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الوقائع هي األحداث والنوازل التي حتدث للناس 
تسبب  صدمة  حدوثها  يرافق  ما  وكثيرا  بهم،  وتنزل 
الثباَت،  الناُس  بسببها  يفقد  النفوس  في  ورج��ة  هزة 
احلق  م��ن  لديهم  فيما  واالرت���ي���اب  ال��ش��ك  وي��س��اوره��م 

والصواب.
وال���وق���ائ���ع أن�����واع م��ن��ه��ا ف����ردي وم��ن��ه��ا ج��م��اع��ي، 
ما يعم دوال وأمما  بدولة واح��دة ومنا  ما يحل  ومنها 
ما  ومنها  خفيفه،  ومنها  الوقع  ثقيل  ومنها  وشعوبا، 
الكليات واألص��ول ومنها ما يصيب اجلزئيات  يصيب 
وأكثر  كلية  األح���داث  ك��ان��ت  كلما  ول��ذل��ك  وال���ف���روع...؛ 

عمومية كانت آثار وقعها كبيرة.
ال��واق��ع احمل��ل��ي والعاملي  ه��ذا أص��ب��ح  وف��ي زمننا 
واقعا متسارع األحداث، متشابك العالقات، خفي العلل 
واملسببات، وكثيرا ما يذهل الناس عن اخلفي ويجرون 
تعالى:  الله  ق��ول  فيهم  فيصدق  اجللي  الظاهر  وراء 
َظاِهًرا  يَْعلَُموَن   )6( يَْعلَُموَن  َل  النَّاِس  أَْكَثَر  َِٰكنَّ  �َول
نَْيا َوُهْم َعِن اْلِخَرِة ُهْم َغاِفلُوَن� )الروم:  َياِة الدُّ َن اْلَ مِّ

.)7 - 6
ميزان  ل��ه  يكون  أن  املسلم  على  ال��واج��ب  م��ن  وإن 
لإلبصار وفرقان مييز به الهدى من الضالل؛ إنه ميزان 
القرآن وسنة النبي العدنان ألنه ال ميزان حقا إال هدى 
ِ ُهَو الُْهَدى� )البقرة: 120(  الله تعالى: �ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَّ
َّْم  وال نور حقا يستضاء به إال نور الله تعالى: �َوَمن ل
ُّوٍر� )النور: 40( واالهتداء  ُ لَهُ نُوًرا َفَما لَهُ ِمن ن يَْجَعِل اللَّ
بهذا امليزان والنور هو الذي يورث الفرقان في التصور 

والتصرف، إنه ميزان يقوم على املوازين اآلتية:
الذي  تعالى وح��ده  الله  بأن  أ- ميزان اإلمي��ان 
هو  تعالى  ال��ل��ه  ألن  وح��ك��م��ت��ه:  بعلمه  ملكه  ي��دب��ر 
الفاعل املختار، وأن اإلنسان مهما بدا قادرا على تغيير 
ملك الله تعالى فإمنا هو فاعل بإذن الله تعالى، فال يقع 

في ملك الله جل وعال شيء إال بعلمه وإذنه وحكمته.
ال��ق��درة وال��ن��ص��رة: قدرة  ب- م��ي��زان اليقني ف��ي 
ال��ل��ه ال��ق��اه��رة ف��وق ك��ل اخل��الئ��ق، وق��درت��ه على نصرة 
وامل��ض��اي��ق، وه��و يقني يجعل  ال��ش��دائ��د  أول��ي��ائ��ه عند 
املسلم ي��زن ك��ل م��ا ي��ج��ري أم��ام��ه م��ن أح���داث ظاهرة 
ومعهم  ظافرين،  وأهُله  منتصرا  الباطُل  فيها  ُيَصور 
ُتْعلم  جولة  مجرد  هي  إمنا  مسحورة،  الكاثرة  الكثرة 
النتائج  من  ويدبر  ملكه،  يرقب  سماواته  فوق  الله  أن 
َوَعد -ووع��ده ال يخلف-   خالف ما جتري به الظواهر، 
قاهر  أنه  –ووعيده صادق-  وأوعد  عباَده،  ناصر  بأنه 
أعداَءه، قال جل وعال: �ثُمَّ َصَدْقَناُهُم الَْوْعَد َفأجََنْيَناُهْم 
ََّشاء َوأَْهلَْكَنا الُْمْسِرِفنَي� )األنبياء: 9(، إنه يقني  ن َوَمن 
ْمَعاِن  ا تََراءَى اْلَ الشعور مبعية الله تعالى وواليته: �َفلَمَّ
َمِعَي  ِإنَّ  كَلَّ  َقاَل  لَُمْدَركُوَن  َّا  ِإن ُموَسٰى  أَْصَحاُب  َقاَل 
اإلبصار  ميزان  إنه   ،)62  -  61 )الشعراء:  َسَيْهِديِن�  َربِّ 
واالستبصار الذي صنع اللُه تعالى به على عينه رسَله 

وأنبياَءه، وهو املعيار الذي ربى عليه األنبياء املؤمنني، 
م  وق��وَّ األول��ى  املؤمنة  اجلماعة   � الرسول  أنشأ  وب��ه 

نظَرها وسدد عمَلها.
ج- ميزان االب��ت��اء: إذ يجب اإلمي��ان بأن كل ما 
في  قاعدة  ابتالء محض؛ وهي  هو  إمنا  املسلم  ُيعطاه 
لألحداث  ينظر  املسلم  جتعل  جليلة،  التربوي  البناء 
مبيزان رباني؛ فاإلنعام ابتالء يستوجب القياَم بشكره 
وأداَء حق أمره وتقديَر الله تعالى حق قدره، وسلُب نعم 
في حتصيل  االجتهاد  يستوجب  أيضا  ابتالٌء  التمكني 
والعباد  الله  بحقوق  والقيام  وال��والي��ة  القرب  أسباب 
والنصر  الهزمية  م��ن  وك��ل  وال��رع��اي��ة.  عليها  واحل���دب 
م��ج��رد اب��ت��الء؛ وه��و -ل��ع��م��ري- م��ي��زان ف��ي الفهم يقي 
املسلم مصارع الزهو والعتو واالستكبار كما يدرأ عنه 

عواقب العجز والكسل واالنكسار.
إن اإلميان بسنة االبتالء والتمحيص يكسب املسلم 
توازنا في شخصيته، وسالمة في رؤيته، واستقامة في 

سلوكه، وفاعلية بانية ألمجاد أمته.
دون  األس����ب����اب  وت���ع���اط���ي  ال��ع��م��ل  م���ي���زان  د- 
استعجال النتائج: ألن العباد منوط بهم العمل وتعاطي 
األسباب، والله تعالى يتولى النتائج، لذا فليس للعبد 
العمران،  وأس��اس  احلياة  قاعدة  فالعمل  استعجالها. 
وما دونه ليس إال املوت واخلراب، والعمل روح اإلميان 
اآلخر،  عن  أحدهما  ينفك  ال  متالزمان  فهما  وجوهره، 
ويتفاضلون.  تعالى  الله  عند  العباد  يتمايز  وبالعمل 
وإن العمل الذي يرفع الله به اإلنسان واألمة إلى مقام 

اإلمامة والشهادة له صور ووجوه منها:
الكليات اخلمس  به حتفظ  الذي  الصالح  العمل   -

وبه ال بغيره تصان حقوق الله وحقوق العباد.
- اإلعداد والتخطيط في كل املجاالت واملستويات.

- العمل باألولويات، ألن األعمال ليست على وزان 
واحد، فمنها الكلي الذي يتقدم على جزئه، ومنها األصل 
الذي ال يقدم عليه فرعه، ومنها العام الذي يرجح على 

اخلاص...
يكسب  أن  ش��أن��ه  م��ن  العمل  م��وازي��ن  فقه  وإن     
املسلمني فرقانا في التفكير والتعبير والتدبير يقي من 

ْؤَل واألمل. اخلطل والزلل، ويحقق السُّ
َّ��ِذي��َن  ُّ��َه��ا ال وص���دق ال��ل��ه العظيم ح��ني ق���ال: �يَ���ا أَي
 ،)29 )األنفال:  ُفْرَقانًا�  َُّكْم  ل يَْجَعل   َ اللَّ تَتَُّقوا  ِإن  آَمُنوا 
بَِرُسوِلِه  َوآِمُنوا   َ اللَّ َُّقوا  ات آَمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  أَي �يَا   : وقال 
َُّكْم نُوًرا تَْمُشوَن بِِه�  ْحَمِتِه َويَْجَعل ل يُؤْتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمن رَّ
)احلديد: 28(، فالفرقان نور وبيان يوضح كل ما التبس 
الضالل،  من  والهدى  الشر،  من  اخلير  فيه  يتميز  ولم 
الله  من  والنور  الفرقان  من  وكل  الباطل...  من  واحلق 
الربانية  بسننه  والعمل  بتقواه  إال  ُيناالن  وال  تعالى 
وتوجيهاته الشرعية فعال في الواقع، وفهما ملا يجري 

فيه من الوقائع، وارتقاء باألمة ألحسن املواقع.

حاجة المسلمين لفقه الميزان والفرقان قبل فقه الوقائع

الرقي احلضاري
يف تنمية الذوق السليم

اإلصاح بين الناس
مكانته وفضله

مصطلح امليزان يف القرآن الكريم

المعــاصر الـدولـي  الـواقـع 
وتـأثـيـراتـه ومكـونـاته  فـي خصـائصه  ص 8        قـراءة 

ص 2        

ص 3        

ص 7        

ص 9        

افتتاحية

ق�����������ال 
رسول الله �:

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

صحيح البخاري
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وجدة: خبراء وأكاديميون يتدارسون موضوع: 
المجتمع والتنوع الثقافي:المشترك والخصوصيات
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القرآنية  األلفاظ  من  ومشتقاته،  ال��وزن  لفظ 
التي  ال��ق��وة  ف��ي  تتمثل  خصوصية  ل��ه��ا  ال��ت��ي 
وردت بها في مواضعها من آيات القرآن الكرمي، 
م��وارده،  جميع  في  املصطلح  ه��ذا  ارتبط  حيث 
األخذ  في وجوب  قوة  بنوع  مشتقاته،  وبجميع 
به بشكل يوحي بخطورة التساهل في أمره على 
مستوي االعتقاد والعمل معا، انطالقا من معناه 
التي يوزن بها، إلى  الدال على اآللة  احملسوس 
معناه املتعلق مبوازين يوم القيامة التي سيقرر 
باملعاني  م���رورا  اإلن��س��ان،  مصير  خاللها  م��ن 
األخرى التي ينبغي إقامتها في نفس اإلنسان، 
هذه  في  بعضها  على  الوقوف  سنحاول  والتي 

السطور.
واملعاني اللغوية للفظ الوزن وامليزان حددها 
ابن فارس في كتاب املقاييس بقوله: "الواو والزاء 
والنون: بناٌء يدلُّ على تعديٍل واستقامة: ووَزْنُت 
واألصل  يء؛  الشَّ وزِن  َق��دُر  َنة  والزِّ وْزن��ًا.  الّشيَء 
انتَصَف  إذا  هار،  النَّ ِم��ي��زاُن  ق��ام  وي��ق��ال:  َوْزَن���ة. 
هار. وهذا ُيواِزُن ذلك، أي هو ُمحاِذيه. وَوِزيُن  النَّ
ْأِي: معتِدُله. وهو راجُح الَوْزن، إذا نَسُبوه إلى  الرَّ

ة العْقل". َرَجاحة الّرْأي وِشدَّ
وجاء في لسان العرب:"وامِليزاُن الَعْدُل".

أما في القرآن الكرمي فقد وردت مشتقات مادة 
)وزن( ثالثا وعشرين مرة مبعاني مختلفة، منها 
اآللة التي يوزن بها، في مثل قوله عز من قائل:   
بِالِْقْسط�  َوالِْميَزاَن  الِْمْكَياَل  أَْوُف��وا  َق��ْوِم  �َويَا 
)هود: 84(، ومنها موازين األعمال يوم القيامة، 
َفُهَو  َمَواِزيُنهُ  ثَُقلَْت  َمن  ا  �َفأَمَّ  : قوله  مثل  في 
هُ  َفأُمُّ َمَواِزيُنهُ  ْت  َخفَّ َمْن  ��ا  َوأَمَّ اِضَيٍة   رَّ ِعيَشٍة  ِف 
َهاِويٌَة� )القارعة: 5-8(. وقوله سبحانه: �َونََضُع 
 .)47 )األنبياء:  الِْقَياَمِة�  لَِيْوِم  الِْقْسَط  الَْمَواِزيَن 
كما ورد اللفظ مبعنى العدل في مثل قوله تبارك 
َِّذي أَنَزَل الِْكَتاَب بِاْلَقِّ َوالِْميَزاَن ُ ال وتعالى: �اللَّ

� )الشورى: 15(.
مبعنى  وامل��ي��زان  ال���وزن  مصطلح  ورد  كما 
م��خ��ص��وص ي��وح��ي مب���ا أم���ر ب���ه اإلن���س���ان من 
إق��ام��ة ال��ع��دل ف��ي ال��دن��ي��ا، ف��ي مستهل س��ورة 
من  تظهر  امل��وض��ع  ه��ذا  ال��رح��م��ن، وخصوصية 
تأكيد قوي في  م��رات، مع  أربع  تكرار املصطلح 
إقامة امليزان، وتنويع أساليبه بني اإلخبار  أمر 
)والسماء رفعها ووضع امليزان(، واألمر)وأقيموا 
امليزان(،  تخسروا  والنهي)وال  بالقسط(،  الوزن 
أضفنا  وإذا  امليزان(،  في  تطغوا  )أال  والتحذير 
السياق اخلاص الذي ورد فيه ذكر امليزان، تأكد 
العدل  إق��ام��ة  مجرد  م��ن  أق��وى  معناه  أن  لدينا 
أهميتهما  على  املكيال،  ي��وازي  ال��ذي  ال��وزن  أو 

وخطورة أمرهما.
اآليات  نتأمل  أن  علينا  لزاما  كان  كله  لهذا 
في  وامل��ي��زان  ال���وزن  مصطلح  فيها  ورد  ال��ت��ي 
إشاراتها  استخراج  ون��ح��اول  الرحمن،  س��ورة 

وهداياتها.
التي ورد فيها املصطلح من بداية  واآلي��ات 
ْحَمُن  سورة الرحمن هي قوله تبارك وتعالى: �الرَّ
ْمُس  الشَّ الَْبَياَن  ََّمهُ  َعل اْلِنَْساَن  َخلََق  الُْقْرآَن  ََّم  َعل
َماءَ  َداِن َوالسَّ ُر يَْسُ َ ُم َواشلَّ ْ ْسَباٍن َوانلَّ َوالَْقَمُر ِبُ
الِْميَزاِن  ِف  تَْطَغْوا  أَلَّ  الِْميَزاَن  َوَوَض��َع  َرَفَعَها 
الِْميَزاَن  ��ِس��ُروا  ُتْ َوَل  بِالِْقْسِط  الْ���َوْزَن  َوأَِق��ي��ُم��وا 
ُل  ْ َوانلَّ َفاِكَهٌة  ِفيَها  لِْلَنَاِم   َوَضَعَها  َواْلَْرَض 
��اُن   ْيَ َوال��رَّ الَْعْصِف  ��بُّ ذُو  َواْلَ اْلَْك��َم��اِم   ذَاُت 

بَاِن� )الرحمن:1 - 11(. ُِّكَما تَُكذِّ َفِبأَيِّ آَلِء َرب
جندها  القدمية  التفاسير  إل��ى  رجعنا  إذا 
تفسر امليزان بأقوال ثالثة جمعها املاوردي في 
يَزاَن( فيه ثالثة أقاويل: أحدها:  قوله: ")َوَوَضَع امْلِ
الناس  ب��ه  ليتناصف  ال��ل��س��ان  ذو  امل��ي��زان  أن��ه 
امليزان  أن  الثاني:  الضحاك.  قاله  احلقوق،  في 

والسدي:  ومجاهد،  قتادة،  قاله  الثالث:  احلكم. 
أنه العدل".

ثم فسر الطغيان في امليزان، بحسب األقوال 
يَزاِن(  امْلِ ِفي  َتْطُغوْا  ")َأالَّ  فقال:  السابقة  الثالثة 
وفي امليزان ما ذكرناه من األقاويل: أحدها: أنه 
الثاني:  مجاهد.  قاله  اجل��ور،  وطغيانه  العدل 
أنه ميزان األشياء املوزونات وطغيانه البخس، 
وطغيانه  احل��ك��م،  أن��ه  الثالث:  م��ق��ات��ل]...[  قاله 

التحريف".
ف��ي س��ورة  امل��ي��زان  يتحصل مم��ا س��ب��ق أن 

ال���رح���م���ن ي��ح��ت��م��ل أن 
يفسر باآللة التي يوزن 
بها والتي ذكر التشديد 
ع��ل��ى ال���ع���دل ف��ي��ه��ا في 
م����واض����ع أخ�������رى م��ن 
ال���ق���رآن ال���ك���رمي  منها 
وهو  املطففني،  س���ورة 
دع����وة شعيب  أس����اس 

.�
معنى  يحتمل  كما 
ال���ع���دل ع��م��وم��ا، وه��و 
م�����ا ي������دل ع���ل���ي���ه ق���ول 
اب�����ن م���ن���ظ���ور وغ���ي���ره 
م��ن أص��ح��اب امل��ع��اج��م 
يحتمل  ك��م��ا  ال��ل��غ��وي��ة، 
م��ع��ن��ى أع����م م���ن ذي��ن��ك 
امل���ع���ن���ي���ني، وه������و م��ا 
ي����دل ع��ل��ي��ه م���ن حيث 
اللغة ق��ول اب��ن ف��ارس: 
"ال��واو وال��زاء والنون: 
تعديٍل  على  ي���دلُّ  ب��ن��اٌء 

واستقامة".
األعم  املعنى  وه��ذا 
ه���و ال�����ذي ي���وح���ي به 
املصطلح  ورود  ش��ك��ل 
كما  الرحمن  في سورة 

سبق.
ق����ال امل����راغ����ي في 
ت��ف��س��ي��ر ه�����ذه اآلي�����ات 
����م����اءَ  ال���ك���رمي���ة �َوال����سَّ

َرَفَعها َوَوَضَع الِْميزاَن� أي وجعل العالم العلوي 
رفيع القدر، إذ هو مبتدأ أحكامه، ومتنّزل أوامره 
ونواهيه لعباده، وسكن مالئكته الذين يهبطون 
بالوحى على أنبيائه، وجعل نظم العالم األرضى 
ت��س��ي��ر ع��ل��ى ن��ه��ج ال���ع���دل، ف��ع��دل ف��ى االع��ت��ق��اد 
كالتوحيد، إذ هو وسط بني إنكار اإلله والشرك 
به، وعدل فى العبادات والفضائل واآلداب، وعدل 
بني القوى الروحية والبدنية" ثم قال في معنى 
ِف  تَْطَغْوا  �أَلَّ  امليزان:  الطغيان في  النهي عن 
وتتجاوزوا  تعتدوا  لئال  ذلك  فعل  أي  الِْميزاِن� 
ما ينبغى من العدل والّنصفة وجرى األمور وفق 
ما وضع لكم من سنن امليزان فى كل أمر، فترقى 
شئونكم، وتنتظم أعمالكم وأخالقكم.ثم أكد هذا 
��ِس��ُروا  ُتْ َول  بِالِْقْسِط  الْ���َوْزَن  �َوأَِقيُموا  بقوله: 
الِْميزاَن� أي وقّوموا وزنكم بالعدل، وال تنقصوه 
إل��ى مراعاته فى جميع  شيئا وف��ى ه��ذا إش��ارة 

أعمال اإلنسان وأقواله".
وقال سيد قطب:

يزاَن« ميزان احلق. وضعه ثابتا  امْلِ »َوَوَضَع 
راس��خ��ا م��س��ت��ق��را. وض��ع��ه ل��ت��ق��دي��ر ال��ق��ي��م. قيم 
األش��خ��اص واألح����داث واألش��ي��اء. ك��ي ال يختل 
اجلهل  تتبع  وال  وزنها،  يضطرب  وال  تقوميها، 
ووضعه  الفطرة  في  وضعه  والهوى.  والغرض 
في هذا املنهج اإللهي الذي جاءت به الرساالت 

وتضمنه القرآن".
وأما الشيخ الشعراوي، فقد توسع رحمه الله 
في معنى امليزان، فقارن بني امليزان الذي تسير 

وفقه كل عناصر الكون، والذي ال ميلك اإلنسان 
التدخل فيه، وبني امليزان الذي وضعه الله تعالى 
كمنهج للحياة، وخص اإلنسان بضبطه والسير 
وفقه، يقول: "انظر إلى الكون، إنك جتد املسائل 
التي ال دخل لإلنسان فيها مستقيمة على أحسن 
ما يكون، وإمنا يأتي الفساد من النواحي التي 
أن  ول��و  الله.  منهج  بغير  اإلن��س��ان  فيها  تدخل 
اإلنسان دخل فيها مبنهج الله الستقامت األمور 

كما استقامت النواميس العليا متاما".
لنعرف  القول  هذا  منا  كل  "ليحفظ  ويقول: 

ال  اإلن��س��ان  ي��د  ألن  م��وزون��ة  العليا  األم���ور  أن 
تدخل فيها. إن السماء ال تقع على األرض ألنها 

محكومة بنظام محكم متامًا..."
ث��م ي��ق��ول ف��ي م��وض��ع آخ���ر: "ف���إن أردمت أن 
قوا  فطبِّ اختيار،  فيه  لكم  فيما  أموركم  تستقيَم 
الميزان  ِف  تَ��ْط��َغ��ْوْا  �أَلَّ  سبحانه:  احل��ق  ق��ول 
الميزان�،  ِسُروْا  ُتْ َوَل  بالقسط  الوزن  َوأَِقيُموْا 
ف��ي منهجه،  منكم  احل��ق  م��اذا يطلب  وان��ظ��روا 
ذمت املنهج َتْستِقْم أموركم، كما استقامْت  فإْن نفَّ
أننا  من  إال  اخَلَلل  يأتي  رة. وال  املسخَّ الكائنات 
باختيارنا،  األع��م��ال  ببعض  نقوم  البشر  نحن 
ع، أما إذا كنا نؤدي  وتكون مخالفة ملنهج املشرِّ
أعمالنا ونضع ُنْصب أعيننا قول احلق سبحانه: 
�أَلَّ تَْطَغْوْا ِف الميزان� فلسوف تكون أعمالنا 
نا  ُمطاِبقة ملنهج الله، وسنجد في أعمالنا ما َيسرُّ
بدقة  منتظمة  األف���الك  مثل س��رورن��ا ح��ني جن��د 

وحساب".
أالَّ  أردَت  "وإذا  ال��ق��ول:  إل��ى  يخلص  ولذلك 
فابحث  َل���ْوٍن  أّي  م��ن  املجتمع  ف��ي  فساد  يوجد 
مخالفة  في  اإلنسان  َضّيعه  ال��ذي  الله  عن حكم 
وجود  في  السبب  هو  ضياعه  أن  جتد  منهجه 
الرحمن:  س��ورة  في  احل��ق  قوله  واق��رأ  الفساد؛ 
ََّمهُ البيان  ََّم القرآن َخلََق النسان َعل �الرحمن َعل
َداِن  ْسَباٍن وانلم واشلر يَْسُ الشمس والقمر ِبُ
ِف  تَْطَغْوْا  أَلَّ  الميزان  َوَوَض��َع  َرَفَعَها  والسمآء 
��ِس��ُروْا  ُتْ َوَل  بالقسط  ال��وزن  َوأَِق��ي��ُم��وْا  الميزان 

الميزان� )الرحمن: 1 - 7(.

إلى  الداللة اخلاصة، فسنعود  ولتأكيد هذه 
فالله  الرحمن،  األول��ى من س��ورة  اآلي��ات  سياق 
ََّم الُْقْرآَن َخلََق اْلِنَْساَن  ْحَمُن َعل تعالى يقول: �الرَّ
��ُم  ْ َوانلَّ ْسَباٍن  ِبُ َوالَْقَمُر  ْمُس  الشَّ الَْبَياَن  ََّمهُ  َعل
الِْميَزاَن  َرَفَعَها َوَوَضَع  َماءَ  َداِن َوالسَّ ُر يَْسُ َ َواشلَّ
بِالِْقْسِط  الْ��َوْزَن  َوأَِقيُموا  الِْميَزاِن  ِف  تَْطَغْوا  أَلَّ 
لِْلَنَاِم  َوَضَعَها  َواْلَْرَض  الِْميَزاَن  ِسُروا  ُتْ َوَل 
��بُّ ذُو  َواْلَ اْلَْكَماِم  ��ُل ذَاُت  ْ َوانلَّ َفاِكَهٌة  ِفيَها 
ُِّكَما  َرب آَلِء  َف��ِب��أَيِّ  ��اُن  ْيَ َوال��رَّ الَْعْصِف 

بَاِن� )الرحمن 1 - 11(. تَُكذِّ
ف��ي��ب��دأ س��ب��ح��ان��ه ه����ذه ال���س���ورة 
خالل  م��ن  ب��ذات��ه  املخلوقني  بتعريف 
هذه  الرحمة،  وه��ي  صفاته  من  صفة 
القرآن،  تعليم  اقتضت  التي  الرحمة 
بوصفه منهجا حلياة اإلنسان في هذا 
إلى  بسالم  للعودة  ومنهجا  ال��ك��ون، 
في  رحلته  انطلقت  منها  التي  اجلنة 
هذا الوجود، ومحددا لضوابط تعامله 
ليتمكن  البيان  علمه  ثم  مع عناصره، 
واإلفهام مبا هما عنصران  الفهم  من 
تقتضيه  ال���ذي  ل��ل��ت��واص��ل  أس���اس���ان 
ال��ع��م��ران، وال��ع��م��ران مرتبط  م��ه��م��ة 
ب��ط��ري��ق��ة ح����وار اإلن���س���ان م��ع ال��ك��ون 
وط����رق ت��دب��ي��ر م��ك��ون��ات��ه واس��ت��ث��م��ار 
طاقاته من شمس وقمر وجنم وشجر، 
ثم يأتي ذكر امليزان والتشديد في أمر 
إقامته والنهي عن إخساره والتحذير 
م���ن ال��ط��غ��ي��ان ف���ي���ه، ب��ش��ك��ل ي��وح��ي 
به  القيام  حسن  وأن  أم��ره،  بخطورة 
بني  الصحيحة  للعالقة  الضابط  هو 
اإلنسان والسماء من جهة، واإلنسان 
واألرض بكل مقدراتها ومكوناتها من 

جهة ثانية. 
للميزان  ي��ك��ون  أن  مي��ك��ن  وب��ه��ذا 
املنهج  ف��ي  يتمثل  عظيم  ع��ام  معنى 
في  والعدل  احل��ق  إقامة  في  القرآني 
األنفس وفي األرض موضع اخلالفة، 
أننا يجب  امليزان، مبعنى  فال نخسر 
عليه  ال���ي���وم  ن��ص��ط��ل��ح  م���ا  ن��ح��ق��ق  أن 
والعمل  للدنيا  العمل  ب��ني  ال��ت��وازن  ب��ال��ت��وازن، 
وال��روح  النفس  من  كل  متطلبات  وبني  لآلخرة، 
واجلسد، والتوازن بني مطالب الفرد ومصاحله، 
وبني مطالب اجلماعة ومصاحلها، والتوازن بني 
العبادات  أشكال  بني  وال��ت��وازن  والعمل،  العلم 
في  يتمثل  منها  خ��اص  ماهو  بني  ثم  املختلفة، 
عالقة اإلنسان بخالقه وبني ما هو عام يتمثل في 

عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.
التي  الفطرة  أم��ران:  التوازن مصدره  وهذا 
فطر الله عليها اإلنسان، والوحيان املتمثالن في 
كتاب الله منهجا، وفي سنة رسوله � تطبيقا 

عمليا لهذا املنهج في احلياة.
ومبا أننا لم نلتفت إلى التحذير من الطغيان 
إليه  م��ا وصلنا  إل��ى  فقد وصلنا   ، امل��ي��زان  ف��ي 
على  نحصدها  زلنا  وما  خسائر حصدناها  من 
م��س��ت��وى ال��ع��ق��ائ��د وال��ق��ي��م األخ��الق��ي��ة، ث��م على 
مستوى صحة اإلنسان النفسية والبدنية، وعلى 
مستوى العالقات االجتماعية، ثم على مستوى 

ال�����ع�����م�����ران وحت���ق���ي���ق 
ال���ن���ه���وض احل���ض���اري 
ملا  أسالفنا  حققه  ال��ذي 
وأقاموه  امليزان  عرفوا 
بالقسط واحلق والعدل. 
وال�����ل�����ه ت���ع���ال���ى أع���ل���م 

وأحكم. 

مصطلح امليزان في القرآن الكرمي
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تقدمي: 
ال��ش��ري��ف أن  ال��ن��ب��وي  نستفيد م��ن احل��دي��ث 
الصاحلة،  األعمال  أفضل  من  البني  ذات  إصالح 
م��ق��دم على صالة  ال��ن��اس  ب��ني  أن اإلص���الح  كما 
فلو  النافلة،  وص��دق��ة  النافلة،  وص��ي��ام  النافلة، 
سعى مسلم في اإلصالح بني اثنني متخاصمني، 
لكان أعظم أجرا من رجل قام تلك الليلة، ألن األول 
أصلح بني اثنني من أجل توحيد صف املسلمني 
متعدد،  فنفعه  األل��ف��ة،  وحتقيق  الكلمة  وَج��ْم��ع 
بخالف املشتغل بالنوافل فهو يصلح نفسه فقط،

التي  األعمال  الناس من  فاإلصالح بني  إذن، 
رغب فيها اإلسالم باعتباره يحقق مقاصد شتى، 
منها: احملبة، والعفو واملغفرة، واجتماع الكلمة، 
كما يغرس في النفوس الفضيلة، ويسعد القلوب، 
واحلقد،  وال��غ��ل  الشحناء،  النفوس  م��ن  وي��زي��ل 
وحت���ل امل�����ودة م��ح��ل ال��ق��ط��ي��ع��ة، واحمل���ب���ة محل 

الكراهية.
قال ابن القيم -رحمه الله- "فالصلح اجلائز 
الله  رض��ى  فيه  يعتمد  ال���ذي  ه��و  املسلمني  ب��ني 
الصلح  أع��دل  فهذا  اخلصمني،  ورض��ى  سبحانه 
وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل فيكون املصلح 

عاملا بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل، 
ف��درج��ة ه��ذا أفضل م��ن درج��ة الصائم 

القائم" )2(. 
وعليه، فإن الشرع احلنيف 

ح���ث ب���ق���وة ع��ل��ى ال���وح���دة 
وال��ت��راب��ط وإص���الح ذات 

ال����ب����ني، ب����ل ط���ل���ب م��ن 
ي��ن��خ��رط  أن  امل���ؤم���ن 
ف�����������ي اإلص��������������الح 
االج������ت������م������اع������ي، 
ال��ص��ادق  بالسعي 
مصالح  خدمة  في 
واالشتغال  الناس 
حوائجهم،  بقضاء 
إع���ان���ة ل��ل��م��ح��ت��اج، 
للملهوف،  وإغ��اث��ة 

ومساعدة للضعيف، 
وإرش����������ادا ل���ل���ض���ال، 

القضية  في  وانخراطا 
االجتماعية بكل دالالتها. 

فاإلسالم يحث على نفع 
الناس وخدمتهم بإطالق، دون 

إذ  ألحوالهم،  وال  ألفكارهم  متييز 
اخلير في اإلسالم عام، بل إن استمرار 

انخراطه  باستمرار  رهني  العبد  على  النعمة 
في اإلصالح االجتماعي والعمل اخليري تعاطفا 

وإحسانا.
م��ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ن��ق��ول: إن اإلص����الح بني 
الناس أمر مشروع، أمر الله تعالى به في كتابه 
ذات  وأصحلوا  اهلل  �فاتقوا  تعالى:  ق��ال  العزيز، 

بينكم� )3(.
المومنني  من  طائفتان  �وإن  تعالى:  وق��ال 
عىل  إحداهما  بغت  فإن  بينهما  فأصحلوا  اقتتلوا 
االخرى فقاتلوا اليت تبغي حتى تفي ء إلى أمر اهلل 
بالعدل وأقسطوا إن  بينهما  فإن فاءت فأصحلوا 

اهلل حيب المقسطني� )4(.
ال���ن���اس ع��م��ل ش��ري��ف  إذن، ف���اإلص���الح ب���ني 
األم��ة  ت��زي��د حلمة  فبه  عظيم،  ال��ل��ه  عند  وث��واب��ه 
ويقرب بعضها من بعض، ومن فضائله، أنه خير 
ما تناجى فيه املتناجون قال تعالى: �ال خير يف 
كثير من جنواهم إال من امر بصدقة أو معروف 
ابتغاء  ذل��ك  يفعل  )5(وم��ن  الناس  بني  أو اص��اح 
مرضات اهلل فسوف نوتيه أجرا عظيما� )6(. فهذا 

خير ما يتناجى فيه املتناجون.
يقابل  الناس  بني  املصلح  أن  فضائله  وم��ن 
أبي  نفسه، عن  الله بشكرها ويتصدق على  نعم 
هريرة � أن رسول الله � قال: »كل سالمى)7(
من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس 
قال: " تعدل بني اثنني صدقة...")8( فاإلصالح بني 
االثنني  ب��ني  املصلح  يتحرى  لكن  ص��دق��ة،  اثنني 
يشمل  اإلص��الح  أن  كما  إليه،  احتكما  إذا  العدل 
الصلح بني القبائل واألقارب واجليران واألزواج 
واآلباء واألبناء... سواء كان ذلك في األموال أو 

أو األفعال أو غير ذلك. الدماء أو األقوال 

وم��ن 
� أباح  فضائل  اإلصالح بني الناس أن النبي 
من  شريعتنا  في  الكذب  أن  مع  الكذب،  للمصلح 
يسعى  الذي  للمصلح  أبيح  لكنه  الذنوب،  كبائر 
الكلمة  إل��ى جمع  ت��وس��ال  ي��ك��ذب  أن  إل��ى اخل��ي��ر 
بني  واألل��ف��ة  وع��ودة احملبة  الفساد،  داب��ر  وقطع 
املسلمني، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها 
أنها سمعت رسول الله � يقول: »ليس الكذاب 
الذي يصلح بني الناس، فينمي خيرا)9(، أو يقول 
ص  ُيَرخَّ أسمع  ولم  قالت:  مسلم،  زاد  خيرا«)10( 
ف��ي ش��يء مم��ا يقول ال��ن��اس ك���ِذٌب إال ف��ي ث��الث، 

الرجل  ال��ن��اس، وحديث  احل��رب، واإلص���الح بني 
امرأته، وحديث املرأة زوجها)11(.

ق���ال اإلم�����ام اخل��ط��اب��ي -رح���م���ه ال���ل���ه- ه��ذه 
القول  زي��ادة  إلى  فيها  اإلنسان  قد يضطر  أم��ور 
ومجاوزة الصدق طلبا للسالمة ودفعا للضرر عن 
نفسه، وقد رخص في بعض األحوال في اليسير 

من الفساد ملا يؤمل فيه من الصالح)12(.
بأهل  س��م��ع   � ال��ب��ري��ة محمد  خ��ي��ر  وه���ذا 
عن  بينهم،  اإلص���الح  إل��ى  ف��س��ارع  اقتتلوا  قباء 
حتى  اقتتلوا  قباء  أه��ل  أن   � سعد  بن  سهل 
بذلك،   � الله  رس��ول  فأخبر  باحلجارة،  تراموا 
فما أجمل  بينهم«)13(  بنا نصلح  »اذهبوا  فقال: 
هداية  ج��اء  ال���ذي  املصطفى  باحلبيب  االق��ت��داء 
للبشرية ورحمة للعاملني، فهو رمز اإلصالح وقائد 

املصلحني. 
من هنا تبرز مكانة اإلصالح بني الناس عامة 
وبني املختصمني خاصة  ملا له من مكانة شريفة 
األعمال  من  غيره  عن  بها  ميتاز  عظيمة،  وميزة 
التي يتقرب بها إلى الله سبحانه، ثم إن املصلح 
بني الناس عمله شريف، ألن اإلصالح هو التوفيق 
بني الغير وإصالح احلال وإزالة أسباب القطيعة 

والنزاع.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن املصلح الب��د له من 
ذل��ك، اإلخ��الص في  صفات يتحلى بها، من 
ولكن  والسمعة،  الرياء  عن  بعيدا  عمله 
يحتسب ما يقوم به ابتغاء وجه الله 
كتابه  في  تعالى  قال  إليه،  وتقربا 
ابتغاء  ذلك  يفعل  �ومن  العزيز: 
مرضات اهلل فسوف نوتيه أجرا 

عظيما�)14(.
 وم����ن ت��ل��ك��م ال��ص��ف��ات 
ما  أن  ي��ع��ت��ق��د  أن  أي���ض���ا، 
ال��ل��ه،  ألم���ر  ام��ت��ث��اال  يفعله 
وم��ن ذل��ك أي��ض��ا، أن يعلم 
أن اإلص����الح ي��وح��د األم��ة 
ومينحها صالبتها ويجمع 
أن  أيضا،  ذلك  ومن  كلمتها، 
يشكر الله إذ وفقه لهذا العمل 
يهتدى  م��ن��ارة  وجعله  النبيل 
ب���ه، وم��رج��ع��ا ي��رج��ع إل��ي��ه في 
ذلك  ومن  ورسوله،  الله  يحبه  أمر 
أيضا، أن ال يقدم على اإلصالح حتى 
يعلم حقيقة القضية ويسمع من الطرفني 
معا، ويدقق في األمور ويدرسها دراسة بينة 
إقدامه على علم وبصيرة،  واضحة، حتى يكون 
ومن ذلك أيضا، أن يكون عدال في إصالحه بحيث 
ال يقصد بإصالحه إضرار فالن ونفع فالن، لقوله 
إن  وأقسطوا  بالعدل  بينهما  �فأصحلوا  تعالى: 
يجامل  ال  فاملصلح  المقسطني�)15(.  حيب  اهلل 
غنيا لغناه وال صاحب جاه جلاهه ولكن يحترم 
القوي والضعيف، بل ُيصلح ُصلحا ال ينفع غنيا 
وال يضر فقيرا، وإمنا تكون املنفعة للجميع ألن 

قصده وجه الله والدار اآلخرة.
فهنيئا ملن وفقه الله لهذا العمل اجلليل، ألنه 
كله خير، ودي��ن اإلس���الم ه��و دي��ن ال��ع��دل، ودي��ن 
اإلنصاف، ودين احملبة، ودين التآلف ، واملصلح 

حينما يدعو لإلصالح فإمنا يدعو إلحقاق احلق 
الباطل، وهذا  العامة، وإزهاق  وإحقاق املصلحة 
رس���ول ال��ل��ه � ي��ح��ذر أت��ب��اع��ه م��ن ال��وق��وع في 
أخ��اه،  املؤمن  يهجر  ال  وأن  والبغضاء  ال��ع��داوة 
عن أنس بن مالك � أن رسول الله � قال: »ال 
تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد 
الله إخوانا، وال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثالث ليال«)16( فاملسلم  ينبغي له أن يسعى في 
اإلصالح قدر االستطاعة وأن يحاول قدر اإلمكان 
أسباب  وإزال����ة  ال��ص��ف،  وت��وح��ي��د  الكلمة  جمع 
الشقاء والعداوة بني أفراد املجتمع بدءا بأسرته.
له  ال��ن��اس  ب��ني  ن��ق��ول: إن اإلص���الح  وختاما 
مكانته وفضله، بل هو خير كله، وعمل صالح كله، 
الله واقتداء  فيه وفق شرع  املسلمون  فلو سعى 
وذاب اخلالف  النزاع  لقلَّ   � الله  رس��ول  بهدي 
فما  املشاكل،  من  كثيرا  ارتاحوا  وال  الناس  بني 
أحوجنا إلى أناس صاحلني مصلحني، خاصة في 
وقتنا احلاضر الذي قلَّما جتد أسرة إال وتعيش 
شنآن وذلك لغياب أهل احللِّ والَعْقد من القبيلة 
واحلي، فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميال، واهدنا 

سواء السبيل، فإنك نعم املولى ونعم النصير.
------------------------

أب��و داود سليمان بن األشعث  أب��ي داود:  1 - سنن 
 ،280 4 ص  ج  البني،  ذات  إص��الح  في  ب��اب  )ت275ه�(  
حتقيق: محمد محيى الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة 

العصرية صيدا بيروت، بدون تاريخ الطبع.
2 - إعالم املوقعني عن رب العاملني، ال بن قيم اجلوزية، 

فصل، الصلح إما مردود وإما جائز نافذ( ج 2 ص 205.
3 - سورة األنفال: من اآلية 1.
4 - سورة احلجرات، اآلية 9.

5 - قال اإلمام الطبري في تفسير قوله تعالى: �أو 
أو  املتباينني  الناس�، وهو اإلص��الح بني  إصاح بني 
املختصمني مبا أباح الله اإلصالح بينهما ليتراجعا إلى 
ما فيه األلفة  واجتماع الكلمة على ماأ ذن الله وأمر به.  

6 - سورة النساء: اآلية 113.
7 - سالمى: مفَصل، قال اإلمام النووي: أصله عظام 
األصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن 

ومفاصله.
8 - صحيح مسلم: ج 2 ص 699.

9 - فينمي خيرا: من منى احلديث إذا رفعه وبلغه 
على وجه اإلصالح وطلب اخلير. 

10 - صحيح البخاري: باب ليس الكاذب الذي يصلح 
بني الناس ج 3 ص 183.

11 - صحيح مسلم: باب حترمي الكذب وبيان ما يباح  
منه، ج 4 ص 2011.

12 - معالم السنن: للخطابي، ج 4 ص 123.
13 -  صحيح البخاري: باب قول اإلم��ام ألصحابه، 

اذهبوا بنا نصلح، ج 3 ص 183.
14 - سورة النساء: من اآلية 113.
15 - سورة احلجرات: من اآلية 9.

16 - صحيح البخاري: باب الهجرة، ج 8 ص 21.

اإلصالح بين الناس مكانته وفضله
عن أبي الدرداء � قال: قال رسول اهلل� »أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصاة والصدقة؟« قالوا: بلى، يا رسول اهلل 

قال: »إصاح ذات البين، وفساد ذات الَبْين الحالقة« )1(
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العدد : 491  4 أخــــــــــالق المسلم

عن اأبي �ُسريح الكعبي، قال: قال ر�سول اهلل �:

ِ لاَ ُيوؤِْمُن«، قيل: يا ر�سول اهلل،  هّ اهللاَ ِ لاَ ُيوؤِْمُن واَ هّ اهللاَ ِ لاَ ُيوؤِْمُن واَ هّ اهللاَ  »واَ

ُه«، قالوا:  اِئقاَ واَ اُرُه باَ ُن جاَ ماَ
اأْ لقد خاب وخ�ِسر، من هذا؟ قال: »ل ياَ

ْدُخُل  ه«، وفي روايٍة لم�سلم قال: »لاَ ياَ وما بوائقه؟ قال: »�سرَّ

ُه« اِئقاَ واَ اُرُه باَ ُن جاَ ماَ
اأْ ْن لاَ ياَ ةاَ ماَ ناَهّ اْلجاَ

 )رواه  البخاري(.

عن اأبي هريرة � اأن ر�سول اهلل � قال: 

»من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال يوؤِذ جاره، ومن كان يوؤمن 

باهلل واليوم الآخر فليكرْم �سيفه، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم 

الآخر فليقْل خيرًا اأو لي�سكت«

 )متفق عليه(.

عن عبد الرحمن الأعرج عن اأبي هريرة � 

اأن ر�سول اهلل � قال :

 ل يمنع اأحدكم جاره اأن يغرز خ�سبة في جداره ، ثم يقول 

اأبو هريرة : ما لي اأراكم عنها معر�سين ؟ واهلل لأرمين بها بين 

اأكتافكم.

)رواه م�سلم(

اأخرج الإمام اأحمد، وابن ماجة - ب�سنٍد �سحيح- عن ابن 

م�سعود � قال: 

ا  ماَ اإِذاَ ْيفاَ ِلي اأاَْن اأاَْعلاَ ِ، كاَ �ُسولاَ اهللَّ ا راَ قال رجل للنبي �: ياَ

ْد  قاَ ، فاَ ْنتاَ : اأاَْح�ساَ ُقوُلوناَ كاَ ياَ اناَ ِمْعتاَ ِجيراَ ا �ساَ : »اإِذاَ الاَ ْنُت، قاَ اأاَْح�ساَ

» اأْتاَ ْد اأاَ�ساَ قاَ ، فاَ اأْتاَ �ساَ ْد اأاَ : قاَ ُقوُلوناَ ُهْم ياَ ِمْعتاَ ا �ساَ اإِذاَ ، واَ ْنتاَ اأاَْح�ساَ

ُقوُل: ِد ياَ اِد ْبِن اْلأاَ�ْسواَ عن اْلِمْقداَ

ُه  ماَ رَّ اُلوا: حاَ ا؟« قاَ ناَ ُقوُلوناَ ِفي الزِّ ا تاَ اِبِه: »ماَ حاَ ِ � ِلأاَ�سْ �ُسوُل اهللَّ الاَ راَ قاَ

 � ِ �ُسوُل اهللَّ الاَ راَ قاَ : فاَ الاَ ِة، قاَ اماَ ْوِم اْلِقياَ ى ياَ اٌم اإِلاَ راَ ُهواَ حاَ �ُسوُلُه، فاَ راَ ُ واَ اهللَّ

ْن  ْيِه ِمْن اأاَ لاَ ُر عاَ ٍة، اأاَْي�ساَ ِة ِن�ْسواَ �ْسراَ ُجُل ِبعاَ ْزِنياَ الرَّ ْن ياَ أاَ اِبِه: »لاَ حاَ ِلأاَ�سْ

اُلوا:  ِة؟« قاَ ِرقاَ ُقوُلوناَ ِفي ال�سَّ ا تاَ : »ماَ الاَ قاَ : فاَ الاَ اِرِه،« قاَ اأاَِة جاَ ْزِنياَ ِباْمراَ ياَ

ِة  �ْسراَ ُجُل ِمْن عاَ �ْسِرقاَ الرَّ أاَْن ياَ : »لاَ الاَ اٌم، قاَ راَ ِهياَ حاَ �ُسوُلُه فاَ راَ ُ واَ ا اهللَّ هاَ ماَ رَّ حاَ

اِرِه« )رواه اأحمد( �ْسِرقاَ ِمْن جاَ ْيِه ِمْن اأاَْن ياَ لاَ ُر عاَ اٍت، اأاَْي�ساَ اأاَْبياَ

عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها عن النبي � قال :

 »ما زال جبريل يو�سيني بالجار حتى ظننت اأنه �سيورثه«. 

)رواه البخاري(

�ُسولاَ اهلِل، اإِنَّ  ا راَ ُجٌل : ياَ الاَ راَ : قاَ الاَ ةاَ � قاَ ْيراَ ْن اأاَِبي ُهراَ عاَ

ِريِق،  ى الطَّ لاَ كاَ اإِ اعاَ تاَ ْخِرْج ماَ اأاَ ِلْق فاَ : اْنطاَ الاَ قاَ اًرا ُيوؤِْذيِني، فاَ ِلي جاَ

اأُْنكاَ  ا �ساَ اُلوا: ماَ قاَ ْيِه، فاَ لاَ ا�ُس عاَ عاَ النَّ ماَ اْجتاَ ُه، فاَ اعاَ تاَ اأاَْخرجاَ ماَ ، فاَ قاَ لاَ اْنطاَ فاَ

ِلْق  : اْنطاَ الاَ قاَ ِبيِّ �، فاَ ْرُت ِللنَّ كاَ ذاَ اٌر ُيوؤِْذيِني، فاَ : ِلي جاَ الاَ ؟ قاَ

ْنُه، اللَُّهمَّ  ُهمَّ اْلعاَ : اللَّ ُقوُلوناَ ُلوا ياَ عاَ جاَ ِريِق، فاَ ى الطَّ كاَ اإِلاَ اعاَ تاَ اأاَْخِرْج ماَ فاَ

. اهلِل ل اأُوؤِْذيكاَ واَ ، فاَ ْنِزِلكاَ ى ماَ لاَ : اْرِجْع اإِ الاَ قاَ اُه فاَ تاَ اأاَ ُه، فاَ غاَ لاَ باَ اأاَْخِزِه، فاَ

ُه،  اًرا لاَ ْيِه جاَ ا اإِلاَ كاَ �ساَ ِبيِّ �، فاَ ى النَّ ُجٌل اإِلاَ اءاَ راَ - وفي رواية: جاَ

ِة، اأاَِو  اِبعاَ ُه ِفي الرَّ الاَ لاَ ِبْر، ُثمَّ قاَ اٍت : ا�سْ رَّ الثاَ ماَ ِبيُّ �، ثاَ الاَ النَّ قاَ فاَ

وناَ  ُمرُّ ا�ُس ياَ لاَ النَّ عاَ جاَ : فاَ الاَ ِريِق، قاَ كاَ ِفي الطَّ اعاَ تاَ ْح ماَ ِة: اْطراَ اِلثاَ الثَّ

ُه اهلُل،  ناَ عاَ : لاَ ُقوُلوناَ ُلوا ياَ عاَ جاَ اُرُه، فاَ اُه جاَ : اآذاَ الاَ ؟ قاَ كاَ ا لاَ : ماَ ُقوُلوناَ ياَ ْيِه فاَ لاَ عاَ

ًدا.  باَ
ل اأُوِذيكاَ اأاَ كاَ واَ اعاَ تاَ ُردُّ ماَ : تاَ الاَ قاَ اُرُه، فاَ اءاَ جاَ جاَ فاَ

)اأخرجه البخاري الأدب المفرد واأبو داود(

َوالَْيَتاَمى  الُْقْربَى  َوبِِذي  ِإْحَسانًا  َوبِالَْوالَِدْيِن  َشْيًئا  بِِه  تُْشِركُوا  َوَل   َ ﴿َواْعُبُدوا اللهَّ
ِبيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم  ْنِب َوابِْن السهَّ اِحِب بِاْلَ ُنِب َوالصهَّ اِر اْلُ اِر ِذي الُْقْربَى َواْلَ َوالَْمَساِكنِي َواْلَ

َتاًل َفُوًرا﴾ )النساء:36(. بُّ َمْن كَاَن ُمْ َ َل ُيِ ِإنهَّ اللهَّ

آداب الجوار
 21 شّوال 1439هـ املوافق لـ 05 يوليو 2018م



	 	

	 	

5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
....

عباد الله: ونحن نبحث عن ِمْفَتاَح العبودية لله 
ينصحون  الصاحلني  الله  عباد  من  أسالفنا  جند 
الله وصفاته،  بأسماء  العلم  في  يكمن  ها  بأن سرَّ
فأسماؤه وصفاته  حسنى وعليا، وفي كل اسم 
يحب  تعالى  والله  عبودية خاصة،  نلمس  وصفة 
أسماَءه وصفاته، كما يحب ظهور آثاره في خلقه، 
 ِ فأمرنا أن نتودد إليه وأن نتضرع إليه بها: �َوِلهَّ
 ،)180 اِف:  )اْلَْع��رَ بَِها�  َفاْدُعوهُ  اْلُْسَنى  اْلْسَماءُ 

د اللَه بصفاته أدخله في رحمته. ومن تعبَّ
ومن أحصى أسماءه أسكنه فسيح جناته.

عباد الله: )احليي( اسم من أسماء ربنا الكرمي، 
واحلياء صفة من صفاته، وصفه لنا رسوُله الكرمي 
َياَء  يٌر ُيِحبُّ احْلَ َه َعزَّ َوَجلَّ َحِييٌّ ِستِّ � فقال: »ِإنَّ اللَّ

ْتَر« )رواه أبو داود(. َوالسَّ
أيها املؤمنون إن ربنا يستحيي أن َيُردَّ دعاء 
»ِإنَّ  والسالم:  الصالة  عليه  قال  املؤمنني،  عباده 
ُكْم َتَباَرَك َوَتَعاَلى َحِييٌّ َكِرمٌي، َيْسَتْحِيي ِمْن َعْبِدِه  َربَّ
أبو  )رواه  ِصْفًرا«  ُهَما  َيُردَّ َأْن  ِإَلْيِه،  َيَدْيِه  َرَفَع  ِإَذا 

داود(.
الله  رحمه  م  الَقيِّ اب��ن  خلصها  املعاني  ه��ذه 
تعالى فقال: "حياء الرب تعالى من عبده ال ُتدركه 
وِب��ّر  َك��َرم  حياء  فإنه  العقوُل؛  فه  تكيِّ وال  الف��ه��اُم 
وُج��ود وج��الل، ورأس مكارم الخ��الق في اخَلْلق 
وأَجلُّها وأعظمها قدًرا وأكثرها نفًعا احلياُء، وهو 
القبائح ومينع من التفريط  ُخُلٌق َيبعث على ترك 
في حق صاحب احلق، مبعُثه ومادُته من احلياة، 
وعلى حسب حياة القلب يكون احلياء فيه، وكلما 
َأَتَّ وأقوى، ولم  فيه  َأْحَيا كان احلياء  القلب  كان 
يزل أمُر احلياء ثابًتا واستعماله واجًبا منذ زمان 
إليه  أمته  ن��َدب  إال  نبي  م��ن  وم��ا  الول���ى،  النبوة 
ِمْن  ��اُس  ال��نَّ َأْدَرَك  ��ا  ِمَّ »ِإنَّ   :� عليه، قال  وبعث 
ِة: ِإَذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئَت« )رواه  ُبوَّ َكاَلِم النُّ

البخاري(،
 عباد الله: احلياء خلق الخيار والصاحلني من 
عباد الله املخلصني، وقد مدح الله أهله؛ فاملالئكة 

والت��ب��اع  املصطفون  ال��ك��رام  وال��رس��ل  امل��ق��رب��ون 
املقتفون كلهم لهم من احلياء نصيب، قال � في 
ِمْنُه  َتْسَتِحي  َرُج��ٍل  ِمْن  َأْسَتِحي  »َأاَل   :� عثمان 

امْلاََلِئَكُة؟« )رواه مسلم(. 
»ِإنَّ  ف��ق��ال:  ب��أن��ه حيي   � ووص���ف م��وس��ى 
ِجْلِدِه  ِمْن  ُي��َرى  اَل  يًرا  ِستِّ ا  َحِيّيً َرُج��اًل  َك��اَن  ُموَسى 

َشْيٌء اْسِتْحَياًء ِمْنُه« )رواه البخاري(.
ونبينا محمد � له من ذلك النصيب الوفر، 
فحياؤه ُيعرف في وجهه، قال أبو سعيد اخلدري 
اْلَعْذَراِء  ِمَن  َحَياًء  َأَشدَّ   �َ ِه  اللَّ َرُسوُل  "َكاَن   :�
ِفي ِخْدِرَها؛ أي: من البكر في سترها َوَكاَن ِإَذا َكِرَه 

َشْيًئا َعَرْفَناُه ِفي َوْجِهِه" )متفق عليه(.
ى ثياَبه، فُسِئل عن ذلك فقال: »ِإنَّ ُعْثَماَن  وسوَّ
ي َخِشيُت ِإْن َأِذْنُت َلُه، َوَأَنا َعَلى ِتْلَك  ، َوِإنِّ َرُجٌل َحِييٌّ
اِل، َأْن اَل َيْبُلَغ ِإَليَّ ِفي َحاَجِتِه« )رواه مسلم(.      احْلَ
واملرأة فطرت على احلياء، تتزين به وتتجمل، 

وهو لها مبثابة احلصن احلصني،
ف���ه���ذه إح����داه����ن ج�����اءت مت��ش��ي وق��د    
استترت بلباس احلياء، خلد القرآن الكرمي ذكرها 
تَْمِشي  ِإْحَداُهَما  اءَْتهُ  �َفَ فقال:  قصتها  لنا  وسرد 
أَْجَر  ِزيََك  ْ ِلَ يَْدُعوَك  أَِب  ِإنهَّ  َقالَْت  َياٍء  اْسِتْ َعَل 
املؤمنني  أم  وهذه   ،)25 )اْلَقَصِص:  لنا�  َسَقْيَت  َما 
تنزع  أن  حياؤها  منعها  عنها  الله  رضي  عائشة 
خمارها في حجرتها حياًء من عمر � بعد دفنه، 
احلياء،  م��ع  قصتها  حتكي  وه��ي  إليها  لنستمع 
لنستمع إليها وليبلغ احلاضر منا الغائب، لنستمع 
إليها ولنضع أنفسنا وبناتنا وزوجاتنا في ميزان 
َنا لعلنا نعود إلى رشدنا ونلتزم حدود ربنا،..  ُأمِّ
قالت رضي الله عنها: "كنُت أدخل بيتي الذي ُدِفَن 
فيه رسول الله � وأبي، فأضع ثوبي فأقول: إمنا 
هو زوجي وأبي، فلما ُدِفَن عمُر معهما فو الله ما 
دخلُت إال وأنا مشدودة عليَّ ثيابي حياًء من عمر" 

)رواه أحمد(.
قال ابن عباس رضي الله عنهما لعطاء بن أبي 
َأْهِل  ِمْن  اْم��َرَأًة  ُأِري��َك  "َأاَل  تعالى:  الله  رباح رحمه 
َأَتِت  ْوَداُء،  السَّ َأُة  امْلَ��رْ َهِذِه  َقاَل:  َبَلى،  ُقْلُت:  ِة؟  نَّ اْلَ
ُف، َفاْدُع  ي َأَتَكشَّ ي ُأْصَرُع، َوِإنِّ ِبيَّ � َفَقاَلْت: ِإنِّ النَّ
َوِإْن  ُة،  نَّ اْلَ َوَل��ِك  َصَبْرِت  ِشْئِت  »ِإْن  َق��اَل:  ِلي،  اللَه 
َأْصِبُر،  َبْل  َفَقاَلْت:  ُيَعاِفَيَك«،  َأْن  َه  اللَّ َدَع��ْوُت  ِشْئِت 
َف،  َأَتَكشَّ ال  َأْن  ِلي  اللَه  َفاْدُع  ُف،  َأَتَكشَّ ي  ِإنِّ َفَقاَلْت: 

َفَدَعا َلَها" )متفق عليه(. 
من  ونساؤنا  بناتنا  فأين  أسالفنا  حياء  هذا 

حياء الطاهرات العفيفات من سلف المة؟   
عباد الله: احلياء من الخالق الكرمية التي بقي 
عليها أهل الاهلية، جتلى ذلك عند أبي سفيان 
� مَلَّا سأله هرقل عن النبي � وهو يومئذ على 
َياُء َيْوَمِئٍذ َأْن َيْأُثَر َأْصَحاِبي  الكفر: »َواللِه َلْواَل احْلَ
َوَلِكِن  َعْنُه،  َسَأَلِني  ِح��نَي  َعْنُه  َك��َذْب��ُت  اْل��َك��ِذَب  ي  َعنِّ

ي َفَصَدْقُتُه« )متفق  اْسَتْحَيْيُت َأْن َيْأُثُروا اْلَكِذَب َعنِّ
عليه( درس بليغ لكل الناس....

الكذب  فأين وسائل إعالمنا عندما يروجون   
والبهتان ويدعمون أصحاب املصالح والموال.؟

يتراشقون  عندما  الح����زاب  أص��ح��اب  وأي���ن 
بالتهم صحيحها وسقيمها؟

وأين شهود الزور ؟ 
في  يتحكمون  عندما  املناصب  وأين أصحاب 

رقاب الناس؟
أين كل هؤالء وغيرهم من خلق احلياء؟

إذا لم تستح فاصنع ما شئت...
وُت����درُك  ال��س��ع��ادِة  ُت��ن��ال  الله: باحلياء  عباد 
أسبابها، وهو خير كله، قال عليه الصالة والسالم: 
ُه َخْيٌر« )رواه  َياُء ُكلُّ ُه، أو قال: احْلَ َياُء َخْيٌر ُكلُّ »احْلَ

مسلم(،
تكون  ال  احلياء  صاحب  عاقبة  إن  الله:  عباد   
إال إلى اخلير، وال يلحقه ندم فيه البتَة، قال عليه 
َياُء اَل َيْأِتي ِإالَّ ِبَخْيٍر« )رواه  الصالة والسالم: »احْلَ
مادة  "احلياء  الله:  رحمه  القيم  اب��ن  ق��ال  مسلم(، 
احلياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب 
وهو  رج��ل  على   � النبي  وم��ر  أجمعه"...  اخلير 
يعاتب أخاه في احلياء، يقول: إنك لتستحي حتى 
كأنه يقول: قد َأَضرَّ به، فقال رسول الله �: »َدْعُه؛ 

مَياِن« )متفق عليه(. َياَء ِمَن اْلِ َفِإنَّ احْلَ
قلًبا بأشدَّ من أن يسلب منه  اللُه   وما عاقب 
احلياء، قال ابن عمر رضي الله عنهما: "إن احلياء 
والميان ُقِرَنا جميعا فإذا ُرِفَع أحدهما ُرِفَع اآلخر".
 خلق احل��ي��اء ط��اع��ة ت��س��وق ص��اح��ب��ه��ا إل��ى 
ط��اع��ات وت��ق��ود صاحبها إل��ى ال���ورع، وم��ن َأَخ��لَّ 

باحلياء فَعل نقيَض ذلك.
عباد الله: احلياء يحول بني املرء وبني الوقوع 
تعالى  ال��ل��ه  ينجيه  واملستحيي  امل��ع��اص��ي،  ف��ي 
ب��احل��ي��اء م��ن ال���وق���وع ف��ي امل��ع��اص��ي ك��م��ا ينجو 
بالميان وُيعصم منها، فإذا ُسِلَب من العبد احلياُء 
لم يبق له ما مينعه من ارتكاب القبيح والخالق 
الدنيئة، قال عليه الصالة والسالم: »ِإَذا َلْم َتْسَتِح 

َفاْفَعْل َما ِشْئَت« )رواه البخاري(. 
على  تظهر  وج��م��ال  زي��ن��ة  احل��ي��اء  الله:  عباد 
ِإالَّ  َش��ْيٍء  ِفي  اْلُفْحُش  َك��اَن  »َم��ا   :� قال  صاحبه، 
)رواه  َزاَن��ُه«  ِإالَّ  َش��ْيٍء  ِفي  َياُء  احْلَ َك��اَن  َواَل  َشاَنُه، 
الترمذي(، ورأس احلياء ما كان حياء من الله؛ لئال 
فالله  أمرنا؛  حيث  يفتقدنا  وال  نهانا  حيث  يرانا 
أحق أن ُيستحيا منه، قال عليه الصالة والسالم: 

َياِء« )رواه الترمذي(،  ِه َحقَّ احْلَ »اْسَتْحُيوا ِمَن اللَّ
الله سبحانه  بنظر  علمنا  إذا  املؤمنون:  أيها 
إذا  ومناجاتنا  كالمنا  يسمع  بأنه  وعلمنا  إلينا 
نتعرض  أن  استحيينا  ب��ه��ذا  اليقني  لنا  حصل 

ملساخطه. 

عباد الله: معنا في كل حركاتنا وسكناتنا مالئكة 
ال تفارقنا، ومن ُحسن إكرامهم احلياء منهم، �َوِإنهَّ 
َما  يَْعلَُموَن  كَاتِبنَِي  ِك��َراًم��ا  َلَاِفِظنَي  َعلَْيُكْم 
تَْفَعلُوَن� )ااِلْنِفَطاِر: 10-12(، قال ابن القيم رحمه 
الكرام  احلافظني  ه��ؤالء  من  استحيوا  "أي:  الله: 
وأكرموهم وَأِجلُّوهم أن يروا منكم ما َتستحيون 

أن يراكم عليه َمْن هو مثلكم".

اخلطبة الثانية:
على  ب��اع��ث  ال���ن���اس  م���ن  احل���ي���اء  عباد ال��ل��ه: 
الليس  من  ُيِصْب  لم  املسلم  أن  ول��و  الفضائل، 
ارت��ك��اب  م��ن  م��ن��ه مينعه  ال��ص��ال��ح إال أن ح��ي��اءه 
على  لصاحبه  ع��ون  خير  وه��و  لكفى،  املعاصي 
ال  الناس  من  يستحيي  ال  َوَم���ْن  الله،  من  احلياء 
د  يستحيي من الله، ومن جالس أهل احلياء جتدَّ
حياؤه، ومن عمل في السر عمال يستحيي منه في 
من  استحيا  ومن  عنده،  لنفسه  َر  َق��دْ فال  العالنية 
الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أهون عنده 
من  يستحي  ولم  منهما  استحيا  ومن  غيره،  من 
ه، ومن كساه احلياء ثوَبه لم ير  الله فما عرف ربَّ

الناُس عيَبه.
 عباد الله: إن السالم هو دين احملامد واملكارم، 
جمع من الخالق أحسنها، ومن الوصاف أعالها، 
ر منه،  ما من خير إال أمر به، وما من شر إال حذَّ
وحتم علينا مالزمة احلياء من الله بامتثال أوامره 

واجتناب معاصيه. 
هو   � النبي  من  امل��م��دوح  احلياء  الله:  عباد 
اخللق الذي يحمل على فعل الميل وترك القبيح، 
في  التقصيَر  ُيوجب  ال��ذي  والعجز  ْعف  الضَّ أم��ا 
من  فليس  عباده  أو حقوق  الله  من حقوق  شيء 
لم  خير  من  َمَنَع صاحَبه  وإذا  ش��يء،  في  احلياء 
يكن مدوًحا، قالت عائشة رضي الله عنها: "ِنْعَم 
َياُء َأْن  َنُعُهنَّ احْلَ َيُكْن مَيْ َلْم  َساُء ِنَساُء اْلَْنَصاِر  النِّ

ْهَن ِفيِه" )رواه مسلم(. يِن َوَيَتَفقَّ َيْسَأْلَن َعِن الدِّ
اللهم جملنا باحلياء....

ال ح��دي��ث ب���ني ال���ن���اس ه����ذه الي�����ام في 
التواصل  ومواقع  الع��الم  ووسائل  املجالس 
االج��ت��م��اع��ي وغ��ي��ره��ا إال ع���ن ه���ذه امل��وج��ة 
الشاذة  والسلوكات  الفضائح  من  املتصاعدة 
في الشارع العام، آخرها عدوان شاب مغربي 
ثيابها وكشف عورتها مع  بنزع  تلميذة  على 

قيام مرافق له بالتصوير بواسطة الهاتف..!
أال يطرح هذا احلدث، مثل غيره، مشكلة 
القيم في بالدنا وما تعرفه من انهيار متسارع 

ال يعلم أحد القعر الذي نتجه إليه؟
جيل كامل أريد له أن يكون خلوا من أي 
وال  حرمة  يعرف  وال  لغة،  أي  يتقن  ال  هوية، 
قداسة لي شيء، قيمه املثلى تدور كلها حول: 

املادة و املتعة..
امل���درس���ة ت حت��ط��ي��م��ه��ا، م��ن��ذ "م���درس���ة 

املشاغبني"!
والتدين اختزل في "الرهابي"!

الس��������رة من���وذج���ه���ا ف����ي امل��س��ل��س��الت 

املكسيكية!
والفرد الذاب تقدمه املسلسالت التركية!
: هو العب  وامل��ث��ال  والنجم..  ال��ن��م��وذج.. 
ل��أوالد،  بالنسبة  الفكاهي  املمثل  أو  ال��ك��رة 

واملغنية بالنسبة للبنات! 
العلم  رم���وز  ح��ول  ت���دور  أحاجينا  حتى 

ونقل املعرفة: الفقيه واملعلم!
بطريقة  ال��ق��دوة  حتطيم  ت  ب��اخ��ت��ص��ار: 
ذل���ك ت  م��اك��رة وخ��ب��ي��ث��ة، وم��ق��اب��ل  منهجية 
كل  من  ومتحلل  غريب  آخ��ر،  لنمط  الترويج 
ذلك  م��ع صبغ  ال��ع��م��ق،  ف��ي  والخ����الق  القيم 
بالعصر واحلداثة وكل ما يغري ويثير شكال، 

مع الفراغ واخلواء مضمونا..

أليس م��ا ق��ام ب��ه ه��ذا الفتى ه��و ع��ني ما 
فنان،  ألقاب:  عليهم  يطلق  آخ��رون،  به  يقوم 
وم��خ��رج.. وغ��ي��ر ذل���ك؟  وال��ف��رق أن اآلخ��ري��ن 
على  املغربية  امل��رأة  تعرية  مقابل  يحصلون 
ويعينون  حني  كل  وجوائز  باملاليني  مكافآت 
البلد..  في مواقع التوجيه والتدبير ملستقبل 
والصحافة  العمومي  الع���الم  لهم  ويصفق 

السائدة.
النسني  ب��ني  السلبي  االخ��ت��الط  أل��ي��س 
من دون مراعاة لضوابط  شرعية أو أخالقية 
قد أصبح مطية ملفاسد وشرور ال تخفى على 
ذي لب ، وفتنة للشباب واملراهقني فال مناهج 
ل��إع��الم  ب��رام��ج  وال  ت��رب��ي��ه،  للتعليم  ه��ادف��ة 

تقومه..
وأنتجته  أيدينا  ما جنته  هذا  باختصار، 
إال  ينتظر  لن  الصبار  ي��زرع  فمن  سياستنا، 
الشوك، ورحم الله أبا الفتح البستي حني قال 

في حكمه:
ـرَّ َيْح�صْد يف عواِقِبـِه َمْن يزرِع ال�صَّ

ـاُن ـِد الزرِع اإِبَّ �صْ َندامـًة وِلَ

ذ. عبد حميد الرازي

العدد : 491  

عيبَه الناُس  ير  لم  ثوبَه  احلياء  كساه  من 

إنهـــــــــا الـــقــيـــــم

بقلم : أنور احلمدوني
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)18 ( القرآنـي  اإلعجـاز  نصـوص 

)متة نصوص أبي منصور املاتريدي )ت333هـ((
)4( 

َُّروَن الُْقْرءَاَن�﴾)النساء: 81(،  »وقوله : �أََفال يَتََدب
َُّروا آَيَاتِِه� )ص: 28( داللة بينة على وجوه:  ب وقوله: �لِيَدَّ
والتدبر؛  بالتأمل  ُي��درك  منه  املقصود  أن  أحدها: 
إذ به َجْرُي األمر والترغيُب قبل وقت العمل؛ بل إلزام 

القيام مبا يعمل بالتدبر. 
ثم فيه وجهان:

أحدهما: أن األمر ليس على مخرج كالم عند أهل 
اللسان، وال على حق اآلية في اللغة، أو حق مثله أن 
املَخرج،  اللسان من  أهل  املوقع عند  يرغب في معرفة 

بر فيه، والله أعلم.  والوجُه إليه ال يدَّ
والثاني: أن التدبر فيه حظ احلكماء وأهل البصر، 
اللسان فهو حظ  ُيعرف من حيث  العوام. وما  ال حظ 

الفريقني. 
ث��ب��ت أن ع��ل��ى ال���ع���وام ات��ب��اع اخل����واص ف��ي ما 

موهم، واالقتداء بهم، والله أعلم.  فهَّ
والثاني: أنه جعل وجه معرفة االختالف واالتفاق 
لم  الكالُم السمع، وإذا ثبت ذلك  بالتدبر فيه، ال يقَرع 
أنه  املَوقع  ُيعرف  الظاهر حتى  العمل بشيء من  يلزم 
النقيَض  ب��ه  املتمسُك  َيلحق  لئال  بالتدبر؛  ذل��ك  على 

بالتدبر، والله أعلم. 
والوجه الثالث: مبا تضمنِت االختالف أن ارتفاع 
االختالف جعله حجة على أنه عن الله؛ إذ ُعلم أن الله 
مما جبل عليه اخللَق أنه ال أحد ميلك بحق االحتراز ال 
عن علم السماع ُيْنَثى)1( إليه عن الله َخبُر الصادقني، 
وال  متناقض  غيَر  مثله  ون��ظ��َم  ال��ك��الم  تأليف  وميلك 
الكهنة؛  ُقرن به من  َينفي بنفي االختالف ما  مختلف، 
إذ كذلك كالم الكهنة َيخرج مختلفا، وما ُقرن من تعليم 
كلٌّ  إذ  ذل��ك؛  نحو  والسحر  األول���ني  وأساطير  البشر 

يخرج ذلك على االختالف. 
وفي ذلك بيان خطر جعل املُخرج بحق اللسان من 
﴾اْخِتالًفا  الوجه  االسم ُحجة ودليال ملا يوجد من ذلك 
َك��ِث��ي��ًرا﴾.ول��و ك���ان م��ن ذل���ك ال��وج��ه االح��ت��ج��اج لوجد 

االختالف. 
ومن رام أن يجعل القرآن، لوال بيان اخلبر، موقُعه 
وَص��َف  فهو  دون���ه،  االخ��ت��الف  فيه  يقع  ق��د  على جهة 

القرآن مع اجتماع اخلبر بنفي االختالف.
كاهن  لكل  فَمَثله  ُمختلف،  نفسه  ف��ي  ه��و،  وأم��ا   
إن  عنه،  الندُب  مِلن  أمكن  التناقض؛  َثْبت  أري��د  وبشر 
را، يجب ضم تأويله إليه، فيبُطل  كان عنه مترَجما معبَّ
ويكون  مكان،  في  اختالف  وج��ود  أحد  على  يكون  أن 

احتجاُج الَعِوين غنيا. جل عن ذلك. 
َذَك���ر َيحتمُل األح��ك��ام واحل����دود واألم���ور  ث��م م��ا 
التناسخ واخل��ص��وص  أن  ي��وج��ب  وذل���ك  وال��ن��واه��ي؛ 
والوعد  اإلخبار  ويحتمل  مختلفا،  يكون  ال  والعموم 
اإلخ��ب��ار عن  ب��اإلخ��ب��ار:  ذل��ك. وأع��ن��ي  والوعيد ونحو 
املنافقني،  عز وجل عن شرك  أخبر  ك��ان،  وعما  الغيب 
وعما إليه مرجع األم��ور، وعما كان عنهم، ونحو ذلك 
مما َخَرج كذلك، والله أعلم«.             ]تفسير املاتريدي، 

]463-462/1

)5(  
ِِّهْم ِإال  »وقوله تعالى: �َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َرب
َتْأِتيِهْم  ﴾َوَما  5( يحتمل  ُمْعِرِضنَي�﴾)األنعم:  كَانُوا َعْنَها 
إثبات رسالة  آيات  أو من  التوحيد.  آَي��اِت  ِمْن  آَيٍة  ِمْن 
محمد ونبوته � في إثبات البعث والنشور بعد املوت 
ملا أخبر أنه خلقهم من طني، فإذا ماتوا صاروا ترابا. 

ف��إذا ع��ادوا إليه  ف��إذا كان بدء إنشائهم من طني، 
يقدر على إنشائهم ثانيا، إذ ليس إنشاء الثاني بأعسر 

من األول. 
ال��ق��رآن، وحتتمل اآلي��ات  ثم حتتمل اآلي��ات آي��ات 
ما كان أتى بها رسول الله � من اآليات سوى آيات 

القرآن. 
�َوَم���ا  ب��ق��ول��ه:  ومكابرتهم  تعنتهم  ع��ن  أخ��ب��ر  ث��م 
ِّ��ِه��ْم ِإال كَ��انُ��وا َعْنَها  َرب ِم���ْن آيَ����اِت  ِم���ْن آيَ���ٍة  تَ��أْتِ��ي��ِه��ْم 

ُمْعِرِضني�﴾)األنعم: 5( فإذا أعرضوا عنها لم ينتفعوا 
بها ليعلم الله أنه إمنا ينتفع باآليات من تأملها، ونظر 

فيها ال من أعرض عنها.
 ث��م س���ورة األن��ع��ام إمن��ا ن��زل��ت ف��ي محاجة أهل 
الشرك. ولو لم يكن القرآن معجزا كانت سورة األنعام 
معجزة؛ ألنها نزلت في محاجة أهل الشرك في إثبات 
التوحيد واأللوهية لله والبعث، فكيف وقد جعل الله 
القرآن آية معجزة أعجز البشر عن اإلتيان مبثله؟ ولم 
يكن يومئذ يعرف التوحيد والبعث، كانوا كلهم كفارا 
عبدة األصنام واألوثان، ال يحتمل أن يكون رسول الله 
أن��ه إمن��ا عرف  أل��ف ذل��ك وأنشأ من ذات نفسه ليعلم 

ذلك بالله. 
وفيه داللة إثبات احملاجة في التوحيد واملناظرة 
وهم  الشرك،  أه��ل  محاجة  في  نزلت  أكثرها  ألن  فيه؛ 
فنزل  وال��رس��ال��ة،  البعث  وينكرون  ش��رك،  أه��ل  ك��ان��وا 
البعث  وإث��ب��ات  التوحيد  ف��ي  محاجتهم  ف��ي  أكثرها 

والرسالة«.
]م.س، 96-95/2[

)6( 
نِّ َواإلِنِْس أَلَْم يَأْتُِكْم  »وقوله تعالى: �يَا َمْعَشَر اْلِ
ُرُسٌل�﴾)األنعام: 131( اختلف فيه: قال بعضهم: لم يكن 

من اجلن رسل...
وقال بعضهم: كان من الفريقني جميعا الرسل...

وقال بعضهم: كان الرسل من اإلنس إلى الفريقني 
جميعا...

احلاجة  إمن��ا  حاجة؛  ه��ذا  معرفة  إل��ى  لنا  وليس 
الرسل وعجز  تأتي  التي  اآليات واحلجج  معرفة  إلى 
ال��ق��رآن كقوله  ه��ذا  إت��ي��ان مثل  ع��ن  اخل��الئ��ق جميعا 
نُّ َعَل أَْن يَأْتُوا  لَِئِ اْجَتَمَعِت اإْلِنُْس َواْلِ �ُقْل  تعالى: 
فقد   )88 )اإلسراء:  بِِمْثِلِه�  يَأْتُوَن  اَل  الُْقْرآَِن  َهَذا  بِِمْثِل 
القرآن،  هذا  يأتوا مبثل  أن  عن  واإلن��س  اجلن  أعجز 
وإن كان اجلن أقوى على أشياء من اإلن��س. فدل أنه 
آية، ودل عجز اجلن عن ذلك، وإن كانوا أقوى، على أن 
غيرهم أعجز. أال ترى أنه أنزل هذا القرآن على لسان 
العرب، ثم عجزوا هم عن إتيان مثله؟ فدل عجزهم عن 

ذلك على أن العجم له أعجز«.
]م.س، 176-175/2[

)7(
»وقوله تعالى: �أَْم يَُقولُوَن اْفَتَراهُ ُقْل َفأْتُوا بُِسوَرٍة 
من  افتراه  محمد  كان  إن  يقول:   )38 )يونس:  ِمْثِلِه� 
عند نفسه فأتوا أنتم مبثله؛ إذ لسانه ولسانكم واحد، 
فأنتم قد عرفتم بالفرية والكذب، ومحمد لم يعرف به 
قط، وال ُأخذ عليه كذب قط، فأنتم أولى أن تأتوا بسورة 

مثله. 
ادعوا  قال بعضهم:  �اختلف فيه�:  تعالى:  وقوله 
آلهتكم التي تعبدونها ليعينوكم على إتيان مثله، وقال 
بعضهم: ادعوا من استطعتم أي من لسانه مثل لسانكم 
ليعينوكم على ذلك، أو يقول: استعينوا بدراسة الكتب 
لتعينكم على مثله �ِإْن كُْنُتْم َصاِدِقنَي� )يونس: 38( 
أن محمدا افتراه من نفسه. فدل ترك اشتغالهم بذلك 

على أنهم قد عرفوا أنه ليس مبفترى وأنه سماوي«.
]م.س، 481-480/2[

----
احلديث  نثا   –  )1(
واخل����ب����ر ن����ث����وا: ح���دث 
ب���ه وأش���اع���ه وأظ���ه���ره. 

اللسان/نثا.

د. الحسين زروق

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

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

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

)الموسوعة التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين يف التراث العريب(.
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علَّمنا  احل��ق  ط��ري��ق  ف��ي  وس��رن��ا  عقلنا  عندما 
وال  ليس سهال  احلق  طريق  أن  ونا  ومربُّ مشايخنا 
م��ف��روش��ا ب���ال���ورود، وإمن���ا ه��و ط��ري��ق ط��وي��ل شاق 
حتفه االبتالءات، وتدهمه احملن بني احلني واآلخر، 
لكنه مع ذلك طريق اجلنة ال طريق سواه، وقد قال 
سبحانه :﴾�ألَمِّ  أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَركُوا أَن يَُقولُوا 
َقْبِلِهْم  ِم��ن  َّ��ِذي��َن  ال َفَتنَّا  َ��َق��ْد  َول يُْفَتُنوَن  اَل  َوُه��ْم  آَمنَّا 
الَْكاِذبنَِي�﴾  َولََيْعلََمنَّ  َصَدُقوا  َِّذيَن  ال  ُ اللَّ َفلََيْعلََمنَّ 

)العنكبوت:2-1(.
اإلسالمي  العالم  أح��وال  نتابع  ونحن  وكبرنا 
ومغربها  مشرقها  ف��ي  األم���ة  ت��ط��ال  محنا  ف��رأي��ن��ا 
شمالها وجنوبها، حتى جفت الدموع لتعدد املآسي 
إذ  الشاعر  وص��دق  اخل��ون��ة،  وك��ث��رة  الناصر،  وقلة 

يقول:
ولو كان �سهما واحدا التقيته 

ولكنه �سهم وثان وثالث.

وال ُيستغرب التآمر والغدر والقتل واالعتداء من 
اخلصوم واألع��داء، إمنا العجيب املخزي أن يصدر 
ذلك من بعض من يتسمون بأسمائنا، وينتمون إلى 

عروبتنا وإسالمنا:
وظلم ذوي القربى اأ�سد م�سا�سة

على النف�س من وقع احل�سام املهند.

ازدادت  الدنيا  بالد  من  بلد  إلى  سافرت  وكلما 
حرقتي على أمتي، فكأنها األمة الوحيدة في العالم 
التي ُحكم عليها بالفقر واالستضعاف، وكتب عليها 
القتل والدمار مع أنها حتمل مشعل الهداية وقارورة 

الدواء للعاملني.
بعضها  فيظهر  ومحنها  األم��ة  أزم��ات  وتتنوع 
وينال بعَض العناية واملتابعة واالهتمام، وتختفي 
من  القليل  إال  املسلمني  من  تنال  فال  أخ��رى  أزم��ات 

املتابعة واملساندة.
من  الشرقية  تركستان  مسلمي  مشكلة  وتأتي 
زاوية بعيدة َقلَّ من يتناولها، بالكتابة أو احلديث، 
نادرا  إال  اإلعالمية  الفضاءات  إلى  تخرج  تكاد  وال 

على خطورة القضية وقل حيلة أهلها.
ر ببعض جوانب تلك املأساة  ولذا وجب أن نذكِّ
مما  هنالك  عما  ونخبرهم  شيئا  للمسلمني  لنظهر 
يقع إلخوانهم هناك، ومصدر هذه املعلومات تقارير 
قناة  به  قامت  ال��ذي  املفصل  التقرير  أبرزها  كثيرة 
اجلزيرة ونشرته على موقعها، وكثير من معلومات 
هذا املقال منه إضافة إلى مقابالتي الشخصية مع 

مسلمني تركستان في مصر وتركيا:
مستحيلة  شبه  واإلعالمية  الصحفية  التغطية 
ف��ي ت��رك��س��ت��ان ال��ش��رق��ي��ة، وذل����ك م��ق��ص��ود م��ن قبل 
احلكومة الصينية، ويعد هذا من أهم أسباب غياب 

الكثير من املعلومات واألخبار عن القضية.
يظهر صراع الهوية بصورة كبير باعتباره بؤرة 
الصراع بني الصني وتركستان، بدءا من تغيير الصني 
إلسم البلد من )تركستان الشرقية( إلى )شنغيانغ(، 
مرورا بتغيير املعالم والتراث اإلسالمي، وال شك أن 
طمس االسم احلقيقي مبا يحمله من تاريخ وثقافة 

وحضارة ولغة، يعد جناحا في حرب الهوية.
تقوم  لإلقليم  الدميوغرافية  اخلريطة  لتغيير 
)ال��ه��ان(  ق��وم��ي��ة  م��ن  ال��ص��ي��ن��ي��ني  ال��ص��ني بتسكني 
وإحاللهم محل السكان األصليني اإليغور املسلمني.

تطمع الصني في ثروات البالد وترى أن اإلسالم 
ومحاوالت استقالل املسلمني عنها هي العقبة التي 
وتتمثل  الثروات،  بتلك  لتنفرد  عليها  القضاء  يجب 
ت��ل��ك ال���ث���روات ف��ي )ال��ب��ت��رول وال��ف��ح��م وال��رص��اص 
الطبيعي،  والغاز  واليورانيوم  والزنك  والنحاس 
النفط،  فضال عن وجود صناعات مهمة مثل تكرير 
وصناعة الصلب والكيماويات واإلسمنت، كما توجد 

ثروة حيوانية وزراعية ضخمة.
ي���ت���م إق����ص����اء امل���س���ل���م���ني اإلي�����غ�����ور م����ن أي 

منصب،وبخاصة املناصب العليا.
ت��ع��د امل���م���ارس���ات ال��ش��ع��ائ��ري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

اإلسالمية جرائم يعاقب عليها املسلم.
تسريح كافة األئمة واخلطباء من قومية اإليغور 

من وظائفهم تعسفيا.
منع ذوي اللحى واحلجاب من ركوب احلافالت، 
األمر الذي أدى إلى فصلهم وفصلهن من الوظائف 

للتأخر بسبب ذلك في الوصول إلى محل وظائفهم 
وأعمالهم.

ال يسمح للمسلم أن ينجب أكثر من ثالثة أطفال 
في القرى وطفلني في املدن، واألطفال فوق هذا العدد 
ال حق لهم في التعليم وال في الصحة بل ال يسجلون 
ضمن بيانات احلكومة، وهذا يحمل املسلمني أعباء 

كثيرة فضال عن تقليص أعدادهم.
محالتهم  بإغالق  املسلمني  من  الكثير  يطالب 

التجارية حتت حجج واهية.
إسالمي  مظهر  أي  عليه  يبدو  مسلم  أي  مينع 
من ركوب احلافالت واملواصالت العامة، مثل اللحية 
واحل��ج��اب وغ��ي��ر ذل���ك، بحجة أن��ه��ا م��ظ��اه��ر فيها 

تعصب وتدعو إلى اإلرهاب.
وكافة  اخلياطني  متنع  صارمة  قوانني  إص��دار 

شركات املالبس من تصنيع مالبس احملجبات.
وجود  أن  الصني  ترى  العمراني  اجلانب  وفي 
اإلقليم  في  اإلسالمية  احلضارية  العمرانية  اآلث��ار 
اإلقليم  إسالمية  على  دال��ة  فهي  لهم  تهديدا  ميثل 
وش��ه��ادة ت��اري��خ��ي��ة ض��ده��م، ل���ذا جت���ري م��ح��اوالت 
على  والتاريخية  احلضارية  الهوية  لطمس  عديدة 
البيوت  قدم وساق، فهدم املساجد وإغالقها، وهدم 
القدمية للمسلمني ونشر محالت اخلمور واملراقص 
منها  يعاني  مظاهر  مكان  كل  في  اخلالعة  وأماكن 

مسلمو تركستان.
أن  فكان واجبا علينا  املآسي يطول،  ومسلسل 
نثير تلك القضية التي ال يعرفها كثير من املسلمني.

هل ميكن فعل شيء؟
امل��س��ل��م ال ي��ع��رف ال��ع��ج��ز ح��ي��ث ن��ه��اه ال��رس��ول 
َيْنَفُعَك  َم��ا  َع��َل��ى  »ِاْح����ِرْص  بقوله:  عنه   � ال��ك��رمي 
والعجز  ُمْسِلٌم(،  )َأْخَرَجُه  َتْعَجْز«  َواَل  ِه  ِبَاللَّ َواْسَتِعْن 

هو الضعف وفقدان احليلة.
وقضية تركستان وإن كان الدفاع عنها وتخفيف 
احلكومات  على  ملقى  واج���ب  األص���ل  ف��ي  آث��اره��ا 
اإلسالمية التي تخاذلت فلم تقدم لها أي شيء، إال 
أن املسلمني كشعوب ميكنهم فعل الكثير مما يجب 
عليهم شرعا جتاه تلك القضية اإلسالمية ومن ذلك:

الوسائل  القضية ومتابعتها عبر  التعرف على 
يجب  ما  وأول  الطريق خلدمتها،  أول  هو  املختلفة 
علينا شرعا فعله، حيث ال ميكن نصرة قضية جنهل 

تفاصيلها.
فمما  بها،  يتعلق  ما  ونشر  بالقضية  التعريف 
عن  بأنفسهم  حدثوني  –وقد  هناك  إخواننا  ي��ؤذي 

ذلك- أن املسلمني ال يعرفون عنهم شيئا.
فالدعاء  املختلفة  أوقاتنا  في  لهم  الدعاء  دوام 

سالح ال يستهان به.
بالد  ف��ي  التركستانيني  املسلمني  آالف  يوجد 
السعودية  من  كل  في  اآلن  لهم  جالية  وأكبر  شتى 
تركيا صعبة  في  بالذات  الطالب  وأوض��اع  وتركيا، 
أن  بعد  تعليمهم  ليتموا  كفالة  إل��ى  حاجة  في  فهم 
طردهم النظام املصري من األزهر فلم يجدوا سعة إال 
في تركيا، وميكن الوصول إليهم والقيام مبساعدتهم 

ليتموا تعليمهم وهم باآلالف.
الصينية متى  البضائع  مقاطعة  املسلمني  على 
هذا سيحدث  أن  فال شك  إلى شرائها  يضطروا  لم 
الدولة املجرمة، وهذا مقدور  اقتصاد هذه  فرقا في 

لعامة املسلمني.
حكوماتهم  على  ال��ع��ال��م  مسلمي  م��ن  الضغط 
لتضغط بصورة أو بأحرى على احلكومة الصينية 

لتخفف الضغط عن هؤالء.
م��ؤمت��رات  عقد  وفقهائها  األم���ة  علماء  وع��ل��ى 
القضية،  ب��ه��ذه  وت��ذك��ي��ره��ا  األم���ة  لتبصير  عاجلة 

ومحاولة تقدمي فقه خاص 
االضطهاد  ح��ال��ة  يناسب 
يعيشها  التي  والتضييق 
ه���ؤالء امل��س��ل��م��ون ودائ��م��ا 
ي����س����أل����ون ع�����ن امل���خ���رج 

الشرعي منها.
وال���������ل���������ه امل������وف������ق 

واملستعان.

د. أحمد زايد

تركستان الشرقية
عراقة التاريخ ومأساة احلاضر )2(
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متهيد:
ال���دي���ن اإلس���ام���ي دي���ن ال��ق��ي��م احل��ض��اري��ة 
بامتياز، مبا فيها القيم اجلمالية، وميكن القول 
اإلس��ام،  مقاصد  م��ن  السليم  ال���ذوق  تربية  إن 
يتجلى ذلك في كون القرآن الكرمي يوجه أنظارنا 
وانتباهنا كثيرا إلى مظاهر اجلمال في مخلوقات 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى، حيث خلق ال��ل��ه ال��ك��ون ف��ي نسق 
ونظام بديع، ويدعونا لتأمل آيات اجلمال الدالة 
�أََفلَْم  على خلقه وإبداعه  كما في قوله تعالى: 
َماِء َفْوَقُهْم كَْيَف بََنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها  يَنُظُروا ِإلَى السَّ
َوَما لََها ِمن ُفُروٍج  َواْلَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَلَْقْيَنا ِفيَها 
تَْبِصَرًة  بَِهجٍي   َزْوٍج  ِمن كُلِّ  ِفيَها  َوأَنَبْتَنا  َرَواِسَ 

ِنيٍب� )ق: 8-7-6(. َوِذْكَرىٰ ِلُكلِّ َعْبٍد مُّ
نَْيا بِِزيَنٍة  َماء الدُّ َّا َزيَّنَّا السَّ وقوله أيضا : �ِإن

الَْكَواِكِب� )الصافات: 6(.
وغيرها من اآليات التي تثير االنتباه لعظمة 
النفوس  اخلالق وتوقظ اإلحساس باجلمال في 

السليم  الفطري  ال���ذوق  وتنمي 
-أي ال��ص��ح��ي��ح اجل���ي���د-  ال��ذي 
الظاهري  بنوعيه؛  اجلمال  يدرك 
ال����ذي مي��ت��ع ال��ن��ف��س وي��زك��ي��ه��ا، 
وال��ب��اط��ن��ي ال���ذي ي��ق��وي ال���روح 

والتعلق بالله  تعالى.
وال���رس���ول � ي��ق��ول: »ال��ل��ه 
)صحيح  اجلمال..«  يحب  جميل 

مسلم(.
وال������������������ذوق ف��������ي أص����ل����ه 
ال��ل��غ��وي ه���و: اإلح���س���اس ال��ذي 
مييز خواص الطعوم أواألجسام 
���ة  وأدات�������ه ال��ل��س��ان،  ���ْع���ِم���يَّ ال���طَّ
غ��ي��ره:  أو  ذاق الطعام  )ي���ق���ال: 
اخ��ت��ب��ر ط��ع��م��ه، وذاق ال����ش����يء: 
ج���رب���ه، وي��س��ت��ع��م��ل م���ج���ازا في 
فيقال: ذاق ألوان  امل��ع��ن��وي��ات، 
وتألم  أحسها  مبعنى:  ال��ع��ذاب 
الشعرية:  القطعة  وت���ذوق  بها، 
فيها(  اجلمال  عناصر  أدرك  إذا 

)اللسان البن منظور(.
الوسيط:  املعجم  ف��ي  وورد 
ٌة  حاسَّ والفن:  األدب  في  "ال��ذوق 
ان��ب��س��اُط  عنها  ي��ص��در  معنوية 
النظر  لدى  انقباضها  َأو  النفس 
ف���ي أث����ٍر م���ن آث����ار ال��ع��اط��ف��ة َأو 

الفكر..." 
ال��ذوق  تعني تنمية  وتربية 
احل���اس���ة ال���ت���ي  ت�����درك م��ظ��اه��ر 

كاأللوان  الطبيعية  األش��ي��اء  في  امل��ادي  اجلمال 
يستشعر  ال���ذي  وامل��ع��ن��وي  الطيبة،  وال���روائ���ح 
في  ويهمنا  واألدب��ي��ة،  الفنية  اآلث��ار  في  اجلمال 
هذا املقام معنى الذوق كما أورده أحد الباحثني 

بقوله : 
التي  افة  الشفَّ املعنوية  ة  احلاسَّ هو  "ال��ذوق 
اآلخ��ري��ن،  مشاعر  م��راع��اة  إل��ى  صاحَبَها  تدعو 
��ات التعامل  وأح��وال��ه��م، وظ��روف��ه��م، وه��و أدب��يَّ
مع  الَعاقة  في  اجلميل  الفنُّ  وه��و  ال��ن��اس،  مع 
وجمال  التعامل  جمال  ب��ه  اآلخرين... ويقصد 
ال��ت��ص��رف، وج��م��ال امل��وق��ف، وج��م��ال اخل��ط��اب، 
النظام  وجمال  العمل،  وجمال  السلوك،  وجمال 

...الخ." 
الذي يحب اجلمال  السليم  ال��ذوق  فصاحب 
)اللباس  مظهره  في  اجلمال  ينعكس  ويتذوقه، 
وال��ه��ن��دام( وف���ي س��ل��وك��ه، وك���ل ت��ص��رف��ات��ه؛ في 
وش��رب��ه،  أك��ل��ه  طريقة  وف��ي  وح��رك��ات��ه،  جلسته 
وطريقة كامه مع الناس وتنظيم أفكاره، يحترم 
يختار  بالكام،  يرفع صوته  ال  اآلخرين،  مشاعر 
األلفاظ وينطق بالطيب من القول، ال يؤذي أحدا 

بيده وال بلسانه، يعفو ويتسامح... 

الرقي  ولعمري ال ميثل هذه األخ��اق وه��ذا 
ذو  البشرية  سيد  إال  ناصع،  بشكل  احل��ض��اري 
نبينا  لإلنسانية،  األعلى  واملثل  العظيم  اخللق 
املنيرة  وسنته  العطرة،  سيرته  فمن   ،� محمد 
هذا  ف��ي  السليم   ال���ذوق  تربية  معالم  نستقي 

املقام، ومجاالتها كالتالي: 
م��ج��ال  ف���ي  ال��س��ل��ي��م  ال�����ذوق   -  1

الطهارة والنظافة:
دين  بل  والنقاء  النظافة  دي��ن  اإلس��ام  دي��ن 
الظاهرة  واألرج���اس  األدن���اس  ك��ل  م��ن  الطهارة 
وأشمل  أعمق  اإلس��ام  في  والطهارة  والباطنة، 
وللباس واملكان  للبدن  النظافة، فهي طهارة  من 
يكن  ل��م  ول��و  وال����روح،  والعقل  النفس  وط��ه��ارة 
في  غ��ي��ره��م  ع��ل��ى  ب��ه  ي��ف��ت��خ��رون  م��ا  للمسلمني 
ذلك  لكفاهم  الطهارة  التحضر سوى هذه  مجال 
النبي   � محمد  ونبينا  حضاريا،  ورقيا  فخرا 
الطاهر الطيب، هو املثل األعلى للصفاء والنقاء، 

وهو قدوتنا في التطهر والذوق الرفيع، وسنته 
القولية والفعلية  غنية بالشواهد واألدلة، وفيما 

يلي مناذج من ذلك:
أ - حث الرسول � في أكثر من حديث على 

التمسك بسنن الفطرة:
وهي سنن األنبياء عليهم الصاة والسام، 
املشركني،  عن  فضا  الكتاب  أه��ل  خالفها  التي 
ويجهل تفاصيلها كثير من املسلمني، ومن حافظ 
ومتحضرا  ط��اه��را،  نظيفا  ك��ان  وطبقها  عليها 
وب��اط��ن��ه جنسا،  نظيفا  ظ��اه��ره  ك��ان  وإال  ح��ق��ا، 
كما هو شأن من ال ينتقص املاء )االستنجاء من 
البول( كما هو شأن غير املسلمني، وغير املصلني 
أن  بالنظافة  اإلس��ام  عناية  وم��ن  املسلمني.  من 
جعل سنن الفطرة من أساسيات الطهارة والتي 
هي شرط في الصاة، ومن األحاديث الواردة في 

سنن الفطرة:
- ق��ول��ه �: »خ��م��س م��ن ال��ف��ط��رة: اخل��ت��ان، 
األظافر،  وتقليم  ال��ش��ارب،  وق��ص  واالس��ت��ح��داد، 
ونتف اآلب���اط«  )م��ن رواي��ة أب��ي هريرة � في 

الصحيحني؛ البخاري ومسلم(.
َقاَل  َقاَلْت:  عنها  الله  رضي  َعاِئَشَة   وعن   -

اِرِب،  َرُسوُل اللِه �: »َعْشٌر ِمْن اْلِفْطَرِة: َقصُّ الشَّ
امْلَ��اِء،  َواْس��ِت��ْن��َش��اُق  ��َواُك،  َوال��سِّ ْحَيِة،  اللِّ َوِإْع��َف��اُء 
اإِلِب��ِط،  َوَنْتُف  اْلَبَراِجِم،  َوَغْسُل  اأَلْظ��َف��اِر،  َوَق��صُّ 
َقاَل  اُء  َزَكِريَّ َقاَل  امْلَ��اِء«،  َواْنِتَقاُص  اْلَعاَنِة،  َوَحْلُق 
ُمْصَعٌب: َوَنِسيُت اْلَعاِشَرَة ِإال َأْن َتُكوَن املضمضة. 

)رواه مسلم، وأصحاب السنن(.
وال ينبغي اإلغفال عن سنن الفطرة أكثر من 
عن  مسلم(،  )صحيح  في  ورد  ملا  يوما،  أربعني 
اِرِب َوَتْقِليِم  َت َلَنا ِفي َقصِّ الشَّ أنٍس أنه قال: "ُوقِّ
ِبِط َوَحْلِق اْلَعاَنِة َأْن اَل َنْتُرَك َأْكَثَر  اأْلَْظَفاِر َوَنْتِف اإْلِ

ِمْن َأْرَبِعنَي َلْيَلًة".
الصغرى  ل��ل��ط��ه��ارة  ال��وض��وء  ت��ش��ري��ع   - ب 

واالغتسال للطهارة الكبرى:
والكبرى  الصغرى  للطهارتني  ما  يخفى  ال 
من أثر في الذوق السليم وفي الرقي احلضاري، 
الطهارة  عملية  تفصيل  يستدعي  ال  املقام  ولعل 
الصغرى والكبرى وكيف يتم تنقية األطراف أوال 
ثم اجلسد بكامله -كما ترد في فقه العبادات- لكن 

املقام يقتضي بيان ما يدل على الرقي احلضاري 
في شعيرة الطهارة  من خال  فوائدها وفضائلها 

التي جتلي ما نحن بصدده وهي:
من  لكل  الصحية اجلسدية؛  الناحية  فمن   -
الوضوء واالغتسال فائدة عظمى في الوقاية من 
الباحثون  ذلك  أثبت  كما  وامليكروبات  اجلراثيم 

املختصون.
- وم���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ف��س��ي��ة؛ ل��ل��وض��وء دور 
كبير في حياة املسلم، إذ يجعله دائما في يقظة 
بالرضى   الشعور  على  أثر  وله  وتألق،  وحيوية 

واالرتياح.
اخلايا،  تنشيط  في  مهم  دور  لاغتسال   -
واالس��ت��ح��م��ام م��ه��م ف��ي جت��دي��د ن��ش��اط اجلسم 
النفسية  حاالته  أكمل  في  امل��رء  ويجعل  والعقل 

أيضا.
فضا عن الشعور باالرتياح عقديا ألن املؤمن 
وينتظر  تعالى،  الله  مع  واجبا  أدى  بأنه  يشعر 
اجل���زاء امل��وع��ود ب��ه ف��ي ق��ول ال��رس��ول �: »من 
ت��وض��أ فأحسن ال��وض��وء خ��رج��ت اخل��ط��اي��ا من 
جسده حتى تخرج من حتت أظفاره« )رواه مسلم 
العامة  ه��و  النقاء  أن  ومعلوم  صحيحه(.  ف��ي 

الكبرى للرقي احلضاري، وكلما حتققت النظافة 
األفراد  فبنظافة  املجتمع  كلما عمت  األفراد  لدى 
يتم نظافة املجتمع  مما يحتم على اآلباء واملربني 
تعويد الناشئة على الطهارة منذ صغرهم فنقاء 
اجلسد يؤثر على نقاء العقل والفكر وهما مظهر 

التحضر احلق. 
تسننا  وال��ت��ط��ي��ب  ال���س���واك  ت��ش��ري��ع   - ج 

واستحبابا: 
من أرقى ما متتاز به السنة النبوية تشريع 
ال���س���واك واس��ت��ع��م��ال ال��ط��ي��ب، وال���رس���ول � 
-قدوتنا وإمامنا- سيد الطيبني الطاهرين يقول: 
وُجعلت  والطيب،  النساء  الدنيا  من  إليَّ  ب  »ُحبِّ
ة عيني في الصاة« )صحيح  سنن النسائي(. قرَّ

في   � الرسول  عليها  سنة حث  وال��س��واك 
عليه  وداوم  األحاديث،  من  كثير 
عمليا في كثير من األوقات حتى 
ق��ام  أو  استيقظ  إذا  ال��ل��ي��ل  ف��ي 
للتهجد، بل حتى عند احتضاره 
كما تروي ذلك عائشة أم املؤمنني 
رضي الله عنها، مما جعل بعض 
العلماء يقولون إن السواك سنة 

مؤكدة وليس مستحبا فقط.    
الصحية  ال���س���واك  وف���وائ���د 
الينكرها  ل��أس��ن��ان  ال��وق��ائ��ي��ة   /
إال ج���اه���ل، ف��ض��ا ع���ن ف��وائ��ده 
االجتماعية و التعبدية ، وذلك ما 

جتليه األحاديث اآلتية: 
عائشة  املؤمنني  أم  روت   -
 � النبي  عن  عنها:  الله  رض��ي 
للفم  »ال����س����واك م��ط��ه��رة  ق���ول���ه: 
واب��ن  )النسائي  ل��ل��رب«  م��رض��اة 

ماجه(. 
- وروى أبو هريرة � عن 
أشق  أْن  »ل��وال  ق��ول��ه:   � النبي 
على أمتي ألمرتهم بالسواك عند 
وفي  ع��ل��ي��ه(،  )متفق  ك��ل ص���اة« 
»...ألمرتهم  وغيره:  أحمد  رواي��ة 
بالسواك مع كل وضوء«. وغيرها 

من األحاديث.
ل��ك��ن ه����ذه ال��س��ن��ة ال��رائ��ع��ة 
ما  فكثيرا  بها،  يتمسك  من  قليل 
النقية  غير  األف���واه  روائ��ح  تشم 
األسف  -م��ع  املسلمني  بني  الصاة  صفوف  في 
وال  النبوي  التحضر  يتمثلون  فاهم  الشديد- 

التمدن الغربي. 
والتطيب أيضا سنة من سنن املصطفى التي 
الذهاب  عند  أمته خاصة  بها  وأم��ر  عليها  داوم 
ملشاعر  م��راع��اة  واملجالس  واملجامع  للمساجد 

الناس ومتثا للذوق احلضاري الرفيع. 
- روى احلاكم في املستدرك عن أبي هريرة 
اجلمعة  ي��وم  اغتسل  »م��ن   :� النبي  ق��ال  ق��ال 
فأحسن الغسل، وتطهر فأحسن الطهور، ولبس 
من خير ثيابه، ومس مما كتب الله له من طيب 
أو دهن أهله، ولم يفرق بني اثنني؛ إال غفر الله له 

إلى اجلمعة األخرى«. 
)الذوق اجلمالي  الرحيم مفيكر مقال  - عبد 
التوحيد  حركة  موقع  في  منشور  اإلس���ام(  في 

واإلصاح.
 2 - َق����اَل َوِك���ي���ع: "ان��ت��ق��اص املَ����اء َي��ْع��ِن��ي 
في  التي  األصابع  عقد  والبراجم:  ااِلْسِتْنَجاء"، 
ظاهر الكف، وقيل عقد األصابع ومفاصلها كلها. 

ومعنى التنزه هو: التطهر واالستنجاء.

معالم الرقي احلضاري في السنة النبوية )4(

الرقي احلضاري يف تنمية الذوق السليم
د. محمد البوزي

العدد : 491  7  21 شّوال 1439ه� املوافق ل� 05 يوليو 2018م



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 العدد : 491  8

تقدمي:
يعبر الواقع الدولي عن نسق من العالقات بني 
مكوناته )دول، منظمات، هيئات، احتادات، شركات 
دولية...( وفق قوانني ومصالح ترسخت تقاليدها  
تطورات  شهدت  حيث  كله  احلديث  العصر  خالل 
ثوابت  حتكمها  ظلت  لكنها  ظ��اه��ري��ة  وت��غ��ي��رات 
مقتضيات  وف��ق  حتقيقها  يتم  وأه���داف  ومقاصد 

احلال واملقام والزمان واملكان.
دالالت  على  الوقوف  إل��ى  املقال  ه��ذا  ويسعى 
ومكوناته  وخصائصه  ال��دول��ي،  ال��واق��ع  مفهوم 
وم��س��ت��ج��دات��ه وأخ��ي��را إب����راز ع��ي��وب��ه وت��أث��ي��رات��ه 

السلبية.
ال��دول��ي؟ وم��ا هي خصائصه  ال��واق��ع  فما هو 
وث��واب��ت��ه؟ وم��ا ه��ي آل��ي��ات عمله؟ وم��ا ه��و واق��ع 
الدولية  العالقات  لنظام  الدولية؟ وهل  السياسات 
إنهاء  أو  إحداثا  السياسات  هذه  في صنع  تأثير 
أو تغييرا ملجرياتها؟ وما مآل أي قرار سياسي أو 
حدث دولي محلي أو إقليمي ال يستحضر معطيات 

الواقع الدولي وال يراعيها؟
النظام  مفهوم  تعريف  أوال: 

الدولي وواقعه:
ال��دول��ي  ال��واق��ع  ع��ن  يعبر 
مب��ج��م��وع��ة م���ن امل��ص��ط��ل��ح��ات 
والنظام  الدولي،  النظام  منها: 
ال���ع���امل���ي، وال���ن���س���ق ال���دول���ي، 
والسياسة  ال��دول��ي،  واملجتمع 
ال��دول��ي��ة، وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، 
وغ����ي����ره����ا م����ن امل��ص��ط��ل��ح��ات 
ونفضل  دالالت��ه��ا،  في  املتقاربة 
استعمال لفظ الواقع الدولي أو 

العاملي العتبارات عدة، منها:
وإن  واقعا حاصال  كونه   -

لم يكن هو املتوقع املأمول.
ال��دول��ي��ة  ع���الق���ات���ه  ألن   -
ثابتة  ظلت  وإن  سياساته  أو 
حت��ك��م��ه��ا ك��ث��ي��ر م���ن األع�����راف 
زمانية  لفترة  املستقرة  الدولية 
بواقع  ترتبط  تنفك  ال  أنها  إال 

الفاعلني وعالقاتهم ومراكز القوة التي لم تتوقف 
عن التغير والتحول.

- أن الفاعلني الكبار لم يفلحوا في أن يحققوا 
لذلك  املطلوب.  والنظام  واالستقرار  األم��ن  للعالم 
قدر  فيه  إط��الق  ال��دول��ي  النظام  مصطلح  فإطالق 
الفوضى  ح��ج��م  إل���ى  بالنظر  ال��ت��ج��وز،  م��ن  كبير 

واالضطرابات التي تسود عالقاتها.
لكن ما هو النظام العاملي املعاصر؟ وما طبيعة 

مكونات الواقع الدولي وعالقاتها؟
تعريفات  بعدة  ال��دول��ي  النظام  مفهوم  ع��رف 

أبرزها:
أ- ه���و اإلط������ار امل��ؤس��س��ي وال��دب��ل��وم��اس��ي 
الدولية  للعالقات  املنظم  والقانوني  والسياسي 
خالل فترة تاريخية معينة. ويعد تفاعل الوحدات 
تعاونا  ال��ع��ال��م(  )دول  ال��ن��ظ��ام  ل��ه��ذا  السياسية 
إضافة  فيه،  األك��ب��ر  احمل��رك  ه��و  وح��رب��ا  وتنافسا 
واقع  في  التأثير  على  قادر  تنظيمي  إطار  كل  إلى 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، م��ث��ل امل��ن��ظ��م��ات واحل��رك��ات 
العابر  النفوذ  ذات  الكبرى  والشركات  السياسية 

للحدود.
ب- م��ج��م��وع أمن���اط ال��ت��ف��اع��الت وال��ع��الق��ات 
األرضية  الطبيعة  ذات  السياسيني  الفاعلني  بني 

)الدول( التي توجد خالل وقت محدد.
ع��الق��ات  شبكة  أو  ال��ت��ف��اع��الت  مجموعة  ج- 
حد  على  الصراعية  أو  منها  التعاونية  ال��ق��وى، 
سواء، التي تتم بني أعضاء املجتمع الدولي على 
وفقًا  جتري  والتي  واإلقليمي،  العاملي  املستويني 

لنسق أو منظومة معينة للقيم.

التي  والنظم  وااله��داف  املبادئ  مجموعة  د- 
تقوم عليها العالقات بني الدول كبيرها وصغيرها.
الناجت  الدولي  التعامل  قواعد  مجموعة  ه���- 
واالقتصادية  والسياسية  الدينية  التفاعالت  من 
احلاصلة بني القوى الكبرى وأثرها في العالم كله 

في مرحلة تاريخية معينة.
يستفاد مما سبق أن الواقع الدولي قائم على 

عدد من اخلصائص واملكونات منها:
- وحدات )هي الدول واملؤسسات الدولية(.

- القوانني املنظمة لوجودها وتفاعلها.
وتكامل  تعاون  عالقات  هي  التي  العالقات   -
أو تنافس أو صراع وحرب؛ كما أنها عالقة شبكية 
قطاعاته  ب��ني  أفقيا  أغلبها  ف��ي  عضوية  نسقية 
السياسية والعسكرية واالقتصادية واإليديولوجية 
والفكرية، ونسقية أيضا عموديا بني ما هو محلي 

وما هو إقليمي وما هو دولي عاملي.
- أن أحداثه لها تأثيرات تتجاوز محلها إلى 
متس  ال  أزماته  وأن  والعاملي،  اإلقليمي  محيطها 
قطاعا واحدا بل تسري العدوى في جميع قطاعاته.

ثوابته  في  الدولي  الواقع  خصائص  ثانيا- 
ومتغيراته:

التغير  األساسية  سماته  من  الواقع  أن  رغ��م 
البحث عن  ذل��ك ميكن  م��ع  أن��ه  إال  ال��ث��ب��ات  وع���دم 
النظام  مالمح عامة وشبه ثابتة تشكل خصائص 
الدولي احلالي وحتكم عالقاته التي من شأنها أن 
تساعدنا على تفسير أحداثه السريعة التغير التي 
السمات  بني  ومن  أحيانا.  خيط  يجمعها  يكاد  ال 

العامة لواقعنا الدولي املعاصر نذكر ما يلي:
أ- البعد اإليديولوجي: على تنوع الفاعلني 
في املشهد الدولي، ورغم اختالف األنشطة الدولية 
واملسميات، فإن النظام الدولي في بعده الشمولي 
حتكمه  ومنظماته  الكبرى  للكيانات  واإلقليمي 
وقناعاتها  ف��ي��ه  املتحكمة  اجل��ه��ات  إي��دي��ول��وج��ا 
ل العالم  الفكرية )العلمانية( والدينية، لذلك فقد ُشكِّ
عبر تطوراته احلديثة واملعاصرة على أساس حتكم 

هذه املعتقدات وأصحابها في مصير الشعوب.
وهذا ما يفسر لنا سبب قيادة الغرب ومباركته 
حلمالت التنصير العاملي في األمريكيتني، وأفريقيا 
وآسيا وأستراليا، وحماية األقليات املسيحية في 

العالم.
ب – القوة: يقوم الواقع الدولي على اإلميان 
بالقوة والصراع، والردع، واإلميان بأن القوة هي 
الوسيلة إلخضاع اخلصوم، وإرغامهم على تنفيذ 
ما مُيلى مما يخدم مصلحة األقوياء، سواء أكانت 
مباشرة.  غير  ق��وة  أو  مباشرة  مادية  القوة  ه��ذه 
وميكن إب���راز م��ج��االت ال��ق��وة ف��ي واق��ع العالقات 

الدولية ومظاهرها في األنواع اآلتية:
العلوم  مختلف  في  امل��ادي��ة:  العلمية  القوة   -
املادية والتقنية والطبية والبيولوجية واإلنسانية 
واإلدارية التي حتقق التفوق والتقدم والسبق على 

اآلخر.
العسكرية  القوة  تعتبر  العسكرية:  ال��ق��وة   -
معيار  ويعتبر  العلمية،  للقوة  طبيعية  نتيجة 
واح��دا من  وتقنية  وع��ددا  ة  ُع��دَّ العسكري  التفوق 
الكبرى  الدول  إليها  التي جلأت  القوة  أنواع  أهم 
عليها  تراهن  والتي  الدولي،  القرار  في  املتحكمة 
الدولي  املشهد  إل��ى  للدخول  جتتهد  التي  ال��دول 
للردع  سالحا  العسكرية  القوة  وتعتبر  العاملي، 
الدولية،  الهيبة  الكتساب  وأداة  القوى،  وت��وازن 
القدمي- حتكمه  -وحتى  املعاصر  الدولي  والواقع 

القوة العسكرية؛ وتتجلى هذه القوة في ما يلي:
- امتالك الدول الكبرى للقوة النووية.

ال��دول في شكل مجلس عاملي  ه��ذه  انتظام   -
ال��ع��س��ك��ري؛ وأع���اله مجلس  ال��ت��دخ��ل  ميتلك ح��ق 

األمن، األمم املتحدة، احللف األطلسي )الناتو(.

في مجلس  األعضاء  الكبرى  ال��دول  امتالك   -
األم���ن ح��ق اس��ت��ع��م��ال ال��ق��وة ض��د أي ت��ه��دي��د من 
الصغار، وإشهار ورقة الفيتو عند االعتراض عليها 
وعلى سلوكها العنيف )حالة التدخل السوفييتي 
في  األم��ري��ك��ي  وال��ت��دخ��ل  س��اب��ق��ا،  أفغانستان  ف��ي 
والقاعدة سنة  تنظيمي طالبان  أفغانستان حلرب 
2001، والتدخل األمريكي والبريطاني في العراق 
ال��روس��ي في  ال��ع��س��ك��ري  2003، وال��ت��دخ��ل  س��ن��ة 

سوريا ابتداء من 2015(.
- االستئثار بحق الصناعات العلمية احليوية 
دون الدول الضعيفة حسب تقسيم العمل الدولي.

- القوة االقتصادية: اتخذ الواقع الدولي منذ 
االقتصادية  القوة  هذا  يومنا  إلى  تشكله  بدايات 
اخلصوم،  على  التفوق  عوامل  من  أساسا  عامال 
ومعيارا من معايير القوة واالعتراف للدخول في 
الثانية  العاملية  احلرب  وبعد  عامليا،  الكبار  نادي 
ص��ار ال��ت��ف��وق االق��ت��ص��ادي ميثل واح���دا م��ن أهم 
وأبرز العناصر للدخول إلى التأثير في السياسات 
ويعتبر  وال��ع��امل��ي��ة؛  واإلقليمية  احمللية  ال��دول��ي��ة 
غزت  فقد  ذل��ك  على  مثال  خير  الصيني  النموذج 
القوة  من  أكثر  االقتصادية  بقوتها  العالم  الصني 
العسكرية. وأصبحت التحالفات االقتصادية وبناء 
واح��دة  الكبرى  واالستثمارية  املالية  املؤسسات 
على  والضغط  العاملي  التأثير  وس��ائ��ل  أه��م  م��ن 
املوالف واملخالف معا. كما أن املقاطعة والعقوبات  
االقتصادية أصبحت إحدى اإلجراءات الفعالة في 

الردع والتأديب في الواقع الدولي.
وه��ذا  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة:  التكنولوجية  ال��ق��وة   -

والصناعية  العلمية  للقوة  تابع  القوة  من  النوع 
تأثيرها في  لقوة  لكن تفصيلها وإبرازها مطلوب 
السبق  أصبح  وق��د  العاملية.  السياسات  صناعة 
القرار  ف��ي صنع  رئيسا  مفتاحا  امل��ج��ال  ه��ذا  ف��ي 
ومفتاحا  ال���دول،  سياسات  في  والتأثير  ال��دول��ي 
والعلمي،  واملعلوماتي  االس��ت��خ��ب��ارات��ي  للسبق 
ف��ي ك��ل م��ج��ال، ول��ذل��ك ال م��ك��ان ألي دول���ة ال متلك 
املتعددة  الدقيقة  التكنولوجية  الصناعات  أس��رار 
ب��دءا  احليوية  امل��ج��االت  جميع  ف��ي  االستعماالت 
ومن  الفضاء،  علوم  إل��ى  البيولوجية  العلوم  من 
العسكري.  االس��ت��خ��دام  إل��ى  السلمي  االس��ت��خ��دام 
أن  هو  القوة  من  النوع  هذا  قيمة  على  يدل  ومما 
واملدمر  اخلطير  التأثير  ذات  املستقبلية  احلروب 

واملؤثر في اخلصم هي احلرب اإللكترونية.
- ال��ق��وة اإلع��ام��ي��ة: وه��ي ق��وة رغ��م ما يظهر 
أف���رادا  عليها  ال��ق��ائ��م��ني  م��ن  كثير  اس��ت��ق��الل  م��ن 
تديرها  امل��ط��اف  نهاية  ف��ي  أن��ه��ا  إال  وم��ؤس��س��ات 
املؤسسات االستخباراتية ووكالؤها، فيتم التحكم 
في املعلومات كما وكيفا ونوعا ووقتا، وأصبحت 
أنواع  أكثر  اإلعالمية  احل��روب 
ت��ف��وق��ت فيها  ال��ت��ي  احل�����روب 
الدول الكبار على غيرها، وبها 
وت��ق��اد  ال���ع���ام،  ال����رأي  يتشكل 
اجلماهير سياسيا واقتصاديا، 
وت��ن��ف��ق ال������دول ع��ل��ى امل��ج��ال 
توازي  كبيرة  نفقات  اإلعالمي 
املجاالت  على  إنفاقها  أحيانا 

احليوية.
صنع  ف���ي  ال���ت���دخ���ل  ج- 
الضعيفة  ال����دول  س��ي��اس��ات 
وال������دول اإلق��ل��ي��م��ي��ة: وذل��ك 
مبا يخدم مصالح الكبار؛ وهذا 
تدخل  األول  ن��وع��ان:  ال��ت��دخ��ل 
تدخل  والثاني  عنيف،  مباشر 

غير مباشر؛
ح��االت  ف��ي  يتمثل  ف���األول 
االستعمار في القرون السابقة، 
في  العسكري  التدخل  وح��االت 
وأفغانستان  وكوبا  الفييتنام، 

والعراق وسوريا...
والثاني متثله املعاهدات والتحالفات الدولية 
بحكوماتها  الصغيرة  ال��دول  سياسة  ترهن  التي 
وأح���زاب���ه���ا ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات س��ي��اس��ي��ا 
مبا  واجتماعية  وتعليما  وقانونيا  واقتصاديا 
نستحضر  وه��ن��ا  امل��رك��زي.  اجل���ذب  دول  تفرضه 
من  لم تستطع اخلروج  التي  املستعمرات  منوذج 
تقسيما  مقسما  العالم  بقي  فقد  املستعمر  ربقة 
االس��ب��ان��ي  لالستعمار  ت��اب��ع��ة  دوٌل  اس��ت��ع��م��اري��ا؛ 
وراب��ع��ة  لإلجنليزي،  وث��ال��ث��ة  للفرنسي،  وأخ���رى 
ذلك. والسياسات في هذه  لروسيا والصني وغير 
البلدان املستعمرة ال تصاغ بشكل حر إلى يومنا 

هذا.
أه��م خصائص  ب��أن  ق��ال  إذا  امل���رء  يبالغ  وال 
ال��واق��ع ال��دول��ي ال��ذي مت إرس���اؤه وتسويقه على 
الكبار  ال��دول  العاملي هي حق  النظام  أنه  أس��اس 
ال��ش��ؤون  ف��ي  ب��ال��ت��دخ��ل  ب��االن��ف��راد  أو  بالتحالف 
احلكم  أنظمة  بتغيير  الصغيرة  للبلدان  الداخلية 
اللعب  أو تأييدها وتشجيع املعارضة ودعمها أو 
احلركات  وتاريخ  وال��ت��وازن��ات.  التناقضات  على 
على  شاهد  خير  اإلسالمي  العالم  في  اإلصالحية 
ذل���ك. وأص��ب��ح ه���ذا ال��ت��دخ��ل ف��ي ه��ذي��ن العقدين 

أشرس وأقوى في العالم اإلسالمي.
                                            يتبع

الواقع الدولي المعاصر
قراءة في خصائصه ومكوناته وتأثيراته 2/1

الطيب بن املختار الوزاني

 21 شّوال 1439ه� املوافق ل� 05 يوليو 2018م



العدد : 491  9

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ب��راس 
ي��وم  ب��وج��دة  والتنمية  للثقافة 
2018م،  ي��ون��ي��و   29 اجل��م��ع��ة 
 2018 الوطنية  املجتمع  ن���دوة 
الثقافي:  والتنوع  املجتمع  حول 
)دورة العالمة املختار السوسي( 
امل����ش����ت����رك واخل����ص����وص����ي����ات، 
وشملت الندوة اجللسات التالية:   

اجللسة االفتتاحية: 
مت اف���ت���ت���اح ه����ذه اجل��ل��س��ة 
ب��ت��الوة آي���ات ب��ي��ن��ات م��ن ال��ذك��ر 

احلكيم.
د.  ألقاها  االفتتاحية:  الكلمة 

بلقاسم البوعزاوي
ب��احل��اض��ري��ن لهذه    رح���ب 
الباعثة  الكلمة  أن  مذكرا  الندوة 
التجديدية لهذه الندوة السنوية 
ال��ن��ب��راس  دأب���ت جمعية  وال��ت��ي 
السليم  فاملنهج  تنظيمها،  على 
كما  والتنوع،  باألخالق  يعترف 
يستوعب  احل��ض��ارة  ج��وه��ر  أن 
ال��ت��ن��وع وق��ب��ول األف��ك��ار احل��ي��ة.
املختار  محمد  العالمة  فاختيار 
العالم  املسلم  من��وذج  السوسي 
على  وامل��ن��ف��ت��ح  بثقافته  امل��ع��ت��ز 
الداخل واخل��ارج... فهذه الندوة 
ت���دخ���ل ف���ي إط�����ار ت��ق��ل��ي��د دأب���ت 

الناضج  اإلسهام  وتتوخى  النبراس،  جمعية  عليه 
والوازن والعميق في املجتمع، من خالل اإلجابة عن 
بعض التساؤالت الكبرى ومحاولة تقريب  وتأصيل 

التنوع الثقافي.
ب��ع��ن��وان:  األم���ران���ي  ح��س��ن  د.  األول��ى:  املداخلة 
"التنوع الثقافي من التنافر إلى التعارف، قراءة في 

صحيفة املدينة": وضح بعض املصطلحات:
–الَعلمانية: التي بني أنها ترجمة مضللة للفظ 
األعجمي ومعناها في األصل: الدنيوية /الالدينية، 

وال عالقة لها مبصطلح العلم. 
تضليال  يقل  ال  مصطلح  وه��و  –اإلسالميون: 
عن السابق، نشأ في فرنسا للذين يحاولون دراسة 

اإلسالم، ثم انحرف إلى املتشددين أو املتطرفني.
أطلقه  تضليلي  مصلح  وه���و  -ال��ظ��الم��ي��ون: 

خصوم اإلسالم.
عهد  على  املصطلحية  احل��رب  ه��ذه  نشأت  لقد 
الذمامة،  له  تنسب  قريش  فكانت   ،� الله  رس��ول 

فقال �: »يسبون مذمما وأنا محمدا«.
ثم  ذكر أن القوانني والدساتير العاملية تؤسس 
للعنصرية مثال : -املواطنة في أثينا: ملن كان أثينيا 

فقط. 
إلى  السياسية  املشروعية  م��ن  امل���رأة  ح��رم��ان 
حدود القرن العشرين، بينما كانت بارزة في اإلسالم 
الله  رضي  عمارة...  أم  عائشة،  حفصة،  سلمة،  )أم 

عنهن(.
والثقافة  األلسنة  جعل  ي��ري��دون  املبطلني  إن 
مطية لتمزيق اإلسالم واملسلمني، فالدين هو العامل 
الوحيد لتوحيد احلضارات والثقافات، فقد أراد الله 
 أن يجمع لرسوله � أجناسا من أمم مختلفة، 
فكان بالال حبشيا، وصهيب روميا، وسلمان فارسيا. 
التعدد  إل��ى  يرجع  ال  التخلف  في  السبب  إذن 
ال��ث��ق��اف��ي ب���ل إل���ى ه��ي��م��ن��ة األه������واء، وق���د برهنت 
احل��ض��ارة األول���ى ف��ي امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة أن التعدد 
ومتثل   : للتقدم  عائقا  يكن  ل��م  الثقافي،  ال��ع��رق��ي، 
صحيفة املدينة أول دستور بشري منظم للجماعات: 
فقد كانت فكرة العداوة متحكمة في املدينة ، والقرآن 
الكرمي يحدثنا بنوع من التفصيل والتدقيق في ذلك.
للتعارف  واق��ع��ي  عملي  تطبيق  فالصحيفة 
األك��رم صلى  فالرسول  إذن  املخالف،  مع  والتعامل 

الله عايه وسلم كانت دعوته باحلال قبل املقال.
بعنوان  ي��ح��ي��اوي:  ي��اس��ني  د.  الثانية:  املداخلة 
"محمد املختار السوسي في حاجة اإلصالح الديني 
والثقافي إلى إرادة سياسية، بوادر فكرة التعددية 

الثقافية في مغرب القرن العشرين".
ق��ام��ة من  ال��س��وس��ي  ال��ع��الم��ة محمد امل��خ��ت��ار 
الفترة  ف��ي  ع��اش  وال��س��ي��اس��ي��ة،  الفكرية  ال��ق��ام��ات 
ال��ذي  وال��ت��س��اؤل  1900-1963م،  ب��ني  م��ا  املمتدة 
العالمة  إل��ى  العودة  إل��ى  الداعي  ما  نفسه:  يطرح 

املختار السوسي؟
بإمكانه  ك��ان  فكري  مشروع  على  اشتغل  ألن��ه 
يعالج  للمغرب، خاصة وأنه  التوهج واملجد  إعادة 
الثقافي، ألنه عايش ثالث مراحل:  التعدد والتنوع 
م��غ��رب االستعمار   ق��ب��ل االس��ت��ع��م��ار-  م��ا  -م��غ��رب 

ومغرب ما بعد االستعمار.
السوسي   املختار  التي ساعدت  املقومات  ومن 
للتعددية  ت��رس��ي��خ��ا  ل��ل��دول��ة  م��ش��روع  ع��ل��ى وض���ع 

الثقافية: 
• س��ع��ة االط�����الع ب������اآلداب ال��ع��رب��ي��ة 

واألمازيغية 
ع����ل����ى ج��ي��ل  ال����ت����رك����ي����ز   •

املستقبل.
ب��أه��م��ي��ة  ال�����وع�����ي   •

الثقافة لترسيخ التعددية 
تقليص  بهدف  الثقافية 
الثقافة  ب��ني  ال���ف���وارق 
النخبة(  )ثقافة  ة  العاملمِ
وال���ث���ق���اف���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة 
)ثقافة البدو والعامة(.

الوطني  حاجة   •
إلى احمللي:  وهي من 
املشروع  فلسفة  صميم 

ال���ف���ك���ري وال��س��ي��اس��ي 
رغم  ال��س��وس��ي  للمختار 

الوطنية  النزعة  إك��راه��ات 
امل���ؤدجل���ة ال��ت��ي ه��ن��دس لها 

االستعمار.
ميكن القول إن املختار السوسي 

عاش لتحقيق فكرة االئتالف في ظل التنوع 
الثقافي  ألنه يعطي لإلنسان خصوبته في الوجود.

- املناقشة: 
ال��دك��ت��ور ح��س��ن اح��س��اي��ن: ت��ق��دم مبلتمس   •
األمراني،  حسن  للدكتور  األول��ى  املداخلة  لترجمة 
الرسول  بتقتيل  املستشرقني  أحد  رأي  تفند  ألنها: 

� لليهود في املدينة.
األستاذ مصطفى شعايب: ب��دوره طرح فكرة   •
إيجاد مشروع علمي بحتي ال يشوش على التعددية، 
فالتنوع لم يكن حاجة مجتمعية، بل معطى بدليل: 

استمرار الطوائف، فالذي حمى املجتمع بعد انهيار 
الدولة في العراق واليمن هو القبيلة.

• ال��دك��ت��ور سمير ب��ودي��ن��ار: ال���درس األه���م من 
دس��ت��ور امل��دي��ن��ة ه��و ت��دب��ي��ر ال��ت��ع��اي��ش ف��ي األرض 
هو  املنورة  املدينة  في  اإلقليم  ك��ان  فقد  املشتركة، 
احملدد، وليس الدين أو غيره، إذن فالرسالة الكبرى 
رغ��م  داخ���ل وط���ن واح���د  ال��ع��ي��ش  ه��ي  للصحيفة: 

التعددية الدينية والثقافية أو اللغوية...
• الدكتور حسن األمراني: بني بأن وثيقة املدينة 
رسخت مفهوم املواطنة باختالف مكوناته ومفهوم 

األمة.
اليوم الثاني: السبت 30يونيو2018 صباحا
مائدة مستديرة في ورشتني للتفير والتقاسم.

الثقافي:احمللي  ال��ت��ن��وع  األول���ى:  ال��ورش��ة 
حسن  الدكتور  الثقافية.  واجلغرافيا 

احساين.
استهل احملاضر مداخلته 
ب����احل����دي����ث ع�����ن ال���ت���ع���دد 
بينما  القائمة  واجلدلية 
هو ثقافي ولغوي مؤكدا 
أن����ه ال مي��ك��ن ال��ف��ص��ل 
ه���ذا  أن  إذ  ب��ي��ن��ه��م��ا 
له عالقة ممتدة  األم��ر 
وم��ت��ش��اب��ك��ة ح��ي��ث أن 
األع������راق واألج���ن���اس 
عوامل  هي  واإلثنيات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اإلن����دم����اج 
وال��ت��ك��ام��ل ال ال��ص��راع 
هنا  وم����ن  وال���ت���ن���اق���ض 
التالية  اإلشكالية  ت��ط��رح 
طبيعي  ح���ق  ال���ت���ع���دد  ه���ل 
تفرضه السنة الكونية؟ وماهي 

اإلنعكاسات الفعلية للتعدد؟...
في هذا املضمار عرج احملاضر على 
أنها تربو عن مائة  للثقافة مبينا  تقدمي تعريفات 
تعريف ومنها تعريف تايلور: الذي يعتبر أن الثقافة 
املجتمع  في  الفرد  يكتسبها  التي  العادات  مجموع 
الذي  الوعي  فيعتبرها من صميم  أما سيجالتوس 

ميتلكه املجتمع.
إن ثنائية اللغة بني العربية واألمازيغية لم تكن 
مختلف  بني  والتعارف  التعايش  لتحقيق  حاجزا 
واملوحدون  فاملرابطون  املغربي،  املجتمع  مكونات 
في  ازده���رت  أم��ازي��غ  ك��ان��وا  أنهم  رغ��م  واملرينيون 
مجالسهم كتابات ومؤلفات األدب العربي ولم تلجأ 

السلطة إلى القمع واحلجر على 
الناس في لغاتهم وتوجهاتهم إال 
ومع  العشرين  القرن  ح��دود  في 
ال���واردة  اإلشكاليات  تبقى  ذل��ك 
ينعدم  املغرب  في  أن  هل حقيقة 
الطائفي؟  اإلديولوجي  ال��ص��دام 
االستثناء  م��غ��رب  ش��ري��ط  وه���ل 
وماهي  استثناء؟  ب��دون  سيبقى 
حفاظ  وراء  ال��ك��ام��ن��ة  األس��ب��اب 
اللغوي  االنسجام  على  امل��غ��رب 
على مر التاريخ؟ هل هذه حقائق 
بحث  إل��ى  حتتاج  إشكاليات  أم 

موضوعي ودقيق؟
الورشة الثانية: األستاذ رشيد 
الوافد  الثقافي  التنوع  شريت: 

والهجرة وحضور اآلخر.
اس��ت��ه��ل ح��دي��ث��ه ب��ال��ت��رك��ي��ز 
ال��ت��ن��اق��ض��ات ال��ت��ي تنخر  ع��ل��ى 
ج���س���م امل��ج��ت��م��ع امل���غ���رب���ي م��ن 
تضرب  التي  التمظهرات  خ��الل 
التعددية الثقافية عرض احلائط 
ومنها  ال��واق��ع  م��ن  أمثلة  مقدما 
الدولة  منع  امل��ث��ال:  سبيل  على 
األمازيغة،  األسماء  من  ملجموعة 
ل��ب��اس معني داخ���ل قبة  وف���رض 
ال ميثل سوى  واللباس  البرملان 
يجعل  مم��ا  ف���اس؛  معينة  ج��ه��ة 
مسؤولية التمثيلة التي ينظرون 
لها سياسيا ويفرضون في املقابل ما يشاؤون من 
الناحية الثقافية والهوياتية يجعل كل هذا في محك 
املسؤولية واملشروعية، أما اإلعالم فقد أصبح سيفا 
مخيفا يقض مضجع املربني واآلباء وأولياء األمور، 
فوسائل اإلعالم اليوم أصبحت ال تستأذن وال تطرق 
األبواب في إطار العوملة التي جعلت من العالم قرية 

صغيرة.
مناقشة الورشات:

من أبرزها:
اجلدلية  ت��ن��اول  ب��ودي��ن��ار:  سمير  د.  مداخلة   •
ب���ني ال��ه��وي��ة احمل��ل��ي��ة وال��ك��ون��ي��ة م��ش��ي��را إل���ى أن 
ممتد؛  اجتماعي  نسيج  إال  ماهي  اخلصوصيات 
الدين، اللغة، التاريخ، اجلغرافيا العادات، كل هذه 
العناصر تتفاعل وتنصهر لتنتج لنا مجتمعا معينا. 

خالصات وتوصيات الندوة:
الدكتور  إالى ترجمة مداخلة فضيلة  الدعوة   •

حسن األمراني.
• التركيز على القواسم املشتركة بدل النبش في 

االختالفات.
التعدد وال��ت��ن��وع ه��و ف��ي حقيقة األم���ر ث��راء   •

وإغناء للتعارف والتعايش.
وظيفية  ثقافة  إل��ى  ال��ع��امل��ة  الثقافة  حت��وي��ل   •

مبسطة يفهمها اجلميع.
االثنية والعرقية  النزعات  إثارة  االبتعاد عن   •

واملذهبية.
ف��ي إط��ار  ال��دول��ة القوية  ال��ت��واف��ق على بناء   •
وتوظيف  للسلطة  السلمي  وال��ت��داول  الدمقراطية 

التعدد والتنوع ليصبح عامل بناء ال معول هدم.
في  األنتروبولوجية  الغربية  النظرة  جت��اوز   •
تصنيف اللغة واللهجة في قالب صراع يتم تصديره 

إلى العالم الثالث.
• اعتبار االختالف قاعدة والتنميط استثناء.

ضرورة التوافق على القضايا الكبرى وترك   •
يحتضن  مجتمع  لبناء  جانبا  اخلالفية  املسائل 

جميع املكونات، تفاديا للوقوع في فخ الشوفينية.
الفاعلة  امل��ؤس��س��ات  االن��ف��ت��اح على  ض���رورة   •
على  تشجع  برامج  لوضع  حكومية  وغير  حكومية 
إقصاء لآلخر  دون  والتعايش  والتسامح  التواصل 

املخالف.

وجدة:  في دورة العالمة المختار السوسي:
خبراء وأكاديميون يتدارسون  موضوع: المجتمع والتنوع الثقافي: المشترك والخصوصيات 

إعداد: د. محمد عبد املومني
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يكون  ال  ف��ي��ه،  نعيش  ال���ذي  املجتمع 
ق��وي��ة،  أس����س  ع��ل��ى  ق����ام  إذا  إال  ص��احل��ا 
ودعائم ثابتة، وأخالق فاضلة، وقد جاءت 
األديان السماوية في جميع العصور بهذه 
األسس، وتلك الدعائم وحث عليها األنبياء 
واملرسلون عليهم الصالة والسالم، ودعوا 

إل��ي��ه��ا، وج���اه���دوا م��ن أج��ل��ه��ا، وع��م��ل��وا على 
حتقيقها وإقرارها، ذلك أن األديان السماوية، إمنا 
هي من عند الله تعالى احلكيم اخلبير، الذي أرسل 
رسله الكرمي، وهم الصفوة املختارة من بني آدم 
ليهز  باملعجزات اخلارقة  وأيدهم  البشر،  لهداية 
قلوب الناس، ويفتح آذانهم وأبصارهم، ليتقبلوا 
ويؤمنوا  والسالم،  الصالة  عليهم  الرسل  دعوة 
فاقتضت حكمة  بها،  الله  بعثهم  التي  بالشرائع 
لهم  يضع  أن  ال��ن��اف��ذة،  ومشيئته  البالغة،  الله 
ما يهذب نفوسهم وينير  املبادئ والشرائع،  من 
قلوبهم، ليصلح املجتمع، ويعيش أفراده جميعا 

في سعادة وخير واطمئنان.
اإلنسان  وس��ع��ادة  املجتمع،  ص��الح  يتوقف 
على مدى متسك األفراد واجلماعات بهذه املبادئ، 
سلوكهم  في  بها  فكلما متسكوا  الشرائع،  وتلك 
وتصرفاتهم، وكلما التزموا بها، وأخلصوا النية 
في إقرارها وفي احترامها، كلما صلح املجتمع، 
ألن احلب  "احل��ب"  والدعائم  املبادئ  ه��ذه  وأه��م 
أص��ل ك��ل عمل م��ن ح��ق وب��اط��ل، وك��ل م��ا مينع 
لإلميان  مخالف  فهو  ال��ص��ادق،   احل��ب  حتقيق 

احلق.
 واحلب أقسام ثالثة: حب الله، وحب رسوله. 

وحب عباد الله. 
امل��رء  يحبه  أن  فهو  تعالى،  ال��ل��ه  ح��ب  ف��أم��ا 
حبا خالصا صادقا ميأل قلبه، حبا يستشعر به 
قادرا  قويا  ربا  به  ويؤمن  وج��ل،  عز  الله  عظمة 
متصرفا، بيده ملكوت السماوات واالرض، وهو 
توكل  وال  غ��ي��ره،  يعبد  ال  ق��دي��ر،  ك��ل ش��يء  على 
معرفة  يحاول  ال  حقة  معرفة  ويعرفه  عليه،  إال 
البشر، والله  ذات��ه، ألن ذلك خارج عن قدرة  كنه 
الَْبِصيرُ�  ِميُع  السَّ َوُهَو  ءٌ  �لَْيَس كَِمْثِلِه َشْ يقول 
9(. فهو سبحانه يعلم السر وأخفى،  )الشورى: 
وهو سبحانه ظاهر في كل شيء، تنطق بقدرته 

قال  ش��يء،  كل  بحمده  ويسبح  الكائنات،  جميع 
َولَِكن  ْمِدِه  ِبَ  ُ يَُسبحِّ ِإلَّ  ٍء  َشْ ن  محِّ �َوِإن  تعالى: 

لَّ تَْفَقُهوَن تَْسِبحَيُهم� )اإلسراء: 44(.
املراقبة،  وبهذا احل��ب، وذل��ك اإلمي��ان، وتلك 
لله،  بالعبودية  مقرا  حياته،  م��دة  امل��رء  يعيش 
قال  الكثيرة  ونعمه  عليه،  الله  بفضل  معترفا 
ِإنَّ  ُصوَها   ُتْ َل   ِ اللَّ نِْعَمَت  وا  تَُعدُّ تعالى:﴿�َوِإن 

اْلِنَساَن لََظلُوٌم كَفَّارٌ� )إبراهيم: 36(.
إذا سارع  إال  الله وحمده،  يتحقق شكر  وال 
ال��ع��ب��د امل��ؤم��ن إل���ى أداء واج��ب��ات��ه، واالم��ت��ث��ال 
الله  ألوام��ره واجتناب نواهيه، فال يجتمع حب 

مع مخالفة أمره.
أن يحبه  �، فهو  ال��ل��ه  وأم���ا ح��ب ر س��ول 
رسالته،  سمو  م��ع  يتناسب  عظيما،  حبا  امل��رء 
تعالى  الله  أن  دائما  ويستحضر  غايته،  ونبل 
قد اصطفاه واختاره لهداية خلقه، وفّضله على 
وخامت  األنبياء،  سيد  وجعله  مخلوقاته،  سائر 
فهي  الشرائع،  وجعل شريعته خامتة  املرسلني، 
قد  تعالى  الله  وأن  اخل��ال��دة  الكاملة  الشريعة 
أن يحب  امل��رء  فعلى  كل خير،  يديه  على  أج��رى 
ك��ل ش��يء، وحتى من  م��ن  أكثر   ،� الله  رس��ول 
نفسه التي بني جنبيه، فإن ذلك شرط في إميانه 
ال يتحقق إال به، قال �: »والذي نفسي بيده ال 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد ووالده 

والناس أجمعني« )رواه البخاري(.
ف��ه��و أن يستحضر  ال��ل��ه،  وأم���ا ح��ب ع��ب��اد 
تعالى:  ق��ال  ل��ه،  إخ��وة  أنهم  دائما  املؤمن  العبد 
أََخَوْيُكْم بَْيْيْ�َ  ْيْيوا  َفْيْيأَْصْيْيِ�ُ ِإْخْيْيْيَوٌة  الْْيْيُمْيْيؤِْمْيْيُنْيْيوَن  ََّما  �ِإن
10(. ومقتضى ه��ذه األخ���وة، أن  � )احل��ج��رات: 
يعاملهم باحلسنى، وأن يجلب إليهم اخلير، كل 
أنواع اخلير، ويدفع عنهم األذى كل أنواع األذى. 
قال �:»املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يخذله، 

وال يكذبه، وال يحقره« )رواه مسلم(.
 قال الشاعر: 

فال حتقرن �صخ�صا من النــــا�س عّله

ولـي اإله العـــاملـني وال تــــدري 

فذوا القدر عند اهلل خاف عن الورى

كما خفيت عن علمهم ليلة القـدر

ومم���ا ي��ن��ب��غ��ي اإلش������ارة إل���ي���ه، أن ال��ص��الة 
املفروضة -مثال- التي هي عماد الدين، وصيلة 
ثوابها  العبد  العبد  ي��ن��ال  ال  ورب���ه،  العبد  ب��ني 
ألنه  الله،  عباد  يحب  املصلي  كان  إذا  إال  كامال، 
يقول في تشهده )السالم علينا وعلى عباد الله 
الصاحلني( فهو يدعو لنفسه ولعباد الله بالسالم 
والصالح، وهذا ال يتم إال إذا كان محبا لهم، ألنه 
ال يجتمع دعاء اخلير لقوم وهو كاره لهم، يعمل 
على إيذائهم، وإيصال الضرر إليهم، وألن إقامة 
تعالى:  قال  واملنكر.  الفحشاء  تنهى عن  الصالة 
َشاِء  ْ اْلَ َعِن  تَْنَهٰى  َلَة  الصَّ ِإنَّ  َلَة   الصَّ �َوأَِقِم 
ِ أَْكَبر� )العنكبوت: 45(. َوالُْمنَكِر َولَِذْكُر اللَّ

إلى  يدعو  اإلس��الم  أن  لنا  يتبني  تقدم  ومما 
ألنه  بينهم،  العدل  وإل��ى  ال��ن��اس،  بني  اإلح��س��ان 
والعدل  البشر،  لكل  واالطمئنان  السعادة  يحقق 
بينهم،  والتآخي  ال��ن��اس،  بني  احل��ب  على  يقوم 
والتناصر في احلق، والتعاون على البر والتقوى، 
والتضيحة،  واإليثار  احلب  مظاهر  أسمى  ومن 
قول الله تعالى في معرض مدح األنصار رضوان 
كَاَن  َْيْيْو  َول أَنُفِسِهْم  َعْيْيَ�ٰ  �َويُؤْثُِروَن  عليهم:  الله 
ُهُم  َِٰئَك  َفأُول نَْفِسِه  ُشَّ  يُْيْيوَق  َوَمْيْين  َخَصاَصٌة  بِِهْم 
احلاجة.  واخلصاصة:  )احلشر:9(  الُْمْفِ�ُون� 
املهاجرين  إلخوانهم  األنصار  حب  من  بلغ  وقد 
الذين هاجروا من مكة إلى املدينة تاركني أموالهم 
الدين،  دعوة احلق، ونصرة  في سبيل  وديارهم 
عن  املهاجر  ألخيه  يتنازل  األنصاري  كان  حيث 

ن��ص��ف م��ال��ه، وذل���ك م��ث��ل أع��ل��ى ف��ي احل��ب 
واإليثار ونكران الذات. 

وال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة وه���ي خ��امت��ة 
بكونها    الله  اختصها  والتي  الشرائع، 
ص��احل��ة ل��ك��ل م��ك��ان وزم������ان، ت��ه��دف إل��ى 
مكارم األخ��الق، ق��ال �: »م��ا من ش��يء في 
امليزان أثقل من حسن اخللق« )رواه الترمذي(. 
فجميع العبادات من صالة وزكاة وصوم وحج، 
احلب  وزرع  النفوس،  تهذيب  إل��ى  تهدف  إمن��ا 
سعادتهم  وت��ت��م  أم��وره��م،  لتصلح  ال��ن��اس  ب��ني 
وسالمتهم. قال �: »والذي نفسي بيده ال يؤمن 
)متفق  لنفسه«  يحب  ما  يحب جل��اره  عبد حتى 

عليه(.
ويقوم  ال��ع��دل،  فيه  يتحقق  ال���ذي  املجتمع 
األخ��الق،  واألم��ن ومكارم  دعائم من احل��ب  على 
والصدق في خدمة اجلماعة: فيعني الغني الفقير 
والقوي  بعلمه،  اجل��اه��ل  يعني  وال��ع��ال��م  مب��ال��ه، 
مجتمعه  وس��ط  امل��رء  فيشعر  الضعيف،  يساعد 
هذا، أنه مسؤول عن الصالح العام، فإذا وجد في 
طريقه أذى أماطه وأزاله، أو فتنة قضى عليها، 
وصانها  فالحته  على  ح��اف��ظ  ف��الح��ا  ك��ان  وإذا 
كان  أو  عمله،  أتقن  عامال  كان  وإذا  اآلف��ات،  من 
الكسب  إل��ى  سبيال  جتارته  من  يتخذ  لم  تاجرا 
احلرام واالستغالل واالحتكار والغش، وإذا كان 
مؤسسة  أو  خاصة  أو  عامة  وظيفة  في  موظفا 
م��ن امل��ؤس��س��ات، ف��ال ي��ف��رط ف��ي عمله ب��ل يعمل 
على جناحه وإمتامه، بهذا كله يصلح املجتمع، 
حب  في  اجلميع  ويعيش  ال��ع��دل،  فيه  ويتحقق 

قال  العيش.  من  ورغ��د 
يَأُْمُر   َ اللَّ �ِإنَّ  تعالى: 
بِْيْيْيالْْيْيْيَعْيْيْيْدِل َواْلِْحْيْيْيْيَسْيْيْيْياِن 
َوِإيَتاِء ِذي الُْقْربَٰى َويَْنَهٰى 
َوالُْمنَكِر  َشاِء  ْ اْلَ َعِن 
َوالْْيْيْيْيَبْيْيْيْيْغْيْيْيْيِي يَْيْيِعْيْيُظْيْيُكْيْيْم 
َّْيْيُكْيْيْم تَْيْيْيْيَذكَّْيْيْيْيُروَن�  َْيْيَعْيْيل ل

)النحل: 90(.
ذ. أحمد حسني

املجتمع يصلح  باحلب 

اإلن��س��ان س��ائ��ر إل��ى ال��ل��ه ﴿ ش��اء أم أب��ى، 
�يَا  تعالى:  قال  قدرته؛  جّلت  يديه  بني  فَماثٌل 
حِّْيْيْيَك كَْدًحا  َْيْيْيٰى َرب َّْيْيْيَك كَْيْيْياِدٌح ِإل ُّْيْيَهْيْيا اْلِنْيْيَسْيْياُن ِإن أَي
يعتريه  مواله  إلى  طريقه  وفي  َفُمَلِقيِه�)1( 
ما يعتريه من التعب والكلل، والسآمة وامللل، 
بني الفينة واألخرى، على إثر قطع ما شاء الله 

من الطريق، وبذل ما شاء الله من اجلهد واملشقة.. وقد جعل الله 
املنعُم في الترويح واالستراحة بلسَم ذلك، "ساعًة وساعًة")2( ألن 
في ذلك جتديد النَفس والنشاط، واخلروج عن رتابة اجلد والكد، 
واالستراحة من وتيرة التعب والتحصيل، إلى ساحل تلك الدوامة 
فترًة مهما قّلت، قبل العودة بحيوية متجددة وعزم متدفق وإصرار 

ال ينكسر..
وذلك ليس خاصا بنوع من الناس أو جنس دون غيره، فاملؤمن 
يعتريه ما يعتري بني البشر، إال أن هذا املؤمن ما كان مؤمنا إال 
ألنه تلقى تعاليم الوحي وُأشِربها حتى صارت روح حياته، ونور 

بصيرته، وغذاء إنسانيته..
كيف ال؟ وقد سمى الله ﴿ القرآن الذي منه ينبع اإلميان روحا 
كُنَت  َما  أَْمِرنَا  ْن  محِّ ُروًحا  ِإلَْيَك  أَْوَحْيَنا  �َوكََذِٰلَك  تعالى:  قال  ونورا 
ََّشاءُ  َّْهِدي بِِه َمن ن َِٰكن َجَعلَْناهُ نُوًرا ن تَْدِري َما الِْكَتاُب َوَل اْلِيَماُن َول
ِمْن ِعَباِدنَا�)3( وسمى السنَة التي بينت لألمة كيف تستقي اإلميان 
ْنُهْم  يحَِّ� َرُسوًل محِّ َِّذي بََعَث ِف اْلُمحِّ من ينبوعه؛ حكمًة قال تعالى: �ُهَو ال

ْكَمَة�)4(. حُِّمُهُم الِْكَتاَب َواْلِ يَْتلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكحِّيِهْم َويَُعل
وقد أصبح القرآن والسنة نور قلب هذا املؤمن وُمهجة روحه؛ 
صار  حتى  ويستسلم،  يطوع  ولهما  َينقاد،  وبهما  يصُدر،  عنهما 

هواه تبًعا ملا جاء به َمن ُأرسل بهما � )5(.
ومن سار هذا املسير، وسلك مسلك املؤمنني صار لكل تفاصيل 
رأوا  ما  رأى  الناُس  رأى  إذا  لغيره..  يكون  ال  خاص  شأن  حياته 
بإنسانيته، وزاد على ذلك بإميانه، وإذا سمعوا سمع ما سمعوا 
لكل حواسه  وزاد.. وهكذا  ذاق��وا  ما  ذاق  ذاق��وا طعما  وإذا  وزاد، 

شأن.. ألن نور الوحي قد سرى إلى حواسه، فأضحى ينظر ببصره 
وبصيرته، ويسمع بأذنه وقلبه.. وكذلك شأنه في ذوقه وحسه.. في 

كل ذلك له شأن..
لقد اشَتغل قلُبه، ودبت فيه حياٌة حقيقية من نبع الوحي زائدٌة 
على حياة النبِض وضخ الدم، فتوزعت تلك احلياة إلى حيث تصل 

الدماء، لذلك صار لكل عضو من أعضائه شأن..
فإذا َقرر أن يأخذ فسحة في أثناء سيره إلى م��واله، ال بد أن 

يكون لفسحته شأن..
ال��ذي تشكل  ه��واه  ليخالف  لم يكن  إذا س��ار في األرض  حتى 
بنوِر الوحي وبصائِره، فتراه يستمتع مبا يستمتع به الناس؛ ما 
أِذنت فيه تعاليُم الوحي، ال يعدو ذلك وال يتخطاه، وكيف يتخطاه 
إنه  ثم  الوحي؟  لتعاليم  تبعا  هواه  أليس  تأباه؟  الوحي  وتعاليم 
في عبادٍة مهما تقلبت به األحوال في السير إلى الله القائل: �َوَما 
نَّ َواْلِنَس ِإلَّ لَِيْعُبُدوِن�)6( ﴿ فال تقرُّ عينه أن يعبد الله  َخلَْقُت اْلِ

ه..  مه أو ذمَّ مبا حرَّ
الشر  ظاهر  عن  ه  يكفُّ داخلي  وازٌع  عليه  اإلمي��ان  غيث  ف��أوُل 
وباطنه، وقدرٌة على ذلك ال جتدها إال من ثمار شجرة اإلميان الزكية.
الله، فإذا سار رأى في نباتها وأشجارها  ثم يسير في أرض 
املبدع  الصانع  عظمة  وب��ح��اره��ا..  وأنهارها  وجبالها  وسهولها 
وكواكبها  السماء وجنومها  في  العظمة  تلك  له  سبحانه..وجتلت 
َِّذي أَْعَطٰى كُلَّ  �ال وأنوارها.. إنه الله الصانُع، قال الله تعالى: 
ثُمَّ َهَدى�)7( والذي أحصى كل ذلك عددا، ولم يَدع أيَّ  ٍء َخلَْقهُ  َشْ
َر َفَهَدى�)8(  َِّذي قَدَّ َِّذي َخلََق َفَسوَّٰىَوال شيء من ذلك ُسدى، بل هو �ال

ورزق ودبر أْمر كل صغير وكبير في كل زمان ومكان أبدا.. 
فال جتده في َسيره ذاك إال ُمسبحا بلسانه وجنانه، ذاكرا لله 

معتبرا،  متفكرا  ملكوته  في  ناظرا  متذكرا، 
وِج��ال..  مّتعظا  وجبروته  عظمته  من  خائفا 
َماَواِت َواْلَْرِض  �ِإنَّ ِف َخلِْق السَّ قال تعالى: 
ُوِلي اْلَلَْباِب َواْخِتَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َليَاٍت لحِّ

�)9( ي��ن��ظ��ر ن��ظ��را م��س��ددا ب��ال��وح��ي ع��ام��را 
باإلميان..

ن��ع��م، ي��رى ف��ي ال��ك��ون عظمة ال��ص��ان��ع، ث��م ي��رى ف��ي تسخيره 
وحجم  امل��ن��ة،  وجميل  النعمة،  جليل  ك��ذل��ك  وتذليله  وتطويعه 
امل��س��ؤول��ي��ة، وِع��ظ��م األم��ان��ة ال��ت��ي حملها اإلن��س��ان؛ ذل��ك أن هذه 
املخلوقات من أجرامها إلى ذراتها ُمسخرٌة بإذن الله لهذا اإلنسان، 
املخلوقات، إمنا  لغيره من  ر  الله.. ولم تسخَّ املستخَلف في أرض 
م بالعقل، لينظر فيها ُمعتبرا؛ فيعرف من  اخُتص بها اإلنسان املكرَّ
وينقاد  ويستسلم  له  فيذعن  قدَره،  املدبر سبحانه  للخالِق  خاللها 
طائعا، غير معاند وال متعدٍّ فيما ُسخر له، مؤديا حق االستخالف 
لِلَْمَلِئَكِة ِإنحِّ َجاِعٌل ِف  َُّك  َرب الذي ُخص به،قال تعالى: �َوِإْذ َقاَل 

اْلَْرِض َخِليَفًة�)10(.
لقد ذكراللُه تعالى ذلك التسخير في مثل قوله : ﴿�َوَسََّر لَُكم 
ْنهُ�)11( حيث جاء في هذه  َماَواِت َوَما ِف اْلَْرِض َجِميًعا محِّ ا ِف السَّ مَّ
ر له،  اآلية الكرمية استعمال لفِظ "لكم" قاطعا لدابر التردد في املسخَّ
ولفِظ "جميعا" مؤكدا ملا استغرقته "ما" املوصولة املفيدة العموم، 
ودافعة الحتمال التخصيص فيها، ولفِظ "منه" تنبيها لإلنسان على 

ما وتفضال. أن املنعم بذلك هو الله سبحانه تكرُّ
عم على اإلنسان، وهو إكمالها وإمتامها)12(،  كما ذكر إسباغ النِّ
َسََّر   َ أَنَّ اللَّ تَْيْيَرْوا  َْيْيْم  ﴿�أَل التسخير، في مثل قوله:  زي��ادة على ذلك 
َماَواِت َوَما ِف اْلَْرِض َوأَْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمهُ َظاِهَرًة  ا ِف السَّ لَُكم مَّ
بصيغة  لإلنعام  ذاك��را  القرآني  النص  ج��اء  حيث  َوبَاِطَنة�)13( 
اجلمع، مع أن مفردها يدل على اجلمع وحده )14(، وجاء مشتمال 
على مواصفات نعم الرب  على هذا املؤمن؛ بأنها نعٌم قد ُأكملت 
ت  وُأمتت؛ فانتفى عنها النقص متاما، وأنها ظاهرة وباطنة؛ فعمَّ

كل األحوال والهيئات مما ُأدرك أو لم ُيدرك.. 

خذ فُسحتك.. ولك شأن..

التتمة في الصفحة: 11
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تقدمي:
ال شك أن كثرة النوازل املستجدة التي حتيط 
الشرعية  أحكامها  معرفة  تستدعي  الناس،  بحياة 
حتى يكون املسلم على بينة من دينه، "فخلو املجتمع 
أهوائهم  وف��ق  يسيرون  الناس  يجعل  املفتني  من 
ويتخبطون في دينهم خبط عشواء فيحلون احلرام 
حيث  من  املعاصي  ويرتكبون  احل��ال  ويحرمون 

يعلمون أو ال يعلمون")1(.
من  أقل  ليست  اإلفتاء  إلى  املجتمع  حاجة  إن 
حاجته إلى ضرورات احلياة األخرى، خاصة وأنها 
وعقله  اإلنسان  نفس  في  مقام  أش��رف  على  تعمل 

وهو مقام الدين. 
بها  اهتم  التي  الشرعية  اخلطط  من  فالفتوى 
العناية  م��ن  بسياج  وح��اص��روه��ا  اإلس���ام  علماء 
ل��ت��وق��ف ح��ي��اة امل��س��ل��م��ني ع��ل��ي��ه��ا، وع��ل��ي��ه��ا ت��ق��وم 
مصاحلهم وبها يهتدون في شؤون دينهم ودنياهم 
م��ن ع��ب��ادات وم��ع��ام��ات وس��ل��وك وأخ����اق، وبها 

تنتظم حقوقهم وترعى مصاحلهم. 
بهم  وتنزل  امللمات  بهم  حاملا حتل  الناس  إن 
األمور وتداهمهم املعضات وتكثر بينهم النزاعات 
احلقوق  عليهم  وتختلط  اخلصومات  لهم  وحتدث 

وتتجاذبهم املصالح ينزعون إلى املفتي. 
الناس توالها  الفتوى في حياة  ولعظمة شان 
كثيرة،  الكرمي  القرآن  من  والشواهد  العاملني،  رب 
يُْفِتيُكْم   ُ اللهَّ ُقِل  النَِّساِء  ِف  �َويَْسَتْفُتونََك   : يقول 
هَِّة  ُقْل  � )2( ويقول : �يَْسأَلُونََك َعِن اْلَِهل ِفيِهنهَّ

.)3( � جِّ ِهَي َمَواِقيُت ِلنهَّاِس َواْلَ
وتوالها الرسول �، فكان املسلمون يسألونه 
 َ ِلُتبَيِّ ْك��َر  ال��ذِّ َ��ْي��َك  ِإل �َوأَنَزلَْنا   : يقول  ويفتيهم، 

هَُّهْم يََتَفكهَُّروَن� )4(. َل ِإلَْيِهْم َولََعل ِلنهَّاِس َما نُزِّ
التعازير  إن��زال��ه  ف��ي   � ال��ل��ه  نبي  ك��ان  وق��د 
متكنه  وم��دى  امل��ع��زر  شخصية  ي��درس  باملخالفني 
قبل  بالندم  شعوره  وم��دى  واملخالفة  املعصية  من 

تطبيق حكم الله فيه. 
وي���س���أل ع���ن ال���ش���يء ال���واح���د م���ن ال��ف��ردي��ن 
املتغايرين فيفتي كا حسب ما يصلح حاله ويقيم 
ملا سئل  أن��ه  ذل��ك  من  وأخ���رى،  دنيا  وينفعه  همته 
الشيخ  للسائل  فأجازها  زوجته  الصائم  قبلة  عن 

ومنعها عن الشاب )5(. 
ق���ال اب���ن عقيل رح��م��ه ال��ل��ه: "وي����زن مب��ع��ارف 

في  والشيخ  ال��ش��اب   � النبي  وزن  كما  ال��رج��ال 
س��ؤال��ه��م��ا ع��ن ال��ق��ب��ل��ة ف��ي ال���ص���وم، ف��أم��ر الشيخ 
رخص  وك��ذل��ك  عنها،  بالنهي  وال��ش��اب  ب��ج��وازه��ا 
السفر ال يفتي بها أجناد وقتنا ملعرفتنا بأسفارهم، 
فهذا وأمثاله وأمثاله ال يحصل إال مبعرفة الناس، 
الناس عارفا  الفقيه ماحظا ألحوال  لم يكن  فمتى 

لهم وضع الفتيا في غير موضعها" )6(.
األساف  من  السابقني  عن  املأثورة  فالفتاوى 
حتتضن بني طياتها مراعاة أمينة خلصائص تلك 
البيئات التي كانوا يعيشون فيها ، وتلخص سمات 
والفكرية  واالقتصادية  اإلجتماعية  البيئات  تلك 

والسياسية . 
َُّها  أَي �يَا   : يقول  العلماء،  وظيفة  والفتوى 
َوأُوِل��ي  الرهَُّسوَل  َوأَِطيُعوا   َ اللهَّ أَِطيُعوا  آَمُنوا  هَِّذيَن  ال
 ِ اللهَّ ِإلَى  َفُردُّوهُ  ٍء  َشْ ِف  تََناَزْعُتْم  َفِإن  ِمنُكْم  اْلَْمِر 
ذَِٰلَك  اْلِخِر  َوالَْيْوِم   ِ بِاللهَّ تُؤِْمُنوَن  كُنُتْم  ِإن  َوالرهَُّسوِل 
َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويل�)7(، فالله أمر "برد املتنازع فيه 
إلى كتاب الله وسنة نبيه � وليس لغير العلماء 
على  ه��ذا  وي��دل  والسنة،  الكتاب  إل��ى  ال��رد  كيفية 
فتواهم  وامتثال  واجبا  العلماء  كون سؤال  صحة 

الزما")8(.
النوازل  من  نازلة  في  الله  يجهل حكم  فالذي   
الله  ق��ال  تعالى،  الله  حكم  ع��ن  يسأل  ب��أن  م��أم��ور 
ْكِر ِإن كُنُتْم ل تَْعلَُموَن تعالى: �َفاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

.)9(�
وكما أوجب على اجلاهل أن يسأل، أوجب على 
علم،  من  عنده  ما  يكتم  وال  للناس  يبني  أن  العالم 
هَِّذيَن  وإال حلقه عذاب الله كما هو في اآلية: �ِإنهَّ ال
َما  بَْعِد  ِمْن  َوالُْهَدى  الَْبيَِّناِت  ِمَن  أَنَْزلَْنا  َما  يَْكُتُموَن 
َويَلَْعُنُهُم   ُ بَيهَّنهَّاهُ ِلنهَّاِس ِف الِْكَتاِب أُولَِئَك يَلَْعُنُهُم اللهَّ

ِعُنوَن�)10(. اللهَّ
البصري  عن احلسن  الله  رحمه  عمر  أبو  نقل 
رح��م��ه ال��ل��ه م��ا ن��ص��ه، "س��ت إذا أداه���ا ق��وم كانت 
على  العامة  اجتمعت  وإذا  العامة،  عن  موضوعة 
امليت  وغسل  والفتيا  اجلهاد  آثمني:  كانوا  تركها 
ف��ي اجل��م��اع��ة وحضور  وال��ص��اة عليه وال��ص��اة 

اخلطبة")11(. 
وممن اشتهر باإلفتاء من الصحابة رضوان الله 

عليهم ، سيدنا عمر بن اخلطاب وعلى بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وعائشة أم املؤمنني وزيد بن 
ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي 

الله عنهم. 
وقد جمع العامة جال الدين السيوطي رحمه 
الله أسماء الصحابة الذين كانوا يفتون على عهد 

رسول الله في بيتني فقال: 
وقد كان يف ع�رص النبي جمــاعة

يقومون بالإفتاء قومة قـــانت

فاأربعة اأهل اخلـــــالفة معهـــــم

معاذ اأبي وابن عوف وثــــابت )12(

في  ف��ت��اواه  جمعت   � عباس  ب��ن  الله  فعبد 
عشرين مجلدا، جمعها أبو بكر بن يعقوب بن أمير 
املؤمنني املأمون حسب ما صرح بذلك العامة ابن 

حزم في كتابه )13(.
وذكر صاحب التراتيب اإلدارية أن سيدنا عبد 

الله بن عمر أفتى في اإلسام ستني سنة)14(.
جمعت  البصري  احلسن  أن  القيم  اب��ن  وذك��ر 

فتاويه في سبعة أسفار ضخام )15(.
في  فتاويه  الزهري جمعت  الدين  وكذا شهاب 

ثاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه )16(.
ويذكر ابن حزم أن محمد بن مسلمة املخزومي 

له ديوان كبير جدا في الفتاوى )17(.
وذكر الونشريسي في املعيار نقا عن الباجي: 
أق��وال مالك خاصة دون  "وقد جمع عمر اإلشبيلي 
قرئت  مائة جزء  على  زاد  كبير  كتاب  في  أصحابه 

بعضه. 
فكتب الفتاوى التي خلفها األساف تعد تراثا 
في  للفتوى  يتصدى  من  على  يجب  زاخ��را  علميا 
وقتنا املعاصر اإلستفادة منها، خصوصا األدوات 
املنهجية التي كان يوظفونها للوصول إلى األحكام.
معاجلة  على  يعتمد  الصحابة  منهج  كان  وقد 
القضايا املستحدثة التي تفرض نفسها عليهم دون 
أن يتجاوزوا ذلك إلى افتراض ما ميكن أن يقع في 
املستقبل، ألن االجتهاد الذي يربط احلكم بإمكانية 
ال��دوام  على  ق��درة  أكثر  يكون  ال��واق��ع��ي  التطبيق 
واالستمرار وأكثر مائمة ومناسبة للمجتمع )19(.
الصحابة  عليه  ما سار  على  التابعون   وسار 
بنهجهم  م��س��ت��رش��دي��ن  أث���ره���م  م��ق��ت��ف��ني  ال���ك���رام 
فقهاء  فكان  ون��وازل��ه��م،  أقضيتهم  في  متشاورين 

فقد  الصحابة،  فقهاء  يد  على  يتخرجون  التابعني 
التف حول كل فقيه من فقهاء الصحابة أو حول كل 
قصدوا  األمصار جماعة ممن  من  في مصر  طائفة 
يتعودوا  وأن  مسلكه،  يسلكوا  أن  حوله  التفافهم 
غايته  إلى  بالوصول  يتخرجوا  وأن  طريقته،  على 
الفقهية،  األحكام  وتقرير  اإلفتاء  على  مقدرته  في 
فيهم  أث��ر  واملمارسة،  باملخالطة  عمليا  فتخرجوا 
انطباع السائق والطباع، وقد تكونت فيهم ملكات 
من هذه املخالطة واملمارسة مبقتضاها، فأصبح كل 
واحد يستطيع الفتوى ويتمكن منها على نحو ما 
كان قدوته يستطيع الفتوى ويتمكن منها )20(.         

خالصة:
هذا يدل على أن الفتوى مما اعتنى به املسلمون 
األولون عناية فائقة، ما دام الناس محتاجني ملعرفة 
من  يتحرجون  ك��ان��وا  وإن  ودن��ي��اه��م،  دينهم  أم��ور 
فيها  التسرع  ويكرهون  منها،  ويتهربون  الفتوى 

ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره.
إال أنهم رضي الله عنهم مهما نزلت بهم نازلة 
جلأوا إلى الشورى فلم تصدر الفتوى واحلكم إال عن 
يبقى اخلاف، بخاف  قلما  تبصر وحكمة، وبذلك 
ك��ان اخل���اف فيه معدوما،  ال���ذي  ال��ن��ب��وي  ال��زم��ن 
فيه  اخل��اف  كثر  ال��ذي  بعدهم  من  وبخاف عصر 
النعدام الشورى في غالبه، فمجلس أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي كان مجلس تشريع وفقه واستنباط 

ومشاورة، وخصوصا األوالن منهم )21(.
----------------------
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قبسات عن مكانة الفتوى في اإلسالم
شواهد من القرآن والسنة وحياة الصحابة

ذة. مرمي درقاوي

واإلنعام  التسخير  ذل��ك  في  املؤمن  ي��رى  ثم 
أجل  من  يكون  أن  يناسُب  ال  كله،  للكون  تهيئًة 
اللعب واللهو، َبْله املعصية والطغيان أو اإلفساد 
ي��وازي جالة  وعظيم  جليل  ألمر  ولكن  والظلم، 
القائل:    املنعم  ك��رم  ويناسب  النعمة  وعظم 
بَاِطلاً   بَْيَنُهَما  َوَما  َواْلَْرَض  َماءَ  السهَّ َخلَْقَنا  �َوَما 
هَِّذيَن كََفُروا ِمَن  هَِّذيَن كََفُروا  َفَوْيٌل لِّ ذَِٰلَك َظنُّ ال

النهَّار�)15(.
فيلتقي عنده إذًا النظر في آيات الله املنظوَرة 
املتلوة؛  الله  آيات  في  بالنظر  تفكرا،  املشاهَدة؛ 
يقينا في إميان، وإحسانا  لديه  فيثمران  تدبرا، 

في إسام.. فيكون لذلك شأن وأي شأن..
حقا  وال��ع��زم  واحل��ي��وي��ة  ال��ن��ش��اط  فيتجدد 
وصدقا.. ليس فقط على أداء مهمة العمران في 
املُنعم  ذلكم  املؤمن عند  احلياة، والتي يحتسب 
ر أن يدرجها له مع العبادات أيضا؛ إذ قد  املُسخِّ
مرضاته..  وابتغاء  شريعته  إط��ار  في  بها  أت��ى 
أيضا  وال��ع��زم  واحليوية  النشاط  يتجدد  ولكن 
على  األرض،  في  االستخاف  أمانة  على حتمل 

الوجه األفضل واألمثل..
وه��ك��ذا ه��و ش���أن امل��ؤم��ن ف��ي ك��ل ح��ي��ات��ه.. 
يتغذى قلبه بأنوار الوحي، فيضخها القلب إلى 
اجلوارح كلها، فتتغذى اإلنسانية الطينية بحياة 
الوحي اإلميانية، فَتنساق طائعة ملُنزل الوحي، 
والتنزيل،  الكون  آيات  ومتدبرة  وناظرة  عابدة 
فتعود بالتغذية الراجعة إلى القلب، فيزدادا معا 
أنوار  مع  توهجا وجتاوبا  واجل��وارح-  -القلب 
الوحي.. ميدُّ أحُدهما اآلخَر،متعانقني متكاملني 

في سيرهما إلى الله هلالج لج.
فطوبى، ث��م ط��وب��ى، ث��م ط��وب��ى، مل��ن ك��ان له 
الفسحة؛  ورام  أخذ عطلته  ف��إذا  الله ش��أن..  مع 
في  متفكرا  ل��ه،  طائعا  ال��ل��ه،  أرض  ف��ي  يسيح 
ملكوته، ذاكرا بديع صنعه، معتبرا من تسخيره، 
قدرته  م��ن  متعظا  إن��ع��ام��ه،  عظيم  مستحضرا 
وجبروته.. وتكون سياحته إذًا ذات شأن.. تثمر 
للروح،  للقلب، وتغذية  للجسم، وطمأنينة  راحة 

ويقينا في اإلميان، وإحسانا في األعمال..
فا  الفسحة  ع��ن  ُأخ���يَّ  نفسك  حدثتَك  ف��إذا 
اإلميان  لصوت  واإلنصات  االستماع  في  تتردد 
في قلبك وإن كان خافتا، فلطاملا ُأسكت وُقمع.. 
فإنه يصدر عن الوحي، فهل ترضى وأنت مؤمن 

أن تقمع صوت اإلميان؟ 

الناس  وع��ادات  الهوى  لداعي  تستسلم  وال 
صوته  ك��ان  وإن  الشيطان،  حبائل  من  فأكثرها 
م��ج��ل��ج��ا ول���ه أن���ص���ار، ف��ل��ط��امل��ا اس��ُت��ج��ي��ب له 
بنفسك  فارفق  وإي���اك..  ��اَي  ف��إيَّ وُأط��ي��َع..  وُسمع 
بر  إل��ى  بها  يجنح  ق��ائ��د  خير  لسفينتها  وك��ن 
األمان، واحذر حبائل الشيطان فليس خليوطها 
وطاسمها نهاية وال ساحل إال على هاوية ليس 
بأمة  ُرح��م��اك  فاللهم  أم���ان..  وال  مناص  بعدها 

اإلميان..
-------------------------

1 - سورة االنشقاق 6
2 - جزء من حديث اشتكى فيه بعض كبار 
مقارنة  فتور  من  يجدونه  ما  هلالج لج  للنبي  الصحابة 
معه  عالية  إميانية  منازل  من  إليه  يصلون  مبا 
هلالج لج إذ يحدثهم ويعلمهم.. أخرجه مسلم في كتاب 
أمور  في  والفكر  الذكر  دوام  فضل  باب  التوبة، 
اآلخ���رة وامل��راق��ب��ة وج���واز ت��رك ذل��ك ف��ي بعض 

األوقات واالشتغال بالدنيا.
3 - سورة الشورى49
4 - سورة اجلمعة02

5 - وذلك مصداق ما رواه عبد الله بن عمرو  
من قول النبي �: »ال يومن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا ملا جئت به« أخرجه البغوي في كتاب 

اإلميان باب رد البدع واألهواء، وحكم عليه ابن 
حجر رحمه الله باحلسن.
6 - سورة الذاريات56

7 - سورة طه49
8 - سورة األعلى3-2

9 - آل عمران190
10 - سورة البقرة29

11 - سورة اجلاثية12
12 - ينظر تفسير القرطبي: أحكام القرآن؛ 

73/14
13 - سورة لقمان19

14 - ينظر تفسير القرطبي: أحكام القرآن؛ 
73/14

15 - سورة ص26

تتمة الصفحة: 10

د. عبد الرحمن اإلدريسي
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تابع الكلمات املشتركة في احلرفني األولني ومنها:

الكلمة مبعناها. بقوة احلرف  ابن جني داللة  هكذا يربط 
هذا  ف��ي  توضيحه  ينبغي  ال���ذي  لكن  كلمة.  ك��ل  ف��ي  األخ��ي��ر 
أ- ب   3- الكلمتان  فيه  تتحد  ال��ذي  املجال  دالل��ة  السياق هو 
نظرًا الحتادهما في احلرفني األولني. ولذا نحاول حتليل هذين 
املثالني ) 3 - أ- ب ( كما حللنا األمثلة قبلهما )1-2( ملالحظة 
مدى اطراد داللتي املجال العامة في الكلمات الثالثية املتحدة 
احل��رف اخلير  التي يحددها  األول��ني، واخلاصة  في احلرفني 
التفاقهما  املثالني  هذين  في  َمُنحاول ضبطه  وهذا  كلمة،  لكل 
في احلرفني األولني : اخلاء وال��ذال واختالفهما في احلرفني 
األخيرين اللذين هما األلف في 3 -أ- والهمزة في -3 ب. وذلك 

كما يلي: 
3 - أ – اخلذا: يقول ابن منظور: »خذا: خذا الشيء يخذو 
خ��ذًا،  األذن  وَخ��ِذي��ت  مثله،  بالكسر  وَخ��ِذي  استرخى،  خ��ذوًا: 
وخ��ذت خ��ْذوًا وه��ي خ��ذواء. استرخت من أصلها وانكسرت 
مقِلبة على الوجه، وقيل: هي التي استرخت من أصلها على 

ين... اخلدَّ
واخلذا: دود يخرج مع روث الدابة عن كراع...

واستخذيت: خضعت. وقد يهمز، وقيل ألعرابي في مجلس 
أبى زيد: كيف استخذأت؟ لتعرف منه الهمزة فقال: العرب ال 

تستخذئ َفَهَمَز...« ل ع 14 مادة خذا ص 225.
من  مسترخية  خ���ذواء  أذن  خ��ذو:   «: الزمخشري  وي��ق��ول 
أساس  األذن«  أخ��ذى  وهو  خذيت،  وقد  اخلدين،  على  أصلها 

البالغة مادة خذو.
3 - ب - اخلذأ: يقول ابن منظور:» خذأ  َخِذًئ له وَخَذأ خذًأ 
وَخْذءًا وخذوءًا: خضع وانساق له. وكذلك استخذأت له، وترك 

الهمزة فيه لغة.
وأخذأه فالن أي أذله. 

الهمز  منه  ليتعرف  استخذيت  تقول  كيف  ألعرابي:  وقيل 
فقال: العرب ال تستخذئ وهمزه.

واخلذأ مقصور: ضعف النفس »ل ع 1 مادة خذأ ص 64«
هكذا تشترك داللة الكلمتني: )اخل��ذا، واخل��ذأ ( في مجال 
واحد وهو االسترخاء. كما ورد في شرح اخلدى واخلضوع 
كما ورد في شرح اخلذأ. فالكلمتان تتفقان في احلّط  من قيمة 
املوصوف الذي تدل عليه كل واحدة منهما، وقد ضاق مجال 
الفرق بينهما إلى درجة توهم اعتبارهما كلمة واحدة  متثل 
التدقيق  كذلك عند  األمر  فقط، وليس  لهجة  كل واحدة منهما 
ف��ي دالل��ة احل��رف احمل��ور ف��ي ك��ل واح���دة منهما ألن احلرفني 
في  ويختلفان  الصفات  من  مجموعة  في  يتفقان  احمل��وري��ني 
واالنفتاح،  اجلهر،  فيها:  يتفقان  التي  الصفات  فمن  أخ��رى 

واالستفال. 
أما ما يختلفان فيه فهو بالنسبة لأللف )هوائي، واخلفاء 
ثم املد واللني( وتختص الهمزة بكونها حرفًا )شديدا(. فصفات 
وواحدة  باأللف،  ثالثة خاصة  أربعة:  احلرفني  بني  اإلختالف 
خاصة بحرف الهمزة، وهذه الصفات املفرقة بني احلرفني هي 
يتحدث  املثالني وهو  ابن جني بخصوص  التي استحضرها 
عن مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواتها من األْحداث  )157/2 
من اخلصائص( وفي هذا يقول: »ومن ذلك قولهم: ) اخلذا(  في 
الواو في خذواء -ألنها  األذن، )واخل��ذأ: االستخذاء( فجعلوا 
استخذاء  أن  وذل��ك  األض��ع��ف.  للمعنى  صوتا–  الهمزة  دون 
يتناهى  وال  بها،  يسبُّ  التي  العيوب  من  ليس  ]ليس[  األذن 
وأذهبها  العيوب،  أقبح  من  فهو  ال��ذّل  وأم��ا  استقباحها،  في 
عيب  وع��ن  لقّوتها  بالهمزة  عنه  فعبروا  والسب،  امل��زراة  في 
األذن احملتمل بالواو لضعفها  فجعلوا أقوى احلرفني ألقوى 

العيبني، وأضعفهما ألضعفهما« اخلصائص 160/2.
وهذا النص الذي أوردناه البن جني في هذا املوضوع ال 

يحتاج إلى تفسير فيما يخص محورية احلرف في بنية الكلمة 
لتوجيه املعنى أو توضيحه.

في  ابن جني  التناقض بني كالم    وقد يالحظ شيء من 
النص أعاله حيث اعتبر احلرف املقابل للهمزة في )خذأ( هو 
ال��واو، وبني ما أوردن��اه من لسان العرب  حيث حتدثنا عن 
األلف في آخر كلمة )خذا( بدل خذَو. ونرى أن هذا ال يضر. ألن 
األلف في خذا منقلبة عن الواو في خذَو  من جهة. باإلضافة 
إلى اجتماع الواو واأللف في أغلب صفاتهما من جهة ثانية  

والله أعلم.

هكذا يتضح اشتراك  داللتي الكلمني 4 أ- ب- في مجال 
واحد الذي هو اجلفاء كما يدل عليه قول ابن جني في النص 
كليهما معنى اجلفاء الرتفاعهما«  ففيهما   « قوله  أعاله: وهو 
املنقلبة  األلف  هما:  اللذين  احملورين  احلرفني  داللتي  أن  بيد 
عن الواو وفي 4 - أ – جفا. والهمزة في 4 – ب  تتفاوتان في 
قوة الدفع واإلبعاد وتختلفان في نوع املدفوع املبعد. وهذا ما 
أنهم استعملوا  »إال  تؤيده عبارة ابن جني في النص أعاله. 
الهمزة في الوادي«. وهنا يتضح أن مجال اإلبعاد باأللف في 
»جفا« غير مجال »جفأ« فاألول معنوي أو لني، والثاني حسي 
أو عنيف، وهذا ما يؤيده تفسير الزمخشري للكلمتني بقوله: 
»جفأ – ذهب الزبد جفاء أي مدفوعا مرميا به...« وقوله: »جفو: 
جفاني فالن: َفَعَل بي ما ساءني واستجفيته...« وجفت املرأة 
وجنب  الفرس.  ظهر  عن  السرج  وجفا  تتعاهده...  فلم  ولدها 
�تََتَاَفٰى  ال��ك��رمي[  ال��ق��رآن  ]ف��ي  ال��ف��راش. وجت��اف��ي  ع��ن  النائم 

ُجُنوبُُهْم َعِن الَْمَضاِجعِ� )السجدة: 16(.

عن أساس البالغة مادة جفا و جفأ.

أص��������درت امل���ؤس���س���ة ال��ع��رب��ي��ة 
األول  اجل�����زء  وال���ن���ش���ر  ل���ل���دراس���ات 
م��ن ك��ت��اب م��وس��وع��ي ض��خ��م بعنوان 
االقتصاد  تاريخ  مصطلحات  »معجم 
اإلسالمي«، في انتظار صدور اجلزأين 
عادل  غيداء  للدكتورة  والثالث  الثاني 

)خزنة كاتبي(.
امل��ع��ج��م  م���ن  األول  اجل�����زء  ع��ن��ي 
للمصطلح  التاريخي  التطور  بتتبع 
االق���ت���ص���ادي ف���ي م���ج���االت ال���زراع���ة 
وذلك  وغيرها،  والصناعة  والتجارة 
ب��ب��ي��ان م���دل���ول امل��ص��ط��ل��ح وم���ا حلقه 
القرون  خ��الل  دالل��ي  وتطور  تغير  من 
الهجرية األولى، وبيان طبيعة ورودها 
ف���ي ال��ك��ت��اب��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��م��ص��ادر 

املتنوعة.
فيما ينتظر أن يصدر اجلزء الثاني 
"مقدمة في الفكر االقتصادي اإلسالمي" 

األموي  "األسطول  عن  الثالث  واجل��زء 
من خالل وثائق البردي".

وهي  املشكاة،  مجلة  من   54 العدد  صدر 
وجدة  مدينة  من  تصدر  وه��ي  فصلية،  مجلة 

ورئ������ي������س ال���ت���ح���ري���ر 
امل���س���ؤول ه���و ال��ش��اع��ر 
األستاذ  الكبير  املغربي 
الدكتور حسن األمراني. 
لنا،  تعود مجلة املشكاة 
لتستأنف القيام بدورها 
ف����ي احل����ق����ل ال��ث��ق��اف��ي 
املشكاة،  "تعود  املغربي، 
مبشروعها الباني القائم 
على احلوار احلضاري".
م��ل��ف  خ����ص����ص  و 
املجلة  م���ن  ال���ع���دد  ه���ذا 
الرحلة  أدب  مل��وض��وع: 
؛وم��������ن ب�����ني امل����ق����االت 
املؤطرة لهذا امللف: مقال 
البعد الروحي في رحلة 
اب���ن ب��ط��وط��ة ل��ألس��ت��اذة 

رب��ي��ع��ة ب��ن��وي��س، وم���ق���ال رح��ل��ة ال��ق��ل��ص��ادي 
ن��اص��ر. هذا  ال��دك��ت��ورة سعاد  بقلم  احل��ج��ازي 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل��ق��االت 
"رحلة  كمقالة  املتنوعة 
ال�����ص�����وت ف�����ي ك���ت���اب 
ال��ل��ه ل��ألس��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
إلى  خليل،  الدين  عماد 
الزوايا الثابتة كالزاوية 
األدب����ي����ة "ف�����ي امل���رب���د" 
محمد  الشاعر  لألستاذ 
ع��ل��ى ال�����رب�����اوي.  ه��ذا 
النصوص  إل��ى  إض��اف��ة 
األدبية، من شعر وقصة 
افتتح  وق���د  وم���س���رح". 
ه����ذا ال���ع���دد ب��ق��ص��ي��دة 
قلبي(  )مشكاة  عنوانها 
أحمد  الشاعر  لألستاذ 
الصمدي مبناسبة عودة  

صدور املشكاة.

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني

2 - أصالة الحرف يف بناء داللة الكلمة )11(
د. احلسني كنوان

مصادرها 
ومراجعها

مصادرها 
ومراجعها

ال�����ك�����ل�����م�����ات 
ال����ث����ن����ائ����ي����ة 
احل���������رف���������ني 

األولني

ال�����ك�����ل�����م�����ات 
ال����ث����ن����ائ����ي����ة 
احل���������رف���������ني 

األولني

أحرفها وداللتها

أحرفها وداللتها

 اخل��ص��ائ��ص 
الب���������ن ج���ن���ي 

 160/2
"             "
"             "

اخل���ص���ائ���ص 
البن جني

ج  2 /160

3 - أ - اخلذا
    ب - اخلذأ

4 - أ - جفا 
    ب - جفأ

ومن ذلك قولهم: )اخلذا( في 
األذن. )واخلذأ: االستخذاء( 
خ��ذواك  ف��ي  ال���واو  فجعلوا 
صوتا  الهمزة  دون  -ألن��ه��ا 
وذل��ك  الضعيف.  -للمعنى 
أن أن استخذاء األذن )ليس( 
ل���ي���س م����ن ال���ع���ي���وب ال��ت��ي 
في  يتناهي  وال  بها،  يسّب 
فهو  الذّل  وأما  استقباحها. 
وأذهبها  العيوب  أقبح  من 
امل���زراة وال��س��ّب فعبروا  في 
وعن  لقوتها،  بالهمزة  عنه 
بالواو  املتحمل  األذن  عيب 
ل��ض��ع��ف��ه��ا. ف��ج��ع��ل��وا أق���وى 
املعنيني،  ألق����وى  احل��رف��ني 

وأضعفهما ألضعفهما،

»وم���ن ذل��ك ق��ول��ه��م، ق��د جفا 
جفأ  وقالوا:  يجفو،  الشيء 
الوادي بُغثائه: ]رمى بالزبد 
كليهما  ففيهما  وال���ق���ذى[ 
الرتفاعهما.  اجل��ف��اء  معنى 
الهمزة  استعملوا  أنهم  إال 
ف���ي ال������وادي مل���ا ه��ن��اك من 

حفره ]حفره[ وقوة دفعه«. 

ت
دارا

اإ�ص

معجم مصطلحات
 "تاريخ االقتصاد اإلسالمي" في جزئه األول

مجلة املشكاة في عددها اجلديد
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ـ متى؟ يجب اأن تاأتي الإ�شالحه حاال.. ال ميكن اأال اأ�شاهدها اليوم.. ماذا تقول؟!  هل 

اأنت اأحمق؟! واأنا ماذا �شاأفعل؟ !

ي�رصخ ال�شيخ يف هاتفه.. ي�شمت هنيهة.. يتابع بع�شبية:

ـ يبدو اأنك تتالعب باأع�شابي... اأقول لك ال ميكنني اأال اأ�شاهدها اليوم... م�شتحيل... 

اأال تفهمني؟!

ترنو اإليه االأنظار.. دنا منه �شيخ متاأ�شفا:

ـ اأح�س مبدى معاناتك.. �شاأدلك على خبري يف اإ�شالح ال�شحون الالقطة...مرحبا بك.. 

هيا معي لن�شاهدها معا.. اأنا اأ�شلي الع�شاء يف اجلامع واأعود مهروال.. ال ميكنني اأال اأراها !

هداأ قليال.. ثم �شاأل حمدثه:

ـ اأ�شاهدت حلقة االأم�س؟!  

قفزت طفلة بجانب اأمها ت�رصد اأحداث احللقة...

عقبت االأم فخورة بابنتها:

ـ يا له من م�شل�شل مرتجم بلهجتنا!

ربت ال�شيخ على الطفلة مبت�شما، وتابع حديثه:

ـ كم اأبكتني البطلة فالنة.. يا جلمالها!

قاطعه ال�شيخ الثاين:

ـ بل فالنة اأجمل منها!

عال �شوتاهما... جتادال طويال... التفت اأحدهما  ي�رصخ:

ـ فاتتنا احلافلة!

 ذة. نبيلة عزوزي

دراما...

زّخات الروح

و مـضـــــــــة

حني اأرى يف عيون اأبنائي واأبناء غريي، تلك احلرية الالمبالية بكل 

ما يحدث  يف واقعنا املادي واالإن�شاين، اأذكر حديث ر�شول اهلل �: 

اأو  )الرتمذي(.   اآِخُرُه«  اأَْم  َخرْيٌ  ُلُه  وَّ
اأَ ُيْدَرى  ال  امْلََطِر  مثل  ِتي  مَّ

اأُ »مثل 

برغم  التفاوؤل  من  كثري  فينتابني  اآخره  اأو  اأّوله  يف  اخلري  يدرى  ال 

الغيب،  مع  ياأ�س  ال  �رّصي:  يف  فاأرّدد  االأم�شار  جّل  يف  املزروع  اجلحيم 

عن  كتبت  اأّنني  �شحيح  عنده،  اهلل  ترك  ما  اأجمل  وهو  ال  وكيف 

فينا،   واحد  كل  تعرتي  التي  ال�شوداوية،   من  ب�شيء  املفتاح  جيل 

وهو يرى من خرم االإبرة طيوف االأجيال، وهي ترك�س بال وعي، 

�شعر  وت�رصيحة  خمروق،  جينز  �رصوال  يف  املر�شوم  ال�رصاب  خلف 

باهتة، ومناذج ب�رصية م�شّوهة، �شنعها االإعالم واملادية اجلاحمة، كي 

تقطع عنها حبل الوّد مع الرتاث والدين واالإن�شان. ولكّني متفائلة.

اأ�شرتجع اأنفا�شي التي �شّيقها ع�رص اله�شم، واأرّدد متكئة على 

قول احلديث ال�رصيف :مازال يف هذه االأّمة بقية من خري،  ومازال اخلري 

فيها اإىل يوم الدين، الأّن بذرتها فتّية وال ت�شيخ اإاّل لتتجّدد مع كل 

قرن، يطلع فيها بهاء ت�شنعه  االأقدار،  وتدفعه يف حينه، ونحن يف 

غفلة يلّفها الياأ�س والتذمّر مما هو حا�شل ويح�شل  هذا البهاء الذي 

ير�شمه، تزايد الداخلني يف دين اهلل اأفواجا برغم تر�شانات االإعالم 

ال�شخمة التي ت�شّخر كّل الطاقات ل�شّد الب�رصية عن اهلل .

اإّن هناك �رّص ما ل�شيق بالنف�س الب�رصية، ي�شتيقظ بال ا�شتئذان، 

لريدد بامتالء لبيك اللهم لبيك، يف حلظة اإ�رصاق روحي، يطّل االإن�شان 

منها،  ل  ويتن�شّ وينهرها  في�شّدها  بال�ّشوء،  االأّمارة  نف�شه  على  منها 

حني يبّلل مطر احلب، قلب العبد ويبعث زّخاته اّلتي تروي العط�شى 

وتغرقهم يف النور.

ففتح  االأيوبي  الدين  �شالح  لب�شت  التي  تلك  الّروح،  زّخات 

هم،  وكثريون  العثمانية  الدولة  فاأن�شاأ  القد�س واأرطغرل؟" 

مغرو�شني يف تربة الن�شيان ق�رصا، كي ال تنه�س االأمة وال يعرف لها 

زعيم.

وحني اأقول زخات الروح ترتاق�س يف داخلي الكلمات، ملاذا الأنّها 

وال�شرب  به  واالإميان  اهلل   من  كاخلوف  الروحية  امل�شالك  بتلك  متّدين 

يف  واالأمل  دعائمه   اإر�شاء  على  والعمل  ن�رصه  يف  واليقني  قدره  على 

يوم اأجمل يكون فيه فرجه، زخات هي طاقة معنوية وثراء داخلي، 

يجب اأن يعود اإلينا الأن ذلك اأّول ما نحتاج  كي نتمّكن من العودة اإىل 

حيث �شموخنا وعّزتنا وقّوتنا التي اأكلتها الرباغيث.

قد يقول قائل: ما هذه اخلزعبالت التي ن�شمعها والعقل الب�رصي 

ويف  هات  الرّتّ بهذه  نفعل  ماذا  امل�شوؤوم،  البدائي  الطرح  هذا  جتاوز 

�شورة  اأّمة،  واأعتى  اخرتاع  واأقوى   ، �شالح  اأجنع  عن  حديث  االأفق 

وجودها ر�شمه ما تّذخره وما تخرتعه من جديد املوت والنار.

اأم  للتاآكل  خلقنا  احلياة؟!هل  ل�شناعة  اأم  للموت  وجدنا  هل 

ميكن  ال  التي  االآخرة  زرع  اأّننا  اأم  منبّث  زرعنا  هل  االأر�س؟!  الإعمار 

اأن يح�شد اإال بطاقة االأمل التي تلّف جوانح االإن�شان وت�شعره باأّنه 

كبري  اأمل  مع  عدله  ويف  اهلل  يف  الّثقة  كرامته  عني  مكّرم  خملوق 

ينع�شه االإح�شا�س باأن هذه االأر�س يرثها -طال العمر اأو ق�رص- عباد 

اهلل ال�شاحلون  الأّن مطر اخلري �شينزل ولو بعد حني، فاهطلي يا زّخات 

الّروح... فبك وفيك غيث املوؤمن الذي حيثما وقع نفع .

ن��داء  ب��ن  واآلص���ال  بالغدو  متدرجة  يومها  تقضي 
الصلوات، ومجالسة القرآن، وتطوي ليلها منيرة محرابها 
بطول السجود، تغفو في مرقدها أحيانا ثم تصحو في 
عن سائر  مطلعه  يختلف  يوم  ع��ارم إلسفار صبح  شوق 
أيام األسبوع؛ إنه يوم اجلمعة يوم فضيل ويزداد فضله 
وشرفه بزيارة خير البرية لها محمد � في بيتها، يتفقد 
تعالى عنهم،  الله  أحوالها، ويجالسها وصحابته رضي 
يرتقي بهم عبر مدارج اإلميان يزكيهم و يعلمهم الكتاب 

واحلكمة.
بنور  ليستضيء  ع���ارم  ب��ش��وق  لقياه  تنتظر  ك��ان��ت 
حديثه قلُبها الذي يهفو لذلك وينتشي فرحا به، فتسكن 
بحديثه،  القلب  ويطمئن  ال��س��ام،  عليه  برؤيته  النفس 

فكلماته املتدفقة يخرق نوُرها ظام اجلهل والضال.
نالت  األنصارية،  ورق��ة  أم  اجلليلة  الصحابية  إنها 
املكانة واحلظوة عند رسول الله �، وجعل لها امتيازا 
لتوثيق  عنها مستجيبة  الله  بايعته رضي  فمنذ  خاصا، 
العهد وهو يحث أصحابه على زيارتها، فيقول بأبي هو 

وأمي �: »قوموا بنا نزور الشهيدة«.
ف��أي ش��رف وأي���ة ح��ظ��وة ي��ا أم ورق���ة بلغته!! وه��ذا 
قبل  بالشهادة  ويبشرك  بالشهيدة  يصفك   � احلبيب 

نيلها؟!
كانت أم ورقة قد جمعت القرآن وقرأته فزينت قلبها 
 ، ال��ل��ه  ال��ى  التعرف  ب��ج��ال  ال��وج��ل، وأن��ارت��ه  بجمال 
وكانت تشملها األنوار الربانية تتدفق عليها من بصائر 
القرآن، فبتات الصاح في صدرها كانت ترتوي من نبع 
النبوة الفياض، وجذورها ممتدة إلى غدير اإلبصار، به 
وتتوقد  معرفة  تتقد  الكون  ملء  التدبر  نوافذ  لها  تنفتح 
يقينا، تتمثل وصية النبي � في قوله: »وعليك بذكر الله 
وتاوة القرآن، فإن روحك في السماء، وذكرك في األرض». 

)رواه اإلمام أحمد(.

إلى  النعمة وأرشدها   عليها وابل  الله  لقد أغدق 
ما به الرقي في معارج الدرجات، وأبعدها عن نار الغفلة 
بحقه  فنهضت  وخاصته،  أهله  من  فجعلها  وحسيسها، 
عابدة مجاهدة تغمرها احملبة ويحدوها الشوق إلى لقائه 
وبلوغ مقام جواره الكرمي، فعبرت عن ذلك بطلب الشهادة 
في إحدى زيارات رسول الله � لها حيث قالت: "يا نبي 
الله -وكان ذلك يوم بدر- أتأذن لي فأخرج معك، أمرض 
الشهادة"  لي  يهدي  الله  لعل  وأداوي جرحاكم  مرضاكم، 
فجاء الرد منه �: »قري فإن الله  يهدي لك الشهادة«. 

)رواه أبو داوود في سننه 591، وغيره(.
فرغم صيانة أم ورقة لشعلة الشوق الى لقاء ربها في 
قرار سرها إال أن الشعلة أبت إال ارتفاعا، مغالبة كل خاطر 
اجلوارح  فنطقت  األعلى،  الرفيق  الى  تهفو  كليل،  متردد 
 � فألقى  طينها،  ف��ي  ال���روح  ضاقت  بعدما  ب��األش��واق 
البشرى إلى أم ورقة نورا من اليقن املمتد إلى مستقبل 
الله  فإن  »قري  الشهادة.  إلى عالم  الغيب  األيام من عالم 

يهدي لك الشهادة«.
العظيم،  التجلي  هذا  أم��ام صدق  حائرا  العقل  يقف 
األيام  الرفيع، وتتوالى  املقام  بهذا  فرحا  النفس  وتطرب 
الى خافة عمر �، فيقف على باب بيت أم ورقة ويجهر 
قائا: "صدق رسول الله �، صدق رسول الله �" ملا رأى 

أم ورقة شهيدة. 
ق��ال  ل��ي��ا،  ب��ال��ق��رآن  تهجدها  ص���وت  اف��ت��ق��د  فبعدما 
أم  خالتي  ق��راءة  سمعت  ما  "والله  أصبح:  ملا  جللسائه 
لم يجد  الدار  فلما دخل  لزيارتها  البارحة، فانطلق  ورقة 
شيئا فدخل البيت وإذا بالفاجعة والرزية، إنها الشهيدة 
أم ورقة ملفوفة في قطيفة في جانب البيت. فقد اغتالها 
بعد  دبرتهما -اي وعدتهما بحريتهما  لها وجارية  غام 
ذنب  ودون سابق  وقتاها  فغمياها  إليها  فقاما  موتها- 
استعجاال  حرية  قطاف  فاستعجا  بأنانيتهما،  متلفعن 

كبلهما باملوت.
فَذَكر اخلبر، وقال: عليَّ  املنبر  إلى   � فصعد عمر 

ا أنهما قتاها، فأمر بصلبهما. بهما فسألهما، فأقرَّ
رحمة الله عليك أيتها الشهيدة العابدة الزاهدة التقية 
النقية، وهذه سيرتك في تفاصيل أحداثها؛ رسائل بليغة 
لنساء املسلمن تدعوهن للعيش بالقرآن ومع القرآن فلن 

ميوت قلب نبضه القرآن.

دة. ليلى لعوير

أم ورقة الشهيدة

افات
مس

دة. رجاء عبيد
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في  الدينية  احلالة  دراسة  غرار  على 
العلمية،  احلالة  أو  املجتمعات  من  مجتمع 
على سبيل املثال، في مدى زمني معني، وذلك 
مستواها،  وحتديد  ظواهرها  بتشخيص 
ميكن  فيها،  والضعف  القوة  مواطن  وحصر 
برصد  األدب،  حالة  أو  األدبية  احلالة  دراسة 
ظواهره، ووصف ألوانه وجتلياته، وتصنيف 
على  وروافده  مصادره  وحتليل  اجتاهاته، 
مستوى ما يحكمه من رؤى فلسفية، وما يرتبط 
بها من معايير نقدية، والقيام بتقومي ما يتم 
إبداعه من إنتاجات وآثار، في ضوء معياري 
اجلمال واألخالق، أو بتعبير آخر:وضعها في 
اخللوص  ليتم  اخللق،  وميزان  الفن  ميزان 
بعد ذلك إلى إصدار حكم على املشهد األدبي 
التميز  إما بغلبة  بجميع عناصره ومكوناته، 
واالرتقاء، أو غلبة اإلسفاف واالنحطاط. ودرءا 
ألي مزايدة في هذا املقام، بزعم اتسام احلكم 
بهذا أو ذاك بالذاتية أو املعيارية، والبعد عن 
في  الفيصل  بأن  نقول  موضوعية  قاعدة  أي 
التي حتتكم إلى رصيد  الفطرة  ذلك إمنا هي 
اإلنسانية  مشاهده  بكل  والتاريخ،  الواقع 
التي تدل  املليئة باملعاناة، وجتليات املأساة، 
وبيال  نتاجا  كونها  على  وبليغ،  قاطع  بشكل 
ملعاندة تلك الفطرة، والكفر بقيمها وقواعدها.
إن احلاجة ملحة أميا إحلاح، إلى متابعة 
حالة األدب في املجتمع الذي تكتنفنا أوضاعه 
ففي  وأمواجه،  أجواؤه  وتغمرنا  وتياراته، 
نتغذى،  عناصرها  وعلى  نتنفس،  خضمها 
واملقومات  األطر  تلك  عليه  تكون  ما  فبقدر 
من النقاء والصفاء، ومن البراءة من الغرابة 
)أي حظ املجتمع( من  والشذوذ، يكون حظنا 
األذواق  مستوى  على  واالنسجام،  السالمة 
واالستعداد  األرواح،  سمو  ومن  واألشواق، 
على  وبناء  األخالق.  ومكارم  األمور  لعظائم 
التي  اخلسارة  مدى  نقدر  أن  نستطيع  ذلك 
في  للسقوط  األدب  تعرض  جراء  نتجرعها 
فوضى املعايير، بترك احلبل على الغارب في 
فيقول من شاء ما شاء،  األدبي،  القول  مجال 
من دون وازع وال رادع، استنادا إلى املفهوم 
املجاني للحرية في القول والفعل، أو املفهوم 
إلى  محالة  ال  يفضي  الذي  للتجريب،  املبتذل 
والتمييع  اإلفساد  إلى  ثم  ومن  اإلسفاف، 

والتخريب.
عرف  ما  بأن  نقول  أن  احلق  من  أليس 
الزاهرة  اإلسالمية  احلضارية  العصور  في 
بنظام احلسبة الذي لم يكن يند عنه أي فعل 
أو نشاط، ينبغي أن يبسط سلطانه بشكل من 
األشكال على مجال األدب؟ ولكن من أين لهذا 
املطلب أن يتجسد في الواقع، واحلال أن كثيرا 
ممن يعتلون منصات األدب، أو ممن ينتصبون 
للزعامة في مؤسساته ومحافله يشبهون في 
بينها  خلي  ما  إذا  الذئاب  صنيع  صنيعهم 

وبني حظائر األغنام؟ 
بال  تزحف  واإلسفاف  الرداءة  حالة  إن 
شر  عنها  فيترتب  األدب،  مجال  إلى  هوادة 
وفساد  األذواق  فساد  مستوى  على  مستطير 
الشر  هذا  وضمن  سواء،  حد  على  األخالق 
ملجازر  العربية  اللغة  تتعرض  املستطير 
وتلفها  فيها  اجلمال  معالم  تطمس  رهيبة، 

بسرابيل من القبح الذي هي بريئة منه براءة 
ضروس،  حرب  يوسف.إنها  دم  من  الذئب 
تستهدف اإلنسان، وتستهدف اللسان، ومتكن 

لفصيلة الغربان.
وإنه حلري بدعاة حماية البيئة لو كانوا 
يعقلون أن يجعلوا من مجال همهم وانشغالهم 
حماية حمى األدب من أن يرتع حوله األدعياء 
في  وميعنوا  فيه،  يقعوا  أن  بله  واملتطفلون، 
بشتى  ربوعه  وحقن  باأللغام،  وزرعه  تلويثه 

األباطيل واألوهام.
في  احلسبة  دخل  وما  قائل:  يقول  قد 
التحرر  لوازمه  من  أن  واحلال  املجال،  هذا 
واالنطالق من القيود، وأن املعول في صيانة 
مناعة  على  واالبتذال،  اإلسفاف  من  األدب 
أذواقهم.  ومآثره، وسالمة  لنصوصه  املتلقني 
واجلواب على هذا االعتراض، هو: من أين لنا 
بهذه السالمة، وتلك املناعة، واحلال أن شروط 
بنائهما غير متوفرة بالقوة الكفيلة بالطمأنة 
االنحدار  هول  على  يطلع  من  وإن  واإلقناع. 
في  املتعلمني  جماهير  بعنف  يضرب  الذي 
بسبب  واألدبي،  اللغوي  تكوينهم  مستوى 
هشاشة املناهج التعليمية، وانعدام الصرامة 
املستويات  عبر  املتمدرسني   تعهد هؤالء  في 
املتني،  بالبناء  املتتالية،  الدراسية  واملراحل 
التعويل  عبثية  وجالء،  سفور  بكل  له  يتبني 
واختل  زادهم،  قل  ممن  هؤالء  أمثال  على 
ميزانهم، وفقدوا بوصلة االجتاه، مما يجعلهم 
على  االستئمان  أهلية  عن  يكونون  ما  أبعد 
ال  الشيء  ففاقد  واألدبي،  اللغوي  األمة  تراث 

يعطيه كما هو معلوم.
ويعلم العارفون بحقائق التربية والتعليم 
عندنا أن حتييد أعلى وأرفع نص لغوي وأدبي 
على  ينسج  وأن  الصدارة،  في  يكون  أن  عن 
منواله، ويستقى من معينه، وتستلهم بصائره 
في صياغة الشاكلة الفكرية والثقافية، وإقامة 
الصرح املنهاجي، يعتبر أكبر خطيئة تقترف 
في حق األدب الرفيع، وحق األجيال التعليمية 
البليغ  القول  من  نصيبها  على  احلصول  في 

واألدب الرفيع. 
صعيد  على  الثاني  املقام  في  ويأتي 
األدبية  اآلثار  انتقاء  املهدورة، شرط  الشروط 
القدمي  في  الزاخر  األمة  تراث  من  املمتازة 
واحلديث، مما هو كفيل بتنمية احلس األدبي 
القدرة  الكتساب  وتأهيلهم  الناشئني،  لدى 
على متييز اجلميل من القبيح، فيكونوا  أهال 
واجلمال،  واخلير  احلق  ثغر  على  للمرابطة 
أهال  حقا  بجعلهم  الكفيل  هو  وحده  فذلك 
األدب  صرح  بناء  في  بفعالية  يساهموا  ألن 
اجلميل، ودرء الغثاء الذي يحوم حول احلمى، 
في  روادها  ينتصب  حسبة  أبلغ  ذلك  ويكون 
أزهاره،  بتفتح  إيذانا  ويكون  األدب،  ساحة 
ونضج ثماره، وانطالق أطياره، لتصدح فوق 
دوحة الفن العصماء، وتشدو بأعذب األحلان.

نَْقِذُف  �بَْل  القائل:  العظيم  الله  وصدق 
َزاِهٌق  ُهَو  َفِإذَا  َفيَْدَمُغهُ  الَْباِطِل  َعَل  بِاْلَقِّ 
 )18 )األنبياء:  تَِصُفوَن�  ا  ِممَّ الَْوْيُل  َولَُكُم 
أَْن  ُموَسٰى  ِإلَٰى  �َوأَْوَحْيَنا  سبحانه:  والقائل 
يَاِفُكوَن�  َما  تَلَْقُف  ِهَي  َفِإذَا  َعَصاَك  أَلِْق 

)األعراف: 116(.

كلها  �أقل  مل  �إن  �لعربية  �لأنظمة  غالبية 

�إقحام  جو�ز  عدم  د�ساتريها،  �سمن  ت�سع 

�لدين يف �ل�سيا�سة، و�لناأي به عن هذ� �ملجال 

يختلط  ل  وحتى  قد�سيته،  على  حفاظا 

�أن يقول،  �ملقد�ض باملدن�ض كما يحلو للبع�ض 

فقانون تاأ�سي�ض �لأحز�ب يوؤكد على �رضورة 

لن  فاإنها  و�إل  عليها،  �لدينية  �ل�سفة  نفي 

�أن جميع هذه  �أ�سال، غري  بالوجود  لها  ي�سمح 

و�أحيانا  �لدين  ��ستغالل  يف  لتتورع  �لأنظمة 

خطاباتها  لتمرير  متع�سفة  جد  ب�سورة 

يف  �لدينية  باملوؤ�س�سات  و�لزج  �ل�سيا�سية، 

و�أ�سحاب  للزعماء  �ل�سيا�سي  �خلطاب  �رضعنة 

�جلمعة،  منابر  ��ستغالل  �أ�سبح  فقد  �لقر�ر، 

ودور �لإفتاء، وكل مكونات �حلقل �لديني من 

لدى  به  وم�سلما  عاديا،  �سيئا  �حلكومات  قبل 

ممار�ض  كل  على  يحرم  �أنه  �إل  و�خلا�ض،  �لعام 

�أن ي�سفي  �ل�سلطة  لل�سيا�سة من خارج مربع 

�أن  ، بل  على خطابه �ل�سيا�سي م�سحة دينية 

ملجرد  نتائجها  �ألغيت  �نتخابية  دو�ئر  هناك 

لقطة  �أو  �سورة  يف  �لدين  رموز  من  رمز  ظهور 

لزعيم يف حملة �نتخابية، ك�سومعة م�سجد، 

ذلك...  �إىل  ما  �أو  قر�آنية  باآية  �ل�ستدلل  �أو 

يحل  فالأنظمة  �لتناق�ض.  قمة  ميثل  وهذ� 

لدعم  �سيا�سي  كمكون  �لدين  ��ستعمال  لها 

رم �لأحز�ب من هذ� �ملكون  توجهاتها، بينما تحُ

�سخ�سي،  �ختيار  هو  �لدين  �أن  �عتبار  على 

بينما �لوطن للجميع . يحق لالأنظمة �أن تقحم 

ي�ستمد  منها  �لكثري  لأن  �ل�سيا�سة،  يف  �لدين 

تكم  وكونها  �لديني،  �ملكون  من  �رضعيته 

، و��ستعمالها للخطاب  بالإ�سالم  يف بالد تدين 

تناغما  يجد  �ل�سيا�سي،  م�رضوعها  يف  �لديني 

فاإن  ثم  ومن  وعقيدتها.  �ل�سعوب  هوية  مع 

حقه  من  متحزب  غري  �أو  متحزبا  �سخ�ض  �أي 

�أو  �لفكري  م�رضوعه  يف  �لدين  �إىل  �ل�ستناد 

�ل�سيا�سي، ولي�ض من حق �أحد �أن يغمط حق 

�أحد يف هذ� �لختيار �أو ذ�ك وحتى ل ينطبق 

علينا قول �ل�ساعر:

اأ حرام على بالبله الدوح 

حالل للطري من كل جن�س ؟!

لل�سو�ب  قابل  ر�أي  جمرد  كالمي  ويبقى 

ياأتيه  ل  �لذي  �حلق  هو  �هلل  وكالم  �خلطاإ،  �أو 

�لباطل من بني يديه �أو من خلفه.

د. عبد المجيد بنمسعود

جدل الدين والسياسة األدب حــالة 
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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أن  ج��دي��دة  فرنسية  دراس���ة  كشفت 
امل��ه��اج��ري��ن وط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء أح��دث��وا 
الدول  اقتصادات  إيجابية على  تأثيرات 
األوروبية وليسوا عبًئا عليها كما يشاع. 
مؤخرا  ُنشرت  التي  ال��دراس��ة،  وأجريت 
 ”Science Advances“ م��ج��ل��ة  ف���ي 
األم��ري��ك��ي��ة، وك��ش��ف ال��ب��اح��ث��ون ع��ن أن 
الواقع  في  لهم  كان  الدائمني  املهاجرين 
البلد  اق��ت��ص��اد  ع��ل��ى  إي��ج��اب��ي  “تأثير 
املضيف لهم”. -عن موقع إسالم أونالين 

بتصرف-

تأثيرات إيجابية للمهاجرين على اقتصاد أوروبا

العدد : 491  15 محطات إخبارية

والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
أن  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املهني 
العمومي  بالتعليم  املمدرسني  الناجحني  عدد 
المتحانات  العادية  ال��دورة  في  واخلصوصي 
187138ناجحة  ب��ل��غ  ق��د   2018 ال��ب��ك��ال��وري��ا 
مقابل   %57،36 بلغت  بنسبة جناح  وناجحا، 
% 50،28 في نفس الدورة لعام 2017 وبزيادة 

 7،08 ب���ل���غ���ت 
نقطة مئوية.

العدد  وبلغ 
اإلج�������م�������ال�������ي 
ل����ل����ن����اج����ح����ات 
امل�����م�����درس�����ات 
وهو   103567
نسبة  ميثل  م��ا 
 5 5 ، 3 4 %
م������ن م���ج���م���وع 
ال�����ن�����اج�����ح�����ني 

والناجحات.
وح������س������ب 
ب����الغ ل���ل���وزارة 
ف���������������إن ع��������دد 
ال�����ن�����اج�����ح�����ني 

 % 92771، وهو ما ميثل  بإحدى امليزات بلغ 
أعلى  بلغ  كما  الناجحني.  مجموع  من   49،58
ال��دورة  معدل ع��ام مت احلصول عليه في ه��ذه 
 – الفبزيائية  العلوم  مبسلك   20 م��ن   19،44
اجلهوية  ب��األك��ادمي��ي��ة  وذل���ك  فرنسية،  خ��ي��ار 

للتربية والتكوين جلهة مراكش – آسفي.
واستقر عدد احلاصلني على البكالوريا من 
والتقنية  العلمية  الشعب  قطب  في  املمدرسني 

في 125380 بنسبة جناح بلغت 60،74%.
أما في قطب الشعب األدبية واألصيلة فقد 
بلغ عدد الناجحني 61023 بنسبة جناح بلغت 

.51،81%
للبكالوريا  ال��دول��ي��ة  للمسالك  وبالنسبة 

املغربية، فقد بلغ عدد الناجحني 17325 ناجحة 
وناجحا، بنسبة جناح بلغت %96،24.

وح��ض��ر الج��ت��ي��از اخ��ت��ب��ارات ه��ذه ال���دورة 
326273 مترشحة ومترشحا من املمدرسني.

وبلغ عدد الناجحني من املترشحني األحرار 
بلغت  جن��اح  بنسبة  وناجحا  ناجحة   12128
2017، مع  %18،17 في سنة  24،92% مقابل 

اإلشارة إلى أن نسبة احلضور في صفوف هذه 
الفئة لم تتجاوز .55،88%

إعاقة  وضعية  في  للمترشحني  وبالنسبة 
الذين استفاذوا من تكييف اختبارات االمتحان 
والتصحيح،  اإلجراء  وظروف  املوحد  الوطني 
134 م��ن بني  ال��ن��اج��ح��ني منهم  ب��ل��غ ع���دد  ف��ق��د 
بلغت  بنسبة جن��اح  ومترشحا  مترشحة   172

77،91%.
وب���ل���غ ع�����دد امل���ت���رش���ح���ات وامل��ت��رش��ح��ني 
االستدراكية،  ال���دورة  باجتياز  لهم  املسموح 

أزيد من 153931.
وستجرى هذه الدورة أيام 10 و 11 و 12 

و 13 يوليوز 2018.

وقع املغرب واملجموعة 
االقتصادية األوروآسيوية، 
يونيو   28 اخلميس  ي��وم 
بالرباط، على مذكرة تعاون 
تعزيز  ب��ه��دف  اق��ت��ص��ادي 
ال��ع��الق��ات ب��ني اجل��ان��ب��ني. 
وت����ع����ت����ب����ر امل����ج����م����وع����ة 
األوروآسيوية  االقتصادية 
أح����د امل���ش���اري���ع ال��ك��ب��رى 
ل����الن����دم����اج االق���ت���ص���ادي 
بفضاء االحتاد السوفياتي 

س������اب������ق������ا، وال����������ذي 
ي��س��ت��ه��دف م����ن ج��ه��ة 
واسعة  منطقة  إق��ام��ة 
للسلع  احل��ر  للتبادل 
ورؤوس  واخل���دم���ات 
األم��������وال وال���ع���م���ال، 
وم�������ن ج����ه����ة أخ�����رى 
بني  االنسجام  حتقيق 
مجال  في  السياسات 
ال���ص���ن���اع���ة وال���ن���ق���ل 

والطاقة والفالحة.

باكالوريا 2018.. نسبة النجاح في الدورة األولى بلغت 
الوطني املستوى  على   57%

املغرب يصادق على مذكرة تعاون مع 
املجموعة االقتصادية األوروآسيوية

رئيس  استقبل 
سعد  السيد  احلكومة 
بالرباط،  العثماني  الدين 
الشخصي  املبعوث 
لألمم  العام  لألمني 
الصحراء  إلى  املتحدة 
كوهلر،  املغربية، هورست 
بزيارة  حاليا  يقوم  الذي 
جولة  إطار  في  للمغرب، 
إقليمية ثانية. وتأتي هذه 
لكوهلر  اإلقليمية  اجلولة 
 2414 القرار  اعتماد  بعد 
 ،2018 أبريل   27 في 

خالله  من  جدد  والذي 
مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة التأكيد على تفوق 
للحكم  املغربية  املبادرة 
القرار  جدد  كما  الذاتي، 
الدعوة  واضح  بشكل 
وبشكل  املجاورة،  للدول 
إلى  اجلزائر،  صريح 
“تقدمي مساهمة مهمة في 
أكثر  وااللتزام  املسلسل 
حل  نحو  التقدم  أجل  من 
جربدة  عن   – سياسي”. 

الصباح بتصرف-

املقاومة  حركة  اتهمت 
السلطة  )حماس(  اإلسالمية 
في  باملساهمة  الفلسطينية 
القرن  "صفقة  وتنفيذ  مترير 
"عبر استمرار فرض العقوبات 

على قطاع غزة.
على اجلانب اآلخر، قالت 
"صفقة  إن  السلطة  رئاسة 
صفقة  إلى  حتولت  القرن" 
الوطني  املشروع  لضرب  غزة 

الفلسطيني.

حماس تتهم السلطةلقاء رئيس احلكومة السيد سعد الدين العثماني بكوهلر
بتمرير صفقة القرن

مشروع  على  الهولندي  الشيوخ  صادق مجلس 
ق��ان��ون ح��ظ��ر ارت�����داء ال��ن��ق��اب ف��ي ب��ع��ض األم��اك��ن 

وبعض  كاملستشفيات  العامة، 
الرسمية  العمومية  املؤسسات 

وفي مرافق النقل العام.
وج�����اء ق�����رار ه��ول��ن��دا منع 
ارت�������داء ال���ن���ق���اب ب��ع��د اجل����دل، 
ال�����ذي خ��ّل��ف��ه امل���وض���وع وس��ط 
مؤيد  ب��ني  ت��أرج��ح  الهولنديني، 

ومعارض.
قانون  عضوا   31 وع��ارض 
األماكن  في  النقاب  ارت��داء  منع 

44 عضوا في مجلس  العامة، فيما حضي مبوافقة 
الشيوخ الهولندي.

فؤاد  البروفيسور  الشهير  التركي  املؤرخ  توفي 
سيزغني اليوم السبت، عن عمر ناهز 94 عاما.

وقال رئيس مجلس اإلدارة ومجلس أمناء وقف 
أبحاث تاريخ العلوم اإلسالمية، مجد جتني قايا، إن 

سيزغني توفي اليوم مبستشفى في إسطنبول.
وأوضح أن مراسم تشييع املؤرخ التركي ستقام 

ظهر غد األحد من جامع السليمانية في إسطنبول.
أب��رز  أح��د  سيزغني  ق��اي��ا مبكانة  جتني  وأش���اد 

امل���������ؤرخ���������ني 
على  والعلماء 
تركيا  مستوى 
حيث  والعالم، 
ت�����رك ل��ت��رك��ي��ا 
مكتبة ومتحفا 
ي������ق������دران  ال 

بثمن.

قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن أكثر 
من 300 نازح مت إعادتهم إلى مناطقهم احملررة في 

جنوب غربي محافظة كركوك، شمالي البالد.
ف��ي شرطة  ال��ع��ب��ي��دي،  ح��ام��د  النقيب  وأوض����ح 
كركوك، لألناضول، أن "قوات الشرطة االحتادية )تتبع 
65 عائلة نازحة  الداخلية( أشرفت على عودة نحو 
تضم أكثر من 300 شخص إلى مناطقهم احملررة في 

ناحية الرياض وقضاء احلويجة" باحملافظة.
وأضاف العبيدي، أن "النازحني جرى نقلهم من 

مخيم ليالن، الواقع جنوب شرقي مدينة كركوك".
وبنّي أن "عملية إعادة النازحني جاءت بعد إكمال 

عمليات رفع مخلفات املعارك من مناطقهم".
أكتوبر/  8 ف��ي  العراقية،  ال��ق��وات  واس��ت��ع��ادت 

قضاء  م��رك��ز  ك��ام��ل  بشكل  امل��اض��ي،  األول  ت��ش��ري��ن 
احلويجة )55 كلم جنوب غربي كركوك( والذي كان 

آخر معقل لتنظيم "داعش" اإلرهابي في احملافظة.
زي��ادة نشاطه  التنظيم اإلره��اب��ي م��ؤخ��رًا  وب��دأ 
في املناطق احملصورة بني محافظات ديالى )شرق(، 
وكركوك وصالح الدين )شمال(، حيث نفذت سلسلة 

عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيني.
الدولي  التحالف  من  وبدعم  س��ن��وات،   3 وبعد 
بقيادة الواليات املتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/
من  أراض��ي��ه  كامل  استعادة  امل��اض��ي،  األول  ك��ان��ون 
قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة 

البالد.

هولندا متنع ارتداء النقاب في أماكن معينة

وفاة املؤرخ التركي الشهير "فؤاد سيزغني" في إسطنبول

 العراق.. عودة أكثر من 300 نازح إلى كركوك

 21 شّوال 1439ه� املوافق ل� 05 يوليو 2018م
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إلى أن نلتقي

مؤمن  مجتمٌع  اإلس��ام��ي  املجتمع 
َوالَيْوِم  َوُرُسِلِه  َوُكُتِبِه  َوَمَاِئَكِتِه  ِه  ِباللَّ
ِه، وه��ذا  اآلِخ���ر َوال���َق���َدِر َخ���ْي���ِرِه َوَش�����رِّ
تتزعزع،  ال  التي  الثوابت  من  اإلمي��ان 
رغم ما بذله أعداء اإلميان منذ القدمي 
من أجل زعزعة هذه األسس اإلميانية، 
وك��ل��م��ا ع��ج��زوا ع��ن ذل���ك جل����أوا إل��ى 
أخاقية،  تكون  ع��ادة  أخ��رى،  أساليب 
حت��ت غ��ط��اء أن م��س��أل��ة اإلمي����ان بني 
ال��ع��ب��د ورب����ه، وال دْخ����ل ل��إمي��ان في 
القضايا األخرى، سواء أكانت أخاقية 
أم اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية.
حينما  النبوة،  زمن  في  هذا  ح��َدث 
رضي  عائشة  نا  أمِّ من  املنافقون  ن��ال 
الله عنها، فيما ُعرف بحديث اإلفك. وقد 
نا  َأ أمَّ نزل في هذا احلدث قرآن يتلى برَّ
ر اخلائضني في  رضي الله عنها، وحذَّ
املوضوع بالعذاب في الدنيا واآلخرة، 
َِّذيَن  وكان مما نزل قوله تعالى: �ِإنَّ ال
َِّذيَن آَمُنوا  بُّوَن أَْن تَِشيَع الَْفاِحَشُة ِف ال ُيِ
 ُ نَْيا َواْلِخَرِة َواللَّ لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِف الدُّ

يَْعلَُم َوأَنُْتْم َل تَْعلَُموَن� )النور: 19(.
وك��م��ا ق��ال بعض امل��ف��س��ري��ن: "ه��ذا 
فكيف  وإذاعتها.  إشاعتها  أحبوا  إذا 
ال  وإذاعتها،  إشاعتها  ُه��م  ��ْوا  ت��َولَّ إذا 
إلبليس  ط��اع��ًة  ول��ك��ن  منهم،  نصيحًة 

ونيابة عنه.
والِعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص 
السبب كما يقول علماء األصول، ومن 
َثمَّ فإن الرغبَة في إشاعة الفاحشة في 
املجتمع املؤمن سلوٌك عدواني يتجدد 
ول��ذا  املجتمع،  ه��ذا  م��ن  ك��ل جيل  م��ع 
كانت أقوال بعض املفسرين لهذه اآلية 

معبرة عن هذه احلالة بشكل دقيق.
القرآن" للجصاص  "أحكام  جاء في 

في تفسير اآلية السابقة ما يلي:
��ِذي��َن ُي��ِري��ُدوَن" َف��َدلَّ  "املَ��ْع��َن��ى: "إنَّ الَّ
ُرِوَي  َوَقْد  َراَدُة،  اإْلِ ِهَي  َة  بَّ َ اْلَ َأنَّ  َعَلى 
َأَحبَّ  َه  اللَّ َق��اَل: »إنَّ  ��هُ  َأنَّ  � ِبيِّ  َعْن النَّ
َلُكْم  َأَح��بَّ  َثَاًثا:  َلُكْم  َوَك��ِرَه  َثَاًثا  َلُكْم 
َوَأْن  َشْيًئا  ِبِه  ُتْشِرُكوا  َواَل  َتْعُبُدوُه  َأْن 
َه  َوَك��رِ َأْمَرُكْم،  ُه  اللَّ ُه  َوالَّ َمْن  َتَناَصُحوا 
��َؤاِل،  ال��سُّ َوَك��ْث��َرَة  َواْل��َق��اَل،  اْلِقيَل  َل��ُك��ْم 
ِفي  اْل��َك��َراَه��َة  َفَجَعَل  امْلَ���اِل«،  َوِإَض��اَع��َة 
َفَقْد  َأَراَدُه  َما  َأنَّ  َف��َدلَّ  ��ِة،  ��بَّ َ اْلَ ُمَقاَبَلِة 
إْذ  ُي���ِرْدُه،  َفَلْم  َكِرَهُه  َما  َأنَّ  َكَما  ��ُه،  َأَح��بَّ
َكَما  َراَدِة  اإْلِ ُمَقاَبَلِة  ِفي  اْلَكَراَهُة  َكاَنْت 
ا َك��اَن��ْت  ��ِة، َفَلمَّ ��بَّ َ ِه��َي ِف��ي ُم��َق��اَب��َل��ِة اْلَ
َراَدِة،  اْلَكَراَهُة َنِقيًضا ِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمْن اإْلِ

ُهَما َسَواٌء". ِة َدلَّ َعَلى َأنَّ بَّ َ َواْلَ
��ُه ِب���َه���ِذِه اآْلَي����ِة  ث��م ق���ال: "َأَب�����اَن ال��لَّ
امْلُْؤِمِننَي  ِف��ي  ااِلْع��ِت��َق��اِد  ُحْسِن  ُوُج���وَب 
َفَأْخَبَر  َلُهْم  ِح  ��اَ َوال��صَّ ْيِر  اخْلَ ِة  َوَمَحبَّ
اْلَفاِحَشِة  إْظَهاَر  َأَحبَّ  َمْن  ِبَوِعيِد  ِفيَها 

ِلْلُمْؤِمِننَي  اْلَقِبيِح  َواْل��َق��ْوِل  َواْل��َق��ْذِف 
َيْسَتِحقُّ  الَِّتي  اْلَكَباِئِر  ِمْن  َذِلَك  َوَجَعَل 
ُوُجوِب  َعَلى  َيُدلُّ  َوَذِل��َك  اْلِعَقاَب  َعَلْيَها 
َكفِّ  َكُوُجوِب  ِلْلُمْؤِمِننَي  اْلَقْلِب  َسَاَمِة 

َواِرِح والقول عما يضر بهم اجْلَ
��ِه ْب���ِن َع��ْم��ٍرو َرِض���َي  وَع���ْن َع��ْب��ِد ال��لَّ
»امْلُْسِلُم  �َقاَل:  ِبيِّ  النَّ َعْن  َعْنُهَما  ُه  اللَّ
َوَي��ِدِه  ِلَساِنِه  ِم��ْن  امْلُْسِلُموَن  َسِلَم  َم��ْن 
َعْنُه«  ُه  اللَّ َنَهى  َما  َهَجَر  َمْن  َوامْلَُهاِجُر 

)رواه البخاري(.
 وجاء في التحرير والتنوير:

اْل��ف��اِح��َش��ُة  َت��ِش��ي��َع  َأْن  َوَم���ْع���َن���ى: 
ِم��ْن  ��ُي��وَع  ال��شُّ أِلَنَّ  َخ��َب��ُرَه��ا،  َيِشيَع  َأْن 
َكاْلُفُشوِّ  َواأْلََح��اِدي��ِث  اأْلَْخ��َب��اِر  ِصَفاِت 
 َ ِب��َه��ا. َفَتَعنيَّ ِث  ��َح��دُّ َوُه���َو: اْش��ِت��َه��اُر ال��تَّ
َخَبُرَها  َيِشيَع  َأْن  َأْي  ُم��َض��اٍف،  َتْقِديُر 
ا  َحّدً اْلَباِلَغُة  اْلَفْعَلُة  ِهَي  اْلَفاِحَشُة  ِإِذ 

َناَعِة..." َعِظيًما ِفي الشَّ
َش���ْأَن  َأنَّ  اآْلَي�����ِة  َه�����ِذِه  َأَدِب  َوِم�����ْن 
امْلُْؤِمِننَي  اِن��هِ  ْخ��وَ إِلِ ُيِحبَّ  اَل  َأْن  امْلُْؤِمِن 
ُيِحبُّ  اَل  ُه  َأنَّ َفَكَما  ِلَنْفِسِه،  ُيِحبُّ  َما  ِإالَّ 
َكَذِلك  سوء  َخَبُر  َنْفِسِه  َع��ْن  َيِشيَع  َأْن 
وِء  السُّ ِإَشاَعَة  ُيِحبَّ  اَل  َأْن  َعَلْيِه  يجب 
َأْخَباِر  َوِلُشُيوِع  امْلُْؤِمِننَي.  ِإْخَواِنِه  َعْن 
َأو  ِبالّصدِق  امْلُْؤِمِننَي  َب��نْيَ  اْلَفَواِحِش 
َيَزُع  ا  مِمَّ َفِإنَّ  ٌة  َأْخَاِقيَّ َمْفَسَدٌة  ِباْلَكِذِب 
ُوُقوَعَها  ُبُهْم  َتَهيُّ امْلََفاِسِد  َع��ِن  اَس  النَّ
ُسْمَعِتَها  ُس��وَء  َوَكَراَهُتُهْم  ُمُهْم  هُّ َوَتَ
ِرَها  ا َيْصِرُف َتْفِكيَرُهْم َعْن َتَذكُّ َوَذِلَك مِمَّ
ى  ُرَوْي��ًدا َحتَّ ُرَوْي��ًدا  َعَلْيَها  ْق��َداُم  اإْلِ َبْلَه 
ُفوِس،  النُّ ِمَن  َوَتْنَمِحَي ُصَوُرَها  ُتْنَسى 
ِبُوُقوِع  ِديُث  احْلَ ِة  اأْلُمَّ َبنْيَ  اْنَتَشَر  َفِإَذا 
َواِطُر  َرْتَها اخْلَ َشْيٍء ِمَن اْلَفَواِحِش َتَذكَّ
َفَدبَّ  اأْلَْسَماِع  َعَلى  َخَبِرَها  َوْقُع  َوَخفَّ 
ِبُوُقوِعَها  َهاُوُن  التَّ ُفوِس  النُّ ِإَلى  ِبَذِلَك 
���ُة َوْق��ِع��َه��ا َع��َل��ى اأْلَْس����َم����اِع َف��َا  َوِخ���فَّ
َعَلى  ُتْقِدَم  َأْن  ِبيَثُة  اخْلَ ُفوُس  النُّ َتْلَبُث 
ِر  ِر ُوُقوِعَها َوَتَكرُّ ْقَداِر َتَكرُّ اْقِتَراِفَها َوِبِ
َه��َذا  ُم��َت��َداَوَل��ًة.  َتِصيُر  َعْنَها  ��ِدي��ِث  احْلَ
اِق  حِلَ ِمْن  اْلَفاِحَشِة  ِإَشاَعِة  ِفي  َما  ِإَلى 
ُمَتَفاِوَت  ا  ُض��رًّ اِس  ِبالنَّ رِّ  َوالضُّ اأْلََذى 
ْدِق  ْقَداِر َعَلى َتَفاُوِت اأْلَْخَباِر ِفي الصِّ امْلِ

َواْلكذب.
ِليُل ِبَقْوِلِه  َوِلَهَذا ُذيل َهَذا اأْلََدُب اجْلَ
تَْعلَُموَن�  َل  َوأَنُْتْم  يَْعلَُم   ُ �َواللَّ تعالى: 
َأْي َيْعَلُم َما ِفي َذِلَك ِمَن امْلََفاِسِد َفَيِعُظُكْم 
َفَتْحِسُبوَن  َتْعَلُموَن  اَل  َوَأْنُتْم  ِلَتْجَتِنُبوا 
ُب َعَلْيِه ُضرٌّ َوَهَذا  َث ِبَذِلَك اَل َيَتَرتَّ َحدُّ التَّ
 ِ اللَّ ِعْنَد  َوُهَو  َهيِّنًا  ِسُبونَهُ  �َوَتْ َكَقْوِلِه: 

َعِظيٌم�.

مجتمع المؤمنين
 وإرادة نشر الفاحشة فيه

كان الشاعر احلكيم، محمد إقبال، يرى أن على األمة 
لتسترجع  وجودها  عناصر  من  هام  عنصر  استرجاع 
خاص  ال  احل��ب.  عنصر  وه��و  أال  ومكانتها،  هيبتها 
الله  أنعم  ال��ذي  احل��ب  ب��احل��ب،  إال  أزماتها  م��ن  لألمة 
بينه  وص��ل  صلة  وجعله  واملرسلني،  األنبياء  على  به 
وبني املومنني، الذين وصفهم بأنه )يحبهم ويحبونه(. 
وحتى ال تذهب الظنون بالناس كل مذهب، كان يشرح 
حقيقة احلب، ويدفع األوهام التي قد تكون أغاال على 

البصائر واألبصار. فهو يقول:
عويلي �إىل  فا�ستمع  �ملدينة،  هذه  غريب  "�أنا 

لكي تقوم �لقيــامـــــات يف �سدرك �أي�ســـــــا.

�أغنياتي �ملمزوجة بالغم و�حلزن متاع عزيـــز 

ونغمُة �لقلِب �حلزين لي�ست عامة يف هذه �لدنيــا.

�أنوح و�أ�سكو من ذوق هذ� �لزمــــــان �لأعمى

�لــذي فهم حمنتــي على �أنهـــا حمنة فرهــــاد".

إل��ى حقيقة احلب  ال��ن��اس  أن��ظ��ار  ي��وج��ه  هنا  فهو 
الذي ميأل شعره، وي��راه سر اخلاص من كل املشاكل 
والعراقيل التي تواجه األمة. فحزنه نابع من أن أبناء 
ف��ره��اد.  بقصة  يربطونه  ش��ع��ره  ي��ق��رأون  وه��م  زم��ان��ه 
املجنون،  امللوح،  بن  الفرس بنزلة قيس  وفرهاد عند 
عند العرب. فكما ارتبط اسم املجنون عند العرب بليلى، 
كذلك ارتبط اسم )فرهاد( عند الفرس ب�� )شيرين(. لكن 
إقباال ينكر أن يكون حبه طينيا محصورا، ضيقا، وقفا 
على امرأة. إّن حبه أعظم من ذلك، وهو قد يرمز حلبه 
الهند  شعراء  بعض  فعل  كما  وال���وردة،  البلبل  بقصة 
والفرس والترك والعرب، وبعض الغربيني، أو بالشمعة 
والفراشة، على شاكلة من سبقه، إال أنه يتوجه بأسلوبه 
أولئك  أح���د.  فيها  مياثله  ال  خ��اص��ة،  وج��ه��ة  ال��رم��زي 
يجعلون كل ذلك رمزا لعالم امللكوت األعلى، وهو يظل 
مرتبطا بالناس في عاملهم األرضي، ليصلح من شأنهم. 
ولذلك عندما سمع شاعرا متصوفا يقول: )وصل محمد 
� إلى سدرة املنتهى، ثم رجع. قسما، لو أدركت تلك 
إقبال  محمد  أنكر  وقد  األرض(.  إلى  رجعت  ما  املنزلة 
هذا الكام وما ينطوي عليه من تصور، مبينا أن هذا 
هو الفرق بني الصوفي الذي يلتمس خاصه الفردي، 
كلها،  البشرية  وك��ده خاص  يجعل  ال��ذي  النبي  وبني 
األرض،  إلى  وسلم  عليه  الله  محمد صلى  رجع  فلذلك 
ليبلغ الناس ما رأى، ويهديهم بإذن ربه سواء السبيل.

الندوي حقيقة احلب  أبو احلسن  الشيخ  وقد بني 
ف��ي كلمة  إق��ب��ال(،  ف��ي كتابه )روائ���ع  إق��ب��ال، فقال  عند 
عنوانها )في أرض فلسطني(: "حتركت السيارات التي 
كانت تقّل ضيوف املؤمتر اإلسامي املنعقد في القدس 
الواسع،  الفضاء  في  ودخلت  )1931م(،  1350ه��،  عام 
كأنها  الذهبية،  خيوطها  وأرس��ل��ت  الشمس،  وطلعت 
ج��داول نور نبعت من عني الشمس، ولم يزل الشروق 
مصدر سرور وإلهام للشعراء، يجدون فيه احلياة للقلب 
الزمان،  بجمال  املكان  جمال  والتقى  للفكر،  والنشاط 
فأثرت تلك الشاعرية في الشاعر العظيم، والفيلسوف 
الكبير الدكتور محمد إقبال، الذي جاء من أوربة ميّثل 
الهند اإلسامية في املؤمتر اإلسامي، وبدأ يتمتع بهذا 
بها  يحتفظ  -التي  بنظراته  ويسخو  اخل��اب،  املنظر 
الشعراء- في سبيل القلب، فكل نظرة تضيع في جمال 
الطبيعة ترجع إلى القلب بالربح العظيم، ألنها تشحن 

"بطاريته" بالنور اجلديد، والقوة اجلديدة.
هذا وقد تهيأ اجلو، وتوفرت األسباب إلمتاع الشاعر 

فقد غطت اجلوَّ سحائب ذات  العظيم وإثارة قريحته، 
األلوان، واكتست جبال فلسطني بطيلسان جميل زاهي 
اللون، وهّب النسيم عليا بليا، وهفت أورق النخيل 
مصقولة مغسولة بأمطار الليل، وأصبحت الرمال في 

نعومتها وصفائها حريرا.
   ورأى الشاعر العظيم آثار نيران انطفأت قريبا، 
وأثافيَّ منثورة هنا وهناك، وبقايا من خيام وأخبية، 
ض��رب��ت ف��ي ه��ذه ال��ص��ح��راء ب��األم��س ال��ق��ري��ب، وتخبر 

بالقوافل التي أقامت وظعنت.
     وطاب املكان والزمان للشاعر، وسمع كأن مناديا 
من السماء يحثه على أن يلقي عصا التسيار، ويؤثره 

بإقامته.
وقد خلص أبو احلسن، بأسلوبه اخلاص، أهم ما 
إقبال،  مقاصد  يجلي  أسلوب  وهو  القصيدة،  في  ورد 
القارئ  إل��ى  ننقل  ورونقها  الكلمة  روح  على  وحفاظا 
بعضا معها، فإن لنا وقفة خاصة مع القصيدة، أصا 

وترجمة.
ث���ارت ف��ي إق��ب��ال ال��ع��واط��ف واخل��واط��ر، ورأى أن 
رك��ب احل��ي��اة ب��ط��يء، ال يسايره ف��ي أف��ك��اره اجل��دي��دة، 
وخواطره الوليدة، ورأى أن العالم عتيق شائب، وفكره 
"اإلسامّي" جديد فتّي، ورأى أن العالم قد تددت فيه 
أصنام وأوثان، وبنيت هياكل جديدة، يعبد فيها صنم 
والنفس،  واجلنس،  وال��ل��ون،  و"الوطنية"،  "القومية"، 
العالم  إل��ى  الوثنية  ه��ذه  تسربت  وق��د  وال��ش��ه��وات. 
اإلسامي والعربي، أفليس العالم في حاجة إلى ثورة 
هذا  في  يدخل  أصنام،  كاسر  إل��ى  جديدة،  إبراهيمية 

الهيكل فيجعل هذه األصنام جذاذا؟
إفاسا  فوجد  اإلس��ام��ي،  العالم  في  طرفه  وس��رح 
قد  العربي  العالم  رأى  والعاطفة.  العقل  ف��ي  محزنا 
ضعف في إميانه وعقيدته، وفي لوعته وعاطفته، ورأى 
العالم اجلمي قد فقد العمق والسعة في التفكير، ورأى 
أن النظام املادي، واحلكم اجلائر املستبد، ينتظر ثائرا 
وميثل  كالليث،  ويثور  للحق،  يغضب  جديدا،  جبارا 
العالم  ورجا  وفروسيته.  حميته  في  علي  بن  احلسني 
عربي،  بلد  ناحية  من  الثائر  ه��ذا  يطلع  أن  اإلسامي 
ويفاجئ العالم بصراحته وشجاعته، وتطّلع العلم إلى 
منه  كان  األسود-فما  وعرين  اإلس��ام  -معقل  احلجاز 
إسعاف وإجناد، ولم تتجدد معركة كرباء، على ضفاف 
دجلة والفرات، مع شدة حاجة اإلنسانية إلى ذلك، ورغم 

شدة العالم اإلسامي إلى بطله اجلديد.
وهنا شعر محمد إقبال أن السبب في هذا التحول 
ال��ع��ظ��ي��م، ه��و ض��ع��ف ال��ع��ال��م اإلس��ام��ي ف��ي العاطفة 
واحلب، الذي هو مصدر الثورات والبطوالت، فانطلق 
يعيش  أن  "الب��د  ويقول:  وتأثيره،  احلب  بفضل  يشيد 
وإش��راِف��ه  احل���ب،  حضانة  ف��ي  والقلب  والعلم  العقل 
الّديَن وتغذيه عاطفة قوية،  وتوجيهه، والبد أن تسند 
وحّب منبعه القلب املؤمن احلنون، فإذا ترد الدين عن 
العاطفة واحلب، أصبح مجموعة من طقوس، وأوضاع، 
وال  فيها  حماسة  وال  روح،  وال  فيها  حياة  ال  وأحكام 
ق��وة، هذا احلب ال��ذي صنع املعجزات، هو ال��ذي ظهر 
في صدق اخلليل، وصبر احلسني، وهو الذي تلى في 

معركة بدر وحنني".
   وللحديث صلة، إن شاء الله.

إلقبال،  واملنظر  للمكان  الوصف  الهامش:  في  جاء 
نقلناه إلى العربية في لفظنا.
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