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مها املجلة لقرائها الكرام كمساهمة في  ة الوعي اإلسالمي، تقدِّ ة من معلقات مجلَّ قٌة مهمَّ معلَّ
د مصادرها الثابتة  ها على تعريف التربية، وعدَّ املنظومة التربوية اإلسالمية، وقد حرص ُمعدُّ
واملراجع  الكتب  بأهم  وختم  أساليبها  على  ج  عرَّ ثم  وأسسها،  ومصادرها  وأهدافها  رة،  واملتغيِّ

التربوّية، وجاءت هذه املعلقة لتحمل رقم: )38( في سلسلة معلقات مجلة الوعي اإلسالمي.

ـة ـيَّ نِّ ـة في حلِّ اإلشارات السُّ ِنـيَّ الَبهجُة السَّ
حتمل  الفوائد،  كثيرُة  احلجم،  صغيرُة  اإلسالمي،  الوعي  ة  مجلَّ ذخائر  من  نفيسٌة  ذخيرٌة 
مة  خائر، وهي عبارة عن شرح على منظومة )غرامي صحيح( للعالَّ قم: )22( في سلسلة الذَّ الرَّ
ائي املالكي )ت:  ـتَّ ين التَّ مة شمس الدِّ رح للعالَّ افعي )ت: 699هـ(، والشَّ ابن فرح اإلشبيلي الشَّ

هـ(. وهي بتحقيق د. رياض العيسى، د. تركي النَّصر.  942



التعاون بني اخللق فطرة بشرية، وضرورة حياتية، وهداية ربانية، وجه إليها ربنا سبحانه بقوله: } ەئ  وئ  
وئ  ۇئ{ )املائدة:2(. فكل مخلوق بحاجة إلى من يعاونه ويسانده. فالتعاون عنوان الرقي والتقدم، ودليل الوعي 

والتكامل، وهو من مبادئ ديننا القومي، وعليه قامت حضارتنا.
التعاون مبفهومه املباشر هو تبادل للخبرات والتجارب، وإظهار للقوة والتماسك، قال نبينا ]: »املؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا« وشبك بأصابعه )رواه البخاري(. ال ريب! فهو تسهيل للعمل، وتقاسم للحمل، وتخفيف 
للعبء، وتنظيم للوقت، وتوفير للجهد، يحتاج إليه القوي قبل الضعيف، فذو القرنني الذي آتاه اهلل القوة واألسباب 

قال: }ی  ی{ )الكهف:95(. 
األخوة، حيث  مبدأ  ويجسد  الذات،  وحب  األنانية  على  يقضي  واأللفة  التعاون  يسوده  الذي  اجلماعي  العمل  إن 
الشعور مبشاعر اآلخرين والفرح لفرحهم واأللم لهمومهم، فيقوم الفرد بإعانة إخوانه منتظرا الثواب من اهلل الكرمي، 
والنصر والتمكني، فخديجة رضي اهلل عنها شدت من أزر نبينا ] وذكرته مبا يقدمه للمجتمع من خدمات بقولها: 
»كال واهلل، ما يخزيك اهلل أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب 
احلق« )رواه البخاري(. ففي التعاون والعمل اجلماعي حتصيل لرضا اهلل ومحبته وتأييده وإعانته، فهو سبيل لتحصيل 

أجر العاملني، فكل من أعان غيره على خير فله مثل أجره.
إن مجاالت التعاون في املجتمع كثيرة، والتعاون بني أفراد األسرة الواحدة يشكل أبرزها؛ فالنبي ] كان يكون في 

مهمة أهله، فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة، كما صح ذلك عن البخاري رحمه اهلل. 
ويأتي التعاون بني أفراد العائلة واإلخوة، والتعاون بني أفراد القبيلة على احلق واخلير، والتعاون بني مؤسسات 

املجتمع املدني كلبنة أساسية للنشأة والتطوير. 
إن من أفضل مجاالت التعاون في املجتمع؛ التعاون على البر بني األقارب والزمالء، واجليران، والشفاعة احلسنة 
الناس، كإصالح  التي يحتاجها  املشاريع اخلدمية واإلصالحية  وإقامة  إلى محرم،  لم تكن وسيلة  إذا  لذوي احلاجة 
الطرقات وبناء املستشفيات، واملدارس واجلامعات، وتوفير املياه والطاقة الكهربائية، وإقامة املشاريع اخليرية، وبناء 
املساجد واملعاهد واملراكز العلمية واالجتماعية النافعة، وما تقوم به مؤسسات املجتمع املدني واجلهات اخليرية التي 

تسد حاجات الناس وتغنيهم وتقضي على البطالة وتعني على التقدم واحلضارة.
هذا وال ينبغي االلتفات إلى كثير من الشعارات التي تدعو إلى األنانية، فال يكره التعاون إال احلسود الذي ال يحب 

اخلير للمجتمع، فمن أعان على إثم أو عدوان فهو والعامل له سواء.
وختاما: إن تفعيل دور العمل اجلماعي يحتاج إلى شعور اإلنسان بالعدل واألخوة اإلنسانية، وهنا تبرز فاعلية هذا 

العمل في صنع النهضة وحركة املجتمعات عن طريق التعاون بني الناس، ورحم اهلل من قال:

التعاون.. 
فطرة بشرية وضرورة حياتية

وحاضرة بــدو  مــن  للناس  الــنــاس 
 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
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املجلة غير ملزمة 
بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر. 

واملقاالت ال تعبر بالضرورة
عن رأي املجلة.

)٠٠٩٦٥(  ٢٤٨٢٦٨٢3  : فاكس   -  )٠٠٩٦٥(  ٢٤٨٢٦٨٢١  -  ٢٤٨٢٦٨٢٢ هاتف: 
التوزيع

في هذا العدد

واإلعالن والتوزيع  للنشر  العاملية  اإلعالمية  املجموعة  »الكويت«:  التوزيع  وكيل 

> اململكة العربية السعودية: الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع
هاتف: ٠٠٩٦٦١٤٨7١٤١٤ - فاكس: ٠٠٩٦٦١٤٨7٠٨٠٩
> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للنشر والتوزيع 

هاتف:  ٠٠٩73١7٦١7733- فاكس: ٠٠٩73١7٦١77٤٤٠٠٩73١7٤٨٠٨١٨ 
> قطر: دار الشرق للصحافة والطباعة والنشر 

هاتف: ٠٠٩7٤٤٤٥٥7٨٠٩/١٠/١١ - فاكس: ٠٠٩7٤٤٤٥٥7٨١٩
> اإلمارات العربية املتحدة: دار احلكمة للنشر والتوزيع 

هاتف: ٠٠٩7١٤٢٦٦٥3٩٤ - فاكس: ٠٠٩7١٤٢٦٦٩٨٢7
> سلطنة عمان: مؤسسة العطاء للتوزيع

هاتف: ٠٠٩٦٨٢٤٤٩٢٩3٦ - فاكس: ٠٠٩٦٨٢٤٤٩3٢٠٠
> األردن: وكالة التوزيع األردنية 

هاتف: ٠٠٩٦٢٦٥3٥٨٨٥ - فاكس: ٠٠٩٦٢٦٥337733
> مصر: مؤسسة أخبار اليوم 

هاتف: ٠٠٢٠٢٢٥٨٠٦٤٠٠ - فاكس: ٠٠٢٠٢٢٥7٨٢٥٤٠

> السودان: دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 
هاتف: ٠٠٢٤٩١٨3٢٤٢7٠٢ - فاكس: ٠٠٢٤٩١٨3٢٤٢7٠3

> لبنان: مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
هاتف: ٠٠٩٦١١٦٦٦٦٦٨ - فاكس: ٠٠٩٦١١٦٥3٢٦٠

> املغرب: الشركة الشريفية للتوزيع والصحف
هاتف: ٠٠٢١٢٥٢٢٥٨٩١٢١ - فاكس: ٠٠٢١٢٥٢٢٩7٦٨3٢

> تونس: الشركة التونسية للصحافة 
هاتف: ٠٠٢١٦7١3٢٢٤٩٩ - فاكس: ٠٠٢١٦7١3٢3٠٠٤

> فلسطني: شركة بال رام للتوزيع والنشر 
هاتف: ٠٠٩7٠٢٢٤3٩٥٥ - فاكس: ٠٠٩7٠٢٢٩٦٤١3

Quik march ltd :لندن <
هاتف: ٠٠٤٤77١٥7٥٨٥٥3 - فاكس: ٠٠٤٤١7٥3٦٨١٠٥٠

    Speed impex :كندا <
هاتف: ٠٠7٤١7٤١٦7٤١7٦3٥ - فاكس: ٠٠7٤١7٤١٦7٤١7٦٢٦

دور العلماء في 
نهضة المجتمع 

المدني

أ. د. مسعود صبريملف العدد
أستاذ مشارك في الفقه واألصول

)املجتمع  مصطلح  اســتــعــمــال  يشير 
املدني( إلى املؤسسات غير احلكومية، 
ــة،  ــري ــة واخلــي ــي ــؤســســات األهــل امل أي 
هي  )املــدنــيــة(  أن  إلــى  البعض  ويشير 
)املجتمع  أن  واحلق  العسكرية،  مقابل 
العسكري(  )املجتمع  يقابل  ال  املدني( 
في االصطالح، وإمنا يقابل )املؤسسات 
احلــكــومــيــة(، ولــكــن وصـــف )املــدنــيــة( 
ــل وصــف  ــاب ــق ــذي ي ــ ــو الـ مــســتــقــال، هـ

)العسكرية(.
وإن كان كثير من الباحثني يشيرون إلى 
القرن  سبعينيات  في  املصطلح  ظهور 
الظهور هو ظهور  أن هذا  إال  املاضي، 
للفحوى  ظــهــورا  ولــيــس  اصــطــالحــي، 
واحملتوى، وذلك أن املجتمع املدني ولد 

الــدول  وتكوين  املجتمعات،  ميالد  مع 
ماليني  بــل  آالف  مــنــذ  تــكــونــت  ــي  ــت ال

السنني.
ــالم عــلــى طــول  لــقــد كـــان عــلــمــاء اإلســ
تــاريــخــه- حــريــصــني عــلــى أن يــكــون 
دورهم في ظل )املجتمع املدني( بعيدا 
منهم  كثيرا  وجدنا  ولهذا  السلطة،  عن 
مظلة  حتــت  املناصب  تولي  يرفضون 
أن  يعلمون  إذ  الرسمية؛  املــؤســســات 
دورهم األصيل في ظل املجتمع املدني، 
وذلك أن وظيفة العلماء )وراثة النبوة(، 
األمثل  التوجيه  تعني  الــنــبــوة  ــة  ــ ووراث
أو  منصب  فــي  مطمع  دون  للمجتمع 
جاه، وإمنا استقامة الناس على صراط 
الغاية واملقصد عند  اهلل املستقيم هي 

يزاحموا  ال  وحتى  الربانيني،  العلماء 
أهل الدنيا مناصبهم، وهذا ال يعني أن 
تكون الدولة ليست قائمة على أمر اهلل 
تعالى، بل احلديث عن طائفة معينة من 
العلماء ودورهم في  الذين هم  املجتمع 

املجتمع.

املشاركة املدنية
أنهم  املسلمني  علماء  عــن  يحفظ  لــم 
كانوا  بل  االجتماعية،  احلياة  اعتزلوا 
توجيه  خــالل  من  وقادتها،  رأسها  هم 
املجتمع املسلم إلى االلتزام بأحكام اهلل 
تعالى والرؤية الكلية للشرعية للحفاظ 
باألحكام،  ملتزما  املسلم  املجتمع  على 
للحضارة  منتجا  بينه،  فيما  مترابطا 

اإلسالمية.
للمجتمعات  الـــــدارس  فـــإن  ــذا،  ــهـ ولـ
املدني(  )املجتمع  من خالل  اإلسالمية 
فيها  املؤثرة  الطوائف  أبرز  أن  سيجد 
من  كثيرا  إن  بل  والدعاة،  العلماء  هم 
على  تقوم  املــدنــي  املجتمع  مؤسسات 
أم  باألشخاص  سواء  العلماء،  مرجعية 

باألفكار الدعوية والعلمية.
وقد تنوعت وظائف العلماء في املجتمع 

املدني على النحو التالي:

في  التدين  على  احلفاظ  أوال: 
ملجتمع ا

املجتمع  فــي  العلماء  أدوار  أهــم  فمن 
املدني السعي إلى إرشاد الناس حلفظ 

دينهم وتدينهم، فعلم العلماء هو احلاكم 
على املجتمع، ال ألنه صادر منهم، ولكن 

ألنهم يبلغون عن اهلل تعالى..
هداية  هي  للعلماء  األولــى  فالوظيفة 

اخللق إلى اخلالق، وذلك من خالل:
وبيان  الناس  عقيدة  على  احلفاظ   -1
ما يؤثر في صحتها من الشرك والرياء، 
تعالى،  اهلل  وحــدانــيــة  على  والتأكيد 

ومراقبته سبحانه في السر والعلن.
وفي الفقه األبسط )ص:82(: قال أبو 
حنيفة [: الفقه في الدين أفضل من 
الرجل  يتفقه  وألن  األحكام،  في  الفقه 
يجمع  أن  مــن  لــه  خير  ربــه  يعبد  كيف 

العلم الكثير.
2- إمــامــة الــنــاس فــي الــصــلــوات في 
املساجد، وما يكون لها من أثر في جمع 
وحدة املسلمني صفا واحدا، وتعبيدهم 
نفوس  على  ذلــك  ينعكس  ومبــا  لربهم، 

املصلني في سلوكهم في املجتمع.
والدعوة  واإلرشاد  بالوعظ  قيامهم   -3
العلم  دروس  وفــي  اجلمعة  خطب  في 
الناس  قلوب  يرقق  مبا  املساجد؛  في 
على  اهلل،  مـــن  ــة  اخلــشــي ويــكــســبــهــم 
وال  ــوعــظ  ال فــي  الــعــلــمــاء  يقتصد  أن 
في  ورد  كما  منه،  الناس  على  يكثروا 
ــن مــســعــود [  ــان ابـ الــصــحــيــحــني كـ
يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا 
أبا عبدالرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل 
يوم، فقال: أما إنه مينعني من ذلك أني 
أكره أن أملكم، وإني أتخولكم باملوعظة، 
بها  يتخولنا   [ اهلل  رســول  كــان  كما 

مخافة السآمة علينا.
والفتاوى  الشرعية  األحــكــام  بيان   -4
مستجدة  مسائل  من  للناس  يقع  فيما 
يلجأون  الناس  فكان  مدلهمة؛  ونــوازل 
إلى العلماء لبيان أحكام اهلل تعالى في 
اإلمــام  قــال  كما  النازلة.  املسائل  تلك 
ابن القيم في )إعالم املوقعني عن رب 
ومن  اإلســالم،  »فقهاء   :)8/1( العاملني 
األنــام،  بني  أقوالهم  على  الفتيا  دارت 
الذين خصوا باستنباط األحكام، وعنوا 
فهم  واحلـــرام؛  احلــالل  قواعد  بضبط 
في األرض مبنزلة النجوم في السماء، 

ــي الــظــلــمــاء،  بــهــم يــهــتــدي احلـــيـــران ف
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم 
إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض 

عليهم من طاعة األمهات واآلباء«.
والسلوكيات،  بــاألخــالق  االهتمام   -5
أخالق  إلى  الناس  سوق  العلماء  فــدور 

تعالى: }ڭ   اهلل  قال  كما  اإلســالم، 
ۆ   ۇ   ۇ      ڭ    ڭ  

ۅ          ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ    

ۅ{ )املائدة:63(.
باألخالق  العلماء  عناية  وجدنا  ولهذا 
أحمد  اإلمــام  كتب  فقد  فائقة،  عناية 
وهناد بن السري تلميذ وكيع بن اجلراح 
احلارث  وكتب  )الزهد(،  عن  كتابيهما 
النفس  وأدب  الوصايا  في  احملاسبي 
ــة املــســتــرشــديــن، وكــتــب اإلمــام  ورســال
وكــتــابــات  املـــفـــرد(،  )األدب  الــبــخــاري 
ــي الــدنــيــا تــكــاد تــكــون كلها في  ــن أب اب
األخالق والتزكية، وكتب اخلرائطي عن 
)مكارم األخالق(، و)مساوئ األخالق(، 
بأخالق  اآلجــري  ــام  اإلم عناية  وكانت 
أكثر من غيرهم،  القرآن  وأهل  العلماء 
وللغزالي  القلوب(،  )قوت  طالب  وألبي 
)إحياء علوم الدين(، كما كتب احلليمي 
)ت:403هــــــ( عــن األخـــالق فــي كتابه 
ومازالت  اإلميــان(،  شعب  في  )املنهاج 
عن  يكتبون  علمائها  خــالل  مــن  األمــة 
عنه  ويــتــحــدثــون  الكتب  فــي  األخـــالق 
اللقاءات  وفي  املسجدية  الــدروس  في 
ــيـــة والــفــضــائــيــة وعــبــر وســائــل  اإلذاعـ
إلى  األخالق  عن  االجتماعي  التواصل 
يقوم  أن  إلــى  سيبقى  بــل  هــذا،  يومنا 

الناس لرب العاملني.

االجتماعي العقد  حفظ  ثانيا: 
العلماء  مؤسسة  أدوار  أهــم  من  وكــان 
في املجتمع املدني احلفاظ على العقد 
االجتماعي للمجتمع، حتى كان املجتمع 
أشد  هــو  قــريــب-  عهد  ــى  -إلـ املسلم 
املجتمعات متاسكا، وال يزال إلى يومنا 

هذا، رغم ما أصابه من عطب..
على  احلــفــاظ  فــي  العلماء  دور  وكـــان 

العدد )٦٥٤( صفر  ١٤٤١ هـ - أكتوبر ٢٠١٩م 3٥العدد )٦٥٤( صفر  ١٤٤١ هـ - أكتوبر ٢٠١٩م 3٤

محمد الشحات أبوعيدفكر
باحث لغوي

اإلسالمي«  »الوعي  مجلة  في  نشر 
هــذا املــقــال فــي عــددهــا رقــم 647 
الصادر في رجب 1440هـ، والعنوان 
ــداول فـــي أروقــــــة املـــؤمتـــرات  ــ ــت ــ م
واملنتديات، وعلى ألسنة اإلعالميني 
وفـــي كــتــابــات الــبــاحــثــني والــكــتــاب، 
ومتماه مع احملتوى. واألسلوب خبري 
والــتــقــريــر، وهـــو مناسب  لــلــوصــف 
إلى  مييل  الـــذي  املــوضــوع  لطبيعة 
التأكيد على مجموعة من احلقائق. 
ألن  بالتأمل؛  جدير  عنوان  وهــو   -
العلماء  لــدى  األول:  معطيني:  لــه 
الطرح  بإعادة  الغيورين  والباحثني 
للمفاهيم  حديثة  وتقنيات  بوسائل 
اإلســالمــيــة بــشــرط عـــدم املــســاس 
في  فالتجديد  والثوابت؛  باألصول 

الوسائل أمر ملح وضروري.
أن  للدين  ال حتب  فئة  لدى  الثاني: 

هذا  مــن  ويــأخــذون  مبادئه،  تسود 
املنافية  ألهــدافــهــم  الــعــنــوان ممــرا 
ــحــق فـــي الــطــعــن والــتــجــريــح،  ــل ل
»جتديد  شعار  حتت  املبادئ  وهــدم 
ذلــك  معللني  ــي«،  ــن ــدي ال اخلــطــاب 
وأن  والتطرف،  اإلرهـــاب  مبحاربة 
اإلرهابيني  يخرج  اإلسالمي  الدين 
ــرضــى عنهم  ي لــكــي  ــطــرفــني؛  ــت وامل
ركبنا  طاملا  يرضى–  –ولن  الغرب 
لقد  ضوابط،  بال  التغريب  سفينة 
متهمني  نكون  أن  ألنفسنا  سمحنا 
قيمنا  ونطعن  ونضرب  اآلخــر  لدى 

وأخالقنا حتى يرضى عنا.

ــهــايــة يــصــدق فــيــنــا قــول  ــن ــي ال ــ وف
الشاعر:

من يهن يسهل الهوان عليه
ــام  ــت إيـ ــي ــرح مب ــ ــا جل مـ
واملقال رائع في الوصول إلى غايته 
ــي مــن أجــلــهــا كــتــب، ووضــحــت  ــت ال
الوسائل  فــي  التجديد  أن  الكاتبة 
وليس في األصول القطعية، ويعتبر 
مطلبا حضاريا  الكاتبة  به  نادت  ما 

آنيا.
باالحترام  اجلــديــرة  النصائح  ومــن 
الكاتبة  إليه  أشــارت  ما  املقال  في 
من ضرورة فتح باب االجتهاد الذي 
ميــنــح الــعــلــمــاء الــثــقــات مــرونــة في 
ومواكبة  املستجدات،  مع  التعاطي 
األفكار،  عالم  في  السريع  التطور 
وعالم األشياء، وتنوع وتعدد وسائل 
ــل في  ــائ ــه ــال، والـــتـــقـــدم ال ــصــ ــ االت

فكرة  واالجتهاد  احلديثة،  التقنيات 
يلح عليها كثير من العلماء املخلصني 
-رحمه  الغزالي  الشيخ  أمثال  من 
في  عــمــارة  محمد  والــدكــتــور  اهلل- 
نتطور  فلن  احلضاري،  مشروعهما 
الــذي  اجلــمــود  ووسيلتنا  حــضــاريــا 

يقتل اإلبداع.
دعاني لهذه القراءة التحليلية أمران؛ 
إيجابي، وهو ما أكدت عليه  أولهما 
الكاتبة في مقالها »جتديد اخلطاب 
ــة إلى  ــدى حــاجــة األمـ الــديــنــي« ومـ
أوضاعها  ومراجعة  التجديد  عملية 
التي ال تخفى على عاقل، على حد 
قولها، وما بينته من أن التجديد ال 
يطلق على عواهنه؛ وإمنا له ضوابط 

حتكمه.
بني  اخللط  مــن  التحذير  ثانيهما: 
من  يتخذ  الذي  احلقيقي،  التجديد 
للناس  ليكشف  له  وسيلة  االجتهاد 
وبيان  السليمة،  العقيدة  جوهر  عن 
مقاصد الشريعة، وبني من يتخذون 
من  يلجون  بوابة  العنوان  هــذا  من 
حتت  الدين  ثوابت  لضرب  خاللها 
ــذا اخللط  الــتــجــديــد، وهــ مــســمــى 
إليها؛  التنويه  بدت له مظاهر أحب 
لنحذرها ونقف ضدها مدافعني عن 
القطعية،  وثوابتنا  عقيدتنا  سالمة 

ومنها: 
لقمة حلوة  البعض  عند  التجديد   -
للتأكيد على  متاحة  املذاق، وفرصة 
ومفاهيمه  ــن  ــدي ال حــبــس  ــرورة  ضــ
شأن  ال  املساجد  زوايــا  في  العملية 
وخــادع  بــراق  فالعنوان  باحلياة،  له 

وبداخله سم عضال.
في  واحلــديــث  الفتيا  يتصدر  أن   -
مــن ميلك قشور  احلـــالل واحلـــرام 
أمور  العلم، حتى صار احلديث في 

الدين لكل من هب ودب.
- متييع األحكام اإلسالمية والتهوين 
القوانني  أحكام  وتقدمي  أمرها  من 

على  الوضعية 
السماء،  قوانني 
ممـــــا يــضــعــف 
ــام  ــكـ قــــوة األحـ
اإلســالمــيــة في 

نظر املسلمني.
إلى  ــدعــوة  ال  -
ــرر مــن  ــحــ ــ ــت ــ ال
القيم  منظومة 
ــا  ــهـ ــم أنـ ــ ــزعـ ــ بـ
وفيها  رجــعــيــة 

ردة.
- اتهام احلدود 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ اإلسـ
وعدم  بالقسوة 
وإلهاء  الرحمة، 
بقضايا  الناس 

القضايا  عن  ملحة  وليست  فرعية 
بني  اخلــالف  يظل  حتى  املصيرية 

الناس سيد املوقف.
- اتهام اإلسالم بأنه منبع اإلرهاب 
ــرب، ولــن  ــغ ــل والــتــطــرف إرضـــــاء ل

يرضى.
يلتزم؛ قوال وعمال،  اتهام كل من   -
أو  متخلف  بأنه  اإلســـالم،  بأخالق 

رجعي أو إرهابي.
الــنــمــوذج  عــلــى  ــضــوء  ال تسليط   -
الذي  الوقت  في  ومتجيده،  الغربي 
االجتــاه  ذلــك  أصــحــاب  فيه  يسعى 
إلى التهوين من الصور املشرفة لهذا 

الدين العظيم.
هذه  اإلعـــالم  وســائــل  بعض  تبني   -
القضية واحلديث عنها مبا يتوافق مع 
الصواب؛  عن  البعيدة  السائدة  اللغة 
لتبني  املؤهلة  اجلهة  ليس  فاإلعالم 
اإلعــالمــيــني  بــعــض  ــام  ــي )ق القضية 
باحلديث في الثوابت بال علم شرعي 
العامة  على  سلبيا  تأثيرهم  فيكون 
وضعاف الفهم(، فهو وسيلة فقط، وال 
يتدخل في مضامني احلوار، وال يلعب 

لرأي  لينتصر  املصيرية  القضايا  في 
على آخر أو ليحقق سبقا إعالميا.

رجال  يتهمون  املثقفني  بعض  فتجد 
املسلمني وأبطالهم ويصفونهم بوصف 
الدين  كالطعن في صالح  غير الئق؛ 
مثال، وآخر ينتقص من السنة النبوية 
هذا  من  نتخذ  أن  فلنحذر  املشرفة، 
بأيدينا  ثوابتنا  ذريعة لضرب  العنوان 

ونحن ال نشعر إال بعد فوات األوان.
احملظورات  من  جملة  وغيرها  هــذه 
والتبني  الطرح  في  أمانة  إلى  حتتاج 
الديني  اخلطاب  جتديد  من  لنجعل 
فرصة نكشف من خالله عن أصالة 
الــطــهــارة  ديـــن  العظيم  ــديــن  ال هـــذا 
إنه  واألخالق،  والعمل  والعلم  والنقاء 

} ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   الفطرة  دين 
فننطلق  )الـــروم:30(،  ۋ{  ٴۇ  
وثوابتنا  رغبتنا  من  احلــق  للتجديد 
فالفهم  أحــد؛  مــن  ــإمــالءات  ب وليس 
االجتهاد  مــن  يطلب  للدين  اجلــيــد 
الستيعاب  الوسائل  وتطوير  واإلبــداع 
على  ومكان  زمــان  كل  في  جديد  كل 

ظهر البسيطة.

قراءة تحليلية لمقال  د.  نفيسة الزكي

بشرط  مطلوب  التجديد 
ــاس بــاألصــول  ــس عـــدم امل

والثوابت

»جتديد اخلطاب الديني«
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يظن الكثير من الناس أنه مبجرد شراء 
واالعتناء  لألبناء  املــدرســيــة  ــوازم  ــل ال
مبظهر الطفل باقتناء مالبس جديدة  
يكونون قد أدوا ما عليهم، وتبقى الكرة 
في ميدان الطفل ليترجم هذا االهتمام 
إلى تفوق دراسي وعمل دؤوب إلسعاد 
والديه واحلصول على نتائج مرضية! 
لكن استقبال موسم جديد من الدراسة 
إضافيا  وجهدا  جيدا  تركيزا  يتطلب 
واالنتقال  اجلديد  الوضع  مع  للتأقلم 
بسالسة وجناح من جو الراحة واملتعة 
والعمل..  اجلــد  جو  إلــى  العطلة  في 

كيف ذلك؟
الدخول  فرحة  على  احلفاظ   -1

املدرسي
ألبنائها  األســـرة  مــن  احلكيم  الــدعــم 
في  كبير  بشكل  يساهم  الــدارســن 

احلفاظ على فرحة الدخول املدرسي 
ــة يتشوق  ــبــداي ال ــي  حــيــة مــحــفــزة. ف
ويبدي  املــدرســة  إلــى  للدخول  املتعلم 
بعد  لكن  كبيرين.  وفرحا  استعدادا 
فترة يسيرة ومع العراقيل التي يجدها 
يفتر  اجلديدة  البيئة  مع  التأقلم  في 
ذلك اإلحساس باالبتهاج والفرح شيئا 
في  يتجلى  هنا  األســرة  ودور  فشيئا. 
تظل  حتى  وتليينها  العراقيل  تخفيف 
الفرحة باملدرسة مستمرة ودائمة. كما 
على األسرة تعزيز وتقدير املسار الهام 
الذي يسلكه الطفل من خالل التحدث 
ورفع  وتقدير  املدرسة  عن  بإيجابية 
الطيبن  واألصــدقــاء  األســتــاذ  قيمة 

والكتب واألدوات اجلديدة. 
الرائعة  الــوالــديــن  ذكــريــات   -2

حول املدرسة

ــيء أنــفــع لــلــطــفــل مـــن حــديــث  ال شــ
ذكرياتهم  عن  وشوق  بحنن  الوالدين 
لتجاربهم  واستحضارهم  املدرسية. 
وتعلم  الساحة  فــي  لعب  مــن  املمتعة 
وحصص  األولـــى  الكتابة  ألبجديات 
التربية  وســاعــات  والــتــلــويــن  الــرســم 
ووجبة  الرياضية  والتمارين  البدنية 
وغيرها  توفرت  إن  املدرسية  املطاعم 
تزيد من  التي  املــؤثــرة  ــداث  األحـ مــن 
تشويق الطفل ورغبته في تقليد والديه 

وعيش نفس جتاربهم السابقة.
3- فرصة للتأقلم

عالم  إلــى  العطلة  عالم  مــن  التحول 
املدرسة يقتضي فرصة للتأقلم. فبعد 
في  كبير  وقت  وقضاء  والنوم  الراحة 
عالم  دخــول  فــي  الطفل  يبدأ  اللعب 
ويبدأ  النوم  ساعات  فيه  تقل  جديد. 

اللعب  فيه  ويــقــل  بــاكــرا  االستيقاظ 
العطلة.  أيـــام  مــن  مبــا سبق  مــقــارنــة 
الوالدين مساعدة  على  يتحتم  ولذلك 
أبنائهم في التأقلم مع الوضع اجلديد 
التغيرات  من خالل مالحظة مختلف 
على  تطرأ  التي  والوجدانية  النفسية 
الطفل؛ مراقبة ردود أفعاله، انطوائيته 
في  تــغــيــر  أحـــالمـــه،  انــفــتــاحــه،  أو 
إيثار..  أريحية،  عدوانية،  سلوكياته: 
انطباعاته عن  موقفه من أستاذه/ته، 

اجلو العام باملؤسسة.
مبا أن الطفل في عمر سنواته األولى 
قولية  تكون  لن  أفعاله  ردود  جل  فإن 
لذا  وحركية،  جسدية  وإمنــا  وكالمية 
السلوكيات ومحاولة  لكل  التنبه  وجب 
قراءتها ملساعدة الطفل/ة على سرعة 
التجاوب مع العالم اجلديد »املدرسة«.

4- دخول بال مشاكل
جاء الدخول املدرسي فاختلف اإليقاع 
الــســريــعــة. وأصبح  الــوتــيــرة  وعـــادت 
معدودة.  واألنــفــاس  محسوبا  الوقت 
وتتوتر  الضغط  فيرتفع  اإليقاع  يرتفع 
ويتزعزع  املشاكل  وتــبــدأ  األعــصــاب 
خطوات  من  البد  ولذلك  االستقرار. 

لتجاوز دهشة الدخول املدرسي:
الزمني  اإليقاع  مع  التالؤم  محاولة   -
اجلديد وتهيئة األطفال قبل أسبوع أو 

أسبوعن.
واالستيقاظ  الــنــوم  أوقـــات  تنظيم   -
واألكل ومشاهدة التلفاز واإلبحار في 

الشبكة العنكبوتية.
املدرسي  للدخول  بإيجابية  النظر   -
السنة  ومحاولة االستفادة من أخطاء 

الدراسية السابقة.
ــي لــألطــفــال  ــجــاب ــم إي - تــقــدمي دعــ
وحتفيزهم وتشويقهم حتى وإن ظهرت 
االجتماعية  أو  املادية  العراقيل  بعض 

أو النفسية.
أهداف  وتسطير  األولويات  - حتديد 
مبدأ  وتطبيق  للتحقيق  قابلة  عملية 
مع  كبيرة«  ألهداف  صغيرة  »خطوات 
ــراد األســرة وعلى رأسهم  أف إشــراك 

األطفال.
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والعقلي للطفل
من باب الفطرة يحرص اآلباء على أن 
يكون أبناؤهم من بن املتفوقن دراسيا. 
ويبدأ اآلباء في مقارنة أبنائهم بأبناء 
اجليران دون التمييز بن االختالفات 
العقلية والعمرية والكفاءات والقدرات 
مساعدة  طفل.  كــل  بها  يتميز  التي 
الوتيرة اخلاصة  ليتعلم حسب  الطفل 
بــه هــو مــن أوجــب الــواجــبــات. وليس 
نحن.  له  نريدها  التي  الوتيرة  حسب 
كفاياته  لتطوير  نسعى  أن  يجب  نعم، 
حرق  عبر  وليس  بتدرج  لكن  وقدراته 
والوجدانية  واملعرفية  العقلية  املراحل 

للطفل.
6- أنشطة صباحية:

الطفل  يستيقظ  املدرسي  الــدوام  في 

ــذهــب إلــى  ــرا يــتــنــاول فــطــوره وي ــاك ب
املدرسة، أما في أيام العطلة فقد ألف 
األفضل  من  ولذلك  والــنــوم.  الــراحــة 
املدرسي  الدخول  مجيء  قبل  القيام 
بأسبوع على األقل بتغيير منط العيش 
للقيام  الصباحية  الفترة  واستغالل 
الكرة  ولعب  كاملشي  حركية،  بأنشطة 
أو اخلروج في نزهة وغير ذلك لتهيئة 

الطفل ألجواء الدراسة.
7- األدوات املدرسية

حتتاج  مدرسية  وأدوات  كتب  هناك 
لكن هناك  املــدرســة،  اســتــشــارة  ــى  إل
مستويات ال حتتاج إلى هذا التوجيه. 
ولذلك من األفضل أن يسارع األبوان 
لشراء الكتب واللوازم املدرسية لألبناء 
من  الكتب  ونفاد  االكتظاظ  فترة  قبل 
ــاء في  ــ املــكــتــبــات حــتــى ال يــدخــل اآلب
دوامة من القلق والتوتر وزيارة املكتبة 
في كل يوم للسؤال عن الكتب النافدة 
ومدى توفرها ومتى وأين؟ وهذا يجنب 
األطفال قلق البدايات ويكسبهم الثقة 
والتركيز ويبعد عنهم التشويش الناجت 

عن نقص بعض اللوازم والكتب.
هو  املدرسي  للدخول  األول  اليوم  إن 
ولذلك  ــرة.  واألسـ لألطفال  مهم  يــوم 
يجب العناية به والتخطيط له وتهييء 
كل األجواء ليمر في جو جميل منظم 
في  األكباد  فلذات  اهلل  وفق  وهــادئ. 
مسارهم الــدراســي وكــل عــام دراســي 

جديد وأنتم بألف خير.

محمد شعطيطأسرة
كاتب وباحث تربوي

 املغرب

دخول مدرسي متميز
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د. محمد مريخان العجميلغة وأدب
دكتوراه في اللغة العربية

أصل  فــي  ق(  و  )ذ  اللغوي  للجذر 
وضعه املعجمي داللة على حاسة من 
في  يستعملها  التي  اإلنسان  حواس 
الطعوم، وقــد ذكــر ذلــك ابــن فارس 
حيث  اللغة  مقاييس  في  ـــ(  )395هـ
والقاف أصل  والــواو  »الــذال  يقول: 
الشيء من جهة  اختبار  واحد، وهو 
تطعم«)1(، كما ورد في لسان العرب: 
يذوقه  الشيء  ذاق  مصدر  ــذوق:  »ال
ذوقا وذواقا ومذاقا، فالذواق واملذاق 
يكونان مصدرين، ويكونان طعما، كما 
واملذاق:  طيب،  ومذاقه  ذواقه  تقول 
طعم الشيء«)2(، وبذلك يكون الذوق 
»ذاقه  أن  وذلــك  باالختبار،  مرتبطا 
ذوقا وذواقا ومذاقا ومذاقة: اختبر 
يختار  ــذوق  ــت ي ــذي  ــال ف طــعــمــه«)3(، 

وينتقي ما يناسب ذوقه.
املعنى املعجمي  العالقة بني  وتتضح 
االصطالحي  واملعنى  )ذوق(  لكلمة 
ألن  واالنتقاء؛  االختبار  مفهوم  في 
األلفاظ  إلــى  يستمع  الــكــالم  ناطق 
وأســالــيــبــهــا فــيــخــتــبــرهــا بــالــنــطــق، 
فهو  ذوقــه،  يناسب  ما  منها  فينتقي 

اختيار ناجت عن حكم شخصي.

حسيا  معنى  الــذوق  يكتسب  وبذلك 
مييل  النطقي  اللغوي  السلوك  في 
نطق  وهو  العربية،  في  املتكلم  إليه 
املعربة،  الكلمات  ــأواخــر  ب متعلق 
النظام اإلعرابي  والسيما ما خالف 

ألسباب ذوقية يختارها املتكلم.
الدراسات  في  الــذوق  مظاهر  ومن 
بالنطق  مرتبطة  مظاهر  النحوية 
ال  املظاهر  وهــذه  العربي،  اللساني 
توجيه  أو  املعنى،  تغيير  لها في  دور 
منها  الــغــايــة  ــا  وإمنـ بعينها،  ــة  داللـ
البحث عن السهولة في نطق أواخر 
محددة،  حــاالت  في  املعربة  الكلمة 
على  املظاهر ميكن حصرها  وهــذه 

النحو اآلتي:

1- االسم املقصور )التعذر(
جعل النحاة مصطلح )املقصور( نعتا 
لالسم الذي في آخره ألف مفتوح ما 
»سمي مقصورا  االسم  وهذا  قبلها، 
وإمنــا  احلــبــس،  مبعنى  القصر  مــن 
ومنع  حبس  قــد  ألنــه  بــذلــك  سمي 
من جنس احلركة، ويقدر فيه جميع 
والنصب،  )الرفع،  اإلعراب  حركات 

واجلر(«)4(، وال ميكن النطق بحركات 
اإلعراب عند النطق باالسم املقصور، 
ويتعذر على اللسان النطق به؛ »ألن 
األلف ال تقبل احلركة مطلقا، ولذلك 
نعربه بحركة مقدرة منع من ظهورها 
احلركة  وجود  استحالة  أي  التعذر، 

مع األلف، فنقول:
ــاء فــتــى( فــاعــل مــرفــوع بضمة  )جـ

مقدرة منع من ظهورها التعذر.
ــت فــتــى( مــفــعــول بــه منصوب  ــ )رأي
ظهورها  ــن  م مــنــع  ــدرة  ــق م بفتحة 

التعذر.
)مررت بفتى( مجرور بالباء وعالمة 
منع من ظهورها  جره كسرة مقدرة 

التعذر«)5(.
بكلمة  ــم  ــ االسـ ــعــت  ن أن  ــضــح  ــت وي
احلركة  تقدير  وتعليل  )املقصور(، 
عليه بالتعذر ناشئ من صعوبة النطق 
ــظــاهــرة، وارتــبــاطــهــا  بــاحلــركــات ال
يأبى  الذي  العربي  اللساني  بالذوق 

النطق بها.

2- االسم املنقوص )الثقل(
الــتــصــق مــصــطــلــح الــثــقــل بــاالســم 

ــي، احملـــامـــي،  ــاضـ ــقـ املــنــقــوص )الـ
ــداعــي(، وهــو »مــا كــان آخــره ياء  ال
والكسرة  الضمة  عليه  تقدر  الزمــة 
للثقل«)6(، ومصطلح الثقل عند النحاة 
يشير في جوهره إلى صعوبة النطق 
ميكن  أي  مكسورا،  أو  مضموما  به 
اللسان،  على  ثقيل  ولكنه  به  النطق 
القاضي،  جــاء  ــرفــع:  ال فــي  فيقال 
بالقاضي،  مــررت  اجلــر:  في  ويقال 
أو  الضمة  حــركــة  إظــهــار  غير  مــن 
عليه  »وتظهر  الــيــاء،  على  الكسرة 
الــقــاضــي،  نــحــو:  خلفتها،  الفتحة 
والــداعــي«)7(، واإلشـــارة إلــى اخلفة 
االســم  فــي  ظــاهــرة  الفتحة  جعلت 
الفتحة  وألن  املــنــصــوب،  املــنــقــوص 
خفيفة على اللسان كثرت املنصوبات 
العرب، وقــد صــرح بذلك  في كــالم 
ابن جني )392هـ( في قوله: »الفعل 
واحــد،  فاعل  مــن  أكثر  لــه  يكون  ال 
ــون لـــه مــفــعــوالت كــثــيــرة،  ــك وقـــد ي
املفعول  لقلته، ونصب  الفاعل  فرفع 
ما  كالمهم  في  ليقل  وذلك  لكثرته، 
ما  كالمهم  فــي  ويكثر  يستثقلون، 
ثقيلة  الضمة  وألن  يستخفون«)8(، 
على اللسان قلت املرفوعات، وكثرت 
واملفعول  بــه،  )املفعول  املنصوبات 
ــه، واملــفــعــول  ــول فــي ــع ــف ألجــلــه، وامل

املــطــلــق، واملــفــعــول مــعــه، واحلـــال، 
ذلك  غير  إلى  واملستثنى،  والتمييز، 
على  الفتحة  خلفة  املنصوبات(  من 
اللسان، ويتضح من إطالق مصطلح 
الثقل التلميح إلى العسر في النطق 

الذي يرتبط بالذوق اللساني.

3- حركة املناسبة
بحركة  النطق  اللساني  الذوق  يأبى 
اإلعراب التي تتصل باالسم املضاف 
»ما  أن  ذلــك  وعلة  املتكلم،  يــاء  إلــى 
تقدر  املتكلم  يــاء  إلــى  مضافا  كــان 
عليه احلركات كلها للمناسبة، نحو: 
وأبــي،  وصديقي،  وكتابي،  غالمي، 
وأستاذي«)9(، وفي إضافة االسم إلى 
ياء املتكلم تقدر احلركات الثالث على 
آخره، وللدكتور حسن عباس رأي في 
تقدير حركة الكسرة إذ يقول: »بعض 
النحاة ال يوافق على أن الكسرة في 
حالة اجلر مقدرة، إمنا هي الكسرة 
الظاهرة، وهو إعراب أحسن، إذ ال 
والتطويل،  واإلعنات  للتعقيد  داعي 
ويجدر األخذ بهذا وحده«)10(، وهذا 
الرأي ال ترتضيه أحوال الكلمة في 
حاالتها املختلفة رفعا ونصبا وجرا، 
في  التي  الكسرة  أن  ارتضينا  فلو 
فــي حــالــة اجلــر  كلمة )صــاحــبــي( 

ظاهرة،  كسرة  بصاحبي(  )مـــررت 
فلماذا ال تظهر باقي احلركات التي 
في حالة الرفع والنصب؟ وثمت أمر 
آخر يبطل ما ذهب إليه هذا الرأي، 
لياء  الــكــســرة  حــركــة  مناسبة  وهــو 
في  بالكسرة  النطق  فجاء  املتكلم، 
والنصب،  )الــرفــع،  احلــاالت  جميع 
إعــراب  حركة  ليست  ألنها  واجلــر( 
ملناسبتها  ولكن  اجلــر،  فــي  ظــاهــرة 
حركة ياء املتكلم، ومصطلح املناسبة 
يبني  الــذي  اللساني  بالذوق  متصل 
معها  تتناسب  ال  )الــيــاء(  حركة  أن 
إال حركة الكسرة مع االسم املضاف 
إليها، »ولقد الحظ النحاة أن موقعا 
يتطلب حركة معينة بحكم النظام أي 
بحسب القاعدة، ولكن هذه احلركة 
يجاورها  ما  مع  تتنافر  قد  املطلوبة 
تــنــاســبــه«)11(، كما  األقــل ال  أو على 
حركة  أن  حسان  متام  الدكتور  رأي 
االســم  عــلــى  تقتصر  ال  املــنــاســبــة 
تشمل  بل  املتكلم،  ياء  إلى  املضاف 
الفعل  بناء  كحركة  أخـــرى،  حــاالت 
املاضي على الضم عند إسناده إلى 
ــوا()12(،  )ضــرب نحو:  اجلماعة،  واو 
ما  كــل  املناسبة  نطاق  فــي  ويــدخــل 
اإلسناد  عند  احلركات  من  يتناسب 
الذوق  كله  ذلك  وباعث  واإلضــافــة، 

مظاهر الذوق النحوي النطقية
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املجتمع املسلم بصورته التي ينبغي أن 
يحمل  متكافل،  عليها مجتمع  يكون 
فــيــه الـــقـــوي الــضــعــيــف ويـــعـــود الغني 
على الفقير بفضل ماله، فهو مجتمع 
متحاب متآلف، ال حقد فيه وال حسد 
بعضهم  أفـــــــراده  يـــأخـــذ  بـــغـــضـــاء،  وال 
بــيــد بــعــض مــتــمــثــلــني قـــولـــه تــعــالــى: 

}ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ{ )املائدة:٢(.

وقد شرع اإلسالم لتحقيق هذا الدور 
ــاة، وجــعــلــهــا  ــزكــ الــتــكــافــلــي فــريــضــة الــ
أهــم املـــوارد لتأطير هــذه العالقة بني 
إلى تشريع  باإلضافة  املجتمع،  أفــراد 
بــعــض الـــفـــروض الــكــفــائــيــة الــتــي هي 
أو  اجــتــمــاعــيــة  واجـــبـــات  فــي معظمها 
املسؤولية  تكاليف شرعية اجتماعية، 

فيها جماعية تضامنية.
وقد عرف التاريخ اإلسالمي مؤسسات 
قامت بأداء مهمات أسهمت في نهضة 
سبيل  فعلى  قدراته،  وتعزيز  املجتمع 
املثال وجدت مؤسسة العلم والعلماء، 
والنهي عن  باملعروف  األمــر  ومؤسسة 
املنكر، ومؤسسة الوقف، وقد كان لكل 
ــا  ــذه املـــؤســـســـات دورهــ مــؤســســة مـــن هــ
بــدور إيجابي، وقد  القيام  الفعال في 
تطورت هذه املؤسسات الحقا وأضيف 
إلــيــهــا غــيــرهــا فــيــمــا عـــرف مبــؤســســات 

املجتمع املدني«.
ــي« تــســلــط الــضــوء  ــي اإلســـالمـ ــوعـ و»الـ
املدنية في خدمة  املؤسسات  على دور 
ــا  ــروريــ ضــ دورا  ــبــــاره  ــتــ بــــاعــ املـــجـــتـــمـــع 

للنهوض باملجتمعات ورقيها.



د. عبدالوهاب القرشقرآن
دكتوراه في العلوم اإلسالمية

عشرة  ســت  تعالي  اهلل  ــزل  أنـ لقد 
ــور بـــرأ فيها أم  ــن ــورة ال آيـــة مــن سـ
املؤمنني السيدة عائشة -رضي اهلل 
عنها  املنافقون  أشاعه  مما  عنها- 
سبحانه  وشهد  سيئة،  إشاعات  من 
املؤمنني  وعلم  والنقاء،  بالطهارة  لها 
كيف يحاربون اإلشاعات واألراجيف 
وميحقها،  يدحضها  الــذي  بالسالح 
ويفضحهم  بها،  الناطقني  ويــخــزي 
السطور  وفي  األشهاد.  رؤوس  على 
في  القرآني  املنهج  نعرض  القادمة 

مواجهة الشائعات.
ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ        تعالى:  يقول 
ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺٺ   ٺ  
ڦ      ڤ   ڤ     ڤ    ڤ   ٹٹ   ٹ   

ڦ  ڦ{ )النور:١١(.
بتناول  املتعلق  القرآني  املنهج  أوجه 

الشائعة في اآلية:
وهو  الشائعة،  مصدر  حتديد  أوال: 
الشائعة،  أبعاد  أهم عنصر في فهم 
ومن ثم التصدي لها والقضاء عليها، 
األول  املــروج  أن  الناس  عــرف  وإذا 
عقيدته  في  متهم  شخص  للشائعة 
حقيقة  فــهــمــوا  ــوكــه  وســل وصـــدقـــه 
ــوهــا فــي الــســيــاق  الــشــائــعــة ووضــع
الصحيح لتتابع األحداث، وقد يكون 
تذكيرهم  إلعــادة  حاجة  في  الناس 

الشائعة،  مختلق  وصــفــات  بسلوك 
ــرأي واإلعـــالم في  وهــو دور قــادة ال
كل مجتمع، ولذلك دائما ما يتخفى 
ذكر  يحبون  وال  الشائعات،  مختلقو 
أســمــائــهــم كــســنــد لــلــشــائــعــة ألنــهــم 
وفي  صدقهم،  فــي  متهمون  غالبا 
اآلية  أن  ونالحظ  بهم،  املجتمع  ثقة 
الــكــرميــة حــني حتــدثــت عــن مصدر 

هذه الشائعة قسمتهم إلى قسمني:
وهو  الشائعة:  مختلق  األول:  القسم 
الذي »تولى كبره« وهو عبداهلل بن أبي 
ابن سلول وهو رأس النفاق في املدينة 
املنورة وله تاريخ أسود ومواقف شتى 
ال يستطيع أن يحبس فيها نفاقه، من 
هذه املواقف موقفه في الغزوة التي 

منهج القرآن في مواجهة الشائعات
آيات حادثة اإلفك منوذجا
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املعروفة باإلفك  اختلق فيها شائعته 
ورد  فقد  املصطلق،  بني  غزوة  وهي 
ماء، ومع  واملسلمون  رسول اهلل ] 
بني  له من  ابن اخلطاب أجير  عمر 
مسعود  بن  جهجاه  لــه:  يقال  غفار، 
يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان 
ابن وبر اجلهني، حليف بني عوف بن 
فاقتتال، فصرخ  املــاء،  اخلــزرج على 
وصرخ  األنصار،  معشر  يا  اجلهني: 
جهجاه: يا معشر املهاجرين، فغضب 
وعنده  سلول،  ابــن  أبــي  بن  عبداهلل 
رهط من قومه فيهم: زيد بن أرقم، 
غالم حدث! فقال: أوقد فعلوها؟ قد 
نافرونا وكاثرونا في بالدنا، واهلل ما 
قال  كما  إال  قريش  وجالبيب  عدنا 
أما واهلل  يأكلك!  كلبك  األول: سمن 
املــديــنــة ليخرجن  إلـــى  لــئــن رجــعــنــا 
األعز منها األذل. ثم أقبل على من 
حضره من قومه، فقال لهم: هذا ما 
بأنفسكم، أحللتموهم بالدكم،  فعلتم 
لو  واهلل  أما  أموالكم،  وقاسمتموهم 
لتحولوا  بأيديكم  ما  عنهم  أمسكتم 
إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن 
أرقم، فمشى به إلى رسول اهلل ]، 
وذلك عند فراغ رسول اهلل ] من 
عدوه، فأخبره اخلبر، وعنده عمر بن 
اخلطاب، فقال: مر به عباد بن بشر 
 :[ اهلل  رســول  لــه  فقال  فليقتله، 
»فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه! ال ولكن أذن 
يكن  لم  ساعة  في  وذلك  بالرحيل«، 
رسول اهلل ] يرحتل فيها، فارحتل 
يكنه  ما  يبني  املوقف  وهــذا  الناس، 
هذا املنافق من نفاق وحسد وبغض 
أن  أراد  وقــد  واملسلمني،  لــإلســالم 
يوجه طعنته في شخص القائد ]، 

باختالق هذه الشائعة احلقيرة.
الذين  املؤمنني  بعض  الثاني:  القسم 
الكت ألسنتهم الشائعة وتناقلوها عن 
رأس األفعى: وهم عصبة كما ذكرت 
اآلية، والعصبة ثالثة رجال، قاله ابن 

عباس. وقيل من الثالثة إلى العشرة، 
ــي الــلــغــة وكـــالم الــعــرب  وأصــلــهــا ف
اجلماعة الذين يتعصب بعضهم لبعـض، 
وهم حسان بن ثابت [، والسيدة حمنة 
أخت السيدة زينب بنت جحش رضي 
ابن  أثاثة  بن  ومسطح  عنهما،  اهلل 
بنت خالة أبي بكر [، وهو مهاجر 
بدري مسكني كان يقسم له أبو بكر 
ما شاء اهلل من ماله، وامتنع األغلبية 
للسيدة  التعرض  عن  املسلمني  من 
الذي  املعطل  ابــن  وصــفــوان  عائشة 
قال عن نفسه: واهلل ما كشفت كنف 
وقتل شهيدا  بزنى.  يريد  قط،  أنثى 
تسع  سنة  أرمينية  موقعة  في   ]
ببالد  وقيل:  عمر،  زمــان  في  عشرة 
الروم سنة ثمان وخمسني في زمان 

معاوية.
بالرغم  أنــه  إلــى  املؤمنني  نظر  لفت 
ال  فإنها  الشائعة  هــذه  شناعة  مــن 
ينبغي أن تكون سببا في فقدان الثقة 
املنظومة  في  وال  املجتمع،  رموز  في 
اإلسالم،  بها  ينادي  التي  األخالقية 
تدريب للمؤمنني على مواجهة احملن 
واخلطوب، وأن احملنة تعقبها املنحة، 
بنسبة  أي شيء شرا  يوجد  ال  وأنــه 
في  النازل  البالء  إن  بل  باملئة،  مئة 
الثواب  هو  وخيره  قليل،  أمله  الدنيا 

الكبير في اآلخرة.
في  الشائعات  صــورة  تقبيح  ثــانــيــا: 
ــن خــالل  عــيــون املــجــتــمــع، وذلـــك م
ــواع  أنـ ــد  أشـ ــو  وهـ ــا،  ــك إف تسميتها 
يثق  من  حق  في  كذب  ألنه  الكذب، 
من  عنها  يـــروج  مــا  بعكس  اجلميع 
الوعيد مبن  ومــن خــالل  شــائــعــات، 
يقود زمام الشائعة املؤتفكة بالعذاب 
تخلو  ال  كما  ــرة،  اآلخــ فــي  العظيم 
الدنيا مــن عـــذاب، وهــو إقــامــة حد 

القذف.
ڄ   ڄ   ڄ    }ڄ   تعالى:  يقول 
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   

چ  چ  چ    چ{ )النور:١2(.
في  القرآني  املنهج  أوجــه  من  وفيها 

مواجهة الشائعات ما يلي:
لتعامل  فــريــد  تــصــور  ــع  وضـ أوال: 
ظهرت  إذا  الشائعات  مع  املسلمني 
الظن  حسن  وتغليب  املـجتمع،  فــي 
باملسلمني، وهو جزء من إستراتيجية 
وسبحان  الشائعات،  ملواجهة  شاملة 
من هذا كالمه، والعمل على إشاعة 
الظن بني  والثقة وحسن  روح احلب 
املسلمني، وأنه ال يؤمن أحدهم حتى 
يحب ألخيه ما يحب لنفسه، ونالحظ 

ڃ    }ڄ   تـــعـــالـــى:  اهلل  ــول  ــ ق
ڃ  ڃ{ قال القرطبي: 
أي بــإخــوانــهــم، وكـــأن إخــوانــهــم هم 
النسيج  يتحقق  وبــذلــك  أنــفــســهــم، 
الــذي  اإلســالمــي  للمجتمع  الــواحــد 
األجــواء  هــذه  فــي  النبي ]  شبهه 
املفعمة باحلب والود والتراحم كمثل 
»اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«.
ثانيا: العتاب الرقيق من اهلل تعالى 
طبيعة  وتلك  أخطأوا،  إذا  للمؤمنني 
عبارات  أقسى  توجيه  ال  اإلنــســان، 
التعليم  فالعبرة  ــوم،  ــل وال التعنيف 

والتشريع، وليس اللوم والتثريب.
إعمال  على  املسلمني  حــث  ثــالــثــا: 
عال  نقدي  بحس  والتزود  القياس، 
يقيسوا  وأن  الشائعات،  مواجهة  في 
ذلك  كان  فــإذا  أنفسهم،  على  األمــر 
عائشة  فــي  أبــعــد  فهو  فيهم  يبعد 
وصفوان، وهو ما هدى اهلل إليه أبا 
أيوب األنصاري وزوجته على ما سبق 

ذكره.
تقبيح  عـــن  الـــكـــف  عــــدم  رابـــــــعـــــــا: 
ــرار وصـــف هــذه  ــكـ ــات، وتـ ــع ــشــائ ال
ترسم  حتى  املبني،  باإلفك  الشائعة 
عليها  تنطوي  التي  السلبية  الصورة 

في أذهان املؤمنني.
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يقول تعالى: }ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
ژ  ژ  ڑ  ڑ{ )النور:١3(.

ــة الكرمية مــن أوجــه  وفــي هــذه اآلي
املنهج القرآني في مواجهة الشائعات 

ما يلي:
أهل  إلى  والتوبيخ  اللوم  توجيه  أوال: 
الشائعة،  هذه  اختلقوا  الذين  اإلفك 
يتعلق  الــشــائــعــة  مــوضــوع  أن  ومبـــا 
ــام فــي الــعــرض فــفــي اآليــة  ــه ــاالت ب
التي  القذف  آية  إلى  إحالة  الكرمية 
النور  اآليــات من ســورة  سبقت هذه 

يقول تعالى: }ڑ  ڑ  ک     
گ   ک  گ     گ   گ     ک   ک  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   
ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
تذكير  فهي  )الـــنـــور:٤-5(،  ھ{ 
إمنا  الـــذي  الــقــذف  بحد  للمؤمنني 
شرع حلماية أعراض الناس، وحرمة 
حياتهم الشخصية، وصيانة حقوقهم 
املجتمع  ــارة  وطــه وخصوصياتهم، 

ككل.
ثانيا: الطعن في مصداقية الشائعة 
موضوع  كان  لو  إذ  البحث،  موضوع 
اإلثبات،  أدلة  فما  الشائعة صحيحا 
انتفت  والشهود  ــة  األدل انتفت  وإذا 
بدهيات  من  وهــي  الشائعة،  صحة 
ــتـــدالل، بــل عــلــى الــعــكــس فــإن  االسـ
تبرئ ساحة  والــشــواهــد  األدلـــة  كــل 
عنهما،  اهلل  رضي  وصفوان  عائشة 
وكونها  املؤمنني،  أم  كونها  حيث  من 
زوجة النبي الكرمي ]، وكونها ابنة 
الصديق، وكون صفوان كما قال عن 
أنثى  كنف  كشفـت  ما  »واهلل  نفسه: 
قط«، وقد رزقه اهلل حسن اخلامتة 
أن  كما  اهلل،  سبيل  في  باستشهاده 
القرائن تؤكد كذب الشائعة فلو كان 

شيء بينهما ملا عادت السيدة عائشة 
بصحبة هذا الصحابي اجلليل، كما 
الشائعة  هــذه  مصداقية  في  يطعن 
شائعة  كبر  تولى  ملن  السيئ  التاريخ 
اإلفك وحقده على اإلسالم ورسوله.

الشائعات  أن  على  التأكيد  ثــالــثــا: 
التي تسري بال دليل هي كذب وليس 

لها اسم آخر }ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ{.

يقول تعالى: }ک  ک  ک  گ  
گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ{ )النور:١٤(.
فــي هــذه اآليـــة الــكــرميــة مــن أوجــه 
املنهج القرآني في مواجهة الشائعات 

ما يلي:
الشائعات  التأكيد على بشاعة  أوال: 
بالعرض  تتعلق  التي  وتلك  عموما، 
رسول  بعرض  بالك  فما  خصوصا، 
مكارم  ليتمم  أرســل  الــذي  اهلل ]، 
إزاء  الــعــادل  العقاب  وأن  األخـــالق، 
ذلك هو العذاب العظيم، ولكن فضل 
في  وقوعه  دون  حــاال  ورحمته  اهلل 
كبر  تولى  مبــن  خــاص  وهــو  الدنيا، 
النبي ]  يقم  لم  إذ  الشائعة،  هذه 
على األرجح احلد عليه، ألن احلدود 
سبقها  ملا  كفارة  ألصحابها،  جوابر 
»ومن  يقول:  والنبي ]  ذنــوب،  من 
في  فعوقب  شيئا  ذلــك  مــن  أصــاب 
الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من 
ذلك شيئا ثم ستره اهلل فهو إلى اهلل، 
عاقبه«،  شاء  وإن  عنه  عفا  شاء  إن 
ــبــي ] حــســان وحــمــنــة  ــن ــد ال وحــ
املفسرون  ــره  ذكـ مــا  على  ومسطح 

وأصحاب السير.
في  اإلفــاضــة  مــن  الترهيب  ثــانــيــا: 
كثر  من  ألن  يفيد،  ال  فيما  احلديث 
كالمه كثر خطؤه، وأن من ضمن ما 
بني حلييه )اللسان( ورجليه )الفرج( 
ضمنت له اجلنة، وأنه ما يكب الناس 

حصائد  إال  الــنــار  فــي  القيامة  يــوم 
أمسك  النجاة  مفتاح  وأن  ألسنتهم، 
عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك 

على خطيئتك.
ڻ    ڻ   }ں   تعالى:  يــقــول 
ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ے{ ھ   ھ   ھ    ھ   ہ     

)النور:١5(.
في هذه اآلية من أوجه املنهج القرآني 

في مواجهة الشائعات ما يلي:
اللسان،  أخطاء  من  التحذير  أوال: 
وخطورة احلديث عن جهل باحلقائق 
أو بغير علم فهي آفة عظيمة، فهي 
توصل إلى النميمة والكذب والبهتان، 
يتحدثون  والذين  الكبائر،  من  وكلها 
مبا ليس لهم به علم يضللون الناس 
جادة  عن  هم  ويضلون  بافتراءاتهم، 

الصواب.
ــا: تــنــبــيــه املــســلــمــني عــلــى أال  ــيــ ــانــ ثــ
وخاصة  الشائعات،  بأمر  يستهينوا 
شائعة اإلفك، فهي وإن صغرت في 
نظر البعض إال أنها أمر عظيم عند 
التوجيهات  هــذه  وكــل  عزوجل،  اهلل 
اإلفك  لشائعة  إيجابي  استثمار  هي 
ــالل تــوجــيــه املــســلــمــني نحو  مــن خـ
األخطاء  على  وتنبيههم  الــصــواب، 
الــتــي وقـــع الــبــعــض فــيــهــا، حــتــى ال 
تتكرر، واستنباط الدروس والعظات 

من احملن واخلطوب.
يقول تعالى: }ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ  
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې      ې  ې       ې               ى  
ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ{ )النور:١٦-١8(.
مناحي  مــن  السابقة  اآليـــات  وفــي 
املنهج القرآني في مواجهة الشائعات 
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ما يلي:
أوال: في اآليات من اخلطة القرآنية 
احملكمة حملاصرة الشائعات ووأدها 
دعوة املسلمني أال يتكلموا مبا يخالف 
كل  مع  ويتعارض  والقياس،  املنطق 
باستحالة  جتـــزم  الــتــي  املــقــدمــات 
بتسبيح  واالكتفاء  الشائعة،  تصديق 
ــور  ــ ــد ســـمـــاع األم ــى عــن ــال ــع ت اهلل 
العقل،  يستسيغها  ال  التي  العجيبة 
حينما   [ النبي  عادة  هذه  وكانت 
مثل  عجيبا،  أو  عظيما  شيئا  يــرى 
»سبحان  مناما:  رأى  حينما  قوله 
اهلل ماذا أنزل الليلة من الفنت وماذا 
فتح من اخلزائن«، وفي نفس الوقت 
يقل ذلك في مواجهة  لم  عتاب ملن 

الشائعة.
يتكلم  أن  ينبغي  املسلم ال  أن  ثانيا: 
يسمع  ما  كل  فليس  يسمع،  ما  بكل 
يقال،  يسمع  ما  كل  وليس  يصدق، 

يتضح ذلك من قوله تعالى: }ۓ  
ۇ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ      ڭ    ۓ  

ۆ  ۆ{.
املسلمون،  يقوم  أن  ضــرورة  ثــالــثــا: 
وخاصة قادة الرأي بتوضيح خطورة 
السلبية  آثارها  وتوضيح  الشائعات، 
األلسنة،  سيرتهم  الكــت  مــن  على 
في  وخــاصــة  كــكــل،  املجتمع  وعــلــى 
أوقــات األزمــات واحلــروب، حتى ال 
معنويات  على  الشائعات  هذه  تؤثر 
اجلماهير، أو تنزل الهزمية النفسية 
بــهــم، ويــوضــحــون لــلــنــاس أن هــذه 

الشائعات إمنا هي بهتان وكذب.
رابعا: أن أقبح أنواع الشائعات هي 
وهو  البهتان  على  تنطوي  التي  تلك 
ال  قــد  فالكاذب  الــكــذب،  مــن  أقبح 
يعلم أصل ما يقول، أما البهتان فهو 
يعلم  الــذي  املفترى  املختلق  الكذب 
مختلقه أنه عكس احلقيقة، وخاصة 

التي تطول رموز الدين واملجتمع.
القرآنية  ــات  ــ اآلي ــزت  ركـ خـــامـــســـا: 
هذه  مــن  املستفادة  الـــدروس  على 
الواقعة بأكثر من التركيز على سرد 
تفاصيل األحداث، ووعظ اهلل تعالى 
كانوا  إن  ملثله  يعودوا  بأال  املؤمنني 
عرفت  وإمنا  إميانهم،  في  صادقني 
السنة  صحيح  من  التفاصيل  هــذه 
األمر  يساق  حتى  الشريفة  النبوية 
اللفظ  بعموم  فالعبرة  عمومه  على 
هذه  فجاءت  السبب،  بخصوص  ال 
في  للمؤمنني  تشريع  وكأنها  اآليات 
كل زمان ومكان للقضاء على خطر 
الشائعات التي تفت في عضد األمة 

اإلسالمية.
}ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ   تعالى:  يقول 
ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ  
ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    
جب    حب    خب  مب  ىب   يب  
جت  حت  خت  مت  ىت  يت  

جث  مث{ )النور: ١9-2٠(.
في اآلية السابقة من مناحي املنهج 
ما  الشائعات  مواجهة  في  القرآني 

يلي:
واقعة  ذكر  ذيل  تعالى  اهلل  أن  أوال: 
بالتحذير  الكرمي  كتابه  في  اإلفــك 
الــشــديــد مــن الــشــائــعــات الــهــدامــة 
ــرد واملــجــتــمــع،  ــف وخــطــرهــا عــلــى ال
بذلك  يــقــوم  ملــن  الشديد  والــوعــيــد 

بالعذاب األليم في الدنيا واآلخرة.
ليس  الكرمي  القرآن  نهي  أن  ثانيا: 
بل  فحسب،  الفاحشة  إشــاعــة  عــن 
مــذمــوم،  نفسه  إشــاعــتــهــا  حــب  إن 
خلجات  يخاطب  الــكــرمي  فــالــقــرآن 
النفس اإلنسانية التي حتب التشفي 
في اآلخرين، أو السرور عند سماع 
ما يسيء للغير، ويزجرهم عن ذلك، 

وسبحان من هذا كالمه.
ثـــالـــثـــا: أن اإلســـالم ال يــرضــى من 
في  بالسلبية  يتسموا  أن  أتــبــاعــه 
ال  حتى  الكاذبة،  الشائعات  مواجهة 
يتطاير شررها، بل يجب على املسلم 
بل  الــكــاذبــة،  الشائعات  يبغض  أن 
ويعظ ناقليها ومردديها ويبني خطورة 
تداولها على الفرد ذاته من قدح في 
تدينه، وارتكاب للمعاصي والذنوب، 
ومن ثم استحقاق العذاب األليم في 
الدنيا واآلخرة، روي من حديث أبي 
الدرداء أن رسول اهلل ] قال: »أميا 
رجل شد عضد امرئ من الناس في 
خصومة ال علم له بها فهو في سخط 
اهلل حتى ينزع عنها، وأميا رجل قال 
بشفاعته دون حد من حدود اهلل أن 
يقام فقد عاند اهلل حقا وأقدم على 
سخطه وعليه لعنة اهلل تتابع إلى يوم 
القيامة، وأميا رجل أشاع على رجل 
مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن 
الدنيا كان حقا على  بها في  يشينه 
النار«  في  بها  يرميه  أن  تعالى  اهلل 
-ثـــم تــال مــصــداقــه مــن كــتــاب اهلل 

تعالى-: }ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ   ىئ..{ اآلية.

منهج  أن  ــك  اإلفـ ــات  آيـ بينت  لــقــد 
القرآن الكرمي في مواجهة الشائعات 
عمود  تعد  قواعد  أربــع  على  يرتكز 
ثبات لكل مسلم ومسلمة في تعامله 
الساعة؛  قيام  إلــى  إشــاعــة  أي  مــع 
القاعدة األولى: هي أن حسن الظن 
التثبت  هي  الثانية:  القاعدة  أوال، 
املسلم  فــي  فــاألصــل  والتمحيص، 
والبرهان  الدليل  يطلب  أن  دومـــا 
القاعدة  يسمعها،  إشاعة  أي  على 
التفكير  ثم  اللسان،  إمساك  الثالثة: 
أن  الرابعة: هي  القاعدة  في األمر، 
يرد األمر ألهله إن كان خاصا، وإلى 

أولي األمر إن كان عاما.
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د. حسن بلحبيبقرآن
دكتوراه في األدب العربي القدمي

وفي هذا اإلطار سأحتدث عن ميزات 
وخصائصها  ــة  ــي ــقــرآن ال ــة  ــي املــســؤول
النورانية، التي لو فهمت على حقيقتها، 
أميا  أبناءها  اإلنسانية  بها  ألسعدت 
إسعاد، والبتعدت عما هي فيه اآلن من 

شقاء أميا ابتعاد.
واملسؤولية في القرآن الكرمي شخصية 
محضة، وهذا مبدأ قرآني ال مراء فيه، 

والنصوص على ذلك كثيرة: }گ  گ  
ڳ  ڳ ڳ{ )الطور:2١(. و}جب حب 
ۉ   و}  ــر:38(.  )املــدث ىب{  مب  خب  
)اإلسراء:١5(.  ۉ  ې  ې  ې{ 

ڭ    ڭ   ڭ   ۓ    ۓ     و}ے  
ۈ{  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   و}  )لقمان:33(. 
ٻ  پپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  

ٺ  ٺ{ )غافر:١7(.

البريء  يواخذ  إذن ال  الكرمي  فالقرآن 
مضادا  ظلما  ذلــك  ويعتبر  بــاملــذنــب 

للشريعة الربانية العادلة.
اهلل  فضل  حصر  هــذا  معنى  ولــيــس 
ولكن  شــيء،  كل  وسعت  التي  ورحمته 
أما  بالسيئات،  خــاص  التحديد  هــذا 
يشاء  ملــن  يضاعف  فــاهلل  احلــســنــات 

بقدر ما يشاء.
هناك  الفردية  املسؤولية  جانب  وإلى 
مسؤولون  فنحن  اجلماعية  املسؤولية 
أفـــرادنـــا حني  مسلك  انـــحـــراف  عــن 
نــتــدخــل  أن  دون  يــســيــئــون  نــتــركــهــم 

التي  –املشروعة  الــوســائــل  بجميع 
اإلســاءة،  من  ملنعهم  استطاعتنا–  في 
أو  السلبي  االجتماعي  العمل  وهــذا 
العمل  درجة  بنفس  جرم  املباالة  عدم 
ــي، فــاالمــتــنــاع هــو املــشــاركــة  ــجــاب اإلي
الــقــرآن  وإن  اجلــرميــة،  فــي  السلبية 
الكرمي ليحدثنا أن قوما تعرضوا للعن 
لم  املجتمع  ألن  األنبياء،  لسان  على 
ينكر على بعض أعضائه فعلهم للشر، 

ڤ   ڤ       }ٹ   تعالى:  قال 
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   
چ   چ    چ   ڃ  
ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  

مميزات المسؤولية القرآنية

قدر  بعلو  الكرمي  الــقــرآن  تشريع  يعلو 
على  تعالى  اهلل  تشريع  فعلو  املــشــرع، 
تشريع خلقه، بقدر علو اهلل على خلقه. 
ومهما ادعى الفكر البشري أنه وصل إلى 
ما يسعد به اإلنسانية، في إطار القوانني 

الوضعية، فإن تشريع اهلل أجود وأسعد.
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ڎ{  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   
)املائدة"79-78(.

يفيد  ما  السبت  أصحاب  قصة  وفــي 
ــل أخــذ  ــزوجـ ــاهلل عـ ــ ــذا املـــعـــنـــى، ف ــ ه
واحدا،  صنفا  وجنى  صنفني  بالعذاب 
الظلم،  على  والساكتني  الظاملني  أخذ 
وجنى الذين وقفوا ضد املنكر ونصحوا 

ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  قــال  للظاملني، 
ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ     ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   
ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ  

ڃ{  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  
)األعراف:١٦٤-١٦5(.

عزوجل  اهلل  يحمل  الــذي  الوقت  وفي 
فإنه  ــأفــراد،  ل اجلماعية  املسؤولية 

يشجع عليها بكل صنوف اإلغراء.
بنصيحته  فعمل  شخصا  نصح  فمن 
األجر  وللناصح  كامل  املنصوح  فأجر 
نفسه، ما دام املنصوح يعمل بالنصيحة، 
إلى أن يتوفاه اهلل سبحانه عزوجل، ومن 
ربى أبناءه تربية حسنة لم يحرمه اهلل 
جنات  في  بهم  االجتماع  سعادة  تعالى 
النعيم، وإن كانوا أقل منه صالحا، ومن 
سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها 

ال ينقص من أجورهم شيئا.
بتحمل  أغرى  الكرمي  القرآن  أن  وكما 

صنوفا  أقر  فقد  اجلماعية  املسؤولية 
من الترهيبات ملن أخل بها فمن أضل 
شخصا بأي شكل من أشكال الضالل 
الــذي  ووزر  كــامــال  وزره  يحمل  فــإنــه 
أضله، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها ال ينقص من وزرهم 
شيئا، وكل من أتاه اهلل علما ولم يبلغه 

أجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة.
إن القرآن الكرمي يعترف بقدرة اإلنسان 
املزدوجة على تطهير كيانه وحتسينه أو 

تعميته وإفساده، يقول تعالى: } ٹ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ  

ڃ  ڃ  ڃ{ )الشمس:7-١٠(.
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 بواكير اإلصالح النبوي

د. محمد حسن بدرالدينسيرة
العلوم  في  متخصص  تونسي  باحث 

اإلسالمية

اتفقت مكة على رفض الدعوة اإلسالمية، واختلفت يثرب بني القبول والرفض، فقد تبخرت أحالم 
األوس  على  تتويجه  ينتظر  كان  مثال،  سلول،  ابن  أبي  بن  فعبداهلل  السلطة.  إلى  الساعني  بعض 
واخلزرج. كما شرع يهود املدينة في إعداد العدة والتخطيط للتصدي لهذا النور اجلديد. ألنهم رأوا 
أن وجود النبي ] سيضعف مركزهم في جميع مجاالت احلياة، وسيقضي على أول سبب لهيمنتهم 

في املنطقة وخارجها، وهو: ادعاؤهم العلم والدين.

وأوبئها؛  البالد  أوخم  من  يثرب  كانت 
فــعــن عــبــداهلل بــن الــطــفــيــل: ملــا قــدم 
على  وثـــب  ــة،  ــن املــدي رســـول اهلل ] 
أهمدتهم  حتى  شديد  ــاء  وب أصحابه 
رســول  مــع  يصلي  كــان  فما  احلــمــى. 
اهلل ] إال اليسير. فدعا لهم وقال: 
حببت  كما  املدينة  إلينا  حبب  »اللهم 
إلينا مكة، واجعل ما كان بها من وباء 
بخم)١( )اسم مكان(« )مسند أحمد(.

ولكنها بعد زمن قصير أصبحت أنظف 
التي  الــعــالــم. فما اخلــطــة  فــي  مــكــان 
يثرب  لتحويل   ،[ الرسول  اعتمدها 
مدينة  إلى  ومتحاربة،  بدائية  قرية  من 

باالنضباط واألمن،  متحضرة محكومة 
وناشرة للعلم والهداية؟

القضاء على الركود
ــا ميشي  ــرآن ق رســـول اهلل ]  ــان  كـ
على األرض متمثال آلياته، ومجسما 
لــهــا فــي الـــواقـــع. وقـــد بـــدأ منهجه 
الكرمية:  باآلية  واإلصالحي  التربوي 

ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ   }ۈ  
ې{  ې   ې    ۉ   ۅۉ  
)احلــجــرات:١٠(. أي عمل أوال على 
تكريس ثــالثــة مــبــادئ هــي: اإلميــان 

واألخوة واإلصالح.
من  مئة  حــوالــي  املــديــنــة  فــي  جتمع 
غــادروا،  والشباب  والنساء  الرجال 
قبل  وهــاجــروا  مكة  معظمهم،  فــي 
إثــر  بـــه  الــتــحــقــوا  أو  الـــرســـول ] 
وصوله. منهم من استطاع نقل أمواله 
كل  ترك  من  ومنهم  بعضها،  أو  كلها 
الرومي [.  مثل صهيب  ما ميلك 
ومنهم الفقير في مكة أو في قبيلته. 
ــوده  فــكــيــف نــظــم الـــرســـول ] وجـ
وهي  املدينة،  في  املهاجرين  ووجــود 
ليست مركزا سياحيا وال جتاريا وال 

من يثرب إلى املدينة
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اإليــجــار  وحــتــى مساكن  اقــتــصــاديــا، 
فيها نادرة أو معدومة؟

اقترح عليه الكثيرون أن ينزل عندهم، 
بــرفــض وال  يــجــرح أحـــدا ال  لــم  ولكنه 
بكالم، بل ترك اختيار مكان نزوله إلى 
املدينة.  دخوله  عند  ركبها  التي  الناقة 
بركت الناقة في »مربد« )مكان يجفف 
عن  سأل  وقبور.  نخل  فيه  التمر(  فيه 
مالكه، واشترى منه األرض، وأمر فورا 
فيه  تطوعي شارك  فريق عمل  بتكوين 
بنفسه. نقلت القبور وقلع النخل ونظف 
املكان، وأمر ببناء املسجد. اندفع فريق 
املهاجرين  من  املؤمنة  اخللية  تلك  من 
واألنصار في العمل وهو معهم.. لبنات 
نخل  وجـــذوع  وقــش تصنع،  مــن طــني 

تقطع، حتى اكتمل البناء.
أبــو أيوب  نــزل رســول اهلل؟ كــان  فأين 
ــادر بــأن احتمل  األنــصــاري [ قــد ب
رحله فأدخله بيته وقال: »منزلي أقرب 
ــازل فــائــذن لــي أن أنــقــل رحــلــك«.  املــن
ونزل الرسول ] ضيفا عند أبي أيوب 

وزوجه الفقيرين)2(.
املسجد وجعلت عمده من جذوع  وبني 
املــواد  وبتلك  باجلريد.  وسقف  النخل 
الطبيعية البدائية بنيت للنبي ] غرفة 
مالصقة للمسجد. قال احلسن بن أبي 
النبي عليه  بيوت  أدخل  »كنت  احلسن: 
السالم وأنا غالم مراهق فأنال السقف 
السالم،  عليه  حــجــره،  وكــانــت  بــيــدي. 
خشب  فــي  مربوطة  شعر  مــن  أكسية 

عرعر«)3(.
وبعد بضعة أيام في ضيافة أبي أيوب، 
والتحقت  إلى غرفته،  النبي ]  انتقل 
به زوجته سودة رضي اهلل عنها. فبدأ 
واإلصــالح  التعمير  في  منهجه  تنفيذ 
واإلرشاد. واختار قاعدة يسيرة ولكنها 
األخــالقــي  منهجه  أســـس  فــي  عــامــة 
ميادين  لكل  أســاســا  تعتبر  والــتــربــوي 
كالمه  وجــه  حيث  ــالح.  واإلصــ العمل 
للناس أجمعني ألول مرة. عن عبد اهلل 
ابن سالم قــال: »قــدم رســول اهلل ]، 
تبينت  فلما  ألنظر،  الناس  في  فجئت 

وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. 
قال:  أن  يتكلم  أول شيء سمعته  فكان 
»يا أيها الناس أفشوا السالم، وأطعموا 
الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا والناس 

نيام، تدخلوا اجلنة بسالم«)٤(.
هذا الكالم هو من بواكير الهدي النبوي 
الشريف في املدينة. وقد تضمن جملة 
لها  الرفيعة، نعرض  من اآلداب والقيم 

بالتحليل مع االختصار:
بني  ــالم  ــسـ والـ الــتــحــيــة  نــشــر  األول: 
يـــزرع األنـــس في  الــنــاس: هــذا العمل 
االجتماعي،  االحتقان  ويخفف  املجتمع 
ويذهب بالكثير من األحقاد والضغائن، 

ويستبدلها بالثقة املتبادلة.
الثاني: شيوع األمن واالطمئنان: ال تقوم 
التحية بدورها إال إذا كانت قاعدة لعقلية 
وسلوك. إذا تعهد املسلم مع نفسه أنه 
لن يأتي ما من شأنه أن يرعب الناس 
قوال أو فعال، أو يخل بنظام معامالتهم 

العادية. عند ذلك يحل السالم.
الثالث: إطعام الطعام: حل سريع ملشكلة 
اجلوع واالحتياج، وقضاء على التسول.

كانت صلة  لئن  الــرحــم:  صلة  الــرابــع: 
القبلي  املــجــتــمــع  أســـس  مـــن  الـــرحـــم 
كـــادت،  أو  ــرت،  ــبـ وغـ عــفــت  ــا  ــه أن إال 
والتباغض  واألنانية  والسبي  باحلروب 
واالستكبار، فكان من الضرورة األكيدة 

التذكير بها وإحياؤها.
اخلــامــس: الــصــالة والــنــاس نــيــام: هي 
االجــتــمــاعــيــة  لــلــتــربــيــة  فــرديــة  تكملة 
للوازع  وتقوية  اإلســالم،  في  اإلنسانية 
على  واإلقبال  النفس  وصفاء  الديني، 

الطاعات.
الهدي  يالحظ أن كل ما ورد في ذلك 
النبوي ال يقتصر تطبيقه على املسلمني، 
ال  الناس  أيها  بتعبير:  بــدأ  فاخلطاب 
في  واضحة  واحلكمة  املسلمون.  أيها 
هذا اخلطاب اإلنساني، حيث ال يستقر 
مجتمع تعددت فيه الديانات واألجناس، 
ذاتها  على  تغلق  طائفة  كــل  كانت  إذا 
فال  حصونها،  داخل  وتتقوقع  أبوابها، 

بد من التعاون والتفاهم.

ــالح الــنــبــوي  ــ ــر اإلصـ ــي ــواك تــلــك هـــي ب
وأخالقية  اجتماعية  قيم  املــتــكــامــل؛ 
وانسجام،  توازن  في  وعبادة  مترابطة، 
وتكافل اجتماعي متماسك. كل ذلك في 

كلمات يسيرة وحكم غزيرة.

اخلطبة النبوية األولى
 [ النبي  خطبها  خطبة  أول  »كــانــت 
عليه  وأثنى  اهلل  فحمد  فيهم  قــام  أنــه 
أيها  قــال: »أمــا بعد  ثــم  مبــا هــو أهله 
الناس فقدموا ألنفسكم. تعلمن، واهلل، 
غنمه  لــيــدعــن  ثــم  أحــدكــم  ليصعقن 
وليس  ربه  له  ليقولن  ثم  راع،  لها  ليس 
دونــه:  يحجبه  حاجب  وال  ترجمان  له 
ماال  وآتيتك  فبلغك،  رسولي  يأتك  ألم 
لنفسك؟  قدمت  فما  عليك؟  وأفــضــل 
شيئا  يرى  فال  وشماال  ميينا  فلينظرن 
ثم لينظرن قدامه فال يرى غير جهنم، 
النار  من  وجهه  يقي  أن  استطاع  فمن 
ولو بشق من مترة فليفعل، ومن لم يجد 
احلسنة  جتــزى  بها  فــإن  طيبة  فبكلمة 
ضعف،  سبعمائة  ــى  إل أمثالها  عشر 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«)5(.

فيها  يــؤم  جمعة  أول صــالة  تلك  كانت 
خطبة  وأول  املسلمني،   [ ــرســول  ال
األرض.  عــلــى  ــا  واقــف يلقيها  جمعية 
نالحظ أن اخلطبة النبوية قصيرة، بها 
كلمات يعيها كل إنسان، وفيها التصاق 
متني بني الدنيا واآلخرة. عباراتها ليست 
احلمية  تثير  ولكنها  فضفاضة،  طويلة 
باليوم  وتذكرهم  املستمعني،  نفوس  في 
وضــرورة  تعالى،  اهلل  وبعظمة  اآلخــر، 
الدنيا،  فــي  السعي  بحسن  االلــتــزام 
هذه  في  مراقب  بأنه  اإلنسان  وإشعار 
وقد  أعماله.  على  وسيحاسب  احلياة، 
آثــار عديدة أنه ] قــال: »إن  ورد في 
طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة 
وأقصروا  الصالة،  فأطيلوا  فقهه،  من 

اخلطبة، فإن من البيان سحرا«)٦(.
اإلخاء والتكافل العملي

بـــني أصــحــابــه  ــول اهلل ]  ــى رســ آخـ
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بــادرة  هــذه  واألنــصــار،  املهاجرين  مــن 
ــخ الــبــشــري ألحــد  ــاري ــت ال يــذكــرهــا ال
تصل  قــد  بــعــده.  وال  محمد ]،  قبل 
أسمى  إلى  الناس  بعض  بني  الصداقة 
درجاتها مبا تتطلبه من محبة وتعاون. 
ولكن، أن يصل األمر إلى تقاسم املنزل 
واملال والرزق والزوجات، بني شخصني 
لم يعرف أحدهما اآلخر، ولم يره قبل 
فاألمر   ،[ الرسول  بينهما  يجمع  أن 

عظيم حقا.
أن  دون  تلقائيا  اإلخـــاء  بـــادرة  جنحت 
يراع في  لم  يفرض.  أو  النبي ]  يلح 
وفقر  الطرفني  أحد  ثــراء  البادرة  تلك 
واستجاب  أحدهما.  قبيلة  وال  اآلخــر، 
في  ثقة  تلقائيا،  واألنــصــار  املهاجرون 
ورسوله.  هلل  واستجابة  نبيهم،  اختيار 
في  التغير  مــدى  دليل على  ذلــك  وفــي 
الشخصية والعقلية واخللق، لدى أولئك 

األوائل رضي اهلل عنهم وأرضاهم.
وضع الرسول ] أولى الدعائم، وركز 
وملنظومة  اجــتــمــاعــي،  لعقد  ــس  األسـ
مدينة  ــى  إل يــثــرب  لتتحول  أخــالقــيــة، 
في  املدني:  املجتمع  معاني  أسمى  في 
كيانه  وتآزره، وصيانة  وتكافله  تراحمه 
تشويه  يدخلها  أن  دون  ودينه،  وثقافته 

أو حتريف.
واملبادرات  الصاحلة  األعمال  تلك  كل 
الرائدة حتتاج إلى أسس قانونية، وقيم 
أخالقية متكاملة ومنسجمة، لترسخ في 
ولتنظم  اليومية،  والتصرفات  العقول 

وواجباته  املــواطــن  حقوق  أدق  بصورة 
نحو ربه، ونحو محيطه البشري، ونحو 
ــرســول ]  ال فاعتمد  الــكــائــنــات.  كــل 
مكة،  في  إليه  أنــزل  ما  على  ذلــك  في 
نزلت مبكة جملة  األنعام،  ومنها سورة 
واحدة. ومن أولى السور التي نزلت في 
املدينة، سورة البقرة ثم »آل عمران« ثم 

»األنفال«.
أمت اهلل تعالى في ذلك القدر من القرآن 
وبذلك  الــديــن،  قــواعــد  الــكــرمي معظم 
توافر للمجتمع املسلم كل ما يحتاج إليه 
وقوانني  أخالقية،  وقيم  عــبــادات،  من 
واملعامالت.  الشخصية  ــوال  األحـ فــي 
تلك هي الكليات التشريعية التي أرادها 
تعرقل  ال  كليات  للبشرية،  تعالى  اهلل 
الناس في حياتهم اليومية، وال متنعهم 

من السير في األرض.
واملسلمني  اإلســالم  الستقالل  وإعالنا 
ــالق  ــ ــيء: الـــعـــبـــادة واألخـ ــ ــل شـ ــي كـ فـ
لكل صلة  وقطعا  والثقافة،  واملعامالت 
املعتقدات،  وبقية  اإلســالم  بني  تشابه 
وأثناء  مبكرا  القبلة  بتحويل  البدء  مت 
في  ورد  ما  حسب  الظهر،  صالة  أداء 
األثير  ابــن  قــال  التاريخية.  مصادرنا 
يستقبل  أن  اهلل  »أمـــره  )ت٦3٠هــــــ(: 
الكعبة يوم الثالثاء للنصف من شعبان 
على رأس ثمانية عشر شهرا من قدومه 
زكاة  بإخراج  الناس  أمر  وفيها  املدينة، 

الفطر قبل الفطر بيوم أو يومني«)7(.
ــن هلل، وأشــرقــت  ــدي ــك خــلــص ال ــذل وب
والتقوى.  والــهــدى  العلم  بنور  املدينة 

ــرى جـــديـــدة من  ــدأت مـــراحـــل أخــ ــ وبـ
طريق  وفـــي  اهلل،  سبيل  فــي  الــكــفــاح 
استجابة  والتمكني.  واإلصالح  الدعوة 

ڎ   ڌ  }ڌ   تــعــالــى:  لــقــولــه 
ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ  
ک   ک   ڑ   ڑ  
گ{  گ   گ   کگ    ک  

)احلج:٤١(.
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حب النبي ] 

ملحان  بنت  الرميصـــاء  دفعت  لقـــد 
مالك  بــن  ــس  أن بــولــدهــا  سليم«  »أم 
لرسول اهلل ] ليتعلم احلب واالتباع 
ويتلقى اإلسالم احلقيقي من منبعه، 
فخدم رسول اهلل عشر سنوات، تذوق 
بــأدب  احلــافــلــة  اإلســــالم  روح  فيها 
النبوة، وشهد حقيقة اإلسالم العملي، 
وفهم كيف يكون تطبيقه، يقول أنس 
واصفا حاله في بيت النبوة »خدمت 
النبي عشر سنني، فواهلل ما قال لي 

لم  فعلته  لشيء  يقل  ولــم  قــط،  أف 
أال  أفعله  لــم  لشيء  وال  ــذا،  ك فعلت 

فعلت كذا«)2(.

طريق إلى اجلنة
للمسلم أن يرتقي سلما عاليا إذا أحسن 
اغتنام احلب في اهلل وأحسن اختيـــــار 
من يحب، إذ املقرر أن املـــــرء يحشر 
مع حبيبـــــه، ومن أحـــب شخصا حشر 
معه، واخليـــار األمثل أن يكـــــون احلـب 

األول -بعد حب اهلل تعالى- هـــو حب 
رسول اهلل ]، فإنه السبيل ملجــاورة 
النبي ] في اجلنة، فعن أنس [ أن 
رجال سأل النبي عن الساعة فقال: متى 
الساعة؟ فقال النبي ]: »وماذا أعددت 
لها؟« قال: ال شيء إال أني أحب اهلل 
ورسوله، فقال: »أنت مع من أحببت«، 
فرحنا  بشيء  فرحنا  فما  أنــس:  قال 
بقول النبي: »أنت مع من أحببت«، فأنا 
أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو أن 

إن من أهم معالم التكليف اإلمياني غرس 
محبة النبي ] في النفوس، حيث إنه ال 
يكمل اإلميان إال بها، قال ] »ال يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعني« )١( واحملبة هي طريق االتباع احلقيقي 
الذي يعصم املسلم من االنزالق إلى مهاوي 
الردى وسوء فهم اإلسالم، إال أن هذا احلب 
الناس من  الناس، فمن  يختلف في قلوب 
من  ومنهم  عاطفة  بال  اتباعا  حبه  يكون 
يجمع  من  ومنهم  اتباعه  عاطفته  تسبق 
بني العاطفة واالتباع فتكمل له احملبة من 

جميع جوانبها.

تكليف إلهي ومنهج إمياني

سنة
عبداحلميد محمد الراوي

كبير أئمة بوزارة األوقاف املصرية
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أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل 
مبثل أعمالهم)3(.

بحبه  منزلـــــة  املسلــــم  يبلغ  فرمبا 
يؤكد شرف  بأي عمل مما  يبلغها  ال 
مــنــزلــة احلـــب الــنــبــوي وأنـــه مطلب 

شرعي وتكليف إلهي عظيم.
وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
الــنــاس،  لتحديث  ــروج  اخلـ أراد  إذا 
أحسن  ولبس  للصالة  وضــوءه  توضأ 
توقيرا  حليته  ومشط  وتطيب  ثيابه، 

حلديث رسول اهلل ])٤(.

عندما يبكي الرجال حبا
للحب  كــان  إذا  البكاء  تأنف  العرب 
ألنــه رقــة تـــؤول إلــى الــضــعــف، لكن 
لنبيه  تعالى  اهلل  اصطفاهم  رجــاال 
عنه، وحتكي  فراقا  يطيقون  كانوا ال 
لنا كتب السنن والتفسير عن جندب 
ابن عبداهلل أن النبي ] بعث رهطا 
اجلــراح  بــن  عبيدة  أبــا  عليهم  وأمــر 
إلى  صبابة  بكى  لينطلق  ذهــب  فلما 
يقال  رجال  مكانه  فبعث  اهلل،  رسول 

له عبداهلل بن جحش)5(.

حب الشجر لرسول اهلل ]
إلى  منقـــــادة  تتسابق  األشجــــار 
رسول اهلل ]، منها ما يظلله ومنها 
ما يطلب السالم منه، ومنها ما صاح 
وبــكــى شــوقــا لـــه، وفـــي هـــذا احملــور 
ثبتت  التي  احلــاالت  بعض  سأتناول 
تفاعل  من  السيرة  وكتب  السنة  في 
الشجر مع رسول اهلل ] مما عاينه 
مــا أخبر عنه  أو  الــنــاس وشــاهــدوه، 

رسول اهلل ].

حنني اجلذع
أن  اعتاد رســول اهلل ]  جذع نخلة 
يسمع  ــان  وكـ فيخطب،  عليه  يتكئ 
لهديه ويلمس أنواره، ويشعر بأنفاسه، 
فلما انتقل رسول اهلل ] ملنبر أعد 
سمع  حــتــى  وحـــن  ــاق  اشــت للخطبة، 

سكن  ومــا  سكت  ومــا  صوته،  الناس 
فعن  اهلل ]،  رســول  احتضنه  حتى 
ــن مــالــك أن الــنــبــي ] كــان  أنـــس ب
إلى  ظهره  فيسند  اجلمعة  يوم  يقوم 
فيخطب  املسجد  في  منصوب  جذع 
الناس، فجاءه رومي فقال: أال أصنع 
قائم؟  وكــأنــك  عليه  تقعد  شيئا  لــك 
ويقعد  درجــتــان  لــه  منبرا  لــه  فصنع 
 [ النبي  قعد  فلما  الثالثة،  على 
كخوار  اجلــذع  خــار  املنبر  ذلــك  على 
على  حزنا  املسجد  ارجت  حتى  الثور 
رســـول اهلل ]، فنزل رسول اهلل من 
فلما  يخور،  وهو  فالتزمه  املنبر  على 
التزمه رسول اهلل ] سكن ثم قال: 
»أمــا والــذي نفس محمد بيده لو لم 
ألتزمه ملا زال هكذا إلى يوم القيامة 
حزنا على رســـــول اهلل ]«، فأمر به 

رسول اهلل ] فدفن)٦(.
إن األنبياء كانوا يسألون اهلل معجزات 
ألقوامهم، وكان الكون يتفجر بها بني 
وكــرامــة،  رســـول اهلل ] حبا  ــدي  ي
وقــد نقل ابــن أبــي حــامت في مناقب 
الــشــافــعــي، عــن أبــيــه عــن عــمــرو بن 
أعطى  ما  قــال:  الشافعي  عن  ســواد 
فقلت:  محمدا،  أعطى  ما  نبيا  اهلل 
أعــطــى عيسى إحــيــاء املــوتــى، قــال: 
حتى  ــذع  اجلـ حنني  محمدا  أعــطــى 

ُسمع صوته، فهذا أكبر من ذلك)7(.

طاعـــة الشجـــر وانقياده 
مع  ســرنــا  ــال:  قـ  ] جـــــابر  عــن 
رسول اهلل ] حتى نزلنا واديا أفيح، 
فذهب رسول اهلل ] يقضي حاجته 
فنظر  مـــاء،  مــن  ــإداوة  بـ فاتبعتـــــه 
رسول اهلل ] فلم يجد شيئا يستتر 
به فإذا بشجرتني في شاطئ الوادي 
فانطلق رسول اهلل ] إلى إحداهما 
فقال:  أغصانها،  من  بغصن  فأخذ 
»انقادي علي بإذن اهلل« فانقادت معه 
كالبعير املخشوش الذي يصانع قائده 
فأخذ  األخـــرى  الــشــجــرة  أتــى  حتى 

»انقادي  فقال:  أغصانها  من  بغصن 
علي بإذن اهلل« فانقادت معه كذلك، 
حتى إذا كان باملنصف مما بينهما ألم 
»التئما  فقال:  جمعهما-  -أي  بينهما 
جابر:  قال  فالتئمتا،  اهلل«  بإذن  علي 
يحس  أن  مخافة  أحــضــر  فخرجت 
)وقـــال  فيبتعد  بــقــربــي  اهلل  رســـول 
فجلست  فيتبّعد(،  عباد  بــن  محمد 
أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا 
أنا برسول اهلل مقبال، وإذا الشجرتان 
افترقتا فقامت كل واحدة منهما  قد 

على ساق«)8(.

شــــــوق الشجــر 
ثالثة  قال:  الثقفي  مرة  بن  يعلى  عن 
ــول اهلل ]  أشــيــاء رأيــتــهــن مــن رسـ
فنزلنا  ثم سرنا  قال   ...« منها  وذكر 
النبي ] فجاءت شجرة  فنام  منزال 
رجعت  ثم  غشيته  حتى  األرض  تشق 
ذكــرت  استيقظ  فلما  مكانها،  ــى  إل
ربها  استأذنت  فقال: هي شجرة  له، 
عزوجل أن تسلم على رسول اهلل فأذن 
لها«)9(، ويبدو أن قسما من األشجار 
له  الح  إذا  الصبر  على  يقوى  ال  كان 
من طيف رســول اهلل شــيء ولــو أذن 
اهلل لها أن تنطلق فتتكلم الضطربت 
املخلوقات  تلك  حراك  بسبب  احلياة 

شوقا وحبا.

شوق خاص
له  كــان  حجــــرا   [ النبي  يذكـــــــر 
إن  حتى  عليـــه  الســــالم  في  شــأن 
بعد،  فيمـــــا  ذكـــره   [ اهلل  رســـول 
فعن جابر بن سمـــرة قــــــال: قــــــــــال 
رســـول اهلل ]: »إني ألعرف حجرا 
مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني 
احلجر  هــو  قيل:  اآلن«)١٠(،  ألعــرفــه 
ــل: هــو الــبــارز بــزقــاق  األســــود، وقــي
وخلفا،  مكة سلفا  أهل  وعليه  املرفق 
وقال العلماء: خص هذا احلجر ألنه 
نكره  ولــهــذا  عظيم،  شــأن  ذو  حجر 
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تنكير تعظيم، ومن ثم قيل: هو احلجر 
ــن سيد الــنــاس:  ــال اب األســـــود)١١(، ق
وهذا التسليم يحتمل كونه حقيقة بأن 
وقال  اجلــذع،  أنطق  كما  اهلل  أنطقه 
معجزة  أنه  األولــى  والصحيح  غيره: 
له كإحياء املوتى معجزة لعيسى عليه 

السالم)١2(.

حب متبادل
بتفاعل  السابقة  النصوص  صرحت 
ــول اهلل ]  ــ ــب رسـ ــع حـ احلـــجـــر مـ
بالتحية والسالم، وفي هــــــذا النص 
يعبر النبي ] عن حب جبل له وعن 
حميد  ــي  أب فعن  اجلــبــل،  لــهــذا  حبه 
غزوة  من  النبي ]  مع  أقبلنا  قــال: 
املدينة،  على  أشرفنا  إذا  حتى  تبوك 
قـــال: »هـــذه طــابــة وهـــذا أحــد جبل 
استجاب  وقــــد  ونــحــبــه«)١3(،  يحبنا 
اجلبل ألمر النبي ] ففي الصحيح 
وأبا  أحــدا  أن رســول اهلل ] صعد 
بهم  فـــــرجف  وعثمــــــان،  وعمر  بكر 
أحد  »اثبت   :[ اهلل  رســول  فقــــال 
فإمنا عليك نبي وصديق وشهيدان«، 
تأويل احلب  العلماء في  وقد اختلف 

املراد للجبل على قولني:
مجازي،  املعنى  ذلك  أن  يرى  األول: 
وأنه أراد األنصار وأهل املدينة، قال 
العلماء يحملونه على  أكثر  أبو عمر: 
املقصود هم األنصار  واملعنى  املجاز، 
يحبون  ــوا  ــان وك قــربــه،  الساكنــــون 
آووه  ألنهم  ويحبهم   [ اهلل  رســول 
دينه،  إقامة  على  وأعــانــوه  ونــصــروه 
إليه  املضاف  وأقــام  املضاف  فحذف 

مكانه)١٤(.
قال  حقيقة،  احلــب  أن  يــرى  الثاني: 
معناه  أن  املختار  الصحيح  الــنــووي: 

أن أحدا يحبنا حقيقة، جعل اهلل فيه 
بطال:  ابن  قال  بــه)١5(،  يحب  متييزا 
فمحبته للجبل توجب له بركة ترغب 
التأويل  لها، وعلى هذا  في مجاورته 
تكون محبته للجبل ومحبة اجلبل له 
حقيقة ال مجازا بأن يحدث اهلل في 
آيــات  ويــكــون ذلــك مــن  اجلبل محبة 

نبوته ])١٦(.

احملبة الغائبة
يكون حب رســول اهلل ]  أن  ينبغي 
أقوى من كل أنواع احلب األخرى وهو 
ما أشار إليه القرآن الكرمي في قوله 

تعالي: }چ  چ      چ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ    ڇ    ڇ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      
ڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  
ڱ   ڱ  ڱ{ )التوبة:2٤(، 
فحبه ] تكليف إلهي، وهو من متام 

اإلميان، بل هو اإلميان كله.
ــذوق املــســلــم طعم  ــت ــب ي ــذا احلـ ــه وب
ــس بــن مــالــك [  ــان، فعن أن اإلميــ
قال: قال رسول اهلل ]: »ثالث من 
كن فيه وجد حالوة اإلميان: أن يكون 
اهلل ورسوله أحب إليه مما سواهما، 
وأن  إال هلل،  يحبه  املرء ال  يحب  وأن 
يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن 

يقذف في النار«)١7(.
كان  كيف  طالب  أبي  بن  علي  وسئل 
واهلل  كــان  قــال:  اهلل؟  لرسول  حبكم 
ــا وأوالدنــــا  ــن ــوال ــب إلــيــنــا مــن أم أحـ
البارد  املــاء  ومــن  وأمهاتنا،  وأبنائنا 

على الظمأ)١8(.

بشارة للمحبني
ثوبان مولى رسول اهلل ]  كان  لقد 
شديد احلب لرسول اهلل ] قليل الصبر 
عنه، فأتـــــاه ذات يوم وقد تغير لونـــــه 
يعرف احلــــزن في وجهــــه، فقـــــال لـــــه 
رسول اهلل ]: »ما غير لونك؟« فقال: 
يا رسول اهلل ما بي مرض وال وجع، 
غير أني إذا لم أرك أستوحش وحشة 
شديدة، حتى ألقاك، وإني ألذكرك فما 
أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني ذكرت 
موتي وموتك، فعرفت أنك إذا دخلت 
اجلنة رفعت مع النبيني، وإن دخلتها ال 

أراك، فأنزل اهلل تعالى قوله: }ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎڈ  ڈ   ژ  ژ{ 

)النساء:٦9(.

الهوامش
١- رواه البخاري.

2- رواه مسلم.

3- رواه مسلم.
٤- رواه البخاري.

5- البداية والنهاية، البن كثير.
٦- السلسلة الصحيحة.

7- فتح الباري.
8- رواه مسلم.
9- رواه أحمد.

١٠- رواه مسلم.
١١- فيض القدير.

١2- السيرة احللبية.
١3- رواه البخاري.

١٤- االستذكار.
١5- شرح النووي على صحيح مسلم.

١٦- شرح البخاري البن بطال.
١7- رواه البخاري.

١8- الشفا للقاضي عياض.
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محمد الشحات أبوعيدفكر
باحث لغوي

اإلسالمي«  »الوعي  مجلة  في  نشر 
هــذا املــقــال فــي عــددهــا رقــم ٦٤7 
الصادر في رجب ١٤٤٠هـ، والعنوان 
ــداول فـــي أروقــــــة املـــؤمتـــرات  ــ ــت ــ م
واملنتديات، وعلى ألسنة اإلعالميني 
وفـــي كــتــابــات الــبــاحــثــني والــكــتــاب، 
ومتماه مع احملتوى. واألسلوب خبري 
والــتــقــريــر، وهـــو مناسب  لــلــوصــف 
إلى  مييل  الـــذي  املــوضــوع  لطبيعة 
التأكيد على مجموعة من احلقائق. 
ألن  بالتأمل؛  جدير  عنوان  وهــو   -
العلماء  لــدى  األول:  معطيني:  لــه 
الطرح  بإعادة  الغيورين  والباحثني 
للمفاهيم  حديثة  وتقنيات  بوسائل 
اإلســالمــيــة بــشــرط عـــدم املــســاس 
في  فالتجديد  والثوابت؛  باألصول 

الوسائل أمر ملح وضروري.
أن  للدين  ال حتب  فئة  لدى  الثاني: 

هذا  مــن  ويــأخــذون  مبادئه،  تسود 
املنافية  ألهــدافــهــم  الــعــنــوان ممــرا 
ــحــق فـــي الــطــعــن والــتــجــريــح،  ــل ل
»جتديد  شعار  حتت  املبادئ  وهــدم 
ذلــك  معللني  ــي«،  ــن ــدي ال اخلــطــاب 
وأن  والتطرف،  اإلرهـــاب  مبحاربة 
اإلرهابيني  يخرج  اإلسالمي  الدين 
ــرضــى عنهم  ي لــكــي  ــطــرفــني؛  ــت وامل
ركبنا  طاملا  يرضى–  –ولن  الغرب 
لقد  ضوابط،  بال  التغريب  سفينة 
متهمني  نكون  أن  ألنفسنا  سمحنا 
قيمنا  ونطعن  ونضرب  اآلخــر  لدى 

وأخالقنا حتى يرضى عنا.

ــهــايــة يــصــدق فــيــنــا قــول  ــن ــي ال ــ وف
الشاعر:

من يهن يسهل الهوان عليه
ــالم  ــت إيـ ــي ــرح مب ــ ــا جل مـ
واملقال رائع في الوصول إلى غايته 
ــي مــن أجــلــهــا كــتــب، ووضــحــت  ــت ال
الوسائل  فــي  التجديد  أن  الكاتبة 
وليس في األصول القطعية، ويعتبر 
مطلبا حضاريا  الكاتبة  به  نادت  ما 

آنيا.
باالحترام  اجلــديــرة  النصائح  ومــن 
الكاتبة  إليه  أشــارت  ما  املقال  في 
من ضرورة فتح باب االجتهاد الذي 
ميــنــح الــعــلــمــاء الــثــقــات مــرونــة في 
ومواكبة  املستجدات،  مع  التعاطي 
األفكار،  عالم  في  السريع  التطور 
وعالم األشياء، وتنوع وتعدد وسائل 
ــل في  ــائ ــه ــال، والـــتـــقـــدم ال ــصــ ــ االت

قراءة تحليلية 
لـ »تجديد الخطاب الديني«

بشرط  مطلوب  التجديد 
ــاس بــاألصــول  ــس عـــدم امل

والثوابت
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فكرة  واالجتهاد  احلديثة،  التقنيات 
يلح عليها كثير من العلماء املخلصني 
-رحمه  الغزالي  الشيخ  أمثال  من 
في  عــمــارة  محمد  والــدكــتــور  اهلل- 
نتطور  فلن  احلضاري،  مشروعهما 
الــذي  اجلــمــود  ووسيلتنا  حــضــاريــا 

يقتل اإلبداع.
دعاني لهذه القراءة التحليلية أمران؛ 
إيجابي، وهو ما أكدت عليه  أولهما 
الكاتبة في مقالها »جتديد اخلطاب 
ــة إلى  ــدى حــاجــة األمـ الــديــنــي« ومـ
أوضاعها  ومراجعة  التجديد  عملية 
التي ال تخفى على عاقل، على حد 
قولها، وما بينته من أن التجديد ال 
يطلق على عواهنه؛ وإمنا له ضوابط 

حتكمه.
بني  اخللط  مــن  التحذير  ثانيهما: 
من  يتخذ  الذي  احلقيقي،  التجديد 
للناس  ليكشف  له  وسيلة  االجتهاد 
وبيان  السليمة،  العقيدة  جوهر  عن 
مقاصد الشريعة، وبني من يتخذون 
من  يلجون  بوابة  العنوان  هــذا  من 
حتت  الدين  ثوابت  لضرب  خاللها 
ــذا اخللط  الــتــجــديــد، وهــ مــســمــى 
إليها؛  التنويه  بدت له مظاهر أحب 
لنحذرها ونقف ضدها مدافعني عن 
القطعية،  وثوابتنا  عقيدتنا  سالمة 

ومنها: 
لقمة حلوة  البعض  عند  التجديد   -
للتأكيد على  متاحة  املذاق، وفرصة 
ومفاهيمه  ــن  ــدي ال حــبــس  ــرورة  ضــ
شأن  ال  املساجد  زوايــا  في  العملية 
وخــادع  بــراق  فالعنوان  باحلياة،  له 

وبداخله سم عضال.
في  واحلــديــث  الفتيا  يتصدر  أن   -
مــن ميلك قشور  احلـــالل واحلـــرام 
أمور  العلم، حتى صار احلديث في 

الدين لكل من هب ودب.
- متييع األحكام اإلسالمية والتهوين 
القوانني  أحكام  وتقدمي  أمرها  من 

على  الوضعية 
السماء،  قوانني 
ممـــــا يــضــعــف 
ــام  ــكـ قــــوة األحـ
اإلســالمــيــة في 

نظر املسلمني.
إلى  ــدعــوة  ال  -
ــرر مــن  ــحــ ــ ــت ــ ال
القيم  منظومة 
ــا  ــهـ ــم أنـ ــ ــزعـ ــ بـ
وفيها  رجــعــيــة 

ردة.
- اتهام احلدود 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ اإلسـ
وعدم  بالقسوة 
وإلهاء  الرحمة، 
بقضايا  الناس 

القضايا  عن  ملحة  وليست  فرعية 
بني  اخلــالف  يظل  حتى  املصيرية 

الناس سيد املوقف.
- اتهام اإلسالم بأنه منبع اإلرهاب 
ــرب، ولــن  ــغ ــل والــتــطــرف إرضـــــاء ل

يرضى.
يلتزم؛ قوال وعمال،  اتهام كل من   -
أو  متخلف  بأنه  اإلســـالم،  بأخالق 

رجعي أو إرهابي.
الــنــمــوذج  عــلــى  ــضــوء  ال تسليط   -
الذي  الوقت  في  ومتجيده،  الغربي 
االجتــاه  ذلــك  أصــحــاب  فيه  يسعى 
إلى التهوين من الصور املشرفة لهذا 

الدين العظيم.
هذه  اإلعـــالم  وســائــل  بعض  تبني   -
القضية واحلديث عنها مبا يتوافق مع 
الصواب؛  عن  البعيدة  السائدة  اللغة 
لتبني  املؤهلة  اجلهة  ليس  فاإلعالم 
اإلعــالمــيــني  بــعــض  ــام  ــي )ق القضية 
باحلديث في الثوابت بال علم شرعي 
العامة  على  سلبيا  تأثيرهم  فيكون 
وضعاف الفهم(، فهو وسيلة فقط، وال 
يتدخل في مضامني احلوار، وال يلعب 

لرأي  لينتصر  املصيرية  القضايا  في 
على آخر أو ليحقق سبقا إعالميا.

رجال  يتهمون  املثقفني  بعض  فتجد 
املسلمني وأبطالهم ويصفونهم بوصف 
الدين  كالطعن في صالح  غير الئق؛ 
مثال، وآخر ينتقص من السنة النبوية 
هذا  من  نتخذ  أن  فلنحذر  املشرفة، 
بأيدينا  ثوابتنا  ذريعة لضرب  العنوان 

ونحن ال نشعر إال بعد فوات األوان.
احملظورات  من  جملة  وغيرها  هــذه 
والتبني  الطرح  في  أمانة  إلى  حتتاج 
الديني  اخلطاب  جتديد  من  لنجعل 
فرصة نكشف من خالله عن أصالة 
الــطــهــارة  ديـــن  العظيم  ــديــن  ال هـــذا 
إنه  واألخالق،  والعمل  والعلم  والنقاء 

} ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   الفطرة  دين 
فننطلق  )الـــروم:3٠(،  ٴۇ  ۋ{ 
وثوابتنا  رغبتنا  من  احلــق  للتجديد 
فالفهم  أحــد؛  مــن  ــإمــالءات  ب وليس 
االجتهاد  مــن  يطلب  للدين  اجلــيــد 
الستيعاب  الوسائل  وتطوير  واإلبــداع 
على  ومكان  زمــان  كل  في  جديد  كل 

ظهر البسيطة.

قراءة تحليلية 
لـ »تجديد الخطاب الديني«
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د. آندي حجازي ملف العدد
كاتبة تربوية

احلكومية  املؤسسات  بني  الفرق  فما 
واملــؤســســات املــدنــيــة؟ ومبــعــنــى آخــر 
وما  املدنية  باملؤسسات  املقصود  ما 
تنمية  وفي  احمللي  املجتمع  في  دورها 

املجتمعات؟
تــشــمــل جميع  املــدنــيــة  املـــؤســـســـات 
ــة  ــريـ ــيـ ــات األهـــلـــيـــة واخلـ ــيـ ــعـ ــمـ اجلـ
احلكومية  غير  واملنظمات  والتنموية 
والنقابات املهنية واألحزاب السياسية 
التي  التطوعية  واملعاهد  واملؤسسات 
يديرها أفراد أو جماعات من املجتمع 

بهدف  وإمنا  الربح،  بهدف  ال  املدني، 
تنمية املجتمع واملساهمة مع املؤسسات 
وفي  والتطوير  التنمية  في  احلكومية 
أو  احملــلــي  للمجتمع  املــشــكــالت  حــل 

اإلقليمي.

التعليم والصحة
أنه وفي  وفي هذا الصدد؛ فإننا نرى 
املتقدمة  األجنبية  الـــدول  مــن  كثير 
دورا  املدنية  املؤسسات  تلك  أخــذت 
كبيرا في التنمية للمجتمعات فسبقت 

فمثال  بخطوات،  النامية  املجتمعات 
عملت على إنشاء املدارس واجلامعات 
جودة  لضبط  ومراكز  للتعليم  ومعاهد 
التعليم واملعرفة املستدامة، كما أنشأت 
لتعليم  ودورا  لأطفال  للحضانة  دورا 
كبار السن وبأسعار رمزية أو مقبولة، 
فهي لم تنتظر احلكومات إلنشاء تلك 
معها  ساهمت  بل  التعليمية،  املــراكــز 
واحلاجات  النقص  وسد  إنشائها  في 
وتقليل نسب األمية والعمل على نشر 
العلم وتعليم أبناء املجتمع، وهي تعمل 

دور المؤسسات المدنية 
في تنمية المجتمعات

واملتطورة  احلضارية  املجتمعات  إن 
والفعال  السريع  للتقدم  تسعى  والتي 
جزء  املؤسسات  مــن  نوعني  تتضمن 
منها حكومي وجزء مدني. فاملؤسسات 
للقيام  وحــدهــا  تكفي  ال  احلكومية 
وبالتطور  جميعها  املجتمع  مبــهــام 
الثقافية  احلــيــاة  مــجــاالت  جلميع 
والتعليمية  واالقتصادية  والعلمية 
واالجتماعية..  والسكنية  والطبية 
للدول  املجتمعية  التجارب  فأثبتت 
املتقدمة أن هناك شراكة قوية وكبيرة 
احلكومية  املــؤســســات  بــني  ومتينة 

واملؤسسات املدنية.
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بسيطة،  ربحية  بنسب  أو  أربــاح  بدون 
املجتمع  خــدمــة  األول  هدفها  حيث 
ومــســاعــدة أبــنــائــه احملــتــاجــني وغير 
وذاتهم،  أبنائهم  تعليم  على  القادرين 
املجتمعية  التنمية  مسيرة  متابعة  مع 
املستدامة واملواكبة للعصر، وقد بدأت 
تنتشر تلك املؤسسات املدنية في عاملنا 

العربي وهلل احلمد واملنة.
املدنية  املؤسسات  أيضا  عملت  وكــذا 
املساعدة  على  الــدول  من  الكثير  في 
الصحية  املشكالت  مــن  التقليل  فــي 
إنــشــاء مــراكــز صحية أو  مــن خـــالل 
طبية  ــحــاث  أب ومــراكــز  مستشفيات 
أجل  مــن  متطورة  حتليلية  ودراســـات 
املساهمة في تنمية املجتمع، ومن أجل 
املساعدة للمواطنني غير القادرين على 
العالج وخاصة في املناطق الفقيرة أو 
النائية، بل إن بعضها أنشأ في الدول 
وجمعيات  خيرية  مؤسسات  الفقيرة 
تعاونية تسهم في التطوير للمجتمعات 
وإدخال  والصحية  الطبية  الناحية  من 
من  الكثير  إن  حيث  حــديــث،  هــو  مــا 
احلكومات في عاملنا اليوم ال تستطيع 
الصحية  اخلــدمــات  تــوفــيــر  وحــدهــا 
جلميع أفراد الشعب، إذ البد من تعاون 
القطاع  وكذلك  معها  اخلاص  القطاع 
التطوعي والعمل اخليري من أجل سد 
اجلانب،  هــذا  في  والعجز  احلــاجــات 
للعيون  ومراكز  للوالدة  مراكز  كإنشاء 
ولعالج األسنان ولعالج العظام ولعالج 
ذوي احلاجات اخلاصة ومراكز الطب 
ومراكز  اإلشعاعي  والــعــالج  الوقائي 

غسيل الكلى وعالج القلب وغيرها..

عالج املشكالت االجتماعية
إن املؤسسات املدنية أيضا تسهم في 
حل املشكالت االجتماعية من خالل 
إنشاء مراكز للعالج والتأهيل النفسي 
من  تعمل  االجتماعي،  التأهيل  أو 
ومحاضرات  ونــدوات  دورات  خالله 
من أجل التوعية األسرية واملجتمعية 

املشكالت  وحــل  خاصة،  والشبابية 
على  وتــؤكــد  األزواج،  بــني  األســريــة 
أهمية دور األسرة وتعمل على تأهيل 
املقبلني على الزواج من خالل ندوات 

ودورات مجانية أو بأسعار معقولة.
وكذلك تعقد تلك املؤسسات املدنية 
مشكلة  بحل  تسهم  ــدوات  ون دورات 
التدخني  أو  املخدرات  على  اإلدمــان 
التقليل  في  وتساهم  املسكرات،  أو 
لهذه  املعرضني  الشباب  أعــداد  من 
ــاول االلــتــقــاء معهم  املــخــاطــر، وحتــ
ومتطلباتهم  حلاجاتهم  واالســتــمــاع 
عن  التنفيس  في  لتسهم  ومشاكلهم 
ضغوطاتهم مع مساعدتهم في حلها.

التعاون  ثقافة  نشر  على  تعمل  كما 
وتقبل  املتبادل  واالحترام  والتسامح 
آراء اآلخرين، وثقافة العمل التطوعي 
مـــن خــــالل املــنــظــمــات واألحـــــزاب 

السياسية والنقابات املهنية.
ــيــة في  ــؤســســات املــدن وتــســاهــم امل
ودور  األيـــتـــام  لــرعــايــة  دور  ــشــاء  إن
الزوجات  ولرعاية  الفقراء  لرعاية 
األحـــداث  لــرعــايــة  ودور  املــعــنــفــات، 
لرعاية  ومــراكــز  للحياة،  وتأهيلهم 
كـــذوي  ــة  ــاصـ اخلـ احلـــاجـــات  ذوي 
التخلف  أو  السمع والنطق  صعوبات 
في  تسهم  وكــذلــك  وغــيــره،  العقلي 
في  املوهوبني  لرعاية  مراكز  إنشاء 
ودعمهم  عنهم  والــكــشــف  املجتمع 
ــر مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن أجــل  ــي ــوف وت
مجتمعاتهم  خدمة  على  تشجيعهم 
ــدرات ومــواهــب  ــ مبــا ميــلــكــون مــن ق
إذ  والــدعــم،  للكشف  حتتاج  مميزة 
مع هذه  احلكومات  تقصر  ما  كثيرا 
ميزانية  لهم  تخصص  وال  الفئات 
وهنا  مشكالتهم،  حلل  أو  لدعمهم 
يكون دور مؤسسات القطاع اخلاص 
تلك  دعــم  فــي  املدنية  واملــؤســســات 
الفئات بشتى الطرق لالستفادة منهم 
في مجتمعاتهم، واستخراج طاقاتهم 
للخارج  هجرتها  من  بدال  وتوظيفها 

بحثا عن فرص أفضل.

دعم االقتصاد
في  كثيرا  املدنية  املــؤســســات  تسهم 
التقليل من حجم املشكالت االقتصادية 
بإنشاء  تــقــوم  حيث  املجتمعات،  فــي 
واالقتصادية  التنموية  املشاريع  بعض 
استثمارية  مــشــاريــع  أو  املــصــانــع  أو 
حجم  من  يقلل  ما  وغيرها،  وسياحية 
البطالة مع توفير فرص للعمل ومصدر 
للدخل لأفراد، فتسهم مع احلكومات 
بتوفير مجاالت للعمل وتشغيل الشباب 

ودعم االقتصاد احمللي.
من  املؤسسات  لتلك  مثاال  ولنضرب 
الواقع، مثال هناك مؤسسة بيل غيتس 
من  الكثير  في  تشارك  والتي  اخليرية 
تشغيل  ومــشــاريــع  اخليرية  املــشــاريــع 
الفقيرة،  املجتمعات  ودعــم  الشباب 
 Bill &( ومؤسسة بيل وميليندا غيتس
 )Melinda Gates Foundation
هـــي مــؤســســة خــيــريــة أســســهــا بيل 
2٠٠٠م،  عـــام  فــي  غيتس  وميليندا 
على  للمؤسسة  الرئيسية  واألهـــداف 
الرعاية  تعزيز  هــي  العاملي  الصعيد 
املــدقــع؛  الفقر  مــن  واحلـــد  الصحية 
وأهدافها في الواليات املتحدة: توسيع 
فرص التعليم والوصول إلى تكنولوجيا 
املــعــلــومــات. يــوجــد مــقــر املــؤســســة 
في  وتساهم  واشــنــطــن.  سياتل،  فــي 
ــدارس وجــامــعــات أو طــرق أو  بــنــاء مـ
استثمارية  ــع  ومــشــاري مستشفيات 

تنموية للمجتمعات.
وكمثال للمؤسسات املدنية العربية التي 
تساهم وبشكل فاعل في تنمية املجتمع 
السعودي مشاريع )عبداللطيف جميل( 
مالك وكالة تويوتا للسيارات، وقد أتت 
لديه فكرة توسيع ونشر العمل اخليري 
ــي مــن أجـــل تلمس  ــدن واملــؤســســي امل
من  مطروقة  غير  وأنشطة  مــجــاالت 
جانب رأس املال احلكومي، كاملجاالت 
ذات  واملجاالت  والتأهيلية  التدريبية 
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ال  التي  واالجتماعي  اإلنساني  الطابع 
أي  حتقيق  فيها  االستثمار  يستهدف 
أرباح مالية أو مادية بوصفها مجاالت 
ولكنها  األســـــاس،  فــي  ربــحــيــة  غــيــر 
التنمية  عمليتي  حتقيق  في  محورية 
والتقدم للمجتمعات. وهنا بدت مالمح 
فكرة النموذج للعمل املدني في أوضح 
صور العطاء، عبر ترسيخ مفهوم الدور 
ــال، ومـــن هنا  ــ ــرأس امل االجــتــمــاعــي لـ
جميل  عبداللطيف  )برامج  فكرة  أتت 

خلدمة املجتمع(.
عقد  منذ  البرامج  تلك  شرعت  فقد 
في  املــاضــي  الــقــرن  مــن  الثمانينيات 
االضطالع بأدوار متعددة في املجتمع 
السعودي استهدفت تقدمي منح تعليمية 
السعودي  الشباب  لتأهيل  وتدريبية 
يفرضها  الــتــي  الــتــحــديــات  ملــواجــهــة 
وتدريجيا  احمللي.  العمل  سوق  عليهم 
لتشمل  وتعددت  البرامج  تلك  اتسعت 
اإلنساني  املجالني  فــي  أخــرى  فئات 
واالجتماعي، حتى وصلت حاليا لنحو 

25 برنامجا تنفذها املؤسسة حاليا.
الذي  جميل(  رزق  )بــاب  برنامج  منها 
يدعم الشباب والشابات لتوفير فرص 
عمل لهم. وكذلك )صندوق عبداللطيف 
جميل للتأهيل املهني واحلرفي( واملمول 
بـ ١٠٠ مليون ريال من طرف الشركة، 
العاملي  جميل  عبداللطيف  و)مختبر 
تكنولوجيا  معهد  في  الفقر(  ملكافحة 
ماساتشوستس، و)مبادرة عبداللطيف 
مع  الــعــربــي  للعالم  جــمــيــل-جــرامــني 

مؤسسة جرامني البنغالية(.
ــد انــتــشــرت  ــق ــر، ف ــ ــن جـــانـــب آخـ ــ وم
في  االستهالكية  املدنية  املــؤســســات 
على  تعمل  والتي  العربية  املجتمعات 
للمواطنني  االستهالكية  السلع  توفير 
بأسعار أقل من األسعار املألوفة بحيث 
الناحية  من  املواطن  دعم  في  تساهم 
املادية من خالل املساهمة في التوفير 
يأخذ  وبعضها  حــاجــاتــه،  شــراء  عند 
يساهم  بحيث  احتادية  شكل جمعيات 
املواطنون أنفسهم في توفير رأس املال 
لها وهم كذلك يستفيدون من خدماتها 

وإلى  املواطن  من  فهي  أرباحها،  ومن 
املواطن.

اجلمعيات اخليرية والتنموية
املفيدة  التنموية  اجلمعيات  وهــنــاك 
إدامة  جمعية  مثل:  للمجتمعات؛  جدا 
للطاقة واملياه في األردن، تأسست عام 
املساهمة في تطوير  2٠٠9م من أجل 
املبتكرة  احلــلــول  منها  بيئية،  حــلــول 
ولتعزيز  املــتــجــددة،  النظيفة  للطاقة 
االستقاللية في احملافظة على البيئة، 
وتعزيز االستثمار في قطاعات الطاقة 
نحو  التحول  أجــل  من  والبيئة  واملياه 
وهي  للبيئة،  صديق  أخضر  اقتصاد 
مع  القنوات  املتعدد  احلوار  في  تسهم 
القطاع  دور  وتعزيز  العالقة  أصحاب 

اخلاص.
ومن األمثلة للجمعيات اخليرية جمعية 
ــة« فــي مــكــة املــكــرمــة  ــري ــاء اخلــي »منــ
احملتاجني  رمق  سد  على  تعمل  والتي 
مأكل  من  األساسية  حاجاتهم  وتوفير 
وملبس والتي جتمع التبرعات والزكاة 
دعم  في  تساهم  ثم  ومن  والكفارات، 
الفقراء واحملتاجني واأليتام بكل الطرق 
املمكنة، وتساهم في سقيا احلاج وفي 
إفطار الصائمني في رمضان في مكة 
املــكــي واملدينة  ــي احلـــرم  املــكــرمــة وف
املنورة، وتساهم في عقد دورات وورش 
وإنشاء  األســر  أجــل متكني  مــن  عمل 

املشاريع وكيفية إدارتها.
لتحفيظ  خــيــريــة  جــمــعــيــات  وهــنــاك 
التابعة  واخلـــدمـــات  الــكــرمي  ــرآن  ــق ال
لتحقيق الهدف جلميع الفئات املنتسبة 
إليها كجمعية )خيركم لتحفيظ القرآن 
اململكة  مدن  من  العديد  في  الكرمي( 
أنشأها  ــي  ــت وال الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
وزارة  األعمال ورعتها  عدد من رجال 
يدعم  مــا  بكل  تهتم  والــتــي  ــاف  ــ األوق
خدمات تعليم وحتفيظ القرآن الكرمي 
وتوفير الدعم املادي للمشاركني معهم 

من طالب العلم.
تعمل  مــدنــيــة  مـــؤســـســـات  وهـــنـــاك 
كجمعيات خيرية تساهم في حفر آبار 

الشرب  مياه  توفير  أجل  من  ارتوازية 
للبيوت والقرى في املناطق النائية في 

البلدان الفقيرة كما في أفريقيا.

النقابات املهنية
تلمس  على  املدنية  املؤسسات  تعمل 
املنتمية  للفئات  والتطوير  احلاجات 
كنقابات  نقابات  لها  فتنشئ  إليها 
ونقابات  املهندسني  ونقابات  األطباء 
ونقابة  الصيادلة  ونقابات  املعلمني 
ونقابة  ونــقــابــة احملــامــني  ــزارعــني  امل
النقابات  فهذه  وغيرها..  املقاولني، 
متثل جزءا من املؤسسات املدنية التي 
تعمل على خدمة املجتمعات والدفاع 
واملــســاهــمــة  منتسبيها  حــقــوق  عــن 
فرص  وتــوفــيــر  مشكالتهم  حــل  فــي 
استثمارية  مشاريع  وتوفير  لهم  عمل 
وتشغيلية لهم، ودعمهم عند الكبر أو 

العجز أو املرض.

خامتة
املدنية  املؤسسات  مــن  الكثير  تعمل 
املجتمعية  الــتــنــمــويــة  الــعــمــلــيــة  فـــي 
مــا متلكه  وحــل املشكالت مــن خــالل 
ــدرات وإمـــكـــانـــات تــســهــم في  ــ مـــن قـ
دور  ولها  احمللية،  املجتمعات  متكني 
املــهــارات  وتنمية  ــقــدرات  ال بــنــاء  فــي 
التنموية  املجاالت  مبختلف  والتدريب 
وصياغة  اإلستراتيجي  والتخطيط 
وتوسيع  وتنفيذها،  التنموية  البرامج 
واملساهمة  فيها  الشعبية  املــشــاركــة 
على  واخلطط  السياسات  رســم  في 
وتعمل  واحملــلــي،  الوطني  املستويني 
عليها  والتفاوض  البدائل  توفير  على 
مع احلكومات، والتأثير في السياسات 
العامة لتحقيق أهدافها، ولذا فدورها 
مهم وما ذكرناه من أمثلة متنوعة لتلك 
غيض  هو  الفاعلة  املدنية  املؤسسات 
االستمرار  الضروري  ومن  فيض،  من 
في  املؤسسات  تلك  إنــشــاء  دعــم  فــي 
جنب  إلـــى  جنبا  لتعمل  املجتمعات 
وعــون  النقص  لسد  احلــكــومــات  مــع 
املواطنني في شتى املجاالت احلياتية.
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ملف العدد إسالم لطفي
دار اإلعالم العربية

القاهرة  

فــي أي  املــدنــيــة  املــؤســســات  تلعب 
مجتمع دورا مهما ورائدا في تعزيز 
التكافل بني أفراد املجتمع وإحداث 
به  تقوم  ما  تستكمل  تنموية  طفرة 
املؤسسات النظامية، ملا تقدمه من 
للمحتاجني  وخــدمــات  مساعدات 

وطالب العلم واملرضى.
ــذه املــؤســســات لــيــســت ولــيــدة  هـ
فــقــد سجلها  ــث،  الــعــصــر احلــدي
التاريخ اإلسالمي، ورصد أدوارها 

فـــي شـــق الـــطـــرق وبـــنـــاء األســبــلــة 
وكفالة  واملــســاجــد  واملستشفيات 
األيتام وطلبة العلم.. تعالوا نتعرف 
تنمية  فــي  ــا  ــ ودوره أهميتها  إلـــى 

املجتمعات.
ملساعدة  خاصة  مؤسسات  »توجد 

املــجــتــمــع فــي جــمــيــع األمــــور منذ 
ــدأ د. عـــادل  ــ ب ــدم«.. هــكــذا  ــ ــق ــ ال
ــخ  ــاري ــت ــاذ ال ــتـ عـــبـــداحلـــافـــظ، أسـ
اإلسالمي بجامعة املنيا، مستطردا 
وإنساني  اجتماعي  بدور  تقوم  أنها 
طالب  على  ينفق  ما  فمنها  كبير، 

المؤسسات المجتمعية..
                      تنمية وتكافل

د.عادل عبداحلافظ: تقوم بدور اجتماعي وإنساني كبير قدميا 
وحديثا
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الــعــلــم ومــســاعــدتــهــم عـــن طــريــق 
يحتاجه  ما  بكل  وتتكفل  »الوقف«، 
وكانت  لهم  يــدرس  ومــن  الــطــالب 

منتشرة قدميا بكثرة.
أن  اإلســالمــي«  لـ»الوعي  وأضــاف 
اهتمت  مــؤســســات  أيــضــا  هــنــاك 
بــالــطــعــام وإطـــعـــام احملــتــاجــني أو 
للمستشفيات  ــوال  األمـ تخصيص 
واملرضى من خالل األوقاف املوقفة 
نظام  وهــو  جهة،  أي  أو  ملستشفى 
شامل وجامع، يفيد املجتمع بشكل 

كبير.
ــلــك املـــؤســـســـات قــدميــا  ــع: ت ــابـ وتـ
ساعدت على انتشار العلم وأبرزت 
اجلانب احلضاري ووضعت املنطقة 
ــي شكل  ــني الــــــدول األخــــــرى فـ بـ
شامل  نظام  وجود  حيث  حضاري، 
للتكافل بني أفراد املجتمع واالرتقاء 

به.

أعمال خير
أستاذ  فـــؤاد،  أميــن  الدكتور  ــال  وق
األزهر،  بجامعة  اإلسالمي  التاريخ 
تعمل  التي  املدنية  املؤسسات  إن 
في  مبنية  كــانــت  خــيــريــة  ــاال  أعــم
األســــاس عــلــى مــفــهــوم الــوقــف ما 
ما  وهو  والفائدة  االنتشار  يعطيها 
تقوم  واملستشفيات  املدارس  يجعل 
لديها  يكن  لــم  والــدولــة  بــدورهــا، 
اإلمكانيات في أن تقوم بذلك، فكان 
أمــواال  أو  أراضــي  يوقفون  البعض 
يُخصص العائد منها لتصرف على 
والبيمارستان  واملـــدارس  املكتبات 
وتوفير  والعالج  واألطباء  واألسبلة 

مياه الشرب.
بــيــمــارســتــان  أن  وأضــــــاف: جنـــد 
املنصور بن قالوون كان يؤدي دوره 
ــالدي ألن  ــي امل الــــ١9  الــقــرن  حتى 
دورها  وتؤدي  سارية  كانت  أوقافه 
تعطل  األوقـــاف  انقطعت  وعندما 
األمـــر، ويــوجــد مــؤســســات أخــرى 

خاصة  القدمي  محل  حلَّت  حديثة 
في التعليم والصحة.

أحدثت  املــؤســســات  تلك  أن  وأكــد 
والصحة  التعليم  مــن  جيدة  حالة 
وأفرزت العلوم والقراءات واملكتبات 
حتى يستفيد منها العلماء والطالب 
والباحثني، وخزائن الكتب معظمها 
وكان  العمل اخليري،  ذلك  من  كان 
هناك مدرسة قالوون لصالح العلم 
واملياه،  ــدارس  واملـ الكتب  وخــزائــن 
حينها،  كبير  دور  للصدقات  وكــان 
حيث كان العمل اخليري في جميع 
احملتاجني  إطــعــام  مــثــل  املــجــاالت 
وغــيــرهــا، عــن طــريــق وقـــف مبلغ 

لصالح فئة معينة ليستفيدوا منها.

توطيد احملبة
يونس،  حسن  اخلالق  عبد  د.  أمــا 
األستاذ بجامعة األزهر، فأكد على 
تعتمد  التي  املدنية  املؤسسات  أن 
ومساعدة  اخليرية  األعــمــال  على 
اآلخرين تعتبر ذلك واجبا بل فرض 
عني ملساعدة الفقراء وحل مشاكلهم 
والوقوف بجانبهم وإحداث التكافل 
حــتــى ال  املجتمع  فــي  ــاس  ــن ال ــني  ب
في  جــاء  غــنــي،  على  فقير  يحقد 
احلــديــث الــنــبــوي الــشــريــف: »مثل 
وتراحمهم  ــوادهــم  ت فــي  املــؤمــنــني 
وتعاطفهم، مثل اجلسد. إذا اشتكى 
منه عضو، تداعى له سائر اجلسد 
بالسهر واحلمى« )رواه مسلم(، ومن 

ثمار ذلك بعد نيل رضا اهلل سبحانه 
أفــراد  بــني  احملــبــة  توطيد  وتعالى 
اجلميلة  املشاعر  وانتشار  املجتمع، 
في النفوس، والقضاء على احلرمان 
فالغني  املــســتــطــاع،  بــقــدر  والــفــقــر 
يــعــطــي الــفــقــيــر فــتــســود الــســعــادة 
املجتمع،  أفـــراد  بــني  والطمأنينة 

وتختفي السرقات وجرائم العنف.
وأضاف: هذا يعتبر من أرقى نظم 
التكافل اإلسالمي التي حتض على 
التواصل بني الفقراء واألغنياء، ألن 
املجتمع،  هــذا  نسيج  ميثل  كليهما 
ــواب  ــث ــح ال ــرب مبــعــنــى أن الــغــنــي ي
والفقير يحتاج إلى مساعدة الغني، 
فجوة  يــســد  الــتــكــافــل  حـــدث  وإذا 
كبيرة جدا من احلقد والكراهية في 

}ې   تعالى:  قــال  املجتمعات، 
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)سورة احلشر:9(.
وأضاف لـ»الوعي اإلسالمي« أنه إذا 
مالهم  زكاة  األغنياء  املسلمون  دفع 
ما بقي في العالم اإلسالمي فقيرا 
وذلك  أجمع،  العالم  في  بل  واحــدا 
اإلســالم  عليه  حــث  إنساني  شــيء 
كل  أســاس  ويعتبر  اخلير  عمل  من 
املشكالت  حلــل  الطيبة  األعــمــال 

واألزمات التي تواجه املجتمع.
لها  اخليرية  األعــمــال  واســتــطــرد: 
لكن  ــالم،  اإلسـ فــي  عظيمة  مكانة 
يجب أال نعطي الفقير ليأكل فقط، 
بل نعطيه ما يكفيه ليعمل وينتج عن 
طريق املشروعات الصغيرة والعمل 
يوجد  وبالفعل  إطعامهم،  من  بدال 

ــؤاد: تنفذ أعــمــاال  ــن فــ د.أميــ
فــي األســـاس  خــيــريــة مبنية 

على مفهوم الوقف

توطد  حسن:  د.عبداخلالق 
احلقد  على  وتقضي  احملبة 

واحلرمان والفقر
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تلك  اخلــيــريــة  اجلمعيات  ببعض 
للفقير  عمل  توفير  وهــي  األفــكــار 
من  بــدال  منه  يكسب  أن  يستطيع 
أن يصبح عالة على املجتمع وبذلك 

ضمن استمرار مشروعه وكفالته.

أدوار مجتمعية
من جانبه، قال أسامة عبدالوهاب 
اجلمعيات  إلحدى  التنفيذي  املدير 
اخليرية إن اجلمعية تقدم خدمات 
ــة،  ــاضــي ــة، ري ــة، صــحــي ــمــاعــي اجــت
بشرية،  تنمية  ودورات  تعليمية، 
ودورات  مجانية،  كمبيوتر  ودورات 
إلى  العمل،  لسوق  الشباب  تأهيل 
للكشف  الطبية  الــقــوافــل  جــانــب 
البصر  إنقاذ  بهدف  الــرمــد،  على 
واحلفاظ عليه، عالوة على مبادرة 
عامة  مكتبة  إلنشاء  لبكرة«  »اقــرأ 
خلدمة األهالي بهدف نشر الوعي 
وتعزيز الثقافة، باإلضافة إلى تنمية 
الرعاية،  دور  في  األطفال  مهارات 
لتنشيط  ترفيهية  رحــالت  وتقدمي 

السياحة الداخلية. 
أيضا  تعمل  اجلمعية  أن  وأضــاف 
ــى جتــهــيــز الـــعـــرائـــس األيـــتـــام  عــل
رمضان،  شنط  وتقدمي  والفقراء، 
ــادة  وإعـ املــنــزلــي،  األثـــاث  وجتهيز 
لتوزيعها  تأهيل املالبس املستعملة، 
على الطبقة األكثر فقرا مجانا، إلى 
جانب حل اخلالفات األسرية وفض 
املــنــازعــات مــن خــالل متخصصني 
مؤهلني ومشاركة مؤسسات أخرى.

ــخــدم  ت اجلـــمـــعـــيـــة  أن  وأوضــــــــح 
املصانع  داخل  االقتصادية  التنمية 
ــب الــعــمــالــة،  ــدري ــت واملـــؤســـســـات ل
وتأهيلهم  مــاهــرة  عمالة  لتخريج 
تشارك  أنها  مؤكدا  العمل،  لسوق 
أيضا في مشروع »خطوة« لتحسني 
املعوقات  وإزالة  العمل،  بيئة  جودة 
ــل الــعــمــل، بــهــدف الــرفــع من  داخـ
كــفــاءة الــعــمــال وزيـــــادة اإلنــتــاج، 

برد«  بال  »شتاء  ملبادرة  باإلضافة، 
في  وتــوزيــعــهــا  الــبــطــاطــني  لتوفير 
خالل  من  الذاتية  باجلهود  الشتاء 

أعضاء اجلمعية.  
وتابع أن اجلمعية تشارك أيضا في 
باإلضافة  األضــاحــي،  حلــوم  توزيع 
للكشف  األطباء  مع  الكبير  للتعاون 
احتياجا  األكثر  الفئة  على  مجانا 
للرفع عن كاهل املواطنني، موضحا 
بحثا  يــقــدم  اجلمعية  مــنــدوب  أن 
األورمــان،  جلمعية  املريض  بحالة 
مثل عمليات: قسطرة القلب، تركيب 

أطراف، رمد، وسماعات أذن.
املدنية  اجلمعيات  أن  واستكمل 
تساعد على استغالل طاقة الشباب 
البطالة،  املجتمع، ومحاربة  خلدمة 
ــطــرف والــعــنــف،  ــت ــة، وال ــرميـ واجلـ
املــخــدرات،  ظاهرة  على  والقضاء 
وتوجههم خلدمة املجتمع والتكاتف 

مع مؤسسات الدولة.

جسر بني املجتمع والدولة
سعيد  د.  أكــد  ــه،  ذاتـ السياق  فــي 
ــاع  ــم ــم االجــت ــل صـــــادق أســـتـــاذ ع
أن مؤسسات  األمريكية،  باجلامعة 
بني  اجلــســر  هــي  املــدنــي  املجتمع 
من  مكونة  كونها  والدولة،  املجتمع 
تنظيمات مهنية مستقلة غير تابعة 
في  كبيرا  دورا  وتلعب  للحكومة، 
واحلكومة،  الشعب  بــني  االتــصــال 
عــكــس األحـــــــزاب كــونــهــا تــوجــه 

احلكومة جتاه مصالح الشعب.
الدميقراطية  الـــدول  أن  وأوضـــح 
تــضــم مــؤســســات مــجــتــمــع مــدنــي 
قوي، تعمل على تعليم الدميقراطية 
والــتــفــاهــم وحـــل املــشــاكــل بــصــورة 
الفرد  حلماية  بــاإلضــافــة  سلمية، 
أنها  املؤسسات، موضحا  توغل  من 
البيئة،  تطوير  على  أيــضــا  تعمل 
واالهتمام باملرأة، وأطفال الشوارع، 
مؤسسة حسب  كــل  املــوتــى،  ونــقــل 
الــتــدريــب  جــانــب  إلـــى  تخصصها، 
املجتمع،  وتنمية  الــســيــاســة  عــلــى 
ــان داخـــل  ــقـ ــتـ وتــخــفــف مـــن االحـ
ــذي يعود  ــر الـ املــجــتــمــع، وهـــو األمـ
يشعر  الــذي  الفرد  على  باإليجاب 
باالهتمام واملساعدة في ظل الوضع 
االجتماعي الذي يعيشه، مؤكدا أن 
على  يقضي  املؤسسات  تلك  غياب 
في  التوسع  ثم  ومن  الدميقراطية، 
حـــاالت االســتــقــطــاب وغــيــرهــا من 

السلبيات التي تواجه املجتمع.

إحياء التآخي املجتمعي
وقال د. عالء مرسي، عضو رابطة 
املصرية  النفسيني  األخــصــائــيــني 
)رامن( إن العمل املجتمعي واخلدمي 
له تأثير كبير على الفرد، كونه يعمل 
التكافل  حالة  وإحياء  تنشيط  على 
وتخطي  املــجــتــمــع  فـــي  والــتــآخــي 
املــصــاعــب وحتــســني حــالــة الدخل 
واملعيشة لعدد كبير من الناس وهو 
نفسيا في  يتزن  يجعله  الذي  األمر 
الصعبة،  املعيشية  أوضــاعــه  ظــل 
ويسعد باالهتمام به ومساعدته، بل 

يسعى إلى خدمة الناس بالرضاء.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك 
على  واملتلقي  املــرســل  بــني  تــعــاون 
سويا  شــخــصــا  املــتــلــقــي  ــكــون  ي أن 
واملجتمع  والناس  نفسه  ينفع  حتى 

ويتعاطف مع من أقل منه.

طاقة  استثمار  عبدالوهاب: 
ــاء عـــلـــى  ــضــ ــقــ ــلــ الـــــشـــــبـــــاب لــ

البطالة واجلرمية والعنف

د.عــــــــــــالء مــــــرســــــي: تــنــشــط 
ــزز الـــتـــآخـــي  ــ ــعـ ــ الـــتـــكـــافـــل وتـ

وحتسن أحوال املواطنني
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السنوسي محمد السنوسيملف العدد
باحث وصحافي

أكــبــر  دورا  فــــإن  هـــــذه،  واحلــــــال 
واجلهود  املدنية  املؤسسات  ينتظر 
على  يــبــذل  مــا  بجانب  التطوعية، 
املستويات الرسمية من صناع القرار 

واملؤسسات التنفيذية.
ولهذا، فإن موضوعا مثل )املؤسسات 

املدنية وأثرها في التنمية املجتمعية( 
يعد موضوعا مهما على نحو عاجل؛ 
وتتطلبه  املرجوة،  اآلمــال  تستدعيه 
طبيعة  وتفرضه  الــالزمــة،  اجلــهــود 
الكم  حيث  من  املتعاظمة  التحديات 

والنوع.

إضاءة
أمــام  املــوضــوع  ونحن هنا فــي هــذا 
ــع، مــن املــهــم أن نلقي  مــفــردات أربـ
عليها ولو ضوءا موجزا؛ حتى تتضح 
معالم هذا املوضوع احليوي، وجوانبه 

األساسية.

التنمية المجتمعية..
دور أكثر إلحاحا

والتنمية،  العمران  في  أوسع  آفاق  إلى  التطلع  من  املرحلة  هذه  في  أننا  الشك 
وتفعيل الطاقات واستثمارها على النحو األمثل؛ الذي يعود باخلير على الفرد 
واملجتمع، وصوال إلى إحراز مكانة حضارية الئقة بتاريخنا الذي ننتمي إليه، 
وبرسالتنا التي نحملها.. أمام هذا كله نحتاج إلى تضافر اجلهود، وإلى أضعاف ما 

يتوافر لدينا اآلن من إمكانات.
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مؤسسة؛  فهي: جمع  املؤسسات  أما 
ملفعول  املــؤنــث  ــؤســســة صــيــغــة  وامل
لغرض  تؤسس  منشأة  وهي:  س؛  أسَّ
من  ولديها  عامة،  ملنفعة  أو  معني، 
املنفعة.  فيه هذه  ما متارس  املــوارد 
ومنها مؤسسات علمية، أو دستورية، 
)املــؤســســة(  وتتميز  ــة)١(.  ــري خــي أو 
باستمراريتها ودميومتها؛ فال يرتهن 
أفــراد؛  عدة  أو  فرد  بحياة  وجودها 
بل بالوظيفة التي تؤديها في النظام 

االجتماعي - السياسي ككل)2(.
واملــدنــيــة هــي: اجلــانــب املـــادي من 
احلضارة كالعمران ووسائل االتصال 
وهــي  الــثــقــافــة  يقابلها  والــتــرفــيــه؛ 
واخللقي  والروحي  الفكري  اجلانب 
ــارة. واملـــدنـــيـــة أيــضــا:  ــضــ مـــن احلــ
واملدني:  العمران.  واتساع  احلضارة 
اسم منسوب إلى املدينة، وهو خاص 
ــاملــواطــن أو مبــجــمــوع املــواطــنــني؛  ب

ويقابله »العسكري«)3(.
واملــجــتــمــع املــدنــي هــو »املــجــمــوعــة 
غير  املنظمات  من  النطاق  الواسعة 
الربحية،  غير  واملنظمات  احلكومية 
العامة،  احلياة  في  وجــود  لها  التي 
وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات 
أو اآلخرين، استنادا  وقيم أعضائها 
ثقافية،  أو  أخالقية،  اعتبارات  إلى 
دينية،  أو  علمية،  أو  سياسية،  أو 
التجربة  ــت  دل ــد  وق ــة«)٤(.  ــري خــي أو 
الغربية على أن )املدني( يأتي أيضا 
مقابل  وفــي  )السلطة(،  مقابل  في 

)الديني( باملفهوم الكنسي)5(.
ــول إن  ــقـ وعـــلـــى هـــــذا، فــيــمــكــن الـ
ــي تلك  ــيـــة( هـ ــات املـــدنـ ــسـ ــؤسـ )املـ
يتكامل  التي  التطوعية  املؤسسات 
املؤسسات احلكومية  دور  دورها مع 
به،  والــنــهــوض  املجتمع  خــدمــة  فــي 
على مستويات عدة؛ يعنينا منها هنا 

اجلانب االجتماعي واخليري.
بها:  ويقصد  ى؛  والتنمية: مصدر منَّ
حتدث  التي  الهيكلية  التغيرات  كل 

من  املختلفة،  بأبعاده  املجتمع  فــي 
واجتماعية  وســيــاســيــة  اقــتــصــاديــة 
توفير  أجــل  من  وتنظيمية؛  وفكرية 
احلياة الكرمية جلميع أفراد املجتمع. 
التي  التنمية  هي  املستمرة  والتنمية 
ثابتة  ناجحة  مقومات  لها  تتوافر 

تكفل لها االستمرار)٦(.
وأمــــا املــجــتــمــع فــهــو: لــغــة، مــكــان 
اجلماعة  عــلــى  ويــطــلــق  ــمــاع،  االجــت
مجموعة  واصطالحا،  الــنــاس.  من 
منظمة،  عــالقــات  تربطهم  ــراد  ــ أف
روح  وتسودهم  متبادلة،  وخــدمــات 
يخضعون  مشتركة  وتقاليد  عــامــة 
على  سلطان  فللمجتمع  جميعا؛  لها 

أفراده كاألسرة واألمة)7(.
من  جــزء  املجتمعية  فالتنمية  إذن، 
يضم  الذي  العام  مبفهومها  التنمية 
تعريف  وميــكــن  ــددة.  ــع ــت م جــوانــب 
)التنمية املجتمعية( بأنها: اإلجراءات 
حياة  إيجاد  إلــى  الهادفة  واخلطط 
خالل  مــن  املجتمع،  ــراد  ألفـ كــرميــة 
بني  األدوار  وتكامل  اجلهود  تنسيق 

املؤسسات الرسمية واملدنية.

ملاذا التنمية املجتمعية؟
تعني  أشرنا،  كما  التنمية،  كانت  إذا 
ثــروات  في  والــزيــادة  النماء  حتقيق 
املجتمع وموارده، وفي مناحي احلياة 
املتعددة به؛ فإن هذا أمر ال يستغني 
عنه أي مجتمع ينشد ألفراده حتقيق 
واملــاديــة؛  املعنوية  الكرمية،  احلياة 
واملادية  املعنوية  احلقوق  كفالة  أي 
مــحــابــاة.  أو  متييز  دون  لــإلنــســان 
ــرك  ت الــتــنــمــيــة  نــقــيــض  ــك ألن  ذلــ
ومن  التقهقر  من  حالة  في  املجتمع 
لدرجة  واألزمـــات؛  املشكالت  تراكم 
اإلنسان  يشعر  أن  معها  يستطاع  ال 
باحلد  ولو  يتمتع  أن  وال  بإنسانيته، 

األدنى من حقوقه.
وال أعتقد أن هذه احلالة، املناقضة 
مرضية  تــكــون  أن  ميــكــن  للتنمية، 

مطلب  فــالــتــنــمــيــة  ــذا،  ــهـ لـ ــد.  ــ ألحـ
بل  عنه؛  بديل  ال  وخــيــار  ــروري،  ضـ
في  تنافس  هناك  يكون  أن  ينبغي 
بحيث  التنمية،  هذه  درجات حتقيق 
واملعنوية  الــروحــيــة  ــعــاد  األب تشمل 

لإلنسان، وبدرجات فائقة.
على  تــركــز  االجــتــمــاعــيــة  والتنمية 
احلاجة إلى )وضع اإلنسان في املقام 
فالفقر  التنمية.  عمليات  في  األول( 
هو أكثر من مجرد انخفاض الدخل، 
الضعف  بــأوجــه  أيــضــا  يتعلق  بــل 
املؤسسات  وعدم خضوع  واإلقصاء، 
للمساءلة، والعجز، والتعرض للعنف. 
على  االجتماعية  التنمية  وتشجع 
الفقيرة  للفئات  االحتواء االجتماعي 
خــالل متكني  من  بالرعاية  واألولــى 
األفراد، وإقامة مجتمعات متماسكة 
إتاحة  ــع  وم التحمل،  على  ــادرة  ــ وق
وإخضاعها  املؤسسات  إلى  الوصول 

للمساءلة من جانب املواطنني)8(.
ــات،  ــومـ ــكـ ــع احلـ ــ ــر الـــعـــمـــل م ــبـ وعـ
ــة، واملــجــتــمــع  ــي واملــجــتــمــعــات احملــل
والفئات  اخلــاص،  والقطاع  املدني، 
املــعــاقــون  ذلـــك  فــي  -مبـــا  املهمشة 
التنمية  حتول  األصليون-  والسكان 
االجــتــمــاعــيــة الــعــالقــة املــعــقــدة بني 
عمليات  إلـــى  والــــدول  املجتمعات 
الشواهد  وتظهر  الواقع.  أرض  على 
من  املستمدة  واخلبرات  التجريبية 
االجتماعية  التنمية  أن  العمليات 
تشجع على النمو االقتصادي وتؤدي 
التدخلية  اإلجــــراءات  حتسني  ــى  إل

وإلى االرتقاء بنوعية احلياة)9(.
املجتمعية مطلب وضرورة؛  فالتنمية 
لتمتع  جوهرها  في  مرادفة  هي  إذ 
ــان بــحــقــوقــه، وإحــســاســه  ــســ ــ اإلن

بإنسانيته.

ملاذا املؤسسات املدنية؟
املــرجــوة  واآلمـــال  الطموحات  هــذه 
املتعددة،  أبعادها  في  التنمية،  من 
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املؤسسات  بها  تقوم  أن  الصعب  من 
فيها  البــد  بل  مبفردها،  احلكومية 
املدنية؛  املؤسسات  مع  شراكة  من 
اجلهود،  وتتعانق  األدوار،  فتتكامل 
يحسنه  فيما  كل  الطاقات:  وتوظف 

ويجيده.
ــذه احلــاجــة  ــغــض الــنــظــر عـــن هـ وب
املجتمع  إلشــراك  -املادية-  العملية 
املـــدنـــي فـــي خــطــط الــتــنــمــيــة، مع 
أيضا  هناك  احلكومية؛  املؤسسات 
حاجة معنوية من وراء ذلك؛ فوجود 
مؤسسات مدنية في املجتمع، وإتاحة 
من  العقبات  وتذليل  لها،  الفرصة 
األفـــراد  كــل هـــذا يشعر  طــريــقــهــا؛ 
ــذه املــؤســســات  ــي هــ املـــشـــاركـــني فـ
-واملجتمع ككل- بأنهم رقم مهم في 
لهم  حقيقي  شريك  وبأنهم  املعادلة، 
وليس  والتنفيذ،  التخطيط  في  دور 

فقط في املراقبة والتأثر.
فينتقل املواطن من موقع املراقب إلى 
املنتج،  إلى  املستهلك  ومن  الفاعل، 
الشعور  إلــى  الــالمــبــاالة  حالة  ومــن 
بالهم العام واملسؤولية االجتماعية.. 
وحينئذ، فإنه سيبذل قصارى جهده 
يشعر  الــذي  باملجتمع،  النهوض  في 

بأنه جزء منه، وشريك في جناحه.
تــتــرســخ  ــذا، أن  ــ ــى هـ ويــتــرتــب عــل
واملــبــادرة  واملسؤولية  املشاركة  قيم 
جزءا  وتصبح  والتطوع؛  والتضحية 
ــراده  أف وقيم  املجتمع،  أدبــيــات  مــن 
أمــرا  ولــيــس  املــعــتــادة؛  وسلوكياتهم 

غريبا عنهم.

املسؤولية االجتماعية
ــة  ــمــاعــي وهـــــذه املـــســـؤولـــيـــة االجــت
-الالزمة لوجود دور حقيقي وفاعل 
الحظها  قــد  املــدنــيــة-  للمؤسسات 
بالعديد  ورسخها  وقررها  اإلســالم 
من تشريعاته وتوجيهاته؛ مثل فرض 
للفقير-  حقا  سماها  -التي  الزكاة 
ــدب إلــى الــصــدقــة، وإلـــى فعل  ــن وال
اخلير وبذل املعروف ولو بكلمة طيبة 

أو بإعانة الرجل على دابته.
تــعــالــى، فــي مــقــارنــة تفصيلية  ــال  ق

كاشفة بني املؤمن وغيره: }چ  چ      
ڍ   ڍ             ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  
ژ    ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   
ڳ   گ   گ    گ   گ   ک  
ڱ{  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

)املعارج:١9-25(.
ــي الــصــحــيــحــني مــن حــديــث أبــي  وفـ
هريرة [ قال: قال رسول اهلل ]: 
»كل سالمى من الناس عليه صدقة 
تعدل  الشمس:  فيه  تطلع  ــوم  ي كــل 
في  الرجل  وتعني  اثنني صدقة،  بني 
له  ترفع  أو  عليها،  فتحمله  دابــتــه، 
عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة 
إلى  خــطــوة متشيها  وبــكــل  صــدقــة، 
عن  األذى  ومتيط  صدقة،  الصالة 

الطريق صدقة«.
متيمة  أبــي  عــن  أحمد  مسند  وفــي 
قال:  قومه  من  رجل  عن  الهجيمي، 
عن  سألته   ،[ اهلل  رســـول  لقيت 
»ال حتــقــرن من  قــــال:  ــروف،  ــ ــع ــ امل
صلة  تعطي  أن  ولــو  شيئا  املــعــروف 
النعل،  شسع  تعطي  أن  ولو  احلبل، 
ــاء  ــي إن ولـــو أن تــفــرغ مــن دلـــوك ف
املستسقي، ولو أن تنحي الشيء عن 
تلقى  أن  ولو  يؤذيهم،  الناس  طريق 
أن  ولو  منطلق،  إليه  ووجهك  أخاك 
أن  ــو  ول عليه،  فتسلم  أخـــاك  تلقى 
تؤنس الوحشان بنفسك في األرض؛ 
فيك،  يعلمه  بشيء  رجــل  سبك  وإن 
وأنت تعلم فيه نحوه فال تسبه ليكون 
لك أجر ذلك، ويكون عليه وزره؛ وما 
سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما 

ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه«.
ونالحظ في هذه النصوص الشريفة 
املعنوي  اخلير  فعل  على  حثت  أنها 
واملادي على السواء؛ وهذا ما ميتاز 
به اإلسالم في توجيهاته وتشريعاته؛ 
وحدة  أنه  على  لإلنسان  ينظر  فهو 
ــدة، فــي روحــه وفــي بدنه معا،  واحـ

كما  منهما  كل  بني حاجات  يفرق  ال 
تفعل الفلسفات واملناهج التي شقي 

بها اإلنسان كثيرا.
ثم جاءت احلضارة اإلسالمية بنظام 
الوقف الذي غذاها ومناها، ورفدها 
بالطاقة في كل وجوه اخلير ومناشط 
ــاة؛ مـــن الــتــعــلــيــم، والــصــحــة،  ــيـ احلـ
وحراسة  املساجد،  وبناء  واإلطعام، 
والرفق  اجلــيــوش،  وجتهيز  الثغور، 
وجوه  من  ذلك  غير  إلى  باحليوان.. 
إمنا  الــضــروريــات،  على  تقتصر  لم 
والتحسينيات،  احلــاجــيــات  شملت 

بلغة األصوليني)١٠(.
وقد جاء هذا كله امتثاال للتوجيهات 
لبعضها،  أشــرنــا  الــتــي  اإلســالمــيــة، 
وتعبيرا عن حيوية املجتمع وفاعليته، 
وتنامي حسه االجتماعي ومسؤوليته 
الــبــعــض..  بعضه  جتـــاه  اإلنــســانــيــة 
فتعاظم دور املجتمع، وتكافل أفراده 
إنسانيا  مجتمعا  ــان  وكـ وطــبــقــاتــه، 

تراحميا.

الدور املطلوب
ميادين  أمــامــهــا  املــدنــيــة  املــؤســســات 
لتحقيق  إســهــامــاتــهــا،  تنتظر  كــثــيــرة 
التنمية املجتمعية؛ التي توفر لإلنسان 
حقوقه املعنوية واملادية معا.. ومن هذه 

امليادين:
تسهم  أن  فيمكن  األمـــيـــة:  مــحــو   <
ــدور فــعــال، ســواء  هـــذه املــؤســســات بـ
زالت  ما  التي  األبجدية«،  »األمية  في 
كبيرة  بنسبة  مجتمعاتنا  في  منتشرة 
تسميته  ميــكــن  فــيــمــا  أو  لـــأســـف.. 
الرقمية«،  أو  اإللكترونية  بـــ»األمــيــة 
والتي تخص الشباب في املقام األول؛ 
لهم  دورات  تنظيم  خــالل  مــن  وذلـــك 
واإلمــكــانــات  ــفــرص  ال عــلــى  تطلعهم 
حيث  من  الرقمية  العوالم  في  املتاحة 
حتى  والتوظيف؛  والــتــدريــب  التعليم 
شبابنا  واقــع  في  التكنولوجيا  تتحول 
إلى مجاالت عمل وخبرة، بدال من أن 

تقتصر على الناحية الترفيهية.
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ــاالت الــصــحــيــة: فــمــع كــثــرة  ــجـ > املـ
األمراض وزيادة أعبائها على الفقراء، 
املؤسسات  معاونة  إلى  احلاجة  تشتد 
هــذه  عــن  التخفيف  ــي  ف احلــكــومــيــة 
بتقدمي  يتصل  فيما  ســواء  الشرائح؛ 
الوقاية  بنشر  أو  العالجية  اخلــدمــة 

والتوعية.
> متويل املشروعات الصغيرة: خاصة 
املؤسسات  يناسب  دور  فهذا  للشباب، 
املدنية، بينما يتبقى على الدولة جتهيز 
الكبيرة  واملشروعات  التحتية  البنية 
ضخمة.  ميزانيات  إلــى  حتتاج  التي 
كاهل  عن  كثيرا  يخفف  بالشك  وهذا 
اإلداري  جهازها  تضخم  التي  ــدول  ال
ولــيــس فــي وســعــه اســتــقــبــال املــزيــد؛ 
املشروعات  في  فرصا  الشباب  فيجد 
الصغيرة لبداية حياتهم العملية، ورمبا 
مواهبهم،  الستثمار  أفضل  بطريقة 

وزيادة دخلهم.
مــن خالل  الــثــقــافــي:  الــوعــي  > نشر 
تنظيم ندوات فكرية ودورات معرفية، 
ــه املــخــتــصــني، في  ــوجــي مبــشــاركــة وت
واملــعــرفــة،  الــعــلــم  مــجــاالت  مختلف 
بحاجة  فالشباب  والنظرية..  العملية 
أن  فيه  كافيا  ليس  سليم،  وعي  لبناء 
نركن إلى مقررات الدراسة ومناهجها 
فتأتي  كبير..  تطوير  إلى  حتتاج  التي 
الفراغ؛  هذا  لتسد  املدنية  املؤسسات 
الذي من السهل -عند تركه- أن ميأ 
على  بالضرر  تعود  مشوشة،  بأفكار 

املجتمع ككل.

معوقان
التنمية  أهــمــيــة  ــا  ــن ل اتــضــحــت  إذا 
املدنية  املؤسسات  ومكانة  املجتمعية، 
في حتقيقها، وعرفنا أهم امليادين التي 
ميكن أن تشارك فيها هذه املؤسسات؛ 
فمن املهم أن نشير ولو بإيجاز إلى أبرز 
املؤسسات  أداء  دون  يحوالن  معوقني 

املدنية الدور املنوط بها.. وهما:
> عدم انتشار ثقافة التطوع: فالتربية 
األسرية واملجتمعية، فضال عن مناهج 

حتى  النظر؛  إلعــادة  بحاجة  التعليم، 
وترسيخ  غــرس  فــي  تسهم  أن  ميكن 
ثقافة التطوع؛ التي هي -كما أشرنا- 
إنسانية  وقيمة  رفيعة،  إسالمية  قيمة 

أيضا.
رواد  مــن  كثير  ومــن خــالل شــهــادات 
العمل االجتماعي ميكن أن نستخلص 
أن اإلنسان ال يشعر بإنسانيته عندما 
ــصــب؛ وإمنـــا  ــن الـــثـــروة أو امل يــحــقــق 
ــون لــآخــريــن،  ــع ــد ال عــنــدمــا يــقــدم ي
الفقراء  وجــوه  على  البسمة  ويــرســم 
واحملتاجني.. ألن النجاح األول -أي في 
املنصب أو املال- يحقق »الذات«، بينما 
النجاح في الثاني يحقق »اإلنسانية«.. 
وإنسانية اإلنسان هي أمر أكبر وأعمق 

من ذاته!)١١(.
ولأسف، حني يكون املجتمع في حالة 
مظاهر  فــإن  احلــضــاري  التراجع  من 
على  تطفو  واملادية  والفردية  األنانية 
السطح، وتختفي قيم اإليثار واملجموع 
ــي هـــي قــيــم الزمـــة  ــت والــتــضــحــيــة؛ ال
املدنية؛  املؤسسات  لنجاح  وضــروريــة 
على  بطبيعتها  تقوم  املؤسسات  فهذه 

التطوع وعدم الربحية.
> تضييق هامش احلريات: املؤسسات 
ــك حــقــيــقــي وفـــاعـــل  ــريـ ــة شـ ــيـ ــدنـ املـ
التنفيذية..  الــرســمــيــة  للمؤسسات 
باجلانب  يتصل  بينا،  كما  وعملها، 
االجتماعي اخليري في املجتمع؛ الذي 
هو جانب واسع جدا، يقبل التكامل ال 
ملصلحة  التنافس  يقبل  كما  التضاد، 

الوطن واملواطن.
املجال  إتــاحــة  فينبغي  هــذه،  واحلـــال 
املــؤســســات؛ حتى ميكنها  هــذه  أمـــام 
وتسهم  ينبغي،  كما  عملها  متــارس  أن 

إسهاما جادا في خدمة املجتمع..
املدنية في  لقد أصبح دور املؤسسات 
إحلاحا  أكثر  دورا  املجتمعية،  التنمية 
من ذي قبل؛ وعلينا أن نذلل العقبات 
التي متنع هذا الدور من االنطالق إلى 
الوطن  نهوض  وحتقيق  رحــبــة،  آفــاق 

ورفاهية املجتمع..

وكلي ثقة أن هذه املؤسسات تستطيع 
أن تفعل الكثير؛ فشعوبنا بخير، مليئة 
اإلنسانية؛  باملعاني  مكتنزة  بالطاقات، 
ذلك  توظيف  يحسن  من  وجــدت  متى 

وتفعيله..

الهوامش
١- »معجم اللغة العربية املعاصرة«، د. أحمد 
ط١،  الــكــتــاب،  عــالــم   ،93/١ عــمــر،  مختار 

2٠٠8م.
2- »موسوعة السياسة«، عبدالوهاب الكيالي، 
٤٤٦/٦، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

ط2، ١99٠م.
العربية-  اللغة  الوسيط«، مجمع  »املعجم   -3
الدولية،  الشروق  مكتبة  ص:892،  القاهرة، 
على  ــي«  ــان ــع امل و»قـــامـــوس  2٠٠8م.  ط٤، 

»اإلنترنت«.
على  ــي«  ــدول ال البنك  »مجموعة  مــوقــع   -٤

»اإلنترنت«.
5- راجع: »املجتمع املدني في اإلسالم«، 
العالم  ــطــة  راب مــعــمــيــش،  ــن  ــدي عــزال د. 

اإلسالمي، 2٠١2م.
٦- »قاموس املعاني«، على »اإلنترنت«.

7- »املعجم الفلسفي«، مجمع اللغة العربية- 
ط٤،  األميرية،  املطابع  ص:١7١،  القاهرة، 

١983م.
على  ــي«  ــدول ال البنك  »مجموعة  مــوقــع   -8

»اإلنترنت«.
9- املصدر نفسه.

ومكانته  الوقف  دور  عن  املزيد  راجــع   -١٠
في بناء احلضارة اإلسالمية في: »من روائع 
ص:١2١  السباعي،  مصطفى  د.  حضارتنا«، 

وما بعدها، املكتب اإلسالمي، ط3، ١982م.
قـــراءة  مــن  بتأثير  املــعــنــى  هـــذا  كتبت   -١١
فقد  للرافعي؛  »املساكني«  كتاب  في  أنهيتها 
معاني  الكتاب،  من  األخير  الفصل  في  أبدع 
اهلل:  رحمه  يقول  إذ  بــهــذا؛  تتصل  مدهشة 
دربة  إال  هو  إن  حقيقته  في  اإلميــان  »فكأن 
الالنهاية؛  في  الــدخــول  على  اإلنــســان  لهذا 
فهو من أجل ذلك يقضي على الفرد أن يتسع 
وميتد في إنسانيته ال في شخصيته، فيتخلق 
تــعــم دون أن تــخــص؛ وفــي  الــتــي  ــاألخــالق  ب
صورة من جعل احملــدود في ذاته أعظم من 
ذاته، ودفع ما ينتهي في سبيل ما ال ينتهي«، 

ص:١75، مكتبة اإلميان باملنصورة.

29 العدد )٦٥٤( صفر  ١٤٤١ هـ -أكتوبر ٢٠١٩م



د. صالح فضل توقةملف العدد
باحث أكادميي

املــدنــي  املــجــتــمــع  مــنــظــمــات  تشغل 
مساحة كبيرة من احلياة االجتماعية 
لكل املجتمعات غنيها وفقيرها على 
ــواء، ويــعــد انــتــشــار وتــعــدد  حــد ســ
على  مؤشرا  املنظمات  أنشطة هذه 
حــيــاديــة وتــســامــح املــجــتــمــع ودعــم 
وتفهما  املنظمات  لهذه  احلكومات 
لرسالتها، فمنذ بداية األلفية الثالثة 
واالهتمام يتنامى مبنظمات املجتمع 
املدني وهذا االهتمام ليس من قبيل 
الظروف  فرضته  وإمنــا  الصدفة، 
التي مير بها العالم والسيما الظروف 
االقتصادية وما تفرزه من تبعات في 

مجاالت احلياة االجتماعية.

ــشــاط اخلــيــري واألهـــلـــي في  ــن وال
العربي سابق على ما عرف  الوطن 
فيما بعد مبنظمات املجتمع املدني، 
هي  واخليرية  األهلية  واجلمعيات 
املجتمع  منظمات  ملصطلح  مــرادف 
املدني، وجتاوزا ملرحلة اجلدل حول 
املدني  املجتمع  منظمات  مصطلح 
يناسب  ال  غربيا  مصطلحا  وكونه 
بفعل  أنه  نرى  العربية،  املجتمعات 
الصعيد  على  املتالحقة  املتغيرات 
ــي والـــتـــي أثــــرت بــعــمــق في  ــامل ــع ال
مجتمعاتنا  داخــل  األمــور  مجريات 
منظمات  مصطلح  فــإن  الــعــربــيــة، 
ــبـــح واقــعــا  ــمــع املـــدنـــي أصـ املــجــت

مصطلحي  بجوار  جنب  إلــى  جنبا 
ــيــة واجلــمــعــيــات  اجلــمــعــيــات األهــل
اجلمعيات  هــذه  أن  غير  اخليرية، 
هذه  اخلصوصية،  من  حالة  متثل 
اخلصوصية نابعة من طبيعة العمل 
اخليري اإلسالمي الذي يعتمد على 
أصول شرعية وأطر أخالقية نابعة 

من الكتاب والسنة املطهرة. 
عام  نفع  وجمعيات  منظمات  وهي 
تهدف  وال  باملجان  خدماتها  تقدم 
للربح مطلقا، وهي مؤسسة ألخالق 
الــبــر والــتــكــافــل الــتــي حــض عليها 
ــالم، وتــتــنــوع مــجــاالت عملها  اإلســ
مت  التي  والــغــايــات  لــأهــداف  تبعا 

   تساؤالت اإلحسان 
                        وتنمية المجتمع
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وإشــهــارهــا،  تأسيسها  أجــلــهــا  مــن 
في  التطوعية  اجلهود  على  وتعتمد 
التمويل واإلدارة، وتعمل بقوة داخل 
كل الدول العربية والكثير منها لديه 
العاملي  املستوى  على  رائدة  جتارب 
ومشاريعها  نشاطها  المتداد  نظرا 

خارج حدود الدولة األم.

إحسان أم تنمية؟
ــان والــتــنــمــيــة  ــســ ــاؤالت اإلحــ ــســ ــ ت
اخلاصة مبنظمات املجتمع املدني ال 
عن  وحتليلها مبنأى  دراستها  ميكن 
املجتمعات،  بها  متر  التي  الظروف 
العاملية  واملتغيرات  الظروف  وأيضا 
مناحي  كل  في  بعمق  تضرب  التي 
مقدمتها  وفـــي  احلــيــاة،  وأنــشــطــة 
ــاســات  ــســي تــغــيــرات األنــظــمــة وال
االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة فــي حــاالت 
والتي  االقتصادي،  والرخاء  الركود 

أنها  إلـــى  املــنــظــمــات  ــاريــخ  ت يشير 
وتطوير  تغيير  وفـــي  نشأتها  فــي 
إســتــراتــيــجــيــات عــمــلــهــا إمنـــا هي 
ــي  انـــعـــكـــاس لـــهـــذه احلـــــــاالت، وف
مــحــاوالت اإلجــابــة على تــســاؤالت 
اإلحسان والتنمية يحسن بنا عرض 

النقاط التالية:

أوال: البدايات
ترجع البدايات واألسباب األولى في 
إلى  املدني  املجتمع  منظمات  نشأة 
ما تعرضت له دول العالم من هزات 
كساد  حــدوث  إلــى  أدت  اقتصادية 
في  زيــادة  أحــدث  عاملي  اقتصادي 
وتفاقمت  واملشردين  الفقراء  أعداد 
ــار الــنــاجتــة عــن ذلـــك لــدرجــة  ــ اآلث
حكومات  مواجهتها  عــن  عــجــزت 
أمام  املجال  أفسحت  لذلك  الــدول، 
بني  والنشاط  للعمل  املنظمات  هذه 
وهــذه  املجتمع،  وجــمــاعــات  ــراد  أفـ
اجلــهــود ال تــخــرج عــن نــطــاق البر 
واإلحسان ومد يد العون واملساعدة 

للمحتاجني واملعوزين. 

ثانيا: تدخل الدولة
ــة ســيــاســيــة  ــيـ ــوجـ ــدلـ ــع أيـ ــ ــدوافـ ــ بـ
الــغــرب  دول  اجتــهــت  واقــتــصــاديــة 
االقتصادية  األزمة  بعد  الرأسمالي 
تأثير  وحتــت  ١929م  عــام  العاملية 
إلى  االقتصادية،  »كينز«  إسهامات 
مجاالت  في  الدولة  لتدخل  الدعوة 
من  عديدة  واجتماعية  اقتصادية 
من  الرأسمالي  النظام  إنقاذ  أجــل 
التدخل  هــذا  نتج عن  وقــد  أزمــتــه، 
الرفاهة  نشوء ما أطلق عليه »دولة 
االجتماعية«، إذ حتملت الدولة عبء 
تقدمي اخلدمات األساسية للشعب، 

الوضع طيلة فترة  وقد استمر هذا 
أعقبت  التي  االقتصادي  االنتعاش 
بداية  حتى  الثانية  العاملية  احلــرب 

السبعينيات.

ثالثا: االنسحاب التدريجي للدولة
الرأسمالي  النظام  أزمــة  بــدأت  حني 
الرفاهة،  دولــة  بــأزمــة  عرفت  والــتــي 
االقتصادي  األداء  ضعف  في  وجتلت 
للدول الصناعية. في ذلك الوقت برز 
تيار فكري محافظ ينسب هذا الوضع 
إلى التوسع في دور الدولة في احلياة 
مشاكل  كل  انفجرت  ثم  االقتصادية، 
الدول االشتراكية وخاصة في السنوات 
هذا  ودعمت  الثمانينيات  من  األخيرة 
الــظــروف  تكاتفت  ــك  ــذل وب االجتــــاه، 
في  جديدة  بأيديولوجية  األخــذ  نحو 
تطبيقها  امتد  االقتصادية  السياسات 
ما  والــتــي  النامية،  الـــدول  فــي  الحقا 
لبثت أن أخذت منذ الثمانينيات وبوجه 
التوجه  بهذا  التسعينيات  في  خــاص 
في  الدولة  دور  تقليص  نحو  اجلديد 
االقتصاد واحلد من اإلنفاق العام على 
مجاالت  فــي  االجتماعية  اخلــدمــات 

الصحة والتعليم وغيرها)١(.

رابــــــعــــــا: اتــــفــــاقــــيــــة جتــــــــارة اخلــــدمــــات 
)AGCS(

يعد االتفاق العام حول جتارة اخلدمات 
اتفاقيات  فــي  األخــطــر   ،)AGCS(
يشكل  كونه  للتجارة،  العاملية  املنظمة 
أن  ذلــك  للمواطنني،  مطلقا  تهديدا 
الــهــدف األســاســي مــن هــذا االتــفــاق 
يتمثل في خصخصة جميع اخلدمات 
هذا  يشمل  سريعة،  وبوتيرة  العمومية 
االتفاق مجموع األنشطة اإلنسانية، أي 

جميع اخلدمات 
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والتي  للوجود،  القابلة  أو  املوجودة 
عشر  اثــنــي  إلـــى  تقسيمها  ميــكــن 
قطاعا  وستني  مئة  وحوالي  قطاعا 
صغيرا تابعا لها، من صحة، تعليم، 
االتصال،  تكنولوجيا  كهرباء،  مــاء، 
الثقافة،  السياحة،  البيئة،  النقل، 
الطاقة، الرياضة، املالية، السكن...، 
القطاعات  كل  يهدد  االتفاق  وهــذا 
تقدم  التي  تلك  باستثناء  العمومية، 
في إطار ممارسة السلطة احلكومية 
قاعدة جتارية  تنبني على  أن  بدون 
وال أن تخضع للمنافسة، بتعبير آخر 
اخلدمات  لتجارة  العام  االتفاق  أن 
املـــؤدى  العمومية  املــرافــق  يــخــص 
)الطاقة،  املرتفقني  قبل  من  عنها 
أيضا  أو  الــبــريــد...(،  ــاء،  امل النقل، 
تــلــك اخلــاضــعــة ملــنــافــســة الــقــطــاع 
املؤسسات  )املستشفيات،  اخلــاص 
التعليمية...(. وبهذا املنطق فإن كل 
شيء خاضع للتسليع ما عدا األمن 
العدالة،  اجلـــيـــش...(،  )الــشــرطــة، 

البنك املركزي واحلالة املدنية.
العام  االتفاق  قواعد  بعض  أن  كما 
على جميع  تطبق  اخلدمات  لتجارة 
اخلدمات، وبعضها يتوقف تطبيقها 
على حـــدود الــتــزامــات الــدولــة من 
للتجارة،  الــعــاملــيــة  املنظمة  ــل  داخـ
األجنبية،  املنافسة  أمـــام  لفتحها 
خاضعة  تظل  النامية  الـــدول  لكن 
لضغط الدول املتقدمة التي تفرض 
عليها حترير جميع قطاعاتها، وهو 
مــا حــدث فــي قمة الــدوحــة بقطر 
االحتــاد  متكن  حــني  2٠٠١م،  عــام 
ــا يــعــرف  ــرض مـ ــ ــن ف األوروبـــــــي مـ
العرض«.  و»لوائح  الطلب«  بــ»لوائح 
فبات بإمكان كل دولة عضو أن تقدم 
التي  بلد آخر الئحة اخلدمات  ألي 
البلد أو ذاك  تود أن يخضعها هذا 

للتحرير التجاري. وفي الوقت نفسه 
التي  اخلــدمــات  الئحة  هي  تعرض 
التجاري  للتحرير  بإخضاعها  تلتزم 

أي بتعبير أدق »خصخصة«)2(.
وهذا الوضع يجعلنا أمام حالتني: 

األولى: عجز أعدد كبيرة من مواطني 
الثالث  العالم  دول  والسيما  الــدول 
األساسية  باحتياجاتهم  اإليفاء  عن 
فضال  املسكن(،  املشرب،  )املطعم، 
عن عدم قدرتهم على االستفادة من 
اخلدمات االجتماعية وفي مقدمتها 
التعليم  ــل  مــث ــحــة  ــل امل اخلـــدمـــات 

والصحة.
التنمية  حــركــة  تــعــطــل  ــة:  ــي ــان ــث ال
ميدان  من  الدولة  النسحاب  نتيجة 
اخلــدمــات الــعــامــة واالجــتــمــاعــيــة، 
وليس  إلــى منافس  الــدولــة  وحتــول 
صانع تنمية، فكل ما تقدمه الدولة 
من خدمات أو مشروعات تأخذ في 
ظاهرها الطابع العام واالجتماعي، 

تقدمها مقابل خطة أسعار ربحية.
وهذه السياسات التي أفرزت واقعا 
في  املــطــردة  لــلــزيــادة  نتيجة  سيئا 
واملشردين  واملعوزين  الفقراء  أعداد 
املجتمع  مــنــظــمــات  عــلــى  فــرضــت 
املدني واقعا جديدا البد أن تتعامل 
معه من خالل إستراتيجيات جديدة 
التقليدي  الــفــكــر  مــرحــلــة  تــتــجــاوز 
املجتمع  منظمات  قيام  في  املتبلور 
املتبرع  بــني  الوسيط  ــدور  ب املــدنــي 
تبني  على  تقوم  املساعدة،  ومتلقي 
جيل  عنه  نتج  الذي  التنموي  الفكر 
املدني  املجتمع  منظمات  من  جديد 
دور  وله  وقضاياها،  بالتنمية  يهتم 
ــويــات الــدولــيــة  ــاعــل عــلــى املــســت ف
محوري  دور  ذات  ولتكون  واحمللية، 
رئيس إلى جانب احلكومات الوطنية 
واملنظمات الدولية في إقرار وتنفيذ 

خطط ومشروعات التنمية.
ملنظمات  التنموي  لــلــدور  ــا  ــ وإدراك
منها  محاولة  وفــي  املدني  املجتمع 
خلفتها  الــتــي  ــا  الــضــحــاي إلنـــقـــاذ 
التي  االقتصادي  التحرر  سياسات 
الدولية  املالية  املؤسسات  فرضتها 
أكــدت األمم  الــدول،  على حكومات 
املجتمع  منظمات  دور  على  املتحدة 
سياسات  وتنفيذ  وضــع  في  املدني 
يتضح  مــا  وهــذا  التنمية،  وخطط 
ــي وثــيــقــة  ــالء فـ ــورة أكـــثـــر جــ ــصـ بـ
الثالثة،  لألفية  اإلمنائية  األهداف 
والتي تساهم في إجنازها منظمات 
املجتمع املدني منفردة أو بالشراكة 

مع جهات أخرى.

التصنيف التنموي
املدني  املجتمع  دراســات  مركز  قام 
في  هوبكنز  جونز  جلامعة  التابع 
بوضع  األميركية  املتحدة  الواليات 
املنظمات  عمل  ملــجــاالت  تصنيف 
ــدى عــشــرة  الــتــنــمــويــة ضــمــنــهــا إحــ
يضم  منها  كل  للنشاط،  مجموعة 
نوجزها  أن  ميكن  فرعية.  مجاالت 

على النحو التالي: 
والــتــرويــح:  الثقافة  مجموعة   -١
والنوادي  والفنون  الثقافة  وتشمل 

الرياضية واالجتماعية. 
2- مجموعة التعليم والبحث.

وتشمل  ــصــحــة:  ال مــجــمــوعــة   -3
واخلدمات  والتأهيل  املستشفيات 

الصحية التي يقدمها القطاع. 
٤- مجموعة اخلدمات االجتماعية: 
واألطفال  األسرة  إلى  تتوجه  والتي 
ــني واملــســاعــدة  ــاق ــع ــاب وامل ــشــب وال

الذاتية واإلغاثة والطوارئ.
5- مجموعة البيئة.

٦- مجموعة التنمية واإلسكان.
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والسياسة  الــقــانــون  مجموعة   -7
والدفاع.

8- املجموعة اخليرية )أو منظمات 
املــســاعــدة االجــتــمــاعــيــة اخلــيــريــة 

التقليدية(
9- أنشطة دولية.

١٠- الدين.
١١- املنظمات املهنية واالحتادات)3(.

ومن خالل هذا العرض النظري وما 
تقدمها  تنموية  جهود  من  نشاهده 
والسيما  املدني  املجتمع  منظمات 
فـــي مـــجـــاالت الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
على  نؤكد  الصغيرة،  واملشروعات 
املجتمع  ملنظمات  الكبيرة  األهمية 
ــاالت الــتــنــمــويــة،  ــجـ املـــدنـــي فـــي املـ
تغيير جوهري  لقدرته على إحداث 
في  واملجتمعات،  األفــراد  حياة  في 
املجتمع  تبقي منظمات  ذاته  الوقت 
على  تعتمد  التي  التقليدية  املدني 
والعينية  املالية  املساعدات  تقدمي 
ساكنة ال أثر لها بل تعتبر عبئا على 
لطاقات  ومعطال  التنموية  اجلهود 
على  العيش  مبجرد  اكتفت  بشرية 
هذه  عبر  مساعدات  من  تتلقاه  ما 

املنظمات.

العمل اخليري اإلسالمي
املؤسسة  هي  الوقف  مؤسسة  تعد 
اإلســالمــي  اخلــيــري  للعمل  ــى  األولـ
والتي شرعت بغرض استدامته عن 
التي  املالية  ــوارد  املـ ضمان  طريق 
ينفق منها على املشاريع املنبثقة عن 
من  مستمدة  ومشروعيته  الــوقــف، 

}ڌ   تعالى:  قــال  والسنة  الــقــرآن 
ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  
کک    ک   ڑ   ڑ     ژ  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     

ڳ  ڳ  ڳ{ )البقرة:272(.
پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   }ٱ  
پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  { )آل عمران:92(.
رضى  عمر  ابــن  عن  احلديث  وفــي 
اهلل عنهما قال: »أصاب عمر بخيبر 
أرضا فأتى النبي ] فقال: أصبت 
ــم أصـــب مـــاال قــط أنفس  أرضـــا ل
إن  ــال:  ق بــه؟  تأمرني  فكيف  منه، 
شئت حبست أصلها وتصدقت بها، 
فتصدق بها عمر أنه ال يباع أصلها 
الفقراء  فــي  يـــورث،  وال  يوهب  وال 
اهلل  سبيل  وفــي  والــرقــاب  والقربى 
والضيف وابن السبيل ال جناح على 
باملعروف  منها  يأكل  أن  وليها  من 
فيه«  متمول  غير  صديقا  ويطعم 

)متفق عليه(.
ويدخل الوقف في قوله عليه الصالة 
انقطع  ادم  ابن  مات  »إذا  والسالم: 
جارية،  ثالث؛ صدقة  من  إال  عمله 
أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو 

له« )مسلم(.

من  للوقف  التنموية  األبعاد  وتتضح 
خالل متيزه باخلصائص التالية:

١- التعلق الشعبي به وامتداد رواقه 
تشف عن حس  أمــور  إلى  ومظلته، 

إنساني رفيع.
على  الـــوقـــف  ــصــار  ــت اق ــدم  عــ  -2
األديان  في  هو  كما  العبادة،  أماكن 
امــتــد فــي نفعه إلى  بــل  الــســابــقــة، 
املجتمع  ــي  ف أوجـــه اخلــيــر  عــمــوم 
ــوقــف،  »يـــؤكـــد ذلـــك مــؤســســات ال
واالقتصادية  والصحية  التعليمية 

واالجتماعية...«.
الوقف حتى على  منافع  3- شمول 
غير املسلمني من أهل الذمة، فيجوز 

أن يقف املسلم على الذمي، ملا روي 
أن صفية بنت حيي رضى اهلل عنها 

وقفت على أخ لها يهودي)٤(.
تنموية  مشاريع  الــوقــف  قــدم  وقــد 
في كل املجاالت التعليمة، الصحية، 
االقتصادية، الثقافية...، بل امتدت 
مشاريع الوقف إلى الرفق باحليوان، 
وكانت هذه املشاريع وغيرها معلما 
ــي بــنــاء رســـوخ احلــضــارة  رائــــدا ف
زال  مــا  منها  والكثير  اإلســالمــيــة، 
قائما حتى اليوم ويساهم في إثراء 
حياة املسلمني مثل األزهر الشريف 

اجلامع واجلامعة.
منظمات  ســبــق  عــلــى  ــدل  يـ ــذا  وهــ
العمل اخليري اإلسالمي في تطبيق 
إستراتيجيات التنمية التي تستهدف 
تغيير اإلنسان وتطوير قدراته وإعادة 
توظيفها مبا يجعله مساهما إيجابيا 
في خدمة دينه ووطنه، وليس متلقيا 
املالية  واملعونات  للمساعدات  سلبيا 

والعينية.

الهوامش
١- هـــويـــدا عـــدلـــي، فــعــالــيــة مــؤســســات 
بلورة سياسة  وتأثيره على  املدني  املجتمع 
»دولة  ندوة  االجتماعية،  للخدمات  إنفاق 
دراســـات  مــركــز  االجتماعية«  الرفاهية 
ــوحــدة الــعــربــيــة، اإلســكــنــدريــة، مصر،  ال

28-3٠ نوفمبر 2٠٠5م، ص5.
املؤسسات  دور  الــرحــمــانــي،  ميمون   -2
ــيــة فــي تدمير  املــالــيــة والــتــجــاريــة الــدول
املــغــرب،  ــاط،  ــرب ال العمومية،  اخلــدمــات 

سبتمبر 2٠٠٦م، ص3.
غير  املنظمات  دور  قــنــديــل،  أمــانــي   -3
https:// ــة،  ــمــي ــن ــت ال ــي  فـ ــة  ــي ــوم احلــك
w w w . a l b a y a n . a e / o n e -

 -06-1999/world
٤- محمود أحمد مهدي: نظام الوقف في 
التطبيق املعاصر، األمانة العامة لأوقاف، 

الكويت، ١٤23هـ، ص7.
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العلماء ونهضة 
المجتمع المدني

أ. د. مسعود صبريملف العدد
أستاذ مشارك في الفقه واألصول

)املجتمع  مصطلح  اســتــعــمــال  يشير 
املدني( إلى املؤسسات غير احلكومية، 
ــة،  ــري ــة واخلــي ــي ــؤســســات األهــل امل أي 
هي  )املــدنــيــة(  أن  إلــى  البعض  ويشير 
)املجتمع  أن  واحلق  العسكرية،  مقابل 
العسكري(  )املجتمع  يقابل  ال  املدني( 
في االصطالح، وإمنا يقابل )املؤسسات 
احلــكــومــيــة(، ولــكــن وصـــف )املــدنــيــة( 
ــل وصــف  ــاب ــق ــذي ي ــ ــو الـ مــســتــقــال، هـ

)العسكرية(.
وإن كان كثير من الباحثني يشيرون إلى 
القرن  سبعينيات  في  املصطلح  ظهور 
الظهور هو ظهور  أن هذا  إال  املاضي، 
للفحوى  ظــهــورا  ولــيــس  اصــطــالحــي، 
واحملتوى، وذلك أن املجتمع املدني ولد 

الــدول  وتكوين  املجتمعات،  ميالد  مع 
ماليني  بــل  آالف  مــنــذ  تــكــونــت  ــي  ــت ال

السنني.
طول  -على  اإلســـالم  علماء  كــان  لقد 
تــاريــخــه- حــريــصــني عــلــى أن يــكــون 
دورهم في ظل )املجتمع املدني( بعيدا 
منهم  كثيرا  وجدنا  ولهذا  السلطة،  عن 
مظلة  حتــت  املناصب  تولي  يرفضون 
أن  يعلمون  إذ  الرسمية؛  املــؤســســات 
دورهم األصيل في ظل املجتمع املدني، 
وذلك أن وظيفة العلماء )وراثة النبوة(، 
األمثل  التوجيه  تعني  الــنــبــوة  ــة  ــ ووراث
أو  منصب  فــي  مطمع  دون  للمجتمع 
جاه، وإمنا استقامة الناس على صراط 
الغاية واملقصد عند  اهلل املستقيم هي 

يزاحموا  ال  وحتى  الربانيني،  العلماء 
أهل الدنيا مناصبهم، وهذا ال يعني أن 
تكون الدولة ليست قائمة على أمر اهلل 
تعالى، بل احلديث عن طائفة معينة من 
العلماء ودورهم في  الذين هم  املجتمع 

املجتمع.

املشاركة املدنية
أنهم  املسلمني  علماء  عن  يحفظ  لم 
اعتزلوا احلياة االجتماعية، بل كانوا 
هم رأسها وقادتها، من خالل توجيه 
بأحكام  االلتزام  إلى  املسلم  املجتمع 
للشرعية  الكلية  والرؤية  تعالى  اهلل 
للحفاظ على املجتمع املسلم ملتزما 
باألحكام، مترابطا فيما بينه، منتجا 
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للحضارة اإلسالمية.
للمجتمعات  الـــــدارس  فـــإن  ــذا،  ــهـ ولـ
املدني(  )املجتمع  من خالل  اإلسالمية 
فيها  املؤثرة  الطوائف  أبرز  أن  سيجد 
من  كثيرا  إن  بل  والدعاة،  العلماء  هم 
على  تقوم  املــدنــي  املجتمع  مؤسسات 
أم  باألشخاص  سواء  العلماء،  مرجعية 

باألفكار الدعوية والعلمية.
وقد تنوعت وظائف العلماء في املجتمع 

املدني على النحو التالي:

في  التدين  على  احلفاظ  أوال: 
ملجتمع ا

املجتمع  فــي  العلماء  أدوار  أهــم  فمن 
املدني السعي إلى إرشاد الناس حلفظ 

دينهم وتدينهم، فعلم العلماء هو احلاكم 
على املجتمع، ال ألنه صادر منهم، ولكن 

ألنهم يبلغون عن اهلل تعالى..
هداية  هي  للعلماء  األولــى  فالوظيفة 

اخللق إلى اخلالق، وذلك من خالل:
وبيان  الناس  عقيدة  على  احلفاظ   -١
ما يؤثر في صحتها من الشرك والرياء، 
تعالى،  اهلل  وحــدانــيــة  على  والتأكيد 

ومراقبته سبحانه في السر والعلن.
وفي الفقه األبسط )ص:82(: قال أبو 
حنيفة [: الفقه في الدين أفضل من 
الرجل  يتفقه  وألن  األحكام،  في  الفقه 
يجمع  أن  مــن  لــه  خير  ربــه  يعبد  كيف 

العلم الكثير.
2- إمــامــة الــنــاس فــي الــصــلــوات في 
املساجد، وما يكون لها من أثر في جمع 
وحدة املسلمني صفا واحدا، وتعبيدهم 
نفوس  على  ذلــك  ينعكس  ومبــا  لربهم، 

املصلني في سلوكهم في املجتمع.
والدعوة  واإلرشاد  بالوعظ  قيامهم   -3
العلم  دروس  وفــي  اجلمعة  خطب  في 
الناس  قلوب  يرقق  مبا  املساجد؛  في 
على  اهلل،  مـــن  ــة  اخلــشــي ويــكــســبــهــم 
وال  ــوعــظ  ال فــي  الــعــلــمــاء  يقتصد  أن 
في  ورد  كما  منه،  الناس  على  يكثروا 
ــن مــســعــود [  ــان ابـ الــصــحــيــحــني كـ
يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا 
أبا عبدالرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل 
يوم، فقال: أما إنه مينعني من ذلك أني 
أكره أن أملكم، وإني أتخولكم باملوعظة، 
بها  يتخولنا   [ اهلل  رســول  كــان  كما 

مخافة السآمة علينا.
والفتاوى  الشرعية  األحــكــام  بيان   -٤
مستجدة  مسائل  من  للناس  يقع  فيما 
يلجأون  الناس  فكان  مدلهمة؛  ونــوازل 
إلى العلماء لبيان أحكام اهلل تعالى في 
اإلمــام  قــال  كما  النازلة.  املسائل  تلك 
ابن القيم في )إعالم املوقعني عن رب 
ومن  اإلســالم،  »فقهاء   :)8/١( العاملني 
األنــام،  بني  أقوالهم  على  الفتيا  دارت 
الذين خصوا باستنباط األحكام، وعنوا 
فهم  واحلـــرام؛  احلــالل  قواعد  بضبط 
في األرض مبنزلة النجوم في السماء، 

ــي الــظــلــمــاء،  بــهــم يــهــتــدي احلـــيـــران ف
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم 
إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض 

عليهم من طاعة األمهات واآلباء«.
والسلوكيات،  بــاألخــالق  االهتمام   -5
أخالق  إلى  الناس  سوق  العلماء  فــدور 

}ڭ   تعالى:  اهلل  قال  كما  اإلســالم، 
ۆ   ۇ   ۇ      ڭ    ڭ  

ۅ          ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ    

ۅ{ )املائدة:٦3(.
باألخالق  العلماء  عناية  وجدنا  ولهذا 
أحمد  اإلمــام  كتب  فقد  فائقة،  عناية 
وهناد بن السري تلميذ وكيع بن اجلراح 
احلارث  وكتب  )الزهد(،  عن  كتابيهما 
النفس  وأدب  الوصايا  في  احملاسبي 
ــة املــســتــرشــديــن، وكــتــب اإلمــام  ورســال
وكــتــابــات  املـــفـــرد(،  )األدب  الــبــخــاري 
ــي الــدنــيــا تــكــاد تــكــون كلها في  ــن أب اب
األخالق والتزكية، وكتب اخلرائطي عن 
)مكارم األخالق(، و)مساوئ األخالق(، 
بأخالق  اآلجــري  ــام  اإلم عناية  وكانت 
أكثر من غيرهم،  القرآن  وأهل  العلماء 
وللغزالي  القلوب(،  )قوت  طالب  وألبي 
)إحياء علوم الدين(، كما كتب احلليمي 
)ت:٤٠3هــــــ( عــن األخـــالق فــي كتابه 
ومازالت  اإلميــان(،  شعب  في  )املنهاج 
عن  يكتبون  علمائها  خــالل  مــن  األمــة 
عنه  ويــتــحــدثــون  الكتب  فــي  األخـــالق 
اللقاءات  وفي  املسجدية  الــدروس  في 
ــيـــة والــفــضــائــيــة وعــبــر وســائــل  اإلذاعـ
إلى  األخالق  عن  االجتماعي  التواصل 
يقوم  أن  إلــى  سيبقى  بــل  هــذا،  يومنا 

الناس لرب العاملني.

االجتماعي العقد  حفظ  ثانيا: 
العلماء  مؤسسة  أدوار  أهــم  من  وكــان 
في املجتمع املدني احلفاظ على العقد 
االجتماعي للمجتمع، حتى كان املجتمع 
أشد  هــو  قــريــب-  عهد  ــى  -إلـ املسلم 
املجتمعات متاسكا، وال يزال إلى يومنا 

هذا، رغم ما أصابه من عطب..
على  احلــفــاظ  فــي  العلماء  دور  وكـــان 
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العقد االجتماعي من خالل ما يلي:

١- بــيــان منهج اإلســــالم فــي احلــيــاة 
الزوجية والعالقة بني الزوجني

بناء  وبــيــان  الــزوجــيــة،  احلــيــاة  وتقدير 
ــتــقــوى، كــمــا في  ــرة عــلــى ال تــلــك األســ
دينه  ترضون  من  جاءكم  »إذا  حديث: 
فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض 
قائمة  ــرة  األسـ وأن  عــريــض«،  وفــســاد 
كما  الطرفني،  كال  من  املسؤولية  على 
في احلديث: »كلكم راع وكلكم مسؤول 
بــنــاء األســـرة يقوم  عــن رعــيــتــه«، وأن 
قال  كما  والرحمة،  واملــودة  احلب  على 

ڑ   ڑ   ژ   ژ   }ڈ   سبحانه: 
گ   ک   ک   ک    ک  
ڳڳ    گ   گ   گ  
 } ڱ  ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

)الروم:2١(.

ــن  ــديــ ــوالــ الــ بـــــر  الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى   -٢
ومتاسك األسرة بني األبناء واآلباء

ولهذا حرص العلماء على تربية املجتمع 
ــام الــوالــديــن  ــن، وقــي ــدي ــوال ــر ال عــلــى ب
ابن  قــال  وقــد  أبنائهم،  جتــاه  بواجبهم 
في  كما  عنهما-  اهلل  -رضـــي  عــبــاس 
)األدب املفرد للبخاري، ص:3(: »إني ال 
-عزوجل-  اهلل  إلى  أقرب  عمال  أعلم 
العلماء  فكر  يصل  بل  الوالدة«.  بر  من 
في أن اإلنسان مهما بلغ من بره بأبويه 
في  ورد  كــمــا  حقهما،  يوفيهما  فــلــن 
)األدب املفرد للبخاري، ص:٤( قال أبو 
ابن عمر  األشعري [: شهد  موسى 
-رضي اهلل عنهما- رجال ميانيا يطوف 

بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: 
إني لها بعيرها املذلل 

 إن أذعرت ركابها لم أذعر
جزيتها؟  أتراني  عمر  ابــن  يا  قــال:  ثم 

قال: »ال، وال بزفرة واحدة«.

ــات  ــ ــومــ ــ ــصــ ــ اخلــ فــــــــي  ــل  ــ ــصــ ــ ــفــ ــ الــ  -3
ــــني وبـــني  ــزوجـ ــ ــني الـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــ

العوائل وبني أفراد املجتمع
يزالون-  -وال  قدميا  العلماء  كان  فقد 
ــفــصــل فــي  ــل ــاس ل ــ ــن ــ ــي إلـــيـــهـــم ال ــأتـ يـ

صلح  وإيجاد  االجتماعية،  اخلصومات 
مستوى  على  ســواء  املتخاصمني،  بني 
األسرة، أو على مستوى املجتمع، وكان 
االجتماعي(،  )املصلح  هو  العالم  دور 
بالناس،  يصلي  ــذي  الـ اإلمـــام  ولــيــس 
باملعروف  يأمرهم  الـــذي  الــواعــظ  أو 
وينهاهم عن املنكر دون أن يتعدى دوره 
العلماء  كان  التاريخ،  عبر  بل  املسجد، 
الناس  ومجالس  البيوت  إلــى  يــدعــون 
وحل  للصلح  املــســجــد؛  خـــارج  الــعــامــة 

املشكالت.
وذلك التماسك االجتماعي الذي سعى 
إليه العلماء، إمنا جاء من دستور النبوة 
جيد  بسند  أحمد  أخــرج  كما  املباركة 
أمنه  »املــؤمــن من  والــبــزار:  يعلى  ــو  وأب
من  الــنــاس  سلم  مــن  واملسلم  الــنــاس، 
لسانه ويده، واملهاجر من هجر السوء، 
والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة عبد 

ال يأمن جاره بوائقه«.

بني  الــعــالقــة  سمو  على  التأكيد   -٤
احلـــاكـــم والـــرعـــيـــة، وبـــيـــان احلــقــوق 

والواجبات بني الطرفني
العلماء على  بها  التي قام  فمن األدوار 
مــر الــتــاريــخ بــيــان ســمــو الــعــالقــة بني 
قائمة  العالقة  وأن  والرعية،  احلاكم 
على العقد االجتماعي الذي يراعي فيه 
وأن احلاكم  والواجب،  كل طرف احلق 
هو سيد الرعية القائم على مصلحتها، 
ــــظ عـــلـــى ديـــنـــهـــا وعــقــيــدتــهــا  ــاف احملــ
وأن  والــديــنــيــة،  الدنيوية  ومصلحتها 
أمر،  فيما  عليها طاعته  واجب  الرعية 
في غير معصية اهلل تعالى، وأن العلماء 
ال يــنــازعــون احلــكــام أمــرهــم، بــل هم 
بيان هدي  لهم في  مبنزلة املستشارين 
اإلسالم في الوقائع والنوازل، والنصح 

باحلكمة واملوعظة احلسنة.
مع  التلطف  العلماء  كان من شأن  وقد 
الواجبة،  منزلتهم  وإنــزالــهــم  احلــكــام 
وتقديرهم مبا يليق مبقامهم من احلكم، 
فمقصود  متزلفني،  وال  منافقني  غير 
ومحكومني  حكاما  اخللق  قيام  العلماء 
على أمر اهلل تعالى، والدعوة إلى ذلك 
باحلكمة واملوعظة احلسنة كما أمروا.

٥- احلــفــاظ عــلــى حــقــوق األقــلــيــات 
غير املسلمة في املجتمع املسلم

وبيان حقوق تلك األقليات على املجتمع 
املسلمة  املجتمعات  حفظ  مما  املسلم، 
بسبب  ــكــراهــيــة  ال أو  ــحــارب  الــت مـــن 
بلغ حرص  ولقد  الدين.  االختالف في 
عدوا  أن  املجتمع  على متاسك  العلماء 
بغير  املسلم  غير  اجلــار  على  االعتداء 
حق كبيرة من الكبائر، فقد ذكر اإلمام 
)الزواجر  كتابه  في  الهيتمي  ابن حجر 
من  أن   :)٤22/١( الكبائر  اقتراف  عن 
ولــو ذمــيــا، كأن  »إيـــذاء اجلــار  الكبائر 
يؤذيه  ما  يبني  أو  حرمه  على  يشرف 

مما ال يسوغ له شرعا«.
تعالى:  قوله  ذلك  في  العلماء  ودستور 

}ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ  
ک      ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ  
ڳ   گ    گ   گ   گ   ک    ک   ک  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ  
ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

ۀ  ۀ     ہ  { )املمتحنة:9-8(.

في  الهوية  على  احلفاظ  ثالثا: 
االقتصادية احلياة 

عصور  مر  -على  العلماء  دور  يكن  لم 
الوعظ واإلرشــاد  اإلســالم- وقفا على 
في املساجد واحملافل العلمية فحسب، 
املجتمع  العلماء في  ارتبطت رسالة  بل 
املدني ارتباطا وثيقا في مناحي احلياة، 
ذلك  االقتصادي،  املجال  ذلك  في  مبا 
أنه كما قرر العلماء بداية من اجلويني 
والغزالي ومرروا بالعز بن عبدالسالم، 
بعدهم ممن  ومن  الشاطبي  اإلمــام  ثم 
من  أن  الشريعة،  مقاصد  في  تكلموا 
اإلســالم  جــاء  التي  العظمى  املقاصد 
لــتــحــقــيــقــهــا )مــقــصــد حــفــظ املــــال(، 
والناظر إلى كتابات العلماء في تراثهم 
كبيرة  مرتبة  احتل  االقتصاد  أن  ليجد 
التصنيف،  ــات  ــداي ب منذ  تــراثــهــم  فــي 
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في  كبرى  بنظرية  جــاء  قــد  فــاإلســالم 
االقتصاد، والتي متثل مجموعة املبادئ 
الــتــي تنظم احلــركــة  الــكــبــرى  والــقــيــم 
في  االقتصادي  والنشاط  االقتصادية 
املجتمع املسلم بناء على منهج الشريعة 
الفقهاء،  واجتهاد  والسنة  الكتاب  من 
اإلسالمي  باالقتصاد  املقصود  وليس 
بل  فحسب،  املالية،  املعامالت  أحكام 
خالل  مــن  لالقتصاد  الكلية  النظرية 
فلسفته العظمى من كون املال مال اهلل 
واإلنسان مستخلف فيه، وأنه محاسب 
وفيم  اكتسبه  أين  )من  اهلل  أمــام  عليه 
أنفقه(، باإلضافة إلى أصول االقتصاد 
من اإلنتاج واملوارد واالستثمار والتنمية 
وغيرها من أصول االقتصاد اإلسالمي، 
-ليس  املسلم  املجتمع  يــوصــل  الـــذي 
اإلغناء  حد  إلى  بل  الكفاية-  حد  إلى 
واجلوع  الفقر  على  ليقضي  واالكتفاء؛ 
ولتكون  املسلمني،  حياة  فــي  واملـــرض 
ستكون  كما  الدنيا،  في  طيبة  حياتهم 

طيبة في اآلخرة.

وقـــد متـــركـــزت نــظــريــة الــعــلــمــاء في 
االقتصاد من خالل:

االقتصاد  في  اإلســالم  رؤيــة  بيان   -١
واملال..

2- احلث على العمل واإلنتاج.
التي  احملرمة  املعامالت  عن  البعد   -3

تضر باالقتصاد.
وجوه  في  الشرعية  البدائل  بيان   -٤

املعامالت املالية.
5- ضبط العقود املالية بني الناس.

٦- التأكيد على حفظ املال في املجتمع 
وأهميته، واحترام امللكية املالية.

املال في حفظ  دور  التشجيع على   -7
النظم االقتصادية،  املجتمع، من خالل 
وامليراث  والزكاة  )الوقف  رأسها  وعلى 

وغيرها من املعامالت املالية(.

والثقافية العلمية  احلياة  رابعا: 
متثل احلياة العلمية والثقافية املرجعية 
يكون  ــي  ــت وال مــجــتــمــع،  ألي  الــفــكــريــة 
)العقل  تشكيل  فــي  الكبير  األثــر  لها 

اجلمعي(، والذي ميكن من خالله رسم 
الصورة الذهنية عن أي مجتمع حسب 

معطياته الفكرية والثقافية.
حترص  املتقدمة  األمم  فــإن  ــذا،  ــه ول
فكرية،  مرجعية  لها  تكون  أن  دائــمــا 
تقوم الدولة على خدمتها وتفعيلها في 
اهلل  أمر  ولهذا  احلياة،  مناحي  جميع 
أي  ربانيني،  يكونوا  أن  العلماء  تعالى 
أن  بعد  اهلل  منهج  على  الناس  يربون 
يلتزموا به، وأن يجعلوا العلم شعارهم، 

كما قال تعالى: }  ڇ  ڍ     ڍ  
ڌ  ڌ             ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            
ژ  { )آل عمران:79(، وهنا ربط 

بني العلم والتربية.
ولقد كان للعلماء دور كبير في تشكيل 
والــهــويــة  والــثــقــافــيــة  العلمية  ــاة  احلــي

الفكرية لأمة، وذلك من خالل:

١- التثقيف العام للمجتمع، من خالل 
املساجد،  فــي  ــوجــودة  امل العلم  حلق 
وكذلك  املــدارس،  في  األمر  تطور  ثم 
املدارس الفقهية في املذاهب األربعة، 
واملدارس العلمية املتنوعة، وصوال إلى 

اجلامعات واملعاهد.
واملـــؤســـســـات  ــدارس  ــ ــ املـ إدارة   -2
تقف  لــم  والــتــي  املتنوعة،  التعليمية 
بل  فحسب،  الشرعي  التثقيف  عند 

تعدتها إلى العلوم التجريبية األخرى، 
ــد شــهــدت املـــــدارس اإلســالمــيــة  وقـ
ــوا بني  ــع ــاء مــوســوعــيــني، جــم ــم ــل ع
العلوم  مع  والعربية،  الشريعة  علوم 
والفلك  كالطب  األخــرى،  التجريبية 

واحلساب وغيرها.
الــعــلــمــاء  مـــن  أجـــيـــال  تــكــويــن   -3
تــقــوم بــالــدور مــن خـــالل مــا يعرف 
بـ»التوريث«، فيظل الطالب في درسه 
من  حظا  نال  فإن  شيخه،  من  يتعلم 
العلم جعله شيخه يعلم غيره ممن هم 
من  التعلم  في  هو  يستمر  ثم  ــه،  دون
شيوخه، وال يجلس للفتوى أو يتصدى 

لها إال بعد إجازة شيوخه.
بالتأليف والتصنيف حتى  العناية   -٤
جميع  في  الكاثرة  الكثرة  حد  بلغت 
املوسوعات  بني  العلوم،  من  الصنوف 
والرسائل  الكبار،  والكتب  الضخام، 
عند  العلوم  تنوعت  وقــد  الصغيرة، 
التي  العلوم  فــي  وبــرعــوا  املسلمني، 
تتعلق بالشريعة، كالتفسير والقراءات 
اللغة  وعلوم  والفقه،  احلديث  وكذلك 
بفروعها، كما برز عندهم أيضا العلوم 
اخلليفة  حركة  بعد  خاصة  العقلية 
محمد املأمون في الترجمة، فظهرت 
علوم الفلسفة واملنطق، وكذلك العلوم 
والفلك  والكيمياء  كالطب  التجريبية 

والرياضيات وغيرها من العلوم.
املجتمع  فــي  الــعــلــمــاء  دور  أن  عــلــى 
من  معينة  حقبة  في  يكن  لم  املدني 
والدعاة  العلماء  زال  ما  بل  الــزمــن، 
احلركة  قيادة  في  بــدورهــم  يقومون 
املسلمة  املجتمعات  في  االجتماعية 
املــدنــي، مبــا في  املجتمع  مــن خــالل 
اخلــاصــة،  العلمية  املــؤســســات  ــك  ذل
ــة  ــريـ ــيـ ــك اجلـــمـــعـــيـــات اخلـ ــ ــذلـ ــ وكـ
واملبرات وغيرها  األهلية  واجلمعيات 
كل  املدني في  املجتمع  من مؤسسات 
امــتــدادا  ميثل  مبــا  ــاة،  احلــي مناحي 
اإلسالم  وفلسفة  الشرعي  للتأصيل 
في قيام العلماء بدورهم في النهوض 

احلضاري باملجتمع املدني.
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محمد ثابت توفيقملف العدد
كاتب وقاص

واملــفــكــريــن  الــكــتــاب  مــن  لكثير  يحلو 
واملنظرين، بوجه عام، أن يتفاخروا بأن 
الغرب هو أول من اهتدى إلى »منظمات 
إلى  األقــرب  باملعنى  املــدنــي«؛  املجتمع 
الــيــوم، ومــن هــؤالء املتفاخرين  الــواقــع 
وفات  واملسلمني،  العرب  بعض  بذلك 
العربي،  تاريخنا  في  املدقق  أن  هــؤالء 
وانتشاره،  اإلســالم  مجيء  قبل  وحتى 
أول  عــرفــت  العربية  األمـــة  أن  يــعــرف 
مقارب ملنظمة مدنية للحقوق أو املجتمع 

املدني أال وهي »حلف الفضول«)١(.
املجتمع  منظمات  تعريف  كــان  ــإذا  فـ
املدني احلديث واملعاصر ميكن القبول 
مبا عرفه به األكادميي التونسي احلبيب 
حد  إلــى  مستقل  »مجتمع  اجلنحاني: 
فهو  املباشر،  الدولة  إشــراف  كبير عن 
التلقائي  والتنظيم  باالستقاللية  يتميز 
واجلماعية،  الــفــرديــة  املــبــادرة  وروح 
أجل  من  واحلماسة  التطوعي،  والعمل 
عن  والــدفــاع  العامة،  املصلحة  خدمة 
حقوق الفئات الضعيفة، ورغم أنه يعلي 
أنــه ليس مجتمع  إال  الــفــرد  مــن شــأن 

الفردية...«)2(.
بوثيقة  اإلجنليز  فخر  في  دققنا  وإذا 
ــا« املــســمــاة بـــ»الــعــهــد  ــارتـ »املــاجــنــا كـ
ــدرت عــام  الــعــظــيــم«، خــاصــة أنــهــا صـ
مبكرا  تاريخا  يرونه  ما  وهــو  ١2١5م، 
يعتبرون  األمريكيون  كــان  وإذا  جــدا، 
النواة  ١77٦م  عام  الصادر  دستورهم 
في  اإلنــســان  األول حلقوق  ــاس  واألسـ
على  الفرنسيون  مضى  وإذا  الــعــالــم، 
اإلنسان  »حقوق  بوثيقة  نفسه  الطريق 
وكذلك  ١789م،  ثورة  عقب  واملواطنة« 
عام  االشتراكية  الثورة  مببادئ  الروس 
ميكن  ما  عرفوا  العرب  فــإن  ١9١7م، 
حلقوق  عملي  ســيــاق  بـــأول  تسميته 
بإقرار  يكتف  لــم  العالم  فــي  اإلنــســان 
احلق بل عمل على رده ألهله، مبا قربه 
بحسب  املدني،  املجتمع  منظمات  من 
التعريف السابق، و»حلف الفضول« كان 
قرابة عام 59٠م)3(، وقال البعض قبل بعثة 
الرسول ]، بعشرين عاما، بحسب »ابن 

كثير« في »البداية والنهاية«.
القعدة عقب  كان احللف في شهر ذي 

»وكــان  أشهر:  بأربعة  الفجار«  »حــرب 
به،  سمع  حلف  أكـــرم  الفضول  حلف 
وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلم 
به ودعا إليه الزبير بن عبداملطلب«)٤(، 
فيما ذهب كثيرون إلى أن احللف إمنا 
والظلم  العنف  لنبذ  »مــعــاهــدة  يــعــد: 

وحتقيق املساواة«)5(.

ملاذا »الفضول«؟
أما عن سبب »حلف الفضول« فإن رجال 
من »زبيد« جاء إلى مكة ببضاعة عارضا 
إياها للبيع، فاشتراها منه »العاص بن 
وائل«، ولم يدفع له بل حبس عنه حقه، 
فذهب الزبيدي طالبا املعونة على أخذ 
ــالف وهـــم: عــبــدالــدار،  حقه مــن األحـ
مخزوم، جمح، وسهمو، وعدي بن كعب، 
انتهروه    بل  مساعدته  جميعا  فرفضوا 

وأغلظوا له القول.
املشهورين  من  وائــل  بن  العاص  وكــان 
باملكانة والقدر اللذين مينعان أحداً من 
لم يصمت  الزبيدي  له، ولكن  التصدي 
قبيل شروق  قبيس  أبي  بل صعد جبل 

حلف الفضول
 راعى إقرار الحقوق وردها
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الشمس، وهو الوقت الذي تظل قريش 
في أنديتها حول الكعبة، فنادى بأبيات 

مطلعها:
يا آل فهر ملظلوم بضاعته

ببطن مكة نائي الدار والنفر

عبداملطلب  ــن  ب الــزبــيــر  ــام  قـ عــنــدهــا 
صائحا: »ما لهذا مترك«، لتجتمع على 
بن  وتيم  زهرة،  هاشم،  الزبيدي  نصرة 
مرة، وذلك في دار عبداهلل بن جدعان، 
باهلل  وتعاهدوا  جميعا  هــؤالء  وتعاقد 
جميعا على أن يكونوا: »يدا واحدة مع 
إليه  يــؤدي  حتى  الظالم،  على  املظلوم 
ــا رسى  حــقــه، مــا بــل بحر صــوفــة، وم
التأسي  وعلى  مكانهما،  وحـــراء  ثبير 
يقوموا على نصرة  أن  أي  املعاش«  في 
أقوامهم،  من  ظامليهم  على  املظلومني 
»ثبير  جبال  واستقر  حياتهم،  دامت  ما 

وحراء« رفقة وشفقة بكل مظلوم.
أسمته  بــاحلــلــف  قــريــش  سمعت  وملـــا 
دخل  »لقد  ــوا:  وقــال الــفــضــول«  »حلف 
هؤالء في فضول من األمر« ثم ساروا 
إلى العاص بن وائل فأخذوا منه سلعة 

الزبيدي وردوها إليه)٦(.
وعن احللف قال الزبير بن عبداملطلب:

وحتالفوا تعاقدوا  الفضول  إن 
ــة ظــالــم ــكـ بـــبـــطـــن مـ أال يـــقـــيـــم 

ـــــدوا وتــواثــقــوا أمــــر عــلــيــه تــعــاقـــ
فــــاجلــــار واملـــعـــتـــر فـــيـــهـــم ســالــم

عبداهلل  بــن  طلحة  روى  احللف  وفــي 
ــول اهلل ]  رسـ أن  عـــوف [،  ابـــن 
بن  دار عبداهلل  »لقد شهدت في  قال: 
به حمر  لي  أن  أحب  ما  حلفا  جدعان 
النعم، ولو أدعى به في اإلسالم ألجبت« 

)رواه البيهقي()7(
وقيل شهد الرسول ]، احللف وعمره 
احلديث  في  وقد خلده  عاما،  عشرون 
فيه  عليه  تعاهد  مــا  وأقـــر  الــشــريــف، 
إنسانيا،  كان جتمعا  أن احللف  خاصة 
ــعــرف الــبــشــريــة كــثــيــرا من  قــبــل أن ت
توافق  ولــذلــك  اإلنسانية،  التجمعات 
ثناء  وحاز  اإلســالم،  تعاليم  مع  احللف 
الرسول العظيم وإشادته ] به، بل جاء 
الفضول  ليقرر ما حواه حلف  اإلسالم 
ــال والـــعـــرض، ونــصــرة  ــ مـــن حــفــظ امل
وقومه  دينه  وكــان  كان  من  أيا  املظلوم 

ولغته ولونه.
ــعــزة سبحانه  ال رب  يــقــول  ذلـــك  وفـــي 

ٻ   ٻ   ٻ   }ٻ   وتــعــالــى: 
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ٺ{  ٺ   ڀ   ڀ  

)النساء:١35(.

مساواة عملية
وهكذا هو اإلسالم يدعو للمساواة بني 
البشر جميعا في مجال احلقوق، طاملا 
وال  غيرهم  يظلمون  ال  شــرفــاء  كــانــوا 
يفتئتون عليهم، وحتى إن تعرض املسلم 
دينه  غير  على  ولــو  آخــريــن،  من  لظلم 
فإن عليه أن يرد ظلمهم عن نفسهم وال 
يحرمهم من حقوقهم في الوقت نفس، 

}ہ   تعالى:  اهلل  يقول  ذلــك  وفــي 
ھ    ھ   ھ         ھ   ہ  
ڭ   ۓ   ےۓ   ے  
ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ  
ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ  
ې{  ې   ې   ۉ   ۉ   

)املائدة:8(.
»حلف  معنى  يفتقد  عالم  خضم  وفــي 
ــفــضــول« يـــرى األكـــادميـــي الــســوري  ال
احللف  أن  جــبــور«  ــورج  »جــ املسيحي 
قرنا  عشر  أربعة  عمره  يقارب  ــذي  ال
تقارب  وثيقة  »أول  يعتبر  الــزمــان  من 
رأى  وكذلك  اإلنــســان«)7(،  حقوق  فكرة 
املفكر السوري أهمية تعليم مجتمعاتنا 
وضعنا  ــإذا  فـ احلــلــف،  وتعاليم  قصة 
إقــرار  جتــاوز  احللف  أن  االعتبار  في 
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أبعد وأهم؛  احلقوق ألهلها إلى ما هو 
وهو رد احلق على الفور دون إبطاء أو 
تراخ علمنا مقدار فضله وأهميته حتى 
]، ويقر بأنه لو  الرسول  ليشيد به 

دعي إلى مثله ألجاب بعد بعثته.
مدني  مجتمع  ببوادر  يتغنون  الذين  إن 
ــدا، ثم  ــق وأرســطــو حتــدي ــدى اإلغــري ل
يــتــفــاخــرون بــالــغــرب الــرأســمــالــي منذ 
القرن الثامن عشر، يتناسون أن الغرب 
نفسه أقر بعضه في نهاية القرن املذكور 
باإلضافة  الطبقي«،  »الــصــراع  فكرة 
اإليطالي  املفكر  أمثال  طرحه  ما  إلى 
والفيلسوف املاركسي أنطونيو جرامش 
املجتمع  »مــســألــة  ١937م(   -١89١(
إطار مفهوم )غربي( جديد  املدني في 
املدني  املجتمع  أن  هي  املركزية  فكرته 
بل  االقتصادي؛  للتنافس  ساحة  ليس 

ساحة للتنافس األيديولوجي..«)8(.
فأين ذلك التنظير الغربي من التنافس 
اإلسالم  دعوة  وبني  املرهقة  مبقوماته 
وإقراره »الفضول« للمساواة بني جميع 
الــبــشــر فــي حــيــاة ســويــة دون إرهـــاق 
وروحها  املنافسة  عن  تنتج  معاناة  أو 

اإليدلوجية.
ــه بعد  ــك أنـ ــى ذلـ ــإذا مــا أضــفــنــا إلـ ــ ف
»الــفــضــول« عــرف اإلســـالم مــا يقارب 
ومنظمات ميكن  ممارسات ومؤسسات 

»الفضول«  جوار  إلى  أيضا،  تصنيفها، 
أنها منظمات مجتمع مدني وكان  على 
أبرزها »نظام األوقاف« الذي يعد »أكبر 
تاريخنا  التي عرفها  املدنية  املؤسسات 
ديننا  ــان  ك كــم  عرفنا  اإلســـالمـــي«)9(؛ 
ونصرة  واملــؤازرة  العدالة  يحمل مفهوم 
الغني عن ماله  بتنازل  الفقير واملظلوم 
برضاه له، ومن قبل بنصرته حتى قبل 
هدي  نور  العالم  يفتقد  وكم  اإلســالم، 

حضارته ليعم أرجائه من جديد.

الهوامش

لتأصيل  معاصرة  مقاربة  الفضول:  حلف   -١
العاملية،احلسني شبعان،  االنسان  فكرة حقوق 
نوفمبر  من   ١7 اللندنية/السعودية،  لها  مجلة 

١998م.
2- الدكتور احلبيب اجلنحاني، املجتمع املدني 
الفكر،  عالم  مجلة  واملمارسة،  النظرية  بني 
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  عن  تصدر 
املجلد  الثالث،  العدد  الكويت،  دولة  واآلداب، 
ــارس،١999م  ــ م  / يناير  والــعــشــرون،  السابع 

ص3٦.
لتأصيل  معاصرة  مقاربة  الفضول:  حلف   -3

فكرة حقوق االنسان العاملية، احلسني شبعان، 
نوفمبر  من   ١7 اللندنية/السعودية،  لها  مجلة 

١998م.
٤- البداية والنهاية، اجلزء الثاني، فصل شهود 
عمومته،  مع  املطيبني  حلف   [ اهلل  رســول 

ويكي مصدر.
5- »حــلــف الــفــضــول«.. حــني نــبــذ أشـــراف 
اإلماراتية  العني  الظلم في مكة، موقع  قريش 
3 مــن ديسمبر  دالــيــا عــاصــم،  اإللــكــتــرونــي، 

2٠١8م.
٦- الــســيــرة الــنــبــويــة املــعــروفــة بــســيــرة ابــن 
أحمد  عــادل  ودراســة:  وتعليق  هشام، حتقيق 
ومبشاركة  معوض،  محمد  علي  عبداملوجود، 
مكتبة  ج١،  حــجــازي،  أحمد  فتحي  الــدكــتــور 
العبيكان السعودية، الطبعة األولى ١٤١8هـ - 

١998م، صـ١8١، و١82.
لتأصيل  معاصرة  مقاربة  الفضول:  حلف   -7
فكرة حقوق االنسان العاملية، احلسني شبعان، 
نوفمبر  من   ١7 اللندنية/السعودية،  لها  مجلة 

١998م.
مكوناته  املــدنــي:  املجتمع  وتــطــور  نــشــأة   -8
احلوار  شكر،  عبدالغفار  التنظيمي،  وإطــاره 
2٠٠٤م،  أكتوبر  من   ١3  ،985 العدد  املتمدن، 

)اإلنترنت(.
اإلســـالم،  فــي  املــدنــي  املجتمع  منظمات   -9
الدكتور محمد أحمد كنعان، موقع جريدة اليوم 

السعودية اإللكتروني، 5 من يونيو 2٠١5م.
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حرًصا من إدارة مجلة »الوعي اإلســامي « على نشر الثقافة 
الواعيــة والمعلومة الصحيحة المنضبطة،  فقد رأت  المجلة 
أن تذّكر  بضوابط  النشر على  صفحاتها  وفًقا لما يأتي:

ثانًيا: ما يتعلق باملادة العلمية:

> أن يكون الكاتب متخصًصا في مجال كتابته.
> أن يرسل الكاتب صورة شخصية رقمية حديثة لشخصه الكرمي باإلضافة  

    إلى سيرته الذاتية.
ح أدناه. > أن تُرسل املشاركات باسم رئيس التحرير، على البريد اإللكتروني املوضَّ

> أن يُذكر العنوان كاماًل، مع رقم الهاتف، والفاكس، والبريد اإللكتروني.
> أن يُذكر مسمى الكاتب املهني ليقترن مبشاركته عند النشر.

مالحظة : 
- املجلة غير ملزمة بإعادة املواد املرسلة في حال عدم نشرها.
- املجلة لن تستقبل أي مادة ورقية ترسل عبر العنوان البريدي.

- املواد املنشورة تعبر عن آراء كتابها  وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة ويتحمل الكاتب جميع 
احلقوق الفكرية املترتبة للغير.

alwaeiq8@gmail.com
 البريد اإللكتروني:

أواًل: ما يتعلق بالكاتب: 

ضوابط النشر

> أن يعالج املوضوع فكرة متميزة أو ملمًحا فريًدا يخدم املعنى العام للوعي 
    اإلسالمي، والثقافة النيرة والعلم الشرعي.

> يُكتب املقال بلغة قوية رصينة، ويكون مطبوًعا إلكترونًيا ومدقًقا لغوًيا.
> أن تكون اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة مخرجة.

> أن تذكر املراجع في هوامش املقال مشاًرا إليها بأرقــام تــشتمـــل علــى اسـم 
    الكــاتب واسـم املــؤلف ودار النشر  وسنة الطبع.

> أن يتم االلتزام التام باألمانة العلمية عند االقتباس أو االستعانة مبصادر  
ومراجع.

> يجب أال تقل املقالة عن 5٠٠ كلمة وال تزيد على 2٠٠٠ كلمة.
> أن تقرن احلوارات والتحقيقات واالستطالعات بالصور الفوتوغرافية امللونة.
> أال يكون املقال قد سبق نشره في الصحف واملجالت املطبوعة و اإللكترونية.

> في حال تأخر النشر، يفيدنا الكاتب برغبته في نشر مقالته مبكان آخر حتى 
    يتم استبعادها من خطة النشر مستقباًل.

> ميكن نشر مادة مختصرة تصلح لباب بريد القراء.
> يحق للمجلة حذف أو تعديل أو إضافة أي فقرة من املقال متاشيا مع سياسة 

املجلة في النشر.
> اخلرائط التي تنشر باملجلة مجرد خرائط توضيحية وال تعتبر مرجعا للحدود 

الدولية.



د. محمد أحمد قنديلدراسات
باحث في الفلسفة اإلسالمية

املجتمع،  ألفه  »ما  هو  العرف  وكذلك 
وسار عليه الناس من قول أو فعل أو 

ترك«)2(.
وميكن اعتبار العرف من مصادر القيم 
العرف  املجتمع اإلسالمي خاصة  في 

ويشترط  الــفــاســد،  ولــيــس  الصحيح 
فيه أال يكون مخالفا للنص؛ بأن يكون 
عرفا صحيحا شائعا بني أهله معروفا 
عندهم معموال به من قبلهم، وأن يكون 

العاملون به أكثرية)3(.

املجتمعية  ــراف  واألعــ ــعــادات  ال فكل 
لم  إذا  شــرعــا  محكمة  الــصــحــيــحــة 
التكليفية  واملنهيات  املأمورات  تناقض 
اعتبار  وشرط  الصحيحة،  الصريحة 
العادة أن تكون عامة مستمرة موافقة 

قاعدة العادة محكمة 

من أكبر قواعد الشريعة اإلسالمية قاعدة )العادة محكمة(، وهي إحدى القواعد 
الكبرى التي تدور عليها الشريعة اإلسالمية، وهذه قاعدة مجتمعية مهمة، وهي 
أم خاصة جتعل حكما إلثبات حكم شرعي لم ينص  العادة عامة كانت  أن  تعني 
فإن  عاما،  ولكن  ورد  أو  أصال،  يخالفها  نص  يرد  لم  فلو  بخصوصه،  خالفه  على 

العادة تعتبر)١(.
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الــعــادات،  موافقة  وشــرع  للمشروع، 
مراعاة لعدم الفرقة والنفرة.

وهــذا أمــر معتبر فــي الــشــرع، ولــذا 
الــعــادات  مخالفة  فــي  الفقهاء  قــال 
وهو  املــروءة،  مخروم  إنه  الصحيحة 
ــور  جــزء مــن الــعــدالــة فــي بعض األم

كالشهادة.
فــالــعــادة املــشــروعــة الــفــاضــلــة ميكن 
على  مجتمعي  إلـــزام  أنــهــا:  تعريفها 
في  الوسائل  من  إذن  فهي  الفضيلة، 
والتمسك  الــشــريــعــة  مــقــصــود  نــشــر 
بناء  في  الشرع  خدمة  فوافقت  بها، 

املجتمع.

سد فراغ اإللزام القضائي
القضائي متعذرا في  وملا كان اإللزام 
رقابة  إلى  املجتمعي، الحتياجه  البناء 
كانت  املجتمع،  مكونات  على  شاملة 
املجتمعي  القضاء  هي  واقعا  الــعــادة 
امللزم برقابة شاملة من عموم املجتمع 

لبعضه.
السلطة  إلزام  هي  املجتمعية  فالعادة 
القضائية املجتمعية بدون كلفة مالية 
وال رسمية فاعتمدها اإلسالم سلطة 
لها  وقعد  حكما،  وجعلها  إليها  يرجع 
ــعــادة  الــفــقــهــاء أصـــال هــو قــاعــدة )ال

محكمة(.
احلسنة  الفاضلة  الشريفة  والعادات 
مــن مــكــارم األخـــــالق، والـــشـــرع من 
األخـــالق وحفظها  رعــايــة  مــقــاصــده 
ــاء فــي احلــديــث  وتــتــمــيــمــهــا، كــمــا جـ
بعثت ألمتــم صالح  »إمنــا  الــشــريــف: 

األخالق«)٤(.
ولورود األمر بالعرف }ڄ  ڃ    ڃ   
ولأمر  ــراف:١99(  ــ ــ )األع  } ڃ 

}ۉ   وفقه:  على  باملعاشرة 
ۉ{ )النساء:١9(.

والــعــادات  معتبرة  الفضائل  وكــذلــك 
ملزمة بها، فكانت وسيلة للخير تأخذ 
احلسنة  والــعــادات  املشروعية،  حكم 
السليمة  والــفــطــر  الــعــقــول  تطلبها 

وتقرها الشريعة)5(.

األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ــر بــاملــعــروف والــنــهــي عن  مــبــدأ األمـ
ــى ضــــرورة حضور  ــدعــو إلـ املــنــكــر ي
التدافع  ميدان  في  بفاعليتها  األمــة 
القيم واملفاهيم،  اإلنساني في معركة 
بدل  واملبادرة  املدافعة  موقع  واختيار 
موقع االنتظار والسلبية، فموقع األمة 
الفعل والتأثير ال االنفعال والتأثر، وإن 
دليل على رفض  أكبر  لهو  املبدأ  هذا 
واملوقف  االتكالية  للنظرة  اإلســـالم 
عليهما  يشجع  قد  اللذين  السكوني 

البعض)٦(.
وهو حجة ثابتة على أن اإلسالم ينظر 
لها شخصية  قائمة  كأمة  األمــة  إلــى 
صونه  يجب  مـــادي  ــود  ووجـ مستقلة 
األخطار  ومواجهة  عليه،  واحلــفــاظ 

الفكرية واملادية التي تستهدفه.
بإلقاء هذا  يهتم  ولعل أحدا منا قلما 
الكرمي  القرآن  طالبنا  ملــاذا  السؤال: 
بأن نأمر باملعروف وننهى عن املنكر، 
تربية  في  أساسيا  مبدأ  هــذا  وجعل 
اإلسالمي؟  املجتمع  وتكوين  املسلمني 

قوة  عــوامــل  عــن  نبحث  أننا  والــواقــع 
املجتمع  فــي  اإلســالمــيــة،  الشخصية 
األول وهي شخصية متتاز  اإلسالمي 
بقوة اإلرادة، وقوة الشعور باملسؤولية، 
وقوة الرقابة االجتماعية، جند أن هذه 
وتتكامل  تتفاعل  التي  الثالثة  األمــور 
اإلسالمية  الشخصية  قــوة  إبــراز  في 
الذي  التربية  ألسلوب  ثمرة  هي  إمنا 
أقامه اإلسالم على أساس مبدأ األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر وهو املبدأ 
الذي يجعل من املسلم مواطنا ملتزما 
الشر  ويدفع  للمجتمع،  اخلير  يجلب 
عنه، وهو التزام ديني وخلقي لم تستطع 
وسائل التربية في احلضارات القدمية 
أو  حتقيقه  اإلسالمية  غير  واحلديثة 
ــذي وضــعــه  ــ ــوى ال ــه فـــي املــســت وضــع
اإلميــان. مستوى  وهــو  اإلســـالم   فيه 
لقد عني علماء االجتماع اليوم بتحليل 
الدور الذي تلعبه الرقابة االجتماعية 
يتعلم  أن  الشخص  على  تفرض  التي 
ويستجيب لتخطيط السلوك املصادق 
أن  ــك  ذل املجتمع،  طــرف  مــن  عليها 
يسيران  والتخطيطات  األشــخــاص 
تلقائيا  املستطاع  جتعل  بطريقة  معا 
مــتــابــعــة نـــوع مــن احلـــيـــاة، والــرقــابــة 
االجتماعية هي اآللية التي تدمي هذا 
حرصها  بفضل  االجــتــمــاعــي  السير 
ــأن يــتــطــابــق الــنــاس مع  ومتــســكــهــا بـ
الــنــمــاذج الــعــامــة لــقــواعــد الــســلــوك، 
ــمــاعــي  وبــتــحــلــيــلــنــا لــلــضــغــط االجــت
هذا  بها  التي ميارس  الطرق  نالحظ 
توجه  االجتماعية  فالرقابة  الضغط، 
ليتطابقوا  األفــراد  على  ضغطها  ثقل 
األدوار  ومـــع  الـــنـــمـــاذج،  أنـــــواع  مـــع 
االجتماعية  واملؤسسات  والعالقات 
 الــتــي تــقــدســهــا حـــضـــارة املــجــتــمــع.

وتــأصــال،  ــوة  ق املجتمع  بــنــاء  ــزداد  ــ وي
ومؤسساته،  أفـــراده  سير  ويستقيم 

العادات احلسنة تقبلها 
ــرة الــســلــيــمــة  ــطـ ــفـ الـ

وتقرها الشريعة

االجتماعية  الرقابة 
من سبل االستقامة
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كلما عظم شعور أفراده مبسؤولياتهم، 
ــت الــرقــابــة االجــتــمــاعــيــة فيه،  ــوي وق
بضغطها  الــنــاس  إحــســاس  وازداد 
يهتم  بلد  ففي  اليومية،  حياتهم  على 
الفرد فيه  بالنظافة مثال، ال يستطيع 
ليس  الــشــارع  في  بالقمامة  يلقي  أن 
خوفا من رجال الشرطة، ولكن خوفا 
من رجل الشارع الذي سيكون أول من 
ينكر عليك عملك املشني، ألنه يتنافى 
مع حضارة املجتمع وقيمه التي تعتني 

بالنظافة)7(.
لذلك كان لزاما لقيام أي أمة باملعنى 
هــذه  تــتــوافــر  أن  الــصــحــيــح،  العلمي 
اجتماعية  رقــابــة  وجـــود  على  األمـــة 
أخطر  مــن  مؤسساتها  كــيــان  حتمي 
متثلت  ســواء  واملنكرات،  االنحرافات 
ــتـــداء عــلــى األنــفــس  ــي صـــورة االعـ ف
ــراض، أو فــي صــورة  واألمـــوال واألعــ
انتقاص احلقوق وعدم أداء الواجبات، 
فكل عمل يسيء إلى أخيك املسلم سلبا 
أو ميس  باطنا،  أو  ظاهرا  إيجابا،  أو 
بسالمة املؤسسات وقيمها ووظائفها، 
مــســا يــضــر مبــصــالــح املــجــتــمــع، أو 
يتعارض مع مقدساته األساسية، هذا 
اإلسالم  يسميه  اعتداء  يعتبر  العمل 
منكرا، أي شيئا ينكره املجتمع كله وال 
يقبله، ملا ينطوي عليه من أخطار على 
مؤسساته. وســالمــة  ــراده،  ــ أف  حقوق 
ولكي تضمن األمة اإلسالمية لنفسها 
ــرار  ــم الـــوجـــود واالســـتـــقـــرار واالســت
والكفاية،  واألمــن  العدل  وألعضائها 
رقابة  لديها  تتكون  أن  من  البــد  كــان 
اجــتــمــاعــيــة متــــارس ضــغــطــهــا بــقــوة 
االنحرافات واملنكرات، وهكذا ظهرت 
وتكوين  خلق  فــي  اإلســـالم  معجزات 
على  املسلمني  وتربية  الرقابة،  هــذه 
تصبح  حتى  احلربة  بكامل  ممارستها 

وسلوكا  املــؤمــنــني،  أخـــالق  مــن  خلقا 
حضارتهم،  خصائص  من  اجتماعيا 

قال تعالى: }ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  
ۀ{  ڻ   ڻ   ڻڻ  

)آل عمران:١٠٤(.

دور فعال
البر  التعاون على  واملجتمع رقيب في 
ومحاربة  املنكر  وإنــكــار  والــتــقــوى)8(، 
اجلرمية، والتعاون مع اجلهات املعنية 
في الدولة لعموم النصوص في األمر 
قال  كما  املنكر،  والنهي عن  باملعروف 

}ٹ  ڤ      ڤ   تعالى:  اهلل 
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   
چ     )78( چ  ڃ  
ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڎ{  ڌ   ڌ   ڍ   

)املائدة:79-78(.
والبــد من احلــذر من أوكــار اجلرمية 
ظاهرها  مما  الشباب،  تتخطف  التي 
ــور  ــ اإلبـــاحـــة وبــاطــنــهــا املــنــكــر، واألم
من  ــذر  احلـ فيها  ــل  األصـ املجتمعية 
ظواهر اجلرمية وبواطنها، واهلل يقول: 
ڄ{  ڄ   ڄ   ڄ      {
ــعــام:١2٠(، وهــذا عام في الفرد  )األن

واملجتمع.
وكل وسيلة أدت إلى ذلك وجبت، وألن 
على  املنافقني  عامل   [ اهلل  رســول 
ولكن  اإلميــان،  دعــوى  في  ظواهرهم 
لم يعاملهم كذلك في األعمال، ولذلك 
نهى عن مسجد الضرار، وهو مسجد 
نصوص،  فيه  ونزلت  الــديــن،  ظاهره 
وهــذه النصوص أصــل فــي إلــغــاء كل 

وباطنا  لإلحسان  ظاهرا  اتخذ  وكــر 
املسجد  فــي  ــان  ك إن  ــه  ألن للجرمية، 

فغيره أولى)9(.
نفسه  ينظم  أن  شرعا  لــه  واملجتمع 
ومجالس  ومــؤســســات  جمعيات  فــي 
أنــواع  وســائــر  ومنتديات،  وملتقيات 
العامة،  املصالح  يخدم  الذي  التجمع 
املفاسد والضرر، وسواء كانت  ويدفع 
إنسانية أو حقوقية أو خدمية، وال شك 
أن وجود هذه امللتقيات والتجمعات له 
باملعروف  ــر  األم مبدأ  فــي  كبير  دور 
عن  الــدفــاع  مــن  املنكر،  عــن  والنهي 
العدل  املظلوم ونصرة احلق، وحتقيق 

ودفع البغي.

الهوامش
القواعد  الزحيلي،  مصطفى  محمد   -١
الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب األربعة، 

.298/١
2- عبدالكرمي زيدان، الوجيز في أصول 

الفقه، ص252.
ــعــيــنــني، الــقــيــم  ــو ال ــ 3- عــلــي خــلــيــل أب
إبــراهــيــم  مكتبة  والــتــربــيــة،  اإلســالمــيــة 
احللبي، املدنية املنورة ط ١988م، ص٦7.

٤- البخاري، األدب املفرد، ص١٠٤.
5- فضل مراد، مقدمة في فقه العصر، 

ص٤77.
٦- عبداللطيف بو عبد الوي: مباحث في 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمــر  فقه 

ص١٤7.
7- دعوة احلق، وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية باملغرب، العدد ١37.
اليوم  هم  باملعروف  األمــر  جماعات   -8
منظمات  تساوي  الغربية  املجتمعات  في 
في  فعال  دور  لها  والتي  املدني،  العمل 
صياغة القوانني في املجتمعات الغربية. 

9- فضل مراد، مقدمة في فقه العصر، 
٤7٤/١، ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن 
النبي ] ترك املنافقني يعيشون كأفراد، 
أما حينما أرادوا عمال مؤسسيا فمنعهم 

من ذلك كما حدث في مسجد الضرار.

العدد )٦٥٤( صفر  ١٤٤١ هـ -أكتوبر ٢٠١٩م44



ــل الــســلــف واخلــلــف في  اخــتــلــف أهـ
سجود  فــي  الــطــهــارة  وجـــوب  مسألة 
التالوة، ويرجع ذلك إلى اآلثار املروية 
واخــتــالف  والــتــابــعــني  الصحابة  عــن 
فقد  املسألة،  رواية احلديث في هذه 
ابــن عمر رضــي اهلل عنهما  صح عن 
أنه سجد على غير وضوء وفي رواية 
سجد وهو طاهر، واختلفت أفهام أهل 
النحو  على  الروايتني  تأويل  في  العلم 

التالي:

القول بعدم اشتراط الطهارة
وهو قول كثير من السلف)١( وأول من 
أظهر هذه املسألة هو اإلمام البخاري 
»بــاب  كــتــاب:  أبـــواب  حيث ترجم فــي 
سجود املسلمني مع املشركني واملشرك 
جنس ليس له وضوء« قال: »وكان ابن 
عمر رضي اهلل عنهما يسجد على غير 
يوافق  »لم  ابن حجر:  وضــوء«)2(. قال 
ابن عمر أحد على جواز السجود بال 

أبي  بــن  أخــرجــه  الشعبي  إال  وضـــوء 
وأخــرجــه  صحيح  بسند  عــنــه  شيبة 
أيضا بسند حسن عن أبي عبدالرحمن 
السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم 
القبلة  إلى غير  وهو على غير وضوء 

وهو ميشي يومئ إمياء«)3(.
وروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: 
وسجد  بالنجم،  سجد  النبي ]  »أن 
مــعــه املــســلــمــون واملــشــركــون واجلــن 

واإلنس«)٤(.
يحتمل،  للباب  هنا  البخاري  وترجمة 
قال  ولذلك  والنفي،  اإلثبات  معناها 
ملتبسة،  الترجمة  »هــذه  املنير:  ابــن 
والصواب رواية من روى أن ابن عمر 
وضوء.  غير  على  للتالوة  يسجد  كان 
البخاري  تبويب  مــن  والــظــاهــر  قــال: 
بسجود  له  واحتج  مذهبه،  أنه صوب 
البخاري  أن  والظاهر  لها،  املشركني 
ذلــك  املــشــركــني  لفعل  ــواز  رجـــح اجلــ
يــنــكــر عليهم  ــم  الـــشـــارع ولـ بــحــضــرة 

الــراوي  وألن  طهارة،  بغير  سجودهم 
على  فــدل  السجود  اســم  عليه  أطلق 

الصحة ظاهرا«)5(.
ابــن عمر على جــواز السجدة  ووافــق 
بال وضوء الشعبي، فقد روى ابن أبي 
قــال:  الشعبي  عــن  ــدة،  زائـ عــن  شيبة 
على  وهــو  السجدة  يقرأ  الــرجــل  فــي 
كان  حيث  »يسجد  قــال:  وضــوء  غير 

وجهه«)٦(.
وروى أيضا في مصنف ابن أبي شيبة 
أنه كنفسه، عن سعيد  عن رجل زعم 
بن عمر،  كان عبداهلل  قال:  بن جبير 
ثم  ــاء،  امل فيهريق  راحلته،  عن  »ينزل 
وما  فيسجد  السجدة  فيقرأ  يــركــب 

توضأ«)7(.
وترجمة ابن أبي شيبة في هذه املسألة 
أوضح وأظهر في املذهب من ترجمة 
الرجل يسجد  إذ قال: »في  البخاري، 

السجدة وهو على غير وضوء«)8(.
ورجح ابن بطال عدم وجوب الطهارة 

 أبواب سجود القرآن
تحقيق رواية البخاري عن ابن عمر

دراسات د. حمدي طنطاوي محمد
باحث أكادميي
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البخاري  اإلمام  رأي  ذلك  في  موافقا 
األصيلى:  نسخة  فــي  ــع  »ووقـ فــقــال: 
ابن عمر يسجد على وضوء(،  )وكــان 
وكذلك عند أبى الهيثم عن الفربرى، 
ــع فــي بــعــض الــنــســخ )عــلــى غير  ووقـ
السكن  ابن  رواية  وضوء(، وهكذا في 
ابن  ــة  رواي والــصــواب:  )غير(  بإثبات 
املعروف  ألن  )غــيــر(؛  بإثبات  السكن 
عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير 

وضوء«)9(.
ويرى ابن رشيد بأن مقصود البخاري 
تأكيد مشروعية السجود ألن املشرك 
قد أقر على السجود وسمى الصحابي 
فعله سجودا مع عدم أهليته، فاملتأهل 
لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة 
ابــن مسعود  فــي حــديــث  أن  ــده  ــؤي وي
ــأن قتل  ب الـــذي مــا سجد عــوقــب  أن 
للسجود  وفق  من  جميع  فلعل  كافرا، 
يومئذ ختم له باحلسنى فأسلم لبركة 
بني  يجمع  أن  ويحتمل  قال:  السجود، 
الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في 
من  حضر  من  جميع  يكون  أن  العادة 
على  اآلية  قــراءة  عند  كانوا  املسلمني 
وضوء ألنهم لم يتأهبوا لذلك وإذا كان 
السجود  إلــى  منهم  ــادر  ب فمن  كذلك 
ــال وضـــوء وأقـــره  خـــوف الـــفـــوات ب
بذلك  استدل  ذلــك،  على   [ النبي 
عند  وضــوء  بــال  السجود  جــواز  على 
وجود املشقة بالوضوء، ويؤيده أن لفظ 
املنت وسجد معه املسلمون واملشركون 
ابن عباس في  واإلنس فسوى  واجلن 
نسبة السجود بني اجلميع وفيهم من 
يصح  أن  فيلزم  الوضوء  منه  يصح  ال 
لم  وممــن  بوضوء  كــان  ممن  السجود 

يكن بوضوء واهلل أعلم«)١٠(.
البخاري:  ــة  رواي أن  ابــن حجر  ويــرى 
»كان ابن عمر يسجد على غير وضوء« 
هي الرواية األكثر شهرة، وهي األولى 

من رواية األصيلي بحذف )غير()١١(.

ثم راح يوجه رواية البيهقي فيما رواه 
نافع  »عــن  الليث  عن  صحيح  بإسناد 
عن ابن عمر قال ال يسجد الرجل إال 
بأنه  بينهما  فيجمع  قال:  وهو طاهر« 
أو  الكبرى  الطهارة  طاهر  بقوله  أراد 
الثاني على حالة االختيار واألول على 
األولوية،  على  الثاني  أو  الضرورة)١2(. 

واألول على اجلواز واإلباحة)١3(.
وذهب بدر الدين العيني إلى أن رواية: 

»على غير وضوء« هي األصح)١٤(.
قال:  الصنعاني؛  إليه  ذهــب  ما  وهــو 
إال  الطهارة  يشترط  ال  أنه  »واألصــل 
وردت  الطهارة  وجــوب  ــة  وأدل بدليل، 
للصالة، والسجدة ال تسمى صالة«)١5(.

وأكد ابن حزم هذا الرأي، وذهب إلى 
أكثر من ذلك؛ معتبرا أن سجود التالوة 
ليس بصالة قال: »وأما سجود القرآن 
في  واعتمد  أصــال«  ليس صالة  فإنه 
عمر [ عن  ابن  حديث  ذلك على 
ــال: »صــالة الليل  ق نــه  أ رســول ] 
والنهار مثنى مثنى« وقد صح عنه ] 
أنه قال: »الوتر ركعة من آخر الليل«. 
يكن  لم  ما  أن  »فصح  حــزم:  ابن  قال 
فليس  فصاعدا  ركعتني  أو  تامة  ركعة 

صالة.
والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة 
وال ركعتني فليس صالة، وإذ ليس هو 
وللجنب  بال وضــوء،  فهو جائز  صالة 
كسائر  القبلة  غير  وإلــى  وللحائض 
الوضوء  يلزم  ال  إذ  فــرق،  وال  الــذكــر 
بإيجابه  يأت  لم  إذ  للصالة فقط،  إال 
لغير الصالة قرآن وال سنة وال إجماع 
السجود من  إن  قيل:  فإن  قياس.  وال 
قلنا   صــالة.  الصالة  وبعض  الصالة، 
باطل؛  هــذا  الــتــوفــيــق:  تعالى  وبـــاهلل 
إال  الصالة صالة  بعض  يكون  ألنه ال 
ولو  املصلي،  بها  أمــر  كما  متــت  إذا 
ملا  ثم قطع عمدا،  وركع  كبر  امرأ  أن 
إنه صلى  أهل اإلســالم  قال أحد من 

يصل،  لم  إنه  كلهم  يقولون  بل  شيئا، 
ركعتني  أو  الوتر  في  ركعة  أمتها  فلو 
في اجلمعة والصبح والسفر والتطوع 
نقول  ثم  خــالف.  بال  صلى  قد  لكان 
لهم: إن القيام بعض الصالة والتكبير 
بعض الصالة وقراءة أم القرآن بعض 
الــصــالة واجلـــلـــوس بــعــض الــصــالة، 
والسالم بعض الصالة، فيلزمكم على 
هذا أن ال جتيزوا ألحد أن يقول وال أن 
يكبر وال أن يقرأ أم القرآن وال يجلس 
وال يسلم إال على وضــوء، فهذا ما ال 
وبــاهلل  احتجاجهم،  فبطل  يقولونه، 
تعالى التوفيق. فإن قالوا هذا إجماع، 
اإلجماع  بصحة  أقررمت  قد  لهم:  قلنا 
علتكم  وإفــســاد  حجتكم  بطالن  على 

وباهلل تعالى التوفيق«)١٦(.
الرأي  هذا  على  الشوكاني  تبعهم  ثم 
وجزم بأن: »ليس في أحاديث سجود 
يكون  أن  اعتبار  على  يدل  ما  التالوة 
يسجد  ــان  ك وقــد  متوضئا  الساجد 
من حضر تالوته، ولم ينقل  معه ] 
ويبعد  بالوضوء،  منهم  أحــدا  أمر  أنه 
أن يكونوا جميعا متوضئني. وأيضا قد 
تقدم  كما  املشركون  معه  يسجد  كان 

وهم أجناس ال يصح وضوؤهم«)١7(.

القول باشتراط الطهارة
األربعة  واألئمة  العلماء  ذهب جمهور 
إلى القول بوجوب التوضؤ في سجدة 
ــدارج الصالة  الــتــالوة ألنها أخــص م
فيشترط لها كما اشترط للصالة)١8(. 
وفي نسخة األصيلى: )وكان ابن عمر 

يسجد على وضوء()١9(.
وال  الفقهاء  عند  املشهور  هو  وهــذا 
ورمبا  خالفا  فيه  منهم  كثير  يعرف 
ظنه بعضهم إجماعا واحتج املوجبون 
فإنه  قالوا:  صــالة،  بأنه  له  للوضوء 
بعض  قاله  كما  وحتليل،  حتــرمي  لــه 

أصحاب أحمد والشافعي)2٠(.
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ــم أنـــه يشترط  ــل قـــال الـــنـــووي: »واع
جلواز سجود التالوة وصحته شروط 
صالة النفل من الطهارة عن احلدث 
واستقبال  ــورة  ــع ال وســتــر  والــنــجــس 
يتم  حتى  السجود  يجوز  وال  القبلة 

قراءة السجدة«)2١(.
إال  يسجد  ال  »بــاب  البيهقي  وترجم 
طاهرا«، وروى عن نافع عن ابن عمر 
وهو  إال  الــرجــل  يسجد  ال  ــال  ق ــه  أن
وال  طاهر  وهــو  إال  يقرأ  وال  طاهر 
يصلى على اجلنازة إال وهو طاهر)22(.
وروى ابن أبي شيبة عن احلسن، في 
الرجل يسمع السجدة وهو على غير 

وضوء، »فال سجود له«)23(.
سمعه  »إذا  قــال:  إبراهيم  عن  وروى 
ثم  فليتوضأ،  وضــوء  غير  على  وهــو 
يحسنها  ال  كان  فإن  فليسجد  ليقرأ، 

قرأ غيرها، ثم يسجد«)2٤(.
يسمع  الرجل  في  أيضا،  عنه  وروى 
السجدة، وليس على وضوء قال: »إن 
كان عنده ماء توضأ وسجد، وإن لم 

يكن عنده ماء تيمم وسجد«)25(
ــار إلـــى أنــه  ــصـ وذهــــب فــقــهــاء األمـ
على  إال  الــتــالوة  ســجــود  يــجــوز  »ال 

وضوء«)2٦(.
ــال الــعــيــنــي: »الــطــهــارة لــهــا من  ــ وق
األحداث واألجناس بدنا ومكانا وثيابا 
وستر العورة واستقبال القبلة، وأن كل 

ما يفسد الصالة يفسدها«)27(.

الترجيح
الذي يتبني لي ترجيح مذهب القائلني 
فــي سجود  الــوضــوء  اشــتــراط  بعدم 
التالوة لثبوت ذلك األثر عن ابن عمر 
ثبوتا قطعيا، وترجيح بعض من أهل 
وتوسعة  املسألة،  هــذه  في  له  العلم 
على الناس، وحملهم على طاعة اهلل 
لكن  سبيال،  ذلك  إلى  استطاعوا  ما 
على  املــرء  يكون  أن  واألولـــى  األسلم 

طهارة، ألن سجوده لرب العاملني مقام 
تشريف، ومن كمال أهليته لهذا املقام 
أن يكون طاهر القلب، طاهر البدن، 

واهلل أعلم.

الهوامش
١- عون املعبود شرح سنن أبي داود للعظيم 
آبادي، ١/ ٦7، الطبعة: الثانية، ١٤١5 هـ، دار 

الكتب العلمية - بيروت.
زهير  محمد  حتقيق:  البخاري،  صحيح   -2
األولــى،  الطبعة:   ،٤١/2 الناصر،  ناصر  بن 
مصطفى  قــال  النجاة.  طــوق  دار  ١٤22هــــ، 
البغي في هامش نفس الصفحة: وعلى هذه 
اهلل  رضــي  عمر  البــن  مذهبا  يكون  الــروايــة 
عنهما لم يوافقه أحد عليه ألن السجود في 

معنى الصالة فال يصح إال بشروطها.
الــبــخــاري،  شـــرح صحيح  الــبــاري  فــتــح   -3

55٤/2، دار املعرفة - بيروت، ١379.
٤- صحيح البخاري، 2/١٠7١/٤١.

5- انظر: شرح سنن أبي داود لشهاب الدين 
بدار  الباحثني  من  عــدد  حتقيق:  الرملي، 
 ،١9-١8/7 الرباط،  خالد  بإشراف  الفالح 
دار  2٠١٦م،   - ١٤37هــــ  األولـــى،  الطبعة: 
الــتــراث،  وحتقيق  العلمي  للبحث  الــفــالح 

العربية. الفيوم - جمهورية مصر 
واآلثــار  األحاديث  في  املصنف  الكتاب   -٦
ــي شــيــبــة، حتــقــيــق: كــمــال يــوســف  ــن أبـ البـ
األولــى،  الطبعة:   ،٤325/375/١ احلــوت، 

١٤٠9هـ، مكتبة الرشد - الرياض.
واآلثار،  األحاديث  في  املصنف  الكتاب   -7

.٤322/375/١
واآلثــار  األحاديث  في  املصنف  الكتاب   -8
ــي شــيــبــة، حتــقــيــق: كــمــال يــوســف  ــن أبـ البـ
مكتبة   ،١٤٠9 األولـــى،  الطبعة:  ــوت،  احلـ

الرشد - الرياض.
ــبــخــاري البـــن بــطــال،  9- شـــرح صــحــيــح ال
 ،5٦/3 حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم، 
مكتبة  2٠٠3م،   - ١٤23هـ  الثانية،  الطبعة: 

الرشد - السعودية، الرياض.
البخاري،  صحيح  شــرح  الــبــاري  فتح   -١٠

55٤/2، دار املعرفة - بيروت، ١379.
البخاري  صحيح  شــرح  الــبــاري  فتح   -١١
 ،١379 بيروت،   - املعرفة  دار  حجر،  البن 

.55٤/2
البخاري،  صحيح  شــرح  الــبــاري  فتح   -١2

.55٤/2

١3- مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، 
 - الثالثة  الطبعة:   ،٤3٠/3 للمباركفوري، 
العلمية  البحوث  إدارة  م،   ١98٤ هـ،   ١٤٠٤
 - السلفية  اجلامعة   - واإلفــتــاء  والــدعــوة 

الهند. بنارس 
البخاري  صحيح  شرح  القاري  عمدة   -١٤
إحــيــاء  دار   ،99/7 الــعــيــنــي،  ــديــن  ال لــبــدر 

التراث العربي - بيروت.
١5- سبل السالم للصنعاني، 3١١/١، بدون 

طبعة وبدون تاريخ، دار احلديث.
 ،97-9٦/١ حزم،  البن  باآلثار  احمللى   -١٦
 - الفكر  دار  ــاريــخ،  ت ــدون  وبـ طبعة  بـــدون 

بيروت.
١7- نيل األوطار للشوكاني، حتقيق: عصام 
الدين الصبابطي، ١2٦/3، الطبعة: األولى، 

١٤١3هـ - ١993م، دار احلديث، مصر.
ــشــذي شـــرح سنن  ال ــرف  ــع ال ــظــر:  ان  -١8
الترمذي، للهندي، ص 37، الطبعة: األولى، 
 - العربي  التراث  دار  2٠٠٤م،   - هـ   ١٤25

لبنان. بيروت، 
البخاري  صحيح  شــرح  الــبــاري  فتح   -١9
 ،١379 بيروت،   - املعرفة  دار  حجر،  البن 

.55٤/2
داود  أبـــي  املــعــبــود شـــرح ســنن  عـــون   -2٠
الثانية،  الطبعة:   ،٦7/١ ــادي،  آبـ للعظيم 

١٤١5هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.
طبعة  الــنــووي،  بشرح  مسلم  صحيح   -2١
العربي  الــكــتــاب  دار  ١987م،   - ١٤٠7هــــ 

بيروت - لبنان.
22- السنن الكبرى للبيهقي، حتقيق: محمد 
الثالثة،  375/١، الطبعة:  القادر عطا،  عبد 
العلمية،  الكتب  دار  2٠٠3م،   - ـــ  ١٤2٤هـ

لبنان. بيروت- 
23- الكتاب املصنف في األحاديث واآلثار، 

.٤323/375/١
2٤- املرجع السابق، ١/375/٤32٤.

25- نفس املرجع، ١/375/٤32٦.
صحيح  شــرح  فــي  ــدراري  الـ الكواكب   -2٦
الــكــرمــانــي،  يــوســف  بــن  ــبــخــاري، محمد  ال
 - ١35٦هـــ  أولــى:  ١٠١٤، طبعة  ١52/٦/ح 
بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار  ١937م، 

لبنان.  -
27- نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار 
العيني،  الدين  لبدر  اآلثار،  في شرح معاني 
حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم، ٤78/5، 
وزارة  2٠٠8م،   - ١٤29هـ  األولى،  الطبعة: 

األوقاف والشؤون اإلسالمية - قطر.
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د. إبراهيم محمد البيوميدراسات
دكتوراه في الدعوة اإلسالمية

قلب  على  الــكــرمي  ــقــرآن  ال ــزل  ن لقد 
بلفظه،  مــعــجــزا   [ محمد  ســيــدنــا 
ــاه، مــعــجــزا بــرســمــه،  ــن مــعــجــزا مبــع
البلغاء،  فــأدهــش  املتعددة  ــه  وقــراءات
حيارى  وتركهم  الفصحاء،  وأخـــرس 
نظمه  أدهشهم  شــيء،  على  يلوون  ال 
وتأليفه  الغريب،  ورصــفــه  العجيب، 
البديع، عجزت عن نظم أصغر سورة 
منه اخلطباء، وكلت عن وصفه البلغاء، 
حتدى  الشعراء،  تأليفه  في  وحتيرت 
يأتوا مبثله،  أن  العرب  الكرمي  القرآن 

}ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   تعالى:  قال 

فلما  )الـــطـــور:3٤(  ٹ{  ٹ  
عجزوا عن ذلك حتداهم سبحانه بعشر 

ٱ   ٻ      { تعالى:  قال  مثله،  سور 
پ   پ   پ  پ   ٻ   ٻٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
)هــود:١3(  ٿ{  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ  
بــســورة  بـــان عــجــزهــم حتــداهــم  فلما 

}ۓ  ڭ  ڭڭ   تعالى:  قال  واحدة، 
)يونس:38(  ۆ{  ۇ       ۇ   ڭ  
فريق  أي  مع  يتعاونوا  أن  منهم  وطلب 

تعالى:  قال  الغاية،  هذه  لتحقيق  كان 
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   }ۆ  

ۅ              ۉ{ )يونس:38(.
وإن تعدد القراءات القرآنية يعد مظهرا 
من مظاهر اإلعجاز بحيث إنه إذا قرئ 
بوجه واحد كان معجزا، وإذا قرئ بوجه 
آخر كان معجزا أيضا، وهذا من أكبر 
القرآنية  القراءات  في  اإلعجاز  أوجه 
ــراه مــن يــقــرأه بــروايــة حفص  بحيث ي
يراه  ورش  بــروايــة  يقرأه  ومــن  معجزا 
كذلك معجزا، إن تعدد القراءات يقوم 
اآليـــات، وذلــك ضــرب من  تعدد  مقام 

اإلعجاز البالغي 
في القراءات القرآنية

»مالك يوم الدين«

إن القرآن قد أثار منذ نزوله إعجاب الناطقني بلغة الضاد فسحر ألبابهم، وعشقته قلوبهم 
فمن حفظه في الصدور إلى كتابته في السطور، إلى فهم ملعانيه واستكناه ألغواره، وكشف 
ألسراره، وغوص عن درره، وبحث عن عجائبه التي ال تنقضي، وإذا كان نزول القرآن على 
حرف واحد معجزا في حد ذاته، فإن تنوع كيفيات قراءته ورسمه هو الوجه األكثر داللة 
هديه،  واتباع  به  اإلميان  من  الناس  بعض  منع  الكبر  ولكن  مصدره،  وصدقية  إعجازه  على 
فكان من الالزم إقامة احلجة عليهم، فتحدى القرآن كل املتحدثني بهذه اللغة، وطالب كل 
من شك في صدق الرسول ] أو أعرض عن اإلميان به، والتسليم بأخباره، معارضته واإلتيان 

ولو بسورة من مثله، فأعجزهم بأسلوبه وبالغته ومجمل ألفاظه.
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ضروب البالغة، يبتدي من جمال هذا 
اإليجاز وينتهي إلى اإلعجاز، كما أن في 
الساطعة  البراهني  من  القراءات  تنوع 
واألدلة القاطعة على أن القرآن كالم اهلل 
وعلى صدق ما جاء به رسول اهلل ]، 
فإن هذه االختالفات في القراءة على 
كثرتها ال تؤدي إلى تناقض وال تضاد، 
القرآن  بــل  وتــخــاذل،  تهافت  إلــى  وال 
بعضه  يصدق  قــراءاتــه  تنوع  على  كله 
ويشهد  بعضا،  بعضه  ويــبــني  بعضا، 
بعضه لبعض على منط واحد في علو 
من  واحــد  وهــدف  والتعبير،  األسلوب 

سمو الهداية والتعليم.
إن تعدد القراءات يعد معجزا في حد 
ويحفظ  الــقــراءات،  تتعدد  حيث  ذاتــه 
املختلفة،  بقراءاته  الــقــرآن  املسلمون 
ألــيــس هــو قــمــة اإلعــجــاز أن يحفظ 
القرآن من التغيير والتبديل وهو ليس 

بقراءة واحدة بل أكثر من قراءة.
كما أن خلوه من التناقض واالضطراب 
مع تعدد قراءاته يعد إعجازا كذلك، فلو 
كانت هذه القراءات من عند غير اهلل 
من  لكنها  وتناقضا  اضطرابا  المتأت 
عند العزيز احلكيم الذي أنزل الكتاب 
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 
 [ محمد  عبده  على  خلفه،  مــن 

بقراءاته املتعددة.
القرآنية  الــقــراءات  من  قــراءة  كل  وإن 
لها داللتها ومعناها فاختالف القراءات 
أنواع  أعظم  املعنى وهذا من  تنوع في 
اإلعجاز في القرآن الكرمي، ففي سورة 

}ٺ   تعالى:  قول اهلل  الفاحتة في 
اختلف  )الــفــاحتــة:٤(  ٺ{  ٺ    
وإسقاطها،  األلــف،  إثبات  في  القراء 
فقرأ عاصم، والكسائي: )مالك( بألف، 
ألـــف)١(،  الــبــاقــون )مــلــك( بغير  وقـــرأ 
على  مالك  ــرأ:  ق أنــه  حيان  أبــو  ونقل 
والكسائي  وزن فاعل باخلفض عاصم 
وخلف في اختياره ويعقوب وهي قراءة 
العشرة إال طلحة والزبير وقراءة كثير 

بن  عمر  عن  نقل  كما  الصحابة.  من 
وزن  على  مالك  قــرأ  ــه  أن عبدالعزيز 

فاعل أيضا ولكن بنصب الكاف)2(.
القراءتني  هاتني  على  نتوقف  وحــني   
القراءات  هــذه  من  قــراءة  كل  أن  جند 

تؤدي معنى يختلف عن اآلخر.
فـــي ســـورة  ــة  ــ اآلي ــد وردت هـــذه  ــق ول
الفاحتة وهي أم القرآن، وأعظم سورة 
املعلى  بن  سعيد  أبي  فعن  القرآن  في 
قال: كنت أصلي في املسجد فدعاني 
يا  فقلت:  أجبه،  فلم   [ اهلل  رســول 
رسول اهلل إني كنت أصلي، فقال: ألم 

يقل اهلل: } ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
)األنــفــال:2٤(،  ۉ  ۉ   ې{ 
ثم قال: لي ألعلمنك سورة هي أعظم 
من  تخرج  أن  قبل  الــقــرآن  في  السور 
أن  أراد  فلما  بيدي  أخــذ  ثم  املسجد، 
يخرج قلت له: ألم تقل ألعلمنك سورة 
ــقــرآن؟ قــال:  هــي أعــظــم ســـورة فــي ال
هي  پ{  پ   پ   }پ  
الذي  العظيم  والــقــرآن  املثاني  السبع 

أوتيته)3(.
نفسه،  أثنى اهلل عزوجل على  أن  بعد 
قال:  فكأنه  يثنوا عليه  أن  وأمر عباده 
ــف نفسه  ثــم وصـ قــولــوا احلــمــد هلل 
قرن  بــاب  من  وهــو  الرحيم  بالرحمن 
الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى: 

ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   }ۈئ  
ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  
إن  حيث  ــر:٤9-5٠(،  ــجــ )احلــ جئ{ 
الرحيم  والرحمن  ترهيب،  فيه  الــرب 

ترغيب)٤(.
ثم بني أنه مالك يوم الدين ففي هاتني 
على  قراءة  كل  تدل  دالالت  القراءاتني 
داللــة ال تدل عليها األخــرى، وتضيف 
يقدر  فاملالك  األخرى،  ليس في  معنى 
)املـــلـــك( من  عليه  يــقــدر  ال  ــا  م عــلــى 
التصرف مبا هو مالك له بالبيع والهبة 

والعتق ونحو ذلك، كما أن )امللك( يقدر 
على ما ال يقدر عليه )املالك( مما يعود 
مصالح  ورعــايــة  للملك  التدبير  ــى  إل

الرعية)5(.
ويبني ابن خالويه أن امللك داخل حتت 
املالك حيث يقول: »إن املالك قد يكون 
وهو  مالكا«  امللك  يكون  وال  ملك  غير 
أعــم من  )مــلــك(  قـــراءة  أن  يبني  بهذا 

قراءة )مالك()٦(.
دالة على  )ملك( صفة مشبهة  فقراءة 
امللك،  لصاحب  اسما  صارت  الثبوت، 
وتشير إلى املتصرف باألمر والنهي في 

اجلمهور)7(.
من  مأخوذ  )ملك(  أن  كثير  ابن  ويبني 

امللك كما في قوله تعالى: }ېئ     ىئ    
ىئىئ  { )غافر:١٦( وقال تعالى: } ۇئ  
)األنـــعـــام:73(،  ۈئ{  ۆئ   ۇئۆئ  
ک{  ک   ڑ   }ڑ   وقوله: 

)الفرقان:2٦()8(.
ــام الــطــبــري مــا أفــادتــه  ــ ــوضــح اإلم وي
يوم  امللك  »هلل  فيقول:  )مــلــك(  قـــراءة 
خلقه،  جــمــيــع  دون  خــالــصــا  الـــديـــن 
الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكا 
ويدافعونه  املــلــك،  ينازعونه  جبابرة، 
والسلطان  والعظمة  بالكبرياء  االنفراد 
واجلبرية، فأيقنوا بلقاء اهلل يوم الدين 
أنهم الصغرة األذلة، وأن له دونهم ودون 
والبهاء  والعزة  والكبرياء  امللك  غيرهم 

}ېئ     ىئ     تــعــالــى:  اهلل  قـــال  كــمــا 
أنه  تعالى  فأخبر  )غــافــر:١٦(   } ىئىئ  
الدنيا  بامللك دون ملوك  املنفرد يومئذ 
الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى 
ذل وصغار ومن دنياهم في املعاد إلى 

خسار«)9(.
له  امللك  إخــالص  تفيد  الــقــراءة  فهذه 
وفصل  بينهم  احلكم  الدين، ميلك  يوم 

القضاء متفردا به دون سائر خلقه.
إلـــى أن لفظة  فــيــذهــب  الــــرازي  أمـــا 
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)مالك( تعني أنه ال يشبه سائر امللوك، 
ألنهم إن تصدقوا بشيء انتقص ملكهم 
أما احلق فملكه ال ينتقص بالعطاء، بل 
اليوم  له في ذلك  امللك  وثبوت  يــزداد، 
يدل على كمال القهر، فيا أيها امللوك ال 
تفتروا مبا لكم من املال وامللك، فإنكم 

أسرى في قبضة قدرته)١٠(.
أفادته  الــرازي  وهــذا معنى جميل من 
قراءة )ملك( فهو امللك الذي ال ينتقص 
الدنيا،  ملوك  بخالف  بالعطاء،  ملكه 
وال يفنى ملكه، ألنه هو احلي الذي ال 
ملوك  مع  الزائل  امللك  بخالف  ميوت، 

الدنيا.
وقراءة )مالك( أبلغ في الثناء، فالوصف 
واهلل  بامللك،  الوصف  من  أعم  باملالك 
أنه  واملعنى:  شــيء  كل  مالك  سبحانه 
ميلك احلكم يوم الدين بني خلقه دون 
سائر اخللق الذين كانوا يحكمون بينهم 
سبحانه  اهلل  وصــف  وقــد  الدنيا.  في 
تعالى:  فقال  امللك،  مالك  بأنه  نفسه 

}ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     
ڑ  ک{ )آل عمران:2٦(، وال يقال: 
هو ملك امللك، قالوا: فوصفه باملالك. 
أبلغ في الثناء وأعم في املدح من وصفه 

بامللك)١١(.
أن  والتنوير  التحرير  صــاحــب  ويـــرى 
صفات  جميع  أن  تفيد  )ملك(  ــراءة  ق
تعالى  اســمــه  على  والــكــمــال  العظمة 
بعد أن وصف نفسه بأنه رب العاملني، 
وذلك معنى اإللهية احلقة إذ يفوق ما 
إله  قولهم  من  آلهتهم  به  ينعتون  كانوا 
بني فالن. ويضيف الشيخ ابن عاشور: 
أن )ملك يوم الدين( هو وصف مبا هو 
التصرف  عموم  عن  ينبئ  ألنــه  أعظم 
هو  ــذي  ال اجلــزاء  يــوم  املخلوقات  في 
أول أيام اخللود، فملك ذلك الزمان هو 
عن  يشذ شيء  ال  الذي  امللك  صاحب 

الدخول حتت ملكه)١2(.
وقراءة )مالك( فهي اسم فاعل من ملك 
إذا اتصف بامللك وأضيف اسم الفاعل 
)مالك( إلى الظرف وحذف املفعول به 

من الكالم للداللة عليه، والتقدير مالك 
هذا  وحسن  األحــكــام،  من  الدين  يــوم 
ذلك  في  سبحانه  لتفرده  االختصاص 
فإنه  الدنيا  في  فأما  باحلكم،  اليوم 

يحكم الوالة وغيرهم)١3(.
سبحانه  ــه  ــ أن تــعــنــي  مــالــك  وقــــــراءة 
كيف  اململوكة  األعــيــان  في  املتصرف 
ــن، واهلل  ــدي ــا خــص يــوم ال يــشــاء وإمنـ
عزوجل ميلك كل شيء ألنه اليوم الذي 
يضطر فيه املخلوقون إلى أن يعرفوا أن 

هذا األمر كله هلل)١٤(.
وما  الــدنــيــا،  مــلــوك  الـــذي ميلك  فهو 
ــه ميلك  أن ذلــك:  تــأويــل  ملكوا، وإمنــا 
يشاء،  مــن  امللك  فيؤتي  الدنيا،  ملك 
وهو  ملكه،  إال  فليس  الدين  يوم  فأما 
ملك امللوك جل وعز ميلكهم كلهم، وقد 
يستعمل هذا في الناس، وال يقال: ملك 
امللك، وال أمير اإلمارة، ألن أميرا وملكا 
صفة غير جارية على فعل، فال معنى 
إضافة  فأما  املــصــدر،  إلــى  إلضافتها 
ملك إلى الزمان فكما يقال: ملك عام 
الدهر  وملوك  كذا،  سني  وملوك  كذا، 
زمــانــه،  وســيــد  ــه،  ــان زم ومــلــك  األول، 
نزلت  إمنا  واآليــة  أبلغ،  املدح  في  وهو 
والصفة  سبحانه  هلل  ــدح  واملـ بالثناء 

له، أال ترى قوله تعالى: }  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ{ )الفاحتة:2-3( فالربوبية وامللك 

متشابهان.
يوم  ميلك  أنه  تعنى  )مالك(  فقراءة 
الــديــن، وهــو يــوم اجلـــزاء، وال ميلك 
ذلك اليوم أن يأتي به وال سائر األيام 
غير اهلل سبحانه، وهذا ما ال يشاركه 
فيه مخلوق في لفظ وال معنى. وامللك 
في ذلك اليوم أيضا ال يكون إال هلل 
الــوصــف،  بــهــذا  متفرد  فهو  تعالى، 

}ېئ     ىئ     ــه:  ــول ق ذلـــك  ــقــوي  وي
ىئىئ{)غافر:١٦()١5(.

تبني من ذلك أنه سبحانه املتصرف في 
ما  وهــذه  يشاء  كيف  اململوكة  األعيان 

أفادته قراءة )مالك( وأنه سبحانه هو 
والنهي  باألمر  اجلمهور  في  املتصرف 
الدين  يوم  خالصا  التصرف  ذلك  فله 
امللوك  سائر  يشبه  ال  وهو  خلقه  دون 

وهذا ما أفادته قراءة )ملك(.
لدينا  جتتمع  القراءتني  مجموع  ومــن 
بجالله  يليق  نحو  على  ومعان  دالالت 
ميلك  سبحانه  فهو  سبحانه  وكماله 
يوم اجلزاء فال يليه غيره، وال يشاركه 
فيه أحد وهو املتصرف بفضله الواسع 
املنفرد بامللك وله جميع صفات الكمال.
من  القراءات ضربا  تنوع  وهكذا جند 
ضروب البالغة يبتدي من جمال هذا 
اإلعــجــاز،  كمال  إلــى  وينتهي  اإليــجــاز 
بــاحلــق،  علينا  ينطق  اهلل  كــتــاب  إنـــه 
ويتحدى بإعجازه اخللق، يفيض بالدرر 
البالغة  بالهدايات  ويزخر  والــآلــىء، 

واحلكم الغوالي.
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العلم 
من منظور إسالمي

دراسات
د. أحمد إسماعيل عبدالكرمي

دكتوراه في العلوم اللغوية

في  ــان  ــس اإلن عــزوجــل  اهلل  استخلف 
فيه،  ما  واستغالل  لتعميره  الكون  هذا 
تعالى  اهلل  سخره  مــا  كــل  مــن  لــإفــادة 
إلى  له، وملا أهبط اهلل عزوجل اإلنسان 
األرض، بدا اإلنسان ضعيفا بالنسبة ملا 
حوله من الكائنات األخرى غير أن اهلل 
عزوجل سلحه بالعقل، ليميط به اللثام 
فيعمل  احلياة،  دروب  من  يجهله  عما 
وفي  الكونية،  العلوم  في  ويبحر  عقله 
التي  املختلفة  التقنية  مجاالت  شتى 
تعينه على ترسم خطى مهمته الكبرى 

في حتقيق استخالفه في هذه األرض.

للحض  كانت دعــوة اإلســالم  ومن هنا 
ألنه  املــعــرفــة؛  مــن  والنهل  العلم  على 
الرئيس  واملــرتــكــز  الــوحــيــد،  السبيل 
لــبــنــاء احلــضــارة اإلنــســانــيــة، وإقــامــة 
بالعلم  إذ  األرض؛  في  آدم  بني  خالفة 
ناصيتها  امتالك  من  اإلنسان  يتمكن 
وتذليل صعابها، والرشاد إلى خيراتها 
إقامة  ثــم  ومــن  مكنوناتها،  واستثمار 
مهمته  وحتقيق  اإلنسانية  حــضــارتــه 

االستخالفية.
من  ونهله  لعقله  اإلنسان  إعمال  ولوال 
أن  استطاع  ملا  حياته  يطور  مبا  العلم 
يظل إلى وقتنا هذا شامخ الهامة، قوي 
البنيان، صلب العزمية، راسخ البناء، بل 
كانت هذه الظروف جديرة بأن جتعله 
إذ احلياة  الدابر؛  في خبر كان وأمس 
ومصاعبها كانتا كفيلتني بالقضاء عليه 
الكائنات  قائمة  رأس  على  ليصبح 

املنقرضة.

العلم أشرف املطالب
الدعوة  فــي  وسعا  اإلســـالم  يدخر  لــم 
من شتى  واألخــذ  العلم  من  النهل  إلى 
تعالى:  قال  احلياتية،  والعلوم  املعارف 

خت   حت   جت    يب   ىب   مب    {
)املــجــادلــة:١١(  يت{  ىت     مت  

}ۆئ   العلماء  مكانة  مبرزا  أيضا  وقال 
ىئىئ   ىئ    ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  

)الزمر:9(  ی    ی       ی  ی{ 
وقال تعالى أيضا: }ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
وتتوالى  )فــاطــر:28(  ۉ{  ۉ  
العلم  القرآنية تباعا تظهر دور  اآليات 
وحتث املسلمني على االستزادة والنهل 
ويكفي  وجــد،  أينما  عنه  والبحث  منه 
للعلم شرفا وعلو مكانة، وأنه بال ريب 
أشرف ما يطلبه اإلنسان في احلياة أن 
رسول اهلل ] لم يسأل اهلل عزوجل من 
تعالى:  فقال  العلم  إال  املزيد  أي شيء 
}ٺ  ٺ  ٿ  ٿ{ )طه:١١٤( كما 
أنه ميراث األنبياء، وأن األنبياء أفضل 
امليراث  شــرف  وأن  عزوجل  اهلل  خلق 
اهلل ]:  رســول  فقال  مورثه،  بشرف 
األنبياء  وإن  األنبياء  ورثة  العلماء  »إن 

لم يورثوا دينارا وال درهما وإمنا ورثوا 
وافــر«)3(.  بحظ  أخذ  أخذه  فمن  العلم 
وحسب العلم شرفا أن يوصف باحلظ، 
وأن مْن منَّ اهلل به عليه يكون له الفوز 
أنــه وريث  والــشــرف األســمــى، فيكفي 
في  عزوجل  املولى  دعا  وقد  األنبياء، 
كتابه الكرمي إلى أن نستزيد من العلم 
وال نقف عند حد معني منه، وأنه مهما 
حصل العلماء من درجات العلم، ومهما 
فإنهم  شأنهم،  وارتــفــع  منازلهم  علت 
أقرب إلى اجلهل منهم إلى العلم، كما 
علما  ازددت  علما  ازددت  »كلما  قيل: 

ۇ   ۇ   }ڭ   ــه  ــ وأن بــجــهــلــي« 
ذكر  وقــد  )يــوســف:7٦(  ۆ  ۆ{ 
ينتهي  وال  ينفد  ال  علمه  أن  عــزوجــل 
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في  العلماء  أبحر  مهما 
املختلفة،  العلم  فـــروع 
فــمــا عــلــمــهــم هـــذا إال 
وقد  فيض،  من  غيض 
ــة  ــي اآليـ ــك فـ ــ ــاء ذل ــ ج

ۈئ   }ۆئ  الــكــرميــة: 
ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  
ىئ  ىئ  ىئ ی  
ی    ی   ی  
ىئيئ   مئ   حئ   جئ  
مب{  خب    حب   جب  
)لــقــمــان:27( قــال ابن 
ــي اهلل  ــ ــ عــــبــــاس رضـ
نزول  سبب  إن  عنهما: 
يا محمد  اليهود قالت:  هذه اآلية أن 

}ېئ  ېئ   القول:  كيف عنينا بهذا 
)االســـراء:85(.  ی{  ىئ   ىئ   ىئ  
الـــتـــوراة فيها كـــالم اهلل  وقـــد أوتــيــنــا 
وأحكامه وعندك أنها تبيان لكل شيء؟ 
علم  »هي في  الرسول ]:  لهم  فقال 
اهلل قليل«، واملعنى: ولو ثبت أن ما في 
أقالم  الشجر  أنواع  من جميع  األرض 
وامــتــداده  اتساعه  على  البحر  وصــار 
مـــدادا ميــده ويــزيــده مــن بعده سبعة 
املـــادة،  وكــثــرة  السعة  فــي  مثله  أبــحــر 
وال  فنيت  ــا  مل ــالم  ــ األق بــهــذه  فكتبت 
انتهت العلوم الكونية، وال انتهت كلمات 
األقــالم  تفنى  بل  تناهيها،  لعدم  اهلل 
كلمات  تنتهي  أن  دون  املــداد  وينتهي 
اهلل تعالى. وجاء عن أبي هريرة [ أن 
النبي ] قال: »قام موسى خطيبا في 
أعلم؟  الناس  أي  إسرائيل، فسئل  بني 
عزوجل  اهلل  فعتب  أعــلــم  ــا  أن فــقــال: 
عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى اهلل 
أن  السالم  عليه  موسى  إلــى  عزوجل 
هو  البحرين  عبادي مبجمع  من  عبدا 
أعلم منك«، وقد فصل القرآن الكرمي 
واخلضر  موسى  قصة  القصة،  هــذه 

أن  على  لــه  واتــبــاعــه  الــســالم  عليهما 
ورد  كما  به عليه،  فتح اهلل  يعلمه مما 
أن  الروايات  وتذكر  الكهف،  في سورة 
هذه  رحلتهما  خــالل  وموسى  اخلضر 
رأيا عصفورا ينقر في البحر وهو على 
ملوسى  اخلضر  فقال  السفينة،  حرف 
عليه السالم: »ما نقص علمي وعلمك 
من علم اهلل عزوجل إال مثل ما نقص 

هذا العصفور من البحر«)٤(.

منزلة طالب العلم
حتث  التي  الشريفة  النبوية  األحاديث 
ومستفيضة،  كثيرة  العلم  طلب  على 
وترغيبا في طلب العلم قال ]: »من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل 
له طريقا إلى اجلنة«)5( وقال أيضا: »إن 
العلم  لطالب  أجنحتها  لتضع  املالئكة 
رضى مبا صنع«)٦( وقد كان الرسول ] 
يبالغ في احترامه وتقديره لطالب 
بن  عــن صــفــوان  جــاء  فقد  العلم، 
ــرادي [ قـــال: أتيت  ــ عــســال امل
رسول اهلل ] وهو في املسجد متكئ 
على برد له أحمر، فقلت يا رسول اهلل 
»مرحبا  فقال:  العلم،  أطلب  إني جئت 
بــطــالــب الــعــلــم، طــالــب الــعــلــم لتحفه 
يركب  ثــم  بأجنحتها،  وتظله  املالئكة 
بعضه بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا 
من حبهم ملا يطلب«)7( وقد أكد اإلسالم 
الفرائض  من  وجعله  العلم  طلب  على 
املسلمني  ــع  ــدف وي فيها  يــرغــب  الــتــي 
 :[ اهلل  ــول  رسـ قــال  منها،  لينهلوا 
العلم فريضة على كل مسلم«)8(  »طلب 
وجعل اإلسالم العلم ضالة املؤمن أنى 
وجدها أخذها، وأنه خير ما يخلفه بعد 
موته مساويا ذلك بالولد الصالح واملال 
الطيب احلالل، وقد ذكر الرسول ] 
العلم النافع في وسط احلديث باعتبار 
أن خير األمور أوسطها، وهذا يعد من 
عن  روي  فيما  وذلك  النبوية،  البالغة 
أبــي هريرة [ قــال: قــال رسول 
انقطع  آدم  ابــن  مــات  »إذا   :[ اهلل 

ثــالثــة: صــدقــة جــاريــة،  مــن  إال  عمله 
وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له«)9(. 
إليه في هذا  املشار  النافع هنا  والعلم 
احلديث يشمل كل العلوم الكونية التي 
ويسخرها  البشري  املجتمع  منها  يفيد 
استخالفية  وحتقيق  األرض  لتعمير 
اإلنسان وهي العلوم احلديثة املختلفة، 
فيزيائية،  كيميائية،  صناعية،  زراعية، 
جيولوجية، وغيرها من العلوم احلديثة، 
في  تطبيقها  ميكن  التي  كالذرية  أو 
وصناعية،  ــة  زراعــي عــديــدة  مــجــاالت 
وغيرها،  وجيولوجية،  وبحرية،  وطبية 
ــان الـــذي  ــسـ ــدة اإلنـ ــائ ــف وهـــي كــلــهــا ل

استخلفه اهلل في عمارة األرض.
جعل اإلسالم منزلة طالب العلم كمنزلة 
املجاهدين في سبيل اهلل الذين يبذلون 
 [ عنه  فجاء  القتال،  في  أنفسهم 
»مــن   :] هــريــرة  أبـــو  رواه  فيما 
جاء مسجدي هذا لم يأته إال خلير 
يتعلمه، أو يعلمه فهو مبنزلة املجاهد 
في سبيل اهلل«)١٠( وقد بلغ من تقدير 
وأهله  للعلم  وإجالله  اهلل ]  رســول 
-حتى ممن ناصبوه العداء- أن قبل من 
الواحد  سراح  يطلق  أن  قريش  أسرى 
املسلمني  أبناء  من  ابنا  علم  إذا  منهم 
أن   [ يفته  ولم  والكتابة)١١(،  القراءة 
التعليم  من  وافر  بقسط  املــرأة  حتظى 
فقد  احلــيــاة،  تفهم  على  يعينها  الــذي 
كان ] يلتقي بنساء املدينة في أوقات 
وقد  فيه،  ليتعلمن  أســبــوع  كــل  معينة 
الشفاء  والــســالم  الــصــالة  عليه  ســأل 
العدوية أن تقوم بتعليم حفصة القراءة 
األمثلة  أروع  بذلك  ضاربا  والكتابة)١2( 

والقدوة في وجوب تعليم الفتيات.

دور اخللفاء
بل  األمــر عند هــذا احلــد  يتوقف  لــم 
وأهله  بالعلم  االحتفاء  اخللفاء  تابع 
ــودد إليهم  ــت وبــالــغــوا فــي إكــرامــهــم وال
عن  جاء  فقد  إلرشاداتهم،  واخلضوع 
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أنه سأل أحد  بن اخلطاب [  عمر 
والته قائال له: من استخلفت من أهل 
)يريد مكة( فقال: استخلفت  الــوادي؟ 
ابن أبي أبزى، رجل من موالينا. فقال 
فقال:  مولى؟!  عليهم  استخلفت  عمر: 
اهلل  لكتاب  قارئ  إنه  املؤمنني  أمير  يا 
فقال  قاض.  بالفرائض  عالم  عزوجل 
»إن  قــال:  قد  نبيكم ]  إن  أما  عمر: 
ويضع  أقواما،  الكتاب  بهذا  يرفع  اهلل 

به آخرين«)١3(.
مولى  العلم  رفــع  كيف  جيدا  فلنتأمل 
إلــى مقام عليتهم  الــعــرب  مــوالــي  مــن 
وقد  إلرشــاداتــه،  يخضعون  وأشرافهم 
الشريف  يزيد  العلم  »إن  قال احلسن: 
شرفا ويبلغ بالعبد منازل األحرار«)١٤(.

ألهــل  الــصــحــابــة  تــقــديــر  يقتصر  لــم 
في  بالغوا  بل  فحسب  الشرعي  العلم 
واحلث  وعلمائه  الدنيوي  العلم  تقدير 
تساعد  التي  العلمية،  االبتكارات  على 
التقدم  الــبــشــريــة عــلــى خـــوض غــمــار 
املصاعب  لتذليل  احلــضــاري؛  والبعث 
حث  فقد  اإلنــســانــيــة،  تــقــدم  وحتقيق 
عمر بن اخلطاب [ على تعلم علم 
وغيرهم  البحارة  يساعد  الذي  الفلك 
في االهتداء إلى سبيل حتركهم، حيث 
يقول: تعلموا من النجوم ما يدلكم على 
تزيدوا  »وال  والبحر  البر  في  سبيلكم 

عليه«)١5(.
املعرفة  على  احلــرص  يفته [  ولــم 
التي تخترع منها منافع للناس في أمور 
لؤلؤة -غالم  أبي  إلى  معاشهم، فطلب 
املغيرة- أن ينجز ما ادعاه من اختراع 
طــاحــون تـــدار بــالــهــواء)١٦(، وهــو علم 
الصناعات كما انتهى إليه ذلك الوقت. 
ــان املــســلــمــون يــشــجــعــون هــذه  ــد كـ وقـ
العلوم ويساندون املخترعني، وقد بذل 
املسلمون األوائل غاية جهدهم وقصارى 
النهضة،  حتقيق  سبيل  فــي  فكرهم 
ــي شــتــى مــجــاالت  ــقــدم املــــادي ف ــت وال
احلياة كما أمر اإلسالم بذلك، ويشهد 

لهذا األعداء قبل األصدقاء، وقد كان 
للعلم في نفوس املسلمني مكانة سامية، 
ال تدانيها أي منزلة أخــرى، وقد حث 
بالعلم  االنتفاع  ضــرورة  على  اإلســالم 
أمور  في  منه  ليفيد  يطلبه؛  ملن  وبذله 
احلياة، وخير مثال على ذلك نبي اهلل 
في  بــه  زج  وقــد  الــســالم  عليه  يوسف 
على  بعلمه  يبخل  فلم  ظلما،  السجن 
يتعلق  مبا  الرؤية  مجال  في  ظلمه  من 
الرؤيا  لهم  عبر  فقد  الدنيوي،  بالعلم 
أيضا  نصحهم  وقــد  امللك،  رآهــا  التي 
بالزراعة لسبع سنني دأبا ومتابعة، ثم 
يرشدهم لطريقة يحفظون بها احلبوب 
املجاعة،  كــارثــة  وقــوع  دون  للحيلولة 
القصة،  هذه  الكرمي  القرآن  ذكر  وقد 

ى   ى         ې   }ې   تعالى:  قال 
وئ  ەئ  ەئ   ائ   ائ  
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ېئ   ېئ     ېئ   ۈئۈئ    ۆئ  
ی{  ی    ی   ىئ     ىئ   ىئ  
فيما  فقال  أرشدهم  ثم  )يــوســف:٤3( 

أخبر عنه القرآن الكرمي: }ڇ   ڇ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ڳ   گ   گ      گ     گ    ک   ک   ک  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ     ڳ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  
ہ  ہ{ )يــوســف:٤7-٤9( وقد 
فصل القرآن الكرمي في قصة يوسف، 
الدرجة،  هذه  إلى  بعلمه  وصل  وكيف 
وكيف امتلك قلب عدوه وخصمه الذي 
ظلمه وزج به في السجن، وهكذا دعا 
أقصر  بــاعــتــبــاره  العلم  ــى  إل اإلســـالم 
الــطــرق وأيــســر الــوســائــل الــتــي حتقق 
الــتــقــدم وتــيــســر مــهــمــة اإلنـــســـان في 

األرض وحتقق سعادته.
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حديث حسن صحيح.
١٠- رواه البيهقي، برقم ١٦98، وأحمد برقم 

9٤٠9، وابن ماجه، برقم 227(.
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يـــرى ثمة  * ديــنــنــا اإلســـالمـــي احلــنــيــف ال 
حيث  والدنيوية؛  الدينية  العلوم  بني  تناقض 
وإن  بعضا،  بعضهما  يكمل  إن كال االجتاهني 
حياة اإلنسان املسلم كلها كيان واحد وليست 
كانت  وإن  ــرة،  واآلخــ الدنيا  بــني  تــضــاد  ثمة 
وإقامة  األرض  وعمارة  اآلخــرة،  الدنيا طريق 
املهمة  هذه  وتيسير  فيها  اإلنسان  استخالف 
العلوم  فــروع  في  املختصني  العلماء  بواسطة 
املختلفة ال يقلون بحال عن العلماء املختصني 
بالعلوم الشرعية والدينية فالعالقة التي تربط 
علماء الدين والدنيا عالقة تكاملية تناسقية ال 

تضادية وال تناقضية.
العقاد ص2٠8...  عباس  عمر،  عبقرية   -١5
ويقصد هنا بـ»أال تزيدوا عليه« هو حتذيرهم 
الذي  التنجيم  على  الشعوذة  في  من اخلوض 
أقدار  معرفة  ومحاولة  العبث  من  ضرب  هو 
الناس وأحوالهم، ناهيك عن كونه ال يسهم في 
تقدم البشرية، بل يؤخرها ويحول دون حتضر 

البشرية.
١٦- عبقرية عمر ص2٠9.
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أحمد محمد أبورحابلغة وأدب
باحث في العلوم العربية

نداء األرض
وسعيت  إليها  بالسفر  حلمت  لطاملا 

بكل السبل.
ــة من  ــم حتـــقـــق... حــال هــا هــو احلــل
تكون  هل  متلكتني  والشرود  الذهول 
ــارات؟ ال..  صــدمــة اخــتــالف احلـــضـ
»مابك؟ ألست  الغربة:  رفقاء  سألني 
املجيء  في  مساعدتنا  طلبت  فرحا؟ 

إلى هنا وحدث ما متنيت«.
أن  اهلل  مــن  متنيت  أنــا  احلقيقة  فــي 
أكون موظفا في الدولة وأديبا تصدر 
لي أعمال منشورة، والسفر، وقد حقق 

اهلل لي كل ما متنيت.
أرض  أقــدامــي  وطــئــت  أن  منذ  لكن 
العمل  عــن  حتى  بحثي  قبل  فرنسا 
واالنتظام فيه شغلتني قصة ابن قريتي 
الذي سبقني باملجيء إلى هنا قبل مئة 
املباني  فــي  رائحته  عبق  أشــم  عــام؛ 
لناطحات السحاب  احملتضنة  العتيقة 
الشامخة وأملح أثر خطاه في الشوارع 
سيرته  وحتــضــر  الــواســعــة  النظيفة 
التعامل  رقــي  أرى  عندما  ذهني  في 

واحلرص والتفاني في العمل.
سمعت حكايته كثيرا من أهل القرية، 
وتأكدت منهم بسؤالي، حلفيده رضا.

فأجابني:
وأنا  يخيفني  كــان  جــدي  عيني  بريق 
بني  ــري  بـ كــأرنــب  يتنقل  ــان  كـ طــفــل 
احلقول في قرية النوايجة في مصر.

العمر  مــن  الــســابــع  العقد  فــي  رجــل 
املياه  مصارف  حيث  للبساتني  يخرج 
يعود حتى  الزراعية وال  األراضي  في 
املساء، مجرفته التي ميسك بها بقوة 
ال  الــتــي  احلميمة  صديقته  وكــأنــهــا 

تفارقه طوال النهار.
مخيلتي  فــي  عالقة  صــورتــه  مــازالــت 
إلى  ضمني  أن  بعد  حدثني  عندما 
صدره وقبلني. حيث وضع بعض أوراق 
املاء الساخن. هذا جدي  الشاي فوق 
)محمد أحمد مرسال( يناديه اجلميع 
»األصيل«، نظرت بتمعن لهذا العمالق 
القوي البنية -بأسنانه التي أكل الدهر 

أغلبها- ابتسم.
ــل الــضــخــم، جنــلــس عند  ــذا اجلــب هـ
الظهيرة لشرب الشاي. بعد أن يشعل 

النار بحجرين.
احلجرين  أطرق  أن  أحاول  وأنا  أليام 
كما  الــنــار  على  للحصول  ببعضهما 
عظيمة  فرحتي  وكانت  جــدي،  يفعل 

الضخمتان  ــداه  ــ ي أمــســكــت  عــنــدمــا 
بيدي وقدحت النار على تلك األوراق 
اليابسة كان أول درس تعلمته، وعلمته 

ألقراني في قريتنا.
بجدي..  يزداد  وإعجابي  سنوات متر 
سكان  يشبه  ال  البشري  الكائن  هــذا 
املرجع  وكان  وتفكيره  بخبرته،  قريتنا 
للكثيرين؛ حلكمته واتساع أفق التفكير 

لديه.
بـــجـــواره ذات ظــهــيــرة شــديــدة  كــنــت 
التعب  يبد عليه  لم  ذلك  ورغم  احلر، 
أو اجلهد، جلست حتت شجرة وارفة 
الظالل وجلس بجواري يقهقه ضاحكا 
األيام  هذه  جيل  شاربيه:  قطب  وقد 
وال  علما  ال  القيمة؛  مــتــواضــع  جيل 

عمال.
ضــحــكــت ورجـــوتـــه أن يــحــدثــنــي عن 

قصته.
في  إســنــا  بلدتي  مــن  انتقلت  فــقــال: 
باحثا  ــة،  ــدري ــن اإلســك ــى  إلـ الــصــعــيــد 
اإلجنليز  عــلــي  فقبض  ــرزق،  ــ الـ عــن 
قدمية  ورقــة  جيبه  من  ثم أخرج  بها، 
صفراء كان قد حفظها بعناية وقدمها 
لي وبصوته األجش قال: اقرأ، قرأت 
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فرقة  فــي  جند  ــه  أن فعرفت  بصمت 
العمال واخليالة اإلجنليزية وكان ذلك 
ثالثة  مقابل  ١9١5م(  )يناير  بتاريخ 
واللباس  الطعام  تقدمي  مع  جنيهات 
أرغمني على التوقيع وفي ذلك احلني 
مصر كانت في صراعات دامية حتت 
وطأة االحتالل اإلجنليزي. وكان رجال 
اجلــنــديــة املــصــريــة يــرممــون السكك 

احلديدية في سيناء.
ويــتــذكــر مــتــولــي الـــذي قــضــى نحبه 
من  مجموعة  مع  سيناء  صحراء  في 
القاسية  العمل  الشبان بسبب ظروف 

ماتوا ودفنوا في الرمال احلارقة.
لنسافر  اإلسكندرية  في  جمعونا  ثم 
إلـــى فــرنــســا حتــت ضـــرب الــســيــاط، 
الــهــرب... شرب  حــاول  ملن  القتل  أو 
كأس الشاي وصب أخرى وأنا أترقب 
في  عملنا  البلجيك  بالد  في  كلماته؛ 
حفر اخلنادق للجيوش ومتهيد الطرق 
من الفجر حتى منتصف الليل، طعام 
مالبس  بقايا  ــة..  رث ومالبسنا  قليل، 
ــات اآلالف  ــئ اجلـــنـــود الـــذيـــن قــتــل م
األيام..  تلك  في  احلرب  بسبب  منهم 
اإلنــســان وحــش يــا ولــدي يقتل أخــاه 
اإلنسان ألسباب تافهة. انتهت احلرب 
ومات من مات ومن بقي هتف للنصر 

أو للسالم.
احلــرب،  انتهاء  بسبب  عملنا  فقدنا 
من  الــبــقــعــة  تــلــك  اســتــوطــن  بعضنا 
فكانت  أنــا  أمــا  وطنه  وغــدت  األرض 
حــرقــة الــوطــن أشــد إيــالمــا مــن وقع 
السياط، قررت العودة لوطني الغالي؛ 
إلى أرضي وأهلي.. سألت فقالوا لي 

أياما  توجه شرقا. سرت نحو الشرق 
يا ولدي، بل سنني، ال أعلم كم مشيت 
الــتــراب  افــتــرشــت  األرض  تلك  فــوق 
بــظــروف قاسية  الــســمــاء  والــتــحــفــت 
أخافني أخي اإلنسان أكثر من وحوش 

الغابات.
يا جــدي؟ سألته  الــدول  تلك  ما اسم 

بلهفة.
- اسمها )أوروبا( وقال لي رفيق سفر 
من  ألميرة  نسبة  االســم  بهذا  سميت 
بالد العرب كانت تعيش على سواحل 
اسمها  الفينيقية  احلضارة  أيام  صور 
إيروبا مبعنى )غروب الشمس( أحبها 

زيوس وسمى مملكته باسمها.
ال أدري ملاذا سقطت دمعة من عينه.

نظرت إليه وسألته السؤال الذي ألح 
سنوات عن سبب فقده عينه اليسرى.

املشي  من  سنوات  بعد  دمعته،  مسح 
األرض  لتلك  يقال  كان  تركيا،  وصلت 
قساة  رجالها  وكان  العثمانية،  الدولة 
ضدهم  التجمعات  أحد  في  القلوب. 
ضربني  إسكندرون  لــواء  منطقة  في 
عيني  عــلــى  ببندقيته  تــركــي  جــنــدي 
من  عانيت  وشهور  وأليــام  ففقدتها، 
له  رويــت  عربيا  رجــال  ولكن  احلمى 
قصتي وأنني مصري عائد من حروب 
بي.  اهتم  إرادتــي  بــدون  إليها  دفعت 
ثم  مت عالجي من قبل طبيب ســوري 
السوري،  الساحل  توجهت جنوبا عبر 
املساعدة  لي  وقدموا  أطعموني  وقد 
حتى دخولي لبنان وزرت صور. بلهفة 
قهقه  إيــروبــا.  األميرة  منطقة  سألته 
رأسي.  على  بلطف  وضربني  لدقائق 

نعم يا ولدي هي بالد رائعة اجلمال. 
ولكن كانت فرنسا قد سيطرت عليها 
من خالل ما يسمى املفوض السامي، 
وكانت احلرب  إلى فلسطني  وتوجهت 
خلقت  وكأنني  أذهــب  أينما  ترافقني 
للحرب. كنت أثق مع كل إشراقة شمس 
رائحة  أشم  مصر.  إلى  سأصل  أنني 
تراب بلدي. لقد عبرت سيناء وتذكرت 
متولي وعملت في جني التني، وعبرت 
الــقــنــاة مبــركــب وســـرت غــربــا حيث 
واحللفا  البردي  بنبات  تشتهر  منطقة 
هي قريتكم. هي األقدار تقودني إلى 
دسوق  ملدينة  التابعة  النوايجة  قرية 

مبحافظة كفر الشيخ مبصر.
التي  الوثيقة  بتلك  يحتفظ  جدي  ظل 
أكثر  احلكومة مببلغ  مطالبة  له  تخول 
من ثالثمئة جنيه. لكن هاجسا آخر كان 
جتنيده  من  اخلشية  هو  عليه  يسيطر 
الــزواج  فــي  تأخر  لذلك  أخـــرى،  مــره 
في  اسمه  إدراج  عليه  يترتب  كان  ألنه 
سجالت الدولة. بذلك ميكن للحكومة 

أن تعرف مكانه وهو ما كان يخشاه.
ــزوج فــي سن  ــ ــدة مـــحـــاوالت ت بــعــد عـ
الوحيدة  بنته  وأجنـــب  جــدا  مــتــأخــرة 

زهيرة )أمي(.
وتــوفــي مــنــذ أمـــد بــعــيــد، لــكــن قصته 
الوطن،  حب  في  املثل  مضرب  ستظل 

ثم عقب رضا:
ــوب الــبــعــض  ــوطــن يــســكــن قــل حـــب ال

فيستوطنها ويسيطر عليها.
أنــا أيــضــا لــن أنــســى وطــنــي سأسعى 
فتراب  الغربة  بي  مهما طالت  للرجوع 

بلدي عندي أغلى من كل كنوز الدنيا.
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كرمي بالللغة وأدب
كاتب وشاعر

ويـــــــومـــــــا مـــــــا ســـيـــحـــمـــلـــنـــي أنـــــــاس 
ــي الـــــــتـــــــراب ــ ــ ــون ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ ــرة وي ــ ــ ــب ــ ــ ــق ــ ــ مل
وتــــــســــــألــــــنــــــي مــــــالئــــــكــــــة شـــــــــداد 
ــي اجلــــــواب؟! ــرن ــض ــح تــــرى هـــل ســــوف ي
لــي أم  ــات  ــ ــن ــ ــج ــ ــل ــ ل ســــــأســــــاق  وهــــــــل 
ــذاب؟! ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــالئ ــ ــ ــا أخ ــ ــ ــري ي ــ ــب ــ ــق ــ ب
ــي ــن ــي ــه ع ــ ــي ــ ــد ف ــهـ ــشـ ــتـ ــا سـ ــ ــ ــا م ــ ــ ــوم ــ ــ وي
ــي وســـــــــــوف يـــتـــبـــعـــهـــا اإلهـــــــــاب ــ ــلـ ــ عـ
ــري ــ ــم ــ ــي وع ــ ــع ــ ــى ســــــــواي م ــقـ ــبـ ولـــــــن يـ
ــا ســـــراب ــ ــي ــ ــدن ــ الــــــــذي أفـــنـــيـــت فـــــي ال
فــــــــال قـــــــدمـــــــت خـــــــيـــــــرا لــــلــــبــــرايــــا
ــا ضـــــــاع الـــشـــبـــاب ــ ــطـ ــ ــل اخلـ ــ ــي ــ وفـــــــي ل
ــرا ــ ــي ــ ــص ــ نــــســــيــــت بــــــــــأن لـــــــي ربــــــــــا ب
ــاب ــ ــب ــ ــض ــ ــي ال ــ ــ ــان ــ ــ ــم ــ ــ يــــراقــــبــــنــــي وأع
ــح املـــــرايـــــا ــ ــب ــ نـــســـيـــت املـــــــــــوت؛ يــــــا ش
ــالب؟! ــ ــط ــ ــك ِفــــــيَّ ِفـــــي غـــدنـــا ال ــ فـــهـــل ل
ــا ــ ــم ــ ــي ــ رح ربــــــــــا  لــــــــي  أن  عــــــــزائــــــــي 
أنــــــابــــــوا إذا  لــــلــــعــــبــــاد  ويـــــغـــــفـــــر 

ويوما ما
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المسافة بين األرض والراية

تبخر الدمع في أجوائها سحبا
والقلب في يدها

من مغمدي سحبا
حتى استعارت ورود من أناملها لونا،

ومسرى دمي
في العشق ما انسحبا

هرولت في دربها كالسيل من جبل
وكل من غاص في بحر النعاس حبا

قدسية في ربى قديسة نبتت..
في الساح أو في املصلى تنجب العربا

تطوف والتني والزيتون
في يدها على العروبة؛

ملا اساقطت رطبا
مآذن األرض

من عذرائها ولدت
صارت عليها السماوات العلى قببا

تطل مئذنة
مثل الشهاب بدت منها األهلة

تعطي للضيا نسبا

)القدس(

ترنو لهودجها فوق البراق،
وما هل العريس الذي من مهدها خطبا

في فسخ خطبتها؛
جاء الشهيد ولم يؤخر العرس عمرا

يسأم اخلطبا
يتم أصاب الهوى

في عني من نعسوا
إن لم يكن في حشاهم حمله كذبا

فاحلب ربى الفدا..
ال خوف يجهضه

عمامة القلب ليست باخلنوع أبا
لن يفقد التاج رفض

رأسه قطعت
في حني أغروه بالعرش املطيع أبى
كم سال من دمنا البنزين فاشتعلت
كغضبة البحر.. والظمآن ما شربا

مسافة قربت أرضا لرايتها
تقيسها الريح

أنى تشهد الغضبا

لغة وأدب محمود عقاب
كاتب وشاعر
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محمد عبداحلميد توفيقلغة وأدب
شاعر وناقد

يرى أبو الفرج ابن قدامة في كتابه نقد 
إلى:  ينقسم  بالشعر  »العلم  أن  الشعر 
ووزنــه،  عروضه  علم  إلــى  ينسب  قسم 
وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه، 
ولغته،  غريبه  علم  إلــى  ينسب  وقسم 
وقسم ينسب إلى علم معانيه واملقصد 
به، وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه. 
ــاس بــوضــع الــكــتــب في  ــن وقـــد عــنــي ال
القسم األول وما يليه إلى الرابع عناية 
والوزن  العروض  أمر  فاستقصوا  تامة، 
الغريب  وأمر  واملقاطع،  القوافي  وأمر 
ــدال  وال املعاني  فــي  وتكلموا  والنحو، 
بها  يريد  الــذي  ومــا  الشعر  من  عليها 

الشاعر«.
ــن قــدامــة: »ولـــم أجــد أحــدا  ويكمل اب
جيده  وتخليص  الشعر  نقد  في  وضــع 
الــكــالم عندي  وكــان  كتابا،  رديــئــه  مــن 
في هذا القسم أولى بالشعر من سائر 
الغريب  علم  ألن  املـــعـــدودة،  األقــســام 
والنحو وأغراض املعاني محتاج إليه في 
أصل الكالم العام للشعر والنثر، وليس 
وعلما  باآلخر،  منه  أولى  بأحدهما  هو 

الشعر  خصا  وإن  ــقــوافــي،  وال الـــوزن 
إليهما،  داعية  الضرورة  فليست  وحده 
لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس 
تعلم، ومما يدل على ذلك أن  من غير 
جميع الشعر اجليد إمنا هو ملن كان قبل 
واضعي الكتب في العروض والقوافي«.

يعود  ــذي  والـ قــدامــة  ــن  اب كــالم  انتهى 
ــع الــهــجــري، بيد أن  ــراب ــى الــقــرن ال إل
األشعار  على  متاما  تنطبق  هذه  رؤيته 
اعتبار  إلى  وحتيلنا  وحديثها،  قدميها 
تنبض  حية  كائنات  الشعرية  النصوص 
باجلمال وتترجم كنه الوجود ومتزج بني 
الفكرة والشعور، ومن ثم يتماس الشعر 
القبح  رفض  من  النابعة  الروحانية  مع 
أهدأ  وأوقـــات  أرق  واقــع  عن  والبحث 
ورؤية أسمى، وال يتحقق ذلك كما قال 
من  بل  والقافية  الــوزن  من  قدامة  ابن 
قدرة الشاعر على حتريك نبض املتلقي 
رؤية  في  به  والتحليق  شعوره  ودغدغة 

قد تكون أبعد عن األلفاظ الظاهرية.
وفي نصه »غريب« يجمع الشاعر جناح 
عبدالقادر سرور بني التصوير واحلس 

الشعري وبني القالب املوسيقي املتمكن 
والرؤية،  الشعورية  احلالة  مع  واملتسق 
وحقق ما ذهب إليه ابن قدامة في »نقد 

الشعر«.
تصاعديا،  شعريا  بناء  ســرور  ويصنع 
الذات  اغتراب  جراء  التوجع  من  يبدأ 
ــاب، فال  واألحــب اخلــالن  عــن  والبحث 
وهنا  الصدى،  رجع  سوى  للقلب  يكون 
اجلسد  ال  املغتربة  هــي  الـــروح  تصبح 
فحسب، وترنو النفس إلى جدار يسند 
ظمأها،  تــبــل  محبة  ونــســمــة  وجــعــهــا، 
يتحقق  فال  ظلمتها،  يثقب  نور  وشعاع 

شيء من ذلك:
هـــــتـــــفـــــت فــــــلــــــم أجــــــــــــد أحـــــــــدا

فــــــــــعــــــــــدت وقــــــــــلــــــــــت واكــــــــــبــــــــــدا 
ارحتـــــــلـــــــوا؟ أم  رحـــــــلـــــــوا  تـــــــــرى 

أنــــــــــــــــــــادي الــــــــــــــــــــدار والـــــــبـــــــلـــــــدا
لكن لم هذا النداء املوجع؟ وما سر بحث 
ومالذ  للروح  وسكن  مرفأ  عن  الشاعر 
في  ذلــك  عن  الشاعر  يجيب  للنفس؟ 
الهامش الذي ذيل به النص، فالقصيدة 
كتبها في ظرف قاس حني مرض طفله 

قراءة نقدية 
لقصيدة »غريب«
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األسرة  وكانت  الرضيع مرضا خطيرا، 
واخلــالن  األهــل  عن  بعيدا  الغربة  في 
والوطن، وال غرو من أن يستهل الشاعر 
املــؤلــم،  والــهــتــاف  اللوعة  بــهــذه  الــنــص 
وليس أمر من الغربة سوى خلو أيامها 
هنا  والـــروح،  للنفس  قريب  حبيب  من 
ال يتيه نبض القلب فحسب، بل يضيع 

لباب اآلمال واألحالم:
وضاع لباب أحالمي 

 وآمالي هناك سدى
بعض  امللتاع  الشاعر  يستحضر  وهنا 
الــتــي تشبه روحــه  الــوجــود  مــفــردات 
ــه، فــمــرة يشبه  ــه وأمــل وتــتــمــاس مــع أمل
ــي بــحــر من  نــفــســه بــالــعــود املــنــفــرد ف
الــهــالك »ديـــاري إنــنــي عــود .. صغير 
روحه  ومــرات حتل  ردى«،  بحر  وســط 
يتأرجح  حزين  حيران  هائم  طير  في 
ما بني البكاء واحلزن والشدو املوجع.. 
»أنا طير على غصن .. حزين قد بكى 
وشدا«. إنه إذن الشعر الذي يخلق من 
ضلوع الشاعر روحا أخرى متتص األلم 
صــورة  فــي  إنتاجهما  وتعيد  واملــعــانــاة 
واألرض  والشمس  بالقمر  يلتحم  نبض 
واجلـــدران  والــنــبــات  والشجر  والطير 
الشاعرة  النفس  ترسل  ثم  والــديــار..، 
ــارات إلــى الــكــون بــدواعــي الدمعة  إشـ
احملرقة وبواعث احلرقة املاثلة »غريب 

ليله نار .. وساعات النهار مدى«.
واللوعة وبث  وبعد اإلغراق في احلزن 
إلى  الــروح  تعود  للموجودات،  الشكوى 
الواحد  الكون  بــرب  اللصيقة  فطرتها 
محبة  األفئدة  إليه  تهفو  والــذي  األحد 

واسترحاما وتوبة وإنابة وتضرعا:
ــن  ــ ـــ ــ ـــ ــمــ ــرحــ ــلــ فــــــــــــــــــؤادي طــــــــــــار لــ

يـــــطـــــلـــــب مــــــنــــــه نــــــــــــور هـــــــــدى!
ــم يــطــر اجلــســد إلـــى الرحمن  وهــنــا ل
الــرحــيــم، بــل الــفــؤاد وذلــك ألن الــروح 
وتركن  سبحانه،  بــه  تتعلق  الــتــي  هــي 
معادال  الدموع  وتصبح  به،  وتتعلق  إليه 
واالستجارة  والتضرع  للتبتل  موضوعيا 

بقوة اخلالق ورحمته: 

ودمــــــعــــــي فــــــي رحــــــــــاب الـــلـــيـــــــــــل
لــــــــلــــــــرحــــــــمــــــــن قــــــــــــــد ســـــــجـــــــدا

ــضــرع تأتي  ــت ــلــوعــة وال ــن بــعــد ال ومـ
االســتــجــابــة، ومـــن بــعــد األلـــم يكون 
النور،  ينبثق  الظلمة  بعد  ومن  األمل، 
على  القلب  ويستقر  احلياة  وتصفو 
مصداقا  الكربات  من  النجاة  شاطئ 
لقوله جل شأنه: }  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ { 
)الشرح:٦(. وبعد هذا البناء التصاعدي 
جاء الفرج للذات الشاعرة املتأملة على 
أن  اخلــالــق  إلــى  املتوسلة  الكبد  فلذة 
هاتفا  اجلواب  فكان  يبعث طوق جناة، 

ربانيا ورسالة نور وسندا للنفس:
ســـمـــعـــت الــــــصــــــوت يـــهـــتـــف بــي 

ســـــيـــــكـــــشـــــف مــــــــــا تــــــــــــــــراه غـــــــدا
فــــطــــمــــئــــن قــــلــــبــــك الــــلــــهــــفــــان 

الـــــصـــــمـــــدا الـــــــــــواحـــــــــــد  وادع 
يـــــــــــبـــــــــــدل كـــــــــربـــــــــكـــــــــم ســـــــعـــــــدا 

أحـــــــــــدا بـــــــكـــــــم  يــــــشــــــمــــــت  وال 
الشعر  إلـــى  تنتمي  الــقــصــيــدة  وهـــذه 
ــص؛ لــــذا جـــاءت  ــ ــال الـــوجـــدانـــي اخلــ
اللوعة  حــالــة  مــع  متسقة  مــفــرداتــهــا 
والوجد والترقب واأللم، وصنع الشاعر 
ــة على  ــدال ــفــاظ ال »تــضــفــيــرة« مــن األل
والشكوى  واالستغاثة  والشرود  احليرة 
االبن،  ومــرض  واالغــتــراب  الوحدة  من 
ما  قـــدر  عــلــى  جميال  املستهل  فــكــان 
يحمله من األلم »هتفت فلم أجد أحدا«، 
الروحي  االغتراب  مفردات  توالت  ثم 
واجلسدي »لم أجد أحدا، ضاع، سدى، 
غريب، بكيت، نار، مدى، هجير، صدى، 

تقطع، جراح، أحزان، اخلل، الدموع«.
بجمرة  ميسك  أن  الشاعر  واســتــطــاع 
يقبض  وأن  حــرقــتــهــا،  رغـــم  الــنــفــس 
ويحسب  والــرؤيــة،  املعنى  جوهر  على 
وظلت  منه  تنفلت  لــم  الشعرية  أن  لــه 
نهايته،  حتى  النص  أول  من  متماسكة 
ولوعته  الشفيف  أمله  تصوير  واستطاع 
ببناء شعري تصاعدي متماسك، وحقق 
الهم  عن  التعبير  احلسنيني:  نصه  في 
مع  والتوحد  الذاتي،  واأللم  الشخصي 
الكون  مع  والتماهي  الوجود  مفردات 
األرحب، فلم يكن سلبيا في طرح همه، 
فاعال  »ديناميكا«  كان  بل  حزنه،  وبث 
أدل على  وليس  ــة،  ــرؤي وال الــطــرح  فــي 

ذلك من البيت الذي يقول فيه:
 أمــــــــــــد إلــــــــــــى الـــــــســـــــمـــــــاء يــــــدا

وأغـــــــــــســـــــــــل بـــــــــالـــــــــدمـــــــــوع يـــــــدا
ولم  نابضة،  شفيفة  الشعرية  وجــاءت 
يكن الشاعر محسنا في البناء الشعري 
وفق  بل  فحسب،  التصاعدي  الدرامي 
ــاءت تفعيلة  الــشــعــري وجــ الــبــحــر  فــي 
»الوافر« »مفاعلنت« مالئمة للوعة الروح 

وحرقة النفس.
ــنــص عـــن شــاعــر متمكن  ال ويــكــشــف 
ــإن نصه  عــروضــيــا ولــغــة وتــصــويــرا، ف
املباشرة  التعبيرات  من  يخل  لم  البهي 
هذه  مثل  في  مقبولة  تكون  قد  والتي 
مثل  الدينية،  الصبغة  ذات  النصوص 
يــا عــزيــز االســـم«، و»ال  قــولــه »محمد 
يشمت بكم أحدا«، كما أن مفردة الكمد 

لم تضف شيئا إلى اآلهة في قوله :
ــا ــعــ ــطــ ــي قــ ــ ــتــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ تــــــقــــــطــــــع مــ

ومتـــــــــــــــــــــــأل آهــــــــــــــتــــــــــــــي كـــــــــمـــــــــدا
الــنــص محلقا في  يــظــل  ذلـــك  ــم   ورغـ
الـــروح  موسيقى  مــن  الــنــابــع  اجلــمــال 
باأللم  واحتــادهــا  وصفوها  وتساميها 

واألمل.
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حال  فتصور  املعيش  الواقع  من  تنبعث  التي  القصص  إن 
نفس  في  تأثيرا  األكثر  القصص  هي  واملجتمع  اإلنسان 
لأديب  نبتت في رحم احلقيقة، وال ميكن  لكونها  املتلقي 
أحداث  عن  مبعزل  يعيش  أن  ووطنه  ولغته  لدينه  املنتمي 
مجتمعه بحال من األحوال؛ لكن األديب احلق يرصد املرض 
معاناة  من  واخلفية  الظاهرة  اجلوانب  على  يديه  ويضع 
التي تصلح اخللل وتبني في  اليد  مجتمعه، ويكون مبنزلة 

الوقت ذاته.
من  االنبعاث« يصور جانبا  »هدير  بريه في قصته  وخالد 
مأساة احلرب من خالل أسرة من األسر النازحة تتشظى، 
لتواجه مصاعب  ومعها طفلها  زوجته  وتبقى  عائلها  يغيب 

احلياة بال هوادة.
من  بنوع  االنبعاث«  »هدير  املركب  القصة  عنوان  يشي   <
لفظة  وجتعل  املــواقــف،  من  موقف  في  اإليجابي  التحول 
يعني  فالهدير  لطيفة؛  وقفة  أمامها  يقف  القارئ  »هدير« 
ذلك الصوت املنبعث من احلمام أو األسد أو الرعد.. إلخ، 
وهي مصادر تتباين في شدتها من الضعف إلى القوة حتى 
تصل إلى صوت الرعد املخيف؛ لكن مع نهاية القصة يدرك 
على  طرأ  الذي  التغيير  بقوة  قويا  كان  الهدير  أن  القارئ 
مع  فتتناسب متاما  »االنبعاث«  أما  القصة.  بطل  »ســراج« 
إلى  الظلمة  من  وانتقاله  املزلزل  التحول  بعد  البطل  حياة 

النور ليبدأ حياة جديدة وتكون مبنزلة الوالدة الثانية له.
> يستخدم بريه في قصته »هدير االنبعاث« تقنية »الراوي 
العليم« الذي يعرف األحداث ويحيط بها؛ فنراه يستهل نصه 
قائال: »منذ عقود ثالثة طوح الفراق شمل أسرة تعيش حتت 
سقف واحد حكم عليهم بالعودة إلى منبت اجلحيم كما كان 
يسمى الوطن آنذاك عند أفواج الراحلني«، ويظل هكذا حتى 
نهاية القصة على هذا النحو: »بعد أعوام من هدم األسوار 
املنيعة وحترر اإلنسان املأسور؛ ألقى نظرته األخيرة على 
بقعة االحتضان األولى، حيث القرية بأكملها متد جسدها 
الصفيحي على فراش األرض، وتغمض أجفانها لتنعم بنوم 
والــســالم«..  هــادئ من أجــل صباح يضج باحلياة واحلــب 

وتعتمد القصة في مجملها على الوصف دون احلوار.
> بينما ضن الكاتب على القارئ باسم أم البطل وأبيه وبقية 
اكتفى من األسماء بالكشف عن »سراج« بطل  الشخوص، 

وليد عبداملاجد كسابلغة وأدب
عضو احتاد كتاب مصر

قراءة نقدية لقصة 
)هدير االنبعاث( 

النصوص،  بيان  في  كاشف  دور  للنقد 
ما  على  الضوء  يلقي  فهو  اإلبداعية 
أسلوب  من  الكاتب/الكاتبة  به  تفرد 
النقد  يشير  كذلك  تطوره،  عن  فضال 
النص،  فيها  يتعثر  التي  الهنات  إلــى 
املرات  في  جتاوزها  ضــرورة  إلى  منبها 

املقبلة.
ومن هنا استحدثت  »الوعي اإلسالمي« 
زاوية نقدية في بابها »لغة وأدب« لعل 
السواء  على  واملبدعني  املتلقني  بعض 
رموز  فك  في  ســواء،  منها  يستفيدون 
النصوص   تطور  أو  اإلبداعية  الكتابة 

ذاتها.
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واسم  القصة؛  في  األهم  الشخص  القصة رمبا ألنه 
يحمل  فهو  إغفالها،  ال ميكن  رمزية  داللة  له  البطل 
جذوة النار القادرة على االشتعال واإلنارة وإن خبت 

ناره وذهب ضوؤه بعض الوقت.
> ترك بريه بعض الفجوات أو الثغرات الداللية داخل 
قصته، فلم يكشف عنها تشحيذا لذهن القارئ وليفتح 
ال  فمثال  اختالفهم؛  على  املتلقني  أمام  التأويل  باب 
وال  وولـــده،  زوجته  فقد  الــذي  الرجل  مصير  نــدري 
الشخص الذي كان سببا في إيقاظ الولد من داخله 
أول مرة، كما ال نعرف شيئا عن كنه الرجل األسمر 
في  سببا  وكــانــت  القصة  بطل  كلماته  هــزت  الــذي 

إيقاظه متاما.
تقعر،  أو  معاظلة  دون  سهلة  بلغة  النص  كتب   <
واحتشد بكثير من املفردات املناسبة ملوضوع القصة 
ذلك:  من  اإلنساني،  البؤس  من  جانبا  تتناول  التي 
املبتور/  النسيان/  الفقد/  اجلحيم/  )الــفــراق/ 
الرحيل...(  الضياع/  اليتم/  املعتمة/  التهميش/ 
وغيرها من الكلمات التي تلقي بظاللها على النص 
بعض  النص  يحوي  كما  املتلقي.  نفس  فــي  وتــؤثــر 
وتشحذ  القارئ  تدهش  التي  البالغية  التعبيرات 

ذهنه، من ذلك: )العودة إلى منبت اجلحيم/ تعرت 
شجرة اللقاء املورقة/ وحدها املركبات تشق طريقها 
بطحاء  الريح/  عواء  الغريب/  الوطن  نحو  بصمت 
به/  التفوه  من  احلر  يخجل  ما  ارتكب  املهمشني/ 
مسح الرجل ماء عينيه/ يدك أسوار التهميش/ متد 
جسدها الصفيحي على فراش األرض.. إلخ(، وكلها 

تعبيرات من شأنها إمتاع القارئ على نحو كبير.
صوت  يبدو  للسارد  احلزين  الصوت  جانب  إلى   <
السرد واحلكي  يكتفي مبجرد  إذ ال  احلكمة عاليا؛ 
في  املصوغة  احلكمة  بــروح  يتحلى  لكنه  فحسب؛ 
الصحيفة  في  »فليس  قوله:  ذلك  من  بياني،  قالب 
أقسى من الغياب، وليس في الغياب أوجع من رحيل 

من حتب!«.
> وإجماال؛ فالقصة جتسد جانبا من أهوال احلروب 
أطالال  تركته  إال  عليه  أتــت  من شــيء  تــذر  ال  التي 
نفسه  من  يغير  أن  ميكنه  اإلنسان  أن  وتؤكد  بالية، 
وينتقل بها من الظلمة إلى النور إذا صح منه العزم، 
املأساة  عن  والتعبير  قصته  بناء  الكاتب  أجاد  وقد 
في  القصة فجاءت  املناسبة جلو  التعبيرات  وحشد 

قالب محكم.
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شوقي 
والضرورة الشعرية

جناح عبدالقادر سرورلغة وأدب
كاتب وشاعر

قدميا أصدر النحاة والنقاد قرارا صار متنفسا للشعراء في كل العصور، يتمثل في قولهم: »يجوز 
مع  تساهلوا  فإنهم  النحوية؛  بالقواعد  الشاعر  عالقة  يقصدون  لغيره«؛  يجوز  ال  ما  للشاعر 
الشاعر فجعلوا له »ضرورات شعرية« جتيز له أن يخرج عن إطار القواعد النحوية )الثانوية 
غير األصيلة(؛ أما خروج الشاعر عن قواعد النحو األساسية وضربه بها عرض احلائط، فهذا 

مستبعد البتة من مدلول هذا القول.

ونقصد بالقواعد األصيلة تلك التي استقر عليها كالم العرب 
من رفع للفاعل ونائبه، واملبتدأ واخلبر، ونصب للمفعوالت، 
وجر للمجرورات.. وإمنا قصدوا بقولهم هذا جواز تصرفه 
في النحويات الطارئة على الكلمة، مثل: التخفيف للمشدد، 
من  املمنوع  وصــرف  املــصــروف،  ومنع  املخفف،  وتشديد 
الصرف، وتسهيل الهمزة، واملد، والقصر... وغير ذلك مما 

يطرأ على الكلمة، وال يغير أصل إعرابها.

ـــ( أشــهــر عشر  ـــ-538هــ ــد جمع الــزمــخــشــري )٤٦7هــ وق
ضرورات شعرية في هذين البيتني:

ضـــــــــــــــرورة الـــــشـــــعـــــر عـــــشـــــر عــــــــد جـــمـــلـــتـــهـــا
ــــف وتـــــشـــــديـــــد  ــيــ ــ ــفــ ــ ــخــ ــ قــــــطــــــع ووصـــــــــــــــل وتــ

مـــــــــــــد وقـــــــــــصـــــــــــر وإســــــــــــــــكــــــــــــــــان وحتـــــــــركـــــــــة
ــــد ــديـ ــ ــعـ ــ ومــــــــنــــــــع صـــــــــــــرف وصــــــــــــــــرف ثــــــــــم تـ

إليها  جلأ  التي  الشعرية  الــضــرورات  إن  بإيجاز:  واملعنى 
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شوقي 
والضرورة الشعرية

العشر  الــضــرورات  هــذه  أشهرها  ولكن  كثيرة،  الشعراء 
واملــد  والتشديد  والتخفيف  والــوصــل  القطع  ــورة:  ــذك امل
والقصر واإلسكان والتحريك ومنع الصرف وصرف املمنوع 
هناك  أن  ينفي  ال  وهــذا  األشهر،  هي  هذه  الصرف.  من 

ضرورات أخرى جلأ إليها كثير من الشعراء.
هذه  استخدامه  في  الشاعر  على  ال غضاضة  أنه  ونقرر 
قدميا  العربية  شعراء  كبار  استخدمها  فقد  الــضــرورات، 
وحديثا، بداية من زهير وعمرو بن كلثوم، مرورا باملتنبي، 

وانتهاء بأحمد شوقي.. ثم من جاء بعده.
إسالميات  في  الشعرية  الضرورات  على  هنا  نركز  ونحن 
أمير شعراء العصر احلديث أحمد شوقي )١8٦8م-١932م( 

وشاعر النيل حافظ إبراهيم )١872م-١932م(.
كثيرا..  الشعر  ضــرورات  وحافظ  شوقي  استخدم  فقد 
الشعري،  إنتاجهما  ــغــزارة  ل نــظــرا  طبيعي  أمــر  وهـــذا 
–ومرجعنا  ونحن  بحوره.  بكل  الشعر  ماء  وسبحهما في 
الشوقيات وديوان حافظ إبراهيم– نعرض فيما هو آت 
الشاعران  إليها  جلأ  التي  الشعرية  الــضــرورات  بعض 
من  بــأبــيــات  مستشهدين  إسالمياتهما  فــي  الــكــبــيــران 

أشعارهما.
١- القصر بحذف همزة املمدود: ومثاله قول شوقي في 

قصيدته »املوت«:
الــــــــــغــــــــــبــــــــــرا عــــــــــــلــــــــــــى  املــــــــــــــــــــــــــــــوت  أرى 

هـــــــــــــــــــــــو اجلــــــــــــــــــامــــــــــــــــــعــــــــــــــــــة الـــــــــــــكـــــــــــــبـــــــــــــرى
يقصد »الغبراء«، فحذف همزة املمدود للضرورة.

2- تخفيف املشدد: ومثاله عند شوقي قوله في قصيدته 
»ذكرى املولد«:

ولــــــــــــــــو أنــــــــــــــــي خـــــــطـــــــبـــــــت عــــــــلــــــــى جــــــمــــــاد
َفـــــــــــــَجـــــــــــــْرت بــــــــــه الــــــيــــــنــــــابــــــيــــــع الـــــــعـــــــذابـــــــا
لضرورة  خففها  ولكنه  اجليم،  بتشديد  ــْرت«  »َفــَجّ يقصد 

الوزن.
3- تسهيل الهمزة؛ ومثاله من شعر شوقي قوله في قصيدته 

»يا زينة اإلصباح واإلمساء«:
تـــــلـــــك الــــطــــبــــيــــعــــة قــــــــف بـــــنـــــا يــــــــا ســــــــاري

حــــــتــــــى أريـــــــــــــــك بــــــــديــــــــع صــــــنــــــع الــــــــبــــــــاري
فخفف همزة »البارئ« إلى »الباري« لضرورة القافية.

وكذلك قوله في قصيدته »نهج البردة«:

وصـــــاحـــــب احلــــــــوض يـــــــوم الـــــرســـــل ســـائـــلـــه
ــتــــى الــــــــــــــورود؟ وجــــبــــريــــل األمـــــــــني ظــمــي مــ
فقام بتسهيل همزة »ظمئ« فقال »ظمي« لضرورة القافية.

ومثاله عند حافظ في قصيدته »العمرية«:
داهـــيـــة ــــاص  ــعـ ــ الـ ــن  ــابــ كــ األرض  تـــنـــبـــت  ــم  ــ لـ

يــــرمــــي اخلـــــطـــــوب بــــــــرأي لــــيــــس يــخــطــيــهــا
وقوله:

أمــــــــنــــــــت ملـــــــــا أقــــــــمــــــــت الـــــــــعـــــــــدل بـــيـــنـــهـــمـــو
فـــــنـــــمـــــت نــــــــــــوم قــــــــريــــــــر الــــــــعــــــــني هــــانــــيــــهــــا
الهمزة  بتسهيل  قــام  ولكنه  و»هانئها«  »يخطئها«  يقصد 

للقافية.
في  قوله  شوقي  عند  ومثاله  النسب:  ــاء  ي تخفيف   -٤

قصيدته »الرجل السعيد«:
أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري تـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــفـــــــــــا

وهــــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــي قــــــــــــــربــــــــــــــك الــــــــــقــــــــــدســــــــــي
أن تدمج في أحالمــها نفسي عسى نفسك 

خففها  ولكنه  النسب،  ياء  بتشديد  »القدسي«  يقل:  فلم 
لضرورة القافية.

جميع  فــي  التخفيف  يــجــوز  ــه  أن النقاد  بعض  رأي  وفــي 
املنسوبات مطلقا فيقال: البصري، املكي... بال تشديد.

5- تسكني املتحرك: ومثاله عند شوقي قوله في قصيدته 
»جناة«: 

حـــــــنـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة قــــــــــــــد عـــــــــــزهـــــــــــا وأعـــــــــــزهـــــــــــا
ثــــــــــــالثــــــــــــون َمـــــــــْلـــــــــكـــــــــا فــــــــــــاحتــــــــــــون غــــــــــــزاة
فبدال من قوله »َمِلكا« بتحريك الالم قام بتسكينها لضرورة 

الوزن.
وكذلك قوله في قصيدته »إلى عرفات اهلل«:
ــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا وْهــــــــــــــــي عـــــــــــــدل ورحـ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ أبــــــــــالــــــــــغ فــ

ويــــــتــــــركــــــهــــــا الـــــــنـــــــســـــــاك فـــــــــي اخلــــــــلــــــــوات
فبدال من قوله »وِهي« بتحريك الهاء قام بتسكينها لضرورة 

الوزن.
٦- صرف املمنوع من الصرف: ومثاله عند شوقي قوله في 

قصيدته »نهج البردة«:
وهــــــيــــــبــــــتــــــه ألـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــا  اهلل  مــــــــحــــــــبــــــــة 

ــدم ــطــ ــصــ ــى ابـــــــــــن آمــــــــنــــــــٍة فــــــــي كــــــــل مــ ــ ــ ــل ــ عــ
األصل  في  وهي  بالكسر..  بتنوينها  »آمنة«  كلمة  فصرف 

63 العدد )٦٥٤( صفر  ١٤٤١ هـ -أكتوبر ٢٠١٩م



ممنوعة من الصرف.
وعند حافظ: في قصيدته »عمر بن اخلطاب«:

تــــــكــــــثــــــروا مـــــــن مـــــوالـــــيـــــكـــــم فــــــــــإن لـــهـــم ال 
ــــف تـــخـــفـــيـــهـــا ــعـ ــ ــــضـ ــات الـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ مــــطــــامــــعــــا بـ
اجلموع  منتهى  صيغة  وهــي  بالتنوين  »مطامعا«  فقال 

املمنوعة من الصرف ولكنه صرفها لضرورة الوزن.
حافظ  عند  ومثاله  تخفيفا:  الفعل  من  الهمزة  حذف   -7

إبراهيم قوله في قصيدته »العمرية«:
ــا ــبـــطـ ــتـ ــغـ مـ اهلل  رســـــــــــــول  اســــــــــــَتــــــــــــراَك  كــــــــم 

ــا ــهـ ــيـ ــفـ ــلـ ــة لـــــــــك عــــــنــــــد الـــــــــــــــــرأي يـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ بـ
إبداء  »استرآك«، أي طلب منك  »استراك« واألصل  فقال 

الرأي؛ فحذف الهمزة تخفيفا لضرورة الوزن.
8- حتريك الساكن: ومثاله عند شوقي قوله في قصيدته 

»نهج البردة«:
ــت الــــهــــوى أبــــدا ــ يــــا نــــاعــــس الــــطــــرف ال ذقــ

ــَنـــِم أســـهـــرت مــضــنــاك فـــي حــفــظ الـــهـــوى َفـ
فحرك امليم الساكنة في فعل األمر »من« فقال »فنم« بكسر 

امليم لضرورة القافية.
9- حتويل همزة القطع إلى ألف وصل: ومثاله عند شوقي 

قوله في قصيدته »الهمزية النبوية«:
ــة ــ ــلـ ــ مـ تــــــــخــــــــيــــــــر  إنــــــــــســــــــــانــــــــــا  اّن  فـــــــــلـــــــــو 

الـــــــفـــــــقـــــــراء ديـــــــــنـــــــــك  إال  اخـــــــــــتـــــــــــار  مـــــــــــا 
فحول شوقي همزة القطع في »أن« إلى وصل فقال »ان« 

لضرورة الوزن.
في  إبراهيم  حافظ  عند  ومثاله  القياس:  مخالفة   -١٠

القصيدة نفسها:
ــا دعــــــــاك بــه ــوفـ ــعـ كـــــم خــــفــــت فـــــي اهلل مـــضـ

ــا ــهــ ــيــ وكــــــــــــــم أخـــــــــفـــــــــت قـــــــــويـــــــــا يـــــنـــــثـــــنـــــي تــ
فقال »مضعوفا« على خالف القياس واألصل في القياس 

»مضعف«..
١١- فك التضعيف: ومثاله عند شوقي قوله في قصيدته 

»نهج البردة«:
خـــطـــر ذي  كــــــــل  ــم  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ وراءك  صـــــلـــــى 

يــــــأمتــــــم اهلل  بــــــحــــــبــــــيــــــب  يــــــــفــــــــز  ومــــــــــــــــن 

فكلمة »يأمتم« أصلها »يأمت« بتضعيف امليم، ولكنه قام بفك 
التضعيف لضرورة القافية.. وكذلك قوله في قصيدته »إلى 

عرفات اهلل«:
ــرر ــتـ ــغـ ــيـ ــه فـ ــ ــيــ ــ ــحــــك الـــــدنـــــيـــــا إلــ ومـــــــــن تــــضــ

ميــــــــــت كـــــقـــــتـــــيـــــل الـــــــغـــــــيـــــــد بـــــالـــــبـــــســـــمـــــات
قام  ولكنه  الــراء،  بتضعيف  »يغتر«  أصلها  »يغترر«  فكلمة 

بفك التضعيف لضرورة الوزن.
١2- حتويل ألف الوصل إلى همزة قطع: ومثاله عند شوقي 

قوله في قصيدته »نهج البردة«:
وأهــــــــــــــــــد خــــــــيــــــــر صـــــــــــــــالة مــــــــنــــــــك أربــــــــعــــــــة

ــرم  ــ ــة احلـ ــيـ ــرعـ ــحـــب صــحــبــتــهــم مـ ــــي الـــصـ فـ
األصــل  مخالفا  القطع  همزة  باستخدام  ــد«  »وأهـ فقال 
الثالثي وألفه  الفعل فعل أمر من  »واهد« على اعتبار أن 

ألف وصل لكنه حولها إلى همزة قطع لضرورة الوزن.
في  قوله  شوقي  عند  ومثاله  الــالزم:  الفعل  تعدية   -١3

قصيدته »بعد املنفى«:
أديــــــــــــــــر إلــــــــيــــــــك قـــــــبـــــــل الـــــــبـــــــيـــــــت وجـــــهـــــي

واملــــــــتــــــــابــــــــا الــــــــــشــــــــــهــــــــــادة  ُفــــــــــــــْهــــــــــــــُت  إذا 
والفعل »فاه« مبعنى »نطق«، فعل الزم فجعله شوقي متعديا 

للضرورة.
١٤- زيادة حرف مد في الكلمة: ومثاله عند شوقي قوله 

في قصيدته »نكبة دمشق«:
لـــــــــــــكـــــــــــــل لـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــوءة ولــــــــــــــــكــــــــــــــــل شـــــــبـــــــل

ورشــــــــــــــــق غـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــه  دون  نــــــــــــــضــــــــــــــال 
ولكن  األســد..  أنثى  وهي  »لبؤة«  صوابها  »لبوءة«  فكلمة 
بالواو فقال  الباء  واوا، فمد حرف  الكلمة  زاد في  شوقي 

»لبوءة«.. لضرورة الوزن.
الشاعر  استخدام  جــواز  يثبت  الــذي  العرض  هــذا  وبعد 
الضرورات الشعرية، حيث استخدمها كبار شعراء العربية 
على مر العصور، وفي مقدمتهم في العصر احلديث أمير 
إال  إبراهيم؛  النيل حافظ  أحمد شوقي، وشاعر  الشعراء 
أننا نقول إن األكمل واألفضل واألولى أن يجمع الشاعر بني 
البناء الشعري املمتع، وااللتزام بقواعد النحو جميعا.. وأال 

يلجأ إلى الضرورة الشعرية إال عند الضرورة القصوى.

العدد )٦٥٤( صفر  ١٤٤١ هـ -أكتوبر ٢٠١٩م64



النص األدبي.. 
بين المعايير والعشوائية

لغة وأدب حسن احلضري
عضو احتاد كتاب مصر

يتم  أن  إبداعي؛  األساس في أي عمل 
يندرج  الذي  الفن  معايير  وفق  إبداعه 
ــفــاوت درجــة  ــت حتــتــه ذلـــك الــعــمــل، وت
اجلودة من عمل إلى آخر حسب قدرة 
املعايير،  هذه  من  التمكن  على  املبدع 
صحيحة؛  بــطــريــقــة  معها  والــتــعــامــل 
والنص األدبي -كأي عمل إبداعي- له 
الثابتة،  اجلوهرية  ومعاييره  مقوماته 
التي ال ميكن االنحالل منها أو اخلروج 

عليها.
وضعف  ــة،  املــوهــب انـــعـــدام  أدى  وقـــد 
من  كثير  عند  اللغة  وركاكة  السليقة، 
مدعي األدب؛ إلى أن يختلقوا ألنفسهم 
أدبية،  مناهج  يسمونها  خاصة  أوهاما 
انحدروا بها من سيئ إلى أسوأ، حتى 
فــي ظلمات اجلــهــل، وســار  بهم  هــوت 
على نهجهم الذين يلهثون خلف أسماء 
ال يدركون شيئا من حقيقة مسمياتها، 
يزعمون  أناسا  ونرى  نسمع  فأصبحنا 
أنهم شعراء أو أدباء أو نقاد، وال نسمع 
املزيد من  ما يكشف  إال  منهم  نرى  أو 

جهلهم وأكاذيبهم.
ــب املـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة  ــ ــن واجـ ــ وم

أن  الــعــربــيــة،  الـــدول  فــي  الرسمية 
املعايير  على  احلــارس  بــدور  تقوم 
فنون  عليها  تــقــوم  الــتــي  العلمية 
مجاالت  أكثر  هو  فــاألدب  األدب؛ 
معاييره،  النتهاك  تعرضا  العلوم 
واالنسالخ  مقوماته،  في  والعبث 
الذوق  بسبب ضعف  ثوابته؛  من 
انتشار  في  ساهم  الذي  العام، 
الغريبة، إضافة  الظواهر  هذه 

من  األدب  فــنــون  كـــون  إلـــى 
البحتة،  النظرية  الفنون 

اجلاهلون  يجد  التي 

والتخريب حتت  للتجريب  متسعا  فيها 
ذلك  وغير  والتطوير  التجديد  مسمى 

مما يدعون.
إن األدب كما عرفه العلماء هو »حسن 
الناس  يأدب  ألنه  أدبا  وسمي  التناول، 
املقابح«)١(؛  عن  وينهاهم  احملامد،  إلى 
هــو حسن  اللغات  مــن  لغة  أيــة  فــأدب 
كما  اإلبــداع،  يتجلى في  الذي  تناولها، 
األدب  فنون  أرقى  الذي هو  الشعر  أن 
العلوم؛  سائر  دون  االســم  بهذا  »سمي 
كان  وإن  والقافية،  بالوزن  الختصاصه 
كل علم شــعــرا«)2(؛ وهــذا يعني أنــه ال 

يوجد شعر دون هذه املقومات.
اخلــرافــات  أن  قطعا  بــه  املسلم  ــن  وم
التي يأتي بها أولئك اجلاهلون، الذين 
واملقومات،  املعايير  من  بها  ينسلخون 
واملبادئ؛  الثوابت  على  بها  ويتمردون 
لهم  التاريخ  يعرف  وال  مبوتهم،  متوت 
ال  ذلك  لكن  بجهلهم،  مقرونا  إال  ذكرا 
مينع من بيان جرمهم وتفنيد أباطيلهم؛ 

حتى ال ميتد أثرها السيئ إلى غيرهم.
وإذا كانت آداب األمم والشعوب تعبر عن 
هويتها؛ فإن أمتنا العربية هي أحوج ما 
تكون إلى ترسيخ هويتها واالعتزاز بها، 
التدهور  حالة  ظل  في  يتأتى  ال  وذلك 
التي يشهدها األدب العربي بسبب كثرة 
أدعيائه ومدعيه، الذين ال يألون جهدا 
مقابل  في  ــي،  األدب املشهد  تشويه  في 
حالة الصمت والركون، التي تخيم على 
أصبحت  الذين  احلقيقيني،  املبدعني 
السفهاء،  من  سخرية  محل  إبداعاتهم 
الذين يرون أنها تلتزم بثوابت ومعايير 

قد عفى عليها الزمن!
املوقف  ذلــك  أن  قطعا  به  املسلم  ومــن 
املــوقــف  يعكس  األدب،  ــن  م املــتــدنــي 
ــي الــتــعــامــل مع  الــثــقــافــي الــشــامــل، ف
يعكس  األدب  ألن  ــرى؛  األخـ القضايا 
صورة احلياة، باعتباره »مرآة املجتمع«، 
ــى املـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة  ويـــجـــب عــل
تعي  أن  العربية،  الــدول  في  الرسمية 
سباتها،  مــن  تنهض  وأن  جــيــدا،  ذلــك 
ــذي اؤمتــنــت عليه؛  ومتـــارس دورهـــا ال
وهو نشر الوعي الثقافي الذي يعبر عن 
األدبية؛  باملنظومة  والنهوض  هويتنا، 
وثــوابــت  معايير  تأصيل  خــالل  مــن 
فنون األدب على اختالفها، والتصدي 
ملعاول الهدم التي حتاول القضاء على 
التعبير  أدوات  من  أصيل  هو  ما  كل 

عن ثقافتنا وهويتنا.

الهوامش
١- انظر »لسان العرب« البن منظور 
صــادر-  دار  طبعة:   ،)2٠٦/١(
بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ.

الــســابــق  املـــصـــدر  ــظــر  ان  -2
.)٤١٠/٤(
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د. محمد مريخان العجميلغة وأدب
دكتوراه في اللغة العربية

أصل  فــي  ق(  و  )ذ  اللغوي  للجذر 
وضعه املعجمي داللة على حاسة من 
في  يستعملها  التي  اإلنسان  حواس 
الطعوم، وقــد ذكــر ذلــك ابــن فارس 
حيث  اللغة  مقاييس  في  ـــ(  )395هـ
والقاف أصل  والــواو  »الــذال  يقول: 
الشيء من جهة  اختبار  واحد، وهو 
تطعم«)١(، كما ورد في لسان العرب: 
يذوقه  الشيء  ذاق  مصدر  ــذوق:  »ال
ذوقا وذواقا ومذاقا، فالذواق واملذاق 
يكونان مصدرين، ويكونان طعما، كما 
واملذاق:  طيب،  ومذاقه  ذواقه  تقول 
طعم الشيء«)2(، وبذلك يكون الذوق 
»ذاقه  أن  وذلــك  باالختبار،  مرتبطا 
ذوقا وذواقا ومذاقا ومذاقة: اختبر 
يختار  ــذوق  ــت ي ــذي  ــال ف طــعــمــه«)3(، 

وينتقي ما يناسب ذوقه.
املعنى املعجمي  العالقة بني  وتتضح 
االصطالحي  واملعنى  )ذوق(  لكلمة 
ألن  واالنتقاء؛  االختبار  مفهوم  في 
األلفاظ  إلــى  يستمع  الــكــالم  ناطق 
وأســالــيــبــهــا فــيــخــتــبــرهــا بــالــنــطــق، 
فهو  ذوقــه،  يناسب  ما  منها  فينتقي 

اختيار ناجت عن حكم شخصي.

حسيا  معنى  الــذوق  يكتسب  وبذلك 
مييل  النطقي  اللغوي  السلوك  في 
نطق  وهو  العربية،  في  املتكلم  إليه 
املعربة،  الكلمات  ــأواخــر  ب متعلق 
النظام اإلعرابي  والسيما ما خالف 

ألسباب ذوقية يختارها املتكلم.
الدراسات  في  الــذوق  مظاهر  ومن 
بالنطق  مرتبطة  مظاهر  النحوية 
ال  املظاهر  وهــذه  العربي،  اللساني 
توجيه  أو  املعنى،  تغيير  لها في  دور 
منها  الــغــايــة  ــا  وإمنـ بعينها،  ــة  داللـ
البحث عن السهولة في نطق أواخر 
محددة،  حــاالت  في  املعربة  الكلمة 
على  املظاهر ميكن حصرها  وهــذه 

النحو اآلتي:

١- االسم املقصور )التعذر(
جعل النحاة مصطلح )املقصور( نعتا 
لالسم الذي في آخره ألف مفتوح ما 
»سمي مقصورا  االسم  وهذا  قبلها، 
وإمنــا  احلــبــس،  مبعنى  القصر  مــن 
ومنع  حبس  قــد  ألنــه  بــذلــك  سمي 
من جنس احلركة، ويقدر فيه جميع 
والنصب،  )الرفع،  اإلعراب  حركات 

واجلر(«)٤(، وال ميكن النطق بحركات 
اإلعراب عند النطق باالسم املقصور، 
ويتعذر على اللسان النطق به؛ »ألن 
األلف ال تقبل احلركة مطلقا، ولذلك 
نعربه بحركة مقدرة منع من ظهورها 
احلركة  وجود  استحالة  أي  التعذر، 

مع األلف، فنقول:
ــاء فــتــى( فــاعــل مــرفــوع بضمة  )جـ

مقدرة منع من ظهورها التعذر.
ــت فــتــى( مــفــعــول بــه منصوب  ــ )رأي
ظهورها  ــن  م مــنــع  ــدرة  ــق م بفتحة 

التعذر.
)مررت بفتى( مجرور بالباء وعالمة 
منع من ظهورها  جره كسرة مقدرة 

التعذر«)5(.
بكلمة  ــم  ــ االسـ ــعــت  ن أن  ــضــح  ــت وي
احلركة  تقدير  وتعليل  )املقصور(، 
عليه بالتعذر ناشئ من صعوبة النطق 
ــظــاهــرة، وارتــبــاطــهــا  بــاحلــركــات ال
يأبى  الذي  العربي  اللساني  بالذوق 

النطق بها.

2- االسم املنقوص )الثقل(
الــتــصــق مــصــطــلــح الــثــقــل بــاالســم 

مظاهر الذوق النحوي النطقية
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ــي، احملـــامـــي،  ــاضـ ــقـ املــنــقــوص )الـ
ــداعــي(، وهــو »مــا كــان آخــره ياء  ال
والكسرة  الضمة  عليه  تقدر  الزمــة 
للثقل«)٦(، ومصطلح الثقل عند النحاة 
يشير في جوهره إلى صعوبة النطق 
ميكن  أي  مكسورا،  أو  مضموما  به 
اللسان،  على  ثقيل  ولكنه  به  النطق 
القاضي،  جــاء  ــرفــع:  ال فــي  فيقال 
بالقاضي،  مــررت  اجلــر:  في  ويقال 
أو  الضمة  حــركــة  إظــهــار  غير  مــن 
عليه  »وتظهر  الــيــاء،  على  الكسرة 
الــقــاضــي،  نــحــو:  خلفتها،  الفتحة 
والــداعــي«)7(، واإلشـــارة إلــى اخلفة 
االســم  فــي  ظــاهــرة  الفتحة  جعلت 
الفتحة  وألن  املــنــصــوب،  املــنــقــوص 
خفيفة على اللسان كثرت املنصوبات 
العرب، وقــد صــرح بذلك  في كــالم 
ابن جني )392هـ( في قوله: »الفعل 
واحــد،  فاعل  مــن  أكثر  لــه  يكون  ال 
ــون لـــه مــفــعــوالت كــثــيــرة،  ــك وقـــد ي
املفعول  لقلته، ونصب  الفاعل  فرفع 
ما  كالمهم  في  ليقل  وذلك  لكثرته، 
ما  كالمهم  فــي  ويكثر  يستثقلون، 
ثقيلة  الضمة  وألن  يستخفون«)8(، 
على اللسان قلت املرفوعات، وكثرت 
واملفعول  بــه،  )املفعول  املنصوبات 
ــه، واملــفــعــول  ــول فــي ــع ــف ألجــلــه، وامل

املــطــلــق، واملــفــعــول مــعــه، واحلـــال، 
ذلك  غير  إلى  واملستثنى،  والتمييز، 
على  الفتحة  خلفة  املنصوبات(  من 
اللسان، ويتضح من إطالق مصطلح 
الثقل التلميح إلى العسر في النطق 

الذي يرتبط بالذوق اللساني.

3- حركة املناسبة
بحركة  النطق  اللساني  الذوق  يأبى 
اإلعراب التي تتصل باالسم املضاف 
»ما  أن  ذلــك  وعلة  املتكلم،  يــاء  إلــى 
تقدر  املتكلم  يــاء  إلــى  مضافا  كــان 
عليه احلركات كلها للمناسبة، نحو: 
وأبــي،  وصديقي،  وكتابي،  غالمي، 
وأستاذي«)9(، وفي إضافة االسم إلى 
ياء املتكلم تقدر احلركات الثالث على 
آخره، وللدكتور حسن عباس رأي في 
تقدير حركة الكسرة إذ يقول: »بعض 
النحاة ال يوافق على أن الكسرة في 
حالة اجلر مقدرة، إمنا هي الكسرة 
الظاهرة، وهو إعراب أحسن، إذ ال 
والتطويل،  واإلعنات  للتعقيد  داعي 
ويجدر األخذ بهذا وحده«)١٠(، وهذا 
الرأي ال ترتضيه أحوال الكلمة في 
حاالتها املختلفة رفعا ونصبا وجرا، 
في  التي  الكسرة  أن  ارتضينا  فلو 
فــي حــالــة اجلــر  كلمة )صــاحــبــي( 

ظاهرة،  كسرة  بصاحبي(  )مـــررت 
فلماذا ال تظهر باقي احلركات التي 
في حالة الرفع والنصب؟ وثمت أمر 
آخر يبطل ما ذهب إليه هذا الرأي، 
لياء  الــكــســرة  حــركــة  مناسبة  وهــو 
في  بالكسرة  النطق  فجاء  املتكلم، 
والنصب،  )الــرفــع،  احلــاالت  جميع 
إعــراب  حركة  ليست  ألنها  واجلــر( 
ملناسبتها  ولكن  اجلــر،  فــي  ظــاهــرة 
حركة ياء املتكلم، ومصطلح املناسبة 
يبني  الــذي  اللساني  بالذوق  متصل 
معها  تتناسب  ال  )الــيــاء(  حركة  أن 
إال حركة الكسرة مع االسم املضاف 
إليها، »ولقد الحظ النحاة أن موقعا 
يتطلب حركة معينة بحكم النظام أي 
بحسب القاعدة، ولكن هذه احلركة 
يجاورها  ما  مع  تتنافر  قد  املطلوبة 
تــنــاســبــه«)١١(، كما  األقــل ال  أو على 
حركة  أن  حسان  متام  الدكتور  رأي 
االســم  عــلــى  تقتصر  ال  املــنــاســبــة 
تشمل  بل  املتكلم،  ياء  إلى  املضاف 
الفعل  بناء  كحركة  أخـــرى،  حــاالت 
املاضي على الضم عند إسناده إلى 
ــوا()١2(،  )ضــرب نحو:  اجلماعة،  واو 
ما  كــل  املناسبة  نطاق  فــي  ويــدخــل 
اإلسناد  عند  احلركات  من  يتناسب 
الذوق  كله  ذلك  وباعث  واإلضــافــة، 
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اللساني العربي.

4- جتنب التقاء الساكنني
في العربية ال يلتقي حرفان ساكنان، 
إال  مــحــض  وصـــل  فــي  يلتقيان  »ال 
مدغم  وثانيهما  لني،  حرف  وأولهما 
متصل لفظا، نحو: الضالني«)١3(، وإذا 
»األصل حتريك  فإن  ساكنان  التقى 
ينتهي  الثقل  ألن  املتأخر  الساكن 
ظاهرة  الساكن  وحتريك  عنده«)١٤(، 
العربي  اللسان  فــرار  بسبب  نشأت 
من التقاء حرفني ساكنني، وال يكون 
ذلك  ويؤكد  بالكسرة،  إال  التحريك 
سيبويه في كتابه: »كان من كالمهم 
ساكنان«)١5(،  التقى  إذا  يكسروا  أن 
ــي اخــتــيــار الــكــســرة دون  والــعــلــة ف
اللبس؛  أمــن  احلــركــات  مــن  غيرها 
إذ  اإلعـــراب  توهم  ال  حركة  »ألنــهــا 
الكسر الذي يكون في أحد الساكنني 
ال يتخيل أن موجبه اإلعراب، ألنه ال 
يكون فيها تنوين، وال أل، وال إضافة، 
بخالف الضم والفتح فإنهما يكونان 
فيما  وذلك  تنوين معهما  إعرابا وال 
ال ينصرف، فلما كانت حركة ال تكون 
الوقف الذي هو  في معرب أشبهت 

مقابل اإلعراب فحرك بها«)١٦(.

5- طلب اخلفة
طلب  إلــى  شديد  ميل  الــعــرب  عند 
اخلفة، وتظهر ظاهرة التخفيف عند 
وتفسيرهم  النحاة  تعليالت  قــراءة 
والنحوية،  اللغوية  الظواهر  بعض 
)طلبا  جــمــلــة  ــرون  ــذكـ يـ فــتــجــدهــم 
للخفة( كثيرا، ومن ذلك ما صرح به 
ابن جني في تعليل كثرة املنصوبات 
في كالم العرب، وقلة املرفوعات إذ 
ونصب  لقلته،  الفاعل  »رفــع  يقول: 
ليقل في  ــك  وذلـ لــكــثــرتــه،  املــفــعــول 

في  ويكثر  يستثقلون،  مــا  كالمهم 
كالمهم ما يستخفون«)١7(، فهو يرجع 
كثرة املنصوبات وقلة املرفوعات إلى 
مبدأ اخلفة والثقل في نطق الكالم، 
وعلى سبيل املثال أيضا ما جاء في 
املشددة  امليم  أن  في  الكوفيني  رأي 
)يا(  من  عوضا  ليست  )اللهم(  في 
واحتجوا  الــنــداء،  في  للتنبيه  التي 
بأن قالوا: »ألن األصل فيه )يا أهلل 
أمنا بخير( إال أنه ملا كثر في كالمهم 
بعض  حذفوا  ألسنتهم  على  وجــرى 
في  واحلـــذف  للخفة،  طلبا  الــكــالم 
كثير«)١8(،  اخلفة  لطلب  العرب  كالم 
ولذلك نابت كثير من احلروف مناب 
نــاب مناب  )يــا(  األفــعــال، فاحلرف 
)أدعو( و)أنادي(، والقياس مثله على 
والتمني  والنفي  االستفهام  حــروف 

وغيرها من احلروف.
املانعة  العلل  على  الــوقــوف  وعــنــد 
ــن الـــصـــرف، فـــإن الـــذوق  االســـم م
اخلفة،  إلــى  مييل  للعرب  اللساني 
أخف  املعرفة  كون  في  ذلك  ويتضح 
من النكرة، ولذلك أحلقوها التنوين 
خلفتها، كما يبدو ذلك في األفعال، 
وعند  لثقلها،  التنوين  يدخلها  فلم 
الفعل  وزن  مــع  الــتــعــريــف  اجــتــمــاع 
محالة،  ال  حاصال  الثقل  فسيكون 
ــاء املــمــنــوعــة من  ــمـ كــمــا فـــي األسـ
الفعل  ووزن  العلمية  لعلة  الصرف 
األسماء  من  وغيرها  تغلب(  )يزيد، 
العلتني)١9(،  هاتني  فيها  التي جتتمع 
ــك مــنــع االســـم الـــذي جتتمع  ــذل ول
و)وزن  )العلمية(  العلتني  هاتني  فيه 

الفعل(.
وعلى النقيض من ذلك، فإن األلفاظ 
عندهم،  قليلة  اللسان  على  الثقيلة 
التضعيف،  فــي  الـــذي  الثقل  ومــنــه 
وفيه يقول الرضي: »إنهم يستثقلون 

على  إذ  االستثقال؛  غاية  التضعيف 
الــرجــوع  فــي  شــديــدة  كلفة  اللسان 
ولهذا  عنه؛  انتقاله  بعد  املخرج  إلى 
وال  األسماء  من  يصوغوا  لم  الثقل 
فيه  خماسيا  أو  ربــاعــيــا  األفــعــال 
متصالن  متماثالن  أصليان  حرفان 
لثقل البناءين، وثقل التقاء املثلني مع 
استبعاد  من  فالعلة  أصالتهما«)2٠(، 
الرباعية  واألفعال  األسماء  صياغة 
واخلــمــاســيــة مــتــمــاثــلــة احلــرفــني 
على  ويعلق  الــثــقــل،  هــو  األصــلــيــني 
قائال:  عفيفي  أحمد  الدكتور  ذلك 
»وواضح أن الثقل هنا نتج عن عسر 
وقد  عضوية،  ألســبــاب  النطق  فــي 
جاء هذا العسر نتيجة التقاء حرفني 
أصــلــيــني مــتــمــاثــلــني مــتــصــلــني، وال 
زاد ثقال، من أصالة  األمر  أن  شك 
احلـــروف  تضعيف  ألن  احلــرفــني؛ 
األصــلــيــة أشـــد ثــقــال عــلــى أعــضــاء 

النطق من غيرها«)2١(.

6- اإلتباع
الكالم،  فــي  اإلتــبــاع  صــور  تختلف 
املرتبط  اإلتباع  يعنينا  الــذي  ولكن 
بالعالمة اإلعرابية في أواخر الكلم، 
»فمنه إتباع حركة آخر الكلمة املعربة 
حلركة أول الكلمة بعدها كقراءة من 
قرأ: }پ  پ  پ  پ{ 
إتباعا  ــدال  ال بكسر  )الــفــاحتــة:2(، 
لكسرة الالم«)22(، وفي هذه الصورة 
والــالم،  الــدال  بني  التجانس  يظهر 
)بله( على  بناء  ذلك  »ونظيرها في 
الفتح إتباعا لفتحة الباء، ولم يعتد 
بالالم حاجزا لسكونها«)23(، فاإلتباع 
مظهر من مظاهر الذائقة اللسانية 
جتانس  إلــى  جتنح  الــتــي  العربية 

احلركات.
ــشــأت ظــاهــرة  ــاع ن ــبـ وبــســبــب اإلتـ
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ــاملــجــاورة عــنــد الــنــحــاة،  ــجــرور ب امل
خرب(،  جحر ضب  )هــذا  كقولهم: 
فاملجرور باملجاورة صورة من صور 
اإلتباع الذي مييل إليه الذوق العربي 
بني  الــتــجــانــس  فــيــه  يتضح  الـــذي 
عند  احلركي  والتوافق  احلــركــات، 
أمن اللبس، ومسألة اجلوار أعانت 
اللسانية  امللكة  تنمية  على  املتكلم 
عند العرب، فاعتاد اللسان العربي 
احلفاظ  فــي  اجلـــوار  قرينة  على 
أن  على  اعتاد  حيث  سليقته،  على 
اســم مجرور،  بعد حــرف اجلــر  ما 
وما بعد اجلازم فعل مجزوم، وهلم 
ضب  جحر  )هـــذا  فقولهم:  جـــرا، 
خـــرب( بــجــر )خــــرب( مــثــال على 
بسبب  اإلعــرابــي  النظام  مخالفة 
للجحر  نعت  )خرب(  ألن  املجاورة؛ 
وليس للضب، ولكنه ملا جاوره أخذ 
األمر  ذلك  ولعل  اإلعرابية،  حركته 
في  يلحن  يوسف  بن  جعل احلجاج 
ما يروى عنه عندما سأل يحيى بن 
يعمر قائال له: أجتدني أحلن؟ فذكر 
له موضع حلنه في كتاب اهلل تعالى: 

ڇ  ڇ   چ   چ  }چ  
ڍ  ڍ  ڇ    ڇ 
ڎ       ڎ   ڌ  ڌ 
ژ  ژ   ڈ   ڈ   
ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ  
ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ  
ڱ{ ڱ   ڱ    ڳ  

فــلــمــا طـــال عليه  ــة:2٤(،  ــ ــوب ــ ــت ــ )ال
الكالم رفع خبر كان )أحب( وحقها 
النصب)2٤(، ويظهر هنا تأثير اجلوار 
على النظام النحوي في درج الكالم 
بــني اجلــمــل، واجلـــوار فــي جوهره 
إتباع  فهو  اإلتباع،  أمناط  من  منط 

في احلركة اإلعرابية.
ويتبني مما سلف ذكره عن مظاهر 
الذوق النحوي النطقية أن السلوك 
ال  العربية  باللغة  للناطقني  اللغوي 
قد  بل  صارمة،  قوانني  وفق  يسير 
اإلعــرابــي  النظام  الناطق  يتجاوز 
باللسان  خــاصــة  ذوقــيــة  لـــدوافـــع 
ــذي يــجــنــح إلـــى مــبــدأ  ــ ــي ال ــعــرب ال

السهولة واليسر واخلفة.
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محمود خليفةأخالق
باحث دراسات إسالمية

وخلقا  اإلميــان  الصبر نصف  كان  ملا 
فاضال من أخالق النفس، وقائدا إلى 
الصبر  إلــى  احلاجة  كانت  الطاعة، 
تبدو أوكد، والتحلي به ألزم، فهو ليس 
بل  املكملة،  أو  الثانوية  الفضائل  من 
ماديا  ليرقى  لإلنسان  الزمة  ضرورة 
ومعنويا ويسعد اجتماعيا، فال ينتصر 
دين وال تنهض أمة وال تنجح املقاصد 

وال يؤتى عمل أكله إال بالصبر.

مفهوم الصبر
ــال تــعــالــى:  ــ ــبـــس، ق ــر لــغــة: احلـ الــصــب

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ   پ{ )الكهف:28(.

والتصبر:  اجلـــزع،  نقيض  والصبر 
تكلف الصبر)١(.

عن  النفس  حبس  هو  واصطالحا: 
محابها وكفها عن هواها)2(.

اإلنسان  يكتسبه  قلبي  فالصبر عمل 
عن طريق مجاهدة النفس واالستعانة 
أبي  فعن  عليه،  املعينة  بــاألســبــاب 
سعيد اخلــدري [ أن رســول اهلل 
»ومــن يصبر يصبره اهلل«  قــال:   [

)رواه مسلم(.

مجاالت الصبر
وللصبر مجاالت عديدة، منها حبس 
النفس عما حتب، أو حبسها على ما 
تكره، ولهذا اإلجمال تفصيل نوضحه 

في السطور التالية:

١- الصبر على بالء الدنيا
مصاعب  دار  بطبيعتها  فــالــدنــيــا 
ينال  أن  لشخص  ميكن  وال  ومعاناة 
ــذا األمــر  الــســعــادة فــقــط، وهـ فيها 
على حتمل  ومجاهدة  يستلزم صبرا 
األمــور، فال يجزع وال يسخط،  تلك 

ٿ   ٺ   }ٺ   تعالى:  ــال  ق

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ  
ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ{ 

)البقرة:١55()3(.
٢- الصبر على مشتهيات النفس

في  ينهمك  أال  املسلم  على  فينبغي 

الصبر ضياء
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نيل شهواته وال يبالغ في استقصائها 
عن  ويغفل  الــطــاعــات  عــن  فينشغل 

تعالى: }ڱ   قــال  فقد  ــه،  رب ذكــر 
ڻ   ڻ   ڻ         ڻ    ں   ں  
ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ  
ھھ  ھ  ھ  ے{ 

)املنافقون:9(.
ــى مــا  ــ 3-الـــصـــبـــر عـــلـــى الــتــطــلــع إلـ
ــتـــرار مبا  بــيــد اآلخـــريـــن وعــــدم االغـ

يتمتعون به من مال وبنني.

ں      ں   ڱ   }ڱ    تعالى:  ــال  ق

ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  

ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ      

ے{ )طه:١3١(.

٤- الصبر في طلب العلم
فمن آداب طلب العلم، الصبر وعدم 
منزلة  بلوغ  قبل  للفتوى  التصدر 
هذا  ضمن  يــدخــل  وكـــذا  العلماء، 
تلميذه،  على  املعلم  صبر  الصبر 
فيصبر على تعليمه ومشاق تفهيمه. 

الصبر اجلميل
الــصــبــر احملــمــود هــو مــا كـــان في 
الذى  البالء  حلول  وقــت  أي  ــه  أوان
كان  إذا  فالشيء  الصبر،  يستوجب 
إذا  أما  أكله،  وآتــى  أثمر  أوانــه  في 
كان بعد فوات األوان فال قيمة له 
وال فائدة منه، والصبر اجلميل هو 
ما كان خالصا هلل تعالى، ال لكسب 
إذ  الناس،  عند  بطولة  أو  محمدة 
العبادة  هنا  الصبر  على  الباعث 
ــى اهلل عــزوجــل، قال  والــتــقــرب إل
تعالى: }ۅ  ۅ{ )املدثر:7(.

ومن الصبر اجلميل أن ينزع اإلنسان 
وإظهار  واأللــم  الشكوى  نفسه  عن 
جميلة،  ابتسامة  فتعلوه  ــزع،  اجلـ
بنفس  وقــدره  اهلل  قضاء  مستقبال 
ساخط  غير  صــاف  ووجــه  راضية 

}ۇئ       ۇئ   تعالى:  قال  قانط  وال 
ۆئ{ )املعارج:5(.

ومن الصبر اجلميل أيضا أن يبث 
فهو  إلى اهلل وحده،  املبتلى شكواه 
أمــره، مقتديا في ذلك  بيده  الــذي 
بــنــبــي اهلل يــعــقــوب حــيــنــمــا قـــال: 
ی{  ی  ی   ىئ    ىئ   }ىئ 

)يوسف:8٦(.

آثار تربوية
بلغة  فهو  وتــربــيــة  تهذيب  الصبر 
التربويني متكني اإلنسان من إعادة 

التكليف الشخصي واالجتماعي مع 
األحداث واملواقف.

منوذج  فهو  للغير،  قــدوة  والصابر 
لإلنسانية في متام كمالها، والصبر 
ومينع  االجتماعي  التماسك  يحقق 
النفس،  ــى  إل الــهــزميــة  روح  تسلل 
الرقى  وسائل  من  وسيلة  أنــه  كما 

االجتماعي، قال تعالى: }چ  

ڇ   ڇ  چ  چ  چ 
ڌ{  ڍ   ڍ   ڇڇ  
)الــســجــدة:2٤(، وهــو عــدة النصر 

ڎ   ڎ  ڈ    { تعالى:  قال  كما 

ڑ{  ژ   ژ    ڈ  
)التوبة:5٦(.

ــر يــجــلــب رضــا  ــصــب وكـــذلـــك فــال
انقياد  مبــثــابــة  فــهــو  عــزوجــل  اهلل 
فقد  العباد،  رب  إلرادة  واستسالم 
ورد في احلديث القدسي فيما رواه 
عبدي  ابتليت  »إذا  مالك:  بن  أنس 
ببالء فصبر ولم يشكني إلى عواده 
أبدلته حلما خيرا من حلمه، ودما 
خيرا من دمه، فإن أبرأته أبرأته وال 
له، وإن توفيته فإلى رحمتي«  ذنب 

)ابن حبان(.
يكبو،  ال  ــواد  جـ فالصبر  وأخــيــًرا 
يهزم،  ال  وجــنــد  ينبو،  ال  وصـــارم 
يضل  ال  ومطية  يهدم،  ال  وحصن 
راكبها.. وهو زاد املجاهد إذا أبطأ 
زمن  في  العالم  وزاد  النصر،  عنه 

غربة العلم.

الهوامش
١- لسان العرب )٤/٤73(.

2- القاموس احمليط )١/298(.
القرآن ص33-3٤،  الصبر في   -3

بتصرف.
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عالج خوف األطفال من المدرسة

هبه محمد أبو الفتوحأسرة
كاتبة وصحافية 

بداية  عند  الطفل  يــواجــه  مــا  كثيرا 
يومه  مـــرة  ألول  ــاملــدرســة  ب الــتــحــاقــه 
بــشــيء مــن اخلــوف  الـــدراســـي األول 
جديدة  جتربة  أنها  باعتبار  والــفــزع، 
اعتاد  أن  بعد  لوحده  الطفل  يخوضها 
إلى  أمه  خاصة  والديه  أحد  يكون  أن 
فعندما  تواجده،  أماكن  كل  في  جانبه 
الطفل  باصطحاب  األبوين  أحد  يقوم 
احلياة  في  األولى  األيام  في  للمدرسة 
بيئة  له  بالنسبة  تكون  لــه،  الدراسية 
البيئة  عـــن  متــامــا  مختلفة  جـــديـــدة 
باألمر  التي نشأ فيها. فليس  األسرية 
ظــروف  مــع  الطفل  يتأقلم  أن  السهل 
البيئة املدرسية اجلديدة من أول مرة، 
لذا فإن دور األسرة في إعداد الطفل 
اإلعداد اجليد قبل دخوله املدرسة مهم 
باملدرسة  التحاقه  قبل  فالطفل  جــداً، 
إلى إعداد سابق وتهيئة نفسية  يحتاج 
لليوم األول من حياته الدراسية، وهذا 
اإلعداد يعتمد على قدرة الوالدين في 
املــدرســيــة، حتى  شــرح طبيعة احلــيــاة 
امتداد  هي  املدرسة  بأن  الطفل  يوقن 

األســري،  التكوين  من  وصــورة  للمنزل 
ولكن على نطاق أشمل وأوسع، ويحتم 
يجعال  أن  الــوالــديــن  عــلــى  الـــواجـــب 
عن  وذلـــك  املـــدرســـة،  يــحــب  طفلهما 
طريق التحدث وبشكل دائم عن مزايا 
املدرسة بأنها شيء جميل وممتع، فيها 
من  الكثير  ويجد  ويلهو،  الطفل  يلعب 
في  يشاركونه  سوف  الذين  األصدقاء 
مثل  يقرأ  أن  يستطيع  وأيضا  اللعب، 
والــديــه اجلــرائــد واملــجــالت، وخاصة 
مجالت األطفال ذات الرسوم اجلميلة 
أن  األســرة  على  يجب  لذا  والقصص، 
يلتحق  أن  قبل  للطفل  بالتمهيد  تقوم 
بــاملــدرســة، كــأن تــدخــل طفلها إحــدى 
تتاح  حتى  كمرحلة متهيدية  الروضات 
أشــيــاء جديدة  تعلم  فــي  الــفــرصــة  لــه 
ملجال  خــوضــه  قــبــل  اخلــبــرة  تكسبه 
الطفل  أن  يــالحــظ  حيث  الـــدراســـة.. 
الذي ليس له أي خبرة باملدرسة أكثر 
يترددون  كانوا  الذين  أقرانه  من  خوفا 
ألنهم  والــروضــة،  احلضانة  دور  على 
هذا  على  وتــعــودوا  ألــفــوا  قــد  يكونون 
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املناخ املدرسي من حيث النظام، وذلك 
مكان  والـــروضـــة  احلــضــانــة  دور  ألن 
األطفال  فيه  يتعلم  تعليمي  اجتماعي 

كيفية التوافق مع اآلخرين.

أسباب اخلوف من املدرسة
يرى كثير من الباحثني في علم النفس 
ــوف« من  ــ »اخلــ فــوبــيــا  أن  ــة  ــي ــرب ــت وال
هو  رئيسي  سبب  في  يكمن   املدرسة 
الطفل عن أسرته  قلق االنفصال لدى 
جذالً  الطفل  يبدو  فقد  األم،  وخاصة 
ومتفائاًل في البيت، لكنه منطو وخائف 
على نحو غير مألوف في املدرسة. إن 
وذهابه  والــديــه  عن  الطفل  النفصال 
إلى املدرسة نتائج وعواقب يحسب لها 
الوالدين ألف حساب، وبخاصة أنها قد 
مزاجية،  وتقلبات  غضب  بنوبات  تبدأ 
يُشعر الطفل بها أبويه لضرورة التواجد 
أو  األب  يــحــاول  فحينما  ــاً،  ــ دوم معه 

نوبات  تتالعب  املــدرســة،  مغادرة  األم 
الغضب بالطفل من جديد. لكن خلوف 
رفضه  وأحــيــانــا  املــدرســة  مــن  الطفل 
الذهاب إليها، ليس له سبب واحد إمنا 
مجموعة أسباب، وغالباً ما يكون سبب 
رفض الطفل الذهاب إلى املدرسة غير 
متوقع  وغير  الطفل  قبل  من  به  معلن 
دقيقة  شمولية  نظرة  ولتحقيق  أيضا. 
متحص جميع األسباب احملتملة خلوف 
إلى املدرسة، البد  الذهاب  الطفل من 
نفسها،  الطفل  شخصية  نتأمل  أن 

وكذلك عالقاته في البيت واملدرسة.

طرق العالج
- إعداد الطفل لليوم األول في احلياة 
الــدراســيــة وانــفــصــالــه عــن الــوالــديــن 
مألوفة  غير  جــديــدة  بــوجــوه  والتقائه 
بالنسبة له، سواء أكانوا معلمني وزمالء 
للحرية  املقيدة  بأنظمته  جديد  ومكان 
التي ألفها الطفل في البيت، فبعد أن 
شاء،  كيفما  ويلهو  بحرية  يتحرك  كان 
سيجد أن هذه احلرية مقيدة بالنسبة 
األســرة  مــن  الطفل  يحتاج  ولـــذا  لــه، 
الــيــوم،  لــهــذا  نفسيا  بتهيئته  الــقــيــام 
فيمكن لأب أو األم مثاًل البقاء لفترة 
زمنية باملدرسة، وتقل تدريجيا.. كذلك 
التام  بااللتحام  الطفل  يشعر  أن  يجب 
بني الوالدين واملدرسة حتى تهدأ نفسه 

وتستقر حالته.
حتسني  واملربني  ــاء  اآلب على  ينبغي   -
واملدرسي، وذلك بجعله  املناخ األسرى 
مما  والطمأنينة  باألمن  يتسم  مناخاً 
ــاب إلــى  ــذهـ ــى الـ يــشــجــع الــطــفــل عــل

املدرسة.
بعمل  املدرسة  إدارة  تقوم  أن  يجب   -
أســـبـــوع متــهــيــدي »بـــروفـــة« ألطــفــال 
الصف األول االبتدائي الذين يلتحقون 
باملدرسة ألول مرة، بحيث يتواجد معهم 
ــوالــدان أو أحدهما  فــي هــذا الــيــوم ال
ملــســاعــدة الــطــفــل عــلــى تــكــويــن اجتــاه 
ولتيسير  املدرسة،  نحو  إيجابي  نفسى 

انتقال الطفل من محيط األسرة الذي 
ألفه إلى بيئة املدرسة تدريجيا في جو 
شعور  محله  ويحل  اخلــوف  يبدد  آمــن 

اآللفة والطمأنينة. 
الرعاية  في  السوية  األساليب  اتباع   -
واملعاملة وجتنب األساليب غير التربوية 
التي تنمي املخاوف لدى الطفل بصفة 
ــوف مــن املــدرســة بصفة  عــامــة، واخلـ
ــدور  خــاصــة، مــثــل إحلـــاق األطــفــال ب
بــاملــدرســة  التحاقهم  قــبــل  احلــضــانــة 
حدة  لديهم  تنكسر  لكى  االبــتــدائــيــة، 
ويعتادوا  املدرسة  من  والرهبة  اخلوف 

على اجلو املدرسي.
جو  مع  الطفل  تأقلم  على  التركيز   -
املدرسة كهدف رئيس في البداية بدالً 
املدرسية  الواجبات  على  التركيز  من 
توتره  مــن  وتــزيــد  الطفل  ترهق  التي 
وقلقه، فضال عن العمل على مساعدته 
ــات مـــع زمــالئــه  ــداقـ عــلــى تــكــويــن صـ
املــدرســي  احملــيــط  تهيئة  ألن  ــدد،  اجلـ
ضروري جدا للحد من كراهية األطفال 

للمدرسة.
طريق  عن  التعلم  أسلوب  استخدام   -
كوسيلة  الوجداني  التعليم  أي  اللعب، 
تربوية إليصال املعلومة، وإشعار الطفل 
ــا، وال  ــى حــد م بــأنــه فــي بيئة حــرة إل

تختلف عن جو البيت.
ــادات  ــقـ ــتـ لـــالعـ األســــــــرة  دحـــــض   -
الــتــي ميتلكها  والــتــصــورات اخلــاطــئــة 
الطفل عن املدرسة وتصويبها، وإظهار 
ــوجــودة في  اإليــجــابــيــات واحملــاســن امل
ألعاب ورحالت وممارسة  املدرسة من 

لأنشطة والهوايات.
وعموما أيا كانت أسباب خوف الطفل 
اخلــوف  -ألن  للمدرسة  الــذهــاب  مــن 
عند  للكبار  وحــتــى  للطفل  بالنسبة 
طبيعيا-  شيئا  جــديــدة  مرحلة  بــدايــة 
يقع على عاتق األسرة في  العبء  فإن 
وبث  املخاوف،  تبديد هذه  على  العمل 
الطمأنينة في نفس الطفل حتى يتأقلم 

على جو املدرسة ويألفها.
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يعاني كثير من األطفال من النسيان 
ملــا قــد درســــوه فــي املـــدرســـة من 
معلومات وعلوم ومعارف ومهارات؛ 
واألناشيد  الضرب  جــدول  ينسون 
والسور القرآنية التي قد حفظوها، 
ــر، حيث  وهـــو مــا قــد يــرهــق األســ
يتذكر  كــي  كبيرة  جــهــودا  يــبــذلــون 

نسوه، مما  قد  ما  األطــفــال  هــؤالء 
تقوية  ميكن  كيف  نتساءل:  يجعلنا 
ذاكرة األطفال؟ وهو ما يحاول هذا 
يعرض  حيث  عنه،  اإلجــابــة  املقال 
لتقوية  اتباعه  األسر  على  يجب  ملا 
على  يجب  حيث  أطفالهم،  ذاكـــرة 

األسر ما يلي:

النوم
فالنوم مهم جدا للجسم، خصوصا 
بــعــض  ــاك  ــنـ هـ إن  حـــيـــث  لـــلـــمـــخ، 
النوم،  أثناء  إال  تفرز  ال  الهرمونات 
تفرزه  الـــذي  الــنــمــو،  هــرمــون  مثل 
ــدة الــنــخــامــيــة، واملـــســـؤول عن  ــغ ال
وظيفة منو اإلنسان وبلوغه، خاصة 

تقوية ذاكرة الطفل

د. محمد عباس عرابيأسرة
باحث تربوي وأكادميي
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عند األطفال.
والنوم الهادئ اإليجابي يقوي القدرة 
على ثبات املعلومات في الذهن؛ ألن 
استراحة  يضمنان  والنمو  الراحة 
التعب  من  العقلية  العمليات  جميع 
واإلرهاق الناجتني عن العمل الشاق 
النوم  أن  كما  الــذهــنــي،  والــنــشــاط 
بعد التعلم مباشرة يعمل على ثبات 
واخلالي  الهادئ  والنوم  املعلومات، 
الــذاكــرة،  على  يحافظ  القلق  مــن 

ويساعد على بنائها ونشاطها.

التغذية السليمة
عــضــوي،  متثيل  لــهــا  الـــذاكـــرة  إن 
وتؤثر في عملها كيماويات مختلفة 
ومغذيات مختلفة، وإن هناك أنواعا 
معينة من األغذية تفيد بالفعل في 
وزيــادة  التذكر،  على  قدرتنا  زيــادة 
بصفة  الذهنية  الــوظــائــف  كــفــاءة 
تساعد  الصحيحة  فالتغذية  عامة؛ 
ــرة، حيث  ــذاك فــي احلــفــاظ على ال
بتناول  واالهــتــمــام  التركيز  يجب 
ــروات  ــذاء والـــفـــواكـــه واخلـــضـ ــغـ الـ
الطازجة، لدورها في تزويد اجلسم 
١2« لعالقته املباشرة  بفيتامني »ب 
املخ  بالذاكرة، وتساعد على نشاط 
األغذية  جتنب  ويجب  واألعصاب، 
املصنعة التي بها مواد تضر اجلسم.

األطفال  تزويد  وبصفة عامة يجب 
باسم  املــعــروف   ،»١ »ب  بفيتامني 
الفيتامينات  أحــد  فهو  »ثــيــامــني«، 
والصحة  املزاج  العتدال  الضرورية 
الذهنية  القدرات  وكفاءة  النفسية 
املخ  قــدرة  من  يزيد  وهو  كالتذكر، 
الذي  باجللوكوز،  االستفادة  على 
له، مما يدعم  وقودا أساسيا  ميثل 
لأنشطة  الالزمة  الطاقة  مستوى 

الذهنية 
املختلفة.

وتزويدهم 
أيــــــــــضــــــــــا 

ــاســـني،  ــيـ ــنـ ــالـ بـ
وهـــــو نـــــوع آخـــر 

فــيــتــامــني »ب«  مـــن 
املــركــب، وتـــوافـــره في 

تكوين  عــلــى  يــحــفــز  ــخ  املـ
لتحويل  الالزمة  البروتينات 

القصيرة  الذاكرة  من  املعلومات 
املدى إلى الذاكرة البعيدة املدى.

ممارسة الرياضة
وأداء  للرياضة  األطــفــال  ممارسة 
منتظم  بشكل  الرياضية  التمرينات 
يــعــمــالن عــلــى ســرعــة تــدفــق الــدم 
اجلسم،  أجـــزاء  وجميع  املــخ  إلــى 
املخية،  الدموية  الـــدورة  وتنشيط 
كفاءة  زيــادة  في  ذلك  أثر  وينعكس 
على  كــالــقــدرة  الذهنية  األنــشــطــة 
التذكر، وقد وجد أن كفاءة الذاكرة 
ال تزيد فحسب باإلثارة الذهنية أو 
التدريبات العقلية من خالل عملية 
كذلك  تــزيــد  بــل  والــبــحــث،  التعلم 
بالتدريبات البدنية؛ لذا فإننا نؤكد 
على أن النشاط احلركي والرياضي 
وسيلة مهمة لتدعيم القوى الذهنية، 
واالحتفاظ مبخ قوي، وذاكرة جيدة 

ألطول فترة من العمر.

املطالعة املستمرة
تعمل  املستمرة  واملطالعة  الــقــراءة 
على تنشيط الذاكرة، والبد من انتباه 
معناه؛  وفهم  يــقــرأون  ملــا  األطــفــال 
في  املعلومة  يثبتان  والفهم  فاملعنى 
الذهن بعكس احلفظ وعدم الفهم، 

وألن 
زيـــــادة 
املــعــلــومــات 
الطفل  جتــعــل 
ــة  درايـ مــن  يتمكن 

األمور من حوله.

تنشط الذاكرة
الذاكرة ككل جزء من أجزاء اجلسم 
بالتمرين  وتــقــوى  تنمو  العقل  أو 
وبتنظيم  املكرر،  والتدريب  املستمر 
املعلومات؛ لذا يجب تعويد األطفال 
على ممارسة ألعاب تنشيط الذاكرة، 
وهناك عدة تدريبات معدة لتدريب 
عملية  تقوية  ومــحــاولــة  الـــذاكـــرة، 
النسيان،  عملية  ومقاومة  التذكر، 
ومن هذه التدريبات: ترتيب الصورة 
املبعثرة، وممارسة الهويات كالقراءة 
والكتابة والرسم، باإلضافة إلى شم 
العطور والتجول في حدائق األزهار 

والنباتات. 

جعل التعلم ممتعا
وجود االستمتاع شيء مهم جدا لعمل 
الذاكرة، وإن املواقف اإليجابية حتفز 
واالستمتاع  االستمتاع،  وجود  على 
ميكن أن يتولد مع االندماج والتفاعل 
أن  ميكن  واالستمتاع  والــتــواصــل، 
النفس«  »بدفع  احلقيقة  في  يأتي 
جتاه املوضوع الذي تراه غير ممتع، 
تشكو  األســـر  بعض  أن  ــرى  ن ولـــذا 
تذكر  على  أبنائها  قدرة  من ضعف 
أن  بينما جند  الدراسية،  املعلومات 
نفس هؤالء األبناء أنفسهم يتذكرون 
جيدا أرقام العبي فريق كرة القدم 

الذي يشجعونه.
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أسئلة سديدة لخطبة رشيدة

زهير بلحمرأسرة
استشاري أسري

تعد اخلطبة مرحلة مهمة تسبق الزواج، 
التعارف  حتصيل  منها  الغرض  ويكون 
الفكري واالنسجام  التوافق  إلى  املؤدي 
النفسي بني طرفي  واالرتياح  العاطفي 

عقد الزواج/ امليثاق الغليظ.
على  تطلق  اخلـــاء  بكسر  »واخلــطــبــة 

التماس زواج املرأة من وليها«)١(.
زهرة  أبــو  محمد  العالمة  عرفها  وقــد 
معينة  امــرأة  يد  الرجل  »طلب  بأنها: 
ذويها  إلى  أو  إليها  والتقدم  بها  للتزوج 
ببيان حاله، ومفاوضتهم في أمر العقد 

ومطالبه، ومطالبهم بشأنه«)2(.
بناء األسرة  »اللبنة األساسية في  فهي 
واملــودة  والسكينة  الطمأنينة  أجــل  من 

والرحمة«)3(.
بحدة  نفسه  يطرح  الــذي  السؤال  لكن 
هو: ما حدود هذا التعارف الذي يحقق 
إلــى األلــفــة واالنسجام  الــوئــام ويـــؤدي 
واالقتناع  العاطفي  واالرتــيــاح  النفسي 

العقلي؟
ما  مغاليق  بها  نفتح  التي  األسئلة  وما 

يجيش في الصدور؟
أن  ينبغي  الــتــي  واألخـــالق  القيم  ومــا 

تؤطر هذا التعارف؟
تهدف هذه املقالة إلى اإلجابة عن هذه 
اخلطبة  ــؤدي  ت حتى  وغيرها  األسئلة 

دورها وهدفها املرجو منها.
التي  األســئــلــة  هــذه  فــي مقدمة  يــأتــي 
العقد  طرفي  قبل  من  طرحها  ينبغي 
سؤال: ما الزواج؟ وما تصوراتك عنه؟ 

ويكشف  أطراف احلديث  فيتم جتاذب 
كل واحد منهما عن تصوراته عن الزواج 
املفترض  حياته  شريك  ينتظره  وعما 

ورفيق رحلة احلياة.
ــده بــالــغ  ــذي أجــ ــ ــانــي ال ــث ــؤال ال ــسـ والـ
األهمية في نظري هو: ما هو طموحك 
وما  احلياة؟  وما هدفك في  املستقبلي 

هي الرسالة التي حتمل للعالم؟
هذا السؤال يكشف للطرفني عن وجود 
تشكيلها  فيتم  انــعــدامــهــا،  أو  ــة  ــرؤي ال
حتى  معا  ألولوياتهما  وفقا  باالشتراك 
والغايات  األهداف  في  االحتاد  يتحقق 

ويحصل التناسق في الطموحات.
إن الهدف من طرح هذه األسئلة ليس 
هو  وإمنـــا  الفضفضة،  أو  الـــدردشـــة 
حوار صادق صريح للوقوف على نقط 

االلتقاء التخاذ القرار الصحيح السليم، 
والفرص  املمكنة  اخلــيــارات  فــإن  وإال 
ــل يبحث  ــرة، وكـ ــي ــب املــتــاحــة كــثــيــرة وك
إلى  شــيء  كــل  فــي  ليس  يوافقه  عمن 
في  البد  ولكن  والتشابه،  التطابق  حد 
نظري من التوافق الفكري على مستوى 
املبادئ والقيم، وميكن قبول االختالف 
إذ  واألذواق،  االهتمامات  مستوى  على 
تشكل مصدر ثراء لهما وألبنائهما عند 

حصول اإلجناب.
يطرح  أن  ينبغي  الذي  الثالث  والسؤال 
دون خجل هو: ما الصفات التي حتب 
ورفيق  حياتك  شــريــك  فــي  تــراهــا  أن 

عمرك؟
والتعبير  للبوح  اآلخــر  استنطاق  فيتم 
الــصــريــح، فــيــكــشــف عــمــا يــحــب من 
القيم  يــرضــاه مــن  ــا  الــســلــوكــيــات ومـ
واألخالق وما يفضل مما هو داخل في 

باب الذوقيات واالختيارات.
إلى  بهما  يفضي  أن  هــذا  بكل  وحــري 
العاطفي  واالرتــيــاح  النفسي  التقارب 
بزيادة احلب بني الطرفني وتنمية املودة 

بينهما.
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تعاني من مشاكل  الرابع: هل  والسؤال 
إن  هي  ومــا  خلقية؟  عيوب  أو  صحية 

وجدت؟
فــرغــم صعوبة  ــة،  راحــ الــصــراحــة  إن 
ما  لــه  عليه  ــواب  اجلــ أن  إال  ــســؤال  ال
التمويه  على  بني  زواج  من  فكم  بعده، 
منه  املرجو  يحقق  لم  لكنه  والتدليس؛ 
عقده  انفرط  بل  والبقاء.  النماء  وهو 
الطرفني؛  أحد  كذب  انكشاف  مبجرد 
مــا وقــع له  الــطــرف اآلخــر  يتقبل  فلم 
العالقة  قطع  على  فأصر  التغرير  من 
والصلة وفك االرتباط ظنا منه أن من 

كذب مرة سيكذب مرات.
إن مثل هذا السؤال االستباقي الهدف 
منه وقاية األسرة من الهدم بعد البناء 
التشييد،  بعد  السقوط  من  وحمايتها 
متني،  أســـاس  على  تأسيسها  بــغــرض 
ــكــون شــريــك احلــيــاة ورفــيــق  وحــتــى ي
العمر في رحلة احلياة على علم ودراية 
التزامات  من  عليه  مقبل  هو  ما  بشأن 
ــا يــنــتــظــره مـــن مــســؤولــيــات، فال  ــ وم
لقوله ]:  بعد معرفتها،  منها  يتملص 
شرطا  إال  شروطهم،  على  »املسلمون 
حرم حالال، أو أحل حراما« )سنن ابن 

ماجه(، )صححه األلباني(. 
والسؤال اخلامس: هل أنت اجتماعي أو 
ما منطك االجتماعي؟ هل أنت منفتح 

أم منغلق أم مرن؟
عليها  يقوم  مقومات  للزواج  ألن  ذلــك 
وهــي  أســاســهــا؛  عــلــى  ينبني  وأركـــانـــا 
النفسي  واملــقــوم  الــبــيــولــوجــي  ــوم  ــق امل
واملقوم االجتماعي)٤(، وهو مقوم حاسم 
ورئيسي في استمرار واستقرار األسرة.
كــيــف عالقتك  ــادس:  ــسـ الـ ــؤال  ــسـ والـ
الــوالــديــن خاصة وأقــاربــك  بــأســرتــك، 

عموما؟
وهو سؤال يكشف عن بعض من التاريخ 
ــك احلــيــاة  الــعــائــلــي لــلــشــخــص/ شــري

احملتمل.
وقت  تقضي  كيف  الــســابــع:  والــســؤال 
فراغك؟ وبعبارة أخرى ما هي هوايتك 
املهنة  عن  النظر  بغض  واهتماماتك؟ 

أو الوظيفة التي يزاولها شريك احلياة 
املنتظر.

اآلخــر،  يحب  يكشف عما  ســؤال  وهــو 
بل  عــنــه،  ــواب  اجلــ مــعــرفــة  يكفي  وال 
والتهيؤ  النفسي  االســتــعــداد  مــن  البــد 
لقبول االختالف والقدرة على التعايش 
والنماء،  البقاء  أجل  من  معه  والتكيف 
كما يطلع اآلخر على أهدافه في احلياة 

وما يسعده فيها.
تدبير  مـــا طـــرق  الــثــامــن:  والـــســـؤال 
بعد  عند حصوله  نظرك  في  اخلــالف 
فيه  الوقوع  تفادي  وما وسائل  الــزواج؟ 

في نظرك؟
يكشف هذا السؤال عن وجود أو غياب 
مهارات حل وتدبير اخلالفات التي البد 
فيها كل أسرة في كل مرحلة  تقع  وأن 
الوفاق  إلــى  فتتجاوزها  مراحلها،  من 
والوئام بحثا عن جودة احلياة، فإن لم 
تكن هناك دراية أو خبرة فعلى األقل أن 
يكون هناك استعداد لتعلمها واعتمادها 

عند حصول اخلالف.
ال  التي  شروطك  ما  التاسع:  والسؤال 

ميكن أن تتنازل عنها ما حييت؟ 
بجالء  تبني  السؤال  هذا  عن  واإلجابة 
ــراء  لــلــطــرف اآلخــــر اخلـــطـــوط احلــم
احملتمل  احلياة  لشريك  ميكن  ال  التي 
تبرز  كما  تخطيها،  يقبل  وال  جتاوزها، 
وتصوره  احلياة  في  كل طرف  أولويات 

لأسرة ورؤيته لها. 
من  أحد  تدخل  لو  العاشر:  والسؤال   
أهلي أو أهلك كيف ينبغي أن تتصرف؟

يراه  ســؤال  كل  إليه  نضيف  أن  وميكن 
ــويــة في  ــه أول أحــد الــطــرفــني مهما ول

توطيد العالقة واملضي بها قدما.
ــن أن هــذه األســئــلــة قــد ال يكون  وأظـ
اجلواب عنها جاهزا لكن السؤال يفتح 
باب احلوار والنقاش حولها مما يخرج 
في  ويدخلهما  املثالية  من  اخلطيبني 
الواقعية؛ وما تتطلبه من حكمة وتبصر 
والنظر  االختالف،  عند  صدر  ورحابة 
اآلن وما  األمور على ما هي عليه  إلى 

مآلها في املستقبل.

هي  املقترحة  األسئلة  هذه  نظري  في 
أسئلة تتجاوز التعارف السطحي الذي 
والوظيفة  واملهنة  االســم  على  يقتصر 
عميقة،  معرفة  إلى  العرقية،  واألصول 
ــبــارات نفسية  ــراء اخــت كــمــا ميــكــن إجــ
لــتــفــادي  الــشــخــصــيــة،  اخـــتـــبـــارات  أو 
التي  الصعبة  بالشخصيات  االرتــبــاط 
ال ميكن التعايش معها مثل )الشخصية 
النرجسية،  الشخصية  ــة،  ــوي ــاران ــب ال
الشخصية  الــهــســتــيــريــة،  الشخصية 
السيكوباتية، والشخصية اإلدمانية()5(. 
قبل  واضــحــة  العالقة  كانت  كلما  إنــه 
والصراحة  الصدق  على  مبنية  الــزواج 
كــانــت مــتــيــنــة، وكــلــمــا كــانــت الــعــالقــة 
والتدليس  الكذب  على  مبنية  غامضة 
كانت هشة البنيان وقريبة إلى الزوال، 
وسريعة إلى التفكك أو االنفصال؛ ذلك 

أن حبل الكذب قصير.
وباإلضافة إلى هذا التعارف فإنه البد 
أكثر  للتعارف  كافية  فسحة  أخــذ  من 
أجل  من  هــذا  كل  اخلطوبة،  فترة  في 
التوافق  من  أكبر  إلى مساحة  الوصول 
عقده  بــعــد  الــــزواج  يستقر  بــهــا  الــتــي 
ويستمر، ألن األصل فيه أنه على وجه 

الدوام. 
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أحمد اللوكيأسرة
باحث شرعي 

اختيار شريك  في  اإلســالم  فلسفة 
عليها،  غــبــار  وال  واضــحــة  احلــيــاة 
مجموعة  وضــع  اإلسالمي  فالدين 
تعتني  التي  والقواعد  األســس  من 
وهــذه  تكوينها،  بــدء  منذ  بــاألســرة 
ال  قويا  بناء شامخا  تعتبر  األســس 
ميكنه أن يهتز أو يسقط أو يتزعزع 
ــل وعــواصــف  ــشــاك أمــــام ريــــاح امل

املعيار،  هو  الدين  فجعل  األزمــات، 
اختيار شريك  األول في  واألســاس 
احلياة، قال ]: »تنكح املرأة ألربع: 
ولدينها،  وجلمالها  وحلسبها  ملالها 
فاظفر بذات الدين تربت يداك«)١(.

الدين  جعل  اآلخــر  الــطــرف  وعلى 
في  الفتاة  ألهــل  فقال  واألخـــالق، 
احلديث النبوي الشريف: »إذا أتاكم 

من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال 
تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد 

عريض«)2(.
أســاس  الــديــن  ــالم  اإلسـ لقد جعل 
على  الطرفان  اتفق  فلو  االختيار، 
منابع  معه  اتفقت  الــديــن  أســـاس 
الفكر وتوحدت مساقى اآلراء وصار 
التفاهم بينهما واضحا، أما الطبائع 

الــزواج ســنة إلهيــة مــن ســن الكــون التــي وضعهــا اهلل تعالــى الســتمرار اجلنــس البشــري وعــدم 
فنائــه. والــزواج فــي الشــريعة اإلســالمية يعنــي االرتبــاط واالقتــران بــني رجــل وامــرأة قــد وجد 
ــد  ــه قص ــن حيات ــم م ــف األه ــاطره النص ــاة ليش ــريك احلي ــات ش ــر مواصف ــي اآلخ ــد ف كل واح
االســتقرار وإنشــاء بيــت وأســرة، فمــا املواصفــات التــي يطمــح كل شــخص إلــى أن يجدهــا فــي 
اآلخــر؟ وهــل يعتبــر الديــن أســاس االختيــار؟ وكيــف رســم الواقــع مواصفــات فــارس األحــالم؟

مواصفات 
شريك الحياة
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واإلصرار،  بالتعود  تغييرها  فيمكن 
وما يصعب تغييره فلنتغاض عنه، فلو 
أن هناك ما ال يعجب من الصفات 
في الشريك فهناك مئات الصفات 
لسنا  وأخيرا  وأوال  تعجب،  األخرى 
ــا نــحــن بــشــر نخطئ  مــالئــكــة وإمنـ
الزواج  استمرار  ولضمان  ونصيب، 
البد من التغافل والتسامح واملرونة 

بني الزوجني.

الواقع املعاصر
إن واقعنا اليوم يفرض على الشباب 
اختيار شريك احلياة دون النظر بعني 
الشرع، بل مبواصفات أخرى تكتحل 
اجلمال  أهمها  الشباب؛  أعني  بها 
ــذي أغــرقــت وســائــل  ــ الـــصـــوري ال
والصفحات  ــواصــل  ــت وال ــالم  اإلعــ
اإللكترونية في رسمه، حيث املغاالة 
واخليالية  البراقة  الصور  رسم  في 
وفنانني  لنجوم  الشباب  يراها  التي 
النمطية  الصورة  وهذه  ومشاهير، 
اجليل  ذهــن  فــي  استوطنت  الــتــي 
الــواقــع  تــوجــد فــي  الــصــاعــد قلما 
الشباب،  مخيلة  في  إال  تكتمل  وال 
تلك  كله يبحث عن  الدهر  فلو ظل 
املواصفات ما استفاق من غيبوبته 
إال وشمس الشباب قد أوشكت على 

الغياب.
الفاضلة  األخالق  أن  البعض  ويرى 
ــوح وقــوة  ــطــم وجــمــال الــشــكــل وال
االجتماعي  واحملــيــط  الشخصية 
يجب  أساسية  سمات  والتفاهم.. 
بغض  احلياة  شريك  في  توافرها 
يعتبر  ال  حيث  تدينه،  عــن  النظر 
هـــذا الــبــعــض الــتــديــن شــرطــا في 
من  وهناك  احلياة.  شريك  اختيار 

يجعل املعيار األول واألخير الختيار 
شريك احلياة أن يكون موظفا، بل 
أساسيا  شرطا  يعتبره  مــن  هناك 
ومتطلبات  تكاليف  ارتفاع  ظل  في 
احلياة التي يفرضها واقعنا اليوم. 

ورغم كل هذه احليثيات، فإن علماء 
الشباب  ــوصــون  ي ــوا  ظــل اإلســــالم 
بتوخي األسس السليمة والصحيحة 
دينهم  على  حرصا  االخــتــيــار،  فــي 
ومــســتــقــبــل الـــعـــالقـــة الـــزوجـــيـــة، 
اختيارات  غالبية  أن  إلى  مشيرين 
على  تعتمد  األيـــام  هــذه  الــشــبــاب 
اتباع الهوى، وهذا يؤدي إلى اخللل 
ــن  ــزواج، مــذكــري ال لفشل  املــوجــب 
املرأة  »تنكح   :[ الرسول  بحديث 
وجلمالها  وحلسبها  ملالها  ألربـــع: 
الدين تربت  ولدينها، فاظفر بذات 

يداك«)3(.
الــتــي  ــذه األســــس األربـــعـــة  إن هــ

تعد  الشريف  احلــديــث  ذكــرهــا 
اختيار  فــي  قومية  معايير 
ال  ولكنها  احلــيــاة،  شريك 
الغالب  فــي  كلها  جتتمع 
في شخص واحــد، وعلى 
أولوياته  ترتيب  الــشــاب 
عـــنـــد االخــــتــــيــــار فــي 
تقدمي الدين على باقي 
الشرع  وإن  املقومات. 
املــقــومــات  ــرفــض  ي ال 
األخرى، ولكن ال مانع 
الفتاة  تــكــون  أن  مــن 
ولكن  ــة  ــري وث جميلة 
األهم أن تكون متدينة 
وعلى خلق حميد من 
بــيــئــة صـــاحلـــة، وأن 
يجعل الشاب والفتاة 

ــار الـــذي يسيران  الــديــن هــو اإلطـ
فيه الختيار شريك احلياة من دون 

إغفال ملعايير التكافؤ األخرى.
ــاق  ــدم إرهـ ــل عـ ويــجــب عــلــى األهــ
الشباب من حيث املغاالة في املهور 
الدين واخللق  يكون  وأن  واملطالب، 
ــاس في  ــ احلـــســـن املــقــيــاس األســ
في  ورد  ملا  اخلاطب  على  املوافقة 
قول الرسول الكرمي: »إذا أتاكم من 

ترضون دينه وخلقه فزوجوه«)٤(.

الهوامش
١- صحيح البخاري، رقم احلديث 
)٤8٠2(، باب: النكاح، دار ابن كثير، 

١٤١٤هـ-١993م.
إحــيــاء  دار  مــاجــه،  ابـــن  2- ســنن 

الكتب، 2٠٠9م.
3- سبق تخريجه.
٤- سبق تخريجه.

79العدد )٦٥٤( صفر  ١٤٤١ هـ -أكتوبر ٢٠١٩م



صالح اآلباء 
وأثره في تربية األبناء

مرهف حسني أسدأسرة
كاتب وباحث إسالمي 

واألمــهــات في  اآلبــاء  كثير من  يجتهد 
ألبنائهم،  القومية  التربية  سبل  حتري 
تتبع  في  أوقاتهم  من  كثيرا  فيبذلون 
التربية احلديثة واملجدية من  أساليب 
يألون جهدا  به، وال  يثقون  أي مصدر 
في حتري األماكن التربوية والدراسية 
النافعة واملوثوقة ليقضي فيها أبناؤهم 
بعضا من أوقاتهم، ليكتسبوا أكبر قدر 
في  تعينهم  التي  املتنوعة  املهارات  من 
وال  ومشاقها.  احلياة  صعاب  مواجهة 
لتلك  واألمهات  اآلبــاء  أن حتري  شك 
يتفاوت  والــتــربــويــة  ــة  املــادي الــوســائــل 
فيما بينهم حسب مقدار الوعي الذي 
البحث  إلى  يدفعهم  والــذي  ميتلكون، 
التي  للغاية  طلبا  ونــوعــا،  كما  عنها 

يرجون، وللهدف الذي يطلبون.
وتعالى  سبحانه  اهلل  سنن  مع  وسيرا 
في هذه احلياة، فال يختلف اثنان على 
الوسائل  تلك  في طلب  السعي  أهمية 
امتالكها وحتصيلها،  في  الوسع  وبذل 

حق  ألداء  باألسباب،  القيام  بــاب  من 
األبناء الذين هم أمانة في أعناق اآلباء 
وعدم  حفظها  عليهم  يجب  واملــربــني، 

}ٿ   تــعــالــى:  اهلل  قـــال  خيانتها، 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ  

ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ  

چ{ )األنفال:28-27(.
فاآلباء سيسألون عن رعايتهم ألبنائهم 
لــقــولــه ]:  أســــاءوا  أو  أحــســنــوا  إن 
رعيته«  عن  مسؤول  وكلكم  راع  »كلكم 

)البخاري(.
وقوله ]: »إن اهلل سائل كل راع عما 
حتى  ضيعه  أم  ذلك  أحفظ  استرعاه 
يسأل الرجل عن أهل بيته« )النسائي(.
لكن اجلوانب املعنوية من تلك األسباب 
الناس،  تكون مهمشة عند بعض  تكاد 

اهتماما  منهم  كــثــيــرون  يعيرها  وال 
وعناية كأي وسيلة مادية أخرى، رمبا 
لغيابها عن العقول واألذهان، أو لتعلق 
منهم  ظنا  املــاديــة؛  باألسباب  البعض 
القناعة  لعدم  أو  األســـاس،  هي  أنها 
الفعلية الراسخة بجدوى تلك اجلوانب 

والوسائل.
أســبــاب عدم  وتــعــدد  اخــتــالف  فعلى 
إهمالها،  أو  املعنوية  اجلوانب  تطبيق 
الــتــوازن هو أســاس صــواب أي  يبقى 
نعيش،  التي  حياتنا  فــي  متبع  منهج 
فال ينبغي أن يطغى جانب على جانب 
التربية  فقطار  آخــر،  على  اجتــاه  أو 
القومية حتى يسير بسالم وأمان، ال بد 
له من سكتني، األولى األسباب املادية، 
ينبغي  فال  املعنوية،  األسباب  والثانية 
للمربني أن يركنوا جلانب على حساب 
قطار  يفقد  ال  كــي  ــر،  اآلخــ اجلــانــب 
الوصول  ثمرة  لتبقى  توازنه،  التربية 
سبحانه  اهلل  مــن  توفيقا  والــســالمــة 
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وتعالى لعباده.
الــتــربــيــة ال يجد  واملــتــتــبــع ألســالــيــب 
أساليب  على  عناء في احلصول  كبير 
التعامل مع مشاكل األطفال واملراهقني 
على كثرتها وتنوعها، أو إيجاد حل ألي 
في  احلكمة  لتبقى  تواجهه،  مشكلة 
تطبيقها بعد حسن فهمها هي أساس 
النتيجة  على  املربي  وحصول  جناحها 

التي يريد.
الناس  على  التربية  عملية  ولتيسير 
كافة، وللمساهمة في استقامة املجتمع 
باألسباب  العناية  مــن  ــد  الب عموما، 
اخلفية والرديفة لعملية التربية والتي 
ــاء  ــن لــهــا أثـــر عــظــيــم فـــي صـــالح األب
وفالحهم، مثل الدعاء والكسب احلالل 

واألمانة وبر الوالدين.. وغيرها.
وهي كلها تصب ضمن القاعدة الكلية 
سبحانه  قوله  فــي  املتمثلة  اجلامعة 
ى{  ې   }ې   ــى:  ــالـ ــعـ وتـ
من  كثير  يوفق  ال  فقد  )الكهف:82(، 
األمــثــل في  األســلــوب  الــنــاس النتهاج 
وقــواعــد  أســس  على  املبني  التربية 
لكن  ذلــك،  آخــرون  علمية، وقد يطبق 
سبحانه  وحده  اهلل  بيد  النتائج  تبقى 
وتعالى، ليأتي صالح األبوين، فيعينهما 
وبعد  حياتهما  في  أبنائهما  حفظ  في 
سبحانه  اهلل  كــالم  بصريح  مماتهما، 

ۋ   ٴۇ   ۈ        ۈ    { وتعالى: 
ې  ۉ   ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   
ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
وئ               وئ   ەئ   ەئ   ائ  
ېئېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ  
ی{  ی   ی   ی      ىئ   ىئ   ىئ  
رضي  عباس،  ابن  قال  )الكهف:82(، 
اآليــة:  هــذه  على  تعقيبا  عنهما،  اهلل 
أبيهما، وما ذكر منهما  حفظا بصالح 

صالح)١(.
وقال سعيد بن جبير، رحمه اهلل، عن 
والودائع  األمانات  يؤدي  كان  إنه  األب 
إلى أهلها، فحفظ اهلل تعالى كنزه حتى 

أدرك ولداه فاستخرجا كنزهما)2(.
اآلية  هذه  في  املفسرين  لطائف  ومن 
في  اهلل،  رحمه  كثير،  ابــن  أورده  مــا 
تفسيره لها، حيث قال: »فيه دليل على 
ذريته،  في  يحفظ  الصالح  الرجل  أن 
الدنيا  في  لهم  عبادته  بركة  وتشمل 
واألخرى بشفاعته فيهم ورفع درجتهم 
لتقر عينه  أعلى درجة في اجلنة  إلى 
ــي الـــقـــرآن الــكــرمي  بــهــم. كــمــا جـــاء ف

ووردت السنة به«)3(.
وقال محمد بن املنكدر: »إن اهلل يحفظ 
العبد ولده وولد ولده وعترته  بصالح 
حــولــه، فال  ــرات  دويـ وأهــل  وعشيرته 
يزالون في حفظ اهلل ما دام فيهم«)٤(.

وقال القاسمي، رحمه اهلل، في تفسيره 
محاسن التأويل: »وفي اآلية إشارة إلى 
إرشاد اآلباء، الذين يخشون ترك ذرية 
شؤونهم  سائر  في  بالتقوى  ضعاف، 
بالعناية  ويغاثوا  أبناؤهم  يحفظ  حتى 
منه تعالى، ويكون في إشعارها تهديد 
اهلل  تقوى  فقدوا  إن  أوالدهــم  بضياع 
األصول  تقوى  أن  إلى  وإشــارة  تعالى، 
حتفظ الفروع، وأن الرجال الصاحلني 
كما  الضعاف،  ذريتهم  في  يحفظون 
ى{  ې   }ې   آيـــــة:  فـــي 
ــى آخـــرهـــا، فــإن  ــ ــف:82(، إل ــ ــه ــ ــك ــ )ال
أبيهما،  صالح  ببركة  حفظا  الغالمني 

في أنفسهما ومالهما«)5(.
املعنى  هـــذا  مــثــل  ــارة  ــ إث أن  شــك  وال 
أن  وبيان  واألمهات،  اآلبــاء  نفوس  في 
القرب من اهلل سبحانه وتعالى له أثر 
أثر  إن  حيث  األبناء،  في صالح  كبير 
كل  ليطول  يتعدى  والطاعات  الصالح 
يحمي  حــرزا  ــره  أث ليبقى  حولهم  مــن 

أبناءهم ويقيهم املزالق واآلفات.
فعندما يترسخ هذا املفهوم في عقول 
فعل  على  حرصهم  من  يزيد  املربني، 
السلوكيات  وعزل  وحتريها،  الطاعات 
والذنوب  السيئة  واألخــالق  اخلاطئة 

واملعاصي واالبتعاد عنها في حياتهم.
أبنائه  من صالح  حرم  مرب  من  فكم 
على  وداوم  عليه  أصــر  ذنــب  بسبب 

في  تساهل  حــرام  كسب  أو  اقترافه، 
استساغه..  للوالدين  عقوق  أو  أكله، 
وكم من مرب نال أضعاف ما يأمل في 
خبيئة  بسبب  ومستقبلهم  أبنائه  حال 
بينه  حسن  خلق  أو  صالح  عمل  مــن 
على  والشواهد  وعــال،  ربــه جل  وبــني 
ذلك معروفة ومشاهدة، ومن ذلك حال 
بعض السلف ممن استشعر هذا املعنى 
كالصحابي اجلليل عبداهلل بن مسعود 
[ عندما كان يصلي من الليل، وابنه 
من  قائال:  إليه  فينظر  نائم،  الصغير 
قوله  يبكي  وهــو  ويتلو  بني!  يا  أجلك 
ومن  ى{.  ې   }ې   تعالى: 
التابعني سعيد بن املسيب، رحمه اهلل، 
فأذكر  ألصلي،  »إني  يقول:  كان  حيث 

ولدي فأزيد في صالتي«)٦(.
يشك  ال  أمــر  الوالدين  صــالح  فبركة 
توفيق  فمع  يهمل،  أن  ينبغي  وال  فيه، 
لأبناء  وتعالى  سبحانه  اهلل  وحفظ 
الصالح  يرتبط هذا  والديهم،  بصالح 
العملية  التربية  جــوانــب  بأهم  أيضا 
ارتــبــاطــا وثــيــقــا، ويــدخــل ضمن أبــرز 
أساليبها أال وهو مبدأ التربية بالقدوة، 
إذ ال يخفى أن أخالق وسلوكيات األبناء 
هي انعكاس ألخالق وتصرفات آبائهم، 
فهم مرآة دقيقة ألخالق وسلوك اآلباء 
واألمهات في غالب األحيان واألحوال، 
املنقبة  واملربون في هذه  اآلباء  ليحوز 
من التقى والهدى والصالح ما ال ميكن  

أن يزهد به أو يبتعد عنه.

الهوامش
ج3،  كثير،  ابــن  العظيم،  الــقــرآن  تفسير   -  ١

ص:9٠.
2 - حلية األولياء، أبي نعيم، ج٤، ص:287.

ج3،  كثير،  ابــن  العظيم،  الــقــرآن  تفسير   -  3
ص:9٠.

بن  أحمد  بن  محمد  النبالء،  أعــالم  - سير   ٤
عثمان الذهبي، الطبقة الثالثة، ص:355.

الدين  جــمــال  محمد  الــتــأويــل،  محاسن   -  5
القاسمي، ج3، ص:3٦.

بن  منصور  املظفر  أبو  السمعاني،  تفسير   -  ٦
ج2،  السمعاني،  املــروزي  عبداجلبار  بن  محمد 

ص:575.
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مبجرد  أنه  الناس  من  الكثير  يظن 
ــة لــأبــنــاء  ــوازم املــدرســي ــلـ ــراء الـ شــ
باقتناء  الطفل  مبظهر  واالعــتــنــاء 
أدوا  قــد  يكونون  جــديــدة   مــالبــس 
ميدان  في  الكرة  وتبقى  عليهم،  ما 
إلى  االهتمام  هــذا  ليترجم  الطفل 
إلسعاد  دؤوب  وعمل  دراســي  تفوق 
ــى نــتــائــج  ــل ــول ع ــصــ ــه واحلــ ــ ــدي ــ وال
مرضية! لكن استقبال موسم جديد 
جيدا  تركيزا  يتطلب  الــدراســة  من 
الوضع  مع  للتأقلم  إضافيا  وجهدا 
وجناح  بسالسة  واالنتقال  اجلديد 
العطلة  في  واملتعة  الراحة  جو  من 

إلى جو اجلد والعمل.. كيف ذلك؟

١- احلفاظ على فرحة الدخول 
املدرسي

ألبنائها  األســرة  من  احلكيم  الدعم 
كبير  بــشــكــل  يــســاهــم  ــني  ــدارســ ــ ال

فــي احلــفــاظ على فــرحــة الــدخــول 
البداية  في  محفزة.  حية  املدرسي 
املدرسة  إلى  للدخول  املتعلم  يتشوق 
ويبدي استعدادا وفرحا كبيرين. لكن 
بعد فترة يسيرة ومع العراقيل التي 
يجدها في التأقلم مع البيئة اجلديدة 
يــفــتــر ذلـــك اإلحـــســـاس بــاالبــتــهــاج 
األســرة  ودور  فشيئا.  شيئا  والفرح 
العراقيل  تخفيف  فــي  يتجلى  هنا 
وتليينها حتى تظل الفرحة باملدرسة 
األســرة  على  كما  ودائــمــة.  مستمرة 
الــذي  املــهــم  املــســار  وتقدير  تعزيز 
التحدث  خــالل  مــن  الطفل  يسلكه 
ورفع  وتقدير  املدرسة  عن  بإيجابية 
الطيبني  واألصــدقــاء  األستاذ  قيمة 

والكتب واألدوات اجلديدة. 
الرائعة  الوالدين  ذكــريــات   -2

حول املدرسة
حديث  مــن  للطفل  أنــفــع  شـــيء  ال 

الوالدين بحنني وشوق عن ذكرياتهم 
لتجاربهم  واستحضارهم  املدرسية. 
وتعلم  الساحة  في  لعب  من  املمتعة 
وحصص  األولــى  الكتابة  ألبجديات 
التربية  وســاعــات  والتلوين  الــرســم 
ووجبة  الرياضية  والتمارين  البدنية 
ــرت  ــوف ت إن  ــيـــة  املـــدرسـ املـــطـــاعـــم 
التي  املؤثرة  األحــداث  من  وغيرها 
الطفل ورغبته في  تزيد من تشويق 
نفس جتاربهم  وعيش  والديه  تقليد 

السابقة.
3- فرصة للتأقلم

عالم  إلى  العطلة  عالم  من  التحول 
للتأقلم.  فــرصــة  يقتضي  املــدرســة 
وقت  وقضاء  والــنــوم  الــراحــة  فبعد 
في  الطفل  يــبــدأ  اللعب  فــي  كبير 
دخول عالم جديد. تقل فيه ساعات 
ويقل  باكرا  االستيقاظ  ويبدأ  النوم 
فــيــه الــلــعــب مــقــارنــة مبــا ســبــق من 

محمد شعطيطأسرة
كاتب وباحث تربوي

 

دخول مدرسي متميز
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على  يتحتم  ولــذلــك  العطلة.  أيـــام 
الـــوالـــديـــن مــســاعــدة أبــنــائــهــم في 
التأقلم مع الوضع اجلديد من خالل 
النفسية  التغيرات  مالحظة مختلف 
التي تطرأ على الطفل؛  والوجدانية 
انطوائيته  أفــعــالــه،  ردود  مــراقــبــة 
تــغــيــر في  انــفــتــاحــه، أحـــالمـــه،  أو 
إيثار..  أريحية،  سلوكياته: عدوانية، 
موقفه من أستاذه/ته، انطباعاته عن 

اجلو العام باملؤسسة.
مبا أن الطفل في عمر سنواته األولى 
فإن جل ردود أفعاله لن تكون قولية 
وكالمية وإمنا جسدية وحركية، لذا 
وجب التنبه لكل السلوكيات ومحاولة 
قــراءتــهــا ملــســاعــدة الــطــفــل/ة على 
اجلديد  العالم  مع  التجاوب  سرعة 

»املدرسة«.
4- دخول بال مشاكل

فاختلف  املـــدرســـي  الـــدخـــول  ــاء  جـ
السريعة.  الوتيرة  وعـــادت  اإليــقــاع 
واألنفاس  محسوبا  الوقت  وأصبح 
فيرتفع  اإليــقــاع  يــرتــفــع  مـــعـــدودة. 
وتبدأ  األعــصــاب  وتــتــوتــر  الضغط 
املشاكل ويتزعزع االستقرار. ولذلك 
البـــد مــن خــطــوات لــتــجــاوز دهشة 

الدخول املدرسي:
- محاولة التالؤم مع اإليقاع الزمني 
اجلديد وتهيئة األطفال قبل أسبوع 

أو أسبوعني.
واالستيقاظ  النوم  أوقــات  تنظيم   -
واإلبحار  التلفاز  ومشاهدة  واألكــل 

في الشبكة العنكبوتية.
للدخول املدرسي  بإيجابية  النظر   -
ومحاولة االستفادة من أخطاء السنة 

الدراسية السابقة.
لأطفال  إيــجــابــي  دعـــم  تــقــدمي   -
وإن  حــتــى  وتشويقهم  وحتــفــيــزهــم 
أو  املــاديــة  العراقيل  بعض  ظــهــرت 

االجتماعية أو النفسية.
- حتديد األولويات وتسطير أهداف 
مبدأ  وتطبيق  للتحقيق  قابلة  عملية 
»خطوات صغيرة ألهداف كبيرة« مع 
رأسهم  وعلى  األسرة  أفراد  إشراك 

األطفال.
الذهني  اإليــقــاع  احــتــرام   -5

والعقلي للطفل
على  اآلباء  يحرص  الفطرة  باب  من 
املتفوقني  بني  من  أبناؤهم  يكون  أن 
ــاء فــي مقارنة  ــا. ويــبــدأ اآلبـ دراســي
التمييز  دون  اجليران  بأبناء  أبنائهم 
والعمرية  العقلية  االختالفات  بني 
يتميز  التي  ــدرات  ــق وال والــكــفــاءات 
بها كل طفل. مساعدة الطفل ليتعلم 
من  هو  به  اخلاصة  الوتيرة  حسب 
ــيــس حسب  ــب الـــواجـــبـــات. ول أوجــ
نعم،  نحن.  له  نريدها  التي  الوتيرة 
كفاياته  لتطوير  نسعى  أن  يــجــب 
وقدراته لكن بتدرج وليس عبر حرق 
املراحل العقلية واملعرفية والوجدانية 

للطفل.
6- أنشطة صباحية:

في الدوام املدرسي يستيقظ الطفل 

بــاكــرا يــتــنــاول فــطــوره ويــذهــب إلى 
املدرسة، أما في أيام العطلة فقد ألف 
األفضل  من  ولذلك  والنوم.  الراحة 
املدرسي  الدخول  قبل مجيء  القيام 
منط  بتغيير  األقـــل  عــلــى  بــأســبــوع 
الصباحية  الفترة  واستغالل  العيش 
للقيام بأنشطة حركية، كاملشي ولعب 
الكرة أو اخلروج في نزهة وغير ذلك 

لتهيئة الطفل ألجواء الدراسة.
7- األدوات املدرسية

حتتاج  مدرسية  وأدوات  كتب  هناك 
هناك  لكن  املــدرســة،  استشارة  إلــى 
مستويات ال حتتاج إلى هذا التوجيه. 
ولذلك من األفضل أن يسارع األبوان 
املدرسية  والـــلـــوازم  الكتب  لــشــراء 
ونفاد  االكتظاظ  فترة  قبل  لأبناء 
يدخل  ال  حتى  املكتبات  من  الكتب 
والتوتر  القلق  من  دوامــة  في  اآلبــاء 
وزيارة املكتبة في كل يوم للسؤال عن 
ومتى  توافرها  ومدى  النافدة  الكتب 
قلق  ــال  األطــف يجنب  ــذا  وهـ وأيـــن؟ 
والتركيز  الثقة  ويكسبهم  البدايات 
عن  الــنــاجت  التشويش  عنهم  ويبعد 

نقص بعض اللوازم والكتب.
إن اليوم األول للدخول املدرسي هو 
ولذلك  واألســرة.  لأطفال  مهم  يوم 
يجب العناية به والتخطيط له وتهييء 
كل األجواء ليمر في جو جميل منظم 
وهادئ. وفق اهلل فلذات األكباد في 
دراسي  عام  وكل  الدراسي  مسارهم 

جديد وأنتم بألف خير.

83العدد )٦٥٤( صفر  ١٤٤١ هـ -أكتوبر ٢٠١٩م



د. رضا عبداحلكيم إسماعيلطب وعلوم
 باحث في القانون املقارن والشريعة

عالمات استفهام 
حول الجراحات »الروبوتية«

واألساليب  الوسائل  بكل  مدعوما  ملحوظا،  تطورا  املنصرمة،  العقود  مدى  على  اجلراحي  الطب  تطور  لقد 
التقنية احلديثة التي تضمن السالمة والصحة العامة، ومن أبرز وسائط اجلراحات التي نشر عنها مجتمع علم 
الطب، »اجلراحات الروبوتية«، و»العالج بالكائنات الدقيقة ضمن تقنيات العالج باملورثات«. ونعلم أن شرعتنا 
تبيح التداوي عمال بالسنة النبوية الشريفة، والتي وضعت ضوابط العالج الطبي املشروع، يقول ]: »إن اهلل 
أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تداووا بحرام«)١(، وقوله صلوات اهلل وسالمه عليه: »إن اهلل 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم«)2(، وفي سن الترمذي عن أبي هريرة قال »نهي رسول اهلل ] عن الدواء 

اخلبيث«)3(.

اإلسالمي  االجتهاد  في  به  واملسلم 
الطبية  اجلراحات  إجــازة  املعاصر، 
ــي ذلـــــك غـــرس  ــ ــا ف احلـــديـــثـــة مبــ
ــة،  ــي ــوراث األعـــضـــاء، والــتــقــنــيــات ال
على  الفتاوى،  جهات  نصت  وحيث 
املتاحة،  بأدواتها  ممارستها  شروط 
األصول  عن  تخرج  ال  ضوابط  وفق 
حــدود  فــي  عليها،  املتفق  الشرعية 
ــي،  ــســان ــة اجلــســد اإلن ــدأ حــرم ــب م
املباحة  الــتــصــرفــات  ــاءات  ــن ــث واســت
في  ما جنده  وهــذا  عليه،  تقع  التي 
في  املستخدم  وجراحاته  التطبيب 
التقنية  والوسائط  األدوات  إجنازها 

املطورة.
العالجات  ومــواد  اآلالت  دخــول  إن 
احملــدثــة فــي املــهــن الــطــبــيــة، رغــم 
جناعاتها في الشفاء بإذن اهلل تعالى، 
رافق استخدامها شأن جميع احلرف 
أخطاء طبية، وأضرار أصابت حاالت 
املتخصصة.  الدوريات  نشرتها  عدة 
ــذا هــو الــهــدف مــن هــذا  ــا، وهـ وهــن
من  شرعتنا  موقف  هــو  مــا  املــقــال، 
أدوات  جلبتها  التي  الطبية  األضرار 
التقدم العلمي؟ وما قواعد مسؤولية 
ــن فعل  الــطــبــيــب عــن أخــطــائــه وعـ

األدوات التي يستخدمها؟ وتبدو دقة 
تعيير  في  خــاص:  نحو  على  البحث 
فعل  تــداخــل  مــا  إذا  الطبيب  خطأ 
أدواتــه مع فعل الطبيب ذاته، إذا ال 

قدر اهلل أصاب املريض أضرار!
»الضمان«  أقــرت  احلــق،  شريعة  إن 
الضر،  بــه  حــاق  ملــن  مــاديــا  تعويضا 
شرعتنا  أقرت  فكيف  غيره...  بفعل 
ذلك الضمان؟ إنه سؤال حار علماء 
عنه،  اإلجابة  في  الوضعي  القانون 
ــمــال شــريــعــة اإلســـــالم، أن  ومـــن ك
تكفل  املسؤولية،  باب  في  قواعدها 
ــن جــــراء األضــــرار  ــضــرري ــت حـــق امل
الناشئة عن ممارسات الطب وأدواته، 
ــات اجلــراحــيــة  ــوتـ ــروبـ ــا الـ ــم والســي

والفيروسات العالجية.

 اجلراحات الروبوتية
هــي عــبــارة عــن تدخل جــراحــي في 
جــســم اإلنـــســـان، ال يــتــم بــواســطــة 
عبر  ولكن  مباشر،  بشكل  الطبيب 
تقنية حاسوبية، متت برمجتها سابقا 
بواسطة أوامر ومعلومات، متكنها من 
له.  املخطط  بالشكل  العملية  إجراء 
املناظير  مميزات  وباإلضافة جلميع 

اجلـــراحـــيـــة،  وتــتــمــيــز اجلـــراحـــات 
وحفز  زيــادة  على  بقدرتها  الربوتية 
قدرة اجلراحني، على القيام بعمليات 
جراحية يصعب على اإلنسان القيام 
بتحريك  اجلـــراح  يــقــوم  حيث  بــهــا، 
باستخدام  الــربــوت  أيـــدي  وتــوجــيــه 
األوامــر  اجلــراح  فيدخل  احلاسوب، 
الكمبيوتر  فيقوم  الكمبيوتر،  على 
على  تنفذ  ثم  وترجمتها،  بتحليلها 
ــة اآلت  ــطـ ــواسـ بـ ــض  ــ ــري ــ امل جـــســـم 
الروبوت، كجراحة األمعاء والتشريح 
احلــوض في اجلسم،  منطقة  داخــل 
الروبوت،  أذرع  حركة  حلرية  ونظرا 
وإمكانية رؤية املناظر ثالثية األبعاد 
وبصورة أوضح، لم يعد هناك مجال 
للخطأ الطبي. ومن مميزات الروبوت 
فائق  دافنشي  النوع  »منه  اجلراحي 
األبعاد،  ثالثية  الكاميرا  أن  التطور« 
الداخلة في تقنيته، تستطيع أن تقوم 
واألعــصــاب  األوعــيــة  بــني  بالتمييز 
التحرك  على  يساعد  مما  الدقيقة، 
بدقة بينهم عن طريق اليد الروبوتية، 
حتتوي  الــتــي  الطبيب  بيد  مــقــارنــة 
هذا  اخلطأ.  من  كبيرة  نسبة  على 
وتستخدم الربوتات حاليا في جراحة 
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املستقيم،  وجــراحــة  املفتوح،  القلب 
والــبــروســتــات، وكــذلــك فــي جراحة 
من  كثير  وغيرها  احلــلــق،  ســرطــان 
اجلراحات املسجلة في مراجع الطب 

وتقاريره.
ال تعني اجلراحة الروبوتية االستغناء 
اجلراح  ابتعد  إذا  ألنه  الطبيب،  عن 
مفاجئ،  بشكل  العمل  عن  توقف  أو 
العمل،  عن  الروبوت  يتوقف  فسوف 
ــراف  ــدون إشـ ــ ــال ميــكــن أن تــتــم ب ف
الطبيب. فالروبوت هو عبارة عن آلة 
التفكير،  ميكنه  ال  األمــر،  نهاية  في 
أداء  على  الطبيب  يساعد  ولكنه 
أصعب املهمات، حيث يقوم الطبيب 
حــركــات  كــل  فــي  الــكــامــل  بالتحكم 
الروبوت  فإن  جانبه،  ومن  الروبوت، 
أصعب  وأداء  ــر  األمـ بتنفيذ  يــقــوم 

العمليات اجلراحية بكل دقة.
بعض  سجل  العملي  التطبيق  أن  إال 
الــســلــبــيــات. فــقــد مت رصـــد حــاالت 
متعددة، كانت محل تداع، وذلك عن 
إصابات للمرضى من جراء استخدام 
ــات اجلــراحــيــة، ومـــن ذلــك  ــوت ــروب ال
أضرار نشأت عن توقف أذرع اجلهاز 
املريض،  داخل جسد  مفاجئ  بشكل 
ــار في  ــشــع ــزة االســت ــهـ ــوقـــف أجـ وتـ
الكاميرا، والتي من املفترض أن تفرق 
بــني األوعــيــة الــدمــويــة واألعــصــاب، 
األورطــي،  الشريان  لقطع  أدى  مما 
أحد  أصابت  التي  األضــرار  وكذلك 
املرضى نتيجة دارة كهربائية طائشة 
مناسبة،  غير  جراحية  أطــراف  من 
تقارير  وأشارت  النظام،  يستخدمها 
نتجت  نتيجة عــدوى  وفــاة  إلى حالة 
عن قطع الروبوت اجلراحي لأمعاء 

وإتالف وصالت األعصاب.

الكائنات الدقيقة
مثل الفيروسات والبكتيريا والعاثيات 
وقد  معدلة،  غير  أو  وراثــيــا  معدلة 
أخطار  حول  التقارير  بعض  نشرت 
ذلــك:  ومــن  باجلينات،  الــعــالج  فــي 

طفرة  إحــداث  على  الفيروس  قــدرة 
على  يــؤثــر  قــد  ممــا  نفسه  وتغيير 
يحدث  قد  كذلك  السليمة.  اخلاليا 
على  اخلطأ  املكان  في  اجلني  حقن 
 »DNA« النووي  احلامض  شريط 
آخر.  تلفا  أو  ما قد يسبب سرطانا 
أيضا عند حقن احلامض النووي في 
الورم السرطاني قد يحدث أن يدخل 
يحوي  منتج  التناسلية  اخلاليا  إلى 
تغيرات وراثية. عالوة على هذا قد 
يؤدي دخول اجلني املنقول إلى تكوين 
التهابا  مسببا  مرغوب  غير  بروتني 
أنه  إلــى  إضافة  مناعيا.  تفاعال  أو 
إلى  املريض  الفيروس من  ينتقل  قد 
فيسبب  البيئة  إلى  أو  آخرين  أفــراد 

خسائر كبيرة.
نتيجة  الطبية  املــســؤولــيــة  لتقرير 
الـــواقـــع، صـــادف فالسفة  ــضــرر  ال
التفرقة  صعوبة  وشــراحــه  القانون 
بــني فــعــل األشـــيـــاء ســابــق ذكــرهــا، 
اجلراح  »فعل  وهو  األول:  بنوعيها، 
الكائنات  »فعل  وهو  والثاني:  اآللي« 
الــدقــيــقــة«، وذلـــك مــن جــهــة وفعل 
ــه، مـــن جــهــة أخـــرى،  ــ الــطــبــيــب ذاتـ
فالطبيب يدحر أدنى مسؤولية عليه، 
إذا هو أثبت التزامه بالعناية والرعاية 
احلرفية  األصــول  تتطلبهما  اللتني 
على  فيقع  كــذلــك  واألمـــر  املهنية، 
اجلراح  تسبب  إثبات  املضرور  عاتق 
إحداث  في  الدقيق  الكائن  أو  اآللي 
الضرر، وهذا ال يقول به أحد، فمن 
غير املتصور عقال وال منطقا إحاطة 
وتقنيات  بعلوم  املــضــرور،  املــريــض 
وتكنولوجيات  احلاسوبية  الروبوتات 
هندسة الوراثة في املجاالت الطبية، 
كي يثبت أو يحقق دورها في الضرر 
إلى جوار الطبيب، أو خطا الطبيب 
إلى جوار ضررها!... من هنا عجز 
عن اإلثبات وضاع حقه بالتالي! وكان 

اهلل بالسر عليما...
أن  ــي  اإلســالم ــشــارع  ال مــن عظمة 
املضرور،  حقوق  يضمن  أوجد حال، 

الشافي  الــتــعــويــض  عــلــى  فيحصل 
فعل  عن  املسؤولية  لقواعد  استنادا 

األشياء.

 املسؤولية الطبية 
أرست الشريعة مبدأ املسؤولية الطبية 
قبل أن تتناوله املدونة النابليونية أو 
بأربعة  األجنــلــوســكــســونــيــة  ــع  شــرائ
تقررت  فلقد  الزمن.  قرنا من  عشر 
حديثني  إلى  استنادا  املسؤولية  هذه 
»من  األول:  هما:   ،[ اهلل  لرسول 
تطبب وال يعلم منه طب فهو ضامن«، 
والثاني: »أي طبيب تطبب على قوم، 
ال يعرف له تطبيب قبل ذلك، فأعنت 

فهو ضامن«)٤(.
الفقهاء منع  وقد اشتهر على ألسنة 
الــطــبــيــب اجلــاهــل مــن مـــزاولـــة أي 
عمل يتعلق بالطب دفعا لضرره عن 
املاجن،  املفتي  به  وأحلقوا  العامة، 
فــقــد كــتــب ابـــن عــابــديــن أن هــؤالء 
مينعون،  واألديان  لأبدان  املفسدين 
ومنعهم دفع إضرار بالعام واخلاص، 
وأنه من باب األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر«)5(.
للمسؤولية  التطبيقية  األمثلة  ومــن 
إذا قــطــع احلــجــام  ــه  ــ »أن الــطــبــيــة: 
حــاذق،  غير  ــان  وك عينه،  مــن  حلما 
اإلمام  وذكر  الدية«)٦(،  نصف  فعليه 
أمر  »إذا  األم)7(:  كتابه  في  الشافعي 
غالمه  يخنت  أو  يحجمه  أن  الرجل 
عمله،  مــن  فتلفوا  دابــتــه،  يبطر  أو 
فإن كان ما فعل يفعله مثله، مما فيه 
العلم  أهل  به عند  للمفعول  الصالح 
بتلك الصناعة فال ضمان عليه، وإن 
أراد  كان فعل ما ال يفعل مثله ممن 

الصالح وكان عاملا به فهو ضامن«.
ويــذهــب ابــن رشـــد)8(، هــذا املذهب 
تقريبا، فيقول: »الطبيب وما أشبهه 
أهل  من  وكــان  فعله،  في  أخطأ  إذا 
املعرفة، فال شيء عليه، إال أن يعلم 
أنه تعدى، وإن لم يكن من أهل املعرفة 

فعليه الضرب والسجن والدية«.
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الهوامش

ــال  ــة: »قـ ــ ــوزي ــم اجلــ ــي ــن ق ــ ــال اب ــ وقـ
اخلــطــابــي: ال أعــلــم خــالفــا فــي أن 
املعالج إذا تعدى، فتلف املريض، كان 
ال  أو عمال  علما  واملتعاطي  ضامنا، 
يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف 
ضمن.. وذكر مثال على ذلك، فقال: 
طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة 
وتعدت  يــده،  أخــطــأت  لكنه  حقها، 
إن  مثال  فأتلفه،  إلى عضو صحيح، 
سبقت يد اخلاتن إلى الكمرة، فهذا 

يضمن: ألنها جناية خطأ«)9(.

 املسؤولية عن فعل األشياء
عن  مسؤولية  الشريعة  فقهاء  رتــب 
لسيطرة  تخضع  التي  األشياء  فعل 
اإلنسان، وذلك في باب أحكام ضمان 
في  التقصيرية  )املسؤولية  العدوان 
ترتكز  املعاصر(،  القانوني  اإلصالح 
عــلــى نــظــريــة املــبــاشــرة والــتــســبــب. 
اإلنسان  فعل  يتصل  أن  فاملباشرة: 
مبعنى  التلف،  منه  ويــحــدث  بغيره 
»ترتب الضرر عن الفعل دون واسطة 
وجه  على  ذلــك  كــان  وســـواء  بينهما 
التسبب  الغفلة«)١٠(. أما  أو  التعمد 
بعلة  الهالك عنده  »ما يحصل  فهو: 
أخرى، إذا كان السبب هو املقتضي 

لوقوع الفعل بتلك العلة«)١١(.
احلــنــفــيــة، خصوصا  فــقــهــاء  ــع  وضـ
فقهية  قـــاعـــدة  مــنــهــم،  املــتــقــدمــني 
ضامن  »املباشر  وهــي:  أال  رئيسة، 
وإن لم يتعمد واملتسبب ال يضمن إال 
التعدي«)١2(. ومؤدى هذه  بالتعمد أو 
نتيجة  يضمن  املباشر  أن  القاعدة، 
فعله الضار في كل حال، أي حتى لو 
لم يثبت صدور أي تعد أو تعمد منه، 
في حني أن املتسبب ال يسأل إال في 

حالة ثبوت تعمده أو تعديه.
مـــن أبـــــرز وأشـــهـــر األمـــثـــلـــة على 
املسؤولية عن فعل األشياء ما صيغ 
في الفقه احلنفي: »أن راكب الدابة 
وهو مباشر ألن الدابة بالنسبة إليه 

كاآللة ففعلها ينسب إليه«.
له  والتسبب،  املباشرة  بني  والتمييز 
أهميته في إثبات التعدي، ففي بعض 

التطبيقات الفقهية، أنه في املباشرة 
ال يلزم املتضرر بإثبات تعدي املباشر، 
وذلك ألن قيام شخص بإيقاع ضرر 
بآخر بشكل مباشر، إمنا يحمل في 
على حق  املباشر  هذا  تعدي  طياته 
من حقوق املتضرر، ومن ثم فتعدي 
املسألة،  هذه  في  مفترض  املباشر 
بإثباته،  بالتالي  املتضرر  يلزم  وال 
وعلى ذلك وفي إطار املسؤولية عن 
فعل الشيء، أفتى الفقهاء بأن: من 
أشعل نارا في ملكه، على حدود جاره 
فأحرقت  النار  انتقلت  إذا  يضمن، 
مباشر  ألنه  ملاذا؟  اجلار،  ملك هذا 
في إشعال هذه النار ففعلها ينسب 
الفقهاء صرحت  عبارات  لكن  إليه، 
بأنه إذا كانت النار التي أشعلها هي 
ألنه  فإنه ال يضمن  املألوف،  ضمن 

غير متعد بإشعال هذه النار)١3(.
وسيرا مع ما ذهب إليه علماؤنا في 
الطبيب »مباشر«  أن  حدود ما ذكر 
املريض  بجبر  أخطائه  عن  فيسأل 
املـــضـــرور بــالــتــعــويــض، مــع تــوافــر 
شروط قيام املسؤولية بتوافر رابطة 
الطبيب والضرر  السببية بني خطأ 
التزامه  الطبيب  أثبت  وإذا  الواقع، 
أصـــول علم الــطــب وحــســن إدارتـــه 
أدواته، ال ضمان  إدارة  ويقظته في 
وسائطه  كانت  وملا  الوجه،  هذا  من 
أو  آليا  مسيرة  أشياء  التطبيب  في 
إلكترونيا أو كائنات مجهرية، فإنها 
يــســأل عــن فعلها،  ــاء«،  ــيـ »أشـ هــي 
يدفع  أن  هــو،  وعليه  ضــامــن،  فهو 
أو  مثال  القاهرة  بالقوة  مسؤوليته 

السبب األجنبي أو خطأ املريض.
في  املضرور،  املريض  يجبر  وبذلك 
كل حالة يقع فيها ضرر عليه، بفعل 
األشياء »األدوات الطبية على شاكلة 
ما جاء بالدراسة«، ويتقرر حقه في 
التعويض مبجرد إثبات الضرر، وال 

حاجة إلثبات خطأ الطبيب.
التضحية  هو  سبق  ما  معنى  ليس 
بــالــطــبــيــب فــي مــواجــهــة املــريــض، 
فشريعتنا ال تقف أبدا أمام املنجزات 
التقنية الطبية، فهي شريعة تقديس 

تقرر  ما  وجل  العلمية،  االنطالقات 
في شأن املسؤولية عن فعل األشياء، 
على  احلصول  ضمانات  حتقيق  هو 
التعويض، جراء استخدام اآلالت أو 
عليها  يترتب  وما  اخلطرة،  األشياء 
ــع مــبــادئ  ــوافــق م ــت ــرار، وي ــ ــن أضـ م
به ضرورة  أوصي  ما  وهذا  شرعتنا 
تدخل املنظم القانوني بعد مراجعته 
املرضى  تأمني  قــانــون  بسن  شرعا 
اآلالت  ــار  ــطـ أخـ ــد  واملـــصـــابـــني ضـ
في  املستخدمة  ــواد  ــ وامل واألدوات 
احلديثة،  والــعــالجــات  اجلــراحــات 
جهة  على  املضرور  يرجع  أن  وعلى 
الــطــبــيــب، فــهــو سبب  ــأمــني، ال  ــت ال
به  العاملني  رب  ينعم  ــذي  ال الشفاء 

على مرضانا.
في  قــال  حيث  العاملني  رب  وصــدق 

محكم تنزيله:
وئۇئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى    }ې  
ېئ   ېئېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ  
حئ      جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ  
حب{  جب  يئ  ىئ   مئ  

)االنعام: 2١٤(.
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متابعات فهد الشمري

تقوم املؤسسات الراعية للفتوى كاملجامع 
واملــؤســســات  اإلفـــتـــاء  ودور  الفقهية 
الدينية، وكليات الشريعة والباحثني في 
الدراسات والشؤون اإلسالمية، بجهود 
واستكماال  الفتوى،  رعــايــة  فــي  كبيرة 
لهذه اجلهود تستضيف مدينة اسطنبول 
»ظاهرة  بعنوان:  عامليا  مؤمترا  التركية 
واالجتماعية  الدينية  وأبعادها  اإلفتاء 
 ١٤-١٦ من  الفترة  والسياسية«، خالل 

ديسمبر املقبل.
املــؤمتــر حــول ضــرورة  ــدور حلقات  وتـ
فــتــاوى  عـــدة  ظــهــور  ــاب  أســب مناقشة 
مخالفة، وما ترتب على ذلك من زعزعة 
الستقرار املجتمعات وإشاعة الكراهية 
أسبابها  عــلــى  لــلــوقــوف  الـــنـــاس،  ــني  ب
التي  والنتائج  بالتوصيات  واخلـــروج 
تساعد على تشخيصها وتبيني أبعادها 
ومخاطرها ووضع احللول املناسبة لها.
سبيل  في  مهمة  خطوة  املؤمتر  وميثل 
من  العلم  أهــل  وضعه  مما  االستفادة 
بني  العالقة  لتنظيم  وقواعد  ضوابط 
حتديد  إلــى  وصــوال  واملستفتي  املفتي 
املتعلقة  والضوابط  للمفاهيم  واضــح 

بشؤون الفتوى الشرعية.

 أهداف املؤمتر

يهدف مؤمتر »ظاهرة اإلفتاء وأبعادها 
إلى  والسياسية«  واالجتماعية  الدينية 
تواجه  الــتــي  املشكالت  على  التعرف 
املعاصر،  عاملنا  فــي  الــفــتــوى  مسيرة 
والكشف  لها،  املناسبة  احللول  ووضــع 
ــاء  لــإلفــت ميــكــن  ــتـــي  الـ األدوار  عـــن 
واقع  تصويب  في  بها  القيام  املعاصر 
طبيعة  فهم  وإلى  به،  واالرتقاء  الفتوى 
واالجتماع  والتدين  اإلفتاء  بني  العالقة 
التي ميكن  والسياسة، وحتديد األدوار 
ــة منهج وضــوابــط  مــن خــاللــهــا دراســ
الفقهي  الــتــراث  من  الفتوى  استنباط 
الفتاوى  خطورة  على  والتنبيه  لأمة، 
عن  بعيدا  دراســتــهــا  عند  التاريخية 
وإلى  والواقعية،  التاريخية  سياقاتها 
في  الــوســطــي  باملنهج  االلـــتـــزام  نــشــر 
الــفــتــوى، ومـــراعـــاة مقاصد  ممــارســة 

الشرع احلنيف من الفتوى.

القيم  إبـــراز  ــى  إل املــؤمتــر  يــهــدف  كما 
الــديــنــيــة واألخــالقــيــة لــإلفــتــاء بهدف 
ضبط حالة الفوضى التي أصيبت بها 
اإلسالمي  واخلطاب  اإلفتائية  الساحة 
عــمــومــا، مبــا يــحــافــظ عــلــى اســتــقــرار 
من  التحذير  وإلــى  وأمنها،  املجتمعات 
خطورة الفوضى في فتاوى الفضائيات 
املجتمعات،  على  السلبية  وتأثيراتها 
وأسلوب  ملنهج  واضحة  معايير  ووضــع 
املتشددة،  واألفــكــار  الفتاوى  مواجهة 
لها  يروج  التي  األفكار  خريطة  ورصد 
اإلفتاء  مجال  نقل  وإلــى  املتطرفون، 
املفتي  فيه  يقتصر  سلبي  مــجــال  مــن 
مجال  إلــى  املشكالت  حــل  على  فقط 
الوقائية  التدابير  باقتراح  إيجابية  أكثر 
التوعية  في  واملشاركة  املشكالت  من 

والتنمية.

 محاور املؤمتر

وجلساته،  فعالياته  في  املؤمتر  يناقش 
ظاهرة فوضى اإلفتاء بأبعادها الدينية 
ــة، ضمن  ــاســي ــســي وال ــة  ــاعــي ــم واالجــت
املرتبطة  املهمة  القضايا  من  مجموعة 
خمسة  مــحــاور  خــالل  مــن  مبوضوعه، 

رئيسية، هي:

احملور األول
ضوابطها  للفتوى،  الديني  البعد   <

وأهميتها
الفتوى  مفهوم  احملـــور  هــذا  ويــنــاقــش 
واملعايير  العالقة،  ذات  واملصطلحات 
والــصــفــات واملــؤهــالت الــالزمــة فيمن 
املسلمني،  شــؤون  في  لإلفتاء  يتصدر 
وأهــمــيــة  واملــســتــفــتــي،  املــفــتــي  وآداب 
وتغير  وشروطها،  ومكانتها،  الفتوى، 
وضوابطه،  وأسبابه،  مفهومه،  الفتوى: 

وتطبيقاته.

احملور الثاني
مظاهرها،  اإلفتاء،  فوضى  ظاهرة   <

وأسبابها، وعالجها
ويركز هذا احملور على ظاهرة الفوضى 
ــاء، أســبــابــهــا ومــظــاهــرهــا،  ــتـ فــي اإلفـ
ــراط والغلو  وفــوضــى اإلفــتــاء بــني اإلفـ

واملؤسسات  الهيئات  ودور  والتفريط، 
الفتاوى  الفتوى  ضبط  فــي  املختصة 
أسبابها،  أنواعها،  مفهومها،  الــشــاذة: 
املجتمعات  ــقــرار  اســت عــلــى  ــا  ــارهـ وآثـ
مؤسسات  وجتــارب  وجهود  اإلنسانية، 
الشاذة،  للفتاوى  التصدي  في  اإلفتاء 
وفتاوى اجلماعات املتطرفة من فوضى 
اإلسالموفوبيا،  فوضى  إلــى  اإلرهـــاب 

عرضا وحتليال ونقدا.

احملور الثالث
فوضى  أثــر  االجــتــمــاعــي:  البعد   <

اإلفتاء على املجتمعات والشعوب
أثر  منها  العناصر  من  مجموعة  وفيه 
الوسطية  منهج  ترسيخ  فــي  الــفــتــوى 
احملافظة  في  الفتوى  ودور  األمــة،  في 
ومواجهة  املجتمعات  اســتــقــرار  على 
اإلفساد في األرض والتكفير واإلرهاب 
اإلفــتــاء  ودور  ــاء،  ــ ــدم ــ ال ــاحــة  ــب واســت
والثقافية  الدينية  الهوية  حفظ  فــي 

للمجتمعات اإلسالمية.

احملور الرابع
> البعد السياسي: أثر فوضى اإلفتاء 
فــي ســيــاســات الــــدول واجلــمــاعــات 

والشعوب
ويتناول هذا احملور أزمة تسييس الفتوى 
واملؤسسات الدينية للمصالح واألهداف 
السياسية، ومدى خطورة بعض الفتاوى 
واالستقرار  واملسلمني  اإلســـالم  على 
والتعايش السلمي بني الشعوب وحتقيق 

األمن اإلنساني.

احملور اخلامس
النظرية  بني  الفتوى  في  التجديد   <

والتطبيق
القضايا  بعض  احملور  هذا  من  وينبثق 
وما  الفتوى،  في  التجديد  ماهية  منها 
املقصود منها، وما حدودها، ومجاالتها، 
اخلطاب  جتديد  وطــروحــات  والفتوى 
واالجتهاد  واملتغير،  الثابت  بني  الديني 
ــوى وأهــمــيــتــه فـــي مــواجــهــة  ــفــت فـــي ال

مشكالت احلياة املعاصرة.

ظاهرة اإلفتاء في مؤتمر باسطنبول
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الــمــتــفــق والــمــفــتــرق في 
األسماء واألنساب والكنى 

سلسلة األعالم املتشابهة )٦3(

احلمد هلل رب العاملني.
وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني:

فهذه بعض األعالم املتشابهة التي تلتبس على الناس، وخاصة طالب العلم، وترجمُت لهم ترجمًة 
موجزة حتى يزول اللبس واالشتباه. 

تراجم

ــي اســـم  ــ ــرق ف ــتـ ــفـ املـــتـــفـــق واملـ
)الشربيني(

ــنــــي  ــيــ ــربــ الــــشــ الـــــــديـــــــن  شـــــمـــــس   -١
)ت:٩77هـ(:

أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  هو 
بـــاملـــعـــروف بــاخلــطــيــب الــشــربــيــنــي 
فقيه،  القاهرة،  أهل  من  الشافعي، 

ومفسر، ومتكلم، ونحوي.
في  املنير(  )الــســراج  تصانيفه:  من 
ــاع فــي حل  الــقــرآن، و)اإلقــن تفسير 
و)مغني احملتاج  أبي شجاع(،  ألفاظ 
و)فتح  املنهاج(،  ألفاظ  معرفة  إلــى 
ألفية  ألفاظ  حل  في  املالك  اخلالق 
ــج(،  ــك(، و)مـــنـــاســـك احلــ ــالـ ــن مـ ــ اب

و)الــفــتــح الــربــانــي فــي حــل ألــفــاظ 
توفي  وغيرها.  الزجناني(  تصريف 

بدمشق)١(.
)ت  ــنــــي  ــيــ الــــشــــربــ ــن  ــ ــسـ ــ احلـ أبـــــــو   -٢

بعد:١٠٢٨هـ(:
هو أبو احلسن علي بن عبدالرحمن 
الشربيني  اخلــطــيــب  مــحــمــد  ابـــن 

د. رياض العيسى
دكتوراه في احلديث
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املصري الشافعي، مفسر.
من مصنفاته: )فتح الرحيم الرحمن 
يــأمــر  اهلل  إن  آيــــة:  تــفــســيــر  فـــي 
سنة:  منه  فرغ  واإلحسان(  بالعدل 

)١٠28هـ()2(.
)ت  الــــــشــــــربــــــيــــــنــــــي  يـــــــــوســـــــــف   -3

بعد:١٠٩٨هـ(:
هو يوسف بن محمد بن عبداجلواد 
ــصــري  ــي امل ــن ــي ــشــرب ابــــن خــضــر ال

الشافعي، أديب.
بشرح  القحوف  )هز  مصنفاته:  من 
ــي شـــــــادوف( فــكــاهــي  ــ ــدة أب قــصــي
الريف  ــادات  عـ نقد  فــي  بالعامية، 
املصري في عصره، و)الآلئ والدرر( 
من  حروفها  خالية  وعظية  قصيدة 
ــدر حلــل اآلالء  ــرح املـ الــنــقــط، و)طــ
املهملة  باحلروف  لها  والــدرر( شرح 

أيضاً)3(.
ــي  ــنــ ــيــ ــربــ ــشــ الــ عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن   -٤

)ت:١3٢٦هـ(:
هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
فقيه،  الشافعي،  املصري  الشربيني 

أصولي، مشارك في بعض العلوم.
سنة:  األزهــر  اجلامع  مشيخة  ولــي 
ـــ(، وكــان ورعــاً  )١322هــــ - ١32٤هـ

زاهداً لم يتزلف لكبيٍر.
جمع  على  )تــقــريــر  مصنفاته:  مــن 
اجلوامع( في أصول الفقه، و)فيض 
تلخيص  شــرح  على  تقرير  الــفــتــاح 
على  و)تقرير  البالغة،  في  املفتاح(، 
حاشية شرح حتفة اإلخوان في علم 
البهجة( في  و)حاشية على  البيان(، 

فقه الشافعي. توفي في القاهرة)٤(.

ــي اســـم  ــ ــرق ف ــتـ ــفـ املـــتـــفـــق واملـ
)اإلسنوي(

١- نور الدين اإلسنوي )ت:7٢١هـ(:
ــم بــن هبة  ــراهــي ــور الــديــن إب هــو نـ
اإلســنــوي  احلــمــيــري  علي  ابــن  اهلل 
الشافعي، فقيه، قاض، أصولي، من 
أهل )إسنا( بصعيد مصر، ويقال له: 

)اإلسنائي( أيضاً، نسبة إليها.
في  املنتخب(  )شــرح  مصنفاته:  من 
أصول الفقه، و)نثر ألفية ابن مالك( 
الــنــحــو، و)شــرحــهــا(، واختصر  فــي 
في  للغزالي  و)الوجيز(  )الوسيط( 

الفقه.
توفي بالقاهرة)5(.

٢- عماد الدين اإلسنوي )ت:7٦٤هـ(:
احلسن  بن  محمد  الدين  عماد  هو 
فقيه  الشافعي،  اإلسنوي  علي  ابــن 

فاضل.
ولد بإسنا سنة: )٦95هـ( وتفقه بها 
حماة  واستوطن  والشام،  وبالقاهرة 
مدة، وعاد إلى مصر، فناب باحلكم 

في القاهرة.
في  الــقــلــوب  )حــيــاة  مصنفاته:  مــن 
إلــى احملــبــوب( في  الــوصــول  كيفية 
النظر(  علم  في  و)املعتبر  التصوف، 
في اجلدل، و)شرح منهاج األصول( 

ولم يتمه. توفي بالقاهرة)٦(.
3- جمال الدين اإلسنوي )ت:77٢هـ(:
ــن أبـــــو مــحــمــد  ــ ــدي ــ ــو جـــمـــال ال ــ ه
ــن علي  ــن احلــســن ب عــبــدالــرحــيــم ب

أصولي،  فقيه،  الشافعي،  اإلسنوي 
من علماء العربية.

ــد بإسنا ســنــة: )7٠٤هـــــ(، وقــدم  ول
)72١هـــــ(، فانتهت  الــقــاهــرة ســنــة: 
إليه رئاسة الشافعية، وولي احلسبة 
ووكالة بيت املال، ثم اعتزل احلسبة.

ــمــات على  ــه ــب مـــن مــصــنــفــاتــه: )امل
الروضة( فقه، و)األشباه والنظائر(، 
استخراج  فــي  ــدري(  ــ ال و)الــكــوكــب 
ــل الــشــرعــيــة مـــن الــقــواعــد  املــســائ
ــة الـــســـول شــرح  ــاي ــه ــة، و)ن ــنــحــوي ال
مــنــهــاج األصـــــول(، و)الــتــمــهــيــد في 
ــروع عــلــى األصـــــول(،  ــفـ تــخــريــج الـ
و)اجلواهر املضية في شرح املقدمة 
الرحبية( فرائض، و)طبقات الفقهاء 

الشافعية()7(.

الهوامش
 )38٤/8( الــذهــب  شــــذرات  انــظــر:   -١
املؤلفني  ومعجم   )٦/٦( للزركلي  واألعــالم 

.)2٦9/8(
 )١٦5/2( ــون  ــكــن امل إيـــضـــاح  انـــظـــر:   -2
وهدية العارفني )75٤/١( ومعجم املؤلفني 

.)١2٠/7(
3- انظر: إيضاح املكنون )83/2( واألعالم 
املــؤلــفــني  ومــعــجــم   )252/8( ــي  ــل ــزرك ــل ل

.)329/١3(
 )33٤/3( لــلــزركــلــي  ــالم  األعــ ــظــر:  ان  -٤

ومعجم املؤلفني )١٦8/5(.
لإلسنوي  الشافعية  طبقات  انــظــر:   -5
)ص:29( واألعالم للزركلي )78/١( ومعجم 

املؤلفني )١/١23(.
 )2٠2/٦( الــذهــب  شــــذرات  انــظــر:   -٦
واألعالم للزركلي )87/٦( ومعجم املؤلفني 

.)2٠٤/9(
7- انظر: البدر الطالع )352/١( واألعالم 
املــؤلــفــني  ومــعــجــم   )3٤٤/3( ــي  ــل ــزرك ــل ل

.)2٠3/5(
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ــوار  ــأن ــشــرق ب < ســيــرتــه نــاصــعــة ت
ما  بأنفس  ينابيعها  وتتدفق  املعرفة، 
في تراث أمتنا؛ فقد انقطع إلى العلم؛ 
صابرا ومرابطا ومجاهدا، وتبتل في 
ومفسرا،  ومحققا  مؤلفا  محرابه؛ 
وشغف بإحياء التراث، عربيا كان أو 

إسالميا؛ شارحا ومنقحا ومخّرجا.
في  املتنوعة  كتبه  إلى  نظرت  إن   >
نفسك  وجــدت  وكثرتها،  التخصص 
جامعة  أو  مــوســوعــي،  عــالــم  أمـــام 
تسعى على قدمني، ومتلكك العجب: 
ــى بــوقــت إلخــــراج هــذا  ــن أتـ ــن أيـ م
اإلنتاج الغزير؛ تأليفا وحتقيقا، رغم 
كثرة مناصبه ومسؤولياتها، وانشغاله 

باملجامع وعضوياتها؟!
القدماء  كتب  شارحي  أشهر  من   >
العلمي  التحقيق  رواد مدرسة  وأحد 
ونشر نصوص التراث، أخرج عشرات 
العلوم،  شتى  في  الذائعة  املصنفات 
وهــوامــش  بــشــروح ضــافــيــة،  قدمها 
العقلية  منها  ارتــوت  سامية،  دقيقة 

اإلسالمية والعربية، ونهل من معينها 
والداني..  القاصي  ينضب  ال  الــذي 
حتى أصبح كوكبا دريا في التحقيق 
تلقيبه بشيخ  والتأليف، ما استدعى 

العلماء احملققني.
< وألن مؤلفاته وحتقيقاته وشروحاته 
سارت  فقد  والفوائد،  بالعلم  مأى 
في الدنيا مسير الضوء في اآلفاق، 
فأخذتها جامعات ومعاهد ومدارس 
ودور علم نبراسا وهادية لها وقررتها 
على طالبها.. ولقد أتى على »األزهر« 
في  يدرس  ما  وجل  الدهر  من  حني 
معاهده من تأليف الشيخ أو إخراجه 
وحتقيقه.. لذا يندر أن جتد أحدا من 
دارسي العربية في العالم لم يتتلمذ 
فقد  منها..  يستفد  لم  أو  كتبه  على 
كان أحد املجددين في اللغة، معاجلا 
ملعظم كتب النحو وميسرا لدراستها، 
وتذليل قراءتها، بدءا من اآلجرومية 

وانتهاء بشرح األشموني لألفية.
آثــر خدمة  وغــال  كــل عزيز  < على 

مرض  يعوقه  ال  عليه  منكبا  العلم، 
طالب  وال  منصب..  مسؤوليات  أو 
علم في اللغة على وجه البسيطة إال 
ويعرف قدره، ألنه إن فاته أن يتتلمذ 
كتبه،  على  تتلمذ  فقد  يــديــه،  على 
الشيخ  إنــه  وشــروحــه..  وحتقيقاته، 
الدين  محيي  محمد  اإلمــام  العالمة 

عبداحلميد.

النشأة والتعليم
الشرقية  محافظة  مــوالــيــد  مــن   >
وحتديدا  العربية،  مصر  بجمهورية 
١3١8هـــ/  عام  احلمام«  »كفر  قرية 
من  أزهـــــري  عــالــم  ألب  ١9٠٠م، 
إلى  به  دفــع  والفتيا  القضاء  رجــال 
مبادئ  ويعلمه  الــقــرآن  يحفظه  من 
القراءة والكتابة، حتى إذا انتهى من 
الديني  دمياط  مبعهد  أحلقه  ذلــك 
بفارسكور  قاضيا  يعمل  كــان  حــني 
ودمياط، ثم نقله إلى معهد القاهرة 
األوقاف،  وزارة  مفتي  أصبح  عندما 

شيخ العلماء المحققين
العالمة محمد محيي الدين عبدالحميد

في البدء كانت »اقرأ«..
أدرك رواد النهضة في الكويت أن األمة اإلسالمية ال ميكن أن تعود إلى ماضيها التليد، الذي طمرته الليالي بغبار 
اجلهل، إال بالعودة إلى النبع الصافي من كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله ].. وأنه ال ميكن لألمة أن جتابه التحديات 
الثقال التي تواجهها بها احلضارة املادية املعاصرة إال إن وعت كتاب ربها وسنة نبيها.. ومن ثم فقد أصبح لزاما على 
أئمة العلم وقادة التنوير أن يجدوا لهم سبيال للوصول إلى األمة حتى ينهضوا بها من وهدتها التي طالت، وغفلتها 
التي أعمت عيونها عن رؤية ما يكيده أعداؤها لدينها ودنياها.. فعمل رواد العلم والفكر الكويتيون على إنشاء منصة 
اإلسالمي  املنبر  أضحت  التي  اإلسالمي«..  »الوعي  أسموها  اجتماعية،  أدبية  فكرية  علمية  دينية  شاملة،  ثقافية 
األبرز ألشهر علماء اإلسالم ودعاته على مدى أكثر من نصف قرن.. وانطالقا من مقولة »الناس موتى وأهل العلم 
أبرز كّتاب املجلة؛ مفردين في كل عدد علما من أعالمها؛ حتى يعرف  الزاوية الضوء على  أحياء«، نسلط في هذه 

القراء تاريخ املجلة وتاريخ كتابها، فتكون ويكونوا لهم منارات هداية وسبل سالم.

هشام الصباغأعالم الوعي
باحث لغوي
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ثم أحلقه باألزهر حتى نال في عام 
١925م، شهادة العاملية النظامية مع 
أول فرقة دراسية تنال هذه الدرجة 

وفق طريقة دراسية منتظمة.
األثر  علم  بيت  في  لترعرعه  كان   >
الكبير في نشأته محبا للعلم والتعلم، 
فقد شب وهو يرى كبار رجال العلم 
والقضاء يجتمعون مع أبيه في البيت 
واحلديث  الفقه  مسائل  ويتطارحون 
إلى  الصغير  نفس  فتاقت  واللغة، 
على  فانكب  هـــؤالء؛  مثل  يكون  أن 
نفس  تسعفه  واملــطــالــعــة؛  الـــقـــراءة 
دؤوبــة، وذاكــرة واعية، وهمة عالية، 
ذلك  ثمرة  من  وكــان  وثــاب.  وطموح 
الزمان  بديع  مقامات  بشرح  قيامه 
مستفيضا  مسهبا  شرحا  الهمذاني 
العلمية  ــد  ــوائ ــف ال ــدرر  ــ ب مــشــحــونــا 
وتفسير اإلشارات األدبية والتاريخية 
احلريري،  مقامات  بها  متتلئ  التي 
ونشر ذلك العمل وهو ال يزال طالبا 
قبل أن يظفر بدرجة العاملية، وصّدر 
هذا الشرح بإهداء إلى والده عرفانا 

بفضله عليه.

حياته العملية
< تتلمذ على جيل الرواد من العلماء 
فاختير  دفعته،  أول  وكــان  الــكــبــار، 
وإلشــراق  األزهــر.  باجلامع  مدرسا 
بعدها  اختير  ونبوغه  علمه  ــل  دالئ
اللغة  بكلية  مدرسا  سنوات  بخمس 
هيئة  أعضاء  أصغر  وكــان  العربية، 
ثم مدرسا لتخصص  التدريس سنا، 
املادة لطلبة الدراسات العليا، فمفتشا 
باملعاهد الدينية، ثم وكيال بكلية اللغة 
العربية، فأستاذا بكلية أصول الدين، 
العربية،  اللغة  لكلية  ثم صار عميدا 
وعضوا مبجمع اللغة العربية، وشغل 
الفتوى  جلنة  رئيس  منصب  أيضا 
عضوا  كــان  كما  الشريف،  بــاألزهــر 
وتولى  اإلسالمية،  البحوث  مبجمع 
باملجلس  التراث  إحياء  جلنة  رئاسة 

األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة.
مصطفى  محمد  الشيخ  سمعه   >
إليه  فعهد  األزهـــر(  )شيخ  املــراغــي 
باجلامع  عــامــة  مــحــاضــرات  بإلقاء 
كما  الدينية،  املناسبات  في  األزهــر 
املؤمترات  كثير من  األزهــر في  مثل 
ورشحته  واألدبية،  واللغوية  الثقافية 
الدولة  جائزة  لنيل  األزهــر  جامعة 

التقديرية في األدب.
به  اســتــعــانــت  ١9٤٠م،  عـــام  فــي   >
وضع  في  ليشترك  السودان  حكومة 
مــنــاهــج الــعــلــوم الــشــرعــيــة لــدراســة 
عمل  كما  ــوردون،  جـ بكلية  احلــقــوق 
اإلسالمية،  للشريعة  أستاذا  هناك 
والصرف  النحو  تدريس  من  وانتقل 
إلى تدريس املواريث وأحكام األسرة، 
ولم يكتف ذلك، بل وضع كتابني في 
األحوال الشخصية وأحكام املواريث، 
وال يزاالن يعدان من املراجع الوافية 

في بابهما.

إرثه العلمي
< لم يكن الشيخ نحويا فحسب، بل 
كتب وحقق في معظم الفنون، وكانت 
لديه خصوبة في إخراج كتب التراث 
)جتاوزت ثمانني كتابا( نذكر بعضها 

على سبيل املثال فقط:
ففي النحو: حقق وشرح »اآلجرومية«، 
وفي  وغيرهما.  الــنــدى«..  و»قــطــر 
نور  شرح  في  الفالح  »سبيل  الفقه: 
الفقهية  »الــدروس  وألف  اإليضاح«، 
الشافعية«،  الــســادة  مــذهــب  عــلــى 
أبي  ألفاظ  حل  في  »اإلقناع  وحقق 
ــي أصــول  ــرهــا. وفـ ــاع«.. وغــي ــجـ شـ
الفقه: حقق »املوافقات للشاطبي«.. 
وغــيــره. وفــي احلــديــث: حقق »سنن 
والترهيب  و»الترغيب  داود«،  أبــي 
للمنذري«.. وغيرهما، وفي التوحيد: 
»شرح اجلوهرة«.. وغيره. وفي علم 
اإلسالميني  »مقاالت  حقق  الكالم: 
لــأشــعــري«.. وغــيــره. أمــا كتبه في 

فكثيرة،  حققها  التي  واألدب  اللغة 
قتيبة،  ــن  الب الــكــاتــب«  »أدب  منها: 
ــيـــر،  ــر« البــــن األثـ ــائـ ــسـ ــل الـ ــ ــث ــ و»امل
و»معاهد  للثعالبي،  الدهر«  و»يتيمة 
رشيق،  البن  و»العمدة«  التنصيص«، 
و»املوازنة  و»زهر اآلداب« للحصري، 
شرح  الشعر:  وفــي  الطائيني«.  بني 
»ديوان عمر بن أبي ربيعة«، و»ديوان 
الــرضــي،  للشريف  الــبــالغــة«  نــهــج 
ــوان »احلــمــاســة ألبـــي متــــام«..  ــ ديـ
ــره. وفـــي الــتــاريــخ اإلســالمــي:  ــي وغ
ــروج  حقق »ســيــرة ابــن هــشــام«، و»م
وغيرهما.  لــلــمــســعــودي«..  الــذهــب 
الكبير  »التفسير  التفسير:  وفــي 
باسم  )املشهور  الــرازي«  لفخرالدين 

مفاتيح الغيب(.

إسهاماته في »الوعي«
املجلة،  فــي  مساهمتان  للشيخ   >
جاءت األولى حتت عنوان: »اإلسالم 
محرم  )ع:١،   »١ املثالي  واملجتمع 
و»اإلســالم  ١9٦5م(،  ١385هـ/مايو 
جمادى  )ع:٦،   »2 املثالي  واملجتمع 

اآلخرة ١385هـ/أكتوبر ١9٦٦م(.

وفاته
الدين  محيي  محمد  الشيخ  ظل   >
مرض  يعوقه  ال  عمله  على  منكبا 
طريقه  مواصلة  عن  مسؤوليات،  أو 
ذي  ــن  مـ  25 ــي  فـ اهلل  ــقــي  ل ــى  حــت
القعدة ١392هـ، املوافق 3٠ ديسمبر 
١972م، تاركا إنتاجا خصبا ما زالت 

تنتفع مبا فيه األجيال.

املصادر واملراجع
في  كتبوا  وأعــالم  »علماء  كتاب   -١

الوعي اإلسالمي«.
2- املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.

3- ملتقى أهل احلديث.

٤– موقع قصة اإلسالم.
5– موقع إسالم ويب.
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٤٢

ياسني محمد كتاني
باحث شرعي

عام  املطبوعة  تأسيس  زمن  إلى  تكوينها  بداية  وترجع  املجلة،  أركان  أهم  من  اإلسالمي«  »الوعي  مكتبة  تعد 
١965م، ثم تعمق االهتمام بها لترتقي إلى مرحلة جديدة من التوجه، وذلك بجمع واقتناء النادر من الكتب 
التراثية العربية واألجنبية، والدوريات العربية والعاملية، ثم تبلور ذلك التوجه بإنشاء مكتبة تعنى بنتاج 
الفكر اإلنساني املتصل بالتراث العربي واإلسالمي واالجتماعي؛ فهي حتتوي اآلن على مجموعات نادرة من 
وتقدم  اإلنسانية،  املعرفة  كنوز  من  كنزا  تشكل  نفيسة،  ودوريات  قدمية  ومجالت  وخرائط  ومصنفات  كتب 
العربية  العربي واإلسالمي- فكرة عن عمق احلضارة  التراث  للباحث في شتى املجاالت -خصوصا في مجال 

واإلسالمية وتراثها، السيما الكتب القدمية في مجال العلوم الطبيعية والطب، والتراث اإلنساني. 

مجلة دراسات أندلسية
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٤٢

وتأتي »مجلة دراسات أندلسية« لتشكل 
لبنة من مقتنياتها النفيسة.

التعريف املجلة
مجلة علمية نصف سنوية، مختصة في 
إنها  أي  باألندلس،  املتعلقة  الدراسات 
وأدبا  تاريخا  األندلسي  بالتراث  تهتم 
إبراز صفحة  بذلك  محاولة  وحضارة، 
مــن احلــضــارة اإلنــســانــيــة املــزدهــرة، 
شتى..  بشرية  أجــنــاس  فيها  شــاركــت 
اللغة  هو  بينهم  املشترك  العامل  وكان 

العربية.
)١٤٠8هـــ(،  أول عدد منها سنة  صدر 
سنة  »يــنــايــر«  جانفي  لشهر  ــوافــق  امل
مؤسسها  يد  على  بتونس،  )١988م(، 

الدكتور جمعة شيخة.

بصاحب املجلة
ــد جــزيــرة  ــي ــوال جــمــعــة شــيــخــة مـــن م
مارس،   ١( في  ولد  تونس،  في  قرقنة 
تعليم عالي، ومختص  ١9٤٤م(، أستاذ 
ــؤســس  وم واألدب،  ــارة  ــضــ احلــ فـــي 
ومدير املجلة التي هي موضوع بحثنا، 
ــال األكــادميــيــة  ــه الــعــديــد مــن األعــم ل
في  واحلضارة  األدب  في  والدراسات 
التراث  وحتقيق  واملنهجية  األنــدلــس 

وتاريخ العلوم.
على  التونسية  اجلــامــعــة  مــن  حتصل 
العربية  واآلداب  اللغة  في  األستاذية 
الكفاءة  شهادة  وعلى  )١9٦7م(،  سنة 
ثم  )١97٠م(،  سنة  العلمي  البحث  في 
على التبريز في اللغة واآلداب العربية 
على  حتصل  وأخــيــرا  )١973م(،  سنة 
له  )١982م(. كما  الدولة سنة  دكتوراه 

العديد من املؤلفات والتحقيقات.

ــتـــور جــمــعــة عــــدة مــنــاصــب  تــقــلــد الـــدكـ
منها: 

- مدير ورئيس حترير مجلة دراسات 
أندلسية )١988م(.

- مدير عام سابق لدار الكتب الوطنية 

)١99٠م-١997م(.
- عضو باملجلس العلمي بكلية اآلداب 

مبنوبة )١988م-١99١م(.
بــكــلــيــة  ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــم  - رئـــيـــس قـــسـ
ــة  ــمــاعــي الـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة واالجــت

)2٠٠١م-2٠٠5م(.
البرتغالية  العليا  األكادميية  عضو   -
سنة  منذ  األيبيرية  العربية  للدراسات 

)2٠٠٠م(.
لتاريخ  التونسية  باجلمعية  عضو   -

علمي الطب والصيدلة.
العلمية  الكويت  جائزة  بلجنة  عضو   -

لسنة )2٠٠5م(.

مؤلفاته
- الفنت واحلروب في الشعر األندلسي 
من سقوط اخلالفة في القرن )5/١١( 
إلى سقوط غرناطة في القرن )١5/9( 

)3 أجزاء(. ط. تونس )١99٤م(.
الــكــويــت  زيـــــدون، ط.  ــن  ابـ - عــصــر 

)2٠٠5م(.
ــي شــجــرة  ــ - الـــقـــيـــم واخلــــصــــال ف
الظالل،  الوارفة  اإلسباني  االستشراق 

ط. الكويت )2٠٠٤م(.
ابن  رسالة  شــرح  في  الفنون  جامع   -
وحيد  ملخطوط  نشر  )الهزلية(  زيدون 
بالفاكسيميلي مع بيبليوغرافيا مفصلة 
حول ابن زيدون، ط. تونس )2٠٠٤م(.

- القيروان وإمامها سحنون من خالل 
تونس  ط.  والطبقات،  الرحالت  كتب 
العديد  له  كما  وغيرها.  )2٠٠9م(.. 
ــارك بــهــا في  ــي شــ ــت ــاالت ال ــقـ مـــن املـ
من  العديد  له  وأيضا  مختلفة،  ندوات 

التحقيقات والتراجم.

محتويات املجلة
مبا أن هذه املجلة متخصصة في تاريخ 
فمواضيعها  األندلس  وحضارة  وآداب 
فكانت  التخصص،  هذا  عن  تخرج  لم 
مواضيعها من عددها األول تبحث في 

تاريخ األندلس وثقافته.

عددها  في  مواضيعها  أول  من  فكان 
من  إفريقية  أندلسية  مسائل  األول: 
بقلم  و١5م(،  ـــ/١٤  و9هـ  8( القرنني: 
»فيدريكو  ثــم  غـــراب،  سعد  الــدكــتــور: 
غارثيا لوركا«، وهي قصيدة من ديوان 
)نوبة حب في عصر الكراهية(، الذي 
أحرز به الشاعر جائزة ابن زيدون لسنة 
عبدالعزيز  األستاذ  بقلم:  )١98٦م(، 
قاسم، بعده »ابن حزم واحلب العذري« 
لصاحبه: راشال آريي، تعريب: محمد 
حسناء  األستاذة  كتبت  بعده  القاضي، 
بعنوان:  موضوعا  بوزويتة  الطرابلسي 
ــزار  ــر نـ ــي شــع ــــس فـ ــدل ــ »صــــــورة األن
بعنوان:  موضوع  بعده  جاء  ثم  قباني«، 
كتاب  مــن  منتقاة  أنــدلــســيــة  ــراجــم  »ت
وحتقيق:  تقدمي  للمقريزي«،  املقفى 
تتابعت  وهكذا  اليعالوي..  محمد  د. 
وأبحاث  مقاالت  بني  املجلة  مواضيع 
وتراجم وحتليل لقصائد تناولت أبياتها 
األندلس، وبعض عظمائها عبر التاريخ، 
إلــى آخــر عــدد بني أيدينا وهــو العدد 
وستبقى  )2٠١3م(.  لسنة  اخلمسون، 
واملؤرخني  للباحثني  منبرا  املجلة  هذه 
وغــيــرهــم مــن الــذيــن أحــبــوا وعشقوا 

احلضارة اإلسالمية في األندلس.

نسخة »مجلة الوعي«
»الــوعــي  مجلة  مكتبة  رفـــوف  حتــتــوي 
ــى نــســخــة مـــن هــذه  ــي« عــل ــ ــالم اإلســ
القيمة، حيث جمعت  التاريخية  املجلة 
يحتوي  مــجــلــدا،   )25( فــي  أعــدادهــا 
كل مجلد منها على عددين، وهي في 
متناول قرائها الكرام واملهتمني بالتاريخ 

واحلضارة اإلسالمية في األندلس.

املصادر
- مجلة دراسات أندلسية.

- مقال بعنوان: الدكتور جمعة شيخة )دكتور 
بــتــاريــخ:  مــنــشــور  ــارة(،  ــضــ واحلــ األدب  فــي 
www. مــوقــع:  عــلــى  )2٠١٦/٠8/2٤م(، 

histoiredesfax.co
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ينابيع املعرفة

الصغر تساعد  القراءة منذ  »إن  تقول:  دراسة  واملراهقني  األطفال  األملانية ألطباء  الرابطة  نشرت 
الذكاء؛ مما يساعد  القارئ في اختبارات  نتائج  العامة، وتساعد على حتسني  على حل املشكالت 
القراءة  توأم يواظب على  النتائج أن كل طفل  أبرزت  في احلصول على مسار وظيفي ناجح. وقد 
بشكل أكبر من شقيقه؛ حصل على نتائج أفضل في اختبارات الذكاء العام، وبينت هذه الدراسات 
أن األطفال الذين يقرأون باستمرار؛ يزيد نهمهم للمعرفة، مما يحفزهم على التفوق في مسارهم 

الدراسي«. 
)انظر: جتارب وأفكار للقراءة، ص/77(

القراءة منذ الصغر 

قال علي بن أبي طالب [: »أال أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة اهلل، ولم 
يرخص لهم في معاصي اهلل، ولم يؤمنهم مكر اهلل، ولم يترك القرآن إلى غيره، وال خير في عبادة 

ليس فيها تفقه، وال خير في تفقه ليس فيه تفهم، وال خير في قراءة ليس فيها تدبر«. 
)انظر: أخالق العلماء لآلجري، ص/57(

الفقيه احلق

قال زياد بن عبيد اهلل احلارثي لرجل يشاوره: »لكل مستشير ثقة، ولكل 
سر مستودع، وإن الناس قد أبدعت بهم خصلتان: إضاعة السر، وإخراج 
النصيحة. وليس موضع السر إال أحد رجلني: رجل آخرة يرجو ثواب 
وقد  حسبه،  به  يصون  وعقل  نفسه  في  شــرف  له  دنيا  رجــل  أو  اهلل، 

عجمتهما لك«.
إعداد/ د. تركي محمد النصرإعداد/ د. تركي محمد النصر)انظر: عيون األخبار، ١/84(

مشاركة: يعقوب اجلناع

*

*

لقي خالد بن صفوان الفرزدق، فقال: ال مرحبا بهذا الوجه الذي لو رآه صاحبات يوسف ملا أكبرنه وال قطعن 
أيديهن. 

من  إن خير  استأجره  أبت  يا  ألبيها:  تقل  لم  موسى  رأته صاحبة  لو  الذي  هذا  بوجهك  مرحبا  وال  الفرزدق:  فقال 
استأجرت القوي األمني.

)انظر: األجوبة املسكتة، ص/١56(

لكل سر مستودع

ال مرحبا
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أمر عجيب وأصل ظريف أرجو أن يكون كالنا على خير

أمرا  »تأملت  اهلل:  رحمه  اجلــوزي  ابــن  العالمة  قــال 
عجيبا، وأصال ظريفا، وهو انهيال االبتالء على املؤمن، 
نيلها،  قــدرتــه على  مــع  الــلــذات عليه  وعــرض صــورة 
وخصوصا ما كان في غير كلفة من حتصيله كمحبوب 
ههنا  اهلل،  سبحان  حصينة،  فقلت:  خلوة  في  موافق 
يبني أثر اإلميان، ال في صالة ركعتني،  واهلل ما صعد 
يوسف عليه السالم وال سعد إال في مثل ذلك املقام، 
فباهلل عليكم يا إخواني، تأملوا حاله لو كان وافق هواه، 

من كان يكون؟!«.
)انظر: صيد اخلاطر، ص/١37(

كتب عبداهلل العمري العابد إلى اإلمام مالك بن أنس 
إليه  فكتب  والعمل،  االنفراد  على  يحضه  اهلل  رحمه 
مالك: »إن اهلل قسم األعمال كما قسم األرزاق؛ فرب 
رجل فتح له في الصالة، ولم يفتح له في الصوم، وآخر 
فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح 
له في اجلهاد؛ فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد 
رضيت مبا فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما 

أنت فيه، وأرجو أن يكون كالنا على خير وبر«.
)انظر: التمهيد ملا في املوطأ من املعاني 
واألسانيد، ١85/7( 

»إن في املعاريض مندوحة عن الكذب«: املعاريض: جمع املعراض، يقال: عرفت ذلك في معراض كالمه، 
يلغز كالمه عن الظاهر، فكالمه  التصـريح، وهو أن  التعريض ضد  أي: فحواه. وأجود من هذا أن يقال: 
معرض، واملعاريض جمعه. ثم لك أن تثبت الياء وحتذفها، واملندحة: السعة، وكذلك الندحة، يقال: إن في 

كذا ندحة: أي سعة وفسحة. ويضـرب لـمن يحسب أنه مضطر إلى الكذب.
)انظر: مجمع األمثال، ١/27(

من أمثال العرب

كان »شن« رجال من دهاة العرب وعقالئهم، قال يوما: واهلل ألطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها، فالتقى 
برجل في طريقه، فسأل الرجل عن عدة أمور غريبة، حتى اتهمه الرجل باجلهل. 

وعندما وصال إلى بيت الرجل ضيفه وأكرمه. وقص قصته البنته -وكان اسمها: طبقة- فقالت: يا أبت، ما 
هذا بجاهل! أما قوله كذا.. فكذا.. فخرج الرجل إليه؛ فحادثه وقال له: أحتب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟

قال: نعم؛ ففسره. 
فقال »شن«: ما هذا من كالمك، فأخبرني من صاحبه؟ 

فقال: ابنة لي؛ فتزوجها »شن« وحملها إلى أهله، فلما رأوها قالوا: »وافق شن طبقة«.. فذهبت مثال.
)انظر: مجمع األمثال، 359/2(

وافق شن طبقة 
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املرأة درة صانها اإلسالم

> د. محمد عباس عرابي - باحث تربوي

> كمال عبدالهادي محمد - باحث دراسات إسالمية

أين هاتفك احملمول؟!
أعظم  ومــا  التقنية!  فــوائــد  أكــثــر  مــا 
استخداماتها إن استخدمت فيما يفيد، 
وندر في زماننا هذا من يقود السيارة 
اإللكترونية  املــواقــع  يتصفح  أن  دون 
ــدر أيــضــا مــن ميشي  على هــاتــفــه، ونـ
أو من يجلس في مكتبه  الطرقات  في 
في عمله، أو في احلفالت واملناسبات 
اجتماعات  أثــنــاء  وفــي  االجــتــمــاعــيــة، 
الـــعـــمـــل واحملـــــاضـــــرات والــــنــــدوات 
واملؤمترات العلمية، وأثناء جلوس أفراد 
أن جتد من  ندر  البيت،  داخل  األســرة 
ال يتصفح صفحات املواقع اإللكترونية، 

الطالب  كان بعض  املضحك في األمر 
أمــام قاعة إحــدى احملــاضــرات يقفون 
شيء  وهــذا  احملاضرة،  ملوعد  انتظاًرا 
بالوقت  ــزام  ــت وال انــضــبــاط  فيه  طيب 
أنهم  اآلن  ــادي  ــع وال ــدد،  واملــوعــد احملـ
اإلنترنت  صفحات  يتصفحون  جميًعا 
عــبــر هــواتــفــهــم احملــمــولــة إال طــالــًبــا 
فدفعني فضولي أن أسأله: أين هاتفك 
الطالب  جميع  فأجابني  ــول؟!  احملــم
لقد نسيه في  بضحك وبصوت واحد: 

بيته اليوم!!

التستر  على  وجبلها  املـــرأة  اهلل  فطر 
شأنه  من  ما  كل  عن  وصانها  واحلياء 
بل  حيائها،  خــدش  أو  سترها  كشف 
وجوهرة  مكنونة  درة  اإلســـالم  جعلها 
مجتمعها  هـــام  يــزيــن  ــاجــا  وت مــصــونــة 
واألرواح  املهج  أجلها  من  وتبذل  املسلم 
النقاء  هذا  لكن  عليها،  وغيرة  حفاظا 
الكرمي  واحلياء  املنيع  والستر  الفطري 
ــاملــرأة  يــتــهــدده خــطــر عــظــيــم يــحــدق ب
املصبوغة  شخصيتها  ويــهــدد  املسلمة 

ڱڱ   }ڱ   اخلاصة  اإلسالم  بصبغة 
ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  

ويهددها  )البقرة:١38(  ۀ{  ۀ      

بــالــذوبــان فــي طــوفــان أمـــراض األمم 
واملجتمعات شرقية وغربية وال يقتصر 
ــل يهدد  خــطــره عــلــى ذلـــك فــحــســب، ب
ونقائه  اســتــقــراره  فــي  املسلم  املجتمع 

االجتماعية  ــراض  ــ األم مــن  وســالمــتــه 
باألمم  تفتك  التي  الفتاكة  واألخالقية 
وتنذر بزوالها إنه التبرج وهو مأخوذ من 
مادة )ب، ر، ج( والتي تدل على معنيني: 
األول: البروز والظهور، ومنه البرج وهو 
سعة العني في شدة سواد مع شدة بياض 
وهو  التبرج  أخــذ  ذلــك  ومــن  بياضها، 
إظهار احملاسن )لسان العرب(. واملعنى 
البرج  ومنه  وامللجأ،  الــوزر  هو  الثاني: 
وهو واحد بروج السماء، وأصل البروج 
احلــصــون والــقــصــور )لــســان الــعــرب(. 
املــرأة  تبرجت  يقال  منظور:  ابــن  قــال 
يعني أظهرت وجهها، وكذلك إذا أبدت 
هو  والتبرج  ووجهها،  جيدها  محاسن 
إظهار الزينة للناس األجانب، وقيل هو 
للرجال  ومحاسنها  زينتها  املرأة  إظهار 
)لسان العرب(، وقال الطبري: التبرج هو 
التبختر، وقيل إظهار الزينة وإبراز املرأة 

ــي الـــتـــقـــنـــيـــة، وعــظــيــمــة  ــ ــة ه ــل ــي جــم
ولكن  املفيدة،  اإليجابية  استخداماتها 
استخدمها؛  مــن  نــرشــد  أن  األجــمــل 
العديد  تضييع  نحو  بنا  تسير  ال  حتى 
من الساعات يوميا دون فائدة كبيرة أو 
مردود إيجابي، تصفح من أجل التسلية 
الــوقــت!  أثــمــن  فما  ــوقــت،  ال وتضييع 
في  الطوال  ساعاته  ضياع  أسهل  وما 

التصفح اإللكتروني!

الطبري(.  )تفسير  للرجال  محاسنها 
يذكر  لم  إنه  إال  خطورته  على  والتبرج 
الــقــرآن الــكــرمي إال فــي موضعني؛  فــي 

}ٹ   تعالى:  قوله  منهما  األول 
ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    
ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ  
)سورة   } چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  
الـــنـــور:٦٠(، أمـــا املــوضــع الــثــانــي فهو 

ڃ   ڃ   ڃ   }ڃ    تعالى:  قوله 
ڇ    چڇ   چ   چ   چ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ  
ک    ک   ڑ   ڑ      ژ  
ک{ )سورة األحــزاب:33(، فإذا 
السليمة فإن  الفطرة  ينافي  التبرج  كان 
اهلل  ميز  وإذا  بطبعها،  تــأبــاه  النفوس 
أهــال  يجعله  ومــظــهــر  بــجــوهــر  املــســلــم 
لتحقيق عبادة اهلل في األرض، فكذلك 
ميز املرأة املسلمة مبا يدل على عفتها 

وطهارتها وسترها وطاعتها لربها. 
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> د. يحيى محمود سنبل - طبيب وكاتب
 

وقفات بعد موسم احلج

جزر الجنرهانز

في موسم احلج كل عام تزدحم مكة واملدينة باحلجيج، 
القادمني من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، يأتون 
فرحني مسرورين إلمتام األمر، وقضاء فريضة العمر، 
ومن خالل حجة أديتها منذ سنوات، وتواصلي الدعوي 
من  البد  أمــورا خطيرة  وجدت  من احلجاج،  كثير  مع 

االنتباه لها، وقد قسمت هذه األمور إلى قسمني:
أوال: الزاد اإلمياني

على كل الدول عمل أكادمييات )مدرسة احلج( لتدريب 
السائقني،  املشرفني،  )احلــاج،  باحلج  له صلة  من  كل 
األطباء، اخلدمات املعاونة، وغيرهم( قبل احلج بثالثة 
أشهر على األقل، وذلك من خالل تعليمهم فقه الناسك 
واملنسك. وفقا لهدي نبينا ] وتعليمهم فقه القلوب، 
أن  الغيوب، وضرورة  على عالم  الوفود  قبل  والرقائق 
يعرف احلاج أن إحرام الظاهر يوافقه إحرام الباطن، 
وتعليم التجمل بالصبر على طباع غيرهم من احلجاج، 

فهو اجلار اجلنب الذي وصانا اهلل به.

والتعريف مبواضع املشاعر املقّدسة وذكر ما يتعلق بها له 
أثره البالغ في نفوس احلّجاج وعقولهم.

ثانيا: التدابير الوقائية
١- على مشرفي احلج االهتمام بسالمة الناسك واملنسك، 

ال بسالمة الناسك وفساد املنسك.
2- توحيد الفتوى، وصدورها من املتخصصني، وعدم ذلك 
يصيب  مما  الفتوى،  في  والتناقض  االضطراب  إلى  يؤدي 
احلجاج باحليرة، وسبب ذلك عدم وجود توافق أو تنسيق 
اآلراء  بني  ــاج  احلــجّ فيضيع  فيها،  واملفتني  املشرفني  بني 

املختلفة.
3- فتاوى التيسير في احلج البد أن تقوم على ساق الدليل 

وإال فقد ضل املفتي واملستفتي.
فيها،  ما  بكل  الرحلة،  لتقييم  حاج  لكل  استبيان  عمل   -٤

وبيان السلبيات واإليجابيات.

هذه اجلزر ليست موجودة في احمليط 
أو في أي بحر  أو األطلنطي،  الهادي 
في  مــوجــودة  لكنها  الدنيا،  بحار  من 
من  عضو  والبنكرياس  البنكرياس، 
مستطيل  ــان،  ــسـ اإلنـ جــســم  أعــضــاء 
من  العلوي  اجلــزء  أمــام  يقع  الشكل، 
اجلدار اخللفي للبطن، وهو مرن، يفرز 
والهرمونات،  اإلنــزميــات  من  العديد 
إلى  الشكل  حيث  من  العلماء  يقسمه 
الوصف  لتسهيل  ــل  وذي ورأس  جسم 

والشرح.
ــوجن: شكل هذه  الــدكــتــور جــان يــقــول 
الــعــلــب يــخــتــلــف مـــن حــيــث الــشــكــل، 

مستدير،  وبعضها  مستطيل،  فبعضها 
يكون  العلب قد  واالختالف في شكل 
بوليمرات  حجم  في  االختالف  سببه 
الــزنــك  جتــمــعــات  أو  اإلنـــســـولـــني، 
مـــع اإلنـــســـولـــني. أمـــا اخلـــاليـــا ألــفــا 
اجللوكاجون،  حبيبات  على  فتحتوي 
حبيبات  على  حتتوي  دلتا  واخلــاليــا 

السوماتوستاتني.
الشاب  الطبيب  اكتشفها  جزر عجيبة 
يــعــد رسالته  وهـــو  ــز  بـــول الجنــرهــان
أعد  البنكرياس،  بنية  عن  للدكتوراه 
الجنرهانز شرائح رقيقة من البنكرياس 
وقام بفحصها حتت املجهر، فتبني له 

وجـــود نــوعــني مــن اخلــاليــا مختلفني 
جتمعات  هناك  كانت  كليا،  اختالفا 
من اخلاليا تشبه عناقيد العنب، بينها 
جــزر صغيرة مــن اخلــاليــا، كــان ذلك 
البداية  هي  هذه  وكانت  ١893م،  عام 
الكتشاف هرمون اإلنسولني وغيره من 

الهرمونات املهمة.
 ماليني اجلزر التي ال تراها العني في 
بنكرياس اإلنسان، فيها مصانع عجيبة 
عبوات  فــي  تنتجه  مــا  وتــخــزن  تنتج، 
مختلفة األشكال، وتغلف هذه العبوات 
اخلــالــق  صنعة  إنــهــا  أنــيــقــا..  تغليفا 

العظيم الذي أتقن كل شيء.

> عادل محمد أبو الهيثم -إمام وخطيب بوزارة األوقاف
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مصطفى بوهبوه
باحث في الدراسات اإلسالمية

القواعد المقاصدية 
وأولويات العمل الخيري

مراتب األعمال اخليرية يحصل فيها أحيانا نوع من الشك في التمييز بني رتبها لدى املتبرعني، أو لدى املؤسسات 
اخليرية وهذا يستوجب منا االستنجاد بعلم القواعد املقاصدية.

وقد وضع اإلمام العز بن عبدالسالم معيارا ملعرفة مراتب األعمال فقال في »القواعد في اختصار املقاصد«: »وإذا 
شككت في فضل عمل، أو في مرتبة عمل فاعرض مصلحته على رتب املصالح الفضائل فأيها ساوته أحلق به«. 
وأحيانا يقع هذا الشك في ضرورة بعينها، فنحتاج إلى الترتيب أيضا، ولإلمام العز بن عبدالسالم أيضا نظر ثاقب 
في مسألة ما يقدم من اإلحسان اخليري القاصر واملتعدي يقول: »يقدم حفظ األرواح على حفظ األعضاء، وحفظ 
األعضاء على حفظ األبضاع، وحفظ األبضاع على حفظ األموال وحفظ املال اخلطير على حفظ املال احلقير، 
وحفظ الفرائض على حفظ مفضولها، ويقدم بر األبرار على بر الفجار، وبر األقارب على بر األجانب، وبر اجليران 
على بر األباعد، وبر اآلباء واألمهات والبنني والبنات على غيرهم من سائر القرابات، وبر الضعفاء على بر األقوياء، 

وبر العلماء على بر اجلهال«.
ألجل التمييز بني األعمال اخليرية فيما بينها وجب االعتماد على القواعد املقاصدية اخلاصة مبعرفة املصالح 
فيه  تؤثر  وال  تــؤطــره،  وال  العمل اخليري ال حتكمه  أن  يؤكد  الــواقــع  بينها؛ ألن  فيما  الترجيح  وكيفية  واملفاسد 
القواعد املقاصدية وال األصولية وال الفقهية، وإمنا حتكمه القوانني والقواعد الوضعية املستوردة من الغرب وفق 

رؤية مادية بعيدة عن روح اإلسالم.
وقد عن لي أن حاجة العمل اخليري ملثل هذه القواعد ترجع إلى أمرين اثنني:

األمر األول: تفاوت درجة أحوال الناس االجتماعية، فمنهم احملتاج الصحيح القادر على الكسب والعمل، ومنهم 
الضعيف غير القادر على العمل، ومنهم املــرأة، ومنهم اليتيم، ومنهم غير اليتيم، ومنهم املعدوم. فكل واحد من 

هؤالء ينبغي أن يستفيد من األعمال االجتماعية اخليرية، لكن مبراعاة ترتيب األولويات.
األمر الثاني: أن الشريعة اإلسالمية قائمة على تقدمي األعمال الضرورية على األعمال احلاجية واحلاجية على 

التحسينية، كما أنها مبنية على تقدمي األعمال الدائمة على املنقطعة.
وبناء على هذا يقدم من األعمال االجتماعية ما هو ضروري أوال، ثم ما هو حاجي ثانيا، ثم ما هو حتسيني أخيرا. 
يقول اإلمام العز بن عبدالسالم في »قواعد األحكام«: »تقدمي ذوي الضروريات على ذوي احلاجيات فيما ينفق من 
األموال العامة«. هذا من جانب، ومن جانب آخر يقدم العمل اخليري ذو البعد التنموي على العمل اخليري ذي 

البعد الترميمي.
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