصلح 

الفعل اخللقي.
ل���ق���د ذك�����ر م���س���ك���وي���ه، وه�����و م����ن أب����رز 
األخالقيني املسلمني، هذه اآلراء، في اإلجابة 
ع��ن م��ص��در األخ����الق،  بعد أن ع��رف اخللق 
أفعالها من  إلى  لها  داعية  للنفس  بأنه حال 
غير فكر وال روية، فقال: "وهذه احلال تنقسم 
إلى قسمني: منها ما يكون طبيعيا من أصل 
شيء  أدن��ى  يحركه  ال��ذي  كاإلنسان  امل���زاج، 
مستفادا  يكون  ما  ومنها  غ��ض��ب]...[،  نحو 
الفكر،  مبدؤه  كان  ورمبا  والتدريب،  بالعادة 
ثم يستمر عليه أوال فأوال حتى يصير ملكة 

وخلقا")5(.
وبناء   ، هنا  تقريره  ميكن  ما  وخالصة 
إال  الكرمي  القرآن  في  يرد  لم  اخللق  أن  على 
مفردا، ميكن القول إن اخللق هو ما طبع عليه 
هذا  فنقول  العموم،  وج��ه  على  شخص  ك��ل 
خلقه حسن، إذا اتصف بلني اجلانب مع ما 
يترجم لني اجلانب وحسن اخللق من محبة 
وتلبية  لهم  وتواضع  بهم  ورحمة  لآلخرين 
سيئ  وعكسه  حوائجهم،  وتلبية  دعواتهم 
اخللق مع ما يعبر عن ذلك من جفاء وغلظة 

وخسة وتكبر...
واألخالق بصيغة اجلمع، هي مجموع ما 
تعارف عليه الناس واتفقوا على كونه حسنا 
تسجيل  م��ع  ش��رع��ا،  أو  عقال  إم��ا  سيئا،  أو 
العقل صنع  ك��ون  في  وال��ش��رع  العقل  اتفاق 
ال��ش��ارع، وم��ن ثم فاعتقاد من ال دي��ن له في 
خلق أنه حسن وفي آخر أنه سيئ، هو راجع 
فهو  في احلقيقة  أما  اعتقاده،  في  عقله  إلى 

ال��ف��ط��رة ال��ت��ي راج������ع إل���ى 
ف���ط���ره 

لله  ا
 ، وه���������������ي عليها

ش��رع س��اب��ق على وج���وده كما ت��ق��رره آي��ات 
وتعالى:  سبحانه  قوله  منها  الكرمي،  القرآن 

ِميينأْ ُظييُهييوِرِهييمأْ  آَدَم  بَييِ�  ِميينأْ  ُّيييَك  َرب أََخيييَذ  �َوِإذأْ 
ييُت  َييسأْ أَل أَنأُْفِسِهمأْ  َعييَل  ييَهييَدُهييمأْ  َوأَشأْ ييياتييهييمأْ  ذُرِّ
أِْقَياَمِة  ال َم  يَوأْ تَُقولُوا  أَنأْ  نَا  َشِهدأْ بََل  َقالُوا  ُِّكمأْ  بَِرب

َّا كُنَّا َعنأْ َهَذا َغاِفِلَن� )األعراف: 172(. ِإن
املفكرين  بعض  أك��ده  ملا  دليل  فيه  وه��ذا 
املعاصرين، مثل الدكتور طه عبد الرحمن  من 
أن مصدر األخالق هو الفطرة، والفطرة تلقت 
هذا الشعور األخالقي من الدين، فالدين إذن 

هو مصدر التوجيه األخالقي.
وب��ن��اء على م��ا س��ب��ق، ف��إن ف��ي األخ��الق 

جزءا فطريا وآخر مكتسبا.
الوحي،  ج��اء  فقد  الفطري،  اجل��زء  فأما   
ق��رآن��ا وس��ن��ة، ب��ال��ث��ن��اء ع��ل��ى احل��س��ن منه، 
ومعاجلة النفس على عدم اخلضوع للسيء 
منه، من ذلك بخصوص النوع األول قوله 
� ألشج عبد القيس: »إنَّ فيك َخصلتني 
اللُه: احللُم واأَلن��اة« )أخرجه  يحبهما 

مسلم(.
قول  جن��د  الثاني،  وبخصوص 
الله تعالى قوله سبحانه في الثناء 
َييى  ِإل �َسييياِرُعيييوا  الغيظ:  الكاظمني 
ُضَها  َعرأْ َوَجنٍَّة  ُِّكمأْ  َرب ِمنأْ  ِفَرٍة  َمغأْ
تأْ ِلأُْمتَِّقَن  َرأُْض أُِعدَّ َماَواُت َوالأْ السَّ
اِء  رَّ َوالضَّ اِء  رَّ السَّ ِف  ِفُقوَن  يُنأْ َِّذيَن  ال
َعِن  أَْعاِفَن  َوال َظ  أَْغيأْ ال أَْكاِظِمَن  َوال
ِسنَِن� )آل عمران  أْ ُ بُّ الأْ ُ ُيِ النَّاِس َواللَّ
133 - 134(، وقول الرسول �: »ليس 
الذي  الشديد  إمنا  بالصرعة،  الشديد 

ميلك نفسه عند الغضب« )متفق عليه(.
األمر   ورد  فقد  املكتسب،  اجل��زء  وأم��ا 
بالتحلي به، من ذلك في القرآن الكرمي: �ول 
تصاعر خدك لناس ول تمش ف الرض 
مرحا� )لقمان: 17(، وفي احلديث، قوله �: »ِإنَّ 
َهاِت، َوَمْنًعا َوَهاِت،  َم َعَلْيُكْم ُعُقوَق اأُلمَّ َه َحرَّ اللَّ
َوَكْثَرَة  َوَق��اَل،  ِقيَل  َلُكْم:  َوَك��ِرَه  الَبَناِت،  َوَوْأَد 

َؤاِل، َوِإَضاَعَة املَاِل« )متفق عليه(. السُّ
ألى  التوجيه  ك��ان  كلها  املعاني  ول��ه��ذه 

مقاصد  أه��م  م��ن  احل��س��ن  باخللق  التخلق  
ال��ب��ع��ث��ة ال��ن��ب��وي��ة، ح��س��ب م��ا ج���اء ف��ي ق��ول 
ال���رس���ول �: »إمن�����ا ب��ع��ث��ت ألمت����م ص��ال��ح 
األخالق«، فقد يكون من معاني إمتام  مكارم 
� بفعله وقوله إلى تعزيز  األخالق، دعوته 
اجلانب الفطري من األخالق باجلزء املكتسب 
منها، وهذا كان من أهم وظائف الرسول � 
قوله عز من  منها  قرآنية عديدة  آيات  بدليل 
ُكمأْ  ِمنأْ َرُسيييولاً  ِفيُكمأْ  َسييلأْييَنييا  أَرأْ �كََما  قائل: 
َويَُعلُِّمُكُم  َويَُزكِّيُكمأْ  آيَاتَِنا  ُكمأْ  َعلَيأْ لُو  يَتأْ
تَُكونُوا  لَمأْ  َما  َويَُعلُِّمُكمأْ  َمَة  كأْ ِ َوالأْ أِْكَتاَب  ال

لَُموَن� )البقرة 150(. تَعأْ
واملسلم، ما لم يتخلق بخلق القرآن، يظل 
بعيدا كل البعد من مقتضيات اإلميان بدليل 
عدة نصوص شرعية، من بينها أحاديث تنفي 
اإلميان عمن ال أمانة له، أو ال يحسن اجلوار، 
أو ال يكرم الضيف، أو ال يحب ألخيه مثل ما 
يحب لنفسه إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
نصوص حديثية نتداولها بألسنتنا ونعرف 
معانيها مع غفلة من الكثيرين منا عن التخلق 
بها وتدبر مكانتها من الدين عقيدة وشريعة.  

والله أعلم وأحكم.
---------------------

1 - ابن فارس-مقاييس اللغة /خلق.
2 - أساس البالغة/خلق.

3 - ابن منظور-لسان العرب/خلق.
4 - كشاف اصطالحات الفنون.

مسكويه-تهذيب   -  5
األع��������راق  و  األخ���������الق 

–ص:265.

مي لكر نظرات في مفهوم اخُللُق في القرآن ا

دة.  كلثومة دخوش

اخل���ل���ق 
احل��س��ن م��ن أه��م 

النبوية،  البعثة  مقاصد 
حسب ما جاء في قول الرسول 

ب���ع���ث���ت ألمت�����م ص��ال��ح  »إمن�������ا   :�
األخ������اق«، ف��ق��د ي��ك��ون م���ن معاني 
إمت���ام  م��ك��ارم األخ���اق، دع��وت��ه � 

اجلانب  تعزيز  إلى  وقوله  بفعله 
الفطري من األخاق باجلزء 

املكتسب منها. 
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االسم الكامل : ..........................................
العـنوان الكامل :.............................................

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

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

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

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

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب

3

توطئة للحديث:
احلديث النبوي الشريف يتحدث عن اخلير الذي 
جاءنا به الرسول �، وهو الهداية لإلسالم، فقد تلقى 
�، أول هذا اخلير من الله تعالى في أعلى نقطة من 
 � الوحي جبريل،  أمني  مكة بجبل حراء بواسطة 
واكتمل   ،� حياته،  طيلة  اخلير  هذا  نزول  واستمر 
ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  »اْل��َي��ْوَم   :� عليه  نزلت  آية  بآخر 
ِديًنا«  ْس��اَلَم  اْلِ َلُكُم  َورَ ِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  ��ْم��ُت  َوَأْتَ
فبكى أبو بكر الصديق � عند سماعه لهذه اآلية..
فقالوا له: ما يبكيك يا أبا بكر، إنها آية مثل كل آية 
نزلت على رسول �. فقال �: هذا نعي رسول الله 

.�
 وق��ب��ل ال��وف��اه ب�تسعة أي���ام ن��زل��ت آخ��ر آي��ة من 
ِ ثُمَّ تَُوفَّى كُلُّ  َُّقوا يَْوًما تُْرَجُعوَن ِفيِه ِإلَى اللَّ القرآن �َوات

نَْفٍس َما كََسَبْت َوُهْم ال يُْظلَُموَن� واكتمل اخلير.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصني 
على تثل هذا اخلير في أفعالهم وتصرفاتهم، وكان 
بعضهم يخشى على هذا اخلير من الشر، وقد حتدث 
رسول الله �، عن أثر هذا اخلير لصحابته  في هذه 
املرحلة من تاريخ السالم بقوله فيما روى البخاري 
مسعود  بن  ِه  اللَّ َعْبِد  َع��ْن   )2533( ومسلم   ،  )2652(
َِّذيَن  ِبيِّ � َقاَل: �َخْيُر النَّاِس َقْرِن، ثُمَّ ال �ُ، َعِن النَّ
يءُ أَْقَواٌم تَْسِبُق َشَهاَدُة  َِّذيَن يَلُونَُهْم، ثُمَّ َيِ يَلُونَُهْم، ثُمَّ ال

أََحِدِهْم يَِميَنهُ، َويَِميُنهُ َشَهاَدتَهُ�. 
وإمنا كان قرنه خير الناس ألنهم آمنوا به حني 
كفر الناس وصدقوه حني كذبوه ونصروه حني خذلوه 

وجاهدوا وآووا . 
قال الكشاف :  كل أهل عصر قرن ملن بعدهم ألنهم 

يتقدمونهم .
وقال الزجاج :  الذي عندي أن القرن أهل كل مدة 
قلت  س���واء  العلم  أه��ل  م��ن  طبقة  أو  نبي  فيها  ك��ان 

السنون أو كثرت . 
فقرن الرسول �، مرحلته الدعوية، وخيريتها ال 

تعدلها خيرية القرون الالحقة، 
ومدار اخليرية على قرب أو بعد املناهج الدعوية 

الالحقة من التجربة األم ، جتربة خير القرون،
مراحل  ويبني  اخلير  ه��ذا  أم��ر  يجلي  فاحلديث   
تقلبه. سنحاول بتوفيق من الله تبيان هذا األمر من 

خالل شرح احلديث.
من معاني احلديث:

"كان  اليمان:  بن  الصحابي اجلليل حذيفة  فقول 
الناس يسألون رسول الله � عن اخلير وكنت أسأله 

عن الشر مخافة أن يدركني".
حذيفة بن اليمان صحابي جليل كانت له مكانة 
خاصة عند رسول الله �، فهو كامت سره، ومن يظفر 
بهذه املهمة يكون في جعبته أسرار لم تتيسر لغيره 
بأسماء  معرفته  األس���رار  ه��ذه  وم��ن  الصحابة،  م��ن 

املنافقني التي أسر له بها النبي �.
ومن معرفة الصحابي � بهذا الدين وحرصه 
فقد  تدينه،  في  فيؤثر  شر  يصيبه  أن  تخوف  عليه، 
تلقى هو والصحابة رضوان الله عليهم من النبي �، 
الهدى والوحي غضا طريا ال تشوبه شوائب فكرية أو 
تصورات تشوه معناه، كما لم يكن لألهواء وال حلظ 
النفس وال للشيطان دخل في تأويل أو تغيير معناه. 

وهم الذين عرفوا بالبيان والفصاحة.

فكان تخوفهم منطقي وواقعي، وله مشروعيته
أمام هذا التخوف املشروع سأل � رسول الله  

�: "فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر".
َما  ِإَل��ى  "يِشير  ابن حجر في شرح احلديث:  قال 
ْساَلم ِمْن اْلُكْفر َوَقْتل َبْعضهْم َبْعًضا َوَنْهب  َكاَن َقْبل اْلِ

َبْعضهْم َبْعًضا َوِإْتَيان اْلَفَواِحش".
وقوله �: "فجاءنا الله بهذا اخلير"

َواْجِتَناب  ال  َواأْلَْم��ن َوَص��اَلح احْلَ مَي��ان  اْلِ )َيْعِني 
اْلَفَواِحش، َزاَد ُمْسِلم ِفي ِرَواَية َأِبي اأْلَْسَود َعْن ُحَذْيَفة 

َفَنْحُن ِفيِه( ابن حجر.
اخلير  هذا  بعد  �:"فهل  الصحابي  س��ؤال  أما 

من شر؟"
أي هل ميكن أن يصيب املسلمني بعد أن استقاموا 

على الهدى والصالح  زيغ وضالل
فقال �: "نعم"

من  وفاته  بعد  مباشرة  وقع  ما   � لقوله  يشهد 
ارتداد بعض القبائل عن السالم، فقد دخلت القبائل 
يكن إسالمها  أفواجا ولم  الس��الم  فتح مكة في  بعد 
التي  الصحابة  من  األول��ى  الصلبة  القاعدة  كإسالم 
عانت وقدمت الكثير في سبيل إقامة الدين في األرض، 
القبائل خروجها  �، أعلنت بعض هذه  لكن بوفاته 
من خالل  ورسوله  الله  ألمر  الس��الم وعصيانها  عن 
عصيان خليفته، وهذا ما جعل خليفة رسول الله � 
أبو بكر الصديق �، يعلن اجلهاد في حق من فرق 

بني الصالة والزكاة من خالل حروب الردة.
فاستطرد حذيفة � بقوله: "فهل بعد ذلك الشر 

من خير؟"
فأجاب �: »نعم، وفيه دخن«.

فقال �: "وما دخنه يا رسول الله؟"
"قوم يهدون بغير  بقوله:  الدخن  � معنى   َ َفَبنيَّ

هدى تعرف منهم وتنكر".
الدخن  رغم  الهدي  هذا  في  اخليرية   � فاعتبر 
الذي أصابه، على اعتبار أن الصحابة ميكن أن يعرفوا 
من هؤالء القوم وينكروا، وتصورهم وفهمهم لإلسالم 
ال ميكن أن يؤثر عليه ادعاء هؤالء، فهم مازالوا قريبني  

من املرحلة األولى: قرن رسول الله �.
دليل  وتنكر«  منهم  »تعرف   :� النبي  قول  وفي 
على أن هاتني املرحلتني في حياة الصحابة، فاخلطاب 
موجه حلذيفة بن اليمان �، فهو من سيعرف منهم 

وينكر.
وهي مرحلة ستأتي بعد أن يتفرق املسلمون إلى 
مذاهب وفرق كل يدعي أنه على احلق، وكل سيتخذ له 
إماما يأتر بأمره وينتهي بنهيه، وسيتضخم اجتهاد 
هؤالء وأولئك على حساب الوحي )كتاب الله وسنة 
انحراف  وهو  والتسليم(.  الصالة  أفضل  عليه  نبيه 
سيتسع منحاه مع الزمن ليصبح من العسير تقوميه 

أو تقريبه من التجربة األصل.
في  ثانية  م��رة  اجلليل  الصحابي  اس��ت��ط��رد  ث��م 

سؤاله:" فهل بعد ذلك اخلير من شر؟
فقال �: »نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 

إليها قذفوه فيها«.
هي مرحلة ستأتي الحقا يكثر فيها اللهط والهرج 
أب��واب جهنم يخرجون  دع��اة على   : الله  دي��ن  في 
في هذه األمة يدعون إلى خالف ما جاء به الرسول 
�، فمنهم من يدعو إلى الكفر بالله تعالى والحلاد 

جهارا.
كالزنا  ال��ف��واح��ش  أن���واع  إل��ى  يدعو  م��ن  ومنهم 

وشرب اخلمر واملخدرات وعقوق الوالدين واخلروج 
عن طاعة األزواج وغيرها من الكبائر والفواحش...

الناس  أخ��الق  إفساد  إل��ى  يدعون  دع��اة  ومنهم  
بأعمالهم ال بأقوالهم.

والشبهات،  الشهوات  على  ه��ؤالء  دع��وى  وم��دار 
لهم  يكون  يتوالها  من  ألن  أخطر  األخيرة  هذه  وأم��ر 
والريب  الشك  لبث  يوظفه  الدين  بهذا  العلم  من  حظ 

في نفوس املسلمني.
فكل هؤالء الدعاة على أبواب جهنم، وفي جهنم 
سبعة أبواب كل باب له جزء مقسوم من الناس ففيها 
وب��اب  للقذف  وب��اب  اخلمر  لشرب  وب��اب  للزنا  ب��اب 
للعقوق إلى غيرها من األبواب. وقد حذر منهم رسول 
»إمنا   :� الله  "ثوبان قال: قال رسول  فعن   :� الله 

أخاف على أمتي األئمة املضلني«".
وهكذا عندما سمع الصحابي اجلليل من الرسول 
�، أفعال هؤالء سأله عن أوصاف هؤالء القوم فكان 

جوابه، �: »هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا«.
في رواية أبي األسود: )فيهم رجال قلوبهم قلوب 

الشياطني في جثمان إنس(.
فسأل � عن واجب املرحلة وما تقتضيه من كل 

مسلم: "قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟"
فقال �: »تلزم جماعة املسلمني وإمامهم«.

ف��ج��م��اع��ة امل��س��ل��م��ني م��س��ت��م��رة ف��ي ال��زم��ن وه��ي 
دينه،  وإع��زاز  الله  كلمة  بإعالء  تهتم  التي  اجلماعة 
وإقامة احلجة لله على أهل األرض باألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وإقامة احلدود ومواساة الضعفاء 

ورفع الظلم. 
َماَعة،  قال الطبري: )ُاْخُتِلَف ِفي َهَذا اأْلَْمر َوِفي اجْلَ
َواد اأْلَْعَظم، ُثمَّ  َماَعة السَّ َفَقاَل َقْوم: ُهَو ِلْلُوُجوِب َواجْلَ
ى  ُه َوصَّ د ْبن ِسيِريَن َعْن َأِبي َمْسُعود َأنَّ َساَق َعْن ُمَحمَّ

 " ُعْثَمان  ُقِتَل  مَلَّ��ا  َس��َأَل��ُه  َم��ْن 
اللَّه  َف���ِإنَّ  ��َم��اَع��ِة  ِب��اجْلَ َعَلْيك 
د  ُمَحمَّ ��ة  ُأمَّ ِلَيْجَمَع  َيُكْن  َل��ْم 
َع��َل��ى َض���اَلَل���ة". َوَق����اَل َق���ْوم: 
َحاَبة  الصَّ َماَعِة  ِباجْلَ امْلُ��َراد 
َقْوم:  َوَقاَل  َبْعَدُهْم،  َمْن  ُدوَن 
امْلَُراد ِبِهْم َأْهل اْلِعْلم أِلَنَّ اللَّه 
ْلق  اخْلَ َعَلى  ة  ُحجَّ َجَعَلُهْم 
��اس َت��َب��ع َل��ُه��ْم ِف��ي َأْم��ر  َوال��نَّ

ين(. الدِّ
أم�����ا إم�������ام امل��س��ل��م��ني 
م���ن يخلف  ب���ه  ف��امل��ق��ص��ود 
رس�����ول ال���ل���ه � اخل��الف��ة 
ال���ش���رع���ي���ة وه�����و احل���ام���ل 
للوحي حفظا وفهما وقدرة 
الوقائع  على  تنزيله  على 

واألحداث واحلكم عليها.
وصّح عنه �: »افترقت 
اليهود على إحدى وسبعني 
النصارى  واف��ت��رق��ت  ف��رق��ة، 
ع����ل����ى اث����ن����ت����ني وس���ب���ع���ني 
األم��ة  ه��ذه  فرقة،وستفترق 
ع��ل��ى ث���الٍث وس��ب��ع��ني فرقة 
ال��ن��ار إال واح��دة«  ف��ي  كلها 
ق���ال���وا: م���ن ه���ي ي���ا رس���ول 

الله؟ قال: »اجلماعة«.
ق������ال ع���ب���د ال����ل����ه اب���ن 

"اجلماعة  ال���رواي���ة:  ه��ذه  تفسير  ف��ي   � مسعود 
أن��ت حينئٍذ  م��ا واف��ق احل��ق وإن كنت وح��دك،ف��إن��ك 

اجلماعة". وهذه الرواية صحيحة.
 وثمَة رواي��ة أخرى يصححها بعض أهل العلم 
»من  قال:  الله؟  يا رسول  من هي  "قالوا:  لشواهدها؛ 

كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي«".
والتفرق  الضعف  إلى  املسلمني  وقد يصير حال 
بحيث ال تصير لهم جماعة وال إمام، فما العمل  إزاء 
هذا الوضع؟ وهو سؤال الصحابي �: فإن لم يكن 

لهم جماعة وال إمام؟
»فاعتزل تلك  � وسلم:  الله  فكان جواب رسول 
حتى  أص��ل شجرة  على  تعض  أن  ول��و  كلها  ال��ف��رق 

يدركك املوت وأنت على ذلك«.
وجواب عبد الله ابن مسعود �، يوضح ذلك: 
"اجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك، فإنك أنت 

حينئٍذ اجلماعة".
احلق،  على  ليست  التي  الفرق  تلك  فاعتزل  أي 

والزم احلق وإن كنت لوحدك.
إلى سابق  األمة  أن يعيد هذه  تعالى  الله  نسأل 
نبيها،  وسنة  ربها  بكتاب  بتشبتها   وقوتها  عزتها 

ويعيذها من شرور الفنت ما ظهر منها وما بطن.

واجب المسلم عند الفتن
َّا  ِ ِإن ، َمَخاَفَة أَْن يُْدِركَِني، َفُقلُْت يَا َرُسوَل اللَّ ِرّ ِ � َعِن الَْخْيِر، َوكُْنُت أَْسأَلُهُ َعِن الشَّ عن أبي نَُجْيد حذيفة بن اليمان رضي الل عنهما قاَل: كَاَن النَّاُس يَْسأَلُوَن َرُسوَل اللَّ

ِرّ ِمْن َخْيٍر؟ َقاَل: » نََعْم، َوِفيِه َدَخٌن «، ُقلُْت: َوَما َدَخُنهُ؟ َقاَل: »  ؟ َقاَل: » نََعْم «، ُقلُْت: َوَهْل بَْعَد ذَِلَك الشَّ ُ بَِهَذا الَْخْيِر، َفَهْل بَْعَد َهَذا الَْخْيِر ِمْن َشٍرّ كُنَّا ِفي َجاِهِليٍَّة َوَشٍرّ َفَجاءَنَا اللَّ
ِ ِصْفُهْم  ؟ َقاَل: » نََعْم، ُدَعاٌة َعلَى أَبَْواِب َجَهنََّم، َمْن أََجابَُهْم ِإلَْيَها قََذُفوهُ ِفيَها «، ُقلُْت: يَا َرُسوَل اللَّ َقْوٌم يَْهُدوَن بَِغْيِر َهْدي، تَْعِرُف ِمْنُهْم َوتُْنِكُر «، ُقلُْت َفَهْل بَْعَد ذَِلَك الَْخْيِر ِمْن َشٍرّ
َُّموَن بِأَلِْسَنِتَنا «، ُقلُْت: َفَما تَأُْمُرنِي ِإْن أَْدَركَِني ذَِلَك؟ َقاَل: » تَلَْزُم َجَماَعَة الُْمْسِلِميَن َوِإَماَمُهْم «، ُقلُْت َفِإْن لَْم يَُكْن لَُهْم َجَماَعٌة َواَل ِإَماٌم؟ َقاَل:  لََنا، َقاَل: » ُهْم ِمْن ِجلَْدتَِنا، َويََتَكل

ََّها، َولَْو أَْن تََعضَّ بِأَْصِل َشَجَرٍة، َحتَّى يُْدِركََك الَْمْوُت، َوأَنَْت َعلَى ذَِلَك «. )بهذا اللفظ أخرجه اخبلاري ومسلم في صحيحيهما(. »َفاْعَتِزْل تِلَْك الِْفَرَق كُل
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العدد : 486  4

الدعوة،  في  الشمولي  باملنهج  املقصود 
هو شمولية املفاهيم والقيم اإلصالحية التي 
تشمل ك��ل ج��وان��ب احل��ي��اة، وك��ذل��ك الوسائل 
التقليدي،  القدمي  عند  تقف  ال  التي  والطرق 
إمنا تتسع مع اتساع الزمان واملكان وانتشار 

اإلنسان.
فالداعية املعاصر يجد عند قراءته للسيرة 
على  ت��دل  ال��ت��ي  األح���داث  م��ن  كثيرا  النبوية 
تكون  أن  إال  ال ميكن  اإلس��الم��ي��ة  ال��دع��وة  أن 
شمولية، ولكن مع غياب التطبيق الكامل لهذا 
ولتالحق  املعاصرة،  احلياة  واقع  في  املعنى 
احمل��اوالت املتعمدة لتحجيم دور اإلسالم في 
طويلة-  -لعقود  أصبحت  امللموس،  ال��واق��ع 
ال  ع��اب��را،  أم��را  ال��دع��وة  في  الشمولية  قضية 

ُيبالى له ببال مكافئ ألهميتها في اإلسالم.
املعاصرة  الكتابات  دور  ج��اء  هنا  وم��ن 
للسيرة في محيط الدعوة احلديثة، فقد أحيت 
كثير منها معنى الشمول، وجعلته حجر زاوية 
في الدعوة، وأعانت على انتشاره، ودّلت في 
كثير من األحيان على طرق تنفيذه؛ مما جعل 
الشمولية في الدعوة املعاصرة منهجية تعرف 
بها الدعوة، وميارسها كثير من الدعاة واقعا 
كتاب  م��ؤل��ف  ك��ول��ن،  فتحي  ي��ق��ول  ملموسا. 

� مفخرة اإلن��س��ان��ي��ة(: )من  )ال��ن��ور اخل��ال��د 
اخلطأ أن نظن أن تربية الرسول � اقتصرت 
على تزكية النفوس، إذ أنه أتى بنظام شامل 
وال��ق��ل��ب،  وال����روح  ال��ع��ق��ل  ي��خ��اط��ب  للتربية، 
نفسه(]21[.  الشيء  تفعل  القرآنية  واحلقائق 
الداعية  ل��دور  ال��ع��ام  املفهوم  ناحية  م��ن  ه��ذا 
التطبيق  ناحية  من  أما  مدعويه.  مع  الشامل 
ل��ل��ش��م��ول ف��ي واق����ع ال���دع���وة، ف��ق��د ع���رض له 
سعيد حوى بتعليق نافع عند حديثه عن أبرز 
مرحلة  )إنها  يقول:  املدنية.  املرحلة  مالمح 
حركة مستمرة، دعويا، وتربويا، واجتماعيا، 
واقتصاديا، وقانونيا، ودستوريا، وسياسيا، 
وع��س��ك��ري��ا، ف��ت��الح��م ف��ي��ه��ا ال��ع��م��ل ال��دع��وي 
العسكري...( السياسي  العمل  مع  والتربوي 
]22[ ولقد حتدث أيضا محمد أبو فارس عن 
حتقيق  في  ودوره  املدينة،  في  املسجد  بناء 
به  ال��ع��ودة  واق��ع��ا، وض���رورة  الشمول  معنى 
إلى هذا الدور في الواقع املعاصر. يقول: "كان 
بالنسبة  فكري  وإشعاع  إع��الم  منبر  املسجد 
للمسلمني، يجتمعون فيه للبحث في قضاياهم 
العامة، يتعارفون فيه، يتكاتفون، ويتكافلون، 
الرسول  ويحدثهم  ويتحابون،  وي��ت��زاورون، 
لها،  احل��ل��ول  لهم  وي��ق��دم  قضاياهم،  ع��ن   �

ويضعهم في آخر األخبار عن أحوال الغزوات، 
الرسول  يقضي  للقضاء،  مقرا  املسجد  وك��ان 
� فيه بني املتخاصمني، وكان املسجد مقرا 
فيه،  � املسلمني  الرسول  للشورى يستشير 
فهو مبثابة مجلس األمة، تعرض فيه قضاياها 
ويفكر  واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية 
بإيجاد  والعقد خاصة  احلل  وأهل  املسلمون 
من  جو  في  القضايا،  لتلك  املناسبة  احللول 
ال��رأي، بعيدا عن  التفكير وإب��داء  احلرية في 
يبرز  وه��ك��ذا  الفكري(]23[  واإلره���اب  القمع 
مفهوم الشمول في الدعوة احلديثة، ويتحقق 
خطوة خطوة من خالل هذه التحليالت لكتاب 

السيرة املعاصرة.
وبهذه اجلهود في بيان الشمول مفهوما 
تخرج  اإلس��الم��ي��ة  ال��دع��وة  ب���دأت  وتطبيقا، 
العقائد  في  احمل��ددة  املوضوعات  نطاق   من 
وال��ع��ب��ادات إل��ى األخ���الق وامل��ع��ام��الت، ومن 
ساحة  إل��ى  التقليدي،  أدائ��ه��ا  ف��ي  امل��س��اج��د 
وسائل  التزام  ومن  الرحبة،  العملية  احلياة 
وال��وس��ائ��ل  ف��ي  التفنن  إل��ى  العتيقة  ال��ب��الغ 
أكثر  في  الدعوة  وانتقلت  احلديثة.  الدعوية 
من موقع إلى األداء املؤسسي اجلامع، القائم 
على اللجان املتخصصة، التي تهتم بالرجال 

والنساء واألطفال، وتطرح املساعدات املادية 
واالجتماعية والعائلية للعامة.

 وال شك أن انتشار هذه املفاهيم مع هذه 
التطبيقات العملية في العصر احلاضر، أفاد 

الدعوة في عدة أشياء. منها:
- جعل الدعوة واقعية فعالة جذابة، يجد 
املدعو فيها حلول اليوم والليلة، ويبني على 

أسسها مستقبال منشودا.
- أص��ب��ح��ت ال����دع����وة ح���رك���ة ت��ن��اف��س��ي��ة 
خاللها  من  ال��داع��ي  يشعر  منتجة،  ابتكارية 

باإلثارة والتجديد وضرورة التفاعل.
- فتح مجاالت وطرق دعوية للتعرف على 
شرائح من املدعوين، رمبا ال يتسنى الوصول 

إليهم عن طريق وسائل الدعوة التقليدية.
- س��اع��دت ه��ذه املنهجية ف��ي إب��ط��ال، أو 
إض��ع��اف ش��ب��ه��ات امل��ت��ط��اول��ني ع��ل��ى ال��دع��وة 

واتهامها بالرجعية والتخلف.

مناهج الدعوة من خالل كتابات السيرة املعاصرة )4(:
 املنهج الدعوي الشمولي

أخــــــــــالق المسلم

قال الله تعالى:

َِّذيَن َآَمُنوا َل تَْدُخلُوا بُُيوتاً  َُّها ال �َساِرُعوا  يَا َأي

َعلَى  َوتَُسِلُّموا  تَْستَأْنُِسوا  َحتَّى  بُُيوتُِكْم  َغْيْيْ�َ 

َّْيْيْيْيُروَن َفْيْيْيْيِإْن َلْ  َّْيْيُكْيْيْم تَْيْيْيْيَذك َْيْيَعْيْيل َْيْيُكْيْيْم ل َأْهْيْيِلْيْيَهْيْيا َذلِْيْيْيُكْيْيْيْم َخْيْيْيْيْ�ٌ ل

َّْيْيى يُْيْيْيْيْؤَذَن  ُْيْيوَهْيْيا َحْيْيت ْيْيْيْيْيُدوا ِفْيْييْيْيَهْيْيا َأَحْيْيْيْيْيداً َفْيْيْيَ� تَْيْيْدُخْيْيل َتِ

لَُكْم َوِإْن ِقيَل لَُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزكَى 

ُ ِبَا تَْعَملُوَن َعِليٌم لَيَْس َعلَيُْكْم ُجَناٌح  لَُكْم َواللَّ

َأْن تَْدُخلُوا بُُيوتاً َغْ�َ َمْسُكونٍَة ِفيَها َمتَاٌع لَُكْم 

ُ يَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن� َواللَّ
)النور: 19(

َقاَل:  ِبيِّ �  النَّ ُهَرْيَرَة �َعْن  عن أِبي 

ُثمَّ  ِذَراًع��ا،  وَن  �ِستُّ َوُطوُلُه  اآَدَم   ُ اللَّ »َخَلَق 

َفا�ْسَتِمْع  اْلَمَلِئَكِة،  ِمْن  اأُوَلِئَك  َعَلى  لِّْم  َف�سَ اْذَهْب  َقاَل: 

َلُم  ال�سَّ َفَقاَل:  ِتَك.  يَّ ُذرِّ ُة  َوَتِحيَّ ُتَك  َتِحيَّ وَنَك،  ُيَحيُّ َما 

َفَزاُدوُه   .ِ اللَّ َوَرْحَمُة  َعَلْيَك  َلُم  ال�سَّ َفَقاُلوا:  َعَلْيُكْم. 

ِ« )متفق عليه( َوَرْحَمُة اللَّ

ِه �:  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك � َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اللَّ

لِّْم ؛ َيُكْن َبَرَكًة َعَلْيَك  ، اإَِذا َدَخْلَت َعَلى اأَْهِلَك َف�سَ »َيا ُبَنيَّ

َوَعَلى اأَْهِل َبْيِتَك « )الترمذي(

َفْيَل ْبَن ُأَبيِّ ْبِن  وفي موطأ مالك َأنَّ الطُّ
ْبَن  ِه  اللَّ َعْبَد  َيْأِتي  َكاَن  ُه  َأنَّ َأْخَبَرُه:  َكْعٍب 

ِإَلى  َغَدْوَنا  َف��ِإَذا  َق��اَل:  وِق،  السُّ ِإَلى  َمَعُه  َفَيْغُدو  ُعَمَر 
َوَل  اط  سقَّ َعَلى  ُعَمَر  ْب��ُن  ِه  اللَّ َعْبُد  َيُمرَّ  َل��ْم  وِق  السُّ
َم َعَلْيِه، َقاَل  َصاِحِب ِبيَعٍة َوَل ِمْسِكيٍن َوَل َأَحٍد ِإلَّ َسلَّ
ِه ْبَن ُعَمَر َيْوًما َفاْسَتْتَبَعِني  َفْيُل: َفِجْئُت َعْبَد اللَّ الطُّ
وِق َوَأْنَت َل  وِق، َفُقْلُت َلُه : َوَما َتْصَنُع ِفي السُّ ِإَلى السُّ
ِبَها  َتُسوُم  َوَل  َلِع  السِّ َعْن  َتْسَأُل  َوَل  ِع  اْلَبيِّ َعَلى  َتِقُف 
اْجِلْس  َوَأُقوُل  َقاَل:  وِق؟  السُّ َمَجاِلِس  ِفي  َتْجِلُس  َوَل 
ِه ْبُن ُعَمَر:  ُث، َقاَل: َفَقاَل ِلي َعْبُد اللَّ ِبَنا َهاُهَنا َنَتَحدَّ

َما َنْغُدو ِمْن  َفْيُل َذا َبْطٍن- ِإنَّ َيا َأَبا َبْطٍن -َوَكاَن الطُّ
ُم َعَلى َمْن َلِقَيَنا. َلِم، ُنَسلِّ َأْجِل السَّ

قال رسول الله �:

َما  «. ِقيَل:  اْلُم�ْسِلِم �ِستٌّ اْلُم�ْسِلِم َعَلى  »َحقُّ 

لِّْم َعَلْيِه، َواإَِذا َدَعاَك  ِ؟ َقاَل :»اإَِذا َلِقيَتُه َف�سَ ُهنَّ َيا َر�ُسوَل اللَّ

َذا َعَط�َس َفَحِمَد  َواإِ ْح َلُه،  َحَك َفاْن�سَ َذا ا�ْسَتْن�سَ َواإِ َفاأَِجْبُه، 

)رواه  ِبْعُه«  َفاتَّ َماَت  َواإَِذا  َفُعْدُه،  َمِر�َس  َواإَِذا  ف�سمته،   َ اللَّ

البخاري ومسلم(

نَّ َرُجًل 
اأَ –رضي الله عنهما-  عن عبد الله بن عمرو 

ُتْطِعُم  قال:"  َخْيٌر؟  �ْسَلِم  اْلإِ اأَيُّ   � الل  ر�سول  �ساأل 

َتْعِرْف". لم  َوَمْن  َعَرْفَت  من  على  َلَم  ال�سَّ َوَتْقَراأُ  َعاَم،  الطَّ

)رواه البخاري ومسلم(

قال رسول الله �:

َفَقاُلوا:  ُرَقاِت«.  َواْلُجُلو�َس َعَلى الطُّ اُكْم  »اإِيَّ

:»َفاإَِذا  َقاَل  ِفيَها؟  ُث  َنَتَحدَّ َمَجاِل�ُسَنا  ِهَي  َما  اإِنَّ  ، ُبدٌّ َلَنا  َما 

َوَما  َقاُلوا:  َها«.  َحقَّ ِريَق  الطَّ ْعُطوا  َفاأَ اْلَمَجاِل�َس  اإِلَّ  اأََبْيُتْم 

َوَردُّ  اْلأََذى،  َوَكفُّ  ِر،  اْلَب�سَ :»َغ�سُّ  َقاَل  ِريِق؟  الطَّ َحقُّ 

َلِم، َواأَْمٌر ِباْلَمْعُروِف، َوَنْهٌي َعْن اْلُمْنَكِر«  ال�سَّ

)البخاري ومسلم(

اْلَما�ِسي،  َعَلى  اِكُب  الرَّ لُِّم  »ُي�سَ  :� اللِه  َرُس��وُل  َق��اَل 

َواْلَما�ِسي َعَلى اْلَقاِعِد، َواْلَقِليُل َعَلى اْلَكِثيِر«

)أخرجه البخاري(

أدب السـالم

د. بسيوني نحيلة
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ملما  ال��دع��وة  أص��ول  علم  إن فضائل 
يجل عن احلصر ويفوق على العد فإن له 
ما للقيام بالدعوة من فضائل ألنه بتعلم 
علمه يحصل عميم األجر وجزيل الفضل 

وال��دع��اة  أب���دا  ال��دع��اة مضاعفة  ف��أج��ور 
مقامات  في  يترقون  الدعوة  بأصول  الفقهاء 
حدود  على  قائمني  وتعليما  تعلما  األنبياء 
وي��ج��ددون  ال��وه��ن  م��ن  ال��دي��ن  الله يحفظون 
أركانه ويرعون سفينة املجتمع أن تغرق في 

بحار الشهوات او الشبهات.
وب��ت��ع��ل��م أص����ول ال���دع���وة ي��ت��وص��ل إل��ى 
قرآنا  بها  امل��أم��ور  الدعوية  احلكمة  حتقيق 
ال��دع��وة  بسبيل  البصيرة  وتتحقق  وس��ن��ة 
أحكام  إلى  ويتوصل  ووسائلها  وأساليبها 
الله تعالى في النوازل امللمة ومناهج التغيير 

ووسائله ومسائله املستجدة.
•  ف���إذا ك���ان ال��دع��اة ورث���ة األن��ب��ي��اء في 
التزكية والبالغ فان الدعاة العلماء في الذروة 

من هذه املنزلة.
وفي احلديث: »من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين« )رواه البخارى ومسلم وغيرهما(. 
"إن أفضل منازل اخللق عند  القيم:  ابن  قال 
الله منزلة الرسالة فالله يصطفى من املالئكة 
رسال ومن الناس وكيف ال يكون أفضل اخللق 
عند الله من جعلهم وسائط بينه وبني عباده 
في تبليغ رساالته وتعريف أسمائه وصفاته 

مراتب  أش��رف  وجعل  وأح��ك��ام��ه...  وأفعاله 
ونيابتهم  خالفتهم  مرتبة  بعدهم  ال��ن��اس 
مناهجهم  على  يخلفونهم  بأنهم  أممهم  في 
وإرش��اده��م  لألمة  نصيحتهم  م��ن  وطريقهم 
املظلوم  وتعليمهم اجلاهل ونصرهم  الضال 
باملعروف  وأمرهم  الظالم  يد  على  وأخذهم 
وفعله ونهيهم عن املنكر وتركه والدعوة إلى 
الله باحلكمة للمستجيبني واملوعظة احلسنة 
للمؤمنني الغافلني واجلدال بالتي هي أحسن 

للمعاندين املعرضني" .
•  وإذا كان طلب العلم محمودا ومعدودا 
يتوقف  الذي  العلم  فان طلب  الله  في سبيل 
عليه تبليغ الدين وإقامته من أعظم اجلهاد , 
قال �: »أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان 

جائر« )أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي(.
الله عليه  ك��ان دع��اء النبي صلى  وإذا   •
وسلم وأهل السموات واألرض للدعاة عموما 
فان الدعاة الذين نفروا ليتفقهوا في أصول 
فهم  اخلير  هذا  من  الطليعة  في  هم  الدعوة 
املسلمني  في  وأصلحهم  قوال  الدعاة  أحسن 

عمال.

 •  وإذا كان جهاد الدعوة بالكلمة له فضل 
كبير فانه ال يدرك أمانة الكلمة وال فقهها مثل 
 : الدعاة العلماء بهذا العلم النفيس , قال
�ومن احسن قوال ممن دعا إلى اهلل وعمل 
)فصلت:  المسلمني�  من  إننني  وقننال  صاحلا 
واألعظمون  ع��ددا  األق��ل��ون  والله  أولئك   )33
عند الله قرى؛ يحفظ الله بهم حججه وبيناته 
ح��ت��ى ي��ودع��وه��ا ن��ظ��راءه��م وي��زرع��وه��ا في 
العلم على حقيقة  قلوب أشباههم هجم بهم 
البصيرة وباشروا روح اليقني واستالنوا ما 
استوحش  مبا  وأنسوا  املترفون  استوعره 
م��ن��ه اجل��اه��ل��ون وص��ح��ب��وا ال��دن��ي��ا ب��أب��دان 
في  الله  خلفاء  أولئك  األعلى  باحملل  متعلقة 

أرضه والدعاة إلى دينه .
 • وإذا كانت الدعوة إلى الله من أشرف 
الله, فان علم أصولها  األعمال وأنفعها عند 
للداعي وللمدعو  العلوم وأنفعها  من أشرف 
على حد سواء, وكل فضل ثبت للدعاة عموما 
ال��دع��وة  ب��أص��ول  والبصيرة  العلم  ف��أرب��اب 
وفقهها به أولى وأحرى  قال تعالى: �يرفع 
العلم  أوتننوا  والننذيننن  منكم  آمنوا  الذين  اهلل 

درجات� )املجادلة: 11(.
التأكيد  وال يفوت في ه��ذا املقام    •
ع��ل��ى أن ت��ع��ل��م ه����ذا ال��ع��ل��م م���ن أع��ظ��م 
الفرقة  ون��ب��ذ  واالئ��ت��الف  ال��وح��دة  سبل 
واالختالف وصالح ذات البني, وما قد يوجد 
من مظاهر الفرقة والتخالف بني الدعاة مرده 

إلى امور كثيرة من أهمها:
- غياب أو ضعف العلم الشرعي األصيل, 
وفقه ممارستها,  ال��دع��وة  أص��ول  علم  وك��ذا 
الصدور, وضعف  في  الربانية  نور  وخفوت 
ال��ت��ح��ق��ق ب����األخ����الق ال��ن��ب��وي��ة وال��ش��م��ائ��ل 
التأصيل  روح  غلبة  عن  غنى  فال  السلفية. 
من  وامل��ردود  املقبول  بني  والتفريق  العلمي 
النصوص  م��ن  واملتشابه  واحمل��ك��م  اخل��الف 

والقطعي والظني من الدالالت.

5 خطبة منبرية

ويبتليك الله  فيعافيه  بأخيك  تشمت  ال 

اخلطبة األولى:
...

الرابطة  أن  الله عز وجل قرر في كتابه  إن 
األخ��وة  راب��ط��ة  ه��ي  املسلمني  ب��ني  التي جتمع 
إخوة�  المؤمنون  �إنما  تعالى:  فقال  الدين,  في 
فقال:   � الله  رسول  ذلك  وأكد   .)10 )احلجرات: 
الاَ  واَ ْخُذُلُه  ياَ الاَ  واَ ْظِلُمُه  ياَ الاَ  امْلُْسِلِم  أاَُخ��و  »امْلُْسِلُم 
ثاَ  الاَ ْدِرِه ثاَ ِإلاَى صاَ ُيِشيُر  ا" واَ اُهناَ ى هاَ ْقواَ ْحِقُرُه التاَّ ياَ
اُه  أاَخاَ ْحِقراَ  ياَ أاَْن  ِرّ  الشاَّ ِمن  اْم��ِرٍئ  ْسِب  "ِبحاَ اٍت,  ��راَّ ماَ
اُلُه  ماَ واَ ُمُه  داَ اٌم  راَ حاَ امْلُْسِلِم  لاَى  عاَ امْلُْسِلِم  ُكُلّ  امْلُْسِلماَ 

ِعْرُضُه« )رواه مسلم(.  واَ
األخ  يشمت  أال  األخ����وة  مقتضيات  وم���ن 
يسوء  مب��ا  ال��ف��رح  تعني  الشماتة  ألن  بأخيه, 
اآلخر, وكيف لألخ أن يفرح مبا يسوء أخاه؟!! 
املؤمن,  أخ��اه  املؤمن مبا يسوء  يفرح  كيف  بل 
يقول  ال��ذي  عليه  املتفق  احل��دي��ث  يسمع  وه��و 
فيه رسول الله �: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب 

ألخيه ما يحب لنفسه«؟!! 
عباد الله, لقد أكد الله عز وجل أن الشماتة 
تعبير صريح, وعالمة واضحة على العداء. قال 
تعالى وهو يحكي كيف أن هارون � طلب من 
األعداء  به  أال يشمت   � الكليم  أخيه موسى 
واعتباره  ب��ه,  يعاملهم  ما  بنفس  له  مبعاملته 

واملعصية,  ال��ذن��ب  ف��ي  س���واء  معهم 
قومه  إل��ى  رج��ع   � إن موسى  حيث 
وه��و ف��ي ش��دة الغضب ألن��ه��م ات��خ��ذوا 
العجل إلها من دون الله, وكان قد ترك معهم 
أن  وأراد  منه  فغضب   ,� ه���ارون  أخ���اه 
يبطش به, ألنه لم يغير هذا املنكر العظيم, 
املنكر  غير  ه��و  إن  � خشي  ه���ارون  لكن 
أن يتفرق بنو إسرائيل, فرأى أن يترك ذلك 
ا َرَجَع  حتى يرجع موسى: قال تعالى: �َولَمَّ
بِْئَسَما  َقاَل  أَِسًفا  َغْضَباَن  َقْوِمِه  ِإلَٰى  ُموَسٰى 
ُِّكْم  َرب أَْمننَر  لُْتْم  أََعِ بَْعِدي  ِمن  َخلَْفُتُموِن 
ننرُّهُ  َوأَلْننَقننى اْلَلْننننَواَح َوأََخنننَذ بِنننَرأِْس أَِخننيننِه َيُ
اْسَتْضَعُفوِن َوكَاُدوا  الَْقْوَم  ِإنَّ  أُمَّ  ابَْن  َقال  ِإلَْيِه 
َمَع  َعلِْي  َواَل َتْ ِبَ اْلَْعَداءَ  تُْشِمْت  يَْقُتلُونَِي َفَل 
عندنا  الشاهد   .)150 )األع��راف:  اِلِمنَي�  الظَّ الَْقْوِم 
في هذه اآلية هي قول هارون �: �فل تشمت 
ب العداء�, مبعنى أن الذي يشمت هو العدو. 
وهذا املعنى يؤكده احلديث الذي رواه البخاري 
ُذوا  واَّ عاَ عن أبي هريرة �, أن النبي � قال: »تاَ
ُس��وِء  واَ ��اِء,  ��قاَ ال��شاَّ ِك  راَ داَ واَ ِء,  ��الاَ اْل��باَ ْهِد  جاَ ِم��ْن  ِه  ِباللاَّ

اِء«. ِة األاَْعداَ اتاَ ماَ شاَ اِء, واَ اْلقاَضاَ
الذي  فإن  العداء,  عن  تعبير  الشماتة  وألن 
الكفار  ه��م  باملسلمني  يشمت  أن  فيه  يفترض 
واملنافقون, وهذا ما يؤكده القرآن الكرمي, حيث 
تَْمَسْسُكْم  �ِإْن   : تعالى حكاية عنهم  الله  قال 
بَِها  يَْفَرُحوا  َسِيَّئٌة  تُِصْبُكْم  َوِإْن  تَُسؤُْهْم  َحَسَنٌة 
َشْيًئا  يَُضرُّكُْم كَْيُدُهْم  َوتَتَُّقوا ال  تَْصِبُروا  َوِإْن 
يٌط� )آل عمران: 120(. قال  َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِ ِإنَّ اهللَّ
من  رأوا  "إذا  أي  اآلي��ة,  ه��ذه  تفسير  في  قتادة 
أهل اإلسالم ألفة وجماعة وظهوًرا على عدوهم, 
غاظهم ذلك وساءهم, وإذا رأوا من أهل اإلسالم 
ُف��رق��ة واخ��ت��الًف��ا, أو أص��ي��ب ط��رف م��ن أط��راف 
هم ذلك وأعجبوا به وابتهجوا به.  املسلمني, سرَّ
الله أحدوثته,  أكذباَ  ��ْرٌن  قاَ كلما خرج منهم  فهم 
عورته,  وأظهر  حجته,  وأبطل  محلَّته,  وأوط��أ 

الله فيمن مضى منهم وفيمن بقى  فذاك قضاء 
إلى يوم القيامة.

أبي جعفر, عن  ابن  قال, حدثنا  وعن عمار 
�إن تمسسكم  تعالى:  قوله  الربيع,  أبيه, عن 
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها�, 
اإلس��الم  أه��ل  من  رأوا  إذا  املنافقون,  هم  ق��ال: 
جماعة وظهوًرا على عدوهم, غاظهم ذلك غيًظا 
شديًدا وساءهم. وإذا رأوا من أهل اإلسالم فرقة 
واختالًفا, أو أصيب طرٌف من أطراف املسلمني, 

هم ذلك وأعجبوا به. سرَّ
عباد الله, كما أن الشماتة تعبير عن العداء, 
والبغضاء.  واحلقد  الغل  عن  أيضا  تعبير  هي 
وكما أنه ال يجوز للمسلم أن يعادي أخاه املسلم, 
ال يجوز له أن يحقد عليه أو يبغضه أو يحمل 
َِّذيَن َجاءُوا  له الغل في قلبه. قال الله تعالى: �َوال
َِّذيَن  ََّنا اْغِفْر لََنا َوِلِْخَوانَِنا ال ِمن بَْعِدِهْم يَُقولُوَن َرب
َِّذيَن  َعْل ِف ُقلُوبَِنا ِغًلّ ِلّ َسَبُقونَا بِاْلِيَماِن َواَل َتْ
ِحيٌم� )احلشر: 10(. وكان من  ََّك َرءُوٌف رَّ ََّنا ِإن آَمُنوا َرب
توبتي,  تقبل  »رب  ي��ق��ول:  أن��ه   � النبي  دع��اء 
واغسل حوبتي, وأجب دعوتي, وثبت حجتي, 
واس��ل��ل سخيمة  ل��س��ان��ي,  وس���دد  قلبي,  واه���د 
قلبي« )مسند اإلمام أحمد(. ومعنى اغسل حوبتي: 
أي امح إثمي, ومعنى: اسلل سخيمة قلبي: أي 
أزل غشه وغله وحقده وحسده وما يشابهها من 
مساوئ األخالق التي تنشأ في الصدر وتسكن 

في القلب.
لي  تعالى  الله  وأستغفر  ه��ذا,  قولي  أق��ول 
ولكم ولسائر املسلمني, واحلمد لله رب العاملني.

اخلطبة الثانية:
أما بعد, فإن الشماتة باملسلم ال جتوز ولو 
كان من أهل املعاصي, ألن الله تعالى فتح باب 
قد  العاصي  فذلك  يغرغر,  لم  ما  للعبد  التوبة 
يتوب فيتوب الله عليه, بل قد يبدل الله سيئاته 
فيها  املعاصي  بأهل  الشماتة  أن  كما  حسنات. 
تزكوا  �فل  يقول:  تعالى  والله  للنفس,  تزكية 
وعجب  غ���رور  وفيها   ,)32 )ال��ن��ج��م:  أنفسكم� 

ومن  املعصية,  في  الوقوع  من  باألمن  وشعور 
ذا الذي يأمن على نفسه من الفتنة؟ بل من ذا 
الذي يظن أن نفسه معصومة من اخلطأ والزلل 
ةاَ  لاَماَ ساَ أم  أن  الترمذي  س��ن  ففي  واملعصية؟؟ 
ُسوِل  اِء راَ ُر ُدعاَ اناَ أاَْكثاَ ا كاَ رضي الله عنها سئلت: ماَ
اِئِه  ُر ُدعاَ اناَ أاَْكثاَ الاَْت: "كاَ ِك, فقاَ اناَ ِعْنداَ ا كاَ ِه � ِإذاَ اللَّ
الاَْت  قاَ  "» ِديِنكاَ لاَى  عاَ ْلِبي  قاَ ْت  بِّ ثاَ اْلُقُلوِب  لِّباَ  ُمقاَ ا  »ياَ
لِّباَ  ا ُمقاَ كاَ ياَ ��اءاَ راَ ُدعاَ أاَْكثاَ ا  ِه ماَ ُسولاَ اللَّ ا راَ ُقْلُت ياَ "فاَ  :
ةاَ  لاَماَ ُأمَّ ساَ ا  : »ياَ الاَ لاَى ِديِنكاَ قاَ ْلِبي عاَ قاَ ْت  بِّ ثاَ اْلُقُلوِب 
اِبِع  نْيِ ِمْن أاَصاَ نْياَ ُأْصُبعاَ ْلُبُه باَ قاَ ِميٌّ ِإالَّ واَ ُه لاَْيساَ آداَ ِإنَّ
اٌذ  الاَ ُمعاَ تاَ «" فاَ اغاَ اءاَ أاَزاَ ْن شاَ ماَ اماَ واَ اءاَ أاَقاَ ْن شاَ ماَ ِه, فاَ اللَّ

ََّنا اَل تُِزْغ ُقلُوبََنا بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا�.  �َرب
إن واجب املسلم جتاه أهل املعاصي أن يشفق 
ويعظهم  فينصحهم  عليهم،  وي��خ��اف  عليهم، 
قال  ولذلك  بهم.  أن يشمت  بالله، ال  ويذكرهم 
بنور  نظروا  لله,  احملبة  "أه��ل  السلف:  بعض 
الله , وعطفوا على أهل معاصي الله, مقتوا 
أعمالهم, وعطفوا عليهم ليزيلوهم باملواعظ عن 

فعالهم, وأشفقوا على أبدانهم من النار".
ب��ال��ع��ص��اة م���ن املسلمني  أم���ا م���ن ي��ش��م��ت 
فينبغي أن يخاف على نفسه للحديث الذي رواه 
��ِع � أنه ق��الاَ :  اِث��ل��ةاَ بِن األْس��قاَ الترمذي عْن واَ
ألخيك  ة  اتاَ ماَ الشَّ ُتْظِهِر  »ال   :� ِه  اللَّ رُس��وُل  قال 
«. وقال ابن سيرين: "عيرت  ِليكاَ يبتاَ ُه واَ يْرحْمُه اللَّ فاَ

رجال باإلفالس فأفلست".
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء, ومن درك 
الشقاء, ومن سوء القضاء, ومن شماتة األعداء, 

ون����ع����وذ ب����ك رب�����ي م��ن 
السلب بعد العطاء...

تسلبنا  ال  ال��ل��ه��م 
أن ذوقتنا  بعد  اإلمي��ان 
علينا  واحفظ  حالوته, 
وأمننا  وعافيتنا  ديننا 
وس����ائ����ر ن��ع��م��ك ال��ت��ي 

أنعمت بها علينا.

د. عبد الرزاق الصبيحي

العدد : 486  

ف�صل علم اأ�صول الدعوة

د. يسري إبراهيم
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)13 ( القرآنـي  اإلعجـاز  نصـوص 

)ن��ص��وص أب���ي ال��ق��اس��م ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن م��ح��م��د  الكعبي 
البلخي)ت317 أو319ه�((

)1( 
»قال: إن نظم القرآن وتأليفه مستحيالن من 
العباد، كاستحالة إحداث األجسام، وإبراء األكمه 

واألبرص«.
]الذخيرة في علم الكالم: الشريف املرتضى، ص: 400[

و]املوضح عن جهة إعجاز القرآن: الشريف املرتضى،   ص: 108[

)2( 
نظمه  أن  إل��ى  ذهبوا  الذين  واحتج  »...ق���ال: 
تعالى  الله  أن  إال  مبعجز  ليس  ال��ق��رآن-  -يعني 
مقدورا  لكان  عنه  ُيعجز  لم  لو  فإنه  عنه،  أعجز 
جنب  إل��ى  بعضها  ُجعل  ق��د  ح��روف  بأنه  عليه، 
يقول:  أن  على  ق��ادرا  اإلن��س��ان  ك��ان  وإذا  بعض، 
"احلمد" ، فهو قادر على أن يقول: "لله"، ثم كذلك 
القول في كل حرف. وإذا كان هذا هكذا فاجلميع 

مقدور عليه، لوال أن الله تعالى أعجز عنه.
ثم قال: قيل لهم: أول ما في هذا أن األمر لو 
كان على ما ذهبتم إليه لكان الواجب أن يسخف 
لَيكون  مثله،  في  يجوز  ما  َأدون  ويجعله  نظمه، 
العجز عنه أعظم في األعجوبة، وأبلغ في احلجة.

ثم يقال لهم: وكذلك قول الشاعر: 
ُيغ�َشون حتى ما َتِهرُّ كالُبهْم

واد املُقِبِل ال َي�شاألون عن ال�شَّ

إمنا هو حروف، ال ميتنع على أحد من أهل 
فقد  منها؛  احل��رف  بعد  باحلرف  يأتي  أن  اللغة 
يجب أن يكون كلُّ من قدر على ذلك، فقد يجوز أن 
يقِدر على مثل هذا الشعر وأن ال ميتنع عليه.فإن 
مّروا على هذا وضح باطلهم، وإن اعتلوا بشيء 

كان مثله فيما تعلقوا به«.
]م.س، ص: 111-110[

)3(
الله  يكون  أن  ُننكر  لسنا  إن��ا  لهم:  يقال  »ث��م 
من  بُلطف  امل��ع��ارض��ة  ع��ن  ال��ع��رب  تعالى ص��رف 
ألطافه، وإال فإنه لم يكن بَعجيب أن ُيْقِدم جماعة 
عون  أنه  على أن يأتوا بكالم يقدرون عليه، ثم يدَّ
مثل القرآن في نظمه، فأما الُقدرة على مثل القرآن 

في احلقيقة فالقول فيه ما قلنا«.
]م.س، ص: 114[

اجلبائي  محمد  ب��ن  ال��س��ام  عبد  ه��اش��م  أب��ي  )ن��ص��وص 
)ت321ه�((

)1(
تعالى  ال��ل��ه  ُيظهر  أن  زون  أُت����وِّ ق��ي��ل:  »ف���إن 
املعجز على الرسول داللة على صدقه، ثم يستمر 
حدوث ذلك في املستقبل، حتى يصير عادة، بعد 

أن كان ناقضا للعادة؟... 
قيل له: إنا ال جنيز في املعجز الناقض للعادة 
ال��دوام في املستقبل، ال ألن األمر  أن يحدث على 
العادة  نقض  يصير  أن  يجوز  ال  أن��ه  إل��ى  يرجع 
باالستمرار عادة مستأنفة؛ لكن ألن ذلك يقتضي 
أن يجنبه  تعالى،  بد منه،  التنفير واملفسدة، فال 
أنبياءه عليهم السالم. فإذا لم يتم ذلك إال بأن ال 
ذل��ك. وهذا  أنه ال يدمي  القطع على  يدميه، وجب 
الله.  رحمه  الله  عبد  أب��و  اخ��ت��اره شيخنا  ال��ذي 
فأما شيخنا أبو هاشم، رحمه الله، فإنه منع من 
حدوث ذلك، من حيث يجري مجرى القدح في داللة 
اإلعجاز؛ وفصل بينه وبني بقاء املعجز بأن بقاءه 
ال يقتضي هذا املعنى؛ ألنه احلادث األول، وليس 

كذلك إذا حدث ذلك على األوقات حاال بعد حال«.
]املغني: القاضي عبد اجلبار، 190/15[

)2(

»قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله: إن الواجب 
على املكلفني لو شاهدوا انشقاق القمر، أو رجوع 
الشمس، أن يعلموا في اجلملة أنه معجز لنبي، 
عن  اإلخ��ب��ار  فأما  التفصيل.  على  يعرفوه  وأن 
الغيوب فالذي هو معجز عندنا اخلبر على وجه 

مخصوص، دون املخبر عنه«.
]م.س، 215/15[

)3(
»ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه الله في كثير من 
النبوات عن طريق  على  تدل  إمنا  األع��الم  أن  كتبه 
اإلبانة والتخصيص، ال على الوجه الذي تدل عليه 
سائر األدلة؛ ألنها يجب أن حتصل وتدل على نبوته؛ 
ذل��ك في سائر األدل��ة؛ وألنها لو كثرت  وألن��ه يجب 
خلرجت من أن تكون داللة. وليس كذلك حال سائر 
األدلة. وهذا يبني مفارقتها في داللتها على النبوة 
أنها  ثبت  وإذا  مدلوالتها.  على  األدل��ة  سائر  لداللة 
تدل من جهة اإلبانة فيجب أال يصح ظهورها على 
أن  كما  إب��ان��ة،  كونها  ينقض  ذل��ك  ألن  النبي؛  غير 
السواد إذا بان مما خالفه من حيث كان سوادا لم 

يجز أن يشاركه في ذلك إال ما هو من بابه.
وذكر أن القائل إذا قال: إمنا يبني الرسول من 
غيره ال النبي فقد عاد إلى ما نقوله؛ ألن الغرض أن 
األنبياء ال يجوز. وليس  أن ظهوره على غير  نبني 
أو  رفيقا  النبي  كون  على  تدل  أنها  نبني  أن  امل��راد 

رسوال.
إال  يكون  ال  الرسول  أن  على  الله:  رحمه  وق��ال 
نبيا. فما دل على أنه رسول وأبانه من هذا الوجه 
فقد أبانه من حيث كان نبيا. قال: وال يجوز أن يكون 
صادقا  ك��ان  حيث  م��ن  يدعيه  فيما  للصادق  إب��ان��ة 
فقط؛ ألن ذلك يوجب أن َمن ال َعَلم ظهر عليه فليس 
نسمعه  ما  كذب  على  القطع  يوجب  وهذا  بصادق؛ 
من األخبار ممن لم تظهر عليه األعالم، وذلك فاسد. 
فيجب أن يكون إمنا ُيبينه من حيث كان صادقا في 

الرسالة، وهذا يعود إلى ما قلناه«.
]م.س، 218-217/15[

)4(
القرآن وما  العجم يعرف حال  »إن اجلميع من 
عن  العرب  بعجز  اجلملة  في  املزية  من  به  يختص 
ال��دواع��ي؛ وذل��ك مما ال يحتاج  معارضته مع توفر 
منهم  ميتنع  فال  التفصيل؛  طريقة  إلى  معرفته  في 

أن يعرفوا ذلك...
في  فذكر  هاشم،  أبي  لفظ شيخنا  اختلف  وقد 
موضع مثل الذي ذكرنا اآلن، وهو أن العجم يعرفون 
لم  وإن  االس��ت��دالل،  بهذا  ال��ق��رآن  مزية  اجلملة  ف��ي 
يعرفون  أنهم  ذلك  ويقوي  الكالم،  فصاحة  يعرفوا 
املتقدم في الفقه إذا علموا تسليم الفقهاء له، وإن لم 
يعرفوا الفقه على التفصيل إذا عرفوه على اجلملة، 

وفصلوا بينه وبني سائر العلوم...
أن من  آخ��ر: تعرفون باخلبر  وق��ال في موضع 
تقدم من الفصحاء كان عاملا مبزية القرآن، وأنه كان 
يخبر بذلك، وهذا القدر يكفي في الداللة؛ ألنه إذا علم 
من حالهم ما وصفنا، علم أن للقرآن مزية؛ ألنه لو 

لم يكن كذلك لم يحصل 
العلم  ه���ذا  ت��ق��دم  مل���ن 
ال�����ذي ع���ن���ده ت��ع��ذرت 

املعارضة«.
-295/16 ]م.س، 

]296

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 : 486  

ف��ي اإلس��الم  م��ن وج���وه اإلع��ج��از التشريعي 
توسيع دائرة احلالل إعماال ملعنى التسخير الذي 
لكم  �وخس��ر  خلقه:  على  سبحانه  منه  منة  هو 
منه....�  وما يف األرض جميعا  السماوات  ما يف 
لإلنسان  تعالى  الله  أحله  وفيما   .)12 )اجلاثية: 
الكفاية التي لو تأملها العبد قليال لعلم إال حاجة 
له إلى الدخول فيما حرم عليه، لكن سنة االبتالء 
مؤمن  إل���ى  ينقسمون  وب��ه��ا  اخل��ل��ق  ف��ي  ج��اري��ة 
إلى  منهم  الكثير  فيتجه  وع��اص،  وطائع  وكافر، 
تقحم احل���رام وك���أن احل���الل ق��د ض��اق��ت دائ��رت��ه، 

�وقليل من عبادي الشكور� )سبأ: 13(.
املجهوالت  اق��ت��ح��ام  ي��ري��د  بطبعه  واإلن��س��ان 
"لو   :� عباس  ابن  عن  روي  وقد  واملمنوعات، 
ه"، والبعر كما هو  قيل البن آدم ال تفتَّ الَبعر لفتَّ
لف ِإالَّ  في املعاجم: َرِجيع ذوات اخُلّف وذوات الظِّ
البقَر األهلّي، وبهذا الطبع الشخصي يدخل املرء 
أحله  ما  أن  ناسيا  أو  املمنوعات متجاهال  دائرة 

له الله أوسع وأصلح وأطيب مما يريد اقتحامه.
التشريع-  بطبيعة  -جهال  البعض  يظن  كما 
التي  احملرمات  من  قائمة  عن  عبارة  اإلس��الم  أن 
فيهرب  املتع  معها  وتنعدم  احلياة،  معها  تضيق 
يحسبها  دائ��رة ضيقة  إلى  الواسع  التشريع  من 

واسعة، وكال املسلكني السابقني خطأ.
خصائص ما أحله الله:

ما أحله الله تعالى من املأكوالت واملشروبات 
وامللبوسات وكل مشموم ومرئي ومسموع وغير 
ذلك ميتاز بجملة من اخلصائص، كلها داعية إلى 
اإلقبال عليه منفرة من أضداه، أذكر منها اثنتني:

أن احلالل طيب قطعا قال تعالى: �ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم اخلبائث� )األعراف:157(. 
أحل  ما  فكل  العلماء:  بعض  "ق��ال  كثير:  ابن  قال 
البدن  في  نافع  طيب  فهو  املآكل  من  تعالى  الّله 
والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن 
والدين". وقال القرطبي: "مذهب مالك أن الطيبات 
هي احمللالت؛ فكأنه وصفها بالطيب؛ إذ هي لفظة 
في  نقول  هذا  وبحسب  وتشريفا.  مدحا  تتضمن 

اخلبائث: إنها احملرمات".
أنه  مصلحيته  ومعنى  شامل:  مصلحي  أن��ه 
الدينية  مصلحته  ب��ه  ليحقق  ل��إلن��س��ان  مم��ن��وح 
كافة تشريعاتها مبا يحقق  والدنيوية، وذلك في 
تكون  بحيث  اخللق  حياة  ف��ي  مصلحيا  شموال 
الناس  حاجت  لسد  كافية  اإلسالمية  التشريعات 
تشريعاتها  م��ع  يحتاجون  ف��ال  حياتهم  وضبط 
اْبن  اإِلَم��ام  َيُقول  دينهم  إلى تشريعات من خارج 
املوقعني:  إع��الم  "ف��ي  َت��َع��اَل��ى:  الله  رحَمه  اْلقيم- 
احلكم  على  وأس��اس��ه��ا  مبناها  ��ِري��َع��ة  ال��شَّ "َف����ِإن 
عدل  َوِه��ي  واملعاد،  املعاش  ِفي  اْلعباد،  ومصالح 
كلَها، َوَرْحَمة كلَها، ومصالح كلَها، َوِحْكَمة كلَها". 
والعاقل ال يخرج عما فيه صالحه ومصلحته، ولن 
الفرد  الله تعالى، وبه يكون  إال فيما أحله  يكون 
واملجتمع في حالة رقي ديني ودنيوي لبناء حالة 
في  الدخول  إلى  اخللق  تدعو  إسالمية  حضارية 

رحمات اإلسالم وأنواره.
وق��ف��ات م��ع ال��ب��دي��ل اإلس���الم���ي مل��ا ح���رم في 

اإلسالم.
ف��ي مسألة  التشريع اإلس��الم��ي  إع��ج��از  وم��ن 
احلالل واحلرام، أن البدائل الشرعية عن احلرمات 
ليست على النمط الغربي أو الشرقي الذي يخرج 
البهيمية،  دائرة  إلى  اإلنسانية  دائرة  من  املكلف 
وسائل  أن��ه��ا  للمباحات  اإلس��الم��ي��ة  النظرة  ألن 
لتهذيب  ج��اءت  لشريعة  معقوال  وليس  ملقاصد، 

أن  الهوى  من حتت سلطان  وإخ��راج��ه  اإلن��س��ان 
تدخله في جلة الشهوات املفرطة بحجة أنها توفر 

له بديال عن احملرمات.
فغير املسلمني غالبا ما ينظر إلى احلياة على 
أنها دار متاع ونعيم كما سبق ونبهنا على ذلك 
الدنيا  أن  فنظرته  املسلم  أما  سابقة،  مقاالت  في 
هذا  وعلى  النعيم،  دار  ه��ي  واجل��ن��ة  اب��ت��الء  دار 
النسق جاءت فلسفة املباح عندنا، وهذا االبتالء 
ال مينعنا من التنعم والتمتع بزينة احلياة الدنيا 
إلى  بها وسيلة  لنا، فنستعني  الله  التي سخرها 
)عبادة  في  تختصر  التي  الكبرى  الغاية  حتقيق 

الله وعمارة الكون(.
النمط االستهالكي ثقافة مرفوضة:

النمط  غلبة  أن  ن��رى  فإننا  سبق  ما  على  بناء 
الصورة  على  املباحات  في  والتوسع  االستهالكي 
التي نراها اليوم والتي غزت بالدنا وثقافتنا أمرا 
في  التشريع  فلسفة  ملخالفته  ش��رع��ا،  مقبول  غير 
النمط جعل من احلالل وسيلة  حتليل احلالل،فهذا 
حياته  املسلم  توظيف  مينع  وسيلة  وكونه  غاية  ال 
كلها لتحقيق  أكبر قدر منه حتى إنه ليعمل ليل نهار 
على  احلصول  سبيل  في  الكبرى  واجباته  ويضيع 
ليتناغم  إال  لشيء  ال  متعة رخيصة  ينفقه على  مال 
مع احلالة االستهالكية العامة التي غزتنا وأصبحنا 
وشواطئها  ومالهيها  وموالتها  سوقها  في  نلهث 

وأسفارها .
السلف وفقه املباحات:

لقد امتازت نظرة السلف إلى املباحات بالعدل 
ما  قدر  الدنيا  من  يأخذون  كانوا  فقد  وال��ت��وازن، 
الدنيا  هذه  من  ج��زءا  ويجعلون  اآلخ��رة،  يبلغهم 

مدخرا لهم في اآلخرة وهذه بعض األمثلة:
عمر أرضا  ع����م����ر ق����ال: "أص����اب  اب�����ن  ع����ن 
يا  فقال:  فيها.  يستأمره   � النبي  بخيبر فأتى 
رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماال 
إن شئت حبست  ق��ال:  منه،  أنفس عندي  قط هو 
أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر غير 
أنه ال يباع أصلها، وال يورث، وال يوهب، فتصدق 
بها على الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي 
جناح  ال   ، والضيف  السبيل،  واب��ن  الله،  سبيل 
ويطعم  باملعروف،  منها  يكمل  أن  وليها  من  على 

صديقا، غير متمول ماال". 
أنصاري  أكثر  طلحة  أب��و  ك��ان  املسند:  وف��ي 
 - بيرحاء  إليه  أم��وال��ه  أح��ب  وك��ان  م��اال  باملدينة 
وكانت مستقبلة املسجد ، وكان النبي � يدخلها 
فلما  أن���س:  ق��ال   - م��اء فيها طيب  م��ن  وي��ش��رب 
نزلت: �لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما حتبون� قال 
أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: �لن تنالوا 
أموالي  أح��ب  حتبون� وإن  مما  تنفقوا  حتى  البر 
إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها 
عند الله تعالى ، فضعها يا رسول الله حيث أراك 
الله ]تعالى[ فقال النبي �: »بخ، ذاك مال رابح، 
ذاك مال رابح، وقد سمعت، وأنا أرى أن تعلها 

في األقربني« . فقال أبو 
يا رسول  أفعل  طلحة: 
ال����ل����ه. ف��ق��س��م��ه��ا أب���و 
طلحة في أقاربه وبني 

عمه.

د. أحمد زايد

إعجاز التشريعات اإلسامية
في بناء املجتمع املثالي )10\10(

ت��وس��ي��ع دائ����رة احل���ال مع 
تقدمي البديل ملا هو حرام
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قال اإلمام الدهلوي رحمه الله تعالى:
"ومن التبرعات الوقف، وكان أهل اجلاهلية ال 
يعرفونه، فاستنبطه رسول الله ملصالح ال توجد 
في سائر الصدقات، فإن اإلنسان رمبا يصرف في 
الفقراء  يفنى فيحتاج  ثم  كثيرا،  ماال  الله  سبيل 
ت��ارة أخ��رى وي��ج��يء أق���وام آخ���رون م��ن الفقراء 
للعامة  أنفع  وال  أحسن  فال  محرومني،  فيبقون 
من أن يكون شيء حبسا للفقراء وأبناء السبيل 

تصرف عليهم منافعهم ..."
واملقصود باألهداف األغراض واملرامي التي 
اجتاه  باختالف  تختلف  أجلها، وهي  من  أنشئ 
نوايا الواقفني وأغراضهم منه، وميكن تنويعها 
وثقافية  واجتماعية  دينية  أه��داف  إل��ى  عموما 

واقتصادية.
ــ األهداف الدينية:  1

وتتمثل هذه األهداف في املساهمة في نشر 
السمحة،  ومبادئه  وتعاليمه  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن 
وتوعية املسلمني وإرشادهم وتوجيههم الوجهة 

السليمة، وذلك عبر املساجد.
ريع  تخصيص  على  ال��واق��ف��ون  درج  ول��ذل��ك 
األعيان التي يحبسونها إلنشاء وتعمير املساجد، 
ودفع مرتبات العاملني بها، باعتبارها بيوت الله 

في أرضه، ومنارات الهدى والرشاد.
ولقد كان املسجد في صدر اإلسالم دار عبادة 
والفكري  الروحي  لإلشعاع  ومصدرا  علم،  ودار 
الصلوات،  ت��ؤدى  فيه  والتشريعي،  واألخ��الق��ي 
الفقه  وي��درس  املواعظ  وتلقى  ال��ن��دوات،  وتعقد 

والتشريع اإلسالمي.
ــ األهداف االجتماعية:  2

واملساكني  الفقراء  رعاية  الوقف  أه��داف  من 
الصدقات  وتوزيع  إليهم،  واإلحسان  بهم  والبر 
املساعدات  وتقدمي  عليهم،  واألعياد  املواسم  في 

إلى املستشفيات لعالج املرضى.
برعاية  املسلمني  م��ن  ال��واق��ف��ون  اه��ت��م  فقد 
صحة املسلم وتنشئته إنسانا قادرا بدنيا وعقليا 
الوقوف  فوقفوا  وكرامة،  بحرية  يعيش  أن  على 
وعضدت  املستشفيات،  إن��ش��اء  على  ال��واس��ع��ة 
وقفوا  كما  وال��ت��م��ري��ض،  ال��ط��ب  مهنة  أوق��اف��ه��م 
والعلوم  والصيدلة  الطب  تطور  على  بسخاء 

األخرى املرتبطة بهما.
ــ األهداف الثقافية:  3

ي��س��ه��م ال���وق���ف أي���ض���ا ف���ي ت��ث��ق��ي��ف ال��ف��رد 
واجلماعة، إذ هناك أوقاف مشروط صرف ريعها 
وحفظ  والكتابة  ال��ق��راءة  لتعليم  كتاتيب  على 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي، وه��ن��اك أوق���اف أخ���رى يصرف 
ري��ع��ه��ا ع��ل��ى إن��ش��اء امل����دارس واجل��ام��ع��ات، بل 
وهناك واقفون أوقفوا مكتباتهم مبا حتتويه من 
من  فيها  مما  الناس  لينهل  وعلمية  دينية  كتب 
علوم ومعارف دينية ودنيوية، مما يفتح أمامهم 
آفاق العلم والتعلم، ومثال على ذلك: مكتبة عبد 
بسال  الصبيحية  واملكتبة  بطنجة  ك��ن��ون  ال��ل��ه 
القاضي مصطفى بلقات مبدرسة اإلمام  ومكتبة 

نافع بطنجة.
ــ األهداف االقتصادية:  4

أه��داف  فيها  تظهر  التي  األنشطة  ب��ني  م��ن 
الوقف النشاط االقتصادي، ويقصد به مجموعة 
أو  الصناعة  تدعيم  منها  يتوخى  التي  األعمال 

التجارة أو الزراعة .
وهكذا قد تتجلى هذه األنشطة في حفر اآلبار 
صناديق  وإنشاء  األراض���ي،  لسقي  قنوات  وم��د 
مساعدة  بهدف  فائدة  بدون  للقروض  مخصصة 
امليسرة،  عند  املبلغ  رد  أس��اس  على  احملتاجني 

وهكذا يقال في املجالني التجاري والصناعي.
ق��د يقصدها  األه����داف  إن  ال��ق��ول،  وم��ج��م��ل 
فيجعله  هدفه  فيوجه  التحبيس،  حني  ال��واق��ف 
دينيا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وقد ال 
يقصدها بحيث يكون الهدف من وراء التحبيس 

وأيا  الكبير،  والثواب  العظيم  األجر  في  الرغبة 
ما كانت أهداف الوقف، فإنه يقوم بدور مهم في 
وخصوصا  االجتماعي،  التكافل  ق��اع��دة  تركيز 

الوقف العمومي منه.

مـقاصـد الشريعة في مجال الـوقـف:
يقول العز بن عبدالسالم: "وللوقف مصالح، 
رتب  وتختلف  أخ��روي��ة،  ومنها:  دنيوية،  منها: 
أجورها باختالف رتب مصالح الوقف كاجلهاد، 
فاألشرف  األش��رف  وتقدمي  الشرع،  علوم  وإقامة 
واألحوج  فاألضر،  األضر  كتقدمي  املصارف،  من 
ف���األح���وج، واألق�����رب ف���األق���رب، واألص���ل���ح على 

الصالح، والفقير على الغني" اه� بتصرف.
من  التشريع  مقاصد  بينوا  العلماء  وإن 
ال���وق���ف ف���ي م��ن��اس��ب��ات ع����دة، وحت����ت خ��ن��وان 
مشروعيته  م��ن  احلكمة  أن  لبيان  مشروعيته، 
فيه،  للترغيب  م��ت��ع��ددة  ج��وان��ب  ول��ه��ا  عظيمة، 
وبيان منافعه ومبا يتفق مع ملكية أعيانه، منها:

أوال: فتح باب اخلير والثواب الدائم 
أن   � أبو هريرة  روى  ملا  لإلنسان، 

رس��ول الله � ق��ال: إذا م��ات ابن 
ثالث:  من  إال  عمله  انقطع  آدم 

ينتفع  علم  أو  جارية  صدقة 
ب���ه أو ول����د ص��ال��ح ي��دع��و 

ل���ه وال���ص���دق���ة اجل���اري���ة 
ت��ش��م��ل أش��ي��اء ك��ث��ي��رة، 
منها: الوقف ألنه دائم 
وفاة  بعد  بعد  األج��ر 
قصد  وق��د  صاحبه، 
الله  إلى  القربة  فيه 
ت��ع��ال��ى، ول��ذل��ك قال 
الوقف  ال��ش��ي��رازي: 

قربة مندوب إليها.
وق��������������ال اب������ن 
ال����ه����م����ام: وش�����رط 
صحة وقفه أن يكون 

قربة.
حتقيق  ثـــانـــيـــا: 

اإلمي���ان ب��ب��ذل م��ا يحبه 
الله  سبيل  ف��ي  اإلن��س��ان 

مرضاته،  واب��ت��غ��اء  تعالى 
الْ��ِب��رَّ  تَ��َن��الُ��وا  َ��ن  �ل ق��ال تعالى: 

تُنِفُقوا  َوَما  بُّوَن  ُتِ ا  ِممَّ تُنِفُقوا  َحتَّٰى 
َ بِِه َعِليٌم� )آل عمران:  ٍء َفِإنَّ اللَّ ِمن َشْ

92(. وملا سمع الصحابة هذه اآلية طبقوها 
على الوقف، عن أنس قال: ملا نزلت �لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تبون� قال أبو طلحة: يا رسول 
أشهدك  فإنى  أموالنا  من  يسألنا  ربنا  أرى  الله 
أنى قد جعلت أرضى بأريحا لله . فقال رسول 
بني  فقسمها  ق��راب��ت��ك«.  ف��ى  »اجعلها   :� ال��ل��ه 

حسان بن ثابت وأبى بن كعب.
قال القرافي: "وهو من أحسن أبواب القرب ".
التكافل  نظام  إيجاد  في  املساهمة  ثالثا: 
أف��راد  ب��ني  والتضامن  احل��ي��اة،  ف��ي  االجتماعي 
املجتمع، فيقدم أحدهم ما ينفع اآلخرين، وخاصة 
السبيل  وأبناء  واحملتاجني  واملساكني  الفقراء 
واليتامى والصغار واخلدم والضعفاء واملرضى 
والكساء  الطعام  تأمني  مع  والعجزة  واللقطاء 
ف��ي املجتمع،  ف��ئ��ات  ل��ع��دة  وال������دواء وامل��س��ك��ن 
باإلضافة إلى كفالة طالب العلم وتأمني نفقاتهم .
فالوقف جتسيد حي لقيم التكافل االجتماعي 
ال��ت��ي ت��س��ري ف��ي ك��ي��ان األم���ة اإلس��الم��ي��ة، وهو 
تعبير صادق عن وعي الفرد املسلم مبسؤوليته 
االجتماعية، وإدراكه وتفاعله مع هموم إخوانه 

وقضايا املسلمني في كل مكان.
رابعا: توثيق عرى املجتمع وتقوية حلمته 
مختلف  ب��ني  والصلة  ال��ت��ص��دق،  ف��ي  وتضامنه 
ال��ط��ب��ق��ات، وال���وق���ف أح���د ال��ط��رق إلق��ام��ة ه��ذا 

املجتمع املتكاتف املتعاون القوي الذي دعا إليه 
الرسول وصوره بقوله: مثل املؤمنني في توادهم 
إذا اشتكى منه عضو  وتراحمهم كمثل اجلسد، 

تداعى سائره باحلمى والسهر.
التربية  املجتمع:  هذا  وسائل حتقيق  ومن   
الصدقات،  وسائر  وال��وق��ف  وال��زك��اة،  اإلميانية 
اجتماعية  مؤسسات  الوقف  على  قامت  ولذلك 
عديدة كاملكتبات واملؤسسات التعليمية وكتاتيب 

القرآن وغيرها املاريستانات.
واملرافق  العامة  املصالح  رعاية  خامسا: 
بالوقف  ثم  أوال،  بوقفها  األم��ة،  في  الضرورية 
ثم  ثانيا،  عليها حلفظها واستمرارها ورعايتها 
منها،  واملستفيدين  فيها  العمل  على  باإلنفاق 
كاملساجد التي تنتشر في أصقاع الدنيا وفي املدن 
والقرى مع تأمني كل ما حتتاج إليه باإلنفاق على 
والطالب  واملدرسني  واملؤذنني  واخلطباء  األئمة 
ال����ذي����ن ي�����أوون 
إل���ي���ه���ا، 

على  ثم 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
وتساهم  اجلرحى  وت��داوي  املرضى  ترعى  التي 
واملعاهد  وامل��س��اك��ن  ال��ع��ام��ة،  الصحة  حفظ  ف��ي 
للعلم  كانت منارات  التي  وامل��دارس واجلامعات 
أجمع، فيتم الوقف لإلنفاق على طلبة العلم ودور 
نشر  على  لإلنفاق  وكذلك  العلماء  وعلى  العلم، 

العلم وحتصيله ونشر كتبه .
ولذلك يعد الوقف أحد اجلوانب االقتصادية 
األساسية  الركائز  وإح���دى  وال��دول��ة،  للمجتمع 
للنهضة اإلسالمية الشاملة بأبعادها االقتصادية 

واالجتماعية.
سادسا: تأمني ريع دائم ومستمر للطوارئ 
الوقف  مثال:  ومنها  املجتمع  أفراد  التي تصيب 
لكسر األواني على يد اخلدم والصغار، والوقف 
للمساهمة في نوائب الدهر والنكبات واملصائب 
ال���ت���ي ت��ص��ي��ب األم�����ة وامل���ج���ت���م���ع، ك���ال���ك���وارث 
وال��ف��ي��ض��ان��ات وال������زالزل واألع���اص���ي���ر وال��ف��ن 

الداخلية واحلروب الداخلية.
فتح  الوقف  ألن  باحليوان،  الرفق  سابعا: 
ال��ذي  ب��احل��ي��وان  ال��رف��ق  التطبيق  أم���ام  ال��ب��اب 
لرعاية  أوق��اف  إليه اإلس��الم، ولذلك وج��دت  دعا 
ال���ض���وال م���ن احل���ي���وان، ورع���اي���ة احل��ي��وان��ات 

املريضة، واملسنة أو الهرمة والضعيفة.
ثامنا: تأمني موارد اجلهاد في سبيل الله، 
لتزويدهم  وال��وق��ف  للمجاهدين،  ال��رب��ط  كوقف 
ب��ال��س��الح، وال���وق���ف ل��إلن��ف��اق ع��ل��ى امل��ج��اه��دي��ن 
وأسرهم، وكان الوقف أهم مورد للجهاد، وبعده 
تأتي الزكاة، ثم الصدقات، ثم الدعم احلكومي من 
مستلزمات  توفير  في  الوقف  فأسهم  املال،  بيت 
األمة،  عن  والدفاع  الثغور،  وحماية  املجاهدين، 
ال��ق��وة وتهيئة األم��ة  إع���داد  ال��دع��وة، م��ع  ونشر 
ل��ل��وق��وف ب��وج��ه األع�����داء، وال���دف���اع ع��ن ال��دي��ن 

والعقيدة والوطن واألنفس.
واملجتمع،  لألمة  العام  املال  توفير  تاسعا: 
ليساهم في االستثمار والبناء والتنمية وتأمني 
م��ا يسعى  العامة، وه��ذا  اخل��دم��ات واحل��اج��ات 
الوقفية،  الوسائل  تطور  في  العصر  علماء  إليه 
النقود  وق��ف  جتيز  التي  اآلراء  ببعض  واألخ��ذ 
الوقف،  استثمار  وتوجب  والصكوك،  واألسهم 
مع حفظ أصول الوقف، من أجل استثمار الوقف 
الوقف، من  أه��داف  التي حتقق  املجاالت،  في ك 
جهة، وتساهم في اقتصاد األمة، وحل مشاكلها، 
وأزم��ة  كالبطالة  منها،  املعضالت  وتخفيف 
من  واالس��ت��ف��ادة  العمالة،  وتوفير  السكن، 

التقنيات احلديثة و....
ال��ك��ت��ور محمد األرن����اؤوط:  ي��ق��ول 
بشكل  باإلسالم  ارتبط  قد  الوقف  إن 
فريد ....، إألى حد أن تعبير الوقف 
أص���ب���ح ي������رادف اإلس������الم ن��ظ��را 
في  يلعبه  ال����ذي  ال��ك��ب��ي��ر  ل��ل��دور 
املجتمعات املسلمة، وفي الواقع 
مهام  بالتدريج  الوقف  أخذ  لقد 
الرفاه  )دول��ة  اإلسالمية  الدولة 
االجتماعي( بعد أن أصبح دوره 
ي��غ��ط��ي ك��ل م��ج��ال مي��ك��ن أو ال 

ميكن التفكير فيه.
بني  الصلة  حتقيق  عاشرا: 
الناس  فيقف  املسلمة،  األج��ي��ال 
أم���وال���ه���م، ف��ي��ن��ت��ف��ع ب��ه��ا أب��ن��اء 
الالحقة،  األجيال  تبقى  ثم  جيلهم، 
املساجد  في  اليوم  مشاهد  هو  كما 
واحلوانيت،  واألراض��ي،  والعقارات، 
واملقابر،  وال��ط��رق،  والقناطر،  واآلب���ار 
اخلير  وت��در  السنني،  م��آت  منذ  املوقوفة 
ل����آالف، وتساهم  ال��ع��م��ل  ال��ع��م��ي��م، وت��ؤم��ن 
ف��ي إع��ان��ة احمل��ت��اج��ني، وس��ائ��ر ف��آت املجتمع، 
لسيدنا  الباعث  ما  هو  الربط  في  املعنى  وه��ذا 
على  العراق  س��واد  توزيع  منع  فيس   � عمر 
الغامنني، وحبسه لألجيال القادمة، وكانت هذه 
في  الصحابة  بقية  إلقناع  أقوى حججه  املعاني 
ا  ذلك معتمدا على ما جاء في القرآن الكرمي: �مَّ
َِّه َوِلرَُّسوِل  ُ َعَلٰ َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل الُْقَرٰى َفِلل أََفاءَ اللَّ
ِبيِل  السَّ َوابِْن  َوالَْمَساِكنِي  َوالَْيَتاَمٰى  الُْقْربَٰى  َولِِذي 
َوَما  ِمنُكْم   اْلَْغِنَياِء  بَ��نْيَ  ُدولَ��ًة  يَُكوَن  َل  كَْي 
َفانَتُهوا  َعْنهُ  نََهاكُْم  َوَما  َفُ��ُذوهُ  الرَُّسوُل  آتَاكُُم 

َ َشِديُد الِْعَقاِب� )احلشر: 7(. َ ِإنَّ اللَّ َُّقوا اللَّ َوات

ملف العدد

أهداف الوقف ومقاصده

ذ. محمد العشيري
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العمل اخليري مفتاح فالح املجتمع، ومختبر 
امتحان معادن الناس، ففي ثناياه يقاس مستوى 
وعي األفراد وأخالقهم، كما أنه ال يشمل فئة دون 
أو  كانوا  أصحاء  دون سواهم،  أناسًا  أو  أخ��رى، 
مرضى، أغنياء أو معوزين، فليس الغني دوما في 
غنى عن املساعدة، كما ال يعدم الفقير وسيلة في 
العمل  ويحتاج  االجتماعي.  العمل  في  االنخراط 
إرادة  إلى  يحتاج  كما  مالي  دعم  إلى  االجتماعي 

مفتوحة. إنه عمل إنساني كبير يفيض من 
قلوب  إلى  للخير  امل�ُحبة  الطاهرة  القلوب 
على  يقضي  فهو  للمساعدة..  حاجة  ف��ي 
الهشة،  الفئات  واملعنوي بني  املادي  الفقر 
املجتمع.  أف��راد  بني  الالمباالة  على  ويأتي 
مشمول  اق��ت��ص��ادي��ًا،  مستقر  مجتمع  فكل 
في  يحمل  مجتمع   هو  األخ��الق  بفضائل 
طياته مؤشرات التنمية واالزدهار وحتقيق 
العدالة واملساواة، واملُضي قدما على أمل 
بلوغ أعلى مراتب الرقي وبناء احلضارة. 
فهو بذلك قادر على أن يحقق مبدأ "املدينة 
لم نبالغ في احلكم فهو قادر  الفاضلة" إن 
ل��ل��وص��ول إل���ى ال��ك��م��ال ال��ب��ش��ري. وليس 
امل��ج��ت��م��ع ال��ي��اب��ان��ي ع��ن��ا ب��غ��ري��ب؟ أن��ت��ج 
اجتماعيا،  ومتماسكة  للعلم،  محبة  أم��ة 
وم��ت��ش��ب��ع��ة ب��ق��ي��م اإلت����ق����ان واإلخ������الص 
لليابان ش��روط  م��ا حقق  وه��و  واالل��ت��زام. 
معادلة  ف��ي  ال��س��ر  ول��ع��ل  وال��ق��وة،  التمكن 
االستحقاق هو إرادة التنفيذ... وطبقًا لهذا 
املبدأ، ميثل التزام املجتمع بكفالة ِضعافه 
األهمية احلاسمة في القضية. وال يساورنا 
اإلس��الم��ي ميثل  النظام  أن  في  أدن��ى شك 
الرؤية الواضحة للمجتمع السوي القوي، 

العادل الفاضل. 
في  االج���ت���م���اع���ي  ال��ع��م��ل  إن وج�����ود 
بأصول  للتشبع  نتيجة  هو  إمنا  املجتمع 

اإلميان بالله تعالى واليوم واآلخر، وما يقتضيه 
من روح التضامن واالستجابة ألوامر الله تعالى 
وأح��ك��ام��ه رع��اي��ة احمل��روم��ني وال��ض��ع��ف��اء: زك���اة، 
كفارات، تبرعات، وصايا، أوقاف، ديات، ميراث... 
التشريعي، توفر  التجربة اإلنسانية والزخم  هذه 

املنهاج االجتماعي الصالح خلدمة اإلنسانية. 
أث��را  ع��ام��ة  اخل��ي��ري  وال��ع��م��ل  للوقف  أن  كما 
أنه مناقض  أفراد املجتمع رغم  نفسيا طيبا على 
أو  أنه يحققها بشكل  إال  املادية  املصالح  لطبيعة 
بآخر، وفي ذات الوقت فهو يؤثر في حياة الناس 
الظروف  لهم  يصحح  ما  مثل  أمزجتهم  وحتسني 

النفسية املالئمة.
يعد  االجتماعي  العمل  أن:  إل��ى  إذن  نخلص 
النفسية، وال يختلف  املشاكل  لتجاوز  آلية عملية 
عن غيره من أنواع العالجات النفسية والسلوكية. 
وقد أرجعت دراسات عديدة أسباب حتصيل مبدأ 
وعالج  اجلسدية  املناعة  مستوى  ورف��ع  السعادة 
اإلدم���اج  إل���ى  النفسية  االض��ط��راب��ات  م��ن  كثير 
االجتماعي والعالقات االجتماعية اجليدة إضافة 
إل���ى م��ب��دأ ال��ع��ط��اء وم���ا ي��ف��رزه م��ن ن��ش��وة أطلق 
يفصل  ه��ذا  ك��ل  ال��ع��ط��اء".  ب"ن��ش��وة  علميا  عليها 
الهائلة  والتغييرات  احلياة  في  العميقة  الوظيفة 
أن  ن��رى  املنظور  ه��ذا  م��ن  املجتمعية.  البنية  ف��ي 
العمل االجتماعي عنصر مادي في شكله وروحي 
في تفصيالته، فهو يحقق ثنائية فريدة تدل على 
موجهة  أنها  مبعنى  وخ��ارج��ي��ة،  داخلية  ثنائية 
اشتملت  مجتمعه.  في  وللغير  شخصه  في  للفرد 
يخدم  مبا  اخلارجي،  والطابع  الشخصي  الطابع 

الذات واآلخر. 
أن احلياة ال  اإلرادات  أن تدركه  ومما ينبغي 
تستقيم أساسًا إال بالتضافر والتكافل والتكامل، 
وأن كل فرد يعمل على العطاء قبل األخذ، وتأدية 
شأنه  من  وه��ذا  احل��ق،  في  التفكير  قبل  الواجب 
الفاقة، ويغلق ثغرة الظلم، وهكذا  أن يسد فجوة 
تزدهر احلياة ويطيب العيش. وال يعتقد األفراد أن 
اخلير الذي يقدمونه للغير هو فضل منهم، بل هو 
فضل على املعطي قبل أن يكون فضاًل على املعطى 
فنحن ال  االج��ت��م��اع��ي  بالعمل  ن��ق��وم  إل��ي��ه. وح��ني 
نساعد اآلخرين لكونهم محتاجني.. بل نحن أيضًا 
محتاجون، غير أن حاجتنا معنوية وليست مادية.       
الرؤية،  بهذه  تاريخها  في  األم��ة  عملت  ولقد 
واستقرار  اطمئنان  حياة  إل��ى  احل��ي��اة  فتحّولت 
أبناء  بني  والتساكن  والتعايش  األم��ن  معها  حل 

األمة ومكوناتها وفئاتها عكس جوا من األخالق 
اجل��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ق���وت حل��م��ة األم����ة م��ن األخ���وة 
نقلة  ذلك  فأحدث  والتعاون  والتناصر  والتكافل 
ن��وع��ي��ة َش��ِه��د ب��ه��ا ال��ع��دو ق��ب��ل ال��ص��دي��ق، فأنشأ 
االجتماعي  التكامل  فيه مالمح  مجتمعًا جتسدت 
على  الغني  فيه  يعطف  مجتمع  حللها؛  أبهى  في 
احملتاج، والقوي على الضعيف، والصحيح على 
السقيم، والعارف على اجلاهل، وصاحب الفضل 

على من ال فضل له، حتى عم كل كائن حي..
غير أنه وألسباب عديدة بدأن نالحظ اتساع 
الضخمة  االجتماعية  املساعدات  واقع  الهوة بني 

املتوفرة  تلك  مع  مقارنة  الغرب  ب��الد  في 
ب��الد املسلمني، وك��أن اآلخ��ر معني  في 
ب��أخ��الق اإلس���الم أك��ث��ر م��ن املسلمني 

أنفسهم.
ومنه، أصبح واقعنا ينبئ عن 

يكن  لم  إن  أوش��ك  خطر شديد 
وبشدة.  حاصل  اخلطر  ه��ذا 
وه���و م��ا ن����راه م��ن ف��ردان��ي��ة 
غاية في النرجسية واألنانية، 

كل يعيش في فلك نفسه ال هم 
فنجد  وأب��ن��اءه..  نفسه  إال  ل��ه 
الفقير،  ج��اره  بجوار  الغني 
ورغم علمه بحاجته الشديدة، 
إال أن��ه ي��أب��ى أن ي��ق��دم ل��ه يد 

املساعدة. مرددًا بسلوك حاله: 
"نفسي نفسي". وقد شاع مثل هذا 

مجاالت  جميع  ف��ي  الشائن  السلوك 
احلياة، حتى إن قلة من املوسرين هم 

من يحرصون على أداء زكاتهم للفقراء. 
أما الفئة العريضة فهي غير مبالية بأحوال 

كثيرة  قيم  باتت  فقد  ال��واق��ع،  هو  وه��ذا  الفقراء. 
يفتقدها املجتمع اإلسالمي رغم حرص الدين على 
تعالى  الله  املسلمني. وقد رحم  نفوس  في  زرعها 
للخير،  التواقة  الراقية  النفوس  بذوي  األمة  هذه 
وبفضلهم ال يعدم اخلير في األمة وال جنزم بهالك 

هذه األمة، فمن قال بهالك الناس فهو أهلكم. 
ت��رس��خ��ت ثقافة  ت��ب��ني فيما م��ض��ى ح��ني  ل��ق��د 
ب��روز تلك  العمل اخليري في نفوس األف��راد على 
العالقة الوطيدة بني العمل االجتماعي واالزدهار 
احلضاري، كما تبني دور التطوع والعطاء في رفع 
املجتمع، وحتسني عالقاتهم  في  األفراد  مردودية 
طباع  ال��ع��ط��اء  يغير  كيف  ورأي��ن��ا  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
اإلنسان  يصنع  وكيف  مواهبهم  ويصقل  الناس، 

ال��س��ع��ي��د اآلم����ن امل��ط��م��ئ��ن، وأن ال��ف��ع��ل اخل��ي��ري 
سالح سحري له آثار إيجابية عديدة، سواء على 
الفاعلني واملتطوعني، أو على احلاالت االجتماعية 
من املستفيدين. وفي النهاية حني جتددت اآلليات 
واألساليب جعلت الناس يبدعون في ابتكار بعض 
التجليات من مواقف العمل االجتماعي التي تساعد 
النفسية  وال��ص��ح��ة  االجتماعي  االس��ت��ق��رار  على 
لألفراد. وهنا تكمن قوة النظام اإلسالمي. حيث ميكن 
االس��ت��ف��ادة من 
ه���������������������ذا 

ال��ن��ظ��ام 
الفريد ألجل 
االجتماعي  البناء  ظ��ل  ول��ه��ذا  البشرية؛  س��ع��ادة 
ل��ألم��ة اإلس��الم��ي��ة ل��ق��رون ط����وال م��ح��اف��ظ��ًا على 
التقلبات  ورغم  كيانه،  وصالبة  ومتاسكه  وحدته 
والنكبات  األنظمة احلاكمة،  السياسية، وتغيرات 
ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا.. ب��ق��َي امل��ج��ت��م��ع م��ح��اف��ظ��ًا على 
النسيج  نوعية  فكانت  ثقافته،  وسمو  إنسانيته 
االجتماعي التي ربطت العالقات بني املسلمني هي 

التي ضمنت لألمة مناعة وسعادة وازدهارًا. 
جمالية  في  الضاربة  العريقة  املنظومة  هذه 
تكافلها، ورونق شموليتها قد أصبحت إرثًا لكافة 
األمم تنهل منه كافة األنظمة العاملية، فكلما وجدت 

للبحث  س��ارع��ت  اجتماعيًا  أو  اقتصاديًا  معيقًا 
وهذا  البديعة،  حلوله  عن  اإلسالمي  التشريع  في 
النظام  قوة  على  منها  اعتراف  ذات��ه شهادة  بحد 
الرأسمالية  األنظمة  وعجز  لإلسالم  االجتماعي 
واالشتراكية، ومبا أن القوة كامنة في هذا النظام، 
املصالح  القوة وأصحاب  هناك تخوف في مراكز 

الكبرى، على أن يكون بدياًل للنظام العاملي.  
إن الشعوب اإلسالمية شعوب عريقة محسنة 
العمل  لكن  بطبعها؛  وكرمية  للخير  محبة 
االجتماعي يحتاج إلى عمل دؤوب لتفجير 
هذه اخلصال الكرمية، ومجهودات حثيثة 
وال شيء مبقدوره  الطاقات،  تشجيع  على 
في  العطاء  وسواعد  اخلير  طاقات  تفجير 
األمة مثل ما يفعله سحر اإلميان، وهذا لن 
يتحقق إال مبشاركة املجتمع املدني وفرق 
واإلحساني،  واخليري  االجتماعي  العمل 
العلماء  م��ن  بتأطير  احمل��س��ن��ني  وإش����راك 
وترشيده  توجيهه  أج��ل  م��ن  وامل��ف��ك��ري��ن، 

وتنظيمه.    
نتائج هذا املقال:

وفي اخلتام ميكن التأكيد على األمور 
اآلتية:

� ع��م��ل اإلس����الم ع��ل��ى حت��ق��ي��ق روح 
الغرض  لهذا  العمل االجتماعي، وقد جهز 
مرجعية مليئة باألحكام واملبادئ والقواعد 
إلى  األمة  وجه  واملقاصد حيث  والوسائل 
غ��رس��ه��ا ب��ك��ل ال��ط��رق، س���واء ك���ان: ج��ه��دًا 
تطوعًا  فكريًا،  إعمااًل  ماليًا،  تبرعًا  بدنيًا، 

بالوقت.
� التكافل االجتماعي في اإلسالم نظام 
وقائي وعالجي في ذات الوقت؛ وقائي من 
القادر  االجتماعي  البناء  يهيئ  أن��ه  حيث 
املتوقعة،  املعضالت  من  ذات��ه  حماية  على 
وه���و ع��الج��ي ألن���ه ي��س��اع��د ف��ي امل��ع��اجل��ة 
أنواعه  بجميع  الفقر  قضايا  واجلماعية  الفورية 

املادي والعلمي والصحي واخُلُلقي.
� جت��ل��ي��ات ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي م��ت��ن��وع��ة 
ومتعددة، فال تنضب مواقفها، وال تنتهي صورها، 
وال حتصى مناذجها.. فهي كثيرة بتعدد الظروف 
حلظة  تخلو  تكاد  ال  حتى  واملعضالت،  واملواقف 
من نفحة عطاء، أو حلظة إحساس مليئة مبشاعر 

التراحم والتضامن.
� العمل االجتماعي يحقق فوائد كثيرة على 
والسياسي  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت��ص��ادي  املستوى 
لهذه  عملية  حلواًل  ويعطي  والنفسي،  واملعيشي 
املجاالت، بحفظ سيرها وتوازنها احليوي دومنا 

اختالل أو قصور.
� العمل االجتماعي مبدأ أصيل في األمة، 
قد ساعدها على حفظ بيضتها من املشاكل 
بل  الباطنية؛  واالض��ط��راب��ات  النفسية 
أوجد مجتمعًا سليما مطمئنا مستقرًا 

يسوده اخلير والصالح.
كثير  لعالج  ف��ذة  آلية  العطاء   �
من االختالالت املعاصرة، كما يرفع من 
جودة احلياة وإنتاجية األفراد، فينعم 
ك��ل م��ن امل��ت��ط��وع وامل��س��ت��ف��ي��د ب��راح��ة 
العطاء  نشوة  من  يوفره  مبا  نفسية، 
لفائدة املتطوع، وإحساس  والسعادة 
الدعم  منحه  عبر  باالطمئنان  املستفيد 
يتم  حيث  االجتماعية،  واخلدمة  والرعاية 
االستقرار  يطبعه  سائد  بجو  الطرفني  متكني 

والتوازن والرخاء.
� قيمة اإلنسان ليس فيما ميلك من أموال 
فتكون  للغير،  وخ��دم��ة  ع��ط��اء  م��ن  يعطي  ب��ل مب��ا 

سعادته مرتبطة بسعادة غيره.
من  كثير  لعالج  وسيلة  التطوعي  العمل   �
الثقة،  وضعف  كاالكتئاب  النفسية  االضطرابات 
أحيانًا،  الطبي  العالج  استعمال  من  أفضل  فهو 
كما يساعد على عالج بعض االنحرافات السلوكية 

والنفسية من حقد وأنانية وحسد..
احلياة  نفسه محور  يجعل  ال��ذي  اإلنسان   �
وأما  النفسية،  للمشاكل  عرضة  أكثر  وجوهرها 
الذي يقضي حاجات الناس فهو أقل الناس عرضة 

لها.      

العمل اخليري

ن  إ
وج������������ود ال����ع����م����ل 

نتيجة  هو  إمنا  املجتمع  في  االجتماعي 
واليوم  تعالى  بالله  اإلميان  بأصول  للتشبع 

واالستجابة  التضامن  روح  من  يقتضيه  وما  واآلخ��ر، 
رع��اي��ة احمل��روم��ن  وأح��ك��ام��ه  ال��ل��ه تعالى  ألوام���ر 
أوقاف،  وصايا،  تبرعات،  كفارات،  زكاة،  والضعفاء: 

اإلنسانية  التجربة  ه��ذه  م��ي��راث...  دي��ات، 
والزخم التشريعي، توفر املنهاج االجتماعي 

الصالح خلدمة اإلنسانية.

الباحث: محمد طاقي
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مم��ا ال ش��ك ف��ي��ه أن ل��ل��وق��ف ف��ي احل��ض��ارة 
اإلسالمية عالقًة وثيقًة بالثقافة والعلم وبتمويل 
تفعيل  آليات  وإيجاد  ومؤسساتهما  مراكزهما 
س��ي��ره��ا، س���واء أك��ان��ت ه��ذه امل��راك��ز م���دارس أو 
اإلسالمية  األم���ة  أه��م ش��يء مييز  إن  ج��ام��ع��ات. 

أنها أمة العلم، ألن دينها احلنيف حث على 
طلب العلم، وكانت أول املؤسسات الوقفية 
العلم  إشاعة  في  ريادية  رسالة  أدت  التي 
والثقافة هي مؤسسة املساجد التي جمعت 
بني وظيفة العبادة لله تعالى وبني وظيفة 
ظلت  حيث  وثقافيا  علميا  املجتمع  خدمة 
والسنة  ال��ق��رآن  فيها  ي��درس  للعلم  م��راك��ز 
والعلوم الشرعية واللغوية والعلوم العقلية 
والتجريبية من رياضيات ومنطق وفلسفة 
أول  املسجد  ك��ان  وب��ذل��ك  وكيمياء.  وط��ب 
تربوية  علمية  ومؤسسة  وجامعة  مدرسة 
هنا  ومن  اإلسالمية،  احلضارة  تاريخ  في 
مداخيل  وق��ف  على  املسلمني  إق��ب��ال  ك��ان 
على  واإلن��ف��اق  املساجد  لبناء  ممتلكاتهم 

صيانتها وعلى شيوخ العلم والطلبة)1(.
املساجد  أن  األم��ة  تاريخ  في  وال��الف��ت 
واجلوامع ُعدت املواقع اإلسالمية األصلية 

في التعليم والتثقيف ارتبطت منذ العصور 
متولها  التي  فهي  ب��األوق��اف،  األول��ى  اإلسالمية 
عليها من غالت ومنافع، مما  تدره  وتغذيها مبا 
وتهذيبا  وتقوميا  تثقيفا  رسالتها  ألداء  أهلها 

وتلبية حلاجات األمة.

الوقف على املدارس:
أن  واملغربي  اإلس��الم��ي  التاريخ  ف��ي  لوحظ 
الدين  خلدمة  ذل��ك  بعد  توسعت  الوقف  مجاالت 
فتعدى  معانيها  أوس��ع  في  اإلسالمية  والثقافة 
واخلزانات  امل��دارس  ليشمل  واملساجد  اجلوامع 
التي حبست على العلم والثقافة. وإدراكا ألهمية 
الوقف في التعليم فقد تشبث به املغاربة وجعلوه 
التعليمية  املؤسسات  لتمويل  دائم  شبه  مصدرا 
على  أضفى  مما  رسالتها  أداء  في  واستمرارها 

حد  إل��ى  منه  وجعل  أصيال  طابعا  التعليم 
ك��ب��ي��ر ق��ط��اع��ا م��س��ت��ق��ال ع���ن األج��ه��زة 

العلمية  احلركة  إن  حتى  الرسمية 
ازده���ار  م��ع  إال  ت��زده��ر  ل��م  باملغرب 
العلمية  امل�����دارس  ع��ل��ى  األوق�����اف 
اخل�����زان�����ات وت����زوي����ده����ا ب��ال��ك��ت��ب 

واملصنفات)2(.
من��اذج من امل��دارس التي أسهم 

الوقف في نشأتها واستمرارها:
م���ن أه����م ه����ذه امل������دارس ميكن 
إيراد النماذج اآلتية وإال فهي كثيرة 
وبالوقف؛  الوقف  على  قامت  كلها 
اللمطي  زلو  بن  وك��اك  مدرسة  مثل 
ال���س���وس���ي، وم����درس����ة ع��ب��د ال��ل��ه 

ب��ن ي��اس��ني، وم�����دارس ال��ص��اب��ري��ن، 
ومدرسة احللفاويني، ومدرسة املخزن، 

السبعني،  وم���درس���ة  ال��ص��ه��ري��ج،  وم���درس���ة 
واملدرسة  العطارين،  ومدرسة  ال��وادي،  ومدرسة 
املتوكلية،  أو  البوعنانية  واملدرسة  املصباحية، 

ومدرسة الشراطني، ومدرسة بن صالح.
ل��ت��ن��ش��أ وال ألن  ت��ك��ن  ل���م  امل������دارس  إن ه���ذه 
عليها؛  احملبسة  الكثيرة  األم���الك  ل��وال  تستمر 
التي تتكون من مختلف العقارات واألمالك فإلى 
واملصريات واحلمامات  واملنازل  الدكاكني  جانب 
)محالت  عمل  ودور  واألروي��ة  والفنادق  واألفرنة 
أحياء  مبختلف  املنتشرة  التقليدين(  الصناع 
املدينة كانت للمدارس أوقاف في املناطق القروية، 

حيث حبست عليها األجنة والبساتني واملداشر.

- جامع القرويني:
منوذج  وأق��وى  أق��دم  القرويني  جامعة  متثل 
ف��ي م��ج��ال امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي ق��ام��ت على الوقف 

رسالة  لها  وكانت  يومنا  إل��ى  قرونا  واستمرت 
بني  رب��ط��ت  واس��ع��ة  وث��ق��اف��ي��ة  وتعليمية  علمية 
ال��ث��ق��اف��ات وك��ان��ت م��ه��وى ال��ط��الب م��ن مختلف 
مناطق العالم اإلسالمي. وقد شكل النواة األولى 
القرويني"  "جامعة  إل��ى  وحتولت  ترعرعت  التي 

في  ال��واس��ع��ة  احلبسية  ال��ث��روات  بفضل  وذل���ك 
ووضعت  لها  ال��ت��ي خصصت  وخ��ارج��ه  امل��غ��رب 
حتت تصرفها وفي خدمتها، مما مكنها من أداء 
رسالتها واالرتقاء إلى مستوى األداء احلضاري 
العلمية،  الكراسي  فيها  فكثرت  نظيره،  قل  الذي 
يتمتعون  ال��ذي��ن  املنتظمون  الطلبة  فيها  وكثر 
باإلقامة واملنح الدراسية، ونشأت ضمن القرويني 
إقامتها  ف��ي  تنافس  ع��دي��دة،  م���دارس  وحواليها 
ولم  احملبسون،  احملسنون  ومتويلها  وجتهيزها 
يقف العطاء العلمي جلامعة القرويني عند حدود 
املغرب األقصى بل أصبحت قبلة للعلماء وطالب 
إذ  اإلسالمية  األقطار  من شتى  والباحثني  العلم 
من  حتى  ودينية  علمية  إليها شخصيات  وف��دت 
أوربا، وفي مقدمتهم البابا سلفستر الثاني الذي 

، تلقى شوطا من تعليمه  )3 ( يني و لقر با

أندري  األسقف  938ه�������������( ومنهم  )ت 
أو مشاجرات مع علماء  لم مناظرات  كانت  الذي 
949ه�(  )ت  كلينار  نيكوال  والقسيس  القرويني، 
معارفه  أج��ل حتسني  م��ن  ف��اس  على  ورد  ال���ذي 
في اللغة العربية من علماء جامعتها)4(. ومنهم 
اغتنم  ال��ذي  1032ه�(  )ت  كوليوس  جاكويسن 
ف��رص��ة ق��ي��ام��ه مب��ه��م��ة رس��م��ي��ة ب��امل��غ��رب ل��ي��زور 
القرويني ويستفيد من علمائها ومخطوطاتها)5(.
تبق  ل��م  ال��ق��روي��ني  ج��ام��ع��ة  أن  يعني  وه���ذا 
بل  اإلس��الم��ي��ة،  الدينية  ال��ع��ل��وم  على  مقتصرة 
اتسعت حتى شملت العلوم كافة بحسب كل عصر 
وما راج فيه من مواد علمية وتدريسية، فقد امتد 
التدريس بالقرويني إلى علوم اللغة واألدب وفنون 
البالغة والتاريخ، وعلم الكيمياء والهندسة وعلم 
التوقيت والهيئة والفلسفة واملنطق، وعلم اجلبر 

واملقابلة )الرياضيات( والطب والصيدلة، بل بلغ 
األمر إلى حد إنشاء مدرسة للطب)6(.

ل��ب��ت اح��ت��ي��اج��ات واس��ع��ة للمجتمع  وب��ذل��ك 
واألساتذة  والقضاة  الفقهاء  تكوين  في  املغربي 
الدولة  ورج���ال  وامل��وث��ق��ني،  وال��ع��دول  واخلطباء 

احلياة  م��ج��االت  س��ائ��ر  ف��ي  والفلكني  واألط��ب��اء 
االجتماعية واالقتصادية والعلمية.

اخل�������زان�������ات  وق���������ف   -
العلمية:

لم يقتصر الوقف على املساجد واملؤسسات 
ال��ع��ل��م ب��ل ت��وس��ع إل���ى وق���ف امل��ك��ت��ب��ات وال��وق��ف 
األمالك عليها من أجل نشر العلم وتشجيع الطلبة 
املغربي  املجتمع  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  الثقافة  ونشر 
كافة: ألن إذ أدرك املغاربة مبكرا قيمة املكتبة في 
مهمة،  تربوية  آث��ار  من  لها  ملا  احلضاري  الرقي 
إضافة لذلك، فإن املكتبة متد الطالب في املراحل 
إلج��راء  وامل��راج��ع  باملصادر  املتقدمة  ال��دراس��ي��ة 
البحوث وتنمية مهارات البحث العلمي والتعلم 

الذاتي)7(.
التي  األهمية  تلك  إل��ى  ونظرا 
فإن  العصور،  كل  في  للمكتبات 
األوق������اف ك��ان��ت ه���ي امل��ص��در 
وعلى  عليها  منه  ينفق  ال��ذي 
للبناء  ترميم  م��ن  يلزمها  م��ا 
ودفع  اجلديدة  بالكتب  وتزويد 
مرتبات املوظفني، وكان املشرف 
ع���ل���ى امل��ك��ت��ب��ة ي��ح��ص��ل ري���ع 
مصاريفه  على  وينفقه  الوقف 

السابقة)8(.
املكتبات  إنشاء  ك��ان  ولقد 
وتزويدها بالكتب في مختلف 
أمام  وفتحها  املعرفة  صنوف 
طالب العلم دون مقابل من أهم 
وأبرز املقاصد الثقافية والعلمية 

ملؤسسة الوقف)9(.
وق���د ت��ن��وع��ت امل��ك��ت��ب��ات ف���ي ت���اري���خ ال��ع��ال��م 
خاصة،  املغربي  املجتمع  وف��ي  عامة  اإلس��الم��ي 
فنجد اخلزانات العمومية داخل املساجد والربط 
والزوايا، فضال عن اخلزانات امللكية التي تزين 
أن  إليه  اإلش���ارة  السالطني، ومم��ا جت��در  قصور 
مدينة سبتة املغربية اشتملت على حوالي سبع 
عشرة خزانة ثمانية محبسة على أهل العلم، كان 
أبي  اجلليل  العالم  خزانة  وأقدمها  أشهرها  من 
احلسن الشاري التي ابتناها من ماله، وهي أول 
ومن  العلم)10(.  أهل  على  باملغرب  وقفت  خزانة 
وأدت  الوقف  على  قامت  التي  اخل��زان��ات  أشهر 

رسالتها احلضارية في املغرب نذكر ما يلي:
- اخل���زان���ة ال��ع��ام��ة ب���ال���رب���اط، واخل���زان���ة 
العدة  دار  وخ��زان��ة  بالرباط،  باملشور  احلسنية 
بن موسى  احمد  ابن  )أوقفها عبد احلق  بفكيك: 

 5 10ه� تزيد مخطوطاتها على  القرن  أوائ��ل  في 
أالف مجلدا(، واخلزانة الصبيحية بسال،

فهذه املكتبات وغيرها كثير كان لها بعد ثقافي 
تنشيط  ف��ي  وأسهمت  العالم،  أن��ح��اء  جميع  ف��ي 
مختلف  في  والثقافية  والفكرية  العلمية  احلركة 

مراحل تاريخ املغب والعالم اإلسالمي.

ع���ل���ى  ال���������وق���������ف   -
الكراسي العلمية:

ساهمت األوقاف على الكراسي العلمية 

في  اإلس��الم��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة  التعليم  نشر  ف��ي 
على  اإلسالمي  العالم  في  املساجد  مختلف 
نتيجة  ينشأ  العلمي  والكرسي  التاريخ  مر 
علم  تدريس  إلى  باحلاجة  الواقف  إحساس 
م��ن ال��ع��ل��وم، فيخصص أوق���اف ل��ه م��ن أجل 
بقائه واستمراره وهذا ما يفسر تنوع العلوم 
من  العلمية  الكراسي  في  تدرس  كانت  التي 

فقه وتفسير وأصول وحديث وقراءات)11(.
1727م(  )ت  إسماعيل  املولى  عهد  وفي 
كان للكراسي العلمية دور طالئعي في نشر 
عدة  منذ  وتنميتها  عليها  واحل��ف��اظ  الثقافة 
ف��ي جنباتها  تعليمي  م��رك��ز  أش��ه��ر  وك���ان  ق���رون 
هو جامع القرويني، ثم جامع األندلس ثم جامع 
السبق  قطب  احتل  الذي  املركز  ولكن  الشرفاء... 
ف��ي ال��ع��ط��اء امل��ع��رف��ي ه��و ج��ام��ع ال��ق��روي��ني، وقد 
اشتمل هذا اجلامع على 18 كرسيا يرجع إنشاء 
السادس  القرن  من  األول  النصف  إل��ى  بعضها 
ومن  بعد  فيما  أنشئ  اآلخ��ر  وبعضها  الهجري، 
التي  ال��ق��روي��ني  بجامع  العلمية  ال��ك��راس��ي  ب��ني 
إسماعيل  املولى  عهد  في  العطاء  بقيت مستمرة 
إلى  إنشائه  تاريخ  ويرجع  احمل��راب،  كرسي  هو 
سنة 651ه� وقد بلغ عدد العقار احملبس على هذا 
الكرسي أكثر من 21 عقارا، منها 12 عقار للقراءة 

صباحا و9 للقراءة مساء)12(.
ويستخلص مما سبق، أن الكراسي أدت دورا 
الثقافي اإلسالمي  كبيرا في نشر وتنمية املجال 
ملا لها من أوقاف مخصصة لها، ملا للدور العلمي 

الذي أدته عبر التاريخ.
ع��ل��ى ال��ع��م��وم س��اه��م ال��وق��ف ع��ل��ى امل���دارس 
واخلزانات والكراسي العلمية في ازدهار املغرب 
لها من  الثقافية والفكرية ملا  الناحية  ومنوه من 

دور في نشر العلم ومساعدة طالب العلم.
----------------------

1 - ت��اري��خ األوق����اف اإلس��الم��ي��ة ب��امل��غ��رب ف��ي عصر 
وف��اس ملصطفى  تارودانت  ح��واالت  من خالل  السعديني 
بنعلة )260/1 وما بعدها( بتصرف، مجلة أوقاف العدد 
4 السنة ربيع األول 1424/مايو 2003 م ص 96 بتصرف.
2 - مجلة دعوة احلق السنة السادسة واخلمسون 

صفر 1434ه�/ يناير 2013م، ص 33.
3 - القرويني جامعا وجامعة 3/ 115 116-.

4 - القرويني جامعا وجامعة، 418/3.
5 - نفسه 419/3.

6 - نفسه القرويني جامعا وجامعة، 424-422/3.
7 - حملات في املكتبة والبحث واملصادر، حملمد عجاج 

اخلطيب، ط 2، الرياض 1391ه� /1971م، ص 23-22.
8 - موسوعة احلضارة اإلسالمية، التربية والتعليم 
النهضة  مكتبة   11 أحمد شلبي، ط  اإلسالمي،  الفكر  في 

املصرية، 1999، ص 183.
محمود  يحيى  العربية،  املكتبة  وبنية  ال��وق��ف   -  9

ساعاتي، ط 2، الرياض 1416ه�/ 1996م، ص 32.
10 - اختصار األخبار األنصار، ص 29.

11 - مجلة إب��ه��ام ال��وق��ف ف��ي مت��وي��ل امل��ؤس��س��ات 
التعليمية والثقافية باملغرب خالل القرن العشرين )دراسة 
جامعية،  رسائل  سلسلة  العيوني،  الكرمي  لعبد  حتليلية 
العامة  األم��ان��ة  اخلارجية  وال��ع��الق��ات  ال��دراس��ات  إدارة 
لألوقاف 1431ه�/2010م، ط 1، 1432ه� / 2011 م، ص 

.39
12 - دور الوقف في احلياة الثقافية باملغرب لسعيد 

بورگبة، ج 1، 215/1.

األبعاد الثقافية للوقف باملغرب

الالفت 
تاريخ األمة أن املساجد واجلوامع ُعدت  في 

املواقع اإلسالمية األصلية في التعليم والتثقيف 
ارت���ب���ط���ت م���ن���ذ ال���ع���ص���ور اإلس����الم����ي����ة األول�����ى 
باألوقاف، فهي التي متولها وتغذيها مبا تدره عليها 
من غالت ومنافع، مما أهلها ألداء رسالتها تثقيفا 

وتقوميا وتهذيبا وتلبية حلاجات األمة.

03 صفر1439ه� املوافق ل� 23 أكتوبر 2017م

سامية الصالحي
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نوقشت برحابة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
-سايس- التابعة جلامعة سيدي محمد بن عبد الله 
بفاس أطروحة دكتوراه بتاريخ 12 أكتوبر 2017، 
األقصى خالل  باملغرب  النوازل  "فقه  في موضوع: 
املرأة  قضايا  الهجريني-  والعشر  التاسع  القرنني 
أمام  مرزوق؛  إدريس  الباحث  بها  تقدم  أمنوذجا"؛ 
الشرقي  إدري��س  الدكتور  من  مكونة  علمية  جلنة 
عبد  والدكتور  رئيسا،  ف��اس  سايس  اآلداب  كلية 
الله الهاللي كلية اآلداب ظهر املهراز فاس عضوا، 
مكناس  اآلداب  كلية  األن��ص��اري  محمد  وال��دك��ت��ور 
كلية  علمي  بنحربيط  ماجدة  وال��دك��ت��ورة  عضوا، 
اآلداب سايس فاس مشرفة ومقررة، وبعد املناقشة 
درج��ة  الباحث  العلمية  اللجنة  منحت  وامل��داول��ة 

مشرف جدا مع التوصية بالطبع.
وفيما يلي ملخص التقرير العلمي الذي تقدم 

به الطالب بني يدي اللجنة العلمية:
هو  فيه  البحث  اخ��ت��رت  ال���ذي  امل��وض��وع  "إن 
ب��ع��ن��وان: )ف��ق��ه ال���ن���وازل ب��امل��غ��رب األق��ص��ى خ��الل 
املرأة  قضايا  الهجريني-  والعشر  التاسع  القرنني 
على  الضوء  تسليط  خالله  من  قصدت  أمنوذجا(، 

التي  التاريخية  امل��راح��ل  بإحدى  امل��رأة  قضية 
عرفت  والتي  األقصى،  املغرب  مجتمع  بها  مر 
وفي  الفقهية،  ال��ن��وازل  إنتاج  في  كبيرا  زخما 
ظهور عدد من كبار فقهاء النوازل، كما متيزت 
بصدور فتاوى تعنى بالدفاع عما يسمى اليوم 
بحقوق املرأة، وتروم االرتقاء مبكانتها، ونصرة 
قضاياها، وتكفي اإلشارة هنا إلى بعض رواد 
اللخمي  قاسم  بن  ك��اإلم��ام محمد  االجت��اه  ه��ذا 
الشهير بالقوري )ت872ه�( والفقيه أبي القاسم 
 992( عرضون  ابن  والفقيه  )956ه�(  خجو  بن 
عرضون  ابن  لفتاوى  كانت  حيث  وغيرهم،  ه�( 
آثار  امل��رأة -على وجه اخلصوص-  في قضايا 
من  أح��دث��ه  مب��ا  الفقهي  النقاش  مستوى  على 
ت��ش��ه��ي��رات خ��ال��ف ب��ه��ا م��ا اش��ت��ه��ر ل���دى فقهاء 

املذهب ومجتهديه.
ون��روم من خ��الل ذل��ك كله أن نستبني دور 
العامة  احلياة  في  ووضعها  امل��رأة وحضورها 
ف��ي ه��ذه املرحلة، م��ن خ��الل م��ا تثبته ال��ن��وازل 
فقهي،  ثار بصددها جدل  من مشكالت  الفقهية 
العصر  فقهاء  فيها  وق���ال  اجتماعي،  ون��ق��اش 
فقهاء  مراعاة  مدى  ذلك  من  لنستنتج  كلمتهم، 
اإلس����الم ل��ك��ي��ان امل�����رأة، وم���دى ح��رص��ه��م على 
مساوية  إي��اه��ا  واع��ت��ب��اره��م  حقوقها،  صيانة 

ب��احل��ق��وق وحتمل  التمتع  ف��ي  ال��رج��ل  ألخ��ي��ه��ا 
ال��واج��ب��ات، وذل���ك ب���دراس���ة من���اذج وق��ض��اي��ا من 
في  امل��غ��رب  فقهاء  ل��دى  ب��امل��رأة،  املتعلقة  ال��ن��وازل 
املوضوع  أهمية  وتتجلى  التاريخية،  املرحلة  هذه 
يثار،  ي��زال  وم��ا  ث��ار،  موضوعا  يناقش  كونه  ف��ي 
وه��و موضوع  أال  اجل��وان��ب،  متعدد  نقاش  بشأنه 
املرأة، وفي كونه يعالج قضية املرأة من منظور فقه 
النوازل، وال يخفى ما لفقه النوازل من أهمية بالغة 

من عدة جوانب، نذكر منها اجلوانب التالية:
كتب  إن  ال��ت��اري��خ��ي: حيث  ف��ي اجل��ان��ب   �
وال��وق��ائ��ع  احل����وادث  م��ن  تتضمن جملة  ال��ن��وازل 
ف���ائ���دة عميمة  م���ن  ت��خ��ل��و  ال��ت��ي ال  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
بالنسبة للباحث التاريخي، وذلك ملا حتفل به من 
إشارات تاريخية، تسمح بتتبع كثير من الظواهر 
االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، والسياسية، 
يتيح  مما  التاريخية،  ال��دراس��ات  تغفلها  قد  التي 
ل��أح��داث  التاريخية  ال��رؤي��ة  الستكمال  ال��ف��رص��ة 

والوقائع.
ف���ي اجل���ان���ب ال��ت��ش��ري��ع��ي: ح��ي��ث تتمثل   �
أهمية النوازل في قدرتها على إيجاد حلول عملية 
على  باملسلمني  تنزل  التي  والنوازل  الوقائع  لكل 
الفرد أو اجلماعة، وذلك من خالل إعمال  مستوى 
وسنة،  قرآنا  الوحي  نصوص  في  الفقهي  النظر 
واالجتهاد في تنزيلها على تلك الوقائع واحلوادث 
، وكذا من خالل االعتماد على األصول التشريعية 
الح��ت��واء ال��ن��وازل امل��س��ت��ج��دة، األم���ر ال���ذي يغني 

اجلانب التشريعي.
النوازل  كتب  تعد  القضائي:  في اجلانب   �
في  وقعت  لنوازل  فقهية  أجوبة  من  تتضمنه  مبا 
يجدان  والقاضي  للمفتي  مرجعا  املاضي،  الزمن 

يستند  قد  القضائية،  بالسوابق  يعرف  ما  فيها 
إليها املفتي في فتواه والقاضي في حكمه.

فيه  البحث  ف��إن أهمية  امل���رأة  م��وض��وع  وأم��ا 
ت��ت��ج��دد م��ن ح��ني آلخ���ر، بحكم احلركية  ت���زال  م��ا 
كل  منها  ينظر  التي  ال��رؤى  وتعدد  يعرفها،  التي 
يبقى  فقهي  تناوله من منظور  أن  كما  فيه،  باحث 
من األهمية مبكان، بالنظر لالدعاءات التي تلصق 
للمرأة، وكونه ال  التهميش  بالفقه اإلسالمي تهمة 
يعيرها نفس املكانة التي يعطيها للرجل، ومن شأن 
النبش في فتاوى ونوازل املفتني، وأحكام القضاة 
أن ميدنا بكثير من املعطيات عن موضوع املرأة، قد 
تكون كفيلة بتصحيح هذه الرؤى، أو تأكيدها من 

خالل أقوال الفقهاء املعنيني باألمر بشكل مباشر.
م��ح��اول��ة  ف��ي  فتتمثل  ال��ب��ح��ث  إش��ك��ال��ي��ة  أم���ا 
التعرف على وضع املرأة في املجتمع املغربي، ومن 
امل��رأة املسلمة، من منظور فقهي، أمال في  خاللها 
هذا  في  تثار  التي  الدعاوى  من  كثير  عن  اإلجابة 
اإلسالمي  الفقه  كون  في  املتمثلة  بالذات،  العصر 
فقه ذكوري، يدوس على كرامة املرأة، وأن الفقهاء 
يتحملون نصيبا من املسؤولية عن األوضاع التي 

عاشتها املرأة املغربية في عصور مختلفة، والتي 
ما تزال آثارها ممتدة في عصرنا هذا.

جملة  اإلشكالية مت حتديد  هذه  عن  ولإلجابة 
من األهداف تتمثل فيما يلي:

في  املغربية  امل���رأة  وضعية  على  التعرف   �
مختلف مجاالت احلياة، وإبراز مكانتها في صلب 

املجتمع من خالل فقه النوازل.
امل��غ��رب من  ق��دم��ه فقهاء  م��ا  ال��وق��وف على   �
امل��رأة، وم��دى سعيهم في  جهود في مجال حقوق 
معاجلة  ف��ي  الفقهاء  دور  وإب���راز  مكانتها،  إب���راز 

قضايا عصرهم وبخاصة قضية املرأة.
� التعرف على األدوات املنهجية التي سلكها 
علماؤنا في اإلجابة عن أسئلة وقتهم قصد اإلفادة 
منها في تذليل الصعوبات املنهجية واملعرفية في 

التعاطي مع النوازل املستجدة.
لتحقيق األهداف املسطرة سلكت منهجا يرتكز 

على:
أوال: املنهج االستقرائي جمعا وتصنيفا

ثانيا: املنهج التحليلي دراسة لنماذج النوازل 
الفقهية وحتليال وتعليال واستشهادا.

وضعيات  بني  للمقانة  املقارن  املنهج  ثالثا: 
مختلفة من املواقف والوقائع والنصوص.

وق���د ق��س��م��ت ال��ب��ح��ث ب��ع��د امل��ق��دم��ة إل���ى ب��اب 
متهيدي وبابني آخرين مذيلني بخامتة:

املغرب  عن حالة  التمهيدي حتدثت  الباب  في 
الهجريني  والعاشر  التاسع  القرن  إب��ان  األقصى 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الناحية  من 

والفكرية.
وحت��دث��ت ف��ي ال��ب��اب األول ع��ن: فقه ال��ن��وازل 
ثالثة فصول،  إلى  قسمته  األقصى، حيث  باملغرب 

النوازل  فقه  تعريف  عن  األول  الفصل  في  حتدثت 
امل��رادف��ة، وع��ن خصائصه وأب���رز علماء  واألل��ف��اظ 
فقه النوازل في احلقبة التاريخية املدروسة، وفي 
ال��ف��ص��ل ال��ث��ان��ي حت��دث��ت ع��ن خ��ط��وات ال��ن��ظ��ر في 
مبحثني:  خ��الل  م��ن  املنهجية  وم��ح��ددات��ه  ال��ن��ازل��ة 
ال��ن��ازل��ة من  امل��ب��ح��ث األول: خ��ط��وات ال��ن��ظ��ر ف��ي 
عليها،  احلكم  تنزيل  ثم  وتكييفها  تصورها  حيث 
من  جملة  عن  للحديث  الثاني  املبحث  وخصصت 
النازلة، مثل مراعاة  للنظر في  احملددات املنهجية 
فتاوى السابقني واعتبار املآل، واالجتهاد انطالقا 
الفصل  في  وق��واع��ده. ألخلص  املذهب  أص��ول  من 
الثالث للحديث عن أصول الفتوى واالستدالل عند 
فقهاء املغرب األقصى وتطبيقاتها من كتب النوازل.
وضع  عن  للحديث  الثاني:  الباب  وخصصت 
والعاشر  التاسع  القرنني  خ��الل  املغربية  امل���رأة 
ثالثة  وضمنته  ال��ن��وازل،  فقه  خالل  من  الهجريني 
فصول، حتدثت في الفصل األول عن الوضع الديني 
والتعليمي للمرأة، وفي الفصل الثاني حتدثت عن 
مبحثني:  في  املغربية  للمرأة  االجتماعي  الوضع 
املرأة  املجتمع وحضور  األول يتحدث عن  املبحث 

في عقد الزواج من خالل النوازل الفقهية، وركزت 
عقد  في  امل��رأة  على  الوالية  على  اخلصوص  على 
ال���زواج، وعلى امل��رأة وال��ش��روط في عقد ال��زواج، 
وضمنت املبحث الثاني احلديث عن املرأة وقضايا 
املجتمع مبرزا إسهاماتها في قضايا مجتمعها في 

مجاالت عدة.
فجعلت  ال��ب��اب  ه��ذا  م��ن  الثالث  الفصل  وأم��ا 
للمرأة،  والتشريعي  احلقوقي  الوضع  موضوعه 
ال��وض��ع  األول:  امل��ب��ح��ث  مبحثني:  ف��ي  وت��ن��اول��ت��ه 
املبحث عن  للمرأة، حيث وقفت في هذا  احلقوقي 
حقوق املرأة املرتبطة بالزواج والطالق وما يرتبط 
بهما من حمل وتنظيمه أو منعه. واملبحث الثاني 
للمرأة،  التشريعي  الوضع  عن  للحديث  خصصته 
ل��ع��رض من���اذج م��ن ال��ن��وازل  ح��ي��ث ك���ان مناسبة 
الفقهية التي تروم تعزيز الوضع التشريعي للمرأة 
ومنحها حقوقا لم تكن تتمتع بها من ذي قبل، وذلك 
ومراعاة  شرعا،  املقبولة  األع��راف  على  باالعتماد 
التي  واإلنصاف  العدل  ومبادئ  الشريعة  مقاصد 

تعد من مرتكزات الشريعة اإلسالمية.
النتائج  فقد ضمنتها جملة من  وأما اخلامتة 
ما  وأهمها  البحث،  عنها  أسفر  التي  واخلالصات 

يلي:
1 - إن املرحلة التي اعتمدت في الدراسة عرفت 
عدة حتوالت، سياسية واقتصادية واجتماعية كان 
لها أثرها في وقوع النازلة، وفي األحكام الصادرة 

بشأنها.
والعلمية  والثقافية  الفكرية  احل��ال��ة  إن   -  2
من  كبير  جانب  على  كانت  امل��دروس��ة  املرحلة  في 

اإلشعاع واالزدهار.
3 - إن فقه النوازل على وجه اخلصوص عرف 
في املرحلة املدروسة تطورا محمودا، أسهم فيه عدد 

من كبار النوازليني خلفوا وراءهم مؤلفات عديدة، 
بصماتهم  تركوا  الذين  العلماء  من  عدد  فيه  وبرز 

واضحة كما تشهد بذلك آثارهم في هذا الباب.
الفقهي  اجلانب  النوازلي  ال��ت��راث  يشكل   -  4
معاجلة  في  الفقهاء  حلضور  يوثق  ال��ذي  العملي 
قضايا عصرهم، وال سيما القضايا التي تعد مثار 

جدل فقهي وموضوع نقاش اجتماعي كبير.
التي تهم  ال��ن��وازل  م��ن حيث موضوعات   - 5
امل��رأة  بتعبد  املتعلقة  ال��ن��وازل  قلة  يالحظ  امل���رأة 
وت��دي��ن��ه��ا، م��ق��ارن��ة م��ع م��ا سجل م��ن ال��ن��وازل في 
واملعامالت  األس��ري  كاجلانب  أخ��رى  موضوعات 

املالية.
6 - الوضع التعليمي للمرأة في هذه املرحلة 
اتسم بالضعف، ويفسر ذلك غياب النوازل الفقهية 
التي تتحدث عن تعليم املرأة وتعلمها، اللهم بعض 
الفقهاء الذين تنبهوا خلطورة األمر فنادوا بتعليم 
املرأة، وفتح الباب أمامها كي تكتسب من املعارف 
ما يدفع عنها عار اجلهل، كما فرض بعضهم على 
امل��رأة على  تعليم زوجته، بل حث بعضهم  الرجل 
طلب العلم ولو دون موافقة الزوج على ذلك، ومع 

ذلك فإن البحث سجل بروز عدد من النساء العاملات 
الفتا  علميا  ح��ض��ورا  التاريخ  لهن  سجل  ال��الئ��ي 

خالل هذه احلقبة التاريخية.
من  البحث  أب��ان  االجتماعي  اجلانب  في   -  7
للمرأة  ق��وي  حضور  عن  الفقهية،  ال��ن��وازل  خ��الل 
في هذا املجال، سواء من حيث إسهامها في تنمية 
إثبات  محاولتها  حيث  من  أو  وتطويره،  املجتمع 

ذاتها، وفرض وجودها، وإقرار اختياراتها.
8 - متتعت امل��رأة بوضع حقوقي متميز، فقد 
كان من حقها مناقشة عقد الزواج بكافة مكوناته، 
واالنعتاق من الزواج الذي ال تكون فيه مطمئنة على 
أو تكون فيه متضررة  وضعها أو وضع أطفالها، 
بأي نوع من الضرر، حيث وجدت املخرج من ذلك 
كله في اللجوء إلى فك العصمة من الزوجية. كما 
كان من حقها أن تقرر في شأن تنظيم النسل واحلد 

منه، إذا ما دعت لذلك ضرورة.
9 - حظيت املرأة خالل هذه املرحلة من تاريخ 
امل��غ��رب، ب��وق��وف ع���دد م��ن ال��ف��ق��ه��اء إل���ى جانبها 
أكسبت  ج��دي��دة،  ومكتسبات  بحقوق  ومتتيعها 
املرأة وضعا متميزا، فقد تصدى الفقهاء لأولياء 
في تعديهم على من هن حتت واليتهم، كما تصدو 
بأزواجهم، وللمجتمع بشكل  لأزواج في عالقتهم 
امل��رأة، أو  عام في كل ما من شأنه التضييق على 
حيث  احلنيف،  الشرع  به  يلزمها  لم  مبا  إلزامها 
ك��ل حيف،  امل���رأة  ع��ن  ي���درؤون  الفقهاء بحق  ك��ان 
ويقفون في وجه كل ظلم إنصافا لها، ودفاعا عنها، 
وتبرئة للشريعة مما ينسب إليها في هذه األزمنة 
من ظلم للمرأة، وهدر لكرامتها، وتبخيس ملكانتها 

وموقعها.

باملغرب النوازل  فقه  في  املرأة  قضايا  في  جامعية  أطروحة 
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أسدل الستار اليوم اخلميس 19 أكتوبر 2017 
نسخته  في  الطب  تاريخ  في  ال��دول��ي  امللتقى  عن 
في  النفسي  الطب  موضوع "تاريخ  في  اخلامسة 
الطب  كلية  تنظيم  اإلسالمي" من  العربي  التراث 
محمد  سيدي  جلامعة  التابعة  بفاس  والصيدلة 
بشراكة  اخل��ام��س،  ال��دول��ي  امللتقى  ال��ل��ه،  عبد  ب��ن 
ل��ت��اري��خ ال��ط��ب اإلس��الم��ي،  م��ع اجلمعية ال��دول��ي��ة 
خالل  وذل��ك  النفسي،  للطب  املغربية  واجلمعية 

الفترة ما بني 17 إلى 19 أكتوبر 2017.
وقد شارك في امللتقى أزيد من ثالثني محاضرا، 
إض��اف��ة إل��ى ح��ض��ور ع��دد م��ن اخل��ب��راء الوطنيني 
والدوليني ميثلون كل من تونس والسودان وقطر 

واململكة املتحدة وتركيا وماليزيا ودول أخرى.
على  امللتقى  أي��ام  طيلة  ال��ض��وء  تسليط  ومت 
الذي  العنوان  من  انطالقا  املواضيع  من  العديد 
تناول  مت  حيث  اخل��ام��س��ة  النسخة  ل��ه��ذه  اختير 

املوضوع من خالل ست جلسات وذلك كاآلتي:
للترحيب  فرصة  االفتتاحية: كانت  - اجللسة 
باحلضور، باإلضافة إلى كلمة وفاء للفقيد األستاذ 
عالل ركوك )أستاذ التاريخ باملعهد العالي لإلعالم 
سيدي  جامعة  رئ��ي��س  السيد  وكلمة  واالت���ص���ال(، 
محمد بن عبد الله، وعمدة فاس، وكلمة عميد كلية 
اجللسة  ه��ذه  شملت  كما  بفاس،  والصيدلة  الطب 
الدكتور مأمون مبيض  ألقاها  افتتاحية،  محاضرة 
في  اإلسالمي  الطب  تاريخ  تدريس  م��وض��وع:"  في 

جامعات الغرب: دروس وعبر".
تاريخ  ب"  األولى: املعنونة  العلمية  - اجللسة 
الطب النفسي في املغرب" انضوى حتتها عدد من 

الكلمات من بينها:
البشير  ذ.  ف���اس،  ف��رج  س��ي��دي  بيمارستان   �

بنجلون.
نهاية  املغرب  في  واملجتمع  النفسي  املرض   �
القرن 19 وبداية القرن 20 م: ماذا تبقى من التراث 

العربي اإلسالمي؟، ذ. فؤاد العبودي.
� مستشفى برشيد، ذ. جمال احملساني.

� الطب النفسي في املغرب: الواقع واآلفاق، ذ. 
عبد الرزاق وناس.

املغرب،  في  العسكري  النفسي  الطب  تاريخ   �
ذ. محمد قادري.

الطب  "ت���اري���خ  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��ع��ل��م��ي��ة  - اجللسة 
عمار"،  سليم  األس��ت��اذ  تكرمي  تونس/  في  النفسي 

متحور في إطار هذا املوضوع املداخالت اآلتية:
� تاريخ الطب النفسي بتونس، ذ. حمزة أسدم.

� ابن اجلزار، د. إدريس الشريف.
� سليم عمار اإلنسان الرمز - العالم واملعلم، د. 

شمس الدين حمودة.
أو  عمار  سليم  ع��م��ار:  سليم  ال��راح��ل  � زوجة 

شغف احلياة، . شريفة عمار
� جت��رب��ت��ي م��ع األس���ت���اذ س��ل��ي��م ع��م��ار: ح��ول 

املاليخوليا، د. شمس الدين حمودة.
ل  ف��ض��اء  الثالثة: كانت  ال��ع��ل��م��ي��ة  - اجللسة 
محاضرتني،  ع��ل��ى  اشتملت  ح��ي��ث  "م��ح��اض��رات". 
األولى بعنوان: "أبو زيد البلخي ومخطوطه مصالح 
األبدان واألنفس: سابقة في الطب النفسي"، حاضر 
بها الدكتور مأمون مبيض. والثانية بعنوان:"حملة 
نادية  ذة.  الطبية" ألقتها  املسؤولية  عن  تاريخية 

املنصوري.
الطب  ب"  الرابعة: واهتمت  العلمية  - اجللسة 
واملسلمني"،  ال��ع��رب  األط��ب��اء  كتابات  ف��ي  النفسي 

ألقيت فيها الكلمات اآلتية:

احل��ض��ارة  عصر  ف��ي  النفسي  ال��ط��ب  � تطور 
اإلسالمية، د. نورالدين بلحنيشي.

� أبو بكر الرازي: حتول الطبيب إلى نفسي - 
عضوي، د. أنوار قذاف.

� ال��ط��ب ال��ن��ف��س��ي ع��ن��د اب���ن زه���ر م��ن خ��الل" 
التيسير"، ذ. ياسني عثمان.

� األمراض النفسية والعصبية عند ابن رشد، 
ذ. فيصل خلضر.

في  ال��س��ل��وك��ي  امل��ع��رف��ي  ال��ع��الج  � إرهاصات 
د.  منوذجا،  الغزالي  حامد  أب��و  الصوفي:  التراث 

محمد السعيد الكرعاني.
بقضايا  اخلامسة:  عنيت  العلمية  - اجللسة 
امل��وروث  في  وت��ط��وره  أساليبه  النفسي:  العالج   "
العربي اإلسالمي"، وقد تناوبت على بسط قضاياها 

الورقات اآلتية:
والسنة:  القرآن  في  النفسية  الصحة  � حفظ 

منهاج وسلوك، د. سهد الصقلي.
النفسي  العالج  في  الروحي  االطمئنان  � دور 

باملغرب، ذ. زين العابدين احلسيني.
ل��أم��راض  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��ع��الج  م��ن  � جوانب 
ذ.  املغربي،  الطبي  التراث  في  والعصبية  النفسية 

جمال بامي.
ت��أث��ي��ر روح األع���ش���اب وامل��وس��ي��ق��ى وال��ف��ن   �
الهندسي على الناقل العصبي في الطب اإلسالمي، 

ذة. زهور اإلدريسي.
وراء  م��ن  امللتقى توخى  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در 
األه��داف  من  مجموعة  حتقيق  امللتقى  ه��ذا  تنظيم 
العلمية أبرزها التعريف بالطب النفسي وتاريخه، 
قضاياه  تناول  في  املسلمني  العرب  إسهام  وإب��راز 
ومسائل  وقضايا  ومصطلحات  )مفاهيم  العلمية 
توخى  ومؤلفات(،  كما  وأع���الم  وأدوات  ومناهج 
ومن  جهة،  من  فاس  ملدينة  العلمية  الهوية  تثبيت 
االسالمي  العربي  التراث  استحضار  أخ��رى  جهة 
ألهمية  امليدان  في  والباحثني  الطب  طلبة  لتوجيه 
النفسي  جانبه  في  اإلسالمي  العربي  الطب  تاريخ 
م��ن أج��ل إث���راء رص��ي��ده��م امل��ع��رف��ي وحتصيلهمخ 
الطبي، كما كان فرصة سانحة الستحضار سياسات 
التدبير الصحي لفترة النبوغ العربي اإلسالمي في 
الطب، وحتليل الوضع النفسي على ضوء السياق 
التي  األشواط  ثم معاينة  االجتماعي واالقتصادي، 
النفسية  العالجات  أساليب  تطوير  في  قطعها  مت 
للمستجدات  مواكبة  يتعني إجنازه  ما  واستشراف 

وتكميال للمسيرة احلضارية.

1439،نظم  اجلديد  الهجري  العام  مبناسبة 
علمية  ن��دوة  ف��اس  ملدينة  احمللي  العلمي  املجلس 
النبوية  للهجرة  التربوية  "األه��داف  موضوع:  في 
وآث��اره��ا على املجتمع اإلس��الم��ي". وذل��ك ي��وم 15 
بقاعة  2017م.  أكتوبر   6 1439ه�/املوافق  محرم 

احملاضرات باملجلس العلمي احمللي لفاس.
الدكتور  برئاسة  كانت  التي  الندوة  وتناولت 
إدري����س م����رزوق ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب واألب��ع��اد 
تسليط  مت  حيث  النبوية  الهجرة  ف��ي  التربوية 

الضوء على املواضيع التالية:
- األهداف اخللقية في الهجرة النبوية، ألقاه 
عن  فيه  وحت��دث  العمراني،  الوهاب  عبد  األستاذ 
عدة مناذج أخالق تربوية كانت فاصلة في الهجرة 
النبوية من ذلك منوذج أ سماء بنت أبي بكر ودور 
اخللقي في تأمني الهجرة النبوية واملساعدة التي 

قدمتها في هذه الرحلة امليمونة.
- أدوار شبابية في الهجرة النبوية، داخل بها 
االستاذ عبد الواحد شاكر، وتطرق فيها مناذج من 
شباب صدر االسالم الذين خدموا الهجرة النبوية، 
ومن أبرز أمير املؤمنني وخليفة رسول الله الرابع 
وصهره �، الذي فدى رسول الله وبات في مكانه 
ليلة اليوم املشهود الليلة املفصلية في حياة الدعوة 
احملمدية، حيث مببيته في مكان الرسول األمني موه 

األعداء كفار قريش الذين كانوا يتربصون لرسوله 
الله ليجهزوه عليه، لكن وميكرون وميكر الله والله 
خير املاكرين، كما عرج على دور الصحابي اجلليل 
الشاب الوقور أول سفير في اإلسالم لتمهيد الطريق 

للهجرة النبوية الشريفة.
- األهداف االقتصادية واالجتماعية في الهجرة 
اليعكوبي،  إدري��س  الدكتور  بها  حاضر  النبوية، 
وت��ن��اول فيها ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب االق��ت��ص��ادي��ة 

النبوية  الهجرة  ف��ي  س��اع��دت  ال��ت��ي  واالجتماعية 
املهاجرين  بني  واإلخ���اء  احملبة  ص��ور  تثبيت  وف��ي 
عوف  بن  الرحمن  عبد  قصة  بينها  من  واألن��ص��ار، 
ومالك،  أهلك  في  لك  الله  "ب��ارك  اخل��ال��دة  ومقولته 
دلني على السوق"، فاستطاع � أن يفرض نفسه 
في السوق بالتجارة احلالل، وإنشاء سوق أنهى به 

احتكار اليهود.
فكانت هذه الندوة إحياء لذكرى الهجرة النبوية 

من  ال��ص��ور  ه��ذه  على  للتعريج  اخل��ال��دة،وف��رص��ة 
تضحيات الصحابة في سبيل إجناح حدث الهجرة 
وحتقيق الرغبة في صمود هذا الدين وصمود دعوة 

محمد � وإعالء كلمة الله العلي.

كلية الطب والصيدلة بفاس حتتضن امللتقى الدولي اخلامس لتاريخ الطب في موضوع: 
"تاريخ الطب النفسي في التراث العربي اإلسالمي"

املجلس العلمي احمللي لفاس ينظم ندوة علمية في موضوع:
"األهداف التربوية للهجرة النبوية وآثارها على املجتمع اإلسالمي"

إعداد: نورالدين بالخير

04 صفر1439ه� املوافق ل� 24 أكتوبر 2017م



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 12

أ- غربُة العربّية و مسألة الّتعريب: 
سُّ  َتَ التي  القضايا  من  قضّيٌة  الّتعريُب 
الّلغَة العربّيَة و متكلِّميها في الّصميِم؛ ألّنها 
العربيِّ  املجتمِع  في  املتكّلمني  بإعادِة  تتعّلُق 
إلى سمِت العرِب و َنْهِجها في الّتعبيِر. و لن 
معاني مصطلِح  استعراِض  في  هنا  نخوَض 
ال���ذي يعنينا م��ن إش��ك��اِل  ل��ك��ّن  ال��ّت��ع��ري��ِب، و 
إلى  ال��ع��رب��ّي��ِة  بالّلغِة  ال��ع��ودُة  ه��و  ال��ّت��ع��ري��ِب 
الّشامِل، و ذلك بتطويِعها  الّتعبيريِّ  وضِعها 
هذا  أك��اَن  س��واء   ، األجنبيِّ ال��واف��ِد  الستقباِل 
ا أم كاَن متعّلًقا بالّتقنّيِة  الوافُد األجنبيُّ لفظّيً
األجنبّيِة، و َصْبُغ مرافِق احلياِة بصبغِة الّلغِة 
العربّيِة، أي توضيُعها داخَل اإلدارِة و الّتعليِم 
و ال���ّت���م���ك���ُن ل���ل���غ���ِة ال���ع���رب���ّي���ِة ف��ي 
املختلفِة  مرافِقه  في  العربيِّ  املجتمِع 
الّسياسّي،  القراِر  باّتخاِذ  إاّل  يتأّتى  ال 
الّلغَة  العربّيِة  الّلغِة  من  يجعُل  ال��ذي 
األس����اس����ّي����َة ف����ي احمل����ي����ِط اإلع����ام����يِّ 
وال��ّت��ع��ل��ي��م��ّي و االق���ت���ص���ادّي، ألن���ه ال ب��دَّ 
أْن  َصْفَوه  مي  َب��واِدَر َتْ باٍل من  أمٍر ذي  لكلِّ 
بها  سُيفضي  للغِة  الّتمكنَي  ه��ذا  ف��إّن  َر؛  ُي��َك��دَّ
و  ذاتّيٍة،  تقويٍة  و  داخليٍّ  منوٍّ  إلى  َمحالَة  ال 
استيعاِب  و  العصِر  مواَكبِة  لوسائِل  تطويٍر 

املستجّداِت .
و ال شّك أّن االعتراَض على الّتعريِب 
الّلغِة  هذه  حقِّ  في  – جرميٌة  – اليوم 
أيًضا  ش��ّك  ال  و  ميها،  متكلِّ ح��قِّ  ف��ي  و 
أّن ه��ذا االع��ت��راَض ت��ع��وُد أص��وُل��ه إلى 
س��ي��اس��ِة م��ن��ِع ال��ّت��ع��ري��ِب ال��ت��ي َن��َه��َج��ه��ا 
االستعماُر في الباِد العربّيِة و خاّصًة 
ذلك  عن  عّبَر  لقد  و  العربّي.  امل��غ��رِب  دول 
املؤلُِّف الفرنسيُّ )Victor Piquet( في كتاِبه 
"الّشعب املغربّي : الكتلة البربرّية"، الذي أراَد 

امل��غ��رب��يَّ ليس  ال��ّش��ع��َب  أّن  ي��ث��ِب��َت  أن 
لسّكاِنه  عالقَة  ال  أن  و  ا،  عربّيً

بالّلغِة  البربِر  من  األصلّيني 
العربّيتني،  احل��ض��ارِة  و 

و م��ن ث��ّم ي��ت��ع��نّيُ ع��زُل 
محيِطه  ع��ن  امل��غ��رِب 
جميِع  على  العربيِّ 
ومنها  األص���ع���دِة، 
 ، الّلغويُّ الّصعيُد 
م��ص��ي��ِره  رب�����ُط  و 
بفرنسا و الغرِب .
اعتراٍض  فكلُّ 
ع�����ل�����ى ت����ع����ري����ِب 
الّتعليِم  و  اإلدارِة 

االق������ت������ص������اِد،  و 
ي�����ن�����خ�����رُط ب���ص���ف���ٍة 

ك��ّل��ّي��ٍة في  ج��زئ��ّي��ٍة أو 
ح��ْم��ل��ِة االس���ت���ع���م���اِر، و 

بصفٍة  ط��ّي��اِت��ه،  ف��ي  يحمُل 
غيِر مباشرٍة، الّدعوَة إلى نشِر 

و  عنها  ال��ّدف��اِع  و  األجنبّيِة  ال��ّل��غ��ِة 
من  البالِد  بذِل اجلهوِد إلخراِج  الّتقاُعس عن 
يتعنّيُ  الذين  أّن  بدعوى  لالستعماِر،  الّتبعّيِة 
عليهم أن ينهضوا مبهاّم الّتعريِب في املياديِن 
ليست  و  األجنبّيِة،  بالّلغاِت  درسوا  املذكورِة 
ًغا لالستمراِر  هذِه الّدعوى على كلِّ حاٍل مسوِّ

في اّتخاِذ الّلغِة األجنبّيِة لغَة العلِم و الّتعليِم 
و الفكِر، بداًل من العربّيِة .

ُق  يحقِّ ال���ذي  امل��رج��وَّ  ال��ّت��ع��ري��َب  إّن 
ن��ه��ض��َة األّم������ِة، ال ي��ق��ُف ع��ن��َد م��ج��ّرِد 
في  األجنبّية  م��ح��لَّ  ال��ع��رب��ّي��ِة  إح���اِل 
لكّنه  و  االقتصاِد،  و  الّتعليِم  و  اإلدارِة 
يتعّدى "تعريَب الّتعبيِر" إلى "تعريِب 
الّتفكيِر  بتعريِب  امل��ق��ص��وُد  و  ال��ّت��ف��ك��ي��ِر". 
خصائَص  تراعي  بطريقٍة  الّتفكيِر  مم��ارس��ُة 
الّشعوَر  ت��ق��ّوي  و  ب��رّم��ِت��ه،  ال��ع��رب��يِّ  املجتمِع 
دائ��رِة  في  االنحصاِر  من  ب��داًل  إليه  باالنتماِء 

القومّيِة الّضّيقِة، ذاِت الّنزعِة االنفصالّيِة .
– أي��ًض��ا - هو  ال��ّت��ع��ري��ُب امل���رج���وُّ  و 
ُص األّمَة من االّتباِع الفكريِّ  الذي ُيخلِّ
الّسياسّي  و  االق��ت��ص��ادّي  و  وال��ّث��ق��اف��ّي 
و  خصوصّيَتها  ل��ه��ا  ي��ض��م��ُن  و  ل��ل��غ��رِب، 
ت��ف��ّرَده��ا و إث��ب��اَت ذاِت���ه���ا، و ُي��ت��ي��ُح لها 
حّريَة الّتصّرِف و االنفتاِح على اآلَخِر 
ما  امُلثاقفِة و الّتبادِل، الختياِر  في إطاِر 
ينفُعها و ُيناسُبها، من دوِن فرٍض و ال إكراٍه. 
و الّتعريُب املرجوُّ أيًضا، هو الذي يؤلُِّف 
ا،  وفكرّيً ا  اجتماعّيً العربيِّ  الّشعِب  فئاِت  بنَي 
 – األقلِّ -على  أو  أنظاِرهم،  وجهاِت  يوّحُد  و 
يقّلُل من الفروِق و اخلالفاِت بينهم و يضمُن 
بالّلغِة  واسًعا،  انتشاًرا  العلوِم  و  للمعارِف 
األّم. أّما بقاُء تداوِل املعارِف والعلوِم بالّلغاِت 
األجنبّيِة، فسيحصُرها في حدوِد فئٍة ضّيقٍة، 
منها  وُيْحَرُم  الّلغاِت،  بتلك  الّناطقنَي  فئُة  هي 
األجنبّيُة  الّلغُة  فتكون  بالعربّيِة؛  الّناطقوَن 
حاجًزا كبيًرا يعوُق انتشاَر املعارِف التي حقٌّ 

مشاٌع بني الّناِس .
منه  ُي���راُد  ال��ذي  ه��و  امل��رج��وُّ  الّتعريُب  و 
فتكوَن   ، الّطبيعيَّ مكاَنها  َأ  تتبوَّ أن  للعربّيِة 
العلِم  و  املجتمِع  و  احلياِة  في  األول��ى  الّلغَة 
و الّتعليِم. أّما الّلغُة األجنبّيُة فينبغي أن 
، دوَن تغليِبها  ُتعطى قدَر ما تستحقُّ
األم��ث��ل��ُة  و  األّم.  ال���ّل���غ���ِة  ع��ل��ى 
املعرفِة  و  العلِم  ت���داوِل  على 
ا؛  ج���ّدً ك��ث��ي��رٌة  األّم  ب��ال��ّل��غ��ِة 
الباحثون  استعرَض  فقد 
تعريِب  بقضّيِة  املهتّمون 
اجلامعاِت،  ف��ي  العلوِم 
م��ن��اس��ب��ًة، منها  أم��ث��ل��ًة 
من��������وذُج ال������ّدامن������ارك 
ال�����ذي ي������دّرس م�����واّده 
ف���ي ال��ّت��ع��ل��ي��ِم ب��ل��غ��ِت��ه، 
أّن���ه ال صلَة  م��ع ال��ع��ل��ِم 
ل��ه ب��ال��ّل��غ��اِت ال��اّلت��ي��ن��ّي��ة 
األجن��ل��وس��اك��س��ون��ّي��ة  أو 
املعروفة، و منوذج الّلغتني 
ال��ه��ن��غ��ارّي��ة وال��ف��ن��ل��ن��دّي��ة و 
ال���ذي يشهُد  ال��ي��اب��اِن  من���وذج 
بتفّوِق الّلغِة و الّتقانِة اليابانّيتني 
العلمّي  و  االق��ت��ص��ادي  الّصعيِد  على 

العاملّينِي، و كذلك الّنموذج الّصينّي ... 
أّما العربّيُة فإّنها مؤّهلٌة ألن تتبّوَأ 
و  ال��ع��ل��وِم  تعريِب  مضماِر  ف��ي  مكانَتها 
ت��داوِل��ه��ا، أك��ث��ر م��ن غ��ي��ِره��ا، و خ��اّص��ًة 
أّنها كانت في عهٍد تاريخيٍّ غيِر بعيٍد 

إحدى الّلغاِت القليلِة ملن أراَد أن يتعّلَم 
العلوَم، و وسيلًة لانفتاِح على العاَلم.  
املنِطق":  "إصللاِح  منهج  إحياء   - ب 

حتريُر الكاِم في تصحيِح الكام
اْع���َت���رى ال��ع��رب��ّي��َة ال���ي���وَم أس��ال��ي��ُب 
غريبٌة عنها، غزِت الّصحَف و املجّاِت 
����ف����اِت وال���ُب���ح���وَث األك���ادمي���ّي���َة،  وامُل����َؤلَّ
املتخّصصِة،  الِكتاباِت  في  واسُتعِملت 
وق���ف���زِت إل���ى أل��س��ن��ِة وس���ائ���ِل اإلع���اِم 
والّاِفتاِت  املنابِر،  وُخ��َط��ِب  والّتعليِم، 

وال���ّش���ع���اراِت، وب��ات��ت 
ال�����ع�����رب�����ّي�����ُة م��ن 
ج�������ّرائ�������ه�������ا ف���ي 
خ����ط����ٍر ُم����ح����دٍق 
ي���س���ت���ول���ي ع��ل��ى 
ج�����س�����ِم ال����ّل����غ����ِة 
م��ث��َل��م��ا اس��ت��ول��ت 
أخ��ط��اٌر ع��دي��دٌة 
األّمِة  عقِل  على 
ع����ق����ي����دِت����ه����ا  و 
وح�����ض�����ارِت�����ه�����ا، 
ف�������أص�������ب�������ح�������ت 
ال�����ع�����رب�����ّي�����ُة ف��ي 
ُغ����رب����ٍة ك��غ��رب��ِة 
ال�����ّدي�����ِن، وك��ّل��م��ا 
م�����������ّر ح�����������نٌي م���ن 
ال������ّده������ِر ت��س��ّل��ل��ت 
أل����ف����اٌظ وأس���ال���ي���ُب 
غ��ي��ُر  ت���راك���ي���ُب  أو 
ق�����ي�����اس�����ّي�����ٍة إل�����ى 

األمُر  فانتهى  األلسنِة، 
بالّلغِة إلى أن اّتسَع فيها حّيُز املُسَتْعَمِل غيِر 
القياسّي، ومضى هذا اخلرُق يّتِسُع و الهّوُة 
وُعروبُته  ينتقُل،  الّلساُن  فبدَأ  ُعْمًقا،  ت��زداُد 
اجتهَد  ف��إذا  تستفِحُل،  وُعجمُته   ، تضمحلُّ
املتكلِّموَن في َتداوِل موضوعاِتهم و قضاياهم 
مْمقوتٍة،  محّلّيٍة  بلهجاٍت  أّدوه���ا  ال��ي��وم��ّي��ِة، 
ال  و  البياُن  سوُء  يشوُبها  و  الّركاكُة  تعلوها 

يفهُمها غيُرهم. 
صحيٌح أّن ظاهرَة االنحراِف الّلغويِّ قدميٌة 
القروِن  إل��ى  تتدُّ  العربّيِة،  الّلغِة  تاريِخ  في 
األولى، حني دخلت في اإلسالِم أمٌم و أجناٌس 
مختلفٌة، انتقلت إلى املجتمِع اجلديِد بعاداِتها 
هذه  ولكّن  َرطاناِتها،  و  ُعجمِتها  و  الّلغوّيِة 
العربّيِة  بأهِل  لاللِتحاِق  اجتهدت  املجموعاِت 
لهم  واجتهَد  الّلساِن،  طالقِة  و  الفصاحِة  في 
علماُء الّنحِو و الّلغِة حني َوضعوا لهم مؤلَّفاٍت 
نهم من دفِع الُعجمِة و الّرطانِة واكِتساِب  ُتكِّ
الّنحِو  قواعَد  فوضعوا  الفصاحِة،  و  البياِن 

الْنِتحاِء َسْمِت َكالِم العرِب... 
بينما انتقلت آثاُر الُعجمِة من هؤالِء الى 
 ، الّلغويُّ االن��ح��راُف  اّت��س��َع  و  العربّيِة،  أه��ِل 
وتطّوَر مع تاريِخ العربّيِة حّتى عصِرنا الذي 
وزاده  مظاهِره،  أجلى  في  االنِحراُف  فيه  برَز 
ُبروًزا عوامُل طارئٌة من االستعمار ومنافسِة 
الّناطقني  كاهَل  أثقلت  التي  احملّلّيِة  الّلهجاِت 
القُدراِت  تراجِع  و  الهمِم،  وضعِف  بالعربّيِة، 

عن الّتلّقي واالستيعاِب و املُمارسِة. 
بطريقٍة  ال������ّداِء  ع��ل��ى  ال��ي��ِد  ل��وض��ِع  و 
من  العربّيُة  ُتقاسيه  ما  ��ُم  ��سِّ ُتَ ملموسٍة، 
انِحداٍر وَتراجٍع أعِرُض هنا مناذَج و أمثلًة 
من العباراِت والّتراكيِب و االخِتياراِت التي 
األك��ادمي��ّي��ِة، وهي  البحوِث  بعِض  في  ت��ِرُد 
عباراٌت و تراكيُب واْختياراٌت يغِلُب عليها 
اخُلروُج عن القياِس و الّركوُن إلى األوجِه 
املسموَع  ُتخاِلف  التي  الّشائعِة  املبتَذلِة 

املّطِرَد .
اإلنباُه  الّنماذِج  هذه  عرِض  من  الغايُة  و 
التي  املرَتَكَبِة  الّلغوّيِة  امل��زال��ِق  جهاِت  على 
جهِتها،  من  أصحاِبها  على  االع��ِت��راُض  ُي��راُد 
و ذلك قصَد اإلف��ادِة منها و تسنِي مستوى 
ذاِت  الُبحوِث  كْتِب  في  الّلغوّي  االستعماِل 

 . املُْستوى األكادمييِّ العلميِّ
و قد اعتمْدُت في استخراِج هذه املاَلحِظ 
على بعِض البحوِث اجلامعّيِة، و تّريُت عدَم 
ذكِر عناويِنها و أسماِء أصحاِبها؛ ألّن الغايَة 
هنا هي االستفادُة من األخطاِء ال َعْزُوها إلى 
ُمْرَتكبيها. و ال يعني هذا الّضرُب من الُعروِض 
الغضَّ من شأِن ما ُينَجُز من البحوِث الُعْليا؛ 

فال مُيكُن بحاٍل من األحواِل عدُّ هذه الّتعليقاِت 
ا صاِرًما للبحوِث املنَجزِة؛ و ذلك  ُمعاداًل نقدّيً
ألّن الِعنايَة التي ُكتبت بها و اجلهَد الذي ُبذَل 
في إجناِزها ال ُيعادالِن في الّنوِع و طوِل الّزمِن 
تعليقاٍت  و  نقٍد  بتسجيٍل  الِعناَيَة  املشّقِة،  و 

عليها.  
القراءِة  تقسيُم احلديِث عن هذه  و ميكُن 

الّلغوّيِة إلى أقساٍم:
للُبحوِث  املُ��ْخ��ت��ارِة  للعناوين  قسم   - أ 

واألطروحاِت 
ب - و قسم للّشواهِد و األمثلِة 

ج - وقسم للمعجِم املستعَمِل، وللّتركيِب 
والّنحو 

د - وقسم للعبارِة واألسلوب.
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االعتراَض 
على الّتعريِب 

ف��ي  ج����رمي����ةٌ  –اليوم– 
ح����قِّ ه����ذه ال���ّل���غ���ِة و ف���ي ح��قِّ 

أّن  أي���ًض���ا  ش���ّك  ال  و  ��م��ي��ه��ا،  م��ت��ك��لِّ
ه��ذا االع���ت���راَض ت��ع��وُد أص��وُل��ه إلى 
َنَهَجها  التي  الّتعريِب  منِع  سياسِة 

العربّيِة  البالِد  في  االستعماُر 
امل��غ��رِب  دول  خ���اّص���ًة  و 

العربّي.

اْعَتَتَ�ى العربيَّة اليوَم أساليُب غريبٌة عنها، غزِت 
ََّتَتفَتَتاِت والَتَتُبَتَتحَتَتوَث األكَتَتادميَتَتيَّتَتَة،  َُتَتَؤل الَتَتّصَتَتحَتَتَف و اجملَتَتَتَتاِّت وامل
واسَتَتَتتَُتَتَتعَتَتَتِمَتَتَتلَتَتَتت يف الَتَتَتِكَتَتَتتَتَتَتابَتَتَتاِت املَتَتَتتَتَتَتخَتَتَتّصَتَتَتصَتَتَتِة، وقَتَتَتَتفَتَتَتَتزِت إىل 
َّتَتَتعَتَتَتلَتَتَتيَتَتَتِم، وُخَتَتَتَتَتَطَتَتَتَتَتِب املَتَتَتنَتَتَتابَتَتَتِر،  ألَتَتَتسَتَتَتنَتَتَتِة وسَتَتَتَتَتائَتَتَتَتَتِل اإلعَتَتَتَتَتَتَتَتَتاِم والَتَتَتت
والَتَتاِّفَتَتتَتَتاِت والَتَتّشَتَتعَتَتاراِت، وبَتَتاتَتَتت الَتَتعَتَتربَتَتيَّتَتُة مَتَتن جَتَتّرائَتَتهَتَتا يف 
َّتَتغَتَتِة مثلَما استولت  الَتَتل خَتَتطَتَتٍر ُمَتَتَتدٍق يستويل على جَتَتسَتَتِم 
أخطاٌر عديدٌة على عقِل األّمِة و عقيدتِها وحضارتِها، 

فأصبحت العربيُّة يف ُغربٍة كغربِة الّديِن، 

هادئة علمية  نظرات 
)3 /1 ( احللقة  الّراهن:  الّلغوّي  الّشأن  في 
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تركت  اهلل..  "العابرة" رحمها  رحلت 

يجف  مل  ثرا  وقلما  �شاهدة"،  "اأوراق  خلفها 

حربه بعد...

ميهلها  ومل  اخلريات"،  "�شجرة  غر�شت 

القدر لتغر�س ب�شاتني اأ�شجار يانعة...

ات�شلت بها قبل �شنتني تقريبا اأعزيها يف 

وفاة اأمها رحمهما اهلل.. تنهدْت باكية:

" اأمي!  من  �شبعُت  "ما 
�شكتْت طويال تداري حزنها، واأ�شافت:

كل  واأو�شي  نبيلة،  اأختي  "اأو�شيك 
منها،  ي�شبع  اأن  احلياة  قيد  على  اأم  له  من 

واأن  وقدميها،  وكفيها  راأ�شها  يقبل  اأن 

ريح  رائحتها  اأن  اأتدرين  رائحتها..  َي�شم 

طيبة من اجلنة؟!"

اأعرف  ومل  حينها،  كلماتها  اأبكتني 

حينها من منا توا�شي الأخرى...

اهلل..  رحمها  حجبي  فوزية  هي  تلك 

اأ�شد  يف  حتى  داعية  �شبورة..  باأمها..  باّرة 

حزنها...

مقالتها..  يف  دائما  اأمها  تذكر  كانت 

واحلب  ال�شرب  خلق  يف  مدر�شتها  كانت 

والعطاء والكرم واجلود... 

اأمها.. كان  كانت وطنها.. وكان وطنها 

واأمتها وهمومهما  قلمها ينب�س بحب وطنها 

وق�شاياهما...

من  ول  اأختي..  منك  ن�شبع  مل  ونحن 

من  احلبيب  ي�شبع  وهل  الفيا�س..  قلمك 

حبيبه؟!

رحمك  الرب..  ير�شي  ما  اإل  اأقول  ول 

وا�شعة..  رحمة  اهلل 

اإليه  واإن���ا  هلل  واإن���ا 

هلل  واحلمد  راجعون. 

رب العاملني.

 ذة. نبيلة عزوزي

ومضات الومضات:
ما شبعنا منك

" شجرة اخليرات"!

و مـضـــــــــة
العلمي  امل��ج��ل��س  ع��ن  ص���در 
احمللي إلقليم الناظور  كتاب "الدين 
وال��ت��دي��ن ب��ن ال��ع��ل��وم اإلس��ام��ي��ة وال��ع��ل��وم 
االجتماعية"، وهو عبارة عن مجموعة  بحوث 
الندوة الدولية التي أقيمت بالكلية املتعددة 
26/25 نونبر  التخصصات بالناظور يومي 
2016م. والكتاب من احلجم املتوسط، ويقع 

277 صفحة.
وفي كلمة للسيد رئيس املجلس العلمي 
بريسول   ميمون  األس��ت��اذ  بالناظور  احمللي 
أملح سيادته في هذه الكلمة إلى أهمية هذه 
الندوة قائا: "وتأتي هذه الندوة التي نثمن 
موضوعها ومحاورها لتكون رسائل مستفزة 
السياسة  أه����داف  ح���ول  م��ح��رج��ة  وأس��ئ��ل��ة 
ال��دي��ن��ي��ة، وت��أه��ي��ل احل��ق��ل ال��دي��ن��ي". "ورمب��ا 
استفسارات  عن  وتقترحها  أجوبة  لتطرح 
ملواجهة  املفترضة  املقاربات  ح��ول  متوقعة 
مشوشة  ب��ارزة  مفروضة  حتديات  ع��اج  أو 
واستهداف  والتنصير  كالتشيع  غير-  –ال 
ك��ال��ش��ذوذ  أدوات  ع��ب��ر  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ي��ادة 
الدولية  واملواثيق  املثلي  وال��زواج  اجلنسي 

واإلرث وغيرها."
وقد ألقى الدكتور علي أزدميوسى عميد 
مرحبا  كلمة  التخصصات  املتعددة  الكلية 
فيها باحلضور ومشيرا إلى أن "عنوان هذه 
الندوة  يشكل موضوع الساعة بامتياز حيث 
لدى  واسعا  ج��داال  والتدين  الدين  فيه  أث��ار 

املتتبعن للشأن الديني والسياسي.
وبيانا ألهمية الندوة فقد أشار األستاذان  
الدكتورعكاشة بن مصطفى والدكتور امليلود 
كعواس إلى أن تعدد أمناط التدين في املجتمع 
ال��ع��رب��ي االس��ام��ي ف��رض على ب��ح��وث هذه 
الندوة اإلجابة على األسئلة اجلوهرية التالية: 
عاقتها  وما  التدين،  ط  أمنا  تعدد  ما سبب 
القاعدة  وهو  النبوة؟  زمن  املؤسس  بالدين 
الصحيح  التدين  منيز  أساسها  على  التي 
من غيره؟ وهل التدين يضعف أم يزيد داخل 

املجتمع؟ وما هي 
أش���ك���ال ال��ت��دي��ن 
ال�����ت�����ي حت������ذرت 
ف�������ي امل���ج���ت���م���ع 
وك���ث���ر أت��ب��اع��ه��ا، 
إلى  تنحو  والتي 

الزوال؟
وذل�������ك وف���ق 

احملاور وهي:
ع������اق������ة   -
ال��دي��ن ب��ال��ت��دي��ن: 
مدخل مفاهيمي. 
ال����ث����اب����ت   -
وامل����ت����ح����ول ف��ي 

الدين والتدين. 
دور   -
امل��س��ج��د وغ��ي��ره 
ف����ي امل���ؤس���س���ات 
نشر  في  العلمية 

التدين.
أمن����������اط   -
وجتلياته  التدين 
ف�������ي امل���ج���ت���م���ع 
العربي اإلسامي 
وامل����ج����ت����م����ع����ات 

الغربية.
الدولة  - دور 
وامل������ؤس������س������ات 
الرسمية في نشر 
املغربي  النموذج 

للتدين. 
احمل����ي����ط   -

الدولي وسؤال التدين.
- امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ف���ي ال��ن��ظ��ري��ات 

اللسانية. 
النقد  نظريات  ف��ي  الدينية  املرجعية   -

األدبي ومناهجه.

وج��ل ب��ح��وث ه��ذه ال��ن��دوة ك��ان��ت باللغة 
ال��ع��رب��ي��ة م��ا ع���دا ب��ح��ث ت��ق��دم األس��ت��اذ عبد 
وكان  الفرنسية   باللغة  كان  قدوري  احلفيظ 
عنوان املداخلة "من الدين إلى التدين من خال 

األنترنيت: حالة الشباب املسلم العربي".

إصدارات
املجلس العلمي احمللي إلقليم الناظور

 يصدر كتابا جديدا

عبرة

ذ. منير مغراوي

أدهم وشقيق  إبراهيم بن  التقى   
بدء  ما  لشقيق:  إبراهيم  فقال  مبكة  البلخي 
أم��رك ال��ذي بلغك ه��ذا؟ ق��ال: س��رت ف��ي بعض 
فالة  في  اجلناح  مكسور  طائراً  فرأيت  الفلوات 
ه��ذا؟  ي��رزق  أي��ن  م��ن  أنظر  فقلت:  األرض  م��ن 
وفي  أقبل  ق��د  بطائر  أن��ا  ف��إذا  ب��ح��ذاه،  فقعدت 
منقاره جرادة، فوضعها في منقار الطير املكسور 
هذا  قيض  الذي  نفس  يا  لنفسي:  فقلت  اجلناح 
في  اجلناح  املكسور  الطائر  لهذا  الصحيح  الطائر 
فالة من األرض هو قادر على أن يرزقني حيث ما 

كنت فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة.
فقال له إبراهيم: يا شقيق ولم ال تكون أنت 
تكون  حتى  العليل  أطعم  ال��ذي  الصحيح  الطير 
يقول:   � النبي  عن  سمعت  أما  منه؟  أفضل 
»اليد العليا خير من اليد السفلى«، ومن عالمة 

املؤمن أن يطلب أعلى الدرجتني في أموره كلها، 
حتى يبلغ منازل األبرار. قال: فأخذ يد إبراهيم 
إسحاق. أبا  أستاذناي.يا  أنت  ويقول:  يقبلها 
) ع��ي��ون احل��ك��اي��ات ألب���ي ال��ف��رج اب���ن اجل���وزي 

ص:330(.
اإليجابية  شعار اإلسالم، واملبادرة إلى نفع 
بل  رب��ه،  إلى  امل��رء  به  يتقرب  ما  أعظم  اآلخرين 
النبي  على  مر  وقد  عبادة،  العمل  اإلس��الم  عد 
� رج���ٌل ف���رأى أص��ح��اب رس���ول ال��ل��ه � من 
كان هذا  لو  الله  يا رسول  جلده ونشاطه فقالوا: 
في سبيل الله، فقال �: »إن كان خرج يسعى 
كان  الله،وإن  سبيل  في  فهو  صغارا  ول��ده  على 
خرج يسعى على أبوين شيخني كبيرين فهو في 

سبيل الله،وإن كان خرج يسعى على نفسه 

يعفها فهو في 
الله،وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة   سبيل 
الترغيب  )صحيح  الشيطان«.  سبيل  في  فهو 

والترهيب 1692(.
للتعبد،  املساجد  يلزمون  السلف  يكن  ولم 
كانت  س��واء  محرابا  كلها  األرض  ي��رون  كانوا  بل 
غفل  ما  وهذا  علم...  حلقة  أو  متجرا  أو  حقال 
للعبادة   انقطعوا  ملا  املتأخرين  من  طائفة  عنه 
احملراب  في  العبادة  وتركوا  الصغير  احملراب  في 
املسلمني  انتكاس  أسباب  من  هذا  فكان  الكبير، 

وتخلفهم .
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فألفيته  التربية والتعليم  أمر  نظرت في 
أشبه ما يكون من حيث مدخالته ومخرجاته 
مبا تتعهد املطابخ بإخراجه للناس من ألوان 
املطاعم واملشارب، مبا في ذلك ما ينجم عن 
كيان  على  وتداعيات،  آثار  من  تلك  أو  هذه 
التعليم  مطابخ  تقدمه  ما  مع  يتعاطون  من 
والتربية، أو مطابخ األطعمة، سواء بسواء، 
من حيث املفهوم التجريدي العام الذي يتعلق 
بتقدمي مادة معينة إلى الكيان البشري، ينتج 
املستوى  على  تفاعالت  أو  ما  مفعول  عنها 

الكلي العام لذلك الكيان.
نخلص  أن  املقدمة  هذه  لنا  وتسمح 
درجة  أن  مفادها  بينة،  منطقية  حقيقة  إلى 
والنضج  والتوازن،  واالستواء  الصحة 
والعلل  االنحرافات،  من  واخللو  والتكامل، 
نظام  رواد  أو  مستهدفي  لدى  والتشوهات، 
رهينة  –حتما–  هي  ما،   تربوي  تعليمي 
وقوة  واألمانة،  واخلبرة  الكفاءة  مبستوى 
استشعار املسؤولية لدى من يتجردون حلمل 
والتعليم،  التربية  مسألة  وأمانة  مسؤولية 
رسم  من  بدءا  االستشعار،  ذلك  ضعف  أو 
من  بها  يرتبط  وما  الكبرى  اإلستراتيجية 
رؤية  من  كلها  تنبثق  وتوجهات،  اختيارات 
واإلنسان  واحلياة  للكون  شاملة  فلسفية 
واملصير،  مرورا بتخطيط البرامج واملناهج، 
وصوال إلى إعداد عدة األجرأة والتنفيذ التي 
ترقى في مستواها النظري والتطبيقي إلى 
واألركان  املقومات  لكل  العميق  االستيعاب 

السالفة الذكر.
رواد  من  حشودا  أبصرت  أنت  فإذا 
املدارس يخرجون من فصولهم ومؤسساتهم، 
وهم على أحوال بائسة من التردي األخالقي 
املظهري،  والتشوه  السلوكي،  واالنحطاط 
العلمي  التحصيل  في  الضحالة  عن  فضال 
كل  أن  اليقني،  علم  فاعلم  املعرفي،  والكسب 
ذلك ما هو إال نتيجة حتمية ملواد مسمومة 
تلقاها الناشئون األبرياء من مطبخ للتربية 
طبقاته  في  شاهقا  يكون  قد  والتعليم، 
ولكنه  وألوانه،  بهرجه  في  براقا  وأبراجه، 
األمناء،  اخلبراء  املهندسني  إلى  يفتقد 
املتسلحني  والدواء،  الداء  العارفني مبواطن 
باليقظة، التي حتول دون تسرب املواد غير 
الصاحلة، أو املنتهية الصالحية، أو التي لم 

يحن بعد أوان تناولها. 
مبن  تكون  ما  أشبه  هي  الصورة  وهذه 
مطاعم  في  فاسدة  وأشربة  أطعمة  تناولوا 
قد تكون في فنادق فخمة، فخرجوا منها في 
املغص،  من  أحشاؤهم  تتقطع  مزرية،  حالة 
املستشفيات،  إلى  إثرها  على  وينقلون 
قد  الذي  القاتل  التسمم  خطر  بهم  يتربص 
بعضهم  ينجو  وقد  بعضهم،  بحياة  يودي 
لعملية  تعرضهم  بعد  منهكة  حالة  في  وهم 

غسيل املعدة. 
طبعا،  الفارق  اعتبار  مع  املقارنة  وهذه 
فشتان بني حاالت التسمم الغذائي، وحاالت 
فتلك  والقيمي،  والروحي  الفكري  التسمم 
خطورتها،  على  الرأب  قريبة  اخلطب  هينة 

مأساوي  طابع  ذات  التعقيد  بالغة  وهذه 
والهوياتي  احلضاري  األمة  وضع  ميس 
والوجودي، ومن ثم تظهر لنا فداحة اجلناية 
وشناعة اجلرم الذي يقترفه في حق األجيال، 
لهم  يحلو  من  كل  السواء،  على  األمة  وحق 
مطبخ  على  اإلشراف  أمر  إليهم  وكل  ،ممن 
للجياع  يلفقوا  أن  عندنا،  والتعليم  التربية 
من أجيال املتعلمني ما شاءت لهم أهواؤهم 
من الوجبات التي قد ال تغني في مجموعها 
إذا استثنينا  إال  اللهم  وال تسمن من جوع، 
تضيع  التي  املواد  وبعض  العناصر  بعض 
في خضم ذلك املجموع، مما تقتضي الرؤية 
أو  نسق  في  تدخل  أن  الراشدة  املنهجية 
أجيال  تخريج  إلى  تهدف  متكاملة  منظومة 
اإلسالم،  روح  تستلهم  متماسكة،  راشدة 

وتراعي مصلحة األمة في كل شيء.
عندنا  والتعليم  التربية  مطبخ  أمر  إن 
فمن  الوقت،  ذات  في  ومريب  غريب  أمر 
العارمة،  للحيرة  املثيرة  الغرابة  أوجه 
للغضب  بل  واالمتعاض،  للحنق  بل 
التعليمي  الطبخ  أطقم  كل  أن  واالشمئزاز، 
والتربوي الذين تعاقبوا عل مسؤولية إعداد 
وغرفه،  املطبخ  ذلك  ردهات  في  الوجبات 
التلفيق واجلمع بني العناصر  كان ديدنهم  
إعداده  على   درجوا  فيما  املتجانسة،  غير 
نصف  على  يزيد  ما  مدار  على  وتقدميه، 
قرن من الزمان، ولم تسجل ولو حالة شذوذ 
واحدة عن تلك القاعدة املريرة، وذلك الثابت 
في  املهني  املكوث  يؤكده  الذي  األمر  املريع، 
املراتب الدنيا التي أصبحت لعنتها تالحقنا 

كشبح مخيف.
إن قرائن األمور كلها تدل على أن هناك 
التغذية التعليمي  سببا جوهريا وراء سوء 
"منظومتنا  منه  تعاني  الذي  والتربوي 
الذات،  مع  الصدق  غياب  إنه  التربوية" 
الزمام،  وفقدان  احلضارية،  الذات  واحتقار 
األمر الذي يدفع حتما إلى جلب مواد ملطعمنا 
التربوي التعليمي، من مزارع خارج بيئتنا، 
تنتج مواد ذات طعوم ال تسيغها ألسنتنا وال 
أمزجتنا، ويشرف على إعدادها من ال دراية 

لهم بأذواقنا وأحوالنا.
اإلنسان  حترير  إلى  األوسع  املدخل  إن 
مطبخ  تطهير  هو  العزيز،  الوطن  هذا  في 
الفاسدة،  األطعمة  من  والتعليم  التربية 
ومن املعلبات اجلاهزة، والوجبات السريعة 
الذين  األدعياء  وإبعاد  الفائدة،  من  اخلالية 
اللذة  حتمل  شهية  أطباق  امتالك  يزعمون 
واإلمتاع، فضال عن الفائدة واإلشباع، وجعل 
ذلك املطبخ في املقابل في أيدي أمينة تسلك 
في تعاملها مع مادة التربية والتعليم مسلك 
النحل الذي يقول فيه رب العاملني: �َوأوَحى 
َباِل بُُيوتًا َوِمَن  ِ ِذي ِمَن الجْ ِ ِل أَِن اتخَّ جْ َُّك إلى انلخَّ َرب
كُلِّ  ِمن  كُِلي  ثُمخَّ  ِرُشوَن  يَعجْ ا  َوِممخَّ ِر  َ اشلخَّ
ِمن  ُرُج  َيجْ ذُلاًُل  ِِّك  َرب ُسُبَل  لُِكي  َفاسجْ الثخََّمَراِت 
ِلنخَّاِس  ِشَفاء  ِفيِه  جَْوانُهُ  أَل َتِلٌف  جْ مُّ َشَراٌب  بُُطونَِها 
)النحل:  يََتَفكخَُّرون�  ٍم  َِّقوجْ ل آليًَة  ذَِلَك  ِف  ِإنخَّ 
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مواقع  عرب  الفا�ضلة  اأختي  نعيك  و�ضلني 

وبقيت  ذلك،  اأ�ضدق  ومل  االجتماعي،  التوا�ضل 

العدد  عرب  ذلك  يل  تاأكد  حتى  االأخبار  اأ�ضتطلع 

كنت  املحجة،  جريدتنا  من  االأخري 

اآالم  من  اأعاين  الفرا�ش  طريح  حينها 

وهو  وال�ضدر،  الظهر  م�ضتوى  على 

العددين  يف  الكتابة  من  منعني  ما 

اأيتها  رحيلك  خرب  لكن  االأخريين، 

وذكرياتي  وجداين  حرك  الفا�ضلة 

لعدة  ونزفا  هما  احلرف  حملت  من  مع 

الوحيد  لقاءنا  تذكرت  عقود، 

يف   2004 �ضنة  بالرباط 

العلمية  امللتقيات  اإحدى 

امراأة  على  وقفت  حيث 

كنت  خا�ضة،  طينة  من 

عن  واأمل  بحرقة  تتكلمني 

وعن  واملدافعة  املمانعة  ثقافة 

تفرعاتها  بكل  االإ�ضالمية  التجربة 

واأن�ضتنا  وال�ضيا�ضية،  والفكرية  الدعوية 

عرفت  الرائعة*....  ق�ضائدك  الأحدى  جميعا 

اأثره يف  املتوقد البد واأن يرتك  الفكر  اأن هذا  حينها 

وجدان الفكر االإ�ضالمي، كنا قبل ذلك قد تعرفنا 

كنت  التي  االإعالمية  املنابر  خالل  من  بع�ضنا  على 

الع�رص...(  التجديد...   ( �ضويا  فيها  واأنت نكتب  اأنا 

املحجة  جريدة  يف  اأكتب  اأن  حينها  مني  وطلبت 

الثقافة  قيم  من  ال�ضامد  املنرب  هذا  ميثله  ملا  نظرا 

ذلك  بعد  من  �ضنتني  وبقيت  البانية...  االإ�ضالمية 

الأكتب اأول مقال يل يف اأواخر �ضنة 2006، 

مع  حافل  م�ضوار  بداية  ذلك  وكان 

وبف�ضلك  اهلل  بف�ضل  الغراء  حمجتنا 

اإرثك  �ضيظل  الرائعة  املوؤمنة  اأيتها 

والدعوي  واالأدبي  الفكري 

الف�ضيلة  ين�ضد  ملن  نربا�ضا 

والطهر  واال�ضتقامة 

واالأخالقي...  الفكري 

حمفورا  ا�ضمك  و�ضيظل 

البلد  هذا  �ضجل  يف 

نور،  من  باأحرف  الطيب 

البي�ضاء  منابر  و�ضتفتقدك 

من  ومبدعة  وداعية  واعظة 

الطراز الرفيع.... لكن مهما بلغ 

رحيلك،  النف�ش  يف  حز  ومهما  االأمل، 

واالأر�ش  ال�ضماء  اأهل  لك  ي�ضهد  اأن  فعزاوؤنا 

الدين  لهذا  وحبك  فكرك  و�ضداد  طويتك  بح�ضن 

الذي جمعنا حتت �ضقفه... فعليك ال�ضالم يف ح�رصة 

ال�ضالم . 

                          اأخوك اأحمد 

 كانت الق�ضيدة بعنوان: حتى اآخر التتار، وقد 

ن�رصت يف اأحد اأعداد جريدة الع�رص*

مقابر  داخل  السويد  في  علماء  عثر 
مالبس  على  الفايكنغ  عصر  إلى  تعود 
جنائزية مطرزة بنص يحتوي على حروف 
عربية أثارت تساؤالت جديدة بشأن تأثير 

اإلسالم في الدول االسكندنافية قدميا.
والفايكنغ هم الشعب البحري احملارب 
بغزواته  أوروبا  شمال  ممالك  روع  الذي 

على مدى أكثر من أربعة عقود.
النسيج املكتشف واملصنوع  واحتوى 
تطريز  على  والفضة  احلرير  خيوط  من 

عربي لكلمتي "الله" و "علي".
أولى  دراسة  في  العلماء  واستبعد 

إلى  تعود  مقابر  في  عليه  عثر  الذي  للكشف، 
القرنني التاسع والعاشر امليالدي، فكرة أن تكون 
للتصاميم  مثاال  املكتشفة  اجلنائزية  املالبس 
الكشف  ُحفظ  ثم  ومن  الفايكنغ،  بعصر  اخلاصة 

ملدة جتاوزت مئة عام.
املالبس  لتلك  احلديثة  الدراسات  أن  غير 
بني  صلة  وجود  إلى  تشير  جديدة  رؤى  أبرزت 

الفايكنغ واملسلمني.
علم  في  الباحثة  الريسون،  أنيكا  وتوصلت 
نتائجها  إلى  أبساال،  جامعة  في  األثري  النسيج 
جنائزية  مالبس  بقايا  فحص  إعادة  على  بناء 

حفائر  أعمال  خالل  عليها  عثر  وامرأة  لرجل 
مبقابر في منطقة بيركا وغامال أبساال في السويد 
خالل أواخر القرن التاسع عشر ومنتصف القرن 

العشرين.
الهندسية  التصاميم  إن  الريسون  وتقول 
الصغيرة التي ال يتجاوز ارتفاعها 1.5 سنتيمتر 
للنص ال تشبه أي شيء عثرت عليه من قبل في 

منطقة الدول االسكندنافية.
عندما  املعنى  حتديد  أستطع  "لم  وأضافت 
رأيتها، ثم تذكرت أنني شاهدت تصاميم مشابهة 

في نسيج عثر عليه في إسبانيا واملغرب".

د. عبد المجيد بنمسعود

رحلت فوزية، ولم ترحل والتعليم التربية  مطبخ 
ذ	.	أحمد	األشهب	بنبض القلب

العثور على كلمة "الله"
مطرزة على مالبس جنائزية من عصر الفايكنغ
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للمسلمني  في مسجد  أي��ام  منذ  ح��دث  ما  ال ميكن وص��ف 
في قرية دمبي جنوب شرق إفريقيا الوسطى إال بأنه قتل على 
الهوية بامتياز، إذ إن اقتحام مليشيا "انتي باالكا" املسيحية 
املكان الذي يقيم فيه املسلمون أهم أركان دينهم، وقيامها بقتل 
"القتل  غير خانة  في  أن يصنف  20 مصليا ال ميكن  من  أكثر 

على الهوية".
لم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل احلكومة في جمهورية 
إفريقيا الوسطى على املذبحة، كما لم يخرج صوت غربي واحد 
يندد باحلادثة أو يصفها بوصفها احلقيقي "قتل على الهوية" 
بدوافع التعصب الديني املسيحي فضال عن أن يحرك ساكنا 

جتاهها بالتدخل الرادع أو حتى التلويح به.

غير  ورش  على  األم��ي��ة  حمل��ارب��ة  الوطنية  الوكالة  تشتغل 
األمية  محو  لبرامج  القانونية  الترسانة  إص��الح  يهم  مسبوق 

باملغرب يهدف إلى االعتراف 
ال���ق���ان���ون���ي ب���ال���ش���ه���ادات 
للمستفيدين،  مت��ن��ح  ال��ت��ي 
التعليم  لتمكينهم من ولوج 
النظامي أو التكوين املهني 
ن��ش��اط  ف���ي  االن����خ����راط  أو 

اقتصادي.
ي���أت���ي ه�����ذا ف����ي وق���ت 
مناظرة  ال��وك��ال��ة  فيه  تنظم 
تزامنًا  وطنية غير مسبوقة 
حملاربة  الوطني  ال��ي��وم  م��ع 
 500 ب���ح���ض���ور  األم�����ي�����ة، 
لبحث  وم���ش���ارك،  م��ش��ارك��ة 

سبل القضاء على هذه الظاهرة التي تقض مضجع العديد من 
البلدان النامية، وال يشكل املغرب استثناًء من ضمنها، فنسبة 
32 في  ت��ب��ل��غ  ب���الدن���ا  ف���ي 

املائة.
وي��ط��م��ح امل���غ���رب، في 
خفض  إل����ى   ،2021 أف����ق 
املائة،  في   20 إل��ى  النسبة 
ما  إل���ى   2026 س��ن��ة  وف���ي 
وقد  املائة.  في  عشرة  دون 
امل���غ���رب  وض�����ع  أن  س���ب���ق 
هدفًا في السابق محدد في 
في   5 إل��ى  النسبة  خفض 
املائة سنة 2024؛ لكن جرى 
ال��ت��راج��ع ع��ن��ه ن��ظ��رًا لعدم 

قابلية حتقيقه.

مسلمو إفريقيا الوسطى يبادون وال نصير لهم

الوكالة الوطنية حملاربة األمية تبحث 
االعتراف القانوني بشهادات محو األمية

يوم  للرأي،  استطالع  أظهر 
معارضة   ،2017/10/17 الثالثاء 
ملقترح  األملان  املواطنني  أغلبية 
مزيير،  دي  توماس  الداخلية،  وزير 
لألعياد  عطالت  العتماد  يدعو  الذي 

اإلسالمية.
أجرته  استطالع  وحسب 

"انسا"  مؤسسة 
اجتاهات  لقياس 
)خاصة(،  العام  الرأي 
صحيفة  ونشرته 
واسعة  احمللية  "بيلد" 
من   7 فإن  االنتشار، 
كل 10 أملان يعارضون 
ألعياد  عطالت  اعتماد 

إسالمية في أملانيا.
أنصار  ويعتبر 
من  "البديل  حزب 
اليميني  أملانيا"،  أجل 
تأييدا  األقل  املتطرف، 
العتماد هذه العطالت، 

أنصاره  من  فقط   3.7% يؤيد  حيث 
اعتمادها.

اخلضر  حزب  أنصار  أظهر  فيما 
الوزير،  ملقترح  تأييد  أكبر  )يسار( 
املنخرطني  من   20% صّوت  حيث 
االستطالع،  شملهم  ممن  باحلزب 

لصالح هذه العطالت.
العينة  الصحيفة حجم  تذكر  ولم 
هامش  أو  االستطالع  شملها  التي 

اخلطأ فيه.

االستطالع،  نتائج  على  وتعليقا 
"انسا"،  مدير  بينكريت،  هيرمان  قال 
"بالنسبة  للصحيفة  تصريحات  في 
ينتمي  ال  اإلسالم  فإن  األملان،  ألغلبية 
ألملانيا، وعلى السياسيني أن يضعوا 

في اعتبارهم آراء الناس".
في املقابل، دعمت "اللجنة املركزية 

حكومية(،  )غير  األملان"  للكاثوليك 
مقترح اعتماد عطالت ألعياد إسالمية.
وفي تصريحات لصحيفة "باسور 
نويه برسه" احمللية، قال مدير اللجنة، 
توماس شتيرنبرغ "في املجتمع متعدد 
إسالمية  عطلة  اعتماد  ميكن  األديان، 
نسبة  فيها  توجد  التي  املناطق  في 

كبيرة من املسلمني".
ميثل  ال  األمر  "هذا  أن  وأضاف 

خيانة للتقاليد املسيحية ألملانيا".

عمليات  توالي  إثر 
سكان  ونزوح  التطهير 
املسلم  ميانيمار  إقليم 
األصوات  وارتفاع 
املتهمة للحكومة رفض 
جليش  العام  القائد 
االعتراف  ميامنار 
التطهير  بعمليات 
القتل  وأعمال  العرقي 
واإلحراق،  واالغتصاب 
اجلنود  ارتكبها  التي 
املسلمني  ضد 
والية  في  الروهنغيا 
واعتبرها  أراكان، 

عمليات مبررة في دستور 
األغلبية  ذات  البالد، 

البوذية.
أن  املكتب  وادعى 
اللفتنانت  يرأسها  جلنة 
بدأت  وين  إيه  جنرال 
في  داخليا  حتقيقا 
جنود  ممارسات 
على  ردا  باجليش، 
مسلحون  شنها  هجمات 
 25 يوم  الروهنغيا  من 

أغسطس املاضي،
املتحدة  األمم  وقالت 
إن هذه املمارسات تطهير 

عرقي.
تقديرات  وتفيد 
بوصول  اإلغاثة  وكاالت 
ملنطقة  الجئ  ألف   536

هائال  ضغطا  يشكل  مما  بازار  كوكس 
اإلغاثة واملجتمعات  على موارد جماعات 

احمللية.
اجلنرال  ميامنار  جيش  قائد  ونفى 
وجود  الياباني  للسفير  هلينغ  أونغ  مني 
تطهير عرقي مستندا في ذلك على صور 
بدال  بهدوء  »يغادرون  املسلمني  تظهر 
عنان  كوفي  وأطلع  رعب«.  في  الفرار  من 
األمني العام السابق لألمم املتحدة، الذي 
يرأس جلنة شكلتها سو كي إليجاد حلول 
مجلس  ودينيا،  عرقيا  املقسمة  ألراكان 
اجتماع  خالل  الوضع  بتطورات  األمن 

مغلق غير رسمي.
أي  يؤدي  بأن  يأمل  إنه  عنان  وقال 
»حث  إلى  األمن  مجلس  من  محتمل  قرار 
احلكومة على املضي قدما بشكل حقيقي 
لالجئني  تسمح  التي  الظروف  وتوفير 
باألمن وضرورة  وبشعور  بكرامة  العودة 

عدم عودتهم إلى املخيمات«.

أغلبية األملان يعارضون اعتماد
عطالت رسمية لألعياد اإلسالمية

ميامنار تتحدى العالم:التطهير العرقي 
ضد الروهنغيا مبرر في الدستور

اخل��دم��ات  ف��ي  املتخصصة  ب��ن��ك"،  "األخ��ض��ر  مجموعة  ق���ررت 
باقتها  إط��الق  الشرعية،  املصرفية  املعامالت  مع  املتوافقة  املالية 

التشاركية  البنكية  املنتجات  م��ن 
انطالقا من شهر نونبر القادم، عبر 
الرئيسي  للمقر  الرسمي  االفتتاح 
للمجموعة وأربع وكاالت مصرفية.

وق������ال ف������ؤاد ح�������راز، امل���دي���ر 
بنك"،  "األخضر  ملصرف  التنفيذي 
ال��ت��ش��ارك��ي��ة  امل���ص���ارف  ق��ط��اع  إن 
املغرب،  ف��ي  مهمة  حركية  "ي��ع��رف 
ومجموعة األخضر بنك عازمة على 
أفضل  توفير  ف��ي  بقوة  املساهمة 
اخل���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة ال��ت��ش��ارك��ي��ة 

للزبناء املغاربة".

ف��ي مؤمتر صحافي عقده  ك��ان يتحدث  ال��ذي  وأض���اف ح���راز، 
اإلثنني 2017/10/16 بالدار البيضاء لإلعالن عن االنطالق الرسمي 
خلدمات هذا املصرف املغربي التشاركي، 
أن اخل��دم��ات ال��ت��ي س��ي��وف��ره��ا امل��ص��رف 
"ستتوجه بشكل أساسي لألفراد في العالم 
احلضري، والفالحني وغيرهم في العالم 
القروي"؛ وذلك بتخصيص ثالث خدمات 
"ال��س��ل��م وامل��راب��ح��ة  أس��اس��ي��ة تتمثل ف��ي 
واإلج�����ارة وف��ت��ح ح��س��اب��ات ت��ت��واف��ق مع 
للمصارف  املنظمة  القانونية  األح��ك��ام 
التشاركية"، مضيفا أن البنك يشتغل في 
من  مبتكرة  منتجات  على  الراهن  الوقت 
أجل متويل الفالحة والصناعات املرتبطة 

بالقطاع الفالحي.

ألغت جامعة ليون الفرنسية ندوة 
أكادميية حول ظاهرة اإلسالموفوبيا 
ف��ي ف��رن��س��ا، ب��ع��د حملة ف��ي وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي قادتها جمعيات 
وم���ن���ظ���م���ات وم���ث���ق���ف���ون م���ع���روف���ون 
املتطرف  اليمني  أط��روح��ات  بتبنيهم 
الفرنسي، ما اعتبر نكوصا في مجال 

حرية التعبير "ببالد النور".
أن تعقد في  يفترض  كان  الندوة 
14 أك��ت��وب��ر اجل�����اري، وك��ان��ت حتت 
ع��ن��وان "م��ح��ارب��ة اإلس��الم��وف��وب��ي��ا.. 
ره�����ان م���ن أج����ل امل�����س�����اواة"، وك���ان 
م��ن  ث���ل���ة  ي���ح���ض���ره���ا  أن  م���ب���رم���ج���ا 
ال��ب��ارزي��ن،  الفرنسيني  األك��ادمي��ي��ني 

إل���ى ج��ان��ب ب��اح��ث��ني مي��ث��ل��ون النخب 
عن  ممثل  إل��ى  إض��اف��ة  فرنسا،  ف��ي  للعنصرية  املناهضة 

االحتاد األوروبي في مجال محاربة العنصرية.
إلغاء  تقرر  ليون،  جامعة  رئاسة  عن  صدر  بيان  وفي 

الندوة حتت ذريعة "عدم توفر الشروط والضمانات من أجل 
نقاش هادئ ومثمر".

البارزين  الفرنسيني  األكادمييني  من  عدد  واستهجن 
القرار، واعتبروه انتهاكا صارخا حلرية التعبير.

"األخضر بنك" ميول مشاريع صناعية وفالحية

اإلسالموفوبيا يقوض حرية التعبير في فرنسا
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إلى أن نلتقي

تداول عدد من مستعملي وسائل التواصل االجتماعي ما ُوِصف بأنه 
حتريف لعدد من أسماء سور القرآن الكرمي، في إحدى طبعات املصحف 
الشريف، ومت التركيز باألساس على سورة اإلسراء التي سميت في هذه 
الطبعة ب "سورة بني إسرائيل"، ولقد أظهر ما مت تداوله صورا تظهر 
باإلضافة  الطبعة،  وتاريخ  الطبعة،  هذه  على  أشرفت  التي  اجلهة  اسم 
ِباسم "س��ورة بني  التي تظهر السورة  إلى الصفحة األول��ى من السورة 
إسرائيل". وبتداول هذه الصور، مَتَّ تعليل ذلك بأن الطبعَة ُماألٌة لألعداء 
ومواالٌة لإلسرائليني، واستجابٌة لرغبتهم حتى يكون لهم ذكر في القرآن 

الكرمي.
ميكن  ال  بسيطا،  ك��ان  مهما  الكرمي،  القرآن  حتريف  أن  املعلوم  وم��ن 
الله، وحتى إن متَّ ِمن جهٍة ما فإن ذلك التحريف  ه مؤمن بكتاب  ُيِقرَّ أن 
سرعان ما ينكشف بوضوح، ألن الله تعالى هو الذي تولى حفظ كتابه من 
ل له  التحريف والتبديل، ثم إن أهل العلم من هذه األمة باملرصاد ملن ُتسوِّ
نفسه ذلك. كما أنه من املسلَّم به أن ُماألة األعداء ومواالتهم ال ُيِقر بها 

مواطن سليم املواطنة، فكيف مبؤمن صادق اإلميان.
لكن املسألة هنا ال تتعلق باإلميان أو التحريف، ولكن مبا ميكن تسميته 
ب"فتنة وسائل التواصل االجتماعي" التي أصبحت إدمانا عند العديد من 
أكبر وأشد،  الغث  فيها كل غث وسليم، وإن  ر  مُي��رَّ َثمَّ  مستعمليها، ومن 
حتى ولو كان في ظاهره سليما: َفَكم من حَدث مزيف مزور ال أساس له من 
مت  ر به أشخاص، وُهدِّ الصحة تداوَله الناس عبر هذه الوسائل، فَتضرَّ
به أركان ُأَسٌر. وكم من حديث قيل عنه إنه نبوي، ولكنه حديث موضوع 
ال أساس له من الصحة. وكم من خبر باطل، متعلق بهذا أو ذاك من أفراد 
املجتمع؛ علماء ودعاة ومفكرين وساسة وموظفني ومهنيني، تبادله الناس 
متعجبني مستنكرين. وكم من معلومة باطلة قيل إن لها تأثيرات معينة إن 

مت إرسالها لعشر من الناس أو أكثر، وكم وكم..
البناء  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  ُينكر  أن  ميكن  ال  طبعا 
واألقليات  الشعوب  مآسي  من  نقلت  فكم  االعوجاج،  وتقومي  واإلص��اح 
فاسد  من  وكم  لها،  يحدث  ما  العام  للرأي  وبينت  ووثقتها  واألشخاص 
افتضح أمره بسببها، وكم من مسؤول اضطر إلى االستقالة بعدما كشفت 
هذه الوسائل أخطاءه ونَشرتها، وكم من سياسي ُدفع إلى التواري بعد 
الها  أن بينت مزالقه ونزواته، وكم من شركة ُأجبرت على االعتذار إلى ُعمَّ
وزبنائها بعد تداول الناس عبر هذه الوسائل إساءات أو سوء تعامل أو 
غش في اإلنتاج، وخاصة في الدول املتقدمة التي يؤدي فيها اإلعام دورا 
إيجابيا وميثل فعا السلطة الرابعة، إن لم نقل السلطة األولى. وهذا هو 
اء. احُللم الذي ُيؤمل أن يتحقق في بادنا لتؤدي هذه الوسائل دورها البنَّ
لكن ما يتعلق بسورة اإلسراء وغيرها من السور التي سميت بأسماء 

أخرى ليست من هذا القبيل على اإلطاق لسببني:
اسم.  من  بأكثر  السور عرفت  من  اإلس��راء وغيرها  أن س��ورة  أولهما 
والذي يعود إلى التفاسير وكتب علوم القرآن يجد ذلك واضحا؛ وميكن 

أن نكتفي هنا بالنصني التاليني:
األول: جاء في التحرير والتنوير في بداية تفسير سورة اإلسراء ما 
ْسَراِء...ِإْذ َقْد ُذِكَر ِفي َأولَها  َيْت ِفي َكِثيٍر ِمَن امْلََصاِحِف ُسوَرَة اإْلِ يلي: "ُسمِّ
َحاَبِة ُسوَرَة  َعْهِد الصَّ ِفي  ى  َوُتَسمَّ ِبِذْكِرِه.  ْت  َواْخُتصَّ  � ْسَراء بالنبي  اإْلِ
َعاِء( َعْن َعاِئَشةَ -َرِضَي  ( ِفي )َأْبَواِب الدُّ ْرِمِذيِّ َبِني ِإْسَراِئيَل؛ َفِفي )َجاِمِع التِّ
َمَر َوَبِني ِإْسَراِئيَل"... ى َيْقَرَأ الزُّ ِبي � اَل َيَناُم َحتَّ ُه َعْنَها- َقاَلْت: "َكاَن النَّ اللَّ
َها ُذِكَر ِفيَها ِمْن َأْحَواِل َبِني ِإْسَراِئيَل َما َلْم ُيْذَكْر ِفي َغْيِرَها...". َوَوْجُه َذِلَك َأنَّ
فصل  في  للسيوطي  القرآن  علوم  في  اإلتقان  كتاب  جاء  ما  الثاني: 
اسمان  َلَها  َيُكوُن  َوَقْد  َكِثيٌر  َوُهَو  َواِحٌد  اْسٌم  ِللُسوَرِة  َيُكوُن  "َقْد  بعنوان: 
عن سورة  ق��ال  أن  إل��ى  اس��م،  من  أكثر  لها  التي  األسماء  وتتبع  فأكثر". 

ى َأْيًضا ُسوَرُة ُسْبَحاَن، َوُسوَرُة َبِني ِإْسَراِئيَل". ْسَراُء: ُتَسمَّ اإلسراء: "اإْلِ
الطبعة من  ه���ذه  أن  ف��ه��و  ال��ث��ان��ي  ال��س��ب��ب  وأم���ا 
موجهة  األس��م��اء  ه���ذه  فيها  وردت  ال��ت��ي  امل��ص��ح��ف 
وبنغاديش  وباكستان  الهند  في  آسيا  مسلمي  إلى 
طبع  اعتماد  على  العرف  فيها  ج��رى  التي  وغيرها، 

املصحف بهذه األسماء لتلك السور.

سورة اإلسراء وفتنة وسائل 
التواصل االجتماعي

�إنا نكتب ما قدموا وآثارهم�. وقد  يقول تعالى: 
قضت األستاذة فوزية حجبي نحبها؛ ووفت بعهدها 
مع ربها ، بعدما قدمت ألمتها ما يظل شاهدا على 
جهدها وجهادها.. وتلك آثارها ناطقة. فقد شعرت أن 
قلم صالح صادق  من  أكرمها مبا وهبها  تعالى  الله 
صادع باحلق؛  فآلت على نفسها رحمها الله تعالى 
على أال تكتب به إال ما يرضيه تعالى وما يخدم شعبها 
التي  الرسالة موسوعيتها  وأمتها.  وقد أهلها لهذه 
العربي  باللسانني؛  العلم  ض��روب  من  تنهل  جعلتها 
والفرنسي؛ ما مكنها من الرتع في رياض دمثات من 
كتاب الله ؛ وتسخير ذلك فيما وهبها الله من فنون 
إلى  األدب،  إل��ى  التاريخ،  إل��ى  االجتماع،  من  القول؛ 
إال  يتحقق  لم  أمر  وذل��ك  والسنة؛  الكتاب  في  التدبر 
لقلة من األفذاذ... فهي القصاصة والروائية والشاعرة 
كاتب  ولكل  واالجتماعية.  األدبية  والناقدة  واملفكرة 
اإلنساني  للوجود  رؤي��ت��ه  يلخص  ناظم  خيط  كبير 
والكينونة احلضارية. وقد أعربت األستاذة فوزية عن 
ذلك اخليط الناظم بكلمة واحدة ترجمت شخصيتها؛ 
الكلمة  وه��ذه  اخل���اص.  لبريدها  رم��زا  جعلتها  وق��د 
فوزية  خلفت  لقد  )ال��ع��اب��رة(.  ه��ي:  املانعة  اجلامعة 
حجبي من اآلثار املكتوبة؛ من الكتب واملقاالت؛ ومن 
اآلثار املسموعة؛ من الدروس واحملاضرات؛ ما يجعلها 
بني أبناء وطنها وأمتها صوتا مقيما غير عابر. ولكن 
األستاذة حجبي كانت ال تنظر إلى هذه الدنيا إال على 
أنها دار عبور؛ ال دار مقام؛ وأن اآلخرة هي دار القرار.  
وبهذا اليقني كانت تكتب وتصنف وحتاضر وتؤلف. 
تتناول هموم الناس اليومية فتحولها إلى قطع أدبية 
أن تتحرك همة  القلوب؛ عسى  متس املشاعر وتوقظ 
من بيدهم األمر إلنصاف املستضعفني.  تبلغ دعوتها 
الله  عند  م��ا  إل��ى  تنظر  ع��اب��رة..  أن��ه��ا  موقنة  وه��ي 
تعالى.. غير ملتفتة إلى شيء من متاع احلياة الدنيا.. 
أنها  تنسيها  ال  ومشاغله  الوطن  بهموم  وعنايتها 
اإلسامية  األمة  جتسده  األكبرالذي  الوطن  من  جزء 
إلى  ال  يوحد  ما  إلى  تنظر  وهي  األرض..  أقطار  في 
ما يفرق. .وتتعالى على اخلافات اجلزئية العارضة، 
كانت   2016 ف��ي صيف  وب���اق.  كلي  ه��و  مب��ا  لتعنى 

مشارف  وعلى  للسعيدية..  زي��ارة  في  أسرتها  رفقة 
على  وقفت  املصطافني..  آثار  تبدو  أن  وقبل  املدينة؛ 
منظر بهرها وأثار أشجانها.. نهر صغير يفصل بني 
بلدين شقيقني؛ اجلزائر شرقا واملغرب غربا.. والناس 
عن  تعبيرا  لبعض؛  بعضهم  ي��ل��وح   الضفتني  على 
احملبة واأللفة.. فوق رأسها ترفرف األعام املغربية.. 
وقفت  اجلزائر..  أعام  ترفرف  األخ��رى  الضفة  وعلى 
األستاذة  فوزية حجبي متأملة... تختلط في نفسها 
مشاعر األلم ومشاعر الفرح.. من هؤالء املجانني الذي 
في  لها  مثيل  ال  التي  الشاذة  الوضعية  هذه  فرضوا 
العالم؟؟.. أكثر من ربع قرن واحلدود البرية مغلقة بني 
عابر..  كل شيء  أن  ترى  العابرة  الشقيقني..  البلدين 
وأن هذا الشقاق واخلاف عابر.. وكأنها تذكرنا مبا 
النعيم  وجنات  باخللود  لنظفر  فينا..  جوهري  هو 
وهي  أزلية؛  حقيقة  ذواتنا  في  نستحضر  أن  ينبغي 
أننا جميعا؛ عابرو سبيل.. وأن اآلخرة خير وأبقى.. 
واستيقنتها  قلوبنا؛  في  احلقيقة  ه��ذه  ترسخت  إذا 
بأن جنعل  مشاكلنا  إلى حل جميع  أنفسنا؛ سارعنا 
احلب لنا زادا. الكراهية التي تهيمن على األمة والتي 
ما  واخل����راب..  والتشريد  القتل  ص��ور  ف��ي  تتجلى 
إلى عاجه  ال سبيل  ذلك  كل  مساء..  يطالعنا صباح 
إال بزرع احلب في جميع مفاصل وجودنا. . وال سبيل 
إلى ذلك إال بأن نشعر شعورا يقينيا بأن ذواتنا في 

هذه احلياة الدنيا عابرة. 
ذل��ك بعض م��ا تعلمته م��ن )ال��ع��اب��رة( األس��ت��اذة 
اإلسامي  األدب  راب��ط��ة  مؤمتر  ف��ي  حجبي..  ف��وزي��ة 
الراحلة  انتخبت  حيث  بفاس...  انعقد  الذي  العاملية 
األستاذة  أهدتني  للرابطة.  اإلقليمي  باملكتب  عضوا 
يكون  أن  تريد  أنها  وأخبرتني  كتبها،  بعض  فوزية 
تقدمي مجموعة أعمالها بقلمي. فرحبت بذلك.. ولكن 
قلمي.. فحجب عنا من ال  كان أسبق من  األق��دار  قلم 
حتجب عن األمة أعمالها؛  وال يخفى على الله جهودها 
مع  عنده...  يتقبلها  أن    ونسأله  بائها..  وحسن 
وحسن  والصاحلني  والشهداء  والصديقني  النبيئني 

أولئك رفيقا.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. الحسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

العابرة

جامع القيروان الكبير
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