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افتتاحية

القدس الشريف وواجب األمة
ال��ق��دس ال��ش��ري��ف ل��ي��س بقعة أرض��ي��ة كبقية
البقاع ،وال مدينة كأي املدن ،وال مسجدها األقصى
كبقية املساجد.
ال��ق��دس الشريف بقعة مقدسة بتقديس الله
تعالى لها واختيارها بلدا ل��ن��زول ال��وح��ي على
أن��ب��ي��ائ��ه ،ف��ه��ي مهبط ال��وح��ي وم��دي��ن��ة األن��ب��ي��اء
وامل��رس��ل�ين ،وإرث مل��ن تبعهم بإحسان إل��ى يوم
الدين.
وهي مدينة الله ومدينة السالم ومدينة حتتفظ
بإرث األنبياء الذين جاؤوا بكلمة اإلميان واإلسالم
واإلخالص والعبودية لله جل وعال.
واملسجد األقصى اخ��ت��اره الله تعالى مسرى
لنبيه خامت األنبياء محمد بن عبد الله  ،الذي
كلفه بإمامة الرسل في الصالة قبل العروج إليه
جل وعال ليدل ذلك على انتقال الوراثة النبوية
ان ال َّ ِذي
ب َ
واإلمامة ألمة اإلس�لام .قال تعالىُ  :س حْ َ
ال� َ�ر ِ
ام إِلَى ال ْ َم جْ ِ
أ َ ْس� َ�رىٰ ب َِع ْب ِد ِه ل َ ْيلاً ِّم َن ال ْ َم جْ ِ
س ِد
س ِد حْ َ
صى ال َّ ِذي ب َ َار ْ
ك َنا َح ْولَه ُ ِل ُن ِريَه ُ ِم ْن آيَاتِ َنا إِنَّه ُ ُه َو
أْال َ ْق َ
يع ال ْ َب ِ
صير (اإلسراء.)1 :
الس ِم ُ
َّ
وامل��س��ج��د األق��ص��ى اخ���ت���اره ال��ل��ه  ليكون
ُّ
ب
أول قبلة للمسلمني فقال تعالىَ  :ق ْد نَ� َ�رىٰ تَقَل َ
ض��ا َه��ا َف� َ�و ِّ
�س� َ�م��ا ِء َفل َ ُن َول ِّ َينَّ َك ِق ْبل َ ًة تَ� ْ�ر َ
ل
َو ْج � ِه� َ�ك يِف ال� َّ
ْ
ال َر ِ
ط َر ال َم جْ ِ
ُنت ْم َف َولُّوا
َو ْج َه َك شَ ْ
س ِد حْ َ
ام َو َح ْي ُث َما ك ُ
ُو ُجو َه ُ
ط َره ُ (البقرة ،)143 :فقد اختبر الله
ك ْم شَ ْ
عباده بالتوجه إليه في بداية ن��زول اإلس�لام قال
ُنت عَ ل َ ْي َها إ اَِّل
و َما َج َعلْ َنا ال ْ ِق ْبل َ َة ال�َّ يِِت� ك َ
تعالىَ :
َ
ِ
ِ
ىَ
ِ
ِ
الر ُسو َ
ل م َّمن يَن َقل ُب عَ لٰ عَ ق َب ْيه
ِل َن ْعل َم َمن يَ َّتب ُِع َّ
(البقرة ،)142فتوحدت أفئدتهم عليه وامتد حبل
الوصل اإلمياني مع تراث األنبياء لينتقل مشعل
حمل رسالة اإلسالم للمسلمني ومعها حمل أمانة
بيت املقدس.
لذلك ُجعل حفظ املسجد األق��ص��ى وم��ا حوله
واجبا من واجبات املسلمني الدينية التي أناط
الله تعالى بهم حفظها ورعايتها ،وجعله مكانا
من األماكن املقدسة ،قال « :ال تش ّد ال ّرحال إال
إلى ثالثة مساجد :املسجد احلرام ،ومسجدي هذا،
واملسجد األقصى» (متفق عليه) .وزاد اإلسالم من
مكانة هذا البيت عندما أخبر النبي  بعظم أجر
الصالة فيه إلى جانب املسجد احل��رام واملسجد
النبوي.
ومنذ ذلك احلني ظل املسجد األقصى والقدس
الشريف أم��ان��ة ف��ي عنق املسلمني ورم���زا دينيا
إسالميا يدافعون عنه بالغالي والنفيس ويحمونه
من كل تدنيس ،و ُي ْع َن ْونَ به عناية تليق مبكانته

ع��ن��د ال��ل��ه ت��ع��ال��ى وع��ام��ل��وا أه��ل��ه مسلمني وغير
مسلمني معاملة اإلنصاف واإلكرام َّ
قل أن جند لها
نظيرا عند أصحاب الديانات السماوية من اليهود
والنصارى.
ل��ك��ن م���ع ض��ع��ف األم�����ة اإلس�ل�ام���ي���ة ودخ����ول
االس��ت��ع��م��ار إليها ت��ط��اول على ال��ق��دس الشريف
أص���ح���اب األس��اط��ي��ر ال��ف��ارغ��ة ظ��ل��م��ا وع���دوان���ا،
وعاثوا فيه خرابا وفسادا ،وخرقوا فيه املواثيق
والعهود ،وحالفهم في ذلك الوضع العاملي بعد
احلربني العامليتني وم��ا نتج عنهما من أوض��اع
فاسدة وقوانني جائرة وتغلب الصهيونية العاملية
وحتكمها ف��ي م��راك��ز ال��ق��رار ال��دول��ي حتى عجز
مجلس األم��ن ال��دول��ي عن إص��دار قانون ينصف
الفلسطينيني واملقدسيني دون إشهار ورقة الفيتو
من واحد من أعضاء املجلس الدائمي العضوية
وعلى رأسهم الواليات املتحدة األمريكية.
وم��ع دخ���ول ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ف��ي ب��داي��ة القرن
ال��واح��د والعشرين مرحلة ج��دي��دة م��ن الضعف
وتفرق الكلمة وزي��ادة منسوب التحكم اخلارجي
وص��ل��ت ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية وم��ع��ه��ا ال��ق��دس
الشريف إلى أس��و ِأ وضع عرفه التاريخ احلديث
واملعاصر.
إن الدفاع عن القدس الشريف واملسجد األقصى
وم��ع��ه��م��ا ح���ق الفلسطينني ف���ي ال��س��ي��ادة على
أراضيهم املغتصبة واجب ليس على الفلسطينيني
وحدهم إمنا هو واجب األمة كلها؛ أفرادا وشعوبا
ودوال ،بل إنه واجب على شرفاء العالم وأحراره.
وإن التخاذل في نصرة الفلسطينيني والقبول
ب��ت��غ��ي��ي��ر ال���وض���ع اإلس�ل�ام���ي ل��ل��ق��دس ال��ش��ري��ف
م��ع جت���اوز ال��ت��اري��خ وال��ق��ان��ون تسليما ب��دع��اوى
أس��ط��وري��ة ُم� ْ
�خ��ت� َل��ق��ة وخ���رق���اء ت��خ��اذل سيكشف
التاريخ زيفه ،ويفضح فيه كل املقصرين ،لذا فعلى
األمة أن تبادر إلى العمل بأولويات كبرى ال يقوم
حترير البالد والعباد إال بها:
أوال  -الوحدة واالئتالف ودرء كل عوامل الفرقة
واالختالف.
ثانيا  -بناء قوة اقتصادية ذاتية متكن األمة من
إقامات عالقات دولية وشراكات متوازنة تضمن
لها وجودها ال ِّندِّي في عالم التنافس على املصالح.
ثالثا  -تربية األج��ي��ال تربية إميانية وعلمية
بانية للشخصية املسلمة النموذجية ف��ي حفظ
امل��ق��وم��ات احل��ض��اري��ة لألمة والتفاعل اإليجابي
مع احمليط العاملي باالعتزاز لالنتماء إلى الذات
وصون مكتسبات األمة من غير ذوبان وال قابلية
زُوا َوأ َ ُنت ُم
ت َن
و اَل ت َ ِه ُنوا َو اَل حَْ
لالنهزام ،قال تعالىَ :
أْ َ َ
ني (آل عمران.)139 :
ُنتم ُّمؤ ِْم ِن َ
ال ْعل ْو َن إِن ك ُ
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بالقرآن كانت هذه األمة،
فكيف تعود بالقرآن؟

إلى العلماء العاملني ..إلى السادة املربِّني..
إل��ى أه��ل الفضل وال��ص�لاح ..إل��ى دع��اة اخلير
وال��ف�لاح ..إل��ى الشباب الباحثني عن َو ِار ٍد من
نور ،يخرجهم من ظلمات هذا الزمن العصيب!..
إلى جموع التائبني ،اآليبني إلى منهج الله
وصراطه املستقيم ..إلى املثقلني بجراح اخلطايا
والذنوب مثلي! الراغبني في التطهر والتزكية..
ص ِّف الله ،حتت رحمة الله..
والعودة إلى َ
إل����ى ال���ذي���ن ت��ف��رق��ت ب��ه��م ال���س��� ُب� ُ
��ل ح��ي��ر ًة
واضطرابا ،مترددين بني هذا االجتهاد وذاك ،من
مقوالت اإلصالح!
إليكم أيها األحباب أبعث رساالت القرآن!
والس ُّر ُّ
كل
إليكم سادتي أبعث قضية القرآن،
ِّ
الس ِّر في القرآن! ولكن كيف السبيل إليه؟
ِّ
ِ
وبح ْك َمةِ ال��ق��رآن جعل الل ُه
أليس بالقرآن
َّستْ أس��م� ُ
�اؤ ُه -عَ � ْب� َد ُه محمد ًا بنَ عبدِ الله
 َت َقد َِّ
النبي األمي  ُم َعل َم البشرية وسيد ولد آدم؟
وما كان يقرأ كتابا من قبل وال كان يخطه بيمينه!
ث��م أليس بالقرآن -وبالقرآن
فقط!َ -ب َع َث الل ُه احليا َة في عرب
اجلاهلية فنقلهم م��ن ُأ َّم� ٍ���ة ُأمِّ ��ي��ة
ضالة؛ إل��ى ُأ َّم� ٍ��ة مت��ارس الشهادة
على الناس كل الناس؟
ألم يكن القرآنُ في جيل القرآن
م��ف��ت��اح��ا ل��ع��ال��م املُ��� ْل� ِ
��ك وامل��ل��ك��وت؟
أل��م يكن هو الشفاء وه��و ال��دواء؟
ل ِم� َ ْ
��ز ُ
ونُ� َ��ن� ِّ
ُ��ر ِ
آن َم��ا ُه� َ�و ِش� َف��اء ٌ
َ
�ن ال��ق ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
َّ
ني
م
ل
ا
الظ
يد
ز
ي
ال
و
ني
ن
ْم
ؤ
م
ل
لِ
ة
م
ح
ر
َ
َ َ َِ ُ
َو َ ْ َ
ُ
إِال َخ َس ًارا (اإلسراء.)82 :
ألم يكن هو امل��اء وهو الهواء
لكل من كان َح ّي ًا -على احلقيقة-
م��ن األح��ي��اء؟ إ ِْن ُه� َ�و إِال ِذ ْ
ك� ٌ�ر
ان َح ًّيا
ِنيِ .ل ُت ْن ِذ َر َم ْن كَ َ
َو ُق� ْ�ر ٌ
آن ُمب ٌ
ْ
ْ
ىَ
َ
َو حَ ِ
ين
���ق ال��� َق� ْ��و ُ
ي� َّ
ل عَ �َل� الكافِ ِر َ
(يس.)70-69 :
أل������م ت���ك���ن ت��ل�اوت����ه -م���ج���رد
ت�لاوت��ه -م��ن رج���ل ق��رآن��ي بسيط
تحُ ْ ������دِ ُث ان��ق�لاب��ا رب��ان��ي��ا عجيبا،
وخرقا نورانيا غريبا في أمر املُ ْل ِك
وامللكوت؟ ألم تتنـزل املالئكة لي ً
ال
مثل مصابيح الثريا لسماع القرآن
م��ن رج���ل م��ن��ه��م ،ب���ات َي � َت � َب � َّت� ُ�ل في
ُّج��ى ،يناجي ربه بآيات
سكون ال�د َ
من بعض سوره؟( )1ألم يقرأ رجل َ
آخ� ُر سور َة
يغ من بعض قبائل العرب ،اعتقله
الفاحتة على َلدِ ٍ
س��م أفعى إل��ى األرض ،فلبث ينتظر حتفه في
بضع دقائق ،حتى إذا ُق ِر َئتْ عليه احلمد هلل رب
العالمني –التي يحفظها اليوم كل األطفال! -قام
كأنْ لم يكن به شيء قط؟(.)2
أليس ه��ذا ال��ق��رآن هو ال��ذي صنع التاريخ
واجلغرافيا للمسلمني؟!
ف���ك���ان ه����ذا ال���ع���ال���م اإلس��ل�ام����ي امل��ت��رام��ي
األط�����راف؟ وك����ان ل��ه ه���ذا ال��رص��ي��د احل��ض��اري
العظيم ،امل��وغ��ل ف��ي ال��وج��دان اإلس�لام��ي؛ مبا
أعجز كل أشكال االستعمار القدمية واجلديدة
عن احتوائه وهضمه! فلم تنل منه معاول الهدم
وآالت التدمير بشتى أنواعها وأصنافها املادية
واملعنوية ،وبقي -رغ��م اجل��راح العميقة جدا-
متماسك الوعي بذاته وهويته!
وما كانت األمة اإلسالمية قبل نزول اآليات
األول��ى من (س��ورة العلق) شيئا مذكورا! وإمنا
كان هذا القرآن فكانت هذه األمة! وكانت  َخ ْي َر

أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت للِنَّ ِ
اس (آل عمران.)110 :
أليس ال��ق��رآن ال��ذي نتلوه ال��ي��وم ه��و عينه
القرآن الذي تاله أولئك من قبل؟
فما الذي حدث لنا نحن َ
أهل هذا الزمان إذن؟
ذلك هو السؤال! وتلك هي القضية!
ال شك أن السر كامِ نٌ في منهج التعامل مع
القرآن! وذل��ك هو س��ؤال العصر! وقد كتب غير
واحد من أهل العلم والفضل حول إشكال( :كيف
نتعامل مع القرآن؟)(.)3
ولقد أجمع السابقون والالحقون على أن
املنهج إمنا هو ما كان عليه محم د وأصحابه
من أمر القرآن .فمن ذا اليوم يستطيع الصبر
عليه؟ وإمن���ا ه��و َت � َل� ٍّ�ق ل��ل��ق��رآن آي��� ًة آي��� ًة ،و َت � َل� ٍّ�ق
ع��ن ال��ق��رآن ِح� ْك� َ�م� ًة ِح� ْك� َ�م� ًة! على سبيل التخلق
الوجداني ،وال َّت َم ُّثلِ التربوي حلقائقه اإلميانية
العُ ُم َر ك َّله! حتى يصير القرآن في قلب املؤمن
َن َفس ًا طبيعيا ،ال يتصرف إال من خالله ،وال ينطق

قرآني ًة ،انعقدت هنا وهناك،
وتناسلت بصورة طبيعية؛
إلقامة الدين في النفس وفي
املجتمع معا على السواء،
وب��ن��اء النسيج االجتماعي
اإلسالمي من كل اجلوانب،
بصورة كلية شمولية؛ مبا
كان من شمولية هذا القرآن،
وإحاطته بكل شيء من عالم
اإلنسان! وذلك أمر ال يحتاج
إلى برهان .واق��رأ إن شئت
اآلية املعجزة! ولكن بشرط:
اق��رأ و َت� َد َّب� ْر! َت َد َّب ْرهَ ا طويال! وقِ � ْ
�ف عليها َم ِل ّي ًا!
حتى بعد َط ِّي صفحات هذه الورقات! فيا أيها
املؤمن السائر إل��ى م��واله! الباحث بكل شوق
ع��ن ن��وره وه���داه! أ ْب� ِ
�ص � ْر بقلبك -ع��س��اك تكون
من املبصرين -قو َله تعالى :لَق َْد َم َّن اللهَّ ُ عَ لىَ

إال بحكمته! فإذا بتالوته على نفسه وعلى من
حوله َغ ْي ُر تالوة الناس ،وإذا بحركته في التاريخ
غير حركة الناس!
وهكذا صنع الرسول  -مبا ُأ ْن ِز َل عليه من
القرآن آي ًة آي� ًةَ -
حو َلتْ َم ْج َرى التاريخ!
من��اذِ َج َّ
و ُق ْرآنًا َف َر ْق َناه ُ ِل َت ْق َرأَه ُ عَ لىَ النَّ ِ
اس عَ لىَ ُم ْ
ك ٍث
َ
�زْ� َ�ن��اه ُ ت َ ْن ِـزيالً (اإلس����راء )106 :فلم تكن له
َونَ� َّل
وس��ائ��ل ضخمة وال أج��ه��زة معقدة! وإمن��ا هي
ٌ
بيوت بسيطة ،ثم مساج ُد
اب بني اجلبال ،أو
ِش َع ٌ
ومجالس للقرآن!
آمنة مطمئنة! عُ ْمرا ُنهَ ا :صال ٌة
ُ
وبرامجها :ت�لاو ٌة وتعل ٌم وتزكية بالقرآن! بدءا
بشعاب مكة ،ودار األرقم بن أبي األرقم ،وانتها ًء
مبسجد املدينة املنورة ،عاصمة اإلسالم األولى،
على صاحبها أفضل ال��ص�لاة وال��س�لام! كانت
البساطة هي طابع كل شيء ،وإمنا العظمة كانت
روح القرآن!
في القرآن ،وملن َت َش َّر َب –بعد ذلكَ -
�س
�س��ه  ث���م م��ج��ال� ُ
ه���ك���ذا ك���ان���ت م��ج��ال� ُ
مجالس
أصحابه ف��ي ع��ه��ده ،وم��ن ب��ع��ده ،
َ

ني إِ ْذ ب َ َع َث فِ ي ِه ْم َر ُسوالً ِم ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم يَ ْتلُوا
ال ْ ُمؤ ِْم ِن َ
ِّ
ْ
ِّ ِ
َ ِ
ِ ِ
ِ
اب
عَ ل ْيه ُم ءايَ��ات �ه َويُ� َ�زك��ي�ه� ْ�م َويُ َعل ُم ُه ُم الك َت َ
ض ٍ
َوالحْ ِ ْ
ل لَفِي َ
ك َم َة َوإ ِْن كَانُوا ِم ْن َق ْب ُ
الل ُمبِني
(آل عمران.)164:
ولك أن تشاهد هذه المْ ِ َّن َة العظمى من خالل
عديلتها ،وهي قوله تعالىُ  :ه َو ال� َّ ِ�ذي ب َ َع َث يِف
ني َر ُسوالً ِّم ْن ُه ْم يَ ْتلُو عَ ل َ ْي ِه ُم آيَاتِ ِه َويُ َزكِّي ِه ْم
أْال ُ ِّم ِّي َ
ك َتاب َوالحْ ِ ْ
َويُ َعل ِّ ُم ُه ُم ال ْ ِ
ك َم َة َوإِن كَانُوا ِمن َق ْب ُ
ل
َ
ضالَ ٍل ُّمب ٍ
لَفِي َ
ِني (اجلمعة.)2 :
ن��ع��م! ه��ذه ه��ي اآلي���ة ،وإن��ه��ا ل� َ�ع�ل َ
وأي
ا َم � ٌة ُّ
س الشرط!
عالمة! فال َت ْن َ
تلك إذن كانت رس��ال��ة ال��ق��رآن ،وتلك كانت
رسالة محمد !
فيا أتباع محمد ! يا شباب اإلسالم! ويا
كهو َله وش��ي� َ
�وخ��ه! ي��ا رج��ال��ه ون��س��اءه! أل��م يئن
األوان بعد لتجديد رسالة القرآن؟ ألم يئن األوان
بعد لتجديد عهد القرآن؟ وإمنا قضية األمة كل

د .فريد األنصاري رحمه الله تعالى
َ
ان
قضيتها ههنا :جتديد رسالة القرآن! أل َ ْم يَ ِ
َّ
ت َش َع ُقلُوب ُ ُه ْم ِل ِذ ْ
ل
ك ِر اللهَّ ِ َو َما ن َ َز َ
آم ُنوا أ َ ْن خَ ْ
ين َ
للِ ِذ َ
ُ
َّ
ْ
لحْ
ِ
ِم َن ا َ ِّق ؟ َوال يَ ُ
اب
كونُوا كَال ِذ َ
ين أوتُ��وا الك َت َ
َ
ُ
ِ
ِم ْن َق ْب ُ
طا َ
َس ْت ُقلوب ُ ُه ْم
ل َف َ
ل عَ ل ْيه ُم اال ََم� ُ�د َفق َ
ِ
ير ِم ْن ُه ْم َف ِ
ُون؟! (احلديد.)16 :
اسق َ
َوكَث ٌ
ف��ي��ا أي���ه���ا األح���ب���اب!
ل���ن���ع���د إل��������ى م����درس����ة
رس����ول ال��ل��ه ! لنعد
إل����ى م���درس���ة ال���ق���رآن!
ومجالس ال��ق��رآن! على
منهج ال���ق���رآن! صافية
نقية! كما شهد عليها
الل ُه َّ
جل جال ُله في جيل
القرآن ،ال كما تلقيناها
م���ش���وه���ة م�����ن ع���ص���ور
المْ َ َو ِ
ات في التاريخ!
------------

 - 1ع���ن َأب�����ي َس��عِ ��ي� ٍ�د
الخْ ُ ����د ِْر ّي  َأنّ ُأ َس� ْي � َد ْبنَ
ُح َ
��و
��ض�� ْي ٍ��ر ؛ َب � ْي � َن� َ�م��ا هُ َ
َل � ْي � َل � ًة َي��� ْق��� َر ُأ فِ ��ي مِ ��� ْر َب���دِ هِ ؛ ِإ ْذ
َجا َلتْ َف َر ُسهَُ .ف َق َر َأ؛ ُث ّم َجا َلتْ
ُأ ْخ َرىَ ! َف َق َر َأ؛ ُث ّم َجا َلتْ َأ ْيض ًا!
َق َ
ال ُأ َس ْيدٌَ :ف َخ ِش ُ
يت َأنْ َت َط َأ
َي ْح َي َى؛ [يعني :ابنه الصغير]
َف ُق ْم ُت ِإ َليْهَ اَ ،ف ِإ َذا مِ ْث ُل ّ
الظ ّلةِ
���و َق َر ْأ ِس�����ي ،فِ ��ي��هَ ��ا َأ ْم�� َث ُ
��ال
َف� ْ
الس ُر ِج! [جمع ِس��راج :وهي
ّ
املصابيح] عَ َر َجتْ فِ ي الجْ َ وّ
َح ّتى َما َأ َراهَ ��ا! َق َ
ال َف َغد َْو ُت
عَ َلى َر ُس��ولِ الله َ ،ف ُق ْل ُت:
َي��ا َر ُس� َ
���ول ال � ّل��هِ َب� ْي� َن� َ�م��ا َأ َن��ا
ا ْل َب ِار َح َة مِ نْ َج ْو ِف ال ّليْلِ َأ ْق َر ُأ
فِ ي مِ ْر َبدِ يِ ،إ ْذ َجا َلتْ َف َر ِسي!
ال َر ُس ُ
ض ْي ٍر!» َق َ
َف َق َ
ول الله « :ا ْق َرأ ا ْبنَ ُح َ
الَ :ف َق َر ْأ ُت؛ ُث ّم
ال َر ُس� ُ
َجا َلتْ َأ ْيض ًا! َف َق َ
�ول اللهِ « :ا ْق � َرأ ا ْبنَ ُح َ
ض ْي ٍر!»
ال َر ُس ُ
الَ :ف َق َر ْأ ُت؛ ُث ّم َجا َلتْ َأ ْيض ًا! َف َق َ
َق َ
ول الله « :ا ْق َرأ
ض ْي ٍر!» َق َ
ا ْبنَ ُح َ
ص َر ْف ُتَ .وكَانَ َي ْح َي َى َق ِريب ًا مِ ْنهَ ا،
الَ :فا ْن َ
يت َأنْ َت َط َأهَُ .ف َر َأ ْي ُت مِ ْث َل ُّ
الظ َّلةِ  .فِ يهَ ا َأ ْم َث ُ
َخ ِش ُ
الس ُر ِج.
ال ُّ
ال َر ُس� ُ
عَ َر َجتْ فِ ي الجْ َ ��وّ َح ّتى َما َأ َراهَ ��ا! َف َق َ
�ول الله :
«تِ ْل َك المْ َ َ
ص َب َحتْ َي َراهَ ا
الئِ َك ُة َكا َنتْ َت ْستَمِ عُ َل َك! َو َل ْو َق َر ْأ َت َأل ْ
اسَ ،ما َت ْستَتِ ُر مِ ْنهُ ْم!» رواه مسلم .وقد روى البخاري
ال ّن ُ
نحوه مختصرا.
 - 2عن أبي سعيد اخلدري قال( :نزلنا منزال فأتتنا
اق؟ فقام
امرأة فقالت :إن سيد احلي سليم ُلدِ َغ فهل من َر ٍ
ٌ
رجل منا ،ما كنا نظنه يحسن ُر ْق َي ًة! َف َر َقا ُه بفاحتة
معها
الكتاب؛ فبرأ! فأعطوه غنما وسقونا لبنا .فقلنا :أكنت
حتسن رقية؟ فقال :ما رقيته إال بفاحتة الكتاب! قال:
فقلت :ال حتركوها (يعني الغنم) حتى نأتي النبي 
فأتينا النبي  ،فذكرنا ذلك له ،فقال« :ما كان يدريه أنها
رقية؟ اقسموا ،واضربوا لي بسهم معكم!» وفي صيغة
البخاري( :فسألوه ،فضحك ،وقال :وما أدراك أنها رقية؟
خذوها واضربوا لي بسهم!) متفق عليه.
 - 3منهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ،والدكتور
يوسف القرضاوي حفظه الله.
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تجديد الدين عل رأس كل مئة سنة
ٍ
ي
الل  قال« :إ َِّن هَّ
عن أبي هريرة  أن َر ُسول هَّ ِ
الل َ يَ ْب َع ُث ِل َه ِذ ِه أْال ُ َّم ِة عَ لَى َرأْ ِس كُ ِ ّ
ين َها»
ل ِمائ َِة َس َنة َم ْن ُ َج ّ ِد ُد ل َ َها ِد َ
ص
(رواه أبو داود (رقم )4291/و ححه اخسلاوي في “المقاصد الحسنة” ( ،)149واأللباني في “السلسلة احصليحة” رقم.)599/

توطئة للحديث:

أحاديث الرسول  ،الصحيحة ثاني مصدر
من مصادر التشريع اإلسالمي التي وجب اإلميان
نواه وأوامر ،وأخبار،.....
بها ،ومبا جاءت به من ٍ
َ
فذلك من مقتضيات اإلميان ،قال تعالى :يَا أي ُّ َها
َّ
يعوا هَّ
الل َ َوأ َ ِ
آم ُنوا أ َ ِ
الر ُسو َ
ل َوأُو ِلي
ط ُ
ط ُ
يعوا َّ
ين َ
ال ِذ َ
ش ٍء َف ُردُّوه ُ إِلَى هَّ ِ
أْال َ ْم ِر ِم ْن ُ
از ْع ُت ْم يِف يَ ْ
الل
ك ْم َفإ ِْن ت َ َن َ
ون ب هَّ ِ
ِالل َوال ْ َي ْو ِم آْال ِخ ِر ذَ ِل َك
الر ُس ِ
ول إ ِْن ك ُْن ُت ْم تُؤ ِْم ُن َ
َو َّ
ْ
َ
�ن تَأ ِويل (النساء .)58 :فهي مبينة
َخ ْي ٌر َوأ ْح� َ
�س� ُ
وموضحة ومكملة للقرآن ال��ك��رمي ،ق��ال تعالى:
و َما يَ ِ
وحى
نط ُق عَ ِن ال ْ َه َوى إ ِْن ُه َو إ اَِّل َو ْح ٌ
َ
ي يُ َ
(النجم.)4 - 3 :
وت�������زداد أه��م��ي��ة ه����ذا اإلمي������ان م���ع ت��وال��ي
الهجمات عليها -األحاديث ،-ومحاولة النيل من
مصداقيتها بالطعن في من انتدب حياته وماله
ف��ي سبيل جمعها وتصحيحها ،وقصدهم من
ذلك النيل من هذه األحاديث ال ممن جمعها ومن
هؤالء الذين تعرضوا عبر التاريخ اإلسالمي لهذه
الهجمة :اإلمام البخاري رحمه الله وجزاه الله
خيرا عن هذه األمة.
فال يكاد مير زمن إال ويخرج علينا من يطعن
فيما ق��ام ب��ه ال��ب��خ��اري رح��م��ه ال��ل��ه م��ن مجهود
جبار في تنقيح احلديث الشريف من كل شائبة،
وال��غ��رض من ذل��ك ليس البخاري وإمن��ا الطعن
في حديث رس��ول الله  .وامل��س مبصداقيته،
وهو حدث تكرر عبر الزمن ولم ينل من صحيح
البخاري ،وإمنا ظل الصحيح صحيحا تتوارثه
األج��ي��ال ،أم��ا شبهات احلاقدين فانتهت ملزبلة
التاريخ.
احلديث الذي بني أيدينا مروي عن أبي داوود
يخبر فيه رسول الله  ،أن الله تعالى يبعث لهذه
األمة على رأس كل مئة سنة ،من يجدد لها دينها،
ومن هذا التجديد ما قام به البخاري ،رحمه الله
تعالى ،من جمع وتصحيح وضبط حلديث رسول
الله  ،وفق منهجية صارمة تتوخى تنقيته من
كل الزوائد وإزالة املدسوس فيه.
فما ق��ام به البخاري  يدخل في معنى
التجديد للدين.
سنعيش ب��ح��ول ال��ل��ه وق��وت��ه م��ع مضامني
احلديث من خ�لال شرحه وال��وق��وف على بعض
معانيه.

لغة احلديث:

بعثه يبعثه بعثا :أرس��ل��ه وح��د ،وبعث به:
أرسله مع غيره.
األم���ة :ل�لأم��ة معاني كثيرة ف��ي ال��ق��رآن لكن
املقصود في احلديث :اجلماعة املتفقة على دين
ول َ ْو
واحد .واآليات التي تثبت ذلك كثيرة منهاَ :
ك� ْ�م أ ُ َّم��� ًة َو ِ
ل� َ�ع��ل َ� ُ
���دةً (امل��ائ��دة.)50 :
شَ ���اء َ اهلل ُ جَ َ
اح� َ
َ
ٍ
ك ِّ
و ِل ُ
ل أ ُ َّمة أ َجلٌ (األعراف .)32 :كَ َذ ِل َك َزي َّ َّنا
َ
ُ
ل أُمةٍ
ٍ
َ
ِّ
ِّ
ِ
ُ
ُ
ُ
م
ه
ل
م
ة
م
أ
ل
ك
ِل
ك
ل
و
.)109
(األنعام:

عَ
َ ْ
َّ
َّ
َ
ج َعلْنا منسكًا ل ِّ
ْ
اس َم ا ِ
هلل عَ ىَل َما َر َز َق ُهم
وا
ُر
ك
ذ
ي
ْ
َ َ َ َ
ُ
َ
(احلج.)32 :
يجدد :من جدد يجدد ،فهو مجدد ،واملفعول
مجدد(للمتعدي)

واجل ّد ِإمنا هو االجتهاد في العمل (اللسان)
فكأن امل��ج��دد يجتهد وي��ب��ذل أقصى ال��وس��ع في
العمل لإلتيان باجلديد.
َ
واجلديدُ :ما ال عهد لك به ،ولذلك ُو ِصف املوت
َ
باجلديد (اللسان).

شرح احلديث:
فقول النبي ِ « :إ َّن الل َّ َه يَبْعَ ُث ِله َِذ ِه أْالُمَّ ِة».

هذه منة وتكرم من الله تعالى على هذه األمة
أن يبعث فيها من يجدد لها دينها أي تدينها
الذي أصابه االنحراف فيزيل عنه كل ما علق به
من شوائب نتيجة الفهوم اخلاطئة والتأويالت
املنحرفة التي تراكمت خالل مرحلة معينة من
تاريخ األمة اإلسالمية.
وفي احلديث دليل على أن هذا الهُ دَى سيصيبه
حتريف وتشويه ملضامينه وأحكامه ...وسيترتب
ٌ
أحوال العباد من الصالح
وتبدل في
عن ذلك َت َغ ُّي ٌر
ٍ
إلى الفساد ،فتكون احلاجة ملحة ملن يحيي التدين
الصحيح اخل��ال��ص ال��ذي ن��زل غضا طريا على
رسول الله  خالل ثالثة وعشرين عاما ،فهما
و تطبيقا ،أمرا ضروريا .والدكتور "الصالبي" في
كتابه (الدولة األموية) يبني أن كلمة (البعث) في
احلديث تدل على اإلرسال واإلظهار ،فاملقصود من
احلديث أن املجدد من تأتي عليه نهاية القرن وقد
ظهرت أعماله التجديدية واشتهر بالصالح وعم
نفعه.
فاحلكم على املجدد من خ�لال أعماله ،ومن
خالل األثر الذي يخلفه عمله في اخللق :من نقلهم
من حالة الفساد إلى حالة الصالح.
ويسجل التاريخ اإلسالمي مناذج كثيرة من
هؤالء ،الذين كان لهم األثر البالغ في إحياء التدين
الرشيد في األمة ،وبعثه من جديد ،وتتعدد هذه
النماذج بني عالم وفقيه ومحدث وحاكم ومرب...
وكل واحد من هؤالء كان له األثر البارز في صالح
بيئته .ومن هؤالء:
اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وصفه
احلافظ الذهبي ،فقال" :كان ثق ًة مأمون ًا ،له فقه
وعلم وورع ،وروى أح��ادي��ث كثيرة ،وك��ان إمام
ع��دل ،رحمه الله ورض��ي عنه"( .سير أع�لام النبالء
.)114 /5
واإلم����ام امل��ج��دد أح��م��د ب��ن حنبل على رأس
املائة الثانية ،قال فيه اإلمام الشافعي" :خرجت
من بغداد فما خ ّلفت بها رج ً
ال أفضل وال أعلم وال
أف َق َه من ابن حنبل"(سير أعالم النبالء).
فأجمع أغلب العلماء على هذين العلمني في
التجديد خالل القرنني األول والثاني ،واختلفوا
في حتديد من يليهم في القرون الباقية ،وقد عقب
اإلمام ابن كثير على هذا األمر بقوله" :وقد ادعى كل
قوم في إمامهم ،أنه املراد بهذا احلديث ،والظاهر،
وال َّله أعلم ،أنه يعم حملة العلم من كل طائفة،
وكل صنف من أصناف العلماء ،من "مفسرين"،
"ومحدثني"" ،وفقهاء" ،نحاة" "ولغويني" ،إلى غير
ذلك من األصناف( ".كشف اخلفاء .)283/1
وهكذا فاحلديث يعم حامل العلم العامل به
املستوفي لشروط حددها العلماء فيما يلي:
نبوغه وتفوقه العلمي ،وأن يكون ذا قدم
راس��خ��ة ف��ي ال��ع��ل��وم ،ول��ي��س ك��ث��رة ه��ذه العلوم

فقط إمنا يكون ق��ادر ًا على نقدها وتصحيحها.
وبجانب أن يكون املجدد عامل ًا فقد ضم بعض
العلماء أن يكون املجدد مجتهد ًا.
وال ب��د أن يضطلع بعمل م��ن األع��م��ال التي
تدخل حت��ت التجديد ،وم��ن أه��م م��ا ف��ي ذل��ك أن
ي��ق��وم بتجلية اإلسالم مما ب��ه م��ن االن��ح��راف��ات
وال��ش��وائ��ب ال��دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى مفاهيمه األص��ي��ل��ة،
وإعادته إلى "القرآن الكرمي" و"السنة النبوية"،
ببث اآلراء وإفشاء العلم بالتدريس وتأليف الكتب
في املجال الفكري ،وفي املجال العملي بإصالح
سلوك الناس وتقومي أخالقهم.
وأي��ض � ًا أن يعم علمه ونفعه أه��ل عصره،
وأن تكون مؤلفاته وآث���اره مشهورة ،وجهوده
اإلصالحية ذات تأثير ،ومن املعايير ملعرفة تأثير
امل��ج��دد م��ا ي��ت��رك��ه خلفه م��ن أص��ح��اب وتالميذ
ي��ن��ش��رون آراءه ،وي��وس��ع��ون دائ�����رة االن��ت��ف��اع
مبصنفاته وأعماله اإلصالحية ،وأن ال ينتهي
أثره بنهاية حياته.
وهذه الشروط مستوفية في اإلمام البخاري
رحمه الله ،ولذلك فقد استحق أن يكون مجدد
لدين هذه األمة كما في احلديث.

أما قول النبي َ « :علَى رَأ ْ ِس كُ ِ ّل ِمائ َ ِة َسن ٍَة»

اختلف ف��ي معنى رأس امل��ائ��ة امل��ذك��ور في
احلديث هل يراد به بداية املائة أو نهايتها ،وهل
يعتبر املبدأ من تاريخ املولد النبوي أو البعثة
أو الهجرة أو الوفاة لكن الرأي األغلب أن املراد
برأس املائة هو أواخر كل مئة وأوائل املئة التي
تليها.
واملستفاد من هذا التحديد -والله أعلم -هو
أن الله تعالى لن يدع هذ األمة دون أن يهيئ لها
من يوقظها من نومها وسباتها ،ويجمع شملها
وشتاتها ،لتتحمل مسؤوليتها م��ن ج��دي��د في
الشهادة على الناس.
وهذا املعنى يؤكد عليه احلديث الشريف في
محاولة لبعث األمل في النفوس ومقاومة اليأس
الذي قد يصيب األمة في كل مرحلة ،خصوصا مع
ازدياد هجمة الكفر على ديار املسلمني واغتصاب
أراضيهم ،وتفوقه املادي عليهم.
وقد وردت أحاديث شريفة تؤكد هي األخرى
هذا املعنى ،من ذلك ،قوله « :بدأ اإلسالم غريبا،
وسيعود غريبا كما بدأ ،فطوبى للغرباء»" .قالوا:
يا رسول الله من الغرباء؟" قال« :الذين إذا فسد
الناس صلحوا»( .رواه مسلم).
ففى هذا احلديث ،يصف النبي  الغرباء
ب��ق��ول��ه« :ال��ذي��ن يصلحون م��ا أف��س��د ال��ن��اس من
سنتي» فهؤالء الغرباء ليسوا يائسني وال سلبيني
في مجتمعاتهم ،بل يصلحون ما أفسد الناس من
سنن اإلسالم ،ويحيون ما مات من آدابه وأخالقه.

لفظ "من يجدد الدين" ال يحدد عددا بعينه ،فقد
يكون املجدد واح��دا أو أكثر ،وق��د يجدد الدين
بجهاد أو دعوة.
ولذلك فإن الكثير من العلماء احملققني ،منهم
احلافظ "ابن حجر العسقالني" في (فتح الباري)
واحلافظ "ابن كثير" في (دالئل النبوة) واحلافظ
"ابن األثير" في (جامع األص��ول) قد أش��اروا إلى
إم��ك��ان��ي��ة ح��م��ل احل��دي��ث ع��ل��ى ع��م��وم��ه م��ن ك��ون
املجدد في كل عصر مجموعة من العلماء والقادة
املصلحني الربانيني ،ينفون عن اإلسالم حتريف
الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني.
ف��م��ا أش���ار إل��ي��ه ه���ؤالء ال��ف��ض�لاء -العلماء
احمل��ق��ق��ون -ي��دخ��ل ف��ي إط���ار حماية ه��ذا الدين
وصيانته ،وهي درجة مهمة في طريق عزة هذا
الدين وسيادته ،حتتاج إلى درجات أخرى ليصير
مهيمنا وحاكما ف��ي األرض م��ن ذل��ك إع���داد من
يتولى حمل الدين بإحالل روح الدين ال��ذي هو
الوحي في كيانه (إحالله حفظا وفهما وقدرة على
التنزيل على األحداث والوقائع).
فال يتصور جتديد بدون إيجاد هذه القاعدة
الصلبة ال��ت��ي حت��م��ل ه���ذا ال��دي��ن ،وحت��ي��ي��ه في
النفوس ،فتتكاثف جهودها وتتعاون وتكامل،
فيبعث الله تعالى من بني هؤالء من يكون سببا
في إخراج األمة من الوهن الذي تعيش فيه ،وهذه
حقيقة البعث في احلديث والله أعلم.
وس����واء ك���ان امل��ج��دد ف����ردا أو ج��م��اع��ة ف��إن
مسؤوليته (ه��ا) ت���زداد حجما وخ��ط��ورة عندما
تتكالب قوى الشر وتتعاون على النيل من هذا
الدين كما هو واقع األمة اليوم ،فيصبح املجدد
ص��اح��ب ال��ه��م��ة ال��ع��ال��ي��ة :م��ج��اه��دا ف��ي امل��ي��دان
مستعينا بالله أوال ومسلحا بالعلم ثانيا لصد كل
عدوان يستهدف األمة فيصدق عليه قول الرسول
�ال َر ُس� ُ
�الَ :ق� َ
 :عَ ��نْ َج ِاب ٍر َق� َ
«م َثلِي
�ول ال َّلهِ َ :
َو َم َث ُل ُك ْمَ ,ك َم َثلِ َر ُج� ٍ�ل َأ ْو َق � َد َن��ا ًراَ ,ف َج َع َل الجْ َ َنادِ ُب
َوا ْل َف َر ُ
اش َي َق ْعنَ فِ يهَ ا َوهُ َو َي ُذبُّهُ نَّ عَ ْنهَ اَ ،و َأ َنا ِ
آخ ٌذ
َّ
نْ
ار َو َأ ْن ُت ْم َت َف َّل ُتونَ مِ نْ َيدِ ي» (رواه
ن
ال
م
ِب ُح َج ِز ُك ْ عَ
ِ
مسلم) .فيكون صمام أمانها ضد كل الهجمات.
وقد قيل :فرد ذو همة ،يحيي أمة!

بعض املستفادات من احلديث:

بعث املجدد لهذه األم��ة س��واء ك��ان ف��ردا أو
جماعة منة وتكرم وفضل من الله تعالى لهذه
األمة.
احلديث يحيي األمل في النفوس لعودة العزة
لهذا الدين.
ثغور اإلسالم متعددة إيجاد القائمني عليها
سبيل لعودة العزة لهذا
الدين.

وقوله « :من يجدد لها دينها».

كما قلنا سابقا فإن احلديث الشريف يرسل
أمال ووعدا من الله تعالى على رأس كل مئة سنة
من يجدد لهذه األمة دينها ،وفي هذا الوعد تأكيد
على انتصار هذا الدين على باقي اجلاهليات.
و قد أختلف العلماء في حتديد عدد املجددين
وهل يكون واحد ًا أو أكثر ،ولكن الظاهر من نص
احلديث أن املجدد قد يكون واح��دا أو أكثر ،ألن

ذ .محمد بوزين

اآلراء الواردة في مقاالت اجلريدة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي اجلريدة
جريدة
المحجة

املدير املؤسس

ذ .املفضل فلواتي

املدير املسؤول

د .عبد العلي حجيج

مسؤول اإلخراج
رشيد صدقي

املوقع االكتروني :
www.almahajjafes.net
البريد االكتروني :

almahajjafes@gmail.com

عنوان املراسلة :
اإليداع القانوني 61-1994 :
الطـبــــــع  :إكوبرانت
حي عز الله ،زنقة  2رقم  3فاس املغرب
رقم الصحافة 91/11 :
الهاتـــــف 0535931113 :
الترقيم الدولي  1113-3627 :التوزيع  :سابريس
الناسوخ 0535944454 :
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تنبيه العابد
إلى فضل املساجد
قال الله تعالى:

اجد هَّ ِ
ان لِلْم ْش ِر ِكني َأ ْن يعمروا مس ِ
الل َش ِاه ِد َين
َ َُُْ َ َ َ
 َما كَ َ ُ
َعلَى َأن ْ ُف ِس ِه ْم بِال ْ ُكفْ ِر ُأول َ ِئ َك َح ِبط َْت َأ ْع َم هُالُ ْم َو يِف النَّا ِر
ِ هَّ ِ
الل من آمن بِ هَّ ِ
هم َخالِد َ ِ
الل َوال ْ َي ْو ِم
ُ ْ ُ
ون إ مَّنَا يَ ْع ُم ُر َم َساج َد َ ْ َ َ
آْال ِخ ِر و َأقَام الص اَلة وآتَى ا َّلزكَاة و مَل ْ خَي ْ َش ِإ اَّل هَّ
اللَ َف َع َسى
ََ
َ َ َّ َ َ

ُأول َ ِئ َك َأ ْن يَ ُكونُوا ِم َن ا مْل ُ ْهتَ ِد َين 
(التوبة )18-17

قال الله تعالى  :يِف بي ٍ
وت َأ ِذ َن هَّ
اللُ َأ ْن تُ ْر َف َع َويُ ْذكَ َر
ُُ
ِ
اس � ُ�ه يُ� َ�س� ِّ�ب� ُ�ح ل� َ ُ�ه ِف�ي� َ�ه��ا بِ�ال� ْ ُ�غ� ُ�د ِّو َو آْال َص � ِ�ال ِر َج � ٌ�ال اَل
ف�ي� َ�ه��ا مْ ُ
ِ
ِ ِ جِ
هَّ ِ ِ
لص اَل ِة َو ِإيتَ ِاء
�ار ٌة َو اَل بَيْ ٌع َع� ْ�ن ذك�ْ ِر الل َوإقَ��ا ِم ا َّ
تُلْهيه ْم َت� َ
الزكَ ِاة يافون يوما تتقلَّب ِف ِ
ل
ق
ل
ا
يه
وب َو أْ َالب ْ َص ُار
ُ
ُ
ْ
ُ
َّ خَ َ ُ َ َ ْ ً َ َ َ ُ
(النور اآلية )36
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عن أبي ُه َر ْي َر َة  َق َ
ال:
قال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه :

الر ُج ِل فِي ا ْل َج َم َاع ِة ت َُ�ض َّع ُف َع َلى َ�صال ِت ِه
َ
«�صال ُة َّ
ِين ِ�ض ْع ًفا؛ َو َذل َِك
فِي َب ْي ِت ِه َوفِي ُ�سو ِق ِه َخ ْم ً�سا َوع ِْ�شر َ
�أَنَّهُ ِ�إ َذا ت ََو َّ َ
�ض�أ َف�أَ ْح َ�س َن ا ْل ُو ُ�ضو َء ُث َّم َخ َر َج ِ�إ َلى ا ْل َم ْ�س ِجدِ
ال�صال ُةَ ،ل ْم َي ْخ ُط َخ ْط َو ًة �إِال ُر ِف َع ْت َلهُ
ال ُي ْخر ُِجهُ �إِ اَّل َّ
ِب َها َد َر َج ٌة َو ُح َّط َعنْهُ ِب َها َخطِ يئ ٌَةَ ،ف�إِ َذا َ�ص َّلى َل ْم َتزَ ْل
ا ْل َملاَ ئ َِك ُة ت َُ�ص ِّلي َع َل ْي ِه َما َد َام فِي ُم َ�صال ُه :ال َّل ُه َّم َ�ص ِّل
َع َل ْي ِه ال َّل ُه َّم ا ْر َح ْمهُ َ ،و اَل َيزَ ُال �أَ َح ُد ُك ْم فِي َ�صال ٍة َما
ال�صال َة»
ا ْنت ََظ َر َّ

عن َأبي موسى  َ
قال :
ْ
ُ
رسول ال َّل ِه :
قال

ال�صال ِة َ�أ ْب َع ُدهُ ْم �إِل ْيها ْمم ً�شى
جرا في َّ
«�إِ َّن �أَ ْع َظم النا�س �أَ ً
ال�صال َة حتَّى ُي�صليها َم َع ا ِلإما ِم
َظر َّ
َف�أَ ْب َع ُدهُ ْم وا َّلذي َي ْنت ُ
�أَ ْع َظ ُم �أَجر ًا مِنَ الذي ُي�ص ِّليها ُث َّم َينَامُ »
ٌ
(متفق عليه)

يد َة  عن النَّ ِب ِّي  قال :
عن ُب َر َ

ِين في ُّ
« ِّ
الم�ساجِ دِ ِبالنور
الم َ�شائ َ
ب�شروا َ
الظ َل ِم �إِلى َ
التَّا ِّم َي ْو َم القِيا َم ِة »
(رواه أبو داود والترمذي)

(رواه البخاري ومسلم)

عن َأ ِبي ُه َر ْي َر َة 
ْ
َع ِن النَّ ِب ِّي  َق َ
ال:

َ
النبي 
هريرة  َأ َّن
عن َأبي
َّ
قال:

الم�س ِجدِ َ�أ ْو َر َاح � ،أَ َع َّد هَّالل لهُ
« َم ْن َغدا �إِلى ْ
الج َّن ِة ُنزُ ًال ُك َّل َما َغ َدا �أَ ْو َر َاح »
في َ
(متفق عليه)

وعنه َأ َّن النَّ ِب َّي  َ
قال:
ُ

الل
« َم ْن ت ََط َّه َر في َب ْي ِت ِه ُ ،ث َّم َم�ضى �إِلى ب ْي ٍت م ِْن ُب ُيوتِ هَّ ِ
ِ ،ل َي ْق ِ�ض َي َفر َ
ِ�ض هَّ ِ
الل كان َْت ُخ ُطوا ُتهُ
ِي�ض ًة م ِْن َفرائ ِ
ِ�إ ْح َداها ت َُح ُّط َخطِ يئ ًَة  ،والأُ ْخرى ت َْر َف ُع َد َر َج ًة »
(رواه مسلم)

«�س ْب َع ٌة ُيظِ ُّل ُه ُم هَّ ُ
الل في ظِ ِّل ِه َي ْو َم َال ظِ َّل �إِ َّال ظِ ُّلهُ الإِ َم ُام
َ
ا ْل َعاد ُِلَ ،و َ�ش ٌّاب ن َ َ
َ�ش�أ في ِع َب َاد ِة َر ِّبهَِ ،و َر ُج ٌل َق ْل ُبهُ
اهلل ْاجت ََم َعا
ُم َع َّل ٌق في ا ْل َم َ�ساجِ دِ َ ،و َر ُج َال ِن ت ََحا َّبا في ِ
َع َل ْي ِه َو َت َف َّر َقا َع َل ْيهَِ ،و َر ُج ٌل َط َل َبتْهُ ا ْم َر�أَ ٌة َذ ُات َمن ِْ�ص ٍب
اف هَّ َ
َو َج َم ٍال َف َق َال �إِنِّى �أَ َخ ُ
الل َ ،و َر ُج ٌل ت ََ�ص َّد َق �أَ ْخ َفى
َحتَّى َال َت ْع َل َم �شِ َما ُلهُ َما ُت ْنفِقُ َيمِينُهُ َ ،و َر ُج ٌل َذ َك َر
هَّ َ
ا�ض ْت َع ْينَا ُه».
الل َخا ِل ًيا َف َف َ
البخاري)
(أخرجه ُ

جتليات اخلوف من الله في حياة رسول الله  وأثر ذلك على أمته

لقد كان إمام الهدى ،وسيد األولني واآلخرين،
أشد الناس خوفا من الله ،وأعظم خشية لله ،
حتى قال عن نفسه « :أما والله ،إني ألتقاكم لله،
وأخشاكم له»( .صحيح البخاري ومسلم) ،ووصفه رب
العزة واجلالل باخلوف واخلشية فقالُ  :ق ْ
ل إ يِِّن
َ
َ
يِّ
اب يَ ْو ٍم عَ ِ
ظيم (األنعام:
أ َخ ُ
اف إ ِْن عَ َ
ص ْي ُت َرب عَ ذ َ
 ،)16وال��ش��واه��د الكثيرة ،وامل��واق��ف اجلليلة من
السنة املطهرة تدعم هذه الشهادة القرآنية ،وهي
مواقف كثيرة جدا منها:
�الَ :ق َ
حديث عبد الله بن مسعود  َق� َ
ال لِي
َر ُس ُ
ول ال َّلهِ  «ا ْق َر ْأ عَ َل َّي ا ْل ُق ْرآنَ » َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول
الِ « :إ ِّني َأ ْش َت ِهي أنَْ
ال َّلهِ َأ ْق َر ُأ عَ َل ْي َك َوعَ َل ْي َك ُأ ْن ِز َل؟ َق َ
َأ ْس َم َع ُه مِ نْ َغ ْي ِري»َ ،ف َق َر ْأ ُت ال ِّن َسا َء َح َّتى ِإ َذا َب َل ْغ ُت:
ل أُم� ٍ�ة ب َِش ِه ٍ
 َف َ
يد َوجِ ئ َْنا ب َِك
ك ْي َف إِذَا جِ ئ َْنا ِم ْن كُ ِّ َّ
اَ
ِ
ِ
َ
عَ � ىََل� ه���ؤُلء شَ ه ًيدا (النساء )41:ق��ال لي كف أو
أمسك ،فرأيت عينيه تذرفان"(.صحيح البخاري)،
وفي رواية ملسلم "رفعت رأسي أو غمزني -طعنني
بأصبعه -رج��ل إل��ى جنبي فرفعت رأس��ي فرأيت
دموعه تسيل(.صحيح مسلم)
وعن مطرف عن أبيه قال" :رأيت رسول الله 
يصلي وفي صدره أزيز ،كأزيز املرجل من البكاء"
(رواه أب��و داود في سننه وأحمد في مسنده)( .أزي��ز
املرجل :أي صوته ،واملرجل بكسر امليم وسكون
ال��راء وفتح اجليم :ق��در من نحاس يطبخ فيها)،
واملراد أن جوفه وقلبه  يغلي كغليان القدر الذي
يطبخ فيه من شدة اخلوف من الله والبكاء عليه.
وع��ن أب��ي ذر  ق��ال ق��ال رس���ول ال��ل��ه :
إن��ي أرى م��اال ت���رون ،وأس��م��ع م��ا ال تسمعون ،إن
السماء أطت -صاحت -و حق لها أن تئط ،ما فيها
أو ما منها موضع أرب��ع أصابع إال وملك واضع
جبهته س��اج��د لله ت��ع��ال��ى ،وال��ل��ه ل��و تعلمون ما
أعلم لضحكتم قليال و لبكيتم كثيرا ،و ما تلذدمت
بالنساء على الفرشات ،و خلرجتم إلى الصعدات

الطرقات -جت��أرون إل��ى الله ،والله ل��وددت أنيكنت شجرة تعضد "(رواه احلاكم في املستدرك).
ه���ذا س��ي��د األول��ي��ن واآلخ����ري����ن ،وق���ائ���د ال��غ��ر
احملجلني ،وه��و أح��ب خلق الله إل��ى ال��ل��ه ...يقول
هذا ،فماذا نقول نحن ّ؟
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي
ر ِّب إِن َّ ُه َّن أ َ ْ
ضلَلْ َن
 تال قول الله  في إبراهيم َ
كَ ِثيرا ِّم َن النَّ ِ
صانيِ
يِّ
اس َف َمن تَب َِع يِن َفإِنَّه ُ ِمن َو َم ْن عَ َ
ً
يم(  ..إبراهيم ،)38 :وقول الله في
ور َّر ِح ٌ
َفإِن َّ َك َغ ُف ٌ
عيسى  :إِن ت ُ َع ِّذبْ ُه ْم َفإِن َّ ُه ْم ِع��ب��ا ُد َ
ك َوإِن
َ
َ
ال ِ
كيم (املائدة.)120 :
تَغْ ف ِْر ل َ ُه ْم َفإِن َّ َك أ َ
يز حْ َ
نت ال ْ َع ِز ُ
فرفع يديه وقال :اللهم أمتي أمتي وبكى ،فقال
الله  يا جبريل اذهب إلى محمد -ورب��ك أعلم-
فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل  فسأله فأخبره
رسول الله  مبا قال -وهو أعلم -فقال الله يا
جبريل اذه��ب إل��ى محمد فقل" :إن��ا سنرضيك في
أمتك وال نسوءك"( .صحيح مسلم)
الرسول  يبكي خوفا على أمته ال خوفا على
نفسه ،فهال رجعنا إلى سنة رسول الله؟.
ويخرج  يوما ليشيع جنازة أحد أصحابه
رض��وان الله عليهم -فيجلس على شفير القبر،شفير القبر :طرفه -ويبكي ،حتى ابتل الثرى منكثرة البكاء ،ثم توجه إليهم قائال« :يا إخواني ملثل
هذا فأعدوا» (رواه ابن ماجه).
رس��ول الله يخاف من لقاء الله ..رس��ول الله
يخشى مواله ،وهو من هو في العبادة واالجتهاد..
ونحن املقصرون ،ونحن الغافلون ،نرتكب املعاصي
ليال ونهارا ،سرا وجهارا وال نبالي؟
وق���د ك���ان خل���وف رس���ول ال��ل��ه م��ن ال��ل��ه األث��ر
البالغ ،في حياة أصحابه الكرام ،وأتباعه الذين
جاءوا بعده ،الذين كانوا يحرصون أشد احلرص
على اتباعه  ،فتخرج على يديه رجال كثيرون،

يخشون الله ويخافون عذابه ،ومن هؤالء الرجال:

أوال :أبو بكر الصديق :

ل��ق��د أب��ص��ر  ط��ائ��را ع��ل��ى ش��ج��رة ،ف��ق��ال:
"طوبى لك يا طير ،تاكل الثمر ،وتقع على الشجر،
لوددت أني ثمرة ينقرها الطير" (رواه البيهقي في
شعب اإلميان).
وعن الضحاك قال :رأى أبو بكر الصديق طيرا
واقعا على شجرة ،فقال :طوبى لك يا طير ،والله
ل��وددت أن��ي كنت مثلك ،تقع على الشجرة وتأكل
من الثمر ،ثم تطير وليس عليك حساب ،وال عذاب،
والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق مر
علي جمل فأخذني فأدخلني فاه ـ فمه ـ فالكني ،ثم
ازدردني  ،ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا( .رواه
البيهقي في شعب االميان)

ثانيا :خوف عمر بن اخلطاب :

مما ورد في خوف عمر  قولته املشهورة:
"يا ليتني كنت كبش أهلي سمنوني ما بدا لهم،
حتى إذا كنت كأسمن ما يكون ،زاره��م بعض من
يحبون ،فذبحوني لهم ،فجعلوا بعضي ش��واء ،و
بعضي قديدا ،ثم أكلوني و لم أكن بشرا"( .رواه
البيهقي في شعب اإلميان).
وع��ن عبد الله بن عامر بن ربيعة ق��ال :رأيت
عمر ب��ن اخل��ط��اب أخ��ذ تبنة م��ن األرض ف��ق��ال :يا
ليتني هذه التبنة ،ليتني لم أكن شيئا ،ليت أمي لم
تلدني! ليتني كنت منسيا.
وك��ان يسير يوما ويقرأ ال��ق��رآن ،يقرأ سورة
الطور ،فلما بلغ قوله تعالى :إن عذاب ربك لواقع
(الطور ،)6 :بكى واشتد بكاؤه ،حتى مرض شهرا
كامال من تأثير هذه اآلية ،وعاده الصحابة شهرا..
ومما أثر عنه  أنه كان في وجهه خطان
أسودان من كثرة البكاء .

ثالثا :خوف عثمان بن عفان :

كان  إذا وقف على القبر يبكي ،حتى تبتل
حليته ،ويقول" :لو أنني بني اجلنة والنار ،ال أدري
إلى أيهما يؤمر بي ،الخترت أن أكون رمادا ،قبل أن
أعلم إلى أيتهما أصير".

رابعا :خوف عمر بن عبد العزيز:

ك��ان عمر ب��ن عبد العزيز إذا صلى الصبح،
أخذ املصحف في حجره ودموعه تسيل حتى تبتل
حليته ،فكلما م��ر بآية فيها تخويف ردده���ا ،فال
يتجاوزها من كثرة البكاء حتى تطلع الشمس.

خامسا :خوف اإلمام الشافعي:

ملا دخل عليه اإلمام املزني وهو في علته التي
م��ات فيها ،ق��ال ل��ه :كيف أصبحت يا إم��ام؟ فقال:
أصبحت م��ن ال��دن��ي��ا راح�ل�ا ،وإلخ��وان��ي مفارقا،
ولكأس املنية شاربا ،ولسوء عملي مالقيا ،وعلى
رب��ي واردا ،وال أدري نفسي تصير إل��ى اجلنة
فأهنيها ،أم إلى النار فأعزيها؟ ثم بكى وقال:
وملا ق�سا قلبي و�ضاقت مذاهبـ ـ ـ ـ ــي
جعلت رجائي نحو عفوك �سلمــا
تعاظمني ذنبي فلما قرنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
بعفوك كان عفوك �أعظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فما زلت ذا عفو عن الذنب �سيـدي
جتود وتعفو منة وتكرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فلوالك ما يغوي �إبلي�س بعابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
كيف وقد غوى �صفيك �آدمـ ـ ـ ـ ــا
هكذا كان رسول الله  يخاف من ربه ،وهكذا
كان حال الصحابة ومن جاء بعدهم يخافون من
ربهم ،ويقتدون بنبيهم ،وعلى درب ونهج هؤالء
يجب أن نسير.

ذ رضوان طوبي
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أيها املؤمنون:
هذا نبع نبينا ،فأين الواردون؟

اخلطبة األولى:
....

عباد الله :حديثنا ف��ي ه��ذا ال��ي��وم السعيد
َتتلذذ به األس��م��اع وت� ِ��ر ُّق له األف��ئ��دة وتلني به
العواطف ،حديثنافي ه��ذا اليوم السعيد عن
كالس َير ،حديثنافي
عَ َلم ال كاألعالم وسيرة ال
ِّ
هذا اليوم السعيد عن صفات ال تدانيها صفات،
حديثنافي هذا اليوم السعيد عن شذرات تزيد
احلب حبا ،والقلب قربا؛ جتدد اإلميان ،وتعضد
الوال َء ،و ُت ْثمِ ُر ا ِال ِّتبَاعَ .
َ
وس ِ ّيد
أيها املؤمنون :نتحدث ال َي ْو َم عَ نْ قائِ د ف ٍذ َ
وعَ ِظيم...
نتحدث اليوم عن ُق َّرةِ َأعْ ُينِ ناَ ،
قال عَ ْن ُه َر ُّبنا:
وما أَرسلْ
َ
ناك إِ َّ
ني (األنبياء:
ال َر ْح َم ًة لّ ْلِعال َ ِـم َ
ْ َ
.)107
تنُّ
نتحدث اليوم عن سيدنا ُم َح َّم ٍد الذي حَ ِ
ِإ َل ْيهِ ُق ُلوب املؤمنني…
يب
نتحدث اليوم عن سيدنا ُم َح َّم ٍد الذي َت ِط ُ
ِبهِ ن ُفوس الصاحلني… نتحدث اليوم عن سيدنا
ُم َح َّم ٍد الذي َت َق ُّر ِبهِ عُ ُيون املُصلحني…
�ح� َّ�م� ٍ�د ال��ذي
ن��ت��ح��دث ال��ي��وم ع��ن س��ي��دن��ا ُم� َ
َت ِس ُ
ِ
العاشقِ َ
ني لِذِ ْك ِرهِ … نتحدث اليوم
يل د ُُم��وعُ
ْ
ُ
َ
عن سيدنا ُم َح َّم ٍد الذي َب َكى اجل َمل ِع ْن َد ُرؤ َيتِ هِ
َ
وش َكى ِإ َل ْيهِ ثِ َق َل َأ ْحمالِهِ …
نتحدث اليوم عن سيدنا ُم َح َّم ٍد ال��ذي َحنَّ
س لِفِ راقِ ه.
اجل ْذعُ
الياب ُ
ِ
ِ
نتحدث اليوم عن سيدنا ُم َح َّم ٍد ال��ذي َأنَّ
الص ِب ِ ّي ِح َ
اجل ْذعُ َأنِ َ
ني َم َس َح عَ َل ْيهِ .
ني َّ
ِ
َ
ْ
القِ
كار َم أخ ه
عباد الله :أيها املؤمنون ...إن َم ِ
 َدل ٌ
َ
أوصاف احلبيب
ِيل عَ لى عُ ُل ِ ّو َش ْأنِ ه ،وإن
والسال ُم َت ْد َفعُ نا ل ِِزيا َدةِ َت ْع ِظيمِ هِ
عَ َل ْيهِ
الصال ُة
َّ
َّ
و ُت َر ِّغ ُب َنا في َم َح َّبتِ هِ .
أليس ُح ْسنُ المْ ُ َ
عاش َرةِ  ،و ِل ُ
ني اجلانِ ِب ،و َب ْذ ُل
َّ
ْ
��ع��� ُر ِ
عام،
الط
م
�ا
�
�ع
�
ط
إ
أليس
�ه؟
وف م��ن أخ�لاق�
المْ َ� ْ
ُ
ِ
ِ
َ
ْ
لمْ
ُ
َ
وعِ
يع
ي
ش
ت
و
،
ي��ض
��ر
ا
ة
د
�ا
�
�ي
�
،
�لام
�س
�
ال
ء
�ا
�
�ش
َ
ِ ُ
و ِإ ْف� ُ
ِ ِ
َّ ِ
اجلنا َزةِ من سماته؟
ِ
ْ
ل�اح
ص� ُ
���وار ،وال� َ�ع�ف� ُ�و وا ِإل ْ
اجل ِ
أليس ُح� ْ
�س��نُ ِ
ُ
واجل��و ُد وال َك َر ُم من عالمات نبوته
اس،
َبينْ َ ال ّن ِ
ورسالته؟
أليس ْ
كظ ُم َ
والع ْف ُو عَ � ِ�ن ال ّناس من
الغ ْي ِظ
َ
صفاء قلبه؟
أل��ي��س ال��ن��ه��ي ع��ن س���وء اخل��ل��ق َك��ال��غِ ��ي� َب��ةِ
َ
يعةِ وال َّت َك ُّب ِر
والـم ْك ِر
والنميمة والكَذِ ِب
واخلدِ َ
َ
ُّ
َ
واحل َسدِ
واحلِ ْقدِ
والظ ْل ِم من صميم دعوته ؟
عباد الله :حني نتحدث عن رس��ول الله 
فإننا نرجو من العلي القدير زيادة اإلميان ومزيد
التعظيم والتبجيل للرسول الكرمي ،و َق ْد ِرهِ حق
قدره والتزود مبحبته ،وكل ذلك مطلوب شرعا،
لكن النتيجة من ذلك طاعته واتباعه وتعظيم
أمره ونهيه واقتفاء سنته والثبات على شريعته
ومنهجه.
أيها الصاحلون :روى اإلم��ام أحمد أنَّ
النبي
َّ
ثت ِّ
 قال« :إمنا بعِ ُ
ألمتم مكار َم األخالق» .ولقد
و َما أ َ ْر َسلْ َن َ
وص َفه ر ُّبه ّ
اك إِ َّ
ال
ِه:
ل
بقو
وعال
جل
َ
ني (األنبياء ،)107 :يقول املفسرون:
َر ْح َم ًة ْللِ َعال َ ِم َ
ِّ
للجن واإلن��س وجلميع اخللق" .وروى
"رحمة

َ
َ
اإلمام أحمد أنّ
بعير
وقف عند
رسول الله 
ٍ
وقال« :أينَ
صاحب البعير؟» فجاء فقال"ِ :ب ْعنِ يه"،
ُ
ق��ال :بل أه ُبه ،فقال رس� ُ
�ول الله « :إ ّن��ه ش َكا
كثر َة العمل وقِ َّل َة الع َلف ،فأحسنوا إليه» (رواه
أحس برحمته
حيما وقد
أحمد) .كيف ال يكون َر ً
َّ
قصةِ ِجذع النخلة الذي كانَ
حتى
اجلماد ،ففي ّ
َ
كئ عليه وهو يخطب أنَّ اجلذعَ َحنَّ لرسولِ
ي ّت ُ
الله  َّملا َت َر َكه ،قال ال َّ��راويَ :حنَّ ذلك اجلذعُ
ُ
رسول الله  يدَه
حتى سمِ عنا حنينه ،فوضع
َ
عليه فسكَنَ  ،وفي رواي� ٍ�ة :أ ّنه ملا حنَّ
احتض َنه
ِ
يوم القيامة»
 وقالَ « :لو لم
أحضنه حلنَّ إلى ِ
النبي الكرمي بعثه الله مبشرا
(رواه الدارمي) .هذا
ٌّ
ب��اخل��ي� ِ
�رور
�رات وامل���س��� َّرات ،وم��ح��ذرا م��ن ال��ش� ِ
واملوبقات ،يا أ َ
الن يِبء ُ إِنَّا أ َ ْر َسلْ َن َ
َ
اك شَ ا ِه ًدا
ا
ه
ي
َّ
َ ُّ
ِ
يرا (األحزاب.)45 :
َو ُم َب ِّش ًرا َونَذ ً
�ص
�
�ائ
�
�ص
�
اخل
��ن
ل���ه م�
ُ
َّ
اجلليلة ال��ت��ي ت�ت��ف��ق مع
م��ك��ان��تِ ��ه ال��ع��ظ��م��ى عند
ر ِّب��ه ومنزلته العُ ليا عند
هَّ
طفِي
خ��ال��قِ ��ه،
الل ُ يَ ْ
ص َ
ِم ْن ال ْ َمالئِ َ
ك ِة ُر ُسالً َو ِم ْن
الن ِ
اس (احلج.)75 :
َّ
ه��ذا الرسول العظيم
ك�����ان�����ت م���ه���م���ت���ه األم������ر
مبكارم األخالق ومحاسن
ال���ص���ف���ات ،وي���ن���ه���ى ع��ن
القبائح واملوبقات ،حتى
وص��ف��ه ال��ل��ه  ب��ق��و ِل��ه:
��ط ِّ��ي��ب ِ
و حُ ِ
��ات
ي������لُّ لَ�� ُه ْ
َ
��م ال َّ َ
َ
حُ
ال َبائ َِث
ي
���ر ُم عَ ل ْي ِه ْم خْ َ
َو َ ِّ
(األعراف.)157 :
أما خوفه من ربه وخشيته وطاعته له وشدة
عبادته ف��ذاك شأن عظيم ،يقوم الليل إال قليال
سمع لصدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء،
و ُي َ
ويصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له" :قد غفر
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر" فيقول« :أفال
أك��ون عبدا شكورا» (رواه البخاري ومسلم) .قام
ليلة فقرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل
عمران ومع كل ذلك فإنه يقول« :إن��ي ألستغفر
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعني مرة»،
وعن عبد الله بن مسعود  قال :قال لي النبي
« :اِقرأ علي» ،قلت :يا رسول الله؛ أقرأ عليك
وعليك أنزل؟ ! ،قال «:إن��ي أحب أن أسمعه من
غيري»" ،فقرأت سورة النساء حتى أتيت هذه
اآلي��ة :فكيف إذا جئنا من كل أم��ة بشهيد

وجئنا بك عىل هؤالء شهيدا قال« :حسبك اآلن»،
"فالتفت فإذا عيناه تذرفان" (رواه البخاري ومسلم).

�صلى عليك اهلل يا خري الورى
وهمت عليك �سحائب الر�ضواين.

هذا احلبيب يا محب ،وهذه بعض القطوف
م��ن شمائل النبي ال���رؤوف ،بحر م��ن احل��ب ال
ساحل له ،وفضاء من اخلير ال منتهى له.
عباد الله :إن شمائل املصطفى  ال حتدها
الكلمات وال توفيها العبارات ،وحسبنا من ذلك
اإلشارات.
وإن على أتباعه أن يتربوا على سيرته،
وأن يتخلقوا بخلقه ،ويتبعوا هديه ويستنوا
بسنته ،ويقتفوا أث��ره ،فما عرفت الدنيا ولن
تعرف مثله .وإن لدينا نحن املسلمني من ميراثه
ما نفاخر به األمم ،ونسابق به احلضارات.
أيها املؤمنون :هذا نبع نبينا فأين الواردون؟
وه��ذا املنهل فأين النائلون؟ لقد كان لكم

يف رس��ول اهلل إس��وة حسنة لمن كان يرجو اهلل
واليوم اآلخر وذكر اهلل كثيرا.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي
سنة سيد املرسلني،ونفعنا مبا فيهما من اآليات
والذكر احلكيم ،أقول قولي هذا واستغفر الله
تعالى لي ولكم .

اخلطبة الثانية:
....

عباد الله :لقد ح��ا َز َن ِب ُّينا ِخ��ص��ال الكمالِ
التي تفرقت في األنبياءِ ك ِّلهم واج َت َمعت فيه،
ِ
ومحاسنِ هم وآدابهم
وتخ َّلق بجميع أخالقهم
َ
وأجم َلهم و َأعالهم
أكمل الناس
ح ّتى صا َر 
َ
وأمتهم ُحس ًنا وفض ً
وأعظمهم مح ًّ
َّ
ال .عن
ال
َقد ًرا
َ
َ
َ
النبي 
م
�ا
�
"ق
ت:
ل
قا
عنها
الله
�ي
�
رض
ة
عائش
َ
ّ

ُ
َ
جبريل فقال :ق َّل ُ
مشارق األرض
بت
فقال« :أتاني

رج ً
ال َ
أفضل من محمد»"َ ( ،ر َواه
ومغاربها فلم أ َر ُ
َّ
والطبراني).
البيهقي وأبو ُنعيم
ّ

عباد الله :إن��ن��ا أت��ب��اع رس���ول ه��و أفضل
اخللق َخل ًقا ُ
َ
وخل ًقا ،أدَّب��ه ر ُّبه فأحسن تأديبه،
وآواه ف��هَ ��داه ،وأع��ل��ى ذك���ره ،ف��ق��ال ج��ل وع�لا:
����ر َ
��ك ِذ ْ
ك .لنستمع إل��ى جعفر
و َر َف ْع َنا ل َ َ
َ
ك َ
طالب وهو ِ
يصف رسول الله  أمام
بن أبي
ٍ
النجاشي فيقول" :أ ّيها امللِك ،ك ّنا في جاهل ّية؛
ّ
َ
الفواحش،
نع ُبد األصنام ،ونأ ُكل امليت َة ،ونأتي
القوي
ونقطع األرح��ام ،ونسيء اجل��وا َر ،يأ ُكل
ّ
َ
بعث الله إلينا
م ّنا
الضعيف ،فكنا على ذلك حتى َ
نعرف َن َس َبه وأما َن َته وعَ فا َفه ،فدعا إلى
َرسو ًال ِ
لنوحده ونعبدَه ونخلع ما ك ّنا نحن نعبد
الله
ِّ
دونِ
يأمرنا
واألوثان،
احلجارة
من
ه
من
وآباؤنا
ُ
بصدق احلديث وأداءِ األمانة ِ
وص َلة األرح��ام
ِ
وح��س��ن اجل���وار وال��ك� ِّ
�ف ع��ن احمل���ارم وال �دِّم��اء،
ُ
وينهانا عن الفواحش وق��ولِ ال��زور"..إل��ى آخر
قوله.
َ
وأسخاهُ م
وأكرمهم
هو  أج��و ُد الناس
ُ
عطا ًءِ ،
يعطي عطا َء من ال يخشى الفقرِ ،
زهد في
هذه الدنيا ُزهدًا ال نظي َر له وال مثيل ،مي ّر الشهر
ُ
عيشه
والشهران وما ُأوقِ د في أبياتِ ه نا ٌر ،إمنا
ِّ
متقش ٌف ،يدخل عليه
متواضع،
امل��اء وال َّتمر،
ٌ
حصير
جالسا على
يوما فيجده 
الفاروق
ً
ً
ٍ
عليه إزا ٌر ليس عليه غي ُره ،وقد أ َّثر في جنبه،
وي��� َرى قلي ً
ال م��ن الشعير ف��ي مسكنِ ه ،فيبكي
سبب ُبكائه فيقول:
عن

النبي
فيسأله
عمر،
ِ
ُّ
نبي الله ،ما لي ال أبكي وه��ذا احلصي ُر قد
يا َّ
أ َّث��ر في جنبك ،وه��ذه خزان ُتك ال أرى فيها إالّ
وقيصر في
ما أرى من الشعير ،وذاك كِ سرى
َ
نبي الله وصفوته ،وهذه
الثمار واألنهار ،وأنت ُّ
َ
«أما ترضى أن تكونَ
خزانتك؟!
فقال النبي َ :

لنا اآلخر ُة ولهم الدنيا»؟!
وأما حفظه  لكرامة اإلنسان فقد ب َل َغت
ً
عظيما وش��أ ًن��ا َك��ب��ي� ًرا ،ق��ال أن��س :
مبلغا
ً
َ
ُ
رسول الله  عش َر ِسنني ما قال لي:
"خدمت
ُأ ّف قط ،وما قال لشيء صنع ُتهِ :ل َم صنعته؟ وال
والكبير
غير
ٍ
لشيء ترك ُتهِ :ل َم ترك َته" .يقِ ف ّ
ِ
للص ِ
عرض
يسم َع
وال � ّذك��ر واألن � َث��ى حتى
َ
َ
كالمه و َي ِ
ِ
ويقضي حاجته ،يزور املرضى ويخالِط
مسألته
الفقراء وي��ص��ادِ ق املساكني ،بعي ٌد عن التك ّبر
�اه��ي ،عَ ��ط� ٌ
وال��ت��ف��اخ��ر وال��ت��ب� ِ
�وف ع��ل��ى األط��ف��ال
وال��ص��غ��ار ،يس ِّلم عليهم ويقبِّلهم ويحمِ لهم
ِ
ِ
�ول«:م��ن ال َيرحم ال
ويالطفهم ،وي��ق�
ويداعبهم
َ
محب للتيسير والتسهيل والسماحة،
ُيرحم»،
ٌّ
وما ُخيِّر َبني أم َرين إال اخ َتار أيس َرهما ما لم
إثما.
َيكن ً
َم��ش��ه��و ٌر ب��احل��ي��اء ،ق���ال أب��و
���دري " :ك���ان 
سعيد اخل� ّ
أش����� َّد ح���ي���ا ًء مِ �����نَ ال����ع����ذراء في
ك���ره شي ًئا
��دره���ا ،وك���ان إذا ِ
ِخ� ِ
عَ رف َناه في وجهه".
ع��ب��اد ال��ل��ه :ه������ذه ب��ع��ض
م���زاي���ا ن��ب��ي��ن��ا وه�����ذه ن��ت��ف من
بحر ال س��اح��ل ل��ه م��ن التعاليم
والتوجيهات الربانية التي جاء
بها  ،فما دورن��ا نحن أتباع
النبي الكرمي والرسول العظيم؟
وما هي واجباتنا وقد ورثنا هذا
اخلير العميم؟
واجبنا أن نبرهن بسلوكنا
وأخالقنا عن صدق إمياننا بهذا
الرسول الكرمي ودينه العظيم،
حتى يعلم العا َلم أن اخلي َر كل
الدين وفي
اخلير يكمن في هذا
ِ
أخالق هذا الرسول األمني ،فبالسلوك احلسن
ِ
وب��ال��ع��م��ل ب��أخ�لاق رس��ول��ن��ا  َ
دخ����ل ال��دي��نَ
كثي ٌر من اخللق؛ لمِ َ��ا َر َأو ُه في أخ�لاق املسلمِ ني
ومعامالتهم.
واجبنا اليوم أن نحمِ ل الرسالة اخلالد َة
ونبلغها بكل أم��ان��ة وبكل ال��وس��ائ��ل املتاحة،
الس ّيما والعا َلم اليو َم يعاني من َويالت احلروب
وال��دم��ار ،وال��غ��ش واخل��دي��ع��ة وامل��ك��ر والفسق
واملجون...
َ
ّ
ّ
ْ
اس رسولنا،
اس نبينا ،وأش َج ُع الن ِ
َف َأ ْح َل ُم الن ِ
ُّ
َ
ّ
اس أسوتنا،
اس زعيمنا ،وأعَ ��ف الن ِ
و َأعْ �د َُل ال ّن ِ
ُ
الناس قائدنا،
الناس قدوتنا و َأعْ � َق��ل
��و ُد
ِ
ِ
و َأ ْج� َ
�اس َحيا ًء محمدنا  .فلنباهي به
و َأ َش��� ُّد ال� ّن� ِ
من حونا ولنقدمه للعالم حال ملشاكلنا ونبراسا
لدروبنا وبلسما ألسقامنا...
اللهم اشرح صدورنا مبحبة نبينا  ،واشف
صدورنا ممن آذانا فينبينا ،اللهم ارزقنا طاعة
رسولك محمد  وإتباع سنته .
اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد  ،وبارك
على محمد وعلى آل
محمد ك��م��ا ب��ارك��ت ع��ل��ى آل إب��راه��ي��م في
ال���ع���امل�ي�ن إن�����ك ح��م��ي��د
مجيد .

ذ .عبد احلميد الرازي
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نصـوص اإلعجـاز القرآنـي ()15
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).

(نصوص أبي حامت أحمد بن حمدان الرازي (ت322هـ))
()1

«...ولكنا نحتج عليهم مبا هو قائم في العالم
من معجزة محمد  ،مشهور واضح ،وبرهانه معه،
يشهد أ ّنه ليس من فِ عل السحرة ،وأ ّنه ليس في وُ سع
املخلوقني أن يأتوا مبثله ،وال يقدر على دفعه إال
السحرة يبطل وال يثبت في العالم،
معاند؛ ألنّ فِ عل ّ
محمد  ،ال��ذي هو القرآن ،قد خلد على
ومعجز
ّ
قوة على مرور األيام.
الدّهر ،ويزداد ّ
وسوف نكشف عن البرهان فيه؛ ليعلم امللحدون
أنّ األم��ر كما دع��ا إليه  العرب حني قالوا :ل َ ْو
�ش��اء ُ لَقُلْ َنا ِم ْث َ

ل َه� َ�ذا (األن��ف��ال ،)31 :فقال ال ّله ّ
نَ� َ
ْ
ردّا عليهم :أ َ
ُ
ون ا ْف َت َراه ُ ُق ْ
ل َفأتُوا ب َِع ْش ِر ُس َو ٍر
ُول
ق
ي
م
َ
ْ َ
ٍ
ون هَّ ِ
الل
ط ْع ُت ْم ِم ْن ُد ِ
اس َت َ
ِم ْث ِل ِه ُم ْف َت َريَات َوا ْدعُ ��وا َم ِن ْ
ص ِ
ني (ه��ود )13 :ثم خفف املطالبة
إ ِْن ك ُْن ُت ْم َ
اد ِق َ
ْ
ْ
ٍ
ِ
ىَ
ِ
ز َنا عَ ل عَ ْبدنَا َفأتُوا
وإ ِْن ك ُْن ُت ْم يِف َر ْيب م َّما ن َ َّل
فقالَ :
ِ
ِ
ِ
ون هَّ ِ
ِ
ْ
َ
ُ
الل إ ِْن
د
ن
م
ُم
ك
اء
د
ه
ش
وا
د
ا
و
ه
ل
ث
م
ن
عُ
ُ
ْ
ِ
ب ُِس َ
َ َ ْ ْ
َ
ورةٍ ِم ْ
ِ
ِ
ني (البقرة ،)22 :ثم ع ّرفهم عجزهم،
ك ُْن ُت ْم َ
صادق َ
ُ
ُ
َ
َ
الن َار ال َّ يِت
ُوا
ق
ت
ا
ف
وا
ل
ع
ف
ت
�ن
�
ل
و
وا
ل
ع
ف
ت
م
ل
ِن
إ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
فقالَ  :ف ْ ْ
َ ْ
حْ
ُ
ِ
ل
ْ
ْ
َ
ِ
ين (البقرة:
اس َوا َج َارةُ أع َّدت للِكافِ ِر َ
َو ُقو ُد َها النَّ ُ
ّ
 ،)23فقوله فان لم تفعلوا ،يعني أنهم لم يفعلوا
ما ادّع��وا أن يأتوا مبثله ،وقوله ولن تفعلوا أي
ال تفعلون فيما بعد أب��دا .ثم ع ّرفهم أن ذل��ك ليس
اج َت َم َع ِ
ت الإِْنْ ُس
في وسع اخلالئق ،فقال :قل ل َ نِ ِ
ئ ْ
الن عَ ىَل أَن يأْتوا ب ِِمثل َه َذا الْقُرآَن اَل يأتْ
ون ب ِِم ْث ِلهِ
ْ ِ
ْ َ ُ
َ ُ َ
ْ ِ
َو جْ ِ ُّ
ض ُه ْم ِلب ْع ٍ
ض َ ِ
ان ب َ ْع ُ
يرا (اإلسراء.)88 :
َول َ ْو كَ َ
َ
ظه ً
وق��د قدّمنا ال��ق��ول :إن امللحد ل��م يخطئ س ّنة
من تقدّمه حني زعم أ ّن��ه يأتي بأ ْلف مثله ،فا ّنه لم
يحصل من هذه الدّعوى على أكثر من أنصار في
و َم ْن أ َ ْ
ظل َ ُم ِم َّم ِن
جملة من ذكره ال ّله حيث يقولَ :
َ
َ
ا ْف َت َرى عَ ىَل هَّ ِ
ل أُ ِ
وح إِل َ ْيهِ
الل كَ ِذبًا أ َ ْو َقا َ
ي إِل َّ
وح َ
ي َول ْم يُ َ
َ
ُ
ل هَّ
ل ِم ْث َ
ل َما أنْ� َ�ز َ
شء ٌ َو َم ْن َقا َ
يَ ْ
الل ُ َول َ ْو ت َ َرى إ ِِذ
ل َسأنْ ِز ُ
ون يِف َغ َم َر ِ
ك ُة ب َ ِ
ات ال ْ َم ْو ِت َوال ْ َم اَلئِ َ
َّ
طو
الظا ِل ُم َ
اس ُ
َ
َ
جُ
ْ
ْ
َ
أ َ ْي ِدي ِه ْم أ ْخ ِر ُجوا أنْ ُف َس ُ
ون
اب ال ُه ِ
ك ُم ال َي ْو َم ْ
ت َز ْو َن عَ ذ َ
ون عَ ىَل هَّ ِ
ال ِّق َوك ُْن ُت ْم عَ ْن
ب َِما ك ُْن ُت ْم تَقُول ُ َ
الل َغ ْي َر حْ َ
آَيَاتِ ِه ت َ ْس َت ْ
ون (األنعام.)94 :
كب ُِر َ
على أ ّن��ا نقول في جوابه حني زعم أنّ ّ
الشعر
والسجع وغير ذلك هو مثل القرآن ،أ ّنه
واخلطب
ّ
قد أحال في هذه الدّعوى؛ ألنّ الذي يجمعه القرآن
ال يجمعه شيء مما ذكره في ظاهر ال ّلفظ دون القوة
العظيمة التي هي فيه ...والقرآن يجمع هذه املعاني
ك ّلها التي هي في الشعر واخلطب البليغة والسجع
في ظاهر األمر ،دون سائر األسباب التي يجمعها.
ون��ح��ن ن��ذك��ره��ا ون��ش��رح احل���ال بها إن ش��اء ال� ّل��ه،
فنقول :إنّ العرب اشتبه عليهم األمر فيه؛أل ّنه جمع
هذه املعاني ك ّلها...فهكذا م ّرة ش ّبهوه بالشعر ،وم ّرة
ش ّبهوه باخلطب البليغة؛ ملا فيه من إيجاز القول
وسهولة األل��ف��اظ وإح��ك��ام املعاني ،وم��� ّرة شبهوه
للسجع ،وألنّ الذي
بسجع الكهّ ان؛ملا فيه من مشاكلة ّ
محمد صلى الله عليه وسلم من األمور
كان يخبر به
ّ
يصح...فمن أجل ذلك شبهّ وا القرآن
الغائبة كان ّ
بسجع الكهّ ان ،وقالوا لرسول ال ّله :هو كاهن.
تصح،
كما ذكرنا أ ّنه كان يخبر بأمور غائبة ثم ّ
فاشتبه على العرب أمر القرآن :فم ّرة قالوا هو شعر،
وم ّرة قالوا :هو سجع الكهّ ان ،وم ّرة قالوا :هو بالغة
وفصاحة ،ولو شئنا لقلنا مثل هذا.
أي صنف هو،
وملا أعيتهم احليل ولم يدروا من ّ
اجتمعوا وتشاوروا في ذلك وتد ّبروا فيه؛ فانتدب
الوليد بن مغيرة املخزومي وكان مبجال فيهم ،فقال:
قد تد ّبرت ك�لام محمد وم��ا هو إال سحر يؤثر ،أال
ت��رون��ه كيف يأخذ بقلوب ال��ن��اس؟! فقالت قريش:
صدقت والقول ما قلت؛ وا ّتفقوا بعد ذلك على أ ّنه

سحر.
وكان هذا ال ّتشبيه عندهم أوكد وأبلغ من سائر
ما قالوا فيه :إ ّنه شعر وخطب وسجع ....فالقرآن
فيه هذه املعاني التي ذكرناها ويجمعها .وسائر
كالم العرب ّ
كل نوع هو في فن واحد.
ثم في القرآن من األم��ور اجلليلة التي ال يقوم
الدّين والدّنيا وسياسة العالم إال بها :مثل الدّعاء
ّ
واحلث على عبادته وحتميده
إلى توحيد ال ّله ،
وتسبيحه وتهليله ومت��ج��ي��ده وال � ّث��ن��اء عليه مبا
ه��و أه��ل��ه ...واألم���ر باملعروف وال ّنهى ع��ن املنكر،
وال ّترغيب في اجل ّنة وال ّترهيب من ال ّنار ...واألمر
مبكارم األخ�لاق ومعاليها ...وال ّنهي عن الفحشاء
واملنكر وال��ب��غ��ي ...وإق��ام��ة احل���دود ...وفيه أخبار
ال���ق���رون اخل��ال��ي��ة وأن���ب���اء ال���ق���رون اآلت��ي��ة وض��رب
األمثال .فجمع النبي  في هذا الكتاب من هذه
مما
الشرائع واآلداب التي قد ذكرناها إلى غير ذلك ّ
يطول به ّ
الشرح ،بتأييد من ال ّله  ووحي منه إليه؛
أم ّي ،كان ال يقرأ كتابا قبل ذلك وال يكتبه ،ولم
وهو ّ
يكن يخالط امللوك وال ّرؤساء ،وال كان يختلف إلى
و َم��ا
العلماء واألدب���اء كما وصفه ال ّله  فقالَ :
ك َت ٍ
ك ُْن َت ت َ ْتلُو ِم ْن َق ْب ِل ِه ِم ْن ِ
طه ُ ب َِي ِمي ِن َك إِذًا
اب َو اَل خَ ُ
ت ُّ
اَ
اب ال ْ ُم ْب ِ
ون (العنكبوت.)48 :
طل ُ َ
ل ْرت َ َ
وه���ذا م��ن م��ع��ج��زات��ه أن ي��أت��ي  مب��ث��ل ه��ذه
األس��ب��اب اجلليلة اخلطيرة ،ويجمعها في كتابه،
أم� ّ�ي لم يقرأ ول��م يكتب قبل أن أوح��ي إليه،
وه��و ّ
الس ّنة ،ولو أراد أن يكتب لفعل؛ فإنّ
فجرى على تلك ّ
الذي أورده في كتابه من ذكر حروف املعجم التي ال
يعرفها األم ّيون يدل على ذلك.
ف��أي��ن امللحد امل��ع��ت��وه ح�ين زع��م أ ّن���ه ليس في
القرآن فائدة وال نفع وال ضر؟ ثم قرنه باملجسطي
والطب واملنطق وغير ذلك وجعل
وكتب الهندسة
ّ
هذه الكتب نظائر للقرآن؛ بل ّ
فضلها عليه ،وأبطل
فضائل القرآن.
ف��م��ن ل���م ي��ؤم��ن ب��ش��رائ��ع��ه ومب���ا ف���ي إق��ام��ت��ه��ا
من ال ّنفع ال��ذي وعد ال ّله القائم ينبها من ال ّثواب
ّ
والض ّر الذي أوعد ال ّتاركني لها من العذاب
العظيم،
األليم ،كيف عمي عن الذي فيه من مكارم األخالق
واألمور اجلليلة التي ساس بها األنام؟!
وكيف لم يتد ّبر أمر الكتب التي ذكرها ،التي
ليس فيها من ال ّتدبير ما يسوس به اإلنسان أمر
بيت هو أهله وول��ده ،كما قد قامت سياسة العالم
بأحكام القرآن وحدوده؟! فإنه ليس في هذه الكتب
سمي تأدّبا بنوع من
إال آداب إن تع ّلمها اإلنسان ّ
األدب ،وإن لم يتع ّلمها لم يض ّره ذلك شيئا.
ولو أنّ إنسانا عاش ألف سنة ال يعرف املجسطي
والطب واملنطق ،ولم يكن
وإقليدس وكتب الهندسة
ّ
منجما وال مهندسا وال طبيبا ،لكان مثاله مثال من
ّ
ال يكون ب ّناء وال خ ّياطا وال حائكا وال صائغا ،ولكان
يكفي ذلك وال يض ّره تركت ع ّلمه ذلك وال ّنظر فيه في
دينه وال مروءته.
وجميع ال ّناس ال يستغنون عن أحكام القرآن
وال� ّ
�ش��رائ��ع ،وال ب � ّد ل��ك� ّ�ل واح���د أن ينظر ف��ي شيء
منها مقدار ما يكون داخال في جملتها ،كما أنّ ّ
كل
مسلم ال ب ّد له أن يحفظ
س��ورت�ين م��ن ال��ق��رآن،
وك�����ذل�����ك ك� ّ
�����ل م��ل��ح��د
متس ّتر باإلسالم،ال ب ّد
ل��ه م��ن ذل���ك ،وإن ترك
ذلك طرفة عينه لك في
أواله وأخراه».
[أع��ل�ام ال��ن��ب��وة:
أبو حامت الرازي ،ص-234:
]240
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العدد 488 :

علل اخلطاب اإلسالمي املعاصر وآفاق عالجها (:)10\2

التأخر في السبق إلى العقول

بعد املقدمات التي قدمنا بها لهذه املجموعة
من املقاالت ،نتناول في مقالنا هذا أول��ى العلل
التي أصابت خطابنا اإلس�لام��ي املعاصر وهي
علة( :تأخر السبق إلى العقول).
وأح���ب أن أم��ه��د ل��ب��ي��ان حقيقة ه���ذه العلة
بكلمات ه���ي :أن ه��ن��اك اح��ت�لاال ف��ك��ري��ا للعقول
يشبه بالضبط احتالل دول��ة ما بجيشها وقتها
أرضا ما واالستيالء عليها ،هذا االحتالل الفكري
واملعلوماتي للعقول تقوم به ق��وى ومؤسسات
عاملية ومحلية ،للسطو على فكر أمة والسيطرة
على عقول أبنائها،وأي أمة سبقت فقامت بهذا
االحتالل حتكمت فيمن احتلتهم وسيطرت عليهم
توجيها وت��أث��ي��را ،وق��د درس��ن��ا ود َّرس��ن��ا مقررا
دراسيا جامعيا بعنوان " الغزو الفكري" وصنفت
في بيانه املصنفات املعاصرة ،وقد غلب على هذه
الدراسات اجلانب الوصفي ،على حساب جوانب
العالج وسبل املواجهة ،والعقل اإلسالمي حتتله
يقينا -في كثير من جوانبه وقضايا منصاتغير إس�لام��ي��ة ،أوص��ل��ت إل��ي��ه منتجها الفكري،
وأقنعته مبضامني مشروعاتها وسبقت الدعاة
واإلس�لام��ي�ين ف��ي ه��ذا ال��ش��أن ،حتى غ��دا صنيع
اإلسالميني ليس إال رد فعل ،ومحاوالت الدفاع،
ومحاولة عالج ما سبق وترسخ في العقول األمة
من فعل الغزو واالحتالل الفكري.

خطورة السبق إلى العقول:

إن السابق سابق كما يقولون ،ألنه يستولي
َّ
ويتحكم ،ث��م يقرر وي��وج��ه ،ثم
ويثب ُِّت وج���وده،
يقود وينطلق ،ويقاوم كل من يحاول الوصول
إلى املساحات التي احتلها ومتكن منها،وقد قال
الشاعر يزيد بن الطثرية:

�أتاين هواها قبل �أن �أعرف الهوى
ف�صادف قلبا خاليا ّ
فتمكنا.

ولو قدر للسابق وأن جاء بعده أحد يريد أخذ
موقعه فالبد له من خمس خطوات متثل نوعا من
العمليات الشاقة:
طرد احملتل.
تطهير األرض بعد إخراج احملتل منها ،ومحو
آثاره اخلبيثة.
ثم تهيئة األرض للبناء اجلديد.
ثم البناء على تلك األرض.
ثم بذل اجلهد في حراسة ما ٌبني.
ولو سبق الدعاة إلى العقول واحتلوها قبل
غيرهم ل ُك ُفوا اخلطوات الشاقة وهي جهد طرد
احملتل ،وجهد تطهير العقول بعد إخراج احملتل
منها ،و ُك ُفوا جهود محو آثاره اخلبيثة.
وأخ���ط���ر م���ا ف���ي ه����ذه ال��ق��ض��ي��ة أن ال��دع��اة
واملصلحني ل��و جنحوا ف��ي اخل��ط��وات اخلمسة
امل���ذك���ورة ،ف�لا ي��أم��ن��ون أن ي��غ��رف ه���ؤالء ال��ذي
انتشلهم الدعاة من معينهم القدمي امللوث.

ال �س �ب��ق إل� ��ى ال� �ع� �ق ��ول ض� ��رورة
شرعية وواقعية:

يقول الله تعالىَ َ :
��ع هَّ ِ
���و اَل َ
�اس
د ْف� ُ
الل ال��نَّ� َ
ول� ْ
ض ُهم بِب ْع ٍ
ٰك َّن هَّ
ض َول َ ِ
ب َ ْع َ
ض ل َّ َف َس َد ِت أْال َ ْر ُ
الل َ ذُو
َ
ْ
َ
ىَ
َف ْ
ني (البقرة.)249 :
ض ٍل عَ ل ال َعال ِم َ
وه��ذا ال��ص��راع والتدافع يسبق فيه الطرف
املتيقظ و ُيدفع الغافل غير اليقظان ،فتحتل أرضه
وعقله واقتصاده وسائر أحواله ،وتلك سنة الله
اجلارية في خلقه التي ال تتوقف ولو حاول أحد
الفرار والهرب منها فستلحقه وتصيبه بسهامها
وقد قال ابن الوردي:

إذا اتضح م��ا سبق فالبد م��ن يقظة الدعاة
ملقتضى هذه السنة الصارمة في اخللق ،ليقوموا
بدفع أهل الباطل بقوة قبل أن يدفعوهم ،وبناء
على ذلك البد من دراسة "خطة عمل" جادة في إطار
السباق إلى العقول ،يستشرف فيها الدعاة آفاق
املستقبل لتحقيق أمرين مهمني:
أولهما :السبق الكبير والكلي لعقول األجيال
الصغيرة والشابة التي لم يتمكن اخلصوم بعد
من احتاللها والسبق إليها  -مع حرصهم على
ذلك – هذا السبق يقتضي ض��رورة استيعابهم
في اخلطاب ال��دع��وي ،ووص��ول الدعاة إل��ى هذه
األجيال الصغيرة والشابة بكل وسيلة شرعية
ممكنة ،وه��ذا يقتضي تطوير الوسائل والنزول
إلى محاضنهم ومنتدياتهم ،ومعرفة اهتماماتهم
وف��ت��ح األب���واب لهم وال��ت��واص��ل معهم ومنحهم
امل��س��اح��ة األك��ب��ر م��ن ال��ع��ن��اي��ة ق��ب��ل ال��ك��ب��ار ال��ذي
احتلتهم منصات كثيرة ،ولعل هذا يفسر لنا سر
عناية الرسول  بالشباب حتى كان أكثر األوائل
من أصحابه الشباب ،فما قامت دعوة وال صلح
مجتمع وال انتصرت أم��ة إال ب��ص�لاح شبابها.
وال زلنا نحن ال��دع��اة غير ق��ادري��ن على السبق
إل��ى عقول ه��ذه الشريحة ،مما يحتم عقد ورش
ون���دوات وم��ؤمت��رات ون��ق��اش��ات وإج���راء بحوث
لصياغة طريقة عمل يصل الدعاة من خاللها إلى
صناعة خطابنا اإلسالمي بصورة جتعلنا سابقني
إل��ى ه��ؤالء قبل غيرنا ،وه��ذا يحتم اخل��روج من
األمن���اط التقليدية ف��ي اخل��ط��اب اإلس�لام��ي التي
هي في احلقيقة منفصلة إلى حد كبير عن الواقع
ومشكالته وقضاياه.
ثانيهما :بذل اجلهد الدعوي في إيقاف النزيف
احلاصل للعقل املسلم بحيث نوقف احتالل العدو
ملا تبقى من مساحات العقول املسلمة ،ونحدد
املعاني التي ينبغي أن نؤسسها ونرسخها في
عقول الكبار مستقبال قبل أن يهجم العدو ويحتل
م��ا تبقى م��ن عقولهم ،م��ع خطة م��وازي��ة إلزال��ة
آث��ار االحتالل السابق لعقولهم مبحو األغاليط
واألكاذيب واألباطيل التي علقت مع طول الزمن
وإهمال الدعاة.
وهنا البد من اإلشارة إلى ضرورة أال ينفصل
العلماء والدعاة واملصلحون عن مسارين مهمني:
األول :مسار اإلع�لام ال��ذي ما زال��ت تسيطر
عليه حفنة ممن يدعون باملثقفني الذي هم غالبا
أبواق املستشرقني وخصوم اإلسالم ،وأصبحوا
م��ن خ�لال ه��ذه ال��وس��ائ��ل جن��وم��ا تشرئب إليهم
أعناق األجيال.
وهنا الب��د من أن يستخدم الدعاة الوسائل
التقنية احلديثة التي يرتادها اجلميع اآلن وهي
(وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي بكافة ألوانها
وصورها" ،وعدم االكتفاء بالوسائل التقليدية من
اخلطب والدروس واملواعظ والكتب.
الثاني :مناهج التعليم فال يصح أن يكون
الدعاة مبعزل عن تلك املناهج ،وضعا وتأسيسي ًا
وإش���راف���ا ،وال يقتصر ذل��ك على كتب ومناهج
التربية اإلس�لام��ي��ة ،ب��ل الب��د م��ن مراجعة القيم
الكامنة في كل مقرر ودراس���ة م��دى موافقته أو
مخالفته ل�لإس�لام ،ومعلوم أن عدونا من خالل
أذن��اب��ه وأب��واق��ه وعمالئه ال ي��زال يعبث ويغير
مناهج التعلم في بالدنا،
بعد أن سبق واحتل هذه
املناطق اخلطيرة.

�ضد
لي�س يخلو املرء من ٍ ّ
ولو حاول العزلة يف ر�أ�س اجلبل

فطاملا وج��د حق وباطل وخير وش��ر ،فال بد
من التدافع.

د .أحمد زايد
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ذكرى املولد النبوي الشريف

ف��ي ه���ذه األي����ام؛ تبتهج ال��ق��ل��وب ،وتسر
النفوس ،وهي تتذكر مولد خير األن��ام ،نبينا
محمد عليه أفضل الصالة وأزكى السالم ،الذي
من الله تعالى به على املؤمنني ،فقال تعالى:
�ن هَّ
�ث فِ ي ِه ْم
ين إِ ْذ بَ� َ�ع� َ
الل ُ عَ � ىََل� الْ� ُ�م�ؤ ِْم� ِن� َ
لَق َْد َم� َّ
َ
َ
َر ُسولاً ِم ْن أنْ ُف ِس ِه ْم يَ ْتلُو عَ ل ْي ِه ْم آيَاتِ ِه َويُ َزكِّي ِه ْم
ك َتاب َو حْ ِ
ال ْ
َويُ َعل ِّ ُم ُه ُم ال ْ ِ
ك َم َة َوإ ِْن كَانُوا ِم ْن
َ
ض اَل ٍل ُمب ٍ
ل لَفِي َ
َق ْب ُ
ِني( .)1فهو منة من
الله على املؤمنني ،بل رحمة للعاملني،
و َم��ا أ َ ْر َسلْ َن َ
اك
قال عز من قائلَ :
لِّ
ني( .)2وقال 
إ اَِّل َر ْح َم ًة ْل َعال َ ِم َ
عن نفسه« :يا أيها الناس إمنا
أنا رحمة مهداة»(.)3
ن��ع��م إن���ه ال��رح��م��ة امل��ه��داة!
وال��ن��ع��م��ة امل���س���داة! ل��ق��د كانت
الدنيا متوج بالظلم والظلمات،
والفحش واملنكرات ..واستحق
ال���ع���امل���ون ج��م��ي��ع��ا امل��ق��ت من
خالقهم ،والغضب من بارئهم..
وبعد هذا الليل القامت والظالم
ال��دام��س ،يطلع الفجر وتشرق
األنوار ،ويولد الهدى ويبعث سيد
ولد آدم ،فتضيء الكائنات ويتبسم
الزمان ويزدهي املكان ..قال شوقي:

ولد الهدى فالكائنات �ضيـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وفم ال ّزمان تب� ّسم وثن ـ ــاء
ال ّروح وامللأ امل ـ ـ ــالئك حوله
لل ّدين والدنيا به ب�ش ـ ـ ــراء
والعر�ش يزهو واحلظرية تزدهى
واملنتهى وال� ّسدرة الع�صماء()4

ول��ق��د وص��ف النبي  بلسانه األج���واء
التي بعث فيها كما في الصحيح عن عياض
بن حمار املجاشعي  ،أن رسول الله  ،قال:
ض َف َم َق َتهُ ْم عَ َر َبهُ ْم
«َ ..و ِإ َّن ال َّل َه َن َظ َر ِإ َلى َأهْ لِ الأْ َ ْر ِ
اب َو َق َ
ال ِإ مَّناَ
َ
كِ
َوعَ َج َمهُ ْم ِإال َب َقا َيا مِ نْ َأهْ لِ ا ْل ت ِ
َب َع ْث ُت َك َأل ْب َت ِل َي َك َو َأ ْب َتل َِي ِب َك.)5(»..
فحري بنا وباملسلمني أجمعني في مشارق
األرض ومغاربها ،أن نشكر الله تعالى على
نعمة بعثة املصطفى  ال��ذي أنقذ الله به
من الضاللة وهدى به بعد الغواية ...ونحتفي
مب��ي�لاده ،ونتذكر أي��ام��ه ،ون��ت��دارس سيرته،
ونتبع سنته ،ومنتثل هداه ...وإن كان الواجب
فعل ذل��ك على م��دار ال��ع��ام ولكن ف��ي الذكرى
منفعة للمؤمنني...

ما يجب استحضاره في ذكرى مولد الرسول :

في هذه الذكرى من كل عام ،نتذكر الكمال
ال��ب��ش��ري ال����ذي أوت���ي���ه ال��ن��ب��ي اخل����امت ،
والفضائل األخالقية التي أكرمه الله تعالى
بها ،فقد كان  إنسانا مع الناس ،وكان بني
الناس رج�لا ،وك��ان بني ال��رج��ال بطال ،وكان
بني األبطال مثال ...يتعاون في أمور العيش
وتكاليف احل��ي��اة م��ع أهله وج��ي��ران��ه وسائر
ق��وم��ه ،ي��واس��ي ق��راب��ت��ه ،ويحسن إل��ى خدمه،
وي��ك��رم ض��ي��ف��ه ،وي��ب��ر ب��إخ��وان��ه وأص��دق��ائ��ه،
ويعامل غير املسلمني ب��احل��س��ن��ى ...كيف ال
��ك ل َ َعلىَ ُخل ُ ٍق
وإِن َّ َ
وقد زكى الله أخالقه فقالَ :
عَ ِ
ظيم( .)6وحني سئلت عائشة عن أخالقه
 قالت« :كان خلقه القرآن»(.)7
بهذه الكلمات خلصت عائشة رضي الله
عنها أخالقه وع��ادات��ه .وبعبارة أخ��رى كانت
حياته اليومية صورة صادقة للتعاليم القرآنية
وتطبيقا عمل ّيا صحيحا لتلك األخ�لاق كلها

التي ينبغي لكل مسلم أن تكون مثله األعلى.
ف��ي ه��ذه ال��ذك��رى نتذكر أي��ض��ا مباشرته
ب��ن��ف��س��ه ألع���م���ال ك��ث��ي��رة وأش���غ���ال م��ت��ن��وع��ة،
كمساعدته ألزواجه ،وقيامه باخلدمة في بيته،
ع������ن ع���ائ���ش���ة
رض�����ي

الله
ع��ن��ه��ا ،أن��ه��ا
رس��������ول
س���ئ���ل���ت :م����ا ك�����ان ع��م��ل
"م��ا َك��انَ َر ُس� ُ
�ول اللهِ
الله  في بيته؟ قالتَ :
 َي ْع َم ُل فِ ي َب ْيتِ هِ ؟ ف َقا َلتْ  :كَانَ َب َش ًرا مِ نَ ا ْل َب َش ِر
َي ْفلِي َث ْو َبهَُ ،و َي ْح ُل ُب َشا َتهَُ ،و َي ْخ ُد ُم َن ْف َسهُ"(.)8
وفي حديث آخر" :كَانَ َي ِخ ُ
يط َث ْو َبهَُ ،و َي ْخ ِص ُف
َن ْع َلهَُ ،و َي ْع َم ُل َما َي ْع َم ُل ال ِّر َج ُ
ال فِ ي ُب ُيوتِ ِه ْم"(.)9
ولم يكن ليجد غضاضة في أي عمل يقوم به.
لقد اشتغل مثل عامل ع��ادي في بناء مسجد
امل��دي��ن��ة ،وش���ارك بيديه الشريفتني ف��ي حفر
اخلندق حلماية املدينة من األحزاب املتحالفة،
وهو يردد قوله« :اللهم ال عيش إال عيش اآلخره
 ...فأكرم األنصار واملهاجره»(...)10
وباختصار ،فأنه  لم يزدر أي عمل من
األع��م��ال ،مهما ك��ان حقيرا ،بالرغم من سمو
مكانته ورفعة قدره لكونه رسوال يوحى إليه،
وأميرا يعقد األلوية ،وقائدا يسوس الدولة...
ونتذكر أيضا حسن كالمه ،وبالغة حديثه،
فقد كانت كلماته قليلة املبنى عظيمة املعنى،
يستطيع السامع أن يحصيها ،بيد أنه أفصح
ال��ع��رب ،وآت����اه ال��ل��ه ج��وام��ع ال��ك��ل��م ،ك��م��ا في
الصحيح قال « :نصرت بالرعب ،وأوتيت
جوامع الكلم»(.)11
ون��ت��ذك��ر أي��ض��ا بساطته  ف��ي الطعام
وال���ش���راب وال���ل���ب���اس ،ف��ك��ان ي��أك��ل ال��� ّرط���ب،
والشعير ،والقمح ،واللحم ،ويشرب اللنب وأي
شيء يوفق إلى احلصول عليه .وإذا ما دعي
إلى طعام أجاب الدعوة في ابتهاج ،وال ميتنع
إال ع��ن احمل���رم والقبيح وم��ا تعافه نفسه...
ويلبس أي ثوب وإن كان خشنا أو مرقعا مع
حرصه على نظافته وطهارته ،يحب االغتسال
والطيب والسواك وهو القائل« :إمنا حبب إلي
من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني
في الصالة»(.)12
وك��ان  في أحواله كلها ودودا كرميا،

رؤوف�����ا رح��ي��م��ا ،ي���ص���دق احل���دي���ث ،وي����ؤدي
األم��ان��ة ،ويعني الضعفاء ...وق��د ذك��رت��ه أمنا
خديجة ببعض صفاته اخللقية حني أخبرها
بخوفه عند بدء نزول الوحي عليه قائال« :لقد
خشيت على نفسي» فقالت خديجة" :كال ،والله
ال ُيخزيك الله أب���دًا؛ إن��ك ل َت ِصل الرحم،
وحت��م��ل ال��� َك� َّ
��ل ،و َت��ك� ِ
�ب امل��ع��دو َم،
�س� ُ
و َت��ق��ري الضيف ،و ُت��ع�ين على
نوائب احلق"(...)13
ل���ق���د ك������ان ل���ص���دى
أخ��ل�اق����ه  ذي����وع
وانتشار ،حتى شهد
بها أل��د خصومه،
ف��ق��د س���أل هرقل
عظيم ال��روم-أبا سفيان قبل
أن يسلم" :هل
كنتم تتهمونه
ب���ال���ك���ذب ق��ب��ل
أن ي����ق����ول م��ا
ق�����ال؟ ق�����ال :ال.
ق��������ال ه����رق����ل:
فهل يغدر؟ قال:
ال ،ق��������ال :مب�����اذا
يأمركم؟ قال :يقول:
اع���ب���دوا ال���ل���ه وح���ده
وال تشركوا ب��ه شيئا،
واتركوا ما يقول آباؤكم،
وي��أم��رن��ا ب��ال��ص�لاة وال��زك��اة
والصدق والعفاف والصلة .فقال
هرقل :فإن كان ما تقول حقا َف َس َي ْملِك
موضع قدمي هاتني ،فلو أني أعلم أني أخلص
إليه لتجشمت لقاءه ،ولو كنت عنده لغسلت
عن قدمه"(.)14

واجبنا نحو رسول الله :

وف���ي ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ،مناسبة االح��ت��ف��ال
ب��ذك��رى م��ول��ده  ،يتجدد ال��ش��وق واحلنني،
وتسمو مشاعر اإلمي��ان واليقني ،بعظمة هذا
النبي الكرمي  فتنبض القلوب بحبه ،وتلهج
األلسنة ب��ذك��ره ،وتتحرك اجل���وارح باتباعه،
كيف ال؟ وح��ب��ه ك��م��ال ل�لإن��س��ان ،وع�لام��ة من
عالمات اإلميان ،فعن أنس بن مالك  قال:
قال النبى « :ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب
إليه من والده وولده والناس أجمعني»(.)15
وكيف ال نحبه وهو شفيعنا ،وأحب إلينا
من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ،وهو احلريص
علينا ال���رؤوف الرحيم ب��ن��ا ،ق��ال ج��ل شأنه:
��ن أَنْ� ُف� ِ
�س� ُ
ك� ْ�م عَ � ِ�زي� ٌ�ز
ل َ� َق� ْ�د َج��اءَكُ ْ��م َر ُس����و ٌ
ل ِم ْ
يص عَ ل َ ْي ُ
وف
عَ ل َ ْي ِه َماعَ ِن ُّت ْم َح ِر ٌ
ني َرء ُ ٌ
ك ْم بِال ْ ُمؤ ِْم ِن َ
َر ِحيم(.)16
ن��ع��م ،ي��رح��م الصغير والكبير ،وال��زوج��ة
وال���ول���د ،واألق������ارب واجل����ي����ران ،وال��ض��ع��ف��اء
وامل��س��اك�ين ،وك��ان��ت حياته  رحمة للناس
ج��م��ي��ع��ا ،ب��ل رح��م��ة للخلق أج��م��ع�ين ،ول��ذل��ك
تفاعلت م��ع محبته ك��ل امل��خ��ل��وق��ات ،وفرحت
مبولده سائر الكائنات ،حتى رق له احليوان
والن وح����ن ل���ه واس���ت���ك���ان ،وأح���ب���ه ال��ن��ب��ات
والشجر ،فبكى اجلذع وحن إليه ،وتهادى له
الشجر يظلله ويسلم عليه ،وقد ذكر رسول الله
 حجرا مبكة ك��ان يسلم عليه قبل البعثة،
فقال «:إن��ي ألع��رف حجرا مبكة ك��ان يسلم
علي قبل أن أبعث ،إني ألعرفه اآلن»(.)17
فهال اقتدينا به في خلق الرحمة والتراحم!!
وأق��ل م��ا ننتفع ب��ه ه��و امل��زي��د م��ن محبته
 التي ت��ورث محبة الله تعالىُ  :ق��� ْ
ل إ ِْن

ك ُم هَّ
ون هَّ
ك ُْن ُت ْم حُ ِ
يب ِْب ُ
الل َ َفاتَّب ُِع يِ
الل ُ َويَغْ ف ِْر
ت ُّب َ
ون حُ ْ
ك ْم َو هَّ
ك ْم ذُنُوب َ ُ
لَ ُ
يم( .)18واملزيد
ور َر ِح ٌ
الل ُ َغ ُف ٌ
من الصالة وال��س�لام عليه ملا لهما من فضل
ع��ظ��ي��م ،م��ع احل���رص ع��ل��ى االق���ت���داء ب��أق��وال��ه
وأفعاله وأخالقه ،وطاعته في أوامره ونواهيه
 ،ونستغل ه��ذه املناسبة لنعلم أبناءنا
وناشئتنا ولو قدرا يسيرا من سيرته  ،فهم
يعرفون كل شيء عن الرياضيني والفنانني...
ويجهلون أبسط األم��ور عن نبيهم ناهيك عن
أدقها وأجلها ،حتى ُن َذ ِ ّكرهم بسيرته العطرة
ونربطهم برسالته املتميزة وشريعته الغراء،
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون
رس���ول ال��ل��ه ف��ي ك��ل ح�ين ،ويعلمون أبناءهم
املغازي والسير ،وكان علي بن احلسني يقول:
"كنا ُن َع َّلم م��غ��ازي رس��ول الله  كما ُن َع َّلم
السورة من القرآن"( ...)19ي��روون لهم سيرة
رسول الله ليزدادوا معرفة به ومحبة فيه ،إذ
تستحيل محبة ذات أو شيء وهو مجهول...
وختاما ،فإن ذكرى املولد النبوي الشريف
تعد حدثا مواتيا ل�لاط�لاع على م��ا تركه لنا
رسولنا وقدوتنا وإمامنا  من مكارم األخالق
وملعرفتِ ه حق املعرفة في جوانب من حياته،
فيكون التذكير لالعتبار دافعا كبيرا للمزيد
م��ن االرت��ب��اط ِب��هُ ��دى املصطفى  والتشبت
بشريعته والعض بالنواجذ على سنته ...فال
صالح آلخر هذه األمة إال مبا صلح به أولها...
--------------------- - 1آل عمران.164 /
 - 2األنبياء.106/
 - 3رواه احل��اك��م ف��ي امل��س��ت��درك م��ن ح��دي��ث أب��ي
هريرة ،حديث رقم .100:وقال« :هذا حديث صحيح على
شرطهما».
 - 4ان��ظ��ر( :م��خ��ت��ارات م��ن أج��م��ل الشعر ف��ي مدح
الرسول) ّ
حملمد َسعيد َرمضان البوطي ص.28:
 - 5رواه مسلم ف��ي ك��ت��اب اجل��ن��ة وص��ف��ة نعيمها
وأهلها ،ب��اب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل
اجلنة وأهل النار ،حديث رقم.)2865(63- :
 - 6القلم.4/
 - 7رواه أحمد في املسند حديث رقم.24601:
 - 8رواه ابن حبان في صحيحه ،حديث رقم.5675:
 - 9رواه أبو يعلى في مسنده ،حديث رقم.4876:
 - 10رواه البخاري في كتاب اجلهاد والسير ،باب
البيعة في احلرب أن ال يفروا ،حديث رقم.2961:
 - 11رواه م��س��ل��م ف��ي ك��ت��اب امل��س��اج��د وم��واض��ع
الصالة ،حديث.)523(8- :
 - 12رواه البيهقي ف��ي ال��س�نن ال��ك��ب��رى ،حديث
رقم.13454:
 - 13رواه البخاري في باب بدء الوحي ،وكيف كان
بدء الوحي إلى رسول الله ص؟ حديث رقم.3:
 - 14رواه البخاري في باب بدء الوحي ،وكيف كان
بدء الوحي إلى رسول الله ص؟ حديث رقم.7:
 - 15رواه البخاري ف��ي كتاب اإلمي���ان ،ب��اب :حب
الرسول ص من اإلميان ،حديث رقم.15:
 - 16التوبة.129/
 - 17رواه مسلم ف��ي ك��ت��اب الفضائل ،ب��اب فضل
نسب النبي ص ،وتسليم احلجر عليه قبل النبوة ،حديث:
.)2277(2 - 18آل عمران.31/
 - 19انظر( :م��روي��ات اإلم��ام الزهري في املغازي)،
حملمد العواجي .10/1
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السياسات التهويدية للقدس

ُيعتبر إحتالل أرض فلسطني على يد َ
الغاصب
اإلسرائيلي وبشكل خ��اص في تهويده للقدس،
م���ن أش���د أن�����واع اإلس��ت��ع��م��ار ال��ع��ن��ص��ري ال���ذي
عرفته البشرية في التاريخ املعاصر ،هذا حُ
املتل
اإلسرائيلي الذي هو منوذج صارخ في مخالفة
القوانني والقرارات الدولية والتالعب بها وبآليات
تطبيقها ،وف��ي مم��ارس��ة أش��ن��ع أن���واع التهويد
والتزوير بحق األرض واإلنسان في القدس.
فقد عَ مد االحتالل اإلسرائيلي منذ احتالله
الشطر الغربي للقدس ع��ام  1948حتى اليوم
على تهويد املدينة القدس ،حيث تعرضت املدينة
طيلة هذه الفترة ألكبر عملية تهويد على الصعيد
الديني والثقافي والدميوغرافي ،ومحاولة تغيير
هوية املكان عبر رواية تاريخية مكذوبة بإقحامها
في خط التاريخي للمدينة.
أن��ت��ه��ج االح���ت�ل�ال اإلس���رائ���ي���ل���ي س��ي��اس��ات
تهويدية استهدفت من خاللها املقدسات اإلسالمية
واملسيحية على حد سواء وعلى رأسها املسجد
األقصى املبارك ،وعمل على حصار الفلسطينيني
اق��ت��ص��ادي� ًا وض � ّي��ق اخل��ن��اق عليهم ف��ي سكنهم،
حتى باتت حياتهم في املدينة ضرب ُا من اجلحيم،
وما تنطويه هذه السياسات العامة من أخطار هو
تهدد الفلسطيني “اإلنسان” ،وتهدد املكان “الذاكرة
والتاريخ” ،ف��ي س��ي��اق ح��رب ض���روس ض��د احلق
العربي واإلسالمي بالقدس.
ترتكز إستراتيجية االحتالل على طرد أكبر عدد
ممكن من املقدسيني إلحالل أكبر عدد من املستوطنني
مكانهم ل��زي��ادة نسبة ال��ي��ه��ود ف��ي ال��ق��دس وذل��ك
باالستالء على أكبر مساحة ممكنة وبالتالي تغيير
هوية املكان ،ويتم هذا التهويد بفرض حزام أمني
محيط بالقدس لعزل املدينة عن املدن الفلسطينية

األخ���رى ،واحل��ف��اظ على امل��واق��ع العسكرية املهمة
في مرتفعات القدس ومناطقها احلساسة حلماية
املستوطنني م��ن ج��ه��ة ،وع��رق��ل��ة أي من��و عمراني
وسكاني طبيعي للمقدسيني وإع��اق��ة متددهم في
محيطهم وبذلك لتفكيك التواصل اجلغرافي بني
أحياء القدس من جهة أخرى ،بهدف حتويل القدس
إلى مدينة طاردة للمقدسيني وجاذبة للمستوطنني،
أما على الصعيد اخلارجي عَ مِ ل على ترويج فكرة أن
القدس عاصمة لدولة االحتالل.
تقوم أذرع االحتالل ومؤسساته املختلفة على
تنفيذ ه��ذه السياسات والتي ُترجمت على أرض

ال��واق��ع ب��اق��ت��ح��ام��ات األق��ص��ى بشكل ش��ب��ه يومي
م��ص��ح��وب��ة ب���اع���ت���داءات ع��دي��دة ف��ي ح��ق املصلني
واملرابطني وح��راس األقصى املتمثلة في التعنيف
اجلسدي والنفسي ،واإلبعاد عن القدس واألقصى
ومنعهم من الصالة والغرامات املالية واالعتقال،
حيث تفرض سلطات االحتالل احلبس املنزلي على
كثير من املقدسيني لفترات متتد من عدة أيام إلى
ع��دة أش��ه��ر ،ويقيد ه��ذا احلبس حرية املقدسيني
ومينعهم من التوجه للمدارس أو تلقي العالج أو
السفر.
ويفرض االحتالل أحيانا أن يقضي احملكومون
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مدة حبسهم املنزلي خارج القدس وبعيدا من بيت
العائلة.
كما عَ ��م��د االح��ت�لال إل��ى عرقلة عمل دائ��رة
األوق����اف اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ق��دس لترميم مباني
امل��س��ج��د األق��ص��ى امل��ب��ارك وص��ي��ان��ت��ه��ا ،جلعلها
آيلة للسقوط أو غير قابلة لالستخدام ،وحفر
األنفاق أسفل وفي محيط املسجد املبارك وربط
هذه احلفريات املختلفة والتي تتضمن القاعات
واألن����ف����اق ل��ت��ص��ب��ح أم���اك���ن ت��س��ت��ق��ط��ب ال�����زوار،
ل ُتستخدم هذه األخيرة ألغراض سياحية ودينية
واجتماعية للترويج لتاريخ يهودي مكذوب.
كما طوت أيض ًا تلك السياسات تشييد املباني
التهويدية كإنشاء مدينة يهودية أسفل البلدة
ال��ق��دمي��ة وف��ي محيطها ،ويطلق على امل��ش��روع
“تأهيل احلوض املقدس” ،والتي تتضمن إنشاء
“مدينة امللك داود” املزعومة ،وذل��ك بهدم منازل
الفلسطينيني والسماح للجمعيات االستيطانية
باالستيالء على منازل الفلسطينيني ،باإلضافة
إلى منح العطاءات االستيطانية الضخمة ،بهدف
حشر الفلسطينيني في أحياء صغيرة غير قابلة
ل��ل��ت��ط��ور ال��س��ك��ان��ي واالج��ت��م��اع��ي واالق��ت��ص��ادي
والسياسي ،خلنق الفلسطيني سواء كان فردا أو
مؤسسة أو جهة قائمة في وجه االحتالل.
إن اإلرادة التهويدية اإلحتاللية اإلسرائيلية
تترجم بالعمل والسياسات يت ّم تطبيقها على أرض
الواقع ،و باملقابل ما تزال إرادة املواجهة العربية
واإلسالمية تتخبط فاقدة البوصلة.

فتيحة عطية
موقع إسالم أون الين

اجلارديان :اليمن بدون صالح أصبح بلدا مختلفا،
ولكن ال ميكن التنبؤ مبا تخبئه األيام
م��ق��ت��ل ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ع��ل��ى أي����دي حلفائه
احلوثيني يضع ح��دا للتحالف غير املستقر الذي
أشعل احلرب في عام .2014
مقتل علي عبد الله ص��ال��ح ،الرئيس اليمني
السابق ،يزيل أهم شخصية سياسية في البالد منذ
أربعة عقود من معادلة معقدة وص��راع غرقت فيه
أفقر دول العالم العربي وأثار أسوأ أزمة إنسانية
في العالم.
ومت��ث��ل وف��ات��ه حت���وال درام��ات��ي��ك��ي��ا ب��ع��د ث�لاث
سنوات من حرب في حالة من اجلمود .وه��ذا هو
الذي جعل الصراع أكثر صعوبة.
وق��د ك��ان صالح سببا هاما لدخول اليمن في
حرب أهلية .وأدى رحيله املتردد عن السلطة في
عام  - 2012الذي أجبره عليه الربيع العربي بعد
 33عاما من احلكم  -إل��ى تولى نائبه املدعوم من
السعودية عبده ربه منصور هادي منصبه.
ولكن في ع��ام  2014ص��اغ صالح حتالفا غير
مستقر وغير محتمل مع أعدائه السابقني ،احلوثيني،
لتسهيل استيالءهم على صنعاء ،وبالتالي ألزم
هادي بالفرار إلى اململكة العربية السعودية.
كان التحالف محكوما عليه بالفشل ،وقلة فقط
هي التي توقعت أن الرجل الذي وقف مع املتمردين
الذين خاض ضدهم ستة حروب بني عامي  2004و
 2011سيقتل في نهاية املطاف من قبلهم.
وق����د اس��ت��ف��اد ك�ل�ا اجل��ان��ب�ين م���ن ال��ت��ح��ال��ف.
فاستخدم ص��ال��ح ق��وة ال��ن��ي��ران احل��وث��ي��ة وق��واه��ا
العاملة ،في حني استفاد احلوثيون من شبكات حكم
ومخابرات صالح.
وفي األسبوع املاضي ،تغيرت هذه املعادلة مع
محاولة صالح زي��ادة سلطته في صنعاء ،وتبدلت
املواقف ،وسعى صالح إلى ح��وار مع السعوديني

وحلفائهم ،مبا في ذلك اإلم��ارات العربية املتحدة.
وكانت هناك تقارير تفيد ب��أن تفجير صنعاء في
األي��ام األخيرة كان يستهدف املناطق احلوثية في
خطوة ملساعدة صالح  -ولكن ذلك لم يجد نفعا يذكر
ملنع املتمردين من قتله.
واآلن بدون صالح ،سيتم تعزيز قوة احلوثيني
 على األقل في األجلال��ق��ص��ي��ر " .وه��ن��اك
اح��ت��م��ال أن يضعف
جهاز [صالح] بشكل
ج��ذري ،إن لم يهمش
مت����ام����ا ف����ي ال���ف���ت���رة
املقبلة؛ وهذا سيجعل
احل����وث����ي��ي�ن ال����ق����وة
الرئيسية ف��ي شمال
ال��ي��م��ن " ،ك��م��ا ي��ق��ول
آدم بارون ،زميل زائر
في املجلس األوروبي
للعالقات اخلارجية.
وق��د ق��ال البارون
إن احلوثيني يدعون
إل����������ى اح�����ت�����ف�����االت
س��ت��ق��ام ف��ي امل��ي��ادي��ن
ال��ع��ام��ة ي��وم الثالثاء
 ، 2017/12/05في
أع��ق��اب م��ق��ت��ل صالح
مم����ا ال ي�����دع م��ج��اال
للشك في أنه بدال من
املصاحلة ،فإن املتمردين "يدعون للتصعيد".
وك��ان صالح ،وه��و ضابط عسكري سابق ،قد
أصبح رئيسا لليمن الشمالي بعد انقالب في عام
 ،1978ولكنه عندما مت توحيد الشمال واجلنوب

في ع��ام  ،1990انتخب أول رئيس للبلد اجلديد.
وقد شبه مرة استمراره في السلطة ب "الرقص على
رؤساء الثعابني".
وقد وصلت احلرب في اليمن إلى طريق مسدود،
وم���ن ال��ص��ع��ب أن ن��ق��ول أن أي ط���رف ه��و الذي
سيفوز " .فبالنسبة للحوثيني ،تعريف الفوز هو

مجرد البقاء ،وه��م يعملون على ذل��ك؛ وبالنسبة
للسعوديني فإن تعريف الفوز هو استعادة احلكومة
املعترف بها دوليا ".
"وك��ان احلوثيون قد قضوا عقدا كحركة مترد

معزولة تقاتل في جبال شمال اليمن .ومجرد القدرة
على االستمرار في صنعاء ،ناهيك عن هزمية صالح،
عدوهم التاريخي ،يعتبر ضربة كبيرة ".
مخاطر احل���رب مرتفعة بالفعل .ففي الشهر
املاضي مت إطالق صاروخ من اليمن باجتاه الرياض
جعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتهم
إيران "بالعدوان العسكري
امل��ب��اش��ر" م��ن خ�لال تقدمي
ص��واري��خ للحوثيني وهي
تهمة نفتها إيران بشدة.
ومنذ ذلك احلني أطلق
احلوثيون صاروخا واحدا
على األقل على السعودية
وادع���وا األس��ب��وع املاضي
أن صاروخا أصاب محطة
ن���ووي���ة ق��ي��د اإلن���ش���اء في
اإلم��ارات العربية املتحدة،
وهو ما نفته اإلمارات.
ش����يء واح�����د واض���ح
ه��و أن اليمن دون صالح
سيكون بلدا مختلفا ،ولكن
ال مي��ك��ن ال��ت��ن��ب��ؤ ب��ه حتى
اآلن.
وق�����ال ب������ارون "ح��ت��ى
عندما يريد الناس اللعب
على األرض في اليمن من
اخل���ارج" ،ف��إن الديناميات
ال��داخ��ل��ي��ة ل��دي��ه��ا ط��ري��ق��ة
للتحول بطريقة ال يتوقعها أحد حقا".

الكاتب :جمال خطاب
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القدس ...هل هي ثمن بقاء ترامب في منصبه؟!
ليست القدس -كما يصفهاالقانون الدولي-
مجرد "مدينة محتلة" يطالب أهلها بها ،وإال ألغنى
عنها غيرها وأمكنت املقايضة بها ،أو ضاع حق
أهلها فيها بالتقادم وحكم األم��ر الواقع .وإمنا
القدس شجرة قداسة وبركة حتظى بدليلها من
تعاليم السماء؛ ولذا فإنها ال تخضع للمساومات
وال ال��ب��ي��ع ف��ي أس����واق ال��س��ي��اس��ة وال غ��ي��ره��ا.
فلماذا يجترئ الرئيس األميركي دونالد ترمب على
االع��ت��راف بالقدس الشريف عاصمة إلسرائيل،
متجاوزا خمسني عاما من الدبلوماسية األميركية
التي جتنبت ال��وق��وع في ه��ذه الغلطة ،وغاضا
الطرف عن حتذيرات أوروبية ودولية -تصل إلى
حد اإلجماع -من هذا التهور؟!

جتاوز للحد الطبيعي:

حقيقة األمر هي أن دونالد ترمب رجل أعمال
أو تاجر ب��درج��ة رئيس دول���ة؛ إذ تسيطر عليه
عقلية السوق ،وحتركه دواع��ي الربح ،ويواجه
امل��خ��اط��ر بعقلية ال��ت��اج��ر ،ومي����ارس السياسة
بقواعد االقتصاد وأخ�لاق االقتصاد؛ وليس أي
اقتصاد ،بل اقتصاد السوقاملتوحش املفتوح.
"خاض ترمب -منذ وقت مبكر من حياته-
عالم املال واألعمال ،وامتلك شركات للقمار
وال��ع��ق��ارات واإلن��ش��اءات ،وسلسلة متاجر
ضخمة ومالعب لرياضة اجلولف ،وتاجر
ف��ي اإلع�ل�ام ومسابقات َ
اجل��م��ال ،ث��م تطلع
إلى املنافسة على منصب رئيس الواليات
امل��ت��ح��دة ،حتى اقتنصه أخ��ي��را م��ن أف��واه
تشوف
السباع ،حسب التقليعة السائدة من
ّ
الناجحني في دنيا االقتصاد إلى اخلوض
في بحر السياسة".
خ����اض ت���رم���ب -م���ن���ذ وق����ت م��ب��ك��ر من
ح��ي��ات��ه -ع��ال��م امل����ال واألع����م����ال ،وام��ت��ل��ك
ش��رك��ات للقمار وال��ع��ق��ارات واإلن���ش���اءات،
وسلسلة متاجر ضخمة ومالعب لرياضة
اجل��ول��ف ،وت��اج��ر ف��ي اإلع�ل�ام ومسابقات
َ
اجلمال ،ثم تطلع إلى املنافسة على منصب
رئيس الواليات امل��ت��ح��دة ،ح��ت��ى اقتنصه
أخيرا من أف��واه السباع ،حسب التقليعة
ال��س��ائ��دة م��ن ت��ش� ّ�وف الناجحني ف��ي دنيا
االقتصاد إلى اخلوض في بحر السياسة؛
ظنا منهم أن النجاح شيء واحد في كل حال.
وحقيقة؛ ليس ترمب أول رج��ل أعمال يحط في
املنصب األميركي الكبير ،بل سبقه إليه -منذ وقت
ليس بعيدا -ك��ل من جورج ب��وش األب (1989
  )1993وابنه جورج دبليو بوش (- 2001صاحبي التجارة الواسعة في عالم النفط.
<)2009
ْ
إال أن ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي احل��ال��ي ل��م يسبق له
قبل ه��ذا مم��ارس��ة العمل السياسي ،أو اإلدارة
السياسية ألي مدينة أو والية أو حزب سياسي أو
حتى مكتب فرعي حلزب ،كما أن َسمته التجاري
ظهر واضحا على سلوكه -دون سل َفيه -في إدارة
العمل السياسي ،حتى قبل أن يكمل عاما واحدا
في البيت األبيض.
وليس لنا أن نعيب على رجل مارس وظيفة
ما لعشرات السنني أن تنعكس على إدارته للدولة؛
فهذا التأثير أمر طبيعي ،إذ تنعكس أخالق رجل
اجليش وأستاذ اجلامعة واألديب والرجل احلزبي
ورجل الدين وشيخ القبيلة ،على قراراته السياسية
وممارسته لصالحياته وأدائ��ه ملهامه وتصرفه
جت��اه اآلخرين حني يتولى مسؤولية سياسية.
إال أن حتويل الدولة إلى سوق أو بنك ،والعالقات
ب�ين ال����دول واألح������زاب إل���ى ص��ف��ق��ات ،وال��ن��اس
وأصواتهم االنتخابية إلى سلع ،واعتبار شؤون
الدولة كلها اقتصادا فحسب ،هي عيوب قاتلة
ف��ي املمارسة السياسية تلحق تشويها -ق��د ال
يسهل عالجه -بالدولة التي ُتدار بهذا األسلوب.
وحجم اإلشكالية هنا بحجم الواليات املتحدة؛
ف��ق��د ع��ي��ب ع��ل��ى اإلس�لام��ي�ين ال��ع��رب م��ث�لا أنهم

ي��ب��رزون ذوي التخصصات الطبية والهندسية
في إدارة جماعاتهم السياسية ،مما أوقعهم في
كثير من املآزق التي نرى بعضها اآلن ،لكننا نرى
هذا العيب أضخم جدا في أميركا حني تنتخب
لرئاستها رجل األعمال ترمب ،وال يشفع لها في
ه��ذا أنها دول��ة كبيرة أو متقدمة؛ إذ إن وضع
الرجل غير املؤهل في املناصب اخلطيرة ال ينتج
إال نتائج كارثية تتولد عن تصرفاته وقراراته.

سوابق قبل القدس:

سوق ترمب نفسه لدى الناخب
منذ البداية؛ ّ
األميركي على أنه قادم بخبرة اقتصادية ثقيلة ،وأنه
سيوظف خبرته ودرايته بالشؤون االقتصادية
واملالية ملساعدة مواطنيه على حتسني مستواهم
املعيشي وتوفير فرص عمل لهم ،ودارت معظم
وعوده حينئذ على فتح أبواب تدر على الواليات
املتحدة أمواال طائلة ،وإغالق أبواب أخرى تهدر
املال وتضيع الفرص االقتصادية على األميركيني.
ب��ل تطرق األم��ر إل��ى اإلدارة األميركية بالكامل
حني قال أثناء حملته االنتخابية" :إننا نحتاج
إل��ى أن���اس في واشنطنيعرفون كيف يبرمون

الصفقات"؛ لذا اختار بعض وزرائه البارزين (مثل
وزراء التجارة واخلارجية واخلزانة) فضال عن
مستشاريه من بني رجال األعمال ،وبعضهم اآلخر
من رجال اجليش املطواعني؛ ترجمة لهذه الرؤية.
"ل���و أث��ب��ت��ت ه��ي��ئ��ات ال��ت��ح��ق��ي��ق األم��ي��رك��ي��ة على
ت��رم��ب ورج��ال��ه تهم التآمر م��ع روس��ي��ا للتأثير
ف��ي نتيجة االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة
األخ��ي��رة ،وه��ي األزم���ة األخ��ط��ر ال��ت��ي يواجهها
ت��رم��ب؛ ف��إن ه��ذا ال يقدم لنا فقط ص��ورة أخ��رى
للصفقات ال��ت��ي حكمت م��س��ار ال��رج��ل ف��ي عالم
السياسة منذ وقت مبكر ،بل يقدم ً
أيضا منوذجا
ص��ارخ��ا لألساليب امللتوية التي ه��اج��رت معه
م��ن نشاطه ال��ت��ج��اري إل��ى ممارسته للسياسة"
ول���و أث��ب��ت��ت ه��ي��ئ��ات التحقيق األم��ي��رك��ي��ة على
ترمب ورجاله تهم التآمر مع روسيا للتأثير في
نتيجة االنتخابات الرئاسية األميركية األخيرة،
وه��ي األزم��ة األخطر التي يواجهها ترمب؛ فإن
هذا ال يقدم لنا فقط صورة أخرى للصفقات التي
حكمت مسار الرجل في عالم السياسة منذ وقت
ً
أيضا منوذجا صارخا لألساليب
مبكر ،بل يقدم
امللتوية التي هاجرت معه من نشاطه التجاري
إلى ممارسته للسياسة ،وهو ما سيظهر بعد قليل.
ق��ال مايكل ك��ران��ش وم���ارك فيشر ف��ي كتابهما
"ت��رم��ب ب�لا ق��ن��اع ..رح��ل��ة م��ن الطموح وال��غ��رور
وامل��ال والنفوذ"" :كثيرا ما تبجح ترمب بقدرته
على دفع أقل ما ميكن دفعه إلى احلكومة ،وهي
ع��ادة وصفها بأنها الطريقة األميركية"! وهذه

ال��ط��ري��ق��ة (األم��ي��رك��ي��ة) طبقها ال��رج��ل سياسيا
ح�ين عمل على إط��ال��ة أم��د األزم���ات (مثل األزمة
اخل��ل��ي��ج��ي��ة) ح��ت��ى ي��ج��ن��ي م���زي���دا م���ن األرب����اح
وال��ص��ف��ق��ات ،ف��ي ح�ين أن��ه يستطيع بالضغوط
التي ميلكها أن ينهي املشكلة في أس��رع وقت.
وفي تطبيق أقدم لهذه "الطريقة األميركية" التي
تعني اربح أكثر ما تستطيع وادفع أقل ما ميكن؛
ابت ّز ترمب حلفاءه في لقائه الشهير بالرياض مع
ممثلي أكثر من خمسني دولة مسلمة في مايو/
أي���ار امل��اض��ي ،حيث أب���رم اتفاقيات اقتصادية
(استثمارات وصفقات أسلحة) مع السعودية تبلغ
قيمتها حوالي خمسمئة مليار دوالر.
يحدث هذا رغم أن إحل��اق الضرر بأصدقاء
أميركا في املنطقة -وهو مما يترتب حتما على
ه���ذه ال��ص��ف��ق��ات -ل��ي��س م��ن مصلحة واش��ن��ط��ن،
ل��ك��ن ال��رأس��م��ال��ي امل��خ��ض��رم ي��ري��د أو ًال قبض
األج����رة ع��ل��ى خ��دم��ات س��اب��ق��ة ق���ام ب��ه��ا اجليش
األم���ي���رك���ي ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ،وي���ري���د ث��ان��ي�� ًا ع�لاج
مشكالت االقتصاد األميركي من جيوب اآلخرين.
�ف�ين امل���ذك���وري���ن على
وف���ي ت��ع��ل��ي��ق آخ���ر ل��ل��م��ؤل� ِ
م��ب��ال��غ��ات ت��رم��ب ف��ي ت��ق��دي��ر ح��ج��م ث��روت��ه؛ ق��اال:

"ف���ي جت���ارة ال��ع��ق��ارات ذات امل��ج��ازف��ة الكبيرة
وامل����ردود ال��ع��ال��ي تعتمد ق���درة ت��رم��ب على عقد
ال��ص��ف��ق��ات وض��م��ان ال��ت��م��وي��ل مل��ش��روع��ات��ه على
املستثمرين ال��ذي��ن يثقون بسمعته وب��ث��روت��ه".
وباملثل ميكن أن تالحظ بسهولة أن وهم القوة
املطلقة للواليات املتحدة يسيطر على عقل ترمب
سياسيا ،كما في تعاطيه مع كوريا الشمالية.
وال يعنينا هنا استقصاء األمثلة واحلاالت بقدر
م��ا يعنينا التأكيد على طبيعة النموذج ال��ذي
يقدمه ت��رم��ب ف��ي إدارة ال��دول��ة ال��ت��ي يرأسها،
ويكفي أن نشير أخيرا إلى أنه ّ
بشر كثيرا -في
حملته وب��ع��د ف����وزه -ب��ت��وف��ي��ر م��زي��د م��ن ف��رص
ال��ع��م��ل مل��واط��ن��ي��ه ،وه���ذا ي���دل ع��ل��ى أن ت��ص��وره
ل��ل��دول��ة ي��ش��ب��ه ف���ي ح��ق��ي��ق��ت��ه ت���ص���وره للشركة
وامل���ش���روع ال��ت��ج��اري ال����ذي ي��وف��ر ف���رص عمل.
واحلقيقة أنه ليست الدولة فقط هي التي ال تقبل
االبتسار إل��ى ه��ذا احل��د ،بل إن اقتصاد الدولة
نفسه ال ميكن اختصاره في مجرد توفير "فرص
عمل" للمواطنني.

القدس على الطريق:

ك���ل ه����ذه امل���واق���ف ال���ت���ي اخ���ت���اره���ا ت��رم��ب
لنفسه وه��و مي��ارس السياسة ،تقوي االعتقاد
ب����أن اخل���ط���وة األخ���ي���رة ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ب��ش��أن
مدينة ال��ق��دس الشريف ،باعترافه بها عاصمة
ل��دول��ة االح���ت�ل�ال اإلس��رائ��ي��ل��ي وأم����ره ب��اإلع��داد
لنقل ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة إل��ي��ه��ا؛ ه��ي األخ���رى

صفقة لها مقابل كبير ي�لائ��م خ��ط��ورة ال��ق��رار.
ص��ح��ي��ح أن ال���رج���ل ك����ان ق���د وع����د ف���ي حملته
االنتخابية بأن يتخذ هذا القرار إن قرر الشعب
األميركي اختياره رئيسا للدولة ،لكن كثيرين
ق��ب��ل��ه مم���ن س��ك��ن��وا ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ك���ان���وا قد
وع���دوا باتخاذ ه��ذه اخل��ط��وة أي� ً
�ض��ا ،لكنهم ّملا
ع��اي��ن��وا خ��ط��ورت��ه��ا ت��راج��ع��وا ع��ن��ه��ا ،ودع��م��وا
إس��رائ��ي��ل ب��ع��ي��دا ع��ن ف��ت��ح ه���ذا اجل���رح ال��غ��ائ��ر.
"االع��ت��راف األميركي بالقدس الشريف عاصمة
إلسرائيل ال يرضي احللفاء في تل أبيب وحدها،
ول��ك��ن��ه ي���رض���ي ك���ذل���ك ال��ي��م��ي��ن��ي�ين األم��ي��رك��ي�ين
وجماعات الضغط الصهيوينة في أنحاء أميركا،
وترمب في كل حال ال يهمه أن تكون القدس مدينة
مقدسة أو غير مقدسة ،وال يهمه كذلك أن تكون
من حق الفلسطينيني أو اإلسرائيليني؛ املهم أن
تكون ثمنا مقنعا يوصله إلى ما يريده؛ خاصة
أن���ه رج���ل ي��ؤم��ن مب��ا ي��ش��ب��ه النسبية املطلقة"
وصحيح كذلك أن املنطقة متر بأسوأ مراحلها
التاريخية منذ احتالل القدس عام  ،1967إال أن
االندفاع في هذه السبيل سيعني -حتى في هذه
الظروف -سقوط احللول األميركية ونهاية دور
واشنطن في فلسطني ،كما سيؤجج
احتجاجات كبيرة في أنحاء العالم،
وق���د يشعل ن���ار امل��ع��ارض��ة لألنظمة
امل��وال��ي��ة ل��ل��والي��ات املتحدة م��ا دام��ت
حتتفظ بعالقات طبيعية معها ،رغم
تصرفها املشني جتاه القدس.
إن األح�����داث ال��ت��ي جت��ري حاليا
ح���ول ال���ق���دس س���ت���ؤدي -بتفاقمها
املتوقع -إل��ى إع���ادة قضية فلسطني
إلى صدر املشهد العربي واإلسالمي،
مم��ا سيفتح وع���ي األج���ي���ال الشابة
والصغيرة على قضيتهم هذه من جديد،
وهو أمر ال تخشاه الواليات املتحدة
وإس��رائ��ي��ل وح��ده��م��ا ،ب��ل تشاركهما
في ذلك أكثر األنظمة العربية القائمة
ح��ال��ي��ا؛ ألن أي ج���رح ع��رب��ي فتحته
ان��ف��ت��ح��ت م��ع��ه ج����راح األخ واجل����ار.
ك��ل ه��ذا ال أظنه يغيب ع��ن حسابات
ترمب الذي دعا أصدقاءه في تل أبيب
إلى عدم إظهار الفرح العارم بالقرار،
مما يدفعنا إلى االعتقاد بأنه يدفع قراره
هذا اخلطير ثمنا لشيء كبير ،وهل هناك بالنسبة
له ش��يء أكبر من االحتفاظ باملكتب البيضوي
وال��ك��رس��ي ال���ذي يهتز اآلن ب��ش��دة م��ن حت��ت��ه؟!
وال��ق��وة وال��ت��زي��ي��ف اإلع�لام��ي وم��ع��ون��ة ال��وك�لاء
في املنطقة كفيلة بعد ذلك بامتصاص الغضب
ال��ذي سيتجه هابطا مع الوقت حتى يتالشى.
إن االعتراف األميركي بالقدس الشريف عاصمة
إلسرائيل ال يرضي احللفاء في تل أبيب وحدها،
ول��ك��ن��ه ي���رض���ي ك���ذل���ك ال��ي��م��ي��ن��ي�ين األم��ي��رك��ي�ين
وجماعات الضغط الصهيوينة في أنحاء الواليات
معول عليه مهم بالنسبة لترمب
املتحدة ،وكالهما َّ
وهو يخوض حرب البقاء في منصبه بأي ثمن.
وت��رم��ب ف��ي ك��ل ح��ال ال يهمه أن ت��ك��ون القدس
مدينة مقدسة أو غير مقدسة ،وال يهمه كذلك
أن تكون من حق الفلسطينيني أو اإلسرائيليني؛
املهم أن تكون ثمنا مقنعا يوصله إلى ما يريده؛
خاصة أنه رجل يؤمن مبا يشبه النسبية املطلقة.
فقد نقل عنه مؤلفا كتاب "ترمب بال قناع" قوله
حينما سأله بعض الصحفيني عن تناقض األرقام
التي يعبر بها عن مقدار ثروته" :حتى مشاعري
اخل��اص��ة ح��ول أي��ن يقع العالم مثال ،وإل��ى أين
ميضي العالم؛ ه��ذا ميكن أن يتغير بسرعة من
يوم إلى آخر"!

نبيل الفولي :كاتب وباحث مصري
المصدر :الجزيرة
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محوريـة اإلنسان في اإلصـــالح
ي��ت��أس��س اإلص��ل�اح ع��ل��ى رك��ائ��ز أساسية
م��ت��ع��ل��ق��ة مب���ح���وري���ة ال���ف���رد واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
امل��ؤس��س��ات وم��رك��زي��ة األم����ة ،وم���ن ث��م كانت
العناية باألفراد واألس��رة مطلبا رئيسا حتى
يتم جت��دي��د نسيج األم���ة االجتماعي بفضل
اتساع دائرة اإليجابيني القادرين على جتديد
أنفسهم وتأسيس أس��ر بانية .ذل��ك أن الذين
آم��ن��وا ب��ق��درات��ه��م وص��دق��وا ب��وج��وده��م ال��ذي
مي��ي��زه��م وأي��ق��ن��وا أن ه��ن��اك م��ج��االت ع��دي��دة
أمامهم للعطاء ،ثم بحثوا من خالل تواصلهم
مع معلميهم ومربيهم ومزكيهم عن لون جديد
ي��ف��رده��م ،ه��م ال��ذي��ن كسبوا ره��ان حضورهم
اإليجابي وفازوا بتوظيف ما آتاهم ربهم من
نعم اإلبصار واإلبداع.
إن تالقي مثل هذه النماذج يعبد الطريق
الس��ت��ف��راغ اجل��ه��ود ف��ي إط��ار ال��وس��ع الفردي
واحل����ض����اري ل�لأم��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف م��راح��ل��ه��ا
االجتهادية.
وم���ؤدى ه��ذا ال��ك�لام أن يتمكن اإلن��س��ان
واألسرة من حتديد نسبة وحجم مشاركتهما
في إصالح ما فسد ،فإن الله تعالى يحب من
عباده املصلحني.

حياتهم دون أجوبة صريحة قوية على أسئلة
وجودهم ومصيرهم وهويتهم احلقيقية ،ظنوا
أنهم يحسنون صنعا وهم أضل سبيال ،وأخطأ
آخرون عندما لم يعتبروا في اإلنسان قابليته
امل��زدوج��ة للسمو والتسفل حسب اختياره
ع��وام��ل ال��ص��ع��ود وال��ت��زك��ي��ة أو استسالمه
ألسباب النزول والتدسية.

اإلنسان اجلـــدي:

كتب على اإلن��س��ان أن يتحمل مسؤولية
ض��خ��م��ة ع��رض��ت ع��ل��ى ال��س��م��اوات واألرض
واجل���ب���ال وأش��ف��ق��ت م��ن��ه وه��اب��ت جسامتها
فاعتذرت .ولقد اختار اإلن��س��ان عن طواعية
هذه األمانة ،والواجب أن يتذكرها وال ينساها
وأن يحيا م��ن أجلها وال يضحي ب��ه��ا ،وأن
يرتفع إل��ى مستوى مقتضياتها باستثمار
اجلهد والوقت للقيام مبتطلباتها.
وألج��ل حتقيق مقامات إن��س��ان التوحيد
الذي حدد غايته في إرضاء الله سبحانه ،كتب
الله على عباده أن يجاهدوا أنفسهم ليهديهم
سبله ،ودع��اه��م رس��ول الله صلى الله عليه

الناس ،مقاومني أساليب التنميط والتحنيط.
إن لغة الفكر متتلك ق��وة ذاتية وجاذبية
للعقول احلية النابضة باحليوية ،وعندما
تقترن بلغة احلركة املترجمة الصادقة ،تصبح
ق���ادرة على إح���داث نقلة نوعية ف��ي األف���راد
واملجتمعات ،والذين تركوا بصمات قوية في
العاملني خلفوا وراءه��م آث��ارا عملية ما زالت
ال��ب��ش��ري��ة تستلهم منها م��ق��وم��ات انبعاثها
ونهضتها.
ال��ش��يء ال���ذي م��ك��ن م��ن ص��ن��اع��ة اإلم��ام��ة
وصياغة القيادة بفضل التفاعل اإليجابي بني
إرادة الفكر وإدارة احلركة الكفيل بإغراء ذوي
الفطر الصافية واألرواح النقية الحتضان
مشروع اإلصالح وإحلاق اخلير باخللق.
كل ينفق مما عنده؛ فمنهم ذوو البصائر
وال��ع��رف��ان ومنهم أص��ح��اب بسطة ف��ي امل��ال
واحلكمة ،ومنهم من يجمع هذا وذاك.
إن احل��اج��ة ل��ه��ذا اإلن��س��ان عظيمة عظم
م��س��ؤول��ي��ة خ��دم��ة ال��رس��ال��ة وإن���ق���اذ اإلمي���ان
وإحياء اآلخرين به ،فهو الوحيد الذي تتترس
ب��ه األم��ة ألن��ه رائ��د أهله ال يكذبهم ،وطليعة

اإلن���س���ـ���ان ذل�����ك احمل����ور
األسـاس ألي إصــالح:

ل��ع��ل م���ن أه��م��ي��ة جت��ل��ي��ات
اإلف��ل�اس القيمي ال���ذي أف���رزه
ب��ن��اء املجتمعات احل��دي��ث��ة ما
تعلق باإلنسان فيها ،من حيث
التخلي عن كثير من الصفات
اإليجابية التي س��ددت حركته
في احلياة ووجهت إجنازاته
ن��ح��و ن��ف��ع اآلخ���ري���ن ف��ي إط��ار
االرتباط اإلنساني.
ومن املالحظ أن االهتمامات
ب���ح���رك���ات امل��ج��ت��م��ع ت���ط���ورت
وت���ن���وع���ت ب���ق���در م����ا أف���رزت���ه
النظريات االجتماعية من رؤى
وتصورات ومفاهيم ارتدت على
املجتمعات ِب َشر ال يستهان به،
األم��ر ال��ذي استدعى منظومة
ال��ق��ي��م ال��ف��ط��ري��ة ف���ي اإلن��س��ان
وامل��ب��ادئ الدينية التي يؤمل فيها الكثيرون
إيجاد مداخل للرد احلضاري.
وإذا ك��ان اإلن��س��ان ه��و امل��ص��در األس��اس
والعنصر األب��رز في االخ��ت�لاالت االجتماعية
الكبرى ،فإنه كذلك املنطلق الرئيس والفاعل
املؤثر في أية عملية إصالحية حقيقية.
إن حت��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف ال��ك��ب��ي��ر ي��دف��ع
املهتمني ب��ه إل��ى اس��ت��ف��راغ وسعهم لصياغة
ال��رؤى وتكوين املفاهيم وسن برامج ووضع
مخططات تستنفر كل طاقات اإلنسان الظاهرة
والباطنة حتى يتحقق ن��وع اإلن��س��ان ال��ذي
يصنع احلياة الالئقة به.

اإلنسان اإليجابـي ركن احلضـارة:

تقوم احلضارة على قواعد عديدة تستند
إليها وعلى ركائز أساسية تقويها وتضمن
لها البقاء ،وحيوية مقوماتها وخصائصها،
ال���ش���يء ال����ذي ي��س��ت��دع��ي ت��س��خ��ي��ر ال��ط��اق��ات
واإلمكانات لتفعيلها وجتديدها.
ولذلك وجب التأكيد على الوعي بوظيفة
اإلن��س��ان وتبني مهمات وج���وده حتى يسلك
سبيله على ب��ص��ي��رة ،وق��د ح��دد ع�لاق��ات��ه مع
خالقه ومع الكون والناس واحلياة .إنه ألمر
ض��روري لتجنب ثقافة العبث وال��ه��دم وهدر
األعمار وخراب العمران
ول��ق��د ض��ل ك��ث��ي��رون وه���م ي��ت��ح��رك��ون في

مرشح للقيام باألدوار املتناقضة.
من الناس من تقرأ كالمه فيعجبك مضمونه،
أو تسمع حديثه فيجذبك لسانه ومنطقه حتى
إذا ظهرت لك مواقفه وبرزت لك حياته صدمتك
بانحرافها وهبوطها وإسفافها ،أولئك فقدوا
التوازن في حياتهم وأولئك أفسدوا وما كانوا
من املصلحني

التوازن بني لوثـة الرياء ومصيبـة االنزواء:

ما دخ��ل الرياء في عمل -مهما صغر أو
كبر -إال أفسده ،ولقد علمنا كتاب ربنا أن حبوط
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ٱلل َ
خل ِٰس ِر َ
ِ
ٱلشٰك ِرين (الزمر .)63 - 62
ٱعبد َوكُن ِّم َن َّ
َف ُ
وعن أبي هريرة  قال :قال رسول الله
« :قال الله تبارك وتعالى :أنا أغنى الشركاء
عن الشرك ،من عمل عمال أشرك فيه معي غيري
تركته وشركه»( .أخرجه مسلم في صحيحه
كتاب الزهد والرقائق).
وم��ا ينتجه ال��ري��اء ،مهما
ب��دا قائما جميال ،س��رع��ان ما
يخبو وينتهي وال يؤتي ثمارا
طيبة .كما أن م��ن ي��ن��زوي عن
الناس ويتجنبهم ويتخلى عن
واج��ب��ات��ه ،يصير آثما ويحرم
ن��ف��س��ه وم���ن ح��ول��ه م���ن خ��ي��ره
وص����احل����ات أع���م���ال���ه وح��س��ن
مواقفه.

التوازن بني تأليـه األسباب
وتعطيلهــا:

وسلم إلى اإلكثار من االستغفار حتى ال يصيب
إميانهم لوثات خفايا الشرك.

إنسان الفكر واحلركة رأسمال اإلصالحـات
الكبــرى:

إن اإلنسان خلق كرميا ،إذا قويت فكرته
استقامت سريرته وصفت روحه وارتفع بذلك
في توقير احلق وخدمة اخللق ،وازداد منسوب
شعوره باملسؤولية إزاء مجتمع  ،ومتكن الفكر
من نقل اإلرادة إلى العمل.
وعندما يسكن هَ ��م الفكر واحل��رك��ة روح
اإلنسان ويهيمن عليه ،يحييه ويجعله ميشي
في الناس بنور برنامج منظم وف��ق تخطيط
ي��ع��ص��م ال��ط��اق��ات م��ن ال��ت��ب��دد واجل���ه���ود من
التخبط ويعجل م��ن حتقيق األه���داف بذكاء
وإتقان.
ثم إن احلركية والفكر مينعان من االستالب
والفناء احلضاري ذلك بأن التأمل في حركات
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى وج��وده��ا
وماهيتها يكشف أنه ما من قوم أصروا على
صياغة مشاريعهم وف��ق منظومتهم القيمية
وص���اب���روا وه���م ي��ف��ك��رون ل��ب��ن��اء حركيتهم
االجتماعية ،ثم أصروا على خطهم في احلياة،
وث��ب��ت��وا ف��ي م��ج��راه��م احل��ض��اري ،إال كونوا
ألنفسهم ذات���ا مستقلة وم��وق��ع��ا وازن����ا بني

املسير يتعرض للحرائق وهو يواجهها حماية
لغيره.

التوازن بني العقل والقلب والــروح:

م��ن أعظم م��ا ابتلي ب��ه اإلن��س��ان ف��ي هذا
العصر تشيؤه بتغليب ماديته على روحه ،بل
بإنكار اجلانب الروحي في مساحات واسعة
في بناء األفراد واملجتمعات احلديثة ،وباءت
بسبب ذلك البشرية بهزائم منكرة في كينونتها
اإلنسانية ،ولم يغن عنها ما كسبته في دنيا
العقل واملادة ـ من نقلة نوعية وثورات علميةـ
شيئا ،وح��اق بها ق��در من الشقاء والتعاسة
اخلطيرة.
ميالد جديـد يأذن به تزاوج العقل والقلب
متر البشرية مبخاض تنتظر معه مولودا
جديدا ،يجسد لقاء حقيقيا بني العقل والقلب،
يترتب عنه عالم جديد أبرز جتلياته "اإلنسان
اجلديد" الذي يضع عنه إصر تراكمات املادة
التي حاصرت القلب وحشرته في زاوي��ة في
انتظار اإلجهاز عليه أو تقييده باألغالل على
األقل لتنطفئ فاعليته ويغيب نوره.
إن ال��ت��وازن ه��و ال��ذي ميكن اإلن��س��ان من
التمسك مبا يذكره للناس من خصال اخلير،
وأه�لا للثبات على م��واق��ف احل��ق واإلمي���ان،
م��ن خ�لال احل��ي��اة ب��اإلس�لام وم��ن أج��ل��ه ،أما
من يستخدم دينه لهواه أو أهواء غيره فإنه

ي��ض��ل ال��ف��ك��ر ض�ل�اال مبينا
ع��ن��دم��ا ي��ب��ال��غ ف��ي ال��ن��ظ��ر إل��ى
األس����ب����اب ف��ي��س��ن��د إل��ي��ه��ا كل
ش��يء وكأنها متلك كل شؤون
اخللق وليس هناك قوة توقف
ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا وحت�����ول م��ج��راه��ا
وت��ق��در م��س��راه��ا ،حيث تصبح
آلهة بيدها التدبير والقرار.
كما أن اإلنسان يخطئ خطأ
بينا حينما يهمل سنن احلياة
واالج��ت��م��اع اإلن��س��ان��ي وال��ت��داف��ع احل��ض��اري،
وي��ع��ط��ل أدوات ص��ن��اع��ة األح����داث وصياغة
التحوالت الفردية واجلماعية .مع العلم أن
اخلطاب القرآني ينبه إلى سنة الله التي شاء
لها أن تؤدي إلى نتائجها الطبيعية.
وحتى نتجنب مثل ه��ذه امل���آالت احملزنة
وج��ب على اإلن��س��ان إدراك ح���دود واجباته
وتوقير مقامات األل��وه��ي��ة والتسلم بعظمة
الربوبية ،وذل��ك بتحديد طبيعة العالقة بني
اخللق وخالقهم وإرادة الله تعالى املطلقة
ومشيئته النافذة التي جعلت لإلنسان إرادة
مسؤولة تترتب عنها واج��ب��ات االستخالف
واحملاسبة.
إن من مقتضيات ذلك أن مسبب األسباب
ال تقيده هذه األسباب ،وأن اعتمادها من قبل
اإلن��س��ان جتسيد ملعنى اإلمي���ان بالله ال��ذي
أمر بذلك ،وأن ربط النتائج املأمولة بخوارق
العادات ليس مفروضا مبنطق الوحي الذي
رتب اجلزاء على الكسب اإلنساني.

ذ .حميد الداودي
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اإلسالم وما بعد احلداثة الوعود والتوقعات
قراءة في كتاب لمؤلفه :أكبر صالح أحمد الباكستاني

ما بعد احلداثة عبارة مشهورة جدا تتداول
على نطاق واسع جدا حتى أصبحت كل فروع
املعرفة في املجال األكادميي ،أو السياسي ،أو
الديني ينظر إليها مبنظار ما بعد احلداثة،
فنجد كتبا حتمل عناوين ،من مثل:
الله والدين في عالم ما بعد احلداثة 1989
رئيس ما بعد احلداثة في أمريكا 1988
عقل ما بعد احلداثة 1989
وعقد مؤمتر دولي في لندن من طرف مجمع
ال��ب��ح��وث اإلس�لام��ي��ة islamic reasearch
 academyح���ول ب��ي��ت امل��ق��دس ب�ين الفقه
اإلسالمي والقانون الدولي يوم  24أكتوبر
2000م ،وم����ن ال���ع���روض ال��ت��ي ق��دم��ت في
املؤمتر عرض ملايكل هيدر بعنوان" :موقف
ما بعد احلداثة من بيت املقدس" .وقبل هذه
العناوين كتاب آخر لواحد من أبرز مفكري ما
بعد احلداثة هو جان فرنسوا ليوطار:

حالة ما بعد احلداثة:

ل��ي��س م��ا ب��ع��د احل��داث��ة مفهوما م��ج��ردا
أو نقاشا أكادمييا في الصالونات األدبية
املغلقة مبعزل عن احلياة الواقعية ،بل إن
ما بعد احلداثة سمة مميزة حلقبة من تاريخ
اإلنسان املعاصر ،وهي العشرية األخيرة من
القرن العشرين التي وف��رت إمكانيات غير
مسبوقة للتالقي ب�ين األج��ن��اس والثقافات
واحل��ض��ارات ،وقد رأينا رأي العني منوذجا
خاصا اللتقاء أجناس مختلفة من كل بقاع
الدنيا عندما غزا العراق الكويت صيف ،1990
وكيف اجتمع ال��ن��اس :أبيضهم ،وأسمرهم،
وأصفرهم ،وصهروا في بوتقة واح��دة حتت
مظلة األمم املتحدة.
إن م��ا بعد احل��داث��ة إذن يعني ببساطة
املرحلة التي أعقبت احلداثة ،وتبدأ مع تشكل
نظام عاملي جديد سنة  1990مع اإلشارة إلى
أنه كثيرا من سمات احلداثة ما زالت مستمرة
في مرحلة ما بعد احلداثة .
وح��ي��ث إن م��ف��ه��وم م���ا ب��ع��د احل���داث���ة أو
احلداثة اجلديدة كما يقترح بعضهم  ،مراوغ
ورجراج وغير منضبط يعتريه بعض الغموض
توفي يوم األربعاء  11من ربيع األول1439
هـ  29 /نوفمبر 2017م ،توفي الباحث احملقق
واألديب املترجم األستاذ الدكتور حسني محمد
نصار ،بعد حياة حافلة بالعطاء األدبي الثقافي
املوسوعي.

أوال محطات من حياة الراحل:

 ولد الدكتور حسني محمد نصار في  07ربيعاآلخر  1344هـ 25 /أكتوبر 1925م.
 سنة 1947م حصل على ليسانس اآلداب منقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة القاهرة.
 س��ن��ة  1949ح��ص��ل ع��ل��ى درج���ة املاجستيرمبوضوع “نشأة الكتابة الفنية في األدب العربي”
 سنة 1953حصل على الدكتوراه من القسمنفسه في موضوع “املعجم العربي :نشأته وتطوره”.
 عمل طيلة فترة حياته بكلية اآلداب جامعةالقاهرة وشغل منصب عميد الكلية.
 عضو نشيط في عدد من اجلمعيات والكياناتالثقافية.

ثانيا جوائز:

 ن���ال ج��ائ��زة ال��دول��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة ف��ي اآلداب،1968م.
 جائزة مبارك ( النيل اآلن) في اآلداب2006 ،م. -جائزة امللك فيصل العاملية في اآلداب2004 ،م.

ثالثا إنتاجاته العلمية:

فسنحاول توضيحه أكثر بذكر بعض صفاته أو
مالمحه :

سمات أو مالمح ما بعد احلداثة:

من أبرز سمات ما بعد احلداثة:

 - 1ال م��ك��ان ل�ل�اع��ت��ب��ارات ال��دي �ن �ي��ة
والغيبية في فلسفة ما بعد احلداثة ،ألن
احل��داث��ة قبلها ه�م�ش��ت دور ال��دي��ن فهو
ف��ي أحسن األح ��وال عالقة شخصية بني

إن امل�ش�ك�ل��ة ال �ك �ب��رى أن امل�دي�ن��ة
جترد اإلنسان من آدميته وإنسانيته.
اإلن �س ��ان ف ��ي م �دي �ن��ة م ��ا ب �ع��د احل ��داث ��ة
م �ت ��وت ��ر ،ع �ن �ي ��ف ،ع � ��دوان � ��ي ،م �ن ��دف ��ع،
م�ن� َ�ه��كُ ،ع�ص��اب��ي ،وب��اخ�ت�ص��ار م�ج��رد فن
آدميته.
إن امل�دي�ن��ة ف��ي ع�ص��ر م��ا ب�ع��د احل��داث��ة
في طريقها إلى أن تكون مجمتعا تسكنه
الشياطني.
اإلنسان وخالقه.
 - 2ل �ي �س��ت ه� �ن ��اك ح �ق �ي �ق��ة م�س�ل�م��ة
ي�ق�ي�ن�ي��ة ف ��ي ف �ك��ر م ��ا ب �ع��د احل���داث���ة ،بل
حقائق شتى م�ت�ع��ددة يصوغها اإلن�س��ان
بنفسه ،ويختار منها ما يريده حتى ولو
كانت في منتهى الشذوذ.

 - 3ال يخضع النظام األخالقي في فلسفة
ما بعد احلداثة العتبارات قيمية مطلقة ،بل
األخالق تنطلق من اتفاقيات محدودة الشرعية
متليها مصالح الفرد واملؤسسات املهيمنة.

 - 4تؤكد فلسفة ما بعد احلداثة على
ض��رب اخل�ص��وص�ي��ات ال�ق��وم�ي��ة وأنظمتها
املرعية لضبط مصالح شعوبها ،فالهوية
الدينية واخلصوصية القومية ال مكان لها
في السوق العاملية.

 - 5ال��رب��ط ب�ين م��ا ب��ع��د احل��داث��ة وتشكل
احلركات األصولية الدينية .واألصولية ،كما
تتداولها وسائل اإلعالم ،ليست قصرا على الدين
فاملاركسية اللينينية أصولية ،والهندوسية في
الهند أصولية ،والبوذية في التايالند أصولية.
ولكن األص��ول��ي��ة األك��ث��ر إث���ارة لالشمئزاز
في امليديا الغربية هي األصولية اإلسالمية،
بل إن األصولية في اإلعالم كثيرا ما يراد بها
احلركات أو اجلماعات الدينية في اإلسالم.
 - 6من سمات ما بعد احلداثة احلواضر
الضخمة ،إن تضخم امل��دن م��ن خصائص ما
بعد احل��داث��ة ،امل��دي��ن��ة الناعمة حيث العنف
وال��وح��ش��ي��ة ،واالغ��ت��ص��اب ،والقتل ب��دم ب��ارد،
والليل فيها جحيم ،تقتل املدينة املاء ،والهواء،
واملساحات اخلضراء .والفلسفة التي يتصرف
مبقتضاها ساكن املدينة :ال تكره نفسك ،هناك
أمور كثيرة تصلح أن تكون موضوعا لكراهيتك:
انظر إلى تلك البيوت ،وإلى تلك املخازن ،وإلى
تلك السيارات ،ملاذا ال تكون في ملكيتك ،إنها
تناسبكُ ،خ ْذها.
إن املشكلة الكبرى أن املدينة جترد اإلنسان
من آدميته وإنسانيته.
اإلنسان في مدينة ما بعد احلداثة متوتر،
ع��ن��ي��ف ،ع���دوان���ي ،م��ن��دف��ع ،م��ن��هَ ��ك ،عُ ��ص��اب��ي،
وباختصار مجرد فن آدميته.
إن املدينة ف��ي عصر م��ا بعد احل��داث��ة في
طريقها إلى أن تكون مجتمعا تسكنه الشياطني.
��ب
 - 7امل���زج ال��واض��ح واجل��م��ع ب�ين م��ذاه َ
واجتاهات وتيارات وخطابات مختلفة وأمناط
شتى ،وحقب تاريخية مختلفة:
ال��ع��ط��ر ال��ف��رن��س��ي ،وامل���وض���ة اإلي��ط��ال��ي��ة،
ووجبات ماكدونالد ،واالستماع إلى موسيقى
الراب في غياب معايير جمالية محددة.
إنتاجات أدبية وفنية وموسيقية مؤلفة من

اللغوي واألديب املصري حسني نصار في ذمة
ك��ان ال��دك��ت��ور ن��ص��ار غ��زي��ر اإلن��ت��اج
فاقت كتبه  70كتابا ف��ي مجاالت
األدب والفكر والثقافة والتراث
والترجمة:

 - 1ف������ي امل����ج����ال
البالغي:

 إع���ج���از ال���ق���رآن(التحدي ـ املعارضة)،
مكتبة مصر ،القاهرة،
1999م.
 الفواصل ،مكتبةالص ْر َفة
مصر1999 ،مَّ .
واإلن��ب��اء بالغيب ،مكتبة
مصر2000 ،م.
 اإلب���ه���ام ف���ي ال���ق���رآنواإلعجاز العددي ،مكتبة مصر،
2011م  .التكرار ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة2002 ،م.
 املتشابه ،مكتبة اخلاجني2003 ،م .فواحتسور القرآن ،مكتبة اخلاجني2003 ،م .
 -اإلعجاز العلمي في القرآن الكرمي ،دار الهالل،

القاهرة2000 ،م.
 ال��ق��س��م ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،
2001م.
 األم�����ث�����ال ،ال��ه��ي��ئ��ةاملصرية العامة للكتاب،
مكتبة األسرة 2002م.
 ال������ن������اس������خ وامل��ن��س��وخ ف���ي ال��ق��رآن
ال����ك����رمي ،دار ال��ع��ال��م
ال���ع���رب���ي  ،ال���ق���اه���رة،
2011م.
 - 2في مجال الدراسات

األدبية:

 ن��ش��أة الكتاب الفنيةف���ي األدب ال���ع���رب���ي ،مكتبة
النهضة املصرية ،القاهرة.1954 ،
 الشعر الشعبي العربي ،وزارةالثقافة و اإلرشاد القومي ،سلسلة املكتبة الثقافية،
عدد رقم ،60القاهرة1962 ،م.
 -القافية في العروض واألدب ،دار املعارف،

()2

عناصر متباينة ُ
ض ّم بعضها إلى بعض ،جتمع
ب�ين الرفيع وال��رق��ي��ع ،ب�ين ال��راق��ي والسوفي.
وال��س��ب��ب ف��ي ج��م��ع ه���ذه األخ��ل�اط ه��و تالقي
الثقافات وانتقال األف��راد من ق��ارة إلى أخرى
رغ���م ال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة ع��ل��ى ال��س��ف��ر ،إال أن
التداخل والتشابه واالحتكاك قائم وموجود.
 - 8لكن أب���رز خصائص مابعد احل��داث��ة
احل���ض���ور ال���ق���وي ل��وس��ائ��ل اإلع���ل��ام ،ول��ذل��ك
يخصص ل��ه الكتاب فصال كامال م��ن حوالي
 50صفحة بعنوان" :جبروت اإلعالم" ،ويعتبره
موضوعا ذا أهمية قصوى ،ألنه وثيق الصلة
باإلسالم ،وطبيعة العالقة بني اإلسالم وما بعد
احلداثة.
ويرى أن أخطر تهديد يهدد حياة اإلنسان
ف��ي ع��ص��ر م��ا ب��ع��د احل��داث��ة ه��ي تكنولوجيا
االتصاالت التي تقتحم على الناس بيوتهم ،لم
يعد العالم يبدأ من عند عتبة الباب ،بل أصبح
العالم في قلب املنزل.
إن صورا تلفزيونية منتقاة بعناية تستطيع
أن تدمر بلدا بكامله كما لو أنها أسطول من
السفن احلربية ،أو أسراب من قاذفات القنابل.
والعبارة املجازية التي نرددها من أن العالم
قرية صغيرة ،أو القرية العاملية ل"م��ارش��ال
ماكلوهان" بالغة الداللة على خطورة وسائل
اإلعالم ،أو امليديا ،وهي حقيقة ثابثة ال مجال
إلنكارها.ففي عصر ما بعد احلداثة ال شرق ،وال
غرب ،أمام قوة وسائل اإلعالم وجبروتها.

د .محمد بوحمدي
القاهرة 1980م ،أدب الرحلة ،شركة أبو الهول
،لوجنمان ،القاهرة1991 ،م.
 في النثر العربي ،الهيئة العامة للكتاب،(مكتبة األسرة) ،القاهرة2000 ،م.
 في الشعر العربي ،مكتبة الثقافة الدينية،ال��ق��اه��رة2001 ،م .ف��ي األدب امل��ص��ري ،مكتبة
الثقافة الدينية2003 ،م.
 الطبيعة وال��ش��اع��ر العربي ،مكتبة نهضةالشرق ،القاهرة1974 ،م.

 - 3في املجال اللغوي:

 املعجم ال��ع��رب��ي ..نشأته و ت��ط��وره ،مكتبةمصر ,القاهرة1965 ،م.
 معجم آي��ات القرآن الكرمي ،مطبعة ومكتبةاحللبي ،القاهرة1954 ،م.
 مدخل تعريف األضداد ،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة2003 ،م.
بحوث و مقاالت لغوية ،مكتبة الثقافة الدينية،
2004م.
دراس��ات لغوية ،دار الرائد العربي  ،بيروت،
1981م.

 - 4في مجال حتقيق التراث األدبي:

حقق كثيرا من الدواوين الشعرية مثل :ديوان
ظافر احل��داد ،ودي��وان عَ ِبيد بن األب��رص األس��دي.
ودي��وان اخلِ �� ْرنِ ��ق ودي��وان ابن الرومي (6مجلدات)
وغير ذلك كثير.
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نظرات علمية هادئة
الشأن ال ّل ّ
في ّ
غوي ال ّر اهن ()3/3
ي � ��واص � ��ل األس� � �ت � ��اذ ف � ��ي ه� � ��ذه احل �ل �ق ��ة
ع� ��رض م �ج �م��وع��ة م ��ن األخ� �ط ��اء ال �ل �غ �وي ��ة ال �ت ��ي ي�ق��ع
فيها الباحثون ،ويوجه إل��ى ال�ص��واب ال��ذي تقتضيه
قواعد االستعمال اللغوي العربي الفصيح.
ِ
البحوث اجلامع ّية ف ُتع ُّد أه َّم
أما لغ ُة
جّ -
بالبيان
ركن من أركانِ ها؛ ألنّ األم َر فيها يتع ّل ُق
ِ
ٍ
ونظم لتأديةِ
صياغة
أنسب
واختيار
بليغ
ٍ
ِ
ِ
وال ّت ِ
ٍ
ُ
الحظ أنّ الباحث َ
ني يتع ّثرون
املعنى .وكثي ًرا ما ُي
َ
ف��ي ال���ع���ب� ِ
��ارات ،وال ي��س��ت��ع��م��ل��ونَ األل���ف���اظ في
مواضعِ ها ،و من األمثلةِ على ذلك:

صوغ
األفعال
معجم
صعيد
على
ِ
ِ
ِ
املستعملة في ِ
ِ
اجلمل و تركي ِبها:
ِ

َ
غير
الفعل في
من الباحثني من يستعمِ ُل
ِ
ُ
ِ
األطروحات،
بعض
وأسوق أمثل ًة من
موضعِ ه،
ِ
املؤس ُ
سات
ذكر عناوينها« :صرفت هذه
ّ
غير ِ
من ِ
ال َبها لل ّتع ّل ِم» .امل��ع� ُ
ط ّ
�روف أنّ للفعلِ "ص� َ
�رف"
ُ
ُّ
ِ
معنى غي َر الذي أعْ ط َيه هنا؛ فهو يدل في األصلِ
ً
على ر ِّد ّ
يصر ُفه
وجهه :ص َر َفه
الشيءِ عن
ِ
ِ
َ
هم
فانصرف،
ص ْر ًفا
َ
َ
وص َر َف اهلل ُ ُقلوب َ ْ
ُ
يفقَهون()1؛ أي
�
ق
�م
�
ه
�
ن
�أ
ب�
��وم ال ْ
ّ
ٌ
أض ّلها ُم��ج��ازا ًة على فعلِهم،
َ
���ن آي���ايت
وس�����أ ْ
ص� ِ
����ر ُف عَ � ْ
َ
ي��ت�� َ
ك َّ��ب��رون يف
ال���ذي���ن َ
األر ِ
ض( )2أي
ُ
أج��ع��ل ج��زا َءه��م
َ
اإلضالل عن
ه����داي����ةِ
آياتي ( . )3
فاملعنى العا ُّم
ه��و ال���� ّر ُّد وال �دّف� ُ�ع
املكان
سريح إلى
وال ّت
ِ
ُ
الذي جي َء منه ،ويتعدّى
ُ
الفعل بحرفي اجل ِّر "عن"
هذا
وإ ْذ
تعالى:
ِه
ل
قو
نحو
�ى"،
�
و"إل
َ
عون
َ
ص َر ْف َنا إل َ ْي َك ن َ َف ًرا ِم َن اجلِ ِّن يَ ْس َت ِم َ
َ
�ص� ِ�ر ْف عَ يّن
�
ت
ال
إ
ِ
و
ِه:
ل
وقو
()4

آن
ُر
ق
َ ْ
ال ْ َ
َ
َ
َ
لني،
كَ ْي َد ُه َّن أ ْ
اجلا ِه َ
ص ُب إِل َ ْي ِه َّن َوأك ُْن ِم َن َ
س
�ص� َ�ر َف عَ � ْ�ن �ه ُ كَ ْي َد ُهن(.)5
�اب لَ��ه َربُّ��ه َف� َ
َف��ا ْ � جََت�� َ
�واب أن ُي��ق� َ
�الَ :ب� َ�ع� َث��تْ هذه
���رب إل��ى ال� ّ
واألق� ُ
�ص� ِ
املؤس ُ
سات تالمي َذها ،أو َو َّجهَ تهُ م.
ّ
�اف" ،فهو ٌ
أيضا ُ
ً
فعل "أض� َ
ومن األمثلةِ
فعل
بنفسه وبحر َفي اجل ِّر "على" و"إلى" ُي ُ
ِ
قال:
يتعدّى
الشي َء إلى ّ
وأضاف ّ
َ
أضاف عليه :أش َرفَ،
َ
الشيءِ
َ
َ
وضمه ،وأضاف الكلمة إلى الكلمةِ
أما َله وأسنده
ّ
َ
مخصوص ،وأضاف من
وجه
َن َس َبها إليها على
ٍ
ٍ
َ
أشفق (.)6
األمر:
ِ
ُ
ومن ذلك فعل َ
نقول« :يخ ُرج للق ّراءِ
"خ َر َج"؛ ال
مبا ينطوي عليه » ،و لكنه يتعدّى بحروف اجل ّر
"مِ ��ن" أو "الباءِ " أو "على" أو "إل��ى" ،وذلك نحو:
ِ
موضعِ ه ب َر َز ،وخ َر َج به أخ َر َجه ،وخ َر َج
خ َر َج من
عليه ب��ر َز لقِ تالِه أو فاجأه و َبه َره ،وخ � َر َج إليه
واب أن َي ُ
ُ
«يخرج إلى
الباحث:
قول
ب َر َز َله .و ّ
ُ
الص ُ
الق ّراءِ مبا ينطوي عليه .)7( » ...
وم��ن ذل��ك فعل "ن���أى ي � ْن��أى" مبعنى َب��عُ �دَ،
ِ
تعالى:وهُ ْم
بحرف اجل ّر "عن" ،لقولِه
ويتعدّى
َ
َي ْنهَ ْونَ عَ ْن ُه و َي ْن َأ ْونَ عَ ْن ُه ( ،)8و َ
قال ال ّنابغ ُة:
وإ َّن َك َكال ّليلِ الذي هُ َو ُم ْد ِركي وإنْ ِخ ْل ُت أنّ
املُ ْن َتأى عَ ْن َك ِ
واس ُع (.)9

أم��ا فعل "تط َّرق" فإ ّنه يتعدّى بحرف اجل ّر
ّ
"إل��ى" ،نحو :تط ّر َق إل��ى األم� ِ�ر ،أي اب َتغى إليه
الفعل متع ّد ًيا بال ّ
ُ
ال ِم.
ليس
طري ًقا ( ،)10و َ
ُ
ّ
َ
ِ
بحرف اجل ّر
الفعل "م � َرق" فإنه يتعدّى
أما
ّ
بعلىُ ،ي ُ
السه ُم من ال ّرم ّيةِ
"مِ ن" ،وليس َ
قالَ :م َر َق ّ
َ
اآلخ� ِ�ر
اجلانب
�رج من
مي � ُر ُق َم ْر ًقا و ُم��رو ًق��ا ،خ� َ
ِ
وخ � َر َق ،وم� َ
ضاللة أو
�رج منه
ٍ
�رق من ال�دّي� ِ�ن :خ� َ
ِ
سعيد
احلديث الذي رواه أبو
بدعة ،و ُذك� َر في
ٍ
ٍ
أنّ
قونَ
ّين كما مي ُر ُق
د
ال
من
ر
مي
ا
قوم
�دري
اخل� ّ
ِ
ً ُْ
السه ُم من ال ّرم ّيةِ ( ،)11أي يجوزو َنه ويخرقونهَ
ّ
ُ
املرمي به ويخ ُر ُج
السه ُم
ويتعدّو َنه ،كما
يخرق ّ
ُّ
منه(.)12
أما ّ
"أش َر ُي َؤ ِّش ُر تأشي ًرا" ،فهو باملعنى
ّ
ل�ام امل��و َّل��دي��نَ
�
ك
�ن
�
م
م
��و
�
��ي
�
ال
�
�م
�
�ع
�
�ت
املُ��س�
�لِ
َ
َ
ِ
ٌ
ُ
ترجمة ،ألنّ
دِ
ر
وأث
ة
جم
وفيه
،
اجل ُد
عُ
ٍ
ُ
الهمز َة فيه زائد ٌة ُم ْق َح َم ٌة ال مكانَ
ل��ه��ا ،وال ُي��ش��ت� ُّ�ق ف��ع� ٌ�ل م��زي� ٌد
ُ
يجعل ال ّزائ ُد فيه أصل ًّيا.
����واب ف��ي
����ص�
أم������ا ال� ّ
ّ
ُ
املصدر فأن ُي َ
قال
ِ
دخول"
"عالم ُة
ٍ
أو "إشار ُة

����������ول"
دخ�
ٍ
"إذنٌ
أو
ب��ال �دّخ��ولِ " .نعم،
ل���ق���د ور َد ال���ف���ع� ُ
��ل
َّ
ِ
باأللف
"أش��� َر" م��زي �دًا ،ال
َ
ِ
واألش � ُر
ضعيف،
و لكن بال ّت
األسنان
املَ� َر ُح وال َب َط ُر ،وتأشي ُر
ِ
تحَ ��زي� ُزه��ا وحت��دي � ُد أط��رافِ ��ه��ا ،وك� ُّ�ل
ُم َر َّق ٍق ُم َؤ َّش ٌر ،وال ّتأشي َر ُة ما َت َع ُّ
ض به َ
اجلراد ُة،
وال� ّت��أش��ي� ُر ش� ُ
ْ
ٌ
رأس
��وك ساق ْيها أو عُ ��ق�� َدة ف��ي
ِ
َذ َن ِبها(.)13
��ح" ال���ذي ه��و ب��ن��ا ٌء غي ُر
ومثله فعل "ت���أ ْر َج� َ
ُ
عامل
اه��ن ُي
ق��ي��اس� ٍّ�ي؛ أل ّن���ه ف��ي االس��ت��ع��م��الِ ال�� ّر ِ
الهمز َة املع ِّد َي َة معامل َة ال ّزائد َة في الفعلِ " َأ ْر َج َح
ُي� ْر ِج� ُ�ح" كأك َر َم ُي� ْك� ِ�ر ُمُ ،معامل َة احل� ِ
األصلي،
�رف
ِّ
أما "تأ ْر َج َح"
الن إذا أعطيته
راجحاّ .
ً
وأ ْر َج ْح ُت ِل ُف ٍ
ٌ
َّ
�وابَ :ت َر َّج َح
فهو
عام ّي مولد ،وال� ّ
استعمال ّ
�ص� ُ
َ
وترج َح في القولِ مَ َ
ت َّي َل
ومال،
أي اهت ّز وتذب َذ َب
ّ

فيه(.)14
ِ
بنفسه،
أم���ا ال��ف��ع� ُ�ل "أع��ط��ى" فهو ي��ت��ع�دّى
ّ
الم اجل��� ِّر كما ه��و ش��ائ� ٌ�ع في
وال ي��ح��ت� ُ
�اج إل��ى ِ
االستعمالِ .
ُ
فعل "ت��ض� َّل� َ�ع" ب��ح� ِ
�رف اجل � ّر "مِ ��نْ "
ويتعدّى
وليس بفي ،و معنى تض ّل َع امت َ
أل ِشبَعً ا أو ر ًّيا،
َ
شر َب منه ح ّتى منه األضالعَ ،
وتض َّل َع من املاءِ ِ
نال منها ًّ
َّ
العلوم َ
حظا واف ًرا(.)15
من
ع
ل
وتض
َ
ِ
ومن ذلك ُ
فعل "رجع" فهو ُي ْس َت ْع َم ُل مج ّردًا في
رج َع َي ْر ِج ُع َر ْجعً ا
زوم وال ّتعدّي ،تقولَ :
حا َل َتي ال ّل ِ
وم ْر ِج َعةً:
ً
وم ْر ِجعً ا َ
و ُرجوعً ا و ُر ْجعى و ُر ْجعانا َ
(بفتح
��ص��� َر َف ( ،)16و َر َج� ْ�ع � ُت � ُه َأ ْر ِج���عُ ���ه
ا ْن� َ
ِ
الهمزةِ ) َر ْجعً ا َف َر َج َع ُرجوعً ا ،يستوي
ف��ي��ه ل��ف� ُ�ظ ال���ل�� ّ
���ع ،وف��ي
زم وال����واق� ِ
ا ِ
�س��ح��ور ع��ن ع��ب��دِ الله
ح��دي� ِ�ث ال� ّ
مسعود أنّ ب�لا ًال ُي� َ
��ؤ ِّذنُ
ب��ن
ٍ
ِب َل ْي ٍل ِل� َي� ْر ِج� َ�ع قائِ َم ُكم و
ي��وقِ � َ
�ظ نائِ َم ُك ْم(.)17
و َر َج َع ٌ
فعل قاص ٌر
وم������ت������ع������دٍّ؛
ُ
ت������ق������ول:
��ع زي ٌد
َر َج� َ
ُ
��ع���ت���ه
و َر َج� ْ
َأن���ا ،وف��ي قولِه
ت��ع��ال��ىَ َ :
��رى
ول� ْ
����و تَ� َ
َّ
قوفون
مون َم ْو
إ ِِذ
َ
الظا ِل َ
�ع ب َ ْع ُ
ض ُه ْم
ِع ْن َد َرب ِّ� ِه� ْ�م ،يَ� ْ�رجِ � ُ
إِلَى ب َ ْع ٍ
ض الق َْولَ(.)18
ِ
األلفاظ التي ُي ْخ ِر ُجها كثي ٌر
ومن
ُ
استعمال كلمةِ
من الباحث َ
ني عن أصلِها
�ف وال��ل� ّ
"ب��ع��ض" ُم� َ�ع � َّر َف � ًة ب��األ ِل� ِ
ا ِم ،كقولِ
«م���س���ت���قِ � ًّ
ِ
ب��ع� ِ
بعضها
ل�ا ع���ن
�ض��ه��مُ :
ال��ب��ع��ض» و«ي��ع��ت��ب�� ُره ال��ب��ع� ُ
�ض
م��ن ال��ف��ص��ح��اءِ » و«سأقتص ُر
البعض منها»
على ذك� ِ�ر
ِ
���ف���ض ُ
���ل ال��ب��ع� ُ
ّ
�ض
و« ُي
اس����ت����ع����م����ا َل����ه»...
واحل����ق����ي����ق���� ُة
أنّ ك��ل��م � َة
"ب���ع���ض"
��ع��� َّر ُف
ال ُت� َ
ب�����������األل� ِ
����������ف
وال�����ل���� ّ
ا ِم؛ ت���ق� ُ
��ول
بعض ّ
ُ
الشيءِ طائف ٌة
م��ن��ه ،واجل��م� ُ�ع أب��ع� ٌ
�اض،
استع َم َل
اج َّي
ْ
و ُيذك ُر أنّ ال ّز ّج ِ
�ف وال��ل� ّ
"ب� ْ�ع� ً
ا ِم ،فقالَ:
�ض��ا" ب��األل� ِ
ّ
مّ
و"الكل" مجازاً
وإنا قلنا "البعض"
سام َحةً،
وعلى استعمالِ اجلماعةِ له ُم َ
جائز ،يعني أنّ هذا
وهو في احلقيقةِ غي ُر
ٍ
ُ
َ
اإلضافةِ
حامت:
أبو
�ال
�
ق
؛
ينفصل من
االس � َم ال
ٍ
ُ
ُ
ابن املق َّف ِع :العل ُم
كتاب
في
رأيت
:
لألصمعي
قلت
ِ ِ
ّ
ّ
ْ
َ
ولكنّ
"البعض" خي ٌر من ِ
"الكل"،
ترك
ذ
أخ
،
ر
كثي
ِ
ٌ
ُ
األلف وال ّ
َ
يدخالن
ال ُم ال
وقال:
اإلنكار،
فأنكره أش َّد
ِ
ِ
ّ
والم،
و"كل"؛ أل ّنهما معرف ٌة
في "بعض"
بغير ٍ
ِ
ألف ٍ
ُ
ِ
َ
ٌّ
ُ
ين(،)19
:
الكرمي
القرآن
وفي
ر
اخ
د
ه
أتو
ل
ك
و
ِ
ِ َ
ِ َ
ُ
�رب" :ال��ك� ّ�ل" وال "ال��ب��ع��ض" ،وقد
�
�ع
�
ال
�ول
�
�ق
�
ت
وال
ُ
حو ،فاجتنِ ْب ذلك فإنهّ
ّ
ّ
َ
استعمله الن ُ
اس بهذا الن ِ
كالم
كتاب الله
العرب( )20وال يوج ُد في
َ
ِ
ِ
ليس من ِ
باأللف وال ّ
هذا ال ّل ُ
ِ
ال ِم مط َل ًقا.
فظ ُمع َّر ًفا

ألسنة
و من ال ّظواه ِر التي يكثُرُ دَورُها على
ِ
الباحثني َ االل ْ ِتواء ُ و الت ّعقي ُد في العبارةِ:
وذل��ك ب��زي��ادةِ ما ال ف��ائ��د َة فيه من األل��ف� ِ
�اظ،
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كقولِ أحدِ هم« :ما دام أ ّنه قد ّ
مت اإلجماعُ على
ُ
َ
يقول« :مادا َم
وأبسط من ذلك وأيس ُر أن
فائدتِ ه».
اإلج��م��اعُ على ف��ائ��دتِ ��ه ق��د ح��ص� َ�ل» ،وم��ف��ا ُد هذا
ال� ّ
األساليب
األساليب االبتعا ُد عن
�رب من
�ض� ِ
ِ
ِ
البسيطةِ
هلةِ
دة
املعنى
ء
وأدا
،
الس
بأساليب مع ّق ٍ
ُ
ّ
َ
ولزوم ما ال َيلز ُم.
واإلطناب
احلشو
فيها كثي ٌر من
ِ
ِ
ِ
وم����ن ذل����ك اس��ت��ع��م� ُ
���ارات ف���ي غ��ي� ِ�ر
�ال ع����ب� ٍ
مناسب؛ لننظ ْر
غير
سياق
موضعِ ها وفي
داللي ِ
ٍ
ٍّ
ٍ
مث ً
ال َ
تعزيز
بعض الباحثنيَ « :يستعمِ ل في
قول
ِ
ِ
�ض ّ
أساس
خط ًة دفاع ّي ًة تقو ُم على
ِ
رأي��ه ال� ّراف� ِ
ِ
ِ
ستعم ُل -في العادةِ -
خويف ،»...فهذا كال ٌم ال ُي
ال ّت
َ
ِ
وليس
للحرب،
خطيط
سياق املواجهةِ وال ّت
إ ّال في
َ
ِ
ِ
ْ
البراهني
باحلجج و
أي
في
ِ
ِ
ِ
سياق ال ّدف ِع عن ال ّر ِ
العقل ّيةِ  .ومث ُله قو ُله« :وأنا بدوري أض ُّم صوتي
ِ
ستعم ُل إال
أصوات هؤالءِ  ،»...وهذا كال ٌم ال ُي
إلى
َ
االقتِ
ِ
سياق
وليس في
صويت،
راع وال ّت
سياق
في
َ
ِ
ِ
ِ
املُ
واألول��ى أن ُي َ
وافقةِ
قالُ « :أوافِ ُقهم
أي،
ر
�
ال
في
ْ
ّ ِ
في ال ّرأي».

وأمّا ما ي ُ ُ
ّركيب والن ّح ِو،
الحظ في
جانب الت ِ
ِ
املثال:
ٌ
فكثير ج ً ّدا ،منه على ِ
سبيل ِ

ِ
ِ
بعضهم:
األعرف على
مي
األنكر ،كقولِ
أ  -تقد ُ
ِ
« ا ّت َخ َذت قاعد ًة لها مع َّر ِ
بات ال ّلسان».
واإلضمار
اإلغماض
أسلوب
�اب
ِ
ب  -ا ْرتِ ��ك� ُ
ِ
ِ
َ
أسلوب مو َّلد فيه أث ُر العُ جمةِ
اإلظهار ،و هو
قبل
ٌ
ِ
ً
ّ
ِ
يخص أيضا
بعضهم« :وهو
والترجمةِ ؛ كقولِ
ُّ
مسأل ًة [ ]...لم يكن لها ٌّ
ِ
نقيب،
حظ من
البحث وال ّت ِ
��وب أن
��اق» ،واألص� ُ
يتع ّل ُق األم � ُر بظاهرةِ اإلحل� ِ
يخص ً
ُي ْظهَ َر املرا ُد َ
قبل أن ُي ْ
أيضا
ض َم َر« :وهو
ُّ
اإلحلاق ،وهي مسأل ٌة لم ُت َو َّف ح َّقها من
مسأل َة
ِ
ّ
ِ
نقيب ».
ت
ال
و
البحث
ِ
���ذف ث��� ّم ذِ ك��� ُر
ج ِ -ب���ن���ا ُء اجل��م��ل��ةِ ع��ل��ى ح� ٍ
ِ
ِ
بعضهم« :ث ّم اس ُتعمِ َل
احملذوف فيما بعدُ ،كقولِ
�وي» ،ولكنّ
ل��ف� ُ�ظ "م��ع � َّرب" بعد ذل��ك مِ ��ن ال � ّت��ه��ان� ّ
أخير -للعنايةِ
�دمي وال ّت ِ
لنا في أس��ل� ِ
�وب وال� ّت��ق� ِ
ً
ّ
رب من هذا
الض
هذا
عن
ة
مندوح
مام–
ِ
واالهتِ ِ
استع َم َل َ
"مع َّرب"
راكيب ،نحو قولِنا« :ث ّم
ال ّت
ْ
لفظ ُ
ِ
َ
َّ
وي».
ن
ها
ت
ال
ذلك
بعد
ُّ
خرق القواعدِ ال ّتركيب ّيةِ كثير ٌة
واألمثل ُة على
ِ
راضها االستعمالُ
َ
أساليب جديد ٌة
ج ّدًا ،و هي
ُ
ُ
القارئ أنّ الذي ي ْق َر ُؤه من
و َر ِض َيها ح ّتى َت َوهَّ َم
ٌ
ٌ
دخيل
أصيل لم َي َت َخ َّط إليه
عربي
األساليب
هذه
ِ
ٌّ
غريب من اجلديدِ الوافِ دِ .
ٌ
-------------------- - 1ال ّتوبة .128 :
 - 2األعراف.146 :
 - 3لسان العرب :مادّة/صرف.189/9 ،
 - 4األحقاف.28 :
 - 5يوسف.34/33 :
 - 6لسان العرب :مادّة/ضيف.208/9 ،
 - 7لسان العرب :مادّة/خرج.249/2 ،
 - 8األنعام .27 :
[ - 9خزانة األدب ]423/1 :لعبد القادر البغدادي،
حت .عصام شعيتو ،دار الهالل ،بيروت ،ط،1987 / 1.
[لسان العرب :مادّة/نأي.]300/15 ،
 - 10لسان العرب  :مادّة/طرق.221/10 ،
محمد فؤاد عبد
 - 11صحيح مسلم  ،741/2 :حت.
ّ
الباقي ،دار إحياء ال ّتراث العربي ،بيروت.
 - 12لسان العرب  :مادّة/مرق.341/10 ،
 - 13لسان العرب  :مادّة/أشر.21-20/4 ،
 - 14لسان العرب  :مادّة/رجح445/2 ،
 - 15لسان العرب  :مادّة/ضلع.225/8 ،
 - 16لسان العرب  :مادّة/رجع.115/8 ،
 - 17صحيح مسلم .768/2 :
 - 18سبأ.31 :
 - 19ال ّنمل.89 :
 - 20لسان العرب:
مادّة/بعض.119/7 ،
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8 13

420
العدد
488
العدد :

أبريل 2014م
2014م
املوافق 3
 16ماي
1435هـ
املوافق
1435هـ
316رجب
اخلميس
2018م
الثانيةيناير
02
جمادى لـ
املوافق
 14ربيع الثاني1439هـ

مسافات

و مـض ـ ـ ــة

بني عيسى و محمّد ...

النبيي القلب احلزين.
العالم كله منتشي بعيد ميالد
نّْ
العظيمي:عيسى ومح ّمد عليهما السالم
نْ
العالم كله منتشي بعيد ميالد
والتّبريكات على حوائط الفيسبوك تخترق
العظيمي ملاذا ؟
النبيي
نْ
نْ ّ
العوالم املظلمة واملضيئة في كل الفضاءات،
ّ
ألن ال ّروح الش ّفافة  ،ال تكاد تقوى على
وحت��اول أن تصنع فرحا اصطناعيا لتقويض حت ّمل ه��ذا الضيم الشيطاني ،وتأبى عليها
مساحة األل��م ،التي يعيشها ال� ّن��اس في كل مروءتها ،أن ُيتّهم فيها ْ
األخ� َي��ران عيسى
األمصار في ظل تبنّي فلسفة الهروب التي ومحمد بأ ّنهما سببا في ّ
كل هذا احلزن ،وما
أصبحت واق�ع��ا ال يكاد ينكره أح��د ،وظال اجتماع عيد ْيهما في هذا الشهر بعد مئات
ي�ج�ل��س حت �ت��ه م��ن أره� ��ق ك��اه�ل�ه��م ح��دي��ث السنني إ ّال تذكير للقلوب املقفلة ّ
بأن عيسى
األمنيات عن عالم كان في زمن سحيق يقدّ ر ـ عليه ال�س�لام ـ سيد احملبة ّ ،
وأن محمد
قيمة اإلن��س��ان :ط �ف�لا ،وك �ه�لا ،وش�ي��خ ،ا  سيد ال� ّرح�م��ة وال � ّن��ور ،وم��ا ارتبطت
وخبرة.
هاتان اخلصلتان بهما في عيدهما املكني،إال
ال��دم��اء م��زروع��ة في مشرقنا احلزين ،لتكون دع��وة كونية ب�ض��رورة مراجعة أن��وار
بكل تفاصيل األل��وان ،ع��راق بابل ،وشام الدين ،وقراءتها وصوغها بصورة تفيد ّأن
ص�ل�اح ال ��دي ��ن ،ومي ��ن س �ب��أ وم �ص��ر م��وس��ى شقاء اإلنسان،هو اإلنسان ذاته ،حني يعتقد
وفلسطني املسجد األقصى وعلى األطراف من أ ّنه مركز الوجودّ ،
وأن األديان هي بعض من
أوجاعها ،أوج��اع بورما ونيامار وليبيا إلى عذابات البشر.
أقصى الصني.
العالم كله منتشي بعيد ميالد
ك ّلها ب�لا استثناء ت �ص��دّ ر للعالم موت
العظيمي ملاذا؟
ّبيي
نْ
ال�ض�م�ي��ر اإلن �س��ان��ي ،وان�ح�ب��اس��ه ف��ي دائ��رة الن نْ
ّ
ألن ال �ف �ط��رة ال�س�ل�ي�م��ة ،ت��أن��س بريح
الشؤم ،التي نّ
تتفن في التّمكني للبشاعة
وأن��ت ت��رى أط�ف��ال س��وري��ا كمثال ،سواقي األنبياء وترى في حضورهم ال ّروحي  ،حضور
ح� �م ��راء اخ �ت �ل �ط��ت ب �ه��ا ال �ب �ح��ارامل �س �ج��ورة األم��ن وال �س�لام واألم ��ان وان�ت�ش��اءة العبد
ن ��ارا ،ت�ك��اد حت��رق ال �ك� ّ�ل ،وش �ب��اب األقصى امل��ؤم��ن ،ب��أن الله ه��و مركز ال��وج��ود ،وحني
ي��دف�ن��ون ب�ت��أش�ي��رات م��ؤج�ل��ة ف��ي انتفاضة يكون االعتقاد ف��ي ّأن الله مركز ال��وج��ود،
ال �س �ك�ي�ن،و..و..و ..وغيرها مم��ا يدمي تتبدل معطيات القيم التي يصنعها اإلنسان،
وم�ع�ط�ي��ات ال�ق�ي��م ال �ت��ي متنحها ال �ش��رائ��ع،

دة .ليلى لعوير
فيتضح ّأن املشعلني لنار الفتنة في األرض،
هم من يظنّون بأ ّنهم قادرون عليها  ،بإفناء
األناسي لبقائهم ه��م .أم��ام تهومية اعتقاد
بأنهم س��ادة اخل�ل��ود املمتد بقهر الشعوب
وتشويه صورة األنبياء في أبعادها املختلفة.
الظلم الواقع في األمصار إنساني ،وحني
يرتقي وعي اإلنسان بأ ّنه فاني  ،ويدرك في
قراراته مسئولية الفعل  ،وعبئه املضني،
حلظتها فقط سيختار ال ّرقي الذي جاء ألجله
ع�ي�س��ى وم��وس��ى وم�ح�م��د وه ��و ن�ش��ر احملبة
وال��رح�م��ة وال � ّن��ورّ ،
ألن األراض ��ي املغسولة
ستغضب ألصحابها ول��و بعد حني.
ب��ال��دم
ُ
للتّمكني للتّعمير
آه ،ما أسعدنا بنا  ،و فينا يولد اإلنسان
أو ميوت.
وم��ا أشقانا ب�ن��ا ،وفينا مي��وت اإلن�س��ان
وميوت.
تتي حياة ٌ ّ
وأي حياة؟؟؟
وبي امل ْو نْ
نْ
َ
ف �س�لام عليك عيسى ي��وم ول ��دت،
ويوم ُ
متوت ،ويوم ُتبعث ح ّيا.
وس�لام عليك يا محمد ي��وم ول� َ
�دت،
وي��وم م� َّ�ت ،وي��وم ُتبعث شفيعا وشاهدا
على البشرية ح ّيا
سالم عليكما في عيد ميالدكما األلق
 ،يا ف��رح البشرية املخبوء في داخلها نور
نحن لها في كل عيد.
الفطرة السليمة التي ّ

املغرب :خبراء يدعون إلطار مرجعي عربي موحد
لتعليم العربية لألجانب
دعا خبراء لغويون وباحثون
إل���ى إب����داع إط���ار م��رج��ع��ي موحد
لتلقني اللغة العربية لغير الناطقني
بها يناسب خصوصية اللسان
ال��ع��رب��ي .ج��اء ذل��ك خ�لال افتتاح
ن���دوة علمية ،ف��ي ال���رب���اط ،ح��ول
"تعليم اللغة العربية للناطقني
بغيرها م��ن ال��ت��ع��دد إل���ى توحيد
امل��ع��اي��ي��ر" ،وذل����ك ض��م��ن أس��ب��وع
اللغة العربية باملغرب الذي ينظمه
االئ��ت�لاف الوطني م��ن أج��ل اللغة
العربية.
وق������ال ف������ؤاد ب���وع���ل���ي رئ��ي��س
االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية إن" اللغة
العربية بالرغم مما تعانيه من تهميش مينعها من
القيام ب��أدواره��ا ،فإنها تشهد إقباال كبيرا من قبل
األجانب والناطقني بغيرها من شرق آسيا إلى أعماق
أفريقيا مرورا بأوربا وأمريكا".
وتأسف بوعلي على ما أسماه " غياب رؤية موحدة
للعمل على امل��وض��وع من قبل املؤسسات املعنية"،
م��ش��ددا على أن "ه���ذا الطلب امل��ت��زاي��د ي��ف��رض على
املهتمني ومعلمي العربية لألجانب؛ توحيد اجلهود
ومعايير التدريس والتقومي وإعداد االختبارات".
.ودع���ا إل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب تعرفها عدد

جراح

من الدول العربية من أجل الوصول إلى إطار عربي
موحد لشهادة الكفاءة اللغوية العربية مثل عدد من
الدول األجنبية.
بدوره دعا محمد الشكيري رئيس املركز اجلامعي
لتلقني العربية لغير الناطقني بها( غير حكومي)،
إلى "التأمل في مدى مسايرة العربية لالحتياجات
العصرية وم��دى م�لاءم��ة املناهج الغربية للتعرف
على مميزات العربية الفصحى وقدراتها اإلداعية
واإلنتاجية".
وأضاف "يراد لنا أن نتبنى منهج االجنليزية في
تلقني اللغة للغير مع أن اإلجنليزية ال تتميز بنفس
التجانس الذي تتميز بها اللغة العربية".

جرح على الوجه.
ْ
جرح على القلب.
ْ
وتتلطخ بالدم ٌ
وزرة بي�ضاء
م�ضمخة بالعرق والطب�شور
ّ
والأمل...
ويتلطخ بالدم م�شعل
حتمله ..حترتق ..تنزف...
ب�أي ذنب طعنت؟!
�أي تاريخ ي�شهد جرحها
الغائر وه��ي التي �سطرت
بعمرها درو�سا بني �شعابه؟!
�أي جغرافيا تت�سع الحتواء نزيفها؟!
�أي �ضماد يحتوي جراحها؟!
ينزف الوجه...
ينزف القلب...
ينزف ال ِع ْلم ...
ف�إالمَ تنزف اجلراح؟ !
ذة .نبيلة عزوزي

تعزية
انتقل �إىل جوار ر ِّبه،
امل�شمول بعفو اهلل وكرمه
"العبا�س الكيزي" ،فجر
يوم الأحد  28ربيع الأول
 1439هـ ،موافق 17
دجنرب  2017م… بعد
�أن ترك ب�صمات المعة يف
جمايل التدري�س والإدارة
الرتبوية.
فلقد ع��رف الفقيد
يف الأو���س��اط الرتبوية
والتعليمية على اخل�صو�ص
ب��ك��ف��اءت��ه و�إخ�لا���ص��ه
وتوا�ضعه ولطفه و�إيثاره ...مما جعله
حمل تقدير و�إكبار...
�أم��ام هذا امل�صاب اجللل ،تتقدم
�أ�رسة جريدة املحجة ب�أحر التعازي

واملوا�ساة لزوجة الفقيد و�أبنائه.
وجميع �أفراد �أ�رسته ،راجية من اهلل �أن
ي�سدل عليه �ش�آبيب رحمته ،ويتقبله
يف ال�صاحلني ويجعله من املكرمني.
و�إنا اهلل و�إنا �أليه راجعون.

صــفــحـــة رأي
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د .عبد المجيد بنمسعود

مؤشرات االنحطاط

مما درجت األمم في عصورها احلديثة على
تعهده باملتابعة احلثيثة والتقومي املستمر،
حالة النمو االقتصادي ،فهي ترصد مساره
بشكل دوري على املدى القريب واملتوسط
والبعيد ،باعتباره شرط وجود ،أو شرط قوة
في ذلك الوجود ،وقد هداها حرصها على
ضمان االطمئنان على حسن سير حركة النمو
في االجتاه املطلوب الذي يحقق الرفاهية
واالزدهار ،إلى تقعيد قواعد للضبط واملالحظة،
ورسم مؤشرات علمية تقيس بشكل كمي حصيلة
حركة النمو الراهنة ،وميكن أن يؤسس عليها
فعل تنبؤي ملا يحتمل أو يرجح أن يؤول إليه
األمر مستقبال.
وإذا كان هذا األمر محمودا باعتباره
وسيلة من وسائل العمران البشري في بعده
املادي املعيشي ،فإن ما هو غير محمود ،بل إنه
ملستغرب ومذموم ،هو أن يحصل في مقابل ذلك
االهتمام احملموم مبؤشرات النمو االقتصادي،
شبه إهمال كامل مبؤشرات النمو األخالقي ،التي
حتدد موقع املجتمع واألمة من مكارم األخالق،
وتريها وجهها في مرآته الصافية ،هل ال يزال
يحتفظ ببقية من جمال وحياء وبهاء ترشحه
ألن يبث في الناس معنى احلياة ،ويرشحهم إلى
التطلع إلى األفضل واألعلى في مدارج االرتقاء
اإلنساني ،أم أنه أصبح كسيفا تشوهه الدمامل
واخلدوش ،وتغلفه الغبرة والسواد.
ووجه الغرابة في صنيع قوم يستسيغون
هذا الفصل بني رصد مؤشرات النمو االقتصادي،
ورصد مؤشرات النمو األخالقي ،هو غفلة هؤالء
عن العالقة الوثيقة التي تربط القضيتني ،حتى
لكأنها تؤول عند العقالء واحلكماء الذين سبروا
أسرار احلضارة وحقائق العمران البشري إلى
كونها عالقة سببية محكمة ،ولعل هذا هو ما
جعل أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله
يطلق بيته املأثور الذي ال زال يتردد على لسان
كل مفجوع بانهيار صرح األخالق ،الذي بات
ينذر بانهيار حضارة باتت كالشجرة املسوسة
املنخورة.

�إمنا الأمم الأخالق ما بقيت
ف�إن هم ذهبت �أخالقهم ذهبوا

إن مما يكتسي طابع اإلحلاح في حياتنا
الراهنة ،أن نولي أهمية كبرى ملؤشرات
االنحطاط الذي أصبح يزحف على حياتنا بشكل
عنيف ،ويكتسح في كل يوم مساحات جديدة
من قيم احلق واخلير واجلمال ،فيدفعها إلى
مناطق األسر واالعتقال ،في غياب من يفديها
ويستميت في حمايتها والذود عن حماها ،ألن
رصدنا لتلك املؤشرات – أي مؤشرات االنحطاط
– من شأنه أن يجعل القيمني على هذا املجتمع
أمام مسؤولياتهم ،فيضعون أعمالهم في ميزان
الشرع والعقل ،وفي ميزان األمانة العظمى التي
قلدهم الشعب إياها ،هل رعوها حق رعايتها ،أم
أنهم جعلوها رهن الضياع واإلهدار.
قد يقول قائل :إن مراكز األبحاث ،ودوائر
الدولة ومؤسساتها املتنوعة تضطلع مبهام
الرصد واإلحصاء والتصنيف والتحليل
والتعليل لكل ما يقع من جرائم وانحرافات
وجنايات تكبد األفراد واملجتمع خسائر فادحة
في أمنهم واستقرارهم واطمئنانهم .واجلواب
الصارخ على هذا القول :هو ما جدوى كل ذلك
على فرض القيام به مبا يستحق من مواصفات،
إذا لم تتم ترجمته الصارمة إلى استراتيجية

العدد 488 :

لإلصالح ،يعاد على أساسها النظر في كل
مؤسسات املجتمع وأنظمته ،ثم هيكلتها مبا
يستجيب ملتطلبات التقومي واإلصالح؟
لقد باتت حياتنا اليوم ترتكس ارتكاسا
في حمأة كابوس مرعب اسمه العنف ،يقض
مضاجعنا ويالزمنا مالزمة الظل لصاحبه ،و ال
ندري هل من سوء حظنا أم من حسنه أن نكون
في وضع ال تبخل علينا فيه وسائل اإلعالم
ووسائل التواصل االجتماعي بأي صورة من
صور البؤس األخالقي واالنحطاط القيمي التي
تسجلها لوحة الواقع االجتماعي عندنا ،فضال
عما تنقله من جهات أخرى ،لقد تولد لدينا
إحساس دائم بالقرف والغثيان ،وانعدام املعنى.
إننا لو مضينا نعدد مؤشرات االنحطاط التي
باتت حتاصر حياتنا األخالقية واالجتماعية
الحتجنا إلى مجلدات ،فتفسخ القيم وإطالق
العنان لألهواء ال يقابله إال االنحطاط ،ولكننا
نكتفي مبؤشر واحد أصبح سيد املوقف في
هذه املدة األخيرة ،وأصبح حديث الساعة ومادة
الناس واإلعالم ،إنه مؤشر اعتداء التالميذ على
أساتذتهم وارتكاب العنف ضدهم .إن استشراء
هذا السلوك املشني ،واجتاهه ألن يصبح
ظاهرة ،ال ميكن أن يجادل عاقل في كونه من
أكبر مؤشرات االنحطاط ،في مجتمع يفترض
فيه بحكم اإلطار املرجعي الذي ينتسب إليه ،أن
يكون أكثر املجتمعات نأيا عنه وعن أسبابه ،كما
ال يجادل عاقل في أن هذا السلوك الشنيع هو
عنصر فشل وإخفاق للمدرسة املغربية ،وعنصر
إدانة ملنظومة ينبغي أن تعلن إفالسها وإصابتها
بعلل قاتلة حتتاج إلى تشخيص جاد وعميق ،ثم
عالج شامل ودقيق.
وحتى ال أرتكب ظلما ضد املدرسة أو
"املنظومة" التعليمية ،فإنني ال أحملها وحدها
جريرة ما يحصل من تفلت وعربدة ،فأقول بأن
لألسر ومؤسسات اإلعالم كفال من املسؤولية في
ذلك ،فالكل مسئول " كلكم راع وكلكم مسئول عن
رعيته" كما قال الرسول  ،ولكن املدرسة بحكم
احتضانها للناشئة لوقت أطول عبر مختلف
مراحل الطفولة واليفاعة واملراهقة ،لو لم تفرغ
من روحها وجوهرها لفعلت العجب العجاب ،في
تعهد األطفال واملراهقني والشباب.
إن هذا االنفالت اخللقي الذي تكرر في نسخ
مقرفة ومخزية في عدد من املؤسسات التربوية
ال ميكن أن يذهب أدراج النسيان ،بل البد أن يظل
عامل قلق وهم ومساءلة دائمة لكل من يهمهم
األمر ،حتى يعود للمدرسة بهاؤها املفقود،
ودورها املنشود.
إنني وإن رسمت لوحة قامتة ،ال تعدو أن
تكون نقال لواقع مرير ،فال يفوتني في ختام
هذه املقالة أن أعبر عن انطباع ميثل األمل
وعدم اليأس في عودة الوجه املشرق ملدرسة
القيم في وطننا العزيز ،تولد لدي هذا االنطباع
عندما شاهدت مقطعا نقلته جريدة هسبرس
اإللكترونية ملجموعة من تالمذة مؤسسة الشريف
اإلدريسي التأهيلية بابن امسيك بالبيضاء وهم
يقدمون باقات من الورود ألساتذتهم ،تعبيرا عن
امتنانهم لهم وعرفانهم باجلميل ،وبرهنة على
أن معني اخلير واجلمال ال ميكن أن ينضب،
وأن جذوة احلب ال ميكن أن تنطفئ .وصدق الله
ي ُر ُج ن َ َباتُه ُ بِإِذ ِْن َرب ِّ ِه َوال َّ ِذي
الط ِّي ُب خَ ْ
وال ْ َبل َ ُد َّ
القائلَ :
ص ِّر ُف اآليَ ِ
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َخ ُب َث َ
ات
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بنبض القلب

ذ  .أحمد األشهب

بوح في ذكرى مولد خير البرية

�أين نحن من حتذير امل�صطفى ،
وهو ي�سطر لنا معامل الطريق الذي علينا �أن
ن�سلكه� ...أين نحن من املحجة البي�ضاء
التي تركنا عليها والتي ال يزيغ عنها �إال
هالك؟؟ ...زاغت بنا الأهواء وتفرقت بنا
ال�سبل ...وبد�أنا عهدا جديدا من التنابز
ال�سيا�سي ،والهرولة نحو �أعداء الأمة ،يف
وقت جترب فيه الكبار على ال�صغار ،وا�ست�أ�سد
فيه ال�صهاينة على كل اجلبهات ،مل نعد ندر
�إىل �أين ت�سري بنا ال�سيا�سات الرعناء التي
يخطط لها �أعداء الأمة ،ويطبقها �سا�ستنا
اجلدد يف العامل العربي والإ�سالمي ...خلت
قوامي�سنا ال�سيا�سية والع�سكرية من مقاومة
االحتالل ال�صهيوين يف م�رسى نبينا  ،وبات
التطبيع حلما لدى معظم دولنا العربية ،يف
قمة الريا�ض لالحتاد الإ�سالمي الع�سكري
ملكافحة الإرهاب ،تكلم وزرا�ؤنا يف الدفاع
عن كل �أ�شكال الإرهاب� ،إال الإرهاب
الإ�رسائيلي الغا�شم الذي ما فتئ ينهب
الأر�ض والعر�ض ويبني امل�ستوطنات وي�رشد
الأهايل ،ويجوع �أبناءنا يف ال�ضفة والقطاع...
�إىل �أين ن�سري و�سط كل هذا الدمار الذي
يحيق ب�أر�ضنا؟  ...معظم الكوارث بل

كل الكوارث الإن�سانية حتت�ضنها �أر�ضنا
العربية ،حتى بتنا نكره �أنف�سنا ونخ�شى
�أن نعرب عن هويتنا و�سط الآخرين� ...شاخت
�أحالم القبيلة وانبطح �سيد الع�شرية ،ونادى
�شاعرنا من ركام الهزمية :
يـ ـ ـ ـ ــا �إبن الإ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
يا من مي�شي يف حقل الألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال تنتظر من عرب اليوم �سوى الكالم
ال تنتظر منهم �سوى ر�سائل الغ ـ ـ ـ ــرام

�سيدي ونبيي� ...رسقوا منا الفرح
ليلة مولدك ،ومل نعد نحتف بذكراك
العطرة كما كنا �صغارا ...نرفل يف ثيابنا
اجلديدة ،ون�أكل حلوى املولد  ،ونعرب احلارة
مرحا وابتهاجا ...ن�سمع الأمداح واملواويل
ال�شجية التي ين�شدها الكبار فرحا بقدوم
هذا احلدث ال�رشيف  ،غابت الفرحة،
وانت�صبت اجلراح يف كل مكان �شاهدة على
زمان الظلم واخلذالن ...فمعذرة �إن �أنا بحت
لك بحزين و�أملي يا �سيدي ...فعليك �أزكى
ال�صالة وال�سالم ،يا من �أ�رشق نوره و�سط
�أكوام الظالم ،يا من علمنا �أنه ال يغلب ع�رس
ي�رسين...

قـ�سيمـة اال �شتـراك
االسم الكامل

.................................................................... :

العـنوان الكامل

....................................................................:

االشتراك السنوي  20 :عددا

> داخل املغ ــرب  100 :درهم
> خارج املغ ــرب  30 :أورو أو ما يعادلها

ترسل االشتراكات باسم :

< جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

< أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك الشعبي (املوحدين فاس)
رقم 2111113412900014 :
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر اجلريدة على العنوان التالي:

جريدة احملجة حي عز الله ،زنقة  ،2رقم  ،3الدكارات،
فاس  -املغرب

محطات إخبارية

وزارة الثقافة واالتصال:
املشاريع املستفيدة من دعم الكتاب والنشر
أفادت وزارة الثقافة
واالتصال أن عدد
املشاريع املستفيدة من
الدعم املتعلق بالكتاب
والنشر برسم الدورة
األولى لسنة 2017
بلغت  176مشروعا،
مببلغ إجمالي يقدر بـ
 2.855.100درهم.
ويه ّم هذا الدعم،
بحسب بالغ للوزارة:
  84مشروعا فيمجال نشر الكتاب ،مببلغ1.097.000
درهم
  29مشروعا في مجال املجالتالثقافية مببلغ  410.000درهم
 9 -مشاريع في مجال نشر

املجالت الثقافية اإللكترونية مببلغ
 190.000درهم
  34مشروعا في مجال املشاركةفي املعارض الدولية للكتاب مببلغ
 580.100درهم.

إندونيسيا تصدر  3ترجمات جديدة
ملعاني القرآن الكرمي
أص���درت وزارة ال��ش��ؤون الدينية
في إندونيسيا ،ترجمات جديدة ملعاني
القرآن الكرمي إلى  3لغات محلية ،ليبلغ
إجمالي عدد الترجمات التي أصدرتها
ال�����وزارة ه���ذا ال��ع��ام  ،12بحسب ما
اخل����م����ي����س
أف�������ادت ،ي��وم
امل���������اض���������ي،
ص������ح������ي������ف������ة
'ج���اك���ارت���ا ب��وس��ت'
(خاصة).
وال���ل���غ���ات اجل���دي���دة
ال��ت��ي مت اإلع��ل��ان عنها
ال�����ي�����وم ه������ي :م�ل�اي���و
أم��ب��ون ال��ت��ي ينطق
ب��ه��ا س���ك���ان ج��زر
م��������ال��������وك��������و،
وب���ال���ي���ن���ي���س���ي
اخلاصة بجماعة
ع����رق����ي����ة حت����م����ل االس������م
ذات������ه ف����ي ج����زي����رة ب���ال���ي،

ولغة جماعة بنجرالعرقية في إقليم
كاليمنتان اجلنوبي بجزيرة بورنيو.
وأض���اف ،وف��ق 'ج��اك��ارت��ا بوست'
بالقول ':ترجمات معاني القرآن الكرمي
س���ت���وف���ر اخل����دم����ات
ال�������دي�������ن�������ي�������ة
للمسلمني غير
امل��ل��م�ين باللغة
اإلن���دون���ي���س���ي���ة،
إضافة إلى احلفاظ
على الثقافة احمللية
عن طريق تعزيز اللغات
اإلقليمية ،ال سيما اللغات
ال����ت����ي ت�����واج�����ه خ��ط��ر
االنقراض'.
ي������وج������د ف���ي
ب����ج����ان����ب ال���ل���غ���ة
إندونيسيا
الرسمية للبالد (بهاسا إندونيسيا)
نحو  700لغة محلية ،وف��ق تقارير
إعالمية عدة.

دعوات في بريطانيا لتحرك أوروبي نصرة للقدس
دع���ا ن��ش��ط��اء ع���رب وب��ري��ط��ان��ي��ون
ال���دول األوروب���ي���ة ي��وم األح���د  17من
الشهر اجل���اري الت��خ��اذ م��وق��ف ح��ازم
إزاء ق��رار الرئيس األم��ي��رك��ي دونالد
ترمب اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل،
ولصياغة مقاربة جديدة في مواجهة
االنحياز األميركي الصارخ إلسرائيل.
ون��دد البروفيسور كامل ح��واش
ن����ائ����ب رئ����ي����س ح���م���ل���ة "ال���ت���ض���ام���ن
البريطاني م��ع الشعب الفلسطيني"
بخطوات التطبيع العربي املندفعة
باجتاه تل أبيب ،كما عاب على الدول
العربية االستمرار في إبرام الصفقات

التجارية وصفقات األسلحة مع اإلدارة
األميركية احلالية بقيادة ترمب.
واع��ت��ب��ر ح���واش أن م��ا ي��ع��رف بـ
"صفقة القرن" مشروع إسرائيلي بحت
قدمه رئيس ال��وزراء بنيامني نتنياهو
وتبنته دول عربية وسارعت للتسويق
له.
وج�������اب امل����ت����ظ����اه����رون ش�����وارع
م��ان��ش��س��ت��ر راف���ع�ي�ن ص����ور ال���ق���دس،
ومنددين بترمب وسياساته املنحازة
متاما إلسرائيل ،وحتديدا قراره األخير
بنقل سفارة بالده إلى املدينة املقدسة.
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غزة :املختبرات وبنوك الدم حتذر من
توقف بعض خدماتها بداية 2018
أكد مدير وحدة
املختبرات وبنوك الدم
في قطاع غزة شحدة
برهوم أن هناك نقص ًا
كبير ًا في األصناف
املخبرية واملستهلكات
الالزمة لتقدمي اخلدمات
املخبرية ،مشير ًا إلى أن
الوضع سيكون أصعب
في بداية السنة املقبلة
إذا لم يتم حل املشكلة.
وذكر برهوم أن الوزارة
استطاعت اجتياز الفترة السابقة
من خالل إجراءات ترشيدية ،إال أن
الوضع سيكون أكثر سوء ًا في بداية
العام املقبل ،وستكون هناك خدمات
مهددة بالتوقف كخدمة فحوصات
غازات الدم التي يستفيد منها
أقسام العناية املركزة وحضانات
األطفال ،إضافة إلى خدمات أساسية

أخرى.
وأضاف برهوم أن نقص ًا كبير ًا
سيحدث في الفحوصات الالزمة
خلدمات نقل الدم ومشتقاته مثل
فحوصات التهاب الكبد الوبائي
 Cو Bوفحوصات  ،HIVحيث
تقدم الوحدة هذه اخلدمات لكافة
احملافظات اجلنوبية مبا فيها
جمعية بنك الدم املركزي في غزة
وفروعها في رفح وخانيونس.

"كير"" :اإلسالموفوبيا" في عهد ترمب
األشد منذ هجمات  11سبتمبر
اعتبر مجلس العالقات األمريكية
اإلس�لام��ي��ة (ك��ي��ر) م��س��ت��وى ظ��اه��رة
"اإلسالموفوبيا" بالواليات املتحدة
هو األس��وأ في عهد الرئيس دونالد
ت��رم��ب ،م��ن��ذ ه��ج��م��ات  11سبتمبر
.2001
ج���اء ذل���ك ع��ل��ى ل��س��ان إب��راه��ي��م
ه���وب���ر ،م���دي���ر ش�����ؤون االت���ص���االت
باملجلس ،ف��ي مقابلة م��ع صحيفة
"إن���دب���ن���دن���ت" ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ُن��ش��رت
األربعاء ،بحسب "األناضول".
وقال هوبر :إن مشاعر التعصب
لم تعد تستهدف املسلمني األمريكيني
فحسب ،بل طالت
ً
أيضا الكثيرين من
املنتمني لألقليات
العرقية وأصحاب
البشرة السوداء.
ي��������ذك��������ر أن
م����ج����ل����س "ك����ي����ر"
أع��ل��ن عبر موقعه
اإلل���ك���ت���رون���ي ف��ي
وق����ت س���اب���ق أن��ه

ي���ق���وم ب��ج��م��ع ب���ي���ان���ات ع���ن ج��رائ��م
ك��راه��ي��ة وح������وادث أخ�����رى تتعلق
بـ"اإلسالموفوبيا" يتم اإلب�لاغ عنها
منذ العام املاضي ولم ِّ
تغطها وسائل
اإلعالم.
سجل خالل
وق��ال املجلس :إن��ه
ّ
الفترة من يناير حتى سبتمبر ،2017
 1656واق��ع��ة "حت��ي��ز" ض��د املسلمني
و" 195جرمية كراهية".
وأوض�����ح أن ذل���ك مي��ث��ل زي���ادة
بنسبة  9%ف��ي وق��ائ��ع التحيز ضد
املسلمني ،و 20%زي���ادة ف��ي جرائم
الكراهية مقارنة بعام .2016

اليونسكو حتتفل باليوم العاملي للغة العربية
اح�����ت�����ف�����ل�����ت م����ن����ظ����م����ة األمم
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة
"ال��ي��ون��س��ك��و" ي���وم االث���ن�ي�ن ب��ال��ي��وم
العاملي للغة العرب ّية وتنظم فعالية
دور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات
اجل������دي������دة وك���ي���ف��� ّي���ة
ت��س��خ��ي��ره��ا وذل����ك في
مقر املنظمة بباريس.
وذكرت اليونسكو  -في
بيان لها  -أن الفعالية
ت���ه���دف إل����ى "اإلق������رار
ب��امل��س��اه��م��ة اجل��ل��ي��ل��ة
الهائلة للغة العرب ّية
ف�����ي إث���������راء ال���ع���ل���وم
والثقافة العاملية ومنها
الفلسفة واآلداب والفنون" ..مذكرة
بكون اللغة العرب ّية إح��دى اللغات
األكثر انتشارا واستخداما في العالم
إذ تع ّد اللغة األم ملا يزيد على 290
م��ل��ي��ون ن��س��م��ة ك��م��ا ق���د ب��ل��غ م�لاي�ين

م���ن األش���خ���اص االخ���ري���ن مستوى
التحدث بها بطالقة .كما تهدف إلى
استكشاف العالقة بني اللغة العرب ّية
والعلوم (التراث الثقافي واملعارف),

والتخطيط اللغوي ودوره في تعميم
اللغة العرب ّية والهندسة اللغو ّية
واستخدام التكنولوج ّيات احلديثة
ف��ي تعليم اللغة العرب ّية باإلضافة
إلى مستقبل اللغة.

العدد 488 :

عني على األحداث
نيويورك تاميز:
عسكر ميامنار ميحو
تاريخ الروهنغيا
كشفت صحيفة "نيويورك تاميز" األمريكية
النقاب عن أن اجليش في ميامنار يسعى حملو
ت��اري��خ أقلية الروهنغيا م��ن ال��ب�لاد ،بطمس
وتدمير معاملهم ال��ب��ارزة ،وح��رق أراضيهم،
ومنازلهم حتى ت��ك��ون ال��ع��ودة بالنسبة لهم
ضربا من اجلنون.
وقالت الصحيفة ،إن "الهيئات احلقوقية
حتذر من أن السلطات متحو األدلة التاريخية
للروهنغيا في ميامنار ،مع احلملة العسكرية
التي وصفتها الواليات املتحدة بأنها "تطهير
عرقي".
وتعتبر ال��س��ل��ط��ات ،األق��ل��ي��ة املسلمة في
والية أراكان متظاهرين خطرين من بنغالدش،
وال���ي���وم ،ه��م ف��ي ال��غ��ال��ب ع��دمي��و اجلنسية،
وهويتهم ذاتها تنكرها الدولة ذات األغلبية
البوذية.
ومنذ أغسطس املاضي ،فر أكثر من 620
ألف مسلم من الروهنغيا -حوالي ثلثي السكان
الذين يعيشون في ميامنار ع��ام  2016-إلى
بنغالدش ،بسبب حملة اجليش ضدهم والتي
اعتبرها البعض ترقى لـ"جرائم حرب".
وقال مكتب مفوض األمم املتحدة السامي
حل��ق��وق اإلن���س���ان ف���ي ت��ق��ري��ر ص���در أك��ت��وب��ر
امل��اض��ي ،إن "ق���وات األم��ن ف��ي ميامنار سعت
حملو كافة املعالم البارزة في جغرافية املشهد،
ومن الذاكرة الروهنغية بطريقة تشير إلى أن
العودة ألراضيهم ليس لها جدوى".
ونقلت الصحيفة ع��ن "ك��ي��او ه�ين" ال��ذى
يعيش بالعاصمة ي��ان��غ��ون :إن "الروهنغيا
انتهوا من بالدنا ...قريبا سوف نكون جميعا
ميتني أو رحلنا".
وق��ال تقرير األمم املتحدة إن "احلملة في
أراك��ان استهدفت املدرسني والقيادة الثقافية
والدينية وغيرهم من قادة النفوذ في مجتمع
الروهنغيا حملو تاريخهم".
وق����ال "ي���و ك��ي��او ه�لا أون����غ" م��ح��ام��ي من
روهنغيا" :نحن لدينا تقاليد ...كيف ميكن أن
نكون ال شيء؟ ،احلملة حملو معالم الروهنغيا
يجرئ بشكل منهجي".
ومنذ أعمال الشغب الطائفية عام ،2012
التي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الروهنغيا،
وتطهير املدينة من املسلمني ،اعتقل  120ألف
من الروهنغيا.
وف��ي ع��ام  ،1990ف��از "ك��ي��او م�ين" مبقعد
في البرملان كجزء من حتالف بني الروهنغيا
و"الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية" ،ولكن
املجلس العسكري جتاهل نتائج االنتخابات،
وانتهى بـ كياو إلى السجن.
وع���اش ال��روه��ن��غ��ي��ا ف��ي أراك����ان ألج��ي��ال،
وخ�لال فترة االستعمار شجع البريطانيون
م��زارع��ي األرز ،وال��ت��ج��ار وم��وظ��ف��ي اخل��دم��ة
املدنية في جنوب آسيا على الهجرة إل��ى ما
كان يعرف آنذاك باسم ميامنار.
وب��ح��ل��ول ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ،ك����ان امل��ج��ل��س
العسكري جرد معظم الروهنغيا من اجلنسية،
وأدت الهجمات األمنية الوحشية ملوجات من
الفرار .
اليوم ،جزء كبير من الروهنغيا يعيشون
خ�����ارج م���ي���امن���ار ،م��ع��ظ��م��ه��ا ف���ي ب��ن��غ�لادش
وباكستان والسعودية وماليزيا.
(وكالة أنباء أراكان )ANA
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آللئ وأصداف

يلتقطها أ.د .الحسن األمراني

الدنيوية()2
ذات ي��وم ق��ال ل��ي الشيخ أب��و احلسن
الندوي ،وكان رئيس وزراء الهند آنذاك هو
راجيف غاندي" :قال رئيس الوزراء في أكثر
من مناسبة إن أي شأن يهم مسلمي الهند
ال بد أن نستشير فيه علماء املسلمني" ،قال:
"وك���ان يعنينا" .كانت بالهند آن���ذاك ضجة
مردها إلى أن هناك من كان يرغب في توحيد
القوانني ،وتطبيقها على أهل الهند جميعا،
على اختالف دياناتهم وطوائفهم ،مبا في ذلك
هب علماء املسلمني
األحوال الشخصية .وقد ّ
في الهند ي��ردون هذا الكيد ،ويدافعون عن
ض����رورة اح��ت��ك��ام��ه��م إل���ى ال��ش��ري��ع��ة عندما
يتعلق األم��ر مب��ا يوجبه عليهم دينهم من
احلالل واحل��رام ،من ميراث وزواج وطالق
ووق��ف ال��خ ..وق��د انتهت املعركة ب��أن أقرت
احلكومة العلمانية في الهند مبا للمسلمني
من حقوق .ولذلك كان مسلمو الهند يدافعون
عن دستور البالد الذي يقر بعلمانية الدولة،
إذ لم تكن العلمانية -ه��ن��اك -تعني الكفر
واإلحل��اد ،كما هو الشأن في بعض البالد،
ب��ق��در م��ا ك��ان��ت تعني إق���رار ك��ل طائفة من
طوائف الهند التي يعجز عنها الع ّد على
ما هي عليه من معتقدات ،وكفالة حريتها
في املعتقد والعبادات ،مثلما ذهب إلى ذلك
جون لوك ،الفيلسوف اإلجنليزي ،الذي كان
يرى أنه "من أجل الوصول إلى دين صحيح،
ينبغي على ال��دول��ة أن تتسامح مع جميع
أشكال االعتقاد دين ًيا أو فكر ًيا أو اجتماع ًيا،
ويجب أن تنشغل في اإلدارة العملية وحكم
املجتمع فقط ،ال أن ُتنهك نفسها في فرض
هذا االعتقاد ومنع ذلك التصرف" ،على عكس
م��ا ذه��ب إليه الفيلسوف سبينوزا إذ قال
يحول قوانني الدولة إل��ى مجرد
"إن الدين
ّ
قوانني تأديبية" .كان فصل الدين عن الدولة
في الهند يعني حرية الطوائف وأهل امللل
في معتقداتها وعباداتها .فالدولة مهتمة
بشؤون الناس الدنيوية ،ويخضع أهل البالد
جميعا لقوانني م��وح��دة ،إال عندما يتعلق
األمر بالشؤون الدينية ،فإن لكل طائفة احلق
في ممارسة شعائرها اخلاصة .إن العلمانية
بهذا املفهوم هي التي أوصلت إلى رئاسة
اجلمهورية رج��اال مسلمني في الهند ،مثل
ذاك��ر حسني ،وأب��ي بكر زي��ن العابدين عبد
ال��ك�لام ،ون��س��اء مسلمات ف��ي دول ،مثلما
هو شأن أمينة غريب املسلمة التي صارت
رئيسة جمهورية موريسوش ،كما أوصلت
علمانية أستراليا السيدة حليمة يعقوب
لتكون رئيسة للجمهورية.
ينص في الدستور على
فأيهما أمثل؟ أن
ّ
علمانية ال��دول��ة ،ويبقى جلمهرة املسلمني
احلق في االحتكام إلى الشريعة فيما يتعلق
بشؤونهم التي فيها نص شرعي صريح؟ أم
أن ينص على أن اإلسالم هو الدين الرسمي
للدولة ،ثم تكون الدولة هي أول من يعتدي
ع��ل��ى ح��ق��وق ال���دي���ن ،وح���ق���وق امل��واط��ن�ين؟
أال ن��رى كيف أن دول���ة م��ن محيطنا ينص
دستورها ،منذ مطلع االستقالل حتى اآلن،
على أن اإلس�لام هو الدين الرسمي للدولة،
ث��م ه��ي تفصم ع��رى اإلس�ل�ام فيها ك��ل يوم
عروة عروة؟ ها هي قد خرقت شرع الله فيما
يتعلق ب���اإلرث ،وس��وت ب�ين ال��ذك��ر واألنثى

فيه ،مع ما يترتب على ذلك من هضم حلقوق
كثير من النساء .وها هي تشرع قانونا تبيح
مبوجبه تزوج املرأة املسلمة من الكافر .فما
قيمة الشعار ال��ذي يزين أول بند من بنود
دستورها؟
عاشت األمة اإلسالمية منذ عهد الرسول
 واملسلمني واخللفاء الراشدين اإلسالم
واقعا في حياتها ،دون أن يكون هناك نص
في دستورها على إسالمية الدولة ،إذ كان
كل مسلم يرى نفسه مؤمتنا على اإلس�لام.
كانت األمة تقوم بشؤونها الدينية خير قيام،
والسيما مع مؤسسة الوقف التي كانت توفر
للمسلمني ما يحتاجونه في مجال التعليم
والصحة واإلنفاق على الضعفاء من اليتامى
واأليامى والفقراء واملساكني وغير ذلك ،دون
أن يكون للدولة سلطان على األوق��اف التي
كان يقوم عليها املجتمع .وأكبر كارثة في
واقعنا املعاصر كانت يوم وضعت الدولة،
دولة االستبداد ،يدها على األوقاف وأنشأت
لها وزارة خاصة ،وضمت أمالك الوقف التي
قامت عليها األمة عبر قرون إلى ممتلكاتها
اخلاصة .فصار علماء املعاهد واملدارس ،من
األزهر إلى الزيتونة والقرويني ،موظفني عند
الدولة ،تقطع عنهم أرزاقهم إن هم خالفوا
سياستها .وال يخفى أن ال���ذي مهد لهذا
السلوك هو االستعمار الغربي ،ثم رسخه
ما يسمى الدولة الوطنية التي نشأت بعد
استقالل األوطان املستعمرة .فيما قبل كان
السلطان ينزل على رأي العالم ،فال يقضي
ف��ي ش��أن م��ن أم���ور ال��دي��ن إال مب��ا يشير به
العالم .وي��وم صعد ،في خمسينيات القرن
امل��اض��ي ،حاكم عسكري منبر األزه���ر ،فقد
األزهر هيبته وسلطانه ،وصار العالم الذي
ك��ان صاحب األم��ر مجرد تابع حلاكم تقلد
األمر قهرا ،على غير مشورة املسلمني .ومن
فضل ال��ل��ه تعالى أن البيعة الشرعية في
بالدنا احملروسة ما تزال ال تنعقد للسلطان
إال ببيعة ال��ع��ل��م��اء .وه��ك��ذا ف���إن القضية
ليست بالرسوم واألسماء ،بل هي باجلوهر
وال��ل��ب��اب .إن��ن��ي ال أدع���و ب��ه��ذا ال���ذي سبق
إلى محو الفصل ال��ذي ينص في الدساتير
العربية على إسالمية الدولة ،بل أدعو إلى
تفعيله وتنزيله ،ولو تدريجيا ،ليصير واقعا
في حياة الناس ،ألنه إن ّ
عطل ،كما هو الشأن
في بعض البالد ،فخير منه إعالن علمانية
الدولة ،شرط أن تكون هذه العلمانية باملفهوم
املتقدم الذي ينص على حرية الناس ،ال أن
تتخذ ذريعة إلى زرع بذور الكفر واالنحالل
باسم احلرية ،كما فهم ذلك بعض اجلهال،
ممن يحسبون أنفسهم علمانيني ،ذلك بأن
لكل أم��ة مقوماتها ال��ت��ي ال ت��ق��وم إال بها،
والتي تدافع عنها باملهج واألم��وال .ونحن
أمة عشنا باإلسالم ولإلسالم ،هذا اإلسالم
الذي لم يضمن احلرية ألبنائه فحسب ،بل
ضمن احلرية لكل امللل والنحل والطوائف
التي عاشت فوق أرضه ،ولوال ذلك النقرضت
كما انقرضت من ب�لاد أخ��رى .وذل��ك هو ما
رسخه عمليا رسول الله  الذي حلق بربه
تعالى ودرعه رهينة عند يهودي .فتحت ظل
اإلسالم ضمن أهل الكتاب وسواهم حقوقهم
الدينية واملدنية.

العدد 488 :

إلى أن نلتقي

في ذكرى
مولدك يا حبيب الله

في ذكرى مولدك يا حبيب الله ما أحوجنا في
عصرنا هذا ال��ذي اختلفت فيه األه��واء وتعددت
امل��ش��ارب وكثرت النزاعات وس��ادت األنانية ،ما
أحوجنا إلى االقتداء بك ،امتثاال لقول الله تعالى:
ول هَّ ِ
ان ل َ ُ
إس� َ�وةٌ َح َس َن ٌة ِل َم ْن
يِ ر ُس ِ
لَق َْد كَ َ
ك ْم ف َ
الل ْ

اآلخر َوذَكَر هَّ
ان يَ ْرجو هَّ
الل َ كَ ِثيراً
الل َ َوال ْ َي ْو َم
كَ َ
َ
ِ َ
ُ

 (اإلس��راء ،)21 :فباالقتداء بسنتك وسيرتك كل
ال��ف�لاح وال��ن��ج��اح ،وبالسير على هديك يحصل
التوفيق والسداد ،ويحصل األمن والسالم ،صلى
عليك الله ما ه َّبت النسائم وما ناحت على األيك
احلمائم.
  في ذكرى مولدك يا رسول الله ،ما أحوجنا
في عصرنا هذا ال��ذي اف ُتقد فيه احلياء أو كاد،
إل��ى االقتباس من ُخ ُلقك العظيم ،فلقد ق��ال فيك
ظ ٍ
ل ُخل ُ ٍق عَ ِ
وإِن َّ َك ل َ َع ىَ ٰ
يم (القلم،)4 :
رب العزةَ :
وب َّينت في أكثر من حديث مكانة ُ
اخل ُلق في الدين،
ين ُخ ُل ٌقَ ،و ُخ ُل ُق
فقلت وأنت الصادق األمني« :ل ُك ِّل دِ ٍ
الإْ ِ ْس��ل� َ
ا ِم حْ َ
ال � َي��ا ُء» (رواه اب��ن ماجة رق��م ،)4182
وق��ل��ت أي��ض��ا ،وأن����ت ال����ذي وص��ف��ك ذو اجل�لال
ل ِّم ْن أَن ُف ِس ُ
ك ْم
واإلكرام بقوله :لقد َجاءَك ُْم َر ُسو ٌ
ْ
ِ
كم بِال ُم ِ
يص عَ ل َ ْي ُ
ني
يز عَ ل َ ْي ِه َما عَ ِن ُّت ْم َح ِر ٌ
ومن َ
عَ ِز ٌ
ُ
يم (التوبة ،)128 :قلت مب ِّي ًنا دور اخل ُلق
َرء ُ ٌ
وف َّر ِح ٌ
«أكم ُل املؤمنني إميان ًا أحس ُنهُ م
في كمال اإلميان:
َ
ُخ ُلق َا» (رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح)،
وقلت ،وأنت الذي أرسلك الله رحمة للعاملنيِ « :إنَّ
َأ َح َّب ُك ْم ِإ َل� َّ�ي َأ َح ِ
اس ُن ُك ْم َأخْلاَ ًقا ،المْ ُ َو َّط ُئونَ َأ ْك َنا ًفا،
ُ
َّ
َ
َ
لمْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ا َّلذِ ينَ َي ْأ َل ُفونَ َو ُي ْؤلفونَ َ ،و ِإنَّ أ ْبغضك ْم ِإل َّي ا شا ُءونَ
يمةِ  ،المْ ُ َف ِّر ُقونَ َبينْ َ الأْ َ ِح َّبةِ  ،المْ ُ ْلتَمِ ُسونَ ِل ْل ُب َرآءِ
ِبال َّنمِ َ
�ت»(.رواه الطبراني في "األوس��ط" ())7697
ا ْل� َ�ع � َن� َ
(العنت :ا ْل َع ْي َب).
ف��ي ذك��رى م��ول��دك ي��ا رس��ول الله م��ا أحوجنا
ونحن في عصر يوصف بعصر العوملة ،وعصر
املعلومات ،وعصر التواصل االجتماعي السريع؛
مبا عرفه من وسائل وتقنيات ،سهَّ لت سيرورة
املعلومة وجت��وال��ه��ا ف��ي اآلف���اق ف��ي وق��ت قصير
وقياسي ،فانتشر كل ٍّ
غث من األقوال ،وكل سمني
من املنكرات ،وان ُتهكت األع���راض ،وكثر القذف
وال��س��ب وال��ش��ت��م وال��غ��م��ز وال��ل��م��ز ،ف��ي ظ��ل ذل��ك
وغيره ،ما أحوجنا إلى العمل بحديثك الذي بينَّ
مِ َ
الك األمر وأسسه في الدخول إلى اجلنة ،حيث
قلت -ص��ل��ى ال��ل��ه عليك ف��ي األول�ي�ن واآلخ��ري��ن-

مخاطبا معاذ بن جبلَ »...« :ألاَ ُأ ْخ ِب ُر َك بمِ ِ لاَ ِك َذل َِك
ِسانِ ك،
ُك ِّلهِ ؟» َفقال َلكَ :ب َلى َيا َن ِب َّي اللهِ َ .ف َأ َخ ْذت ِبل َ
َفقلتُ « :ك َّف عَ َل ْي َك هَ َذا» َفقالَ :يا َر ُس َ
ول اللهِ َ ،و ِإ َّنا
ُ
لمَ ُ� َ�ؤ َ
َ
َ
ْ
اخ � ُذونَ بمِ َ ��ا َن َت َك َّل ُم ِب��هِ ؟ َفقلتَ « :ثكِ َلتك أ ُّم��ك َيا
َّ
َّ
َ
ْ
اس فِ ي الن ِار عَ لى ُو ُج ِ
وه ِه ْم،
ُم َعا ُذَ ،وهَ ل َي ُك ُّب الن َ
صائِ ُد َأ ْل ِس َنتِ ِه ْم؟» (رواه الترمذي وقال َحدِ ٌ
يث
ِإلاَّ َح َ
يح).
ص ِح ٌ
َح َسنٌ َ
في ذكرى مولدك يا حبيب الله ونحن في عصر
بدت فيه معالم االفتخار باآلباء ومبا لكل واحد من
متاع الدنيا ،ما أحوجنا إلى االهتداء بقولك املبينِّ
حلقيقة اإلنسانِ « :إنَّ الل َه َ ق ْد َأ ْذهَ َب عَ ْن ُك ْم عُ ِّب َّيةَ
الجْ َ ِ
اج ٌر
اه ِل َّيةِ َ ،و َف ْخ َرهَ ا ِب�الآْ َب��اءِ ُ ،م ْؤمِ نٌ تَقِ ٌّيَ ،و َف ِ
ُ
َّ
ُ
مِ
ابَ ،ل َي ْن َت ِهينَ َّ
نْ
ر
ت
م
د
آ
و
،
م
د
آ
و
ن
ب
اس
ن
ال
و
،
َشقِ ٌّي
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ٍ
َأ ْق َوا ٌم َف ْخ َرهُ ْم ِب ِر َج ٍالَ ،أ ْو َل َي ُكو ُننَّ َأهْ َونَ ِع ْن َد اللهِ مِ نْ
عِ َّدتِ ِه ْم مِ نَ الجْ ِ عْلاَ ِن ا َّلتِ ي َت ْد َف ُع ِب َأ ْنفِ هَ ا ال َّن نَ َ
ت» (رواه
الترمذي ،وأبو داود).
ف��ي ذك��رى م��ول��دك ي��ا رس��ول الله م��ا أحوجنا
ون��ح��ن ف��ي زم��ن كثر فيه ال��ه��رج وامل���رج والقتل
واالق��ت��ت��ال ،وان��ت��ش��رت ف��ي��ه ال��ف�تن ،وخ��اص��ة في
ب�لاد املسلمني ،ومب��ن ل��ه صلة بها ،م��ا أحوجنا
إل��ى استحضار قولك الطاهر الشريف« :ل��زوال
الدنيا أهون على الله  من سفك دم مسلم بغير
حق» (رواه البيهقي الطبراني والنسائي بألفاظ
متقاربة) ،وقولك بلفظ آخر« :لهدم الكعبة حجر ًا
حجرا أهون من قتل مسلم».
في ذك��رى مولدك يا حبيب الله ،ما أحوجنا
وحب
ونحن في زمن كثر فيه املدَّعون قوال ح َّبك
َّ
الله تعالى ،وأفعا ُلهم بريئة من ذلك ،ما أحوجنا
إلى استلهام مضمون قولك الشريف« :ال ُيؤمِ نُ
��ب إل��ي��هِ م��ن وال���دِ ه وول��دِ ه
أح�دُك��م حتى أك���ونَ أح� َّ
�اس أجمعنيَ» (رواه البخاري ومسلم) ولن
وال��ن� ِ
يكون هناك حب صادق لك إال باتباع ما أنزل الله
في كتابه ،وما سطره النبي املصطفى في سنته،
ون هّ
ُنت ْم حُ ِ
مصداقا لقوله تعالىُ  :ق ْ
ت ُّب َ
الل َ
ل إِن ك ُ
ك ْم َو هّ
ك ُم هّ
ك ْم ذُنُوب َ ُ
الل ُ َويَغْ ف ِْر ل َ ُ
يب ِْب ُ
َفاتَّب ُِع يِ
ون حُ ْ
الل ُ
يم (آل عمران.)31 :
ور َّر ِح ٌ
َغ ُف ٌ
صلى الله عليك يا حبيب الله ،صلى الله عليك
يا حبيبي يا رسول الله.
ال��ل��ه��م ص���ل ع��ل��ى نبيك
محمد كلما َذك���� َرك وذ َك��� َره
ال��ذاك��رون ،وغفل عن ذِ ْك��رك
وذِ ْك ِره الغافلون.

أ.د .عبد الرحيم الرحموني

