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قال
رسول الله :
«كل أمتي يدخلون اجلنة
إال من أبى،
قيل يا رسول الله ،ومن يأبى؟
قال :من أطاعني دخل اجلنة،
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افتتاحية

من أين نبدأ في إصالح مفاسدنا؟
إن الله تعالى الذي خلق األكوان واإلنسان وفق
نواميس التكوين وقوانني التسيير وسنن التسخير
ه��و ال����ذي أن����زل ال���ق���رآن ال��ك��رمي متضمنا للهدى
الصحيح الصالح للتكليف والتيسير والتسيير
وال��دل��ي��ل ال���ه���ادي حل��س��ن اس��ت��ث��م��ار س�ن�ن ال��ك��ون
وتسخيرها من غير اختالل وال تخسير.
وإن القرآن الكرمي املنزل من لدن احلكيم العليم
اخلبير ب��أح��وال الناس ظاهرها وباطنها ،سرها
وعلنها يتضمن الهدى احلق حلل كل ما ميكن أن
يحدث للناس في كل زمان من مشكالت كيف ما كان
نوعها ،قال جل وعالُ  :ق ْ
ل إ َِّن ال ْ ُه َدىٰ ُه َدى اللِ (آل
ل إ َِّن ُه َدى هَّ ِ
عمران ،)72 :وقال جل شأنهُ  :ق ْ
الل ُه َو
ال ْ ُه َدى (البقرة.)119 :
وعليه فقد جاء القرآن الكرمي مبا يرشد الناس
إلصالح أحوالهم في معاشهم ومعادهم ويدفع عنهم
ما يحدثون من الشرور واملفاسد ،وقد أدرك العلماء
الربانيون ه��ذا األم��ر فأقروا "أن الشريعة مبناها
وأساسها على احلِ َكم ومصالح العباد في املعاش
وامل��ع��اد ،وه��ي ع��دل كلها ،ورح��م��ة كلها ،ومصالح
كلها ،وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل
إلى اجلور ،وعن الرحمة إلى ضدها ،وعن املصلحة
إلى املفسدة ،وعن احلكمة إلى البعث؛ فليست من
الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"(.)1
وإذا ك��ان��ت األم���ة ق��د عملت ب��ه��دى ه���ذا ال��دي��ن
وكتب الله تعالى لها االمتداد على قدر ما حققت
من االستمداد ،وااله��ت��داء على ق��در ما أج��ادت في
اإلخالص والبناء ،فإنه قد أصابها اليوم كثير من
الوهن وتسربت إلى نفوس أبنائها مظاهر عديدة من
الهزمية النفسية الفردية واجلماعية واحلضارية.
إن ما تعيشه األمة اليوم من مفاسد اجتماعية
كثيرة داخ��ل األس��ر مثل التفكك وع��دم االستقرار،
والغش في البيوع واملعامالت ،واالحتكار والتحكم
ف��ي األس��ع��ار غ��ي��ر امل���ش���روع ،وت��زوي��ر ف��ي العقود
ونهب للمال العام ،ومن شيوع اجلرائم والفواحش
واملنكرات ...إمنا أصله نقص في التغذية الروحية
والتحلية اإلميانية وحرمان من التربية اخللقية
الكفيلة بصنع اإلنسان صنعا جديدا ،صنعا يقلل
من خطورة نوازعه ،ويصلح ما فسد من طبائعه،
وينفعه بخير ما أن��زل الله تعالى من توجيهاته
وشرائعه.
وإن املنهج اإلسالمي األمثل في إصالح مفاسد
اإلنسان واملجتمع هو االنطالق من عالج األسباب
األول���ى للفساد؛ إذ فساد السلوكات والتصرفات
أو صالحها إمن��ا ه��و ف��رع ع��ن ف��س��اد االع��ت��ق��ادات
وال���ت���ص���ورات أو ص�لاح��ه��ا ،ل���ذا ك���ان ل���زام���ا حل
م��ع��ض�لات احل��ي��اة االج��ت��م��اع��ي��ة مبختلف درج���ات
انحرافها وتفاوت الناس في اقترافها :عن طريق
ما يلي:
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أوال تقوية تداول القرآن الكرمي وتعزيز هدى النبي ،
مبا ميكن أبناء األمة من االرتواء احلقيقي من هدى
الله تعالى روحا ووجدانا ولسانا.

العدد489 :

ومن عصاني فقد أبى».
صحيح البخاري
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ثانيا :إقامة كل الوسائل التي حتقق هذا املقصد األسمى

ب��ال��ت��ع��اون ع��ل��ي��ه وال��ت��ن��اص��ح ف��ي ت��ش��ري��ع م��ق��ررات
تعليمية وبرامج إعالمية تخدم املقاصد احلسنة في
بناء اإلنسان الصالح واألمة اخليرة.

ثالثا :إعادة الروح للمؤسسات االجتماعية التي كانت عمود
البناء احلضاري لألمة في العالقات االجتماعية ،وفي

التربية والتعليم ،وفي حل املنازعات واخلصومات،
وإغناء الوسائط التربوية املعاصرة مبا يكفي من
ال���روح اإلمي��ان��ي��ة والتوجيهات األخ�لاق��ي��ة القمينة
بإحداث اإلصالح الفردي واالجتماعي.

رابعا :إع��ادة ال��روح إلى التربية اخللقية والتنشئة
االجتماعية ول��ك��ل أش��ك��ال تطبيق ال��دي��ن لتحصينه

وحتسينه ،وجت��دي��ده وجت��وي��ده ،إذ الفقر الغالب
على تصرفات األم��ة ليس ه��و املعرفة وإمن��ا الفقر
في منهج الصناعة التربوية واالستفادة من املبادئ
اخللقية احلسنة وحتويلها إلى مادة للبناء وإصالح
االع��وج��اج وب��ن��اء النفوس القابلة للتهذب بالدين
والتأدب به واالستقامة عليه واالحتكام إليه.

خامسا :إعداد القدوة احلسنة من الصفوة الصاحلة في
التربية والدعوة القادرة على ردم ما اتسع من اخلرق

ُ
واألخ َّوة،
والهُ َّوة ،واسترجاع ما فقد من رحم اجلوار
قدوة صاحلة متلك املفاتيح الصحيحة للتفقه الراشد
في الدين والواقع تأويال وتنزيال ،وقدوة من النماذج
املؤمنة اخليرة في البذل والعطاء ،وفي استيعاب
مشكالت األم��ة والتالحم مع معاناتها ومواجعها
والتصرف بحكمة في واقعها واالرتقاء بها إلى ما
تستحقه من مواقعها.
وأخيرا إن األم��ة ال ت��زال متلك رص��ي��دا كبيرا من
اخلير يشمل أبناءها وميراثها من النبوة والوحي
وتراثا حضاريا ال يزال قادرا على العطاء والتجدد،
فما عليها إال أن تستثمر إمكاناتها وتعمل بيقني
وثقة بأنها متلك كل املقومات لدفع املفاسد وتوقي
املهالك وجلب املصالح والظفر بكل املكارم إن هي
اخ��ت��ارت ضمن أول��وي��ات��ه��ا الكبرى تربية األج��ي��ال
على التخلق بهدى الله تعالى واالهتداء بتوجيهاته
وتعميم تطبيقاته ع��ل��ى ك��ل م��ا ي��رت��ب��ط ب��اإلن��س��ان
وأحوال مجتمعاته ،وصدق الله العظيم حني نبهنا
إل��ى أن تقدمي ال��ق��رآن ال��ك��رمي وسنة النبي  هو
َ
َّ
آم ُنوا
ين َ
أصل األص��ول فقال جل وعال :يَا أي ُّ َها ال ِذ َ
ِإن هَّ
الل َو َرسو ِل ِه َواتَّقُوا هَّ
هَّ
يع
الل َ َّ
اَل تُق َِّد ُموا ب َ نْ َ
الل َ َس ِم ٌ
ي يَ َد ِي ِ ُ
يم (احلجرات.)1 :
عَ ِل ٌ
----------------------------

 - 1إعالم املوقعني عن رب العاملني :ابن قيم اجلوزية،
دارالكتب العلمية ،ط1411 ،1.هـ1991/م.12/3 .

فضل بناء المساجد
وعمارتها في اإلسالم
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تغيير مناهج التربية اإلسالمية:
الواقع واآلفاق
ص 10

اإلعالم املعاصر وأبعاده التغريبية
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جبروت اإلعالم الغربي
وعالقته باإلسالم

ص 11

مع كتاب اهلل تعالى
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه احلكيم:
و َقا َ
آن
الر ُسو ُ
ل يَا َر ِّب إ َِّن َق ْو ِمي خَّ َ
ات ُذوا َه َذا الْق ُْر َ
َ
ل َّ
َم ْه
ورا (الفرقان.)30 :
ج
ُ
ً
ه���ذه ال��ش��ك��وى م���ن ال���رس���ول  ،ت��ع��ددت
أق��وال املفسرين بخصوصها في أم��ور عديدة،
من ذلك اختالفهم في زمن وقوعها ،فقال بعض
املفسرين إنه اشتكى زمن حياته من تكذيب قريش
له ،وقال آخرون إنه حكاية عما سيشتكي به إلى
الله تعالى ي��وم القيامة ،كما اختلفوا في معنى
اتخاذهم القرآن مهجورا ،بني من قال إنهم قالوا
عنه هُ جرا من القول كقولهم إنه سحر أو أساطير
األولني ،ومن قال إنهم هجروه مبعنى تركوا سماعه
وتفهمهم والعمل به.
ق���ال ال��س��م��رق��ن��دي ج��ام��ع��ا األق����وال ف��ي معنى
و َقا َ
ل يَا َر ِّب
الر ُسو ُ
الهجر في اآلية" :ثم قال َ 
ل َّ
ات ُذوا َه َذا الْقُر َ م ْه
ورا (الفرقان.)30 :
إ َِّن َق ْو ِمي خَّ َ
ْ
آن َ ُج ً
يعني :م��ت��روك � ًا ال ي��ؤم��ن��ون ب��ه ،وال يعملون
مبا فيه .وق��ال القتبي :يعني :جعلوه كالهذيان.
وي��ق��ال :ف�لان يهجر ف��ي م��ن��ام��ه ،أي ي��ه��ذي .وق��ال
مجاهد :يهجرون منه بالقول ،يعني :يقولون فيه
بالقبيح"(بحر العلوم .)536/2
وإذا رجعنا إلى معاني الهجر في اللغة ،جندها
ت��دور على معنيني أو ثالثة وهي الترك واملفارقة
للشيء ،والقول الفاحش و الهذيان.
ُ
ترك ما
واله ْجران:
قال الفراهيدي" :والهَ ْج ُر
ِ
َي ْل َز ُمك َت َعهُّ دُه"(كتاب العني/هجر).
صلاَ ِن
الي ُم َوال َّرا ُء َأ ْ
وقال ابن فارس" :ا ْلهَ ا ُء َو جْ ِ
يع ٍة َو َق ْط ٍعَ ،والآْ َُ
خ��ر عَ َلى َش ِّد
َيد ُُّل َأ َح ُدهُ َما عَ َلى َق ِط َ
ْ
ْ
ِ
صلِ َ .و َك َذل َِك
و
ل
ا
د
ض
:
ر
ج
ل
ُ
هَ
َ ْ
َش ْي ٍء َو َر ْب ِطهِ َ .ف �الأْ َ َّو ُل ا ْ ُ
ا ْل ِه ْج َرانُ ".
ْ
ْ
مِ
��نَ
�ج� ُر :ا ْل��هَ � َذ َي��انُ .
�
�
ل
ا
�اب
�
ب
�
ل
ا
�
"و
�ال:
�
ق
أن
إل��ى
�هُ
َ
ْ
َ ِ
ال ْف َح ُ
ُي َق ُ
ال هَ َج َر ال َّر ُج ُلَ .وا ْلهُ ْج ُرِ :إْ
اش فِ ي المْ َ ْن ِط ِق،
ُ
ُ
َ
ْ
هِ
قِ
ِ
فِ
هْ
"و َر َم���ا ُه
�ال:
�
ق
ثم
".
ط
ن
م
ي
�ل
�
ج
ر
�
ال
ر
�
�ج
�
أ
:
�ال
ُي� َق�
َ
َ َ َّ ُ
َ
اتَ ،و ِه َي ا ْل َف َ
اج َر ِ
ضائِ ُحَ ،و ُسمِّ َي هَ َذا ُك ُّل ُه لأِ َ َّن ُه مِ نَ
هَ
ِبا ْل ِ
ور ا َّلذِ ي لاَ َخ ْي َر فِ يهِ "(مقاييس اللغة/هجر).
المْ َهْ ُج ِ
يتضح مما سبق أن تعدد األق��وال في معنى
اتخاذهم القرآن مهجورا ،يرجع إلى أصل الكلمة،
وه��ل ه��ي م��ن الهَ جر بفتح ال��ه��اء ،أم م��ن الهُ جر،
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بضمها ،إذ معنى األول الترك ،ومعنى الثاني القول
الفاحش أو الهذيان.
لكن املعنى ال��ذي قال به معظم املفسرين هو
األول ،قال املراغي في تفسيره لآلية بعد أن عدد
أقوال املشركني في الرسول  وفي القران الكرمي
كما وردت في اآليات السابقة" :أعقب ذلك بشكاية
الرسول  إلى ربه بأن قومه قد هجروا كتابه،
ول��م يلتفتوا إل��ى م��ا فيه م��ن ه��داي��ة لهم ،ورعاية
ملصاحلهم في دينهم ودنياهم" (تفسير املراغي
.)9/-19
وق��ال ابن كثير في معنى اآلي��ة" :يقول تعالى
مخبرا ع��ن رس��ول��ه ونبيه محمد -ص��ل��وات الله
و َقا َ
ل
وسالمه عليه دائما إلى يوم الدين -أنه قالَ :
ات ُذوا َه َذا الْقُر َ م ْه
ورا
الر ُسو ُ
ل يَا َر ِّب إ َِّن َق ْو ِمي خَّ َ
َّ
ْ
آن َ ُج ً
(الفرقان.)30 :
وذل��ك أن املشركني ك��ان��وا ال ُي ُ
صغون للقرآن
َّ
و َقا َ
ين
ويصدون الناس عنه ،كما قال تعالىَ :
ل ال ِذ َ
َّ
َ
ِ
آن َوالْغَ ْوا فِ يه ل َعل ُ
ك ْم
كَ َف ُروا ال ت َ ْس َم ُعوا ِل َه َذا الْق ُْر ِ
تَغْ ِل ُبون (فصلت )25 :وكانوا إذا تلي عليهم القرآن
أكثروا اللغط والكالم في غيره ،حتى ال يسمعوه.
فهذا من هجرانه ،وت��رك علمه وحفظه أيضا من
هجرانه ،وترك اإلميان به وتصديقه من هجرانه،
وترك تدبره وتفهمه من هجرانه ،وترك العمل به
وامتثال أوام���ره واجتناب زواج���ره من هجرانه،
ُ
والعدول عنه إلى غيره -من شعر أو قول أو غناء
أو لهو أو كالم أو طريقة مأخوذة من غيره -من
هجرانه" (تفسير القرآن العظيم.)108/-6
وأورد الثعلبي األقوال في معنى اآلية ثم ساق
بسنده حديثا يؤيد به معنى الترك للعمل بالقرآن
وه��و ق��ول��ه « :م��ن تع ّلم ال��ق��رآن وع� ّل��م��ه وع ّلق
مصحفا لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة
رب العاملني عبدك هذا اتخذني
متع ّلقا به يقول :يا ّ

مهجورا اقض بيني وبينه» (الكشف والبيان عن
تفسير القرآن. )132/-7
وف��ائ��دة االس��ت��ع��م��ال ال��ق��رآن��ي للفظ االت��خ��اذ
مهجورا ،بدل لفظ الهجر ،جندها في قول الشيخ
"وفِ ْع ُل الاِ ِّت َخاذِ ِإ َذا ُق ِّي َد
الطاهر ابن عاشور ،قالَ :
ِب َحا َل ٍة ُيفِ ي ُد ِش َّد َة اعْ تِ َناءِ المْ ُ َّت ِخذِ ِبتِ ْل َك الحْ َ ا َلةِ ِب َح ْي ُث
صدًاَ .فهَ َذا َأ َش ُّد
ا ْر َت َك َب ا ْلفِ ْع َل لأِ َ ْج ِلهَ ا َو َج َع َل ُه َلهَ ا َق ْ
َ
َ
َ
ُم َبا َل َغ ًة فِ ي هَ ْج ِر ِه ُم ا ْل ُق ْرآنَ مِ نْ َأنْ ُيقالِ :إنَّ ق ْومِ ي
ال َش�����ا َرةِ فِ ��ي ه � َذا ا ْل � ُق � ْرآنَ
�ج � ُروا ا ْل��� ُق��� ْرآنَ َ
هَ � َ
.و ْ
اس��� ُم إْ ِ
ُ
لاَ
َ
ْ
ِل َت ْع ِظيمِ هِ َو َأنَّ مِ ْث َل ُه ُي َّتخذ َمهْ ُجو ًرا َبل هُ َو َجدِ ي ٌر
�اع ِب��هِ " (التحرير والتنوير
ِب� إْ ِ
�ال ْق� َب��الِ عَ َل ْيهِ َوالاِ ْن��تِ � َف� ِ
.)17/19
وأم���ا ع��ن زم���ن ه���ذا ال��ق��ول م��ن ال��رس��ول ،
فبالرجوع إل��ى السياق يترجح أن��ه ي��وم القيامة،
ألن اآلي�����ات ال��س��اب��ق��ة حت��دث��ت ع���ن م��ش��اه��د ي��وم
ال��ق��ي��ام��ة اب��ت��داء م��ن اآلي���ة  ،17ف��ي ق��ول��ه تعالى:
ون هَّ ِ
ل
الل َف َيقُو ُ
ي ُش ُر ُه ْم َو َما يَ ْع ُب ُد َ
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ويَ ْو َم حَ ْ
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(سورة الفرقان) .إلى أن يقول عز من قائل ابتداء
من اآلية  :22يَ ْو َم يَ َر ْو َن ال ْ َم اَلئِ َ
ك َة لاَ ب ُ ْش َرى يَ ْو َمئ ٍِذ
ْ
حَم
ورا َو َق ِد ْم َنا إِلَى َما عَ ِملُوا
ني َويَقُول ُ َ
للِ ُم ْج ِر ِم َ
ون جِ ْ
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ورا أ َح ُ
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�ن َم ِقيلاً َويَ� ْ�و َم ت َ َش َّق ُق َّ
الس َماء ُ
َخ ْي ٌر ُم ْس َتق ًَّرا َوأ ْح� َ
�س� ُ
ٍ
بِالْغَ َم ِ
ل ال ْ َم اَلئِ َ
ام َون ُ ِّز َ
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ك ُة ت َ ْن ِزيلاً ال ْ ُملْ ُك يَ ْو َمئِذ حْ َ
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الظا ِل ُم عَ ىَل يَ َد ْي ِه يَقُو ُ
ل يَا ل َ ْي َت يِن خَّ َ
َ
ول َسبِيلاً يَا َو ْيل َ َتى ل َ ْي َت يِن ل َ ْم أ خَّ ِ
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ل يَ��ا َر ِّب إ َِّن َق ْو ِمي
ل ال� َّ�ر ُس��و ُ
ِل�ْل ِ
�س� ِ
�إْنْ� َ

رحلة البحث عن أهل القرآن

املنهج النبوي في التعامل مع القرآن تعلما وتعليما ،قوال وعمال
إن ح��اج��ة األم���ة لتلمس ال��ط��ري��ق الصحيح
وامل��ن��ه��ج ال��س��ل��ي��م ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ق���رآن ال��ك��رمي
واالستفادة منه في بناء اإلنسان الرباني حاجة
م��اس��ة وتعتبر م��ن أول��وي��ات امل��ق��اص��د التربوية
واالختيارات اإلصالحية.
ول��ع��ل ك��ت��اب "رح��ل��ة البحث ع��ن أه��ل ال��ق��رآن:
امل��ن��ه��ج ال��ن��ب��وي ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ق��رآن تعلما
وتعليما ،قوال وعمال" للدكتور شريف طه يونس
ال��ن��اش��ر ج��س��ور ل��ل��دراس��ات وال��ب��ح��ث العلميوالتدريب ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى،2016 ،
مطابع ال��رب��اط ن��ت -يعد واح��دا من الكتب التي
حملت هذا الهم التربوي والتعليمي .وقد خلص
املؤلف رحلته باحثا عن أهل القرآن في رحلتني:
األولى منهما :في صفحات النسخة املسطورة
م��ن ال��ه��دى "ال���وح���ي" (ن��ص��وص ال��ق��رآن ال��ك��رمي
والسنة "األق���وال") :بهدف استقراء املصطلحات
التي تتناول طبيعة العالقة بالقرآن وحتليلها.
وخ�لاص��ة م��ا ت��وص��ل إل��ي��ه الكاتب أن "م���راد الله
تعالى منا فيما يتعلق بالقرآن في "أن نكون من
أهله بالدرجة األولى" وذلك ينبغي أن يكون أقصى
طموحنا فيما يتعلق بالقرآن ،وعالقتنا بالقرآن
ينبغي أن تكون عالقة أهلية كاملة" ،وذلك يستلزم
اإلتيان بكل مقتضيات ومكمالت تلك األهلية من
صحبة وحمل وحفظ واستمساك وإميان وغيرها،
كما يستلزم جتنب كل نواقص ونواقض األهلية
كالهجر والنسيان واإلعراض".
كما انتهى املؤلف من رحلته هذه في دراسة
املصطلحات القرآنية الدالة على هذا اجلانب إلى
الوقوف على حقيقة ثابتة وهي أن "أغلب األلفاظ
التي جاءت في الوحي وتعرضت للعالقة بالقرآن
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صورا من العالقة املذمومة بالقرآن جندها قد اتفقت
جميعا في ذمها لشيء ينافي العمل أو وسائله أو
مكمالته ،فهي نواقض لألهلية ونواقص لها.
أم��ا ال��رح��ل��ة الثانية ففي صفحات النسخة
امل��ن��ظ��ورة م��ن ال��ه��دى "ال��وح��ي" (س��ي��رة النبي 
وأصحابه "األح���وال") الستقراء وحتليل منهجهم
في التعامل مع القرآن الكرمي وطبيعة عالقتهم به.
وقد جاء الكتاب في أربع خرائط كما سماها
املؤلف:

خريطة املرحلة األولى( :أهل القرآن واملصطلحات
ذات الصلة):

احملطة األول��ى :أهل القرآن (من حيث فضلهم
واملعنى اللغوي والعرفي والشرعي ،ودرجاتهم
وأقوال العلماء فيهم ،ونصوص حتض على العمل
بالقرآن)
احمل �ط��ة ال �ث��ان �ي��ة :امل��ص��ط��ل��ح��ات ذات الصلة
مبصطلح أهل القرآن (مثل صاحب القرآن ،حامل
القرآن ،حافظ القرآن جامع القرآن ،قارئ القرآن).
إج��م��اال وتفصيال ت��ت��وزع ب�ين وس��ائ��ل ومكمالت
ولوازم ومقتضيات ،ووجدنا كل الطرق تؤدي إلى
العمل".
وقد بني املؤلف هذا القصد العملي من القرآن
من زوايا عديدة منها:
أولها :أن الله تعالى أراد لنا أن ندرك أنه إمنا
أنزل هذا الكتاب لنعمل به أكمل العمل.
ثانيها :أن الوحي يؤكد أن التعليم القرآني
بصوره املختلفة وطرائقه املتعددة غايته العمل
بالقرآن ،بل تعليم العمل به أهم أقسام تعلم القرآن.
ثالثها أن األلفاظ التي جاءت في الوحي تصف

خريطة املرحلة الثانية( :تعلم القرآن واملصطلحات
ذات الصلة)؛ وفيها محطتان:

احملطة األول��ى :تعلم القرآن وتعليمه؛ ووقف
فيها عند مصطلح معلم ال��ق��رآن ف��ي االستعمال
العرفي واللغوي والشرعي.
احمل �ط��ة ال �ث��ان �ي��ة :امل��ص��ط��ل��ح��ات ذات الصلة
مبصطلح أه��ل القرآن(مثل :التحفيظ ،والتجويد
والتلقني والتقي والتدريس وامل��دارس��ة والتثوير
والتفهيم والتدبر والتعاهد)

خريطة املرحلة الثالثة( :اإلمي���ان بالقرآن
واملصطلحات ذات الصلة):

ات ُذوا َه َذا الْقُر َ م ْه
ورا (الفرقان .)30-22
خَّ َ
ْ
آن َ ُج ً
ولعل القول بأن شكوى الرسول  ستكون
ي��وم القيامة ،يؤيد أن معنى الهجر يشمل كل
نوع من أنواع اإلعراض عنه :من ترك االستماع
إليه ،وترك تدبر معانيه ،وترك العمل بهداياته،
وترك االفتقار إليه ،وترك االحتكام إليه واالهتداء
بأحكامه.
ويفهم هذا املعنى ،في سياق القصد من إنزال
القرآن ،إذ لم ينزل لسماعه فقط ،بل أنزل لكل ما ذكر
آنفا ،يقول سيد قطب في تفسيره" :إن هذا القرآن
ه��و معلم ه��ذه األم��ة ومرشدها ورائ��ده��ا وح��ادي
طريقها على طول الطريق ...ولو ظلت هذه األمة
تستشير قرآنها وتسمع توجيهاته وتقيم قواعده
وتشريعاته في حياتها ،ما استطاع أعداؤها أن
ينالوا منها في يوم من األيام ..ولكنها حني نقضت
ميثاقها مع ربها وحني اتخذت القرآن مهجور ًا-
وإن ك��ان��ت م��ا ت���زال تتخذ م��ن��ه ت��ران��ي��م مطربة،
وتعاويذ ورقى وأدعية! -أصابها ما أصابها "-في
ظالل القرآن.859/2.
فسماعه وح���ده ال يكفي ،ال وال يكفي حتى
حفظه في الصدور ما لم ُينزل في واقع املسلمني
بتشريعاته وأح��ك��ام��ه وه��داي��ات��ه ،بشكل يحقق
للبشرية السعادة في الدنيا واألمان في اآلخرة.
وهذه املعاني كلها يؤيدها قوله عز من قائل:
يش ًة َ
و َم ْن أ َ ْع َر َ
ض عَ ن ِذ ْ
ضنكاً
ك ِري َفإ َِّن لَه ُ َم ِع َ
َ
َ
حَ
رَنيِ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
امة أ ْع َمىَ ،قا َ
ل َر ِّب ل َم َح َش ْ ت
َو ْ
ن ُش ُره يَ� ْ�و َم الق َي َ
َ
صيراً،
ُنت ب َ ِ
أ ْع َمى َو َق� ْ�د ك ُ
ل كَ� َ
َق���ا َ
��ك آيَ��اتُ� َ�ن��ا
��ك أَتَ� ْ��ت� َ
��ذ ِل� َ
يت َها َوكَ� َ
��ك الْ� َ�ي� ْ�و َم
��ذ ِل� َ
َف َن ِس َ
نسى (طه .)124 - 122
تُ َ
وال����ل����ه ت���ع���ال���ى أع��ل��م
وأحكم.

دة .كلثومة دخوش
واشتملت على محطتني:
األول����ى :اإلمي���ان ب��ال��ق��رآن (م��ن حيث فضله ،
وداللة مصطلح اإلميان بالقرآن الكرمي عرفا ولغة
وشرعا)
أم���ا احمل��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ف��ي املصطلحات ذات
الصلة مبصطلح اإلميان بالقرآن من قبيل( :اتباع
القرآن ،وتالوته ،واستماع القرآن واإلنصات له،
وتأويله ،والتمسك واالستمساك ب��ه ،واالعتصام
به ،واألخ��ذ بقوة ،واالقتناء واالستغناء بالقرآن،
والنصح لكتاب الله).

خريطة املرحلة الرابعة( :هجر القرآن واملصطلحات
ذات الصلة):

وفيه محطتان أيضا:
األول � � ��ى :ه��ج��ر ال���ق���رآن ف���ي م��ع��ن��اه ال��ل��غ��وي
والشرعي واآليات التي ورد فيها ذم هجر القرآن.
احمل �ط��ة ال �ث��ان �ي��ة :امل��ص��ط��ل��ح��ات ذات الصلة
مبصطلح هجر القرآن من قبيل( :النسيان والغفلة
وتوسد القرآن ،ورفض القرآن ،والتأكل به وسؤال
الناس به وتعجله ،واتخاذه مزامير ،واالستكثار
وامل��ب��اه��اة ب���ه ،وش��رب��ه ك��ش��رب ال��ل�بن ،واخل�ل�اف
واجل����دال ف��ي��ه ،ون��ب��ذه وراء ال��ظ��ه��ر ،واإلع����راض
والتولي عن الذكر ،والصدوف ،والكتم ،والتحريف
والتبديل ،واتباع املتشابه ،واالستهزاء ،والنهي
عنه والنأي عنه ،واإلحل��اد في اآلي��ات ،واخلوض،
والتكذيب ،والغلو فيه واجلفاء عنه).
وختم املؤلف كتابه بعرض خالصة الرحلة في
النسخة املسطورة من الوحي.
كما ختم خريطة املرحلة األول���ى باستراحة
للوقوف على مناذج مشرقة ألهل القرآن من القراء،
أم��ا خريطة امل��رح��ل��ة الثانية فجعل استراحتها
مقارنة بني معلمي القرآن من السلف واخللف.
وخ��ت��ام��ا نعيد ال��ت��وك��ي��د ب���أن م��ؤل��ف الكتاب
استطاع أن يضع أصبعه على داء األمة ودوائها
ب��أس��ل��وب علمي واض���ح وب��ي��ان راج���ح ،وت��أم�لات
إميانية واقعية.

الطيب بن املختار الوزاني
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فضل بناء المساجد وعمارتها في اإلسالم
«م ْن ب َ َنى َم ْسجِ ًدا للِهَّ ِ
عن عثمان بن عفان  قال :سمعت رسول اهلل  يقولَ :

تقدمي:

نستقي م��ن ه��ذا احل��دي��ث النبوي الشريف
أن من بنى مسجدا فتح منفذا لنسمات اجلنة،
ونفحات الفردوس ،كيف ال يكون للمساجد هذا
اجل�ل�ال ،وه��ي م���أوى أف��ئ��دة امل��ؤم��ن�ين ،وملتقى
املصلني ،ومن فوق منارتها تعلو أصوات املؤذنني،
ينادون إلى الهدى والصالح ،وفي محرابها يقوم
ن��واب األنبياء ،يتلون كتابه ويدعونه متعبدين
خ��اش��ع�ين ،ول��رب��ه��م متضرعني ،ي��رج��ون ث��واب��ه،
ويخشون عقابه ،وم��ن منابرها تتساقط احلكم
واملواعظ في آذان املؤمنني.
وع��ل��ي��ه ،ف���إن مم��ا ي��ث��ي��ر اإلع���ج���اب ف��ي ه��ذه
الشريعة الغراء ،هي أنها توجه اإلنسان وتهديه
إلى مواطن اخلير والصالح على أمت وجه وأكمل
ص��ورة ،وم��ن أعجب ذل��ك هداية اتخاذ املساجد
وب��ن��ائ��ه��ا وذل����ك مل��ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه م��ن األس����رار
احلضارية واللطائف الثقافية واالجتماعية.
م��ن ه��ن��ا ن��ق��ول ،إن األم���ر ب��ات��خ��اذ املساجد
ينطوي على مقاصد نبيلة ،جمع فيها ربنا جل
وع�لا لعباده املؤمنني خ��ي��ري الدنيا واألخ���رة،
فقد جعلها محال ل��ذك��ره وع��ب��ادت��ه ،ي��ذك��ر فيها
اسمه تعالى ،وتعلى فيها كلمته ،ويتقرب فيها
املسلمون إليه بشتى أن��واع العبادات ،لذا فهي
من أحب البقاع وأطهر األصقاع ،شرفها الله على
سائر األم��اك��ن ،فعن أب��ي هريرة  أن رسول
الله  ق��ال« :أح��ب البالد إل��ى الله مساجدها،
وأبغض البالد إلى الله أسواقها»( )2ففيها تتطهر
النفوس واألب��دان من أدران الذنوب والعصيان،
وحت��ص��ل فيها ال���راح���ة واألم����ن واألم�����ان ،فهي
أطهر البقاع وأنقاها ،فيها يتعارف املسلمون،
ويتآلفون ويتعاونون ،ويتزاورون ويتراحمون،
ومن مناراتها يؤذن خلفاء بالل ،وتتكرر كلمات
التوحيد.
ومهما يكن من أمر ،فإن فضل بناء املساجد
م��ن األع��م��ال اجلليلة التي يؤجر عليها املسلم
بحيث من شيد مسجدا خالصا لله في الدنيا بنى
الله له مثله في اجلنة ،فما أعظم ك��رم الله 
وفضله! وما أدراك ما بيت في اجلنة! فطوبى ملن
هيأ لنفسه بيتا ليس كباقي البيوت ،ولو وزنت
تلك البيوت ذهبا ملا وصلت مكانة البيت املُ َعد
في اجلنة ،باعتباره سرمديا أبديا ،ليس كبيت
الدنيا أيامه معدودة والراحة فيه محدودة ،فعن
عمرو بن عبسة  أن رسول الله  قال« :من
بنى مسجدا يذكر الله فيه ،بنى الله له بيتا في
اجلنة»(.)3
نعم ،إن أحب البقاع إلى الله املساجد ،فإليها
تهبط املالئكة ،وتتنزل الرحمات ،وتغشى أهلها
السكينة ،وحت��ل عليهم البركات ،فيها يتعارف
املسلمون ،وتقوى الصلة واملودة والرحمة بينهم،
فيها ت��رب��ت األج��ي��ال املسلمة ،وتعلمت أص��ول
اإلميان واإلخالص في العبادة لله ،فامتأل قلبها
وتعبأ محبة وإنابة ورغبة ورهبة ،وخوفا ورجاء،
وإخالصا وتوكال ،وذال وتعبدا ،فيها تقام مجالس
العلم والذكر ،لتعليم الدين ،وحفظ القرآن الكرمي،
ودارسة سيرة سيد املرسلني ،ويتلقى فيها الناس
التربية واألخ�ل�اق ،ومعرفة احل�لال من احل��رام،
فهي مراكز العلم والتعلم ،ومكان التشاوروتبادل
اآلراء ،ومأوى أفئدة املؤمنني وملتقى املصلني.

ْ

ب َ َنى هَّ
الل ُ لَه ُ ِم ْثلَه ُ فِ ي ال َج َّن ِة»()1

أحب البالد إلى الله ومن
فإذا كانت املساجد
َّ
َ
أشرف أماكن ذكره وعبادته وضيافته ،صار من
احملتم علينا تعظيمها بتكثير أع���داد املصلني
وتنظيفها وتطييبها وت��ن��زي��ه��ا ع��ن ال��روائ��ح
والنجاسات والقاذورات ،ألن خدمتها وصيانتها
حث عليها الشرع ورتب عليها األجر والثواب.
بل أمر سبحانه بتطهيرها من أرجاس الشرك
وال��ك��ف ،وأض��اف��ه��ا إل��ى نفسه إض��اف��ة تشريف
وتعظيم وإج�لال وإكبار ،وكل شيء أضافه الله
عز وجل إلى نفسه فاعلم أنه يدل على العظمة
وأ َ َّن ال ْ َم َساجِ َد
واملهابة ،فقال سبحانه وتعالىَ :
للِهَّ ِ َف اَل ت َ ْدعُ وا َم َع هَّ ِ
الل أ َ َح ًدا( .)4فاملساجد بيوت
الله ال يعبد فيها سواه ،كما حث على تعميرها
بالطاعات والقربات ،من ذك��ر وتسبيح وتهليل
بالعشي واالبكار ،وذلك لتزيني القلوب ،وتنظيفها
م��ن ح��ظ الشيطان ،وك��ل ه��ذا لسعادة اإلن��س��ان

َ
ي َش إِلاَّ
الزكَاةَ َول َ ْم خَ ْ
ام َّ
الص اَلةَ َوآتَى َّ
آْال ِخ ِر َوأ َق َ
هَّ
ول َئ َِك أ َ ْن يَ ُ
ين.
الل َ َف َع َسىٰ أ ُ ٰ
كونُوا ِم َن ال ْ ُم ْه َت ِد َ
(التوبة.)18 :
ومما ورد في فضل عمارة املساجد قوله 
في احلديث املروي عن أبي هريرة  أن رسول
الله  قال« :من غدا إلى املسجد ،أو راح ،أعد
الله له في اجلنة ُن ُز ًال ،كلما غدا ،أوراح».
إذا ف��ع��م��ارة امل��س��اج��د لها معنيان :أول��ه��ا:
عمارة املساجد بإقامتها وترميمها وصيانتها،
وباملشاركة في تشييدها ولو مببلغ قليل ،فاملؤمن
�ص َق� َ
�اة
�ط� ٍ
�ح� ِ
م��أج��ور ول���و ك��ان��ت م��ش��ارك��ت��ه ك� َ�م � ْف� َ
لبيضها.
وثانيها :عمارتها بالصالة ،والذكر والدعاء،
وإق��ام��ة دروس العلم ،وحلقات حتفيظ القرآن
الكرمي.

ف بي ٍ
وت أ َ ِذ َن هّ
الل ُ أَن
في الدارين ،فقال تعالى :يِ ُ ُ
ب لَه ُ فِ ي َها بِالْغُ ُد ّو
ت ُ ْر َف َع َويُ ْذكَ َر فِ ي َها ْ
اس ُمه ُ يُ َس حّ ُ
وتوعَّ د سبحانه من منع فيها ذكره
َص ِ
ال(َ )5
َواال َ
أو سعى في خرابها باخلزي في الدنيا والعذاب
و َم ْن أ َ ْ
ظل َ ُم
العظيم في اآلخرة فقال عزمن قائلَ :
ِممن م��ن��ع م��س��اجِ ��د هَّ ِ َ
َ
اس ُمه ُ
َّ َّ َ َ َ َ َ
الل أن يُ� ْ�ذكَ� َ�ر فِ يها ْ
َ
ُ
َ
َ
ان ل َ ُه ْم أن يَ ْد ُخلُو َها
ك
ا
م
ِك
ئ
ٰ
ول
َ
َو َس َعىٰ يِف َخ َرابِ َها أ َ َ
الدنْ َيا ِخ� ْ�ز ٌي َول َ ُه ْم يِف آْال ِخ� َ�رةِ
إِلاَّ َخائِف َ
ِني ل َ ُه ْم يِف ُّ
عَ َذاب عَ ِ
يم(.)6
ظ ٌ
ٌ
ومم��ا يزيد األم��ر ج�لاء ورف��ع��ة ومهابة ،هو
أن أول عمل قام به  أثناء هجرته إلى املدينة
املنورة بناؤه ملسجد قباء ،فكان  ينقل الطوب
ش عَ ْي ُ
الع ْي َ
ش
بيديه الشريفنت ويقول« :ال َّلهُ َّم ِإ َّن َ
اآلخ����� َر ْهَ ،ف� ْ
ِ
��اج��� َر ْه"» (رواه
�اغ��فِ � ْر ِل�ْل�أْ َ ْن� َ
�ص� ِ
�ار َواملُ���هَ � ِ
البخاري ومسلم).
وبناء على ه��ذا ،فإن اإلس�لام َّ
�ب في بناء
رغ� َ
املساجد ،وحث على عمارتها ،وجعل ذلك عالمة
م��ن ع�لام��ات اإلمي����ان ،ف��ق��ال سبحانه ف��ي محكم
آم َن ب هَّ ِ
كتابه :إِن َّ َما يَ ْع ُم ُر َم َساجِ َد هَّ ِ
ِالل َوال ْ َي ْو ِم
الل َم ْن َ

م��ن ه��ن��ا ن��ت��س��اءل ف��ن��ق��ول :م��ا قيمة احل��ي��اة
إذا خلت من السعي املشكور والعمل املبرور؟
وماغناء أيامها املعدومة وساعاتها احملدودة؟ إذا
لم يقدم امل��رء بني يديه ،أو يخلف من ورائ��ه ما
ُي ْذكر به و ُيشكر عليه ،وقد أحسن أمير الشعراء
أحمد شوقي حني قال:

ٌ
قائــلــة لــه
دقـــات قــلبِ املرء
َّ
ٌ
دقــائــق وثــوانــي
�إن احلياة
فاعمل لنف�سك َ
قبل املوت ذ ِْك َرهـا
َ
عمر ثـانـي
فالـذِ ْكر للإن�سان ٌ

من هذا املنطلق جرت عادة األخيار من أبناء
هذه األمة املسلمة ،أن يتقربوا إلى ربهم ويفيدوا
أب��ن��اء دينهم ووطنهم ،ببناء املساجد ينفقون
عليها اجل��زي��ل م��ن مالهم وي��رج��ون بتشييدها
املثوبة عند خالقهم ،ولعل هذا العمل في طليعة
األعمال التي يثبت أثرها وت��دوم ثمرها ،مع ما
أع��د الله للقائمني بهذا العمل من تكرمي عظيم
يوم لقائه ،وحسبنا قوله  في احلديث املروي
ع��ن اب���ن ع��ب��اس رض���ي ال��ل��ه عنهما ع��ن النبي
ص َق َط ٍاة
كم ْف َح ِ
أنه قال« :من بنى مسجدا ولو َ

ِل َب ْي ِضها ،بنى الله له بيتا في اجلنة».وعلى هذا
األساس انبرى كثير من احملسنني من أبناء هذه
األمة لتشييد املساجد بدافع الرحمة التي قذفها
اإلميان في قلوبهم ،والرغبة في مثوبة الله لهم،
وأال ينقطع عملهم بعد موتهم ،مستحضرين قوله
 في احلديث امل��روي عن أب��ي هريرة  أن
رسول الله  قال« :إذا مات اإلنسان انقطع عمله
إال من ثالثة ،إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع
به ،أو ولد صالح يدعو له» .ومستحضرين كذلك
الَ :ق َ
قوله  فيما رواه عنه َأ ِبو هُ َر ْي َر َة  َق َ
ال
َر ُس� ُ
�ول ال َّلهِ ِ « :إنَّ ممِ َّ ا َي ْل َح ُق المْ ُ ْؤمِ نَ مِ نْ عَ َملِهِ
َو َح َس َناتِ هِ َب ْع َد َم ْوتِ هِ  :عِ ْل ًما عَ َّل َم ُه َو َن َش َر ُهَ ،و َو َلدًا
ص َح ًفا َو َّر َثهَُ ،أ ْو َم ْس ِجدًا َب َنا ُهَ ،أ ْو
َ
صالحِ ً ا َت َر َكهَُ ،و ُم ْ
ص َد َقةً
َ
َ
َ
َ
َ
الس ِبيلِ َبنا ُه ،أ ْو نهْ ًرا أ ْج َرا ُه ،أ ْو َ
َب ْي ًتا ال ْب ِن َّ
َأ ْخ َر َجهَ ا مِ نْ َمالِهِ فِ ي ِص َّحتِ هِ َو َح َياتِ هِ َ ،ي ْل َح ُق ُه مِ نْ
َب ْعدِ َم ْوتِ هِ ».
وبهذا نخلص إلى أن بناء املساجد يعد من
الوقف في سبيل الله ،والوقف من أكثر الصدقات
وأعظمها أجرا وثوابا ،فهو ميتازعن الصدقات
ب��دوام أث��ره ،وعظيم منافعه ،فأثره دائ��م متصل
إل��ى ي��وم القيامة ،فما أحوجنا في زماننا هذا
إل���ى ن��ف��ح��ات امل��س��اج��د نتطهر ع��ن��ده��ا ونتعبد،
ونتسامى في شعورنا ونتعالى ،وجنتمع فيها
وحولها ونتالقى ،حتى ندخل إليها طالبني زادا
وم����ددا ،ون��خ��رج منها بنفوس م��ه��ذب��ة ،وعقول
منيرة ،وقلوب مرتاحة مطمئنة ،فاللهم إنا نسألك
أن جتعلنا من الذين يعيدون للمسجد وظيفته
ومهابته وحيويته ،آم�ين آم�ين واحلمد لله رب
العاملني.
----------------------- - 1صحيح مسلم :باب فضل بناء املساجد واحلث
عليها ،ج  ،1ص .378
 - 2صحيح مسلم :ب��اب فضل جلوس املصلي في
مصاله بعد الصبح ،ج  1ص .464
 - 3سنن النسائي :باب الفضل في بناء املساجد ،ج
 2ص.31
 - 4سورة اجلن :اآلية.18 ،
 - 5سورة النور :جزء من اآلية .36
 - 6سورة البقرة :اآلية.113 ،
 - 7نزال :النزل ما يهيأ للضيف عند قدومه.
 - 8صحيح مسلم :باب من غدا إلى املسجد أو راح،
ج  1ص .463
 - 9كمفحص قطاة :هو موضعها ال��ذي جتثم فيه
وت��ب��ي��ض .ألن��ه��ا تفحص عنه ال��ت��راب .وه��و مشتق من
الفحص أي البحث ،فالقطاة تفحص األرض برجليها
لتتخذ لنفسها مفحصا تبرك فيه ،أو تبيض فيه.
أما معنى القطاة :واحدة القطا :وهو نوع من اليمام
وقيل طائر يشبه احل��م��ام ،يؤثر احل��ي��اة ف��ي الصحراء
ويتخذ أفحوصه في األرض ،ويطير جماعات ،ويقطع
مسافات شاسعة.
 - 10رواه أحمد في مسنده :حتقبق أحمد شاكر ،ج
 2ص .548
 - 11صحيح مسلم  :باب مايلحق اإلنسان من الثواب
بعد وفاته ،ج  3ص .1255
 - 12سنن ابن ماجه :باب
ثواب معلم الناس اخلير .ج 1
ص .88
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من آداب الضيافة
واستقبال الضيوف والزوار
قال الله تعالى:

يَاأَي ُّ َها ال َّ
ِ
آم ُنوا اَل
ين
ذ
َ َ
ت َ ْد ُخلُوا بُي َ
ب إ اَِّل أ َ ْن يُ �ؤْذَ َن
وت َّ
الن يِ ِّ
ُ
ط َع ٍ
ام َغ ْي َر ن َ ِ
لَ ُ
ين
ك ْم إِل�َ�ى َ
اظ ِر َ
إِنَ��اه ُ َول َ ِ
يت ْم َفا ْد ُخلُوا
ك ْن إِذَا ُد ِع ُ
ط� ِ�ع� ْ�م� ُ�ت� ْ�م َف��انْ� َ�ت� ِ
�ش� ُ�روا َو اَل
َف�����إِذَا َ
مستأ ْ
ني ل ِد ٍ
ِ
ِ
يث
س
ن
َ حَِ
ُ ْ َ
(األحزاب)53 :

-------قال الله تعالى:

ل أَت َ َ
يث َ
 َه ْ
ض ْي ِف إبراهيم
اك َح ِد ُ
ال ْ ُم ْ
ني إِ ْذ َ
د َخلُوا عَ ل َ ْي ِه َف َقالُوا
ك َر ِم َ
اَ
ل َس� اََل� ٌم َق� ْ�و ٌم ُّمن َ
سَلماً َقا َ
ون
ك ُر َ
َ
َف� َ�ر َ
ف��اء بِ ِع ْج ٍل َس ِم ٍ
ني
اغ إِل�َ�ى أ ْه ِل ِه جََ
ْ
�ر�ه إِل�َ�ي� ِه��م َق��ا َ َ
ون
ل أ اَل تَأكُل ُ َ
َف� َق� َّ ب َ ُ ْ ْ
َ
ت ْف
َفأ ْو َج َس ِم ْن ُه ْم ِخي َف ًة َقالُوا اَل خََ
وب َّشروه ُ بِغُ اَل ٍم عَ ِل ٍ
يم 
ََ ُ
(الذاريات)28-24 :

النبي َ�ص َّلى 
َع ْن �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة  عن ّ
«�ش ُّر َّ
�أَ َنّهُ قالَ :
الط َعا ِم َط َع ُام ا ْل َول َِيمةُِ ،ي ْم َن ُع َها
َم ْن َي�أْت َِيهاَ ،و ُي ْد َعى ِ�إ َل ْي َها َم ْن َي�أْ َباهَ اَ ،و َم ْن َل ْم ُي ِج ِب
الد ْع َو َةَ ،ف َق ْد َع َ�صى ا َ
هلل َو َر ُ�سو َلهُ »� ،إال �أن البخاري
َّ
«�ش ُّر َّ
�أوقفه على �أبي هريرة  ،ولفظه َ :
الط َعا ِم
الول َِيم ِة ُ ،ي ْد َعى َل َها الأَ ْغ ِن َيا ُء َو ُيت َْر ُك ال ُف َق َرا ُء ».
َط َع ُام َ
(رواه البخاري ومسلم)

«ع ْن �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة � ،أَ َّن َر ُج اًل �أَتَى ال َّنب َِّي َ ،ف َب َع َث ِ�إ َلى ن َِ�سا ِئهَِ ،ف ُق ْل َنَ " :ما َم َعنَا ِ�إ اَّل ا ْل َما ُء"َ ،ف َق َال
َ
َر ُ�س ُ
الل َ « :م ْن َي ُ�ض ُّم �أَ ْو ُي ِ�ض ُ
الَن َْ�صارِ�" :أَنَا"َ ،فان َْط َل َق ِب ِه ِ�إ َلى ا ْم َر َ�أ ِتهِ،
يف هَ َذا؟» َف َق َال َر ُج ٌل م َِن ْ أ
ول هَّ ِ
الل َ ،ف َقا َل ْتَ :ما ِعن َْدنَا �إِ اَّل ُق ُ
وت ِ�ص ْب َيانِيَ ،ف َق َال :هَ ِّيئِي َط َعا َمكِ َ ،و�أَ ْ�صبِحِ ي
َف َق َال�" :أَ ْك ِرمِي َ�ض ْي َف َر ُ�سولِ هَّ ِ
�سِ َر َاجكِ َ ،و َن ِّومِي ِ�ص ْب َيانَكِ �إِ َذا �أَ َرا ُدوا َع َ�شا ًء"َ ،ف َه َّي َ�أ ْت َط َعا َم َهاَ ،و�أَ ْ�ص َب َح ْت �سِ َر َاج َهاَ ،و َن َّو َم ْت ِ�ص ْب َيان ََهاُ ،ث َّم َقا َم ْت
الل
َك�أَن ََّها ت ُْ�صل ُِح �سِ َر َاج َهاَ ،ف�أَ ْطفَ�أتْهُ َ ،ف َج َع اَل ُي ِر َيا ِن ِه �أَ َّن ُه َما َي�أْ ُك اَلنَِ ،ف َباتَا َطا ِو َي ْينِ َ ،ف َل َّما �أَ ْ�ص َب َحَ ،غ َدا ِ�إ َلى َر ُ�سولِ هَّ ِ
َ
َ
«�ضحـ َِك هَّ ُ
ـَان بِ ِه ْم
َ ،ف َقـ َالَ :
الل ال َّل ْي َل َة �أَ ْو َعـ ِج َب م ْ
ون عَ لَى أنْ ُف ِس ِه ْم َول َ ْو ك َ
ِـن َف َعال ُِك َماَ ،فـ�أنْزَ َل الـ َّلهُ َ  :ويـُؤْثِ ُر َ
ُ
ْ ِ
اص ٌة َو َم ْن يُ َ
ون» (رواه البخاري)
ص َ
َخ َ
وق ُش َّح ن َ ْف ِس ِه َفأولَئ َِك ُه ُم ال ُم ْفل ُح َ

و�سى َق َالَ :ق َال ال َّنب ُِّي �« :إِ َّن
َع ْن �أَ ِبي ُم َ
الَ ْ�ش َع ِر ِّي َين �إِ َذا �أَ ْر َم ُلوا فِي ا ْل َغزْ ِو َ�أ ْو َق َّل َط َع ُام ِع َيا ِل ِه ْم
ْأ
ِبا ْل َمدِ ي َنةَِ ،ج َم ُعوا َما َك َان ِعن َْدهُ ْم فِي َث ْو ٍب َواحِ ٍدُ ،ث َّم
ال�س ِو َّيةَِ ،ف ُه ْم ِمنِّي
ا ْقت ََ�س ُمو ُه َب ْي َن ُه ْم فِي ِ�إنَاءٍ َواحِ ٍد ِب َّ
َو�أَنَا ِم ْن ُه ْم))
(أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح)

َع ْن ُع ْق َب َة ْبنِ َعا ِم ٍر  �أَنَّهُ َق َال ُ :ق ْلنَا َيا َر ُ�س َ
ول
الل ِ�إن ََّك َت ْب َع ُثنَا َف َن ْنز ُِل ِب َق ْو ٍم َف اَل َي ْق ُرو َننَا َف َما ت ََرى؟
هَّ ِ
َف َق َال َلنَا َر ُ�س ُ
الل �ِ « :إ ْن نَزَ ْلت ُْم ِب َق ْو ٍم َف�أَ َم ُروا َل ُك ْم
ول هَّ ِ
ِل�ض ْي ِف َفا ْق َب ُلواَ ،ف�إِ ْن َل ْم َي ْف َع ُلوا َف ُخ ُذوا
ِب َما َي ْن َبغِي ل َّ
ال�ض ْي ِف ا َّلذِ ي َي ْن َبغِي َل ُه ْم».
ِم ْن ُه ْم َحقَّ َّ
(رواه البخاري ومسلم)

عن عبد اهلل بن ب�سر  �أن النبي  قال
ِيما َرزَ ْق َت ُه ْم،
لمن �أطعمهم« :ال َّل ُه َّم َبار ِْك َل ُه ْم ف َ
من
َو ْاغف ِْر َل ُه ْم َوا ْر َح ْم ُه ْم» ،وقال « :ال َّل ُه َّم! �أَ ْطع ِْم ْ
�أَ ْط َع َمنِيَ ،و ْا�س ِق َم ْن َ�س َقانِي».
(رواه مسلم)

عن �أبي �سعيد  �أن النبي  قال« :ال
ت َُ�صاحِ ْب ِ�إال ُم ْ�ؤ ِمنًاَ ،وال َي ْ�أ ُك ْل َط َعا َم َكِ �إال َتق ٌِّي»
(رواه الترمذي)

َع ْن �أَ ِبي ُ�ش َر ْي ٍح ا ْل َع َد ِويِّ  َق َال�َ :س ِم َع ْت
َاي حِ َين ت ََك َّل َم ال َّنب ُِّي 
َاي َوَ�أ ْب َ�ص َر ْت َع ْين َ
�أُ ُذن َ
الل َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر َف ْل ُي ْكر ِْم
َف َق َالَ « :م ْن َك َان ُي ْ�ؤم ُِن ِب هَّ ِ
الل َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر َف ْل ُي ْكر ِْم
َج َار ُه َ ،و َم ْن َك َان ُي�ؤْم ُِن ِب هَّ ِ
َ�ض ْي َفهُ َجائِزَ َتهُ » َق َال َ :و َما َجائِزَ ُتهُ َيا َر ُ�س َ
الل ؟
ول هَّ ِ
َق َالَ « :ي ْو ٌم َو َل ْي َل ٌةَ ،و ِّ
ال�ض َي َاف ُة َث اَل َث ُة �أَ َّيا ٍم َ ،ف َما َك َان َو َرا َء
الل َوا ْل َي ْو ِم
َذل َِك َف ُه َو َ�ص َد َق ٌة َع َل ْيهَِ ،و َم ْن َك َان ُي ْ�ؤم ُِن ِب هَّ ِ
ْالآخِ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْي ًرا �أَ ْو ِل َي ْ�ص ُم ْت ».
(رواه البخاري ومسلم)

عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي
لما قدم وفد عبد القي�س قالَ « :م ْر َح ًبا ِبا ْل َو ْفدِ
الذين َجاءوا َغ ْي َر َخزَ ا َيا َو اَل ن ََدا َمى».
َ
(رواه البخاري)

الَن َْ�صارِيِّ َق َال َك َان م ِْن
َع ْن �أَ ِبي َم ْ�س ُعو ٍد ْ أ
الَن َْ�صا ِر َر ُج ٌل ُي َق ُال َلهُ �أَ ُبو ُ�ش َع ْي ٍب َو َك َان َلهُ ُغ اَل ٌم
ْأ
ا�صن َْع لِي َط َعا ًما �أَ ْد ُعو َر ُ�س َ
الل 
ول هَّ ِ
َل َّح ٌام َف َق َال ْ
َخام َِ�س َخ ْم َ�س ٍة َف َد َعا َر ُ�س َ
الل  َخام َِ�س َخ ْم َ�س ٍة
ول هَّ ِ
َف َت ِب َع ُه ْم َر ُج ٌل َف َق َال ال َّنب ُِّي �« :إِن ََّك َد َع ْو َتنَا َخام َِ�س
َخ ْم َ�س ٍة َوهَ َذا َر ُج ٌل َق ْد َت ِب َعنَا َف ِ�إ ْن �شِ ْئ َت �أَ ِذن َْت َلهُ َوِ�إ ْن
�شِ ْئ َت ت ََر ْك َتهُ َق َال َب ْل �أَ ِذن ُْت َلهُ ».
(رواه البخاري)
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العدد 489 :

من لك يا فلسطني يا قدس؟
اخلطبة األولى:
....

أما بعد عباد الله ،فإني أوصيكم ونفسي
العلي العظيم ،يقول الله تبارك
بتقوى الله
ِّ
وتعالى في كتابه العزيزِ :
ل
ني ِر َجا ٌ
م َن ال ْ ُمؤ ِْم ِن َ
ص َد ُقوا َما عَ ا َه ُدوا هَّ
الل َ عَ ل َ ْي ِه َف ِم ْن ُهم َّم ْن َق َ
ضى
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
�ن يَ ْن َتظ ُر َو َم���ا بَ� َّ�دل��وا ت َ ْبديال
حَ ْ
ن� َ�ب �ه ُ َوم� ْ�ن�ه��م َّم� ْ
(األحزاب.)23 :
أيها املسلمون واملسلمات:
مِ نْ أجلِها َذ َر َفتْ عُ ُيون َو ِل ُت ْر ِبهَ ا َح َّنتْ ُق ُلـوب
ُ
ُ
أرض األقصى،
أرض القدس،
إنها ف َلسطني،
توجه إليها
نبينا  ،والقبلة التي
ومسرى ِ ّ
ّ
َ
ُ
رسول الله بعد الهجرة سبعة عشر شهرا .
ُ
أرض الكثير م��ن األنبياء
إن��ه��ا فلسطني،
ُ
وإسحاق
واملرسلني ،فعلى أرضها عاش إبراهي ُم

وي��ع��ق��وب وي���وس���ف ول����وط وداود وس��ل��ي��م��ان
وزكرياء ويحيى وعيسى عليهم السالم وغي ُره ُم
الكثي ُر ممن لم ُتذ َكر أسماؤهم من أنبياءِ بني
إسرائيل.
ُ
ُ
وبيت
أرض  َب ْي ِت المْ َ ْ��ق��دِ ِس،
إنها فلسطني،
املقدس َأ ْر ُ
ض مْحَ ْ
ال َش ِر َوالمْ َ ْن َش ِر ،إنها فلسطني،
ُ
ُ
ومقتله حيث يلقاه عيسى ،
ص َرعُ الد َّ
َّجالِ َ
َم ْ
إنها فلسطني ،من الشام األرض التي دعا لها
ُ
رسول الله  بقوله« :ال َّلهُ َّم َب ِار ْك َل َنا فِ ي َ
شامِ َنا
ينِ َنا».
َ
وفِ ي مَ َ
إنها فلسطني ،كان عليها الكثي ُر منْ صحابةِ
��ص��امِ ��ت،
رس���ول ال��ل��ه  ،منهم :عُ ��ب��اد ُة ب��نُ ال َّ
وش���دَّا ُد ب��نُ َأ ْوس ،وأسامة بن زي��دِ ب ِ��ن حارثة،
وس بنُ
وواثِ َلة بنُ ا َأل ْس َقع ،ودِ حي ُة ال َك ْل ِب ّي ،و َأ ُ
وم��س��ع��و ُد ب��نُ َأ ْوس ،وغ��ي�� ُره��م مِ ��نَ
ال َّ
��ص��امِ ��تَ ،
الصحابةِ الكرام رضي الله عنهم.
َّ
ُ
منْ
أعالم
اآلالف
عليها
كان
فلسطني،
إنها
ِ
أض ُ
ا ُأل َّمةِ وعلمائِ ها الذينَ َ
اؤوا في سمائِ ها ُبدو ًرا
ُ
مالك بنُ دينار
جنوما ،ومِ ن هؤالء :
وملعوا فيها
ً
ّ
والشافعي
وسفيانُ ال َّثوري وابنُ شهاب الزهري
ُّ

وغي ُرهم .
نعم ،هذه هي فلسطني ..من أجلها َت َتا َب َع ِت
ال َّت ْ
ض ِح َيات ،وعظم البذل.
ُ
ومن أجلها قال السلطانُ
العادل محمود نور
ُ
وبيت
الدين زنكيَ :أ ْس َت ِحي مِ نَ اللهِ أنْ َأ َت َب َّس ْم
املقدس في األسر.
ِ
َ
ِ
صالح ِ
برأسه وأع َّد
الدّين
شمخ
َومِ نْ َأ ْج ِلهَ ا
ُ
َ
أرض األق��ص��ى ،وق��د نصره الل ُه
ع�� َّد َت��ه لِ��ي��ح ِ ّ��ر َر
بيت املقدس.
وفتح َ
َ
���اح امل��ظ�� َّف��ر ُق ُ
��ط��ز صيح َته
وم���ن أج��لِ��ه��ا ص َ
الشهيرة (وا إسالماه).
ِ
بعرشه
��ح��ى ع��ب�� ُد احلميد
وم��ن أجلها ض ّ
وملكِ ه وق��ال :ال أق��دِ ُر أنْ
قدما واحدًا
أبيع ولو ً
َ
من فلسطني.
َ
انتفض أبنا ُء احلجارةِ يحمِ ُلون
ومِ نْ أجلِها
��ص��ى ِ
أرض��ه��م وت��راب��ه��ا ل�� َي�� ْر ُم��وا بها وج��و َه
ح َ
الدُّخالء الغاصبني.
نعم يا فلسطني… من أجل ِِك نهض هؤالء.
وال��ي��و َم ي��ه��رعُ أع ُ
��ح إخواننا
��داؤن��ا إل��ى ذب ِ
مجيب وال ناصر إال من قدره الله
هناك وما مِ ن
ٍ
على فعل م��ا استطاع ول��و مبوقف شجاع أو
مبساعدة مادية!!
ُ
أصوات
ولكن اليو َم لألسف الشديد ُب َّحتْ
املنادِ ين واملستغيث َ
يتصام عن
ني وكثي ٌر َمن
مَ ُ
نداءِ إخوانِ نا !
إخو َة اإلميان واإلسالم ،إن ذكرى بطوالتِ نا

وأمجادِ نا عبر تاريخ أمتنا املجيد ال َّب��د وأن
عزائمنا إلى ُنصرةِ دينِ نا .ولعلكم تقولون
حُت ِ ّر َك
َ
م��اذا نفعل؟ وأن��ا أق ُ
��ول ِل َي ُكن ك ٌّ��ل من ُكم شبيها
كصالح ال ِ ّ��دي��ن مثال،
ببطل من أبطال اإلس�لام
َ
وما مينع؟
ِ
ِحهَ ا
ليرجع ك ٌّ��ل إل��ى
ْ
نفسه اب��ت��دا ًء فليصل ْ
ويقوم اعوجاجها ثم ليلتفت إلى أقرب الناس
ِّ
إليه فيفعل َ
األم ُة ك ُّلها إذا
مثل ذلك ،وهكذا تص ُل ُح َّ
صدقت النوايا وقويت العزائم .قال تعالى :إ َِّن
هَّ
الل َ اَل يُغَ ِّي ُر َما بِق َْو ٍم َح َّتى يُغَ ِّي ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم
نص َر َّن
ول َ َي ُ
(الرعد .)12 :وقال سبحانه وتعالىَ :
نصره ُ إ َِّن هَّ
هَّ
ٱلل َ ل َ� َق� ِ�وىٌّ عَ ِزيز (احلج:
ٱلل ُ َمن يَ ُ ُ
.)38
ع��ب��اد ال� �ل ��ه :ح�ي�ن ن��ت��ح��دث ع���ن فلسط َ
ني
م��أس��اة تعج ُز
��س��ن��ا أم����ا َم
ٍ
واألق��ص��ى جن��� ُد أن��ف َ
َ
الع َب ُ
ُ
رات
الكلمات عن وصفِ ها،
اختلطتْ فيها َ
بالعِ بارات.
يواج ُه مجازر
أعزل
شعب
ع َّم نتحدّث؟ عن
ٍ
ِ
ٍ
جماع ّي ًة َب ِشعة من حني آلخر ويواجه حصارا

اقتصاديا وسياسيا وع��زل��ة شبه تامة وهلم
ُ
ىء
لي ،أم عن
تواط ٍ
جرا ،أم نتحدث عن ص ْم ٍت د َُو ّ
انقسام ِ
��ي سببه أع��داء
ل
و َتقاعُ س ،أم ع ِ��ن
داخ�� ٍ ّ
ٍ
أمتنا واملنافقني فيها من بني جلدتنا!
إن امل��ؤام��ر َة حقيقة في أصلها وأصبحت
حقيقة ظاهرة أكبر من ذي قبل وأكثر ظهورا
ُ
يوما بعد
ووضوحا للعيان ،تتسارعُ
خطواتها ً
ومع ذلك نعل ُم يقي ًنا أن قضي َة فلسطني لن
يوم،
َ
قلب ِ ّ
كل مسلم .وأن الله تعالى
في
ألنها
نسى؛
ُت
ِ
لن يخذل عباده املؤمنني ما دام��وا متمسكني
بشريعته وأن��ه سينصرهم ال محالة مصداقا
َ
َّ
آم ُنوا
لقوله تعالى :إِنَّا ل َ َن ُ
ين َ
نص ُر ُر ُسل َنا َوال ِذ َ
(غافر  ،)51:وق��ال سبحانه :وعَ � َ��د هَّ َّ
ين
َ
الل ُ ال ِذ َ
ال ِ
آم ُنوا ِمن ُ
ت ِل َف َّن ُه ْم
ك ْم َوعَ ِملُوا
ات ل َ َي ْس خَ ْ
َّ
الص حِ َ
َ
ض كَما ا ْس�َت�خَ ْ ��لَ� َ�ف ال� َّ
ِ
يِف أْال َ ْر ِ
�ن ِم��ن َق ْب ِل ِه ْم
�
ي
�ذ
َ
َ
ولَيم ِّ
ين ُه ُم ال َّ ِذي ْارت َ َ
ضىٰ ل َ ُه ْم َول َ ُي َب ِّدل َ َّن ُهم
ك نَ َّ
ن ل َ ُه ْم ِد َ
َ َُ
َ
ُون يِب
ِّمن ب َ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ ْم ًنا يَ ْع ُب ُدون َ يِن اَل يُ ْش ِرك َ
شَ ْيئًا (النور.)53 :
وق��ال أيضا عن مصير الكافرين وإنفاقهم
األم���وال بسخاء للصد عن سبيل الله تعالى:
َ
َّ
ص ُّدوا عَ ن
ين كَ َف ُروا يُن ِفق َ
ُون أ ْم َوال َ ُه ْم ِل َي ُ
إ َِّن ال ِذ َ
ِيل هَّ ِ
الل َف َس ُين ِفقُون َ َها ث َُّم ت َ ُ
ون عَ ل َ ْي ِه ْم َح ْس َرةً
َسب ِ
ك ُ
َ
َّ
َ
ِ
َ
ون
ي َش ُر َ
ث َُّم يُغْ ل ُب َ
ين كَ َف ُروا إِلىٰ َجهنَّ َم حُ ْ
ون َوالذ َ
(األنفال.)36 :

اخلطبة الثانية:

 ...أما بعد:
فيا أمة العزة واإلب��اء إن تربية األوالد من
بنني وبنات على أن يعيشوا هموم أمتهم وأن
يشعروا بأن املسلمني جسد واحد فيه عز هذه
األمة ،فال شك أن هناك فرق ًا بني من نشأ ال يهتم
إال بشهواته ورغباته ،ومن نشأ وقلبه يعتصر
أملا على أحوال أمته فيسعى للصالح واإلصالح
فيها.
عباد الله :فلنجعل قضية القدس حاضرة
في قلوب أبنائنا ولنربي في كل واحد منهم أنه
صالح الدين املنتظر ،وذكروهم بوعد الصادق
��س��اعَ �� ُة َح�� َّت��ى ُي َقاتِ َل
امل��ص��دوق « :لاَ َت�� ُق��و ُم ال َّ
المْ ُ ْسل ُِمونَ ا ْل�� َي��هُ ��ودََ ،ف َي ْق ُت ُلهُ ُم المْ ُ ْسل ُِمونَ َح َّتى
��ج ِ��ر َو َّ
الش َج ِر،
َي ْخ َت ِب َئ ا ْل�� َي��هُ ��ودِ ُّي مِ ��نْ َو َراءِ الحْ َ َ
َف َي ُق ُ
ول الحْ َ َج ُر َأ ِو َّ
الش َج ُرَ :يا ُم ْس ِل ُم َيا عَ ْب َد ال َّلهِ
هَ َذا َيهُ ودِ ٌّي َخ ْلفِ ي َف َت َع َ
ال َفا ْق ُت ْلهُِ ،إ اَّل ا ْل َغ ْر َق َد َف ِإ َّنهُ
مِ نْ َش َج ِر ا ْل َيهُ ودِ » (رواه مسلم).

أعلموهم أنه لن يتحقق ذلك فيهم بالتمني
وال بالتأني ،وإمنا بطاعة الله واالستقامة على
دينه ،واتباع نبيه عليه الصالة والسالم .ولعل
في النماذج التي يقدمها إخواننا في فلسطني
وغيرها خير مثال على ذلك فهذا طفل من األردن
اسمه البراء حمدان عمره ال يتجاوز الثانية
عشر عبء حقيبته املدرسية باحلجارة وحمل
م��ع��ه امل��ص��ح��ف وزج���اج���ة م���اء وع���دة سكاكني
وانطلق صوب فلسطني يبغي الشهادة صعد
خ��م��س ج��ب��ال وه��ب��ط منها وع��ن��د ه��ب��وط��ه من
اخلامس زلت قدمه فسقط مغشي ًا عليه فوجده
أحد البدو من سكان املنطقة وأع��اده إلى أهله
وسط مشاعر الندم التي متلكت ذلك الطفل أنه
لم ينل الشهادة ،وهذا الطفل محمد يوسف من
خ��ان يونس ال يتجاوز عمره اثني عشر عام ًا
خرج يطلب الشهادة ثالث مرات فلم يرزقها في
مواجهاته مع العدو وفي املرة الرابعة اغتسل
وصلى الفجر واستأذن أمه ثالث مرات أن تأذن
له باخلروج واملشاركة في مواجهة العدو ولكنها
ترفض خوف ًا عليه لكنه استحلفها في الرابعة
وقال لها( :يا أماه أريد أن أموت شهيد ًا) وخرج
مع ش��روق الشمس ملواجهة العدو باحلجارة
ف��أك��رم��ه ال��ل��ه ب��ال��ش��ه��ادة(،ال��ق��ص��ت��ان م��ن مجلة
املجتمع).
وإ َّن��ا لنقول لكل أع��داء أمتنا :إن األرح��ام
التي ولدت صالح الدين لم تعقم بعد عن إجناب
مثله وه��ذه النماذج هي مقدمات ذل��ك ،وحتى
ذلك احلني فال أقل من الدعاء إلخواننا بالنصر
والتمكني ،فتعاهد ابنك وال تدعه مير عليه يوم
دون أن يدعو لهم ،السيما إن كان صغير ًا لم يجر
عليه القلم بعد بالذنوب إغرسوا في وجدانهم
القاعدة الربانية التي وضعها العليم اخلبير
ص َارى
ول َ ْن ت َ ْر َ
الن َ
ضى عَ ْن َك ال ْ َي ُهو ُد َو اَل َّ
بقولهَ :
َّ
ْ
نِ
َ
هَّ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ئ
َح َّتى ت َ َّتب َِع مل َته ْم قل إ َِّن ه َدى الل ه َو اله َدى َول ْ
اتَّب ْع َت أ َ ْه َواء َ ُه ْم ب َ ْع َد ال َّ ِذي َجاء َ َ
ك ِم ْن ال ْ ِعلْ ِم َما ل َ َك
َ
ِم ْن هَّ ِ
الل ِم ْن َو ِل ٍّي َو اَل ن َ ِ
ير (البقرة.)119 :
ص ٍ

يد
� ُّأي �سل ٍم وعلى الأق�صى ٌ
احلقد وتُ�سقي ال�رشفاء؟
�ص َ
َت ْع رِ ُ
(القد�س)�صحا منتف�ض ًا
حجر
ِ
ُ
ً
ثم نادى م�رشئبا يف �إباء!
وا�صلوا ال�سريو�شقوا دربكم
ف�إىل الفوز و�إال للفناء؟
ح ُقنا القد�س و� َّإن �أهلها
ُ
تنفيذ اجلالء!
وعلى الغا�صبِ
وطنُ الإ�سالم لن نرخ�صه
ولنا الن� ُرص �إذا ما اهلل �شاء !!

أس��أل الله تعالى أن يجنب أمتنا جميع
الفنت ما ظهر منها وم��ا بطن  .اللهم ال تفتنا
في دينا وال في دنيانا  ،اللهم احفظ لنا دينا
الذي هو عصمة أمرنا ...اللهم أرنا احلق حق
وارزقنا اتباعه ...اللهم كن جلميع املسلمني في
كل مكان وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا....اللهم
آت نفوسنا تقواها ...ووفق اللهم عاهل البالد
محمدا السادس ...

د.عبد اللطيف احميد
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نصـوص اإلعجـاز القرآنـي ()16
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).

(تتمة نصوص أبي حامت الرازي (ت322هـ))
()2

أمته
« ...ولوال القرآن الذي و ّرث��ه محمد  ّ
القوة ّ
الشديدة التي قد جمعت قلوب
وما فيه من
ّ
البشر على قبوله وقبول أحكامه ،ملا استقام أمر
األنام وال اعتدل أمر العالم.
ول���وال م��ا أ ّث���رت تلك ال��ق��وى ال� ّروح��ان� ّي��ة في
أنفس البشر ملا قبلوه ،ولم ابقى أثره في العالم
إلى هذا اليوم .ولك ّنه ي��زداد ويقوى على مرور
األ ّي����ام؛ أل ّن��ه��ا ق��وة إاله � ّي��ة مقدّسة م��ن ك�لام ال ّله
سموه
 ...ومن أجل هذه
ّ
القوة التي في القرآن ّ
ّ
سحرا ،ألنّ
محمدا  ك��ان يتلوه على الناس،
ّ
فيقع في أسماعهم وتؤدّيها ألسماع إلى القلوب،
فيجذب القلوب إلى طاعته بتلك القوة ال ّروحان ّية
اإلله ّية التي هي مستترة كامنة فيه...
وك��ان��وا يقعدون بكل سبيل وي��ص �دّون عنه
ال ّناس ،مخافة أن يسمعوا كالمه فيؤمنوا به...
يصدون ّ
كل من ورد مكة من أهل الوبر
وكانوا ّ
وامل��در عنه ،وينهونه عن االستماع منه ...وكان
رس���ول ال � ّل��ه  ي��ع��رض عليهم اإلس�ل�ام ويتلو
عليهم ال��ق��رآن ،فيؤمنون ،وتخبت ل��ه قلوبهم،
وينقادون له ،ويرجعون إلى قبائلهم فيدعونهم
إلى اإلسالم...
القوة املستس ّرة في القرآن
هذه
سبيل
وهكذا
ّ
ّ
ّ
التي وقعت في أنفس الناس وألفت بني قلوبهم
بتأييد من ال ّله  .وهكذا قال الله تعالى ذكره:
ك بِنصر ِه وبِالْمؤ ِْم ِنني َ
َ
َّ
ي
.وأل َّ َف ب َ نْ َ
َ َ
 ُه َو ال� ِ�ذي أيَّ� َ�د َ َ ْ ِ َ ُ
َ
َ
ُقلُوبِ ِه ْم ل َ ْو أنْ َف ْق َت َما يِف أْال َ ْر ِ
ي
يعا َما أل َّ ْف َت ب َ نْ َ
ض َج ِم ً
ك َّن هَّ
ُقلُوبِ ِه ْم َول َ ِ
الل َ أَل َّ َف ب َ ْي َن ُه ْم (األنفال.)64-63 :
القوة التي أ ّلفت
ولوال أنّ القرآن وما فيه من
ّ
بني قلوب ال ّناس وجمعتهم على قبوله وقبول
أحكامه ثم اجتمع أه��ل األرض على أن يفعلوا
ذلك ،ملا قدروا عليه...
وعلى هذا تابعه من آمن به في دار هجرته
ّملا سمعوا القرآن وأ ّثر تقوته في قلوبهم ،فآووه
ون���ص���روه ،وأح���ب���وا م��ن ه��اج��ر إل��ي��ه��م ،وا ّت��خ��ذ
بعضهم بعضا إخ��وان��ا ،وواس��وه��م بأموالهم
وآووه��م في ديارهم ،ونابذوا آباءهم وأبناءهم
وعشائرهم ...وآثروا محمدا  ومن هاجر معه
إليهم ،على جميع من ذكرنا من القريب والبعيد،
ون��زل��وا ع��ل��ى ح��ك��م��ه ،ول���م يقبل إمي��ان��ه��م حتى
ّ
حكموه في أنفسهم وأموالهم وذراريهم ،ورضوا
بذلك وس ّلموا له ،وهم مختارون غير مجبرين،
وطائعون غير مكرهني ...وهو رجل وحيد فريد
ال سلطان له عليهم ،وال عشيرة تعينه وال قبيلة...
قوة كالم ال ّله في قلوبهم ،ولوال ذلك
...وأ ّثرت ّ
ّ
ملا أجابوه إلى ما دعاهم إليه من ترك الشهوات
الدّنياو ّية ،ومن قطيعة من ذكرنا من األح ّبة ،وال
تابعوه على ب��ذل األم���وال واملهجله في حياته،
وال ّتمسك مبا شرعه لهم بعد وفاته ،وال ّتشديد
ف��ي��ه ،وم��ا ظهر منهم م��ن استماتتهم ف��ي ذل��ك،
واعتكافهم عليه ،ومح ّبتهم له ،والتزامهم إ ّياه
طائعني غير مكرهني...
فهذا فعل القرآن العظيم بقلوب البشر ،أعدنا
القول به مرة بعد مرة لتعرف -رحمك ال ّله -عظم
شأنه ،وما فيه من املعجز الكبير الد ّ
نبوة
ّال على ّ
محمد  ،وهو ظاهر قائم في العالم ،يزداد قوة
على مرور األ ّيام ،تشتد وتنمو في مشارق األرض
ومغاربها ،وتثمر هذه القوة هذه ال ّثمرة ال ّزك ّية
كما ترى في هذه األمصار الكثيرة التي ال حتصى
عددا في كل مصر ...من املساجد ما يعجز الناس
عن إحصائها ،وكل مسجد يقوم فيه مناد ينادي

في ّ
كل يوم في خمسة أوقات ،يشهد بتوحيد ال ّله
وبنبوته ،ويدعو إلى

د
محم
وبتصديق
ّ
ّ
ّ
إقامة شريعته بأعلى صوته مجدا مجتهدا.
فأي ق� ّ�وة في العالم عملت في أنفس البشر
محمد ؟
قوة كالم ال ّله الذي جاء به
ما عملت ّ
ّ
وأي دالل��ة أوك��د من ه��ذه؟ وأي معجزة أبلغ من
القرآن؟ وأي كتاب في العالم أعظم نفعا للبشر
وحصنت
منه في الدّين والدّنيا ،به حقنت الدّماء،
ّ
األم����وال ،ومنعت أي���دي اخل�لائ��ق -بعضهم عن
بعض -من الفساد في األرض؟ ول��وال ذلك لهلك
احلرث وال ّنسل ،وفسدت األرض وما فيها.
محمد  ال ّناس
وهذا هو املثل الذي طالب به
ّ
ئ
أن يأتوا به ،حيث ب ّلغ عن ال ّله  ،فقال :قل ل َ نِ ِ
اج َت َم َع ِ
ت الإِْنْ� ُ�س َو جْ ِ
�ن عَ ىَل أ َ ْن يَأْتُوا ب ِِم ْث ِل َه َذا
ال� ُّ
ْ
َ
ْ
اَ
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
ان ب َ ْعضه ْم ل َب ْعض
ون بِم ْثله َول ْو ك َ
الْق ُْرآ ِن ل يَأت ُ َ
َ ِ
يرا (اإلسراء...)88 :
ظه ً
...وأي مثل يوجد للقرآن في العالم مع ما قد
وصفناه به من هذه القوة ّ
الشديدة ،وهذا الفضل
العظيم؟ هيهات هيهات !! ال يوجد ذلك أبدا.
هذا ،سوى ما فيه من املنفعة الدّين ّية التي بها
جناة املؤمنني به ،املقيمني ملا فيه من الفرائض
والسنن ،وما وعدهم ال ّله عليه من ال ّثواب العظيم،
ّ
وأع ّد لهم من ق ّرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون.
وت��ل��ك ه��ي ال ّنعمة ال��ك��ب��رى ،واملنفعة العظمى،
ّ
والشرف األعلى ،واجلزاء األوفى».
[أعالم النبوة :أبو حامت الرازي ،ص]256-244:

()3

مّ
سميت املعجزة معجزة؛ ألنّ الناس
«وإن��ا ّ
فأما األس��ب��اب التي
يعجزون أن يأتوا مبثلهاّ .
الصادق والكاذب ،ويشتبه األمر فيها
يشترك فيها ّ
على ال ّناس حتى ينساغ لهم القول ،ويش ّبهوها
السحرة،
السحرة ،وتبطل كما يبطل فعل ّ
بفعل ّ
فال يقال لها معجزات؛ بل املعجزة على احلقيقة
محمد ،
ما قد ذكرنا من شأن القرآن وشريعة
ّ
قوته التي قد كبس بها األرض
وما قد ظهر من ّ
حتت أحكامه وسننه ،وهو ي��زداد حتى ال يبقى
في األرض إقليم وال جزيرة وال مصر وال بلد إال
ويدخله اإلس�لام في مشارق األرض ومغاربها،
فيت ّم آخره كما ّ
أوله ،وينجز ال ّله وعده؛ إنّ ال ّله
مت ّ
ال يخلف امليعاد .فهذه هي املعجزة التي ال يقدر
أحد أن يأتي مبثلها.
ّ
يصح وال
فلعل ما تدّعون ال
ف��إن ق��ال قائل:
ّ
يكون ،قلنا :ه��ذه ال�دّع��وى هي حملمد  ،وهي
فرع لدعواه التي ذكر أنّ ال ّله  ّيظهر دينه على
ّ
صح ذلك األصل،
كل دين ولو كره املشركون .وقد
ّ
والفرع تابع األص��ل؛ ألنّ ال ّله  قد أظهر دينه
على جميع األدي��ان .وأم��ارات هذه الدعوى التي
هي الفرع قد ظهرت؛ ألنّ اإلسالم ي��زداد ،وظهور
هي قوى على مرور ال ّزمان ،كما قلنا».
[م.س ،ص]266:

د .الحسين زروق

العدد 489 :

علل اخلطاب اإلسالمي املعاصر وآفاق عالجها (:)10\3

تغليب الوعظ على الوعي

ال��وع��ظ ه��و النصح وال��ت��رغ��ي��ب ف��ي اخلير
مبا يرقق القلب ويذكر بالعواقب ،وق��د عرفها
اب���ن ال��ق��ي��م ف��ي التفسير ال��ق��ي��م ب��ان��ه��ا" :األم���ر
وال��ن��ه��ي امل��ق��رون بالترغيب وال��ت��ره��ي��ب" ،كما
عرفها اجل��رج��ان��ي ف��ي تعريفاته بأنها" :التي
تلني القلوب القاسية ،وتدمع العيون اجلامدة،
وتصلح األعمال الفاسدة"  ،وقد حث الله تعالى
النبي  أن يكون موعظته حسنة قال البغوي
في تفسيره "واملوعظة احلسنة ،يعني مواعظ
القرآن .وقيل :املوعظة احلسنة هي الدعاء إلى
الله بالترغيب والترهيب .وقيل :هو القول اللني
الرقيق من غير غلظة وال تعنيف".
قال ابن عاشور" :و ُقيدت املوعظة باحلسنة
ولم تقيد احلكمة مبثل ذلك ألن املوعظة ملا كان
امل��ق��ص��ود منها غ��ال��ب� ًا ردع نفس امل��وع��وظ عن
أعماله السيئة أو عن تو ّقع ذلك منه ،كانت ّ
مظنة
لصدور غلظة من الواعظ وحلصول انكسار في
ّ
يتوخى في
نفس املوعوظ ،أرشد الله رسوله أن
املوعظة أن تكون حسنة".
وت���دور امل��واع��ظ غالبا ف��ي دائ���رة الترغيب
والترهيب ،بتذكير الناس بالفرائض وحثهم على
النوافل بجمل رقيقة وعبارات دقيقة فيها ذكر
الثواب واجلنة والنار ،كما تشتمل تلك املواعظ
على قصص ومواقف وحكايات األسالف .وهذا
كله مطلوب وجميل ،لكن :هل يكفي الوعظ في
بناء أمة؟

هل يكفي الوعظ في بناء أمة؟

س��ؤال مطلوب ومهم وهو محل كالمنا في
هذا املقال ،واحلقيقة أننا ننشد بناء أمة متتاز
بالوعي ،والوعي كما في املعاجم العربية كلمة
تدل على عدة معاني تتكامل وتتعاضد لتخلق
في اجلماهير حالة من الفهم واإلدراك احلقيقي
للنفس واألش��ي��اء ،تقوم على اليقظة واالنتباه
وحسن تقدير األم��ور ،وبها يدرك املرء األشياء
من حوله ،ويفهم ماله وما عليه.
إن الوعي بهذا التوصيف ال ميكن أن يقوم
على عنصر واحد من عناصر اخلطاب اإلسالمي
املنشود أيا كان هذا العنصر وبخاصة عنصر
ال��وع��ظ ،فكثيرا م��ا رأي��ن��ا جماهير تنفعل مع
القصص وحتب الرقائق وتدمن األذكار واألوراد،
لكنها تنقاد جلالديها بأريحية ،وتقبل إه��دار
حقوقها بيسر ،وتهلل للمستبد الظالم دون
خجل ،وتقبل بهامش حرية ال مينحها معنى
اإلنسانية ،وبفتات من العيش ال ترقى به إلى
درجة اآلدمية.
ب��ئ��س اخل��ط��اب خ��ط��اب ل��ب��س ث���وب ال��دي��ن
وه��و ينيم ال��ن��اس ،ويخدر اجلماهير ،ويدعو
إل��ى اإلذع���ان ،ويغشي القلوب مبفاهيم الزهد
واالن��س��ح��اب م��ن ال��دن��ي��ا ليفسح امل��ج��ال أم��ام
الطغاة واملستبدين ،ويحرك العواطف ويلهيها
مبا تنسى به حقوقها وال تلتفت به إال إلى أداء
م��ا عليها م��ن ح��ق��وق ل��ه��ؤالء الظلمة والطغاة
وكأنها خلقت هي بال حقوق.

خطر اخلطاب الوعظي:

البد من الوعظ كعنصر في خطابنا الدعوي
اإلسالمي ،لكننا نرفض أن يكون هو كل شيء،
فإذا غلب وكان الوعظ هو كل املضمون الدعوي
فلذلك مخاطر جمة يجب التحذير منها ولفت
األنظار إليها منها:
ع��ل��م��ن��ة اخل���ط���اب اإلس�ل�ام���ي ب���ل واحل��ي��اة
اإلس�لام��ي��ة :وذل��ك أننا بتغليب خطاب الوعظ
نفصل اجلماهير ع��ن احل��ي��اة ،ونفسح املجال
ل��غ��ي��رن��ا مي��ت��ل��ك��ه��ا وي��س��خ��ره��ا خل���دم���ة ف��ك��ره
وتوجهاته ،فكم من املسلمني نتيجة غلبة هذا

اخل��ط��اب ي��ظ��ن تلقائيا أن ال ع�لاق��ة ل�لإس�لام
بالسياسة أو االقتصاد أو احلرب أو التربية أو
غير ذل��ك ،ويتعجب كثيرا بل رمبا يستنكر أي
حديث عن غير املألوف لديه من هذه القضايا،
مع أنها من صلب اإلس�لام ،وقد حدثنا العالمة
القرضاوي يوما كما كتب في أحد كتبه موقفا
معبرا عن ذلك فقد دعي يوما إللقاء محاضرة في
مسجد كبير في خمسينات القرن املاضي وحتدث
عن اجلهاد من خ�لال س��ورة األنفال وك��ان ذلك
مبناسبة غزوة بدر في السابع عشر من رمضان،
وبعد أن انتهى فوجيء بإمام املسجد يقول له:
كالمك ك��ان جميال لكنني كنت أود أن حتدثنا
في ال��دي��ن ،ق��ال فتعجبت وسألته :م��اذا يقصد
بالدين؟ قال حتدثنا عن الطهارة من االستنجاء
والوضوء والغسل من اجلنابة وغير ذلك ،قال:
فقلت له إن الوضوء والغسل ورد في القرآن في
آيتني فقط في كتاب الله ،بينما سور كاملة جاءت
تتحدث عن اجلهاد أو سميت باسمه .أقول تلك
كانت نظرة إمام وخطيب مسجد كبير لإلسالم
فكيف مبن دونه من العوام .إن العلمانية التي
تريد سلخ احلياة عن الدين حتت مبررات يجهر
بها دعاتها ،سيساعد الدعاة في ترسيخها متى
غ َّلبوا خطاب الوعظ على سائر جوانب اخلطاب
اإلسالمي الشامل ولكن حتت ستار الدعوة إلى
الله.
ت��أخ��ر األم���ة ف��ي خ��دم��ة دي��ن��ه��ا ورس��ال��ت��ه��ا:
ألن بتغليب خطاب الوعظ ينحصر الناس في
املواعظ والقصص والرقائق ،ومن ثم ينشغلون
بالنوافل وال ُقرب الفرعية ويتجاهلون الفرائض
الكبرى وبخاصة فرائض الكفايات التي رجحها
اجل��وي��ن��ي وأب����وه واب����ن ال��س��ب��ك��ي وال��س��ج��زي
وغيرهما على فروض األعيان ،ومعلوم أن فروض
الكفايات التي بها قوام احلياة ال تقوم بجماعة
من "الدراويش" أو الرهبان املنسحبني من غمار
احلياة ،وإمن��ا تقوم على من ميتلكون ناصية
العلوم ،ليقيموا حياة متكاملة قوية يخدمون من
خاللها رسالتهم في العاملني ،بدال من اجلهالة
والبطالة والكسل الذي يحيط باألمة من كل أفق،
حتى غدت تستورد سالحها ودواءها وغذاءها،
وتستجدي احلياة من عدوها.
وهناك آثار سوء ينتجها اخلطاب الوعظي
املجرد ،ال داعي لالسترسال في تعدادها.
وخالصة القول :أن القرآن الذي بلغ 6236
آي���ة ،واألح��ادي��ث ال���ذي يعتمد فيها على 100
ألف حديث صحيح بتقريب البعض ،ال يتصور
أن ت��ك��ون ك��ل ه��ذه األرق����ام الهائلة م��ن اآلي��ات
واألحاديث كلها آيات وأحاديث وعظ ،وإمنا هي
منهاج حياة كامل للفرد واألمة ،للدنيا واآلخرة،
للحياة بسياستها واقتصادها وحربها وسلمها،
واجتماعها وصحتها وتعليمها ،توجيهات
في احلقوق والواجبات مصداقا لقوله تعالى:
ك ِّ
ز ْ َنا عَ ل َ ْي َك ال ْ ِ
ك َتاب تِ ْب َيانًا ِل ُ
ل يَْ
ش ٍء (النحل:
ون َ َّل
َ
َ
َ
ك� َ�م��لْ� ُ�ت ل َ ُ
 ،)89ولقوله سبحانه :الْ� َ�ي� ْ�و َم أ ْ
ك ْم
يت ل َ ُ
ك ْم َوأ َ ْت َم ْم ُت عَ ل َ ْي ُ
ين ُ
ك ْم نِ ْع َم يِت َو َر ِ
ك ُم
ض ُ
ِد َ
الإْ ِ
اَ
ِ
ينا  (املائدة.)4 :
د
م
ل
س
ْ َ ً
واالق������ت������ص������ار ف��ي
تعريف الناس اإلسالم،
وع���رض���ه ع��ل��ي��ه��م على
جانب واحد على حساب
ه��ذا الشمول والتكامل
خيانة عظمى وإن لبس
فاعلوها ثوب الدعاة.

د .أحمد زايد

7

العدد 489 :

 15جمادى األولى1439هـ املوافق لـ  02فبراير 2018م

معالم الرقي احلضاري في السنة النبوية ()2
معالم التحضر املراد تناولها في السنة النبوية
في هذا املوضوع:
الشك أن جتليات الرقي احلضاري في السنة
النبوية ليست م��ح��دودة ف��ي م��ج��ال م��ن مجاالت
احلياة وال في جانب من جوانب احلضارة ،بل سنة
الرسول  كلها دعوة للرقي والسمو األخالقي،
ُ
وخ ُلقه  هو النموذج األمثل لإلنسانية كلها في كل
مجاالت احلياة ،أي أن كل األحاديث والسنن النبوية
هي منارات للتحضر والرقي األخالقي اإلنساني،
غير أن موضوعنا ه��ذا ال يستهدف ك��ل السنة
بشموليتها وال كل املجاالت احلضارية بشساعتها
ومستوياتها ،وعليه فسيكون االقتصار -في حلقات
هذا املوضوع بحول الله تعالى -على جوانب من
السلوك اإلنساني املرتبطة بالذوق الفطري السليم
وباألخالق الفردية واآلداب العامة ،وهذه اجلوانب
قد تكون هي األهم في العالج التربوي واألخالقي
لظواهر االن��ح��راف في شبابنا اليوم ال��ذي يجهل
الدين عامة والسنة النبوية خاصة ،وذلك ما أوقعه
في االستالب الثقافي وأغرقه في التقليد األعمى
ملظاهر سطحية من احلضارة الغربية.
ونقترح للموضوع املجاالت أو القضايا التالية:

 - 1أثر الرقي احلضاري في حفظ
كرامة اإلنسان وحقوقه:

ثبت تكرمي اإلنسان في القرآن الكرمي بصفة
ع��ام��ة دون تنصيص على ك��ون��ه مؤمنا أو كافرا
ولَق َْد كَ َّر ْم َنا ب َ يِن آ َ
د َم َو َح َملْ َنا ُه ْم
في قوله تعالىَ :
ْ
ِ
ِ
َّ
ُ
ُ
الط ِّي َبات َو َفضل َناه ْم
ال ِر َو َر َز ْق َناه ْم م َن
َّ
يِف ال ْ َب ِّر َو بْحَ ْ
ير ِم َّم ْن َخلَقْ َنا ت َ ْف ِ
ضيل (اإلس��راء.)70 :
عَ ىَ ٰ
ل كَ ِث ٍ
فقد ج��اء في السنة النبوية والسيرة العطرة ما
يوضح ذلك ويؤكده ،والشك أن من مقتضيات كرامة
اإلنسان أن حتفظ حقوقه املادية واملعنوية ،وحفظ
احلقوق مجال واس��ع في القرآن والسنة النبوية
يشمل حفظ الضروريات اخلمس التي هي (النفس
والعقل والدين املال والنسل) ،وكذا حفظ العرض
وال��ش��رف ،وإق��ام��ة ال��ع��دل ،وح��ق التمتع بخيرات
األرض ..الخ.

أ  -الرقي احلضاري في حفظ حق احلياة:

حق احلياة حق مقدس في الشريعة اإلسالمية،
ل��ذل��ك ح��� ّرم ال��ل��ه قتل األن��ف��س بغير ح��ق ،وش��رع
احل���دود وال��ق��ص��اص حلفظ األن��ف��س ،س��واء كانت

تعالى:من
النفس نفس مؤمن أو نفس كافر ،قال
َ
َ
ل ن َ ْفسا بِغَ ي ِر ن َ ْف ٍس أَو َفس ٍ
ض َف َ
َ
اد يِف أْال َ ْر ِ
كأن َّ َما
ْ َ
ْ
ق َت َ ً
َ
َ
َ
يعا َو َم ْن أ ْح َيا َها َف َ
َق َت َ
اس
كأن َّ َما أ ْح َيا َّ
ل َّ
اس َج ِم ً
الن َ
الن َ
يعا (املائدة.)34 :
َج ِم ً
وقد أكد الرسول ذلك ،وبني أن الله هو مانح
حق احلياة وهو سبحانه الذي له احلق في سلبه
من الفرد إذا كان في سلبه حفظ حياة اجلماعة،
أو حفظ حقوق الله الكبرى في األرض ،عن ا ْب� ِ�ن
رس ُ
قالَ :
ود  َ
ول الله َ « :ال َي ِح ُّل َد ُم
َم ْسعُ ٍ
قال ُ
ا ْم ِر ٍئ ُم ْسل ٍِم َي ْشهَ ُد أنْ َال إله إ ّال الله و َأ ِّني َر ُس ُ
ول الله
بإحدَى َث َ
س بال ّن ْف ِس،
ال ٍث :ال َّثي ُِّب ال َّزانيَ ،وال َّن ْف ُ
إ ّال ْ
َوال َّت ِار ُك لِدِ ِينِ هِ المْ ُ َف ِار ُق ِل ْل َجماعَ ةِ » (متفق عليه).

ب  -دور الرقي احل��ض��اري في حفظ حق
املال لإلنسان ولو كافرا:

في حق م��ال املسلم ورد قوله «ك��ل املسلم
على املسلم حرام دمه وماله وعرضه» مسند االمام
��ن ا ْق� َت� َ
��رئ ُم ْسل ٍِم
«م� ِ
اح��م��د .وق��ال َ :
�ط� َ�ع َح� َّ�ق ام� ٍ
ِب َيمِ ينِ هِ َ ،ف َق ْد َأ ْو َج َب الله َل ُه ال َّنا َرَ ،و َح َّر َم عَ َل ْيهِ الجْ َ َّن َة"
ال َل ُه َر ُج ٌلَ :و ِإنْ كَانَ َش ْيئا َي ِسير ًاَ ،يا َر ُس َ
َف َق َ
ول ال ّلهِ ؟
َق َ
"و ِإنْ َق ِضيبا مِ نْ َأ َر ٍاك»( .رواه مسلم).
:
ال َ
وفي حق مال غير املسلم ورد أن امل��ال الذي
ُأخذ من الكفار سرقة أو غدرا محرم (،كما جاء في
قصة املغيرة بن شعبة) ك��ان قد صحب قوم ًا في
اجلاهلية ،فقتلهم وأخذ أموالهم  ،ثم جاء فأسلم،
ُ
ُ
فلست
أقبل ،وأما املال
فقال النبي « :أما اإلسالم
منه في شيء» رواه البخاري وفي رواية أبي داود:
غدر
«أم��ا اإلس�لام فقد قبلنا ،وأم��ا امل��ال فإنه م��ال ٍ
ال حاجة لنا فيه» .وقد أوصي الرسول الكرمي
بحفظ حقوق غير املسلم خاصة املعاهد والذمي
فقال « :أال من ظلم معاهدا أو انتقص حقه أو
كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس

فأنا حجيجه يوم القيامة» (صحيح سنن أبي داود
.)2626
ومعلوم أن حد السرقة ينفذ على السارق ولو
سرق مال كافر.

ج  -دور الرقي احلضاري في حفظ حق
العرض والشرف:

 الرسول  يحفظ لإلنسان كرامته ولو كانكافرا:
يتجلى ذلك في عدة مواقف من سيرته العطرة:
 ف��ف��ي سبيل ه��داي��ة ال��ن��اس وإن��ق��اذه��م منظ��ل��م��ات ال��ك��ف��ر واجل��ه��ل ،وان��ت��ش��ال��ه��م م��ن طغيان
اجلاهلية ومظاملها ،حتمل الرسول كثيرا من
العناد والطغيان بل واإلذاية من كفار كقريش ،رغم
ذلك ال يدعو عليهم بل يدعو لهم بقوله« :ال َّلهُ َّم ْ
اغفِ ْر
ِل َق ْومِ ي َف ِإ َّنهُ ْم َال َي ْع َل ُمونَ » (أخرجه البخاري).
وال يريد االنتقام منهم ،إذ جاءه جبريل وملك
اجل��ب��ال م��ن قبل ال��ل��ه تعالى ،وي��ع��رض عليه ملك
اجلبال أن يطبق األخشبني (اجلبلني) على أهل مكة
وهو  في أحلك اللحظات ،فقال  مللك اجلبال
«بل أرجو أن ُي ْخ ِرج الله من أصالبهم َمن يعبد الله
ٌ
(متفق عليه).
وحده ال ُيشرك به شي ًئا»
إذ كان  ال ينتقم لنفسه ،وال يغضب إال أن
تنتهك حرمات الله ،كان يحفظ للناس كراماتهم ،وال
يحتقرهم أو يستهزئ بهم بل يبلغهم رسالة ربه
بشفقة ورحمة.
 وملا استأذنت أسماء بنت أبي بكر رضي اللهعنهما الرسول في صلة أمها املشركة قال لها
الرسول  ِ
«صلي أمك» ،وهذا ما يؤكده القرآن في
وإِن َجا َه َداكَ
شأن األبوين الكافرين لرجل مسلمَ :
ل أَن ت ُ ْش ِر َ
ك يِب َما ل َ ْي َس ل َ َك بِ ِه ِعلْ ٌم َف اَل ت ُ ِ
ط ْع ُه َما
عَ ىَ ٰ
ص ِ
الدنْ َيا َم ْع ُرو ًفا (لقمان.)14 :
َو َ
اح ْب ُه َما يِف ُّ
ومصاحبتهما باملعروف تعني اإلحسان إليهما،
ألن ح��ق القريب واجل���ار الكافرين ف��ي اإلح��س��ان،
ثابت ضمن حقوق األقارب واجليران املسلمني.
عموما كان  ينهى عن كل ما يخدش كرامة
املسلم من السب والشتم واالستهزاء وسوء الظن

من قواعد التحقيق :ضبط النص والتعليق عليه

احتفظ مب��ا عند امل��ؤل��ف ونص
على الضبط اآلخر بالعبارة في
الهامش.
هـ -إذا لم يرد للكلمة نظير
ف��ي الكتاب ف��إن احمل��ق��ق يتحرى
أعلى اللغات ويضبط بها ويدع اللغة النازلة ،وإذا
استوت الكلمات في الدرجة وأمكنه إثباتها جميع ًا
كان ذلك أحسن.
و -ينبغي أال تضبط األعالم والبلدان وما شاكل
ذل��ك إال بعد الرجوع إل��ى مصادرها ،ألن انسياق
احملقق وراء املألوف مدعاة لكثير من اخلطأ.
ز -ينبغي ال��دق��ة وال��ت��ري��ث واحل���رص أثناء
الضبط مع االستعانة باملراجع ،إذ العجلة واتباع
املألوف من بواعث اخلطأ ،مثال ذلك ضبط كلمة
(الكهول) -بفتح الكاف وإسكان الهاء وفتح الواو-
وهو بيت العنكبوت ،فقد يسرع احملقق في ضبطها
معتمد ًا على ما هو شائع من معناها فيجعلها بوزن
( فعول ) من الكهل وهو املسن من الرجال ،وذلك
خطأ كبير يحيد عن الصواب ويفقد اللباب.

إن ض��ب��ط ال��ن��ص��وص وال��ت��ع��ل��ي��ق عليها
أثناء عملية التحقيق مما يساعد على فهمها
واستيعاب ما فيها وتقريبها لالستفادة منها .
وسأخصص كل موضوع مببحث مختصر
مستقل مكتفيا ف��ي ذل��ك بعيون ال��ك�لام روم��ا
للتلخيص:

أوال :في مفهوم الضبط:

 -1مفهومه :هو شكل النص احملقق إما
باحلروف أو باحلركات ،حتى يتبني املراد منه
ويزول عنه كل التباس.
 -2أهميته :اع��ت��ب��ر ع��ب��د ال��س�لام ه���ارون
(رائ��د التحقيق ) ضبط النص ج��زء ًا من أداء
ذلك النص ،فهو املبني ملعناه الكاشف ملغزاه
املزيل لكل خفاء اعتراه ،وع��دم الضبط يؤدي
إلى اخلبط.

ثانيا :التعليق:

 -3من قواعده:

أ -وجب أوال احترام ضبط املؤلف املوجود
في النسخة األم ،وأال يغيره احملقق ،ألن في
تغييره تعديا على املؤلف.
ب -إذا كان هذا النص احملقق قدمي ًا ،فإن
ضبطه يكون وفق ًا للطريقة احلديثة حتى يتأتى
فهمه.
ج -إذا ورد في العبارة ضبطان فينبغي
االحتفاظ بهما معا في التحقيق ،وإذا تعذر ذلك
باملطبعة فإنه يبني في احلاشية باحلروف.
د -إذا خلت الكلمة أحيان ًا من الضبط ،فإن

احملقق يحاول العثور على مثيالتها في كلمات
املؤلف ويقيس على ما وجده من الضبط ،فإن ظهر
له أن الكلمة حتتمل ضبطا آخر غير ما ذكره املؤلف،

 -1مفهومه :هو توضيح يسير يخفف ما في
النص احملقق من غموض ويحمل إلى القارئ الثقة
مبا يقرأ واالطمئنان إليه.
 -2أهميته :إن مهمة احملقق األولى هي خدمة
ال��ن��ص احمل��ق��ق ،ول��ي��س التعليق عليه ب��واج��ب ال
يحصل التحقيق إال به ،ولكن يستحسن أال يترك
الكتاب غفال مم��ا ه��و ض���روري يعطي االطمئنان
لقراءة النص ويساعد على تبينه وفهمه.

 -3من قواعده:

أ -أال يسرف في التعليقات بحشد معارف قريبة

د .محمد البوزي
وغيرها ،وفي هذا ـقول « :سباب املسلم فسوق
وقتاله كفر» (رواه البخاري ومسلم) ،وق��ال :
«المْ ُ ْس ِل ُم َأ ُخو المْ ُ ْسل ِِم ،لاَ َي ْظل ُِمهَُ ،ولاَ َي ْخ ُذ ُلهَُ ،ولاَ َيكْذِ ُبهُ،
صد ِْرهِ ثَلاَ َث
َولاَ َي ْحقِ ُر ُه؛ ال َّت ْق َوى هَ اهُ َنا َ
و ُي ِشي ُر ِإ َلى َاتِ -ب َح ْس ِب ا ْم ِر ٍئ مِ نْ َّ
الش ِّر َأنْ َي ْحقِ َر َأ َخا ُه المْ ُ ْس ِل َم،
َم َّر ٍ
ُ
ُ
ح��را ٌم :د َُم ُه َو َما ُل ُه َو ِع ْر ُ
لمْ
لمْ
َ
ضهُ»
ِم
ل
س
ا
ى
ل
ِم
ل
س
ا
ُك ُّل
ْ ِ عَ
ْ ِ ََ
(رواه مسلم).
وق���ال « :ك��ف��ى ب��امل��رء إث��م��ا أن يحقر أخ��اه
املسلم» (صحيح مسلم).
 الرسول  يحفظ للمسلم كرامته ولو كانعاصيا:
جند ذلك في قصة الصحابي املسمى عبد الله
وامللقب (باحلمار) الذي ُجلد في اخلمر أكثر من مرة
 ،في عهد رسول الله  ،فقال رجل من القوم (اللهم
العنه ما أكثر ما يؤتى به -أي في حالة سكر -فقال
له النبي « :لاَ َت ْل َع ُنو ُه! َف َوال َّلهِ َما عَ ِل ْم ُت ِإ َّن ُه ُي ِح ُّب
ال َّل َه َو َر ُسو َلهُ!» (البخاري).
وك��ذا قصة امل��رأة الغامدية التي ُرجمت في
قضية الزنا ثم صلى عليها الرسول  ،فقال له
عمر بن اخلطاب ُ " :تصلي عليها يا نبي الله
وق��د زن���ت!!" فقال النبي « :لقد تابت توبة لو
ُق ّسمت بني سبعني من أهل املدينة ِ
لوس َع ْتهُ م ،وهل
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟» (رواه
َ
مسلم في صحيحه).
ف��إذا كان اإلس�لام يحفظ لإلنسان كرامته ولو
كان من العصاة ،فكيف يحل للمسلم أن يحقر أخاه
أو يسبه ويشتمه على أتفه األش��ي��اء؟ ،فما بالك
مبن يتسرع في إطالق أوصاف التفسيق والتبديع
والتكفير ،وخاصة من الذين يزعمون الغيرة على
ي���ا ا ْم� ِ��ر ٍئ َق� َ
�ال
الدين ،وق��د ق��ال رس��ول الله َ « :أ مُّ َ
َأل ِخيهِ َيا كَافِ ُر َف َق ْد َبا َء ِبهَ ا َأ َح ُدهُ َما ِإنْ كَانَ َك َما َق َ
ال
َو ِإال َر َج َعتْ عَ َل ْيهِ » (رواه مسلم).

وبعيدة ،مما يزيل رونق النص ويذهب مبكانته،
بل الشأن في التعليق أن يكون مبقدار ما يتم به
البيان فيما يحتاج إلى بيان بعبارة موجزة خفيفة
بأسلوب (القصد واالقتصاد) كما يقول البلغاء.
ب -محاولة رب��ط التعليقات ب��أج��زاء الكتاب
ومعارفه ،بأن يبني أن هذه املسألة قد تقدمت عامة
وه��ذا تفصيلها ،أو سيأتي الكالم عليها الحق ًا...
وهذا كله يجلب للقارئ الفائدة ويضيء له الكتاب
ويعينه على حتصيله.
ج -بيان األعالم والبلدان الغامضة ،وكذا بعض
املصطلحات التاريخية واألدبية التي يستعصي
فهمها على القراء.
د -توثيق آي الذكر احلكيم بذكر اسم السورة
ورق��م اآلي���ة ،وكذلك تخريج األح��ادي��ث في الكتب
الستة وغيرها ما أمكن.
ه��ـ -اإلش���ارة إل��ى الكتب وال��دواوي��ن األصيلة
التي ج��اءت فيها األشعار وأق��وال العرب ال��واردة
في النص.
و -عمال مبا يقتضيه املنهج العلمي احلديث
ال بد من اإلش��ارة إل��ى م��وارد النصوص املقتبسة
في الكتاب ،وذل��ك بذكر املؤلف والكتاب واجل��زء
والصفحة ...استناد ًا إلى قولهم( :من بركة العلم
نسبته إل��ى أه��ل��ه) ...وه��ذا دأب العلماء الكبار...
فقد كانوا يفصحون عن أسماء من نقلوا عنهم...
وأكثر املؤلف من سرد أقوال العلماء املؤيدة لهذه
املسألة ،ومن أجل االختصار أكتفي مبا نقله عن
اإلمام السيوطي رحمه الله في كتابه (املزهر) حيث
قال" :ولذلك ال تراني أذكر في شيء من تصانيفي
حرفا إال معزوا إلى قائله من العلماء مبين ًا كتابه
الذي ذكره فيه".

ذ .حدو �أموين
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اإلعالم المعاصر وأبعاده التغريبية

توطئة في أهمية اإلعالم:

ميثل اإلع�ل�ام أح��د التحديات األساسية لهذا
العصر ،وهو حتد حاسم من حيث تأثيره احلضاري
املصيري على العالم ،فقد وضعت التكنولوجيا
املعاصرة في ثوراتها املتجددة وطفراتها املتوالية،
اإلنسانية على مشارف عالم جديد في محاولة جديدة
لصياغة املجتمع .و ُتعد تقنيات االتصال املعاصرة،
من أقوى وسائل هذه احلضارة في االنتشار الذاتي
وفي التأثير اجلماعي الصاعق على فكر الفرد وعلى
إرادته واجتاهاته ،فقد "أحكم اإلعالم سيطرته على
ال ُمشغ ً
العالم مسليا مربي ًا معلم ًا موجه ًا شاغ ً
ال،
يظهر كل يوم بوجه جديد وفي كل فترة بأسلوب
مبتكر ،وف��ي كل مرحلة بتقنية مدهشة ،متجاوز ًا
حدود الزمان واملكان ،مما جعل التربية بوسائلها
احملدودة ،وتطورها التدريجي احلذِ ر تفقد سيطرتها
على أرضيتها ،وأصبح اإلعالم ميلك النصيب األكبر
في التنشئة االجتماعية ،والتأثير والتوجيه ،وتربية
الصغار والكبار مع ًا"(.)1
فالصياغة اإلعالمية في العالم ليست عملية
عبثية ال هدف لها ،وليست ممارسة عدمية ال طائل
من ورائ��ه��ا ،بل هي صناعة مقننة ممُ َ نهجة ،ذات
أه��داف محددة وواض��ح��ة ،تستهدف التأثير على
املُتلقي بالدرجة األولى ،ألسباب اقتصادية اجتماعية
وسياسية...كما يؤكد املفكر سمير راضي" :والهدف
من اإلع�لام بصفة عامة هو محاولة التأثير على
اجلماهير ل ُتكوين رأي عام "موحد إن أمكن" حول
قضية معينة عن طريق نقل اخلبر والنبأ والتعليق
والتحليل وغير ذلك ،ثم ُأضيف إليه أهداف أخرى
مثل أهداف دعائية وأهداف عقدية وأهداف تثقيفية
ولكن كلها تخدم الهدف األصلي وهو تغيير سلوك
اجلماهير لتتوافق م��ع ه��دف ُمخططي السياسة
اإلعالمية" (.)2

اإلعالم الغربي رسالته ومخططاته:

تناول الدكتور عبد الوهاب املسيري -رحمه
ومخططي السياسة
الله -رسالة اإلع�لام الغربي ُ
اإلعالمية ،في كتابه العلمانية الشاملة واجلزئية
( ،)3وف��ض��ح بعض أه��داف��ه��م االق��ت��ص��ادي��ة ،حيث
ّ
وضح كيف قاموا بإعادة صياغة واقع املجتمع في
كل جزئياته ،من خالل آليات مستحدثة لعلمنة الفكر
واملجتمع واالقتصاد واإلع�لام ..في إطار مرجعية
ماديةُ ،متمركزة حول ال��ذات اإلنسانية ،عن طريق
تعظيم اللذة ،وحتويل اإلنسان إلى مجرد آلة هدفه
االستهالك ،في غياب أي مرجعية أخالقية دينية،
إذ يتم "إع��ادة صياغة املجتمع باعتباره سوقا أو
مصنعا وإع��ادة صياغة اإلنسان باعتباره ُم ْنتجا
ومستهلكا ،ومن مت فإن الهدف النهائي للمجتمع
ُ
تعظيم اإلنتاج وحتقيق املنفعة (التراكم الرأسمالي)،
وتعظيم اللذة ويتطلب هذا كله وجودا مركزيا قويا
يقوم بالهيمنة على األطراف وبالتحكم في كل موارد
املجتمع وتوجيهها وبرمجتها" ( .)4وهذا ما يوصل
إل��ى العلمانية الكلية ،عن طريق توحيد وتنميط
األفراد في القالب الذي يخدم املصالح االقتصادية
الكبرى ،لتحقق الهيمنة والسيطرة لهذا الوجود
(مخطط السياسة اإلعالمية) ،الذي ُيعرفه
املركزي ُ
في فصل آخر بالدولة املطلقة أو "الدولة الرأسمالية"،
حول العالم إلى سوق كبيرة ،ال يسودها إال
التي"س ُت ّ
قوانني العرض والطلب ،وتعظيم املنفعة (امل��ادة)
واللذة (اجلنس) والتي ستؤدي إلى سيادة حالة
املصنع في العالم بأسره ،فوجدت من صاحلها أن
ُتف َتح احل��دود ،وتختفي القيم واملرجعيات متام ًا
حتى يفقد اجلميع أي خصوصية ويصبحوا آلة
إنتاجية استهالكية وقطع غيار في الوقت نفسه"(،)5
وقد ّ
وضح املسيري –رحمه الله -كيف يتم َبرمجة
الفرد كي يصبح منتجا ومستهلكا وقطع غيار في
الوقت ذاته ،وذلك من خالل ما يُشهّ ر إليه هذا األخير
في مالبسه ،حيث قالُ ":تعد املنتجات احلضارية
املألوفة من أهم آليات العلمنة الشاملة البنيوية،
ولنضرب مثال "ال ّتي شيرت  "T-Shirtالذي يرتديه
أي طفل أو أي رجل وقد كتب عليه -إشهار ما -إن
ال���رداء ال��ذي ك��ان ُي� ّ
�وظ��ف ف��ي امل��اض��ي لستر ع��ورة
اإلنسان ولوقايته من احلر والبرد ،ورمبا للتعبير

عن الهُ وية ،قد وُ ّظف في حالة "ال ّتي شيرت" بحيث
أصبح اإلنسان مساحة ال خصوصية لها"(.)6
هكذا إذن يتم استغالل ال��ف��رد وعَ ْلمنته في
جميع جزئيات حياته ،باستعمال آليات للعلمنة
الشاملة االقتصاد التعليم اإلعالم ...حتى يتحقق ما
يسميه االنتقال احلتمي من العلمانية اجلزئية إلى
العلمانية الكلية ،ومن "أهم آليات العلمنة البنيوية
ال��ك��ام��ن��ة ف��ي ال��ع��ال��م ه��ي اإلع�ل�ان���ات التلفزيونية
الظريفة بالغة البراءة ! وهي إعالنات تروج رؤية
للعالم عمادها اجلنس واالس��ت��ه�لاك باعتبارهما
القيمتني العُ ظميني"(" .)7فاإلعالم إذن خادم وليس
مبتبوع ،فهو ال يتحرك من
بسيد ،وتابع وليس
ٍ
ٍ
فراغ أو في فراغ ،كما أنه ال
يؤمن باملجردات أو األفكار
ال��س��اذج��ة أو امل��ث��ال��ي��ة فهو
وسيلة ،ب��ل وسيلة خطيرة
ُت َو َّج ُه ومن ثم ُت َو ِّجه"(.)8
وم�����ن األخ�����ط�����ار ال��ت��ي
ي���ش���ك���ل���ه���ا ع���ل���ى اجل���ان���ب
الديني وال��ه��وي��ة الثقافية،
ق��درت��ه على تغيير العقائد
واألفكار ،وصناعة األخالق
والقيم ،وتغريب املجتمعات،
وت���زي���ف واق���ع���ه���ا ال��ف��ك��ري
وال��ث��ق��اف��ي حمل��اول��ة حتريف
واق��ع��ه��ا ال��دي��ن��ي"مم��ا ي��ؤدي
إل�����ى ب��ل��ب��ل��ة وإرج��������اف ف��ي
املجتمع ،وخلل في القناعات
لدى األف��راد وازدواج��ي��ة في
األخالق واملبادئ ،وقد فطن
االس��ت��ع��م��ار ل��ه��ذه احلقيقة
فسارع إل��ى استغالل اإلع�لام خلدمة أغ��راض��ه في
نشر أف��ك��اره ومبادئه ،وه��ي في مجملها ُت َخ ْل ِخ ُل
ما عليه املجتمع من مبادئ وأفكار"( )9عن طريق
تلفيق األك��اذي��ب وإل��ق��اء ال� ُّت��ه��م ،وه���ذا م��ا ُنعاينه
ونشاهده على القنوات الفضائية العاملية من حرب
َ
احلقائق
مصطلحية على اإلسالم واملسلمنيَ ،ز َّي َف ِت
َّ
��س ِ
��ت
ن
د
و
�س َ َ
وأش��اع��ت األك��اذي��ب ف َن َّفست اخل��س��ي� َ
النفيس وأل��ص��ق��ت ال��ت��ط��رف واإلره����اب ب��اإلس�لام،
خدمة لالستعمار بجميع أنواعه ،والذي "استطاع أن
يوجد له مجموعة من العمالء بأجر وبدون أجر وعن
قصد أو عن غير قصد ُيبشرون مببادئه و ُيعجبون
ب��أف��ك��اره وي��ن��ادون بسيادته ويجعلونه النموذج
األمثل .ولم يترك أي مجال من مجاالت اإلعالم إال
وأتبعه ،بد ًأ من أفالم طرزان والكاوبوي "رعاة البقر"
التي صنعت من الرجل البيض أسطورة تقاتل في
سبيل احلق ضد املتوحشني من الزنوج والهنود
احلمر وانتها ًء بأفالم الكرتون التي تستعمر عقلية
الطفل منذ تنشئته ،من أجل هذا كله كان الهدف هو
أخطر عامل مؤثر في توجهات اإلعالم"(.)10
وهو نفس ما أكده املفكر عبد السالم املسدي:
"حيث األشنع في انتظارنا ،فمنذ مطالع تسعينات
ال��ق��رن ال���ذي م��ض��ى ان��خ��رط كثير م��ن املنخرطني
السينمائيني في مجال األفالم واملسلسالت ،ضمت
حركة التشهير بأعمال العنف وتيار التطرف ،ولم
يكن م��ن هموم كثير م��ن السينمائيني أن يدققوا
املسألة ليفصلوا بني ما هو إرهاب جنائي يضحي
باألبرياء ،وما هو مقاومة شرعية تناضل في سبيل
استرجاع ال��وط��ن املغتصب فتستهدف املؤسسة
الغازية ،وما يدور في فلكها من أجهزة قمعية"()11
و"خ���ط���ورة ه���ذه امل��ش��ك��ل��ة دف���ع إل���ى ع��ق��د ن���دوات
وم��ؤمت��رات علمية ك��ان م��ن أه��م محاورها حتديد
أبعاد الفوضى في املعرفة اإلسالمية التي تقدمها
القنوات الفضائية واملواقع االلكترونية"(.)12

اإلعالم العربي بني التبعية والرسالية:

وما ساعد على تأكيد وانتشار هذه الفوضى
وال��س��م��وم ،ه��و اإلع�ل�ام العربي ال��ذي ب��ات بعضه
لألسف يأخذ ف��ي عصر ال��ع��ومل��ة ،دور املُتلقي ثم
املُ��خ� ِ�ب��ر ال املُ��ت��ح��ري ،فهو ال ي��ق��وم ف��ي أغلبه على
وظيفة إعالمية إخبارية واعية ذات هوية محددة
وواض��ح��ة ،تقوم بتحري األخ��ب��ار وتقوميها قبل

نشرها ،كما يأمرنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز﴿:
َ
َّ
ين آ َ َم ُنوا إ ِْن َجاءَك ُْم َف ِ
اس ٌق ب َِن َب ٍأ َف َت َبيَّ ُنوا أ َ ْن
يَا أي ُّ َها ال ِذ َ
ب َهال َ ٍة َف ُت ْ
بوا عَ ىَل َما َف َعلْ ُت ْم ن َ ِ
تُ ِ
ني
اد ِم َ
ص حِ ُ
يبوا َق ْو ًما جِ َ
ص ُ
( ،)13بل أصبح يعاني من خلل واضح في عرضه
لألحكام واألخ��ب��ار ،ألن��ه حت��ول ف��ي أغلب األحيان
إل���ى ن��اف��ذة الس��ت�لاب وع���ي اجل��م��اه��ي��ر وت��رس��ي��خ
أف��ك��ار ومفاهيم ومصطلحات ج��دي��دة يسوقها له
اإلع�ل�ام الغربي ،امل��ال��ك لوسائل اإلع�ل�ام العمالقة
التي حولت وسائل اإلعالم إلى أداة افتراس للرأي
العام ،واستالب اجلماهير بالدعاية السياسية أو
الفنية ،حيث "أدى تطبيق مبدأ التدفق احلر إلى

ظهور ما يسمى بالتدفق في اجتاه واحد من األعلى
إل��ى األس��ف��ل ،أي التدفق ال��ذي يتخذ شكال رأسيا
ويتجه هذا التدفق س��واء كان في شكل معلومات
أو أخبار أو برامج إعالمية أو منتجات ثقافية في
معظمه من ال��دول املتدفقة التي متتلك اإلمكانيات
التكنولوجية إل��ى ال���دول األخ���رى خ��اص��ة عاملنا
العربي واإلسالمي...وأما العامل اآلخر الذي ساعد
في انتشار الفوضى اإلعالمية ،فهو البث املباشر
فقد تنبه اإلعالميون إلى بعض أخطاره وتأثيره
على أخ�لاق��ي��ات وسلوكيات اجلماهير ف��ي ال��دول
اإلسالمية املستقبلة لها...إضافة إلى تهديد هويتها
الدينية والثقافية" (.)14

في احلاجة إلى إعالم رسالي ومستقل

ل��ه��ذا ب��ات م��ن ال��ض��روري تصحيح ال��ص��ورة
النمطية التي غرستها وم��ازال��ت تغرسها بعض
وسائل اإلعالم عن اإلسالم ،وذلك بتكثيف اجلهود
لتوجيه اإلع�لام العربي من مجرد ببغاء ُي��ردّد ما
يقوله الغرب عن اإلسالم ،إلى إعالم إسالمي هادف
في جميع مجاالته ،وه��ذه وضيفة كل اإلعالميني
في القنوات العربية ،ألن" اإلعالم اإلسالمي مطالب
بالدفاع عن قضايا املسلمني واالهتمام بأمورهم
ف��ي م��ش��ارق األرض وم��غ��ارب��ه��ا ،ليرسل مندوبيه
جلمع املعلومات املوثقة ويحسن عرضها ويطبعها
ف��ي أف�ل�ام وثائقية تسجيلية ينشرها على املأل
ف��ي شتى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام م��ن صحافة وتلفزيون
وإذاع���ة وال يألو جهدا ف��ي مقاومة الظلم الواقع
على األم��ة بالكلمة وال��ص��ورة والصوت"( )15عن
طريق تنويع وس��ائ��ل التأثير كتخصيص برامج
ومسلية للكبار
وأفالم ومسلسالت تعليمية هادفة ُ
والصغار ،تنشر العلم الشرعي والقيم اإلسالمية
صوتا وص��ورة وبالطريقة أو اللغة التي يفهمها
أه��ل ه��ذا ال��ع��ص��ر ،ف"اإلع��ل�ام اإلس�لام��ي يجب أن
يكون محكوما بالشرع وقواعده في حتديد هدفه
واختيار املعلومة وطريقة تقدميها ،ويسري ذلك
على أي وسيلة من وسائل اإلعالم اإلسالمي املقروء
منه أو املسموع أو املشاهد ،ويسري أيضا على
أي نوع من أنواعه مثل املقالة أو القصة أو الفيلم
السينمائي أو املسلسل التلفزيوني"( )16أو أفالم
كرتونية دينية ألن ذلك له تأثير شديد على التنشئة
االجتماعية للصغار ،وهذه مسؤولية جميع مثقفي
وعلماء األمة اإلسالمية.

وق��د ح��دد ال��ك��ات��ب واج��ب��ات ووظ��ائ��ف اإلع�لام
"التي يشترك في القيام بها املسلمون في املجتمع
اإلس�ل�ام���ي وامل��ت��م��ث��ل��ة ف���ي :ال���دع���وة إل���ى ال��ل��ه ،
ووظيفة نشر العلم الشرعي وإشاعته بني الناس،
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وحتقيق التآلف
وال��ت��راب��ط ف��ي املجتمع اإلس�لام��ي...وغ��ي��ر ذل��ك من
الواجبات الشرعية املشتركة ،والتي تدعمها أدلة
ال��ش��رع ون��ص��وص��ه املبثوثة ف��ي ال��ك��ت��اب والسنة
ِ
وسير سلف األمة ،فهذه وأمثالها واجبات يشترك
اإلع�ل�ام ف��ي مهمة القيام بها م��ع بقية مؤسسات
وأنظمة املجتمع األخ���رى ،س��واء منها السياسية
أو التعليمية أو العسكرية أو االق��ت��ص��ادي��ة ،كل
ح���س���ب إم���ك���ان���ات���ه وط��ب��ي��ع��ة
أداء وال��وظ��ائ��ف امل��ن��وط ب��ه،
فالوسائل اإلعالمية مب��ا لها
م��ن إم��ك��ان��ي��ات فنية وق���درات
اتصالية ،وأساليب في األداء
ت���ق���وم ب��واج��ب��ه��ا جت����اه تلك
الواجبات الشرعية ،وحسب
اإلمكانات وال��ق��درات املتاحة
لها"(.)17
إضافة إلى ما سبق يتعني
على اإلعالم في عاملنا العربي
واإلسالمي بجميع أنواعه أن
ُي��خ��ص��ص ب��رام��ج و ُي��ن� ّ�وع��ه��ا،
ل��ن��ش��ر ال���دي���ن اإلس�ل�ام���ي في
األع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة وال��ب��رام��ج
الفكرية والثقافية والترفيهية،
احل����ام����ل ل����رس����ال����ة ال���س�ل�ام
بوسطية قِ يمه وعاملية أخالقه.
ك��م��ا ب���ات م��ن ال��ض��روري
توعية القارئ ،بخطورة الثقافات املسمومة التي
بتفويض من اإلعالم الغربي،
ُيروجها اإلعالم العربي
ٍ
دس السم في العسل ،س��واء من خالل
عن طريق ّ
األف�لام واملسلسالت املدبلجة ،أو األخبار املذاعة،
أو األفالم الكرتونية ،أو اإلعالنان اإلشهارية..التي
أصبحت تشكل غزوا ثقافيا واختراقا فكريا يهدد
سالمة املجتمع وأمنه.
----------------------

 - 1التربية اإلعالمية كيف نتعامل مع اإلع�لام ،فهد عبد
الرحمان الشميمري ،مكتبة امللك فهد الوطنية-الرياض الطبعة
األولى1431:ه-2010م ،رقم اإليداع ،1431/6144:ص .18
 - 2اإلعالم اإلسالمي رسالة وهدف ،سمير بن جميل راضي،
دعوة احلق كتاب يصدر عن رابطة العالم اإلسالمي ،العدد 172
ربيع اآلخر 1417ه -السنة اخلامسة عشر ،ص .33-32
 - 3فصل للقيم اإلنسانية واألخالقية والدينية عن احلياة
ف��ي جانبيها ال��ع��ام واخل���اص ،العلمانية الشاملة واجلزئية،
مجلد ،1ص.6
 - 4العلمانية اجلزئية والشاملة ،د عبد الوهاب أملسيري
 ،دار الشروق القاهرة مصر ،ط1،2002:م/ط2،2005:م ،ص .18
 - 5العلمانية اجلزئية والشاملة ،مرجع سابق ،ص.218
 - 6العلمانية اجلزئية والشاملة ،مرجع سابق ،ص.26
 - 7العلمانيةاجلزئية والشاملة ،مرجع سابق ،ص.28
 - 8اإلعالم اإلسالمي رسالة ،سمير راضي ،مرجع سابق،
ص .34
 - 9اإلع�لام اإلسالمي رسالة،سمير راض��ي ،مرجع سابق،
ص .34
 - 10اإلعالم اإلسالمي ،سمير راضي ،مرجع سابق،ص .34
 - 11العرب واالنتحار اللغوي ،عبد السالم املسدي ،دار
الكتاب اجلديدة املتحدة -بيروت لبنان -الطبعة األولى :كانون
الثاني/يناير 2011م،موضوع الكتاب :مصير العربية رقم اإليداع
احمللي  ، 20/131ص.141:
 - 12املرجعية اإلعالمية في اإلسالم ،د طه أحمد الزيدي ،دار
النفائس للنشر والتوزيع-األردن ،الطبعة األولى1430:ه-2010م،
ص.11
 - 13احلجرات .6:
 - 14املرجعية اإلعالمية في اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.13
 - 15اإلع�ل�ام اإلس�لام��ي رس��ال��ة وه���دف ،سمير ب��ن جميل
راض���ي ،دع���وة احل���ق ،ك��ت��اب ش��ه��ري ي��ص��در ع��ن راب��ط��ة العالم
اإلسالمي ،ربيع اآلخر 182السنة اخلامسة عشرة ،ص .99
 - 16اإلعالم اإلسالمي رسالة وهدف ،مرجع سابق ،ص .61
 - 17ملكية وسائل اإلعالم وعالقتها بالوظائف اإلعالمية في
ضوء اإلسالم ،تأليف د محمد عبد الله اخلرعان ،دار عالم الكتب
للطباعة والنشر و التوزيع الرياض ،الطبعة األولى1317:ه-
1996م ،ص.124
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العالمة الدكتور
التهامي الراجي الهاشمي
شيخ القراءات القرآنية في املغرب

توفي
ال����ع��ل�ام����ة
ال������ك������ب������ي������ر
الدكتور التهامي
ال���راج���ي ال��ه��اش��م��ي
أس������ت������اذ ك�����رس�����ي ع��ل��م
ال��ق��راءات ب��امل��غ��رب؛ رح��م��ه الله
تعالى ،وأسكنه فسيح جنانه ،فجر يوم
االثنني  12من جمادى اآلخرة  1439املوافق 29
كانون الثاني (يناير)  .2018ونعته وسائل اإلعالم
والتواصل العلمي واالجتماعي ،ول��م يسبق لي
التعرف عليه والسماع به ،رغم صالتي الكثيرة
مع عدد من علماء املغرب ،وزيارتي للمغرب ثالث
مرات ،وما أكثر علماء املغرب الذين جنهلهم وما
أع��ظ��م آث��اره��م .وإن فاتني ش��رف لقائه ف�لا أقل
من أع��رف به بكلمات إخواننا املشارقة ال سيما
املهتمني بالدراسات القرآنية األصيلة.
والدته ونشأته :ولد العالمة التهامي الراجي
بن الهاشمي بن عبد السالم بن الهاشمي -رحمه
الله تعالى -في  1936 /5/ 24بالبهاليل ،وهي
مدينة صغيرة تبعد عن مدينة صفرو بـ  7كلم،
وعن مدينة فاس بـ  28كلم.
ورأى النور في بيت شريف ،يوجد في جوانب
حي يعرف عند أهل هذه املدينة بحي أغزديس.
ّ
أبــوه :سيدي الهاشمي بن عبد السالم بن
سيدي الهاشمي بن سيدي أحمد بن سيدي محمد.
أسرته :ينتسب الشيخ التهامي إلى أسرة
علمية عريقة ،فجد والده هو :سيدي الهاشمي بن
سيدي أحمد ،وهو الذي َطلب منه سكان البهاليل
املجيء إلى قريتهم في الشهر التاسع (سبتمبر)
من السنة امليالدية  1847لتذكيرهم بشرع الله
نسوه بسبب تفشي األم َّية فيهم وبعدهم عن
الذي
ْ
الفقهاء والعلماء واشتغالهم الشديد مبواشيهم
وأراضيهم الفالحية.
ه��ذا ال��دور ال��ذي ق��ام به ه��ذا الشيخ اجلليل
ال��ق��ادم عليهم من جامعة القرويني بعد تخرجه
منها هو الذي جعله يقلد بـ "فقيه الدين" وبعده
صارت العائلة التي خلفها ،رحمه الله ،ال تعرف
إال بــ "عائلة فقيه الدين" إلى اليوم.
وال����ده :ول���د وال����ده ال��ع��ال��م اجل��ل��ي��ل :سيدي
الهاشمي بن عبد السالم سنة  1896وه��و مثل
أبيه وجده خريج القرويني؛ وتوفي رحمه الله سنة
يعمر طوي ً
ال ،خالف ًا لوالده
 1943عن  47عاما ،فلم َّ
سيدي عبد السالم ،ودفن بالزاوية التي سبق أن
دفن بها جده.
وتوجد ه��ذه ال��زاوي��ة في حي أغزديس التي
كان يشرف عليها سيدي عبد السالم ،جد التهامي
الهاشمي ،وال زال عدد ال يستهان به من مريديه
يسهرون على ه��ذه ال��زاوي��ة مؤدِّين فيها شعائر
دينهم بال انقطاع أعانهم الله وحفظهم.
ق��ال رحمه الله تعالى ع��ن أس��رت��ه العلمية:
علي في تعلمي واشتغالي
اخلير الذي أنعم الله به َّ
بالقراءة ،يعود إلى آبائي وأجدادي ،فكان اجلد

ال��ذي
ع���ش���ت م��ع��ه
ط����وي��ل�ا ،وه���و
ق�����د ع�����مِّ �����ر ك���ث���ي���را
(113سنة) واألب كذلك،
كانوا يحفظون القرآن ويهتمون
ب��ه ،ويعلمونه ال��ن��اس ،فتعلمت على يدهم،
وشجعوني على ذلك جزاهم الله خيرا ورحمهم
ال��ل��ه وواص���ل���ت ال���دراس���ة ب��ع��د ف��راق��ه��م احل��ي��اة،
فتعلمت ما لم آخذه منهم واحلمد لله.
أمـــه :زهرة بنت عبد الله بن احلسني بن أحمد
ب��ن إدري���س ب��ن حلسن ب��ن إدري���س ب��ن أح��م��د بن
محمد جيجي وافتقد والدته مبكرا.
وهو –رحمه الله تعالى -متزوج وله خمسة
أوالد.
مراحل تكوينه العلمي :ب��دأ تعليمه األول��ي
مبسقط رأسه ،أدخله والده عند وصوله السابعة
من عمره إلى املدرسة االبتدائية فحصل فيها على
الشهادة االبتدائية .كان التعليم في هذه املدرسة
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��رف ب��امل��درس��ة ال��ف�لاح��ي��ة باللغة
الفرنسية ف��ق��ط.أم��ا تعليمه ال��ث��ان��وي فقد تابعه
مبدينة صفرو ،وقد اهتم خالل ذلك بحفظ القرآن
الكرمي حفظا جيدا ،كما حفظ كثيرا من املتون
العلمية.
بدأ دراسته اجلامعية بجامعة محمد اخلامس
بالرباط ،ثم ش َّد الرحال إلى باريس ليتابع دراسته
بالسوربون حيث حضر رسالة دك��ت��وراه السلك
ال��ث��ال��ث ،ث��م انتقل إل��ى جامعة م��دري��د لتحضير
أطروحة الدولة في موضوع القراءات القرآنية،
تخصص ل��س��ان��ي��ات ب��ع��ن��وان " :خ�لاف��ات ال��ق��راء
باملغرب واألندلس" ،تقع هذه األطروحة في ثالثة
أج��زاء ،اجلزء األول مخصص للدراسة النظرية،
اجل��زء الثاني حقق فيه رسالتني  :التنبيه على
اجلهل واخلطأ والتمويه للداني ،وبيان اخلالف
والتشهير الب��ن القاضي .أم��ا اجل��زء الثالث فهو
خاص بامللحقات.

الـعـمـل األسـاسـي:

• أس��ت��اذ ك��رس��ي ع��ل��وم ال��ق��رآن بكلية اآلداب
التابعة جلامعة محمد اخلامس الرباط ،أكدال.
• أس��ت��اذ كرسي ال��ق��راءات القرآنية مبسجد
احلسن الثاني بالدار البيضاء.
مـسلـكـه الـعـلـمي والوظيفي:
• خريج املدرسة اإلقليمية للمعلمني مبراكش
(شعبة اللغة الفرنسية) سنة .1951 1950-
• معلم للغة الفرنسية في املدرسة الفالحية
بالبهاليل من  1951إلى .1956وكانت هذه تسمى
في عهد االستعمار .Ecole rurale agricole
• متفرغ بأمر من وزارة التربية الوطنية لتهيئ
شهادة اإلجازة في اآلداب في كلية اآلداب بالرباط
من  1956إلى .1958
• أستاذ مساعد للتعليم الثانوي باملدرسة
الثانوية مبدينة صفرو من  1958إلى .1960

• أس��ت��اذ التعليم ال��ث��ان��وي بثانوية م��والي
إسماعيل مبكناس من  1960إلى .1964
• خليفة نائب وزير التربية الوطنية مبكناس
وتافياللت من  1964إلى .1966
• نائب وزير التربية الوطنية بأكادير وطرفاية
من  1966إلى .1969
• ن��ائ��ب وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة بـتـطـوان
وطـنـجة من  1969إلى .1970
• مكلف مبهمة م��راق��ب��ة األس��ات��ذة العاملني
في امل��دارس اإلقليمية لتكوين املعلمني املوجودة
جنوب الدار البيضاء؛ امتد هذا التكليف من 1970
إلى .1972
• أس��ت��اذ التعليم ال��ع��ال��ي مكلف ب��ال��ق��راءات
القرآنية وال��درس اللساني بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط من  1972إلى .1974
• امل��ن��دوب ال��دائ��م للرصيد اللغوي .ك��ان مقر
هذه املندوبية مبعهد التعريب واألبحاث اللسانية
بالرباط من  1974إلى .1978
• أستاذ التعليم العالي بالرباط من عام .1974
أنـشــطـة أخـرى:
أستاذ زائر:
• كلية اآلداب ب��ب��وردو (ف��رن��س��ا)؛ اجلامعة
الثالثة.
• كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجنامنة
بـجـمـهـوريـة تــشــاد.
• املدرسة العليا للقراءات القرآنية بصـنـعـاء
بجمهورية اليمن (على شـكـل حـلـقـات تـدريــبـيـة
تقام في هذا البلد حتت إشــراف املنظمة العربية
للتربية و التعليم.
أسـتـاذ مـعـار:
• املـعــهــد الـعــالـي للصحافة؛ عمل شيخنا
الكرمي بهذا املعهد من سنة  1975إلى سـنـة 1996؛
ك��ان يلقي فيها على الطلبة دروس��ـ � ًا ف��ي دالئلية
اإلعالم الذي لفضيلته فيها كتاب زيادة على إلقائه
درس ًا في الترجمة.
• املركز الوطني لتكوين املفتشني .ك��ان هذا
املركز يقوم بتكوين إط��ار ْي��ن من املفتشني؛ إطار
مفتشي السلك األول بنوع ْيه (الفرنسي والعربي)
وإطار مفتشي السلك الثاني بنوع ْيه كذالك؛ مفتش
الطور الثاني للغة الفرنسية ومفتش الطور الثاني
للغة العربية.

دروس���ه احلسنية وتشريفات
ملكية :
• الدرس األول أمام الـحـسـن الـثـانـي رحمه الله:

ع َّينه احلسن الثاني ،إثر حديثه األول الذي
أل��ق��اه أم��ام��ه ف��ي ال���دروس احلسنية ف��ي ليلة من
ليالي رم��ض��ان م��ن سنة  1994م .أس��ت��اذ كرسي
القراءات مبسجد احلسن الثاني بالدار البيضاء؛
وهي املهمة التي ما زال يقوم فضيلة األستاذ بها
بجد وإخالص ال مثيل لهما إلى وفاته.

• الدرس الثاني أمام احلسن الثاني رحمه الله:

أنعم امللك احلسن الثاني على العالمة الدكتور
التهامي الراجي الهاشمي إثر إلقاء حديثه الثاني
أمامه مبواصلة العمل بالتعليم العالي رغم بلوغه
سن التقاعد ،علم ًا منه ،رحمه الله ،أن الفائدة التي
يجنيها الوطن في بقائه أستاذ ًا مزاو ًال للعمل أكبر
وأعم.
كما أنه ،كلفه مبراقبة معاهد القراءات املنتشرة
ف��ي امل��غ��رب ك��م��درس��ة س��ي��دي ال��زوي��ن مب��راك��ش،
وم��درس��ة دار ازه��ي��رو بطنجة ،وم��درس��ة سيدي
التغي بابن أحمد وغيرها؛ تتمثل ه��ذه املراقبة
في إلقاء دروس منوذجية في القراءات املتواترة

أمام أساتذة وطلبة هاته املؤسسة العتيقة التي
ال زالت ،بفضل الله وكرمه ،تقوم بتعليم القراءات
وتفان ،جزاهم الله خير ًا.
بحب
ونشرها
ّ
ٍ

عطاؤه العلمي:

فضال عن التدريس واإلشراف على الرسائل،
وامل��س��اه��م��ة ف���ي ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة وال��دي��ن��ي��ة،
واملساهمة في املؤمترات والندوات العلمية داخل
امل��غ��رب وخ��ارج��ه ،ف��إن للشيخ ح��ض��و ًرا قويا في
مجال التأليف والتحقيق ،وهذه بعض حتقيقاته
العلمية ومؤلفاته :
 - 1امل��ه� َّذب فيما وق��ع في ال��ق��رآن من املع َّرب
(حتقيق).
 - 2التعريف ف��ي اخ��ت�لاف ال���رواة ع��ن نافع
(حتقيق).
 - 3إضاءة الراموس وإضافة الناموس على
إض��اءة القاموس ،للعالمة محمد بن الطيب بن
محمد الفاسي الشركي ،ظهر منه ثالثة أج��زاء
(حتقيق).
 - 4توطئة لدراسة علم اللغة.
 - 5بعض مظاهر التطور اللغوي.
 - 6الثنائيات اللسانية.
 - 7القراءات القرآنية والوقف القرآني.
 - 8القاضي عياض اللغوي من خالل حديث
أم زرع.
 - 9نظم وإدارة بني أمية ف��ي األن��دل��س من
خالل املقتبس البن حيان.
 - 10الرسم احلديث (كتاب مدرسي).
 - 11الرياضيات احلديثة (كتاب مدرسي).
 - 12األبواب باألندلس.
 - 13امل��ب��ت��ك��ر ف��ي ال��ن��ح��و (ك��ت��اب م��درس��ي).
(الكتب املدرسية باالشتراك مع آخرين).
 - 14وظيفة اللغة في مجتمعنا املعاصر.
 - 15كيفية تعريب السوابق واللواحق في
اللغة العربية .
 - 16معجم الدالئلية :فرنسي  -عربي.
 - 17منهجية أئمة القراء في الغرب اإلسالمي
ابتداء من القرن اخلامس الهجري.
 - 18أسلوب التكرار في القرآن الكرمي.
كتب أخرى لم تطبع بعد:
 - 1اإلضافة في القرآن الكرمي.
 - 2هاء الكناية في القرآن الكرمي.
 - 3حتقيق كتاب فيض نشر االقتراح.
 - 5األنصاص القرآنية.
ول��ل��ش��ي��خ ال��ت��ه��ام��ي ال���راج���ي -رح��م��ه ال��ل��ه-
مشاركات قيمة ومتميزة في مجلة دعوة احلق حيث
بدأ ينشر مقاالته العلمية عن القراءات والدراسات
القرآنية ابتداء من سنة 1385هـ 1966/م وتزيد
مقاالته عن ستني مقاال ،نسأل الله أن ييسر لها
باحثا متقنا يقوم بجمعها وترتيبها والتقدمي لها
والعناية الالئقة بها.

وفاته:

ّ
األجل الدكتور التهامي الراجي
توفي األستاذ
الهاشمي أستاذ كرسي علم ال��ق��راءات باملغرب؛
رحمه الله تعالى ،وأسكنه فسيح جنانه ،فجر
يوم االثنني  29كانون الثاني  .2018وصلي عليه
في مسجد القدس ظهر ًا ودف��ن في مقبرة سيدي
بلعباس مقابل مستشفى الرازي مبدينة سال.

أعدها :مجد مكّي
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تغيير مناهج التربية اإلسالمية :الواقع واآلفاق
إن األمم ع��ل��ى اخ��ت�لاف أدي��ان��ه��ا وعقائدها
وم��ن��اه��ج��ه��ا كلها ت��ع��د ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م أداة
الرقي والتفوق ،واحلضارة والتقدم ،ألنها سبيل
لصيانة أجيالها وطريق لبناء الشخصية السوية
وإع���داده���ا خل���وض امل��ن��اف��س��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ج��دارة
واق��ت��دار ،لكن ال��ف��ارق ب�ين األمم ه��و أن ك��ل أمة
تصوغ مناهجها وتضع فلسفتها التعليمية وفق
م��ا يخدم عقائدها وتصوراتها للكون واحلياة
واإلن��س��ان ،فالغرب بنظرته الرأسمالية يهدف
إلى حتقيق التقدم واالزده��ار ألجياله فيسخر كل
إمكاناته من صناعات وسياسات ومناهج -يأتي
التعليم على رأسها -لتحقيق أكبر قدر ميكن من
الرفاهية واالستمتاع بهذه احلياة الرخيصة.
وأصحاب املذهب الشيوعي االشتراكي أقصى
هدفهم م��ن تعليمهم حتقيق م��ب��ادئ االشتراكية
املثالية في مناهج مبنية على تضييق التفاوت
االجتماعي وف��ق إيديولوجية معينة تظهر في
مناهجهم التعليمية.
فكل أمة لها وجهتها مصداقا لقوله تعالى:
و ِل ُ
ك ٍّ
ل ِو ْج َه ٌة ُه َو ُم َولِّي َها (البقرة.)147 :
َ
لكن أمم األرض متفقة على أن التعليم هو
قناة بناء األجيال وتشييد األمجاد.
ونحن نتساءل عن أنفسنا وموضعنا من بني
هذه األمم في نظرتنا للتربية والتعليم ،دون أن
نغفل أثناء هذا التساؤل إخبار ربنا  حني قال:
كُنتم خير أُم ٍة أُخرجت للِن ِ ْ
ون بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف
اس تَأ ُم ُر َ
ُ ْ َ ْ َ َّ ْ ِ َ ْ َّ
َوت َ ْن َه ْو َن عَ ِن ال ْ ُمن َ
ك ِر (آل عمران ،)110 :فاخليرية
ال بد أن تتحقق في كل املجاالت ومنها تربيتنا
وتعليمنا.
فهل استطعنا أن نحقق ذل��ك؟ وه��ل وضعنا
املناهج التي تخدم هذا الهدف وحتقق النظرة
الشرعية للكون واإلن��س��ان واحل��ي��اة؟ وم��ا مدى
ال��ت��زام��ن��ا ب��أص��ال��ة منهجنا وقيمنا؟ وم��ا ح��دود
انفتاحنا على باقي املناهج األرض��ي��ة اخلاصة
ب���األمم األخ����رى؟ وه��ل ك��ل امل��ن��اه��ج تصلح لبناء
القيم اخلاصة مبجتمعاتنا اإلسالمية وهويتنا
احلضارية أم أن التقدم وتطور العلوم يقتضي
منا اتباع كل جديد كيفما كان وأينما كان وبأي
هدف كان لنستطيع الرقي بتعليم أبنائنا ،من هنا
يبرز دور املناهج التعليمية املتبعة واملرسومة
عند كل أم��ة من األمم ،إلسعاد أف��راده��ا وحتقيق
ازدهارهم وقوتهم ،مع اختالف النظرة إلى حدود
حتقيق هذه السعادة كون األمة املسلمة ترى
أن السعادة والشقاء ليسا مرتبطني بهذه
الدار الدنيوية فقط ،بل هناك يوم يأتي ال
محالة ،ال��ذي قال فيه تعالى :يَ� ْ�و َم يَ��أ ْ ِت
اَل ت َ َ
ي
كل َّ ُم ن َ ْف ٌس إ اَِّل بِإِ ْذنِ ِه َف ِم ْن ُه ْم شَ ِق ٌّ
َ
َّ
الن ِار ل َ ُه ْم
ين شَ قُوا َففِي َّ
َو َس ِع ٌيد َفأ َّما ال ِذ َ
�ن فِ ي َها َما
فِ ي َها َزفِ ��ي� ٌ�ر َوشَ � ِه��ي� ٌ�ق َخ��ا ِل� ِ�دي� َ
اَّ
او ُ
ام� ِ
َ
ات َو أْال َ ْر ُ
ض إِل َما شَ اء َ
�ت َّ
الس َم َ
د َ
َ
ِّ
َّ
ين
َرب ُّ َك إ َِّن َرب َّ َك َف َّعا ٌ
ل ل َما يُ ِر ُيد َوأ َّما ال ِذ َ
ام ِ
ين فِ ي َها َما َ
ت
ُس ِع ُدوا َففِي جْ َ
د َ
ال َّن ِة َخا ِل ِد َ
اَّ
او ُ
ات َو أْال َ ْر ُ
ض إِل َما شَ اء َ َرب ُّ َك عَ َ
َّ
الس َم َ
طاء ً
ٍ
م ُذوذ (هود.)108 - 105 :
َغ ْي َر ْجَ
فأي تعليم وأي تربية ال تنقذ أبناءنا من
الشقاء األب��دي وال متنحهم السعادة السرمدية
فهو تعليم منقوص ،وأي مغنم أن يحصل اإلنسان
على أعلى الشهادات وأضخم النعم وال��ث��روات
والنجاحات الدنيوية ثم يصير إلى ع��ذاب النار
والعياذ بالله؟؟؟؟
م��ن ه��ن��ا اف����ردت رؤي���ة اإلس��ل�ام ال��ك��ب��رى في
األص���ل ال���ذي تنبني عليه تغيير مناهج م��ادة
التربية اإلسالمية والسياقات الذي أتت فيها هذه
املطالبة بالتغيير مع ما يشهده العالم من تغيرات
واجتاهات لألسف صب بعضها في نعت اإلسالم
بالتطرف واإلره���اب ثم اجتهت بعد ذل��ك أصابع
االتهام إلى مناهج التعليم العربية واإلسالمية
ومقرراتها الشرعية باعتبارها عامال أساسيا
ف��ي تغذية العنف وال��ت��ط��رف ،وتخريج عقليات

متعصبة ،وهو ما يستدعي
تغيير ه���ذه امل��ن��اه��ج ،وف��ي
ب��ع��ض األح����ي����ان امل��ط��ال��ب��ة
بحذفها.
وه���ذا م��ا خلق صداما
فكريا ح��ادا بني من يطالب
بتغيير امل��ن��اه��ج الشرعية
ب��ت��ه��م��ة ن��ش��ره��ا ل��ل��ت��ط��رف
والغلو ،وم��ن يعارض هذه
التهمة ويرفض هذا التغيير
بتاتا ،بحجة أن اإلسالم دين
ب���ريء مم��ا ينسب إل��ي��ه من
التطرف ،وأن��ه دين الرحمة
والوسطية واالع��ت��دال ،وأن
امل��واد الشرعية ومناهجها
غ���ي���ر م���س���ؤول���ة ع����ن ه���ذا
ال��واق��ع ،فاملناهج القدمية
خرجت لنا أجياال منها من
هم أط��ر دول��ة وف��ي وظائف
متنوعة تخدم وطنها.
ث��م ج���اء ال��ت��س��اؤل عن
امل��ت��خ��رج م��ن ه���ذه املناهج
ه��ل تلقى م��ب��ادئ��ه وأف��ك��اره
ف��ق��ط م���ن امل����درس����ة؟ أم أن
هناك مصادر أخرى للتلقي
نتجاهل دوره���ا وتأثيرها
م���ث���ل األس��������رة وال����ش����ارع
واإلع�������ل�������ام وخ����ص����وص����ا
األنترنيت وم��واق��ع التواصل االجتماعي؟ وهل
الدين اإلسالمي يشجع على اإلره��اب أم يعاجله؟
وأي��ن دور باقي األدي��ان وتأثيرها على مناهجها
القائمة في نشر التسامح والسلم؟ كلها وغيرها
تساؤالت تنحو إلى أن دعوى تغيير املناهج هي
دعوى منكرة وباطلة إذ ارتكزت على هذه املزاعم
والتهم لإلسالم.
وفي ظل هذين االجتاهني املتناقضني ينبغي
أن ننبه -وب��احل��ي��ادي��ة التي يتطلبها اإلنصاف
ال��ع��ل��م��ي -إل��ى
أن رج��م

كما أن فعل التطوير وال��ت��ج��دي��د يعد سنة
شرعية جسدها الرسول  في مختلف مراحل
الدعوة ،التي عرفت مسارات عديدة ،تنوع فيها
اخلطاب حسب مرحلة الدعوة السرية واجلهرية،
ومرحلة الدعوة املكية واملدنية ،وتصديقا ملا صح
عن الرسول « :إن الله يبعث لهذه األم��ة على
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (رواه أبو
داود (رقم )4291/وصححه السخاوي في "املقاصد
احلسنة" ( ،)149واأللباني في "السلسلة الصحيحة"
(رقم.))599/

ف��ال��ت��ج��دي��د إذ ك���ان م���ش���روع ف��ه��و إي��ج��اب��ي
لكونه يسعى إل��ى إح��ي��اء م��ا ان���درس م��ن أحكام
الشريعة وتصحيح ملا حرف فيها ،وحتتاجه
األمة املسلمة على ال��دوام لتحقيق معنى
الشمول واالستمرارية التي تتميز بها
الشريعة اإلسالمية.
ف���وص���ف م���ن���اه���ج ال��ع��ل��وم
ال��ش��رع��ي��ة ع��م��وم��ا ،وال��ت��رب��ي��ة
اإلس���ل��ام������ي������ة خ���ص���وص���ا
ب��ال��ق��ص��ور ،وال����دع����وة إل��ى
جت���دي���د وإع�������ادة ه��ن��دس��ة
مقرراتها ،وجتديد وسائل
تدريسها ،وطرق تقييمها
ه��ي سنة تربوية تصيب
ك���ل امل��ن��اه��ج ب��ع��د م���رور
الزمن ،وحدوث املتغيرات،
وحت��������ول امل���ج���ت���م���ع���ات،
ف��امل��ق��ررات ال��دراس��ي��ة في
ال���ع���ل���وم ال��ش��رع��ي��ة ليست
هي الشرع ،لكن الدعوة إلى
تغييرها بخلفية حاقدة أو من
منطلق التهمة هو أمر مرفوض،
أم���ا التغيير اخل����اص ب��ال��وس��ائ��ل
وال���ط���رق مب��ا ي��خ��دم م��ق��اص��د ال��ش��رع
رمصالح العباد فهو أم��ر مقبول شرعا
وعقال وواقعا.
وب��ذل��ك ن��خ��رج م��ن ه���ذه اجل��دل��ي��ة الثنائية،
ونتجاوز السؤال حول مشروعية تطوير املناهج
من عدمه؟ لننتقل إلى التساؤل عن كيفية إحداث
هذا التطوير ،وذلك بهدف الرقي مبناهج التربية
اإلسالمية على أساس قائم على االلتزام مبا هو
صفته الثبات في املصدرية ،واملرونة في الوسائل
وال��ط��رق ،وعلى ال��ت��وازن بني ال��ت��راث واحل��داث��ة،
واالنفتاح على املستجدات وال��ن��وازل والقضايا
امل��ع��اص��رة ف��ي ب��ي��ان أحكامها ،وع��ل��ى الوسطية
واالعتدال في بناء الفكر واملعتقد ورفض التطرف

أي
تعليم وأي ت��رب�ي��ة ال
تنقذ أبناءنا من الشقاء األبدي
والمتنحهمالسعادةالسرمديةفهو
تعليم منقوص ،وأي مغنم أن يحصل
اإلنسان على أعلى الشهادات وأضخم
ال �ن �ع��م وال� � �ث � ��روات وال �ن �ج��اح��ات
الدنيوية ث��م يصير إل��ى ع��ذاب
النار والعياذ بالله؟
مقررات
ال�������ت�������رب�������ي�������ة
اإلس�لام��ي��ة واإلس��ل�ام ب��ه��ذه التهم ه��و م��ن قبيل
التجني والرجم بغير علم ،كما أن رف��ض تغيير
امل��ن��اه��ج وخ��ص��وص��ا ال��ش��رع��ي��ة ،م��ن قبيل الفهم
اخلاطئ ملعنى عملية تغيير املناهج ،إذ ال بد أن
منيز بني تغيير ثوابت اإلسالم وقطعياته -التي ال
تقبل التغيير أو املراجعة -وبني تغيير أو تطوير
املناهج التي تعد نتاجا بشريا قابال لالجتهاد
والتطوير.

من جهة وإنكار التميع والوقوف في وجه التحلل
والتفسخ من جهة أخ��رى ،ونبذ العنف والدعوة
إل���ى ال��ت��س��ام��ح وح��س��ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع اإلن��س��ان
مهما كانت عقيدته ،وفق قواعد ومبادئ الشرع
احلنيف التي ان َبنت بدعوة املخالف بالتي هي
ِيل َرب ِّ َك
أحسن مصداقا لقوله تعالى :ا ْد ُع إِلَى َسب ِ
ب حْ ِ
ِال ْ
ال َس َن ِة َو َج ِ
ي
ك َم ِة َوال ْ َم ْو ِع َ
ادل ْ ُهم بِال َّ يِت ِه َ
ظ ِة حْ َ
أ َ ْح َس ُن﴾(النحل.)125 :
وه��ك��ذا ف��امل��س��ل��م ال��ع��اق��ل الق���ف ض��د إص�لاح
مناهج مادة التربية اإلسالمية إذ روعيت مراعاة
خصوصيتها وأص��ول بنائها الثابتة ورسالتها
ونظرتها الشاملة إلى اإلنسان والكون واحلياة.
وتبقى التساؤالت ال���واردة في ظل التغيير
اجل��دي��د :إل��ى أي ح��د اس��ت��ط��اع امل��ن��ه��اج اجلديد
حتقيق هذه النظرة الشاملة؟ وما هي الضوابط
واألس���س البيداغوجية وال��ت��رب��وي��ة ال��ت��ي بنيت
عليها مناهج التربية اإلسالمية؟ وما مدى اعتماد
التصور اإلسالمي انطالقا من تراثنا اإلسالمي
وأع�لام املسلمني في صياغة ه��ذه املناهج؟ وما
صفات املدرسني الذين سيسهمون في تصريف
ه����ذا امل���ن���ه���اج؟ وم����ا ه���ي امل���ع���اجل���ات ال��ت��رب��وي��ة
املالئمة لتنزيل منهاج التربية اإلسالمية؟ وما
هي املقاصد املوضوعة ملناهج التربية اإلسالمية
اجلديدة ومدى مالءمتها للفئات املستهدفة؟ وما
هي إج���راءات تنزيلها؟ وم��ا هي القيم املصوغة
في مناهج التربية اإلسالمية والكفيلة بإصالح
أخالق ناشئتنا؟ وهل هي املسؤول الوحيد على
تعليم القيم واألخ��ل�اق؟ ف��ي ح�ين يعفى م��ن هذا
املقصد القيمي باقي مناهج املواد الدراسية؟ وأين
احلديث عن املعرفة التكاملية التي حتدث عنها
ميثاق التربية والتكوين؟ وملاذا يتم احلديث عن
تغيير املناهج التربية اإلسالمية كسبيل لالرتقاء
بها في حني نغفل احلديث عن االرت��ق��اء بها من
ح��ي��ث امل��ع��ام��ل واحل��ص��ي��ص ال��زم��ن��ي املخصص
لها وع��دم تعميمها على بعض الشعب األخ��رى
(البكالوريا الدولية؟)
كلها وغ��ي��ره��ا ت��س��اؤالت ملحة ف��ي ظ��ل هذا
التغيير اجلديد نأمل اإلجابة عنها مع من يشاركنا
هذا الهم في مقاالت مقبلة بحول الله ومشيئته.

ذ .رضى محرز

عضو الجمعية المغربية
ألساتذة التربية اإلسالمية -فرع فاس-
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جبروت اإلعالم الغربي وعالقته باإلسالم

وت����أت����ي خ����ط����ورة اإلع���ل���ام وس���ط���وت���ه م��ن
اخلصائص اآلتية:
 - 1اإلع��ل��ام ال��غ��رب��ي ع��ن��ص��ري وم��ن��ح��از،
فاملالكون لإلمبراطوريات اإلعالمية في أوروبا
وأمريكا هم البيض ذوو العيون الزرقاء ،والشعر
األش��ق��ر ،وأك��ث��ره��م ي��ه��ود ،ف��ال��ي��ه��ود ه��م أس��ي��اد
اإلعالم وأبرز مثال على عنصرية اإلعالم وحتيزه
تهميش اإلسالم ،فمن بني  100ساعة بث تلفزي
ف��ي القنوات البريطانية ،ال يخصص لإلسالم
واملسلمني إال  10دقائق ،وعادة ما يكون املوضوع
فيها إحراق الكتب ،أو اضطهاد املرأة ،أو تشكيل
ج��م��اع��ات إره��اب��ي��ة ،أو تصوير املسلمني وهم
يزحفون على السفارات األجنبية ويحاصرونها،
ويشعلون النار في عَ َلم دولة أجنبية.
ك��م��ا ت��ت��ج��ل��ى ع��ن��ص��ري��ة اإلع���ل��ام ال��غ��رب��ي
وان���ح���ي���ازه امل��ك��ش��وف ف���ي ال��ق��وائ��م ال��س��ن��وي��ة
للمشهورين عامليا ،فدائما يكونون أمريكيني
وبريطانيني:
ففي إح���دى ق��وائ��م م��ا بعد احل��داث��ة جند:
امللكة إليزابيث األم ،غ��ورب��ا ت��ش��وف ،ريجان،
ألفيس بريسلي ،إن��ه��ا الئ��ح��ة اعتباطية إذ ال
توجد قيم روحية أو إنسانية أو أخالقية في
ح��ي��اة ه���ؤالء امل��ش��اه��ي��ر ف��ح��ي��اة أغ��ل��ب��ه��م م�لأى
بالنزوات والرعونة ،ويستمدون جنومتيهم من
تركيز اإلعالم عليهم ،ورمبا كان غوربا تشوف
الوحيد الذي أحدث حتوال في التاريخ لصالح
الغرب طبعا.
وفي قائمة أخرى من قوائم ما بعد احلداثة
ال يوجد من بني املشهورين عامليا إال مسلم واحد
هي بنازير بوتو ،ولعل السبب وجهها اجلميل،
وطلعتها البهية ،وسحرها األنثوي.
وفي مقابل ذلك عندما يتعلق األمر بأسوإ
ال��رج��ال عامليا جن��د أن األغلبية م��ن املسلمني
كصدام حسني ،والقذافي ،واخلميني ،وجمال
عبد الناصر باعتبار هذين األخيرين خصمني
عنيدين للغرب .أما فلسطني فهي رمز اختطاف
الطائرات واإلرهاب بأشكاله املختلفة.
 - 2اإلع�لام الغربي يضع حقائق أغ��رب من
اخليال ،فالكاتب التافه سلمان رشدي صنع منه
اإلعالم بطال ورمزا للكاتب املضطهد ،حترق كتبه
ويفتى بقتله.
كما عمم اإلع�ل�ام من���وذج شخصية ص��دام
حسني التي تشكلت خالل حرب اخلليج ،عممها
على كل العرب ،وج��ردت احلضارة العربية من
قيمها اإلنسانية النبيلة ،وص��ار العرب مجرد
أوغاد يبذرون املال لغير حساب في كازينوهات
الغرب ،أو مجرد أناس تافهني يزعجون جيرانهم،
وعرب شبه اجلزيرة بدو رحل حفاة أجالف .في
اإلعالم الغربي يتحول أصدقاء الغرب فجأة إلى
أعداء عند ما يتغير اجتاه رياح السياسة ،ليس
لإلعالم ذاك��رة ،وال يعرف معنى املوضوعية أو
ال��وف��اء ،فهو ذو طبيعة مزاجية متقلبة يلمع
صورة شخص ويصنع فيه جنما بال مقدمات ثم
يدمره فجأة أيضا وفي وقت قياسي
 - 3تخليد الوقائع التي تخدم قضايا معينة
وع��رض��ه��ا ج��ي�لا ب��ع��د ج��ي��ل ،ويستلهم اإلع�ل�ام
الثقافة الغربية بجذورها الالتينية واإلغريقية
من هوميروس إلى شكسبير ،يقدمها التلفزيون
والسينما جيال بعد جيل ويضمنان لها انتشارا
واسعا عن طريق أفالم الكرتون ،واخليال العلمي
والقصص التاريخي وال��رواي��ات الرومانسية
وامل�لاح��م ،وغيرها م��ن أوج��ه اإلب���داع املختلفة
التي تسهم في خلق رأي عام وثقافة موحدة لدى
الغرب.
فإلفيس بريسلي  elvis presleyل��م ميت
خ��ل��دت��ه وس��ائ��ل اإلع��ل�ام السمعية وال��ب��ص��ري��ة
واملكتوبة  ،من ذلك  :برسلي أسطورة لم متت .
- 4اإلعالم انتقائي:

فاختطاف جندي أمريكي في ال��ع��راق خبر
ي��ت��ص��در ع��ن��اوي��ن األخ���ب���ار ،ول��ك��ن م���وت 1000
شخص في بنغالديش ،أو في الصني ليس خبرا.
وال يرى في اإلسالم إال اجلهاد ،واحلجاب ،وقتال
املشركني ،أما أنه دين احملبة والتسامح والرحمة
والتكافل فال يلتفت إليها.
كما يتعامل اإلعالم مع القضايا ذات الطابع
اإلنساني واألخالقي والروحي بحياد بارد ،إذ
ميكن للتلفزيون أن يعرض صورا بهيجة ألعياد
املسيح في أمريكا ،ثم يردفها بقوافل اجلياع في
إثيوبيا وال يرف له جفن.
 – 5أخيرا فإن اإلعالم الغربي ينهض بدور
أساسي في السياسة الدولية ،وسيزداد هذا الدور
مستقبال .لقد حققت وسائل اإلعالم األمريكي على
سبيل املثال ،ما عجزت عنه السياسة وهو فرض

ومتجذر في التاريخ ،وله أسباب كثيرة منها:
 احلروب الصليبية :فما زالت أروبا حتتفظبذكرياتها املريرة عن املواجهة مع اإلسالم ثقافة
وحضارة ،فبلدان حوض البحر األبيض املتوسط
ال��ت��ي حكمها امل��س��ل��م��ون كليا أو ج��زئ��ي��ا مثل
إسبانيا وإيطاليا واليونان يقيمون مهرجانات
سنوية احتفاال بطرد املسلمني من بلدانهم.
 ومنها حظر البترول سنة  1973بسببأزمة الشرق األوسط.
 ومنها معاداة السامية ،ويجب التنويه هناإلى أن املسلمني حلوا محل اليهود في الغرب
باعتبارهم العنصر البشري الكريه وامل��ق��رف،
وامل��س��ل��م��ون امل���ه���اج���رون ال���ذي���ن ي��ع��ي��ش��ون في
بريطانيا وأملانيا وفرنسا يعانون من العنصرية،
فرغم أنهم يحملون ج��وازات سفر تلك البلدان

الهيمنة األمريكية على العالم.
كما جنحت هوليود حيث فشل البنتاغون.
والعالقة بني االثنني أنَّ أكبر عائدات أمريكا من
إيراد األفالم ،ومن إيراد األسلحة.
إن س���ق���وط ال��ش��ي��وع��ي��ة وت��ف��ك��ك االحت����اد
السوفياتي سابقا أكبر إجنازات اإلعالم الغربي
ال��ب��اه��رة ،فقد استطاعت البروباغندا إح��داث
تصدع في املعسكر الشيوعي ،وأخذت الشيوعية
ف��ي االح��ت��ض��ار قبل ظ��ه��ور غ��ورب��ا ت��ش��وف على
املسرح السياسي.
إن إعالما قويا هذه خصائصه هو الالعب
ال��رئ��ي��س��ي ف��ي ع��ال��م م��ا ب��ع��د احل��داث��ة سياسيا
واقتصاديا وثقافيا ،وهو املسؤول بدرجة كبيرة
ع��ن ال��ت��ح��والت الكبرى ف��ي ال��ع��ال��م ،وه��و أخطر
أن���واع األس��ل��ح��ة ال��ت��ي يستعملها ال��غ��رب اآلن
لفرض هيمنته وإحكام قبضته على العالم.
هذا هو أكبر درس في األزمنة احلديثة ،ومع
األسف الشديد فإن املسلمني لم يستوعبوا هذا
الدرس وهم الضحية األولى لهذا اإلعالم القهري
املنحاز ،فصورة املسلم في العالم هي الصورة
التي تروجها وسائل اإلعالم في التلفزيون وفي
اإلذاعة وفي الصحافة املكتوبة:
ألفاظ بذيئة جارحة ال حصر لها في الصحافة
امل��ك��ت��وب��ة وال��س��خ��ري��ة ال�ل�اذع���ة ف��ي مسلسالت
ال��ت��س��ل��ي��ة ،وال��ن��ك��ات ال��ت��ي ي��ت��داول��ه��ا ال��ش��ع��ب،
وبسبب ه��ذا العداء املستحكم ليس للمسلمني
ص��وت في اإلع�لام ،وال في البرامج السياسية،
ولذلك ال يحق لهم أن يعترضوا وال أن يوضحوا،
فهم رمز التعصب واألصولية املقيتة ،واإلحباط
الذي يشعر به املسلمون يترجم أحيانا إلى عنف
وغضب.
موقف اإلعالم العدائي جتاه املسلمني قدمي

وجنسياتها إال أنهم لم يتمكنوا من االندماج
ع��اط��ف��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا بسبب رف���ض م��واط��ن��ي تلك
البلدان لهم.
إن أي فرد مسلم حتكم عليه الظروف باإلقامة
ف��ي ال��غ��رب ال ب��د أن يشعر ب��أن��ه عنصر دخيل
وأجنبي غير مرغوب فيه مهما طالت مدة إقامته،
كما أن أوروبا نفسها تنظر إلى الدول اإلسالمية
في اجلوار بحذر وتوجس.
هكذا تختلط ذكريات احلروب الصليبية مع
ذكريات حظر البترول ،ومعاداة السامية فتلمع
في األذهان صور صالح الدين األيوبي ،وصور
الشيخ زكي اليماني.
موزاييك من الوقائع واألحداث والشخصيات
تلتحم وتنصهر ف��ي بوتقة واح���دة لتولد لدى
الغرب هذا العداء الشديد.
وأصبحت أل��ف��اظ مثل :اجل��ه��اد ،والفتوى،
واالرهاب ،واألصولية ،جزءا من املعجم اليومي
لإلعالم الغربي ولكن بعد إفراغها من دالالتها
الشرعية وشحنها بدالالت مغرضة.
كل هذه العوامل وغيرها تدفع أوروب��ا إلى
حتديد هويتها ليس بالعقيدة املسيحية فحسب
بل مبسيحية امل��وروث احلضاري للتأكيد على
متيزها ،ولتضع ح��اج��زا بينها وب�ين اإلس�لام،
وم��ع��ن��ى ه���ذا أن��ن��ا ح�ين ن��ت��ح��دث ع��ن احل��ض��ارة
الغربية فاملقصود هو الغرب املسيحي ،لقد كان
املفهوم السائد للحضارة الغربية حتى القرن
الثامن عشر هو املفهوم الديني وهذا هو املفهوم
اجل��دي��د للحضارة الغربية ،فاملسلمون الذين
يعيشون في املجتمعات الغربية ليسوا جزءا
من هذه احلضارة ،فهم مستبعدون من االنتماء
للحضارة الغربية ،وكذلك استبعاد غير البيض
حتى ولو كانوا مسيحيني.

()3

ه��ذا ه��و عالم م��ا بعد احل��داث��ة ،وتلك أب��رز
خصائصه امل��م��ي��زة ل���ه ،وع��ل��ى رأس��ه��ا اإلع�ل�ام
املعادي لإلسالم واملسلمني.
فكيف ينظر املسلمون إلى ما بعد احلداثة؟
بعض املفكرين املسلمني الذين كتبوا عن مرحلة
م��ا بعد احل��داث��ة يجعلونها م��رادف��ة للحضارة
األمريكية التي توجد في طليعة احلضارة الغربية
وفي مقدمتها ،فعالم ما بعد احلداثة عالم أمريكي
بامتياز تهيمن عليه أمريكا عسكريا وإعالميا
وثقافيا ،ميوج باملنكرات ،كاجلنسية املثلية وزنا
احملارم وفساد الذمم واتباع الشيطان ،وال يخفى
أن بعض مفكري الغرب يتبنون وجهة النظر تلك
رغم أنها غير دقيقة وتختزل املسألة بشكل دقيق.
"ولعل الكتاب يشير هنا من ضمن ما يشير
إليه إلى روجي جارودي الذي ألف كتاب أسماه
أم��ري��ك��ا طليعة االن��ح��ط��اط ،ال���ذي سمى القرن
ال��ع��ش��ري��ن ع��ص��ر ال��ت��اري��خ احل��ي��وان��ي للبشر،
ويدعو إلى حتالف جديد لدول اجلنوب ملواجهة
الهيمنة األم��ري��ك��ي��ة وال��ت��ب��ع��ي��ة واالس��ت��غ�لال،
وتهميش السواد األعظم من البشرية."...
إن رد فعل اإلن��س��ان املسلم جت��اه م��ا بعد
احل��داث��ة ه��و ال��رف��ض امل��ط��ل��ق ،فهي ض��رب في
العدمية والغنوصية ،تتنكر للدين واألخ�لاق،
وتعادي اإلس�لام واملسلمني ،وهو نفس موقف
املسلمني من احلداثة فقد ك��ان الباكستانيون
يكسرون الراديو قبل بضع سنوات ألنه ميثل
رمز احلداثة ،وهي رسالة إلى الشباب املتطلع
إل��ى التغيير؛ ك��ان ه��ذا ف��ي امل��اض��ي ،أم��ا اآلن
فاألمر مختلف فوسائل اإلعالم ،أو التكنولوجيا
اإلعالمية اجلبارة تصل إلى كل مكان بالصوت
وال��ص��ورة .لم يعد العالم قرية صغير بل إنه
بحجم راحة اليد ،يصغر حجمه يوما بعد يوم،
هذه هي طبيعة عالم ما بعد احلداثة ،فالغرب
م��ن خ�لال حضارته الكونية املهيمنة يستمر
ف��ي بسط ن��ف��وذه ليشمل بقية ال��ع��ال��م ،بعض
احلضارات ستقاوم وتصمد إلى حني ،وبعضها
سيتكيف مع احلضارة الغربية.
اإلس�ل�ام وح���ده سيقف ص��ام��دا وسيستمر
في املقاومة والتحدي ،لذا فهو مرشح للصدام
مع الغرب ،ليس ص��دام ثقافات أو شعوب ،بل
صدام فلسفتني متعارضتني ،ونظرتني مختلفتني
إلى العالم :حضارة مادية ،وحضارة تقوم على
القرآن والسنة.
وال شك أن الطرفني كليهما :اإلسالم والغرب،
أمامهما حتديات جمة:
بالنسبة للمسلمني كيف يحافظون على
ج��وه��ر ال��رس��ال��ة احمل��م��دي��ة مم��ث�لا ف���ي ال��ع��دل
واإلحسان ،والعلم والصبر وكيف يسهمون في
احلضارة العاملية دون فقدان هويتهم والتخلي
عن دينهم.
أما التحدي الذي يواجهه الغرب فهو كيف
ميكنه أن ينشر قيم احلضارة الغربية كاملساواة
واحلرية ،وحقوق اإلنسان ،خارج نطاق أوروبا
وأمريكا لتصل إلى كل شعوب العالم.

د .محمد بوحمدي

8 12

لــغـــة وأدب

أبريل 2014م
2014م
املوافق 3
 16ماي
1435هـ
02املوافق
الثانية
1435لـهـ
جمادى
األولى1439هـرجب
316
اخلميس
2018م
فبراير
املوافق
 15جمادى

420
العدد
489
العدد :

اللغة العربية لغة القرآن الكريم :مباني ومعاني
د .احلسني كنوان

 - 2أصالة الحرف يف بناء داللة الكلمة ()9

سجلنا في احللقة املاضية ()8احملجة عدد 548 :وجهة
نظر كل من اخلليل وسيبويه وغيرهما فيما يخص اعتبار
أح��رف املباني أس البيان ف��ي اللغة العربية بصفة عامة.
ورأي��ن��ا أن تعليل تسمية احل���رف ب��ه��ذا املصطلح ل��ه عالقة
بوظيفة وروده في مواقع الكلمة الثالثية الثالثة( :أولها)
و (وسطها) و(آخرها) باعتبارها أي املواقع الثالثة أصوال
للكلمة الش��ت��ق��اق غ��ي��ره��ا منها ب��ال��زي��ادة ف��ي ع���دد أح��رف��ه��ا.
وق��د مثلنا للمحاور الثالثة التي يشغلها احل��رف في أبنية
الكلمات املشار إليها .كما مثلنا بصيغة (فِ عالة) املزيدة ذات
داللتني :مجالية عامة بصيغتها ،وحرفية خاصة بأحرفها.
ومب��ا أن ال��دالل��ة املجالية تتعلق باألبنية وامل��ش��ت��ق��ات كما
الحظناه ف��ي صيغة (فِ ��ع��ال��ة) فإننا نؤجل تفصيل احلديث
فيها إل��ى فترة الحقة ب��إذن الله نخصصها لدراسة وظائف
املشتقات املجالية بصفة عامة .ول��ذا نخصص احلديث في
هذه احللقة لتقدمي أمثلة تطبيقية نوضح بها ما أشرنا إليه
نظريا فيما يخص تأثير احلروف في بناء داللة الكلمة .وهذا
يتطلب استقصاء احلديث عن وظائف أحرف املباني في بنية
الكلمة بصفة عامة التي ت��رد أصلية فقط ،أو أصلية ت��ارة
وزائدة أخرى وما يأتي منها بدال من غيره ،وهذا أمر يتطلب
تأليف معجم خاص بوظائف أحرف املباني في بنية الكلمة!
وألج��ل توضيح هذه املسألة نقسم عرض األمثلة التطبيقية
في هذا املجال إلى نوعني :أولهما أمثلة منشورة في بعض
كتب فقه اللغة .وثانيهما أمثلة مقترحة من خالل أنظمة بعض
املعاجم إلثبات شمولية هذه الظاهرة في منت اللغة العربية،
ونستهل عملنا هذا بالنوع األول كما يلي:
أوال :مناذج من خالل كتب فقه اللغة وهي أنواع ثالثة:
أولها :الكلمات املشتركة في احلرفني األولني واختالفهما
في احلرف األخير :تعليل االتفاق واالختالف !
الكلمات الشائبة
م���������ص���������ادره���������ا
أحرفها وداللتها
احلرفني األولني
ومراجعها
 - 1أ -النضح ال��ن��ض��ح ل��ل��م��اء [ال���ذي اخل��ص��ائ��ص الب��ن
ي���ن���ب���ع م�����ن األرض] جني
ب النضخ
ونحوه.والنضخ [مثله 158/2
لكنه] أقوى من النضح.
ق���ال سبحانه فيهما
ع����ي����ن����ان ن���ض���اخ���ت���ان
(الرحمان.)66 :
ه��ك��ذا يتضح أن الكلمتني ف��ي املثالني أ-ب تتفقان في
احلرفني األول�ين كما تتفقان في دالل��ة املجال ال��ذي هو نبع
املاء من األرض وهو ما تدل عليه اآلية املستشهد بها "عينان
ن��ض��اخ��ت��ان" لكن ال��ف��رق يكمن ف��ي ق��وة احل���دث ال���ذي ميثله
احلرف األخير من املثال ب وعلة هذا الفرق بقوة احلدث في
نفس املجال هو إضافة نقطة فقط للحرف األخير من الكلمة
ب وعليه ميكن القول ب��أن كل واح��دة من الكلمتني (نضح،
ونضخ) تتضمن درجتني من الداللة في نفس املجال .أوالهما
داللة عامة وهي الداللة على نبع املاء من األرض وهذه صفة
جتمع دالل��ة الكلمتني في مجال واح��د هو نبع امل��اء وثانية
الداللتني هي درجة قوة احلدث في نفس املجال فقوة النضح
باحلاء املهملة غير قوة النضخ باخلاء املعجمة ألن الصفة
املميزة حلرف اخل��اء هنا في هذه الكلمة هي االستعالء في
ح�ين أن صفة ح��رف احل��اء املهملة ه��ي (مستفل) وال��س��ؤال
ال���ذي ي��ف��رض نفسه ب��خ��ص��وص اج��ت��م��اع دالل��ت��ي الكلمتني
(نضح ونضخ) في املجال الذي هو نبع املاء من األرض ،ثم
اختالفهما في درجة قوة احلدث هو إذا اتضح تعليل اختالف
درجة احلدث في نفس املجال بصفتي مستعل ومستفل .فما
هي الصفات التي جتمع داللتي احلرفني في مجال واح��د؟
واجلواب أنه عندما نعود إلى تتبع مخرج احلرفني وصفاتهما

جن��ده��م��ا متفقني فيها باستثناء الصفتني امل��ش��ار إليهما
بخصوص التفاوت في قوة احلدث فكل من حرفي احلاء واخلاء
مجهور رخو منفتح مخرجه من احللق ،فاشتراك احلرفني في
وحد استعمالهما في
املخرج بنسبة ما وفي معظم الصفات ّ
مجال واحد  .ثم يأتي اختالفهما في صفتني ليميز درجة قوة
كل منهما عن اآلخر في نفس املجال.
ما يستفاد من حتليل الكلمتني  - 1أ  -ب.
يالحظ من خالل حتليلنا للكلمتني أعاله ظواهر ثالثة ينبغي
تسجيلها لبسط بحث خاص بكل منها وهذه الظواهر هي :
أ  -أن الفرق بني الكلمتني حدث بإعجام حرف واحد منها وهذا
ما يوجب تخصيص بحث لظاهرة اإلعجام واإلهمال في الكلمات
التي حتمل هذه الظاهرة في اللغة العربية ملعرفة ما يترتب عنها
ب  -ما مدى أطراف داللة احلرف في بنية الكلمة الثالثية بني
الثنائية بالنسبة للحرفني األولني ،واألحادية بالنسبة للحرف
الثالث األخير من الكلمة بالكيف الذي الحظناه في الكلمتني أ  -ب
ج  -نالحظ أن سبب تفاوت داللة الكلمتني في مجال واحد
هو اختالف احلرفني األخيرين من الكلمتني  -احلاء واخلاء
في صفتي :مستعل ومستفل .وه��ذا ما يوجب ج��رد صفات
احلروف وجميع مقوماتها في بنية الكلمة وتصنيفها ليمكن
الرجوع إليها بسهولة كلما اقتضى احلال.
 - 2أ -قرت
ب  -قرد
هـ قرط

من ذلك قولهمَ :ق َرت الدم،
وقِ �������رد ال����ش����يء ،وق�����رط،
ف���ال���ت���اء أخ���ف���ت ال��ث�لاث��ة
فاستعملوها في الدم إذا
صد ومستخف
جف ،ألنه َق ْ
س عن القردد الذي
في احلِ ّ
ه��و ال��ن��ب��اك [ ( ] )1في
األرض ونحوها.
وج��ع��ل��و ال���ط���اء  -وه��ي
أع����ل����ى ال����ث��ل�اث����ة ص���وت���ا
(للقرط [يقال قرط الكراث
قطعه ف��ي ال��ق��در وال��ق��رط
يسمع ل��ه ص��وت إذا كان
قطعا وشقا ] الذي يسمع.
وقِ ��رد من القرد وذل��ك ألنه
م��وص��وف بالقلة وال��ذل��ة
ق���ال ت��ع��ال��ىَ  :فقُلْ َنا ل َ� ُه� ْ�م
دةً َخ� ِ
�������ر َ
ي�ن
��اس���ئِ� َ
كُ����ونُ����وا ِق� َ
(البقرة )64 :هكذا يتضح
في أحرف أفعال.
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هكذا يتضح في أحرف أفعال الثالثة األولى أنها ثنائية
مبعنى أن األفعال الثالثة متفقة في احلرفني األولني ،ولذا َر ّكز
ابن جني في تفسير داللة كل فعل اخلاصة على سمات احلرف
األخير الذي مييز كل واحد منها ،وقد أورد هذه التفسيرات
في سياق عرضه لعدد من األمثلة الدالة على مطابقة األلفاظ
للمعاني انطالقا من دالالت احلروف فيها وفي هذا يقول( :فأما
مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواتها من األحداث فباب عظيم
واسع ونهج متلئب [أي مستقيم يقال اتألب األمر استقام]
عند عارفيه م��أم��وم ،وذل��ك أنهم كثيرا م��ا يجعلون أص��وات
احل���روف على سمت األح���داث املعبر بها ع��ن��ه��ا157/2 )...
ه��ذه الفقرة األخ��ي��رة م��ن ال��ن��ص أع�ل�اه " يجعلون أص��وات
احل����روف "..ه��ي التي يط ّبق اب��ن جني مضمونها ف��ي شرح
األمثلة التي نحن بصدد مناقشتها ،وه��ذا ما يعنيه بقوله
"فالتاء أخف الثالثة فاستعملوها في ال��دم" وقوله (وجعلو
الطاء وه��ي أعلى الثالثة صوتا للقرط ال��ذي يسمع) وقوله
(فقرد من القرد ألنه موصوف بالقلة) وعليه فمن الواضح أن
ّ
املركز عليه في بنية كل كلمة من بني الكلمات الثالثة املتفقة في
احلرفني األولني إلثبات املعنى املقصود هو احلرف األخير لكل
واحدة منها وهذا ما يجعلنا نسمي احلرف املميز للمعنى في

مثل هذا النوع من الكلمات  ،كما سنرى املزيد منها باحلرف
احملور  .لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو:
ما هي وظيفة احلرفني األولني املكررين في الكلمات الثالثة؟
يتبع
< - 1يقول ابن منظور (نبك :ال ّنبكة :أكمة محددة الرأس).
وقيل هي األرض فيها صعود وهبوط  ..ل ع  10مادة بنك ص
.497

تعزية
والد األستاذ الدكتور
أبو عبد السالم اإلدريسي
في ذمة الله تعالى
ببالغ الأ�سى
تلقينا نب�أ وفاة
ال�سيد حممد
الإدري�سي
والد �أخينا
الأ�ستاذ
الدكتور
عبد ال�سالم
�أبو
بتاريخ 3جمادى الأوىل
الإدري�سي
1439هـ املوافق  21يناير م ،2018بعد حياة
حافلة يف العطاء يف ميدان الرتبية والتعليم.
وبهذه املنا�سبة تتوجه �أ�رسة جريدة املحجة
بتعازيها احلارة وموا�ساتها ال�صادقة للأخ �أبو عبد
ال�سالم وبقية �أبناء املرحوم حممود وحنيفة و�أ�سماء
و�أ�صهاره و�أحفاده و�سائر حمبيه �سائلني املوىل جل
وعال �أن ي�شمله بعفوه وغفرانه ويكرمه بر�ضوانه
وي�سكنه ف�سيح جنانه و�أن يرزق �أهله ال�صرب
واالحت�ساب .و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
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في مخيالنا تعيش املدينة الفاضلة وتكبر ،وفي
واقعنا يسقط بنيانها ويصغر ،وفي كل مرة أكتشف
ّأن الذي يل ّفني على مستوى األفكار خاص بي وحدي،
وه��و في عالم الناس ال يشبههم ،بل يشبهني أل ّنه
يع ّبر عن طريقتي في التفكير وفلسفتي في التّعامل
ا ّلتي تأنس باجلميل وال ّراقي الذي يصنعه التواضع
والتغافل وال�ت�غ��اب��ي ،ه��ذا ال��ذي كثيرا م��ا و ّرط�ن��ي
علي أبواب وجع يصل بي حد املرض ،وفي كل
وفتح ّ
مرة أقسم بأغلظ األيمْ ان أن أغ ّير طريقتي في التعامل
مع الغير ،ولكن أجدني أع��ود إل� ّ�ي برغم ما ألقى من
عذابات في تواصلي مع النّاس واحتكاكي بهم.
هل هي السذاجة أم رقة القلب ،هل هو الضعف
أم بعد النظر ،ه��ل ه��ي اإلنسانية أم قلة تقدير
ال��ذات ،هل هو العقل أم جنون الثقة في الناس،
وه��ل  ،وه��ل  ،ه��ل  ،....وت�ك�ث��رال�ه�ل�ه�لات أو
املهلهالت دون جدوى في إيجاد جواب يريح عقلي
املتعب منّي وقلبي الذي يكاد داخله ينفطر.
أع��ود بذاكرتي إلى ح ّينا القدمي ،حيث تربيت
ونشأت وترعرعت حيث املساكن البسيطة والنفوس
البسيطة ،حيث البسمة الصافية والضحكة البريئة،

صدا

رات

إ

حيث عالم ال�ن��اس كانت تعني لهم كثيرا العالقات
التي جتمعهم على دف��ع الهموم بالسمر واإلفضاء
بالتبنّي ،ال يسقط وجه األخ أو األخت أو اجلار أو عابر
السبيل أرضا مّ
وإنا حتفظه منظومة من القيم ساهمت
في التّمكني للتّكافل االجتماعي واإلنساني في أبعاده
العريضة.
أعود بذاكرتي إلى يوميات كنّا نعيشها ،فتحضر
اجلدة واجلد والعمة والعم واخلالة واخلال واجلارة
واجل��ار وحتضر معهم مشاكل عويصة ولكن حت ّلها
العقول الكبيرة دون أن تشركنا نحن الصغار في
عاملهم فال يكبر في داخلنا إال احلب لكل هؤالءّ ،
ألن
األمهات تأبى عليهن أخالقهن أن يتجاوز الصغير قدر
كن على خصام معه.
الكبير وإن ّ
أعود بذاكرتي إلى حبات احللوى وحفنات التمر
التي ك��ان يوزعها ع ّمنا الكبير أو جارنا املهاب على
جميع األطفال بال استثناء ،فيحضر العيد في قلوبنا
في كل توزيعة وحتضر حبة احللوى وجها يحمل كل
فرح الدنيا ونحن ّ
ننط ال حسابات بيننا إال املذاق احللو
الذي تتركه بقايا التّمر في أفواهنا.
وال� �ي ��وم ،ال �ي��وم وق ��د ت�غ�ي��رت ال��دن �ي��ا ه��ا هو

ال �ش �ح��وب ي�ل��ف ك��ل األم �ك �ن��ة وال �ق �ل��ق ي�ل�ب��س أكثر
النفوس وخوف الناس بعضهم من بعضهم يكاد يكون
السمة الغالبة في املعامالت  ،غابت مالمح السماء
ال�ص��اف�ي��ة ،ف�لا إش��راق��ات وغ��اب��ت مناظر األح��ادي��ث
ال��راق�ي��ة ،فال ع�لاق��ات ،الكل ّ متوجس من الكل،
وال�ك� ّ�ل متذمر م��ن ال�ك��ل ،وإن ج��اء احل��دي��ث بينهم
ج��اءت معه نصف احلقيقة والنصف اآلخ��ر تلفيقات
للبيع ،هل هي التكنولوجيا وق ّوتها في صنع العالم
االفتراضي ،ما جعلنا نفقد عواملنا اجلميلة ،هل هي
امل��ادة وطغيانها ،ما دفعنا لقطع عالقاتنا املتينة،
هل هي النفعية واملصالح الذات ّية ،ما جعل قلوبنا
تكبر فيها الضغينة ويكبر اخلوف من احلسد والعني
والسحر وغيرها من األمراض املكينة وهل وهل وهل
..........
األسئلة هنا ،كالعظم في حلقي ،ال تكاد تغيب
عن خاطري ،حتى حتضر من جديد في عواملي الدفينة
ويحضر معها سيد األنبياء صلى الله عليه وسلم بكل
تداعيات النبي األعظم ،الذي أنقد البشرية من كل ما
تعانيه اليوم حني ع ّلمها كيف حتب ،وكيف تصفو
وك�ي��ف ت��رت�ق��ي ،وك�ي��ف ت�ك��ون سخية وك�ي��ف تكون

الفكر اإلسالمي املعاصر
وتيارات التنوير الغربي

�صدر حديثا كتاب جديد للعالمة عبد للإن�سان والوجود التي ال تتفق مع احلقيقة
احلي عمور رئي�س املجل�س العلمي املحلي املعرفية وال مع ر�ساالت ال�سماء .،وهذا دون
�إنكار اال�ستفادة منها ك�إنتاج فكري ب�رشي.
لفا�س بعنوان " :الفكر الإ�سالمي املعا�رص
وتيارات التنوير الغربي"
وج��اء الكتاب ليعرج على
عدة ق�ضايا م�شكلة يف �سياق
التنظري للفكر اال�سالمي املعا�رص
مع تيارات التنوير الغربي من
ذلك :العلمانية ،احلداثة ،العوملة،
العقالنية ،واحلرية بني الدين
والتنوير.
وه��دف الكتاب �إىل حتليل
املذاهب الثقافية التي تبلورت
على �ساحة حركة التنوير
الأروب��ي ،حيث مت تناول هذه
املذاهب بالتحليل والنقد والتقومي
من منظور �إ�سالمي ي��زاوج بني
الوحي والعقل ويرمي �إىل حترير
فكرنا من الت�صورات الغربية

فات
مسا
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تقية ،وكيف تكون نق ّية ،وكيف تكون عل ّية ،ولكن
سقط من أي��دي الناس س��راج العلم ال ّلدني ،وع ّمت
ب ��وادر اجل��اه�ل�ي��ة ف��ي ظ��ل ع��ال��م يبلس العنجهية،
ويلهث وراء دنيا نّ
تتفن في تصديرنا جثثا منسية.
أم� ّي��ة القيم ه��ي إشكالنا الكبير ال�ي��وم وجيلنا
القدمي عاش أم ّية الكتابة ولم يعش أم ّية القيم ،ولذا
كبرت في جناحهم موازين احملافظة على ّ
كل جميل
إنساني وعشنا علمية الكتابة ولم نعش جمالية القيم،
ولذا ته ّرأ فينا اإلحساس حتّى بات جيل املفتاح يقتله
الفراغ املنتش بلعبة احلوت األزرق ا ّلتي جنت على
أحالمنا الكبيرة في صناعة جيل يؤمن ّ
بأن احلضارة
هي مجموعة القيم اإليجابية ،التي من أعلى قيمها
التوحيد ،والتي ترفض الفراغ والشحوب والهزمية
وتؤمن باحلياة ومبا يصنع الفارق في تذوق اجلمال
اإللهي والروحي والنّفسي واإلنساني والكوني.
ف�م�ت��ى ن �ع��ود إل�ي�ن��ا ك��ي ت �ع��ود األم �ك �ن��ة لدفئها
القيمي ،ومن ث ّم تعود إلينا احلياة التي قتلت بهاءها
أم ّية القيم .

و مـض ـ ـ ــة

جنازة امرأة!...

(إلى روح أم األستاذ يوسف رحمها
الله)..
يسير م��وك��ب اجل �ن��ازة الهوينى..
ي�ك�ت��ظ ال� �ش ��ارع ب��امل�ش�ي�ع�ين م��ن شيب
وشباب...
يتساءل الناس ملن هذه اجلنازة؟!
ل ��م ي �س �ب��ق ل �ل �م��دي �ن��ة أن ع��رف��ت
جنازة ضخمة كهذه..
أهي لشخصية هامة...؟ !
يكتظ املسجد باملصلني ...يكتظ
جناح النساء...
وي � �ن� ��ادي اإلم � � ��ام" :ال � �ص �ل�اة على
اجلنازة ...جنازة امرأة"...
من تكون هذه املرأة؟!
إنها ت��اج��رة ..كانت مت��ارس جتارة
بأضخم رأسمال...
أجل ،كانت متارس جتارة ال تبور..
جتارة مع الله  ...أال إن جتارة الله
لغالية! ...
كانت رحمها الله محبة لكتاب الله
عز وجل ..وملعلّميه ومتعلّميه ..جتود

بكل م��ا عندها ..ال تكل وال مت��ل من
العطاء...
نذرت أبناءها خلدمة كتاب الله
تعالى ..وحفظت ما تيسر منه على
كبرها...
كانت حتنو على اليتيم واألرملة
واحملتاج ...يبكيها القريب والبعيد..
ك��ان��ت أم� ��ا ي �ح �ت��وي ق�ل�ب�ه��ا أب �ن��اء
العائلة كلهم...
ك��ان��ت ص� ّ�وام��ة ق� ّ�وام��ة ك��أن�ه��ا تعد
العدة ليومها هذا...
ك� ��م أن ��اس ��ا ال ُي� �ع ��رف ��ون إال بعد
وفاتهم ..يعملون
ف� � � � � � � ��ي ص� � �م�� ��ت
ب� � � �ع� � � �ي � � ��دا ع� ��ن
ال � ��ري � ��اء ...ول �ن��ا
ف� ��ي ج �ن��ائ��زه��م
لعبرة! ...

ذة .نبيلة عزوزي
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«نعم إذا كثر اخلبث»

تلك هي إجابة رسول الله  أم املؤمنني
زينب بنت جحش رضي الله عنها ،على
سؤالها إياه عليه الصالة والسالم ،في
سياق يشي بالرهبة واجلالل" :أنهلك وفينا
الصاحلون" .متفق عليه.
وإذا كان سؤال أمنا زينب رضي الله عنها
يعبر عن هم عميق يتعلق مبصير األمة ،ورغبة
صادقة في معرفة طبيعة الوضع الذي يضمن
سالمة املجتمع وأمنه من خطر الهالك واحملق
والزوال ،فإن جواب رسول الله  يتضمن
سنة ثابتة من سنن االجتماع التي بنبغي لكل
مسلم أن يكون على وعي جازم بها ضمن ما
ينبغي أن يشكل سالحا فكريا ورؤية فلسفية
ال مفر من امتالكها في واقع يطبعه التدافع
والصراع بني احلق والباطل ،والصالح
والطالح ،والطيب واخلبيث .فليس يكفي أبدا
في ضوء جواب رسول الله  -أن يحتوياملجتمع على فئة أو نخبة من الصاحلني،
مهما علت درجة صالحهم وورعهم وتقواهم،
ليكون في منأى عن الهالك ،بل ال بد أن يكتمل
فيه نصاب الصالح بحيث يكون هو الغالب
واملهيمن على بنية املجتمع بجميع مجاالته
وقطاعاته ،وتكون مظاهر اخلبث موسومة
بالضآلة والقلة بحيث ال تقوى على تلويث
مجرى احلياة في املجتمع الذي تفرض فيه
سلطة االستقامة نفسها ،وتتمكن الفضائل
العالية والقيم السامية من سلوك الناس
وعالقاتهم ،فيأمنون على دينهم ونفوسهم
وأعراضهم وأموالهم ،فذلك لعمر احلق هو
النموذج املمتاز الذي جاء اإلسالم إلرسائه
وترسيخه ،لتحقيق السعادة في بعديها
الدنيوي واألخروي.
وإن قرائن األحوال لتنبئنا بيقني كامل،
أن حتقيق ذلك النموذج في غياب تطبيق
شريعة الله السمحة ،هو من املستحيالت ،ألن
تطبيقها هو الكفيل وحده يصنع الشخصيات
واألفراد الصاحلني الذين يحملون على عاتقهم
مهمة بناء ذلك النموذج الفريد الذي به تصلح
األرض ،ويحال به دون تراكم طبقات اخلبث
الذي يفضي إلى الهالك.
إن قرائن األحوال تلك ،واملتمثلة في تفكك
عرى القيم ،وانحالل العالقات االجتماعية،
وعربدة الفسوق والعصيان ،والتطاول على
الصالح والصاحلني ،تؤكد هذه احلقيقة
وتبرهن عليها بشكل قاطع .فما دام ما هو
مطبق من مساطر ولوائح قانونية ،خاليا
من النجاعة والفعالية في ذاتها ،ومن حيث
أساليب تطبيقها ،فسنظل أمام تفاقم حتمي
للخبث الذي يزحف على األخضر واليابس.
إن أوضاع العرب واملسلمني اليوم توجد
على شفير الهاوية بسبب حتطم صمام
األمان الذي يعصم تلك األوضاع من التآكل
واالنفراط ،ثم التحلل واالنهيار ،أال وهو
التشبع بقيم القرآن  ،وفرض هيبة السلطان،
فهما دعامتا البنيان احلضاري بال منازع.
لقد زحف اخلبث على كل ميدان ،واكتسح
عالم اإلنسان ،فلم تسلم منه بقعة من البقاع،
وانطلقت جموع الناس تهيم على وجوهها
في أرض مزروعة باأللغام واآلثام ،وغدت
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كالقطعان الضالة التي ال تعرف لها وجهة
تقصدها ،أو مالذا تأوي إليه.
وأغرب الغرائب فيما نحن فيه ،أن ال
يستثنى من ذلك الزحف املقيت واملخيف،
حتى امليدان الذي تعول عليه األمم احلية
في عملية اإلصالح وإعادة البناء ،أال وهو
ميدان التعليم والتثقيف ،فال نكاد جند في كل
منهما غير قطع متنافرة ،أو عناصر متدابرة،
ال تشكل كيانا قابال ألن يكون أداة إصالح أو
بناء ،وليس ذلك فحسب ،فاألمر أدهى وأمر،
بسبب التمكني للعناصر السالبة املدمرة التي
طرأت طروا على حياتنا ،واقتحمت حمانا
دون رقيب وال حسيب.
لقد تهيأت شروط الهالك الشامل وأسبابه،
واستأسد أرباب صناعة الفجور ،وقامت لهم
سوق رائجة ،ومؤسسات ومراكز وشبكات
تسعى إلى نشر بضاعتها على أوسع نطاق
بني مختلف شرائح املجتمع وطبقاته ،كل
بحسب قابليته ومستواه التعليمي والثقافي،
فال يكاد يفلت أحد من آثار القصف الرهيب
الذي متارسه تلك املؤسسات ليل نهار ،مما
يدخل حتت مفهوم "مكر الليل والنهار" وهو
مفهوم قرآني يسلط الضوء على طبيعة اآلثار
الفتاكة التي حتدثها عملية الدأب واالستمرار
في تلويث البيئة النفسية واألخالقية
مبختلف الفيروسات التي تنفذ إلى أعماق
الناس املستهدفني بسمومها القاتلة .ولن
يسلم منها على مستوى اخلالص الفردي ،إال
فئة قليلة أوتي أصحابها حصانة قادرة على
تفتيت آثار تلك السموم ،وإبطال مفعولها،
مع احتمال اخلضوع لبعض مخلفاتها ،بفعل
تعذر اعتزال احمليط ،أو الغالف اجلوي العام،
الذي تتحرك فيه دوامة الفيروسات كما يتحرك
اإلعصار الشديد القوة واالنفجار .يقول الله
َ
َّ
ين
تعالىَ  :فل َ َّما ن َ ُسوا َما ذُكِّ ُروا بِ ِه أ َ
جن ْي َنا ال ِذ َ
َ
َّ
ظل َ ُموا ب َِع َذ ٍ
ين َ
اب
يَ ْن َه ْو َن عَ ِن ُّ
السو ِء َوأ َخ ْذنَا ال ِذ َ
بئ ٍ
ُون (األعراف.)165 :
ِيس ب َِما كَانُوا يَ ْف ُسق َ
َ
إن الذي ال مراء فيه ،ألنه ميثل سنة من
سنن الله  في االجتماع والعمران البشري،
أن استشراء اخلبث في املجتمعات ،يتناسب
طردا في صبيبه وقوة جرفه واقتالعه
لألشجار اخلضراء التي تزين األرض،
وطمسه ملنابع احلياة ،مع فتح الباب على
مصراعيها لتأجج غريزة األنانية والطغيان
والعدوان ،على حساب الضبط وجلم الغرائز
الذي ميثل في جوهره ترجمة أمينة وصادقة
لتمثل قيم اخلير واحلق واجلمال ،لصالح
االنتصار لكرامة اإلنسان التي أهدرت ومرغت
في األوحال.
ولن يتحقق هذا املطلب العزيز على وجه
اليقني ،إال في إطار حضارة القرآن ،عقيدة
وشريعة ومنهج حياة .وخارج هذا اإلطار،
ال مفر من أن تطلع على الناس رؤوس فتنة
عمياء ،متأل ساحتهم باألشالء والدماء.
واتَّقُوا
وصدق الله القائل في محكم التنزيلَ :
اَّ
ص َّ َّ
ظل َ ُموا ِمن ُ
ين َ
اص ًة
ك ْم َخ َّ
يب ال ِذ َ
فِ ْت َن ًة ل ت ُ ِ نَ
َ
اعل َ ُموا أ َّن هَّ
َاب (األنفال.)25 :
َو ْ
الل َ شَ ِد ُيد ال ْ ِعق ِ

بنبض القلب
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عام مضى وعام قادم
وال شيء يلوح في األفق...
طوينا �سنة ميالدية على وقع اجلراح،
وح�صاد اله�شيم ،وكانت الرعونة
وال�سيا�سات اخلائبة هي �سيدة املوقف:
انهيار منظومة جمل�س التعاون اخلليجي...
ا�ستمرار املوت والتقتيل والدمار ال�شامل
يف �سوريا واليمن ...ا�ستمرار حمنة
امل�سلمني يف ميامنار و�إفريقيا الو�سطى
وجنوب الفليبني ...ا�ستمرار �إ�رسائيل
وحاميتها الواليات املتحدة يف هنجعيتها
وتنكيلها بالأمة العربية والإ�سالمية
 ،ا�ستمرار الأنظمة العربية يف خنق
احلريات والتالعب بحقوق الإن�سان
وتكميم �أفواه ال�صحفيني ...ناهيك عن
ال�سيا�سات الفا�شلة للأنظمة العربية
دبلوما�سيا واقت�صاديا واجتماعيا على
جميع الأ�صعدة ...فهل ا�ستمرار الو�ضع
على ما هو عليه �سنة 2018م ؟ �أم �أن
الأمور �ستتغري �إن �سلبا �أو �إيجابا ...يبدو

من خالل ا�ستقراء الو�ضع �أن ال �شيء يلوح
يف الأفق ،يبدد هذه ال�سحب املرتاكمة،
والتي باتت حتجب الر�ؤية ،وتثري الذعر
من امل�ستقبل ،ف�أطراف الأزمة يف اخلليج
مل تزدد �إال �إ�رصارا يف ت�أجيج الو�ضع،
والنظام الع�سكري يف م�رص ،افتتح
العام اجلديد ب�سل�سلة من الإعدامات
ملعار�ضيه ...وال�سلطة الفل�سطينية مل
تتقدم خطوة يف ملف امل�صاحلة ،وال زالت
تنتظر ال�ضوء الأخ�رض من ال�سي�سي ،كما
ال زالت تن�سق �أمنيا مع الكيان ال�صهيوين
وحتى الدول امل�ستقرة ن�سبيا ترى �أن
امل�ؤ�رشات االقت�صادية تنذر باحتقان
�سيا�سي واجتماعي � ...أملنا الوحيد يف
تدخل العناية الإلهية يف �إ�صالح الو�ضع،
وتب�رصة القائمني على �ش�ؤون الأمة
بطرقه امل�ستقيم .

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
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محطات إخبارية

الغارد :التحدي الراهن أمام الدول
العربية هو خفض الدين العام
أكدت كريستني الغارد ،مديرة
صندوق النقد الدولي ،أن التحدي
الراهن أمام الدول العربية هو خفض
الدين العام .وطالبت بخفضه بطريقة ال
تخل مبعايير التوازن والعدالة.
وقالت الغارد في حديث لـ«الشرق
األوسط» ،عشية مؤمتر «االزدهار
للجميع ...تعزيز الوظائف والنمو
الشامل في العالم العربي» ،الذي
ينظمه الصندوق بالتعاون مع احلكومة
املغربية في مراكش« :توجد في بلدان
املنطقة نسب دين من أعلى النسب على
مستوى العالم .وقد بذلت احلكومات
جهود ًا لتخفيض العجز مؤخر ًا ،لكن
تركة اإلنفاق العام املرتفع وتعبئة
ا إل ير ا د ا ت
الضعيفة أسفرتا
عن مستويات
يبلغ
دين
متوسطها  80في
املائة من إجمالي
الناجت احمللي في
البلدان العربية
ا ملستو ر د ة
للنفط».
حسب
و
مديرة صندوق
الدولي،
النقد
فإن خدمة الدين

العام «تؤدي إلى استنزاف املوارد التي
كان ميكن توجيهها لتمويل البرامج
االجتماعية احليوية واالستثمارات
الضرورية في البنية التحتية .ومن هنا
تأتي أهمية تخفيض الدين .والتحدي
الراهن هو إجناز هذه املهمة على نحو
يدعم النمو ويتسم بالتوازن والعدالة
واإلنصاف».
ودعت الغارد إلى منوذج
لإلصالحات االقتصادية يحقق «منو ًا
أكثر احتواء للجميع» ،محذرة من أن
هذا «يتطلب مفاضالت صعبة ،لكنها
الزمة لزيادة اإلنفاق االجتماعي واملوارد
العامة».

انطالق فعاليات مؤمتر القدس في اسطنبول
انطلقت ص��ب��اح االث��ن�ين  29يناير
2018م مب��دي��ن��ة إس��ط��ن��ب��ول ف��ع��ال��ي��ات
املؤمتر الدولي "ال��ق��دس ..املدينة التي
ق��دس��ه��ا ال���وح���ي" ،بتنظيم م��ن رئ��اس��ة
الشؤون الدينية التركية.
وي����ه����دف امل����ؤمت����ر إل�����ى ال����دف����اع
ع��ن قضية ال��ق��دس وت��أك��ي��د أهميتها،
وتعزيز مشاعر التضامن م��ع الشعب
الفلسطيني ،بحسب املنظمني.

وي��ش��ارك ف��ي امل��ؤمت��ر أك��ث��ر م��ن 70
باحثا ،باإلضافة إل��ى مئات املشاركني
من  20دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا،
بينهاباكستان وإندونيسيا وال��ع��راق
واألردن وفرنسا وبريطانيا وأذربيجان.
وح��ض��ر بكر ب����وزداغ ن��ائ��ب رئيس
ال�������وزراء ال���ت���رك���ي ،ورئ���ي���س ال��ش��ؤون
الدينية ال��ت��رك��ي علي أرب����اش ،ووزي��ر
األوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس.

قانون بولندي عن "احملرقة"
يغضب الكيان الصهيوني
صادق البرملان البولندي اجلمعة ،2018/01/26
ع��ل��ى ق��ان��ون يقضي بسجن ك��ل م��ن يحمل بولندا
مسؤولية ج��رائ��م ض��د اإلنسانية ارتكبتها أملانيا
النازية ،مثل "احملرقة اليهودية" وغيرها ،ملدة ثالثة
سنوات ،ولن يسري القانون على األعمال الفنية.
وبحسب القانون ،يسجن كذلك من ينكر قتل نحو
 100ألف بولندي على يد املتمردين األوكرانيني خالل
احلرب العاملية الثانية.
وأك���د ال��ق��ان��ون منع استعمال أي ع��ب��ارة تربط
بولندا باجلرائم النازية التي ارتكبت ضد اإلنسانية،
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العدد 489 :

ماليزيا ..مؤمتر العلماء يطالب باحلفاظ عني على األحداث
على هوية القدس

عكس شعار "القدس هوية األمة"
الهدف الرئيسي من مؤمتر علماء
املسلمني الذي عقد في بوتراجايا
العاصمة اإلدارية ملاليزيا ،وهو
احلفاظ على هوية القدس العربية
واإلسالمية والتأكيد على رفض
قرار الرئيس األميركي دونالد
ترمب اعتبار القدس عاصمة لدولة
االحتالل وتغيير الوضع التاريخي
فيها.
وأعلن املؤمتر العام  2018عام
نصرة القدس وفلسطني ،ضمن 14

توصية تهدف إلى تعزيز صمود
الشعب الفلسطيني ال سيما أهالي
القدس واملرابطني في املسجد
األقصى.
وطالب البيان اخلتامي للمؤمتر
حكومات وشعوب الدول اإلسالمية
بقطع جميع العالقات مع دولة
االحتالل ومحاربة التطبيع معها،
وإعداد قائمة سوداء للمطبعني
بهدف نشرها ،وجترمي كل من يقيم
عالقات باالحتالل.

االحتاد اإلفريقي ..املغرب يشارك بأديس
أبابا باجتماع حول التغيرات املناخية
ش�����������������������ارك
امل���غ���رب ،االث��ن�ين
2018 /1 /29م
بأديس أبابا ،فى
اج���ت���م���اع للجنة
رؤس���������اء ال������دول
واحل������ك������وم������ات
ح����ول ال��ت��غ��ي��رات
امل���ن���اخ���ي���ة ،ن��ظ��م
ع��ل��ى ه��ام��ش قمة
االحت��اد اإلفريقى
ال����ث��ل�اث��ي�ن ال��ت��ي
ت��ع��ق��د ح��ال��ي��ا في
مقر املنظمة اإلفريقية.
ومثل املغرب في هذا االجتماع،
ال����ذي ت���رأس���ه ال��رئ��ي��س ال��غ��اب��ون��ي
السيد علي بونغو أوندميبا ،رئيس
احلكومة السيد سعد الدين العثماني
وش����ك����ل االج����ت����م����اع م��ن��اس��ب��ة
لتقييم اإلج��راءات املنفذة والتدابير
التي يتعني اتخاذها للحد من آثار
التغيرات املناخية في إفريقيا؛ حيث
دعا رئيس املفوضية اإلفريقية السيد
موسى فاكي محمد ،في كلمة ألقت
بالنيابة عنه خ�لال االج��ت��م��اع ،إلى

مثل استعمال مصطلح "احملارق البولندية" أو
"أف��ران الغاز في بولندا" ،معتبرين أنه يجب
على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة
التأكيد على أن هذه األماكن بنيت وأديرت من
قبل النازيني بعد احتاللهم
بولندا عام .1939
وهذه القرارات أغضبت
رئ���ي���س احل���ك���وم���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة
ب��ن��ي��ام�ين ن��ت��ن��ي��اه��و وع���ق���ب على
مشروع القانون البولندي وق��ال:
هذا القانون باطل وأرفضه بشدة،
ال ميكن تغيير التاريخ وال يجوز
إنكار "احملرقة".
واستنكر وزير املالية السابق
وزع��ي��م ح��زب "ييش عتيد" ،يائير
البيد ،القانون البولندي اجلديد

بذل مزيد من اجلهود حلماية القارة
م��ن آث���ار التغيرات املناخية .وق��ال
فاكي إن الدول اإلفريقية بحاجة إلى
ت��ع��زي��ز ت��ق��اس��م اخل��ب��رات ف��ي مجال
حماية البيئة ،مبرزا دور اللجنة في
تنسيق جهود ال���دول اإلفريقية في
هذا اإلطار.
ودعا رئيس املفوضية اإلفريقية
البلدان الرئيسية احملدثة للغازات
ال��دف��ي��ئ��ة إل���ى حت��م��ل مسؤولياتها،
السيما من خالل املشاركة في متويل
جهود التكيف والتخفيف م��ن آث��ار
التغيرات املناخية في إفريقيا.

بالقول :لن يغير أي قانون بولندي التاريخ ،بولندا
ك��ان��ت شريكة ف��ي احمل��رق��ة ،ف��ي ح�ين ردت السفارة
البولندية بالقول :إنه (البيد) بال خجل ،وأن هناك
ضرورة للتثقيف حول احملرقة في الكيان.

حتذيرات دولية:
عودة الروهنغيا إلى
ميامنار محفوفة
باملخاطر
م��ع انتظار أكثر م��ن  650أل��ف الج��ئ من
أق��ل��ي��ة ال��روه��ن��غ��ي��ا املسلمة ف��ي بنغالدش
للعودة إل��ى م��ي��امن��ار ،ف��إن خطة إعادتهم
ليست أم��را سهال ،ب��ل محفوفة باملخاطر
واملستقبل املجهول.
وب��ع��د  5ش��ه��ور م��ن ب��دء حملة التطهير
ال��ع��رق��ي ال��ت��ي ق��اده��ا جيش م��ي��امن��ار ضد
الروهنغيا ما دفعهم للهروب من منازلهم
إلى مخيمات جلوء في بنغالدش املجاورة،
كان من املفترض إعادة  1500الجئ كدفعة
أولى إلى ميامنار مرة أخرى ليلحق بهم كل
الالجئني “املؤهلني” للعودة خالل عامني.
ل��ك��ن اخل���ط���ة ان��ت��ق��دت��ه��ا األمم امل��ت��ح��دة
وم��ن��ظ��م��ات اإلغ���اث���ة ال���دول���ي���ة؛ ن��ظ��را ألن
االت��ف��اق بني ميامنار وبنغالدش ،ال��ذي لم
يتم مبشاركة املجتمع الدولي ،حول خطة
إع���ادة الروهنغيا إل��ى منطقتهم ال يعالج
أب��رز أزم��ات األقلية املضطهدة مثل األمن
واجلنسية واملسكن املستدام ،فبدون هذه
الضمانات لن يتطوع العديد من الالجئني
للعودة طوعا ،حسب آراء خبراء ،وهو ما
من شأنه إطالة ما وصفتها األمم املتحدة
بـ”أكثر طوارئ الجئني إحلاحا في العالم”.
وق���ام���ت ح��ك��وم��ة ب���ن���غ�ل�ادش ،األس���ب���وع
امل��اض��ي ،بتأجيل ب��دء تنفيذ خطة إع��ادة
الالجئني ،ولم يتضح بعد متى ستبدأ ،لكن
الجئي الروهنغيا أقاموا عدة احتجاجات
خالل األسابيع األخيرة في مخيمات اللجوء
ببنغالدش اعتراضا على اتفاق إعادتهم إلى
ميامنار ،في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة
ميامنار استعدادها لبدء عملية اإلعادة.
وت���ن���ص االت���ف���اق���ي���ة ع��ل��ى أن ال�لاج��ئ�ين
املتطوعني ال��ق��ادري��ن على إث��ب��ات إقامتهم
السابقة في ميامنار –وهو ش��يء يفتقده
العديد منهم -وإظهار دليل على مغادرتهم
بعد  9أكتوبر  2016سيسمح لهم بالعودة
إل���ى م��ي��امن��ار وس��ي��ت��ل��ق��ون “بطاقة حتقق
قومية” ،ثم يتم نقلهم إلى مخيمات تابعة
ل��ل��دول��ة حيث سيمكثون حتى ي��ع��اد بناء
منازلهم احملروقة واملهدومة على يد جيش
ميامنار.
إال أن تفاصيل االتفاقية بعد ذلك تصبح
مبهمة دون أي ذكر لألمن املستمر أو ضمان
اجلنسية بعد بطاقات التحقق القومية أو
ضمان حرية حترك أقلية الروهنغيا خارج
مخيماتهم ،وهو ما افتقدوه في املخيمات
السابقة مبيامنار.
وق��ال ماثيو سميث ،الرئيس التنفيذي
ملنظمة “فورتيفاي رايتس” حلقوق اإلنسان:
إن ال�لاج��ئ�ين ف���ي ب��ن��غ�لادش ي��خ��ب��رون��ن��ا
مبخاوفهم من العودة إلى ميامنار ،وأحد
هذه املخاوف هو أنهم سيعودون إلى وضع
االحتجاز التعسفي اجلماعي ال��ذي كانوا
يعيشون فيه.

وكالة أنباء أراكان ANA
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إلى أن نلتقي

آللئ وأصداف

يلتقطها أ.د .الحسن األمراني

املرابطات
ورد في افتتاحية العدد املاضي (املتميز حقا)
م��ا يلي" :إن ال��دف��اع ع��ن ال��ق��دس الشريف واملسجد
األقصى ،ومعهما حق الفلسطينيني في السيادة على
أراضيهم املغتصبة واجب ،ليس على الفلسطينيني
وحدهم ،إمنا هو واجب األمة كلها ،أف��رادا وشعوبا
ودوال ،بل إنه واجب على شرفاء العالم وأحراره".
نصرة األقصى والقدس واج��ب شرعي ،بل هي
واجب الوقت .والنصرة تكون بالقلب واللسان واليد.
فلينظر كل واحد ما يقدم لنفسه بني يدي ربه حتقيقا
لهذه النصرة .ألصحاب األق�لام أقالمهم ومنابرهم،
وألهل املال أموالهم ،قلت أو كثرت ،ولذوي السلطان
سلطانهم ،وللمستضعفني الذي ال يستطيعون ضربا
في األرض ،وال يهتدون سبيال ،دعواتهم وتضرعاتهم
ال��ت��ي ليس بينها وب�ين ال��ل��ه ح��ج��اب .ف��أه��ل القدس
م��راب��ط��ون ،يقدمون م��ا ميلكون دف��اع��ا ع��ن ال��ق��دس،
وي��ت��ع��رض��ون ل�ل�أذى بكل ص��ن��وف��ه ،ل��م ينج م��ن ذلك
الشيوخ واألطفال والضعفاء ،ذكورا ونساء .فال أقل
من م ّد يد النصرة لهم مبا نستطيع.
قدمت بهذه الكلمات لتكون بني يدي أمر قد يثير
اجل��دل أحيانا ،يتفق حوله من يتفق ،ويختلف من
يختلف.
أم��ام ال��ق��رار األخ���رق ،ال��ذي ات��خ��ذه رج��ل أخ��رق،
بجعل القدس عاصمة إلسرائيل ،حتركت شعوب األمة،
ونهض من نهض من أبنائها ،وحشدت احلشود عبر
محور طنجة ــ جاكرتا ،في مظاهرات عبرت عن التحام
األم��ة في املوقف اجللل ،وب��ادر من ب��ادر من أولياء
أمورها ،التخاذ ما يجب اتخاذه من مواقف إلبطال
القرار املشني ،إميانا من بعضهم بقصيتنا املقدسة،
ودفعا للوم عند بعضهم جتاه شعوبهم .لقد كان أول
من اكتوى بنار ذل��ك القرار أه��ل فلسطني والقدس.
وتوحدت األصوات في ربوع فلسطني كلها ،من البحر
إلى النهر .ونفخت األح��داث في العزائم ،ف��إذا اآللة
اجلهنمية اإلسرائيلية عاجزة عن إطفاء جذوة واحدة
من نار الغضب املقدس للمرابطني واملجاهدين ،ذكورا
وإناثا ،فإذا الصبايا يؤرقن ليل االحتالل ،كما فعلت
عهد التميمية وهي في احملكمة تنظر باحتقار إلى
جالديها ،وتلقي نظرة حتد وانتصار من فوق كتف
مجندة إلى ذويها.
يصح أبدا وال يستقيم أن نظل ،نحن هنا في
ال
ّ
املغرب ،مبنأى عن نصرة القدس ،فتاريخ املغاربة
مرتبط منذ القدمي بهذه األرض ،وما تزال معالم كثيرة
حتمل أسماء املغرب ..حي املغاربة ..باب املغاربة..
وما زالت كلمة صالح الدين األيوبي في حق املغاربة
متأل التاريخ،
عزمت على االتصال ببعض املرابطني واملرابطات
من أهل القدس ،وركبت رقم االتصال ،ونظرت إلى
الهاتف ،وفجأة ظهر اسم "إسرائيل" ..وبحركة عفوية
قطعت اخلط ..أنا أطلب فلسطني ،أطلب القدس ،فكيف
يظهر اسم إسرائيل؟ وهل سأكون من املطبعني إن أنا
استمررت في املكاملة؟ وفي حلظات قصيرة تذكرت أن
القدس محتلة ،وأن احملتل هو إسرائيل ،وأن احملتل
ميلك األرض وميلك اجلور أيضا ،وأنه ليس للسلطة
الفلسطينية في الضفة الغربية سلطان على شيء.
ما العمل؟ تذكرت يوما كنت فيه في عمان ،وعرض
علي وعلى من معي من الوفد املغربي وزي��ر أردني
زيارة القدس .تأملت في صمت ،قطعه الوزير الصديق
قائال :اطمئنوا ،لن يلوث ختم إسرائيل جوازاتكم..
ستقومون بدعم إخوانكم بهذه الزيارة ..قبل أن آخذ
أي ق��رار ك��ان صديقي قد قطع األم��ر ب��ق��رار :ك�لا ،لن
نذهب ،ال حاجة بنا إلى رؤية وجوه الصهاينة.

العدد 489 :

استحضرت اجل��دل ال��ذي ق��ام يوما ح��ول زي��ارة
القدس بخاصة ،وزيارة إخواننا الفلسطينيني بداخل
األرض احملتلة ،دعما لهم .منهم من يرى أن األعمال
بالنيات ،وما دام األمر يتعلق بدعم األشقاء فال مانع،
حتى ول��و ك��ان��ت ال���زي���ارة ،رس��م��ي��ا ،إل��ى "إس��رائ��ي��ل"
التي ال وجود لها في قلوبنا وال عقولنا ،إن كان لها
مقعد باألمم املتحدة ،ومنهم من أراد تطبيق القاعدة
املستنبطة من حديث رس��ول الله « :دع ما يربك
إلى ما ال يريبك» (رواه النسائي) .وفجأة استحضرت
قلوب املرابطني الذين هم في القدس ،وف��ي األرض
احملتلة ،يسجنون ،ويبعدون ،ويعذبون ،فداء لألقصى
وفلسطني ،و ينتظرون منا خ��ط��وة ،مهما صغرت،
دعما لصمودهم ،ونصرة لقضيتهم التي هي قضيتنا.
وفي عزم مددت مرة أخرى إلى الهاتف ،وأنا أقول :إن
ظهور اسم "إسرائيل" على هاتفي ،لالتصال بإخواننا
املرابطني ،هو حت ّد إلسرائيل نفسها ،ودعم للمقاومة،
بكل أشكالها .وكم شعرت بانتصار على ترددي ،وعلى
إسرائيل ،عندما جاءني صوت املرابطة األم املقدسية
مرحبا بهذه اخلطوة الداعمة.
خديجةّ ،
األم املقدسية املرابطة ،خديجة أم حسام ،اختارت
أن ترابط باملسجد األقصى حماية له ودفاعا عنه ،ضد
الصهاينة ،من جنود االحتالل ومن املستوطنني على
السواء .وهي مرابطة منذ سنني عديدة ،لم مينعها
عن جهادها املتعدد الصور ما تتعرض له من إبعاد
متكرر ،ومن اعتقال ال ينقضي إال ليبدأ من جديد.
تبدأ املرابطة خديجة نهارها ب��دخ��ول املسجد
األقصى صباحا ،حيث تقوم مبهمة التدريس والدعوة،
فتلقي دروس��ه��ا ف��ي التفسير والفقه على النساء،
وتساعد النساء األطفال على حفظ القرآن الكرمي .كما
تعمل على تعريف السياح األجانب بقضيتها وقضية
شعبها ،وت��ش��رح لهم األوض����اع باللغتني العربية
واإلجنليزية .حتى إذا صلت الظهر رجعت إلى بيتها
لتتولى تعهد أبنائها بالدراسة والتربية اإلسالمية
وتنشئتهم على خلق اإلس�لام ،ومن ذلك الدفاع عن
املقدسات وعن األقصى ،ولذلك نشأت ابنتها صفاء
على نهجها ،حيث تعرضت هي أيضا إلى االعتقال،
كما هو شأن زوجها الدكتور إبراهيم أبو غالية أيضا،
الذي لم ينج من االعتقال .وتتخذ املرابطة املقدسية
موقعها قرب باب السلسلة من املسجد األقصى ،وهو
ــ مع باب املغاربة ــ من أهم األبواب باملدينة القدمية،
التي يتخذها االحتالل مدخال إلى املسجد ،ومن هناك
تتصدى جلنود االحتالل بوجوه من املقاومة ،ومنها
التكبير في وجوهم،
متحدية م��ا يسمى التقسيم الزماني واملكاني
لألقصى ،وهو التقسيم الذي أراد االحتالل من ورائه
أن يقتصر وج��ود املسلمني في املسجد على صالة
الظهر ،ليخلو بعد ذلك للمستوطنني ،إال أن املرابطة
املقدسية وأخواتها يصررن على االعتصام باملسجد
في غير هذا الوقت احمل��دد ،ولذلك تعرضت خديجة
لإلبعاد عن املسجد األقصى أزيد من ست مرات ،ملمد
متفاوتة ،أدناها خمسة عشر يوما وأعالها شهران
متتابعان.
إن اإلبعاد واالعتقال والبطش اإلسرائيلي لم يزد
خديجة وأخواتها املرابطات إال إصرارا على املقاومة
والدفاع عن املسجد األقصى والقدس بوسائل متعددة.
ومن هنا يكون صبرهن وجهادهن درسا للقاعدين من
الرجال ،الذين يرون ما يحل بأولى القبلتني وثاني
املسجدين وثالث احلرمني ،ثم ال يتحركون وال هم
يذكرون.

القدس الشريف كما وصفه
الرحالة المغربي ابن بطوطة
أبو عبد الله محمد ابن بطوطة- 703( ،
779هـ) رحالة ومؤرخ وقاض وفقيه مغربي
أمازيغيُ ،ل ّقب بـأمير الرحالني املسلمني.
وت��ع��د رح��ل��ت��ه امل��س��م��اة":حت��ف��ة ال��ن��ظ��ار في
غرائب األمصار وعجائب األس��ف��ار" ،رحلة
ف���ري���دة ،أو ت���ك���اد ،مل���ا ف��ي��ه��ا م���ن ال��غ��رائ��ب
والعجائب.
خرج من مسقط رأس��ه –كما ق��ال" :-في
ي��وم اخلميس الثاني من شهر الله رجب
ال��ف��رد ع���ام خ��م��س��ة وع��ش��ري��ن وسبعمائة
معتمدا حج بيت الله احل��رام ،وزي��ارة قبر
ال��رس��ول عليه أف��ض��ل ال��ص�لاة وال��س�لام"،
ِ
وس ُّنه يومئذ اثنتان وعشرون سنة.
وك��ان من بني األماكن التي زاره��ا بيت
املقدس الشريف ،حيث قال واصفا زيارته
له:
"ث���م وص��ل��ن��ا إل���ى ب��ي��ت امل���ق���دس ش��رف��ه
ال��ل��ه ،ثالث املسجدين الشريفني ف��ي رتبة
الفضل ،ومصعد رس��ول الله  تسليما
ومعرجه إلى السماء .والبلدة كبيرة منيفة
بالصخر امل��ن��ح��وت .وك���ان امل��ل��ك الصالح
ّ
الفاضل صالح الدين بن أي��وب ،جزاه الله
عن اإلسالم خيرا ،ملا فتح هذه املدينة هدم
بعض سورها ،ثم استنقض امللك الظاهر
هدمه خوفا أن يقصدها ال��روم فيمتنعون
بها .ولم يكن بهذه املدينة نهر فيما تقدم،
وجلب لها املاء في هذا العهد ،األمير سيف
الدين تنكيز أمير دمشق.
وه���و م��ن امل��س��اج��د ال��ع��ج��ي��ب��ة ال��رائ��ق��ة
الفائقة احلسن ،يقال إن��ه ليس على وجه
األرض مسجد أك��ب��ر م��ن��ه ،وأن ط��ول��ه من
شرق إلى غرب سبعمائة واثنتان وخمسون
ذراع��ا بالذراع املالكية ،وعرضه من القبلة
إلى اجلوف أربعمائة ذراع وخمس وثالثون
ذراعا ،وله أبواب كثيرة في جهاته الثالث،
وأم��ا اجلهة القبلية منه ف�لا أعلم بها إال
بابا واح��دا ،وه��و ال��ذي يدخل منه اإلم��ام،
واملسجد كله فضاء غير مسقف إال املسجد
األقصى فهو مسقف ،في النهاية من إحكام
مم���وه بالذهب
ال��ع��م��ل وإت���ق���ان ال��ص��ن��ع��ة،
ّ
واألصبغة الرائقة ،وف��ي املسجد مواضع
سواه مسقفة.

ذكر قبة الصخرة:

وهي من أعجب املباني وأتقنها وأغربها
شكال ،قد توفر حظها من احملاسن ،وأخذت
من كل بديعة بطرف ،وهي قائمة على نشز
ف��ي وس��ط املسجد يصعد إليها ف��ي درج
رخ����ام ،ول��ه��ا أرب��ع��ة أب����واب ،وال���دائ���ر بها
م��ف��روش ب��ال��رخ��ام أي��ض��ا محكم الصنعة،
وكذلك داخلها وف��ي ظاهرها وباطنها من
أن��واع ال��زواق��ة ،وراي��ق الصنعة ،ما يعجز
الواصف ،وأكثر ذلك مغشى بالذهب فهي
تتألأل نورا وتلمع ملعان البرق ،يحار بصر
متأملها في محاسنها ويقصر لسان رائيها
عن متثيلها.
ِ
وسط الق ّبةِ الصخر ُة الكرمية التي
وفي
جاء ذكرها في اآلث��ار ،فإن النبي  عرج
منها إل���ى ال��س��م��اء ،وه���ي ص��خ��رة صماء
ارتفاعها نحو ق��ام��ة ،وحتتها م��غ��ارة في

مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضا،
ينزل إليها على درج ،وهنالك شكل محراب،
وعلى الصخرة شباكان اثنان محكما العمل
يغلقان عليها :أح��ده��م��ا وه���و ال���ذي يلي
الصخرة من حديد بديع الصنعة ،والثاني
من خشب ،وفي القبة درقة كبيرة من حديد
معلقة هنالك ،والناس يزعمون انها درقة
حمزة بن عبد املطلب .

ذك� ��ر ب �ع��ض امل� �ش ��اه ��د امل �ب��ارك��ة
بالقدس الشريف:

فمنها ب��ع��دوة ال���وادي امل��ع��روف ب��وادي
ج��ه��ن��م ،ف��ي ش��رق��ي ال��ب��ل��د ع��ل��ى ت ّ
���ل مرتفع
هنالك بنية يقال إنها مصعد عيسى 
إلى السماء ،ومنها أيضا قبر رابعة البدوية
(منسوب إل��ى البادية وه��ي خ�لاف رابعة
العدوية الشهيرة) ،وفي بطن الوادي املذكور
كنيسة يعظمها النصارى ويقولون :إن قبر
م���رمي عليها ال��س�لام ب��ه��ا ،وه��ن��ال��ك أيضا
كنيسة أخ��رى معظمة يحجها النصارى...
وهنالك موضع مهد عيسى  يتبرك به.

ذكر بعض فضالء القدس:

فمنهم قاضيه العالم شمس الدين محمد
بن سالم الغ ّزي بفتح الغني وهو من أهل
غ���زة وك��ب��رائ��ه��ا ،وم��ن��ه��م خطيبه الصالح
ال��ف��اض��ل ع��م��اد ال��دي��ن ال��ن��اب��ل��س��ي ،ومنهم
احملدّث املفتي شهاب الدين الطبري ،ومنهم
م��درس املالكية وشيخ اخلانقات الكرمية
أبو عبد الله محمد بنمثبت الغرناطي نزيل
القدس...
ثم سافرت عن القدس ،ورافقني الواعظ
احمل����دث ش���رف ال��دي��ن س��ل��ي��م��ان امل��ل��ي��ان��ي.
وشيخ املغاربة بالقدس ،الصوفي الفاضل
طلحة العبد ال���وادي فوصلنا إل��ى مدينة
اخلليل  ،وزرن��اه ومن معه من األنبياء
عليهم السالم.
وأب�����رز م���ا مي��ك��ن م�لاح��ظ��ت��ه ع��ل��ى ه��ذا
الوصف ما يلي:
أن ابن بطوطة زار بيت املقدس بعد ما
يقرب من قرنني من حترير صالح الدين له،
وقد أشار إليه وأثنى عليه ،وصالح الدين
من أصل كردي كما هو معروف ،مما يعني
أن رابطة اإلسالم كانت أقوى من أي رابطة.
أن اآلث�����ار امل��س��ي��ح��ي��ة ب��ق��ي��ت ك��م��ا ه��ي،
م��ع محافظة املسلمني عليها ،وال��س��م��اح
ل��ل��ن��ص��ارى ب��زي��ارت��ه��ا واحل���ج إل��ي��ه��ا ،على
عكس ما فعله الصليبيون حينما احتلوا
تلك املنطقة؛ مما يدل على سماحة اإلسالم
واملسلمني.
أن املغاربة كانوا يشكلون في ذلك الوقت
جالية مهمة في القدس الشريف ،إذ كان لهم
شيخ .ولئن كانت األندلس امتدادا طبيعيا
���درس املالكية ف��ي القدس
للمغرب ،ف��إن م
َ
وش�����ي�����خ اخل����ان����ق����ات
(رب���اط���ات الصوفية)
ب���ه���ا ك�����ان غ��رن��اط��ي��ا
أندلسيا.

أ.د .عبد الرحيم الرحموني

