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فمتى نهتدي بهداه في إصالح أوضاعنا؟!
أصل  وجعله  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  تعالى  الله  أن��زل 
األصول وموجها لكل العقول، وهاديا للخير واحلق 
َهٰ��َذا  �ِإنَّ  تعالى:  ق��ال  امل��ج��االت واحل��ق��ول؛  كل  في 
َّ��ِ� ِه��َي أَْق���َوُم� )اإلس���راء: 9(، وقل  الْ��ُق��ْرآَن يَ��ْه��ِدي ِل
سبحانه: �ُقْل ِإنَّ الُْهَدٰى ُهَدى اللِ� )آل عمران: 73( 
الُْهَدٰى�  ُهَو   ِ اللَّ ُه��َدى  ِإنَّ  �ُقْل  أيضا:  تعالى  وقال 

)البقرة: 120(.
 � محمد  على سيدنا  ال��وح��ي  ن��زل  أن  وم��ن��ذ 
فأنشأ  إل��ي��ه،  وداع��ي��ا  ب��ه  وع��ام��ال  ل��ه  مبينا  انطلق 

منوذج اإلنسان الصالح واألمة الراشدة.
وقد سار جيل الصحابة بعد رسول الله � على 
على  القائم  التربية  في  القومي  النبوي  النهج  هذا 

أسس تربوية أصيلة وأصول متينة؛ منها:
التلقي: فال شيء يوجه الفهم  مصدر  توحيد   -  1
والسلوك، وال شيء يغذي التصور ويقوم التصرف 
غير الوحي القرآني أو ما يوجه إليه النبي أصحابه 
من خالل قوله أو فعله أو تقريره وهو نفسه وحي 
ثان مبني للوحي األول مصداقا لقوله تعالى: �َوَما 
يَنِطُق َعِن الَْهَوٰى ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحٌي يُوَح� )النجم: 3(

ُس��وُل َفُ����ُذوهُ َوَم��ا  وق��ول��ه : �َوَم���ا آتَ��اكُ��ُم ال��رَّ
نََهاكُْم َعْنهُ َفانَتُهوا� )احلشر: 7(.

الوحي: لفقهه والعمل به  من  نزل  ما  مدارسة   -  2
إال  ال��وح��ي  م��ن  يتركوا شيئا  ول��م  إليه  واالح��ت��ك��ام 
لتلقيه وامتثاله وصياغة  ثقفوه ولقفوه، وسارعوا 
 � ابن مسعود  ورد عن  فقد  َوْفَقه،  كلها  حياتهم 
نتجاوزهن  لم  آيات  تعلمنا عشر  إذا  "كنا  قال:  أنه 
حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن" )أخرجه البيهقي 

في سننه(. 
وسارت األمة بعد رسول الله � تهتدي القرآن 
وتنشر توجيهاته وتبني احلضارة والعمران على 

قواعده ومقاصده.
غير أن األمة كانت في بعض املراحل التاريخية 
ميراث  عن  تدريجيا  تصرفها  ص��روف  لها  تعرض 
القرآني في إصالح  النبوة وحتيد بها عن املنهاج 
أخرى  مبصادر  زاحمته  حتى  والعمران،  اإلنسان 
حثيثا  دبيبا  ذل��ك  ودب  أخ��رى،  بأصول  وعوضته 
حتى اختلطت على املسلم مصادر التلقي والتغذية 
الفكرية وتعددت مصادر التأثير والتوجيه املؤثرة 
الوضعية  القوانني  وانفردت  والسلوك،  الفكر  على 
القطاعات  سائر  في  الناس  بني  العالقات  بتنظيم 

واملجاالت.
الفساد،  ص��ور  م��ن  كثير  انتشر  ذل��ك  وبسبب 
وت��غ��ل��ب ال��ت��ف��س��خ اخل��ل��ق��ي ع��ل��ى م���ك���ارم ال��ت��رب��ي��ة 

والتزكية؛ وقد أسهم ذلك في إفساد مجاالت النظام 
االجتماعي التي منها: 

حضور  فيه  ضعف  ال���ذي  التعليم:  قطاع   -  1
العلمي  توجيهه  وانحصر  وعلومه  الكرمي  القرآن 
والتربوي للناشئة، فأصبحنا اليوم جنني علقم ما 

غرسته أيدينا. 
النظر في  إع��ادة  ال��ذي يستوجب حقيقة  األم��ر 
ومنهاجه  والتعليم  التربية  لنظام  العامة  الفلسفة 
وعلومهما  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  ليتبوأ 
في  ويتوسع حضوره  واألول��وي��ة،  ال��ص��دارة  مكان 
التربية والتعليم في مختلف الشعب واملراحل كما 
مرحلة،  وال  تخصص  ذل��ك  من  يستثنى  وال  وكيفا 
والتقومي  بالتتبع  كفيلة  آليات  إحداث  مع ضرورة 

والتصحيح وضامنة لتحقيق املقصود.
لكل  الترويج  كفة  غلَّب  الذي  اإلعالم:  قطاع   -  2
فاعلية  على  السلبي  التأثير  ذات  معرفية  بضاعة 
كائن  مجرد  منه  لتصنع  اخللقي  وسموه  اإلنسان 
استهالكي تقف طموحاته عند اإلشباع الغريزي من 
غير التزام بضوابط احلالل واحلرام، وال توازن بني 
توازن في إصالح  اإلنسانية، وال  حاجات مكوناته 

عالقاته مع ربه ونفسه وأخيه ومحيطه.
مم���ا أص���ب���ح م���ن ال����ض����روري أي���ض���ا إص���الح 
املنظومة اإلعالمية كاملة لتصير مسهمة في إعادة 
األمة لوحي ربها ونشر هدايات اإلسالم في معاجلة 

املشكالت وحل املعضالت.
اإلداري:  وال��ت��دب��ي��ر  وال��ت��ش��ري��ع  ال��ع��دل  ق��ط��اع   -  3
القانون والتشريع  حيث غلب عليه األخذ مبصادر 
والتدبير ولو صادمت البيئة اإلسالمية برز ذلك في 
خريجي  على  جليا  وانعكس  والتدريس  التشريع 
القانونية  العلوم  م��ج��ال  ف��ي  التكوين  مؤسسات 
واالقتصادية والتدبير والتسيير. فكيف ينتظر من 
جيل فصل عن أصوله أن يوجه إليها عقوله، وينظم 

بها شؤونه؟؟!!
الطفل  ي��خ��رج  منها  ال��ت��ي  األس���رة:  مؤسسة   -  4
إلى الوجود وهي احملضن الذي يظل يرعى الطفل 
لم  ال��ذي  البلوغ وم��ا بعده، ه��ذا احملضن  إل��ى سن 
محله  وحلت  كاملة،  التربوية  بوظائفه  يقوم  يعد 
يتطلب  ال��ذي  األم��ر  أكثرها مفسد،  أخ��رى  محاضن 
املسلمة من  األس��رة  إنقاذ  في  التفكير اجلدي  فعال 
قيامها  تعطل  التي  واملعيقات  التحديات  من  ع��دد 

برسالتها التربوية والتوجيهية النبيلة.  
عاتق  على  تقع  إمن��ا  التربية  حسن  أمانة  إن   
تعدد  أمام  اليوم  صعوباتها  رغم  عموما  الوالدين 
مصادر التوجيه والتأثير، ولم ينحصر دور األسرة 
وظيفتهم  من  واألم��ه��ات  اآلب��اء  استقال  حينما  إال 

القرآن الكريم أصل األصول
فمتى نهتدي بهداه في إصالح أوضاعنا؟!
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مواقع التواصل االجتماعي
واثرها السلبي على األبناء

 املجلس العلمي احمللي مبكناس ينظم
قـــــــــــال  امللتقى الرابع عشر للقرآن الكرمي

رسول الله �:
»كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى،

قيل يا رسول اهلل، ومن يأبى؟
قال: من أطاعني دخل الجنة،
ومن عصاني فقد أبى«.

صحيح البخاري

دورة تكوينية لفائدة 
ص 9        أساتذة التعليم األصيل اجلديد

ص 9        
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اللغة على  فــي  مــدار اخلــشــوع 
قال   ، اجلـــوارح  وســكــون  التطامن 
ابن فــارس: "اخلــاء والشني والعني 
طاُمن.  التَّ على  يـــدلُّ  واحـــٌد،  أصـــٌل 
يــقــال َخــَشــع، إذا تــطــاَمــَن وطــْأطــَأ 

رأَسه، يخَشع ُخشوعًا".
ويـــقـــرب مــعــنــى اخلـــشـــوع من 
مـــعـــنـــى اخلــــضــــوع ومــــــن مــعــنــى 
ــال الــراغــب فــي كتاب  الــضــراعــة، ق
ـــوع: الــّضــراعــة،  املـــفـــردات: "اخُلـــُش
فيما  اخلشوع  يستعمل  ما  وأكثر 
والــّضــراعــة  اجلــــوارح.  على  يوجد 
في  يوجد  فيما  تستعمل  مــا  أكثر 
الــقــلــب". وقـــال ابـــن فــــارس: "وهــو 
أّن  إاّل  اخلضوع،  من  املعنى  قريُب 
ــبــَدن... واخلــشــوَع  اخُلــضــوع فــي ال

وِت والبصر". في الصَّ
يؤكد  احلــلــبــي  الــســمــني  أن  إال 
وباجلوارح  بالقلب  اخلشوع  تعلق 
عند  تأكيده  ما سيأتي  وهذا  كلها، 
إيراد اآليات املشتملة على مصطلح 
كالم  أورد  أن  بعد  ــال  ق اخلــشــوع، 
ـــد رأى  الـــراغـــب أعـــــاله: "قـــلـــت: وق
يعبث  رجاًل  والسالم  الصالة  عليه 

هذا خشعت  قلب  »لو خشع  فقال:  في صالته 
جوارحه«" )وهذا احلديث التصح نسبته إلى 

الرسول � بل نسب إلى بعض الصحابة(. 
مصطلح  منه  أخــذ  الــذي  اللغوي  واملأخذ 
ابن  قــال  األرض،  مــن  هــو اخلشعة  اخلــشــوع 
قد  ُقــفٌّ  األرض  من  ِقطعٌة  "واخُلْشَعة:  فــارس: 
الِطٌئ  خاشع:  ُقفٌّ  يقال  هولة.  السُّ عليه  غلَبْت 
هذا  في  اللغويني  بعض  أورد  وقد  ــاألرض"،  ب
املــعــنــى حــديــثــا كــمــا جـــاء فــي عــمــدة احلــفــاظ 
للسمني احللبي: "وفي احلديث: »كانت الكعبة 
ــهــا«. هي  مـــن حتــت األرض  فــدحــيــت  خــشــعــًة 
أورده  )احلديث  بــاألرض".  والالطئة  اجلاثمة 
الزمخشري كما ورد في العديد من كتب اللغة، 

دون كتب احلديث في ما أعلم(.
إذا كان اخلشوع في اللغة يتعلق باجلوارح 
االستعمال  في  فإنه  بالقلب،  تعلقه  من  أكثر 
وبكل  وبــالــقــلــب  بـــاجلـــوارح  يتعلق  الــقــرآنــي 
وباجلبال  بـــاألرض  تعلق  كما  مجتمعا،  ذلــك 
قوله  عليه  يــدل  كما  لله  خاضعة  باعتبارها 
ْمِدِه َولَِكْن  ُ ِبَ ٍء ِإلاَّ يَُسبحِّ تعالى: �َوِإْن ِمْن َشْ

َل تَْفَقُهوَن تَْسِبحَيُهْم� )اإلسراء: 44(.
فقد ورد اخلشوع واصفا ملا يلي:

َ��ْو أَنْ��َزلْ��ن��ا ه��َذا الْ��ُق��ْرآَن َعىل  • اجل��ب��ال: �ل
 � ِ اهللاَّ َخْشَيِة  ِمْن  ًعا  ُمَتَصدحِّ خاِشًعا  لََرأَْيَتهُ  َجَبٍل 

)احلشر: 21(.
اْلَْرَض  تََرى  اََّك  أَن آيَاتِِه  �َوِمْن  األرض:   •

َخاِشَعًة� )فصلت: 39(.
اِع��َي  ال��داَّ يَتاَِّبُعوَن  �يَْوَمئٍِذ  األص���وات:   •
َفَل  ْحَمِن  ِلراَّ اْلَْص��َواُت  َوَخَشَعِت  لَهُ  ِع��َوَج  َل 

تَْسَمُع ِإلاَّ َهْمًسا� )طه: 108(.
ُرُجوَن  َيْ أَبَْصاُرُهْم  ًعا  �ُخشاَّ األبصار:   •
اَُّهْم َجَرادٌ ُمْنَتِشٌر� )القمر: 7(. ِمَن اْلَْجَداِث كَأَن

الَْغاِشَيِة  َحِديُث  أَتَ��اَك  �َهْل  الوجوه:   •
ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشَعٌة� )الغاشية: 2-1(.

اَّ��ِذي��َن آَم��ُن��وا أَْن  َ���ْم يَ���أِن ِل • ال��ق��ل��وب: �أَل
 � اْلَقحِّ ِمَن  نََزَل  َوَما   ِ اهللاَّ لِِذْكِر  ُقلُوبُُهْم  َشَع  َتْ

)احلديد: 16(.
�ِإناَّ الُْمْسِلِمنَي َوالُْمْسِلَماِت  املسلمون:   •

َوالْ��ُم��ؤِْم��نِ��نَي َوالْ��ُم��ؤِْم��َن��اِت َوالْ��َق��انِ��تِ��نَي َوالْ��َق��انِ��َت��اِت 
���ابِ���ِري���َن  ����اِدَق����اِت َوال���صاَّ ����اِدِق����نَي َوال����صاَّ َوال����صاَّ
����اِش����َع����اِت  �����اِش�����ِع�����نَي َواْلَ �����ابِ�����َراِت َواْلَ َوال�����صاَّ
��اِئ��ِم��نَي  َق��اِت َوال��صاَّ ِق��نَي َوالْ��ُم��َت��َص��دحِّ َوالْ��ُم��َت��َص��دحِّ
َواْلَاِفَظاِت  ُفُروَجُهْم  َواْلَاِفِظنَي  اِئَماِت  َوالصاَّ
 ُ اهللاَّ أََعداَّ  اِكَراِت  َوالذاَّ كَِثيًرا   َ اهللاَّ اِكِريَن  َوالذاَّ

لَُهْم َمْغِفَرًة َوأَْجًرا َعِظيًما� )األحزاب: 35(.
اَِّذيَن  ال الُْمؤِْمُنوَن  أَْف��َ�َ  �قَْد  املؤمنون:   •

ُهْم ِف َصلتِِهْم خاِشُعوَن� )املؤمنون: 2-1(.
مما نالحظه من موارد اخلشوع في القرآن 
الوجه  أنه حيثما ورد عاما ورد على  الكرمي، 
االختياري احملمود، إال في قوله تعالى: �َوتََرى 
ا َرأَُوا الَْعَذاَب يَُقولُوَن َهْل ِإلَى َمَردٍّ  اِلِمنَي لَماَّ الظاَّ
َخاِشِعنَي  َعلَْيَها  يُْعَرُضوَن  َوتََراُهْم   . َسِبيٍل  ِمْن 
� )الشورى:  لحِّ يَْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفّيٍ ِمَن الذُّ

44-45(، وهو هنا مخصص بخشوع الذل.
وحيثما ورد متعلقا بجارحة من اجلوارح 
ورد على الــوجــه اإلجــبــاري املــذمــوم اخلــاص 
قوله  في  إال  القيامة،  يوم  العصاة  مبواقف 
��َش��َع  َتْ أَْن  آَم��ُن��وا  اَّ��ِذي��َن  ِل يَ���أِن  َ���ْم  �أَل تعالى: 
 � ���قحِّ ِ َوَم���ا نَ����َزَل ِم���َن اْلَ ُق��لُ��وبُ��ُه��ْم لِ��ِذْك��ِر اهللاَّ

)احلديد: 16(.
ذلك أن أكثر نصوصه جاء فيها متعلقا 
باملسلمني واملؤمنني دون تخصيص بجارحة 
من اجلوارح، كما جنده في مثل قوله تعالى: 
لََكِبيَرٌة  اَّها  َوِإن لِة  َوالصاَّ ْبِر  بِالصاَّ �َواْسَتِعيُنوا 
ِإلاَّ َعىَل اْلاِشِعنَي� )البقرة: 45(، وقوله: �ِإناَّ 
َوالُْمؤِْمَناِت  َوالُْمؤِْمننَِي  َوالُْمْسِلَماِت  الُْمْسِلِمنَي 
اِدَقاِت  َوالصاَّ اِدِقنَي  َوالصاَّ َوالَْقانَِتاِت  َوالَْقانِتنَِي 
���اِش���ِع���نَي  ����ابِ����َراِت َواْلَ ���ابِ���ِري���َن َوال����صاَّ َوال���صاَّ
َق��اِت  ِق��نَي َوالْ��ُم��َت��َص��دحِّ ��اِش��َع��اِت َوالْ��ُم��َت��َص��دحِّ َواْلَ
���اِف���ِظ���نَي  ���اِئ���َم���اِت َواْلَ ���اِئ���ِم���نَي َوال���صاَّ َوال���صاَّ
 َ اِك���ِري���َن اهللاَّ ���اِف���َظ���اِت َوال���ذاَّ ُف��ُروَج��ُه��ْم َواْلَ

 ُ اهللاَّ أََع��داَّ  اِك���َراِت  َوال���ذاَّ كَِثيًرا 
َعِظيًما�  َوأَْج���ًرا  َم��ْغ��ِف��َرًة  لَُهْم 
�َوِإناَّ  وقوله:   ،)35 )األحــزاب: 
يُؤِْمُن  لََمْن  الِْكَتاِب  أَْه��ِل  ِمْن 
َوَما أُنِْزَل  ِإلَْيُكْم  َوَما أُنِْزَل   ِ بِاهللاَّ
� )آل عمران:  ِ ِإلَْيِهْم َخاِشِعنَي هلِلاَّ
ِإْذ  �َوَزكَ���ِرياَّ���ا  وقــولــه:   ،)199
َف���ْرًدا  تَ����َذْرِن  َربحِّ َل  اَّ���هُ  َرب نَ���اَدى 
لَهُ  ْبَنا  َفاْسَتَ الَْواِرثنَِي  َخْيُر  َوأَنَْت 
لَهُ  ��َن��ا  َوأَْص��َ�ْ َيى  َيْ لَ��هُ  َوَوَه��ْب��َن��ا 
اَُّهْم كَانُوا يَُساِرُعوَن ِف  َزْوَجهُ ِإن
َوَرَهًبا  َرَغًبا  َويَْدُعونََنا  ْيَراِت  اْلَ
لََنا َخاِشِعنَي� )األنبياء:  َوكَانُوا 
������رُّوَن  �َوَيِ وقــولــه:   ،)90-89
لِ���ْ�َْذق���اِن يَ��ْب��ُك��وَن َويَ��ِزي��ُدُه��ْم 

ُخُشوًعا� )اإلسراء: 109(.
فكأن اإلنسان إما أن يخشع 
لــلــه فــي الــدنــيــا خــشــوعــا تاما 
واعترافا  لله  تواضعا  كــامــال 
خشعت  يفعل  لم  فــإن  بفضله، 
أبعاضه مجزأة بحسب املواقف 
التي سيتعرض لها ابتداء من حلظة اخلروج 
النشور  حلظة  تعالى  الله  يصف  املقابر،  من 
ُرُجوَن ِمَن  ًعا أَبَْصاُرُهْم َيْ بقوله سبحانه: �ُخشاَّ
 ،)7 )القمر:  ُمْنَتِشٌر�  َج��َرادٌ  اَُّهْم  كَأَن اْلَْج��َداِث 
اِعَي  الداَّ يَتاَِّبُعوَن  �يَْوَمئٍِذ  قائل:  من  عز  وبقوله 
َفَل  ْحَمِن  ِلراَّ اْلَْص��َواُت  َوَخَشَعِت  لَهُ  ِع��َوَج  َل 
في    وقوله   ،)108 )طه:  َهْمًسا�  ِإلاَّ  تَْسَمُع 
وصف بعض حلظات الوقوف بني يديه: �يَْوَم 
َفَل  ��وِد  ُ اسلُّ ِإلَى  َويُْدَعْوَن  َساٍق  َعْن  يُْكَشُف 
اٌَّة�  ِذل تَْرَهُقُهْم  أَبَْصاُرُهْم  َخاِشَعًة  يَْسَتِطيُعوَن 

)القلم: 43-42(.
ومما يدل على أن اخلشوع التام املطلوب 
هــو مــا كـــان بكلية املــؤمــن ظــاهــره وبــاطــنــه 
احلــديــث  فــي  ورد  مــا  مجتمعة،  وبــجــوارحــه 
َقــاَل:  ــَع  َرَك "ِإَذا  كان   � الرسول  أن  الصحيح 
»اللُهمَّ َلَك َرَكْعُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َخَشَع 
ي َوَعْظِمي َوَعَصِبي«  َلَك َسْمِعي َوَبَصِري َوُمخِّ

)رواه مسلم(.
يطلب  مبا  اخلشوع  ارتباط  مصدر  ولعل 
من املؤمن في الصالة هو هذا احلديث، إضافة 
اللتني  واملؤمنون،  البقرة  سورتي  آيتي  إلــى 
تصفان املؤمنني باخلشوع في الصالة، وبذلك 
أن اخلــشــوع  مــا ســبــق  مــجــمــوع  مــن  يستفاد 
املطلوب من املؤمن هو اخلضوع التام خلالقه، 
ســواء في صالته أو في خــارج الصالة، على 
أن يكون هذا اخلشوع صفة مالزمة له ظاهرا 
وباطنا اعترافا منه بفضل الله عليه وافتقاره 
الميلك  لله  عــبــدا  باعتباره  الفضل  لــهــذا  هــو 
لنفسه ضرا وال نفعا إال أن يشاء الله له شيئا 
مــا يشترك فيه اخلشوع  ذلــك، وذلــك هــو  مــن 
مصطلحات  باعتبارها  والضراعة  واخلضوع 
متكاملة في ما بينها، وهي في مجملها حتدد 
ما ينبغي أن تكون عليه عالقة املؤمن بخالقه 
سبحانه وتعالى من تواضع لله وتسليم ألمره 

واسجابة ألحكامه. والله أعلم وأحكم.

مصطلح اخلشوع في القرآن الكرمي
دة. كلثومة دخوش

العدد : 493  

واستسلموا ملسايرة تيار األهواء اجلارف..  
واحلق أنه ال يزال بإمكان الوالدين عقد مجالس 
أســريــة لــلــتــربــيــة والــتــوجــيــه غـــذاؤهـــا الــوحــي 
والتلطف،  الــرعــايــة  ومــاؤهــا حــســن  الــربــانــي، 
بــالــقــرآن  الــبــيــت  وهـــواؤهـــا حــســن التخلق فــي 
حاجات  إلشباع   � الــرســول  وبــأخــالق  الكرمي 
الصاحلة  بالقدوة  والتربية  التعليم  في  الطفل 

وتأهيله للنفع وخدمة الصالح العام. 
لــلــواقــع ومــا تضمنه من  الــوصــف  إن هــذا 
مقترحات الدعوة إلى مزيد من االهتداء بهدايات 
القرآن الكرمي ال يقلل من أهمية كثير من اجلهود 
على  للحفاظ  املبذولة  الرسمية  وغير  الرسمية 

وتقوية  النبوي  والهدى  الكرمي  القرآن  أصلية 
أوال  بها  نفوسها  وإحياء  بأصولها  األمــة  صلة 
قبل غيرها، غير أنها جهود تظل ضعيفة التأثير 
مقارنة بحجم التيار اجلارف نحو تغريب األمة 
البناء  فــي  اإلســهــام  عــن  وتغييبها  ذاتــهــا  عــن 

انطالقا من مقوماتها وخصوصياتها.
بالوحي  تاريخها  تصنع  أمــة  إن  وأخــيــرا 
دعائم  وتقيم  القرآن  بأخالق  أمجادها  وتسطر 
فيها  تؤثر  لــن  اإلســـالم  هــدايــات  على  عمرانها 
تــزال  ال  فهي  التنحية؛  وريـــاح  التعرية  عومل 
أصولها  عن  يذبون  املواقع  كل  في  رجــاال  متلك 
وألوطانهم  وعال  جل  لله  مخلصني  ويجتهدون 
تعالى:  الله  بــإذن  الــراشــد  السليم  لالستئناف 
َوَرُس��ولُ��هُ  َعَملَُكْم   ُ اهللاَّ َف��َس��َي��َرى  اْع��َم��لُ��وا  �َوُق���ِل 

َوالُْمؤِْمُنوَن� )التوبة : 105(.
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يستفاد من احلديث النبوي الشريف أن من 
أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ثم إن الفقه في 
الدين هو العلم الذي يورث اخلشية في القلب 
ويظهر أثره على اجلوارح، ويترتب عليه إنذار 
الغير، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: �فلوال 
يف  ليتفقهوا  طائفة  منهم  فرقة  كل  من  نفر 
لعلهم  إليهم  إذا رجعوا  قومهم  ولينذروا  الدين 
التي يشتمل عليها  حيذرون�)2( ومن األحكام 

احلديث: فضل التفقه في الدين.
وعليه، فإن التفقه في الدين خير ما يتنافس 
فيه املتنافسون، فالفقه في الدين يجعل املؤمن 
���ِل���ُع على  ي��ف��رق ب���ن احل����ال واحل������رام وَي���طَّ
الفهم  هو  اللغة:  في  والفقه  األحكام،  شرائع 
العلم  هو  العام:  تعريفه  في  والفقه  الدقيق، 
باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها 
التفصيلية،  يقال: فُقه بالضم إذا صار الفقه له 
سجية، وفَقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، 
ليشمل  "خ��ي��را"  ونكر  فهم،  إذا  بالكسر  وفِقه 
املقام  ألن  للتعظيم،  والتنكير  والكثير،  القليل 
يقتضيه، فمنطوق احلديث أن من لم يتفقه في 
ابن عباس  الكثير، عن  فقد حرم اخلير  الدين 
� قال: قال رسول الله � »فقيه واحد أشد 

على الشيطان من ألف عابد«)3(. 
من هنا نقول: إن الشرع احلنيف حث على 
طلب العلم ورتب اجلزاء األوفى ملن تعلم وعلَّم، 
عن أبي هريرة � قال: قال رسول الله �: 
الله  سهل  علما  فيه  يلتمس  طريقا  سلك  »من 
العلم  فطلب  إذن  اجلنة«)4(  إلى  طريقا  به  له 
سبيل إلى اجلنة، كما أن بقدر اإلحاطة بالعلوم 
يظهر رونق العلم ويعرف، ويسمو قدر العالم 
ويشرف وما ذلك إال ألن العلماء ورثة األنبياء، 
زينهم الله باحللم، ورفعهم بالعلم، قال تعالى 
أوت��وا  وال��ذي��ن  منكم  آم��ن��وا  ال��ذي��ن  اهلل  �يرفع 
العلم درجات�)5( قال احلافظ بن حجر في فتح 
املؤمن  الله  "يرفع  تفسيرها:  في  قيل  الباري: 
العاِلم على املؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات 
تدل على الفضل، إذ املراد به كثرة الثواب، وبه 
في  املعنوية  تشمل  ورفعتها  الدرجات،  ترتفع 
املنزلة وحسن الصيت، واحلسية  الدنيا بعلو 
املنزلة في اجلنة...، و يروى  في اآلخ��رة بعلو 
�نرفع  عن زيد بن أسلم أنه فسر قوله تعالى: 
حيث  بالعلم)7(،  ق��ال:  نشاء�)6(  م��ن  درج���ات 
وفي  املنزلة،  بعلو  الدنيا  في  العالم  الله  يرفع 
ال  فإنه  لذلك  اجل��ن��ة.  ف��ي  املكانة  بعلو  اآلخ���رة 
االعتناء  أن  السليمة،  العقول  ذوي  بن  خاف 
والتأمل  النافعة،  والعلوم  الشرعية  بالعلوم 
فيها من أنفس ما تصرف فيه األوقات الثمينة 
واجل��ه��ل  ن���ور  ال��ع��ل��م  ألن  النفيسة،  واألع���م���ار 
عار، وهذا شعار منذ زمان جنده على جدران 
ويصف  العلم  ق��در  يرفع  فهو شعار  امل���دارس، 
طلب  جعل  الشرع  أن  كما  بالوضيع،  اجلاهل 
العلم الشرعي فريضة على املسلمن، عن أنس 
بن مالك � ق��ال: قال رس��ول الله �: »طلب 

العلم فريضة على كل مسلم«)8(. سئل الفضيل 
بن عياض )ت 189ه�( عن قوله �: »طلب العلم 
فريضة على كل مسلم« فقال: كل عمل كان عليك 
يكن  ل��م  وم��ا  ف��رض،  عليك  علمه  فطلب  فرضا 
العمل به عليك فرضا، فليس طلب علمه عليك 

فرض)9(.
األنبياء،  ورث��ة  أنهم  شرفا  العلماء  يكفي 
أبي  قال: كنت جالسا عند  بن قيس،  كثير  عن 
فقال:  رج��ل،  فأتاه  دمشق،  في مسجد  ال��درداء 
يا أبا الدرداء، أتيتك من املدينة، مدينة رسول 
الله �: قال: فما جاء بك جتارة؟ قال: ال، قال: 

ق��ال: فإني سمعت  ق��ال: ال،  وال ج��اء بك غيره؟ 
رسول الله � يقول: »من سلك طريقا يلتمس 
فيه علما، سهل الله له طريقا إلى اجلنة، وإن 
املائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن 
طالب العلم يستغفر له من في السماء واالرض، 
حتى احليتان في املاء، وإن فضل العالم على 
إن  الكواكب،  سائر  على  القمر  كفضل  العابد 
يورثوا  لم  األنبياء  إن  األنبياء،  ورث��ة  العلماء 
دي��ن��ارا وال دره��م��ا، إمن���ا ورث����وا ال��ع��ل��م، فمن 
يتسلح  ما  فأجل  وافر«)10(.  بحظ  أخذ  أخ��ذه 
الهن  باألمر  فليس  النافع،  العلم  هو  امل��رء  به 
لشرف  إن��ه  لألنبياء،  ورث��ا  العاِلم  يضحى  أن 
بعد  الثالثة  الرتبة  العلماء  يحتل  أن  عظيم 
إال  إله  أنه ال  اهلل  �شهد  تعالى:  قال  املائكة، 
بالقسط ال  العلم قائما  هو والمالئكة وأولوا 
هم  فالعلماء  العزيز احلكيم�)11(  هو  إال  إله 
شهود على أعظم مشهود به الذي هو توحيد 
القرطبي في  اإلمام  قال  الله سبحانه وتعالى. 
اآلي��ة دليل على فضل  "ه��ذه  تفسيره  اجلامع: 
العلم وشرف العلماء، فلو كان أحد أشرف من 

العلماء لقرنهم الله باسمه واسم مائكته كما 
قرن العلماء" )12(.

أهمية العلم تبرز في كونه حظي باهتمام 
جعلوه  واخللف، حتى  السلف  علماء  من  بالغ 
اإلم��ام  فهذا  والعمل،  القول  صحة  في  شرطا 
ال��ب��خ��اري -رح��م��ه ال��ل��ه-  ف��ي صحيحه وضع 
بابا في كتاب العلم - حتت عنوان: "العلم قبل 
القول والعمل" وذلك ألن العلم شرط في صحة 
القول والعمل، فا يعتبران إال به، فهو متقدم 
عليهما ألنه مصحح للنية املصححة للعمل.... 
إله إال  أنه ال  �فاعلم  ق��ال:  بالعلم حيث  فبدأ 

اهلل�، ثم قال: �واستغفر لذنبك�)13( واخلطاب 
وإن كان للنبي � فهو متناول ألمته)14(. إذن 
فاخلطاب في اآلية الكرمية خطاب عام؛ لذا كان 
بالتعلم،  إال  ذلك  يتأتى  وال  منا،  مطلوبا  العلم 
الباري عن  فقد نقل احلافظ بن حجر في فتح 
"يا  بلفظ:  معاوية  حديث  من  الطبراني  اإلم��ام 
أيها الناس تعلموا، إمنا العلم بالتعلم، والفقه 
في  يفقهه  خ��ي��را  ب��ه  ال��ل��ه  ي���رد  وم���ن  بالتفقه، 

الدين")15(.
والذي ينبغي استحضاره في هذا السياق: 
ال��دار  إل��ى  نفعه  ويتعدى  أث��ره  يبقى  العلم  أن 
اآلخرة فهو امتداد لإلنسان إلى ما بعد املوت، 
عن أبي هريرة � أن رسول الله � قال: »ِإَذا 
َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعَمُلُه ِإال ِمْن َثاٍث: َصَدَقٍة 
َيْدُعو  َصاِلٍح  َوَلٍد  َأْو  ِبِه،  ُيْنَتَفُع  ِعْلٍم  َأْو  َجاِرَيٍة، 

َلُه«)16(.   
ثم  ال بد لطالب العلم أن يقصد بطلب علمه 
وجه الله تعالى، عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي � قال: »من تعلم علما لغير الله أو 
أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار«)17(. 
ألن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله 

الله  يحيي  احلكمة  وب��ن��ور  وان��ف��ص��ل،  انقطع 
امليتة  األرض  الله  يحيي  كما  امليتة،  القلوب 
لقمان  أن  بلغه  أن��ه  مالك  فعن  السماء،  بوابل 
احل��ك��ي��م أوص���ى اب��ن��ه ف��ق��ال: "ي���ا ب��ن��ي جالس 
يحيي  الله  ف��إن  بركبتيك،  وزاحمهم  العلماء 
األرض  الله  يحيي  كما  احلكمة  بنور  القلوب 

امليتة بوابل السماء" )18(. 
وصدق من قال: العلم يرفع بيتا ال عماد له 

واجلهل يهدم بيت العز والشرف.
وخ���ت���ام���ا ن���ق���ول: ب��ال��ع��ل��م ال���ن���اف���ع تشيد 
األمجاد،  وتصنع  األمم،  وترتقي  احل��ض��ارات، 
على  الله  اإلنسان  يعبد  الدين  في  وبالتفقة 
بصيرة، وليس عبثا أن يكون أول ما نزل من 
القرآن �اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان 
فالقراءة رمز  من علق اقرأ وربك األكرم�  
للكرامة، فعار على أمة اقرأ أن ال تقرأ، فالله 
صاحلن  عاملن  علماء  يجعلنا  أن  ن��س��أل 
مبا  ينفعنا  وأن  مهتدين،  هادين  مصلحن، 
علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما، وصلى 
وصحبه،  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله 
وعلى التابعن لهم بإحسان إلى يوم لقائه، 

وآخر دعونا أِن احلمد لله رب العاملن.
---------------------
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العدد : 493  4 أخــــــــــالق المسلم

عن �أبي قتادة قال : بينما نحن ن�سلي مع �لنبي � �إذ �سمع جلبة 

رجال، فلما �سلى قال : »ما �ساأنكم«؟ قالو� : ��ستعجلنا �إلى �ل�سالة، قال: 

»فال تفعلو�، �إذ� �أتيتم �ل�سالة فعليكم �ل�سكينة فما �أدركتم ف�سلو� وما 

فاتكم فاأتمو�« )متفق عليه(.

ا�ُس َما ِفي  ِ � َقاَل: »َلْو َيْعَلُم �لنَّ نَّ َر�ُسوَل �للَّ
َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة  � �أَ

َوَلْو  َل�ْسَتَهُمو�  َعَلْيِه  َي�ْسَتِهُمو�  �أَْن  �إِلَّ  َيِجُدو�  َلْم  ُثمَّ  ِل  وَّ
�ْلأَ فِّ  َو�ل�سَّ َد�ِء  �لنِّ

ْبِح  ْهِجيِر َل�ْسَتَبُقو� �إَِلْيِه َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفي �ْلَعَتَمِة َو�ل�سُّ َيْعَلُموَن َما ِفي �لتَّ

َلأََتْوُهَما َوَلْو َحْبًو� (( )�سحيح �لبخاري(

َيْوَم  َل  �ْغَت�سَ َمِن  َقالَ:   �  ِ �للَّ َر�ُسوَل  نَّ 
�أَ  � ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن 

َبَدَنًة  َب  َقرَّ َما  َفَكاأَنَّ �ْلأُوَلى  اَعِة  �ل�سَّ ِفي  َر�َح  ُثمَّ  �ْلَجَناَبِة  ُغ�ْسَل  �ْلُجُمَعِة 

اَعِة  �ل�سَّ ِفي  َر�َح  َوَمْن  َبَقَرًة  َب  َقرَّ َما  َفَكاأَنَّ اِنَيِة  �لثَّ اَعِة  �ل�سَّ ِفي  َر�َح  َوَمْن 

َما  َفَكاأَنَّ �ِبَعِة  �لرَّ اَعِة  �ل�سَّ ِفي  َر�َح  َوَمْن  �أَْقَرَن  ا  َكْب�سً َب  َقرَّ َما  َفَكاأَنَّ اِلَثِة  �لثَّ

َفاإَِذ�  ًة  َبْي�سَ َب  َقرَّ َما  َفَكاأَنَّ ِة  �ْلَخاِم�سَ اَعِة  �ل�سَّ ِفي  َر�َح  َوَمْن  َدَجاَجًة  َب  َقرَّ

ْكَر((. َرِت �ْلَماَلِئَكُة َي�ْسَتِمُعوَن �لذِّ َخَرَج �ْلإَِماُم َح�سَ

)موطاأ مالك(

جِل  �لرَّ الُة  ))�سَ  :� �لل  ر�سول  قال  قال:    � هريرة  �أبي  عن 

عًا وِع�سِريَن َدَرَجًة،  التِه في �ُسوِقِه وبيتِه ب�سْ في جَماَعٍة َتزيُد َعَلى �سَ

َن �لُو�سوَء، ُثمَّ �أََتى �لَم�ْسِجَد ل ُيِريُد �إلَّ  اأَ َفاأَْح�سَ َوَذِلَك �أنَّ �أَحَدُهْم �إَذ� َتَو�سَّ

الُة : َلْم َيْخُط ُخْطَوًة �إلَّ ُرِفَع َلُه ِبَها َدرَجٌة، َو ُحطَّ  الَة، َل َيْنَهُزُه �إِلَّ �ل�سَ �ل�سَّ

َكاَن في  �لَم�ْسِجَد  َدَخَل  فاإِذ�  �لَم�ْسِجَد،  َيْدُخَل  ى  َحتَّ َخِطيَئٌة  بها  َعْنُه 

وَن َعَلى �أََحِدُكْم  لُّ الُة ِهي َتحب�ُسُه، َو�لَمالِئَكُة ُي�سَ الِة َما َكاَنِت �ل�سَّ �ل�سَّ

�ْغِفْر  ُهمَّ  �للَّ �ْرَحْمُه،  �للَُّهمَّ  َيُقوُلوَن:  ِفيِه،  لَّى  ِذي �سَ �لَّ َمْجِل�ِسِه  َد�َم في  َما 

َلُه، �للَُّهمَّ ُتْب َعَليِه، َما َلم ُيوؤِْذ فيه، َما َلْم ُيْحِدْث ِفيِه((  )متفق عليه(

وَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة ُ� �أنَّ َر�ُسوَل �لِل � َقاَل: ))ل َيَز�ُل �لَعْبُد 

�لَمالِئَكُة،  َوَتُقوُل  الَة،  �ل�سَّ َيْنَتِظُر  الُه  ُم�سَ ِفي  َكاَن  َما  الٍة  �سَ ِفي 

ِرَف �أَْو ُيْحِدَث((. ُقْلُت: َما  ى َيْن�سَ �للَّهمَّ �ْغِفْر َلُه، �للَّهمَّ  �ْرَحْمُه َحتَّ

ِرُط(( )متفق عليه �أخرجه �لبخاري(. ُيْحِدُث؟ قال: )) َيْف�ُسو �أَْو َي�سْ

ِ � ِفي �ْلَم�ْسِجِد  َعْن �أَِبي �َسِعيٍد َقاَل  : "�ْعَتَكَف َر�ُسوُل �لَلهّ

ُكْم  َل �إَِنهّ ُكَلهّ
ْتَر َوَقاَل : »�أَ َف �ل�ِسهّ ِمَعُهْم َيْجَهُروَن ِباْلِقَر�َءِة َفَك�سَ َف�سَ

ُكْم َعَلى َبْع�ٍس  ا َوَل َيْرَفْع َبْع�سُ ُكْم َبْع�سً ُه َفاَل ُيوؤِْذَيَنهّ َبْع�سُ ُمَناٍج َرَبهّ

اَلِة ((. هّ ِفي �ْلِقَر�َءِة �أَْو َقاَل ِفي �ل�سَ

)�أبو د�ود و�أحمد(.

ِهُن ِمْن ُدْهِنِه، �أْو َيَم�سُّ ِمْن  ُر َما ��ْسَتَطاَع ِمْن ُطْهٍر، َوَيدَّ ِبيُّ � ))ل َيْغَت�ِسُل َرُجٌل َيْوَم �لُجُمَعِة، َوَيَتَطهَّ َوَعْن �َسْلَماَن �لَفاِر�ِسيِّ ُ� َقاَل: َقاَل �لنَّ

َم �لإَماُم، �إل ُغِفَر َلُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن �لُجُمَعِة �لأُْخَرى((. )�أخرجه  ُت �إَذ� َتَكلَّ لِّي َما ُكِتَب َلُه، ُثمَّ ُيْن�سِ ُق َبْيَن �ْثَنْيِن، ُثمَّ ُي�سَ ِطيِب َبْيِتِه، ُثمَّ َيْخُرُج َفال ُيَفرِّ

�لبخاري(

آَيَاتُهُ  َعلَْيِهْم  تُِلَيْت  َوِإذَا  ُقلُوبُُهْم  َوِجلَْت   ُ اللهَّ ذُِكَر  ِإذَا  هَِّذيَن  ال الُْمؤِْمُنوَن  هََّما  ﴿ِإن

ِِّهْم يََتَوكهَّلُوَن﴾ )األنفال: 2( َزاَدْتُهْم ِإيَمانًا َوَعَل َرب

هَِّذيَن ُهْم ِف َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَن﴾  )المؤمنون: 2-1( ﴿قَْد أَْفَلَ الُْمؤِْمُنوَن  ال

هَِّذيَن أُوتُوا  ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَقِّ َوَل يَُكونُوا كَال َشَع ُقلُوبُُهْم لِِذْكِر اللهَّ هَِّذيَن آََمُنوا أَْن َتْ ﴿أَلَْم يَأِْن ِل

الِْكَتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعلَْيِهُم اأْلََمُد َفَقَسْت ُقلُوبُُهْم َوكَِثيٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن﴾ )الديد: 16(

آداب الصالة
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تقدمي:
إن اإلعداد ألي أمر وَفنٌّ من الفنون له قواعده 
ومقاصده، وله ضوابطه وشرائطه، وإن كل عمل 
باملخاطر  حف  إال  َتْهِييء  وال  إع��داد  يسبقه  لم 
األم���ور وعظمة  أهمية  ق��در  واحمل��اذي��ر، وع��ل��ى 
لها. وملا كانت اخلطابة  اإلعداد  التدابير يكون 
منصبا شرعيا ال يخلو الكالم فيه من التوقيع 
عن رب العاملني ونصح املسلمني، وإرشادهم إلى 
ما ينفعهم في أمور الدنيا والدين، كان اإلعداد 
لها واجبا بقصد االرتقاء إلى األحسن، والتقرب 
الناس  ونفع  األج��ود،  باألطيب  تعالى  الله  إلى 
للخطبة  اجليد  اإلع��داد  ألهمية  ونظرا  باألفيد، 
فإن  الفعال،  للتأثير  أساسية  مقدمة  يعد  الذي 
كثيرا من فضالء اخلطباء يحرصون عليه غاية 
للخطبة  التحضير  على  ويواظبون  احل��رص، 
لها  التخطيط  في  ويجتهدون  املواظبة،  غاية 
تخطيط بناة العمران كيف ال وهي هندسة لبناء 
ف��ال تخطيط لعمران  اإلن��س��ان وإص���الح األم���ة، 
كثيرا  أن  إال  اإلن��س��ان،  إلص��الح  التخطيط  قبل 
من الظواهر السلبية أخذت تطفو على السطح 
على  سلبيا  وت��ؤث��ر  اإلع�����داد  ف���رص  م��ن  تقلل 
اخلطيب،  مكانة  وعلى  للخطبة  اإلع��داد  ج��ودة 
ومن هذه الظواهر االعتماد الكلي على املواقع 
املنشورة  اجلاهزة  اخلطب  وعلى  اإللكترونية، 
في الشابكة أو في الكتب املتخصصة أو بالنقل 
واإلعارة من عند اخلطباء. األمر الذي قد تكون 
إلى  به  ت��ؤدي  له عواقب وخيمة على اخلطيب 

الوقوع عن غير علم منه في محذورات عديدة.
لذلك نتساءل هنا:

- ملاذا يعد اإلعداد واجبا؟ وما هي موجباته؟
- وم��ا ه��ي أه��م احمل����ذورات واآلف���ات التي 
ال��ك��ل��ي على  االع��ت��م��اد  إل��ي��ه��ا  أن يفضي  مي��ك��ن 

املواقع واملصادر اجلاهزة؟ 
الفعال؟  اإلع��داد  ما هي خطوات  - وأخيرا 

وما ضوابطه وإجراءاته؟ 
- وما هي مزايا اإلعداد املتقن؟

أوال: موجبات اإلعداد اجليد للخطبة:
التحضير  جتعل  ال��ت��ي  امل��وج��ب��ات  تتعدد 
اجل��ي��د أم���را ض��روري��ا واإلع�����داد ال��ف��ع��ال أم��را 
املقاصد  جلب  من  ذل��ك  على  يترتب  ملا  مطلوبا 
ودرء  جللبها  اخلطبة  ش��رع��ت  ال��ت��ي  احلسنة 
امل��ف��اس��د ال��ت��ي ت��ن��ج��م ع��ن إه��م��ال ه���ذا ال��ن��وع 
ه��ذه  التحضير واإلع�����داد، ومي��ك��ن ح��ص��ر  م��ن 
وموجب  شرعي،  موجب  خمسة:  في  املوجبات 
علمي، وموجب أخالقي، وموجب عقلي تنظيمي 

وموجب واقعي.
فكيف ذل���ك؟ وم���ا أث���ر ه���ذه امل��وج��ب��ات في 

جتويد عمل اخلطيب وحتسني أدائه؟
1 - املوجب الشرعي: 

ت��ت��ع��دد وج����وه امل���وج���ب ال��ش��رع��ي إلع���داد 
اخلطبة وإحسانه وإجادته على النحو اآلتي:

ك���ل ش��يء  ف���ي  - ألن اإلح����س����ان م��ط��ل��وب 
تعالى   قال  األعمال؛  كل  في  به  مأمور  واإلتقان 
َوأَِقيُموا  ُحْسًنا  ِلنَّاِس  �َوُقولُوا  املسلمني:  آم��را 

َلَة َوآتُوا الزَّكَاَة�﴾)البقرة: 83(.﴾ الصَّ
الله  يأمر عباد  أن   � تعالى رسوله  وأم��ر 

بأن يقولوا التي هي احسن؛ فقال تعالى: �ُقْل 
َِّت ِهَي أَْحَسُن�﴾)اإلسراء: 53(. ِلِعَباِدي يَُقولُوا ال

وح����ث امل���ؤم���ن���ني ع��ل��ى االرت����ق����اء ل��درج��ة 
بُّ  َ ُيِ اإلحسان فقال جل وعال: �َوأَْحِسُنوا ِإنَّ اللَّ

ِسننِي�﴾)البقرة: 195(.﴾ ْ اْلُ
أنه  العمل  أحسن  من  تعالى  الله  وعد  كما 
َّا َل نُِضيُع  ال يضيع له أجره؛ فقال سبحانه: �ِإن

أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمل�﴾)الكهف: 30(.
مم��ا ي��س��ت��ف��اد م��ن��ه وم���ن غ��ي��ر ه���ذه اآلي���ات 
للناس ومن  يقال  ما  اإلت��ق��ان في  ل��زوم  وج��وب 
وجوه إتقان القول واخلطاب إعداده وحتضيره. 
عمل  إذا  يحب  الله  »إن   :� النبي  وق��ول 
أحدكم عمال أن يتقنه« )الصحيحة لأللباني 1113(. 
عبد  من  »ما  والسالم:  الصالة  عليه  وقوله 
استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إال لم 

يجد رائحة اجلنة«. 
وتوقيعا  تعالى  الله  عن  تبليغا  فيه  ألن   -
عن رب العاملني فال يصح إال عن علم، والعلم ال 
يصح إال بعد إعداد وتأمل وطول روية وتفكير 

في مسائله ووسائله ودالئله، وتهيئة ما يناسبه 
ويصلح له ويصلح به.

التي  ال��وس��ائ��ل  م��ن  واح���دة  - ألن اخلطبة 
ش��رع��ه��ا ال��ش��رع الس��ت��م��رار ال��ت��دي��ن واج��ت��م��اع 
املسلمني على أمور دينهم ومعاجلة مشكالتهم 
ونوازلهم، ولوال الوعظ والتذكير والتعليم لفتر 
في  رقيا  ازدادوا  وما  العزائم  اإلميان وضعفت 
ك��ل أح��وال��ه��م، وال��وع��ظ والتذكير ال  ف��ي  اخلير 
يؤتي أكله على الوجه احملمود املمدوح باإلعداد 
املستمر  وااله��ت��م��ام  احل��س��ن  والتدبير  اجل��ي��د 
واملواظبة  اخلطيب  قبل  من  الدائمة  واليقظة 
النفوس  أم��راض  تشخيص  في  االجتهاد  على 
واملجتمع والبحث عما به جتلب املصالح وتدفع 

املفاسد.
ضمنها  ي��دخ��ل  وم���ا  اجل��م��ع��ة  خطبة  أن   -
من أشكال الوعظ واإلرش��اد والتعليم إمنا هي 
العناية  فيجب  تعالى،  الله  إلى  للدعوة  وسائل 
يناسبها من  وما  لها  النظر  من  يلزم  بها ومبا 
تنزيلها  املعدات والوسائل والطرائق وكيفيات 
ي��ن��اس��ب أح����وال املخاطبني  وم��ق��اص��ده��ا، وم���ا 
وم��ن  وامل��ن��اه��ج،  امل��ض��ام��ني  م��ن  ومستوياتهم 
الله  إلى  داعية  فاخلطيب  واألساليب،  الطرائق 
تعالى أسوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، والداعية إلى الله أحرى بأن يجيد عمله 

ودعوته؛ ألنه يتقرب بهما إلى الله تعالى.
2 - املوجب العلمي/ املنهجي:

واألبحاث  العلوم  في  امل��ق��ررة  القواعد  من 
وال  السابقة  املعارف  إلى  الركون  عدم  العلمية 

واملعرفية  العلمية  املكتسبات  على  اجل��م��ود 
عن  التحصيل  ف��ي  واالج��ت��ه��اد  تطويرها  دون 
واملطبوعات  الكتب  مطالعة  من  اإلكثار  طريق 
وامل��ن��ش��ورات وم���ش���اورة أه���ل ال��ع��ل��م واخل��ب��رة 
وسبر  والنقد  والشك  العقلي  البحث  ومداومة 

أغوار املصادر املعرفية ومساءلتها. 
كما أن األصل في املعارف الزيادة والنقصان 
فتضعف حججها  ال��زم��ن  م���رور  م��ع  وال��ت��غ��ي��ر 

وقيمتها ويقوى عليها غيرها.
وملا كان اخلطيب باحثا علميا فإنه البد أن 
املوضوعات  عن  وبحثه  اخلطابي  عمله  يجري 
التي  الذهبية  القواعد  هذه  على  مسائلها  وفي 
مع  ومتجاوبة  وم��ت��ج��ددة  حية  العلوم  جتعل 

حاجات الناس. 
وإذا كان اإلعداد والبحث العلمي مفيدا في 
جتديد العلوم واملعارف فكذلك في علم اخلطابة. 
إال  تطلق  ال  العلمي  الباحث  صفة  كانت  وإذا 
مهموما  به  شغوفا  عليه  مداوما  ك��ان  من  على 
دائم  صعوباته،  متحديا  إلجراءاته  مخططا  به 
ال��ش��أن بالنسبة  ف��ك��ذل��ك  اإلع����داد واالس��ت��ع��داد 

للخطيب فمادام باحثا فيشترط فيه ما يشترط 
في الباحث العلمي من ضوابط اإلعداد العلمي 
للخطبة ألن ه��ذا اإلع��داد هو أح��د أه��م عناصر 
على  الدالة  العالمات  أبرز  وأحد  اخلطيب  قوة 
حيويته العلمية وقدرته على معرفة ما يحتاجه 
مشكالتهم  املناسبة  احل��ل��ول  وم��ع��رف��ة  ال��ن��اس 
واالرتقاء  والتأثير  اإلقناع  قوة  يكتسب  وبهذا 
املستمر في عمله لذا عد العلماء األهلية العلمية 
ش��رط��ا ض���روري���ا ف��ي اخل��ط��ي��ب وم���ن ه��ن��ا فال 
يتصور في اخلطيب أن يعتمد على خطب غيره 
اعتمادا كليا بالنقل احلرفي دون بذل اجلهد في 
إبداع خطبته، وال ينبغي أن ُيتساهل في تركه 
االجتهاد في البحث عما يناسب بيئته انطالقا 
العلمية، وإبداعه  املبني على قواعده  من فهمه 
ال��ع��ق��ل��ي امل���س���دد ب��ه��داي��ات ال���وح���ي وع��ل��وم��ه، 
وحرارته اإلميانية املنضبطة بقواعد فقه الواقع 
النظر  بذل  بالغفلة عن  التنزيل، وال يعذر  وفقه 
وبني  بينها  وامل��وازن��ة  غيره،  خطب  تقومي  في 

حاجات محيطه وسياقه.
3 - املوجب األخالقي: 

ف���ي ل����زوم ال��ت��ح��ض��ي��ر ل��ل��خ��ط��ب��ة ك��ث��ي��ر من 
اجلوانب اخللقية كيف وهو ذاته فضيلة خلقية 

سامية. ملاذا؟ وكيف؟ 
ألن:

دالل��ة قوية على  فيه  التحضير واإلع��داد   -
احترام اخلطيب لنفسه وحفظ كرامته، وتقدير 
منزلته عند جمهوره، وفيه داللة على احتياطه 
ال��ش��رع��ي ف��ي ال��ت��ق��ول ف��ي دي��ن ال��ل��ه بغير علم 

للناس  يبلغه  مما  والتوثق  التحقق  غير  وم��ن 
والتكاليف  ال��ت��وج��ي��ه��ات  م��ن  إل��ي��ه  وي��دع��وه��م 

الشرعية.
- التحضير اجليد للخطبة وإجادة إعدادها 
إمنا هو إكرام لضيوف الله تعالى وإفادتهم مبا 
ينفعهم ويصلحهم في املعاش واملعاد كيف وقد 
الله تعالى لسماع كلمات  جاؤوا منقادين ألمر 
الله جل وعال، و عطشى لتلقي بيان نبيه �، 
وع��ل��ى اس��ت��ع��داد ألخ��ذ أس��ب��اب تقوية اإلمي��ان 
تعالى؟!.  الله  من  األجر  ونوال  العمل  وإصالح 
ل���ذا وج���ب احل����رص ع��ل��ى إك��رام��ه��م ب���اإلع���داد 
اإلع���داد  إذ  واإلمي���ان���ي،  العلمي  واالس��ت��ع��داد 
أرواح��ه��م  إط��ع��ام  ف��ي  يصلح  م��ا  تخير  مبثابة 
وع��ق��ول��ه��م وس��ل��وك��ه��م ك��م��ا نتخير ف��ي إط��ع��ام 
وامل��ودة  وال��ت��آل��ف  األن��س  ضيوفنا مم��ا يحقق 

ويقوي حلمة الروابط.
4 - املوجب العقلي التنظيمي:

القائمة  العقل  طبيعة  يناسب  اإلع��داد  ألن 
ع��ل��ى اس��ت��ش��ك��ال األم����ور وم��ح��اول��ة ت��ص��وره��ا 
ووضع خريطة ذهنية تيسر مسالكها وتوضح 
فليس من طبيعة  التحضير  أما عدم  مشاكلها، 
ال��ع��ق��ل وإمن����ا ه��و ح���ال ع����ارض ع��ل��ي��ه بسبب 
التربية واإللف والعادة والركون إلى االستسالم 
العقلي  اإلع���داد  ف��إن  لذلك  باجلاهز.  والقبول 
التي  العمليات  ملجموع  العقل  إدارة  هو  إمن��ا 
تسعفه في التخطيط والتدبير وتوقع املشكالت 
فكلما  حلولها،  قبل  حلولها  عن  مليا  والبحث 
أتقن  اإلجن��از  ك��ان  للعمل جيدا  التحضير  ك��ان 
واملردودية أجود، فال إلقاء جيدا بدون حتضير 
جيد أو أجود، لذلك فاحتراما لعقولنا وتقديرا 
لنعمة الله تعالى التي وهبنا وجب علينا إعمال 

عقولنا وبذل وسعنا في ذلك.
اإلن��س��ان��ي  ال���واق���ع  م��وج��ب   -  5

واالجتماعي:
وهو  موجب يراعي واقع الناس واختالفهم 
األفراد فيما بينهم، كما  اختالفا واسعا يشمل 
يشمل اجلماعات واملجتمعات فيما بينها أيضا، 

وبناء على ذلك يلزم ما يلي:
- ض���رورة م��راع��اة واق��ع ال��ن��اس وفروقهم 
)زم��ان��ا  االجتماعية  وخصوصياتهم  ال��ف��ردي��ة 
وعلما،  جهال  وحضرا،  ب��دوا  وثقافة،  ومكانا، 
السليم  من  ليس  هنا  ومن  وإحجاما...(  إقباال 
لتوجيهها  كليا  اع��ت��م��ادا  م��ا  خطبة  اع��ت��م��اد 
االختالف  متام  مختلف  ثالث  أو  ثان  جلمهور 
مع  ابتداء  له  الذي وجهت  األول  اجلمهور  عن 
وتباين  والثقافي  التاريخي  السياق  اختالف 

اخلصوصيات.
حاجات  ب��دراس��ة  اخلطيب  قيام  وج��وب   -
ج��م��ه��وره وأم���راض���ه اخل��ل��ق��ي��ة واإلمي���ان���ي���ة... 
وحتديد أولوياته في العالج، وبناء عليه يكون 
إع��داده إع��دادا واقعيا مناسبا لبيئته اخلاصة 
صميم  ومن  السامعني  قلوب  ويلمس  والعامة 
شواغلهم واهتمامهم مما يقربهم من اخلطيب 
ويأنسون مبا يدعوهم إليه من اخلير والدخول 

في رحمة الله تعالى.

الطيب بن املختار الوزاني

العدد : 493  

للخطبة  اجليد  اإلعداد 
)�( والكيفيات  واحملذورات  املوجبات 

� عرض مقدم للدورة
التكوينية لفائدة اخلطباء.

 التي نظمها املجلس العلمي احمللي لفاس
بتاريخ 12 /04 /2018

وما من كـــــاتب إال ستبقـى
كتابته وإن فنيت يــــــداه

فــال تكتب بخطك غير شـيء
يسرك في القيامة أن تــراه
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)20 ( القرآنـي  اإلعجـاز  نصـوص 

)مت����ة ن���ص���وص أب����ي م��ن��ص��ور امل���ات���ري���دي 
)ت333ه�((

)11(
ثمَّ طعن الوراُق احملتجَّ ِبالقرآن بأوجه:

َأحدَها: تفاوتهم في البالغة، َوَلَعلَّه تأليف أبلغهم.

اِني: َأن احلروب َمَعه شغلتهم َعن إتيان مثله. َوالثَّ
اِلث: َأنه لم َيُكوُنوا أهَل نظر َوَمْعِرَفة، َأال ترى َأنهم  َوالثَّ
ُروَرة،  صدوا َعن اإِلْقَرار مع توفر َأسَبابه ِعْند َأْصَحاب الضَّ
َوَعن الّنظر واملعرفة مع َأسَباب ذلك ِعْند َأْصَحاب االكتساب.
ٍة ِمن َبْي اجَلِميع ِمن غير  اِبع: ُخُصوص َواِحد ِبُقوَّ َوالرَّ
ة، َأو َأن يكون قدرتهم  ُبوَّ َأن ُيوجب ذلك له َشْيئا، َفمثله النُّ

كانت بالفكر والتخيير، َفلم يتكلفوا ذلك.
َقال ميتنعون َعن ذلك بعد  َما  َلو كان  ُه  َفِإنَّ َفَأما األول 

اجلهد، َفدلَّ َتركهم دونه َأنهم َتَرُكوُه طباعا.
َيُقول:  ن  ِمَّ يْحَتمل مثله  لم  َكذلك  كان  َلو  َأنه   وأيضا 
َأن  اآلية،   )88 �﴾)اإلسراء:  نُّ ِ َوالجْ َتَمَعِت اإلِنجُْس  اججْ لَِئِ  �ُقلجْ 

يكون أحد من البشر يبلغ علُمه ِباللَِّساِن ذلك.
اِلث َأنه إذ َنشأ َبينهم، وِمن ِعْندهم عرف اللَِّسان،   َوالثَّ
ال  لغيره  يكن  لم  ُخُصوصا  الله  من  ذل��ك  في  له  َأن  فلوال 

يْحَتمل َأن يصير ِبهذا احملل.
فّن  املجاوبات ألقوام معروفي في  تكلفوا  قد  اِبع  َوالرَّ
ى اجتهدوا في قصيدة حوال، َفَلو كان يْحَتمل وسعهم  َحتَّ
َأو يرجون البُلوغ بطرق َما اْحتمل َتركهم، َوِفي ذلك َتْشِنيع 
ور. على الَقْوم، َوقد بذلوا مهجهم ودنياهم في إطفاء هذا النُّ
اِني ال يْحَتمل الذي ذكر ملا بذلك غنى َلُهم  والفصل الثَّ
قبل  سنة  عْشرين  من  َقِريبا  ُأمهلوا  َومل��ا  املهج،  ب��ذل  َع��ن 

ا َحارب قوم. َ ْنس، َوِإنَّ احلروب، َوملا ِفيِه تقريع اجِلّن َواإْلِ
���ارَب���ة ل��م متنعهم م��ن م��ج��اوب��ات مبا  َوب��ع��د، َف���ِإن احمُلَ
َلو  ال��ق��رآن،  مبثل  اإلتيان  فَكذلك  الله،  َرُس��ول  من  سمُعوا 

اْحتمل وسعهم.
ْفع )]1[(  اِلث لو كان َكذلك الستقبلوه باألذكار َوالرَّ َوالثَّ
َكفعل باْلعرف ال باخلضوع واالمتناع. على َأن الَعَرب أذكى 
َعَراء باألشعار  اس عقال وأشدهم حمية، َوقد َقابُلوا الشُّ النَّ

َأْيضا.
َوقد  ��ّن،  البشر واجْلِ َجِميع  التقريع كان به  فِإن  وبعد، 

اْنَتَشر أمره َوظهر في اآلَفاق.
وأيضا، َفِإن الذي حمله على ذلك مَبا َجاَء به َنشوؤه 
َفذلك  َبينهم،  نشوئه  مع  َونظر  معرَفة  له  كان  َوِإن  َبينهم، 

ة ِإال بالله. َأْيضا آية َلُه. َوال ُقوَّ
ة ال  اِبع َأن الله تعالى ِإذا خص أحدا ِبُقوَّ َوَج��َواب الرَّ
ة ِباللَّْفظ، َكَما منع  ُبوَّ ُيَشاِركُه ِفيَها أحد مينعُه َعن َدْعَوى النُّ
من يظفر ِبحجر املغناطيس، َوَلو علم َأنه يّدعي ال ُيْعِطيِه. 
َغيره  ِإال طمع  ة  ُق��وَّ ء له فضل  َش��يْ َأن ال أحد في  اِني  َوالثَّ
َما  ِليل  َوالدَّ قوته،  ِبقدر  ْوع  النَّ ذلك  عَمل  َأو  ذلك  استتمام 

يخرج عن الطباع.
ة بَها عمل َلكان ال  ُه َلو كان له في ذلك فضل ُقوَّ َوبعد، َفِإنَّ
ن نيلها بهم، وَلْيَست َلُهم؛ إذ ال ُيوجد مثل َذا في َشْيء  يَتَمكَّ

من اأُلُمور، دّل َأن الله جعله ِفيِه لَيُكون آَية لَقْوله...
 وقوله: )على البديهة(، فقد ُأمهلوا؛ مع َما لم يْحَتمل 
ة َما ُتْسَأل َعنُه.  َأن يكون من البشر أحد يعلم ِبفضل الُقوَّ
األعوان،  َوجْمع  احل��روب،  نْصب  ثمَّ  اأَلْشَعار،  تكلفوا  َوقد 
وبْذل اأَلْعَيان، ثمَّ اقتتال األقران، واملبادرات الفظيعة، َفَلو 
كان وْسعهم َيْحَتمل القيام بذلك لكان أْيسَر عليهم. ثمَّ قد 
وَرة َنْحو َثالث آَيات، َلو احتملها ُوْسع  ُدعوا إلى إْتَيان السُّ

َهار َكاِفَية لذلك... البشر لكان َساَعة من النَّ
الراوندي مِبا تقدم  الله: احتج ابن  ْيخ َرحَمه  الشَّ َقاَل 
ِإْثَبات الرَساَلة، ثمَّ َقال: ال َيْخُلو  من األغذية والسموم في 
اِم  َة، َفيجب اجَلْهل باأْلَيَّ ا أن ال يثبت الَبتَّ اأَلمر في اخَلَبر ِإمَّ
نقبل  َأو  السالفة،  وال��وق��ائ��ع  النائية  واألم��اك��ن  املَ��اِض��َي��ة 
ة  ُسل. َوال ُقوَّ َوَما ُيْضَطر إليها فجب به أْخَبار الرُّ َواُتر  التَّ

إال بالله.    
ثمَّ نْذكر جمل َما يبي َفَساد طعنه من ُوُجوه احلَجج 

ِبالقرآن؛ إذ هي من ُوُجوه:

ُمْبَتَدع  َغ��ِري��ب  ِف��ي��ِه  ك��ان  َأن  غير  م��ن  بنظمه   َأحدَها: 
يخرج ذلك َعن عرف الَعَرب؛ بل هو بأعذب لفظ وأملح نظم، 
ُيْحَتمل  َوال  ِفيَها،  َهَلُكوا  الَِّتي  املُ��َؤن  الَعَرب  احتملت  َوقد 
َأَحّب  التحدي والتقريع، مع َسالَمة  الَيِسير مع  اأَلمر  تْرك 
هم بَها ِإاّل  اأَلْشَياء ِإَلْيِهم َوِهي احَلَياة، وُتبذل املَُهج مع ضنِّ

َعن عْجز ظَهر َلُهم ِمن أنفسهم طباعا َأو امتحانا.
َبَيان َجِميع اأُلُمور الَِّتي بَها ِعْلم علماء أهل  اِني:  َوالثَّ
الكتاب، مع الِعلم مِبن شِهد َرُسول الله َأنه لم يكن اْختلف 
ِإَلْيِهم، َوال كان يخط كتابا ِبَيِميِنه َفيْحَتمل استعادته، َثبت 

اه. َأن ذلك كان بتعليم الله تعالى ِإيَّ
ودُخ��ول  الفُتوح،  من  له  يكون  ��ا  مِبَ ��ار  اإِلْخ��بَ اِلث:  َوالثَّ
اخللق في دينه َأْفَواًجا، َوِإْظَهار دينه على اأَلْدَيان في َوقت 
أخبرُه  َما  على  فكان  أعدائه،  َوَكْثَرة  أعوانه،  َوقلة  ضْعفه، 

ْوِفيق. القرآن. َوبالله التَّ
اِبع: َأن الله تعالى جمع في القرآن أُصول َجِميع  َوالرَّ
َواِزل الَِّتي تكون إلى َيْوم الِقَياَمة، دّل َأنه عن َعالم الَغْيب  النَّ

ى أْعلَمُه أُصوَل ذلك. جاء َحتَّ
وأيضا َما أظهر من ُمَوافَقة القرآِن َساِئَر كتب الله، َوَبَيان 

ُتوبًا ِعنجَْدُهمجْ ُدونَهُ َمكجْ َِّذي َيِ د � َوأمته َكَقْوِله: �ال نْعت ُمَحمَّ
 )29 �﴾)الفتح:  ِ َرُسوُل اللَّ  ٌ َّ �ُمَ 157( وقوله:  �﴾)األعراف: 
﴾)البقرة: 146( من  ِرُفوَن أَبجَْناءَُهمجْ ِرُفونَهُ كََما يَعجْ وقوله: ﴾َيعجْ
غير اجتراء أحد ِمْنُهم على ِإْنَكار ذلك َودفعه، َثبت َأن الذي 
أنزل َهِذه الكتَب هو الله سبحانه، َفَجعلَها كلَها متفقة على 
اْخِتالف اأَلْزِمَنة وتباعد اأَلْوَقات؛ ليعلموا َأن القرآن ِمن ِعْند 
َمن َجاَء ِمْنُه الكتب، وَأن الذي َجاَء ِمْنُه الكتب قدمي، لم يزل 

لي واآلخرين َواِحًدا. ته في اأَلوَّ وال يزال حجَّ
وأيضا َما سَبق ِمن ِذكر املباهلة، َوَما كان ِمن اأَلْخَبار 

َأنه يْسَأل َعن َكَذا وُيستفتى َعن َكَذا، فكان على َما ذكر.
ة اجِلّن وتصديقهم وشهادتهم  على َما في القرآن من قصَّ

له مبوافقة الكتب. َوبالله الِعْصَمة.
ُبعث في عصر   � الله  َرُس���ول  َأن  ه��ذا  َواأَلْص���ل في 
واألصنام  اأَلْوَث���ان  ُعباد  كان  بل  ْوِحيد؛  التَّ ِفيِه  ُيعرف  لم 
أجنح  من  هو  القرآن  من  عليه  أن��زل  َم��ا  َفجْمع  والنيران. 
يكون  َومن  ِمْنُهم  َمن مضى  الَعالم،  اْجتمع موحدو  َلو  َما 
أبدا، على ِإْظَهار أدلته َما احتملت ُبُلوغ ُعشرَها، فضال َعن 
َمان الذي ال ُيقدر على موّحد َواِحد. َوال  اإِلَحاَطة في ذلك الزَّ

ة ِإال بالله. ُقوَّ
َفَصاِعدا  سنة  عْشرين  ف��ي  ُأن���زل  ال��ق��رآن  إن  وأي��ض��ا، 
َواِحد ِمن الّنظم، وَعلى  ُكله على وزن  َما خرج  بالتفاريق؛ 
ا َلو اْحتمل َكْون ِمثله َعن اخللق  ُمَوافَقة بعضه َبْعًضا، ِمَّ
لم مْيَتنع من اخللق من االختالف في َشْيء من ذلك، دّل َأنه 

ة ِإال بالله... نزل من ِعْند عالم الغيوب. َوال ُقوَّ
��ِل��ِه ِم��نجْ  ��لُ��و ِم���نجْ َق��بجْ ��َت تَ��تجْ َوط��ع��ن ف��ي َق��ْول��ه: �َوَم����ا كُ��نجْ
الكتاب.  مَقام  يقوم  احِلْفظ  أن   )48 ِكَتاب�﴾)العنكبوت: 
وأحال؛ ألن احِلْفظ يكون َعن ِتالَوة، َوَما باإللقاء عليه فهو 

َعن كتاب ُيْقَرأ.
ِعْند  اختالفه  يْظهر  مِبن  يكون  ��ا  َ ِإنَّ ذلك  ا  َ َفِإنَّ وبعد، 
من يعرف ِبه، َوَمْعُلوم َأنه َنشأ َبي أظهرهم، ولم ُيعرف في 
َشْيء من َذِلك. وَلوال َذلك َلَكان هذا القدر من املَُقابَلة سهال 

ال يعجزون َعنُه.
]كتاب التوحيد للماتريدي، ص: 269-264[

----------------------
)]1[( - قال محققه في الهامشي 5، 6: ك م: باإلنكار والدفع. 

واألذك������ار ج��م��ع ال���ذك���ر، وه��و 
الصوت والثناء والشرف.

د. الحسين زروق

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

هذه المصادر لكن لغير مؤلفيها، كما تُعنى بتصنيفها حسب تارخي وفاة أصحابها، وذلك خدمة لمكتبة 

هذا العلم، وفحتا آلفاق جديدة للحبث فيه، وحماولة إلقامة )الموسوعة التارخيية لنصوص اإلجعاز القرآين 

يف التراث العريب(.

العدد : 493  

من الفهم املغلوط لدى بعض الدعاة 
التعريف  أن  الكثيرين:  ل��دى  يكن  لم  إن 
باخلير والدعوة إليه هي الغاية املبتغاة 
من الرسالة الدعوية إلقامة حياة الناس 
ذلك  ألجل  فتراهم  والرشاد،  الهدى  على 
التعريف  الدعوي  خطابهم  في  يكثفون 
أن��واع اخلير حتى يطغى ذلك على  بكل 
إدراكها  يجب  احلياة  في  أخ��رى  زاوي��ة 
الشرور وأهل  زاوية  واحلذر منها وهي 

الشر والفساد.
وف����ي ع��ص��ر وص����ل ال���ش���ر إل����ى كل 
ب��ي��ت ب���ل إل����ى ك���ل ي����ٍد ع��ب��ر ال��وس��ائ��ل 
الناشئ أكثر  التقنية املعاصرة، واجليل 
للحدود  العابر  الشر  بذلك  تأثرا  الناس 
والقارات، في مثل هذه األحوال يجب أال 
ندفن رؤوسنا في التراب متجاهلي هذا 
الواقع اجلديد بكل مشتمالته، مشيحي 

بوجوهنا عن حقائقه.
هل من احلكمة بيان الشر؟

س����ؤال م��ه��م ي��ج��ي��ب ع��ن��ه األس��ت��اذ 
قوله  تفسيره  ع��ن  ق��ط��ب  س��ي��د  الشهيد 
ولتستبني  اآلي��ات  نفصل  �وكذلك   :
وفيها   ،)55 )األن���ع���ام:  اجمل��رم��ني�  سبيل 
عجيب!...  ش��أن  "فهو  الله:  رحمه  يقول 
القرآني في  إنه يكشف عن خطة املنهج 
العقيدة واحلركة بهذه العقيدة! إن هذا 
وإظ��ه��اره  احل��ق  ببيان  يعني  ال  املنهج 
حتى تستبي سبيل املؤمني الصاحلي 

فحسب.
إنا يعني كذلك ببيان الباطل وكشفه 
املجرمي  الضالي  سبيل  تستبي  حتى 
املجرمي  سبيل  استبانة  إن  أي��ض��ا... 
ضرورية الستبانة سبيل املؤمني. وذلك 
كاخلط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق!
إن هذا املنهج هو املنهج الذي قرره 
الله  ليتعامل مع النفوس البشرية... 
اليقي  إن��ش��اء  أن  يعلم    الله  أن  ذل��ك 
االعتقادي باحلق واخلير يقتضي رؤية 
اجل���ان���ب امل���ض���اد م���ن ال��ب��اط��ل وال��ش��ر، 
باطل محض وشر  هذا  أن  من  والتأكيد 
خ��ال��ص، وأن ذل���ك ح��ق م��ح��ض وخير 
خ��ال��ص... كما أن ق��وة االن��دف��اع باحلق 
احلق  صاحب  شعور  م��ن  فقط  تنشأ  ال 
من شعوره  كذلك  ولكن  احل��ق،  على  أنه 
بأن الذي يحاده ويحاربه إنا هو على 
املجرمي  سبيل  يسلك  وأن���ه  ال��ب��اط��ل، 
الذين يذكر الله في آية أخرى أنه جعل 
ل��ك��ل ن��ب��ي ع���دوا م��ن��ه��م، )وك��ذل��ك جعلنا 
ليستقر  املجرمي(...  من  عدوا  نبي  لكل 
أن  امل��ؤم��ن��ي،  ون��ف��وس  النبي  نفس  ف��ي 
ال��ذي��ن ي��ع��ادون��ه��م إن��ه��ا ه��م امل��ج��رم��ون 
 ع����ن ث���ق���ة وف������ي وض�������وح وع������ن ي��ق��ي
إن سفور الكفر والشر واإلجرام ضروري 

لوضوح اإلميان واخلير والصالح
ه��دف  امل��ج��رم��ي  واس��ت��ب��ان��ة سبيل 
لآليات.  الرباني  التفصيل  أه���داف  م��ن 
موقف  ف��ي  شبهة  أو  غبش  أي  أن  ذل��ك 
امل��ج��رم��ي وف���ي س��ب��ي��ل��ه��م ت��رت��د غبشا 
وشبهة في موقف املؤمني وفي سبيلهم. 
وط��ري��ق��ان  متقابلتان  ص��ف��ح��ت��ان  فهما 

مفترقتان...
 وال بد من وضوح األلوان واخلطوط.
وم����ن ه��ن��ا ي��ج��ب أن ت���ب���دأ ك���ل ح��رك��ة 
إسالمية بتحديد سبيل املؤمني وسبيل 
م��ن تعريف  ت��ب��دأ  أن  ي��ج��ب  امل��ج��رم��ي. 
سبيل املؤمني وتعريف سبيل املجرمي، 

ووضع العنوان املميز للمؤمني.
والعنوان املميز للمجرمي في عالم 
فيعرف  النظريات.  عالم  ف��ي  ال  ال��واق��ع 
أص��ح��اب ال��دع��وة اإلس��الم��ي��ة واحل��رك��ة 

حولهم  من  املؤمنون  هم  من  اإلسالمية 
سبيل  حتديد  بعد  املجرمون.  هم  وم��ن 
وحتديد  وعالمتهم،  ومنهجهم  املؤمني 

سبيل املجرمي ومنهجهم وعالمتهم.
ب��ح��ي��ث ال ي��خ��ت��ل��ط ال��س��ب��ي��الن وال 
املالمح  تلتبس  وال  العنوانان،  يتشابه 
)في  واملجرمي  املؤمني  بي  والسمات 

ظالل القرآن سيد قطب )1094/2((.
ال��ذي قرر  لم يكن القرآن وح��ده هو 
التعريف بسبيل املجرمي على  ضرورة 
اخ��ت��الف ش��روره��م وآث��ام��ه��م ب��ل ج��اءت 
البخاري  في  ذلك،  تؤكد  الشريفة  السنة 
البخاري... الذي  لفظ  نور  وهنا  ومسلم 
أورده في صحيحه )كتاب املناقب، باب 
عالمات النبوة في اإلسالم(، قال رحمه الله 
املثنى حدثنا الوليد  بن  "حدثنا محمد 
جابر حدثني بسر  مسلم حدثنا ابن  بن 
سمع أبا  احلضرمي أنه  الله  عبيد  بن 
بن  حذيفة  سمع  اخلوالني أنه  إدري��س 
رسول  يسألون  الناس  اليمان يقول كان 
الله � عن اخلير وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا 
بهذا  الله  فجاءنا  وشر  جاهلية  في  كنا 
قال  من شر  اخلير  هذا  بعد  فهل  اخلير 
نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال 
قال قوم  دخنه  وما  قلت  وفيه دخن  نعم 
وتنكر  منهم  تعرف  هديي  بغير  يهدون 
قال  م��ن ش��ر  ذل��ك اخل��ي��ر  بعد  فهل  قلت 
نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
الله  رس���ول  ي��ا  قلت  فيها  ق��ذف��وه  إليها 
صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون 
أدركني  إن  تأمرني  فما  قلت  بألسنتنا 
تلزم جماعة املسلمي وإمامهم  قال  ذلك 
قلت فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام قال 
تعض  أن  ول��و  كلها  الفرق  تلك  فاعتزل 
وأنت  امل��وت  يدركك  بأصل شجرة حتى 

على ذلك".
� محاولة  فقد كان منهج حذيفة 
ح��ذرا  املتوقع  ب��ل  ال��واق��ع  ال��ش��ر  معرفة 
أن  عساه  ما  وتوقيا  فيه،  الوقوع  من 

يصيبه إذا وقع.
وقفة مع شرور العصر:

وقبل اختتام مقالتنا هذه نقول ليس 
من املعقول وال من املناسب أن يتجاهل 
التيارات  م��ن  الهائل  الكم  ه��ذا  ال��دع��اة 
التي  اإلب��اح��ي��ة  التوجهات  أو  الفكرية 
يصطلي املسلمون بنارها وهم ال يدرون 
مقاصد  وم��ا  وراءه���ا،  من  وال  مصدرها 
ثم  اإلسالمية،  املجتمعات  في  مروجيها 
ال يتناول الدعاة في خطاباتهم الدعوية 
هذا  زيف  فضح  املختلفة  وسائلهم  عبر 
كله، ومتر خطاباتهم وكأن شيئا لم يكن.
إن من الواجب الشرعي والضروري 
والواقعي وجوب التنبيه والتحذير بكل 
وضوح من كل هذه األباطيل وتسميتها 
بأسمائها حتى يقوم اخلطاب اإلسالمي 
على أساس شرعي واقعي يحقق غايته 
بدال من خطاب وعظي يسهم في تخدير 
فضاء  في  باجلماهير  ويحلق  املشاعر 

مثاليات ال واقع لها.

علل اخلطاب اإلسالمي املعاصر،
وآفاق في عالجها )5/10(

الشر دون  باخلير  التعريف  غلبة 

د. أحمد زايد

 23 صفر 1440ه� املوافق ل� 02 نونبر 2018م



الزوجة:  معاملة  في  احلضاري  الرقي   -  1
الزوجة مببادلتها  الطيبة مع  العشرة  تبدأ   
وإكرامها  شخصيتها  واح��ت��رام  وامل���ودة  احل��ب 
مؤمن  يفرك  »ال   :� قال  وقد  زالتها  عن  والعفو 

مؤمنة، إن كره منها خلًقا رضي منها آخر«.
ي��ت��ج��ل��ى ال���رق���ي احل����ض����اري ف���ي ال��ع��ش��رة 
الرسول  في معاملة  أجلى مظاهره  في  الزوجية 
� لزوجاته، وخاصة مع أصغرهن سنا، عائشة 
ف��س��ح لها  ال��ت��ي  ال��ل��ه عنها  امل��ؤم��ن��ن رض���ي  أم 
عدة  مواقف  في  النفس  عن  الترفيه  في  املجال 
الغضب  عند  والعفو  الطيبة  العشرة  عن  فضال 
ومناداتها بأحب األسماء إليها، وتدليلها بقوله 

لها »ياعائش« وغير ذلك من املواقف.
في  الطيبة  العشرة   � الرسول  أجمل  وقد 
خيركم  أن��ا  و  ألهله  خيركم  »خيركم   :� قوله 
الطيبة  العشرة  في   � سنه   ومما   )1( ألهلي« 
املرأة  استشارة  العرب-  لدى  مألوفا  يكن  -ول��م 
واألخذ برأيها، كما سبق أن ذكرنا في استشارته 
ألم سلمة رضي الله عنها، ملا تلكأ الصحابة في 
فأشارت  احلذيبية.  في  للعمرة  هم  هدايا  نحر 
إليه � بأن يبادر هو بنحر هديه  ففعل، وكان 

خيرا،
وعلى هديه في إكرام الزوجة  سار الصحابة 
رض���وان ال��ل��ه عليهم، ف��ه��ذا اب��ن ع��ب��اس رضي 
للمرأة،  أتزين  أن  أحب  "إني  يقول:  عنهما  الله 
تعالى  الله  ألن  امل��رأة،  لي  تتزين  أن  أح��ب  كما 
بِالَْمْعُروِف�  َعلَْيِهنَّ  َّ��ِذي  ال ِمْثُل  �َولَُهنَّ  يقول:  
)البقرة: 228(، قال: وما أحب أن أستنطف أي: 
أستقصي وأستوفي حقي عليها، ألن الله تعالى 

َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة�")2(. يقول: �َوِللرِّ
2 - الرقي احلضاري في معاملة اجليران:
معاملة اجلار في شريعة الرسول � معاملة 
اإلس��الم،  بها  امتاز  راقية  وأخالقية  إنسانية 
على  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  أكد  حيث 
حقوق اجل��ار في ع��دد من اآلي��ات واألح��ادي��ث. 

القربى  وب��ذي  إحسانا  �وبالوالدين  تعالى:  كقوله 
واجل��ار  القربى  ذي  واجل��ار  المساكني  واليتامى 
اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل� )النساء: 

.)36
املؤمنن  أم  روت��ه  فيما   � ال��رس��ول  وق��ول 
عائشة رضي الله عنها: »ما زال جبريل يوصيني 

باجلار حتى ظننت أنه سيورثه« )3(.
وروى أبو هريرة عن النبي � قال: »والله ال 
يؤمن، والله ال يؤمن، والله ال يؤمن، قيل يا رسول 
الله من؟ قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه«)4(، وفي 
رواية لإلمام مسلم: »ال يدخل اجلنة من ال يأمن 

جاره بوائقه«.
واجل����ار إم���ا أن ت��ك��ون ل��ه ث��الث��ة ح��ق��وق إن 
كان مسلما ومن ذوي القرابة، وإما أن يكون له 
حقان إذا كان جارا مسلما، وإما أن يكون له حق 

اجلوار إن كان غير مسلم...
وأه���م ح��ق��وق اجل���ار؛ اإلح��س��ان إل��ي��ه، وكف 
األذى عنه، وتفقده، وإعانته في حاجته وعيادته 
إذا مرض، وثبت أن الرسول � عاد شابا يهوديا 
كان ج��ارا له  وهو في مرض امل��وت ودع��اه إلى 
اإلسالم ألنه يحب له اخلير، فعْن َأَنٍس � َقاَل: 
ِبَيّ �، َفَمِرَض، َفَأَتاُه  "َكاَن ُغاَلٌم َيُهوِدٌيّ َيْخُدُم الَنّ
ِبُيّ � َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعْنَد َرْأِسِه َفَقاَل َلُه: »َأْسِلْم  الَنّ
!!« َفَنَظَر ِإَلى َأِبيِه َوُهَو ِعْنَدُه، َفَقاَل َلُه أبوه: َأِطْع 
ِبُيّ � َوُهَو َيُقوُل:  َأَبا اْلَقاِسِم، َفَأْسَلَم، َفَخَرَج الَنّ

اِر«.)5(  ِه اَلِّذي َأْنَقَذُه ِمْن الَنّ ْمُد ِلَلّ »احْلَ
ل��ك��ن ح���ال اجل����وار ب��ن امل��س��ل��م��ن ف��ي ه��ذا 
ِيؤذون  الذين  أكثر  فما  له اجلبن،  يندى  الزمان 
وبالصخب  أو  األزب����ال،  برمي  إم��ا  ج��ي��ران��ه��م!!، 

فرح  في  أنهم  يزعمون  عندما  خاصة  واإلزع��اج 
عرس فيصكون آذان اجليران باألغاني الصاخبة 
التي المعنى لها وال فائدة إال إرضاء الشياطن 

وأهواء أتباعهم...
التعارف  آداب  في  احلضاري  الرقي   -  3

اإلنساني  ويشمل:
أ - التعايش والتسامح مع عموم الناس:

بن  وال��ت��س��ام��ح  التعايش  يقر  اإلس���الم  إن 
ذالك  على  دليل  وأدل  وكافرهم،  مسلمهم  الناس 
مبدأ  وإق���رار  اإلن��س��ان��ي  ال��ت��ع��ارف  على  تأكيده 
األخوة في االنتساب البشري آلدم �، وذلك في 
�يايها الناس إنا خلقنكم من  مثل قوله تعالى: 
لتعارفوا  وقبائل  شعوبا  وجعلنكم  وأنثى  ذكر 

...� )احلجرات : 13(.
وهذا فيه مساواة في القيمة اإلنسانية وفي 
وت��ب��ادل  للتعارف  دع���وة  وف��ي��ه  البشرية،  أص��ل 

أفعال  تبادل  وكذا  العلمية  واخلبرات،  املعارف 
اخلير واملعروف، و التعاون على تكاليف ومتاعب 
الدين  شأن  في  والتناصح  التعاون  بل  احلياة، 
أمر واجب على املسلم جتاه أخيه في اإلسالم، 
وجتاه أخيه في اإلنسانية، فمن أحب اخلير لغير 

املسلم دعاه إلى اإلسالم وليس العكس.
معيار  السياق  نفس  في  تعالى  الله  بن  ثم 
�إن  تعالى:  قوله  ف��ي  ال��ت��ق��وى(  )أي  األفضلية 
أك��رم��ك��م ع��ن��د اهلل أت��ق��اك��م� ن��ف��س اآلي���ة، 
والناس  واإلمي���ان،  بالعلم  إال  التكون  والتقوى 
اليستوون فيهما وال في العمل الصالح عموما، 
لذلك فمن العدل متييز الناس بأعمالهم وجهادهم 
املطلقة  للمساواة  المعنى  إذ  والدنيا،  الدين  في 
ب���ن ال���ن���اس ف���ي احل���ق���وق، م��ال��م ي��س��ت��ووا في 
الذين  يستوي  هل  �قل  تعالى:  قال  الواجبات، 
أول��وا  يتذكر  إنما  اليعلمون  وال��ذي��ن  يعلمون 

األلباب� )الزمر: 9(.
والتعايش والتسامح مع اآلخرين يقتضي:

- ع���دم االع���ت���داء ع��ل��ى ح��ق��وق اآلخ���ن ف��ي: 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

- واحترام كرامتهم ، وتبادل الهدايا معهم،
أوالتعصب  عليهم  ال��ت��ف��وق  إظ��ه��ار  ع��دم   -
ضدهم... إلى غير ذلك مما يثير البغض والعداوة 

بن الناس.
الناس  بأن  الوعي   أيضا  يعني  والتسامح 
وأمزجتهم  طبائعهم  في  مختلفن  الله  خلقهم 
في  في  مختلفون  هم  كما  وثقافاتهم  وأذواق��ه��م 
مدعاة  ه��ذه  واالخ��ت��الف��ات  ولغاتهم،  أجناسهم 

للتعارف وتبادل املنافع بدل التباغض والتقاتل.
وت��اري��خ احل��ض��ارة اإلس��الم��ي��ة وإل��ى يومنا 
احل��اض��ر أك��ب��ر ش��اه��د ع��ل��ى ت��س��ام��ح املسلمن 
م��ع أه��ل ال��دي��ان��ات األخ���رى خ��اص��ة م��ع اليهود 
والنصارى الذين تربطهم باملسلمن روابط شتى 
تاريخية وجغرافية وعرقية )كالعرب املسيحين 
املدينة  ف��ي  اليهود  ساكن   � فالرسول  م��ث��ال(، 
وعاملهم اقتصاديا واجتماعيا بأخالق حضارية 
عالية ولم يأمر بإجالء اليهود من املدينة إال حن 
الرسول  م��ع  العهود  ونكثوا  باملسلمن  غ���دروا 
القبائل  م��ن  املسلمن  أع���داء  م��ع  �، وحت��زب��وا 

واألحزاب...
الذمة  وحت��ت  معاهدين  يكونون  عندما  أم��ا 
في حضارة  بها  يحظوا  لم  مشرفة  حقوق  فلهم 
الفرس وال الرومان بل وال في عصر األنوار التي 

يفتخر بها العلمانيون اآلن.
وق���د ك��ان��ت م��واق��ف ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب � 

به  يفتخر  مما  والقدس  الشام  أهل  نصارى  مع 
املسلمون في مجال التسامح مع غير املسلمن، 
ال��ذي  العجوز  ال��ي��ه��ودي  م��ع  قصته  واش��ت��ه��رت 
وج����ده ي��ت��س��ول ف��ق��ال ق��ول��ت��ه امل���ش���ه���ورة: "َم���ا 
ْزَيَة ِفي َشِبيَبِتَك  ا َأَخْذَنا ِمْنَك اجْلِ َأْنَصْفَناَك َأْن ُكنَّ
َبْيِت  ِمْن  َعَلْيِه  ى  َأْج��رَ ُثمَّ  ِكَبِرَك:  ِفي  ْعَناَك  َضيَّ ُثمَّ 

امْلَاِل َما ُيْصِلُحُه".)6(.
وع���ل���ى ن��ه��ج ع��م��رب��ن اخل���ط���اب س����ار والة 
املسلمن من بعده ،  كما عرف ذلك في عهد صالح 

الدين األيوبي وغيره.
ب - التسامح والتآخي بني املسلمني:

وال��ت��س��ام��ح م���ع اإلخ�����وة ف���ي ال���دي���ن )ب��ن 
وحفظ  االح��ت��رام  م��ن  أك��ث��ر  يقتضي  املسلمن( 
املسلم  يستشعر  أن  إل��ى  األذى،  وك��ف  احل��ق��وق 
املودة مع أخيه املسلم، فيحب له مايحب لنفسه 
ويسعى في خيره ودفع األذى  عنه، ومشاركته في 
أفراحه وأتراحه، فينفس عنه كربته ويقضي له 
ما استطاع من حاجاته، ألن املسلمن في توادهم 
وتراحمهم  كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه 
واحلمى  بالسهر  اجلسد  سائر  له  تداعى  عضو 
كما قال �، وليس التحضر في غض الطرف عن 
اجليران وعدم االهتمام بشؤون إخوانه املسلمن، 
كما يظن البعض متذرعا بالوقار وبعدم التدخل 
ن��رى من يعامل  في ش��ؤون اآلخ��ري��ن، حتى إننا 
األجانب بلطف وآداب وإخوانه املسلمن بفظاظة 
وسوء أدب مع األسف الشديد، مخالفا قول الله  
ت��ع��ال��ى ف��ي ش���أن ال��ص��ح��اب��ة وع��م��وم امل��ؤم��ن��ن: 
�أشداء عىل الكفار رحماء بينهم� )الفتح : 29(.

والتسامح مع اإلخوة في الدين يقتضي عدم 

التعصب للمذاهب واآلراء إلى درجة تكفير املسلم 
ألخيه املسلم واملعاداة والتقاتل بن املسلمن.

بني التسامح والتميز:
يعني  ال  املسلمن  غير  مع  املسلم  وتسامح 
تساهله املطلق وتنازله عن عقيدته، أوتقبل الظلم 
االجتماعي والعنصري الذي يبديه البعض جتاه 
في  حر  الفرد  أن  يعني:  التسامح  بل  املسلمن، 
في  أح����رار  اآلخ����رون  ك��م��ا  مبعتقداته  التمسك 
التمسك مبعتقداتهم، واملسلم انطالقا من عقيدته 
يقتنع أن دينه هو الدين الصحيح الذي ارتضاه 
الله للبشرية كلها، �ومن يبتغ غير اإلسالم دينا 

فلن يقبل منه� )آل عمران: 84(. 
في  دخل  من  لكل  يحق  باإلسالم   واالعتزاز 
دائرته  بالنطق بالشهادتن اعتقادا بهما -مهما 
كان عرقه أو جنسيته- ألن االعتزاز بالدين ليس 
اجلنسية  أو  العرقية  العصبية  قبيل  من 
ال��ك��ون وال��ن��اس  ب��اإلمي��ان بخالق  ب��ل   ،-
ولرسوله وللمؤمنني�  العزة  �وهلل  أجمعن 

)املنافقون: 8(.
دينه  بقيم  يتميز  ان  للمسلم  ويحق 
أي  اليحمل  إيجابيا  مت��ي��زا  وبشريعته 
متسك  هو  بل  لآلخرين  عدوانية  إش��ارة 
بقيم حضارته ودينه، وهي قيم إنسانية 
مثالية، هي التي تستحق أن تكون قيما 
كونية يقتدي بها كل الناس شرقا وغربا، 
مل��ا ف��ي��ه��ا م��ن خ��ي��ر م��ح��ض ل��ك��ل ال��ن��اس، 
ومت��ي��ز امل��س��ل��م  بقيمه ال��دي��ن��ي��ة احل��ق��ة، 
الفارسية   أو  العربية  ال��ع��ادات  )ول��ي��س 
له احلصانة   يكفل  ال��ذي  أو غيرها(  هو 
وال���س���الم���ة ل��ش��خ��ص��ي��ت��ه وأخ����الق����ه من 
املفرط  واالن��ب��ه��ار  الواعية  غير  التبعية 
مبظاهر احلضارة العلمانية املنحلة، كما 
غيرنا  نتبع  ال  "حتى  الباحثن:  أحد  قال 
ب���ذراع؛  دون وع��ي ش��ب��ًرا بشبر وذراًع����ا 
فننتهي كما انتهوا إلى مستنقعات آِسَنة 
، و"جترمي" احلياء  ودَركات هاِبطة؛ كالزواج املثليِّ
والطهر  واألس��رة،  األخالق  وازدراء  واالحتشام، 
والفضيلة، وإزاحة الدين من احلياة، وقد انتهى 
الغرب إلى ما هو عليه باالنسالخ التدريجي من 
"مع  أنفسنا  على  نخشاه  م��ا  وه��و  ته،  شخصيَّ
احلذر ومقاومة  تلك األمراض املبطنة والسموم 
املرسلة في املنتجات التقنية واملادية خاصة في 
والتي  الشباب  بن  املنتشرة  التواصل  وسائل 
وشخصيتنا  أجسادنا  تنخر  فيروسات  حتمل 
إماتة  على  تعمل  وال��ت��ي  واملعنوية،  األخالقية 
ال��دي��ن��ي،   وال��ع��اط��ف��ي  ال��ف��ك��ري  نسيجنا  خ��الي��ا 
لننصهر في الصبغة الالدينية الغربية ، ألن أكثر 
هو  واإلس��الم��ي��ة  العربية  األم��ة  خصوم  مايثير 
الربانية -املتبقية- والتي تصطبغ بها  الصبغة 

بعض مظاهر حياتنا االجتماعية واألسرية")8(.
----------------------

1 - صحيح سنن الترمذي رقمه فيه : 3057.
في  والبيهقي  شيبة  أب��ي  اب��ن  مصنف   -  2

الكبرى.
3 - متفق عليه.

الشرور واآلث��ام  4 - متفق عليه، والبوائق: 
واإليذاء.

5 - البخاري وأحمد غيرهما.
6 - أحكام أهل الذمة البن القيم حتقيق أبو 

براء يوسف بن أحمد البكري.
7 - عبد العزيز الكحيل مقال ) متيز املسلم( 

منشور في موقع األلوكة.
8 - نفسه بتصرف.

معالم الرقي احلضاري في السنة النبوية )5(

الرقي احلضاري في مجال السلوك االجتماعي واألخالق العامة
د. محمد البوزي
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متتاز السيرة النبوية القرآنية بخصائص 
القرآن  من خصائص  مستقاة  فريدة  منهجية 
الكرمي ومنزلته، لعل أهمها أربعة وفق املطالب 

اآلتية:
املطلب األول: الصحة في أسمى درجاتها:
أن  األم��ة  بهذه  تعالى  الله  رحمة  م��ن  إن 
أكرمها بكالمه احملفوظ الذي �لاَّ يَأْتِيِه الَْباِطُل 
ْن َحِكيٍم  ِمن بَْيِ يََدْيِه َوَل ِمْن َخلِْفِه، تَنِزيٌل مِّ
َحِميٍد�)1(، وقد تضمن كتاب الله تعالى الكثير 
السيرة  إن  بل  السيرة وفصولها،  أحداث  من 
النبوية ما هي إال التنزيل العملي املنجم لكالم 

الله تعالى. 
الثبوت،  قطعي  متواتر  ال��ورود  ذلك  وكل 
ليكون  سبحانه  الله  اخ��ت��اره  مما  بذلك  وه��و 
الله  بقي  م��ا  ُيْتلى  محفوظا  ح��اض��را  خ��ال��دا 
وال  األمة  عنه  تستغني  ال  والنهار، مما  الليل 
ينبغي أن تغفل عنه، بل إنها جتعله في مقدمة 

أولوياتها واهتماماتها.
املطلب الثاني: استيعاب املراحل واملجاالت:

القرآن الكرمي، قطعا، ليس كتابا متخصصا 
االصطالحي  باملفهوم  النبوية،  السيرة  ف��ي 
امل����ت����داول، ف���ال جن���د ف��ي��ه م���ا اع���ت���اد ال��ك��ت��اب 
األح��داث  م��ن  مصنفاتهم  ف��ي  وجمعه  إي���راده 
والتفاصيل... يقول أكرم ضياء العمري: "ولكن 
ينبغي أن ال نتوقع ورود تفاصيل عن األحداث 
كتابا  ليس  الكرمي، ألنه  القرآن  التاريخية في 
في التاريخ بل هو دستور احلياة")2(. إال أنه 
واستوعب  لبها،  النبوية  السيرة  م��ن  جمع 
من  بد  ال  عما  مرحلة  كل  في  ونبه  مراحلها، 

استحضاره بخصوصها.
فنجد في القرآن الكرمي احلديث عن أحوال 
اليهود  العرب قبل اإلس��الم، بل وع��ن أح��وال 
فيه  جن��د  كما  حينها.  وغ��ي��ره��م  وال��ن��ص��ارى 
احل��دي��ث ع��ن البلد احل���رام وم��ا حظي ب��ه من 
الله  رس��ول  مولد  ع��ام  به  امتاز  وم��ا  العناية، 
� من حفظ الكعبة وهالك قاصدها بالتخريب 
على  الكرمي  الكتاب  آي��ات  نصت  كما  والهدم. 
له،  الله  البعثة وحفظ  قبل   � النبي  أح��وال 
وأحواله  أخالقه  وع��ن  عنه  احلديث  وتابعت 
إلى أن لقي ربه. كما أمعنت اآلي��ات في بيان 
الله ويبلغ عنه،  إل��ى  يدعو  � وه��و  أح��وال��ه 
ويواجه تبعات ذلك صابرا محتسبا، هو ومن 
معه، حتى نصره الله تعالى ودخل الناس في 

دين الله أفواجا. 
القرآن  استيعاب  من  ُيذكر  ما  ومن جميل 
مبجاالت  أح��اط  أن��ه  النبوية،  للسيرة  الكرمي 
م��ع��ه جميعها،  � وم���ن  ال��ل��ه  ح��ي��اة رس����ول 
ال��ت��ع��ب��دي��ة وال��دع��وي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة واألس��ري��ة 

والسياسية والعسكرية وغير ذلك.
املطلب الثالث: القصد في أسمى مراتبه:

إنه القصد الرفيع في االختيار والتناول. 
في  ج��دا،  دقيق  والقضايا  األح���داث  فاختيار 
منتهى التنزه عن العبث، كما أن تناولها في 
والتفاصيل  احلشو  عن  بعيدا  القصد،  غاية 

التي ال فائدة منها.
فالناظر يدرك أن األحداث األكثر تناوال من 
قبل القرآن الكرمي هي التي تفيض بالدروس 
املتجددة إلى يوم القيامة. فليس عبثا أن ترد 
الصالة  عليه  سيرته  في  الفصول  من  الكثير 
من  أكثر  اليهود  وم��ع  املشركني  مع  وال��س��الم 
غيرهم، كما أنه ليس من العبث أن ترد مقاطع 
الله  إل��ى   � دع��وت��ه  متناولة  كثيرة  قرآنية 
من  أكثر  لهم،  ومجاهدته  للناس  ومحاورته 

أحداث القتال واحلروب. وليس عبثا أن يكون 
ارتبط  وم��ا  واملهاجرين  الهجرة  عن  احلديث 
بذلك مستفيضا في القرآن الكرمي، في حني ال 
جند احلديث عن ميالده عليه أفضل الصالة 
داللتها.  في  مختلف  إش��ارة  في  إال  وال��س��الم 
وليس عبثا أن يخلد اإلسراء في القرآن الكرمي 
احل��رام  العظيمني،  باملسجدين  ذل��ك  ويرتبط 
قوة مهما اشتدت  واألقصى، مما ال تستطيع 
أن تلغي ذلك وتغيبه من تعبير األمة وفكرها 

وهمومها )3(. 
للسيرة  هادية  ربانية  خريطة  أم��ام  إننا 
اختيار  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  فيها  أح��ك��م  النبوية 
أحداثها وفصولها وأحكم تناولها وتقدميها.

املطلب الرابع: املواكبة بني السيرة والتنزيل:
وهذه من جواهر اخلصائص، إذ السيرة 
النبوية صنعت على هدي تنزل القرآن الكرمي 
ن��زول اآلي���ات والسور  ب���أول. ففي ظ��الل  أوال 

ُنِسجت.  الكرمي  القرآن  بصائر  ووفق  نشأت، 
واقع  على  بالظالل  تلقي  وإال  س��ورة  من  فما 
النبي � مع نفسه ومع من حوله، ومن خالل 

ذلك تتجلى السيرة املواكبة ملا نزل.
وال شك أن لهذا األمر تعلقا كبيرا بترتيب 
تشوش  التي  العقبة  ولعل  وأسبابه.  النزول 
على الناظر ها هنا هي ما نعلمه من االختالف 
بني العلماء في ترتيب النزول وأسبابه، ومع 
هذا فال عذر من عدم االستفادة إلى أقصى حد 
مما ال اختالف فيه، مما هو كاف لرسم صورة 
وفقا  النبوية  السيرة  حلركية  رفيعة  قرآنية 

لتنزل القرآن الكرمي.
من  اآلت��ي  املثال  نقدم  البيان  من  للمزيد 

سورة العلق:
ه��ذه ال��س��ورة ال��ك��رمي��ة مكية ب��ال خ��الف، 
القرآن في قول جمهور  وهي أول ما نزل من 
أول  األول  أن مقطعها  املفسرين)4(. والظاهر 
ما نزل)5(  ملا ثبت في الصحيحني من حديث 
ُل َما ُبِدَئ  عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "َأوَّ
اِدَقُة  ْؤَيا الصَّ ِه � ِمن اْلَوْحِي الرُّ ِبِه َرُسوُل اللَّ
ْوِم، َفَكاَن اَل َيَرى ُرْؤَيا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق  ِفي النَّ

َوُهَو  ِفيِه،  ُث  َفَيَتَحنَّ ِح��َراًء  َيْأِتي  َفَكاَن  ْبِح  الصُّ
ُثمَّ  ِلَذِلَك  ُد  َوَيَتَزوَّ اْلَعَدِد،  َذَواِت  َياِلَي  اللَّ ُد  َعبُّ التَّ
َفِجَئُه  ى  ْثِلَها، َحتَّ مِلِ ُدُه  َفُتَزوِّ ِإَلى َخِديَجَة  َيْرِجُع 
��قُّ َوُه��َو ِفي َغ��اِر ِح���َراٍء، َف��َج��اَءُه امْلَ��َل��ُك ِفيِه  احْلَ
َأَنا  »َما  َفُقْلُت:   � ِبيُّ  النَّ َلُه  َفَقاَل  اْق��َرْأ.  َفَقاَل: 
ْهُد  ي اْلَ ى َبَلَغ ِمنِّ ِني َحتَّ ِبَقاِرٍئ« َفَأَخَذِني َفَغطَّ
ِبَقاِرٍئ«  َأَنا  »َما  َفُقْلُت:  اْقَرْأ.  َفَقاَل:  َأْرَسَلِني  ُثمَّ 
ْهُد  ي اْلَ ى َبَلَغ ِمنِّ اِنَيَة َحتَّ ِني الثَّ َفَأَخَذِني َفَغطَّ
ِبَقاِرٍئ«  َأَنا  »َما  َفُقْلُت:  اْقَرْأ.  َفَقاَل:  َأْرَسَلِني  ُثمَّ 
ْهُد  ي اْلَ ى َبَلَغ ِمنِّ اِلَثَة َحتَّ ِني الثَّ َفَأَخَذِني َفَغطَّ
اَِّذي َخلََق...  َِّك ال ُثمَّ َأْرَسَلِني، َفَقاَل: �اْقَرأْ بِاْسِم َرب
َفَرَجَع  يَْعلَْم�  لَْم  َما  اْلِنْ��َس��اَن  اََّم  َعل بَلََغ:  َحتاَّى 
َخِديَجَة  َعَلى  َدَخ��َل  ى  َحتَّ َب���َواِدُرُه  َتْرُجُف  ِبَها 
ى َذَهَب َعْنُه  ُلوُه َحتَّ ُلوِني َفَزمَّ ُلوِني َزمِّ َفَقاَل َزمِّ

ْوُع... الرَّ
ف��ي ح��ني ي��ك��ون امل��ق��ط��ع اآلخ����ر مم��ا ن��زل 
ُه��َرْي��َرَة  َأِب��ي  ع��ْن  ففي صحيح مسلم  بعد)6(، 

ٌد َوْجَهُه  ُر ُمَحمَّ � َقاَل، َقاَل َأُبو َجْهٍل: َهْل ُيَعفِّ
ِت  َوال��الَّ َفَقاَل:  َنَعْم.  َفِقيَل:  َق��اَل  َأْظُهِرُكْم؟  َب��نْيَ 
ى َلِئْن َرَأْيُتُه َيْفَعُل َذِلَك أَلََطَأنَّ َعَلى َرَقَبِتِه،  َواْلُعزَّ
َراِب. َقاَل َفَأَتى َرُسوَل  َرنَّ َوْجَهُه ِفي التُّ َأْو أَلَُعفِّ
َرَقَبِتِه،  َعَلى  ِلَيَطَأ  َزَع��َم  ُيَصلِّي،  َوُه��َو   � ِه  اللَّ
َعَلى  َيْنُكُص  َوُه��َو  ِإالَّ  ِمْنُه  َفِجَئُهْم  )َفَما  َق��اَل: 
َلَك؟  َما  َل��ُه:  َفِقيَل  َق��اَل  ِبَيَدْيِه(.  ِقي  َوَيتَّ َعِقَبْيِه 
اًل  َوَه��وْ َناٍر  ِمْن  ْنَدًقا  خَلَ َوَبْيَنُه  َبْيِني  ِإنَّ  َفَقاَل: 
ي  ِمنِّ َدَنا  »َلْو   :� ِه  اللَّ َرُس��وُل  َفَقاَل  َوَأْجِنَحًة. 
اَلْخَتَطَفْتُه امْلاََلِئَكُة ُعْضًوا ُعْضًوا«. َقاَل: َفَأْنَزَل 
ُه َ، اَل َنْدِري ِفي َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة � َأْو  اللَّ
َشْيٌء َبَلَغُه �كَلاَّ ِإناَّ اْلِنَْساَن لََيْطَغى أَْن َرآهُ 
اَِّذي يَْنَهى  َِّك الرُّْجَعى أََرأَْيَت ال اْسَتْغَنى ِإناَّ ِإلَى َرب
الُْهَدى  َعَل  ِإْن كَاَن  أََرأَْي��َت  ِإذَا َصلاَّ  َعْبًدا 
اَّى� َيْعِني  َب َوتََول أَْو أََمَر بِالتاَّْقَوى أََرأَْيَت ِإْن كَذاَّ
َ يََرى، كَلاَّ لَِئْ لَْم  َأَبا َجْهٍل �أَلَْم يَْعلَْم بِأَناَّ اللاَّ
َخاِطَئٍة  كَاِذبٍَة  نَاِصَيٍة  بِالناَّاِصَيِة  لََنْسَفًعا  يَْنَتِه 
َفلْيَْدُع نَاِديَهُ َسنَْدُع الزاَّبَانَِيَة كَلاَّ َل تُِطْعهُ...� 
َأَمَرُه  ا  ِه ِفي َحِديِثِه َقاَل َوَأَمَرُه مِبَ َزاَد ُعَبْيُد اللَّ

ِبِه َوَزاَد اْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى �َفلْيَْدُع نَاِديَهُ� َيْعِني 
كان  النزول  أن  على  تدل  والرواية  َقْوَمُه)7(. 
الله تعالى بالصالة والظهور  أمر  تنفيذ  بعد 
لعبادة  إظهارا  يعتبر  الميع مما  أمام  بذلك 

الله تعالى والدعوة إليه سبحانه.
وال يخفى أن السورة الكرمية تقدم صورة 
سيرة  م��ن  األول���ى  للمرحلة  املعالم  واض��ح��ة 
رسول الله � عند بعثته، مشكلة من اللوحات 

اآلتية:
الغار  ف��ي  بنفسه  يختلي   � ال��رس��ول   -
الله  بكلمة  جبريل  فيفاجئه  متأمال،  متحنثا 

تعالى وبالرسالة.
- ثقل الوحي وجسامة املسؤولية مما كان 

له األثر األبلغ على نفسية رسول الله �.
- م���دار اخل��ي��ر ك��ل��ه ع��ل��ى ال���ق���راءة باسم 
املرحلة مرحلة  أن  ينبه على  تعالى، مما  الله 
اصطباغ كلي مبا نزل من الوحي القرآني، فال 
ينبغي أن يشغل هو وال من معه إال بكالم الله

وص��الة  تعبدا  تعالى  لله  االس��ت��ج��اب��ة   -
مما  الظروف،  كانت  مهما  وسجودا  وركوعا 
يدل على أن إظهار الدعوة ومزاحمة املشركني 
وقت  في  كان  فيه،  يجتمعون  مكان  أعظم  في 
مبكر جدا خالفا ملا هو سائد من تأخر ذلك إلى 

ثالث سنوات.
منذ  والعدوان  والحود  العناد  ظهور   -
وقت مبكر في شخص الطاغية املتجبر الذي 

ال يقر له قرار مع عبادة الله وتوحيده.
- الصبر على الظلم وحتمل اإلذاية ابتغاء 
الله  عبادة  في  واالنغماس  تعالى،  الله  وجه 
في  واالجتهاد  سبحانه  له  واالنقياد  تعالى 

القرب منه جل جالله.
مفيدة  كلمة  ن��ق��دم  أن  ه��ن��ا  امل��ف��ي��د  ول��ع��ل 
يتحدث  وه��و  دروزة  ع��زة  للشيخ محمد  دال��ة 
خطواتها  في  السيرة  عن  السورة  خ��الل  من 
قد   � النبي  أن  تلهم  اآلي��ات  "فهذه  األول���ى: 
أخذ يصلي على شكل جديد، جهرة على مأل 
من الناس في فناء الكعبة على األرجح، وأنه 
وتقواه مبجانبة  الله  إلى  بدعوته  يدعو  أخذ 
بالتكذيب  يقابل  أخ��ذ  وأن��ه  واآلث���ام...  الشرك 
له من جهة  ثم تصدى  واالنصراف من جهة، 
ودع��وت��ه...  عن صالته  ينهاه  شخص  أخ��رى 
وميكن  القوم،  مجلس  تعني  )ناديه(  وعبارة 
أن تكون قد عنت ما عرف في أخبار السيرة 
ب���دار ال��ن��دوة ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي ف��ن��اء الكعبة، 
وكانت مجتمع مشيخة مكة... وظروف املوقف 
والنهي  الصد  مواقف  أبكر  من  أنه  على  تدل 
سورة  إكمال  ولعل  أبكرها.  لم  إن  والتكذيب 
العلق بهذه اآليات دليل على هذا التبكير")8(.

---------------------
1 -  فصلت 42.

2 -  أكرم ضياء العمري، السيرة الصحيحة ص48.
3 -  بيان هذا الحقا.

4 -  أنظر القرطبي، الامع ألحكام القرآن، ج 20 
ص117.

5 -  أنظر معالم التنزيل ج 8 ص 477.
6 -  أنظر زاد املسير البن ال��وزي ج 9 ص 157، 

والدر املنثور للسيوطي ج 15 ص 519، وغيرهم.
والنة  القيامة  صفة  مسلم، كتاب  صحيح    -  7

والنار، باب قوله إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى.
8 -  محمد عزة دروزة، سيرة الرسول �، ص 152 
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ال��ث��ق��اف��ي واإلداري  امل��رك��ب  ش��ه��دت رح���اب 
اإلسالمية مبكناس  والشؤون  األوق��اف  ل��وزارة 
 27 ل�  امل��واف��ق  ه�   1440 17 صفر  السبت  ي��وم 
أكتوبر 2018م تنظيم امللتقى الرابع عشر للقرآن 
الكرمي الذي دأب املجلس العلمي احمللي لعمالة 
محور  امللتقى  جعل  وقد  تنظيمه،  على  مكناس 
وتزكية  "ال��ق��رآن  م��وض��وع:  وأنشطته  أشغاله 
ِإَلْيُكْم  َانَزْلَنا  َلَقَد   " شعار  حتت  وذلك  اإلنسان" 

ِكَتاًبا ِفيِه ِذْكُرُكْم َأَفاَل َتْعِقُلوَن" )األنبياء: 10(.
ندوة   : امللتقى شقني  أنشطة  تضمنت  وقد 

علمية وأنشطة موازية.
التي  العلمية،  ال��ن��دوة  مستوى  على  أوال 
أشرف على تسييرها  الدكتور محمد األنصاري 
أستاذ بكلية اآلداب � مكناس، فقد انطلقت بآيات 
بينات من القرآن الكرمي، ثم بني فضيلة الدكتور 
حلاجات  وتلبيتها  ورهاناتها  ال��ن��دوة  سياق 
العلمية  األنشطة  من  واح��دة  وكونها  املجتمع 
املجلس  ب��ه��ا  ال��ت��ي يسهم  ال��ع��دي��ة  وال��ت��رب��وي��ة 
التنمية  ف��ي  م��ك��ن��اس  لعمالة  احمل��ل��ي  العلمي 
ال��ب��ش��ري��ة وت��أه��ي��ل ال��ع��ن��ص��ر ال��ب��ش��ري علميا 
وأخالقيا من خالل مقومات األمة وتراثها الغني 

بالقيم البانية.
وقد تضمنت الندوة ورقتني علميتني؛

امحمد  الدكتور  فضيلة  منهما  األول��ى  قدم 
العمراوي )أستاذ بكلية اآلداب مكناس( بعنوان: 
"امل��ن��ه��ج ال��ق��رآن��ي ف��ي ت��زك��ي��ة اإلن���س���ان: ق��واع��د 
الرسل  إرس��ال  الغاية من  أن  فيها  وف��وائ��د"، بني 
ذلك  على  مستدال  ال��ع��ب��ادة،  ه��ي  الكتب  وإن���زال 
بالقرآن الكرمي والسنة النبوية، ثم عرف مفهوم 
قواعده  مبينا  الشرعي،  االصطالح  في  التزكية 
عليها  تقوم  التي  القواعد  فصل  وق��د  وف��وائ��ده؛ 

عملية التزكية القرآنية إلى:
إلى  ال��ق��رآن  دع���وة  خ��الل  م��ن  بالله  العلم   -

القراءة باسم الله، 
- وتعريف اإلنسان بنفسه،

- وتعظيم اإلنسان ربه، 
- واحلرص على مرافقة األخيار. 
ما الفوائد فحصرها في خمسة: 

حتديد قصد العبودية، 
وإدخال املزكي في عباد الله. 

وحتقيق الفالح العام. 
وحتقيق النجاح العام. 
ثم شوق دخول اجلنة...

صفاء  التزكية  أن  على  مشددا  ورقته  وختم 
ل��ل��روح، وت��ف��ري��ق ب��ني ال��ه��دى وال��ض��الل، بقصد 

صالح اإلنسان وازدهار العمران.
الدكتور  فضيلة  فقدمها  الثانية  الورقة  أما 
سايس(،  ف��اس  اآلداب  بكلية  )أستاذ  جدية  عمر 
تناول فيها موضوع: "إدراك مقاصد القرآن سبيل 
لتزكية اإلنسان" فبني أن أحوال العباد في أخذهم 
اثنني:  مظهرين  ع��ن  يخرج  ال  التزكية  بأسباب 
اإلف����راط أو ال��ت��ف��ري��ط؛ م��ؤط��را ك��الم��ه ع��ن مظهر 
أرواح  "املقاصد  الشاطبي:  اإلم��ام  بقول  اإلف��راط 

األعمال"، كما ركز على إبراز مقاصد القرآن في 
التزكية وبني أنها ال تخرج عن املقاصد العامة 
للقرآن الكرمي في بناء اإلنسان الصالح املتخلق 
باألخالق الفاضلة مع ربه ودينه والناس، وبناء 
ومقوماته  ب��أخ��الق��ه  وال��ف��ع��ال  ال��ق��وي  املجتمع 
الدينية، مستدال على ذلك بنصوص من الكتاب 
قدميا  الربانيني  العلماء  واجتهادات  والسنة 
وحديثا التي من خاللها استطاعوا بناء اإلنسان 
وهداياته  ال��ق��رآن��ي  باملنهاج  العامل  ال��رب��ان��ي 
من  انطالقا  واقعه  قضايا  مع  إيجابيا  متفاعل 

رؤية سليمة ومتوازنة في اإلصالح والتزكية.
لالنفتاح  عامة  مبناقشة  الندوة  واختتمت 
على اهتمامات احلضور واإلجابة عن تساؤالته، 
إلى جانب هذا تخللت الندوة الصباحية توزيع 
القرآنية،  الفائزين في املسابقات  اجلوائز على 

والفائزين بجائزة ابن غازي لقراء التراويح.
وفي اخلامسة مساء كان جمهور املدعويني 
فضيلة  قدمها  علمية  محاضرة  مع  موعد  على 
العالمة عبد الله بلمدني )عضو املجلس العلمي 
اآليات  "معالم  موضوع  في  مالل(  لبني  احمللي 

املشرقة في تزكية النفوس املشرفة".
العلمية  األن��ش��ط��ة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ث��ان��ي��ا 
برنامجا  تضمنت  حيث  امل��وازي��ة  وال��ت��رب��وي��ة 
العروض واحملاضرات وزعت على  من  متنوعا 
املرشدون  األئمة  السادة  قدمها  العمالة  مساجد 
23 مسجدا   غطت  عرضا   23 عددها حوالي  بلغ 
األنشطة  هذه  وامتدت  العمالة،  مناطق  مبختلف 
من السبت 20 أكتوبر إلى اخلميس 25 منه، وقد 

افتتح هذه احملاضرات.

املجلس العلمي احمللي مبكناس ينظم امللتقى الرابع عشر للقرآن الكرمي في موضوع:
 "القرآن وتزكية اإلنسان"

العدد : 493  متابعات

ف����ي إط������ار اجل����ه����ود ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال��ت��رب��وي��ة واإلداري�����ة ال��ت��ي تهدف 
إلى إرساء وتطوير التعليم األصيل 
ب���امل���غ���رب ف����ي ص����ورت����ه اجل���دي���دة 
للتربية  اجلهوية  األكادميية  نظمت 
دورة  مكناس  فاس  بجهة  والتكوين 
العليم  أس���ات���ذة  ل��ف��ائ��دة  ت��ك��وي��ن��ي��ة 
األص��ي��ل اجل��دي��د، وذل���ك أي���ام 24-
52-26  من أكتوبر اجلاري 2018 ، 
مبركز التكوينات وامللتقيات بفاس، 
رشيدة  انطالقة  شعار:"نحو  حت��ت 
لتطوير التعليم األصيل بجهة فاس 

مكناس".
تضمن هذا اللقاء التكويني الذي استفاد منه 
حوالي 60 أستاذا ممن يدرسون التعليم األصيل 
اجلديد مبختلف املديريات التابعة للجهة ، تقدمي 

العديد من العروض من أبرزها:
التعليم  وآف��اق  ح��ول:واق��ع  تربوي  - عرض 
األصيل اجلديد باجلهة، قدمه، د. امحمد الينبعي.  
جلهة  العلماء  جمعيات  للجنة  اجلهوي  املنسق 

فاس مكناس.
لتدريس  الديدكتيكي  التدبير  حول  - عرض 
ألقاه  اجلديد،  األصيل  بالتعليم  الشرعية  امل��واد 
ذ. يوسف املعاني. مفتش تربوي مبديرية موالي 

يعقوب

- ع�����رض ب��خ��ص��وص امل���راق���ب���ة ال��ت��رب��وي��ة 
اجلديد،  األصيل  بالتعليم  اإلش��ه��ادي  والتقومي 
مبديرية  تربوي   مفتش  وهبي.  ح��دو  ذ.  عرضه 

بوملان
- ع���رض مت��ح��ور ح���ول ال��ب��رام��ج وامل��ن��اه��ج 
عبد  ذ.  أعده  األصيل اجلديد،  بالتعليم  التربوية 

املالك اليعقوبي. مفتش تربوي مبديرية فاس
ج��داول  إع���داد  كيفية  ح��ول  تبلور  - عرض 
احلصص بالتعليم األصيل اجلديد، صاغه فريق 

التكوين.
التكويني  التربوي  اللقاء  ه��ذا  تضمن  كما 
تنظيم  ورشات حول إعداد دروس جتريبية في 
القرآن والفقه والسيرة باملستوى األول، وأخرى 

االبتدائي  للتعليم  احلصص  ج��داول  إنتاج  في 
األصيل اجلديد . وفي اليوم الثالث من التكوين 
انتقل املشاركون في الدورة إلى مدرسة ابن تيمية 
ومدرسة خالد بن الوليد مبديرية فاس ومدرسة 
ي��ع��ق��وب حلضور  م����والي  مب��دي��ري��ة  م��ع��ال  أوالد 
دروس تطبيقية في مواد القرآن والفقه والسيرة 

واحلديث باملستوى األول ابتدائي أصيل.
يعتمد على  التعليم  النوع من  يذكر  أن هذا 
يساعد  العربية،  فهو  واللغة  اإلسالمية  امل��واد 
التالميذ على حفظ القرآن الكرمي بأفضل الطرق 
على  للتعرف  أكبر  ف��رص  من  وميكنهم  املشوقة 
العلوم  وباقي  النبوية  والسيرة  والسنة  الفقه 
ال��ش��رع��ي��ة األخ�����رى. ك��م��ا ي��ه��دف ب���األس���اس إل��ى 

احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ه��وي��ة امل��غ��رب��ي��ة 
واملعنوية  األخالقية  القيم  وحماية 
املتعلمني  املغربي، وميكن  للمجتمع 
ولغات  متنوعة  معارف  امتالك  من 
وم���ه���ارات مت��ك��ن��ه��م م���ن ال��ت��واص��ل 
باإلضافة  محيطهم،  م��ع  االي��ج��اب��ي 
إل����ى ال��ت��م��ك��ن م���ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

والعلوم اإلسالمية..
التربوي  النشاط  فهذا  لإلشارة 
ال���ت���ك���وي���ن���ي  ي����أت����ي ف�����ي س���ي���اق 
ت��ن��وي��ع ال���ع���رض ال���ت���رب���وي  ال���ذي 
اجل��ه��وي��ة  فتئت األكادميية  م����ا 
ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن ب��ج��ه��ة ف��اس 
مكناس تنهجه ومتارس أنشطته في ضوئه وعلى 
هداه ، واملتمثل في إفساح املجال أمام املبادرات 
التي تعرب عنها بني  الهادفة واجل��ادة  التربوية 
الهادفة  املدني  الفينة واألخرى مكونات املجتمع 
إل��ى ال��رف��ع م��ن امل��ردودي��ة ال��دراس��ي��ة لتالمذتنا، 
ومنها اللجنة اجلهوية جلمعية العلماء املتابعة 
مللف التعليم األصيل اجلديد بجهة فاس مكناس.

أكاديمية جهة فاس مكناس: دورة تكوينية لفائدة أساتذة التعليم األصيل الجديد
  تحت شعار: "نحو انطالقة رشيدة لتطوير التعليم األصيل بجهة فاس مكناس" 

إعداد: نورالدين باخلير

إعداد: أحمد الطيبي
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يعيشه  لواقع  انتقادا  األسطر  ه��ذه  تأتي 
ال��ط��ف��ل امل��غ��رب��ي ج����راء إف���راط���ه ال��س��ل��ب��ي في 
وذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  استخدام 
األمر، وبهذا  بالكشف عن بعض سلبيات هذا 
أم��ور هؤالء  أول��ي��اء  إل��ى  أساسا  فهي موجهة 

لعلهم يتعظون قبل فوات األوان.
ال��ي��وم عرف  العالم  أن  إن��ه مم��ا ال ش��ك 
تطورا خياليا في ميدان التواصل بفضل ما 
أنتجته التكنولوجيا احلديثة من وسائل في 
هذا امليدان، مما جعل العالم قرية صغيرة، 
فقد  التطور،  هذا  عن  ببعيد  ليس  واملغرب 
بشكل  املغرب  في  الذكية  الهواتف  انتشرت 
غريب وصلت إلى قمم اجلبال، وأصبحت في 

أيادي املثقف والعامي والصغير والكبير.
ورغ����م م���ا ت���وف���ره ه����ذه ال���وس���ائ���ل من 
عن  املقام سنتحدث  هذا  في  فإن  إيجابيات 
إلى  نتطرق  أن  أم��ل  على  السلبي  اجل��ان��ب 

اجلانب اإليجابي في فرص قادمة.
ي��ع��د ض��ي��اع ال��وق��ت ب��ش��ك��ل م��ه��ول من 
املواقع  ه��ذه  فسحر  السلبيات،  ه��ذه  أب��رز 
يجعلهم  عالم  في  يسبحون  األب��ن��اء  يجعل 
يهدرونه،  ال��ذي  ال��وق��ت  بقيمة  يشعرون  ال 
بهذا فال يستطيعون  إن استشعروا  وحتى 
االن���ف���الت م���ن ه���ذا ال��س��ح��ر اإلل��ك��ت��رون��ي، 
ولذلك تراهم يسهرون إلى وقت متأخر من 
وحتى  االس��ت��ي��ق��اظ،  ع��ن  فيعجزون  ال��ل��ي��ل، 
أذيال  يجرون  كسالى  نراهم  استيقظوا  إن 
اخلمول، وهكذا يلتحقون باملدارس وهم في 

هذه احلالة، فال هم جاهزون لتلقي الدرس، وال 
هم قادرون على استيعابه. وإضاعة الوقت هذا 
امل��دراس إلى  يصرف همهم إذ هم خرجوا من 
الواجبات  سفاسف األمور، فتجدهم يضيعون 
ويستهينون بها، فال حديث بينهم إال عن هذه 

يعد  ول��م  املعايير،  لديهم  فتتبدل  السفاسف، 
واض��ح��ا ف��ي أذه��ان��ه��م أن معيار األخ���الق هو 
الناس، بل أضحى نسج  التفاضل بني  أساس 
العالقات املختلفة مع أشخاص  مختلفني هو 
املعيار، ورمبا أدى بهم هذا إلى إنشاء عالقات 

سنهم  رغم صغر  احلقيقي  الواقع  في  حميمة 
وحداثة أسنانهم، وهذا أمر مشاهد، وما أبواب 

الثانويات عنا ببعيد.
ومن سلبياتها أيضا االنفتاح على مواقع 
مع  عالقات  ربط  إلى  جترهم  للتواصل  عاملية 
الهدامة  الثقافة  من  يحملون  غرباء  أشخاص 
ما يجعل أبناءنا في مرمى نيران ثقافة هؤالء، 
فسنقف  لهم  املناعة  استحضرنا ضعف  وإذا 
على األثر احلقيقي لتأثير هؤالء الغرباء، فال 
عجب إذن أن ظهر من بني أبنائنا من يعتنق 
النصرانية، وفي املستقبل جندهم يعتنقون ما 

الله به عليم.
إن ض��غ��ط ه���ذه امل���وق���ع ل���و ص����ادف قلة 
عن  البحث  إلى  يدفعهم  أمر  فهو  لديهم  اليد 
وقد  السابقة  رغباتهم  لتلبية  مالية  مصادر 
تكون السرقة احدى هذه املصادر، وفي بعض 
املقاهي  األحيان نصادفهم ملتصقني بجدران 
كان  ومن  األنترنيت،  صبيب  منها  يستمدون 
فيضيف  املقاهي،  هذه  يقتحم  ميسورا  منهم 
إلى هذا األمر أمورا أخرى حتدث في املقاهي 
هم  اح��ادي��ث  وسماع  التدخني  استنشاق  من 
لآلباء  ينبغي  كله  هذا  وألجل  عنها.  غنى  في 
املسار  يتيقظوا، فمسؤولية تصحيح هذا  أن 

يتطلب جهدا كبيرا. 

الفضائل  آيات  ألسمى  جامعة  كلمة  الدين 
،فهو  وأجملها  اخل��ص��ال  وأك���رم  وامل��ك��رم��ات، 
ارتكاز  لعباده، وهو محور  تعالى  الله  شريعة 
مكارم  عليها  ينطوي  التي  اجلليلة  الصفات 
القول، ووف��اء بالوعد،  األخ��الق، من صدق في 
وال��ش��رف،  ال��ع��رض  ع��ن  ودف���اع  لألمانة،  وأداء 
وإتقان لألعمال، وكف لألذى ،وهو دين التربية 

اإلسالمية احلقة.
والشهامة،  امل���روءة  اإلن��س��ان  يعلم  ال��دي��ن 
األعمال،  من  حميد  كل  فعل  على  امل��رء  ويدفع 
وج��م��ي��ل م��ن اخل��ص��ال، ف��ه��و ي��ه��ذب ال��ن��ف��وس، 
إلى  ويهدي  األخ��الق،  ويقوم  البصيرة،  وينير 

صراط مستقيم.
سئل اإلمام الشافعي رحمه الله عن املروءة 
يعنيها،  ال  ع��م��ا  اجل�����وارح  ع��ف��ة  "ه���ي  ف���ق���ال: 
وأرك��ان��ه��ا أرب��ع��ة: حسن اخل��ل��ق وال��ت��واض��ع، 

والسخاء، ومخالفة النفس".
وقال اإلمام البوصيري رحمه الله:

وخالف النف�س وال�صيطان واع�صهما 

واإن هما حم�صاك الن�صح فاتهم

والفسوق  السوء  عن  اإلنسان  يبعد  الدين 
من  تشريف  فهو  األم��ور،  وسفاسف  والرذائل، 
وفضله  بالعقل،  كرمه  ال��ذي  للعبد  تعالى  الله 

على كثير ممن خلق.

كما  ال���س���وي،  امل��س��ل��م  أن  يعلمنا  ال���دي���ن 
"ال  الله:  رحمه  الرافعي  ص��ادق  مصطفى  ق��ال 
ي��ض��ط��رب م��ن ش����يء، وك��ي��ف ي��ض��ط��رب ومعه 
االستقرار؟ ال يخاف ومعه االطمئنان؟ ال يخشى 
القلم  الله" وحي  مخلوقا، وكيف يخشى ومعه 

.14 /2
ال���دي���ن ك��ف��ل ل��ل��ن��اس امل��ؤم��ن��ني س��ع��ادت��ه��م 
احلقيقية في دنياهم وآخرتهم، فهو يعود بهم 
أن  يحبون  ربا  لهم  أن  فيتذكرون  الفطرة،  إلى 
الله،  أن��زل  ما  ح��دود  يتجاوزون  وال  يطيعوه، 
ويتقبلون دينه بصدور رحبة، ونفوس راضية، 

وقلوب مؤمنة.
الدين يدعو إلى مكارم األخالق وهي غاية 
والضمائر  األبية  النفوس  ذوو  ينشدها  نبيلة 
احلية، والعقول اليقظة، جتعل اإلنسان شريفا 
واإلجالل،  التقدير  الناس، وموضع  بني  عزيزا 
قال علي بن أبي طالب � وهو يعدد لنا مكارم 

األخالق الطيبة:
اإن املكارم اأخالق مطهرة

فالدين اأولها والعقل ثانيها

والعلم ثالثها واحللم رابعها 

واجلود خام�صها والف�صل �صاديها

والرب �صابعها وال�صرب ثامنها

وال�صكر تا�صعها واللني باقيها

والنف�س تعلم اأين ال اأ�صدقها

ول�صت اأر�صد اإال حني اأع�صيها 

ويوطد  ب��دي��ن��ه،  يتمسك  أن  املسلم  فعلى 
وصيام  وزك���اة  ص��الة  م��ن  العزائم  على  نفسه 
وح���ج، وت��ع��اون ع��ل��ى ال��ب��ر وال��ت��ق��وى ومحبة 
ويحاسب  الضغائن،  من  قلبه  ويطهر  الناس 
نفسه على الفتيل والقطمير، ويزن أعماله قبل 

أن توزن عليه.
سئل اإلمام الشافعي رحمه الله عن ثمانية 
أم����ور: واج����ب وأوج����ب ، وع��ج��ي��ب وأع��ج��ب، 

وصعب وأصعب، وقريب وأقرب، فأجاب: 
م��ن واج��ب ال��ن��اس أن ي��ت��وب��وا    لكن ترك 

الذنوب أوجب 
والدهر يف ت�رصفه عجيب

وغفلة النا�س عنه اأعجب

وال�صرب يف النائبات �صعب

لكن فوات الثواب اأ�صعب

وكـل مـا يـرجتـى قـريـب

 واملوت من دون ذلك اأقرب

على املسلم الفطن أن يتخذ نبينا محمدا � 
وسلفنا الصالح قدوة هادية، ونبراسا مضيئا، 
وعليه أن يكون جنديا حازما يقظا، للدفاع عن 

عن  انصراف  كل  أم��ام  يصمد  وأن  الدين،  هذا 
تعاليمه ، ويصحح –كل مرة- املفاهيم املغلوطة 
االستهزاء  نفسه  له  لكل من تسول  واملغرضة، 

والطعن في هذا الدين احلنيف بغير علم.
قال عبد الله بن املبارك رحمه الله:

ما بال دينك تر�صى اأن تدن�صه     

وثوبك الدهر مغ�صول من الدن�س 

ترجو النجاة ومل ت�صلك طريقتها

اإن ال�صفينة ال جتري على اليب�س

وال  ديننا،  ف��ي  مصيبتنا  جتعل  ال  فاللهم 
جتعل الدنيا أكبر همنا، وال مبلغ علمنا.

اللهم إميانا بك، وعمال بكتابك وسنة نبيك 
محمد �.

 

الدين اخللق

ذ. أحمد حسني

ذ. خالد حدوي
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تناول األستاذ الفاضل في احللقة 
أرب��ع��ة جت��ل��ي��ات للحكمة  ال��س��اب��ق��ة 
في وصايا لقمان، وفي هذه احللقة 

يواصل بقية التجليات.
التجلي اخلامس:

النفس قبل إصللاح  إلللى إصلللاح  فللي اإلرشللللاد 
الداعية  الغير: فا شك أن من أكبر ما يحذر منه 
الناس عنه،  ينهى  ما  يقع في خاف  أن  الله  إلى 
الله  قللال  وقللد  عليه،  يحضهم  ما  امتثال  يترك  أو 
تعالى في هذا الصدد في البقرة: �أَتَأُْمُروَن النَّاَس 
بِالِْبرِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تَْتلُوَن الِْكَتاَب  أََفَل 
َُّها  أَي �يَا  الصف:  في  وقال   ،)44 )اآليللة:  تَْعِقلُوَن� 
َِّذيَن آَمُنوا ِلَم تَُقولُوَن َما َل تَْفَعلُوَن كَُبَر َمْقًتا ِعنَد  ال
ِ أَن تَُقولُوا َما َل تَْفَعلُوَن� )اآلية: 2 - 3(، وقال  اللَّ
على لسان شعيب � وهو يخاطب قومه: �َوَما 
)هود:  َعْنهُ�  أَنَْهاكُْم  َما  َ��ى  ِإل أَُخاِلَفُكْم  أَْن  أُِري��ُد 
بهذا  واعيا  كان  لقمان حلكمته  أن  والظاهر   .)88
األمر فأرشد ابنه إلى طريقتني يصلح بهما نفسه 
من  اآلخرين  بإصاح  باألمر  إليه  يتوجه  أن  قبل 
وهاتان  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  خال 

الطريقتان هما:
األولى: طريقة علمية، وتتجلى في استشعار   -
تستوي  حتى  حللني،  كل  في  له  تعالى  الله  رقابة 
سريرته بسيرته، وعانيته بسره، فا ميتنع عن 
في  عليها  يتجرأ  ثم  الناس،  في حضرة  املعصية 
اخللوة، فينزع الله عنه توفيقه، ولكن ليكن حضور 
عن  له  رادعللا  لربه  الدائمة  ورقابته  قلبه  في  الله 
هذا  من  النفس  له صاح  فيتحقق  ذلك  مثل  فعل 
ََّها  الباب، وهذا املعنى مستمد من قوله: �يَا بَُنَّ ِإن

ْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِف َصْخَرٍة أَْو  ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّ تَُك  ِإن 
 َ اللَّ ِإنَّ   ُ اللَّ بَِها  يَ��أِْت  اْلَْرِض  ِف  أَْو  َماَواِت  السَّ ِف 

لَِطيٌف َخِبيٌر� )لقمان: 16(.
في  وتتجلى  عملية،  فطريقة  الثانية:  وأمللا    -
بشهادة  الللصللاة  ألن  الللصللاة؛  إقلللام  على  حضه 
القرآن متى أقامها املصلي كما ينبغي كانت رادعة 
لقوله  اآلثللام،  ومقارفة  احلللرام  في  الوقوع  له عن 
َ��ْي��َك ِم��َن الْ��ِك��َت��اِب َوأَِق���ِم  تعالى: �اْت���ُل َم��ا أُوِح���َي ِإل
َشاِء َوالُْمنَكرِ  ْ َلَة تَْنَهى َعِن اْلَ َلَة  ِإنَّ الصَّ الصَّ

� )العنكبوت: 45(.
حال  صللاح  يتحقق  اللقماني  التوجيه  وبهذا 
اإلبن ويصير كامه حينئذ ذا قبول لدى الناس ملا 
يرونه من صاح فيه. ويتأكد هذا املعنى بالتجلي 

اآلتي، وهو السادس من حكمة لقمان.

التجلي السادس:
فللي اإلرشللللاد إللللى حللسللن اخللللللق كللأحللسللن طللرق 
الدعوة إلى الله:  وهذا املعنى يستنبط من خال 
بالنفس  واإلعللتللداد  التكبر  عللن  ابنه  لقمان  نهي 
أسللاس  هللو  اللللذي  بالتواضع  التحلي  وضللللرورة 
األخاق وأكبر أسباب الود واحملبة بعد أن أمره 
َوانْ��هَ  بِالَْمْعُروِف  �َوأُْم��ْر  الدعوة:  بشؤون  يقوم  أن 
َعِن الُْمنَكِر َواْصِبْر َعَل َما أََصابََك ِإنَّ ذَِلَك ِمْن 
َك ِلنَّاِس َوَل تَْمِش  ْر َخدَّ َعْزِم اْلُُموِر َوَل تَُصعِّ
َتاٍل َفُوٍر  بُّ كُلَّ ُمْ َ َل ُيِ ِف اْلَْرِض َمَرًحا  ِإنَّ اللَّ
َواْقِصْد ِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك ِإنَّ أَنَكَر 
 ،)19-18-17 )لقمان:  اْلَِميِر�  لََصْوُت  اْلَْص��َواِت 
يترتب عليه من  التكبر وما  التكبر ألن  فنهاه عن 
من  مانع  الناس  على  والتهكم  والعلو  الفظاظة 
قبول كامه عندهم، وحائل بينه وبني الوصول إلى 

قلوبهم كما هو مجرب، بل هو جالب للنفور، وقد 
َرْحَمٍة  �َفِبَما  آل عمران:  في  تعالى  الله  قول  تقدم 
الَْقلِْب  َغِليَظ  ا  َفظًّ َ��ْو كُنَت  َول لَُهْم   ِلنَت   ِ اللَّ َن  مِّ
وا ِمْن َحْوِلَك�، فإذا كان هذا ما سيؤول عليه  َلنَفضُّ
حال النبي � لو أنه كان متكبرا فظا غليظ القلب، 
مع ما هو عليه � من سعة العلم وقوة العبارة 
وجودة اخلطاب، فكيف سيكون حال من هو دون 

ذلك بكثير !!
وال شك أن تأثير النبي � في من حوله لم يكن 
القرآن وتبيينه لهم كاميا  الناس  مبجرد تبليغه 
وخطابيا فقط، بل مبا كان عليه من اخللق العظيم 
والتواضع اجلم عليه الصاة والسام، كما يفهم 
السيدة  من حديث  يفهم  وكما  عمران،  آل  آية  من 
الله عنها في صحيح مسلم وغيره  عائشة رضي 
وقد سئلت عن خلقه � فقالت: "كان خلق رسول 
الللقللرآن بخلقه  � يبلغ  فللكللان  الللقللرآن"،   � الللللله 

وفعاله قبل خطبه وكامه.

التجلي السابع واألخير:
املعلوم  فمن  الدعوة:  على  للصبر  النفس  تهيئ 
الله  إللللى  اللللداعلللي  عللمللل شللللاق، وأن  اللللدعلللوة  أن 
مللعللرض بسبب مللا يللدعللو إللليلله مللن احلللق وينهى 
العدى،  إلى حصول األذى وكثرة  الباطل  عنه من 
فتضعف  لذلك  حينئذ  يجزع  أن  لإلبن  ينبغي  فا 
عزميته ونفسه عن اإلستمرار في الدعوة إلى الله، 
بل عليه أن يهيئها ملثل ذلك كونه من طبيعة هذا 
امليدان، وأحسب أن هذا ما سعى إليه لقمان. وقد 
أكثر الله تعالى من توجيه آيات الصبر لنبيه �: 
�َفاْصِبْر َعَل َما يَُقولُوَن� )طه: 130(، وفي املزمل: 
َجِميل�  ًرا  َهْ َواْهُْرُهْم  يَُقولُوَن  َما  َعَل  �َواْصِبْر 
األمر  لقمان  حصر  ولعل  وغيرهما.   )10 )اآليلللة: 
واألمر  الصاة  بإقام  األمر  بني  الله  إلى  بالدعوة 

َوأُْمْر  َلَة  أَِقِم الصَّ بَُنَّ  �يَا  بالصبر على املصائب 
َما  َع��َل  َواْص��ِب��ْر  الُْمنَكِر  َع��ِن  َوانْ���هَ  بِ��الْ��َم��ْع��ُروِف 
أََصابََك ِإنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم اْلُُمور� )اآلية: 17( هو 
َلِة ْبِر َوالصَّ من باب قوله تعالى: �َواْسَتِعيُنوا بِالصَّ
� )الللبللقللرة: 45(، ويللؤيللده وقللوع هللذه اآليللة عقب 
احلديث عن موضوع الدعوة إلى الله الذي أخلت 
به بنو إسرائيل في قوله تعالى: �أَتَأُْمُروَن النَّاَس 
بِالِْبرِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تَْتلُوَن الِْكَتاَب  أََفَل 
َلِة� )البقرة: 44  ْبِر َوالصَّ تَْعِقلُوَن َواْسَتِعيُنوا بِالصَّ
- 45(. وهذا جتل آخر حلكمة لقمان فتأمله. والله 

أعلم.
فهذه سبع أو ثمان جتليات حلكمة لقمان جديرة 
بالتأمل والتدبر، تظهر سر عناية القرآن الكرمي بها 
وحكمة  للناس  هداية  تكون  حتى  ذكرها  وتخليد 
لهم ورحمة بهم، مبا يتناسب ومطلع سورة لقمان 
�الم  العزيز:  للكتاب  أوصللاف  من  فيها  جاء  وما 
ُْمْحِسننِي�  تِلَْك آيَاُت الِْكَتاِب اْلَِكيِم ُهًدى َوَرْحَمًة لِّ

)لقمان: 3-2-1(.
واحلمد لله رب العاملني.

قبيح  العيب وكل ما هو  أو  األصللل في اخلطأ 
أن يكون شاذا، ألن املطرد ال يكون وال ينبغي أن 
يكون إال صوابا وخيرا مبقتضى الفطرة السوية 
كثرت  اليوم  لكن  البشرية،  النفس  في  املتأصلة 
األخطاء حتى صارت في اعتقاد كثير من الناس 
صوابا، فصار صعبا أن يتغلب الصواب املهجور 
حتى  اللغة  أخطاء  شاعت  الشائع،  اخلطأ  على 
صارت معروفة، وعمت البلوى بالفواحش حتى 
خ شيوع األخطاء والعيوب  صارت مألوفة. ثم رسَّ
وكثرة تداولها التسليَم بها، حتى لم يعد من حرج 
القول: "اخلطأ الشائع خير من الصواب املهجور".
ترتكب  السوية  املجتمعات  في  السرقة  تكن  لم 
إال خفية، وإن حصل فيها النهب والغصب جهارا 
فمن باب الظاهرة الفردية احملدودة، ألن املجتمع 
على  للضرب  والغيرة  العزة  بدافع  متأهب  كله 
ساد  واللليللوم  حللديللد،  مللن  بيد  الغاصب  الناهب 
الغصب والنهب في الطرقات واألماكن واملراكب 
العمومية أمام املأل، فلم تعد في النفوس عزة وال 
غيرة، فا لسان يصرخ وال نفس تغضب إال من 

رحم الله تعالى.
سادت الفوضى في التعليم، وهان املدرس في 
أعني عامة املتعلمني، وكادت منزلته العالية التي 
حفظت له في سالف األزمان أن تؤول إلى االنحدار 
في سلم الرتب االجتماعية، وصار يتعرض لسيل 
االعتداءات  من  وابل  له  ويكال  بل  اإلهانات،  من 
تطرد  أن  مللألللوفللا  غللدا  حتى  والللبللدنلليللة  اللفظية 
مشاهد مأساوية مؤملة ما كانت حتصل قبل، ثم ال 
جتابه إال بالشجب والتنديد في أحسن األحوال، 
وعللوض أن يعالج األمللر بحزم، ويللؤدب املعتدي 
والتجاوز  الطرف  بغض  املربي  يطالب  ويللردع؛ 
حتى متر املوجة بسام، وليس ذلك في الواقع إال 

ذريعة لصب زيت العداوة في نارالعنف.
سادها  مبا  اليوم  التربوية  العاقات  اهتزت 
اخللقية،  املللآسللي  فللتللوالللت  وتفسخ  انللحللال  مللن 
بني  قائمة  كانت  التي  االحترام  عرى  وانفصمت 
التعليم  هيبة  مللن  ونلليللل  واملتعلمني،  املللدرسللني 

وحرمة املعلمني.

كللانللت اجلللامللعللة فللي الللسللابللق مللجللاال للتكوين 
وتخريج  الشريفة  واملنافسة  الللفللكللري  والللرقللي 
تفرخ  كادت-  -أو  واليوم صارت  املجتمع،  نخب 
والضعف  العلمي  والفقر  والللللرداءة  الضحالة 
اللغوي وإن شئت فقل االنحراف اخللقي، وغدت 
مرتعا للصراعات "اإلتنية" واحلمية القبلية، حتى 
الطابية  الفصائل  بني  االقتتال  إلى  األمر  وصل 
اجلامعية  الساحة  تشهده  صللارت  ما  نحو  على 
لها  مللأسللاويللة مؤملة تتفطر  أحلللداث  مللن  مللؤخللرا 
القلوب، وما كانت لتحصل لوال تخلي التعليم عن 
السياسة  فشل  ولوال  األصيلة،  التربوية  أهدافه 
التخطيط  فللي  النظر  وقصر  بالبلد،  التعليمية 
الدراسية  الللبللرامللج  وضحالة  "االسللتللراتلليللجللي"، 
وإفقارها من روح القيم الهادفة، ثم فعل اإلعام 
اآلثم  السلوك  هللذا  تنميط  في  األفاعيل  الفاجر 
مبا يبثه من مشاهد مخزية أزالت حاجز احلياء 
في النفوس، وفتحت أبوابا للشر حتى عمت به 

البلوى.
الزائف  واخلللداع  الفاحش  الغش  موجة  غللزت 
املهني  الضمير  في  وفعلت  نفسها  العلم  ساحة 
العلم  مللن طللاب  لللدى صنف  األفللاعلليللل، فلم تعد 
غللضللاضللة أو حلللرج مللن أن يللغللش أو يللسللرق أو 
السرقة  يستحسن  من  منهم  أن  واألسللوأ  يناور، 
فيجاهر بها ويفاخر؛ وما عادت فئة من املؤطرين 
حتى  والتوثيق،  والتحقيق  للتدقيق  بللاال  تلقي 
صار مألوفا معروفا أن ُيجاز السراق واحملتالون 
واملزورون واملتملقون، وُتعطى لهم الشهادات من 
الرتب العليا، وقد ُينوه بهم. وقد جترف املوجة 
تكون  العلمية حني  والضوابط  املقاييس  أحيانا 
تتدخل العاقات الذاتية في احلسم في مباريات 
التكوين  والترقية وااللتحاق بوحدات  التوظيف 

وما إليها.
وللللم تللكللن الللفللواحللش تللرتللكللب إال فللي اخلللفللاء 
البلوى  واللليللوم عمت  الللسللائللد،  هللو  ألن احللليللاء 
من  غضاضة  يجد  املللجللرم  يعد  فلم  بالفواحش 
يثيرها  بفعلته؛  واملجاهرة  فاحشته  عن  اإلعللان 
ثم  الفتانة،  املللغللريللة  بأساليبه  الللفللاجللر  اإلعلللام 
منللطللتللهللا املللشللاهللد امللللطلللردة فلللي دنلليللا اللللواقلللع، 
املزين  اإلعللام  جبروت  بفعل  األجيال  تتوارثها 
احملرض، وحتت ضغط الهيئات املرئية واخلفية 
الغطاء  مللن  يلللللزم  مللا  ومللقللدمللة  احلللاقللدة مسهلة 
والللدعللم احلقوقي واإلعللامللي واملللالللي، ثللم أزيللل 
البساط من حتت أقدام أهل احلل والعقد فُغض 
صللادع،  باحلق  يصدع  يعد  فلم  كللاد،  أو  الطرف 
مستنكر  للقبح  ملح  وإن  صللارخ،  املنكر  يقّبح  أو 
أنت  له  قيل  زاهللد،  عالم  بالسوء  أو همس  ناقد، 
معتد شارد، وشيطان فتان مارد، فلم يتبق للفتى 
املشاهد  فتصدمك  احللليللاء  مللن  بقية  الفتاة  بله 

احلقيرة، وتهجم عليك املناظر البغيضة.
وأسللللوأ تلللللك املللشللاهللد فللتللاة تللوهللمللك بهيأتها 
وبسترة رأسها أنها من جنس الطهر والعفاف، 
أو  يكشف  أو  يصف  متبرج  لباسها  بقية  لكن 

يشف.
وأسوأ ذلك كله فتاة متحجبة احلجاب الكامل 
فعلة  فعلتها  لكن  القدم،  إلى  الللرأس  من أخمص 
في  وأحيانا  اخللللللوات  فللي  تصدمك  الشياطني، 
اجللللللوات بللاملللخللزيللات، تللتللدرج فللي الللفللحللش من 
إللللى صلب  تللصللل  األلللفللة  مللع  لكنها  املللقللدمللات، 
املنكرات. تصدمك في مشاهد مخزية وأنت سائر 
في الطريق، وقد يهجم عليك مشهدها احلقير في 
تزداد صدمتك  ثم  قاعة درسك،  وأمام  بيتك  فناء 
أبواها  أرسلها  طالبة  الفتاة  هللذه  أن  تللرى  حني 

وقد  يعيلها  وهو  العلم  لتطلب  البادية  عمق  من 
حرجا  ال جتد  ثم  عليها،  اإلنللفللاق  في  كلفة  يجد 
ثللم ال  يعيلها،  ومللن  أبللويللهللا  فللي حتللدي مشاعر 
تلقي باال ملن يراها من الصغار األبرياء، والكبار 
املعمرين، وإذا ما حدت بك غيرة املربي لتنصح 
الفتى أوالفتاة، قيل لك في أحسن األحوال: إنكم 
متثلون جيا مضى، وهذا جيل احلرية وحقوق 
اإلنللسللان، أمللا في أسللوإ األحلللوال فقد تسمع ما 
الللبللذاءة والسخف  مللن  وقللد يصيبك  اليللرضلليللك، 
وأذى  املشهد  أذى  األذى:  فيتضاعف  يؤذيك،  ما 

املسمع.
املجتمع  في  شللره  الفتيات  من  الصنف  وهللذا 
ألنه  خطير،  جلي  األملللة  على  وأثلللره  مستطير، 
لشعار  سيئ  مضمون  الفاجرة،  املنكرة  بفعلته 
الللعللدو  ويستغله  يصنعه  اللللذي  وهلللذا  جللملليللل، 
املللغللرض احلللاقللد اللليللوم للطعن فللي ديلللن األمللة 
وثوابتها، ألنه إمنا يبني حكمه املغرض احلاقد 
على مثل هذه الظواهر التي حصل فيها االنفصام 
بللني األشللكللال واملللضللامللني وبللني الللشللعللار املعلن 
والسلوك املمارس، فيصادر األشكال والشعارات 
باملضامني احملرفة، ويؤول النص البهي بالواقع 

الدني...
تع�صي �الله و �أنت تظهر حبه

هذ� لعمري يف �لقيا�س �صنيع

فإلى الله املشتكى وهو املستعان.
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املاضية  احللقة  ختمنا 
 492 ال����ع����دد  احمل����ج����ة   12
مب��ن��اق��ش��ة ال���دالل���ة امل��ج��ال��ي��ة 
العامة للكلمات الثمانية: ) 6 
- ب – ج – د – ه� - و – ز – 
ح – ط ( املتفقة في احلرفني 
األول�����ني )ال��ه��م��زة وال���ب���اء(. 
في  متطابقة  أن��ه��ا  وات��ض��ح 
الذي   – الواحد  املجال  داللة 
ما  أو  والنفور  التباعد  ه��و 
يؤدي إلى ذلك – وإن تنوعت 
أل��ف��اظ��ه��ا، وامل��اح��ظ أن ابن 
الكلمة  دالل���ة  ينسب  ف���ارس 
ألح��رف��ه��ا ال��ث��اث��ة، وه���ذا ما 
يفيد أنه ال يعتبر داللة املجال 
احل��رف��ني  م��ن  تستفاد  ال��ت��ي 
املتفقة  الكلمات  من  األول��ني 
فيها، وهذا اإلجراء سائد في 
العربية  اللغة  معاجم  أغلب 

حسب علمنا. 
وألج������ل م���ن���اق���ش���ة ه���ذه 
امل��س��أل��ة أي دالل��ت��ي امل��ج��ال 
واحملورية بخصوص األمثلة 
 6( التسعة  بني  من  الثمانية 
ه��� - و- ز  د –  ج –  - ب – 
– ح – ط ( التي نحن بصدد 

األخيرة  مناقشتها، نعرض صفات  احلروف 
القوة  حيث  م��ن  بينها  امل��ق��ارن��ة  ألج��ل  منها 
وذل��ك  الصفتني،  ب��ني  التوسط  أو  والضعف 
ألجل ترتيب داللة القوة املجالية التي تشترك 
ألفاظها  اختاف  رغم  الثمانية  الكلمات  فيها 

في هذا املجال. وذلك كما يلي: 
ف���ي  أح���رف الكلمات  ص��ف��ات احمل���وري���ة 

الثمانية ) 6 – ب – ج – د – ه� ... ألخ
6 – ب – أبت: صفات حرف التاء 

    +مهموس + شديد + منفتح + مستفل 
-6 ج – أبد: صفات حرف الدال  

+ مستفل  منفتح   + + شديد  + مجهور    
+ القلقلة

6 – د – أبر:  صفات حرف الراء 
+ مجهور + مكرر + منفتح + مستفل 

6 – ه� - أبز: صفات حرف الزاي 
+ مجهورة + رخو + منفتح + مستفل + 

الصفير + ذلقى
6 – و – أبق: صفات حرف القاف 

+ مجهورة + شديد + منفتح + مستعل + 
القلقلة + لهوى

6 – ز – أبل : صفات حرف الام 
+ مجهور + متحرف + منفتح +   مستفل 

+ ذلقى
6 – ح – أبن: صفات حرف النون

+  مجهور + منفتح + مستفل + الغنة + 
ذلقى 

6 – ط – صفات حرف الهاء 
الهاء: مهموس + رخو + منفتح +  حرف 

مستفل + خفي.
وت��ت��ن��وع ص��ف��ات احل����روف امل���ذك���ورة في 
إلى  مصطلحاتها  حسب  الكلمات  ه��ذه  آخ��ر 
خمس عشرة صفة تتدرج في وصف احلروف 
احملورية من الكلمات الثمانية :   ) 6 – ب ... 

الخ ( ما بني صفة واحدة خاصة بحرف معني، 
وأخ���رى تتصف بها ك��ل احل���روف احمل��وري��ة. 
إلى صفات متنوعة يشترك في كل منها عدد 
امل��ذك��ورة. ونذكر ه��ذه الصفات  من احل��روف 
صفة  ك��ل  مقارنة  م��ع  مفصلة  مبصطلحاتها 
أم  كانت  أحادية  بها  تتصف  التي  باحلروف 

ثنائية أم أكثر من ذلك وهي كما يلي:
1 – الهمس ويتصف به حرفان هما: التاء، 

والطاء. 
2 – الشدة ويتصف بها ثاثة أحرف هي: 

التاء، والدال، والقاف.
االن��ف��ت��اح وتتصف ب��ه ك��ل احل��روف   – 3
الواردة في أواخر الكلمات الثمانية رقم) 6 – 

ب ... الخ(.
أحرف  سبعة  به  وتتصف  االستفال   –  4
هي: التاء، وال��دال، وال��راء، وال��زاي، وال��ام، 

والنون، والهاء.
اجلهر وتتصف به ستة أح��رف هي:   – 5
الدال، والراء، والزاي، والقاف، والام، والنون.
هما:  ح��رف��ان  بها  ويتصف  القلقلة   –  6

الدال، والقاف.
7 – التكرار، وهو خاص بحرف الراء.

بها حرفان هما:  ال��رخ��اوة ويتصف   –  8
الزاي والطاء.

9 – الصفير وهو خاص بحرف الزاي ) في 
هذه املجموعة(.

أحرف  ثاثة  بها  ويتصف  ال��ذالق��ة   –  10
هي: الراء، والام، والنون.

-11 االستعاء وهي صفة خاصة بحرف 
القاف. 

12 – لهوى ويتصف بها حرف القاف.
13 – االنحراف: وهي صفة خاصة  بحرف 

الام. 
14 – الغنة: ويتصف بها حرف النون.

وأخيرا صفة اخلفاء، ويتصف بها   – 15

حرف الهاء. 
وفي تعدد صفات احلروف التي تنوع قوة 
تأثيرها في بنية الكلمة يقول صاحب الرعاية 
ل��ت��ج��وي��د ال���ق���راءة: »ورمب����ا اج��ت��م��ع للحرف 
في  تشترك  فاحلروف  وأكثر،  وث��اث  صفتان 
واملخرج  بعض،  في  وتفترق  الصفات  بعض 
واحد. وتتفق في الصفات واملخرج مختلف، 
واملخرج  الصفات  في  اتفقت  أحرفا  جند  وال 
السمع  في  اشتراكها  يوجب  ذلك  ألن  واح��د، 

فتصير بلفظ واحد فا يفهم اخلطاب بها.
طبائع  هي  إمنا  واأللقاب  الصفات  وهذه 
على  ذكره–  –جل  ال��ل��ه  خلقها  احل���روف  ف��ي 
مبا  فيها  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ائ��ع  ت��ل��ك  فسميت  ذل���ك 
نذكر من األلقاب اصطاحا، ولقبت به اتفاقا 
الذي  االشتقاق  معنى  من  ذلك  يستمد  ما  مع 
]22[ نذكره إن شاء الله تعالى. أنظر الرعاية 

لتجويد القراءة... 216.
   هكذا يتضح من النص قبله أن الصفات 
ولو  احل����روف،  ب��ني  متيز  ألن��ه��ا  خافية  قيم 
كانت من مخرج واحد كما تتفق في بعضها 
مع اختاف املخرج، وهذا ما يثبت لكل حرف 

خصوصيته في داللة الكلمة.
   وق��د تفرعت صفات احل��روف األخيرة 
للكلمات الثمانية التي نحن بصدد مناقشتها 
إلى خمس عشرة صفة ميكن تصنيفها حسب  

تنوع دالالتها في  ثاثة محاور هي:
أ - ال����ق����وة: وه����ي م���ن ص��ف��ة األح����رف 
املجهورة، والشديدة، واملستعلية، واملنطبقة. 
ملثال  : بني بني وال وج��ود  التوسط   – ب 

هذا النوع في هذا السياق. 
ج - ال��ض��ع��ف: وه���و م��ن ص��ف��ة األح���رف 
املهموسة والرخوة واملستفلة واملنفتحة. وكل 
مجموعة من بني املجموعتني الرباعيتني )أ – 

د( تتدرج في مجالها. فالقوة درجات.
خاصة  صفات  وثمة  درج���ات،  والضعف 

دالل���ة حرف  أك��ث��ر  أو  منها  واح���دة  ك��ل  متيز 
معني، وهذا ما تؤكده عبارة صاحب الرعاية 
اتفقت في  أع��اه: »وال جند أحرفا  النص  في 

الصفات واملخرُج واحد«.
ق��رائ��ن  تستنتج  احل����روف  ص��ف��ات  وم���ن 
في  التفاوت  أو  عامة  بصفة  بينها  التمايز 
القوة التي تشترك فيها في مجال معني،  فقد 
واالنطباق تشترك  والشدة  أن اجلهر  الحظنا 
في مجال الداللة على القوة، ولكن لكل واحدة 
ال��ص��ف��ات مستواها اخل���اص. وفي  ه��ذه  م��ن 
ه���ذا ال��س��ي��اق ن��ق��ارن ب��ني ت��ع��اري��ف سيبويه 
أشبع  ح��رف  »ف��امل��ج��ه��ورة:  ي��ق��ول:  لها حيث 
الذي  هو  الشديد  ]و[  موضعه،  في  االعتماد 
 .)434/4 )ل  فيه...«  يجري  أن  الصوت  مينع 
وال شك أن احلرف املوصوف بإشباع االعتماد 
في موضعه أقوى من الذي مينع الصوت أن 
يجري، ويقول: »ولوال اإلطباق لصارت الطاء 
وخلرجت  ذاال.  وال��ظ��اء  سينا  وال��ص��اد  داال، 

الضاد من الكام..." )436/4(
   وفي تفريع »صفات احلروف وألقابها 
وعللها« يقول صاحب الرعاية لتجويد القراءة: 
»قال أبو محمد: لم أزل أتتبع ألقاب احلروف 
حتى  وعللها  وصفاتها  والعشرين  التسعة 
وجدت من ذلك أربعة وأربعني لقبا صفات لها 
وصفت بذلك على معان وعلل ظاهرة نذكرها 
مع كل قسم –إن شاء الله– في أربعة وأربعني 
بابا« )كتاب الرعاية لتجويد القراءة للقرطبي 

.)216-
ووظائفها ميكن  احل��روف  بضبط صفات 
تصنيف دالالت الكلمات املتفقة في داللة املجال 
التفاقها في احلرفني األولني ثم تصنيف هذه 
الداللة باعتماد دالالت أحرفها احملورية التي 
ينبغي التميز بني دالالتها وفق صفاتها. وهذا 
ينبغي أن يطبق على أمثلة املجموعة )6. ب- 

ج ...الخ( يتبع.

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني

2 - أصالة الحرف يف بناء داللة الكلمة )13(
د. احلسني كنوان
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ضلت بي الطريق عن غاية خلقي، 
وأعياني حمل قلب عليل بني أضلعي، 
ال��ذن��وب،  وأثقلته  املعاصي  شوهته 
اجتراحاتي  وأذل��ت��ه  بغيه،  ف��أذل��ن��ي 
علة،  إل��ى  صحته  من  صرفته  بعدما 
فاصابه  احتضار،  إل��ى  حياته  وم��ن 
وسوء  والوحشة  تلذذه،  رغم  الرعب 
أّن���اس���ه، وانتهى  ك��ث��رة  احل���ال رغ���م 
واحل��زن،  الهم  أورثني  أن  به ضعفه 

والعجز والكسل.
ل��ق��د أض���ح���ى أع���ش���ى ال��ب��ص��ي��رة 
بعدما طمست فيه قناديل نور احلق، 
وصار أسير عدوه، وسجني شهواته، 
وفريسة ذئب الهوى بعدما ابتعد عن 

الراعي فما سلم. 
ك��س��ت��ه أس���م���اء ال����ذم وأوص����اف 
الصغار، فأضحى منكوسا ومريضا، 
وع��اص��ي��ا وق��اس��ي��ا. ف��ص��رت أعيش 
الضيق،  عماء  ف��ي  الضنك،وحشرت 
وزج ب���ي ال��ت��ي��ه ف���ي ن���ي���ران ال��ب��ع��د 
والتنائي، وحركني احتراق االعماق، 
واختراق الندم، فيا أرض التيه متى 

آخرك؟
 سلكت اجلادة، ألن العزم ال ينال 
بالهوينا، ولذت أبحث عمن أحاوره، 
نصحه  ع��ل  لكالمه  السمع  وأص��ي��خ 
يوقظ قلبي الوسنان، ليعود حلضيرة 
األنس، وعله يحرره من وثاق الرقاد.

  ه���رع���ت إل�����ى ج��ل��ي��س ص��ال��ح 
ناصح؛ الى كتاب املدهش. ألقبس من 
بعض أسراره، فقلبت صفحاته ألملح 

اإلشارة 
ف��أس��ر ل���ي ق��ائ��ال:ي��ام��ج��ت��ن��ب��ا من 
ال��ه��دى ط��ري��ق��ا واض���ح���ا، اف��ت��ح عني 
بئر  واح���ذر  الئ��ح��ا،  العلم  ت��ر  الفكر 
فكم غال سائحا ! وتوق بحر  الغفلة 

اجلهل فكم أغرق سابحا ! 
مني  فالعزم  أوصني سيدي  قلت 
االستبصار.  حكمة  وقدحرمت  خ��ار؟ 
وج���ئ���ت ب���ع���د ط�����ول غ���ي���اب ألس��م��ع 
موعظتك وقد قلت: كم فهم وعظي ذو 

فطنة فهج.
عمره  اي��ام  يامن  قائال:  انتهرني 
ف��ي ح��ي��ات��ه م���ع���دودة، وج��س��م��ه بعد 
يقضى  عمره  يامن  دودة،  مع  مماته 
التفريط  ياكثير  والساعة،  بالساعة 
اإلس���راف  ي��اش��دي��د  ال��ب��ض��اع��ة،  قليل 
قليل  عن  بك  كأني  اإلض��اع��ة،  ياقوي 
ترمى في جوف قاعة، مسلوبا لباس 
ال���ق���درة وب����أس االس��ت��ط��اع��ة، وج��اء 
م��ن��ك��ر ون��ك��ي��ر ف���ي أف��ظ��ع ال��ف��ظ��اع��ة، 
لبان  من  الفظاعة  في  إخ��وان  كأنهما 
الرضاعة، وامسيت جتني ثمار هذي 
الزراعة، ومتنيت لو قدرت على حلظة 
ط��اع��ة، وق��ل��ت"رب ارج��ع��ون" وم��ا لك 
أقرانه  عن  متخلفا  يا  مطاعة،  كلمة 
مركب  باجلماعة.  تلحق  ان  ح��ان  قد 
األب��دان جتري في بحر البدن برخاء 
قاصف  بد من عاصف  األن��ف��اس، وال 

تفككه وتغرق الركاب.
انهمرت دموعي سيالة على خدي، 
نفسي  روع  م��ن  ي��ه��دئ  بكالمه  ف���إذا 
التوبيخ  عند  نفسك  مادامت  بقوله: 
تدمع  العتاب  وق��ت  وعينك  تنكسر، 
املعاصي  إمنا  حياة،  بعد  قلبك  ففي 

حراق  ه��واك  فانشق  سكتة،  اوجبت 
التخويف وقد عطس، يامن قد ابعدته 
ال��ذن��وب ع��ن دي���ار األن���س، اب��ك وطر 

الوطن عساك ترد.
فما سبيل الرجوع سيدي؟

امل��آب  حسن  عندنا  علم  ق��ال:م��ن 
آب، من خاف اجلزاء مبا في الكتاب 
ذاب، من  العذاب  أليم  ت��اب، من حذر 
اإليجاب اجن��اب، من  في طريق  سار 
ذكر فعل املوت باألب واجلد جد، من 
ك��اس، ويحك دع  الكاس  م��رارة  تفكر 
محبة الدنيا، فعابر السبيل ال يتوطن، 
واعجبا تضيع منك حبة فتبكي وقد 
تستوفي  تضحك،  وأنت  عمرك  ضاع 
مكيال هواك وتطفف في كيل صالتك، 
ت��ق��ف ب��ب��دن��ك ف��ي احمل����راب، ووج��ه��ك 
في  مثلك  يصلح  ما  للجراب  ملتفت 

احلراب.
لكن لذة الهوى تنسي وتبعد عن 

املراد بعدما استحكمت؟
فأجابني: ويحك، لوعلمت أن لذة 
غلبك،  ملا  نيله  من  أطيب  الهوى  قهر 
وال  بالفأرة  تتالعب  ال��ه��رة  ت��رى  أم��ا 
ورمب��ا  اق��ت��داره��ا،  أث��ر  ليبني  تقتلها 
في  ال���ف���أرة  فتمعن  ع��ن��ه��ا،  ت��غ��اف��ل��ت 
إي��ث��ارا  تقتلها  وال  فتدركها  ال��ه��رب 
ذبح  من  األك��ل،  ل��ذة  على  القهر  للذة 
أعتق  اليأس  بخنجر  الطمع  حنجرة 
ردم خندق  ال��رق، من  القلب من اسر 
بكيمياء  القناعة ظفر  احلرص بسكر 
السعادة، من تدرع بدرع الصدق على 
من  الباطل،  عسكر  ه��زم  الصبر  ب��دن 
ال��ورع  ال��ذن��وب مبنجل  عشب  حصد 
له روضة االستقامة، من قطع  طابت 
وجد  الصمت  بشفرة  الكالم  فضول 
ف��ي القلب، م��ن ركب  ال��راح��ة  ع��ذوب��ة 
مركب احلذر مرت به رخاء الهدى إلى 
أرسى على ساحل  النجاة، من  رجاء 
اخلوف الحت له بالد األمن، أال عزمية 

عمرية، أال هجرة سليمانية.
نفسك  ع��ل��ى  اب���ك  ق��ائ��ال:  وأردف 
في سهم  وتفكر  عليك،  يبكى  ان  قبل 
رأي���ت جنازة  إل��ي��ك، وإذا  ق��د ص��وب 
قبرا  ع��اي��ن��ت  وإذا  أن���ت،  فاحسبها 
فتوهمه قبرك وعد باقي احلياة ربحا.
ط��وي��ت ص��ف��ح��ات ال��ك��ت��اب على 
وص��دى  ملجالسته،  ال��رج��وع  م��وع��د 
كلماته تتردد في نفسي، وآخر سطور 
حمل��ت��ه��ا ع��ي��ن��ي ط��ب��ع��ت ف���ي ذاك��رت��ي 
صاحبها:"  ب��ق��ول  ال��ت��وب��ة  تستعجل 
وقوع الذنب على القلب كوقوع الذهن 
وإال  لم تعجل غسله  إن  الثوب،  على 

انبسط.

موعظة جليس

أوال:  األساس العلمي للضعف اللغوي عند التالميذ:
• الضعف في القرآن الكرمي:

عصورها  في  العربية  اللغة  الكرمي  القرآن  زاد 
إل��ى  م��ن احمل��ل��ي��ة  ، ون��ق��ل��ه��ا  ق���وة وج���م���االاً املختلفة 
عمر  من  األول��ى  ال��ق��رون  في  العامة  وك��ان  العاملية، 
كل  في  القرآن  يقرأون  يفتأون  ال  اإلسالمية  الدولة 
أوقاتهم؛ ولذلك رسخ فيهم حب العربية، ولكن عندما 
واجلهل  األمية  بسبب  واالضطرابات  الفنت  ظهرت 
في  األم��ة  دخلت   = احل��ك��ام  سياسة  وس��وء  والظلم 
عصر الظالم والتخلف، فتراجع احتكاك أفراد األمة 

بالقرآن الكرمي.
• الضعف في األدب العربي:

كان األدب العربي شعره ونثره الركيزة الثانية 
بعد القرآن الكرمي في تقوية امللكة اللغوية للتالميذ؛ 
االستعمار  بسبب  ال��ت��راث  م��ع  القطيعة  بعد  ولكن 
الناس  نظرة  وقلت  األدب  تراجع  والفنت  والتخلف 
العامية،  واستعملوا  أنفسهم،  على  فانكمشوا  إليه، 

ونسوا األشعار واملعلقات وغيرها.
•  الضعف في النحو:

جتعل  التلميذ  عند  النحوية  األخطاء  كثرة  إن 
بها عن نفسه، وال  يعبر  أن  رديئة ال يستطيع  لغته 
تؤثر في من حوله؛ ولذلك فإن شيوع األخطاء ظاهرة 
الذي  األمر  قواعدها،  واضطراب  اللغة  بفساد  تنذر 
أو  بطريق  وعالجه  مقاومته  على  العمل  يستوجب 

بآخر.
• قلة القراءة:

األخ��ي��رة  اآلون���ة  ف��ي  وال��ش��ب��اب  التالميذ  ابُتلي 
ب��ال��ع��زوف ع��ن ال���ق���راءة، مل��ا ه��م ف��ي��ه م��ن االش��ت��غ��ال 
اللغة  ضعفت  ول��ذل��ك  احل��دي��ث��ة،  االت��ص��ال  بوسائل 
عندهم وتخلف التعبير الصحيح؛ إن عامة التالميذ ال 
يستطيعون التعبير عن أفكار حتيط ببالهم، فيجدون 
الواقع وتوصيلها  إلى  صعوبة كبيرة في إخراجها 
والسبب في ذلك قلة القراءة، فمن احلقائق املقررة أن 
التعبير ال  القراءة والتعبير، وأن  الصلة وثيقة بني 

يجود إال بكثرة القراءة.
ثانيا: األساس النفسي:

من  متنعهم  التالميذ  عند  نفسية  جوانب  هناك 
من  يتمكنون  ال  معوقني  وجتعلهم  اللغة  حتصيل 
العلمية  الشخصية  جوانب  من  جانب  أكبر  إدراك 
في  اجتهدنا  وقد  اللغة،  وهو  أال  بالهوية  املرتبطة 
هي: النفور  أربعة،  إلى جوانب  فرجعناها  حصرها 
الدراسة، واخلوف من احلديث، والعي والعجز  من 

عن الكالم، وطول الصمت.
 ثالثا: األساس اخلارجي:

التلميذ  بضعف  عالقة  لها  خارجية  أمور  هناك 
اللغوي، ومعنى خارجية أنها حتيط به وغير الصقة 
بشخصه، ويعيشها في يومه أو في جزء من حياته. 
اإلعالم،  وسائل  منها:  ونذكر  بعضها  أحصينا  وقد 

واملسجد، وازدواجية اللغة، واملعلم.
• وسائل اإلعالم.

الضعف في وسائل اإلعالم ميكن تلخيصه فيما 
يلي:

• طغيان املادة التي تقدم بالعامية على التي تقدم 
بالفصحى.

• وجود انحرافات لغوية.
تدني لغة )امل��ذي��ع��ني( إل��ى احل��د ال��ذي يستفز   •
املشاعر، ويستشير الغضب والدهشة في وقت واحد.

• املسجد.
املسجد بيت الله الذي يقصده كل مسلم. والتلميذ 

يسمع  ذلك  كل  وفي  للصالة،  ذلك  يفعل  الكبار  مثل 
اإلمام وهو يقرأ القرآن ويخطب ويشرح ويعظ؛ فلما 
في  بني  ضعف  ذوي  املساجد  أئمة  من  العامة  ك��ان 
ا من هذه األخطاء سوف  اللغة واإلع��راب، فإن كثيراً
وسوف  وذاكرته،  التلميذ  عقل  إلى  محالة  ال  تدخل 

ُينتج مثلها متى ما تكلم أو عبر أو ناقش.
• ازدواجية اللغة:

إن ازدواجية اللغة لها أثر سيئ على لغة التلميذ 
أو في  القسم  في  إال  الفصحى  يكاد يسمع  ال  ال��ذي 
نشرة األخبار، وهذا الفساد اللغوي الذي يرجع إلى 
تعرقل  التي  املعوقات  أكبر  من  االستعمارية  الفترة 
العامية  واستعمال  التلميذ،  ل��دى  اللغوي  النمو 
املفرط وقلة مساحة الفصحى مما يضعف أثر اللغة 

لدى التلميذ.
• ضعف املعلم:

السوء  بالغ  أثر  له  سيكون  الضعيف  املعلم  إن 
في تالميذه، منها أنه ينفرهم من العربية الفصيحة، 
وأنه يضعف معجهم اللغوي، ويوقف منو معارفهم 
مدرس  يعانيه  ما  أصعب  من  ف��إن  ولذلك  اللغوية. 
اللغة العربية اليوم إيصال النحو إلى عقول طالبه.

رابعا: العالج:
كثيرة  اللغوية  التلميذ  نقائص  ف��إن  رأينا  كما 
كثيرة،  أس��ب��اب  إل��ى  وت��رج��ع  ومتشعبة،  ومتنوعة 
إلى  الوصول  تسهل  جيدة  علمية  معرفة  ومعرفتها 

العالج الشامل لكل النقائص واألمراض:
ما  تعالى أعظم  الله  كتاب  العظيم  إن القرآن   •
باللغة  ا  واحتكاكاً وت��الوة  ا  تصفحاً التلميذ  يباشره 
وألفاظها ونحوها وصرفها، وبه يرقى إلى مستوى 

أعلى من التفكير.
اإلسالمي،  العربي  التلميذ بالتراث  احتكاك   •
وقد أوصى العلماء برواية الشعر وحفظه ألنه يقوي 

امللكة اللغوية.
• إصالح مناهج تدريس النحو، وتغيير النظرة 
العربية  اللغة  أن  على  القائمة  النحو  إلى  القدمية 
ليست إال مجموعة من القواعد، وأن ينظر إلى النحو 
من  بها  يرتبط  وما  التراكيب.  في  البحث  أنه  على 

خواص.
العام  التوجه  اإلع���الم بخدمة  ال��ت��زام وس��ائ��ل   •

للدولة والشعب من خدمة الوطن والدين واللغة.
بأهم  ا  ملماً يكون  ب��أن  اليوم  إن املُعلم مطالب   •
ا  ونظراً اللسانيات،  مع  النفس  علم  تعامل  مجاالت 
لهذه األهداف البعيدة والقيمة كان من الضروري أن 

يحصل املعلم على التكوين الصحيح واملتني.
ف��ي دراس��ت��ه وفي  للتلميذ  م��ن األم���ور املفيدة   •
يحيط  ما  على  الشخصية  اللغة انفتاح  من  متكنه 
بها، ومنو غريزة االجتماع لديها ومن ثم منو روح 

األلفة واجلرأة األدبية والثقة بالنفس.
التلميذ  عند  اللغوي  الضعف  م��ن  ا  كثيراً إن   •
ا كلما زاد في املطالعة والقراءة؛  سوف يزول تدريجياً
فاملطالعة وحدها كفيلة مبلء كل فراغ ثقافي، وقادرة 
واملطالعة  التلميذ،  من  مظلم  جانب  كل  إن��ارة  على 
من غير شك سوف تقفز بالتلميذ إلى دائرة املثقفني 
ذوي املهارات اللغوية القادرين على الفهم واإلفهام، 
وسوف يكون له شأن في اختراق الكلمات واجلمل 

والنصوص.

 الضعف اللغوي عند التالميذ..
األسباب والعالج

دة. رجاء عبيد

د. محمد بن حمو

موقع المنتدى العالمي للتربية
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يعلم الناس ما يخلفه سونامي الطبيعة 
وتغيير  مدمرة  آثار  من  األرض  وجه  على 
الرقعة  الهلع في نفوس سكان  رهيب، ينشر 
ما  بسبب  العاتي،  املد  ذلك  يطولها  التي 
واجتثاث  احلياة،  ملعالم  اقتالع  من  يحدثه 
ألسباب األمن  املادي واملعيشي التي تسمح 
باستمرار احلضارة واستتباب عوامل التطلع 
إلى األفضل،  فال عاصم من أمر الله إال من 
نفوسا  تؤوي  كانت  التي  فاملساكن  رحم، 
أبراجا  وتشيد  املستقبل،  إلى  تتطلع  آمنة 
األمل في جني مزيد من مكاسب احلياة  من 
الدار  في  للنجاة  أسبابا  تلتمس  أو  الدنيا، 
في  أصحابها  رؤوس  على  تنهار  اآلخرة،  
حلظة خاطفة من ليل أو نهار، فتنهار معها 
كأن  وتتالشى  وتذوب  واألحالم،  الطموحات 
لم تكن قائمة في يوم من األيام، فال خطط وال 
مشاريع، وال طبقات اجتماعية بعضها فوق 
بعض، وال تبختر وال خيالء، وال قصور وال 
زينة، وال غطرسة على  تبرج وال  أكواخ، وال 
الفقراء من األغنياء، بل إنه األنني واالحتضار 
السوداء  بجالبيبه  يلف  الزؤام،  واملوت 
وإنها  والنساء،  والرجال  والكبار،  الصغار 
إلى  األمواج  عاتيات  واألشالء جترفها  املزع 
كهوف العدم املظلمة السوداء، حيث ينكشف 

الغطاء.
إن ما يدركه العقالء إزاء هذا السونامي 
الذي يجتاح مناطق من أرض الله جل جالله 
الوجود  بحر  في  ضئيلة  نقطة  تعتبر  التي 
رحمته  بواسع  يدبره سبحانه  الذي  الكوني 
جالله  جل  الله  أمر  من  أنه  حكمته،  وبالغ 
إزاءه  العبيد  ميلك  ال  الذي  سلطانه،  وعز 
الذي  امللك  مالك  فهو  واإلذعان،  التسليم  إال 
معقب  وال  يشاء،  كيف  ملكه  في  يتصرف 
والعبرة  عباده.  فوق  القاهر  وهو  حلكمه، 
مبآالت  اإلسالم  دين  القيم  الدين  هذا  في 
حتت  وجل  عز  الله  يتوفاهم  فمن  األمور، 
على  العاتية  املدمرة  السونامي  أمواج 
اإلميان، يؤوبون إلى رحمة من الله ورضوان، 
منه  بغضب  يبوؤون  الظاملون  الكفرة  بينما 

وخسران.
من  يكن  مهما  الطبيعي  فالسونامي 
للحياة،  ترميم  يعقبه  والهول،  اجلسامة 
وهدأة  املد  انحسار  بعد  لنسيجها،  وجتديد 
تألق  إلى  احلياة  وجه  يتبدل  وقد  اإلعصار، 

وازدهار، بفعل التدبر واالعتبار.
أما السونامي األخالقي، أي الذي يجتاح 
األخالق فينسفها نسفا  ويتلفها أميا إتالف، 
فإنه يكتسي طابعا أكثر مأساوية، ألنه يحدث 
بفعل شرود اإلنسان عن نهج الله  وعناده 
فيكون  وغروره،  وصلفه  وتكبره  وعصيانه، 
األفراد  يسحق  الذي  والعذاب  األلم  مصيره 
واليابس،  األخضر  على  ويأتي  واجلماعات، 
والغني  والكبير،  الصغير  مرارته  ويتجرع 
والفقير، والرجل واملرأة، وال يسلم منه شيء 
الله جلت  لقول  الله وبحره، مصداقا  بر  في 
بما  واحبلر  البر  يف  الفساد  �ظهر  قدرته: 
الذي  بعض  ليذيقهم  الناس  أيدي  كسبت 

عملوا لعلهم يرجعون� )الروم: 41(.
وإن املتأمل في هذا السونامي األخالقي 
بينه  الواضح  االختالف  اإلدراك  حق  ليدرك 
وبني السونامي الذي يجتاح الطبيعة، فينما 
هذا األخير يأتي بغتة وتتجدد بعده احلياة 
رغم اآلالم واجلراح، وميتص الناس صدمته 
في  واألمل  والتسليم،  واالحتساب  بالصبر 
للتوبة  والتطلع  وتعالى،  سبحانه  الله  عفو 
فإن  القدير،  العلي  الله  مع  العهد  وجتديد 
األول ميسك مبفاصل املجتمع وتلتف بكيانه 
فال  إنسان،  القاتلة بجسم  األفعى  تلتف  كما 
دمه  وجمدت  أنفاسه،  خنقت  وقد  إال  تدعه 

وأطرافه.
ليتميز  الرهيب  التسونامي  هذا  وإن 
من  أمدا  واالستمرار  النسبية  بالدميومة 
الزمن، يجأر فيه الناس حتت سياط العذاب 
بلفحات  فيه  ويكتوون  والنفسي،  املادي 
نيران غلظة املتسلطني من الطغاة واملفسدين 
واملستكبرين، ويصرخون ملء حناجرهم وال 
مجيب، فيزداد أملهم وتتضاعف مشاعر الغنب 

واإلحباط في حلوقهم.
سوناميته  يستمد  السونامي  هذا  إن 
األخضر  على  أتى  قد  كونه  من  العاتية 
واليابس من طبائع اإلنسان وخصائصه، فلم 
وال  غيره،  إال  الفطرة  مالمح  من  ملمحا  يدع 
طمسه.  إال  اخلير  استعدادات  من  استعدادا 
وصولة  الشر  نزعات  كل  ذلك  في  مسخرا 
ووساوسه  الشيطان  ونزغات  األهواء، 
وإغواءه. منتهزا كل ما أنتجه ذكاء اإلنسان 
الشقي من وسائل وأدوات في تزيني الغواية 

والعصيان والطغيان.
الدين  على  األخالق  تسونامي  أتى  لقد 
بما  حزب  �كل  وأشتاتا،  تفاريق  فجعله 
على  وأتى   ،)32 )الروم:  فرحون�  لديهم 
الدماء  فسالت  إربا،  إربا  فمزقها  األنفس 
املغدورة شعابا ووديانا، وأتى على األعراض 
في  وأمعن  واالبتذال،  املهانة  في  فمرغها 

انتهاكها أميا انتهاك. 
في  األطفال  براءة  تسونامي  وافترس 
الفتية  عظامها  وكسر  ونضارتها  صفائها 
الدموع  املغدورات  األمهات  فسحت  الطرية، 

املريرة شالالت وأنهارا. 
األخالقي  السونامي  تطاول  فرط  ومن 
الغيورين  لتنهش  مخالبه  وإطالق  وتبجحه 
بات  والفضائل،  القيم  حماة  من  واملخلصني 
الشرفاء في هم ونكد، ووجدوا مرارة  هؤالء 
الغنب والذل في حلوقهم واستشعرتها أعماق 

أرواحهم. 
إنه ال حيلة وال خالص من هذا السونامي 
والعض  نوح  سفينة  بركوب  إال  املريع، 
بالنواجذ على حبل النجاة، حبل الله املتني، 
أفضل  عليه  الكرمي  نبيه  الكرمي وسنة  قرآنه 
وسط  والسعي  التسليم،  وأزكى  الصالة 
األعاصير، إلى صنع قوارب النجاة ، بتكثير 
اخلير وتعميم قيم الصالح، استرشادا بقوله 
الذين ظلموا  �واتقوا فتنة ال تصينب  تعالى: 

منكم خاصة� )األنفال: 25(.

مقولة  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املنت�رشة  املقولة  هذه 

القدرة على  اأن للمعلمني  ي�ضتحيل رف�ضها، فكلنا نعرف 

ثروات  وم�ضاعفة  دراماتيكيًا  تغيريًا  الفردية  احلياة  تغيري 

الأمم، والواقع اأن احلق يف احل�ضول على تعليم جيد يتطلب 

وي�ضتمل على احلق يف اإيجاد معلم كفء.

ول  املال  من  يكفي  ما  ن�ضتثمر  ل  زلنا  ما  ل  ملاذا  اإذن، 

ننفذ ال�ضيا�ضات ال�ضحيحة لتجنيد معلمني اأكفاء باأعداد 

كافية؟

وظفت  ال�ضامل،  البتدائي  التعليم  هدف  ولتحقيق 

وغري  مدربني  غري  معلمني  الفقرية  البلدان  من  العديد 

الثانوية،  املرحلة  حتى  يكمل  مل  وبع�ضهم  موؤهلني، 

وهذه ال�ضيا�ضة وا�ضعة النت�ضار ما هي اإل اقت�ضاد زائف، 

ملء  اأجل  من  املعلم  بنوعية  الت�ضحية  اأبدًا  ينبغي  ول 

احل�ض�ص، فاملدر�ضون لي�ضوا �ضلعة رخي�ضة.

املعلمني  يف  كبري  نق�ص  هناك  يزال  ل  واليوم 

"معهد  العامل، وتظهر بيانات  اأجزاء كثرية من  املدربني يف 

اليون�ضكو للإح�ضاء" من عام 2016 اأن %86 فقط من 

مدر�ضي املدار�ص البتدائية يتم تدريبهم على ال�ضعيد 

العاملي، لكن الن�ضبة انخف�ضت اإىل %77 يف جنوب اآ�ضيا، 

و %70 يف منطقة الكاريبي و%62 يف اأفريقيا جنوب 

هذه  تنخف�ص  والنيجر،  وغانا  اإريرتيا  ويف  ال�ضحراء، 

الن�ضب املئوية با�ضتمرار منذ عام 2000.

والعلقة بني تدريب املعلم اجليد وفعاليته لي�ضت حمل 

لدى  تراكمت  التي  اخلربة  �ضنوات  عدد  ويرتبط  نزاع، 

وجتربة  طلبه،  تعلم  نتائج  بجودة  مبا�رًشا  ارتباًطا  املعلم 

للأطفال  التعليمية  امل�ضارات  على  اأكرب  تاأثري  لها  املعلم 

املحرومني اأكرث من تاأثريها على الأطفال الآخرين.

خربة  الأكرث  املدر�ضون  يتجنب  البلدان،  معظم  ويف 

التلميذ  من  عالية  ن�ضبة  على  حتتوي  التي  املدار�ص 

اإىل تر�ضيخ عدم امل�ضاواة يف التعليم،  املحرومني، مما يوؤدي 

فهم يختارون املدار�ص عالية الأداء يف الأحياء املرغوبة.

والتقارير تو�ضح باأن اأولئك الذين يعلمون اللجئني 

الأحياء  يف  املهاجرين  الأطفال  يعلمون  اأو  املخيمات  يف 

اأجورًا  ويتقا�ضون  مدربني  غري  يكونون  ما  غالبًا  الفقرية 

اأكرث  هم  الأطفال  وهوؤلء  لذلك؟  يدفعهم  فماذا  متدنية، 

التدري�ص،  لغة  يفهمون  ل  وقد  املهرة،  للمعلمني  احتياجًا 

ورمبا يكون تعليمهم قد توقف، وقد يعانون من �ضدمات.

البلدان املتقدمة حت�ضني جودة املعلمني  وحتاول بع�ص 

فت�ضتخدم  املحرومة،  للمجموعات  يتوجهون  الذين 

اليابان نظام التناوب الإجباري ل�ضمان تخ�ضي�ص معلمني 

ذوي نوعية جيدة للمناطق الفقرية يف البلد ملدد متتد من 

�ضنوات.  7 اإىل   5
العاملون  املدر�ضون  ي�ضتفيد  كوريا،  جمهورية  ويف 

الإ�ضايف،  الراتب  مثل  احلوافز  من  املحرومة  املدار�ص  يف 

التدري�ص  ووقت  الأ�ضغر،  الدرا�ضي  ال�ضف  وح�ض�ص 

التدري�ص  بعد  التالية  مدر�ضتهم  اختيار  وفر�ضة  الأقل، 

لذلك،  ونتيجة  للرتقي،  اأكرب  وفر�ص  �ضعبة  منطقة  يف 

على  القرى  يف  املعلمني  اأرباع  ثلثة  من  اأكرث  يح�ضل 

درجة البكالوريو�ص على الأقل، مقارنة بـ%32 يف املدن 

اخلربة،  من  عاًما   20 من  اأكرث  و%45| لديهم  الكربى، 

مقارنة بـ%30 يف املدن الكبرية.

املحرومة  املجتمعات  من  املعلمني  لتوظيف  وميكن 

يف  العاملني  املعلمني  عدد  لزيادة  اأخرى  طريقة  يكون  اأن 

هذه املجالت، ففي لي�ضوتو يتيح نظام التوظيف املحلي 

يتقدمون  الذين  اللمني،  توظيف  املدار�ص  اإدارة  للجان 

ونتيجة  ال�ضاغرة،  الوظائف  ل�ضغل  املدار�ص  اإىل  مبا�رشة 

التلميذ  ن�ضب  يف  ن�ضبيًا  طفيف  اختلف  هناك  لذلك، 

نفذت  وقد  واحل�رشية،  الريفية  املناطق  بني  املعلمني  اإيل 

اللجئني  معلمي  لتدريب  برامج  موؤخرًا  واأملانيا  ال�ضويد 

ب�ضكل مكثف وتوظيفهم لتعليم املواطنني واللجئني على 

ال�ضواء، ولدى ت�ضاد برنامج للعرتاف باملوؤهلت ال�ضابقة 

ملعلمي اللجئني وال�ضتفادة الق�ضوى من اإمكاناتهم.

الطلب"  "جميع  تعليم  يعترب  ال�ضامل  التعليم  اإن 

اأمر حا�ضم  املعلمني  اإدارة  اأ�ضا�ضيًا، وحت�ضني  واملعلمون �ضيئًا 

احل�ضول  يف  حقهم  على  الأطفال  جميع  ح�ضول  ل�ضمان 

على معلم موؤهل، فعندما تتم اإدارتهم بفعالية واإعطاوؤهم 

تدريبًا متخ�ض�ضًا وتوفري مواد منا�ضبة، �ضي�ضاهم املعلمون 

فعًل  ميكننا  ورمبا  اخللفيات،  جميع  من  الطلب  مع  بفعالية 

�ضقفنا  و�ضيكون  املثل،  يقول  كما  �ضيء"  اأي  "تغيري 
لل�ضماء.

جمال خطاب

موقع جملة املجتمع الكويتية

د. عبد المجيد بنمسعود

املعلم اجليد يستطيع تطوير كل شيء 

األخالقي؟ للفساد  سونامي  أمام  نحن  هل 

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

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

< داخل املغــــــرب : 100 درهم             
 < خارج املغــــــرب : 30 أورو أو ما يعادلها

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك الشعبي )املوحدين فاس( 
 رقم : 2111113412900014

أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر اجلريدة على العنوان التالي: 

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

قـ�شيمـة اال �شتـراك
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َت����س����ت����ض����ي����ف امل�����راك�����ز 
مبدينة  اإلسالمية  وامل��س��اج��ُد 
"ن���اش���ف���ي���ل" ع���اص���م���ة والي����ة 
"تينيسي" األمريكية - فعاليات 
بنهاية  املفتوح"  املسجد  "ي��وم 
ه�����ذا األس�����ب�����وع، ف����ي دع����وة 
مجانية للحضور وسط أنشطة 

وفعاليات إسالمية مختلفة.
اإلسالمية  املراكز  وتهدف 
إلى مساعدة غير املسلمني في 
جيرانهم  على  أك��ث��ر  ال��ت��ع��رف 

املسلمني واإلسالم.
مساجد  أح��د  إم���ام  الشهيدي"  "أح��م��د  وي��أُم��ل 
املفتوح  املسجد  يوم  يحقق  أن   - "تينيسي"  والية 
الهدف املنوط به، واصًفا احلدث بالفرصة الكبيرة 

للتعرف على املسلمني باملراكز اإلسالمية.
وي��س��ت��ض��ي��ف امل����رك����ز اإلس����الم����ي حمل��اف��ظ��ة 
"ويليامسون" فعالياته بعنوان: "لقاء مع املسلمني"، 
وورشة  باملسجد،  ج��والت  الفعاليات  هذه  وتشَمل 

للخط العربي، وكلمات عن احلجاب وأهميته للمرأة 
للدكتور  تقدميي  ع��رض  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  املسلمة، 

"Sabeel Ahmed"، حول ثقافة اإلسالم.
ز  سيركِّ عرضه  إن   :"Sabeel Ahmed" وق��ال 
ع��ل��ى ت���اري���خ امل��س��ل��م��ني ف���ي ال����والي����ات امل��ت��ح��دة، 
واملعتقدات اإلسالمية، وإلقاء الضوء على املفاهيم 

اخلاطئة عن اإلسالم.

فعاليات إسالمية باليوم املفتوح للمسجد
 في والية تينيسي األمريكية

العدد : 493  15 محطات إخبارية

ابنة  أمجون،  مرمي  املغربية،  الطفلة  توجت 
حتدي  مسابقة  في  األولى  بالرتبة  تاونات،  إقليم 
ُأعلن  التي  الثالثة،  دورتها  في  العربي"،  "القراءة 
أكتوبر   30 الثالثاء  اليوم  النهائية،  نتائجها  عن 

املنصرم.
في  مشاركة  أصغر  أمجون  مرمي  وتعتبر 
النهائية،  مراحلها  بلوغ   من  إذ متكنت  املسابقة، 
وذلك بعد أن تفوقت على أكثر من 300 ألف تلميذ، 
 3842 مثلوا  الوطني،  الصعيد  على  وتلميذة 

مؤسسة تعليمية.
وكان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد 

أطلق جائزة حتدي "القراءة العربي" 
في العام 2015 بهدف ترسيخ ثقافة 
القراءة في املجتمع، وتكريس عادة 
العربي  الوطن  شباب  لدى  القراءة 
العربية،  باللغة  والنهوض  حتديدًا 
قيم  وتعزيز  وإبداع،  حوار  كلغة 
لدى  والتسامح  االنفتاح احلضاري 

األجيال اجلديدة.
حسب  التحدي  واستقطب 
دورته  في  للجائزة،  الرسمي  املوقع 
من  مشاركة  مليون   10.5 الثانية 
الطلبة والطالبات العرب املتنافسني 
على لقب بطل حتدي القراءة العربي 
لهذا العام، والتي ستتضمن تتويج 
املتميز  واملشرف  املتميزة  املدرسة 

درهم  مليون   11 إلى  يصل  جوائز  بإجمالي 
إماراتي.

مشاركات  باستقطاب  الدورة  هذه  ومتيزت 
املقيمني  العرب  والطالبات  الطالب  من  أوسع 
خارج الدول العربية، وذلك بعد فتح الباب رسميا 
ملشاركات جميع الطالب والطالبات العرب من كل 
أنحاء العالم خالل حفل العام املاضي، ليرتفع عدد 
الدول املشاركة في حتدي القراءة العربي هذا العام 
إلى أكثر من ضعف مشاركات العام املاضي بواقع 
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السفر  دليل  اعتبر 
بالنيت،  لونلي  العمالق 
أكتوبر   23 الثالثاء  يوم 
مكناس  مدينة  املنقضي، 
اإلسماعيلية"،  "العاصمة 
مدن   10 أفضل  من 
عام  في  الزيارة  تستحق 

.2019
الدليل،  في  وجاء 
املدينة،  قلب  وفي  أنه 
موالي  ضريح  فيشكل 
وطنيا،  كنزا  إسماعيل 
ترميمه  أشغال  انتهت 
بعناية في عام 2018 بعد 
أن استغرقت مدة عامني، 

يحفزهم  إضافيا  داعيا  للمسافرين  يوفر  مما 
لزيارة هذه املدينة اإلمبراطورية".

تأسيس  تاريخ  إلى  السفر  دليل  ويعود 
السلطان  قبل  من   ،1672 عام  في  مكناس  مدينة 
عاصمة  منها  جعل  الذي  إسماعيل  موالي 
"لبناء  الرخام  من  حجارة  واستقدم  اململكة، 
التحصينات السميكة التي ال تزال حتيط باملدينة، 
واملستودعات الضخمة حتت األرض وبابا رائعا 

يفوق حتى البوابة الزرقاء ملدينة فاس".
خالل  من  الدليل،  هذا  في  مكناس  وتظهر 
باب  على  الشمس  أشعة  انعكاس  تبرز  صورة 

املنصور فتزيد قوسه الذهبي رونقا، وجتعلها من 
بني املدن األفضل لعام 2019.

بالنيت"  "لونلي  خبراء  أن  املصدر  وأضاف 
ال  للسفر  وجهات  عن  بحثا  بأسره  العالم  جابوا 

ينبغي تفويتها في األشهر القادمة.
الدليل  وضعه  الذي  الترتيب  ضمن  ويدخل 
ثم  كوبنهاغن،  للسفر،  وجهات   10 ألفضل 
)صربيا(،  ساد  ونوفي  )الصني(،  تشينجني 
وعاصمة  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  وميامي 
وسياتل،  ،ودكار،  ومكسيكو  كامتوندو،  النيبال 

وزادار )كرواتيا( ومكناس التي تتمم القائمة.

طفلة مغربية تفوز مبسابقة حتدي 
"القراءة العربي"

العاصمة االسماعيلية مكناس تصنف ضمن 
أفضل 10 مدن في العالم

اتفقت بنغالدش وميامنار على بدء إعادة مئات 
منتصف  بحلول  املسلمني  الروهينغا  من  اآلالف 
نوفمبر/تشرين الثاني بعد جلوئهم إلى بنغالدش 

فرارا من عملية عسكرية.
الروهينغا  ألف الجئ من   700 أكثر من  وعبر 
من غرب ميامنار التي يغلب البوذيون على سكانها 

إلى بنغالدش منذ غشت من العام املاضي .
احلق  شهيد  بنغالدش  خارجية  وزي���ر  وق���ال 
ب��ع��د اج��ت��م��اع م��ع وف���د من  ف��ي داك���ا  للصحفيني 
ميامنار بقيادة مسؤول كبير في وزارة خارجيتها 
مبنتصف  الترحيل  لبدء  "نتطلع  ثو  مينت  يدعى 

نوفمبر".

الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  لكن 
قالت إن األوضاع في والية راخني "ليست مناسبة 
بعد للعودة" وشددت على أن العودة البد أن تكون 

الضرورية  السالمة  ضمانات  أن  وذك��رت  طوعية. 
"غائبة" عن املنطقة التي لم تستطع الوصول إليها 
إال بشكل محدود في ظل استمرار فرض قيود على 

وسائل اإلعالم وغيرها من املراقبني املستقلني.
باسم  امل��ت��ح��دث  ماهيسيتش  أن���دري���ه  وق����ال 
املفوضية لرويترز في جنيف: من الضروري أال تتم 
رحالت العودة بصورة متعجلة أو سابقة ألوانها. 
ننصح بعدم فرض أي جدول زمني أو وضع أرقام 

مستهدفة للترحيل.
كانت بنغالدش وميامنار قد توصلتا التفاق في 
الترحيل في غضون شهرين  لبدء  نوفمبر املاضي 
الروهينجا  أقلية  أب��ن��اء  ي���زال  وال  ي��ب��دأ.  ل��م  لكنه 

يعبرون احلدود إلى بنجالدش.
وتقول جماعات حقوقية إن األوضاع في شمال 
ال  الالجئني  معظم  منها  ينحدر  التي  راخني  والية 

تزال غير مالئمة إلعادتهم.

بنغالدش وميامنار تتفقان على إعادة الروهينغا

احلكومة  رئيس  ي��ت��رأس  أن  املنتظر  م��ن 
س��ع��د ال���دي���ن ال��ع��ث��م��ان��ي، اخل��م��ي��س ف��احت 
بدايته  في  يتدارس  للحكومة  نونبر، مجلسا 
مشروعي قانونني يتعلق األول منهما بتنظيم 
وتوزيع  العموم  من  التبرعات  جمع  عمليات 
بتغيير  والثاني  خيرية،  ألغراض  املساعدات 

املتعلق  القانون 
ب����ال����س����ل����ف����ات 

الصغيرة.
وذك�����ر ب��الغ 
أن  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
ه�����ذه األخ����ي����رة 
س���ت���ن���ك���ب ع��ل��ى 
دراسة مشروعي 
م�������رس�������وم�������ني 
األول  ي��ت��ع��ل��ق 
بتغيير  منهما 
املرسوم الصادر 

الدائمة  ال���وزاري���ة  اللجنة  إن��ش��اء  ش��أن  ف��ي 
اجلبلية،  وامل��ن��اط��ق  ال��ق��روي  امل��ج��ال  لتنمية 
املتعلق  ال��ق��ان��ون  أح��ك��ام  بتطبيق  وال��ث��ان��ي 
التي  الوثائق  قائمة  حتديد  بشأن  باملناجم 
أصحاب  ط��رف  م��ن  إل��زام��ي��ا  مسكها  يعتبر 

السندات املنجمية.

اإلحسان العمومي
وجمع التبرعات حتت مجهر احلكومة
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إلى أن نلتقي

في  قياسية  العربية  غ��رب��ة  ح��ال��ة 
هذه األيام...

ف��م��ن غ���رب���ة احل�����رف إل����ى غ��رب��ة 
بالكتابة،  التعبير  غربة  إلى  اللسان 
إلى غربة من يحمل هويتها ويتحدث 

بها ويدافع عنها...
كل شيء،  في  تبدو  احل��رف  غربة 
ف��ي اإلع���ان���ات واإلش����ه����ارات، وف��ي 
جتارية  واحمل��ات،  املتاجر  واجهات 
وغ��ي��ر جت���اري���ة؛ م��ق��اه��ي وم��ك��ت��ب��ات، 
ر  ُ أبواب عمارات وإدارات... كأْن لم يمَ
على بلدنا هذا وغيره من البلدان التي 
حتمل في دستورها بندا أساسيا هو 
الرسمية  اللغة  العربية هي  اللغة  أن 
للباد، بل وحتى على غيرها من باد 
اإلسام، كأن لم ير على هذه البلدان 
فيها  العربي  كان احلرف  كلها دهور 
عنوان اجلمال والزخرفة، في مداخل 
األبواب وأعالي اجلدران، في املدارس 
واجل���وام���ع، ف��ي امل��ص��اح��ف وس��ائ��ر 
كانت  أنها  عن  فضا  املؤلفة،  الكتب 
حتى  والتواصل،  والعلم  األدب  لغة 
وصلنا عنها تراث ضخم لم نر نظيرا 

له في لغات احلضارات األخرى...
مضى ك��ل ذل��ك وك��أن��ه أص��ب��ح من 
التاريخ، ال يهتم به إال املتخصصون 
املهتمون بالتراث حتقيقا ودراسة، بل 
إن العديد من أجيالنا هذه ال يعرفون 
شيئا ذا بال عن حضارتنا وتاريخنا، 
وعن تاريخ هذه اللغة باغة وفصاحة 

وبيانا وجماال...
ث وال حرج؛  وأما غربة اللسان فحدِّ
ة،  الُعْجممَ نْحو  ْت  نحمَ األلسنة  فأغلب 
أوساط  في  األوالد  مع  حتى احلديث 
ر في املنازل، وخارج  العديد من األسمَ

املنازل، ال يتم إال باللغة األجنبية. 
ق��ال��وا حتى نؤهل  ي��اس��ادت��ي؟  ِل���ممَ 
أوالدن������ا ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل، ف��ال��ع��رب��ي��ة ال 
بساطة،  بكل  ه��ك��ذا  ل��ه��ا...  مستقبل 
بهذه  يتعلق  ما  يحون  قلم  وبجرة 
وحضارة، ويْجُنون  تاريخ  من  اللغة 
بأكملها،  أجيال  على  اجلناية(  )م��ن 
أكثر  ت��ك��ون  أن  بإمكانها  ك��ان  ال��ت��ي 
والعلوم،  اللغات  في  وتبحرا  تعمقا 

لو أنها درست بلغتها.
الرافد  كانت  التي  ال��دارج��ة  حتى 
دارج��ة  ُعد  تمَ لم  للفصحى،  األس��اس��ي 
ك��م��ا ك��ان��ت، ف��ل��ق��د أص��ب��ح��ت هجينا 
م��ع��ج��م��ا وت��ع��ب��ي��را، ورط���ان���ة ص��وت��ا 

ْهِجية. وتمَ
األمم  كهيئة  الدولية؛  احملافل  في 
ُت��ص��رف م��ي��زان��ي��ة خاصة  امل��ت��ح��دة، 
ع��ل��ى ال��ع��رب��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا إح���دى 
ومتثل  فيها،  الرسمية  الست  اللغات 
الترجمتان النصية والشفهية الفورية 
م��ن إح��دى ه��ذه اللغات إل��ى األخ��رى 
امل��ت��ح��دة،  ف���ي األمم  أم����را أس��اس��ي��ا 

ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ا ي��ص��در عنها من 
نصوص ووثائق، ومع ذلك يأتي من 
بلغة  فيتحدث  العربية  سمات  يحمل 
ر الظاهرة  رُّ كمَ أخرى تاركا العربية. ولتمَ
املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  ت  لّوحمَ
في وقت سابق بإمكانية حذف اللغة 
املعتمدة،  ال��ل��غ��ات  ب��ن  م��ن  العربية 
دون   مصاريف  من  عليها  ُيصرف  مِلا 

ل أصحابها. استعمالها من ِقبمَ
بشكل  لانتباه  ال��اف��ت  مل��ن  وإن���ه 
بالعربية  األعجمي  يتحدث  أن  مثير 
وزي��رة  فعلت  كما  امل��ن��ب��ر،  ه��ذا  على 
افتتحت  حينما  ال��ن��م��س��ا،  خ��ارج��ي��ة 
لألمم  العامة  اجلمعية  أمام  خطابها 
امل��ت��ح��دة ي���وم 29 ش��ت��ن��ب��ر امل��اض��ي 
مبقطع من اللغة العربية، أشارت فيه 
إلى قيمة هذه اللغة، وهي من هي في 
حتدث  حن  في  السياسي،  توجهها 
آخرون ممن لسانهم عربي، أو هكذا 

يقولون، بغير لغتهم.
كما أنه من الافت لانتباه أيضا 
أن ي��ك��ون ح��دي��ث واف��دي��ن وزائ��ري��ن 
عربية  بلغة  العربية  ل��دي��ار  أع��اج��م 
يتحدث   ح��ن  ف��ي  ط��ل��ي��ق��ة،  فصحى 
بلكنة  ال��ب��اد  أه��ل  م��ن  مستقبلوهم 
أعجمية ال تكاد ُتِبُن، أما العربية فلم 
يبدو،  ما  على  خلمَدهم  في  ت��دور  تكن 
يكون  أن  يتوقعون  يكونوا  لم  ألنهم 

ضيوفهم يحسنون العربية.
أغ��رب ما  فإن  التعبير  وأم��ا غربة 
رأيت وأنا أتصفح بعض املواقع على 
النحو  الشابكة، مجموعًة من دروس 
العربية،  العاميات  ب��إح��دى  م��ح��ررة 
اإلع��دادي��ة  امل��رح��ل��ة  لتاميذ  موجهة 
هذه  أقلِّب  وأن��ا  تساءلت  يبدو.  فيما 
في  النحو  درس  دور  ما  الصفحات: 
في  النحو  ن��ش��أة  تكن  أل��م  العربية؟ 
اللحن  تقومي  بهدف  العربية  تاريخ 
ألسنة  على  ينتشر  بدأ  قد  كان  ال��ذي 
-في  النحو  أليس  ال��ن��اس؟  م��ن  ع��دد 
وسيلة  أهم  العربية-  وغير  العربية 
ت��ص��ون ال��ل��س��ان ع��ن االن���ح���راف عن 
وكتابة؟ أليس؟؟  نطقا  اللغة  قوانن 

أليس؟؟.
ضد  حساسية  ل���دي  ل��ي��س  طبعا 
اللغات األجنبية، بل على العكس من 
والتخصص  تعلمها  إلى  أدع��و  ذل��ك، 
فيها، بل واإلب��داع فيها. لكن املشكل 
ه���و ه���ذا االن���ح���راف ال��ل��غ��وي ال���ذي 
األخيرة،  السنوات  ه��ذه  في  نعيشه 
األمر الذي يدعو إلى القلق، وقبل ذلك 
النظر في  إع��ادة  إل��ى ض��رورة  يدعو 

منظومتنا التربوية والتعليمية.

غربة العربية
هي مضايق شتى تواجه األّمة، ثم هي ال تهتدي إلى 
الطريق، رغم أن الّنور املشّع يبّدد الظلمات، ويجعل الطريق 
وّضاحا الحبا مستقيما،. إّن القمر إذا عميت عن بهاء نوره 
يحجب  ولم  يغضب،  لم  الناس،  إليه  يلتفت  ولم  العيون، 
نوره عن املزارع واحلقول، وعن الصحارى والسهول، بل 
وقلبا يخفق  ت��راه،  عينا  يعدم  ال  متدفقا سخيا،  يظل  هو 
إليه. فكيف إذا كان هذا النور أزليا، أبديا، ربانيا، يحيي 
احليرة  من  ويخرجها  األرواح،   فيها  ويبعث  األش��ب��اح، 
الله تعالى  والضالة، ويحو الشك باليقن؟  وقد أرسل 
أَْرَسلَْناَك  َّا  ِإن النَِّبُّ  َُّها  �يَأَي نورا:  وجعله   � محمدا  نبيه 
ِ بِِإْذنِِه َوِسَراًجا ُمِنيًرا�  ًرا َونَِذيًرا َوَداِعًيا ِإلَى اللَّ َشاِهًدا َوُمَبشِّ
 ِ )األحزاب: 45 - 46(. وأنزل الكتاب معه نورا: �َفآِمُنوا بِاللَّ
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخِبيٌر� )التغابن:  َِّذي أَنَْزلَْنا َواللَّ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر ال
8(. فكيف بعد إرسال النور، وتنزل النور، تزل في مسالكها 

األقدام، وتنحرف في طريقها إليه األفهام؟
فيه من ظلمات،  األمة مما تتخبط  لهذه  إنه ال مخرج 
محبة   ،� املصطفى  إال مبحبة  وي��ات،  من  تعانيه  وم��ا 
اللسان  يرددها  الدم، ال  العروق مجرى  حقيقة جتري في 
فسحب، بل تستقر في الوجدان، فا يتحرك املسلم إال على 
هديها. وليس هذا مجرد شعار انفعالي، بل هو احلقيقة 
َِّذيَن  َذِر ال األبدية، وإال كانت األمة على خطر عظيم: �َفلَْيْ
َعَذاٌب  يُِصيَبُهْم  أَْو  ِفْتَنٌة  تُِصيَبُهْم  أَْن  أَْم��ِرِه  َعْن  اِلُفوَن  ُيَ

أَلِيٌم� )النور: 63(.
له  فجعل   � املصطفى  نبيه  على    الله  م��ّن  وق��د 
القلوب  اآلخ��ري��ن، وملست محّبته  األول���ن وف��ي  ف��ي  ذك��را 
العالم  في  ال  اخلافقن،  في  الشعراء  به  فتغنى  فأحيتها، 
محبته  ْت  ��ِخ��ذمَ تمَ أّمتنا  أن  ول��و  فقط.  واإلس��ام��ي  العربي 
غشاوة  عنها  لزالت  سبيا،  رحابه  إل��ى  وات��خ��ذت  دليا، 
وه��ا هم  واآلالم.  البغضاء  وط��أة  عنها  ورف��ع��ْت  األوه���ام، 
شعراء العالم، من أمريكا حتى الهند وأستراليا، يتغنون 
ينعمون  دوحة  محبته  ويجعلون   ،� املصطفى  مبحامد 
بحاجة  يكون  منا  بعضًا  ولعل  وال��س��ام.  باألمن  حتتها 
كي  العالم،  عيون  في   � الرسول  بعظمة  ُيذّك��ر  أن  إل��ى 
يتعظ ويؤوب. فقد صار كثير منا يفخر إذا وجد توماس 
كاراليل، في كتابه )األبطال(، يجعل البطولة في صورة نبي 
مجسدة في نبي اإلسام محمد �، دون غيره من األنبياء. 
ويفرح إن هو وجد صاحب كتاب )العظماء املائة(، مايكل 
هارت، يجعل محمدا � على رأس هؤالء املائة، وقد جعل 
وذكر  التاريخ،  في  تأثيرا  األكثر  هم  املائة  ه��ؤالء  الكاتب 
في  العظماء،  م��ن  مجموعة  ذك��ر  ث��م   ،� املسيح  منهم 
مختلف امليادين، منهم الشعراء والفاسفة والسياسيون 
بأن  الفرحون  ه��ؤالء  ينتبه  أن  دون  وغيرهم..  واملفكرون 
الكاتب جعل ضمن هؤالء املائة العظماء، كاألنبياء، جنبا 
إلى جنب مع عتاة املجرمن، مثل جنكيز خان،  ونابليون،  

وهتلر.
يسوقه  مبا  اخل��ادع  االنبهار  ه��ذا  أعيننا  عن  فلنرفع 
أولئك، ولنفتحها على صفاء القول، وجميل البيان، ولنقف 
مع بعض ما دبجها شعراء العالم متجيدا للحبيب عليه 
السام. وسنتجاوز شعراء العربية إلى من سواهم، ونبدأ 

ببعض شعراء الهند.
فيها  شعرية،  جلسة  ف��ي  يوما  كنا  أننا  أذك���ر   وأن��ا 
شعراء من باد العرب والعجم، وكان ممن حضر الشيخ 
الله  الندوي، واألستاذ محمد قطب، رحمهما  أبو احلسن 
تعالى وأحسن إليهما جزاء ما قدما من خدمات لإلسام 

واملسلمن. 
وقد قام في تلك اجللسة شاعر من الهند، واسمه طفيل 
مدني، فأنشد قصيدة في محامد النبي الكرمي، والهنود ال 
يقرؤون أشعارهم كما نقرأ نحن، بل هم ينشدونها إنشادا، 
مما يذكرنا مبقولة العرب الشهيرة قديا: "أنشدنا فان...". 
كنا، معشر العرب احلاضرين، نطرب لإلنشاد دون أن نعي 
شيئا مما يقول الشاعر، فقد كنا نحس بأنه يذوب وجدا 

في حب املصطفى �. وعند مقطع بعينه اهتز الشيخ أبو 
احلسن الندوي طربا وصاح: "الله!". فقال بعضنا: "ال يتم 
اإلنشاد حتى تشرحوا لنا ماذا قال، فإن طرب شيخنا يدل 

على معنى بديع". فقالوا: إنه يقول:
أيها  املوت املفاجئ!

أمهلني قليا..
أما تراني مشغوال مبدح املصطفى �؟

ال��ه��ن��ود عند  أدرك  ال���ذي  ال��ط��رب  وه��ن��اك عرفنا س��ّر 
اإلنشاد.

ه��ن��ال��ك ش���اع���رة ه��ن��دي��ة أم���ره���ا ع���ج���ب. ه���ي أدي��ب��ة 
طويا،  زمنا  الهندية  األدبية  الساحة  شغلت  هندوسية، 
باللغة  أش��ع��اره��ا  تكتب  ك��ان��ت  وأش��ع��اره��ا.  بقصصها 
اإلجنليزية، وتنشرها حتت اسم مستعار، هو كما داس، 
كما كانت تكتب قصصا قصيرة بلغة املاليام، إحدى لغات 
وهو  آخر،  مستعار  اسم  حتت  وتنشرها  املتعددة،  الهند 
مادهوي كوتي. كما كتبت عددا من الروايات التي حتول 
حصلت  وقد  وتلفزيونية.  سينمائية  أف��ام،  إلى  بعضها 
على عدد كبير من اجلوائز، من الهند وخارجها. ورشحت 
عام 1984 جلائزة نوبل لآلداب، في الئحة ضمت كا من 
"ناديت جوردير" من جنوب أفريقيا، صاحبة جائز نوبل 
التي  اإليرلندية دوري��س لوسينج،   - والبريطانية   ،1991
نالت اجلائزة عام 2007، والبلجيكية "مارغريت يورسنار"، 

أول امرأة تنال عضوية األكاديية الفرنسية عام 1987.
كما  العاملية،  األديبة  بهذه  احلق  عن  البحث  انتهى 
داس، إلى اعتناق اإلسام. وقد ذكر الشاعر الدكتور شهاب 
غامن، وهو مترجم أشعارها، أنه كان يوما بالهند في حفل 
تكريي أقيم له هناك، فلفت نظره الشاعرة كما داس وهي 
ترتدي عباءة سوداء )شادور(، فاستغرب لذلك فسأل عنها، 
أنها هندوسية.  وبعد ثاث سنوات من  زم��اؤه  له  فأكد 
)كما  وتسمت:  إسامها،  داس  كما  أعلنت  التاريخ  ذلك 
ثريا(، وكان ذلك عام 1999،فأثار إسامها ضجة كبيرة في 
الهند، ألنها كانت أشهر شاعرة وقصاصة في الهند، وقد 
تعرضت للتهديد من قبل هندوس متطرفن. وعندما ارتدت 
اخلمار أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة لبس اخلمار واحلجاب 
يغلب  الهند  في جنوب  مدينة  باملناسبة  كيراال، وهي  في 
يحكمها  كان  التي  املدينة  وهي  اإلسامي،  الطابع  عليها 
آخر الساطن املغول )تيبو سلطان( رحمه الله، وهو الذي 
قاتل اإلجنليز احملتلن قتاال شديدا، ولم يستقر لهم األمر 
في الهند إال بعد مقتله رحمه الله.  وفي حوار مع صحيفة 
اإلس��ام،  على  تعرفها  أول  عن  ثريا  كما  سئلت  هندية، 
العميان  األطفال  لتعليم  تطوعت  عندما  ذلك  )كان  فقالت: 
في إحدى اجلمعيات، فُأرِسل إلّي طفان مسلمان، وكانت 

املواد اإلسامية من ضمن ما كان علّي تعليمه لهما(. 
وأمام تهديدات الهندوس املتعصبن بسبب إسامها، 
أحد  مع  واإلقامة  كيراال،  مغادرة  إلى  ثريا  كما  اضطرت 
أبنائها في مدينة بونا، غرب الهند، حتى وفاتها، في متم 
 .1934 2009 ، وكانت قد ول��دت ع��ام  شهر م��اي من ع��ام 
ولم تتوقف كما عن الكتابة حتى بعدما أقعدها املرض. 
وبعد وفاتها، التزم أبناؤها -رغم أنه لم يسلم أحد منهم-  
بتنفيذ وصية أمهم، ونقل جثمانها إلى كيراال، حيث دفنت 

هناك في مقبرة املسجد الكبير.
وقد ترجمت كتبها إلى عدة لغات، كما ترجمت سيرتها 
اعتناقها  وبعد  لغة.  عشرة  خمس  إل��ى  )قصتي(  الذاتية 
 40 نحو  ف��ي  اإلي���ان  إل��ى  رحلتها  ثريا  اإلس���ام سجلت 
قصيدة، نشرتها في ديوان، باملاليالم، بعنوان: )يا الله!(، 
وقد ترجم هذا الديوان إلى اإلجنليزية األديب كليم أحمد.  
ثم قام الشاعر الدكتور شهاب غامن بترجمة هذا الديوان 
عن ترجمة كليم اإلجنليزية إلى العربية، واختار له عنوانا 

رقيقا رنانا، وهو: )رنن الثريا(.   
وهو ما سنقف عنده في احللقة القادمة إن شاء الله 

تعالى.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. الحسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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