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4 دراهماملفضل فلوايت رحمه الله تعاىل 

العدد: 490 املدير املسؤول : د. عبد العلي حجيج

 ل يوجد �سيء يهدد �أمن �لإن�سان و��ستقر�ر �ملجتمعات �أكرث 

من �لإجر�م يف �لأر�ض. وهو �سور عديدة وم�ستويات متفاوتة؛

عن  و�لإعر��ض  به  باجلهل  تعاىل  �هلل  حق  يف  �لإج��ر�م  فمنه 

�سننه، و�ل�سدود عن هد�ه و�ل�سد عنه، و�لعتد�ء على حرماته 

و�نتهاكها.

ومنه �لعتد�ء على �لأرو�ح و�لأبد�ن بالقتل و�لتخويف.

و�لك�سب  �لأمو�ل  من  �ملادية  �ملمتلكات  على  �لعتد�ء  ومنه 

و�ملعاي�ض بال�رسقة و�لغ�سب و�لحتيال عليها بالغ�ض و�لتزوير...

بالعدل  �لنا�ض  بني  �حلقوق  وتوزيع  �لق�ساء  يف  �لظلم  ومنه 

و�لإن�ساف، من غري �إجحاف ول �عت�ساف.

ومنه ��ستعمال كل �أنو�ع �لقوة و�ل�سلطة غري �مل�رسوعة لقهر 

و�لتطبيع  �لظلم  وقبول  �ملع�سية  على  و�إجبارهم  �مل�ست�سعفني 

معه.

�ملنوطة  للأمة  �لعامة  بامل�سالح  �لقيام  يف  �لتق�سري  ومنها 

باأ�سحاب �لوليات وتدبري �ل�ساأن �لعام.

�إن هذه �لأنو�ع من �جلر�ئم وم�ستوياتها لي�ست �إل عر�سا لعلة 

متكنت  منها  �لنفو�ض  بحفظ  وعني  �لعلج  حق  عوجلت  �إذ�  �أكرب؛ 

�حلياة  �لعلل و�سلمت  ما عد�ها من  �لق�ساء على كل  �لب�رسية من 

�أ�سل  �إن  ونعم �لنا�ض بال�ستقر�ر ونعمت �لأمم بالرقي و�لزدهار. 

تعاىل  �هلل  حق  يف  �لإجر�م  �إىل  يرجع  �لإ�سلمي  �لت�سور  يف  �لد�ء 

�لر�سل  �أر�سله من  مبا  بالكفر به و�لإعر��ض عن دينه و�لتكذيب 

�حلاملني لهد�ياته، وت�سفيه �لدعاة �إىل توجيهاته.

لَُكْم  َما  ِرِمنَي  ْ كَاْلُ الُْمْسِلِمنَي  َعُل  �أََفَنْ تعاىل:  يقول 

ُكُموَن� )�لقلم: 35 - 36( فقابل تعاىل بني �مل�سلمني  كَْيَف َتْ
و�ملجرمني، و�لإ�سلم و�لإجر�م، ليدل على �أن �لإجر�م هو ع�سيان 

�هلل تعاىل ورف�ض �لدخول حتت طاعته و�لإ�سلم له جل وعل.

ِ كَِذبًا أَْو  ِن اْفَتَرى َعَل اللهَّ وقال تعاىل: �َفَمْن أَْظلَُم ِممهَّ

 ِ ِرُموَن َويَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللهَّ ْ هَّهُ َل يُْفِلُ اْلُ َب بِآيَاتِِه ِإن كَذهَّ
– 18(، فحكم   17 )يون�ض:  يَنَفُعُهْم�  َوَل  ُهْم  يَُضرُّ َل  َما 
عبادة  �إىل  و�ن�رسف  وبر�سله  به  كذب  من  كل  على  وعل  جل 

ذلك  وب�سبب  �لظلم  م�ستويات  �أعلى  يف  يقع  ت�رسفه  باأن  غريه 

��ستحق �أن يكون من �ملجرمني �لذين ل يفلحون..

�لأر�ض:  يف  لل�ستكبار  �ملقت�سي  �لإجر�م  من  �لنوع  هذ�  �إن 

و   ،133 )�لأعر�ف:  ِرِمنَي�  ْ مُّ َقْوًما  َوكَانُوا  �َفاْسَتْكَبُروا 
هو  وعلجه  �لإجر�م،  �أنو�ع  لكل  �لأوىل  �لعلة  هو   )75 يون�ض: 

�لكفيل بدفع مفا�سده ودرء خماطره.

�حلقيقية  و�لو�سائل  �جلذرية  �حللول  �إىل  �لإ�سلم  وجه  لذلك 

لدرء كل �سوره وحفظ �لإن�سانية من �رسره على ر�أ�سها ما يلي:

�لآخر  و�ليوم  تعاىل  باهلل  بالإميان  و�لعقول  �لنفو�ض  �إ�سباع  �أول 

و�لعمل مبا جاء يف �لإ�سلم، ول يكون ذلك �إل بجعل �لرتبية �لإميانية 

بر�مج  ويف  و�لإعلم  و�لتعليم  �لرتبية  م�ساريع  يف  �لأولويات  �أوىل 

�لأمة يف خمتلف �لقطاعات و�مل�ستويات، و�لتدرج بالنا�سئة يف �لعلم 

باهلل تعاىل و�لعمل بهد�ه حتى تكون �أكرث خ�سية له، و�أقوى ثباتا 

�سيء  فلي�ض  وعليه؛  فيه  و�لتعاون  للتنا�سح  و�أ�رسع  �خلري،  على 

�أنفع لتهذيب �لنفو�ض و�إ�سلحها مما �رسع �هلل تعاىل من ت�رسيعات 

�ِإنهَّ  �لفو�ح�ض:  للتورع من  تعاىل  باهلل  فال�سلة �سلة  وهد�يات: 

 ،)45 )�لعنكبوت:  َوالُمْنَكر�  َشاِء  افَلْ َعِن  تَْنَهى  الَة  الصهَّ
َُّها  أَي �يَا  وجرمية،  �إثم  كل  يف  �لوقوع  من  مينع  ح�سن  و�ل�سوم 

َعَل  كُِتَب  كََما  َياُم  الصِّ َعلَْيُكُم  كُِتَب  آَمُنوا  هَِّذيَن  ال
183(؛ وهكذ�  تَتهَُّقوَن� )�لبقرة:  هَُّكْم  لََعل َقْبِلُكْم  هَِّذيَن ِمْن  ال
لتح�سني  �لعباد  توجيه  �إل  فيه  لي�ض  �رسعي  ونهي  �أمر  فكل 

�سلتهم باهلل تعاىل لتح�سني �سلتهم فيما بينهم.

ثانيا �لعناية بالفئات �ل�سعيفة يف �ملجتمع و�سمان حقوقها يف 

ل  �لفئات  فهذه  وكر�مًة،  وك�سبًا  وتعليمًا  �سحًة  �لكرمي  �لعي�ض 

و�سعف  بالدين  �جلهل  ب�سبب  �إل  �ل�سلوكي  �لإجر�م  فيها  يكرث 

�لتلقي عن �هلل تعاىل و�لرتبية على توجيهاته �حلكيمة، فلو عني 

��ستثمار  ل  لأنه  للأمة  ك�سب  �أعظم  ذلك  يف  لكان  �لفئات  بهذه 

ل  وحده  به  �إذ  �لتقي؛  �لنقي  �ل�سالح  �لإن�سان  �إعد�د  من  �أف�سل 

بغريه يح�سل للأمة �لأمن و�لرقي.

يف  وخيارها  �لأمة  �أبناء  من  �لنفي�سة  باملعادن  �لعناية  ثالثا 

�لعلم و�لذكاء و�خلربة باإعد�دها �إعد�د� تربويا �سليما يجعل منها 

جنوما يف �لعطاء و�لبناء �لنافع للأمة، ويوؤهلها لتكون قدوة �ساحلة 

ناجحة يف حفظ مقومات �لأمة و�سيانتها و�لتفاعل �لإيجابي مع 

�ملحيط �لجتماعي و�لإن�ساين.

       لذلك فل �سبيل للحد من كل �أنو�ع �جلر�ئم �إل بالعناية 

من  بالأخيار  و�لعناية  �نحر�ف،  لكل  �لقابلة  �ل�سعيفة  بالفئات 

�أبناء �لأمة فهم �لرثوة �حلقيقية، و�لعناية بامل�رسوع �لرتبوي �لإمياين 

�لرتبية  منهاج  هد�يات  وفق  و�مل�ستويات،  �لفئات  لكل  �ملنا�سب 

�ل�سوي  �ل�سالح  �هلل  عبد  لنموذج  �ملنتجة  و�لنبوية  �لقر�آنية 

�لقوي �لعامل �ملهتدي بهدى �هلل تعاىل بعلم وب�سرية.

�لأمن  وحتقيق  �جلرمية،  يف  �لوقوع  من  �أبنائنا  فحفظ  و�أخري� 

�أمانة يف عنق كل م�سوؤول ��سرتعاه �هلل تعاىل على  �ل�سامل للأمة 

بالعدل  ن له فيه  ُمكِّ عباده كلٌّ يف جماله ويف حدود قدر�ته وما 

و�لإن�ساف و�حلكمة؛ فهو �سمام �لأمان من كل بلء و�جلالب لكل 

ا �إِىلىَ ُهًدى،  عىَ ْن دىَ خري وهناء؛ و�سدق ر�سول �هلل � حينما قال: »مىَ

ِلكىَ ِمْن �أُُجوِرِهْم  ْنُق�ُض ذىَ ُه، لىَ يىَ ِبعىَ ْن تىَ ُه ِمْن �ْلأىَْجِر ِمْثُل �أُُجوِر مىَ انىَ لىَ كىَ

ُه،  ِبعىَ ْن تىَ اِم مىَ ْثِم ِمْثُل �آثىَ ْيِه ِمْن �ْلإِ لىَ انىَ عىَ ٍة، كىَ لىَ لىَ ا �إِىلىَ �سىَ عىَ ْن دىَ مىَ ْيًئا. وىَ �سىَ

ْيًئا« )�سحيح م�سلم(. ِلكىَ ِمْن �أوز�رهم �سىَ ْنُق�ُض ذىَ لىَ يىَ

هدى اإلسالم في حل معضلة اإلجرام

املوافقات لكتاب  جديد  علمي  حتقيق 
ص 10        

من معاني الصدقافتتاحية
في القرآن الكرمي

فقه األولويات
في ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية

معالم الرقي احلضاري
في السنة النبوية

ق����������ال 
رسول الله �:

»كل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى،
قيل يا رسول اهلل، ومن يأبى؟
قال: من أطاعني دخل اجلنة،
ومن عصاين فقد أبى«.

صحيح البخاري
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المطالع والمقاطع
وأثرها في الكشف عن مقاصد السور

تحقيق معاني ألفاظ القرآن الكريم
طريق قوي للكشف عن مقاصده
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ص 8        

ص 2        
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أصل الصدق في اللغة القوة، قال ابن فارس: 
ٍة ِفي  ُق��وَّ َي��ُدلُّ َعَلى  َواْلَقاف َأْصل  ال  َوال��دَّ اد  "الصَّ
��ْدُق: ِخ��َ�ُف  ��ْيِء َق���ْولاً َوَغ��ْي��َرُه. ِم��ْن َذِل���َك ال��صِّ ال��شَّ
َة  ِته ِفي َنْفِسه، َوِلَن اْلَكِذب َل ُقوَّ َي ِلُقوَّ اْلَكِذِب، ُسمِّ
َلُه، ُهَو َباِطل. َوَأْصل َهَذا ِمْن َقْوِلِهْم َشْيء َصْدق، 

َأْي ُصْلب. َوُرْمٌح َصْدق".
والصدق جاء في القرآن الكرمي بعدة معاني، 
بالله  اإلمي���ان  ف��ي  ال��ص��دق  على  ي��دور  معظمها 
ُّوا  تَُول أَْن  الْ��ِب��رُّ  �لَْيَس   : قوله  ذل��ك  من  تعالى، 
الِْبّر  َولَِكن  َوالَْمْغِرِب  الَْمْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم 
ِ َوالَْيْوِم اْلِخِر َوالَْمَلِئَكِة َوالِْكَتاِب  َمْن آَمَن بِاللهَّ
��ِه ذَِوي الْ��ُق��ْربَ��ى  َوال��نهَّ��ِب��يِّ��َن َوآتَ���ى الْ��َم��اَل َع���َ� ُح��بِّ
اِئِلَن  َوالسهَّ ِبيِل  السهَّ َوابْ��َن  َوالَْمَساِكَن  َوالَْيَتاَمى 
َلَة َوآتَى الزهَّكَاَة َوالُْموُفوَن  َقاِب َوأََقاَم الصهَّ َوِف الرِّ
الْ��َب��أَْس��اِء  ��ابِ��ِري��َن ِف  َوال��صهَّ بِ��َع��ْه��ِدِه��ْم ِإذَا َع��اَه��ُدوا 
هَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك  اِء َوِحَن الَْبأِْس أُولَِئَك ال رهَّ َوالضهَّ

ُهُم الُْمتهَُّقون�﴾)البقرة: 177(.
قوله  م��ث��ل  ف��ي  للنفاق  م��ق��اب���  ج���اء  ول��ذل��ك 
َن الُْمؤِْمنَِن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا  سبحانه: �مِّ
مهَّن  َوِمْنُهم  َبهُ  َنْ َقَضٰى  مهَّن  َفِمْنُهم  َعلَْيِه    َ اللهَّ
اِدِقَن  الصهَّ  ُ اللهَّ ��ِزَي  ْ َ لِّ تَْبِديلاً  لُوا  بَدهَّ َوَم��ا  يَنَتِظُر  
يَُتوَب  أَْو  َش��اءَ  ِإن  الُْمَناِفِقَن  َب  َويُ��َع��ذِّ بِِصْدِقِهْم 
)الحزاب:  ا�  ِحيماً رهَّ ا  َغُفوراً َ كَاَن  ِإنهَّ اللهَّ َعلَْيِهْم  

.)24 - 23
آيات  في  تعالى  لله  صفة  الصدق  ورد  كما 
 ِ اللهَّ ِم��َن  أَْص����َدُق  :﴾�َوَمْن  قوله  منها  كثيرة 
هَّهُ كَاَن َصاِدَق  ا�﴾ )النساء: 86(، وقوله: �ِإن َحِديثاً

الَْوْعدِ� )مرمي: 54(.
ورد  فقد  باملخلوقني  ال��ص��دق  ارت��ب��اط  أم��ا 
على وجوه عدة، حيث جاء وصفا لكل من القول 

أبو زهرة في بيان  والعمل واحلال، قال الشيخ 
هذه النواع الث�ثة: "وإن الصدق ذو شعب ث�ث، 
القول، ف� ينطق إل باحلق،  أقربها الصدق في 
ول ينطق إل مبا يجول بصدره، ول مياري ول 
يداهن، ول يرفث في قول، والثانية صدق النفس 
ف� يغش نفسه، ول يخدعها، بل يحاول أن يطلع 
يخدع  ول  العيوب،  ه��ذه  ويعالج  عيوبها  على 
اإلنصاف،  صدق  والثالثة،  عليها،  ليكذب  نفسه 
ف� يغمط غيره، ول يحقد ول يحسد، ول يضغن، 

وينصف أعداءه من نفسه".
وإذا حتقق في العبد ذلك مجتمعا وصل إلى 
في  الله  رحمه  القيم  ابن  قال  الصديقية،  مرتبة 
الصدق: مرتبة  "فأعلى مراتب  السالكني:  مدارج 
الصديقية وهي كمال النقياد للرسول مع كمال 
اإلخ�ص للمرسل وقد أمر الله تعالى رسوله: أن 
الصدق  على  ومخرجه  مدخله  يجعل  أن  يسأله 
َوأَْخِرْجِن  ِصْدٍق  ُمْدَخَل  أَْدِخلِْن  َربِّ  �َوُقْل  فقال: 
َرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلي ِمْن لَُدنَْك ُسلَْطانااً نَِصيرا�  ُمْ
أنه  إبراهيم  وأخبر عن خليله    ،)80 )اإلس��راء: 
سأله أنه يهب له لسان صدق في اآلخرين فقال: 
�َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِف اْلِخِريَن�﴾)الشعراء: 
84(، وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد 
لَُهْم  أَنهَّ  آَمُنوا  هَِّذيَن  ال ِر  �َوبَشِّ تعالى:  فقال  صدق 
ِِّهْم� )يونس: 2(  وقال: �ِإنهَّ  قََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرب
الُْمتهَِّقَن ِف َجنهَّاٍت َونََهٍر ِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك 
أشياء:  فهذه خمسة   ،)55-54 )القمر:  ُمْقتَِدر�  
الصدق  ولسان  الصدق  ومخرج  الصدق  مدخل 
الصدق  وحقيقة  الصدق،  ومقعد  الصدق  وق��دم 
في هذه الشياء: هو احلق الثابت املتصل بالله 
املوصل إلى الله وهو ما كان به وله من القوال 

والعمال" مدارج السالكني 271/2.
يرد  لم  باملخلوقني  املتعلق  الصدق  أن  غير 

بصيغة الم��ر من امل��ادة في ال��ق��رآن ال��ك��رمي، بل 
أو  به،  املتصفني  الثناء على  إما على وجه  ورد 
على وجه  أو  به،  باجلزاء  لهم  الوعد  على وجه 
الدعاء بحيازة مرتبة فيه، والمر الوحيد املتعلق 
تعالى:﴾�يَا  قوله  في  جاء  الصدق  إلى  بالدعوة 
اِدِقَن َ َوكُونُوا َمَع الصهَّ هَُّقوا اللهَّ هَِّذيَن آَمُنوا ات َُّها ال أَي
� )التوبة: 120(، وقد تعددت أقوال املفسرين في 
معناها:  إن  بعضهم  فقال  الكرمية،  اآلي��ة  معنى 
ِه  اللَّ َقاِء  ِباتِّ اآْلِخ��َرِة  ِفي  اِدِقنَي  الصَّ َمَع  )َوُك��وُن��وا 
َُّها  ْنَيا( تفسير الطبري، وقال غيره: �يَا أَي ِفي الدُّ
اِدِقَن�: ُهَو  َ َوكُونُوا َمَع الصهَّ هَُّقوا اللهَّ هَِّذيَن آَمُنوا ات ال
ْدِق  ِخَطاٌب ِلْلُمْؤِمِننَي، ُأِمُروا ِبَكْوِنِهْم َمَع َأْهِل الصِّ
ِصْدُقُهْم  َنَفَعُهْم  ��ِذي��َن  الَّ ��َ�َث��ِة  ال��ثَّ ِة  ِقصَّ ِذْك��ِر  َبْعَد 

َفاِق" البحر احمليط. َوَأَزاَحُهْم َعْن ِرْبَقِة النِّ
َها   وقال سعيد حوى في تفسير الية: "يا َأيُّ
َه بإقامة شرعه َوُكوُنوا َمَع  ُقوا اللَّ ِذيَن آَمُنوا اتَّ الَّ
اِدِقنَي في إميانهم دون املنافقني، أي كونوا  الصَّ
مع الذين صدقوا في دين الله قول ونية وعم�" 

الساس في التفسير2371/4.
وب��ش��يء م��ن النظر ف��ي ه��ذه اآلي��ة الكرمية، 
جندها قد تضمنت أمرا مباشرا من الله تعالى 
لعباده املؤمنني بأن يكونوا مع الصادقني ومنهم، 
وعدم ورود صيغة المر من فعل )صدق( مطلقا 
الصدق  أن  على  يحيل  كأنه  الكرمي،  القرآن  في 
فطره  التي  اإلن��س��ان،  في  الصيلة  الصفات  من 
الله عليها، ولتكون الدعوة إل إلى احلرص على 
رعايتها وحتريها في جميع الحوال، كما نأخذ 
من هذا المر اإللهي أن الصدق من الصفات  التي 
للجماعة  صفة  كانت  إذا  إل  مزاياها  تتحقق  ل 
كما  وأحوالهم،  ومواقفهم  أقوالهم  لكل  شاملة 
ل تتحقق مزايا الصدق عند الفرد إل إذا كانت 
صفة لصيقة به دائما ل يخالفها إلى الكذب ول 
جاء  ولذلك  للصدق،  مقاب�ن  وهما  النفاق،  إلى 

��ْدِق َف��ِإنَّ  ف��ي احل��دي��ث الصحيح: »َع��َل��ْي��ُك��ْم ِب��ال��صِّ
ِة  نَّ ْدَق َيْهِدي ِإَلى اْلِبرِّ َوِإنَّ اْلِبرَّ َيْهِدي ِإَلى اجْلَ الصِّ
ى  َحتَّ ْدَق  الصِّ ى  َوَيَتَحرَّ َيْصُدُق  ُجُل  الرَّ َيَزاُل  َوَما 
اُكْم َواْلَكِذَب َفِإنَّ اْلَكِذَب  ا َوِإيَّ يقاً ِه ِصدِّ ُيْكَتَب ِعْنَد اللَّ
اِر  ِإَلى النَّ َيْهِدي  اْلُفُجوَر  َوِإنَّ  اْلُفُجوِر  ِإَلى  َيْهِدي 
ى  َحتَّ اْل��َك��ِذَب  ى  َوَيَتَحرَّ َيْكِذُب  ُجُل  الرَّ َي��َزاُل  َوَم��ا 

ا«. اباً ِه َكذَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اللَّ
وهذه املعاني كلها تشتمل على دللت ذات 
ال��ص��دق في  م��ادة  ه��ي أص��ل  التي  بالقوة  صلة 
يتحقق  لكي  الصادق  إن  حيث  تقدم،  كما  اللغة 
مبعنى هذا اخللق العظيم، ل بد أن تكون لديه 
قوة داخلية متكنه من حتري الصدق بكل معانيه، 
يستمد  أنه  مع  فيها،  استثناء  ل  دائمة  وبصفة 
في  وتتحد  تتفق  التي  اجلماعة  من  القوة  هذه 
جميع  عليها  تدور  عظمى  قيمة  الصدق  اعتبار 

أقوالها وأفعالها وأحوالها.
عند  عظيمة  الصادقني  مرتبة  ف��إن  وعموما 
مرتبتهم  أن  جزاء  الصادقني  وكفى  تعالى،  الله 
ع��ن��د ال��ل��ه أت���ت ب��ع��د م��رت��ب��ة الن��ب��ي��اء ف��ي قوله 
َمَع  َفأُولِئَك  َوالرهَُّسوَل   َ اللهَّ يُِطِع  سبحانه:﴾�َوَمْن 
يِقَن  دِّ َوالصِّ النهَِّبيَِّن  ِمَن  َعلَْيِهْم   ُ اللهَّ أَنَْعَم  هَِّذيَن  ال
ذِلَك  ا   َرِفيقاً أُولِئَك  َوَحُسَن  َن  اِلِ َوالصهَّ َهداِء  َوالشُّ
)النساء:  ا�  َعِليماً  ِ بِ��اللهَّ َوكَفى   ِ اللهَّ ِمَن  الَْفْضُل 

غير  ذك���ره  ك��م��ا   ،)69-68
والله  املفسرين.  من  واحد 

أعلم وأحكم.

أن  علينا  ينبغي  أن��ه  يعلم  ال��ن��اس  م��ن  كثير 
نعمل بالقرآن، ومنهم من ل يعتبره أمرااً ضروريا، 
ومنهم من يرى ضرورته لكنه يتهرب منه بالتقليل 
من أهميته، ومنهم من يرى ض��رورة  العمل لكنه 
يفهمه فهما خاطئا فيحصره في القراءة أو التبرك 
أو احلفظ ويرى ذلك أعظم صور العمل. إذااً، نحن 
بحاجة إلى الوحي ليهدينا في هذه احليرة، فهيا 
بنا نتعرف على الصورة املنشودة من العمل كما 

صورها الوحي الشريف .
خل��ص��ه��ا ال���ق���رآن ف��ي ك��ل��م��ة واح����دة أل وه��ي 
)اإلميان(، فتعالوا بنا نتعرف على هذه الكلمة عرفا 
ولغة وشرعا، ونحاول سبر أغوارها ، ومناقشة  ما 

يتعلق بها.
أوال: فضل )اإلميان بالقرآن(

ب��ال��ق��رآن، فقال جل  ب��اإلمي��ان  وق��د أم��رن��ا الله 
ِ َوَرُس��وِل��ِه  هَّ��ِذي��َن آَم��ُن��وا آِم��ُن��وا بِ��اللهَّ ُّ��َه��ا ال ج�له: �يَا أَي
هَِّذي أَنَزَل  هَِّذي نَزهََّل َعَ�ٰ َرُسوِلِه َوالِْكَتاِب ال َوالِْكَتاِب ال
َوكُُتِبِه  َوَمَلِئَكِتِه   ِ بِ��اللهَّ يَْكُفْر  َوَم��ن  َق��ْب��ُل   ِم��ن 
ا�  بَِعيداً َفَقْد َض��لهَّ َض��َللاً  اْلِخ���ِر  َوالْ��َي��ْوِم  َوُرُس��ِل��ِه 

)النساء: 135(.  
إي��اه  بالقرآن واص��ف��ا  ب��اإلمي��ان  الله  وأوص���ى 
ب��ال��ن��ور، وم��ا أروع���ه م��ن وص���ف !!، وم��ا أحوجنا 
إليه ليبدد دياجير الظلمات التي أطبقت علينا من 
ِ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر  كل جانب !!قال تعالى: �َفآِمُنوا بِاللهَّ
 )8 )التغابن:  َخِبيٌر�  تَْعَملُوَن  بَِما   ُ َواللهَّ أَنَزلَْنا   هَِّذي  ال
َونََصُروهُ  َوَع��زهَُّروهُ  بِِه  آَمُنوا  هَِّذيَن  �َفال تعالى:  وقال 
الُْمْفِلُون�  َِٰئَك ُهُم  هَِّذي أُنِزَل َمَعهُ  أُول ال النُّوَر  هََّبُعوا  َوات

)العراف: 157(
وت���أم���ل ك��ي��ف ي��ح��ب ال��ل��ه امل��ؤم��ن��ني ب��ال��ق��رآن 
لهم  ويفتح  ويرحمهم،  عليهم  ويحلم  ويسلِّمهم، 
أبواب المل والرجاء، قال سبحانه: �َوِإذَا َجاءََك 

كََتَب  َعلَْيُكْم  َس��َلٌم  َفُقْل  بِآيَاتَِنا  يُوِمُنوَن  هَِّذيَن  ال
هَّهُ َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءاًا  ْحَمَة أَن ُُّكْم َعَ�ٰ نَْفِسِه الرهَّ َرب
ِحيٌم�  هَّهُ َغُفوٌر رهَّ َهالٍَة ثُمهَّ تَاَب ِمن بَْعِدِه َوأَْصَلَ َفإن ِبَ

)النعام: 55( 
وجعله  بالقرآن،   � النبي  إمي��ان  الله  وم��دح 
داعيا إلى اإلميان به واتباعه، ووعد من فعل ذلك 
ِ َوَرُسوِلِه النهَِّبِّ  بالهداية، فقال جل ج�له: �فآِمُنوا بِاللهَّ
هَُّكْم  لََعل هَِّبُعوهُ  َوات َوكَِلَماتِِه   ِ بِاللهَّ يُؤِْمُن  هَِّذي  ال يِّ  اْلُمِّ
تَْهتَُدوَن� )العراف: 158(، وأكد أن الهداية أبعد ما 
تكون عن الذين ل يؤمنون بآيات الله، فقال تعالى: 
 ُ اللهَّ يَْهِديِهُم  َل   ِ اللهَّ بِآيَاِت  يُؤِْمُنوَن  َل  هَِّذيَن  ال �ِإنهَّ 

َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم� )النحل: 104(.
إجناء  في  بالقرآن  الكامل  اإلمي��ان  أثر  وتأمل 
العبد من عذاب القبر، ففي حديث البراء بن عازب 
له:  فيقولن  فيجلسانه  ملكان  »ويأتيه  املشهور: 
دينك؟  وما  له:  فيقولن  الله.  ربي  فيقول  ربك؟  من 
الرجل  له: ما هذا  فيقولن  اإلس���م؟  فيقول: ديني 
فيقولن  الله.  فيقول: هو رسول  فيكم؟  بعث  الذي 
ّوآمنت  الله  كتاب  ق��رأت  فيقول:  ي��دري��ك؟  وم��ا  ل��ه: 

وصدقت«)1(.
أيضا  الدنيا  في  واله�ك  الفنت  من  والنجاة 
يكون باإلميان بالقرآن؛ يقول �: »أما إنه لم تهلك 
يضربون  ه��ذا،  مثل  في  وقعوا  حتى  قبلكم  المم 
القرآن بعضه ببعض، وما كان من ح�ل فأحلوه، 
متشابه  من  كان  وما  فحرموه،  من حرام  كان  وما 

فآمنوا به«)2(.

وقد حفل القرآن بآيات تشير إلى أن كمال 
اإلميان  وأن  باإلميان،  يكون  بالقرآن  االنتفاع 
أعظم الوسائل املعينة على اتباع القرآن، وأن 
ب��ن ال��ق��رآن واإلمي����ان ت��ن��اس��ب ط����ردي؛ حيث 
يزيد كل منهما اآلخ��ر، وم��ن ه��ذه اآلي��ات قوله 
تعالى: �إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الل وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وع� 
تعالى:  وق��ول��ه   ،)2 )الن���ف���ال:  يتوكلون�  رب��ه��م 
أيكم  ي��ق��ول  م��ن  فمنهم  س���ورة  أن��زل��ت  م��ا  �وإذا 
إيمانا  فزادتهم  آمنوا  الذين  فأما  إيمانا  هذه  زادته 
تعالى:  وقوله   ،)124 )التوبة:  يستبشرون�  وهم 
حرج  ص��درك  ف  يكن  ف��ل  إليك  أن��زل  �كتاب 
 ،)2 )الع����راف:  للمؤمنن�  وذك���رى  ب��ه  لتنذر  منه 
وقوله تعالى:﴾�يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة 
ال��ص��دور وه��دى ورحمة  لما ف  م��ن ربكم وش��ف��اء 
�وننزل  تعالى:  وقوله   ،)57 للمؤمنن�﴾)يونس: 
يزيد  ول  للمؤمنن  ورحمة  شفاء  هو  ما  القرآن  من 
وقوله   ،)82 )اإلس�����راء:  خ��س��ارا�﴾  إل  الظالمن 
والذين  وشفاء  هدى  آمنوا  للذين  هو  �قل  تعالى: 
وه��و عليهم عمى�  وق��ر  آذان��ه��م  ي��ؤم��ن��ون ف  ل 
)فصلت: 44(، وقوله تعالى: �وجاءك ف هذه الق 
وموعظة وذكرى للمؤمنن� )هود :120(، وقوله 
تعالى: �إن ف ذلك لية للمؤمنن� )احلجر: 77(، 

وقوله تعالى:﴾�تلك آيات القرآن وكتاب مبن هدى 
تعالى:  وقوله   ،)2  -  1 )النمل:  وبشرى للمؤمنن� 
�وإنه لهدى ورحمة للمؤمنن�﴾ )النمل: 77(، وقوله 
للمتقن  ه��دى  فيه  ري��ب  ل  الكتاب  �ذلك  تعالى: 
الع�مة  ق��ال   ،)3  -  2 )ال��ب��ق��رة:  يؤمنون�  ال��ذي��ن 
والرحمة،  الشفاء  على  مشتمل  "فالقرآن  السعدي: 
به،  للمؤمنني  ذل��ك  وإمن���ا  أح���د،  لكل  ذل��ك  ول��ي��س 
املصدقني بآياته، العاملني به، وأما الظاملون بعدم 
التصديق به أو عدم العمل به، ف� تزيدهم آياته إل 

خسارا، إذ به تقوم عليهم احلجة")3(.
�والبلد   : ال��ل��ه  ق���ول  ف��ي   � ق��ت��ادة  ع��ن 
الطيب:  "البلد  قال:  بإذن ربه�،  نباته  الطيب خيرج 
املؤمن سمع كتاب الله فوعاه فأخذ به فانتفع به، 
كمثل هذه الرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت. 
والذي خبث ل يخرج إل نكدا عسرا، مثل الكافر قد 
سمع القرآن فلم يعقله، ولم يأخذ به، ولم ينتفع به، 
كمثل هذه الرض اخلبيثة أصابها الغيث فلم تنبت 

شيئا ول مترع شيئا« )4(.
إل من  "ل يجد طعمه  البخاري:  اإلمام  ويقول 
ل  لكم  "أقسم  دينار:  بن  مالك  ويقول  به")5(،  آمن 

يؤمن عبد بهذا القرآن إل صدع قلبه")5(
-----------------------

1 - صحيح الترغيب والترهيب )3/ 218(.
2 - صحيح اجلامع )1322(.

3 - تفسير السعدي )ص: 465(.
4 - أخ�ق أهل القرآن )ص: 156(.

5 - التبيان في أقسام القرآن )ص: 205(.
6 - الدر املنشور )298/6(.

من معاني الصدق في القرآن الكرمي

اإلميان بالقرآن
دة. كلثومة دخوش

د. شريف طه يونس
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توطئة للحديث:
احلديث ورد بألفاظ مختلفة:

البخاري  ذكرها  التي  ال��رواي��ة  ه��ذه  منها   -
ومسلم. 

- ومنها رواي��ة لإلمام أحمد في مسنده: »ال 
يزال ناس من أمتي يقاتلون على احلق...«. 

- ورواية ملسلم كذلك: »ال تزال طائفة من أمتي 
على احلق ظاهرين إلى يوم القيامة....«. 

- وفي رواية البن ماجة: »ال تزال طائفة من 
أمتي قوامة على أمر الله ال يضرها من خالفها«.

وقد تعدت روايات هذا احلديث، وأخصر هذه 
البخاري رحمه  التي رواها اإلمام  الروايات تلك 
الله، واالختالف بني الروايات يدل -والله أعلم- 
على أن النبي � ذكر احلديث في عدة مناسبات، 

ولكل مناسبة سياقها اخلاص بها.
وأه���م���ي���ة ه�����ذا احل����دي����ث ت���أت���ي م����ن ت��ع��دد 
الرسول  وكأن  مناسبات مختلفة،  الروايات وفي 
� ك���ان ح��ري��ص��ا ع��ل��ى إس��م��اع ص��ح��اب��ت��ه ه��ذا 
ال��زم��ن؛  احل��دي��ث وم��ن خاللهم ألم��ت��ه على م���دار 
الدين  ه��ذا  على  للثبات  للهمم  شحذ  من  فيه  ملا 
الفئة  وع��د  تعالى  ال��ل��ه  ألن  ون��ص��رت��ه؛  وإق��ام��ت��ه 

كما  والتمكني  بالنصر  الدين  هذا  على  القائمة 
ُ َمن يَنُصُرهُ،  اللهَّ �َولََينُصَرنهَّ  تعالى:  ق��ال 

)38 )احل�����ج:  َع���ِزي���ز�  َ����َق����ِوٌيّ  ل  َ اللهَّ  ِإنهَّ 
وم�����دار م��ع��ن��ى احل���دي���ث ع��ل��ى أن أم��ة 
اإلسالم لن تعدم وجود جماعة -أمة- 
من املسلمني حتقق وعد الله بالنصر 
والتمكني لدينه عبر الزمن والعصور، 
وال يخلو زمن أو عصر إال ووجد فيه 
من ينصر هذا الدين ويدافع عنه مبا 

أوتي من عزم وقوة.
ل��ك��ن م��ا ه��ي ص��ف��ات اجل��م��اع��ة / 

األمة املقصودة باحلديث؟
م���ن خ���الل ه���ذا احل���دي���ث س��ن��ح��اول 

والوقوف  مضامينه،  بعض  على  التعرف 
عند صفات اجلماعة املقصودة.
من معاني احلديث:

��ٌة  َقاِئَمٌة  ِتي ُأمَّ 1 - قوله �: »اَل َي��َزاُل ِمْن ُأمَّ
ِه«. ِبَأْمِر اللَّ

ففيه بشارة من رسول الله � عن الله تعالى 
أن هذه األمة لن تعدم وجود جماعة من املسلمني 
حتفظ لها دينها، هذه اجلماعة تولى الله تعالى 
تثبيتها، ومنحها من القوة اإلميانية ما يجعلها 
تقف في وجه أعداء اإلسالم مهما عظمت اخلطوب 

واشتدت احملن.
هذه املعية اخلاصة من الله تعالى نالتها هذه 

اجلماعة:
تعالى: قال  أعمالها،  في  التقوى  مبا حترت 
ِسُنوَن�   ُمْ ُه��ْم  هَّ��ِذي��َن  َوال هََّقْوا  ات هَِّذيَن  ال َم��َع   َ اللهَّ �ِإنهَّ 

)النحل: 128(.
وقد ذكر ابن رجب في شرح احلديث التاسع 
الله  معية  أن  النووية:  األربعني  من  والعشرين 
جلميع  وه��ي  عامة  معية  ن��وع��ان  لعباده  تعالى 
خلقه بدون استثناء، ومعية خاصة لنوعية معينة 
واحلفظ  والتأييد  النصر  تقتضي  ع��ب��اده:  م��ن 

واإلعانة.

ف��ه��ذه م���ن ص��ف��ات ه���ذه اجل��م��اع��ة ال��ق��ائ��م��ة 
املكانة  ه���ذه  تستحق  ال��ت��ي  ت��ع��ال��ى،  ال��ل��ه  ب��أم��ر 
ما حتتاجه  كل  فيه  ال��ذي  ربها  بكتاب  بتمسكها 
من قوى معينة على الثبات وفي مقدمتها القوة 
مبجاهدتها  ثم  ق��وة،  تعدلها  ال  التي  اإلميانية، 
 وب��إخ��الص��ه��ا ل��ل��ت��خ��ل��ق ب��ال��ص��ف��ات ال��س��اب��ق��ة. 
ق��ال اإلم��ام ال��ن��ووي: )وف��ي ه��ذا احلديث معجزة 
ظ��اه��رة، ف��إن ه��ذا ال��وص��ف م��ا ي���زال بحمد الله 
تعالى من زمن النبي، �، إلى اآلن، وال يزال حتى 
يأتي أمر الله املذكور في احلديث( صحيح مسلم 

بشرح النووي.
ُهْم َمْن َخَذَلُهْم َواَل َمْن  2 - قوله �: »اَل َيُضرُّ

َخاَلَفُهم«.
فهذه األمة منتصرة نفسيا، وإميانها مينحها 
ال��ص��ب��ر وال��ث��ب��ات ف��ي م��واج��ه��ة أش���د م��ا ميكن 
من  نفسي  أو ضغط  خ��ذالن  م��ن  ل��ه  تتعرض  أن 

املخالفني لها، وقد ذكر رسول الله 
األم���ة  ه����ذه  أن   �

س���ت���ف���ت���رق 
إل������ى 

ث���������������الث 
وس���ب���ع���ني ك��ل��ه��ا 

في النار إال واح��دة، قال �: 
»ستفترق أمتي على ثالث وسبعني فرقة، كلها في 
النار إال واحدة« قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: 
»من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي«، وفي 
رواية: »وهي اجلماعة، أي املجتمعة على احلق« 

)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واحلاكم(.
ن���زوات  ع��ل��ى  ال��ف��ئ��ة: منتصرة  ه���ذه  أن  ك��م��ا 
النفس، بثباتها على احلق في مواجهة إغراءات 
ال��ش��ه��وة وإغ����واء شياطني اجل��ن واإلن����س، قال 
على  فيهم  الصابر  زمان  الناس  على  »يأتي   :�
ال��ت��رم��ذي(. )س��ن  اجل��م��ر«  على  كالقابض   دي��ن��ه 
وث��اب��ت��ة أي��ض��ا ع��ل��ى احل���ق ف��ي م��واج��ه��ة احمل��ن 
املنافقون  يفعله  ما  نفسها  في  يؤثر  فال  والفنت، 
من كيد للمؤمنني، وتخذيل ونكاية بهم، والرسول 
� ع��ان��ى م��ن ه���ذه األف��ع��ال ف��ل��م ت��ن��ل م��ن��ه وم��ن 
صحابته في بداية دعوته. وطيلة تاريخ اإلسالم 
البارز  األثر  لها  كان  منها  األمة جماعة  تعدم  لم 

مرحلة  ف��ي  وتعليمه حتى  ال��دي��ن  ه��ذا  ف��ي حفظ 
االستضعاف...

ال  نفوسها  أن  الزمن  عبر  الفئة  ه��ذه  فميزة 
تنحرف باإلغراء أو اإلغواء، وال تنهزم وال تيأس 
تضعف  وال  احمل��ن،  م��ن  يصيبها  مب��ا  تنهار  وال 
أمام املجتمع املنحرف، بل جتدها مستغنية بالله 
تعالى عن الغير، ماضية في اإلصالح وتعميم قيم 

اخلير الفضيلة.
أن  إال  الفئة  ورغم االختالف في حتديد هذه 
الظاه كما قال النووي: )ويحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بني أنواع املؤمنني: منهم شجعان مقاتلون، 
زّه��اد،  ومنهم  محّدثون،  ومنهم  ف�ق�ه�اء،  ومنهم 
املنكر ومنهم  ع��ن  ب��امل��ع��روف ون��اه�����ون  وآم���رون 
أنواع أخرى من اخلير(، وقال أيضا: )يجوز أن 
تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع املؤمنني، 
ومحّدث  وفقيه  باحلرب  وبصير  شجاع  بني  ما 
باملعروف  ب��األم��ر  وق��ائ��م  ومفّسر 
املنكر  ع��ن  وال��ن��ه��ي 
وزاه����������������د 

وعابد(.
اب�����ن  وزاد 
حجر رحمه الله تعالى مفّصاًل 
القول في املسألة )وال يلزم أن يكونوا مجتمعني 
في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد 
وافتراقهم في أقطار األرض، ويجوز أن يجتمعوا 
في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون 
بعضهم  من  كلها  األرض  إخ��الء  ويجوز  بعض، 
أواًل ف��أواًل، إلى أن ال يبقى إال فرقة واح��دة ببلد 
واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله( شرح النووي 

على مسلم.
الطائفة  ه��ذه  أن  على  العلماء  ك��الم  وم���دار 
ليست محصورة في مجموعة محددة من الناس 

كما أن�ها ليست محصورة ببلد معني.
أنهم  ال��ف��ئ��ة،  أم���ر ه���ذه  م��ن  ال���راج���ح  أن  إال 
وتعليما،  تعلما  تعالى  ال��ل��ه  ب��دي��ن  املشتغلون 
حضور  تعزيز  ف��ي  وإخ���الص  بصدق  املتفانون 
احلياة،  ميادين  في  بتوجيهاته  والعمل  الدين 
رسوله  بلغها  كما  لعباده  ربهم  رسالة  املبلغون 

الكرمي، وكما بلغها صحابته.
ي��ص��دق ف��ي��ه��م ق���ول ال���رس���ول �: »م��ث��ل ما 
الغيث  كمثل  والعلم  ال��ه��دى  م��ن  ب��ه  الله  بعثني 
الكثير أصاب أرض��ًا، فكان منها نقية قبلت املاء 
فأنبتت الكأل والعشب الكثير، وكانت منها أجادب 
أمسكت املاء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرع����وا، وأص���اب منها طائفة أخ��رى إمن��ا هي 
قيعان ال متسك ماًء وال تنبت الكأل فذلك مثل من 
فعلم  به  الله  بعثني  ما  ونفعه  الله  دين  في  فقه 
يقبل  ول��م  رأس��ًا،  بذلك  يرفع  لم  من  ومثل  وعلم، 
 ه��دى ال��ل��ه ال���ذي أرس��ل��ت ب���ه«. )رواه ال��ب��خ��اري(
بذرة  األم��ة  تخلقت  املهمة  وه��ذه  العملية  فبهذه 
أن  ميكن  كما  ويشتد  وت��ت��رع��رع  تنمو  صغيرة 
نشر  ف��ي  بوظيفتها  ت��ق��وم  زم���ان  ك��ل  ف��ي  تتخلق 
يدفع  كما  واملفسدة  الشر  ودف��ع  املصلحة  اخلير 

النورالظالم.
َوُهْم  ِه  اللَّ َأْمُر  َيْأِتَيُهْم  ى  »َحتَّ 3 - وقوله، �: 

َعَلى َذِلَك«.
فيه دليل على الثبات واالستمرار على نفس 
احلال وهم على ذلك "أي قائمون على هذااألمر: أي 
التمكني لدين الله في األرض، وصد كل الشبهات 
فقد  انتشاره.  التي تعترض  املغرضة  والدعوات 
اقتضت سنة الله تعالى أن ميكن لهذا الدين 
بفئة مؤمنة صادقة اجتباها الله تعالى لهذا 
ِرَجاٌل  الُْمؤِْمننَِي  �ِمَن  تعالى:  قال  األمر، 
َفِمْنُهْم  َعلَْيِه   َ اللهَّ َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا 
يَْنَتِظُر  َمْن  َوِمْنُهْم  َبهُ  َنْ َقَضى  َمْن 
 )23 )األح���زاب:  تَْبِديل�  لُ��وا  بَ��دهَّ َوَم��ا 

فهذه الفئة صدقت فيما عاهدت الله  
في  ال��ل��ه  ل��دي��ن  التمكني  وه��و  عليه: 
من  فئة  وه��ي  األرض.  وف��ي  النفوس 
املؤمنني وليس كل املؤمنني، ووصفهم 
احل����ق س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى ب��ال��رج��ال، 

وبالصدق على العهد.
وهو  املنية  وافتهم  من  الفئة  هذه  فمن 
على العهد، ومنهم التي ما تزال تقوم مبهمتها 

ثابتة على العهد.
هذه  وج��ود  استمرار  على  تأكيد  اآلي��ة  وف��ي 
الفئة ف��ي األم��ة إل��ى ي��وم ال��دي��ن، وف��ي ك��ل حقبة 

وحني.
بعض املستفادات من احلديث:

بأمره  القائمني  بعباده  دينه  ناصر  الله   -  1
الثابتني على العهد.

2 - أهمية العناية بتكوين أهل العلم والصالح 
في كل مجال وظيفتهم الترشيد والنصح والتوجيه 

 ب��ع��ل��م وح��ك��م��ة وخ��ب��رة
بالدين  ال��ق��ي��ام  أه��م��ي��ة 
في  عليه  واالس��ت��ق��ام��ة 
ح���ف���ظ ال����دي����ن واألم�����ة 
وح�����ف�����ظ وج����وده����م����ا 

وبقائهما.

األمة القائمة بأمر الله
ِ َوُهْم َعلَى  ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َوَل َمْن َخالََفُهْم َحتهَّى يَأْتَِيُهْم أَْمُر اللهَّ ِ َل يَُضرُّ ٌة َقاِئَمٌة بِأَْمِر اللهَّ ِتي أُمهَّ عن معاوية قال سمعت النبي � يقول: »َل يََزاُل ِمْن أُمهَّ

أِْم ) اخبلاري ومسلم(. هَّهُ َسِمَع ُمَعاًذا يَُقوُل: َوُهْم بِالشهَّ أِْم. َفَقاَل ُمَعاِويَُة: َهَذا َماِلٌك يَْزُعُم أَن ذَِلَك«. َقاَل ُعَمْيٌر: َفَقاَل َماِلُك بُْن يَُخاِمَر: َقاَل ُمَعاذٌ: َوُهْم بِالشهَّ
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العدد : 490  4 أخــــــــــالق المسلم

ِبيِّ � َقاَل: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن النَّ

ٍن،  ةاَ ُفلاَ ِديقاَ ٍة، ا�ْسِق حاَ اباَ حاَ ْوًتا ِفي �ساَ ِمعاَ �ساَ �ساَ ٍة ِمْن اْلأاَْر�ِض، فاَ لاَ ُجٌل ِبفاَ ا راَ ماَ ْيناَ ))باَ

ُهواَ ِفي  ا  اإِذاَ فاَ ِة،  رَّ اْلحاَ ى  اإِلاَ ى  هاَ اْنتاَ فاَ ٍة،  رَّ ُه ِفي حاَ اءاَ ماَ غاَ  اأاَْفراَ فاَ اُب،  حاَ ال�سَّ ِلكاَ  ذاَ ى  حَّ ناَ تاَ فاَ

ِبعاَ  تاَ ُه، فاَ اءاَ ُكلَّ ِلكاَ اْلماَ ْت ذاَ باَ ْوعاَ ْد ا�ْستاَ اِج، قاَ راَ ٌة ِمْن ِتْلكاَ ال�سِّ ْرجاَ ا �ساَ اإِذاَ اٍج، واَ اِب �ِسراَ اأاَْذناَ

 ِ ْبداَ اللَّ ا عاَ ياَ ُه:  لاَ الاَ  قاَ فاَ اِتِه،  ِبِم�ْسحاَ اءاَ  اْلماَ ُل  وِّ ِتِه ُيحاَ ِديقاَ اِئٌم ِفي حاَ قاَ ُجٌل  ا راَ اإِذاَ فاَ اءاَ  اْلماَ

ِ ِلماَ  ْبداَ اللَّ ا عاَ ُه: ياَ لاَ الاَ  قاَ ِة، فاَ اباَ حاَ ِمعاَ ِفي ال�سَّ ِذي �ساَ الَّ ِباِل�ْسِم  ٌن  : ُفلاَ الاَ ؟ قاَ ا ا�ْسُمكاَ ماَ

ُقوُل:  اوؤُُه، ياَ ا ماَ ذاَ ِذي هاَ اِب الَّ حاَ ْوًتا ِفي ال�سَّ ِمْعُت �ساَ ي �ساَ نِّ : اإِ الاَ ْن ا�ْسِمي؟ قاَ ُلِني عاَ �ْساأاَ تاَ

ا  ى ماَ ي اأاَْنُظُر اإِلاَ اإِنِّ ا فاَ ذاَ ا ُقْلتاَ هاَ ا اإِذاَ مَّ
: اأاَ الاَ ا، قاَ ُع ِفيهاَ ناَ �سْ ا تاَ ماَ ٍن ِل�ْسِمكاَ فاَ ةاَ ُفلاَ ِديقاَ ا�ْسِق حاَ

ُه((  ا ُثُلثاَ اأاَُردُّ ِفيهاَ ُه واَ اِلي ُثُلثاَ ِعياَ ا واَ ناَ اآُكُل اأاَ ُق ِبُثُلِثِه واَ دَّ �ساَ اأاَتاَ ا فاَ جاَ ِمْنهاَ راَ خاَ

)صحيح مسلم(

ةاَ �  ْيراَ ا ُهراَ باَ
ِمْعُت اأاَ الاَ : �ساَ اٍر � قاَ �ساَ ِعيِد ْبِن ياَ اِب � �ساَ ْن اأاَِبي اْلُحباَ عاَ

�ُسوُل الِل �: الاَ راَ ُقوُل : قاَ ياَ

ُل  ْقباَ لاَ ياَ ٍب ، واَ يِّ �ْسٍب طاَ ٍة ِمْن كاَ قاَ داَ ُق ِب�ساَ دَّ �ساَ تاَ ْبٍد ياَ ا ِمْن عاَ ِدِه ، ماَ ْف�ِسي ِبياَ ِذي ناَ الَّ »واَ

ا  ماَ اأاَنَّ اناَ كاَ قٍّ ، اإِلَّ كاَ ا ِفي حاَ ُعهاَ �ساَ ياَ ٌب ، فاَ يِّ اِء اإِلَّ طاَ ماَ ى ال�سَّ ُد اإِلاَ عاَ �سْ لاَ ياَ ًبا ، واَ يِّ الُل اإِلَّ طاَ

ى  تَّ ُه، حاَ يلاَ �سِ ُه ، اأاَْو فاَ ُلوَّ ُدُكْم فاَ بِّي اأاَحاَ ا ُيراَ ماَ ُه كاَ ا لاَ يهاَ بِّ ُيراَ اِن ، فاَ ْحماَ ِد الرَّ ا ِفي ياَ ُعهاَ �ساَ ياَ

ِذي  ُهواَ الَّ اأاَ : )واَ راَ قاَ ِظيِم ، واَ ِل اْلعاَ باَ ِة ِمْثلاَ اْلجاَ اماَ ْوماَ اْلِقياَ اأِْتي ياَ تاَ ةاَ ، لاَ ْمراَ ةاَ ، اأاَِو التَّ ْقماَ اإِنَّ اللُّ

اِت«. قاَ داَ اأُْخُذ ال�سَّ ياَ اِدِه واَ ْن ِعباَ ةاَ عاَ ْوباَ ُل التَّ ْقباَ ياَ

ًبا،  يِّ ُل الُل اإِلَّ طاَ ْقباَ لاَ ياَ ٍب ، واَ يِّ �ْسٍب طاَ ٍة ِمْن كاَ قاَ داَ قاَ اْمُروؤٌ ِب�ساَ دَّ �ساَ ا تاَ ـ وفي رواية : » ماَ

ةاَ  ْمراَ التَّ ِدُكُم  لأاَحاَ ِبى  ُيراَ لاَ اللاَ  اإِنَّ  واَ  ، اِن  ْحماَ الرَّ فِّ  كاَ ِفى  ا  ُعهاَ �ساَ ياَ ِحيناَ  ا  هاَ عاَ �ساَ واَ اإِلَّ 

ُكوناَ ِمْثلاَ اأُُحٍد«. ى ياَ تَّ ُه ، حاَ يلاَ �سِ ُه اأاَْو فاَ ُلوَّ ُدُكْم فاَ ِبي اأاَحاَ ا ُيراَ ماَ كاَ

)أخرجه أحمد ومسلم(

َثُه أنُه سمَع أبا هريرَة �  عن عبد الرحمِن حدَّ
ُه سمَع رسوَل اللِه � يقوُل:  أنَّ

ِل رُجليِن عليهما جبتاِن من حديٍد من ُثديهما اإلى تراِقيهما.  خيِل والُمنِفِق كمثاَ ُل الباَ ))مثاَ

ه.  اأثراَ عُفو  ُه وتاَ ناناَ باَ ى ُتْخِفياَ  ْت ـ على جلدِه حتَّ راَ فاَ اأو واَ ـ  ْت  غاَ باَ اإل �ساَ ُينِفُق  الُمنِفُق فل  فاأّما 

ت�ِسُع((  ُعها ول تَّ ها، فهواَ ُيو�سِّ كاناَ ْلقٍة ماَ ْت كلُّ حاَ ِزقاَ واأّما البخيُل فل ُيريُد اأن ُينِفقاَ �سيئًا اإّل لاَ

) أخرجه البخاري(

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة � َأنَّ َرُسوَل اللِه � َقاَل:

اناَ ِمْن  ْن كاَ ماَ ْيٌر ، فاَ ا خاَ ذاَ ْبداَ الِل هاَ ا عاَ ِة ، ياَ نَّ ِبيِل الِل ، ُنوِدياَ ِفي اْلجاَ ْيِن ِفي �ساَ ْوجاَ قاَ زاَ »مْن اأاَْنفاَ

ْن  ماَ اِد ، واَ اْلِجهاَ اِب  اِد ُدِعياَ ِمْن باَ اأاَْهِل اْلِجهاَ ِمْن  اناَ  ْن كاَ ماَ ِة ، واَ لاَ اِب ال�سَّ ِة ُدِعياَ ِمْن باَ لاَ اأاَْهِل ال�سَّ

اِب  باَ ِمْن  ُدِعياَ  اِم  ياَ ال�سِّ اأاَْهِل  ِمْن  اناَ  كاَ ْن  ماَ واَ  ، ِة  قاَ داَ ال�سَّ اِب  باَ ِمْن  ُدِعياَ  ِة  قاَ داَ ال�سَّ اأاَْهِل  ِمْن  اناَ  كاَ

ِمْن  اِب  الأاَْبواَ ِذِه  هاَ ِمْن  ى  ُيْدعاَ ْن  ماَ ى  لاَ عاَ ا  ماَ  ، الِل  �ُسولاَ  راَ ا  ياَ  : يُق  دِّ ال�سِّ ْكٍر  باَ اأاَُبو  الاَ  قاَ فاَ  ، اِن  يَّ الرَّ

ُكوناَ ِمْنُهْم«. ْرُجو اأاَْن تاَ اأاَ ْم ، واَ عاَ الاَ : ناَ ا ؟ قاَ اِب ُكلِّهاَ ِذِه الأاَْبواَ ٌد ِمْن هاَ ى اأاَحاَ ْل ُيْدعاَ هاَ ٍة ، فاَ ُروراَ �ساَ

)أخرجه الُبخاري(

الاَ : ِبيِّ �قاَ ِن النَّ ةاَ � عاَ ْيراَ ْن اأاَِبي ُهراَ عاَ

ِة  اداَ اأ ِفي ِعباَ �ساَ ابٌّ ناَ �ساَ اِدُل ، واَ اُم اْلعاَ ُه : الإِماَ ْوماَ ل ِظلَّ اإِل ِظلُّ ُ ِفي ِظلِِّه ياَ ُهْم اللَّ ٌة ُيِظلُّ ْبعاَ »�ساَ

ا  قاَ رَّ فاَ تاَ ْيِه واَ لاَ ا عاَ عاَ ماَ ِ اْجتاَ ا ِفي اللَّ ابَّ حاَ ِن تاَ ُجلاَ راَ اِجِد ، واَ �ساَ لٌَّق ِفي اْلماَ ْلُبُه ُمعاَ ُجٌل قاَ راَ ِه ، واَ بِّ راَ

قاَ  دَّ �ساَ ُجٌل تاَ راَ اَ ، واَ اُف اللَّ ي اأاَخاَ نِّ الاَ اإِ قاَ اٍل فاَ ماَ جاَ ٍب واَ ْن�سِ اُت ماَ اأاٌَة ذاَ ْتُه اْمراَ باَ لاَ ُجٌل طاَ راَ ْيِه ، واَ لاَ عاَ

ْت  ا�ساَ فاَ اِلًيا فاَ اَ خاَ راَ اللَّ كاَ ُجٌل ذاَ راَ ِميُنُه ، واَ ا ُتْنِفُق ياَ اُلُه ماَ ماَ �ِسماَ ْعلاَ ى ل تاَ تَّ ا حاَ اهاَ ْخفاَ اأاَ ٍة فاَ قاَ داَ ِب�ساَ

اُه « )رواه البخاري(.  ْيناَ عاَ

اأاَيُّ   ِ �ُسولاَ اللَّ اراَ : »ياَ َفَقاَل  ِبيِّ �  النَّ ِإَلى  َرُجٌل  َعْنُه قال جاء  ُه  اللَّ َرِضَي  ُهَرْيَرَة  َأبي  عن 

ى  اأُْمُل اْلِغناَ تاَ ْقراَ واَ ى اْلفاَ ْخ�ساَ ِحيٌح تاَ ِحيٌح �ساَ اأاَْنتاَ �ساَ قاَ واَ دَّ �ساَ ْن تاَ الاَ اأاَ ُم اأاَْجًرا قاَ ِة اأاَْعظاَ قاَ داَ ال�سَّ

ِلُفلٍن«  اناَ  كاَ ْد  قاَ واَ ا  ذاَ كاَ ِلُفلٍن  واَ ا  ذاَ كاَ ِلُفلٍن  ُقْلتاَ  اْلُحْلُقوماَ  ْت  غاَ لاَ باَ ا  اإِذاَ ى  تَّ حاَ ُتْمِهُل  ل  واَ

)أخرجه البخاري(

ِ ثُمَّ َل يُْتِبُعوَن َما أَنَْفُقوا َمنًّا َوَل أًَذى لَُهْم  َِّذيَن يُْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِف َسِبيِل اللَّ ﴿ال
ِمْن َصَدَقٍة  َخْيٌر  َوَمْغِفَرٌة  َمْعُروٌف  َقْوٌل  َزنُوَن   َيْ ُهْم  َوَل  َعلَْيِهْم  َخْوٌف  َوَل  ِِّهْم  َرب ِعْنَد  أَْجُرُهْم 

َِّذي يُْنِفُق  َِّذيَن آَمُنوا َل تُْبِطلُوا َصَدَقاتُِكْم بِالَْمنِّ َواْلَذَى كَال َُّها ال ُ َغِنٌّ َحِليٌم  يَا أَي يَْتَبُعَها أًَذى َواللَّ
َوابٌِل  َفأََصابَهُ  تَُراٌب  َعلَْيِه  َصْفَواٍن  َفَمَثلُهُ كََمَثِل  اْلِخِر  َوالَْيْوِم   ِ بِاللَّ يُؤِْمُن  َوَل  النَّاِس  ِرَئاءَ  َمالَهُ 

ُ َل يَْهِدي الَْقْوَم الَْكاِفِريَن﴾ ا كََسُبوا َواللَّ ٍء ِممَّ َفَتَركَهُ َصلًْدا َل يَْقِدُروَن َعَل َشْ
)البقرة: 261 - 263(.

قال تعالى :

فضل الصدقة
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5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
....

فيه  بلغت  زم���ٍن  ف��ي  نعيش  إن��ن��ا  ال��ن��اس:   أيها 
احلضارة املادية مبلًغا لم تبلغه من قبل من حيث 
الوسائل  ورف��اه��ي��ُة  العيش  ورغ���ُد  الكسب  س��ع��ُة 
وال��ت��ق��دُم ال��ه��ائ��ل ف��ي ال��ض��روري��ات واحل��اج��ي��ات 
املوصلة  األس��ب��اب  ف��ي  وال��ت��ن��وُع  والتحسينات 
إليها... حياة تدهش العقول وتبهر العيون... بيد 
أن ه��ذه احل��ض��ارة لم جتعل امل��رء ال��ذي يعيشها 
أسعد من املرء في أزماٍن سابقة ولم جتعله أهنأ 
من غيره وال أكثر أمًنا وال أشرح صدًرا مما مضى.
أيها املؤمنون: الكل يصيح ويشتكي؛ ترى أناسًا 
رواتبهم ضخمة ودخلهم جيد ثم تراهم في أواخر 
فيها  بيوتًا  وترى  ويستدينون،  يصيحون  الشهر 
ذلك  ومع  واملوظفني  العاملني  الرجال  من  عصبة 
تراهم صفر اليدين أو قد حتملوا شيئًا من الدين، 
واملعاشات  تكاثر  ف��ي  وامل��ش��اك��ل  ت���زداد  روات��ب��ن��ا 
في  بركة  فال  ينخفض  املعيشة  ومستوى  ترتفع 
أموالنا وال بركة في أرزاقنا وال بركة في أوقاتنا 
وال بركة في بيوتنا وال بركة في أوالدنا وال بركة 
ت��رى م��ا ه��ي املشكلة وم��ا هي  ف��ي أع��م��ارن��ا فيا 
امللموسة  الظاهرة  لهذه  احل��ل  هو  وم��ا  أسبابها 
واقعنا  ف��ي  نحسها  التي  احملسوسة  والقضية 
نتأمل  أن  علينا  لزامًا  فكان  حياتنا  في  ونلمسها 
أحوالنا ونراجع أنفسنا وننظر في األسباب التي 
كان  ولهذا  اخليرات  وقلة  البركات  نزع  إلى  أدت 
نبينا � كثيرًا ما يقول في قنوته ودعائه »اللهم 
وبارك  عافيت..  فيمن  وعافنا  هديت  فيمن  اهدنا 
لنا فيما أعطيت« )رواه الترمذي(. فما هي البركة؟ 

وكيف نستجلبها؟
عباد الله: البركة عنصٌر أساٌس في متام وجود 
اإلنسان ال قوام حلياته بدونها؛ إذ ما قيمة كسٍب ال 
بركة فيه؟ وما قيمة وقٍت ُمِحَقْت بركته؟ وما فائدة 
نتيجة  وم��ا  علٍم وج��وده وعدمه على حد س��واء؟ 
ط��ع��اٍم وش���راٍب ال يسمن وال يغني م��ن ج���وع.. ال 

يطفئ ظمًأ وال يروى غليال؟ 
املال وال  ليست في وفرة  الله-  البركة -عباد 

سطوة اجلاه وال كثرة الولد وال في العلم املادي... 
وال  امل��ج��ردة  بالعني  ُت���رى  ال  معنويٌة  قيمٌة  إن��ه��ا 
ُتقاس بالكم وال حتويها اخلزائن، بل هي شعوٌر 
إيجابيٌّ يشعر به اإلنسان بني جوانحه يثمر عنه 
صفاء نفٍس وطمأنينة قلٍب وانشراح صدٍر وقناعٍة 
ظاهرٍة... وإذا كان أمان املرء في سربه وحتصيله 
قوت يومه واستدامة صحته وعافيته هو ضالة كل 
حيٍّ وشجرة يستظل بها األحياء .. فإن البركة هي 

ماء هذه الشجرة وغذاؤها وهواؤها وضياؤها.
هذه  أودع  ق��د  جالله  ج��ل  الله  إن   ... الله  عباد 
البركة بفضله خاصيًة خارجًة عن عون املال ومدد 
الصحة بحيث ميكن أن حتيل الكوخ الصغير إلى 
قصٍر رحب، وحني تفقد هذه البركة يتحول القصر 
الفسيح إلى قفص أو سجن صغير ضيق... كل ذلك 
بسبب البركة وجوًدا وعدما؛ فالقليل يكثر بالبركة 

والكثير يقل بفقدانها.
ا حلياة  اللُه األرَض مستقّرً عباد الله: لقد جَعل 
ِفيَها  �َوَج��َع��َل  تعالى:  ق��ال  فيها،  وب��ارك  العباد، 
َر ِفيَها أَْقَواتََها  َرَواِسَ ِمْن َفْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوقَدَّ

َلْت: 9(. اِئِلنَي� )ُفصِّ َّاٍم َسَواءً ِلسَّ ِف أَْربََعِة أَي
عليهم  وأنعم  أنبياءه،  تعالى  الله  واصطفى 
بالبركة في حياتهم وأعمالهم، فقال عن نوح �: 
�ِقيَل يَانُوُح اْهِبْط بَِسَلٍم ِمنَّا َوبََركَاٍت َعلَْيَك َوَعَل 
ْن َمَعكَ� )ُهوٍد: (48، وقال عن عيسى �:  أَُمٍم ِممَّ
 ...)30  : )َم��ْرَيَ كُْنُت�  َما  أَْي��َن  ُمَباَركًا  �َوَجَعلَِن 
وقد ثبتت بركة النبي � ورآها الصحابة رضوان 

الله عليهم بأعينهم.
به،  والعمل  اتباعه  في  بركة  الكري  وللقرآن   
َِّبُعوهُ  ُمَباَرٌك َفات قال تعالى: �َوَهَذا ِكَتاٌب أَنَْزلَْناهُ 

َُّكْم تُْرَحُموَن� )اأْلَْنَعاِم: 156(،  َُّقوا لََعل َوات
والبركة تعني النموَّ واالزده��اَر، إذا حلَّت في 
ت في مكاٍن ظَهر أثُرها وفاض  َرْتُه، وإذا قرَّ قليٍل َكثَّ
والعلَم  والوقَت  والولَد  امل��اَل  نفُعها  وع��مَّ  خيُرها 

والعمَل واجلوارَح. 
 وبارك الله في أمة النبي � فَنَمت وازدهرت 

حتى سبقت كلَّ األمم.
وارحت��ل؛  َح��لَّ  أينما  البركة  يتحرى   واملسلم 
رسول  كان  حوله،  ما  وكل  وأوالده  حياته  لتغمر 
الله � إذا أتى الثمر ُأِتَي به فيقول: »اللُهمَّ َباِرْك 
َوِف��ي  َن��ا،  ُم��دِّ َوِف��ي  ِث��َم��اِرَن��ا،  َوِف��ي  َمِديَنِتَنا،  ِف��ي  َلَنا 

َصاِعَنا َبَرَكًة َمَع َبَرَكٍة«. )صحيح مسلم(
ِذْك��ر  ب��دوام  لبيته  البركَة  يستجلب   واملؤمُن 
الله فيه وقراءة سورة البقرة، يقول �: »ِإَذا َدَخَل 
َه ِعْنَد ُدُخوِلِه َوِعْنَد َطَعاِمِه َقاَل  ُجُل َبْيَتُه َفَذَكَر اللَّ الرَّ
ْيَطاُن: اَل َمِبيَت َلُكْم َواَل َعَشاَء« )صحيح مسلم(. الشَّ
وقال �: »... اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َفِإنَّ َأْخَذَها 
اْلَبَطَلُة«  َتْسَتِطيُعَها  َواَل  َح��ْس��َرٌة،  َوَت��ْرَك��َه��ا  َب��َرَك��ٌة، 

)صحيح مسلم(.
أي��ه��ا امل���ؤم���ن���ون: ال��ب��رك��ُة ُت��س��ت��ج��ل��ب مب��الزم��ة 
االس��ت��غ��ف��ار، ي��ق��ول ال��ل��ه : �َف��ُق��لْ��ُت اْس��َت��ْغ��ِف��ُروا 
َعلَْيُكْم  َماءَ  يُ��ْرِس��ِل السَّ ��اًرا   َغ��فَّ َّ��هُ كَ��اَن  ِإن َّ��ُك��ْم  َرب
َعْل لَُكْم َجنَّاٍت  ِمْدَراًرا  َويُْمِدْدكُْم بِأَْمَواٍل َوبَننَِي َوَيْ

َعْل لَُكْم أَنَْهاًرا� )ُنوٍح: 12-10(.  َوَيْ
على صالة  باحلرص  البركة  يتحرى  واملؤمن 
ِبَنْيل  الكبيُر  ال��ف��وُز  ففيها  اجل��م��اع��ة؛  م��ع  الفجر 
ِتي ِفي  ُهمَّ َباِرْك أِلُمَّ البركة مع البكور، قال �: »اللَّ
ًة أو  ُبُكوِرَها« )رواه أبو داود(. وكان إذا بعث َسِريَّ

جيًشا بعثهم من أول النهار. 
وُم��ِدّر  لفضلها  جالٍب  خيُر  بالبركِة  وال��دع��اُء 
لنعيمها؛ فعن عقيل بن أبي طالب � أنه تزوج 
والبنني،  بالرفاء  فقالوا:  القوم  عليه  فدخل  امرأة 
فقال: "ال تفعلوا ذلك"، قالوا: "فما نقول يا أبا زيد؟"، 
قال: "قولوا: بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك 

كنا نؤمر". )رواه ابن أبي شيبة(.
اإلسالم  بلزوم حتية  تتحقق  البركة  الله:   عباد 
قال  املباركة،  األم��ة  ه��ذه  من خصائص  هي  التي 
أَنُْفِسُكْم  َعَل  ُِّموا  َفَسل بُُيوتًا  َدَخلُْتْم  �َفِإذَا  تعالى: 

وِر: 59(. ِ ُمَباَركًَة َطيَِّبةً� )النُّ يًَّة ِمْن ِعْنِد اللَّ َتِ
وُت��س��ت��ج��ل��ب ال��ب��رك��ة ف��ي ال��ت��ج��ارة ب��ال��ص��دق 
َقا،  َياِر َما َلْم َيَتَفرَّ َعاِن ِباخْلِ والتبيني، قال �: »اْلَبيِّ
َنا ُبوِرَك َلُهَما  َقا، َفِإْن َصَدَقا َوَبيَّ ى َيَتَفرَّ أو قال:"َحتَّ
َبْيِعِهَما«  َبَرَكُة  ُمِحَق  َوَكَتَما  َكَذَبا  َوِإْن  َبْيِعِهَما،  ِفي 

)متفق عليه(.
وص��ل��ُة ال��رح��ِم م��ن��ب��ُع ب��رك��ٍة ت��زي��د ف��ي العمر 
ُيْبَسَط  َأْن  ُه  َس��رَّ »َم��ْن   :� ال��رزق، قال  وتبارك في 
َرِحَمُه«.  َفْلَيِصْل  َأَث��ِرِه  َلُه ِفي  ُيْنَسَأ  َأْو  ِرْزِق��ِه  َلُه ِفي 

)رواه البخاري(.
املسلم  املجتمع  في  الضعفاء  إلى  واإلحسان 
ميدان فسيح ملن َيُروُم تكثيَر البركِة، قال �: »َهْل 
ُتْنَصُروَن َوُتْرَزُقوَن ِإال ِبُضَعَفاِئُكْم« )رواه البخاري( 
ِبَضِعيِفَها  َة  اأُلمَّ َهِذِه  ُه  اللَّ َيْنُصُر  ا  َ »ِإنَّ وفي رواية 
ِبَدْعَوِتِهْم َوَصالِتِهْم َوِإْخالِصِهْم« )رواه النسائي(.

الله  رزق��ه  املسلم  في حياة  البركة  وإذا حلت 
واإلميان؛  بالعلم  ا  حّيً وقلبا  بالفقه،  ناضجا  عقال 
ِبيَّ � َدَخَل اخَلاَلَء، َفَوَضْعُت  اٍس َأنَّ النَّ فَعِن اْبِن َعبَّ
ُهمَّ  َفَقاَل اللَّ َفُأْخِبَر  َلُه َوُضوًءا َقاَل: »َمْن َوَضَع َهَذا 

يِن« )صحيح البخاري(. ْهُه ِفي الدِّ َفقِّ
وم����ن ص����ور ال��ب��رك��ة ف���ي ح��ي��اة امل��س��ل��م: أن 
وُيوهب  الولوَد،  ال��ودوَد  الصاحلَة  الزوجَة  ُي��رزق 
مِلَاِلَها،  أِلَْرَب���ٍع:  امْلَ���ْرَأُة  »ُتْنَكُح   :� قال  ذري��ًة طيبًة، 
يِن  َماِلَها، َوِلِديِنَها، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ َسِبَها، َوجِلَ َوحِلَ
ُتْكِثُر  الدين  وذات  البخاري(.  )رواه  َي��َداَك«  َتِرَبْت 
النماء  على  عالمة  التراب  فإن  البركَة؛  البيِت  في 

وزيادة اخلير.

الوفيَر،  امل��اَل  العبِد  على  اللِه  وإف��اض��ُة 
واإلحسان  الِبّر  في وجوه  لإلنفاق  وتوفيُقه 
املاَل  وَضع  َوَم��ْن  غامرة،  ة  وِمنَّ ظاهرة  بركة 
منه  ُمِحَقْت  اللِه  ح��قَّ  ومَنع  الله  سخط  في 
بَا  ُ الرِّ تلك البركُة، قال الله تعالى: �يَْمَحُق اللَّ
اٍر أَثِيٍم بُّ كُلَّ كَفَّ ُ َل ُيِ َدَقاِت َواللَّ َويُْرِب الصَّ

� )اْلَبَقَرِة: 275(.
 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني 

ْكر احلكيم. وإياكم مبا فيه من اآليات والذِّ

 اخلطبة الثانية:
لوجدنا  ال��وراء  إلى  قلياًل  رجعنا  لو  الله:  عباد 
عصر  في  ووج��وده��ا  البركة  حللول  كثيرة  أمثلًة 
النبي �  وعهد أصحابه رضي الله عنهم  وعهود 
كان  فقد  ببعيد...  عنا  ليس  زم��ٍن  إل��ى  بعدهم  من 
والرغيفني،  الرغيف  ف��ي  البركة  يجد   � النبي 
واح��دة...  من صحفٍة  وأصحابه  هو  ورمب��ا شبع 
قد  العسرة  جيش  جهز  ال��ذي   � عثمان  وك��ان 
بلغت ثمرة نخله مائة ألف أو تزيد... حيث بارك 

الله له إنفاقه في سبيله... 
املسلمني  معشر  جميعا  علينا  تقع  الله:  عباد 
ي ال��ب��رك��ة ف��ي أوط��ان��ن��ا وداخ���ل  م��س��ؤول��ي��ُة حت���رِّ
مبنهج  األرض  بإعمار  ذلك  ويتحقق  مجتمعاتنا، 
الله تعالى، وحسن معاملة خلقه، وحتري احلالل 

واجتناب احلرام.
وإن من ينشد البركة في نفسه وماله وشأنه 
كله ما عليه إال أن يلتمس مظان هذه البركة ويتتبع 
أسبابها، وإن من استقرى سنة املصطفى � يجد 
أن جماع البركة يكمن في أن يتقى املجتمع املسلم 
ربه ويؤمن به على ما أراد الله له وأراد له رسوله 
آَمُنوا  الْ��ُق��َرى  أَْه��َل  أَنَّ  َ���ْو  �َول تعالى:  ق��ال  فقد   ،�
َماِء َواْلَْرِض  َنا َعلَْيِهْم بََركَاٍت ِمَن السَّ ََّقْوا لََفَتْ َوات
يَْكِسُبوَن�  كَانُوا  بَِما  َفأََخْذنَاُهْم  بُوا  كَذَّ َولَِكْن 

)اأْلَْعَراِف: 95(.
 وال ينكر عاقل رشيد أن اإلعراض عن منهج 
البركة وذهاب اخلير، وقد قص  الله سبب لزوال 
بعد  من  ُأْب��ِدُل��وا  الذين  نبأ سبأ  علينا  تعالى  الله 
�لََقْد  تعالى:  الله  ق��ال  َمْحًقا،  والنماء  البركات 
يَِمنٍي  َع��ْن  َجنََّتاِن  آيَ��ٌة  َمساكَِنِهم  ِف  ِلَسَبٍإ  كَ��اَن 
بَلَْدٌة  لَهُ  َواْشُكُروا  ُِّكْم  َرب ِرْزِق  ِمْن  كُلُوا  َوِشَماٍل 
َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر  َفأَْعَرُضوا َفأَْرَسلَْنا َعلَْيِهْم َسْيَل 

لْ��َن��اُه��ْم  الْ��َع��ِرِم َوبَ��دَّ
��نَّ��َت��ْي��ِه��ْم َج��نَّ��تَ��نْيِ  ِبَ
اُكُ������ٍل  ذََواَتْ 
َخ����ْم����ٍط َوأَْث��������ٍل 
ِس���ْدٍر  ِم���ْن  ٍء  َوَشْ
َق���ِل���ي���ٍل� )َس���َب���ٍأ: 

.)16-15

رواق  احتضن    2018/02/18 األح��د  مساء 
أيام  آخ��ر  في  ب��اخل��ارج  املغربية  اجلالية  مجلس 
البيضاء  بالدار  والكتاب  للنشر  الدولي  املعرض 
ندوة ركزت على رسالة اإلمام واخلطيب في الديار 
الغربية وما يلزمه من مؤهالت علمية وتواصلية 

وخبرات مستجدة.
اإلملام بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية:

ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق ذك����ر ع��ب��د ال���ل���ه وص���وف 
إن  ب��اخل��ارج-  املغربية  اجلالية  مجلس  -رئ��ي��س 
العلوم  ف��ي  الكالسيكي  بتكوينه  املسجد  "إم���ام 
مجتمع  ف��ي  لالشتغال  مؤهال  يكون  ال  الشرعية 
متنوع"، مضيفا: "ال بد له من تكوينات مثل العلوم 
تبقى  لألمور  نظرته  ألن  واالجتماعية،  اإلنسانية 

ناقصة". 
وأض����اف أن اإلم����ام ف��ي دي����ار امل��ه��ج��ر ملزم 
مطلوبا  ليس  فاإلمام  اإلنسانية؛  العلوم  "مبعرفة 

منه أن يكون فيلسوفا وإنا التوفر على حد أدنى 
اإلنسانية  "العلوم  ألن  وظيفته"؛  ألداء  املعرفة  من 
فتأهل  وب��ال��ت��ال��ي  ال��ع��ق��ل،  اس��ت��ع��م��ال  تستحضر 
لفت  كما  القضايا"،  مع  التفاعل  من  ُنه  مُيكِّ اإلم��ام 
االنتباه إلى أن اخلطيب اإلمام عليه أن يتوفر على 
بلغة  ملما  يكون  أن  "يجب  حيث  أخ��رى  مؤهالت 

البلد املستضيف".
متابعة األخبار احمللية واملعرفة باللغة واألديان:

متابعة  ض��رورة  على  أيضا  بوصوف  وش��دد 
اإلمام ألخبار البلد الذي يقيم فيه إذ "ال ميكن إلمام 
ال يتابع أخبار البلد الذي يعيش به، ويكتفي بقناة 
اجلزيرة والعربية والقنوات اإلسالمية، أن يعرف 

ما يجري في مجتمعه".
ملما  يكون  أن  عليه  اإلم���ام  إن  إل��ى   إض��اف��ة 
مبعرفة األديان األخرى، وعلى دراية بأنه ال يتملك 
غير  أو  بالكفار  اآلخ��ري��ن  لنعت  املطلقة  احلقيقة 

ذلك، إلى جانب ضرورة استعداده "للقيام باألعمال 
الصاحلة واخليرية التي تقرب بني الناس، ومعرفة 

اخللفيات التاريخية للمجتمعات الغربية".
فهم الواقع وقيم املجتمع الغربي:

أم���ا م��ح��م��د امل���ه���دي اق���راب���ش، إم����ام س��اب��ق 
بباريس، فبني أن من أهم صفات اخلطيب اعتبار 
قيم املجتمع الذي ميارس فيه اإلمامة ويقيم فيه، 
واستحضار هذه القيم في خطبه، وقال إن "الدين 

مينح األمن والسكينة للناس".
وفي نفس السياق سار حديث "ساليو فاي"، 
إمام مسجد بستراسبورغ، حيث ألح على ضرورة 
الصفات  واإلم��ام مبجموعة من  اتصاف اخلطيب 
القيام  ميكنه  ال  الطبيب،  مثل  "اإلم����ام  أن  منها 
باإلمامة حتى يدرس احمليط الذي يعيش فيه، وأن 
يفهم أن األمر ال يتعلق بنصوص نطبقها، وإنا 
برسالة" إذ  ال ميكن ل"إلم��ام بهذه املجتمعات أن 

وإنا  الرياح،  هبوب  مع  تذهب  خطبا  يلقي 
مشاريع  ويقود  ميدان  رجل  يكون  أن  يجب 
جانب  إل��ى  وغ��ي��ره��م،  للمسلمني  ف��ائ��دة  لها 
ضرورة أخذه قيم املجتمع الذي يعيش فيه 

بعني االعتبار".
رسالة اخلطيب بعد 11 شتنبر 2011

املركز  - عضو  خالد شوقي  ع��دَّ  جانبه  وم��ن 
الثقافي اإلسالمي بروما- أن أول حتٍد أمام اإلمام 
باملسجد هو التواصل ويتوقف جناحه على فهم 

الواقع الذي يعيش فيه.
ك��م��ا ب��ني رس��ال��ة اإلم����ام ف��ي حت��س��ني ص��ورة 
اإلسالم حيث إن "اإلمام  بعد أحداث 11 شتنبر، 
من  بالرغم  املسلمني،  باسم  رسميا  ناطقا  أصبح 
كونه لم يكن حينها مستعدا حلمل كل هذه األمور"، 
مضيفا أن هذه األحداث "مثلت لإلمام نقلة نوعية، 

وأصبح مفروضا عليه أن يكون في الواجهة".
كما أشار إلى أن اإلمام مطلوب منه أن يكون 
ملما بالشرع وفهم املجتمع الذي يعيش فيه ولغة 
، وكذا معرفة  الدين  تواصله لتوظيفها في شرح 
مواجهتها  وكيفية  املتعددة  اإلسالمية  التيارات 

ومناقشتها.

ذ. عبد حميد الرازي

العدد : 490   06 جمادى الثانية 1439ه� املوافق ل� 23 فبراير 2018م

البركة؟ تستجلب  كيف 

الغربي املجتمع  في  ومؤهالته  اخلطيب  صفات  اجلالية:  مجلس  ندوة 
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)17 ( القرآنـي  اإلعجـاز  نصـوص 

)ن��ص��وص أب���ي احل��س��ن ع��ل��ي ب��ن إس��م��اع��ي��ل األش��ع��ري 
)ت324ه�(
)1( 

»ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن، 
وذكره الشيخ أبو احلسن األشعري � في غير موضع 

من كتبه«.
]إعجاز القرآن للباقالني، ص: 57[

)2(
مبا  القصار  السور  إعجاز  تعرفون  هل  قيل:  »ف��إن 
تعرفون إعجاز السور الطوال؟ وهل تعرفون إعجاز كل 
قدر من القرآن بلغ احلد الذي قدرمتوه مبثل ما تعرفون 

به إعجاز سورة البقرة ونحوها؟
رحمه  األشعري،  أبا احلسن  أن شيخنا  فاجلواب: 
الله، أجاب عن ذلك: بأن كل سورة قد ُعلم كونها معجزة 

بعجز العرب عنها«.
]م.س، ص: 254-253[

)3(
»الذي ذهب إليه عامة أصحابنا،  وهو قول الشيخ 
عنه  يعجز  ما  أقل  أن  كتبه،  في  األشعري  احلسن  أبي 
من القرآن السورة، قصيرة كانت أو طويلة، أو ما كان 

بقدرها.
قال: فإذا كانت اآلية بقدر حروف سورة، وإن كانت 

سورة الكوثر، فذلك معجز.
قال: ولم يقم دليل على عجزهم عن املعارضة في أقل 

من هذا القدر«.
]م.س، ص: 254[

)4(
»فصل في أنه هل ُيعلم إعجاز القرآن ضرورة؟ ذهب 
عن  ذل��ك  أن ظهور  إل��ى  األش��ع��ري  أب��و احلسن  الشيخ 
النبي� ُيعلم ضرورة، وكونه معجزا ُيعلم باستدالل«.

]م.س، ص: 259[

)5( 
»ق���ال أب���و احل��س��ن األش���ع���ري: وال����ذي ن��ق��ول��ه: إن 
األعجمي ال ميكنه أن َيعلم إعجازه إال استدالاًل، وكذلك 

من ليس ببليغ. 
وغرائب  العرب  مبذاهب  أح��اط  ال��ذي  البليغ  فأما 
الصنعة؛ فإنه َيعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره 

عن اإلتيان مبثله«.
]معترك األقران للسيوطي، 6/1[

امل��ات��ري��دي  محمد  ب��ن  محمد  م��ن��ص��ور  أب���ي  )ن��ص��وص 
)ت333ه�((

)1( 
َعَلى  ْلَنا  َنزَّ ��ا  َّ ممِ َرْي��ٍب  ��ي  فمِ ُكْنُتْم  ْن  �َوإمِ  : »وقوله 
مفترى،  مختلق  أن��ه  ال��ق��رآن  من   )22 َنا�﴾)البقرة:  َعْبدمِ
ٌق� )ص: 6(،  ا ِإال اْخِتلاَ وأنه ليس منه، كقولهم: �ِإْن هاَذاَ
ا  ا هاَذاَ ا ِإال ِإْفٌك ُمْفتاًَرى� )سبإ: 43(، و�ماَ ا هاَذاَ وقولهم: �ماَ

ٌر ُمْفتاًَرى� )القصص: 36(. ِإالاَّ ِسْ
ٍة ِمْن ِمْثِلِه� )البقرة: 22(،  أْتُوا بُِسوراَ وقوله تعالى: �فاَ
أي: ائتوا أنتم مبثل ما أتى هو؛ إذ أنتم وهو سواء في 
منكم،  بذلك  أولى  ليس هو  واللسان،  اجلوهر واخللقة 

أعني في االختالق.
ِ ِإْن  اءاَكُْم ِمْن ُدوِن اللاَّ داَ اْدُعوا ُشهاَ وقوله تعالى: �واَ
22(، أي: استعينوا بآلهتكم  � )البقرة:  اِدِقنياَ كُْنُتْم صاَ
إتيان  لكم على  ُتعني  الله حتى  الذين تعبدون من دون 
نَي﴾ في مقالتكم إنه مختلق مفترى. قمِ ْن ُكْنُتْم َصادمِ مثله ﴾إمِ

وي���ق���ال: ﴾َواْدُع�������وا ُش����َه����َداَءُك����ْم﴾ ي��ع��ن��ي ش��ع��راءك��م 
وخطباءكم؛ ليعينوكم على إثبات مثله.

اءاَكُْم� من التوراة واإلجنيل  داَ اْدُعوا ُشهاَ  ويقال: �واَ
أنه  السالفة  الرسل  على  املنزلة  الكتب  والزبور وسائر 

مختلق مفترى.
لُوا� )البقرة:  اَْن تاَْفعاَ ل لُوا واَ اَْم تاَْفعاَ ِإْن ل وقوله تعالى: �فاَ
إث��ر ذلك  أق��روا على  أنهم  23( يحتمل وجوها: يحتمل 
بالعجز عن إتيان مثله من غير تكلف وال اشتغال كان 
منهم مّلا دفع  عن أطماعهم إتيان مثله نظما. ويحتمل: 

إطفاء  على  طاقتهم  كل  وتكلفوا  كل جهدهم،  الجتهدوا 
النور؛ ليخرج قولهم على الصدق بأنه مختلق مفترى، 
فأقروا  العاملني.  أنه كالم رب   � الرسول  ويظهر كذب 
عند ذلك بالعجز؛ فبدل إقرارهم بالعجز عن إتيان مثله 
على  منّزل  العاملني  رب  كالم  أنه  بذلك  اشتغالهم  وترك 

نبيه رسوله �«.
]تفسير القرآن العظيم للماتريدي، 26/1[

)2(
� )آل عمران: 2(  لاَْيكاَ الِْكتاَاباَ اَزاَّلاَ عاَ »وقوله تعالى: �ن
( أي هو احلق نفسه: حجة مجعولة، وآية  قِّ احْلَ ظاهر، )بمِ
معجزة، أيس العرب عن أن يعارضوه، أو يأتوا مبثله، 
وحتققوا عند كل آية أنه من عند الله؛ إال من أعرض عنه، 

وكابر، وعاند...
2( أي  )آل عمران:  ْيِه�  ياَداَ اَنْياَ  ب ا  ِلماَ ًقا  دِّ �ُمصاَ ثم قال: 
موافقا ملا قبله من الكتب السماوية، وهي غير مختلفة، 

وال متفاوتة.
أنه  أخبر  ألنه  �؛  محمد  نبوة سيدنا  دالل��ة  وفيه 
موافق لتلك الكتب غير مخالف لها، ولو كان على خالف 
ذلك لتكّلفوا إظهار موضع اخلالف، فإن لم يفعلوا ذلك 
دل أنهم عرفوا أنه من الله، وأن محمدا رسوله، لكنهم 

كاَبروا، وعاندوا«.
]م.س، 245/1[

)3(
اَْو كاَاناَ ِمْن  ل اَُّروناَ الُْقْرءاَاناَ واَ ب »وقوله تعالى: �أاَفاَل ياَتاَداَ
ُدوا ِفيِه اْخِتلًفا كاَِثيًرا� )النساء: 81(  جاَ اَواَ ِ ل ْيِر اللاَّ ِعْنِد غاَ
لكان  قوٌم  يقوله  ما  املخرج على  الظاهُر  كان احلكم  لو 

فا متناقضا: القرآُن خَرج ُمختلمِ
اَِّذيناَ  ال ياَْستاَأِْذنُكاَ  �ال   في اآلية:  الله تعالى   قال 
الْياَْوِم اْلاَِخر� )التوبة: 44(، وقال في آية  ِ واَ يُؤِْمُنوناَ بِاللاَّ
الْ��ياَ��ْوِم  واَ  ِ بِ��اللاَّ يُؤِْمُنوناَ  الاَ  اَِّذيناَ  ال ياَْستاَأِْذنُكاَ  ا  اَّماَ �ِإن أخ��رى: 
اْلاَِخر� )التوبة: 45(، فإن كان على ظاهر املَخَرج، فهو 

مختلف.
ِمْن  اَهُ  ل لُّ  ِ تاَ فاَل  ا  هاَ اَّقاَ ل ِإْن طاَ �فاَ تعالى:  قوله  وكذلك 
هُ� )البقرة: 228(، وقال الله عز  ْيراَ ْوًجا غاَ تاَّى تاَْنِكحاَ زاَ اَْعُد حاَ ب
ا  اَْيِهماَ ل ا فاَلاَ ُجناَاحاَ عاَ هاَ اَّقاَ ل ِإْن طاَ وجل في اآلية نفسها: �فاَ
وفي  اآلية حظر،  أول  في   ،)228 )البقرة:  ا�  عاَ اجاَ ياَتاَراَ أاَْن 
آخرها إباحة. فلو كان على ظاهر املَخَرج والعموم لكان 

فا ومتناقضا. مختلمِ
ويجد أهل اإلحلاد أوضح طعن فيه، وأيسر سبيل 
إلى القول بأنه غير ُمنَزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه 
اْخِتلًفا  ِفيِه  ُدوا  جاَ اَواَ ل  ِ اللاَّ ْيِر  غاَ ِعْنِد  ِمْن  كاَ��اناَ  �ولو  أنه 
ِمْن  الْباَاِطُل  ياَأْتِيِه  �ال   : )النساء:81(، وقال  كاَِثيًرا� 
﴾ : لِْفِه� اآلية )فصلت: 41(، وقال الاَ ِمْن خاَ ْيِه واَ اَنْيِ ياَداَ ب

� )احلجر: 9[. اَاِفُظوناَ اَهُ لاَ اَّا ل ِإن �واَ
ثم ُوجد أكثر ما فيه احُلْكم متفرقا إلى غير املَخَرج، 
فدل به أن احُلكم ال كذلك، ولكْن ملعنى موَدع فيه، واملوَدع 
نَدب  فيه. وإلى هذا  والتفكر  بالتدبر  إال  إليه  ُيوَصل  ال 
وليعملوا  مضمونه  ليفهموا  فيه،  روا  ليتَدبَّ عباده  الله 

به.

د. الحسين زروق

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

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

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

)الموسوعة التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين يف التراث العريب(.

العدد : 490  

"علل  ح��ول  مقاالتي  سلسلة  ألوق��ف  مضطر 
بعدهما  نعود  حلقتني  ملدى  اإلسالمي"،  اخلطاب 
الستكمال ما بدأناه، وسبب ذلك التوقف أولوية 
احلديث عن قضية منسية رغم خطورتها وشدة 

معاناة أهلها، إنها مأساة تركستان الشرقية. 
استمعت إلى تفاصيل ما اعتبرها أكبر مأساة 
مسلمي  مأساة  إنها  العصر،  هذا  في  للمسلمني 
تركستان الشرقية، استمعت خالل ساعات طوال 
إل��ى جمع م��ن أه��ل ه��ذه ال��ب��الد وه��م يتحدثون 
بحرقة وألم عن قريب من خمسة وعشرين مليون 
مسلم، يتمذهبون باملذهب احلنفي، وهم من أشد 
ومتسكهم  ل��ه،  وحبا  ب��اإلس��الم  متسكا  املسلمني 
باإلسالم قائم على علم وحب ال عن جهل وتقليد، 
حيث  التاريخ  في  ضاربة  اإلسالمية  وج��ذروه��م 
بن  قتيبة  العظيم  الفاحت  إليهم  اإلس��الم  أوص��ل 
مسلم الباهلي عام 94، وقتيبة هذا هو فاحت ما 

يسمى اآلن اجلمهوريات اإلسالمية.
تدريسي  خ���الل  م��ن  منهم  ج��م��وع��ا  ع��اي��ش��ت 
إياهم في القاهرة سنوات عديدة، ورأيت التزاما 
باإلسالم في جميعهم ما لم أره في جالية أخرى، 
وجتددت  تركيا  في  املاضي  الشهر  التقيتهم  ثم 

معلوماتي حول قضيتهم.
بني التكفير والقتل:

معلوم أن الله تعالى حرم القتل، وجعل هدم 
الكعبة أعظم من قتل امرئ مسلم بغير حق، ولكنه 
القتل  من  أعظم  الدين  في  الفتنة  جعل  سبحانه 
ْتلمِ� )البقرة:  دُّ ِمناَ الْقاَ ُة أاَشاَ الِْفْتناَ فقال سبحانه: �واَ
القتل�  من  أكبر  �والفتنة  190(. وقال سبحانه: 
تركستان  ف��ي  هناك  وإخ��وان��ن��ا   .)215 )ال��ب��ق��رة: 
الكفر  على  فيجبرون  معا،  لألمرين  يتعرضون 
دينهم وارتكاب  ترك  بكل صوره، ويجبرون على 
الكفار  الصينيون  وي��دخ��ل��ه��م  ق��ه��را،  احمل��رم��ات 
طويلة  تعليمية  تربوية  دورات  يسمونها  دورات 
عقائدهم  وتغيير  أدمغتهم  لغسل  لسنوات  متتد 
مصيرهم  منهم   املستجيبني  وغير  واف��ك��اره��م، 
القتل، وغدا املسلمون هناك بني قتيل، أو سجني، 

وبعضهم يعلن الكفر وقلبه مطمئن باإلميان.
من أسوأ صور التنكيل مبسلمي تركستان:

"القرابة" أو "التآخي" لفظ اخترعته احلكومة 
تركستان،  مبسلمي  النفسي  للتنكيل  الصينية 
وه���و ل��ف��ظ م��ع��ب��ر ع��ن ف��ع��ل ش��ن��ي��ع ح��ي��ث ترسل 
إلى  أو رجلني  الكافرة رجال  الشيوعية  احلكومة 
تقريبا  خلت  التي  املسلمني،  بيوت  من  بيت  كل 
إلى  اقتيدوا  الذين  أمورها  وأولياء  رجالها  من 
السجون واملعتقالت ومراكز التأديب التي أقامها 
لم  وإن  حتى  املسلمني  ال��رج��ال  لكل  الصينيون 

يكونوا من املتدينني.
ي��ذه��ب ه���ؤالء ال��ص��ي��ن��ي��ون ال��ك��ف��ار ال��غ��رب��اء 
بيوت  في  شهورا  أو  أسابيع  باملبيت  فيكلفون 
في  باملسلمات  ق��ه��را  ال��زن��ا  ويطلبون  املسلمني 
ومن  األزواج،  كمعاشرة  كاملة  معاشرة  ص��ورة 
السجن  أو  القتل  فمصيرها  ت��ق��اوم  أو  ت��رف��ض 
إلى  بعدها  م��ن  وب��ن��ات  ب��ن��ون  وي��ؤخ��ذ صغارها 
خالصة،  ك��اف��رة  شيوعية  وتربية  تعليم  م��راك��ز 
فأي ذلك أو قهر يفوق تلك اجلرمية البشعة التي 

يتعرض لها هؤالء.
 واإلحصاءات تقول إن مليون صيني مكلفون 
كل  سيدخلون  وب��ال��ت��ال��ي  ال��ق��ذرة،  املهمة  ب��ه��ذه 
بيت مسلم تقريبا فليس األمر حاالت فردية، وال 
منها  يستثن  لم  كاملة  كلية  حالة  وإمنا  جماعية 
لهذا  املسلمة  مقاومة  وتفسر  تقريبا،  بيت مسلم 
عنصري،  انفصالي  توجه  بأنه  الشنيع  الفعل 
ومعناها كذلك أن اإلسالم ما زال كامنا في نفوس 

املسلمني.
ومثل هذا ما يفعلونه في رمضان حيث يرسل 
أو  رمضان  للمبيت نصف شهر  رج��الن  أو  رجل 
مظهر  أي  ليتابعوا  األق��ل  على  منه  أي��ام  عشرة 
إسالميي ولو بسيط داخل تلك األسر التي غاب 
رجالها أو عيبوا في السجون، هل تصوم وتفطر، 
هل تتسحر، هل تصلي أو متارس أي شيء يدل 

التقارير  وت��رف��ع  رم��ض��ان،  بشهر  متسكهم  على 
يوميا إلى احلكومة املركزية حتمل ما رآه هؤالء 
وقد  ال��س��ري��ون،  ال  العلنيون  اخلبثاء  املخبرون 
أخبرنا اإلخوة  التركستانيون أن قطارا خصص 
ه��ؤالء  يسجلها  ال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  لنقل 

اخلبثاء.
احلكومة  أن  م��ؤخ��را  مآسيهم  ص���ور  وم���ن 
اعتقلت وحاكمت هنا بأثر رجعي كل من ثبت أنه 
حفظ قرآنا أو درَّس علما شرعيا تقليديا أو غير 
تقليدي ولو كان قد مضى على فعله هذا خمس 

عشرة سنة.
كما تقوم تلك احلكومة الكافرة كذلك باعتقال 
ال��ص��غ��ار م���ن ع��م��ر ث���الث س���ن���وات، وت��ع��رض��ه��م 
يفعله  م��اذا  ملعرفة  وقاسية  دقيقة  الستجوابات 
وبالطبع  ال��ب��ي��وت،  ف��ي  معهم  واألم��ه��ات  اآلب���اء 
األطفال ال ميكنهم غالبا الكذب أو الكتمان، وأي 
كالم يدلون به تشم منه رائحة تلقني اإلسالم من 
أو  السجن  الكاملة  األس��رة  فمصير  آبائهم  قبل 

القتل.
تخرج  أن  قهرا  املسلمة  امل��رأة  جتبر  وكذلك 
بلباس غير ساتر يكشف ذراعيها وساقيها فضال 

عن شعرها وصدرها.
ومئات اآلالف من النساء الشابات واملسنات 

محكوم على أقلهن حكما بسبع سنوات.
تفرض  تزال  وال  كانت  احلكومة  أن  ومعلوم 
عدم خ��روج أي مسلم دون سن اخلمسني خارج 
تركستان، وقد خرج كثير من الشباب بحيل كثيرة 
يعودوا  ول��م  الشرعي  العلم  لتعلم  البلد  خ��ارج 
مرتقب  سجن  أو  قتل  م��ن  يتوقعونه  م��ا  بسبب 

بحقهم، فماذا فعلت احلكومة هناك:
اعتقلت كل من بالداخل من تلقى اتصاال في 
يوم ما من ذويه من خارج الصني، سواء كان هذا 
التواصل عبر هاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى، 

واعتقلوا كامل األسر التي هذه حالها.
وأخ���ي���را ن��ش��رت امل���ص���ادر امل��ع��ن��ي��ة بشئون 
مدينة  في  جاهانباغ  قرية  شرطة  أن  التركستان 
لألهالي  حتذيرا  تنشر  قد  كانت  املسلمة  كاشغر 
املسلمني اإليغور حول تسجيل وترقيم السكاكني 
املنزلية ، واآلالت احلادة قبل 30 ديسمبر  2017، 
ومن لم يسجل  يواجه العقوبات الالزمة ويتحمل 

العواقب الوخيمة.
وه���ن���اك ي��ع��د وج����ود م��ص��ح��ف أو س��ج��ادة 
وهنا  السجن،  عقوبتها  البيت جرمية  في  صالة 

التساؤالت املهمة:
هل ستظل تركستان مغلقة على أهلها ال يعلم 

إخوانهم عنهم شيئا؟
ماذا سنقول لربنا غدا لو سألنا عن إخواننا 

املنكوبني هؤالء؟
هل يتحرك ذوو الغيرة الدينية لفضح الصني 

وإظهار انتهاكاتها ونصرة املسلمني؟
اب في نشر  أين جهود العلماء والدعاة والكتَّ

تلك القضية والتعريف بخطورة الوضع هناك.
وأخيرا أسوق هذا احلديث َعْن َلْيثمِ ْبنمِ َسْعٍد، 
ي َيْحَيى ْبُن ُسَلْيممِ ْبنمِ َزْيٍد َمْوَلى َرُسولمِ  َثنمِ َقاَل: َحدَّ
ي  يٍر َمْوَلى َبنمِ يَل ْبَن َبشمِ ْسَماعمِ َع إمِ ُه َسممِ همِ �، َأنَّ اللَّ
َوَأَب��ا  همِ  اللَّ َعْبدمِ  ْب��َن  ��َر  َج��ابمِ ْعُت  َسممِ َي��ُق��وُل:  ُمَغاَلَة، 
 : َيُقوالنمِ َعْنُهَما،  ُه  اللَّ ��يَ  َرضمِ نْيمِ ،  يَّ اأَلْنَصارمِ َطْلَحَة 
ٍئ َي��ْخ��ُذُل اْم��َرًأ  ��َن اْم���رمِ همِ �: »َما ممِ َق��اَل َرُس���وُل اللَّ
يهمِ  يهمِ ُحْرَمُتُه َوُيْنَتَقُص فمِ ٍن ُتْنَتَهُك فمِ ي َمْوطمِ ًما فمِ ُمْسلمِ
يهمِ  بُّ فمِ ٍن ُيحمِ ي َمْوطمِ ُه  فمِ ال َخَذَلُه اللَّ ، إمِ همِ ْرضمِ ْن عمِ ممِ

ٍم  ُمْسلمِ ْن  ممِ َوَما  ُنْصَرَتُه، 
ي  فمِ ًما  ُمْسلمِ اْم��َرًأ  َيْنُصُر 
ْن  ممِ يهمِ  فمِ ُيْنَتَقُص  ٍن  َمْوطمِ
��ي��همِ  ���همِ َوُت��ْن��َت��َه��ُك فمِ ���ْرضمِ عمِ
ُه  اللَّ َن��َص��َرُه  ال  إمِ ُحْرَمُتُه 
يهمِ  ��بُّ فمِ ُي��حمِ ���ٍن  َم���ْوطمِ ��ي  فمِ
ُن����ْص����َرَت����ُه« )س����ن أب��ي 

داود(.

د. أحمد زايد

تركستان الشرقية
عراقة التاريخ ومأساة احلاضر

تتمة ص:7
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د - الرقي احلضاري في اعتزاز املسلم بدينه: 
معنى العزة واالعتزاز بالدين:

والغلبة،  وال��ش��دة،  ال��ق��وة  اأَلص����ل:  ف��ي   الِعُزّ 
ة: الرفعة واالمتناع. والِعَزّ

عن  واالرت���ف���اع  التعالي  ه��ن��ا:  بها  وامل��ق��ص��ود 
فعزيز  وال��رذال��ة،  الشبه  وم��واط��ن  املهانة  مواضع 
فيما  عرضه  يبذل  وال  وجهه  م��اء  ُيريق  ال  النفس 
يدنسه من طمع أو سوء خلق أو انهزام أمام الباطل.
ع���زة ال��ن��ف��س ع��ف��ة وق��ن��اع��ة وجت��ل��د وش��ج��اع��ة 
تضفي على صاحبها مهابة ووقارا في عيون الناس 
وتكسبه احترام اآلخرين ومحبتهم ما لم يخالطها 
تعني  ال  ال��ن��ف��س،  ف��ع��زة  للغير،  وان��ت��ق��اص  تكبر 
بدين  االع��ت��زاز  تعني:  وإمن��ا  اآلخرين  على  التكبر 
الله وباحلق والصدق،  وال تتنافى مع التنازل عن 
حقوق شخصية مادية إذا اقتضى احلال ، والعفو 
على الظالم والتغاضي عن اجلاهل ومخالطة الناس 

ألجل اخلير، كل ذلك ال  يتنافى مع عزة املؤمن...
وُي��ذل من يشاء  ُيعز من يشاء  ال��ذي  والله هو 
تعالى:  قال  وللمؤمنني،  لرسوله  العزة  مانح  وهو 
تعالى:  وق���ال    .)10 )ف��اط��ر:  جميعا�  ال��ع��زة  �فلله 
8(؛  َوِلُْمؤِْمننَِي� )املنافقون:  َوِلَرُسوِلِه  الْ��ِع��زَُّة   ِ �َوِلَّ
وقد كان الرسول � عزيًزا في حياته، قبل اإلسالم 
يسجد  أن  عليه  ت��أب��ى  نفسه  ع��زة  فكانت  وب��ع��ده، 
حلجر أو صنم ال يضر وال ينفع، كما كانت متنعه 
من أن يأتي ما اعتاده قومه من الفواحش كالكذب 
والغش واخليانة والزنا وشرب اخلمر، وملا أرسلت 
له قريش عمه يساومونه  على أن يتخلى عن دعوته 
مقابل أموال أو إمارة، أو غيرها، َقاَل � لعمه: »َيا 
يِني، َواْلَقَمَر ِفي  َعّم، َوَاللِه َلْو َوَضُعوا الّشْمَس ِفي َيِ
اللُه،  ُيْظِهَرُه  َحّتى  اأَلْمَر  َهَذا  َأْت��ُرَك  َأْن  َعَلى  َيَساِري 
السيرة  كتب  )اشتهرفي  َتَرْكُته«،  َما  ِفيِه،  َأْهِلَك  َأْو 

وضعفه بعض العلماء(.
للحفاظ  ويدعوه  املؤمن  يقرعزة   � والرسول 
عليها ، فقال �: »ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه« 
قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: »يتعرض من البالء ملا 

ال يطيق« )صحيح سنن الترمذي 1838(.
يقابله  حق  وتكليف،  تشريف  للمؤمن  والعزة 
الله  وبطاعة  بالتقوى  منوطة  ال��ع��زة  ألن  واج���ب، 
وامل��ع��اص��ي،  اآلث���ام  ارت��ك��اب  ويسقطها  ورس��ول��ه، 
واإلن��س��ان ب��ش��ر، ق��د ت��دع��وه رغ��ب��ة م��ن رغ��ب��ات��ه  أو 
شهوة من شهواته إلى فعل ما ال يليق بعزة املؤمن، 
الله  اه  إيَّ ي مبا وهبه  فيقع في إذالل نفسه ويضحِّ
 من عزة وكرامة، بسبب تلك النزوات والرغبات 

الدنيئة.
ومما تقتضيه العزة من املؤمن أن ال يتنازل عن 
شيء من دينه أو دعوته حتت ضغط أو إكراه، ألن 
مما يقدح في عزة املسلم أن يقدم التنازالت خلصوم 
اإلسالم وأعدائه أو يخجل من االنتماء إلى اإلسالم، 

وإظهار شعائر الدين وأحكامه .
واالع�����ت�����زاز ب���احل���ق ال ي��ع��ن��ي ال��ت��ع��ص��ب أو 
غ  ُيسوِّ ال  كما  البعض-  يفهمها  -كما  العنصرية  
واعتقاد  نفسه  تزكية  لصاحبه  بالدين  االع��ت��زاز 
النجاة دون اآلخرين، فذلك من أخالق الذين قالوا 
الله  شعب   )20 )املائدة:  َوأَِحبَّاُؤه�   ِ الَّ أَبَْناءُ  ُن  �َنْ
"نحن  ق��ال:  ال��ذي   � بن اخلطاب  وعمر  املختار، 
بغيره  العزة  ابتغينا  فإن  باإلسالم  الله  أعزنا  قوم 
السير  كتب  في  عنه  اشتهر  ال��ذي  هو  الله".  أذلنا 
إال  اجلنة  يدخلون  الناس  كل  قيل  )ل��و  والتراجم: 
على  القول  لم يصح  وإن  أن��ا(  أن��ه  لظننت  واح��دا 
عمر فقد صح عنه إشفاقه وخوفه من ربه كغيره من 

الصحابة اقتداء بالرسول �، 

النفس  ضبط  في  احلضاري  الرقي   - هـ 
والتحكم في السلوك:

السلوك  في  والتحكم  النفس  ضبط  أن  الش��ك 
درجة عليا من التعقل والتحضر وقوة الشخصية 
وم���ن ات��ص��ف ب��ه��ذا ال ي��ك��ون إال راق��ي��ا ح��ض��اري��ا 
والسلوك  النفس  ضبط  التقوى  فأساس  وخلقيا، 
وأساس التحضر كذلك، واإلنسان املتقي املتحضر 
الشرع   عواقبه وحكم  يعلم  أمر حتي  على  يقدم  ال 
فيه، وال يلقي الكالم على عواهنه أو يرسل عواطفه 
ألنه  حسابا،  لذلك  يحسب  أن  دون  سجيتها  على 
القضية  وه��ذه  أعماله،  ونتائج  مسؤوليته  يقدر 

السلوك  م��ن  كثيرا  تشمل 
واملواقف، نكتفي هنا بهذه 
الرقي  إن  ونقول  النماذج، 
احلضاري يتجلى هنا في: 
اجل�������زع؛   ع�������دم   - أ 
فرغم أن اجلزع والهلع من 
الفطرية،  اإلنسان  صفات 
لقوله تعالى: �ِإنَّ اْلِنَْساَن 
رُّ  هُ الشَّ ُخِلَق َهلُوعًا ِإذَا َمسَّ
َجُزوعاً� )املعارج: 20-19(. 
ف���إن امل��ؤم��ن احل���ق ال 
يجزع لقوله تعالى بعدها: 
ُهْم  َِّذيَن  ال الُْمَصلِّنَي   �ِإلَّ 
 َداِئُموَن� َصَلتِِهْم  َعَل 

)املعارج: 23-22(.
وحيث إن اجلزع صفة 
النفس  ضعف  صفات  من 
وض���ع���ف اإلي�������ان ب��ال��ل��ه 
يليق اجل��زع  ف��ال  وق����دره، 
ب���امل���وم���ن امل��ت��ح��ض��ر وال 
باإلنسان الشجاع عموما . 
ال��غ��ض��ب:  ب - ع���دم 
ال��غ��ض��ب ص��ف��ة إن��س��ان��ي��ة 
له  املواقف  أغلب  في  لكنه 
آثار سلبية على الشخص 
ذات����ه، وع��ل��ى عالقاته  ف��ي 
ي���ؤدي به  ب��اآلخ��ري��ن، إذ  
كثيرة  أم��ورا  يفقد  أن  إلى 
على  ص��اح��ب��ه  ف��ج��ره  إذا 

اآلخرين كالزوجة أو األوالد أو األصدقاء، لذلك قال 
جاء  لرجل  النفو س-  طبيب  -وه��و    � الرسول 
 :�النبي له  فيقول  الله،  يارسول  أوصني  يقول 
الله  يارسول  أوصني  الرجل:  ويعيد  »التغضب«، 
�: »ال ت��غ��ض��ب«...  ث��الث م��رات  ال��رس��ول  فيعيد 

)البخاري(.
ج - عدم الغلو في إب��داء عاطفة احلب أو 

الكراهة:
"أحبب  ق��ال:  رفعه  أراه   ،� هريرة  أب��ي  عن 
يومًا  بغيضك  يكون  أن  عسى  م��ا،  ه��ون��ًا  حبيبك 
يكون  أن  عسى  م��ا،  ه��ون��ا  بغيضك  وأب��غ��ض  م��ا، 
ف��ي غاية  األل��ب��ان��ي  م���ا". )ص��ح��ح��ه  ي��وم��ًا  حبيبك 
املرام(   فاإلنسان العاقل الرزين ال يغالي في إبداء 
العواطف املجانية أو االنفعاالت الهوجاء، بل يقيم 
عواطفه ويزنها مبيزان العقل والشرع معا، ويعبر 
وتقلبات  ال��زم��ان  لتقلبات  حاسبا  باعتدال  عنها 
القلوب حسابها فالقلوب بيد الرحمان يقلبها كيف 

يشاء كما ورد في احلديث.

أو ف��ع��ل يلزم  ال��ت��س��رع ف��ي ق���ول  د - ع���دم 
صاحبه االعتذار عنه: 

نفيسة  ودرر  � جواهر  الرسول  أحاديث  في 
ال يطلع عليها إال قلة من الناس كاحلديث التالي: 

عن سعد بن أبي وقاص � قال: جاء رجل إلى 
النبي � فقال: يا رسول الله أوصني، قال: »عليك 
باإلياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه 
وإياك  م��ودع،  وأنت  الفقر احلاضر، وصل صالتك 
وما يعتذر منه«. وفي رواية »وال تكلم بكالم تعتذر 
منه غدا« )صححه احلاكم وحسنه الشيخ األلباني 

الصحيحة 401(. 
هذا احلديث  وما يحمله من نصائح غالية يدل 
على مدى صدق نبوة الرسول  وعلى أنه يتح من 

نور الوحي فيرى بنور ربه ما ال يراه أعقل احلكماء 
وأذكى العباقرة، وهو حديث يحتاج املسلم تذكره 
دائما ليتعظ به ويرفع همته في مواقف كثيرة من 

حياته، من ذلك:
الطمع  والقناعة وعدم  عند احلاجة،  الصبر   -
سؤال  مهانة  من  كرامته  ليحفظ  الناس  عند  فيما 
الناس معلقا رجاءه بربه معتزا واثقا مبا عند الله 
)عليك باإلياس مما في أيدي الناس ، وإياك والطمع 

فإنه الفقر احلاضر(.
في  فيما  الطمع  ألن  الطمع؛  وع��دم  القناعة   -
أيدي الناس فقر حاضر، يجعل صاحبه عبدا ملن أو 
ملا طمع فيه، قال بعض احلكماء: "احلرعبد إن طمع، 

والعبد حر إن قنع". 
الله، قوله:  وُحكي عن اإلم��ام  الشافعي رحمه 
العبودية  لزمته  ال��دن��ي��ا  ش��ه��وة  عليه  غلبت  "م��ن 
ألهلها، ومن رضي بالقنوع زال عنه اخلضوع" وقال 
بشر املريسي رحمه الله: "لولم يكن في القنوع إال 
اجلامع  ش��رح  القدير  )فيض  لكفى"  بالعز  التمتع 

الصغيراحلديث  2927(.
القناعة  على  للتربية  وأب��ن��اءن��ا  أحوجنا  فما 
وسلطة  األش��ي��اء  ع��ب��ودي��ة  م��ن  لنتحرر  وال��ع��ف��ة!، 
الشهوات  وحب  االستهالك  قيم  وطغيان  اإلشهار 

ألتي استعبدت عموم الناس في هذا الزمان.
- عبادة الله بإخالص؛  وذلك بإحضار القلب 
بني  الفعلية  الصلة  لتتحقق  الصالة  أثناء  والعقل 
العبد وربه، فيمأل املصلي قلبه بحب الله وال يتعلق 

بغيره.
- ال��ت��ح��ف��ظ ف��ي األق���وال 
واألع���م���ال ق��ب��ل ال���وق���وع في 

احلرج:
 وه����ذا م���ن مت���ام ضبط 
النفس والتحكم في السلوك، 
ف��ي��م��ا يخالف  ال���وق���وع  ق��ب��ل 
أو  صاحبه،  وي��ؤث��م  ع  الشر 
الوقوع فيما يخالف األعراف 
ال��ق��وان��ني  أو  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ع��ام��ة وي���ع���رض ص��اح��ب��ه 
النتقاد املجتمع أو للعقوبات 
لالعتذار  فيلجأ  القانونية 
السلطة  ل����ذوي  أو  ل��ل��ن��اس 

القضائية. 
العاقل  فاإلنسان  وعليه 
ق��وال أو يعمل  احل��ر ال يقول 
والتفكير  ال��ت��روي  قبل  عمال 
عليه  ن��دم  وإال  العواقب  ف��ي 

ولزمه االعتذار عنه. 
بهذه  يعمل  من  أقل  وما 
في  الغالية  النبوية  الوصية 

زماننا هذا !!. 
ف���ك���ث���ي���را م����ا ن������رى ف��ي 
لقوانني  خ��روق��ات  ط��رق��ات��ن��ا 
ينتج  الطريق  وآداب  السير 
عنها ح��وادث، أو شجار بني 
وعرقلة  وخصومات  ال��ن��اس 
ل��ل��س��ي��ر ال���ع���ام، وك��ث��ي��را ما 
نوافذ  م��ن  ي��رم��ي  م��ن  نلحظ 
املارة  فيؤذي  أزب��اال  السيارة 
ويخل بالذوق العام ويناقض قول الرسول �: »...
ِريِق َصَدَقٌة«.)رواه البخاري(. يُط اأَلَذى َعِن الطَّ َوُيِ

»إي��اك وما يعتذر  الناس بني أعينهم  لو يضع 
في  األعمال  وتوقيت  مبواعيد  االلتزام  لكان  منه« 
النظافة  ولشملت  العمل،  وأماكن  العامة  اإلدارات 
األزق���ة وال��ش��وارع واألح��ي��اء، ومل��ا وقعت ع��داوات 
وخصومات بسبب إشاعات واتهامات باطلة...إلى 
غير ذلك من اآلفات االجتماعية الدالة على التخلف 
احل���ض���اري رغ���م م��ا ي��دع��ي��ه ال��ب��ع��ض م��ن ال��وع��ي 

والتحرر.
هذه ومضات وإفادات من أحاديث سيد املتقني 
وسيد املتحضرين لو تدرس وتوظف في مدارسنا 
لتغيرت أحوالنا إلى ما هو أفضل وأحسن، ولكن 
أغلب الناس بعيدون أو مقصرون في دراسة سنة 
والله  السامية،  القرآنية  وأخالقه  املختار  نبيهم 

املستعان.

ثم ُيحتمل، َبعَد هذا، وجهان:
ِفيِه  لََوَجُدوا   ِ َغْيِر الَّ ِعْنِد  ِمْن  �َولَْو كَاَن  تعالى:  قوله  أحدهما: 
اْخِتلًفا كَِثيًرا� )النساء: 81(، أي: لو كان هذا القرآن ِمْن ِعْنِد َغْيِر 
ِه لكان ال ُيواِفق مِلا أخبرهم النبي � من سرائرهم موافقا له، دل  اللَّ

ر عن الله تعالى. أنه خبَّ
والثاني: أنهم كانوا يقولون: �ِإْن َهَذا ِإل اْخِتَلٌق� )ص: 6(، و
 أنه لو  َما َهَذا ِإل ِإْفٌك ُمْفَتًرى� )سبإ: 43( ونحوه، فأخبر الله�

ِه لكان ال يوافق ملا عندهم من الكتب؛ بل كان  َلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَّ
كقوله  الكتب  لسائر  موافقا  القرآن مستويا  هذا  فلما خرج  مختلفا. 
ًقا ِلَما بنَْيَ يََدْيِه ِمَن  ًقا ِلَما َمَعُهْم� )البقرة: 90( ووُمَصدِّ تعالى: �ُمَصدِّ

التَّْوَراِة� )املائدة: 48( دل أنه من عند الله َنَزل.
 وَيحتِمل وجها آخر، وهو أن هذا القرآن َنَزل على  محمد � في 
أوقات متفرقة متباعدة على نوازل مختلفة، فلو كان من عند غير الله 
لو  البشر  من  ألن حكيما  بعضا؛  بعضه  مناقضا  مختلفا  نَزل خلرج 
تكلم بكليمات في أوقات متباعدة خلرج كالمه متناقضا مختِلفا إال أن 
يستعني بكالم رب العاملني، ويعرض عليه، فعند ذلك ال يتناقض. فلما 

خرج هذا القرآن مع تباعد األوقات غير مختلف وال متناقض، دل أنه 
من عند الله تعالى نزل، وبالله التوفيق.

َُّروَن الُْقْرءَان�  وفيه احتجاج على امللحدة حني قال : �أََفل يَتََدب
إلى قوله: �اْخِتلًفا كَِثيًرا�، فلو َوجدوا ألظهروا ذلك، وقوله تعالى: 
�َفأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه� )البقرة: 22(، ولو قدروا على ذلك أَلَتوا به. دل 
ترك إتيانهم ذلك أنهم لم يقدروا على إتيان مثله، ولو وجدوه مختلفا 
به؛ ألنه من  قالوا، ألتوا  البشر، على ما  ألظهروه، ولو كان من كالم 

البشر،  فظهر أنه ُمنَزل من عند الله، والله املوفق.«
 ]م.س.1/462[

معالم الرقي احلضاري في السنة النبوية )3(
د. محمد البوزي
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إن م��ع��رف��ة م��ق��اص��د ال��ق��رآن ال��ك��رمي ت��ع��د من 
من  حتظى  أن  ينبغي  التي  "األول���وي���ات"   جملة 
لكتاب  التالني  وع��ام��ة  ب��ل  والباحثني  ال��دارس��ني 
الله املبني بكثير من العناية واالهتمام، ألن إدراك 
التعامل  طرق  يحدد  أن  شأنه  من  املقاصد   هذه 
املستويات، وفي  الكرمي على مختلف  القرآن  مع 
معانيه،  إب��راز  جهة   من  معه  التعامل  مقدمتها 
وإظ��ه��ار أس���راره ال��ت��ي تنطوي حت��ت امل��ف��ردات، 
وت��راك��ي��ب وت��رت��ي��ب اآلي����ات، ول��ق��د ن��ص ع��دد من 
التي  والطرق  املسالك  من  جملة  على  الباحثني 
تهدي إلى إدراك هاتيك املقاصد، بيد أني أقصد 
منها،  واحد  على سبيل  املقالة  هذه  في  احلديث 
القرآنية:  ال��دراس��ات  في  عليه  يصطلح  ما  وه��و 

"مبطالع السور ومقاطعها". 
املفاهيم: داللة   -  1

أ - مطالع السور:  يراد بهذا العنوان، بداية 
ال��س��ور وف��واحت��ه��ا، ول��ي��س ب��ال��ض��رورة الكلمة 
األول��ى في السورة أو اآلي��ة، وإمن��ا امل��راد جملة 
موضوع  على  الدالة  املترابطة  احملورية  املعاني 
لهذه  احلاملة  "األلفاظ"  أن  والغ��رو  ما،  أو قضية 
امل��ع��ان��ي داخ��ل��ة ف��ي مسمى ال��ف��واحت وامل��ط��ال��ع، 
وتركيزنا على "املعنى" مقصود لذاته، إذ الغرض 
هو بيان أثر تلك املعاني املصدرة في الكشف عن 

مقصود السورة األكبر. 
ب - مقاطع السور:  ويراد باملقاطع "خواتيم 
التي  اجلمل  أو  الكلمات  أو  اآلي��ات  أي  ال��س��ور" 
تختم بها سور القرآن الكرمي، وليس بالضرورة 
آخر آية في السورة أو كلمة منها، بل املراد اآليات 
ترابط  ذات  السورة،  من وح��دات  لوحدة  املشكلة 
معنوي خاص، ومن ثم فقد تكون آية واحدة، أو 

آيات. 
املقاصد: على  الفواحت  داللة   -  2

افتتاح  الكرمي  القرآن  من وجوه اإلعجاز في 
سوره بآيات دالة على مقصود السورة ومحورها 
وموضوعها، وقد وسم البالغيون هذا النوع من 
مشهور  أم��ر  وه��و  االستهالل"،  "ببراعة  الترابط 
صدر  ما  وبخاصة  العربي،  الشعر  في  ومعلوم 
الكرمي  القرآن  أن  بيد  اجلاهلي،  العصر  في  منه 
قد بلغ في هذا الضرب من البالغة حد اإلعجاز، 
الذي  العجيب  واإلح��ك��ام  الدقيق،  للترابط  نظرا 

امل��ك��ون��ة ملجموع  ال��وح��دات واآلي����ات  ب��ني  يجمع 
السيوطي:  الدين  ج��الل  احلافظ  يقول  ال��س��ورة، 
"وم���ن االب��ت��داء احل��س��ن ن��وع أخ��ص منه يسمى 
الكالم  أول  يشتمل  أن  وه��و  االس��ت��ه��الل،  ب��راع��ة 
على ما يناسب احلال املتكلم فيه، ويشير إلى ما 
سيق الكالم ألجله، والعلم األسنى في ذلك سورة 
مشتملة  فإنها  ال��ق��رآن،  مطلع  هي  التي  الفاحتة 

على جميع مقاصده")1(.
القرآن  س��ور  من  س��ورة  أي  في  افتتاح  فكل 
افتتحت  س��واء  ومحورها،  مقصودها،  على  دال 
أن��واع  من  ن��وع  أي  أو  التحميد،  أو  بالتسبيح، 
ذل��ك حتى  ف��ي   ، وي��دخ��ل  امل��ول��ى  الثناء على 
املقطعة"،  "احل��روف  يسمى:  املفتتحة مبا  السور 
وقد انتبه إلى هذه اخلصيصة من أوائل املفسرين 
الله  رحمه  الطبري  اب��ن جرير  أب��و جعفر  اإلم��ام 
الكالم  "فكان معنى  البقرة:  يقول في صدر  حيث 
-في تأويل قائل القول األول- أن الله جل ثناؤه 
ال  ال��ذي  العاِلُم  بأنه  نفسه  بَوْصف  كالمه  افتتح 
منهجا  ل��ع��ب��اده  ذل��ك  َوج��ع��ل  ش���يء،  عليه  يخفى 
ومهمِّ  ورسائلهم،  خطبهم،  ُمفتتح  في  يسلكونه 
أمورهم، وابتالء منه لهم، ليستوجبوا به عظيَم 
 ِ ْمُد ِلهَّ الثواب في دار اجلزاء، كما افتتح ب �اْلَ
َمَواِت  السهَّ َخلََق  هَّ��ِذي  ال  ِ ِلهَّ ْمُد  و�اْلَ الَْعالَِمنَي�،  َربِّ 
ور  َواألْرَض� )األنعام: 1( وما أشبه ذلك من السُّ
جعل  وكما  لنفسه،  احلمد  َمفاحتها  جعل  التي 
مفاحَت َبعضها تعظيم َنفسه وإجاللها بالتسبيح، 
بَِعْبِدِه  أَْس��َرى  هَّ��ِذي  ال اَن  �ُسْبَ ثناؤه:  جل  قال  كما 
لَْيال� )اإلسراء: 1(، وما أشبه ذلك من سائر سور 
التي جعل مفاحَت بعضها حتميَد نفسه،  القرآن، 
بعضها  وم��ف��احت  مت��ج��ي��َده��ا،  بعضها  وم���ف���احَت 
السور  مفاحَت  َجعل  فكذلك  وتنزيها،  تعظيَمها 
األَخر التي أوائلها بعُض حروف املعجم، مدائَح 
نفسه، أحياًنا بالعلم، وأحياًنا بالعدل واإلنصاف، 
وأحياًنا باإلفضال واإلحسان، بإيجاز واختصار، 

ثم اقتصاَص األمور بعَد ذلك")2(.
ال��دالل��ة في  وإذا ك��ان الطبري قد الح��ظ ه��ذه 
ال��ل��ه أو  ب��ال��ث��ن��اء ع��ل��ى  ال��س��ور املفتتحة  م��ط��ال��ع 
املفتتحة  ال��س��ور  مثل  ب��ه  يليق  ال  عما  تنزيهه 
السور،  سائر  في  األم��ر  يقال  فكذا  "باملسبحات" 
والتي  العشرة،  التصدير  أن��واع  ببقية  املفتتحة 
واجلمل  والنداء،  التهجي،  وح��روف  هي:الثناء، 

اخلبرية، والقسم، والشرط، واألمر، واالستفهام، 
والدعاء، والتعليل، فتتبع جميع السور املفتتحة 
بهذه األنواع تلحظ داللتها على مقصود السورة 
واضحا أحيانا، وأحيانا أخرى يحتاج إلى نوع 
تلك  استخراج  في  والتفكر  والتأمل،  التدبر  من 

الداللة. 
املقاصد:    على  اخلوامت  داللة   -  3

إل��ى  ت��ش��ي��ر  ال����س����ور"  "ف������واحت  ك���ان���ت  وإذا 
الستقبال  والقلوب  النفوس  لتهيئ  مقصودها 
هي  السور"  "خواتيم  فإن  ومتثلها،  املقاصد  تلك 
األخرى، قد جاءت على نحو بديع وعجيب، حيث 
آياتها، وتراكيبها، بل وحتى  اشتملت من خالل 
"إيقاعها الصوتي" على ما يذكر ويلخص املقاصد 
الهامة في السورة، وإذا كان بعض البالغيني قد 
الكالم بشكل عام، فإنا  الكالم على خامتة  ركزوا 
نرمي هاهنا إلى دور "خوامت السور" في الكشف 
"الترابط الوثيق" بني  عن مقاصدها، إعماال ملبدأ 
أجزاء السور،  وفي االستقراء التام خلتام السور 
نرى بوضوح كيف صيغت على نحو يشير بشكل 
واضح إلى تلك األغراض، وال بأس أن ننقل هاهنا 
كالما ألحد البالغيني وهو "ابن أبي األصبع" من 
لنا  وه��و يستعرض  ال��ق��رآن"  "بديع  كتابه:  خ��الل 
هذه اخلواتيم مبينا لنا دورها وأثرها في الكشف 
"وجميع  ال��ل��ه:  رح��م��ه  ي��ق��ول  ب��ص��دده،  نحن  عما 
خوامت السور الفرقانية في غاية احلسن ونهاية 
ال��ك��م��ال، ألنها ب��ني أدع��ي��ة، ووص��اي��ا، وف��رائ��ض، 
وحتميد، وتهليل، ومواعظ، ومواعد، إلى غير ذلك 
من اخلواتيم التي ال يبقى للنفوس بعدها تشوف 
خواتيم  ذك��ر  ف��ي  استرسل  ث��م  يقال")3(  م��ا  إل��ى 
كالدعاء  فيها،  املقاصد  السور وجمعها خلالصة 
آل  البقرة، والوصايا في خامتة  به  الذي ختمت 
عمران، والفرائض في خامتة النساء، والتبجيل 
والتعظيم في خامتة املائدة، والوعد والوعيد في 

خامتة األنعام ...الخ. 
من  بشيء  اخلواتيم  هذه  مع  وقفنا  إذا  إننا 
واضح  بشكل  تشير  أنها  سنجد  والفكر  التدبر 
ال��س��ورة،  ف��ي  األع��ظ��م  املقصود  إل��ى  فيه  لبس  ال 
معاني  من  يحمل  البقرة مبا  في خامتة  فالدعاء 
على  والقدرة  لإلعانة  طلب  كلها  ومركزة،  جمة، 
واألخالقية  والشرعية  العقدية  التكاليف  امتثال 
ال��واردة في ثنايا السورة، ومهما اجتهد املسلم 

يبقى  التكاليف  لتلك  لالستجابة  م��ح��اول��ة  ف��ي 
التقصير سمة من أبرز سماته، ومن أجل ذلك جاء 
املؤاخذة  ع��دم  بطلب  السورة  خامتة  في  الدعاء 
ال  ما  ع��دم حتمل  وطلب  واخل��ط��أ،  النسيان  على 
نطيق، والعفو واملغفرة والرحمة، فمن خالل هذه 
املعاني نفهم قيمة "التكاليف الربانية"، واالمتحان 
اإللهي، والذي متثله أوضح متثيل" قصة البقرة" 
للتكاليف  االستجابة  واق���ع  م��ن  إل��ي��ه  ت��رم��ز  مب��ا 
التي  عمران،  آل  نهاية  في  فقل  وهكذا  الربانية، 
جاءت في صورة وصايا آمرة بالصبر واملصابرة، 
واملرابطة، وتقوى الله تعالى،  وكذا ختام النساء 
في  النساء  كانت سورة  ما  التي  الفرائض  بذكر 
مقصودها إال إعرابا عن واقع التشريع جتاه قضية 
"املرأة"  التي كانت تعاني منها  القضايا  من أهم 
ميراثها،  م��ن  حت��رم  ك��ان��ت  حيث  اجلاهلية،  ف��ي 
من  نفسها  هي  بل جتعل  مالها،  في  حقها  وم��ن 
امليراث، فتحبس في البيت انتظارا منها ملا يقرر 
في أمرها، بالزواج، أو الرق والعبودية، أو غير 
اإلنساني،  واالسترقاق  االستعباد  من صور  ذلك 
ملقصود  وملخصا  م��ذك��را  ال��س��ورة  خ��ت��ام  ف��ج��اء 
السورة األعظم، املتعلق "بحقوق املرأة" مبختلف 
كلما  وهكذا  املالية،  التركة  حقوق  في  أحوالها، 
أجلت النظر في سائر خواتيم سور القرآن الكرمي 
ألفيتها جتري على هذا املنوال، وال تخرج عن هذا 
النظر،  تدقيق  إلى  يحتاج  األم��ر  وإمن��ا  الضرب، 
واعتباره  الكتاب،  معاني  في  والتدبر  والتأمل 
أجزائها،  في  مترابطة  متناسقة،  متكاملة  وحدة 
ومحكمة في نسجها، وما من سبيل لفهم القرآن 
هذه  من  ال��دخ��ول  خ��الل  من  إال  مقاصده  وإدراك 
األبواب املفتاحية التي تعد فيها املطالع واملقاطع 
مقاصده،  إدراك  على  ال��دال��ة  امل��داخ��ل  أب���رز  م��ن 

ومعرفة أسراره وأغراضه.   
----------------------

1 - االتقان 284/2.
2 - جامع البيان البن جرير الطبري 215/1.
3 - بديع القرآن البن أبي األصبع،2 / 347.

 - "مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور" املؤلف: 
برهان الدين البقاعي.

- "فتح البيان في مقاصد القرآن" ترجمة املؤلف: صديق 
حسن خان.

العزيز"  الكتاب  لطائف  ف��ي  التمييز  ذوي  "بصائر   -
للفيروزأبادي.

الكرمي"  ال��ق��رآن  في  ومقاصدها  س��ورة  كل  " أهداف   -
عبدالله محمود شحاته.

- "نبذ من مقاصد الكتاب العزيز" العز بن عبدالسالم
حتقيق: أمين عبدالرزاق الشوا.

- "البرهان في تناسب سور القرآن" أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الغرناطي أبو جعفرحتقيق: سعيد بن جمعة الفالح.

- "نظم الدرر في تناسب اآليات والسور"  اإلمام برهان 
الدين البقاعي )809 ه� - 885 ه�(.

عبد  للدكتور محمد  السور:  علم مقاصد  إلى  "مدخل   -
الله الربيعة.

- "مقاصد السور القرآنية"  للشيخ د.محمد اخلضيري
- "املقاصد الشرعية في القرآن الكرمي واستنباط ما ورد 
منها في سورتي الفاحتة والبقرة"، "رسالة مقدمة لنيل درجة 
املاجستير في أصول الفقه بأم القرى"  إعداد الطالبة: رؤى 

بنت طالل محجوب.

- "مقاصد القرآن الكرمي من تشريع 
األحكام" د. عبد الكرمي حامدي.

- "امل���دخ���ل إل����ى م��ق��اص��د ال���ق���رآن" 
للدكتور عبد الكرمي حامدي.

- م��ق��ال: "م��ق��اص��د ال���ق���رآن ال��ك��رمي 

العلوم  ومحاوره عند املتقدمني واملتأخرين" د/ عيسى بوعكاز، كلية 
إلساملية – جامعة باتنة 1

- "مقاصد القرآن الكرمي وأهميتها في حتديد املوضوع القرآني: 
دراسة نصية في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن الكرمي" عبد الله 

عبد الرحمن اخلطيب.

المطالع والمقاطع وأثرها في الكشف عن مقاصد السور

مؤلفات في مقاصد القرآن

د. سعيد بوعصاب
جامعة ابن زهر 

كلية العلوم الشرعية - السمارة 
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أوال: طبيعة ألفاظ القرآن الكرمي:
متفردة؛  خاصة  طبيعة  لها  ال��ق��رآن  م��ف��ردات 
في  السر  يعلم  ال��ذي  األح��د  الواحد  كلمات  ألنها 
للهداية،  آي��ات  الله  جعلها  واألرض،  السموات 
بكل  أحاط  قد  تعالى  الله  أن  ذلك  بعلمه  وأنزلها 
شيء علما، وأحاط بالكالم كله علما، فإذا ترتبت 
لفظة تصلح  أي  بإحاطته  القرآن علم  اللفظة من 
أن تلي األولى وتبني املعنى بعد املعنى، ثم كذلك 
من أول القرآن إلى آخره، والبشر معهم اجلهل، 
والنسيان، والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا لم 
يكن قط محيطا")1(. فكانت كلمات الله هي األصل 

في االستعمال ل�:
- ألنها من الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى.

- ألنها صادقة يتطابق لفظها مع معناها.
للكون  ال��ص��ادق��ة  ال��رؤي��ة  حتصل  بها  ألن   -

بوحي الله.
تفاعل  من  ال  الوحي  من  التلقي  أص��ل  ألن   -

اإلنسان مع األرض.
- ألنها كافية لصناعة عبد الله كما يريد الله.
ثانيا: خصائص تصريف ألفاظ القرآن الكرمي:
عجب  ال��ق��رآن  في  التصريفية  وخصائصها 

متيزت في صورتها العامة  مبا يلي:
النجوم مفروشة في سماء  مواقُعها كمواقع 
الدارسني   لفهم  وحصانة  للناظرين  زينة  القرآن 

املتلقني.
في  حركة  أدنى  من  متكامل  بناء  وتصريفها 
تعطيك  فكل صيغة  فيه،  أعلى حركة  إلى  احلدث 
العلم  حتصيل  ف��ي  ض��روري��ة  لبنة  ي��ك��ون  معنى 

بالقرآن.
متآخية  ببعضها رحم موصولة  - وعالقتها 
ائتالفا  تقابال  أو  عطف  الت��ص��ال  متاما  متصلة 

واختالفا.
ومل���ا  ك��ان ألل��ف��اظ  ال��ق��رآن ه��ذه اخلصائص 
املتفردة كان البد من الوقوف على أصول معاني 
–كما  للفظ  األصلي  للمعنى  األلفاظ حتقيقا  هذه 
اللغة"  "مقاييس  معجمه:  في  ف��ارس  بن  يسميها 
أو جرثومة املعنى كما عند عبد احلميد الفراهي 
)ت 1349ه�( ،أو املعنى احملوري كما عند الدكتور 
دراسة  في  أول خطوة  محمد حسن جبل- وهي 
اللفظ القرآني؛ إذ به تضبط التصرفات االشتقاقية 
أصل  إل��ى  املعنى  شعاع  به  ويسترجع  الكثيرة، 
تصاغ  التي  األصلية  امل��ادة  مبنزلة  فهو  واح��د، 
عن  للتعبير  احلاجة  تقتضيها  هيئات  عدة  منها 
املراد بيانه، ومبعرفة األصل ميكن رصد  الشيء 
الكلمة،  دالل��ة  مستوى  على  ال��ذي حصل  التطور 
يبقيها  قد  العربية  للكلمة  القرآني  واالستعمال 
وتبقى  ج��دي��دا،  معنى  يعطيها  وق��د  األص��ل  على 
معرفة األصل االشتقاقي معينة على تبني املعاني 

املذكورة في اللفظ املذكور.
ثالثا: ألفاظ من القرآن تعبر عن مقاصدها:

اخ��ت��رت ث��الث��ة أل��ف��اظ جت��ل��ى ف��ي��ه��ا املقصد 
لكن  معانيها،  أص��ول  إدراك  خ��الل  م��ن  واض��ح��ا 
للتقريب  األلفاظ  هذه  وخضوع  الزمن  م��رور  مع 
اللغوي، أصبحت هذه األلفاظ ال يستحضر فيها 
ذلك املعنى األصلي عند التواصل بها وهي على 

الترتيب: الصالة -الزكاة- اإلثم.

أ- الصالة:
ال��ص��الة م��ن األل���ف���اظ امل��رك��زي��ة ال��ت��ي يكثر 
في  معناها  أصل   على  فالوقوف  بها،  التخاطب 
مقاصدها،  لتحصيل  ض���روري  العربي  اللسان 
واالصطباغ بأثرها. واملالحظ في لفظ الصالة في 

االستعمال أنه اقتصر في تعريفها اللغوي على 
االصطالحي  التعريف  وف��ي  فقط،  الدعاء  معنى 
معناها  أص��ل  وغ��اب  املخصوصة،  الهيئة  على 

الذي يعبر عن ثمرتها.
إذ  يسلم؛  ال  أم��ر  ب���"ال��دع��اء"  لغة  وتقريبها 
في  خصوصية  ل��ه  وك��اله��م��ا  م��رك��زي��ان  اللفظان 
أن  أبرزها  جوهرية  ف��روق  وبينهما  االستعمال، 
في  إال  تستعمل  ال  تعلقاتها  جميع  في  )ص��ّل��ى( 
اخلير، يقال: صليت له وصليت عليه، أما )دعا( 
إذا اقترنت بالالم أفادت الدعاء باخلير يقال: )دعا 
له باخلير( واذا اقترنت بعلى أفادت الدعاء بالشر 

يقال )دعا عليه بالهالك(.
وما  االشتقاقية  املعاجم  إلى  الرجوع  وعند 
حقق  كما  فأصلها  معناها،  أص��ل  ن���درك  إليها 

كلها  معناها  "إمن��ا  الله  رحمه  السهيلي 
احلنو والعطف من قولك: )صليت( أي: 

حنيت صالك وعطفته وهي مشتقة 
في  عرقان  )الصّلوين( وهما  من 

عند  ينحنيان  اإلن��س��ان  ك��ف��ل 
)أصليت(  فقيل:  ان��ح��ن��ائ��ه، 

أو  راك���ع���ا  ان��ح��ن��ي��ت  أي: 
الفكر  )ن��ت��ائ��ج  س���اج���دًا" 

ص:45(.
هذا  على  ف��ال��ص��الة 
من  عظيم  ملقصد  اس��م 
الله،  عبد  بناء  مقاصد 
وهو اخلضوع والتذلل 
لله سبحانه وتعالى؛ إذ 
بأفعالها  كلها  الصالة 
وأق����وال����ه����ا ت��ع��ل��ن ع��ن 
ه���ذا امل��ق��ص��د، ب����دءا من 

حالة  يجسد  ال��ذي  القيام 
سبحانه  ل��ل��ه  االس��ت��س��الم 

وتعالى، ثم يتدرج العبد في 
اخل��ض��وع رك��وع��ا، ث��م ينتهي 

سجودا في حتقق كامل للخضوع 
ل��ل��ه ت��ع��ال��ى؛ ت��ق��اص��را ف��ي ال��ق��ام��ة، 

ل��ل��ج��وارح  ك��ل��ه��ا  استسالما  وق��ص��را 
ثم   تسبيحا،  ب��ال��ل��س��ان  إع���الن  م��ع  ل��رب��ه��ا، 

يجلس بعد جلسة كجلسة العبد بني يدي سيده 
مستهديا مستغفرا مستعفيا.

من  الصالة  مقصود  يتضمن  اس��م  فالصالة 
وال  ل��رب��ه،  إال  يخضع  ال  ال��ذي  الله  عبد  حتقيق 

يأمتر إال بأمره.
ب - الزكاة:

ان��ط��ب��ع ف��ي األذه����ان أن ال��زك��اة اس���م للمال 
عليه،  الله  فرض  ملا  أداء  اإلنسان  يخرجه  ال��ذي 
القرآن  في  اللفظ  ه��ذا  استعمال  تتبع  عند  لكن 
جن��ده ف��ي آي���ات يعبر ع��ن مقصد إخ���راج امل��ال، 
سورة  في  تعالى  قوله  فمثال  امل��ال  اسما  وليس 
ي يُوتيِ َمالَه يََتَزكَّى�  َّذيِ نَُّبَها ااَلْتَقى ال الليل: �َوَسُيَ
املال،  إليتاء  غاية  التزكية  فجعل  )الليل:18-17(. 
ن  وليست اسما للمال، ومثله قوله تعالى: �ُخذ ميِ
ْم بيَِها� )التوبة:  ُرُهْم َوتَُزكِّيهيِ ْم َصَدَقًة تَُطهِّ أَْمَواليِهيِ

.)104
اللغة  في  احمل��وري  معناها  إلى  رجعنا  وإذا 
جن��ده يتلخص ف��ي: "زي���ادة الشيء في ذات��ه مع 

جودة نوعه" املعجم االشتقاقي جلبل )زكو(.
في  يتحصل  ملا  اسم  سبق:  ما  على  فالزكاة 
النفس م��ن ب��رك��ة ومن��و ف��ي اخل��ي��رات، م��ع تخل 
عن كل ما يكدرها وُيَدسيها، يدرك بها صاحبها 
الفالح في الدنيا واآلخرة، وقد صرح بهذه الغاية 

في قوله تعالى: �قََد اْفَلَ َمْن تََزكَّى َوذَكََر اْسَم 
ِّهيِ َفَصل� )األعلى: 15/14(. َرب

ف��م��ف��ه��وم ال���زك���اة ع��ل��ى ه���ذا اس���م ي��ع��ب��ر عن 
وهو  لتحصيله.  األف��ع��ال  ل��ه  تفعل  ب��ل  مقصده، 
للزكاة   هم  �والذين  تعالى:  قوله  عنه  يعبر  ما 
فاعلون� )املؤمنون: 4( ،"أي: يفعلون ما يفعلون 
أنفسهم،  ليزكوا  أو  الله،  ليزكيهم  العبادة  من 
مفعوال   »للزكاة«  قوله:  وليس  واح��د.  واملعنيان 
لقوله: »فاعلون«، بل ا لالم فيه للعلة  والقصد" من: 

مفردات الراغب)زكو(.

ج - اإلثم:
قد قرب لفظ اإلثم كثيرا لألفهام في كتب اللغة 
واملعصية،  والذنب،  اخلطيئة،  بنحو:  والتفسير 
ما  قائما،  السؤال  يبقى  لكن  وغيرها.  والسيئة 
الداللية؛  اللفظ من حيث سماته  هذا  خصوصية 
التي  سياقاته  ف��ي  النظم  مفهوم  فيه  ليتحقق 
متيزه عن األلفاظ األخرى املفسرة )بكسر السني( 
له وهي مستعملة في القرآن أيضا، والقاعدة: أن 
كل كلمة في القرآن تقصد قصدا محكما إلى إبراز 
قضية ما، فإذا أدمجنا معناها بلفظ آخر، فكأننا 
مقصدها  ي��ذه��ب  وبالتبع  ف��ي��ه،  معناها  طمرنا 

البياني الذي أراده الله بها.
وعند حتقيق مفهوم اإلثم في أصله اللغوي 
جند أنه متفرد في قيوده الداللية املكونة له، وهي 
بقوله:  املفردات)أثم(  في  الراغب  عنها  عبر  التي 

"اإلثم واآلثام: اسم لألفعال املبطئة عن الثواب".
ستحقق  النفس  في  املعنى  ه��ذا  قيام  وعند 
مقاصد اآليات التي كان هذا اللفظ مركزيا فيها، 
��ْم��ريِ  اْلَ َع��نيِ  �يَْسأَلُونَك  تعالى:  قوله  ف��ي  فمثال 
لليِنَّاسيِ  ُع  َوَمَنافيِ كَبيِيٌر  إيِْث��ٌم  َما  يهيِ فيِ ُق��ْل  ريِ  َوالَْمْيسيِ
217( أي:  )البقرة:  َما�  هيِ نَْفعيِ ْن  َوإيِْثُمُهَما أَْكَبُر ميِ

وحرمان  اخل��ي��رات  فعل  ع��ن  إب��ط��اء  فيتناولهما 
لثوابها.

وامليسر  اخل��م��ر  أن  ب��ي��ان  املعنى  ه��ذا  وف��ي 
وصفا بهذا الوصف وملا يحرما بعد كما بني في 
السنة، وإطالق الوصف عليهما تنبيه على بيان 
ما يحصل إثر تناولهما من ثقل في النفس يقعد 
للثواب،  وخ��س��ران  اخل��ي��رات،  إل��ى  املسارعة  عن 
ويؤيد هذا املعنى النهي بعد نزول اآلية عن قرب 
الصالة في حالة السكر، والصالة رأس اخليرات 
َلَة  يَن آَمُنوا اَل تَْقَربُوا الصَّ َّذيِ َُّها ال قال تعالى: �يَاأَي
َوأَنُْتْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَُقولُونَ� )النساء: 43(.
ويتبني لنا من خالل هذا املفهوم أن اإلنسان 
آث����ار وت��ب��ع��ات  ف��ي��م��ا يستقبل م��ن  ب��ني أم��ري��ن 
بالذنب  آخذا  سيئا  فعله  كان  فإذا  لفعله: 
بلباس  متلبسا  اخلطايا  خيل  راكبا 
في  ثقل  مجازاته  كانت  املعاصي 
نحو  حركته  ف��ي  وب���طء  نفسه 
املقصد  فيفوته  اخلير،  فعل 
الذي من أجله أخرج لهذه 
احل��ي��اة وه���و امل��س��ارع��ة 
إلى املغفرة، واالستباق 
وإذا  اخل��ي��رات،  نحو 
كان فعله حسنا وكان 
ربه،  طاعة  ب��اب  عند 
ك����ان ث���واب���ه اخل��ف��ة 
ن��ح��و اخل��ي��ر وال��ب��ر 
هذا  وف��ي  والتقوى، 
إك��رام وأي إك��رام؛ إذ 
ال��ع��ب��رة ب��اجل��زاء في 
ال����دار اآلخ����رة وليس 
ف����ي ال����دن����ي����ا، ف��ك��ل��م��ا 
فعل  إل��ى  التوفيق  ك��ان 
اخليرات أكثر كان ادخار 

اجلزاء أعظم.
وخ����الص����ة ال�����ق�����ول: إن 
الكشف عن أصول معاني ألفاظ 
ال���ق���رآن ال��ك��رمي ب���اب ق���وي إلدراك 
ب��ل ه��و الباب  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن  مقاصد 
األول يسبق أي حتليل أو استنباط، واخلطأ 
جتاوز  وأي  املفصل،  احملكم  للنظام  تغيير  فيها 
لهذا األصل هو حيدة عن املنهج الصحيح لبيان 
موقعه  ع��ن  ق��رآن��ي  ملفهوم  وب��زح��زح��ة   املقاصد، 
"أنشأ مذهبًا باطاًل، وأضلَّ به قومًا عظيمًا، وجعل 
َب���َددًا" كما يقول اإلم��ام  الفراهي  امِل��ّل��َة ال��واح��دَة 

رحمه الله.
---------------------------

1 - احملرر الوجيز البن عطية 52/1.

تحقيق معاني ألفاظ القرآن الكريم
طريق قوي للكشف عن مقاصد القرآن الكريم

د.  مصطفى الزكاف
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كثر احلديث في هذه األيام عن تربية األبناء، 
وك��ي��ف نضعهم ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال���ق���ومي؟ ح��ت��ى ال 
جترفهم التيارات املنحرفة، ويتبني لهم الصحيح 
من األقوال واألفعال، والفاسد منها، وواجبنا أن 
نرسم لهم الطريق، ونوضح لهم املعالم، فأبناؤنا 
ذك���ورا وإن��اث��ا ليسوا أش���رارا، إذا م��ا وضحت   –
الطريق  ب��داي��ة  امل��ع��ال��م، ووض��ع��وا على  أم��ام��ه��م 
السليم، ويسرت لهم الثقافة اإلسالمية الصحيحة 
وأبعدوا عما هو دخيل أو مدسوس فيها، وأخذوا 
األول��ى  م��ص��ادره��ا  م��ن  احلقة  اإلس��الم��ي��ة  الثقافة 
الشريفة،  النبوية  والسنة  الكرمي  ال��ق��رآن  وه��ي: 
فالقرآن أول مصادر الثقافة اإلسالمية، فهو يهتم 
بالطريقة التربوية، ويضع منهجا متكامال لتربية 
النفوس، ويرسم لنا الطريقة املثلى لغرس مبادئه 
ثمارها  تثمر  حتى  البشر،  نفوس  ف��ي  وأحكامه 
إنه  بها  والسمو  النفوس  هذه  تزكية  في  الطيبة 
جنعل  أن  ه��و  خ���اص،  ت��رب��وي  بأسلوب  يطالبنا 
ت��رب��وي، بحيث نبدأ  ن��ش��اط  لكل  م��رك��زا  اإلن��س��ان 
منه وننتهي إليه، وندور حوله، ونحكم اجتاهاته 
حتى  السعيدة  احلياة  درب  على  خطواته  ونقود 
من  أفللح  تعالى:﴿�قد  ق��ول��ه  م��ن  ال��ه��دف  يتحقق 
9(، والهدف من قوله تعالى:﴿  زكاها� )الشمس: 
الَْهَوٰى  َعِن  النَّْفَس  َونََهى  ِِّه  َرب َمَقاَم  َخاَف  َمْن  ا  �َوأَمَّ

نََّة ِهَي الَْمأَْوٰى� )النازعات: 39 - 40(. َفِإنَّ اْلَ
بهذا  ورس��ل��ه جميعا  ال��ل��ه  أن��ب��ي��اء  ال��ت��زم  لقد 
وتربيتها،  وتوجيهها  البشرية  قيادة  في  املنهج 
الشاغل،  شغلهم  البشرية  ال��ن��ف��وس  جعلوا  لقد 
وأوصلوا تعاليم الوحي املبارك إلى أعماق النفس 
وهي  فيها،  املطلوب  التغيير  فأحدثوا  البشرية، 
في  انقالبا  أن حتدث  استطاعت  تغييرات جذرية 

األشخاص واحلياة.
لقد بدأت عملية التربية السوية، على يد نبينا 
تعالى:﴿ قوله  م��ن   ، م��ح��ددة  نقطة  م��ن   � محمد 
�واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء� )آل 
عمران: 103(، وانتهت عند قوله تعالى: �فألف بني 
قلوبكم فأصحبتم بنعمته إخوانا� )آل عمران: 103(، 

وبينهما  اإلي��الف،  إل��ى  وانتهت  الفرقة  من  ب��دأت 
رحلة تربوية شاقة، قاد الرسول � زمامها ونهض 
يستمر  أن  يجب  التربوي  اجلهد  وهذا  بأعبائها، 
من  القدوة  عناصر  على  محافظا  الدين،  يوم  إلى 
ٌة  أُمَّ نُكْم  مِّ تعالى:�َولَْتُكن  قال   ،� الله  رسول 
َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  َويَللأُْمللُروَن  ْيِر  اْلَ ِإلَللى  يَللْدُعللوَن 
عمران:  وَن�﴿)آل  الُْمْفِلُ ُهُم  َِٰئَك  َوأُول الُْمنَكِر  َعِن 
104( وألن األسلوب كان صحيحا واملنهج صاحلا 
التغيير  وأح��دث��ت  املثالية،  التربية  ه��ذه  جنحت 
ال��ن��اس من  ونقلت  واحل��ي��اة،  ال��ن��اس  ف��ي  الهائل 
فجار اجلاهلية،  من  النور، وجعلت  إلى  الظلمات 
وجتار احلروب وعشاق اللهو، ورواد العصبيات، 
فئات مؤمنة ومناذج فاضلة، تعتز باحلق وتدافع 

عنه وتنشره، وتبيع نفسها لله وفي سبيل الله.
إن لهذه التربية معالم أصيلة ومحاور جادة 
حتكم هذا النوع من تربية النفوس ، جندها متفرقة 
في آيات من كتاب الله عز وجل، لو حاولنا جمعها، 
ونربط بينها الستخلصنا منهجا ومنهاجا تربويا 

متكامال يثري مادة التربية مبا ينفع الناس.
"إن املعلم النبيل هو الذي يحرك مادة التربية 
وإعطاء  والتجربة،  بالوعي  تالميذه  نفوس  في 
يفعل  ك��ان  كما  السلوك،  وحسن  بالقدوة  األمثلة 
األنبياء عليهم  الصالة وأزكى السالم، ويستحيل 
القيادة  توفرت  إذا  إال  هدفها،  التربية  حتقق  أن 
التربية  وم���ادة  ال��ب��ص��ي��رة،  املتخصصة  امل��ؤم��ن��ة 
الواقع  ومطابقة  النفوس،  مالءمة  من  فيها  بد  ال 
يشعرون  بحيث  الناس  اهتمامات  مع  وجتاوبها 
بواقعيتها، ويجدون فيها عالج مشكالتهم، وسكن 
قلوبهم، وطمأنينة نفوسهم، وال يتحقق ذلك يقينا 
إال إذا رجعنا إلى القرآن والسنة، ندرس ما فيهما، 

عن  نبتعد  وال  عليهما  ون��رك��ز  إليهما،  ونستند 
مبادئهما، وال بد للتربية الناجحة أن تهتم بنفوس 
الفضيلة  يشيع  الفاضل  الشخص  ألن  األف����راد، 
واخلير فيما حوله، ويهيء البيئة الصاحلة التي 
الشرير  والشخص  واحملبة،  الفضيلة  فيها  تزهر 
الشر  وينفث  السوء  ينشر  ذلك  من  النقيض  على 
الفاضلة  والبيئات  ب��ه،  احمليطة  األش��ي��اء  كل  في 
ينشئها، ال شك أفراد فضالء، وبهذا تتأكد الروابط 
هناك  أن  ذل��ك  م��ن  ويتضح  وبيئته  اإلن��س��ان  ب��ني 
دائم  التفاعل  وه��ذا  وبيئته  اإلن��س��ان  بني  تفاعال 
ومستمر -فاإلنسان ابن بيئته– والبيئة من صنع 
التأثير  القوي يحدث  املستقيم  فاإلنسان  األف��راد، 
ويحولها  إلرادت��ه،  ويخضعها  بيئته  في  العميق 
من حال إلى حال، ويكون له دور فعال في إصالح 

الفاسد وتقومي املعوج.
تكتسح  ال��ق��وي��ة،  امل��ؤم��ن��ة  ال��ش��خ��ص��ي��ات  إن 
ب��األس��ل��وب ال��ت��رب��وي ال��ه��ادف وامل��ن��ظ��م، مخلفات 
العصور العفنة وتقاليد البيئات الساقطة، وتربي 
العدالة  وموازين  األخالق  قواعد  احلكمة  مبنطق 
لتحقق مشيئة الله تعالى في األرض وهذا هو أثر 
األفراد األقوياء في مجتمعاتهم وعلى رأس هؤالء 
بالوحي  امل��ؤي��دون  وأن��ب��ي��اؤه  ال��ل��ه  رس��ل  جميعا 
املقدس، فهم القدوة الصاحلة لكل املربني وجميع 
املسلمني إلى أن يرث الله األرض ومن عليها، قال 
َِّمن  ل َحَسَنٌة  أُْسللَوٌة  ِفيِهْم  لَُكْم  كَللاَن  تعالى:�لََقْد 

َ َوالَْيْوَم اْلِخَر� )املمتحنة: 6(  كَاَن يَْرُجو اهللَّ
وه��ن��اك أش��خ��اص ض��ع��ف��اء اإلمي����ان تافهون 
يسايرون األجواء الفاسدة، ينافقون وميضون مع 
التيارات املنحرفة، فهؤالء ال يزكو بهم إصالح لهم 

أثر يذكر.
نعم البد من تنقية املجتمع من أدران الرذيلة 

وامل��رب��ني  العلماء  دور  وذل���ك  ال��ه��ب��وط،  وع��وام��ل 
اللوم  أحدنا  يلقى  السلطة احلاكمة معا، ال  ودور 
البيت  دور  إنه  اآلخ��ر،  على  والتبعة  واملسؤولية 
املسلم وامل��درس��ة ووس��ائ��ل اإلع���الم وك��اف��ة أف��راد 
لتهدم  األس����رة  تبني  أن  ينبغي  ف��م��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
اإلعالم.  لتهدم وسائل  املدرسة  تبني  أن  املدرسة، 
في  الهداية  كلمات  الشباب  يسمع  أن  يجوز  وما 
أو من خطيب اجلمعة، ويرون  املسجد من واعظ 
ويسمعون عكس ذلك خارج املسجد، ال بد من إزالة 
التناقضات التي يراها الشباب بني العناصر التي 
ما  على  نحصل  حتى  التربوي  امليدان  في  تعمل 
يسمى: بائتالف النغمة، التي تنشيء التوازن في 
حياة شبابنا وشاباتنا، كذلك ينبغي أال نكتفي في 
القدوة  من  الب��د  بل  فقط،  بالدرس  التربية  مجال 
والقيم  املباديء  تغرس  التي  املصلحة  الصاحلة 
النبيلة في نفوس الشباب، وميارسونها بالعمل، 

وتتحول من نظرية إلى حركة وسلوك.
أيها اآلباء واألمهات، أيها املعلمون واملعلمات 
أيها الوعاظ والواعظات أيها املسؤولون، يا رجال 
اإلعالم، إن تربية شبابنا أمانة في أعناقنا جميعا، 
فعلينا توجيههم وتعليمهم ونصحهم قال �: »ما 
من عبد يسترعيه الله رعية، فلم يحطها بنصحه لم 
يجد رائحة اجلنة« )البخاري(. فتربية الشباب على 
العقيدة الصحيحة، واخللق احلسن وقول احلق، 
َُّها  من أهم واجباتنا نحو أبنائنا قال تعالى:﴿ �يَا أَي
َوُقوُدَها  نَاًرا  َوأَْهِليُكْم  أَنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  َِّذيَن  ال

للللَجللللاَرة�  اللللنَّلللاُس َواْلِ
)التحرمي: 6(.

ذ. أحمد حسني

الشباب رعاية 

جديد  بتحقيق  اإلس��الم��ي��ة  املكتبة  ازدان����ت 
ونفيس ل�"كتاب املوافقات" لإلمام الشاطبي رحمه 
سعيد،  آي��ت  احلسني  الدكتور  أجن��زه  تعالى  الله 
عياض  القاضي  بجامعة  العالي  التعليم  أستاذ 

مبراكش، وعضو املجلس العلمي األعلى.
وقد عد غير واحد من الباحثني املتخصصني 
عمال  اجلديد  التحقيق  هذا  املمارسني  والشيوخ 
بتحقيق جوهرة  العناية  في  وجهدا مميزا  فريدا 
اإلم����ام ال��ش��اط��ب��ي ك��ت��اب "امل���واف���ق���ات" وإخ��راج��ه 

إخراجا علميا جديرا مبكانته.
الفريد  التحقيق  هذا  أهمية  وترجع 

إلى أمور عدة منها:
- ط��ب��ي��ع��ة ال���ن���س���خ امل���ع���ت���م���دة ف��ي 

التحقيق.
- املنهج العلمي الرصني في التحقيق 

والتعليق.
ال���ع���ل���م���ي وامل��ن��ه��ج��ي  ال���رص���ي���د   -
فهو  سعيد  آي��ت  للدكتور  والتخصصي 

فقيه لغوي أصولي محدث متمكن.
كتاب  مع  والعشرة  الصحبة  - طول 
يربو  م��ا  احملقق  قضى  حيث  امل��واف��ق��ات 
ع��ل��ى ع��ش��ري��ن س��ن��ة وه���و م���الزم م��الزم��ة 
ال��ع��م��ل دراس����ة وت��دري��س��ا  ل��ه��ذا  مضنية 
وحتقيقا، توجت في األخير بهذه الثمرة 

العلمية.
التحقيق  بعلم  الطويلة  العلمية  اخل��ب��رة   -
وأساليبه مع ملكة الذوق الفني والعلمي للمحقق.

يقول األستاذ الدكتور احملقق آيت سعيد في 
مطلع تقدميه عن رحلته مع كتاب "املوافقات":

منذ  للشاطبي  املوافقات  كتاب  فإن  بعد:  "أما 
العلمية،  وقيمته  أهميته  -م��ع  اآلن  إل��ى  طبع  أن 
حتريف،  من  يخل  لم  بابه-  في  له  النظير  وع��دم 
وتصحيف، ولم يسلم من سقط، وتغيير، وتبديل، 
وتقدمي، وتأخير، وكل ذلك يخل بجماله، ورشاقة 

ويجعله  معناه،  يفسد  و  م��غ��زاه،  وعمق  عبارته، 
مع  ال��ب��داي��ات  منسجم  غ��ي��ر  مستغلقًا،  منبهمًا 

النهايات.
مّل��ا طبع أول م��رة، طبع على نسخة  أن��ه  ذل��ك 
خطية سقيمة عليلة، ومردُّ ذلك أّن من قاموا بطبعه 
عثروا  الشقيقة،  نسية  التو  الديار  في  وهلة  أول 
والتبديل  بالتحريف  مليئة  تِعسة،  نسخة  على 
وإمنا  مبستغرب،  ليس  وهذا  والتعليل،  والسقط 
املستغرب حقا، أن الكتاب قد ُطبع إلى اآلن طبعات 

الالئق مبكانته،  املستوى  في  منها  ليست واحدة 
اهت�بل  وق��د  حقائقه،  اس��ت��ج��الء  مضمار  ف��ي  وال 
احملققون مبا دونه قيمًة، وُبذلت في حتقيقه أموال 
ولذلك  وع��ي��ون س��اه��رة،  زك��ي��ة،  وأن��ف��اس  سخية، 
أسباب سنذكر جملة منها عند الكالم على طبعاته، 
وما عراها من نقص، وما أصابها من سقم؛ ليعتبر 
ال���ق���ارئ، وي��س��ت��ح��ّث رك��اب��ه ف��ي ان��ت��خ��اب األج���ود 
كان  فما  أنساب،  فالكتب  األك��رم،  والعتيق  األفعم، 
تليدًا  أفيد وأمت، وما كان  منها نسبه عريقا، كان 

كان أوفر وأمت.
فقد  أسبابه؛  ل��ه  هّيأ  أم��را  الله  أراد  إذا   ....
كنت أطالع مباحث هذا الكتاب كثيرًا، وأنا طالب 
بقوة  إعجابي  ش��دة  وم��ن  اإلس��الم��ي��ة،  باجلامعة 
وتسلسلها،  أبحاثه،  وترصيف  الشاطبي،  عبارة 
ووضوح حجته، أني منذ ذلك أرقم األحاديث التي 
أمّر بها خالل القراءة ترقيمًا متسلسال؛ رجاَء أن 
في  كان  في مظانها، وهذا  عليها  وأقف  جها،  أخرِّ

بداية القرن الهجري احلالي.
من  أمتكن  ولم 
حتقيق هذه البغية 
آنذاك، ودار الزمان 
دورت������ه، ف��ُأس��ن��دت 
املقاصد  م���ادة  ل��ي 
فعزمُت  ألدّرس���ه���ا، 
ي���ك���ون  أن  ع����ل����ى 
امل�����ق�����رر ف�����ي ه���ذه 
امل�����ادة، امل��واف��ق��ات 
ورغبت  للشاطبي، 
التي  ��رات  امل��ذكِّ عن 
ج����������رى ال�����ع�����رف 
ب����ه����ا ع����ن����د ع���ام���ة 

املدرسني".
وق������د اش��ت��م��ل 
على  الدراسة  قسم 

أربعة فصول كاآلتي:

الفصل األول: بواعث البحث ودوافعه.
اإلم��ام  ترجمة  معالم  الثاني:  الفصل 

الشاطبي، وفيها ملعات.
اللمعة األولى: قيمة التراجم والسير

اللمعة الثانية: مسرد مصنفات الترجمة.
اللمعة الثالثة: سيرة املترَجم.

اللمعة الرابعة: مصنفاته
بني  امل��واف��ق��ات  مكانة  اخل��ام��س��ة:  اللمعة 

مؤلفات الشاطبي.
ال��ل��م��ع��ة ال����س����ادس����ة: خ���دم���ة امل���واف���ق���ات، 

والتآليف حولها.
ال��ل��م��ع��ة ال���س���اب���ع���ة: ال���غ���رض م���ن ت��أل��ي��ف 

املوافقات.
اللمعة الثامنة: املنهج املسلوك فيها.

اللمعة التاسعة: نقد املوافقات، واالستدراك 
عليها.

ال��ف��ص��ل ال��ث��ال��ث: م���ق���اص���د حت��ق��ي��ق 
النصوص ومنهجه.

وبناه على ركائز ثالث:
التحقيق،  م��ن  ال��غ��رض  ال��رك��ي��زة األول����ى: 

ووسائله.
قدميها  الكتاب:  طبعات  الثانية:  الركيزة 

وحديثها .
الركيزة الثالثة: تقومي هذه الطبعات.

حتقيق  ف��ي  منهجنا  ال��راب��ع:  الفصل 
املوافقات.

ودعم هذا الفصل بدعامتني هما:
الدعامة األولى: خصوصيات املنهج.

الدعامة الثانية: وصف النسخ املخطوطة، 
املعتمدة في التحقيق.

في سبعة مجلدات  التحقيق  وقد طبع هذا 
فاس  مدينة  عطية  ب��ن  البشير  م��ن��ش��ورات  م��ن 

اململكة املغربية.

املوافقات لكتاب  جديد  علمي  حتقيق 

إعداد: نور الدين باخلير
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إن األمة التي ال تدرك قيمة ترتيب أولوياتها، 
وال تعبأ ملا هو أولى من غيره، تبقى عاجزة عن 
اللحاق بالركب احلضاري، من هذا املنطلق ألفينا 
عناية  اعتنيا   ،� نبيه  وسنة  تعالى  الله  كتاب 
لكن قبل تقدمي حملة  فائقة مبوضوع األولويات، 
ومناذج ألولويات القرآن الكرمي والسنة النبوية، 

ماذا نقصد أوال األولويات؟
له معنيان في  أولى اسم تفضيل  اللغة:  في 

االستعمال اللغوي: 
األول: أحق وأجدر؛

الثاني: أقرب ؛
وامل��ع��ن��ى ال��ث��ان��ي ي��رج��ع ف��ي أص��ل��ه للمعنى 
أفعل  اأَلْول���ى:  الوسيط،  املعجم  في  ورد  األول، 

تفضيل مبعنى األحق واألجدر واألقرب)1(.
وفي االصطالح: لم يظهر استعمال مصطلح 
إذ كثر تداوله على  "األول��وي��ات" إال في عصرنا، 

ألسنة دعاة اإلصالح االجتماعي باخلصوص.
في  الوكيلي  محمد  الدكتور  عرفها  وق��د 

ك��ت��اب��ه "ف��ق��ه األول���وي���ات: دراس����ة في 
ال��ض��واب��ط" ب��ق��ول��ه: "األول���وي���ات هي 

حق  لها  ال��ت��ي  الشرعية  األع��م��ال 
ال���ت���ق���دمي ع��ل��ى غ��ي��ره��ا عند 

ع��ن��د  أو  االم�����ت�����ث�����ال 
اإلجناز")2(.

ومم����ا ي��ف��ه��م من 
تقدمي  أن  التعريف  ه��ذا 

على  هو  غيره،  على  حكم شرعي 
املستوى التنفيذي لألحكام الشرعية، 
ال على املستوى االعتقادي. ألن الدين 

قد اكتمل، وينبغي اإلميان بكل األحكام، 
ووقوف  الشرع،  أحكام  تنفيذ  إرادة  عند  لكن 

مرغمني  نكون  الكلي،  التنفيذ  تعرقل  ع��وائ��ق 
يتحقق  أن  أم��ل  على  ال��ت��درج  منهج  على سلوك 
إه��دار  ع��دم  ذل��ك  من  والقصد  الشامل،  التطبيق 
الوقت واجلهد في أمور ال يضر تأخير تنفيذها. 

من أولويات القرآن الكرمي:
- الدعوة إلى الله تعالى أولى من االهتمام 
بآالم الدنيا: يظهر ذلك من خالل قوله تعالى على 
آْربَ���اٌب  ���ِن  ْ �يَ��ا َص��اِح��َ�ِ اسلجِّ  :� لسان يوسف 
اُر َما تَْعُبُدوَن ِمْن  ُ الَْواِحُد الَْقهَّ ُقوَن َخْيٌر أَِم اللَّ ُمَتَفرجِّ
ْيُتُموَها أَنُْتْم َوآبَاُؤكُْم َما أَنَْزَل  ُدونِِه ِإلَّ أَْسَماءً َسمَّ
ِ أََمَر أَلَّ  ِإِن اْلُْكُم ِإلَّ لِلَّ بَِها ِمْن ُسلَْطاٍن   ُ اللَّ
أَْكَثَر  َولَِكنَّ  الَْقيجُِّم  يُن  الدجِّ ذَِلَك  ِإيَّاهُ  ِإلَّ  تَْعُبُدوا 

النَّاِس َل يَْعلَُموَن� )3(. 
فالسجن لم مينع يوسف �  من الدعوة إلى 
الله وممارستها، إذ اغتنم فرصة سؤال صاحبيه 
له في السجن عن رؤياهما وتأويلها لهما ليؤكد 
على وحدانية الله تعالى. بل إن خوف الله تعالى 
براثن  في  يسقط  أن  على  السجن  يختار  جعله 
الفاحشة، وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع 
شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته، وهي امرأة 
عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية اجلمال واملال 

والرياسة، وميتنع من ذلك)4(.
ذلك  على  دل  الفرقة:  على  الوحدة  أولوية   -
قوله تعالى: �َقاَل يَا َهاُروُن َما َمَنَعَك ِإْذ َرأَْيَتُهْم 
َل  يَْبَنؤُمَّ  َقاَل  أَْم��ِري  أََفَعَصْيَت  تَتَِّبَعِن  أَلَّ  ُّوا  َضل
ْقَت  َيِت َوَل بَِرأِْس ِإنجِّ َخِشيُت أَْن تَُقوَل َفرَّ تَأُْخْذ بِِلْ

بَْيَ بَِن ِإْسَراِئيَل َولَْم تَْرُقْب َقْوِلي� )5(.
ق��ال "ط��ه ج��اب��ر ال��ع��ل��وان��ي" وه��و ي��ذك��ر أراء 
أض��رار  ملعرفة  "ويكفي  االخ��ت��الف:  ف��ي  العلماء 
 � ه��ارون  الله  نبي  أن  وخطورته  االخ��ت��الف 
عد االختالف أكبر خطرا وأشد ضررا من عبادة 
لقومه عجال من  السامري  األوث��ان، فحني صنع 
الذهب وقال لهم: �َهَذا ِإلَُهُكْم َوِإلَهُ ُموَسى� )6(، 
وعظه هارون بحكمة وبقي ينتظر أخاه موسى 
�، وملا وصل موسى ورأى القوم عاكفني على 
إلى أخيه، فما كان عذر  اللوم  العجل وجه أشد 

َيِت َوَل  أخيه إال أن قال: �َقاَل يَْبَنؤُمَّ َل تَأُْخْذ بِِلْ
ْقَت بَْيَ بَِن ِإْسَراِئيَل  بَِرأِْس ِإنجِّ َخِشيُت أَْن تَُقوَل َفرَّ
الفرقة  خوف  من  فجعل   .)7( َقْوِلي�  تَ��ْرُق��ْب  َ��ْم  َول
التشديد  عدم  في  له  ع��ذرا  قومه  واالختالف بني 
في اإلنكار ومقاومة االنفصال عنهم حني ال ينفع 

اإلنكار")8(.
 - امل��ص��ال��ح األخ���روي���ة أول���ى م��ن املصالح 
الدنيوية: يتجلى ذلك في قوله تعالى على لسان 
سحرة فرعون: �َقالُوا لَْن نُؤْثَِرَك َعَل َما َجاءَنَا ِمَن 
ََّما  ِإن َقاٍض  أَنَْت  َما  َفاْقِض  َفَطَرنَا  َِّذي  َوال الَْبيجَِّناِت 

نَْيا� )9(. َياَة الدُّ تَْقِضي َهِذِه اْلَ
أعداء  األمر  بداية  في  كانوا  فرعون  فسحرة 
إن  م��ا  لكنهم  ال��س��الم،  عليه  مل��وس��ى 

رأوا معجزاته حتى عجلوا باإلميان 
رسوخ  راسخا  إميانا  وآمنوا  بركبه،  وااللتحاق 
على  تعالى  الله  ج��وار  يقدمون  جعلهم  اجلبال، 
الباقية على  اآلخ���رة  وي��ق��دم��ون  ف��رع��ون،  ج���وار 
استنارت  التي  هذه  فأي بصيرة  الفانية،  الدنيا 
اإلمي��ان  على  للموت  األول��وي��ة  وأعطت  باإلميان 
ودخول اجلنان على قرب فرعون وخسارة اآلخرة 

ودخول النيران )10(. 
اآلخ����رة في  ع��ل��ى تفضيل  ال���دال���ة  واآلي�����ات 
ِف  أَْحَسُنوا  َِّذيَن  �ِل تعالى:  كقوله  كثيرة،  القرآن 
َداُر  َولَِنْعَم  َخْيٌر  اْلِخ��َرِة  َ��َداُر  َول َحَسَنٌة  نَْيا  الدُّ َهِذِه 
الُْمتَِّقَي� )11(. إال أن هذا التقدمي لآلخرة ال يعني 
أكبر  تصبح  أال  يعني  فقط  ولكنه  الدنيا،  إهمال 
هم لإلنسان ومبلغ علمه. ألن التمتع بنعم الدنيا 
مباح  واملعقولة  املعتدلة  احل��دود  في  وملذاتها 
الدنيا  ي��زدري  ال��ذي  التفكير  ف��إن  وعليه  شرعا، 
ويدعو إلى تطليقها، تفكير يخالف نظرة اإلسالم 

لها)12(.
"القرآن  كتابه:  في  هويدي  فهمي  عقد  وق��د 
والسلطان" مبحثا حول الدنيا واآلخرة، بني فيه 
أن حق املسلم في الدنيا ثابت بنصوص القرآن 
 ِ َم ِزيَنَة اللَّ والسنة. منها قوله تعالى: �ُقْل َمْن َحرَّ
 .)13( ْزِق�  ال��رجِّ ِمَن  يجَِّباِت  َوالطَّ ِلِعَباِدِه  أَْخ��َرَج  َِّت  ال
كما أشار إلى أن الله تعالى لم يستخلف اإلنسان 
في األرض ليترك الدنيا ويخاصمها ويدير ظهره 
رصيدا  ب��ه  ليحتفظ  ال��ك��ون  ل��ه  يسخر  ول��م  لها. 
الناس باإلعراض  لم يتعبد  مجمدا، والله أيضا 
الدنيا  ه��ذه  بامتالك  تعبدهم  ولكنه  الدنيا،  عن 

وتطويعها واستثمارها")14(.
من أولويات السنة النبوية: 

- األعمال املتعدية أولى من األعمال القاصرة:
في ذلك وردت نصوص حديثية كثيرة، أذكر 

منها على سبيل املثال:
- عن عثمان � قال: قال: رسول الله �: 

»خيركم من تعلم القرآن وعلمه« )15(.

- وقال أيضا: »أحب الناس إلى الله أنفعهم، 
وأحب األعمال إلى الله سرور تدخله إلى مسلم، 
أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد 
عنه جوعا، وألن أمشي مع أخي املسلم في حاجة 
أحب إلي من أن أعتكف في املسجد شهرا« )16(.
- عن سلمان قال سمعت رسول الله � يقول: 
»رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن 
وأجري  يعمله،  كان  الذي  عمله  عليه  مات جرى 

ان« )17(.  عليه رزقه وأمن الفتَّ
العمل  أن  دلت على  فهذه األحاديث وغيرها 
املندوب  العمل  من  أولى  النفع  املتعدي  املندوب 
القاصر، وال شك أن كل ما كثر نفعه كان محبوبا 

عند الله تعالى ومفضال. 
األع�����م�����ال - األع���م���ال ال��دائ��م��ة أول����ى من 

املنقطعة: 

، ق��د ي��ك��ون ال��ع��م��ل ك��ب��ي��را لكن  منقطعا
ومستمرا،  دائ��م��ا  لكن  قليال  العمل  ي��ك��ون  وق��د 
فيكون األولى واألفضل املستمر الدائم، وفي ذلك 

وردت أحاديث نبوية شريفة منها:
- قال رسول الله �: »أحب األعمال إلى الله 

أدومها وإن قلت« )18(.
حق  ف��ي  عنها  الله  رض��ي  عائشة  وق��ال��ت   -
رسول الله �: "كان أحب العمل إلى رسول الله 

� الذي يدوم عليه صاحبه« )19(. 
على  تأكيد  وغيرهما  احلديثني  هذين  ففي 
م��ق��ص��د م��ن م��ق��اص��د ال��ش��ري��ع��ة ال����ذي ه��و دوام 
األعمال الصاحلة واستمراره، ألن فيه استمرارا 
للخير، قال اإلمام الشاطبي: "من مقصود الشارع 
في األعمال دوام املكلف عليها، والدليل على ذلك 
ُهْم  َِّذيَن  ال الُْمَصلجَِّي  �ِإلَّ  تعالى:  كقوله  واضح، 
تعالى:  وقوله  َداِئُموَن�)20(،  َص��َ�تِ��ِه��ْم  َع��َل 
الصالة مبعنى  وإقام  اَلَة�)21(،  الصَّ �َوُيِقيُموَن 

الدوام عليها")22(.
- العمل ف��ي زم��ن ال��ف��ن أول���ى وأف��ض��ل من 

العمل في األوقات العادية:
الله  عند  أجرعظيم  ال��ف��ن  زم��ن  ف��ي  للعمل 
جعلت  األح��ادي��ث  بعض  أن  درج���ة  إل��ى  تعالى، 
وملذات  الهوى  اتباع  زم��ن  في  املصلحني  أج��ر 
الدنيا يساوي أجر خمسني رجال من الصحابة، 
وبعضها اعتبر أفضل الشهداء، الذي يقول احلق 

في وجه حاكم جائر.
ومن هذه األحاديث ما يلي:

- عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة 
اخلشني، قال: قلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في 
هذه اآلية؟: �َعلَْيُكْم أَنُْفَسُكْم َل يَُضرُّكُْم َمْن 
ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا�)23(  َضلَّ ِإذَا اْهتََدْيُتْم ِإلَى اللَّ
سألت  خبيرا،  عنها  س��أل��ت  لقد  وال��ل��ه  أم��ا  ق��ال 
باملعروف،  »ائتمروا  فقال:   � الله  رسول  عنها 
إذا رأيت شحا مطاعا،  املنك، حتى  وانتهوا عن 
وه��وى متبعا، ودن��ي��ا م��ؤث��رة، وإع��ج��اب ك��ل ذي 

العوام،  ودع  نفسك،  بخاصة  فعليك  برأيه،  رأي 
فإن من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض 
خمسني  أج��ر  مثل  فيهن  للعامل  اجل��م��ر،  على 
داود)24(  أبو  )رواه  عمله«،  مثل  يعملون  رجال 
زاد  غريب)25(،  حسن  حديث  وق��ال:  والترمذي، 
أجر  الله،  رس��ول  يا  قيل:  والترمذي:  داود  أب��و 
خمسني رجال منا أو منهم؟ قال: "بل أجر خمسني 

منكم".
كلمة  »أفضل اجلهاد   :� الله  قال رسول   -

حق عند سلطان جائر« ")26(.
عبد  بن  حمزة  الشهداء  »سيد   :� وق��ال   -
املطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه 

فقتله«)27(.
ف��م��ن ه���ذه ال��ن��ص��وص احل��دي��ث��ي��ة يتبني أن 
عن  والنهي  باملعروف  كاألمر  الصاحلة  األعمال 
لكن تشتد احلاجة  املنكر، مطلوبة في كل وقت، 
كان  عمل  ورب  واألزم���ات،  الفن  زم��ن  في  إليها 
م��رج��وح��ا ف��ي األوض�����اع االع��ت��ي��ادي��ة، فيصبح 

راجحا في زمن الفن)28(.
زم���ن  ف�����ي  امل���ص���ل���ح  أن  ش�����ك  وال 
كبرى،  حتديات  أمامه  يجد  األزم��ات 
يصبح  بحيث  عظيمة،  وم��ش��اق 
ع��م��ل��ه ل���دي���ن���ه، وص���ب���ره 
ك��ال��ق��ب��ض على  ع��ل��ي��ه، 
يضطهد  ف��ه��و  اجل���م���ر، 
ف��ي ال���داخ���ل، وي���ح���ارب من 
اخلارج، وجتتمع كل قوى الكفر على 
فيما  اختلفت  وإن  ل��ه،  والكيد  ع��داوت��ه 
بينها، والله من ورائهم محيط،)29(. إال 
أن ذلك كله يهون أمام ما أعده الله تعالى 
احلق  إح��ق��اق  أج��ل  م��ن  املناضلني  للمصلحني 
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قال رسول الله �:

»أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب األعمال إلى 
الله سرور تدخله إلى مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو 
تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، وألن أمشي مع 
في  أعتكف  أن  من  إل��ي  أح��ب  حاجة  في  املسلم  أخ��ي 

املسجد شهرا«
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ثنائية  ف��ي  املشتركة  الكلمات  )ت��اب��ع   -
احلرفني األولني(- 

 )9( املاضية  احللقة  في  احلديث  ختمنا 
احملجة عدد بسؤال يتعلق بالوظيفة الداللية 
الكلمات  أوائ��ل  املكررين في  األول��ني  للحرفني 
تعليل  أن  ذل��ك  ج  ب-   – أ   -  2 لرقم  الثالثة 
عالقة الدال باملدلول كما ذكرها ابن جني في 
هذه األمثلة الثالثة متعلقة باحلروف األخيرة 
املثالني  في  أننا الحظنا  العلم  مع  هذا  منها. 
1 - أ- ب أن دالل��ة املجال واح��دة بني  قبلها 
جعلنا  ما  وه��ذا  والنضخ(.  )النضح  املثالني 
نتساءل بخصوص املعنى الرابط بني األمثلة 
الثالثة )-2 أ- ب- ج( ألنه ال يعقل أن يكون 
من  خاليني  بينها  اجلامعان  األوالن  احلرفان 
تبسيط  على  يحملنا  م��ا  وه��ذا   ، وظيفة  أي��ة 
داللة كل واحدة من الكلمات الثالثة التالية من 

املعاجم ما أمكن ، وذلك فيما يلي:
2 - أ- قرت: يقول ابن منظور:

»َق���َرَت ال��دم َي��ْق��ِرُت وَي��ْق��ُرُت َق��ْرت��ا...وَق��ِرَت: 
يبس بعضه على بعض، أو مات في اجلرح... 

ودم قارت: قد يبس بني اجللد واللحم 
ُفر: مات فيه الدم. - وَقِرَت الظُّ

- وقرت جلده: اخضرَّ عن الضرب.
اٌت: وهو أجف املسك  - ومسك قارت وُق��رَّ

وأجوده...
2 / مادة  ...« ل ع  - وق��ِرت وجهه: تغير 

قرت ص 71. 
شرح  ف��ي  ال���واردة  بالعبارات  ونحتفظ  
هذا املعنى ألجل مقارنتها مع شروح الكلمتني 
 – بعض  على  بعضه  )يبس  وهي  األخيرتني 
يبس بني اجللد واللحم    – م��ات في اجل��رح 

– مات فيه الدم - اخضّر من الضرب...(
2 - ب: ق���رد: ي��ق��ول اب��ن منظور: »ال��َق��َرُد 
د،  بالتحريك : ما متّعط من الوبر والصوف وتلبَّ
وقيل: هو نفاية الصوف خاصة، ثم استعمل 

فيما سواه من الوبر والشَعر والكّتان...

وَقِرَد الشعر والصوف، بالكسر َيْقَرُد َقَردًا 
د وانعقدت أطرافه... د جتعَّ فهو َقِرٌد ، وتقرَّ

وتقرد جتّعد وانعقدت أطرافه ...
- وتقرد األدمي َحِلَم )1(.

- وال���ِق���رُد م��ن ال��س��ح��اب: ال���ذي ت���راه في 
بالّشعر  ه  يشبَّ الوهم  في  انعقاٍد  شبه  وجهه 

الَقِرِد الذي انعقدت أطرافه. 
املتعّقد  السحاب  من  وال��َق��ِرُد  سيدة:  اب��ن 
ه بالوبر الَقِرد... املتلّبد بعضه على بعض ُشبِّ
ُمْلَتِبدًا  السحاب  رأيت  »إذا   : حنيفة  أبو  قال 
َق��ِرٌد: وهو  الَقِرد، وسحاٌب  ��اَلسَّ  فهو  َيْ ولم 
املتقطع في أقطار السماء يركب بعض بعضا . 

- والُقراُد: ُدّويبة تعض اإلبل...
إذا خادعه  ف��الن��ا:  ي��ق��رد  ف��الن  - وي��ق��ال: 

متلطفًا.
قالوا:  »إي��اُك��ْم واإلق���راَد،  - وفي احلديث: 
يا رسول الله، وما اإلقراد؟ قال: الرجل يكون 
أميرا أو عامال فياتيه املسكني واألرملة فيقول 
لهم: َمكاَنكم، وياتيه الشريف والغنى فيدنيه 
ويقول: عجلوا قضاء حاجته وُيْترك اآلخرون 

مقردين«، يقال: أقرد الرجل إذا سكت ذال...
ال��ل��س��ان...ل ع 3/  - وال��َق��َرُد: جللجة في 

مادة قرد -348 350 .
3 - ج ق���رط: ي��ق��ول اب��ن م��ن��ظ��ور: ال��ُق��ْرط: 
الشْنف، وقيل: الشْنُف في أعلى األذن والُقرط 
في أسفلها، وقيل الُقْرط الذي ُيَعلَّق في شحمة 
أن  إحداكّن  ينع  »ما  احلديث:  وفي  األذن... 

تصنع قرطني من فضة...«.
والُقرط: الثريا، وُقرطا النصل: )2( أدناه

أن  وه��و  املعزى  في  وال��َق��رط شية حسنة 
َتان معلقتان من أذنيها فهي ِقراط... يكون َزَنَ
ط فرَسه الّلجام: مدَّ يده بعنانه فجعله  وقرَّ
وراء  اللجام  إذا وضع  وقيل   )3( قرذاله  على 

ُأذنه...
قال ابن دريد: تقرط الفرس له موضعان: 
أحدهما طرح اللجام في رأس الفرس، والثاني 
إذا مدَّ الفارس يده حتى جعلها على قذال )4( 

فرسه وهي حتضر )5(...

تقريطها حملها على أشّد احُلضر،  وقيل 
وذلك أنه إذا اشتدَّ حضرها امتد: العنان على 

أذنها فصار كالقرط.
عه في القدر... - وَقَرط الكراث وقّرطه: قطَّ

ط عليه: أعطاه قليال. - وقرَّ
- وال��ُق��رط: ال��ص��رع، عن ك��راع. وق��ال ابن 
دريد : الِقرطي : الصرع على القفا، والُقْرط : 

راج... شعلة النار ، والِقراط شعلة السِّ
احترق  ما  منه  نزع  أذا  السراج  ط  وق��رَّ  -

ليضيء.
إذا  السراج  أنف  من  يقطع  ما  والُقراطة: 

عشي.
- والُقراطة: ما احترق من طرف الفتيلة...
- قال ابن دريد: أصل القيراط من قولهم 
ط عليه إذا أعطاه قليال قليال. وفي حديث  قرَّ
أبي ذر: »ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط 
فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وَرِحمًا«.
ينار وهو  الدِّ أج��زاء  والقيراط جزء من   -
الشام  ال��ب��الد، وأه��ل  أكثر  ف��ي  ُع��ش��ره  نصف 
والياء  وعشرين،  أربعة  من  ج��زءًا  يجعلونه 
اط، وأراد باألرض  فيه بدل من الراء وأصله ِقرَّ
املستفحمة مصر... وخصها بالذكر... ألنه كان 
فالنا  أعطيت  يقولوا:  أن  أهلها  على  يغلب 
قراريط إذا أسمعه ما يكرهه، واذهب ال أعطيك 

قراريطك أي أسبك وأسِمعك املكروه...
- والُقْرط: الذي ُتعلقه الدواب وهو شبيه 
ْطبة])6([ وهو أجل منها وأعظم َوَرقًا... ل  بالرُّ

ع 7/ مادة قرط ص -374 376.
وال���س���ؤال ال���ذي ي��ف��رض نفسه ف��ي ه��ذا 
بني  جتمع  التي  املعاني  هي  ما  هو  السياق 
شروح الكلمات الثالثة أو بعضها على األقل 

في مجال واحد؟
واجلواب أنه يكن القول بأن ُجلَّ ُشرحات 
األمثلة الثالثة -3 أ- ب - ج  تتفق في داللة 
تصغير الشيء ، أو حتقيره وذلك ما نالحظه 
في شروح كل واحدة من الكلمات الثالثة ففي 

شروح املثال.
2 - أ  ي����رد م��ع��ن��ى ال���ُي���ْب���س واجل���ف���اف 

وامل����وت، وف��ي بعض ش���روح امل��ث��ال 2 - ب: 
نالحظ جتعد الشعر وانعقاده ، واسم دويبة 
كما  والتحقير.  املخادعة  ثم  مؤذية،  صغيرة 
ج   –  2 امل��ث��ال األخ��ي��ر  ف��ي تفسيرات  ن��الح��ظ 
بعض  ون��زع  القليل  ومنح  املسموع،  القطع 
أجسامها. من  السلبية  أو  اإليجابية  األجزاء 
السلبية  أو  اإليجابية  األج���زاء  بعض  ون��زع 
وعليه  م��ع��ني.  ه��دف  لتحقيق  أجسامها  م��ن 
فاملالحظ أن شروح الكلمات الثالثة املتفقة في 
احلرفني األولني: )قرت- قرد- قرط( تتفق في 
مجال حتقير الشيء، أو تصغيره، أو تقليله، 
وهذا ما يؤكد أمرين اثنني بخصوص ما نحن 
في  املتحدة  الكلمات  اتفاق  أولهما:  بصدده 
وثانيهما:  املجال،  دالل��ة  في  األول��ني  احلرفني 
الداللة احملورية للحرف الثالث الذي ييز كل 
كلمة عن أخرى ، واألمران معا يشهدان ألصالة 
احلرف في بناء داللة الكلمة أو توجيهها إلى 
معنى دون سواه. هذا باإلضافة إلى مناسبة 
اللفظ للمعنى بالوقع اخلاص ألحرف كل كلمة 
مستقل  موضوع  وهذا  خاصا،  ترتيبا  مرتبة 
يتعلق  ألن��ه  لتوضيحه  خاصا  بحثا  يتطلب 
الكلمات  أبنية  في  لألحرف  العام  بالترتيب 

املعبر بها.
يتبع
--------------------------

1 - واحَلَلُم بالتحريك: أن يفسد اإلهاب في العمل 
ويقع فيه دود فيتثقب تقول منه حِلم بالكسر...« ل ع 12/ 

مادة حلم.
2 -  النصل: نصل السهم، ونصل السيف والسكني 

والرمح...
وهو  وال��رم��ح،  السهم  ح��دي��دة  النصل  احمل��ك��م:   -
لها  ك��ان  ...ف���إذا  مقبض  لها  يكن  لم  ما  السيف  حديدة 
مقبض فهو السيف... ونصل السيف حديده...« ل ع 11 

مادة نصل.
3 - 4 - والقذل: ِجماع مؤخر الرأس املقاييس« 5/ 

قذل.
5 - يقال أحضر الفرس وهو فرس ِمْحِضير: سريع 
واستحضرُته:  ع���دا،  إذا  ال��ف��رس  واح��ت��ض��َر  احل��ض��ر. 
أعديته، وفرس ِمْحِضير، الذكر واألنثى في ذلك سواء« 

ل ع 4 مادة حضر ص201 ع 2.

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني

2 - أصالة الحرف يف بناء داللة الكلمة )10(
د. احلسني كنوان

اليوم  مبنا�سبة  حتذيرا،  املتحدة  الأمم  اأطلقت 

العاملي للغات الأم، قالت فيه اإن ن�سف لغات العامل 

قد تواجه احتمال الندثار ب�سبب العوملة، م�سرية 

اإىل اأن الأمر قد ميتد اإىل "حمو ثقافات" باأكملها. 

الإلكرتوين  موقعها  على  املتحدة  الأمم  ون�رشت 

من  عدد  �سيطرة  من  خماوفها  اإىل  ت�سري  درا�سة، 

اللغات على ح�ساب اأخرى.

املوجودة، ل  اللغات  املئة من  96 يف  اإن  وقالت 

اأما  العامل،  �سكان  من  املئة  يف   4 �سوى  بها  يتحدث 

اللغات التي يتم ا�ستخدامها يف اأنظمة التعليم، فال 

امُل�ستخدم  ويقل  مئات،  ب�سع  على  عددها  يزيد 

منها يف العامل الرقمي عن مائة لغة

وترى درا�سات عدة اأن فقدان لغة يعني اندثار 

الق�ساء  ورمبا  كاملة،  ثقافة 

على تاريخ وتقاليد �سعوبها.

املعنية  املنظمات  وتبذل 

لتعزيز  كييبييرية  جييهييودًا 

لغة،  اآلف   7 بني  التعاي�ش 

الكرة  �سكان  ي�ستخدمها 

حتقيق  اأجل  ومن  الأر�سية، 

الأمم  خ�س�ست  الهدف،  هذا 

يومًا  واليون�سكو  املتحدة 

اإىل  النتباه  جلذب  عام،  كل 

املعرفة  نقل  يف  اللغات  دور 

وتعددها.

حتذير .. نصف لغات العالم في خطر
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بني  تتجول  -وهي   انتباهها  اأثار 

ي�ضم  رواقا  الكتب-  معر�ض  ردهات 

واحلديث  التف�ضري  يف  الكتب  اأمهات 

على  يبدو  منا�ضبة...  باأثمنة  والفقه 

رواده �ضمت ال�ضالح...

تلج  عّلها  طويال  دوره��ا  انتظرت   

ذلك  حاولت  وتظفربالكتب...  الرواق 

يف�ضحوا  مل  الرجال  اأن  غري  مرات،  عدة 

لها الطريق، ومل ينتظموا يف �ضف... 

انتظرن  ن�ضاء...  اإليها  ان�ضافت 

طويال... حاولن دخول الرواق، لكنهن 

املكان  يقتحمون  فالرجال  اأخفقن، 

االنتظار  الن�ضاء  ملت  عارمة...  بفو�ضى 

وان�رصفن...!

الدخول...  يف  بحقها  هي  ت�ضبثت 

ياأبهوا  مل  لكنهم  بع�ضهم،  رج��ت 

الرواق...  عن  امل�ضوؤولني  رجت  بها... 

على  قدرته  عدم  عن  اأحدهم  اعتذر 

الرواق  رئي�ض  اإليها  التفت  التدخل... 

قائال با�ضتهزاء:

يوجد  ال  اأخ���ت���اه...  "نعتذر 
يف  من�ضورات  م��ن  عنه  تبحثني  م��ا 

رواقنا...!"

اإىل  ت�ضري  وه��ي  بالنفي  اأوم���اأت 

قبل  قاطعها  اأنه  غري  اأمامها...  املجلدات 

اأن تنطق:

كتب  ع��ن��دن��ا  ت��وج��د  ال   "
للطبخ!" 

ا�ضتدار نحو زبنائه يت�ضلم النقود.. 

الثقافة  يف  الكتب  اأمهات  لهم  وي�ضلم 

االإ�ضالمية...!

بني  �ضاع  عليه...  ترد  اأن  حاولت 

تهافت  ���ض��دى 

ال���داخ���ل���ني 

وه���رج���ه���م 

ومرجهم...

 ذة. نبيلة عزوزي

صيحتها في معرض الكتاب!

جيل املفتاح...

و مـضـــــــــة

البحر يلفظ األجساد التي ترمتي في حضنه هربا 
من واقع مزٍر، يتحرك بتجاعيد األفكار التي ال ترى 

في الوطن فضاء يصنع املستقبل.
ورفضه  اإلنسان  قسوة  تشكو  العربية  واألرض 
فيها  يتنفس  التي  احلياة  مباء  ومّدها  عليها،  احلنّو 
الزرع، ويغّير وجهها إلى ما هو أجمل من كّل ذاك 

الشحوب الذي يغطي أدميها .
وال��ب��ّر،  البحر  م��ّد  ب��ن  املستضعف  واإلن��س��ان 
والعقبات  اجل���دار  ففلسفة  األف���ق،  ضيق  يخنقه 
من  للذهن  يقفز  م��ا  ك��ل  على  الغالبة  ال��ص��ورة  ه��ي 
ينعشها  ومب��ا  ب��احل��ي��اة  إح��س��اس��ه  حتبط  ت��ص��ورات، 

ويجعلها قابلة في مخيلته  للهضم.
في  هنا  اجل���دران  دخ��ل  يسأل ما  ال��ق��ارئ  ل��ع��ّل 
اجلديد  اجليل  قل  أو  اجلديد  اإلنسان  عن  حكايتنا 
البارد  اجلدار  على  االتكاء  املفتاح  بْرم  عّلمه  الذي 
املتعطش للدفء ، وهو يفتح باب بيته اخلاوي إاّل 
من صدى ما تبّقى من أحاديث املساءات التي جتمع 
مفتوح  بجواب  ليرتبط  اجلميع،  غياب  بعد  األسرة 
على أن ّجل العائالت اليوم بتداعيات تغّير أوضاع 

الشغل  عالم  على  امل��رأة  وانفتاح  احلياة،  وظ��روف 
وغيابها عن بيتها لساعات طويلة تشغل في بعض 
األس��رة  في  األس��رة  وانحسار  كّله،  اليوم  األح��ي��ان 
في  وحيز  العائلة  مفهوم  ضاق  أن  بعد  النووية، 
دائرة األب واألم واألبناء، غّيب دور األم عموما 
الروحي  باملعنى  أبنائها، ومّدهم  االلتفاف حول  في 
بتلك  حياتهم  ينعش  ال��ذي  واألخ��الق��ي  والقيمي 
ما  أم��ام  واالنكسار  االن��ه��زام  ترفض  التي  الطاقة 
متّكن  جيال  أن��ت��ج  م��ص��اع��ب،  م��ن  اإلن��س��ان  يعترض 
والروحية  األخالقية    بنيته  وخلخل  الفراغ،  منه 
بوهم  وأم����ّده  للجمال  ن��ظ��رت��ه   وش���ّوه  واإلن��س��ان��ي��ة 
العيش في العالم االفتراضي الذي يؤسس للفردانية 
التيكنولوجيا  ب��ه  كاهلنا  أثقلت  وال���ذي  واألن��ان��ي��ة 
الفرزدق  قول  على  الزغب  أبنائنا  استغراق  أم��ام 
اسمه  جديد  لهبل  ورضوخهم  مرضية  بطريقة  فيه 
تسهيل  في  ويسهم  أسهم  والذي  النقال"  الهاتف   "
كثير من أمور احلياة ولكن سوء استعماله واالفراط 
مبا  الداخلية  مكنوناتنا  ع��ّق��د  أي��ض��ا   استعماله  ف��ي 
شبكات  أس��ه��م��ت  وط���روح���ات  أف��ك��ار  م��ن  يحمله 
جعله  في  املختلفة  مبجموعاتها  االجتماعي  التواصل 

رهن اجلديد الذي يؤسس للفراغ
عبارة جيل املفتاح ، عبارة دقيقة جدا ملاذا ؟

من  الواسعة  الشريحة  تلك  إل��ى  تأخذني  ألّنها 
األط��ف��ال أو امل��راه��ق��ن خ��اص��ة وال��ذي��ن ي����راودون 
من  ف��ارغ��ة  ب��ي��وت  ليدخلوا  وفتحا،  غلقا  املفتاح 
رحلة  ويبدأون  الضياع  فينتشلهم  العائلي  ال��دفء 
الشارع  أمّدهم  وق��د  فيكبرون  الوحدة  مع  العذاب 
بكل ما ال يليق: أصدقاء السوء، أفعال السوء، قول 
اآلب��اء  ج��ّل  انشغال  أم��ام  ال��س��وء،  ونهايات  السوء 
واألمهات بتوفير ضروريات احلياة املادية، والتي 
اآلباء  على  أكثرهم  اتكال  أمام  واسعا  الباب  فتحت 
في  لتحقيقه  يطمحون  ما  امتالك  حلم  حتقيق  في 
حياتهم، حتى إذا كبروا  صدمهم الواقع وفاتهم معه 

استدراك ما فات
في  السائد  ولكّنه  عاما،  ليس  احلكم  ّه��ذا  إن 
أو "احلرقة"إال واحدة   " األحيان وما"احلّراقة  غالب 
م��ن ال��ص��ور ال��ت��ي نلمح ع��ب��ره��ا، ض��ي��اع األب��ن��اء في 
ه��ام��دة،  جثثا  يلفظهم  ال���ذي  اآلس���ن  امل���اء  ب��راث��ن 
اجلهل   فعل  م��ا  لنا  ل��ت��ص��ّور  ال��س��ط��ح،  على  تطفوا 
بأبنائنا، حن تركناهم رهائن هذه العوالم  التي تبيع 

أو  مراقبة  أو  رعاية  أو  توجيه  دون  واملوت،  الوهم 
تصحيح،  والتي  كان األولى بنا كآباء ، أن ندخلها 
معهم برفق يفهمون معه، معنى أن يعيشوا احلياة 
ويستثمروا  يتعلموا  أن  معنى  قيمتها،  ويفهموا 
العمل  في  ويستثمروا  يعملوا  أن  معنى  العلم،  في 
دون أن يستعجلوا الثمرة، معنى أن يفهموا ملاذا هم 
البسيطة ؟ هل هم أجساد  مزروعون هنا على وجه 
حتتاج  بالنور  مليئة  عميقة،  أرواح  هم  أم  عابرة 
صنعته  ال��ذي  ال��وه��م  غبار  عنها  ميسح  مل��ن   ، فقط 
الصورة اإلشهارية واإلعالم الناعم الذي يبث السّم 
في الدسم والذي جنى في اعتقادي على الكثير من 
أحالم أبنائنا وهو يصّور عوالم وأوطان اآلخر على 
أّنها خير من عواملنا و أوطاننا ،وأفكار ورؤى اآلخر 
خير من أفكارنا ورؤانا رغم أّن طبيعة املجتمعات أو 

احلضارات الّتمايز
ص��ارت  أن  بعد  ب��ال��روح،  نسمو  أن  أجمل  فما 
أمل  وبها  فمنها  داخلها  من  مهّددة  أبنائنا  حصون 
ال��ع��ودة إل��ى األوط���ان واألدي���ان واإلن��س��ان ف��ي حّبه 

الكبير للحياة.

دة. ليلى لعوير

احلكم  بالرباط  االإداري��ة  اال�ضتئناف  حمكمة  اأيدت 

من  يونيو  يف  االإداري��ة  االبتدائية  املحكمة  عن  ال�ضادر 

ال�ضنة املا�ضية، والقا�ضي بعدم م�رصوعية ا�ضتعمال اللغة 

الفرن�ضية من قبل االإدارة املغربية.

ويف تعليقه على هذا احلكم، اعترب فوؤاد اأبو علي، رئي�ض 

ميثل  احلكم  اأن  العربية،  اللغة  اأجل  من  الوطني  االئتالف 

انت�ضارا قانونيا على "اللوبي الفرانكفوين".

العربية،  للغة  الوطنية  التن�ضيقية  من جهتها رحبت 

العربية،  اللغة  ا�ضتعمال  "وجوب  اأن  معتربة  احلكم،  بهذا 

املوؤ�ض�ضات  من  وغريها  االإدارة   قبل  من  ر�ضمية،  كلغة 

5 من   الف�ضل  اأ�ضا�ضه فقط يف  العمومية واخلا�ضة، ال يجد 

الد�ضتور، واإمنا اأي�ضا يف االأحكام الق�ضائية ال�ضادرة يف هذا 

اخل�ضو�ض من اإدارية  الرباط وغريها من املحاكم.

�ضفحتها  على  ن�رصته  بالغ  يف  التن�ضيقية  ودعت 

عليه   ن�ضت  ما  تفعيل  "فاي�ضبوك"،اإىل   ب�  الر�ضمية 

مقت�ضيات الد�ضتور الذي يوؤكد يف ف�ضله ال�ضاد�ض على 

واجلميع،  االأمة،  اإرادة   عن  تعبري  اأ�ضمى  هو  " القانون  اأن  

العمومية،   ال�ضلطات  مبا فيهم  واعتباريني،  ذاتيني  اأ�ضخا�ض 

مت�ضاوون اأمامه وملزمون باالمتثال له".

وبناء على قرار حمكمة اال�ضتئناف االإدارية بالرباط، 

ب�ضاأن ا�ضتعمال اللغة العربية يف االإدارات العمومية، طالبت 

املرا�ضالت  ت�ضلم  برف�ض   ، املواطنني  ذاتها  التن�ضيقية 

اأجنبية  بلغة  لهم  املوجهة  واالإج���راءات  وال��ق��رارات 

اإىل  ترجمتها  اأو  حتريرها  اإعادة  ق�ضد  ملر�ضليها  واإرجاعها 

العربية، كما دعت اإىل رفع الدعاوى �ضد  م�ضتعملي اللغة 

املعاملة   اإبطال  اأجل  من  وذلك  معهم،  التعامل  يف  االأجنبية 

والتعوي�ض عن االأ�رصار املادية واملعنوية الناجتة عنها.

افات
مس
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ما  بأن  قلنا  إذا  البتة،  مبالغني  نكون  لن 
من  وطن  في  التعليمية  املنظومة  عليه  تقوم 
تستهدف  وما  وبرامج،  مناهج  من  األوطان، 
بثه في نفوس الناشئني في مختلف األعمار، 
إياه  وإكسابهم  وأفكار،  وتصورات  قيم   من 
من مهارات وكفايات،  وما تتوسل به إلى كل 
ذلك من  علوم ومعارف، وطرائق ومنهجيات، 
فضال عما يكتنف كل ذلك من فضاءات تتفاوت 
الغنى،  أو  الضحالة  حيث  من  عناصرها  في 
هو  )ألخ(،  واالعتالل،  السالمة  حيث  من  أو 
بني  تختزن  التي  املركزية  الشفرة  مبثابة 
االستواء  وجينات  التكوين،  أسرار  ثناياها 
أو االختالل، أو السالمة واملرض. وألجل ذلك 
يتم الرهان عند األمم اليقظة احلية، واملتطلعة 
في  الوازن  واالستمرار  احلضارية  للريادة 
تلكم  على  الكبير،  اإلنساني  الوجود  خريطة 

الشفرة الغالية.
هذه  من  الغرض  يكشف  آخر  بتعبير 
املقدمة: ميكن القول بأن الشخصية اإلنسانية 
التي نتوفر عليها في مجتمع من املجتمعات، 
وفي  وخصائصها،  مالمحها  في  رهينة 
رؤيتها ومسلكها ومواقفها، بطبيعة اخلبرات 
التي  واإليحاءات  واالشتراطات  والتجارب 
تنفذ إلى عقل ووجدان تلك الشخصية، سواء 
شيء  فال  شعورية،  ال  أو  شعورية  بطريقة 
منطق  أو  قانون  ظل  في  يتالشى  أو  يضيع 
مما  احمليط،  مع  الذات  تفاعل  أو  التراكم، 
يجعل الشخصية اإلنسانية برغم كونها قابلة 
متميز  جوهر  عن  عبارة   والتنامي،  للتطور 
على  الوصف  هذا  ينطبق  واألبعاد،  املالمح 
الشخصية اجلماعية انطباقه على الشخصية 

الفردية سواء بسواء.
في  التفكير  تيار  في  أنساق  وجدتني 
الثقافي  البعد  ذات  الفكرية  القضية  هذه 
قضية  هم  بقوة  أستحضر  وأنا  التربوي، 
الذي  األقصى،  واملسجد  والقدس  فلسطني 
يزداد توهجا واشتعاال، مع ازدياد التحديات، 
األيام،  مع  تتوالى  التي  االستفزازات  وتفاقم 
وانهيار  ضعف  ازدياد  مع  طردية  عالقة  في 
العاجز  حكم  في  بات  الذي  العربي  النظام 
مريحة  أرائك  له  اتخذ  الذي  الذباب  صد  عن 
على خريطة وجهه الذابلة املتهالكة الواهنة. 
فيه،  مبلء  يصرخ  من  وضعية  في  فوجدتني 
والتعليم  التربية  هم  حملوا  ممن  باعتباري 
في هذا البلد العزيز: أي موقع تشغله قضية 
إذا  وهل  التعليمية،  "منظومتنا"  في  فلسطني 
نحن قمنا باستقراء وسط األجيال التعليمية 
لديهم  واالنتماء  الوالء  درجة  يقيس  الراهنة 
من باب هذه القضية املقدسة، وصلنا إلى ما 
على  يبعث  و  باألمان،  ويشعر  الصدر،  يثلج 
ومن  األجيال،  تلك  مستقبل  على  االطمئنان 
ثم مستقبل فلسطني في ضميرهم ووجدانهم، 
بنتيجة  ذلك  من  العكس  على  نواجه  أننا  أم 

الضمير  ذلك  خلو  مفادها  لآلمال،  مخيبة 
تلك  على  يحيل  شيء  أي  من  الوجدان  وذلك 
اخلطر،  ناقوس  ندق  يجعلنا  مما  القضية، 
املوتى  في حكم  هم  على جيل  احلداد  ونعلن 
واملعدمني، ماداموا معزولني مفصولني بشكل 
حترك  قضية  بأقدس  الوعي  شجرة  من  كلي 
من  لديها  التدافع  زناد  وتقدح  األمة،  وجدان 
إثبات وجودها، وجتديد روحها، وبعث  أجل 
كيانها من رماد التكلس والنسيان، وانتشالها 
والغدر، ومن  أذرع أخطبوط اخليانة  من بني 

أروقة النخاسة والسمسرة السوداء. 
أحد شقي هذه  إثبات  أن  فيه  مما ال شك 
ميداني  علمي  بحث  إلى  يحتاج  الفرضية 
بالطرق  وتقريراته  نتائجه  إلى  يتوسل 
والتقنيات املعلومة، ويعبر عنها بلغة األرقام، 

الكفيلة باإلقناع واإلفحام.
والتحقيق  البحث  هذا  مبثل  القيام  إن 
الصحيح،  االجتاه  في  لبنة  يكون  إذا حصل، 
وتعبيرا عن أن هناك بقية من حياة في كيان 

من هم مسئولون عن مصير هذه األمة.
غير أن هناك، في غياب ذلك، من القرائن 
واملؤشرات، بحكم املعايشة واملمارسة ملجريات 
الواقع التعليمي، ما يفيد بأن موقع فلسطني 
في منظومتنا التعليمية موقع ضعيف  باهت، 
املنظومة  هذه  أن  على  قاطعة  داللة  يدل  مما 
ومع  التاريخ  مع  موعدها  تخطئ  أن  توشك 
األجيال، وتخلي موقعها وثغرها، فيما يرتبط 
مبثابة  األمة  من  هي  مقدسة،  عزيزة  بقضية 
حيا  بإبقائه  يرتهن  الذي  النابض  القلب 
جناحها في االستجابة املوفقة للتحدي وربح 

الرهان احلضاري.
قد يقول قائل: إن هناك في خضم الواقع 
ما  املدني  املجتمع  أنشطة  وداخل  الثقافي 
مستوى  على  احلاصلة  اخلسائر  من  يقلل 
النظام التعليمي جراء تغييبها لهذه القضية 
املصيرية احملركة الرائدة، ونقول جوابا على 
واملصيرية  اجلسامة  من  القضية  إن  ذلك: 
وتعميق،  وتقعيد  تأصيل  إلى  حتتاج  بحيث 
إال  العظمى  مبهامه  وتنهض  حتسنه  لن 
وأسسه  لبناته  برفع  كفيلة  واعية  منظومة 
شاملة،  رؤية  خالل  من  املتعلمني،  وعي  في 
العقدية  أبعادها:  في  القضية  تلك  تستحضر 
واإلنسانية واحلضارية. فهل تعود منظومتنا 
ثغر  على  املرابطني  مع  للمرابطة  الشاردة 
األقصى  ومسجدها  مقدسها  ببيت  فلسطني 
أولى القبلتني وثالث احلرمني الشريفني؟ وهل 
القرآني  البالغ  إلى  وخشوع  بإمعان  تنصت 
َِّذي أَْسَرٰى بَِعْبِدِه لَْيلاً  اَن ال الصادع املهيب: �ُسْبَ
َِّذي  ِد اْلَْقَصى ال ِد اْلََراِم ِإلَى الَْمْسِ ِمَن الَْمْسِ
ِميُع  السَّ ُهَو  َّهُ  ِإن آيَاتَِنا  ِمْن  ِلُنِريَهُ  َحْولَهُ  بَاَرْكَنا 

الَْبِصيُر� )اإلسراء: 1(.

عن عمر بن اخلطاب �، عن النبي � قال: 

»اإمنا الأعمال بالنيات، واإمنا لكل اإمريء ما نوى، فمن 

اهلل  اإىل  فهجرته  ور�سوله  اهلل  اإىل  هجرته  كانت 

اأو  ي�سيبها  لدنيا  هجرته  كانت  ومن  ور�سوله، 

)رواه  اإليه«  هاجر  ما  اإىل  فهجرته  ينكحها  امراأة 

البخاري وم�سلم(.

يكون  اأن   ، اهلل  من  العمل  قبول  �رشوط  من 

خال�سا لوجهه الكرمي و�سوابا موافقا لل�رشع، ومن 

اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل، والتي هي  ثم فاإن الدعوة 

وظيفة الأنبياء، تبقى من اأ�رشف املهن التي جتعل من 

الأتقياء  عليها  ي�سري  ومنارة  للأنبياء،  ورثة  الدعاة 

اأن  غري  احلياة...  هذه  دجلة  يف  النا�س  بها  ويهتدي 

الدنيا  حب  من  عليه  جبلت  مبا  الب�رشية  النف�س 

اجتاه  يف  لتبحر  الدعوة  �سفينة  وجهة  من  تغري  قد 

الثورة  ظل  ففي  اخلا�سة،  وامل�سلحة  النف�س  رغبة 

انتقلت  الو�سائط،  وتعدد  والتوا�سلية  الإعلمية 

الف�سائيات  اإىل  العلم  ودور  امل�ساجد  من  الدعوة 

ومواقع التوا�سل الجتماعي، واأ�سبح هدف الكثري 

 le( من الدعاة هو حتقيق ما ي�سمى بلغة الأنرتنيت

وهو  للموقع،  الزائرين  من  عدد  جذب  اأي    )buz
اأرباحا مادية كبرية... واأمام  اأ�سحابه  ما يدر على 

هذا الإغراء املادي، انربى كثري من ال�سيوخ والدعاة 

وبيع  الزوار،  جلذب  واملواقع  الف�سائيات  هذه  عرب 

الأدعية والبتهالت عرب هذه الدكاكني الدعوية، 

تاأثيث  يف  واملطربني  املغنني  يزاحمون  واأ�سبحوا 

الكثري  اأ�سبحت  كما  املحمولة...  الهواتف  رنات 

واأ�سبح  واخلرافة،  الدجل  لن�رش  جمال  القنوات  من 

كل من ل مهنة له ميلك قناة للرقية وفك ال�سحر 

بها  اهلل  اأنزل  ما  التي  والأ�ساليل  الأكاذيب  ون�رش 

من �سلطان... اإن ا�ستعمال و�سائل الت�سال احلديثة 

اإىل  اأو�سع، و�سبل �ستى للدعوة  اأجل فتح جمال  من 

النية  �سلحت  ما  اإذا  فيه،  جدال  ل  حممود  اأمر  اهلل 

ال�رشيف  احلديث  اإليه  ي�سري  ما  وهو  الق�سد  و�سلم 

الآيات  من  الكثري  اإليه  وت�سري  اأيدينا،  بني  الذي 

من  الأمة  علماء  عليه  واأجمع  النبوية،  والأحاديث 

اأما واأن ت�سبح الدعوة  ال�سحابة وال�سلف ال�سالح، 

جمال للرتزاق والرتقاء يف �سلم الرثاء، وتلني جلود 

اأبواقا  الذي ي�سبحون فيه  احلد  اإىل  والعلماء  الدعاة 

يعد  مما  �سورتهم،  وتلمع  الفا�سدة،  الأنظمة  متجد 

وراء  وان�سياقا  الدعوة  طريق  عن  وا�سحا   انحرافا 

الهوى ومغريات احلياة...

وحكامنا  وعلماءنا  دعاتنا  احفظ  اللهم 

حتبه  ملا  ووفقنا  و�سطط،  زيغ  كل  من  وحمكومينا 

وتر�ساه... اآمني

د. عبد المجيد بنمسعود

الدعوة بني صدق املزاولة 
وحس املقاولة فلسطني موقع 

التعليمية" "منظومتنا  من 

ذ	.	أحمد	األشهب	بنبض القلب

االسم الكامل : ....................................................................

العـنوان الكامل :....................................................................
االشتراك السنوي : 20 عددا

< داخل املغــــــرب : 100 درهم             
 < خارج املغــــــرب : 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 2، رقم 3، الدكارات،
فاس - املغرب

قـ�شيمـة اال �شتـراك
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احتاد  عن  ص��ادر  إسباني  تقرير  أش��ار 
اجل���ال���ي���ات امل��س��ل��م��ة ب��إس��ب��ان��ي��ا وامل���رص���د 
األن��دل��س��ي ل��ل��دراس��ات ال��دمي��وغ��راف��ي��ة إل��ى 
الشمالية  ب��اجل��ارة  املسلمني  ع���دد  ارت��ف��اع 
بنسبة 1،4 في املائة خالل سنة 2017، ليبلغ 

عددهم اإلجمالي مليونا و95 ألف مهاجر.
املسلمني  م��ع��دل  أن  ال��ت��ق��ري��ر  وأض����اف 
ملموسا  ارت��ف��اع��ا  األي��ب��ي��ري حقق  ب��ال��ت��راب 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، مشيرا 
املغاربة يتصدرون  أن  إلى  ذاته  السياق  في 
بالبالد  املقيمة  األجنبية  اجلاليات  جميع 
برقم يالمس 747.872، يليهم الباكستانيون 

ب� 80 ألفا، ثم السنغاليون ب� 60 ألفا.
أوردت  التي  "Sevillainfo" اإلسبانية،  صحيفة 
اخلبر، قالت أيضا إن زيادة ملحوظة سجلت في عدد 
السنة  خالل  املسلمة  األس��ر  من  املتحدرين  األطفال 
64 في املائة من مجموع املسلمني  املاضية، بنسبة 
املقيمني مبختلف مناطق التراب اإلسباني، ومبعدل 

إجمالي يصل إلى 540،326.

وزاد امل��ن��ب��ر اإلع��الم��ي ذات���ه أن ع���دد األج��ان��ب 
 ،309،708 بلغ  اإلسبانية  اجلنسية  على  احلاصلني 
ألفا   24 الذين اعتنقوا اإلس��الم بلغت  كما أن نسبة 
و440 شخصا، مبرزا في املنحى ذاته أن اجلاليات 
بعضهم  ف���ردا،   120.771 فقدت  بإسبانيا  املسلمة 

توفي وبعضهم هاجر إلى دول أخرى

تقرير إسباني: املغاربة أكبر جالية مسلمة بإسبانيا

العدد : 490  15 محطات إخبارية

يوم  مساء  املتحدة،  األمم  حذرت 
مصير  من   ،2018/02/20 الثالثاء 
يعيشون  الروهنجيا  م��ن  آالف  ع��دة 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ح���دودي���ة ب���ني م��ي��امن��ار 
وبنجالديش يطلق عليها اسم "أرض 
احلرام".جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي 
األمني  باسم  الرسمي  املتحدث  عقده 
العام لألمم املتحدة، ستيفان دوغريك 
ب��ن��ي��وي��ورك،  ال��دول��ي��ة  املنظمة  مب��ق��ر 

أمس الثالثاء.
وق���ال دوغ���ري���ك: إن "ال��ت��ق��دي��رات 
أسرة،   1330 نحو  وج��ود  إلى  تشير 
أي م��ا ي��ق��رب م��ن 5300 م��ن ال��رج��ال 
وال���ن���س���اء واألط����ف����ال ي��ع��ي��ش��ون في 

املنطقة القريبة من ناحية تومبرو".
األمم  "م��ف��وض��ي��ة  أن  وأض������اف 

من  ال��ي��وم  ح���ّذرت  الالجئني  ل��ش��ؤون  املتحدة 
الروهنجيا يعيشون في  مصير عدة آالف من 
"أرض احل��رام" قرب  منطقة يطلق عليها اسم 
نهاية  منذ  وبنجالديش  ميامنار  بني  احل��دود 

أغسطس 2017".
وف����ي وق����ت س���اب���ق ال���ي���وم، 
وافقت ميامنار وبنجالديش على 
إع���ادة ت��وط��ني أك��ث��ر م��ن 6 آالف 

من مسلمي الروهنجيا العالقني على احلدود بني 
البلدين.

امل���اض���ي، وق��ع��ت حكومة  ن��وف��م��ب��ر   23 وف���ي 
ميامنار مذكرة تفاهم مع بنجالديش، بشأن عودة 
املسلمني  الروهنجيا  الالجئني  من  اآلالف  مئات 
الفارين إلى بنجالديش، هرًبا من انتهاكات جيش 

ميامنار واملليشيات البوذية املتطرفة.
وأسفرت اجلرائم املستمرة بحق الروهنجيا 
أل��ًف��ا إلى  منذ س��ن��وات، ع��ن جل��وء نحو 826 
 25 منذ  ف���روا  أل��ًف��ا   656 بينهم  بنجالديش 

أغسطس املاضي، وفق األمم املتحدة.
وب��ح��س��ب م��ن��ظ��م��ة "أط���ب���اء ب���ال ح����دود" 
الدولية، قتل ما ال يقل عن 9 آالف شخص من 
)راخ��ني(،  آراك��ان  إقليم  في  الروهنجيا  أقلية 
أغسطس   25 بني  الفترة  في  ميامنار،  غربي 

و24 سبتمبر املاضيني.
امل��ت��ح��دة  األمم  منظمة  وث��ق��ت  ب���دوره���ا، 
ارت��ك��اب أف����راد األم���ن ف��ي م��ي��امن��ار عمليات 
وعمليات  النطاق،  واسعة  جماعية  اغتصاب 
ق��ت��ل اس��ت��ه��دف��ت أي���ًض���ا ال���رض���ع واألط���ف���ال 
ممارسات  في  تورطهم  على  ع��الوة  الصغار، 

الضرب الوحشي، وحاالت االختفاء.

دع��ت ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة اإلس��الم��ي��ة )ح��م��اس(، 
إلى  عباس،  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس 
على  تعقيبًا  التسوية،  مبشروع  قناعاته  تغيير 
تصريحات ممثل الواليات املتحدة األمريكية في 

مجلس األمن.
وقال القيادي في "حماس" سامي أبو زهري: 
واشنطن  مندوبة  هايلي،  نيكي  تصريحات  إن 
ال��دائ��م��ة ل��دى األمم امل��ت��ح��دة ف��ي مجلس األم��ن، 
وقحة، وتعكس حالة العداء للشعب الفلسطيني.

يدفع  أن  "ن��أم��ل  وأض�����اف: 
تغيير  إلى  عباس  الرئيس  ذلك 
مشروع  أن  واإلدراك  قناعاته، 

التسوية قد انتهى".
الذي  لعباس،  هيلي  وقالت 

مبعوث  جالس  وخلفها  كلمته،  بعد  القاعة  غادر 
ومستشار  غرينبالت،  جيسون  للمنطقة  ترمب 
الرئيس وصهره جاريد كوشنر: "مستعدون لكي 
نتحدث معك، لكننا لن جنري وراءك.. ليس عليك 
إلى  األمريكية  ال��س��ف��ارة  )ن��ق��ل  ق��رارن��ا  أن مت��دح 
أن  عليك  ولكن  ب��ه،  تقبل  أن  حتى  وال  ال��ق��دس(، 

تعرف التالي: هذا القرار لن يتغير".

حتذير من مصير 5300 الجئ روهنجي في "األرض احلرام"

"حماس" تدعو عباس لتغيير 
قناعاته مبشروع التسوية

برنامجًا  األوروبية  واملفوضية  املغرب  أطلق 
للتعاون وتعزيز القدرات في األمن والسالمة ضمن 
2 مليون  النووي واإلشعاعي مببلغ يناهز  املجالني 
من  ابتداًء  سنوات  خمس  مدى  على  سيمتد  يورو، 

السنة اجلارية.
وقد ُوقع هذا البرنامج من طرف الوكالة املغربية 
واإلشعاعي  النووي  املجالني  في  والسالمة  لألمن 
قدراتها،  تطوير  أجل  من  األوروبية  املفوضية  مع 
في  والسالمة  لألمن  تنظيمية  هيئة  باعتبارها 

املجالني النووي واإلشعاعي في اململكة.

التركي  الرئيس  اعتبر 
أنه  أردوغان  طيب  رجب 
من  البت  بالده  على  يتوجب 
جديد في مقترح جترمي الزنا 
سبق  الذي  األمر  تركيا،  في 
األوساط  في  حنقا  وأثار 

التركية.
وقال أردوغان للصحفيني 
بعد كلمة ألقاها الثالثاء أمام 
الوقت  أن  "أرى  البرملان: 
قضية  ملناقشة  جدا  مناسب 
الزنا مجددا، وذلك ألن وضع 

مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم األخالقية". 
وأضاف: "هذه قضية قدمية للغاية وواسعة 
ضمن  بالفعل  كانت  مناقشتها.  ينبغي  النطاق. 
في  واتخذنا   .)2004 )عام  القانونية  اقتراحاتنا 
ذلك الوقت خطوة مبا يتوافق مع مطالب االحتاد 

األوروبي لكننا أخطأنا". 

ذو  احلاكم  والتنمية  العدالة  حزب  وقدم 
فوزه  بعد   2004 العام  في  اإلسالمية  اجلذور 
يقضي  اقتراحا  البلدية،  احمللية  االنتخابات  في 
للقانون  واسع  جتديد  إطار  في  الزنا  بتجرمي 
رفضا  لقي  االقتراح  أن  إال  التركي.  اجلنائي 

واسعا بني األتراك واملعارضة في البالد.

املفوضية األوروبية تدعم تعزيز
األمن النووي واإلشعاعي في املغرب

أردوغان: علينا التفكير في جترمي الزنا مجددا

بالبرملان  ال���ل���وردات  مجلس  عضو  ق��ال��ت 
أمس  وارس���ي،  سعيدة  احملامية  البريطاني، 
التي  للمسلمني  املعادية  األخبار  إن  الثالثاء: 
املجتمع". "تسّمم  البريطاني  اإلع��الم  يتناقلها 
عقدتها  جلسة  في  مشاركتها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بالبرملان حتت عنوان  الداخلية  الشؤون  جلنة 

"جرائم الكراهية وعواقبها العنيفة".
املتطرفة  اليمينية  اجلماعات  أن  وأف��ادت 
تستغل األخبار السلبية حول املسلمني.  وأشار 
رئيس احتاد الصحفيني البريطانيني، كريست 
ف��ي كلمة خ��الل اجللسة ذات��ه��ا  أن  ف��روس��ت، 
معدل %64 من الرأي العام البريطاني، يتعلم 
اإلع��الم،  وس��ائ��ل  عبر  واملسلمني  اإلس���الم  ع��ن 

العام يقتنع مبا يقرأه ويسمعه  الرأي  أن  إلى  في اإلعالم، وال يشعر باحلاجة إلى التحري والبحث.الفتًا 
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إلى أن نلتقي

أب���و م��ع��ن ال��دي��ن ن��اص��ر خسرو 
 -  394 ف���ارس���ي:  امل������روزي رح���ال���ة 
480ه�. عرف برحلته التي دونها في 
إلى  ترجمه  ال��ذي  "سفرنامه"  كتابه 

العربية يحيى اخلشاب.
ناصر   معتقد  ع��ن  قيل  م��ا  ورغ���م 
ت��ع��د وثيقة  ف���إن رح��ل��ت��ه  وم��ذه��ب��ه، 
ت��اري��خ��ي��ة م��ه��م��ة ع��ن األم���اك���ن التي 
ال��رب��اط؛ أرض  زاره��ا وخاصة أرض 
ف��ل��س��ط��ن، م���ن وص��ف��ه ل��ه��ا ومل��دي��ن��ة 
القدس خاصة مبسجديها الشهيرين: 
ق��ب��ة ال��ص��خ��رة وامل��س��ج��د األق��ص��ى 

شرفهما الله تعالى.
ويدل وصفه للمدينة وللمسجدين 
ع��ل��ى ح��ض��ارة ك��ب��ي��رة ك��ان��ت قائمة، 
كما  ب��ال��ع��م��ران،  يتعلق  م��ا  وخ��اص��ة 
ال��وص��ف إش���ارات إلى  يتضمن ه��ذا 
احل���ض���ور امل��غ��رب��ي ه��ن��اك م��ن��ذ ذك 

الزمن.
في رحلته في وصف  ج��اء  ومم��ا 

مدينة القدس ما يلي:
ه���ي م��دي��ن��ة م���ش���ّي���دة ع��ل��ى قمة 
األمطار،  غير  م��اء  بها  ليس  اجلبل، 
املدينة  وأما  عيون،  ذات  ورساتيقها 
ف��ل��ي��س ب��ه��ا ع���ن، وه���ي ع��ل��ى رأس 
صخري، وهي مدينة كبيرة كان بها 
ع��ش��رون أل���ف رج����ل، وب��ه��ا أس���واق 
أرضها  وك��ل  عالية،  وأبنية  جميلة 
مبّلطة باحلجارة، وقد سووا اجلهات 
اجل��ب��ل��ي��ة وامل���رت���ف���ع���ات وج��ع��ل��وه��ا 
كلها  األرض  تغسل  بحيث  مسّطحة 

وتنّظف حن تنزل األمطار.
لكل  كثيرون،  صّناع  املدينة  وفي 
جماعة منهم سوق خاصة، واجلامع 
سورها  ه��و  وس���وره  املدينة  ش��رق��ي 
مستو  سهل  اجلامع  وبعد  الشرقي، 

ي سمى "الساهرة"...
املنحوت  احلجر  من  قّبة  ورأي��ت 
منه،  أعجب  أر  ل��م  بيت  على  مقامة 
نفسه  ليسأل  إليها  الناظر  إن  حتى 
أقيمت  وقد  مكانها؟  في  رفعت  كيف 
عندها عمارات كثيرة، ومير ماء هذه 
ع��م��ارات  فيها  ش��ّي��دوا  بقرية  ال��ع��ن 
كثيرة وغرسوا بها البساتن...، وقد 
بيت  وف��ي  كثيرًا.  م��اال  عليها  وقفوا 
املقدس مستشفى عظيم عليه أوقاف 
العديدين  مل��رض��اه  وي��ص��رف  طائلة، 
العالج وال��دواء، وبه أطباء يأخذون 

مرتباتهم من الوقف.
مسجد  ]أي  امل��س��ج��د  ُب��ن��ي  وق���د 
قبة الصخرة[ في هذا املكان لوجود 
ال��ص��خ��رة ب��ه، وه��ي ال��ص��خ��رة التي 
أمر الله  موسى � أن يتخذها 
حتى  قبلة  الصخرة  وظ��ل��ت  ق��ب��ل��ة... 
ع��ه��د ن��ب��ي��ن��ا امل��ص��ط��ف��ى �، ف��ك��ان 
شطرها  وجوههم  ي��ول��ون  املصلون 
يولوا  أن  تعالى  الله  أمرهم  أن  إل��ى 

وجوههم شطر الكعبة...
بحجارة  مغطاة  املسجد  وأرض 

موثوقة إلى بعضها بالرصاص...
ح���ن ي���خ���رج ال���س���ائ���ر م���ن ه��ذا 
املسجد، متبعا احلائط الشرقي، يجد 
الكبير  املسجد  زاوي���ة  يبلغ  عندما 
يسمى  ج���دًا...  عظيمًا  آخ��ر  مسجدًا 
أسرى  ال��ذي  وهو  األقصى"  "املسجد 
الله عز وجل باملصطفى � من مكة 

إليه، ومنه عرج به إلى السماء...
 وق���د ب��ن��وا ب���ه أب��ن��ي��ة غ��اي��ة في 
الفاخر،  بالسجاد  وُف��رش  ال��زخ��رف، 
وي���ق���وم ع��ل��ي��ه خ����دم م��خ��ص��وص��ون 

يعملون به دومًا.
وق�����د ن��ق��ش��ت ت���ي���ج���ان األع���م���دة 
فيها  ال��وص��الت  وث��ب��ت��ت  وهياكلها 
بالرصاص في منتهى اإلحكام، وبن 
كل عمودين ست أذرع مغطاة بالرخام 

امللون امللبس بشقاق الرصاص.
وامل���ق���ص���ورة ف���ي وس���ط احل��ائ��ط 
اجل��ن��وب��ي وه���ي ك��ب��ي��رة ج���دا تتسع 
مفروشة  ع��م��ودًا...وه��ي  عشر  لستة 
ب��احل��ص��ي��ر امل��غ��رب��ي، وب��ه��ا ق��ن��ادي��ل 
ومسارج معلقة بالسالسل، ومتباعدة 

بعضها عن بعض...
الزينة،  غاية  منها  باب  زين  وقد 
وهو من احلسن بحيث تظن أنه من 
كلها  األب����واب  تفتح  ذه����ب... وح��ن 
ساحة  أنه  لتظن  حتى  املسجد  ينير 
م��ك��ش��وف��ة، أم���ا ح��ن تعصف ال��ري��ح 
فإن  األب��واب  وتغلق  السماء  ومتطر 

النور ينبعث للمسجد من الكوات...
 وخارج هذا احلرم، عند احلائط 
الكبير الذي مّر ذكره، رواق به اثنان 
وأرب���ع���ون ط��اق��ا، وك���ل أع��م��دت��ه من 
متصل  ال��رواق  وهذا  امللون،  الرخام 

بالرواق املغربي...
املسجد  أرض  ف���ي  ح��ف��رت  وق���د 
أح������واض وص���ه���اري���ج ك��ث��ي��رة، إلن 
امل��س��ج��د م��ش��ي��د ك��ل��ه ع��ل��ى ص��خ��رة 
يتجمع فيها ماء املطر فال تضيع منه 

قطرة وينتفع به الناس.
وه��ن��اك م��ي��ازي��ب م��ن ال��رص��اص 
ينزل منها املاء إلى أحواض حجرية 
األح���واض  ه��ذه  ثقبت  وق��د  حتتها، 
ل���ي���خ���رج م��ن��ه��ا امل������اء وي���ص���ب ف��ي 
بينها،  قنوات  بواسطة  الصهاريج 
غ��ي��ر م���ل���وث أو ع���ف���ن، وق����د رأي���ت 
املدينة  م��ن  ف��راس��خ  ث��الث��ة  بعد  على 
صهريجًا كبيرًا تنحدر إليه املياه من 
أوصلوه  وق��د  فيه،  وتتجمع  اجلبل 
أكبر  يوجد  حيث  املسجد  إلى  بقناة 

مقدار من مياه املدينة.
أحواض جلمع  كلها  املنازل  وفي 
هناك،  غيره  يوجد  ال  إذ  امل��ط��ر،  م��اء 
ويجمع كل إنسان ما على سطح بيته 
م��ن م��ي��اه، ف��إن م��اء امل��ط��ر  ه��و ال��ذي 

يستعمل في احلمامات وغيرها.
واألح�������واض ال��ت��ي ب��امل��س��ج��د ال 
حت��ت��اج إل���ى ع��م��ارة أب����دًا ألن��ه��ا من 
احل��ج��ر ال��ص��ل��ب، ف����إذا ح���دث فيها 
ال  أحكم إصالحه حتى  ثقب  أو  شق 
األعلى  القسم  جعل  وق��د  ت��ت��خ��رب... 
منها على هيئة التنور، وعلى رأس كل 
حوض غطاء من حجر حتى ال يسقط 
فيه ش��يء، وم��اء ه��ذه املدينة أع��ذب 
وامليازيب  آخر،  مكان  أي  من  وأنقى 
تستمر في قطر املياه يومن أو ثالثة 
أن يصفو  إل��ى  قلياًل  املطر  ك��ان  ول��و 

اجل���و  وت���زول 
آثاره السيئة، 
يبدأ  وحينئذ 

املطر.

القدس كما وصفها الرحالة  ناصر خسرو
الطبيعي  م��ن  ك���ان  ول��ذل��ك  م��ق��دس��ة،  قضية  ال��ق��دس  قضية 
حضورها في اآلداب والفنون اإلسالمية. وهي حاضرة أوال في 
حاضرة  وه��ي  ونقدا.  وقصة  ورواي��ة  شعرا  الفلسطيني،  األدب 

أيضا عند أدباء اإلسالم، مشرقا ومغربا.
   ومن الذين ُعنوا بقضية فلسطن، وهي ما تزال جنينية، 
شاعر اإلسالم محمد إقبال. ورغم أن شاعر الهند الكبير، مؤسس 
جسد  في  الصهيوني  السرطان  زرع  يشهد  لم  باكستان،  دول��ة 
األمة، ألنه توفي عام 1938، أي قبل عشر سنوات من قرار األمم 
كانت  بفلسطن  عنايته  ولكن  القدس،  بتقسيم  املشؤوم  املتحدة 
كبيرة جدا، وكأن رؤياه الشعرية، وحكمته األدبية، كانت تفتح له 
بابا من الغيب يطلع به على مستقبل فلسطن، وما ينتظر العالم 

اإلسالمي من نكبات.
تعالج  واملقطعات  القصائد  من  ع��ددا  عنده  وجدنا  وهكذا 

قضية فلسطن بصفة خاصة، والشرق اإلسالمي بصفة عامة.
الدول  لقد الحظ إقبال أن االستعمار الغربي قد احتال على 
اإلسالمية، وبسط سلطانه عليها بأسماء براقة، مثل )االنتداب(، 

و)احلماية(، وهي ثياب زور، فهو يفضحها قائال:
َمَلُك �حل�سارة �أين ُيْحَتُم �سْيـــُره؟

يف ع�رصنا هذ� �ل�س�ؤ�ل ي�سيــــــــــــــُر:

يف حيُث ال خْمــٌر، وال َقْمــــٌر، وال

�سيُق �لثياب على �لن�ساء يجــــــــــــ�ُر

و�لّروُح يف بدٍن ق�يٌّ خـــــــــافٌق

لكْن على �َسَنـِن �جُلــــدود ي�سيــــــــــُر

حيث �ملـد�ر�ُض غائـــ�ض ينب�عهــا

و�بن �لبد�وة يف �لذكــاء َج�ســــــــــــ�ُر

ُيــْفــتي َجهـابذة �لفرجنـة �أّنــــا

هذي �لبقـــاع من �لتمـّدِن بــــــــــــــ�ُر

الذي دخل بالد اإلسالم  الغربي  فهو هنا يفضح االستعمار 
بدعوى إخراج أهلها من البداوة والتوحش، ونقلهم إلى التمدن 
الفرنسي،  املستشرق  عن  أث��رت  التي  للعبارة  طبقا  واحلضارة، 
"ال بد من متدين  الذي قال عند استعمار اجلزائر:  )كارا دو فو( 

الشعوب ال����ّرّحل".
البلدان  ح��رض  ال��ذي  ال��غ��رب  دع��وى  إق��ب��ال  ويفضح محمد 
العربية على الثورة ضد األتراك العثمانين، فقام حسن، شريف 
"الثورة العربية الكبرى"، وهي الثورة التي  مكة، قائدا ملا سمي 
دقت املسمار األخير في نعش الدولة العثمانية من جهة، وفتحت 
قد  يكن  لم  ما  على مصراعيه الحتالل  الباب  الغربي  لالستعمار 

احتّل بعد من بالد العرب. فقال متحدثا عن أوربا:
�أمـــانتهـــا علْت عن كل ريــــــٍب

و�إقبـــــــــاٌل ُمـــِقـرٌّ دون ُنـْكــــــــِر

ا ن�سرية كـــــــّل �سْعٍب ـّ فاأوروبـــ

ّر ـُ ـكـي �لدْهــــــر من ظلم و�ســــ ت�سَ

كــر�مـــاُت �لق�سـاو�ِض �أن �أ�سـاءو�

�ســـر�َج �لكهــربـــــاء بكّل فكــــــِر

ولكْن من فل�سطيــــــٍن بقلبــــــي

ولل�ّســــام �لك�سرية حــــــرُّ جمـــــِر

وتلــــكـــْم عقــدٌة لي�سْت حلــــّل

تــــــــالقي كل تدبـــــيـــٍر ِبُعــــّر

من �لّتك �جلفاِة جَن�� فــــالقـــــــ��

ر�ك �لتمّدن �ســّر �أ�ْســــــــــــِر ـْ باأ�ســ

)لورد(  الغربي، عندما ينصح  الكيد  إلى أعماق     ويغوص 
استعباد  بها ميكن  التي  اللينة  الهينة  بالطريقة  بريطاني جنله 
الشرق، وسوقهم إلى الطريق الذي يراد لهم، فيقول له إن السيف 
ال يكفي لترويضهم، ولكن ال بد من السياسة واللن، ويذكره أن 
أن  يستقيم  ال  أي  اآلس���اد،  اخل��راف شريعة  تتعلم  أن  الظلم  من 
تتعلم األمم الذليلة، وهي أمم الشرق، سبل القوة واحلرية. وأيسر 
سبيل إلى تطويع الشعوب هو القبض على"التعليم"، فمن خالله 
النفوس صياغة جديدة  يراد، وصياغة  الذي  ميكن نسج اجليل 

كما يصاغ الطن حتت يد اخلزاف أو النحات، فيقول:
قــــــــال ُلْرٌد من �لفرجن لنجـــــــــٍل

�بغ مــــر�أى يـدوم فيه �ملـــــــــر�ْد

�أظلــــُم �لظْلــــــم للم�ساكيــن �إعالُم

ِخـــــر�ٍف �رصيعة �الآ�ســـــــــــــاْد

ـه: ـْ �إّن للمْلــــــــك �رّصُه فـــاكتَمـنـــ

ال تـُرْم بال�سيــــــ�ف قهر �لعبــــــاْد

وبحم�ض �لتعليــــــم فاغم�ض نف��ســــــــــا

ـــــــر�ْد ـُ ْغ طينها وفـــــــاق �ملـ ثم �سُ

وتوقع إقبال انهيار عصبة األمم التي لم تستطع دفع ظلم، وال 
رد حق ألصحابه، فقال:

م�سكيـــنٌة منذ زمـــــــــان حتت�رْص

ال فــــــاه مْقــــــــــ�يل ب�سّيء �خلبــــْر

وم�ُتهـــــا ُمــــحّتــــــــٌم لكنمـا

يدع� �لُق�ُســـــ��ُض �أن يزول ذ� �خلطـــــْر

عجـــ�ُز �أوروّبا يجـــــ�ز عي�سهـــا

على ُرقى �إبليــــــــــــ�َض �أّياما �أخـــــْر

   ويفضح إقبال مكر اإلجنليز بفلسطن، وبالعالم العربي، 
كما يفند دعوى اليهود امتالكهم حقا في فلسطن، وإال فمن حق 
أن  يعني  وه��ذا  املفقودة.  األندلس   - إسبانيا  استرجاع  العرب 
إقباال كان، منذ وقت مبكر، يحذر املسلمن بعامة، والفلسطينين 
األرض  اإلجنليز  تفويت  ومن  بهم،  يراد  الذي  املكر  من  بخاصة، 
ومعلوم  ي��وم.  ذات  بها  م��روا  أنهم  بدعوى  اليهود،  إلى  املقدسة 
وفي  قشيب،  ثوب  في  تلك  أفكاره  يسوق  الفيلسوف  الشاعر  أن 
معان مجازية مناسبة لطبيعة الشعر والفلسفة. ولننظر إلى هذه 

األبيات، ولنتأمل ما انطوت عليه من بديع املعنى، ورائق اللفظ:
مرحى حلــــــانات �لفــــرجن فَقـــــــــد

مــــــالأْت بهــــــّن زجــــــاَجــــهـا َحَلُب

�إْن يف فل�سطيـــــن �ليهــــــــ�ُد رجــــْت

فلياأخذْن �إ�سبـــــــانيـــــــــــــــا �لعــرُب

لالإنكليـز مقـــــــــــــا�سـٌد خِفـــَيــْت

َطــُب ما �إن ُيـــــــر�ُد �ل�ّســـْهـــــُد و�لــــرُّ

وأي شيء يبقى من خصائص األمة، ومن دينها، ومن شرفها 
وقد  ال��ف��رجن.  ح��ان��ات  م��ن  كؤوسها  حلب  م��أت  وق��د  وكرامتها، 
واخلمر،  اللهو  في  غاصت  حلب  أن  وهو  الظاهر،  املعنى  يؤخذ 
ونسيت دينها، ولكن معنى املعنى أبعد من ذلك، فحانات الفرجن 
ليست مقصورة على اخلمر، بل يرمي الشاعر إلى انسالخ األمة 
الغربية شعارا  املدنية  عن قيمها وحضارتها، واتخاذها مظاهر 

يلتصق بجلدها، وميحو هويتها.
    وفي مقطعة عنوانها: )إلى عرب فلسطن(، يقول:

ال يز�ُل �لــــزماُن ي�سلى بنــــــــــــاٍر

مل تزْل يف ح�ســــاك دون ُخمـــــــــــــــــ�ِد

ال دو�ٌء بلــــــندٍن �أو جنيــــــــــــــــ��

ب�ريـــــد �لفـــرجن كــــّف �ليهـــــــــــــ�ِد

ومن �لـــــــّرقِّ لل�سعــــــــ�ب جنـــــاٌة

ُقــــّ�ُة �لـــــــــّذ�ِت و�زدهـــــــــار �ل�جــ�ِد

ُي����جّرُد إقب���������ال شخص����ًا يوّج�����ه إليه اخلطاب، وليس هذا 
الشخص غير اإلنسان املسلم الذي استودعه الله تعالى األمانة، 
وحّم������له الرسالة من أجل تبليغه��ا إلى الناس، وكل تقصير منه، 
أو غفلٍة عن رسالت���ه تكون عليه وباال. فاملسلم يحمل دائما بن 
املقدسة،  النار  وهذه  اخلمود،  تعرف  ال  وهي  تتقد،  ن��ارا  جنبيه 
الرشاد،  تهديه سبيل  الطور،  في  موسى  آنسها  التي  النار  مثل 
فعليه أن يصبر على لظاها، ويتعهدها لكي ال تخبو وال تفتر، إنها 
نار احلق التي متكنه من رّد كيد اخلصوم. ومن البلية أن يبحث 
املسلم عن العالج عند من كانوا سببا في الداء. فاإلفرجن، الذين 
قادرين  احلقيقة  على  ليسوا  وجنيوا،  بلندن  الشاعر  إليهم  رمز 
حتى على ملك أنفسهم، ما دامت كف اليهود قابضة على وريدهم. 
فظاهر األمر أن الفرجنة حاكمون، وباطنه أنهم محكومون، فكيف 
الدواء واخلالص؟ إن جناة املسلم وخالصه ليس  نرجو عندهم 
إقبال  التي بنى عليها محمد  ال��ذات  ال��ذات"، هذه  "ق��وة  في غير 
ديوانن من أهم دواوينه، وهما: "أسرار خودي = أسرار الذات"، 
و"رموز بي خودي = رموز نفي الذات"، فاملومن ال ينفي ذاته إال 
وأن  ذات��ه،  يثبت  أن  فينبغي  ذل��ك،  فيما سوى  فأما  أم��ام خالقه، 
تكون هذه الذات شديدة احلضور، إذ هو مصباح العالم، ومنقذ 
بأن  غيره  عن  تتميز  املسلم  وْل�َي��ِع��ِه.وذات  ذلك  فليعلم  البشرية. 
لبوسها الذي يخالط حلمها وعظمها وال ينفصل عنها هو احلب.
ومي يتخلى املسلم عن هذا اإلكسير الرباني يفقد ذاته، وينزل إلى 
احلضيض، وال سبيل له إلى اخلالص إال باسترجاع تلك الطاقة 
الربانية، طاقة احلب. وذلك هو موضوع حلقتنا القادمة إن شاء 

. الله

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. الحسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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