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�لإمام رجل مثقف، مثله مثل �ملر�سدة يف �مل�سجد، ومن ثم فكالهما يحمل ر�سالة 
تنوير �ملجتمع، وبخا�سة منه فئة �ل�سباب، باملثل �لعليا �لتي ينبغي �أن ي�سمو �ليها و�أن يكيف 
�أن  �لذي يجب  �أن هذ�  يكون؛ غري  �أن  مبا يجب  يب�رشرّ  �أنه  يعني  مقت�سياتها،  �سلوكه وفق 
يكون ل يوجد يف �ملطلق، ول يف �لف�ساء �خلارجي، و�إمنا هو ينطلق مما هو كائن ويرتكز 
على م�ساهد�ت �لو�قع، �لو�قع �ملعا�س �لذي ي�سبح فيه �لفرد د�خل �ملجتمع، وقد ل يعي 
مكوناته ول م�سادره وموجباته، �إنه �لو�قع �لذي تتعدد مكوناته وتت�سابك �أحد�ثه وكثري�ً 
ما تتعار�س مما ينجم عنه ذلك �لكم �لهائل من �مل�ساق و�ملعاناة �لذي ي�سعر �لإن�سان �إز�ءه 
بالعجز و�لإحباط و�لإرهاق، ويت�سور �نه يكون يف و�سع �أح�سن ور�حة �أمت لو تبخرت 
مبقاومة  ويح�س  �جلو  يحلق يف  �لذي  �لطائر  مثل  فمثله  و�ندثرت،  �لو�قع  هذ�  مكونات 

�لهو�ء... ويتوقع �أن لو خال �جلو من �لهو�ء لكان طري�نه �أ�سهل و�أ�رشع.
يجد يف  لعله  �لتغيري  �إىل  دوما  لي�سعى  يعانيها  �لتي  �مل�ساكل  �لإن�سان يف خ�سم  �إن 
�لو�سع �ملنتظر ما يخفف عناءه �أو يلبي حاجاته، هذه �حلاجات �لتي تتولد با�ستمر�ر من �أي 

و�سع يجد فيه �لإن�سان نف�سه.
و�ملثقف بدوره فرد يف �ملجتمع يخ�سع لنف�س �لظروف ويحي نف�س �ملحن، غري �أنه 
يتمتع بح�س قد ل يتوفر جلميع �لنا�س، �إنه يتمتع بالوعي وبالقدرة على حتليل �لو�قع ومتييز 

مكوناته...
و�أ�سبابها وكيف ت�سكلت مع �لزمن، وما هي مو�قع �لعقد �أو �ل�سعوبات �أو ما يطلق 

عليه عامة بامل�ساكل..
�لظو�هر  �أو يف عقله متكنه من حتليل  �ملثقف  يد  �أ�سا�سية يف  �أد�ة  �لزمني  �لوعي  �إن 
و�آليات ت�سكلها ومن ثم �لنفاذ �إىل �لعو�مل �لتي �ساهمت يف ت�سكيلها... �إنه بذلك يتحول 

مرجعية نوفمبر
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من �لإح�سا�س �لذ�تي بالظو�هر و�لنفعال �ل�سلبي بتاأثريها �إىل �لإدر�ك �ملو�سوعي للو�قع 
وحتليل �أ�سبابه، �لأمر �لذي يوؤهله للبحث يف �لقوى �لتي يحتمل �أن توؤثر يف تلك �لأ�سباب 
�لتي ل تزيد �مل�ساكل  �ل�سلوكات �خلاطئة �جلاهلة  �لتغيري �ملطلوب يف  �إىل  لينفذ  و�لعو�مل 

�لجتماعية و�لفردية �إل تعفنا وتعقيد�ً، ول تزيد �أفر�د �جلماعة �لجتماعية �إل تربما ونفور�ً.
لي�س  بالنف�س  ما  �لرعد: ١١ وتغيري  نث ھ  ھ ے  ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭۇ  مث 
بال�رشورة �إىل ما هو �أح�سن، لأن ما هو �أح�سن ل يكون �إل ما هو �أ�سح و�أجنع لكن �لتغيري 
قد يكون - �إذ قام على �جلهل، �أو جمرد �لنطباع �لذ�تي، �إىل ما هو �أ�سو�أ و�أ�سق و�أدنى، 
�هلل  نهى  وقد  �ل�سحيح،  و�لعلم  �ملو�سوعية  و�ملعرفة  �لعقل  يقوده  �لذي  هو  �ملفيد  �لتغيري 

له �مل�سوؤولية �أن يتبع هو�ه نث ېئ ېئ    �سبحانه وتعاىل نبيه د�وود عليه �ل�سالم بعد �أن حمرّ
ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب مث �س: ٢٦

و�سبيل �هلل هو �لطريق �لقومي �لذي يدلنا عليه �لعلم �ل�سحيح ويهدف �إىل حتقيق �لقيم 
�لعليا لالإن�سان، منطلقا من �ملبادئ �لعامة �لتي يتعرف عليها �لعقل ويهدي �إليها �لدين؛ قال 

تعاىل: نث ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ  ڱ ڱڱ مث �لتوبة: ١١٥.
ملكوت  يف  �هلل  ��ستخلفه  �لذي  �لإن�سان(  هو)كر�مة  �إليه  �هلل  هد�نا  ما  �أول  ومن 
ليتحكم  �إليها  يتعرف  و�أن  يتدبر يف ظو�هره  �أن  و�أمره  له  �ل�سماو�ت و�لأر�س، و�سخره 
�إف�سادها  على  يعمل  ل  و�أن  عليها،  ويحافظ  عملها  �آليات  يحرتم  و�أن  وي�سخرها،  فيها 
�أف�سدها  متى  لأنها   ،٥٦ �لأعر�ف:  مث  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  نث  وت�سويهها، 

�لإن�سان �أ�سبحت غري �ساحلة للحياة �لكرمية... بل وحتى للحياة يف �أب�سط مظاهرها.
�لعقل ولي�ست  �لإن�سان هي حرية  �لإن�سان، وحرية  �لكر�مة حرية  �آثار هذه  من   
حرية �لهوى، لأن حرية �لعقل م�سرتكة بني جميع بني �لإن�سان بخالف حرية �لهوى فاإنها 

فردية وخا�سة �أي �أنانية ل تكون لبع�س �لنا�س �إل على ح�ساب �لغري.
�إن حرية �لهوى تنفي �حلرية ول تثيتها �إنها ر�سم كاريكاتوري للحرية، وقد �رشب   
�هلل مثال ر�ئعا يحمل قمة �لإعجاز يف هذه �ملقارنة بني �لإهتد�ء بالعقل وبني �تباع �لهوى، 
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قال تعاىل: نث ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ومن   ،١٧٦  -  ١٧٥ �لأعر�ف:  مث  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے    ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ 

�آيات �هلل �لتي خ�س بها �لإن�سان عقله وكر�مته وحريته.
�ملعرفة  على  يعتمد  عمل  وهو  �ملجتمع،  يف  �ملثقف  عمل  هو  �إذن  �لإمام  فعمل 
و�لتدريب �مل�ستمر على �لتحليل و�لبحث عن �حللول �لتي حتول �جلهد �ل�سائع �ملبذول يف 
معاناة �مل�ساكل �إىل جهد خالق يتجاوز �مل�ساكل عن طريق تغيري �لو�قع �ملرتدي �ل�سائد �إىل 
و�قع �لعمل �لإيجابي �ملفيد �لذي يف�سح �ملجال ملمار�سة �لعقل حريته، لي�س ب�سفته �نفالتا 
من �ملبادئ و�لقيم �لتي ترفع �لإن�سان �إىل م�ساف �ملالئكة و�لأبطال ولكن ب�سفته منحة �هلل 

�لتي تهدي �إىل حياة �ملحبة و�لن�سح و�لتعاون .
و�ن�سع مثال لعمل �لعقل يف حتليل �لو�قع و��ستخال�س �لنتائج ومبا�رشة �لتغيري هو 
ما فعله �أبطال نوفمرب �لذين فجرو� �لثورة �سد �لظلم و�لطغيان و��ستعباد �لإن�سان وحرمانه 
من حقه يف �حلرية و�لعي�س �لكرمي، بل وحرمانه من ممار�سة حقه �مل�رشوع يف �أن ي�سارك يف 

تدبري �سوؤونه �خلا�سة بل وحتى يف تدبري �لأمر �لعام.
لقد مكنت ثورة نوفمرب �لبطل �جلز�ئري من حترير نف�سه وحترير وطنه بل ومكنته   

كذلك من �مل�ساهمة يف حترير �ل�سعوب �مل�ست�سعفة يف �فريقيا ويف �لعامل.
�أن  ومن و�جب �ملثقف �جلز�ئري ب�سفة عامة، و�لإمام يف �جلز�ئر ب�سفة خا�سة   
يت�سلح �أول بالعلم وباآليات �لتحليل �لعقلي ليتمكن من مو��سلة �لعمل يف �مل�ستوى �لتي 
�أ�س�سه ومهد له �أبطال غرة نوفمرب وهذ� "بيانهم" �ساهد لهم و�ساهد يف نف�س �لوقت على 

كل حلف لهم �نحرف عن خطهم وخانته �ل�سجاعة �أو �حلظ فاخلد �إىل �لأر�س و�تبع هو�ه.
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ولذ�  ومعقد  �سعب  مو�سوع  هذ�   
نرى فيه �ملد و�جلزر و�لقيل و�لقال و�خللط 
يحلل  من  فهناك  �لإ�سالمية  �ل�ساحة  عرب 
�لعملية  هذه  ي�سمى  من  يحرم  من  وهناك 
وهناك  قر�سا  ي�سميها  من  وهناك  وديعة 
هذه  �أن  و�ل�سبب  قر��سا  ي�سميها  من 
�لعملية متد�خلة مع �أنو�ع �ستى من �أنو�ع 

�ملعامالت.
�أن  جهدي  قدر  حاولت  ذلك  ومن 

�أرتب �ملو�سوع كالتايل:
�أ- منهاج �ملو�سوع

ب- مد�خالته
ج- ت�سخي�سا وتف�سيال لأجز�ئه

د- تعليقا عليه
هـ - خامتة له

�أ- فيما يخ�س �ملنهاج �أعتقد �أنه لبد 
�أن  وخدمته  �حلق  يبتغي  باحث  كل  على 
�لأ�س�س  على  معتمد�  بحثه  منهاج  يكون 
�لنظرة  �لبحث،  يف  �ملو�سوعية  �لتالية، 
�لعلمية،  بالأمانة  و�للتز�م  له،  �ل�سمولية 
�لذي  �حلق  يثبت  باأن  تلزمه  فاملو�سوعية 
�إفر�ط وكثري� ما  يبتغيه من غري تفريط ول 
�ساع �حلق بني هذ� وذ�ك وتلزمه �لبتعاد 
عن �لعو�طف و�للتز�م باملنهج �لعلمي يف 
و�سع �ملعلومات وبالن�سبة �إىل �ملنظار �لذي 
يجب عليه �أن ينظر به للمو�سوع ل بد �أن 
يف  لل�سيء  كالناظر  و��سعا  منظار�  يكون 
�لأر�س حملقا من فوقه يف �ل�سماء وبذلك 
و�رتباطات  خيوط  جميع  جتلية  ي�ستطيع 
�سوء  قوة  من  عليه  �سلطه  مبا  �ملو�سوع 

كا�سف.

ما حكم ادخار األموال 
في البنوك وأخذ الفوائد

 الأ�ستاذ خل�رش بخدة
اإمام اإ�ستاذ ب�لية غليزان



7ر�سالة امل�سجد - ال�سنة ال�ساد�سة - العدد اخلام�س - جمادى الأوىل  / 1429هـ  / ماي 2008م

فامللتزم  �لعلمية  �لأمانة  يخ�س  وفيما 
بها دينونة وخلقا تفر�س عليه �لبتعاد عن 
�لهوى و�لإعجاب بالنف�س وحب �لذ�ت 
�إل  كالما  ينقل  ل  �أن  يجعله  �لذي  �لأمر 
�إل  بن�س  ي�ستدل  �أن ل  و  ل�ساحبه  وين�سبه 
ل  �لتي  و�لتاأويالت  فيه  �لزيغ  يحذر  وهو 
ملا  ومدركا  ومدققا  مبينا  لفظه  يحتملها 

يريد �أن يظهره لغريه.
ال�رقـة الثانيــة

جعلتني  �لأ�س�س  وهذه  �ملنهاج  هذ� 
قد  وهنا  ذكر  ما  على  �ملو�سوع  �أرتب 
على  مدخله  �إىل  معا  وننتقل  معا  و�سلنا 

�سوء منهاجه.
ب- �أقول وباهلل �مل�ستعان �إن لأحكام 
�إليها  تهوى  مقا�سد  �لإ�سالمية  �ل�رشيعة 
�مل�رشوع  من  كربى  رحمة  مب�سالكها 
ودرء  �حلقيقية  �ملنافع  جلب  يف  �حلكيم 
مركزة  لها  �ملطبقني  �ملوؤمنني  عن  �ملفا�سد 
كانت  ولو  �لعامة  �مل�سلحة  �أولوية  على 
على ح�ساب �مل�سلحة �خلا�سة كل ذلك يف 
تطهري وتنقيح �لو�سيلة كي ل تكون �لغاية 
مربرة لها ومن �أجل ذلك قرر علماء �أهل 
�ل�سنة و�جلماعة �أن حق �لتحليل و�لتحرمي 
هو هلل وحده لأنه وحده يعلم �مل�سلح من 

�ملف�سد و�حل�سن من �لقبيح، لكنهم �عتربو� 
�أن للعقل دور� يف �لنظر و�لتدبر و�لجتهاد 
يف �لوقوف على �أهد�ف ومقا�سد �ل�رشيعة 
للقول  يدفعنا  وهذ�  لها  �ل�سحيح  و�لفهم 
�أنه ل بد �أن ينطلق عامل �ل�رشيعة من �لن�س 
م�ستقرنا له ناظر� وم�ستنبطا لعلله و�أ�سبابه 
معه  �حلكم  عله  وجود  من  يتحقق  كي 
مع  يدور  �حلكم  لأن  به  �ل�ستدلل  حني 
لكم  �أقتب�س  هنا  علته وجود� وعدما ومن 
�ل�ساطبي عليه  �ملوفقات لالإمام  من كتاب 
رحمة �هلل قال يف ف�سل بيان �جلهات �لتي 
�لثاين  �جلزء  �ل�رشيعة  مقا�سد  بها  تعرف 
قال   667- �س-666  �ملقا�سد  كتاب 
غائب  �ل�سارع  مق�سد  �أن  يعترب  من  هناك 
هو  ويعتربه  �لن�س  ظاهر  على  ويقف  عنا 
))�لظاهرية((  وهم  ذ�ته  بحد  �ملق�سد 
لي�س  �ل�سارع  مق�سد  �أن  يعترب  من  وهناك 
خالل  من  لي�س  يعني  �لظو�هر  هذه  يف 
�ل�سارع  مق�سد  �إىل  ن�سل  �لن�سو�س 
وهم  قال  ور�ءه  �أخر  �أمر  �ملق�سود  بل 
بالإمام  قالو�  ولهذ�  قال  ثم  ))�لباطنية(( 
�إليه  �ملع�سوم لأنهم ملا قررو� ذلك �فتقرو� 
�إلرّ �لكفر و�لعياذ باهلل. ثم  وما هذ� �لر�أي 
�أنه رجع و�سوب ر�أي �لظاهرية يف جانب 
�لعباد�ت دون �ملعامالت ثم قال وهذ� �أن 
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يقال باعتبار �لأمرين جميعا على وجه ل 
يخل فيه �ملعني بالن�س ول بالعك�س لتجري 
فيه  �ختالف  ل  و�حد  نظام  على  �ل�رشيعة 
�لعلماء  �أكرث  �أمه  �لذي  وهو  تناق�س  ول 
�لر��سخني فعليه �لعتماد يف �ل�سابط �لذي 
جمرد  �إحد�ها  �ل�سارع  مقا�سد  يعرف  به 
ثانيها  �لت�رشيحي  �لبتد�ئي  و�لنهي  �لأمر 
وملاذ�  �أمر  ملاذ�  و�لنهي  �لأمر  علل  �عتبار 
نهى فاإن كانت معلومة فالأمر و��سح و�إل 

فال بد من �لتوقف.
ل  �أن  �لأول  وجهان  له  و�لتوقف 
تتعدى �ملن�سو�س عليه يف �حلكم ماد�مت 
�لعلة جمهولة و�إل فهو �جلهل و�ل�سالل فال 
ي�سح �حلكم على زيد مبا و�سع حكما على 
ُعمر يف �حلالة �لتي ل نعلم �أن �ل�سارع هل 
�لأ�سل  �أن  �لثاين  �أول  عليه  �حلكم  ق�سد 
يف �لأحكام �أن ل يتعدى بها حمالها حتى 
يعرف ق�سد �ل�سارع لعلة �حلكم و�مل�سلك 
�إليها من م�سالكها �ملعروفة. ومذهب �لإمام 
هذ�  على  مو�سوع  �هلل  عليه رحمة  مالك 
�ل�سحابة�لذين  منهاج  وعلى  �ملنظار 
.  أخذو� �ل�رشيعة م�سافهة من �لر�سول�

يف  �ملعاين  �إىل  يلتفت  مل    فاإنه 
�ل�رشيعة  �أن  حيث  �لعباد�ت  مو�سوع 

على  �لتوقف  فيها  �لأ�سل  �أن  �أو�سحت 
�لن�س لكنه �عتمد ب�سكل كبري على �ملعاين 
كان  حتى  �ملعامالت  جمال  يف  و�لعلل 
�ملر�سلة  �مل�سالح  قاعدة  �ساحب  بامتياز 
�لقاعدة  هذه  يف  قال  حتى  و�ل�ستح�سان 

�إنها ت�سعة �أع�سار �لعلم.
ال�رقــة الثالثــة

ج: �لآن ننتقل �إىل ت�سخي�س وتف�سيل 
على  �لقو�عد  حكم  ما  وهو  �ملو�سوع 
هذه  وهل  �لبنوك  يف  �ملودعة  �لأمو�ل 
�لبنوك  يف  �لأمو�ل  �إيد�ع  �أعني  �لعملية 

ن�سميها ود�ئع �أو قر�سا �أو قر��سا.
هذ�  يف  �لعامل  ي�سهده  ما  ا  �أمرّ اأول: 
طرق  حترير  ب�سبب  كان  تطور  من  �لع�رش 
�مل�ساربة وتو�سيعها وبالتايل حترير �لتجارة 
و�ل�سوق من كل قيد �لأمر �لذي در على 
وجعلهم  �لتطور  هذ�  �حلر  �لعامل  هذ� 
�سدق  و  �لعامل  ثرو�ت  على  ي�سيطرون 
�أع�سار  ت�سعة  يقول  حيث   هلل� ر�سول 

�لرزق يف �لتجارة وع�رشه يف �ملو��سي.
�لعامل  يف  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �إن  ثانيا: 
�لر�أ�س  �لنظام  ت�سري وفق  �ليوم ب�سفة عامة 
مايل �ملبني �أ�سا�سا على حرية �ل�سوق وحرية 
له  �لنظام  وهذ�  �لتملك  وحرية  �ملبادلت 
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كم�سلمني  ونحن  ومبادئه  م�سطلحاته 
�لغر�س منه حتقيق  فيما  نتفق مع غرينا  قد 
�مل�سلحة �إذ� كان ذلك ل يهدم خلقا ولي�س 
�أنه من �خلطاأ  �أريد قوله بدقة  فيه ظلُم وما 
ظروفه  له  مب�سطلح  �إن�سان  ياأتي  �أن  �لبني 
�إطار  من  جزء  وهو  ثقافته  وله  بيئته  وله 
عام ويحاول �أن ي�سقطه على عملية جزئية 
عملية  وهي  وثقافتها  وبيئتها  ظروفها  لها 
جزئية من �إطار عام قد ي�سيب يف جانب 
بالتاأكيد  ولكنه  �لعملية  هذه  جو�نب  من 
يخطئ يف �جلو�نب �لأخرى كيف ي�سمى 
مثال هذ� �ملال �لذي يو�سع يف �لبنك قر�سا 
بدليل �أن �لبنك �سامن له يف جميع �لأحو�ل 
قد يكون م�سيبا يف هذ� ولكنه خمطئ بال 
ريب يف كونه عك�س ما كان معروفا عنده 
�ملقرت�س هو  �أن  ثقافته وعاد�ته وهون  يف 
�لذي يذهب للمقر�س يقرت�س منه ولكن 
هو  �ملقرو�س  قر�سا  �سماها  �لتي  �لعملية 
�ملال  للمقرت�س وو�سع عنده  �لذي ذهب 
هو  �ملقرت�س  �أنرّ  عندنا  عرف  ما  وكذ� 
لي�س  �ملقرت�س  �أمامنا  �لذي  لكن  �ملحتاج 
�إىل  �ملقر�س حمتاج  �ملحتاج هو  بل  حمتاجا 
ومن  جهة  من  هذ�  تنميته  �إىل  ماله  تاأمني 
يف  مايل  �أ�سع  يقول  من  هناك  ثانية  جهة 
�لبنك ل �أخذ عليه �لفائدة �سو�ء ي�سعه �بتدء 

يف خانة �لالفائدة �أو ي�سعه فيها ول ياأخذها 
�أو ياأخذها ويت�سدق بها وكل هذ� ل ينفعه 
فهو �رشيك �لبنك يف �حل�سنات و�ل�سيئات 
�أعمال  يف  ب�سهمه  معه  م�سرتك  �أنه  ماد�م 
ا ماله ي�ستثمره �لبنك و من جهة  �لبنك و�أمرّ
ثالثة قد يقول من يرى �لدخار يف �لبنك ل 
يجوز �أنا ل �أ�سع مايل يف �لبنك �لبتة فيقال 
له �أنت م�سارك يف �لبنك من خالل مرتبك 
�ل�سهري �لذي يحول �إليك من موؤ�س�ستك 
لي�س  �أو  �لبنك  طريق  عن  فيها  تعمل  �لتي 
�لبنك هو �لذي ي�سنع لك �ل�سيكات و�أن 
�أكرث  �أو  �أياما  �لبنك  يف  تبقى  قد  �أجرتك 
معه  وم�سارك  له  مدعم  فاأنت  �أ�سبوع  من 
تعلم  ل  �أو  ر�بعة  جهة  ومن  جزئيا  ولو 
طريق  عن  تاأتي  �مل�ستوردة  �ل�سلع  هذه  �أن 
جد�  وممكن  �ل�سندي،  بالعتماد  �لبنوك 
�أن �ملوؤ�س�سة �لتي تعمل بها تلجاأ يف بع�س 
�مل�رشف  من  مالية  �سند�ت  ل�رش�ء  �لأحيان 
�مل�رشف  ويتقا�سى  عمالها  �أجور  لت�سديد 
نهاية  يف  �إذ�  مالية  فائدة  �لدين  ذلك  عن 
مرغما  نف�سه  �لإن�سان  هذ�  يجد  �ملطاف 
�ملالية  �مل�ساريف  هذه  مع  �لتعامل  على 
عالقة  له  لي�س  منا  من  �لتاأمني  �رشكة  مثل 
عنها  �ل�ستغناء  ي�ستطيع  �أو  �لتاأمني  ب�رشكة 
�لأمو�ل  يف  �لبنوك  م�ساربة  يف  يقال  وما 
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�ملدخرة يقال فيما يقتطع ل�رشكات �لتاأمني 
�لعمال و�لتجار وغريهما لأنها  �أجور  من 
فرق  من  وهناك  �لأمو�ل  بهذه  ت�سارب 
عملها  �أن  و�حلقيقة  �لتاأمني  �رشكات  عمل 
�ملعي�س  �لو�قع  و�حد فمن يحرم جزء� من 
هو كمن ياأكل �خلنزير ويحرم جزء� �سئيال 
قد  فاإنه  �لو�قع  من  �لفر�ر  يقرر  ومن  منه 
يقال  وما  نف�سه  على  بالنتحار  حكم 
دولة  �أي  �لدولة  يف  حتى  يقال  �لفرد  يف 
مع  �لتعامل  على  مرغمة  وهي  �إل  كانت 
و�أ�سو�ق  �لبنوك  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  هذه 
�لعاملية  �ملالية  و�ل�سناديق  �لبور�سات 
و�لإقليمية ك�سندوق �لنقد �لدويل و�لبنك 

�لعاملي مثال.
ال�رقــة الرابعــة

�لأمو�ل  تكون  �أن  ميكن  فال  وعليه 
�ملدخرة يف �لبنوك قر�سا فهل هي م�ساربة 
هو  فما  و�أ�سح  �أوىل  هذ�  ))قر��س(( 
�لقر�س  من  م�ستق  �للغة  هو يف  �لقر��س. 
وهو �لقطع لأن مالك �ملال قطع قطعة من 
توكيل  هو  و��سطالحا  لغريه  ودفعها  ماله 

على مال ل�ستثماره و�مل�ساربة به.
ومل ياأت يف �لقر�آن ول يف �ل�سنة ن�س 
�جلاهلية  يف  كان  وقد  مل�رشوعيته  جزئي 

�ل�سحابة  به  وعمل    �لر�سول  و�أقره 
  �ملوؤمنني  �أم  خديجة  قار�ست  وقد 
جتارة  يف  بها  �لزو�ج  قبل   لر�سول�

خرج بها �إىل �ل�سام.
يف  �هلل  رحمه  مالك  �لإمام  و�أخرج 
قال  �أنه  �أبيه  عن  ��سلم  بن  زيد  عن  موطئه 
بن  عمر  �بنا  �هلل  وعبيد  �هلل  عبد  خرج 
�إىل  جماهدين  عنهم  �هلل  ر�سي  �خلطاب 
�لعر�ق وملا رجعا مر� بالب�رشة و�أبو مو�سى 
�إليهما مال وقال  بها فدفع  �أمري  �لأ�سعري 
ثم  متاعا  به  فتبتاعان  ��سلفكماه  لهما 
تبيعانه باملدينة فتوؤديان ر�أ�س �ملال للخليفة 
وتاأخذ�ن �لربح فكان ذلك و ملا دفعا ر�أ�س 
�دفعا  لهما  قال  �خلطاب  بن  لعمر  �ملال 
منا  �ساع  لو  له  وقال  فر�جعاه  معه  �لربح 
�أحد  فقال  ربحه  ندفع  فكيف  ل�سمناه 
قر��سا  جعلته  لو  �ملوؤمنني  �أمري  يا  �جلل�ساء 
�أنه  من  فبالرغم  �لربح  ن�سف  و�أخذ  ففعل 
�أقر�س ولكن �أمري �ملوؤمنني حوله �إىل قر��س 
كونه  يف  و�لدليل  �لربح  ن�سف  و�أخذ 
لهما  قال  �لأ�سعري  مو�سى  �أبا  �أن  قر�سا 
لو  وقال  �خلليفة  ر�جعا  و�إنهما  ��سلفكماه 
بقي  �لذي  �ل�سيء  وبالتايل  ل�سمناه  �ساع 
هو  �لبنوك  م�ساربة  مبطلو  عليه  يقف  �أن 
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يف حتديد �لفائدة م�سبقا، قالو� وهذ� مبطل 
للم�ساربة لأنها عملية جمهولة �لربح فيقال 
باملئة  مائة  للبنك حمقق  بالن�سبة  فالربح  ل، 
وكذ� �ساحب �مل�رشوع جهالة يف �لعملية 
كقول  وهي  �سحيحة  فامل�ساربة  وبالتايل 
بعد  �لعاقد�ن  يرت��سى  �أن  يجوز  �ملالكية 
ملاذ�  �أو كثري،  قليل  �لعمل على جزء معني 
�أبطل به  �نتفت وكل ما  �لربح  لأن جهاله 
�لفقهاء �مل�ساربة كان ب�سبب جهالتها فاإذ� 
يقال  �أن  يبقى  باأي �سورة  �نتفت �سحت 
وكذ�  �مل�ستثمرين  يقر�س  �لبنك  �أن  نعم 
�مل�ستهلكني  يف  �لقول  فما  �مل�ستهلكني 
ربا  للم�ستهلك  �لقر�س  �أن  نعم  �أقول، 
من  يحوله  �أن  �مل�ستهلك  ي�ستطيع  ولكن 
ينوي  �أن  ذلك  كيف  قر��س  �إىل  قر�س 
بالقر�س �لتجارة مثل ق�سة �بني عمر فاإذ� 
�قرت�س لبناء �سكني نو�ها للتجارة وعندما 
ودفع  �ل�سكنى  باع  �أجله  �لدين  ي�ستويف 
لأن  و�لعملية �سحيحة  ذمته  ما يف  للبنك 
�لربح كذلك يف �ل�سكنى حمقق – ويقا�س 
فيها  �لربح  م�ساربة  من  بقي  ما  هذ�  على 
ولكن  �لتحايل  باب  من  هنا  ولي�س  حمقق 
�أ�سلف رجال ثم  مثل قول مالك يف رجل 
ل  مالك  فقال  قر��سا  عنده  يقره  �أن  �ساأله 
�أحب ذلك ولكن يقب�س ماله ثم يدفعه �إليه 

�لعملية يف حكم  �أن  يقال  قر��سا و�أقل ما 
�ل�رشورة، �لبنك و�مل�ستهلك يف ذلك �سو�ء 
�لأمو�ل  هذه  تكون  �أن  ميكن  وكذلك 
�لود�ئع  حكم  يف  �لبنوك  يف  �ملدخرة، 
فالوديعة، هي توكيل جمرد على حفظ مال 
ولكن �لفقهاء �تفقو� على �أنه لو �نتفع بها 
�لربح  من  جزء�  �أعطى  لو  �سمانها  عليه 
للمودع ملا �عترب هذ� ربا، لأنه بالرغم من 
عمله بها و�سمانه بقيت يف حكم �لوديعة، 
ومن قال �أن هذ� �جلزء من �لربح �لذي عينه 
�ملودع للمودع ربا ��سطر �أن ينقل �لعملية 
من �إطارها �لوديعي �إىل �إطار �لقر�س، لأن 
قوله ل يثبت �إل بذلك وهذ� غري �سحيح، 
مبجرد  للمقرت�س  ميلك  �لقر�س  �أن  بدليل 
ي�سرتده  �أن  �ساحبه  ميكن  ول  �لقب�س 
�لأقل  يعقد على  كان  �إذ�  دقائق،  بعد  ولو 
تنطبق  ما  وهي   ، �لوديعة  بخالف  خلقيا 
على �لأمو�ل �ملدخرة يف �لبنوك، وبعد هذ� 
�لنقا�س ظهر لنا �أن �لقول يف �لأمو�ل �ملدخرة 
يف �لبنوك هي قرو�س �سعيف جد� ويخالف 

�لو�قع ول يعول عليه.
ال�رقـة اخلام�ســة

�لتي  �لنو�سو�س  لنتتبع  �لتعليق  د- 
وردت يف �لكتاب و �ل�سنة على �لأقل فيما 
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ورد يف مو�سوع �لربا و�لقر�س و�لقر��س 
و�لوديعة، هل فيها ما يعترب ب�سكل �رشيح 
��ستنبطه  ما  �أبد� وكل  ربا  �لفو�ئد  هذه  �أن 
و�سع  يف  جله  �لأقل  على  �أو  �لفقهاء 
�ل�سحيحة  �ل�سور  و��ستخر�ج  �ل�رشوط 
يف  �جتهاد�ت  هي  �إمنا  �ل�سحيحة  وغري 
ويف  �لأ�سل  عن  بعيد�  نزول  �لفرع  فرع 
معهم  و�أتعبونا  �أنف�سهم  �أتعبو�  �عتقادي 
�لبحوثات  فيما ل طائل حتته يف كثري من 
�لإمام مالك رحمه �هلل يف  ولكن مذهب 
يف  و�أ�سلح  و�أتقى  �أرفع  �لأوىل  مرحلته 
�أن �لإمام مالك  ذلك من غريه ومن ذلك 
�لدنيوية  �ملعامالت  باب  �لأ�سل يف  جعل 
منظر فيه �إىل �ملعاين و�مل�سالح �لتي قال �أنها 
ت�سعة �أع�سار �لعلم بينما يف �لعباد�ت ينبغي 
�لتثبيت بالن�س وقال بال�ست�سحاب وقال 
بينما  �إتهم  فيه حتى  وتو�سع  بال�ستح�سان 
وتطور  لتقلبات  �ملالئم  �لو�قع  هو  هذ� 
�حلياة و�ختالف ظروفها �لزمنية و�ملكانية 
ول  و�لتز�م  �أمانة  فالدين  وبهذ�  و�لثقافية 
�لالم�سوؤولة  �لطرق  بهذه  يتم  �أن  ينبغي 

و�لظنون �لتي ل يغني من �حلق �سيئا.
اخلامتـــة

�ملعمق  �لنقا�س  هذ�  من  ق�سدي   - هـ 

هو لفت �لأنظار �إىل �أن �ملو�سوع مت�سابك 
جعل  ما  وهذ�  كبري  تعمق  �إىل  ويحتاج 
على  نطلع  ومل  حوله  يختلفون  �لعلماء 
�لفقهية  �ملجامع  كاإجماع  فيه  معترب  قول 
�لفتاوى  من  وكثري  مثال  و�حد  �جتاه  على 
فقهية  ثقافية ومناهج  فيه ور�ءها خلفيات 
�أقول  �سيا�سية ولهذ�  توجهات  ورمبا حتى 
يرد  حتى  �لإباحة  �لأ�سياء  يف  �لأ�سل  �أن 
�إثم كبري كتحليل  �لنهي و�أن حترمي �حلالل 

ھ   ھ   نث  تعاىل:  قال  ب�سو�أ  �سو�  �حلر�م 
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ    
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  
ې   ې  ې   ې   ۉ   ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  
بني  �حلالل  لكن   ،  ١١٧  -  ١١٦ �لنحل:  مث  ى   
و�حلر�م بني و�إمنا �لإ�سكال يف �ملت�سابه وما 
د�م �لأمر هكذ� فاملعول عليه هو �لوقوف 
�مل�سلمون  عليها  �تفق  �لتي  �لقاعدة  على 
وهي �لأ�سل يف �لأ�سياء �لإباحة وبهذ� �أن 
�ملودعة  �لأمو�ل  على  �لفو�ئد  يف  �لتحرمي 
يرتتب  به  �لفتوى  و�أن  م�ستبعد  �لبنوك  يف 
علبها ف�ساد كبري و�أن طرفيها بني �لإباحة 
بالإباحة  و�قتنع  فيها  نظر  فمن  و�لتوقف 
لهذه  ي�سل  مل  ومن  بهذ�  وليقل  فليفعل 

�لقناعة فالتوقف يف حقه �رجتح.
�أن �ل�سورة �لتي وددت  هذ� يظهر يل 
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�أذهان �جلميع قد �كتملت  �أر�سمها يف  �أن 
و�هلل �أ�ساأل �لعفو و�لعافية يف �لدنيا و�لآخرة 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   نث 
 ٢٠١ البقرة:  مث  ې   ې   ې   ۉ  
و�أرنا  �إتباعه  و�أرزقنا  حقا  �حلق  �أرنا  �للهم 
�للهم وكما  �جتنابه  و�أرزقنا  باطال  �لباطل 
جمعتنا يف بيتك هذ� فاأجمعنا على حو�س 

نبيك حممد  يوم �لقيامة.

�أن  �أ�سهد  وبحمدك  �للهم  و�سبحانك 
ل �إله �إل �أنت �أ�ستغفرك و�أتوب �إليك.

أهــم المراجـــع

1- �ملو�فقـات لالإمام �ل�ساطبي رحمه �هلل.

2- �أ�سول �لفقه لل�سيخ حممد �خل�رشبك.

3- �لإ�سالم و�ديولوجية �لإن�سان ل�سميح عاطف �لزين.

4- �لفقه �لإ�سالمي و�أدلته للدكتور وهبة �لزحيلي.

5- تنوير �حلو�لك لالإمام �ل�سيوطي.

6- فقه �ل�سنة لل�سيد �سابق.

7- فقه �ملعامالت �ملالية ملحمد علي فركو�س.

8- �أجوبة يف �ملعامالت �ملالية للدكتور عامر �سعيد �لزيباري.
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فقد بد�أ �لقلق بتز�يد يف �لدول �لعربية 
خ�سو�سا  �حلبيبة  جز�ئرنا  ويف  عموما، 
فئة  بني  �ملخدر�ت  ��ستهالك  رو�ج  من 
حمطة  �جلز�ئر  كانت  �أن  بعد  �ل�سباب، 
�ل�سالفة،  �لأعو�م  يف  �ل�سموم  لهذه  عبور 
زرع  حماولت  �لأخرية  �لآونة  يف  لت�سهد 
و �إنتاج هذه �ل�سموم عرب مناطق حمدودة، 
و�لأخطر من هذ� �نتقال هذ� �لوباء لي�سمل 
فئة �لإناث فغرق �لبع�س يف بحر �لإدمان، 
على  �لتعرف  �رشورة  �إىل  �لأمر  فاحتاج 
�لكو�من  ودر��سة  �لظاهرة  هذه  �أ�سباب 
�ملخدر�ت  تعاطي  �إىل  �ل�سباب  تدفع  �لتي 
وتقدمي �حللول �ملمكنة لتكون خطا دفاعيا 
�لإقناع  و�سبابنا عن طريق  يحمي جمتمعنا 

بالإمتناع عن تناول �ملخدر�ت .
�أن  �أول  بنا  يجدر  املخدرات:  تعريف 
نعرف باملخدر�ت حتى نت�سورها ت�سور� 

من  فرع  �ل�سيء  على  فاحلكم  �سحيحا 
ت�سوره .

�ل�سرتة  تدل على  اللغ�ي:  التعريف  اأ- 
و�لفتور .

ناحية  يف  للجارية  ُميد  �سرت  فاخلدر: 
�لبيت ف�سار كل ما و�ر�ه من بيت ونحوه 

خدر� .
و�لفتور  �لك�سل  مبعنى  اخلدر:  اأما 
كقولنا خدر �لع�سو �إذ� ��سرتخى فال يطيق 
يد�ه  وخدرت  ج�سمه  خدر  ومنه  �حلركة 
��ستقاق  �للفظ كان  )1( ومن هذ�  �أو رجله 

�ملخدر�ت .
كل  هي  الإ�سطالحي:  التعريف  ب- 
�ملعامل من  �أو م�ستح�رشة يف  مادة طبيعية 
�إذ� ��ستخدمت يف �لأغر��س �لطبية  �ساأنها 
فقد�ن  �إىل  توؤدي  �أن  �ملوجهة  �ل�سناعية  �أو 

الأ�ستاذ عبد القــادر ف�كــــرا�س
مفت�س التعليم امل�سجدي والتك�يـن وليــــــة عــيـــــــــــــن الدفلــــــــى 

الوقايـة مـن المخدرات مـن منظــور الفقــه 
اإلسالمــي و الدراسـات التربويــــة
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كلي �أو جزئي لالإدر�ك ب�سفة موؤقتة وهذ� 
نوع  بح�سب  درجته  تختلف  �لفقد�ن 
�ملخدر و�لكمية �ملتعاطاة كما يوؤدي هذ� 
ي�رش  �لذي  بال�سكل  �لإدمان  �أو  �لإعتياد 
و�لإجتماعية  و�جل�سمية  �لنف�سية  بال�سحة 

للفرد.
ج - تعريف منظمة ال�سحة العاملية: "هي 
تخليقية  �أو  م�ستح�رشة  �أو  خام  مادة  كل 
�أو  م�سكنة  �أو  عنا�رشمنومة  على  حتتوي 
غري  يف  ��ستخدمت  �إذ�  �ساأنها  من  مفرتة 
من  حالة  �إىل  توؤدي  �أن  �لطبية  �لأغر��س 
�أو  �لنف�سي  �ل�رشر  م�سببة  و�لإدمان  �لتعود 

�جل�سماين للفرد و�ملجتمع".

املخدرات:  لتعاطي  الأ�سا�سية  املراحل 
�أكرب  �ل�سباب  كون  يف  �إثنان  يختلف  ل 
�رشيحة معر�سة لتعاطي �ملخدر�ت كونهم 
ميرون باأ�سعب مرحلة يف حياتهم: مرحلة 
و�لتي  �ل�سباب  �إىل  �لطفولة  من  �لإنتقال 
ي�سحبها  وما  �ملر�هقة  مرحلة  ت�سمى 
بالتغيري�ت  مرتبطة  نف�سية  تغيري�ت  من 
ويزد�د  �لتنا�سلية  �لغدد  تن�سط  �إذ  �لع�سوية 
لإثبات  �ملر�هق  يجعل  مما  �لعظمي  �لنمو 
وجوده �ل�سخ�سي باتخاذ قر�ر�ت مبفرده، 
�أبوية،  و�ساطة  �لر��سدين دون  مع  وتعامله 

مما قد يوقعه �سحية �سائغة يف يد �سباكات 
مع  �لتعاطي  يف  فيتدرج  �ملتنوعة  �لإجر�م 

هذه �ل�سموم على �ملر�حل �لآتية :
هذه  التجريبي:  التعاطي  مرحلة   - اأ 
بتدخني  تبد�أ  ما  غالبا  �لأولية  �ملرحلة 
تكون  وقد  �ل�سباب  �أو�ساط  بني  �ل�سجائر 
م�سحوبة ب�رشب �خلمر حيث �أن �ملتعاطي 
يجد لأول مرة �سلبية، فمدخن �ل�سيجارة 
من  ويعاين  ي�سعل  -ما  مرة-غالبا  لأول 
ومتعاطي  و�حمر�رهما،  �لعينني  حرقة 
�لكحول ي�سطر يف بد�ية �لأمر �إىل تخفيفه 
باملاء ومتعاطي �ملخدر �ملبتديء – غالبا- ما 
يتقياأ، �إل �أن هذه �لتاأثري�ت �ل�سلبية �ل�سيئة 
�لأولية تف�سل يف �إدخال �لروع يف نفو�س 
يقدم  من  يجدون  لأنهم  �ملبتدئني،  معظم 
ويوؤكدون  �خلربة  ذوي  من  �لتوجيه  لهم 
لهم �أن هذه �لأعر��س �ل�سلبية �ستزول مع 
�لإ�ستمر�ر يف تعاطيها، و�لذي نوؤكد عليه 
و�خلمر  لل�سجائر  �ملزدوج  �لإ�ستخد�م  �أن 
مف�سي حتما للدخول �إىل عامل �ملخدر�ت 
تتبعية  بدر��سة  �لباحثني  �أحد  قام  حيث 
حول تعاطي �ملر�هقني للمخدر�ت فوجد 
" �أن تعلم �ل�سجائر هو تدريب ممتاز لتعلم 
تدخني �ملاريهو�نا ) �حل�سي�س (، حيث �أن 
يبد�أ  د�ئما  ما  حد  �إىل  �ملاريهو�نا  تدخني 
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بتدخني �ل�سجائر "�إ. هـ 
اأو  العر�سي  التعاطي  مرحلة  ب- 
الإجتماعي: وت�سمى �أي�سا مبرحلة �لإعتياد، 
فبتكر�ر �لعر�س على �ل�سباب وتاأثري رفقاء 
مع  يتجاوبون  ي�سبحون  عليهم  �ل�سوء 
تعاطي �ل�سموم ويقبلون بها متى توفرت 

لهم .
ي�سبح  املنتظم:  التعاطي  مرحلة  ج- 
�ملتعاطي يبحث بجدية عن �لعقار �ملف�سل 
ويحاول �إيجاد �مل�سدر للتزود به، و�لتاأكد 
من ��ستمر�رية �حل�سول عليه وهذه �ملرحلة 
ت�سمى مبرحلة �لتحمل يكون �لتعاطي معها 

مبقد�ر مرة �أو مرتني �أ�سبوعيا بانتظام .
مبرحلة  وت�سمى  الإدمان:  مرحلة  د- 
�لإعتماد وهي �أخطر �ملر�حل و�أ�سدها، �إذ 
�أنو�عها  �ختالف  على  �ملخدر�ت  ت�سبح 
و�أي  �ملتعاطي،  حياة  من  رئي�سيا  جزء� 
حماولة لف�سل �ملتعاطي عن �ملخدر �ستقابل 
�أي  �ملتعاطي  �أمام  يقف  ولن  قوية  مبقاومة 
�سبيل  يف  ديني  �أو  �أ�رشي  �أو  مادي  عائق 
�حل�سول على �ملخدر �لذي تعود عليه ولو 
هدد بال�سجن �أو فقد�ن �لوظيفة �أو �لطرد 
من حياة �لعائلة )2( في�سبح �لإدمان م�سكلة 
م�سطربة  �سخ�سية  بنية  عن  وتعرب  ترتجم 

قيمه  بانهيار  يت�سف  جمتمع  بنية  وعن 
وتفكك نظام عالقاته �لأ�رشية)3(.

الأ�سباب امل�ؤدية اإىل الإنحراف و تعاطي 
متفق  هناك عو�مل  له:  املخدرات والعالج 
و�لإجتماع  �لنف�س  علماء  عند  عليها 
و�لدين، �إذ� تو�فرت بع�سها �أو كلها فغالبا 
ما جتعل �لفرد ينحرف �سلوكيا و�جتماعيا 
تقدمي  �أمكن  �لأ�سباب  هذه  عرفت  و�إذ� 
�لعالج و�لوقاية من خطر �ملخدر�ت ومن 

تلك �لأ�سباب و�لعالجات: 
�لرفقة  تعترب  ال�سيئة:  ال�سحبة   -1
�إىل  توؤدي  �لتي  �لعو�مل  �أهم  من  �ل�سيئة 
وذلك  )ة(  �ل�ساب  )ة(  �ملر�هق  �نحر�ف 
�ملتبادلة  و�لتاأثري  �لتاأثر  قابلية  قاعدة  على 
فهو  �ل�سباب  بني  �خل�سو�س  وعلى 
ومظهرهم  �سلوكهم  يف  باأ�سدقائه  يتاأثر 
�أبنائهم  جتنيب  �لأولياء  فعلى  وملب�سهم، 
لهم،  �ل�ساحلة  �لرفقة  و�إيجاد  �ل�سوء  قرناء 
ترى  ل  �مل�سك  كحامل  �ل�سالح  فالرفيق 
�لأ�رش�ر  و�سحبة  و�خلري،  �لطيب  �إل  منه 
كنافخ �لكري ل ي�سيبك منه �إل �لدخان �أو 
  ل�رشر �ملتوقع وذلك كما قال �حلبيب�
" مثل اجللي�س ال�سالح وال�س�ء كحامل امل�سك 
ونافخ الكري فحامل امل�سك اإما اأن يحاذيك واإما 
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اأن تبتاع منه، واإما اأن جتد منه ريحا طيبة ونافخ 
الكري اإما اأن يحرق ثيابك واإما اأن جتد منه ريحا 
خبيثة")4( ، وعلى هذ� حث �لقر�آن �لكرمي 
�مل�سلم على �تباع من يذكره باهلل فقال عز 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث   " وجل 
ڀ  ڀ  ڀ پ  پ   پ  پ 
ٿ  ٿ ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

مث �لكهف: ٢٨ ڦ  ڦ  ڦ  
2- الفراغ والغفلة: �إن من نعم �هلل على 
�لإن�سان �أن �أوجده يف هذه �لدنيا لعمارتها 
لقوله  �ملتنوعة  بالعبادة  فيها  �لوقت  وملىء 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   نث  تعاىل: 
�بن  ذكر  ولقد   ،٥٦ �لذ�ريات:  مث  ڃ  
حديثه  معر�س  يف   - �هلل  -رحمه  �لقيم 
عن كيفية عمارة �مل�سلم لوقته ؟، فقال:)�إن 
عمارة �لوقت تكون بال�ستغال يف جميع 
�أو يعني على  �إىل �هلل  �آناء �لوقت مبا يقرب 
ذلك من ماأكل �أوم�رشب �أو منكح �أو منام 
�إىل  �لقربة  بنية  �أخذها  متى  فاإنه  ر�حة،  �أو 
ما يحبه �هلل وجتنب ما ي�سخطه كانت من 
لذة  �أمت  فيها  له  كان  و�إن  �لوقت  عمارة 
�للذ�ت  بهجر  �لوقت  عمارة  حت�سب  فال 
تعاىل:  قوله  هذ�  على  ودل  و�لطيبات( 

ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    نثٹ 

عن  فالغفلة  �لزخرف: ٣٦،  ڦ  ڦ ڦ مث 
�هلل تفتح باب �ل�سيطان وتعكر �سفو �حلياة 
و�حلزن  و�لهم  �لقلق  يف  �ساحبها  وتوقع 
�لذي بدوره يوفر �لأر�س �خل�سبة للولوج 
�إىل عامل �لإنحر�ف، فالفر�غ �لديني يوؤدي 
حياته  فيبد�أ  و�لرتدي  �لتخبط  �إىل  ب�ساحبه 
بالرتدد على �ملقاهي و�لإكثار من �لنظر �إىل 
�لطرقات  و�لت�سكع يف  �لف�سائية  �لقنو�ت 
�حلياة:  يف  �سعاره  هدف،  بال  و�لأ�سو�ق 
و�سل  ما  وهذ�   ! �لوقت  نقتل  �أن  نريد 
�ل�رشقية  �لبالد  �أن  �إل  �لباحثني  �أحد  �إليه 
وقته  من  �لبع�س  ي�ستفيد  ل   – عموما   -
�أ�سياء تافهة رخي�سة تلعب دور�  فيقتله يف 
كبري� يف �لعكوف على تعاطي �ملخدر�ت 
و�إدمانها )5( فعدم ��ستغالل �لوقت يف �خلري 
و�ل�سالح يوقع يف �لغنب و�لتيه وهو ما جاء 
 " قال:    �لنبي  عن  عبا�س  �بن  عن 
ال�سحة  النا�س:  من  كثري  فيهما  مغب�ن  نعمتان 
والفراغ )6(" و�لأ�سل يف �لغنب �أن يكون يف 
�لبيع و�ل�رش�ء و�لتجارة، وهنا �َسَبه �ملكلف 
�ملال،  بر�أ�س  و�لفر�غ  و�ل�سحة  بالتاجر، 
ومقدمات  �لربح  �أ�سباب  من  لكونهما 
�لنجاح فمن عامل �هلل بامتثال �أو�مره ربح 
ر�أ�س  �سيع  باإتباعه،  �ل�سيطان  عامل  ومن 

ماله وخ�رش �خل�رش�ن �ملبني " .
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لدور  �إن  الأ�رشية:  الرتبية  �سعف   -3
ورعايتهم  �أبنائهم  تربية  يف  �لو�لدين 
�سخ�سية  بناء  يف  فعال  حت�سني  و�إر�سادهم 
�ل�ساأن  هذ�  يف  تق�سري  و�أي  �ل�سباب 
�سلوك  على  وخيمة  عو�قب  له  �ستكون 
�لقيام  عن  �لأ�رشة  تخلي  ب�سبب  �لأبناء 
�لوقاية  �إىل  ير�سدنا  فالقر�آن  بدورها، 
و�لآخرة  �لدنيا  يف  �ل�سامل  مبفهومها 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  نث  تعاىل  �هلل  فيقول 
ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې مث 
�لتحرمي: ٦، فلقد حَمل �لإ�سالم من خالل 
هذه �لآية ون�سو�س �أخرى م�سوؤولية �لآباء 
من  ووقايتهم  �أبنائهم  تربية  و�لأمهات يف 
�لإنحر�ف فالبيت هو �ملدر�سة �لأوىل لهم 
فال جمال لتق�سري �لو�لدين �جتاه �أبنائهم فهم 
�أمانة يف �أعناقهم فال بد �أن ير�قب �لو�لد�ن 
يلعبون  من  ومع  ؟  �لأولد  يذهب  �أين 
خارج �لبيت ؟ وعدم �ل�سماح لهم بال�سهر 
بدور  و�لقيام  �لليل  من  متاأخرة  �ساعة  �إىل 
�لت�سهري  �أو  �لق�سوة  �لرتبوي دون  �لتوجيه 
�ملعاملة  �أ�سلوب  �لتوبيخ يف  �أو  و�ل�سخرية 
غري  �لإنحر�ف  �إىل  يوؤدي  قد  ذلك  كل 
�ملحا�سبة  وعدم  للني  �أن  كما  �ملح�سوب، 
و�مل�ساءلة دور يف �لإنفالت �لأ�رشي لالأبناء 
"وكم  �هلل  رحمه   – �لقيم  �بن  قال  ولهذ� 

�لدنيا  يف  كبده  وفلذة  ولده  ��سقى  ممن 
و�إعانته  تاأديبه  وترك  باإهماله  و�لآخرة 
على �سهو�ته، ويزعم �أنه يكرمه وقد �أهانه 
و�أنه يرحمه وقد ظلمه ففاته �نتفاعه بولده 
وفوت عليه حظه يف �لدنيا و�لآخرة و�إذ� 
عامته  ر�أيت  �لأولد  يف  �لف�ساد  �عتربت 
من قبل �لآباء ")7( فنجاح تربية �لأبناء، باأن 
لأبنائهم  ح�سنة  قدوة  و�لأم  �لأب  يكون 
وبناتهم فمنهما يتعلمون �ل�سدق و�لأمانة، 
ومنهما يتزودون بالإميان ويتعلمون �لعبادة 
�حلياة  �سغط  على  تعينهم  �لتي  �ل�سحيحة 
�ل�سحيحة  �لأ�رشية  فالرتبية  و�سعابها، 
عامل  يف  �لنزلق  من  �ل�سباب  حُت�سن 

�لإنحر�ف وتعاطي �ملخدر�ت.
�ملدر�سة  �أن  يعلم  �لكل  املدر�سة:   -4
تلقني  يف  �لبيت  بعد  �لثاين  �ملح�سن  هي 
زيادة  و�ل�سلوك  و�لأخالق  �لقيم  �لأبناء 
�لعلمية  �ملعلومات  نقل  يف  دورها  على 
و�لأدبية للتالميذ، على مر�حل من �لعمر: 
�لتي  وهي  ع�رشة  �لر�بعة  �إىل  �ل�ساد�سة  من 
تتميز بوجود �لطفل يف �ملدر�سة �لأ�سا�سية 
�لإبتد�ئية و�ملتو�سط( - ومن �خلام�سة   (-
مرحلة  وهي  ع�رشة  �ل�سابعة  �إىل  ع�رشة 
�لطفل  يخرج  �ملرحلتني  هاتني   – �لثانوية 
لبع�س  له  �أ�رشية  ومتابعة  حماية  عن  فيها 
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قد  �سنه  من  باأطفال  فيختلط  �لوقت، 
يتعر�س خاللها لبع�س �لأوجه �ل�سلبية �لتي 
قد توؤدي �إىل �لإنحر�ف عموما ) �لدخان/
على  يوجب  مما  �ل�رشب...�إلخ(  �ل�سب/ 
يف  �لتدري�س  مو�د  كل  ��ستعمال  �ملربني 
�لقومي  و�ل�سلوك  �حل�سنة  �لرتبية  تر�سيخ 
�ملرحلة  يف  �لرتكيز  مع  �لتالميذ  لدى 
�لأوىل يف تلقني درو�س �لأخالق �أ�سلوب 
�ملجردة،  �ملفاهيم  وجتنب  بالعمل،  �لتعلم 
ولي�س  نفعله،  يروننا  ما  يفعلون  فالأطفال 
ما ناأمرهم به فعله ) �رشب �لدخان /�لقدوة 
�لريا�سة  ��ستغالل  يجب  كما   )... �ل�سيئة 
�لفردية  �لعلمية  و�لأن�سطة  �ملدر�سية 
لإمت�سا�س  �ملكتبات  وف�ساء  و�جلماعية 
�أي  على  و�لق�ساء  �لتالميذ  توتر  من  قدر� 
�أن  ومبا   )8( لديهم  لالإنحر�ف  ��ستعد�د 
�لعملية �لرتبوية عملية م�ستمرة يف �لزمان 
فاإن �ملرحلة �لثانوية تتميز باكت�ساب �لتالميذ 
نطاقا  ياأخذ  �لأ�ستاذ  فدور  �لتفكري  لأ�س�س 
�لنبيلة  و�لقيم  �ملبادىء  تر�سيخ  يف  �أو�سع 
كون �لطالب �لثانوي يف مقدوره مناق�سة 
على  �أحكام  و�إ�سد�ر  �ملجردة،  �لأفكار 
حقيقية،  م�سكالت  وحل  معينة  مو�قف 
�ملرحلة  هذه  يف  �لطلبة  تكليف  فيمكن 
�أفو�ج  �سكل  على  علمية  بحوث  باإجناز 

و�أ�سبابها  �ملخدر�ت  �أ�رش�ر  تتناول  بحث 
و�حللول �ملمكنة 

للوقوف  وذلك  �لعد�لة(  �ل�سحة،   (
على خطرها ووقايتهم منها كما نرتك هذه 
�لأفو�ج جتري لقاء�ت م�سطرة مع �ملتعاطني 
�مل�سجونني لإعطاء �لن�سائح و�ملو�عظ لهم.

) موؤ�س�سة �لوقاية و�إعادة �لرتبية (.

5- و�سائل الإعالم املف�سدة: مما ل�سك 
 " �لإعالم  ع�رش   " هو  هذ�  ع�رشنا  �أن  فيه 
تعبري  و�سيلة  �لو��سع  مبفهومه  فالإعالم 
�ملكتوب  خمتلفة:  باأ�سكال  و�ت�سال 
و�مل�سموع و�مل�سور فال �أحد ينكر دورها 
مفاهيمها  و�سياغة  �ل�سعوب  توجيه  يف 
�لقيم  وتر�سيخ  و�سلوكاتها،  وت�سور�تها 
نافع  فالإعالم �سالح ذو حدين  و�ملبادىء 
�لإعالمية  �لو�سيلة  �لتلفاز  ويحتل  و�سار 
�ملجتمع  �إىل كل �رش�ئح  تنفذ  �لتي  �لكربى 
على �ختالف �أعمارها فهو يتخطى حاجز 
�ل�سوت و�ل�سورة  �لأمية كونه يجمع بني 
�لأذن  عرب  �لعقل  يخاطب  فهو  و�حلرف 
و�لعني يف �آن و�حد فلقد ذكر �أحد �لتقارير 
�لإن�سان  �ليون�سكو)�أن  ملنظمة  �لعلمية 
عن   90% بن�سبة  معلوماته  على  يح�سل 
طريق �لنظر ون�سبة 8 % عن طريق �ل�سمع 



ر�سالة امل�سجد - ال�سنة ال�ساد�سة - العدد اخلام�س - جمادى الأوىل  / 1429هـ  / ماي 2008م 20

و�أن �لعني جتذبها �حلركة �أكرث من �أي �سيء 
�لر�سمية  �جلهات  على  لز�ما  فكان  �آخر( 
فر�س رقابة �سارمة على �لرب�مج �مل�ستوردة 
�أم  كانت  عربية  وم�سل�سالت  �أفالم  من 
�أمور  �أجنبية وعلى �خل�سو�س �لتي تتناول 
�ملخدر�ت و�خلمور ب�سورة �سيقة ومغرية 
و�مل�سللة للكثري من متابعيها، وذلك حتى 
ل تكون منافية لأخالق �ملجتمع وتقاليده 
�إبر�ز  على  تعمل  �أن  يجب  بل  �لإيجابية، 
�ل�سلبية  �آثارها  و�إظهار  �ملخدر�ت،  خماطر 
على �لفرد و�ملجتمع من خالل �لتحقيقات 
فيها  ي�سارك  �لتي  �لعلمية  و�لتحليالت 
وكذ�  و�لإجتماع  و�لنف�س  �لطب  علماء 
وطلبة  و�لأئمة  �ملخت�سة  �لأمن  جهات 
�لعلم بغية �لإ�سالح ووقاية �ل�سباب، كما 
�ل�رشيع  �لأنرتنات  ف�ساء  ��ستغالل  يجب 
�أرجاء  عرب  ثو�ين  يف  �ملعلومات  نقل  يف 
�ملعمورة وذلك بن�رش مو�قع دينية �إر�سادية 
�سبيل  يف  �إليه  تو�سل  وما  بالطب  مدعمة 
�مل�سلمون  فنحن  �ل�سموم،  هذه  من  �حلد 
هادف  �سالح  �إعالم  �إىل  �حلاجة  �أم�س  يف 
و�أحكامه  �لإ�سالم  مبادىء  يعر�س  موؤثر 
به  ويتاأثر  �لدين  فيتعلم هذ�  و�آد�به وقيمه، 
�أي�سا  �مل�سلمني  وغري  و�أبناوؤهم  �مل�سلمون 
�إليه ويعرفو� عظمته ويعلمو� ملاذ�  فيهتدو� 

�رت�ساه �هلل لنا، نث چ چ چ ڇ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڌڎ مث �ملائدة: ٣.

هي  والن�ادي:  اجلمعيات  دور   
جمعيات ذ�ت نفع عام كالهيئات �ل�سبانية 
خريية،  علمية،   ( �ملتخ�س�سة  �لنو�دي  و 
بدور  تقوم  ريا�سية ...(  �أدبية،  مو�سيقية، 
م�ساكل  يعانون  �لذين  �ل�سباب  توجيه 
�جتماعية ونف�سية وذلك من خالل تقدمي 
بهم  و�لنف�سي  �ل�سحي  و�لتكفل  �لن�سح 
�ل�سباب،  وتن�سيط  �إعالم  مر�كز   ،sos  (
�لفروع �لتابعة ملديرية �لن�ساط �لإجتماعي 
�خلريية  �جلمعيات  �لإجتماعية،  و�حلماية 
تدريب  من  بد  ل  �ملر�كز  فهذه   )...
�ل�سعوبات  وتلقينهم  فيها  �ملوؤطرين 
�ملر�هقة  مرحلة  يف  �ل�سباب  يتلقاها  �لتي 
و�لإقناع  �حلو�ر  �أ�ساليب  على  وتكوينهم 
�إدماج  وكيفية  �ملر�هق،  مع  �لتعامل  يف 
خالل  من  �لإجتماعية  �حلياة  يف  هوؤلء 
بع�س �لأن�سطة كالريا�سة �جلو�رية، نظافة 
�لريا�سية  �لفرق  �أن�سار  تاأطري  �لأحياء، 
�لهادف  �لهام  �لرتبوي  �لعمل  وهذ�   ،...
�إىل ��ستفر�غ طاقات �ل�سباب ل يوؤتي ثمره 
�أكرب  بدرجة  معنوية  م�ساندة  وجد  �إذ�  �إل 
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و�لأولياء،  �لعمومية  �ل�سلطات  قبل  من 
�ملجتمع  فم�ساندة  عموما،  و�ملو�طنني 
�جلميع  �هتمام  حمل  باأنهم  �ل�سباب  ت�سعر 
في�سهم هذ�  يتخل عنهم،  �ملجتمع ل  و�أن 
من  ووقايتهم  �ل�سباب  �نت�سال  يف  �لعمل 

عامل �لإنحر�ف وتعاطي �ملخدر�ت . 
دور امل�ؤ�س�سات الدينية: باعتبار �مل�سجد 
و�جتماعية  تربوية  روحية  دينية  موؤ�س�سة 
�لأعمار  من خمتلف  �مل�سلون  عليها  يتو�فد 
و�مل�ستويات فكان لز�ما على �لقائمني عليها 
�إظهار  على  �حلر�س  ومر�سدين  �أئمة  من 
وت�سخي�س  بالدليل،  �ملخدر�ت  حكم 
وبيان  ملعاجلته،  و�لإنحر�ف  �خللل  مو�طن 
حفظ  يف  �لإ�سالمية  �ل�رشيعة  مقا�سد 
بناء  عليها  يقوم  �لتي  �خلم�س  �ل�رشوريات 
�لعر�س،  �لعقل،  �لنف�س،  �لدين   [ �ملجتمع 
�ملحكمة  �لن�سو�س  جاءت  حيث  �ملال[، 
حترم كل ما يلحق �ل�رشر بها، فاملخدر�ت 
�أ�سد �رشر� من �خلمر �ملعروف حكمه بالن�س 
�أهم ملكة  يعترب  �لذي  �لعقل  تف�سد  ؛ فهي 
�أنعمها �هلل على �لإن�سان، كما �أنها تخرب 
�أجمع  �ملال، ولهذ�  و�لنف�س وت�سيع  �لبدن 
�لعلماء على حترميها بال خالف، كما �أنهم 
�أجمعو� على �إنز�ل �أ�سد �لعقوبات مبرتكبيها 
ومروجيها وتركو� تقدير �لعقوبة يف ذلك 

�إىل ) �ل�سلطات وما تر�ه منا�سبا للردع من 
�رشب، �أو �سجن �أو غري ذلك، ويجوز �أن 
تكون عقوبة �لتعزير �لقتل �إذ� كانت �أ�سلح 
�إل  �لردع  يح�سل  ول  و�ملجتمع،  للجاين 
و�حرت�ف  �لإدمان  حالت  يف  كما  بها، 

�لإجر�م ( ودليل حترميها: 
يف  دلت  كثرية  �آيات  الكتاب:  من 
ومف�سد  م�رش  على حترمي كل  �لعام  معناها 
و�عتربته �ل�رشيعة من �خلبائث ومنها: قوله 

تعاىل نث ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ 
ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ 
ڍ   ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  
�لأعر�ف:  مث  کگ  ک       ک  ک 

١٥٧ ، وقوله تعاىل: نث ۀ         ۀ ہ ہ   
ہہ  مث �لبقرة: ١٩٥، ووجه �لإ�ستدلل 
على  �حلفاظ  �عترب  تعاىل  �هلل  �أن  �لآية  من 
يعر�س  ما  وكل  �ل�رشوريات  من  �لنف�س 
حر�م،  فهو  �لهالك  �إىل  �لب�رشية  �لنف�س 
�ل�سحة  على  �رشرها  ثبت  و�ملخدر�ت 

و�لبدن .
�ملخدر�ت  على حترمي  دلَ   ال�سنة:  من 
ما  مطلق  حترمي  فيها  جاء  كثرية  �أحاديث 
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منها  عديدة  بطرق  مروية  وهي  �أ�سكر 
�أن    �لأ�سعري  مو�سى  �أبي  -حديث 
حرام"  م�سكر  "كل  قال:    �هلل  ر�سول 
رو�ه �لبخاري وم�سلم ولقد علق عليه �بن 
حجر يف �لفتح بقوله )... و��ستدل مبطلق 
 " حرام  م�سكر  كل   " عليه  �هلل  �سلى  قوله 
�رش�با  يكن  مل  ولو  ي�سكر  ما  حترمي  على 

فيدخل يف ذلك �حل�سي�س و غريها ...( .
نهى   ( قالت    �سلمة  �أم  حديث   -
ر�س�ل اهلل  عن كل م�سكر ومفرت( ووجه 
م�سكرة  لأنها  ُمفرت  �ملخدر  �أن  �لإ�ستدلل 

وتذهب �لعقل .
من الإجماع: نقل �لإجماع على حترمي 
�ملخدر�ت - ومنها �حل�سي�سة – غري و�حد 

من �لعلماء: 
-  يقول �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية )... 
و�أما �حل�سي�سة �مللعونة �مل�سكرة فهي مبنزلة 
غريها من �مل�سكر�ت و�مل�سكر منها حر�م 

باتفاق �لعلماء( )3( .
)..قال  قوله  �ل�سالم  �سبل  يف  جاء   -
�لفتور  يورث  �رش�ب  كل  �ملفرت  �خلطابي: 
و�خلور يف �لأع�ساء، وحكى �لعر�قي و�بن 
تيمية �لإجماع على حترمي �حل�سي�سة، و�أن 

من ��ستحلها كفر..( )4( .

حكم  �لعلماء  قا�س  القيا�س:  من 
�خلمر  �سارب  حكم  على  �ملخدر�ت 
لإ�سرت�كهما يف علة �لتحرمي وهي �لإ�سكار 
وذهاب �لعقل، بل ثبت �أن �ملخدر�ت �أ�سد 
�رشر� من �خلمر ،علما �أن �ل�رشيعة مل تاأذن 
و�أخف  مف�سدة  منها  �أقل  هو  ما  بتعاطي 
�رشر� ،كما جاء يف حديث جابر بن عبد 
�هلل  قال: قال ر�سول �هلل  ) ما اأ�سكر 
�لعقالء:  من  �أحد  فال   ) حرام  فقليله  كثريه 
�ملباحة  �لطيبات  من  �ملخدر�ت  باأن  يقول 
�عتبارها من  متفقون على  �لعقالء  بل كل 
�خلبائث �ملحرمة لأ�رش�رها �خلطرية .                     
يدخل  �خلمر  �إن   ( خال�سته  ما  �ملعاد 
جامد�،  �أو  كان  مائعا  م�سكر:  كل  فيها 
لقمة  فيها  فيدخل  مطبوخا  �أو  ع�سري� 
�لف�سق و�لفجور- ويعني بها �حل�سي�سة - 
  �هلل  ر�سول  بن�س  خمر  كله  هذ�  لأن 
�ل�سحيح �ل�رشيح �لذي ل مطعن يف �سنده 
ول �إجمال يف متنه، �إذ �سح عنه قوله–)... 

كل م�سكر خمر ..( 
�لغز�يل  حممد  �ل�سيخ  �لد�عية  يقول   -
عن  �سوؤ�ل  مائة  كتابه  يف   – �هلل  رحمه   -
ت�سور  �ل�سخف كذلك  ).. ومن  �لإ�سالم 
،ويتجاوز  �ل�سائلة  �خلمر  يحرم  �ل�سارع 
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�رشر�  �أ�سد  تكون  قد  جامدة  عقاقري  عن 
من �خلمر �رش�وة و�أعظم فتكا، و�إذ� كان 
�حل�سي�س  يذكرو�  مل  �لأقدمون  �لفقه  �أئمة 
فلما  تعرفه  مل  بيئاتهم  فالأن  و�لأفيون 
تيمية  �بن  �أيام  �ملخدر�ت  بع�س  ظهرت 
�أيامنا  ويف  �خلمور،  من  لفوره  عدها 
كالكوكايني  �أخرى  عقاقري  ظهرت  هذه 
وتهلك  �لعقل  تغتال  وغريها  و�ملاريجو�نا 
�ملدمن وت�ستاأ�سل �إن�سانيته فكيف ترتك ؟( 
- يقول ف�سيلة �ل�سيخ �لدكتور يو�سف 
�لقر�ساوي – حفظه �هلل- يف كتابه �حلالل 
و�حلر�م )1988( يف معر�س تاأ�سيله حلرمة 
�ملخدر�ت ) " �خلمر ما خامر �لعقل " كلمة 

نرية قالها عمر بن �خلطاب من فوق منرب 
�لنبي  يحدد بها مفهوم �خلمر حتى ل 
تكرث �أ�سئلة �ل�سائلني ول �سبهات �مل�ستبهني 
فكل ما لب�س �لعقل و�أخرجه عن طبيعته 
حر�م  خمر  فهو  �حلاكمة  �ملدركة  �ملميزة 

حرمه �هلل �إىل يوم �لقيامة ( .

)1(  ل�سان �لعرب لبن منظور : مادة خدر ، وتاج �لعرو�س- للزبيدي : مادة خدر ، و�لقامو�س �ملحيط للفريوز  
�آ بادي : مادة خدر.  

)2( مركز �أبحاث مكافحة �جلرمية بالريا�س ، �ملخدر�ت و�لعقاقري ، �إ�سدر�ت مركز مكافحة �جلرمية بالريا�س 
�لتابع لوز�رة �لد�خلية ) ط. �رشكة �لطباعة �لعربية �ل�سعودية 1985( �س30

)3( معاليقي،عبد �للطيف �ملر�هقة �أزمة هوية �أم �أزمة ح�سارة �رشكة �ملطبوعات بريوت ط2 2002 �س187.
)4( �أخرجه �أبو د�ود كتاب �لآد�ب باب من يوؤمر �أن يجال�س ، �س 526 
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)5( �سورة �لكهف / 28 – 
)6( �سورة �لد�ريات /58   
)7( �سورة �لزخرف /36  

)8(  �سيكولوجية �ل�سباب �لعربي عبد �لرحمان حممد عي�سوي بت�رشف �س 59 د�ر �ملعرفة �جلامعية �لإ�سكندرية 1985 .
)9( �أخرجه �لبخاري كتاب �لوقائق ، باب ما جاء يف �ل�سحة و�لفر�غ و�أن ل �أعي�س �إل عي�س �لآخرة �س1232 

حديث رقم 6412.
)10( �لعك خالد عبد �لرحمان ، تربية �لأبناء و�لبنات يف �سوء �لقر�آن و�ل�سنة د�ر �ملعرفة بريوت ط2003-6 

�س367 –)10( �سورة �لتحرمي /6 – 
)12( �بن �لقيم �جلوزية، �سم�س �لدين حممد حتفة �ملولود باأحكام �ملولود حتقيق حممد �أبو عبا�س ، مكتبة �لقر�آن 

�لقاهرة �س 163 .
 )13( لقد ذكر �أحد �لباحثني د/ ب�سام خ�رش �سامل �أحمد �ل�سطي من جامعة �لكويت �إىل حتديد �لأطفال �لذين 

لديهم ��ستعد�د لالإنحر�ف �لدر��سي عن غريهم :
1- �لطفل �لذي ي�سيء �لظن بالآخرين 

2- �لطفل �لذي تثبط همته ب�رشعة ،

3- �لطفل �مل�ساك�س

4- �لطفل �لذي تعود �ل�سلبية.

5- �لطفل �ملنطوي �خلجول ،

6- �لطفل �لذي يقل ذكاوؤه عن �ملعدل �لطبيعي " بت�رشف من مقال توعية �ل�سباب من خطر �ملخدر�ت – جملة 

�ل�رشيعة و�لدر��سات �لإ�سالمية – �لكويت عدد39 دي�سمرب 1999 �س 218.
)14( �لعقيلي يحي بن �سليمان – �لفقه ومنهج �لإ�ستعفاف – د�ر �لدعوة �لكويت ط1 1989 �س 51.

– بريوت ط1  �ملعرفة  – د�ر  �ملعا�رشة  �لإ�سالمي و�لدر��سات  �لفقه  – �ملر�هقة بني  �لعلمان  �أحمد  )15( خالد 
2006 �س 298/297.   

)16( �سورة �ملائدة/3. 
)17( د/ �ل�سادق عبد �لرحمان �لغرياين – مدونة �لفقه �ملالكي و�أدلته موؤ�س�سة �لريان بريوت ط 2006 ج4 �س 

. 660

)18( �سورة �لأعر�ف / 157 –
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 )19( �سورة �لبقرة / 195.
)20( فتح �لباري – لبن حجر �لع�سقالين ج1 �س38 – 

)21( �أبو د�ود حديث رقم 3679 
)21( جمموع فتاوى �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية ج 34 �س 2043 

)23( �سبل �ل�سالم ج4 �س51.       
 )24( �سنن �أبي د�ود ج4 �س205
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�إن هذ� �ملو�سوع هو من �أعقد �ملو��سيع 
�جلديرة بالتبيان و�لدر��سة يف حياة �لإن�سان 
�أل وهو مو�سوع �ملخدر�ت �لذي �رمتى يف 
�أح�سانه �ل�سغري و�لكبري �ملر�أة و�لرجل بعلم 
�أو بغري علم مل�ساره وخملفاته �خلطرية على 
وج�سمه  وعقله  �لإن�سان  �سحة  م�ستوى 
م�ستوى  وعلى  وعر�سه  ودينه  ماله  وعلى 
جميع م�ساحله �لتي ينبغي له حفظها وعدم 
ويتقدم  يتطور  �ليوم  فالعامل  بها،  �مل�سا�س 
�لتطور  هذ�  يحمل  نف�سه  �لوقت  ويف 
فمتى  و�لتدهور  �لتخلف  بذور  طياته  يف 
�لقول  له  �لآخر كان  �أحدهما على  تغلب 
�أن  �إل  �لعامل،  �جتاهات  حتديد  يف  �لف�سل 
�لتقدم حاليا �أ�سبح حديث �لنا�س و�أ�سبح 
ي�سغل  جديد  �سيء  �كت�ساف  عن  �لبحث 
هو  ما  مر�عاة  دون  ولكن  �جلميع.  بال 
فيه من جهة عقله وفكره  �أ�سلح لالإن�سان 

�أو  �لأف�سل  �إىل  �سو�ء  �لتقدم  �ملهم  ودينه، 
ماذ�  ترتقب  �لب�رشية  وباتت  �لأف�سل،  غري 
و�أخذت  مفاجاآت  من  �لغد  بعد  �سياأتي 
�ل�سمال، حتى  �ليمني وذ�ت  تلتفت ذ�ت 
ركام  من  و�سط  يف  �أنف�سهم  �لنا�س  وجد 
�لتناق�سات، وهذ� �لكالم لي�س ��ستخفافا مبا 
�كت�سفه �لعقل �لب�رشي يف جميع �ملجالت 
و�إمنا هو دعوة �إىل جعل �لعقل و�لعلم يقفان 
على �أعمدتهما �ل�سحيحة �ملتينة دعوة �إىل 
بالعلم  تلحق  �لتي  �حل�سارة  �أ�سالء  رف�س 
تعرث�ت وهز�ت ل قبل له مبقوماتها دعوة 
�إىل تطبيق نتائج �لعلم �لتي تخدم �لإن�سان 
لوقايته و�إنقاذه مما قد ي�ساب به يف ج�سمه 

�أو عقله �أو ماله �أو و�قعه.
�إننا نرى من �لنا�س من ي�ستيقظ وي�سعى 
بربان  م�ستغيثا  �لنجاة  ليتعلق بطرف حبل 
من  �لنا�س  ومن  رويد�  ميهله  �أن  �ل�سفينة 

المخدرات وآثارها
السلبيـة على جسم اإلنسـان 

الأ�ستاذ عبد العايل حمدي
اإمام اأ�ستاذ ب�لية مترنا�ست



27ر�سالة امل�سجد - ال�سنة ال�ساد�سة - العدد اخلام�س - جمادى الأوىل  / 1429هـ  / ماي 2008م

�لإمكان  يف  لي�س  �أنه  منه  زعما  يتناع�س 
�لأ�سياء  ور�ء  في�رشع  عليه  هو  مما  �خلروج 
بو�قعه  و�لإح�سا�س  �ل�سعور  تفقده  �لتي 
�لإن�سان ي�سري  فيه وهذ�  نف�سه  �أوقع  �لذي 
غرقه حمتوما وي�سبح �إنقاذه �سعبا وعند ئذ 
ولكن  غريه،  وعلى  نف�سه  على  �رش�  ي�سري 
�نت�سار قوى  ينفي حتما �لأمل يف  هذ� ل 
�لربان  يكون  �ل�رش حينما  �خلري على قوى 
بارعا يف �إخر�ج �سفينته من و�سط �لأمو�ج 
�ملتالطمة لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه وبهذ� �لأمل 
تعود �حلياة �خلرية ت�سيء بنورها على �لعامل 
مبني  عامل  �حلقيقية  �لإن�سانية  عامل  �لآخر 
�لعو�طف ول  تتزعزع من  قو�عد ل  على 

تتاآكل بفعل �لزو�حف.
يف  يغط  كيف  جمتمعنا  نت�سور  هكذ� 
مناهيه  ومن  وحمرماته  �سبحانه  �هلل  مناهي 
طبعا �لقرت�ب من �ملخدر�ت �أقول �لقرت�ب 
قبل �لتعاطي و�لقرت�ب من �ملخدر�ت من 
بني �لكبائر و�لرذ�ئل �لتي تنتهي بالإن�سان 
�إىل �لهاوية لأن �ملخدر�ت �آفة تقتل ببطئ، 
تقتل �لف�سيلة وحتيي �لرذيلة تغتال �ل�سمري 
وتاأتي على �جل�سد فتهلكه وتفتك به وكل 
�لن�سوة  �أح�سان  بني  وتو�أدة  تاأن  يف  ذلك 
�أ�ساهم مبا  �أن  �ملتوهمة ولذلك فلقد ر�أيت 
نر�ه �إيجابيا يف بيان �ملخاطر �لتي ترت�سدنا 

جميعا �إن مل يو�سع لها حد وخ�سو�سا �أن 
�أن �لأديان مبا  هناك من يزعم زعما باطال 
�ملخدر�ت ومل  يحرم  �لإ�سالم مل  ذلك  يف 
�لإ�سالم  تربع  ولقد  ��ستعمالها،  عن  ينه 
�لجتماعية  �لت�رشيعات  كل  ر�أ�س  على 
و�لنظريات �لو�سعية مبا قدمه من ت�رشيع يف 
هذ� �ملجال �سو�ء يف قو�عد �لوقاية من هذه 
�إىل  يدعو ويعمل  �لآفة وغريها، و�لإ�سالم 
�لوقاية مما ي�رش �أو ي�سيء �إىل �لإن�سان بل و مل 
يرتك ثغرة لالأمر��س �لنف�سية �أو �لجتماعية 
�أو �جل�سمية لتجد �لثغرة �ملنا�سبة طريقا �إىل 

�لإن�سان مما يوؤدي �إىل �سعوبة �لعالج.
�لوقاية  قمة  يف  قو�عد  �لإ�سالم  يف  و 
�لتي  �ملو�سوعات  هذه  �أحد  و�إن  �لطبية 
تناولها �لإ�سالم يف طبه �لوقائي – مو�سوع 
�ملخدر�ت – و�ساأحاول تبيان خماطره على 
و�لأمنية  �لطبية  �جلو�نب  وتبقى  �لإن�سان 

ولكل هذه �جلو�نب رجالها و�هلل �مل�ستعان.
�ملخدر�ت  تعرف  املخدرات:  تعريف 
�لإن�سان  عليها  وتعرف  �ل�سموم  من  باأنها 
�كت�سف  عندما  �ملا�سية  �لع�سور  عرب 
�لنباتات  بع�س �خل�سائ�س يف جمموعة من 
كاخل�سخا�س و�لقنب �لهندي حيث وجد 
فيها ما يزعم �أنه يخفف عنه �آلمه �أو وجد 

فيهما ما يثري ن�سوته.
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واملخدرات ن�عان:
- خمدر�ت طبيعية 

- وخمدر�ت ��سطناعية.
 وي�سكل حيازة �ملخدر�ت �أو �سنعها 
ي�سكل  تناولها  �أو  حملها  �أو  ت�سويقها  �أو 
جل  يف  �لقانون  عليها  يعاقب  جرمية 
مع  ولكن  كلها،  نقل  مل  �إن  �لعامل  دول 
فقد  ��ستعمالها  يف  �مل�سيف  �لت�رشيع  هذ� 
�نت�رشت �نت�سار� و��سعا �سو�ء يف دول �لعامل 
�لغربي �أو غريه حتى �لعامل �لإ�سالمي �لذي 
مل تنج دولة من تبعات هذه �لآفة رغم ما 
يربطها من رباط عقائدي �سلوكي وروحي 

ويرجع هذ� �لنت�سار �إىل �سببني �ثنني:
ماليا  مورد�  ت�سكل  �ملخدر�ت  �أن  �أ- 
�سيء  �ملخدر�ت  �أخرى  وبعبارة  �سخما، 

خفيف �لوزن غايل �لثمن.
تهريبها  عند  �إخفائها  �سهولة   – ب 
�أ�سبح تهريب  لذلك  �لطلب عليها  وكرثة 
�ملخدر�ت �ل�سغل �ل�ساغل لل�رشطة �لدولية 
�أن  بعد  �لعامل  دول  كل  يف  و�جلمارك 
�لأمر��س  �أخطر  من  �ملخدر�ت  �أ�سبحت 
�لتي تاأكل ج�سم �ملجتمع �لإن�ساين وتهدد 

كيانه بالأمر��س و�لأوجاع �ملختلفة.
تنق�سم  واأثارها:  املخدرات  اأن�اع 

طبيعية  خمدر�ت  �إىل  �سبق  كما  �ملخدر�ت 
�لطبيعية  و�ملخدر�ت  ��سطناعية  و�أخرى 

�ملتد�ولة يف �لبالد �لعربية.
من  �لأفيون  وي�ستخرج  الأفي�ن:  اأ- 
عدة  يف  يزرع  �لذي  �خل�سخا�س  نبات 
مو�د  على  وي�سمل  �لعامل  من  مناطق 
�إنتاج  �أغلبية  وتاأتي  مهيجة  ومو�د  ملونة 
وباك�ستان  و�ل�سني  �آ�سيا  دول  من  �لأفيون 
وي�ستهلك  وتايالند�  و�إير�ن  و�أفغان�ستان 
ي�سدر  كما  �لإنتاج  مناطق  يف  معظمه 
طريق  عن  �لأخرى  �لدول  �إىل  منه  جزء 
تهريب  يف  متخ�س�سة  خا�سة  منظمات 
مثل  �ملخدر  هذ�  وي�ستعمل  �ملخدر�ت، 

�لقهوة بال�ستحالب.
- بطريق �لتبلع �أو �حلقن بعد �إذ�بته يف 

�ملاء �لد�فئ.
- بطريق �لتدخيــن.

م�ساعفات  �إىل  ��ستعماله  ويوؤدي 
تف�سيلها يرجع �إىل �لأطباء.

ب- الك�كايني: وي�ستخرج من �سجرة 
�لكوكا �ملوجودة يف بع�س �ملناطق �ملرتفعة 
يف  كالأفيون  وي�ستهلك  �جلنوبية  باأمريكا 
�أمريكا  �إىل  ي�سدر  و�لباقي  �إنتاجه  مناطق 
�ل�سمالية �لتي يجد فيها �سوقا ر�ئجة حيث 
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�أن هناك و�سائل �إعالم خا�سة بالإ�سهار لهذ� 
�ملخدر وطرق ��ستح�ساره وطرق �إنتاجه.

متعددة  �أ�سناف  وله  القنب:   – ج 
�لهند  �إىل  ن�سبة  �لهندي  �لقنب  �أ�سهرها 
�سمال  يف  �أي�سا  ويعرف  فيها  يكرث  �لتي 
�لكرة  ن�سف  ويعرف يف  بالكيف  �إفريقيا 
�لغربي با�سم مار جو�نا ويف بع�س �لبلد�ن 
بطرق  وي�ستعمل  �حل�سي�سة  ي�سمى  �لعربية 
�أو  �سلبة  مادة  �سكل  يف  و�لبلع  �لتدخني 
م�سحوقة وهو مادة متميزة وفريدة حيث 
�لعامل  لالثبات يف كل مكان من  قابلية  له 
باإنتاجه بعد �لهند هي:  و�لدول �مل�سهورة 
�ملغرب ولبنان و�أمريكا �جلنوبية و�لو�سطى 
�لدول  هذه  ومتول  و�أفغان�ستان  وباك�ستان 
م�ستعمليه يف �لأقطار �ملختلفة زيادة على 
على  وم�ساعفاته  �ملحلي.  ��ستهالكها 

�سحة �لإن�سان خطرية.
د- القات: ويزرع يف �ليمن و�ل�سومال 
و�ل�سومال  �ليمن  يف  �أي  حمليا  وي�ستهلك 
ويتعاطها �لإن�سان عن طريق �مل�سغ �لبطيء 
�أهل  عليه  ويقبل  معينة  �أوقات  �لطويل يف 
�أن  طبيا  ثبت  وقد  كبري،  ب�سغف  �ليمن 
مادة  على  لحتو�ئه  بال�سحة  م�رش  �لقات 
هالباج  �لدكتور  و�أكد  �ملخدرة،  �لقاتني 

�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  علماء  من  وهو 
�لأعر��س �ملر�سية للقات يف تقريره �لذي 
رفعه ملنظمة �ل�سحة �لعاملية: - وجاء فيه �أن 
م�سغ �لقات يرتك �آثار� طبية ونف�سية خطرية 
و هذه �أ�سهر �أنو�ع �ملخدر�ت �لطبيعية يف 

�لبالد �لعربية.
عدة  هناك  املخدرات:  اإنت�سار  ع�امل 
عو�مل �ساعدت يف �نت�سار �ملخدر�ت عرب 
�لعامل – منها �أن ظاهرة �ملخدر�ت بد�أت يف 
�لنت�سار مع بد�ية ظهور �لتناف�س �لأوروبي 
يف  طمعا  �لأخرى  �لدول  �إحتالل  على 
تلك  �لأوروبيون  ��ستغل  حيث  �لأمو�ل 
يك�سبهم  ما  كل  لإنتاج  �ملحتلة  �لأر��سي 
م�رش�  �ملنتوج  ذلك  كان  ولو  وثر�ء  �أمو�ل 
�ملختلفة  �لدول  تلك  بالإن�سانية، وعملت 
و��سعة  مناطق  يف  �ملخدر�ت  زر�عة  على 
من �لعامل ولعل �أو�سع و�أكرب مزرعة يف هذ� 
�لهند  منطقة  �أقيمت يف  �لتي  تلك  �ملجال 

�ل�سينية.
وقد قال �أحد �لكتاب: - �إن �لتجارة 
و�أطماع �ملال قادت �أكرث �حلروب �لتاريخية 
�ل�رشق �لأق�سى تلك هي  خزيا وظلما يف 
ففي  �ملعروفة  �حلرب  �لأفيون(  )حروب 
ت�رشيعا  �ل�سني  حكومة  �سنت   1796 عام 
ينقذ �سعبها من �لأفيون ويحرم على �لنا�س 
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تعاطيـه و�لجتـار فيه وكـان هذ� �لأخري جتارة 
ر�بحة ت�سدرها دول �أوربا �إىل �ل�سني.

حكومة  �سادرت   1839 عام  ويف 
�لأفيون  من  �سندوق  �ألف  ع�رشين  �ل�سني 
وقعت  ذلك  وعند  بريطانيا  من  مهربة 
�لعظمى  �ململكة  عندها  وحتركت  �لو�قعة 
لتد�فع عن جتارتها �لر�بحة يف تلك �لدول 
وتزحف �لأ�ساطيل وجتهز �جليو�س لت�رشب 
وتنتع�س  كوجن  هوجن  جزيرة  وحتتل  �ل�سني 
بعد ذلك �رشكات بيع �ملخدر�ت �لربيطانية 
بف�سل حرب �لأفيون وعند هذ� �لن�رش �سال 
لعاب �لدول �لأخرى حيث مل تبق مكتوفة 
�لأيدي مما كاد �أن يكون عائقا يف جتارتها 
دور  لربيطانيا  كان  كذلك  للمخدر�ت، 
�ليمن  – ورو�جه يف  – �لقات  زر�عة  يف 
�لذين وجدوه  هوؤلء  �لنا�س  بني  و�نت�ساره 
من  بريطانيا  �متنعت  عندما  �لقتناء  �سهل 
هذه  من  �لأف�سل  وجدت  بعدما  ��ستري�ده 

�ملادة �ملتمثل يف �ملخدر�ت �لأخرى.
�ملخدر�ت  لظاهرة  كان  ما  كذلك   -
�أن تنت�رش لول وجود عامل �آخر هو ظاهرة 
باهلل  �لإميان  و�سعف  �لديني  �لو�زع  تردي 
من  هذ�  �آخر  حينا  و�نعد�مه  حينا،  �سبحانه 

جهة.

و من جهة �أخرى تولد و�قع �جتماعي 
جعلت  �حلالت  من  كثري  يف  متناق�س 
ت�سبب  �لذي  �لو�قع  من  يهـرب  �لإن�سان 
يلهه  ما  يتناول  بعيد  من  �أو  قريب  من  فيه 

من ذلك �لو�قع.
- وهناك �أي�سا �أباء يتعاطون �ملخدر�ت 
�لأبناء  جعل  �لت�رشف  وهذ�  �أبنائهم  �أمام 
كما  فاأغلبهم  وجمتمعهم  �آبائهم  �سحية 
لأن  �ملخدر�ت  يتناولون  �ملربون  يقول 

�آبائهم يتناولونها �أمامهم.

وح�سب رجال �ل�رشطة �لذين يقومون 
عالقة  فاإن  �ملخدر�ت  حول  بتحقيقات 
�لأطفال باملخدر�ت تبد�أ عند قيامهم ببيع 

�ملخدر�ت لتح�سني مدخولهم �لأ�رشي.
�لكيمياء  علوم  يف  �لتحكم  �أن  كما 
�ل�سطناعية  �ملخدر�ت  �إنتاج  على  �ساعد 
كما جاء يف در��سة للمكتب �لعربي �لدويل 

ل�سوؤون �ملخدر�ت.
�لذي  �ل�سعي  رغم  �أنه  و�ملالحـظ 
قامت به �أوروبا لتو�سيع مز�رع �ملخدر�ت 
��ستهالكه يف  فقد حاولت ح�رش  �آ�سيا  يف 
�سهدت  �ملخدر�ت  �أن  �إل  �لإنتاج  مكان 
بد�ية  وكانت  �أوروبا  يف  حتى  تو�سعا 
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�لغربية  �أوروبا  �إىل  �ملخدر�ت  دخول 
ح�سب �خلرب�ء �سنة 1960 وهو �لعام �لذي 
كان بد�ية هجرة �ليد �لعاملة من تركيا �إىل 
ميكن  ما  معهم  �مل�سطحبني  هوؤلء  �أوروبا 
حملـه من �لـمو�د �ملخـدرة �لتي تزرع يف 

�أوطانهم.
��ستعمال  �أن  �أحد  ينفي  و مع هذ� فال 
قبل  من  تكن  مل  �أوروبا  يف  �ملخدر�ت 
هذ� �لظهور وهذ� �لتاريخ ولكن كان بني 

طبقات �جتماعية معينة وحمدودة.
�نت�سار  �إن  املخدرات:  مكافحة 
�لده�سـة  يثري  و��سـع  ب�سكل  �ملخدر�ت 
بلد  �أي  يوجد  ل  �أنه  �لقول  ميكن  بحيـث 
مل تلفحه ب�سمومها، وخطورة �ملخدر�ت 
�لإن�ساين،  �ملجتمع  على  للعيان  مت�سحة 
جتريها  �لتي  �ل�سنوية  �لإح�ساء�ت  ولعل 
و�سوح  بكل  لنا  تبني  �ملخت�سة  �مل�سالح 
م�ستمر،  �زدياد  يف  �ملخدر�ت  �سحايا  �أن 
وو�جب �جلميع �لقيام بعمل �سيء جتاه هذه 
�لآفة، �إن مل ميكن �لق�ساء عليها ومكافحتها 
و�حلد من �نت�سارها، وكل ذلك يرجع �إىل 
�للذ�ن  و�ل�رشطة  �جلمارك  رجال  يقظة 
بالعقوبات  مورديها  متابعة  على  ي�سهر�ن 
�لقا�سية و�لر�دعة على ن�رشها يف �ملجتمع.

ف�سل مكافحة املخدرات:  ويرجع ف�سل 
مكافحة �ملخدر�ت و�نت�سارها رغم تو�سيد 
و�ملجتمعات  �لدول  �إىل  تو�سيلها  طرق 
�لإن�سانية �إىل �لت�سهيالت �لتي متنحها بع�س 
�لدول ملورديها �أو م�سدريها �أو بغ�س �لنظر 
عن بع�س �لأعمال �لتي يقوم بها �ملهربون �إما 
لكون هوؤلء من رجال �لأعمال و�ل�سناعة 
�أو من �لدبلوما�سيني وكل ذلك له �نعكا�س 
خطري على �نت�سار �ملخدر�ت �سيظل يهدد 
�ملجتمع �لإن�ساين، ولعل �جلانب �خلطري يف 
�لو�سط  �ملخدر�ت يف  �نت�سار  �مل�سكلة هو 
مل  ب�رشية  �ل�سموم  هذه  وتعاطي  �ملدر�سي 
وهذ�  �لرتبية  ورجال  �لأولياء  �إليها  يتفطن 
�إملام  �أجل  �لالزمة من  �لتوعية  ي�ستدعي  ما 
فاأطفالنا  �ملخدر�ت،  مبخاطر  �لتالميذ 

�أكبادنا مت�سي على �لأر�س.
�أجمـع  املخدرات:  يف  الإ�سالم  حكم 
�ملخدر�ت،  حرمة  على  �لإ�سالم  فقهـاء 
عهدهم  يف  ظهرت  �لذين  �لفقهاء  و�أفتى 
هذه �لآفة وبينو� �آثارها �ل�سيئة على �لإن�سان 
وبيئته ون�سله وعرفو� �أنها تفوق �خلمر يف 
�ل�رشيحة  �لن�سو�س  حرمته  �لذي  �ل�رشر 
. لو��سحة يف كتاب �هلل و�سنة ر�سول�

 فقرر �لعلماء حرمتها وقررو� �لعقوبة 
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بها  تناولها كما قررو� حرمة �لجتار  على 
��ستحاللها  �أن  وقررو�  �ملتجرين  وعقوبة 
�أنه  كتبهم  جاء يف  وقد  �خلمر  كا�ستحالل 
يحرم �أكل �لبنج و�حل�سي�س و�لأفيون لأنها 
وعن  �هلل  ذكر  عن  وت�سد  للعقل  مف�سدة 
يردعه-  مبا  �آكلها  تعزير  ويجب  �ل�سالة 
وقال �بن تيمية: �إن فيها من �ملفا�سد ما لي�س 
يف �خلمر فهي �أوىل بالتحرمي ومن ��ستحلها 
تاب  فان  ي�ستتاب  فانه  حالل  �أنها  وزعم 
يدفن  ول  عليه  ي�سلى  ل  مرتد�  قتل  و�إل 
قيم  �بن  تلميذه  �مل�سلمني، وقال  مقابر  يف 
�جلوزية: يدخل يف �خلمر كل م�سكر مائعا 
�أو مطبوخا ثم قال  �أو جامد� ع�سري�  كان 
و�للقمة �مللعون لقمة �لف�سق و�لفجور �لتي 
�لأماكن  �أخبث  �إىل  �ل�ساكن  �لقلب  حترك 
هذه  �حل�سي�س  �مللعونة  باللقمة  ويعني 
�للقمة �لتي تذهب بنخوة �لرجال وباملعاين 
�إذ�  ويفرّ  غري  وجتعله  �لإن�سان  يف  �لفا�سلة 
�سادق  وغري  �أوعد  �إذ�  �أمني  وغري  عاهد 
بامل�سوؤولية  �ل�سعور  فيه  مُتيت  ث  حدرّ �إذ� 
و�ل�سعور بالكر�مات وي�سبح بذلك ع�سو� 
غري �سالح يف �ملجتمع �لفا�سل بل ع�سو� 
فا�سد�، ومن �أوجب �لو�جبات �لعمل على 

ردعه ووقاية �ملجتمع من �رشه وف�ساده.
حكم  يف  �آخر  �نحر�ف  وهناك   -

باأن  يقول  من  هناك  �أن  حيث  �ملخدر�ت 
�حل�سي�سة وما �سابهها مل يحرمها �لقر�آن ومل 
حترمها �ل�سنة �ملطهرة �أو مل يرد عن �لأئمة 
�لأو�ئل �سيئ يف حترميها فهوؤلء ومن يقول 
مثل قولهم هم من �لذين يفرتون على �هلل 
�لكذب �أو هم من �لذين يقولون على �هلل 
�إف�ساد  على  يعملون  �لذين  ومن  علم  بغري 
�ملجتمع �لإن�ساين كما يقول ف�سيلة �لعالمة 
�لإمام �لأكرب حممود �سلتوت �سيخ �لأزهر: 
�أنهم من �لذين يعملون على �إف�ساد �ملجتمع 

�لإ�سالمي عن طريق د�س �ل�سم.
1-  قال �لإمام �بن تيمية: �إن �حل�سي�سة 
حر�م يحد متناولها كما يحد �سارب �خلمر 
وقال عنها" هذه �حل�سي�سة �مللعونة ت�ستمل 
وخلقه  وعقله  �ملرء  دين  يف  �رشر  على 
جعلت  حتى  �لأمزجة  وتف�سد  وطبعه، 
�آكلها  مهانة  وتورث  جمانني،  كبري�  خلقا 
ودناءة نف�سه وغري ذلك مال تورث �خلمر 
فهي  �خلمر  يف  لي�س  ما  �ملفا�سد  من  ففيها 

�أوىل بالتحرمي.
2- وقال �لإمام �بن حجر �لع�سقالين: 
�إن من قال �إن �حل�سي�سة ل ت�سكر و�إمنا هي 
�خلمر  حتدثه  ما  حتدث  فاإنها  مكابر  خمدر 
�إن  يتبني  هنا  ومن   " و�لطرب  �لن�سوة  من 
�أي  على  �حل�سي�س  تعاطي  حرم  �لإ�سالم 
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كبائر  من  �إنها  وقال  �لأو�ساع  من  و�سع 
�لذنوب.

فقد  �أي�سا  بالن�س  �حل�سي�س  حترمي   -3
روى �لإمام �جلليل �أحمد بن حنبل  يف 
م�سنده �أن �لنبي  نهى عن كل م�سكر 

ومقرت.
�حل�سي�س  �أكل  يحرم  �حلنفية  عند   -4
للعقل  مف�سدة  لأنها  و�لأفيون  و�لبنج 
ويجب  �ل�سالة  وعن  �هلل  ذكر  عن  وت�سد 

تعزير �آكلها مبا يردعه.
قال �لدكتور �أحمد �ل�رشبا�سي رحمه �هلل:

5-  هناك �آيات ي�ستدل بها على حرمة 
�أكل �حل�سي�س وغريه من �ملخدر�ت.

�أ – ول تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة.

ما  �لفو�ح�س  ربي  �إمنا حرم  قل   - ب 
ظهر منها وما بطن و�لفاح�سة مبعناها �لعام 
وينفر  �لعقل،  ي�ستقبحه  بعمل  �لإتيان  هي 
�ل�سطط و�خلروج  فيه  �لذوق، ويظهر  منه 
تعاطي  �أن  �سك  ول  �لعتد�ل  طريق  عن 
و�رش  �لإطار،  هذ�  �سمن  يدخل  �حل�سي�س 
�لتحرمي كما يتبني مما �سبق هو �أن �حل�سي�س 
م�رش لل�سحة و�لعقل و�ملال وهذه �جلهات 
�لثالث نعم �إلهية كربى فكل ما �أف�سدها 

وي�ساف  حر�ما،  يكون  عليها  �عتدى  �أو 
تن�ساأ  �لتي  �لجتماعية  �لأ�رش�ر  هذ�  �إىل 
حترميه  يوجب  مما  �حل�سي�س  �إدمان  عن 

ومقاومته.
نقرتح لعالج اإنت�سار املخدرات مايلي:

عند  �ل�سائع  �لوهم  �إز�لة  يجب   -1
وغريه  �حل�سي�س  �أن  وهو  �لعامة  من  كثري 
قامت  فقد  بحر�م  لي�سو  �ملخدر�ت  من 
�لفقهاء  و�أقو�ل  و�ل�سنة  �لقر�آن  من  �لأدلة 
�لديني  �لوعي  �إثارة  على حترميه ولبد من 

�ل�سحيح فيما يتعلق باملخدر�ت.
�ملتجرين  على  �لعقوبة  ت�سديد   -2
�أيديهم  �ملخدر�ت و�ل�رشب على  يف هذه 

بحزم و�رش�مة.
�ملنافذ  على  �لرقابة  �إحكام   -3
�ملخدر�ت  منها  تت�رشب  �لتي  و�لثغر�ت 

)�حلدود( وكذ� �أماكن زرعها بالد�خل.
4- مقاومة هذ� �ملخدر يف منبته وبيئته 
عن  معروفا  بات  وقد  منها  ي�سدر  �لتي 
بع�س �لبلد�ن �إنتاج �ملخدر�ت وت�سديرها 

للبيع يف �أماكن �أخرى.

5- يجب �لقيام بحملة و��سعة �لنطاق 
�لأمة  طبقات  لإطالع  �خلطو�ت  ومنظمة 
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يف  وي�سرتك  و�ملادية  �ل�سحية  �مل�سار  على 
ورجال  و�لأطباء،  �لعلماء  �حلملة  هذه 
و�ملدر�سة  �مل�سجد  كذلك  �لجتماع 
و�سائل  من  وغريها  و�لإذ�عة  و�ل�سحافة 

�لدعاية و�لإعالم و�لتوجيه.
�لتي  �مل�سحات  باإن�ساء  �لإ�رش�ع   -6
هوؤلء  لأن  �ملخدر�ت  فيها �سحايا  يعالج 
قد �أ�سبحو� مر�سى وقد حتكم فيهم �لد�ء 
وناجع  �لعالج  حكيم  يجدو�  �أن  فيجب 
�لدو�ء ويجب �أن نعلم �أن هوؤلء �ملدمنني 
هذ�  تطلب  على  �لنا�س  �أحر�س  هم 
فيها  �لثمن  ودفع  عنه  و�لبحث  �ملخدر 
قد  نكون  فاإذ� عوجلو�  مرتفعا  كان  مهما 
هذ�  تعاطي  يف  �ملهم  �جلانب  على  ق�سينا 

�لفتاك. �لوباء 
م�ساعفة  جرميتهم  تكون  وبذلك 
جرمية �إف�ساد �ملجتمع وجرمية �لفرت�ء على 
�ل�سهو�ت  �لدين يف  ��ستخد�م  �هلل وجرمية 
و�لهوى و�إف�ساد �مل�سلمني، ثم يقول ف�سيلة 
�لإمام �لأكرب: نعم مل يرد يف �لقر�آن ول يف 
�لأئمة  �أقو�ل  يف  ول    �لر�سول  �أقو�ل 
يف  ل  �ملو�د  بتلك  خا�س  �سيء  �ملتقدمني 
تكن  مل  لأنها  حرمتها،  يف  ول  حليتها 
قال  كما  ظهرت  و�إمنا  زمنهم  يف  معروفة 
و�ملائة  �ل�ساد�سة  �ملائة  بني  فيما  تيمية  �بن 

دولة  ظهرت  حينما  �لهجرة  من  �ل�سابعة 
�لتتار، ثم يقول و�إذ� كانت قو�عد �لت�رشيع 
يف �لإ�سالم معروفة و�أن حترمي �خلمر لي�س 
�ل�رشر  من  فيه  ملا  حمرما  كان  و�إمنا  تعبديا 
نظر  يف  حمرمة  ول�سك  �ملو�د  تلك  كانت 
�لإ�سالم وكان حترميها من نوع حترمي �خلمر 

�إن مل يكن �أ�سد .�إ هـ 
اخلامتــــة:

ويف �لأخري نقول �أن �ملخدر�ت رج�س 
من عمل �ل�سيطان تق�سي على �لإن�سان من 

حيث مل ي�سعر كما قال �لقائل:
يق�سى على �ملرء يف �أيام حمنته

حتى يرى ح�سنا ما لي�س باحل�سن  
ل  حيث  من  �ملخدر�ت  عليه  فتق�سي 
نة لأوجاعه ومهدئة  م�سكرّ ير�ها  لأنه  يعلم 
بالعك�س  وهي  ل�سعادته  وجملبة  لأع�سابه 

عدوه �لقاتل �لفتاك.
فتق�سي على ماله وتق�سي على عالقاته 
وغري  �لنا�س  عن  بعيد�  وي�سري  �لجتماعية 
�إر�دي يف  �جتماعي ي�سول ويجول وغري 

ت�رشفاته بحثا عنها لتهدي من قلقه.
نقول  �لأفيون:  وحرب  و�ملخدر�ت 
بد�أت  �أنها  رغم  م�ستمرة  ماز�لت  �أنها 
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ع�رش  ويف  �ليوم  �أنها  �إل  بال�سني  وكانت 
�لعوملة و�لإعالم حيث �أ�سبح �لعامل كالقرية 
�لو�حدة تخطى �رشها �إلينا فهذه �حلرب هي 
معلنة �أمامنا ولي�س �أمام �جلميع �إل خو�سها 
جتارتها  و�أهل  �ملخدر�ت  �أهل  جنح  فاإن 
و�لأمن  �لأمر  �أوىل  على  فما  ترويجها  �إىل 

�إل �أن يجنحو� �إىل حماربتها – فاإن جنحو� 
�لأمة  حتفظ  حتى  لها  فاجنح  للحرب 

ۈ     نثۈ   تعاىل:  لقوله  ويالتها  من 
ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  

ېې   مث �لأنفال: ٢٤.
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�لكاللة م�سطلح من �أهم م�سطلحات 
�لقر�آن  �للفظ يف  �لفر�ئ�س، ورد هذ�  علم 
�لكرمي يف �آيات �ملو�ريث يف �سورة �لن�ساء 
مري�ث  عن  �لكالم  مبنا�سبة  وذلك  مرتني، 

�لإخوة و�لأخو�ت . 
معنى  �لعلماء يف حتديد  �ختلف  وقد   

�لكاللة على قولني: 
- الأول: �لكاللة من ل ولد له.

والثاين: �لكاللة من ل ولد له ول و�لد .

لكن هل �لولد �لذي يحجب �لإخوة 
�أم  فقط  �لبن  و�بن  �لبن  هو  و�لأخو�ت 

ي�سمل �لبنت �أي�سا ؟
�لكاللة  باأن  يقول  من  �إىل  نظرنا  و�إذ� 
�أي�سا عن  ت�ساءلنا  له ول و�لد،  من ل ولد 
و�لأخو�ت  �لإخوة  يحجب  �لذي  �لو�لد 

هل هو �لأب فقط �أَِم �لأم و�جلد �أي�سا ؟
 وهل �لكاللة �سفة للمورث �أم �سفة 

للورثة ؟
اأول: الكاللة يف القراآن الكرمي:

ورد لفظ �لكاللة يف �لقر�آن �لكرمي يف 
�آيات �ملو�ريث يف �سورة �لن�ساء مرتني :

�آية �لكاللة �لأوىل 

ژ   ژ      ڈ   نث  تعاىل:  قوله 
گ   گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ  
ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ    
ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ  
ھ   ہ   ہ   ہ       ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   مث 

�لن�ساء:١٢.
مري�ث  بيان  يف  �لآية  هذه  نزلت 

االختالف في معنى الكاللة

الدكت�رة  ن�سرية دهينة  
كلية العل�م الإ�سالمية جامعة اجلزائر
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�سعد  قر�ءة  بدليل  لأم  و�لأخو�ت  �لإخوة 
بن �أبي وقا�س .

�سعد�  �أن  �لكربى  �ل�سنن  يف  جاء  فقد 
كان يقر�أها: )) واإن كان رجل ي�رث كاللة 

اأو امراأة وله اأخ اأو اأخت من اأم (( . 
و�لتقريب:  �لإيجاز  غاية  يف  وقال   
�أنها نزلت يف �أولد �لأم،  ))�أجمعو� على 
بن  و�سعد  م�سعود  �بن  قر�ءة  عليه  ويدل 
من  �أخت  �أو  �أخ  وله   (  : وقا�س  �أبي 
�ل�سحيح  كاخلرب  �ل�ساذة  و�لقر�ءة   ) �أم 
يكون  ل  ذلك  مثل  �إذ  �لحتجاج،  يف 
بنفي  �إمنا  �لتو�تر  عدم  ولأن  توقيفا،  �إل 
ول  �خلربية،  عدم  دون  �لقر�آنية  خ�سو�س 

يلزم من نفي �لأخ�س نفي �لأعم ...((.
�أمه  من  �مليت  �إخوة  هم  لأم  و�لإخوة 
و�لأخياف:  �لأخياف،  ببني  وي�سمون 
�لأخالط فهم من �أخالط �لرجال ولي�سو� 
من رجل و�حد، �سمو� بذلك ت�سبيها لهم 

بالفر�س �لأخيف .
باآية  �لأوىل  �لكاللة  �آية  �سميت  وقد 

�ل�ستاء لأنها نزلت يف ف�سل �ل�ستاء .
�آية �لكاللة �لثانية 

ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قوله 

ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ  
ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  
ڃ   ڃ     ڃ          ڄ   ڄڄ    ڄ   ڦ   ڦ  
ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ   ڃ  
مث  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ  

�لن�ساء: ١٧٦.
وقت نزول الآية 

 ثبت يف �ل�سحيح �أن �لرب�ء بن عازب
�سورة  خامتة  نزلت  �آية  �آخر   (( قال: 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   نثٱ   �لن�ساء 
پپمث.

�سبب نزول الآية 
ق�سة  �لكرمية  �لآية  نزول  �سبب 
جابر ملا مر�س فعاده �لنبي ، ف�ساأله 

عن مري�ث �أخو�ته �ل�سبع.
عن جابر بن عبد �هلل قال: ] ��ستكيت 
ر�سول  علي  فدخل  �أخو�ت  �سبع  وعندي 
�هلل  فنفخ يف وجهي فاأفقت، فقلت: 
يا ر�سول �هلل �أل �أو�سي لأخو�تي بالثلث ؟ 
قال: �أح�سن .قلت: �ل�سطر ؟ قال: �أح�سن 
.ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر ل �أر�ك 
�أنزل  قد  �هلل  و�إن  هذ�،  وجعك  من  ميتا 
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�لثلثني  لهن  فجعل  لأخو�تك،  �لذي  فبني 
.قال: وكان جابر يقول: �أنزلت هذه �لآية 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث   : يفرّ
پپمث .

املكان الذي نزلت فيه الآية 
�ختلف يف �ملكان �لذي نزلت فيه �لآية 

على قولني :
نزلت   : �هلل  عبد  بن  جابر  قال   -

يف �ملدينة .
 - وقال �آخرون: �أنزلت يف م�سري كان 

فيه ر�سول �هلل و�أ�سحابه .

فعن �إبن �سريين قال: نزلت  نثٱ  
و�لنبي  پپمث  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
يف م�سري له و�إىل جنبه حذيفة بن �ليمان، 
حذيفة  وبلغها  حذيفة    �لنبي  فبلغها 
فلما  خلفه،  ي�سري  وهو  �خلطاب  بن  عمر 
��ستخلف عمر �ساأل عنها حذيفة ورجا �أن 
يكون عنده تف�سريها، فقال له حذيفة: و�هلل 
�إمارتك حتملني  �أن  �إن ظننت  لعاجز  �إنك 
�أن �أحدثك فيها مبا مل �أحدثك يومئذ، فقال 

عمر: مل �أرد هذ� رحمك �هلل.
مري�ث  بيان  يف  نزلت  �لآية  وهذه   
لأب،  �أو  لأبوين  و�لأخو�ت  �لإخوة 

وتعرف باآية �ل�سيف لأنها نزلت يف ف�سل 
�ل�سيف .

و�لإخوة �لأ�سقاء ي�سمون بني �لأعيان 
و�أم  �أب  من  �أي  و�حدة،  عني  من  لأنهم 
و�حدة ،وهذه �لأخوة �لتي جتمعهم ت�سمى 

�ملعاينة.
�أما �لإخوة لأب في�سمون بني �لعالت 
 : �سمو� بذلك لأن �أمرّ كل و�حد منهم مل َتِعلَّ
�لعالت  ت�سقها لنب ر�ساعها، وبنو  �أي مل 
)13(،ومنه  �ستى  ن�سوة  من  �لرجل  �أولد 
قول �لنبي  )) �أعيان بني �لأم يتو�رثون 

دون بني �لعالت (( .
 ثانيا: الكاللة عند اأهل اللغة

�لكاللة  معنى  يف  �للغة  �أهل  �ختلف   
على �أقو�ل :

- �لكاللة: �لرجل �لذي ل ولد له ول 
و�لد، قاله �ساحب �لعني . 

من  ا  حلرّ يكن  مامل  �لكاللة  وقيل:   -
حلا  عمي  �بن  يقال:  كاللة،  فهو  �لقر�بة 
وهو �بن عمي كاللة، �إذ� مل يكن حلا وكان 

رجال من �لع�سرية .
- وقال �لفر�ء: �لكاللة من �لقر�بة ما 
خال  �لو�لد و�لولد، �سمو� كاللة ل�ستد�رتهم 
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بن�سب �مليت �لأقرب فالأقرب، من تكلله 
�لن�سب �إذ� ��ستد�ر به .

- وقيل �لكاللة من �سقط عنه طرفاه، 
وهما �أبوه وولده، ف�سار كالرّ وكاللة، �أي 
عيال على �لأ�سل يقول: �سقط من �لطرفني 

ف�سار عيال عليهم . 
ن�سبه  تكلل  من  �لكاللة:  وقيل   -

بن�سبك، كابن �لعم و�سبهه .
تكلله  من  م�سدر  �لكاللة:  وقيل   -
من  طرفني  �أخذ  كاأنه  تطرفه،  �أي  �لن�سب 
�أحد  له منهما  �لو�لد و�لولد، ولي�س  جهة 

ف�سمي بامل�سدر. 
- و�لعرب تقول مل يرثه كاللة، �أي مل 
يرثه عن عر�س بل عن قرب و��ستحقاق، 

قال �لفرزدق:
     ورثتم قناة �مللك غري كاللة   عن 

�بني مناف عبد �سم�س وها�سم 
�إذ�  �لرحم بني فالن وفالن  - وكلت 

تباعدت . 
- وقيل �لكاللة م�ستقة من �لإكليل لأن 
�لإن�سان ينزل منه �أبناوؤه فهم حتته، ولذلك 
يقول �لعلماء: �لبن و�إن �سفل، وينزل من 
�آبائه ولذلك يقولون :�لأب و�إن عال فهم 

فوقه، و�إخوته حوله مثل �لأجنحة عن ميينه 
و�سماله فاأ�سبه �لإكليل .

م�سدر  �لأ�سل  يف  �لكاللة  وقيل   -
من  �لقوة  ذهاب  وهو  �لكالل،  مبعنى 

�لإعياء، قال �لأع�سى :
    فاآليت ل �أرثي لها من كاللة  

ول من حفى حتى تالقى حممد� 
فا�ستعريت للقر�بة من غري جهة �لولد 

و�لو�لد .
كالل  يكل  كلرّ  م�سدر  و�لكاللة   -
و�لعيال،  �لثقل  و�لَكلرّ  وكاللة،  وكلول 
مث  ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    نث  تعاىل:  قال 
�لنحل:٧٦، �أي عيال، و�أ�سبح فالن مكال 

�إذ� �سار ذوو قر�بته كال عليه �أي عيال.
�إىل  �لهد�ية  نهاية  يف  قال   -
ثالثة  لغة  مدلولها  ويف  حترير�لكفاية:" 

ع�رش قول :
اأحدها: جميع �لقر�بات من َقُرَب منهم 

ومن َبُعَد .
ثانيها: كل و�رث من �لقر�بة .

ثالثها: قر�بة �لرجل خال و�لده وولده .
 رابعها: بنو �لأعمام �لأباعد .

�لع�سبة  �أن  كما  �لأم  قر�بات  خام�سها: 
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قر�بات �لأب .
�ساد�سها: �لبعيد من �لقر�بة يقال هو �بن 
عمه حًلا: �أي قريب، و�بن عمه كاللة، �أي 
وكل  تباعدت،  �لرحم  كلت  ومنه  بعيد، 

�ل�سيف بعد �لقطع .
و�لأخ،  �لأبوين  عد�  ملا  ��سم  �سابعها: 
حكاه �لر�غب عن قطرب، ثم قال ولي�س 

ب�سيء .
ثامنها: كل من مل يرثه �أب �أو �بن �أو �أخ .

 تا�سعها: ��سم للميت �لذي لي�س له ولد 
ول و�لد .

 عا�رشها: ��سم للميت �لذي ل ولد له ول 
و�لد  ولورثته .

 حادي ع�رشها: ��سم للمال �لذي ل يرثه 
ولد ول و�لد .

 ثاين ع�رشها: ��سم �لفري�سة �لتي لي�س فيها 
ولد ول ولد �بن .

على  بال�سرت�ك  �طالقها  ع�رشها:  ثالث 
من مل يرتك ولد� ول و�لد�، وعلى من لي�س 
بولد ول و�لد من �لورثة، وعلى �لقر�بة من 
ما  قولهم:  ومنه  و�لو�لد،  �لولد  جهة  غري 

ورث �ملجد عن كاللة . 

قال: وهذه �لأقو�ل ل جتري كلها يف 
�ملر�د بها يف �لتنزيل بل يجري منه ثالثة �أو 

�أربعة ". 
ثالثا: اختالف ال�سلف يف الكاللة 

يف  بعدهم  ومن  �ل�سحابة  �ختلف 
�إىل  �إرجاعها  ميكن  �أقو�ل  على  �لكاللة 

�أربعة هي: 
�إذ�  للورثة  ��سم  �لكاللة  الأول:  الق�ل 
�لقول  وهذ�  و�لد،  ولد ول  فيهم  يكن  مل 
م�سعود  و�بن  وعلي  بكر  �أبي  عن  مروي 
وزيد بن ثابت وبه قال �لزهري ومالك 
و�ل�سافعي و�أحمد بن حنبل و�أهل �لعر�ق 

وجمهور �لعلماء .
حجة اأ�سحاب هذا الق�ل 

ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قوله  �أ- 
ي�ستفتونك  �أي  پپمث،  ٻ   ٻ  
عن  �ل�ستفتاء  ي�ستقيم  و�إمنا  �لكاللة،  عن 
�إذ�  فاأما  و�لد،  ول  ولد  فيهم  لي�س  ورثة 
ل  و�لد،  ول  ولد  له  لي�س  ميت  عن  �سئل 

يفهم بهذ� �ل�سوؤ�ل �سيء .
�لكاللة  �أن  يف�رش  جابر  حديث  ب- 
ذلك  �سحة  على  دل  وقد  �لو�رث،  هو 
قول جابر: )) يا ر�سول �هلل كيف �ملري�ث 
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؟ �إمنا يرثني كاللة ...(( ، فجعل �لو�رث 
هو �لكاللة، ومل يكن جلابر يومئذ ولد ول 

و�لد .
�ملر�د  �أن  �أي�سا  بال�سنة  ثبت  ج- 
بالكاللة �لورثة يف قوله : )) من ترك 

كال وعيال فعلي نفقته (( .
�إذ�  للميت  ��سم  �لكاللة  الثاين:  الق�ل   
قول لبن  و�لد، وهو  ولد ول  له  يكن  مل 
�ملثنى  بن  معمر  عبيدة  �أبي  وقول  عبا�س، 
و�لنخعي  وقتادة  و�حل�سن  زيد  بن  وجابر 

و�أهل �لب�رشة و�أهل �ملدينة و�أهل �لكوفة .
حجة اأ�سحاب هذا الق�ل 

- قوله تعاىل: " و�إن كان رجل يورث 
ما  حال  يف  يورث  "�أي  �مر�أة  �أو  كاللة 

يكون كاللة، فهو ن�سب على �حلال . 
للفري�سة  ��سم  �لكاللة  الثالث:  الق�ل   

�لتي مل يرث فيها ولد ول و�لد .
مروي  وهو  �لوقف،  الرابع:  الق�ل 
عن عمر بن �خلطاب، فقد كان ي�ست�سكل 
�أقو�ل  ذلك  يف  عنه  وري  كثري�،  �لكاللة 

كثرية منها :
فذكر  �جلمعة  يوم  خطب  �أنه   -
نبي �هلل  وذكر �أبا بكر ثم قال: �إين ل 

�أدع بعدي �سيئا �أهم عندي من �لكاللة، ما 
ر�جعت ر�سول �هلل يف �سيء ما ر�جعته يف 
�لكاللة، وما �أغلظ يل يف �سيء ما �أغلظ يل 
باأ�سبعه يف �سدري وقال:  فيه حتى طعن 
)) يا عمر �أل تكفيك �آية �ل�سيف �لتي يف 
�أق�سي  �أع�س  �إن  و�إين  �لن�ساء،  �سورة  �آخر 
فيها بق�سية يق�سي بها من يقر�أ �لقر�آن ومن 

ل يقر�أ �لقر�آن (( .
بن  عمر  �أن  �أ�سلم  بن  زيد  وعن   -
عن    �هلل  ر�سول  �ساأل  �خلطاب 
يكفيك   (( �هلل:  ر�سول  له  فقال  �لكاللة 
من ذلك �لآية �لتي نزلت يف �ل�سيف �آخر 

�سورة �لن�ساء (( .
�أمر حف�سة  �أن عمر  - وعن طاوو�س 
�أن ت�ساأل �لنبي  فاأمهلته حتى �إذ� لب�س 
ثيابه ف�ساألته، فاأَملَّها عليها يف كتف فقال: 
�أومل  يفهمها،  �أظنه  ما  بهذ�،  �أمرك  عمر 

تكفه �آية �ل�سيف ؟ 
فاأتيت بها عمر فقر�أها فلما قر�أ: "يبني 
�هلل لكم �أن ت�سلو� " قال: �للهم من بينت 

له فلم تبني يل.
- وروي عن عمر �أنه قال: ثالث لأن 
من  �إيل  �أحب  لنا  بينهن    �لنبي  يكون 

�لدنيا وما فيها: �خلالفة و�لكاللة و�لربا.
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- وعن �سعيد بن �مل�سيب �أن عمر بن 
كتابا  و�لكاللة  �جلد  يف  كتب  �خلطاب 
�إن  �للهم  يقول:  �هلل  ي�ستخري  فمكث 
علمت فيه خري� فاأم�سه، حتى �إذ� طعن دعا 
بالكتاب فمحي فلم يدر �أحد ما كان فيه، 
كتابا  و�لكاللة  �جلد  يف  كتبت  �إين  فقال: 
وكنت �أ�ستخري �هلل فيه، فر�أيت �أن �أترككم 

على ما كنتم عليه.
�لتي  �لأخبار  فهذه   ( �جل�سا�س:  قال 
ب�سيء  فيها  يقطع  مل  �أنه  على  تدل  ذكرنا 
و�أن معناها و�ملر�د بها كان ملتب�سا عليه (. 
وقال �لطحاوي: ) فكان جميع ما يف 
هذه �لآثار ترك �مل�سوؤول عنها �جلو�ب ما 
جل  �هلل  كتاب  يف  �لقول  عن  تورعا  هي 

جالله مب مل يوقف على حقيقته من عند �هلل 
حتى مات عمر على ذلك ( .

وخال�سة الق�ل: �إن �لكاللة يف �لقر�آن 
مبري�ث  خا�سة  �إحد�هما  كاللتان:  �لكرمي 
�لإخوة و�لأخو�ت لأم، و�لكاللة فيها من 
ل يرث مع �لو�لد و�إن عال ،ول مع �لولد 
�أب ول  بنت ول  �بن ول  فال  �سفل،  و�إن 

جد، وهي �لآية 12 من �سورة �لن�ساء .
�لإخوة  مبري�ث  :خا�سة  و�لثانية 
و�لكاللة  لأب،  �أو  �لأ�سقاء  و�لأخو�ت 
فيها من ل يرث مع �لبن و�بن �لبن ول 
�لبن  وبنت  �لبنت  مع  ويرث  �لأب،  مع 

و�جلد،وهي �لآية 176 من �سورة �لن�ساء.

)1(."يورث " قرئ بفتح �لر�ء وك�رشها وقرئ بت�سديدها مك�سورة ، فاإذ� كان �لفتح فذلك عائد �إىل �مليت ويكون " كاللة 
" حال من �ل�سمري يف يورث ، و�إذ� قرئت بالك�رش فمعناه عائد �إىل �لورثة ويكون قوله "كاللة " مفعول يتعدى �لفعل �إليه، 
وكذلك بالت�سديد ، و�إمنا فائدته ت�سعيف �لفعل �إليه  .�نظر : �بن �لعربي ،�أحكام �لقر�آن  ،د�ر �لكتب �لعلمية بريوت ،ط 1 

. )448-447/1(
ـ/1992م ،)231/6( . )2(.�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى ]كتاب �لفر�ئ�س /باب فر�س �لإخوة و�لأخو�ت لأم [د�ر �ملعرفة بريوت 1413ه

)3(.عطاء �هلل �لأزهري ، خمطوط باملكتبة �لوطنية باجلز�ئر )44/و-ظ( .
)4(.�خَلَيف : مفتوح �لياء م�سدر من باب تعب ، وهو �أن يكون �إحدى �لعينني من �لفر�س زرقاء و�لأخرى كحالء، فالفر�س 
�أخيف و�لنا�س �أخياف �أي خمتلفون ، ومنه قيل لإخوة �لأم �أخياف لختالفهم لختالفهم يف ن�سب �لآباء، �نظر : �جلوهري  
، مادة  �لعرب  ل�سان   ، ، بريوت ، ط:1990/4م )1359/4( ،و�بن منظور  للماليني  �لعلم  د�ر  �ل�سحاح مادة )خيف( 



43ر�سالة امل�سجد - ال�سنة ال�ساد�سة - العدد اخلام�س - جمادى الأوىل  / 1429هـ  / ماي 2008م

)خيف( د�ر �إحياء �لرتث �لعربي بريوت ،ط :1 /1408هـ1988-م )263/4( .
�لأخو�ت  �لفر�ئ�س/باب مري�ث  مليلة �جلز�ئر )د.ت.ط( ]كتاب  �لهدى، عني  �لبخاري يف �سحيحه، د�ر  )5(.�أخرجه 

و�لإخوة[ )2479/6( .
)6(.�بن �لعربي ، �أحكام �لقر�آن  )652/1( .

)7(.�أخرجه �أبو د�ود يف �ل�سنن ، د�ر �إحياء �ل�سنة �لنبوية )د.ت.ط( ]كتاب �لفر�ئ�س /باب يف �لكاللة [ )120-119/3( 
)8(.�بن �لعربي ، �أحكام �لقر�آن )653/1( .

ـ1972-م )304/10( . )9(.�أخرجه عبد �لرز�ق يف �مل�سنف، حتقيق حبيب �لرحمن �لأعظمي ،�ملجل�س �لإ�سالمي ، ط 1 : 1392ه
)10(.�نظر : �لفيومي ، �مل�سباح �ملنري ، مكتبة لبنان )د.ت.ط( �س)167-168(     و�لر�زي ، خمتار �ل�سحاح ، مكتبة 

لبنان بريوت ، 1987م ، �س )466( .
)11(.�نظر: �جلوهري ، �ل�سحاح ،مرجع �سابق  )1773/5(  و�لفيومي ، �مل�سباح �ملنري ، مرجع �سابق ، �س )162( .

)12(.�أخرجه �لرتمذي يف �ل�سنن ]كتاب �لفر�ئ�س /باب ما جاء يف مري�ث �لإخوة من �لأم و�لأب[، )416/4( ، و�حلاكم 
يف �مل�ستدرك ]كتاب �لفر�ئ�س [ )380/4( .

)13(.�نظر : �جلوهري ، �ل�سحاح )1811/5( ،و �لر�زي ،خمتار �ل�سحاح  �س)576(، و�بن منظور ، ل�سان �لعرب )134/12( .
)14(.زكريا �لأن�ساري ، نهاية �لهد�ية �إىل حترير �لكفاية ، حتقيق عبد �لرز�ق بن �أحمد عبد �لرز�ق ، ر�سالة دكتور�ه ، جامعة 

�لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية ، �لريا�س ، )670-668/2( .
)15(.�لكلوذ�ين ، �لتهذيب يف �لفر�ئ�س ، حتقيق ر��سد �لهز�ع ، �س )196( ، و�لقر�يف ، �لذخرية ، د�ر �لغرب �لإ�سالمي، 
بريوت ،ط 1 :1994م )34/13( و�ل�رشخ�سي ، �ملب�سوط ، د�ر �ملعرفة بريوت ،ط 2 ،)153/29( ، و�لنووي / �ملجموع 

�رشح �ملهذب ، د�ر �لفكر بريوت ،)90-89/16( .
)16(.جزء من حديث �أخرجه م�سلم يف �سحيحه ب�رشح �لنووي ]كتاب �لفر�ئ�س[ )56/11(.
)17(.�أخرجه �أبو د�ود يف �ل�سنن ]كتاب �لفر�ئ�س/ باب يف مري�ث ذوي �لأرحام )123/3( .

)18(.�أخرجه م�سلم يف �سحيحه ب�رشح �لنووي ]كتاب �لفر�ئ�س[ )57/11( .
)19(.�حلديث و�سله �لقعنبي و�بن �لقا�سم عن مالك عن زيد بن �أ�سلم عن �أبيه عن عمر ، �نظر : �ل�سيوطي ، تنوير �حلو�لك 

�رشح موطاأ �لإمام مالك ، مطبعة �ل�ستقامة ، �لقاهرة  )336/1( .
)20(.�أخرجه عبد �لرز�ق يف �مل�سنف ]كتاب �لفر�ئ�س /باب �لكاللة [ ، )305/10( .

)21(.�أخرجه �لبيهقي يف �ل�سنن ]كتاب �لفر�ئ�س /باب حجب �لإخوة و�لأخو�ت من كانو� بالأب و�لبن و�بن �لبن [ )225/6( 
)23(.�أخرجه عبد �لرز�ق يف �مل�سنف ]كتاب �لفر�ئ�س/باب �لكاللة [ )301/10( .

)24(.�أحكام �لقر�آن ، د�ر �لكتاب �لعربي ، بريوت )د.ت.ط( )87/2( .
)25(.�رشح م�سكل �لآثار ،]باب بيان م�سكل ما روي عن ر�سول �هلل يف �ملر�د بالكاللة من هو ؟[ موؤ�س�سة �لر�سالة بريوت 

، ط 1: 1415هـ1996-م )227/13 ( .
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بنعمته  �لإن�سان  �بتد�أ  �لذي  هلل  �حلمد 
قبل �سوؤ�لها، وح�سه على تقييدها بال�سكر 
�سكرمت  )لئن  فقال  زو�لها،  من  حذر� 
لأزيدنكم ولئن كفرمت �إن عذ�بي ل�سديد(، 
�أحمده تعاىل وهو باحلمد جدير، و�أ�سكره 
�لن�سري،  ونعم  �ملوىل  نعم  وهو  وعال  جل 
�رشيك  ل  وحده  �هلل  �إل  �إله  ل  �أن  و�أ�سهد 
ف�سله وثو�به و�ملخوف مكره  �ملوجود  له 
وعلما،  رحمة  �سيء  كل  و�سع  وعقابه، 
وحلما،  وكرما  جود�  كلها  �لعو�مل  وعم 

هد�نا لطاعته ووعدنا من ف�سله بجنته:
يا من لـه علم �لغيـوب وو�سفـه

�ســــرت �لعيوب وكل ذلك �سماح
�أخفيت ذنب �لتكرم و�لتف�سل 

و�لر�سا  �أنت �لإلـه �ملنعــم �لفتاح
ون�سهد �أن �سيدنا حممد� عبده ور�سوله 
قطب  وحبيبه،  خلقه  بني  من  و�سفيه 

�لو��سلني ومنار �ل�سالكني:

�لبدر دونك يف ح�سن ويف �رشف
و�لبحر دونك يف خري ويف كرم

�أخوك عي�سى دعا ميتا فقـام لـــــه 
و�أنت �أحييت �أجيال من �لعدم
وبارك على  و�أنعم  و�سلم  فاللهم �سل 
�ل�سند  �ل�سيد  و�لر�سول  �لكرمي  �لنبي  هذ� 
�ل�سالة  �أمت  و�أ�سحابه  �أله  وعلى  �لعظيم، 

و�أزكى �لت�سليم.
�أما بعد: عباد �هلل �إن �لن�سيحة للم�سلمني 
قد تو�ترت بها �لأخبار، و�إن �لو�سية على 
�لآثار،  بها  تو�ترت  قد  �ملتقدمني  �سنن 
فرب غافل ينبهه و�عظ ورب ر�قد يق�سه 
�لعاقل،  غنيمة  و�لو�سية  لفظ،  بالو�سية 
و�أياي  فاأو�سيكم  �لغافل،  جتارة  و�ملوعظة 
بتقوى �هلل �أبد� و�أن ينه�س كل منا لطاعته 
�أن  �مل�سلمني  معا�رش  و�علمو�  هذ�  جمتهد�، 
و�ساءت  حكمته  �قت�ست  وجل  عز  �هلل 
وحدة  يف  �مل�سلمني  قوة  يجعل  �أن  �إر�دته 

المصالحة والعفو
الأ�ستاذ  حممد بلقا�سم ب�عالتي

اإمام ب�لية ورقلة
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بذلك  فنهاهم  حلمتهم  ومتا�سك  �سفهم 
عن كل ما من �ساأنه �أن يفرق جماعتهم �أو 

نث ٻ   قائل:  من  فقال عز  ريحهم  يذهب 
ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  
ٺ  ٺ  مث �لأنفال: ٤٦، وحثهم يف 
�أن ي�سون  �ساأنه  �ملقابل على كل عمل من 
�إىل  فندبهم  ينميها،  �أو  �لوحدة  هذه 
وتعزيز  و�لألفة  �ملحبة  ف�سائل  �إ�ساعة 
بينهم  و�لو�سائج  �ل�سالت  و�سد  �لرو�بط 
يف  و�لعفو  �ل�سلح  ثقافة  ن�رش  خالل  من 

�ملجتمع.

�إن عناية �لإ�سالم بهذ� �جلانب �مل�رشق 
من جو�نب �لإ�سالح و�لعفو كانت عناية 
جاحد،  �إل  ينكرها  ول  �لنظري  منقطعة 
لوجدناها  �حلكيم  �لذكر  �آيات  تاأملنا  فلو 
و�لإ�سار�ت  �ل�رشيحة  بالعبار�ت  طافحة 
�لو��سحة �لد�لة على تبني �لكتاب �لكرمي 
وجل  عز  �هلل  ندب  فقد  �ملعاين،  لهذه 
تعاىل:  بقوله  و�لعفو  �ل�سلح  �إىل    نبيه 
�حلجر:٨٥،  ڭمث  ڭ   نثڭ  
وقيل فيه هو �لر�سا بال عتب، و�عف عفو� 

ح�سنا وقال �أي�سا: نث ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ  مث �لأعر�ف: ١٩٩، 
دخل  �لعفو  خذ  �لقرطبي:  �لإمام  يقول 

�ملذنبني  عن  و�لعفو  �لقاطعني  �سلة  فيه 
قوله  يف  �أي�سا  وقال  باملوؤمنني،  و�لرفق 

ٿ    ٿ   ٿ   نث  تعاىل: 
�آل  ڤمث  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  
�أحد  �لنا�س  �لعفو عن  عمر�ن: ١٣٤، قال: 

�رشوب فعل �خلري، وقال تعاىل: نث ھ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ  
من  عبا�س  �بن  قال  �ل�سورى: ٤٠،  ۇۇ  مث 
�لظامل  وبني  بينه  و�أ�سلح  �لق�سا�س  ترك 
بالعفو فاأجره على �هلل، وقال مقاتل فكان 
�لعفو من �لأعمال �ل�ساحلة، وقال عز من 
�لن�ساء:١٢٨،  مث  ٿٿ   نثٺ   قائل: 
لفظ  خري  �ل�سلح  �لقرطبي:  �لإمام  يقول 
�حلقيقي  �ل�سلح  باأن  يقت�سي  مطلق،  عام 
به  ويزول  �لنفو�س  �إليه  ت�سكن  �لذي  هو 

�خلالف على �لإطالق.
فاإن  �لتفرقة  من  خري  �أي  وخري: 
�لتمادي على �خلالف و�ل�سحناء و�ملباغظة 

هي قو�عد �ل�رش.
ويف �ل�سنة �لنبوية �ملطهرة فاإن �لن�سو�س 
لها  �ملع�سدة  �لأفعال  كرثة  كثرية  �لو�ردة 
 عن  �أبي هريرة  من ذلك ما روي عن 
نق�ست �سدقة  ما   ( قال:    �هلل  ر�سول 
�إل عز�،  بعفو  �هلل عبد�  ز�د  من مال، وما 
وما تو��سع �أحد هلل �إل رفعه �هلل( وما روي 
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عن �أن�س  عن �لنبي  �أنه قال: ) �إذ� 
كان يوم �لقيامة نادى مناد من كان �أجره 
على هلل فليدخل �جلنة، فيقال من ذ� �لذي 
�أجره على �هلل ؟ فيقوم �لعافون عن �لنا�س 
ما  كذلك  ح�ساب(  بغري  �جلنة  فيدخلون 
ر�سول  قال  قال:    �لدرد�ء  �أبو  رو�ه 
درجة  من  باأف�سل  �أخربكم  �أل   هلل�
بلى  قالو�:  و�ل�سدقة؟  و�ل�سالة  �ل�سيام 
قال: ) �إ�سالح ذ�ت �لبني فاإن ف�ساد ذ�ت 

�لبني هي �حلالقة(.
فالإ�سالح و�لتوفيق بني �لنا�س فري�سة 
مندرجة  فيها،  بها ومرغب  ماأمور  �رشعية 
و�لنهي عن  باملعروف  �لأمر  فروع  �سمن 
�ملنكر، ملا يعود به من نفع على عموم �لأمة 
و�ل�ستقر�ر،  لالأمن  جملبة  فهو  و�أفر�دها، 
�لوحدة  وعنو�ن  و�ملحبة  لالألفة  مدعاة 
ل�سدق  وجت�سيد  �ل�سفوف،  ومتا�سك 
�إىل  فالنتماء  �لإ�سالم،  ير�ها  كما  �لأخوة 
�لدين  �أيده  نبيل،  فطري  �سعور  �جلماعة 
و�جلماعة  للفرد  �ل�ساحلة  �لوجهة  ووجهه 
�إىل  �سذوذ�  �جلماعة  عن  �ل�سذوذ  وجعل 
تكون  �أن  �ملوؤمنة  �جلماعة  وطبيعة  �لنار، 
عاملة يف �سبيل رفعة حياتها و�إعالء كلمة 
ربها و�إظهار دينه وتلك هي ر�سالتها �ملتفقة 
مع فطرتها �لتي فطرها �هلل عليها قال تعاىل: 

نث ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ  
ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
یی   ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ  
جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  مث �لروم: ٣٠ - 
�لنتماء  لهذ�  يرت�س  مل  �لفطرة  فدين   ٣٢
�إىل �جلماعة �أن يظل جمرد �إح�سا�س باطني 
ل تظهر �أثاره يف �لأعمال ول تربز نتيجته 
�إىل �حلياة و�إمنا يطلب من �ملوؤمن �أن يحوله 
�إىل �سلوك نافع لأمته وجمتمعه و�إىل طاقات 
تدفعها  لها  م�ساندة  للجماعة،  حمركة 
لبلوغ �لأهد�ف، يف �سورة تعاون �لأفر�د 
على جلب �ملنافع ودفع �مل�سار، و�لرتقاء 
�لإ�سالم  دعوة  كانت  ما  وبقدر  باحلياة، 
نهيه  كان  ما  بقدر  و�لتعاون  �لت�سامن  �إىل 
وت�ستيت  و�لت�رشذم،  و�لتنازع  �لتفرق  عن 
بيان  مع  لبع�س  بع�سها  ومعاك�سة  �جلهود 
�لأمة  بتعر�س  ذلك  على  �ملرتتبة  �لنتيجة 
�أبناء  يكون  وكذ�  عليها  �لأعد�ء  لتطاول 
منهم  كل  �مل�سلمة  �جلماعة  ظل  يف  �لأمة 
يف  �جلهد  يبذل  مو�سعه  يف  �أمني  حار�س 

�سبيل كفايته وكفالة جماعته.
فقد بات و��سحا �أن من �أخطر من ما 
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م�سريها،  ويهدد  و�ل�سعوب  �لأمم  يو�جه 
�إىل  و�لتناحر  �لختالف  روح  تت�رشب  �أن 
مثخنا  منهم  و�حد  كل  ويعي�س  �أفر�دها، 
تثقل  �لتي  و�ل�سغائن  �لأحقاد  بجر�ح 
وتوؤرق  م�سجعه،  وتق�س  ج�سمه،  كاهل 
ت�ساب  و�لتطاحن  �لفرقة  وبتلك  جفنيه، 
�لجتماعية  رو�بطها  بتفكك  �ل�سعوب 
وتاأكل  و�لدفاعية،  �لبنائية  قو�ها  وتخاذل 
�ملجتمع  ي�ساب  ولئال  �لتحتية،  بناها 
�لإ�سالمي بهز�ت د�خلية وخارجية كانت 
مهمة �مل�سلم، �لتعاون مع �إخو�نه يف �حلياة 
�أمكن،  ما  �لو�سع  وبذل  �جلهد  با�ستفر�غ 
و�جتثاث  �خلالف  هوة  ردم  �أجل  من 
معاقل  ودك  و�لختالف،  �لفرقة  منابت 
و�لنز�ع  �ل�سقاق  معامل  وطم�س  �لفتنة 
و�حللم  و�لإخاء،  �لت�سامح  روح  باإف�ساء 
و�لعفو �لإغ�ساء، م�ستنري� يف ذلك بهدي 
�سيد �لأنبياء حني وقف �أمامه فحول �لكفر 
يوم فتح مكة مطرقة �أعناقها خا�سعة ذليلة 
�لطلقاء،  فاأنتم  �ذهبو�  قال  ذلك  ورغم 
جنني  م�سقط  �لأ�سود  بن  هبار  ور�أى  بل 
�بنته زينب هاربا منه فقال �إىل �أين يا هبار 
فقد  �أرجع  قال  حممد  يا  منك  فر�ر�  فقال 
يكون  بهذ�  كثري.  وغريها  عنك،  عفوت 
�مل�سلم جدير� باحلياة ذ�تها وكفوؤ� لتحمل 

تبعاتها فالروح �لتعاونية �لقائمة على �حللم 
بعون  �لقادرة  هي  �لغيظ  وكظم  و�ل�سفح 
�هلل على �أن ت�سنع �سخ�سية �مل�سلم �ملنت�رشة 
�إنها �لفجر �جلديد  على �لأنانية و�لفردية، 
و�ل�سعب  عموما  �لإن�سانية  ترقبه  �لذي 
�جلز�ئري – خ�سو�سا هذه �لأيام – ليعيد 
لها فجرها �لتليد، ويجدد �لعهد مع �لتنمية 

و�ل�ستقر�ر.
�إن �مل�ساحلة هي ت�سعيد كل عمل من 
�إىل جماعية و�جتماعية،  �لفردية  �لأعمال 
حية  وجد�نية  يقظة  يف  �لإن�سان  ليعي�س 
�ساملة  متطورة  ح�سية  يقظة  ويف  قوية، 
وبذلك تت�سم �أعماله باخلري و�خللق �لعظيم 
و�ل�سمو و�جلمال و�لكمال، فهل لأمتنا �أن 
�لإ�سالم  بروح  فتبنيه  حا�رشها  على  تقبل 
�لعمل على  ي�ساهم يف  �أن  فرد  لكل  وهل 

رفع هذ� �لبناء حتى يبلغ مرتقاه.
وكما قال �ل�ساعر :

فاإن ترغبو� يف �ل�سلح فال�سلح �سالح 
و�إن يجنحو� لل�سلم فال�سلم �أ�سلم  

وكما قال �آخر:
ولو تابعو� قول �لإلــه و�أمــره

وقالو� باأن �ل�سلح للخلق �أ�سلح
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و�ملت�ساحلة  �ملتعاونة  �لنفو�س  �أيتها  فيا 
وبكم  �حلق  على  وحدكم  �أنتم  �إنكم 
�لوطن  ت�سعد �حلياة وي�ستقر هذ�  وحدكم 
ميثاق  خالل  من  �لتنمية  عجلة  وتدفع 
�ل�سلم و�مل�ساحلة �لوطنية �لنابع من �سميم 

ديننا و�ملتو�فق مع مقا�سده �ل�سامية وقيمه 
و�ألهمنا  للخري�ت  وفقنا  فاللهم  �لر�قية 

مر��سد �أمورنا.
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�هلل  ر�سول  �سيدنا  خلليفة  كان  لقد 
يف  ثبات  مو�قف   ل�سديق� بكر  �أبو 
لها  وتخر  �لأر�س  منها  تن�سق  �لإ�سالم 
�جلبال، وت�رشئب �إليها �لأعناق، ويتعجب 
�أكرب دليل على حبه  منها �لعظماء...وهي 

.ل�سديد للحبيب�
يحبهم كل من �سفت �رشيرته 

 ويكرههم �لعميان و�لعــور
ذكر �لإمام �بن �سعد يف طبقاته و�لإمام 
�بن �جلوزي يف �سفة �ل�سفوة �أن �ل�سديق 
�لأكرب �سهد مع �سيدنا ر�سول �هلل �سلى 
ومل  �مل�ساهد،  جميع  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل 
يوم  معه  وثبت  و�حد،  م�سهد  منها  يفته 
�لنبي  �إليه  ودفع  �لنا�س،  �نهزم  حني  �أحد 
وكانت  تبوك  يوم  ر�يته    �هلل  �سلى 

�سود�ء.

قال �لزخم�رشي رحمه �هلل: "�إنه -�أي �أبو 
  بكر �ل�سديق-كان م�سافا لر�سول �هلل
�إىل �لأبد، فاإنه �سحبه �سغري�، و�أنفق ماله 
وز�ده،  بر�حلته  �ملدينة  �إىل  وحمله  كبري�، 
ومل يزل ينفق عليه ماله يف حياته، وزوجه 
وح�رش�،  �سفر�  له  مالزما  يزل  ومل  �بنته، 
�ل�سيدة  حجرة  يف  دفنه    تويف  فلما 

."عائ�سة �أحب �لن�ساء �إىل ر�سول �هلل
قال  �بن كثري رحمه �هلل:"ومل يختلف 
مل  �ل�سديق  بكر  �أبا  �أن  يف  �ل�سري  �أهل 
يتخلف عن ر�سول �هلل  يف م�سهد من 

�مل�ساهد كلها".
�ل�سديق  �سهدها  �لتي  �مل�ساهد  فمع 
�أذكرها باخت�سار  �أبو بكر ر�سي �هلل عنه، 
لن�سعها يف ميز�ن �ملحبة �ل�سادقة للجناب 

�ل�رشيف �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم.

المسك والَعْنَبر
يق األكبر دًِّ  في مواقف الصِّ

 الدكت�ر ر�سيد ُكُه��ْس
كاتب وباحث- جامعة حممد الأول وجدة
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 الإ�رشاء واملعراج:
وكان لل�سديق موقف م�سهور من 
به  �سدق  حيث  و�ملعر�ج،  �لإ�رش�ء  حادثة 
دون نقا�س، فاأنزل �هلل تعاىل فيه مدحًا يف 
�لقر�آن: نث ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  مث 

�لزمر: ٣٣.

ملا رجع �لنبي  من �لإ�رش�ء و�ملعر�ج 
حدث قومه بذلك فكذبوه، وذهب �لنا�س 
يف  لك  "هل  له:  فقالو�  بكر  �أبي  �إىل 
�ساحبك، يزعم �أنه قد جاء هذه �لليلة بيت 

�ملقد�س و�سلى فيه ورجع �إىل مكة ".
قال لهم: �أوقد قال، �إن كان قال فقد 
"فو�هلل  ذلك  من  �أبعد  و�أ�سدقه يف  �سدق 
�إىل  �ل�سماء  لياأتيه من  �خلرب  �أن  ليخربين  �إنه 
�لأر�س يف �ساعة من ليل �أو نهار فاأ�سدقه، 

فهذ� �أبعد مما تعجبون منه.
 ثم �أقبل حتى �نتهى �إىل ر�سول �هلل
فقال: يا نبي �هلل �أحدثت هوؤلء �لقوم �أنك 
جئت بيت �ملقد�س هذه �لليلة؟ قال: نعم! 
قال: يا نبي �هلل ف�سفه يل...فجعل ر�سول 
�هلل  ي�سفه لأبي بكر، ويقول �أبو بكر: 
�سدقت �أ�سهد �أنك ر�سول �هلل كلما و�سف 
له منه �سيئا قال: �سدقت �أ�سهد �أنك ر�سول 
�هلل حتى �إذ� �نتهى قال ر�سول �هلل  لأبي 

فيومئذ  �ل�سديق،  بكر  �أبا  يا  و�أنت  بكر: 
�سماه �ل�سديق".

�ل�سديد  حلبه  �لأول  �لربهان  هذ� 
. للحبيب

ي�م الهجرة:
بالهجرة    حلبيبه  تعاىل  �هلل  �أذن  ملا 
�أبو  ففرح  بذلك،  �ل�سديق  بكر  �أبا  �أخرب 
بكر ر�سي �هلل عنه، وقال وهو يبكي من 

�سدة �لفرح:"�ل�سحبة يا ر�سول �هلل".
حالة  بكر  �أبو  �سيدنا  �أعلن  ثم 
حال  يف  بيته  فاأ�سبح  بيته،  يف  �ل�ستنفار 
ومِلر�قبة  للرحلة  للتجهيز  �ساملة  طو�رئ 
�سيدنا  وحلماية  فعلهم،  ورد  قري�س  حركة 

ر�سول ، وتقدميه نف�سه و�أهله يف �سبيله.
�أبو  كان  �ملباركة  �لرحلة  هذه  "ويف 
�لرفيق  ونعم  �ل�سديق  نعم  �ل�سديق  بكر  
�أمام  ، فاإذ� به مي�سي �ساعة  لر�سول �هلل 
�ساعة خلفه،  مي�سي  ثم    ر�سول  �سيدنا 
�لقلق على    ويلحظ �سيدنا ر�سول �هلل 
�سديقه ورفيقه، ف�ساأله عن ذلك فقال: يا 
ر�سول �هلل �أذكر �لطلب لك من قري�س فاأم�سي 

خلفك، ثم �أذكر �لر�سد فاأم�سي �أمامك".

  قال �لإمام �حل�سن �لب�رشي ر�سي �هلل 
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�إىل   و�أبو بكر  عنه:"�نتهى ر�سول �هلل 
قبل ر�سول  �أبو بكر  �لغار ليال، فدخل 
�أو  �سبع  �أفيه  لينظر  �لغار  فلم�س   ، �هلل 

حية يقي ر�سول �هلل  بنف�سه".
فلما دخل �ل�سديق �لغار بد�أ يقطع 
 من ثوبه وي�سد �لثقوب، فلما ر�آه �لنبي
قال له: �أقطعت ثيابك يا �أبا بكر؟ قال:�أخاف 

.من �سيء يوؤذيك يا ر�سول �هلل
 ومن هذ� �ملوقف �لعظيم يتبني لنا �أن 
ملك  حبا    �لنبي  "�أحب   ل�سديق�
�إنه  حتى  وجو�رحه،  وفوؤ�ده  ُلبَُّه  عليه 
وولده  بنف�سه    �لنبي  يفدي  �أن  يتمنى 

وماله و�لنا�س �أجمعني".
اأول خطيب يف الإ�سالم:

�أم  �ل�سديق  بنت  �ل�سديقة  تقول 
�ملوؤمنني عائ�سة ر�سي �هلل عنها: "ملا �جتمع 
�أ�سحاب �لنبي  وكانو� ثمانية وثالثني 
رجال �ألح �أبو بكر على ر�سول �هلل  يف 

�لظهور، فقال: "يا �أبا بكر �إنا قليل".

 ،فلم يزل يلح حتى ظهر ر�سول �هلل
�مل�سجد كل  نو�حي  �مل�سلمون يف  وتفرق 
�لنا�س  يف  بكر  �أبو  وقام  وع�سريته،  رجل 
فكان  جال�س،    �هلل  ور�سول  خطيبا، 

ر�سول  و�إىل  �هلل  �إىل  دعا  خطيب  �أول 
�هلل، وثار �مل�رشكون على �أبي بكر وعلى 
�مل�سلمني ف�رشبو� يف نو�حي �مل�سجد �رشبا 
�رشبا  و�رشب  بكر،  �أبو  ووطئ  �سديد�، 
ربيعة  بن  عتبة  �لفا�سق  منه  ودنا  �سديد�، 
فجعل ي�رشبه بنعلني خم�سوفتني، ويحرفها 
�أبي  بطن  على  –�أي:وثب-  ونزَّ  لوجهه، 

بكر، ما يعرُف وجهه من �أنفه...".
اإنفاقه يف �سبيل اهلل:

بن  عمر  �لفاروق  عن 
  �هلل  ر�سول  �خلطابقال:"�أمرنا 
ماًل،  مني  ذلك  فو�فق  نت�سدق،  �أن 
�سبقته  -�إن  بكر  �أبا  �أ�سبق  فقلت:�ليوم 
ر�سول  فقال  مايل،  بن�سف  فجئت  يوما- 
�هلل : "ما �أبقيت لأهلك؟"قلت: مثله.

قال: و�أتى �أبو بكر بكل ما عنده، فقال 
لأهلك؟  �أبقيت  "ما   : �هلل  ر�سول  له 
ل  قلت:  ور�سوله،  �هلل  لهم  �أبقيت  "قال: 

�أ�سبقك �إىل �سيء �أبد�".
رحمه  تيمية  �بن  �لإ�سالم  �سيخ  قال 
فعل  كان  �حلادثة:"  هذه  على  معلقا  �هلل 
�لفاروق فيما فعله من �ملناف�سة و�لغبطة 
�أف�سل  �ل�سديق  حال  ولكن  مباحا، 
منه، لأنه خال من �ملناف�سة مطلقا ول ينظر 
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�إىل غريه".
�أمامه �إل  �أبو بكر ل يرى  �ل�سديق 
�إىل غريه... همه �سيدنا  يلتفت  حمبوبه، ل 
و�لإ�سباح، ويف  بالع�سي    �هلل  ر�سول 
ويف  و�لقرح،  �لفرح  ويف  و�لي�رش،  �لع�رش 
و�ل�سلم، ويف  �جلهاد  و�ليقظة، ويف  �لنوم 

كل �سيء.
يف غزوة بدر الكربى:

�ل�سنة  يف  �لكربى  بدر  غزوة  كانت 
�أبو  لل�سديق  وكان  �لهجرة،  من  �لثانية 
منها  م�سهورة،  رجولية  مو�قف  بكر 
��ست�سارة �لنبي  لل�سديق يف �حلرب 
وق�سية �لأ�رشى وغريها.. فاأ�سار عليه بر�أي 
�سجاع يدل على حبه �ل�سديد للم�سحوب 

�لأعظم �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم.
يف غزوة اأحد:

�سديد�  زلز�ل  �مل�سلمون  زلزل  حيث 
  و�بتلو� �بتالء �سعبا، فما ثبت مع �لنبي

�إل �لقليل من �أ�سحابه ر�سي �هلل عنهم.
حنكة  ذ�  بكر  �أبو  �ل�سديق  وكان 
�لذين  جملة  من  وكان  �سديد،  ور�أي 

ې   وتعاىل:نث  تبارك  قوله  فيهم  نزل 
ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې   ې  

�آل  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  مث 
عمر�ن:١٧٢.

امل�سطلق  وبني  الن�سري،  بني  غزوة  يف   
ويف اخلندق، ويف بني قريظة:

يف  حا�رش�  �لأكرب  �ل�سديق  كان 
ر�سول  �سيدنا  على  حري�سا  �لغزو�ت  هذه 

�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم ومد�فعا عنه.
يف احلديبية:

كان له موقف �سجاع ملا �أر�دت قري�س 
ر�سي  قال  �لكعبة  عن  �مل�سلمني  ت�سد  �أن 
�هلل عنه:"يا ر�سول �هلل خرجت عامد� لذ� 
�لبيت ل تريد حربا �أو قتل �أحد، فتوجه له 

فمن �سدنا عنه قاتلناه". 
كما �سارك يف �حلو�ر �لذي كان بني 
�لنبي  وقري�س، كما و�فق �لنبي  يف 
�ل�سلح، ُرغم �أن بع�س �ل�سحابة ر�سي �هلل 
عنهم كانو� يرون يف هذ� �ل�سلح �إجحافا 
و�فق  للم�سلمني، لكن �ل�سديق �لأكرب 

�لنبي  لأنه ل ينطق عن �لهوى نث ٺ  ٺ  
ٿ    ٿ   ٿ  مث �لنجم: ٤.

ويف �سرية �بن ه�سام �أن �لفاروق�أتى 
�ل�سلح  لهذ�  معار�سته  معلنا    �لنبي 
 : �هلل  لر�سول  وقال  �لتفاقية،  وهذه 
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�أل�ست بر�سول �هلل؟ قال: بلى، قال: �أول�سنا 
�أولي�سو�  قال:  بلى،  قال:  بامل�سلمني؟ 
نعطي  فعالم  قال:  بلى،  قال:  بامل�رشكني؟ 
�لدنية يف ديننا؟ قال: �إين ر�سول �هلل ول�ست 
�أع�سيه، ويف رو�ية: �أنا عبد �هلل ور�سوله لن 

�أخالف �أمره ولن ي�سيعني.
�سناأتي  �أنا  حتدثنا  كنت  قلت:�أولي�س 
�لبيت فنطوف به؟ قال: بلى، فاأخربتك �أنا 
ناأتيه هذ� �لعام؟ قلت: ل، قال: فاإنك �آتيه 

ومطوف به. 
قال عمر: فاأتيت �أبا بكر فقلت له: يا 
�أبا بكر �ألي�س بر�سول �هلل؟ قال: بلى، قال: 
�أول�سنا بامل�سلمني؟ قال: بلى، قال: �أولي�سو� 
نعطي  فعالم  قال:  بلى،  قال:  بامل�رشكني؟ 
للفاروق:  بكر  �أبو  فقال  ديننا؟  يف  �لدنية 
�أنه ر�سول �هلل و�أن  �أ�سهد  �لزم غرزه، فاإين 
�أمر �هلل ولن  به، ولن يخالف  �أمر  �حلق ما 

ي�سيعه �هلل".
ر�سول  خليفة  جو�ب  كان  هكذ� 
جلو�ب  مو�فقا  بكر  �أبو  �ل�سديق  �هلل 
و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �مل�سطفى  �حلبيب 
و�سلم، ومل يكن قد �سمع جو�ب �حلبيب 
عليه �ل�سالة و�ل�سالم، فكان قلبا وقالبا 
بحبه  �ملو�فقة  هذه  نال   ، �حلبيب  مع 

�ل�سديد للجناب �ل�رشيف  ؛ �إذ �ملحبة 
�سيء يف  �ملحبوب يف كل  تقت�سي مو�فقة 
وهكذ�  و�ملكره،  و�ملن�سط  و�جلهر،  �ل�رش 
كان �ل�سديق �لكبري ر�سي �هلل عنه، وبهذه 
�ملحبة نال �ل�سديقية و�لدرجات �لعلى يف 

مقعد �ل�سدق عند مليك مقرت.
فقال  �لفتح،  وجاء  �أيام،  وم�ست 
�لفتح  عن  متحدثا  بكر  �أبو  �سيدنا 
تلك  بعد  �حلديبية  يف  مت  �لذي  �لعظيم 
�أم�ساها �سيد �خللق وحبيب  �لتفاقية �لتي 
�لإ�سالم  �أعظم يف  فتح  �حلق:"ما كان 
 َ من فتح �حلديبية، ولكن �لنا�س يومئذ َق�رشُ
و�لعباد  وربه،  حممد  بني  كان  عما  ر�أيهم 
�لعباد  كعجلة  يعجل  ل  و�هلل  َيْعَجلون، 

حتى يبلغ �لأمور ما �أر�د".
وعلى ذلك فقد كان"�ل�سديق �أ�َسدرّ 

�ل�سحابة ر�أيا و�أكملهم عقال".
 يف غزوة خيرب ويف جند وبني فزارة:

�مل�ساهد  هذه  يف  لل�سديق  كانت 
 ، مو�قف �سديدة مو�فقة لر�أي �حلبيب
�سو�ء يف �مل�سورة �و �لجتهاد �أو غري ذلك.

يف عمرة الق�ساء:
من  �ل�سديق  بكر  �أبو  �سيدنا  كان 
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جملة من ذهب مع �سيدنا ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�آله و�سلم ليعتمرو� عمرة �لق�ساء 
مكان عمرتهم �لتي �سدهم �مل�رشكون عنها.

يف �رشية ذات ال�سال�سل:
يف هذه �ل�رشية ظهر �أن �ل�سديقكان 
�لرجال،  بناء  يف  متميزة  مو�قف  ذ� 
على  �حلفاظ  و�حرت�مهم، ويف  وتقديرهم 
و�لزكاة  كال�سالة  و�أ�س�سه  �لدين  �أعمدة 

و�ل�سوم...
ي�م الفتح:

ليكون  نف�سه  �ل�سديق  حيث جهز 
و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �مل�سطفى  �حلبيب  مع 
و�سلم يف هذه �ملََهمة �لكربى، وثبت معه 
ثباتا ل نظري له، ود�فع عن حوزة �لإ�سالم 

�أمام �أبي �سفيان مل يخف يف �هلل لومة لئم.
ي�م حنني:

يوم  ثبتو�  �لذين  �ل�سحابة  من  كان 
هزمية  بامل�سلمني  فيه  حلقت  �لذي  حنني 
هول  من  يفرون  جعلتهم  معركة  �أول 
يتقدمهم  �ل�سحابة  بع�س  �إل  �لفاجعة، 
هول  ُرغم  �سربو�  �لأكرب  �ل�سديق 
�ملفاجاأة، فا�ستحقو� بذلك �لن�رش ؛ فن�رشهم 

�هلل ن�رش� عزيز� موؤزر�.

�ثنني  ثاين  �لأكرب  �ل�سديق  كان  فقد 
حقا  حمبا  �لأنبياء  خلامت  �خللفاء  و�أول 
للحبيب �مل�سطفى  ؛ لأن �ملحبة تعني 
�لروح  ن�رشة �حلبيب و�لثبات معه وتقدمي 
يف  �أبي قحافة  �بن  دونه، وهكذ� كان 
جميع �ملو�قف و�مل�ساهد، نعم �ملحب لنعم 

�حلبيب.
يف الطائف:

يف ح�سار �لطائف "وقعت جر�حات 
ورفع  و�سهادة،    �لنبي  �أ�سحاب  يف 
�لطائف  �أهل  عن    �هلل  ر�سول  �سيدنا 
��ست�سهد  �ملدينة، وممن  �إىل  �حل�سار ورجع 
بن  �هلل  عبد  �لغزوة  هذه  يف  �مل�سلمني  من 
�أبي بكر رمي ب�سهم فتويف منه باملدينة 

." بعد وفاة �لنبي
وعندما "قدم وفد ثقيف للمدينة ليعلنو� 
�ملدينة  قرب  �لوفد  ظهر  �إن  فما  �إ�سالمهم 
حتى تناف�س كل من �أبي بكر و�ملغرية على 
ل�سيدنا  �لوفد  بقدوم  �لب�سري  هو  يكون  �أن 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، وفاز 

�ل�سديق بتلك �لب�سارة".
و�سيلة  كل  عن  يبحث  د�ئما  فاملحب 
تب�رش حمبوبه وتفرحه وتدخل �ل�رشور على 
قلبه، وهكذ� ت�سابق �ل�سديق �لأكرب مع 
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�أتت  جديدة  بطالئع  حمبوبه  ليب�رش  �ملغرية 
لتبيع نف�سها هلل تعاىل.

تب�ك:
لو�ءه    �مل�سطفى  �حلبيب  "�أعطى 
�أبي بكر ر�سي �هلل عنه".ويف  �إىل  �لأعظم 
كل  �لأكرب  �ل�سديق  �أنفق  �لغزوة  هذه 
ماله يف �سبيل �هلل... وقد مرت معنا تلك 
ي�سبق  �أن  �لفاروق  �أر�د  �لتي  �لق�سة 

�ل�سديق باإنفاق ن�سف ماله.
  �لنبي  يبعثه  �ل�سديق  هو  وها 
يعلم  هجرية  ت�سع  �سنة  �حلج  على  �أمري� 
�لنا�س منا�سكهم، ويف وقوفهم و�إفا�ستهم، 
للجمر�ت  ورميهم  ونفرهم،  ونحرهم 
ل�سيدنا ر�سول  �لطريق  و�سعيهم ...ليمهد 
�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، "لأن �مل�رشكني 
كانو� يطوفون بالبيت عر�ة، و�حلبيب كره 
حالة �مل�رشكني هذه، و�أمر �ل�سديق ميهد 
له �لطريق حتى ل يرى تلك �ملناظر، ويف 
وكانت  �لتوبة،  �سورة  نزلت  �حلادثة  هذه 
للحجة  �ل�سديقتوطئة  بكر  �أبي  حجة 

�لكربى وهي حجة �لود�ع".
وقد نادى �سيدنا �أبو بكر يف �لنا�س 
و�أن  و�نق�سى،  وىل  قد  �لأ�سنام  عهد  �أن 
�سم�س �لإ�سالم قد �أ�رشقت فما على �لنا�س 

هكذ�  تعاىل،  �هلل  ل�رشع  ي�ستجيبو�  �أن  �إل 
دين  �إىل  يدعوهم  �لعرب  قبائل  بني  �نت�رش 
فبعد  و�لكر�مة،  و�ملحبة  و�لرحمة  �لعدل 
تر�سل  �لقبائل  بد�أت  �لدعوية  �جلولة  هذه 

وفودها معلنة �إ�سالمها.
: ي�م وفاة احلبيب

�سيدنا   بكر �أبو  �سيدنا  لزم  لقد 
ر�سول �هلل  يف حله وترحاله، وح�رش 
�ل�سخ�سي  حار�سه  وكان  غزو�ته،  جميع 
وبلغ من  عنه.  �هلل  �لكربى ر�سي  بدر  يف 
على  به  رجح  ما  و�لتقوى  و�لف�سل  �لعلم 
�لأمة جمعاء- و�أر�ساه- فقد كان تاليًا 
لكتاب �هلل عز وجل، عارفًا مبعانيه، مدركًا 
لدللته و�أ�رش�ره وكنهه، ومن ذلك �أنه كان 
ويف    ر�سول  �سيدنا  زمن  يف  يفتي 
 جمل�سه. وملا نزل على �سيدنا ر�سول �هلل

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   نث  وتعاىل:  تبارك  قوله 
 ،بكر �أبو  �سيدنا   بكى   ، مث  ڄ  
عبد�  )�إن    �هلل  ر�سول  �سيدنا  قال  وملا 
خريه �هلل بني �لدنيا وبني ما عنده، فاختار 
ما عنده ( بكى �سيدنا �أبو بكر  ملعرفته 
بقرب  يخربهم    �هلل  ر�سول  �سيدنا  �أن 

�أجله.
و�أمره �سيدنا ر�سول �هلل  �أن ي�سلي 
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�ل�سحابة  وكان  مر�سه،  عند  بامل�سلمني 
وقربه  ومكانته  وقدره  ف�سله  يعرفون 
بني  �أحد  ينازعه  ل    ر�سول  �سيدنا  من 
تويف  فقد   ، �هلل  ر�سول  �سيدنا  يدي 
�ملدينة  فا�سطربت    �هلل  ر�سول  �سيدنا 
نهارها،  عليهم  و�أظلم  باأهلها،  وزلزلت 
�أنف�سهم،  و�فتقدو�  وماجو�  �لنا�س  وهاج 
و�أ�سبحو� يف �أمر مريج حتى �إنهم لينكرون 
موته  وي�ستبعدون وقوعه، لكن �سيدنا 
و�أفهمهم  باهلل  �أعلمهم  كان  �ل�سديق 
فقد  و�ل�سد�ئد  �ملحن  يف  و�أثبتهم  لدينه، 
وك�سف    �هلل  ر�سول  �سيدنا  �إىل  توجه 
عن وجهه وقبرّله وحزن عليه حزنًا �سديد�ً، 
وقال:"و��سفياه و�حبيباه و�خلياله و�نبياه 
...طبت حيا وميتا يا ر�سول �هلل"، ثم توجه 
�لوفاة  حقيقة  للم�سلمني  يعلن  �ملنرب  �إىل 

بتالوته لقوله تعاىل: نث ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  
لهم  ويف�رش  عمر�ن:١٤٤  �آل  ڍڌ  مث  ڍ  
يعبد حممد�ً  كان  )من  بخطبة  �ملفهوم  هذ� 
فاإن حممد�ً قد مات ومن كان يعبد �هلل فاإن 
�لعالية  �لروح  بهذه  ميوت(.  ل  حي  �هلل 
يعيد  �ملتناهي  و�لثبات  �لثاقب  و�لفهم 
لل�سحابةعقولهم، وللتائهني �سو�بهم، 

وللحائرين ر�سدهم.

بني  �سقيفة  يف  �لأن�سار  �جتمع  وملا 
�أبو بكر  �أمر �خلالفة توجه  �ساعدة ملناق�سة 
وفقهه  علمه  من  عليهم  و�أجرى  �إليهم 
يهدد  خطر�ً  به  �أز�ح  ما  �جلاد  وحو�ره 
وحفظًا  هلل  دعوة  ؛  ووحدتها  �لأمة  كيان 
َعْن  �جلماعة.  وبي�سة  وعباده  و�أمته  لدينه 
 ِ  َقاَل مَلَّا ُقِب�َس �سيدنا َر�ُسوُل �هللَّ ِ َعْبِد �هللَّ
ِمنَّا  اُر:  �ْلأَْن�سَ َقاَلْت  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �سَ
�أَِمرٌي َوِمْنُكْم �أَِمرٌي، َفاأََتاُهْم ُعَمُر َفَقاَل: �أََل�ْسُتْم 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم  لَّى �هللَّ ِ �سَ َتْعَلُموَن �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ
َفاأَيُُّكْم  ِبالنَّا�ِس،  لَِّي  ُي�سَ ْن  �أَ َبْكٍر  �أََبا  �أََمَر  َقْد 
َم �أََبا َبْكٍر؟ َقاُلو� َنُعوُذ  ُه �أَْن َيَتَقدَّ َتِطيُب َنْف�سُ

َم �أََبا َبْكٍر". ِ �أَْن َنَتَقدَّ ِباهللَّ
وبعد ذلك قام يف �لنا�س خطيبا ليعلن 
منهجه يف �حلكم �أمام �لنا�س، فوقف فيهم 
خطيبا وقال لهم:"�أيها �لنا�س، �إين قد وليت 
ر�أيتموين  بخريكم..فاإن  ول�ست  عليكم 
على  ر�أيتموين  و�إن  فاأعينوين،  حق  على 
�هلل  �أطعت  ما  �أطيعوين  فقوموين،  باطل 
فاإن ع�سيته فال طاعة يل عليكم.. فيكم، 
�آخذ  حتى  عندي  �سعيف  فيكم  فالقوي 
عندي  قوي  فيكم  و�ل�سعيف  منه،  �حلق 
ترك  ما  �لنا�س:  له..�أيها  �حلق  �آخذ  حتى 

قوم �جلهاد يف �سبيل �هلل �إل ذلو�".
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ر�ية  �لأكرب  �ل�سديق  �أعلى  وهكذ� 
�ل�سورى و�لعدل و�جلهاد من بد�ية عهده، 
وكاأنه ي�سعر بخطر �ملرتدين �لذين �نت�رشو� 
يف  �لنار  �نت�سار  �لإ�سالمي  �ملجتمع  يف 

. له�سيم بعد وفاة �سيدنا ر�سول �هلل�
�مل�سلمون  �جتمع  �لد�ستور  وبهذ�   
حوله باذلني �أمو�لهم و�أنف�سهم فد�ء للدين 

 .  وملحبة �لنبي �لأمني
فقد  �لأكرب؛  �ل�سديق  عن  �هلل  ر�سي 
�إىل  �لدعوة  �سبيل  و�لنفي�س يف  �لغايل  بذل 

  . دين �لإ�سالم وحمبة �حلبيب
عمر  ل�سيدنا  بكر  اأبي  �سيدنا  و�سية 

ر�سي اهلل عنه:
عن عبد �لرحمن بن عبد �هلل بن �ساباط 
قال: ملا ح�رش �أبا بكر �لوفاة دعا عمر فقال: 
�تق �هلل يا عمر، و�علم �أن هلل عمال بالنهار ل 
يقبله بالليل، وعمال بالليل ل يقبله بالنهار، 
و�أنه ل يقبل نافلة حتى توؤدى فري�سة، و�إمنا 
ثقلت مو�زين من ثقلت مو�زينه يوم �لقيامة 
مليز�ن  �لدنيا، وحق  د�ر  �حلق يف  باتباعهم 
ل يكون له �إل �حلق �أن يكون ثقيال، و�إمنا 
خفت مو�زين من خفت مو�زينه باتباعهم 
�لباطل، وحق مليز�ن ل يكون فيه �إل �لباطل 

�أن يكون خفيفا. 

فذكرهم  �جلنة  �أهل  ذكر  �هلل  و�إن 
�سيئاتهم،  عن  وجتاوز  �أعمالهم  باأح�سن 
�أحلق  ل  �أن  �أخاف  �إين  قلت  ذكرتهم  فاإذ� 
وذكرهم  �لنار  �أهل  ذكر  �هلل  و�أن  بهم، 
فاإذ�  �أح�سنها،  عليهم  ورد  �أعمالهم  باأ�سو�أ 
مع  �أكون  ل  �أن  لأرجو  �إين  قلت  ذكرتهم 
يتمنى  ل  ر�هبا  ر�غبا  �لعبد  ليكون  هوؤلء 
�أنت  فاإن  رحمته.  من  يقنط  ول  �هلل  على 
�أحب  غائب  يك  فال  و�سيتي  حفظت 
�إليك من �ملوت ول�ست تعجزه".                              
جمادى  من  خلني  لثمان  تويف 
�لآخرة وهو �بن ثالث و�ستني �سنة. وكانت 

مدة خالفته �سنتني وثالثة �أ�سهر ون�سف.
مقتفيا  �لأكرب  �ل�سديق  كان  لقد 
لأثر �لنبي  يف كل �سغرية وكبرية حتى 
يف مماته، ملا قرب �أجله بد�أ ي�ساأل �لنا�س 
ما �ليوم؟ فقالو�: �لثنني. فقال: و�أي يوم 
فقال:  �لثنني،  فقالو�:  ؟  �لنبي  مات 
ثم  هذه.  ليلتي  يف  �أموت  �جعلني  �للهم 
؟  �هلل  ر�سول  كفن  �سيء  �أي  يف  قال: 
يل  �أعدو�  فقال:  �أكفان.  ثالثة  يف  فقالو�: 
�أ�سماء  يغ�سلني  من  و�جعلو�  �أكفان  ثالثة 
تكرمي  -وهذ�  زوجتي،  عمي�س  بنت 
للمر�أة يف �لإ�سالم، فهي �أول �مر�أة غ�سلت 
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�أولدي.  فليعنها  ت�ستطع  فاإن مل  زوجها- 
فغ�سلته كما �أمرها ر�سي �هلل عنها، فكانت 
بعد  �لإثنني  يوم  هجرية   13 �سنة  وفاته 
�سلى  �مل�سطفى  �حلبيب  وفاة  من  عامني 
�هلل عليه و�آله �سلم. ويف نف�س �لعمر �لذي 
تويف فيه �لنبي  )63 عاما(، ودفن يف 
�لطاهرة  �لنقية  �لعفيفة  �ل�سديقة  بنته  غرفة 
�سيدنا  مع  عنها  �هلل  ر�سي  عائ�سة  �ل�سيدة 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم.
هذه هي �ملحبة و�إل فال. �تباع يف كل 
حمبوبه  ين�س  مل  و�ملمات،  �حلياة  يف  �سيء 
يف  لنهجه  مقتفيا  كان  وفاته،  بعد  حتى 
فر�سي  و�ملكره  و�ملن�سط  و�لرتحال،  �حلل 

�هلل عنه و�أر�ساه.  
وخال�سة املرام يف حتقيق املقام:

�إن �ملحبة ت�سنع �لعجائب، وترفع �لعبد 
مقاما عليا. عن �سيدنا �أبي هريرة قال: 
�سمعت �سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله 
�سيء  من  زوجني  �أنفق  يقول:"من  و�سلم 
�أبو�ب  من  ُدعي  �هلل  �سبيل  �لأ�سياء يف  من 
يا عبد �هلل هذ� خري، فمن كان من  �جلنة: 
�ل�سالة، ومن  باب  من  �ل�سالة دعي  �أهل 
كان من �أهل �جلهاد دعي من باب �جلهاد، 
�ل�سدقة دعي من باب  �أهل  ومن كان من 

دعي  �ل�سيام  �أهل  من  كان  ومن  �ل�سدقة، 
من باب �ل�سيام، وباب �لريان"، فقال �أبو 
تلك  من  ُيدعى  �لذي  هذ�  على  ما  بكر: 
يدعى  وهل  وقال:  �رشورة،  من  �لأبو�ب 
نعم،  قال:  �هلل؟  ر�سول  يا  �أحد  كلها  منها 

و�أرجو �أن تكون منهم يا �أبا بكر".
�بن  من حديث  حبان  �بن  رو�ية  ويف 
عبا�س قال �سيدنا ر�سول �هلل :"�أجل 

و�أنت هو يا �أبا بكر".
�ل�سديق  جعل  �لذي  �ل�رش  ما 
�أبو�ب �جلنان كلها ؟  �لأكربيدخل من 
�إنها حمبته �ل�سديدة ل�سيدنا ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�آله و�سلم، دخل من باب �ملحبة 
ففتحت له جميع �لأبو�ب، ��ستكمل �إميانه 

يق. دِّ لأنه حمب �سادق �سِ
وهلل در �لإمام �بن �لقيم �جلوزية رحمه 

�هلل �لقائل:
و�سوف يدعى �ملرء من �أبو�بها 

جمعا �إذ� وفى حلى �لإميان
منهم �أبو بكر هو �ل�سديق ذ� ك

 خــــليفة �ملبعوث بالقر�آن.

و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات
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�إن �لعارفني بتاريخ �جلز�ئر عرب تاريخها 
من  كثري�  �أجنبت  �أنها  يعلمون  �لطويل 
�لرجال يف �ستى �مليادين بلغو� كل يف جماله 
�أعلى �لرتب و�ملنا�سب. من هوؤلء �لرجال 
�لعبا�س  �أبو  �لإمام  �جلز�ئر  �أجنبتهم  �لذين 
�ملقري)1(  حممد  بن  �أحمد  �لدين  �سهاب 
�أعالم  �أحد  ون�ساأة،  مولد�  �لتلم�ساين)2( 
�لهجريني ملع  �لعا�رش و�حلادي ع�رش  �لقرن 

جنمه وعال �ساأنه يف �ملغرب و�مل�رشق.
�إن �لإمام �ملقري حافظ �ملغرب وحجة 
�لقريحة  جودة  يف  نظريه  ير  �مل�رشق،مل 
و�سفاء �لذهن وقوة �لبديهة، فقد كان �آية 
باهرة يف �ستى �لعلوم و�لفنون، حيث �سهد 
و�لتفوق  و�لإمامة  بالف�سل  معا�رشوه  له 
وعلومه،  و�حلديث  و�أ�سوله،  �لفقه  يف 

م�سنفاته  ت�سهد  كما  وفنونه.  و�لأدب 
�لعديدة و�ملفيدة على غز�رة علمه، وعمق 
�أن  معلوم  هو  ومما  �لكبري.  وتاأثريه  فهمه، 
تلم�سان،  ببلده  وتعلم  ن�ساأ  �ملقري  �لإمام 
�أبي  �جلليل  �ل�سيخ  ه  عمرّ على  قر�أ  حيث 
�ملقري  �أحمد  بن  بن عثمان  �سعيد  عثمان 
تكوينه  يف  �أ�سهم  حيث  تلم�سان،  مفتي 
عليه  قر�أ  �أن  بعد  مو�سوعيا  �أدبيا  تكوينا 
عليه  قر�أ  ما  جملة  ومن  طويلة،  �سنو�ت 
�لقر�آن �لكرمي و�سحيح �لبخاري، وروى 
و�ل�سنن  �ل�سحيحان   – �ل�ستة  �لكتب  عنه 
�لأربعة – ب�سنده عن �أبي عبد �هلل �لتن�سي، 
عن  �لتن�سي،  �هلل  عبد  بن  حممد  و�لده  عن 
عبد �هلل بن مرزوق عن �أبي حيان عن �أبي 
جعفر بن �لزبري عن �أبي �لربيع عن �لقا�سي 

مـن أعـالم الجـزائر
اإلمام أحمد المقري 

)986-1041هـ( - حيـاته وآثـاره-

 اإعداد  العمري بالعدة
 اأ�ستاذ بجامعة امل�سيلة



ر�سالة امل�سجد - ال�سنة ال�ساد�سة - العدد اخلام�س - جمادى الأوىل  / 1429هـ  / ماي 2008م 60

عيا�س باأ�سانيده �ملذكورة يف كتابه ‘‘�ل�سفا 
�مل�سطفى‘‘، كما در�س  �لتعريف بحق  يف 

عليه �أي�سا �لأدب و�لفقه �ملالكي. 
��ستوعب  �أن  بعد  �ملغربية:  رحلته 
�لفنون  خمتلف  يف  ونبغ  تلم�سان،  علوم 
�سعر  من  �لعربية  خا�سة  و�لأدبية،  �لعلمية 
فا�س.  �إىل  رحلته  بد�أ  وغريهما،  و�أدب 
دعاه  �لذي  �ل�سبب  �ملقري  لنا  يذكر  ومل 
تلم�سان �جلز�ئرية،  بلده  �لرحلة وترك  �إىل 
غري �أن بع�س �لدر��سات ترى �أن �لفنت �لتي 
�لعثماين  �لعهد  بد�ية  يف  �جلز�ئر  عا�ستها 
هي �ل�سبب يف هجرة �ملقري من تلم�سان 
�أ�سباب  كانت  ومهما  فا�س)3(.  مدينة  �إىل 
رحلته، فاإن �لإمام �ملقري كان من �لعلماء 
من  لها  ملا  �لرحلة  على  يحر�سون  �لذين 
ويف  عامة،  �لنا�س  نفو�س  يف  ح�سن  وقع 

و�سط �ملتعلمني خا�سة.
�لإمام  �أن  على  �مل�سادر  �تفقت  وقد 
�سنة  فا�س  �إىل  تلم�سان  غادر  �ملقري 
و�للتقاء  �لعلم  من  لال�ستز�دة  1009هـ، 
بالعلماء �لكبار، خا�سة وهو يف �سن �لفتوة 
و�لوطن  �لأهل  مودعا  �لبدين،  و�لكتمال 
�لعلم  �إىل طلب  و�لأ�سحاب، وكله �سوق 

و�لتبحر يف فنونه.
بع�س  �ملقري  �لإمام  �أم�سى  وقد 

�لعلمي  و�لتح�سيل  �لدر�س  يف  �لوقت 
للدولة  عا�سمة  كانت  فا�س، حيث  مبدينة 
�لعثمانيني،  جميء  قبل  قرون  لعدة  �لزيانية 
فا�ستهرت بر�سيدها �لثقايف �لكبري، لكرثة 
مكتباتها  وتعدد  علومها  وتنوع  علمائها 
�ملقري  �لإمام  �نتقل  ثم  مد�ر�سها،  ووفرة 
�ت�سل  حيث  مر�ك�س،  �إىل  1010هـ  �سنة 
�لذهبي  �ملن�سور  �أحمد  �لعبا�س  باأبي 
�ل�سعديني  �سالطني  �أ�سهر  )ت1012هـ( 
باأعماله  ��ستهر  �لذي  جمدهم،  ة  وقمرّ
�جلليلة، حيث كانت فرتة حكمه من �أزهى 
فرت�ت �لتاريخ �ل�سعدي �سيا�سيا و�قت�ساديا 

وثقافيا)4(.
�إىل  �ملقري  عاد  1011هـ  �سنة  ويف 
م�سقط ر�أ�سه تلم�سان حيث �لأهل و�لوطن 

و�لأ�سحاب.
�إقامته بتلم�سان  ثم بعد فرتة زمنية من 
�أح�سرّ �ملقري باحلاجة �إىل �لتكوين �لعلمي 
�إىل  و�ل�ستز�دة من �ملعرفة فعاد من جديد 
حيث  �سنة1013هـ،  ذلك  وكان  فا�س، 
�سيوخها  عن  �لعلم  يطلب  بها  ��ستقر 
علوم  يف  فتبحر  علمائها،  باأكرب  ويلتقي 
�نتهت  حيث  و�لتاريخ،  و�لأدب  �ل�رشيعة 
�سيته  وتر�مى  زمانه،  علماء  رئا�سة  �إليه 
�إعز�ز�  �لأمر  �أويل  من  ولقي  �لآفاق،  يف 
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و�إكر�ما. 
�لإمامة  ويل  �سنة1022هـ  ويف 
�إمامه  وفاة  بعد  �لقرويني  بجامع  و�خلطابة 
حممد  �هلل  عبد  �أبي  �ل�سيخ  �لكبري  وخطيبه 
هذ�  يف  وبقي  �لإفتاء  توىل  ثم  �لهو�ري، 
وهي  عاما)5(،  ع�رش  ثالثة  نحو  �ملن�سب 
كما  عهده.  يف  �لبارزين  �لعلماء  وظيفة 
باملغرب  �إقامته  �أثناء  �ملقري  �لإمام  �ألرّف 

�لأق�سى كتبا جليلة، وهي:
�لقا�سي  �أخبار  يف  �لريا�س  �أزهار   -
ا  �أميرّ معجبا  �ملقري  كان  حيث  عيا�س)6(، 
قال  �أنه  حتى  عيا�س،  بالقا�سي  �إعجاب 

ه: يف حقرّ
�سالم مثل عرف �مل�سك طيبا 

وح�سنا مثل �أزهار �لريـا�س)7(
على لفظ �جلاللة و�ملعــــايل

�إمام �لدين و�لدنيا عيـا�س
 �  �إذ� ما قي�س بالعلـــماء طـررّ

غد� بحر� و�أ�سحو� كاحليا�س
- �جلنابذ فيمن لقيته من �جلهابذ.

يف  �لأنفا�س  �لعاطرة  �لآ�س  -رو�س 
وفا�س.  مر�ك�س  علماء  من  لقيته  من  ذكر 
�ألفه �ملقري حو�يل �سنة-1011 1012هـ 

ليقدمه �إىل �ملن�سور �أحمد �لذهبي)8(.
هذه  من  بالرغم  �مل�رشقية:  رحلته 
�ملقري  �لإمام  تبو�أها  �لتي  �لعالية  �ملكانة 
يف �ملغرب �لأق�سى �لتي وطاأت له �أ�سباب 
يف  يرتكه  �أن  ر  قررّ فاإنه  و�ل�سوؤدد،  �ملجد 
مل  كعادته  �أنه  �إلرّ  �سنة1027هـ.  �أو�خر 
يذكر لنا �ل�سبب �لذي جعله يرتك �ملغرب 
وكل  �مل�رشق،  �إىل  �لرحلة  على  ويزمع 
�حلجاز  بنية  �رحتلت  هو:‘‘ثم  قاله  ما 
ولكن  و�ملجاز‘‘،  �حلقيقة  �إىل  وجعلت 
رحلته  �سبب  ب�ساأن  �لباحثون)9(  �أفاده  ما 
حالة  يف  يكن  مل  �ملغرب  �أن  هو  �مل�رشقية 
كثرية  �لنز�عات  حيث  �سيا�سي،  ��ستقر�ر 
معلوم  هو  وكما  عديدة.  و�ل�سطر�بات 
�أن �لعلماء يف مقدمة وقود �لفتنة �إذ� وقعت 
لأن مكانتهم خ�سو�سا �إذ� كانو� يف من�سب 
�لإفتاء جتعلهم هدفا لطلب �لتاأييد و�لن�رشة.

عبد  ومعا�رشه  �سديقه  ل  �سجرّ وقد 
من  �ملقري  هجرة  �سبب  �لفكون  �لكرمي 
دولها  بتبدل  فا�س  بالد  ف�ساد  هو  �ملغرب 
للخر�ب  تد�عت  حتى  �أمريها  �أولد  بني 
فارحتل �ملقري، حيث ورد:‘‘يقال �إنه عن 
خوف من �لأمري �لذي توىل �إذ ذ�ك لكونه 
–�أي �ملقري- فيما يقال له خلطة بالأمر�ء 

و�لنتماء �إىل بع�س دون بع�س‘‘)10(. 
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�إ�سارة  �أ�سار  قد  �ملقري  �لإمام  �أن  غري 
يف  �ملغرب  من  �رحتاله  �سبب  �إىل  خفيفة 
�مللك  ق�سى  ملرّا  بقوله:‘‘�إنه  �لنفح  مقدمة 
�أو  تعقب  �أحكامه  يف  لعبيده  لي�س  �لذي 
، ول حميد عما �ساءه �سو�ء كره ذلك �ملرء  ردرّ
عن  ونقلتي  بالدي،  من  برحلتي   ، ردرّ �أو 
حمل طاريف وتالدي بقطر �ملغرب �لأق�سى 
�لذي متت حما�سنه، لول �أن �سما�رشة �لفنت 
بحر  به  وطما  نق�سا،  �أمنه  ب�سائع  �سامت 
�أو�خر رم�سان من عام  �لأهو�ل...وذلك 
�سبعة وع�رشين بعد �لألف، تاركا �ملن�سب 

و�لأهل و�لوطن و�لإلف‘‘ )11(.
من  رحلته  �أ�سباب  كانت  ومهما 
زيارة  ينوي  كان  �أنه  يبدو  فاإنه  �ملغرب 
�إىل  تتوق  نف�سه  كانت  حيث  �مل�رشق، 
يف  هو  �أخربنا  كما  �ملقد�سة،  �لبقاع  روؤية 
ر�سالة بعث بها �إىل �لويل �ل�سالح �أبي بكر 
من  �لعا�رش  بتاريخ  موؤرخة  وهي  �ملغربي، 
�لعبد  بقوله:‘‘...�إن  �سنة1021هـ  �سفر 
كان يروم �للحاق بتلكم �لديار �ملحرو�سة 
ت�ساعده  فلم  �لأغيار،  من  �هلل  بتوفيق 
على  �إل  �لإقامة  من  يح�سل  ومل  �لأقد�ر، 

�أ�سجان و�أكد�ر:
  �إىل �هلل �أ�سكو� باملدينة حاجة

وبال�سام �أخرى كيف تلتقيان.

يتمنى  د�ئما  كان  �ملقري  �لإمام  ولأن 
�هلل  بيت  لزيارة  �حلجاز  بالد  �إىل  �ل�سفر 
حدود،  بال  طموحه  كان  وقد  �حلر�م، 
�لبالد  �إىل  هجرته  بعد  نف�سه  عن  يقل  �أمل 

�مل�رشقية:
ويل عزم كحد �ل�سيف ما�س

ولكن �لليايل من خ�سومي
تلك  �ملقري  �لإمام  تثن من عزمية  ومل 
�ل�سطر�بات �ل�سيا�سية و�لفو�سى �ل�سائدة 
�إىل  �لرحيل  قرر  حيث  �ملغرب،  بالد  يف 
بالد �مل�رشق �لإ�سالمي بعزم �سادق و�إميان 
يف  ذلك  وكان  �أمنيته،  حتقيق  على  قوي 

�سهر رم�سان من �سنة 1027هـ.
عليرّا  �حل�سن  �أبا  �أن  �ملقري  ذكر  وقد 
�خلزرجي �لفا�سي �ل�سهري بال�ساحي ملرّا �سمع 
�إليه  بعزمه على �لرحتال عن �لوطن كتب 
مبا كتبه �أبو جعفر �أحمد بن خامتة �ملغربي 

�إىل بع�س �أ�سياخه، وهو:
ا مبا �سمعنا �أ�سم�س �لغرب حقرّ

باأنك قد �سئمت من �لإقامة
و�أنك قد عزمت على طلوع

�إىل �رشق �سموت به عالمـة
لقد زلزلت منا كـل قلب

بحق �هلل ل تقم �لقيامـة)12(
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وقد غادر �لإمام �ملقري �ملغرب �لذي 
متدهورة  و�أو�ساعه  منعدما  �أمنه  �أ�سبح 
�أن  بعد  كتبه،  وخز�نة  و�بنته  �أهله  تاركا 
مب�سقط  مرور�  �سنة،  ع�رش  �أربعة  فيه  ق�سى 
حيث  �جلز�ئر،  مدينة  ثم  تلم�سان  ر�أ�سه 
�لتدري�س،  يف  و�رشع  بعلمائها  �ت�سل 
كبري  مع  وتبادل  �لتف�سري،  وخ�سو�سا 
علمائها عندئذ، وهو �سعيد قدورة، �لألغاز 

و�لنكت و�ملعلومات.
�لفكون  �لكرمي  عبد  روى  وقد 
�ملقري  بالإمام  �لتعري�س  من  ب�سيء  ذلك 
فقهائها  على  �جلز�ئر  د�ر  نزل  قائال:‘‘�إنه 
وقر�أ  بها،  للتدري�س  وت�سدى  وعلمائها، 

بها �لتف�سري‘‘. 

�إىل  متوجها  �جلز�ئر  مدينة  غادر  ثم 
�أبي  تون�س)13(، وملرّا و�سلها �ت�سل بال�سيخ 
بكر  �أبي  بن  �لعارفني  تاج  حممد  �هلل  عبد 
جامع  وخطيب  �إمام  �لتون�سي  �لعثماين 
�إليه  كتب  عليه  يقدم  �أن  وقبل  �لزيتونة، 
يطلب منه �لإجازة، فاأجابه �لإمام �ملقري 
بيتا،  �لأربعني  فاقت  ق�سيدة  يف   )14( جميز� 

وذلك يف �سهر �سفر من �سنة 1028هـ.
�لرب و�لبحر  وبعد معاناة ومكابدة يف 
�إىل م�رش-�لقاهرة-،  �ملقري  �لإمام  و�سل 

�سنة  من  رجب  �سهر  يف  ذلك  وكان 
كتابه  يف  �ملقري  �أخربنا  كما  1028هـ، 
بحر�  �حلجاز  �إىل  �سافر  ثم  �لطيب،  نفح 
فري�سة  ثم  1028هـ  �سنة  �لعمرة  فاأدى 
�حلج يف �ل�سنة �ملو�لية، حيث �أخذته رع�سة 
و�نبهار عند روؤية بيت �هلل �حلر�م، ثم رحل 
�لأول من  ربيع  �سهر  �ملقد�س يف  بيت  �إىل 
مكة  �إىل  يرتدد  و�أخذ  1029هـ،  �سنة 
و�ملدينة مر�ر� )15(، حيث �أملى فيها درو�سا 
عديدة ومفيدة، كما �أملى �حلديث �لنبوي 
بجو�ر مقام �لر�سول ، وقد ذكر �لإمام 
�لطيب  �ملقري هذ� �جلانب يف كتابه نفح 
فيها-�أي  �ملجاورة  يل  قائال:‘‘وح�سلت 
يف مكة- �مل�رشرّ�ت، و�أمليُت فيها على ق�سد 
�أيام  يحيل  و�هلل  عديدة،  درو�سا  �لتربك 
�لعمر بالعود �إليها مديدة، ووفدُت على طيبة 
�سبع  �ل�سديدة  مناهجها  ما  ُميمرّ �ملعظمة 
بالأكباد  ما  �إليها  بالعود  و�أطفاأت  مر�ر، 
�حلر�ر، و��ست�ساأت بتلك �لأنو�ر، و�ألفُت 
بح�رشته  بع�س ما منرّ به علي يف ذلك 
�جلو�ر، و�أمليُت �حلديث �لنبوي مبر�أى منه 

عليه �ل�سالة و�ل�سالم وم�سمع‘‘.
فقد �أملى �لإمام �ملقري �حلديث �لنبوي 
�لرو�سة  عند  كلرّه  �لبخاري  و�سحيح 
�ل�رشيفة قرب قرب �لر�سول �لأمني، ثم رجع 
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�سنة  �خلام�سة  حجته  بعد  م�رش  �إىل  �ملقري 
لتدري�س �سحيح  ر  ت�سدرّ 1037هـ، حيث 
�ل�رشيف حتى  �لأزهر  �لبخاري يف جامع 
�إىل  رحل  ذلك  بعد  ثم  �حلا�رشين،  بهر 
نف�سه،  �لعام  من  رجب  �سهر  يف  �لقد�س 
و�ألقى  يوما،  وع�رشين  خم�سة  فيها  و�أقام 
ة درو�س بامل�سجد �لأق�سى و�ل�سخرة،  عدرّ
�ل�سالم،  عليه  �خلليل  �إبر�هيم  مقام  وز�ر 

ومز�ر�ت �أخرى. 
ويف منت�سف �سهر �سعبان عزم �لإمام 
�ملقري على �لتوجه �إىل دم�سق، وقد �أر�سل 
�إليه �أحد �أدبائها �لبارزين �أحمد بن �ساهني 
مع  وكتب  �جلقمقية،  �ملدر�سة  مفتاح 

�ملفتاح هذه �لأبيات:
ي كنف �ملقري �سيخي مقـررّ

و�إليه من �لزمـان مفـري
كنف مثل �سدره يف �ت�سـاع

وعلوم كالبحر يف �سمن بحر
�أيرّ بدر قد �أطلع �لـدهَر منه

مالأ �ل�رشق نـورُها �أيرّ بدر
�أحمد �سيدي و�سيخي وًذخري

و�ُسميرّ وذ�ك �أ�رشف فخـر
ق لو بغري �لأقـد�م ي�سعى م�سورّ

جئته ز�ئر� على وجه �سكري

فاأجابه �لإمام �ملقري قائال:
�أيُّ نظم يف ح�سنه حـار

ه �سدر ذكـري فكري وحتـلرّى بـدررّ
طائر �ل�سيت لبن �ساهني ُينمـى

َمْن برو�س �لنرّدى له خري ذكري
�أحمـد �ملمـتطـني ذروة جمـد

لعـو�ن مـن �ملعـاين وبـكر
حلرّ مفتـاح و�سله بـاب و�سل

من معـاين تعريفه دون نـكر
يا بديـع �لزمان ُدْم يف �زديـاد

بالعال و�زدياد جتني�س �سـكري
�أ�سابيع  ة  عدرّ دم�سق  يف  �ملقري  وبقي 
�جلامع  يف  �لبخاري  �سحيح  بها  و�أملى 
�لأموي، ومل يتفق لغريه من �لعلماء �لذين 
و� دم�سق ما �تفق له من �حلظوة و�لإقبال،  �أمرّ
و�أدبائها  علمائها  وبني  بينه  وجرت 
مطارحات �ستى، وكان �أكرث �أدبائها �إقبال 
عليه وتعظيما له و�إعجابا به �لأديب �لكبري 

�أحمد �ساهني �لقرب�سي �لأ�سل.
�لدم�سقيني  �إقبال  �ملحبي  لنا  وي�سف 
على �لإمام �ملقري بقوله:‘‘و�أملى �سحيح 
�لبخاري باجلامع حتت قبة �لن�رش بعد �سالة 
�أيام خرج �إىل  �ل�سبح، وملرّا كرُث �لنا�س بعد 
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�سحن �جلامع جُتاه �لقبة �ملعروفة بالباعونية 
و�أما  دم�سق،  علماء  �أعيان  غالب  وح�رشه 
�أحد، وكان يوم  فلم يتخلف منهم  �لطلبة 
�، �جتمع فيه �لألوف من  ختمه حافال جدرّ
فُنقلت  بالبكاء،  �لأ�سو�ت  وعلت  �لنا�س 
حلقة �لدر�س �إىل و�سط �ل�سحن �إىل �لباب 
�لذي يو�سع فيه �لَعلم �لنبوي يف �جُلمعات 
وكانت  ورم�سان،  و�سعبان  رجب  من 
قرب  �إىل  �ل�سم�س  طلوع  من  �جلل�سة 
ف�سعد  �لوعظ  بكر�سي  له  و�أوتي  �لظهر، 
و�حلديث  �لعقائد  يف  بكالم  وتكلم  عليه 
ترجمة  على  وتكلم  قط،  نظريه  ي�سمع  مل 
�أنه لي�س  �لبخاري، و�أن�سد له بيتني، و�أفاد 

للبخاري غرُيهما، وهما:
�غتنم يف �لفر�غ ف�سـل ركـوع

فع�سى �أن يكون موتك بغتـة
 كم �سحيح قد مات قبـل �سقيم

ذهبت نف�سـه �لنفي�سـة فلتة
حني  قالها  باآيات  �لدر�س  ختم  ثم 
�لكر�سي  عن  ونزل   ، �مل�سطفى  ع  ودرّ
فازدحم �لنا�س على تقبيل يده، وكان ذلك 
نهار �لأربعاء �سابع ع�رش �سهر رم�سان �سنة 

�سبع وثالثني و�ألف‘‘)16(.
بعد ذلك عاد �لإمام �ملقري �إىل �لقاهرة 

و��ستقر بها �إىل �أن مات، وذلك يف جمادى 
�ساءت  وقد  1041هـ.  �سنة  من  �لآخرة 
�لأقد�ر �أن يقيم �ملقري �ثني ع�رشة �سنة من 

حياته بعيد� عن �أهله ووطنه.
اآثاره واإجازاته

�مل�رشق  يف  �ملقري  �لإمام  عا�س     
�ألرّف  �لعلمي، حيث  بالن�ساط  حياة حافلة 
مو�سوعته  �سيما  ول  ُهناك،  كتبه  معظم 
من  �لطيب  ‘‘نفح  و�لتاريخية  �لأدبية 
وزيرها  وذكر  �لرطيب،  �لأندل�س  غ�سن 
�لدين �خلطيب‘‘. كما �سنرّف عدد�  ل�سان 
�ملنورة،  �ملدينة  يف  �لدينية  موؤلفاته  من 
وهو  �لنعال‘‘  مدح  يف  �ملتعال  مثل:‘‘فتح 
بحث يف �لنعال �لنبوية، و‘‘�أزهار �لكمامة 
مالب�س  من  ونبذة  �لعمامة،  �أخبار  يف 
وهو  و�لإمامة‘‘  بالإ�رش�ء  �ملخ�سو�س 
بحث يف عمامة ومالب�س �لنبي ، كما 
اه ‘‘�لدر  �ألف كتابا يف �لأ�سماء �لنبوية �سمرّ

�لثمني يف �أ�سماء �لهادي �لأمني‘‘.
قيرّمة  كتبا  �لعقيدة  يف  و�ألرّف 
�رشح  يف  �ملُغرى  �ملغرم  منها:‘‘�إحتاف 
ل�رشح  تكميل  وهو  �ل�سغرى‘‘  �ل�سنو�سية 
و‘‘�إ�ساءة  �لتوحيد،  علم  يف  �ل�سنو�سية 
�لُدجنة يف عقائد �أهل �ل�سنة‘‘ وهو منظومة 
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�سنة  للحجاز  زيارته  �أثناء  تاأليفها  بد�أ 
�سها يف �حلرمني �ل�رشيفني،  1027هـ، ودررّ
و�أمتها يف �لقاهرة �سنة 1036هـ، و‘‘حا�سية 
على �رشح �أم �لرب�هني لل�سنو�سي‘‘ و‘‘�لبد�أة 
و�لن�ساأة‘‘ ذكره �ملحبي يف خال�سته وقال: 
يف  �لن�سق  و‘‘عرف  ونظم،  �أدب  كله 
�أخبار دم�سق‘‘ و‘‘�لغث و�ل�سمني، و�لرث 
�رشح  يف  �ملهت�رش  و‘‘قطف  و�لثمني‘‘ 
خمت�رش  حا�سية  على  �رشح  وهو  �ملخت�رش‘‘ 

خليل يف �لفقه، ذكر ذلك �ملحبي وغريه.
�ملغتبط  �ملر�م  ‘‘نيل  �سماه  رجز  م  ونظرّ
�لو�سط‘‘،  �خلايل  �ملخم�س  لطالب 
و�مل�رشق‘‘  �ملغرب  �إىل  وكتاب‘‘�لرحلة 

ويظهر �أنه �ألفه يف �أخريات حياته.
خماطبات  �ملقري  لالإمام  كانت  كما 
فحول  من  ع�رشه  �أعيان  مع  ومر��سالت 
�لأدباء و�ل�سعر�ء و�لعلماء و�لفقهاء و�لق�ساة 
و�لأمر�ء ورجال �لإفتاء، من �ملغرب �لعربي 
�ل�سام، من هوؤلء:  وم�رش و�حلجاز وبالد 
بن  و�إبر�هيم  �لكل�سني،  يو�سف  بن  حممد 
حممد �لأكرمي، وحممد بن علي �حلريري، 
�لدلئي، و�بنه حممد، وفتح �هلل  و�أبو بكر 
�لعني،  �لبيلوين، وحممد بن ر��س  بن حممد 
و�سعيد قدورة، و�أيوب بن �أحمد �خللوتي، 

وغريهم  �لعجمي،  �لدين  �سهاب  و�أحمد 
من �لأعالم.

كما كان للمقري ن�ساط علمي متميز 
بها  �أجاز  �لتي  �لعلمية  �إجاز�ته  يف  متثل 
فاقت  وقد  ع�رشه،  علماء  وبع�س  طلبته 
ع�رشين �إجازة، نذكر على �سبيل �ملثال ممن 

در�سو� على �ملقري و�أجازهم: 
�لدم�سقي  �حلنبلي  �لباقي  عبد   -
)ت1071هـ( در�س عليه �لعقائد و�حلديث 

بالأزهر �ل�رشيف.
- عبد �لقادر بن غ�سني �لغزي �لذي 
�لعقدية‘‘�إ�ساءة  �أرجوزته  عليه  وقر�أ  در�س 

�لدجنة بعقائد �أهل �ل�سنة‘‘.
�لدين  �سهاب  �لقا�سي  بن  �أحمد   -
�ملنطق  عليه  در�س  �لعجمي)ت1086هـ( 
يف  �ملحمدية  باملنح  �للدنية  و�ملو�هب 
�لق�سطالين  �أحمد  لبن  �لنبوية  �ل�سرية 
�ل�سافعي)ت923هـ(، حيث جاء  �مل�رشي 
يف ن�س �لإجازة:‘‘�أجزُت...�ل�سيخ �أحمد 
�لعجمي... �لدين  �سهاب  �لقا�سي  بن 
جميع ما جتوز يل وعنرّي رو�يته...و�أجزته 
ذلك  عنرّي  �للدنية...فلريو  �ملو�هب 

وغريه...‘‘.
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بن  �أحمد  �لدم�سقي  �لأديب   -
درو�سه  ح�رش  �لذي  �ساهني)ت1053هـ( 
له  نظم  حيث  �لأموي،  باجلامع  �لعقدية 

�إجازة يف �سترّ وخم�سني بيتا.
�ملقري  �لإمام  �أن  �لقول  ميكن  و�أخري� 
فقها وتف�سري�  �أكرب مثقفي ع�رشه  كان من 
وحديثا، كما كانت له �ل�سهرة �لو��سعة يف 

�س حياته  �لتاريخ وفنون �لأدب، حيث كررّ
يف  �لف�سل  له  يعود  فقد  و�ملعرفة،  للعلم 
تعريف �ملغاربة مبا كان يجري يف �مل�رشق 
من حركة علمية و�أدبية، وتقريب ما كان 
يجري يف �ملغرب �إىل �مل�سارقة، فقد �عرتف 
له �لعلماء، وخ�سو�سا علماء �ل�سام، مبا هو 

�أهل له من �حلفظ و�لعلم و�لأدب.

)1( ن�سبة �إىل مدينة مقرة تقع �رشق عا�سمة ولية �مل�سيلة بحو�يل 60كلم. وعائلة �ملقري ذ�ت �لتاريخ �لعريق 
�لتي تعود �أ�سولها �إىل �لقبيلة �لعربية �ل�سهرية -قبيلة قري�س-، وقد �أثبت هذه �لن�سبة �ملقري نف�سه، وكذلك �بن 

�خلطيب و�بن خلدون وغريهم.
)2( ن�سبة �إىل مدينة تلم�سان �لتي ولد ون�ساأ وقر�أ وتعلرّم بها �ملقري، حيث كانت عا�سمة �لدولة �لزيانية لعدة 

قرون قبل جميء �لعثمانيني.
ويف �لتاريخ �لذي ولد فيه �ملقري كان قد مررّ على دخول �لأتر�ك �لعثمانيني �ملدينة ثالثة عقود من �لزمن، 
�لأمر �لذي �أفقدها �أهميتها �لعلمية و�ل�سيا�سية ب�سبب معاملة �لأتر�ك لأهلها، وكذلك �حلروب و�لفنت �لد�خلية 

�لتي كانت قد عرفتها �لدولة �لزيانية يف �أخريات �أيامها.
كل ذلك دفع بالكثري من �لعلماء بالهجرة منها و�لرحلة �إىل بالد �أخرى. ينظر: �ملقري، رحلة �ملقري �إىل 

�ملغرب و�مل�رشق �س6، حتقيق د/حممد بن معمر، مكتبة �لر�ساد، �جلز�ئر:2004م.
)3( ينظر: �أبو �لقا�سم �سعد �هلل، تاريخ �جلز�ئر �لثقايف من �لقرن �لعا�رش �إىل �لقرن �لر�بع ع�رش �لهجري:222/2. 

�ل�رشكة �لوطنية للن�رش و�لتوزيع، �جلز�ئر.
)4( ينظر: �ملقري، نفح �لطيب:13/1.
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و�لتوزيع،  للن�رش  �لوطنية  �ل�رشكة  و�خلارج:256.  �جلز�ئر  بني  �لثقافية  �لرو�بط  �لطمار،  حممد  ينظر:   )5(
�جلز�ئر:1983م.

)6( هو �لقا�سي �أبو �لف�سل بن مو�سى بن عيا�س �ليح�سبي �ل�سبتي �ملالكي �ملولود �سنة 496هـ، و�ملتوفى 
�سنة 544هـ مبر�ك�س، مناقبه عديدة وموؤلفاته كثرية. ينظر: خملوف، �سجرة �لنور:141-140/1.

)7( هذ� �لكتاب �سبيه بكتابه نفح �لطيب حجما وفائدة.
)8( يذكر بع�س �لباحثني �أن هذ� �لكتاب عبارة عن خال�سة �لرحلة �لتي قام بها �ملقري �إثر زيارته �لأوىل 
�إىل �ملغرب �لأق�سى يف �لفرتة ما بني ]-1009 1010هـ[، حيث ت�سمن هذ� �لكتاب على معلومات هامة حول 
�حلياة �لفكرية و�لأدبية على عهد �ل�سلطان �أحمد �ملن�سور �لذهبي، وقد ترجم فيه �ملقري لأربعة وثالثني عاملا من 

علماء فا�س ومر�ك�س.
فا�س  من  �ملقري  خروج  �ملغرب:‘‘وكان  من  �ملقري  هجرة  �سبب  ب�ساأن  حجي  حممد  �لأ�ستاذ  يقول   )9(
ب�سبب �تهامه بامليل �إىل قبيلة �رش�كة )�رش�قة( يف ف�سادها وبغيها �أيرّام �ل�سلطان حممد �ل�سيخ �ل�سعدي، فارحتل �إىل 

�ل�رشق‘‘. 
)10( ينظر: �أبو �لقا�سم �سعد �هلل، تاريخ �جلز�ئر �لثقايف:223/2.

)11( ينظر: �ملقري: نفح �لطيب:13/1.
)12( ينظر: مقدمة حمقق نفح �لطيب للمقري:7-6/1. 

�. ينظر: �أبو �لقا�سم �سعد �هلل، تاريخ  )13( بع�س �مل�سادر تذكر �أنه ركب �لبحر، و�أخرى تذكر �أنه �سافر بررّ
�جلز�ئر �لثقايف:225/2.

)14( �لإجازة: هي ح�سول �إذن من �ل�سيخ للطالب �أو �ملريد �أو للعامل �آخر، يف رو�ية �حلديث �ل�رشيف �أو 
�لفقه �أو غريهما من �لعلوم. �أو هي تاأهيل ي�ستحق بها �ملجاز لقب �ل�سيخ �أو �لأ�ستاذ يف �لعلوم �ملجاز بها. 

)15( تذكر بع�س �مل�سادر �أنه ز�ر مكة �ملكرمة خم�س مر�ت، و�ملدينة �ملنورة �سبع مر�ت.
)16( ينظر: �ملحبي، خال�سة �لأثر:305/1. 
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فيما  ورتيالن،  بني  منطقة  كانت  لقد 
من  قلعة  �ل�سغرى،  بالقبائل  �لآن  ي�سمى 
قالع  من  قلعة  كانت  كما  �لعلم،  قالع 
و�ملت�سفح  و�لوطن.  �هلل  �سبل  يف  �جلهاد 
�أنها كانت د�ئما  لتاريخ هذه �ملنطقة يجد 
موجبا  وقطبا  �لعاملني،  للعلماء  رباطا 
يجلب �إليه �أفذ�ذ� من �ل�سخ�سيات �لعلمية 
من  وحتى  �لوطن،  �أنحاء  خمتلف  من 
�ل�سيخ �حل�سني  �أورد  �ملغرب �لأق�سى فقد 
عديد�  �مل�سهورة،  رحلته  يف  �لورتالين، 
من  �إليها،  قدمو�  �لذين  هوؤلء  �أ�سماء  من 
و�تخذوها  ومغاربها،  �لأر�س  م�سارق 

مقر� لهم.

ونحن �لآن جنهل �لكثري عن �ملوروث 
�لعلمي لهذه �ملنطقة، يف �لفرتة �لتي ت�سبق 
�لرت�ث  هذ�  لأن  �لهجري،  �لتا�سع  �لقرن 

قد ق�ست عليه �ل�سلطات �ل�ستعمارية، �إما 
بال�سلب، �أو باحلرق، و�لي�سري �لذي بقي منه 
موزعا وم�ستتا هنا وهناك، ولكن �بتد�ء من 
�لقرن �لتا�سع، وخا�سة بعد �سعف �لدولة 
يد  يف  �سقوطها  ثم  بجاية،  يف  �حلف�سية 
�لأ�سبان، تكونت مد�ر�س، ومعاهد، �أو ما 
ن�سميه يف �ملنطقة "ثيمعمرين" �أي �ملعمرة 
�أو ما ن�سميه �لآن بالزو�يا. و�إين جازم باأن 
للعالمة و�لويل �ل�سالح �ل�سيخ �سيدي يحي 
�أر�د  ذلك،ومن  يف  كبري�  تاأثري�  �لعبديل 
�لتو�سع يف ذلك فعليه بالرجوع �إىل رحلة 
�ل�سيخ �حل�سني �لورتالين، �لتي �أ�رشنا �إليها 
�آنفا، و�مل�سماة "نزهة �لأنظار يف ف�سل علم 
�سامل  مب�سح  قام  .فاإنه  و�لأخبار"  �لتاريخ 

للبيوت �لعلمية ومعاهدها يف �ملنطقة.

يف  �أن�سئت  �لتي  �ملعاهد  تلك  و�أول 

علماء من بني ورتيالن 
"الشيخ المولود الحافظي نموذجا"

الأ�ستاذ  حممد ال�سغري بن لعالم
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�أ�س�سها  �لتي  فريحة،  ز�وية  هي  �ملنطقة 
رحمه  مو�سى،  بن  يحي  �سيدي  �ل�سيخ 
�سيدي  با�سم  �ملنطقة  يف  و�ملعروف  �هلل، 
يحي  �ل�سيخ  تلميذ  وهو  )خمو�سى(، 
بتاأ�سي�س  عليه  �أ�سار  �لذي  وهو  �لعبديل، 
�لز�وية، وكان ذلك يف �لن�سف �لثاين من 
�لقرن �لتا�سع �لهجري. وقد و�سف �ل�سيخ 
�حل�سني هذ� �ل�سيخ باأنه رجل ذو �ساأن كبري، 
كما و�سف �أبناءه من بعده باأنهم م�سهرون 
بخ�سلتني: �لقر�ءة و�لإطعام. وقد بقي هذ� 
�ملعهد يوؤدي مهمته �إىل �أن دمرته طائر�ت 
�لثورة  �أثناء   ،1956 �سنة  يف  فرن�سا، 
منطقة  يف  يوجد  لأنه  �لكربى،  �لتحريرية 
�لقبائل  يف  �لثورة  معاقل  �أهم  من  تعترب 
�لأوىل  �ل�سنو�ت  يف  وخا�سة  �ل�سغرى، 
�ملعهد  هذ�  خريجي  �أ�سهر  ومن  للثورة، 
�ل�سيخ �ل�سهيد حممد �لعدوي �مل�سيلي، �أحد 
بادي�س  بن  �أ�ساتذة معهد عبد �حلميد  �أبرز 
يف ق�سنطينة وقد در�ست عليه �سخ�سيا يف 
�خلم�سينات،  بد�ية  بادي�س، يف  �بن  معهد 
وهو �لذي �أخربين بنف�سه عندما علم �أنني 
من �ملنطقة، وقد ��ست�سهد �ل�سيخ �لعدوي، 
م�ست�سفى  يف  �لتعذيب  �هلل،حتت  رحمه 

ق�سنطينة �سنة 1956، رحمه �هلل .

�ملعنية  �لفرتة  عن  للحديث  و�ساأنتقل 

بالدر�س، �أي من نهاية �لقرن �لتا�سع ع�رش �إىل 
منت�سف �لقرن �لع�رشين، وهي �لفرتة �لتي 
عا�س فيها �لعالمة �ل�سيخ �ملولود �حلافظي، 
رحمه �هلل، و�ل�سيخ �لثائر �ملجاهد �لف�سيل 
�لورتالين رحمه �هلل، ولن �أتعر�س يف هذه 
�لدر��سة لل�سيخ �لف�سيل، لأين ر�أيت لز�ما 
علي �أن �أعد در��سة تف�سيلية بقدر �لإمكان، 
حول حياة �لف�سيل �لورتالين وجهاده يف 
�سبيل �لإ�سالم، و�لوطن و�لعروبة، �لذي مل 

يتوقف، �إل بتوقف قلبه عن �لنب�س.

�أ�سري،  �أن  علي  �لالزم  من  �أرى  ولكن 
�ملنطقة  علماء  بع�س  �إىل  باخت�سار،  ولو 
�سهرتهم  وطبقت  �سيتهم،  ذ�ع  �لذين 
عهد  يف  وخارجها،  �جلز�ئر،  يف  �لآفاق 
�لعثماين،  �لعهد  يف  �أي  �جلز�ئرية  �لدولة 

و�أول هوؤلء:

حممد  بن  احل�سني  ال�سيخ  العالمة   )1
لل�سيخ  �لأعلى  �جلد  ال�رتالين،  ال�سعيد 
ورتالن  بني  يف  ولد  �لورتالين.  �لف�سيل 
هـ   1193 �سنة  بها  1125 هـ وتويف  �سنة 
برحلة  �مل�سهورة  �لرحلة  �ساحب  وهو 
تعلم  بيت علم ودين،  ن�ساأ يف  �لورتالين، 
عن �أبيه ،حفظ �لقر�آن �لكرمي وهو �سغري، 
عليه  ي�رشف  كان  �لذي  �لقرية  م�سجد  يف 
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�ملنطقة  وزو�يا  معاهد  �إىل  �نتقل  ثم  �أبوه، 
�لعلوم  من  له  �هلل  �ساء  ما  منها  ،يغرف 
�ل�رشعية و�للغوية، حتى �أ�سبح �أعلم علماء 
�ل�سيخ  عن  �أخذ  قد  باأنه  و�أجزم  �ملنطقة، 
علماء  �أكرب  من  وهو  �أوحمودي،  يحي 
و�ساأ�سري  هلل،  و�أخل�سهم  و�أتقاهم  �ملنطقة، 

�إليه فيما بعد، ولو بكلمات قليلة.

وقد در�س �ل�سيخ �حل�سني، يف �ملعاهد 
كذلك  يافعا،  كان  عندما  فيها  در�س  �لتي 
عدد  يديه  على  وتخرج  بجاية،  يف  در�س 
بعد  فيما  �أ�سبحو�  �لذين  �لطلبة،  من  و�فر 
�ملنطقة،  يف  و�ملعرفة  �لعلم،  لو�ء  حاملي 
�لتاأليف، فاألف عدة كتب يف  و��ستغل يف 
�ل�سديد  �ل�رشعية خا�سة، ولالأ�سف  �لعلوم 
�لكتب، ولكن جند  مل نعرث بعد على هذه 
�أثرها يف �أكرب عمل �أجنزه �ل�سيخ �حل�سني، 
�لأنظار  نزهة   " �سماها  �لتي  رحلته  وهو 
ن�رشها  �لتي  و�لأخبار"،  �لتاريخ  ف�سل  يف 
�لقرن  �بن �سنب، يف بد�ية  �ل�سيخ  �لعالمة 
�ملعهود يف  فيها عن  �لع�رشين، وقد خرج 
يف  �لتاأليف  �إىل  �لعلماء  بان�رش�ف  زمانه، 
�لت�سوف،  يف  وخا�سة  و�لتوحيد،  �لفقه، 
همته  وتعلقت  ذهنه  �ن�رشف  فقد  هو  �أما 
على  ياأخذ  نر�ه  بل  و�لأخبار،  بالتاريخ 

علماء ع�رشه، ومن �سبقهم، تقاع�سهم عن 
�لنبوية  �ل�سرية  �أن  مع  بالتاريخ،  �لن�سغال 

جزء من �لتاريخ.

حو�يل  يف  تقع  �لتي  هذه  ورحلته 
1000 �سفحة من �لقطع �لكبري، هي نتاج 
فري�سة  لأد�ء  �ملقد�سة،  �لبقاع  �إىل  رحلته 
�سورة  لنا  وتبدو  1179هـ،  �سنة  �حلج 
عامل،  عامل،  فهو  جلية،  و��سحة  �ل�سيخ 
تقي، ل يخاف يف �هلل لومة لئم، �رشيح 
�ملتقاع�سني،  �لعلماء  على  �سديد  �آد�ئه،  يف 
جريء على �حلكام �لظاملني، وعلى �لدولة 
وتخلت  �سبهلال،  �لأمور  تركت  �لتي 
و�لثقافية،  �ل�سيا�سية،  م�سوؤولياتها  عن 
يف  تعي�س  �لبالد  جعل  مما  و�لجتماعية، 
حملية  حروب  ويف  تنتهي،  ل  ��سطر�بات 
بني �لقبائل و�لعرو�س وفنت طائفية ل تكاد 

تنتهي، حتى ي�ستعل �أو�رها من جديد.

ورحلة �ل�سيخ �لورتالين، �أعظم كتاب 
وحتى  بل  و�رشقها،  �جلز�ئر  لو�سط  �أرخ 
�أن  و�ملالحظ  و�حلجاز،  وم�رش،  لتون�س، 
�أو  للدولة،  يوؤرخ  مل  �لورتالين،  �ل�سيخ 
للحكام و�لأعيان، و�إمنا �أرخ �حلياة �ليومية 
لل�سعب، وهو بذلك قد خالف �لأ�سلوب 
�لذين  �ملتبع قبله، من �ملوؤرخني، و�لرحالة 
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�سبقوه- و�إن كان قد �أخذ عنهم، �أو على 
�لأقل ��ستفاد منهم – ومن �أهم مميز�ت هذه 
�لفينة و�لفينة من  �لرحلة، ما يرد فيها بني 
�لنقد �لذ�تي لأهل وطنه، وعقد مقارنات 
ما  فبني  بها،  مر  �لتي  �لأقاليم  خمتلف  بني 
ميتاز به كل �إقليم عن بقية �لأقاليم �لأخرى. 
�إنها  �لرحلة  هذه  عن  �هلل  د.�سعد  ويقول 
من  كبري  جزء  عن  �أخبار  مو�سوعة  تعترب 
12هـ،  18م  �لقرن  يف  �لإ�سالمي  �لعامل 
فهي من �ملر�جع �لتي ل غنى عنها يف هذ� 
�ملجال، و�أ�سيف �أنه على �لهيئات �لعلمية 
هذ�  لتحقيق  ت�سعى  �أن  و�لدينية،  عندنا 
�ل�سفر �ل�سخم من �إنتاجنا �لثقايف وطبعه، 
�ملخت�سني  �لعلماء  من  جلنة  تكون  �أن  بعد 

يف خمتلف، �مليادين لتحقيقه ون�رشه.

ابن  اأو  اأوحم�دي  يحي  ال�سيخ   )2
�لويل  �أحفاد  من  هو  �جلد،  حم�دي، 
موؤ�س�س  مو�سى،  بن  يحي  �سيدي  �ل�سالح 
كان  وقد   – ورتيالن  ببني  فريحة،  ز�وية 
�حل�سني  لل�سيخ  معا�رش�  يحي  �ل�سيخ 
غري  �سابقا،  ذلك  ذكرت  وقد  �لورتالين، 
�أنه كما ي�ست�سف من كالمه، باحلديث عنه 
و�لتقدير،  و�لتكرمي،  �لتبجيل،  من  بكثري 
رحلته  يف  ي�سفه  فهو  �سنا  منه  �أكرب  كان 

�لكامل"،  �لويل  �لفا�سل،  �لعامل   " بـــــ 
وهو  �أحمد،  �ل�سيخ  يحي  �ل�سيخ  وولد 
�لإ�سالم  �سيخ  �أجازه  فقد  �أبيه،  مثل  فقيه 
�ل�سنني  وهو  لقبه  وقد  �لزبيدي،  مرت�سى 
" �ل�سيخ �لعامل  بالألقاب �إل ملن ي�ستحقها 
�لإمام �لهمام �لعالمة فقيه �لطالبني ومربي 
�لوقت  �سيخ  �ملعارف..  �سم�س  �ل�سالكني 
�سيدنا ومولنا �ل�سهاب �أحمد بن يحي بن 
�لإجازة  وتاريخ  به،  �هلل  نفعنا  حمودي، 
�سيخنا  �أخربين  وقد  هـ،   1203 �سفر 
�ل�سيخ �لطاهر �آيت علجت، �أطال �هلل يف 
قبيل  �لإجازة  هذه  على  �طلع  �أنه  عمره، 
�ندلع �لثورة، ولكن مكتبة �آل حمودي، 
يف  �ملكتبات  كل  على  �أتى  ما  عليها  �أتى 
�ملنطقة، من حرق، ومتزيق، و�رشقة، من قبل 

�مل�ستعمر �لغا�سم، �إبان �لثورة �لتحريرية.

كانت  �لتي  �ملرحلة  �إىل  �نتقل  و�لآن 
�ملرحلة  وهي  �لدر��سة،  هذه  من  �لهدف 
�حلديثة، و�أود �أن �أ�سري �إىل �أين �ساأذكر بع�س 
و�إمنا  �حل�رش،  �سبيل  على  لي�س  �لأعالم، 
كنماذج، ثم �إين لن �أتعمق يف در��ستهم يف 
هذه �لعجالة، و�إمنا فقط �إعطاء ملحة وجيزة 
عنهم، وقد �أعود لإعطاء تلك �لأ�سماء ما 

ت�ستحق من �لدر��سة �ل�ساملة �لكاملة. 
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ف�سالء(   ( اأبهل�ل  ال�سعيد  ال�سيخ   )1
ولد يف رجب 1276هـ �ملو�فق لـ 1860م 
يف بني ورتالن، وبها تويف يف �سفر عام 
1336 �ملو�فق 1940م، وهو عميد علماء 
�ملنطقة يف ع�رشه، ن�ساأ يف بيت علم،يتو�رث 
وكان  قرون،  منذ  جد،  عن  �أبا  �لعلم  فيه 
بني  قرى  �إحدى  يف  علمي  معهد  لأ�رشته 
�إىل غاية  ورتالن، وبقي هذ� �ملعهد عامر� 
�ندلع �لثورة �لتحريرية، وح�سب حتليلي 
�ل�سخ�سي فاإن جده �لأكرب هاجر من بجاية 
بجاية  فقدت  �أن  بعد  ورتالن،  بني  �إىل 
مكانتها �لعلمية و �حل�سارية غد�ة �حتالل 
�ل�سبان لها، فتفرق علماوؤها، وفقهاوؤها، 
مناطق  خمتلف  يف  مذر  �سذر  ومثقفوها، 
�أ�رشته،  معهد  يف  �لعلم  �أخذ  وقد  زو�وة، 
وزو�ياها،  �ملنطقة  معاهد  يف  وكذلك 
مو�سى،  بن  يحي  �سيدي  ز�وية  وخا�سة 
ورتيالن،)ولي�ست  "بني  فريحة  يف" 
عميد  وهو  بعز�زقة(.  �لو�قعة  "فريحة" 
كرثتهم،  مع  �أ�سلفت،  كما  �ملنطقة  علماء 
له  له غبار، وقد كانت  ي�سق  فقيه ل  وهو 
فتاوى يف خمتلف جمالت �حلياة، وكان من 
فتو�ه  يف  بادي�س  �بن  �ل�سيخ  موؤيدي  �أبرز 
– �إذ  و�لتجن�س  �لتجني�س  �مل�سهورة حول 
يرى �ل�سيخ �بن بادي�س، رحمه �هلل، �أن من 

عن  فقد خرج  �لفرن�سية،  باجلن�سية  جتن�س 
�لإ�سالم، وكانت هذه �لفتوى حمل جد�ل 
ومعار�س  موؤيد  من  �لعلماء،  بني  ونقا�س 
لأن �حلو�ر �أو �جلد�ل يف �حلقيقة كان بني 
تون�س  يف  �لإ�سالم  �سيخ  عظيمني،  قطبني 
�لذي  عا�سور،  بن  �لطاهر  �ل�سيخ  �لعالمة 
باجلن�سية  �لتجن�س  يف  باأ�سا  يرى  ل  كان 
�جلز�ئر،  يف  �لإ�سالح  ور�ئد  �لفرن�سية، 
يرى  �لذي  بادي�س،  �بن  �ل�سيخ  �لعالمة 
بادي�س  �بن  �ل�سيخ  وم�ستند  ذلك،  عك�س 
بجن�سية  �أن من جتن�س  تلك، هو  فتو�ه  يف 
نف�سه،  على  ولهم  فقد  �لكتاب  �أهل 

و�لقر�آن يقول: نث ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ  
ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
جتن�س  من  �أن  ثم   ،٥١ �ملائدة:  مث  ڤ  
�لقو�نني  عليه  تطبق  �لفرن�سية  باجلن�سية 
�لذي  خا�سة،  �ملدين  و�لقانون  �لفرن�سية، 
يتعلق  فيما  �لإ�سالمي،  �لفقه  حمل  يحل 
�أو  �ل�سخ�سية،  �لأحو�ل  �لآن  ن�سميه  مبا 
�ل�سعيد  �ل�سيخ  �سئل  وقد  �لأ�رشة،  قانون 
يف  جمعة  ذ�ت  �مل�ساألة  هذه  عن  بهلول 
هذه  �أر�أيتم  ل�سائليه:  فقال  ورتالن،  بني 
بي�ساء،  وهي  �ألب�سها،  �لتي  �لبي�ساء  �جلبة 
لو �أفرغت علبة حرب ف�سبغها، هل ميكن �أن 
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يزول بعد ذلك، قالو� :ل، قال كذلك فاإن 
ب�سبغة  �هلل  �سبغة  ��ستبدل  فقد  جتن�س  من 
�أبرز  هـو  بهلول،  �ل�سعيد  و�ل�سيخ  �لكفار 
�سيوخ �لف�سيل �لورتالين، وهو �لذي �أ�سار 
عليه باللتحاق بابن بادي�س، يف ق�سنطينة، 
�ل�سيخ ذرية �ساحلة، عاملة،  ترك هذ�  وقد 
و�إن مل تكن يف م�ستوى �أبيها، نذكر منهم 
�ل�سهيد عبد �ملالك ف�سالء، و�ملرحوم حممد 
�حل�سن ف�سالء، �لذي �ألف عدة كتب عن 
�لتعليم �حلر يف  �حلركة �لإ�سالحية، وعن 
ف�سالء،  �لطاهر  وحممد  �ل�ستدمار،  عهد 
ودفاعه  بحما�سه  �ملعروف  �هلل،  رحمه 
�مل�ستميت عن �ل�سيخ �بن بادي�س وجمعية 

�لعلماء ،وقد �ألف كتابا مهما عن و�لده.

احلفيد،  اأوحم�دي  يحي  ال�سيخ   )2
ولد �سنة 1883 ببني ورتيالن، وتويف �سنة 
1973 يف �جلز�ئر �لعا�سمة، ن�ساأ يف بيت 
�أ�سهر  من  حمودي  �آل  فبيت  وتقى،  علم 
�لبيوت �لعلمية يف بني ورتالن، منذ قرون، 
فقد كان جده �لأكرب �لذي ت�سمى با�سمه 
من �أفذ�ء �لعلماء كما �أ�رشنا �سالفا وكذلك 
�أحمد وحممد وعبد �هلل  �أجد�ده �لآخرون 
ول�سعة علمه و�سمعته �لطيبة و�حرت�م �أهل 
منهم على  �أحد  يتجر�أ  �لذي ل  له  �ملنطقة 

�لفرن�سيون  �لق�ساة  كان  فقد  قوله  جتاوز 
�لتي  تر�أ�س �ملحكمة  يتد�ولون على  �لذين 
كانت تعقد يف بني ورتالن �أيام �ل�ستدمار 
يف  ر�أيه  ويطلبون  �إليه  يرجعون  ما  كثري� 

بع�س �لق�سايا �لتي ت�ستع�سي عليهم.

موؤ�س�سي  من  يحي  �ل�سيخ  كان  وقد 
مع  �جلز�ئريني  �مل�سلمني  �لعلماء  جمعية 
�بن بادي�س و�لإبر�هيمي و�لعقبي و�لتب�سي 
جميعا،  �هلل  رحمهم  �حلافظي،  و�ملولود 
�لأول  �لإد�ري  �ملجل�س  يف  ع�سو  وهو 
�لعلم  لو�ء  حامال  وبقي  �جلمعية  لهذه 
بالتعليم و�لإفتاء و�لوعظ و�لإر�ساد �إىل �أن 

توفاه �هلل يف �سنة 1973.

يف  ولد  وعمارة:  حلل�  ال�سيخ   )3
بني  مناطق  �إحدى  خيار  بني  يف   1883

ورتالن وتويف فيها �سنة 1967.

بهذ�  ي�سمع  مل  منا  كثري�  �أن  �أدرك 
تهمه  تكن  مل  �ساحبه  لأن  قبل  من  �ل�سم 
�أن ي�سمع به �أو ل ي�سمع، لأنه كر�س حياته 
كلها  فحياته  و�لتعليم،  للتعلم  �لطويلة 
نعلم  ثم  نتعلم   " ق�سرية،  جملة  تلخ�سه 
"، فهذ� �ل�سيخ عالمة مبعنى �لكلمة، �أخذ 
�لبجائي، يف  �لقادر  �ل�سيخ عبد  �لعلم عن 
بجاية، وعن �ل�سيخني حممد �لطيب �سنتري، 
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�أحمد  �سيدي  ز�وية  يف  �أيجر  و�ل�سعيد 
�أقبو،  مدينة  باأمالو، يف �سو�حي  �أويحي، 
يف و�دي �ل�سومام. ومن مفارقات �حلياة 
ي�رش،  ذ�  كان  و�إن  �أباه  �أن  �لعامل  هذ�  عند 
بل يعترب من �أغنى �أغنياء �ملنطقة، �إل �أنه ل 
ميلك �أي �سيء من �لعلم، ومل يكن له حظ 
فيه، وهو فالح مبعنى �لكلمة، فكل حياته 
يف حرث �لأر�س، وغر�س �لأ�سجار، وقد 
يف  �لزمن  من  عقود�  حللو  �ل�سيخ  ق�سى 
لها، وقد  منها ك�سيخ  �لتي تخرج  �لز�وية 
تخرج على يديه جيل من �لطلبة و�لعلماء 
�لوطن،  �أ�سقاع  بقية  ومن  �ملنطقة،  ،من 
�لطلبة  �إليه  يفد  �لقر�آن  وقد كان حجة يف 
عنه،  لالأخذ  عميق  فج  كل  من  و�لعلماء 
�لنعيمي،  نعيم  �ل�سيخ  �لعالمة  كان  وقد 
بادي�س،  بن  �أ�ستاذنا يف معهد عبد �حلميد 
يف ق�سنطينة، من هوؤلء، وقد كان �لف�سل 
�لز�وية،  للثورة، يف  �لتمكني  �لأول له يف 
�ل�سبيل  لها  مهد  �لذي  فهو  �ملنطقة،  ويف 
بجامعة  �لأ�ستاذ  بربا�س،  �لدكتور  ب�سهادة 
�سيدي  ز�وية  �أبناء  و�أحد  حاليا،  �جلز�ئر 

�أحمد �أويحي.

ايزمران،  ال�سالح  ال�سيخ  ال�سهيد   )4
ولد يف 1905 بقرية فريحة، ببني ورتالن 

يد  على   ،1957/05/24 يف  و��ست�سهد 
�سوق  من  �أخذ  حيث  �ل�ستدمار،  ع�سكر 
و�أعدمو�.  �أ�سحابه،  من  و�ثنني  �جلمعة، 
هذه  فريحة،  قرية  يف  �ل�سيخ  هذ�  ن�ساأ 
�أو  معهد،  �أقدم  كانت حتت�سن  �لتي  �لقرية 
ز�وية للعلم، يف �ملنطقة �لتي �أن�ساأها �ل�سيخ 
يف  �أ�سلفت  كما  مو�سى،  بن  يحي  �سيدي 
�لتا�سع �لهجري، وبقيت منذ ذلك  �لقرن 
�لأفق  ما حولها، وت�سيء  تنري على  �لعهد 
بالعلم و�ملعرفة، وتن�رش �لعقيدة �ل�سحيحـة 
�ل�سليمـة من كل �ل�سو�ئب حتى يف �أحلك 
و�لدجل،  و�ل�سعوذة  �لتقهقر  ع�سور 
�ملناطق  �أبناء  خا�سة  �إليها  يفد  كان  وقد 
و�سطيف،  و�مل�سيلة،  كالربج،  �ملجاورة، 

وجيجل �لخ..

و�ل�سيخ �لعامل �إذ� هو �أحد �لأبناء �لربرة 
لهذه �لز�وية، ففيها حفظ �لقر�آن و�كت�سب 
�لفقه،  يف  و�ملعرفة،  �لعلم  من  �هلل  �ساء  ما 
علوم  وكذلك  �ل�رشعية،  �لعلوم  وبقية 
�أبوه  منهم  �أجالء،  �سيوخ  عن  �أخذ  �للغة، 
جليال  عاملا  كان  �لذي  �ل�رشيف،  �ل�سيخ 
زو�وة،  منطقة  يف  زو�يا  عدة  يف  در�س 
وعندما بلغ �ساأنا ل باأ�س به من �لعلم �أر�سله 
�أبوه �إىل ق�سنطينة، ليتتلمذ على �ل�سيخ �بن 
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بادي�س، فكان هو و�ل�سيخ �لف�سيل زميلني 
�إىل  �أمت در��سته عاد  �أن  يف ق�سنطينة، وبعد 
بادي�س، ودعي  �بن  �ل�سيخ  قبل وفاة  قريته 
بن  يحي  �سيدي  ز�وية  يف  �لتدري�س  �إىل 
حمل  حل  ثم  زو�وة،  منطقة  يف  مو�سى، 
�أبيه على ر�أ�س ز�وية فريحة، بعد وفاته يف 
وقد  �ملا�سي،  �لقرن  من  �لأربعينات  بد�ية 
��ست�سهد  �أن  �إىل  ويفتي  ويعلم  يدر�س  بقي 

يف �سنة 1957 كما ذكرت.

و�أذكر �أن هذ� �ل�سيخ ذ�ت يوم �لأربعاء 
�لقرية  �أهل  جمع  عندما   1945 ماي   9
من  ع�رش  �لثالثة  يف  �آنذ�ك  وكنت  عندنا، 
عمري، فخاطب �لنا�س، وقال: �إن د�عب 
�ليوم،  تاأخر منكم  نادى، فمن  قد  �جلهاد 
فقد خرج من �لإ�سالم. ف�سارع �لنا�س �إىل 
�هلل،  رحمه  و�لدي،  ومنهم  �لند�ء،  تلبية 
ونحن نعرف ما وقع بعد ذلك، ومل تن�س 
�ل�سالح  �ل�سيخ  �هلل  فرن�سا ذلك، فرحم  له 
�لذي بقي، مل يبدل ومل يغري عاملا خمل�سا هلل 
ولدينه ولوطنه �إىل �أن وجبت له �ل�سهادة.

ال�سيخ  احلافظي  امل�ل�د  ال�سيخ   )5
�حلافظي  �ل�سديق  بن  �ملولود  �لعالمة 
�لذي  �ل�سم  هو  هذ�  �لأزهري،  �لفلكي 
قرية  يف  ولد  �جلليل،  �لعامل  هذ�  به  عرف 

ورتالن  بني  قرى  �إحدى  حافظ،  بني 
1948، بعد  1880 وفيها تويف �سنة  �سنة 
مر�س ع�سال، �ألزمه �ملكوث يف م�ست�سفى 
ق�سنطينة قر�بة �لعام، ثم �أرجع �إىل بيته بعد 
�أن �أ�سبحت حالته ميئو�س منها فتوقي بعد 
طرف  من  م�سموما  تويف  �إنه  وقيل  لأي، 
�ل�سلطات �ل�ستعمارية، وهذه ق�سة �أخرى 

لي�س حملها �لآن.

وكان �ل�سيخ �بن بادي�س يلقبه بالعالمة 
�سنة  يف  �أ�سدرها  �لتي  �ملنتقد  جريدة  يف 
�أعمدتها،  �أحد  �حلافظي  وكان   ،1925
تكاد  نوعه  من  فريد  �لعالمة  �لعامل  هذ� 
حياته تكون �أقرب �إىل �لأ�سطورة منها �إىل 
�إحدى  �لغالم �لذي ولد يف  �حلقيقة، هذ� 
قرى بني ورتيالن، يف عائلة فالحية ب�سيطة، 
فقرية، تقتات مما جتود عليها بع�س �لقطع 
�لأر�سية �لتي متلكها، �ساأنها يف ذلك �ساأن 
�أغلب �سكان �ملنطقة، �أحلق مب�سجد �لقرية 
كان  �لكرمي،  �لقر�آن  من  له  تي�رش  ما  حلفظ 
�أطفال �ملنطقة  �أكيد� على كل  ذلك و�جبا 
ثم منهم من ين�سحب بعد لأي، ومنهم من 
قريته،  �لقر�آن يف م�سجد  فيحفظ  ي�ستمر، 
كما دخل �إىل �ملدر�سة �لفرن�سية يف �لقرية، 
زو�يا  باإحدى  �لتحق  ثم  �لفرن�سية،  فتعلم 
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لأنها  فريحة،  ز�وية  �أنها  و�أجزم  �ملنطقة، 
قبلة �لطلبة يف �ملنطقة، و�سبب تاأكيدي هو 
وجود جمموعة من �لطلبة من قرية �ل�سيخ، 
لها، عندما كنت  �ملجاورة  �لقرى  وبع�س 
عمري،  بد�ية  يف  فيها  �لقر�آن  �أحفظ 
�ملدرو�سة  �لفرتة  يف  �لز�وية  هذه  وكاأنت 
�أمثال  �لأعالم،  �لعلماء  من  جمموعة  ت�سم 
�ل�سيخ �لطاهر وعمر، �لذي تويف يف بد�ية 
�أوبلقا�سم،  عمر  و�ل�سيخ  �ملا�سي،  �لقرن 
و�ل�سيخ �أحمد �أوحمودي، وغريهم ،فنهل 
منها ما �ساء �هلل له من مبادئ �لعلوم �ل�رشعية 
�أفق  على  �لطفل  �أعني  فتفتحت  و�للغوية، 
بحلم  �أو  يت�سوره،  يكن  مل  ف�سيح،  علمي 
يف  �ل�ستمر�ر  على  فعزم  يتوقعه،  �أو  به، 
هذ� �لطريق و�مل�سي يف هذ� �ل�سبيل حتى 
يجعل لنف�سه مكانا بني �لعلماء، فر�سم يف 
ذهنه هدفا جوهريا لبد من حتقيقه، هذ� 
�لهدف هو �لو�سول �إىل �لأزهر �ل�رشيف، 
ي�سل  وكيف  �لأزهر،  من  هو  �أين  ولكن 
ذلك،  من  متكنه  �لتي  �لو�سائل  و�أين  �إليه، 
�لأب،  باإر�دة  �لطفل  �إر�دة  ت�سطدم  وهنا 
�لعلم  م�سو�ر  مو��سلة  على  عازم  فالطفل 
و�لتعلم، و�لأب عازم على ك�رش تلك ��إد�رة 
لي�ساعده  �لفالحي،  بالعمل  �لبن  و�إحلاق 
�أنه هو  �لأ�رشة، وخا�سة  على حمل عبء 

�لأكرب، و��ستد �ل�رش�ع بني �لأب و�لبن، 
ولكن �إر�دة �هلل �أر�دت غري ذلك، يف نف�س 
�لوقت �لذي بلغ فيه �ل�رش�ع �أ�سده وقع ما 
مل يكن يف �حل�سبان، �إذ �أن هذ� �لأب �لغليظ 
بينه  �ل�سديد، وقعت  �ل�سلد  �جلبلي،  �لفظ 
�أقاربه خ�سومة فوكزه كما فعل  وبن �أحد 
�لطامة  تلك  وكانت  عليه،  فق�سى  مو�سى 
و�لولد  �لأ�رشة  على  نزلت  �لتي  �لكربى 
خا�سة، فالأب يف �ل�سجن، و�لد�ر و�لأ�رشة 
�سمريه  يف  �لعلم  �إىل  و�حلنني  رقبته  يف 
�لغ�س  �ل�سبي  وهو  �لعمل  فما  ووجد�نه، 
�لذي مل يتعود على مثل هذه �مل�سوؤوليات، 
�أو  يوجهه،  �أو  ي�ساعده،  من  معه  ولي�س 
يدله على �سو�ء �ل�سبيل، ولكن لبد له �أن 
�لأولويات  �أوىل  �أن  �إىل  يت�رشف، فاهتدى 
هي �إخر�ج �أبيه من �ل�سجن، �إذ� فال بد من 
يح�سل  له ذلك، وكيف  �أين  حمام، ولكن 
على �أتعاب �ملحامي، ثم �هتدى �إىل �حلل، 
هو بيع قطعة �أر�س ميلكها �أبوه، لكن �لأب 
بعدما �أبلغ بالقر�ر �لذي �تخذه، عو�س �أن 
هاج  فعله،  له  ،ويحمد  م�سعاه  له  ي�سكر 
وماج وثارت ثائرته و��ستد غ�سبه و�أق�سم 
فعل  �أول  �أن  على  لبنه  �لغليظة  بالإميان 
�إحلاقه  �ل�سجن هو  من  بعد خروجه  يفعله 
�أن  يعرف  و�لولد  باملتوفى،  �أي  ب�ساحبه 
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�أق�سم  و�إذ�  فعله،  �سيء  على  عزم  �إذ�  �أباه 
بر بق�سمه، فاأيام حياته �إذ� معدودة بالأيام 
ومع  �ل�سجن،  يف  �لأب  يق�سيها  �لتي 
قبل،  من  عليه  عزم  عما  يرت�جع  مل  ذلك 
�إخر�ج �لأب من �ل�سجن، وقد جنح  وهو 
ونفذها،  ذلك  قبل  و�أعد خطة  ذلك،  يف 
من  �لأب  خروج  بعد  مبا�رشة  �ختفى  �إذ 
�أحد� عما  يخرب  به، ومل  يلتق  �ل�سجن ومل 
كان يعتزم �لقيام به فكانت وجهته تون�س، 
�ساقة  رحلة  وبعد  �لأقد�م،  على  م�سيا 
وكل  و�جلوع  �خلوف  مع  م�سن  وتعب 
مظاهره �لبوؤ�س و�ل�سقاء، و�سل �إىل تون�س 
�أعمال  �سنني معدودة، عمل  فيها  ومكث 
خمتلفة، ولكن �أبرزها بيع تذ�كر �حلافالت 
باللغة  معرفته  �ساعدته  وقد   )BUS(
�لفرن�سية على ذلك، و�أجزم �أنه �إىل جانب 
�لدرو�س  حلقات  على  يرتدد  كان  �لعمل 
�إىل  �سافر  تون�س  ومن  �لزيتونة،  جامع  يف 
م�رش، وحقق �أمنية �لعمر �لتي كان يتمناها 
منذ �أن كان طفال �سغري� يحفظ �لقر�آن يف 
م�سجد �لقرية، �أو يف �إحدى زو�يا �ملنطقة، 
وهو �للتحاق بالأزهر �ل�رشيف، وقد لزم 
�أجالء نهل من علمهم  �سيوخا  �لأزهر  يف 
�أمثال  �لو��سع، و�قتدى ب�سلوكهم �ملمتاز، 
وما  بخيت  و�ل�سيخ  �لدجوي  �ل�سيخ 

�حلا�سية  �ساحب  بخيت  �ل�سيخ  ما  �أدر�ك 
على �ملنهاج للقا�سي �لبي�ساوي يف �أ�سول 
�آنذ�ك، وبعد  �لديار �مل�رشية  �لفقه، ومفتي 
�سيخنا  حت�سل  �لدر��سة  من  �سنو�ت  ع�رش 
على �أعلى �ل�سهاد�ت يف �لأزهر �لتي �أهلته 
�سيوخه  من  باقرت�ح  من�سب مدر�س  ليتبو�أ 
 1919 ثورة  وبعد  �سنو�ت،  �ست  ملدة 
م�رش  مبغادرة  �لجنليزية  �ل�سلطات  �أجربته 
يف  �مل�ساركة  تهمة  �إليه  وجهت  �أن  بعد 
ومل  �لثورة،  تلك  يف  �لطلبة  مظاهر�ت 
تكتف �ل�سلطات �لجنليزية يف م�رش بذلك، 
�لفرن�سية وحذرتها  �ل�سلطات  �أعلمت  بل 
�إذ�  �إل  �إىل �جلز�ئر،  �لدخول  منه فمنع من 
�سمنه �أحد، فلم يجد من ي�سمنه �إل قائد 
بني ورتالن �آنذ�ك، وهو �لبا�ساغا عمر بن 
عبيد، بطلب من �إمام بني ورتالن وعائلة 
�ملنطقة،  يف  �لعائالت  �أكرب  من  عبيد،  بن 
من  بكثري  �لفرن�سية  �ل�سلطات  �أمدت 
�لقياد و�لبا�ساغو�ت، منهم �ل�سالح ومنهم 
�أن  �لعائد  لالبن  �سمح  وهكذ�  �لطالح، 
تربة وطنه  يعانق  و�أن  باأهله وذويه،  يلتقي 
و�جلهل  �لأب  من  فار�  منه  خرج  �لذي 
و�خلوف، بز�د مادي مفقود، وز�د علمي 
�لفقه  يف  �لأولية  �ملبادئ  يتعدى  ل  ي�سري، 
�لعالمة،  �لعامل  وهو  �إليه  وعاد  و�للغة، 
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�سدة  ومعتل  �ل�رشيف،  �لأزهر  خريج 
�لتدري�س فيه.

وكان كل ما يفكر فيه بعد �أن ��سرت�ح 
قليال، هو تبليغ ما حت�سل عليه من �لعلم لأهل 
بلده، ولهذ� كانت �أول خطوة خطاها هو 
�إن�ساء مدر�سة يف قريته مب�ساعدة �ملح�سنني 
من �أهل �ملنطقة، لتلقي �لعلم على يد هذ� 
يقول  وكان  ومنطقته،  لأهله  �لويف  �لبن 
و�لدين-  �لدنيا  �سعادة  فيه  �لعلم  ن�رش  �إن 
– وملا مي�س  �أكيد  �لأمة  وهو و�جب على 
�ل�سيخ،  ذكر  �ساع  حتى  طويل  وقت 
فت�سابقت  �لآفاق  �لعلمية  �سهرته  وطبقت 
فوقع  لها،  �سيخا  تطلبه  �ملنطقة  زو�يا  �إليه 
�لرحمن  عبد  �سيدي  ز�وية  على  �ختياره 
وزو(،  )تيزي  زو�وة،  جبال  يف  �ليلويل، 
�لز�وية كانت ت�سري دميقر�طيا،  �أن هذه  �إذ 
من طرف طلبتها، ولي�س لها مقدم ي�رشف 
�لأخرى وقد كر�س  �لزو�يا  عليها، ك�ساأن 
هذ� �لأ�سلوب يف �لت�سيري موؤ�س�سها �لأول 
حرم  �ليلويل،�لذي  �لرحمن  عبد  �ل�سيخ 
�لز�وية،  ت�سيري  يف  �لتدخل  �أولده  على 
معهد  �إىل  حولت  �أن  �إىل  كذلك  وبقيت 
��ستعادة  بعد  �لدينية،  �لإطار�ت  لتكوين 

�ل�سيادة �لوطنية. 

�ل�سيخ  �لطلبة على  �ختيار  �إذ� قد وقع 
�حلافظي، و�سادف هذ� �لختيار هوى يف 
بقبول  �لختيار  هذ�  فتقبل  �ل�سيخ،  قلب 
عمل  بالز�وية  �لتحق  �أن  ومبجرد  ح�سن، 
من حيث  �لزو�يا،  �لتعليم يف  تطوير  على 
�لأ�سلوب و�لنوعية، و�إدخال علوم حديثة 
يف بر�مج �لتدري�س، منها علم �لفلك �لذي 
كان من �خت�سا�سه، ولهذ� �سمي بالفلكي، 
ولتج�سيد هذ� �لتجديد بنى �ساعة �سم�سية 
وما  �ل�سالة،  �أوقات  ل�سبط  �لز�وية،  يف 
طاف  وقد  �ليوم،  �إىل  قائما  هيكلها  يز�ل 
مبختلف �لزو�يا مدر�سا، وموجها، ومنبها 
�لتعليمية  بطريقته  ومب�رش�  ل�سيوخها، 
�لز�وية  حتولت  منه  وباقرت�ح  �جلديدة. 
مدينة  �إىل  �لعثمانية  و�دي  من  �حلمالوية 
�أن طلب منه �سيخها بتويل  ق�سنطينة، بعد 
�لتدري�س فحولها �إىل معهد علمي حديث، 
�أن يكون فرعا جلامع �لزيتونة، وقد  ميكن 
�لتي  �لر�سالة  باأد�ء  يقوم  �ملعهد  هذ�  بقي 
بعد  حتى  �حلافظي،  �ملولود  له  �سطرها 
وفاته، مو�كبا ملعهد عبد �حلميد بن بادي�س 
�لثورة  �ندلع  غاية  �إىل  ق�سنطينة،  يف 

�لتحريرية.

امل�ل�د احلافظي ال�سحفي 

�جلهة  هي  �ل�سحافة  فاإن  �لتعليم  بعد 
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�لثانية لهذه �ل�سخ�سية �لفذة، فقد كتب �إن 
مل يكن يف كل �ل�سحف �لتي �سدرت يف 
�جلز�ئر منذ �سنة 1920، �إىل غاية وفاته �سنة 
وخا�سة  جلها  يف  كتب  قد  فاإنه   ،1948
منها: �ملنتقد، و�ل�سهاب، و�لنجاح و�لبالغ 
موؤ�س�سها، و�سحف  �لذي هو  �جلز�ئري، 
�أبي �ليقظان يف غرد�ية، قد كان من �أعمدة 
عبد  �ل�سيخ  �أ�سدرها  �لتي  �ملنتقد  جريدة 

�حلميد بن بادي�س �سنة 1925.
�ملنتقد،  ن�رشه يف  مقال  �أول  كان  وقد 
 24 يف  �ل�سادر  منه،  �لثالث  �لعدد  يف 
جويلية   16 �ملو�فق  1345هـ  �حلجة  ذي 
�إىل  "كتاب مفتوح  1925م، حتت عنو�ن 
يف  وحاور  �ملحرتمني"،  �لنو�ب  ح�رش�ت 
�أربع  يف  طويل  مقال  �ملقال،-وهو  هذ� 
�أيها  بكم  )مرحبا  بقوله:   - �سفحات 
برغبات  رحبتم  �إن  �مل�سلحون،  �لنو�ب 
من  و��سطفتكم  �نتخبتكم  �لتي  �لأمة 
�إن  �لفائزون،  �أيها  لكم  وهنيئا  بينها، 
جازت يف عهدكم �أماين �أمتكم، وكلتكم 
يف  �ل�سعوبة  فلي�ست  حت�سيلها،  على 
تباعدت  مهما  �لأبطال  هوؤلء  �نتخاب 
يتوهم،  كما  �لأهو�ء  وتنازعت  �لآر�ء، 
�ل�سائب،  �لر�أي  �نتخاب  �ل�سعوبة يف  بل 
للو�سول �إىل مرمى �أمة تطلب حياة وطنية 

بحكم �جلن�سية و�لقانون ……..و�إعد�د 
�ملعركة  يف  �لدخول  قبل  �جلند  مالب�س 
عن  �لدفاع  يف  �لقيادة  و�إ�سناد  �ل�سيا�سية، 
حقوق �ل�سع ب، �إىل �لقو�د �لعظام �لذين 
لهم خربة مبكامن �خل�سوم وح�سونهم… 

 … تر�سحو�  �لذين  �خليبة يف  فلي�ست 
�لذين  �خليبة يف  �خليبة كل  بل  يقبلو�،  ومل 
و�ل�سعة،  بالرحب  �لأمة  وقبلتهم  تر�سحو� 
ثم تنازعو� �ملحمدة و�لفخر مبا مل يفعلو�- 
وليتفكر ح�رش�ت نو�بنا �أنهم روح �لأمة، 
و�لأمهات،  و�لأبناء،  �لآباء،  يف  تكونت 
�لكرمية  �لروح  هذه  حياة  على  فليعملو� 

جهد طاقتهم…(.

�لر�بع  للعدد  �لفتتاحي  �ملقال  ويف 
عامل  ))يف  عنو�ن  حتت  كتب  للمنتقد، 

�ل�سحافة((.

نقتطف منه ما يلي: لل�سحافة يف �لعامل 
يف  �سامية  ومكانة  عالية،  منزلة  �ملتمدن، 
نفو�س �لقر�ء �لذين هم خيار �لأمة، ومقيا�س 
رقيها، و�نحطاطها، يف مدنيتها وعمر�نها 
�لب�رشي، وحالتها �لجتماعية، فيما تدعو 
�إليه رو�بط �حلياة �لقومية ودو�عي �لنه�سة 
وتاأليف  وحدتها،  تاأ�سي�س  يف  �لوطنية 
جماعتها، حول م�ساحلها، وتعليم �أبنائها 
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�سبيل ر�سدها……

فال�سحف �ليومية �ل�سيارة هي ك�سم�س 
يف  �ملرت�مية  قر�ئها  على  ت�رشق  �لوجود، 
�لنفي�سة،  �لأخبار  �أ�سعة  �ملعمورة  �أق�سى 
و�حلو�دث �ملتجددة، فتكون �لأمة باأجمعها 
على ب�سرية تامة مبا يديل يف �لزو�يا وما يدبر 
يف طي �خلفايا، فال�سحف مدر�سة �ل�سعب 
�لجتماعية،  حياته  مد�ر  عليها  �لكربى 
وهي يف �حلقيقة �لو��سطة �لعظمى يف �سرب 
�لر�أي �لعام و�لفكر �جلمهوري، وهي �لتي 
تقود �لعامة �إىل ميد�ن �لعمل، وهي ل�سان 
�لعام، وتك�سف  �لفكر  تعرب عن  �ل�سعب، 
�لغطاء عن �خلفايا، وتبني �حلقائق باإي�ساح، 
وتنبه  �ملتخذة،  �حلو�دث  �للثام عن  وترفع 
�جلمهور �إىل �لو�جبات �لوطنية يف �لد�خل 

و�خلارج … 

امل�ل�د احلافظي وجمعية العلماء: 

لقد كان �حلافظي من �أو�ئل �لذين دعو� 
كان  رمبا  بل  �لعلماء،  جمعية  تاأ�سي�س  �إىل 
�أول د�ع لذلك، يف مقال ن�رشه يف �لعدد 
�لتا�سع من جملة �ل�سهاب، تعقيبا على ند�ء 
 ،15 3 �س  عدد  �ل�سهاب  جملة  �سدر يف 
�ساحبه  فيه  دعا  �مل�سلحني  للعلماء  دعوة 
حم�س،  ديني  حزب  تاأ�سي�س  �إىل  �لعلماء 

غايته تطهري �لدين مما �أل�سقه به �جلاهلون، 
�لتا�سع  �لعدد  يف  مقال  �حلافظي  فكتب 
�س 5 يف �ل�سهاب، يجدد فيه �لدعوة �إىل 
قاله:"نود  ومما  �حلزب،  هذ�  مثل  تاأ�سي�س 
منذ  هذ�  �إىل  �لعلماء  رجالنا  يوفق  �أن 
�أ�سبحت  قد  �لدينية  حالتنا  �إذ  بعيد،  زمن 
ود�خلتنا  �لنحطاط،  من  نقطة  �آخر  يف 
�لبدع من حيث ل ن�سعر، منذ زمن لي�س 
بالقليل، فطال عليها �لعهد حتى �أ�سبحت 
من  كثري  عند  �لدين،  من  �عتقاد�تها  حمل 
�لعو�م، وحمل تهاون وتق�سري يف كثري من 
من  �لغالبة  �لقوة  �رشيان  وبحكم  �لعلماء، 
يف  مي�سي  ثم   … عليها  �لأعظم  �ل�سو�د 
حتليل عميق للحالة �لدينية �ل�سائدة �آنذ�ك، 
لتق�سريهم  �لعلماء  على  بالالئمة  ياأتي  ثم 
�قرت�ح  �ل�سحيح، ثم يقدم  �لدين  تبليغ  يف 
برنامج عمل لهذ� �حلزب يف ثماين نقاط، 
فيها  يتعلم  مد�ر�س  �إن�ساء  �أهمها  ومن 
�للغة  �إدخال  مع  �حلديثة،  بالطرق  �لن�ْسء 
�لفرن�سية، ثم جمع �لزكاة لتمويل م�رشوع 
�حلزب  لهذ�  فروع  تاأ�سي�س  ثم  �ملد�ر�س، 
م�سوؤولية  حتت  تكون  و�لقرى  �ملدن  يف 
�لكتب  طبع  ثم  للحزب،  �ملركزية  �لهيئة 
د�ئرة  تو�سيع  مع  علمية  جمالت  ون�رش 
و�أخري�  �لفنية،  بالطرق  و�لإر�ساد،  �لوعظ 
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�بتعاد �حلزب عن �ل�ستغال بال�سيا�سة، لأن 
ذلك من �ساأنه �أن يعود على �حلزب بال�رشر 

و�لإبطال.

كان  �جلمعية،  تاأ�س�ست  وعندما 
بذلك،  �بتهاجا  �لنا�س  �أ�سد  من  �حلافظي 
بعد  ولو  �أكلها،  �أتت  قد  دعوته  ر�أى  لأنه 
للرئي�س  �لثاين  �ملن�سب  �سغل  ولقد  حني، 
�لب�سري  لل�سيخ  كان  �لأول  و�ملن�سب 

�لإبر�هيمي.

�جلمعية  هذه  لت�سكيل  �لدعوة  �إن 
نف�سه  يف  �أح�س  من  كل  لها  ��ستجاب 
على  �سبغ  �سخ�س  بالأمر، كل  معني  باأنه 
�جلمعية  كانت  لذلك  �لعامل،  �سبغة  نف�سه 
و�أ�سنافا  �أطيافا  ت�سم  م�سو�رها  بد�ية  يف 
وتتنوع  م�ساربهم  تختلف  �لعلماء،  من 
�جتهاتهم،  وت�سطدم  بل  مقا�سدهم 
ومنهم  �لوهابي،  ومنهم  �مل�سلح،  فمنهم 
من  ومنهم  بل  �لطرقي،  ومنهم  �لو�سطي، 
كان مييل نحو فرن�سا يف قر�رة نف�سه، بل 
من  وخا�سة  �ملنتديات،  يف  عنها  ويد�فع 
فقد  عليه،  خلعته  من�سبا  يتوىل  منهم  كان 
تنا�سو� خالفاتهم ح�سب ما �تفق عليه قبل 
تاأ�سي�س �جلمعية، ولكن ذلك مل يكن ليدوم 
و�ملبادئ  �ختلفت،  �لقناعات  �إذ  طويال، 

ذلك  وبلغ  تعددت،  و�لأهد�ف  تنوعت، 
ذروته يف �لجتماع �لذي وقع يف 4 ماي 
�جلمعية من ميكن  من  و�ن�سحب   ،1932
�لزو�يا،  باملحافظني، و�سيوخ  ن�سميهم  �أن 
و�لطرق، ومنهم �حلافظي، فاأن�ساو� جمعية 
�ل�سنة،  علماء  بجمعية  �سموها  جديدة 
يف  وذلك  �حلافظي،  �إىل  رئا�ستها  �أ�سندت 

15 جويلية 1932م.

قبل  من  نخرت  �لتي  �جلرثومة  ولكن 
�جلمعية  ،�سحبت  �لعلماء  جمعية  ج�سد 
�جلديدة، فق�ست عليها يف �أقل من �سنتني 
�ن�رشف  �جلمعية  هذه  حل  وبعد  فقط، 
يف  �لفردي  �لعمل  �إىل  كعادته  �حلافظي 
فار�س ل  فهو  و�لتعليم،  �لدعوة و�لإر�ساد 
ي�سق له غبار يف كل ميد�ن، فهو �لد�عي، 
�ملناظر  وهو  �ل�سحفي،  وهو  �ملعلم،  وهو 
باحلجة  ولكن  و�ملجادل،  و�ملحاور، 
بادي�س  �بن  �ل�سيخ  ناظر  فقد  و�لربهان، 
�ل�سهاب يف عدة م�سائل،  على �سفحات 
�لأ�سو�ق،  "�ملك�س"،وكر�ء  ق�سية  منها 
به م�سطفى كمال  قام  فيما  ومنها مناظرة 
�أتاتورك،  بادي�س  �بن  �أيد  �إذ  �أتاتورك، 
وبارك عمله بينما �حلفاظي يرى ما قام به 
�أتاتورك يف �لق�ساء على �خلالفة �لإ�سالمية 
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ناظر  وكذلك  و�مل�سلمني،  لالإ�سالم  خيانة 
ير�ها  �إذ  �لعبادة،  مر�تب  يف  بادي�س  �بن 
بينما  وطمع،  خوف  �ثنتان:  بادي�س  �بن 
وطمع،  خوف،  ثالث:  ير�ها  �حلافطي 
بادي�س  �بن  �ل�سيخ  �أجاب  وقد  و�عرت�ف. 
�إجابة �رشيحة عندما طلب منه �أن يديل بر�أيه 
�لتجني�س  يقول:  �إذ  �لتجني�س،  م�ساألة  يف 
حر�م قطعا، ل ي�سوغ �لإقد�م عليه ملا فيه 
من �لتز�م ما يناق�س �سعائر ديننا، و�أعظمها 
و�لطالق،  �لنكاح،  �سنة  تغيري  يف  ظاهرة 
�سليمة  �لأخرى  �ل�سعائر  وكون  و�لإرث، 
تف�سي  ل  يناق�سها،  ما  وتغيري  تبديل  من 
�لتجني�س  جو�ز  �إىل  �لأحو�ل  من  بحال 
ماد�م �مل�سا�س ولو يف �سعرية و�حدة، هذ� 
هو حكم �ل�رشع يف مقال مبجلة �ل�سهاب – 
�ل�سنة 3 عدد 136 حتت عنو�ن " نحن يف 
و�د و�أنتم يف و�د. فكيف يكون �لتفاهم، 
ملو�سوع  هذ�  يف  �ل�ستز�دة  �أر�د  ومن 
مناظرة  ناظر  كما  �ل�سهاب.  �إىل  فلريجع 
طويلة �ل�ساعر �لأمني �لعمودي، يف �سل�سلة 

كذلك  وناظر  �ل�سهاب،  يف  �ملقالت  من 
ناظر كال  �لعقبي، وكذلك  �لطيب  �ل�سيخ 
من �ل�سيخني �أبي يعلى �لزو�وي، ومبارك 
و�للحوم  �لكتاب،  �أهل  ذبائح  يف  �مليلي، 
�مل�ستوردة من �أوروبا، ومن �أر�د �لإطالع 
على هذه �ملناظرة �ل�سيقة و�ملمتعة و�ملفيدة 
فعليه بالرجوع �إىل جملة �ل�سهاب، وكذلك 

جريدتي �لنجاح و�لبالغ �جلز�ئري.

كثرية  كتابات  للحافظي  كانت  وقد 
وكذلك  و�لك�سوف،  �خل�سوف  حول 
ويف  �لفلكي،  باحل�ساب  �لأهلة  �إثبات 
�لطبيعي، ويف جذور  �ل�سم�س و�لعتد�ل 

�حلياة على �لأر�س…!

هذ� هو �لعالمة �ملولود �حلافظي، �إذ �إن 
�أول من لقبه بهذ� �للقب،  �بن بادي�س هو 
ومن �ملوؤ�سف �أن كثري� من مثقفينا وطلبتنا 
�ل�سخ�سية  يعرفون هذه  ،بل وعلمائنا، ل 

�لفذة من �أبناء هذ� �لوطن �ملفدى.
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و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�رشف �ملر�سلني 
�أما بعد:

للتاريخ  �ملو�سوعية  �لدر��سة  �إن 
حقل  يف  �لدر��سات  و�أهم  �أ�سعب  من 
نتائج  �إىل  �ملو�سل  �جلاد  �لعلمي  �لبحث 
مثل  لأنه  وتالم�سها،  �حلقيقة  تقارب 
�لتدخالت  من  تعاين  �لدر��سات  تلك 
�لنزعات و�لع�سبيات  �ملبنية على  �لعاطفية 
�لطائفية و�لعرقية، وحتت تاأثري�ت �سيا�سية 

و�جتماعية وثقافية وغريها.
يعالج  �أيدينا  بني  �لذي  و�ملو�سوع 
منطقة  فيها  عانت  ح�سا�سة  تاريخية  فرتة 
حروب  من  منها  �لو�سط  وخا�سة  �جلز�ئر 
�ملنطقة  زعزعت  يف  �ساهمت  ونز�عات 
زعزعة جعلتها مدونة تاريخية للعديد من 
و�لدول  �مللوك  تعاقب  �ملتعاقبة  �لأحد�ث 

�لأحد�ث  تلك  بني  ومن  عليها،  �ملتو�لية 
ملك  على  و�سيطرتهم  �ملوحدين  دخول 
على  �سيطرتهم  وبخا�سة  �حلماديني، 
�لرئي�س  �ملعقل  لأنهما  وبجاية  �لقلعة)1( 
كتبه  ملا  فالقارئ  �ململكة،  تلك  حلكم 
من  �لكثري  �سيجد  ذلك  عن  �ملوؤرخون 
كثري  �إىل  تدعو  �لتي  و�لنظر�ت  �لتاأمالت 
تاريخ  وخا�سة  و�لتحليل،  �لتحقيق  من 
�لذي  و�ملر�بطني،  و�ملوحدين  �حلماديني 

يعترب من �أهم �ملر�حل �لتي مر بها مغربنا.
قامت دولة �ملوحدين على �أ�س�س   
�ملذهبية  حاربو�  فقد  معروفة،  ومبادئ 
لأن  �ملالكية  كتب  -وخا�سة  �لفقهية 
باملغرب  �ل�سائد  هو  كان  �ملالكي  �ملذهب 
و�لأندل�س �آنذ�ك- بحرقهم لكتب �لفروع 
وقالو�: �أن �لفقه يوؤخذ من �لكتاب و�ل�سنة 

دخول الموحدين إلى قلعة بني حماد
* نظرات وتأمالت *

بقلم الأ�ستاذ: حبيب �سايف
جامعة وهران
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تقوي�س  ��ستطاعو�  قد  �أنهم  كما  مبا�رشة، 
�حلكم �لفاطمي �ل�سيعي �لذي كان �سائد� 
من  له  �ملو�لني  على  بق�سائهم  �ملغرب  يف 
فتح  ��ستطاعو�  كما  وغريهم،  �سنهاجة 
�رش�ع كبري مع �ل�سليبيني و��سرتدو� �لكثري 
باأيدي  كانت  �لتي  �لإ�سالمية  �ملناطق  من 
�ملوؤرخون  ذكره  مما  ذلك  كل  �لن�سارى، 
يف  �لتاريخ  ولكن  ح�سناتهم،  من  وهو 
�لإبادة  جر�ئم  ن  دوَّ قد  �ملقابلة  �جلهة 
مبر�ك�س ووهر�ن وبجاية و�لقلعة وغريها، 
�ملو�سوع  هذ�  ملثل  �لتعر�س  كان  ولذلك 
ب�سيئ من �لتاأمل و�لتحليل و�ملو�سوعية قد 
�لب�رشية  �لأخطاء  بع�س  على  �ل�سوء  ي�سلط 
�أنه  على  كذلك  تنبيه  وفيه  �مل�سلمني  من 
مهما بلغت �لأخطاء فال عالقة لها بتعاليم 

�لدين �لإ�سالمي.
ولو  كذلك  عليه  �لتنبيه  ميكن  وما 
�أنف�سهم  �لرببر قد حكمو�  �أن  عر�سا، هو 
�حلقب  معظم  �إن  بل  بالهينة  لي�ست  مدة 
باملغرب  �لرببر  فيها  كان  �لتاريخية 
م�ستقلني ��ستقالل �سيا�سيا، بل �إن ولءهم 
للفاطميني �أو للعبا�سيني كان ولء دينيا �أما 
�لولء �ل�سيا�سي �حلقيقي فقد كان باأيديهم، 
وتاأكيد لذلك يقول �لذهبي: )�أول من كان 
فيهم �مللك من �لرببر �سنهاجة )2( ثم كتامة 

ولنبد�أ  زناتة)3(  ثم  م�سمودة  ثم  ملتونة  ثم 
قبيل  �ملنطقة  يف  �لد�ئرة  بالأحد�ث  ذلك 

�سيطرة �ملوحدين:
خما�س الأحداث باملغرب الكبري:

غري  �لفاطميني  حكم  ظل  يف   
�لرببر  �قت�سم  �لكبري  باملغرب  �مل�ستقر 
�لأق�سى  فباملغرب  �لكبري،  �ملغرب  حكم 
تنازع  وبالو�سط  زناتة،  قبائل  حكمت 
عمومتهم  وبني  �ل�سنهاجيني  زيري  بني 
�جلز�ئر  �ملتاأخرون  فحكم  �حلماديني  من 
�لدولة  �أو  حماد  بني  بحكم  ت�سمى  مدة 
عبيد  بني  �متد�د� حلكم  �حلمادية، وكانو� 
بنو  حكم  فقد  بتون�س  �أما  �لفاطميني، 
يد  على  فني  قد  حكمهم  ولكن  زيري 
حكم  ظل  ففي  ج�سم،  وبني  �لهالليني 
�أهم  من  -وهو  بتون�س  �لبادي�س  بن  �ملعز 
و�أعظم ملوك بني زيري- �نف�سلت دولته 
عن �لدولة �لفاطمية بعد ولء طويل، فقد 
خطب خللفاء بني �لعبا�س، ونزع من �لآذ�ن 
ذلك  وكان  �لعمل(  خري  على  عبارة)حي 
للهجرة)443هـ(،  مائة  و�أربع  ثالث  �سنة 
وهو ما جعل �ملغرب يف ذلك �لزمان منطقة 
غليان فامل�ستن�رش �لفاطمي ثارت ثائرته ملا 
فعله بن بادي�س، فر�أى �أن يثري بع�س �لقبائل 
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�لعربية )ففاو�س وزيره �أبا حممد �حل�سن بن 
فاأ�سار  بادي�س  �بن  �أمر  يف  �ليازوري  علي 
هالل  بني  من  �لعرب  له  ي�رشح  باأن  عليه 
يتقدم  و�أن  بال�سعيد  �لذين  ج�سم  وبني 
م�سايخهم  وي�ستميل  بال�سطناع  �إليهم 
وتقليدهم  �إفريقية  �أعمال  وتولية  بالعطاء 
�أمرها بدل من �سنهاجة �لذين بها لين�رشو� 
�ل�سيعة ويد�فعو� عنهم فاإن �سدقت �ملخيلة 
�سنهاجة  وقومه  بادي�س  بابن  ظفرهم  يف 
�أولياء للدولة وعمال بتلك �لقا�سية  كانو� 
و�إن  �ساحة �خلالفة،  و�رتفع عدو�نهم من 
كانت �لأخرى فلها ما بعدها و�أمر �لعرب 
�أمر  من  �لدولة  على  �أهون  حال  كل  على 
وزيره  �مل�ستن�رش  فبعث  �مللوك.  �سنهاجة 
يف  لأمر�ئهم  و�أر�سخ  �لأحياء  هوؤلء  �إىل 
لكل  ودينار  ببعري  عامتهم  وو�سل  �لعطاء 
�لنيل وقال  �إجازة  لهم  و�أباح  و�حد منهم 
�بن  وملك  �ملغرب  �أعطيناكم  قد  لهم 
بعدها،  تفتقرون  فال  �لآباق  �لعبد  بادي�س 
فقد  بعد  �أما  �ملعز  �إىل  �ليازوري  وكتب 
�إليكم خيول فحول و�أر�سلنا عليها  �أنقذنا 
رجال كهول ليق�سي �هلل �أمر� كان مفعول، 
�إىل  �لنيل  وعربو�  ذ�ك  �إذ  �لعرب  ف�رشهت 

برقة فنزلو� بها و��ستباحوها)4( .
�لقريو�ن  ح�سارة  هوؤلء  �أخرب  وقد 

ظل  ويف  لو�سفه،  جمال  ل  مما  وتون�س 
�لدولة  تطورت  قد  كانت  �لأحد�ث  هذه 
و�حد�  خ�سومها  على  قا�سية  �ملوحدية 
على  لل�سيطرة  �لفر�س  منتهزة  �لآخر  تلو 
�ساحب  يوؤكده  ما  وهو  وتون�س،  �جلز�ئر 
 ... �لآتي:)  �لن�س  يف  �ل�ستق�ساء  كتاب 
�إفريقية  بالد  ��سطر�ب  �ملوؤمن  عبد  بلغ 
بن  زيري  بني  من  ملوكها  تنازع  ب�سبب 
مناد �ل�سنهاجيني و��ستطالة �لعرب عليهم 
بها فاأجمع �لرحلة �إىل غزوها بعد �أن �ساور 
وغريهما  �إبر�هيم  و�أبا  حف�س  �أبا  �ل�سيخ 
مر�ك�س  من  فخرج  فو�فقوه  �مل�سيخة  من 
�أو�خر �سنة �ست و�أربعني وخم�سمائة..)5( 
�أن  جند  �لتاريخي  �لن�س  هذ�  خالل  فمن 
للق�ساء  �ملنا�سبة  �لفر�س  �نتهزو�  �ملوحدين 
كل  �سنن  من  وهذ�  خ�سومهم،  على 
وقد  �لتاريخ،  عرب  ن�ساأت  �لتي  �لدويالت 
�لدكتور عبد �حلليم عوي�س  عرب عن ذلك 
بقوله: لقد كانت دولة بني حماد �نف�سال 
من �نف�سال  .  .  و�سارت يف طريقها فكان 
بامل�ساكل،  ز�خر�  �متد�ده  على  طريقها 
�لتاريخ كانت �حلروب  �متد�د هذ�  وعلى 
�سبه د�ئمة بني �حلماديني وقبيلة زناتة وبني 

زيري  )6(.   
�أنقا�س من كان  فقد بنو� جمدهم على 



87ر�سالة امل�سجد - ال�سنة ال�ساد�سة - العدد اخلام�س - جمادى الأوىل  / 1429هـ  / ماي 2008م

قبلهم، فمثال قد كان جمون و�سعف يحي 
ملوك  �آخر  �ل�سنهاجي  �لعزيز  عبد  بن 
ذكرت  �لتي  �لنز�عات  وكرثة  �حلماديني، 
من �أهم �مل�ساعد�ت على �ل�سيطرة �ل�سهلة 
يحكمها  كان  �لتي  �جلز�ئرية  �لبالد  على 

بني حماد.
حماد  بني  قلعة  على  امل�حدين  �سيطرة 

وبجاية: 
�أن  فبعد  نف�سه،  يعيد  و�لتاريخ 
�إىل  �لأ�سباب  ودعت  �لظروف  ت�سافرت 
�سري �ملوحدين بقيادة عبد �ملوؤمن �إىل �لبالد 
كان  وقد  بغزوها-  فعال  قام  �جلز�ئرية، 
للموحدين،  ت�سجل  �أخرى  كارثة  هذ� 
وتتبع  للمر�بطني،  �جلماعية  �لإبادة  بعد 
�آثارهم يف �لبالد �ملغربية- فق�سدو� بجاية 
وحا�رشوها ح�سار� �سديد� ودخلوها دون 
كثري عناء، ومنها �إىل قلعة بني حماد معقل 
�لأمنع،  وحرزهم  �لأعظم،  �ل�سنهاجيني 
و�أ�رشمو�  فخربوها،  عنوة،  و�قتحموها 
بن  جيو�س  وقتلو�  م�ساكنها،  يف  �لنار 
ل  وغزو�  تخريبا  يعترب  ما  وهو  �لعزيز)7(، 
�ملوؤرخني،  بع�س  عليه  ي�سطلح  كما  فتحا 
لأن �ملطلع على �حلال �لتي �آلة �إليها �لدولة 
بالإمكان  كان  �أنه  �سيجد  �آنذ�ك  �حلمادية 
بل  و�لتخريب،  �حلرق  �إىل  �للجوء  عدم 

مع  �لب�سع  �لتقتيل  كله  ذلك  من  و�لأدهى 
�لقدرة على �لعفو �أو على �لأقل �ل�سجن، 

ميكن  لالأحد�ث  �لتاريخي  و�لرتتيب 
لعبد  �لآتي: (وملا د�ن  �لن�س  ��ستنتاجه من 
مما  �لأق�سى  �ملغرب  �أقطار  جميع  �ملوؤمن 
كان ميلكه �ملر�بطون على ما قدمنا و�أطاعه 
من  وخرج  عظيمة  جموعا  جمع  �أهلها 
�لعزيز  بن  يحيى  مملكة  يق�سد  مر�ك�س 
وكان  �ل�سنهاجي  �ملنت�رش  بن  �ملن�سور  بن 
يعرف  مو�سع  �إىل  و�أعمالها  بجاية  ميلك 
فيما  �حلد  هو  �ملو�سع  وهذ�  ب�سيو�سري�ت 
�ملوؤمن كما  بينه وبني ملتمونة فق�سده عبد 
ذكرنا يف �سهور �سنة 540هـ، فحا�رش عبد 
�لت�سييق  �أ�سد  عليها  و�سيق  بجاية  �ملوؤمن 
له  �أن ل طاقة  �لعزيز  �بن  يحيى  ر�أى  فلما 
يف  هرب  مبنعهم  يد�ن  ول  �لقوم  بدفاع 
�أول  وهي  بونة)8(  مدينة  �أتى  حتى  �لبحر 
�أتى  منها حتى  ثم خرج  �أفريقية  بالد  حد 
�إليه عبد �ملوؤمن  ق�سطنطينة �ملغرب فاأر�سل 
به  و�أتى  فا�ستنزل  باجليو�س  �هلل  رحمه 
�أن عاهد عبد �ملوؤمن  عبد �ملوؤمن هذ� بعد 
ودخل  و�أهله   نف�سه  يف  يحيى  يوؤمن  �أن 
قلعة  وملك  وملكها  بجاية  �ملوؤمن  عبد 
�لأعظم  �سنهاجة  معقل  وهي  حماد  بني 
ومنها  ملكهم  ن�ساأ  فيها  �لأمنع  وحرزهم 
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�نبعث �أمرهم.
�لعزيز وجد�ه  وكان يحيى هذ� و�أبوه 
حماد  �لأكرب  وجدهم  و�ملنت�رش  �ملن�سور 
و�لقائمني  و�أتباعهم  عبيد  بني  �سيعة  من 
�سنهاجة  �أعني  بالدهم  ومن  بدعوتهم 
�لذين  وهم  عبيد  بني  دعوة  قامت 
يزل  فلم  ون�رشوها،  ون�رشوها  �أظهروها 
ودولتهم  م�ستمر�  هوؤلء  حماد  بني  ملك 
�أحد �سيئا  قائمة و�أمرهم نافذ� ل ينازعهم 
ذلك  من  �أخرجهم  �أن  �إىل  �أيديهم  يف  مما 
�أبو  مملكته  �إىل  و�سمه  باأ�رشه  ومَلَكه  كله 
حممد عبد �ملوؤمن بن علي يف �لتاريخ �لذي 

تقدم.
�ملوؤمن بجاية و�لقلعة    وملا ملك عبد 
قوم  من  �ملوحدين  من  رتب  و�أعمالها 
بحماية تلك �لبالد و�لدفاع عنها و��ستعمل 
عليها �بنه عبد �هلل وكر ر�جعا �إىل مر�ك�س 
ملك  �لعزيز  بن  يحيى  جنده  ويف  ومعه 
�إىل  و�سلو�  فحني  دولته  و�أعيان  �سنهاجة 
مر�ك�س �أمر لهم باملنازل �ملت�سعة و�ملر�كب 
�لنبيلة و�لك�سي �لفاخرة و�لأمو�ل �لو�فرة 
و�أ�سناه  باأجزله  ذلك  من  يحيى  وخ�س 
عالية  رتبة  عنده  هذ�  يحيى  ونال  و�أحفله 
وجاها �سخما و�أظهر عبد �ملوؤمن عناية به 

ل مزيد عليها.
بن  يحيى  �أن  عدة  طرق  من  بلغني 
يوما  �ملوؤمن  عبد  جمل�س  يف  كان  �لعزيز 
�أنا  �أما  يحيى  فقال  �ل�رشف  تعذر  فذكرو� 
يف  وعبيدي  �سديدة  كلفة  هذ�  من  فعلي 
ذلك  من  يلقون  ما  �إيل  ي�سكون  يوم  كل 
لقلة  تتعذر  حو�ئجهم  �أكرث  �أن  ويذكرون 
�ل�رشف وذلك �أن عادتهم يف بالد �ملغرب 
و�أرباعها  �لدر�هم  �أن�ساف  ي�رشبون  �أنهم 
يف  �لنا�س  في�سرتيح  و�خلر�ريب  و�أثمانها 
�أيديهم  يف  �ل�رشوف  هذه  وجتري  هذ� 
�لعزيز  بن  يحيى  قام  فلما  بياعاتهم  فتت�سع 
ثالثة  �ملوؤمن  عبد  �أتبعه  �ملجل�س  ذلك  من 
له  قل  لر�سوله  وقال  كلها  �أكيا�س �رشوف 
ل يتعذر عليك مطلوب ما دمت بح�رشتنا 

�إن �ساء �هلل عز وجل.
مبر�ك�س  �هلل  رحمه  �ملوؤمن  عبد  و�أقام 
من  باململكة  �ملخت�سة  لالأمور  مرتبا 
�سالح  و�إعد�د  ق�سور  و�تخاذ  دور  بناء 
�سبل و�إح�سان  و��ستنز�ل م�ستع�س وتاأمني 
نهاية  فكانت  �سبيله)9(  هذ�  وما  رعية  �إىل 
مفارقات  من  حملته  ما  بكل  �حلماديني 
وحكامهم  يقتلون  فالأبرياء  وغر�ئب 
يكرمون، و�حل�سار و�لقتل و�لتحريق ينال 
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ور�ئها  تاركة  قائمة  كانت  ح�سارة  من 
�مللك دولة �أخرى.

ببناء  تاريخهم  هوؤلء  �سطر  هكذ� 
�هلل  ورحم  غريهم،  �أنقا�س  على  جمدهم 
�لدكتور عوي�س عندما عرب عن تلك �لدولة 
بالأور�ق  �لأمة  هذه  تاريخ  عرب  �ملت�ساقطة 
�لذ�بلة يف ح�سارتنا، فمن بني �لتعابري �لتي 
ثالثني  ل�سقوط  در��سة  كتابه  يف  بها  �أتى 
دولة �إ�سالمية و�لتي ت�ستحق �لتاأمل و�لنظر 
قوله يف در��سته ل�سقوط �ملوحدين:) �إنك 
تقهر  و�أن  معركة،  يف  تنت�رش  �أن  ت�ستطيع 
عدوك و�أن حتكم باملوت على مدينة بريئة، 
وقد يكون ذلك �نت�سار� لك وميد �لتاريخ 

يف عمرك عدة �سنو�ت  !  !  .  
تبني  و�أن  ح�سارة  ت�سنع  �أن  لكن  .  .  
دولة تبقى  .  .  �أن متد �لتاريخ ب�سناع مبدعني 
 .  .  �أن تفعل ذلك و�أكرث منه، فهناك طريق 
�آخر  .  .  طريق لي�س  "  �لدم  "  من معامله، بل 

هو �أبرز �سخوره وعو�ئقه  .  
هذه حقيقة من حقائق احل�سارة اأكرث منها 

حقيقة من حقائق التاريخ  !  ! ()10( 
تلك  مثل  نقر�أ  �أن  �ملوؤ�سف  ملن  �إنه 
و�لأدهى  ح�سارتنا،  تاريخ  يف  �لأحد�ث 
�أن نل�سقها بالعقيدة �لإ�سالمية �ل�سافية، �إذ 

ينبغي �أن نعلم �أن �أخطاء �لأ�سخا�س ل تعني 
باأي حال من �لأحو�ل �أنرّها تعاليم �إ�سالمية، 
من  غطاء  �أي  حتت  �ملوحدون  فعله  وما 
�ل�سنة �أو �لعقيدة �ملهدوية �أو دعوى حماربة 
ول  تربيره  ميكن  ل  �لبدع  �أو  �خلو�رج 
ذلك  حاول  مهما  بجو�زه  �لإفتاء  ميكن 
م�سوؤومة  �لعبيديني  �أخطاء  �إن  حاول،  من 
وكثرية، ولكنها كذلك من �لإ�سالم بعيدة، 
�ملوؤمن  عبد  باخلطاإ،  �خلطاأ  نحارب  فهل 
–كما جاء يف بع�س من ترجمو� له- على 
جاللة قدره وغز�رة علمه �إل �أن ��سطهاد 
�ل�سنهاجيني �حلماديني و�ملر�بطني وغريهم 
�لعدو  بلغ  مهما  �حلكيم  بالت�رشف  ماهو 
�أكرث  فعل  وقد  ذلك  كيف  �لطغيان،  من 
مما فعله يف بجاية وقلعة بني حماد، فنجد 
�جلماعية  �لإبادة  على  �ساهد  �لتاريخ  �أن 
رغم  بوهر�ن  �ملر�بطون  لها  تعر�س  �لتي 
يف  �لتاريخ  قارئ  فليتاأمل  ��ست�سالمهم، 
�أخطاء �لأ�سخا�س، وكي يكون مبناأى عن 
�ل�سبهات لبد �أن يفرق بني تلك �لت�رشفات 

�خلاطئة �مل�سينة، وبني تعاليم �لإ�سالم.
عبد  �أن  و�حلرية  للده�سة  يدعو  ومما 
حماد  بني  ملوك  �آخر  �أكرم  قد  �ملوؤمن 
�إكر�ما غري منتظر، ويف هذ� يقول �ساحب 
�ملعجب:)...وملا ملك عبد �ملوؤمن ببجاية 
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من  �ملوحدين  من  رتب  و�أعمالها  و�لقلعة 
عنها  و�لدفاع  �لبالد  تلك  بحماية  قوم 
ر�جعا  وكر  �هلل  عبد  �بنه  عليها  و��ستعمل 
بن  يحيى  جنده  ويف  ومعه  مر�ك�س  �إىل 
�لعزيز ملك �سنهاجة و�أعيان دولته فحني 
باملنازل  لهم  �أمر  مر�ك�س  �إىل  و�سلو� 
�ملت�سعة و�ملر�كب �لنبيلة و�لك�سي �لفاخرة 
ذلك  من  يحيى  وخ�س  �لو�فرة  و�لأمو�ل 
هذ�  يحيى  ونال  و�أحفله  و�أ�سناه  باأجزله 
عنده رتبة عالية وجاها �سخما و�أظهر عبد 
قد  عليها...)11(،  مزيد  ل  به  عناية  �ملوؤمن 
نت�ساءل ونقول �أن هذ� ت�رشف لئق جد�، 
�لإن�سانية،  �لو�جبات  تقت�سيه  ما  وهو 
ولكن �ملفارقة هو �أن عبد �ملوؤمن قد خرب 
باحلرق  �لقلعة  هو  عمر�نيا  تاريخيا  معلما 
كله  ذلك  �إىل  �أ�ساف  وقد  و�لتخريب، 
جعلني  ما  وهو  �لب�سع،  �جلماعي  �لتقتيل 
عبد  من  �ملوقف  هذ�  عند  طويال  �أتوقف 
ملك  �لعزيز  عبد  بن  يحي  مع  �ملوؤمن 

�حلماديني.
�لوقوف  ت�ستدعي  �لتي  �ملو�قف  ومن 
�أهل  يتعر�س لأمو�ل  �أن عبد ملوؤمن مل  هو 
عبد  )...ودخل  نقله:  ما  وهو  بجاية، 
�ملوؤمن بجاية وملك جميع بالد �بن �لعزيز 
بغري قتال.... ملا فتح عبد �ملوؤمن بجاية مل 

و�سبب  غريه  ول  �أهلها  مال  �إىل  يتعر�س 
��ستاأمنو� فوفى لهم  �أن بني حمدون  ذلك 
لعبد  يح�سب  موقف  وهو   )12(... باأمانه 
�أنه قد �عتمد �ل�سيف و�لدماء  �ملوؤمن رغم 
يف بناء �لدولة، وت�رشفه هذ� ببجاية يخالفه 
متاما -كما ذكر -ما فعله بقلعة بني حماد، 
عليها  �ل�سيطرة  �إحكام  بعد  �أنه  حيث 
بعد  �لأمو�ل  و�سلبو�  �لنري�ن  فيها  �أ�رشمو� 

هروب �أهلها �إىل �جلبال.
�ملغرب  دول  تاريخ  �أن  و�خلال�سة 
�إىل  تدعو  �لتي  بالأحد�ث  مليء  �لكبري 
�لتاأمل و�لنظر، ففيها �لكثري من �ملفارقات 

�لعجيبة، و�لتناق�سات �لغريبة.
النظرات والتاأمالت:

من �ملمكن �أن نخل�س �إىل �لعديد   
حملتها  �لتي  و�لنظر�ت،  �لتاأمالت  من 

تلك �لأحد�ث:
من مبادئ دولة �ملوحدين �لق�ساء   -
�لعقائد  وت�سحيح  و�لبدع  �خلر�فة  على 
ولكن  و�خلو�رج  كالت�سيع  �آنذ�ك  �لفا�سدة 
ما فعلوه يعد �سابقة من حيث كرثة �لفقهاء 
فعلهم  رد  هو  وما  جمال�سهم  يف  و�لعلماء 
�إز�ء قتل �لنفو�س �لربيئة �مل�سلمة، �إنها لوقفة 

مده�سة يف تاريخنا.



91ر�سالة امل�سجد - ال�سنة ال�ساد�سة - العدد اخلام�س - جمادى الأوىل  / 1429هـ  / ماي 2008م

و�لنهب  �لتخريب  يف  �لتاأمل   -
�حلماديون  منه  عان  �لذي  و�ل�سبي 
وباتفاق  �أنهم  رغم  وغريهم  و�ملر�بطون 
�مل�سلمني  �لقبلة  �أهل  من  يعتربون  �لعلماء 

�لذين ل ي�سلب مالهم ويحرم قتلهم.
من  فكل  و�حدة  �لإلهية  �ل�سنة   -
�آيل  فهو  منه  هدى  غري  على  بنيانه  �أ�س�س 
لل�سقوط ل حمالة، فاحلماديون نازعو� بني 
زيري �حلكم و�لوحدة بني �جلز�ئر وتون�س 
�أتى من ق�سى عليهم كما ق�سي على  وقد 

بني عمومتهم بتون�س.
ببجاية  �ملوحدون  فعله  ما  رغم   -
وقلعة بني حماد �إل �أنه قد حدث ما يدعو� 
يرتك  �إنه  بل  �سبق-  –كما  لال�ستغر�ب 
�خللق  �ملوحدون  قتل  فقد  حري�نا،  �حلليم 
من  �ملقاومني  وحتى  �لأبرياء  من  �لكثري 

�حلماديني ومن �ملنتظر هو قتل روؤو�سهم، 
قد  �أنه  �إل  باملر�بطني  �ملوحدون  فعل  كما 
حدث �لعك�س وهو �أنهم قد �أكرمو� يحيى 
بن �لعزيز �آخر ملوك بني حماد وهو مال 
وما  �لدولة  لتلك  �لتاريخي  �مليز�ن  يقبله 
على  �لق�ساء  بدعوى  بامل�سلمني  فعلته 

�خلر�فة و�إحياء �ل�سنة.
و�لتعر�س  تلخي�سه  ��ستطعت  ما  هذ� 
يف  ت�سهم  تاريخية  عربة  يكون  عله  �إليه 
�إعادة �لنظر يف �لنماذج �لفا�سلة �لتي متثل 
ت�سحح  علها  �لأمة  هذه  بناء  من  جزء� 
بتطبيق  ومتطلباته  �لع�رش  وت�ساير  �ملنهج 

�لإ�سالم �ل�سحيح.
و�أن  بها،  ينفع  �أن  تعاىل  �هلل  �أ�ساأل   

يتجاوز ما فيها من خطاأ.

)1(. )قلعة بني حماد هي �أ�سري( معجم �لبلد�ن ج3 �س113
)2( . �سنهاجة و �ل�سنهاجي ب�سم �ل�ساد �ملهملة وك�رشها و�سكون �لنون وبعد �لألف جيم ن�سبة �إىل  �سنهاجة  
قبيلة م�سهورة من حمري وهي باملغرب قال �بن دريد: �سنهاجة: ب�سم �ل�ساد ل يجوز غري ذلك �نتهى ما �أورده 

�بن خلكان ملخ�سا ( �سذر�ت �لذهب ج02 �س179
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)3(. �سري �أعالم �لنبالء ج18 429/428
)4(. كتاب �ل�ستق�سا لأخبار دول �ملغرب �لأق�سى لأبي �لعبا�س �أحمد بن خالد �لنا�رشي  د�ر �لكتاب �لد�ر 

�لبي�ساء، �سنة :1997 �لطبعة �لأوىل، حتقيق: جعفر �لنا�رشي و حممد �لنا�رشي ج01 �س165
)5( . نف�س �مل�سدر ج01 �س 120.

)6( .در��سة ل�سقوط ثالثني دولة لإ�سالمية لعبد �حلليم عوي�س �س 168
)7(. �سفحات من �لتاريخ �لإ�سالمي يف �ل�سمال �لأفريقي دولة �ملوحدين علي حممد �ل�سالبي �س87

�لبحر  نحر  رقعتها كالرب�س وهي على  بال�سغرية ومقد�رها يف  بالكبرية ول  لي�ست  و�سطة  بونة:  مدينة   .)8(
�ل�سفة  فيها كثري من �خل�سب موجود جيد  و�أرباح موجودة وكان  �أ�سو�ق ح�سنة وجتارة مق�سودة  لها  وكانت 
ولها ب�ساتني قليلة و�سجر وبها من �أنو�ع �لفو�كه ما يعم �أهلها و�أكرث فو�كهها من باديتها و�لقمح بها و�ل�سعري يف 
�أوقات �لإ�سابات ...وبها معادن حديد جيد ويزرع باأر�سها �لكتان و�لع�سل بها موجود ممكن وكذلك �ل�سمن 
و�أكرث �سو�ئمهم �لبقر ولها �أقاليم و�أر�س و��سعة تغلبت �لعرب عليها... وعلى مدينة   بونة   وبجنبيها جبل يدوغ 
وهو عايل �لذروة �سامي �لقمة وبه معادن �حلديد �لتي ذكرناها �آنفا)… كتاب نزهة �مل�ستاق يف �خرت�ق �لآفاق 

ج01 �س 291
)9(. �ملعجب ج01 �س 204 �إىل 207

)10( . در��سة ل�سقوط ثالثني دولة �إ�سالمية لعبد �حلليم عوي�س �س 171
)11(. �ملعجب ج01 �س206.

)12(. كتاب �لإ�ستق�سا لأخبار دول �ملغرب �لأق�سى لأبي �لعبا�س �أحمد بن خالد �لنا�رشي  د�ر �لكتاب �لد�ر 
�لبي�ساء، �سنة :1997 �لطبعة �لأوىل، حتقيق: جعفر �لنا�رشي و حممد �لنا�رشي ج01 �س 121.
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حفظ النفس في اإلسالم

اخلطبة الأوىل: 
�حلمد هلل �لذي �أفا�س علينا من نعمه و هد�نا لالإميان بف�سله وجـوده ن�ســـــــــاأله �أن 
يجنبنا مر�رة �لظاملني و �أن يجعلنا يوم �حل�ساب من �لآمنني و�أ�سهــــــــد �أن ل�إله �إل �هلل ذو 
�لقوة �ملتني و �أ�سهد �أن �سيدنا حممد�ً ر�سول رب �لعاملــــني �أخرجنا من �لظلمات �إىل �لنور 
و هد�نا �إىل �ل�رش�ط �ل�سوي �ملبني فاللهم �ســل و�سلم و بارك عليه وعلى �آله و�سحبه وكل 

من مت�سك بهديه و �سار على نهجه .
�أما بعد، �أيها �لإخوة �ملوؤمنون فاإن �هلل تبارك و تعاىل حينما خلـقــنــا مل يخلقنا عبثًا و 

مل يرتكنا هماًل بل ف�سلنا على �سائر خملوقاته فقال جل من قائـــل نث ک  ک  ک        ک  گ  
ںمث  ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   
يكد  �أجـلها  فـمن  جنبيه  بني  �لتي  نف�سه  هي  �لإن�سان  ميتلكه  ما  �أعز  �إن  و   ،٧٠ �لإ�رش�ء: 
وي�سقى و باملحافظة عليها ي�رش و يرقى و ممــا  ل �سك فيه فاإـن �هلل �سـبحانـه و تعـاىل كـرم 
�لإن�سان فخــلقه بيده ونفخ فيه من روحه و �أ�سجد له مالئكته و�سخرله ما يف �ل�سمو�ت 
و�لأر�س جـميعًا و جعله خـليفة عنه وزوده بالـقوى و �لـمو�هب لي�سود �لأر�س  و لـيـ�سل 
�إىل �أقـ�سى ما قــدر له من كمال مادي و �إرتقاء روحي، ولميكن �أن يحقـق �لإن�سان �أهد�فه 
و يبلغ غايته �إل �إذ� توفرت له جميع عنا�رش �لنمو و �أخذ حقوقه كاملة غري منقو�سة، ويف 

طليعة هذه �حلقوق �لتي �سمنها �لإ�سالم حق �حلياة .

مديرية ال�س�ؤون الدينية و الأوقاف
ل�لية  تلم�سان
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خمــ�س  لالإن�سـان  حتفــظ  �أن  على  كــلهــا  �لــ�سمــاوية  �ل�رش�ئــع  �تفقت  لقد 
�رشوريات بها قو�م حياته و عليها مد�ر وجوده، هذه �ل�رشوريات هي:

 �لدين – و �لنف�س –و �لعر�س – و �لعقل – و �ملال .
نكتفي باحلديث عن �لنف�س �أو �حلياة و ما يهددها من �أخطاء، لقد خطب ر�سول 
�هلل يف حجة �لود�ع فقال " اأيها النا�س اإن ن�سائكم و اأم�الكم عليكم حرام كحرمة ي�مكم 
هذا يف �سهركم هذا يف بلدكم هذا األ هل بلغت فللهم فا�سهد اإىل اأن قال كـــل امل�سلم على امل�سلم 

حرام دمه و ماله و عر�سه .... ".
ويقول �هلل تبارك و تعاىل :نث ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  مث �لأنعام: ١٥١، 
اأمرء  دم  يحل  و �إن �حلق �لذي تزهق به �لنف�س هو ما ف�رشه �لر�سول �لكرمي حينما قال :" ل 
اإذا  املتزوج  اأي  الزاين  الثـــيب  ثــــالث:  باإحدى  اإل  اهلل  اإين ر�س�ل  اإل اهلل و  اإله  اأن ل  ي�سهد  م�سلم 
زنى –  والنف�س بالنف�س – و التارك لدينــــــه الـــمفارق للجماعة" يعني �ملرتد عن دين �لإ�سالم، 

ففي هذه �حلالت �لثالث يجوز �إزهاق �لنف�س و قتلها �إقت�سا�سًا من �جلاين .
و من حر�س �لإ�سالم على حماية �لنفو�س �أنه هدد من ي�ستحلها باأ�ســــد عــقــوبــــة 

فيقول �هلل تعاىل :نث گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  مث �لن�ساء: ٩٣ " و �لر�سول �لكرمي عـــليه �ل�سالة و �ل�سالم 
يقول :" لزوال الدنيا اأه�ن على اهلل من قتل م�ؤمن بغري حق " رو�ه �بن ماجة ب�سند ح�سن و روى 
�لرتميذي ب�سند ح�سن عن �أبي �سعيد �أن ر�سول �هلل  قال :" ل� اأن اأهل ال�سماء و اأهــــل 

الأر�س ا�سرتك�ا يف دم م�ؤمن لأكبهم اهلل يف النار " .
�لكــــافر  قتل  ففي  نفـــــ�سه،  قاتل  و  �لكافر  �مل�سلم  قتل  �لتحرمي  يف  ي�ستوي  وقد 
بن  �هلل  عبــيــد  عــــن  �لبخاري  روى  قتله،  ملن  �لنار  توجب  �سحيحة  �أحاديث  جاءت 
لــم يرح   قال :" من قتل معاهـــداً  �أن ر�سول �هلل  �لعا�س ر�سي �هلل عنهما  عمـــرو بن 
رائحة اجلنة و اأن ريحها ي�جــد من م�سيــــرة اأربعني عاماً هذا بالن�سبــة للكافر فـــما بالكم بامل�ؤمن، 
 "اأما قاتل نفـ�سه فاإن اهلل يق�ل نث ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  مث ويقـــــ�ل النبي
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من تردى من جبل فقتل نف�سه فـــهـــ� يف دار جـهنــم يرتدى فيها خالداً خملداً فيها اأبداً و من حت�سى 
�سًما فقتل بها نف�سه ف�ســـمه يف يده يتح�ساه يف دارجهـنـم يرتدى فيها خالداً خملداً فيها اأبداً ومن قتل 
نف�سه بحديدة فحديدته يف يــــــده يرتجا يف نار جهنم خالداً خملداً فيها اأبداً " ولعظيم �أمر �لدماء و 

�سدة خـــطورتها فـــهــي �أول ما يق�سى فيه بني �لنا�س يوم �لقيامة .
و�علمو� �أيها �لإخوة �أن �لقتل ينق�سم �إىل ثالث �أق�سام :

- قتل �لعمد و �سبه �لعمد و قتل �خلطاأ، فالقتل �لعمد ل يتحقق �إل �إذ� توفرت فيه 
�لأركـــان �لآتية: �أن يكون �لقاتل عاقاًل بالغًا قا�سد�ً �جلرمية يقول �لنبي  :" رفع القلم 
�إذ�  "، و  عن ثالث: عن املجن�ن حتى يفيق و على النائم حتى ي�ستقيظ و عن ال�ســبي حتى يحتلم 
كان �لقتل عمد�ً فاإنه يرتتب عليه �لق�سا�س، وقد �رشع �لقـــــــ�سا�س، لأن �لقاتل �إذ� علم 
�أنه �سيقتل كما قتل ل �سك �أنه �سريتدع فيحيي نف�سه من جهة و يحيي من كان يريد قتله 

من جهة �أخرى .
- �أما �لقتل �خلطاأ هو: �أن يفعل �ملكلف ما يباح له فعله في�سيب �إن�سانا معـــ�سوم 
�لدم فيقتله عن غري ق�سد، كمن يحفربئر�ً فريتدي فيها �سخ�س �أو يدو�س �إنـــ�سانًا ب�سيارته 
�لوفاة  �إىل  �أ�سخا�س  �أو  �سخ�س  بحياة  تودي  �ملرور  من حو�دث  حادثة  يت�ســـبب يف  �أو 
فــفي هذه �حلالـة ل يقت�س من �ملت�سبب يف �لقتل لأنه مل يفعــــــــل ذلك عن ق�سد و �إمنا 
عن خطاأ، و كما هو معلوم فاإن �لقتل �خلطاأ يوجب �أمـــــرين �أحدهــــما �لدية، و ثانيهما 

�لكفارة وهي عتق رقبة موؤمنة �سليمة من �لعيوب فاإن مل يجــد ف�سيام �سهرين متتابعني .
     قال �هلل تعاىل :نث ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  
چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ک   ک  ک  ک  گ  مث �لن�ساء: ٩٢ .
- �للهم �أن ن�سهد �أن �لإ�سالم بريئ من قاتل �لأنف�س و ن�سهد �أن �لإ�ســـالم بريئ من 

�سفك �لدماء و �هد�رها .
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�غتيـال  و  لالأرو�ح  �إزهــاق  مــن  يرتكــــب  مما  بريئ  �لإ�سالم  �أن  ن�سهد  �إن  �للهم 
يفرق  عمل  كل  من  بريئ  و  �لتطرف  و  �لعـــــنف  من  و  �لإرهاب  من  وبريئ  لالأبريــاء 
�جلـــماعات  و ي�ستت �ل�سفوف، فاأيها �لذين �آمنو� ��ستجيبو� هلل وللر�سـول �إذ� دعاكم ملا 

يحـــــييكم .
- �للهم �جعلنا ممن ي�ستجيبون لك و ممن ي�ستجيبون لنبيك . 

�حلــــــــر�م  فعــــل  وبني  بيننا  باعد  �للهم  �لطائعني،  �ملوؤمنني  من  �جعلنا  �للهم   -
ي�ستـــمعون  ممن  �أجعلنـا  �للهم  �لأر�س،  و  �ل�سماء  بني  باعت  كما  �ملنكر�ت  وبني  وبيننا 
ولكم    �هلل يل  و��ستغفر  هـــذ�  قولـــي  �أقول  �لر�حـــمني  يا�أرحـــم  �أح�سنه  فيتبعون  �لقول 

ولو�لدينا و جلميع �مل�سلمني .

و �ل�سالم عليكم ورحم �هلل وبركاته .


