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العلماء من  الكويت  زار  بمن  »اإلعالم  كتاب  من  ومنقحة  مزيدة   طبعة 
 واألعالم« للدكتور وليد عبداهلل المنيس، قدم إضافة جديدة ونوعية للقراء

وطلبة العلم والباحثين



والقول  واجلديد،  القدمي  بني  وال خصومة  والدين،  العلم  بني  تضاد  ال 
بالتنافر قول مخالف للواقع، فإن الديانات املختلفة متفقة على هذا األمر، 
والتي ينتسب إليها ويؤمن بها عدد كبير من رجال العلم واملعرفة في جميع 

األزمنة واألمكنة، وال يشك أحد في قدراتهم وإبداعاتهم العلمية.
بأن  الناس  يوهموا  أن  الديانات  في  واملشككون  اإلحل��اد  دع��اة  ويحاول 
من  آنسوا  ومتى  يدسونها،  وأوه���ام  يزخرفونه،  بكالم  العلم،  ينبذ  الدين 
الله  ولكن  لهم صولة وجولة،  كانت  الدين هجعة،  الناس غفلة، ومن حماة 
الصادق  العلم  وبني  واملجهول،  احلقيقة  بني  ليفرقوا  العقول،  للناس  وهب 
والوهم الكاذب، فاإلسالم يحتوي أسمى التعاليم وأكمل الوصايا واإلرشادات 
أسباب،  ناجت من عدة  املسلمني  تأخر  وإن  وارتقائها،  األمم  بتقدم  الكفيلة 
إلى  ترجع  مجموعها  في  وهي  واجتماعية،  وأخالقية  واقتصادية  سياسية 
إهمال القانون األساسي الذي يجمع بني مصالح الدين والدنيا، كما يجب 
أنفسهم  في  املسلمني  وب��ني  مصادره  في  اإلس��الم  بني  الفرق  على  التنبيه 
وبحالتهم التي هم عليها، فقد ضل كثير من الغرب حني ظنوا أن التخلف 
والتأخر ناجت عن عمل املسلمني بدينهم، وأن اإلسالم هو العلة، فلم يفرقوا 
املاثل،  أتباعه، وبني واقع املسلمني  النظر عن  بني اإلسالم في ذاته بقطع 
لذا فالواجب على املسلمني أن يستفيدوا من احلضارة اجلديدة مبا لها وما 
عليها، ويدرسوا جتاربهم، فال معنى أبًدا ألن نتجاهل اجلهود اإلنسانية التي 

بذلت في إبداع هذه احلضارة.. 
وعلينا أن نطلع على ما لدى اآلخرين من علم وإبداع وكل مفيد، كما ينبغي 
البشري مهما  الذكاء  أال نرفض حكمة جاءت من عدو، وال نبخس حصاد 
كان موطنه، لنستقبل اجلديد من عوامل اإلبداع، شرط أال ينسينا أصولنا 
وال  العامة  الدينية  وال  املدنية  األم��ور  من  شيئا  يترك  لم  والدين  وثوابتنا، 
العلماء باجتهادهم على  الكلية.. أما اجلزئيات فتركها ليستنبطها  القواعد 
حسب الزمان واملكان واحتياجاتهم، وفي تاريخنا الثقافي واإلبداعي نفائس 
ودرر اختفت في ركام عهود االنحالل والضالل، مما يجعل التركة علينا ثقيلة 

في البحث والتنقيب عنها، واإلبداع من خاللها، والله املستعان.

أنتم أعلم 
بأمور 

دنياكم
رئيس التحرير

فيصل يوسف العلي



 

مجلة كويتية شهرية جامعة

في هذا لعدد

أخبار  جريدة   - الصحافة  شــارع   - القاهرة   - مصر   <
اليوم ـ - ت: 25782700 )00202( 

ف: 2578354-)00202( 
> اليمن - صنعاء - الدار العربية للنشر والتوزيع ت - 

ف: 331797 )00967(
> لبنان - شركة نعنوع الصحفية - ت:  653259)009611( 

ف: 653260 
> سوريا - دمشق - برامكة - ص.ب 12035 - ت: 2124831 
) 11 00963( ف: 2128664 - املؤسسة العربية السورية 

لتوزيع املطبوعات 
> األردن - عمان - شركة وكالة التوزيع األردنية - ص.ب 
4630191)009626( ف:  ت:   -  11118 بريدي  رمز  ـ   375

 5337733

ملتقى   -  13683 ص.ب   - البيضاء  الـــدار   - املــغــرب   <
زنقة رحال بن أحمد وزنقة سان ساتس - 20300 الدار 
البيضاء ت: 22400223 )00212( ف: 2249557 - الشركة 

الشريفية
> مملكة البحرين - املنامة - ص.ب 3262 - ت: 725111 

)00973( ف: 723763 - مؤسسة األيام للنشر والتوزيع 
> اإلمارات العربية املتحدة  - ت: 2683853  009714  - 

شركة دار احلكمة للنشر والتوزيع 
> اململكة العربية السعودية - الرياض - ص.ب 84540 
الرياض 11671 - ت: 4871414 )009661( ف: 4871460 
للتوزيع  الشريفية  للتوزيع  املوحدة  الوطنية  الشركة   -

والصحف 
ـ رمز  العذبية  > سلطنة ُعمان - مسقط - ص.ب 473 

بريدي 130 - ت: 24493200 )00968( ف: 24493300 - 
مؤسسة العطاء للتوزيع 

> قطر - الدوحة - ت: 24493300 )00974( دار الشرق 
للصحافة والطباعة والنشر.

سندرين  جــروب  ميديا  املصطفى   - شركة  ماليزيا-   <
برحد - ت- 33711966 )00603(

> اجلزائر - شركة  ام بي سي 
ت: 31909590)00213(

> تونس - الشركة التونسية للصحافة 
ت: 71322499 )00216(

> اململكة املــتــحــدة  -  لــنــدن - شــركــة يــونــفــرســال ت : 
. )0044( 2087423344

والتوزيعالتوزيع والنشر  واإلعالن  للدعاية  الدولية  الشبكة  شركة  التوزيع:  )00965(وكيل   24915109  : فاكس   -  )00965(  24915107  -24915106 هاتف: 

تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
في دولة الكويت مطلع كل شهر عربي

العدد 583 | ربيع األول 1435 ه�
العام الواحد واخلمسون 
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التحرير
عبادة السيد نوح

 اإلخراج واجلرافيك
أبورواش زكي محمد

يحيى بوم

اإلشراف الفني
الشركة العصرية

للطباعة والنشر والتوزيع

املراسالت
رئيس التحرير - مجلة الوعي اإلسالمي

صندوق البريد : 23667 الصفاة 13097 �� 
الگويت - هاتف:22467132 - 22470156 

فاكس:  22473709
لإلعالن : 1844044 داخلي 306 - 301

البريد االلكتروني:
info@alwaei.com

املوقع االلكتروني:
www.alwaei.gov.kw

مكتب مصر : دار اإلعالم العربية-43 شارع 
دجلة - متفرع من شارع جامعة الدول العربية 
- املهندسني - الدور األول - مكتب 104  

تليفاكس: 0020233364043
alwaei@arabmediahouse.net

املجلة غير ملزمة 
بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر. 

واملقاالت ال تعبر بالضرورة
عن رأي املجلة.
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>الگويت : 500 فلس >السعودية: 5 رياالت > البحرين : 500 فلس > قطر : 5 رياالت > اإلمارات : 5 درهم > سلطنة عمان: 500 بيسة األسعار
>األردن:دينار واحد > مصر : 2 جنيه  >اليمن : 100 ريال >لبنان: 2000 ليرة > سوريا: 30 ليرة > املغرب : 10دراهم >  اجلزائر: 4 دينار 

جزائري >تونس:  دينار واحد تونسي > اململكة املتحدة: 1.5 جنيه استرليني  > باقي دول العالم : 3 دوالرات أمريكي أو مايعادلها.



كلمة العدد

إمنا بعثت معلًما

مجلة كويتية شهرية جامعة

> الدول العربية : لألفراد 10  دنانير گويتية )أو ما يعادلها(.االشتراكات ا  > داخل الگويت : لألفراد 7.5 دنانير ــ للمؤسسات 15 ديناًرا گويتّيً
ا )أو ما يعادلها(. > للمؤسســات:  25 ديناًرا گويتّيً ا )أو ما يعادلها(.   > دول العـالم : لألفراد 20 ديناًرا گويتّيً

نقدية( مبالغ  إرسال  عدم  )الرجاء  اإلسالمية   والشؤون  األوقاف  وزارة  إلى  شيك  في  االشتراگات  قيمة  ترسل 

افتتاحية /
قضايا/ قراءات في األعمال الرشدية الصادرة باأللفية الثالثة

قيم/ القيم في اإلسالم.. سورة احلجرات منوذجا
ثقافة/ البشريات القرآنية بني األمل والعمل

حوار/ د. مختار املهدي: تغليب املصلحة العامة يعيد لألمة ترابطها
أخالق/ التاجر القدوة

ملف العدد/ ملاذا تأخر املسلمون
ملف العدد/ العلم أساس النهضة

ملف العدد/ كيف نهيئ أطفالنا للتفكير العلمي؟
ملف العدد/ التعليم الذي ننشده

ملف العدد/ فضل كفالة العاِلم املعلم والطالب املتفرغ
ملف العدد/ علم الكيمياء وتطبيقاته في احلضارة العربية واإلسالمية

ملف العدد/ إسهامات احلضارة العربية واإلسالمية في علم الفلك
دراسات/ النبي ] وذوو االحتياجات اخلاصة

دراسات/ التكافؤ االقتصادي بني الربا والتورق )2-1(
دراسات/ عقد الضمان في الفقه اإلسالمي

خواطر/ لتحيا احلياة
فكر/ الفطرة: خرائط املفهوم وبناء املستقبل

لغة وأدب/ القول املأثور في الصواب املهجور )17(
لغة وأدب/ االعتذاريات النبوية بني عصرين من الشعر

لغة وأدب/ البحث عن وطن
لغة وأدب/ من جمال النظم القرآني في سورة اإلخالص

تراث/ أجوبة لطيفة عن أربع سؤاالت شريفة
تربية/ معاني القعود في القرآن الكرمي ودالالتها التربوية

أسرة/ األنشطة املدرسية بني اعتبارات التربية وضغوط الواقع
أسرة/ نعمة الذرية بني املنحة واحملنة

أسرة/ مذكرات الفتاة املسلمة
أسرة/ األسرة بني الشرق والغرب

أسرة/ أخاف النوم وحدي
قضايا/ قصة التاريخ الهجري

حتقيق/ كيف اعتنى اإلسالم باملسنني
إدارة/ إدارة الرقابة الشرعية الداخلية في الشركات

طب/ املاء.. فوائده الصحية واجلمالية
تاريخ/ كتابة التاريخ اإلسالمي ودعوات التنقية

فتاوى الوعي
كتب عربية علمت اإلنسانية

بريد القراء
ينابيع املعرفة

مسك اخلتام/ القلم أمانة

فيصل يوسف العلي
بشرى شاكر

د. مراد زهوي
د. محمد علي يوسف

إسالم لطفي
رشيد احلسن

شكيب أرسالن
هواري عبدالقادر

الطيب أديب
د. محمد سعيد باه
د. محمد األمسمي

د. رفعت هالل
د. أحمد فؤاد باشا
محمد فتحي النادي

د. سامي السويلم
د. صالح النهام

صبحة بغورة
د. هبة رءوف عزت

عبدالله أيت األعشير
محمد أبوالسعود

طارق نصار
د. أحمد إسماعيل
صالح عبداخلالق
د. مصطفى رجب

حمدي سعيد
رضى احلمراني

سعاد بعوش
محمد شعطيط

ريهام عاطف
د. مسعود صبري

منى املوجي
د. سلطان السهو

منور عثمان
د. أحمد الشال

د. محمود الكبش
خالد خالوي

عالء عبدالفتاح
تركي النصر
خالد برادة

المحتويات
3
6
8
11
14
17
20
22
24
26
29
32
37
40
44
48
51
52
54
56
59
60
62
64
67
70
72
74
76
80
82
85
86
88
90
92
94
96
98

أثبت التاريخ أن رسول الله ] كان 
معلما وأي معلم؟ فنظرة يسيرة إلى 
رسول  قبل  البشرية  عليه  كانت  ما 
الله ]، وإلى ما آلت إليه البشرية 
شاهد  أوضــح  تعطينا  رسالته،  بعد 

ودليل على ثبوت ذلك.
وإذا الحظنا النماذج املعلمة الهادية 
التي شاهدتها  اإلنساني،  النوع  من 
الــبــشــريــة بــعــد الـــرســـول املــعــلــم ] 
رأيــنــاهــا تـــدل أقــــوى الـــداللـــة على 
الكبير،  املـــربـــي  املــعــلــم  هـــذا  عــظــم 
الــــذي تــتــقــاصــر أمــامــه أســمــاء كل 
الكبار الذين عرفوا وذكروا في عالم 

التعليم والتربية وتاريخهما.
املــربــن تخرج على  مــن  فــأي معلم 
يــديــه عـــدد أوفــــر وأهــــدى مــن هذا 
الـــرســـول الـــكـــرمي، الـــذي تــخــرج به 
هــؤالء األصــحــاب واألتــبــاع؟ فكيف 
كــانــوا قــبــلــه؟ وكــيــف صــــاروا بعده؟ 
إن كــل واحــد مــن هــؤالء األصحاب 
املعلم  هــذا  عظم  على  ناطق  دليل 
املربي الفريد األوحد. وهذا يذكرنا 
بكلمة طيبة جدا لبعض اجلهابذة 
األصولين، يقول فيها: لو لم يكن 
لرسول الله ] معجزة إال أصحابه، 

َلَكَفْوه إلثبات نبوته.
أن يتخرج على يديه ]  وال غرابة 
هذا العدد اجلم الغفير من الناس، 
فــي فــتــرة وجــيــزة مــن الــزمــن، فإنه 
التعليم  مسلك   [ بهم  سلك  قــد 
إلى  ودفــعــهــم  املستنفر،  اجلــمــاعــي 
على  وحضهم  دفعا،  العامية  محو 
ذلـــك ونــدبــهــم إلــيــه، وحــذرهــم من 

الفتور فيه حتذيرا شديدا.
املرجع: الرسول ] املعلم



| قضايا

اإلسالمية  الفلسفة  ف��ي  للبحث  املغربية  اجلمعية  نظمت 
بالفلسفة  البحث  في  املغربي  املنجز  حول  دراسيا  برنامجا 
العربية اإلسالمية، وذلك خالل شهر نوفمبر املاضي بحضور 

ثلة من األكادمييني والباحثني واملتخصصني.
وتناولت الدورة األولى من البرنامج عنوان »األعمال الرشدية 
الصادرة في األلفية الثالثة« نظرا للتراكم النسبي كما وكيفا 
املغرب،  في  الرشدية  والتحقيقات  الدراسات  حققته  الذي 
وهي الدراسات التي بدأت بقوة في سبعينيات القرن املاضي، 
وتناولت قضايا مثل امليتافيزيقية كالواحد والوجود والذات 

والغير وقضايا الفلسفة الطبيعية.
وناقشت الفعالية سبعة كتب لباحثني مغاربة، من بينها ثالثة 
مؤلفات حملمد املصباحي وهي: »مع ابن رشد«، »من الوجود 
إلى الذات«، »الوحدة والوجود عند ابن رشد«، ومؤلف »ابن 
رشد احلفيد، سيرة وثائقية« حملمد بن شريفة، وكتاب »الفقة 
والفلسفة في اخلطاب الرشدي« إلبراهيم بورشاشن، وكتاب 
»متثيالت واستعارات ابن رشد« لفؤاد بن أحمد، وكتاب »العالم 

بني التناهي والالتناهي لدى ابن رشد« حملمد مساعد.
ابن رشد احلفيد سيرة وثائقية

كانت البداية مع قراءة نقدية لكتاب شيخ احملققني املغاربة 
وهو  وثائقية«،  سيرة  احلفيد،  رشد  »ابن  شريفة  بن  محمد 
الرشدي«  »امل��ن  كتاب  بعد  بالعربية  املكتوب  الثاني  الكتاب 
للمرحوم جمال الدين العلوي، والذي صدر عن مطبعة النجاح 

بالدار البيضاء سنة 1999م.
هي  للكتاب  التوثيقية  الطبيعة  »إن  أح��م��د:  ب��ن  ف��ؤاد  يقول 

الهوية املعلنة في عنوانه، فال توجد دراسة تتناول ابن رشد 
فرنسية  مقاالت  هناك  بل  مراجعها،  الئحة  وكان ضمن  إال 

حديثة الصدور ترجمت حملتويات الكتاب«.
ابن شريفة وضع في كتابه وثائق جديدة تبني أن ابن رشد 
ليس فقط محط حقد البعض، بل أيضا محط دفاع وإعجاب 
وثناء الكثيرين من معاصريه، ومن ذلك شهادة ابن طملوس، 
موقف  الشائعة حول  التصورات  في  النظر  نعيد  يجعلنا  ما 
أهل عصره منه، وبذلك يختلف عن السير املعروفة السابقة 

عن ابن رشد.
الكتاب الذي يقدمه محمد بن شريفة على أنه عمل متواضع 
اب��ن رش��د، يضم مواد  بسنة  العالم  احتفال  ذك��رى  ج��اء في 
ونصوصا مفصلة وموثقة ألبي الوليد ما تزال في حاجة إلى 
البحث والدراسة والكشف واإلبانة، وقد بذل ابن شريفة جهدا 
كبيرا في تتبع النصوص التي توثق لسيرة ابن رشد، وجمعها 
من مصادر متعددة ومراجع مختلفة، وبعضها يؤخذ ألول مرة 

فيما أعيد نشر البعض اآلخر مع حتقيقات وتعريفات.
للكتاب عشر خصائص يعلن عنها املؤلف بنفسه، ومن بينها 
في  الغوص  إلى  يتجاوزها  وال  السيرة  يقف عند حدود  أنه 
عقل ابن رشد أو في أث��ره، أيضا حرصه على جمع أقصى 
قدر من املادة املتعلقة بحياة ابن رشد وسيرته، وتوثيقه لهذه 
املادة، وذلك بنسبة كل مادة إلى مصدرها وصاحبها، والسيرة 
ال تترك اسما أو علما من األسماء الذين يجري ذكرهم دون 
وتشتمل  بهم،  التعريف  أو  تراجمهم  م��واط��ن  على  اإلح��ال��ة 
ابن  سيرة  في  مجهولة  وعناصر  جديدة  م��واد  على  السيرة 

تقرير: ب�رشى �شاكر- املغرب 

قراءات في األعمال الرشدية 
الصادرة باأللفية الثالثة
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رشد، وتلقي شيئا من الضوء على 
نشأة ابن رشد وبدايته، كما تقدم 
شهادات  م��رة  ألول  السيرة  ه��ذه 

في الدفاع عن ابن رشد.
وت��ض��م��ن م��ل��ح��ق ال��ك��ت��اب شجرة 
تعرف  رش���د  الب���ن  جينيالوجية 
وقد  رش�����د،  ب���ن  آلل  م����رة  ألول 
ابتداء  علما،  عشر  ثمانية  ح��وى 
م��ن اجل��د األع��ل��ى رش��د وانتهاء 
بعبد الرحمن آخر املعروفني من 

األسرة الرشدية.
الفقه والفلسفة في اخلطاب 

الرشدي
ك���ت���اب »ال���ف���ق���ه وال��ف��ل��س��ف��ة في 
إلبراهيم  ال����رش����دي«  اخل���ط���اب 

بورشاشن، وقام بتعريفه الباحث نبيل فازيو، وإن أهم ما متيز 
به عن غيره هو بحثه في اخلطاب الفقهي البن رشد املتكلم 
والفيلسوف، ورغم أن عنوان الكتاب يوحي بأن مدار حديثه 
بالقول  الفقهي  القول  جتمع  انفكت  ما  التي  العالقة  على 
الرشدي، ورغم ما توحي مقدمته من  الفلسفي في اإلط��ار 
رغبة في اخلوض في سجال بات كالسيكيا بني الرشديني 
حول طبيعة العالقة التي تربط الفقه والفلسفة في اخلطاب 
الرئيسي  الهم  أن  ي��درك  الكتاب  في  الناظر  فإن  الرشدي، 
ابن  الوحدة احلاكمة في خطاب  اليد على  جتلى في وضع 

رشد.
التركيبية  ال��ق��راءة  مجازفة  خ��وض  على  املؤلف  حمل  ما  إن 
للمن الرشدي رغبة تتجاوز احلدود الضيقة للعمل األكادميي 
أو  املسلم،  العربي  رشد  ابن  امتالك  في  رغبة  إلى  احملض 
إعادته إنسانيا إلى جسم الثقافة العربية املسلمة التي نشأ 

فيها فقيها وترعرع فيها فيلسوفا.
رصينا  فهما  الكتاب  ه��ذا  يقدم  م��ا  بقدر  ف��ازي��و:  يضيف   
ومغايرة  قراءة جديدة  معالم  يرسم  فإنه  الرشدي  للخطاب 
لتراث أبي الوليد، ويصطف املؤلف بطرحه هذا إلى صف 
املرحوم  رأسهم  وعلى  الرشدي،  املن  وح��دة  عن  املدافعني 
جمال الدين العلوي، بل إننا جند في هذا املؤلف نوعا من 

االستمرارية لكتاب املن الرشدي.
الرشدي  الفكر  أمام أفق منفتح لفهم منابع  الكتاب يضعنا 
مع  القاضي  ابن رشد  فيه صورة  لتتكامل  مكوناته  وتفاعل 

صورته كفقيه وكفيلسوف.
وقد خصص املؤلف حيزا كبيرا من كتابه للنظر مبا ميكن 
الدور  إلث��ب��ات  رش��د  اب��ن  لفكر  الفقهية  باملنطلقات  وصفه 
الكبير الذي لعبه التكوين الفقهي واألصولي في تشكل الفكر 

الرشدي.
لقد قدم املؤلف صورة واضحة املعالم للتكوين الفقهي الذي 
تلقاه فيلسوف قرطبة، لذلك كان عليه أن يتحدث عن جسور 

فقهية عبر منها هذا الفيلسوف 
بالتربية  ب�����دءا  ال��ف��ل��س��ف��ة  إل����ى 
بفكر  وتتلمذه  والعلمية،  الفقهية 
ك���ان م��ن املتحدثني  ال���ذي  ج���ده 
التكرار  إلى اخل��روج من شرنقة 
فيها  ت��خ��ن��دق  ال���ت���ي  واحل���ف���ظ 
بتفاعله  وك���ذا  الفقهي،  ال��وع��ي 
ثم  للغزالي،  الفقهي  الفكر  م��ع 
مع فكر إمام احلرمني اجلويني، 
وصوال إلى ربط جتليات الهاجس 
االج��ت��ه��ادي ل���دى ب��ع��ض ممثلي 
ترعرع  ال��ت��ي  الفقهية  امل��درس��ة 
ال��ول��ي��د، وه��ي مدرسة  أب��و  فيها 
علمية جتمع بني الفقه واحلديث 

وحتتفي باالجتهاد.
من الوجود إلى الذات

ق��ال الباحث إب��راه��ي��م ب��ورش��اش��ن ع��ن ك��ت��اب »ال��وج��ود إلى 
الذات« للمؤلف محمد املصباحي: يشكل الكتاب حلقة من 
ابن رشد، وجعلت منه أحد  سلسلة بحوث ودراس��ات حول 
املدرسة  أن  السيما  العربي،  العالم  في  الكبار  الرشديني 
املغربية الرشدية تقدم اجلديد، سواء من حيث املواضيع أو 

من حيث التناول.
فهو  معاجلاته،  م��س��ارات  عنوانه  خ��الل  من  الكتاب  ويقدم 
يذهب من الوجود إلى الذات، أو باألحرى يوقفنا على رحلة 
رحلة  إنها  املاهية،  إل��ى  إليه  املشار  ال��وج��ود  من  رش��د  اب��ن 
إن  الوجود، حيث  البحث عن  ال��ذات من خالل  البحث عن 
الباحث يريد أن ينبه الدارس إلى طبيعة ما يسمى الفلسفة 
الوسيطية، والتي تختلف عن الفلسفة احلديثة، فإذا كانت 
هذه األخيرة قد تأسست على الذات أوال مع ديكارت، فإن 
فلسفة ابن رشد وهي جزء من الفلسفة القدمية ما كان لها 
أن تفكر بهذا األفق، فقد كان أفقها أرسطيا بالدرجة األولى، 
ال��ذات تتحرك في هذا  للبحث عن  الرشدية  الرحلة  وهذه 

األفق األرسطي، وال تنحرف عنه إال ملاما.
املتابع للمؤلف املصباحي من خالل الكتاب، يجد أن الرجل 
وقاف عند ابن رشد، فال يكاد يخرج عنه في تأويل لن يرجع 
إليه، غير أنه ليس عمال إنشائيا كما جند في العديد من 
الكتابات عن ابن رشد، بل هو عمل يثير اإلشكاالت ويبحثها 
ويثير الصعوبات ويتخطاها، عمل ينصت إلى ابن رشد وهو 
يخوض غمار امليتافيزيقا ويقتحم جلجها، وهو عمل يحاول 
من خالل هذه اإلشكاالت والصعوبات أن يبني قوال متماسكا 
ما وسعه ذلك من خالل أربعة أبواب، ولكل باب فصول، ولكل 
فصل جمل، واألطروحة التي يعاجلها الكتاب هي »كيف كانت 
رحلة ابن رشد الفلسفية؟«، »من الوجود إلى اجلوهر، ومن 
اجلوهر إلى الذات، ومن الصورة إلى الذاتية بصفتها ماهية 

املاهية، ومن الصورة إلى أعراضها الطبية وغير الطبية«.

إبراهيم بور شاشن
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| قيم

د.مراد زهوي

باحث يف الدرا�شات الإ�شالمية

القيم في اإلسالم..
مكونات سورة الحجرات نموذجا أن  األم��ة  علماء  عند  تقرر 

واألحكام  ال��ع��ق��ي��دة،  ث���الث���ة:  ال���دي���ن 
واآلداب  واألخ�������الق  )ال���ش���ري���ع���ة(، 
)القيم(، وتعد األخيرة عنوانا للتدين 
الصحيح، فتمثلها والتحلي بها داللة 
ال���دي���ن وإدراك  م��ع��ان��ي  ت��ف��ه��م  ع��ل��ى 
منافاة  ذل��ك  ومخالفة  يقتضيه،  م��ا 

لكماله. 
يشهد لهذه املعاني األحاديث الصحاح 
الكثيرة، منها حديث أبي هريرة [ 
أن النبي ] قال: »والله ال يؤمن، والله 
ال يؤمن، والله ال يؤمن!« قيل: ومن يا 
رسول الله؟ قال: »الذي ال يأمن جاره 
البخاري(،  )رواه  )ش����روره(«  بوائقه 
وفي لفظ مسلم: »ال يدخل اجلنة من 
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أبي  وحديث  بوائقه«.  ج��اره  يأمن  ال 
هريرة [ اآلخ��ر ق��ال: ق��ال رسول 
ال��ل��ه ]: »وال������ذي ن��ف��س��ي ب��ي��ده ال 
تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا 
شيء  على  أدلكم  أوال  حت��اب��وا،  حتى 
السالم  أفشوا  فعلتموه حتاببتم؟  إذا 
من  وغيرها  مسلم(...  )رواه  بينكم« 

األحاديث التي تفيد املعنى املتقدم.
وقد اعتنى اإلسالم أميا عناية بهذا 
ال��رك��ن ال��رك��ني واألس����اس امل��ت��ني من 
ال��دي��ن، ح��ت��ى خ��ص س���ورة م��ن سور 
التربية  حقائق  لبيان  الكرمي  القرآن 
الفاضلة،  امل��دن��ي��ة  وأس���س  اخل��ال��دة، 
السورة  إنها س��ورة احل��ج��رات، ه��ذه 
بسورة  املفسرين  بعض  سماها  التي 
األخالق، وهي محور حديثي في هذه 

املقالة.
جعل الله تعالى من املقاصد الكبرى 
 [ محمد  لبعثة  األسمى  والغايات 
ومكارمها..  األخ����الق  ص��ال��ح  إمت���ام 
يبعثه اصطفاه ورب��اه ورعاه  وقبل أن 
بأنه  كتابه  ف��ي  وص��ف��ه  حتى  وزّك����اه، 

ڱ   ڱ      }ڱ   عظيم:  خلق  على 
ں{)القلم: 4( أي: وإنك يا محمد 
فاضل  وخ��ل��ق  ج��م،  رف��ي��ع  أدب  لعلى 
الفضائل  فيه  الله  جمع  فقد  ك��رمي، 
وال��ك��م��االت. ق��ال اب��ن عباس- رضي 
دين  لعلى  وإن���ك  »أي  عنهما-:  ال��ل��ه 
عظيم، وه��و اإلس���الم«، وه��ذا أيضا 
يؤكد القاعدة التي انطلقت منها في 

بناء هذه املقالة.
وسئلت أم املؤمنني عائشة- رضي الله 
عنها- عن خلقه ] فقالت للسائل: 
ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قالت: 
» فإن خلق رسول الله ] كان القرآن« 
وكان كذلك ]، فمن  )رواه مسلم(. 
والسالم-  ال��ص��الة  عليه  أخ��الق��ه- 
العبادة  وكثرة  واحلياء  واحللم  العلم 
والتواضع  والشكر  والصبر  والسخاء 
وحسن  والشفقة  وال��رح��م��ة  وال��زه��د 
أحسن  ك��ان ]  واألدب..  امل��ع��اش��رة 
كله  هذا  ومعنى  وخلقا،  خلقا  الناس 
أن امتثال القرآن- أمرا ونهيا- صار 
وترك  تطبعه،  وخلقا   [ ل��ه  سجية 

القرآن  أم��ره  فمهما  اجلبلي،  طبعه 
فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع 
ما جبله الله عليه من اخللق العظيم.

وم��ن امل��ع��ل��وم ض���رورة أن ال��ل��ه تعالى 
برسوله  واالق���ت���داء  ب��االت��ب��اع  تعبدنا 
]، وهذا من مقتضيات الشهادة له 
رسول  محمدا  أن  )وأشهد  بالرسالة 

الله(. يقول جل وعال: چ ڦ  ڦ  ڦ             
ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ  
چ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  
سبحانه:  وي��ق��ول   ،)31 ع��م��ران:  )آل 

ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ         }وئ  
ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 
ی  ی  ی{ )األحزاب: 21(، ومما 
يتأكد فيه االقتداء أخالقه وآدابه ] 

)القيم(.

في سورة األخالق
وجازتها  ع��ل��ى  احل��ج��رات  س���ورة  إن 
تقدم-  ك��م��ا  ت��ض��م��ن��ت-  وق���ص���ره���ا 
الراشدة،  اإلسالمية  التربية  حقائق 
الفاضلة.  واملدنية  احلضارة  وأس��س 
من  وأس��اس  حقيقة  كل  مع  وسأقف 
على  اجلمة  واألس���س  احلقائق  ه��ذه 

حدة.
األدب مع الله تعالى
 ومع رسول الله ]

يجب التعظيم كل التعظيم لله تعالى، 
وعدم التعدي على حدوده وحرماته، 
ويجب لرسوله ] التوقير واالحترام 
وال  تعتقد  فال  واإلع��ظ��ام؛  والتبجيل 
الله  كتاب  خ��الف  تتحدث  وال  تفعل 
تعالى وخالف سنة رسوله ]، قال 

گ   ک   ک   ک   ک   چ  تعالى: 
گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ   گ  گ  

ڱ  ں  ں  چ )احلجرات: 1(.

التثبت  من األخبار
املتناقلة،  األخ��ب��ار  م��ن  التثبت  يجب 
السيما إن كان احلامل لها واملروج لها 
فاسقا غير موثوق بصدقه وعدالته، 

اخلبر  م��ن صحة  التأكد  م��ن  ف��الب��د 
الناس، ونحن جاهلون  حتى ال نؤذي 
أشد  نادمني  فنصبح  األم��ر،  حقيقة 
قال  صنيعنا.  على  ال��ن��دم  ي��ك��ون  م��ا 

تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  
ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦچ)احلجرات:6(.

االستهزاء من اآلخر
وهو  بالناس،  السخرية  جتنب  يجب 
اح��ت��ق��اره��م واالس���ت���ه���زاء ب��ه��م. قال 

ەئ    ائ     ائ   ى   ى   چ  تعالى: 

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ    
ی      ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ  
یی  مث   چ )احلجرات: 11(. وعن 
النبي  عن   ] مسعود  بن  عبدالله 
] قال: »ال يدخل اجلنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر«، قال رجل: 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
جميل  الله  »إن  ق��ال:  حسنة.  ونعله 
ي��ح��ب اجل���م���ال، ال��ك��ب��ر: ب��ط��ر احلق 

وغمط الناس« )رواه مسلم(. 
الله-:  رحمه  عياض-  القاضي  ق��ال 
».. وأما بطر احلق، فهو دفعه وإنكاره 
ترفعا وجتبرا« )1(. وقال ابن كثير- 
رحمه الله -: »واملراد من ذلك )غمط 
واستصغارهم،  احتقارهم  ال��ن��اس(: 
يكون احملتقر  فإنه قد  وه��ذا ح��رام، 
أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من 

الساخر منه احملتقر له..«)2(.

الهمز واللمز
يجب جتنب الهمز واللمز، أما الهمز 
فيكون  اللمز  وأم���ا  ب��ال��ق��ول،  فيكون 
بالناس،  االزدراء  يجوز  فال  بالفعل. 
واحتقارهم  م���ن���ه���م،  واالن����ت����ق����اص 
والطعن عليهم ال بالقول وال بالفعل. 
حئ{  جئ   }ی   ت��ع��ال��ى:  ق���ال 

)احلجرات: 11(.
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| قيم
التنابز باأللقاب

يجب االبتعاد عن التنابز باأللقاب)3(، 
وهو التداعي باأللقاب التي ال يحب 
امل��خ��اط��ب س��م��اع��ه��ا وم���ن���ادات���ه بها. 
يئ{  ىئ   مئ    { تعالى:  ق��ال 
ن��زل��ت هذه  وق���د  )احل���ج���رات: 11(، 
فعن  سلمة،  بني  ف��ي  الكرمية  اآلي���ة 
»فينا  ق��ال:  الضحاك  بن  جبيرة  أبي 
ن��زل��ت ف��ي بني س��ل��م��ة.. ق��دم رسول 
إال  رجل  فينا  وليس  املدينة  الله ] 
إذا دعي  فكان  ثالثة،  أو  اسمان  وله 
األسماء  تلك  م��ن  ب��اس��م  منهم  أح��د 
إنه يغضب من  الله،  يا رسول  قالوا: 
هذا فنزلت }مئ  ىئ  يئ{« 

)صححه األلباني(.
ذميم،  شنيع  قبيح  فعل  فالتنابز  إذن 
فهو فسق، وفاعله فاسق، ولذلك قال 
اخللق  ه��ذا  ع��ن  النهي  عقب  تعالى 
 ،} يبجت   ىب   مب   خب    }جبحب  
الله-:  البيضاوي- رحمه  اإلمام  قال 
التنابز  أن  ع��ل��ى  دالل���ة  اآلي���ة  »وف���ي 
ف��س��ق، واجل��م��ع ب��ي��ن��ه وب���ني اإلميان 

مستقبح«)4(.

سوء الظن
يجب جتنب الكثير من الظن، والظن 
احتماالن  اإلنسان  عند  يكون  أن  هو 
ترجح أحدهما على اآلخر. وهنا عبر 
الله تعالى بقوله: }  ٻ       پ  پ  پ{ 
ولم يقل سبحانه: اجتنبوا الظن كله، 
ألن الظن ينقسم إلى قسمني: األول 
وهذا  ب��اإلن��س��ان،  اخل��ي��ر  ظ��ن  منهما 
لذلك،  اإلنسان أهال  دام  مطلوب ما 
وهو املسلم الذي ظاهره العدالة، فإن 

هذا يظن به خيرا، ويثنى عليه. 
الثاني منهما: ظن السوء، وهذا يحرم 
بالنسبة ملسلم ظاهره العدالة، فإنه ال 
يحل أن يظن به ظن السوء كما نص 

على ذلك العلماء. قال تعالى: } ٱ  
پ                  پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ  

پ  ڀ  ڀ{.
ع��ن عبد ال��ل��ه ب��ن ع��م��ر- رض��ي الله 

الله ]  رأي��ت رس��ول  ق��ال:  عنهما- 
أطيبك  »م��ا  وي��ق��ول:  بالكعبة  يطوف 
وأعظم  أعظمك  ما  ريحك،  وأطيب 
بيده  محمد  ن��ف��س  وال����ذي  ح��رم��ت��ك 
امل����ؤم����ن أع���ظ���م ع���ن���د الله  حل���رم���ة 
ح��رم��ة م��ن��ك، م��ال��ه ودم���ه وأن نظن 
وعن  ماجه(،  ابن  خيرا«)سنن  إال  به 
أب���ي ه��ري��رة [ ق���ال: ق���ال رسول 
الله ]: »إي��اك��م وال��ظ��ن، ف��إن الظن 
البخاري(.  )رواه   » احلديث..  أكذب 
ق��ال: »وال  أن��ه  وروي ع��ن عمر [ 
تظنن بكلمة خرجت من أخيك املسلم 
اخلير  في  لها  وأن��ت جتد  خيرا،  إال 

محمال«.

التجسس
يجب جتنب التجسس، فال تبحث أيها 
املسلم عن عورات املسلمني، وال تتتبع 
املسلمني  ع��ورات  تتبع  فمن  عيوبهم، 
تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته 
فضحه ولو في قعر داره. قال تعالى: 
}ڀ   ٺ{. وقال ] في حديث 
أبي هريرة [: ».. وال حتسسوا وال 

جتسسوا.. «. 
قال بعض العلماء: »التحسس باحلاء 
ال��ق��وم، وباجليم  االس��ت��م��اع حل��دي��ث 
باجليم  وقيل  ال��ع��ورات،  ع��ن  البحث 
التفتيش عن بواطن األمور، وأكثر ما 
واجلاسوس صاحب  الشر،  في  يقال 
س��ر ال��ش��ر، وال��ن��ام��وس ص��اح��ب سر 
اخلير، وقيل باجليم أن تطلبه لغيرك، 
وباحلاء أن تطلبه لنفسك.. وقيل هما 
مب��ع��ن��ى، وه���و ط��ل��ب م��ع��رف��ة األخبار 

الغائبة واألحوال..« )5(.

الغيبة
قال  كما  وه��ي:  الغيبة،  جتنب  يجب 
]: »ذك��رك أخ��اك مبا يكره«، قيل: 
أف��رأي��ت إن ك��ان ف��ي أخ��ي م��ا أقول؟ 
ق����ال: »إن ك���ان ف��ي��ه م���ا ت��ق��ول فقد 
اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 

بهته«)رواه مسلم(. قال تعالى: }  ٺ  
ٺ  ٺ   ٿ{. والغيبة محرمة 
باإلجماع، وال يستثنى من ذلك إال ما 

اجلرح  ف��ي  ك��م��ا  مصلحته،  رج��ح��ت 
ملا   [ كقوله  والنصيحة،  والتعديل 
الفاجر:  ال��رج��ل  ذل��ك  عليه  اس��ت��أذن 
»ائذنوا له، بئس أخو العشيرة« )رواه 
البخاري(، وكقوله لفاطمة بنت قيس- 
وقد خطبها معاوية وأبو اجلهم-: »أما 
اجلهم  أب��و  وأم���ا  فصعلوك،  م��ع��اوي��ة 
)رواه  عاتقه«  ع��ن  ع��ص��اه  يضع  ف��ال 
مسلم(.. وكذا ما جرى مجرى ذلك، 
ثم بقيتها على التحرمي الشديد، وقد 
ورد فيها الزجر األكيد، ولهذا شبهها 
تعالى بأكل اللحم من اإلنسان امليت: 

ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   }ٿ  
كما  أي:  ڤ{،  ڤ   ٹ   ٹ  
ف��اك��ره��وا ذاك  ت��ك��ره��ون ه��ذا طبعا، 
ش��رع��ا، ف��إن عقوبته أش��د م��ن هذا، 
والتحذير  عنها  التنفير  م��ن  وه���ذا 

منها.
ف��ه��ذا غ��ي��ض م���ن ف��ي��ض م���ن القيم 
التي  ال��س��ن��ي��ة  ال��رف��ي��ع��ة واألخ������الق 
تعاقب  على  املسلمني  سلوك  حكمت 
األزمنة والسنني، منذ بعثة النبي ] 
وإلى يومنا هذا، تدل على رفعة هذا 
وعامليته،  وشموليته  وس��م��وه  ال��دي��ن 
أن  يستحق  ال���ذي  ال��دي��ن  بحق  وأن���ه 
يختم الرساالت، وأن يخلد إلى قيام 
الناس لرب السموات.. فكل ما تعانيه 
املجتمعات اإلسالمية اليوم في جانب 
مع  للقطع  حتمية  نتيجة  ه��و  القيم 
هذه القيم الربانية واحلقائق التربوية 
اخلالدة.. فهال عدنا- والعود أحمد- 
طاهرة  حياة  نحيا  حتى  متثلها  إل��ى 

طيبة صافية نقية؟
 

الهوامش:
1- شرح النووي على صحيح مسلم، حمليي الدين 

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي: 345/1.
أبي  ال��دي��ن  لعماد  العظيم،  ال��ق��رآن  تفسير   -2

الفداء إسماعيل بن كثير القرشي: 460/6.
3- األلقاب جمع لقب، وهو االسم الذي يشعر 
بذم أو مدح، يذكر تارة للتعريف وتارة للتنقص. 
وإذا كان للتنقص، وكان ذلك املسمى به يكرهه، 
فال يجوز أن يذكر به، فينادى بكنيته وال ينادى 

بلقبه.
4- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين 
أبي اخلير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي 

البيضاوي الشافعي: 373/3.
5- شرح النووي على صحيح مسلم: 343/8.
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ثقافة| 

ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   }ٴۇ  
ې   ې  ې{ )طه: 72(.

ٺچ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ    چ 
)الشعراء: 62(.

منهما  كل  مثلت  قرآنيتان  جملتان 
رد فعل مختلف متاما لتيقن األذى 

ومعاينة البالء..
األولى مثلت رد فعل السحرة على 
الثانية  كانت  بينما  فرعون،  وعيد 

إج��اب��ة موسى على م��ن ق��ال��وا: إنا 
فرعون  رأوا جيش  مل��درك��ون، حني 
والبحر  بهم  يلحق  يكاد  األف��ق  في 

من أمامهم.
رد فعل  ك��ل  ب��ني  ف��ارق ظاهر  ثمة 

منهما..
إال  النبوة  مقام  ف��ارق  اعتبار  فمع 
لديه  ك��ان  السالم  عليه  موسى  أن 
وع����د ق��ط��ع��ي م���ح���دد، ف��ي��ه جزٌم 
ه��و حتديدا  معه  تعالى  ال��ل��ه  ب��أن 

ې{  ۉ   ۉ   }ۅ  
)ط��ه: 46(، وأن��ه ال محالة غالب 

عدوه }ىئ  ی  ی  ی  
ی{ )القصص: 35(.

قاطعا  يقينا  فعله  رد  ك��ان  لذلك 
في وعد محدد له هو بعينه وفي 

حياته..
واملهتزين  للمشككني  ق���ال  ه��ن��ا 

وامل��رج��ف��ني ب��ج��زم ق���اط���ع: }ڀ  
ٺ{)الشعراء:  ٺ   ٺ   ڀ  

..)62
ذرة  لديه  يوجد  ال  منتهية  قضية 

شك فيها..
ي��ك��ن لديهم  ف��ل��م  ال��س��ح��رة  أم����ا 
احملدد  القطعي  الوعد  ذلك  مثل 
من  لهم  يقطع  وال��ذي  ألعيانهم، 
قبضة  من  الدنيوية  بالنجاة  الله 
رد  ك��ان  ذل��ك  مع  لكن  الطاغية.. 
فعلهم الصدع باحلق والثبات عليه 

چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
ۆ  ۆ  ۈۈ  چ )طه: 72( 
جنبا إلى جنب مع التسليم الكامل 
لقضاء الله في عزة واستعالء على 
أو استكانة  أدنى ذلة  الباطل بال 

ۅۅ   ۋ   ۋ   }ٴۇ   وه��ن..  أو 
ې       ې   ې    ۉ   ۉ  
ې{ )طه: 72(، بل تراهم ثبتوا 
لوا خيرا عند من هم  وأقدموا وأمَّ

إليه راجعون معلنني: }چ ھ  ے  
چ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ      ےۓ  
الرغبة  أعلنوا  ثم   ،)50 )الشعراء: 
بوعده  واالستبشار  الله  عند  فيما 

األخروي الذي هو خير وأبقى 
ەئ   ەئ   ائ           ائ   ى   ى   چ 
وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ    

ېئ  ېئ  چ )طه: 73(.
ل��ك��ن امل��الح��ظ  أن��ه��م ل��م يجزموا 
التزموا  ب��ل  ال��دن��ي��ا،  ف��ي  بنجاتهم 

د. حممد علي يو�شف

طبيب وباحث م�رشي
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| ثقافة

حدودهم البشرية، ولم يتألوا على 
رب البرية، بأن ينسبوا إلى أنفسهم 
يخصوها  أو  ل��ه��ا،  ي��ن��س��ب  ل���م  م���ا 
بخصوصية زائدة، أو يقيدوا وعدا 
هي  وت��ل��ك  سبحانه..  ال��ل��ه  أطلقه 
مع  للتعامل  الثالثة  االستراتيجية 

الوعود الربانية..
سابق  مقال  ف��ي  حتدثنا  أن  فبعد 
الربانية  ال��وع��ود  م��ع  التعامل  ع��ن 
أوال بتصديق، وثانيا بغير تضييق، 
وبيّنا أن أساس ذلك التعامل يكون 
رئيسيني  ع��ل��ى س��ؤال��ني  ب��اإلج��اب��ة 

هما:
- أحق هو؟
- ومتى هو؟

النموذجية  اإلج��اب��ة  أن  وأوضحنا 
ال��س��ؤال��ني احملوريني  ه��ذي��ن  ع��ل��ى 
تكون من خالل استقراء النصوص 
القرآنية والنبوية، بالتصديق الكامل 

واليقني اجلازم أوال }  مت  ىت  يت   
مج{  حج   يث   ىث   جثمث  

)يونس: 53(. 
التضييق  ع���دم  م��ع  واالس��ت��ب��ش��ار 
لم  م��ا  بتحديد  الله  على  وال��ت��أل��ي 
ثانيا  أطلقه  م��ا  وبتقييد  ي��ح��دده، 
}ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ{ 

)اإلسراء: 51(.
ال��س��ؤال احملوري  ذل��ك  بعد  ي��أت��ي 
متأمل  على  ينبغي  ال���ذي  ال��ث��ال��ث 
ال��وع��ود وال��ب��ش��ري��ات ال��رب��ان��ي��ة أن 

يسأل نفسه عن إجابته:
- ملن هي؟

مل��ن ت��ك��ون ت��ل��ك ال���وع���ود؟ وم���ن هو 
املستحق لهذه البشريات؟

إن وعود القرآن وبشرياته- بشكل 
تقيد  وع��ود مطلقة ال  غالب- هي 
بزمان- كما أسلفنا- واألصل أيضا 
أنها ال تقيد بأعيان وأشخاص إال 
ف��ي ح���االت ن����ادرة، كما ح��دث مع 
بسواري  ووع��ده  مالك  ابن  سراقة 
استثنائية،  ح��ال��ة  وه���ي  ك���س���رى، 
امل���ط���رد هو  األص����ل  أن  ت��ن��ف��ي  ال 

وعدم خصوصيتها   الوعود  طالقة 
ب��أش��خ��اص م��ع��ي��ن��ني، إال أن���ه عند 
املستحقني  ع��ن ص��ف��ات  احل��دي��ث 
مطلقة،  ليست  ال��وع��ود  تلك  ف��إن 
ف��ال��ق��ض��ي��ة ل��ي��س��ت م��ج��ام��الت أو 
ليست  بعينهم..  لشخوص  محاباة 
بحفظ الناس لبُشريات، وتذكيرهم 
أن  دون  وأمنيات،  بوعود  أنفسهم 
ملن  أن��ف��س��ه��م..  منهم  كثير  ي��س��أل 

هي؟!
ملن هذه الوعود؟ ومن يستحق تلك 

البشريات؟
بل هي خصائص وخصال ينبغي أن 
تكون موجودة في اجليل والطائفة 
التي يتحقق لها الوعد وتتحقق لها 

البشرى..
ت��ل��ك ه��ي خ��الص��ة ال��ق��ص��ة، وإنها 
كذلك حلقيقة احلياة، وما تعارف 
ع��ل��ي��ه ال���ن���اس ف���ي دن���ي���اه���م.. في 
يلمح  املجتهد  املُ��ج��دَّ  جت��د  الدنيا 
بطرفه مآل اجتهاده وعاقبة صبره 
جن��اح��ا وف��الح��ا، ف��ي��رن��و إل���ى تلك 
للوصول  اجل��ه��د  وي���ب���ذل  ال��غ��اي��ة، 
بينما يقف معدوم الطموح  إليها.. 
ساكنا متكاسال، ثم يبتغي بعد ذاك 
حلاقا  التقصير  وه���ذا  ال��ت��ك��اس��ل 

باآلخر املجتهد!
حاشا وكال..

ال يظلم ربك أحدا..
وال يحابي أو يجامل أحدا..

كل  يعرفه  البشري  ال��ن��م��وذج  ه��ذا 
هي  التي  المنطقيته  وي��درك  منا، 
مثال صارخ يوضح خطورة انفصال 
بأهداب  والتعلق  الواقع  عن  الظن 
األم���ل دون ال��ع��م��ل.. ك��ح��ال طالب 
ق��ض��ى ع��ام��ه ال���دراس���ي ف��ي اللهو 
فلم  واللعب، وفعل كل ما يشتهيه، 
يترك لذة إال وقد سارع إليها، ولم 
يبذل أدنى مجهود، ولم يحرم نفسه 
من أية متعة.. لم ينفق وقته وجهده 
إال على اللهو والتلذذ بكل سبيل.. 
وح���ني اق��ت��رب االم��ت��ح��ان ل��م يغير 
شيئا من عاداته أو يقلل من ساعات 

غفلته  من  يفق  ولم  الطويلة،  نومه 
الهيا  العبا  هو  كما  ظل  الثقيلة.. 
احلسم  ساعة  ج��اءت  فلما  الغيا، 
ومر  واإلجابة،  األسئلة  ورقة  تلقى 
شيئا  يخط  أن  دون  ثقيال  ال��وق��ت 
ي��ذك��ر، وظ��ل��ت ورق���ة إج��اب��ت��ه أشد 
ما  يجد  لم  حني  الثلج  من  بياضا 
يسطره فيها، وحني أعلنت النتيجة 
أمام  ماثال  واستحقاقه  بذله  رأى 

عينيه..
الدهشة  ت���رف  حينئذ  مي��ل��ك  ه��ل 

وحق االستنكار؟!
هل كان يظن أن يجني الثمر دون 

أن يبذر احلب؟
الذي  طريقه  أن  يحسب  ك��ان  ه��ل 
لهما  اخ��ت��ار  ال���ذي  وسبيله  س��ل��ك 

نهاية مختلفة عما يراه؟
أي منطق هذا؟

ك��ان يدرك  ال��ط��ال��ب  ه��ذا  إن مثل 
ج��ي��دا م���آل م��ا ص��ن��ع، ورغ���م ذلك 
سلك بإرادته طريقا يلوح في أفقه 
ما هو فيه اآلن.. ففيم إذن الدهشة 

والعجب؟!
هكذا جرت السنن.. من جد وجد، 
ومن زرع حصد، وهو ما زرع وال بذر 

وال جد، فما وجد وما حصد..
عليه  املتعارف  املنطق  هو  هذا  إن 
ف���ي أم����ور ال��دن��ي��ا، ف��ل��م��اذا يصر 
بينه وبني  ال��ت��ف��ري��ق  ع��ل��ى  ال��ب��ع��ض 

استحقاق وعود الله؟
وإن املتأمل في تلك الوعود القرآنية 
سيجدها غالبا مخصوصة بصفات 
سيجد  معينة..  بخصال  ومرتبطة 
الله  أولياء  عن  احلديث  بعد  مثال 

ڀ   ڀ   چ  ال����ص����احل����ني 
ٺ  ٺ  ٺ  چ )يونس: 
في  بالبشارة  لهم  تخصيصا   )63

ٿ   ٿ   ٿ       ٺ   چ  ق��ول��ه: 

ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ  
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 )64 )ي���ون���س:  چ  ڄ   ڦ  
مرتبطا  بالتبشير  األم��ر  وسيجد 
باإلميان واملؤمنني في عدة مواضع 
من كتاب الله، كما في قوله تعالى 

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ      ۇئۆئ   چۇئ  
چ  ىئ   ىئ   ىئ      ېئېئ  

)الصف: 13(.
وئ   ەئ   }ەئ   وق�����ول�����ه 
ۆئ     ۆئ   ۇئۇئ   وئ  

ۈئ{ )البقرة: 223(.
ٱ   چ  وق���������������ول���������������ه 
ٻ   ٻ  
ٻ   ٻ   
پ   پ
ڀ   پ   پ     
ڀ   ڀ   ڀ  
چ  ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ   

)التوبة: 112(.
باملؤمنني  م��خ��ص��وص��ا  وس��ي��ج��ده 
الله ملوسى عليه  أيضا في وصية 

السالم بتبشير قومه چ ڭ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   
ې           ۉې   ۉ   ۅ     
)ي���ون���س:  چ  ې   ې  

.)87
حقق  مل��ن  كذلك  البشرى  وج���اءت 
قوله  في  كما  تعالى  لله  اإلس��الم 

چ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ   ڄ  

ڃ   ڄ   
ڃ   ڃ  

)النحل:  چ  ڃ  
.)89

وف���������ي س�����������ورة ال����ب����ق����رة 

بالبشرى خاص  األمر  أن  نالحظ 
بالصابرين: چٺ  ٺ  
ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ  
ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ  
ڤ ڤ  چ )البقرة: 155(.

ترابطا  وف���ي س����ورة احل���ج جن���د 
البشارة وبني مقام اإلحسان،  بني 

وذلك في قوله: چ ې  ې                 ې  

ەئ   ائ   ائ     ى   ى  
ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ  
ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  
چ  ىئ   ىئ   ىئ  

)احلج: 37(.
وأي��ض��ا ف��ي س��ورة األح��ق��اف جند 
التالزم بني البشرى وبني اإلحسان 

ی   ىئ   ىئ        ىئ   چ  
جئ   ی     ی        ی  

چ  ىئ   مئ   حئ  

)األحقاف: 12(.
واملخبتون كذلك لهم نصيبهم من 

البشرى كما في قوله: }ڑ  
گ    کک   ک   ک    ڑ  

گ  گ{ )احلج: 34(.
وهكذا في ُجل البشريات والوعود 
مخصوصة  تكن  لم  إن  القرآنية، 
فإنها  بعينها،  طائفة  أو  بشخص 
تكون مرتبطة بصفات وخصائص 
استحق  ح��ق��ق��ه��ا  م���ن 
تشمله  أن 

تلك البشرى.. إميان وعمل وصبر 
وإسالم  وتقوى  وإحسان  وإخبات 

لله جل وعال.
ص���ف���ات وخ���ص���ائ���ص ح����ري مبن 

ن له.. حققها أن ينتصر وميكَّ
الصفات  تلك  بنسبة  اجل��زم  وألن 
بعينها  بشرية  طائفة  أو  لشخص 
التي  النفس  تزكية  من  نوعا  يعد 

ع��ن��ه��ا }ۆ  ۆ   ال���ش���رع  ن��ه��ى 
 } ۅ   ۅ   ۋ   ۋ        ٴۇ   ۈۈ  

)النجم: 32(.
الوعود  بتحقق  كذلك  اجل��زم  فإن 
وال���ب���ش���ري���ات ال���ن���اجت���ة ع���ن تلك 
ال���ص���ف���ات ه����و أي����ض����ا  ل�����ون من 
لكن  ال��ل��ه..  على  والتألي  التزكية 
تلك  بصدد  املسلم  على  ال��واج��ب 
ال��وع��ود وال��ب��ش��ري��ات ه��و السعي 
احلثيث لتطبيق أعمالها وتكليفاتها  
وحتقيق شروطها، والبذل الصادق 
ل��ن��ي��ل ه���ذه االس��ت��ح��ق��اق��ات، دون 
أو  فيه  حتققت  بكونها  يقطع  أن 
وطائفته  ال��ب��ش��ري��ة  جماعته  ف��ي 

املعاصرة.
فبني بذل وعمل ورجاء وأمل يدور 
املؤمن، فال هو اكتفى بآمال مفرغة 
بأهداب  تعلق  أو  األع���م���ال،  ع��ن 
ظنا  حقيقة،  من  اخلالية  التزكية 
الله  أبناء  أنهم  ق��وم  ظن  كما  منه 
وأحباؤه، وال هو في الوقت نفسه 
املوعود،  حتقق  ف��ي  ال��رج��اء  فقد 
مادية  بنظرة  األم���ور  م��ع  وتعامل 
جافة.. بل أحسن الظن- جنبا إلى 
جنب- مع إحسان العمل، وصدق 
استحقاقه  ل��ن��ي��ل  س��اع��ي��ا  ال��وع��د 
ن��ص��ب عينيه  وب��ش��ارت��ه، واض��ع��ا 
أن  جاهدا  يسعى  س��ؤاال 
متجسدة  إجابته  تكون 
ف�����ي واق�����ع�����ه وح����ال����ه 

ومآله.
س��ؤال ف��ح��واه: ملن يكون 
تتحقق  وف��ي��م��ن  ال���وع���د، 

البشرى؟
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| حوار

تغليب المصلحة العامة يعيد  لألمة ترابطها

عربي  مــجــتــمــع  فـــي  نــعــيــش   -
الترابط..  يــفــتــقــد  وإســـالمـــي 
املسلمني  لــوضــع  تقييمك  فما 

في الوقت احلالي؟
الفرقة  يعاني من  اإلسالمي  املجتمع 
إلى  أدى  م���ا  االخ���ت���الف���ات،  وك���ث���رة 
في  أع��داؤن��ا  استغله  ش��دي��د  ضعف 
املزيد  إلحل���اق  مخططاتهم؛  تنفيذ 
األمة  ولألسف  بأمتنا،  الضعف  من 
غ��ف��ل��ت ع����ن ت���وج���ي���ه���ات ال����ل����ه- عز 
وج���ل- ال���ذي ح��دد ال��ع��دو احلقيقي 
حيث  اليهود،  وهم  اإلسالمية  لألمة 

ۓ      ے   ے        { ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه 
ڭ   ڭ      ڭ   ڭ      ۓ  
ولذلك جند  )املائدة: 82(،  ۇۇ{ 
كلمة »لتجدن« تعبيرا للمستقبل منذ 
العداوة  أن  يعني  م��ا  ال��ق��رآن،  ن���زول 

دائمة ومستمرة.
واستحضار هذه العداوة هو األساس 
حول  واملسلمني  املؤمنني  جتمع  ف��ي 

إنهاء  العرب  أراد  لكن  واح��د،  هدف 
التعايش  أس��اس  على  القضية  ه��ذه 
ال���س���ل���م���ي م�����ع ج���م���ي���ع ال���ش���ع���وب، 
واإلس���الم ي��ري��د ذل���ك، لكن م��ع عدم 
ث��م حددوا  ع���دو،  وج���ود  ع��ن  الغفلة 
اإلس���الم ك��ع��دوه��م األخ��ط��ر.. لذلك 
بقوة في  يتنامى  جند اإلسالموفوبيا 
أوروبا، إضافة إلى أنه أصبح منتشًرا 

في العالم الغربي.. 
ف��ي��ج��ب ع��ل��ى األم����ة اإلس���الم���ي���ة أن 
قوتها،  الس��ت��ع��ادة  ه��دًف��ا  تستحضر 
مازالت  التي  املكيدة  إل��ى  وااللتفات 
تروج لها إسرائيل في أن أرضها من 
املسلمني  فعلى  ال��ن��ي��ل،  إل��ى  ال��ف��رات 
طاقاتهم  يفتت  م��ا  ك��ل  على  القضاء 
وق���وت���ه���م؛ ل��ت��أت��ي ال����وح����دة وإع����الء 
املسار  إلى  وعودتنا  احلضارة،  شأن 

الطبيعي، ونكون خير أمة.
- هل ترى أننا نعيد وضع عصور 

الظالم في الوقت احلالي؟
في  حالًيا  القائمة  املشكلة  هي  هذه 

فهو  اإلس��الم��وف��وب��ي��ا،  ان��ت��ش��ار  سبيل 
الناس  مصطلح مشبوه صدقه بعض 
اإلسالمي،  الدين  يكرهون  ف��ص��اروا 
العصور  إن هناك  يقولون:  فأعداؤنا 
ال��وس��ط��ى امل��ظ��ل��م��ة ال��ت��ي ك��ان��ت في 
أوروبا من ذي قبل، وكان حينها العالم 
احلضارة،  عصور  يعيش  اإلس��الم��ي 
لذلك يشيرون إلى أنها كانت مظلمة 
فلو  املسلمني،  لتقدم  لهم  بالنسبة 
فستكون  ال��ع��ص��ور  ه����ذه  اس��ت��ع��دن��ا 

مضيئة للجميع.
- هــنــاك جـــدل حـــول اإلســـالم 
كــونــه ديــن أمــة أم ديــن دولــة؟ 
مـــا الـــفـــرق بـــني الـــوصـــفـــني في 

تقديرك؟
إبليس،  تلبيس  أيًضا ضمن  هذا يعد 
ف���ل���دى ال���غ���رب ف���ي دي��ان��ات��ه��م جتد 
العالقة بني اإلنسان وربه فقط دون 
النظر إلى عالقته مع املجتمع وكيفية 
تنظيمها، لكن اإلسالم يختلف متاًما، 
فلديه ض��واب��ط ون����واه، وي��ت��دخ��ل في 

اإ�شالم لطفي

 القاهرة-دار الإعالم العربية

أستاذ الدراسات العليا بجامعة األزهر د.مختار املهدي:

بكلية  العليا  الـــدراســـات  أســتــاذ  شــدد 
الــــــدراســــــات اإلســــالمــــيــــة والـــعـــربـــيـــة 
مجمع  وعــــضــــو  األزهــــــــــر  بـــجـــامـــعـــة 
الــبــحــوث اإلســالمــيــة والــرئــيــس العام 
الدكتور  مبصر  الشرعية  للجمعيات 
محمد املــخــتــار املــهــدي، عــلــى ضـــرورة 
وحـــدة األمـــة اإلســالمــيــة عــلــى هدف 
الفرقة  حــالــة  مـــن  واخلــــــروج  واحـــــد، 
وقتنا  في  نعيشها  التي  واالختالفات 
احلــالــي، وقــال فــي حـــواره مــع »الوعي 
اإلســــالمــــي«: إن الــتــمــزق مـــن أهـــداف 
الذين يعتمدون على  أعــداء اإلســالم 
التخويف من اإلسالم فيما يعرف بالـ 

»إسالموفوبيا«، وإلى نص احلوار..
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أمور احلياة لضبطها، كما طبقت في 
والصحابة،   [ محمد  النبي  عهد 

فهو يشمل جميع نواحي احلياة.
وجند أن الغرب كثيًرا ما يتحدثون عن 
الثيوقراطية وحتكم علماء الدين في 
أم��ور احلياة، وك��ل ه��ذا يقصدون به 
عصور  في  والقساوسة  احلاخامات 
يتحكم  ال��ق��س  ك��ان  عندما  ال��ظ��الم، 
ف��ي ع��ق��اب ال��ن��اس وإدخ��ال��ه��م اجلنة 
أو النار، فليس هذا إطالًقا من شأن 
تسيير  ف��ي  الكفاءة  فنجد  اإلس���الم، 
ل��ك��ن حتكمها  ب��ال��ت��خ��ص��ص،  األم�����ور 
والقرآن  اإلس��الم��ي��ة  والقيم  امل��ب��ادئ 
الكرمي، فاملشكلة أن الغرب يخلطون 
فاملسيحية  واملسيحية،  اإلس��الم  بني 
تقول: إن ما لقيصر لقيصر، وما لله 
والدين  ش��يء،  احلكم  أن  لله، مبعنى 

شيء آخر.
الداعمة حلالة  وما األسباب   -

التمزق لهذا احلد؟
من  املسلمون  يعيشه  ال���ذي  ال��ت��م��زق 
أهداف اليهود، والقرآن الكرمي كثيًرا 
م��ا ح��دث��ن��ا ع��ن أن ش��ي��اط��ني اإلنس 
ويريدون  فساًدا،  األرض  في  يسعون 
التصادم بني فئات األمة اإلسالمية؛ 
وكلما  حتى ال جنتمع ضد فسادهم، 
الله،  أط��ف��أه��ا  للحرب  ن���اًرا  أوق����دوا 
االختالفات  إث��ارة  يتعمدون  فاليهود 
من  أول  فنجد  العنصرية،  والتفرقة 

أنشأ حالة الفرقة هو إبليس: چٱ  
ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ  

ٿچ )األعراف: 12(.
االنتباه  لعدم  نتيجة  احلالي  فالوضع 
ملا يكيده لنا أعداؤنا، ونسيان اإلخاء 
توحيدنا  النابعة من  والوحدة  وامل��ودة 
الله  ال��ه إال  وأن���ه »ال  لله ع��ز وج���ل، 

محمد رسول الله«.
األمة  تسير  طريق  أي  وإلــى   -
في ظل التحجر الفكري الذي 

نعاني منه اآلن؟
لو استمر هذا الوضع لضاعت أمتنا، 
يرعى  ال��ل��ه  أن  ت��ام��ة  ثقة  على  لكننا 

وسيصحو  اإلس������الم،  أم����ة  وي��ح��م��ي 
وجند  وي��وح��ده��ا،  ينقذها  م��ن  منها 
في  املتحكم  هي  الشخصية  املصالح 
هذا التحجر.. ولو أن اجلميع ينطوي 
ويضحي  ال���ع���ام���ة  امل��ص��ل��ح��ة  حت���ت 
جميًعا  لتقدمنا  اخل��اص��ة  مبصاحله 

بتقدم األمة.
- الـــلـــغـــة هــــي أحـــــد املـــكـــونـــات 
احلضارية املهمة ألي أمة.. فما 
أسباب إهمال اللغة العربية في 

مجتمعاتنا؟
املشكلة تكمن في االحتالل األجنبي، 
يهتم  ك��ان  بلد  أي  يحتل  ك��ان  حينما 
كثيًرا بلغته وتشييع فكره في املجتمع 
الذي يحتله؛ ليكون انتماؤه ألصحاب 
ه����ذه ال��ل��غ��ة، وب���ن���اء ع��ل��ى ذل����ك كان 
العربية  اللغة  كراهية  على  التركيز 
حارًسا  كانت  التي  الكتاتيب  وإهمال 
للغة القرآن، إذ إن الطفل في صغره 
كاحلجر ننقش عليه ما يستمر طوال 
عمره، فكان يعتمد على حفظ القرآن 
باللغة العربية الفصحى، فيعتمد على 
املجتمع  جند  ولكن  الفصيح،  الكالم 
جانًبا،  ال��ع��رب��ي��ة  ن��ح��ى  اآلن  ال��ع��رب��ي 
في  األجنبية  باللغات  تعلمه  وأصبح 

املقام األول.
أن���ن���ا ال جن����د هذه  امل����ؤس����ف  وم�����ن 
العالم،  ف���ي  ال��ل��غ��وي��ة  االخ���ت���الف���ات 
وب��خ��اص��ة ف���ي امل��رح��ل��ة األول�����ى من 
يعتزون  العمر لألطفال، ففي فرنسا 
م��ن يحدثهم  ب��ال��ف��رن��س��ي��ة، ومي��ن��ع��ون 
بغير لغتهم، فهم يؤمنون أنها أساس 
هويتهم، لذلك علينا كعرب أن نتمسك 
تطبيقية  دراستنا  تكون  وأن  بلغتنا، 

وليست قاصرة على القواعد.
الســـتـــعـــادة  الــــطــــريــــق  ومــــــا   -

املسلمني مجد حضارتهم؟
وحدة  ب��ض��رورة  الشعور  علينا  ب��داي��ًة 
القوة  أس������اس  ه����ي  وأن����ه����ا  األم�������ة، 
واحلضارة والتقدم، مع األخذ باحلذر 
املصلحة  تقدمي  وعلينا  أعدائنا،  من 
اخلاصة  امل���ص���ال���ح  ع���ل���ى  ال���ع���ام���ة 
الهوية  ت��رس��ي��خ  وع��ل��ي��ن��ا  وال��ف��ئ��وي��ة، 
الصغر،  منذ  أبنائنا  لدى  اإلسالمية 

واالعتزاز بأوطاننا وديننا.
التي ميز  إضافة إلى االلتزام بالقيم 
سابًقا..  بها  ونهضت  أمتنا،  بها  الله 
في  األم��ة  لنهضة  وم��ازال��ت صاحلة 
محاربة  علينا  وأيًضا  احلالي،  وقتنا 
أمتنا،  داخ��ل  خاصة  اإلسالموفوبيا 
وعلينا االهتمام بالتعليم، حيث إنه ال 
ب��دون تعليم، ف��أول كلمة في  حضارة 
العلم  مفتاح  فهي  }اق���رأ{،  ال��ق��رآن 
وقال الله تعالى للرسول محمد ]: 
)طه:  ٿ{  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   }ٺ  
والتعمق  االستزادة  114(، فالبد من 
النبوي والشرعي، فالقرآن  العلم  في 
آياته  التأمل ف��ي  إل��ى ض���رورة  أش��ار 
لنستخرج منها األسرار التي خلق الله 

عليها الكون.
وجند أن الله يدعو إلى العلم املادي 

في قوله تعالى: چ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   
ڭ   ۓ    ۓ   ے  
ڭ  ڭ  چ )فاطر: 27(، وهنا رتب 
القرآن اخلشية من الله على البحث 
في اآليات الكونية، فنجد نزول املطر 
فهذه  األرض،  م��ن  ال��ن��ب��ات  وإخ����راج 
علوم الزراعة والطبيعة وعلوم البيئة 
قوله  جند  ثم  واجليولوجيا،  والتربة 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   }ۋ   ت��ع��ال��ى: 
ۉې   ې  ې  ې   ى   ى{

ذلك:  ب��ع��د  ق��ول��ه  ث��م  )ف���اط���ر: 28(، 
ەئوئ{،  ەئ   ائ   }ائ  
فلدينا علم مادي كوني وآخر شرعي، 
الكون  ألن  ال��ل��ه؛  م��ن  كالهما ص���ادر 

علينا أن نتمسك بلغتنا.. 
دراس������ت������ن������ا  ت�������ك�������ون  وأن 
تطبيقية وليست قاصرة 

على القواعد
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| حوار
وال ميكن  الله،  عند  من  والقرآن  لنا 
أن يتضاربا سويا، بل يتعاونان خللق 
العلم احلقيقي مبعرفة أسرار الكون 

واستخراج ما ينفع األمة.
ظــــــــاهــــــــرة  ـــــــــــــــى  إل أشـــــــــــــــــــرت   -
األسباب  فــمــا  اإلســالمــوفــوبــيــا.. 

التي أدت إلى تناميها؟
الغرب  مع سياسة  يتعارض  اإلس��الم 
وفرض  االستحواذ  على  تعتمد  التي 
ال��ق��وة، وجن��د ال��ق��رآن ال��ك��رمي حتدث 

ۇ   چ  بقوله:  القوة  إع��داد  عن 
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ  
ى   ى    ې   ې   ې  
ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  چ )األنفال: 60(، 
والقوة تعني التقدم في جميع مجاالت 
واقتصاديا،  وعسكريا  علميا  احلياة 
وهذه القوة ترهب أعداء الله، وجتعلهم 
ال يجرؤون على اجتياح أرض املسلمني 
وعرضهم،  أموالهم  على  االعتداء  أو 
وبناء عليه ال تقع احلرب، فالقوة إذا 
كانت في يد املسلمني فهي معصومة 

ۇئ   ۇئ   وئ   چ  ت��ع��ال��ى:  بقوله 
ېئېئ   ۈئ   ۈئ        ۆئ   ۆئ  
ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    
لن  ولذلك   ،)190 )البقرة:  چ  ی   
يحدث املسلم حرًبا مطلًقا؛ فأعداؤه 
يرهبونه، لذلك يصفوننا باإلرهابيني، 
ويعملون على انتشار اإلسالموفوبيا.

لـــلـــدراســـات  - كـــونـــك أســــتــــاًذا 
الدراسات  أهــمــيــة  مــا  الــعــلــيــا.. 
اإلسالمية في مسيرة اإلنسان 

علمًيا وثقافًيا واجتماعًيا؟
على  معتمدة  اإلسالمية  ال��دراس��ات 
الوحي والعقل، فال يستطيع العقل أن 
بالوحي،  االستعانة  دون  احلياة  يقود 
وحسب نظرية املعرفة فسيأتي وقت 
املستقبل  إدراك  العقل  يستطيع  لن 

حيث قوله تعالى: }ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
 ،)34 )لقمان:  ی{  ىئ   ىئ  

وال يدري ما في املستقبل إال الله.
تخلف  أن  الــبــعــض  يـــدعـــي   -
العلمي  املــســتــوى  عــلــى  األمــــة 
ســـبـــبـــه متـــســـكـــهـــا بــــالــــديــــن، 
والعكس بالنسبة للغرب.. فما 

تعليقك؟
مفهوم  إل����ى  ال��ن��ظ��ر  م���ن  الب����د  أواًل 
مادي  تقدم  فهو  الغرب؛  في  التقدم 
فقط، وعلى الرغم من تقدمهم ووفرة 
ل��دي��ه��م فإنهم  امل��خ��ت��رع��ات احل��دي��ث��ة 
يعانون من انتشار األمراض النفسية 
اعتنى  فالغرب  واالنتحار؛  والعصبية 
باملادة وترك ال��روح.. مع أن اإلنسان 
مكون من مادة وروح، والروح هي التي 

حتدث التوازن في الشخصية .
تـــتـــالقـــى  أن  ميــــكــــن  وهــــــــل   -
احلـــــــــضـــــــــارتـــــــــان الـــــغـــــربـــــيـــــة 

واإلسالمية؟
م���ن امل��م��ك��ن إذا وج���دن���ا ح��ري��ة في 
الذي  الرأي واحل��وار احلقيقي  إبداء 
يستهدف الوصول إلى احلقيقة دون 
برأيه  ك��ل  متسك  إذا  ولكن  تعصب، 
وأنه على احلق دون غيره فلن تتالقى 
ما نشهده في  أي حضارات، خاصة 
وظنه  الغرب،  تعصب  من  هذا  وقتنا 
أنه وحده من ميلك مفاتيح احلضارة، 

وأن ما لدى العرب ظالم ورجعية.
العربي  املجتمع  أن  تــرى  هــل   -
بدأ يتخلص من حالة التغريب 
الــثــقــافــي الــتــي مت وضــعــهــا من 
نقبع  أننا  أم  االستعمار؟  قبل 

حتت آثاره ووطأته؟
على  يعتمد  اإلس��الم��ي  العالم  م���ازال 

إجنلترا  ف��ف��الس��ف��ة  ال��غ��رب��ي،  ال��ف��ك��ر 
شعًبا  إجن��ل��ت��را  اح��ت��ل��ت  »إذا  ق���ال���وا: 
بعد  أخ��رى   70 محتل  فهو  عاًما،   70
يكونون  ألنهم  ذل��ك  وجن��د  خروجها«، 
في أثناء وجودهم كيانات وكوادر حتمل 
فكرهم، إضافًة إلى أن الطالب العرب 
الذين يذهبون إلى الغرب للتعليم يتم 
غسل أذهانهم بهذا الفكر الذي ينص 
على أن اإلس��الم دي��ن إره��اب وقيود، 
الدول  إلى هذه  املبعوث  فعند وصول 
يتواله أناس مهمتهم األساسية إدخال 
باحلضارة  ال��دارس  نفس  في  البهجة 
العجز  وإل���ص���اق ص���ف���ات  ال��غ��رب��ي��ة، 
حضارتنا  على  واإلره����اب  وال��ض��ع��ف 
العربية واإلسالمية.. وبناء على ذلك 

يبدأ في تقليد الغرب .
انــحــراف اخلطاب  تــرى  - كيف 

الديني؟ وما أسبابه؟
قسمني،  إل����ى  ي��ن��ق��س��م  االن����ح����راف 
فهناك تعصب للرأي من قبل البعض،  
ومحاولة إجبار اآلخرين على االلتزام 
ك���االل���ت���زام بأحد  ب��ع��ي��ن��ه��ا،  مب���ب���ادئ 
املذاهب دون غيرها، كما هو موجود 
تعتمد  والتي  البالد،  بعض  في  اآلن 

على ترسيخ التعصب.
البدع  وه����و  آخ����ر  ت���ط���رف  وه���ن���اك 
املسلمني،  ب��ع��ض  ع��ن��د  واخل���راف���ات 
االختالف  عملية  يبلور  م��ن  فهناك 
ب��ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ن���ق���اط ل��ي��س��ت من 
العودة  الدين، لذلك علينا  أساسيات 
الدعوة  ف���ي  ال��ن��ب��ي ]  م��ن��ه��ج  إل���ى 
بالله، وشرح اآليات  وترسيخ اإلميان 

القرآنية التي تؤكد معاني اإلميان .
- أخيًرا.. وبصفتك أحد علماء 
األزهـــر.. كيف تــرى وضعه في 

الوقت احلالي؟
ليمأل  ي��ق��وى  أن  إل��ى  األزه���ر  يحتاج 
الفكر  ول��ي��ص��ح��ح  امل���وج���ود،  ال���ف���راغ 
ف��ي عدم  يكمن  امل��ت��ط��رف، وض��ع��ف��ه 
كان  نشأته  فمنذ  م��ادي��ا..  استقالله 
متويله من األوقاف بعيًدا عن الدولة، 
ال��راح��ل جمال  الرئيس  أن ضم  إل��ى 
ميزانية  إل��ى  األوق����اف  عبدالناصر 
محاوالت  ح��ال��ًي��ا  وي���وج���د  ال����دول����ة، 
واختيار  م���ادًي���ا،  األزه����ر  الس��ت��ق��الل 

رؤسائه وقادته باالنتخاب.

ت���������اق���������ي احل�������ض�������ارت�������ن 
ال����غ����رب����ي����ة واإلس�����ام�����ي�����ة 
متوقف على حرية الرأي 

واحلوار احلقيقي

16
العدد )583(  ربيع األول  1435 هـ -  يناير  2014 م



 أخالق |

التاجر القدوة

حث ديننا على التجارة عموما، 
وجعلها من أصــول احلــالل، بل 
ســمــاهــا الـــقـــرآن الـــكـــرمي فضل 
الــلــه، فــقــال تــعــالــى: )وآخــــرون 
يبتغون  األرض  فــي  يــضــربــون 

من فضل الله(. 

ر�شيد ناجي احل�شن

باحث بوزارة الأوقاف الكويتية
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وك����ان ال��ت��اج��ر امل��س��ل��م م��ث��اال خللق 
يتعامل معه،  مل��ن  وق����دوة   اإلس����الم، 
وع���ل���ى إث����ر ذل����ك اع��ت��ن��ق ك��ث��ي��ر من 
الشعوب هذا الدين العظيم، ملا رأوه 
املسلم،  التاجر  شخص  في  مجسدا 
وال أدل على ذلك من فهم املسلمني 
آدابا  للسوق  وأن  عبادة،  التجارة  أن 
يجب التزامها، وكان التّجار املسلمون 
يحملون معهم إلى اآلفاق إلى جانب 
ومبادئهم،  أف���ك���اره���م  ب��ض��اع��ت��ه��م 
عزهم  م��ص��در  ال��دي��ن��ّي��ة  وعقيدتهم 
وفخرهم، فكان ذلك االنتشار السلمي 
الهادئ لإلسالم في ربوع إندونيسيا 
وغيرها  وسرنديب،  والفلبني  وج��اوا 
من البالد النائية، كما كانوا يترددون 
في  اإلس��الم��ي  العالم  حواضر  على 

التجارة وطلب العلم والرواية.
إن  قلنا:  إذا  مبالغني  نكون  ال  ولعلنا 
وصل  مكان  كل  في  انتشر  اإلس��الم 
إل��ي��ه ال��ت��ج��ار امل��س��ل��م��ون ف��ي العصر 
التجار  أن  ذل���ك  األول،  اإلس��الم��ي 
أنفسهم  ي��ع��ت��ب��رون  ك��ان��وا  امل��س��ل��م��ني 
دعاة ومبلغني، قبل أن يكونوا بائعني 
وش���اري���ن.. وجت���ارا ل��آخ��رة قبل أن 

يكونوا جتارا للدنيا.
-ي��ق��ول أح��د ال��ت��ج��ار امل��ل��ت��زم��ني: إّن 
ت��ع��ت��ب��ر ع��ن��دن��ا معشَر  ت���اج���ر  ك��ل��م��ة 
أحرفها  ف����ي  اخ����ت����ص����ارا  ال���ت���ج���ار 
املعاني،  م��ن  ل��ع��دد مم��اث��ل  األرب���ع���ة 
واأللف  التقوى،  تعني  التاء  فحرف 
 أم��ان��ة واجل��ي��م ج���رأة وال���راء رحمة. 
-نعم فالتاجر يجب أن يكون أوال تقّيا، 
يهاب الله في أعماله وجتارته، وأمينا 
حيث تقتضي األمانة في التعامل مع 
الصنعة  أوالد  من  غيره  وم��ع  الناس 
أن يكون مؤمتنا على األموال املودعة 
إلى  السفر  فترة  في  وخاصة  لديه، 
احلج، حيث كان معروفا أن يتم إيداع 
األموال عند أحد التجار في السوق، 
وبالتالي تقتضي األمانة أال يفّرط بها. 

 

أن  التاجر  -أما اجلرأة فتتطلّب من 
يكون جريئا في جتارته، ألن التجارة 

ربح وخسارة.

ال��رح��م��ة، أي إن  ال���راء فتعني  -أم���ا 
هذا التاجر فيما لو أمن وصول هذه 
فمن  ح��وزت��ه  ف��ي  فأصبحت  امل����واد، 
يقوم  بل  أن يحتكرها،  املسموح  غير 
وبربح  امل��ن��اس��ب،  بالسعر  بعرضها 
املواد  ش��ّح  م��ن  يستفيد  وال  معقول 
ال��ي��وم في  ك��م��ا يحصل  ب��االح��ت��ك��ار، 

بعض األحيان.
أما اليوم فقد أصبحنا نسمع عبارة: 
نسأل  وعندما  ش��ط��ارة(..  )التجارة 
تكون  »أن  معنى  ع��ن  التجار  ه���ؤالء 
رج��ل أع��م��ال ش��اط��ر« جن��د أّن كلمة 
»ش���اط���ر« ي���ن���درج حت��ت��ه��ا ك��ث��ي��ر من 
والبعيدة  األخالقية،  غير  التعامالت 
كل البعد عن املعايير الربانية، وروح 
ال��ش��رع وم��ق��اص��ده ال��ع��ل��ي��ا، وحتقيق 
ومراقبة  األرض،  ع���م���ارة  م��ف��ه��وم 
الشريفة  باألسباب  األخذ  في  الرب 
املسِبّب،  وم��ع��ام��ل��ة  ال��ن��ي��ة،  ب��إص��الح 
وحتقيق الغايات النبيلة. ومثال ذلك 
الرشوة  »ال��ش��اط��ر«  التاجر  ي��ب��ّرر  أن 
ي��أخ��ذ ح����َقّ غيره،  أن����ه ال  ب��ذري��ع��ة 
ويبررها  مصاحله،  تتعطل  وبدونها 
واملفاسد،  املصالح  ب��ني  ي���وازن  بأنه 
وال  ذل���ك،  تقتضي  عمله  ومصلحة 
يدري أنه يفسد املجتمع بأسره بعمله 
ه��ذا، وص��دق املجتمع وه��و ال يدري 
ال��ن��وع من  ه��ذا  عندما أض��ف��ى على 
ففي  »الشاطر«  التاجر  اسم  التجار 
شاطر  كلمة  الفصحى  العربية  اللغة 
معناها: املتباعد من اخلير. أخذ من 
قولهم: نوًى ُشْطر، أي بعيدة. واحتج 

بقول امرىء القيس :
وشاقك بن اخلليط الشطر

وفيمن أقام مع  احلي هّر
في  معناه  الشاطر  عبيدة:  أبو  وقال 
ك��الم��ه��م: ال����ذي ش��ط��ر ن��ح��و الشر 

وأراده. الزاهر،1، 126
العظيم  إســالمــنــا  وقـــد وضـــع  هـــذا 

للتجارة آدابا كثيرة، منها:
- النية الصاحلة: وهي سبب لتحويل 
وتتمثل في  ع��ب��ادات،  إل��ى  ال��ع��ادات 
عن  وإعفافها  لنفسه  اخلير  ابتغاء 

السؤال،  ذل  عن  وصيانتها  احل��رام، 
لصلة  وس���ي���ل���ة  ال���ت���ج���ارة  وات����خ����اذ 
ال��ق��رب��ى، كما  وإي���ت���اء ذي  األرح�����ام 
لآخرين  اخل��ي��ر  اب��ت��غ��اء  ف��ي  تتمثل 
ب��امل��ش��ارك��ة ف��ي ب��ن��اء األم���ة حاضرا 
االعتماد  من  وحتريرها  ومستقبال، 
احلاجات  وت��وف��ي��ر  اآلخ���ري���ن،  ع��ل��ى 
العامة التي يعد توفيرها من فروض 
باملقاصد.  الكفايات، وما أشبه هذا 

الصدق  م���ث���ل  احلــــســــن:  اخلـــلـــق   -
واألم���ان���ة وال���وف���اء ب��ال��ع��ق��ود وحسن 
ال����ق����ض����اء واالق�����ت�����ض�����اء وإن����ظ����ار 
امل��ع��س��ر، وجت��ن��ب امل��ط��ل ف��ي سداد 
ال��دي��ون، وإع��ط��اء احل��ق��وق، وجتنب 
ال����غ����ش، وال���ت���دل���ي���س، ون���ح���و ذلك 
احلميدة. ال��ف��اض��ل��ة  األخ�����الق   م���ن 

فالتاجر  الــطــيــبــات:  فــي  التعامل   -
اخلبيث  ع���ن���ده  ي��س��ت��وي  ال  امل��س��ل��م 
اخلبيث،  كثرة  أعجبه  ولو  والطيب، 
ب���ل ي��ح��ل احل����الل وي���ح���رم احل����رام، 
تستزله  فال  الله  أوقفه  حيث  ويقف 
لعاعة الدنيا وبريق الربح ليرتكب ما 

حرم الله عليه. 
- أداء احلقوق دون َمطل أو تسويف: 
وعلى رأس ذلك حقوق الله عز  وجل  
ثم  املفروضة،  الزكوات  املال من  في 
ودين  األجير  كأجرة  العباد،  حقوق 

صاحب الدين.
- جتنب الربا: وما كان ذريعة ووسيلة 
فاملرابون  الفاسدة،  العقود  من  إليه 
م��ح��ارب��ون ل��ل��ه ورس���ول���ه، وال��رب��ا من 
السبع املوبقات، وصاحبه ملعون على 
 لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ال����ن����اس  أم�����������وال  أك�������ل  - جت����ن����ب 
املسلم  م�����ال  ف���ح���رم���ة  ب���ال���ب���اط���ل: 
ك��ح��رم��ة  دم���ه، وال يحل م��ال امرئ 
م��س��ل��م إال ب��ط��ي��ب م��ن ن��ف��س��ه، ومن 
بالباطل  ال��ن��اس  أم����وال  أك���ل  ص���ور 
والغرر  وامل��ق��ام��رة  والتدليس  ال��غ��ش 
 واالحتكار والرشوة، وما شابه ذلك. 
بــــاآلخــــريــــن:  اإلضــــــــــرار  ـــب  - جتـــن
شريف  م��ن��اف��س  امل��س��ل��م  فاملستثمر 
حتكمه في جميع أعماله االستثمارية 

| أخالق
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وهي  ض������رار.  وال  ض����رر  ال  ق����اع����دة: 
إحدى قواعد الفقه الكلية التي يندرج 
م���ا ال يحصى.  امل���س���ائ���ل  م���ن   حت��ت��ه��ا 
املسلم  ف��ال��ت��اج��ر  املــؤمــنــن:  مــــواالة   -
يعاون  ال  لعهدها  وف���ّي  ألم��ت��ه،  ن��اص��ح 
في  ي����دخ����ل  وال  خ���ص���وم���ه���ا،  ع���ل���ي���ه 
 استثمار مع أعدائها يلحق بها الضرر.  
الشريعة  في  املعامالت  أحكام  تعلم   -
اإلس��الم��ي��ة، وه���ذا ي��ج��ب االب���ت���داء به 
والعمل  قائد،  العلم  فإن  ذلك،  كل  قبل 
عمر  املؤمنني  أمير  أن  ثبت  وقد  تابع. 
ك��ان يضرب من وجده  الله عنه  رض��ي 
البيع  أحكام  يعرف  ال  وهو  السوق  في 
والشراء، ويقول:  ال يبع في سوقنا إال 
من تفقه في ديننا. وامل��راد هنا بالفقه 
الفقه في مسائل  يعني  النسبّي،  الفقه 
احلالل واحل��رام، وليس معنى ذلك أن 
يكون فقيها في جميع أمور الدين، ولكن 
يتعامل  فيما  فقيها  يكون  أن  املقصود 

فيه. 
وق���د أم���ر اإلم����ام م��ال��ك ب���أن ي��ق��ام من 
األس����واق م��ن ال ي��ع��رف األح��ك��ام؛ لئال 
ي��ق��ع ف��ي ال��رب��ا وي��وق��ع ف��ي��ه املسلمني. 
ي���ق���ول ال���ره���ون���ي ف���ي ك��ت��اب��ه »أوض����ح 
إنه  شيوخه:  أح��د  ع��ن  نقال  املسالك« 
األسواق  على  ميشي  احملتسب  أدرك 
فيسأل صاحبه  دك��ان،  كل  على  ويقف 
عن األحكام التي تلزمه في بيعه، ومن 
أي��ن ي��دخ��ل عليه ال��رب��ا، وك��ي��ف يتحرز 
وإن  الدكان،  أبقاه في  أجابه  منه، فإن 
وقال:  منه،  أقامه  ذلك  من  جهل شيئا 
ال ميكنك أن تقعد في أسواق املسلمني 

تطعم الناس الربا وماال يجوز. 
العريق  تاريخنا  يلي من��اذج من  وفيما   
أصاب  فقد  ال��ص��دوق،  املسلم  للتاجر 
الناس القحط في زمن الصديق رضي 
الله  رض��ي  لعثمان  فقدمت  عنه،  الله 
عنه ألف راحلة من البُر والطعام، فغدا 
التجار عليه كلهم يريد شراءها منه، ال 
األسعار،  لرفع  لالحتكار  وال  للتكسب 
في  املدينة  فقراء  على  ليوّسعوا  وإمن��ا 
يساومون  التجار  فجع��ل  النازلة،  هذه 
حتى  السلعة،  ه��ذه  ش��راء  على  عثمان 
فأب��ى  عشر،  خمسة  بالعشرة  أربحوه 
الفقراء  على  املدينة  وأنفقها في سوق 

النورين.   ذا  يا  البيع  ورب��ح   واملساكني، 
وص��ورة أخ��رى مشرق�ة من صور حياة 
محمد  كان  فقد  الصالح،  سلفنا  جتار 
ابن املنكدر من معادن الصدق واألمانة، 
تباع  وسلع  بخمسة،  تباع  سلع  له  ك��ان 
شيئا  َغيبته  ف��ي  غالمه  فباع  بعشرة، 
، فلما عرف  من سلع اخلمسة بعشرة 
اب����ن امل���ن���ك���در م���ا ف��ع��ل غ���الم���ه اغتّم 
املشتري  ع��ن  يبحث  وط��ف��ق  لصنيعه، 
ال��ن��ه��ار ... ح��ت��ى وج����ده، وكان  ط���وال 
 م��ن األع����راب، ف��ق��ال ل��ه اب��ن املنكدر : 
يساوي  ما  فباعك  قد غلط  الغالم  إَنّ 
خمسة بعشرة، فقال األعرابي: يا هذا 

قد رضيت.
امل��ن��ك��در: وإن رض��ي��ت فإّنا  اب���ن  ف��ق��ال 
ألنفسنا،  نرضاه  ما  إال  لك  نرضى  ال 

فاختر إحدى ثالث:
- إما أن تستعيد مالك وتعيد السلعة.

- وإما أن تُرَدّ إليك خمسة.
اخلمس  سلعة  م��ن  ت��أخ��ذ  أن  وإم���ا   -

سلعة العشر.
خمسة،  أع��ط��ن��ي  األع�����راب�����ي:  ف���ق���ال 
فسأل  وان��ص��رف؛  اخلمسة  عليه  ف��رد 
األعرابي أهل الس�وق عن هذا التاج���ر 
األم�����ني؟ ف��ق��ي��ل ل���ه: ه���ذا م��ح��م��د ابن 
املنكدر، فقال: ال إله إال الله، هذا الذي 

مأل اآلفاق ذكره.
الله، فقد  أما اإلم��ام أبو حنيفة رحمه 
تاجًرا  وي��ع��م��ل  م���ي���س���وًرا،  وال�����ده  ك���ان 

للقماش، وكذلك كان أبو حنيفة.
ول��ع��ل ال��ت��ج��ارة وال��ت��ع��ام��ل م���ع أمناط 
األمور  من  كانت  مجتمعه  من  مختلفة 
يوصف  حنيفة  أب��ا  اإلم��ام  جعلت  التي 
الكرمي. ال��ش��دي��دة، واخل��ل��ق   ب��األم��ان��ة 
وق��د ك��ان��ت ألم��ان��ت��ه ص��ور ع���دة، وآثار 
كثيرة، منها أن امرأة  جاءته بثوب من 
احلرير تبيعه له، فقال: كم ثمنه؟ فقالت: 
مائة، فقال لها: هو خير من مائة، بكم 
تقولني؟ فزادت مائة ثم مائة حتى قالت: 
أربعمائة، قال: هو خير من ذلك، فقالت: 
ْمه،  يقِوّ رج��اًل  هاتي  فقال:  ب��ي؟  أتهزأ 
بخمسائة.  ف��اش��ت��راه  ب��رج��ل   ف��ج��اءت 
أكثر  لغيره  يحتاط  أمانته!  أعظم  فما 
مما يحتاط لنفسه، وفاء حلق دينه عليه 
تاجًرا عرف  الله  فكان رحمه  وأمانته، 

عليه، وعرف  ربه وعرف حَقّ مجتمعه 
إليه  ص��ائ��ر  أن���ه  الب���د  ي��وًم��ا  وراءه  أن 
 ومحاسب فيه على كل ما اكتسبت يداه. 
كان  امل��ال  كذلك ألن  أمانته  كانت  إمنا 
فهو  قلبه،  م��ن  يتمكن  ول��م  ي��دي��ه،  ف��ي 
يعلم أن ذلك املال فضل من عند الله، 
أرب����اح جت��ارت��ه لسد  ك���ان يجعل  ول���ذا 
والفقراء  واحمل��ّدث��ني  العلماء  ح��اج��ات 
وقضاء حوائجهم ودفع خلتهم، فيجمع 
األرباح من سنة إلى سنة، فيشتري بها 
ويدفع  وكسوتهم  وأق��وات��ه��م  حوائجهم 
باقي األرباح إليهم، ويقول: أنفقوا في 
حوائجكم وال حتمدوا إال الله؛ فإني ما 
أعطيتكم من مالي شيئا ولكن من فضل 
الله علّي فيكم، وهذه أرباح بضائعكم؛ 
فإنه هو والله مما يجريه الله لكم على 

يدي فما في رزق الله حول لغيره. 
رجل لو تشبه به كل تاجر مسلم ....ولو 
بعشر ما فعل....لكنا بألف خير...ولم 

يبق فقير واحد في املسلمني. 
لذا ينبغي على جميع التجار أن يتذكروا 
الله جل  امل��ال منحة من عند  ه��ذا  أن 
والنماء،  للتجارة  الله  هيأه  وقد  وعال، 
له،  واختبارا  امتحانا  ذل��ك  يكون  وق��د 
وم��ن أعطاه الله ه��ذا امل��ال ق��ادر على 
أخذه منه، فاللَه اللَه بالنصح للمسلمني 
الطمع  وت������رك  أح���وال���ه���م  وم�����راع�����اة 

واجلشع.
غابت  سلعة  ال��ق��دوة  فالتاجر  وختاما 
وغيابها  حياتنا،  جوانب  من  كثير  عن 
املجتمع  ع��ل��ى  ع��ظ��ي��م��ا  خ���ط���را  مي��ث��ل 
وجوده  ميثل  األم���ني  التاجر  ألّن  ذل��ك 
من  وعظيمة  قوية  ركيزة  املجتمع  في 
ركائز األمن االجتماعي، لذا فقد جعله 
في  وسلم  عليه  الله  صلي  الله  رس��ول 
والشهداء  والصديقني  النبيني  صفوف 
التي  املنازل  أسمى  وهي  القيامة،  يوم 
ينالها إنسان يوم القيامة، والشك أنه ال 
ينالها إال من كان عطاؤه وقيمة عطائه 

على قدرها.  
فهل يكون التجار اليوم دعاة بأعمالهم 
الرسالي  الهمّ َ  حاملني  ألسنتهم،  قبل 
كأسالفهم، داعني العاملني إلى اإلسالم، 

واملنحرفني إلى التوبة واإلنابة؟
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يخترع  أن  قبل  لكن  ذلك  كان  قد  نعم،  يقول:  من  السخفاء  من 
اإلفرجن آالت القتال احلديثة، وقبل املدافع والدبابات والطيارات، 
وقبل أن صار اإلفرجن إلى ما صاروا إليه من القوة املبنية على 
العلم. وهذا القول هو مبنتهى السخف والسفه واحلماقة، فإن 
لكل عصر علما وصناعة ومدنية تشاكله، وهي فيه كما هي العلوم 
اخللق  وأم��ور  العصر.  هذا  في  احلاضرة  واملدنية  والصناعات 
كلها نسبية. ولقد كانت في العصر الذي نتكلم عنه آالت قتال 
ومنجنيقات ودبابات ونيران مركبة تركيبا مجهوال اليوم، وكانت 
في ذلك الوقت كما هي املدافع والرشاشات وقنابل الديناميت 

وما أشبه ذلك في هذه األيام!
على أنه ليست الدبابات والطيارات والرشاشات هي التي تبعث 
احلمية  بل  البشر،  ص��دور  في  احلمية  نيران  وتوقد  العزائم، 
والعزمية والنجدة هي التي تأتي بالطيارات والدبابات والقنابل. 
وما هذه إال مواد صماء ال فرق بينها وبني أي حجر، فاملادة ال 
تقدر أن تعمل شيئا من نفسها، وإمنا الذي يعمل هو الروح، فإذا 
الدبابات  البشر وحتركت عزائمهم فعند ذلك جتد  أرواح  هبت 
والطيارات والرشاشات والغواصات، وكل أداة قتال ونزال على 

طرف التمام.
ويقولون: إال إن هذا ينبغي له العلم احلديث، وهذا العلم مفقود 

عند املسلمني، فلذلك أمكن اإلفرجن ما لم ميكنهم.
واجلواب: إن العلم احلديث أيضا يتوقف على الفكرة والعزمية، 

وم��ت��ى وج���دت ه��ات��ان وج��د العلم احل��دي��ث، ووج���دت الصناعة 
أمة  كانوا   1868 إل��ى حد سنة  اليابان  أن  ت��رى  أف��ال  احلديثة. 
كسائر األمم الشرقية الباقية على حالتها القدمية، فلما أرادوا 
اللحاق باألمم العزيزة تعلموا علوم األوروبيني، وصنعوا صناعاتهم، 
أم��ة من أمم اإلسالم  وك��ل  ذل��ك في خمسني سنة،  لهم  واتسق 
تريد أن تنهض وتلحق باألمم العزيزة ميكنها ذلك وتبقى مسلمة 
ومتمسكة بدينها، كما أن اليابانيني تعلموا علوم األوروبيني كلها 
وضارعوهم، ولم يقصروا في شيء عنهم، ولبثوا يابانيني ولبثوا 
أمة مسلمة  أرادت  فمتى  وأيضا  وأوضاعهم.  بدينهم  متمسكني 
أدوات أو أسلحة حديثة ولم جتدها؟ إن مالك األمر هو اإلرادة، 

فمتى وجدت اإلرادة وجد الشيء املراد.
ومن املعلوم أن اإلفراط في حب الدنيا يحرم اإلنسان التمتع بها، 
وأن الغلو في احملافظة على احلياة تكون عاقبته زيادة التعرض 
للهالك، هذه من سنن الله في خلقه، أو من النواميس الطبيعية 

كما يقال في هذا العصر.
فالقرآن يأمر املسلم بأن يحتقر احلياة واملال وكل عزيز في سبيل 
يتزلزل  وال  يصبر  وأن  ييأس،  وال  يثبت  أن  املسلم  ويأمر  الله، 

يقول: }ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ   وت��راه  أصيب.  مهما 

ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  َې{ )آل عمران: 146(.

الأمري �شكيب اأر�شالن

من أعظم أسباب تأخر املسلمني: اجلهل، 
الذي يجعل فيهم من ال مييز بني اخلمر 
واخلل، فيتقبل السفسطة قضية مسلمة 

وال يعرف أن يرد عليها.
العلم  املسلمني:  تأخر  أسباب  أعظم  ومن 
الناقص، الذي هو أشد خطرا من اجلهل 
له  الله  قيض  إذا  اجلاهل  ألن  البسيط، 
عليه،  يتفلسف  ولم  أطاعه  عاملا  مرشدا 
الناقص فهو ال يدري  العلم  فأما صاحب 
وكــمــا قيل:  يـــــدري،  بــأنــه ال  يــقــتــنــع  وال 
ابتالئكم  مــن  خــيــر  مبــجــنــون  ابــتــالؤكــم 
بجاهل  ابتالؤكم  أقول:  مجنون،  بنصف 

خير من ابتالئكم بشبه عالم.

> مقتطفات من كتاب »ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غيرهم« - حترير د. سوسن النجار نصر - الدار التقدمية - لبنان
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هكذا يريد الله ليكون املسلمون، فإن لم يكونوا هكذا بصريح 
نص القرآن، فكيف يستنجزون الله عداته بالنصر والتمكني، 

والسعادة والتأمني؟!
ضياع اإلسالم بني اجلامدين واجلاحدين

القدمي،  على  اجلمود  املسلمني:  انحطاط  عوامل  أكبر  ومن 
فكما أن آفة اإلسالم هي الفئة التي تريد أن تلغي كل شيء 
ن��اف��ع، كذلك آفة  أو  ب��دون نظر فيما ه��و ض��ار منه  ق��دمي، 
اإلسالم هي الفئة اجلامدة التي ال تريد أن تغير شيئا، وال 
ترضى بإدخال أقل تعديل على أصول التعليم؛ ظنا منهم بأن 
من وضع  احلديث  التعليم  نظام  وأن  كفر،  بالكفار  االقتداء 

الكفار.
العبرة للعرب وسائر املسلمني برقي اليابانيني

اليابان  اليابان فقط، ألن رقي  إلى  أورب��ة  أخ��رج من  ولكني 
يضارع الترقي األوروبي، وقد مت لليابانيني كما مت رقي أوربة 
وآدابهم  ولسانهم  قوميتهم  دائ��رة  ضمن  في  أي  لألوربيني، 

وحريتهم ودينهم وشعائرهم ومشاعرهم وكل شيء لهم.
العرب فقرة من رسالة طويلة جاءت من  القراء  إلى  فأنقل 
مراسل أوروبي سائح في اليابان وظهرت في جريدة »جورنال 
دو جنيف« بتاريخ 20 أكتوبر 1931، فإنه يقول: إن الياباني 
املال  الفن قبل كل ش��يء، وإن رأيته ساعيا في كسب  يحب 
َذ باملال أهواءه املنصرفة إلى احلسن واجلمال.  فألجل أن يُلَذِّ
وقد انتقش في صفحة نفسه الشعور القومي الشديد عدا 
مدة ستني  في  اليابان  بكون  يفتخر  ألنه  اجلمال،  إلى  امليل 
سنة فقط صارت من طور أمة من القرون الوسطى إقطاعية 

احلكم، إلى أمة عظيمة من أعظم األمم.
مدنية اإلسالم

أما زعم من زعم أن اإلس��الم لم يتمكن من تأسيس مدنية 
خاصة، واالستدالل على ذلك بحالته احلاضرة- فهو خرافة 
ميوه بها بعض أعداء اإلسالم من اخل��ارج، وبعض جاحديه 
املسلمني  أن يصبغوا  األول فألجل  القسم  أما  الداخل.  من 
بالصبغة األوروبية، وأما القسم الثاني فألجل أن يزرعوا في 

العالم اإلسالمي بذور اإلحلاد.
ومدنية اإلسالم قضية ال تقبل املماحكة، إذ ليس من أمة في 
أوربة، سواء األملان أو الفرنسيس أو اإلنكليز أو الطليان...

اإلسالم«،  »مدنية  في  حتصى  ال  تآليف  وعندهم  إال  إل��خ، 
راقية مطبوعة  مدنية حقيقية سامية  تكن لإلسالم  لم  فلو 
بطابعه، مبنية على كتابه وسنته- ما كان علماء أوربة حتى 
بالتحامل على اإلسالم يكثرون من ذكر  الذين عرفوا منهم 
املدنية اإلسالمية ومن سرد تواريخها، ومن املقابلة بينها وبني 
غيرها من املدنيات، ومن تبيني اخلصائص التي انفردت هي 

بها.
فاملدنية اإلسالمية هي من املدنيات الشهيرة التي يزدان بها 
التاريخ العام، والتي تغص سجالته اخلالدة بآثارها الباهرة.

وقد بلغت بغداد في دور املنصور والرشيد واملأمون من احتفال 

العمارة، واستبحار احلضارة، وتناهي الترف والثروة- ما لم 
تبلغه مدينة قبلها وال بعدها إلى هذا العصر، حتى كان أهلها 
يبلغون مليونني ونصف مليون من السكان. وكانت البصرة في 

الدرجة الثانية عنها، وكان أهلها نحو نصف مليون.
وكانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقند وأصفهان وحواضر 
أخرى كثيرة من بالد اإلسالم أمثلة تامة، وأقيسة بعيدة في 
استبحار العمران، وتطاول البنيان، ورفاهة السكان، وانتشار 

العلم والعرفان، وتأثل الفنون املتهدلة األفنان.
وكانت القيروان وفاس وتلمسان ومراكش في املغرب أعظم 
أن  أو  مناظر،  يناظرها  أو  مطاول،  يطاولها  أن  من  وأعلى 

يكاثرها مكاثر في ممالك أوربة حتى هذه القرون األخيرة.
وكانت قرطبة مدينة فذة في أورب��ة ال يدانيها م��دان، وكان 
نحو  فيها  وك���ان  نسمة،  ون��ص��ف  مليون  نحو  سكانها  ع��دد 
سبعمائة جامع عدا املسجد األعظم الذي ملا زرته في هذا 
الذي كان معي من قبل احلكومة  املهندس  الصيف قال لي 
اإلسبانيولية: إنه يسع بحسب مساحته خمسني ألف مصل 
في الداخل و30 ألف مصل في الصحن، فجملة من يسعهم 

هذا املسجد العجيب ثمانون ألفا من املصلني!
وملا ذهبنا إلى آثار قصر الزهراء رأيناها آثار مدينة ال آثار 
متر  تسعمائة  مسافة  على  متتد  أنها  وعلمنا  واح��د،  قصر 
طوال في ثمامنائة متر عرضا، واإلسبانيون يقولون: مدينة 

الزهراء.
وقال لي املهندسون املوكلون باحلفر على آثارها: إنهم يرجون 

اإلتيان على كشفها كلها من اآلن إلى خمسني سنة.
التي كانت حاضرة مملكة صغيرة في  وحسبك أن غرناطة 
القرن  في  أورب��ة  في  يكن  لم  باألندلس  املسلمني  أم��ر  آخ��ر 
اخلامس عشر املسيحي بلدة تضاهيها وال تدانيها، وكان فيها 
أيدي اإلسبانيول- نصف مليون نسمة.  عندما سقطت في 
ولم يكن وقتئذ عاصمة من عواصم أوروبة حتتوي نصف هذا 

العدد، وحمراء غرناطة التزال يتيمة الدهر إلى اليوم.
هذه حملة دالة من مآثر حضارة اإلسالم وغرر أيامه، وإال فلو 
استقصينا كل ما أثر املسلمون في األرض من رائع وبديع لم 

تسع ذلك األجالد الكثيرة، املرصوفة طبقا فوق طبق.
وكم حرر املؤرخون األوروبيون حتت عنوان »مدنية اإلسالم« 
كتبا قيمة ومجاميع صور تأخذ باألبصار. وإن أشد مؤرخي 
اإلفرجن حتامال على اإلسالم ال يتعدى أن يحاول التصغير 
من شأن مدنيته، وأن ينكر كونه أبا عذرتها. فقصارى هذه 
الفئة أن ينكروا كون املسلمني قد ابتكروا علوما، وسبقوا إلى 
نظريات صارت خاصة بهم، وغايتهم أن يقولوا: إن املسلمني 
لم يزيدوا على أن نقلوا وأذاعوا وكانوا واسطة بني املشرق 

واملغرب.
للمسلمني  الذين يعرفون  القول مردود عند احملققني  وهذا 
علوما ابتكروها، وحقائق كشفوها، وآراء سبقوا إليها، فضال 
عما زادوا عليه وأكملوه، وما نشروه ونقلوه، ومن استرق شيئا 

ه، فقد استحقه. وقد استرقَّ
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العلم 
أساس النهضة

ذلك العصر، ون��ادرا ما جتد في هذه 
األي��ام عاملا يجمع تخصصني علميني 
املعارف  لتوسع  األكثر؛  على  ثالثة  أو 

في كل مجال وتشعبها.
مفارقات

من املفارقات أال جند بني األمم التي 
العلم  والرائدة في مجال  العالم  تقود 
منارة  كانت  التي  األم��ة  »اق����رأ«،  أم��ة 
في  األمم  ب��اق��ي  ك��ان��ت  حينما  ال��ع��ل��م 
غ��ي��اه��ب اجل��ه��ل وظ��ل��م��ات��ه، ال لشيء 
سوى ألنها لم تعط العلم وأهله حقهم، 
ولم تدرك أنه السبيل الوحيد للتقدم 

والوصول إلى التنمية املنشودة.
ندرس  ح��ني  ليندى  اجلبني  إن  وال��ل��ه 
إلى  وننسبها  املختلفة  العلوم  نظريات 
علماء الغرب، بينما جند أن جل أسس 
هذه النظريات وضعها علماء مسلمون، 
ع���رف���وا ح��ق��ي��ق��ة ال��ع��ل��م وآم���ن���وا بها، 
وسخروا جهدهم خلدمته.. فأصبحت 
يأتيها  علمية  حواضر  آن��ذاك  مدنهم 
ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م م���ن ك���ل ح���دب وصوب 
إال  قرطبة  وم��ا  معارفها،  من  لينهلوا 
مثال ناطق على ذلك، لكن اخللف لم 
يصونوا األمانة، ولم يحفظوا الوديعة 
أنفسهم  فشغلوا  سلفهم،  تركها  التي 
وهو  العلم،  وتركوا  األم��ور  بسفاسف 
ما جعل غيرنا من األمم تسيطر عليه، 
وتصل به إلى أعلى املراتب، بل وحاولوا 
اخلروج من أقطار السموات واألرض 
الكتشاف غياهب الكون؛ ألنهم عرفوا 

احلقيقة التي لم ندركها بعد.
من  هائلة  جيوشا  منلك  ال��ي��وم  نحن 

العلم أنفس ما ُطلب، وأغلى ما ُكسب، 
ف��ه��و ال���ت���اج ال����ذي مي��ي��ز ال��ع��ال��م عن 
وهو  البصير،  عن  واألعمى  اجلاهل، 
الذي دعت إليه كل الشرائع السماوية 
فبه  مبجال،  وحامله  مقدسا،  وجعلته 
استطاعت أمم أن تقود العالم وتصل 

إلى مواقع لم حتلم بالوصول إليها..
وبالعلم تزيد صلة العبد بربه، وتقوى 
فقهه ألسرار  خ��الل  م��ن  ل��ه،  معرفته 
ك��ون��ه، وب���ه أي��ض��ا ت��ص��ح األب����دان من 
األوبئة  األسقام وتقوى، ويقضى على 
الوفاة  ح�����االت  وت���ق���ل  واألم���������راض، 
للعلم  أن  كما  األم���راض،  عن  الناجتة 
البشر  حياة  تنظيم  في  أساسيا  دورا 
يعرف  ال  كنز  فهو  رفاهيتهم،  وزي���ادة 
قيمته إال من حصل عليه، وال يدرك 
أسراره إال من حرص على النهل منه.

إلى  أدى  وتعددها  العلوم  اختالف  إن 
ك��ث��رة امل���ع���ارف ال��ت��ي ال مي��ك��ن لعقل 
كان  كما  يستوعبها،  أن  واح��د  بشري 
األمر لدى أسالفنا القدامى، فقد كان 
وفيلسوفا  وفيزيائيا  رياضيا  العالم 
الوقت  ف��ي  وش��اع��را  وفقيها  وأدي��ب��ا 
العلوم  أن  إل��ى  ذل��ك  يرجع  نفسه، قد 
في املاضي لم تكن بالتوسع التي هي 
االختصاص  أصبح  اليوم، حيث  عليه 
الدقيق هو السائد.. فقد يفني العالم 
علم  م��ن  بسيط  ج��زء  فقه  ف��ي  عمره 
معني وقد ال يلم به، وهو األمر الذي 
أكثر تشعبا من ذي قبل،  العلوم  جعل 
املوسوعيني  العلماء  عصر  ول��ى  فقد 
الذين يجمعون كل العلوم السائدة في 

هواري عبدالقادر- اجلزائر
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العلماء والباحثني في كل املجاالت، وال 
مبجال  يتحكمون  من  هناك  أن  ننكر 
تخصصهم حتكما مميزا، لكن تطالعنا 
الصحف والتقارير يوميا بوصول فرق 
م��ن اخل��ب��راء إل��ى ن��ظ��ري��ات جديدة.. 
الباحثني  من  مجموعة  اكتشاف  وكذا 
التقارير  ه��ذه  كل  م��ا،  علمية  حلقيقة 
والنظريات واحلقائق تغيب عنها ملسة 
أمتنا، فال جند أثرا السم عالم مسلم 

إال نادرا.
الهائلة  األع���داد  ه��ذه  تعجز  لألسف 
م��ن ال��ع��ل��م��اء وال��ب��اح��ث��ني ع��ن مجاراة 
التطور العلمي احلاصل، ووضع بصمة 
اإلسالم عليه.. ال ندري ملاذا؟ هل هو 
واالعتمادات  املادية  اإلمكانات  نقص 
املالية؟ ال بالتأكيد؛ فاإلمكانات املادية 
املتوفرة لدى أمتنا رمبا ال متلكها أمم 
ال��س��ب��ب إذن؟! هل  ف��م��ا ه��و  أخ����رى، 
يرجع إلى تركيبة خاصة في عقولهم؟ 
ال، فكل عقول البشر سواء، بل عقولنا 
نحن أكبر وأوع��ى، كيف ال وهي التي 
القرآن  ون��ور  اإلس��الم،  بتعاليم  تتشبع 

الذي فيه شفاء للصدور.
التحكم في العلوم

في  تأخرنا  ألسباب  الدقيق  بالتحليل 
التحكم في العلوم جند أن هناك أسبابا 
لعل  عليه..  نحن  ما  إلى  أوصلتنا  عدة 
أهمها هشاشة القاعدة التعليمية لدينا، 
على حمل  تقوى  أجياال  نبني  ال  فنحن 
امل��ش��ع��ل ف��ي امل��س��ت��ق��ب��ل؛ ألن��ن��ا ال نضع 
السنوات  ف��ي  صلبة  تعليمية  أرض��ي��ة 
األول�������ى ل���ألج���ي���ال ال����ص����اع����دة، فجل 
منظوماتنا التربوية مستوردة أو مسطرة 

دون أهداف من قبل أشخاص ناقصي 
اخلبرة، فالبد أن يكون التعليم اإلعدادي 
واألساسي مدروسا، ومناهجه مضبوطة 
وف��ق��ا مل��ت��ط��ل��ب��ات ن��ه��ض��ة األم����ة، وذلك 
رأسها  على  معينة،  أه���داف  بتسطير 
إخراج جيل من العلماء والقادة القادرين 
تخصصهم،  مجاالت  في  التحكم  على 
دون اللجوء إلى خبرات أجنبية، وهو ما 
سيعيد لنا أمجادنا، ويجعلنا أمة حتترم 

العلم والعلماء.
احترام  ع����دم  ه���و  اآلخـــــــر:  الـــســـبـــب 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وي��ت��ج��ل��ى ذل���ك من 
له،  املوجهة  الزهيدة  امليزانيات  خالل 
التي يتقاضاها  وكذا الرواتب املتدنية 
الباحثون، مما جعل عدد الباحثني يقل 
بدل أن يزيد، على عكس ما يحدث في 
الدول املتقدمة، فعلى سبيل املثال عدد 
الباحثني في شركة سامسوجن الكورية 
الباحثني  عدد  ضعف  يساوي  وحدها 
ولنا  مجتمعة،  العربية  ال��دول  كل  في 
أن ن��ت��ص��ور ذل���ك، ف��الب��د م��ن إصالح 
ومالية  م��ادي��ة  م���وارد  بتسخير  اخللل 
ترقى جلعله قطاعا مهما في الدولة، 
يتوافق  مب��ا  البحث  ب��رام��ج  وتسطير 
ومتطلبات األمة، والرقابة على مشاريع 
البحث واستثمار النتائج املتوصل إليها، 

وعدم جعلها حبيسة األدراج.
تبجيل العلماء

م����ن ج���ان���ب آخ�����ر الب�����د م����ن إع�����ادة 
االعتبار للعلم بتكرمي وتبجيل العلماء، 
فاملالحظ اليوم أن املكانة التي يحظى 
بها املغنون والفنانون والرياضيون لدينا 
فنجد  العلماء،  مكانة  من  بكثير  أكبر 

العلماء  املغنني وعدد  الفرق بني عدد 
فرقا  املجتمع  أف���راد  ل��دى  امل��ع��روف��ني 
هو  الناشئة  طموح  فأصبح  شاسعا، 
الشهرة واالقتداء باملغنني والرياضيني 
العلماء،  من  ب��دال  لهم  ق��دوة  وجعلهم 
ال��ذي��ن ال ي��ك��ادون ي��ج��دون م��ا يسدون 
بهم رمقهم في املجتمع، هذا لألسف 
عن  باحلديث  لنا  فكيف  واقعنا..  هو 
من  نحمل  ال  ونحن  والتقدم  التنمية 

العلم إال اسمه؟! فكما قال الشاعر:
ترجو النجاة وال تسلك مسالكها

إن السفينة ال متشي على اليبس
ال  وال��ه��دف  بالتمني،  ينال  ال  ف��امل��راد 

يبلغ إال باجلد والعمل.
باإلضافة إلى ما سبق، البد أن يدرك 
ك��ل ف���رد ف��ي األم���ة أن���ه م��س��ؤول عن 
صناعة النهضة التي ال تتم إال بالعلم، 
ف���إذا ك���ان ه���ذا ال��ف��رد م��ن أصحاب 
متعلما-  أو  ع��امل��ا  ك��ان  س���واء  العلم- 
ف���ي عمله،  وج����ب ع��ل��ي��ه اإلخ�����الص 
ي���راه غيره  م��ا  وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
انطلقوا  الغرب  مستحيال؛ ألن علماء 
العلم،  مع  ال مستحيل  أن  قاعدة  من 

ووصلوا إلى حتقيق الصعب..
ب���ع���ي���دا كانت  ال����ه����دف  ك�����ان  ف��ك��ل��م��ا 
كان  إذا  أم��ا  أفضل،  احملققة  النتائج 
أهل  اح��ت��رام  فعليه  العامة  من  الفرد 
املكانة  وإع��ط��اؤه��م  وتبجيلهم،  العلم 
من  يتمكنوا  حتى  يستحقونها؛  التي 
اإلبداع والتميز، والوصول إلى الهدف 

األسمى.. أال وهو نهضة األمة.

اعترف كالفني كوليدج رئيس الواليات املتحدة في إحدى 
خطبه بعجز القوانني الوضعية عن تقرير الفضيلة وحسن 
التعامل بني الناس، وقال: إن البشر مهما بلغوا من التقدم 
في األنظمة البد لهم في سعادتهم الدنيوية من االعتماد 

على الدين.
سان  مدام فالنتني دي  املعروفة  الفرنسية  الكاتبة  قالت 
ال ميكن  ول��ك��ن  ه��ائ��ل��ة،  بسرعة  يتقدم  ال��غ��رب  إن  ب���وان : 
للنفس الدينية والنسمة املقدسة أن تسود العالم، وتلدا له 

العجائب: الفضيلة والنبوغ إال إذا احتد العلم والدين بعد 
أن فرقت بينهما القرون الوسطى.

فأنا أجاهر بأنه ال ميكنني أن أبقى أسيرة التقدم املادي 
أو أسيرة كتلة املاديني في الغرب؛ ألنني موقنة بأن العالم 
الرشد، وتنير أمامه  إلى  في حاجة إلى صرخات ترجعه 
السبيل املوصل إلى احلقائق اخلالدة أكثر من حاجته إلى 

األمور املادية الزائلة.
من مجلة الفتح.. العدد األول صـ2 و3.

العلم والدين عند غير المسلمين
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الطيب اأديب 

ع�شو احتاد كتاب م�رش

كيف نهيئ أطفالنا 
للتفكير العلمي؟
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يعتبر أدب األطفال وسيطا تربويا، 
ي��ت��ي��ح ال���ف���رص���ة أم������ام األط���ف���ال 
أسئلتهم  ع���ن  اإلج����اب����ات  مل��ع��رف��ة 
واس����ت����ف����س����ارات����ه����م، وم�����ح�����اوالت 
اخليال،  واس��ت��خ��دام  االستكشاف، 
وح��ب االس��ت��ط��الع، وإي��ج��اد الدافع 
األساليب  م��ن  وال��ت��ح��رر  ل��إلجن��از 
املعتادة للتفكير، من أجل مزيد من 
ينمي  مم��ا  وبيئته،  لنفسه  املعرفة 

سمات اإلبداع لدى الطفل.
يوما  تعقدا  ت��زداد  البشر  »إن حياة 
بعد ي��وم، وجن��اح ال��ف��رد ف��ي عصر 
املعلومات رهن بقدرته على مواجهة 
تعقد احلياة من حوله، سواء كانت 
األسري  أو  ال��ف��ردي  املستوى  على 
املتعلم  ك��ان  لقد  االج��ت��م��اع��ي..  أو 
في املاضي يكفيه عدد محدود من 
والتسلسل  كالتعليل  التفكير،  طرق 
امل��ن��ط��ق��ي وال��ت��ح��ل��ي��ل امل��ت��ع��اق��ب ذي 
الكليات  من  ب��دءا  الهرمي،  الطابع 
وأمام  األول��ي��ة..  بالعناصر  وانتهاء 
الكم العديد من الظواهر املعقدة، لم 
يعد هذا التردد القليل من أساليب 
التفكير كافيا، ويجب أن يزود املتعلم 

بُعدة معرفية جديدة«)1(.
وهناك قائمة طويلة بأنواع التفكير 
التربوي  املعلوماتي  اخل��ط��اب  ف��ي 
املثال  سبيل  على  منها  احل��دي��ث، 
االبتكاري-  التفكير  احل��ص��ر:  ال 
التفكير  امل���ف���ه���وم���ي-  ال��ت��ف��ك��ي��ر 
التفكير  العلمي-  التفكير  النقدي- 
املتوازي-  التفكير  االستشراقي- 
العوملي  التفكير  اجلمعي-  التفكير 

وأنواع أخرى..

أطفالنا والتفكير العلمي
املطلوب  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ف��ك��ي��ر  »أم�����ا 
إش��اع��ت��ه ب���ني األط���ف���ال ف��ه��و طبع 
املسائل  على  احلكم  على  األطفال 
ب��وع��ي ش��ام��ل استنادا  وامل��ش��ك��الت 
هناك  وليس  معينة،  ض��واب��ط  إل��ى 
ما يجعل هذه الضوابط حكرا على 
الراشدين  أو  غيرهم،  دون  العلماء 
دون األطفال- إذا ما استثنينا بعض 
الفوارق في الدرجة- خصوصا أن 

ذهني  ن��ش��اط  ه��و  العلمي  التفكير 
في  ليس  قائما،  يظل  أن  ل��ه  ي���راد 
التي  املختلفة  الظواهر  إلى  النظر 
بل  العلوم،  اهتمام  أصبحت موضع 
احلياة  مسائل  مختلف  إلى  يتعداه 

اليومية«)2(.
»وترافق توجيه الطفل نحو التفكير 
العلمي ظواهر عدة، أبرزها غرس 
اجتاهات لقبول نتائج الفكر العلمي، 
األسباب  ع��ن  ال��ب��ح��ث  واجت���اه���ات 
حب  وتنمية  ل��ل��ظ��واه��ر،  احلقيقية 
االستطالع في جوانب احلياة ذات 
اآلراء  وبناء  فيها،  املرغوب  القيمة 

استنادا إلى أدلة كافية«)3(.
التفكير  مل���وض���وع  ت��ن��اول��ن��ا  »وع���ن���د 
علينا  يجب  األط��ف��ال  عند  العلمي 
التي  الثقافية  البيئة  دور  نغفل  أال 
البيئة  تؤثر  إذ  ينشأ فيها األطفال، 
األطفال  فيها  ينشأ  التي  الثقافية 
وأهداف  أساليب  في  كبيرا  تأثيرا 
ومستويات التفكير لديهم، حيث إن 
هذه البيئة تزود األطفال باخلبرات 
للتفكير،  األول  امل��ع��ني  ت��ع��د  ال��ت��ي 
واملواقف  احل��واف��ز  أن����واع  وت��ش��ك��ل 
إلى ذلك  لتفكيرهم، يضاف  املثيرة 
ت���ؤث���ر هي  أن ح���اج���ات األط����ف����ال 
هذا  وعلى  تفكيرهم،  في  األخ��رى 
التفكير  يعتبر  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي 
نشاطا ذهنيا إال أنه يتحدد بالثقافة 
إلى حد كبير، حيث تبسط الثقافة 
ظلها عليه، وعليه فإن الثقافة التي 
تشيع  السلطوية  القيم  فيها  تسود 
تفكيرا سلطويا، والثقافة التي تشيع 
تفكيرا  تشيع  اللفظية  القيم  فيها 
فيها  تشيع  التي  والثقافة  لفظيا، 
خرافيا،  تفكيرا  تنشر  اخل��راف��ات 
بينما تشيع الثقافة التي تغلب فيها 

القيم العلمية تفكيرا علميا«)4(.

كيف نساعد األطفال على 
التفكير العلمي؟

ع��ن��د ت��ع��ام��ل��ن��ا م���ع األط���ف���ال، على 
والتعليمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 

وُكتاب أدب الطفل مراعاة اآلتي:
لدى  ال��ت��ف��ك��ي��ر  ط�����رق  ت��ش��ك��ي��ل   -

األطفال، ألن التفكير أنسب الطرق 
الكتساب عناصر الثقافة، ويقودهم 
إلى الفهم، ويحفز األطفال الكتساب 
ح��ق��ائ��ق ج���دي���دة، وي��ه��ي��ئ��ه��م أيضا 
املختلفة  احل��ي��اة  م��واق��ف  مل��واج��ه��ة 

والوصول للحلول.
- جت���ن���ب ح���ش���ر ذه�����ن األط���ف���ال 
عرضة  املعلومات  ألن  باملعلومات، 

للتغيير.
االنفعاالت  األط��ف��ال  جن��ن��ب  أن   -
احلادة، حتى ال نعيق عملية التفكير، 
من  كبيرة  مساحة  لهم  نترك  وأن 

احلرية للتعبير عن أفكارهم.
- جتنب تقدمي احللول اجلاهزة لهم 
من  املزيد  لنتجنب  مباشرة  بصورة 

أسئلتهم الكثيرة.
- أن ننمي فيهم القدرة على النقد 
األحكام،  التسرع في إطالق  وعدم 
على  تشجيعهم  على  ن��ح��رص  وأن 
املناقشة في جو من احلرية واحلوار 

الهادف.
اللغوية  ال���ث���روة  تنمية  ض����رورة   -
ل��ألط��ف��ال مل��ا للغة م��ن أه��م��ي��ة في 

التعبير عن األفكار.
لتلقف  نترك أطفالنا عرضة  - أال 
عبر  ال��ق��ادم��ة  اجل��اه��زة  املعلومات 
اإللكترونية  وال��وس��ائ��ط  اإلن��ت��رن��ت 

املختلفة.
أفالم  إنتاج  على  العمل  ض��رورة   -
ومسرحيات  ومسلسالت  ك��ارت��ون 
مجالت  إنتاج  في  والتوسع  وطنية، 
تنمي  ال��ع��رب��ي،  للطفل  متخصصة 
في  اجل��م��ال��ي، وحتببه  احل��س  فيه 
العلم، وتغرس فيه روح االبتكار التي 

يفتقدها الطفل العربي.

الهوامش:
وتكنولوجيا  العربي  الطفل  علي،  د.نبيل   -1
ثقافة  كتاب  ف��ي  منشورة  دراس���ة  املعلومات، 
الطفل العربي، كتاب العربي، الكويت 2002م، 

ص222.
الهيتي، ثقافة األطفال، الكويت،  2- د.نعمان 
سلسلة عالم املعرفة، مارس 1988م، ص 94.
3- د.نعمان الهيتي، املرجع السابق، ص 95.
4- د.نعمان الهيتي، املرجع السابق، ص 95.
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التعليم 
الذي ننشده

الزرنوجي  أم��ث��ال  املسلمون  امل��رب��ون 
وال��ق��اب��س��ي وال��غ��زال��ي، ق��د ت��رك��وا لنا 
ثروة هائلة في مجال التربية والتعليم، 
انبثقت  التي  اخلالقة  القدرة  تعكس 
ع���ن امل��ن��ه��ج اإلس���الم���ي ال����ذي وضع 
بالعقل  م���ج���ددا  ال��ن��ه��وض  أج���ل  م���ن 
في  االنطالق  من  ومتكينه  اإلسالمي 
ميادين املعرفة املتصلة بالواقع احلي، 
م���ع وض���ع اإلن���س���ان ف���ي ق��ل��ب حركة 

احلياة الفاعلة.
التربية  ف��ي ميادين  ال��وه��ج  ه��ذا  ك��ان 
والتعليم قويا يوم كان التمسك باملنهج 
الكفاية،  فيه  مبا  لدينا  قويا  الرباني 
األخرى  األمم  م��ن  ال��ن��اس  ف��اجن��ذب 
التي  اإلسالمية  احل��واض��ر  قاصدين 
امليادين  واملتعدد  املؤصل  التعليم  كان 
أبرز الفتاتها، بقي األمر كذلك إلى أن 
تراخت قبضتنا، فأخذ التيار التعليمي 
يتجه نحو اجلزر حتى دخل املسلمون 

منزل احملاق الفكري.
ندير هذه املقالة حول مسلمات ثالث: 

في  أقدامنا  تعثرت  حني  قدمنا،  أننا 
الكمال  آف���اق  نحو  ل��ل��ع��روج  مسيرتنا 
ال��ب��ش��ري وال��رق��ي ال��ع��م��ران��ي، م��ن »ال 
طمست  مم��ن  يكونون  وق��د  يعلمون«، 
فبدال  وبالتالي  ومعنى،  حسا  أعينهم 
تقريبا،  ش��يء  ك��ل  نسينا  ال��ت��ذك��ر  م��ن 
وه��ن��ا ب��دأ خ��ط االن���ح���راف، وخرجنا 
من دائرة أولي األلباب الذين يعلمون 
ثم  تعلموه  ب��ال��ذي  يهتدون  وي��ع��ِلّ��م��ون، 

يقودون املواكب.
وقبل بزوغ واستفحال هذا االنحراف 
ف��ي م��ي��ادي��ن ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، كان 

يتضمن  ج����وه����ري  ب����س����ؤال  ف��ل��ي��ك��ن 
الذي  والقوي  البسيط  باملنطق  جوابه 
نحو مرابع  كتابنا سوقا  به  استنطقنا 
تتدثر  األمم  كانت  يوم  وذلك  املعرفة، 
بغيوم اجلهالة، وتفاخر بالغباوة فقيل 

لنا:
ىئ    ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   }ۈئ  
ی   ی   ی        ی     ىئىئ  

جئ{) الزمر:9(.
التي  املعرفية  النكبة  مسببات  وم��ن 
مركبة  ح��ض��اري��ة  أزم���ة  عليها  ترتبت 

د. حممد �شعيد باه

ال�شنغال اأ�شتاذ جامعي – 
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بعقيدة  اإلس���الم���ي���ة  األم�����ة  ن��ه��ض��ت 
الترهات  عن  بعيدا  محركة؛  صافية 
التفكير  وت��ش��ل  ال��ع��ق��ل  تسطح  ال��ت��ي 
)أنهضت أمما من ال��رمم()1(. وتتكئ 
من  ت��رب��وي��ة  تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى 

الطراز اخلاص.
ك��ب��وة حضارية  ال���ي���وم  األم����ة  ت��ع��ي��ش 
جتهل  مطبقة:  جهالة  ال��ع��ام  عنوانها 
ظ��اه��ر احل��ي��اة وت��ق��دم احل��ي��اة اآلخرة 
بصورة مشوشة جتعل الناس تستنكف 

أن تسير في طريق الله.
اآلخ���ري���ن، ممن  وب���ني  بيننا  امل��ع��رك��ة 
قد  ال���ع���داوة،  يناصبنا  أو  يخاصمنا 
اشتد أوارها منذ حقب، فظللنا نخسر 
جولة بعد أخرى بفعل ضحالة ما لدينا 
اإلنسان،  وعن  الكون  معارف عن  من 
أسلحتنا صدئة..  ألن  فنبت ضرباتنا 
إلى صياغات  نحتاج  ولتدارك احلالة 
جديدة للعقلية اإلسالمية، وهي املهمة 
قلب  ف��ي  م��ج��ددا  التعليم  جتعل  التي 

املشروع.
املنة العظمى

ح���اول���ت ت��ق��ص��ي م��ض��ام��ني رس����االت 
األنبياء والرسل، وما حملوه ألقوامهم 
وإرش�������ادات إلصالحهم  ت��ع��ال��ي��م  م���ن 
وإسعادهم، من خالل تصفح نصوصهم 
أو ما نسب إليهم من تلك النصوص، 
ولم أر ما مياثل ما حمله خامتهم –ال 
غرو إذ هو إمامهم- في استيعاب ونفع 
وقابلية  بل  االستمرارية  خاصية  مع 

التجدد:
ې   ې   ې   ې   }ۉ  
ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
ۇئ   وئ   وئ   ەئ      
ۆئ       ۆئ   ۇئ  
ېئ   ېئ           ۈئ   ۈئ  
آل  ی{)  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ  

عمران:164(.
املنهجية  ف��ي  بعمق  ن��ظ��رن��ا  ل��و 
لقدمنا  اآلي��ة  ه��ذه  في  الكامنة 
للعالم املتعطش لونا من التعليم 
ألقدامه  يعيد  أن  ع��ل��ى  ق����ادرا 

امل��ت��رن��ح��ة ت��وازن��ه��ا، وذل���ك ح��ني نعيد 
ال��ل��ح��م��ة ب���ني ال��ت��ع��ل��ي��م وواق�����ع األم���ة، 
األساس  الرافد  التعليم  يصبح  بحيث 
ما  العقول؛  ولتشكيل  النفوس  لصقل 
يجعلها مبنأى عن اخلضوع للمؤثرات 
اخلارجية التي تأتي حاملة من السموم 

ما تشوهها وتغير من طبيعتها.
تعليمنا املأزوم وإشكالية االقتباس:

بعد فترة العطاء الثر، يوم كانت الشعوب 
واألمم تنافس حظوة التعلم على أيدي 
علمائنا، والتوقف عن اإلنتاج املعرفي 
وتقاصر طرائقنا والتباس أساليبنا في 
ميادين التعلم والتعليم، وجدنا أنفسنا 
ونحن مذمومون، ال سقفا  العراء  في 
يظلنا وال أرضا تقلنا، وكان البديل هو 
أمر اخليارات »االمتراء«، أو فلنقل هو 
االس��ت��ج��داء امل���زري، وح��ت��ى مل��ا قررنا 
اخليار  يكن  ل��م  اآلخ��ري��ن  عند  التعلم 
وهم  أبناؤنا  فذهب  أمامنا،  متضحا 
واحليرة  االنكشاف  ح��االت  أش��د  في 
على  لهم  جنيب  أن  نستطع  ل��م  ألننا 

السؤال املعضلة:
)إلى  ي��ذه��ب��وا  أن  ألب��ن��ائ��ن��ا  قلنا  »إذا 
الغرب( ليتعلموا فسيذهبون ويتعلمون، 
ولكن هل الذي سيتعلمونه يساوي ما 

سينسونه؟«)2(.
قصة تاريخية طريفة وذات داللة

جنلي أبعاد األزمة في ميادين التعليم 
ولكنها  طريفة،  تاريخية  قصة  برواية 
ذات داللة خطيرة، وهي قصة العالم 
عباس  وامل��خ��ت��رع/  املسلم  امل��وس��وع��ي 
بن فرناس )194 – 271 ه�/ 810 – 

إنسان  أول  بحق  يعتبر  ال��ذي  887م(، 
حاول الطيران، طبقا ملا هو محفوظ 
انطالقا  وذل��ك  البشري،  التاريخ  من 
رياضية  وحسابات  علمية  قواعد  من 
حني  ناجحة  بتجربة  ق��ام  ث��م  دقيقة، 
يسقط  أن  قبل  ب��ع��ي��دة،  ملسافة  ط��ار 
ف���ي نقطة  ي��خ��ط��ئ إال  م��ص��اب��ا، ول���م 
عملية  أن  وه����ي  أال  ف��ق��ط،  واح�����دة 
الهبوط -بخالف عملية الطيران- تتم 

عن طريق الذيل.
وقت  في  ج��رت  التي  احمل��اول��ة  وبهذه 
مبكر جدا من التاريخ اإلسالمي، سجل 
قراءة  من  املنطلق  اإلس��الم��ي،  العقل 
بخالف  ال��وح��ي،  لنصوص  صحيحة 
م��ا ك��ان س��ائ��دا ف��ي العالم ف��ي حينه، 
فتح  وذلك حني  علميا خطيرا،  سبقا 
باب عالم الطيران، الذي سيكون أبرز 
الثامن عشر  القرن  أواخ��ر  حدث في 
األخوين  قبل خطوة  وذل��ك  امل��ي��الدي، 

»رايت« التي ستتم عام 1903)3(.
التعليمية  املنظومة  أن  هنا  وال��ع��ب��رة 
العقلية  ه��ذه  أنتجت  التي  املنسجمة 
موسوعيا  عاملا  الرجل  )ك��ان  اجلبارة 
الصبغة  ذات  امل��ع��ارف  ف��ي  ومتضلعا 
التدينية(، كانت قد أخذت في التآكل، 
وهو ما جعل اجلدل عندنا يدور حول 
ما إذا كان الرجل منتحرا أم ال؟! بينما 
ذهب األوروبيون الذين تابعوا احلدث 
بعناية يبحثون عن مكمن فشل احملاولة، 
ولذلك صنعوا الطائرة وطيروها؛ أما 
ال��ف��ك��رة ف��ق��د اكتفينا  ن��ح��ن أص��ح��اب 

بشراء تلك الطائرة وركوبها.
معركة املناهج

بعد تلك الكبوة تنادى املصلحون 
في ديار األمة إلى تدارك الوضع 
الذي كان مائال، فوضع مطلب 
والتعليم  التربية  ف��ي  التجديد 
األول����وي����ات،  س��ل��م  رأس  ع��ل��ى 
يشق  اإلس��الم��ي  النموذج  فبدأ 
كل  في  ملحوظ  بنجاح  طريقه 
االجتاهات شرقا وغربا، وحني 
وهي  تتحرك  مخرجاتنا  ب��دأت 
بوضوح  الوحي  بصمات  حتمل 
ض��اق بهم خصوم األم��ة ذرعا؛ 
فشنت حملة شعواء حتت عنوان 

قال اإلمام الشافعي: العلم علمان، علم الطب لألبدان 
وعلم الفقه لألديان

مفتاح السعادة طاش، كبرى زاده، 267/1.

ويروى عن اإلمام علي بن أبي طالب: العلوم خمسة:
الفقه لألديان

والطب لألبدان
والهندسة للبنيان

والنحو للسان
والنجوم للزمان

مفتاح السعادة، طاش كبرى زادة، 267/1.
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مناهجنا  ألن  امل��ن��اه��ج«  »تغيير  منكر 
ت��ف��رخ اإلره�����اب وامل��ت��زم��ت��ني، واشتد 
احذفوا  ل��ن��ا:  ق��ي��ل  أن  إل���ى  ال��ض��غ��ط 
تلك  اآلي��ات واشطبوا  الباقة من  هذه 

املجموعة من األحاديث.
تعليمنا بن الشحن والتسطيح:

تتهم مناهجنا بأنها تقوم على احلفظ 
على حساب الفهم)4(، وهي تهمة يجب 
أن نناقشها بقدر من الهدوء بعيدا عن 
في  بالتسطيح،  امل��م��زوج��ة  العاطفية 
العالم  على  ران  ال���ذي  ال��رك��ود  ف��ت��رة 
اإلسالمي نتيجة خفوت جذوة التعليم 
القادر على االستجابة ملتطلبات الواقع 
ومواكبة حركة املجتمع، مت اللجوء إلى 
طريقة الشحن الذهني بدال من اتباع 
على  ال��ق��ائ��م  املعمقة  ال���ق���راءات  ن��ه��ج 
ربطها  وإح��ك��ام  النصوص  استنطاق 
الثغرة  تلك  فكانت  الكونية؛  بالسنن 
انعكاسا لواقع منحرف، وليس من نتاج 
املعتمدة  الصارمة  املعرفية  املنهجية 
على الفهم، وليس على التلقني، بدليل 
م��رة واحدة  ول��و  ال��ق��رآن لم يحثنا  أن 
اآليات  من  حشد  مقابل  حفظه  على 
االستكناه  على  والقدرة  الفهم  ترسخ 
باعتباره ركيزة لعملية التعلم والتعليم. 

من خصائص التعليم النوعي:
في املرحلة التغييرية التي نعيشها ال خيار 
لنا سوى ابتكار منظومة للتعليم مجّددة، 
مواصفاتها  أول����ى  ت��ك��ون  أن  ش��ري��ط��ة 
»النوعية«، وهي اخلاصية اجلامعة التي 

تتشكل من مقومات أهمها:
اخلاصية  هي  ه��ذه  الــروحــي:  املرتكز 
وملا  التعليمية،  ملنظومتنا  احمل��وري��ة 
انتزعت منها أضحت قوالب مزركشة 
وال  روح���ا،  تشحن  وال  ف��ك��را  تبني  ال 
فإن  ورغ���م ض��م��وره��ا  ع��ق��ال،  تصقل 
البقية  الن��ت��زاع  متواصلة  ج��ه��ودا  ثمة 

الباقية.
التاريخ  يشهد  ل��م  ــغــوي:   ــل ال الــبــعــد 
البشري حتى اآلن نهوض أمة نهوضا 
حقيقيا بتعليم أبنائها من خالل لغات 
األمم األخ�����رى، ك��م��ا ه��و احل����ال في 
هذه  ف��ي  عما  وفضال  ال��ي��وم،  بلداننا 
أبنائنا  ل��ع��ق��ول  ال��ط��ري��ق��ة م��ن إره����اق 
واملعاناة من حالة االنفصام، وما ينجم 
عن ذلك من الشعور االنهزامي، فإنها 

تكرس حالة التبعية احلضارية احلادة 
التي تعيشها األمم اإلسالمية.

وصف  أدق  االستجابة:  على  الــقــدرة 
انطلقنا  أن��ن��ا  ه��و  التعليمية  حلالتنا 
فنمنا  توقفنا  ثم  هائلة،  وبقوة  مبكرا 
ارتياد آلفاق  حني خطا اآلخ��رون في 

الكون البعيدة عنا.. 
نهضة جديدة متكننا  إل��ى  تطلع  وف��ي 
هذه اخلاصية من االبتكار واالقتباس 
كل  على  اشتمالها  مبعنى  وال��ت��ول��ي��د، 
الحتياجاتنا،  واملواكبة  النمو  مقومات 
التفكير  لكن ذلك ال يغني عن تعميق 
واستحداث األمناط وتوليد الطرائق، 

مبا يساير الوضع.
طبيعة  إن  الـــذاتـــيـــة:  مـــن  ـــطـــالق  االن
اإلن��س��ان اجل��دي��د ال���ذي ن��ري��د إعداده 
وفق املقاسات الربانية ما يجعله إنسانا 
الذاتية،  تكون  أن  تقتضي  صاحلا)5( 
ال��ت��ي بها  ال��ك��ب��رى  مبعنى اخل��ص��ائ��ص 
احلقة،  امل��س��ل��م��ة  الشخصية  تتحقق 
إحدى مقومات كسب املعرفة وتوظيفها 

مبا يستجيب الحتياجاتنا املتجددة.  
التخصيب املنضبط:  من نعم الله علينا 
أن ديننا لم يحجر علينا كل واسع، بل 
يناشدنا بالسياحة في األرض وعيوننا 
أو  زه��رة جميلة  على  تقع  ال  مفتوحة 
ثمرة يانعة إال واستنشقنا أو قطفنا ثم 
زرعنا بدورنا، لكن األخذ من اآلخرين 
بال ضوابط مرشدة غير مقيدة كلفنا 
أن  يجب  املنعطف  ه��ذا  وف��ي  الكثير، 
التعليمية  التعلمية  ملنظوماتنا  نؤسس 
بحيث نخصبها مبا ثبت نفعه وانتفى 

ضرره، أو قل مبا يرجح اخليار.
ازدهر  حني  التعليم،  كان  االستثمار: 
العالم  وخ��رج  اإلس��الم��ي،  العالم  ف��ي 
امل���وس���وع���ي ال����ن����م����وذج، ي���ق���ت���ات من 
الدولة  ه��م��ا  أس���اس���ي���ني  م���ص���دري���ن 
املمكنة، يساندها الوقف بكل روافده، 
ثم تقلبت بنا األحوال فأصبح التعليم 
ال��ي��وم أك��ب��ر أب���واب االس��ت��ث��م��ار، وهذا 
مطلب ما لم يستوعبه أصحاب القرار 
عندنا فسيبقى تعليمنا في ذيل الركب 

يركض وال يدرك.
التعليم املنشود:

ال���ن���ظ���رات ح�����ول مسار  ب���ع���د ه�����ذه 
العالم  التعليم في شتى أرج��اء  وواق��ع 

مللمة  ن��ح��اول  أن  ل��ن��ا  آن  اإلس���الم���ي، 
ل���رس���م مالمح  أط������راف اإلش��ك��ال��ي��ة 
ال��ق��ادر على  أن���ه  ن���رى  ال���ذي  التعليم 
احلضارية  رقدتها  من  األم��ة  انتشال 
ال��ت��ي أخ���ذت ت��ط��ول، وك��ذل��ك اآلفاق 
املرحلة  في  إليها  التطلع  ميكن  التي 
ي��ت��اح لنا من  ال��ق��ادم��ة على ض��وء م��ا 
ف��رص ل��إلص��الح وإم��ك��ان��ات لتوظيف 

تلك الفرص.
والتعليم  التعلم  أزمة  أن  أوال، نالحظ 
حتى  بل  وحدنا،  أمامنا  عقبة  ليست 
تعاني  وعمرانيا  ماديا  املتقدمة  األمم 
وجتليات  طبيعة  تباينت  وإن  ال��ي��وم، 
األزم��ة، وهنا تتمثل فرصة األم��ة في 
عالية  قيمية  م��ن��ظ��وم��ة  مت��ت��ل��ك  أن��ه��ا 
املعرفة،  اجل��ودة إلع��ادة رس��م عالقة 
ك��س��ب املعرفة  ف���ي ذل����ك ط����رق  مب���ا 
ومجاالت  ب��ط��رق  والتعليم(،  )التعلم 
توظيفها، وهذا املطلب جوهري اليوم 
رؤانا  ب��ن��اء  إع����ادة  إل���ى  ون��ح��ن نسعى 

الكلية في مجال التربية والتعليم.
سواء  م��ا،  جهة  ق��درة  ط��ور  إن  ثانيا، 
أكانت دوال أو أنظمة أو مناطق، على 
طرائق  في  والتحكم  املعرفة  احتكار 
التعليم النوعي على وشك أن يكون قد 
ولى، وهذه فرصة ذهبية لينهض عقالء 
األم���ة م��ن أه���ل االخ��ت��ص��اص بإعادة 
واملرتكزات  وال��ط��رائ��ق  األنظمة  بناء 
احملورية التي يجب أن جتري عمليات 
التعلم والتعليم في إطار صياغاتها.  

هوامش:
1- قال شوقي، مخاطبا معلم البشرية: 

أخوك عيسى دعا ميتا فقام له
وأنت أحييت أجياال من الرمم.

ترجمة  ك��ان،  حامد  شيخ  الغامضة،  املغامرة   -2
والفنون  للثقافة  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س  ب���اه،  سعيد 

واآلداب، الكويت، 2013م.
3- مقتبس من محاضرة لي ألقيت في رمضان 
املسلمني  العلماء  »مساهمة  ب��ع��ن��وان:  1434ه�����، 
)ال���ق���دم���اء وامل���ع���اص���ري���ن( ف���ي ازده������ار اآلداب 

والعلوم!.
4- ورمب���ا ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق تتضح دالل���ة قصة 
فطلب  البخاري  صحيح  استظهر  ال��ذي  الطالب 
اإلجازة وملا فشل في اختبار استكناه املعاني قال 
له الشيخ احلصيف: أنت نسخة إضافية، فبدال 
م��ن أن أج��ي��زك ميكنني أن أدب��س اإلج���ازة على 

نسخة مطبوعة من الصحيح في مكتبتي.
5- حني نقارن بني منطينا، نحن والغرب، في مجال 
التربية والتعليم نلحظ من الفروق اجلوهرية أننا 
بإعداد  يكتفون  بينما  إنسان صالح  إعداد  ننشد 

املواطن الصالح، والبون بينهما كبير.
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ع��ل��ى كسب  ال��ك��اس��ب��ني  أق����در  إن 
احلالل هم طلبة العلم، ملا عندهم 
وس���ل���وك���ات حسنة  م����ه����ارات  م���ن 
على  األول  واملثل  لألمور،  وتدبير 
للنبي ]  الرابحة  التجارات  ذلك 
قبل البعثة، ومن تاجر من صحابته 
ال��ك��رام، وك��ذل��ك م��ن م���ارس منهم 
التاريخ  والي�����زال  آخ����ر،  ع��م��ل  أي 
اإلسالمي يشهد بذلك، ونقدم بني 

يدي مباحث ذلك هذه التنبيهات:
أ- ملا كان الله تعالى طلب منهم- أي 
من طلبة العلم- أداء أعمال جليلة، 
تتطلب الترفع عن األنانية الضيقة 
احملدودة،  النفعية  املصلحة  وح��ب 

التجرد  منهم  ذل���ك  اق��ت��ض��ى  ف��ق��د 
وشدة  نفعها،  لعموم  األعمال  لهذه 
املتتالية  واألج���ي���ال  األمم  ح��اج��ة 
زهدهم  أن  ف��ك��ان  الستمراريتها، 
في الدنيا، وأذاقهم حالوة اإلميان، 
ووج��ه��ه��م إل���ى ح���ذف ال��ع��الئ��ق أو 
واالكتفاء  أمكن،  ما  منها  التخفف 
الذي  بالضروري  الدنيا  متاع  من 

البد منه.
التعليمية  أع��م��ال��ه��م  إن  ث���م  ب- 
وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة ت��وج��ب خلو 
الدنيا  وهموم  الشواغل  من  القلب 
واجلمع  بالكسب  وراءه��ا  واجل��ري 
واحلفظ، وما يتبع ذلك مما يشوب 

اخل��اط��ر وي��أخ��ذ ال��وق��ت ال���ذي هو 
له هدف في  إنسان  رأس مال كل 
عمره  في  لتحقيقه  يسعى  احلياة 

القصير.
ال���رزق  أس���ب���اب  أن  ول��ع��ل��م��ه��م  ج- 
ليس  الدنيا  في  الكدح  وأن  كثيرة، 
فتوجهوا  ض��ي��ق��ا،  واح����دا  ب��اب��ا  إال 
والعمل  م��ب��اش��رة  ال�����رازق  ل��ط��اع��ة 
لصالح اخللق الذين هم عيال الله، 
لعياله - سبحانه  أنفعهم  وخيرهم 
وتعالى وهل يا ترى يضيع الله من 

وجهه لطاعته ونفع عموم خلقه؟

اخلير  ال��ن��اس  معلم  ك��ف��ال��ة  ف��ض��ل 

د. حممد الأم�شمي

اأ�شتاذ م�شاعد ملواد الفرق والأديان بجامعة طيبة

فضل كفالة العالم المعلم 
والطالب المتفرغ
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والداعي له وطالبه:
البعثة  قبل  يعمل   [ النبي  ك��ان 
ف��ي رع��ي ال��غ��ن��م، ث��م ف��ي التجارة 
بعد ذلك، وكان من أبرك املتاجرين 
وأرب��ح��ه��م جت����ارة وأك��ث��ره��م وفاًء 
التاجر  ش��روط  أهم  وتلك  وأمانة، 
أم  عليه  أثنت  وملا  الرابح،  الناجح 
املؤمنني خديجة بنت خويلد رضي 
األخالق  مكارم  بأصول  عنها  الله 
التي عرفتها فيه قالت: »كال والله 
لتصل  إن��ك  أب���دا،  الله  يخزيك  ال 
ال���َك���ل، وتكسب  ال���رح���م، وحت��م��ل 
امل��ع��دوم، وت��ق��ري ال��ض��ي��ف، وتعني 

على نوائب احلق«)1(.
من  وإن  م��اال،  تتطلب  أم��ور  فهذه 
أع��ظ��م أوج���ه اإلن��ف��اق ف��ي اخلير 
وأهمها وأعمها نفعا.. اإلعانة على 
ن��وائ��ب احل���ق، وأي ح��ق أج���ل من 
كفالة معلم الناس اخلير ومتعلميه، 
التأسي  ذل��ك ش��رف  فاعل  ويكفي 
بالنبي ]، في مثل هذه األصول 
األخالقية العالية، وأما ثوابها عند 

الله تعالى فحدث عنه وال حرج.
بعد  النبي ]  على  واف���د  ك��ل  إن 
وإن  ع��ل��م،  ط��ال��ب  يعتبر  ال��ه��ج��رة 

كفالته من أفضل األعمال وأجلها 
أثرا في الدنيا وذخرا في اآلخرة، 
وك�����ان م���ن ت���أس���ى ب���ه ف���ي رعاية 
شاء  إن  يستحق-  الوافدين  هؤالء 
ما ال يحده  الفضل  الله- من 
وجدير  تعالى-  الله  إال 
إلى  ن��ن��ظ��ر  أن  ب��ن��ا 
يُعرفون  كانوا  قوم 
اإلسالم  في صدر 
وهم  فة،  الصُّ بأهل 
أضياف اإلسالم 
وفقراء الطلبة 
ين  فد ا لو ا
ال����ذي����ن ال 
لهم  أه������ل 
املدينة  ف���ي 
النبوية وال مال)2(.

وك��ان��وا- كما ق��ال أب��وه��ري��رة [ 
يصحبون  م��ن��ه��م-  واح�����دا  وك�����ان 
النبي ] على ملء بطونهم فترات 
يتجمع  ك��ان  تقصر حتى  أو  تطول 
في املسجد منهم مائة أو أكثر أو 
أقل، فكان النبي ] يرى أن أهل 
املدينة مسؤولون على وجه العموم 
ع��ن ك��ف��ال��ت��ه��م، ل��ذل��ك ك���ان يطلب 
والشراب،  الطعام  بيوته  م��ن  لهم 
وي��ط��ل��ب ل��ه��م م���ن أص���ح���اب���ه، وال 
يدل  بل  ال��ن��اس،  يتكففون  يتركهم 
الناس بنفسه، وبقوله، بعد أن كان 
لهم قدوة بعمله فيقول: من يعشي 
ه����ذا.. م��ن ي��أخ��ذ م��ع��ه واح����دا.. 
طعام  فإن  اثنني،  إليه  يضيف  من 
وطعام  االث���ن���ني،  ي��ك��ف��ي  ال���واح���د 
االثنني يكفي الثالثة... وهكذا، إلى 
أن قال: ومن كان عنده طعام أربعة 
ليذهب بخامس أو سادس. أو كما 
قال ]، وإن أبا بكر جاء بثالثة، 
كما  بعشرة)3(   [ النبي  وانطلق 
في حديث عبدالرحمن بن أبي بكر 

رضي الله عنهما.
فهل يا ترى حتمل النبي ] إعالة 

هؤالء وكفالتهم ألنهم فقراء فقط؟ 
علم شرعي  طلبة  غرباء  ألنهم  أم 
وأخذ منهج إسالمي، واخلروج بعد 
وتعليمه  وتبليغه  إليه  للدعوة  ذلك 
بخوض  ال��ل��ه  ف��ي سبيل  واجل��ه��اد 

املعارك من أجله؟
بن  اقتراح محمد  إلى  نظرنا  وإذا 
مسلمة [ على النبي ] عندما 
رأى تكاثر هؤالء الطلبة )من أهل 
من  وأشفق  املسجد،  في  الصفة( 
فقال  لشؤونهم،   [ النبي  حتمل 
كفاعله(:  اخل��ي��ر  ع��ل��ى  )وال������دال 
دور  في  األضياف  تفرق هذه  »أال 
األنصار، وجنعل لك من كل حائط 
هؤالء  من  يأتيك  ملن  ليكون  قنوا، 
األقوام؟ فقال رسول الله ]: بلى، 
فلما جّد له مال جاء بقنو، فجعله 
فجعل  ساريتني،  بني  املسجد  في 
الناس يفعلون ذلك، وكان معاذ بن 

جبل [ يقوم عليه«)4(.
فمجتمع يفد الطالب فيه إلى معلم 
أو معلمني متعددين، أو إلى مدارس 
القرآن  بنور  عليهم  تشع  وم��راك��ز 
واآلداب،  والفقه  املطهرة  والسنة 
في  يتردد  ال  مسلم،  مجتمع  وه��و 
كسب هذه الفضائل بكفالة هؤالء 
واألمر  رع��اي��ت��ه��م،  وح��س��ن  الطلبة 
يتوجه إلى أهل الثراء والسعة في 
املال وال��رزق أوال، ثم إلى املجتمع 

عامة.
وعندما أوصى النبي ] بالوافدين 
ال��ع��ل��م، ه��ل ك��ان يقصد  م��ن طلبة 
بذلك أن العلماء يرحبون بهم فقط 
وينشرون لهم ما عندهم من العلم 
وهم  ذل��ك  بعد  املجتمع  ويتركهم 
غ��رب��اء ف��ي ض��ي��ع��ة وب����دون كفالة 

ورعاية؟
إن احلديث في ذلك أشمل بكثير 
مما يتوقعه أو يتصوره بعض الناس 
الذين استحوذ عليهم الشح مبالهم 
احلسنات  ب���ه  ي��ك��س��ب��وا  أن  ع��ل��ى 
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أو ي��رف��ع��وا ب��ه أن��ف��س��ه��م ب��امل��آث��ر في 
املجتمعات.

أب��ي سعيد  ق��ال ] كما في حديث 
قال:   [ النبي  إن   :] اخل���دري 
ق��ب��ل املشرق  م���ن  »ي��أت��ي��ك��م رج�����ال 
فاستوصوا  ج��اءوك��م  ف��إذا  يتعلمون، 
ب��ه��م خ���ي���را«، ق����ال ال�������راوي: وكان 
أبوسعيد إذا رآنا قال: مرحبا بوصية 
رس����ول ال��ل��ه ]. وف���ي ل��ف��ظ، قال 
الراوي- وهو أبو هارون العبدي: كنا 
نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية 
الله ]  رس��ول  إن  الله ]،  رس��ول 
تبع، وإن رجاال  لكم  الناس  »إن  قال: 
يتفقهون  األرض  أقطار  من  يأتونكم 
في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم 

خيرا«)5(.
األجر  ف��ي  واملتعلم  العالم  ك��ان  وإذا 
امل��الئ��ك��ة أجنحتها  وت��ض��ع  ش��ري��ك��ني، 
ي��ص��ن��ع��ان، ويستغفر  مل��ا  ل��ه��م��ا رض���ا 
ل��ه��م��ا ك��ل ش����يء، ح��ت��ى احل��ي��ت��ان في 
وتعريفهما  نفعهما  ل��ع��م��وم  ال��ب��ح��ر 
واحلالل  واألح��ك��ام  احل��ق��وق  للناس 
واحلرام بعد معرفة الله تعالى ورسله 
وأنبيائه ومالئكته وتعليم الناس ذلك، 
ومعلمه  متعلم هذا اخلير  كفالة  فإن 
ت��ق��ل- إن ش���اء الله  ل��ه ال  وال���داع���ي 
هذا  ف��ي  لهما  الشراكة  ع��ن  تعالى- 
اخلير، وقد يزيد عليهما بأنه إذا لم 
عن  ينقطعان  قد  يكفلهما  من  يجدا 
ه��ذا اخل��ي��ر وي��ن��ص��رف��ان ع��ن��ه، فيعم 
اجل��ه��ل وال���ش���ر، وي��غ��ل��ب اخل��ب��ث في 
األرض، فيحل على اخللق سخط الله 

وغضبه بسبب ذلك)6(.
يسلك  عندما  العلم  طالب  ك��ان  وإذا 
إلى  طريقا  به  له  الله  يسهل  طريقه 
اجلنة، فال نتردد- إن شاء الله عند 
صالح النية- أن نقول بأن الكافل له 
حتى يتفرغ ملهمته ويتقنها ويكون نافعا 
للمسلمني ويتعدى نفعه- أن ذلك في 
ميزان حسناته، وأن الله تعالى بفضله 
وك��رم��ه ق��د س��ل��ك ب��ه م��س��ل��ك اجلنة 

املوصلة إليها بإذن الله)7(.
كفاعله  اخلير  على  ال���دال  ك��ان  وإذا 

يدخل معه  ذلك  له على  املعاون  فإن 
تعالى)8(  ال��ل��ه  ش���اء  إن  األج����ر  ف��ي 
لعموم لفظ اخلير، وتنوع الداللة عليه 
لتشمل كل ما يتطلبه حصوله وتعديه 

إلى الغير، وكذا ظهور احلاجة إليه.
في   [ بالنبي  ال��ت��أس��ي  علينا  إذن 
الكرام  بالصحابة  واالق���ت���داء  ذل���ك، 
أث��ره��م م��ن أه��ل اخلير  وم��ن اقتفى 
وعلينا  ال��ص��ال��ح..  والسلطان  وامل���ال 
ف��ئ��ات املجتمع،  أب���رك  ق��ل��وب  ك��س��ب 
احلسن  وثنائهم  دعائهم  بركة  ونيل 
ال��ذي ي��ورث البركة في امل��ال واألهل 
وبقاء الذكر احلسن على مر الدهور، 
كما هو معلوم ومشهور، وصيانة هذه 
حالها-  تغير  م��ن  ال��ص��احل��ة-  الفئة 
من  األح��وال احلسنة  واحلفاظ على 
مقاصد الشريعة التي تأمر بالعطاء، 
العلم  وطلبة  العلماء  ح��ال  أن  وذل��ك 
وال��ب��ع��د عن  وال��ص��ي��ان��ة  التعفف  ه��و 
احلرف الدنيئة واملطامع املريبة، فمن 
وكفالتهم  بكفايتهم  ذلك  أعانهم على 
هو  عظيما  مطلبا  ولألمة  لهم  حقق 
وحمايتهم  ال��ع��ام��ة  مل��ه��ام��ه��م  ال��ت��ف��رغ 
اجلليلة  أعمالهم  عن  االنصراف  من 
احلاجيات  ق��ه��ر  حت��ت  تدنيسها  أو 
العلماء  وق��د قيل ألح��د  ال��ض��روري��ة، 
وقد احتاج إلى بيع الزيت، والطالب 
يتزاحمون حوله: إنه ال يليق بك هذا، 
فقال: »من جاع ببطن غير بطنه باع 
والنفقات  العيال  بذلك  يعني  الزيت« 
والطلبة  واألطفال  للزوجات  الواجبة 
املغتربني الذين ال راعي لهم بعد الله 

إال هو.
وإذا قدرنا أنه ال يوجد من بني األغنياء 
في األمة من يراعي مثل هذه األمور، 
للفقراء فقط، كان  وإمنا يعطي زكاة 
ال��ع��ل��م��اء وال���دع���اة وط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م في 
زكاة  في  تقدميهم  ينبغي  من  مقدمة 
وصالحهم  فلتعففهم  الواجبة،  امل��ال 
حقوقهم  على  احلصول  في  يقدمون 

من الزكاة الواجبة )9(.
ن��ك��ون ع��اجل��ن��ا ه���ذه املسألة  وب��ه��ذا 
اجلديرة مبزيد من البحث مبا يؤصل 

اهتمام  على  الضوء  ويسلط  فضلها 
ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة وع��م��ل سلف األمة 
ع��ل��ى حت��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة ن��ح��و معلمي 
الناس اخلير والدعاة إلى الله تعالى 
والسائرين على طريق العلم الشرعي 

املتفرغني له.
وختاما فإن العلماء دائما يُنشدون مع 
العالمة حماد بن األمني الشنقيطي، 

متمنيا على الله تعالى:
يا لهف نفسي على شيئن لو جمعا

عندي لكنت- إذن- من أسعد البشر
كفاف عيش يقيني ذل مسألة

وخدمة العلم حتى ينتهي عمري
وثالث أمتنى لو ظفرت به

كون السعادة لي في سابق القدر
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األساس  عربي  علم  الكيمياء  »علم 
وامل���ن���ه���ج«. م���ن أج����ل ت��ب��ري��ر هذه 
اخللفية  ن��ق��دم  أن  يلزمنا  امل��ق��ول��ة 
من  كمجموعة  للكيمياء  التاريخية 
املعارف املتوارثة التي تلقاها العلماء 
املسلمون؛ فوضعوا نظرية كيميائية 
ناضجة، ومنهجا علميا قوميا. ولقد 
العلم اجلديد  تعمقوا في فهم هذا 
فتمخض ذلك عن بلورة فلسفة رائعة 
تعكس حكمتهم املستخلصة من قدر 
واملشاهدات  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ه��ائ��ل 
الكيميائي  امل��خ��ت��ب��ر  ط�����وروا  ل��ق��د 
أدوات���ه اخل��اص��ة. ومما  له  وصنعوا 
الذي  املختبر  ذل��ك  أن  فيه  الش��ك 
طوروه هو نفسه الذي نعرفه اليوم، 
ولكنهم  املختبرات،  داخل  العمليات 
اجتهدوا أيضا في التطبيق: فقامت 
ص��ن��اع��ات ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة غ���ّي���رت وجه 
احلياة، وتقدمت باإلنسانية خطوات 

عمالقة إلى األمام.
وعلم الكيمياء -كما نعرفه اليوم- نشأ 
املسلمني  العلماء  أيدي  على  وتطور 
امليالدي،  الثامن  ال��ق��رن  م��ن  ب��داي��ة 
التي  الهائلة  الترجمة  حركة  ورغ��م 
بدأها املسلمون لكل ما وصل إليهم 
وسريانية،  يونانية  مخطوطات  من 
من  ج��دا  القليل  وج���دوا  ق��د  فإنهم 
العلم والكثير من الفلسفة في مجال 
وبعد  الصفر.  من  فبدأوا  الكيمياء، 
الرومانية  اإلم��ب��راط��وري��ة  س��ق��وط 
توهجها  وب��ؤرة  العلوم  مركز  انتقل 
اإلسالمية:  العربية  احل��ض��ارة  إل��ى 
حيث متيزت هذه احلضارة بالقدرة 
حفظت  فقد  التوثيق،  على  العالية 
العربية.  بالترجمات  األول��ني  علوم 
قد  الكيمياء  أن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
يونانية  فلسفة  أنقاض  على  قامت 
العناصر  حت��وي��ل  ح����ول  مت���ح���ورت 
الذهب،  غير  )امل��ع��ادن  اخلسيسة 
وال��ف��ض��ة، وال��ب��الت��ني( إل��ى عناصر 
احلياة،  إكسير  وحتضير  نفيسة، 
ما  س��رع��ان  املسلمني  العلماء  ف��إن 
املنهج  وتبنوا  األساطير  تلك  لفظوا 

التجريبي كما نعرفه اآلن.
بداية علم الكيمياء العربي

املسلمون  ال��ك��ي��م��ي��اء  ع��ل��م��اء  ت��ب��ن��ى 
بداية  منذ  التجريبي  العلمي  املنهج 
امل���ي���الدي، يقودهم  ال��ت��اس��ع  ال��ق��رن 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ب��ال م��ن��ازع العالم 
ال���ع���رب���ي ج���اب���ر ب����ن ح���ي���ان ال����ذي 
»أبوالكيمياء«.  يسمى  أن  يستحق 
للمنهج  ح���ي���ان  اب�����ن  أس�����س  وق�����د 
التقطير  أج��ه��زة  وصمم  التجريبي 
متعددة،  كيميائية  عمليات  ووص��ف 
 ،Liquefaction اإلس��ال��ة  منها: 
 ،c r y s t a l l i z a t i o n ة ر لبلو ا و
واألكسدة   ،calibrationواملعايرة
لتبخر  وا ،oxidization
Evaporation؛ كما عرف ووصف 
معمل  متيز  ولقد  الترشيح.  عملية 
جابر بن حيان بالقدرة الفائقة على 
امل���واد، واحل��ص��ول عليها في  فصل 

صورة نقية.
املنهج العلمي التجريبي

املنهج  أس��س  بن حيان  جابر  وض��ع 
العلمي التجريبي: حيث بنى معرفته 
الكيميائية على التجارب واالستقراء 
واالس��ت��ن��ت��اج ال��ع��ل��م��ي. وه��ك��ذا آمن 
إجراء  بأهمية  عميقا  إميانا  جابر 
التجارب كسبيل علمي دقيق للوقوف 
تخلى عن  أن  ب��ع��د  احل��ق��ائ��ق  ع��ل��ى 
منهج التأمل العقيم املنقطع الصلة 
بالواقع املشاهد. ونادى بأن دراسة 
التجربة،  أساسها  الطبيعية  العلوم 
لذا جند أن علماء املسلمني نهجوا 
منهجه وحذوا حذوه. ولم يكن ذلك 
في مجال الكيمياء وحده، وإمنا في 
العلوم األخرى. وألن جابر كان أول 
من أدخل التجربة العلمية املختبرية 
في منهج البحث العلمي الذي أرسى 
قواعده، فإنه كان يوجه طالبه بالقول 
تعمل  أن  واجب  »وأول  عنه:  املأثور 
وجت���ري جت����ارب، ألن م��ن ال يعمل 
ويجري التجارب ال يصل إلى أدنى 
بالتجربة  فعليك  اإلت��ق��ان.  م��رات��ب 
لتصل إلى املعرفة«. ولقد درس جابر 
علماء  العلمي عند  املنهج  بن حيان 
يرتكز  فوجده  إمعان،  بكل  اليونان 

الغامضة.  الفكرية  التحليالت  على 
واجت�����ه ه���و ن��ح��و االع���ت���م���اد على 
املنهج العلمي الذي يخضع للتجربة 
وذلك  احلسي،  والبرهان  املختبرية 
مع االحتفاظ بالنظريات التي تعتبر 

عصب البحث العلمي.
وه���ك���ذا أل����زم ن��ف��س��ه ب��أس��ل��وب من 
العملي،  والسلوك  النظري  البحث 
يضم حتته كال املنهجني االستداللي 
واالستقرائي، والذي هو في النهاية 
األسلوب العلمي في املعنى احلديث. 
ويطرح جابر منهجه، مخاطبا قارئه 
بقوله: »يجب أن تعلم أننا نذكر في 
رأيناه فقط  الكتب خ��واص ما  هذه 
دون ما سمعناه أو قيل لنا أو قرأناه، 
وبعد أن امتحناه وجربناه، فما صح 
أوردن�����اه وم���ا ب��ط��ل رف��ض��ن��اه، ومما 
وقايسناه  أيضا  نحن  استخرجناه 

على هؤالء القوم«.
وإض��اف��ة إل��ى ذل��ك، ف��إن جابر كان 
أو  التجريبي،  االمتحان  بني  يجمع 
العقلي  وال��ف��رض  امل��ع��م��ل��ي،  ال��ع��م��ل 
الذي تأتي التجربة لتأييده أو رفضه 
أو تكذيبه، وهو ما يعتبر لب املنهج 
»لقد  ي��ق��ول:  ه��ذا  وف��ي  التجريبي. 
عملته بيدي وبعقلي من قبل وبحثت 
عنه حتى صح وامتحنته فما كذب«. 
ال  وحدها  التجربة  أن  يعني  وه��ذا 
أن  بل البد من  تكفي لتصنع عاملا، 
يسبقها الفرض العلمي الذي يصنعه 
العالم، ثم تكون التجربة بعدئذ هي 
احملك. ويقول جابر أيضا: إياك أن 
ويحق  تعلم.  حتى  تعمل  أو  جت��رب، 
الباب من أوله إلى آخره  أن تعرف 
تقصد  ث��م  وع��ل��ل��ه،  تقنياته  بجميع 
كمال  بالتجربة  فيكون  التجريب؛ 

العلم.
وهكذا جند أن املنهج العلمي جلابر 
الفرض  ف���ي  ي��ت��ل��خ��ص  ح���ي���ان  ب���ن 
أو  ي��ؤك��ده  عما  البحث  ث��م  النظري 
ي���دل ع��ل��ي��ه ف��ي ال���واق���ع احملسوس 
والدقة  والتطبيق  البحث  ومواصلة 
الباحث  يصل  أن  إل��ى  التجربة  في 
إل���ى ق��ان��ون ع���ام، ث��م ام��ت��ح��ان هذا 

التعميم الذي أخذ صورة القانون.
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وال يقتصر ذلك على ما ثبت صدقه 
وحده، وإمنا يتجاوزه إلى ما يخالفه 
وهذا  وج����د،  إن  أي��ض��ا  وي��ن��اق��ض��ه 
القانون  ص����ورة  أن  واق����ع  ي��ف��رض��ه 
العلمي ال تكتمل -في حقيقتها- إال 
يحدث  مل��ا  العلمية  العملية  بكشف 

فعال.
ويقول جابر أيضا لطالب العلم: »ال 
علم إال بعمل قبله يتقدمه، فاعرف 
وإهماله  وإي��اك  عليه،  واعمل  ذل��ك 
فليس ميكن كل يوم العمل والتجربة 
الرشد فيما نقوله لك. ولكن  لترى 
اتعب أوال تعبا واحدا واجمع وانظر 
التجربة  أن  اع��م��ل«. أي  ث��م  واع��ل��م 
م��ن��ه��ج م��ع��ت��م��د، ل��ك��ن��ه��ا وح���ده���ا ال 
الكيمياء  »صنعة  تأتي  إمن��ا  تكفي: 
والعمل  العلم  الثالثة معا:  بالعوامل 

والتجربة«.
إسهامات احلضارة العربية 

في علم الكيمياء
اإلس�����الم�����ي دور  امل���ج���ت���م���ع  ل���ع���ب 
الكيمياء،  لعلم  واحل��اض��ن  امل��ؤس��س 
وك����ان ل��ع��ل��م��اء ع��ظ��ام أم���ث���ال جابر 
أساسي  دور  وال�������رازي  ح���ي���ان  ب���ن 
التي  الكيميائية  االك��ت��ش��اف��ات  ف��ي 
حيث  امل��ع��اص��رة؛  للحضارة  أسست 
وأجهزتها،  التقطير  عملية  وصفوا 
مثل اإلنبيق املستخدم في احلصول 
على النواجت في صورة نقية. وكذلك 
مازالت  ال���ت���ي  امل��ص��ط��ل��ح��ات  ف����إن 
اإلكسير  مثل  اآلن،  حتى  تستخدم 
اآلن  املستخدمة  والكحول  واإلنبيق 
املشتقة  واللغات  اإلجنليزية  باللغة 
عربية  كلمات  كلها  الالتينية،  ع��ن 
وتسمية  اك��ت��ش��اف  أن  كما  األص���ل، 
أحماض الهيدروكلوريك، الكبريتيك، 
ال���ن���ي���ت���ري���ك، اخل���ل���ي���ك، ال����ص����ودا، 
أيدي  على  أدخ��ل��ت  كلها  وال��ب��وت��اس 
من  كثير  وهناك  املسلمني.  العلماء 
العمليات الكيميائية ُعرفت ووصفت 
من جانب العلماء العرب، مثل تقطير 
العطور؛  وص��ن��اع��ة  وال��ك��ح��ول  امل���اء 
للعناصر  ال���رم���وز  ب��ع��ض  إن  ح��ت��ى 
ترجع  حاليا  املستخدمة  الكيميائية 
ومنها  العربية.  اللغة  إل��ى  أصولها 

املشتق   Na ال��ص��ودي��وم  رم���ز  م��ث��ال 
 :)al-natrun( ن��ط��رون  كلمة  م��ن 
 ،Natrium بالالتينية  كتب  ال��ذي 
البوتاسيوم  رمز عنصر  فإن  وكذلك 
k مشتق من كلمة )al-qaliy( الذي 
ومن   .)kaliem( بالالتينية  كتب 
العربية  الكيمياء  اكتشافات  أعظم 
 aqua« امل��ل��ك��ي��ة  امل����اء  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة، 
حامض  م���ن  خ��ل��ي��ط  وه����و   »regia
الهيدروكلوريك:  وحامض  النيتريك 
إذابة  عالية على  بقدرة  يتميز  حيث 
معظم العناصر، ومن بينها الذهب. 
وق���د أدخ����ل ال���ع���رب ط��ري��ق��ة فصل 
بحمض  باحلل  الفضة  ع��ن  ال��ذه��ب 
من  كل  فصل  أمكنهم  كما  النتريك، 
ع��ن��ص��ري ال��زرن��ي��خ واألن��ت��ي��م��ون من 
برزوا  ك��م��ا  ال��ك��ب��ري��ت��ي��ة،  مركباتهما 
أيضا في صناعة احلديد وفي دباغة 
اجل��ل��ود. وف���وق ذل��ك ت��رك��وا موروثا 
هائال من املؤلفات التفصيلية الوافية 
التي تناولت صناعات عديدة، منها: 
واألحجار  وال��زج��اج  السكر  صناعة 

الكرمية والطالء.
ب����ن ح���ي���ان ثاني  اس���ت���خ���دم ج���اب���ر 
أكسيد املنجنيز في صناعة الزجاج، 
واس��ت��خ��دم ال��رم��ل األب��ي��ض اخلالي 
على  للحصول  احلديد  أكاسيد  من 
جابر  البياض. وحضر  ناصع  زج��اج 
أيضا مادة براقة من كبريتيد النحاء 
املخطوطات  تزيني  في  واستخدمها 
بتحضير  قام  كما  الذهب،  من  بدال 
ن��وع خ��اص م��ن ال��ط��الء يقي الثياب 
املعادن،  الصدأ عن  البلل ومينع  من 
يساعد   Alum الشب  أن  واكتشف 
الصباغة؛  ف��ي  األل���وان  تثبيت  على 
اليوم.  إل��ى  م��ا ظ��ل مستخدما  وه��و 
وصنع جابر بن حيان كذلك نوعا من 
ونسخ  لالحتراق،  القابل  غير  الورق 
عليه كتاب اإلمام جعفر الصادق في 
احلكمة؛ حرصا عليه من االحتراق. 
ويقول ابن األثير في ذلك: »إن العرب 
استعملوا أدوية خاصة إذا ُطلى بها 

اخلشب امتنع احتراقه«.
النفط  م��ن قطر  أول  ال���رازي  وك���ان 
)البترول( واكتشف الكيروسني وصنع 

مصباح الكيروسني، وصنع الصابون، 
واملواد القاتلة للبكتيريا أيضا.

التسامي  عملية  ووص��ف  ع��َرف  كما 
بها  يقصد  ال��ت��ي   Sublimation
إلى  بالتسخني  الصلبة  امل��ادة  حت��ول 
باحلالة  امل��رور  دون  الغازية  احلالة 

السائلة.
الكيميائيني  إب����داع����ات  م���ن  وك����ان 
املواد واحلصول عليها  تنقية  العرب 
في صورة عالية النقاء: حيث طوروا 
تطبيقات صناعية كان لها تأثير كبير 
في تقدم العلم واحلضارة اإلنسانية. 
ومن أهم هذه التطبيقات الصناعية 
صناعة الصلب، ومن أهم املراجع في 
يوسف  ألب��ي  مخطوطة  املجال  ه��ذا 
850م(،  )حوالي  الكندي  إسحق  بن 
امللقب بفيلسوف العرب. واملخطوطة 
إخواني  إل��ى  »رس��ال��ة  بعنوان  رسالة 
معلومات  فيها  ق��دم  ال��س��ي��وف«  ف��ي 
وقدم  األهمية  في  غاية  تكنولوجية 
ومنها  وأن���واع���ه  ل��ل��ح��دي��د  تقسيما 

الفوالذ.
ظالم في أوربا

وتعتبر مخطوطة »اجلماهر في معرفة 
البيروني  ال��ري��ح��ان  ألب��ي  اجل��واه��ر« 
نسخة  ت��وج��د  ال��ت��ي  )973-1043م( 
منها في مكتبة طوب كابي حتت رقم 
2047 من أجمع ما كتب في التعريف 
بالتقنيات العربية في مجال احلديد 
العرب  إب��داع  تعكس  وهي  والصلب. 
في كيمياء املعادن ومعرفتهم العميقة 
شيستربيتي  مكتبة  وفي  بخواصها. 
بالعاصمة األيرلندية دبلن مخطوطة 
للجلدكي ) ت 743ه�/1342 م (. حتت 
من  ج��زء  على  )4121( حتتوي  رق��م 
كتاب »احلديد«، وتعتبر مرجعا مهما 
وكيمياء  التعدين  تأريخ  دراس��ات  في 

املعادن.
امليالدي  عشر  الثالث  ال��ق��رن  وف��ي 
قانون  الطوسي  ال��دي��ن  ناصر  ق��دم 
»املادة  أن  أك��د  حيث  امل���ادة:  حفظ 
ال تفنى وإمنا تتحول من صورة إلى 
أخرى«، وهو ما نعرفه اليوم بالقانون 

األول للديناميكا احلرارية.
ول���م ت��ك��ن أوروب����ا ت��ع��رف شيئا عن 
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األخير  ال��رب��ع  حتى  الكيمياء  علم 
الثالث عشر، وبالتحديد  من القرن 
حتى عام 1276م؛ حيث كتب روجر 
قائال:  روم��ا  ف��ي  البابا  إل��ى  بيكون 
يسمى  بعلم  ي��ت��م��ي��زون  ال��ع��رب  »إن 
بالكيميائية النظرية«، ويستأذنه في 
إدخاله في برامج التعليم في أوروبا، 
لكتب  هائلة  ترجمة  حركة  وب���دأت 
وابن  والكندي  وال���رازي  حيان  اب��ن 
بدأت  ثم  الالتينية،  اللغة  إلى  سينا 
حركة كتابات التينية بيد من ُسّمى 
وهو  املزيَّف:  جابر  باسم  بعد  فيما 
الرابع  القرن  من  مجهول  كيميائي 
إسبانيا،  ف��ي  ظهر  امل��ي��الدي  عشر 
جابر  كتب  م��ن  العديد  ترجم  وق��د 
ونسب بعضها لنفسه، ونسب بعض 
كتبه الشخصية إلى جابر بن حيان.
الوزن النوعي ودفع السوائل

امليزان  ال��ع��رب  الكيميائيون  ع���رف 
ووصفه جابر في كتبه وصفا دقيقا، 
واألوقية  الرطل  يستخدمون  وكانوا 
واحلبة  والقيراط  والدرهم  واملثقال 
في بحوثهم. ومن املعروف أن الرطل 
املستخدم في ذلك احلني كان يساوي 
1.1 من كيلوجرام على حني أن احلبة 
اجلرام:  من   0.06 على  قليال  تزيد 
م��دى حساسية ودقة  ي��دل على  مما 
امليزان املستعمل في ذلك احلني، ومن 
املدهش حقا أن امليزان لم يستخدم 
في أوروب��ا إال بعد عهد جابر بأكثر 

من ستة قرون.
امليزان  ال��ع��رب  العلماء  واس��ت��خ��دم 
للعناصر،  ال��ن��وع��ي  ال����وزن  لتعيني 
ومي��ك��ن االس���ت���دالل ع��ل��ى ذل���ك مما 
ذك����ره ج��اب��ر ب���ن ح��ي��ان ف���ي كتابه 
فهو  ب��ي��ن��اس«؛  رأي  »األح��ج��ار على 
يقول: »اعمد إلى سبيكة ذهب أحمر 
خالص نقي جيد يكون وزنها درهما 
وزنها  يكون  بيضاء  فضة  وسبيكة 
درهما، ضع الذهب في إحدى كفتي 
ميزان والفضة في الكفة األخرى ثم 
دل الكفتني في ذلك املاء الذي صفا 
أن  إل��ى  الشوائب(  )خ��ال من  داخله 
التي  الكفة  جتد  فإنك  فيه  تغوصا 
فيها الذهب ترجح الكفة التي فيها 

الذهب  ج��رم  لصغر  وذل��ك  الفضة، 
الفضة.  وان��ت��ف��اش  احل��ج��م(  )صغر 
وال يكون ذلك إال من اليبوسة التي 
بينهما  التي  ال��زي��ادة  فاعرف  فيها، 
ب��ال��ص��ن��ج��ة«. وي��ت��ب��ني م���ن ذل���ك أن 
الوزن  يعرفون  كانوا  العرب  العلماء 
وقوله:  املختلفة.  للعناصر  النوعي 
وبأن ذلك ال يكون إال من اليبوسة.. 
وذكر  الكثافة.  اختالف  إل��ى  يشير 
عن  تعبيرا  يعد  الذهب  جرم  صغر 
امل����اء لألجسام  ب���أن دف���ع  امل��ع��رف��ة 
يتناسب طرديا مع احلجم؛ أو مبعنى 

آخر مع وزن السائل املزاح.
التقنية والصناعات 
الكيميائية العربية

ازده����رت ص��ن��اع��ات ع��دي��دة خالل 
امليالدي،  الثامن  القرن  من  الفترة 
ال����ق����رن اخل����ام����س عشر  وح����ت����ى 
امل����ي����الدي، وه����ي ص��ن��اع��ات وضع 
ثم  العرب،  الكيمياء  علماء  أساسها 
من  للعديد  األس���اس  ه��ي  أصبحت 
املعاصرة.  الكيميائية  الصناعات 
كيمياء  تطبيقات  أك��ث��ر  م��ن  ول��ع��ل 
العرب أهمية استخدام العرب الرق 
للكتابة،  وال��ب��ردي  النخيل  وس��ع��ف 
الهجري،  الثالث  القرن  حتى  وذلك 
نقلت  ال��ورق قد  كانت صناعة  وقد 
عن الصينيني. وفي عصر اخلالفة 
العباسية انتشرت مصانع الورق في 
وازدهرت  والقاهرة،  ودمشق  بغداد 
الكتب،  وانتشرت  ال��وراق��ني  صنعة 
وق���د ص��اح��ب ذل���ك ت��ط��ور صناعة 
احلديدي  احلبر  واكتشاف  األحبار 
وكان  امللونة.  واألح��ب��ار  والكربوني 
ل��ه��ذا االك���ت���ش���اف أك��ب��ر األث����ر في 
العربية،  العلوم  وتوثيق  نقل  حفظ 
وفيما  القدمية.  اإلغريقية  وكذلك 
التي  الصناعات  لبعض  من��اذج  يلي 
ترجع أصولها إلى احلضارة العربية 

اإلسالمية.
صناعة السيراميك

خالل  ال��س��ي��رام��ي��ك،  صناعة  ظلت 
امليالدي  الثامن  ال��ق��رن  م��ن  الفترة 
وحتى القرن الثاني عشر امليالدي، 
أبدعها  ال��ت��ي  التقنية  على  تعتمد 

ال��ع��ل��م��اء امل��س��ل��م��ون األوائ�����ل؛ حيث 
الزنك )أي  اخل��ارص��ني  استخدموا 
وكانت  التلميع.  عملية  في   )Zinc
العملية في البدء تؤدي إلى أسطح 
معتمة. وت��وج��د م��ن ه��ذا ال��ن��وع من 
القرن  إلى  يرجع  الذي  السيراميك 
اللون  زرق��اء  قطع  امل��ي��الدي  الثامن 

محفوظة في البصرة بالعراق.
املسلمون  ال��ك��ي��م��ي��اء  ع��ل��م��اء  وط����ور 
ت��ص��ن��ي��ع ع��ج��ي��ن��ة ال��س��ي��رام��ي��ك في 
ال���ع���راق، وت��ف��وق��ت ال��ف��س��ط��اط في 
خالل  امل��ل��ون،  السيراميك  صناعة 
عام  إل����ى  975م  ع����ام  م���ن  ال��ف��ت��رة 
ازدهار  م��رك��ز  وأص��ب��ح��ت  1075م، 
ل��ه��ذه ال��ص��ن��اع��ة، ث��م ان��ت��ق��ل��ت هذه 
الصناعة إلى دمشق، وظلت متمركزة 
فيها حتى بداية القرن السابع عشر 
امليالدي، كما متيزت »تبريز« بإيران 
في صناعة سيراميك عالي اجلودة 

منذ عام 
1470م وحتى عام 1505م.

األلعاب النارية والصناعات 
العسكرية

طور علماء الكيمياء العرب صناعة 
أصلها  يرجع  التي  النارية  األلعاب 
البارود  ب��اك��ت��ش��اف��ه��م  ال��ص��ني  إل���ى 
من  ثابتة  مئوية  بنسب  أع��د  ال��ذي 
والكبريت   ،)%75( ال��ن��ت��رات  م��ل��ح 
وذكر   ،)%15( وال��ك��رب��ون   ،)%10(
هذا التركيب العالم السوري »حسن 
ال��ذي نشر عام  كتابه  ال��ّرم��اح« في 
النتشار  أدى  مم��ا  م��ي��الدي؛   1270
البارود والقذائف واأللعاب  صناعة 
النارية، وأصبحت صناعة لها أسس 
وقوانني وقواعد في املجتمع العربي 

اإلسالمي.
)نترات  ال����ب����ارود  م��ل��ح  واس���ت���خ���دم 
ال��ن��ش��ادر( ف��ي ع��دة أغ���راض منها: 
وصناعة  امل���ع���دن���ي���ة،  ال���ص���ن���اع���ات 
حامض النيتريك واملاء امللكي. وقد 
ن��ش��ر »ج��اب��ر ب��ن ح��ي��ان، وال����رازي« 
املادة  عدة وصفات الستخدام هذه 
نقية،  ف��ي ص��ورة  واحل��ص��ول عليها 
وأكدوا على أن استخدامها كسالح 
يستلزم حتضيرها بدرجة عالية من 
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»اب��ن املخطاوي«  ال��ن��ق��اوة. ووص��ف 
كتابه  ف����ي  ال����ط����رق  ه�����ذه  إح������دى 
»املقدمات« عام 1029م، كما وصف 
طريقة أخرى أكثر سهولة الكيميائي 
كتابه  في  الّرماح«  »حسن  املهندس 
»الفروسية واملناصب احلربية« عام 

1270م.
العرب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ون  واس���ت���ط���اع 
والصلب،  احل��دي��د  ك��ذل��ك ص��ن��اع��ة 
واستحدثوا طريقة لتقسية احلديد 
م��ن أج���ل اس��ت��خ��دام��ه ف��ي صناعة 

السيوف والرماح.
اس��ت��خ��دم اجل���ن���ود امل���ص���ري���ون في 
معركة )ع��ني ج��ال��وت( ع��ام 1260م 
مالبس واقية من احلريق، كما كانوا 
)بودرة  الس��ت��خ��دام  تقنية  ي��ط��ورون 
ووجوههم  أي��دي��ه��م  ل��ده��ان  ال��ت��ل��ك( 
ح��م��اي��ة ل��ه��م م���ن ال����ب����ارود. وط����ّور 
يطلق  مدفع  أول  كذلك  امل��ص��ري��ون 
أع���ي���رة ال���ب���ارود واس��ت��خ��دم��وه في 
معركة عني جالوت ضد املغول عام 
الرابع  القرن  في  وعرفت  1260م. 
عشر امليالدي مبصر أربع تركيبات 
املدافع:  ل��ب��ارود  مختلفة(  )أن����واع 
النوع  ذلك  انفجار  قوة  أكثرها  كان 
نترات  من   %74 على  يحتوي  ال��ذي 
الصوديوم، 11% من الكبريت، %15 
اكتشاف  ي��رج��ع  كما  ال��ك��رب��ون.  م��ن 
»ملح البارود« أو نترات النشادر إلى 

»خالد بن يزيد«.
تقطير وتكرير البترول

اك��ت��ش��ف ال��ع��دي��د م���ن آب����ار النفط 
وتنقية  التقطير  صناعة  وازده���رت 
والصناعات  البترول  مستخرجات 
القرن  خالل  عليها  املبنية  الثانوية 
ذلك  نهاية  وقبل  امل��ي��الدي.  الثامن 
قد  كلها  بغداد  ش��وارع  كانت  القرن 
األسفلت؛  م��ادة  م��ن  بالقار  فرشت 
التي استخرجت عن طريق التقطير 
االئ���ت���الف���ي ل��ل��ب��ت��رول. ك��م��ا وصف 
»ال����رازي« ألول م��رة ف��ي ب��غ��داد في 
القرن التاسع امليالدي عملية تقطير 
الستخالص الكيروسني من البترول 
»األسرار«؛  كتابه  في  دقيقا  وصفا 
الستخالص  طريقتني  ق���دم  ح��ي��ث 

الكيروسني. وتعتمد الطريقة األولى 
كمادة   clay الَطفل  استخدام  على 
كلوريد  م��ل��ح  واس���ت���خ���دم  م���اص���ة، 
ال��ط��ري��ق��ة األخرى.  ف��ي  األم��ون��ي��وم 
»ال��رازي« أيضا مصباح  كما وصف 
كيروسني سماه »النفاطة« نسبة إلى 
وصار  فيه،  يستخدم  ال��ذي  النفط 
املصباح الكيروسيني يستخدم على 
نطاق واسع في أرجاء العالم العربي 

ألغراض اإلضاءة والتدفئة.
صناعة الزجاج

صناعة  ال��ق��دام��ى  املسلمون  ع��رف 
الزجاج وتلوينه، وكانت تلك الصناعة 
إلى  ومنها  دمشق،  إل��ى  انتقلت  قد 
ال���ص���ني، وب��ع��ض ب���ل���دان آس��ي��ا في 
ازدهار  وم��ع  القدمية.  احل��ض��ارات 
املسلمون  ط���ّور  العربية  احل��ض��ارة 
حيان«-  ابن  »جابر  رأسهم  -وعلى 
طرقا علمية عديدة لصناعة الزجاج 
في  حيان  بن  جابر  وق��دم  وتلوينه. 
وأربعني  املكنونة« ستا  »الدرر  كتابه 
كما  امللون،  الزجاج  لتصنيع  وصفة 
اثنتا عشرة وصفة جديدة  أضيفت 
إل��ى ه��ذا ال��ك��ت��اب ف��ي إص���دار قام 
أمكن  وهكذا  بتنقيحه.  »املراكشي« 
ال��ش��ف��اف عالي  ال���زج���اج  ت��ص��ن��ي��ع 
والسيلكا  الكوارتز  وزج��اج  النقاء. 
فرناس«،  بن  »عباس  وصفه  ال��ذي 
وهو أول من حفر الزجاج باستخدام 
الرمال مباشرة. وانتقل مركز ازدهار 
صناعة ال��زج��اج إل��ى األن��دل��س في 
القرن احلادي عشر امليالدي، حيث 
وأقيمت  الزجاجية  امل��راي��ا  أنتجت 
أوروبا  انتشرت في  للزجاج  مصانع 
املصانع  تلك  واستطاعت  واليونان، 
أن تنتج أول مرايا محدبة، واستخدم 
»احلسن بن الهيثم« مثل تلك املرايا، 
ووصفها في كتابيه »املرايا املشتعلة« 

و»الضوء«، عام 1021م.
صناعة الصابون والعطور

تكن  لم  بعلوم  العرب  العلماء  اهتم 
معروفة من قبل، مثل علوم الصحة 
ال��وق��ائ��ي��ة التي  ال��ع��ام��ة وال��ص��ح��ة 
اكتشفوا فيها أن مبدأ الوقاية خير 
إلنقاذهم  الوسيلة  هو  ال��ع��الج،  من 

من كثير من أم��راض فتاكة لم يكن 
الوقت،  ذلك  لها عالج معروف في 
فاخترعوا مواد كيميائية عديدة لها 
استخدموها  للبكتيريا  قاتل  نشاط 
وانتشرت  والتطهير.  التعقيم  ف��ي 
مواد )مثل الكحل( بصورة كبيرة في 
املجتمع، كما انتشرت أيضا صناعة 
فيها  »ال���رازي«  ق��دم  التي  الصابون 

وصفات متعددة.
وكان الصابون يطلق عليه »الصابون 
امل��ص��ان��ع تنتج  ال���ع���رب���ي«، وك���ان���ت 
صابونا سائال، وصابونا جافا، منه 

امللون واملعطر والشفاف.
وف�����ي ال����ق����رن ال���ع���اش���ر امل���ي���الدي 
)حوالي عام 980م( رصدت إحدى 
هو  الصابون  سعر  أن  املخطوطات 
ث��الث��ة دراه���م، كما ازده���رت أيضا 
صناعة العطور بعد ازدهار عمليات 
املعاجلات الكيميائية اخلاصة، مثل 
حيان«  بن  »جابر  يد  على  التقطير 
و»الرازي«. واستطاع العلماء العرب 
للعطور  م��ت��م��ي��زة  إق��ام��ة ص��ن��اع��ات 
مع  ن��ش��اط جت����اري  ل��وج��ود  نتيجة 
الصناعات  وم����ن  ال���ع���ال���م.  أن���ح���اء 
ال��ع��ط��ري��ة ال��ت��ي ازده�����رت ف��ي تلك 
الياسمني«،  »عطر  صناعة  الفترة 
كما استطاعوا أيضا تصنيع الشامبو 

وصبغات الشعر.
التقطير  ط�����رق  ال����ع����رب  وط��������ّور 
الس���ت���خ���الص ال���ع���ط���ور وال����زي����وت 
النباتات  م��ن  امل��ت��ط��اي��رة  ال��ف��ّواح��ة 
وال��ورود، بنيت عليها صناعات مثل 
صناعة العطور واملشروبات احلقيقية 
ومستخلصات  ال���ش���رب���ات«  »م���ث���ل 
ال��ع��ط��ور. ك��م��ا أن��ه��م ط����وروا عملية 
تنقية املاء الستخدامه في الرحالت 
ت��وج��د مصادر  ال��ط��وي��ل��ة: ح��ي��ث ال 
للتغلب  ال��ص��ح��راء: وذل��ك  م��اء عبر 
املاء نتيجة لتخزينه في  على فساد 
واستخدموا  طويلة.  لفترات  القرب 
طرق التقطير في حتضير مركزات 
احلاجة  عند  ميكن  التي  العصائر 
أو  باملاء،  منها  تخفيف جزء صغير 
املاء  في  بإذابته  طويلة  ملدد  حفظه 

دون أن يفسد.
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واك���ب ت��ق��دم ع��ل��م ال��ف��ل��ك ف��ي عصر 
املراصد  انتشار  اإلسالمية  النهضة 
اإلسالمية،  الدولة  أنحاء  جميع  في 
هو  املسلمون  بناه  مرصد  أول  وك��ان 
مرصد الشماسية ببغداد، وقام ببنائه 
العباسيون عام 214ه� )829م(، وأنشأ 
على  احل��اك��م��ي  امل��رص��د  الفاطميون 
بأجهزته  اشتهر  وق��د  املقطم،  جبل 
الدقيقة وبتفوق املشتغلني فيه. وكانت 
ه��ن��اك م���راص���د أخ����رى ع���دي���دة في 
بأذربيجان  ومراغة  وأصبهان  الشام 
وسمرقند ومصر واألندلس وغيرها.

متكن  الفلكية  امل��راص��د  جانب  وإل��ى 
العلماء من اختراع وتطوير العديد من 
في  تستخدم  التي  واآلالت  األج��ه��زة 
عمليات الرصد، مثل املزولة الشمسية 
ليال  الوقت  لتحديد  املائية  والساعة 
أو نهارا، ومثل اإلسطرالب الذي شاع 
استخدامه في أشكال مختلفة لقياس 
ال��وق��ت وحتديد  االرت���ف���اع وم��ع��رف��ة 
منه  وك��ان  وحتركاتها،  النجوم  مواقع 
بحسب  واخل��ط��ي  واملستوي  ال��ك��روي 
السماوية  ال��ك��رة  مي��ث��ل  ك���ان  إذا  م��ا 
سطح  على  مسقطها  ميثل  أو  ذاتها 
مستوى، أو مسقط هذا السطح على 
آالت  ه��ن��اك  وك��ان��ت  مستقيم،  خ��ط 
السمت  ذات  م��ن��ه��ا:  ل��ل��رص��د  أخ���رى 
الربعيات  أو  واألرب������اع  واالرت����ف����اع. 
)رب��ع اإلس��ط��رالب، رب��ع ال��دائ��رة، ربع 
الربع املجيب،  ال��ت��ام،  رب��ع  ال��زرق��ال��ة، 
اإلبرة  وبيت  ال��ش��م��ال��ي...إل��خ(  ال��رب��ع 
الرقاص  أو  وال��ب��ن��دول  )ال��ب��وص��ل��ة(، 

املصري،  ي��ون��س  اب��ن  اكتشفه  ال���ذي 
لقياس  م���رص���ده  ف���ي  واس���ت���خ���دم���ه 
الفترات الزمنية التي يستغرقها رصد 
النجوم، كما استخدمه في الساعات 
بنحو  جاليليو  قبل  وذل���ك  ال��دق��اق��ة، 

ستة قرون.
ويذكر البيروني أنه ألف رسائل مهمة 
املختلفة،  ب��أن��واع��ه  اإلس��ط��رالب  ف��ي 
وض���ع ف��ي إح���داه���ا ن��ظ��ري��ة بسيطة 
لقياس محيط األرض بدقة ال تختلف 

كثيرا عن القيمة املعروفة حاليا.
فروع  م��وض��وع��ات  تصنيف  ومي��ك��ن 
إل��ي��ه��ا علماء  ال��ت��ي أض����اف  ال��ف��ل��ك 
احل�����ض�����ارة ال���ع���رب���ي���ة اإلس���الم���ي���ة 
كبيرين  قسمني  إلى  مهمة  إسهامات 
هما: علم الفلك النظري، وعلم الفلك 
التطبيقي، وسنعرض للحديث عنهما 

بإيجاز فيما يلي: 

علم الفلك النظري:
يوجد  التي  بالهيئة  العلم  ه��ذا  يعنى 
العلماء،  ي��ت��ص��وره  كما  ال��ك��ون  عليها 
وبدراسة احلركات الظاهرية لألجرام 
ال��س��م��اوي��ة ف��ي إط���ار من���وذج يساعد 
وكان  احل���رك���ات.  ه���ذه  تفسير  ع��ل��ى 
الثابتة  النجوم  على  يطلقون  القدماء 
)نسبيا( في السماء كما تراها العني 
اسم »الكواكب الثابتة«، لتمييزها عن 
الكواكب السبعة السيارة حول األرض 
وه���ي )ط��ب��ق��ا ل��ل��ن��ظ��ام ال����ذي وضعه 
بطليموس(: الشمس والقمر وعطارد 
والزهرة واملريخ واملشتري وزحل، أي 

إن األرض في هذا النموذج البطلمي 
كانت تعتبر مركز الكون، وإن احلركة 
الكوكبية دائرية منتظمة، وكان يطلق 
اسم  األخيرة  اخلمسة  الكواكب  على 
»ال���ك���واك���ب امل��ت��ح��ي��رة«، ن��ظ��را ألنها 
تتحير ف��ي ال��س��م��اء ب��ني ال��ن��ج��وم من 
حني آلخر، وتكون حركاتها في اجتاه 
واحد فتسمى احلرة املستقيمة، ثم ال 
تلبث أن تغير اجتاه احلركة عائدة إلى 
»الرجوع«،  وذلك هو  املضادة،  اجلهة 
ول���م ي��ك��ن م��ع��روف��ا ل���دى ال��ق��دم��اء ما 
نعرفه اآلن من حركة األرض والكواكب 
ح���ول ال��ش��م��س )وه���و ن��ظ��ام مركزية 
في  لكوبرنيكوس  املنسوب  الشمس 
امليالدي(، وأن  السادس عشر  القرن 
الكواكب أجرام معتمة تستمد ضوءها 

من الشمس.
الدراسات  لهذه  النظري  واألس���اس 
هو حساب املثلثات الكروية، باعتباره 
حلل  الرئيسية  ال��ري��اض��ي��ة  الوسيلة 
مسائل الفلك الكروي. وكانت نظرية 
ب��ط��ل��ي��م��وس ص���احل���ة مت���ام���ا ملعظم 
بالنسبة  يقينا  احلسابية،  األغ��راض 
وبتعديالت  ال��ث��اب��ت��ة،  ال��ن��ج��وم  ال����ى 
والقمر  الشمس  إل��ى  بالنسبة  معينة 
لتفسير  م��ح��اول��ة  وف���ي  وال���ك���واك���ب، 
احلركات غير املنتظمة للكواكب وضع 
بطليموس إنشاءات هندسية حلركات 
افتراضية على ما يسمى فلك التدوير 
والفلك   ،Epicyclic motion
 Eccentric امل���رك���ز  ع���ن  اخل�����ارج 
)الناقل(  احلامل  والفلك   ،motion

د. اأحمد فوؤاد با�شا

اأ�شتاذ الفيزياء بجامعة القاهرة

إسهامات الحضارة العربية واإلسالمية
في علوم الفلك

> منشورات مكتبة اإلسكندرية.. من واقع املخطوطات العلمية مبكتبة األزهر
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للمسير  املعدل  والفلك   ،Deferant
Equant، لكن بعض تلك التعديالت 
كانت محل اعتراض من جانب علماء 
املسلمني، استنادا الى أسس فلسفية 
معا،  إليهما  أو  أرص��ادي��ة،  عملية  أو 
في  جانبهم  م��ن  امل��س��ل��م��ون  وأس��ه��م 
الفلك  إل����ى ع��ل��م  إض���اف���ات م��ه��م��ة 
ب��اق��ت��راح تعديالت  ال��ن��ظ��ري. وذل���ك 
على النظام البطلمي فحدد احلسن 
كتابه  ف��ي  1040م(  )ت  الهيثم  ب��ن 
»الشكوك على بطليموس« ستة عشر 

اعتراضا على النظرية البطلمية.
امليالدي  ال��ث��ال��ث عشر  ال��ق��رن  وف��ي 
ق����دم ن��ص��ي��ر ال���دي���ن ال��ط��وس��ي )ت 
واقترح  أش��م��ل،  إص��الح��ا  1274م( 
آلية تعرف باسم »مزدوجة الطوسي« 
لتفسير   Al-Tusis Couple
تراكيب  ب��ني  الواضحة  التناقضات 
نتائج  وب����ني  ال��ن��ظ��ري��ة  ب��ط��ل��ي��م��وس 
فلكيون  واق��ت��رح  العملية،  األرص����اد 
آخرون من مدرسة مراغة إضافات 
بينهم  م����ن  األب�������رز  وك������ان  م���ه���م���ة، 
الدمشقي« )ت  »مؤيدالدين املرضي 
1266م( وابن الشاطر )ت 1275م(، 
لنظرية  ومهدت كل هذه اإلجن��ازات 
مبركزية  اخل������اص  ك���وب���رن���ي���ك���وس 
الشمس، وأسفرت مقارنات الباحثني 
في  ال��واردة  والرسوم  النصوص  بني 
مؤلفات كل من كوبرنيكوس وفلكيي 
بلغ  الشبه  أن  ع��ن  م��راغ��ة،  م��رص��د 
)ب��اس��ت��ث��ن��اء م��رك��زي��ة ال��ش��م��س عند 
إلى  البعض  دع��ا  ح��دا  كوبرنيكوس( 
بأن  احلقيقة-  جت��اوز  دون  ال��ق��ول- 
أتباع مدرسة  كوبرنيكوس هو أشهر 
مراغة، إن لم يكن آخرهم، ودعاهم 
أيضا إلى التساؤل، ليس عما إذا كان 
تعلم نظرية مراغة،  كوبرنيكوس قد 

وإمنا متى تعلمها وكيف؟

علم الفلك التطبيقي
اإلسالمية  احل���ض���ارة  ع��ل��م��اء  ط���ور 
آالتهم الرصدية، ودونوا مالحظاتهم 
ت��زال حتتفظ  ال  قيمة،  مؤلفات  في 
بقيمتها املعرفية واملنهجية حتى اليوم، 
على سبيل املثال ينتمي عبدالرحمن 

الباحثني  م���درس���ة  إل����ى  ال��ص��وف��ي 
النصف  ف��ي  ن��ش��أت  ال��ت��ي  الفلكيني 
امليالدي  العاشر  ال��ق��رن  م��ن  الثاني 
في بالد فارس مبدينة شيراز، حتت 
رعاية احلكام البويهيني، ومن أشهره 
مؤلفاته كتاب »صور الكواكب الثمانية 
واألربعني«، وقام فيه مبراجعة النجوم 
املجسطي  ك��ت��اب  ف���ي  وردت  ال��ت��ي 
امتدحها  متناهية  بدقة  لبطليموس 
لقد  بقوله:   shellerp »شيليرب« 
السماء  الصوفي وصفا عن  أعطانا 
امل��رص��ع��ة ب��ال��ن��ج��وم ب��ص��ورة أحسن 
هذا  بقي  وق��د  قبل،  من  توافر  مما 
الوصف لتسعة قرون دون أن يوجد 

له نظير.
وف���ي أوائ�����ل ال���ق���رن احل�����ادي عشر 
امل���ي���الدي ص��ن��ف اب���ن ي��ون��س كتاب 
ال��ك��ب��ي��ر« الذي  »ال���زي���ج احل��اك��م��ي 
الشهير  الفرنسي  العالم  منه  أف��اد 
البالس في حتديد ميل دائرة البروج 
وزحل،  املشتري  ب��ني  واالخ��ت��الف��ات 
األميركي  الفلكي  استعمل  ك��ذل��ك 
 simon نيوكومب  سيمون  املعروف 
Newcomb مالحظات ابن يونس 
بحوثه  في  واخلسوف  الكسوف  عن 

عن حركات القمر.
ك����ذل����ك ع�����رف ع���ل���م���اء احل����ض����ارة 

في  يختلف  ال��ق��م��ر  أن  اإلس��الم��ي��ة 
س��ي��ره ب��ني س��ن��ة وأخ����رى، واكتشف 
ل��ت��ق��ومي مواقع  ال��ب��وزج��ان��ي م��ع��ادل��ة 
السرعة،  مب��ع��ادل��ة  سميت  ال��ق��م��ر، 
»القانون  كتاب  البيروني في  وناقش 
منها  مهمة:  موضوعات  املسعودي« 
تعيني اجلهات األصلية بسبع طرق، 
أقسام  ث��الث��ة  إل��ى  ال��زاوي��ة  وتقسيم 
وتعيني  وف����رج����ار،  م��س��ط��رة  ب�����دون 
الوقت ليال أو نهارا، ومعرفة فصول 
وقياس  األرص���اد،  طريق  عن  السنة 
وتتجلى  متناهية،  بدقة  السنة  طول 
عن  كتبه  فيما  ال��ب��ي��رون��ي  ع��ب��ق��ري��ة 
حركة أوج الشمس، وهي أبعد املواقع 
السنوية بني الشمس واألرض، ويكمن 
سر هذه العبقرية في أن نقطة األوج 
التي كتب عنها تتحرك مبقدار درجة 
واح����دة ك��ل ح��وال��ي ث��الث��م��ائ��ة سنة، 
أربعة أرصاد  بناء على  وقد حددها 

بواسطة احلساب التفاضلي.
األنظار  الهيثم  ب��ن  احل��س��ن  ول��ف��ت 
إل���ى دراس����ة األث���ر ال���ذي يظهر في 
الفيلسوف  ك���ان  ك��م��ا  ال��ق��م��ر،  وج���ه 
ابن رشد أول من رأى كلف الشمس 
عمليا عندما عرف باحلساب الفلكي 
وقت عبور كوكب عطارد على قرص 
سوداء  بقعة  ورآه  فرصده  الشمس، 
على قرصها في الوقت الذي حدده، 
الكسوف  ع���ن  أرص������اد  ول��ل��ب��ن��ان��ي 
العلماء  عليها  اع��ت��م��د  واخل���س���وف 
ف��ي حتديد  1947م  سنة  احمل��دث��ون 
تزايد عجلة حترك القمر خالل قرن 

من الزمن.
امليقات  يعتبر علم  ناحية أخرى  من 
الفلكية  املمارسة  من  أساسيا  جزءا 
لدى املسلمني، فلقد فرض اإلسالم 
دراسة  تستلزم  فروضا  اتباعه  على 
ال���ك���ون وم��ع��رف��ة ال���زم���ن واألوق�����ات 
ال��ص��الة وظهور  ل��ت��ح��دي��د م��واق��ي��ت 
وتأدية  األع���ي���اد  وم��واع��ي��د  ال��ه��الل 
اجتاه  وحتديد  والعبادات،  املناسك 
بداية  وم��ع  البلدان،  وم��واق��ع  القبلة 
ظهر  امل��ي��الدي  عشر  الثالث  ال��ق��رن 
محترم  ك��ف��ل��ك��ي  »امل�����وق�����ت«  ن���ظ���ام 
تنظيم  عن  األول��ى  بالدرجة  مسؤول 

| ملف العدد

مخطوطات الفلك
ف��ي مجال  امل��خ��ط��وط��ات  بلغ ع��دد 
مبكتبة  وامل���ي���ق���ات  ال��ف��ل��ك  ع���ل���وم 
األزهر الشريف حوالي 434 ما بني 
مخطوط ورسالة، وبلغ عدد املؤلفني 
املعروفني 136 ما بني مؤلف وشارح 
واملخطوطات في معظمها  وجامع، 
باللغة العربية، اللهم إال مخطوطني 
واحدة  ومخطوطة  التركية،  باللغة 

باللغة الفارسية.

إسهامات  ك��ت��اب  م���ن  م��ق��ت��ط��ف��ات 
في  واإلسالمية  العربية  احلضارة 
ال��ف��ل��ك.. م��ن��ش��ورات مكتبة  ع��ل��وم 

اإلسكندرية  2006.
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الفلكي  وص��ن��ف  ال���ص���الة،  أوق�����ات 
)أو  املقدسي  الدين الصوفي  شهاب 
ال��وق��ت منذ  لبيان  امل��ق��س��ي( ج���داول 
الشروق، كدالة الرتفاع الشمس وخط 
القاهرة،  مدينة  عرض  خلط  طولها 
وقد زيدت وطورت في القرن الرابع 

عشر امليالدي إلى مجموعة هائلة من 
اجل��داول في مائتي ورق��ة مخطوطة 
حت��ت��وي ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن ث��الث��ني ألف 
الرابع  القرن  وف��ي  )ت��دوي��ن(،  مدخل 
عشر امليالدي أجنز في سورية أهم 
عمل في علم املواقيت الفلكية، فقد 
ع��اد امل���زي بعد دراس��ت��ه ف��ي مصر 
إلى سورية، ووضع مجموعة جداول 
ملواقيت  وج��داول  الساعية  للزاوية 
الصالة في مدينة دمشق على غرار 

مدينة القاهرة.
ووضع ابن الشاطر جداول ملواقيت 
الصالة في مكان عند خط عرض 
34 درجة، ووصف ابن يونس طريقة 
دقيقة لتحديد القبلة، وجدها كارل 
إنها  حيث  م��ن  للنظر  الف��ت��ة  ش��وي 
ملعادلة  تعريفا  العصر  بلغة  تعطينا 
ج��ي��ب ال���زاوي���ة وج��ي��ب ال��ت��م��ام في 
حساب املثلثات الكروية، وقدم شمس 
الدين اخلليلي أهم اإلسهامات في 
حسابات  أع��اد  عندما  امليقات  علم 
اجلديدين  للعاملني  امل��زي  ج���داول 
)االرتفاع احمللي وميل فلك البروج( 
الشاطر،  اب��ن  استنتجهما  ال��ل��ذي��ن 
بالنسبة  للمواقيت  ج��داول��ه  وظلت 
أوقات  وإل���ى حت��دي��د  الشمس  إل��ى 
الصالة في دمشق مستخدمة هناك 

حتى القرن التاسع عشر امليالدي.

الرئيسية  األغ������راض  أح����د  وك����ان 
على  تساعد  أن  امل��ائ��ي��ة  للساعات 
إع����الن األوق�����ات احمل����ددة للصالة 
أو  مظلمة  ال��س��م��اء  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
امليقات  ك��ان  فقد  ب��ال��غ��ي��وم،  ملبدة 
الساعات  بنية  ف��ي  داخ���ال  الفلكي 

تشغيلها  سرعات  ألن  نظرا  املائية، 
للتوافق مع طولي  يوما  تعدل  كانت 
ال��ن��ه��ار وال��ل��ي��ل، وال ت���زال األج���زاء 
الساعات  من  النوع  لهذا  اخلارجية 
ال��راب��ع عشر  ال��ق��رن  ف��ي  املصممة 
امليالدي موجودة في إحدى الغرف 
مبدينة  القرويني  مسجد  في  العليا 
فاس باملغرب، وكان يعلن عن أوقات 
النهار برفع علم على  أثناء  الصالة 
قمة املئذنة، وفي أثناء الليل بإشعال 
النار في موقد عند قمة املئذنة لكي 
يعلم املوجودون خارج املدينة أوقات 

الصالة.
أما اجتاه القبلة من مكان معني فهو 
عبارة عن دالة مثلثية خلط العرض 
املكرمة،  مكة  ع��رض  وخ��ط  احمللي 
املوقع  ب���ني خ��ط��ي ط����ول  وال����ف����رق 
اجتاه  معادلة  اشتقاق  وك��ان  ومكة، 
إحدى  الكميات  هذه  بداللة  القبلة 
املسائل األكثر تعقيدا في علم الفلك 
الكروي اإلسالمي، وكانت أيضا من 
استطاع  وقد  الدينية،  املسائل  أهم 
فلكيو احلضارة اإلسالمية استنباط 
للصيغة  مكافئة  رياضية  م��ع��ادالت 
امل��س��ت��خ��دم��ة ح��ال��ي��ا، وق����د حسب 
وبالدقائق  بالدرجات  القبلة  اجت��اه 
دقيقة   2-1 ح���دود  ف��ي  ب��اخ��ت��الف 

فقط.

الفلك  علم  انتشار  على  أدل  وليس 
تلك  أوروب��ا من  العربي وتأثيره في 
األسماء واملصطلحات التي اقتبسها 
تزال  ال��ع��رب وال  ع��ن  األوروب����ي����ون 
الكتابات  ف��ي  ومستخدمة  س��ائ��دة 

الفلكية العربية واألجنبية مثل:

بقسميه:  الفلك  علم  أن  وهكذا جند 
على  ت��ط��ور  ق��د  والتطبيقي  النظري 
اإلسالمية  احل���ض���ارة  ع��ل��م��اء  أي����دي 
ب��اس��ت��خ��دام امل��ن��ه��ج ال��ت��ج��ري��ب��ي الذي 
يستند إل��ى األرص���اد واحل��س��اب في 
وتعليل  ال��ف��ل��ك��ي��ة  ال��ظ��واه��ر  ت��ف��س��ي��ر 
كان  ولقد  والنجوم.  الكواكب  حركات 
للنظريات واألزياج التي وضعها أولئك 
العلماء أكبر األثر في إثراء النتائج التي 
  Tycho Brahe جمعها تيخو براهي
واستخدمها من بعده كبلر في صياغة 
قوانينه املشهورة عن حركة الكواكب، 
نيوتن  استنتاج  كله  ذلك  على  وترتب 
لقانون اجلاذبية املعروف، وتطور علم 
امليكانيكا  إلى  الكالسيكية  امليكانيكا 
وتقدم  السماوية،  وامليكانيكا  النسبية 
أب��ح��اث ال��ف��ض��اء ال��ت��ي ي��زه��و عاملنا 
مؤرخ  شهد  ولقد  بنتائجها،  املعاصر 
ال��ع��ل��م امل��ع��اص��ر ج���ورج س��ارت��ون بأن 
بحوث العرب الفلكية هي التي مهدت 
الطريق للنهضة الكبرى التي ازدهرت 
ب��ك��ب��ل��ر وك��وب��ري��ن��ك��وس. وت���أت���ي هذه 
الشهادة منسجمة مع حقيقة أن العلم 
تاريخ  وأن  ل��إلن��س��ان  مشترك  ت���راث 
االكتشافات العلمية كتاريخ احلضارة 
البشرية مير في دورات ومراحل لكل 
منها أهميتها وأثرها في تطور الفكر 

البشري.

النظير
املناخ
األثير

Nadir

Almanac

Ether

السمت
البلدة
الدبران

Azimuth

Albalda

الهنعة
العضادة
الهالة

Alhena

Alidade

Halo
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| دراسات

حممد فتحي النادي

باحث يف الفكر الإ�شالمي

 [

يستطيع  السالم  عليه  فكان  املرضى؛ 
أن يشفي من ولد أعمى وهو األكمه، 
ولكنها طالقة القدرة واملشيئة، وسنة 
االبتالء واالختبار التي كتبها الله على 

بني آدم.
وبعض النفوس البشرية تنفر وتتشاءم 
من ذوي اآلف��ات واألم��راض، وتتجنب 
وهناك  معهم،  أو احلديث  مخالطتهم 
من يسخر منهم ويجعلهم مادة دسمة 
ل��ل��ت��ن��در وال��ت��ف��ك��ه ف��ي امل��ج��ال��س وفي 
غيرها، وهم بذلك ال يعيبون الصنعة 
بقدر ما يعيبون الصانع، فبداًل من أن 
يسألونه  أو  ربهم،  ق��درة  من  يتعجبوا 
فإنهم  غيرهم،  به  ابتلى  مما  املعافاة 
لهم  دخ��ل  ال  أش��خ��اص  على  يتندرون 
فيما هم فيه، ولم يختاروا أن يكونوا 

كذلك.
لقد تسامى اإلسالم ونبيه في التعامل 
مع هؤالء األشخاص وبشروهم باخلير 
وقدموهم  واستخدموهم  صبروا،  إن 
ولم يهملوهم أو يؤخروهم، على النحو 

الذي سنبينه فيما سيأتي.
االحتياجات  )ذوو  امل��ع��وق��ون  ومي��ث��ل 
العالم،  س��ك��ان  م��ن   %10 اخل���اص���ة( 
وترتفع النسبة في العالم العربي إلى 

.)2( %12
وي���ص���ادف ي����وم 3 دي��س��م��ب��ر م���ن كل 
االحتياجات  ل��ذوي  العاملي  اليوم  عام 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    { ف���ق���ال: 
ٺٺ{ )التني: 4(.

ربنا-  ق������درة  ط���الق���ة  ك���م���ال  وم�����ن 
على  البشر  يخلق  لم  أن��ه  سبحانه- 
ليس  فاخللق  واح����د..  وش��ك��ل  هيئة 
ع��م��اًل آل��ًي��ا، ول��ك��ن��ه إب����داع وتصوير 

سبحانه-}ڈ   ال��ل��ه  ملشيئة  راج���ع 
ڑ  ڑ     ژ   ژ    ڈ  

ک  ڳ{ )آل عمران:6(.
كامل  س��وي��ا  إن��س��ان��ا  خلق  إذا  فالله 
اخل��ل��ق��ة واألع����ض����اء، ف��م��ن مطلق 
إنساًنا  يخلق  أن  وق��درت��ه  مشيئته 
ابتالًء  إال  ذل����ك  وم����ا  م���خ���دًج���ا، 

لإلنسان.
ولم  ليعطي،  إال  مينع  لم  فالله 
يعوض  فالله  ليهب،  إال  يحرم 
واملرض  بالعجز  ابتالهم  من 
واآلف�����ات ب���اجل���زاء األوف���ى 
يحرمهم  وال  اآلخ����رة،  ف��ي 
الدنيا؛  في  به  أنسهم  من 
لو عدته  أنك  »أم��ا علمت 

وجدتني عنده؟« )1(.
ولم يكن النقص الذي يصيب اإلنسان 
في  إعاقة خللل  أو  أو عجز  آف��ة  من 
اخلالق-  ف���ي  ل��ع��ي��ب  أو  ال���ل���ه،  ق����درة 
منح  تعالى  فالله  جالله-  جل  حاشاه 
إبراء  معجزة  املسيح  عيسى  سيدنا 

خلقه  أن  لإلنسان  الله  إك��رام  من  إن 
عندما  إبليس  مخاطًبا  فقال  بيديه، 
رفض اإلذع��ان ألم��ره بالسجود آلدم: 

}ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې{ 
)ص: 75(.

وج��م��ل رب��ن��ا ص���ورة اإلن��س��ان وشكله 
املخلوقات، وأحسن هيأته،  عن سائر 
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اخلاصة، وهو يوم قد خصص من قبل 
لدعم   1992 ع��ام  منذ  املتحدة  األمم 

ذوي االحتياجات اخلاصة )3(.
أنواع اإلعاقات

حت��دي��دن��ا ألن���واع اإلع��اق��ات ه��و الذي 
التي  األمن��اط  تلمس  على  سيساعدنا 
تعامل معها رسول الله ]، وإبراز هذه 

الشخصيات وتسليط الضوء عليها.
أنواع  أن  إل��ى  املختصون  ذه��ب  وق��د 

اإلعاقات، وميكن إبرازها في اآلتي:
- إعاقة تخاطب جزئية.

- إعاقة تخاطب كلية.
- صمم.

- ضعف السمع.
االن���ف���ع���ال���ي���ة  االض�������ط�������راب�������ات   -

والوجدانية.
- صعوبات التعلم.

اخلاصة،  ال��ص��ح��ي��ة  امل���ش���ك���الت   -
والصرع.

- التخلف العقلي البسيط.
- التخلف العقلي الشديد.

- إعاقة حركية.
- كف البصر)4(.

وهذه اإلعاقات قد يولد بها اإلنسان، 
وت��ك��ون م��الزم��ة ل��ه ط��ول حياته، مثل 
الذي يولد مقعًدا، أو كفيًفا، أو أخرس، 

أو أصم.. إلخ.
نتيجة  اإلعاقات  هذه  له  وقد حتدث 

حادثة تلم به، أو مرض يصيبه.

اإلسالم يدعو ملخالطة ذوي 
االحتياجات اخلاصة

تأنف  بشرية  نفوًسا  هناك  أن  ذكرنا 
من مخالطة املعاقني ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وجتعل بينها وبينهم حاجزا 
نفسيا، فأراد اإلسالم أن يرفع من قدر 
النفس اإلنسانية، حتى وإن ظهرت في 
أعني الناس ناقصة، فالعمى أو العرج 
ف��ي شرف  ق��ادًح��ا  ل��ي��س  غيرهما  أو 

النفس، وليس سبياًل لضعتها.
»وكان أهل املدينة قبل أن يبعث النبي 
أعمى  طعامهم  ف��ي  يخالطهم  ال   [
كان  إمن��ا  بعضهم:  فقال  مريض،  وال 
فأنزل  وال����ت����ق����زز«)5(.  ال��ت��ق��ذر  ب��ه��م 

ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ    { ال���ل���ه: 
ژ       ژ   ڈ     ڈ   ڎ      ڎ  
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     گ  

گ..{ )النور: 61(.

اإلسالم يرفع اجلهاد عن 
أصحاب األعذار

الله- جل جالله- قد خفف عن أصحاب 
األم��راض واآلف��ات أم��وًرا كثيرة، ويأتي 
على رأسها اجلهاد، والذي وصفه رسول 
الله ] بأنه »ذروة سنام اإلسالم«)6(؛ 
فاجلهاد شاق على األصحاء، فما بالك 

بالضعفاء ذوي األعذار؟
ع��ل��ي��ه مشقتني:  ي��ج��م��ع  ل��م  ال��ل��ه  إن 
ومشقة  اإلع��اق��ة،  أو  امل���رض  مشقة 
يرفع  قرآًنا  الله  أنزل  وقد  اجلهاد.. 
احلرج عن أصحاب األع��ذار فقال- 

جل جالله-: } ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  
چ      ڃ   ڃ    ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   

چ.{ )الفتح: 17(.
ورغ��م رفع احل��رج من الله عن عباده 
عظيمة  نفوًسا  جن��د  فإننا  الضعفاء 
وإعاقتها،  وأملها  تسامت على ضعفها 
تأخذ  ول��م  الله،  سبيل  في  فجاهدت 
بالرخصة، بل أخذت بالعزمية على ما 

سنذكره الحًقا.

حجة وعذر يوم القيامة
أخبر رسول الله ] أن هناك أشخاًصا 
تكون لهم حجة قوية يحتجون بها يوم 
الذين  املعاقون  ه��ؤالء  وم��ن  القيامة، 
باإلعاقة  ال��دن��ي��ا  ف���ي  ال��ل��ه  اب��ت��اله��م 
والعجز، وقد وقع التخصيص من بني 
األبكم،  اإلعاقة على األصم  أصحاب 
البيئة  م��ع  ت��واص��ل��ه��م  ألن  وامل��ج��ن��ون؛ 
احمليطة فيه انقطاع؛ فإن كانت بيئاتهم 
غير مسلمة ولم يتوصلوا إلى اإلسالم، 
جعل الله اختبارهم في اآلخرة، فبداًل 
االختبار  دار  الدنيا هي  تكون  أن  من 
الله  واآلخ���رة هي دار اجل���زاء، يجعل 

اآلخرة هي دار االختبار واجلزاء.
ف���ق���د أخ������رج اب�����ن أب�����ي ع���اص���م في 

قال:  هريرة [،  أبي  عن  »السنة«، 
قال رسول الله ]: »أربعة كلهم يدلي 
وعذر:  بحجة  القيامة  ي��وم  الله  على 
رج��ل م��ات ف��ي ال��ف��ت��رة، ورج���ل أدركه 
اإلس����الم ه���رًم���ا، ورج���ل أص���م أبكم، 

ورجل معتوه..«)7( .

الرسول ] يستعيذ من اآلفات
امل��ع��اف��اة ف���ي اجل��س��د ن��ع��م��ة عظيمة 
نغفل عنها، وننسى شكرها، ونتذكرها 

عندما تلم بنا األمراض.
بها  يستعني  التي  اآلل��ة  ه��و  واجل��س��د 
اإلنسان على مشاق احلياة، فإذا تعطل 
اجلسد أصبح اإلنسان عالة على غيره، 
وإذا وجدنا من يحملنا مرة، فهل جند 

من يتحملنا مرات ومرات؟
يجدها  م��رارة  ليس  بالعجز  والشعور 
ب��ل هي  امل��رء ف��ي حلقه م��رة وتنتهي، 
م��رارة يعيشها، وم��رارات تنغص عليه 

حياته.
ال���ل���ه ] قد  رس�����ول  أن  ل����ذا جن���د 
اس��ت��ع��اذ م��ن األم����راض، ف��ك��ان يقول: 
والبكم،  الصمم،  م��ن:  بك  وأع��وذ   ..«
واجل��ن��ون، وال��ب��رص، واجل���ذام، وسيئ 

األسقام«)8(.

النصرة بالضعفاء
ف��ي أوق���ات احل���روب واألزم���ات يكون 
الضعفاء واملرضى وذوو احلاجات عالة 
ولكن  واجل��ي��وش،  اجلنود  على  وعبًئا 
رسول اإلسالم ] أعلى من قيمتهم، 
وجعلهم سبًبا في النصر الذي قد ينزل 
على املؤمنني، فقال ]: »هل تنصرون 

وترزقون إال بضعفائكم؟«)9(.

اجلنة اجلزاء األوفى
إنساًنا  وع���ال-  ج��ل  رب��ن��ا-  ابتلى  إذا 
ن��ور عينه، فإنه ق��د خبأ  وح��رم��ه م��ن 
له ثواًبا عظيًما، وأجًرا جزياًل، إن هو 
صبر واحتسب، ورضي بقضاء الله له، 
على  يعترض  أو  يجزع،  أو  يقنط  ولم 

قضاء الله.
النبي  عن  مالك [،  بن  أن��س  فعن 
] ق���ال: »ق���ال رب��ك��م ع��ز وج���ل: من 
واحتسب  صبر  ث��م  كرميتيه،  أذه��ب��ت 
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| دراسات
كان ثوابه اجلنة«)10(.

مناذج من تعامل رسول الله ] 
مع ذوي االحتياجات اخلاصة

الله ] منوذًجا  لنا رس��ول  لقد ترك 
التعامل مع ذوي احلاجات  فريًدا في 
وهدًيا  عليها،  نسير  وسنة  اخلاصة، 

نهتدي به.
بعض  على  الضوء  نسلط  أن  ونحاول 
النماذج، والتي يتضح من خاللها تعامله 

] مع ذوي احلاجات اخلاصة.

الرسول ] واألعمى
اشتهر بعماه، ولكن الله خلد ذكره في 
العاملني، وأنزل فيه قرآًنا يتلى إلى يوم 
الدين، وكانت عالقته برسول الله ] 
عالقة متميزة، وفريدة من نوعها.. إنه 

عبدالله بن أم مكتوم.
ال��رج��ل ال����ذي ع��ات��ب ال��ل��ه ف��ي��ه نبيه 
محمًدا ]، وكان خيًرا عند الله من 

صناديد قريش من الكافرين.. }ٱ  
إلى  پ{  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

قوله: }ڃ   ڃ  ڃ{ )عبس: 10(.
نقيصة،  أو  ع��ي��ًب��ا  ل��ي��س  ف��ال��ض��ع��ف 
والضعف والعجز ليس مما يؤخر عند 
الله، وليس احلسب والنسب والشرف 
ب���ني األق������وام مم���ا ي��ق��دم ع��ن��د الله، 
فمقياس التقدم والتأخر عند الله هو 
الله  اإلميان والتقوى، فمن أقبل على 

أقبل الله عليه.
وقد كان رسول الله ] يعلم أصحابه 
إياه،  ال��ل��ه  ال���ذي علمه  ال����درس  ه���ذا 
فكان »بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم 
مبن  مرحًبا  ويقول:  رداءه،  له  يبسط 
ع��ات��ب��ن��ي ف��ي��ه رب����ي، وي���ق���ول: ه��ل من 

حاجة؟«)11(.
وكان ابن أم مكتوم- رغم عماه- ثاني 
مع  امل��ن��ورة  املدينة  إل��ى  ه��اج��را  اثنني 
القوم  يعلم  وك��ان  عمير،  ب��ن  مصعب 
بن  البراء  أن  البخاري  أخرج  القرآن، 
عازب قال: أول من قدم علينا مصعب 
ابن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان 

الناس)12(.
وقد جعله رسول الله ] مؤذًنا خاصا 
أن��ه كان  له مع ب��الل بن رب��اح، ويبدو 

حسن الصوت، فعن ابن عمر قال: كان 
لرسول الله ] مؤذنان: بالل وابن أم 

مكتوم األعمى)13(.
ن����زل عذر  م��ك��ت��وم  أم  اب����ن  وب��س��ب��ب 
ألص��ح��اب األع���ذار ف��ي ال��ق��رآن، فعن 

ال��ب��راء ق���ال: مل��ا ن��زل��ت: } ٱ  ٻ  
 )95 )النساء:  ٻ{  ٻ   ٻ  
فالًنا)14(.  »ادع���وا   :[ النبي  ق��ال 
الكتف  أو  واللوح  ال��دواة  ومعه  فجاءه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   اكتب: }  فقال: 
ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ  
أم  ابن  النبي ]  وخلف  ڀ  ڀ{، 
مكتوم فقال: يا رسول الله، أنا ضرير! 

ٻ   ٻ   ٱ    { مكانها:  فنزلت 
پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ڀ  ڀ  ڀ{،)15(.
ل��ه وبسببه، فإنه  ال��ع��ذر  ن��زول  ورغ��م 
»كان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إلي 
اللواء؛ فإني أعمى ال أستطيع أن أفر، 
و»قتل  الصفني«)16(،  بني  وأقيموني 

شهيًدا بالقادسية«)17(.
الله ] في ابن  وق��د استلمح رس��ول 
والعلم فكان  القيادة  أم مكتوم مالمح 
يخرج  عندما  املدينة  على  يستخلفه 
اإلمامة  على  استخلفه  »فقد  للغزو، 
في املدينة في ثالث عشرة غزوة من 

غزواته«)18(.
الله ] يستفيد من  وقد كان رس��ول 
عمى ابن أم مكتوم؛ حيث جعل فاطمة 
بنت قيس تعتد عنده، فتكون في سعة 
شيًئا،  منها  ي��رى  لن  ألن��ه  أمرها؛  من 
الله ]  فقد أخ��رج مسلم أن رس��ول 
ق��ال لها: »اذه��ب��ي إل��ى اب��ن أم مكتوم 
فكوني عنده؛ فإنه رجل أعمى تضعني 

ثيابك عنده«)19(.

الرسول ] واألعرج
أهل  ب��أح��وال  تلطًفا  ال��ل��ه ]  رس���ول 
األع����ذار، وت��ق��دي��ًرا ألح��وال��ه��م ل��م يكن 
رفع  ليفرض عليهم اجلهاد، كيف وقد 
الله عنهم احل��رج؟ ولكن ما احل��ال إذا 
رغب أصحاب األعذار في اجلهاد، هل 

مينعهم رسول الله ]؟
ل��م يقف رس��ول الله ] ف��ي وج��ه من 
أحب أن يأخذ بالعزمية، ولكنه يعرض 
-تعالى-  الله  وأن  أواًل،  الرخصة  عليه 

قبل عذرهم.
وممن قبل رسول الله ] عزميتهم عمرو 
بن اجلموح، هذا الرجل الذي كان أعرج 
شديد العرج، وقد قال له بنوه في أحد: 
»إن الله -سبحانه وتعالى- قد جعل لك 
رخصة، فلو قعدت فنحن نكفيك؛ فقد 

وضع الله عنك اجلهاد«.
فأتى عمرو بن اجلموح رسول الله ] 
ال��ل��ه، إن بني هؤالء  ي��ا رس���ول  ف��ق��ال: 
إني  وال��ل��ه  م��ع��ك،  أخ���رج  أن  مينعونني 
ألرجو أن استشهد، فأطأ بعرجتي هذه 

في اجلنة.
فقال له رسول الله ]:»أما أنت فقد 
لبنيه:  وق��ال  اجل��ه��اد،  الله عنك  وض��ع 
يرزقه  الله  لعل  تدعوه،  أن  عليكم  وما 
ال��ش��ه��ادة، ف��خ��رج م��ع رس���ول ال��ل��ه ] 

فقتل يوم أحد شهيًدا«)20(.
وقد كان عمرو هذا سيد قبيلته، وشيًخا 
السيادة  ف��ت��رك  األن���ص���ار،  م��ن ش��ي��وخ 
وتسامى  وجنته،  الله  ث��واب  في  طمًعا 
لله  قربة  عظمه  ووه��ن  سنه  كبر  على 
بعد  املعركة  في  ليهن  يكن  ولم  تعالى، 
كل ما سبق من أحداث بينه وبني بنيه، 
الله ]، فقد حمل  وبينه وبني رس��ول 
انكشف  حتى  وابنه  هو  املشركني  على 

املشركون وانهزموا.
»كأني  الله ]:  فيه رس��ول  ق��ال  ولقد 
أن��ظ��ر إل��ى ع��م��رو ب��ن اجل��م��وح يخوض 

اجلنة بعرجته«)21(.

الرسول ] ومن في عقله شيء
املجتمع ال يخلو من أناس ابتالهم الله 
أكان جنونا  بشيء في عقولهم، سواء 
وهؤالء  ذه��ن��ي��ا..  ق��ص��ورا  أم  بالكلية، 
ن��وع خاص،  من  تعامل  إل��ى  يحتاجون 

وصبر طويل وجميل عليهم.
ام����رأة أنصارية  وم���ن ه���ذه احل����االت 
أص��ي��ب��ت ف���ي ع��ق��ل��ه��ا، وك���ان���ت تأتي 
رسول الله ] طالبة منه قضاء بعض 
يتأخر،  أو  يتبرم،  يكن  فلم  حاجاتها، 
بل يبش في وجهها، ويذهب معها في 
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لها  ت��ري��د؛ حتى يقضي  ال��ذي  امل��ك��ان 
حاجتها.

فقد أخرج مسلم عن أنس، أن امرأًة 
كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول 
ال��ل��ه، إن ل��ي إليك ح��اج��ة. ف��ق��ال: »يا 
السكك شئت؛  أي  ان��ظ��ري  ف��الن،  أم 
حتى أقضي لك حاجتك«. فخال معها 
ف��ي ب��ع��ض ال��ط��رق ح��ت��ى ف��رغ��ت من 

حاجتها)22(.

الرسول ] واملصروع
العقل من أعظم امليزات التي حبا الله 
بها اإلنسان، والعقل هو املسيطر على 
حركة اجلسم وأحاسيسه، وهو مركز 
حدث  إذا  والسلوك،  وال��ذاك��رة  الفكر 
على  بالضرورة  يندرج  فإنه  فيه  خلل 

هذا اجلسد احلامل له.
ومرض الصرع من األمراض الشائعة 
في  انتشاره  نسبة  ت��ت��راوح  إذ  نسبًيا؛ 
كل  في  حالة   )7-5( بني  ما  املجتمع 

1000 فرد.
وه��ذا امل��رض قد يصيب اإلنسان في 
أي م��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل ال��ع��م��ر، من 

الوالدة وحتى الشيخوخة)23(.
تشنجات  ي����ص����اح����ب����ه  وال�������ص�������رع 
واض���ط���راب���ات ع��ص��ب��ي��ة ت��ظ��ه��ر على 
اجلسد، ويكون شكل املصروع وهيئته 

في أسوأ األشكال والهيئات.
وق���د أت���ى رس���ول ال��ل��ه ] ام����رأة قد 
دعاءه  طالبة  جاءته  الصرع،  أصابها 
ل��ه��ا ب��ال��ش��ف��اء، ف��م��ا ك���ان م��ن��ه ] إال 
تكون من أصحاب  أن  أن خيرها بني 
اجلنة إن صبرت، وبني أن يدعو الله 
لها بالشفاء، فاختارت الصبر واجلنة، 
ولكنها أنثى وجسمها عورة، فحياؤها 
مينعها من أن تتكشف بني الناس وهي 
تتحكم في  الصرع؛ حيث ال  نوبة  في 
نفسها، فطلبت منه ] أن يدعو الله 

لها بأال تتكشف، فدعا لها)24(.
فكانت ام���رأة م��ن أه��ل اجل��ن��ة تعيش 

ومتشي بني الناس.

الرسول ] واألصم
اإلنسان األصم هو إنسان معزول عن 
الناس، يعيش بينهم لكن له عالم آخر 

يعيش فيه.
واإلنسان ثقيل السمع يجد صعوبة في 
يتهكم عليه  الناس، وقد  التواصل مع 
على سماعهم،  قدرته  لعدم  اآلخ��رون 
يغيرون  ب��ح��ي��ث  ال���ك���الم  م��خ��ال��ف��ة  أو 
اعتماًدا  ال��واح��د  املوقف  في  كالمهم 

على ثقل سمعه.
منه  ظنا  ص��وت��ه  ي��رف��ع  السمع  وثقيل 
رفع صوته،  إذا  إال  يسمعونه  ال  أنهم 
وإن لم يصاحبه هذا الظن، فهو يرفعه 

ال إراديا.
وكان ثابت بن قيس [ من أصحاب 
رسول الله ] ممن ثقل سمعهم، لكن 
فكان  والفصاحة،  بالبالغة  حباه  الله 
الله  األنصار، وخطيب رسول  خطيب 

]، وقد قدمه رسول الله ملوهبته.
الصوت،  جهير  »ك���ان  ال��ذه��ب��ي:  ق��ال 
خ��ط��ي��ًب��ا، ب��ل��ي��ًغ��ا.. خ��ط��ب ع��ن��د مقدم 
الله ] املدينة، فقال: مننعك  رسول 
فما  وأوالدن���ا،  أنفسنا  منه  مننع  مما 
لنا؟ قال: اجلنة. قالوا: رضينا«)25(.

وقد كانت له مواقف مع رسول الله ] 
تدل على حب الرسول له، والشهادة له 
بالفضل، فقال: »نعم الرجل ثابت بن 

قيس بن شماس«)26(.
خامتة

نستنتج مما سبق:
- رحمة النبي ] بأصحاب األعذار 

وشفقته عليهم.
- استعمال بعض أصحاب األعذار في 

تعليم الناس أمور الدين.
مكانه  يكون  ب��أن  بعضهم  في  ثقته   -

] في إمامة املسلمني إبان غزواته.
ق��درات بعضهم،  - استفادته ] من 
فحسن الصوت يجعله لألذان واإلمامة، 

واملفوه بالكالم يجعله خطيًبا له ].
حاجز  وكسر  املجتمع،  في  دمجهم   -

العزلة عنهم.
عند  رغباتهم  ال��وق��وف ض��د  ع��دم   -
أخ���ذه���م ب��ال��ع��زائ��م ف���ي ط���اع���ة الله 

سبحانه وتعالى.
لهم  ال��ب��ش��رى  وزف  ل��ه��م،  ال���دع���اء   -

باجلنان.
- إن وجد سبياًل إلى معاجلتهم فعل 

ذلك، ولم يتأخر.

الهوامش:
)1( جزء من حديث قدسي أخرجه البيهقي في 
»شعب اإلميان«، )6/ 534( من حديث أبي هريرة 

[ عن رسول الله ].
)2( موقع ذوي االحتياجات اخلاصة.

)3( موقع املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.
)4( منتدى سوال لالحتياجات اخلاصة.

)5( تفسير الطبري، )219/19(.
)6( أخرجه أحمد في مسنده، ح)22104(، وقد 

صححه األرنؤوط بطرقه وشواهده.
»السنة«،  ف���ي  ع���اص���م  أب����ي  اب����ن  أخ���رج���ه   )7(
»ظالل  ف��ي  األل��ب��ان��ي  صححه  وق���د   ،)176/1(

اجلنة«، ح)404(.
)8( أخرجه ابن حبان في »صحيحه«، ح)1023(، 

وقد صحح إسناده األرنؤوط.
»من  ب��اب:  »اجل��ه��اد«،  في  البخاري  أخرجه   )9(
 ،»... احلرب  في  والصاحلني  بالضعفاء  استعان 

ح)2896(.
ح)14053(،  »املسند«،  في  أحمد  أخرجه   )10(
وقال األرنؤوط في تعليقه على »املسند«: »إسناده 

قوي«.
)11( تفسير القرطبي، )213/19(.

)12( أخرجه البخاري في »مناقب األنصار«، باب: 
»مقدم النبي ] وأصحابه املدينة«، ح)3925(.

)13( أخرجه مسلم في »الصالة«، باب: »استحباب 
اتخاذ مؤذنني للمسجد الواحد«، ح)380(.

)14( في رواي��ة أخ��رى ذك��رت أن��ه زي��د بن ثابت، 
والذي كان من كتبة الوحي.

»ال  باب:  »التفسير«،  في  البخاري  أخرجه   )15(
في  واملجاهدون  املؤمنني  من  القاعدون  يستوي 

سبيل الله«، ح)4594(.
)16( الطبقات الكبرى، )210/4(.

)17( االستيعاب، )372/1(، وقال الواقدي: رجع 
ابن أم مكتوم من القادسية إلى املدينة، فمات، ولم 

يسمع له بذكر بعد عمر [.
)18( أخرجه مسلم في »الطالق«، باب: »املطلقة 

ثالًثا ال نفقة لها«، ح)1480(.
)19( البيهقي: السنن الكبرى، )24/9(.

)20(شرف املصطفى، )480/2(.
)21( أخرجه مسلم في »الفضائل«، باب: »قرب 

النبي ] من الناس وتبركهم به«، ح)2326(.
مالحظات  ال��ص��رع  ف����ارس:  ل��ي��ن��ا  ان��ظ��ر:   )22(
الصرع..  ومقالة:  االبتسامة،  مجلة  موقع  عامة، 
تعريف الصرع.. أسبابه.. أشكاله، موقع منتديات 

ستوب.
في  البخاري  أخرجه  ال��ذي  احلديث  انظر   )24(
الريح«،  من  يصرع  من  »فضل  ب��اب:  »امل��رض��ى«، 

ح)5652(.
)25( سير أعالم النبالء، )309/1(.

)26( أخرجه أحمد في »مسند أبي هريرة [«، 
ح)9421(، وقد قوى إسناده األرنؤوط في تعليقه 

على »املسند«.
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التكافؤ االقتصادي 
بين الربا والتورق )2-1(

د. �شامي بن اإبراهيم ال�شويلم

لم يتوعد القرآن ذنبا من الذنوب مثل 
مالك  اإلم��ام  ق��ال  حتى  للربا،  توعده 
الله  كتاب  تصفحت  »إني  الله:  رحمه 
وسنة نبيه ]، فلم أر شيئا أشر من 
الربا، ألن الله أذن فيه باحلرب«)1(، 
وف���ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه ل��م ي��ب��ت��ل الناس 
الكبائر  م��ن  ك��ب��ي��رة  ال��ي��وم مب��خ��ال��ط��ة 
مثل الربا. فقد انتشر بانتشار النظام 
املصرفي حتى وصل اجلميع، مسلمهم 
وكافرهم، برهم وفاجرهم. فمن سلم 

منه لم يسلم من غباره.
أول  اإلسالمية،  البنوك  نشأت  ولقد 
مصيبة  األم��ة  عن  لترفع  نشأت،  ما 
وتبعاته.  آث����اره  ع��ن��ه��ا  وت��زي��ل  ال��رب��ا 
إيجاد  ف��ي  عليها  القائمون  واجتهد 
النشاط  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  ب���دائ���ل 
القواعد والضوابط  االقتصادي وفق 
كائن،  أي  ش��أن  ه��و  وكما  الشرعية. 
ف��ق��د ت��ط��ورت ه���ذه ال��ب��ن��وك وتطور 
معها التمويل الذي تقدمه لعمالئها. 
التقليدية  البنوك  منافسة  أن  ويبدو 

كان لها أثر ملموس في هذا التطور، 
البنوك  تقدمه  ال��ذي  التمويل  فصار 
التمويل  م��ن  ج��دا  قريبا  اإلس��الم��ي��ة 
واحلواجز  الفروق  وب��دأت  التقليدي، 
وتتالشى  ت��خ��ت��ف��ي  ال���ن���وع���ني  ب����ني 
تدريجيا، حتى وجد ما يسميه الناس 
»القرض  اإلع����الم:  وس��ائ��ل  وتسميه 
اإلس���الم���ي«. وي��ع��ن��ون ب��ذل��ك حصول 
نقدي  مبلغ  على  البنك  م��ن  العميل 
حاضر، على أن يسدد مبلغا أكبر منه 
للشريعة  )وفقا  على أقساط مؤجلة، 
اإلسالمية(. وهكذا، حتى الربا صار 
يقدم للناس بطريقة إسالمية! والريب 
أن هذه التطورات تستدعي مراجعات 
جادة ووقفات صادقة لتقومي االجتاه 
الذات،  ونقد  امل��م��ارس��ات  ومتحيص 
وألئمة   ،[ ول��رس��ول��ه  ل��ل��ه  نصيحة 
جاء  ه��ن��ا  وم���ن  وع��ام��ت��ه��م،  املسلمني 
ه���ذا امل���وض���وع ل��ي��ل��ق��ي ال���ض���وء على 
التمويل  لصيغ  االقتصادية  اجلوانب 
والنوافذ  امل���ص���ارف  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

والتورق  التورق،  وأهمها  اإلسالمية، 
املنظم، ويقارن بينها وبني الربا.

وسيتركز املوضوع في محاور:
األول: حقيقة الربا وحكمة حترميه.

الثاني: التكافؤ االقتصادي بني التورق 
والربا.

ال���ث���ال���ث: ال����ت����ورق امل���ن���ظ���م وأب����ع����اده 
االقتصادية.

حكمة حترمي الربا
أم������را خاصا  ال����رب����ا  ل���ي���س حت�����رمي 
عند  كذلك  محرم  هو  بل  باملسلمني، 
اليهود وعند النصارى. وإذا نظرنا إلى 
التشريعات الوضعية املعاصرة في أكثر 
دول العالم، وجدناها تضع قيودا على 
مطلقا.  تبيحها  وال  الربوية،  الفائدة 
من  مجموعة  متنع  املثال  سبيل  على 
كما  املركبة.  الفائدة  األوروبية  ال��دول 
تضع عدة واليات أميركية سقفا أعلى 
اإلقراض  م��ن  ال��ق��ان��ون  مينع  للفائدة 
التشريعات  وه��ذه  منه.  أعلى  بفائدة 
علمانية، كما هو معلوم، وال تستند من 
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ما  الدينية.  التعاليم  إلى  املبدأ  حيث 
الذي يجعل هذه التشريعات تضع هذه 

القيود إذن؟
يقول  ك���م���ا  ذل��������ك«،  ف����ي  »ال���س���ب���ب 
السنهوري رحمه الله، »كراهة تقليدية 
في  وال  فحسب،  مصر  ف��ي  ال  للربا، 
البالد اإلسالمية وحدها، بل في أكثر 

تشريعات العالم«)2(.
ملصدر  أدق  نظرة  نلقي  أن  أردن��ا  إذا 
ه���ذه ال��ك��راه��ة، وج��دن��ا أن ال��رب��ا أو 
ين  للَدّ ميكن  التي  اآللية  هي  الفائدة 
ويتضاعف  ي��ن��م��و  أن  خ��الل��ه��ا  م���ن 
تلقائيا. ووفقا ملا كتبه بعض الغربيني: 
عمل  تعمل  احلقيقة  ف��ي  الفائدة  إن 
االجتماعي.  النسيج  ف��ي  ال��س��رط��ان 
ولو فرض أن بنسا واحدا وظف وقت 
ميالد املسيح مبعدل فائدة 4%، لكان 
محصلة ذلك في عام 1750م هو ما 
يكفي ل��ش��راء ك��رة م��ن ال��ذه��ب يعادل 
وزنها الكرة األرضية. ولكانت احملصلة 
في 1990م ما يكفي لشراء 8190 كرة 

من الذهب على هذا النحو. 
أن  ع���ل���ى  ي���ب���ره���ن  امل����ث����ال  ه�����ذا  إن 
والفائدة  الفائدة  دف��ع  في  االستمرار 
إن  وعمليا.  رياضيا  مستحيل  املركبة 
االقتصادية  ال��ض��رورة  ب��ني  التناقض 
إلى  أدى  الرياضية  االستحالة  وب��ني 
ال��ع��دي��د م���ن ال���ص���راع���ات واحل����روب 
والثورات عبر التاريخ)3(. وما لم تلجم 
النمو  ف��إن  جماحها،  ويكبح  ال��ف��ائ��دة 
التلقائي للدين سيؤدي في النهاية إلى 
جميع  باستنزاف  إال  به؛  الوفاء  تعذر 
ممتلكات املدين وثرواته، فردا كان أو 
دول��ة. وفي كثير من احل��االت، ال مفر 
للثروات  الربوي  االستنزاف  ه��ذا  من 
واالستيالء  باحلروب  إال  االقتصادية 
األخرى،  والشعوب  األمم  ث��روات  على 
والواقع والتاريخ شاهد على ذلك)4(؛ 
فلتجنب هذه الكوارث البد من تنظيم 
في  احل���ال  ه��و  كما  ال��ف��ائ��دة،  وتقييد 
معظم التشريعات القانونية، لكن ليكون 
منه،  للغرض  ومحققا  مثمرا  التنظيم 
البد أن يكون مبنيا على أسس عقالنية، 

ومتفقا مع املنطق االقتصادي.
ولقد قدم اإلسالم أفضل منهج محكم 

أساسها؛  فمنعها من  الفائدة،  ملعاجلة 
البسيطة واملركبة، القليلة والكثيرة، إذ 
هذه  بني  مؤثر  ف��رق حقيقي  يوجد  ال 
منو  ح��ي��ث  م��ن  فنتيجتها  األوص�����اف، 
كان  ولذلك  واح��دة،  وتضاعفه  الدين 
احلكم فيها جميعا واحدا، وهذا املعنى 
لتحرمي الربا هو الذي نزلت به أول آية 
في حترمي الربا)5(، وهي قوله تعالى: 

ەئ   ائ   ائ   ى      }ى  
ۆئ    ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ  
عمران:130(.  {)آل  ۈئ  ۆئ  
وئ{  }وئ   ت��ع��ال��ى  ف��ق��ول��ه 
تصريح مبا تؤول إليه الفائدة الربوية 
ال��ذي ال يخفى  ال��دي��ن،  م��ن مضاعفة 
الظلم  م��ن  يستتبعه  م��ا  ع��اق��ل  ع��ل��ى 
واالجتماعية؛  االقتصادية  واألض���رار 
فالنظام الربوي من شأنه ومن طبيعته 
أن الدين يتضاعف فيه تلقائيا أضعافا 
من  النظام  ف��ي  يوجد  وال  مضاعفة، 
حيث هو أي قيد مينع من ذل��ك. وملا 
ك���ان ه���ذا ه��و م���آل ال��ن��ظ��ام، ك���ان من 
حكمة التشريع منعه من البداية، جتنبا 
ورعاية  جهة،  من  التشريعي  للتناقض 
من  األف���راد،  ل��دى  االنضباط  حلوافز 
النسيئة  رب���ا  وحت����رمي  أخ�����رى،  ج��ه��ة 
حترمي  وراء  نفسه  املنطق  على  يقوم 
اخلمر  أن  م��ن  فبالرغم  اخل���م���ر)6(. 
الشرع  فإن  الكثير،  إال  منها  يسكر  ال 
ال  ألن��ه  والكثير،  القليل  منع  احلكيم 
يوجد ضابط حقيقي مييز بني القليل 
أسكر  »م��ا  ق��ال ]:  ولذلك  والكثير. 
منه الفرق، فملء الكف منه حرام«)7(. 
التي حتاول  القوانني األرضية  وجميع 
أنواع  بشتى  الكحول  استهالك  ضبط 
معاجلتها  ف���ي  ف��ش��ل��ت  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات، 
واحلد منها، كما نعلم جميعا؛ فمحاولة 
الكثير  ب��ال��ق��ل��ي��ل وامل��ن��ع م��ن  ال��س��م��اح 
محاولة غير ناجحة في األمرين، ألن 
ي��دع��و قليله إلى  اخل��م��ر وال��رب��ا مم��ا 
أو مثل كرة  الفقهاء،  كثيره، كما يقول 
املعاصرين. وما كان كذلك  بلغة  الثلج 
فمن املتعذر السيطرة على القليل دون 
املنع  من  مفر  فال  الكثير،  في  الوقوع 

مطلقا حسما للمشكلة من أصلها.

موقف التشريع من الدين: 
ويؤكد ما سبق أن من مقاصد التشريع 
في املعامالت املالية: كراهة املديونية 
وشغل الذمة أصال، ولذلك كان النبي 
] كثيرا ما يتعوذ من املأثم واملغرم، 
وامل��غ��رم: ال��دي��ن، وك���ان ] ال يصلي 
ع��ل��ى م��ن م���ات وع��ل��ي��ه دي���ن، ويقول: 
»نفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
دخول  من  مانعا  الدين  وجعل  عنه«. 
الروح جسده  اجلنة فقال: »من فارق 
وهو بريء من ثالث دخل اجلنة: الكبر 
والغلول والدين«. والدين تقييد حلرية 
قال  ول��ذل��ك  تصرفاته،  ف��ي  اإلن��س��ان 
الدين)8(.  احل��ر  رق  ال��س��ل��ف:  بعض 
هذا مع كون هذه الديون نشأت مقابل 
منافع حقيقية. فكيف بالدين الذي ال 

ينتفع املدين مقابله بشيء؟

فلسفة التمويل في اإلسالم 
اإلسالمي  االقتصاد  في  التمويل  إن 
واملبادالت  االقتصادي  للنشاط  خادم 
امل��ال��ي��ة ال��ن��اف��ع��ة، ول��ي��س ال��ع��ك��س كما 
ال��رب��وي. إن  هو احل��ال في االقتصاد 
ال��ت��م��وي��ل، ب���أي ص���ورة ك���ان، ال ميكن 
الوفاء به ودفع تكاليفه في نهاية األمر 
االقتصادي  ال��ن��ش��اط  خ���الل  م��ن  إال 
السداد  ميكنه  إمنا  فاملفترض  املنتج؛ 
م��ن خ���الل م��ا ي��س��اه��م ب��ه ف��ي الناجت 
احمل��ل��ي، وال���دخ���ل امل��ت��ح��ق��ق م��ن ذلك 
هو ال��ذي يوفر له امل��ال ال��الزم للوفاء 
النهاية  في  العبرة  كانت  وإذا  بالدين، 
املنتج،  االق��ت��ص��ادي  النشاط  ف��ي  ه��ي 
اقتضت  احلاكمني  أحكم  حكمة  ف��إن 
االقتصادي،  بالتبادل  التمويل  رب��ط 
ولذلك ال جند في الشريعة اإلسالمية 
»عقد متويل« مجرد، عدا الربا احملرم 
العقود  فجميع  واإلج���م���اع،  ب��ال��ن��ص 
هي  بالتمويل  تسمح  التي  املشروعة 
ع��ق��ود م���ب���ادالت اق��ت��ص��ادي��ة؛ ألن���ه ال 
إال  احلقيقة  ف��ي  التمويل  م��ن  ف��ائ��دة 
اقتصادية  ق��ي��م��ة  إي���ج���اد  خ���الل  م���ن 
املبادالت  على  التمويل  فقصر  نافعة. 
االقتصادية مينع التمويل من أن يكون 
نزيفا في جسم االقتصاد ملصلحة قلة 
واملقدرات  ال��ث��روات  في  تتحكم  قليلة 
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| دراسات
على حساب عامة الناس.

ظلم الدائن وظلم املدين 
ثبت عن النبي ] أنه لعن آكل الربا 
»هم  وقال:  وشاهديه،  وكاتبه  وموكله 
س���واء«، وأن���ه ق���ال: »اآلخ���ذ واملعطي 
س��واء ف��ي ال��رب��ا«)9(. فلم يفرق ] 
ب����ني امل����ق����رض وامل����ق����ت����رض، م����ع أن 
وامل��ق��ت��رض مظلوم.  امل��ق��رض ظ��ال��م، 
أنه  يعني  ال  محتاجا  املقترض  وك��ون 
هو  ب��ل  بالربا،  اقتراضه  ف��ي  م��ع��ذور 
اللعنة  استحقاق  ف��ي  س��واء  وامل��راب��ي 
ال��ت��ي ج���اء ب��ه��ا احل��دي��ث. وذل���ك ألن 
املقترض هو الذي سمح بهذا الظلم، 
وشجع املقرض على أن يتسلط عليه. 
لغيره  يسمح  أن  للمسلم  ي��ج��وز  وال 
للظالم  إع��ان��ة  ه��ذا  ألن  يظلمه،  ب��أن 
على ظلمه. وتأمل كيف وصف النبي 
فهذا  للربا.  مؤكل  بأنه  املقترض   [
الوصف يبني أن الربا جرمية مشتركة 
بني املقرض واملقترض، وليس خاصا 

باملقرض فحسب.
املدين:  ومــقــصــود  الـــدائـــن  مــقــصــود 
هو  الربا  عقد  في  املقترض  مقصود 

ال��ن��ق��د، أو ما  احل���ص���ول ع��ل��ى 
االقتصاديني  عند  يسمى 
ب���ط���ل���ب ال����س����ي����ول����ة. أم���ا 
امل���ق���رض ف��م��ق��ص��وده هو 
الربح ومن��اء امل��ال، وقصد 
فيه  ح�����رج  ال  ال���س���ي���ول���ة 
ش��رع��ا، ول��ه��ذا ش��رع عقد 
ال��س��ل��م؛ إمن���ا احمل����رم هو 
حتصيل السيولة من خالل 
قبض 100 مقابل 110في 
ال���ذم���ة، ألن����ه ظ��ل��م بنص 
القرآن، وكذلك قصد الربح 
ومناء املال، ال حرج فيهب 
شرعا، بل هو مطلوب. لكن 
احملرم هو الربح من خالل 
ظلم اآلخرين. أما إذا كان 
البيع  خ����الل  م���ن  ال���رب���ح 
والشراء الذي يحقق منفعة 
ف��ال��رب��ح حينئذ  امل��ش��ت��ري، 
ال  فالشرع  حالل مشروع؛ 
واألهداف  املقاصد  مينع 

االقتصادية النافعة، كالسيولة والربح 
واجتناب املخاطرة. إمنا يحرم الظلم. 
الظلم  معيار  يجعل  لم  الشرع  إن  ثم 
راجعا إلى اجتهادات البشر، بل أنزل 
احلكم الصريح الذي يحدد متاما ما 
هو الظلم الذي يجب اجتنابه ويحرم 

الوقوع فيه.

سد أبواب الربا 
يحرمه  لم  الربا،  حرم  حينما  والشرع 
على  حرمه  ب��ل  فحسب،  املُ��ْرب��ي  على 
الربا  ألن  وامل��دي��ن،  ال��دائ��ن  الطرفني: 
 :[ ق��ال  ول��ذل��ك  تراضيهما،  نتيجة 
»اآلخذ واملعطي سواء في الربا«. وهذا 
يسعى  أن  للمربي  يجوز  ال  أن��ه  يعني 
يسعى  أن  للمدين  يجوز  ال  كما  للربا، 
جتنبه  منهما  كل  على  يجب  بل  إليه. 
احلكيم  الشرع  سد  ولهذا  جهته،  من 
جهة  فمن  الطرفني.  من  الربا  منافذ 
امل��رب��ي منع النبي ] م��ن رب��ح م��ا لم 
يضمن وبيع ما ليس عنده، ومن الكالئ 
هذه  من  واح��د  كل  ألن  بالكالئ)10(؛ 
الربا من جهة  إلى  التصرفات يفضي 
الدائن. كما سد الشرع منافذ الربا من 

جهة املدين بقاعدة اخلراج بالضمان، 
فيه،  والتشديد  الدين  من  وبالتحذير 
والتورق  وذم��ه��ا،  العينة  ع��ن  بالنهي 
جمهور  عند  العينة  مفهوم  في  يدخل 

الفقهاء)11(.

التورق 
املرء  يشتري  أن  املصطلح  بهذا  يراد 
بثمن  يبيعها  ثم  بثمن مؤجل،  السلعة 
نقدي حاضر من غير بائعها. وأبرز ما 
يستند إليه من يجيز هذه املعاملة هو 
أنها ال تخرج عن كونها بيعا وشراء، 
وقد أحل الله البيع وحرم الربا. وبناء 
املعاملة  ه��ذه  تقومي  ف��إن  ذل��ك؛  على 
على  يعتمد  االقتصادية  الناحية  من 
وبني  ال��ب��ي��ع  ب��ني  احلقيقية  ال���ف���روق 
ال��رب��ا، وه��ل توجد ه��ذه ال��ف��روق في 

التورق أو ال.

القيمة االقتصادية للتورق
م التورق سنجد بكل  إذا أردن��ا أن نقوِّ
جتبر  التي  التبادل  منفعة  أن  وض��وح 
ف��امل��ت��ورق ال  منفية؛  ل��ألج��ل  ال���زي���ادة 
يريد السلعة، ومعنى ذلك أنه ال ينتفع 
وال  باالستهالك  ال  ب��ح��ال،  بها 
ذريعة  هي  وإمن��ا  باالستثمار، 
انتفت  ف��إذا  النقد؛  لتحصيل 
الزيادة  بقيت  السلعة،  منفعة 
املتورق  حتملها  ال��ت��ي  ل��ألج��ل 
انتفى  ث��م  وم���ن  م��ق��اب��ل،  دون 
الربا  وب��ني  البيع  ب��ني  ال��ف��رق 
ال����ذي أث��ب��ت��ه ال���ق���رآن. ب��ل إن 
التورق يصبح أسوأ من الربا؛ 
البيع  ت��ك��ال��ي��ف  يتضمن  ألن���ه 
واحليازة،  والقبض  وال��ش��راء 
الربا،  ف���ي  ت���وج���د  ال  وه�����ذه 
وه����ذا م��ا أدرك����ه اإلم����ام ابن 
قال:  ح��ني  ال��ل��ه  رح��م��ه  تيمية 
»املعنى الذي ألجله حرم الربا 
زيادة  مع  بعينه،  فيها  موجود 
وبيعها  السلعة  بشراء  الكلفة 
ال  فالشريعة  فيها؛  واخلسارة 
حترم الضرر األدنى وتبيح ما 

هو أعلى منه«)12(.
وهذا املعيار ينطبق على جميع 

في هذا الكتاب: 
- احلديث عن احليل وأقسامها وأحكامها في الشريعة

- بيع العينة: أحكامه وتطبيقاته
- التورق: أحكامه وتطبيقاته

- التورق املصرفي املنظم: حكمه وصوره
- أثر التوسع في التورق على مستقبل املصارف اإلسالمية
- أثر التورق في  غرق املجتمعات اإلسالمية في املديونيات
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البيع  م��ن  تتخذ  التي  الربوية  احليل 
مقابل  النقد  لتحصيل  وذريعة  ستارا 
الثنائية  كالعينة  ال���ذم���ة،  ف��ي  زي����ادة 
وغيرها. فهذه احليل متنع من حتقيق 
ال  ثم  وم��ن  احلقيقي،  التبادل  منفعة 
يوجد فيها ما يجبر الزيادة في الثمن 
دينا  نتيجتها  تكون  بل  األج��ل،  مقابل 
املقبوض،  النقد  من  أكثر  الذمة  في 
ولهذا  سبق.  كما  الربا  حقيقة  وه��ذه 
هذه  ي��ج��ي��ز  م��ن  يستطيع  ال  ال��س��ب��ب 
املشركني،  شبهة  على  ي��رد  أن  احليل 
بل  والربا،  البيع  بني  الفرق  يبني  وأن 
بينهما  ال��ف��رق  أن  ي��رون  أنهم  الغالب 
تعبدي غير معقول العلة، ولهذا السبب 
جند كثيرا من الفقهاء يرون أن حترمي 
العينة جاء على خالف القياس. أي أن 
العينة،  يقتضي جواز  والعقل  القياس 
لكن النص جاء بتحرميها)13(. وهذا 
املنطق يعني أنه ال يوجد فرق حقيقي 
هو  بل  وال��رب��ا،  البيع  بني  واقتصادي 
فرق تعبدي محض. وهذه نتيجة غير 
أنزلها  الشريعة  ألن  قطعا،  مقبولة 
لتحقيق  وج����اءت  احل��اك��م��ني،  أح��ك��م 

مصالح العباد، كما سبق.

وظيفة التمويل في االقتصاد 
مقصد الشرع من ربط التمويل بالتبادل 
للمبادالت  تابعا  التمويل  يكون  أن  ه��و 
االق��ت��ص��ادي��ة، أم��ا ال��ت��ورق وس��ائ��ر صور 
ال��ع��ي��ن��ة ف��ه��ي ع��ل��ى ال��ن��ق��ي��ض م��ن ذلك، 
وهذا  للتمويل،  تابعة  امل��ب��ادالت  جتعل 
م��ع م��ن��اق��ض��ت��ه حل��ك��م��ة ال��ت��ش��ري��ع، فهو 
مناقض للمنطق االقتصادي؛ ألن تكلفة 
التمويل ال ميكن الوفاء بها إال من خالل 
واملفترض  الفعلي،  االقتصادي  النشاط 
أن هذا النشاط يتم من خالل املبادالت 
ف����إذا انعكس  امل��ش��روع��ة؛  وامل��ع��ام��الت 
االقتصادي  ال��ن��ش��اط  وص����ار  ال���وض���ع 
خ��ادم��ا ل��ل��ت��م��وي��ل، ان��ع��ك��س ال��ه��دف من 
النشاط االقتصادي أصال، فبدال من أن 
يكون سببا بتحقيق الرفاه والرخاء، صار 
مسخرا لسداد تكاليف التمويل وخدمة 
الديون؛ فيصبح التمويل نزيفا في جسم 
االقتصاد ملصلحة أصحاب املال، متاما 

كما هو احلال في النظام الربوي.

الفرق بني التاجر واملتورق
شأن  شأنه  املتورق  بأن  البعض  يحتج 
التاجر، فكما أن التاجر يشتري ويبيع 
وال  امل��ت��ورق  فكذلك  النقد،  لتحصيل 
الغفلة عن  يعكس  املوقف  فرق. وهذا 
طبيعة النشاط االقتصادي الذي يهدف 
فالتاجر  واملتورق؛  التاجر  كل من  إليه 
يقصد من الشراء والبيع الربح، أي أن 
يكون ثمن البيع أعلى من ثمن الشراء، 
املتورق  لكن  ال��ت��ج��ارة،  حقيقة  وه���ذه 
يشتري  فهو  بالضبط:  العكس  يقصد 
بثمن آجل مرتفع ليبيع بثمن نقدي أقل؛ 
أي أن املتورق هدفه اخلسارة، فكيف 
للربح؟  ي��ه��دف  ال���ذي  بالتاجر  ي��ق��ارن 
والتاجر يبيع ليربح، سواء أكان الثمن 
حاضرا أم مؤجال، فال يقال إن هدفه 
النقد، بل هدفه الربح، أما املتورق فهو 
يبيع ليحصل على النقد احلاضر، ولو 
عرض عليه ثمن مؤجل أعلى من الثمن 
بيعها  لرفض  السلعة  به  اشترى  الذي 
وليس  السيولة،  ع��ن  يبحث  ألن��ه  ب��ه؛ 
احلصول  ميكن  وال  الربح،  عن  باحثا 
على السيولة إال بتكلفة تعادل خسارته 

في بيع السلعة.

تكلفة السيولة 
خسارة  بأن  سبق  عما  البعض  يجيب 
مقابل  ه��ي  السلعة  ب��ي��ع  ف��ي  امل��ت��ورق 
حقيقية،  خ��س��ارة  فليست  ال��س��ي��ول��ة، 
الثمن كما هو  م��ن  ل��ه قسط  واألج���ل 
م��ع��ل��وم، ف��م��ا امل���ان���ع م���ن حت��م��ل هذه 
التكلفة مقابل السيولة؟ ولبالغ األسف 
القول غفل عن  تََقَوّل هذا  الذي  فإن 
أن هذا التعليل هو عني التعليل الذي 
يحتج به من يدافع عن الفائدة الربوية؛ 
فالفائدة في نظر املدافعني عنها هي 
كانت  ف��إذا  احل��اض��رة،  السيولة  ثمن 
من  ل��زم  شرعا،  مقبولة  التكلفة  ه��ذه 
ذلك جواز الربا، ولذلك يرى هؤالء أن 
حترمي الربا هو أيضا أمر تعبدي غير 
معقول املعنى، وهذا تصور باطل قطعا 
حقيقة  يعرف  من  يقوله  أن  ميكن  ال 

الربا وأضراره االقتصادية.
وهناك فرق جوهري بني تكلفة السيولة 
الذي  الثمن  ف��ي  ال��زم��ن  اعتبار  وب��ني 

ذكره الفقهاء، فتكلفة السيولة يراد بها 
الزيادة في الدين مقابل نقد حاضر؛ 
)100نقدا(  الشخص  اق��ت��رض  ف���إذا 
مقابل )120 في الذمة(، كانت تكلفة 
ولكن   ،)%20( ت��ع��ادل  ف��ائ��دة  السيولة 
هذه الفائدة زيادة في الدين ال يقابلها 
ما ينتفع به املدين، كما سبق، وتؤدي 
واالستيالء  املديونية  استفحال  إل��ى 
على ثروة املدين، ولهذا حرمها الشرع 
ألنها من الظلم، أما اعتبار األجل في 
زيادة  فهو  الفقهاء  ذك��ره  ال��ذي  الثمن 
الثمن في البيع، وليس في مبادلة نقد 

بنقد.
وقد سبق أن زي��ادة الثمن لألجل في 
وهذه  ال��ب��ي��ع،  منفعة  جت��ب��ره��ا  ال��ب��ي��ع 
ولهذا  ال��ق��رض،  ف��ي  منتفية  املنفعة 
منعت في الثاني، وأجيزت في األول؛ 
لكن الغفلة عن هذا الفرق املهم أوقعت 
في هذا املزلق، والشرع لم يهدر قيمة 
ولذلك  أهميتها،  ينكر  ول��م  السيولة 
شرع بيع السلم. أما الربا فهو وإن حقق 
السيولة مؤقتا، لكنه يحققها من خالل 
الظلم الواقع على املدين، وشغل ذمته 
دون مقابل، ويكون مآل ذلك هو تركز 
تقلص  ثم  ومن  الدائنني،  لدى  الثروة 
السيولة من االقتصاد. فالربا يناقض 
أصل الهدف الذي وجد له االقتراض 

ابتداء، وهو توفير السيولة.
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)2( الوسيط شرح القانون املدني، 822/2.
 money ع�������������ن:  ب�������اخ�������ت�������ص�������ار   )3(

104.changers،p
)4( انظر: تفسير آيات الربا، سيد قطب، ص16، 
على  للحرب  االقتصادية  »اجل���ذور  وم��ق��ال:   ،40

العراق« للكاتب.
)5( انظر تفسير املنار، 114/3.

)6( انظر: بيان الدليل في بطالن التحليل، البن 
اإلسالمي،  التنمية  مصرف  ص85-84،  تيمية، 

رفيق املصري، ص134-131.
)7( رواه أحمد. صحيح اجلامع )5531(.

الشريعة  »م���وق���ف  ال���ك���ات���ب:  ب��ح��ث  ان��ظ��ر   )8(
اإلسالمية من الدين«.

اجلامع  وأح���م���د. ص��ح��ي��ح  م��س��ل��م  رواه���م���ا   )9(
.)5090( ،)2751(

)10( انظر بحث: »عقد الكالئ بالكالئ« للكاتب.
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دراسة تأصيلية«.
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تكملة املجموع شرح املهذب145/10.
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أو  التوثيقات  عقود  م��ن  أن  ش��ك  ال 
التأمينات عقد الضمان، ومثله عقد 
احلوالة، وأن بني هذين العقدين وجه 
الشبه:  وج��ه  فأما  واخ��ت��الف؛  شبه 
فإنهما يجريان في الديون، وأما وجه 
كما  الضمان  عقد  ف��إن  االخ��ت��الف: 
ال��دي��ون، فإنه يجري  أن��ه يجري في 
العني.  أو  النفس  في: ضمان  أيضا 
والندب؛  الضمان: اجلواز  وأن حكم 
والضامن  احل��ق��وق..  حلفظ  وذل���ك 
وال��ك��ف��ي��ل وال���زع���ي���م؛ مب��ع��ن��ى واحد 
تعالى:  لقوله  الفقهاء،  جمهور  عند 

ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ    ڤ   }ڤ  
ابن  قال  وقد  ڄ{)يوسف:72(، 

عباس: الزعيم، هو: الكفيل.

التعريف بالعقد
الــعــقــد لــغــة: م��ص��در ع��ق��د الشيء 
يعقده عقدا وتعاقدا، فانعقد وتعقد، 
إذا شده، فانشد، فهو نقيض احلل، 
وه��و ف��ي األص���ل للحبل ون��ح��وه من 
احمل��س��وس��ات، ث��م أط��ل��ق ف��ي أنواع 
العقود من البيوع واملواثيق وغيرها.

مرتبط  ه���و  اصـــطـــالحـــا:  ــعــقــد  ال
وله  اللغوي،  مبعناه  وثيقا  ارتباطا 
أما اخلاص:  وع��ام،  تعريف خاص 
فهو ارتباط إيجاب بقبول على وجه 
أثره في محله. وأما  يثبت  مشروع 
ألزم به املرء نفسه،  العام: فهو ما 
وال يشترط في هذا التعريف وجود 
طرفني في العقد، وقد ذكر صاحب 
ال���ف���روق: أن ت��ع��ري��ف ال��ع��ق��د: كل 

تصرف ينشأ عنه حكم شرعي.

التعريف بالضمان
هو  وقيل:  االل��ت��زام،  لغة:  الضمان 
ِضْمِن  من  الذمة  ألن  الِضمن؛  من 

البدن.  
الفقهاء  يعتبر  الضمان اصطالحا: 
الكفالة  وع��ق��د  ال��ض��م��ان  ع��ق��د  أن 
لفظان مترادفان يراد بهما االلتزام 
ب��ح��ق ث��اب��ت ف���ي ذم���ة غ���ي���ره، وهو 
هو  من  بإحضار  أو  الدين،  ضمان 
عليه، وهو ضمان النفس أو الوجه، 

وهو  م��ض��م��ون��ة،  ع���ني  بتسليم  أو 
إذن: ضم  فالضمان  العني،  ضمان 
ذمة الضامن إلى ذمة املضمون عنه 
في املطالبة بنفس أو دين أو عني.

أركان الضمان
الكفيل،  أو  الضامن  األول:  الركن 

ويشترط فيه ما يلي:
1- أن يكون عاقال بالغا.

أاَلّ يكون محجورا عليه لسفه،   -2
وال يصح منه أن يضمن غيره.

إذا  م��ت��زوج��ة  ام����رأة  ت��ك��ون  أاّل   -3
يزيد  مقدار  في  تضمن  أن  أرادت 

على ثلث مالها بغير إذن زوجها.
موت،  مرض  مريضا  يكون  أاّل   -4
من  بأكثر  يضمن  أن  له  يجوز  فال 

ثلث ماله.
دين  عليه  ال��ض��ام��ن  ي��ك��ون  أاّل   -5

يستغرق كل ماله.
6- أاّل يكون مكرها على الضمان.

ــه، وهو  الــركــن الــثــانــي: املــضــمــون ل
صــاحــب احلـــق، ويــشــتــرط فــيــه ما 

يلي:
للضامن؛  م��ع��روف��ا  ي��ك��ون  أن   -1
شدة  املطالبة  ف��ي  ال��ن��اس  لتفاوت 

ولينا، فال يصح ضمان املجهول.
2 -  ال يشترط رضا املضمون له؛ 
ألن الضامن ال يضره؛ إذ هو التزام 

يزيد دينه تأكيدا.
وهو  عنه،  املضمون  الثالث:  الركن 

املدين، ويشترط فيه ما يلي:
أن يكون معلوما، فال يصح ضمان 
في  ال���ض���م���ان  ك����ان  إذا  امل���ج���ه���ول 
قال شخص آلخر:  فإذا  املستقبل، 
ضمنت لك ما تبيعه للناس بالدين، 

فإن الضمان ال يصح.
الــركــن الـــرابـــع: املــضــمــون بـــه، وهو 
الدين أو العن أو النفس، ويشترط 

فيه ما يلي:
آيال  أو  ال��دي��ن الزم���ا  ي��ك��ون  أن   -1
كالثمن في زمن اخليار  اللزوم،  إلى 
املبيع  وثمن  وكالقرض،  للزوم،  آي��ال 
الضمان  يصح  وال  اخليار،  مدة  في 
الكتابة؛  كدين  ال���الزم،  غير  بالدين 
العقد  ي��ن��ق��ض  أن  ل���ه  امل��ك��ات��ب  ألن 

وميتنع عن األداء.
قدرا  معلوما  ال��دي��ن  ي��ك��ون  أن   -2
وجنسا، كأن يقول الضامن: ضمنت 
لك ما على زيد من دينه، وقدره ألف 

دينار، وإال ال يصح الضمان.
3- يشترط لصحة ضمان العني، أن 
تكون مضمونة على من هي في يده، 
املستعارة،  والعني  املغصوبة،  كالعني 
العني  وضمان  العلماء،  جمهور  عند 
مضمونة  تكون  أن  األعيان  وضمان 
بردها إن كانت قائمة، أو رد قيمتها 

عند تلفها.
النفس  ض��م��ان  لصحة  يشترط   -4
حق  ببدنه  املضمون  على  يكون  أن 
آلدمي، أو عقوبة، وأال يكون حدا أو 

قصاصا.
كل  وهي  الصيغة،  اخلامس:  الركن 
كقول  وال��ض��م��ان،  التعهد  يفيد  م��ا 
وأنا  أو حت��م��ل��ت،  ك��ف��ل��ت  ال��ض��ام��ن: 
بذلك املال زعيم، أو حميل، أو غرمي، 
، أو إحضار فالن  أو دين فالن علَيّ

، أو نحو ذلك. علَيّ

دليل مشروعية الضمان 
الله  ب��ن عبدالله رض��ي  ع��ن ج��اب��ر 
فغسلناه  رج��ل  توفي  ق��ال:  عنهما، 
وكفناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول 
الله ] ليصلي عليه، فقلنا: تصلي 
عليه؟ فخطا خطوة، ثم قال: »أعليه 
فانصرف،  دي���ن���اران،  قلنا:  دي���ن؟« 
فتحملهما أبوقتادة، فأتيناه، فقال: 
أب��وق��ت��ادة: ال��دي��ن��اران ع��ل��ّي، فقال 
رسول الله ]: »قد أوفى اللُه حَقّ 
قال:  امليت؟«  منهما  وب��رئ  الغرمي، 
نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك 
بيومني: »ما فعل الديناران؟« قلت: 
إمنا مات أمس، قال: فعاد إليه من 
الغد فقال: تضمنتها يا رسول الله، 
بردت  »اآلن  الله ]:  فقال رسول 
مسنده  ف��ي  أحمد  جلدته«أخرجه 
بإسناد حسن: )14590(، وصححه 
امل��س��ت��درك: )2346(،  احل��اك��م ف��ي 
الترغيب  ف���ي  امل����ن����ذري  وح��س��ن��ه 

والترهيب واللفظ له: )2791(.
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| دراسات
عليك  ح��َقّ  أي  الغرمي«:  »حق  فقوله 
وكنت  ال���ُغ���ْرُم،  عليك  وث��ب��ت  احل���ق، 

غرميا.

املعنى العام للحديث 
كان رسول الله في أول اإلسالم قبل 
أن يصلي على مسلم يسأل، هل عليه 
دين؟ فإن قالوا نعم: لم يصل عليه، 
إال إذا قام أحد من املسلمني يضمن 
الدين، فإذا ضمنه أحد، صلى  هذا 
عليه رسول الله ]، ولم يكن يسأل 
عن شيء من عمل املتوفى، وإمنا كان 

يسأل عن دينه.  

األحكام التي تؤخذ من 
احلديث

> ج����واز حت��م��ل ال���واج���ب م���ن غير 
الواجب عليه، كتحمل أبي قتادة دين 
امليت، والبد من أداء الدين لكي ينفع 
امل��ي��ت، وأن���ه ينفعه ذل��ك ل��ش��دة أمر 
الله ترك الصالة  الديْن؛ ألن رسول 
دي����ن؛ ألن ص���الة رسول  ع��ل��ي��ه  مل���ن 
مقبولة،  وشفاعته  شفاعة،  الله ] 

والديْن ال يسقط إال بالتأدية.
> رف��ع ال��ع��ذاب عن امليت، الب��د من 
ولهذا  عنه،  بالقضاء  ويكون  األداء، 
قيل: تتم براءة املدين من وقت السداد 
سارع  ولذلك  الضمان،  وق��ت  من  ال 
رسول الله ] إلى سؤال أبي قتادة 
عن القضاء، فقال: قد قضيتهما يا 
»اآلن  الله:  رسول  فقال  الله،  رسول 

بردت جلدته«.
أمر  ل��ول��ي  أو  ل���إلم���ام  ي��س��ت��ح��ب   <
املسلمني أن يحض على السداد كل 
اإلسراع  على  ميت  دي��ن  ضمن  م��ن 
في القضاء، ويستحب كذلك لسائر 
اخلير،  أع��م��ال  م��ن  ألن��ه  املسلمني؛ 
حل��دي��ث: »م��ا م��ن مسلم ف��ك رهان 
أخيه إال فك الله رهانه يوم القيامة« 

)أخرجه البيهقي: )11731(.
امليت  ع��ن  والكفالة  الضمان  أن   <
والكفيل  الضامن  وي��ل��زم  صحيحة، 
امليت غنيا،  كان  به، سواء  ما ضمن 
أو فقيرا، وال رج��وع في مال امليت، 
وبهذا قال: اجلمهور، إال أن املالكية 

قد أجازوا الرجوع، إن كان له مال، 
الضمان  لصحة  اشترطوا  واحلنفية 

والكفالة أن يترك امليت وفاء دينه.
الله ]:  رس��ول  ق��ال  الفتح  بعد   <
ب��امل��ؤم��ن��ني م��ن أنفسهم،  أول���ى  »أن���ا 
فمن توفي وعليه دين فعلَيّ قضاؤه« 
ذلك  وعلى  م��س��ل��م:)1619(،  أخرجه 
ق��ام رس��ول الله ] بقضاء دي��ن كل 
ميت س��واء من م��ال رس��ول الله ] 
أو من مال املصالح، واحلديث نسخ 
ح��دي��ث ال��ب��اب، وحت��م��ل رس���ول الله 
وعن  الفتح..  ع��ام  بعد  ال��دي��ون   [
الله ]  ق��ال: أمرنا رس��ول  سليمان 
ونعطي  املسلمني،  سبايا  نفدي  أن 
سائلهم، ثم قال رسول الله ]: »من 
دينا  ت��رك  وم��ن  فلورثته،  م��اال  ت��رك 
فعلَيّ وعلى الوالة من بعدي في بيت 
مال املسلمني«)أخرجه الطبراني في 

الكبير:)5974(.
باملؤمنني  أولى  »أنا  النبي ]  وقول 
شيء؛  كل  في  يعني:  أنفسهم«؛  من 
ألن����ي اخل��ل��ي��ف��ة األك���ب���ر امل���م���د لكل 
من  أن��ف��ذ  عليهم  فحكمي  م��وج��ود، 
قاله  وه���ذا  أنفسهم،  على  حكمهم 
-بالبناء  توفي  فمن  اآلي��ة،  نزلت  ملا 
املؤمنني  م��ن  م��ات  أي:  للمجهول-؛ 
قضاؤه، مما  فعلي  دينا  عليه  فترك 
م��ن غنيمة وصدقة،  ب��ه  ال��ل��ه  ي��ف��يء 
الصالة على من  لتركه  ناسخ  وه��ذا 

مات وعليه دين)1(.
ترك  العلماء في احلكمة من  أقوال 

النبي ] الصالة على املدين:
أن���ه: إمن��ا ترك  1- ذك��ر أه��ل العلم 
النبي ] الصالة على املدين الذي لم 
يترك وفاء؛ زجرا للناس عن املماطلة، 

والتساهل في االستدانة)2(.
2-  وض��ح اإلم��ام اب��ن حجر األمر، 
البخاري:  لصحيح  في شرحه  فقال 
فعله ]  ال��ذي  ك��أن  العلماء:  يقول 
من ترك الصالة على من عليه دين؛ 
الديون  قضاء  على  الناس  ليحرض 
البراءة  إل��ى  والتوصل  حياتهم،  ف��ي 
النبي ]،  منها، لئال تفوتهم صالة 
وهل كانت صالته على من عليه دين 
محرمة أو جائزة؟ وفي هذا وجهان: 

قال النووي: الصواب اجلزم بجوازه 
حديث  في  كما  الضامن،  وج��ود  مع 

مسلم.
أن��ه رمب��ا كان  ال��ق��رط��ب��ي:  3- حكى 
استدان  من  على  الصالة  من  ميتنع 
دي��ن��ا غير ج��ائ��ز، وأم���ا م��ن استدان 
ألمر هو جائز فما كان ميتنع... ثم 
يضيف ابن حجر قائال: وفي صالته 
أن فتح  بعد  ] على من عليه دين 
ال��ل��ه عليه ال��ف��ت��وح إش��ع��ار ب��أن��ه كان 
بل  وقيل:  املصالح،  مال  من  يقضيه 

كان يقضيه من خالص نفسه)3(.
4- قال القاضي عياض: تأول ترك 
مباح،  غير  في  تداينه  بأنه  الصالة 
ذمته  أن  عال�ما  تداين  فيمن  وقيل: 
ك��ان في  ال تفي بدينه، وق��ي��ل: ه��ذا 
ب��دء اإلس���الم، ث��م نسخ ح��ني فتحت 
املسلمني  من  لكل  وصار  الفتوحات، 
حق في بيت امل��ال، وف��رض لهم فيه 
سهم الغارمني، ويدل عليه احلديث، 
ليقلوا  للمدينني؛  تأديبا  فعله  وقيل: 
م��ن ال��دي��ن، وي��ج��ت��ه��دوا ف��ي خالص 
أموال  تذهب  أن  خ��وف  تداينوا،  ما 

الناس)4(. 
ابن بطال: قوله: »من ترك  5- قال 
دينا فعلي« ناسخ لترك الصالة على 
»فعلي  وقوله:  دي��ن،  وعليه  مات  من 
قضاؤه«؛ أي: مما يفيء الله عليه من 

الغنائم والصدقات)5(. 
كما يقول احلافظ املنذري: قد صح 
عن النبي ] أنه كان ال يصلي على 

املدين، ثم نسخ ذلك)6(.

الهوامش:
الصغير،  اجل��ام��ع  بشرح  التيسير  ان��ظ��ر:   -1

لإلمام املناوي:)ص:766(.
وامل��ن��س��وخ م��ن احلديث،  ال��ن��اس��خ  ان��ظ��ر:   -2
د.محمد  بن شاهني، حتقيق:  عمر  أبوحفص 

إبراهيم احلفناوي، هامش: )ص:314(. 
3- انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 
الدين  محب  العسقالني، حتقيق:  حجر  البن 

اخلطيب وآخرين: )4/ 558(. 
4-انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، حتقيق: 
عادل عبداملوجود وعلي معوض: )6/ 2514(. 
5- انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 
الدين  محب  العسقالني، حتقيق:  حجر  البن 

اخلطيب وآخرين: )4/ 558(. 
والترهيب،  ال��ت��رغ��ي��ب  ص��ح��ي��ح  ان���ظ���ر:   -6

األلباني: )2/ 168(.
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لتحيا الحياة
�شبحة بغورة

كاتبة جزائرية

من الطبيعي جدا أن يحب كل إنسان لنفسه كل اخلير، 
وأن يحب أيضا كل ما يجلب له اخلير، وأن يحرص كذلك 
أشد احلرص على امتالك ما يحقق له السعادة وأسباب 
الهناء، وأن يتعلق بيديه وأسنانه مبا يأمل من ورائه ضمان 
األمن والسالمة، بل ويهرول في كل اجتاه- -غير مبال 
بحر الصيف وبرد ورياح الشتاء- وراء ما يحقق له الراحة 

والرفاهية.
وال يخامرني أدنى شك في أن ذات اإلنسان عزيزة وغالية 
كاف  سبب  مثال  اإلصابات  من  فالسالمة  النفس،  على 
للتراجع عن املخاطرة واملغامرة.. فقد ال يخلو األمر من 
فإنها ستترك  تكن غائرة  لم  وإن  التي  الدامية،  اجل��روح 
آث��ارا وندوبا، قد ال يكون مرغوبا فيها لدى  األق��ل  على 
أو قد تكون  امل��رآة،  أنفسهم في  إلى  من ينظرون طويال 
اإلصابات كسورا ال تعيد كفاءة العضو املكسور إلى سابق 
عهده.. فال ذراع يقوى على ما تشتهيه النفس، وال السير 
في أرض الله الواسعة سيكون مريحا، إذ ستتحول اخلطوة 
الرشيقة أو املشي في خيالء إلى صورة، كمن يرسم في 

األرض نقطة وفاصلة، عافاكم الله من كل مكروه.
إن ح��ب اإلن��س��ان ل��ذات��ه ل��ي��س ع��ي��ب��ا، وم���ن م��ظ��اه��ر ذلك 
م��ا يصيبه  م��ن  وال��ع��الج  األم���راض،  م��ن  للوقاية  املسارعة 
منها بكل الوسائل وبجميع الطرق، وأعرف الكثيرين ممن 
يخفون حقيقة مرضهم أو حالتهم الصحية اعتزازا وترفعا.. 
فتراهم يهونون أمر علتهم لتجنب نظرات الشفقة وعبارات 
املواساة، وطبيعي أن يكره اإلنسان أن يساء إليه، سواء إلى 
مهنته،  حتى  أو  وكرامته  سمعته  أو  ذات��ه  إل��ى  أو  شخصه 

والعاقل من يتجنب مواضع الذل، ويتفادى كل ما يشينه.
وب��رغ��م ك��ل م��ا س��ب��ق ف��إن��ي ال أف��ه��م مل���اذا ي��ص��ر الناس 
اإلنسانية  ال���ذات  أع��ض��اء  ببعض  والقسم  احللف  على 
وفائهم  عن  فيعبرون  قولهم؟  في  صادقني  يظهروا  كي 
لعهودهم والتزاماتهم بالقول »على عيني«، كما ال يتردد 
أحدهم بتكبير مقام شخص ما بالقول »على راسي من 
فوق«، وقد يتوعد آخر نفسه بالعقاب إن كان من الكاذبني 
لساني  »يتقطع  أو  اتعمى«  الله  انشا  »أو  ي��دي«،  »أقطع 

لو..«، »هاي ودني لو ربح«!!، 
وضعتنا  لو  م��اذا  لكن  جزافية،  التعبيرات  هذه  أن  أعلم 
تسر  ل��م  ل��و  م��اذا  أي  حقيقي،  اختيار  موضع  ال��ظ��روف 

األمور كما كنا نظن أو نتوقع، هل يجرؤ أحدهم فعال على 
تنفيذ ما توعد به نفسه؟ حقا ال أصدق ذلك، فلماذا إذن 

تستعمل هذه العبارات التهويلية؟
إن محاولة تفسير ذلك يضعنا أمام فرضية »عدم الثقة 
الشخصية  اهتزاز  نتاج  هو  الشعور  وه��ذا  النفس«،  في 
أنه  دائما  اإلنسان  يستشعر  حيث  بالدونية،  واإلحساس 
محل شك اآلخرين، ال يصدقه أحد، وال يعبأ به إنسان، 
وتصرفاته غير موثوق بها.. أو أنه كاذب فعال،  ولذا يحيط 
تصديق..  محل  ليكون  وال��وع��ود  احللف  من  بهالة  كذبه 
والغريب أن األمر قد يتعلق مبسائل بسيطة أو في غاية 
التي  العبارات  هذه  كل  تتطلب  ال  والسطحية،  السذاجة 
بها، وتقلل من شأنه، وحتط  املتحدث  أراها بحق تشني 

من وقاره واحترامه في نظر اآلخرين.
من أخطر القضايا التي تدفعني لطرحها في هذا املقام 
بالفعل، ومع  وإمن��ا  بالقول  ليس  ال��ذات«،  »تدمير  قضية 
سبق اإلصرار على املضي في طريق املوت، وأقصد قضية 
اختصار  س��وى  تناولها  يعني  ال  التي  امل��خ��درات،  ت��ن��اول 
امل��ش��ني، شيخوخة مبكرة،  ال��ه��الك  س��ن��وات احل��ي��اة نحو 
تراخي  املفاصل،  تفكك  اخلاليا،  دمار  األنسجة،  هالك 
وف��وق كل ذلك  النفس في احلضيض،  العضالت، وع��زة 

استعداد نفسي كامل للتنازل عن كل شيء. 
مقابل حلظة غياب عن الوعي، واخلروج من واقع احلياة 
الكاذبة.. هل  واملرايا  إلى عوالم من األوه��ام واخلياالت 
وصحته  اإلن��س��ان  ذات  تعريض  معناه  للمتع  االش��ت��ي��اق 
إرادة اخلروج من  نفسر  والبطيء؟ كيف  للموت احلتمي 
اجليدة  الصحة  عمادها  التي  احلقيقية،  السعادة  دائ��رة 
والسالمة اجلسدية، إلى سجن املخدرات وأسر اإلدمان 

الهدام، الذي قضبانه حاجز حقيقي بينه وبني احلياة؟!
بل يذهب بعض ضعاف النفوس، عدميي اإلرادة والشكيمة، 
يعلنون عدم رغبتهم  إنهم  أبعد من كل ذلك،  إلى ما هو 
الرسالة  أداء  ع��ن  والتخلي  ف��ي احل��ي��اة،  ف��ي االس��ت��م��رار 
باالنتحار، إنهم يضعون حدا ملسيرتهم في الدنيا ملجرد أن 
بعض املشاكل اعترضتهم، واستعصى حلها بعض الوقت، 
احللول،  عشرات  بل  ال،  ح��ل..  دون  مشكلة  هناك  ليس 
الكثير، وفوق ذلك اإلميان  إلى  يهديان  فالتعقل والصبر 

والتصديق بأن بعد العسر يسرا .
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| فكر

الفطرة: خرائط المفهوم.. 
وبناء المستقبل

املفاهيم  من  »الفطرة«  مفهوم  يعد 
اإلسالمي،  ال���ت���راث  ف��ي  األص��ي��ل��ة 
جلهة استخدامه في عدد كبير من 
النصوص الشرعية من كتاب وسنة، 
ف���ي نصوص  اس��ت��ع��م��ال��ه  أو جل��ه��ة 
التراث اإلسالمي في سياق احلجاج 

واالستدالل واإلثبات.
ه���ذا اجلذر  مل���دل���والت  امل��ت��ت��ب��ع  إن 
بوضوح  ليلحظ  ر«  ط  »ف  الثالثي 
أثر التطور الداللي الذي طرأ على 
باملعاني  تأثره  أصل مدلوله، ومدى 
امل��س��ت��م��دة م��ن ن��ص��وص ال��ش��رع ثم 

التراث اإلسالمي.
قيده  وقد  الشق،  بالفتح،  فالفطر: 
ومنه  األول،  بالشق  اللغويني  بعض 

چ        چ   ڃ   }ڃ   ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه 
وقوله   ،)3 امل��ل��ك:  )س����ورة  چ{ 
)سورة  ٻ{  ٻ    ٻ   }ٱ  
والفطرة:  انشقت،  أي  االنفطار:1( 
ففطر  واخللق،  واالخ��ت��راع  االبتداء 

الله اخللق: خلقهم وبدأهم.
احلديث  ف��ي  الله ]  رس��ول  لقول 
ال��ص��ح��ي��ح ع���ن أب����ي ه���ري���رة [ 
ق��ال: ق��ال رس��ول الله ]: »م��ا من 
على الفطرة فأبواه  يولد  إال  مولود 
ميجسانه  أو  ينصرانه  أو  يهودانه 
جمعاء  بهيمة  كما تنتج البهيمة 
جدعاء، ثم  م��ن  فيها  حت��س��ون  ه��ل 
شئتم:  إن  يقول أبوهريرة واقرءوا 

ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   }ۆ  

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ{« )صحيح 
مسلم: كتاب القدر(.

و ابتداء اخللق في التصور اإلسالمي 
مقترن بنهاية اإلنسان ومآله،  }ۓ  
ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ  

ۇ  ۆ{)يس:22(.
ك��م��ا جن��د أن ال��ف��ط��رة ت��ق��ت��رن في 
بالوحدانية  االس���الم���ي  ال��ت��ص��ور 
والشهادة  ف��ط��رة،  فالدين  وال��دي��ن، 
ذرية  م��ن  الله  أخ��ذه��ا  التي  األول���ى 
بني آدم مغروسة فيها، لكن الوعي 
بها يتأثر بالبيئة والتنشئة واملجتمع، 
التصور  قرينة  الفطرة  تصبح  وهنا 
اإلس��الم��ي ل��ل��ب��راءة األول���ى للنفس 
عند امليالد في مقابل فكرة اخلطيئة 
األولى في اخلطاب املسيحي تاريخيا 
من جهة، وقرينة توحيد الله أصال 
في فطرة اإلنسان بشهادة التوحيد 

التي كانت في األزل.
ۇۇ   ڭ        ڭ   }ڭ  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  
ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  
ې  ى  ى  ائ             

ائ  ەئ  ەئ{ )الروم: 30(.
القتران  القرآنية  اآليات  تلفتنا  كما 
السموات  بخلق  اإلنسانية  الفطرة 
وسنن  الفاطر  ه��و  فالله  واألرض، 

األنفس واآلفاق تتقاطع:
ہ   ہ   ہ   ہ   }ۀ  

ھھ   ھ    ھ  
ڭ{  ۓ   ۓ   ے   ے  

ۀ   }ڻ     )7 )األن������ع������ام: 
ۀ{ )األنعام: 14(.

وتبدو الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها مصدرا للهداية وبوصلة للحق 

أودعها الله في قلوب العباد: }ژ  
ک{  ک    ک   ڑ   ڑ  

وئ   ەئ     ەئ    }ائ    ،)27 )الزخرف: 
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ          
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ{ 

)األنبياء: 56(
يكون  -ح���ني  مستعصية  ت��ب��دو  ب��ل 
اإلمي������ان ه���و ال���ن���ور ال�����ذي يحمل 
اإلن��س��ان ف��ي مسيرة احل��ي��اة- على 
أن تتقبل البغي أو ترضى بالطغيان، 

فنتأمل قوله تعالى: }ۓ  ڭ  ڭ  
ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ  
ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  
ې   ې  ې      ې{ )طه: 72(

ې     ېې   ې      ۉ   ۉ      ۅ    {
ەئەئ   ائ   ائ   ى         ى  
 )51 )ه�������ود:  ۇئ{  وئ   وئ   

ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   }ٺ  
ٿ  ٹ  ٹ{ )اإلسراء: 51(.

ومانع،  جامع  الفطرة  ف��ي  والنظر 

د.هبة رءوف عزت

باحثة اأكادميية
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جامع للذكر واألنثى، لكنه مييزهما 
}  ۈ   ۈ   واملالئكة،  اجل��ان  عن 

ٴۇ  ۋ{.
والفطرة مكون من رباعية مفاهيمية 
التي  اإلنسانية  واخل��الف��ة  لألمانة 
يحاسب الله عنها العباد يوم القيامة، 
والتي يكشفها النظر في كتاب الله، 
تلك الرباعية هي: الفطرة، والعقل، 
ال��ت��ي يدركها  ث��م ال��س��نن  وال���وح���ي، 

اإلنسان بالسير والنظر.
اإلسالمي  الفكر  ف��إن  ذل��ك،  وعلى 
ي��ح��ت��اج إلع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي مفهوم 
»سنن الفطرة« الذي اقتصر على ما 
يتعلق باجلسد من عناية وحق للبدن، 
ليخرج بفهم الفطرة ألفق فهم آيات 
النفس اإلنسانية في تفردها.. وفي 

اجتماعها وعمرانها.
دورا  القرآني  القصص  يلعب  وهنا 
مهما، ويصبح البحث في مفردات: 
املدينة-  القوم-  األم��ة-  اإلن��س��ان- 
وما  البشرية..  ال��ن��اس-  آدم-  بني 
يتناولها  خصائص  م��ن  بها  يتعلق 
في  بالبحث  الصلة  شديدة  القرآن 

الفطرة.
ويتقاطع هذا البحث في الفطرة مع 
جدل عريض احتل مساحة معتبرة 
الطبيعة  ع��ن  اإلن��س��ان��ي  الفكر  ف��ي 
ال��ب��ش��ري��ة، وم���ا ارت��ب��ط ب��ذل��ك من 
املجتمع،  وطبيعة  ال��دول��ة  نظريات 
فمن ذهب إلى أن الطبيعة البشرية 
قدم  واخليرية،  الصالح  على  تقوم 
نظريات للمجتمع تقوم على إطالق 
في  وفاعليته  دوره  وتأكيد  حركته 
م����ح����دودة احلجم  م��ق��اب��ل س��ل��ط��ة 
إل��ى أن نوازع  واألدوار، وم��ن ذه��ب 
ال���ش���ر ه���ي ال��غ��ال��ب��ة، م��ن��ح سلطة 
الفرد  مواجهة  ف��ي  للحكومة  أكبر 
التي  هي  الدولة  واعتبر  واملجتمع، 
حت��ف��ظ امل��ص��ال��ح وامل��ق��اص��د. جند 
ذلك في الفكر اليوناني في اعتبار 
اإلنسانية،  اك��ت��م��ال  ش��رط  امل��دي��ن��ة 
حضارة  تقيم  ال  الفردية  فالفطرة 
وال حتفظ إنسانية، في حني جادل 

ابن سينا في  بعده  ابن طفيل ومن 
أولية الفردية، واالنفراد في نقاشهم 
حول منوذج اإلنسان املنفرد في حي 
بن يقظان. ه��ذا اجل��دل نفسه هو 
ما صاغ نظريات اخلالفة والعمران 
في التاريخ الفكري، فمن رأى الوازع 
السلطاني هو ضمان تطبيق الشرع، 
وحتفظ  احلاكم  سلطان  في  توسع 
على اخل���روج عليه، وم��ن وج��د أن 
األمة هي احلافظة، والوازع الديني 
قدم  املعتزلة،  كبعض  األس��ب��ق  ه��و 
من األفكار ما يقدم اجلماعة على 

السلطان، وهكذا.
ويبدو مفهوم الفطرة أيضا متقاطعا 
والبشرية  اإلن��س��ان��ي��ة  م��ف��ه��وم  م���ع 
األوسع، وجل النظريات التي حتدثت 
واملواطنة  الطبيعي  ال��ق��ان��ون  ع��ن 
التي  الرواقية  املدرسة  من  العاملية 
بزغت بعد سقوط دولة أثينا مرورا 
بفكر الفارابي عن املعمورة الفاضلة 
الكوزموبوليتانية  ألف��ك��ار  وص���وال 
والعوملة احلديثة تدور حول مشترك 
إنساني، ومفهوم الفطرة هنا يسهم 
مصدره  باعتبار  النقاش  ه��ذا  ف��ي 
ومعالم  معاني  واستصحابه  الديني 

التوحيد.
اب��ن خلدون  إل��ى  ال��ع��ودة  وإن شئنا 

مرة أخرى في مقولته العميقة:
خبر  أن��ه  التاريخ  حقيقة  أن  »اعلم 
ع��ن االج��ت��م��اع اإلن��س��ان��ي ال��ذي هو 
لطبيعة  يعرض  وما  العالم،  عمران 
ذل���ك ال��ع��م��ران م���ن األح�����وال مثل 
والعصبيات  وال���ت���أن���س  ال��ت��وح��ش 
بعضهم  للبشر  التغلبات  وأص��ن��اف 
على بعض، وما ينشأ عن ذلك من 
امللك والدول ومراتبها، وما ينتحله 
من  ومساعيهم  بأعمالهم  البشر 
الكسب واملعاش والعلوم والصنائع، 
وسائر ما يحدث من ذلك العمران 

بطبيعته من األحوال«.
الفطرة  م��ف��ه��وم  س��ن��ح��ت��اج  ف��إن��ن��ا 
ف��ي ال��ك��ش��ف ع��م��ا ي��ص��ي��ب النفس 
والتوحش،  التأنس  حال  اإلنسانية 

حني  الفطرة  استنقاذ  وكيف ميكن 
يسود التوحش كي ميكن رد اإلنسان 
-الفرد واجلماعة- إلى التأنس مرة 
السوية  ال��ف��ط��رة  أخ����رى.. وإح��ي��اء 
النزعات الإلنسانية في  لتعلو فوق 
قواعد  أن  وإدراك  النزاعات،  وقت 
ليس  غايتها  لذلك  املنظمة  الشرع 
ف��ق��ط ح��ف��ظ امل��ق��اص��د ال��ك��ل��ي��ة، بل 
من  اإلنسانية  الفطرة  كذلك حفظ 
والتنازع،  احل���روب  وق��ت  السقوط 
وبذلك يدخل املفهوم في فهم فقه 
اجلهاد، وفي فهم مقومات وأصول 

الدعوة لهذا الدين.
عائشة  ال����دك����ت����ورة  ك���ت���ب���ت  ل���ق���د 
بعنوان:  ف��ري��دا  نصا  عبدالرحمن 
م��ق��ال ع��ن اإلن���س���ان، وك��ث��ر حديث 
خطبه  ف��ي  الغزالي  محمد  الشيخ 
وكتاباته عن »الرهان على الفطرة«، 
في  مبثوثا  ذل��ك  م��ن  الكثير  وجن��د 
املسلمني في  لدى  األخ��الق  دستور 
كتابات عبدالله دراز ثم في كتابات 
تلك  لكن حترير  األن��ص��اري،  فريد 
ال��رؤي��ة م��ن ال��ك��ت��اب��ات ال��ت��ي حتمل 
نظري  مل��ف��ه��وم  ل��ي��ت��ح��ول  اس��م��ه��ا 
القضايا  شتى  في  فاعل  وتوليدي 
املسلم  العقل  على  اليوم  املطروحة 
ليس فقط في  نوعية  نقلة  سيكون 
حتليل القضايا الراهنة، بل في إعادة 
بهذا  الفقهاء  ووع���ي  الفقه  ق���راءة 
االجتهادية  مساراتهم  في  املفهوم 

وموازين املصالح واملفاسد.
ذلك  لقد آن األوان ملفهوم الفطرة– 
امل��ف��ه��وم ال���ذي ي��رب��ط ش��ه��ادة األزل 
والرشد  وال��ه��داي��ة  التوحيد  مبسار 
ف��ي ه���ذه ال��دن��ي��ا، وي��ؤس��س ملعايير 
يغدو  أن  اآلخرة–  ف���ي  احمل��اس��ب��ة 
اإلسالمي  للفكر  ال��ق��اط��رة  املفهوم 
ومساهماته في اجلدل الراهن بشأن 
قضايا اإلنسان، كما ميكن أن يكون 
القاعدة الصلبة للمشروع اإلسالمي 
ف���ي مرحلة  اإلس���الم���ي���ة  وال����دع����وة 
التجديد الراهنة نحو أفق مستقبلي 

لإلسالم ورسالته كرحمة للعاملني.
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الرأي احمُلْصد عند ذوي اللب واحُلنْكة، 
أن اللغة �� أي لغة �� هي خالصة العبقرية 
للواقع  املتكلمني  نظرة  عن  تعبر  التي 
يضمن  مب��ا  جتلياته  أدق  ف��ي  املعيش 
رفع  احل��ي��اة؛ مع  أشياء  بكل  اإلح��اط��ة 
وتعد  واالشتباه.  وإزال��ة اخللط  اللبس 
 �� امتراء  بال   �� الفصحى  العربية  اللغة 
ليس  الشأن،  هذا  في  الشادخة  الغرة 
فقط بالنسبة إلى األمة العربية، التي 
والثقافية  احلضارية  األبعاد  دها  توحِّ
والعاطفية واالجتماعية، ولكن بالنسبة 
أيضا إلى األمة اإلسالمية؛ ألنها اللغة 
املسلمني  لدنيا  تضيف  التي  الوحيدة 
ح��ب��ل االت����ص����ال وال���ت���واص���ل م���ع رب 
تالوة  ال��ص��الة عبر  أث��ن��اء  ف��ي  العاملني 
القرآن الكرمي، لذلك فإن اللغة العربية 
الفصحى بقواعدها الصرفية والنحوية 
املصعد  البعيدة  وببالغتها  واإلمالئية، 
في انتقاء واستفراه العبارات وتنضيد 
األلفاظ، ضمانا حلسن مظهرها وبديع 
رصفها وجودة تنسيقها »ال تعدو كونها 
حتديدات نسبية إيجابية، الغرو تقرب 
من القرآن، ولكن ال تقنِّنه، ألن القرآن 
من  يُ��ق��نن  ال  وامل��ط��ل��ق  مطلق،  العظيم 
خارجه... فالقرآن يقول عن كل شيء 
مبا في ذلك اللغة، وعلى اللغة التفهم 
إذا  ذات��ه��ا«)1(.  إلى  وليس  إليه،  بالرد 
منجم  العظيم  ال��ق��رآن  ل��غ��ة  أن  ت��ق��رر 
املسلمني  ألسنة  ب  ع��رَّ ال��ذي  البراعة 
مشرقا ومغربا، شماال وجنوبا؛ اهتداًء 

| لغة وأدب

عبداهلل اأيت الأع�شري

مفت�ش من�شق جهوي ملادة اللغة العربية - املغرب
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اخلالدة،  وح��ك��م��ه  امل��ت��ألل��ئ��ة،  ب���أن���واره 
الرائقة  وعباراته  القاطعة،  وبراهينه 
الشائقة، وألفاظه الدقيقة املستفرهة؛ 
املهيع،  والطريق  املنتهج،  الباب  فهي 
والروض األريض، واملاء العذب الرقراق 
تبقى  بينما  به كل مسلم،  ينتفع  ال��ذي 
لغُة الكتاِب البلغاء، والشعراء املفلقني 
د لْوٍن من ألوان األطعمة واألشربة،  ُمَجرَّ
وإعجابا من  استحسانا  كلما صادفت 
ف��ئ��ة، وج����دت ف��ي��ه��ا ف��ئ��ة أخ����رى ذوقا 
م��خ��ال��ف��ا رغ���م ح��رص��ه��م ع��ل��ى البيان 
والفهم واإلفهام. ولذلك قال  والتبيني 
»البرهان  كتابه  في  الكاتب  وهب  ابن 
التي  العربية  للغة  البيان«:  وج��وه  في 
بها عن رسول  القرآن، وج��اء  بها  نزل 
ومعان  وأحكام  وج��وه  البيان،  الله ] 
وأقسام، متى لم يقف عليها من يريد 
تفهم معانيها، واستنباط ما يدل عليه 
إلى  م��راده، ولم يصل  يبلغ  لفظها، لم 
بغيته. فمنها ما هو عام للسان العرب 
دون  له  ما هو خاص  ومنها  وغيرهم، 
غيره)2(.  من أجل ذلك فإن اللغويني 
أنهم  القدامى واحملدثني، رغم  العرب 
ت��ف��رق��وا إل��ى ث��الث ط��وائ��ف: إحداها 
الشيء  ألن  اللغة،  في  ال��ت��رادف  تثبت 
الواحد عندهم يسمى بأسماء مختلفة، 
مثل األسماء اآلتية التي يطلقونها على 
��رح��ان، واألطلس،  ال��سِّ وه���ي:  ال��ذئ��ب 
والشيْذَمان،  وال���َع���َم���لَّ���س،  ���ي���د،  وال���سِّ
والنهشل، واألْوس، وغيرها مما يرهق 
تتبعه ويتعب. بينما ترى الفرقة األخرى 
أن الترادف الذي يتطابق فيه املعنيان 
اللغة،  قليٌل في  تفاوت ش��يٍء  دون  من 
األلفاظ  من  النوع  ه��ذا  سموا  ولذلك 
م��ث��ل: أس��م��اء وصفات  ال��ت��رادف  شبه 
واملطر،  وال��س��ي��ف  وال��ع��س��ل  احل��ج��ر 
ناهيك عن الكلمات املبدلة بعضها من 
بعض مثل: »هطل وهن وهتل« و»غلط 
أن  فترى  األخيرة  الِفْرقة  وغلت«.أما 
الترادف في اللغة معدوم، ال ميكن أن 
يعبر بلفظ واحد عن لفظ آخر يؤدي 
معناه تاما. وعلى الرغم من االختالف 
ب��ني ال��ل��غ��وي��ني ال���ع���رب؛ ف��إن��ه��م انتهوا 
موجود  غير  ال��ت��رادف  أن  إل��ى  أكتعني 

ال��ب��ت��ة ف��ي ال���ق���رآن ال���ك���رمي، ألن���ه تاج 
الفصحى وعمدة البيان واملنهل العذب 
عنه  تبتغي  ال  احُللوم،  له  تذعن  الذي 
حوال، وال جتد عنه مصرفا. لذلك فإن 
املنشئني األلفاف الذين جعلوا القرآن 
ظهورهم،  وراء  ون��ب��ذوه  آذان��ه��م  َدبْ����ر 
التي  امللهوجة  اآلراء  استزلتهم  إمن��ا 
يشيعها األغتام اتباعا ألهوائهم وطعنا 
العربية  لغتنا  ق��درة  وف��ي  ال��دي��ن،  ف��ي 
الفصحى على التعبير عن أدق األشياء. 
تأمل هذه الدقة في التعبير بني كلمتي 
كثير  يعتقد  التي  واخل��وف«  »اخلشية 
م��ن ق��رائ��ن��ا أن��ه��م��ا م��ت��رادف��ت��ان، حيث 
جمعهما ال��ق��رآن ف��ي آي��ة واح���دة كما 
ف��ي سنيفها.  جت��م��ع ح��ب��ات اجل��ل��ب��ان 
ق��ال تعالى م��ن س���ورة ال��رع��د آي��ة 23 

ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   }ڤ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ{، 
إال  ت��ك��ون  ال  صفة  اخلشية  إن  حيث 
العرب  ت��ق��ول  م��ن��ه،  امل��خ��ش��ي  لعظمة 
فيها  َج��ف��ْت  يابسة  أي  َخِشيَّة  شجرة 
أمواه احلياة، بينما اخلوف درجة أقل، 
ولذلك قالوا: ضرع أْخَيف وأخوف إذا 
جف فيه اللنب. كما أن لفظتي: »اإلتقان 
التي  القرآنية  واإلحكام«، من األلفاظ 
يظن كثير من الشداة أنهما مترادفتان 
متساويتان في الداللة، غير أنهما عند 
إنعام النظر في توظيف القرآن الكرمي 
الشاكلة:  ه��ذه  على  متمايزتان  لهما 
»اإلتقان« من التَّ�َقِن وهو الطني الالزب 
أسفل البئر أو الوادي، ترتق به الشقوق 
حتى تكتمل سالمة الشيء، ولذلك قال 

تعالى: من سورة النمل آية 90: }جئ  
حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   
ىب  يب  جت     حت  خت          متىت  يت  جث  
لفظة:   تعني  بينما  ىث{،  مث  
»اإلح����ك����ام« اإلي���ج���اد ال���ت���ام م���ن دون 
أم��ٍت وال ع��َوٍج، ولذلك قال تعالى من 

سورة هود، آية 1: } گگ  ڳ           ڳ  
ں{  ڱ    ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
العظيم،  للقرآن  اإلح��ك��ام  نسب  حيث 
املغامز  م��ن  سليما  محكما  أن��زل  ألن��ه 

واملعايب. وقل الشيء ذاته بالنسبة إلى 
ليس  الذين  يظن  التي  اآلتية  األلفاظ 
من  وال  ادعاؤها،  إال  البالغة  من  لهم 
أنها  باسمها،  التحلي  إال  الفصاحة 
والطبع«  »اخلتم  مثل:  مترادفة  ألفاظ 
حيث إن »اخلتم« مرحلة أولى النسداد 
احلق،  وس��م��اع  إدراك  ع��ن  احل����واس 
كأن  اخلتم،  على  يزيد  »الطبع«  بينما 
احلواس ال تسمع احلق وال يصل إليها 
بعد أن أخلدت إلى الباطل، إنه مبثابة 
الزما  فعال  يصبح  ال��ذي  السكة  طبع 
لها على الدوام. وكذلك »متنى ورجا«، 
إذ التمني ال يستعمل إال مع الرغائب 
قال  ول��ذل��ك  حتقيقها،  يستحيل  التي 

الشاعر:
أال ليت الشباب يعود يوما

ألخبره مبا فعل املشيب
وكذلك »التالوة والقراءة«، ألن التالوة 
الكلمات،  تلفظ  ف��ي  اإلت��ب��اع  تقتضي 
وعلى   ذل��ك.  توجب  ال  ال��ق��راءة  بينما 
ه��ذا احل���ذو األل��ف��اظ اآلت��ي��ة »اجلوع 
و»املطر  والظمأ«  و»العطش  والسغب« 
و»السر  واحلمد«   و»الشكر  والغيث« 
وهلم  والقصد«،  و»احَل���ْرد  والنجوى« 
ويتعب.  تتبعه  ي��ره��ق  مم��ا  ذل��ك  على 
العبارة  في  الدقة  هذه  على  تأسيسا 
القرآنية فإن عبارة »تال الرجل اسمه« 
بأسرار  ج��ه��ول  م��ائ��ق  إال  ي��ق��ول��ه��ا  ال 
اللغوي  ل��ل��ح��س  م��ف��ت��ق��د  ال��ف��ص��ح��ى، 

العربي البليغ.
القرآن  ع��رب��ي��ة  آالء  م���ن  َذْرٌو  ه����ذا 
الكرمي، وحتٌْر من ملعاته التي ال يلقيها 
ْفِر  يف، وضعت ُزَفَرَها ِفي الزِّ على السِّ
الناكبني عن سنن  ي��َن  َورِّ امل��زْ بها  أَهيُِّج 
ومنارات  ص���ًوى  أجعلها  ال��ف��ص��اح��ة، 
القرآنية  البراعة  أس��رار  إلى  تهديهم 
أكثر  ولكن  وعزتنا،  ذكرنا  فيه  ال��ذي 

الناس ال يفقهون!      

الهوامش:
النظرية  الكرمي:  القرآن  في  الترتيل  مفهوم   ��  1
دار   . د.أحمد عبادي. ص 110. ط 1  واملنهج. 

أبي رقراق. الرباط 1428ه� / 2007م
2 �� نقد النثر. قدامة بن جعفر. ص 44. دار الكتب 

العلمية. بيروت. لبنان . 1402ه� / 1982م. 
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االعتذاريات النبوية 
بين عصرين من الشعر

يقف االعتذار خلقا شامخا مميزا للعربي قبل اإلسالم وبعده، 
وتقدير  أدبية  شجاعة  من  صاحبه  به  يتمتع  ما  على  ي��دل 
السيما  العربي-  الشعر  ف��ي  انتشاره  ك��ان  وإن  اآلخ��ري��ن.. 
اجلاهلي- ضعيفا؛ بسبب ما اكتنف الشخصية العربية من 
تعصب للقبيلة، واعتزاز بالنفس، كانا يحوالن دون االعتذار 
أو االعتراف باخلطأ، باإلضافة إلى النظر إلى االعتذار على 
في  االعتذار  غرض  فأتى  وضعف شخصية،  ذلة  دليل  أنه 

الشعر العربي قليال عند مقارنته بغرض كالفخر. 
والش���ك ف��ي أن اإلس����الم- مب��ا حمل م��ن م��ك��ارم األخالق، 
وبدعوته إلى احلفاظ على العالقات الطيبة بني املسلمني، 
وبتأكيده على أن قوة الشخصية ليست في االنتصار لها كما 
الفهم اجلاهلي، ولكن في االنتصار عليها- قد وضع أسس 

الفهم الذي ميهد ويشجع على ثقافة التسامح واالعتذار.
معنى  لتفيد  العرب  لسان  في  »ع��ذر«  م��ادة  تأتي  اللغة  وف��ي 
»العذر أو احلجة التي يعتذر بها، واجلمع أعذار، يقال اعتذر 
يعذره  دينه فعذرته، وعذر  اعتذارا وعذرة ومعذرة من  فالن 
فيما صنع عذرا وعذرة وعذرى ومعذرة، واالسم املعذرة«)1(.

فعل  بذنب جتاه  يشعر  املرء  أن  اللغوي  التعريف  من  ويفهم 
صدر عنه، وتكون محاولة االعتذار أو االعتذار نفسه محاولة 
لتطهير النفس، واالستغفار من الذنب، وذلك بالتماس احلجة 

واملعذرة.
ونطالع في الذكر احلكيم تشجيعا على االعتذار واالعتراف 
جعلها  التي  التوبة  ملعنى  مفاهيم  وهي  والذنب،  باخلطأ 
الله تعالى من كنوز احلسنات التي تكون سببا في تبديل 
حال صاحبها من أهل املعصية إلى أهل الطاعة، ويكون 
تبديل السيئات حسنات هو املكافأة السخية، يقول تعالى: 

}ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  

چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ{ )الفرقان: 70(.
وجاء التوجيه النبوي الكرمي للحث على فضيلة االعتذار، بل 

والتحذير من رفض هذا االعتذار وعدم قبوله: 
النبي  أن  عنها-  ال��ل��ه  رض��ي  عائشة-  ع��ن  الطبراني  روى 
] قال: »عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، 

ي��رد على  لم  إل��ى أخيه املسلم فلم يقبل ع��ذره  وم��ن اعتذر 
احلوض«.

النابغة رائد شعر االعتذار
النابغة الذبياني من شعراء اجلاهلية املعروفني، وإليه يرجع 
ومؤسسه،  رائ��ده  فهو  العربي،  الشعر  في  االع��ت��ذار  غ��رض 
قصيدته  بكتابة  معه  االع��ت��ذار  شعر  ظ��ه��ور  ب��داي��ة  وك��ان��ت 

املعروفة التي مطلعها: 
أنـــــك ملتني الـــلـــعـــن  ـــيـــت  أب أتــــانــــي 

أهـــتـــم مــنــهــا وأنصب الـــتـــي  وتـــلـــك 
والتي كتبها للنعمان بن املنذر؛ معتذرا له وطالبا عفوه، وكان 
بالط  في  للنعمان  ندميا  حياته  من  فترة  قد قضى  النابغة 

املناذرة ومعه املنخل اليشكري. 
حتى كانت قصيدة »املتجردة« زوج النعمان التي دخلت مجلسه 
فسقط لباس رأسها، فطلب النعمان من النابغة أن يصفها 

وكانت على قدر من اجلمال، فقال قصيدة، من أبياتها:
مغتد أو  ــــــــح  رائ مــــيــــة  آل  أمـــــــن 

مــــــزود  وغـــــيـــــر  زاد  ذا  عـــــجـــــالن 
فعلق املنخل اليشكري متهما صديقه تهمة مهلكة، حيث رماه 
بأنه على عالقة ب�»املتجردة« زوجة النعمان؛ ألن ما جاء به 
من أوصاف لها في القصيدة ال ميكن أن تكون وليدة اخليال، 
وهو ما عبر عنه املنخل بقوله: »والله ما قالها إال مجرب«. 

فغضب النعمان، وأهدر دم النابغة الذبياني، فهرب األخير 
إلى الغساسنة، ومن هناك بدأ بإرسال اعتذارياته للنعمان، 
وفي الوقت نفسه قدم غرضا جديدا في الشعر العربي هو 

شعر االعتذار. 
االعتذاريات النبوية من اخلاص إلى العام

في عصر صدر اإلسالم ظهرت قصيدة كعب بن زهير التي 
كانت سعيدة احلظ مبا صاحبها من ظروف، ومبا نالته من 
جائزة تعد اجلائزة األكبر في التاريخ التي نالها عمل أدبي.. 
لقد نال كعب بن زهير بن أبي سلمى البردة النبوية بعدما 

قال قصيدته املعروفة: 
متبول ــيــوم  ال فقلبي  ســعــاد  بــانــت 

مكبول  يـــفـــد  لــــم  إثــــرهــــا  مـــتـــيـــم 

حممد اأبوال�شعود اخلياري

ناقد اأدبي
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وكعب هو ابن زهير بن أبي سلمى صاحب املعلقة املعروفة التي 
مطلعها:

تكلم لـــــــم  دمــــــنــــــة  أوفـــــــــــى  أم  أمـــــــــن 
بـــــحـــــومـــــانـــــة الــــــــــــــــــدراج فـــاملـــتـــثـــلـــم
عاش في اجلاهلية و أدرك اإلسالم، ولذا فهو شاعر مخضرم. 

مناسبة القصيدة 
أرسل كعب أخاه بجيرا إلى النبي ] في املدينة الستطالع الدين 
اجلديد، بعدما استقر أمر اإلسالم في املدينة، وذلك عام 628م، 
ولكن بجيرا لم يستطلع األمر فقط، بل دخل في اإلسالم واستقر 
في املدينة، وهو ما أغضب كعبا ودعاه لكتابة أبيات من الهجاء 

تنال من أخيه، وتعرض بالنبي ] يقول فيها: 
ـــــــة ــــ رســـالــــ بــــجــــيــــرا  عــــنــــي  أبــــلــــغــــا  أال 

فــهــل لــك فــي مــا قــلــت ويــحــك هــل لكا
ـــة ــــ ســــقــــاك بـــهـــا املــــــأمــــــون كــــأســــا رويــــ

وعـــلـكا مـــنـــهـــا  املــــــأمــــــون  فـــأنـــهـــلـــك 
واتبعتــه الــــهــــدى  أســــبــــاب  فـــفـــارقـــت 

دلكــا غــــيــــرك،  ويـــــب  شـــــيء  أي  عـــلـــى 
أبـا وال  أمـــــا  تـــلـــف  لــــم  مــــذهــــب  عـــلـــى 

لكــــا أخـــــا  عــلــيــه  ـــعـــرف  ت ولـــــم  عــلــيــه 
بآسـف فـــلـــســـت  تـــفـــعـــل  لــــم  ـــــت  أن ـــــإن  ف

لكـــا لــــعــــا  عـــــثـــــرت:  إمـــــــا  ــــل  ــــائ ق وال 
عليها  وأطلع  تلقاها  ال��ذي  بجير  إل��ى  األبيات  تلك  كعب  وأرس��ل 
أخيه  إل��ى  بجير  وأرس��ل  كعب.  دم  النبي ]  فأهدر  النبي ]، 
يخبره مبا حدث، ويدعوه مرة أخرى إلى الدخول في اإلسالم، 
لكن األمر استغرق عند كعب عامني، حتى أتى إلى النبي ] في 
مسجده وجلس بني يديه، ووضع يده في يده والنبي ] ال يعرفه، 
وقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير أتاك تائبا مسلما فهل أنت 
قابل منه؟ أجابه: نعم. قال: فأنا كعب، فوثب رجل من األنصار 

قائال: دعني يا نبي الله أضرب عنقه، فنهاه النبي ]. 
وأنشد كعب قصيدته االعتذارية املعروفة التي مطلعها: 

متبول الــــيــــوم  ــبــي  فــقــل ســــعــــاد  بــــانــــت 
مــــهــــنــــد إثـــــــرهـــــــا لـــــــم يـــــفـــــد مـــكـــبـــول

وقيل: إن النبي ] خلع عليه بردته حني وصل إلى قوله: 
به يـــســـتـــضـــاء  لـــســـيـــف  الــــــرســــــول  إن 

مسلول  الـــــلـــــه  ســـــيـــــوف  مــــــن  ـــد  مـــهـــن
بالتقاليد  التزم  بيتا،   60 نحو  في  زهير  بن  كعب  قصيدة  وتقع 
الفنية للقصيدة العربية منذ العصر اجلاهلي، وتنوعت أغراضها 
من املقدمة الغزلية إلى االعتذار ثم املديح، وبينهما وصف الشاعر 

حالته من اخلوف والتوتر. 
في املقطع األول: مقدمة غزلية طويلة يتناول فيها الشاعر محبوبة 
هاجرت مع أهلها، ويتناول صفاتها اخلارجية، وهو األمر الذي 
اتسع له صدر النبي ] باعتباره عادة فنية راسخة عند الشعراء 
طوال العصر اجلاهلي، وكعب شاعر مخضرم عاش في اجلاهلية 

أكثر مما عاش في اإلسالم.. يقول فيها: 
ـــوا إذ رحـــل الــــبــــن  غـــــــداة  ومــــــا ســــعــــاد 

مكحول الــــطــــرف  غــضــيــض  أغـــــن  إال 

ففي صوتها غنة وفي عينيها اكتحال، ويختم مقدمته بالشكوى 
من إخالف مواعيدها، يقول:

ـــهـــا مثال ل كــــانــــت مــــواعــــيــــد عـــــرقـــــوب 
األبــــاطــــيــــل إال  مـــــواعـــــيـــــدهـــــا  ومــــــــا 
املقطع الثاني: عبر فيه الشاعر عن حالة الفزع، وتنكر أصحابه له 
حتى إنه لم يجد إال أن يواجه اخلوف باإلميان، والشك باليقني. 

يقول: 
وقولهم جـــنـــابـــيـــهـــا  ـــــوشـــــاة  ال تـــســـعـــى 

ملقتول ســـلـــمـــى  أبـــــــي  ابـــــــن  ـــــا  ي إنـــــــك 
ويحسم أمره مؤكدا أن اخلوف من املوت ال فائدة منه: 

سالمته طــــالــــت  وإن  أنــــثــــى  ـــــن  اب كــــل 
محمول حـــــدبـــــاء  آلـــــــة  عــــلــــى  ـــــا  يـــــوًم
عن  ومعبرا  معتذرا،   [ النبي  إل��ى  فيه  يتوجه  الثالث:  املقطع 

تفاؤله بقبول هذا االعتذار: 
وقـــــــد أتـــــيـــــت رســـــــــول الـــــلـــــه مــــعــــتــــذًرا

مقبول الــــلــــه  رســـــــول  ـــد  عـــن ـــــذر  ـــــع وال
ملدح  وكذلك   ،[ النبي  مل��دح  الشاعر  خصصه  ال��راب��ع:  املقطع 

املهاجرين معه. يقول في مدح النبي ]:
به يــــســــتــــضــــاء  لـــــنـــــور  الـــــــرســـــــول  إن 

مسلول الـــــلـــــه  ســـــيـــــوف  مــــــن  ـــد  مـــهـــن
والشجاعة ومطاردة  بالقوة  إياهم  املهاجرين واصفا  وهو ميتدح 

اجلبناء: 
لبوسهم أبــــــطــــــال  ـــــن  ـــــران ـــــع ال شــــــم 

سرابيل الــهــيــجــا  فـــي  داود  نــســج  مـــن 

اعتذارية مصطفى عكرمة 
الشاعر  تأتي قصيدة  وبعد نحو عشرين قرنا من قصيدة كعب 
1943م(  ال��الذق��ي��ة  م��وال��ي��د  )م���ن  ع��ك��رم��ة  ال���س���وري مصطفى 
الله« والتي صدرت في ديوان حمل االسم  بعنوان »عذرا رسول 

نفسه)2(. 
وتقع القصيدة في نحو سبعة وتسعني بيتا، يقول مطلعها: 

حـــــبـــــك الـــــســـــعـــــد واملـــــــنـــــــى واألمـــــــــــان
يــــــــا رســــــــــــوال عــــــــــزت بــــــــك األكــــــــــــوان 
فاعالتن  مستفعلن  )فاعالتن  اخلفيف  بحر  م��ن  والقصيدة 
فاعالت مستفعلن فاعالتن(، وهو بحر مميز بخفة احلركات، 
ما يعطي السهولة في التعامل مع قصائده.. وقسمها عكرمة 
حاول  مختلفة،  أغ��راض��ا  تباعا  تناولت  مقاطع؛  خمسة  إل��ى 
الشاعر خاللها أن يسطر لقارئه لوحة بانورامية ملا ميكن أن 
رسمها  التي  احلال  بني  يقارن  فهو  والصورة،  األصل  نسميه: 
لنا الدين احلنيف، وبني حال املسلمني التي ذهبت بعيدا عن 

طريق النور. 
بيتا،  وعشرين  نحو خمسة  في  النبوي  للمديح  األول:  املقطع 
وقد حاول عكرمة التعبير عن مناقب النبي ]، سواء من حيث 

طبيعة رسالته اخلامتة، مثل قوله: 
أعــــظــــم اخلــــلــــق كــــــان خـــلـــقـــك يــــا من

خــــــــامت الــــــرســــــل شــــــــــاءك الــــرحــــمــــن 
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وحاول الشاعر استعراض صور من سيرة النبي ] فقال: 
جهارا عــلــيــك  حــقــدهــم  أجـــمـــعـــوا 

اســـتـــعـــانـــوا  عـــلـــيـــك  األذى  بـــكـــل 
وســـــــوى احلــــــب مــــا لــــديــــك ســـالح

وعـــلـــى احلـــــب كـــنـــت مــنــهــم تــــدان 
املقطع الثاني: جعله الشاعر شكوى يبثها للنبي ] ملا آلت 
إليه أحوال الناس من بعد هديه، وكيف عم الظلم، واغترب 

احلق.. يقول: 
أيــــقــــظ الــــشــــر بـــعـــد عــــدلــــك قـــوم

شيطان  ضـــاللـــهـــم  فـــــي  قـــــادهـــــم 
فــــــــإذا الـــــكـــــون فـــــي صــــــــراع فـــنـــاء

ــه اتـــــزان  لـــيـــس فــــي عـــقـــل مــســعــري
بل هو يشير إلى جترؤ الغرب على النبي ]: 

حقودا صـــبـــت  اجلــــهــــال  وعـــلـــيـــك 
دونـــــهـــــا فـــــي ســـعـــيـــرهـــا الـــنـــيـــران 
انحرافات  اس��ت��ع��راض  ف��ي  بالثاني  يتصل  ال��ث��ال��ث:  املقطع 
اإلنسان املعاصر، لكن الشاعر يصدره باعتذاره الشخصي، 

إن لم يطاوعه الشعر أو تسعفه األوزان: 
اعتذاري إلــيــك  الـــهـــدى  رســــول  يـــا 

األوزان  مـــدحـــك  فـــي  عــصــتــنــي  إن 
يعتذر  فالشاعر  اجلمعي؛  االع��ت��ذار  يجسد  ال��راب��ع:  املقطع 
قد  النبوة  كنوز  في  بتفريطهم  وهم  وقومه،  أمته  عن  نيابة 

صاروا أذلة: 
ســـيـــدي ســـيـــدي حـــنـــانـــك إنـــــي لم

لسان  قــــومــــي  ذل  مــــن  لــــي  يـــعـــد 
احلــنــيــف فضلوا أهــمــلــوا شــرعــك 

فـــــــــإذا هــــــم لـــضـــعـــفـــهـــم قـــطـــعـــان 
ويستعرض الشاعر ألوانا من هوان األمة؛ فهو يحكي مأساة 
فيبسط احلديث  ويعرج على غزة  األوص��ال،  العراق ممزق 

حولها، ويصف أهلها باألبطال البواسل: 
الـــثـــبـــات جبال ــهــا األهـــــل فـــي  أهــل

وبــــقــــلــــب األعـــــــــــــداء هــــــم بــــركــــان 
اجلــــهــــاد حصار عــــن  ثـــنـــاهـــم  مــــا 

عـــــــــدوان  عـــــزمـــــهـــــم  فـــــــل  وال  ال 
املقطع اخلامس: ختم به الشاعر مصطفى عكرمة قصيدته 
البائس،  حالها  من  األم��ة  بإنقاذ  تعالى  الله  إل��ى  متضرعا 
بنصرة جيل من أهلها مازالوا على احلق قائمني، فجاء دعاؤه 

لله- عز وجل- للتمكني لهم: 
قـــلـــوب مــــــــلء  اإلســـــــــــالم  إن  رب 

هـــــو فـــيـــهـــا اإلبــــــــــاء والــــعــــنــــفــــوان 
خطاها الـــصـــراط  عــلــى  ســــدد  رب 

وأغـــــثـــــهـــــا بــــالــــنــــصــــر يــــــا رحـــمـــن 

وكما بدأ الشاعر مبديح النبي ] يختم بتأكيد هذا احلب: 
فـــلـــك احلــــــب يــــا مـــحـــمـــد يــــا من

ضمان  لـــلـــنـــجـــاة  احلـــــــب  حــــبــــك 
تطور شعر االعتذاريات النبوية إذن بشكل واضح، وما بني 
الله )صدرت  البردة )630م( وقصيدة عذرا رسول  قصيدة 
عام 2009م( جوانب كثيرة من الفكر والفن تكرست خالل 
الشعر،  م��ن  متفاوتة  ع��ص��ور  خاللها  تقلبت  ع��ام��ا،   1379

وأجيال متنوعة من الشعراء. 
الغزلية احلسية،  للمقدمة  زهير مضطرا  بن  كعب  كان   -1
ولم يرده النبي ] بل استمع إليه في املسجد. أما مصطفى 
القصيدة،  تطور  م��ن  كثيرة  م��راح��ل  بعد  ج��اء  فقد  عكرمة 
وحترر الشعر من املقدمات الغزلية أو الطللية.. وإن متيزت 
وقد  الرقيق،  النبوي  املديح  من  مبقدمة  النبوية  القصائد 

استعرض عكرمة في املقدمة محطات من سيرة النبوة. 
2- كان اعتذار كعب عن سبب شخصي، جراء ما بدر منه، 
نيابة  اعتذار عكرمة فكان  أما  والعفو،  الصفح  فكان طالبا 
عن األمة احملمدية عن تفريطها وتأخرها، وهو األمر الذي 

اعتبره الشاعر ميس فضيلة الوفاء.
3- حاول كل شاعر أن ينثر احلكمة في قصيدته، واملوقف 
املشترك بينهما- وهو خطاب النبوة- يشجع على هذا.. فمن 

حكمة كعب:
ك��ل اب���ن أن��ث��ى وإن ط��ال��ت س��الم��ت��ه ي��وًم��ا ع��ل��ى آل���ٍة حدباء 

محمول
ومن حكمة عكرمة: 

الشموس  يحجب  ول��ن  ال  سناها  يضير  ل��ن  الشمس  راج��م 
دخان 

4- أتاح الفارق الزمني الشاسع لصالح عكرمة أن يتحدث 
عن أمور كثيرة من تاريخ اإلسالم، لم تتح لكعب بالتأكيد.. 
منها احلديث عن الفتوح اإلسالمية، وموقف بعض املسيئني 

لرسول الله ] من أهل الغرب. يقول عكرمة:
هكذا الغرب رد فضل فتوح لن ترى مثل عدلها األزمان 

5- اه��ت��م��ت ق��ص��ي��دة ك��ع��ب ب��ال��ص��ح��اب��ة ال���ك���رام، وأش����ادت 
باملهاجرين ودورهم، في حني اهتم عكرمة بالنظرة الثنائية 

ما بني ازدهار املاضي ومآسي احلاضر. 
اإلسالمي  الوضع  عن  للقصيدتني  النظرة  تكشف  وأخيرا 
ووضع  عكرمة،  قصيدة  صورتها  آالم  م��ن  فيه  وم��ا  اآلن���ي 
اإلسالم في بداياته وما كان فيه من بشريات جاءت واضحة 
اإلس��الم وقت  أن  الرغم من  وذل��ك على  في قصيدة كعب، 

القصيدة الكعبية لم يكن قد جتاوز املدينة املنورة.

الهوامش: 
1- انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )عذر(.

2- انظر ديوان »عذرا رسول الله«، طبعة منتدى األدب اإلسالمي، 
املركز العاملي للوسطية، الكويت سنة 2009م.
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البحث عن وطن 
طارق ن�شار

�شاعر م�رشي

إلـــــــــــــهـــــــــــــي إلـــــــــــــيـــــــــــــك أقــــــــــــــــــــــــــود خــــــــطــــــــاي
فـــــــمـــــــن بـــــــطـــــــن أمـــــــــــــي خــــــــرجــــــــت ضــــعــــيــــفــــا
تــــــــهــــــــدهــــــــدنــــــــي كــــــــــــي يــــــــــطــــــــــول ســــــكــــــونــــــي
ـــــــــكـــــــــالم ـــــــــــاء ال فـــــــــكـــــــــم عـــــــلـــــــمـــــــتـــــــنـــــــي بـــــــــــن
ـــــــــــداي وكـــــــــــــــم خــــــبــــــطــــــت فـــــــــــي األمــــــــــــــــــــــور ي
وكـــــــــــــــم أدبـــــــــتـــــــــنـــــــــي اخلـــــــــــطـــــــــــوب فـــــأبـــــكـــــي
ـــــــــــــن أمــــــــــــــــــــَي، وابـــــــــــــــــن احلـــــــيـــــــاة  نـــــــــشـــــــــأت اب
نـــــــــشـــــــــأنـــــــــا صـــــــــــــغـــــــــــــارا كـــــــــــــبـــــــــــــارا بـــــــــــــأرض
ــــــت ســــــــــــــــــآوي إلــــــــــــــى حـــــــضـــــــن أنــــــثــــــى  ــــــقــــــل ف
وتـــــــــــــــأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــا حـــــــــــــــررتـــــــــــــــه دمــــــــــائــــــــــي
ــــــــــن بـــــــــــــنـــــــــــــات وجــــــــيــــــــال ــــــــــن ــــــــــا ب شــــــــــظــــــــــاي
ـــــــــشـــــــــعـــــــــوب الــــــــــتــــــــــي حــــــــــــررت قــــــــضــــــــايــــــــا ال
عـــــنـــــيـــــدا دربــــــــــــــــا  األرض  فــــــــــي  ســـــــأحـــــــفـــــــر 
اإللـــــــــــــه  حـــــــــــــب  أزرع  األرض  وفـــــــــــــــــي 
فــــــــــكــــــــــل صــــــــــبــــــــــي منــــــــــــــا مــــــــــــــن غــــــــــراســــــــــي
ســـــفـــــيـــــنـــــة نــــــــــــــوح حــــــــــــــوت بـــــــعـــــــض نــــفــــســــي
ــــــــي الـــــــظـــــــهـــــــور عــــظــــامــــي ــــــــرت ف فــــــكــــــم ســــــــاف
الــــــســــــنــــــن لـــــــــــــشـــــــــــــراع  بـــــــــــــــــدا  أن  إلـــــــــــــــــى 
ولـــــــــــــــــــــــــــــــدُت وعـــــــــــــاملـــــــــــــنـــــــــــــا فــــــــــــــــي فــــــــــــــــرار 
نــــــفــــــى خـــــــــــــــارج الــــــقــــــلــــــب نــــــبــــــض األمــــــــــــان
بـــــــــــــــالدي وراء  الــــــــــــالجــــــــــــئــــــــــــن  ســـــــــــــــل 
ســــــــــــــل اآلكــــــــــــــلــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــراب الــــــــرغــــــــيــــــــف 
ـــــــشـــــــاز ـــــــن ـــــــــــن حلـــــــــــــــــون ال ـــــــــــعـــــــــــازف ســـــــــــــل ال
ســـــــــــــل اآلخـــــــــــــــذيـــــــــــــــن بـــــــــــثـــــــــــأر الــــــشــــــهــــــيــــــد
ســــــــــــل الــــــــنــــــــيــــــــل عــــــــنــــــــا وعــــــــــمــــــــــا تــــبــــقــــى
يــــــــــــحــــــــــــرك مــــــــــــركــــــــــــز هــــــــــــــــــذا الــــــــــــوجــــــــــــود 
ـــــــــه الــــــــــقــــــــــرون ـــــــــســـــــــدت ســــــــأهــــــــجــــــــر مــــــــــــا أف
ســـــــــــــأهـــــــــــــرب مـــــــــــــن ذبـــــــــــــــذبـــــــــــــــات األثـــــــــيـــــــــر
فـــــا ـــــــــيـــــــــل  ـــــــــرت ت صــــــــــــــــــوت  إلــــــــــــــــــى  وآوي 
ــــــذقــــــنــــــي  ســـــــــــأهـــــــــــرب مـــــــــــن شـــــــــاشـــــــــة لـــــــــــم ُت
حتــــت ـــــــــــون  ـــــــــــك ال شــــــــــاشــــــــــة  إلـــــــــــــــى  وآوي 
ـــــــــــــى الــــــــــبــــــــــدر مــــــــزدهــــــــيــــــــا فــــــــــي دجـــــــايـــــــا إل
ـــحـــا  فـــســـي مـــــلـــــكـــــا  األرض  لـــــــــي  لـــــتـــــصـــــبـــــح 
إلـــــــــــهـــــــــــي مبـــــــــصـــــــــبـــــــــاح هـــــــــــــــــذا الـــــــــــوجـــــــــــود 
ـــــــــســـــــــمـــــــــاوي عـــــصـــــرا أنــــــــــــــر بـــــــالـــــــكـــــــتـــــــاب ال
ســـــــــــواك رب  الـــــــــــكـــــــــــون  فـــــــــــي  لـــــــــــي  فـــــــمـــــــا 
ــــــــــي أمــــــــنــــــــيــــــــات ســــتــــحــــيــــا وفـــــــــــــي الـــــــــغـــــــــد ل
ــــفــــي غــــــــــــــــدا ســــــتــــــســــــيــــــر الـــــــــــعـــــــــــوالـــــــــــم خــــل
ســـــيـــــحـــــفـــــظ عـــــــنـــــــي الـــــــتـــــــالمـــــــيـــــــذ حــــلــــمــــا
ـــــج »مــــــــُوســــــــكــــــــو« ســـفـــيـــنـــي ـــــل ـــــدأ مــــــــن ث ـــــب ســـــت
شــــــعــــــب آدم  مـــــــــــيـــــــــــثـــــــــــاق  لـــــــــــيـــــــــــذكـــــــــــر 
ـــــــــــــه منـــــــــــــا غـــــــــــــافـــــــــــــاًل عـــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــود اإلل
ســـــــأبـــــــنـــــــي لـــــــهـــــــم مـــــــوطـــــــنـــــــا مــــــــــن تـــــــراثـــــــي

اخلـــــطـــــايـــــا ذي  عــــــلــــــى  دمـــــــعـــــــي  وأســـــــــكـــــــــب 
ــــــــت قـــــــوايـــــــا ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الـــــــضـــــــعـــــــف كــــــــان
ـــــــا ـــــــكـــــــاي ـــــــــي كـــــــــــــــي أكــــــــــــــــــــف ب ـــــــــالطـــــــــفـــــــــن ت
ومــــــــضــــــــغ الـــــــطـــــــعـــــــام وحــــــــســــــــن الـــــســـــجـــــايـــــا
ــــــــــي املـــــــســـــــيـــــــر ُخــــــطــــــايــــــا وكــــــــــــــم عـــــــــثـــــــــرت ف
ـــــــــســـــــــرد احلــــــكــــــايــــــا ـــــــــي ب فــــــتــــــمــــــســــــح دمـــــــــع
ـــــــــل عـــــــــــن املــــــــــــــــــوت وجـــــــــــــــه املــــــطــــــايــــــا أحـــــــــي
تـــــــــــرانـــــــــــا جــــــــــنــــــــــاة ونــــــــــحــــــــــن الــــــضــــــحــــــايــــــا
تــــــــلــــــــمــــــــلــــــــم مـــــــــــــــا بـــــــــعـــــــــثـــــــــرتـــــــــه يــــــــــدايــــــــــا
فــــــتــــــصــــــنــــــع مــــــــنــــــــه مــــــــــئــــــــــات الــــــشــــــظــــــايــــــا
ــــــــــات الــــــقــــــضــــــايــــــا يـــــــفـــــــجـــــــر فـــــــيـــــــنـــــــا مــــــــــئ
ســـــــبـــــــايـــــــا تـــــــــــــــــــــــزال  ال  وأحـــــــــــــالمـــــــــــــهـــــــــــــم 
ـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــواه ثـــــــــــــــالثـــــــــــــــون عــــــــــــامــــــــــــا رزاي
لـــــــيـــــــقـــــــتـــــــات مــــــــنــــــــه جـــــــمـــــــيـــــــع الــــــــبــــــــرايــــــــا
أخــــــــايــــــــا صـــــــــــــــار  الــــــــبــــــــعــــــــد  عــــــــلــــــــى  أراه 
وأعـــــــــــطـــــــــــت إلــــــــــــــى أمــــــــهــــــــاتــــــــي الــــــبــــــقــــــايــــــا
وكـــــــــــــم رحــــــــــلــــــــــْت فــــــــــي الــــــــبــــــــطــــــــون دمـــــــايـــــــا
شـــــــاطـــــــئـــــــايـــــــا هـــــــــنـــــــــا  أن  وربــــــــــــانــــــــــــهــــــــــــا 
ــــــا ــــــاي ــــــن ــــــب مـــــــــــن املــــــــــــــــــوت نـــــــحـــــــو امل عــــــجــــــي
وأســــــــــــــكــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــالده فــــــــــــــي احلــــــــنــــــــايــــــــا
هـــــــــــــم املــــــــــــرســــــــــــلــــــــــــون إلـــــــــيـــــــــنـــــــــا هـــــــــدايـــــــــا
ـــــــــســـــــــوق الــــــــرعــــــــايــــــــا عــــــــصــــــــا املـــــــســـــــتـــــــبـــــــد ت
ـــــــــعـــــــــرايـــــــــا ـــــــــون فــــــــــــــــــوق حلــــــــــــــــــوم ال يـــــــــغـــــــــن
ســــــــــل الــــــــســــــــاجــــــــديــــــــن بــــــــهــــــــذي الــــــــــزوايــــــــــا
يـــــجـــــبـــــك الـــــــــــفـــــــــــرات: الــــــــــوجــــــــــوه اخلـــــــزايـــــــا
حـــــقـــــيـــــقـــــتـــــنـــــا فـــــــــانـــــــــظـــــــــروا فــــــــــي املــــــــرايــــــــا
ــــــــــــــــــى عــــــــــــالــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــاده ســـــــــاعـــــــــدايـــــــــا إل
الــــــــــتــــــــــي ســـــــئـــــــمـــــــت صــــــــوتــــــــهــــــــا أذنــــــــــايــــــــــا
حتـــــــــــــة يــــــــســــــــتــــــــريــــــــح بـــــــــهـــــــــا خـــــــافـــــــقـــــــايـــــــا
الــــــــدنــــــــايــــــــا بــــــــــفــــــــــاه  إال  الــــــــبــــــــشــــــــاشــــــــة 
الـــــــــــظـــــــــــالل وفـــــــــــــــــــوق شــــــــــفــــــــــاه الــــــثــــــنــــــايــــــا
إلـــــــــــــى الـــــــشـــــــمـــــــس لــــــــــؤلــــــــــؤة فــــــــــي ســـــمـــــايـــــا
ومـــــــــــــــا مـــــــلـــــــكـــــــت مــــــــنــــــــه شـــــــيـــــــئـــــــا يــــــــدايــــــــا
أجـــــــــــــر عــــــــــائــــــــــذا مــــــــــن ظـــــــــــــالم الـــــــطـــــــوايـــــــا
ـــــــــــــدت كـــــــتـــــــفـــــــايـــــــا بـــــــــــأحـــــــــــكـــــــــــامـــــــــــه جـــــــــــــل
ــــــــا ــــــــــــك فــــــــــــي الــــــــــعــــــــــاملــــــــــن ســــــــواي وكــــــــــــــــم ل
ــــا ومتــــــــشــــــــي مــــــعــــــي فـــــــــي الـــــــــــــــــــــدروب خــــفــــاي
ـــــــا ـــــــراي ـــــــا فـــــــــــي ث ومتـــــــــشـــــــــي الــــــــثــــــــريــــــــا هـــــــن
ــــــا ــــــاي ـــــــــــــه زمـــــــــــنـــــــــــا فـــــــــــــي صــــــب حــــــــلــــــــمــــــــت ب
إلـــــــــــــى فـــــــــــتـــــــــــح»رومـــــــــــا« تــــــــقــــــــود الـــــــســـــــرايـــــــا
تــــــــعــــــــطــــــــن حتــــــــــــــت حـــــــــــريـــــــــــر احلــــــــشــــــــايــــــــا
ـــــــا ـــــــوصـــــــاي فـــــــــمـــــــــزق أقــــــــــــــــــدس مـــــــــــا فـــــــــــي ال
كـــــــمـــــــا لـــــــــــي بـــــــنـــــــى مـــــــوطـــــــنـــــــا والـــــــــــدايـــــــــــا
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| لغة وأدب

من جمال النظم 
القرآني في 

سورة اإلخالص

خ��ال��ق جلميع  تعالى  ال��ل��ه  أن  ثبت 
املوجودات لم يصح أن يكون واحد 
م��ن��ه��ا ش��ري��ك��ا ل���ه، وال��ث��ان��ي: قوله 

ۉ     ۉ   ۅ        ۅ      }ۋ   تعالى: 
وهو  ې{)األنبياء:22(.  ې  
والثالث:  واإلب���داع،  اإلح��ك��ام  دليل 

قوله تعالى: } چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  
ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ      
ڈ{)اإلس�������راء:42(. وه��و دليل 
القهر والغلبة، الرابع: قوله تعالى: 

}پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  
ٿ   ٿ           ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  
ڤ{ ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ  
التنازع  دليل  وهو   .)91 )املؤمنون: 

واالستعالء.
پ{)اإلخالص:2(  پ    {
امل��ق��ص��ود في  س��ب��ح��ان��ه  ه���و  أي: 
إليه  ال��دوام يحتاج  احل��وائ��ج، على 
العاملني،  عن  مستغن  وه��و  اخللق، 

ومنهج  للوجود  وتفسير  للضمير، 
للحياة، وقد تضمنت السورة أعرض 
ف���ي حقيقة  ال��رئ��ي��س��ة  اخل���ط���وط 
اإلس�����الم، ف��ل��ي��س ه��و ك��م��ا يعتقد 
يعتقد  كما  وال  بالتثليث،  النصارى 
كما  وال  اآلل��ه��ة،  بتعدد  امل��ش��رك��ون 
يعتقد غيرهم من اليهود وأصحاب 
املذاهب األخرى الضالة. جاء في 
الله  وص��ف  أن  »واع��ل��م  التسهيل: 
تعالى بالواحد له ثالثة معان، كلها 
األول:  تعالى،  حقه  ف��ي  صحيحة 
نفي  فهو  معه،  ثاني  ال  واح��د  أن��ه 
نظير  ال  واح��د  أنه  والثاني:  للعد، 
له وال شريك، والثالث: أنه واحد ال 
ينقسم وال يتبعض، واملراد بالسورة 
املشركني،  على  ردا  الشريك  نفي 
براهني  القرآن  في  الله  أق��ام  وقد 
تعالى،  وح��دان��ي��ت��ه  ع��ل��ى  ق��اط��ع��ة 
أربعة  وأوضحها  جدا،  كثير  وذلك 

براهني: األول قوله تعالى: }ٿ  
ٹ{)النحل17(.  ٹ   ٿ            ٿ  
واإلي��ج��اد، فإذا  وه��ذا دليل اخللق 

س���ورة اإلخ���الص م��ن ال��س��ور التي 
أن��زل��ت ع��ل��ى رس��ول��ن��ا ال��ك��رمي ] 
مرسخة لعقيدة التوحيد، موضحة 
ووحدانيته،  وجل-  -عز  الله  تفرد 
وقد  ن��ظ��ي��ر،  وال  ل��ه  مثيل  ال  وأن���ه 
أهل  مغالطات  على  ال��رد  تضمنت 
اليهود  م���ن  ال��س��اب��ق��ة  ال���دي���ان���ات 
جاءت  وق��د  وغيرهما،  والنصارى 
السورة في غاية اإليجاز واإلعجاز، 
والعبارة،  ال��ل��ف��ظ��ة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 

والصياغة والتركيب. 

موضوع السورة: 
التوحيد  ال���س���ورة  ه����ذه  ت��ن��اول��ت 
الله  ب��أس��ل��وب وج��ي��ز واض���ح، وأن 
ك���ت���ب ع���ل���ى نفسه  -ع�����ز وج������ل- 
واألسماء،  ال��ص��ف��ات  ف��ي  ال��ت��وح��د 
وأنه واحد ال شريك له وال كفؤ له 
وال ند له وال نظير، وهذه األحدية 
التي أمر رسول الله ] أن يعلنها 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  ل��ل��ع��امل��ني: 
عقيدة  هي  چ)اإلخالص:1(  ٻ  

د. اأحمد اإ�شماعيل عبد الكرمي

دكتوراه الأل�شن - جامعة عني �شم�ش
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يتدبروا  أن  لهم  التفاتة  ه��ذا  وف��ي 
ما يفعلون ملا يعبدون، وأن يتأملوا 
ج��ي��دا ف��ي حقيقة م��ا ح��ول��ه��م من 
يفعلون،  ما  تتنافى مع  كونية  آيات 
قال األلوسي: الصمد السيد الذي 
ليس فوقه أحد، الذي يصمد -أي 
حوائجهم   ف��ي  ال��ن��اس  إليه  يلجأ- 
وأمورهم وهي تشعر بعلية األلوهية، 
ألنه تعالى هو السيد املصمود إليه 
عنه،  يستغني  ال  م��خ��ل��وق  ك��ل  م��ن 
الشاعر في  ق��ول  أب��و حيان  وذك��ر 

معنى الصمد: 
أال بكر الناعي بخير بني أسد 

بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد
وقيل في تفسير الكلبي: إنه الذي 
ال يأكل وال يشرب، وقيل: إنه الذي 
ال ج��وف ل��ه، وال��ص��م��دي��ة تتضمن 
ال��ل��ه سبحانه،  إل��ى  ح��اج��ة اخل��ل��ق 
لقدرته  ع��ن��ه،  اس��ت��غ��ن��ائ��ه��م  وع����دم 
-عز وجل- على الفاعلية، واإلرادة 
وأهليته للربوبية، ومسؤوليته جتاه 
خلقه.}پ  ڀ {)اإلخالص:3(. 
ال��ق��ول فيه رد على ك��ل من  وه��ذا 
ول���دا، وإف��ح��ام لكل  لله  ادع���ى أن 
ف��ه��و سبحانه  ب���ذل���ك،  ي��زع��م  م���ن 
كمثله  وليس  النقائص،  ع��ن  منزه 
شيء، ليس هو سبحانه كاخلالئق 
يتناسل أو يفعل ما تفعله الكائنات 
قال  صنعها،  وأب����دع  خلقها  ال��ت��ي 
امل��ف��س��رون: ف��ي اآلي���ة رد على كل 
م��ن ج��ع��ل ل��ل��ه ول����دا، ك��ال��ي��ه��ود في 
لسانهم:  ع��ل��ى  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  ق����ول 
{)التوبة:30(.  ں   ں   }ڱ   
والنصارى في قول الله تعالى على 
لسانهم: }ڻ  ڻ  ۀۀ{
في  العرب  وكمشركي  )التوبة30(. 
الله«،  ب��ن��ات  »امل��الئ��ك��ة  أن  زعمهم 
ف���رد ال��ل��ه -ت��ع��ال��ى- ع��ل��ى اجلميع 
الولد البد  ول��د، ألن  له  ليس  بأنه 
والله  وال����ده،  م��ن جنس  ي��ك��ون  أن 
تعالى أزلي قدمي ليس كمثله شيء، 
وألن الولد ال يكون إال ملن له زوج، 

ملذات  م��ن  الشهوات  فيه  ورك��ب��ت 
في  سبحانه  يقول  وزينتها،  الدنيا 

ىئ   ېئ    { أخ�������رى:  آي�����ة 
حئ   جئ    ی        ی   ی   ی   ىئىئ  
ومن  ىئ{)األنعام:101(.  مئ  
كانت فيه هذه الصفات ال يختلف 
عن أي كائن حي آخر، فتعالى الله 

عن ذلك علوا كبيرا. 
ڀ{ ڀ      { ت��ع��ال��ى:  وق���ول���ه 
)اإلخالص:3(. قول صريح في أنه 
تعالى غير متولد من غيره، وتبطل 
هذه اآلية مذهب النصارى القائل 
بأن عيسى إله، ألنه يالزمه افتقاره 
في وجوده إلى غيره، وذلك ينافي 
يحتاج  ال  اإلل��ه  ألن  اإللهية،  صفة 
اخلالئق  ص��الح  ينفعه  وال  لغيره، 
وال يضره فسادهم، ولو كان بعضهم 
ال���ذي قيض  ف��ه��و  لبعض ظ��ه��ي��را، 
}  ۅ  ۅ{ ق���ول���ه:  ف���ي  أم����ره 
)ال���ب���ق���رة:117(، وق���د ن��ف��ت اآلية 
عنه -سبحانه- إحاطة النسب من 
جميع اجلهات، فهو األول الذي ال 
ابتداء له، اآلخر بال انتهاء سبحانه، 
يقول املرحوم سيد قطب في قوله 
پ  ڀ   ڀ  ڀ{ تعالى: } 
)اإلخالص:3(،: »حقيقة الله ثابتة 
بعد  حال  تعتورها  ال  أزلية،  أبدية 
في  املطلق  الكمال  صفتها  ح���ال، 
انبثاق  وال�����والدة  األح�����وال،  جميع 
وامتداد، ووجود زائد بعد نقص أو 
عدم، وهو على الله محال، ثم هي 
تقتضي زوجية، تقوم على التماثل، 
وه��ذه كذلك م��ح��ال، وم��ن ث��م فإن 
الوالد  ن��ف��ي  تتضمن  أح���د  ص��ف��ة 

والولد«.
}ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ{
)اإلخالص:4(، أي: وليس له -جل 
شبيه،  وال  نظير  وال  مثيل  وع��ال- 
ذات���ه وال ص��ف��ات��ه، وال في  ف��ي  ال 
اب��ن كثير: »ه��و مالك  ق��ال  أفعاله، 

له  يكون  فكيف  وخالقه،  شيء  كل 
أو قريب  من خلقه نظير يساميه، 
وتنزه،  وت���ق���دس  ت��ع��ال��ى  ي��دان��ي��ه؟ 
الله  يقول  القدسي  احلديث  وف��ي 
سبحانه: »كذبني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، 
فأما تكذيبه فقوله: لن يعيدني كما 
ب��دأن��ي، ول��ي��س أول اخل��ل��ق بأهون 
إياي  وأم��ا شتمه  إعادته،  علي من 
فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا األحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد«، ويقول املرحوم 
سيد قطب: »أي لم يوجد له مماثل 
الوجود،  حقيقة  في  ال  مكافئ،  أو 
وال في حقيقة الفاعلية، وال في أي 
وهذا  الذاتية،  الصفات  من  صفة 
كذلك يتحقق بأنه أحد، ولكن هذا 

توكيد وتفصيل«. 
ال����س����ورة ف���ي غاية  وق����د ج�����اءت 
وأوضحت  واإلع����ج����از،  اإلي����ج����از 
ونزهت  والكمال،  اجل��الل  صفات 
ال��ل��ه ع��ز وج��ل ع��ن ص��ف��ات العجز 
السياق  ع��ل��ي��ن��ا  وي��ح��ت��م  وال��ن��ق��ص 
في  ن��دخ��ل  أن  والتركيبي  ال��ل��غ��وي 
لنص  والسياقية  التركيبية  البنية 
ارتبطت  حيث  ال��ك��رمي��ة،  ال��س��ورة 
اجلمل في السورة بأقوى عالقات 
ع��الق��ة اإلسناد،  وه��ي  االرت���ب���اط، 
ول����م ت���وج���د م��ع��ه��ا ع���الق���ة أخرى 
األخيرة  اجلملة  باستثناء  تزاحمها 
العالقات  ف��ي��ه��ا  ان��ع��ك��س��ت  ف��ق��د 
بتقدم اجل��ار وامل��ج��رور »ل��ه« على 
متعلقه »كفوا« وتقدم اخلبر »كفوا« 
اجتاه  فأصبح  »أح��د«  املبتدأ  على 
السورة  وك���أن  عكسيا  ال��ع��الق��ت��ني 
تعود في نهايتها لتشير إلى البداية 
ألفاظها  خالل  من  ومعنويا  حسيا 
وعالقاتها بأن الله واحد ال شريك 

له. 
لعقيدة  ال���س���ورة  أرس����ت  وه���ك���ذا 
التوحيد في وصفها لوحدانية الله 
عز وجل، نافية كل الصور العالقة 

في أذهان أهل الكفر والضالل. 
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| تراث

بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال يشتمل على أربع مسائل تؤخذ 
من كالم أبي احلسن السندي، عليه 

الرحمة من الرؤوف املبدي.
إحـــــــداهـــــــن: ل�����زوم 
يظنه  م����ن  ت��ق��ل��ي��د 
موافًقا احلق، وترك 
يظنه  م����ن  ت��ق��ل��ي��د 
مخالًفا للحق، وهذا 
في العاّمّي، وأما من 
له أهلية فاألخذ في 

حقه أوجب وآكد.
الثانية: أن االجتهاد 

لم ينقطع.
ــــة: ج�����واز  ــــث ــــال ــــث ال
ت������رج������ي������ح ب���ع���ض 

املذاهب.
ـــــة: ج�����واز  ـــــع ـــــراب ال

التلفيق.
وحده،  ل��ل��ه  احل��م��د 

وال��ص��الة وال��س��الم على م��ن ال نبي 
بعده، أما بعد:

فاألولى جائزة، بل قد يجب، فإنه قال 
وشرحه)2(:  التحرير  مختصر  في 

»وي��ل��زم��ه- أي: ال��ع��ام��ي- إن ب��ان له 
املذهبني-  أي:  م��ن��ه��م��ا-  األرج�����ح 
تقليده، وال يلزمه التمذهب مبذهب 
أشهر  ف��ي  وعزائمه  برخصه  يأخذ 
الوجهني، قال شيخ 
اإلسالم: إن خالفه 
لقوة دليل، أو زيادة 
علم، أو تقوى، فقد 
أح��س��ن، ول��م يقدح 
في عدالته بال نزاع، 
وقال: بل يجب في 
وأنه  ه���ذه احل����ال، 
نص اإلم��ام أحمد. 
ال���وزي���ر ابن  وذك����ر 
مكائد  م��ن  ُهبيرة: 
يقيم  أن  الشيطان: 
املعنى  ف���ي  أوث���اًن���ا 
الله،  تعبد من دون 
أن يتبني- أي: له- 
احلق، فيقول: ليس 

حتقيق: �شالح بن عبدالفتاح بن عبداخلالق

باحث بق�شم املخطوطات بدار الكتب امل�رشية

للعالمة ال�شيخ: غنام بن حممد بن غنام النجدي احلنبلي )ت 1237هـ(

هذه رسالة في أصول الفقه احلنبلي تتضمن التعليق على أربع مسائل حول قضايا التقليد والتلفيق، وجواز 
ترجيح بعض املذاهب، وانقطاع االجتهاد من عدمه، وهي على مذهب احلنابلة، أجاب عنها أحد املتأخرين 
من علماء املذهب، وهو الشيخ غنام بن محمد بن غنام النجدي، احلنبلي، املتوفى سنة )1237هـ(، وهو فقيه 
حنبلي، فرضي، جندي األصل واملولد، نشأ في الزبير )بالعراق(، وأقام وتوفي بدمشق، وله تقارير وأبحاث 

كثيرة على هوامش شرح املنتهى في الفقه احلنبلي، وغير ذلك)1(.
وقد اعتمدت في حتقيقها على نسخة خطية فريدة كتبت بخط املؤلف، محفوظة ضمن مجموع باخلزانة التيمورية 
امللحقة بدار الكتب املصرية، حتت رقم )49/مصطلح حديث تيمور(، وتقع في صفحتني من ص )482- 483(، وعليها 

وقف عبدالسالم الشطي احلنبلي.
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عنده  م  ملعظَّ تقليًدا  مذهبنا،  هذا 
قد قدمه على احلق«.

ق����ال ف���ي اإلق������ن������اع)3(: »ول�����زوم 
التمذهب مبذهب وامتناع االنتقال: 

األشهر عدمه«.
»العامي  اإلس�����الم)4(:  شيخ  ق��ال 
معيًنا،  مذهًبا  يلتزم  أن  عليه  هل 
ي���أخ���ذ ب��ع��زائ��م��ه ورخ����ص����ه؟ فيه 
وج��ه��ان ألص��ح��اب اإلم����ام أحمد، 
الشافعي،  ألصحاب  وجهان  وهما 
واجل��م��ه��ور م��ن ه���ؤالء وه����ؤالء، ال 

يوجبون ذلك«.
قال في مختصر الروضة وشرحه 
بن  سليمان  ال��دي��ن  جن��م  للعالمة 
»يجوز  ال���ط���وف���ي)5(:  ع��ب��دال��ق��وي 

للعامي تقليد املجتهد، وال يجوز ذلك 
اتفاقا  احلكم  وظ��ن  اجتهد  ملجتهد 
فيهما، أما من لم يجتهد في احلكم 
بعد، وهو متمكن من معرفته بنفسه 
بالقوة القريبة من الفعل؛ لكونه أهال 
تقليد غيره  له  يجوز  لالجتهاد، فال 
أيضا مطلًقا، ال ألعلم منه وال غيره، 
ال من الصحابة وال غيرهم، ال لعمل 
وال لفتيا، ال مع ضيق الوقت وال مع 

سعته. هذا فائدة قوله: مطلقا«.
التقليد في  »يجوز  أي��ًض��ا)6(:  وق��ال 

الفروع خالًفا لبعض القدرية«.
قال في املنتهى، واإلقناع، ومختصر 
التحرير: »ويجوز تقليد املفضول من 
املجتهدين- زاد في شرح املختصر: 
»ع���ن األك���ث���ر«- ألن��ه��م اس��ت��ف��ت��وا من 
شاع  أو  وأف��ت��وا،  والسلف  الصحابة 
ي��ن��ك��روا، وق����ال ع��ل��ي��ه الصالة  ول���م 

والسالم:
اقتديتم  بأيهم  كالنجوم،  »أصحابي 
اه���ت���دي���ت���م«، وف��ي��ه��م األف���ض���ل من 

غيره«)7(.
وأما الثانية

فكما قال أن االجتهاد لم ينقطع، وأنه 
ممكن، بل يجب عند أصحابنا، ولهذا 
قال في مختصر التحرير: »وال يجوز 

خلو عصر عنه- أي: املجتهد«)8(.

ويشهد له عبارتا املنتهى، واإلقناع، 
وغيرهما، حيث شرطا في القاضي 
مطلًقا؛  أي:  م��ج��ت��ه��ًدا،  ي��ك��ون  أن 
في مذهب  »ول��و  بعد:  ق��اال  ألنهما 

إمامه للضرورة«)9(.
وأما الثالثة

بعض  ترجيح  يجوز  أن��ه  ذك��ر  فكما 
املذاهب بالدليل.

قال في شرح مختصر الروضة)10(: 
إنكار  ال���ب���اق���الن���ي  ع����ن  »وح����ك����ي 
أن  يعني  بشيء-  وليس  الترجيح، 
بشيء-  ليس  ه��ذا  الباقالني  ق��ول 
عقاًل  متعني  ب��األرج��ح  العمل  ألن 
الصحابة  ع��م��ل  وق����د  وش����رًع����ا، 
بالترجيح مجمعني عليه. وقد نص 
قال:  حيث  اع��ت��ب��اره  على  ال��ش��ارع 
الله...«  لكتاب  أقرؤهم  القوم  »يؤم 
لألئمة  ت���ق���دمي  ف���ه���ذا  احل����دي����ث، 
ف��ي ال��ص��الة ب��ال��ت��رج��ي��ح، ومل���ا بعث 
السرايا، استقرأهم القرآن، فوجد 
البقرة،  س��ورة  يحفظ  رج��اًل  فيهم 
ره  ليس فيهم من يحفظها غيره، فأمَّ

عليهم، ترجيًحا له بحفظها.
وملا كثر القتلى يوم أحد، أمر بدفن 
وقال:  الواحد،  القبر  اجلماعة في 
وباجلملة  ق��رآًن��ا«،  أكثرهم  »قدموا 
فالترجيح دأب العقل والشرع حيث 

احتاج إليه«. 

وأما الرابعة
فهي كما قال من جواز التلفيق على 
ما قاله، واختاره عالمة زمانه الشيخ 
مرعي)11(، ولم أعلم أحًدا من أئمة 
مذهبنا خالفه غير الشيخ السفاريني، 
ويشهد ملا قاله العالمة الشيخ مرعي 
وغيرهما،  واإلقناع،  املنتهى،  في  ما 
ركًنا،  اإلم��ام  ت��رك  »وإن  قولهم:  من 
أو شرًطا مختلًفا فيه بال تأويل وال 

تقليد أعاد«)12(.
التي  هي  ذكرتها  التي  الكتب  وه��ذه 
عليها العمل في مذهب ناصر السنة 
أبي عبدالله اإلم��ام أحمد بن حنبل 

الشيباني [، وعن جميع األئمة.

الهوامش
1- انظر: »األعالم«، للزركلي )5/ 121- 122(.

النجار،  الب��ن  املنير«  الكوكب  »ش��رح  انظر:   -2
طبعة العبيكان )4/ 573، 574- 575- 576(.

 /4( املعرفة  دار  طبعة  للحجاوي،  »اإلقناع«   -3
.)376

4- »مجموع الفتاوى« )20/ 222(.
طبعة  للطوفي،  ال��روض��ة«  مختصر  »ش���رح   -5

الرسالة )3/ 629(.
»يجوز  وف��ي��ه:   ،)652  /3( نفسه  امل��ص��در   -6
التقليد في الفروع إجماًعا أي باإلجماع خالًفا 

لبعض القدرية«. 
مع  للفتوحي-  اإلرادات«  »منتهى  ان��ظ��ر:   -7
الرسالة  م��ؤس��س��ة  ط��ب��ع��ة  ال���ن���ج���دي-  ح��اش��ي��ة 
دار  طبعة  ل��ل��ح��ج��اوي،  و»اإلق���ن���اع«   ،)260/5(
البن  املنير«  الكوكب  و»ش��رح   ،)376/4( املعرفة 

النجار، طبعة العبيكان )571/4، 572(.
8- »شرح الكوكب املنير« البن النجار )564/4(.
مع  للفتوحي-  اإلرادات«  »منتهى  ان��ظ��ر:   -9
الرسالة  م��ؤس��س��ة  ط��ب��ع��ة  ال���ن���ج���دي-  ح��اش��ي��ة 
دار  طبعة  ل��ل��ح��ج��اوي،  و»اإلق���ن���اع«   ،)268/5(

املعرفة )368/4(.
طبعة  للطوفي،  ال��روض��ة«  مختصر  »ش��رح   -10

الرسالة )679/3- 680(.
11- للشيخ مرعي احلنبلي- رحمه الله تعالى- 
الشيخ  التلفيق، ومنها نسخة بخط  رسالة حول 
غ��ن��ام ال��ن��ج��دي م��ؤل��ف ه��ذه ال��رس��ال��ة محفوظة 
ضمن مجموع رقم )49/مصطلح حديث تيمور(، 

من ص )487- 488(، بدار الكتب املصرية.
مع  للفتوحي-  اإلرادات«  »منتهى  ان��ظ��ر:   -12
الرسالة  م��ؤس��س��ة  ط��ب��ع��ة  ال���ن���ج���دي-  ح��اش��ي��ة 
دار  طبعة  ل��ل��ح��ج��اوي،  و»اإلق���ن���اع«   ،)301/1(

املعرفة )168/1(.
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في القرآن الكريم 
ودالالتها التربوية

معاني »القعود«

د. م�شطفى رجب

باحث درا�شات اإ�شالمية
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ال��ق��رآن ال��ك��رمي ي��ح��ث ع��ل��ى السعي 
كثيرة  آي��ات  ففي  واجل��ه��اد،  والعمل 
ن���رى حت��ف��ي��زا ل��ل��ن��اس ع��ل��ى السعي 
الله،  نعمة  آث��ار  وتأمل  األرض،  في 
وفي  البديع،  خلقه  في  آياته  وتتبع 
آيات كثيرة نرى تشجيعا للناس على 
عواقب  وت��أم��ل  األرض،  ف��ي  السير 
من  املتكبرة  الطاغية  السابقة  األمم 
خالل ما بقي من آثار ومعالم، وفي 
آيات أخر نرى دعوات للمسارعة في 
الطاعات،  في  والتنافس  اخليرات، 
والتسابق إلى نيل رضوان الله تعالى، 
والفوز برحمته في الدنيا وفي اآلخرة 

بالعمل الصالح الدؤوب. 
وكل املعاني السابقة تبرز لنا أهمية 
»احلركة«، والنشاط، والهمة، والسعي، 
في حياة املؤمن احلق. وهذا يتفق مع 
متطلبات الصحة النفسية لإلنسان، 
والسعي  ال���دائ���م���ة،  احل���رك���ة  ف����إن 
»اإليجابية«  م��ؤش��رات  م��ن  ال���دؤوب 
في احلياة، واإلنسان اإليجابي عند 
اإلنسان  هو  والتربية،  النفس  علماء 
السوي الصحيح نفسيا الذي يتفجر 
من  احلقيقية،  بالسعادة  إحساسه 
وعطاء،  أخذا  اآلخرين  مع  سلوكاته 
وحفزا، وتعاونا، وتفاعال مستمرا من 
تكون  ما  وأفضل  أفضل،  حياة  أجل 
احلياة حني تتوافق معاملها مع املنهج 

الذي ارتضاه الله تعالى خللقه.
وع��ل��ى ال��ن��ق��ي��ض م���ن ك���ل م���ا سبق، 
تأتي »السلبية« كطاقة مدمرة، يلجأ 
إليها البائسون اليائسون من مرضى 
سوءة  ليواروا  بها  يتدثرون  النفوس، 
وخواء  النفسي،  وضعفهم  تخاذلهم 

تفكيرهم، وخور هممهم.
القرآن  في  »القعود«  لفظ  ورد  وقد 
تعكس  بعدة صور  الكرمي ومشتقاته 
تفكيره،  وب��ؤس  القاعد،  أح���وال  لنا 
على  الفانية  الدنيا  وإيثاره  وأنانيته، 

اآلخرة الباقية.
)ق.ع.د(  مل��ادة  اللغوية  الداللة  وبحر 
واس����ع ع��م��ي��ق، ف��ق��د ق��ال��ت العرب 
ما  يكتسب  ال  ال��ذي  العاجز  للرجل 
)أي:  »قعدة ضجعة«  هو  ب��ه:  يعيش 
يسعى  ال  واالضطجاع،  القعود  دائم 

يحب  مل��ن  وق��ال��وا  معايشه(،  لكسب 
»قَعدي«  هو  بيته:  في  القعود  كثرة 
بفتح ال��ع��ني. وق��ع��د ع��ن األم����ر، أي 
لألمر:  قعد  قالوا:  وبعكسها  تركه. 

أي اهتم به.
وف���ي إط����ار ه���ذه ال������دالالت ملعاني 
القعود نقرأ في القرآن الكرمي وصف 
بعض املنافقني الذين حاولوا تخذيل 
وتشجيعهم  املجاهدين  من  إخوانهم 
على رفض اخلروج للجهاد في قوله 

تعالى: }ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  
ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ  
ک             ک   ک   ک     ڑ  
گ  گ{ )آل عمران: 168(.

ويأتي حكم الله تعالى واضحا قاطعا 
في ذم القعود عن اجلهاد ممن ميتلك 
القدرة، ولكنه ميتلك مع القدرة نفسا 
ضعيفة، وإرادة خائرة، وال عذر بدنّيا 
ع��ن��ده ي��ع��وق��ه ع��ن ف��ري��ض��ة اجلهاد. 

ٻ   ٻ   ٱ      { ت��ع��ال��ى:  ي��ق��ول 
پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ  
ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  
ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    ڦ    ڦ  

ڄ  ڄ{ )النساء: 95(.
من  ال��ك��رمي  ال���ق���رآن  علينا  وي��ق��ص 
قصص بني إسرائيل، كيف استناموا 
إلى الكسل واخلنوع، وقعد بهم خوفهم 
م��واج��ه��َة األع���داء ع��ن ن��ص��رة نبيهم 
تعالى:  يقول  ال��س��الم،  عليه  موسى 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ  
ڀ   ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ  
ٿ{  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ  

)املائدة: 24(.
وق��د وص��ف ال��ق��رآن ال��ك��رمي أحوال 
أثناء  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  ف��ي  املنافقني 
ال��ل��ه ]، وصورهم  غ���زوات رس���ول 
القرآن الكرمي في أحوال شتى تعكس 
وإيثارهم  ل��ل��دي��ن،  وك��ي��ده��م  جبنهم، 

للحياة الدنيا، ومن ذلك أنهم:
)1( كسالى، ال يبادرون إلى اجلهاد، 
في  والنفس  املال  ببذل  يرحبون  وال 
فاستحقوا  ال��ل��ه،  دي��ن  ن��ص��رة  سبيل 
عليهم،  ت��ع��ال��ى  ال���ل���ه  غ��ض��ب  ب���ه���ذا 
بأسلوب  وت��ع��ال��ى  سبحانه  فوبخهم 
يكشف لنا أن املتخلفني من املنافقني 
يبني  ما  القرائن  من  منهم  ظهر  قد 
أنهم ما قصدوا اخلروج للجهاد، وأن 
أعذارهم التي تقدموا بها- إلعفائهم 
م���ن اخل�����روج- ب��اط��ل��ة، ف���إن العذر 
املانع الشرعي  احلقيقي املقبول هو 
الذي يظهر بعد أن يكون اإلنسان قد 
أسباب  في  وسعى  التهيؤ،  في  شرع 
لم  مانع شرعي  فاجأه  ثم  اخل��روج، 
يعذر،  ال��ذي  هو  فهذا  يتوقعه،  يكن 

ھ    ھ   }ہ   تعالى:  قال 
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ڭ   ڭ   ڭ    ڭ  
)التوبة:  ۆ{  ۇ   ۇ  

.)46
ث���م ذك����ر احل��ك��م��ة ف���ي ذل����ك فقال 

ٴۇ   ۈ      ۈ   }ۆ   س��ب��ح��ان��ه: 
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ې   ې   ۉ     ۉ  
ائ   ائ   ى   ېى   ې  
ەئ{ )التوبة: 47(. أي: لو خرجوا 
معكم ما زادوكم إال نقصا، وألوضعوا 
خاللكم، أي: سعوا في الفتنة والشر 
ب��ي��ن��ك��م، وف���رق���وا ج��م��اع��ت��ك��م، ألنهم 
روح  وإذك���اء  فتنتكم  على  حريصون 
أناس ضعفاء  وفيكم  بينكم،  العداوة 
العقول سماعون لهم، أي: مستجيبون 

لدعوتهم يغترون بهم.
رأوا  مترددون، ألنهم حني  وهم   )2(
الذين  إخوانهم  بها  فاز  التي  املغامن 
ب����ادروا إل���ى اجل��ه��اد، واخل����روج مع 
مواقفهم  راج��ع��وا  ال��ل��ه ]،  رس���ول 
املفضلة  لديهم مصلحتهم  وترجحت 
فجاءوا  واملغامن،  الثروة  وهي  دائما، 
فكان  امل��ش��ارك��ة،  ويطلبون  يعتذرون 
األليق بهم رفض مطلبهم وتذكيرهم 
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تعالى:  ق�����ال  األول.  ب���ت���خ���اذل���ه���م 

ڳ   ڳ    ڳ      ڳ   گ   }گ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ہ       ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  

ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  

ھ  ے{ )التوبة: 83(.
اإلذن  طلبوا  فقد  كاذبون،  وهم   )3(
لهم بالتخلف عن اجلهاد، مع قدرتهم 
عليه، ومع كثرة أموالهم، قال تعالى: 

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     {
جئ   ی    ی   ی   ی  

حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ  

خب  مب{ )التوبة: 86(.
السابقة  امل��ع��ان��ي  إل���ى  وب��اإلض��اف��ة 
للقعود املرتبطة بالتهرب من اجلهاد، 
وال��ن��ك��وص ع��ن ن��ص��رة ال��دي��ن، فقد 
ملادة  أخ����رى  ل��غ��وي��ة  دالالت  وردت 
»ق��ع��د« ف��ي ال���ق���رآن ال���ك���رمي، تشير 
مذمومة..  صفات  إلى  معظمها  في 
منها القعود مع الظاملني حملاربة دين 
الله، كما يظهر ذلك من قوله تعالى: 

}ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  
ۆئ     ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ  
مئ   حئ   یجئ    ی   ی   ىئی   ىئ  
خب   حب   جب   يئ   ىئ  
وقوله  )النساء: 140(  مب  ىب{ 

ىئ   ىئ   ېئ   }ېئ   ت��ع��ال��ى: 
حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ     
خب   حب    جب   ىئيئ   مئ  
خت    حت   جت   يب   ىب   مب  

مت  ىت{ )األنعام: 68(.
أيضا  املذمومة  الصفات  تلك  وم��ن 
التربص  مب��ع��ن��ى  »ال���ق���ع���ود«  ورود 
إبليس  في وصف  ورد  كما  والتآمر، 
قوله  ف��ي  لسانه  وعلى  اللعنة  عليه 

ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   }چ   تعالى: 
)األع����راف:  ڌ{  ڍ   ڍ  

.)16
وي��رت��ب��ط ال��ق��ع��ود ب��احل��س��رة كما في 

قوله تعالى: }ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٿ    ٿ     ٿ   ٿ    
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ{ )اإلسراء: 

.)29
نفسه،  يلوم  فألنه  ملوما  كونه  أم��ا 
وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع 
املال وتضييع فرص كسبه وحتصيله، 
مما يترتب عليه إبقاء األهل والولد 
في الضر واحملنة، وأما كونه محسورا 
فمأخوذ من قول العرب للبعير: هو 
وحسرت  سيره،  انقطع  إذا  محسور 
ينقطع  ح��ت��ى  س��ي��ره��ا  إذا  ال���داب���ة 
سيرها، فاحملسور- بهذا املعنى- هو 
عنه  انكشفت  ال��ذي  املضنى  املتعب 
ق��درة على شيء،  به  تبق  القوة، ولم 
العرب:  قول  من  مأخوذ  هو  وكذلك 
وأتعبته  أضنيته  أي  البعير  حسرُت 

بالسير، حتى لم تبق به قدرة عليه.
واجلمل ال يقطع الطريق ويصل إلى 
الغاية إال إذا حافظ صاحبه على ما 
فيه من قوة، فسار به سيرا وسطا، 
أما إذا أجهده واستنزف قوته، فإنه 
قطع  ف��ال  م��ح��س��ورا:  كليال  يسقط 
أبقى  وال  منزله،  وص��ل  وال  طريقه، 

جمله.
وك���ذل���ك اإلن���س���ان ف���ي ط��ري��ق هذه 
احل��ي��اة محتاج إل��ى ق��وة امل���ال، فإذا 
وبلغ  وانتفع،  ب��ه  نفع  بحكمة  أنفقه 
غاية حياته هادئا راضيا، وإذا بسط 
يده فيه كل البسط أتى عليه فانقطع 
النفع واالنتفاع، ولم يبلغ غاية حياته 

إال بتعب ومشقة.
}ٹ{  قوله  أن  ه��ذا  م��ن  ويظهر 
وقوله:  وامل���س���رف.  للمقتر  ي��رج��ع 
فقط.  للمسرف  ي��رج��ع  }ڤ{ 
ول��ك��ن مل���ا ك���ان احمل���س���ور ه���و الذي 
ذهبت قوته فال قدرة له على شيء، 
أيضا  البخيل  إن  القول:  فقد ميكن 
مبغوض من الناس مخذول منهم، فال 
يجد في ملماته معينا، وال في نوائبه 
اجلانب  ضعيف  أيضا  فهو  معزيا، 

ل���ه. ف��امل��س��رف ض��ي��ع املال،  ال ق���وة 
فكالهما  اإلخ����وان،  ضيع  والبخيل 

مكسور الظهر، عدمي الظهير.
كما  ب��اخل��ذالن  ال��ق��ع��ود  يرتبط  كما 

ک   ک   ڑ   }ڑ   تعالى:  قوله  ف��ي 
گ{  گ   گ   ک   ک  

)اإلسراء: 22(.
قوله  ف��ي  امل��ذك��ور  »ال��ق��ع��ود«  فلفظ 
تعالى: }گ  گ  گ{ معناه: 
املكث، أي فتمكث في الناس مذموما 
مخذوال، وهذه اللفظة مستعملة في 
العربية والفارسية بهذا املعنى، فإذا 
سأل الرجل غيره: ما يصنع فالن في 
تلك البلدة؟ فيقول املجيب: هو قاعد 
بأسوأ حال. معناه: املكث، سواء أكان 
املذموم  أم جالسا. ومن شأن  قائما 
املخذول أن يقعد نادما متفكرا على 

ما فرط منه. 
وال يخفى على عاقل أن التمكن من 
السعي  يتطلب  اخل��ي��رات  حتصيل 
يتأتى  إمن��ا  والسعي  حتصيلها،  ف��ي 
العاجز  الكسالن  واإلنسان  بالقيام، 
ولغيره  لنفسه  اخل��ي��ر  حتصيل  ع��ن 
يتملكه اخلمول واإلحباط فال يسعى، 
الطلب،  عن  قاعدا  جالسا  يبقى  بل 
كناية  الرجلني  القيام على  كان  فلما 
ع��ن س��رع��ة احل��رك��ة وح��ب السعي، 
صار أحد األمور التي بها يتم الفوز 
واجللوس  القعود  وك��ان  ب��اخل��ي��رات، 
عالمة على عدم تلك املكنة والقدرة، 
القرآنية  السياقات  في  ظهر  لذلك 
املتعددة جعل القيام كناية عن القدرة 
والقعود  اخل���ي���رات،  حت��ص��ي��ل  ع��ل��ى 

كناية عن العجز والضعف.
بأصل  ال���ق���ع���ود-  أن  ن����رى  وه���ك���ذا 
م��ع��ن��اه ال��ل��غ��وي، وف���ي ض���وء السياق 
تربوية  دالالت  يتضمن  ال��ق��رآن��ي- 
واخلنوع  السلبية  ح��ول:  كلها  ت��دور 
واجل������نب وال���ك���س���ل وض�����ف ال������وازع 
واحلسرة  والتآمر  والتربص  الديني 

واخلذالن.

66
العدد )583(  ربيع األول  1435 هـ -  يناير  2014 م



 أسرة |

األنشطة المدرسية بين اعتبارات 
التربية وضغوط الواقع

الـــعـــمـــل عن  فـــصـــل  ال ميـــكـــن 
الروح،  الفكر، وال اجلسد عن 
ومعنى  الفناء،  الثاني  فمعنى 
بني  فالتفاعل  اخلــواء،  األول 
املكونات هو ما يعطي معادالت 

التنوع والثراء في احلياة.

حمدي �شعيد

 كاتب م�رشي
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فقط  ليست  التعليمية  العملية 
نظريات وال أفكاًرا وال تطبيقات، 
ذلك في هذا  كل  إمنا هي جماع 
املجتمع الذي ينخرط فيه أبناؤنا 
أال  نأمل،   كما  ويتغيروا  ليتعلموا 
البيئة  أي  امل��درس��ة،  وه��و مجتمع 
مبادئ  ع��ل��ى  أج��ي��اال  تنشئ  ال��ت��ي 
وقيم وسلوكيات تظل حاكمة طوال 

مسيرة حياتهم بعد ذلك.
وفي هذا العصر الذي تلهث فيه 
مستجدات  متابعة  وراء  أنفاسنا 
في  احلديثة  واالب��ت��ك��ارات  العلوم 
كل مجال يكتسب اجلانب العملي 
والعلوم  ل��ل��م��ع��ارف  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
وتتحول  األي��ام  مع  تتزايد  أهمية 
مستمرة  ع��م��ل��ي��ة  إل����ى  ال��ت��رب��ي��ة 
عند  ت��ق��ف  ال  متكاملة  متنامية 
ت��ن��ح��از جل��ان��ب فحسب  وال  ح��د 
من جوانب النمو لهؤالء التالميذ 
بل  ال��دراس��ي��ة،  مسيرتهم  خ���الل 
تسعى ألن تُعدهم إع��دادا شامال 
تكون  أن  متكامال، وحت��رص على 
ذات إسهام بارز في بناء شخصية 
متزنة متفقة والعصر ومتطلباته.

عملية  األس���اس  ف��ي  ه��و  فالتعلم 
ب��ال��ط��ب��ع نحو  ت��غ��ي��ي��ر وت���ع���دي���ل 
الفرد  مي����ّك����ن  وه�����و  األف�����ض�����ل، 
شخصيته  تطوير  على  ويساعده 
من جوانبها كافة، روحية وفكرية 
وبدنية وسلوكية ووجدانية بصورة 

متكاملة.
وتتضح خطورة األمر مع ما يتعاظم 
ف���ي ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي م���ن حرص 
الدراسية  املناهج  على  امل���دارس 
واملواد التعليمية التي يأتي أغلبها 
فيما  واحلفظ  التلقني  في ص��ورة 
باألنشطة  االه���ت���م���ام  ي���ت���راج���ع 
املدرسية رغم كونها إحدى أدوات 
وتنمية  لتثقيف  وآلياتها  التربية 
التالميذ، وعلى قدر توغل مفهوم 
النشاط التعليمي في القدم- منذ 
ال��ت��ع��ل��ي��م بشتى  ع����رف اإلن���س���ان 
ص��وره- إال أنه يشهد تراجعا مع 

السنني لصالح املناهج الدراسية، 
ب��ل م��ع وج���ود إش��ك��ال��ي��ات أخرى، 
كعنصر  ب��امل��رب��ي  يتعلق  م��ا  منها 
للتربية، ومن ذلك النظرة السائدة 
في كثير من الدول العربية والتي 
التناقض،  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر  ي��ش��وب��ه��ا 
بأن  ش��ع��ور  ناحية-  م��ن  فهناك- 
يدخل  ومن  املستقبل،  هو  التعليم 
ي��خ��رج وم��ع��ه ضمانات  ب��اب��ه  م��ن 
امل��س��ت��ق��ب��ل وال����رق����ي واحل������راك 
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت��ص��ادي، وفي 
الوقت ذاته هناك النظرة الدونية 

ملن ميتهن مهنة التعليم )1(.
وإذا أردنا تأصيل قضية األنشطة 
طبيعة  ت��أم��ل  فيمكننا  امل��درس��ي��ة 
املراحل  ف���ي  خ��اص��ة  ال��ت��الم��ي��ذ، 
األولى من الدراسة، وكونهم مييلون 
من  ويتضايقون  واللعب،  للحركة 
طول اجللوس، وميلون من احلديث 
م���ن ط���رف واح�����د، ل���ذا ف���إن من 
املدرسية في هذه  األنشطة  شأن 
املراحل أن جتعل امل��دارس بيئات 
جاذبة ومحببة لهم، فنحن ال نفتأ 
نذكر حصة الرسم التي كنا ننطلق 
فيها لنعبر باأللوان عن ذواتنا، أو 
ح��ص��ة األل��ع��اب ال��ت��ي ن��ف��رغ فيها 
والنشاط،  للحركة  وتوقنا  طاقتنا 
أو تلك املسرحية التي نطقنا فيها 
الزمالء  تصفيق  وس��ط  بجملتني 
وسعادتهم، ونتذكر أيضا كيف كنا 
لدروسنا  متحمسني  نشطاء  نعود 

األخرى بعد هذا النشاط.
التعريف  ب��ن��ا  ي���ج���در  ه��ن��ا  وم����ن 
مب��ص��ط��ل��ح ال��ل��ع��ب »ف��ال��ل��ع��ب هو 
ن����ش����اط ي���ق���ب���ل ع���ل���ي���ه األط����ف����ال 
بحماسة بالغة من تلقاء أنفسهم، 
وميضون الساعات في ممارسته، 
وقد اعتبره التربويون أحد عوامل 
من��و ال��ط��ف��ل.. م��ن خ���الل اللعب 
واملعلومات  املفاهيم  إي��ص��ال  يتم 

وتطوير املهارات«)2(.
وبالتالي فدور األنشطة املدرسية 
مت  إذا  وزي���ادت���ه  تعظيمه  مي��ك��ن 

وبأساليب  تربوية،  أه���داف  وف��ق 
صحيحة، وعن اقتناع من القائمني 
على تطبيقها بأنها مفيدة ومؤثرة 
إيجابا في حياة األطفال واملجتمع 
يكون  وهنا  يشبون،  بعد حني  من 
الدور األكبر للمربي ومن يعهد إليه 
ميدان  هناك  »ليس  إذ  بالتنفيذ، 
من ميادين النشاط اإلنساني تلعب 
فيه املوهبة دورا حاسما كما في 
امليدان التربوي، فاملربي املوهوب 
ال��ذي ميتلك  الشخص  أي  فقط، 
على  ق���ادرا  يكون  للتربية،  نزعة 
إنسانية  معجزة  وحماية  اح��ت��رام 
عن  ال��وص��ف  يعجز  ال��ت��ي  الطفل 
اإلنسان  اح��ت��رام  إن  إذ  وصفها، 
ميدان  عموم  ونهاية  بداية  يعتبر 

التربية«)3(.
وثيق  أم��ر  علميا  التربية  فعملية 
املدرسية،  األنشطة  بتلك  الصلة 
يؤكدون  والباحثون  واألكادمييون 
أن »التربية ال تنحصر في مجرد 
تزويد الفرد مبجموعة من املهارات 
أصبح  وإال  واملعلومات،  واملعارف 
أثرها محدودا، وتوقفت احلضارة 
ميتد  إمن��ا  النمو،  ع��ن  اإلنسانية 
الفرد،  ج���وان���ب  جل��م��ي��ع  أث���ره���ا 
باإلضافة إلى ما لديه من مهارات 

مختلفة في كل متكامل«)4(.
واألمر السابق يسير مع التالميذ 
وال��ط��الب مل��دى ط��وي��ل أو حسب 
»التربية  إن  التربية  علم  يقول  ما 
عمل يستغرق العمر كله، منذ بدء 
ومن  األج��ل،  انتهاء  إل��ى  التكليف 
اخل��ط��أ ت��ص��ور أن��ه��ا ب��ن��اء يتطلب 
بضعة شهور أو بضع سنني يعقبه 

استجمام أو استرخاء«)5(.
ويجدر بنا هنا توضيح ما للنشاط 
نذكر  عديدة  فوائد  من  املدرسي 

منها أنه:
عادات  تكوين  على  يساعد  أوال: 
م��ث��ل تقدير  وس��ل��وك��ي��ات ح��م��ي��دة 
ق��ي��م��ة ال���وق���ت واح����ت����رام اآلخ���ر 

والقبول باالختالف.

| أسرة
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ثانيا: يكسب الطفل مهارات جديدة 
مثل احلوار البناء واإلصغاء باإلضافة 
إلى مهارات تخصصية في املجاالت 
الفنية واألدبية والرياضية وغيرها.

الب��ت��ك��ار وسائل  ف��رص��ا  يتيح  ث��ال��ث��ا: 
الدراسي  املنهج  لتبسيط  وأساليب 
وت��س��ه��ي��ل اس��ت��ي��ع��اب��ه وال����زي����ادة في 

حتصيله.
رابعا: يجعل الطفل ينمو منوا نفسيا 
الذي  فالتلميذ  رش��ي��دا،  وس��ل��وك��ي��ا 
ميارس األنشطة املدرسية لديه قدرة 
أكبر على العمل في جماعة والتعبير 

عن نفسه وتقبل االختالف.

نظرة واقعية
رمبا الطرح املستنير ألهمية األنشطة 
وأثرها  وت��رب��وي��ا  نفسيا  امل��درس��ي��ة 
التعليمية  العملية  ع��ل��ى  اإلي��ج��اب��ي 
ف��ي ظل  واق��ع��ي  غير  البعض  ي��ع��ده 
واالقتصادية  التعليمية  األوض����اع 
تعد  التي  العربية  ال��دول  من  للكثير 
نسب األمية فيها هي األعلى عامليا، 
وال تكاد تستوعب مدارسها التالميذ 
في سن اإللزام املدرسي، مما يجعل 
وقدرات  إمكانات  بتوفير  املطالبة 
األنشطة  مم��ارس��ة  للتالميذ  تتيح 
غير  في  واملبالغة  العبث  من  ضرًبا 

محلها.
فعلى سبيل املثال تصل األمية عربيا 
من  30و%40  بني  تتراوح  نسب  إل��ى 
التالميذ  كثافة  وت��ص��ل  امل��واط��ن��ني، 
في عدد كبير من الفصول مبدارس 
ال���ق���رى وب��ع��ض امل����دن إل���ى سبعني 
تلميذا في الفصل، وال توجد قاعات 
ملمارسة أنشطة املوسيقى أو املسرح، 
وفناء املدرسة يتم حتويله إلى فصول 
واستيعاب  الكثافة  لتقليل  دراس��ي��ة 

تالميذ جدد.
هذا مع قصور مهارات املعلمني وكما 
يقول األكادمييون »إن املعلم الذي ال 
ي��وص��ل إل���ى ط��الب��ه س���وى مفردات 
األساليب  ويستخدم  املقرر،  املنهج 
التي تعلمها في معهد إعداد املعلمني 
ميكن أن نشبهه مبوزع حبوب عالج 
يتم تركيبها مبوجب وصفة، ومن ثَمّ ال 

ميكن أن يكون طبيبا حقيقيا«)6(.
كما ال يوجد بهيئات التدريس بهذه 
املدارس من يقوم بتدريس املوسيقى 
أو الفن التشكيلي أو املسرح، للنقص 
احل����اد ف��ي ه���ذه ال��ت��خ��ص��ص��ات من 
ناحية  وم���ن  خ��ري��ج��ي اجل���ام���ع���ات، 
أخ���رى ف���إن األس����رة ت��ع��د األنشطة 
أبنائها  ل��وق��ت  م��ض��ي��ع��ة  امل��درس��ي��ة 
طائل  وال  عليه،  ي��ق��درون  ال  وت��رًف��ا 
ك��ل همهم في  م��ن ورائ��ه��ا، وينصب 
فيها  التي ميتحن  ال��دراس��ي��ة  امل���واد 
فيلجأون  ال��ع��ام،  نهاية  في  الطالب 
ويكرسون  اخل��ص��وص��ي��ة،  ل��ل��دروس 
في  طمعا  للمذاكرة  كثيرة  ساعات 
تفوق األبناء وااللتحاق بكلية تؤهلهم 
لفرصة عمل مستقبال في ظل بطالة 
الدخول  ف��ي  ش��دي��د   zوتدٍن عاملية 

ومستوى املعيشة.
ه��ذا ع��ن ال��واق��ع امل��ع��اش باملدارس 
القومية  أم��ا عن اخلطط  وامل��ن��ازل، 
أو ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف��ه��ي ال 
ال  وبرامج  ورق،  على  أحباًرا  جتاوز 
الذين  املسؤولني  كبار  مكاتب  تبرح 
ال��دخ��ول ف��ي صراع  ف��ي  ال يرغبون 
ث��ق��اف��ي م���ع م��ج��ت��م��ع ت���أط���رت فيه 
تتجاوز  وال  مباشرة،  نفعية  ثقافات 
تعد بني  التي  التعليم  خطط تطوير 
حني وآخ��ر، وامل��ؤمت��رات التي تعقد 
أشبه  ح��وارات  كونها  الغرض،  لهذا 
امللزمة،  غ��ي��ر  ال��ع��رف��ي��ة  ب��امل��ج��ال��س 
بناء  أجل  من  التعليم  »تطوير  بينما 
يبنى على تكوين  املستقبل يجب أن 
بالتفاعل  يسمح  إط���ار  ف��ي  ق��درات��ه 
املعاصر  العلمي  املنهج  بني  املستمر 

واألصالة الثقافية«)7(.
التعليم  لتطوير  الدقيقة  فاملالحظة 
الفلسفة  اف��ت��ق��د  أن���ه  ع��ل��ى  ت��وق��ف��ن��ا 

ال��واض��ح��ة وال��ع��ق��ي��دة امل��ت��ب��ل��ورة في 
كثير من العهود، وتعد هذه الفلسفة 
مبنزلة ذلك اخليط الذي يربط بني 
حبات العقد، بدال من أن تتبعثر أو 

تتناثر)8(.
الصورة  وه���ذه  امل��ع��وق��ات  ه��ذه  لكن 
التشاؤمية  ع��ل��ي��ه��ا  ت��غ��ل��ب  ال���ت���ي 
واإلح��ب��اط،  ال يجب أن تثني أولي 
العزم من رجال التربية وعلمائها عن 
املضي قدما في البحث واحلث على 
مكانتها  املدرسية  األنشطة  إعطاء 
في  والتفكير  وأهميتها،  ومساحتها 
على  تتغلب  بديلة  ومقترحات  حلول 
ال��ع��وام��ل االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي املدارس 
واملجتمعات النامية، وحتول املدارس 
لبيئات جاذبة، واملناهج لعلوم محببة 
يقبل عليها التالميذ، وتتقبل أسرهم 
مادامت  النشاطات  في  مشاركتهم 
زي���ادة حتصيلهم  ف��ي  ثمارها  ت��ؤت��ي 
اإلنساني  ومت���ي���زه���م  وذك����ائ����ه����م، 

والدراسي على النحو املأمول.
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چۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ   ع���اله:  ال��ل��ه ج��ل  ق��ال 

ې   ې     ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ  
ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
يذكر   ،)50-49 ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئچ)الشورى: 
الله تعالى عباده في مطلع اآلية األولى من كالمه العزيز بأنه 
خالق السموات واألرض ومالكها، وهو املتصرف فيها كيف 
يشاء؛ يعطي ملن يشاء ومينع من يشاء، وال مانع ملا أعطى وال 
التي مينحها  الذرية  معطي ملا منع، لذلك حني حتدث عن 
لعباده استعمل لفظة »يهب«، فالذرية بهذا املعنى هي هبة 
وقد  حّقا ألح��د،  وليست  يشاء،  ملن  يهبها  الله سبحانه  من 
جعل بني البشر سواء، األنبياء والرسل وحتى عامة الناس، 
وشعيب  فلوط  أقسام،  أربعة  على  النسل  مسألة  في  وه��م 
عليهما السالم مثاًل وهبهم اإلناث فقط، أما إبراهيم عليه 
السالم فوهبه الذكور فحسب، ووهب جل عاله لنبّينا محمد 
صلّى الله عليه وسلّم اإلناث والذكور، أما عيسى ويحيى فلم 

يولد لهما.. في مطابقة مع ما ذكره القرآن الكرمي. 

ثّم ختم سبحانه حديثه عن الذرية بقوله }ۈئ      ۈئ  ېئٌ{، 
ومعنى عليم في هذا السياق أن الله عز وجل عليم مبا يصلح 
أحوال عباده، فمنهم من تتفجر قدراته التربوية بوجود أبناء 
ذكور، ومنهم من تتحسن أحواله بوجود ذرية أنثوية، ومنهم 
من يصلحه عدم اإلجناب، إذ لو كان له ولد لشغله عن ذكر 
الله من فرط حبه وعنايته به، أو قد يكون ذلك الولد الذي 

ُل حياته إلى جحيم.  يتمناه ابًنا عاًقا يَُحوِّ
1- نعمة الذرية األنثوية

هذا  في  املدروستني  اآليتني  في  الرئيسية  املالحظات  من 

املقال، أن الله تعالى قدم اإلناث على الذكور }ۅ  ۅ  ۉ  

ذلك  في  والسر  ى{،  ې   ې     ې   ې     ۉ  
اجلنس  هو  ك��ان  اجلاهلية  في عصر  النسوي   العنصر  أن 

املبغوض غير املرغوب فيه قال تعالى: چڦ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ      
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  کچ )النحل: 58-59(، ولم ينته األمر 
كما  ووأده��ن  قتلهن  إلى  تعّداه  بل  البنات  كراهية  عند حد 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ    چ  تعالى:  ق��ال 

على  تقوى  ال  البنت ضعيفة  ألن   ،)9-8  : ڄچ)التكوير 
العمل خارج البيت، وال تشارك قومها في حروبهم املستمرة، 
الهدف  ه��ذا  ول��ب��ل��وغ  عليه،  احمل��اف��ظ��ة  ينبغي  ع��رض  وه��ي 

يستدعي ذلك الكثير من احلرص واملراقبة والرعاية.    
ُد الرقابة عليها من طرف أسرتها تشعر  إن البنت حني تَُشدَّ
يكرهونها،  وإخوتها  أباها  وأن  كبير،  وَه��مٌّ  ثقيل  ِع��بء  بأنها 
أنها  على  لنفسها  لتنظر  البئيسة  الوضعية  ه��ذه  فتدفعها 
مدفوعة  يجعلها  مم��ا  فيها،  م��رغ��وب  غير  حقيرة  إن��س��ان��ة 
عن  التخلي  على  السلبية  النظرة  هذه  وترغمها  لالعوجاج، 
أهلها  على  هانت  التي  فالبنت  املجتمع،  في  النبيل  دوره��ا 
مذمومة  إنسانة  أنها  على  بينهم  وترعرعت  وشبَّت  ونشأت 
ألنها مصدر العار واخلزي والذلة، من الطبيعي أن تتعامل مع 
ذاتها على أنها كائنة رخيصة ال تساوي شيئا، لذلك جتدها 
مستعدة للتفريط في كرامتها وتُؤثر فيها إغراءات الطامعني 
بكلمة،  ولو  لغوايتهم  بسهولة  فتستسلم  شرفها،  تدنيس  في 

ألنها تربت في بيت أهلها على كراهية واحتقار ذاتها.
يحبها  ح��ني  فالبنت  احل��ال��ة صحيح،  ه��ذه  ف��ي  العكس  إن 
ُن صورة إيجابية عن نفسها  أهلها و يكرمونها ويُعزونها تَُكوِّ
باعتبارها إنسانة محبوبة ومرغوبا فيها، فتتعود على الكرامة 
وعزة النفس وال تقبل اإلغراء أو الغواية أو اإلهانة من أحد، 
ألنها نشأت وتربَّت وَشبَّت على أنها غالية عند أهلها عزيزة 

لديهم، فال يجرؤ أحد على التعدي عليها ولو بكلمة.
2- نعمة األبناء الذكور

البُنَيَّة  مثل  مثله  تعالى  الله  من  نعمة  هو  الذكر  االب��ن  إن 
األنثى ال فرق بينهما إال بالتقوى، عكس ما كان مُيارس في 
اجلاهلية القدمية من تفضيل للذكر على األنثى، وهو األمر 
والعشرين،  احل��ادي  القرن  م��ازال ساريا في جاهلية  ال��ذي 
يتم  ح��ني  ف��ي  ابنتهما،  مراقبة  ف��ي  ال��وال��دان  يتشدد  حيث 
التساهل مع االبن الذكر الذي ال يخضع ألي رقابة تذكر، بل 
حتى إن أخطأ ال يحاسب على أخطائه ألنه رجل، والرجل 
في ثقافتنا املعاصرة املتحضرة ال تناقش زالته، بل يتم إلقاء 
كل املسؤولية على عاتق األنثى مبفردها، فهل هذا حتضر أم 
رجعية؟ واحلقيقة أن كليهما ينبغي أن يستفيد من الرعاية 
واملرافقة احلكيمة، وكالهما ينبغي أن يحاسب على األخطاء 

التي ارتكبها بدون متييز.
اآلباء  تفريط  يبقى مطروحا، هل وصل  ال��ذي  السؤال  لكن 
ملتطلباتهم  إغفالهم  ح��د  إل��ى  أبنائهم  تربية  ف��ي  واألم��ه��ات 

نعمة الذرية بين المنحة والمحنة
ر�شى احلمراين

باحث مغربي
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املعنوية التي تعد أهم من إشباع حاجاتهم املادية؟ إن املنهج 
االكتفاء  ع���دم  ال��وال��دي��ن  م��ن  يقتضي  السليم  ال��ت��رب��وي 

أيضا  ينبغي  بل  ألبنائهم،  امل��ادي��ة  املتطلبات  بإشباع 
وإناثا  ذكورا  الروحية، فأوالدنا  العناية بحاجاتهم 

متعطشون ملجالستنا وجتاذب أطراف احلديث 
طرفنا،  م��ن  محبوبون  أنهم  ليشعروا  معنا 

وأنهم شباب يستحقون االهتمام والتقدير، 
لكل  اخل��اص��ة  املتطلبات  م��راع��اة  م��ع 
برفق  للتعامل  يحتجن  فالبنات  جنس، 
ول��ني وم���ودة م��ع ش��يء م��ن الصرامة، 
أما األوالد فباإلضافة الستفادتهم من 
التربية  في  األساليب احلضارية  هذه 

من  إضافية  جلرعة  أيضا  فيحتاجون 
سلوكاتهم  ل��ض��ب��ط  وال���ص���رام���ة  احل����زم 

املندفعة، مع ضرورة التذكير بأن الصرامة 
تعني إب���داء ن��وع م��ن احل���زم واجل��دي��ة دون 

إلى  تنقلب  ال  حتى  استعمالها،  ف��ي  املبالغة 
زاد  إذا  الشيء  ألن  والقسوة،  العنف  من  ن��وع 
قليلة من  إلى ضده، فجرعة  انقلب  عن حّده 
للصحة،  ومفيدا  ل��ذي��ذا  الطعام  جتعل  امللح 
لكن اإلكثار منه يجعل الطعام ممقوتا ومضرا 

بسالمة اجلسم.
3- االبتالء بالعقم

لقد سبقت اإلشارة إلى أن الذرية هي هبة من 
كل  فليس  وليست حّقا ألح��د،  يشاء،  ملن  يهبها  الله سبحانه 

من ملك أسباب إجناب الذرية يرزق بها، فقد يتزوج اإلنسان وال 
ينتج عن زواجه أبناء، ويُبتلى الزوجان بالعقم، وقد نسب سبحانه 
وجود حالة العقم لدى أحد الزوجني أو كليهما لتدخله الرباني 

 )50 }وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ{)الشورى:  قال:  حني  املباشر 
وليس العقم نتيجة عيب في أحد الزوجني، أو دليل على أنهما 
كاألرض القاحلة التي ال تنبت زرعا، بل هو ابتالء من الله لهما 
ليختبر إميانهما: هل سيرضيان مبا كتب عليهما من حرمان من 
استطاعا  إن  لعالجه،  الشرعية  الطبية  للطرق  يلجآن  و  الذرية 
إلى ذلك سبيال، أم أنهما سيسخطان على هذا الوضع ويلجآن 
للمشعوذين والدجالني ليمنحوهما األمل املنشود الكتساب الولد 

املفقود. 
إن  تعالى  الله  ب��أن  يعلموا  أن  بالعقم  املصابني  ل���ألزواج  ينبغي 
ابتالهم باحلرمان من الذرية، فقد ابتلى سبحانه عبادا له آخرين 
بالعمى وحرمهم من نعمة البصر، ومنع آخرين من نعمة الغنى 
نعمة  من  باحلرمان  عباده  من  زم��رة  وامتحن  بالفقر،  وابتالهم 
الصحة وابتالهم باألمراض اجلسدية والنفسية...إلخ، وكل بني 
اآلفات  بألوان  امتحان عباده  تعالى عادل في  والله  مبتلى،  آدم 

ليمحص ما في قلوبهم من رضا أو سخط بقضائه وقدره.
بأوالد  تعالى  الله  يعوضه  العقم  بهبة  يرضى  ال��ذي  االنسان  إن 
عنهم،  املتخلى  األطفال  مراكز  في  يزورهم  سواء ممن  آخرين، 
أو األبناء الذين يربيهم على سبيل التبني مع االحتفاظ بنسبهم 
األصلي، حيث يرى منهم من البر ما قد ال يراه من أبنائه من 

صلبه ألنهم مثله، فكما أنه ُحِرَم من األبناء فهم محرومون من 
اآلب��اء، فيتمتع ببرهم دون تعب احلمل وال��والدة، وب��دون مشقة 
الرضاعة ودون عناء كبير في تربية هؤالء األبناء، وهكذا يصبح 
املنع من نعمة الذرية هو عني العطاء، ففي واقعنا املعاصر قد 
ينجب األب��وان ابنا لكنه يكون عاقا لوالديه، كما هو احلال في 
فاستنكر  العاق،  االبن  اخلضر  قتل سيدنا  الكهف، حيث  سورة 
هو  القتل  بأن سبب  فأخبره  ذل��ك،  السالم  عليه  موسى  سيدنا 
بولد  والديه  الله أن يعوض  وأنه عمل على قتله عسى  العقوق، 
يتبنون  قد  بل  جديد،  من  يلداه  أن  بالضرورة  وليس  منه،  خير 
أحد األيتام، أو أحد األطفال املتخلى عنهم، فيكون خيرا من هذا 

االبن من الصلب.
خامتة

إن اخلالصة التي ميكن أن نستخرجها من موضوع إجناب األبناء 
أن الله تعالى هو املتصرف فيه بإرادته احلكيمة، فيقسمه بني 
عباده كيف يشاء، إذ يجعل الذرية نعمة لبعضهم، وابتالء لبعضهم 
اآلخر، حتى ال يفخر أحد على أحد، ألن اإلجناب ال يؤثر على 
أو  الذكور  الله عز وجل، فحني يهب سبحانه  العبد عند  منزلة 
اإلن��اث أو ي��زاوج بينهما، فال يعني هذا رضاه عن عبده، وحني 
بالضرورة سخط  ذلك  يعني  الذرية فال  يحرم بعض عباده من 
الرحمن عليهم، إمنا هي سنة الله في خلقه، يهب ومينع، وإمنا 
يتفاوت الناس في قربهم أو بعدهم عن خالقهم مبقدار رضاهم 

أو سخطهم على ما قّدر الله لهم  في مسألة الذرية.
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مذكرات الفتـــاة 
�شعاد بعو�شالمسلمة

خبرية تربوية -  اجلزائر

اليوم،  الفتاة املسلمة  أتأمل واقع  وأنا 
في  لرؤيتها  وطلبا  فيها  وأم���ال  ح��ّب��ا 
واضحا  توجها  وج��دت  ح��ال،  أحسن 
لدى قطاع واسع من الفتيات إلى كتابة 
الدفاتر  على شراء  وإقباال  املذكرات، 
املخصصة لها بشتى أشكالها وألوانها، 
في  حتملها  إذ  دائ��م��ا،  رفيقا  وجعلها 
احلقيبة إذا خرجت، وفي احملفظة إذا 
درست، وحتتفظ بها حتت الوسادة إذا 
إلى  ذل��ك  تعدت  من  هناك  بل  نامت، 
الفيس  يوميات  على  مذكراتها  كتابة 

بوك.. تتبادلها مع صديقاتها!
صعوبته،  على  جميل  عالم  والكتابة 
يجالس فيه اإلنسان نفسه، ويستخرج 
أفكاره ويترجمها إلى كلمات وفقرات 
طريقة  خاللها  من  تتجلى  ومواضيع، 
األمور،  إلى  ونظرته  وتصوره  تفكيره 
م���ن ش��ت��ى ش�����ؤون احلياة  وم���واق���ف���ه 
لآخرين.  ذل���ك  ون��ق��ل  وج��وان��ب��ه��ا.. 
وك��ت��اب��ة امل���ذك���رات ال��ي��وم��ي��ة م��ن قبل 
هادئة  حلظات  تقضي  يجعلها  الفتاة 
مع ذاتها، فتستفرغ ما في داخلها من 
عما  ه��دوء  ف��ي  وتعبر  وقبيح،  حسن 
يؤملها أو يسعدها، فتتخلص من الكبت 

وتخزين األحاسيس املختلفة، مما يعود 
ويجنبها  واالن��ش��راح،  بالراحة  عليها 
أن  خاصة  واالكتئاب،  واحل��زن  القلق 
فترة الصبا والفتوة فترة جد حساسة 
مليئة باملشاعر واألحاسيس املرهفة.. 

وحلظات الصمت والتأمل.
في  تسهم  قد  امل��ذك��رات  كتابة  أن  كما 
ومتكينها  لديها،  الكتابة  مهارات  تنمية 
من امتالك ملكة الكتابة، وهو توجه له 
فتسهم في  األص��ل،  فضائله من حيث 
بكتاباتها  تشارك  كاتبة،  ام��رأة  إيجاد 
في نشر العلم النافع، واألدب الطاهر، 
الرشيدة  واألفكار  الصحيح،  والتصور 
خاصة،  النساء  وبني  عامة  الناس  بني 
وتنصر دينها، وتكون من الفاعالت في 
وقدوة  أمتها،  في  أثر  وذات  مجتمعها، 
صاحلة لبنات جنسها، ويزداد رصيدها 
بعلم  تكتبها  ف��ك��ل��م��ة  احل��س��ن��ات،  م���ن 
وص��دق وإخ��الص قد تفعل الكثير في 
الرسل  وبعد مماتها، وهل دعا  حياتها 
إلى توحيد ربهم وعبادته إال بالكلمة؟! 

هذا إن كان اخلير والفضيلة طريقها.
دخول  إلى  الكتابة  ملكة  توجهها  وقد 
عالم القراءة املفيد الواسع، والسياحة 

في رياض الكتب، والتوغل بني طياتها 
وف���ي س��ط��وره��ا، واالس���ت���ف���ادة اجلمة 
وكفى  وح��روف��ه��ا..  كلماتها  حوته  مما 
لإلنسان  تسمح  أنها  فضال  بالقراءة 
وعوالم  أفكاره،  أفكارا غير  يعرف  أن 
نبراسا  فيها  ويجد  عامله،  غير  أخ��رى 
ي��ض��يء أم��ام��ه ال��ط��ري��ق، وأن��س��ا ممن 
ويزيد  عليه،  ويشجعه  توجهه  ي��دع��م 
دربه وضوحا، واقتناعه باختياراته قوة 
ويثبته في غربته، ويعطي نفسه فرصة 
معرفة اخلطأ من الصواب، واحلق من 
الباطل، واحلقيقة من اخليال، فيتعلم 
مناقشة نفسه فيما تدفعه إليه وتأمره 
بفعله- إن كان خطأ أم صوابا- فيقومها 

ويقودها إلى السعادة والطمأنينة. 
الفتاة  تعطي  امل��ذك��رات  كتابة  أن  كما 
فيما  وت��رك��ي��ز  بتمعن  ال��ن��ظ��ر  ف��رص��ة 
عملته في سويعات يومها وهي تسجله، 
التي  امل��واق��ف  بعض  في  به  قامت  أو 
تعرضت لها، أو الطريقة التي تقضي 
بها حياتها، والتصورات التي تنظر بها 
إل��ى األم���ور، فأمتنى ل��و ن��ظ��رت حقا 
كل فتاة مسلمة في أفعالها وأفكارها 
أصحيحة  وأس��راره��ا،  تلك  ومواقفها 
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ترضي الله ورسوله ] ويبيض وجهها 
وتبيض  األس���رار  تكشف  ي��وم  ألجلها 
بالهوى  وج��وه وتسود وج��وه؟ أم مليئة 

واتباع خطوات الشيطان؟
يسألها  أن  دون  نفسها  م��ع  وتتساءل 
ذاك،  يومها  أع��م��ال  كتبت  أي��ن  أح��د: 
أف��ي م��ي��زان احل��س��ن��ات أم ف��ي الكفة 
ملك  أكتبها  ب��ال��ل��ه؟  وال��ع��ي��اذ  األخ���رى 
اليمني أم ملك الشمال؟ وال حتتقر في 
ذلك عمال أو تصرفا، ولو كان صغيرا، 

فالله عز وجل يقول: }ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
گ    گ   ک   ک   ک  

گ{)الزلزلة: 7 - 8(.
وددت لو تكون صفحات تلك املذكرات 
مرصعة باألشياء اجلميلة.. من الهمة 
واآلمال  ال��وردي��ة،  واألح����الم  العالية، 
واجلد  العالية،  والطموحات  الرائعة، 
ال��ع��ل��م، وبناء  واالج���ت���ه���اد ف���ي ط��ل��ب 
على  القائم  السوي  البناء  شخصيتها 
النفس قيادة  وق��ي��ادة  ه��دي اإلس���الم، 
رش��ي��دة ن��ح��و اخل��ي��ر، م��ت��وج��ة باألمل 
والعمل والتفاؤل والتخطيط، واحملاولة 
تلو احملاولة حتى حتقق النجاح، وتكاد 
ت���ك���ون خ��ال��ي��ة م���ن س��ف��اس��ف األم����ور 
وأمراض القلوب والنفوس.. ومن العجز 
والتخبط  ال���دائ���م،  وال��ف��ت��ور  وال��ك��س��ل 
تعلن  وال��ض��ي��اع..  والتيه  واالض��ط��راب 
عن مخاض مليالد امرأة صاحلة فاعلة 

تكون في أمة النساء شامة.
وددت لو كانت مذكرات الفتاة املسلمة 
من  الصالح،  والعمل  باإلميان  عامرة 
ط��اع��ة لله ج��ل وع���ال، وح��ب��ه وشكره 
على نعمه، والقرب منه والتوكل عليه 
في األعمال كلها، صغيرها وعظيمها، 
دائمة العودة واإلنابة إليه.. يلهج لسانها 
اإلميان  ألن  إليه..  والتوبة  باستغفاره 
الله  والعمل الصالح من صفات عباد 
وتثبيته ودخول  تعالى  الطالبني رضاه 
جنته. كما تكون في مذكراتها واضحة 
الرضا بالله ربا وباإلسالم دينا ومبحمد 
لتذوق طعم اإلمي��ان.. كاملة  نبيا   [
اإلس��الم وحدهم  أه��ل  أن درب  الثقة 
درب الفائزين والناجحني واملتميزين.. 

ألنهم أهل االعتقاد الصحيح والتصور 
حياتهم  في  املوفقة  واملوازنة  الواضح 
بني الدنيا واآلخ��رة، وألن هذه احلياة 
وأبى  ش��اء  م��ن  ش��اء  وستنتهي  مؤقتة 
من أبى.. لتبدأ احلياة األخرى والفوز 

فيها ملن عرف ربه هنا واتقى.
حب  مب��ع��ان��ي  مليئة  ك��ان��ت  ل��و  وددت 
باالنتماء  فخورة  واتباعه،   [ النبي 
إل���ى أم���ت���ه.. أم���ة اإلس�����الم.. سعيدة 
أحبهم  الذين  الغرباء  القلة  من  ألنها 
دون أن يراهم، عزيزة بعزة اإلميان.. 
فالعزة في هذا العالم كله لله ولرسوله 
تود  عليه،  الصالة  كثيرة  وللمؤمنني.. 
خلدمة  سبحانه  اخل��ال��ق  يوفقها  ل��و 
دينه والدعوة إليه، وهداية اخللق إلى 
ذاقت  التي  اإلميانية  السعادة  رح��اب 

من قطوفها الدانية.
وددت لو كانت مزينة بأخالق اإلسالم.. 
املرسلني  وأخ��الق سيد  العظيم،  الدين 
]، من صدق ووفاء وأمانة، وكرم ونبل 
وح��ي��اء وغ��ض بصر وت��واض��ع، وخدمة 
واب��ت��ع��اد عن  إل��ي��ه��م،  وإح���س���ان  للخلق 
وتكبر  وغ��در  خيانة  من  قبيح  خلق  كل 
اآلخرين  م���ن  وس��خ��ري��ة  واس���ت���رج���ال، 
وغيبة ومنيمة.. ألن األخالق من أثقل 
األعمال في امليزان، وهي أقصر الطرق 
إل��ى ق��ل��وب اخل��ل��ق، وب��ه��ا ينتشر احلب 
ال��ن��اس، وه��ي زينة للفتاة  وال��ت��واد ب��ني 

وجمال ال تضاهيهما قيمة أخرى. 
املذكرات مميزة  هذه  كانت  لو  وددت 
الدعاء  ألن  واالبتهال،  ال��دع��اء  بكثرة 
سالح املؤمن وإحدى عالمات اإلميان 
وم��ع��رف��ة ال��ل��ه وح��س��ن ال��ع��الق��ة معه، 
وداللة على فهم أسرار الكون واحلياة 
والدعاء  اإلسالمية،  العقيدة  ظل  في 
والسداد،  التوفيق  أسباب  أق��وى  من 
وصورة شفافة لالستسالم لله والتذلل 
وحفظه  معونته  وطلب  واخل��ض��وع  له 
في  امل�����رء  ح���اج���ات  ورع���اي���ت���ه. وألن 
ضعيف  وه��و  ومتنوعة،  كثيرة  احلياة 
عن جلبها كلها أو حتقيق جلها. وأول 
ومعرفة احلق  الهداية  هذه احلاجات 
واتباعه والثبات عليه، ثم يأتي كل ما 
وآمال  خ��واط��ر  م��ن  الفتاة  ب��ال  يشغل 
املسلمة  بالفتاة  فحقيق  وأم��ن��ي��ات.. 

بالله  واالستعانة  بالدعاء  تتسلح  أن 
نفسها من  ومت��ك��ن  ع��ل��ي��ه..  وال��ت��وك��ل 
أس���ب���اب اس��ت��ج��اب��ة ال���دع���اء م���ن أكل 
احلالل ومعرفة الله في أيام الرخاء، 
والعمل  الذنوب،  وعدم اإلص��رار على 
واخل��ش��وع حلظة  ب��إخ��الص،  الصالح 
واليقني  ال��ل��ه  ف���ي  وال��ث��ق��ة  ال����دع����اء، 
ذلك  بعد  بشراها  فيا  باالستجابة.. 

بالتوفيق والهناء.
وددت لو كانت مذكراتها مليئة بالشوق 
جل��ن��ات ال��رح��م��ن، ج��ن��ات ع���دن التي 
لتستقوي  األن��ه��ار،  م��ن حتتها  جت��ري 
احلياة  ه��ذه  فتنة  على  ال��ش��وق  بذلك 
فيها،  واالن��ح��راف  الفساد  تيار  وق��وة 
تعقد في هدوء بداخلها املقارنات بني 
نعيم اجلنة من صفات نسائها وأنهارها 
وتزاور  وشرابها  وطعامها  وأشجارها 
أهلها وهناء عيشها، وخلوه من كل كدر 
وخلودها ورؤية خالقها.. وبني طيبات 
هذه الدنيا الفانية، خاصة ما كان منها 
محرما، لتشد أزر نفسها وتدفعها إلى 
التورع واالرتقاء أمام كل غواية شيطان 
أو إنسان، أو حتى بعد كل زلة؛ لتعود 

من جديد إلى الصراط املستقيم.
وددت لو كانت مذكرات الفتاة املسلمة 
معطرة بنسائم األخوة في الله الرائعة، 
صحبة  املؤمنات  الفتيات  مبصاحبة 
إميانية.. قائمة على التعاون على البر 
والصبر..  باحلق  والتواصي  والتقوى، 
ف��ه��ن أن���س ف��ي غ��رب��ة احل��ي��اة، وعون 
على صعوبة ووحشة الطريق.. ويكفي 
القلوب  لكن  تفترق،  قد  األجسام  أن 
تظل سياحة في ظالل ذكرياتها، وقد 
يوفقها الله في حلظة عسر، أو يفرج 
خالص  ب��دع��اء  حالك  ليل  ف��ي  كربها 
من أخت لها في الله ذكرتها بني يدي 
ربها فتنزلت عليها الرحمات وهي ال 
تدري.. وما رأيت الوفاء بني األصدقاء 
ألن  الله؛  في  املتحابني  بني  إال  دائما 

قلوبهم معلقة مبنابر النور.
احلياة  عناوين  تكون  أن  وددت  هكذا 
ف���ي ي��وم��ي��ات ال��ف��ت��اة امل��س��ل��م��ة- أمل 
مذكرات،  ف���ي  ك��ت��ب��ت  س����واء  األم�����ة- 
ملكي  قبل  م��ن  كتابها  ف��ي  سجلت  أو 

احلسنات والسيئات.
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| أسرة

األسرة بين الشرق والغرب
حممد �شعطيط

كاتب م�رشي

املواقع اإللكترونية خبرا  نشرت أحد 
قضت  بريطانية  محكمة  أن  م��ف��اده 
من عمره  العشرين  في  بسجن شاب 
س��ت��ة أس���اب���ي���ع، وم��ن��ع��ت��ه م���ن إرس����ال 
شتائم إلى والدته عبر موقع التواصل 
أمرته  كما  »ف��ي��س��ب��وك«،  االجتماعي 
بعدم االتصال بوالدته بصورة مباشرة 

أو غير مباشرة.
زرع الغرب رياح املاديات والعنف واللذة 
واالن��ح��راف وم��ع��اداة األدي���ان والتمرد 
على السنن اإللهية، فحصد عواصف 
من العقوق والتفكك األسري واجلرمية 
ينادون  ع���ق���الؤه  وم������ازال  وال���ق���ت���ل.. 
بتدارك األمر قبل فوات األوان، ولكن 
أمواج احلضارة الزائفة غلبت مظلتهم 
اليتيمة، فأغرقت أصواتهم وسط بحر 
ال��ل��ذة وامل��ت��اج��ري��ن باملنفعة  م��ن دع���اة 

املادية على حساب القيم واملبادئ.
األمن  مسؤولي  كبار  أح��د  دع��ا  وق��د 
ال��غ��رب��ي��ة الفتيات  ال����دول  ف��ي إح���دى 
إل����ى االح���ت���ش���ام ف���ي ال��ل��ب��اس وستر 
املواضع احلساسة من أجسادهن بعد 
مدينته،  ف��ي  اغتصاب  جرمية  وق��وع 
مستنكرة  تقعد  ول��م  ال��دن��ي��ا  فقامت 
تدخال  إي��اه  ومعتبرة  التصريح،  ه��ذا 
وحجرا  ال��ش��خ��ص��ي��ة،  ال���ش���ؤون  ف���ي 
إل��ى الرجعية  على احل��ري��ات، ودع��وة 
التزّمت  م���ن  ون����وًع����ا  وال���ظ���الم���ي���ة، 

املرفوض في املجتمع الغربي.

لقد أسمعت لو ناديت حيا
ولكن ال حياة ملن تنادي
الذي  الطريق  أن  الغربيون  علم  لقد 
ي��س��ل��ك��ون��ه ه���و أح����د أس���ب���اب هالك 
الغربية  امل��دن��ي��ة  وأن  ح��ض��ارت��ه��م، 
يهوي  ن��ط��وح  ق���رن  ب��أدات��ه��ا  سيدكها 
ب��ه��ا إل���ى م��ج��اه��ي��ل ال��ت��اري��خ ب��ع��د أن 
بها،  وأع��ل��ن��وا  الفاحشة  فيهم  فشت 
ومّولوها  إليها  ودع���وا  شجعوها  ب��ل 
وحموها بقوانني، وجعلوها من حقوق 
والتقدم  ل��ل��ح��ض��ارة  ورم����زا  امل���واط���ن 

والعالم احلر. 
إن مقارنة بسيطة بني األسر املسلمة 
البون  ذل��ك  ليظهر  الغربية  واألس���ر 
الشاسع بني حضارة نبراسها القرآن 
وسنة سيد ولد عدنان، وبني حضارة 
زائفة زائلة قامت على شفا جرف هار 
يوشك أن ينهار بها في واد من أودية 

الهالك.
إطالقها  على  ليست  امل��ق��ارن��ة  وه��ذه 
فقد  الغالب،  على  تقع  أحكامها  لكن 
تكون هناك بعض األسر املسلمة التي 
جتد بها من السلوكات شبيه ما عند 
ال��غ��رب، وق��د جند أس��را غربية فيها 
من األخالق ما جنده متاما في مبادئ 
اإلسالم، فالعبرة بالعموم ال باألحوال 

اخلاصة واالستثناءات.
طهارة  الباحث  يستوقف  ما  أول   -1
املسلمة، وهي ال حتتاج-  امل��رأة  رحم 

بحمد الله- إلى بحوث أو دراسات، كما 
بدراسة  قام  أميركي  أخيرا عن  نشر 
حول األرحام عند مختلف األجناس، 
فوجد أن رحم املرأة املسلمة من أطهر 
األرحام على وجه البسيطة، بينما جند 
الزنا،  أوالد  انتشار  من  يشكو  الغرب 
ال��زواج، وارتفاع  واحلمل خارج نطاق 
املراهقات،  وحمل  اإلج��ه��اض،  نسب 
تتحدث  اإلح��ص��اءات  أصبحت  حتى 
عن أرقام مرتفعة من الفتيات الالتي 
يصرن حامالت في سن مبكرة قبل أن 

يبلغن الثانوية، بله اجلامعة. 
2- اعتناء األسر املسلمة بالرضيع من 
حيث إرضاعه طبيعيا ومتتيعه بالقدر 
الكافي من احلنان والعطف، عكس ما 
افتقاده  الغرب من  في  الطفل  يعانيه 
واستعاضتها  وح��ن��ان��ه��ا  األم  ل����دفء 
تقدميه  أو  االصطناعية  بالرضاعة 
امل���ن���زل أو ف���ي دور  مل��رب��ي��ات داخ����ل 

احلضانة.
ب��ني أفراد  وال��ت��الح��م  3- االن��س��ج��ام 
املجاالت،  شتى  ف��ي  املسلمة  األس���رة 
وتزوجهم،  األب���ن���اء  ك��ب��ر  ب��ع��د  ح��ت��ى 
والعائلة  وطيدة  العالقة  تبقى  حيث 
املناسبات  ف���ي  جت��ت��م��ع  م��ت��م��اس��ك��ة، 
الدينية واالجتماعية حتت سقف واحد 
رغم تباعد املسافة ومشقات السفر.. 
بينما جند األسر في الغرب تشكو من 
الزيجات  فأغلب  والقطيعة،  الشقاق 
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بلوغ  قبل  الطالق، حتى  فيها  يحصل 
األطفال سن املراهقة، ففي بريطانيا 
وحدها التي تعرف أكبر نسبة للتفكك 
األسري ال يعيش سوى 68% من األبناء 
م��ع وال��دي��ه��م، كما أن م��ن ب��ني 1000 
آباؤهم  ينفصل  تقريبا  نصفهم  طفل 
عشرة،  ال��س��ادس��ة  س��ن  بلوغهم  قبل 
املجتمعات  متقاربة في  النسب  وهذه 
عن  احلديث  دون  وأميركا،  األوروبية 
حتدي األبناء آلبائهم عند بلوغهم سن 
18، وهو السن القانوني الذي يخول 
لالبن أن يتصرف كيف يشاء، دون أن 
شؤونه  في  يتدخلوا  أن  لوالديه  يحق 
إال من باب االستشارة والرأي، إن ظل 

يستمع لرأيهم. 
العناية  تتم  املسلمة  األس��ر  عند   -4
امتدادا  واعتبارهم  األب��ن��اء  ب��إجن��اب 
الوفاة،  بعد  دعائهم  ورج��اء  لوالديهم 
أما عند الغرب فإن اإلجناب عندهم 
نظر  في  ألنه  مغرب،  عنقاء  من  أعز 
حلريتهن  تقييد  نسائهم  م��ن  الكثير 
وتكبيل لهن، ووأد لشبابهن في توفير 
الرضيع من اهتمام وعناية  متطلبات 
وت��ن��ظ��ي��ف ورض������اع وغ���ي���ره���ا. حتى 
انخفاض  م��ن  يشتكي  ال��غ��رب  أصبح 
م��ع��دالت اإلجن����اب، وأص��ب��ح يتحدث 
بعد  الغربية  املجتمعات  انقراض  عن 
أن أصبحت األسر الوافدة من الدول 
املسلمة تنجب أكثر مما تنجب األسر 
مثل  دوال  إن  حتى  نفسها،  الغربية 
فيها  األط��ف��ال  نسبة  بلغت  بريطانيا 
ف��ي األس���رة ال��واح��دة 1.8 وه��و رقم 
بدأت  التي  للشيخوخة  مخيف، نظرا 

تغزو املجتمعات الغربية عموما.
للرحم  ج��ي��اش��ة وص��ل��ة  ع��واط��ف   -5
وتواصل بني أفراد األسر املسلمة، في 
العواطف بني أفراد  حني جند برودة 
األبناء  ي��زور  الغرب؛ فال  األس��رة في 
بينها  قليلة  مناسبات  في  إال  آباءهم 
أع��ي��اد امل��ي��الد، ه��ذا إذا ت��ذك��ره، وقد 
بريد  أو  تهنئة  بطاقة  بإرسال  يكتفي 
إلكتروني، أما إذا شاخ األب أو هرمت 
فهي  العجزة،  دور  مكانهما  ف��إن  األم 
مجتمع  ف��ي  بهما  ب��ال��ع��ن��اي��ة  الكفيلة 
همه الوحيد هو التمتع بامللذات، وال 

أو  املريضة  بأمه  للعناية  لديه  وق��ت 
املال  أنه سيدفع  م��ادام  العجوز،  أبيه 
ومن  املهمة،  ه��ذه  ف��ي  ينوب عنه  مل��ن 
الباب  هذا  في  وردت  التي  الطرائف 
أن أًبا دخل على ابنه وهو يرسم منزال 
وساكنيها..  الغرف  ع��دد  عن  فسأله 
فأجاب الطفل ببراءته: هذه لي، وهذه 
األب:  فقال  ألبنائي.  وه��ذه  ل��زوج��ي، 
االبن:  ق��ال  وأم��ك؟  أن��ا  فأين غرفتي 
ال توجد لكما غرفة في بيتي، ألنكما 
حينها ستكونان في دار العجزة. ففطن 
األب إلى خطئه فذهب لتّوه ورد أباه 
إلى املنزل بعد أن كان قد وضعه في 

أحد دور رعاية كبار السن.
وفي مقابل هذه السلوكات وأضرابها 
التي- لألسف- أصبحنا نسمع عنها 
يأتي  املسلمة؛  حتى في بعض األس��ر 
يسيل  ال��ذي  الشافي  القرآني  البيان 
عذوبة ورقة، ويسري في جسد املرء 
من ناصيته إلى أخمص قدميه، معلنا 
الصلة القوية بني عبادة الله عز وجل 
ولن  تنقطع  ال��وال��دي��ن، ص��ل��ة ال  وب���ر 
واألرض،  السموات  مادامت  تنقطع، 
منازل  من  وبلغ  اإلنسان  تقدم  ومهما 
الله عزوجل:  يقول  بلغ،  ما  احلضارة 

ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     {
ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ  
ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ  
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ۋ{  ۋ   ٴۇ    ۈ           ۈ  
الكون  في  ليس   ،)24-23 )اإلس���راء: 
خطاب يدعو إلى االعتراف بالصنيع، 
لذوي  الفضل  وعرفان  اجلميل،  ورد 
إلى  الكرمي  القرآن  دعوة  من  الفضل 
ب��ر ال��وال��دي��ن ب��ه��ذا األس��ل��وب الندي 
الذي يقطر رحمة ولينا وأدب��ا وحنوا 

وذال ودعاء. 
إن ال��غ��رب ق��د اس��ت��ط��اع- ع��ل��ى حد 
ت��ع��ب��ي��ر أح���د أب��ن��ائ��ه- أن ي��ط��ي��ر في 
املياه  في  يسبح  وأن  كالطير،  ال��ه��واء 
كيف  بعد  يتعلم  لم  لكنه  كاألسماك، 

في  ان��ه��م��ك  األرض..  ع��ل��ى  مي��ش��ي 
وال��ت��ح��دي��ث ع��ل��ى مستوى  ال��ت��ج��دي��د 
واالبتكارات  وال��ص��ن��اع��ات  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
العلمية، لكن هذا التقدم على املستوى 
املستوى  على  تقدم  يقابله  لم  التقني 
فانتشرت  واالج���ت���م���اع���ي،  ال���روح���ي 
والنهب،  والقتل  وال��س��رق��ة  اجل��رمي��ة 
وأص���ب���ح ال���غ���رب ي��ت��ح��دث ع���ن نسب 
والتمزق  األس��ري  التفكك  من  مهولة 

االجتماعي. 
لقد عملت احلياة احلديثة على تغيير 
األسر،  أف���راد  ب��ني  ال��ع��الق��ات  طبيعة 
على  ينصب  األكبر  االهتمام  وأصبح 
الناس  ال��روح، كما انشغل  امل��ادة بدل 
باملظهر على حساب اجلوهر، وأصبح 
الطفل ينال العقوبة إذا أتلف األشياء 
الباهظة الثمن، لكنه ال يقابل باألسلوب 
نفسه وال يعاب عليه إذا ترك فريضة 
م��ن ال��ص��ل��وات، ف��ت��ع��اظ��م ع��ن��ده حب 
ما  عنده  وتصاغر  األب���وان،  عظم  ما 

همشاه وأقصياه من حسبانهما.
ما  ول��ن��ع��ظ��م  األش���ي���اء،  تقييم  فلنعد 
األبناء  ف���ي  ول��ن��غ��رس  ال���ل���ه،  ع��ظ��م��ه 
ولنستجب  وال��ق��ي��م،  األخ���الق  تعظيم 
توقير  ف��ي  ال��ك��رمي ]  النبي  ل��دع��وة 
نعرف  وأن  الصغير،  ورح��م��ة  الكبير 
سادت  األخ���الق  بهذه  ح��ق��ه..  لعاملنا 
األمة اإلسالمية سائر األمم، وتقدمت 
قطار احلضارة ردحا من الزمن، ولن 
يصلح آخ��ر ه��ذه األم��ة إال مب��ا صلح 

به أولها.
تعلن  ت���ك���اد  ال��غ��رب��ي��ة  احل���ض���ارة  إن 
إفالسا شامال في مختلف املجاالت، 
فبعد األزمات االجتماعية واألخالقية 
جاء دور األزمات املالية واالقتصادية 
والسياسية، وإن عقالء الغرب يدقون 
ناقوس اخلطر، فهل آن أوان العاقلني 
منا أن يكفوا عن دخول جحر الضب، 
بشبر،  قبلهم شبرا  م��ن  س��نن  وات��ب��اع 
نهج  ي��ل��ت��زم��وا  وأن  ب������ذراع،  وذراع������ا 
الرسول الكرمي ] لتعيش أسرنا في 
في  األم��ه��ات  فيه  تعامل  مقيم،  نعيم 
بيوتهن معاملة امللكات، كما متنت ذلك 
إحدى الغربيات.. نرجو ذلك، وما هو 

على الله بعزيز.
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| أسرة

أخاف النوم وحدي
كيف نتعامل مع هذا الطفل؟

ريهام عاطف- القاهرة 

دار الإعالم العربية 
اخل�����وف ظ���اه���رة ط��ب��ي��ع��ي��ة ع��ن��د كل 
قد  م���خ���اوف  ه���ن���اك  أن  إال  ط���ف���ل، 
والفزع  الرهبة  م��ن  حالة  إل��ى  تصل 
امل��رض��ي، ول��ع��ل خ���وف األط��ف��ال من 
اآلباء  تزعج  مسألة  مبفردهم  النوم 
وقت  ليمثل  قلقهم،  وتثير  واألم��ه��ات 
الرعب  وق��ت  للطفل  بالنسبة  ال��ن��وم 
ب��ع��ض األسر  أن  واخل�����وف، خ��اص��ة 
الطفل  لنوم  تخصص موعدا محددا 
كان  وإن  حتى  الظروف،  كانت  مهما 
منهمكا في اللعب، فبمجرد أن يأتي 
ال���وق���ت ي��ج��ب��ر ع��ل��ى ت���رك ك���ل شيء 
ب��ي��ده وي��دخ��ل ل��ي��ن��ام، وه���و م��ا يزيد 
من  ويزيد  الداخلية،  من اضطراباته 
حجم املشكلة، فتصبح مسألة تعويده 
ف��ي حد  ال��ن��وم مب��ف��رده مشكلة  على 
من  املزيد  إل��ى  األم  من  ذاتها حتتاج 

الصبر والهدوء.
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وهناك بعض األمهات ممن ال يقدرن 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة دم����وع أط��ف��ال��ه��ن في 
الطفل  كان  إذا  املوقف، السيما  هذا 
األول لألسرة، واعتاد منذ صغره أال 
يغادر سرير والديه، فيزداد إحساسه 
إلى  ينتقل  حينما  والغربة  بالوحشة 
من  يزيد  ما  يعهده،  لم  جديد  مكان 
ح��ي��رة اآلب����اء واألم���ه���ات ف��ي حتديد 
على  الطفل  لتعويد  املناسب  ال��س��ن 
ال��ن��وم وح��ي��دا، واالن��ت��ق��ال إل��ى غرفة 
مستقلة، دون أن يترك بداخله اآلثار 

النفسية السيئة.

عامليه بعقالنية
وفي هذا الصدد، نصحت العديد من 
ال��دراس��ات األم��ه��ات ب��ض��رورة فصل 
الرضيع عنها أثناء النوم، حتى يعتاد 
العكس أشارت  لكن على  ذل��ك،  على 
نوم  ض����رورة  إل���ى  بريطانية  دراس����ة 
للتمتع  الرضيع قريبا من صدر أمه؛ 

بنوم أفضل مما لو نام مبفرده.
ونصحت الدراسة التي قام بها طبيب 
ينام  أن  بيرجمان«،  »د.نيل  األطفال 
من  الثالثة  يبلغ  أمه حتى  مع  الطفل 
ال��ع��م��ر؛ حل��م��اي��ة ق��ل��ب��ه ال����ذي يجهد 
بصورة أكبر إذا ما نام مبفرده، مؤكدا 
مبفرده،  ينام  الرضيع  ت��رك  أن  على 
يعرضه ملشاكل سلوكية في املستقبل، 
وقد يتسبب في تأخر تطوير الدماغ.

مخاوف  نتيجة  الدراسة  هذه  ج��اءت 
م��ن زي����ادة ع���دد وف��ي��ات ال��رض��ع في 
موت  ب�»متالزمة  عرفت  والتي  املهد، 
الرضع املفاجئ«، حلث األمهات على 
عدم ترك أطفالهن ينامون في غرف 

مستقلة بعيدا عنهن.
وأكدت الدراسة أنه لكي يتمتع الطفل 
اتباع  ليال، البد لألم من  بنوم هادئ 

بعض النصائح منها:
وذلك  للنوم،  يوميا  روتينا  ضعي   -1
بإعطائه حماما دافئا، أو قص حكاية 

ل���ه، ك��م��ا ي��س��اع��د االل���ت���زام مبواعيد 
ليال على  والنوم  القيلولة  لنوم  معينة 
للطفل  البيولوجية  ال��س��اع��ة  ض��ب��ط 
بالتعود على هذه األوق��ات فيستغرق 

في النوم سريعا.
2- ساعدي الطفل على النوم بسرعة، 
وذلك بتجنب األصوات املرتفعة عند 

نومه.
3- ال يحتاج الطفل إلى حجرة دافئة 
ي��وج��د حرارة  ال  أن��ه  كما  ب��ه��ا،  للنوم 
م��ع��ي��ن��ة ت��ص��ل��ح ل���ألط���ف���ال، ل��ك��ن إذا 
باردة فعليك تدفئته،  وجدت أطرافه 
بأغطية  الطفل  بتغطية  ينصح  وال 
كثيرة، فقد تتسبب في إحداث بعض 

املخاطر.
ميكنك  كما  م��ن��ه،  بالقرب  اب��ق��ي   -4
بعجالت  لطفلك  صغير  سرير  وضع 
ف��ي أي م��ك��ان ف��ي غ��رف��ت��ك، وعليك 
االحتفاظ بسلة احلفاظات واملالبس 

النظيفة لتغيير مالبسه.
األسرية  الرعاية  إخصائية  وذك���رت 
األبوين  تعامل  أن  نيجيتو«،  »ج���وان 
مع رفض الطفل للنوم مبفرده ينبغي 
أن يختلف حسب كل حالة، فإذا كان 
معتادا على النوم وحده، ثم طلب فجأة 
معه،  النوم  كليهما  أو  أبويه  أحد  من 
يسمحان  فيما  النظر  إع��ادة  فعليهما 
ع���ل���ى شاشة  مب���ش���اه���دت���ه  ل��ل��ط��ف��ل 
والذي  الفيديو،  ألعاب  أو  التلفزيون 
قد يتسبب في عدم شعوره باألمان، 
أو  تخيفه  لكوابيس  رؤيته  خالل  من 
بسبب تخيله أشياء مرعبة، موضحة 
أن ما يتراءى لبعض األطفال من صور 
مخيفة في األحالم من ديناصورات أو 
مخلوقات فضائية يبدو لهم حقيقيا، 
التمييز  تعلم  طور  في  يكونون  ألنهم 

بني احلقيقة واخليال.
وأش�����ارت إل���ى أن ال��ط��ف��ل ف���ي هذه 
احل���ال���ة ي��ك��ون ف���ي ح��اج��ة إل���ى حب 
يسترجع  حتى  واحتوائهما،  األب��وي��ن 
ب���األم���ان، وي��ت��ع��ود مجددا  إح��س��اس��ه 
ال����ن����وم مب����ف����رده، ون���ص���ح���ت اآلب�����اء 
األفالم  مشاهدة  إلى  الطفل  بتوجيه 
ال��ك��ارت��ون��ي��ة ال��ه��ادف��ة، وال��ت��ي تسهم 
بالقوة  وتشعره  شخصيته،  بناء  ف��ي 

واألم����ان، ال اخل���وف وع���دم االتزان، 
بقدر  بالتعامل  أم  ك��ل  نصحت  كما 
الطفل،  العقالنية والصراحة مع  من 
على  تساعده  التي  احل��ل��ول  فتعطيه 
األمان،  ب��ع��دم  ش��ع��وره  م��ن  التخلص 
غرفته  ف��ي  وح��وش��ا  يتخيل  ك��ان  فلو 
تعطيه  أن  ميكنها  تخيفه،  أشياء  أو 
ج��ه��از إض����اءة م��ح��م��وال، ي��وج��ه��ه إلى 
املكان الذي يعتقده مصدر ظهور ما 
يخيفه، حتى يتأكد من أن ذلك مجرد 
ب��ج��ان��ب��ه حتى  ت��خ��ي��الت، وأن مت��ك��ث 
يخلد إلى النوم، ويجب عليها أوال أن 
تعرف سبب شكواه من النوم مبفرده، 
بالنوم،  اخلاصة  باملعلومات  وتثقيفه 
كأن تشرح له أن بعض الناس ينامون 
نصف  إل��ى  آخ��رون  ويحتاج  بسرعة، 
للنوم،  اخل��ل��ود  حل��ني  أكثر  أو  ساعة 
املرء  يستيقظ  أن  الطبيعي  من  وأن��ه 
إل��ى 5 مرات  الليل من 3 م��رات  في 
كل ليلة، وأن ما عليه عند االستيقاظ 
إلكمال  أجفانه  إغ��الق  م��ع��اودة  ليال، 

نومه.
وح���ث���ت »ن��ي��ج��ي��ت��و« ك���ل أب���وي���ن على 
النوم  على  الصغار  أطفالهم  تعويد 
النهار  في  وإلهائهم  مساء،  كل  باكرا 
تضطرب ساعة  ال  حتى  ال��ن��وم،  ع��ن 
برنامجهم  ويختل  البيولوجية  نومهم 
قسط  إلى  يحتاج  فالطفل  الروتيني، 
وافر من الراحة، وميكن اللجوء لبعض 
احليل لتعويده على النوم وحده ليال 

ومن بينها:
ملمارسة  كافيا  وقتا  الطفل  منح   -1
وجتنيبه  النوم،  تسبق  هادئة  أنشطة 
العنيفة  أو  املخيفة  األف��الم  مشاهدة 
التي ال تتناسب مع سنه، إضافة إلى 
الليلية  ال��زي��ارات  م��ن  اإلك��ث��ار  جتنب 
حتى ال ي��ح��رم م��ن ال��ن��وم ب��اك��را كما 

اعتاد.

الصغر  منذ  عوديه  د.هبة: 
االع�������ت�������م�������اد ع������ل������ى ن���ف���س���ه 
وام��ن��ح��ي��ه احل���ن���ان واألم�����ان 

طوال اليوم

د.ه������اش������م ب�����ح�����ري: اع���رف���ي 
لتعيدي  م���خ���اوف���ه  أس����ب����اب 

إليه أمانه النفسي
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2- وضع برنامج روتيني ثابت، وتعويد 
الطفل على االلتزام به، فما أن يسمع 
الثامنة  على  الساعة  عقارب  دق��ات 
مساء مثال، حتى يهرول إلى احلمام 
واالستحمام  بالفرشاة  أسنانه  لغسل 
وارت����داء ل��ب��اس ال��ن��وم، ث��م لعب لعبة 
فيديو هادئة أو االستماع إلى القرآن 
الكرمي قبل النوم، أو قراءة حكاية ما 
قبل النوم، ثم تقبيل أبويه قبل إطفاء 

أنوار الغرفة واخللود إلى النوم.
نوم  غرفة  وتصميم  ديكور  تغيير   -3
م��ن فترة  الطفل ودرج���ات إض��اءت��ه��ا 
إلى أخرى، ومحاولة أن تكون ألوانها 
هادئة حتى تساعده على االسترخاء 

والنوم.

اعرفي سبب مخاوفه
إلى ذلك، يوضح أستاذ الطب النفسي 
د.ه���اش���م بحري،  األزه�����ر  ب��ج��ام��ع��ة 
ال��ن��وم مبفرده،  م��ن  الطفل  أن خ��وف 
تعرفها  أن  يجب  أس��ب��اب  إل��ى  يرجع 
األم جيدا، لتعيد إليه األمان النفسي 
الزائد  ارتباطه  يكون  فقد  الداخلي، 
ال��ن��وم بجانبها  واع��ت��ي��اده على  ب��أم��ه، 
منذ صغره، سببا فيما يشعر به من 
خوف حينما يطلب منه النوم مبفرده، 
أو  الصراخ  ورمب��ا  بالفزع  يصيبه  ما 
تشعر  وحتى  قلبها،  ليستميل  البكاء 
لتنام  فتعود مجددا  إليها  أنه بحاجة 
على  اع��ت��ي��اده  ي��ك��ون  ق��د  أو  بجانبه، 
أو  وال��رع��ب،  العنف  أف��الم  مشاهدة 
وج���ود ش��يء يخيفه م��ن امل��درس��ة أو 
أص��دق��ائ��ه س��ب��ب��ا ف���ي إث�����ارة خوفه، 
والذي غالبا ما يتجسد له عند بداية 

الدخول في مرحلة النوم.
أن  أن حت��اول  األم  »ب��ح��ري«  وينصح 
باألمان  وتشعره  طفلها  إل��ى  تتقرب 
ال��ي��وم، وأن  النفسي واحل��ن��ان ط��وال 
تتعرف على سبب مخاوفه التي متنعه 

من النوم مبفرده، وال مانع من أن تعود 
بجانبه  النوم  إل��ى  األول��ى  الفترة  في 
مرة أخرى؛ لتحكي له قصصا مسلية 
وطريفة تطمئنه وتزيل مخاوفه، كما 
ميكنها أن تخصص له كشافا صغيرا 
ذا ضوء خافت في غرفته أو بجانب 
ليشعر  ال��ن��وم  وق��ت  ليضيئه  س��ري��ره؛ 

باألمان.

أشعريه باألمان
د.هبة  النفسي  العالج  أخصائية  أما 
اخل���ازن���دار، ف��ت��رى أن ش��ع��ور الطفل 
ب��اخل��وف امل��رض��ي م��ن ال��ن��وم مبفرده 
يعود في األساس إلى عدم إحساسه 
باألمان، فقد تكون األم منشغلة عنه 
يتركانه  وال��دي��ه  أن  أو  النهار،  طيلة 
فترات طويلة مع أشخاص غرباء، أو 
فكل  خطأ،  يرتكب  حينما  يضربانه 
هذه األمور تسهم في زرع اإلحساس 
ب��اخل��وف وع���دم األم���ان ب��داخ��ل��ه، ما 
وقت  ال��ص��ب��ر  ب��ف��ارغ  ينتظر  يجعله 
الوحيد  الوقت  نظره  في  ألنه  النوم؛ 
الذي يشعر فيه بالدفء واألمان في 
أن  الطبيعي  م��ن  ل��ذل��ك  أم���ه،  حضن 
من  مبزيد  منفردا  النوم  فكرة  يقابل 
اخل���وف وال���ف���زع، ب��ل أح��ي��ان��ا البكاء 

الهستيري.
العبء  عليها  يقع  األم  أن  وتضيف 
إزال����ة م��خ��اوف طفلها،  األك��ب��ر ف��ي 
لذلك عليها أن تعوده منذ صغره أن 
نفسه، كأن تشجعه على  يعتمد على 
خلع مالبسه مبفرده، وإعداد حقيبته 
األم��ور تسهم  املدرسية وح��ده، فهذه 
النفس  على  االعتماد  قيمة  زرع  في 
بناء شخصية  في  وتساعده  بداخله، 
م��س��ؤول��ة منذ ص��غ��ره، كما أن  ق��وي��ة 
على  تعتمد  الداخلية  املخاوف  إزال��ة 
تعريضه تدريجيا للشيء الذي يخيفه، 
فعلى سبيل املثال حينما يخشى الطفل 
العالج  أس��ل��وب  يعتمد  معينا،  مكانا 
إلى  بالذهاب معه  أمه  تقوم  أن  على 
أن��ه ال داعي  ل��ه  ه��ذا امل��ك��ان؛ لتثبت 
ل��ل��خ��وف، وأن���ه م��ك��ان آم���ن؛ ولتعويد 
األم  على  النوم مبفرده،  على  الطفل 
أن تأخذ األمر بشكل تدريجي، فمن 

في  بالنوم  الطفل  يبدأ  أن  املستحب 
العامني  يبلغ  أن  منذ  منفردة  غرفة 
والنصف أو الثالثة أعوام، فكلما بدأ 
عليه  اعتياده  في  أسهم  مبكرا  األمر 

بشكل أسرع.
من ناحية أخرى ميكن لألم أن حتبب 
ال��ط��ف��ل ف���ي غ��رف��ت��ه ب��وس��ائ��ل عدة، 
األلعاب  بجميع  سريره  فمثال حتيط 
التي يحبها، مع ترك إضاءة خافته له 
في الغرفة؛ كي ال يخاف من الظالم 
الغرفة  ب��اب  عليه  تغلق  ث��م  ال��دائ��م، 
وتتركه وتخرج، فتلك الطريقة تشعره 
بأن له عامله اخلاص به الذي يريد أن 
يعيش فيه كل مساء قبل اخللود إلى 
تدريجيا  ستجده  الوقت  وم��ع  ال��ن��وم، 
وال  وس��ري��ره  بغرفته  نفسيا  ارت��ب��ط 

يرغب في النوم خارجها.
الكبير  القدر  تعطيه  أن  أيضا  عليها 
اليوم، وال  من احلنان واألم��ان طوال 
تنتظر فقط وقت النوم لتشعره بحبها، 
فكلما شعر باحلنان واالهتمام طوال 
الوقت سيجد أنه ليس في حاجة إلى 

انتظار وقت النوم ليشعر باألمان.

تدرج
أما أخصائي األطفال د.محمد رفعت، 
فيرى أن السن املناسب لتعويد الطفل 
لينام مستقال، من املمكن أن يبدأ من 
بشكل  يتم  أن  على  أشهر،  ستة  سن 
متباعدة،  ف���ت���رات  وع��ل��ى  ت��دري��ج��ي 
واليوم  يوما  األم  مع  ينام  أن  مبعنى 
آخر ينام في غرفته، ومن األفضل أن 
تخصص أوقات نوم الطفل القصيرة 
تتركه  معها، كالقيلولة مثال، على أن 
ينام ليال وحده في سريره؛ ألن النوم 
لفترات طويلة بجانب والديه يزيد من 
تعلقه بهما، ويصعب من املهمة فيما 

بعد.
مبكرا  السن  ك��ان  كلما  أن��ه  ويضيف 
كان أنسب لتعويد الطفل على مختلف 
مستقال،  النوم  فقط  وليس  األم���ور، 
بدء  على  بتعويده  تسمح  السن  فهذه 
الرضاعة،  جانب  إلى  الطعام،  تناول 
كذلك تناول الطعام بامللعقة وغيرها.

د.م��ح��م��د رف���ع���ت: ك��ل��م��ا كان 
ال����س����ن م����ب����ك����را  ك�������ان أن���س���ب 

لتعويد الطفل

| أسرة

78
العدد )583(  ربيع األول  1435 هـ -  يناير  2014 م



حرًصا من إدارة مجلة» الوعي اإلس��امي« على إش��اعة الثقافة 
الواعي��ة والمعلومة الصحيح��ة المنضبطة بضواب��ط التوثيق 
العلم��ي،  فق��د رأت  المجلة أن  تعيد  التذكير  بضوابط  النش��ر 

على  صفحاتها  وفًقا لما يلي  من  الشروط:

ضوابط النشر

ما يتعلق بالكاتب 

ما يتعلق بالمادة العلمية

يف  للكتابة  ثقافته  ت�ؤهله  و�أن  كتابته  جم��ال  يف  ا  متخ�ص�صً �لكاتب  يك�ن  �أن   <
�مل��ص�ع �لذي يتطرق �إليه .

> �أن ير�صل �ص�رة �صخ�صية رقمية حديثة ل�صخ�صه �لكرمي بالإ�صافة ل�صريته 
�لذ�تية.

> �أن تك�ن �ملر��صالت با�صم رئي�س �لتحرير.
> �أن يك�ن �لعن��ن كاماًل، مع كتابة رقم �لهاتف، و�لفاك�س، مع �صرورة �إر�صال 

�لربيد �للكرتوين.

لل�عي  �لعام  �ملعنى  يخدم  فريًد�  ملمًحا  �أو  متميزة  فكرة  �مل��ص�ع  يعالج  �أن   <
�لإ�صالمي، و�لثقافة �لنرية و�لعلم �ل�صرعي.

> �أن يك�ن �ملقال بلغة و��صحة �صليمة تنا�صب �أكرب  �صريحة من �لقر�ء.
> �أن تك�ن �لآيات �لكرمية و�لحاديث �ل�صريفة خمرجة.

��ص�م  عل��ى  ت���صتم���ل  باأرق��ام  �إليها  م�صاًر�  �ملقال  ه��م�س  يف  �ملر�جع  تك�ن  �أن   <
�لك��اتب و��ص�م �مل���ؤلف ود�ر �لن�صر  و�صنة �لطبع.

> �للتز�م �لتام بالأمانة �لعلمية.
�ملقالت  ع��ن  �لكاتب  يبتعد  و�أن   ،A4صفحات� ث��الث  على  �مل��ق��ال  ي��زي��د  �أل   <

�ملت�صل�صلة ما �أمكن.

> �أن تك�ن �حل��ر�ت و�لتحقيقات و�ل�صتطالعات مقرونة بال�ص�ر �لف�ت�غر�فية 
�ملل�نة.

> �أل يك�ن �ملقال من�ص�ًر� يف �ل�صحف و�ملجالت �ملطب�عة و �لإلكرتونية.

مالحظة : املجلة غير ملزمة بإعادة املواد املرسلة في حال عدم نشرها.



| قضايا

قصة التاريخ الهجري

وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم 
البيت  بنيان  إل��ى  ال��س��الم-  –عليه 
احل���رام، ث��م إنهم أرخ���وا م��ن موت 
كعب بن لؤي فأرخوا من موته إلى 
عام الفيل، ثم من عام الفيل حتى 
الرسول ] سنة سبع  بهجرة  أرخ 

عشرة من الهجرة.
وكانت العرب في اجلاهلية يؤرخون 
بأيامهم، وحوادثهم، وكانت النصارى 
املقدوني،  اإلس��ك��ن��در  بعهد  ت���ؤرخ 

وكانت الفرس تؤرخ مبلوكهم.
بداية التاريخ الهجري

في  أرخ  م���ن  أول  أن  وامل��ش��ت��ه��ر 
ب���ن اخلطاب  اإلس�����الم ه���و ع��م��ر 
[، لكن هناك رواي��ات تثبت أن 
أول من اهتم بالتأريخ في اإلسالم 
ال��ل��ه ]، فقد ورد أن  ه��و رس���ول 
قدم  ي��وم  بالتاريخ  أم��ر   [ النبي 

املدينة في شهر ربيع األول.
وذك���ر اإلم���ام اب��ن ال��ص��الح الفقيه 
الشافعي أنه وقف على كتاب ذكر 
فيه أن رسول الله ] أرخ بالهجرة 
حني كتب الكتاب لنصارى جنران، 
وأق��ر عليا أن يكتب فيه »إن��ه كتب 

خلمس من الهجرة«.
ويذهب غالب املؤرخني إلى أن عمر 
اإلسالم  لتاريخ  أرخ  م��ن  ه��و   ]
ب��ال��ه��ج��رة مب���ش���ورة ع��ل��ي ب���ن أبي 
وغيرهما  عفان  بن  وعثمان  طالب 

م��ن ال��ص��ح��اب��ة رض���ي ال��ل��ه عنهم، 
فقد ذكر ابن سيرين أن رجال من 
املسلمني قدم من اليمن فقال لعمر: 
رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ؛ 
ك��ذا وش��ه��ر كذا،  م��ن ع��ام  يكتبون 
 فقال عمر: إن هذا حلسن، فأرخوا.
شاور  ي���ؤرخ  أن  ع��ل��ى  أج��م��ع  فلما 
ف���ق���ال ق�����وم: مب���ول���د ال��ن��ب��ي ]. 
وق���ال ق���وم: ب��امل��ب��ع��ث. وق���ال قوم: 
وقال  مكة،  من  مهاجرا  حني خرج 
 ق���ائ���ل: م���ن ال���وف���اة -ح���ني توفى.
فقال عمر: أرخوا خروجه من مكة 

إلى املدينة.
ن��ب��دأ فنصيره  ب��أي شهر  ث��م ق���ال: 
فإن  رج���ب  ف��ق��ال��وا:  ال��س��ن��ة؟  أول 
يعظمونه..  ك��ان��وا  اجلاهلية  أه��ل 
وقال آخرون: شهر رمضان.. وقال 
احلج..  ف��ي��ه  احل��ج��ة  ذو  بعضهم: 
ال��ذي خرج  وق��ال آخ���رون: الشهر 
فيه من مكة، وقال آخرون: الشهر 

الذي قدم فيه.
فقال عثمان: أرخوا من احملرم أول 
وهو  احمل���رم-  السنة  -أول  السنة 
شهر ح��رام، وه��و أول الشهور في 
عند  الناس  منصرف  وه��و  ال��ع��دة، 
السنة احملرم،  أول  فيصير  احل��ج. 
وكان ذلك سنة سبع عشرة، ويقال 
ربيع  ف��ي نصف  ع��ش��رة  سنة س��ت 

األول.

ف���دل ذل���ك ع��ل��ى أن��ه��م ات��ف��ق��وا أن 
يكون أول عام في التاريخ هو العام 
ال���ذي ك��ان��ت ف��ي��ه ال��ه��ج��رة، وليس 
الشهر الذي هاجر فيه النبي ]، 
ول��ك��ن��ه��م أب���دل���وا ب��ه ش��ه��ر احملرم؛ 
ال���ع���ام. ويدل  ف��ي  ألن���ه أول ش��ه��ر 
ع��ل��ى ذل���ك م��ا وردع����ن اب���ن عباس 
في  ق��ال  عنهما،  تعالى  الله  رض��ي 
}َوالَْفْجِر{)الفجر:  تعالى:  قوله 
1(، ق��ال: »الفجر شهر احمل��رم هو 
فجر السنة«. )أخرجه البيهقي في 

الشعب وإسناده حسن(.
التأريخ  ع��ن  ع��دل��وا  السبب  ول��ه��ذا 
هاجر  ال��ذي  األول  ربيع  شهر  م��ن 
فيه الرسول ] إلى شهر احملرم.

عن  تاريخه  ف��ي  البخاري  ذك��ر  وق��د 
عبيد بن عمير قال: احملرم شهر الله 
البيت  يكسى  فيه  السنة،  رأس  وهو 

ويؤرخ التاريخ ويضرب فيه الورق.
وميكن اجلمع بني اعتبار أن النبي 
تأريخ  وب��ني  أرخ،  م��ن  أول  ه��و   [
ف��ال��رس��ول ] عرف  ع��م��ر [، 
التاريخ واستعمله، لكنه لم يعممه، 
بل استعمله فيما ميكن أن نسميه 
ب��اخل��ط��اب��ات ال��رس��م��ي��ة، ول���و كان 
الرسول  دول��ة  في  مشتهرا  التاريخ 
] ألرخ الصحابة له أقواله كلها، 
ول��وج��دن��ا ت��اري��خ األح���ادي���ث التي 
وحلل  أتاها،  التي  واألفعال  قالها، 

عرف اإلنسان التاريخ منذ وجوده على األرض، ومر التاريخ مبراحل متعددة منذ آدم إلى مبعث النبي ].
فقد أرخ أبناء آدم من هبوط آدم من اجلنة حتى مبعث نوح عليه السالم، فكان هذا هو التاريخ األول، ثم كان 
التاريخ الثاني من بعث نوح عليه السالم حتى الغرق، ثم كان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم، فلما كثر 
بنو إبراهيم أرخ بنو إسحق من نار إبراهيم إلى مبعث يوسف، ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى، ومن مبعث 
موسى إلى مبعث ملك سليمان، ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى، ومن مبعث عيسى إلى مبعث محمد على 

اجلميع الصالة والسالم.

د. م�شعود �شربي

دكتوراه يف الفقه الإ�شالمي
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السنة  ف��ي  اإلش��ك��االت  م��ن  كثيرا  لنا 
استعمل  ال��ن��ب��ي ]  ول��ك��ن  ال��ن��ب��وي��ة، 
التاريخ، لكنه ليس على نطاق التعميم 

في الدولة.
أما عمر [ فقد اهتم بالتاريخ في 
الدولة، وجعله عاما، ولم يكن مقتصرا 
بل  فحسب،  الرسمية  اجل��وان��ب  على 
وغيره  االجتماعي  املجال  أيضا  دخل 

من مجاالت احلياة.
ملاذا يؤرخ املسلمون بالتاريخ امليالدي؟

إن األمة منذ زمن عمر [، بل من 
زمن تأريخ النبي ] وهي تتبع التاريخ 
الهجري، وسارت األمة على ذلك حتى 
تبدل احلال، وأصبحت كثير من الدول 
العربية واإلسالمية قد هجرت التاريخ 
حتى  امل��ي��الدي،  التاريخ  إل��ى  الهجري 
يعرف  ال  املسلمني  م��ن  كثير  أضحى 
أي شهر عربي هو فيه، فضال عن أن 

يعرف أي يوم من التاريخ الهجري.
وال يعرف على وجه التحديد متى مت 
ترك التاريخ الهجري.. لكن من املعلوم 
القرن  ب���داي���ات  ف���ي  ه���ذا ح��ص��ل  أن 
التغريب واالحتالل  املاضي مع موجة 
ال��غ��رب��ي ل��ب��الد امل��س��ل��م��ني، ذل���ك أنهم 
وأحلوه  امل���ي���الدي  ال���ت���اري���خ  أدخ���ل���وا 
املعامالت  في  الهجري  التاريخ  محل 
لربط  اليومية،  واحل��ي��اة  واملناسبات 
بالد املسلمني ببالد االحتالل الغربي 
االحتالل  ت���رك���وا  مل���ا  ث���م  امل��س��ي��ح��ي، 

العسكري لبالد املسلمني أوجدوا من 
بالد  يصبغ  أن  ي��ح��اول  م��ن  مؤيديهم 
خاصة  الغربية،  بالصبغة  املسلمني 
الثقافية والفكرية، ومنها  الناحية  من 
املتبع  امليالدي  التاريخ  استعمال  دوام 
في البالد املسيحية، حتى يتوافق مع 

الغزو الفكري والتبعية لبالدهم.
ومازال هذا األمر موجودا في كثير من 
بالد املسلمني إلى يومنا هذا، وهو مما 
يطعن في خصوصية هذه األمة التي 
اخلاصة،  قبلتها  لها  تعالى  الله  جعل 

ت��ع��ال��ى: }ې  ې   ق��ول��ه  كما ف��ي 
ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  

ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئوئ  

ىئىئ{)البقرة:  ېئ   ېئ   ېئ    

145(، وقوله سبحانه: }ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ{)البقرة: 148(.

الهجري  بالتاريخ  التعامل  ولعل غياب 
إحياء  أبنائها  على  يوجب  األم��ة  ف��ي 
تلك الشعيرة فيها، ألن التاريخ الهجري 
كثيرة،  فقهية  بأحكام  يرتبط  لألمة 
كالصيام واحل��ج وال��زك��اة وال��ع��دة في 
الطالق وغيرها، فإن أحكام الشريعة 
حتسب باأليام والسنني الهجرية وليس 
بالتاريخ  التعامل  امليالدية، مما يجعل 
امليالدي يوقع املسلمني في خطأ في 
القرآن  أب��ان  وق��د  الفقهية،  األح��ك��ام 

ع��ن ذل���ك ب��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: }ے   

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے  
ۇ{)البقرة: 189(.

وم��ن الشهور م��ا ذك���رت ص��راح��ة في 
فقهية،  أح��ك��ام  ب��ه��ا  وتعلقت  ال��ق��رآن 
كوجوب صيام شهر رمضان، في قوله 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     { تعالى: 

ں    ں   ڱ   ڱ  
ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ہ{)البقرة:  ہ    ہ   ہ  
شهر  ف���ي  ال���دم���اء  وح���رم���ت   ،)185
محرم وغيره من األشهر احل��رم، في 

ہ    ہ   ۀ   ۀ    { تعالى:  قوله 

ھ{ ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  
ۀ    { سبحانه:  وق��ول��ه  )امل���ائ���دة:2(، 

ھ    ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ  
ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  

ڭۇ  {)التوبة: 36(.
أناط  تعالى  ال��ل��ه  أن  على  ذل��ك  ف��دل 
كثيرا مما يتعلق باألحكام الفقهية من 
حالل وحرام باألشهر القمرية، وليس 

األشهر امليالدية.
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بالمسنين؟ اإلسالم  اعتنى  كيف 

ک         ک   ڑک   ڑ   ژ   ڈژ  
)ال��روم: 54(، فشباب  ک   گ{ 
ال���ي���وم ه���م ش��ي��وخ ال���غ���د، وك��م��ا شدد 
بالطفل  العناية  أهمية  على  اإلس��الم 
لضعفه، اعتنى اإلسالم عناية خاصة- 
األسرية  للعالقات  تنظيمه  ظ��ل  ف��ي 
واحترامه لقيمة وكرامة اإلنسان بكبار 
السن- وشدد على ضرورة احترامهم 

األمر بسن معني.. »الوعي اإلسالمي« 
ترصد عبر السطور التالية كيف رعى 
اإلنسان في شيبته، وحافظ  اإلس��الم 

على كرامته.
ميكن تلخيص دورة حياة اإلنسان في 

چ   چ    ڃ   ڃ     { تعالى:  قوله 
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
ڈ   ڎ     ڎ    ڌ   ڌ   ڍ    ڍ  

ك��ف��ل اإلس����الم ل��إلن��س��ان ح��ي��اة كرمية 
السيما  العمرية  مراحله  مختلف  في 
حقه  للمعمر  فحفظ  ال��ك��ب��ر،  مرحلة 
وذويه،  أهله  بني  مكرما  يحيا  أن  في 
السلوك،  في  يحتذى  منوذجا  وجعله 
األجيال،  ب��ني  والثقافة  للقيم  ون��اق��ال 
للمجتمع  وخبرته  حكمته  ف��ي  مفيدا 
اإلسالم  وأع��ط��ى  ش��رائ��ح��ه..  بجميع 
من����اذج ل��رع��اي��ة امل��س��ن��ني، ول���م يربط 

منى املوجي- القاهرة

دار الإعالم العربية
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وتوقيرهم، وما يستدل به على حرص 
السن  بكبار  االه��ت��م��ام  على  اإلس���الم 
موسى  أبي  اجلليل  الصحابي  حديث 
األشعري [: ق��ال رس��ول ]: »إن 
الشيبة  إك����رام ذي  ال��ل��ه:  إج���الل  م��ن 
املسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه 
السلطان  ذي  وإك���رام  عنه،  واجل��اف��ي 
الله  إج��الل  بني  رب��ط  فقد  املقسط«، 
يستطيع  وال  السن،  كبير  إك��رام  وب��ني 
أحد أن ينكر أن لصلة األرحام مكانة 
خاصة في اإلسالم، فكثيرة هي اآليات 
القرآنية واألحاديث النبوية التي حتث 

املسلم على صلة رحمه.

دور املسنني
»االه���ت���م���ام ب��ب��ر ال���وال���دي���ن ج����اء في 
واألحاديث  القرآنية  اآلي��ات  من  كثير 
النبوية«.. هكذا بدأ عضو هيئة كبار 
د.محمد  ال��ش��ري��ف  ب��األزه��ر  العلماء 
الله  ق���ال  مضيفا:  ح��دي��ث��ه،  ال�����راوي، 

ف��ي س���ورة اإلس����راء: }  ڳ   تعالى 
ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں  
ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ  
ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
)اإلس����راء:  ۋ{  ۋ   ٴۇ    ۈ          
فريضة  ال���وال���دي���ن  ف��ب��ر   ،)24  -23
على  الله  فرضها  التي  الفرائض  من 
املسلم، وفي هذه اآلية نهي لألبناء عن 
إغضاب آبائهم أو إشعارهم بالضجر 
الرسول  قول  إلى  الفتا  خدمتهم،  من 
الكرمي: »ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
اإلسالم  أوص��ى  وق��د  كبيرنا«،  ويوقر 
بذلك وشدد عليه؛ ليظل دائما مجتمع 

احلب ال مجتمع احلقد.

وتابع د.الراوي: وقد أكد الرسول ] 
أن رعاية املسنني من األمور التي يعود 
جزاؤها على اإلنسان عند كبره، حيث 
يرزقه الله بالذرية الصاحلة التي تقف 
إلى جواره وتسنده في ضعفه وشيبته، 
وهو ما جاء في حديث نبوي شريف: 
وأيضا  أبناؤكم«..  يبركم  آباءكم  »بروا 
أووا  الذين  الثالثة  قصة  في  ج��اء  ما 
فتوسلوا  عليهم،  فانطبق  ال��غ��ار،  إل��ى 
إلى الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج 
عنهم.. وكان من بينهم رجل دعا في 
اب��ن عمر رضي  رواه  ال���ذي  احل��دي��ث 
كان  أنه  تعلم  إنك  »اللهم  عنهما:  الله 
ل���ي أب�����وان ش��ي��خ��ان ك��ب��ي��ران، فكنت 
آتيهما كل ليلة بلنب غنم لي، فأبطأت 
عليهما ليلة، فجئت وقد رقدا وأهلي 
وعيالي يتضاغون من اجلوع، فكنت ال 
أب��واي، فكرهت  يشرب  أسقيهم حتى 
أدعهما  أن  وك��ره��ت  أوق��ظ��ه��م��ا،  أن 
أنتظر  أزل  فلم  لشربتهما،  فيستكنا 
أني  تعلم  كنت  فإن  الفجر،  حتى طلع 
عنا،  ف��ف��رج  خشيتك  م��ن  ذل��ك  فعلت 
فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا 
إل��ى ال��س��م��اء«.. وف��ي ه��ذا دليل على 
أهمية رعاية األبوين والعناية بهما في 

كبرهما.
آبائهم  رعاية  األب��ن��اء  على  أن��ه  ويؤكد 
وت���ول���ي ش��ؤون��ه��م وخ��دم��ت��ه��م، ال أن 
ي��ت��رك��وه��م مب��ف��رده��م ف��ي ال��ب��ي��ت، أو 
يودعوهم في دور رعاية املسنني، دون 
وذلك  طويلة،  لفترات  عنهم  ال��س��ؤال 
األجر  على  احلصول  األبناء  أراد  إذا 
واجلزاء، واصفا إيداع األبناء آلبائهم 
بالكارثة  املسنني  دور  ف��ي  وأمهاتهم 
مضيفا  املسلم،  املجتمع  أصابت  التي 
أنها صورة من صور تقطيع األرحام، 
بغيضة من صور عقوق  وميثل صورة 

الوالدين.

أبقه في بيتك
وت��ؤك��د د.ف���اي���زة خ��اط��ر رئ��ي��س قسم 
اإلسالمية  ال��ب��ن��ات  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ع��ق��ي��دة 
سابقا، أن الله سبحانه وتعالى اعتبر 
رع��اي��ة ال��وال��دي��ن م��ن دالئ���ل اإلميان 
اقترنتا  آيتني  هناك  أن  مضيفة  ب��ه، 

باألمر باإلحسان إليهما }ۇ   ۇ  
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ  
)البقرة:  ې{  ې  
83(. واقتران شكر الله بشكر الوالدين 
بأمهاتهم،  األبناء  توصية  إلى  إضافة 
وهو ما جاء في سورة لقمان في قوله 

ڃ   ڃ   }ڃ   ت��ع��ال��ى: 
ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃ  

ڌ    ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ  

 ،)14 )ل��ق��م��ان:  ڎ{  ڎ   ڌ  
إل��ى ج��ان��ب ال��ع��دي��د م��ن اآلي���ات التي 
أوصى الله فيها األبناء باإلحسان إلى 
والديهم، ففي سورة العنكبوت جاء قول 

الله عز وجل: } ٺ  ٺ     ٺ   
سورة  وف��ي   ،)8 )العنكبوت:  ٺ{ 

ٻ   ٻ   }ٱ   األح���ق���اف: 
پ    پ        پ   پ   ٻٻ  
ٺ{ ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  

)األحقاف: 15(.
وأش���ارت »خ��اط��ر« إل��ى وج��ود العديد 
إلى  دعت  التي  النبوية  األحاديث  من 
االهتمام برعاية اآلباء واألمهات، ومن 
بينها حديث عبدالله بن مسعود قال: 
»سألت النبي ] أي العمل أحب إلى 
قلت:  وقتها.  على  الصالة  قال:  الله؟ 
ث��م أي؟ ق��ال: ب��ر ال��وال��دي��ن. قلت: ثم 
أي؟ قال: اجلهاد في سبيل الله. قال: 

حدثني بهن ولو استزدته لزادني«.
ال���رس���ول ] جعل  أن  إل����ى  ول��ف��ت��ت 
الثانية من  امل��رت��ب��ة  ال��وال��دي��ن ف��ي  ب��ر 
الصالة  بعد  الله  إلى  األعمال األحب 
سبيل  في  اجلهاد  وقبل  أوقاتها،  في 

الله.
واس���ت���ط���ردت »خ����اط����ر«: ول���ق���د أمر 

د.ال�����������������راوي: ع����ل����ى األب�����ن�����اء 
بأنفسهم..  آب���ائ���ه���م  رع���اي���ة 

ودور املسنن كارثة!

د.فايزة: ضرب الرسول ] 
ال���ق���دوة ب��أم��ر أب���ي ب��ك��ر إبقاء 

والده في بيته
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ومصاحبتهما  ال��وال��دي��ن  بطاعة  ال��ل��ه 
قوله  في  لقمان  س��ورة  في  باملعروف 

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    {
گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک  

 } ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ  

)لقمان: 15(، موضحة أن بر الوالدين 
يكون ببذل املعروف واإلحسان إليهما 
بالقول والفعل واملال، على أن يتم كل 
هذا بنفس منشرحة ال بوجه عابس، 
فقد  املسنني،  بيوت  في  نودعهم  وأال 
استأنسوا بالطفل حتى قبل أن يصل 
أمه، فلماذا  الدنيا وهو في رحم  إلى 
في نهاية عمرهما ال يستأنس بهما؟! 
مشددة على أن بر الوالدين ال ينقطع 
إل��ى رسول  رج��ل  ج��اء  بوفاتهما، فقد 
الله ] وسأله: »هل بقي من بر أبواي 
أب��ره��م��ا بعد م��وت��ه��م��ا؟«، فقال  ش��يء 
عليهما-  الصالة  »نعم،   :[ الرسول 
لهما،  واالس��ت��غ��ف��ار  ال���دع���اء-  مبعنى 
وإنفاذ عهدهما- أي وصيتهما- وصلة 
الرحم التي ال توصل إال بهما، وإكرام 

صديقهما« رواه أبوداود.
وأشارت »خاطر« إلى العديد من معالم 
رعاية اإلسالم للمسنني، منها التوقير، 
فعن أبي هريرة [ قال: قال رسول 
الله ]: »رغ��م أنفه ثم رغم أنفه ثم 
رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
الكبر أحدهما  والديه عند  أدرك  من 
لم يدخل اجلنة«، وفي  ثم  كليهما،  أو 
ذل���ك ح��ث ع��ل��ى ب��ر ال��وال��دي��ن وعظم 
كبرهما  عند  برهما  أن  ومعناه  ثوابه، 
وضعفهما باخلدمة أو النفقة أو غير 
لدخول اجلنة، فمن فرط  ذلك سبب 
في ذلك فاته دخول اجلنة، وأرغم الله 

أنفه.
وعن أبي هريرة [ قال: قال رسول 
الله ]: »ال يوسع املجلس إال لثالثة: 
لسنه،  س��ن  ول���ذي  لعلمه،  ع��ل��م  ل���ذي 

ولذي سلطان لسلطانه« رواه مسلم.
أيضا فقد ضرب الرسول ] القدوة 
في التواضع واإلحسان والتكرمي حني 
طلب من أبي بكر [ أن يبقي والده 
املسن في بيته ويأتيه.. فعن أنس بن 
م��ال��ك [ ق���ال: ج���اء أب��وب��ك��ر [ 

الله ]  إلى رسول  أبي قحافة  بأبيه 
يوم الفتح، فقال رسول الله ] ألبي 
بكر: لو أقررت الشيخ في بيته ألتيته، 
تكرمة ألبي بكر، فأسلم ورأسه وحليته 

كالثغامة بياضا«. 

كما تدين تدان
اإلسالمية  ال��ش��ري��ع��ة  أس��ت��اذ  وي��ق��ول 
د.أح���م���د محمود  األزه�����ر  ب��ج��ام��ع��ة 
اهتم  اإلس���الم���ي  ال��دي��ن  إن  ك��رمي��ة: 
وحث  االجتماعية،  العالقات  بتنظيم 
مع  خاصة  رح��م��ه،  صلة  على  املسلم 
الوالدين بعد بلوغهما سن الشيخوخة، 
اآلباء،  على  حقوق  لألبناء  ك��ان  فكما 
ك����ان ع��ل��ي��ه��م واج����ب����ات، م��ض��ي��ف��ا أن 
اإلحسان إلى الوالدين وبرهما ارتبط 
واإلحسان  الوالدين  فبر  الله،  بعبادة 
إليهما والعطف عليها جاء بعد عبادة 
لإلنسان  ح��ف��ظ  اإلس����الم  وألن  ال��ل��ه، 
بإكرامه  وأم��ر  بحقه،  ووف��ى  كرامته، 
عند شيبته وحث على القيام بشؤونه، 
وهو النموذج الذي جسدته ابنتا شعيب 

عليه السالم اللتان قالتا: } ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  
 ..)23 {)ال��ق��ص��ص:  چ   چ  
ومن سماحة اإلس��الم أنه راع��ى حق 
املسنني في العبادات أيضا، وأمر من 
فقال  حالهم..  يراعي  أن  الناس  ي��ؤم 
]: »إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، 
فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، 

وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء«.
ف��ي يقني  ي��ق��ر  ق��ائ��ال: حينما  وت��اب��ع 
وكل  كل صغير سيكبر،  بأن  اإلنسان 
تدان،  تدين  كما  وأن��ه  سيهرم،  كبير 

ۈ   ۆ    ۆ   }ۇ   وأن�������ه 
ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
)البقرة:   } ې   ې    ې  
أك���رم ش��اب شيخا  110(. وأن���ه »م��ا 
يكرمه  م��ن  ل��ه  ال��ل��ه  ق��ي��ض  إال  لسنه 
ذلك  فكل  ق��ال ]،  كما  عند سنه«، 
اإلنسان  ع��ن��د  ي��ن��م��ي  أن  ش��أن��ه  م���ن 
رعاية واحترام املسنني، والقيام على 
شؤونهم، وعندها سيضمن شيخوخة 

سعيدة لنفسه، حيث وعده الله بأن 
يقيض له من يكرمه عند شيخوخته.

ت���رى د.سامية  م��خ��ت��ل��ف،  ف��ي اجت���اه 
اجلندي أستاذ علم النفس االجتماعي، 
أن وجود دور املسنني في املجتمعات 
ال��ع��رب��ي��ة ب���ات أم����را م��ه��م��ا ال ميكن 
االستغناء عنه، مؤكدة أننا في حاجة 
إل��ى االه��ت��م��ام ب��ه��ذه ال���دور والتوسع 
الوضع  تدهور  ظل  في  إنشائها،  في 
من  العديد  قدرة  وعدم  االقتصادي، 
حياتهم  تكلفة  حت��م��ل  ع��ل��ى  األب���ن���اء 
اخلاصة وأسرهم، وفي الوقت نفسه 
رعاية آبائهم، مضيفة أن هناك كبارا 
باألبناء،  الله  يرزقهم  ل��م  السن  ف��ي 
وعند وصولهم لسن الشيخوخة تكون 
على  ق��ادري��ن  وغ��ي��ر  منهكة،  ق��واه��م 
رعاية بعضهم البعض؛ لذلك يلجأون 
توفر  التي  ال��دور  ه��ذه  إل��ى  بإرادتهم 

لهم الرعاية االجتماعية والصحية.
الوالدين  حقوق  »اجل��ن��دي«  تنكر  وال 
في أن يرعاهم أبناؤهم، وما في ذلك 
على  وإس��ع��اده��م  ملعنوياتهم  رف��ع  م��ن 
املستوى النفسي أكثر من إيداعهم في 
دور مسنني، أو حتى تركهم في البيت 
باإلشراف  يقومون  آخرين  وإحضار 
على شؤونهم، لكنها تلفت إلى صعوبة 

احلياة وضغوط العمل.
وحول إشراك كبار السن في احلياة 
العامة وفي املجتمع، أكدت »اجلندي« 
على صعوبة حتقيق هذا األم��ر على 
أرض الواقع، لكن من املمكن أن يتم 
والنقابات  ال��ن��وادي  م��ن خ��الل  ذل��ك 
االنخراط  حيث  إليها،  ينتمون  التي 
في أنشطة هذه الهيئات، إلى جانب 
املشاركة في العمل العام، حتى يشعر 
كبار السن بأن لهم دورا في احلياة، 
حتى إن ك��ان ه��ذا ال��دور ال يأخذون 
عليه األجر املادي، لكن سيكون مفيدا 
لهم على املستوى املعنوي واجلسدي.

د.سامية اجلندي:  دور املسنن 
ب����ات����ت ض���������رورة م��ج��ت��م��ع��ي��ة ال 

ميكن االستغناء عنها
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 إدارة|

إدارة الرقابة الشرعية 
الداخلية في الشركات

د. �شلطان ال�شهو

دكتوراه يف املحا�شبة

الدفاع  خ��ط  الداخلية  الشرعية  ال��رق��اب��ة  بنية  تعتبر 
احملرفة،  املالية  التقارير  إع��داد  من  للوقاية  الرئيسي 
وأداة مهمة لإلدارة في تنظيم سير العمل وضمان حسن 
أداء العمليات، وحماية األصول واألموال في املنشأة، من 
خالل وضع الضوابط والسياسات واإلجراءات؛ لتحقيق 
الشريعة  ومبادئ  بأحكام  االلتزام  في  املؤسسة  هدف 
اإلسالمية.. مما يجعل اإلفصاح عن مدى قوة وفاعلية 
الداخلية من قبل مجلس اإلدارة، ثم  الرقابة الشرعية 
قيام املراقبني الشرعيني الداخليني باملتابعة ملعرفة ما 
إذا كان اإلجراء املناسب قد اتخذ بشأن النتائج النهائية 

قد  كانوا  التي  الداخلية  الشرعية  للرقابة 
ضمنوها لتقريرهم.. أمرا ضروريا.

الشرعية  الرقابة  رئيس  على  ويتعني  هذا 
تطوير  على  الشرعيني  املراقبني  تشجيع 
مبعايير  يتعلق  فيما  معلوماتهم  وحتديث 
الفتاوى  وك���ذل���ك  ال���دول���ي���ة،  ال��ت��دق��ي��ق 
الصادرة عن  والتعليمات  واإلرش��ادات 
هيئة الرقابة الشرعية، حول املنتجات 
واخلدمات التي تقدمها الشركة، وعلى 
واملالئم  ال���الزم  املهني  احل���رص  ب��ذل 

الرقابة  عليها  تنطوي  التي  ل��إلج��راءات 
الشرعية الداخلية.. واجلاري اتخاذها.

الرقابة  مدققي  جت��ارب  من  االستفادة  وكذلك 
الشرعية في الشركات األخرى، فيما يتعلق 

الضبط  معايير  عليها  تنص  ال��ت��ي  اإلج����راءات  باتباع 
للمؤسسات املالية اإلسالمية.

مهنية متخصصة  ون��دوات  والب��د من عقد ورش عمل 
ملعايير الضبط الداخلي للمؤسسات املالية اإلسالمية، 
لغايات  وذل��ك  املدققني،  لكافة  إجراءاته  تنفيذ  ويتعني 
والتحلي  الشرعي،  املدقق  ودور  وفاعلية  كفاءة  زي��ادة 
واملراجع  وااللتزام مبيثاق احملاسب  املهنة،  بأخالقيات 
اخلاص للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادر عن هيئة 

احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
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| طب 

الماء.. فوائده الصحية والجمالية

ونضارة  حليوية  امل���اء  أهمية  م��ا   
اجلسم؟ ما الكمية الكافية واملثلى 
والنشاط؟  احليوية  على  للحفاظ 
م��ن شرب  التقليل  أو  اإلك��ث��ار  ه��ل 
الصحة؟ ما  على  مخاطر  له  امل��اء 
امل��ن��اس��ب��ة لشرب  األوق�������ات  ه���ي 
امل����اء؟ وه���ل م��ن حت���ذي���رات طبية 
من العادات اخلاطئة لشرب املاء. 
أسئلة سنحاول اإلجابة عنها فيما 

يلي:

امل����اء ل��ي��س م����ادة م��غ��ذي��ة، ف��ه��و ال 
حروري،  م��ق��دار  أي  على  يحتوي 
وبعبارة أخرى فهو ال يحترق، ولكن 
له الدور الفعال في العضوية، ألن 
توازن  تؤمن  يحملها  التي  األم��الح 
الشوارد امللحية لألنسجة، ذلك أن 
املبادالت الفيزيولوجية تتبع وجود 
شوارد  على شكل  مستمرة  أم��الح 
التفكير  عملية  أن  كما   )ions(
حت��ت��اج إل���ى س��ي��االت ع��ص��ب��ي��ة، ال 
يعد  ال���ذي  امل���اء  ب��وج��ود  إال  تتوفر 
العنصر األساسي في بقاء اإلنسان 
الهواء،  ب��ع��د  احل���ي���اة،  ق��ي��د  ع��ل��ى 
وكذلك في تكوين جسمه وتركيبه، 

ف����ي خ���الي���ا جميع  ي���دخ���ل  ف���ه���و 
والسوائل  وال��ع��ص��ارات  األج��ه��زة 
والدم وغيرها، بدون استثناء، وقد 
قدرت نسبة املاء في اجلسم بأكثر 

من 70 و%85.
اإلنسان،  ف��ي حياة  امل��اء ض���روري 
يستطيع  ل��ن  مثال  الهضم  فجهاز 
يكمل  م��اء  يوجد  ل��م  إذا  يعمل  أن 
الضارة  امل��واد  أن  كما  الهضم،  به 
أن  ميكن  ال  الهضم  عمليات  م��ن 
يتعاط  ل��م  إذا  اخل���ارج  إل��ى  تنفث 
بالبول  لتخرج  املاء  اإلنسان شرب 

أو بالعرق.
يعد  كافية  بكميات  امل��اء  إن شرب 
ن��ض��ارة البشرة،  م��ن أه���م أس����رار 
ك��م��ا ي��ج��ب االه��ت��م��ام ب��ش��رب املاء 
في أيام احلر، فنقصان كمية املاء 
املطلوب  املستوى  عن  اجلسم  في 
وعسر  واألرق  الصداع  إل��ى  ي��ؤدي 
كان  إذا  أم��ا  واإلم���س���اك،  الهضم 
ال��ن��ق��ص ك��ب��ي��را ف���إن ع��م��ل اجلسم 
ثم  فيه،  النظام  ويضطرب  يختل 
ي���ب���دأ اجل���س���م ب���اجل���ف���اف، حيث 
التجاعيد  وتظهر  اخل��الي��ا  جت��ف 
امل��اء في  على اجللد، فعدم شرب 

أي���ام احل��ر ي���ؤدي إل��ى زي���ادة كمية 
ال��ع��رق، وك��ذل��ك إل��ى زي���ادة لزوجة 
الدم، األمر الذي قد يساعد على 
غالبا  حتدث  التي  اجللطة  تكوين 
تكون  ح��ي��ث  ال���س���اق،  أوردة  ف���ي 
سرعة سريان الدماء أقل، كما أنه 
في أثناء فترات احلر يزيد العرق 
ترتفع  وه��ك��ذا  ال��ب��ول،  كمية  وتقل 
نسبة األمالح ويزيد احتمال تكوين 
اإلصابة  احتمال  ويزيد  احلصوة، 
ال��ص��دي��دي��ة، وشرب  ب��االل��ت��ه��اب��ات 
أساسيا  عامال  يعتبر  بكثرة  امل��اء 
يتخلص اجلسم  العالج، حيث  في 
امليكروبات  م��ن  أك��ب��ر  كميات  م��ن 
الذي يخرج من  املتزايد  البول  مع 
اجلسم مع كثرة شرب املاء، وهكذا 
املاء  إهمال شرب  ي��ؤدي  أن  ميكن 
احلصوة  تكوين  إل��ى  كافية  بكمية 
املوجودة  احلصوة  حجم  زي��ادة  أو 
أصال، فشرب املاء بكثرة يقلل من 
ويقلل  ال��ب��ول،  ف��ي  األم���الح  تركيز 
بالتالي من احتمال تكوين احلصوة 
أحسن  يعتبر  امل���اء  ش��رب  أن  كما 
دواء لطرد البلغم، كما أنه يساعد 
على إذابة البصاق أو البلغم اللزج، 
وه��ك��ذا ت��ك��ون ال��ن��ص��ي��ح��ة ملرضى 
النزالت الشعبية املزمنة وحساسية 
الصدر هي شرب املاء بكثرة، وفي 
الهوائية  ال��ش��ع��ب  مت����دد  ح����االت 
التخلص  على  امل��اء  ش��رب  يساعد 

من البصاق.

املاء واألمراض املزمنة
للمصابني  وم��ف��ي��د  ن��اف��ع  امل���اء  إن 
والبول  والكوليرا  احلمى  بأمراض 
السكري والتهابات املعدة واألمعاء، 

منور اأحمد عثمان

باحث �شوري
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وشربه بكثرة يفيد املصابني بأمراض 
مزمنة، ويجب إعطاء املصاب بأمراض 
مزمنة جرعة من املاء كل ربع ساعة، 
إليه، ألن في ذلك  لم ميل  ول��و  حتى 
فائدة له، ولكن ال يجوز أن يفهم من 
ه��ذا أن اإلكثار من ش��رب امل��اء ينفع 
في كل األم���راض، بل يجب أن منيز 
ب��ني م��ا ينفعه امل����اء وم���ا ي��ض��ره من 
تلك األم��راض، حتى ال يضع الشيء 
القرحة  مرضى  أم��ا  محله،  غير  في 
كما  امل���اء  ي��ش��رب��وا  أن  فيستطيعون 
يريدون، وبال خوف، وكذلك مرضى 
الغازات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  القولون 
واالن����ت����ف����اخ، ح��ي��ث ي��س��ت��ط��ي��ع��ون أن 
يشربوا أي كمية من املاء، ولكن يجب 
أن يتجنبوا املياه الغازية والتي حتتوي 
على السكريات، ومرضى السكر حيث 
املاء  م��ن  الكثير  تفقد  أجسامهم  إن 
يشربوا  أن  وعليهم  مستمرة،  بصفة 
الكثير أيضا، بل إن عطشهم يدفعهم 
إلى ذلك دائما، وكذلك مرضى التليف 
املزمن في الكبد يجب االستمرار في 
بالعطش،  أح��س��وا  كلما  امل���اء  ش���رب 
هناك شرط واحد لشرب املاء بكثرة، 
وهو أن تكون الكليتان سليمتني، وبعد 
التأكد من سالمة الكليتني فال ضرر 
الكليتني عليهما  امل��اء، ألن  من شرب 

تخليص اجلسم من املاء الزائد.
كما أن شرب املاء مهم للجلد والشعر 
إلى  واألظافر، حيث إن نقصه يؤدي 
معرضا  ويصبح  ليونته،  اجللد  فقد 
إصابته  ت��س��ه��ل  وه���ك���ذا  ل��ل��ج��ف��اف، 
أما  ال���ف���ط���ري���ات،  أو  ب��امل��ي��ك��روب��ات 
الكسر  سهلة  تصبح  فإنها  األظ��اف��ر 
أيضا  وتكون  وليونتها،  منوها  ويقل 
ونفس  بامليكروبات،  لإلصابة  عرضة 
الشيء يتكرر مع الشعر الذي يسقط 

نتيجة لتكسره. 

أهمية شرب املاء 
مينح  كافية  بكميات  امل���اء  ش��رب  إن 
يكسب  الكافية مما  الرطوبة  اجلسم 
اجللد الليونة، ويحفظ للعينني البريق، 
ويجدد حيوية اخلاليا، وينظم حرارة 
اجلسم،ويعمل على تخليص الدم من 

الهضمي،  اجلهاز  وينشط  السموم، 
وي��خ��ف��ف ال���س���وائ���ل ف���ي اجل���س���م ، 
ويعمل على ترطيب املفاصل وليونتها 
خير  وه��و  ال��ك��دم��ات،  م��ن  وحمايتها 
معوض ملا يفقده اجلسم من السوائل 
ال��ت��ي ت��خ��رج خ���ارج اجل��س��م، وينشط 

وظائف الكلى.

كثرة شرب املاء
  إن كثرة شرب املاء تؤدي إلى انتفاخ 
البطن، الشعور بالثقل وعدم احلركة، 
كثرة الغازات، وإلى متدد مصل الدم، 
تبطئ  وجتعلها  األنسجة  بني  وتباعد 
أكمل وجه، وفي  بعملها على  بالقيام 

حاالت نادرة تؤدي إلى تسمم املاء.

قلة شربه
ت��ق��ودن��ا إل���ى اجل��ف��اف وال��وه��ن وقلة 
النشاط، وفقدان القدرة على ضبط 
التوازن  وف���ق���دان  اجل���س���م،  ح�����رارة 
واإلمساك، وحصى الكلى، والنسيان، 
وج��ف��اف ال��ع��ني وال��ف��م واجل��ل��د كما 

أسلفنا.

موعد وعادة
وفي  ع���ادة  امل���اء  ش��رب  يفضل جعل 
مواعيد ثابتة، فبعد فراغ املعدة طوال 
الليل يفضل ش��رب ك��وب واح��د على 
ويغسل  األم��ع��اء  ينبه  وه���ذا  ال��ري��ق، 
املعدة ويخلص الكليتني من الشوائب 
وال���رواس���ب وال���رم���ال، وي��ن��ب��ه الكبد 
لفرز الصفراء، ويحضر املعدة لهضم 

ال��ط��ع��ام، وب��ع��ده��ا يجب ش��رب كوب 
م��ع ك��ل وج��ب��ة، وك���وب بعد س��اع��ة أو 
س��اع��ت��ني م��ن ك��ل وج��ب��ة، وك���وب قبل 
النوم أي املجموع ثمانية أكواب يوميا 

على أقل تقدير.

حتذيرات
إن شرب املاء املثلج عند احلر يؤدي 
للمعدة  املبطن  الغشاء  التهاب  إل��ى 
وإل���ى ال��ت��ه��اب احل��ل��ق، وك��ذل��ك أثناء 
ف���ي عملية  ي���ؤث���ر  ال��ط��ع��ام  وج���ب���ات 
الهضم، ويعوق إفرازات املعدة، ويجب 
أال ننسى أن اإلكثار من شرب املاء في 
حالة السمنة يؤدي إلى إبطاء عملية 
الهضم، فيؤدي إلى حتول األغذية إلى 

طبقات دهنية، بدال من احتراقها،
كما أن كبار السن ال يشعرون بالعطش 
لذلك  للماء،  أجسامهم  حاجة  رغ��م 
الب��د م��ن جعل ش��رب امل���اء ع���ادة من 

الصغر للتذكير عند الكبر.
أخيرا البد أن نشير إلى أن ما نشربه 
أن يكون نظيفا ونقيا،  من ماء يجب 
قد  فإنه  نظيفا  يكن  لم  إن  امل��اء  ألن 
يحمل معه كثيرا من اجلراثيم املعوية 
الزحار،  الباراتيفوئيد،  كالتيفوئيد، 
اجلبال  مياه  حتتوي  كما  واإلس��ه��ال، 
ب��ي��وض دي�����دان ح��ي��ات البطن  ع��ل��ى 
)أسكاريس(. وهناك أنواع أخرى من 
املياه حتتوي على طفيليات وجراثيم، 
أعدادا  بأضرارها  تصيب  أن  وميكن 

كبيرة من الذين يشربون هذه املياه.
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كتابة التاريخ اإلسالمي 
ودعوات التنقية

د. اأحمد خليل ال�شال

ع�شو جلنة ال�شرية والتاريخ الإ�شالمي 

باملجل�ش الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية 

التابع لوزارة الأوقاف - م�رش

تعالت الصيحات مؤخرا بضرورة إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي، وذلك بدعوى تنقيته 
إلى  رأيي دعوى حتتاج  أكاذيب شوهت صورته.. وهذه في  مما حل به من 
التاريخ  أن  ذلــك  منها،  املقصود  واملعنى  صياغتها  فــي  نظر  إعـــادة 
اإلسالمي قد فرغ من كتابته، فهو ليس في حاجة إلى إعادة كتابة، 
فقد فرغ أصحابه من كتابته في عصرهم، وذلك واضح مبا 

رووه وسطروه في تصانيفهم.. ومن ثم فالصحيح أن التاريخ إمنا هو في حاجة إلى إعادة تفسير. وسبيل 
ذلك فحص تلك املصادر القدمية ومتحيص مرويات أصحابها، للتعرف على املقبول منها واملردود، ثم 
إعادة قراءة املقبول من هذه املرويات من أجل تقدمي التفسير الصحيح لهذه الفترة أو تلك، وهذا 

هو السبيل األمثل لتنقية صورة تاريخنا.
وفرق بن قولنا »تنقية الصورة« و»تنقية التاريخ نفسه«، فما كتب ال ميكن حذفه من املصادر والكتب 
واملدونات، إذ إنه صار إرثا يتوارثه األبناء عن األجداد، بكل ما فيه من صاحله وطاحله، شئنا أم 
أبينا، ومن ثم فإن مهمة الوارث تنحصر في مجرد تصنيف ما ورثه، فيقول: هذا صالح لإلنفاق 

وهذا مزيف ال يصلح، وما أصعب هذا األمر!
ذلك أن تصنيف هذا التراث ليس باألمر اليسير، إذ هو يحتاج إلى ميزان نقدي عسر في معياره، 
مرهق في استعماله، يحتاج إلى جلد وصبر ومعاناة شديدة، أعرض بسببها كثير من أبناء هذا 
التراث عن تلك املهمة الشاقة، معتلن بحجة واهية: »أنه لو طبق هذا املنهاج على التاريخ ما 
بقي في أيدينا شيء يعتد به«. فأجابهم بعضهم غيرة على هذا التراث قائال: »وتلك نظرة 
متسرعة، وأخشى أن أقول: متكاسلة، حتجم عن بذل اجلهد ألنها تعلم مشقته، فتحكم 

ابتداء بأنه لن يؤدي إلى نتيجة«)1(.
الــدخــالء على هذا  قبل  مــن  أن غزينا  اإلعــــراض  هــذا  نتائج  مــن  وكـــان 
التراث، فأفسدوا في تراثنا حن خلطوا الصحيح بالسقيم، 
ثم قالوا: هذه بضاعتكم ردت إليكم، فلم يكن 
اخلطأ منهم بقدر ما كان منا، حن 
راضًيا  مــنــهــم  هـــذا  بــعــضــنــا  قــبــل 
املسلم  مثل  وهــذا  مصدًقا،  آمًنا 

واملستشرق غير املسلم.
أخص  أن  آثـــــرت  ولـــقـــد  هــــذا 
هـــذا الــفــصــل بــعــرض مجمل 
للمالمح العامة للمنهج الذي 
التاريخ  بــه  يـــدرس  أن  ينبغي 
إعـــراض  أدى  وقـــد  اإلســـالمـــي، 
نفذ  ثغرات  إلــى  عنه  الباحثن 
مــنــهــا أعـــــداؤنـــــا، يــطــعــنــون في 
األمة  لهذه  املشرق  التاريخ  هــذا 

العريقة.

| تاريخ
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وأول ما أستهل به هذا املقال، التنبيه على أنه ملا استقرت الرواية، 
وألقت عصا التسيار في ختام القرن الرابع من الهجرة تقريبا، 
ولم يعد الوضع في الرواية فيما يخص هذه الفترة من السهولة 
مبكان، جلأ املفسدون في حتقيق مآربهم إلى وسائل أخرى، منها 
اتخاذ املكذوب من املروي عمادا لصرح التفسير الباطل حلوادث 
تلك الفترة، هذا فضال عن التفسير الباطل من املروي الصحيح، 

وتلك وسيلة أخرى لقضية أخرى ليست محل بحثنا هنا.
كان  ال��ذي  الزمان  بعد  ه��ذا اخلطر  استفحال  على  وق��د ساعد 
يتأخر قرنا بعد قرن، حتى إذا ما ورثنا هذا التراث بكل ما فيه من 
سقيم وصحيح، وجدنا أنفسنا أمام حصيلة هائلة من الروايات 
والتذوق  الدقيق،  التمحيص  إلى  منا  احتاجت  التي  والتفسيرات 
مع  التعامل  ف��ي  واح���دة  طبقة  ال��وارث��ون  يكن  ل��م  ولكن  السليم. 
هذا اإلرث، إذ إنهم تفاوتوا في ذلك بحسب قدراتهم، واختالف 
إلى  أدى  الذي  األمر  أيضا..  هم  وأهوائهم  وميولهم،  مناهجهم، 
املناهج  بتباين  األخ���رى  ه��ي  تباينت  تفسيرات  م��ن  جديد  رك��ام 
واأله��واء، وهكذا سنظل ندور في دائ��رة املناهج واأله��واء طبقة 

بعد طبقة، وجيال بعد جيل، إلى قيام الساعة. 
وهنا يطرح السؤال نفسه: ما هو العاصم إذن من اختالف املناهج، 

وتنوع األهواء؟ 
فترة  كل  طبيعة  إل��ى  يرجع  ذل��ك  أن  في  عندي  اإلجابة  وتتحدد 
يدرسها الباحث، إذ إن لكل عصر ظروفه التي حتتم على الباحث 
أن يتبع فيه منهاجا بعينه، ويحكم فيه نظرة بعينها تختلف عن 
نظرة غيره لعصر غيره.. وإال قصر في النتائج وظلم أهل الفترة 
أن  ذلك  املقدمات«،  »حترير  أسميه  ما  وهو  فيها..  يبحث  التي 
إن  إذ  امل��ق��دم��ات،  ب��ني  اخللط  العلمي  البحث  آف��ات  أخطر  م��ن 
هذا  ويكون  أيضا،  النتائج  في  اخللط  إل��ى  ب��دوره  ذل��ك سيؤدي 
التحرير في كل ما يخص العصر الذي يدرس، من حيث املفاهيم 

واملدلوالت ملفردات العصر محل الدراسة. 
ومن ثم، فهذا يوجب عدة أمور مهمة: 

أن  نفسه  الباحث  يلزم  بحيث  أهله،  العصر مبفهوم  أ- محاكمة 
ينظر في أي دراسة بنظرة ومنهاج أهل العصر الذي يبحث فيه.

ل��س��ان كل  اخ��ت��الف  ذل��ك أن  ق��وم��ه،  بلسان  العصر  ب- دراس���ة 
عصر)2(، وحتكيم لسان على آخر يؤدي إلى اختالف املقدمات، 

ومن ثم النتائج.
ج�- التأصيل، وذلك في كل شيء يخص الفترة محل الدراسة، 
اعتماد  أن  ذل��ك  واآلراء..  وامل��ص��ادر،  املصطلحات،  حيث  من 
ال��وس��ائ��ط ي��ؤث��ر كثيرا ف��ي ال��ن��ت��ائ��ج. ون���رى ذل��ك واض��ح��ا في 
يخص  فيما  احلديثة  امل��درس��ة  أص��ح��اب  م��ن  ال��ع��رب  كتابات 
عصر اخلالفة الراشدة، وكيف أن اعتماد الوسائط قدم نتائج 
مخلة في تفسير تاريخ اخلالفة الراشدة، عندما اتبع كثير من 
أصحاب املدرسة احلديثة مناهج واستدالالت املستشرقني في 
فتنة  ومن  بك�ر [،  أبي  بيعة  من  الصحابة  مواقف  تفسير 

مقت��ل عثم��ان [، وحروب علي [)3(.
أن  األه��م��ي��ة،  غاية  ف��ي  أم��ر  وه��ذا  املخاطبة،  اجلهة  د- حتديد 
يترتب  ألن��ه  دراس��ت��ه،  في  سيخاطبها  التي  اجلهة  الباحث  يحدد 
عليه حتديد املنهج الذي سيتبعه الباحث في دراسته، فضال عن 
العقلية املسلمة يختلف  إذ إن خطاب  بها،  التي سيستعني  األدلة 
عن امللحدة، وخطاب العقلية العربية يختلف عن األعجمية.. ذلك 

وتشتت  ال��دراس��ة،  تفكك  إلى  ي��ؤدي  النظرة  في هذه  التعميم  أن 
وجهات صاحبها، وذلك من حيث طبيعة األدلة، وطريقة االستدالل 
والعرض.. األمر الذي سيكون له أثره في بنية البحث من حيث 
الدراسات  جانب  في  بقوة  الحظته  أم��ر  وه��ذا  والضعف.  القوة 
االستشراقية، إذ كان أصحابها يخاطبون بني جلدتهم في املقام 
األول، فكان لذلك تأثيره الواضح في مناهج دراساتهم ونتائجها، 

تبعا لعقلية املخاطب.
ت��ارة أخ��رى على أن حتديد عقلية املخاطب  ومن ثم فإني أؤك��د 
قبل العمل في أي دراسة أمر واجب، إذ به يتحدد منهاج البحث 
والباحث، وتتحدد قواعد منطلقاته وأصوله، وبذلك يكون الباحث 
نحو  مسيره  في  مطمئنا  واثقا  راسخا  خطوه،  ملواضع  مبصًرا 
اختالط  أن  ذل��ك  ب��ه،  يقوم  ال��ذي  بحثه  يرجوها من  التي  غايته 
رأيي  في  يسبب  الواحد  البحث  في  املخاطبني  وتعدد  الوجهات 
وذلك  ال��س��واء،  على  واملخاطب  الباحث  عند  واضطرابا  تشتتا 
يكون  فهذا ال شك  الغرض،  تركيز  بعد  يحدد هدفه  بعكس من 

أدعى للتوفيق في التسديد عند الرمي.
ه�- حتديد النيات، وهذا وإن جعلته آخر العناصر العامة إال أنه 
في احلقيقة عمود أمر الباحث املسلم في بحثه الذي سوف يسأل 
عنه يوم القيامة، فما من امرىء إال لديه رقيب عتيد يسطر ما 
يقوله ويكتبه، وهذا أصل أدرك املسلمون األول معناه، فأعمالهم 
األعمال  »إمن��ا   :[ قوله  مبقتضى  بالنية،  عندهم  كانت  كلها 
بالنيات«. ولله در البخاري فيما نقل عنه أنه قال: »ما وضعت في 
كتابي الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني«)4(. 
ويحكي ابن اجلزري عن شيخه ابن كثير وما جرى له من جراء 
 : فيقول  وال��س��نن«  املسانيد  »جامع  كتابه  تصنيف  على  عكوفه 
له  نظير  ال  فجاء  عظيما،  تعبا  فيه  وتعب  كثيرا،  نفسه  »أجهد 
قبل  مات  فإنه  أبي هريرة،  بعض مسند  إال  وأكمله،  العالم،  في 
أن يكمله، فإنه عوجل بكف بصره، وقال لي رحمه الله: ال زلت 
أكب فيه الليل والسراج ينونص حتى ذهب بصري معه، ولعل الله 
يقيض له من يكمله، مع أنه سهل، فإن معجم الطبراني الكبير لم 
يكن فيه شيء من مسند أبي هريرة«)5(. فلم يحزن ابن كثير على 
ذهاب بصره، ولكن كان حزنه على فوات شيء من تصنيف رأى 

فيه نفعا للمسلمني! واألمثلة على ذلك كثيرة.
فالعجب من إهمال كثير من املعاصرين لهذا األمر، فتجد الواحد 
نيته  للبحث والدراسة في موضوع بعينه، وملا يصلح  منهم ينهض 
قبل اخلوض في عمله الذي سينهض إليه، وليس من شك أن بعد 
هؤالء عن تلك املعاني الغيبية أداهم إلى ذلك، على الرغم من كونها 
من أصول دين املرء املسلم، ومن ثم فهذا أمر نؤكد عليه، فإن بركة 

العمل واالنتفاع به إمنا تكون بدرجة نية الباحث في عمله.
وبعد هذه املقدمة العامة، يكون االنتقال إلى اخلطوط العريضة 
التي ينبغي أن يسير عليها منهج البحث فيما يخص دراسة التاريخ 

اإلسالمي، وهو موضوع احللقة التالية إن شاء الله تعالى. 

هوامش:
)1( محمد قطب، كيف نكتب التاريخ اإلسالمي، ص112. 

)2( ويدخل في معنى اللسان هنا اللهجات واختالف مدلوالت األلفاظ التي تختلف من 
عصر آلخر رغم احتاد اللفظ والكلمة.

)3( راجع رسالتي للدكتوراه عن أثر الوضع في رواية التاريخ وتفسيره، مناذج من عصر 
اخلالفة الراشدة، بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

)4( تهذيب التهذيب، البن حجر 34/5.
)5( املصعد األحمد 39- 40، ومقدمة جامع املسانيد للمحقق ص248.
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اإعداد: د. حممود حممد الكب�ش

الباحث بوحدة البحث العلمي

-اإدارة الإفتاء-

| فتاوى الوعي

الفتوى والتيسير ورفع احلرج )3/1(.
دلت نصوص الشريعة اإلسالمية على أن 
اليسر ورفع احلرج من املقاصد الشرعية 

السامية، واألوصاف اإلسالمية العلية.
ب��ه��ا الفقهاء  وم���ن اآلي����ات ال��ت��ي اس��ت��دل 

على هذا املعنى قوله تعالى: } ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ{ 
)البقرة:185(.

»باب  ال��ل��ه:  رحمه  البخاري  اإلم���ام  وق��ال 
الدين يسر، وقول النبي ]: أحب الدين 
إلى الله احلنيفية السمحة، ثم روى حديث 
الدين  »إن  النبي ] قال:  أن  أبي هريرة 
ي��س��ر، ول���ن ي��ش��اد ال��دي��ن أح���د إال غلبه؛ 
وأب��ش��روا، واستعينوا  وق��ارب��وا،  ف��س��ددوا، 
ب��ال��غ��دوة وال���روح���ة وش���يء م��ن الدجلة«. 

)»صحيح البخاري« )ح38((.
التنبيه  وحديثها:  الترجمة  من  ومقصوده 
ع��ل��ى أن ال��دي��ن ي��ق��ع ع��ل��ى األع���م���ال، ألن 
إمن��ا هي  وال��ش��دة،  باليسر  ال��ذي يتصف 
األعمال دون التصديق، وقد فسر األعمال 
في احلديث بالغدوة والروحة، وشيء من 

الدجلة. »املتواري« البن املنير )13/1(.
عند  الله  رحمه  الشنقيطي  الشيخ  ق��ال 

ھ   ھ    ھ    }ھ   ق��ول��ه:  »تفسيره« 

بني  وق��د  )احل����ج:78(:  ے   ے  ۓۓ{ 
ال��ك��رمي��ة: أن هذه  تعالى ف��ي ه��ذه اآلي���ة 
سيدنا  بها  ج��اء  التي  السمحة  احلنيفية 
التخفيف  ع��ل��ى  مبنية  أن��ه��ا   ،[ محمد 
وقد  واحل���رج.  الضيق  على  ال  والتيسير، 
رفع الله فيها اآلصار واألغالل التي كانت 

على من قبلنا. 

قذف احملصنات املؤمنات الغافالت
)4522/353/14(

عرض على »جلنة الفتوى« بدولة الكويت االستفتاء التالي:
النساء ظلما؟  في قذف احملصنات من  الدين  ما هو حكم 
وما هو اجلزاء في احلياة الدنيا؟ ومن يقع عليه تنفيذ هذه 
العقوبة أو اجلزاء )الدولة في أجهزتها أو من ميثلون السيدة 
التي وقع عليها القذف( ألخذ حقهم، وكذلك العقوبة في 

الدار اآلخرة.
أجابت اللجنة مبا يلي:

قذف احملصنات املؤمنات الغافالت بالزنا كذبا فسق، وهو 
قال  واآلخ���رة،  الدنيا  في  العذاب  أش��د  وعليه  الكبائر،  من 

تعالى: }ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  
ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ{ )النور: 23(. 

وإذا استوفى القذف شرائطه الشرعية وجب على القاذف 
احلد؛ وهو جلده ثمانني جلدة؛ لقوله تعالى: }ڑ  ڑ  
ڳ   ڳ   گ   گ     گ    گ      ک   ک   ک    ک     
ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  { )النور: 4(، وملن 
قذف بالزنا كذبا أن يرفع أمره للقاضي، فإذا ثبت القذف 
يحق  وال  القاذف،  على  احلد  أق��ام  القاضي  لدى  بشروطه 

ألن  بنفسه؛  القاذف  على  احلد  إقامة  غيره  أو  للمقذوف، 
احلدود ال يقيمها غير القاضي.

 متى يقام حد القذف على الشهود بالزنا
)6502/337/20(

عرض على »جلنة الفتوى« بدولة الكويت االستفتاء التالي:
زنـــا، ولــكــن رأى  أربــعــة رجـــال عـــدول على جــرميــة  إذا شهد 
القاضي أن شهادتهم ال تكفي إلثبات حد الزنا لوجود شبهة، 
فهل ينتقل احلد إلى التعزير، سؤالي: هل يقام عليهم حد 

القذف أم ال؟ أفتونا مأجورين.
أجابت الهيئة مبا يلي:

إذا شهد أربعة عدول على رجل أو ام��رأة بالزنا، ولم مينع 
القاضي من القضاء على الزاني بحد الزنا سوى شبهة مانعة 
من تطبيق احلد، فإن للقاضي تعزير املتهم بالزنا مبا يراه 
مناسبا حلاله، وال يجوز له إقامة حد القذف على الشهود.

أحدهم عن  امتنع  أو  الشهادة،  في  الشهود  اختلف  إذا  أما 
الشهادة، فإن على القاضي في هذه احلالة إقامة حد القذف 

على الشهود.
العقوبة على السب بالزنا وغيره

)7178/341/22(
الــكــويــت االستفتاء  ــة  ــدول الــفــتــوى« ب عـــرض عــلــى »جلــنــة 

التالي:
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امـــرأة، وهــو من قبيلة وهــي من قبيلة  تقدم رجــل خلطبة 
فطعن  القبيلتن  عن  بعيدا  رجال  أهلها  فاستشار  أخــرى، 
وال  اخلاطب  في  وليس  كاذبا،  وكان  وقبيلته،  اخلاطب  في 
في قبيلته شيء مما قال، والواقع أنهم أهل دين معروفون 

بذلك في بلدهم، فما احلكم الشرعي في هذا املستشار؟
أجابت اللجنة مبا يلي:

من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه 
من مساوئ شرعية أو فرعية، وال يكون غيبة محرمة إذا 
قصد به النصيحة والتحذير ال اإليذاء، لقوله ] لفاطمة 
بنت قيس رضي الله تعالى عنها فيمن خطباها: »أما معاوية 
»إذا  ولقوله ]:  مسلم(،  )أخ��رج��ه  ل��ه«  م��ال  ال  فصعلوك 
وعنه  أحمد(،  )أخرجه  فلينصحه«  أخ��اه  أحدكم  استنصح 
وقال:  الترمذي  )أخرجه  مؤمتن«  »املستشار  قال:  أنه   [

حسن صحيح(. 
روى  وق��د  مسلم(،  )أخرجه  النصيحة«  »الدين  وق��ال ]: 
امرأة  تعالى عنه خطب  الله  »أن أخا لبالل رضي  احلاكم 
فقالوا: إن يحضر بالل زوجناك، فحضر، فقال: أنا بالل 
والدين«. قال احلاكم:  امرؤ سيئ اخللق  وهذا أخي، وهو 

صحيح اإلسناد.
وقد أوجب اإلسالم عقوبة على الساب: عقوبة احلد إن كان 

السب بالزنا، وعقوبة التعزير إن كان بغيره من األلفاظ.

هذا وإذا ثبت السب ثبت احلكم املقرر شرعا، وال اعتبار 
إذا  التعزير  أو عدمه، إال في تخفيف عقوبة  النية  حلسن 

رأى اإلمام ذلك. 
عقوبة االتهام بالباطل

)5449/339/17(
عـــرض عــلــى »جلــنــة الــفــتــوى« بــدولــة الــكــويــت االستفتاء 

التالي:
ما حكم الشرع في شخص افترى على زميل له في العمل 
املالية،  زميله  ذمــة  في  طعن  وفيها  صحيحة،  غير  بأمور 
العمل؟  جهة  من  املشروع  غير  واالنتفاع  بالرشوة  واتهامه 
وما الذي يجب على رب العمل فعله في مثل هذه احلالة؟ 
علما بأن االتهام مت أمام عدد كبير من الناس الذين التبس 

عليهم األمر.
أجابت اللجنة مبا يلي:

االتهام بالباطل محرم شرعا، وفاعله آثم ويستحق عقوبة 
إذا سامحه  إال  ج��رم،  من  اقترفه  ما  مع  تتناسب  تعزيرية 
املتهم. وأما صاحب العمل، فعليه أن يتحقق من كل ما أثاره 
من اتهامات تقدم في مسيرة العمل، كاالتهام بالرشوة، أو 
ي��راه محققا ملصلحة  ما  يتخذ  وأن  املشروع،  غير  االنتفاع 
العمل نحو كل منهما على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق في 

ضوء اللوائح والقوانني املطبقة.

اآلية  ه���ذه  تضمنته  ال���ذي  امل��ع��ن��ى  وه���ذا 
وعال  جل  ذك��ره  احلديث  وه��ذا  الكرمية، 
الكرمي؛  كتابه  م��ن  امل��وض��ع  ف��ي غير ه��ذا 

كقوله: }ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  

)النساء:28(.   } ٹ  ٹ  ٹ 
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي 
واب��ن عباس رضي  )ح344(،  هريرة [ 
الله عنهما )ح345(؛ أن النبي ] ملا قرأ 

البقرة: }ې  ې  ې   خوامت سورة 

)البقرة:286(  ائەئ{  ائ   ى   ى    
قال الله: »قد فعلت«، وهذه في رواية ابن 
عباس. وفي رواية أبي هريرة قال: »نعم«.
ومن رفع احلرج في هذه الشريعة: الرخصة 
في قصر الصالة في السفر، واإلفطار في 
القيام  عن  العاجز  وص��الة  فيه،  رمضان 

قاعدا، وإباحة احملظور للضرورة؛ كما قال 

تعالى: }ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

)األنعام:119(؛  ٿ{  ٿ   ٺ   ٺ  
التخفيف  أن�������واع  م����ن  ذل�����ك  غ���ي���ر  إل�����ى 
والتيسير، وما تضمنته هذه اآلية الكرمية 
واآليات التي ذكرنا معها من رفع احلرج، 
والتخفيف في شريعة نبينا ]، هو إحدى 
الفقه  عليها  بني  التي  اخلمس،  القواعد 

اإلسالمي، وهي هذه اخلمس: 
أدلتها حديث:  األولى: الضرر يزال، ومن 

»ال ضرر وال ضرار«.
الثانية: املشقة جتلب التيسير: وهي التي 

دل عليها قوله هنا: }ھ  ھ   ھ   ھ  

ے   ے  ۓۓ{  )احلج:78(.
أدلتها  وم��ن  بشك،  يقني  يرفع  ال  الثالثة: 

حديث: »من أحس بشيء في دبره في 
ال��ص��الة، وأن���ه ال يقطع ال��ص��الة حتى 
تلك  ألن  ريحا«؛  يشم  أو  صوتا  يسمع 
الطهارة احملققة لم تنقض بتلك الريح 

املشكوك فيها.
املتعارف  الناس  الرابعة: حتكيم عرف 
عندهم في صيغ عقودهم ومعامالتهم، 
ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله: 

}ڃ   ڃ{ )األعراف:199(.
ودليل  املقاصد،  تبع  األم��ور  اخلامسة: 
بالنيات«  األع��م��ال  »إمن��ا  ه��ذه حديث: 
)»أض������واء  )ح1((.  ال���ب���خ���اري  )رواه 

البيان«)300/5((.
... يتبع
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 كتب عربية علمت اإلنسانية 

السيرة النبوية البن هشام

والتاريخ  احل��دي��ث  علماء  اعتنى  وق��د 
ه��ش��ام شرحا  اب��ن  بسيرة  واحمل��ق��ق��ون 
وتبيان  ل��رواي��ات��ه  وت��خ��ري��ج��ا  وت��ه��ذي��ب��ا 

الضعيف من الصحيح.
التعريف بابن هشام

بن  هشام  بن  عبدامللك  محمد  أبو  هو 
أي����وب احل��م��ي��ري، ك��ات��ب س��ي��ر ومؤرخ 
ب��ص��ري، ك���ان ع��امل��ا ب��األن��س��اب واللغة 

وأخبار العرب.
فيها،  العلم  وتلقى  ال��ب��ص��رة  ف��ي  نشأ 
والعربية، حتى وصف  األدب  وبرع في 
ب��ال��ن��ح��وي، وأخ���ذ ع��ن ع��ل��م��اء البصرة 
وأدب���ائ���ه���ا، ورح����ل إل���ى م��ص��ر ب��ع��د أن 
بها،  واستقر  البصرة،  اكتمل علمه في 
باإلمام  فيها  والتقى  فيها علمه،  ونشر 

الشافعي. 
 أه��م أع��م��ال��ه ه��و اخ��ت��ص��اره وتهذيبه 
ابن إسحاق  كتبها  التي  النبوية  للسيرة 
املتوفى سنة 151ه���، وم��ن آث��اره أيضا 

كتاب »التيجان في ملوك حمير«. 
توفي ابن هشام في مصر عام )833م- 

218ه�(.
منهج سيرة ابن هشام ومباحثها

النجار)1(  علي  محمد  األستاذ  يقول 
عن منهج ابن هشام في السيرة: روى 
ابن هشام سيرة ابن إسحاق فأعجبته، 
أنكرها، فأزمع  رأى فيها أشياء  ولكنه 
تهذيبها ونشرها على الناس في صورة 

جديدة. وقد وضح منهج عمله فيها في 
قوله: »وأنا- إن شاء الله- مبتدئ هذا 
إبراهيم،  ب��ن  إسماعيل  بذكر  الكتاب 
وم���ن ول���د رس���ول ال��ل��ه ] م��ن ولده، 
فاألول،  األول  ألص��الب��ه��م،  وأوالده����م 
م��ن إس��م��اع��ي��ل إل���ى رس����ول ال��ل��ه ]، 
ذكر  وت���ارك  م��ن حديثهم،  يعرض  وم��ا 
هذه  على  إسماعيل،  ول��د  من  غيرهم 
سيرة  حديث  إل��ى  لالختصار  اجل��ه��ة، 
رسول الله ]، وت��ارك بعض ما ذكره 
ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس 
لرسول الله ] فيه ذكر، وال نزل فيه 
لشيء  وليس سببا  ش��يء،  ال��ق��رآن  من 
ل��ه وال  تفسيرا  ال��ك��ت��اب وال  ه���ذا  م��ن 
شاهدا عليه، ملا ذكرت من االختصار، 
وأش��ع��ارا ذك��ره��ا ل��م أر أح��دا م��ن أهل 
بعضها  وأشياء  يعرفها،  بالشعر  العلم 
به، وبعض يسوء بعض  يشنع احلديث 
الناس ذكره، وبعض لم يقر لنا البكائي 
بروايته، ومستقص- إن شاء الله - ما 
سوى ذلك منه مببلغ الرواية له والعلم 
به«. ولم يذكر ابن هشام أنه قد يزيد 
على ما رواه ابن إسحاق ما يراه تكملة 

له.
فيها  جليلة،  سيرة  هشام،  ابن  وسيرة 
طائفة من أخبار العرب قبل اإلسالم، 
حياة  في  اإلس��الم  بعد  للحالة  وبسط 
الرسول ]، وهي سجل ملا جرى في 

ه��ذا العهد من امل��ع��اه��دات، ومل��ا جرى 
ف��ي امل���غ���ازي. ف��ي��ذك��ر ف��ي ال��غ��زوة من 
لهم،  ح��دث  وم��ا  اجلانبني  شهدها من 
هناك  كان  كأمنا  دقيقة،  تفاصيل  في 
كتاب حربيون يدونون كل شيء، وفيها 
ي��ورد من األشعار في  أدبية مما  ث��روة 

الغزوات وغيرها.
وكان ابن إسحاق يكثر من رواية األشعار 
كثيرا  فيها  أورد  حتى  موطن،  كل  في 
وحتى  وامل��ص��ن��وع،  املنحول  الشعر  م��ن 
قال فيه ابن سالم في طبقات الشعراء 
ص9: »وكان ممن أفسد الشعر وهجنه، 
وحمل كل غثاء منه محمد بن إسحاق 
ابن يسار... فقبل الناس عنه األشعار، 
لي  علم  ال  وي��ق��ول:  منها  يعتذر  وك���ان 
يكن  ول��م  فأحمله،  به  وأوت��ى  بالشعر، 
ذلك له عذرا«، وقد نبه ابن هشام على 
ما ينكر من الشعر الوارد في سيرة ابن 

إسحاق وعلى اخللط فيه.
يبتدئ ابن هشام بذكر شيء من كالم 
ابن إسحاق، ويصدره بعبارة »قال ابن 
إسحاق« ويعقب عليه مبا يراه من زيادة 
أو نقد بقوله: »قال ابن هشام« ويسير 
للباحث  هكذا في الكتاب، حتى ميكن 
أن ينتزع من سيرته سيرة ابن إسحاق 

لوال ما حذف منها وأسقط.
وقد ابتدأت السيرة بسرد نسب الرسول 
ذلك  واستتبع  وال��س��الم،  الصالة  عليه 

تعد سيرة ابن هشام من أهم املصادر التاريخية، وأكثر كتب سيرة الرسول ] انتشارا بني املسلمني، 
واملرجع الرئيسي لدارسي السيرة النبوية، وأصل هذا الكتاب ما جمعه اإلمام محمد بن إسحاق بن 
يسار من املغازي والسير ورواه عنه زياد بن عبدالله البكائي، وجاء ابن هشام فهذب سيرة ابن إسحاق 

فعرفت به، واشتهرت باسم »سيرة ابن هشام«، وال تكاد تعرف سيرة ابن إسحاق. 

اإعداد: خالد خالوي
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ج��م��ل��ة صاحلة  ذك����ر 
العرب  أن���س���اب  م���ن 
في  وأخ��������ب��������اره��������م 
وعاداتهم  اجلاهلية، 
وأص���ن���ام���ه���م، وذك����ر 
جت���دي���د ح��ف��ر زم���زم 
عبداملطلب،  يد  على 
 ،[ ال��رس��ول  ووالدة 
ومن  ومبعثه،  ونشأته 
لدعوته،  اس���ت���ج���اب 
سبيلها  في  لقيه  وم��ا 
من عنت وإرهاق، وما 
الق����ى امل���ؤم���ن���ون من 
بعضهم  وهجرة  أذى، 
إل���ى احل��ب��ش��ة ف���رارا 
ب����دي����ن����ه����م، وع�����رض 
نفسه   [ ال���رس���ول 
على القبائل يدعوهم 
إل����ى اإلس������الم، حتى 
استجاب له فريق من 
في  واخل���زرج  األوس 
يثرب )املدينة( فهاجر 
إليها ] مع املؤمنني 

من أهل مكة، وصارت 
املدينة دار عز ومتبوأ قرار للمسلمني، 
ال��رس��ول عليه  ب��ني  ك��ان��ت  وف��ي املدينة 
ال��ص��الة وال��س��الم وب��ني ال��ي��ه��ود الذين 
ك���ان���وا ف��ي��ه��ا م���ف���اوض���ات وم���ق���اوالت 
عليها،  يتموا  ولم  نقضوها  ومعاهدات 
فكانت دائرة الغدر عليهم، وانتهى األمر 
بإجالئهم عن املدينة، واالنتصار عليهم 

في خبير، وإذاللهم.
وفي املدينة تبتدئ الغزوات والسرايا 
الشرك  وذل  املسلمون،  بها  عز  التي 
بفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، 
في  العرب  يدخل  املبني  الفتح  وبهذا 
دين الله أفواجا، ويوفدون الوفود إلى 
املدينة معلنني إسالمهم، وطالبني من 
السنة  في  وذل��ك  دينهم،  في  يفقههم 
التاسعة، وتسمى لهذا »سنة الوفود«، 
ويرسل الرسول ] رسله إلى امللوك 
واألم��������راء ي���دع���وه���م إل����ى اإلس����الم 
عليه  أزواج���ه  ب��ذك��ر  الكتاب  وينتهي 

وانتقاله  ومتريضه  والسالم  الصالة 
إلى الرفيق األعلى، وذكر ما جرى في 
سقيفة بني ساعدة من اخلالف الذي 

انتهى بخالفة أبي بكر [.
ما كتب عن سيرة بن هشام

وهذا إجمال شديد ملا كتب على سيرة 
ابن هشام واتصل تأليفه بسببها: 

فقد شرح السيرة أبوالقاسم عبدالرحمن 
السهيلي األندلسي، املتوفى سنة 581ه� 
ويسمى هذا الشرح الروض األنف، وقد 
اجلمالية مبصر سنة  في مطبعة  طبع 

1332ه� )1914م( في جزأين.
وشرح غريبها، وتكلم عن بعض املشاكل 
ومنها أندلسي آخر، هو أبوبكر اخلشني 
في  جيان  من  وه��و  محمد  بن  مصعب 
إل��ى خشني  األن��دل��س، واخلشني نسبه 
ابن النمر: قبيلة في قضاعة، نص على 
سنة  وفاته  وكانت  القاموس.  في  ذلك 
604ه�، وطبع هذا الكتاب في مصر في 

مطبعة هندية سنة 1329ه�.

ونظم السيرة- كما في كشف الظنون- 
أب���و ن��ص��ر اخل���ض���راوي امل��ت��وف��ى سنة 
663ه������، وك���ذا ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن أحمد 
املعروف بسعد الدين الديريني املتوفى 
ف��ي ح��دود سنة 697ه����، وأب��و إسحاق 
األنصاري التلمساني، على قافية الالم، 
وفتح الدين محمد بن إبراهيم املعروف 
في  793ه���  سنة  املتوفى  الشهيد  بابن 
»فتح  وس��م��اه  ب��ي��ت،  أل��ف  بضعة عشر 

القريب في سيرة احلبيب«.
بن  إبراهيم  البرهان  السيرة  واختصر 
أمورا،  عليها  وزاد  امل��رح��ل،  بن  محمد 
ورتبه على ثمانية عشر مجلسا، وسماه 
فرغ  السيرة«،  مختصر  في  »الذخيرة 

منه سنة 611ه�.
ذكر هذا كله في كشف الظنون.

املصدر
)1( السيرة النبوية البن هشام، محمد علي النجار، 
بعدها،  وم��ا   781 ج1 ص  اإلنسانية  ت��راث  سلسة 
طبعة املؤسسة املصرية للتأليف والترجمة والنشر 

93
العدد )583(  ربيع األول  1435 هـ -  يناير  2014 م



| بريد القراء

من بني دفتي الكتب يرى الطفل ما ال ميكن أن يراه 
في الواقع، وعلى شاشات العرض هناك مجسمات 
يقرأ نصا  لعقله ما يستوعبه حينما  ربانية جتسد 
أو يرى ما يصوره كاتب  البطَل  إذ يرى  قصصيا.. 
القصة للطفل. ولذلك ال ميكن أن يكتب القصص 
لألطفال أي كاتب مهما برعت كتاباته. فللطفل رؤى 

أخرى البد أن يلمسها الكاتب. 
ق��ب��ل ثقافة  م���ن  امل��ع��اص��ر م��س��ت��ه��دف  ال��ط��ف��ل  إن 
التفاعل..  ع��ل��ى  ق��درت��ه  تسلب  ه��ش��ة  تكنولوجية 
فالتكنولوجيا التي صنعت حالة من التراخي العقلي 
انتباههم  وش���دت  ف��ك��ره��م،  فَشلت  األط��ف��ال  ل��دى 
معلقتني  عيناه  فيه  أصبحت  متحرك،  عالم  إل��ى 
يستحث  ح��راك  بال  أمامه  التي  السحرية  بالبلورة 
للطفل،  السهل  احل��ل  األب���وان  وج��د  بعدما  العقل؛ 
أفالم  ثم  البالي ستيشن«  و»ألعاب  »اجليمز«  وهو 
من  شاسعة  مساحة  للطفل  تعطي  التي  الكرتون 
املشاهدة بدون تفكير.. إذن، أين هي الثقافة التي 
كانت تنغرس في عقول األطفال؟ أين احلبكة التي 
التغريب  إن��ه  ب��احل��دث.  الطفل  عقل  ت��رب��ط  ك��ان��ت 
الذي يشوه كل صور الثقافة الطفولية، حيث لم يعد 
الطفل في حاجه إلى املجالت املصورة، وإلى الكتب 
القصصية، والتي نبهتنا على احلقيقة املخيفة التي 
الدراسة  م��واد  ت��روع كل راع ألسرته بذهاب بعض 

أيضا وانصراف وإهمال القائمني واملسؤولني عنها، 
وكأنها شيء أصبح بال جدوى.. 

وم���ن ب��ني امل��ع��رف��ة األك��ادمي��ي��ة ل��ل��م��واد ف��ي اليوم 
ترفيها  تعد  وامل��واد  كانت هذه احلصص  الدراسي 
تربويا للطفل، أما اآلن ففي البيت يرى الطفل ما 
ال ميكن أن يراه في الواقع، على شاشات العرض، 
ولم يعد الطفل أيضا في احتياج إلى ألعاب الذكاء 
اجلدة،  من  احلكايات  يسمع  أن  إل��ى  وال  وغيرها، 
ما أدى أيضا إلى اندثار التراث الشفهي لألطفال، 
ال  إننا  حتى  أبوابها،  أغلقت  التي  املجالت  وكثرت 
الذي  املستوى  إلى  ترتقي  نكاد نحصل على مجلة 
نرتضيه ألبنائنا، ولقد أصبحت مجلة احلائط في 
الطفل  إش��راك  أين  املندثر..  التراث  من  امل��دارس 
في حترير أجزاء من املجلة اليومية واالستفادة من 
املجلة  تكون  بحيث  املعاصرة؟  التربوية  التوجيهات 
رافدا تربويا مهما لألطفال.. كل ذلك أصبح شيئا 
بال أهمية، مع غزو تكنولوجيا التغريب، وأصبحت 
الكتابة والرسومات للطفل شيئا أغرب من أن يجذب 
والكمبيوتر  التلفاز  شاشات  حلت  بعدما  االنتباه، 
محل كل ذلك.. وقضت على ملكة التأمل واإلبداع 
لدى الطفل، ولم يعد أي أديب أو فنان قادرا على 

الكتابة والرسم للطفل كما كان من قبل.
محمود حسانني

القراءة وثقافة الطفل

من يشري نفسه
الغايات  وت��ن��وع��ت  ال��س��ب��ل  ت���ع���ددت 
واختلف سعي الناس كما قال تعالى: 

}ڻ    ۀ  ۀ{)الليل:4(.
ع��ن أشرف  ال��ك��رمي��ة حتدثنا  ف��اآلي��ة 
سعي يسعاه اإلنسان، إنه السعي لنيل 
رض��ا ال��ل��ه ع��ز وج���ل، ال لطلب املدح 
والثناء، أو اجلاه والرئاسة، أو الذهب 

والوِرق، أو أي عرض زائل.

الفاني،  مبتاعها  ال��دن��ي��ا  ك��ان��ت  ف���إن 
الكثيرين من  الزائل مطلب  وعرضها 

الناس!
فإن هناك فئة قليلة من الناس يشرون 

أنفسهم، أي: يبيعونها.
ول��ك��ن مل���ا ك��ان��ت أن��ف��س��ه��م أغ��ل��ى ما 
مي��ل��ك��ون، ف��ق��د ق��لّ��ب��وا ط��رف��ه��م مينة 
وي��س��رة ف��ل��م ي��ج��دوا ال��دن��ي��ا ب��ك��ل ما 
زائلة وأع��راض فانية  حتويه من متع 

تساوي قيمة أنفسهم الغالية!
ورأوا أن الثمن الوحيد الذي تطيب به 
نفوسهم ليبيعوها به، هو جنة عرضها 
الله  كتبها  والتي  واألرض،  السموات 

لكل من حاز رضاه عز وجل.
ف��ب��اع��وا أن��ف��س��ه��م ل����رب ال���ع���زة بأن 
أفنوها في طاعته، وسخروا أعمارهم 
وأموالهم وكل قدراتهم وأوالده��م في 
وتعالى،  سبحانه  الله  م��رض��اة  طلب 

إعداد: عالء عبدالفتاح
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القراء األعزاء : نستقبل اقتراحاتكم ومساهماتكم التي من 
شأنها إشاعة الخير بين ربوع األمة على البريد اإللكتروني:

 info@alwaei.com
 aelbarbary@live.com

قاطرة التقدم
النجاح الدراسي

بناء أي صرح على وجه البسيطة يجب أن تتوافر له مقومات عديدة، 
نختار منها اليوم ثالث ركائز أساسية، يجب أن تتوافر في كل دولة 

مسلمة لنلحق بركاب الدول املتقدمة.
1- العلم

العلم دافع للحياة، ومفتاح التطور والنضج وعمود السعادة والنجاح، 
وسبب العمل الصحيح، واحلياة تقف عندما يقف التعلم، وال ميكن أن 
يحقق اإلنسان جناحا ممتازا في احلياة إال وهو على قدر ال بأس به 
من العلم والثقافة، إن املعرفة هي قوة في حد ذاتها، والقاعدة العامة 
في التعليم هي: اعرف شيئا عن كل شيء لتكون مثقفا، واعرف كل 
شيء عن شيء لتكون متخصصا. ولو لم يكن للعلم فضل وأهمية، ما 
حرص على طلبه والرحلة إليه والتعب من أجل حتصيله الرعيل األول 

من سلف هذه األمة ومن اقتفى أثرهم إلى قيام الساعة.
2- القيادة احملكمة

وللقائد خصائص يجب أن تتوفر فيه لكي تكون قيادته محكمة، نذكر 
منها:

بها في  يؤمن  التي  املثالية  الفكرة  يبث  فالقائد هو من  إص��رار:  أ- 
جماعته، ليحملها على معاونته في تنفيذه الفكرة رغم كل العقبات.

3- اخليال
يعود  األمم  تقدم  في  والسر  احلقيقة،  يصنع  ال��ذي  هو  اخليال  إن 
بالدرجة األولى إلى هؤالء القلة من املغامرين الذين أزالوا القيود عن 
حدود تفكيرهم، وحلقوا بسماء اخليال، منذ أيام ألف ليلة وليلة حني 

حلم اإلنسان بالطيران، وجسد التلفاز في كرة بلورية.
وحني سئل من صمم مكوك الفضاء ألول مرة: ملاذا صممت املكوك 
بالشكل املعروف حاليا؟ قال ألنني تخيلته كما كان موجودا في كتب 

اخليال العلمي عند كتاب القصص من األميركان.
وليد السعيد أبوالعمامي

ولكنه يحتاج  وأمتنا،  لوطننا  النجاح يجعلنا فخرا 
والعمل  الصفات  ببعض  التحلي  إلى  في حتقيقه 

ببعض الوصايا:
> اإلمي����ان ال��ق��وي ب��ال��ل��ه ع��ز وج����ل، ف��ه��و يحقق 

املعجزات ويذلل الصعوبات.
بالله عز وج��ل، وذل��ك باحملافظة  > تقوية الصلة 
قبل  والدعاء  املسجد  الصلوات اخلمس في  على 

البدء بالدرس أو املذاكرة.
كما  النجاح  تستطيع  أن��ك  واعلم  بقدراتك  ثق   <
إلى  آخ��رون قبلك، كما أن مستقبلك يحتاج  جنح 

مزيد من اجلهد، فأتقن عملك وال تهمل.
األهم،  على  املهم  يطغى  ال  حتى  وق��ت��ك؛  نظم   <
أوقات  ويقسم  الدراسة  ينظم  بعمل جدول  وذلك 
الباكر  الصباح  م��ن  ال��ب��دء  ش��رط  وال��ل��ي��ل،  النهار 
واألكل  للراحة  فترات  جعل  مع  الليل  أول  والنوم 

والنوم الكافي.
تتراكم  ال  الغد، حتى  إلى  اليوم  تؤجل عمل  ال   <
بالكسل  وت���ص���اب  وال���واج���ب���ات  ع��ل��ي��ك األع���م���ال 
واإلح��ب��اط، واب���دأ ب��امل��ادة التي حتتاج م��زي��دا من 

اجلهد والوقت دون نسيان املواد األخرى.
به،  تليق  التي  املنزلة  وأن��زل��ه  معلمك،  اح��ت��رم   <
واستأذن قبل الدخول عليه، واخفض صوتك وأنت 
مبا  وال��ت��زم  منه،  تسخر  وال  تقاطعه  وال  حت��دث��ه، 
وجه،  أحسن  وأده��ا على  واجبات،  به من  يكلفك 

فهذا يثلج صدره كما يساعدك على التفوق.
> االس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رات األه���ل واألق����ارب بعد 
دراستك اخلاصة على أن تكون على سبيل املراجعة 

واملناقشة.
 محمد أحمد عبدالقادر

مشقة،  م��ن  كلفهم  مهما  أم���ره  ب��ل��زوم 
عن  والنهي  باملعروف  واألم��ر  كاجلهاد 

املنكر.
وم��ن ه��ؤالء ال��ذي��ن ب��اع��وا أنفسهم ولم 

يقبلوا ثمنا دون رضا الله عز وجل.
»صهيب الرومي«، ملا اشتد عليه عذاب 

مشركي مكة.
إلى  لكم  ه��ل  تعذبوني،  ال  ل��ه��م:  ف��ق��ال 

خير؟

قالوا: وما هو؟
قال: أنا شيخ كبير، ال يضركم إن كنت 
معكم  كنت  لئن  غيركم،  م��ع  أو  معكم، 
ال أن��ف��ع��ك��م، ول��ئ��ن ك��ن��ت م��ع غ��ي��رك��م ال 
أضركم، وإن لي عليكم حلقا خلدمتي 

وجواري إياكم.
فقد علمت أنكم إمنا تريدون مالي، وما 
تريدون نفسي، فخذوا مالي، واتركوني 

وديني ألحلق باملدينة.

فقالوا: صدق، خذوا ماله، فتعاونوا به 
على عدوكم.

كله،  نفسه مباله  فاشترى  ذلك  ففعلوا 
ثم هاجر.

لقيه  وق��ي��ل:  ال��ص��دي��ق،  أب��وب��ك��ر  فلقيه 
النبي ].

فقال: ربح البيع يا صهيب.
فقال: وبيعك ال يخسر.

محمد فريد فرج فراج
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الورق والوراقون
قال العالمة أبوالفرج ابن ندمي الوراق البغدادي 
)ت 385ه�( رحمه الله: »إن العرب كانت تكتب 
ف��ي أك��ت��اف اإلب���ل، وال��ل��ح��اف: وه��ي احلجارة 
النخل،  وف��ي عسب  ال��رق��اق،  العريضة  البيض 
وكانت  املدبوغة..  كتبوا في اجللود  ذلك  وبعد 
شديدة  وه��ي  بالنورة  األم��ر  أول  ف��ي  الدباغة 
اجلفاف، ثم كانت الدباغة الكوفية تدبغ بالتمر، 
اخلراساني،  ال���ورق  على  كتبوا  ث��م  ل��ني،  وفيه 
أيام  الكتان، وحدث صنعه في  وكان يعمل من 
بني أمية، وقيل: إن صناعا من الصني عملوه 
كان  الذي  الصيني  الورق  مثال  بخراسان على 

يصنع من احلشيش.
والطلحي،  السليماني،  أن���واع���ه:  م��ن  وي��ذك��ر 
والنوحي، والفرعوني، واجلعفري، والطاهري«.
)الفهرست، البن ندمي، ص31، بتصرف يسير(

العقل مع االتباع

عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي- رحمه الله تعالى- وقد 
روى حديثا، فقال له بعض من حضر: تأخذ بهذا؟ فقال: إذا رويت 
عن رسول الله ] حديثا صحيحا، فلم آخذ به؛ فأنا أشهدكم أن 
عقلي قد ذهب، ومد يده. وقال اإلمام أحمد بن حنبل- رحمه الله: 
قال الشافعي: يا أبا عبدالله، إذا صح عندكم احلديث عن رسول الله 

] فأخبرونا حتى نرجع إليه.
)صفة الصفوة: 556/2( 

أربعة من طريق االستقامة
قال شقيق البلخي رحمه الله: أربعة أشياء من طريق االستقامة: 

1� ال يترك أمر الله لشدة تنزل به.
2� وال يتركه لشيء يقع في يده من الدنيا.

3� ال يعمل بهوى أحد وال يعمل بهوى نفسه؛ ألن الهوى مذموم. 
4� ليعمل بالكتاب والسنة.

)احللية: 502/2(

متى يستجيب الناس لك؟

 إعداد: تركي النصر ينابيع المعرفة

قال اإلمام ابن قيم اجلوزية- رحمه الله:»العارف ال يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم ال يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك 
الذنوب، مع إقامتهم على دنياهم.. فترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة؛ فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟! 
فإن صعب عليهم ترك الذنوب، فاجتهد أن حتبب الله إليهم، بذكر آالئه، وإنعامه، وإحسانه، وصفات كماله، ونعوت جالله، 

فإن القلوب مفطورة على محبته.. فإذا تعلقت بحبه.. هان عليها ترك الذنوب، واإلصرار عليها، واالستقالل منها. 
وقد قال يحيى بن معاذ: »طلب العاقل للدنيا خير من ترك اجلاهل لها«.

)الفوائد، ص 169(.

األفئدة مزارع األلسن

أقل الناس علما

قال اإلمام الشافعي رحمه الله: إن األفئدة مزارع األلسن، فازرع 
الكلمة الكرمية فيها؛ فإنها إن لم تنبت كلها نبت بعضها.

)مناقب الشافعي للبيهقي، 76/2(

قال اإلمام األوزاعي- رحمه الله تعالى: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده 
العلم ألقى على لسانه املغاليط )شداد املسائل(، فلقد رأيتهم  بركة 

أقل الناس علما.
)جامع العلوم واحلكم، ص 123(

المساجد مجالس الكرام
الله عنه: ما من  > قال أبوالدرداء- رضي 
رجل يغدو إلى املسجد بخير يتعلمه أو يعلمه 
إال كتب الله له أجر املجاهد، وال ينقلب إال 

غامنا. )الزهد لإلمام أحمد، ص 254(.
> ق��ال أب��ودري��س اخل��والن��ي- رح��م��ه الله: 

املساجد مجالس الكرام. 
> قال عمرو بن ميمون- رحمه الله: 
املساجد بيوت الله، وحق على املزور أن 
يكرم زائره. )احللية: 2/ 71،162(.
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النعيم والغنى

فزادهم إيمانا

قيل لراشد بن سعد- رحمه الله: ما 
النعيم؟

قال: طيب النفس.
فقيل له: ما الغنى؟

قال: صحة اجلسد.
)الزهد: لإلمام أحمد، ص 648(

الله:  رحمه  عيينة-  بن  لسفيان  قيل 
اإلمي���ان ي��زي��د وي��ن��ق��ص؟ ق���ال: أليس 
تقرأون في القرآن }فزادهم إميانا{ 
قال:  ينقص؟  قيل:  موضع؟  غير  في 

ليس شيء يزيد إال وهو ينقص.
)حياة السلف بن القول والعمل، ص18(

هكذا كانوا
عن احلسن- رحمه الله- قال: كان- والله- من أدركت من صدر هذه األمة 
ما قالوا بألسنتهم فكذلك في قلوبهم، كانوا والله موافقني لكتاب ربهم ولسنة 
نبيهم ]، فإذا جن الليل فقيام على أطرافهم، يفترشون وجوههم، جتري 
دموعهم على خدودهم، يرغبون إلى ربهم في فكاك رقابهم، إذا أشرف لهم 
من الدنيا شيء أخذوا منه قوتهم، ووضعوا الفضل في معادهم، وأدوا إلى 
الله فيه الشكر، وإن زوى عنهم استبشروا، وقالوا: هذا نظر من الله واختبار 
منه لنا، وإن عملوا باحلسنة سرتهم ودعوا الله أن يتقبلها منهم، وإن عملوا 

بالسيئة ساءتهم واستغفروا الله منها.
)موسوعة ابن أبي الدنيا، 331/1(

> ما شبهت سن الشباب إال بشيء كان في كمي فسقط.
> ما قل من الدنيا كان أقل في احلساب.

> كل شيء من اخلير تهتم به، فبادر به قبل أن يحال بينك وبينه.
> ال تزال بخير ما نويت اخلير.

> يؤكل الطعام بثالث: مع اإلخوان بالسرور، ومع الفقراء باإليثار، ومع أبناء الدنيا باملروءة.
> إن لكل شيء كرًما، وكرم القلب الرضا عن الله عز وجل.

> الدنيا داء، والسلطان داء، والعالم طبيب. فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره.
)احلديقة حملب الدين اخلطيب، 3/ 1350(

أحوال »لو«
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية- رحمه الله تعالى:  

»)لو( تستعمل على وجهني: أحدهما: على وجه احلزن على املاضي واجلزع 
من املقدور، فهذا هو الذي نهي عنه، كما قال تعالى: }ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  
وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ{ )آل عمران: 

156(. الوجه الثاني: أن يقال: )لو( لبيان علم نافع كقوله تعالى: }ۋ  ۅ     
وإرادته،  اخلير  محبة  ولبيان   )22 )األنبياء:   } ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې  

كقوله: لو أن لي مثل ما لفالن لعملت مثل ما يعمل، ونحوه جائز«.
)الفتاوى: 18/ 348(.

االقتداء
قال إبراهيم بن هانئ: اختفى عندي اإلمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- ثالثة أيام، ثم قال: اطلب لي موضعا حتى أحتول 
إليه. فقلت: ال آمن عليك يا أبا عبدالله. قال: إذا فعلت أفدتك. فطلبت له موضعا، فلما خرج قال لي: اختفى رسول الله 

] في الغار ثالثة أيام، ثم حتول، وليس ينبغي أن نتبع رسول الله ] في الرخاء ونتركه في الشدة.
)حياة السلف بن القول والعمل، ص40(

من درر اإلمام أحمد
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من األمور التي ال جتهل واحلقائق التي ال تنكر أنَّ أمانة القلم من أعظم 
األمانات؛ ومسؤولية من أضخم املسؤوليات، وأشدها على اإلطالق؛ وأنت 
خبير أنَّ القلم رسول العقل وترجمان الفكر؛ ولن نغالي إذا قلنا إنَّ القلم فصيح 

في كلماته، بليغ في عباراته. 
وإذا كان احلق جلَّ جالله قد أقسم به في كتابه في مستهلِّ سورة القلم بقوله: }ڈژ  
ژ  ڑ  ڑ{)القلم: 1(، فاألمر إذن جلل؛ يلفت األنظار ويوجب االعتبار؛ إذ لو 
لم يكن للقلم أهميته اجلليلة ملا أقسم به احلق سبحانه، وحاشا لله تعالى أن يقسم 
بشيء متهافت؛ والدارسون للقرآن الكرمي يشهدون أن الله تعالى منزه عن العبث في 

قسمه، بل في كلِّ شيء من قوله.
ل من يخطُّ به كلماته تلك األمانة، خاصة إذا  أ القلم مكانة سامقة، وحتمَّ ومن ثمَّ تبوَّ
كان رائدا من رّواد الفكر؛ ولنا أن نتساءل: هل يخون الرائد أهله؟ إيه أخي القارئ، 
إّني أقول واألسى ملء اجلوانح: إن هناك روادا خانوا أهلهم، ولم يصدقوا قومهم، 
فحادوا بالقلم عن مقاصده في متحيض النصح اجلليل، واتخذوه وسيلة للتضليل، 
امة، مرق أصحابها  ة في صدرها، وذلك بكلمات مسمومة وأفكار هدَّ فطعنوا به األمَّ
من حظيرة فكرنا، فكان دعاتها معاول هدم ملا شيده اآلباء، ال عوامل مساعدة إلمتام 
البناء، خاصة من خدعوا الناس بأسمائهم العربية حتت ثياب تغريبية، واألنكى من 
ذلك وأشد أنَّهم عرفوا كيف يصلون إلى أساليبهم في احتواء عقل القارئ العربي، 
عن طريق كتابة مقاالتهم في الصحف واملجالت، فضال عن القنوات التلفزيونية في 

عصرنا الراهن، وهذه األخيرة لها من اخلطورة اجلسيمة ما يعلم اجلميع.
بل  ال��ذي حّصلوه؛  امل��ال  بئس  ال��ذي كسبوا،  وم��ا  ه��ؤالء  م��اذا جنى  فليت شعري: 
إنهم خسروا أنفسهم ملا خانوا األمانة ولم يقدروها قدرها؛ فكانت أخالقهم رديَّة 
بأعمالهم الدنيَّة تلك، ونحن هنا ال نحتقرهم أو نزدريهم؛ لكن ماذا عساك أن تقول 
فيمن تتبعهم األستاذ أنور اجلندي )رحمه الله( الذي جنَّد فكره وقلمه حلماية الفكر 
اإلسالمي، ودفع الترهات عنه، وصيانة املكتبة اإلسالمية من سموم هؤالء، فحكم 
عليهم بقوله: »سوف يدمغهم التاريخ بأنهم كانوا روادا غير مؤمتنني على األمانة، 
وأن  احل��ق،  كلمة  يقولوا  أن  الذين عجزوا عن  في سجل  أسماؤهم  تكتب  وس��وف 
ينصحوا ألمتهم وهم الذين عاشوا حياة الغرب، وعرفوا فساد مناهجه وأساليب 

حياته...«.
احلياة  لفساد  معرفتهم  من  الرغم  فعلى  شاكلتهم(؛  على  من  كل  يشمل  )واألم��ر 
الغربية، أقاموا على ُعتوِّهم ورداءة طويَّتهم في تضليل بني جلدتهم؛ ووسيلتهم في 

ذلك يراعتهم التي كان أولى بهم أن يسّطروا بها ما ينفع السائر ويهدي احلائر.
أال فليّتق الله تعالى كّل من حمل قلما، وليعلم أنَّ ما يحمله في يده من قرطاسه 
وطرسه ينمُّ عما في كأسه، وأنَّ كلماته ستبقى إلى غده شاهدة على يومه 
وأمسه.. وإّني أرفع ندائي إلى حملة األقالم أن يصدقوا األنام، وليعلموا 

أنَّ القلم أمانة عظيمة مبا يترجمه من كالم.

القلم أمانة

خالد برادة   
كاتب مغربي
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