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أفرادها  ي��وم يجتمع  إال  األمم  أم��ة من  تولد  ال 
على أمر جامع، يجمع أمرها ويوحد صفها، ويقوي 
حلمتها، ويدفع عنها ما يوهنها ويضعفها. وإن الله 
االتباع  في  اجلامع  أمرها  األمة  لهذه  جعل  تعالى 
الفردي واجلماعي لدينه وإقامة أركانه واالستقامة 
 ِ اللهَّ ْبِل  ِبَ �َواْعَتِصُموا   : قال  عليه...  اجلماعية 
ِ َعلَْيُكْم ِإْذ  ُقوا َواْذكُُروا نِْعَمَت اللهَّ َجِميًعا َوَل تََفرهَّ
بِِنْعَمِتِه  ُتم  َفأَْصَبْ ُقلُوبُِكْم  بَْيَ  هََّف  َفأَل أَْع��َداءً  كُنُتْم 
ِإْخ��َوانً��ا� )آل ع��م��ران: 103( وق��ال رس��ول الله �: 
»ت�ركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدهما ما متسكتم 

بهما؛ كتاَب الله وسنتي« )موطأ مالك(.
ولم تستمر هذه األمة في ماضيها -ولن تستمر 
إخائها  بقوة  إال  عطائها  في  قوية  حاضرها-  في 
وتعاون  أبنائها،  وتناصر  بنائها،  أج��زاء  وتالحم 
وفقرائها،  أغنيائها  وت���آزر  وخ��اص��ت��ه��ا،  عامتها 
وتضمانها  وأم��رائ��ه��ا،  علمائها  ج��ه��ود  وت��ك��ام��ل 
اجلماعي في املسرات واملضرات، وتفاني اجلميع 
م���ن أج���ل اجل��م��ي��ع، وت��ن��اص��ح ال��ك��ل ب��االع��ت��ص��ام 

باألصول اجلامعة العاصمة من الفنت القاصمة.
وال تزال سنن الله تعالى في االجتماع البشري 
خير،  ووحدَتهم  ق��وة،  الناس  اجتماع  بأن  شاهدة 
وتفرَقهم ضعف وشر، وأن األعمال ذات النفع العام 
باالتفاق  النيرة  العقول  تصونها  الكلية  واألص��ول 
عليها والتعاون على متهيد سبلها وحتقيق غاياتها 
األم��ة  أصيبت  وك��م  ومكرماتها.  منافعها  وج��ل��ب 
العليا  ومصاحلها  الكبرى  مشاريعها  بفشل  اليوم 
حني ضعفت فيها روح العمل اجلماعي وتقاعست 

النفوس عن التنافس في ذلك واإلبداع فيه.
وتكليفاته  ربنا  تشريعات  ننظر  بنا  فتعالوا 
ومبقصد  اجل��م��ع،  بصيغة  ج����اءت  ك��ي��ف  ل��ع��ب��اده 

االجتماع وحفظ روح اجلماعة:
إليها  اإلسالم  دعا  وأركانه  الدين  أصول  فهذه 
الذين  أيها  "ي��ا  ال��ن��اس"،  أيها  "ي��ا  اجلمع  بخطاب 
آمنوا" وأمر باالعتصام اجلماعي بها فقال تعالى: 
ُقوا� وقال جل  ِ َجِميًعا َوَل تََفرهَّ ْبِل اللهَّ �َواْعَتِصُموا ِبَ
لِْم كَافهَّة�  هَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِف السِّ َُّها ال شأنه: �يَا أَي
إلها واحدا  208( وأمرنا جميعا أن نعبد  )البقرة: 

دة... دة وموحِّ ونؤم قبلة واحدة موحَّ
والصالة وإن كانت واجبا عينيا إال أن اخلطاب 
بأدائها وإقامتها ورد بصيغة اجلمع وفي اجلماعة 

خمس مرات في اليوم ومرة في األسبوع )اجلمعة( 
وفي العيدين... 

وهذه فريضة الصيام وإن كانت شعيرة فردية 
وباطنية إال أن لها وقتا معلوما وتؤدى جماعة في 

شهر واحد ووقت إفطار واحد وعيد واحد...
وه���ذه ف��ري��ض��ة احل���ج ت���ؤدى ف��ي وق���ت واح��د 
ووحدانا  زراف��ات  لها  الناس  وينفر  واح��د  ومكان 
ويلبون  وي��س��ع��ون  واح���دة  قبلة  ح��ول  وي��ط��وف��ون 

ويرمون اجلمرات في صورة جماعية بديعة...
ال���زك���اة ُش��رع��ت ح��ق��ا للفقراء  ف��ري��ض��ة  وه���ذه 
غايتها سد خلة الضعفاء وتقوية آصرة اإلخاء بني 
واحلسد  الكراهية  مفاسد  ودفع  واألغنياء  الفقراء 

والبغضاء...
إال  تثمر  وال  تصح  ال  اجل��ه��اد  فريضة  وه���ذه 
وتراصت  القلوب  وائتلفت  األب���دان  اجتمعت  إذا 

الصفوف.
وه����ذه أع���م���ال اخل��ي��ر م���ن ال��ب��ن��اء وال��ع��م��ران 
والكسب في املعايش دعا الشرع إلى التعاون فيها 
وأبدعت  واألت���راح،  األف��راح  في  عليها  واالجتماع 
التكافل  ف��ي  األم��ة ص��ورا ع��دي��دة ومن���اذج مجيدة 

والتعاون والتناصر وتوحيد اجلهود.
كانت  األمة  فإن معظم مشاريع نهوض  وهكذا 
وتكتل  اجلماعي  العمل  إل��ى  حت��ت��اج  ت���زال-  -وال 
اجل��ه��ود،  وتكاتف  احلكماء  ت��ش��اور  م��ن  املجموع 
وت��ع��اض��د ال��س��واع��د، وت��ن��اس��ق األج��ه��زة وتكامل 
اجلماعي  العمل  ثقافة  تشيع  وح��ني  ال��وظ��ائ��ف. 
وت��ت��ش��ب��ع ال��ن��ف��وس ب����روح ال��ت��ض��ام��ن وال��ت��ك��ام��ل 
وال��ت��ع��اون -آن���ذاك وآن���ذاك ف��ق��ط- ستنطلق األم��ة 
انطالقة سليمة وكرمية، ستتخلص من ثقل ديونها 
لغيرها،  املهينة  التبعية  الطارفة والتليدة، وأغالل 

وستسرع في ح�ركة سيرها ويرُشُد تدبير أمرها.
ما  أش��د  محتاجة  اليوم  اإلسالمية  األم��ة  وإن 
تكون احلاجة إلى ثقافة العمل اجلماعي في جميع 
إلى  ومحتاجة  واملستويات،  والقطاعات  املجاالت 
والتشاور  التعاون  روح  على  أبنائها  تربية  إعادة 
التجربة  في  الناجحة  النماذج  وإحياء  والتكامل 
التاريخية لألمة وتطويرها بحسب ما استجد من 

الفهوم والوسائل واإلمكانات والتقنيات.
وهكذا فإن العمل اجلماعي مطلوب في مجاالت 

احلياة كلها وعلى رأسها:

العمل الجماعي
روح األمة وسبيل نهضتها

مصطلح القسط
في القرآن الكرمي

القرآن الكرمي
وشروط السالمة في السير

جتليات احلكمة
في وصايا لقمان البنه

الواقع الدولي املعاصر
خصائصه ومكوناته وتأثيراته

ِاغتنام األوقات
من أسباب الرقي

مراكز الدراسات واألبحاث..
ص 9        ودورها في صناعة القرار السياسي
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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«.
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العدل، والَقسط والقسوط  اللغة  الِقسط في 
اجل���ور، وق��د ورد االس��ت��ع��م��االن م��ن امل����ادة  في 
الثاني  القرآن الكرمي، حيث ورد من االستعمال 
في  اجل��ن،  س��ورة  ف��ي  مرتني  )القاسطون(  لفظ 
قوله سبحانه وتعالى: �َوإنا ِمنَّا الُْمْسِلُموَن َوِمنَّا 
ا  َوأَمَّ َرَشًدا   ْوا  َتَرَّ َفأُولَِئَك  أَْسلََم  َفَمْن  الَْقاِسُطوَن 

َهنََّم َحَطًبا� )15-14(. الَْقاِسُطوَن َفَكانُوا ِلَ
ثالثا  ورد  فقد  العدل  مبعنى  القسط  أم��ا 
وعشرين مرة مصدرا وفعال واسم فاعل  واسم 
القسطاس  لفظ  ورود  إل��ى  إض��اف��ة  تفضيل، 
بضم  والِقسطاس  الُقسطاس  وق��رئ  م��رت��ني، 
القاف وكسرها، وقد فسر بامليزان، وقد أدرجه 
القرآن  باشتمال  يقول  ممن  املفسرين،  بعض 
الكرمي على كلمات غير عربية، ضمن الكلمات 
بينما  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن  في  ال���واردة  األعجمية 
من  م��أخ��وذا  عربيا  لفظا  آخ��ر  ف��ري��ق  اعتبره 
القسط، بالنظر إلى أن لفظ القسطاس الذي هو 
امليزان الغرض منه هو إقامة العدل في الوزن. 
من  املتضادين  االستعمالني  بني  وال��ف��رق 
املادة، يظهر في وزن الكلمة منهما، حيث أخذ 
االستعمال األول من الفعل الرباعي، بينما أخذ 
وفسر  الثالثي،  الفعل  من  الثاني  االستعمال 
بقوله:  االستعمالني  ب��ني  ال��ف��رق  منظور  اب��ن 
"يقال َأْقَسَط ُيْقِسُط فهو ُمْقِسٌط ِإذا عَدل وَقَسَط 
في  الهمزة  فكَأن  ج��اَر  ِإذا  قاِسٌط  فهو  َيْقِسُط 

ْلب". َأْقَسَط للسَّ
غير أنه ذكر أنه قد يستعمل فعل )قسط( 
مبعنى  يستعمل  وب��ذل��ك  ع��دل،  مبعنى  أيضا 
ع��دل قسط وأق��س��ط، إال أن اجل��ور ال يأتي إال 
باستعمال واحد هو فعل قسط، قال:"ففي العدل 

لغتان َقَسَط وَأْقَسَط وفي اجَلْور لغة واحدة قَسَط 
بغيِر اأَللف ومصدره الُقُسوُط".

��نُي  َوال��سِّ "اْل��َق��اُف  اللغة:  مقاييس  في  وج��اء 
ْيِن  اُء َأْصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ َعَلى َمْعَنَينْيِ ُمَتَضادَّ َوالطَّ
َواْل��ِب��َن��اُء َواِح���ٌد. َف��اْل��ِق��ْس��ُط: اْل��َع��ْدُل. َوُي��َق��اُل ِمْنُه 
بُّ  ُيِ  َ اللَّ �ِإنَّ  َتَعاَلى:  ُه  اللَّ َق��اَل  ُيْقِسُط.  َأْق��َس��َط 
ُر.  ��وْ اجْلَ اْلَقاِف:  ِبَفْتِح  َواْلَقْسُط  الُْمْقِسِطني�... 
ِإَذا  َقَسَط،  ُيَقاُل   . ��قِّ اْلَ َعِن  اْل��ُع��ُدوُل  َواْلُقُسوُط: 

َجاَر، َيْقِسُط َقْسًطا". 
واخ���ت���الف ال��ص��ي��غ��ة ي��ن��ف��ي أن ي��ك��ون لفظ 
القسط من األضداد، على األقل في القرآن الكرمي 
بصيغتني  املتضادين  املعنيني  استعمل  ال��ذي 

مختلفتني.
ال��ق��اف،  بفتح  الَقسط  أن  سبق  مم��ا  ي��ؤخ��ذ 
والقسوط مصدران لفعل قسط، الدال على اجلور، 
القاسطون،  وجمعه  القاسط  منه  الفاعل  واس��م 
ع��دل،  مبعنى  أقسط  مصدر  ه��و  الِقسط  بينما 

واسم الفاعل منه مقسط وجمعه املقسطون.
العربية  اللغة  ف��ي  امل���ادة  استعماالت  وم��ن 

القاف  بضم  والُقسط  النصيب،  مبعنى  القسط 
ف��ارس  اب��ن  ق��ال  ب��ه،  ك��ان يتبخر  مبعنى ش��يء 
االستعماالت  مختلف  ذاك��را  اللغة  مقاييس  في 
ِصيُب،  النَّ اْل��ِق��ْس��ُط:  ِل  اأْلَوَّ اْل��َب��اِب  "َوِم���َن  للمادة: 
يَزاُن.  امْلِ َواْلِقْسَطاُس:  َبْيَنَنا.  ْيَء  الشَّ ْطَنا  َوَتَقسَّ
ُه ُسْبَحاَنُه: �َوِزنُوا بِالِْقْسَطاِس الُْمْسَتِقيِم�  َقاَل اللَّ
ا َلْيَس ِمْن َهَذا، اْلُقْسِط: َشْيٌء  )االسراء: 35(. َومِمَّ

." ُر ِبِه، َعَرِبيٌّ ُيَتَبخَّ
والنصيب،  ال��ع��دل  م��ن  بكل  القسط  وع��الق��ة 

نستخلصها من كالم السمني اللبي في عمدة 
ال��ف��اظ ع��ن��د ح��دي��ث��ه ع��ن ال��ق��س��ط، إذ يشبهها 
اإلنصاف،  أي  والنصفة،  النصف  بني  بالعالقة 
بالعدل  النصيب  وق��ي��ل:  ال��ع��دل:  القسط:  ق���ال:" 
أن  هو  -بالفتح-  والقسط  والنصفة.  كالنصف 
ي��أخ��ذ قسط غ��ي��ره، وه���ذا ج���ور. واإلق��س��اط: أن 
الراغب:  قال  إنصاف؛  وذلك  غيره،  قسط  يعطي 
ولذلك يقال: قسط الرجل: إذا جار. وأقسط: إذا 

عدل".
وب��ال��ع��ودة إل���ى ال���ق���رآن ال���ك���رمي، ف��ق��د ورد 
مصطلح القسط، كما سبق، سبعا وعشرين مرة 
مبعنى  وم��رت��ني  القسطاس،  بلفظ  م��رت��ان  منها 
القسوط الذي هو مبعنى اجلور، والباقي مبعنى 

القسط أي العدل.
القاسطني  بلفظ  اجلن  س��ورة  اختصت  وقد 
كما  الكافرين  أو  ال��ق،  ع��ن  اجلائرين  مبعنى 
جاء في كتب التفسير، قال البغوي في تفسيره 
اْلَعاِدُلوَن  اِئُروَن  اجْلَ اْلَقاِسُطوَن(  ا  ")َوِمنَّ لآليتني: 
ِه  ِللَّ ِذيَن َجَعُلوا  اٍس: ُهُم الَّ . َقاَل اْبُن َعبَّ قِّ َعِن اْلَ
مقسط،  فهو  عدل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َأْقَسَط  ُيَقاُل:  ا،  ِن��ّدً

َوقسٌط ِإَذا َجاَر َفُهَو َقاِسٌط".
في  بالوزن  مرتبطا  القسطاس  ورد  بينما   
ال��ل��ه تعالى ف��ي س��ورة  م��وردي��ه م��ع��ا، فقد ق��ال 
ِهَي  َِّت  بِال ِإلَّ  الَْيِتيِم  َم��اَل  تَْقَربُوا  �َوَل  اإلس��راء: 
َوأَْوُفوا بِالَْعْهِد ِإنَّ الَْعْهَد  هُ  أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّ
َوِزنُ��وا  ِكلُْتْم  ِإذَا  الَْكْيَل  َوأَْوُف��وا  َمْسُئوًل  كَ��اَن 
بِالُْقْسَطاِس الُْمْسَتِقيِم ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويل� 

.)35 - 34(

وق����ال ع���ز م���ن ق��ائ��ل ف���ي س���ورةال���ش���ع���راء: 
َوِزنُوا  ِسِريَن  ْ اْلُ ِمَن  تَُكونُوا  َوَل  الَْكْيَل  �أَْوُفوا 

بِالُْقْسَطاِس الُْمْسَتِقيِم� )181 - 182(.
مصدرا  جاء  فقد  العدل  مبعنى  القسط  أما 
ِإلَّ  ِإلَ��هَ  َل  َّ��هُ  أَن  ُ �َشِهَد اللَّ تعالى:  قوله  في مثل 
َل  بِالِْقْسِط  َقاِئًما  الِْعلِْم  َوأُولُ��و  َوالَْمَلِئَكُة  ُهَو 
 ،)18 عمران:  )آل  اْلَِكيُم�  الَْعِزيُز  ُهَو  ِإلَّ  ِإلَ��هَ 
كُونُوا  آَم��ُن��وا  َّ��ِذي��َن  ال ُّ��َه��ا  أَي �يَا  سبحانه:  وقوله 
َشَنآُن  ِرَمنَُّكْم  َيْ َوَل  بِالِْقْسِط  ُشَهَداءَ   ِ لِلَّ َقوَّاِمنَي 
ِلتَّْقَوى  أَْق���َرُب  ُه��َو  اْع��ِدلُ��وا  تَْعِدلُوا  أَلَّ  َع��َ�  َق��ْوٍم 
َ َخِبيٌر بَِما تَْعَملُوَن� )املائدة: 9(،  َ ِإنَّ اللَّ َُّقوا اللَّ َوات
َِّذيَن آَمُنوا كُونُوا  َُّها ال وقوله عز من قائل:  �يَا أَي
ِ َولَْو َعَ� أَنُْفِسُكْم أَِو  َقوَّاِمنَي بِالِْقْسِط ُشَهَداءَ لِلَّ
 ُ الَْوالَِدْيِن َواْلَْقَربنَِي ِإْن يَُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقيًرا َفاللَّ
تَلُْووا  َوِإْن  تَْعِدلُوا  تَتَِّبُعوا الَْهَوى أَْن  بِِهَما َفَل  أَْولَى 
َخِبيًرا�  تَْعَملُوَن  بَِما  كَ��اَن   َ اللَّ َف��ِإنَّ  تُْعِرُضوا  أَْو 

)النساء: 134(.
 : قوله  مثل  ف��ي  الفعل  بصيغة  ورد  كما 
ِف  يَُقاتِلُوكُْم  لَْم  َِّذيَن  ال َعِن   ُ اللَّ يَْنَهاكُُم  �َل 
تََبرُّوُهْم  أَْن  ِديَاِركُْم  ِمْن  ِرُجوكُْم  ُيْ َولَْم  يِن  الدِّ
الُْمْقِسِطنَي�  ���بُّ  ُيِ  َ اللَّ ِإنَّ  َ��ْي��ِه��ْم  ِإل َوتُ��ْق��ِس��ُط��وا 

املمتحنة 8.
واملالحظ أنه حيثما أمر الله بالقسط، يختم 
اآلية ببيان حبه سبحانه للمقسطني بقوله �ِإنَّ 
بُّ الُْمْقِسِطنَي�، إذ وردت صيغة اجلمع  َ ُيِ اللَّ
من اسم الفاعل )املقسطون( ثالث مرات كلها 

بهذا املعنى، وهي قوله سبحانه وتعالى:
بَ��ْي��َن��ُه��ْم أَْو  - �َف�����ِإْن َج�����اءُوَك َف��اْح��ُك��ْم 
َفلَْن  َع��ْن��ُه��ْم  تُ��ْع��ِرْض  َوِإْن  َع��ْن��ُه��ْم  أَْع����ِرْض 
بَْيَنُهْم  َفاْحُكْم  َحَكْمَت  َوِإْن  َشْيًئا  يَُضرُّوَك 
)املائدة:  الُْمْقِسِطنَي�  بُّ  ُيِ  َ اللَّ ِإنَّ  بِالِْقْسِط 

.)44
اْقَتَتلُوا  الُْمؤِْمننَِي  ِم��َن  َطاِئَفَتاِن  �َوِإْن   -
َعَ�  ِإْح��َداُه��َم��ا  بَ��َغ��ْت  َف���ِإْن  بَْيَنُهَما  ��وا  َف��أَْص��ِ�ُ
 ِ َِّت تَْبِغي َحتَّى تَِفيءَ ِإلَى أَْمِر اللَّ اْلُْخَرى َفَقاتِلُوا ال
َوأَْقِسُطوا  بِالَْعْدِل  بَْيَنُهَما  وا  َفأَْصِ�ُ َفاءَْت  َفِإْن 

بُّ الُْمْقِسِطنَي� )الجرات: 9(. َ ُيِ ِإنَّ اللَّ
َ��ْم  ل َّ���ِذي���َن  ال َع����ِن   ُ اللَّ يَ��ْن��َه��اكُ��ُم  �َل   -
��ِرُج��وكُ��ْم ِم��ْن  َ����ْم ُيْ ي��ِن َول يُ��َق��اتِ��لُ��وكُ��ْم ِف ال��دِّ
 َ اللَّ ِإنَّ  ِإلَْيِهْم  َوتُْقِسُطوا  تََبرُّوُهْم  أَْن  ِديَاِركُْم 

بُّ الُْمْقِسِطنَي� )املمتحنة: 8(. ُيِ
وإذا تتبعنا هذه الصيغة )إن الله يحب( و 
)والله يحب( في القرآن الكرمي جندها متعلقة 
في القرآن كله بثمانية أصناف من الناس من 
يحب  الله  أن  ورد  حيث  املقسطني،  ضمنهم 
واملتطهرين  وال��ت��واب��ني  وامل��ت��ق��ني  احملسنني 
واملتوكلني والصابرين والذين يقاتلون في سبيل 

الله صفا، إضافة إلى املقسطني.
يحب  التي  الصفات  ه��ذه  عظمة  تخفى  وال 
صفات  كلها  هي  إذ  بها،  املتصفني  تعالى  الله 
دال��ة على درج���ات م��ن الترقي ف��ي اإلمي���ان، وال 
يحصلها إال املسلم الذي قوي تعلقه بالله تعالى، 
توابا  محسنا  فكان  سبحانه  عظمته  واستشعر 
متطهرا متوكال على الله وحده صابرا ألحكامه 
وأهله  نفسه  في  مقسط  ذلك  مع  وأق���داره، وهو 
وم���ا حت��ت ي���ده، وال��ق��س��ط ل��ه مكانته م��ن ه��ذه 
والتخلق  التحقق  إلى صعوبة  بالنظر  الصفات 
املقسطني  الله  يحب  أن  عجب،  وال  ول��ذل��ك،  ب��ه، 
ويتفضل عليهم مبكانة خاصة يوم القيامة كما 
أخرجه  م��ا  منها  أح��ادي��ث شريفة  ع��دة  ف��ي  ورد 
مسلم في كتاب اإلمارة ، عن النبي � أنه قال: 
َعْن  ُنوٍر  ِمْن  َمَناِبَر  َعَلى  ِه  اللَّ ِعْنَد  امْلُْقِسِطنَي  »ِإنَّ 
ِذيَن َيْعِدُلوَن  نٌي الَّ ْحَمِن  َوِكْلَتا َيَدْيِه مَيِ نِي الرَّ مَيِ

ِفي ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلوا«.

مصطلح القسط في القرآن الكرمي
دة. كلثومة دخوش

- مجال التربية والتعليم: وذلك بأن يتعاون أرباب املال مع 
أرباب العلم واخلبرة، ويتعاون الكل مع الكل أسرة ومجتمعا 
فيه  متلك  ال��ذي  القطاع  بهذا  النهوض  سبيل  في  ومؤسسات 
األمة إمكانات إيجابية مهجورة وطاقات  مبدعة مهدورة وفرصا 

موفورة.
من  كثيرا  إل��ى  يحتاج  م��ج��ال  ال��ع��ل��م��ي؛  ال��ب��ح��ث  - وم��ج��ال 
االجتهاد اجلماعي ألن التشاوَر بني العلماء أكثر إفادة، والعمَل 
إثمارا، والتنسيَق بينها من أجل  أكثر  البحث  َوْفق نظام فرق 

التكامل أكثر رشدا وسدادا.

- ومجال االقتصاد والكسب: ملا تتوفر عليه األمة من ثروات 
لغيرها  نهبا  لكنها ظلت  أوسع وأرح��ب، وأغنى وأطيب،  طبيعية 
واالس��ت��ب��داد  بالظلم  امل��ري��ض��ة  ال��ن��ف��وس  ل��س��واه��ا حتتكره  وح��ق��ا 

وكراهية اخلير والرية للعباد.
من  كثيرا  ألن  الفشل  يشوبه  السياسي؛  التدبير  وم��ج��ال   -
ولو  للفكرة  والتعصب  اآلراء  اختالف  بسبب  أجهضت  املشاريع 
وما  نائية.  الق  عن  كانت  ولو  للقبيلة  واالنتصار  باطلة،  كانت 
تخلفت القطاعات العامة وال تعطلت أو تأخر إجناز األعمال الكبرى 
العام،  التدبير  في  املشاركني  كلمة  الفتراق  إال  املسلمة  دولنا  في 

وتآكلهم وعدم تكاملهم، واختالفهم على املصالح العليا.
- ومجال العالقات الدولية: ألنه مجال تبرز فيه الاجة أكثر 
والتكامل ألن ساحة  التعاون  وإلى  التخالف،  التحالف وعدم  إلى 

العالقات الدولية ال تثبت فيها قدم من كان جسمه مفرقا وال يستمر 
اليوم  البناء من ظل منعزال. واألمة املسلمة محتاجة  التفاعل  في 
إلى اجتماع كلمة بلدانها وشعوبها، وتعاون دولها على مصالها 

املشتركة.
إن الاجة إلى إحياء العمل اجلماعي والتعاون عليه حاجة 
ديننا وإحياء وجودنا الضاري وقيمنا  ملحة من صميم إحياء 
اإليجابية، ولن تنهض هذه األمة وهي تخرق سنن الله تعالى في 
الدنيا  في  الطيبة  الياة  بحبوحة  ت��درك  ول��ن  اجلماعي،  العمل 
اجلماعي  العمل  ف��ي  والفعال  اإليجابي  ب��االن��خ��راط  إال  واآلخ���رة 
 � الله  رس��ول  وص��دق  املفرطة  والفردانية  األنانية  عن  وال��ن��أي 
حني قال: »... عليكم باجلماعة، وإياكم والفرقة... من أراد بحبوحة 

اجلنة فليلزم اجلماعة«. )صحيح رواه الترمذي(.

تتمة االفتتاحية
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يستفاد من احلديث الشريف، أن السنة تؤكد 
أمام  اإلنسان عنه  الوقت، وتقرر مسؤولية  قيمة 
الله يوم القيامة، بحيث يسأل عن أربع خصال، 
عن عمره عامة، وعن شبابه خاصة، كيف وظفه؟، 
وفيما استثمره؟، والشباب جزء من العمر، ولكن 
الدافقة،  احليوية  باعتباره سن  متميزة  قيمة  له 
الطفولة،  ضعف  ضعفني:  بييني  الييقييوة  ومييرحييليية 
جمع  عن  املييرء  يسأل  كما  الشيخوخة،  وضعف 
وماهي  وكيييييف؟  أيييين؟  ميين  اكتسبه،  اليييذي  امليييال 

ميينييابييعييه؟  وكيييييف تييصييرف فيييييه؟ وهييل 
أحسن استغالله والتعامل به؟ أصرفه 
في احلالل أم في احلرام؟ فاملال سالح 
طويل،  مجال  اخلير  في  له  حدين  ذو 
عن  يسأل  كما  كبير،  ذيييل  الشر  وفييي 
كتم؟  أم  بلغ  هييل  بييه؟  عمل  ميياذا  علمه 
قيل:  إلى عمل، وقدميا  فالعلم يحتاج 

علم بال عمل كشجرة بال ثمر.
ينبه كل  فييهييذا احلييديييث  وعييليييييه، 
ينبغي  ثمني،  وقته  أن  إلى  بالغ  عاقل 
أن يحسن استثماره واستغالله، ألنه 
وأيامه  وساعاته  دقائقه  عن  سيسأل 
وشهوره، ألن كل ساعة مرت ال تعود 

إلى يوم القيامة.
وفيييي احليييدييييث الييشييريييف إشيييارة 
عطف  البالغة،  علماء  عند  قاعدة  إلى 
اخلاص على العام، فكلمة عمره عامة، 
وكلمة شبابه خاصة، فمرحلة الشباب 

هي إحدى مراحل العمر التي مير بها 
اإلنسان، ولكن خلطورتها وأهميتها يسأل عنها 

العبد سؤاال خاصا.
الييييقييييرآن واليييسييينييية، نلمس  فيييي  وبييياليييتيييأميييل 
حسن  إلى  والدعوة  بالوقت  عنايتهما  بوضوح 
اسييتييثييميياره واسييتييغيياللييه فييي صييور عييديييدة. وفي 
في  امليينييان،  الرحمن  قييول  العناية،  هييذه  صيييدارة 
مييعييرض االميييتييينيييان، وبيييييييان عييظيييييم فييضييلييه على 
 ِ َداِئبَينْ نَْقَمَر  َوال َس  منْ الشَّ لَُكُم  �َوَسَّ��َر  اإلنسان: 
َما  كُلِّ  مِّن  َوآتَاكُم  َوالنََّهاَر  َل  اللَّينْ لَُكُم  َوَسَّ��َر 
ُصوَها..�)2(  ِ َل ُتنْ َمَت اللَّ وا نِعنْ نُْتُموهُ  َوِإن تَُعدُّ َسأَل
َوالنََّهاَر  َل  اللَّينْ َجَعَل  َّ��ِذي  ال �َوُه��َو  تعالى:  ويقول 
ُشُكوًرا�)3(.  أََراَد  أَونْ  كََّر  يَذَّ أَننْ  أََراَد  ِلَمننْ  ِخلنَْفًة 
صيياحييبييه،  منهما  واحييييد  كييل  يييخييلييف  خليفة  أي 
الليل،  يخلف  واليينييهييار  اليينييهييار،  يخلف  فالليل 
اآلخر. في  استدركه  أحدهما  في  عمل  فاته   فمن 
ومراحل  األعمال،  خزائن  أيضا  والنهار  فالليل 
ابتغاء  اآلخيير،  خلفه  أحدهما  ذهييب  إذا  اآلجيييال، 
اخليييييرات،  فعل  فييي  املسارعة  إلييى  الهمم  إيييقيياظ 

وتنشيط اجلوارح على فعل الطاعات.
كل هذا فيه دعوة إلى أخذ العبرة من مرور 
الليالي واأليام، فالليل والنهار يبليان كل جديد، 
ويشيبان  األعمار،  ويطويان  بعيد،  كل  ويقربان 

الصغار، ويفنيان الكبار.
في  تعالى  الله  أقسم  الوقت،  أهمية  ولبيان 
مطالع سور عديدة من القرآن املكي بأجزاء معينة 
والضحى،  والييفييجيير،  واليينييهييار،  الليل  مثل  ميينييه، 
إذا  �والليل  تعالى:   قوله  ذلييك  وميين  والعصر، 
وليال  �واجفل���ر  جتىل�)4(،  إذا  وال��ن��ه��ار  يغشى 

جسى�)6(،  إذا  والل��ي��ل  �واحضل����ى  عشر�)5(، 
بإجماع  لفي خسر�)7(،  اإلنسان  إن  �والعصر 
املفسرين، على أن الله تعالى إذا أقسم بشيء من 
جليل  على  والتنبيه  وعظمته،  فألهميته  خلقه، 

منفعته وآثاره.
بعضها: نذكر  ومميييييزات  خصائص   للوقت 
في  تتمثل  اإلنسان  حياة  احلياة:  هو  الوقت   -  
فعمر  الوفاة،  إلى  امليالد  من  يقضيه  الذي  وقته 

والسنون،  األعييوام  طالت  مهما  قصير،  اإلنسان 
حتى كأنها حلظات متر مر السحاب، بل كالبرق 
اخلاطف، فهذا شيخ املرسلني سيدنا �، سئل، 
يا أطول األنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ فأجاب 
�، كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت 
من اآلخر! فإجابته � تعبر عن حقيقة مقررة، 
يتراءى  فعندئذ  املييوت،  عند  األعمار  تضاءل  هي 

اإلنسان قصر ما فات.
لذا بعض السلف كانوا يِزنون أيام العبادات 
على وجه اخلصوص، فيسمون الصلوات اخلمس، 
"ميزان اليوم" حيث يفتتح املؤمن يومه بالصالة، 
ويختمه بالصالة، ويسمون يوم اجلمعة "ميزان 
العام"  "ميزان  رمضان،  األسبوع" ويسمون شهر 
ويسمون احلج "ميزان العمر" حرصا منهم على 
سالمة األيام والشهور واألعييوام. ثم في النهاية 

سالمة العمر، وذلك مسك اخلتام.
- ما مضى منه ال يعوض وال يعود:

كل حلظة متر من العمر، ال ميكن استعادتها، 
اإلمييام  هييو  وهييا  تعويضها،  ميكن  ال  وبييالييتييالييي 
كالمه  كان  الييذي  الله-  -رحمه  البصري  احلسن 
ينشق  يييوم  من  "مييا  يقول:  األنبياء،  بكالم  أشبه 
أنييا خلق جديد،  آدم  ابيين  يا  وييينييادي:  إال  فجره، 
وعييلييى عييمييلييك شييهيييييد، فيييتيييزود ميينييي، فييإنييي إذا 
القيامة". وقييال أيضا،  يييوم  إلييى  أعييود  مضيت ال 
ذهب  كلما  مجموعة،  أيييام  أنت  إمنا  آدم  ابن  "يا 
َلنفرُح  إنييا  بعضهم:  وقيييال  بييعييضييك".  ذهييب  يييوم 
الُعمر من  جييزء  يييوم مضى  وكييل  نقطعها   باأليام 
وملا كان الوقت سريع االنقضاء، وكان ما مضى 
منه ال يرجع، وال يعوض بشيء، كان الوقت أنفس 

الوقت  نفاسة  وترجع  اإلنسان،  ميلك  ما  وأثمن 
إلى أنه وعاء لكل عمل وكل إنتاج، فهو في الواقع 
رأس املال احلقيقي لإلنسان فردا أو مجتمعا)8(.
العبد  ميييال  رأس  هيييو  اإلنيييسيييان  فييعييميير  ليييذا 
احلقيقي الذي ينبغي أن يحرص على اغتنامه في 
طاعة الله  قبل فوات األوان، فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله � لرجل 
وهو يعظه، »اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل 
فقرك،  قبل  وغناك  سقمك،  قبل  وصحتك  هرمك، 

وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك«)9(. 
ندمت  "مييا   � مسعود:  بن  الله  عبد  وقييال 
نقص  غربت شمسه،  يوم  على  ندمي  على شيء 
فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي" فهذا الكالم ينطبق 
عليه املثل الشائع: "الوقت من ذهب" ولكن حقيقة 
كل  ومن  واللؤلؤ،  الذهب  من  أغلى  الوقت  األميير 

جوهر نفيس.
من  استغاللها  وحسن  األوقيييات  استثمار   -

صميم الشريعة: 
ميييين الييييواجييييب عيييليييى امليييسيييليييم جتييييياه وقييتييه 
يجب  بل  ماله،  على  يحافظ  كما  عليه  احملافظة 
بالنفع  عليه  يييعييود  فيما  وقييتييه  ميين  يستفيد  أن 
كان سائدا عند أصحاب  ودنياه، وهذا  دينه  في 
القرون األولى، فكانوا يحرصون على االستفادة 
بقيمتها. اليينيياس  أعييييرف  ألنييهييم  أوقيياتييهييم،   ميين 
وهيييييييذا عيييمييير بيييين عيييبيييد الييييعييييزيييييز يييييقييييول: "إن 
 الييليييييل واليينييهييار يييعييمييالن فيييييك فيياعييمييل فيييييهييمييا". 
وعيين أبييي هييريييرة � أن رسيييول الييلييه � قييال: 
»بييادروا باألعمال سبعا هل تنظرون إال إلى فقر 
أو هرم  مييرض مفسد،  أو  ُمييطييغ،  أو غنى  ُميينييس، 
غائب  فشر  الييدجييال  أو  مجهز،  مييوت  أو  ُمييفيينييد، 
وأمر«)10(. أدهييى  فالساعة  الساعة  أو   ينتظر، 
ومن الكالم املأثور عن السلف: قولهم، "من عالمة 
كالسيف  "الوقت  الوقت" ويقولون:  املقت إضاعة 
إن لم تقطعه قطعك" فكانوا دائما يسعون إلى أن 
أفضل  وغدهم  أمسهم،  من  أفضل  يومهم  يكون 
من يومهم، وفي هذا يقول قائلهم: "من كان يومه 
كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه 

فهو ملعون".
وفي هذا يقول الشاعر: 

�إذ� مر بي يوم ومل �أقتب�س هدى

ومل �أ�ستفد علما فما ذ�ك من عمري

وقال أحد احلكماء: من أمضى يوما من عمره 
في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، 
أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، 

فقد عق يومه، وظلم نفسه.
وهذا اإلمام ابن اجلوزي -رحمه الله- يحكي 
أنييه إذا حييل بييه ضيف يشتغل فييي بييري األقييالم، 
األوراق،  وضييييم  اليييكيييتيييب،  وخييييييياطييية 
وتييقييطيييييعييهييا... كيييل ذلييييك مييين أجييل 
اسييتييثييمييار اليييوقيييت. بييل كيييان السلف 
الصالح يكرهون من الرجل أن يكون 
فارغا، ال هو في أمر دينه، وال هو في 
الفراغ  أمر دنياه، وهنا تنقلب نعمة 
نقمة على صاحبها. ألن من لم يشغل 
 نفسه باحلق، شغلته نفسه بالباطل.
مع  اجتمع  إذا  الفراغ،  خطر  ويشتد 
بقوة  يتميز  الييذي  الييشييبيياب،  الييفييراغ 
الغريزة، وفي هذا يقول الشاعر أبو 

العتاهية:
�إن �ل�سبـــاب و�لفر�غ و�جلـــده

مف�سدة للمرء �أي مف�سده)11(

في  أحوجنا  مييا  نييقييول:  وختاما 
األوقيييات  إلييى استثمار  هييذا  زمييانيينييا 
إلى استغالل  َبْلَه  بالطاعات،  وملئها 
كل ساعة متضي من عمرنا في العمل 
الييصييالييح، وأخيييذ الييييدروس والييعييبيير ميين انييصييرام 
الشهور واألعييوام، فالسعيد السعيد، من حاسب 
دينه  في  ينفعه  فيما  وقته  من  واستفاد  نفسه، 
األحيييوال  تستقيم  النفس  فبمحاسبة  ودنييييياه، 
وتصلح األعييمييال، وميين غفل ذلييك سيياءت أحواله 
وسدد  أحوالنا،  اصلح  فاللهم  أعماله،  وفسدت 

أقوالنا، واهدنا سبل السالم.
----------------------------

1 - املعجم الكبير: أبو القاسم الطبراني، )ت 360هي( 
ج 20 ص 60.

2 - سورة إبراهيم: اآليتان، 34 - 35.
3 - سورة الفرقان: اآلية 61.

4 - سورة الليل: اآليتان: 1 - 2. 
5 - سورة الفجر: اآليتان، 1 - 2. 

6 - سورة الضحى: اآليتان، 1 - 2.
7 - سورة العصر: اآلية، 1.

8 - الييوقييت فييي حييييياة املييسييلييمييني: لييلييدكييتييور يوسف 
 ،5 بيييييروت، ط  الييرسيياليية   الناشر: مؤسسة  الييقييرضيياوي، 

1991م ص 8.
9 - املستدرك على الصحيحني: للحاكم النيسابوري، 

)ت 405هي(، كتاب الرقاق، ج 4 ص 341.
10 - سيين الييتييرمييذي: بيياب مييا جيياء فييي املييبييادرة إلى 

العمل، ج 4 ص 128.
11 - اجلييدة: القدرة املالية 
التي متكن اإلنسان من حتصيل 

ما يشتهي.

ِاغتنام األوقات من أسباب الرقي
عن معاذ بن جبل � قال: قال رسول الل �: »ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عُمره فيما أفناه؟ وعن 

شبابه فيما أباله؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟« )1(.
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العدد : 492  4 أخــــــــــالق المسلم

عن اأبي هريرة � َقاَل: َقاَل َر�ُسول اهلل �: »اإنَّ اهلَل َتَعاَلى َخَلَق 

ِحُم، َفَقاَلْت: َهَذا ُمَقاُم الَعاِئِذ ِبَك ِمَن  ى اإَِذا َفَرَغ ِمْنُهْم َقاَمِت الرَّ الَخْلَق َحتَّ

َقَطَعِك؟  َمْن  َواأْقَطَع  َلِك،  َو�سَ َمْن  َل  اأ�سِ اأْن  ْيَن  َتْر�سَ اأَما  َنَعْم،  َقاَل:  الَقِطيعِة، 

َقاَلْت: َبَلى، َقاَل: َفَذِلَك َلِك«، ُثمَّ َقاَل َر�ُسول اهلل �: »اْقَروؤُوا اإْن �ِسْئتْم: 

ُعوا أَْرَحاَمُكْم أُولَِئَك  َّْيُتْم أَْن تُْفِسُدوا ِف األَْرِض َوتَُقطِّ �َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن تََول

ُهْم َوأَْعَمى أَبَْصاَرُهْم� َِّذيَن لََعَنُهُم اهللُ َفأََصمَّ ال

)محمد: 22 - 23( )اأخرجه البخاري(

ُلُهْم  ِ! اإِنَّ ِلي َقَراَبًة اأَ�سِ نَّ َرُجًل َقاَل: َيا َر�ُسوَل اهللَّ
َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة �: »اأَ

َلْيِهْم َوُي�ِسيُئوَن اإَِليَّ ، َواأَْحُلُم َعْنُهْم َوَيْجَهُلوَن َعَليَّ ؟ َوَيْقَطُعوِني، َواأُْح�ِسُن اإِ

ِ َظِهيٌر  ، َوَل َيَزاُل َمَعَك ِمْن اهللَّ ُهْم اْلَملَّ َما ُت�ِسفُّ َفَقاَل: »َلِئْن ُكْنَت َكَما ُقْلَت َفَكاأَنَّ

َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَلى َذِلَك«

)رواه م�سلم )2558( "الَمل: الرماد الحار. ويجهلون اأي ي�سيئون"

»اإن  يقول:  و�سلم   � النبي  �سمعت  قال:   � هريرة  اأبي  عن 

اأعمال بني اآدم تعر�س على اهلل تبارك وتعالى ع�سية كل خمي�س ليلة 

الجمعة فل يقبل عمل قاطع رحم«

)رواه اأحمد ورجاله ثقات وح�سنه الألباني في �سحيح الترغيب والترهيب(.

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

عن عائ�سة ر�سي اهلل عنه قالت: قال ر�سول اهلل �: »الرحم معلقة بالعر�س 

تقول: من و�سلني و�سله اهلل ومن قطعني قطعه اهلل« )رواه البخاري(.

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

قال ر�سول اهلل �: »ل يدخل الجنة قاطع رحم« )رواه الترمذي(.

ِبيِّ �، َقاَل: »َثلَثٌة ل َيْدُخُلوَن  َعْن اأَِبي ُمو�َسى �، َعِن النَّ

ْحِر، َوَمْن َماَت  ٌق ِبال�سِّ دِّ ِحِم، َوُم�سَ َة: ُمْدِمُن اْلَخْمِر، َوَقاِطُع الرَّ اْلَجنَّ

َنْهُر  َوَما  َلُه:  ِقيَل  اْلُغوَطِة«.  َنْهِر  ِمْن   َ  ُ اهللَّ �َسَقاُه  ِلْلَخْمِر  ُمْدِمًنا 

اِر  اأَْهَل النَّ ِذي  اِت ُيوؤْ اْلُغوَطِة؟ َقاَل: »َنْهٌر َيْجِري ِمْن ُفُروِج اْلُموِم�سَ

ِريُح ُفُروِجِهْم« )م�سند اإمام اأحمد(

روى الطبراني في الأو�سط: عن جابر � قال:  خرج 

علينا ر�سول اهلل � ونحن مجتمعون فقال : »يا مع�سر 

الم�سلمين اتقوا اهلل و�سلوا اأرحامكم فاإنه لي�س من ثواب اأ�سرع 

من �سلة الرحم، واإياكم والبغي فاإنه لي�س من عقوبة اأ�سرع من 

عقوبة بغي، واإياكم وعقوق الوالدين فاإن ريح الجنة يوجد من 

م�سيرة األف عام واهلل ل يجدها عاق ول قاطع رحم ول �سيخ زان 

ول جار اإزاره خيلء اإنما الكبرياء هلل رب العالمين«.

فعن النبي � قال: »اإن اهلل خلق الخلق حتى اإذا فرغ من خلقه قالت 

الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم اأما تر�سين اأن اأ�سل من 

و�سلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك«

)رواه البخاري وم�سلم(.

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

َبا  الرِّ اأَْرَبى  »ِمْن  َقاَل:   ُه  اأَنَّ  � ِبيِّ  النَّ َعْن   � َزْيٍد  ْبِن  �َسِعيِد  َعْن 

ِمْن  �ِسْجَنٌة  ِحَم  الرَّ َهِذِه  نَّ  َواإِ َحقٍّ  ِبَغْيِر  ُم�ْسِلٍم  ِعْر�ِس  ِفي  ال�ْسِتَطاَلُة 

َة« َم اهلل َعَلْيِه اْلَجنَّ ْحَمِن، َفَمْن َقَطَعَها َحرَّ الرَّ

)في "�سحيح اأبي داود"(

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

عن اأبي اأيوب الأن�ساري � اأن رجل قال يا ر�سول اهلل اأخبرني بعمل 

�سيئا  به  ت�سرك  ل  اهلل  »تعبد   :� اهلل  ر�سول  فقال  الجنة  يدخلني 

وتقيم ال�سلة وتوؤتي الزكاة وت�سل الرحم«

)رواه البخاري وم�سلم(.

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

عن اأبي بكر � اأن ر�سول اهلل � قال: »ما من ذنب اأجدر اأن يعجل 

اهلل ل�ساحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي 

وقطيعة الرحم«

رواه اأبو داود والترمذي وابن ماجه(.

َِّذيَن  ُعوا أَْرَحاَمُكْم أُْولَِئَك ال َّْيُتْم أَن تُْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض َوتَُقطِّ قال اهلل تعالى : �َفَهْل َعَسْيُتْم ِإن تََول
ُهْم َوأَْعَمى أَبَْصاَرُهْم� )دمحم: 24-23(. ُ َفأََصمَّ لََعَنُهُم اهللَّ

ُ بِِه أَن يُوَصَل  ِ ِمن بَْعِد ِميَثاِقِه َويَْقَطُعوَن َما أََمَر اهللَّ َِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اهللَّ وقال اهلل تعالى : �َوَما يُِضلُّ بِِه ِإالَّ الَْفاِسِقنَي ال
اِسُروَن� )البقرة: 26-25(. َـِئَك ُهُم اْلَ َويُْفِسُدوَن ِف األَْرِض أُول

ال يدخل الجنة قاطع رحم
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العدد : 492  5

وخاصة  م��ا،  طريق  في  السير  أن  املعلوم  من 
على جهة السفر، يستدعي ويستلزم شروطا، وذلك 

حتى يصل إلى املكان الذي يقصده بسالم وأمان.
وق���د ت��ب��ل��ورت ه���ذه ال��ش��روط ف��ي زم��ان��ن��ا في 
والطائرات  السيارات  حركة  يضبط  قانون  شكل 
هناك  إن  ثم  النقل.  وسائل  من  وغيرها  والبواخر 
من حيث  الطريق  بنوع  عالقة  لها  أخ��رى  شروطا 
األحوال اجلوية،  وبطبيعة  عدمها،  أو  صالحيتها 
والبدنية،  والعقلية  النفسية  ال��س��ائ��ق  وب��ح��ال��ة 
وبحالة املركوب من حيث قوته وسالمته التقنية، 
الشروط  ه��ذه  م��ن  ش��رط  ف��ي  يحدث  خلل  أي  وأن 
اخللل  مب��ق��دار  ل��أخ��ط��ار  معرضا  ال��س��ائ��ر  يجعل 

الواقع وخطره.
متيز  به  ال��ذي  املعنوي  جانبه  في  واإلن��س��ان 
عن سائر املخلوقات مسافر في مجمل حياته وإن 
ُّ��َه��ا  أَي �يَ��ا  ل��م يركب س��ي��ارة وال ط��ائ��رة وال غيرها 

َفُمَلِقيِه كَْدًحا  َِّك  َرب ِإلَٰى  كَاِدٌح  ََّك  ِإن اْلِنَساُن 
� )االنشقاق: 6( فهو في سفر كامل يتضمن 

ذهابا وإيابا، وله بداية كما أن له نهاية.
عنهما  الله  رض��ي  عمر  بن  الله  عن عبد 
قال: "أخذ رسول الله � مبنكبي فقال »كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل«. وكان ابن 
الصباح  تنتظر  فال  أمسيت  إذا  عمر يقول: 
من  وخ��ذ  امل��س��اء  تنتظر  ف��ال  أصبحت  وإذا 

صحتك ملرضك ومن حياتك ملوتك")1(. 
قيل: عابر السبيل هو املار على الطريق 
طالبا وطنه في الدنيا، كعبد أرسله سيده في 
بفعل  يبادر  أن  فشأنه  بلده  غير  إل��ى  حاجة 
ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه، وال يتعلق 

بشيء مما هو فيه )2(. 
في  نفسه  املؤمن  ينزل  أن  امل��راد  وقيل: 
بشيء  قلبه  يتعلق  فال  الغريب  منزل  الدنيا 
الذي  قلبه متعلق بوطنه  الغربة، بل  بلد  من 
يرجع إليه، ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي 
وهذا  وطنه.  إل��ى  للرجوع  وج��ه��ازه  حاجته 
يستقر  ال  كاملسافر  يكون  أو  الغريب،  ش��أن 
في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد 

اإلقامة)3(.
الكرمي  الرسول  من حديث  يظهر  وهكذا 
سير  وأنها  الدنيا  حقيقة  على  التنبيه   �
وسفر!! ومما يؤكد بقوة الفتة لالنتباه العديُد 
من اآليات في القرآن الكرمي التي استعملت 
ذلك  فمن  السير  معنى  على  تدل  ألفاظ  فيها 

لفظ الرجوع:
كما في قوله تعالى: �واتقوا يوما ترجعون 
تعالى:  قوله  و   )281 )البقرة:  إلى اهلل�  فيه 
ترجعون�  إليه  ثم  يعيده  ثم  اخللق  يبدأ  �اهلل 

)الروم 11(.
�ُقْل  تعالى:  قوله  في  كما  القلب:  ولفظ 
الَْخلَْق  بََدأَ  َفانُظُروا كَْيَف  اْلَْرِض  ِفي  ِسيُروا 
َ َعلَى كُلِّ  ُ يُنِشُئ النَّْشأََة اْلِخَرَة ِإنَّ اهللَّ ثُمَّ اهللَّ

الراغب:  اإلم��ام  قال   )21 قَِدير�)العنكبوت:  َش��ْيٍء 
السياحة  قيل حث على  ِسيُروا ِفي اْلَْرض�  �ُقْل 
الفكر  إجالة  على  حث  وقيل  باجلسم.  األرض  في 
أنه قيل في  ومراعاة أحواله، كما روي في اخلبر 
وصف األولياء: أبدانهم في األرض سائرة وقلوبهم 
في امللكوت جائلة. ومنهم من حمل ذلك على اجلد 
ذلك  وعلى  الثواب.  إلى  بها  للتوصل  العبادة  في 

ُحمل قوله �: »سافروا تغنموا«)4(.
وم��ن األل��ف��اظ ال���واردة في ه��ذا السياق أيضا 
لفظ الصراط املستقيم، كما في قوله تعالى: �َوأَنَّ 
ُبَل  تَتَِّبُعوا السُّ َوَل  َِّبُعوهُ  َفات ُمْسَتِقيًما  َهَٰذا ِصَراِطي 

َق بُِكْم َعن َسِبيِلِه�)األنعام: 153(. َفَتَفرَّ
وللسير أو السفر إلى اآلخرة خصائص متيزه 

عن السير املألوف منها:
1 - أنه سير بغير اختيار، فال يختار اإلنسان 
هل يسير أو ال يسير، فهو سائر ال محالة، لكنه إما 
سائر على هدى فهو في سالمة، أو سائر على ضالل 

فهو مشرف على الهالك.
أن��ه سير ليس له مسافة محددة معلومة   - 2
عند السائر �َل تَأْتِيُكْم ِإلَّ بَْغَتًة� )األعراف: 187(.
3 - أنه سير في غاية األهمية وذلك ألنه سير 

نحو اخللود.
4 - أنه سير متواصل ال توقف فيه..!!

ومل��ا ك��ان ه��ذا السفر اخل��اص أه��م بكثير من 
أو  ومدينة  مدينة  بني  يكون  ال��ذي  املألوف  السفر 
بني دولة ودولة، فهو يستلزم –باألولى واألحرى– 
السالمة  تتحقق  أن  مي��ك��ن  ال  ض��روري��ة  ش��روط��ا 

الكاملة بدونها.
وسنحاول أن نقف في هذه املناسبة على بعض 
الله تعالى وسنة  هذه الشروط املذكورة في كتاب 

�. وميكن تصنيفها إلى شروط موضوعية  نبيه 
فلها عالقة مبا يحيط  األول��ى  أما  ذاتية:  وش��روط 
متعلقة  فهي  الثانية  وأم��ا  السير،  ح��ال  باإلنسان 

باإلنسان ذاته.

أوال: الشروط املوضوعية:
وضوح الرؤية:

العنصر  ه��ذا  ف��ي  يدخل  مم��ا  أن  املعلوم  فمن 
بالنسبة للسائلني أن يكون الوقت نهارا، وأال يكون 
فيه ضباب أو مطر أو غيره مما يعيق رؤية الطريق 
ومنعرجاتها  اجتاهها  له  يتبني  بحيث  بوضوح 
أن  عساه  وما  وخطوطها،  وحواجزها  وعالماتها 
يكون فيها من حصى أو صخور أو دواب أو غيرها.
وك��ذل��ك اإلن��س��ان ف��ي سيره إل��ى ال���دار اآلخ��رة 
متحقق  وه��و  الكامل،  ال��وض��وح  ه��ذا  إل��ى  يحتاج 

بحمد الله تعالى فيما أنزل من الهدى.
فالله تعالى يقول: �أََوَمن كَاَن َمْيًتا َفأَْحَيْيَناهُ 
ِف  َثلُهُ  مَّ كََمن  النَّاِس  ِف  بِِه  يَْمِشي  نُوًرا  لَهُ  َوَجَعلَْنا 
ْنَها� )األنعام: 122(، ويقول  اِرٍج مِّ لَُماِت لَْيَس ِبَ الظُّ
بَِرُسوِلِه  َوآِمُنوا   َ اهللَّ َُّقوا  ات آَمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  أَي �يَا   :
َُّكْم نُوًرا تَْمُشوَن  َعل ل ْحَمِتِه َوَيْ يُؤْتُِكْم ِكْفلَْيِ ِمن رَّ

ِحيٌم� )احلديد: 28(. ُ َغُفوٌر رَّ بِِه َويَْغِفْر لَُكْم َواهللَّ
األشياء  حقائق  تتبني  الرباني  النور  فبهذا 
احلياة  ط��ري��ق  وتنكشف  واألش���خ���اص،  واألف��ك��ار 
واض��ح��ة، وذل���ك ألن م��ص��در ه���ذا ال��ن��ور ه��و الله 
تعالى، فهو نور يخترق جميع أنواع احلجب مهما 
ماجه عن العرباض  روى ابن  وقد  كثافتها.  كانت 
موعظة   � ال��ل��ه  رس���ول  سارية قال: "وعظنا  ب��ن 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا 
رسول الله إن هذه ملوعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ 

ال  كنهارها  ليلها  البيضاء  على  تركتكم  قال: »قد 
يزيغ عنها بعدي إال هالك«... احلديث")5(. 

نيرة،  بيضاء  ذاتها  حد  في  أنها  على  فزيادًة 
فإن ليلها كنهارها، فهما متساويان في النور، وفي 
هذا إمياء إلى أن السفر في النهار أسلم بكثير من 
السفر بالليل مهما كانت قوة األضواء املستعملة. 
ومن ميارس السياقة يعلم ذلك علم اليقني!!، وهكذا 
يصير الليل نفسه بنور القرآن الكرمي مضيئا نيرا، 
أشعة  ليس  احملجة  من  يصدر  ال��ذي  النور  وه��ذا 
مرسلة تسبب لأبصار اإلزعاج أحيانا، وإمنا هو 
نور كاشف وّضاح!! علما أن قانون السياقة ينصح 
بأخذ احليطة واحلذر عند السياقة في وقت شروق 

الشمس وغروبها إذا كانت قبالة السائق.

صالحية الطريق وسهولتها واختصارها:

الطريق  استواء  أيضا  السالمة  ش��روط  وم��ن 
واستقامتها ما أمكن، فاملنعرجات وخاصة الضيقة 
منها، تستدعي احلذر الشديد، وقد عبر في الشرع 
عن استقامة الطريق إلى اآلخرة بعدة ألفاظ، منها 
�اْهِدنَا  الفاحتة:  س��ورة  ففي  نفسها،  االستقامة 
َراَط الُْمْسَتِقيم�، وفي سورة مرمي على لسان  الصِّ
ِص��َراًط��ا  أَْه���ِدَك  َِّبْعِني  �َفات أب��اه:  يعظ  إبراهيم 
َسِويًّا� )مرمي: 43(، وفي سورة طه �َفَسَتْعلَُموَن َمْن 
ِويِّ َوَمِن اْهتََدى� )طه: 135(. َراِط السَّ أَْصَحاُب الصِّ

الكثير  الوقت  يتوفر  واالستواء  وباالستقامة 
ر  ألن أقرب خط بني نقطتني هو اخلط املستقيم، وُعبِّ
عن صالحية هذه الطريق وأفضليتها بلفظ السبيل 
سهولة،  فيه  ال��ذي  الطريق  ه��و  والسبيل  أي��ض��ا، 

وبلفظ احملجة وهي جادة الطريق.

العالمات:
الطريق  على  تكون  التي  العالمات  تعتبر 
على  املسافر  تعني  التي  الوسائل  أه��م  م��ن 
م��ا ينبه  أم����ان؛ فمنها  ف��ي  م��واص��ل��ة س��ي��ره 
أماكن  على  ينبه  ما  ومنها  املنعرجات،  على 
إل��ى وج��ود  م��ا يشير  ال��ت��ج��اوز، ومنها  منع 
يوجب  م��ا  ومنها  ض��ي��ق،  ط��ري��ق  أو  قنطرة 
الوقوف املؤقت، ومنها ما يحذر السائق من 
ق��د تفاجئه وه��ي مت��ر في  احل��ي��وان��ات التي 

الطريق، إلى غير ذلك من العالمات املهمة.
فكذلك اإلنسان في سيره إلى الدار اآلخرة 
يحتاج إلى عالمات تعينه على الوصول إلى 
وقد  واملهالك.  املخاطر  على  وتنبهه  احل��ق، 
عبر ع��ن ه��ذه ال��ع��الم��ات ف��ي ال��ق��رآن الكرمي 
بلفظ اآلي��ات. واآلي��ة كما قال اإلم��ام الراغب 
األصفهاني: "هي العالمة الظاهرة، وحقيقته: 
لكل ش��يء ظ��اه��ٌر ه��و م��الزم لشيء ال يظهر 
ظهوره، فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم 
أنه أدرك اآلخر الذي لم يدركه بذاته؛ إذ كان 
حكمهما سواء، وذلك ظاهر في احملسوسات 
للطريق  العَلم  مالزمة  علم  فمن  واملعقوالت، 
َعِلم أنه وجد الطريق،  املَْنَهج ثم َوَجد الَعَلم 
وكذلك إذا علم شيئا مصنوعا علم أنه البد له 
َأيٍّ فإنها  من صانع، واشتقاق اآلية إما من 
أنها  والصحيح  أي،  من  أيا  تبني  التي  هي 
مشتقة من التأيي الذي هو التثبت واإلقامة 

على الشيء")6(.
ومن عظيم فضل الله تعالى ورحمته أن 
جعل هذه العالمات من الكثرة بحيث ال يبقى 
مجال للشك واالرتياب أو االلتباس، كما أنه 
وصنف  يتلى،  صنف  صنفني:  على  جعلها 

يرى:
آي��ات  ف��ي  فيتمثل  األول  ال��ص��ن��ف  أم���ا 
فيتمثل  الثاني  الصنف  وأما  الكرمي،  القرآن 
ف��ي هذا  ال��ل��ه تعالى  ال��ت��ي بثها  ف��ي اآلي���ات 
الكون الفسيح. وقد بلغت هذه اآليات جميعا 
واإلب��ان��ة،  ال��وض��وح  ف��ي  الغاية  الصنفني  م��ن 
ِّ��ُك��ْم  ب ��ن رَّ فهي آي��ات بينة �َف��َق��ْد َج��اءَكُ��م بَ��يِّ��َن��ٌة مِّ
�َولََقْد  ومبينات   ،)157 )األنعام:  َوَرْحَمٌة�  َوُه��ًدى 
ومفصلة   ،)34 )النور:  َبيَِّناٍت�  مُّ آيَاٍت  ِإلَْيُكْم  أَنَزلَْنا 
 ،)97 )األنعام:  يَْعلَُمون�  ِلَقْوٍم  اْليَ��اِت  لَْنا  َفصَّ �قَْد 
َُّهْم  لََعل اْليَ���اِت  ُف  نُ��َص��رِّ كَ��ْي��َف  �انُظْر  ومصرفة 

يَْفَقُهوَن� )األنعام: 65(.
ث��م إن م��ا َأن���زل ال��ل��ه تعالى م��ن آي���ات ال��ق��رآن 
الكرمي يستوعب كل ما يهم اإلنسان، وينبهه على 
التصورات  املصالح واملفاسد سواء على مستوى 

أم على مستوى التصرفات.

القرآن الكرمي
وشروط السالمة في السير د. مصطفى فوضيل

تتمة: ص 12
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)19 ( القرآنـي  اإلعجـاز  نصـوص 

)متة نصوص أبي منصور املاتريدي )ت333هـ((
)8(

إنه  قالوا:  أي   )13 )ه��ود:  اْفَتَراهُ�  يَُقولُوَن  �أَْم  تعالى:  »وقوله 
افتراه، أي محمد افترى هذا القرآن من عند نفسه. ﴾ُقْل﴾ يا محمد إن 
كنت افتريته على ما تقولون ﴾َفْأُتوا﴾أنتم �بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَريَاٍت
أقدر على االفتراء من محمد؛ ألنكم قد عودمت  13(؛ ألنكم  )ه��ود:   �
أنفسكم التكذيب واالفتراء، ومحمد لم تأخذوه بكذب قط، وال أظهر 
منه افتراء. فمن عود نفسه االفتراء والكذب أقدر عليه ممن لم يعرف  
ذلك قط. ﴾َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوا﴾ أيضا شهداءكم 
إتيان  ِه﴾ يعينوكم على  اللَّ ُدوِن  ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  من اجلن واإلنس﴾َمِن 

مثله ﴾ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي﴾ أنه افتراء من عنده.
أو يقول: �َفأْتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَريَاٍت� أي إن محمدا قد جاء 
بسور فيها أنباء ما أسررمت، وأخفيتم ما ال سبيل إلى معرفة ذلك 
إياه.﴾ الله  واالط��اع عليه إال من جهة الوحي من السماء وإط��اع 
َفْأُتوا أنتم ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَرَياٍت فيها أنباء ما َأضَمر هو، وأسَر، 
واطلعتم أنتم على سرائره كما اطلع هو على سرائركم. ﴾َواْدُعوا َمِن 
َصاِدِقنَي﴾  ُكْنُتْم  ﴾ِإْن  آلهة  ِه﴾ من  اللَّ ُدوِن  ﴾ِمْن  اْسَتَطْعُتْم﴾ من تعبدون 

أنه افتراء.
أو يقول: إن لسانكم مثُل لسان محمد، فإن قدر هو على االفتراء 
به،  فأتوا  االفتراء مثله،  أنتم على  افتراِء مثله من عنده، وتقدرون 
وادعوا أيضا َمن لسانه مثُل لسانكم حتى يعينونكم على ذلك ﴾ِإْن 

ُكْنُتْم َصاِدِقنَي﴾ أنه افتراء، والله أعلم. 
تعالى  وقوله  ُمْفَتَريَاٍت�﴾  ِمْثِلِه  ُسَوٍر  بَِعْشِر  �َفأْتُوا  تعالى:  وقوله 
في موضع آخر �َفأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه�﴾ )البقرة: 22( قال بعضهم 
ولم  ِمْثِلِه�،  ِم��ْن  بِ��ُس��وَرٍة  �َفأْتُوا  قوله:  قبل  نزل  ُسَور�  قوله﴾�بَِعْشِر 
يقدروا على مثله؛ ُدعوا أوال أن يأتوا بعشر سور، فلما عجزوا عن 

ذلك عند ذلك قال لهم: �َفأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه�.
وقوله تعالى: �َفأْتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَريَاٍت�... معناه: إن كان 
ألنكم  أنتم؛  فأتوا مبثله  تزعمون  ما  على  االفتراء  َيحتمل  هذا مما 

أقدر على االفتراء من محمد، فإن لم تقدروا لم يقدر أحد على ذلك«.
]تفسير املاتريدي، 513/2[

)9(
يَأْتُوا  أَْن  ��نُّ َعَل  َواْلِ اْجَتَمَعِت اإلِنُْس  لَِئِ  �ُقْل  تعالى:  قال  »ثم 
عليه،  قدروا  ما   )88 )اإلس��راء:  بِِمْثِلِه�  يَأْتُوَن  الْ��ُق��ْرءَاِن ال  َهَذا  بِِمْثِل 
ءٌ� )الشورى:  وقوله تعالى: �بِِمْثِلِه�﴾ أي به، كقوله: �لَْيَس كَِمْثِلِه َشْ

11( أي ليس هو شيئا، إذ ال مثل له. 
فدل أن قوله:﴾�ال يَأْتُوَن بِِمْثِلِه� أي ال يقدرون أن يأتوا به بعد 
م��ا ع��رف��وه، وع��اي��ن��وه، ف��أن ال ي��ق��دروا على إتيانه اب��ت��داء قبل أن 
َنْظُم شيء وتصويره  إذ  وأبعد؛  أشد  أمثاله  ويعرفوا  فيه،  ينظروا 
بعدما عاينوا األشياء والصوَر أهوُن وأيسر من تصويرها قبل أن 

يعاينوها، ويشاهدوها. 
اإلنس  إلى  كان مبعوثا  أنه  اآلية على  بهذه  ُيْسَتَدَلّ  أن  وجائز 
�؛ ألنه لو  نُّ واجلن جميعا حني قال: �ُقْل لَِئِ اْجَتَمَعِت اإلِنُْس َواْلِ
لم يكن مبعوثا إلى الفريقني جميعا لم يكن لذكرهما معنى وفائدة. 

وفيه داللة أن في اجلن َمن لسانه لسان العرب، إذ لو لم يكن ذلك 
لم يكن يذكر أولئك. 

� اإلنس  نُّ ثم جائز أن يكون قوله: �ُقْل لَِئِ اْجَتَمَعِت اإلِنُْس َواْلِ
مع اإلنس، واجلن مع اجلن، أو اإلنس مع اجلن، أي: هؤالء مع هؤالء 

�َعَل أَْن يَأْتُوا بِِمْثِل َهَذا الُْقْرءَاِن ال يَأْتُوَن بِِمْثِلِه� )اإلسراء: 88(. 
إن��ه ﴾سحر﴾  التأويل: إمن��ا ذك��ر ه��ذا لقولهم:  أه��ل  وق��ال بعض 
ُِّمهُ بََشٌر� )النحل: 103( وقولهم: �َما َهَذا ِإالاَّ ِإْفٌك  اََّما يَُعل وقولهم �ِإن
ِ كَِذبًا�  ُمْفَتًرى� )سبإ: 43( وقولهم: �ِإْن ُهَو ِإالاَّ َرُجٌل اْفَتَرى َعَل اللاَّ
)املؤمنون: 38( ومثله. يقولون: إن اإلفك والسحر وما ذكرمت ال يكون 
إال من هذين من اجلن واإلنس، فأخبر أنهم لو اجتمعوا �َعَل أَْن 

يَأْتُوا بِِمْثِل َهَذا الُْقْرءَاِن� ما قدروا عليه. 
والداللة على أنهم عجزوا عن ذلك، ولم يطمع أحد منهم في ذلك 
إال سفيه، أظهر الله سفهه وكذبه في القرآن حيث قال: �قَْد َسِمْعَنا لَْو 
لنَِي� )األنفال: 31( �َوِإْذ  نََشاءُ لَُقلَْنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالاَّ أََساِطيُر اْلَواَّ
اَرًة  َقالُوا اللاَُّهماَّ ِإْن كَاَن َهَذا ُهَو اْلَقاَّ ِمْن ِعْنِدَك َفأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَ
َماِء� )األنفال: 32( لم يسأل التوفيق إن كان هو حقا، ولكن  ِمَن الساَّ

سأل العذاب �أَِو اْئِتَنا بَِعَذاٍب أَلِيٍم� )األنفال: 32(. 
أََساِطيُر  ِإالاَّ  َه��َذا  �ِإْن  بقوله:  السفه  أية  سفيها  كان  أنه  دل 
ِمْن  ��قاَّ  اْلَ ُهَو  �ِإْن كَاَن َهَذا  لِ��نَي� ثم ارتاب فيه، وشك بقوله:  اْلَواَّ

ِعْنِدَك� وإال لم يطمع، ولم يخطر ببال أحد من اخلائق التكلف 
لذلك. دل أنه آية معجزة من الله تعالى. 

ثم اختلف في قوله: �َعَل أَْن يَأْتُوا بِِمْثِل َهَذا الُْقْرءَاِن� )اإلسراء: 
88( قيل: مثل نظمه ورصفه، وقيل: مثل حقه وصدقه. 

ويحتمل: مثل حججه وبراهينه. ويحتمل: مثل إحكامه وإتقانه. 
بِِمْثِلِه�  يَأْتُوَن  ال  الْ��ُق��ْرءَاِن  َه��َذا  بِِمْثِل  يَأْتُوا  أَْن  �َعَل  قوله:  يحتمل 

)اإلسراء: 88( هذه الوجوه اخلمسة التي ذكرنا.
ثم قوله: �بِِمْثِلِه� يحتمل ما ذكرنا أي بالذي رفع، وذهب به على 
اَِّذي أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك التأويل الذي جعلناه صلة قوله: �َولَِئْ ِشْئَنا لَنَْذَهَباَّ بِال

نُّ َعَل أَْن يَأْتُوا بِِمْثِل  � )اإلسراء: 86( ﴾�ُقْل لَِئِ اْجَتَمَعِت اإْلِنُْس َواْلِ
َهَذا الُْقْرآَن� )اإلسراء: 87( بالذي ذهب به، ورفع �اَل يَأْتُوَن بِِمْثِلهِ� 

أي ال يقدرون عل إتيانه. 
وإن كان هذا االبتداء فهو على املثل، أي ال يقدروا عليه بعد ما 
قولهم  ليخرج  لفعلوا؛  كان في وسعهم هذا  فلو  قرع سمعهم هذا. 
صدقا وقول الرسول كذبا. فإن لم يفعلوا ذلك، ولم يتكلفوا، دل أنهم 

عرفوا أن ذلك من الله، وأنه آية معجزة خارجة عن وسعهم«.
]م.س، 192-191/3[

)10( 
»ثّم األصل عندنا في إعام الّرسل وجهان:

الّريبة  عنه  العقول  تدفع  جهة  على  أحوالهم  ظهور  أحدهما 
فوجدوه  والكبر  الصغر  في  الظنة، مبا صحبوه  توهم  فيه  وتأبى 

ظاهرا صفيا تقيا...
والّثاني مجيء اآليات اخلارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك 
الّنوع، املمتنعة عن أن ُيطَمع في مثلها أو َيبلغ بكنهها الّتعّلُم. مع ما 
لو احُتم ألن يبلغ أحٌد ذلك بالتعلم واالجتهاد، فإن الّرسل مبا نشأوا 
ال في ذلك، ورّبوا ال به، يظهر أنهم استفادوه بالّله، أكرمهم بذلك؛ ملا 

يجعلهم أمناء على وحيه...
وأيضا إنهم لم يقّصروا في شيء دعوا إليه اجتهادا، وال ُروي 
في شيء من أمورهم هوادة، وال ُعرف في شيء من أخاقهم نكير، 
الّناس  ُبعد  فيها  مّما  واح��د-  بكل  اّلتي  األسباب  وال في شيء من 

بذلك – ما يوصف بالتمام: 
من السخاء والشجاعة ومكارم األخاق... وغير ذلك مّما يحّق 
فكيف  ذلك؛  ملكان  له  والتعظيم  منها  فيه خصلة   َمن  كل  إلى  امليل 
ملن جمع اخلصال املعروفة في املكارم، مع حسن األداء عن الله جّل 

ثناؤه... 
وكل اّل��ذي ذك��رُت كان حملمد �، مع غير ذلك من اآلي��ات اّلتي 

دامت له مّما فيه إظهار نبوته، وأنه خامت األنبياء:
منها هذا القرآن اّلذي حتدى به جميع الكفرة أن يأتوا مبثله، 
وأن يعينهم على ذلك اجلّن واإلنس، فما طمع في ذلك إال سفيه أخرق 

هجره قومه لسخفه.
يوم  إلى  اّلتي حتدث  الّنوازل  احلكم جلميع  بيان  أيضا  وفيه 
أبدا؛  يكون  وما  الغيب  يعلم  َمن  عند  ِمن  جاء  أنه  لُيعلم  القيامة، 
ومبا جاء له من البشارات في فتح البلدان، وإظهاره دينه بني أهل 
لم يكن  أنه  األدي��ان، وما فيه من األنباء عّما كان مّما يعلم اخللق 
اختلف إلى أحد مّمن يعلم ذلك، وال نظر في كتاب قّط لتبقى له تلك 
اآليات. مع ما ُذكر شأنه في الكتب السماوية وحاّج أهل الكتاب فلم 
ميكنهم إنكاره إشفاقا على أنفسهم؛ بل قد باهلهم مباهلته اليهود  
بقوله: �َفَتَمناَُّوا الَْمْوَت� )اجلمعة: 6(، والنصارى بقوله: �تََعالَْوا نَْدُع 
�َفِكيُدوِن  بقوله:  واجلميع   ،)61 عمران:  )آل  َوأَبَْناءَكُْم�  أَبَْناءَنَا 
َجِميًعا ثُماَّ اَل تُْنِظُروِن� )هود: 55(، وإظهاره اشفاقا وإظهاره األمن 
 )67 يَْعِصُمَك ِمَن الناَّاِس� )املائدة:   ُ �َواللاَّ عنهم والثقة بالّله بقوله 

مع ما له آيات في اخللق...«.
]كتاب التوحيد للماتريدي، ط. دار صادر، ص: 263-260[

د. الحسين زروق

تُعنى هذه الزاوية جبمع ما تناثر من نصوص اإلجعاز القرآن 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 القرآن يف التراث العريب(.

العدد : 492  

 بالنظر إلى اآلثار والنتائج العملية للخطاب اإلسامي املعاصر 
ميكن رصد ظاهرة خطيرة وهي: "كثرة الكام والتوجيهات الدينية 
إلى  يرجع  بعضها  أسباب،  الظاهرة  ولهذه  والعمل"،  األثر  وقلة 
طبيعة مادة اخلطاب الدعوي، وبعضها يرجع إلى البيئة العامة 

للمدعوين.
مادة  بطبيعة  املتعلق  األول  للجانب  بيان  ه��ذا  مقالنا  وف��ي 
جديرة  املعاصر  حالها  على  هي  هل  لنعرف  اإلسامي،  اخلطاب 
بأن تبعث النفوس وتوجهها إلى العمل الذي هو املقصود األعلى 

واألساس من العلم؟
منهجية  فكرة  حتليل  على  اجل��ان��ب  لهذا  تناولنا  وسيقوم 
طرحها الشاطبي في املقدمة الثامنة من مقدمات املوافقات،يؤكد 
النفس   ف��ي  رس��وخ��ه  ودرج���ة  العلم  طبيعة  أن  الشاطبي  فيها 
بعثه  درج��ة  حت��دد  التي  هي  به  وتصديقها  اقتناعها  ومستوى 

النفس إلى العمل قوة وضعفا.

يقدم  ال��ذي  ه��و  شرعا  املعتبر  اخل��ط��اب 
للجمهور ما يحملهم على العمل:

يقول رحمه الله: "اْلِعْلُم الَِّذي ُهَو اْلِعْلُم امْلُْعَتَبُر َشْرًعا -َأْعِني 
ْطَاِق- ُهَو اْلِعْلُم اْلَباِعُث  الذي مدح الله ورسوله � َأْهَلُه َعَلى اإْلِ
َكاَن،  َكْيَفَما  اُه  َه��وَ َمَع  َجاِرًيا  َصاِحَبُه  ُيخلي  اَل  الَِّذي  اْلَعَمِل،  َعَلى 
َطْوًعا  َقَواِنيِنِه  َعَلى  َلُه  اِمُل  احْلَ ْقَتَضاُه،  مِبُ ِلَصاِحِبِه  ُد  امْلَُقيِّ ُهَو  َبْل 

َأْو َكْرًها".
اجلماهير  إل��ى  املقدم  العلم  يكون  متى  السؤال  يأتي  وهنا 

باعثا لهم على العلم ومتى ال يكون؟
وقد يبدو من جواب الشاطبي على هذا السؤال أن األمر راجع 
إلى املتلقي، لكن املتلقي في احلقيقة كاألرض تنبت ما ألقي فيها، 
العلم  يلقي  من  إلى  والسؤال  بالنصح  نتوجه  أن  البد  هنا  ومن 
ويعلمه وهم العلماء والدعاة، هل ما تلقونه وتلقنونه للناس من 
علم شرعي وتوجيه ديني يصل إلى درجة أن تكون  فاعا وباعثا 

نحو العمل؟

درجات العلم ودرجات العمل:
بالتأمل في نظرية الشاطبي في قضايا العلم والعمل جنده 
يرتب للعلم درجات بناء عليها يترتب العمل يقول رحمه الله: ِ"َأنَّ 

ِصيِلِه َعَلى َثَاِث َمَراِتَب: َأْهَل اْلِعْلِم ِفي َطَلِبِه َوحَتْ
فيِ  ُهْم  ا  َ َو�إيِنمَّ َبْعُد،  َكَماليِهيِ  َعَلى  ُلو�  َيْح�صُ َوَلمَّا  َلُه  اليُِبوَن  �لطمَّ ُولَى:  الأْ َرأْتَبَُة  الأْ
 ، ْكليِيفيِيِّ ى �حَلمل �لتمَّ ُمْقَت�صَ ؛ َفبيِ �إيَِذ� َدَخُلو� فيِ �ْلَعَمليِ بيِهيِ ، َفَهوؤَُلءيِ  ْقليِيديِ هيِ فيِ ُرْتَبةيِ �لتمَّ َطَلبيِ

؛ َفَل  ْكليِيفيِ َقُل �لتمَّ فُّ ثيِ يقيِ َيخيِ ديِ �صْ ةيِ �لتمَّ دمَّ ْقَد�ريِ �صيِ ، َوَعَلى ميِ يبيِيِّ هيِ ْ يبيِيِّ َو�لتمَّ غيِ ْ ثِّ �لتمَّ َو�حْلَ

 ، ا�ٍص، �أَْو َحدٍّ �صَ ْن َزْجٍر، �أَْو قيِ ؛ ميِ َج َمُقوليِهيِ ْمليِ ُدوَن �أَْمٍر �آَخَر َخاريِ احْلَ يكتفي �لعلم ههنا بيِ

يٍر، �أَْو َما َجَرى َهَذ� �ْلَْجَرى". �أَْو َتْعزيِ

نسميه خطاب  العلمي  واملضمون  من اخلطاب  درجة  فهناك 
الداعية  فيه  يقف  الذي  السابق  مقالنا  تناوله  الذي  وهو  الوعظ 
ال  والترهيب  الترغيب  مستوى  عند  خطابه  في  واملربي  واملعلم 
أخ��روي��ا، وذكرنا  أو  دنيويا  منه  ك��ان  ما  ذل��ك  في  يتعداه، س��واء 
هناك آفة هذا النوع من اخلطاب، وذكر الشاطبي هنا أن مثل هذا 
اخلطاب يحدث أثرا محدودا مؤقتا في نفس املكلف، حيث يتوقف 
املكلف بعده عن العمل مبجرد انقطاع الترغيب والترهيب فكأنه 

يحتاج إلى زجر دائم.
ح�صي�ص  عن  َفاًعا  �ْرتيِ  ، ينيِهيِ َبَر�هيِ َعَلى  ْنُه  ميِ ُفوَن  �ْلَو�قيِ الثَّاِنيَُة:  َرأْتَبَُة  "وَالأْ
قه �ْلَعْقُل  ي ي�صدِّ ذيِ ، �لمَّ ْقليِ ُد �لنمَّ ، َح�ْصَبَما �أَْعَطاُه �َصاهيِ يهيِ اًر� فيِ ْب�صَ ، َو��ْصتيِ ديِ �لتقليد �ْلَُجرمَّ

 ، ْف�صيِ �لنمَّ �إيَِل  َل  �ْلَعْقليِ  �إيَِل  َمْن�ُصوٌب  َبْعُد  ُه  �أَنمَّ �إيِلمَّ  ؛  َعَلْيهيِ ُد  َوَيْعَتميِ  ، �إيَِلْيهيِ نُّ  َيْطَمئيِ يًقا  ديِ َت�صْ

، و�لعلوم  َبةيِ ا ُهَو َكاْلأَ�ْصَياءيِ �ْلُْكَت�صَ َ ، َو�إيِنمَّ انيِ ْلإيِْن�صَ ابيِتيِ ليِ فيِ �لثمَّ ُه َلْ ي�صيِ َكاْلَو�صْ َْعَنى �أَنمَّ بيِ

ْن  رَي ميِ ى َت�صيِ َها، َحتمَّ ْجَلبيِ �لحفوظة، �لتي يتحكم عليها �لعقل، وعليه ُيْعَتَمُد فيِ ��ْصتيِ

َعَلى  َدًة  َز�ئيِ �أُْخَرى  ًة  فمَّ خيِ ْم  َعَلْيهيِ َخفمَّ  ؛  �ْلَعَمليِ فيِ  َدَخُلو�  �إيَِذ�  َفَهوؤَُلءيِ   ، هيِ ُموَدَعاتيِ ُجْمَلةيِ 

َهاُن  �ْلُبْ َلُهُم  َياأَْبى  َهوؤَُلءيِ  �إيِْذ  �ْصَبَة بينهما؛  نيِ َل  َبْل  �ْلأُوَل،  �ْلَْرَتَبةيِ  يقيِ فيِ  ديِ �صْ �لتمَّ ديِ  رمَّ ُمَ

ليِ  ا�صيِ ْلميِ �حْلَ اَلَفةيِ �ْلعيِ ؛ �ْلَعَمُل َعَلى ُمَ فيِيِّ يبيِ �ْلَ ْكذيِ ْن ُجْمَلةيِ �لتمَّ ُبو�، َوميِ �أَْن َيْكذيِ ُق  دمَّ �ْلُ�صَ

ا َكاَنْت  َ ، ُربمَّ فيِ ْ َلُهْم َكاْلَو�صْ نَي َلْ َي�صيِ ُهْم حيِ نمَّ َلُهْم، َوَلكيِ

َثةيِ �ْلَغاليَِبةيِ  ْهَوةيِ �ْلَباعيِ َن �ْلَهَوى َو�ل�صمَّ َتُة ميِ ابيِ اُفُهُم �لثمَّ �أَْو�صَ

ْن  ميِ ٍد  َز�ئيِ �أَْمٍر  �إيَِل  َقاريِ  ْفتيِ �ليِ َن  ميِ ُبدمَّ  َفَل  نَي؛  ثيِ �ْلَباعيِ �أَْقَوى 

يهيِ َعَلى  ْم؛ َفَل ُيقت�ص فيِ هيِ ُع فيِ َحقِّ �صيِ ُه َيتمَّ ٍج، َغرْيَ �أَنمَّ َخاريِ

نيِ  ، َبْل َثم �أُُموٌر �أُخر َكَمَحا�صيِ يَر�تيِ ْعزيِ ُدوديِ َو�لتمَّ ديِ �حْلُ رمَّ ُمَ

َها،  بيِ َيليِيُق  ا  َ بيِ َبَلُغوَها  تيِي  �لمَّ �ْلََر�تيِبيِ  َوُمَطاَلَبةيِ   ، �ْلَعاَد�تيِ

َو�أَ�ْصَباُه َذليَِك".

علل اخلطاب اإلسالمي املعاصر،
وآفاق في عالجها )4/10(

العمل إلى  دافعيته  محدودية 

د. أحمد زايد
تتمة: ص 7
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وزينة  السمت احلسن  السليم في  الذوق   - 2
اللباس:

كما  والنقاء،  الصفاء  دي��ن  اإلس��ام  ك��ان  إذا 
سبق تقريره، فإن شريعته ال تريد للمؤمن إال أن 
  ُيرى في أكمل صورة وأبهى منظر يحبه الله

من عباده. لذلك شرع لنا اإلسام  ما يلي:
-  لبس الزينة )الثياب النقية( عند مناجاة 

اخلالق في الصاة، فقال تعالى: 
ٍد  ِ َمسجْ كُلِّ  ِعنَد  ِزيَنَتُكمجْ  ُخُذوا  آَدَم  بَِن  �يَا 
ِرِفنَي   جُْمسجْ بُّ ال َّهُ َل ُيِ ِرُفوا  ِإن َربُوا َوَل تُسجْ َوكُلُوا َواشجْ
يَِّباِت  َرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ َِّت أَخجْ ِ ال َم ِزيَنَة اللَّ ُقلجْ َمنجْ َحرَّ

ِق� )األعراف: 30-29(. زجْ ِمَن الرِّ
فالزينة والطيبات من األكل والشرب مما أحل 
الله لكن بدون إسراف أو مخيلة، وسبقت اإلشارة 
حلديث الرسول � »إن الله جميل يحب اجلمال«  
التكبر  النهي عن  في معرض  ورد  الذي  )مسلم( 
النفس  تزكية  أن   � الرسول  ليعلمنا  واخلياء 
من شوائب سوء اخللق ال تنفك عن تنقية اجلسد 
والقاذورات،  األوس��اخ  من  وطهارتهما  واللباس 
َة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل  نَّ فقال �: »ال َيْدُخُل اجْلَ
ُجَل ُيِحبُّ َأْن َيُكوَن  ٍة ِمْن ِكْبٍر، َقاَل َرُجٌل: ِإنَّ الرَّ َذرَّ
َجِميٌل  َه  اللَّ ِإنَّ  َقاَل:  َحَسَنًة،  َوَنْعُلُه  َحَسًنا،  َثْوُبُه 
اِس«     النَّ َوَغْمُط   ، قِّ احْلَ َبَطُر  اْلِكْبُر  َماَل،  اجْلَ ُيِحبُّ 

)رواه مسلم وأحمد واحلاكم وغيرهم ..(.
- التجمل ولبس أحسن الثياب ملاقاة الناس 

في اجلمع واألعياد:
- عن ابن سام � أنه سمع النبي � يقول 
على املنبر يوم اجلمعة »ما على أحدكم لو اشترى 
مهنته« )رواه  ثوبي  سوى  اجلمعة  ليوم  ثوبني 

أبو داود وابن ماجه(.
الله  رس��ول  قال   � الفارسي  سلمان  وعن 
َما  َوَيَتطّهُر  اجُلُمعة  َي��ْوَم  َرُج��ٌل  َيْغَتِسُل  »اَل   :�
ِمْن  أْو َيسُّ  ُدْهِنِه  هُن مْن  َويدَّ اْسَتطاَع مْن ُطهر 
ُق َبنْيَ اْثننْي ُثمَّ ُيَصّلي  ِطيب َبْيته ُثمَّ َيْخُرُج َفَا ُيَفرِّ
ُغِفَر  ِإالَّ  اإلم��اُم  َم  َتَكلَّ إَذا  ُيْنِصُت  ُث��مَّ  له   ُكِتَب  ما 
أحمد  )رواه  اأُلْخ��َرى«  اجلُمَعِة  َوَب��نَي  َبْيَنُه  َما  لُه 

والبخاري(.
بسند  والكبير  األوس��ط  في  الطبراني  وعند 
رجاله ثقات عن أبي هريرة � أن النبي � قال 
في جمعة من اجلمع »يا معشر املسلمني هذا يوم 
جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك«.
بل ورد  في السيرة النبوية عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي � إذا أراد أن يستقبل الوفود 

تهيأ لذلك بلباس خاص )املغازي للواقدي(. 
- استحسان لبس األبيض من الثياب:  

شعار  وي��واف��ق  املسلم  ب��ه  يتميز  م��ا  وه���ذا 
اللون  أن  ومعلوم  وال��ن��ق��اء(،  )الصفاء  اإلس���ام 
من  كل  ويحبه  األذواق  عليه  تتفق  األبيض مما 
كان مزاجه سليم الفطرة والذوق، لذلك كان النبي 
� يحب األبيض من الثياب، ويحث على لبسه؛ 
»َعَلْيُكْم   :� ��ِه  ال��لَّ َرُس���وُل  َق��اَل  َق���اَل:  َس��ُم��َرَة  فعن 

ُنوا  َياِب، َفْلَيْلَبْسَها َأْحَياُؤُكْم َوَكفِّ ِباْلَبَياِض ِمْن الثِّ
ِث��َي��اِب��ُك��ْم« )رواه  ِم��ْن َخ��ْي��ِر  ��َه��ا  َف��ِإنَّ َم��ْوَت��اُك��ْم،  ِفيَها 

النسائي، وإسناده صحيح(.
وال  إس���راف  ب��ا  وترجيله  الشعر  إك���رام   -

مخيلة: 
أن  أب��ي داود  � عند  ه��ري��رة  أب��ي  حلديث 

النبي � قال: »َمْن َكاَن َلُه َشْعٌر َفْلُيْكِرْمُه«.
وفي املوطأ لإلمام مالك أن رجا دخل على 
فأشار  الشعر  ثائر  وه��و  وأصحابه،   � النبي 
إليه رسول الله أن ارجع أي ليصلح حاله ففعل 
ثم أتى فقال الرسول �: »َأَلْيَس َهَذا َخْيًرا ِمْن َأْن 

ُه  َكَأنَّ ْأِس  ال��رَّ َثاِئَر  َأَحُدُكْم  َيْأِتَي 
اجلامع  كتاب  )املوطأ  َشْيَطاٌن« 

باب الشعر(. 
غير أن املبالغة في االعتناء 
ملا  م��ذم��وم��ة،  واملنظر  بالشعر 
وتضييع  اإلس�����راف  م��ن  فيها 
وقد  يستحقه،  ال  فيما  ال��وق��ت 
���ِه � َع���ْن  )َن���َه���ى َرُس������وُل ال���لَّ
��ا( )صحيح س  ِغ��ّبً ِإالَّ  ��ِل  ��َرجُّ ال��تَّ

الترمذي(.
وق�����ال ال��ش��وك��ان��ي رح��م��ه 
الله: "واحلديث يدل على كراهة 
االش��ت��غ��ال ب��ال��ت��رج��ي��ل ف��ي كل 
وقد  الترفه.  من  نوع  ألنه  يوم، 
ثبت من حديث فضالة بن عبيد 
"إن رسول  ق��ال:  داود  أبي  عند 
كثير  ع��ن  ينهانا  ك��ان   � الله 
من اإلرفاه" )ص س الترمذي(،   
واإلرفاه: )االستكثار من الزينة 

وأن ال يزال يهيئ نفسه(.  
وذل����ك م���ن ش����أن ال��ن��س��اء، 
والرجل  جماله احلق في قوته 
في  وليس  وعلمه،  وشجاعته 

شعره ولباسه... 
في  السليم  ال����ذوق   -  3  
اإلنساني  ال��ن��وع  س��م��ات  ح��ف��ظ  

)ذكر أو أنثى(:
ح��ف��ظ س��م��ات ال��رج��ول��ة ل��ل��رج��ل ، وس��م��ات 
األنوثة لألنثى، وعدم تشبه جنس أو نوع  بآخر،  
من شريعة اإلسام القائمة على اإليان بأن الله 
هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا خلق كا من 
الذكر واألنثى وأحسن خلقتهما وصورهما كما 
الذي  الشيطان  فعل  من  وح��ّذر  اقتضت حكمته، 
بتغيير  وي��أم��ره  يغويه  أن  اإلن��س��ان  على  أقسم 
َنجَْعاِم  َُّهمجْ َفلَُيَبتُِّكنَّ آذَاَن الجْ خلق الله �... َوَلُمَرن
َطاَن  يجْ ِذ الشَّ ِ ِ َوَمن يَتَّ َُّهمجْ َفلَُيَغيُِّرنَّ َخلجَْق اللَّ َوَلُمَرن
ِبيًنا�   مُّ ��َرانً��ا  ُخ��سجْ َخ��ِس��َر  َف��َق��دجْ   ِ اللَّ ُدوِن  ��ن  مِّ َولِ��يًّ��ا 

)النساء آية: 118(.
من  املتشبهني   � ال��ل��ه  رس���ول  ل��ع��ن  ل��ذل��ك 

الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال:
"لعن  ق��ال:  عنهما  الله  عباس رضي  ابن  عن 
بالنساء  الرجال  من  املتشبهني   � الله  رس��ول 
)البخاري  ب��ال��رج��ال..."  النساء  من  واملتشبهات 

كتاب اللباس(.
- وع��ن��ه أي��ض��ا ق���ال: "ل��ع��ن رس���ول ال��ل��ه � 
النساء"  م��ن  وامل��ت��رج��ات  ال��رج��ال  م��ن  املخنثني 

)صحيح س الترمذي 2236(.
ومن هو املخنث لغة واصطاحا؟:

ورد في معاجم اللغة : )َخِنَث الرجُل  يخنث 
َر،  ى وَتَكسَّ َث، واْنَخَنَث: َتَثنَّ َخَنثًا، فهو َخِنٌث، وَتَخنَّ

ْفُته  َث َأي َعطَّ ْثُت الشيَء فَتَخنَّ واأُلنثى َخِنَثٌة. وَخنَّ
وهو  ره،  وَتَكسُّ لِلينِه  ذلك  من  ُث  واملَُخنَّ َف؛  فَتَعطُّ
وامرأٌة  ر  املتكسِّ املسترِخي  فاخَلِنث:  االْنِخناُث، 

يٌة(.  ُخُنٌث: ُمَتَثنِّ
وورد  في معجم لغة الفقهاء: )املخنث: بضم 
املتشبه  الرجل  املفتوحة،  النون  وتشديد  امليم 

بالنساء في مشيته وكامه وتعطفه وتلينه(. 
واملخنث امللعون في احلديث هو الذكر الذي 
ض��رورة  ب��دون  بالنساء  التشبه  ب��إرادت��ه  اختار 
ونزوعا  الله  تغيير خلق  في  خلقية  وإمنا حبا 
املخنثني  معظم  ألن  واالن���ح���راف  ال��ف��س��ق  إل���ى 
النزوع  أو  اجلنسي  ال��ش��ذوذ  ه��و  لذلك  دافعهم 

للفسق مع اجلنس اآلخر...
)اخلنثى  يسمى  ال��ذي  باخللقة  املخّنث  أم��ا 

املشكل(  لعدم وضوح عامات الذكورة أو األنوثة 
عليه، فهو وإن كان في كامه لني وفي أعضائه 
الّرديئة-  األفعال  من  بشيء  يشتهر  -ولم  تكّسر 
في  ال���وارد  اللعن  يشمله  وال  فاسقًا  يعتبر  ف��ا 
احلديث، و له أحكام خاصة في الفقه اإلسامي. 
وقضية التشبه باجلنس اآلخر قضية كبرى 

في اإلسام ملفاسدها العظمى منها؛ 
- اتباع أوامر الشيطان في تغيير خلق الله، 
املريضة  النفوس  أهواء  مع  االنسياق  ومنها 
املنحرفة، وإثمها األكبر في أنها تنافي اإليان 
التي  باملكانة  وال��رض��ا  وق���دره  ال��ل��ه  بقضاء 
لذلك  أنثى،  أو  كان  ذكرا  للعبد  الله  اختارها 
امل��وض��وع فقد  ك��ان حكم اإلس��ام صارما في 
نهى الله حتى عن متني أحد اجلنسني  مكانة 
َل  َفضَّ َم��ا  ا  تَ��َت��َم��نَّ��وجْ �َوَل  تعالى:  فقال  اآلخ��ر، 
نَِصيٌب  َجاِل  رِّ لِّ ٍض   بَعجْ َعَلٰ  َضُكمجْ  بَعجْ بِِه   ُ اللَّ
  َ اكجَْتَسبجْ ا  مَّ مِّ نَِصيٌب  َوِلنَِّساِء  اكجَْتَسُبوا  ا  مَّ مِّ

ِلِه� )النساء: 32(. َ ِمن َفضجْ أَلُوا اللَّ َواسجْ
م��ع أن سبب ن���زول اآلي���ة -ك��م��ا ج��اء في 
سلمة  أم  املؤمنني  أم  س��ؤال  ه��و  التفاسير- 
مل��اذا ال يغزو   :� ال��رس��ول  الله عنها  رض��ي 
للرجال؟  ما  الفضل  من  لهن  ويكون  النساء 

فكان جواب القرآن فاصا في املوضوع. 
بني  التخنث  ظاهرة  أن  له  يؤسف  ومم��ا 
باتت ظاهرة  بالذكور  البنات  الشباب وتشبه 
الفتة للنظر مبستويات وأشكال مختلفة يجها 
اإلس��ام��ي،  ال���ذوق  فباألحرى  السليم  ال���ذوق 
ويشهرها الفساق من غير املسلمني، و يدافع 
عنها املارقون من الدين حتت ذرائع احلقوق 
وحرية اإلنسان الشخصية -اإلنسان املنتسب 
الذي  آدم  بني  اإلنسان  وليس  نعم-  للقردة، 
إذ  العظيم  ال��ل��ه  وص���دق  وفضله،  ال��ل��ه  ك��رم��ه 
ِويٍم ثُمَّ  َسِن تَقجْ َنا الجِْنَساَن ِف أَحجْ يقول: �لََقدجْ َخلَقجْ

َفَل َساِفِلنَي� )التني: 4 - 5(.  نَاهُ أَسجْ َرَددجْ
 يتبع ..

-----------------------
قال املناوي: إن   : اجلمال  يحب  ومعنى جميل   -  1
وجمال  ال��ذات  جمال  املطلق  اجلمال  له  أي  جميل  الله 
الصفات وجمال األفعال، يحب اجلمال أي التجمل منكم 
في الهيئة، أو في قلة إظهار احلاجة لغيره، والعفاف عن 

سواه. شرح حديث 1720 فيض القدير ج2  ص 283 
2 - صحيح سنن أبي داود ،  قوله : "فليكرمه": "أي 
فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهني والترجيل وال يتركه 

متفرقًا".
غير  الفكر  دار  ط   152 1 ص  ج  األوط���ار  نيل   -  3

محقق.  
 4 - اللسان  واملعجم الوسيط بتصرف. 

5 - محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي  ج1 
ص 314 باب امليم.

معالم الرقي احلضاري في السنة النبوية )5(
الذوق السليم 

د. محمد البوزي
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وهذه املرتبة كما هو ظاهر  من كام الشاطبي 
على  فيها  واعتمد  وتصديق  إقناع  مبزيد  متيزت 
ثابتا  وصفا  بذلك  العلم   فصار  النفس،  ال  العقل 
من  باملعلوم  اقتناعه  ذل��ك  في  والسبب  لإلنسان، 
حيث حججه وبراهينه، ومن شأن كل معلوم كهذا 
سابقتها،  من  أعلى  بصورة  العمل  على  يبعث  أن 
الزيادة  تلك  بسبب  املكلف  على  العمل  يخف  وأن 
احلاصلة في مضمون اخلطاب الذي تلقاه وتأصل 
مقبولة  طيبة  كانت  وإن  ال��درج��ة  وه��ذه  عقله،  في 
إال أن االنقطاع عن العمل متوقع، فا يزال املكلف 
العمل  إلى  فيها  يندفع  أعلى  درجة  إلى  في حاجة 

بسهولة وتلقائية كأنه ملجأ إلى العمل إجلاء وتلك 
هي املرتبة الثالثة التي أشار إليها الشاطبي بقوله:
َوْصًفا  اْلِعْلُم  َلُهُم  َصاَر  ِذيَن  الَّ الثَّاِلثَُة:  "وَاْلَرْتَبَُة 
ِفي  ِة  اْلَبِديِهيَّ اأْلُُموِر  َثاَبِة  مِبَ اِبَتِة،  الثَّ اأْلَْوَص��اِف  ِمَن 
طريق  إلى  ُينظر  َواَل  ُتقاربها،  َأْو  اأْلَُوِل،  امْلَْعُقواَلِت 
حصولها؛ َفِإنَّ َذِلَك اَل ُيحتاج ِإَلْيِه، َفَهُؤاَلِء اَل ُيخليهم 
َيْرِجُعوَن  َبْل   ، قُّ احْلَ َلُهُم   َ َتَبنيَّ ِإَذا  َوَأْهَواَءُهْم  اْلِعْلُم 
َوَأْوَصاِفِهُم  ِة،  اْلَبَشِريَّ َدَواِعيِهُم  ِإَلى  ُرُجوَعُهْم  ِإَلْيِه 
ِليُل  َلَها.َوالدَّ امْلَُتْرَجُم  ِهَي  امْلَْرَتَبُة  ِه  َوَه��ذِ ِة1،  ُلِقيَّ اخْلُ
تعالى:  َكَقْوِلِه  َكِثيٌر؛  ِريَعِة  الشَّ ِم��َن  ِتَها  ِصحَّ َعَلى 
ِخَرَة  َذُر الجْ ِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيجْ �أَمَّنجْ ُهَو َقانٌِت آنَاءَ الَّيجْ

َمِر: 10(. ِِّه� )الزُّ َمَة َرب ُجو َرحجْ َويَرجْ
َِّذيَن  لَُموَن َوال َِّذيَن يَعجْ َتِوي ال ُثمَّ َقاَل: �ُقلجْ َهلجْ يَسجْ

َمِر: 10( . لَُموَن� اآْلَيَة )الزُّ َل يَعجْ
َأْجِل  ِمْن  اْلِعْلِم  ُأوِلي  ِإَلى  اِسَن  َ اْلَ َهِذِه  َفَنَسَب 

اْلِعْلِم، اَل ِمْن َأْجِل َغْيِرِه.
ْحِر  السِّ ِعْلِم  ِفي  َبَلُغوا  َقْد  َحَرُة  السَّ َكاَن  ...َومَلَّ��ا 
ُسوِخ ِفيِه، َوُهَو َمْعَنى َهِذِه امْلَْرَتَبِة؛ َباَدُروا  َمْبَلَغ الرُّ
َأنَّ  ِعْلِمِهْم  ِم��ْن  َعَرُفوا  ِح��نَي  َي���اِن  َواإْلِ ااِلْنِقَياِد  ِإَل��ى 
ْحِر َواَل  َل��ْي��َس ِبالسِّ  ، ِب��ِه ُم��وَس��ى � َح��قٌّ َم��ا َج��اَء 
��ْخ��ِوي��ُف َواَل  ��َن��ْع��ُه��ْم ِم��ْن َذِل���َك ال��تَّ ��ْع��َوَذِة، َوَل���ْم َيْ ال��شَّ

التعذيب الذي توعدهم به فرعون".
هذه  على  التدليل  في  الشاطبي  استرسل  وقد 
ثابتة  العلم صفة  يكون  التي عندها  املهمة  املرتبة 
راسخة لإلنسان ملجئة إياه إلى لعمل با تكلف وال 
تصنع وال مشقة، مبينا أن هذه األدلة على ذلك أكثر 

من أن حتصى "َوَجِميُعَها َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلِعْلَم امْلُْعَتَبَر 
ُهَو امْلُْلِجُئ ِإَلى اْلَعَمِل ِبِه".

واملخالفات  املعاصي  ف��ي  يقعون  ال��ذي��ن  وأن 
قبل  م��ن  ي��ؤت��وا  ل��م  العمل  إل��ى  الدافعية  ويفقدون 
الشاطبي  نظرة  بحسب  وإمن��ا  حقا  علماء  كونهم 
��ْه��ِل ِعْلًما؛  ِ" َوَق��ُع��وا ِف��ي امْلُ��َخ��اَل��َف��ِة ِب��َس��َب��ِب ظ��ن اجْلَ
َصاَر   ��نْ  مِمَّ َواَل  اْلِعْلِم،  ِفي  اِسِخنَي  الرَّ ِم��َن  َفَلْيُسوا 
َلُهْم َكاْلَوْصِف، َوِعْنَد َذِلَك اَل ِحْفَظ َلُهْم ِفي اْلِعْلِم؛ َفَا 
َاَثِة؛  ا َمْن َخَا َعْن َهِذِه اأْلَْوُجِه الثَّ اْعِتَراَض بهم. َفَأمَّ
ُة،  ْتُه اأْلَِدلَّ َت ِحْفِظ اْلِعْلِم، َحْسَبَما َنصَّ اِخُل حَتْ َفُهَو الدَّ

َلِف َكِثيٌر". َوِفي َهَذا امْلَْعَنى ِمْن َكَاِم السَّ
وخاصة ما سبق أن العلماء والدعاة البد أن 
الناس ليقدموا لهم علما  يراجعوا ما يلقونه على 

يرقى إلى مستوى الدافعية للعمل.

تتمة الصفحة: 6
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الكاتب  ت��ن��اول  األول����ى  احل��ل��ق��ة  ف��ي  تقدمي: 
الواقع  التي أعطيت ملفهوم  التعريفات  مختلف 
خصائص  أهم  عند  ووق��ف  وإشكاالتها،  الدولي 
ه���ذا ال���واق���ع ال��ث��اب��ت��ة وامل��ت��غ��ي��رة؛ إي��دي��ول��وج��ي��ا 
التي  وعسكريا  وعلميا  واق��ت��ص��ادي��ا  وسياسيا 
م��ن��ح��ت ل���ل���دول ال���ك���ب���رى إم���ك���ان���ات ال��س��ي��ط��رة 
وخيراتها  والشعوب  الدول  مصائر  في  والتحكم 
ال��ع��اق��ات  وإدارة  وال��ب��ش��ري��ة  امل��ادي��ة  وث��روات��ه��ا 
هذه  في  وي��واص��ل  الكبار.  مصالح  وف��ق  الدولية 
اشتغاله  وآليات  مكوناته  عن  احلديث  احللقة 
وآثار ذلك على اختال ميزان العاقات الدولية.

ثالثا- مكوناته:
من  م��ن مجموعة  ال��دول��ي  ال��واق��ع  ي��ت��ك��ون 
والضعيفة،  القوية  واملنفعلة،  الفاعلة  املكونات 
في  الفاعلة  املكونات  على  الوقوف  اآلن  ويهمنا 
ذلك  رأس  وعلى  ومجرياتها.  الدولية  السياسة 

ما يأتي:
أهم  من  الدولة  تعتبر  إذ  املستقلة:  الدول   -  1
مفاهيم النظام الدولي وواحدة من أبرز مكوناته، 
سواء أكانت دوال كبرى أم متوسطة أم صغيرة. 
وال تنشأ دولة من الدول أو تتأسس إال باعتراف 

املجموعة الدولية الفاعلة.
الدولي يشهد تفاوتا  الواقع  أن  ويشار هنا 
ال��ق��وة والفاعلية،  ب��ن دول��ه م��ن حيث  واض��ح��ا 
مجلس  ف��ي  العضوية  ال��دائ��م��ة  ال���دول  وتعتبر 
األمن هي الدول األقوى عامليا واألكثر تأثيرا في 
صنع السياسات الدولية وتليها دول من الصنف 

الثاني ثم دول ضعيفة تتأثر وال تؤثر.
األمم  كمنظمة  الكبيرة:  الدولية  املؤسسات   -  2
امل��ت��ح��دة وم��ج��ل��س األم�����ن، وق�����وات ال���ط���وارئ 
ال��دول��ي  كالبنك  امل��ال��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات  ال��دول��ي��ة 
وص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي، وال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة 
اإلقليمية واالحتادات الدولية الكبيرة اقتصاديا 
)االحت��اد  ذل��ك.  أو غير  أو عسكريا،  أو سياسيا 
األوروبي- احللف األطلسي- االحتاد اإلفريقي- 

منظمة التجارة العاملية..(
وبالرجوع إلى سياق ظهور هذه املؤسسات 
الدولية وأهدافها واملتحكمن فيها يظهر أن لها 
تأثيرا كبيرا في مجريات النظام الدولي تثبيتا 
ألسسه وحتقيقا ألغراضه، وطردا لكل ما ينافيه 

ويعارضه.
سبقت  كالتي  الدولية:  والتكتالت  األحالف   -  3
أو  سياسية  تكتالت  أك��ان��ت  س��واء  واإلقليمية 
اقتصادية أو إعالمية أو غير ذلك ويكون تأثيرها 

دوليا بقدر قوة أعضائها.
للحدود  العابرة  الكبرى  االقتصادية  الشركات   -  4
والقارات: وهي جزء رئيس من الفاعلن الدولين 
الدول من حيث  أنها تفوق  وتكمن أهميتها في 
ال���ق���درات واالخ��ت��ص��اص ول��ه��ا ت��أث��ي��ر سياسي 
الدول  على سياسات  وواضح  كبير  واقتصادي 

داخليا وخارجيا.
واملرتبطة  والدولية  احمللية  احلقوقية  املنظمات   -  5
منظمات  وه���ي  ومؤسساته:  الدولي  النظام  بشبكة 
احلقوقية  الثقافة  نشر  ف��ي  كبير  دور  لها  ك��ان 
واالقتصادية  السياسية  مجاالتها  مختلف  في 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة، وال��دخ��ل 
حلماية األقليات املضطهدة، كما كان لها أثر في 
إحداث التحوالت في كثير من املجتمعات. إال أن 
تثبيت  إلى  تسعى  أنها   عليها  املؤاخذات  أهم 
املعرفية  وثوابته  العاملي  النظام  إيديولوجيات 
السياسي  الفكر  لكونية  والتمكن  وال��ف��ك��ري��ة 

الدولي املتحكم في رقاب الدول والشعوب دون 
مراعاة خلصوصيات املجتمعات في معتقداتها 
من  مزدوجا  توظيفا  وظفت  كما  وتشريعاتها، 
األنظمة  الب��ت��زاز  ال��دول��ي  ال��ق��رار  صانعي  قبل 
في  املخالفن  وتشويه  الضعيفة  واحل��ك��وم��ات 

الساحة الدولية.
رابعا - مستجدات الواقع الدولي:

حتكمه  ال��دول��ي��ة  السياسات  واق���ع  أن  رغ��م 
ثوابت شبه قارة إال أنها مع ذلك تخضع لسنة 
يالحظ  لذلك  ال��ت��داول؟  وسنة  والتجدد  التطور 
الواقع  تطبع  ب��دأت  الظواهر  م��ن  طائفة  ب��روز 

الدولي بسمات جديدة منها:
تواجهها  التي  والقضايا  املشكالت  عوملة  أ- 
اجلموع البشرية: مثل احلروب احمللية، واحلروب 
البيئي  والتلوث  والتخلف  والفقر  اإللكترونية، 
تعد  لم  حيث  كثير،  وغيرها  السكاني  والتزايد 
نتائج هذه املشكالت تقتصر على دولة محددة أو 
مجموعة دول، وإمنا يتعدى ذلك إلى دول أخرى 

بعيدة جغرافيا.
� تراجع مكانة الدولة في العالقات الدولية 

بفعل مجموعة من التحديات أبرزها:
التفاعالت  أقوياء في شبكة  فاعلن  بروز   -
املنظمات  املتعددة اجلنسية،  الشركات  الدولية: 
احلكومية،  غير  املنظمات  والدولية،  اإلقليمية 
واإلعالمية  واالقتصادية  السياسية  واملنظمات 

والبيئية العابرة للحدود...
- التحول في سلوك املنظمات الدولية، فقد 
عن  عبارة  السابق  في  الدولي��ة  املنظمات  كانت 
فقد  اآلن  أما  القومية،  للدولة  تابعة  مؤسسات 
غدا للمنظمات الدولية وجود متميز ومستقل عن 
لها. وليس  أو احلاضنة  املنشئة  ال��دول  إرادات 
لألمم  العامة  اجلمعية  إع��الن  من  ذلك  على  أدل 
املتحدة عام 1991م الذي أيد التدخل اإلنساني 
املعنية  ال��دول��ة  موافقة  حتى  أو  طلب  دون  م��ن 
"السكان  القوة ملصلحة  كما حدث من استخدام 

املدنين" في الصومال.
مفهوم  على  ط��رأ  ال���ذي  الكبير  ال��ت��ح��ول   -
ال���س���ي���ادة ل��ل�����دول��ة ال���ق���وم���ي���ة، ح��ي��������ث أن��ه��ت 
لتكنولوجيا  واإلعالمية  الثقافية  االخ��ت��راق��اُت 
جعل  ما  للدولة،  االتصالية  الوظيفة  املعلومات 
من نظرية سيادة الدولة نظرية تكاد تكون خالية 

من املضمون.
وتشتت  القومي  التضامن  غياب  شكل  وقد 
احمل��ددات  أح��د  للدولة  ال��داخ��ل��ي  املجتمع  والء 
الرئيسة في حركة الدولة على الصعيد اخلارجي 
الساحة  على  آخ��ري��ن  فاعلن  ب���روز  وب��ال��ت��ال��ي 

الدولية.
الدولي  للتحكم  الرافضة  - تزايد األص��وات 
في صورته احلالية، والرافضة ملآالت سياسات 
في  والتحكم  الدولية  الهيمنة  في  الكبرى  دوله 
والثقافي  واالقتصادي  والتقني  العلمي  املجال 
وال��ت��دخ��ل امل��ب��اش��ر ف���ي ال���ن���زاع���ات وامل��ع��اي��رة 

مبكيالن.
التقليدية  السياسية  النخب  تأثير  خفوت  ب- 
مواقع  وت��أث��ي��ر  الشعبوية،  ال��ت��ي��ارات  وظ��ه��ور 
التواصل االجتماعي التي خرجت في الظاهر عن 
السياسية  والبنية  لألحزاب  التقليدية  الصورة 
ملفهوم الدولة واحلزب، وأصبحت هذه الظاهرة 
تؤثر بشكل ما في توجهات السياسات احمللية 
وال��ع��امل��ي��ة م��ع��ا وت���زح���زح ع��ن احل��ك��م ك��ي��ان��ات 
ال  نتائج  إل��ى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  وت��خ��رج  تاريخية 
)من��وذج  الفاعلة  التقليدية  املؤسسات  ترضي 

ترامب، وفرنسا، وبريطانيا، ....(.

ال��واق��ع  أص��ب��ح  اإلره��اب:  على  احل��رب  ج- 
املاضي وبداية احلالي  القرن  الدولي في نهاية 
يشهد منو ظاهرة اإلرهاب السياسي املنظم من 
قبل توجهات سياسية تعددت أسباب وجودها 
ومن��وه��ا، وت��وس��ع��ت ال��ظ��اه��رة )إره����اب ديني/ 
س��ي��اس��ي/ اق��ت��ص��ادي، م��ح��ل��ي/ دول����ي، م���ادي/ 
إل��ك��ت��رون��ي...(  وت��ع��دت ح��دود ال��دول��ة الوطنية 
معا.  والدولي  اإلقليمي  احمليط  في  التأثير  إلى 
وأصبح اإلرهاب بجميع أنواعه وأحجامه مؤثرا 
وس��واء  وإف��رازات��ه  الدولية  العالقات  واق��ع  في 
بسلوكات  تغذيته  في  الكبرى  ال��دول  أساهمت 
الظلم والهيمنة أم بتمويلها واستغالل منظماته 
ف��ي حتقيق أه��داف��ه��ا ف��ي ت��وج��ي��ه ال��س��ي��اس��ات 
الداخلية واخلارجية للدول الصغار والتأثير في 
التحالفات اإلقليمية والدولية وتوجيهها فيبقى 
الدولية  العالقات  يطبع  واقعا  الدولي  اإلره��اب 
السياسية  اخل��رائ��ط  تغيير  ف��ي  أحيانا  وي��ؤث��ر 
حالتي  على  والتأثير  ال��ق��وة  م��وازي��ن  وتغيير 

السلم واحلرب...
من  متضرر  أكبر  اإلسالمي  العالم  ويعتبر 

االستخدامات السيئة واملغرضة لهذا املفهوم.
وإن االت��ه��ام ب��اإلره��اب ك��اف إلس��ق��اط نظام 
نزيهة  كانت  االنتخابات ولو  بذاته وإلغاء  قائم 
وحركات  تيارات  وإبعاد  واحلكومات،  وتغيير 
وأحزاب ذات مصداقية شعبية في أوطانها بله 
الصراع  إدامة  أو  واملجموعات صغيرة،  األفراد 

والتنافس الدولي.
د- عودة التعددية القطبية في الواقع اجلديد 
األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  تقوده  ظلت  ال��ذي 
لوحدها منذ سقوط االحتاد السوفييتي، فبدأت 
جديدة  دولية  ُق��وًى  الدولي  املسرح  على  تظهر 
كالصن وال��ي��اب��ان ومن��ور ش��رق آس��ي��ا، والهند 
ومؤسسات مالية جديدة قد يكون لها تأثير في 

الواقع الدولي املستقبلي القريب أو البعيد.
ال��دول  النظام  عيوب  من  خامسا-   

املعاصر ونقائصه:
 ظل الواقع الدولي الذي حتكمت فيه املركزية 
واالقتصادية  اإليديولوجية  ومصاحله  الغربية 
والعسكرية تشوبه عيوب كثيرة؛ بعضها مزمن 
وبعضها  بنيوي،  وبعضها  ع���ارض،  وبعضها 

سطحي، ومن أبرزها ما يلي:
الدائمة العضوية وحلفائها  - إفالت الدول 
التي  اجل��رائ��م  أكبر  أن  العلم  م��ع  ال��ع��ق��اب،  م��ن 
تستحق اسم جرائم حرب ضد اإلنسانية وأكبر 
هذه  جهة  من  تصدر  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

الدول وحلفائها.
ال���ق���وة بجميع  اس��ت��ع��م��ال  ف���ي  اإلف������راط   -
أنواعها وأعلى صورها القوة املادية والعسكرية 

في تدمير املخالفن والقضاء عليهم.
- التحكم املطلق في األسرار العلمية القمينة 
وجهلها  تخلفها  م��ن  وال��ش��ع��وب  ال���دول  بإنقاذ 
الدولي  بالتقسيم  العمل  يزال  ال  إذ  وأمراضها، 
للشغل ساريا املفعول وسيفا ُمْصَلتًا على رقاب 
ال��دول من حقها في  ال��دول، وبسبب ذلك حترم 
ولو  وأشباهها  ال��ن��ووي��ات  ف��ي  العلمي  البحث 

ألغراض سلمية وإنسانية. 
العالقات  كل  في  الكبار  مصلحة  تغليب   -

الدولية السلمية واحلربية.
الداخلية  ال��ش��ؤون  ف��ي  ال��س��اف��ر  ال��ت��دخ��ل   -
إلى  األنظمة  إقامة  من  ب��دءا  الضعيفة  للبلدان 
وجمعيات  والنقابات  األح��زاب  ومباركة  تزكية 
ال��ن��ظ��ام  إل���ى حت��دي��د طبيعة  امل��دن��ي  امل��ج��ت��م��ع 

االقتصادي والتعليمي واإلعالمي وغير ذلك.

- ال���ق���ض���اء ع���ل���ى خ���ص���وص���ي���ات األف������راد 
شروطها  وفق  العيش  في  وال��دول  واجلماعات 
الهوية  وتفكيك  احلضارية،  ومقوماتها  الذاتية 
ال��واح��دة إل��ى تعددية واخ��ت��الف )إدي��ول��وج��ي/ 
عرقي/ اقتصادي...(؛ مما جعل كثيرا من الدول 
ض��م��ور خصوصياتها  م��ن  ت��ع��ان��ي  وال��ش��ع��وب 
العوملة  تيار  في  وذوبانها  هويتها  وان��ق��راض 

اجلارف وحتكم األقوياء...
- م���س���ان���دة ف����س����اد األن���ظ���م���ة احل���اك���م���ة 
تخدم  دامت  ما  الدولية  واملنظمات  واحلكومات 

مصلحة الكبار.
- امل��ع��ام��ل��ة مب��ك��ي��ال��ن: ف��ي م��س��ائ��ل ع��دي��دة 
والدميقراطية  واألقليات،  املصير،  تقرير  كحق 
حقوق  عن  الدولية  التقارير  وف��ي  واالستبداد، 

اإلنسان اتهاما وإشادة...
- اخ���ت���الق األزم������ات واف���ت���ع���ال امل��ش��ك��الت 
اخلاسر  يجعل  مم��ا  بالوكالة  ح��روب  وإش��ع��ال 

األكبر هو الدول الضعيفة.
- التحكم في ثروات البالد املادية والبشرية؛ 
عبر  أو  مجحفة  ومعاهدات  عقود  عبر  أحيانا 

إمالءات أحيانا أخرى.
واألنظمة  احلكومات  تشكيل  في  التحكم   -

احملالفة للفاعلن الدولين الكبار.
غايتها  ودولية  إقليمية  حتالفات  تشكيل   -

محاربة التوجهات اإلسالمية.
- تشجيع التوجهات الدائرة في فلك املركزية 

الغربية علمانية وتبشيرية واقتصادية ... 
خامتة: خاصات ونتائج

ال��ذي  ال��دول��ي  ال��ن��ظ��ام  أن  يتبن مم��ا سبق 
ت��ش��ك��ل م��ن��ذ ق����رون س��اب��ق��ة ظ��ل ن��ظ��ام��ا حتكمه 
التي وجهت  الثابتة  واحملكمات  القواعد  بعض 
قوانن  وس��ن  والهيمنة  ال��ق��وة  نحو  سياساته 
في  اختالالت  وأحدثت  الكبار،  مصلحة  تضمن 
نظام العالقات بن البشر، كان أسوؤها احلروب 

املدمرة، والتدخالت املباشرة وغير املباشرة.
وإن تأثيراته على البشرية ظلت على الدوام 
سلبية وفيها ظلم كبير في حق الشعوب والدول.
النسبية  واق��ع بشري حتكمه  أم��ام  كنا  وملا 
والتغير وتتفاوت فيه موازين القوة بحسب قوة 
الفعل البشري واإلرادة فإن هذا النظام ليس قدرا 
وزوال��ه  بقاءه  وإن  الزم��ا،  وليس حتما  م��ق��دورا 
يخضع لسنن الله تعالى في تداول األيام والدول 
َ النَّاِس�  َّاُم نَُداِولَُها بَينْ َي كما قال تعالى: �َوتِلنَْك النْ
)آل عمران: 140(، وينبئنا التاريخ وسننه أنه لم 

يكتب لواقع دولي الثبات واخللود.
وإن فقه الواقع َوْفق الرؤية القرآنية ملفهوم 
احلياة وسننها في التدافع وإقامة الدين والعمل 
به، وإقامة العدل في األرض من شأنه أن يصلح 

ما فسد في واقعنا الدولي.
في  الدولي  الواقع  أن  يتبن مما سبق  كما 
يسير  اجلديدة  صورته  وفي  التقليدية  صورته 
الضعيفة  الشعوب  إلرادة  معاكس  اجت���اه  ف��ي 
ول��ط��م��وح��ات��ه��ا ال��ت��ح��رري��ة م��ن اجل��ه��ل وال��ف��ق��ر 
والتبعية الذليلة. لكونه نظاما نشأ في أحضان 
القوة والهيمنة وتضخم املركزية الغربية ونفي 
اآلخ����ر، وال��ت��م��رد ع��ل��ى ال��ل��ه ت��ع��ال��ى أوال وعلى 
شريعته ثانيا، تلك القوة وذلك التمرد هما اللذان 
الواقع؛  هذا  في  الفساد  مظاهر  كل  عنهما  نتج 
معاهداته،  وفي  ومؤسساته  قوانينه  في  فساد 
وفي عالقاته املبنية على الظلم وتغليب مصلحة 

األقوياء، عقديا وسياسيا واقتصاديا..

الواقع الدولي المعاصر
قراءة في خصائصه ومكوناته وتأثيراته 2/2
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هناك 1828 مركزًا بحثيًا في أمريكا و426 في 
الصني و287 في بريطانيا.

يوجد 3 أنواع ملراكز البحوث: حكومية ونصف 
حكومية ومستقلة.

تنحسر  البحوث  ملراكز  العلمي  النموذج  في 
التفكير  محلها  ويحل  القرارات  اتخاذ  في  الفردية 

العلمي اجلماعي.
م��ن وس��ائ��ل ت��أث��ي��ر م��راك��ز ال��ب��ح��وث األنشطة 
ال��ع��ل��م��ي��ة واحل��ل��ق��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة ووس���ائ���ل اإلع���ام 

والنشاط العام والنشر العلمي.
مبراكز  العناية  زادت  الفكرة  قيمة  زادت  كلما 
األبحاث والدراسات ألنها منبع األفكار ومستودعها
أو  الدراسات والبحوث  نظرًا ملا متتلكه مراكز 
 )Think Tanks( التفكير  مخازن  عليه  يطلق  ما 
من معارف دقيقة ومتخصصة، فإنها تؤدي أدوارًا  
ال��ع��ام��ة؛ ألن املعرفة  ال��س��ي��اس��ة  ف��ي ص��ن��ع  ك��ب��ي��رة 
خال  م��ن  امل��راك��ز  ه��ذه  تقدمها  ال��ت��ي  املتخصصة 
األنشطة العلمية املختلفة، تضاعف مستوى الوعي 
لدى صانع القرار واملؤسسات واألفراد، وتساعدهم 
العلمي  وإطارها  امليدانية  الوقائع  بني  الربط  على 
ودعم  بإنشاء  الكبرى  ال��دول  تهتم  لذلك  النظري، 

مراكز األبحاث.
فهناك  2015م،  ع��ام  في  اإلحصائيات  وحسب 
1828 مركزًا بحثيًا في الواليات املتحدة األمريكية، 
هذه  تقوم  بريطانيا،  في  و287  الصني،  في  و426 
السابقة  للسياسات  شامل  تقييم  ب��إج��راء  امل��راك��ز 
بهدف معرفة جوانب القوى فيها لتعزيزها، وعاج 
جوانب الضعف والقصور فيها، كما أنها تطرح آراء 
وأفكارًا جديدة وتقترح السياسات البديلة، وتدرس 
معينة،  اتخاذ سياسات  جراء  املدى  البعيدة  اآلثار 

سواء كانت هذه اآلثار إيجابية أو سلبية)1(.  
وال���ق���رار ال��س��ي��اس��ي ه��و ك��ل ق����رار ص����ادر عن 
شؤون  من  شأنًا  ميس  سياسية  صفة  ذي  شخص 

الدولة العامة، أو يتعلق باحتياجات أفرادها.
أربعة مناذج لصناعة  الصدد، يوجد  وفي هذا 

القرار، هي)2(:
ال��ف��ردي: ال���ذي ي��ص��در فيه  ال��ن��م��وذج   -  1
القرار عن قيادة فردية، وميثلها النظم الدكتاتورية.

الذي  العقائدي:  احلزبي  النموذج   -  2
القرار  وأصحاب  السياسية  القيادة  فيه  تتجاهل 
مقابل  في  والعاملية  احمللية  املتغيرات  السياسي 

التمسك بقوالب ثابتة في إصدار القرارات.
فيه  ويعتمد  البيروقراطي:  النموذج   -  3
صانع القرار على مؤسسات بيروقراطية، وحتليات 
وذلك  خاطئة  بدائل  وبالتالي  مشوهة،  وتفسيرات 
البيروقراطية  املؤسسات  ه��ذه  ق��ادة  رغبة  بسبب 
في إرضاء الرؤية الذاتية لصانع القرار -واملعروفة 
قدر  أكبر  وانتزاع  منه  التقرب  لديهم سلفًا- بقصد 

من اختصاص اآلخرين.
صانع  فيه  ويتبع  العلمي:  ال��ن��م��وذج   -  4
ال��ق��رارات  بناء  في  العلمي  املنهج  خطوات  ال��ق��رار 
في  ومتخصصة  علمية  ك��وادر  خ��ال  من  والبدائل 
شأن  تخص  ال��ت��ي  والتخصصات  امل��ج��االت  ك��اف��ة 

القرار السياسي في الدولة.
فيه مراكز  الذي تؤدي  النمط األخير هو  وهذا 
فيها  وتظهر  البارزة  أدوراه��ا  والدراسات  البحوث 
نتائجها امللموسة؛ حيث تنحسر الفردية في اتخاذ 
اجلماعي  العلمي  التفكير  محلها  ويحل  ال��ق��رارات 

الذي يتوافر في مراكز والبحوث والدراسات.
والبحوث  الدراسات  مراكز  فإن  عامة،  وبصفة 
خال  من  للدولة  السياسي  باجلانب  تختص  التي 
الدولية  واإلستراتيجية  القومي  األم���ن  دراس���ات 

واالقتصادية والعاقات الدولية واملستقبلية.
صنع  لعملية  املنهجي  ال��ت��ح��دي��د  ح��ي��ث  وم���ن 
بتحديد  تعنى  ال��ت��ي  العملية  تلك  فإنها  ال��ق��رار، 
املختلفة،  امل��واق��ف  ف��ي  للدولة  السياسي  السلوك 
كما أنها حتدد السلوك السياسي أو ردود األفعال 
امل��ن��ت��ظ��رة م��ن ال����دول ف��ي امل���واق���ف ال��ط��ارئ��ة التي 
دولة  أي  في  ال��ق��رار  صنع  عملية  ومت��ر  تواجهها، 
بثاث مراحل رئيسة، »وتتم فيها صناعة قرار ما«، 
هذه املراحل هي: مرحلة ما قبل القرار؛ وهي املرحلة 
الفكرية التي متثل اإلعداد الفكري والعلمي واملعرفي 

للقرار، ومرحلة ما بعد اتخاذ القرار؛ وهي املرحلة 
التنظيمية التي يتم فيها إعان القرار، ومرحلة ما 

بعد القرار أو املرحلة السياسية.
وت���ق���وم م���راك���ز ال��ب��ح��وث وال����دراس����ات فيما 
الدراسات  وتهيئة  )إع��داد  الفكرية  باملرحلة  يتعلق 
القرار(  لصانع  تقدم  التي  واملعلومات  وامل��ع��ارف 
بعدد من الواجبات املعرفية والثقافية ذات الطبيعة 
التي  املتغيرات  أهم  إدراك  متثل  التي  السياسية، 
املتغيرات  وهذه  وصناعته،  القرار  بناء  على  تؤثر 

هي)3(:   
أبعادها وحقائقها  البيئة اخلارجية: بكل   -  1
وضغوطها ومؤثراتها، وجوانب التداخل والتفاعل 

فيها.
2 - ال��ب��ي��ئ��ة ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ق��رار، وت��ت��ك��ون من 
وكذلك  السائدة،  االجتماعية  واألوض��اع  املتغيرات 
للدولة،  الداخلية  األوضاع االقتصادية والسياسية 
الذاتية  واإلمكانات  واألح��زاب،  الضغط،  وجماعات 

للدولة، وحالة املجتمع ودرجة متاسكه.. إلخ.
3 - الضغوط التي متارس بشأن اتخاذ القرار 
ف��ي م��وض��وع م��ا، إذ ب���دون ه��ذه ال��ض��غ��وط تنتفي 

احلاجة إلى اتخاذ القرار أصًا.
اخلارجية  للسياسة  التنظيمي  الهيكل   -  4
للدولة التي تقوم باتخاذ القرار ال سيما فيما يتعلق 

بالعاقات اخلارجية والشأن الدولي.
5 - القيم واملعتقدات التي تهيمن على منهجية 

تفكير واضع القرار واجتاهات نظام القيم لديه.
6 - كفاءة نظام املعلومات أو دقته، ومدى توافر 
على  احلصول  في  والسرعة  واملهنية  املوضوعية 

املعلومات وتوفيرها لصانع القرار. 

خطوات صنع القرار:
ه��ذه امل��راك��ز مت��ارس دوره���ا ف��ي التأثير على 
صناع القرار، أو صياغة السياسات العامة من خال 
عدة أشكال أو وسائل بعضها مباشر وبعضها غير 
مباشر، بعضها يكون له تأثيره على املدى البعيد، 
وبعضها يكون تأثيره على املدى القصير، مثل)4(:   
التفاعلية: )عقد  العلمية  األنشطة   -  1
ال��ع��م��ل ح���ول قضايا  ال���ن���دوات ورش  امل���ؤمت���رات، 
أو  في احلاضر  السياسي سواء  القرار  تقع ضمن 

املستقبل(.
ال��ل��ق��اءات  أو  ال��ب��ح��ث��ي��ة  احل��ل��ق��ات   -  2
امل��غ��ل��ق��ة: وع����ادة ت��ك��ون ه���ذه احل��ل��ق��ات ب��ني كبار 
اخلبراء  من  فريق  مع  القرار  صناع  أو  املسؤولني 
بقضايا  تتعلق  معينة  دراس���ات  ب��إع��داد  املكلفني 

بعينها أو إعداد سياسات عامة.
3 - وسائل اإلعالم: من خال اللقاءات التي 
جتريها وسائل اإلعام مع خبراء وعاملني في مراكز 
الدراسات والبحوث لاطاع على آرائهم وحتليلهم 

العلمي للقضايا السياسية املختلفة.
العام )مشاركة  النشاط  4 - املشاركة في 
اخل���ب���راء ف��ي األن��ش��ط��ة ال��ع��ام��ة ع��ن ط��ري��ق إل��ق��اء 

الساحات  ف��ي  أو  جامعية  ن���دوات  أو  م��ح��اض��رات 
الثقافية(.

العلمية  وامل��ؤل��ف��ات  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن��ش��ر   -  5
والدوريات املتخصصة.

الكيان الصهيوني:
إن ال��ف��ارق ال��واق��ع ب��ني م��ك��ان وم��ك��ان��ة م��راك��ز 
ليس  والصهيونية،  العربية  وال��دراس��ات  األبحاث 
مرده إلى اإلمكانات املادية أو البشرية، وإمنا مرده 

إلى عاملني أساسيني:
عاقات  وطبيعة  احلاكم  النظام  طبيعة  األول: 

مؤسسات الدولة بصانع القرار.
»الفكرة«  إل��ى  النظر  طبيعة  الثاني:  والعامل 
وهي  املجتمع،  بحركة  وعاقتها  »األف��ك��ار«  وقيمة 
األبحاث  ملراكز  املكانة  أو  املكان  في  طردية  عاقة 
فكلما  ع��ام��ة،  بصفة  املجتمعات  ف��ي  وال���دراس���ات 
العناية  زادت  و»األف���ك���ار«  »ال��ف��ك��رة«  قيمة  زادت 

األفكار  منبع  ألنها  وال��دراس��ات،  األب��ح��اث  مبراكز 
و»األف��ك��ار«  »الفكرة«  تعاني  وبينما  ومستودعها، 
مراكز  ملكانة  تراجع  وبعضها  العربي،  عاملنا  في 
في صياغة  دوره��ا  وبالتالي  وال��دراس��ات  األبحاث 
في  ودوره����ا  خاصة–  –بصفة  السياسي  ال��ق��رار 

املجتمع بصفة عامة.
واملراقب ياحظ تضاؤل االهتمام بهذه املراكز 
ف��ي ال��واق��ع ال��ع��رب��ي ل��ي��س بسبب غ��ي��اب ال��ك��ف��اءة 
العربية، أو اإلعداد العلمي، وإمنا يرجع إلى طبيعة 
النظم السياسية احلاكمة التي ال تولي »الفكرة« أو 
ونشاطها  السياسية  حركتها  في  قيمة  »العملية« 

داخل الدولة أو خارجها.
البحثية  امل��راك��ز  به  ال��ذي اضطلعت  ال��دور  إن 
في الوطن العربي، مختلٌف عّما هو عليه األمر في 
الغرب؛ وذلك بسبب املعيقات واملصاعب والتحديات 
احلقيقي،  مكانها  تتبّوأ  لم  وألّنها  تواجهها،  التي 
ولم متارس دورها احليوي في املشاركة في صنع 
ال���ق���رار أو ف��ي ت��ق��دمي م��ا ي��ل��زم م��ن م��ش��ورة وم��ن 
»باهتًا« وغير  دراس��ات رصينة، وبدا دور معظمها 
أبعادها،  بكافة  املجتمعية  التنمية  عملية  في  فاعل 
ليس بسبب عجزها عن أداء هذا الدور؛ بل بسبب 
تكليفها  وع��دم  بها،  حتيط  التي  الكثيرة  املعّوقات 
بهذه املهام بحكم طبيعة احلياة السياسية العربية 
سي  املؤسَّ العمل  ع��ن  وُب��ع��ده��ا  أنظمتها  وطبيعة 

املعمول به في الواليات املّتحدة والغرب)5(.

م���ش���ك���الت م�����راك�����ز األب����ح����اث 
والدراسات:

العالم  في  وال��دراس��ات  األبحاث  مراكز  تعاني 
العربي من مجموعة من اإلشكاالت، أهمها)6(:

1 - ضعف ثقافة التأسيس املنهجي لدى الكثير 
من املسؤولني واإلدارة العليا.

االنفتاح بسهولة على  م��ن  امل��ف��رط  2 - احل��ذر 
األفكار اجلديدة، القادمة من خارج محيط اإلشراف 

واإلدارة املباشرة للمسؤولني وصناع القرار.
3 - غ���ي���اب وج�����ود »ق���واع���د ب��ي��ان��ات ع��رب��ي��ة 

إلكترونية« تشكل مصدرًا أساسيًا إلعداد الدراسات 
واألبحاث العلمية.

4 - ض��ع��ف ال��ش��راك��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ب���ني م��راك��ز 
األبحاث والدراسات اخلاصة واملستقلة مع مختلف 
القطاعات احلكومية، مبا فيها املؤسسة السياسية.

التسويقية  وال��ق��درات  اإلمكانيات  ضعف   -  5
عن  يصدر  ال��ذي  العلمي  والنشر  املعرفي  لإلنتاج 

بعض مراكز األبحاث والدراسات العربية. 
6 - ارتباط مراكز األبحاث والدراسات بوظائف 
غير علمية، كأن تكون »غطاء للعمل السياسي« من 
وظيفتها  كمؤسسات  أو  القرار،  صناع  بعض  قبل 

التبرير للسلطة قراراتها السياسية.
وب��ي��ن��م��ا ت��ت��راج��ع وظ���ائ���ف م���راك���ز األب���ح���اث 
السياسي  القرار  بصناعة  يتعلق  فيما  والدراسات 
تلك  أداء  في  تزدهر  امل��راك��ز  ه��ذه  أن  العربي، جند 
أهم  من  وتعتبر  الصهيوني،  الكيان  لدى  الوظيفة 
دراسة  ففي  لديه،  السياسي  القرار  صناعة  رواف��د 
املراكز  عشرات  إل��ى  أش��ارت  ال��ع��دو«  »عقل  بعنوان 
التي تردف صانع القرار باملعلومات واآلراء واألفكار 
بالدولة  اخلاصة  التوجهات  صناعة  في  يفيد  مبا 
والداخلية  اخلارجية  السياسية  مواقفها  وحتديد 

في ضوء نتائج بحوث ودراسات هذه املراكز.
وص��ن��ف��ت ال����دراس����ة ه����ذه امل���راك���ز ف���ي أرب��ع��ة 

اجتاهات بحثية أساسية، هي)7(: 
1 - م��راك��ز تعنى ب��ال��ش��ؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��دول��ة 
اإلسرائيلي  »املعهد  مثل:  »اإلسرائيلي«،  االحتال 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة«، »م��رك��ز ط����اوب«، م��رك��ز »غ��وط��م��ان« 
»فلورسهامير«،  »أدفاه«، معهد  لاستطاعات، مركز 

»مركز األبحاث واملعلومات« التابع ل�»الكنيست«.
للعدو  اإلستراتيجي  باألمن  تعنى  مراكز   -  2
»اإلسرائيلي«، مثل »معهد السياسات اإلستراتيجية 
)جامعة  القومي«  األمن  دراس��ات  »معهد  هرتسليا«، 
ح��ي��ف��ا(، »م��ع��ه��د أب��ح��اث األم����ن ال��ق��وم��ي«، »معهد 

اإلستراتيجية الصهيونية«.
3 - مراكز تعنى مبجتمع االحتال »اإلسرائيلي« 
والفلسطينيني داخل دولة االحتال، مثل: معهد »فان 
)جامعة  العربي«  اليهودي  »املركز  القدس،  في  لير« 

حيفا(، مركز »جفعات حبيبة«.
4 - مراكز تعنى بدراسة دولة االحتال والشرق 
األوسط وأفريقيا، مثل مركز »موشيه ديان«، »مركز 
القدس لدراسات إسرائيل«، ومركز »شاليم«، »مركز 

القدس للشؤون العامة«، مركز »طرومان«.
الصهيوني  االح��ت��ال  إنفاق  نسبة  بلغت  وق��د 
على مراكز األبحاث %4.3 من إجمالي ناجته احمللي 

وهو ما يفوق الدول العربية مجتمعة)8(.
 -------------------------- 

ط��ارق األسعد، مجلة دفاتر  1 - سامي اخل��زن��دار – 
السياسة والقانون، عمان، العدد 6، 2012.

السياسي  القرار  انظر: حول مضمون ومفهوم   -  2
 http ://www .alanba .com .kw/ar/kuwait-

:2016-12-14/news/706065
3 - أنس حسن حميد: »دور املراكز البحثية في صنع 
منوذجًا«،  األمريكية  املتحدة  الواليات  السياسي:  القرار 
 ،2015 والدولية،  العربية  للدراسات  املستنصرية  مجلة 
ص12، العدد 50، نقًا عن: مازن إسماعيل الرمضاني: في 

عملية اتخاذ القرار السياسي اخلارجي. 
ط��ارق األسعد، مجلة دفاتر  4 - سامي اخل��زن��دار – 

السياسة والقانون، عمان، العدد 6، 2012.
5 - ان���ظ���ر: امل���ص���ان���ع امل����ف����ق����ودة.. م���راك���ز ال��ف��ك��ر 
ال��ع��رب��ي��ة ودوره����ا ف��ي ص��ن��اع��ة ال���ق���رار، امل��رك��ز الوطني 
http://www.npdc.gov.ly/index. ال��ق��رار.  ل��دع��م 
php?option=com_content&view=article&
-catid=9:2015&25-08-08-06-11-id=9185:2017

Itemid=116&52-08-10-29-01
6 - سامى اخلزندار، طارق األسعد، مرجع سابق.

7 -  محمد عيد: عقل العدو.. دور مراكز الدراسات 
اإلستراتيجية في عملية اتخاذ القرار »اإلسرائيلي«، مركز 
http:// اإلستراتيجية.    والدراسات  للتخطيط  البديل 

/18/10/pss.elbadil.com/2016
البحث  ميزانيات  ل��زي��ادة  يتجه  العالم  ان��ظ��ر:   -  8

العلمي.. والعرب ينفقون على رواتب املوظفني.

مراكز الدراسات واألبحاث.. ودورها في صناعة القرار السياسي

د. حسان عبدالله حسان
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1 - فكرتها:
اس��ت��ف��راغ ال��وس��ع ف��ي إح��ي��اء منهج نبينا 
� في التعامل مع القرآن على كل املستويات، 

تعبدًا وتعلمًا وتعليمًا، وصالحًا وإصالحًا.  
2 - أهميتها:

ل��ن ي��ك��ون ال��ن��اس ف��ي عصمٍة وأم����ان، من 
ال��ض��الل وال��ش��ق��اء وامل���خ���اوف واألح�����زان، إال 
العدنان؛  نبينا  ومنهجية  ال��ق��رآن  اتبعوا  إذا 
وخصوصًا في التعامل مع القرآن؛ قال تعالى: 
ََّبَع ُهَداَي َفَل يَِضلُّ َوَل يَْشَقى� )طه:  �َفَمِن ات
123(، وقال سبحانه: �َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف 
َزنُوَن� )البقرة: 38(، وأجمع  َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْ
املفسرون على أن )الهدى( هنا رسالة ورسول.

ولن يعود لألمة مجدها، إال إذا عادت ملنهاج 
نبيها، وخصوصًا في أمر التعامل مع القرآن؛ 
� قد أخبر أن )منهاج النبوة( هو  ألن نبينا 
شرط عودة اخلالفة واملجد ومقياس صالحها، 
ِة«  ُبوَّ فقال �: »ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفة َعَلى ِمْنَهاِج النُّ
وحسنه  األرن�����ؤوط،  وح��س��ن��ه   )18430( أح��م��د  )م��س��ن��د 

ِحيَحة )5((.  األلباني في الصَّ
من  عبادة  وتعليمه  القرآن  َتَعلُّم  أن  ومب��ا 
أفضل العبادات إذا مت القيام به على مراد الله، 
على  واحلصول  الله  عند  لقبوله  يشترط  فإنه 

يكون  أن  عليه،  املترتب  الكامل  واألث��ر  األج��ر 
خالصًا لله على منهج رسول الله � أو بعبارة 
وأي  املنهجية(.  وس��داد  النية،  )س��داد  أخ��رى 
كما  القبول،  يهدد  املنهجية  أو  النية  في  خلٍل 

يهدد األجر واألثر املأمول.
مع  التعامل  في  النبوي  املنهج  ق��ام  ولقد 

القرآن، علىثالثة أركان رئيسية:
األول: العناية باملعاني واملباني معًا"اإلميان 

والقرآن".
املباني  من  أكثر  باملعاني  العناية  والثاني: 

وتقدميها على املباني"اإلميان قبل القرآن".
والثالث: العناية باملعاني كانت "علمًا وعماًل".
معظم  أن  متأملًا  يحكي  اليوم  واقعنا  لكن 
فقط؛  )األل��ف��اظ(  املباني  إل��ى  منصرفة  اجلهود 
بعد  يكون  باملعاني  العناية  في  َش��َرْع��َن��ا  وإن 
وال  كاملًة،  املباني  بحقوق  القيام  من  ال��ف��راغ 
يعدو هذا اجلهد أن يكون تفهيمًا للمعاني أو 

مبعنى أدق )حتفيظًا لتفسيرها(.
ال��دول واملؤسسات أن  ومل��ا ك��ان من ع��ادة 
األب��دان،رأي��ن��ا  يهدد  مل��ا  عاملية  حمالت  تدشن 
أولى،  القرآن  يخص  وما  اإلمي��ان  يهدد  ما  أن 
العاملية، إلحياء  لذا قمنا بتدشني هذه احلملة 
الله  يوفقنا  أن  أم��ل  وكلنا  النبوية،  املنهجية 
ملا يرضيه من العمل، وأن يعيننا على إصالح 

اخللل.
لقد قال � ألصحابه وملن تبعهم بإحسان: 
ِبُكْم  َوُأَك��اِث��ُر  ��ْوِض،  َع��َل��ىاحْلَ َفَرُطُكْم  ���ي  َوِإنِّ »َأاَل 
عند  سنكون  فهل  َوْجِهي«،  ُدوا  ُتَسوِّ َفاَل   ، اأْلَُمَ
حسن ظنه بنا؟ وهل يستأهل أن نخالف منهجه 

بعد كل ما فعله ألجلنا؟
د وجه حبيبَك، وُكْن عند ُحسن  أخي! ال تسوِّ
ظنه بك، وال تخالف منهجه � في التعامل مع 
اعترضك  أو  القرآن، وكلما واجهتك صعوبات 
ى  عقبات؛ فتذكر قول حبيبك �: »اْصِبُروا َحتَّ

َتْلَقْوِني َعَلى احَلْوِض«.
3 - محاورها:

- محور الصالح: إحياء املنهج النبوي في 
التعامل مع القرآن في النفس.

- محور اإلصالح: إحياء املنهج النبوي في 
التعامل مع القرآن في الغير.

4 - نطاقاتها:
تسديد  إل��ى  ويهدف  املفاهيمي:  اإلط��ار   -
العقائد واملفاهيم، لتطابق ما جاء عن رسولنا 

الكرمي.
- اإلطار املهاري: ويهدف إلى التدريب على 
والتدارس  والتخلق  والتدبر  التفهم  مهارات 
رسولنا  عن  تعلمناه  مما  انطالقًا  والتعليم، 

الكرمي.

5 - أبرز آلياتها:
ومسموعة  مكتوبة  علمية  م��واد  نشر   -  1
العلمية  )امل���واد  النبوي  املنهج  ح��ول  ومرئية 
كتاب  وخصوصا  وعمل  علم  ال��ق��رآن  مل��ش��روع 
على  مجانًا  وجتدونها  وجهي[(،  تسودوا  ]ال 

صفحاتنا على اإلنترنت.
2 - تثقيف شرائح املجتمع املختلفة حول 
املنهج النبوي في التعامل مع القرآن وضرورة 
إحيائه في النفس والغير، من خالل محاضرات 

ومقاطع إعالمية.
املختلفة على  املجتمع  3 - تدريب شرائح 
مع  التعامل  في  النبوي  املنهج  إحياء  كيفية 
ف��ي النفس وال��غ��ي��ر م��ن خ��الل دورات  ال��ق��رآن 

تدريبية مكثفة.
املختلفة على  املجتمع  4 - تدريب شرائح 
عقد حلقات لتعليم التعامل مع القرآن كما كان 

النبي � يتعامل معه.
لتطبيق  إنشاء مؤسسات غير ربحية   -  5
املنهج النبوي في التعامل مع القرآن واإلسهام 

في إحيائه عمليًا على أرض الواقع.

مأساة الشرود عن منهج "الله يرانا":
لست أدري إن كان هذا اجليل يعرف أن هذه 
من  درس  عنوان  هي  والهادفة  اجلامعة  العبارة 
في  االبتدائي  التعليم  في  احملادثة  م��ادة  دروس 
الستينات والسبعينات من القرن املاضي، والتي 
حذفت بعد ذلك من املقرر الدراسي مثلما حذفت 
م��واد وم��ق��ررات أخ��رى ه��ادف��ة جتمع ب��ني تلقني 
وتستهدف  احلسنة،  بالقدوة  والتربية  املعرفة 
الفكرية  م��ن��اع��ت��ه��م  وت��ق��وي��ة  ال��ن��اش��ئ��ة  حت��ص��ني 

واخللقية؛ 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات  ج��ي��ل  ك����ان  إن  أدري  ل��س��ت 
القرن  وج��ي��ل  امل��اض��ي  ال��ق��رن  م��ن  والتسعينات 
م��ارد  أغ���واه  ال��ذي  اجليل   / والعشرين  ال��واح��د 
عبارة  أن  يعلم  ك��ان  ه��ل  العنكبوتية"،  "الشبكة 
"الله يرانا" عنوان لقصة مؤداها أن أبا دعا ابنه 
فلما  فاكهة،  منه  ليسرق  بستان  إل��ى  ليصحبه 
وصال البستان أمر األب ابنه أن يراقب الفضاء، 
ف��إذا ما أح��س بأحد أش��ع��ره، وم��ا إن دخ��ل األب 
إلى البستان حتى نادى االبن أباه: أبي هناك من 
يرانا، فلما نظر األب مينة ويسرة لم ير أحدا، فقال 
البنه: لم أر أحدا يا بني، فأجابه االبن الصغير: 

إن لم يكن أحد من الناس يرانا فالله يرانا؛
كان املدرس يسرد علينا هذه القصة، ونحن 
اللطيف  احل��وار  بهذا  نتأثر  فكنا  صغار،  يومئذ 
مواجهة  في  اخلير،  على  يحث  بطل  صغير  بني 

كبير مجبول على الشر؛
لقطة  اقتبس  أن  القاص  امل��درس  لبث  ما  ثم 
بهية من سيرة عمر �، تبني أنها األصل الذي 
استوحى منه واضع البرنامج هذه القصة، إنها 
قصة بائعة اللنب املشهورة زمن عمر بن اخلطاب 
�، فقد حكى لنا أن بائعة اللنب هذه دعت ابنتها 
بالليل أن متزج اللنب باملاء، وكان عمر وهو يتفقد 
رعيته يسمع حوارهما، فقالت لها البنت: "يا أماه 
أما علمت أن أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب نهى 
اللنب  إل��ى  قومي  ابنتاه  ي��ا  األم:  قالت  ذل��ك،  ع��ن 
فامزجيه باملاء فإن عمر ال يرانا. قالت الفتاة: يا 

أماه إن كان عمر ال يرانا، فإن رب عمر يرانا"، وفي 
رواية أخرى: "فقالت الصبية ألمها: يا أمتاه والله 
ما كنت ألطيعه في املأل واعصيه في اخلالء"؛ ثم 
ال��ذي كنا نتتبعه يومئذ  حكى م��آل ه��ذا احل��وار 
قص  و  أوالده   � عمر  "ف��دع��ا  وش���وق:  بلهفة 
عليهم األمر ثم قال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة 
فأزوجه؟ و لو كان ألبيكم قوة إلى النساء ما سبقه 

منكم أحد إلى هذه الفتاة.
فقال عبد الله: لي زوجة.

و قال عبد الرحمن: لي زوجة.
و قال عاصم: يا أبي ال زوجة لي فزوجني.

فكانت  بنتا  لعاصم  فولدت  عاصم  فتزوجها 
بني  أع��دل  الله  رحمه  العزيز  عبد  بن  لعمر  أم��ا 

مروان و خامس اخللفاء الراشدين".
ل��م ت��ك��ن ل��ن��ا ي��وم��ئ��ذ ال���ق���درة ع��ل��ى التحليل 
واالس���ت���ن���ب���اط ح��ت��ى ن�����درك م��ق��اص��د ال��ق��ص��ة، 
ونستوعب الرسائل التي حتملها؛ كل ما في األمر 
أننا كنا نتقمص بحماس منقطع النظير شخصية 
بطل القصة، وكنا نلهج في حلنا وترحالنا مع من 
يرانا"؛ وما كنا  "الله  الكبار بعبارة:  نصادفه من 
ممن  صغارا  أن  من  اليوم  نعلمه  بدأنا  ما  نعلم 
القصة سيفلحون  لهذه  التربوي  املغزى  تشربوا 
املبتلني  آبائهم  سلوك  تهذيب  في  -وهم صغار- 
ك��امل��خ��درات وال��ت��دخ��ني وت��رك  ال���رذائ���ل  ببعض 
الصالة وما إليها فاستقام سلوكهم على أيديهم، 
توجيه  ف��ي  أفلحن  ق��د  ب��ن��ات  أن  ن���درك  كنا  وم��ا 
وحتلني  ال��س��اف��ر،  التبرج  ع��ن  فأقلعن  أمهاتهن 

باحلجاب الباهر. 
ما كنا قادرين يومئذ أن ندرك أن هذه القصة 
اخللقية  ال��ن��واة  ه��ي  وبساطتها  وجازتها  على 
وتكبر  الطفل  مع  ستكبر  التي  الذاتية  للمراقبة 
معه املراقبة الذاتية، فيصير الشخصية املسؤولة 
الناجحة في الوظيفة التي سيتقلدها دون حاجة 
ملن يراقبه، مربيا أو طبيبا أو مهندسا أو حرفيا 
أو مديرا أو رئيسا... فال يحتاج ملسؤول أو وزير 

ليراقبه، فالله يراه.

هي  اخللقية  ال��ن��واة  ه��ذه  أن  ن���درك  كنا  م��ا 
ال��وازع املهني فيؤدي  التي ستصنع في املدرس 
يقصر  فال  املطلوب،  الوجه  على  التدريس  مهمة 
أو يتهاون أو يستهتر في أداء واجبه. وها نحن 
ندرك اليوم أن آفة الغش التي سرت في الوسط 
الطالبي إن هي إال بسبب افتقار هذا اجليل لهذا 

اللقاح التربوي العاصم واحملصن.
التحليل  على  ال��ق��درة  يومئذ  عندنا  تكن  ل��م 
نتأمل  ونحن  اليوم  ندركه  بدأنا  ما  ن��درك  حتى 

القصة لنستخرج منها ما يلي:
اختاروا  البرامج حني  واضعي  عبقرية   -  1
في  ال��ب��ريء  االب��ن  للقصة:  بطال  الصغير  الطفل 
البريئة  والبنت  للسرقة،  املتأهب  أبيه  مواجهة 
في مواجهة أمها املتأهبة لبخس اللنب، ومبا أن 
البطل الصغير في احلالتني عنصر خير فقد صار 
أن يتقمص  لكل متعلم صغير، والكل يريد  قدوة 
لهذا  الشر  يحارب  وهو  ر  اخلِيّ البطل  شخصية 

االعتبار؛
2 - أخذ القصة من الواقع ثم التأصيل لها 
في  واض��ح��ة  رس��ال��ة  الصالح  السلف  ت���راث  م��ن 
تربية الناشئة منذ هذه السن املبكرة على التشبث 
باحلاضر،  امل��اض��ي  ورب��ط  احل��ض��اري��ة،  بالهوية 

وذاك مقصد تربوي سام؛
موجهة  بنتيجتها،  مغرية  القصة  كانت   -  3
مبآلها، إذ كانت خيرية البنت/ البطلة سببا في 
الثاني  اخلليفة  املؤمنني  أمير  اب��ن  من  زواج��ه��ا 
اخلامس  اخلليفة  حفيدا  لها  يكون  ثم  ال��راش��د، 
الراشد عمر بن العزيز؛ وهذا مغزى عظيم في كون 
اجلزاء من جنس العمل، وهو حافز للصغار على 

اإلقدام على اخلير، واإلدبار عن الشر.
4 -  لم تكن عندنا يومئذ القدرة على االستنباط 
واملقارنة حتى نوازن بني برامجنا الدراسية أمس 
على هذا النحو وهي هادفة تربويا وخلقيا، وبني 
املواد  منها  ك��ادت  أو  أزيلت  وقد  اليوم  برامجنا 
من  تكاد  أو  وجففت  امللتزمة،  واملقررات  الهادفة 
القيم التربوية، ومالت أو كادت إلى التغريب بدل 

التأصيل.
الوادي  وأتى  الزبى،  السيل  بلغ  وقد  واليوم 
يشاهد  ما  ك��ان سيحصل  هل   ، ال��ق��ِرِيّ على  فطَمّ 
ال��ي��وم م��ن امل��آس��ي االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
الصغر  منذ  تربى  اجليل  ه��ذا  أن  ل��و  واخللقية 
ي��ران��ا" وت��ش��رب مقاصده، هل  "ال��ل��ه  حت��ت شعار 
كنا سنسمع عن الفساد املالي واإلداري واقتصاد 
الريع ونهب املال العام لو أن من تسول له نفسه 

ذاك تخرج من مدرسة "الله يرانا"؟
ه����ل ك�����ان غ����ش ال����ط����الب وغ�����ش امل���درس���ني 

سيستشري إلى هذا احلد؟
هذا  إلى  ستستفحل  العلمية  السرقات  وهل 

املدى؟
مبا  ستهتز  التربوية  العالقات  كانت  وه��ل 
س��اده��ا ال��ي��وم م��ن ان��ح��الل وت��ف��س��خ وق���د ُهجر 
احل��ي��اء، وم��ا ت��رت��ب ع��ن ذل��ك م��ن تفشي ظاهرة 

العنف واالعتداءات املتكررة؟
في  ستحصل  اخللقية  املآسي  كل  كانت  هل 
التعليمية  البرامج  في  أن  لو  التعليمي  القطاع 

نصوصا هادفة من طينة "الله يرانا".
ولو أن شعار "الله يرانا" صار الشعار الذي 
ي���ردده اإلع���الم وال���ذي ت��وض��ع ل��ه ال��الف��ت��ات في 
الشعار  كان  يرانا"  "الله  أن شعار  الشوارع، ولو 
ال��س��ائ��د ف���ي ال���وس���ط ال��ت��ع��ل��ي��م��ي واالج��ت��م��اع��ي 
وما  انحراف،  راج  وال  فساد  ساد  ما  واإلعالمي 
سولت النفس للمفسد أن ميد يده إلى املال العام، 
وال للغاش أن يفكر في الغش، وال للسارق أن يهم 
أن  واحل��رف��ي  وامل��وظ��ف  للمسؤول  وال  بالسرقة، 

يتهاون أو يستهتر أو يخل بالواجب... 
مأساة  التعليمية،  برامجنا  مأساة  إذن  إنها 

الشرود عن منهج "الله يرانا".

مأساة الشرود عن منهج "الله يرانا"

د. صالح أزوكاي

د. شريف طه يونس

تعريف باحلملة العاملية إلحياء املنهج النبوي في التعامل مع القرآن
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خلد  التي  التاريخية  الشخصيات  من  إن 
الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه العزيز، 
عليها، وجعل  وأثنى  بها  ون��وه  قدرها،  ورف��ع 
ف��ي قصته ال��ع��ب��رة ل��ل��ن��اس إل���ى ي���وم ال��دي��ن، 
الله  ح��ب��اه  ال���ذي  احل��ك��ي��م،  ل��ق��م��ان  شخصية 
وامل��ن،  العطايا  وأع��ظ��م  النعم،  بأجل  تعالى 
وهي نعمة احلكمة التي يقول الله تعالى في 
َمن  ْكَمَة  اْلِ �يُؤِْت  البقرة:  سورة  في  شأنها 
ْكَمَة َفَقْد أُوِتَ َخْيًرا كَِثيًرا  يََشاءُ َوَمن يُؤَْت اْلِ
كاَُّرِإلاَّ أُولُو اْلَلَْباب� )اآلية: 268(، وإن  َوَمايَذاَّ

احلكمة  هذه  بركات  أعظم  من 
بها  رف��ع  ال��ل��ه  أن  لقمان  على 
وإن  النبيئني  مقام  إل��ى  ذك��ره 
ل���م ي��ك��ن واح������دا م��ن��ه��م على 
بينه  كما  الصحيح،  ال��راج��ح 
ترجمته  في  بن حجر  احلافظ 
ل���ه ف���ي ف��ت��ح ال���ب���اري ب��ش��رح 
كتاب  ف��ي  ال��ب��خ��اري  صحيح 
)قول  باب  األنبياء(  )أحاديث 
لقمان  آتينا  ولقد  تعالى:  الله 
ب��ع��د أن  ي��ق��ول  احل��ك��م��ة(، إذ 
ذكر اختالف الناس في نسبه 
أنه  "واألكثر  ونبوته:  ومهنته 
ك��ان صاحلا"، وذك��ر آث��ارا عن 
الله  رحمهما  وق��ت��ادة  مجاهد 
صاحلا  ك��ان  كونه  ف��ي  تعالى 
ولم يكن نبيا، وقال: "ويقال: إن 
نبيا".  كان  بقوله  تفرد  عكرمة 
وم��ن أدل���ة رف��ع��ة ال��ل��ه للقمان 
أنه سبحانه وتعالى آثر ذكره 

إذ  واملرسلني؛  األنبياء  من  كثير  على  وقصته 
إال  علينا  يقص  لم  تعالى  الله  أن  املعلوم  من 
في  تعالى  قال  كما  جميعهم،  ال  بعضهم  خبر 
النساء: �َوُرُسًل قَْد َقَصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمن َقْبُل 
ُ ُموَسى  اََّم اللاَّ اَّْم نَْقُصْصُهْم َعلَْيَك  َوكَل َوُرُسًل ل
تَْكِليًما� )اآلية: 163(. ومن أدلة رفعته أيضا 
ه��ي"س��ورة  باسمه  س��ورة  ل��ه  قدجعل  الله  أن 
اسم  س��ورة حتمل  ال��ق��رآن  في  وليس  لقمان"؛ 
رج��ل إال وه��و ن��ب��ي، وذل���ك على غ���رار س��ورة 
ي��ون��س، وس���ورة إب��راه��ي��م، وس���ورة يوسف، 
وسورة هود، وسورة محمد، وسورة نوح، إال 
العبد الصالح  لقمان فإن نسبتها لهذا  سورة 

الذي أنعم الله عليه باحلكمة.
ول��ي��س ال��غ��رض ف��ي ه���ذا امل��ق��ال تطويل 
الكالم في بيان فضل لقمان أو فضل احلكمة، 
وإن كان فيما ذكر ما يفي بذلك، ولكن الغرض 
هنا هو الوقوف مع اآليات التي ذكرت وصايا 
لقمان البنه، وما اشتملت عليه هذه اآليات من 
املقصودة  اآلي��ات  وه��ذه  اللقمانية"،  "احلكمة 
ِلبِْنِه  لُْقَماُن  َقاَل  �َوِإْذ  تعالى:  قوله  من  تبدأ 
ْرَك  ِ ِإناَّ الشِّ َوُهَو يَِعُظهُ يَا بَُنِّ َل تُْشِرْك بِاللاَّ
لَُظلٌْم َعِظيٌم� )لقمان: 12(، إلى قوله تعالى: 
اْلَِميرِ�)لقمان:  لََصْوُت  اْلَْصَواِت  أَنَكَر  �ِإناَّ 
18(، مع استثناء اآليتني 14 و15 إذ هما من 
كالم الله تعالى وليستا حكاية لكالم لقمان كما 
بني ذلك القرطبي في تفسيره، فيكون مجموع 
هي  فما  آي��ات،  املقال خمس  موضوع  اآلي��ات 

جتليات احلكمة في هذه اآليات إذن؟.
أقول وبالله التوفيق:

باألقربني:  البدء  في  األول:  التجلي 
هو  لقمان،  قصة  في  النظر  يلفت  ما  أول  إن 
إليه  الناس  ألق��رب  احلكمة  الله  رحمه  توجيه 

لُ��ْق��َم��اُن  َق���اَل  وأواله����م ب��ه��ا، وه��و اب��ن��ه �َوِإْذ 
ِلبِْنهِ�، وحتقق احلكمة في هذا املعنى ظاهر 
في سورة   � لنبيه  تعالى  قوله  يؤيده  جلي، 
)اآلية:  اْلَْقَربنَِي�  َعِشيَرتََك  �َوأَن���ِذْر  الشعراء: 
213(، فال يبدأ باألباعد ويترك األقارب في البر 
�يَْسأَلُونََك  قال تعالى:  من صفته احلكمة، وقد 
َفِللَْوالَِدْيِن  َخْيٍر  ْن  مِّ َماأَنَفْقُتم  ُقْل  يُنِفُقوَن  َماذَا 
َواْلَْقَربنَِي� )البقرة: 213( فبدأ بهم قبل غيرهم، 
اَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم  َُّها ال وقال تعالى: �يَا أَي

���َج���اَرةُ�  َوأَْه��ِل��ي��ُك��ْم نَ���اًرا َوُق���وُدَه���ا ال��ناَّ��اُس َواْلِ
)التحرمي: 06( واألهل في اآلية يشمل الزوجة 
النفس  الله حقهم بعد حق  ذكر  واألوالد، وقد 

مباشرة. والنصوص في هذا املعنى كثيرة.
التجلي الثاني: في استعمال املوعظة 
احلسنة في الدعوة �َوُهَو يَِعُظهُ�: ويدل على 
والشفقة  ال��رح��م��ة  ن���داء  امل��وع��ظ��ة  ه��ذه  حسن 
لقمان  أظهره  ال��ذي  املصلحة  على  واحل��رص 
تلك  تلخص  فإنها   ،� بُ����َناَّ �يَ���ا  ب��ع��ب��ارة:  الب��ن��ه 
املعاني املذكورة، وال شك أن املوعظة احلسنة 
أوقع في نفس السامع، وأدعى إلجابة الدعوة؛ 
تلطف  م��ن  ع��ل��ى ح���ّب  ال��ن��ف��وس مجبولة  ف���إن 
معها وتودد إليها وأالن في اخلطاب لها، كما 
ذي  القلب  غليظ  من  النفور  من  مجبولة  هي 
الفظاظة، كما قال تعالى في آل عمران يخاطب 
ِلنَت   ِ اللاَّ ��َن  مِّ َرْح��َم��ٍة  �َفِبَما   :� الكرمي  النبي 
وا  َلنَفضُّ الَْقلِْب  َغِليَظ  ا  َفظًّ كُنَت  َولَْو  لَُهْم  
على  يدلك  كما   .)159 عمران:  )آل  َحْوِلَك�  ِم��ْن 
اقتران احلكمة باملوعظة احلسنة قوله تعالى: 
َوالَْمْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاْلِ ِّ��َك  َرب َسِبيِل  َ��ى  ِإل �اْدُع 
اْلََسَنِة� )النحل: 125( حيث جعل الله تعالى 
املوعظة احلسنة من مستلزمات احلكمة، وهذا 
من الظهور واجلالء في الواقع، وال سيما عند 
املشتغلني بالدعوة باملكان الذي ال يحتاج إلى 

الكثير من البيان.
التجلي الثالث: في ترتيب األولويات 
في اخلطاب، وتقدمي األهم فاألهم: وهذا واضح 
أمور  بأهم  بدأه  البنه حيث  لقمان  في وصايا 
القائمة  الصحيحة  العقيدة  بناء  وه��و  الدين 
نهيه  خ��الل  م��ن  وذل��ك  التوحيد،  أس��اس  على 
ْرَك  ِ ِإناَّ الشِّ عن الشرك �يَا بَُنِّ َل تُْشِرْك بِاللاَّ

لَُظلٌْم َعِظيٌم� )لقمان: 12(، مع تعليله النهي 
عن الشرك بأنه ظلم عظيم ليدرك اإلبن خطورة 
هذا العمل ويكون منه على حذر ووجل، وهذا 
التعليل منه مع تقدمي أمر التوحيد دليل على 

قوة حكمته وزيادة فطنته.
ثم لفت نظره بعد ذلك إلى حقيقة التوحيد 
بالله  يترتب على اإلمي��ان  أن  ال��ذي يجب  وما 
ت��ع��ال��ى م��ن آث����ار، ف��ب��دأ ب��أث��ر ذل���ك ف��ي القلب 
والباطن من خالل تنبيهه ابنه إلى مراقبة الله 
سبحانه وتعالى في السر كما في العلن، وذلك 

إلحاطة علم الله تعالى بكل شيء، وهو مقتضى 
ٍة  اََّها ِإن تَُك ِمْثَقاَل َحباَّ ما تفيده اآليات: �يَا بَُنّ ِإن
َماَواِت أَْو  ْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِف َصْخَرٍة أَْو ِف الساَّ مِّ
لَِطيٌف َخِبيٌر�   َ ِإناَّ اللاَّ  ُ ِف اْلَْرِض يَأِْت بَِها اللاَّ
)لقمان: 15(، أي يعلم دقائق األمور فال تخفى 
عليه خافية، مع ما في اختيار عبارة: )َيْأِت ِبَها 
الله( من زيادة تنبيه اإلبن  ُه( بدل )يعلمها  اللَّ
على أن ما وسعه علم الله تعالى فقد وسعته 
قدرته سواء بسواء، وأنه ال يحول بينه وبني 
شيء  نفع  أو  بضر  مخلوقاته  إل��ى  ال��وص��ول 
كائنا ما كان، فيزداد تعظيم اإلبن لربه، وهذا 

لب التوحيد وأساس التقوى.
ثم أعقب ذلك بأثر التوحيد في الظاهر من 
خالل األمر بالصالة، التي هي أعظم جتليات 
بَُناَّ أَِقِم  �يَا  لله واخلضوع له عمليا  العبودية 

َلَة�. الصاَّ
ث��م ب��ع��د أن أرش����ده إل���ى ح��ق ال��ل��ه تعالى 
هو  حقوقهم  وأعظم  الناس،  حق  إل��ى  أرش��ده 
من  الصحيح،  الطريق  إل��ى  إرش��اده��م  يتم  أن 
خالل نصحهم وتعريفهم بالله تعالى ونهيهم 
عما يجلب سخط الله عليهم وما يتبع ذلك من 
�َوأُْمْر  له:  فقال  ومعادهم،  معاشهم  في  ضرر 
َما  َعَل  َواْصِبْر  الُْمنَكِر  َعِن  َوانْ��هَ  بِالَْمْعُروِف 
أََصابََك ِإناَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم اْلُُمورِ� )لقمان: 16(.
الشيخان  أخرجه  ما  احلكمة  ه��ذه  ودليل 
 � الله  � أن رسول  من حديث ابن عباس 
إل��ى أه��ل اليمن   � مل��ا بعث م��ع��اذ ب��ن جبل 
أول  فليكن  كتاب  أهل  قوما  تقدم  "إنك  له:  قال 
فإذا  تعالى،  الله  يوحدوا  أن  إليه  تدعوهم  ما 
عليهم  فرض  قد  الله  أن  فأخبرهم  ذلك  عرفوا 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا 
زك���اة في  اف��ت��رض عليهم  ال��ل��ه  أن  ف��أخ��ب��ره��م 

أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم.." 
احلديث. فأرشد � معاذ بن جبل إلى التدرج 
في الدعوة إلى الله تعالى باإلنتقال من األهم 
وهو  األعظم  الله  بحق  أوال  فبدأه  األه��م؛  إلى 
التوحيد، ثم أعقبه بدليله العملي األعظم وهو 
ه��ي حق  التي  بالزكاة  ذل��ك  ثّلث  ث��م  ال��ص��الة، 
وبهذا  منهم،  األغنياء  على  الناس  من  الفقراء 
يظهر لك التماثل بني صنيع رسول الله صلى 
ف��ي ه��ذا احل��دي��ث وه��و إم��ام  الله عليه وسلم 

احلكماء وصنيع لقمان احلكيم مع ابنه.
وفاء  في  الرابع:  التجلي 
وصايا لقمان بأركان الدين الثالثة: 
ونقصد باألركان الثالثة هنا: "ركن 
العقيدة"، و"ركن العبادة"، ويسميه 
"ركن  ثم  الشريعة"،  "رك��ن  البعض 
وق��وام  األخ���الق"،  ومكارم  السلوك 
الثالثة  األس���س  ه��ذه  على  ال��دي��ن 
جميعا كما بينت ذلك آية البر من 
 ،)176( اآلي��ة  البقرة، وه��ي  س��ورة 
الْ��ِب��راَّ  اَّْيَس  �ل تعالى:  بقوله  وت��ب��دأ 
الَْمْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  ُّوا  تَُول أَن 
َ��ِك��ن الْ��ِب��راَّ َم��ْن آَم��َن  َوالْ��َم��ْغ��ِرِب َول
ِ َوالْ���َي���ْوِم اْلِخ���ِر َوالْ��َم��َلِئ��َك��ِة  بِ���اللاَّ
اآلية، وميثل  َوالناَِّبيِّنَي..�  َوالِْكَتاِب 
ركن العقيدة في وصية لقمان قوله 
ِ ِإناَّ  تعالى: �يَا بَُنِّ َل تُْشِرْك بِاللاَّ
)لقمان:  َعِظيم�  لَُظلٌْم  ْرَك  الشِّ
اََّها ِإن  12(، وقوله تعالى: �يَا بَُناَّ ِإن
َفَتُكن  َخ��ْرَدٍل  ْن  مِّ َحباٍَّة  ِمْثَقاَل  تَُك 
يَأِْت  اْلَْرِض  ِف  أَْو  َماَواِت  الساَّ ِف  أَْو  ِف َصْخَرٍة 
 )16 )لقمان:  َخِبيٌر�  لَِطيٌف   َ اللاَّ ِإناَّ   ُ اللاَّ بَِها 
وقد تقدم هذا في التجلي الثاني، وميثل ركن 
أَِق��ِم  بُ��َناَّ  �يَا  تعالى:  قوله  والشريعة  العبادة 
ومكارم  السلوك  رك��ن  ميثل  بينما  َلَة�،  الصاَّ
َوانْ��هَ  بِالَْمْعُروِف  �َوأُْم���ْر  تعالى:  قوله  األخ��الق 
ذَِلَك  ِإناَّ  َماأََصابََك  َعَل  َواْصِبْر  الُْمنَكِر  َعِن 
ِلناَّاِس  َك  ْر َخداَّ تَُصعِّ اْلُُموِر �َوَل  َعْزِم  ِمْن 
بُّ  ُيِ َل   َ اللاَّ ِإناَّ  َمَرًحا   اْلَْرِض  ِف  تَْمِش  َوَل 
َتاٍل َفُوٍر َواْقِصْد ِف َمْشِيَك َواْغُضْض  كُلاَّ ُمْ
ِمن َصْوتَِك  ِإناَّ أَنَكَراْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَِميِر
� )لقمان: 16-18(، حيث يشتمل ذلك على حب 
اخلير للناس واحلرص على مصلحتهم، واألمر 
وحسن  معهم  وال��ت��واض��ع  عليهم،  بالصبر 
عليهم.  والفخر  الكبر  وت��رك  بينهم،  السمت 
البنه  وص��اي��اه  ق��د ضّمن  لقمان  يكون  وب��ذل��ك 
والكلمة،  العبارة  كله مع وجازة  جماع اخلير 

وهذا في غاية احلكمة.
يتبع
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والباء،  القاف  األوليين  احلرفن  في  أعيياه  الكلمتان  تتفق 
وتختلفان في احلرفن األخيرين وهما الصاد املهملة في )5 - 
أ( والضاد املعجمة في آخر )5 - ب( هذا واحلدث واحد وهو 
الكلمتن  داللتي  اتفاق  يعني  ما  وهذا  باليد  ما  إمساك شيء 
أن  إال  األوليين  يثبته احتادهما في احلرفن  الييذي  املجال  في 
اإلمساك  الذي هو  العام  في معناها  املتحدة  الكلمتن  داللتي 
بالكف  الشئ. فاإلمساك  لذلك  تتفاوت من حيث قوة إمساكها 
لكل كيف  ص  بأطراف األصابع، ولذا خصِّ اإلمساك  كلها غير 
من اإلمساك حرفه احملوري الذي يناسبه فختمت كلمة »قبص« 
بالصاد الرقيقة في نطقها لتناسب اإلمساك بأطراف األصابع، 
كما خصصت الضاد املعجمة لإلمساك بالكف كلها، ولقد قال 
أصغر  وكلمة  القبضة«  من  أصغر  »القبصة  أعيياه  النص  في 
على وزن »أْفعل« التي تفيد التفاوت في درجة املعنى نقول هذا 
»القبصة  كلمتي  في  احملورين  األخيرين  احلرفن  احتيياد  مع 
والقبضة« في شكلهما وال مييز بينهما في النطق إال اإلعجام 
الذي هو إضافة النقطة للصاد املهملة لتصير ضادا معجمة. 
 + + منطبق  أنييه: مهموس +رخييوة  الصاد  ومن صفات حرف 

مستعل + صفير... الخ
وملا أضيفت له النقطة صار ضادا فكان من صفاته : رخوة 
اتصف  التي  الصفات  هذه  أن  شك  وال  مستعل.   + منطبق   +
كلها،  باليد  املسك  ناسبت  التي  قوية وهي  الضاد  بها حرف 
مقابل املسك بأطراف األصابع الذي ُيعبر عنه الصاد املهموس 
والرخو.. وهنا ناحظ أن اإلعجام واإلهمال قيمة خافية في 
الكلمات التي حتتمل هذا التنويع في منت اللغة العربية وهو 
اللغة  منت  في  معامله  لضبط  له  بحث  تخصيص  ينبغي  ما 

العربية.

ياحظ بخصوص هذه األمثلة التسعة أن القنوجي حدد 
دالالتها في النفور والبعد واالنفصال بن الشيئن . ونعرض 
أمثلة من معاني هذه الكلمات لتأكيد املعنى العام الذي يجمع 
بينها – كما ذكره القنوجي أعاه – أو حتويره إلى معنى آخر 
ابن  تفسيرات  الشروح  هذه  في  ونعتمد  يخالفه.   أو  يطابقه 

فارس مباشرة ولسان العرب ضمنيا. 
التي  املجموعة  هذه  من  األولييى  الكلمة  نستثني  أننا  بيد 
( ألنها من باب املضاعف في املقاييس 6/1  أبَّ أ –  هي )6 – 
بقية  أوله همزة كما هو شأن  الذي  الثاثي  باب  وليست من 

األمثلة. وهذه املعاني مختصرة ومركزة كما يلي:

في  املشتركة  الثمانية)العامة(  الكلمات  دالالت  أن  يتح  هكذا 
الذي  املجال  لة  دال  في  تشترك  والييبيياء(  )الهمزة  األولين  احلرفن 
القنوجي  عنه  عبر  كما  ذلك،  إلى  يؤدي  ما  أو  والنفور  التباعد  هو 
في النص أعاه. وهذه املعاني املتنوعة األلفاظ املتفقة في املعنى: 
والقلق  )6.د(.  والّتحس  )6.ج(  والتوحش  ب(   .6( احلر  اشتد  هي 
)6.هي( والتشدد في األمر )6.و( والثقل )6 . ز(   وقفو الشيء )6.ح( 
املشتركة  الثاثية  الكلمات  أن  يؤكد  ما  وهذا  )6.ط(.  النباهة  ونفي 
في احلرفن األولن تشترك في داللة املجال. لكن الذي يلفت االنتباه 
هو أن ابن فارس وغيره من أصحاب املعاجم يستنتج املعاني من 
في  فييارس  ابن  عبارات  عليه  تنص  ما  وهو  الثاثة  الكلمة  حييروف 

عرض معاني الكلمات الثمانية أعاه فهل األمر كذلك !

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني

2 - أصالة الحرف يف بناء داللة الكلمة )12(
د. احلسني كنوان

ال��������ك��������ل��������م��������ات 
ال������ث������ن������ائ������ي������ة 
احلرفني األولني

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

األولني

املثال

أحرفها ودالالتها

أحرفها ودالالتها

شرحه ومعناه

5 - أ - القبصة
ب -   القبضة

6 - أ. أّب 
ب - أِبت
ج - أبد
د - أبر
ه -  أبز
و - أبق
ز- أبل 
ح - أبن
ط - أبه 

6 – ب- أبت

6 - د - أبر

6 - ج- أبد

6 - هي أَبَز

6 - و- أبق

6 - ز- أبل

6 - ح – أبن

6 – ط - أبه

قييال: »وفييي اإلبيييدال البن 
القبصة  يقال:  السكيت: 
قال  القبضة.  من  أصغر 
القبص:  اجلييمييهييرة:  فييي 
األنامل،  بييأطييراف  األخييذ 
بالكف  األخييذ  والقبض: 

كّلها.«

]الهمزة مع الباء املوحدة[ 
فيييييإن ميييدليييوليييهيييا: اليينييفييور 
والييبييعييد واالنيييفيييصيييال بن 
الييشيييييئيين. انييظيير لييفييظ: أب 
وأبيييت، وأبيييد، وأبييير، وأبييز، 
وأَبييق، وأبييل، وأبيين، وأبييه. 
هذه  فييي جميع  فإنك جتييد 

ذلك املدلول.   

»الييهييمييزة واليييبييياء والييتيياء 
أصييل واحيييد: ]وهيييو احلييرَّ 
بالكسر  »وأِبييييت  وشييدتييه[ 
فهو آِبٌت كله مبعنى اشتد 

حره«

الييهييمييزة واليييبييياء واليييييييراء: »ييييدل 
بشئ  الشيء  نخس  على  بناؤها 

محدد.«
»ابن األعرابي: أّبَر إذا آذى،وأَبَرإذا 

اغتاب وأبر إذا لقح النخل...«

الهمزة والباء والدال ]يدل 
بيينيياؤهييا عييلييى طيييول املييدة 

وعلى التوحش[
وأبدت البهيمة ) توحشت(
وتييأّبييد امليينييزل » أي اقييفييّر 

ولّفْته الوحوش...«

والييزاء  يدل على  الهمزة والباء 
)القلق والسرعة وقلة االستقرار(

و»أبيييز الييظييبييي: »َوَثييييَب وقييفييز في 
عييدوه... وأَبييَز االنسان في عدوه 

استراح ثم مضى«

الهمزة والباء والقاف »يدل على 
أباق العبد، والتشّدد في األمر« 

و »األباق: َهَرُب العبيد وذهابهم 
من غير خوف وال كّد عمل«

الهمزة والباء والام بناء يطلق 
على أصول ثاثة »] على [ االبل، 

وعلى االجتزاء وعلى الثقل «
»... وفي احلديث عن وهب: أبل 
آدم عليه السام عن ابنه املقتول 
كييذا وكييذا عاما ال يصيب حواء 

أي امتنع من غشيانها...« 
»يدل على  والنون:  والباء  الهمزة 
الّذكر، وعلى الُعقد، وقفو الشيء. 
و»يقال  اخلشبة  في  العقد  اأُلبيين: 
ِبييَخييليية  ابيينييت الييرجييل إذا رميييييتييه 
اأُلبيين وهو  سوء وهو مأخوذ من 

العقد...«.
على  »يييدل  والهاء  والباء  الهمزة 
النباهة والسمو  ] يقال [ ما أبهُت 
به.أي لم أعلم مكانه وال أنست به.

استقامة  وخالصتها  ال��ذات��ي��ة:  ال��ش��روط  ث��ان��ي��ا: 
السائر:

الطريق في قوله  ياحظ اجلمع بن استقامة املاشي واستقامة 
 ٰ لىَ ِويًّا عىَ ٰى أىَمَّن يىَْمِشي سىَ ْجِهِه أىَْهدىَ ٰ وىَ لىَ ن يىَْمِشي ُمِكبًّا عىَ تعالى: �أىَفىَمىَ
ْستىَِقيٍم� )امللك: 22(، إن مثل األول في عالم السياقة كمثل  اٍط مُّ ِصرىَ
رجل مسافر مستهن بسائر العامات معرض عنها غير ملتفت إليها، 
يعد يرى من  باملقود ولم  ألصق وجهه  بل  ولم يقف عند هذا احلد، 
الطريق شيئا، إن أي أحد يرى هذا الشخص لن يتردد في اعتباره 
اآلية قوله تعالى:  العقل واحلييواس، ولذلك جاء عقيب هذه  مسلوب 
ةىَ قىَِليلاً  اْلىَْفئِدىَ ارىَ وىَ اْلىَبْصىَ ْمعىَ وىَ ىَُكُم السَّ لىَ ل عىَ جىَ ىَكُْم وىَ أ َِّذي أىَنشىَ �ُقْل ُهوىَ ال

ا تىَْشُكُرون� )امللك: 23(. مَّ
وهذه احلواس ضرورية جدا في السياقة، فالسمع يتيح االنتباه 
إلى املنبه الصوتي للسيارات، وإلى صفارة الشرطي وغيرها، وأما 
البصر فا غنى عنه ألبتة في السياقة، وأما الفؤاد فإمنا قيل له فؤاد 
ألنه اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقد، فاإلنسان وهو مسافر يقود 
سيارته يكون في حاجة شديدة إلى حضور قوته املفكرة وإلى يقظة 

متوقدة. 
وهكذا اإلنسان في سيره إلى الدار اآلخرة يحتاج إلى االستماع 

َُّكْم  ل ىَعىَ ل أىَنِصُتوا  وىَ ىَهُ  ل اْستىَِمُعوا  فىَ الُْقْرآُن  ُق��ِرئىَ  ِإذىَا  �وىَ اإلنصات:  إلى  بل 
اءىَكُم  �قىَْد جىَ إلى إبصار:  204(، ويحتاج أيضا  )األعراف:  ُمون�  تُْرحىَ
ا� )األنعام:  لىَْيهىَ عىَ ِميىَ فىَ ْن عىَ مىَ ِلنىَْفِسِه وىَ رىَ فىَ ْن أىَبْصىَ مىَ ُِّكْم فىَ ب اِئُر ِمن رَّ ىَصىَ ب
والبصيرة:  بصيرة،  جمع  "وبصائر  عاشور:  بن  الطاهر  قييال   )104
العقل اّلذي تظهر به املعاني واحلقائق، كما أّن البصر إدراك العن 
اّلذي تتجّلى به األجسام، وأطلقت البصائر على ما هو سبب فيها. 
ُشّبه  عقولهم،  في  للحصول  استعارة  البصائر  إلى  املجيء  وإسناد 
مبجيء شيء كان غائبًا، تنويهًا بشأن ما حصل عندهم بأّنه كالّشيء 

ع مجيئه")7(. الغائب املتوقَّ
وميين ثييمييرات هييذا الييكييام التنبيه على أثيير آيييات الييقييرآن الكرمي 
العقل  ينبه  بنورها  اندماجه  أن  وذلييك  لإلنسان،  العقلية  القدرة  في 
حقائق  له  فتنكشف  مييداهييا،  في  ويزيد  بصيرته  ويقوي  ويحضره 
ن كىَانىَ  ٰى ِلمىَ ىَِذْكرىَ األشياء، ويستثمر مآالتها وعواقبها �ِإنَّ ِف ذىَِٰلكىَ ل
ِهيٌد� )ق: 37(، ولذلك نفى الله تعالى  ُهوىَ شىَ ْمعىَ وىَ ى السَّ قىَلٌْب أىَْو أىَلْقىَ ىَهُ  ل
مُّ الُْبْكُم  ِ الصُّ ابِّ ِعندىَ اللَّ وىَ رَّ الدَّ العقل عمن لم ينتفع بالقرآن �ِإنَّ شىَ

� )األنفال: 22(. َِّذينىَ لىَ يىَْعِقلُونىَ ال
إميييانييييية واجتماعية  ميين نظم  احييتييواه  الييكييرمي مبييا  الييقييرآن  إن 
حياة  إقيياميية  إلييى  يييهييدف  وغيرها  وتييربييوييية  وسياسية  واقييتييصييادييية 
اإلنسان على هيئة من االستواء، وبهذا نفهم عمق داللة العدل الذي 
ِإيتىَاِء ِذي  اِن وىَ اْلِْحسىَ ْدِل وىَ ىَ يىَأُْمُر بِالْعىَ أمر الله تعالى به في قوله �ِإنَّ اللَّ

الْبىَْغِي� )النحل: 90(. ِر وىَ الُْمنكىَ اِء وىَ شىَ ْ ِن اْلىَ ٰى عىَ يىَْنهىَ ىَٰى وىَ الُْقْرب
والعدل لفظ يقتضي معنى املساواة، وقد أخرج اإلمام البخاري 
فقد  والشر،  للخير  آية  أجمع  اآلييية  هذه  أن  مسعود  ابن  عن  وغيره 
وألف  ثاثة...  عن  والنهي  بثاثة  األميير  في  الشريعة  أصييول  جمعت 
الشيخ عز الدين بن عبد السام كتابا سماه الشجرة بّن فيه أن هذه 
اآلية اشتملت على جميع األحكام الشرعية في سائر األبواب الفقهية.
حتقق  متكاملة  شييروط  إلييى  النصوص  تلك  من  نخلص  وهكذا 
السير السليم املوصل إلى الهدف األعظم الذي هو رضوان الله تعالى 

في دار القرار بأمان وسام.
مسؤوليته  ليتحمل  الوضوح  بغاية  اإلنسان  على  عرضت  وقد 
رَّقىَ  تىَفىَ ُبلىَ فىَ لىَ تىَتَِّبُعوا السُّ َِّبُعوهُ وىَ ات ا فىَ اِطي ُمْستىَِقيماً ا ِصرىَ ٰذىَ أىَنَّ هىَ كاملة �وىَ

� )األنعام: 152(. َُّكْم تىَتَُّقونىَ ل ىَعىَ اكُم بِِه ل صَّ ِبيِلِه ذىَِٰلُكْم وىَ ن سىَ بُِكْم عىَ
واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.

-----------------------
1 - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب قول النبي � كن في 

الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
2 - فتح الباري البن حجر11/ 238.

3 - نفسه.
4 - مفردات القرآن للراغب/ قلب.

5 - أخييرجييه ابيين ماجه فييي املقدمة بيياب بيياب اتييبيياع سنة اخللفاء 
الراشدين املهدين.

6 - مفردات القرآن للراغب/ أي.
7 - )التحرير والتنوير 5/ 67(.
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اقتنى �صقة �صغرية.. دفع ن�صف قيمتها لل�رشكة.. 

وهو ما ادخره عمره كله.. اطلع على موقعها وت�صميها 

اإيجار  اأداء  كابو�س  من  �صيتخل�س  اأنه  نف�صه  اأقنع 

البيت...

من  اقرت�س  الأدن��ى...  احلد  اإىل  نفقاته  يف  اقت�صد 

معارفه ليكمل الق�صط الثاين لل�صقة...

ذات  �صقة �صغرية  بعد عامني تقريبا...  �صقته  ت�صلم 

م�صاحتها  تتعدى  ل  ال�صم�س...  اأ�صعة  تعانقها  واجهتني 

 " قالت:  روعه  من  زوجه  هداأت  مرتا...  واأربعني  �صبعة 

الت�صاع يف القلب!"

الأربعة يف رقعة حتا�رشها اجلدران من  تعارك �صغاره 

�صبه  ال�صبعة  بطوابقها  العمارة  زالت  ما  جانب...  كل 

�صققهم...ويبداأ  اإىل  تباعا  اجلدد  اجلريان  يتقاطر  فارغة... 

الطوفان...

بالطابق  اجلريان  مرحا�س  من  العادمة  املياه  تت�رشب 

العلوي.. يهوي ال�صقف ومعه حو�س احلمام..

يف  ومرج  هرج  حمامه..  لي�صلح  جاره  اإىل  يهرول 

العمارة، فكل اجلريان حدث لهم امل�صكل نف�صه... حاولوا 

اإ�صالح املوا�صري وقنوات ال�رشف، اكت�صفوا اأنها مو�صوعة 

بقنوات  وو�صلها  بينها  الو�صل  دون  فقط  اأماكنها  يف 

ال�رشف ال�صحي...

بالتزاماتها  بالوفاء  ملطالبتها  ال�رشكة  نحو  توجهوا 

واإ�صالح الأعطاب... وعدهم امل�صوؤولون خريا... انتظروا 

اإليها ثانية.. ا�صتقبلهم  طويال، ومل تف   بوعدها... عادوا 

املدة  انتهت  لقد   " باقت�صاب:  لهم  وق��ال  مديرها 

القانونية، وال�رشكة غري م�صوؤولة عن اأي خلل... حينما 

اأنكم  فيها  تقرون  وثيقة  على  وقعتم  �صققكم،  ت�صلمتم 

اأي  حينها  لديكم  ولي�صت   .. �صققكم  �صالحية  عاينتم 

مالحظة".

"وكيف كنا �صنكت�صف الغ�س يف  �صاحوا حمتجني: 

ن�صكن  اأن  قبل  ال�صحي  وال�رشف  املاء  قنوات  ويف  البناء 

بهم..  اآبه  غري  ان�رشف  قد  كان  املدير  لكن  فيها؟!"، 

وحرا�صه اخلا�صون يطردونهم �رش طردة.

بلة..  الطني  تزيد  �صقته،  اإىل  الأمطار  مياه  تت�رشب 

الأثاث واملالب�س والكتب..  العادمة.. يتبلل  متتزج واملياه 

م�صدر  اجل��دران  ت�صبح  كهربائية..  اأجهزة  تتعطل 

تنبعث  الكهرباء..  ي�صعقه  يلم�صها  من  كل  خطر.. 

ت�صاب  كلها..  والعمارة  ال�صقة  من  كريهة  رائحة 

الأ�رشة بح�صا�صية �صديدة... يوؤرقها الت�صاوؤل عن �صحة 

ال�صقف  من  املت�رشبة  العادمة  املياه  وبني  حتت  �صالتهم 

والأر�صية واجلدران... ت�صتحيل 

املقزز..  القرب  ه��ذا  يف  احلياة 

مقززة..  كئيبة  اأ�صبحت  

بخ�س..  بثمن  للبيع  يعر�صه 

لكن من يقتني زنزانة نتنة؟!

اإ�صداراتها   اإط��ار  يف 

املتخ�ص�صة  العلمية 

اأ����ص���درت ال��راب��ط��ة 

للعلماء  امل��ح��م��دي��ة 

جملة  املغربية  باملمكلة 

حمكمة  حولية  علمية 

"ل�صان  مو�صومة:  جديدة 

بن�رش  تعنى  املحدث" 

وال��درا���ص��ات  البحوث 

احلديث  يف  املتخ�ص�صة 

النبوي ال�رشيف وعلومه.

وقد جاء يف افتتاحية 

يف  تاأتي  املجلة  اإن  العدد 

يف  اخل�صا�س  �صد  �صياق 

النبوي  باحلديث  العناية 

وخدمة  وعلومه  ال�رشيف 

"فاإميانا  النبوية   ال�صنة 

باأهمية موا�صلة امل�صري يف العناية بهذا العلم 

بناء  يف  املحوري  لدوره  واإدراكا  ال�رشيف، 

التاأ�صي،  مبكامن  وتعريفا  ال�رشعية،  العلوم 

النبوية  ال�صنة  يف  والهتداء  القتداء  ومعامل 

الأوعية  توفري  على  وحر�صا  ال�رشيفة، 

احلا�صنة لن�رش الدرا�صات العلمية الر�صينة 

ارتاأت  ال�رشيف،  النبوي  احلديث  جمال  يف 

يقول  كما   - للعلماء  املحمدية  الرابطة 

الدكتوراأحمد عبادي الأمني العام للرابطة 

ناطقا  ل�صانا  لتكون  املجلة؛  هذه  اإ�صدار    -

عناية  عن  وُمعربا  احلديث،  علماء  با�صم 

املغاربة باحلديث النبوي قدميا وحديثا.

وي�صمل هذا العدد الذي يعترب باكورة 

بحوث  �صتة  الفتية،  املجلة  هذه  اأع��داد 

والتحليل  بالدر�س  جمملها  يف  تتناول  قيمة 

ال��دواوي��ن  باأ�صهر  تت�صل  مو�صوعات 

احلديثية التي اعتمدها املغاربة وهي املوطاأ 

و�صحيح البخاري و�صحيح م�صلم.

 ذة. نبيلة عزوزي

قبر الدنيا

ومعه الثاني .....

و مـضـــــــــة

طبائع النا�س �صتائر خمفي وراءها كثري مما مل 

تكن تتوّقعه ، اأو حت�صب له ح�صاب.

اأو  �صديقا  اأو  اأخا  املقّرب  كان  اإذا  �صيما  ل 

الكالم،  مبع�صول  املقام  لك  جّمل  ممن  واحدا، 

العاّمة  بلفظ  ن�صميها  ذكريات  به  جمعتك  اأو 

"الع�رشة" ثم �رشعان ما دار عليك، فدارت معه 
الأيام نحو ما يعتقد اأنه اأهداك  فيه  الأ�صوء.

وهكذا احلياة تخطئ فيها، ويخطئ غريك 

ول ع�صمة يف الوجود اإل هلل  ومع هذا كثري 

يف  ويغرق  الثنائية،  هذه  يتجاوز  النا�س  من 

وحده  كاأنه  بالغرور  واإ�صباعها  الأنا  ت�صخيم 

نف�صه،  ميلك  ل  احلقيقة  يف  وهو  الدنيا،  مالك 

اأهلكنا هذا الت�صخم حّد  املوت، موت امل�صاعر 

والعالقات والإح�صا�س  ببع�صنا، ولب�صنا جميعا 

اإل  يطّبق  ل  الذي  القانون   عباءة  ا�صتثناء  بال 

على ال�صعفاء.

�صنة الأكوان اأن يجري القانون العاتي على 

امل�صت�صعفني يف الأر�س، و�صنة الأكوان اأي�صا اأّن 

لأّن  الأخري،  يف  ينت�رشون  من  هم  امل�صت�صعفني 

األواحها يف حلظة  النيات ج�صور ق�صا�س تن�رش 

انت�صاءة العابرين ويقينهم باأّنهم املالكون لكل 

�صيء ول اأحد غريهم.

الإح�صا�س  ي�صنعها  ع��وامل  يف  اهلل  ي��ا 

ال�صطح  على  فتطفو  الإن�صانية،  باملركزية 

ترابية  و�صلوكات  املوت  من  اأق�صى  م�صاهد 

كورق  التمّيز،  عالمات  كل  معها  ت�صقط 

�صوى  يح�صن  يكن  مل  داخال  لتعّري  التوت 

غريي،  يكون  قد  اأنا  اأكون  قد  الأجمل،  ت�صّنع 

لن  التي  عالماته  �صقطت  من  جميعا  نكون  قد 

يحملها من الأر�س اإل يف و�صات الت�صامي التي 

وحدك،  ل�صت  اأّنك  القرارات  يف  تدرك  جتعلك 

اأ�ّص�س  والذي  ي�صنعك  الذي  الثاين  معك  واإمنا 

وجودك.

معك  الذكريات التي جترّتها يف كل حلظة 

كي ت�صّحح نف�صك اأو متنحها  م�رشوعية قرار 

اتخذته وقد لب�صك ال�صك يف اأّنك خمطئ.

والزمن  وال�صاعة  والدقيقة  الثانية  معك 

واجلميلة،  ال�صّيئة  تداعياته  بكل  املا�صي 

القا�صية والرحيمة.

ي�صمعه  ل  الذي  الداخل  �رشخات  معك 

اأو  خميالك  اإل  تفا�صيله  على  يلعب  ول  اأنت،  اإل 

�صمريك الذي يجري يف عوامل النا�س بال�صك اأو 

اأو  بال�صلة  الهتمام،  بكرثة  اأو  بالرّتك  باليقني، 

جميل  كل  على  بالّتجّني  اأو  بالعدل  بالقطع، 

مل جتده يف حلظة عابرة فيك.

معك ال�صعف املفرو�س اأو القوة املت�صّنعة.

وال�صمو�س  والعوا�صف،  الريح  معك 

والأقمار وجنوم اأخرى هي كال�صهيل تظهر ول 

جتاري غريها.

املمحّوة واملر�صومة والثابتة  معك اخلطوات 

و امل�صت�رشفة.

هواج�س  املعّية  ومع   ... ومعك  ومعك  معك 

يف  الزيادة  اأو  ت�صتطيع،  لو  منها  ل  التن�صّ

الت�صبث بها اإن كانت ريحك طني.

الذكريات معا�س العبد نهارا وهي لبا�صه 

بالليل تالزمه كظّله ول ينفك عنها ولذا مهما 

واإن  يخلفك  ل  الذي  الثاين  معك  فاإن  خاتلت 

ن�صيته ذّكرك غريك به.

 فتحرى ان تكون ذكرياتك بانية للح�س 

الراقي فيك ، فاإن �صورة اجلحيم التي �صتزرعها 

يف عوامل املحيطني بك �صت�صتيقظ  ولو بعد حني، 

املا�صي ل�صيق،  الزمن  الأمكنة لأّن  ولو تغريت 

ما   ، الأزمنة  اأيتها  فتحركي  ل�صيق    ، ل�صيق 

�صئت فاإّن الثاين بك حميط.

دة. ليلى لعوير
افات

مس
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العدد : 492  14

أو  املكتوبة  للكلمة  كان  زمانًا  الناس  أدرك 
املسموعة فيه أثرها ووقعها على النفس؛ فكانت 
واجلوارح  تتحرق،  والقلوب  تنسكب،  الدموع 
تُِلَيْت  �َوِإذَا  واحلق:  للخير  امتثااًل  تتحرك؛ 
2(،.. حتى  )األنفال:  ِإيَمانًا�  َزاَدْتُهْم  آيَاتُهُ  َعلَْيِهْم 
املهتدين  إخواننا  عند  كبيرًا  مبلغًا  التفاعل  بلغ 
ا  ِممَّ ْمِع  الدَّ ِمَن  تَِفيُض  أَْعُيَنُهْم  �تََرٰى  اجلدد: 

� )املائدة: 83(. َعَرُفوا ِمَن الَْحقِّ
-  وصل األمر بنا اليوم إلى حالة من اجلمود 
نرى  أننا  لدرجة  والتبلد؛  اجلفاء  أو  واجلفاف 
ونسمع ما يدمي القلوب من سفك للدماء، وهتك 
لألعراض، واستباحة للمقدسات، ونهب للثروات 
واملقدرات، واعتداء وظلم وقهر وبطش، واعتقال 
ويخطب  يكتب  من  ويكتب  والنبالء...  لألشراف 
من يخطب مستثيرًا عزميتنا... ومحركًا مواتنا... 
�أَْم  تعالى:  الله  قول  بعضنا  في  يصدق  ولكن 
تَْحَسُب أَنَّ أَْكَثَرُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقلُوَن ِإْن ُهْم 
)الفرقان:  َسِبيل�  أََضلُّ  ُهْم  بَْل  كَاْلَنَْعاِم  ِإلَّ 

...)44
-   ليس احلديث هنا عن الكلمات املسموعة 
واملقروءة فحسب بل عن املواقف واألفعال التي 
ومن  حولهم  فيمن  وتؤثر  ألصحابها  تشهد 

بعدهم. 
هنالك  أن  ثبت  واملتابعة   باالستقراء 
للتأثير  راسخة  قوانني  بل  قواعد،وأصوال، 
الفاعلية لدى اآلخرين ملا نكتب ونقول  وحتقيق 
ونفعل... وأقصد بالفاعلية؛ تلك الشحنة الدافقة 
التي حتمل السامعني أو القارئني واملتابعني لنا 
ويترجمونها  واملواقف...  الكالم  أطيب  ينتقون 
دائرة  من  يتحولون  فهم  عمل؛  إلى  مباشرة 
اإلدراك إلى دائرة احلراك دون تريث وال تلكؤ وال 
َِّذيَن  إرجاء... وفيهم يصدق قول الله تعالى: �ال
يَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَِّبُعوَن أَْحَسَنه� )الزمر: 18(. 

ومن تلك القواعد والقوانني:
1 - التأثر قبل التأثير، والتعلم قبل التكلم .. 

حتى ال يكون وعظك مما يحتاج إلى وعظ.
2 - كن مخلصًا صادقًا .. لتربح قبول خالق 

وخالقهم وإن خسرت بعض إجابتهم.
3 - كن محبًا مشفقًا .. لتكسب قلوبهم وإن 

تأخرت عنك عقولهم.
4 - كن حسن اإلصغاء لتكون حسن اإللقاء .. 

فالناس حتب من يسمعهم قبل أن ُيسمعهم.
5 - تأكد من فتح أجهزة استقبالهم، قبل أن 
ترسل لهم رسالتك الواضحة، من جهاز إرسالك 

الفاعل.
بسالسة  ال   .. يفهمونها  بلغة  حتدث   -  6
العبارات فحسب؛ بل بانتقاء مفردات )مشروعة( 

يتداولونها.
7 - تناول شيئًا من آالمهم، وارسم لهم طريق 

حتقيق آمالهم.
وقدرتهم؛  استطاعتهم  على  لهم  برهن   -  8
إن توفرت إرادتهم وعزميتهم .. بضرب أمثلة من 

جناحاتهم وجناحات أمثالهم.
9. كن قدوة وأمنوذجًا في التعفف عن احلرام 
والشجاعة عند كل مقام؛ ليكون وعظك بالفعال ال 

مبجرد الكالم.
10 - كن مداعبًا بسامًا متفائاًل .. لتكسر ما 

بينك وبينهم من حواجز وركام.
11 كن مبدعًا في ضرب األمثلة واملقايسات 
 .. املناسبة  والقصص  الشواهد  واستحضار 

لتكون مقنعًا بالدليل واحلجة والبرهان.
ال  األمراض  تعالج  حكيمًا  عميقًا  كن   -  12

األعراض .. وال تشغلك األعراض عن األمراض.
في  اخليال،  واسع  النظر  بعيد  كن   -  13
التحصني من علل قادمة .. وأنت تتعامل مع علل 

قائمة.
أمُّ  هي  الله(  )تعظيم  قيمة  أن  تذكر   -  14
القيم، وبلوغها يعني بلوع أعلى القمم .. فاحرص 
على زرعها بذكاء في كل خطبة وموعظة وبيان 

وتغريدة وموقف.
15 - تأكد أن مواقفك وكلماتك )الطيبة( تؤتي 
ثمراتها  )بعض(  رأيت  وإن   .. حني  )كل(  أكلها 

)بعد( حني .. بإذن ربها.
والتوسط  التطويل  بني  مراوحًا  كن   -  16
ففي   .. مقال  مقام  ولكل   .. واالختيار واالختزال 
اخلطبة  وفي   .. اختزال  والبوست  التغريدة 
واملوعظة اختصار .. وفي الدرس واملقال توسط 

.. وفي التدريب والتأليف تطويل. 
17 - كن حريصًا على إجابة أسئلة الناس 
في زمانك ومكانك .. واعيًا ملا يدور من شبهات 

في خلد من يتابعك. 
18 - ال تكن مصادمًا وال منبطحًا عند طرح ما 
تراه صوابًا، في مقابل ما يراه اآلخرون صوابا. 
19 - كن شاكرًا مادحًا كل جميل تسمع به أو 
تراه .. مثلما أنك تعترض وتعتب على كل قبيح 

تسمع به أو تراه.
20 - كن جريئًا في االعتذار عن خطئك، بقدر 

جرأتك في الصدع بصوابك.
 .. وحياتك  رزقك  على  مطمئنًا  كن   -  21
لينشرح صدرك وينطلق لسانك .. فلن متوت نفس 

حتى تستوفي رزقها وأجلها.
22 - كن شغوفًا بالبحث عن كل جديد مفيد 
لإلبداع  تسعى  متجدد  أنك  حولك  َمن  ليرى   ..

)النافع( وتكره التقليد.
23 - كن حريصًا على نسبة الفضل ألهله، 
 .. ألصحابها  والفكرة  اخلبرة  أو  املعلومة  ورّد 
الشكر  وقيمة  االحترام،  لقيمة  متكني  ذلك  وفي 

بأسلوب تلقائي لطيف. 
 .. منضبطًا  دقيقًا  مرتبًا  نظيفًا  كن   -  24
ليأخذ الناس عنك السمت .. وحتملهم على تلك 

العادات الطيبة بصمت.
25 - كن متسامحًا كرميًا .. تنسى ما فات من 

زالت .. وحتفظ للطيبني احلسنات.
26 - كن مراعيًا للفروق الفردية بني الناس 
.. بل بني الواحد منهم .. فاملرء الواحد تختلف 

استجاباته باختالف ظروفه وأحواله.
27 - كن صبورًا .. متدرجًا .. فما فسد في 
دهر )قد( ال يصلحه عمل يوم وال أسبوع وال شهر.
28 - كن جمعيَّ اخلطى مع جموع )الطيبني( 
�َل   .. امليادين  أشرف  في  لهم  السبق  فرديَّ   ..
)النساء:  الُْمؤِْمِنيَن�  َوَحرِِّض  نَْفَسَك  ِإلَّ  َُّف  تَُكل

.)84
من  األحسن  اختيار  على  كن حريصًا   -  29
بني احلسن من األقوال واألفعال .. وهذا يقتضي 

منك التريث واالستخارة وعدم االستعجال.
30 - كن سخيًا كرميًا تعطي من مالك ووقتك 
والعقل  يأكل،  والبطن  تأكل،  فالعني   .. وجهدك 

يأكل .. والنفس تقنع بعد أن تشبع. 
يفقدك  الذي  االستفزاز  من  حذرًا  كن   -  31

توازنك .. ويخرج أسوأ ما فيك ويحرجك.
املنهجية  نقل  على  حريصًا  كن   -  32
املعلومة  نقل  على  حرصك  من  أكثر  واألسلوب، 
ليتخرج من بني يديك لألمة معلِّمني   .. واملعرفة 

مبلِّغني .. ال مجرد حافظني أو حتى فاهمني.
33 - كن حريصًا على )إتقان( ما استطعت من 
اللغات )لغة اجلسد ولغة اإلشارة ولغة األقوياء 
 .. احلديثة(  والتقنيات  والقنوات  األدوات  ولغة 

ألن اللغة هي مفتاح البيان والتبيني. 
وختامًا:

تبقى النصائح مجرد كلمات .. ما لم يتمثلها 
ل  واملعوَّ  .. املجاالت  شتى  في  العزائم  أصحاب 
في حتقيق ذلك كله على الله تعالى، فهو وحده 
ودعوتنا  عبادتنا  في  به  ونستعني  نعبده  من 

وتربيتنا وسائر اجتهاداتنا .. وإال فإنه:

اإذا مل يكن عون من اهلل للفتى

فاأول ما يجني عليه اجتهاده

يف زمن ا�ستاأ�سدت فيه القرود، وانبطحت 

اأن  الأوان  اآن  اليهود...  �سولة  اأمام  الزعامات 

عادوا،  قري�سة  بنو  احل�سود...  هذه  تزحف 

وعادت بنو النظري، تنف�ض غبار الذل من بعد ما 

بت بيوتهم  قذف اهلل يف قلوبهم الرعب، وُخرِّ

�ستاتهم  من  عادوا  املوؤمنني...  واأيدي  باأيديهم 

اهلل  حكم  فيهم  ينزل  �سعدا)1(  وجدوا  فما 

اأن  بعد  عادوا  ال�رشر...  جذوة  فينا  ويوقد 

احل�رش،  لأول  ديارهم  من  العزة  رب  اأخرجهم 

من  و�سيوفهم  ح�سونهم  متنعهم  مل  حيث 

بط�سة القدر... يف هذا الزمن الأغرب، ما اأحوج 

الأبية  احل�رش، من قلب غزة  الأمة لريح �سورة 

الهرولة  من  زمن  ويف  الن�رش...  رايات  �ستعلو 

اأ�سكال  كل  وجه  يف  ال�سهداء  دم  ينتف�ض 

القهر... فاأمطر يا من يتلو علينا �سورة احل�رش...

هذا  موات  واأْحِي  العرب  بيداء  وا�سق  اأمطر 

الَقْفر... يا فتيان غزة، يا من ي�سلون يف حقول 

خلف  من  �سم�سهم  اأ�رشقت  من  يا  الألغام... 

اخلزي  عرب  من  تنتظروا  ل  الظالم...  كثبان 

�سوى تطريز الكالم... ل تنتظروا منهم �سوى 

ق�سائد الغرام... تتغزل فيها احلناجر ب�سحر 

عن  تت�ساءلوا  ل  اللئام...  اأولد  وكل  اأمريكا 

َفُهم  تت�ساءلوا  ل  والبهدلة...  اخليانة  �سبب 

كتموا  املرحلة...  هذه  جبني  يف  العار  و�سمة 

امل�ساألة... حق  من  ومنعوه  ال�سعب  اأنفا�ض 

الأرملة... حق  وه�سموا  الفقري  مال  واأكلوا 

وا  جعلوا مال اهلل دولة بني الأغنياء منهم، و�سدُّ

د القتلة... فلننتظر يوما كيوم احل�رش  به ع�سُ

جميع  �سقطت  املتقطعة...  اأنفا�سهم  يكتم 

�سواأتهم.... اخلالئق  اأمام  وانك�سفت  الأقنعة، 

الوطن  اأيها  فا�ْسَتِعر  اجلعجعة....  وراء  ما  راأينا 

النفط  خليج  من  ا�ستعر  بال�سطط...  املحا�رش 

اإىل حميط القحط... ا�ستعر بحق �سورة احل�رش، 

ومن علَّمنا �سورة احل�رش)2(... ا�ستعر ول تخ�ض 

فاإنه ل ي�ستوي  ا�ستعر  القهر...  يف اهلل �سولة 

حر  وجوههم  يلفح  ومن  اجلنة  اأ�سحاب 

-يحميه– جليل  رب  لالأق�سى  فاإن  اجلمر... 

اهلل  تعاىل  متكرب،  جبار  عزيز  مهيمن  القدر... 

له  احل�سنى، ي�سبح  الأ�سماء  اأمر...له  عن كل 

ما يف الرب وما يف البحر...

املهداة  الرحمة  على  وال�سالم  وال�سالة 

حممد خري الب�رش.

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

.� معاذ  بن  �سعد   -  1
النبي�.  -  2

أمطر يامن يتلو سورة احلشر

قوانني الفاعلية والتأثير
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

محمد سعيد بكر
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واألبحاث  للدراسات  املغربي  املركز  حذر 
امل���ع���اص���رة م���ن ت��ن��ام��ي 
م�����ظ�����اه�����ر ال���ت���ط���ب���ي���ع 
وال���ت���ن���ص���ي���ر وب���ع���ض 
تعتري  التي  التحديات 
نظامْي األسرة واألخالق 

العامة في البالد.
ج��اء ذل��ك ف��ي تقرير 
احلالة الدينية في املغرب 
عن عامي 2016و2017، 
أمس  ب��ن��دوة  تقدميه  مت 
االث���ن���ن ف���ي ال��ع��اص��م��ة 

الرباط، من طرف رئيس املركز محمد الهياللي.

حتذير من تنامي مظاهر التطبيع والتنصير باملغرب

العدد : 492  15 محطات إخبارية

بدولة  "فينغال"  مقاطعة  مجلُس  واَف���ق 
ثقافي  وم��رك��ز  إن��ش��اء مسجد  على  "أي��رل��ن��دا" 

مبدينة "سيوفورد".
تصويًتا  أق��ام  قد  املقاطعة  مجلس  وك��ان 
للموافقة على إنشاء املسجد واملركز الثقافي 
ُلثن  الثُّ بأغلبية  املجلُس  ت  وص��وَّ اإلسالمي، 

للموافقة على اإلنشاء.
في  اإلسالمية  اجلالية  أعضاء  أن  ُي��ذَك��ر 
إذٍن  "سيوفورد" قد َسَعْوا إلى احلصول على 
إسالمي  ثقافي  ومركٍز  للصالة،  لبناء مسجد 

باملدينة.

املوافقة على إنشاء
مسجد ومركز ثقافي بأيرلند

احلكومة  رئيس  أعلن 
سعد الدين العثماني، يوم 
 2018/07/23 االثنن 
احلكومة  أن  بالرباط، 
كافة  اتخاذ  على  عازمة 
واإلجراءات  التدابير 
املبكر  لإلعداد  الالزمة 
املدرسي  للدخول 
والتكويني  واجلامعي 
املقبل، وذلك على مختلف 
يتطلبها  التي  املستويات 
حسن تدبير هذه العملية، 
يتعلق  فيما  سواء 
االستقبال  بنيات  بتأهيل 
البشرية  املوارد  وتعزيز 
اجلوانب  بتطوير  أو 
حتسن  أو  البيداغوجية 

الدعم االجتماعي.
احلكومة  بأن  وذكر 
النهوض  من  جعلت 

أحد  والتكوين  للتربية  الوطنية  باملنظومة 
أولوياتها، من خالل التنزيل الفعلي والعملي 
إلصالح  االستراتيجية  للرؤية  واملتجانس 
العلمي  والبحث  والتكوين  التربية  منظومة 
مدرسة  إرساء  أجل  “من   2030-2015
أنه  وأوضح  واالرتقاء”،  واجلودة  اإلنصاف 
تعمل  الوطنية  التربية  قطاع  مستوى  على 
احلكومة على تنزيل جملة من األولويات التي 
أدرجتها في مخططها التنفيذي للفترة 2017-

2021، والتي من شأنها رد االعتبار للمدرسة 
املغربية العمومية حيث تندرج هذه األولويات 
ثالث  على  موزعة  إجراء   24 في  واإلجراءات 

محاور وهي:
في  الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  حتقيق   -

ولوج التربية والتكوين )9 إجراءات(،
- وتطوير النموذج البيداغوجي وحتسن 

جودة التربية والتكوين )8 إجراءات(،
التربية  منظومة  حكامة  وحتسن   -
حول  املجتمعية  التعبئة  وحتقيق  والتكوين 

اإلصالح )7 إجراءات(.

اإلسالمي،  التعاون  منظمة  أدانت 
لرسوم  دولية  مسابقة  عن  اإلعالن  بشدة 
كاريكاتورية جتسد رسول اإلسالم محمد بن 

النائب  عبدالله )ص(، أعلن عنها 
خيرت  املتطرف  الهولندي 

نهاية  لتقام  فيلدرز، 
.2018

عام  أمن  ودعا 
بن  يوسف  املنظمة 
في  العثيمن،  أحمد 
وضع  إلى  له،  بيان 
أدوات قانونية ملزمة 

التحريض  ملنع  دوليا 
والتمييز  والعنصرية 

والكراهية الدينية.
العثيمن،  وأعرب 

املسابقة  "لهذه  البالغ  قلقه  عن 
من  مزيدا  تثير  التي  االستفزازية، 

التحريض وتزرع بذور الكراهية بن مختلف 
أتباع الديان".

تعني  ال  التعبير  "حرية  أن  وأضاف 
مع  يتعارض  مبا  اآلخرين  مشاعر  جتريح 

املبدأ العاملي الحترام األديان".
حزب  يرأس  فيلدرز،  أن  بالذكر  جدير 
بعدائه  املعروف  املتطرف،  اليميني  احلرية 

منع  إلى  دعا  أن  وسبق  واملسلمن،  لإلسالم 
وصول املهاجرين املسلمن إلى بالده، وإغالق 
املساجد ومنع بنائها، ووصف القرآن الكرمي 

ب�"الكتاب الفاشي".
األبناك اإلسالمية تكسب 
املغربي  املستهلك  ثقة 
معامالت  رقم  وحتقق 

غير متوقع
األبناك  أن  يبدو 
أو  اإلسالمية، 
كما  التشاركية 
املشرع  سماها 
طريقها  في  املغربي، 
ماليا  فاعال  لتصبح 
القطاع  في  مهما 
التي  الثقة  بعد  االقتصادي 
املستهلك  طرف  من  بها  حظيت 
سنوات  منذ  ينتظر  كان  الذي  املغربي 
ما  وحسب  اجلديدة.  البنكية  الصيغة  هذه 
أفاد به تقرير صادر عن بنك املغرب، فإن عدد 
البنوك  لدى  فتحت  التي  البنكية  احلسابات 
باملغرب  لها  املرخص  اخلمسة  التشاركية 
بلغ 43 ألف حساب نهاية يونيو، وبلغ حجم 
األموال املودعة في هذه احلسابات 1،1 مليار 

درهم.

سعد الدين العثماني: يعلن حزمة إجراءات
لرد االعتبار للمدرسة املغربية

التنديد بإعالن مسابقة كاريكاتورية جتسد 
رسول اإلسالم محمد

قال الرئيس التركي رجب 
الثالثاء  ي��وم  إردوغ���ان  طيب 
24 يوليوز 2018 إن القانون 
على  ينص  الذي  اإلسرائيلي 
أن اليهود فقط لهم حق تقرير 
على  شرعية  يضفي  املصير 
إسرائيل  أن  ويظهر  القمع 
دول�����ة ف��اش��ي��ة وع��ن��ص��ري��ة. 
وأضاف أيضا في كلمة أمام 
نواب حزب العدالة والتنمية 
أظهرت  إسرائيل  إن  احلاكم 
ن��ف��س��ه��ا "ك�����دول�����ة إره�������اب" 

الفلسطينين  على  ع��اودت بهجومها  هتلر  روح  وأن  واملدفعية  بالدبابات 
الظهور بن بعض اإلدارين اإلسرائيلين.

الجئي  الدولية،  الهجرة  منظمة  وصفت 
الروهنجيا في بنجالديش بأنهم "أتعس أهل 

األرض"
وفي بيان من دكا قال املدير العام للمنظمة، 
الروهنجيا  الجئي  إن  سوينج،  الس��ي  وليام 
ب��ظ��روف  يتعلق  ث��الث��ي��ا  ت��ه��دي��دا  ي��واج��ه��ون 

الطقس القاسية، ونقص 
ال��ت��م��وي��ل، وامل��س��ت��ق��ب��ل 
املجهول الذي ينتظرهم، 
م����ؤك����ًدا ع��ل��ى أن����ه “من 
الضروري أن يظل العالم 

يركز على هذه األزمة”.
“عدم  وأض�������������اف: 
له  سيكون  بذلك  القيام 
ما  على  مأساوية  نتائج 
ي��ق��رب م��ن م��ل��ي��ون الج��ئ 

من الروهنجيا في بنغالديش”.
وقال سوينج، إن “الروهنجيا في )منطقة( 
عرضة  باتوا  بنجالديش(  )ف��ي  ب��ازار  كوكس 
ليصبحوا أتعس أهل األرض، فهم بال مأوى 
العالم  على  “يجب  مضيًفا:  مستقبل”  وبدون 

التوحد لدعمهم”.

أردوغان: إسرائيل فاشية وروح هتلر تعود للظهور

منظمة الهجرة الدولية:
الجئو الروهنجيا أتعس أهل األرض
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إلى أن نلتقي

ت��وف��ي ي���وم االث���ن���ن 16 ي��ول��ي��وز 
دون��غ  الشيخ  ال��ص��ن  ع��ال��م  م   2018
إمام جامع دنقوان في  قوان عبدالله 
الصن،  غ��رب  ش��م��ال  شيننغ  مدينة 
عن عمر ناهز الثالث والثمانن عامًا 
قضاها منقطعا في تعليم أمور الدين 

ملسلمي منطقته.
بعد  عليه -صالة اجلنازة  وصلى 
جامع  في  يوليوز،   17 الثالثاء  ظهر 
ع جنازته- أكثر من  دونغ قوان ثم شيَّ
300 ألف مسلم. وقد تداولت وسائل 
التواصل االجتماعي شريطا مسجال 
املسجد،  من  اجلنازة  خ��روج  لوقائع 
ُي��ظ��ِه��ر ج��م��وع امل��ش��ي��ع��ن ب��أل��وف��ه��م 

املؤلفة في منظر مهيب مؤثر.
ولقد درَّس الشيُخ العديد من كتب 
ال���ت���راث اإلس��الم��ي��ة، وم���ن أش��ه��ره��ا 
رحمه  للغزالي  ال��دي��ن  ع��ل��وم  إح��ي��اء 
وكذلك  امل��رات،  عشرات  وختمه  الله، 
ال��ع��ق��ائ��د ال��ن��س��ف��ي��ة ف��ي ع��ق��ي��دة أه��ل 
في  احمل��ت��ار  ورد  واجل��م��اع��ة،  نة  السُّ
ال��ف��ق��ه احل��ن��ف��ي، وم��ك��ت��وب��ات اإلم���ام 
ال���رب���ان���ي ف���ي ال��ت��ص��وف اإلس��الم��ي 
والطريقة  س��ره��ن��دي،  أح��م��د  ل��إم��ام 
احمل��م��دي��ة ل��إم��ام ال��ب��رك��وي، وش��رح 
على  الضيائية(  )الفوائد  جامي  مال 
منت الکافية في النحو البن احلاجب 
املالكي، ومختصر املعاني للتفتازاني 
ف���ي ال���ب���الغ���ة، وغ��ي��ره��ا م���ن ال��ك��ت��ب 

العربية اإلسالمية.
أفنى الفقيد عمره في نشر العلوم 
العلماء  ج اآلالف من  اإلسالمية، وخرَّ
النهار  واألئ��م��ة، وك��ان يقضي ط��وال 
بن  ق  يفرِّ ال  والتعليم  التدريس  في 
الصيف والشتاء، وال يفارق املسجد، 
كان  َثم  ومن  ومدرسته،  مسكنه  فهو 
واملتعلمن  للمسلمن  قبلة  مسجده 

في الصن.
وم���ن ل��ط��ي��ف م��ج��اه��دت��ه ف���ي ه��ذا 
املجال أنه كان يعمل صيانة الساعات 
بالنهار ويدرس العلوم اإلسالمية في 
الليل، وفي عام 1421ه�/ 2001م حج 
من  رجوعه  وبعد  احل���رام،  الله  بيت 
واستأنف  املسجد  إل��ى  ذه��ب  احل��ج 
الدروس مباشرة قبل ذهابه إلى بيت 

أهله..
أسمع  لم  الصن،  إم��ام  هذه قصة 
به من قبل -رمبا ككثير من غيري من 
األع��زاء القراء-. وبذلك ال أعرف عنه 
الكثير، إال ما اطلعت عليه في وسائل 
اإلعالم مؤخرا. وأحسب أنه ليس من 
املُجدي في شيء التفكير أو السؤال 
عن مذهبه أو اجتاهه، ولكن املهم كيف 
األتباع  من  العدد  ه��ذا  ِمثل  له  يكون 

واحملبن الذين حضروا الصالة على 
جثمانه وتشييع جنازته، رغم ظروف 
احلياة اليومية املعاصرة التي تتميز 
وفي  الوقت،  وضيق  احلياة  بضغط 
الصن ب��ال��ذات... ب��دون شك أنه كان 
السريرة  ونقاء  الروح  بصفاء  يتميز 
لوجه  عمله خالصا  يجعل  كان  وأن��ه 

الله.
رني املشهد املهيب للجنازة  ولقد ذكَّ
ببعض ما حدث في تاريخ حضارتنا 
الكبرى  املكانة  للعلماء  ك��ان  حينما 
في  ول��دى اجلميع مبن  املجتمع،  في 
ام والوزراء وحتى اخللفاء.  ذلك احُلكَّ
ومبا أن املقام يتعلق باجلنائز فيمكن 
اإلم��ام أحمد بن  إلى جنازة  اإلش��ارة 

حنبل رحمه الله
ذكرت كتب احلديث والتراجم عددا 
ر من حضر جنازته  من الروايات تقدِّ
رح��م��ه ال��ل��ه. وح���زر م��ن حضرها من 
النساء  ومن  أل��ف،  ثمامنائة  الرجال 
ستن ألف امرأة، ونظروا فيمن صلى 
فكانوا  صافة،  الرُّ مسجد  في  العصر 

نيًفا وعشرين ألًفا.
احلافظ:  ه��رون  ب��ن  موسى  وق��ال 
يقال إن أحمد ملا مات ُمسحت األمكنة 
للصالة  الناس  وقف  التي  املبسوطة 
عليها، فُحزر مقادير الناس باملساحة 
وأك��ث��ر،  أل��ف  ستمائة  التقدير  على 
سوى ما كان في األطراف واحلوالي 
أكثر  املتفرقة،  واملواضع  والسطوح 

من ألف ألف.
وفي رواية أخرى أن األمير محمد 
عشرين  بعث  طاهر  بن  الله  عبد  بن 
رجاًل فحزروا كم صلى على أحمد بن 
روا ألف ألف وثمانن ألفًا،  حنبل، فقدَّ

سوى من كان في السفن في املاء.
 هكذا هم العلماء والدعاة إلى دين 
ربِّ العباد؛ هم ِمْلح الَبَلد، ال َيفُسدون 
َف��َس��َد، بل  ُي��ف��ِس��دون إذا غ��ْي��ُره��م  وال 
وي��ص��ب��رون  األرض،  ف��ي  ُي��ص��ِل��ح��ون 
الناس  ل��دي��ن  ُمفسد  ط���ارئ  ك��ل  على 
شيبهم  األجيال؛  يربون  لدنياهم،  أو 
وشبابهم رجالهم ونساءهم، بإخالص 
م��ا يشوب  ك��ل  ع��ن  وت��ف��ان، مبتعدين 
واألفعال،  والسيرة  والسلوك  ال��ذات 
من انحراف خلقي، أو طمع في املال 
واجل�����اه وامل��ن��ص��ب ون��ح��و ذل���ك من 
ملذات الدنيا. قليٌل ما هم، وتلك سنة 
ينبغي  القليل  لكن سيرة هؤالء  الله، 
أن تكون زاًدا للسالكن، ونوًرا مضيئا 

بعد  ل��ل��م��ري��دي��ن، 
كتاب الله املبن، 
وسيرة نبي الله 

األمن.

وفاة عالم ال�صين

ال�صيخ دونغ قوان عبداهلل

وأهمية التربية الروحية في صناعة األجيال

العربية  إل��ى  إق��ب��ال  ترجمة شعر  أخ��ص  أن  رأي��ت 
التي  قصيدته  عن  احلديث  يفرضه  أم��ر  وذل��ك  بكلمة، 
النص  في  النظر  ش��أن  من  إن  ثم  فلسطن،  في  كتبها 
األصلي أن يدلنا على بعض عالقة محمد إقبال بالشعر 

العربي واالستفادة منه.
يضم ديوان محمد إقبال، املنشور في مدينة عليكره 
بالهند عام 1984، باسم )كليات إقبال(، دواوين الشاعر 
أي:  جبريل(،  )ب��ال  دي��وان:  ومنها  ب���األوردو،  املكتوبة 
)جناح جبريل(، ومن قصائده قصيدة عنوانها )شوق 
التي  القصيدة  وه��ي  ال��ع��رب��ي،  اللفظ  ب��ه��ذا  وذوق(، 

ب��ال��ذات،  ال��ع��رب، وف��ي فلسطن  ب��الد  ف��ي  كتبها 
فلسطن،  مؤمتر  حلضور  زاره��ا  ي��وم 

ك��م��ا أمل��ع��ن��ا ف��ي��م��ا س��ب��ق. وه���ذا 
ترجمة  قضية  يثير  الديوان 

ش��ع��ر م��ح��م��د إق��ب��ال إل��ى 
إذ ال يستقيم  العربية، 

ي��ظ��ل شعر  أن  أب����دا 
األوردوي  إق���ب���ال، 
على  وال���ف���ارس���ي 
دون  ال�����س�����واء، 
ترجمة كاملة إلى 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
شاعر  أكبر  وهو 
إس�������الم�������ي ف���ي 
العشرين.  ال��ق��رن 

الدكتور  تولى  لقد 
ع�����ب�����د ال�������وه�������اب 

ع���زام ت��رج��م��ة بعض 
 �� إقبال  محمد  دواوي���ن 

األوردية والفارسية ���  إلى 
أثنى  ترجمة  وه��ي  العربية، 

عليها الشيخ أبو احلسن الندوي، 
ترجمة شعر  عن  يوما  إنني سألته  حيث 

إقبال التي ميكن أن أركن إليها، فقال دون تردد: ترجمة 
الدكتور عزام. 

 وبقيْت دواوي��ن أخ��رى لم تترجم إال حديث جدا، 
ومنها ديوانه األول: )بانك درا(، أي: "صلصلة اجلرس"، 
وقد ترجم الشيخ صاوي شعالن املصري ثالث قصائد 
و"ج��واب شكوى"، وهي  "شكوى"  ، وهي قصيدتا  منه 
"النشيد  ق��ص��ي��دت��ه:  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  ب��دي��ع��ة،  ت��رج��م��ة 

اإلسالمي" التي كنا نحفظها صغارا، وبدايتها:
ال�صني لنا، والعرب لنــا      والهند لنا، والكل لنــا

اأ�صحى الإ�صالم لنا دينا     وجميع الكون لنا وطنـا

وأنا ال أتقن األوردي��ة، ولكن ما أظن هذه الترجمة 
هذين  أن��ش��دت  بأنني  ذل��ك  كالسابقتن،  موفقة  كانت 
رحمه  الندوي  النور  عبد  األستاذ  أم��ام  يوما  البيتن 
الله، فما كان منه إال أن انطلق ضاحكا وهو يقول: "لم 

يبق من بالغة شعر إقبال شيء".
    ول��ق��د أع���ّد األس��ت��اذ سيد عبد امل��اج��د ال��غ��وري 
األعمال الكاملة للشاعر في كتاب سماه )ديوان محمد 
إقبال(، معتمدا على الترجمات التي وصلت إليه، منها 
ترجمات عزام والصاوي شعالن، ومنها ما ترجم عبر 
املكتوب  الشعر  وأك��ث��ر  العربية.  إل��ى  وسيطة  ل��غ��ات 
باألوردو ترجم بلغة وسيطة. لقد بقي ديوان )صلصة 
ديوان  وأم��ا  كامال.  يترجمه  من  ينتظر  مثال  اجل��رس( 

)جناح جبريل(، فقد نقله من األوردوية إلى الفرنسية 
نثرا كل من السيد ميرزا سعيد ظفر شاغتي، والسيدة 
سوزانبوساك، ثم نقله من الفرنسية إلى العربية نثرا 
األستاذ عبد املعن املّلوحي، ثم صاغه بالعربية شعرا 
األستاذ زهير ظاظا. وللقارئ أن يتصور ما الذي سيبقى 
من إقبال بعد هذه الرحلة من الترجمات. هذا وقد ترجم 
أب��و احلسن  الشيخ  نثرا  ال��دي��وان  ه��ذا  بعض قصائد 
الندوي في كتابه: "روائع إقبال"، فكانت ترجمته رائقة 
عّرفت بالشاعر عددا كبيرا ممن لم يقرأ له من قبل، يدل 
على ذلك الطبعات املتعددة لكتاب: "روائع إقبال". ولذلك 
كان عمال موفقا ما قام به األستاذ الدكتور حازم 
ال��دراس��ات  ف��ي  املتخصص  م��ح��ف��وظ، 
ال��ش��رق��ي��ة، وه���و أن���ه ت��رج��م كل 
دواوي������ن م��ح��م��د إق���ب���ال من 
األوردي������ة م��ب��اش��رة إل��ى 
ال��ع��رب��ي��ة، واخ��ت��ار أن 
نثرا،  ترجمته  تكون 
ل��ك��ي ي���ك���ون أك��ث��ر 
حت�������ررا، وس��م��ى 
)األعمال  الكتاب: 
لشاعر  ال��ك��ام��ل��ة 
محمد  اإلس�����الم 
إق������ب������ال: رن����ن 
اجل��رس، وجناح 
ج��ب��ري��ل، وض��رب 
ال���ك���ل���ي���م، وه���دي���ة 

احلجاز(.
الترجمة  أن  على 
ليست عمال هينا بحال، 
وحت����ت����اج م����ن امل���ت���رج���م 
إلى  فطنا  يقظا  يكون  أن  إلى 
يترجم،  وه��و  ال��ش��اع��ر  خصائص 
دواوي���ن  ع��ن��اوي��ن  إل��ى  نظرنا  إذا  فنحن 
أن  نالحظ  والفارسية،  منها  األوردي��ة  األصلية،  إقبال 
قرآنا  الوحي،  ألفاظ  من  عناوينها  يستوحي  الشاعر 
محمد  لديوان  محفوظ  ترجمة  كانت  ولذلك  وحديثا. 
غير  ترجمة  اجل���رس(،  )رن��ن  بلفظ:  درا"  "بانك  إقبال 
ألفاظ  من  على شيء  يحيلنا  ال  فرنن اجلرس  موفقة. 
شعالن  الصاوي  الشيخ  ترجمة  كانت  ولذلك  الوحي، 
"صلصة  للديوان:  عنوانا  اختار  عندما  توفيقا  أكثر 
اجلرس"، إذ حتيلنا هذا العبارة على ما كان يصاحب 
الوحي، عندما يتنزل على رسول الله �، من حاالت. 
ِه ْبُن ُيوُسَف    َقاَل  َثَنا    َعْبُد الَلّ ففي احلديث الشريف: َحَدّ
َأْخَبَرَنا    َماِلٌك  َعْن    ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة    َعْن    َأِبيِه    َعْن    َعاِئَشَة 
ْبَن ِهَشاٍم     اِرَث  َأَنّ    احْلَ َعْنَها  ُه  الَلّ امْلُْؤِمِنَن    َرِضَي  ُأِمّ 
َكْيَف  ِه  الَلّ َرُس��وَل  َيا  َفَقاَل  ِه    �  الَلّ َرُس��وَل  �    َسَأَل 
َيْأِتيِني  ِه    �: » َأْحَياًنا  الَلّ َرُس��وُل  َفَقاَل  اْلَوْحُي  َيْأِتيَك 
ي  ُه َعَلَيّ    َفُيْفَصُم   َعِنّ َرِس َوُهَو َأَشُدّ ِمْثَل    َصْلَصَلِة    اجْلَ
ُل ِلي    امْلََلُك    َرُجاًل  َوَقْد َوَعْيُت َعْنُه َما َقاَل َوَأْحَياًنا َيَتَمَثّ

ُمِني َفَأِعي َما َيُقوُل«. َفُيَكِلّ
ُه َعْنَها:َوَلَقْد َرَأْيُتُه َيْنِزُل َعَلْيِه  َقاَلْت    َعاِئَشُة    َرِضَي الَلّ
ِديِد اْلَبْرِد    َفَيْفِصُم    َعْنُه َوِإَنّ َجِبيَنُه  اْلَوْحُي ِفي اْلَيْوِم الَشّ

ُد    َعَرًقا. )رواه البخاري(.    َلَيَتَفَصّ
أمثل  لفظ )صلصة اجل��رس(  ه��ذا يكون      فعلى 

عنوانًا وأقرب إلى األصل من لفظ: )رنن اجلرس(.
             وللحديث صلة إن شاء الله تعالى

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. الحسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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