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

إن الدين الذي هو املقوم احلقيقي للحياة واحملافظ 
تعالى  الله  الــذي جعله  اإلســام  عليها بحق إمنــا هو 
َهٰ��َذا  �ِإنَّ  أهــدى سبيا:  هو  ما  ولكل  خير  لكل  هاديا 
األمة  لكن   ،)9 )اإلســراء:  أَْقَوُم�  ِهَي  َِّت  ِل يَْهِدي  الُْقْرآَن 
نفوس  في  ــرت  وأث الفتور،  مظاهر  من  كثير  اعتراها 
أبنائها كثير من عناصر احلياة املادية، فقلت عنايتهم 
وكثرت  سلوكاتهم  وانحرفت  فهمهم  فساء  بدينهم، 
أمراضهم. فكيف يحفظ اإلسام احلياة؟ وكيف يحافظ 

املسلمون على دينهم؟

أوال كيف حفظ اإلسالم احلياة؟
الطيبة،  احلياة  مفتاَح  اإلســاَم  تعالى  الله  جعل 
وال دين غير دين اإلسام الذي يصون احلياة صيانة 
إلـــى مستوى  ــــراد واألمم  األف كــامــلــة، ويــرفــع  شــامــلــة 

اإلنسانية احلقيقية.
واإلسام إمنا ميثل قوانني الله تعالى وتوجيهاته 
مع  بيسر  ليتوافقوا  إليها  عــبــاَده  الــلــُه  أرشـــد  الــتــي 
فتوجيهات  لذلك  فطريا.  تــاؤمــا  التسخير  منظومة 
اإلسام غايتها أن حتفظ منظومة احلياة من وجهتني:

- وجهة الدعوة إلى العمل بكل ما يحفظ وجودها 
ويدمي استمرارها ويحقق منوها وازدهارها: وفي هذا 
السياق كان األمر بحفظ الضروريات اخلمس التي هي 
حفظ  وُجعل  واملـــال،  والنسل  والعقل  والنفس  الدين 
الذي به حتفظ بقية الضروريات  الدين أصل األصول 

وباختاله تختل.
- ووجــهــة الــدعــوة إلــى اجتناب كــل مــا مــن شأنه 
أن يفسدها ويتسبب في هاكها ويفسد أمنها ويهدد 

استقرارها.
وتوجيهاته  اإلســام  تشريعات  استطاعت  وبذلك 
في  مراتبها  أعلى  إلى  بها  وترتقي  احلياة  أن تصون 

اخليرية.

ثانيا مقومات اإلسالم التي حتتاج إلى 
احلفظ والصيانة؟

الصيانة  إلى  اإلســام  دين  من  يحتاج  ما  أول  إن 
ما يلي:

إذ بها يستقيم  أ - حفظ أصــول اإلميــان وأركانه 
التصور ويصح التصرف، وحفظها ال يكون إال باإلميان 
بها أوال والعمل بها ثانيا، إذ ال اعتبار بإميان ال يرى 

أثره في تصرفات الناس، وال تصلح به أحوالهم.
ب - العمل بتشريعاته وتوجيهاته وتكييف احلياة 
الهدى والصاح؛  ففيها اخلير واليسر، وفيها  وفقها، 
ذلك أن توجيهات اإلســام دوائــر ثاث: واجبات فعا 
وتركا، ومندوبات فعا وتركا أيضا، ومباحات، وكلها 
تطلب من الناس أفعاال تصون حياتهم وترتفع بها إلى 
ما يليق بها. وكلما وقع االجتراء على الدائرتني األولى 

والثانية ازدادت احلياة تعسرا وسوءا وفسادا.
ومكارمها  األخاق  أصول  اجلانبان ميثان  هذان 
وكرامته،  إنسانيته  اإلنسان  يجد  بغيرها  ال  بها  التي 
من  وتنمو منوا ساملا  احلياة  تستقر  بغيرها  ال  وبها 
أموالهم  على  الــنــاس  يطمئن  وحــدهــا  وبــهــا  اآلفــــات، 

ويأمنون على أعراضهم وسائر حقوقهم.
فمتى تعي األمة أنها حتمل النور احلقيقي للعالم؟ 
وحتمل مشروع اإلنقاذ اإلنساني الشامل والكامل؟ قال 
َِّتُكونُوا ُشَهَداءَ  ًة َوَسًطا ل تعالى: �َوكََذِٰلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّ
َعَل النَّاِس َويَُكوَن الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا� )البقرة: 143(.

ثالثا كيف نحافظ على اإلسالم؟
إن جتارب املاضي أفادتنا أن هذه األمة لم توجد إال 
باإلسام، ولم تستمر إال حني حافظت عليه؛ وذلك عن 

طريق العلم به وتعليمه والتنشئة عليه.
تراث  إحياء  عوامل  أول  ألنه  والتعليم:  العلم   - أ 
األمة، وأول األسباب لبقائه واستمراره حيا في احلياة.
إذا  العمل باإلسالم واالستقامة على هداياته:  ب - 
فإن  تعالى  الله  دين  وجــود  يحفظ  والتعلم  العلم  كان 
هو  بهداياته  واالهــتــداء  بأخاقه،  والتخلق  به  العمل 
احلياة،  في  فاعا  مؤثرا  الستمراره  األجنــع  السبيل 
عمل  اختل  وكلما  النبيلة،  املقاصد  نحو  لها  وموجها 
الناس بدين الله فسدت حياتهم وانتشر فيها الشر بناء 

على ذلك.
اإلسالم  بتوجيهات  التخلق  على  النشء  تربية   - ج 
وتربية  الدين  مبادئ  على  التنشئة  إن  إليه:  والدعوة 
الضمانة  هــي  بــه  والــعــمــل  فهمه  حسن  على  ــاء  ــن األب
وحني  األرض.  فــي  اخلير  ينتشر  بها  التي  األســـاس 
أبنائها  وتــربــيــة  اإلســـام  تعليم  مــن  أمتنا  جتعل  ال 
بوصلتها  تفقد  مستمرًة  دائــمــًة  أولــويــًة  مبادئه  على 

احلضارية وتأذن لنفسها بالرحيل.
السابقة  الثاث  الوسائل  إن  عليه:  التعاون   - د 
تظل معطلة ما لم تبذل األمة جهودا جماعية للتعاون 
بتعليم  الكفيلة  واإلمكانات  الوسائل  كل  إعــداد  على 
ومقاصده  قواعده  في  الدين  فهم  على حسن  يعني  ما 
عليه  التعاون  ذلــك:  على  يعني  وممــا  تنزيله.  وحسن 
بالتناصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والصبر 
عليه والتشارك اجلماعي في إقامة األعمال التي تنهض 
بذلك من مؤسسات وبرامج وإعداد العنصر البشري، 
هذا  في  األمثلة  أروع  تاريخها  في  األمــة  ولقد ضربت 

اجلانب.
ــوم مــن مظاهر  ــي وأخـــيـــرا نــقــول إن مــا يــلــحــظ ال
التحلل وكــثــرة اإلجــــرام والــفــســاد يــحــتــاج مــن األمــة 
البرامج في قطاعات  إعــداد ما يكفي من  اإلســراع في 
لنشر  املعنية  القطاعات  كــل  وفــي  والتكوين  التربية 
الدين وتعليمه والتنشئة على قيمه الفاضلة وطرائقة 
احلكيمة في إصاح النفوس واملجتمعات، قال تعالى: 
آَمُنوا  َّ��ِذي��َن  ال ِإلَّ  ُخْسٍر  لَِفي  اْلِن��َس��اَن  ِإنَّ  �َوالَْعْصِر 
ْبر�  بِالصَّ َوتََواَصْوا  بِاْلَقِّ  َوتََواَصْوا  اِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا 
ــم يخدمه  ــإســام إن ل ــا بــقــاء ل )ســــورة الــعــصــر(، ف
وتبليغا،  وتخلقا  حتققا  وتربية،  وتعليما  علما  أهله 
دينهم  يحفظوا  لم  إن  للمسلمني  فــاح  وال  وال صــاح 
معهم  ويرتقي  اخليرية  سلم  فــي  ليرتقوا  ويخدموه 

الناس أجمعني.

لماذا الحاجة إلى صيانة مقومات الدين؟
افتتاحية

اللهم

اغفر لنا 

ولوالدينا ولإخواننا الذين 

�سبقونا بالإميان

ول جتعل يف قلوبنا غال 

للذين اآمنوا

اآمني
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مصطلح الزيغ
في القرآن الكريم

معالم الرقي احلضاري
في السنة النبوية

اإلسالم وما بعد احلداثة: الوعود والتوقعات قراءة في كتاب

وجدة: ندوة دولية في موضوع: 
"التراث الحديثي بالغرب اإلسالمي:

المناهج والمدارس"
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قل  التي  املصطلحات  م��ن  ال��زي��غ  مصطلح 
ورودها في القرآن الكرمي، ومعناه في اللغة َميل 

ماُيل. غ: التَّ َزيُّ الشيء. يقال زاغ َيزيُغ َزْيغًا، والتَّ
والقلب،  البصر  م��ن  ك��ل  بالزيغ  وي��وص��ف 
�وإذ زاغـِت األبصار  مثال األول قوله تعالى: 

وبَلََغِت الُقلوُب احلَناِجَر�﴾)األحزاب: 10(.
األك��ث��ر ورودا في  ال��ق��ل��وب فهو  زي��غ  وأم���ا 
في  قائل  من  عز  قوله  ذلك  ومن  الكرمي،  القرآن 
َِّذي أَنَْزَل َعلَْيَك الِْكَتاَب  سورة آل عمران: �ُهَو ال
ـــُر  ــنَّ أُمُّ الـْـِكــَتــاِب َوأَُخ ــَكــَمــاٌت ُه ـــاٌت ُمْ ِمــْنــهُ آيَ
َِّذيَن ِف ُقلُوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما  ا ال ُمَتَشابَِهاٌت َفأَمَّ
يَْعلَُم  َوَما  تَأِْويِلِه.  َوابِْتَغاءَ  الِْفْتَنِة  ابِْتَغاءَ  ِمْنهُ  تََشابَهَ 
وَن ِف الِْعلِْم يَُقولُوَن آَمنَّا بِِه  اِسُ ُ َوالرَّ تَأِْويلَهُ ِإلَّ اللَّ
كَُّر ِإلَّ أُولُو اأْلَلَْباِب.  َِّنا َوَما يَذَّ كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب
ِمْن  لََنا  َوَهــْب  َهَدْيَتَنا  ِإْذ  بَْعَد  ُقلُوبََنا  تـُـِزْغ  َل  ََّنا  َرب

ََّك أَنَْت الَْوهَّاُب�. )األية :7 - 8(. لَُدنَْك َرْحَمًة ِإن
وال���زي���غ ع��ن��د امل��ف��س��ري��ن ي��ع��ن��ي امل��ي��ل عن 
االس��ت��ق��ام��ة، وه����ذا ال��ت��خ��ص��ي��ص ب��امل��ي��ل عن 

االستقامة خ�اص بزيغ القلب.
اإلن��س��ان على نحو يستحق  يقع من  وه��و 
قوله  ف��ي  كما  جنسه  م��ن  ال��ع��ق��اب  ب��ه صاحبه 
ِلــَم  قـــْوْم  يـا  ــِه  ــَقــْوِم ِل مــوســى   قــاَل  ﴾�وإْذ  تعالى: 
ا  تُوذُونيَن وقَْد تَْعلَـموَن أَنيّ َرسوُل الِل إلَْيُكم َفلَمَّ
الَقْوَم  يـَـْهــِدي  ل  واللُ  ُقلوبَُهْم  اللُ  أََزاَغ   َزاغــوا 

الفاسقني�﴾)الصف: 5(.
ف���ه���ؤالء مل���ا زاغ�����وا أي ع���دل���وا ع���ن احل��ق 
زيغان:  فزيغهم   ، الله  أضلهم  عنه  وانص�رفوا 
اب��ت��داء، وزي��غ هو عقوبة لهم  زي��غ ص��در منهم 

ناجت عن إزاغ�ة الله لقلوبهم.
الكرمي،  القرآن  في  كثير  املعنى  هذا  ومثل 
الذين  �أولئـك  املنافقني:  عن  تعالى  قوله  منه 
َّبعوا أهواءَُهم والذين  َطَبـَع اللُ عىل ُقلوبِهم وات
اْهتََدْوا زاَدُهـم ُهدًى وآتَاُهم تَْقواُهم� )محمد:17-
18( ومث�له قوله تعالى مخاطبا املؤمنني: �ول 
أَنفَسُهم  َفأَنْساُهم  اللَ  نَُسوا  كالذين  تكونوا 

أولئك هم الفاسقون�﴾)احلشر: 19(.
بإنسائهم  فعاقبهم  الله  نسوا  قد  فهؤالء 
أنفسهم، ك�ما عاقب الذين زاغ�وا بإزاغة قلوبهم.
النسيان  إذ  تشابه،  والنسيان  الزيغ  وبني 
إم�ا لضعف  اس��ت��ودع،  ما  اإلنسان ضبط  "ت��رك 
قلبه، وإما عن غفلة، وإما عن قصد حتى ينحذف 

عن القلب ذكره")كتاب املفردات(. 
وأسوأ أنواع النسيان، نسيان العبد لربه، 
أو  أم��ره  ت��رك  يكون مبعنى   ق��د  الله  ونسيان 
ذكر  كما  ومحبته،  وت��وح��ي��ده  معرفته  نسيان 

املفسرون.
الله  ينسيهم  أن  ربهم  ينسون  من  وعقوبة 
أنفسهم: "ونسيناهم أنفسهم يتض�من إعراضهم 
ب�ه  كانوا عارفني  وغفلتهم وع�دم معرفتهم مبا 

يقتضي  أن��ه  كما  أنفسهم،  ح�ال  م��ن  ذل��ك  قبل 
ال  أنهم  يقتضي  ف�هو  أنفسهم،  ملصالح  تركهم 
الكبير  ينفعها")لتفسير  ذك��را  أنفسهم  يذكرون 
البن تيمية 6-/343(، ومثل ذلك ورد في مواضع  
سبحانه  قوله  منها  احلكيم  الذك�ر  من  أخ��رى 
فنسيهم�﴾)التوبة:  الل  املنافقني:﴾�نسوا  ع��ن 
َفَنِسيَتها  آياتُنا  أَتَْتك  كذلك  وقوله:﴾�قال   ،)67

وكذِلَك اليْوَم تُْنسى� )طه: 124(.
فمن طبيعة الفاسقني نسيان أنفسهم وزيغ 
والنسيان  الزيغ  بني  أن  يتأكد  وهكذا  قلوبهم، 
معنى مشترك، وهو مجانبة احلق واالبتعاد عن 
الطريق املستقيم، إما بامليل عنه إلى طريق آخر 
ذكره  وعدم  بنسيانه  أو  الزيغ،  مف�هوم  في  كما 

كما في مفهوم النسيان. 
وكما أن النسيان هو غفلة عما كان الناسي 
في  استعماالته  غالب  في  فالزيغ هو  له،  عارفا 
القرآن الكرمي ميل عن احلق بعد معرفته، ولذلك 
الوقوع  من  الله  ويستعيذ  منه  يحذر  فاملؤمن 
لسان  على  تعالى  قوله  ف��ي  ج��اء  م��ا  مثل  فيه، 
املؤمنني وفي دعائهم: �ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ 

هديتنا� )آل عمران: 8(.
ويدل على هذا املعنى من احلديث الشريف، 
قال:  الكالبي  سمعان  بن  النواس  عن  ج��اء  ما 
بيد  »امل���ي���زان  ي��ق��ول:   � ال��ل��ه  سمعت رس���ول 
الرحمن، يرفع أقواما، ويضع آخرين، وقلب ابن 
إذا شاء  الرحمن،  آدم بني أصبعني من أصابع 
أقامه، وإذا ش��اء أزاغ��ه« وك��ان رس��ول الله � 

قلبي على دينك«  القلوب ثبت  »يا مقلب  يقول: 
في  وورد احلديث  الصحيحني،  على  املستدرك 
ْت  َثبِّ اْلُقُلوِب،  َت  ُمَثبِّ »َيا  بلفظ:  ماجة  ابن  سنن 

ُقُلوَبَنا َعَلى ِديِنَك«،
بل إن ما يدل على خطورة الزيغ وأن اإلنسان 
وقلبه  نفسه  يتعهد  لم  ما  فيه  للوقوع  معرض 
بالرعاية واالستزادة من اإلميان، حرص النبي 
� على طلب الثبات على اإلميان والطاعة، فقد 
ِبيُّ � ُيْكِثُر َأْن  جاء َعْن َأَنٍس �، َقاَل: َكاَن النَّ
ِديِنَك«  َعَلى  َقْلِبي  ْت  َثبِّ اْلُقُلوِب  ُمَقلَِّب  »َيا  َيُقوُل: 

املستدرك على الصحيحني.
فإذا كان النبي � يكثر أن يدعو الله بهذا 
كثرة  إل��ى  بالنظر  ب��ذل��ك  أول���ى  فنحن  ال��دع��اء، 
الصوارف عن االستقامة، وتضافر أسباب الزيغ 

وال���ن���دام���ة، وض��ع��ف 
عن  وغفلتها  القلوب 
والله  السالمة.  طلب 

تعالى أعلم وأحكم.

في  يقف  تعالى  ال��ل��ه  ك��ت��اب  ف��ي  ال��ن��اظ��ر  إن 
أسندها  أفعال  على  كثيرة  عديدة ومواطن  آيات 
"أح��ب"  فعل  ذل��ك  وم��ن  العلية،  لذاته  تعالى  الله 
ومنفيا  ي��ح��ب(  )ال��ل��ه  نحو  مثبتا  امل��ض��ارع  ف��ي 
نحو )الله ال يحب(، وبتتبع املواطن التي وردت 
ميكن  "أح��ب"  الفعل  ومعموالت  الصيغتان  فيها 

التساؤل عما يلي:
بها  الفعل  ورد  التي  املعموالت  أه��م  ماهي 
الله تعالى لنفسه؟ وما هي املعموالت  وأسندها 
وما  ل��ذات��ه؟  نسبتها  تعالى  ال��ب��اري  نفى  ال��ت��ي 
املسلم  ح��ي��اة  ف��ي  والعملية  اإلمي��ان��ي��ة  دالالت��ه��ا 
التخلق بنفس األخ���الق حتى  أث��ر  واألم���ة؟ وم��ا 
ال  ما  مجتنبا  الله  يحبه  ملا  محبا  العبد  يصير 

يحبه؟
أوال نماذج مما يحبه اهلل تعاىل:
أثبت  املقام بذكر مناذج مما  نكتفي في هذا 
التنبيه  غرضنا  إذ  يحبه؛  أنه  لذاته  تعالى  الله 
استقامة  في  ومعموالته  الفعل  هذا  أهمية  على 

احلياة عموما. وذلك على النحو اآلتي: 
ـــبُّ  ُيِ  َ اللَّ ِإنَّ  ـــوا  ـــُن ـــِس �َوأَْح ت��ع��ال��ى:  ق���ال   -

ِسننِي� )البقرة: 195(. ْ اْلُ
ــبُّ  َوُيِ التَّوَّابنَِي  ــبُّ  ُيِ  َ اللَّ �ِإنَّ  تعالى:  قال   -

ِريَن�﴾)البقرة: 222(.﴾ الُْمَتَطهِّ
ََّقٰى  َوات بَِعْهِدِه  ــٰى  أَْوَف َمْن  �بىََلٰ  تعالى:  قال   -

بُّ الُْمتَِّقنَي� )آل عمران: 76(.﴾ َ ُيِ َفِإنَّ اللَّ
 ِ - قال تعالى: �َفِإذَا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعىَل اللَّ

بُّ الُْمَتَوكِِّلنَي� )آل عمران: 159(.﴾ َ ُيِ ِإنَّ اللَّ
 َ اللَّ ِإنَّ  َواْصَفْح  َعْنُهْم  �اْعُف  تعالى:  قال   -

ِسننَِي� )املائدة: 13(.﴾ ْ بُّ اْلُ ُيِ
بَْيَنُهْم  َفاْحُكْم  �َوِإْن َحَكْمَت  تعالى:  قال   -
بُّ الُْمْقِسِطنَي� )املائدة: 42(.﴾ َ ُيِ بِالِْقْسِط ِإنَّ اللَّ
ِإلـَـٰى  َعْهَدُهْم  ِإلَْيِهْم  وا  �َفأَتِمُّ تعالى:  ق��ال   -

بُّ الُْمتَِّقنَي� )التوبة: 4(.﴾ َ ُيِ تِِهْم ِإنَّ اللَّ ُمدَّ
- قال تعالى: �َفَما اْسَتَقاُموا لَُكْم َفاْسَتِقيُموا 

بُّ الُْمتَِّقنَي� )التوبة: 7(. َ ُيِ لَُهْم ِإنَّ اللَّ
ــبُّ  ُيِ  َ اللَّ ِإنَّ  �َوأَْقـــِســـُطـــوا  ت��ع��ال��ى:  ق��ال   -

الُْمْقِسِطنَي� )احلجرات: 9(.﴾
ِإلَْيِهْم  َوتُْقِسُطوا  تََبرُّوُهْم  �أَْن  تعالى:  قال   -

بُّ الُْمْقِسِطنَي� )املمتحنة: 8(.﴾ َ ُيِ ِإنَّ اللَّ
َِّذيَن يَُقاتِلُوَن ِف  بُّ ال َ ُيِ - قال تعالى: �ِإنَّ اللَّ

ا� )الصف: 4(.﴾  َسِبيِلِه َصفًّ
ثانيا مستفادات:

يتبني أن الله تعالى أسند إلى نفسه من خالل 
من  جملة  ومعموالته  امل��ض��ارع  في  "يحب"  فعل 

احملبوبات تفيدنا في استمداد الهدايات اآلتية:
- أن مفعوالت فعل "يحب" ليست من طبيعة 
الفاضلة  اخللقية  القيم  ن��وع  م��ن  وإمن���ا  م��ادي��ة 
القسط،  ال��ت��ق��وى،  التطهر،  ال��ت��وب��ة،  )اإلح��س��ان، 

التوكل..(.
- أن امل��ف��ع��والت ال��س��اب��ق��ة ل��م ت���رد م��ذك��ورة 
ب��ص��ي��غ��ت��ه��ا االس���م���ي���ة امل����ج����ردة وإمن�����ا وردت 
محبوبة وهي صفة يتلبس بها عباد الله تعالى 
املتقون،  امل��ت��ط��ه��رون،  ال��ت��واب��ون،  )احمل��س��ن��ون، 

املقسطون، املتوكلون...(.
لله  محبوبات  وردت  التي  املعموالت  أن   -
تعالى إمنا هي في احلقيقة وصريح اللفظ العباد 
واإلميانية  اخللقية  القيم  بهذه  تخلقوا  الذين 

الفاضلة.
تعالى  الله  يحب  التي  الصفات  ه��ذه  كل   -
بسببها عباده إمنا وردت في أحد سياقني: سياق 
األمر بالتخلق بها وتنبيه العباد إلى احلكمة من 
األمر بها وهي أن الله تعالى يحب أصحابها؛ كما 
ِسننَِي ْ بُّ اْلُ َ ُيِ في قوله تعالى: �َوأَْحِسُنوا ِإنَّ اللَّ

العاملني  وإما في سياق مدح   ،)195 )البقرة:   �

باألمر  مشعر  وامل���دح  ب��ه��ا؛  املتخلقني  بالصفة 
واإلرشاد إلى التخلق بالصفة املمدوحة عند الله 
تعالى كما في قوله تعالى: �بىََلٰ َمْن أَْوَفٰى بَِعْهِدِه 

بُّ الُْمتَِّقنَي� )آل عمران: 76(.﴾ َ ُيِ ََّقٰى َفِإنَّ اللَّ َوات
- أن هذه املعموالت ال يكون لها معنى وقيمة 
إال إذا تخلق بها العباد تخلقا يجمع العلم بها 
بحيث  بها  والعمل  بها  واإلمي��ان  ومبقتضياتها 
ُيرى أثرها وأثُر التخلق بها في تهذيب النفوس 

وصالح األعمال وإشاعة اخلير في احلياة. 
مطلوب  الفضائل  ه��ذه  من  فضيلة  كل  أن   -
الفرد  م��راف��ق احل��ي��اِة ح��ي��اِة  ك��ل  ف��ي  بها  العمل 
واجلماعات واألم��ة، فال يقتصر على قطاع دون 

آخر وال على مستوى دون اآلخر.
ثالثا أمثلة على ما ال يحبه اهلل 

تعاىل:
بُّ  ُيِ َل   َ اللَّ ِإنَّ  تَْعتَُدوا  �َوَل  تعالى:  قال   -

الُْمْعتَِديَن� )البقرة: 197(، و)املائدة: 87(. 
بُّ َمْن كَاَن َخوَّانًا  َ َل ُيِ - قال تعالى: �ِإنَّ اللَّ

أَثِيًما� )النساء: 107(.﴾
 َ - قال تعالى: �َفانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعىَلٰ َسَواٍء ِإنَّ اللَّ

اِئننَِي� )األنفال: 58(. بُّ اْلَ َل ُيِ
 َ - قال تعالى: �ِإْذ َقاَل لَهُ َقْوُمهُ َل تَْفَرْح ِإنَّ اللَّ

بُّ الَْفِرِحنَي� )القصص: 76(.﴾ َل ُيِ
- قال تعالى: �َوَل تَْبِغ الَْفَساَد ِف اأْلَْرِض ِإنَّ 

بُّ الُْمْفِسِديَن� )القصص: 77(.﴾ َ َل ُيِ اللَّ
َمَرًحا  اأْلَْرِض  ِف  تَْمِش  �َوَل  تعالى:  قال   -
َتاٍل َفُورٍ� �لقمان: 18(.﴾ بُّ كُلَّ ُمْ َ َل ُيِ ِإنَّ اللَّ

- قال تعالى: �َفَمْن َعَفا َوأَْصَلَ َفأَْجُرهُ َعىَل 
اِلِمنَي� )الشورى: 40(.﴾ بُّ الظَّ َّهُ َل ُيِ ِ ِإن اللَّ

رابعا مستفادات:
م��ث��ل م��ا س��ب��ق ف��ي امل��ج��م��وع��ة ال��س��اب��ق��ة من 

السياق  ه��ذا  في   - ميكن  تعالى  الله  محبوبات 
استفادة  تعالى-  الله  يحبه  ال  عما  اإلخبار  من 

الهدايات اآلتية:
ال  أن��ه  تعالى  الله  أخبر  الذين  العباد  أن   -
يحبهم هم العباد الذين اتصفوا بصفات مذمومة 
الفرح،  اخليانة،  )االع��ت��داء،  مثل:  وشرعا  طبعا 

اإلفساد، االختيال والفخر، الظلم...(
- أن هذه الصفات حلقها الذم طبعا وشرعا 
ملا يترتب عنها من فساد للحياة، وحط من الكرامة 
لألمن  وتهديد  احلياة،  بنظام  وعبث  اإلنسانية، 
واالجتماعي،  النفسي  واالستقرار  والطمأنينة 
في  وسننه  تعالى  ال��ل��ه  ن��وام��ي��س  ع��ن  وخ���روج 
إقامة احلياة على سنن العدل والفضل، واخلير 

والصالح.
عند  ال��ال محبوبات   / املذمومات  ه��ذه  أن   -
الله تعالى إمنا وقع التنبيه عليها لكونها أصوال 
ملا عداها من الشرور، ومن كبائر الرذائل التي إذا 
النفس وشاعت في املجتمع ترتبت عنها  دخلت 

كل املفاسد األخرى.
- أن الفساد يزداد كلما اتصف الناس بهذه 
اخلير  أن  كما  املجتمع  في  ومارسوها  الصفات 

يزداد كلما ازداد املؤمنون به العاملون به.
وفي األخير ميكن القول إن الله تعالى وهو 
يرشد  إمن���ا  ي��ح��ب  ال  وع��م��ا  ي��ح��ب  ع��م��ا  يخبرنا 
ق���وام مصاحلهم  ف��ي��ه  م��ا  إل���ى  ع��ب��اَده  سبحانه 
وص����الح ح��ي��ات��ه��م ف��ي��س��ع��وا إل���ى ج��ل��ب��ه تعلما 
إخباره  في  و  وتربية،  وتخلقا  حتققا  وتعليما 
تعالى مبا ال يحب توجيه إلى ما فيه هدم للحياة 
وإفساد لها وتضييع للحقوق ليعمل العباد على 

دفعه واجتنابه.
والله أعلم وأحكم

مصطلح الزيغ  في القرآن الكرمي

دة. كلثومة دخوش

أفعال احملبة املسندة إلى الله تعالى في القرآن الكرمي: دالالت ومقاصد

الطيب بن املختار الوزاني

29 صفر1439ه� املوافق ل� 18 نونبر 2017م



3

تقدمي:
أن  أن نستقي  ه��ذا احل��دي��ث ميكن  م��ن خ��ال 
اإلس���ام ي��دع��و إل��ى ال��ت��ن��زه م��ن ال��ب��ول، باعتباره 
سببا في عذاب العبد يوم يوضع في قبره، كما أكد 
الدرن  عن  ونهى  والطهارة،  النظافة  على  اإلس��ام 
آداب قضاء احلاجة، وسن  إلى  وال��ق��ذارة، وأرش��د 
النجاسة  من  وأمربالتحرز  االستطابة،  أحكام  له 

واالستخفاف بها والتهاون بشأنها. 
النظافة في اإلسام نوعان، حسية ومعنوية:

وعليه، فإن النظافة في اإلسام، تعني: حرص 
بدنه وطعامه وشرابه، وحسن  نقاوة  على  املسلم 
الوعاء،   نقي  وأثاثه،  ملبسه  في  وهيئته،  صورته 

نظره  وم��واق��ع  وس��اح��ت��ه،  مسكنه  وج��م��ال 
مدينته  ف��ي  وح��ي��ه،  محيطه  ف��ي  وش��م��س��ه، 

بأحبابه وأصحابه،  اجتماعه  وأماكن  وقريته، 
على  محافظا  وت��رح��ال��ه،  حله  ف��ي  نظيفا 

نظافة بيته ومجتمعه، بعيدا عن الدنس 
والدرن، فتلكم هي النظافة احلسية.

ب��ل إن ال��ن��ظ��اف��ة ف��ي اإلس����ام قبل 
اإلنسان  يحرص  أن  هي  وذاك،  هذا 
امل��س��ل��م ع��ل��ى ن��ق��اء ع��ق��ل��ه، وص��ف��اء 
البعد  ك��ل  بعيدا  وس��ري��رت��ه،  نفسه 
عن األحقاد واملوبقات، مع استقامة 

باجتنابه  وذلك  وجوارحه،  أعضائه 
ال���ف���واح���ش وامل����ن����ك����رات، وال����رذائ����ل 
في  وال��ق��ل��ب،  العقل  طاهر  وامل��وب��ق��ات، 
املخبر واملظهر، صحيح النية،  خالص 

رب��ه،  أم��ر  ال��وف��اء، ممتثا  اإلخ���اء، محمود 
بعيدا عن نواهيه، فأنِعم بها وأكِرم من نظافة، 

وتلك هي النظافة املعنوية.
من  عالمة  اإلسللالم  في  النظافة 

عالمات الصدق واإلميان:
نعم، إن النظافة في اإلسام، عامة من عامات 
اإلميان، واحملافظة عليها من شيم األخيار، وفضيلة 
في كل زمان ومكان، بل مظهر حضاري مينح األمة 
الرقي واالزدهار، بها يضحى املجتمع نقيا ويرقى 
ينبغي  ومطلوبة  الزم��ة  فالنظافة  ل��ذا  األم���ام،  إل��ى 
جتسيدها في مرافق احلياة كلها، وهذا مقصد من 

مقاصد البيئة في الشريعة اإلسامية.
رغب  والبدن  الثوب  نظافة  إن  نقول:  هنا  من 
عقا  مطلوبة  ه��ي  ب��ل  عليها،  وح��ث  ال��ش��رع  فيها 
وع��رف��ا، وه��ا ه��ي وص��ي��ة رس���ول ال��ل��ه � لبعض 
 :� يقول  حيث  عليهم-  الله  -رض��وان  صحابته 
رحالكم،  فأصلحوا  إخوانكم،  على  قادمون  »إنكم 
في  شامة  كأنكم  تكونوا  حتى  لباسكم،  وأحسنوا 
الناس، فإن الله ال يحب الفحش وال التفحش«)2(.

ك��م��ا أم���ر ال��ش��رع امل��س��ل��م ب���أن يغسل أع��ض��اء 
مخصوصة بكيفية مخصوصة، باعتبارها معرضة 
للغبر والدنس، قال تعالى: �ياأيها الذين آمنوا إذا 
وأيديكم  وجوهكم  فاغسلوا  الصالة  إلى  قمتم 
إل����ى ال���م���راف���ق وام���ح���وا ب���رؤوس���ك���م وأرج��ل��ك��م 
فرائض  م��ن  أن  كما   .)7 )امل���ائ���دة:  الكعبني�  إل��ى 
غسل  ألن  املالكية،  الفقهاء  عند  "ال��دل��ك"  ال��وض��وء 
التأهب  وف��ي  بالدلك،  إال  تتم  ال  ونظافته  العضو 
لصاة اجلمعة وصاة العيدين، حث الشرع على 

الطيب،  ومس  الثياب،  أحسن  وارت��داء  االغتسال، 
كل  عند  زينتكم  خ��ذوا  آدم  بين  �يا  تعالى:  قال 
مكلف  لكل  عام  فهذا خطاب   )29 )األع���راف:  مجسد� 
حينما يتهيأ الستجابة النداء، أن يلبس من الثياب 
أجودها، ألنه مقبل على الله تعالى بقلبه ووجهه، 

وع��������ل��������ى ف��ال��ل��ه  ج��م��ي��ل ي��ح��ب اجل��م��ال، 
حينما  اخلصوص  وج��ه 

بيتا  اإلن���س���ان  ي��ل��ج 
فما من بيوت الله، 

أج������م������ل 
أحلى  وم���ا  امل���ك���ان! 

تلك الفترة من الزمان! 
الصورة  وحسن  الهيئة  م����رغ����ب فجمال 

نبينا، بل هو ف��ي��ه م��ن خ���ال ك��ت��اب رب��ن��ا، وسنة 
من صميم شريعتنا. 

الشريعة  صميم   من  والبدن  الثوب  نظافة 
وفطرة األنبياء وسنتهم: 

الهيئة،   وجمال  النظيفة،  املابس  ارت���داء  إن 
للناس، حمده وشكره  بلسان حال صاحبها  تعبر 
لله على نعمه الظاهرة والباطنة، قال �: »إن الله 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده«)3( لذا فاملؤمن 
دائما خفيف الظل، نظيف الثياب، والقلب واللسان، 
فقد روي عن عبد الله بن مسعود � عن النبي � 
ذرة  مثقال  قلبه  في  كان  »ال يدخل اجلنة من  ق��ال: 
من كبر« فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا، ونعله حسنة، فقال � »إن الله جميل يحب 
الهيئة،  في  التجمل  منا  يحب  فالله  اجلمال«)4(. 
شكا ومضمونا، إظهارا لنعمة الله تعالى، وحتدثا 
عن  اجلشمي  األحوص  أبي  وإحسانه.وعن  بكرمه 
� وعليَّ أطمار)5(،  الله  رآن��ي رس��ول  ق��ال:  أبيه، 
ق��ال: »م��ن أي  فقال: »ه��ل لك من م��ال؟« قلت: نعم، 

املال؟« قلت: قد آتاني الله تعالى من الشاء واإلبل، 
فهذا  إذن  عليك«)6(  وكرامته  الله  نعمة  »َفْلُتَر  قال: 
الرجل رآه الرسول � وعليه ثياب مهترئة، فسأله 
عن حاله، وأرشده إلى إصاح هيئته، إظهارا لنعمة 

الله عليه.
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: 
أتانا رسول الله � فرأى رجا ثائر الرأس، فقال: 
»أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟« ورأى رجا وسخ 
الثياب، فقال: »أما يجد هذا ما ينقي به ثيابه؟«)7(. 
فهذا استفهام منه � وإنكار على هذين 
بإكرام  الرجلني، إلصاح حالهما 
لم  فهو  ال��ث��وب،  ونظافة  الشعر 
ي���خ���اط���ب���ه���م���ا ل��ئ��ا 
ي��ك��س��ر خ��اط��ره��م��ا، 
ف��ه��ذا خ��ط��اب ع����ام ال 
يختص به شخص 
دون آخ��ر، وهذا 
أس�������ل�������وب م���ن 
أساليب خطاب 
احل������ب������ي������ب 
امل���ص���ط���ف���ى 

.�
ل�����������������ذا 
دعانا الشرع 
احل�������ن�������ي�������ف 
إل����ى االه��ت��م��ام 
وتنقيته  بالبدن 
وت���ن���ظ���ي���ف���ه، م��ن 
ذل����ك ت��ق��ل��ي��م األظ���اف���ر، 
وق�������ص ال�����ش�����ارب، 
العانة  شعر  وإزال���ة 
ال��رأس،  واإلب��ط��ني، وغسل شعر 

فكل هذه األعمال من الفطرة.
عن أبي هريرة � عن النبي 
الفطرة-  من  خمس  -أو  خمس  »الفطرة  ق��ال:   �
اخل��ت��ان، واالس��ت��ح��داد، )ه���و ح��ل��ق ال��ع��ان��ة سمي 
األظفار،  وتقليم  احل��دي��دة(،  الستعمال  استحدادا 

ونتف اإلبط، وقص الشارب«)8(.
كما أمر � بتغطية الطعام والشراب، عن جابر 
� عن رسول الله � قال: »غطوا اإلناء، وأوكوا 
فإن  ال��س��راج،  وأطفئوا  ال��ب��اب،  وأغلقوا  السقاء، 
الشيطان ال َيُحلُّ ِسقاء، وال يفتح بابا، وال يكشف 
التي مرت  النصوص احلديثية  فكل  إناء.......«)9( 
معنا جميعها تهدف إلى نظافة ثوب املسلم وبدنه. 

اإلسالم ونظافة البيئة واحمليط:
عن  نهى  احمليط،  نظافة  على   � منه  حرصا 
املاء  في  وال��ق��اذورات،  والنجاسات  األوس��اخ  رمي 
وأماكن  الناس  ظل  وف��ي  املياه،  ومجاري  ال��راك��د، 
البيوت  بنظافة  أمر  كما  طرقاتهم،  وفي  جتمعهم، 
باليهود.عن  التشبه  عن  ونهانا  اجللوس  وأماكن 
معاذ بن جبل � قال: قال رسول الله �: »اتقوا 
املاعن الثاث: البراز في املوارد، وقارعِة الطريق، 
التربوية  امل��ق��اص��د  أه��م  م��ن  ول��ع��ل  والظّل«)10(. 
امل��س��ت��ف��ادة م��ن احل��دي��ث: ج��م��ال ال��رح��ل، وج��م��ال 
امل��دي��ن��ة، وجمال  املسكن، وج��م��ال احل��ي، وج��م��ال 

احمليط، باإلضافة إلى تربية الذوق واإلحساس. 

ف���ا ي��ل��ي��ق ب��امل��ؤم��ن ال��ع��اق��ل أن ي��ض��ع األذى 
جتمعهم،  وأم��اك��ن  وظلهم،  املسلمني،  طرقات  في 
كاملدارس  ومؤسساتهم،  مساكنهم  ج��دران  وخلف 
واملستشفيات، إما متبرزا، أو ملقيا لألزبال، جالبا 
للذباب والبعوض والهوام، مخالفا أمره � وهو 
دلني  الله،  رس��ول  يا  له  ق��ال  ال��ذي  للسائل  القائل 
على عمل أنتفع به، فقال �: »َنحِّ األذى عن طريق 

املسلمني«)11(.
إذن، فالواجب يفرض علينا إماطة األذى، كيف 
والثواب،  لألجر  جالبة  باعتبارها  نوعه،  كان  ما 
إم��اط��ة األذى م��ن شعب اإلمي����ان، ع��ن أبي  ب��ل إن 
هريرة � قال: قال رسول الله �: »اإلميان بضع 
قول  أعاها  شعبة-  وستون  بضع  -أو  وسبعون 
الطريق،  عن  األذى  إماطة  وأدناها  الله،  إال  إله  ال 
إماطة  ومعنى  اإلميان«)12(.  من  شعبة  واحلياء 
األذى، أي تنحيته وإبعاده، وامل��راد باألذى كل ما 
يؤذي املارة في الطريق، من حجر أو مدر أو شوك 

أو غيره.
الُهَدى  إلى  أحوجنا  ما  القول:  ميكن  وختاما 
إلى  ويهديهم  الناس،  طريق  يضيء  الذي  النبوي 
اإلسامية  الشريعة  أجمل  فما  ال��ص��واب،  طريق 
ال��غ��راء وه��ي حت��ث ال��ط��ه��ارة وال��ن��ظ��اف��ة، وجمال 
ال���ص���ورة وال��ه��ي��ئ��ة، وج��م��ال امل��س��ك��ن وال��س��اح��ة، 
واملدينة والقرية، ونقاوة البدن والطعام والشراب، 
وصفاء السيرة والسريرة، ورونق احمليط، وجمال 
اإلسامية  كل هذا من مظاهر احلضارة  الطبيعة، 
التي جتعل األمة ترقى  الرقي اإلنساني،  وأسباب 

وتلحق بالركب احلضاري.
-------------------------
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العدد : 487  4

يقصد بالتخطيط في الدعوة، أن 
تكون حركة الدعوة وفق هدف معلوم، 

وحركة مدروسة، وتقييم دائم يعني على 
التطوير.  إلى  والدفع  والتحسني  التصحيح 
ولقد ظل هذا املفهوم بعيدا عن ساحة الدعوة 
مألوفا  رتيبا  أم��ره��ا  وأص��ب��ح  ط��وي��ا،  زم��ن��ا 
وفق املوروثات واألعراف السائدة في محيط 
ت��أخ��ر األداء  ف��ي  ذل���ك  ال���دع���اة. ول��ق��د تسبب 
املعاصر،  التقدم احلضاري  الدعوي عن ركب 
وجعل الدعاة في بعض القطاعات في صورة 
ال يؤبه بها. ولكن بعد إلزام كثير من املعاهد 
ال��دع��وي��ة ال��دع��اة ب��ق��راءة ال��س��ي��رة، وخ��اص��ة 
امل��ع��اص��رة،  بالتحليات  املرتبطة  امل��ؤل��ف��ات 
بات مفهوم التخطيط للدعوة مفهوما مألوفا، 
الذين  الدعاة،  من  كثير  عند  معتبرا  ومنهجا 
وفق  وحتقيقه  مهمتهم،  ه��دف  حتديد  ب��دأوا 
إلى  دفعهم  مما  م��دروس��ة،  وأساليب  وسائل 
املعالم  رؤية واضحة  على  تشوف مستقبلهم 

واخلطى. 
 ومن أهم الكتابات 
اهتمت  التي  املعاصرة 
اإلدارة  أه��م��ي��ة  ب��إب��راز 
السيرة  في  والتخطيط 
ال��ن��ب��وي��ة ك��ت��اب )أب��ع��اد 
إداري��������ة واق���ت���ص���ادي���ة 
واج��ت��م��اع��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة 
ف��ي ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة( 
ف����ق����د اه�����ت�����م م���ؤل���ف���ه 
اإلدارة  ج��ان��ب  ب���إب���راز 

"وقد  يقول:   � النبي  حياة  في  والتخطيط 
سيرته  ومراحل   � الله  رس��ول  حياة  كانت 
املختلفة تسير وفق خطط مدروسة، مبنية على 
معرفة الواقع، وتوقع املستقبل واملساهمة في 
تسيير األمور حاضرة ومستقبلة. وما سرية 
األرقم،  دار  في   � الرسول  واختفاء  الدعوة 
وأمره أصحابه بالهجرة إلى احلبشة، وعرضه 
نفسه على القبائل، وهجرته إلى املدينة، وكافة 
حتركاته إال وفق خطط مدروسة ومحددة"]24[ 
ولقد كان سعيد حوى أكثر وضوحا في بيان 
وأكثر  ال��دع��وة،  عملية  ف��ي  التخطيط  أهمية 
يقول  ب��ه.  لألخذ  ال��دع��اة  توجيه  في  مباشرة 
تأمل حادثة  من  "إن  الهجرة:  عند حديثه عن 
ودق��ة  فيها،  التخطيط  دق��ة  ورأى  ال��ه��ج��رة، 
انتهائها،  إلى  ابتدائها  من  باألسباب  األخ��ذ 
أن  إلى ما جرى بعدها، يدرك  ومن مقدماتها 

رسول  حياة  في  بالوحي  املسدد  التخطيط 
التخطيط  وأن  قائما،  ك��ان   � ال��ل��ه 

جزء من السنة النبوية، وهو جزء 
من التكليف اإللهي  في كل ما 

طولب به املسلم، وأن الذين 
مييلون إلى العفوية بحجة 
وإح���ك���ام  ال��ت��خ��ط��ي��ط  أن 
السنة،  من  ليسا  األم��ور 
مخطئون،  ه��ؤالء  أمثال 
أنفسهم  على  ويجنون 
املسلمني"]25[.  وع��ل��ى 
ولتحقيق هذه املنهجية 
ف������ي واق���������ع ال�����دع�����وة 
املعاصرة يحتاج الدعاة 

إلى ما يأتي:
ق����واع����د  دراس�����������ة   -

التي  امل��ع��اص��رة  التخطيط 
ورسم  الغاية،  بتحديد  تهتم 

األه������داف، وت��ق��ري��ر ال��وس��ائ��ل، 
وتقييم األداء.

مستوى  على  بالتخطيط  ال��ب��دء   -
أف�����راد ال���دع���اة، ث���م االن��ت��ق��ال إل���ى مستوى 

اجلماعية، حتى املؤسسية.
األداء  في  والعفوية  العشوائية  رفض   -
ال��دع��وي، وإن أص��اب��ت ف��ي م���رات، فتخطيط 
من عشوائية  معلومة، خير  بنتائج محدودة 

بنتائج كبيرة غير معلومة.
إضافة  في  املستقبلي  التفكير   -
إلى  الدعوية  واإلدارة  التخطيط  مادة 
م���ق���ررات إع����داد ال���دع���اة على 
واملعاهد  الكليات  مستوى 

املعنية.
ه���ي بعض  ه����ذه 
الدعوية  املنهجيات 
ال�����ت�����ي س���اه���م���ت 
السيرة  ك��ت��اب��ات 
امل����ع����اص����رة ف��ي 
إبرازها ودعمها 
وامل������س������اع������دة 
تطبيقها.  ع��ل��ى 
والزال������ت ه��ن��اك 

من...
والزالت هناك 
م��ن��ه��ج��ي��ات أك��ث��ر 
مما ذكر بعضها في 
طور النشأة وبعضها 
ف�����ي ط������ور ال���ت���ع���ري���ف 
وال����ش����ي����وع ف�����ي م��ح��ي��ط 
الدعوة احلديثة، خاصة بعض 
التي  والتغييرات  ال��ث��ورات  أح��داث 
اآلون��ة  ف��ي  املسلمني  ب��ل��دان  معظم  تشهدها 

األخيرة.

منهج التخطيط الدعوي  

أخــــــــــالق المسلم

قال الله تعالى:

َّ��يْ��َل لِ��َب��اًس��ا َوال���نَّ���ْوَم  َ���ُك���ُم ال��ل َّ�����ِذي َج���َع���َل ل � َوُه�����َو ال
ُسَباتًا َوَجَعَل النََّهاَر نُُشوًرا �

)الفرقان: 47(

وقال الله تعالى:
َّيِْل َوالنََّهاِر َوابِْتَغاُؤكُم  ﴿َوِمْن آيَاتِِه َمَناُمُكم بِالل
لَِك َليَاٍت لَِّقْوٍم يَْسَمُعون ﴾ ّمِن َفْضِلِه ِإنَّ ِف َذٰ

) الروم: 22(

وقال الله تعالى:
َّيَْل لَِباًسا  ﴿َوَجَعلَْنا نَْوَمُكْم ُسَباتًا َوَجَعلَْنا الل
ْ��َن��ا ال��نَّ��َه��اَر َم��َع��اًش��ا َوبَ��َن��يْ��َن��ا َف���ْوقَ���ُك���ْم َس��ْب��ًع��ا  َوَج��َع��ل

ِشَداًدا�
)النبأ: 12-9(

عن جابر بن عبد الله � 
أن النبي � قال:

 ، ْبَياَنُكْم  وا �صِ َفُكفُّ ْيُتْم  اأَْم�صَ اأَْو  ْيِل  اللَّ ُجْنُح  َكاَن  »اإَِذا 
ِمْن  �َصاَعٌة  َذَهَب  َذا  َفاإِ  ، ِحيَنِئٍذ  َيْنَت�ِصُر  ْيَطاَن  ال�صَّ َفاإِنَّ 

ِ َفاإِنَّ  وُهْم ، َواأَْغِلُقوا اْلأَْبَواَب َواْذُكُروا ا�ْصَم اللَّ ْيِل َفَخلُّ اللَّ

ْيَطاَن َل َيْفَتُح َباًبا ُمْغَلًقا ، َواأَْوُكوا ِقَرَبُكْم َواْذُكُروا  ال�صَّ

ِ َوَلْو اأَْن  ُروا اآِنَيَتُكْم َواْذُكُروا ا�ْصَم اللَّ ِ ، َوَخمِّ ا�ْصَم اللَّ

اِبيَحُكْم« وا َعَلْيَها �َصْيًئا ،  َواأَْطِفُئوا َم�صَ َتْعُر�صُ

)رواه البخاري  ومسلم(

اللُه عنهما:  اِمِت رضي  ابِن الصَّ ُعَباَدَة  عن 
ِبيَّ � َقاَل:  َأنَّ النَّ

َل  ُ َوْحَدُه  اإِلَّ اللَّ اإَِلَه  َل  َفَقاَل:  ْيِل  اللَّ ِمَن  َتَعارَّ »َمْن 

�َصِريَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ 

ِ، َوَل اإَِلَه اإِلَّ  ِ، َو�ُصْبَحاَن اللَّ �َصْيءٍ َقِديٌر، اْلَحْمُد لِلَّ

ُثمَّ   ،ِ ِباللَّ اإِلَّ  َة  ُقوَّ َوَل  َحْوَل  َوَل  اأَْكَبُر،   ُ َواللَّ  ، ُ اللَّ

َفاإِْن  َلُه،  ا�ْصُتِجيَب  َدَعا  اأَْو  ِلي  اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ َقاَل: 

َلُتُه« لَّى ُقِبَلْت �صَ اأَ َو�صَ َتَو�صَّ

 )رواه البخاري(

ع���ن ال����َب����َراِء ب���ِن َع������اِزٍب رض���ي ال��ل��ُه 

ِبيَّ � َقاَل: عنهما: َأنَّ النَّ
ُثمَّ  َلِة  ِلل�صَّ وَءَك  ُو�صُ اأْ  َفَتَو�صَّ َجَعَك  َم�صْ اأََتْيَت  »اإَِذا 

اأَ�ْصَلْمُت  ُهمَّ  اللَّ وُقْل:  ْيَمِن  اْلأَ َك  �ِصقِّ َعَلى  َطِجْع  ا�صْ

َظْهِري  َواأَْلَجاأُْت  َلْيَك،  اإِ ْمِري  اأَ ُت  �صْ َوَفوَّ اإَِلْيَك،  َنْف�ِصي 

اإِلَّ  ِمْنَك  َمْنَجا  َوَل  َمْلَجاأَ  َل  اإَِلْيَك،  َوَرْهَبًة  َرْغَبًة  اإَِلْيَك 

ِذي  الَّ َك  َوِبَنِبيِّ اأَْنَزْلَت،  ِذي  الَّ ِبِكَتاِبَك  اآَمْنُت  اإَِلْيَك، 

َما  اآِخَر  فاْجَعْلُهنَّ  اْلِفْطَرِة  َعَلى  ُمتَّ  ُمتَّ  َفاإِْن  اأَْر�َصْلَت، 

َتُقول« 

)رواه البخاري ومسلم(

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ِمن 
ِبيَّ � َقاَل: َحِديِث َجاِبٍر �: َأنَّ النَّ

ْبَواب«. ْيِل اإَِذا َرَقْدُتْم، َوَغلُِّقوا اْلأَ اِبيَح ِباللَّ »اأَْطِفُئوا اْلَم�صَ

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

ِباْلَمِديَنِة  َبْيٌت  "اْح��َت��َرَق  َق��اَل:   � ُموَسى  َأِب��ي  عن 

ِبيُّ � َقاَل:  َث ِبَشْأِنِهُم النَّ ْيِل، َفُحدِّ َعَلى َأْهِلِه ِمَن اللَّ

َفاأَْطِفُئوَها  ِنْمُتْم  َفاإَِذا  َلُكْم،  َعُدوٌّ  ِهَي  َما  اإِنَّ اَر  النَّ َهِذِه  »اإِنَّ 

َعْنُكْم « )رواه البخاري وم�صلم(.

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

َب��ْرَزَة اأَلْسَلِميِّ �: "َأنَّ َرُسوَل اللِه � َكاَن  عن أِبي 
ْوَم َقْبَل اْلِعَشاِء َواْلَحِديَث َبْعَدَها"  َيْكَرُه النَّ

)رواه البخاري(

من أدب النوم

د. بسيوني نحيلة

ظل مفهوم التخطيط الدعوي بعيدا عن ساحة 
الدعوة زمنا طويال، وأصبح أمرها رتيبا مألوفا وفق 
املوروثات واألعراف السائدة في محيط الدعاة. 
ولقد تسبب ذلك في تأخر األداء الدعوي عن 

ركب التقدم احلضاري املعاصر.

يقول 
سعيد حوى: "إن 

التخطيط جزء من السنة 
النبوية، وهو جزء من التكليف 

اإللهي  في كل ما طولب به المسلم، 
وأن الذين يميلون إلى العفوية بحجة 
أن التخطيط وإحكام األمور ليسا من 

السنة، أمثال هؤالء مخطئون، 
ويجنون على أنفسهم وعلى 

المسلمين".
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5 خطبة منبرية

األوفياء واألمناء  األتقياء  خلق  األمانة 

اخلطبة األولى:

... وبعد:
وعال:  جّل  يقول  واملؤمنات:  املؤمنون  أيها 
َواألَْرِض  َمَواِت  السَّ َعَلَلَ�  األََمَلَلانََلَلَة  َعَرْضَنا  ََّلَلا  �ِإن
ِملَْنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها  َباِل َفأَبَْيَ أَن َيْ َواْلِ
)األح��زاب:  َجُهواًل�  َظلُوًما  ََّلَلهُ كََلَلاَن  ِإن اإلِنَلَلَسَلَلاُن 
72(، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "عرضها 
وها  الله على السموات واألرِض واجلبال؛ إن أدَّ
ذل��ك  ف��ك��ره��وا  ع��ذب��ه��م،  ضيعوها  وإن  أث��اب��ه��م؛ 
لدين  تعظيمًا  ولكن  معصية؛  غير  من  وأشفقوا، 
الله أن ال يقوموا بها، ثم عرضت على آدم؛ فقيل: 
خذها مبا فيها؛ فإن أطعَت َغفرُت لك، وإن عصيَت 

عذبُتك، قال: قبلتها مبا فيها...".
عباد الله: األمانة صفة األنبياء وأولهم نبينا 
محمد � الذي لقب قبل بعثته بالصادق األمني. 
وهي خصلٌة من خصال املؤمنني الصادقني، قال 
عباده  م��ن  عليها  حافظ  م��ن  على  مثنيا  تعالى 
َِّذيَن ُهْم  وأتقيائه املؤمنني: �قَْد أَْفَلَ الُْمؤِْمُنوَن ال
َِّذيَن ُهْم  ِف َصالتِِهْم َخاِشُعون� إلى أن قال: �َوال

ألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن� )املؤمنون: 8-1(.
فحفظ األمانة أمر مرغوب، وأداؤها والقيام 
 َ اللَّ تعالى: �ِإنَّ  ي��ق��ول  مطلوب  ف��رض  بحقها 
يَأُْمُركُْم أَن تُؤَدُّوا األََمانَاِت ِإلَى أَْهِلَها� )النساء: 
ائَتَمنك.."  من  إلى  األمانَة  "أدِّ   :� ويقول   ،)57

)رواه أبو داوَد والترمذّي وصححه األلباني(.
األم���ان���ة س��ب��ي��ل ل��رع��اي��ة احل��ق��وق وارت��ف��اع 
إذا استقرت  إال  تتحقق  الدنيا، وال  النفوس عن 
في وجدان املرء وحافظ عليها، روى اإلمام مسلم 
 � الله  رس��ول  عن   � اليمان  بن  حذيفة  عن 
أنه قال: »إن األمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، 
من  وعلموا  القرآن  من  فعلموا  ال��ق��رآن،  ن��زل  ثم 
في  جبلية  وخصلة  فطرة  أنها  مبعنى  السنة«، 
اإلنسان منذ أن خلقه الله تعالى. فهي إذن حتقق 
وتخلق مبضامني كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
� في أعمال أصحاب الضمائر والقلوب املؤمنة 
احلية، ف��إذا ذه��ب اإلمي��ان انتزعت األم��ان��ة، وال 
ينفع ساعتها ادعاء بتدين ومتظهر مناقض لعدم 
االنتفاع بالوحي النازل من عند احلق جل جالله 
من قبل أناس يزعمون أنهم أمناء على مصالح 
األمة ورعاية حقوقها. ومن لم يحفظ دينه وخلقه 
ف��ه��ي��ه��ات أن ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ص��ال��ح غ��ي��ره حق 

احملافظة.
الكرمي  رسولنا  أخبرنا  لقد  املسلمون:  أيها 
� أن احل��ف��اظ على األم��ان��ة وأدائ��ه��ا بحق من 
له«،  عالمة اإلمي��ان؛ فقال: »ال إميان ملن ال أمانة 
كما أخبر � أن تضييَع األمانة واالستهانة بها 
في  البخاري  وروى  وعصيان،  ِنفاٌق  وخيانتها 
صحيحه أن النبي � قال: »آية املنافق ثالث: إذا 
حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان«. 
فخيانة األمانة من صفاِت املنافقني، ودليٌل على 
على ضعف  ودليٌل  البطانة،  وقبح  الطوية  سوء 
بالله جل وعال. وضياعها وعيد شديد،  اإلميان 
الجتياز  جهنم،  منت  على  ال��ص��راط  ُيضرب  ي��وم 

العباد عليه بعد نداء الله تعالى، وعندها 
تكون دعوُة األنبياء: اللهم سّلم سلم. فإذا 
ُضرب الصراط على منت جهنم "قامت األمانة 
في  ج��اء  كما  ال��ص��راط"  َجنبَتي  وال��رح��م على 
�، فتكون اخليانة  النبي  صحيح مسلم عن 

سببا في السقوط في نار جهنم.
من  األم��ان��ة  أن ضياع   � النبي  وأخ��ب��ر 
فقال:  أع��راب��ي  سأله  بعدما  الساعة  عالمات 
رسول  فمضى  الساعة؟  متى  الله  رس��ول  يا 
ال��ل��ه � ي��ح��دث، ف��ق��ال بعض ال��ق��وم: سمع 
لم  ق��ال، وق��ال بعضهم: بل  قال فكره ما  ما 
»أين  ق��ال:  حديثه،  قضى  إذا  حتى  يسمع، 
السائُل عن الساعة؟« قال: ها أنا يا رسول الله، 

األم��ان��ة  »ف����إذا ضيعت  ق���ال: 
كيف  ق��ال:  الساعة«،  فانتظر 
��د  ُوسِّ »إذا  ق���ال:  إض��اع��ت��ه��ا؟ 
فانتظر  أهله  غير  إل��ى  األم��ر 
عن  البخاري  )رواه  الساعة« 

أبي هريرة �(.
خلق  األم��ان��ة  الله:  عباد 
ومواطنها  عظيمة  وم��ن��زل��ة 
كثيرة، فمنها ِعّفُة األمني عّما 
تأِدَيُة  ومنها   ، بحقٍّ له  ليس 
األم����ني م���ا ي��ِج��ب ع��ل��ي��ه من 
؛ سواء لله أو خللِق الله،  حقٍّ
وتشمل كذلك اهتماُمه بحفِظ 
ودائَع  من  عليه  اسُتؤِمن  ما 

وأمواٍل وُحرمات وأسرار.
فاألمانة أصٌل في جميع 
ال����ع����ب����ادات وامل����ع����ام����الت، 
ف���ال���ص���الة أم���ان���ة م��ف��روض 
ت��أدي��ت��ه��ا ك��ام��ل��ة ال���ش���روط 
واألرك�����ان، وال��ص��ي��اُم أم��ان��ٌة 
ب��ي��ن��ك وب���ني ال��ل��ه، وال���زك���اُة 
في  عليك  مطلٌع  والله  أمانة 
أدائ���ه���ا ك��ام��ل��ًة أو ن��اق��ص��ة، 
واألمياُن والعهود واملواثيق 
واالل����ت����زام����ات وامل���واع���ي���د 
أمانة كذلك، والصحة أمانة، 
وس��م��ع��ك وب��ص��رك ول��س��ان��ك 

قال  عنها،  تسأل  وس��وف  عندك،  أمانٌة  وف��ؤادك 
أُْولَِئَك  َوالُْفؤَاَد كُلُّ  َوالَْبَصَر  ْمَع  �ِإنَّ السَّ تعالى: 

كَاَن َعْنهُ َمْسُئواًل� )اإلسراء: 36(.
له  ك��ان  ما  األمانة خيانة  وم��ن أخطر ص��ور 
عالقة بحقوق عباد الله املؤمنني، ثم حقوق أهل 
الذمة، بأكل أموالهم بالباطل ظلًما وعدواًنا، أو 
بالكذب عليهم أو خداعهم أو غشهم أو املماطلة 

في إعطائهم حقوقهم.
العظيمة  األمانات  أن��واع  من  املسلمون:  أيها 
والقضاء  كاإلمارة  العامة،  الواليات  واخلطيرة 
ومواقع املسؤولية في أي منصب من املناصب، 
وحتمل هذه الواليات أمٌر عظيم وخطير وحسابه 
عند الله تعالى شديد وعسير، فعن أبي ذر � 
قال: قلت: يا رسوَل الله، أال تستعِمُلني؟! )يريد 
أن يعمل حتت والية النبي �( قال: فَضَرب بيِدِه 
على منِكبي ثم قال: »يا أبا ذّر، إّنك ضعيف )يعني 
ضعيف القوة(، وإنها أمانٌة، وإنها يوَم القيامة 
الذي  ى  وأدَّ ها  بحقِّ أخذها  إاّل من  وندامة،  ِخزٌي 

عليه فيها« )رواه مسلم(.
األم��ان��ات  لهذه  الخيانة  ص��ور  وم��ن 
األمر  يصل  أن  وغيرها  الواليات  هذه  في 
روى  والتدليس،  الِغش  إلى  بالمسَتأَمن 
مسلم أيًضا عن النبي � أنه قال: »ما من عبٍد 
يسترعيه الله رعّيًة؛ ميوت يوَم ميوت وهو غاشٌّ 
وم��ن صور  اجل��ن��ة«.  عليه  الله  َم  ح��رَّ إاّل  ته  لرعيَّ
الذي  منصَبه  الرجل  استغالل  األم��ان��ة  تضييع 
ُعنيِّ فيه جلر منفعة إلى شخصه أو قرابته مبا 
ال يحق له، واستعمال الشطط في سلطته، وكأن 

أن��ه منتخب  به وينسى  فيه ملك خ��اص  ما عني 
من قبل مجتمع وموظف من موظفي الدولة. ومن 
ونهب  سرقة  األم��ان��ة  ال��ظ��اه��رة خليانة  ال��ص��ور 
املال العام أو اإلنفاق منه بإسراف وتبذير، وتلك 
جرمية نبهنا إلى خطورتها نبينا � فقال: »من 
استعملناه على عمل فرزقناه رزًقا؛ فما أخذ بعد 
ذلك فهو ُغلول« )رواه أبو داود عن بريدة �، 

وصححه األلباني(.
وق����د ش����دد اإلس������الم ف���ي رف����ض امل��ك��اس��ب 
فعن عدي  املسروقة  العامة  واألم��وال  املشبوهة، 
الله  رس��ول  قال سمعت   � الِكندي  عميرة  بن 
� يقول: »من استعملناه منكم على عمل فكتمنا 
مخيًطا فما فوق كان ُغلواًل يأتي به يوم القيامة« 

)رواه مسلم(.
 ومن صور خيانة األمانة أخذ الرشاوى 
األصل  في  هو  عمل  مقابل  في  وخاصة  مطلقا 
واجب. جاء في احلديث أن النبي عليه الصالة 
جمع  ع��ل��ى  األزد  م��ن  رج���اًل  استعمل  وال��س��الم 
صدقات بني ُسليم، فلما رجع حاسبه وقال: هذا 
لكم وهذا ُأهدي إلي. فقال رسول الله �: »فهال 
هديُتك  تأتَيك  حتى  وأمك  أبيك  بيت  في  جلست 
إن كنت صادقا؟«، فقام رسول الله � فحمد الله 
أستعمل  فإني  بعد،  »أم��ا  ق��ال:  ث��م  عليه  وأث��ن��ى 
فيأتي  الله،  والن��يَ  العمل مما  على  منكم  الرجل 
فهال  ل��ي،  أه��دي��ت  هدية  وه��ذه  لكم  ه��ذا  فيقول: 
جلس في بيت أبيه وبيت أمه؛ حتى تأتَيه هديُته 
شيًئا  منكم  أح��ٌد  يأخُذ  ال  والله  ك��ان صادقا،  إن 
فال  القيامة،  يوم  يحمله  الله  لقي  إال  حقه  بغير 
أعرفن أحًدا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء، 
أو بقرًة لها خ��وار، أو ش��اًة تيعر« ثم رفع عليه 
إبطيه  بياض  رؤي  حتى  يديه  والسالم  الصالة 
يقول: »اللهم بلغت« )رواه البخاري ومسلم، عن 
نبوي  توجيه  إن��ه   .)� الساعدي  حميد  أب��ي 
باحلفاظ  ويأمر  وميقتها  اخليانة  يحرم  رشيد 

على األمانة وصيانتها.
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة...

اخلطبة الثانية:
احلمد لله على إحسانه...

يجب  التي  العاّمِة  األم��ان��ات  من  الله:  عباد 
على كل مسلم أن يحافظ عليها ويراقب الله فيها 
ات مبخَتلِف  ى أنواعها واملسؤوليَّ الوظائُف بشتَّ
وال��دول��ة،  املجتمع  قطاعات  جميع  في  ص��َوِره��ا 

اليوم ممن  الناس  يوجد بعض  األس��ف  مع  لكن 
ال يعبؤون باألمانة، ترى بعض املوظفني وبعض 
العمال ال يقومون بأعمالهم على الوجه الصحيح، 
أوقاتها، وال  فيها، وال يؤدونها في  ويتباطؤون 
يبالون بظروف الناس ومعاناتهم. كما أن بعض 
املوظفني  من  يقدرون ظروف مجموعة  ال  الناس 

والعمال املخلصني في أعمالهم.
الوفاء  يجب  التي  العظيمة  األم��ان��ات  وم��ن 
فالرجل  أبنائهم  على  ال��وال��دي��ن  مسؤولية  بها 
أمني،  واخل���ادم  أمينة،  وامل���رأة  أهله،  على  أم��ني 
روى ال��ب��خ��اري وم��س��ل��م، ع��ن عبد ال��ل��ه ب��ن عمر 
 � الله  رس��ول  ق��ال: سمعت  عنهما  الله  رض��ي 
رعيته..«،  عن  مسؤول  وكلكم  راٍع  »كلكم  يقول: 

ومن األمانة ما يتصل بوسائل التأثير والتوجيه 
الثقافة واإلع��الم واإلرش��اد والتعليم، فعلى  مثل 
القائمني عليها أن يراعوا حقوق هذه األمانات، 
ويجتهدوا في أدائها مبا يرضي الله جل وعال. 
ومن األمانات العظيمة حفظ شريعة الله تعالى 
وعلومها، فهي أمانة في ُعنق علمائها ومعلميها 
كتمانها.  وع��دم  للناس  تبيانها  يجب  ومربيها، 
ها  بحقِّ والِقياِم  مراعاُتها  الواجِب  األمانِة  وِم��ن 
لهم،  اخلير  وإرادُة  للمسلمني  النصيحِة  إس��داُء 
رس��ول  "بايعت   :� الله  عبد  ب��ن  جرير  يقول 
الله � على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم" )رواه البخاري(، فاملؤمن احلق يحب 
اخلير ألخيه املسلم كما يحبه لنفسه وتتأكد هذه 
وصححه  داود  أبو  روى  طلبها؛  عند  النصيحة 
� قال:  النبي  � أن  األلباني عن أبي هريرة 

ن«. »املسَتشار مؤمَتَ
اللهم وفقنا ألداء ما حملنا من أمانات على 
قلوبنا  ت��زغ  ال  ربنا  عنا.  يرضيك  ال��ذي  ال��وج��ه 

بعد... ووفق اللهم عاهل البالد..

د. عبد اللطيف احميد

العدد : 487  

َواأَلْرِض  ����َم����َواِت  ال����سَّ َ���ى  َع���ل َ�����َة  اأَلَم�����ان َع���َرْض���َن���ا  َّا  �ِإن
َ��َه��ا  ��ل ْ��َن��َه��ا َوَأْش���َف���قْ���َن ِم��نْ��َه��ا َوَحَ ����َب����اِل َف���َأبَ���ْ�َ َأن َيْ��ِم��ل َواْلِ

َُّه كَاَن ظَلُوًما َجُهوالً� )األحزاب: 72( اإِلنَساُن ِإن
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)14 ( القرآنـي  اإلعجـاز  نصـوص 

)تتمة نصوص أبي هاشم اجلبائي )ت321هـ((
)5(

»وقد ذكر شيخنا أبو هاشم أن املعارضة لو 
تنكشف على  أن  تلبث  ال  كانت  القليل  وقعت من 
األي���ام إن ل��م تنكشف ف��ي احل���ال؛ ألن ال��ع��ادة لم 
جتر في كتمان مثل ذلك باالستمرار، ولو جّوزنا 
مثله لم نأمن في زمن كل متقدم في الشعر وفي 
زمن كل عالم مبرز أن جماعة شاركوه وساووه، 
األوق��ات،  سائر  في  البتة  أمرهم  انكتم  ذلك  ومع 
امللوك مع تشددهم في  واملتعاَلم من حال أسرار 
كتمها أنها قد انكشفت على األوقات؛ فكيف يجوز 
ع��ارض��ت هذه  فلو  أب���دا!  ينكتم  أن  ذل��ك  ف��ي مثل 
القرآن لوجب أن يظهر آخرا على  القليلة  الفرقة 
األيام إن لم يظهر أوال. على أن العادة لم جتر بأن 
يتمكن العاقل من فضل باهر يساوي به من تقدم 
التقدم، ويحب كتمانه لبعض األغراض، وإن  كل 
أوجب ذلك في وقت لتقية وخوف، فال بد من أن 
يحب نشره من بعد؛ فال يجوز فيما حل هذا احملل 

أن ال يظهر في الواحد، فكيف في اجلماعة!«
]املغني: القاضي عبد اجلبار، 273/16[

)6( 
إق��ل��ي��دس، وص��اح��ب  أل��ي��س  ق����ال:  ف���إن   ...«
وسيبويه،  العروض،  وصاحب  املجسطي،  كتاب 
وغيرهم، قد اختصوا فيما ظهر عنهم من العلوم 
مبا بانوا به من غيرهم، ولم يدل ذلك على نبوتهم، 
وال صلح منهم التحدي لذلك! فهال وجب مثله في 
القرآن، وإن اختص باملزية؛ ألن مزيته ليس بأكثر 

من مزية ما ظهر من كتب من ذكرناه!
قيل له: إن شيخنا أبا هاشم قد أجاب عن ذلك 
األم��ور معجزة؛  أن هذه  املسألة توجب  بأن هذه 
ال أنها تقدح في إعجاز القرآن؛ ألنا قد بينا وجه 
كونه داللة ومعجزا؛ فإن كان الذي أوردوه مبنزلته 
فيجب أن يكون معجزا، وهذه الطريقة واجبة في 
كل داللة وعلة: أن وجودهما يقتضي تعلق احلكم 
بهما، ال أنه يقدح فيما دل على أنهما علة أو داللة؛ 
جتري  التي  باألمور  الكالم  على  يعترض  وإمن��ا 
مجرى الضرورة فيكون كاشفا عن خروج الداللة 

من أن تكون داللة.
وأجاب بأن التحدي بهذه الكتب ال يصح؛ ألنه 
لو صح لكان إمنا يقع التحدي مبعناه ال بلفظه، 
ألن احلساب  يتفاضل،  على وجه  يقع  ال  ومعناه 
والهندسة ال يجريان إال على وجه واحد؛ ألن أصله 
الضرب والقسمة، واحلال فيهما ال تختلف، وإمنا 
احملاضرة  وفضل  للدربة،  املتقدم  فيهما  يتقدم 
التحدي،  طريقة  فيه  تقع  أن  يصح  فال  والفطنة، 
وليس كذلك الكالم؛ ألنا قد بينا أنه يقع في قدر 
الفصاحة على مراتب ونهايات، فيصح فيه طرقة 

التحدي...«
]م.س، 305-304/16[

)7(
»وقد ذكر شيخنا أبو هاشم في )نقض الفريد( 
ما يدل على أن العلم قد وقع ملن يعرف األخبار بأن 
القوم علموا مزية القرآن في الفصاحة، واعتقدوا 
املعارضة  وت��رك��ه��م  عنه  ع��دول��ه��م  وأن  ف��ي��ه،  ذل��ك 
وتعظيمهم  بحاله،  معرفتهم  ألج��ل  واالح��ت��ج��اج 
الفصاحة  ف��ي  منهم  املتقدمني  أن  وذك��ر  لشأنه، 

علموا ذلك، وغيرهم بعلم من جهتهم وبخبرهم«.
]م.س، 310/16[

)8(
زوال  أن  ه��اش��م  أب���و  شيخنا  »وذك����ر   
االختالف والتناقض عن القرآن، لو كان فعل غير 

الله تعالى، بعيد؛ ألن العادة لم جتر مبثل ذلك في 
كالم العباد«.

]م.س، 328/16[

)9(
»فأما طعنهم بأن في القرآن تطويال فقد بني 
كانت  إذا  الكالم  فصاحة  أن  هاشم  أب��و  شيخنا 
واحلاجة  واستقامتها،  معانيه،  بحسن  تظهر 
بد  فال  بحسبها،  الكالم  يكون  أن  فيجب  إليها، 
إذا اختلفت أحوال املعاني أن يختلف الكالم في 
لفظة  الله  قول  في  ليس  ألنه  واإليجاز؛  التطويل 
َهاتُُكْم  أُمَّ َعلَْيُكْم  َمْت  �ُحرِّ تعالى:  قوله  تعم 
َوَخاَلتُُكْم�  اتُُكْم  َوَعمَّ َوأََخ��َواتُ��ُك��ْم  َوبََناتُُكْم 
)النساء: 23(، فال بد إذا كان احلال هذه، ووجب 
ُي��ج��ري تعالى  ب��ي��ان احمل��رم��ات م��ن ال��ن��س��اء أن 
أن  كان يجب  قال:  فمن  اخلطاب على هذا احلد؛ 
فقد ظلم،  )ثم نظر(  اآلية مبنزلة قوله  تكون هذه 

وأبان عن جهله بطريقة اللغة.
ق����ال: ول���ذل���ك اخ��ت��ل��ف��ت اآلي�����ات ف���ي ال��ط��ول 
تامة  كان قصة  قد  آية  ال��ذي جعله  ألن  والقصر؛ 
أو يحل هذا احمل��ل، وقد بني أه��ُل هذا الشأن أن 
التي ميكن  ُيعد عيبا في املواضع  التطويل إمنا 
كان  إذا  فأما  فيها؛  التطويل  عن  ويغني  اإليجاز 
املعنى،  ب��ه  يقع  وال  ممكنا  أو  متعذرا،  اإلي��ج��از 
وال يسد مسد التطويل، فالتطويل هو األبلغ في 
وعند  اخلطب  ف��ي  استحبوا  ول��ذل��ك  الفصاحة، 
إلى  فيها  يحتاج  ال��ت��ي  وال���ع���وارض  احل��م��االت 
النفوس  األح��وال في  البني وتقرير  إص��الح ذات 
التطويل، وعابوا فيه اإليجاز، ولذلك قال شيخنا: 
إذا كان غرض القائل: ُشغلت بضرب غلماني، بيان 
ما به انشغل عن قصد غيره، والقيام بحقه، فلو 
َعد الغلمان، وذكر كيفية ضربهم، كان معيبا، ولو 
كان مراده بذلك أن يبني أحوال غلمانه، واختالف 
لكان  وتأديبهم  ضربهم  يوجب  فيما  أحوالهم، 
واألم��ر  املعيب،  هو  اجلملة  ه��ذه  على  اختصاره 

يختلف بحسب الغرض في هذا الباب«.
]م.س، 402-401/16[   

)10(
العادة  أن  إل��ى  املخالفني  بعض  ذه��ب  »وق��د 
انتقضت بأن أنزله جبريل، فصار القرآن معجزًا 
لنزوله على هذا الوجه، ومنقب له لم يكن معجزا! 

! هذا قول أبي هاشم«.
]إعجاز القرآن: الباقالني، ص: 296[

»وهو  بقوله:  الباقالني  بكر  أبو  عليه  –علق 
ظ��اه��ر اخل��ط��أ؛ ألن��ه ي��وج��ب أن ي��ك��ون��وا ق��ادري��ن 
عليهم  يتعذر  ]ي��ك��ن[  وأنهلم  ال��ق��رآن،  مثل  على 
قادرين  ولوكانوا  بإنزاله،  تعذر  فعلمثله،وإمنا 
مثله.وإن  بعضهم  اتفقمن  قد  كان  ذلك  مثل  على 
كانوا في احلقيقة غير قادرين قبل نزوله وال بعده 

على مثله، فهو قولنا«.

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 : 487  

واإلرشاد  اإلسالمي:)البيان  باخلطاب  يقصد 
امل���وج���ه إل���ى ال���ن���اس ع��ب��ر ال��وس��ائ��ل امل��ت��ع��ددة، 
وبأساليب وصور مختلفة لدعوتهم إلى اإلسالم(. 
تختلف  عديدة  إطالقات  ولها  علة:  جمع  والعلل 
فيه،  تستعمل  ال��ذي  والعلم  امل��وض��وع  باختالف 
شك  وال  األم����راض،  مبعنى:  مقاالتنا  ف��ي  وه��ي 
اإلسالمي  اخلطاب  عن  احلديث  سياق  في  أنها 
ستكون علال وأمراضا معنوية، لكننا ندرك آثارها 

اجلسيمة في الواقع.
ملاذا احلديث عن علل اخلطاب اإلسالمي؟

ب��ع��د ت���أم���ٍل ف���ي واق����ع اخل���ط���اب اإلس��الم��ي 
مواطن  إل��ى  يشير  أن  إال  امل��رء  يسع  ال  املعاصر، 
ما  ذلك  على  والدليل  هذا اخلطاب،  في  بنينِّ  خلل 
نلمسه من )آثار ونتائج( مالحظة في واقع األمة، 
تدل على ضعف بالغ في اخلطاب اإلسالمي شكال 
الفكرية  املشاكل  تراكم  ذلك  يصحب  ومضمونا، 
على  وغيرها  واألخالقية  واالجتماعية  والدينية 
إن  نقول  أن  ويجب  حياتها،  في  األص��ع��دة  كافة 
جزءًا من ذلك كله يتحمله الدعاة واملصلحون بال 
صناعة  م��ن  ج��زء  الضعيف  بخطابهم  فهم  ش��ك، 
بعض تلك املشكالت، أو على األقل لم ينجحوا في 
تقدمي عالج ناجح من خالل خطابهم الديني، وكان 
ينبغي أن يكونوا سابقني في حماية املجتمعات 
اإلسالمية من هذه املشكالت، أو عالجها وتخفيف 

آثارها.
حدود اخلطاب اإلسالمي املقصود:

خطبة  ف��ي  اإلس���الم���ي  اخل��ط��اب  ينحصر  ال 
الدعوة-  أهميتها من بني وسائل  –على  اجلمعة 
وإمنا  م��واع��ظ،  أو  دروس  في  كذلك  ينحصر  وال 
يضم إلى ذلك كله: الفتاوى، واملقاالت، وما تذيعه 
احلديثة  االجتماعي  التواصل  ووسائل  القنوات 
الكتب  يشمل  ك��م��ا  ب���اإلس���الم،  تتعلق  م���واد  م��ن 
وإذا  واملطبوعات،  املنشورات  وكافة  اإلسالمية 
جتاوزنا املؤسسات الدينية الرسمية، فإن التيار 
أساليبه  تطوير  إل��ى  ماسة  حاجة  في  اإلسالمي 
ال��ع��ص��ر م��ع ارت��ب��اط��ه  وت��ن��وع وس��ائ��ل��ه ليعيش 

باملصدر واألصل.
موقع خطبة اجلمعة من اخلطاب اإلسالمي:

تلك  هي  وأعمها  ال��دع��وة  وسائل  أق��وى  لعل 
اجلمعة(،  )خطبة  والدائمة  املفروضة  الوسيلة 
حتى قال أحد العلمانيني الكبار في مصر ملا سئل 
فأجاب جوابا عجيبا،  اق��وى حزب في مصر  عن 
ق���ال: )ح���زب جمهور اجل��م��ع��ة( أو ح��زب )ص��الة 
نلقن  قال نحن نظل طوال األسبوع  ثم  اجلمعة(، 
عديدة  وس��ائ��ل  عبر  ومفاهيم  أف��ك��ارا  اجلماهير 
ساعة،  نصف  في  يهدمه  اجلمعة  خطيب  فيأتي 
ملموسا،  واق��ع��ا  ك��ان  ليته  وي��ا  وك��الم��ه صحيح 
أما صدقه في مقولته، فألن اجلمعة فريضة على 
األص��ح��اء  املقيمني  البالغني  املسلمني  ال��رج��ال 
اخلالني من األعذار، يضاف إلى ذلك تكرار أدائها 
آداب  من  بها  احتف  وما  جمعة،  كل  وحضورها 
وسنن حتمل اجلمهور على اإلصغاء إليها وعدم 
جمهورها،  ف��ي  عامة  بذلك  فهي  بها.  االنشغال 
وموقعها  شأنها  في  معظمة  تأديتها،  في  دائمة 
ع��ن��د امل��س��ل��م��ني، ف��ه��ي ج��دي��رة أن ت��وص��ل ص��وت 
اإلسالم احلقيقي، ومضمونه الرباني، ومقاصده 
العليا إلى كل بيت ونفس، متى كانت ناجحة قوية 

فعالة.
أن  يؤكد  الواقع  ف��إن  ذل��ك  كل  من  الرغم  على 
احلقيقي  ل��دوره��ا  ف��اق��دة  ت��زال  ال  اجلمعة  خطبة 
املعبر عن احلكمة اإللهية من تشريعها، والذي من 
أجله أمر الله تعالى عباده املؤمنني أمرا صريحا 
:  بأن يتركوا البيع ويسعوا إلى ذكر الله فقال
يَْوِم  ِمن  َلِة  لِلصَّ نُ��وِدَي  ِإذَا  آَمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  أَي �يَا 

ِ َوذَُروا الَْبْيَع ذَِٰلُكْم  ُمَعِة َفاْسَعْوا ِإلَٰى ِذْكِر اللَّ اْلُ
)اجلمعة:9(. ومن  تَْعلَُموَن�  ِإن كُنُتْم  َُّكْم  ل َخْيٌر 
أجل تلك احلكم بوب البخاري بابا في الصحيح 
ق���ال ف��ي��ه "ب���اب اإلن��ص��ات ي���وم اجل��م��ع��ة واإلم���ام 
يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا"، وأورد 
املسيب أن أبا  ب��ن  احلديث عن سعيد  ه��ذا  فيه 
قلت  ق���ال: »إذا   � الله  رس��ول  هريرة أخبره أن 
لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام يخطب فقد 

لغوت«. )رواه مسلم(. 
ومن أجل تلك احِلَكم جاء تهديد من ترك ثالث 
َرُس��وَل  "َأنَّ   : احلديث  ففي  بشأنها؛  تهاونا  جمع 
ِه � َقاَل: »َمْن َتَرَك َثاَلَث ُجَمٍع َتَهاُوًنا ِبَها، َطَبَع  اللَّ
في  املناوي  قال  الترمذي(،  )رواه  َقْلِبِه«  َعَلى  ُه  اللَّ
فيض القدير )طبع الله على قلبه(. أي ختم عليه 
وغشاه ومنعه ألطافه وجعل فيه اجلهل واجلفاء 

والقسوة، أو صير قلبه قلب منافق".
عن  معبر  وجه  اإلسالمي  اخلطاب  ضعف 

الضعف العام في األمة:
 ال يخفى ع��ل��ى ع��اق��ل ال��ض��ع��ف ال��ع��ام ال��ذي 
كافة مجاالت حياتها، ومن بني  في  أمتنا  أصاب 
وقد  اإلسالمي  خطابها  واملجاالت  اجلوانب  تلك 
حلقته العلل جلملة من األسباب من املهم معرفتها 
هذه  م��ن  ال��ع��الج،  عند  عليها  أيدينا  نضع  حتى 

األسباب:
للخطاب  املتصدرين  لــدى  الشرعي  العلم  ضعف   - أ 
ال  للدعوة  املتقدمني  يجعل  ال��ذي  األم��ر  اإلسالمي، 
اإلس��الم  عن  متكاملة  صحيحة  ص��ورة  ميتلكون 
تعبر عن روحه وفلسفته وطريقة علمه في احلياة.

وأهل  الدعاة  من  كثير  لدى  الواقع  تصور  ضعف   - ب 
اإلصالح، مع أن إدراك الواقع شرط صحة للمفتي 
لغير  أدوي����ة  وال��داع��ي��ة وامل��ص��ل��ح، وإال وص���ف 
لها،  ال حقيقة  متوهمة  معارك  أدوائ��ه��ا، وخ��اض 
وخاطبهم  عصرهم،  غير  ف��ي  باجلمهور  وع��اش 
بغير لغة زمانهم، وقدم لهم ما ليس لهم به حاجة 

كبيرة.
املختلفة  واملطامع  والرغبات  واألهــواء  الضغوط   - ج 
الضغوط  أب���رز  فمن  اإلســالمــي،  اخلــطــاب  حملة  ــدى  ل
والتخويفات  الضغوط  ال��دع��اة،  يواجهها  التي 
خوفا  احل��ق  يكتمون  جتعلهم  التي  السياسية، 
أحيانا، أو يزينون ألولي األمر مسالكهم ويبررون 
أحيانا  الدين  ثوب  كله  ذلك  ويلبسون  أخطائهم 
أه��واء شخصية  فريسة  الدعاة  يقع  وقد  أخ��رى، 
إرضاء  إلى  بأهوائهم  فيميلون  مادية،  ومطامع 
من  فتات  ف��ي  يطمعون  أو  وال��ع��وام،  اجلماهير 
وقيمهم،  دينهم  حساب  على  فيقتنصوها  الدنيا 
وهذا يطمس بصائرهم، ويفقدهم حرارة التأثير، 
وحماسة اخلطاب، فيقدمون خطابا ميتا أو باهتا 

خاليا من النورانية والهداية.
والتقييم  والــفــحــص  املــراجــعــة  معاني  غــيــاب   - ذ 
ليواكب  وجتديده  اإلسالمي،  للخطاب  الدائم  والتقومي 

قضايا العصر ونوازل الواقع.
الله  ب��إذن  العزم  لعقد  القادمة  مقاالتنا  وفي 
تعالى على أن نستعرض بعضا من علل خطابنا 

اإلسالمي، محاولني فتح 
األدوية،  تلك  آفاق لعالج 
القادم  مقالنا  وسيكون 
هذا  علل  أول��ى  بيان  في 
اخل��ط��اب ون��ق��اط ضعفه، 
حت���ت ع���ن���وان "ال��ت��أخ��ر 
ف���ي ال��س��ب��ق إل����ى ع��ق��ول 

اجلماهير".

د. أحمد زايد

املعاصر  اإلسالمي  اخلطاب  علل 
وآفاق في عالجها )1\10(
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العدد : 487  7

 توطــــئة: 
ملاذا الرقي احلضاري أو القيم احلضارية 

في السنة النبوية ؟ 
القيم  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��وض��وع  أن  الش���ك 
في  العليا  وامل���ب���ادئ  األخ��اق��ي��ة  احل��ض��اري��ة 
الساعة،  موضوع  هو  اإلسامية  املجتمعات 
ذلك أن هذه القيم باتت مهددة في مجتمعاتنا 
قيم  وب��ن  بينها  ال��ص��راع  نتيجة  اإلس��ام��ي��ة 
املغرقة في اإلحلاد واجلشع  املادية  احلضارة 
امل��ادي، واتباع األه��واء، وما نتج عن ذلك من 
وشيوع  اخللقي  واالن��ح��ال  األس���ري  التفكك 

ظاهرة اإلجرام وغيرها...
القيم  دي��ن  ه��و  اإلس���ام  وديننا 
احل����ض����اري����ة ب���ام���ت���ي���از، وال��س��ن��ة 
ترسيخ  ف��ي  كبير  دور  لها  النبوية 
ال���ق���ي���م احل���ض���اري���ة ف����ي امل��ج��ت��م��ع 
جاهلي  م��ن  كثيرا  أن  غير  امل��س��ل��م، 
-نبي  املصطفى  سنة  متجاهلي  أو 
السنة  يحاربون  وال��ه��دى-  الرحمة 
أو ينتقصون من قدرها أو يظنونها 
مصدرا للتأخر أوالتشدد، أواإلرهاب 
ال��ف��ك��ري وم��ا أش��ب��ه ذل��ك م��ن نعوت 
الت��ل��ي��ق إال ب��ق��ائ��ل��ي��ه��ا م���ن اجل��ه��ال 

واملارقن من الدين. 
أض���واء  تسليط  ارت���أي���ت  ل��ذل��ك 
ع��ل��ى م��ع��ال��م ال��رق��ي احل��ض��اري في 
والفعلية-  -القولية  النبوية  السنة 
التي  البيضاء  احمل��ج��ة  باعتبارها 
العليا  املكانة  نحو  باإلنسان  ترتقي 
التي اختارها الله له، مّلا كرمه وفضله 
على سائر املخلوقات، وجعله خليفة 
الله  ب��ع��ب��ادة  ليعمرها  األرض  ف��ي 
وحده، ويحقق فيها العدل والرحمة 

والسام بن بني البشر.
وتستهدف حلقات هذا املوضوع 

بحول الله تعالى ما يلي:
- إبراز القيم احلضارية ومعالم التحضر 

احلق في السنة النبوية. 
على  الغربية  للحضارة  السلبية  اآلث��ار   -

شباب املسلمن.
- احل��ث على معرفة أخ��اق ال��رس��ول � 

واتباع هديه وسنته.
مؤسسة  متهيدية  مقدمة   -

للموضوع:
 1 - مفهوم احلضارة والتحضر:

احلـــضـــارة فـــي الــلــغــة: ض���د ال���ب���داوة و 
ه��ي اإلق��ام��ة ف��ي احل��ض��ر، وال��ت��ح��ض��ر يطلق 
املدن  إل��ى  الريفين  انتقال  على  أصله-  -ف��ي 
واكتسابهم تدريجيًا "القيم احلضرية )الصفحة 
غير موجودة(" القيم احلضرية وما يرتبط بها 
غير  )الصفحة  احلضري  "السلوك  أمناط   من 
على  تدل  احلضاري التي  السلوك  موجودة(" 
والتسامح  واالنفتاح  والوعي  واألناقة،  الرقي 

وغيرها. 
وتــطــلــق احلــضــارة اصــطــاحــا: على كل 
م��ا أن��ش��أه اإلن��س��ان م��ن ع��م��ران وإب���داع م��ادي 
ومعنوي وهي مرحلة سامية من مراحل التطور 

اإلنساني، وللحضارة جتليات ومظاهر منها:
- الرقي احلضاري املادي يتجلى في ازدهار 
والتكنولوجي  الصناعي  التقدم  وفي  العمران 
والزراعي والتجاري وغيرها مما يوفر أسباب 
الرفاهية وإشباع الغرائز واحلاجات النفسية 

اجلسدية.
- بينما تتجلى مظاهر الرقي املعنوي في 
اخللقية،  وامل��ب��ادئ  والفنون  اآلداب  مستوى 
السام  يحقق  مما  وغيرها  الروحية  والقيم 
أو  وسكينتها  النفوس  وطمأنينة  الناس  بن 

سعادتها.
لذلك فاحلضارات ال يقارن بينها بالعمران 
أو بالترف املادي واالزده��ار االقتصادي فقط، 
التي  اإليجابية  ب��اآلث��ار  بينها  ي��ق��ارن  وإمن���ا 
ت��ت��رك��ه��ا ف��ي ت��اري��خ اإلن��س��ان��ي��ة، وم���ا حتققه 
أن  ومعلوم  وطمأنينة،  س��ع��ادة  م��ن  لإلنسان 
ال��ت��ي تخلد  ال��روح��ي��ة واألخ��اق��ي��ة ه��ي  القيم 

إسعاد  في  رسالتها  ت��ؤدي  وبها  احلضارات، 
اإلنسانية وإبعادها من املخاوف واآلالم.

احلضارة  في  الروحي  اخلواء   -  2
الغربية املعاصرة:

أم���ا احل��ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة امل��ع��اص��رة التي 
ت��س��ود ع��امل��ن��ا ال��ي��وم، ف��ق��د بلغت أوج��ه��ا في 
التقدم العلمي والتكنولوجي، ووفرت لإلنسان 
ك��ل أس��ب��اب ال��رف��اه��ي��ة وال���راح���ة اجل��س��دي��ة، 
ول��م حتقق  النفس،  راح���ة  ل��ه  ت��وف��ر  ل��م  لكنها 
على  قائمة  ألنها  ذل��ك؛  الروحية،  السكينة  له 
ال��ع��ل��وم وال��ف��ل��س��ف��ات امل���ادي���ة، وي��غ��ل��ب عليها 
طابع الصراع والتنافس في استغال املوارد 
وال  األرض��ي��ة،  الكرة  في  والبشرية  الطبيعية 
يهمها إال األرباح املادية والتسابق في إنتاج 
األسلحة ولو كانت أسلحة الدمار الشامل، إنها 
وساسة  الكلمة،  معنى  بكل  الطغيان  حضارة 

أنظمتها فراعنة نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
وم��ن مظاهر فساد ه��ذه احل��ض��ارة؛ هضم 
أدوات  م��ن  أداة  واع��ت��ب��اره  اإلن���س���ان  ك��رام��ة 
و  العائلي  -التفكك  ظواهر:  وشيوع  اإلنتاج 
وانتشار  األخ��اق��ي،  االن��ح��ال  االج��ت��م��اع��ي- 

اجلرمية وغيرها...
ومن ثم رأينا الناس الذين يعيشون حتت 
س��ل��ط��ان ه���ذه احل��ض��ارة ي��ش��ك��ون م��ن القلق، 
واالك���ت���ئ���اب، واخل�����وف، واألس�����ى، وال��ي��أس، 

والغربة النفسية، والشعور بالضياع ...الخ
حذر كثير من العلماء والفاسفة واملربن 
م��ادّي��ة  م��ن  وغ��ي��ره��م،  والسياسين  واألدب����اء 

احل���ض���ارة ال��غ��رب��ي��ة، وإغ���راق���ه���ا ف���ي اآلل��ي��ة 
ون��ادى  بل  االستهاكية  واحل��ي��اة  الصناعية، 
بعضهم صراحة بضرورة استعادة دور الدين 
إنسانيته  اإلنسان  يستعيد  حتى  احلياة،  في 

ويشعر بشيء من األمان واالطمئنان)1(. 
هو  الدين  إن  نعم؛  نقول:  املسلمن  ونحن 
سر الوجود، وجوهر احلياة، وال إنقاذ للبشرية 

بغير الدين اإلسامي الصحيح. 

إنسانية  حضارة  اإلسالم  في   -  3
بديلة: 

أس��س ح��ض��ارة عاملية  اإلس���ام يضع  ألن 
-من  الله  خلقه  الذي  باإلنسان  تليق  إنسانية 
مادة وروح- في أحسن تقومي وكرمه وفضله 
على كثير من خلقه، وجعله خليفة له في أرضه، 
وألن اإلس���ام الي��ع��رف ت��ع��ارض��ا ب��ن اإلمي��ان 
فعاليات  ب��ن  ب��ال��ع��ل��م...  واإلمي����ان  بالعقيدة 
تسعى  وحضارته  اجلسد.  وفعاليات  ال��روح 
والعقلية  اجلسدية  اإلن��س��ان  ح��اج��ات  لتلبية 
اإلن��س��ان  تعتبر  وال  وال��روح��ي��ة  وال��وج��دان��ي��ة 

حيوانا صاحب غرائز وشهوات ليس إال. 
والي��غ��ل��ب ال��روح��ان��ي��ات على امل��ادي��ات أو 
لكل حق  يعطي  بل  الروحانيات  على  املاديات 
حقه مصداقا لقول الرسول �: »إن لربك عليك 
عليك  ألهلك  وإن  عليك حقا  وإن جلسمك  حقا 
ح��ق��ا... ف��أع��ط ك��ل ذي ح��ق ح��ق��ه«... وه���ذا هو 
التكامل الرائع الذي تستقيم معه أمور الدنيا 

وسبيل لسعادة اإلنسان في اآلخرة.
أسس  على  ترتكز  اإلسامية  واحل��ض��ارة 

علمية ودينية متكاملة. 

الرقي  أو  التحضر  أسس   -  4
احلضاري في اإلسالم: 

- اعتبار اإلنسان مخلوقا مكرما ومفضا 
وبالوحي،  بالعقل  املخلوقات  من  غيره  على 
لذلك أنيطت به مسؤولية العبادة واالستخاف 
سيدا  وليس  الكون  في  سيد  فهو  األرض  في 

للكون كما يدعي املاحدة.
الله  م��ن  نعمة  كاهما  واإلمي���ان  العلم   -
اإلن��س��ان خ��ال��ق��ه وي��ع��رف نفسه  ي��ع��رف  بهما 

وعاقته بربه وبأخيه اإلنسان وعاقته بالكون 
وموقف  ل��ه،  الله  سخرها  التي  وباملسخرات 
اإلسام الرائع من العلم واملعرفة اليحتاج إلى 
قوله  هي  الرسول  على  نزلت  آية  ف��أول  تأكيد 
تعالى: �اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان 
من علق اق��رأ ورب��ك األك��رم ال��ذي علم بالقلم 

علم اإلنسان ما لم يعلم� )العلق: 1 - 5(.
والدين قائم على علم الوحي لقوله تعالى: 

�فاعلم أنه الإله إال اهلل�. 
وال��دن��ي��وي-  -ال��دي��ن��ي  ال��ص��ال��ح  العمل   -

النافع للفرد واملجتمع ولإلنسانية جمعاء... 

باألخاق  اإلن��س��ان  كرامة  على  احلفاظ   -
ال��ف��اض��ل��ة ك��ال��ع��دل واإلح����س����ان وال��ت��س��ام��ح 

وغيرها...

أو  التحضر  معنى  فما  إذن   -  5
الرقي احلضاري في ميزان اإلسالم؟

إن التحضر احلق ليس هو مواكبة التمدن 
القيم  م��ن  ب��ه  يرتبط  وم��ا  ال��غ��رب��ي  الصناعي 
يعتقده  -كما  امل��ادي��ة  واملظاهر  االستهاكية 
شبابنا الغافل- بل التحضر في ميزان اإلسام 
ه��و ب��ل��وغ أق��ص��ى درج���ة م��ن السمو ال��روح��ي 
بلوغ  هو  وجيزة  وبعبارة  األخاقي،  والرقي 
درجة اإلحسان في كل شيء؛ في العبادة وفي 
العمل الصالح واخللق احلسن، وعليه، فالرقي 
احل��ض��اري ه��و ال��رف��ع��ة وال��س��م��و ف��ي أخ��اق 
اإلنسان لبلوغ املكانة الائقة بتكرمي الله لبني 
فظ وال  آدم، علما أن فطرة اإلنسان النقية الحتحُ
ى إال باإلميان والعمل الصالح، بهما ترتقي  زكَّ تحُ
الفطرة حتى تبلغ غاية كمالها املنشود واملقدور 
عليه، وذاك هو الرقي احلضاري الروحي الذي 

يكفل لإلنسان الطمأنينة والسعادة .
يتبع
----------------------

1 - )النماذج ذكرها القرضاوي في مقال: 
حاجة اإلنسانية حلضارة إسامية جديدة(.

معالم الرقي احلضاري في السنة النبوية )1(

د. محمد البوزي
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يكتسي قانون املالية السنوي أهمية خاصة 
إذ  الدولة،  لشؤون  العام  والتدبير  التسيير  في 
التوجهات  تنظم  التي  القواعد  من  مجموعة  أنه 
والتقديرات التي حتدد خالل سنة كاملة مجموع 
الدولة اإلشراف  التي تتحمل  اإليرادات واألعباء 
عليها وتدبيرها. ويتميز قانون املالية بأنه قانون 
للتوقع والتنبؤ ثم الترخيص. ولهذا فهو قانون 
ذو مجالني: مجال يختص باجلانب التقني يقدر 
املوارد واألعباء، ومجال يهتم باجلانب القانوني 

حيث ينظم اجلباية واإلنفاق.
وينصرف مفهوم "قانون املالية السنوي" في 
مختلف األنظمة املالية احلديثة، للداللة على تلك 
السلطة  قبل  من  املعدة  السنوية،  املالية  الوثيقة 
التنفيذية واملصادق عليها من قبل البرملان التي 
حتدد خالل سنة مالية طبيعية املبالغ التي تخص 

موارد الدولة وأعباءها املنتظر تنفيذها.
وتأسيسا على ذلك فقانون املالية السنوي 
هو املعبر عن التوجه االقتصادي واملالي املتبع 
في دولة ما، إذ تعكس توجهاُته واختياراُته 
املتبعة،  واالجتماعيَة  االقتصاديَة  السياَسة 
ويبرز األولويات املسطرة واملقررة من خالل 
االعتمادات املالية املرصودة فيه، كما يجسد 
املجهود االقتصادي واملالي للدولة في تدبير 

الشأن العام.

في  والنفقات  امل���وارد   – أوال 
لسنة  امل��ال��ي  ال��ق��ان��ون  م��ش��روع 

:2017
مبيزانية  امل��ت��ع��ل��ق  اجل���زء  ي��خ��ص  فيما 
الدولة، يقدر املبلغ اإلجمالي للموارد ب 373 
مليار درهم برسم سنة 2017، مبا فيها مبلغ 
املرتبطة  ب��امل��داخ��ي��ل  تتعلق  دره���م  م��ل��ي��ار   5
بالتسديدات والتخفيضات الضريبية، وهكذا 
للموارد برسم  الصافي  املبلغ اإلجمالي  يقدر 
 359 مقابل  دره��م  مليار   367 2017 ب  سنة 
بزيادة  أي   ،2016 سنة  برسم  دره��م  مليار 
قدرها 2.29 %، مقارنة مع سنة 2016 التي 
فيما  أما   .%  3.41 الزيادة  فيها نسبة  كانت 
يخص نفقات امليزانية العامة للدولة املتعلقة 
ما   2017 سنة  مبناسبة  التسيير  بنفقات 

امليزانية  نفقات  من  دره��م  مليار   182 مجموعه 
العامة بانخفاض قدره 0،48 % عن سنة 2016، 
 2017 التي ستبلغ برسم سنة  ونفقات املوظفني 
ما يناهز 106 مليار درهم بانخفاض قدره 0،07 
بنفقات  يتعلق  ف��ي��م��ا  أم���ا   ،2016 س��ن��ة  ع��ن   %
املعدات والنفقات املختلفة فتصل إلى ما قدره 35 
 %  1،66 قدرها  بزيادة   2017 سنة  دره��م  مليار 

سنة 2016.
والتي  االستثمار  بنفقات  املتعلق  الشق  أما 
ستبلغ سنة 2017 63.57 مليار درهم أي بزيادة 
قدرها 3،55 % سنة 2016، زيادة على ذلك، جند 
النفقات املتعلقة بفوائد وعموالت الدين العمومي 
مليار   27 يناهز  م��ا   2017 سنة  ستبلغ  وال��ت��ي 
بينما   ،2016 % عن سنة   2.87 قدره  بانخفاض 
من املتوقع أن تبلغ نفقات مرافق الدولة املسيرة 
مجموعه  ما   2017 سنة  برسم  مستقلة  بصورة 
االستغالل  نفقات  م��ن  ك��ل  على  م��وزع��ة  مليار   2

واالستثمار عوض 3 مليار سنة 2016.
اخلصوصية  احلسابات  لنفقات  وبالنسبة 
للخزينة، فمن املتوقع أن تبلغ سقف حتمالت قيمته 
70 مليار درهم برسم سنة 2017، أي بتغير يناهز 
5،94 % عوض 5.53 % مقارنة مع سنة 2016. 
وفيما يخص النفقات املتعلقة باستهالكات الدين 
العمومي املتوسط والطويل األجل، فقد بلغ سنة 
2017 ما يناهز 45 مليار درهم، مقابل 40 مليار 

درهم مقارنة مع سنة 2016.
للميزانية  العادية  املوارد  بلغ مجموع  بينما 

برسم  ال��دول��ة  ميزانية  مب��وارد  اخلاصة  العامة 
سنة 2017 ما قدره 217 مليار درهم، مقابل 207 
مليار درهم لسنة 2016، أي بزيادة قدرها 4،76 
%، وتشمل هذه املوارد كال من الضرائب املباشرة 
وال��رس��وم  املماثلة،  وال��رس��وم  امل��ب��اش��رة،  وغ��ي��ر 
وعائدات  والتمبر،  التسجيل  ورسوم  اجلمركية، 
االح��ت��ك��ار  م��ؤس��س��ات  ال���دول���ة، وحصيلة  أم���الك 
واالستغالالت واملساهمات املالية للدولة، وموارد 
مساهمات  تفويت  وحصيلة  والوصايا،  الهبات 
حتتل  حيث  املختلفة،  امل����وارد  وب��اق��ي  ال��دول��ة، 
ال��ض��رائ��ب امل��ب��اش��رة امل��رت��ب��ة األول���ى ف��ي م��وارد 
ميزانية الدولة بنسبة 41.18 %، تليها الضرائب 
التسجيل  ثم رسوم   ،%  38.97 املباشرة ب  غير 
االح��ت��ك��ار  م��ؤس��س��ات  ع���ائ���دات  ث��م   ،% ب8.32 
ب4.17 %، ثم الرسوم اجلمركية ب4.10 %، ثم 

الهبات ب 0.81 %.
 ،2017 لسنة  املالية  قانون  مشروع  وحسب 
ق��دره  م��ا  ال��دخ��ل  على  الضريبة  حصيلة  ستبلغ 
40 مليار دره��م بزيادة نسبتها 5،8 % عن سنة 
ال��ش��رك��ات فستبلغ  ع��ل��ى  ال��ض��ري��ب��ة  أم���ا   ،2016
درهم  مليار   45 يناهز  ما   2017 حصيلتها سنة 
أم��ا   ،2016 س��ن��ة  ع��ن   %  2.94 ق��دره��ا  ب��زي��ادة 
الضريبة على القيمة املضافة احملصلة من طرف 
 22 املديرية العامة للضرائب فستبلغ حصيلتها 
 ،%  2.41 قدرها  بزيادة   2017 درهم سنة  مليار 
أما تلك احملصلة من طرف املصالح التابعة إلدارة 
ما  فستبلغ  املباشرة  غير  والضرائب  اجل��م��ارك 
 %  5.85 35 مليار درهم بزيادة قدرها  مجموعه 

عن سنة 2017.

ث��ان��ي��ا: احمل����ور ال��ض��ري��ب��ي في 
مشروع قانون املالية لسنة 2017:

ومختلف  والرسوم  بالضرائب  يتعلق  فيما 
التدابير اجلبائية األخرى، خص مشروع قانون 
ال��ش��رك��ات  ع��ل��ى  ال��ض��ري��ب��ة   2017 لسنة  امل��ال��ي��ة 
لتوضيح   2 امل��ادة  ج��اءت  إذ  التغييرات؛  ببعض 
للضريبة  اخلضوع  اختيار  طلبات  إي��داع  كيفية 
كما  القائمة.  للشركات  بالنسبة  الشركات  على 
للضرائب  العامة  امل��دون��ة  م��ن   9 امل���ادة  توجهت 
الضريبة  فيما يخص  نظام احلياد  نحو تطبيق 
على الشركات على عمليات تفويت جميع عناصر 

األصول القابلة للتسنيد. كما سيتم تغيير املادة 
9 من املدونة العامة للضرائب من أجل توضيح 
االستثمار  إعانات  على  املطبق  اجلبائي  النظام 

املخصصة القتناء األراضي. 
ف���ي ت��ش��ج��ي��ع االس���ت���ث���م���ار، سيتم  ورغ���ب���ة 
االستثمار  إعانة  توزيع  إمكانية  املنشآت  منح 
املخصصة القتناء األراضي على فترة 10 سنوات 
تغيير  سيتم  كما  عليها.  الضريبة  ف��رض  بغية 
للضرائب  العامة  املدونة  من   170 املادة  وتتميم 
من أجل توضيح كيفيات استرداد الضريبة على 
النشاط،  مزاولة  عن  التوقف  حالة  في  الشركات 
املوالي  الشهر  أجل  داخل  املشروع  والذي حدده 
إليداع اإلقرار بالتوقف عن النشاط أو تاريخ آخر 
إقرار بالنتيجة اجلبائية في حالة التصفية. كما 
النشأة  حديثة  الصناعية  الشركات  إعفاء  سيتم 

مل���دة خ��م��س س���ن���وات، وإح�����داث ن��ظ��ام احل��ي��اد 
ال��ض��ري��ب��ي ل��ف��ائ��دة ع��م��ل��ي��ات ت��ف��وي��ت ال��ع��ق��ارات 

احملققة بني املهنيني.
  ومن جهة أخرى، سيتم تغيير أحكام املادة 
املتعلقة  للضرائب  العامة  امل��دون��ة  م��ن   16-57
التدابير اخلاصة بالضريبة على الدخل من أجل 
الشهري  للتعويض  اإلجمالي  للمبلغ  دائم  إعفاء 

عن التضريب عوض اإلعفاء املؤقت.
أما فيما يتعلق بالتدابير اخلاصة بالضريبة 
على  التنصيص  مت  فقد  امل��ض��اف��ة،  القيمة  على 
التجهيزية في اإلطار  مالءمة آجال إعفاء السلع 
االتفاقي، عن طريق إقتراح أجل 36 شهرا يبتدئ 
من تاريخ أول عملية استيراد مع إمكانية متديد 

هذه املدة ألربعة وعشرين شهرا.

ثالثا – إجراءات مقترحة للموازنة 
بني املوارد والنفقات:

تواجه  إشكالية  أكبر  أن  سبق  مم��ا  يتضح 
بني  التوازن  إحداث  هو  السنوي  املالي  القانون 
امل��وارد والنفقات، وذلك عبر عدد من اإلج��راءات 

من أهمها: 
اقتصادي  من��و  أس��س  إي��ج��اد  على  العمل   -
العرض،  ويشجع  الطلب  دع��م  ي��واص��ل  م��ت��وازن 
خاصة عبر حتفيز التصنيع، وتشجيع االستثمار 

اخلاص، ودعم املقاوالت اخلاصة.
التدريجي من أعباء  التقليص  العمل على   -

االجتماعية  غير  ال��دول��ة  وم��ص��اري��ف  وحت��م��الت 
والتنموية.

- العمل على تنفيذ بعض اإلجراءات التي من 
شأنها أن حتافظ على القدرة الّشرائّية للمواطن 
الوسطى  للفئات  املنتمي  خاصة  حتسينها  أو 
ال��ت��آك��ل وال��ت��ي تعتبر احمل��ف��ز األول  اآلخ���ذة ف��ي 

للطلب الداخلي وأحد محركات التنمية.
مع  باملوازاة  إح��داث صناديق  على  العمل   -
للمقتضيات  تنزيال  وذل��ك  احملصلة،  الضرائب 
الدستورية التي نصت عليها، بحيث مت التنصيص 
في الباب املخصص للحسابات اخلصوصية: على 
يناير2016، يقوم: احلساب  ابتداء من فاحت  أنه 
امل���رص���ود ألم���ور خ��ص��وص��ي��ة امل��س��م��ى"ص��ن��دوق 
التأهيل االجتماعي"، املنصوص عليه في الفصل 
142 من الدستور، بضبط حسابات العمليات ملدة 

اثنتا عشرة سنة املتعلقة بسد العجز في مجاالت 
األساسية  التحتية  والبنيات  البشرية،  التنمية 
والتجهيزات طبقا ألحكام املادة 229 من القانون 
التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات، ويكون 
وصرف  م���وارده  بقبض  اآلم��ر  احلكومة،  رئيس 

نفقاته )املادة 19(.
- العمل على تقليص النفقات العمومية في 
أسطول  م��ن  التقليص  ومنها  التسيير،  م��ج��ال 
سيارات الدولة، واعتماد سيارات اقتصادية أقل 
تكلفة، وتقليص نفقات جتديد املكاتب واملقرات، 
وحتويل املقرات املكتراة إلى بنايات رسمية على 

املدى البعيد.
- العمل على تفعيل نظام احملاسبة وإجناز 
املالية  العمليات  مختلف  ح��ول  مفصلة  تقارير 
العام وحرصًا على  للمال  محليا ووطنيا حمايًة 

حتقيق املصلحة العامة.
املخصصة  امل���وارد  مضاعفة  على  العمل   -
مع  املوسعة،  أجل إجناح اجلهوية  من  للجهات، 
شؤونها  تدبير  ف��ي  أوس��ع  حرية  اجل��ه��ات  منح 
امل��ال��ي��ة، ل��ذل��ك وج���ب ال��ب��ح��ث ع��ن ط���رق ج��دي��دة 
الترابية  الوحدات  هذه  إعطاء  أجل  من  للتمويل 
احلرية في تدبير شؤونها، باإلضافة إلى ضرورة 
الضريبة  من  للجهات  املخصصة  النسب  حتديد 

على الدخل والضريبة على الشركات.

مشروع قانون املالية لسنة 2017 – قراءة في األرقام والتوجهات

عبد الرحمن غربي
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اإلنسانية  والبحوث  ال��دراس��ات  مركز  نظم 
م���ع املجلس  ب��ش��راك��ة  ب���وج���دة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
العلوم  مناهج  ومختبر  لوجدة،  احمللي  العلمي 
بكلية  التراث  وجتديد  اإلسالمية  احلضارة  في 
دولية  ن��دوة  بوجدة،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
في موضوع: "التراث احلديثي بالغرب اإلسالمي: 
أكتوبر   26/25 يومي  وذلك  وامل��دارس".  املناهج 

2017 بقاعة املؤمترات التابعة للمركز املضيف.
في  املشاركني  بعض  غ��اب  خاصة  وألس��ب��اب 
–الندوة-  كانت  فقد  ذلك  ورغ��م  العلمية؛  الندوة 
م��وف��ق��ة ون��اج��ح��ة مب��ش��ارك��ة ث��ل��ة م���ن ال��ع��ل��م��اء 
احلديث  في  املتخصصني  الباحثني  واألس��ات��ذة 
العلمية  ال��ن��دوة  أغنوا  الذين  الشريف،  النبوي 
ببحوثهم اجلادة، وأبرزوا في مداخالتهم القيمة 
جهود علماء الغرب اإلسالمي في خدمة احلديث 

النبوي الشريف رواية ودراية.
اجللسة االفتتاحية:

ف��ي ب��داي��ة ال��ن��دوة أحت��ف ال��ق��ارئ مصطفى 
أمنشار احلضور الكرمي بآيات بينات من القرآن 
الكرمي، ثم أخذت الدكتورة مليكة خثيري الكلمة 
للندوة  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل��س��ة  لتسيير  م��ب��اش��رة 

فرصة  اجللسة  ه��ذه  ك��ان��ت  وق��د  العلمية؛ 
للترحيب بضيوف الندوة، كما كانت فرصة 
والسياق  ال��ن��دوة  م��وض��وع  أهمية  لبيان 

الذي جاءت فيه.
الدكتور سمير بودينار بصفته  تفضل 
رئيسا ملركز الدراسات والبحوث اإلنسانية 
واالجتماعية بوجدة، بإلقاء كلمة ترحيبية 
ب��ال��ض��ي��وف م��ع ت��ب��ي��ان��ه أله��م��ي��ة م��وض��وع 
وأن  ال��واق��ع،  قضايا  معاجلة  ف��ي  ال��ن��دوة 
ال��غ��رض منها ل��ي��س ال��ت��وق��ف ع��ن��د ح��دود 
بل  بأمجاده،  التراث والتغني  احلديث عن 
البحث عن مناهج العلماء وامل��دارس التي 
نشأت على إثرها؛ وذلك بهدف اقتفاء أثرهم 

في بحوثنا املعاصرة.
زي��ان  صليحة  ال��دك��ت��ورة  تفضلت  كما 
فيها  رحبت  املنظمة  اللجنة  باسم  بكلمة 
بضيوف الندوة، وأبرزت فيها سياق إعداد 

هذه الندوة.
م��ب��اش��رة لفضيلة  ال��ك��ل��م��ة  أع��ط��ي��ت  ب��ع��ده��ا 
–رئيس  ب��ن��ح��م��زة  مصطفى  ال��دك��ت��ور  ال��ع��الم��ة 
شرف  كضيف  ل��وج��دة-  احمللي  العلمي  املجلس 
للندوة، والذي كانت كلمته عبارة عن مدخل إلى 
الندوة العلمية، ومن أهم ما جاء في كلمة الدكتور 

ما يلي:
- وجوب التنبه والتصدي لكل ما يثار حول 

احلديث النبوي الشريف من شبهات.
- التأكيد على ضرورة حضور أهل هذا الفن 
في الساحة العلمية إلبراز علوم احلديث في دنيا 

الناس.
- التأكيد على ضرورة التزود بالعلم ملواجهة 

حتديات الواقع.
مبؤسسة  مؤطر  غير  رأي  أي  قبول  ع��دم   -
هذه  خ��ارج  م��ن  يقال  م��ا  أم��ا  متخصصة،  علمية 

املؤسسات فال قيمة له..
هذا وقد نبه فضيلة الدكتور إلى خصيصتني 
وهما:  امل��ع��اص��ر  زمننا  ف��ي  انتشرتا  خطيرتني 
وخاصية  اإلس��الم،  ثوابت  في  التشكيك  خاصية 
تفكيك كل ما ميت إلى اإلسالم بصلة. وفي سياق 
حديثه عن هاتني اخلصيصتني ذكر مجموعة من 
شبهات املستشرقني)1( حول السنة النبوية ومن 
تأثر بفكرهم من أبناء جلدتنا؛ ووصفها بأنها ال 
تعدو أن تكون إال آراء شخصية نابعة عن جهل 
القائل بتراث األمة. وفي آخر كلمته أفرح احلضور 
الكرمي بتخصيص جائزة اإلمام البخاري ألحسن 

البحوث املقدمة في احلديث النبوي الشريف.
ال��س��رار  محمد  ال��دك��ت��ور  فضيلة  كلمة  أم���ا 
املعنونة ب)مخطوطات احلديث النبوي الشريف 
بخزائن الكتب املغربية-انتقاء وتعريف( فقد كانت 
تعويضا للمحاضرة االفتتحاية التي كان سيتقدم 
بها األستاذ الدكتور محمد الراوندي حول كتاب 
املوطأ. نالت محاضرته إعجاب احلاضرين؛ حيث 
ركز فيها على ذكر عدد هائل من املخطوطات التي 
تزخر بها اخلزائن املغربية، والتي متيزت بأربع 

خصائص ال نظير لها وهي:
في  النسخ  صحة   3- التفرد.    2- الكثرة.  
كثير من املوجود في خزائن املغرب.  -4 التنوع 

واالستيعاب.
اجللسة العلمية األولى: املصادر
ترأس هذه اجللسة الدكتور محمد العلمي. 

ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ل��ه ال���ت���ورات���ي: )ال��ص��ن��ع��ة 
احل��دي��ث��ي��ة ع��ن��د احل��اف��ظ وال��ن��اق��د أب���ي ب��ك��ر بن 

العربي، أصولها وآثارها(.
 استعرض فضيلة األستاذ مجموعة من كتب 
العلوم  مختلف  في  املؤلفة  العربي  اب��ن  الشيخ 
)ال��ت��ف��س��ي��ر-احل��دي��ث-ال��ف��ق��ه-ال��ت��وح��ي��د..( وأب��رز 

وجه  على  ال��ن��ب��وي  احل��دي��ث  خ��دم��ة  ف��ي  مكانته 
اخلصوص، مما جعل اإلمام ابن العربي يؤسس 
مدرسة مستقلة بالغرب اإلسالمي حيث علم العلم 

وصناعته معا. 
وكشف األستاذ مالمح الصنعة احلديثية عند 
اإلمام ابن العربي فتوصل إلى أنه قد تفرد بهذه 
على  اشتغل  العلوم؛ حيث  في مختلف  الصناعة 
مشروع كبير كان الهدف منه استصالح العلوم، 

فاتخذ الصنعة احلديثية مدخال إلى ذلك.
الدكتور محمد الطبراني: )من غميس التراث 
احلديثي باملغرب كتاب طبقات الفقهاء واحملدثني 

البن زجنويه النسوي، تعريف وتوصيف(
 عرف األستاذ في بداية كلمته بابن زجنويه، 
وذكر أهم أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه، كما 

ذكر بعض مؤلفاته املتنوعة.
ومن أهم ما جاء في صلب مداخلته: حديث 
نسبته،  زجن��وي��ه، وحتقيق  اب��ن  كتاب  اس��م  ع��ن 
ومصادر الكتاب، ثم عرج على َأثِر كتاب الطبقات 
من  ال��َوَم��َض��ات  بعض  وك��ذا  الالحقني،  كتب  ف��ي 
تذييل  إلى  كلمته  ختام  في  ووص��ل  فيه،  منهجه 

ابن مزاحم على كتاب الطبقات.
الدكتور يونس بوعالم: )من التراث احلديثي 
املخطوط: شرح شهاب الُقضاعي ملؤلف مجهول(

عن شرح  عبارة  حديثي  مخطوط  عن  حدثنا 
في  األخبار  ب)شهاب  املعنون  الُقضاعي  لكتاب 
سلمة  أب��ي  للقاضي  واآلداب(  واحل��ك��م  امل��واع��ظ 

القضاعي املصري )554ه�(.

وهو كتاب –أي الشرح- فسر غريب احلديث 
وتوضيح مشكله.

وق���د وق���ف ب��ن��ا األس���ت���اذ وق��ف��ة م���ع األص���ل 
املشروح؛ حيث عرف مبؤلفه ومبوضوع الكتاب، 
وأهمية الكتاب في زمانه، كما ركز بشكل خاص 

على جوانب عناية املغاربة بهذا الكتاب.
مالكية  )محدثوا  الله اجلباري:  الدكتور عبد 
املغرب اإلسالمي في القرنني اخلامس والسادس 
الهجريني: أثرهم ومكانتهم في الدرس احلديثي(

ركز فضيلة األستاذ في مداخلته على محورين 
اثنني هما:

آثار وجهود محدثي مالكية الغرب اإلسالمي 
في القرن 5 و6 الهجريني؛ وذكر من بني جهودهم 
باحلفظ  واعتناؤهم  احل��دي��ث،  طلب  في  الرحلة 
خصيصة  على  اإلب��ق��اء  ومحاولتهم  وال��ض��ب��ط، 
ومجالس  ال��س��م��اع  مجالس  خ��الل  م��ن  اإلس��ن��اد 

اإلمالء.
م��ن خ��الل  احل��دي��ث��ي،  ال����درس  ف��ي  مكانتهم 

الدرس واملدارسة للكتب احلديثية.
اجل���ل���س���ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ث���ان���ي���ة: 

اخلصائص

ترأس هذه اجللسة الدكتور احلسان حالي. 
)أوليات محدثي  الزفزوفي:  بوشتى  الدكتور 

الغرب اإلسالمي وتفرداتهم رواية ودراية(
بني  متهيدي  مببحث  ملداخلته  الدكتور  ق��دم 
فيه مفهوم األولية ومفهوم السنة، ثم تطرق إلى 

محورين أساسيني هما:
وال��دراي��ة  ال���رواي���ة  أول��ي��ات  األول:  احملور 

بالغرب اإلسالمي والعناية بالكتب الستة.
مجال  ف��ي  املغاربة  ت��ف��ردات  الثاني:  احملور 

الدراية من خالل الكتب الستة.
الدكتور محمد ابنكيران: )التوجهات الكبرى 

للبحث احلديثي باملغرب اإلسالمي(
واق��ع  يشخص  أن  األس��ت��اذ  فضيلة  ح���اول 
الدرس احلديثي بالغرب اإلسالمي، وقدم صورة 
عامة توضح الطريق للباحثني في علوم احلديث، 
إلى  حتتاج  عناصر-  ثالثة  على  ذل��ك  في  مركزا 
حتقيقها وإخراجها إلى الوجود، ومراجعة ما هو 
مطبوع منها- وهي: الرواية، ومصطلح احلديث، 

وفقه احلديث.
للبحث  الكبرى  االجتاهات  األستاذ  ذكر  كما 
سبع  في  وح��دده��ا  اإلس��الم��ي،  بالغرب  احلديثي 

نقط رئيسية وهي:
إغناء املجال باملادة احلديثية.

مواصلة خدمة النص احلديثي.
ب��ل��ورة ق��واع��د ه��ذا العلم ال��ش��ري��ف وإرس���اء 

دعائمه الكبرى.
التركيز على الصنعة احلديثية والعناية بأهم 

معاملها ومقوماتها.
مشروع التصحيح والتضعيف لألحاديث.

جرد الشعب األساسية في السنة.
التفسير املوضوعي للحديث النبوي.

املغاربة  )خدمة  دوم��ر:  احلفيظ  عبد  الدكتور 
ملوطأ مالك(.

عن  كلمته  بداية  في  الفاضل  األستاذ  حتدث 
قيمة كتاب املوطأ وعن مكانة صاحبه بني العلماء 
كما ذكر بعض ما قيل في حق اإلمام مالك رحمه 
الله، ثم عمل على جرد أهم ما ألف حول موطئه 
من مصنفات، وركز على الكتب التالية: "التمهيد 
والقبس"  "املسالك  البر،  عبد  الب��ن  واالس��ت��ذك��ار" 
البن العربي، وبعض كتب القاضي عياض ككتاب 
لشرح  املغطى  "كشف  وكتاب  األن���وار"،  "م��ش��ارق 
الكتب  من  وغيرها  ع��اش��ور،  بن  للطاهر  امل��وط��أ" 

التي يطول بنا احلديث عنها في هذا املقام.
ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان ح����داد: )ج��ه��ود امل����رأة في 
ال��ع��ن��اي��ة ب��احل��دي��ث ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ب��ال��غ��رب 

اإلسالمي(.
إلى جانب رجال احلديث، جند نساء احلديث؛ 
اللواتي بصمن التاريخ مبجوداتهن العظيمة في 
خدمة السنة النبوية، فكما للرجل عناية باحلديث 
ال��ن��ب��وي ف��إن ل��ل��م��رأة أي��ض��ا ج��ه��ود ال تقل 
أه��م��ي��ة ع��م��ا أب��دع��ه ال���رج���ال. ول��ق��د عملت 
أغلب  استقصاء  على  املتدخلة  األس��ت��اذة 
النبوي  احل��دي��ث  خ��دم��ن  ال��ل��وات��ي  النساء 
-إن لم أقل كل النساء- سواء على مستوى 
مبتدئة  التأليف،  مستوى  على  أو  الرواية 
ثم  التابعيات،  و  الصحابيات،  بالنساء 
اعتنت بذكر النساء حسب ترتيب القرون. 
وفي آخر كلمتها أشارت إلى بعض مميزات 
املرأة املغربية في العناية باحلديث النبوي 

الشريف.
اجللسة اخلتامية: برئاسة 
ف���ض���ي���ل���ة ال�����دك�����ت�����ور م��ح��م��د 

املصلح.
كلمة  الطبراني  محمد  الدكتور  ألقى 
باسم الضيوف املشاركني في الندوة، شكر فيها 
اجلهات املنظمة لهذه الندوة العلمية، ونوه فيها 
بجائزة اإلمام البخاري التي أشار إليها الدكتور 

مصطفى بنحمزة في كلمته االفتتاحية.
بتجديد  بودينار  سمير  الدكتور  تفضل  ثم 
ال��ش��ك��ر ل��ل��ض��ي��وف احل���اض���ري���ن ول��ل��م��س��اه��م��ني 
ال��دول��ي��ة، كما تفضل بقراءة  ال��ن��دوة  ف��ي إجن��اح 

التوصيات التي جاء من بينها ما يلي:
ال��ب��خ��اري ألحسن  اإلم���ام  ج��ائ��زة  تخصيص 

بحث يكتب حول صحيحه.
تأسيس نواة علمية خلدمة احلديث الشريف.
السنة  بخدمة  يعنى  خ��اص  معهد  تأسيس 

النبوية املشرفة.
اقتراح مشاريع بحثية في احلديث والسيرة 

النبوية.
املخطوطات  من  االستفادة  بتيسير  املطالبة 

احلديثية ألجل حتقيقها.
مراجعة املطبوع من الكتب احلديثية.

طرف  من  بعد  عن  حديثية  تكوينات  إنشاء 
بشكل  ب��ه��م  ال��ل��ق��اء  يتيسر  ح��ت��ى  املتخصصني 

مستمر.
وض���ع ب��رام��ج )ه��ن��دس��ي��ة( حل��ف��ظ األح��ادي��ث 

النبوية.
------------------------

1 - أمثال: جولد زيهر وشاخت وأبو رية وغيرهم.

مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية بوجدة ينظم ندوة دولية في موضوع: 
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إعداد: عبد الكريم عبو
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في كل مرة يثار احلديث عن "عاملات أندلسيات" 
تقفز إلى أذهاننا أسماء شهيرات برزن في الشعر 
واألدب وكل ما ميت له بصلة، رغم أن العديد منهن 
كن عاملات موسوعات؛ مبعنى أنهن أجدن أكثر من 
وعلوم  الطب  كما  الشعر  في  بارعات  فكن  مجال، 
أخرى، املعلوم أن األندلسيني نالوا تقدما ملحوظا 
في علوم الطب واعتبر هذا العلم في مقدمة العلوم 
ووف��رة  العناية  و  االه��ت��م��ام  حيث  م��ن  التطبيقية 

اإلنتاج العلمي في األندلس.
لم يقتصر التميز في هذا املجال على الرجال 
فقط، فقد نبغ عدد غير قليل من النساء األندلسيات 

فيه، حتى أن نساء امللوك كن في غنى عن 
أخت  أن  وي��ذك��ر  بالطبيبات)1(،  األط��ب��اء 
كانتا  وابنتها  األندلسي  زهر  ابن  احلفيد 
أبي  بن  املنصور  احلاجب  نساء  تطببان 
يقبل  ال  املنصور  وك��ان  وأه��ل��ه،  عامر)2( 

بأحد سواهما)3(.

طب التوليد نموذجا:
عملت ن��س��اء امل��غ��رب و األن��دل��س في 
صناعة التوليد الذي يتمثل في استخراج 
املولود اآلدمي من بطن أمه من الرفق في 
إخراجه من رحمها و تهيئة أسباب ذلك، 

وقد عرفن باسم القابالت)4(.
وقد حرص األطباء على تعليم القابالت 

هذا  ويستشف  ومعاجلتهن،  النساء  فحص  طرق 
"إذا رأيت احتباس الطمث، فقل  الرازي  من عبارة 

للقابلة أن جتس عنق الرحم")5(. 
ك��م��ا ي��ذك��ر ال��ون��ش��ري��س��ي ص��اح��ب امل��ع��ي��ار أن 
بواسطة  التقليدي  ال��ط��ب  ف��ي  حتكمت  العجائز 
وقد  وتكاثره  النسل  حتديد  في  اخلاصة  وسائل 
أجاز لها الشرع اإلسالمي ذلك في "أن جتعل املرأة 
الضرورة"،  عند  اإلجن��اب  تبطل  رحمها  في  وقاية 
اخل���دم عن  ك��ان��وا يسقون  ال��ت��ج��ار  "أن  وأض����اف: 
إمساك الضمأ باألدوية التي ترخيه  فيبطل احلمل" 
كما وج��دت مب��دن املغرب و األن��دل��س ع��ارف��ات من 
بالتجربة  كن مبنزلة طبيبات  األمور  بهذه  النساء 
العاقرات فينجنب ويلدن  و املمارسة، وكن يداوين 
بفضل الله تعالى، وهكذا برهنت املرأة في املغرب 

و األندلس على جناحها في طب التوليد)6(.

اللواتي  الشهيرات  الطبيبات  بني  من  ونذكر 
تركن صدى حتى بعد وفاتهن: 

أم احلسن بنت أحمد بن عبد الله بن عبد املنعم 
أبي جعفر الطنجالي 

تلقت  احلسن  أم  أن  إل��ى  التراجم  كتب  تشير 
عن والدها حظا وافرا من تكوينها العلمي وخاصة 
أو  مولدها  ت��اري��خ  يعرف  ال  فيما  ال��ط��ب،  صناعة 
وف��ات��ه��ا، ع���دا أن��ه��ا ع��اش��ت خ���الل ال��ق��رن الثامن 

الهجري.
مجال  ف��ي  عريقة  لعائلة  احلسن  أم  وتنتمي 
في  العلمية  باجللسات  اشتهرت  املعرفة  و  العلم 

هو  فأبوها  واألدب��ي��ة،  العلمية  امل��ي��ادي��ن  مختلف 
العالم املشهور أحمد بن عبد الله بن عبد املنعم أبي 
جعفر الطنجالي الذي يعتبر من أحد شيوخ لسان 
الدين بن اخلطيب، وقد جاء إلى األندلس قادما من 
املغرب، و ولي القضاء بلوشة)7(؛ املدينة العريقة 
التي أجنبت عددا من العلماء البارزين في مختلف 
املجاالت، كما ُعرف عن أبي جعفر إملامه و اعتناؤه 

بصناعة الطب.
و هكذا ترعرعت بنت أحمد في أحضان الكتب 
و احللقات العلمية، فأجادت قراءة القرآن بقواعده  
ب��ص��وت ح��س��ن رخ��ي��م، وش���ارك���ت أب��اه��ا البحث 
تدريجيا  عنها  يذخر  ال  فكان  ال��ط��ب،  قضايا  ف��ي 
املعرفة  في  وظهر  إدراك��ه��ا  نهض  وال سهما حتى 
وعلمت  أغ��راض��ه  ففهمت  الطب  ودرس��ه��ا  حراكها 

أسبابه وأعراضه)8(.

ل��م ت��ك��ن أم احل��س��ن ب��ارع��ة ف��ي ال��ط��ب وح��ده 
ب��ل ب����رزت ف��ي ال��ش��ع��ر أي��ض��ا، فيصفها ل��ن��ا اب��ن 
ووالدة)10(  حمدة)9(  "ثالثة  هي  بقوله؛  اخلطيب 
من  احمل��اس��ن  تقلدت  وامل��ج��اه��دة  األدب  وف��اض��ل��ة 
الوالدة"  قبل سن  األفكار  أبكار  وولدت  والدة.  قبل 
َث  املغرب وحَدّ أبوها من  قدم  "ملا  ثم يضيف عنها 
���دور إل��ى  ���ه ب��ع��ض ال���ُصّ ب��خ��ب��ره��ا املُ����ْغ����ِرب، ت���وَجّ
أغراضها  فاْسَتْنبل  أخبارها،  ومطالعة  اختبارها، 
واس��ت��ح��س��ن��ه��ا، واس��ت��ظ��رف واس��ت��ط��رَب َل��ِس��َن��َه��ا 
، وهو أْكَسُد بضاعة ُجِلبْت وأشُح  وسألها عن اخلِطّ

ٍة ُحِلَبْت فأنشدْته من نظمها: دَرّ

اخلط لي�س له يف العلم فـــــــائدة

واإمنا هو تزين بقرطـــــــــــــــــــــــــــــا�س

والدر�س �سوؤيل ال اأبغي به بذال

بقدر علم الفتى ي�سمو على النا�س)11( 

و من شعرها في غرض املدح : 
اإن قيل من النا�س رب ف�سيــــــــــلة

حاز العال واملجد منه اأ�سيل

فاأقول ر�سوان وحيد زمــــــــــــــــــــــــــانه

اإن الزمان مبثله لبخيــــــــل

وصفها ابن اخلطيب بأنها كانت "نبيلة 
ملكانتها  نظرا  فراغا  وفاتها  تركت  وق��د  حسيبة" 

الكبيرة لدى اجلميع. 
في اجلزء الثاني من املقال سنتناول ومضات 

من حياة طبيبات عائلة ابن زهر، كونوا معنا..
-------------------

1 - سهى بعيون ص 491.
2 - أبو عامر محمد بن أبي عامر )327 - 392 ه� / 
938 - 1002 م(، املشهور بلقب احلاجب املنصور حاجب 
اخلالفة واحلاكم الفعلي للخالفة األموية في األندلس في 

عهد اخلليفة هشام املؤيد بالله.
3 - اإلجنازات العلمية لألطباء في األندلس ص 303 

نقال عن العلوم اإلسالمية ص 165.
 4 - ابن خلدون ، املقدمة ص 412.

 5 - اإلجنازات العلمية لألطباء في األندلس، نقال 
عن املوجز في تأريخ الطب، ج1 ص 151.

 6 - ذ. نبيلة عبد الشكور ، شهيرات األندلس ص  
.22

على  إسبانيا  ج��ن��وب  ف��ي  تقع  ب��ل��دة  ل��وش��ة:   -  7  
احلدود الغربية ملقاطعة غرناطة حاليا.

 8 - لسان بن اخلطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، 
.237/1

9 -  حمدة بنت زياد بن تقي و 
حمدة  التمليح  على سبيل  لها  يقال 
م��ن ش��اع��رات غرناطة  امل���ؤدب،  بنت 
في عصر ملوك الطوائف، من أشهر 
نصيب  لها  وك��ان  زمان ها،  ش��اع��رات 
ل��ق��ب��ت بخنساء  ال��ع��ل��وم،  ك��ب��ي��ر م��ن 
الرثاء  في  شعرا  قالت  ألنها  املغرب 
م   1204 ت  فيه.  مجيدة  من  وكانت 

/ 600 ه�.
املستكفي  ب��ن��ت  واّلدة   -  10  
أندلسية  أم��ي��رة  1091م(،   -  994(
وش��اع��رة ع��رب��ي��ة م��ن ب��ي��ت اخل��الف��ة 
اخلليفة  ابنة  األن��دل��س،  في  األموية 
املستكفي بالله. اشتهرت بالفصاحة 
مشهود  مجلس  لها  وك��ان  والشعر، 
في قرطبة يؤمه األعيان والشعراء ليتحدثوا في شؤون 

الشعر واألدب بعد زوال اخلالفة األموية في األندلس.
 11 - ل��س��ان ال��دي��ن اب��ن 

اخل���ط���ي���ب ، اإلح����اط����ة ف��ي 
أخبار غرناطة 237/1.

ن��ظ��م امل��ج��ل��س ال��ع��ل��م��ي احمل��ل��ي إلقليم 
م��وض��وع:  ف��ي  وطنيا  علميا  ملتقى  ص��ف��رو 
خدمة  في  املتوسط  األطلس  أمازيغ  "جهود 
وذلك  أمنوذجا"،  آج��روم  ابن  العربية:  اللغة 
 25 املوافق  1439ه�  05 صفر  األربعاء  يوم 
أكتوبر 2017، بقاعة الندوات ببلدية صفرو.
جاء هذا امللتقى إحياء للسنة التي دأب 
املجلس العلمي احمللي لصفرو على إحيائها 
وأعالم  علماء  التعريف بجهود  في  كل سنة 
كان لهم إسهام علمي في تاريخ الفكر املغربي 
لذلك كان االختيار في  املنطقة أساسا،  وفي 
هذه الندوة على علم من أعالم اللغة العربية، 
املقدمة  صاحب  النحو  جهابذة  من  وجهبذ 
اخلالدة املشهورة باآلجرومية ، التي شهرت 

بتلقي الطلبة والعلماء باالستحسان القبول، لذلك 
للمحاور  متناولة  امللتقى  ه��ذا  م��داخ��الت  ج���اءت 

والقضايا اآلتية:
"جهود  ب:  األولى:عنونت  العلمية  اجللسة   -
أمازيغ األطلس املتوسط في خدمة اللغة العربية"، 
املجلس  رئيس  السيسي،  محمد  الدكتور  ترأسها 
العروض  على  واشتملت  ملكناس،  احمللي  العلمي 

التالية:
1 - ابن آجروم في آثار الدارسني، ألقاه الدكتور 

احلسن الطاهري.
وتنوع  العربية  باللغة  األم��ازي��غ  ع��الق��ة   -  2
به  ت��ق��دم  امل��ت��وس��ط،  ب��األط��ل��س  العلماء  اجت��اه��ات 

الدكتور محمد أزملاط.
قضايا   " التعليمية  آج���روم  اب��ن  مقاصد   -  3

ومناذج"، حاضر بها الدكتور عبد الله غازيوي.
- اجللسة العلمية الثانية: تناولت محور:جهود 
اب��ن آج���روم ف��ي خدمة ال���درس ال��ن��ح��وي" ترأسها 
املنظم،  املجلس  عضو  الهاللي  الله  عبد  الدكتور 

وضمت الورقات اآلتية:

1 - القضايا النحوية بني آج��روم في مقدمته 
القاسم الزجاجي في جمله- دراسة مقارنة.  وأبي 

ألقاها الدكتور محمد أوالسو.
2 - ع��وام��ل اإلع���راب ف��ي لسان ال��ع��رب امللمح 
"امل���ورف���ول���وج���ي" وامل��ص��ط��ل��ح ال��ن��ح��و ف���ي امل��ن 

اآلجرومي.عرضه الدكتور عبد الفتاح الشادلي.
3 - العالمة ابن آج��روم وإسهاماته في خدمة 

الدرس النحوي. ألقاه األستاذ عبد العزيز تكني.
4 - املقدمة ودوره��ا في إثراء املنجز التأليفي 
ل��ل��درس ال��ن��ح��وي ال��ع��رب��ي.ق��دم��ه ال��دك��ت��ور محسن 

محوش.
وعاجلت  الثالثة  العلمية  اجللسة   -
محور: "جهود ابن آجروم في خدمة القراءات 
التومي  أمينة  األستاذة  ترأستها  القرآنية" 
لصفرو،  احمل��ل��ي  العلمي  باملجلس  ع��ض��و 

ومتحورت هذه اجللسة في النقاط التالية:
ابن  اإلم���ام  عند  القرائية  ال��ف��رادة   -  1
لألستاذ محمد  " مظاهر وتوصيف"  آجروم 

املتنوسي.
2 - ج��ه��ود ال��ع��الم��ة اب���ن آج�����روم في 
شرح  في  املعاني  فرائد  القرآنية"  القراءات 
ألقاه  التهاني منوذجا"  حرز األماني ووجه 

األستاذ خليد سرسار.
3 - م��ع��ال��م ال����درس ال��ن��ح��وي ع��ن��د اب��ن 
آج���روم م��ن خ��الل ك��ت��اب��ه:" ف��رائ��د امل��ع��ان��ي" تقدمي 

الدكتور عادل فائز.
اب��ن آج���روم في  ال��ن��ح��وي عند  4 - املصطلح 
شرحه:" فرائد املعاني في شرح حرز األماني ووجه 

التهاني" ألقته الدكتورة فوزية طابخ.
وع���رف ال��ل��ق��اء ف��ي خ��ت��ام��ه ن��ق��اش��ا علميا في 

القضايا املثارة في اللقاء.

)1( أندلسيات  طبيبات 

مريم المير

�ضفرو حتت�ضن ملتقى علميا يف مو�ضوع:

جهود �أمازيغ �لأطل�س �ملتو�ضط يف خدمة �للغة �لعربية �بن �آجروم �أمنوذجا

تقرير: نور الدين باخلري

29 صفر1439ه� املوافق ل� 18 نونبر 2017م



العدد : 487  11

أحمد"  الدين  "أكبر صالح  الكتاب هو  مؤلف 
مسلم بريطاني من أصل باكستاني، ولد في قرية 

وت أباد بباكستان. أبُّ
كامبريدج،  بجامعة  االج��ت��م��اع،  علم  أس��ت��اذ 
ي��ع��ن��ى ب��ش��ئ��ون ال��ف��ك��ر ع��ام��ة وق��ض��اي��ا اإلس���الم 
احلضور  دائ��م  وه��و  خ��اص��ة،  بصفة  واملسلمني 
في  يكتب  املختلفة،  الغربية  اإلع��الم  وسائل  في 
الصحافة البريطانية واألمريكية، وينشر مقاالته 
في الدوريات األكادميية املختلفة، وكثير الظهور 
في القنوات التلفزية البريطانية واألمريكية محلال 
يعتبون  زم��الءه  أن  درج��ة  إلى  ومفندا،  ومناقشا 
عليه أنه يتحدث إلى األعداء أو العدو ويعنون به 
اإلعالم الغربي املتحيز، وبعضهم يتهمه بالعمالة 
وإال  الغربية  االستخباراتية  بالدوائر  واالرتباط 
اإلخبارية  البرامج  من  كثير  في  يستضاف  مل��اذا 
والسياسية والثقافية؟ ال بد أنه باع دينه وخان 

أمته وتنكر ألصله.
وتفصيال  جملة  االت��ه��ام��ات  ه���ذه  وي��رف��ض 
من  بالرغم  الغربي  اإلع���الم  م��ع  تواصله  وي��ب��رر 
معاداته لإلسالم وحتامله على املسلمني، برغبته 
األمر  تعلق  كلما  اإلس��الم  نظر  وجهة  تقدمي  في 
اإلسالمي  املجتمع  في  ساخنة  قضايا  مبناقشة 
يلعن  أن  ب��دل  شمعة  يشعل  أن  على  وب��ح��رص��ه 
اإلع��الم  وسائل  في  املتكرر  حضوره  إن  الظالم، 
فرصة  أو  نقطة ضوء  واملسموعة مبثابة  املرئية 

ذهبية ال تتاح إال للقليل األقل من املسلمني.
اكتشاف  الباكستاني،  املجتمع  مؤلفاته:  من 
الكتاب  أن  غير  باكستان.  في  املقاومة  اإلس��الم، 
األكثر شهرة، واألعلى مبيعا هو: اإلسالم وما بعد 

احلداثة، الوعود والتوقعات.
لندن  في   1992 األول��ى سنة  ص��درت طبعته 

وأمريكا في وقت واحد.
منه  طبع  إذ  تقريبا،  سنة  ك��ل  طبعه  وي��ع��اد 
ي��دي  ب��ني  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ع��ة  وه���ي   ،92،93،95،97
بعد  عديدة خاصة  م��رات  طبع  يكون  أن  وأتوقع 
إحداث 11سينتمر2001 حيث تعاظم االهتمام في 

الغرب لكل ما له عالقة باإلسالم.
أما اإلهداء فهو البنته نفيس التي ولدت في 

بريطانيا سنة 1991، ويقول:
إن���ه ال ش���يء، يشغل ب���ال رج���ل ف��ي أواس���ط 
له  تولد  أن  من  أكثر  باهتمامه  ويستأثر  العمر، 
أكثره،  مضى  وقد  العمر،  به  سيمتد  فهل  طفلة، 
أم  حياتها  في  أتسعد  األم��ان؟  بر  إلى  ليوصلها 
تشقى إلى أين ستطوح بها األقدار؟ كم ستعيش، 
وكيف ستعيش وقد بقي على األلفية الثالثة بضع 
سنوات، وعلى ظهر كوكب كادت موارده الطبيعية 

أن تنفد، وتهب عليه العواصف من كل جانب؟
يؤرق الكاتَب أن تعيش ابنته وحتيا في عالم 
ب��دأ يشكل وع��ي اإلنسان  ال��ذي  ما بعد احل��داث��ة 
ومنط عيشه وأسلوب تفكيره، ويخبئ  للمسلمني 
الكثير من احملن واألزمات، فعالم ما بعد احلداثة  
وغير  داع���ر  ع��ال��م  تيكي،  درام���ا  بشكل  ُم��ت��ش��ظٍّ  
ما  أخطر  لكن  املاديات  في  موغل  وهو  أخالقي، 
فيه  عداؤه لإلسالم وللمسلمني، ومع ذلك يحتفظ 
الكاتب ببارقة أمل في قلبه ويأمل أن يحقق عصُر 
ما بعد احلداثة بعَض الوعود واآلمال للمسلمني، 
كالتعايش السلمي، والصبر على األذى، واحلوار 
الكثيُر  اإلسالمي  الديِن  وَل��َدى   البناء،  اإليجابي 

مما يقدمه في هذا املجال لعالم ما بعد احلداثة.
ويختم الكاتب اإلهداء بقوله:

أدعو الله  أن يلهم ابنتي السداد والهدى، 
حتى  نبيه  وسنة  بكتابه  ب��اإلمي��ان  قلبها  ومي��أ 
بأمانة  احل��داث��ة  بعد  م��ا  عالم  ف��ي  طريقها  تشق 

وثقة وطهارة.
يساور  عما  كالهما  وال��دع��اء  اإله��داء  ويعبر 
الكاتب من مخاوف حقيقية حول مستقبل الهوية 
الذي  احلداثة،  بعد  ما  عالم  في  لطفلته  الدينية 
ابتداء  لالختالط  واألح��ف��اد  األبناء  فيه  يتعرض 
من مرحلة الروض، وفي احلياة اليومية، وأيضا 
بسبب دراسة التاريخ البريطاني الذي يركز على 

وامل��س��اواة  للجميع،  احل��ري��ة 
بني األعراق واألديان، ويعتبر 
بني  شخصيًة  ع��الق��ًة  ال��دي��َن 

اإلنسان واخلالق.
وأما الكتاب فهو اإلسالم 
وم���ا ب��ع��د احل���داث���ة، ال��وع��ود 

والتوقعات.
عنوان  ترجمة  ه��ي  ه��ذه 
في  عليها  وقفت  كما  الكتاب 
األنترنت،  في  سريعة  إش��ارة 
اللغة  إلى  الكتاب مترجم  ألن 
ال���ع���رب���ي���ة، ت���رج���م���ه ح��س��ني 

صافي.
احلضارة  مركز  الناشر: 
ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ف��ك��ر اإلس���الم���ي، 
سلسلة الدراسات احلضارية.
 ،2009 ال��ن��ش��ر  ت���اري���خ 
وع��دد   ،536 الصفحات  ع��دد 
ص���ف���ح���ات ال���ك���ت���اب ب��ال��ل��غ��ة 

اإلجنليزية 294.
وق����د س��ع��ي��ت ل��ل��ح��ص��ول 
ع���ل���ى ال���ت���رج���م���ة ال��ع��رب��ي��ة 
عليَّ  ي��وف��ر  ذل��ك  ألن  للكتاب، 
ك��ب��ي��را، ووق��ت��ا ثمينا،  ج��ه��دا 
ولكن دون نتيجة تذكر، ولعل 
ال��ك��ت��اب ل��م ي��س��وق ب��ع��د في 

املغرب.
باللغة  ال��ك��ت��اب  وق�����راءة 
مرهقة  م��س��أل��ة  اإلجن��ل��ي��زي��ة 
ومضنية  ج��دا  ج��دا بالرغم 
وطرافته  املضمون  من جمال 
ألن����ه ك��ت��ب ب��ل��غ��ة إجن��ل��ي��زي��ة 
العصر  ه���ذا  إل���ى  تنتمي  ال 
القارة  شبه  كتاب  ع��ادة  على 
واألسيويني  خاصة  الهندية 
ع���ام���ة، ال���ذي���ن مي��ي��ل��ون إل��ى 
والتقعر  بالغريب،  التفاصح 
اللغوي، وهذه ظاهرة معروفة 

في الصحف اخلليجية املكتوبة باللغة اإلجنليزية 
التي تثير سخرية اإلجنليز.

ناتال  )لعله  الهند  ل���وزراء  رئيسا  أن  وأذك��ر 
بيهاري، وهو  شاعر كبير( قال مرة: إن اإلجنليز 
خرجوا من الهند ألنهم ال يطيقون سماع الهنود 

يتحدثون باللغة اإلجنليزية.
لفت هذا الكتاب نظري وأنا منهمك في البحث 
عن تعريف دقيق ومحدد ملصطلح ما بعد احلداثة 
في إطار تدريسي ملادة ظواهر في املصطلح األدبي 
لطلبة ماستر التنمية اللغوية، وتأتي أهمية هذا 
فكرة ما بعد  يناقش  أوَل كتاب  الكتاب من كونه 
في  الغربي،  الفكر  اهتمام  شغلت  التي  احلداثة 
فيه  ألف  الذي  التاريخ  فحتى  باإلسالم،  عالقتها 
هذا الكتاب وهو بداية التسعينات ال يوجد كتاب 

عربي يتناول هذا املوضوع احليوي.
نعم، هناك كتابات عربية تناولت العالقة بني 
عربي  كتاب  يوجد  ال  ولكن  واحل��داث��ة،  اإلس���الم 
اإلس��الم  بني  العالقة  إل��ى  النظر  يلفت  أو  يعالج 

وما بعد احلداثة. 
ولعل السبب أن الكتاب العرب يعتقدون أن ما 
بعد احلداثة شأن غربي صرف ال يعني املجتمع 

اإلسالمي في شيء.
اإلسالم وما بعد احلداثة، الوعود والتوقعات:
ال��ت��ي يعلقها  ب��ال��وع��ود اآلم����ال  وامل��ق��ص��ود 
املسلمون على مرحلة ما بعد احلداثة، والتوقعات 
مبعنى توقع مكروه أي ما يتوجسون منه خيفة 
احلقبة  لهم  تخبئها  وأه���وال  ومحن  أزم��ات  من 
بعد  مؤقتا مبا  دعيت  التي  املعاصرة  التاريخية 

احلداثة.
فما املقصود مبا بعد احلداثة ؟

وما سمات ما بعد احلداثة؟
وما العالقة بني ما بعد احلداثة واإلسالم؟

؟: احلداثة  بعد  مبا  املقصود  ما    -  1
عن  للتعبير  ال��ع��ادي  املسلم  أم���ام  سبيل  ال 
وجهات نظره، والدفاع عن نفسه ودينه وأمته من 
خالل اإلعالم املتحيز الذي يغمر محيطه مبشاعر 
أنه شخص  على  ويصوره  وص��ورًة،  لغًة  العداء 
متعصب، غير منضبط، الشيء الذي يضع اإلسالم 
على احملك، ويلصق به تهمة التعصب و اإلرهاب.
والواقع أن اإلسالم، منذ احلروب الصليبية، 
ينظر إليه على أنه دين القسوة والعنف،  وسفك 
وفي  للمسيحية.  التاريخي  العدو  فهو  ال��دم��اء، 
يهدد  خطر  أكبر  أنه  على  إليه  ينظر  هذا  زماننا 
والصيني.  السوفياتي  باخلطر  قيس  إذا  الغرب 
ويبدو أن أمورا كثيرة في هذا العالم تثير اجلدل 
األروبيني  النجوم  بعض  سلوكيات  مثل  واللغط 

التي تثير حفيظة األوساط الدينية املسيحية.
الغربي،  العالم  مشكلة  وحده  اإلسالم  فليس 
تغيرت بشكل ج��ذري، جعلت  كثيرة  أشياء  هناك 

الناس يتصرفون تصرفات رعناء.
إننا نعيش في عصر التحوالت الكبرى على 
األنا  مستوى  وعلى  والعالقات،  القيم  مستوى 
التي  والبنيات  ة،  واألمَّ والِعرق  والطبقة  واآلخر، 
تْغَن  لم  ك��أن  انهارت  عديدة  ألجيال  قائمة  كانت 

باألمس.
ولو أن طبيعة هذه التحوالت ومداها وعمقها 
لدى  إح��س��اس  ويتولد  ن��ق��اش،  زال��ت موضع  م��ا 
من  ج��دي��دة  مرحلة  أع��ت��اب  على  بأننا  امل��راق��ب��ني 
احلداثة وميكن  مرحلة  أعقبت  اإلنسانية،  تاريخ 
أن نسميها مؤقتا مرحلة ما بعد احلداثة، وهي 

غير مقطوعة الصلة كليًا مبا قبلها.
ل���ذا، ف���إن أس��ئ��ل��ة ك��ث��ي��رة ملحة ت��ط��رح ح��ول 

املستقبل املنظور من قبيل:
املقبل  العدو  هو  اإلس��الم  أن  صحيح  هل   -

للغرب بعد انهيار النظام الشيوعي؟
- م����اذا ي��ع��ن��ي ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي 

اجلديد بالنسبة للمسلمني ؟
- هل عصر ما بعد احلداثة معاٍد 

لإلسالم؟
- مل����اذا ي��ص��ر اإلع�����الم ال��غ��رب��ي 
السمعي البصري على االنتقاص من 

قدر اإلسالم والنيل منه ؟
السلبي  املسلمني  موقف  ه��ل   -
هو  نظرهم  ف��ي  املتحيز  اإلع���الم  م��ن 

السبب؟
- وإذا كان األمر كذلك فإلى متى 
س��ي��ظ��ل��ون م��ن��ع��زل��ني ع���ن احل��ض��ارة 

الغربية ذات الطابع الكوني؟
- ث���م ه���ل مي��ك��ن أن ت��ؤث��ر ه��ذه 
احل��م��الت اإلع��الم��ي��ة امل��غ��رض��ة على 
املسلمني، وتبعدهم عن قيمهم الدينية 
والروحية التي ميثلها القرآن الكرمي، 

والسنة النبوية الشريفة؟
الفكرية  التحوالت  طبيعة  ما   -
والثقافية التي حتدث في املجتمعات 

اإلسالمية؟
امل��س��ل��م��ون  ي���ف���ض���ل  مل�������اذا   -  
سراويل  على  الفضفاضة  السراويل 

اجلينز؟
- ك��ي��ف مي��ك��ن��ه��م احل���ف���اظ على 
مؤسسة األسرة القائمة على الزواج 
الشرعي ، التي متثل النواة األساسية 

للمجتمعات اإلسالمية؟
ال��ع��ن��اي��ة  وك����ي����ف مي��ك��ن��ه��م   -
وتوقير  بالوالدين،  والِبّر  باألطفال، 
الوسطية  ومفهوم  للصغير،  الكبير 

واالعتدال؟
هذه  على  احلفاظ  هل ميكنهم   -
القيم اجلميلة في وجه فلسفة ما بعد 

احلداثة ؟
القيم  ه��ذه  نقل  ميكنهم  -وكيف 
واألخالق، والروحانيات إلى املجتمع 

العاملي الذي ميثلون جزءا منه.
- وأخيرا:

هل ميكن حلضارة دينية كاإلسالم تقوم على 
الوحي أن تتعايش مع عالم ما بعد احلداثة الذي 

نفض يده من الدين، ومن كل ما هو مقدس؟
احلارقة  اجلوهرية   األسئلة  من  طائفة  هذه 
التي يحاول الكتاب أن يجيب عنها عبر فصوله 

الستة:
1 - ما بعد احلداثة واإلسالم.

2 - األساطير اإلغريقية واألنبياء الساميون.
3 -  املواجهة والصدام.

4 -  دراسة اإلسالم.
5 -  الثقافة والتغيير.
6 -  جبروت اإلعالم.
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أ- ف���أّم���ا م���ا ي��ت��ع��ّل��ُق ب��ال��ع��ن��واِن 
على  املثبَت  العنواَن  أّن  فمؤداُه  واملوضوِع، 
و  املطروِق،  املوضوِع  على  يدلُّ  البحِث  واجهِة 
تختصُر  ِعبارٍة  أوَج��زَ  وُيَعدُّ  عليه،  َعَلًما  َخُذ  ُيتَّ
يختاَر  أن  الّصفاُت  هذه  وتقتضي  كلَّه.  البحَث 
األلفاِظ  من  و  أوَج��َزه��ا  الَعناويِن  من  الباحُث 
أقلَّها، فيْختار األلفاَظ اختياًرا يتحّرى فيه الّدّقَة 
لها منزلَة املصطَلحاِت  البالغَة في الّداللِة، و ينزِّ
بالقاِرِئ  تلُج  التي  املناسبِة  واملَفاتيِح  الّصارمِة 
ف��ي ع��اَل��ِم امل���وض���وِع. وال ش��ّك أّن اإلي��ج��اَز في 
الِعبارِة من خصائِص الّلغِة العربّيِة الفصيحِة، 
في  املأثورِة  الّنصوِص  من  كثيٌر  على  يشهُد  و 
، و ُنصوُص القْرآِن الكرمِي  تاريِخ األدِب العربيِّ
الّنبويِّ  احلديِث  ُنصوُص  كذلَك  و  رأِسها،  على 

الّشريِف احلافلُة بجوامِع الكِلِم. 
التي  ال��ع��ن��اوي��ِن  ب��ع��َض  أّن  املُ���اَح���َظ  ل��ك��ّن 
الُعليا  لبحوِثهم  ال��ب��اح��ث��َن  ب��ع��ُض  اخ��ت��اَره��ا 
يعتريها ما ُيخالُف املقاييَس املذكورَة، فَتِرد ذاَت 
طوٍل غيِر مرغوٍب فيه؛ ألّن الّطوَل و اإلسهاَب في 
ألفاِظ العناويِن، يخُرُج بالُعنواِن عن وظيفِته، و 
ال ُيناسُب املَقاصَد املنوطَة به في األصِل؛ و هي 
اختزاُل مضموِن البحِث كلِّه في بضعِة ألفاٍظ. و 
مردُّ هذا احلرِص على الّطوِل إلى رغبِة الباحِث 
في تفصيِل البياِن و ذكِر كلِّ ما يتعّلُق باملوضوِع 
اإلدراَك  ُي��رِه��ُق  مّم��ا  ه��ذا  و  العنواِن،  ظهِر  على 
-الذي ُيناسُبه أن يهجَم على الّشيِء في إجماِله 
ويزجُّ به في متاهاٍت  قبَل الّنظِر في تفاصيِله– 
لفظّيٍة يفقُد فيها رأَس األمِر و ال يظفُر إاّل ببعِض 
إلى  راج��ًع��ا  ال��ّط��وِل  أم��ُر  يكوُن  قد  و  العناصِر، 
لغوّيٍة  ق��دَرٍة  إلى  مفتِقًرا  كاَن  إذا  نفِسه  الباحِث 
على االختزاِل و اختياِر أنسِب األلفاِظ لعنواِنه، 

افِتقاِد  إلى  راجًعا  يكوُن  قد  الّطوِل  أم��َر  إّن  أي 
مَلَكِة اإليجاِز و الّتركيِز. 

أّن هذه  ُياَحُظ  الَعناويِن،  ط��وِل  آف��ِة  إلى  و 
العناويَن قد تِرُد ذاَت َتعقيٍد في الِعبارِة،  وتقدمٍي 
َم،  َر و تأخيٍر مِلا ينبغي أن ُيَقدَّ مِلا ينبغي أن ُيَؤخَّ
و اضطراٍب و َحشٍو، و غيِر ذلك من املظاهِر التي 
ُر صفَو العنواِن البسيِط ذي العبارِة الّسهلِة  تعكِّ
الّناصعِة، التي ينبغي أن تعتمَد في الغالِب على 
ُجملٍة  شبُه  تتبُعها  و  محذوٍف،  مبتدٍإ  ذي  خبٍر 
اجلملَة  ُد  ُتَقيِّ امل��ج��روِر،  و  اجل��ارِّ  أو  الّظرِف  من 
االسمّيَة، هكذا : »ظاهرُة"..."في ِكتاِب"..."«، و قد 
ُيضاُف إلى ذلَك إشارٌة عاّمٌة إلى منهِج الّدراسِة: 
»ظ��اه��رُة"..."ف��ي"..."، ِدراس��ٌة لغوّيٌة )أو أدبّيٌة أو 

نفسّيٌة أو اجتماعّيٌة (« .
األمثلُة،  و  الّشواهُد  أّم��ا  و   - ب 
ألفاِظها  بضبِط  االع��ت��داِد  ع��دُم  فيها  فاملَلحوُظ 
في غالِب األحياِن؛ و املعلوُم أّن ضبَط الّشواهِد 
الّسليمَة و تخريِجها  شرٌط في قراءِتها القراءَة 
ضبُط  يتعّنُ  ق��د  و  م��ص��ادِره��ا.  ف��ي  وردت  َكما 
لنصٍّ  حتقيًقا  البحُث  ك��ان  إذا  ب��رّم��ِت��ه  ال��ّن��صِّ 
الّشكِل  إه��م��اُل  ��ِق  امُل��قِّ البحِث  آف��ُة  و  مخطوٍط 

للنصِّ و للعباراِت املُشكلِة. 
و مّما ُيثيُره عدُم شكِل الّشواهِد و العباراِت 
في  القارِئ  َعناُء  َقِة  امُلقَّ الّنصوِص  و  املشكلِة 
تبّنِ األلفاِظ التي تعّبُر عن املعاني، و اضِطراُبه 

بن احتماالٍت إعرابّيٍة مختلفٍة للفٍظ واحٍد. 
نهتمُّ  ال  و  قيمَتها  ُنْغِفُل  التي  احلركاِت  إّن 
»هي حروٌف  الّنصِّ  من  مواضِعها  في  بإثباِتها 
م��ت��ّم��م��ٌة ل��ل��ك��ل��م��اِت، و ق��د ُأه��م��ل��ت ك��ث��ي��ًرا حّتى 
ثانويًة،  صوتّيًة  قَيًما  املعاصريَن  بعُض  ظّنها 
فتسامحوا فيها باحلذِف و الّتغييِر و الّتشويِه، 
إّنها في أّوِل الكلمِة و وسِطها و آخِرها حروٌف 

كاملٌة ُتسهُم في تأديِة املعنى و حتديِده، فإن لم 
ها، في القراءِة و الكاِم و الّتفكيِر، فَسَد  ُتعَط حقَّ
املعنى أو دخَله االختاُل و الّسطحّيُة، فا بّد من 
إثباِت كلِّ رمٍز صوتيٍّ يساعُد على ضبِط الكلمِة 

حركًة كاَن أم همزًة أم تضعيًفا أم تنويًنا«)1(. 
و ت��دوي��ُن رس��ِم احل���رِف العربّي ع��اِرًي��ا عن 
ُل  َي��ْف��َت��ِرُض في ال��ق��ارِئ أّن��ه سيتوصَّ احل��رك��اِت، 
امل��راِد،  املَْعنى  فهِم  و  احلركاِت  هذه  تقديِر  إلى 
وحَدها،   العربيِة  احل��روِف  برسِم  اْكَتَفْينا  لو  و 
وَأْس��َق��ْط��ن��ا احل���رك���اِت ال��ت��ي ه��ي أص�����واُت م��دٍّ 
وحَدها،  الّطويلَة  امل��دِّ  أص��واَت  لَتَرْكنا  قصيرٌة، 
ُم ال��ّدالل��َة على  و هي ح��روُف امل��دِّ و ال��ّل��ن، ُتتمِّ
أض��راٌر  عليه  ��َب  ت��رتَّ كبيٌر  عيٌب  ه��و  و  املعنى، 
ال   ، ع��رب��يٍّ ل��ن��صٍّ  ال���ق���ارَئ  أّن  منها  كثيرٌة)2(، 
يستطيُع أن يقرَأه قراءًة صحيحًة، شاِكًا جميَع 
ا بقواعِد  حروِفه شكًا صحيًحا، إاّل إذا كان ُمِلّمً
كاَن  و  ا،  تاّمً إملاًما  ُمفَرداِتها  أوزاِن  و  العربّيِة 
املعروُف في  َيْقَرُؤه، و  ما  َقْبُل معنى  فاهًما من 
ما  ي��ق��َرؤوَن  الّناَس  أّن  األورّب��ّي��ِة  الّلغات  ُمْعَظِم 
َخُذ  ُتتَّ و  صحيحًة،  ق��راءًة  أبصاُرهم  عليه  تقُع 
القراءُة وسيلًة للفهِم، أّما في الّرسِم العربّي غيِر 
املشكوِل باحلركاِت فا يستطيُع القارُئ أن يقرَأ 
قراءًة صحيحًة إاّل إذا فهَم أّواًل ما ُيريُد قراَءَته. 
الواحَد  العربيَّ  الّنصَّ  أّن  األض��راِر  هذه  من  و 
ُي��ق��رَأه ال��ُق��ّراُء ق���راءاٍت شّتى بعيدًة  ُع��ْرض��ٌة ألن 
ريَن بلَهجاِتهم و ُطِرِقهم غيِر  عن الُفصحى، متأثِّ
هيمنُة  أّدت  لقد  و  الكلماِت،  وزِن  في  الفصيحِة 
للّنصوِص،  قراءاِتهم  في  ال��ق��ّراِء  على  ال���ّدواِرِج 
الَعمِل  و  القواعِد،  إهماِل  و  اللَّْحِن  إشاعِة  إلى 
دوِن  واحُل��ؤوِل  الفصحى  العربّيِة  انِحاِل  على 
َمَلَكِتها في الّنفوِس. و قد وقع كثيٌر من  تثبيِت 
ِوْزِر هذه األضراِر على طريقِة كتابِة األطروحاِت 

اجلامعّية ... 
و لم يقف األمُر عنَد هذا احلدِّ –أي إهمال 
عاماِت الّشكِل، و هي عاماٌت صوتّيٌة حُتافُظ 
بل تعّداه إلى  على عاماِت إعراِب الكلماِت– 
الّتأديِة الّصوتّيِة  الّنطِق بالكلماِت أو  صيغِة 
بها  ُم  يقدِّ التي  الّشفوّيِة  املقّدماِت  ففي  لها؛ 
الباحثون أعماَلهم و ُيدافعوَن بها عنها بَن 
يدي جلنِة الّتحكيِم، ُياحُظ ضعٌف سافٌر في 
مستوى الّنطِق العربيِّ الفصيِح، و هذا َمظهٌر 
من مظاهِر املُعاناِة التي تشتكي منها العربّيُة 
بالّلهجاِت  الفصيُح  األداُء  ت��أّث��َر  حيُث  ال��ي��وَم؛ 
و  الّناطقَن،  ألسنُة  عليها  جمَدت  التي  املّليِة 
و  الباحثن  من  كثيٌر  الّتأّثِر  ه��ذا  من  يسلْم  لم 
املثّقفَن، و لم تترك موضًعا إاّل غزته و استولت 

عليه. 
–و أخصُّ  أيًضا  ال��ّش��واه��ِد  امل��اح��ُظ في  و 
أّنها ال ُتنَسُب  كِر الّشواهَد الّشعِرّيَة–  منها بالذِّ
ُ وجُه االستشهاِد بها،  إلى مصادِرها، و ال يبنَّ
و  قائليها،  إل��ى  األح��ي��اِن  بعِض  في  ُتعزى  ال  و 
البيِت  قائِل  على  يعثْر  لم  أّنه  الباحُث  يذُكُر  قد 
الّتراجِم  كُتِب  في  م��ذك��وٌر  هو  بينما   ، الّشعريِّ
ال��ّل��غ��ِة و األدِب و ش��روِح  ال��ّش��واه��ِد و  و ك��ت��ِب 
يصعُب  مجهولًة  الّشواهُد  هذه  فتظّل  الّشعِر... 
الوقوُف على ما ُيراُد منها، و قد ُيصاحُب نْقَلها 
ما  ك��لُّ  و  اخل��ط��ُأ  و  االض��ط��راُب  و  التَّصحيُف 
يسيُء إلى قراءِتها و فهِمها، فا تكاُد تؤّدي ما 

سيقت له من مهاّم.
--------------------
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ف��ي ل��ق��اء ودي م��ع ب��ع��ض األص���دق���اء ممن 
وحنكتهم   ، الهموم  وغلفتهم  السنون،  أثقلتهم 
أحدهم  طرح  التربوي  القطاع  في  العمل  أعباء 

سؤاال عاما:
وال  الصغار  تربية  عن  احلديث  يكثر  مل��اذا   

يتحدث عن تربية الكبار إال نادرا؟
 أال ترون أن تربية الصغار تتطلب أساسا أن 

يكون الكبار في أرقى مستويات التربية؟
قال األكبر سنا:

 ." ربي  املربي من عند  يقول:"  املغربي  املثل 
غير  عدد  على  ينطبق  املثل  هذا  أن  أعتقد  وأن��ا 
أبناء  فهناك  أع��رف��ه��ا؛  ال��ت��ي  احل���االت  م��ن  قليل 
أي��ت��ام أو  ك��ان��وا ص��احل��ن، وه��ن��اك  لظلمة عتاة 
أطفال متخلى عنهم تربوا في مؤسسات خيرية 
فاستقلوا بأنفسهم، وكانوا على مستوى عال من 
فهناك  صحيح؛  والعكس  والصاح،  االستقامة 
العلم  ذات  األس��ر  أو  األس��ر املافظة،  أبناء  من 
والنسب واجلاه من خلعوا رداء بيئتهم ولبسوا 
ظاهرا وباطنا آخر صيحات الشرق والغرب في 
إشباع  إال  لهم  ه��م  ف��ا  القيود،  ك��ل  م��ن  التحرر 

رغباتهم وتأليه أنانيتهم ..
قال األصغر سنا:

منه  يفهم  رأي��ي  حسب  ب��ه  املستشهد  املثل 
وانتهاء؛  اب��ت��داء  بعبده  أعلم  وج��ل  عز  الله  أن 
فان  اب��ن  سيكون  فانا  أن  يعلم  سبحانه  فهو 
وف��ان��ة، وأن���ه سيتلقى ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و م��ا، 
وسيكون في مختلف مراحل حياته على صفات 
الطفل،  فيها  ينشأ  التي  البيئة  وكذا..ولكن  كذا 
الصغير  محيطه  ل��ه  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  وال���ش���روط 

والكبير هو الذي يؤثر فيه استقامة وصاحا، أو 
فسادا وانحرافا، مع العلم أن الصاح والفساد 
في  جاء  العمر.ولذا  مسيرة  مع  ومتغير  نسبي 
احلديث الشريف:" كل مولود يولد على الفطرة، 
ميجسانه..".  أو  ينصرانه  أو  يهودانه  ف��أب��واه 

رواه مسلم
وبناء على ذلك فصاح ابن الظالم ناجت عن 
أن تربيته كانت غائبة عن والده الغارق في بحر 
عليه  ينشأ  م��ا  متابعة  ع��ن  ال��اه��ي  احل��ي��اة 
ولده، وانحراف ابن العالم والشريف واحلسيب 
ناجت عن اغترار وال��ده مبا يحلى به من نعوت 
وأوصاف السيادة والريادة، واعتقاده بأن الولد 
يشبه أباه، ولن يحيد عن جذوره وسمعة أسرته..

قال أوسطهم سنا:
الذي يوصف  السلوك  اكتساب  علم  التربية 
حسب منطلقاته العقدية، فاملسلم ينبغي أن يربي 
أبناءه وفق عقيدته اإلسامية، ومن ال عقيدة له ال 
يهمه إال أن يعيش حياته بحرية كاملة، ال تقيده 

إال العادات املترسخة في مجتمعه..
احل��رص  أش��د  حريص  احل��ال��ي  ومجتمعنا 
م��ت��اع احلياة  م��ن  امل��ادي��ة  أه��داف��ه  على حتقيق 
ب��امل��ال وال��ول��د، يبحث أح��دن��ا ف��ي ك��ل وق��ت عن 

مصادر زيادة الدخل، وقد ال يتحرج عن ارتكاب 
دخله  ازداد  وك��ل��م��ا  ذل����ك،  ل��ب��ل��وغ  امل���ظ���ورات 
الكماليات،  نفقة  في  فتوسع  وظلمه؛  بغيه  زاد 
وانغمس في الشهوات التي ال حدود لها...ومن 
ضاقت عليه السبل التجأ إلى فن التسول أو علم 
النصب واالحتيال، وهذا عالم ال يحيط بفضاءاته 

ومغاراته املتخصصون، فكيف بغيرهم؟
التصنيف  هذا  في  يدخلون  الذين  اآلباء  إن 
خيرا  أبنائهم  مستقبل  يكون  أن  يريدون  أع��اه 
أنفسهم  ق��رارة  في  يعترفون  ألنهم  واقعهم؛  من 
أنهم ليسوا على الطريق السوي؛ ولذلك يبذلون 
أقصى جهودهم املادية ليوفروا ألبنائهم مسيرة 
ولكن  متميزة،  مؤسسات  في  ناجحة  تعليمية 
التربية تكاد تكون غائبة، فاملؤسسات التعليمية 
ال تتدخل في السلوك إال نادرا، وذلك حن يكون 
امل��س��ت��ه��دف م��ن ال��س��ل��وك ال��س��ي��ئ ب��ع��ض رم��وز 
املؤسسة، أو التنقيص من سمعتها في الوسط 
فضاءات  ف��ي  ي��رى  وم��ا  يسمع  وم��ا  التعليمي. 
املؤسسات ومحيطها اخلارجي من أقوال وأفعال 
أغلب املتعلمن يؤكد أننا نعلم ما ينسى، ونترك 

التربية لألهواء واألجواء واألضواء.
ويعتقد كثير من اآلباء أن املؤسسة التعليمية 
تنوب عنهم في التعليم والتربية، ولكن احلقيقة 

غير ذلك. 
في  وخ��ب��رات  م��ع��ارف  يتلقون  األط��ف��ال  إن 
فيها  أح��ي��ان��ا،  وال��داخ��ل��ي  اخل��ارج��ي  محيطهم 
تغربل  أن  األس����رة  وع��ل��ى  وال��ط��ي��ب،  اخل��ب��ي��ث 
أبناءها  توجه  وان   ، واخل��ب��رات  امل��ع��ارف  ه��ذه 
بصوابه،  وتقنعهم  فيه،  املرغوب  السلوك  إل��ى 
إال  بعد-  عن  وتراقبهم  اكتسابه،  على  وحتثهم 
عند الضرورة- لئا تقع في فخ احتيال الصغار..
ولم  أبنائهم،  ف��ي س��ل��وك  آب���اء خ��دع��وا  م��ن  فكم 
يصدقوا حقيقة ما اكتشف فيهم من أفعال مقيتة.
التربية -  ومراد ذلك حسب رأيي أن منهج 
إن كان هناك منهج – في كثير من األسر مختلف 
أشد االختاف، بل قد يكون متناقضا عن قصد 
أو دون قصد، فاألب مثا قاس عنيف، واألم غاية 
تعفو،  واألم  يعاقب،  األب  وال���ود،  الرحمة  ف��ي 
اآلب��اء  عنه  يعلم  ال  األب��ن��اء  سلوك  م��ن  والكثير 
شيئا، واألم وحدها غالبا هي مستودع األسرار، 
هي التي تدير تلك املساحات الشاسعة من خفايا 

وبايا األبناء..
لم يعالج اآلباء هذه املعضلة، معضلة  وإذا 
املنهج، وذلك بوضع منهج خاص لتربية أبنائهم 
يتفقون على بنوده وآليات تطبيقه وتقوميه، 
يكمل  منا،  لنا خلف أحسن  يكون  أن  فا نطمع 
النقص الذي فينا، ويسمو بنفسه ومجتمعه إلى 

ما فيه اخلير والصاح في اآلخرة واألولى. 

حوار تربوي

هادئة علمية  نظرات 
)3 /2 ( الّراهن  الّلغوّي  الّشأن  في 
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اأم�سك الورقة بيده.. اأعاد قراءتها 

يتجنب  وهو  لزوجه  قال  م��رات.. 

النظر اإليها:

اأقل  ابنتي  لي�ست  ت�رصخي:  اأمل 

�ساأنا من البنات؟!

اأمل ت�رصي على اإقامة حفل زفاف 

باذخ؟! 

حتى  تزف  ابنتنا  ك��ادت  وما 

اأي�سا:  و�رصخت  اأختها..  خطبة  متت 

من  �ساأنا  اأقل  لي�ست  الثانية  ابنتنا 

واأقمت  البنات..  كل  من  وال  اأختها، 

من  بذخا  اأك��ر  زف��اف  حفل  لها 

اأختها؟! 

اإط��راء  اأم��ام  مزهوة  كنت  كم 

وجاراتك  وعائلتك  �سديقاتك 

باحلفلني؟! 

كنت  حني  وجهي  يف  تثوري  اأمل 

اأ�ساألك: من اأين لك هذا؟! 

اأمل متنعيني من التدخل؟!

اأنا  اأت�رصف..  دعني  يل:  تقويل  اأمل 

اأدرى ب�سوؤون حفالت الزفاف؟!

بني  الورقة  قّلب  ق��ط..  جتبه  مل 

يديه.. �رصب نا�سيته، تذكر خطاأه 

الب�سيط  البيت  كتب  حني  االأكرب 

 � فاقرت�ست  منها...  باإحلاح  با�سمها 

الإقامة  مرتني  بنك  من   � علمه  دون 

البيت  رهنت  ال��زف��اف..  حفلي 

ت�ستطع  مل  وحني  الدْين...  مقابل 

على  احلجز  مت  القر�ض..  ت�سديد 

واحلكم  البيت 

باالإفراغ... !

 ذة. نبيلة عزوزي

حجز
و مـضـــــــــةثابت ويزيد ......

ما  حتّمل  على  ساعات،  في  حتمله  ال  املرء  طاقة 
الّتعابير  تخونه  قد  حتّمله،  يستطيع  أّن��ه  يظن  ك��ان 
ف��ي��ص��م��ت، وي��ق��ه��ره األس����ى ف��ي��م��ي��ل إل���ى احل���زن،  
التي  ال��ع��اق��ات  بكل  فيكفر  ب��ه  احمليطون  ويخذله 
أّنها مستمرة، ومع هذا تستمّر احلياة بكل  ظن يوما 
تداعيات اآلمال التي يحملها املتفائلون على عاتقهم 
سكن  إذا  الذي  اإلنساني  الداخل  ألسى  دواء  جرعات 
ألبسها  خاجلها  وإذا  أفناها،  الضعيفة  القلوب  في 
زاهدة  يجعلها  أن  ميكن  ما  والشك  القلق  عباءات  من 
الزفرات  ترهقها  روحا  لوجودها،  رافضة  احلياة  في 
واآلهات والعذابات، ولكن ما نقلته وسائل اإلعام 
املرئية واملسموعة حول ما يجري ملسلمي الروهينجا 
في ميامنار هو فوق الوصف وفوق ما تتصوره الوحوش 
البشر،  ذبح،  تعذيب، تقتيل، تشريد إخراج  من 
أّن��ه  ال��وج��ود  ف��ي  م��ن األوط���ان لتصفية ع��رق، ذنبه 

مسلم.
األخاديد،  في  وُيرمون  باآلالف  يحّرقون  أطفال 
أمهات تشوى فلذات أكبادهن،  وتشوين دون وازع 
من إنسانية أو دين،  آباء يقتّلون با رحمة أو ضمير 
هم  من  األحياء  من  هناك  ويجري،  جرى  ما  كل  ومع 
صامدون، صابرون متشبثون بدينهم، مستسلمون 
التي جعلتني أتساءل في  بالصورة  لقدرهم،  ثابتون 

يقني أّي قوة صامدة تلك التي ميلكونها.

الذين  ال��رج��ال  وب��ني  بينهم  عذابهم  في  قاربت 
تنتصر  ك��ي  دع��وت��ه  ف��ي   � محمدا  سيدنا   س��ان��دوا 
تلبسهم،  ال��روح  نفس  فوجدت  األمصار،  في  ومتتّد 
اكتراث مهني، املهم  إلى درجة االنتشاء باملوت دون 
اإلبقاء على وجودهم العقدي الذي يتحرك بصرخاتهم 
الني  قول  متّثلها  غائبة  حقيقة  ليؤكد  العوالم  كل  في 
ترك  وإذا  اشتّد،  حورب  إذا  الدين  هذا  أّن  وهي   �
امتّد، وهو ثابت ويزيد مع كل صرخة صادقة يقبرها 
العابثون أو يحاربونها دون اكتراث إلنسانية تنتشي 
بانتمائها لعقيدتها، وتأمل  أن تعيش بعيدا عن أّي 
إرهاب عرقي يعطي ألهل املنطقة شرعية تصفية من 
ال ينتمون لاعتقادات السائدة والبائدة أيضا كما هو 

حاصل للروهينجا.
وق���ف���ت ب��ق��ل��م��ي ط���وي���ا ح����ول ه����ذا امل���وض���وع 
كبير  وبحب  استئذان   با  للكتابة  أنساق  ووجدتني 
القوة الصامدة على  التي متّثلت  لهذه األقلية املسلمة 
الكياني   طاقة روحية توّزعت  الدكتور جنيب  قول 
الّنماذج الصامدة  في األمصار روحا جديدة ترسم لنا 
في  األكوان  مع  تناغمه  يختزل  استثنائي  وجود  حالة 
ذلك اإلحساس الكبير بقيمة اإلميان في احلياة، برغم 
األسى واأللم  والذي يترجم عن عظمة هذا الدين في 
تنمية شعور االستعاء بالعقيدة كقيمة مضافة تصنع 

الفارق في فهمنا ألبعاد احلياة وأي ّ أبعاد.

ه��ذا االس��ت��ع��اء ال���ذي ت��ك��اد ج��ذوت��ه تنطفئ في 
حتّقر  الغيرية  األمم  جعل  مما  عموما  العربي  املشهد 
بائسا  م��ش��ه��دا  ل��ن��ا  لتصنع  تلغيه  ت��ك��اد  ب��ل  وج��ودن��ا 
أن  ل��راع��ي��ه��ا  يحسن  غ��ن��م  قطيع  أّن��ن��ا  ع��ل��ى  ي��ص��ورن��ا 
أّن  ال���ق���رارات   ت���درك ف��ي  ب��ال��ق��دم. ألّن��ه��ا  يرفسها 
في  الغائب  العمق  هذا  هو  القدمي  مجدنا  صنع  الذي 
عودة  عودته  تعني  ال��ذي  و  اليوم  حياتنا  تفاصيل 
حد  إلى  واملتاه  التشظي  تعاني  التي  احلضارية  ذاتنا 
نقرأ  ون��ح��ن  أي��ض��ا  نلمسه  م��ا  أك��ث��ر  نلمسه  ال��ت��اش��ي 
ن��ص��وص��ا ورواي�����ات ألق���ام ع��رب��ي��ة، ال ت��ت��وان��ى في 
تصوير املشهد العربي أيضا على أّنه زير نساء حتركه 
امل��ش��ب��وه��ة واحمل��رم��ة وتلبسه  ال��غ��رائ��ز وال��ع��اق��ات 
العربي  الرجل  مواجد  يحكي  وهو  والانتماء  البادة 

األخير.
مما يستدعي وقفة متئدة أمام هذا الواقع املخزي 
البعد  على  االشتغال  أيضا  ويستدعي  ص��وره،  بكل 
ال��ع��ق��دي ك��وج��ه أّول ل��ع��ودة ال��وج��ه ال��ع��رب��ي امل��ش��ّرف 
تصاغ  حيث  اإلنساني،  الوجود  ساحة  إل��ى  واملشرق 
اإلنسان  باستنبات  الكفيلة  ال��ِق��َي��ُم  البعد،  ه��ذا  م��ن 
هي  الصامدة   الطاقة  بأّن  يؤمن  الذي  اجلديد  العربي 
الّدين  أّن هذا  لنا  الذي يؤكد  البعد  من تداعيات هذا 

ثابت ويزيد.

دة. ليلى لعوير

م��ن م��ح��ط��ات ال��ط��غ��ي��ان االس��ت��ع��م��اري بحق 
ما  الفلسطينية  والقضية  الفلسطيني  الشعب 
يسّمى وعد بلفور الذي صدر عام 1917 في اليوم 
هذا  أصبح  ذل��ك  بعد  الثاني،  تشرين  من  الثاني 
من خاللها  يستذكر  عام،  كّل  تتكرر  محطة  اليوم 
احلكومة  من  الوعد  هذا  حمله  ما  الفلسطينيون 
البريطانية عبر وزير خارجيتها بلفور من ويالت 

ما زلنا نعيش مرارة وقعها السيئ.

نص وعد بلفور:
أن  ج��دًا  يسرني  روتشيلد:  ال��ل��ورد  )ع��زي��زي 
اجل��الل��ة  ص��اح��ب  ح��ك��وم��ة  ع��ن  بالنيابة  أبلغكم 
على  العطف  على  ينطوي  الذي  التالي  التصريح 
على  ع��رض  وق��د  والصهيونية،  ال��ي��ه��ود  أم��ان��ي 
الوزارة وأقرته إن حكومة صاحب اجلاللة تنظر 
للشعب  قومي  وط��ن  تأسيس  إل��ى  العطف  بعني 
غ��اي��ة جهدها  وس��ت��ب��ذل  فلسطني،  ف��ي  ال��ي��ه��ودي 

لتسهيل حتقيق هذه الغاية(.
البريطانية  احلكومة  وعد  هو  الوعد  هذا  إّن 
ليونيل وولتر دي  للورد  بلفور  آرثر جيمس  عبر 
البريطانية  احلكومة  ال��ت��زام  يتضمن  روتشيلد 
فبلفور  فلسطني،  في  لليهود  قومي  وطن  بإقامة 
ووزي���ر  البريطانية  احل��ك��وم��ة  ب��اس��م  ن��اط��ق  ه��و 
وهو  باسمه  واشتهر  الوعد  وحمل  خلارجيتها، 
في احلقيقة كان وعدا ممن ال ميلك ملن ال يستحق، 
وان  فلسطني،  مت��ل��ك  ال  البريطانية  ف��احل��ك��وم��ة 
سيطرت عليها بقوة السالح واحتلتها، واليهود 
الذين مللموا من أقطار األرض ال يستحقون أرض 

فلسطني.

أسباب وعد بلفور:

 ج����اء وع����د احل��ك��وم��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ك��ن��وع 
مساعدة  من  اليهودي  وايزمن  به  قام  ملا  مكافأة 
للحكومة البريطانية في استخراج مادة األسيتون 
ل��ل��م��س��اع��دة م���ن خ��الل��ه��ا ف���ي ص��ن��اع��ة ال��ذخ��ائ��ر 
العظمة  العاملية  احل���رب  أث��ن��اء  وذل���ك  احل��رب��ّي��ة، 
خشب  م��ن  امل���ادة  ه��ذه  استخرجت  وق��د  الثانية 
في  أّم��ا  لذلك،  كافية  أشجار  يوجد  وال  األشجار، 
أّم��ا  ل��أخ��ش��اب مكلفًا،  ف��ك��ان االس��ت��ي��راد  أم��ري��ك��ا 
متوقف  الصهيونية  أم��ل  أّن  اعتقد  فقد  واي��زم��ن 
على انتصار احللفاء في احلرب العاملية الثانية. 
مادة  أسابيع معدودة استطاع استخراج  وخالل 
األس��ي��ت��ون م��ن عناصر أخ���رى غير اخل��ش��ب، وال 
حل  قد  يكون  وبهذا  وال���ذرة،  احلبوب  من  سّيما 
أعظم معضلة واجهتها بريطانيا في هذه احلرب، 
ورفض وايزمن كل املكافآت على ذلك واشترط أن 
لليهود  قومي  وطن  إنشاء  على  بريطانيا  تساعد 

في فلسطني.

ما بعد اوعد بلفور:
 صرح بشكل رسمي رئيس الوزراء البريطاني 
بريطانيا  ب��أن  منصبه،  تسّلمه  ف��ور  ج��ورج  لويد 
سوف جتتذب اليهود من كّل دول العالم في صفها، 

وكان في ذلك نوع نكاية بروسيا مما أدى إلى:
أقطار  شتى  م��ن  اليهود  ه��ج��رات  تتابعت   -
وال��ي��م��ن واحلبشة  م��ن مصر  ف��ت��واف��دوا  ال��ع��ال��م، 

والعراق، والهند، وأوروبا، وروسيا، وأمريكا.
- ان��ص��ه��ر ك���ّل ال��ي��ه��ود ال��ذي��ن ت���واف���دوا في 
جتمع قومي ديني واحد اسمه اليهود، وعبر عنه 

بإسرائيل.
- ش��ك��ل ع���ام 1948م ق��ف��زة ن��وع��ّي��ة ف��ي ع��دد 

أن  بعد  ألف   650 إلى  ليرتفع  املهاجرين،  اليهود 
كان خمسني ألفًا.

- توالت الهجرات بعد ذلك بشكل كبير.

م������واق������ف م������ن وع����د 
بلفور:

ال��دول  من  العديد  مباركة  بلفور  وع��د   حظي 
عن  يعّبر  فهو  ذل��ك  في  غرابة  وال  االستعمارّية، 
أح��ق��اده��م االس��ت��ع��م��ارّي��ة وال��ت��وس��ع��ي��ة، وحقدهم 
على املسلمني، فمن ذلك: وافق الرئيس األمريكي 
عليه  واف��ق��ت  ن��ش��ره.  قبل  محتواه  على  ول��س��ون 
1918م. واف��ق  ف��رن��س��ا وإي��ط��ال��ي��ا رس��م��ّي��ًا س��ن��ة 
الرئيس األمريكي ولسون على محتواه قبل نشر 
1920م.  ع��ام  اليابان  عليه  وافقت  1919م.  ع��ام 
وافق عليه املجلس األعلى لدول احللفاء في مؤمتر 
سان رميو، شريطة قيام بريطانيا باالنتداب على 
فلسطني. لقي الوعد موافقة عصبة األمم املتحدة، 
البريطاني  االن��ت��داب  على  ك��ذل��ك  واف��ق��ت  وال��ت��ي 
الوعد رفضًا فلسطينّيًا قويًا،  لقي  على فلسطني. 
فاندلعت مجموعة من الثورات، أولها ثورة البراق 
عام 1929م، ثم تلتها ثورة 1936م، ثّم توالى كفاح 
الشعب الفلسطيني عبر محطات نضالّية متتالية، 
متنفس  هو  الوعد  فهذا  صهيونيًا  أّم��ا  زال  وم��ا 
بإعطائهم  لهم  مجانية  وخدمة  للصهاينة  عظيم 
شرعية احتالل أراضي ليست ملكًا لهم، فشردوا 
حجر  ال��وع��د  ه��ذا  ف��ك��ان  أبنائها،  وق��ّت��ل��وا  أهلها 

الزاوية في استقاللهم املزعوم.
----------------------------

عن موقع موضوع

وعد بلفور: تعريف وسياق

مسافات
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اجلمال  حب  على  مفطور  اإلنسان 
وكراهية القبح، ومن مقتضى ذلك، أن يكون 
حريصا على ترسم مواطن اجلمال، والتزام 
قوانينه  وحتري  اختياراته،  في  مقاييسه 

ومقتضياته، في سلوكاته وعالقاته.
علوم  حقائق  عليه  دلت  ومما 
واالجتماع،  والتاريخ  األنثربولوجيا 
الفطري  احلس  حماية  ضمن  الذي  أن 
على  واحلفاظ  اإلنسان،  لدى  اجلمالي 
الدين اخلالص  حيويته وتألقه،  إمنا هو 
ما  بدليل  والتبديل،  التحريف  من شوائب 
املجال،  هذا  في  املقارنة  نتائج  عنه  تسفر 
وغيرها  لإلسالم،  املعتنقة  الشعوب  بني 
فواقع  األديان.  من  غيره  تعتنق  ممن 
مختلف  في  األخيرة  هذه  لدى  السلوك 
صريح  بشكل  يكشف  وجتلياته،  مظاهره 
محالة  ال  تؤول  وتشوهات  اختالالت  عن 
والذي  العام،  معناه  في  القبح  معنى  إلى 
يولد لدى النفوس السوية شعورا بالنفور 
واالشمئزاز، وليس ذلك باملستغرب طبعا، 
وفكرية  عقدية  رؤى  عن  صادرا  دام  ما 
حتمل في جوفها عناصر التناقض، وبذور 
نطاق  في  األمر  بينما  واالختالل،  التشوه 
واإلحكام،  االنسجام  غاية  في  اإلسالم 
من  انطالقا  واالكتمال،  والبهاء  واإلشراق 
بالنسق  مرورا  األعلى،  العقدي  التصور 
التصرفات  إلى  وصوال  األخالقي،  القيمي 
ترجمته  ودقها، مما جند  جلها  واألعمال، 
حديث  في  والعميق،  الشامل  وجتسيده 
الرسول �: "عن أبي هريرة � قال: قال 
رسول الله �: »اإلميان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة، فأفضلها قول: ال إله 
إال الله، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، 
)رواه مسلم،  واحلياء شعبة من اإلميان«؛ 

وأصله في البخاري(.
اجلمال،  قوة  بل  اجلمال،  مفهوم  إن 
النبوي  احلديث  هذا  من  انطالقا 
قلب  من  الفياض  كالنبع  الشريف،تنطلق 
وعروقه  كيانه  في شرايني  لتسري  املؤمن 
ثنايا  في  الزالل  العذب  املاء  يسري  كما 
األرض وشعابها، فيحدث سريان ذلك النبع 
من اآلثار في ذلك الكيان مثلما يحدثه املاء 

في األرض من آثار.
خير  أن  األطروحة  هذه  عن  ويترتب 
في  اجلمال  روح  متثل  صدق  عن  برهان 
واقع  في  أو  املسلم،  اإلنسان  شخصية 
هو  املسلم،  املجتمع  أو  املسلمة،  اجلماعة 
من  جميعا  الكيانات  تلك  عن  يصدر  ما 
واالنسجام،  احلكمة  تطبعها  تصرفات 
ويزينها اخللق اجلميل املفعم باإلحساس 
العميقة،  الوجدانية  واملشاركة  املرهف، 
الذي  الشفاف  النقي  الذوق  يؤطرها  و 
ويحكمها  وامللوثات،  املنغصات  عن  ينبو 
استعداد دائم للتراجع عن اخلطأ واألوبة 

إلى احلق والصواب.

إن معنى هذا الكالم أننا في حاجة إلى 
استتباب واقع من هذا القبيل، ميجد قيم 
إلى  اجلمال،أي  فلسفة  ويعتنق  اجلمال، 
الحتضان  قصوى  قابلية  ذي  ثقافي  مناخ 
وترسيخها  الستنباتها  ثم  القيم،  تلك 
اآلليات  مختلف  عبر  الناس،  نفوس  في 
النفسية والتربوية واالجتماعية والثقافية 
التصوري  اإلطار  داخل  ومن  والفنية، 
األمة  هوية  ميثل  الذي  العام  الشمولي 

وعمق وجودها احلضاري.
يكتنف  الذي  احلال  واقع  أن  غير 
حياتنا املتردية، ينبئ عن شرخ كبير وهوة 
واسعة تفصل تلك احلياة عن مثل اجلمال 
النبوي  احلديث  يختزنها  التي  العالية 
امتثلنا  نحن  فال  الذكر،  اآلنف  الشريف 
إال  إله  "ال  اإلميان:  أعلى شعب  ملقتضيات 
الله"، بتوحيد الوجهة لرب العباد، وإفراده 
طرائق  توزعنا  بل  واأللوهية،  بالعبودية 
الذي  احلياء  خلق  التزمنا  نحن  وال  قددا، 
ال يهدي إال خلير، فصارت وجوهنا صفيقة 
كسيفة، لكثرة ما اجترأنا عليه من املعاصي 
الله  حدود  من  عليه  وتطاولنا  واملنكرات، 
، وما طبعنا عليه أنفسنا وأبصارنا  من 

الرذائل ومظاهر السوء وقبائح األمور. 
بل وال نحن ارتقينا بسلوكنا حتى إلى 
ذلك  مع  تؤثث  التي  اإلميان  شعب  أدنى 
جانبا هاما وحيويا من مشهد اجلمال في 
رؤية اإلسالم للحياة، وهي إماطة األذى عن 

الطريق.
إن حياتنا االجتماعية والثقافية تفتقر 
غياب  في  اجلمال،  مقومات  أدنى  إلى 
االنضباط بالرؤية اإلسالمية، التي تتعرض 
إلى تغييب رهيب على مستوى مؤسسات 
ومن  واإلعالم،  والثقافة  والتعليم  التربية 
ثم فإننا ال نستغرب أبدا هذا السيل العرم 
من الرداءة الذي يجرف هياكلنا العجفاء، 
والبوار،  العدم  مهاوي  في  بها  ويطوح 
وهذه الصور املتراكمة من الدمامة والقبح 
فمن  وأحيائنا،  دروبنا  في  تتناسل  التي 
األذى املطروح في األزقة والشوارع بشتى 
ألوانه وأنواعه، إلى األذى الذي جتأر منه 
متس  التي  مجتمعاتنا،  قطاعات  أغلب 
على  والروحي  املادي  أمنه  في  اإلنسان 
األذى،  أنواع  من  ذلك  غير  إلى  السواء، 
تتحول حياتنا إلى مجال واسع من الرداءة 
احلاجة  وتستشعر  واالنحطاط،  والقبح 
القصوى إلى إعادة الهيكلة وإعادة البناء، 
على أساس نفخ الروح  في جسد انسحب 
الله  احلياة. وصدق  ماء  أعضائه  من جل 
�أََوَمْن كَاَن َمْيًتا َفأَْحَيْيَناهُ َوَجَعلَْن القائل: 
   كََمْن َمَثلُهُ فيِ  النَّاسيِ فيِ   ي بيِهيِ ا لَهُ نُوًرا يَْمشيِ
كََذٰليَِك ُزيَِّن ليِْل ْنَها  ٍج ميِ اريِ َ  لَْيَس بيِ لَُماتيِ الظُّ
يَن َما كَانُوا يَْعَملُو� )األنعام: 122(. ريِ كَافيِ

 13 األثنني  يوم  توفي 
فضيلة   2017 نوفمبر 
بن  أسلم  محمد  الشيخ 
القاسمي  طيب  محمد 
واسعة  رحمة  الله  رحمه 
ورفع درجاته في الفردوس 

األعلى.
-رحمه  الشيخ  كان 
الله- خطيبا بارعا، محدثا 
بجامعة  وعميدا  كبيرا 
ديوبند،  وقف  العلوم  دار 
جامعة  وأقدم  أكبر  وهي 
شبه  في  أهلية  إسالمية 

القارة الهندية.
أسلم  محمد  والشيخ 
اإلسالم  حكيم  ابن  هو 
رحمه  طيب  محمد  املقرئ 

الله.

1917 وحتت �صغط ال�صهيونية العاملية،  �صنة 

طرف  من  بريطانيا  يف  ال�صهيوين  الفكر  وانت�صار 

�صهاينة ومت�صهينني بريطانيني ، فاأ�صبحت الأ�صعار 

اأ�صدر  حيث  كاخلبز،  منت�رشة  لليهود  املمجدة 

ديوانه"  بايرون  "اللورد  الكبري  بريطانيا  �صاعر 

"جورج  الروائية  واأ�صدرت  العربية(  )الحلان 

ارتفع  احلديثة(  )هب  ال�صهرية  روايتها  اإليوت" 

�صوت املطالبني باإيجاد وطن دائم لل�صعب اليهودي، 

يف  وزيرها  �صخ�ص  يف  بريطانيا  حكومة  ا�صطر  مما 

اخلارجية ) بلفور ( اإىل اإ�صدار وعده امل�صوؤوم القا�صي 

باإحداث وطن لليهود باأر�ص فل�صطني ... واليوم ويف 

ظل هذه الذكرى الأليمة ي�صتعد عدد من ال�صا�صة 

مقا�صاة بريطانيا  على  اإىل  الفل�صطينيني  واحلقوقيني 

هذا الوعد الظامل الذي جعلهم يرزخون حتت املعاناة 

والحتالل ال�صهيوين لأزيد من �صبعني عاما، حيث مت 

الأرا�صي،  وم�صادرة  املنازل،  وجرف  القرى  اإحراق 

يف  الالجئني  خميمات  اإىل  الأر�ص  اأ�صحاب  وتهجري 

الفل�صطينيني  ن�صف  من  اأكرث  وغدا  ولبنان  �صوريا 

التحركات  هده  جتدي  فهل  ال�صتات..  يف  يعي�صون 

هذه  جتدي  فهل  ال�صتات،  يف  يعي�صون  الفل�صطينية 

اأ�صحابه  اإىل  احلق  رد  يف  الفل�صطينية  التحركات 

العربي،  الت�رشذم  ظل  يف  م�صتحيال  هذا  يبدو  ؟... 

والنحطاط احل�صاري الذي ت�صهده املنطقة العربية،  

البع�ص  بع�صنا  �صدور  اإىل  ال�صالح  حتول  حيث 

جمل�ص  ـ  القت�صادي  التعامل  قالع  اآخر  و�صقطت 

التعاون اخلليجي- ب�صبب التنابز والتهور ال�صيا�صي 

لبع�ص دول املنطقة ...  اإن اإ�رشائيل اليوم تعي�ص اأبهى 

اأيامها واأزهاها، يف ظل اأ�صواأ مرحلة �صيا�صية متر منها 

اأمة العرب، حتى �صدق فينا قول ال�صاعر: 

] ملن ن�سكوا ماآ�سينا ؟
ومن ُي�سغي ل�سكوانا 

فُيجدينا ؟

قطيع نحن واجلزار راعينا

ومنفيون من�سي يف اأرا�سينا

اأن�سكو موتنا ذاًل لوالينا ؟

وهل موٌت �سيحيينا ؟!

ونحمُل نع�سنا ق�سًرا ... باأيدينا

وُنعرُب عن تعازينا ...... لنا .. فينا !!! [

فقليل من الغ�سب  ... يا اأمة  العرب 

د. عبد المجيد بنمسعود

مائة عام على وعد بلفور  حياتنا بني القبح واجلمال

محمد  بن  أسلم  محمد  الشيخ  وفاة 
وعميد  الهند  أعالم  أحد  القاسمي  طيب 

بديوبند اإلسالمية  باجلامعة 

ذ	.	أحمد	األشهب	بنبض القلب
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أن  الفرنسية  "الت��ري��ب��ون"  صحيفة  ذك���رت 
القارة  في  األول��ى  الدولة  باتت  املغربية  اململكة 
اإلفريقية التي ستستفيد من الصندوق األخضر 
للمناخ، التابع لألمم املتحدة، اخلاص مبحاربة 

التغيرات املناخية.
املغرب  فإن  الصحيفة،  نشرته  ما  وبحسب 
حصل على مبلغ 100 مليون دوالر. ويأتي هذا 

ت�����زام�����ن�����ًا م��ع 
ان��ع��ق��اد "ك���وب 
مب���دي���ن���ة   "23
ب����ون األمل��ان��ي��ة 
ب��رئ��اس��ة دول���ة 
ج�������زر ف����ي����دي، 
العام   22 ال��دورة  ت��رأس املغرب  بعدما 

املاضي مبدينة مراكش.
وق�����ال م��ح��م��د ن���ب���و، م���دي���ر م��رك��ز 
الكفاءات للتغير املناخي باملغرب عضو 
الوفد املغربي املفاوض في "كوب 23"، 
املغرب  تلقاه  ال���ذي  التمويل  ه��ذا  "دليل على قدرة املغرب على جعل املشاريع قابلة إن 

للتمويل".

املغرب أول بلد إفريقي يستفيد من 
متويل الصندوق األخضر للمناخ

15

صحيفة أوبزرفر: 

  2.5مليون مسلم شاركوا 
مع جيوش احللفاء في 
احلرب العاملية األولى

نشرت صحيفة األوبزرفر تقريرا عن املسلمني الذين 
شاركوا في احلرب العاملية األولى مع احللفاء ضد أملانيا، 
قصصهم  وبقيت  احللفاء،  قتلى  مع  مقابر  في  ودف��ن��وا 

مجهولة.
 وأض���اف���ت أن م��ؤس��س��ة ت��دع��ى "م��ؤس��س��ة األب��ط��ال 
جميع  مساهمات  توثيق  على  عكفت   "19-14 املنسية 
احللفاء  ق��وات  لصالح  وعملوا  قاتلوا  ال��ذي��ن  املسلمني 
خالل احلرب العاملية األولى، بحسب ما نشره موقع "بي 
املقابر اخلاصة  املسلمني  من  عدد  وزار  عربي"،  بي سي 
باملسلمني والتي بنيت باجتاه مكة مبناسبة يوم الهدنة. 
ال��ذي نقلت   – ت��ش��اوداري في تقريره    يقول فيفيك 
بي بي سي أجزاء منه- إن باحثني قضوا األعوام الستة 
األخيرة في فحص وثائق من األرشيف العسكري وعددا 
كبيرا من املذكرات الشخصية حملاربني في احلرب العاملية 
األول���ى م��ن 19 ب��ل��دا، فضال ع��ن مئات ال��ص��ور، وخلص 
صفوف  ف��ي  ش��ارك��وا  مسلم  مليون   2.5 أن  إل��ى  البحث 

جيوش احللفاء بصفة مقاتلني أو عاملني.
 وبدأت عملية البحث مببادرة من رجل بلجيكي اسمه 
في  عثر  بعدما  عاما،   53 العمر  من  ويبلغ  فيريي،  ل��وك 
مذكرات من احلرب العاملية األولى لوالد جده على فصول 

مطولة عن املسلمني الذين التقاهم في جبهات القتال.
 الصالة على األبطال املنسيني مبناسبة يوم الهدنة.

ووجد الباحث، حسب تشاوداري، أن هؤالء املقاتلني 
أمريكا،  من  وحتى  وروسيا  والهند  أفريقيا  من  جلبوا 

فعاشوا وماتوا مع املسحيني واليهود .
 ويذكر الكاتب قصصا عن أئمة وقساوسة وحاخامات 
الوثائق  وت��روي  الدفن.  طريقة  بعضا  بعضهم  يعلمون 
يقتسمون طعامهم  وهم  املسلمني  أيضا قصص اجلنود 
الفرنسيون  الضباط  اندهش  كما  اجلياع.  املدنيني  مع 
املسلمني  اجلنود  معاملة  من  والكنديون  والبلجيكيون 
لهم  ذكر  ذلك  عن  وملا سئلوا  األمل��ان،  لألسرى  اإلنسانية 
وفق  األسير  معاملة  طريقة  ه��ذه  أن  املسلمون  اجلنود 

تعاليم اإلسالم.
املسلمني  "ص��ورة  إن  قوله  فيريي  عن  الكاتب  وينقل 
في الغرب هي أنهم أعداء، وأنهم وافدون لم يقدموا شيئا 
ألوروبا، وهدف عملنا هو أن جنعل جميع أوروبا تفهم أن 
السياسة واالستعمار،  بعيدا عن  تاريخا مشتركا،  بيننا 
تعرفها  أن  ينبغي  حقيقية  وقصصا  وقائع  نقدم  ونحن 

أوروبا كلها".
 ويضيف الكاتب أن عمل هؤالء الباحثني أثار اهتمام 
خبراء احلرب العاملية األولى. وقد ألقى فيريي محاضرة 
لألمم  وثيقة  وق��دم  املاضي،  الشهر  ه��ارف��ارد  جامعة  في 
املتحدة. ويعتزم الباحثون إصدار كتاب يتضمن مقاطع 
الصور  من  ومجموعة  عليها،  اطلعوا  التي  الوثائق  من 

التي عثروا عليها.
الكاتب،  ت��أث��ي��را، حسب  األك��ث��ر  ال��وث��ائ��ق  ب��ني  وم��ن 
وذكر  املسلمون،  املقاتلون  ه��ؤالء  كتبها  التي  الرسائل 
منها رسالة مقاتل جزائري كان في جبهة القتال مبنطقة 
نوتر دام دوي لوريت في عام 1916 يقول فيها: " أقسم 
أتخلى  ولن  الصالة،  عن  أتوقف  لن  أنني  العظيم،  بالله 
لو وضعت في جحيم أشد من اجلحيم  ديني، حتى  عن 

الذي أنا فيه".
ووضعت صحيفة "األوبزرفر" قائمة بأعداد وجنسيات 
األول��ى، وهي  العاملية  احل��رب  في  قتلوا  الذين  املسلمني 

كاآلتي: 
400 ألف هندي )اجليش البريطاني الهندي( و200 
مغربي،  أل��ف  و40  تونسي،  أل��ف  و100  ج��زائ��ري،  أل��ف 
و100 من غرب إفريقيا، و5 آالف صومالي وليبي )اجليش 
مسلم  مليون  و1.3  مسلم  أمريكي  آالف  و5  الفرنسي( 

روسي.
رباب فتحي

العدد : 487   محطات إخبارية

برملان  مصادقة  فجرت   - )كندا(  كيبيك 
حظر  ق��ان��ون  على  الكندية  كيبيك  مقاطعة 
العامة  اإلدارات واألماكن  النقاب في  ارتداء 
ج����دال واس���ع���ا ف���ي األوس�������اط ال��س��ي��اس��ي��ة 

واجلمعيات املدافعة عن حقوق املسلمني.
وي����ن����ص ال���ق���ان���ون 
شخص  “أي  أن  ع��ل��ى 
أو  رسمية  إدارة  يقصد 
عمومية  حافلة  يستقل 
أو يذهب إلى مدرسة أو 
مستشفى يجب أن يكون 
وجهه مكشوفا مبا يكفي 
بسهولة،  عليه  للتعرف 
قطعة  أي  م���ن  وخ��ال��ي��ا 

ثياب إضافية”.
واع���ت���ب���ر امل��ج��ل��س 

ال���وط���ن���ي ل��ل��م��س��ل��م��ني 
ال��ك��ن��دي��ني واجل��م��ع��ي��ة 
ال���ك���ن���دي���ة ل���ل���ح���ري���ات 
املدنية أن القانون الذي 
أقّره برملان املقاطعة في 
امل��اض��ي ومنع  ال��ش��ه��ر 
يطلب  م��ن  ك��ل  مبوجبه 
وجهه،  تغطية  من  يوّفرها  أو  عامة  خدمة 

مخالفا للدستور.
وي�����س�����ري ال����ق����ان����ون اجل�����دي�����د ع��ل��ى 
كانت  س����واء  ال��رس��م��ي��ة  اإلدارات  م��وظ��ف��ي 
ب��ل��دي��ة،  أو  إق��ل��ي��م��ي��ة 
وح����ت����ى امل���واط���ن���ني 
ال������ذي������ن ي���ق���ص���دون 
أو  اإلدارات  ه�����ذه 
خدمات  يستخدمون 
ت���وف���ره���ا، مم����ا دف���ع 
ك��ودي��ر رئيس  دون���ي 
أكبر  مونريال،  بلدية 
املقاطعة،  محافظات 
إل���ى وص���ف ال��ق��ان��ون 

بغير املقبول.

الذكرى  الكشميري  الشعب  أحيا 
لألراضي  الهندي  لالحتالل   68 ال��� 
باسم  ُي��ع��َرف  ما  وه��و   - الكشميرية 
"اليوم األس��ود" - ال��ذي وق��ع في 27 
ي��زال  ال  ح��ي��ث  1947؛  ع���ام  أك��ت��وب��ر 
كفاحهم  ي��واص��ل��ون  ال��ك��ش��م��ي��ري��ون 
"الهند"  هيمنة  عن  التام  لالستقالل 

وقواتها املسلحة.
واجلدير بالذكر أن تقارير حقوق 

اإلنسان التي ترصد االنتهاكات ضد 
الهند  قْتل  تؤكد  "كشمير"،  مسلمي 
ب����ريء منذ  م��س��ل��م  أل���ف   100 ن��ح��و 
1989، فضاًل عن اعتقال مليون  عام 
و200 ألف، وكذلك تدمير مليون و50 
ام��رأة،   22،776 وترميل  منزل،  ألف 
إلى  طفل  أل��ف  و70  مليون  وحتويل 

طفل يتيم.

حظر النقاب باألماكن العامة في 
مقاطعة كيبيك يفجر جدال واسعا

الكشميريون يحيون ذكرى 
اليوم األسود

متيم  الشيخ  قطر  أمير  عقد 
امللك  املغرب  وعاهل  حمد  بن 
األحد  يوم  السادس،  محمد 
تناولت  مباحثات   2017/11/12
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
العربية  األحداث  وتطورات 

والدولية.
وقالت وكالة األنباء القطرية 
التي  "املباحثات  إن  الرسمية 
في  األميري  بالديوان  عقدت 
خاللها  مت  الدوحة  العاصمة 
التعاون  مجاالت  استعراض 
األصعدة  مختلف  على  الثنائي 
الشعبني،  مصلحة  يخدم  مبا 
تطورات  بحث  إلى  باإلضافة 
العربية  الساحتني  على  األحداث 

والدولية".
هنأ  "فقد  الوكالة  وحسب 
محمد  امللك  متيم،  الشيخ 
املغربي  والشعب  السادس 
املغربي  املنتخب  تأهل  مبناسبة 
لكرة القدم لنهائيات بطولة كأس 

العالم 2018".
عاهل  أعرب  جانبه،  من 
ألمير  وتقديره  شكره  عن  املغرب 

قطر على تهانيه.
جلسة  إلى  وإضافة 
املباحثات، عقد أمير قطر وعاهل 
خالله  ناقشا  ثنائًيا  لقاء  املغرب 
واملستجدات  القضايا  من  عدًدا 

الراهنة.

العالِم  رابطِة  "مكتُب  َأعَلَن 
" ب� "جزر القمر"، بالتعاون  اإلسالميِّ
والشؤون  العدل  "وزارة  مع 
حفِل  إقامة  موعد  عن  اإلسالمية"، 
خريجي  ِمن  التاسعة  الدفعة  تكرمِي 
لتحفيظ  معاذ"  بن  سعد  "مركز 
من  بإشراٍف  وذلك  الكرمي،  القرآن 

القمري  لي الرئيس  غزا "
من   23 في  عثمان"، 

نوفمبر اجلاري.
نت  كا و
مُة  املنظِّ اللجنُة 
بقِة  ملسا
في  »املاِهر 

القرآِن  فْهم 
َأكمَلت  قد  الكرمِي« 
النطالق  استعداداتها 
النهائيِة  التصِفياِت 

في  للمسابقة 
العاشرة،  والتي دورتها 

معاذ"،  بن  "سعد  مركُز  مها  ُينظِّ
العالم  "رابطة  مكتب  إشراف  حتت 

" بجزر القمر. اإلسالميِّ
ح األستاُذ "سليمان محمد"   وصرَّ
معاذ"  بن  "سعد  مركز  عام  مدير 
باالنتهاء  الكرمي،  القرآن  لتحفيظ 
في  الراغبني  ب  الطالَّ تسجيل  من 
باملسابقة،  املشاركة 
َرى خالل  والتي جُتْ
 17 من  الفترة 
نوفمبر   20 إلى 

اجلاري.
متَّ  وقد 
جْلنة  تشكيُل 
لتحكيِم  ا
خمسة  ِمن  نة  املكوَّ
برئاسة  أشخاص، 
بكر  "فيصل  الدكتور 
اء  ُقرَّ شيِخ  أحمد" 

الُقُمر.في جزر 

أمير قطر وعاهل املغرب يبحثان 
العالقات الثنائية والتطورات 

العربية والدولية

حفل تخريج الدفعة التاسعة في 
"مركز سعد بن معاذ" لتحفيظ القرآن

سة "رسالة  قامت مؤسَّ
ال��ت��ن��م��ي��ة"، حت��ت إش���راف 
"ع��ادل  اإلس��الم��يِّ  الداعية 
قافلة  بعمل  ال��ش��ع��رواي"، 
مدينة  قرى  لزيارة  ة  دعويَّ
"ن���ات���ي���ت���ن���غ���و" ف����ي دول����ة 
"ب���ن���ني"؛ ل���دع���وة األه��ال��ي 
إلى عبادة الله، والتعريف 

بدين اإلسالم.
َهت القافلُة يوَم   فَتَوجَّ
قريِة  إل��ى  املاضي  اإلثنني 
"م��وس��ن��ت��ي��ن��ج��و"، وال��ت��ي 
َيسُكن بها 1000 مواطٍن ال 
َيعرفون عن اإلسالم شيًئا، 
وحينما قام الداعيُة "أولي 

س����ي����دو" ب���ش���رح ت��ع��ال��ي��م 
اإلسالم َأعَلن 200 شخٍص 
منهم إسالَمهم على الفور.

أنَّ  ب���ال���ذك���ر:  ج����دي����ٌر 
ال���ق���ري���ة ب���ه���ا ك��ن��ي��س��ت��ان 
بها  يوجد  وال  للنصارى، 
سُة  مساجد، وَستقوم مؤسَّ
ببناء  ال��ت��ن��م��ي��ة"  "رس���ال���ة 
اجُل���ُدِد  للمسلمني  مسجٍد 
إقامة  ِم��ن  نوا  يتمكَّ حتى 
��ة  ك��افَّ وأداِء  ال���ص���ل���وات، 
روس  الدُّ ي  وَتَلقِّ العبادات، 
رها  سُتوفِّ التي  ة  التعليميَّ

سة. لهم املؤسَّ
)شبكة األلوكة(.

إسالم 200 بدولة بنني 
إثر زيارة دعوية "رسالة 

التنمية"
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إلى أن نلتقي

من النصوص املهمة في أهمية الصدق والكذب في بناء احلضارة؛ ما كتبه 
ابن خلدون في تاريخه. ومما جاء فيه:

"اعلم أّنه مّلا كانت حقيقة الّتاريخ أّنه خبر عن االجتماع االنسانّي اّلذي 
هو ُعمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من األحوال مثل الّتوّحش 
والّتأّنس والعصبّيات وأصناف الّتغّلبات للبشر بعضهم على بعض... ومّلا 
عات  الّتشيُّ فمنها  تقتضيه؛  أسباب  وله  بطبيعته  للخبر  متطّرقا  الكذب  كان 
اخلبر  قبول  في  االعتدال  على حال  كانت  إذا  الّنفس  فإّن  واملذاهب،  لللآراء 
أعطته حّقه من الّتمحيص والّنظر حّتى تتبّي صدقه من كذبه، وإذا خامرها 
تشّيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من األخبار ألّول وهلة وكان ذلك امليل 
والّتشّيع غطاء على عي بصيرتها عن االنتقاد والّتمحيص فتقع في قبول 

الكذب ونقله. 
ومن األسباب املُقتضية للكذب في األخبار أيضا الّثقة بالّناقلي ومتحيص 
من  فكثير  املقاصد  عن  الّذهول  ومنها  والّتجريح.  الّتعديل  إلى  يرجع  ذلك 
ظّنه  في  ما  وينقل اخلبر على  أو سمع  عاين  القصد مبا  َيْعرف  ال  الّناقلي 

وتخمينه فيقع في الكذب.
الّثقة  جهة  من  األكثر  في  يجيء  وإّنللا  كثير  وهو  الّصدق  توّهم  ومنها 

بالّناقلي.
ومنها اجلهل بتطبيق األحوال على الوقائع ألجل ما يداخلها من الّتلبيس 
والّتصّنع فينقلها املخبر كما رآها وهي بالّتصّنع على غير احلّق في نفسه. 

واملدح  بالّثناء  واملراتب  الّتجّلة  األكثر ألصحاب  في  الّناس  تقّرب  ومنها 
بها على غير  اإلخللبللار  فيستفيض  بذلك  الللّذكللر  وإشللاعللة  األحلللوال  وحتسي 
حقيقة، فالّنفوس ُمولعة بحّب الّثناء، والّناس متطّلعون إلى الّدنيا وأسبابها 
من جاٍه أو ثروة، وليسوا في األكثر براغبي في الفضائل وال متنافسي في 

أهلها.
 ومن األسباب املقتضية له أيضا وهي سابقة على جميع ما تقّدم اجلهل 
بطبائع األحوال في الُعمران، فإّن كّل حادث من احلوادث، ذاتا كان أو فعال، ال 
بّد له من طبيعة تخّصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله فإذا كان الّسامع 
عارفا بطبائع احلللوادث واألحللوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في 
متحيص اخلبر على متييز الّصدق من الكذب، وهذا أبلغ في الّتمحيص من 

كّل وجه يعرض.
 وكثيرا ما يعرض للّسامعي قبول األخبار املستحيلة وينقلونها وتؤثر 

عنهم..
ومتحيصه إّنا هو مبعرفة طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها 
في متحيص األخبار ومتييز صدقها من كذبها، وهو سابق على الّتمحيص 
أّن ذلك اخلبر في  الللّرواة حّتى يعلم  إلى تعديل  الللّرواة، وال يرجع  بتعديل 
نفسه ممكن أو ممتنع، وأّما إذا كان مستحيال فال فائدة للّنظر في الّتعديل 

والّتجريح.
 ولقد عّد أهل الّنظر من املطاعن في اخلبر استحالة مدلول الّلفظ وتأويله 

مبا ال يقبله العقل...
 وإذا كان ذلك فالقانون في متييز احلّق من الباطل في األخبار باإلمكان 
ما  ونّيز  العمران،  هو  اّلللذي  البشرّي  االجتماع  في  ننظر  أن  واالستحالة 
يلحقه من األحوال لذاته ومبقتضى طبعه، وما يكون عارضا ال يعتّد به وما 
ال ميكن أن يعرض له. وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في متييز احلّق 
من الباطل في األخبار والّصدق من الكذب بوجه برهانّي ال مدخل للّشّك فيه 
وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من األحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم 
بقبوله مّما نحكم بتزييفه، وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحّرى به املؤّرخون 

طريق الّصدق والّصواب فيما ينقلونه..."اهل.
هذا النص قّيم جدا، وهو يبي قيمَة اخلبر الصحيح السليم من عيوب 
الكذب والتناقض ونحو ذلك، ودوَره في البناء احلضاري، مقابل اخلبر الكاذب 

ودوره في إشاعة اجلهل وانتشار اخلرافات، وتقويض العمران البشري. 
وإذا كان منهج متييز اخلبر الصادق من الكاذب قد متيز به علماء احلديث 
ابللن خلدون من خللالل هللذا النص قد بي قيمة هذا  فللإن  للله،  بشكل ال نظير 

العمران  وتشييد  البشري  االجتماع  مجال  في  التمييز 
احلضاري.

وللقارئ أن يقارن بي ما كان يطمح إليه ابن خلدون 
في إرسائه لقواعد هذا املنهج، وبي ما هو شائع لدينا 

حاليا في أغلب ما ُيكتب ويذاع.

نص وتعليق في  سببا  املصطلحات  ترجمة  تللكللون  مللا  كثيرا 
في  خطأ  بسب  وذلللك  واجتماعية،  فكرية  خصومات 
الترجمة، أو في فهم داللة الكلمة املترجمة. وتدور في 
يصنفون  من  بعض  بي  معركة  عقود  منذ  مجتمعنا 
أنفسهم بأنهم "علمانيون"، وبعض من يصنف نفسه 
أو  "كللفللرا"،  باعتبارها  "للعلمانية"،  للللدودا  خصما 
إلى شرخ مجتمعي،  ذلك  أدى  وقد  للدين"،  "مناهَضة 
باملجتمعات  الللنللخللبللة"  يللسللمللى"  مللا  داخلللل  والسلليللمللا 
لل   الطرفي  من  لل  الغالة  بعض  أعطى  اإلسالمية، مما 
مسوغا لردود أفعال متسمة بالعنف الفكري، واملادي 
لكل  متجيدا  خلت  مرحلة  فللي  شهدنا  وقللد  أحلليللانللا. 

مظاهر العنف، حتت شعار: "العنف الثوري".
ونحن اليوم في مرحلة حساسة جدا، حتتاج فيها 
وتوحيد  كلمتها،  وجمع  جروحها،  التئام  إلى  األمللة 
الغرب  ما شهده  إن  أبنائها.  من  املخلصي  كل  طاقة 
في قرون مضت من صراع بي الكنيسة واملجتمع، أو 
بي السلطتي الزمنية والروحية، نتج عنه مجموعة 
من املفاهيم املتعلق أكثرها باحلرية الشخصية، ومن 
بالضرورة،  املفاهيم،  مع  ونتجت  املعتقد.  حرية  ذلك 
مللصللطلللللحللات جللللديللللدة، ومللللن هللللذه املللصللطلللللحللات، 
و   Secularism مصطلح:  اإلجنللللليللزيللة  اللللللغللة  فللي 
إلى  ترجم  الللذي  املصطلح  وهللو   .Secularization
مرة،  العاَلم  إلللى  نسبة  "العامَلانية"،  باسم:  العربية 
مرة  العي،  بفتح  "الَعلم"،  إلللى  نسبة  و"الَعْلمانية"، 
"الدنيوية"  إلى  ترجم  كما  العالم،  نفسه  وهو  أخرى، 
"للَعلمانية"  عالقة  فال  األحلللوال  كل  وفللي  ثالثة.  مللرة 
بالِعْلم، بكسر العي إطالقا. ولكن بعض الذين روجوا 
أوهللمللوا  خللاصللة  العربي  العالم  فللي  املصطلح  لللهللذا 
الناس أن "العلمانية" إنا هي نسبة إلى العلم، وأن 
الذين يرفض العلمانية يرفض العلم ذاته. وذلك نوع 
من التدليس املقصود، وإنا املراد منها كل ما يتعلق 
بهذا العالم الدنيوي، وبهذه األرض الدنيوية، وبهذه 
الذي  هو  "الدنيوية"  أن مصطلح  ولو  الدنيا.  احلياة 
شاع لرفع الوهم وزال االلتباس، ألن جوهر "العلمانية" 
أمر شخصي متصل  ألنها  باآلخرة،  العناية  عدم  هو 

لغيرها  وال  للدولة  ال  يجوز  وال  األفلللراد،  مبعتقدات 
ما  وهللذا  الللنللاس،  على  الشخصية  املعتقدات  فللرض 
صللرح بلله املللؤسللسللون اأُلَول فللي الللغللرب، ومللا نصت 
نهجا  العلمانية  اتخذت  التي  الدساتير  بعض  عليه 
ودستورا، في الشرق وفي الغرب. ومن املفيد اإلشارة 
إلى أنه ليس هناك علمانية واحدة، بل هناك علمانيات 
وهي  اجتهاده.  ولكل  بشري،  اجتهاد  ألنها  متعددة، 
والتكيف،  لتغير  قابلة  هي  بل  جامدا،  شيئا  ليست 
بحسب األزمان واألحوال. وقد كان من معانيها "فصل 
الدين عن الدولة"، ولم يكن هذا يعني شيئا غير حياد 
الدولة في األمور الدينية واالعتقادية، ولم يكن يعني 
أبدا عداء الدولة للدين، كما آل إليه األمر بعد ذلك عند 

بعض الناس.
إن الكاتب البريطاني الذي كان من أوائل من نحت 
العلمانية  يجعل  لم   ،1851 عام  "العلمانية"  مصطلح 
مضادة للمسيحية، فلقد صرح بأنه ال ميكن أن تفهم 
العلمانية بأنها نقيض للمسيحية، إنها فقط منفصلة 
بللوضللوح دائللرة  عنها. وقللد عللبللرت عللن هللذا املفهوم 
املعارف البريطانية، إذ تعرف العلمانية بأنها" حركة 
اجتماعية تتجه نحو االهتمام بالشؤون الدنيوية بدال 
محمد  رأى  ولذلك  األخروية".  بالشؤون  االهتمام  من 
يناسب  ال  "العلمانية"  مصطلح  أن  اجلللابللري  عللابللد 
باليوم  اإلميللان  ألن  اإلسالمية،  العربية  املجتمعات 
اآلخر من مقومات شخصيتها، وأنه حسبها مصطلح 
"الدميوقراطية"، فذلك هو ما حتتاج تلك املجتمعات. 

املتقدم  املفهوم  هللذا  رؤسلللاء  وقللد جسد بعض    
الرئيس  هللؤالء  بي  ومن  ممارساتهم،  في  للعلمانية 
األمريكي الثالث توماس جيفرسون الذي صرح قائال، 
السلوك  أو  الدين  مسائل  في  اإلكللراه  1786:"إن  عام 
احلقيقة  وإن  واسللتللبللداد،  خطيئة  هللو  االجللتللمللاعللي 
تسود إذا ما سمح للناس باالحتفاظ بآرائهم وحرية 
تصرفاتهم". أليس هذا ما نطقت به اآلية الكرمية: "ال 

يِن". )البقرة: 255( ِإْكَراَه ِفي الدِّ
   وللحديث صلة إن شاء الله.
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