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اإلحلاد 
وخطره على املجتمع



}  ھ     تعالى:  تــردد، قال  إن كان عن يقني من غير شك، وجزم من غير  إال  يكون صحيحا  أن  ال ميكن لإلميان 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ{ 
ويترصدون  والفتيات  الشباب  لدى جيل  الشكوك  إثارة  يحاولون  باإلسالم  املتربصني  بعض  زال  وما  )احلجرات:15(، 
ضعاف اإلميان والعلم حتى يوقعوهم في شراكهم، مستخدمني ألجل غايتهم اآلثمة أساليب كثيرة منها احملاورة املباشرة 
وغير املباشرة، ومنها نشر املقاالت والكتب والروايات الشيقة التي حتمل بني طياتها سموم اإلحلاد، ومنها أيضا إنشاء 
زواياها أصوال  والتي حتمل في  املوجهة لألطفال  أو األفالم  الوثائقية  البرامج  واملنتديات احلوارية، وبث  املجموعات 
كفرية أو نظريات إحلادية بطرق غير مباشرة، حالهم بذلك كحال من يدس السم بالعسل، وغير ذلك من األساليب التي 

ال ميكن حصرها في هذه العجالة. 
لقد تأثر -لألسف الشديد- بعض شبابنا وأطفالنا بهذه الدعوة اآلثمة املدمرة، وبدأ الشك يتسلل إلى نفوسهم، 
ورمبا يكون مرد ذلك إلى بعض األسباب، ومنها: عدم التنشئة املتينة على اإلميان الراسخ بعقيدة التوحيد، واالنبهار 
باحلضارة الغربية وتقدمها في العديد من املجاالت، وتصوير املشككني لهذه احلضارة أنها نتيجة للفكر اإلحلادي املنتشر 
في بالدهم. ولو نظر هؤالء املساكني نظرة متأنية لوجدوا بأن اإلسالم احلق ال يعيق التقدم العلمي النافع، بل إنه يدعو 

إليه ويحث أتباعه على حتصيله، كما أن اإلحلاد والكفر والشرك ليس سببا ألبتة للتقدم والتطور والرقي.
الهدام، فيزين  الفكر  أقوى أسباب االنحراف نحو هذا  الدين واألخالق هما  والتحرر من قيود  الشهوات  إن حب 
الشيطان لهؤالء األحداث أنهم إذا أحلدوا عاشوا حياتهم كما يحلو لهم، حيث ال رقيب وال محاسب وال رادع وال مانع، 
يفعلون هذا في بيئة قد عشش فيها الشيطان وأزالمه ونشروا فيها شهوات مؤقتة توقع بهؤالء التائهني وتستدرجهم من 
حيث ال يعلمون إلى سعادة مفترضة غير حقيقية، وإال فال سعادة للقلب وال أنس له إال بإميانه بربه وذكره له وعبادته 

ختمت  ىت   حت       يب   جت   حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب   جئ    ی   ی    }ی   تعالى:  قال  وحده، 
يت     جث  مث  ىث  يث{ )الرعد:28-27(.

إن غلو الشباب في عقولهم، وظنهم أنه ميكنهم أن يدركوا بها كل شيء هو سبب أساسي من أسباب انحرافهم إلى 
اإلحلاد، وما علموا بأن عقل اإلنسان له حدود وأن علمه له حدود، كما أن البصر له حدود معينة والسمع له حدود معينة 

ال ميكنهما جتاوزها فكذلك العقل له حد ال ميكنه جتاوزه.
ولعل البحث في أسباب اإلحلاد قد يطول، ولكن السبب األساسي وراءه يكمن في قلة العلم والثقافة؛ فينبغي أن 
نزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا أن ديننا هو سبب سعادتنا في هذه الدنيا، وسبب فوزنا في اآلخرة، كما أن التمرد عليه 
واالنسالخ منه هو الضالل والشقاء واخليبة واخلسران، كما ينبغي أن نسد أبواب الشبهات والشهوات فإنها فنت فتاكة 
بالنشء، كما ينبغي أن نتوقف عن االسترسال مع الشكوك والوساوس، وأن نرجع إلى أهل العلم الربانيني فنسألهم سؤال 

مسترشد باحث عن احلق طالب للعالج.
والشؤون  األوقاف  وزارة  الكويت، خصوصا  بلدنا  في  الدينية  املؤسسات  به  تقوم  الذي  الرائد  الدور  ونثمن  هذا، 
اإلسالمية بالتعاون مع املراكز املعنية مبكافحة هذه الظاهرة املقيتة، وذلك من خالل احملاضرات اجلماهيرية والندوات 
اخلاصة بالشباب والطالب املبتعثني إلى اخلارج، ومن خالل خطب اجلمعة ووسائل اإلعالم.
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واملقاالت ال تعبر بالضرورة
عن رأي املجلة.

سعر 
> الگويت: 5٠٠ فلس > السعودية: 5 رياالت > البحرين: 5٠٠ فلس > قطر: 5 رياالت > اإلمارات: 5 درهم النسخة

> سلطنة عمان: 5٠٠ بيسة > األردن: دينار واحد > مصر: 5 جنيه > السودان: 0٫5 جنيه > لبنان: ٢٠٠٠ ليرة 
UK2.5 POUND4.25CD ,CANADA> املغرب: ١٠دراهم > تونس:  ٢دينار تونسي، فلسطني: دينار أردني ،  

)٠٠965(  ٢٤8٢68٢٣  : فاكس   -  )٠٠965(  ٢٤8٢68٢١  -  ٢٤8٢68٢٢ هاتف: 

اإللحاد .. الخطر الهادئاإللحاد .. الخطر الهادئ
ــدة:62(،  ــائ )امل ۓ{  ۓ  ے   ے  
يسارعون في جميع معاصي اهلل، ال 
يتحاشون من شيء منها، ال من كفر 
وال من غيره، ألن اهلل تعالى ذكره عم 
في وصفهم مبا وصفهم به من أنهم 
والــعــدوان، من  اإلثــم  في  يسارعون 
إثم،  إثما دون  غير أن يخص بذلك 
املسلمني  يراودهم األمل في إخراج 

من دينهم }ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     
هم  ــنــســاء:89(،  )ال ڌڎ{  ڌ  
أنتم  لتستووا  الضاللة  لكم  ــودون  ي
لشدة  إال  ذاك  ومــا  فيها،  وإيــاهــم 
عداوتهم وبغضهم لكم، وقد حتالف 
ما  متناسني  اليهود  مــع  الــنــصــارى 
لهدم  إال  لشيء  ال  عــداء  من  بينهم 
اإلســالم وإخــراج أهله منه، فهم ال 
تعالى:  قال  منا،  ذلك  بغير  يرضون 

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ڄ{  ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ  

)البقرة:120(.
وعــلــى مــا لــإحلــاد مــن تعاريف أو 
في  األصــل  أن  إال  متعددة  مفاهيم 
اإلحلاد هو إنكار وجود اهلل سبحانه 
لعقيدة  مباشر  هــدم  وهــو  وتعالى 
اإلميــان بــاهلل التي هي األصــل في 

}ڳ   تعالى:  قــال  املسلم،  عقيدة 
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ۀۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ  

ہ  ہ   ہ{ )البينة:5(.
جند  املطهرة  النبوية  السنة  وفــي 
حديث جبريل عليه السالم الطويل، 
التي  العظيمة  األحــاديــث  مــن  وهــو 
الدين،  أصــول  فيها   [ النبي  بني 
 [ النبي  إلــى  جبريل  جــاء  عندما 

ويستفتيه  يسأله  رجــل  هيئة  على 
عن بعض املسائل املهمة، واحلديث 
أبيه  عــن  عــمــر  بــن  عــبــداهلل  رواه 
بينما  قــال:  بن اخلطاب [  عمر 
نحن عند رسول اهلل ] ذات يوم، 
بياض  شــديــد  رجــل  علينا  طلع  إذ 
ــواد الــشــعــر، ال  الــثــيــاب، شــديــد سـ
يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا 
 ،[ النبي  ــى  إل جلس  حتى  أحـــد، 
ووضع  ركبتيه،  إلــى  ركبتيه  فأسند 
يا محمد  وقال:  فخذيه.  على  كفيه 
رسول  فقال  اإلســالم،  عن  أخبرني 
ال  أن  تشهد  أن  اإلســالم  اهلل ]: 
اهلل  رسول  وأن محمدا  اهلل  إال  إله 
الزكاة،  وتؤتي  الصالة،  وتقيم   ،[
البيت إن  وتــصــوم رمــضــان، وحتــج 
استطعت إليه سبيال. قال: صدقت. 
ويصدقه.  يسأله،  له  فعجبنا  قــال: 
قال:  اإلميـــان.  عن  فأخبرني  قــال: 
وكتبه،  ومالئكته،  ــاهلل،  ب تؤمن  أن 
ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر 
خيره وشره. قال: صدقت )جزء من 

احلديث، مسلم(.
 ولذا نستطيع القول إن اإلحلاد هو 
لعقيدة  حــرب على اإلســالم وهــدم 
هو  يلحد  الــذي  واملسلم  املسلمني 

}ڳ   تعالى:  قال  الوحيد  اخلاسر 
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  

ہ   ہ   ۀہ   ۀ  

ھ{  ھ   ھ   ہھ   

)البقرة:217(.
األخرى  امللل  أتباع  وزن إلحلاد  فال 
متناقضة  ملل وضعية محرفة  ألنها 
هـــي فـــي ذاتـــهـــا حتــــارب اإلســــالم 
وهي  عليه،  والقضاء  حملوه  وتسعى 
كفر ال يضر أتباعها إن بقوا عليها أو 

قال  واحدة  ملة  كله  فالكفر  أحلدوا 
ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   }ڦ   تعالى: 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

چ{ )آل عمران:85(.

ما قبل اإلحلاد
من جوانب خطورة اإلحلاد أنه ال تتم 
الدعوة  ولكن  مباشرة،  إليه  الدعوة 
الــتــراكــمــيــة  عــلــى  تعتمد  لــإحلــاد 
التي  واملــنــاهــج  للنظريات  الــهــادئــة 
املناهج  خــالل  من  لإحلاد  تؤسس 
اإلنــســانــيــة  الــعــلــوم  ــي  ف التعليمية 
ــد  ــرواف والــطــبــيــعــيــة، فــضــال عــن ال
األخرى املغذية له من خالل األفالم 
املنابر  عبر  ينشر  وما  واملسلسالت 
غير  والفضاء  والثقافية  اإلعالمية 
احملدود للمواقع اإللكترونية ومواقع 
ــمــاعــي، كـــل هــذه  ــواصــل االجــت ــت ال
الالوعي  هــدوء  في  حتتل  العوامل 
ــدوء أيــضــا تــشــكــل الــوعــي  ــي هــ وفـ
يعلن  التي  الفارقة  اللحظة  مترقبة 
فيها اإلحلــاد عن متكنه من عقيدة 
من  فــتــرات  تسبقها  والــتــي  املسلم، 
الصراع قد تطول أو تقصر بحسب 
قوة العقيدة أو ضعفها في النفوس، 
يعيش  التي  القريبة  الدوائر  وكذلك 
املقدم على اإلحلاد، من حيث  فيها 
العيش  في أسرة ومجتمع متدين، أو 
غير متدين، وهذا ما يفسر لنا هول 
املفاجأة عندما يعلن شخص ما عن 
إحلاده، وهذا ما نطلق عليه مرحلة 

ما قبل اإلحلاد.
فيها  يتعرض  الــتــي  املــرحــلــة  وهــي 
الهجمات  مــن  ملجموعة  الــشــبــاب 
الفكرية تكون توطئة وتهيئة للخروج 
من اإلســالم واعتناق اإلحلــاد وهي 

ترتكز على:

د. صالح فضل توقةملف العدد
باحث أكادميي

الذي  الهادئ  اخلطر  ذلك  اإلحلــاد 
مــرأى  حتــت  بيننا  وينتشر  يتسلل 
علم  من  بذلك  علم  اجلميع،  وسمع 
ــه مــن غــفــل، وذلـــك من  أو جــهــل ب
ووسائلنا  التعليمية  مناهجنا  خالل 
والوسائل  املنابر  وغالبية  اإلعالمية 
الثقافية، ومواقع وصفحات التواصل 
في  املسلم  مستهدفا  االجتماعي، 
أغلى ما ميتلك، وهو عقيدة التوحيد 
بها وخروجه  اخلالص، بهدف كفره 
لنا  ارتضاه اهلل  الــذي  اإلســالم  من 

دينا قال تعالى: }چ  چ  چ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  
هذه  )املائدة:3(،  ڍ  ڌ  ڌڎ{ 
هذه  على  وجــل  عــز  اهلل  نعم  أكبر 
األمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، 
إلــى ديــن غــيــره، وال  فــال يحتاجون 
اهلل  صــلــوات  نبيهم،  غير  نبي  إلــى 
وسالمه عليه. ولهذا جعله اهلل خامت 
واجلن،  اإلنــس  إلى  وبعثه  األنبياء، 
فال حالل إال ما أحله، وال حرام إال 
ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل 

ال  فهو حق وصــدق  به  أخبر  شــيء 
كذب فيه وال خلف، كما قال تعالى: 

ۓ    ےے   ھ    ھ   ھ         }ھ  
ۇ{  ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ  

)األنعام:115(.

حرب على اإلسالم 
ــة مـــن وســائــل  ــل اإلحلـــــاد هـــو وســي
احلرب الدائرة ضد اإلسالم وأهله 
تعالى:  قــال   ،[ النبي  بعثة  منذ 

گ   گ   ک   ک        ک   }ک  
ڳ    ڳ   ڳڳ   گ   گ  

ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ  

ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ  

ھ  ھ{ )البقرة:217(.

اليهود  وهذا اإلحلاد أسسه ويرعاه 
ومـــن تــبــعــهــم مـــن مــلــل الــكــفــر من 
ــنــصــارى واملــشــركــني والــوثــنــيــني،  ال
فمنذ أن بعث اهلل نبيه ] واليهود 
يناصبونه العداء حسدا وحقدا رغم 

}ٱ   ونبوته  بعثته  بصدق  علمهم 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ        ٻ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ          ٺ   ٺ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ  
وقــد  ــرة:89(،  ــ ــق ــ ــب ــ )ال ڤ{ 
ابن  قول  تفسيره  في  كثير  ابن  ذكر 

عباس رضي اهلل عنهما: } ڀ   ڀ  
ٺ{  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
محمد  بــخــروج  يستنصرون  يــقــول: 
] على مشركي العرب، يعني بذلك 
محمد ]  بعث  فلما  الكتاب،  أهل 
ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه.
العربي   [ النبي  بعثة  مثلت  لقد 
اخلامت، صدمة لليهود أورثتهم حزنا 
وحقدا وحسدا يتوارثونها جيال بعد 
جيل، فهم ال يألون جهدا في احلرب 
عــلــى اإلســــالم واملــســلــمــني، وهــذا 
ديدنهم، فقد وصفهم اهلل في كتابه 

بقوله تعالى: }ۀ  ۀ ہ  ہ  
ھھ   ھ    ھ   ہ    ہ  

العدد )689( محرم  1444 هـ - أغسطس/ سبتمبر ٢٠٢٢م 35العدد )689( محرم  1444 هـ - أغسطس/ سبتمبر ٢٠٢٢م 34

كيف نتفهم كيف نتفهم 
ونترجم حقيقة النصرة؟ونترجم حقيقة النصرة؟

محمد ثابت توفيقسنة
باحث وأديب

أو هوايته  االحترافي،  في مجال عمله 
األثيرة لديه أو أيا كان من ملكاته مثل 
هذا  ولكفاه  غــيــره،  املــايــن  عــشــرات 
وذاك عن التعرض ملتوفى غادر حياتنا 
الدنيا من وجهة نظر الذين ال يعرفون 
حقيقة ومقام وعظمة املصطفى، ولكننا 
محاوالت  ــام  أم نقف  مرير  أســف  مــن 
يعرفون  ال  عالم  في  ملتهورين  طائشة 
وأحسنوا  غــادروه  الذين  حقوق  احترام 
العظيم  الــرســول  رأســهــم  وعلى  إلــيــه، 
أحسنوا  من  املاين  آالف  أتبعه  الذي 
لعاملنا قدميا وحديثا وفي عصرنا رغبة 

في نيل رضا ربهم أوال.   
أما فيما يخص املسلمن فكان يجب أن 
العظيم  رسولهم  مقام  أن  أوال  يعرفوا 
أعلى وأسمى وأعز وأكرم وأنبل من أن 
يتعرض له »إنسان« في أي زمان ومكان، 
فقد رفع اهلل مكانة رسوله وميزها حتى 
يقاربها  أو  يدانيها  أو  إليها  يتطاول  ال 
احلكيمة  واآليات  لها،  فكيف مبتعرض 
في هذا الشأن كثيرة نكتفي منها بقوله 
ں{  ڱ   ڱ      }ڱ   تــعــالــى: 

)القلم:4(، وقوله تعالى: }ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ٹ   ٹ      ٿ   ٿ       ٿ    ٿ  
ٹ  ٹ{ )األحــزاب45-46(؛ وكان 
األصوب واألفضل واألدق أن نقول عن 
»يحاولون  أو  اإلســاءة«  »يحاولون  أوالء 
إننا  إذ  وللمصطفى،  لنبينا  التعرض« 
بذلك نقر برفعة مكانته وعدم مطاولة 
بشر لها أيــا من كــان وكــان ما قــال أو 

حاول فعله!
إلــى شعار »إال رســول اهلل«  فــإذا جئنا 
احترنا إذ ندقق فيه، فإنه يبدأ باستثناء 
كل  كمسلمن  نتقبل  قــد  أنــنــا  يحصر 
شيء إال »محاولة« التعرض لرسول اهلل 
]، وكأننا أمة مغلوبة اليوم متاما على 
أمرها، توافق على انتهاك خصوصيات 
ما  إال  اللهم  أوال  وحياتها  عقيدتها 
جانب  ــن  وم العظيم،  رســولــهــا  يخص 

النقيض وعكس  على  الشعار  يقر  آخر 
مفطورون  بأننا  متاما  العملي  الــواقــع 
أدوات  امــتــاك  وعـــدم  السلبية  على 
الدفاع عن أنفسنا في عالم اليوم، لذا 
تهرق  أن  مرونة  ورمبــا  ببساطة  نتقبل 
محاولة  عند  فحسب  نثور  معنوياتنا، 

التعرض لرسولنا العظيم.    
تلقائية  ترجمة  الشعار  ذلك  في  لعل   
أقـــرب لــلــصــرخــة أو الــعــامــيــة، ورمبــا 
ــا يــحــبــه »بــعــض«  اخــتــصــار لــرؤيــة ومـ
الكسالى من املسلمن، أو الذين يتقبلون 
أمد  كل  ويفيقوا  سلبية  في  يحييوا  أن 
زمني، رمبا كل عدة سنوات على حملة 
ملا يسمونه نصرة الرسول العظيم، وفي 
أنفسنا  لنصرة  نحتاج  فنحن  احلقيقة 
ودعمها ال الرسول ] فإن اهلل وحده 
ارتقاء  وبعد  محياه  في  بنصرته  تكفل 

روحه الطاهرة النبيلة إليه.    
شعار  العالم  في  مسلمون  يرفع  ملــاذا   
»إال رسول اهلل«؟! فإن قالوا بأن للشعار 
تتذكرون  إذن  فلماذا  قلنا:  أخرى  معان 
عظمة  وبيان  وسنته  العظيم  الرسول 
ورائق ورونق هديه وما جاء به من كتاب 
النيل  لـ»محاولة«  تعرضه  أوقــات  في 

منه؟    
مبعنى أصح: ملاذا ال يعمد املسلمون في 
العالم لبيان حقيقية راقي دينهم؟ ومن 
وقت  كل  في  العظيم  نبيهم  سنة  أهمه 
قدراتهم  بحسب  أمكنهم،  مــا  وحــن، 
وملاذا  وغيرها،  االحترافية  ومهاراتهم 
يتعمدون فعل هذا في امللمات فحسب 
وعند محاولة اجتراء البعض على هديه 
وسيرته املشرفة؟ فلماذا ال نكون سفراء 
خدما  فنستخدم  أمكننا،  مــا  لديننا 
وسياراتنا  وأشغالنا  لبيوتاتنا  وعماال 
إدخــال  مــن  بــدال  أمثالنا  مــن  مسلمن 
وخصوصياتنا  عوراتنا  وكشف  منازلنا 
في  أخوتنا  أو  ديننا  أبــنــاء  غير  على 
ــور مـــن بــعــد ونــطــالــب  ــث ــن؟ ثـــم ن ــديـ الـ
من  املغمورين  أحد  يحاول  ملا  بطردهم 

أو إخوتهم فيه اإلساءة  أبناء معتقدهم 
قدوة  نكون  ال  وملــاذا  لعظيم،  لرسولنا 
البسطاء  والعمال  اخلدم  ألوالء  حسنة 
عند استقدامهم للعمل لدينا إن أقررنا 
أن  وبعد  قبل  هذا  أصا؟  استقدامهم 
وجيها  سببا  يفهموا  أن  دون  بهم  نأتي 
لذلك ثم نطردهم فنوغر أنفسهم أكثر 

ضدنا.
ــراحــل الــشــيــخ »مــحــمــد متولي  كـــان ال
دبلوماسيو  يكون  أن  يأمل  الشعراوي« 
في  لديننا  ســفــراء  اإلســامــيــة  الـــدول 
العالم، فصرنا نرانا وطرف من شبابنا 
حتى  أو  الغربية  الـــدول  فــي  وعائلتنا 
جيد  غير  مثال  واإلســامــيــة  العربية 
نفنت  بل  واملسلمن،  لإلسام  لألسف 
الغربين وغيرهم في دينهم؛ مبا يجعلنا 
حلد  تصل  انتقادات  نيران  مرمى  في 
لثوابتنا  التعرض  محاولة  استسهال 
إقرار  في  املبالغة  كانت  فإن  العزيزة، 
فكم  الــذات«،  »جلد  لباب  تقودنا  هذا 
تعاليم  نقل  فــي  جنــحــوا  مسلمن  مــن 
عن  املرير  السؤال  أن  إال  عمليا؟  ديننا 
يحتاج  مشهرا  يبقى  ونسبتهم  عددهم 
ألنفسنا وضمائرنا  وتبيان  ملراجعة  منا 

قبل غيرنا!
ملراجعة  ومسلمن  كعرب  بحاجة  إننا 
إيصال  مهمة  من  نتحمل  فيما  أنفسنا 
وتبليغ ديننا ناصعا نقيا كما أنزله اهلل 
وكلفنا بنقله للعالم، ال كما تثور أنفسنا 
من حن آلخر أمام محاولة إساءة هنا 
األخيرة هي  فتكون  انتقاص هناك،  أو 
القاعدة لدينا فننسى مهمتنا األصيلة، 
الرئيسي  ــا  ــ دورن عــن  نتخلى  وهــكــذا 
ونستقبح من اآلخرين محاولة التعرض 
في  متــاديــنــا  نــكــون  أن  بعد  لعقيدتنا 
وفي  قبلهم،  أنفسنا  حق  في  التقصير 
العالم  في  الرئيسية  مهمتنا  تفهم  حق 
وأهمية حفاظنا على ديننا ما استطعنا 
في حركتنا وسكناتنا، وإننا لنمثل قرابة 

ربع سكان األرض كلها اليوم!

جدد مسؤول هندي مؤخرا بتصريحاته 
ــم أفــــرادا  ــال ــع مـــا يــعــتــبــره مــســلــمــو ال
للرسول محمد ]،  وحكومات مسيئة 
املرجع اإلعامي في احلزب  فقد قام 
تعبر  بتوجيه عبارات  بنيودلهي  احلاكم 
رغبة  أو  تاريخية  بحقائق  جهل  عــن 
واجه  فقد  جانبهم  ومــن  تزييفها،  في 
العالم  في  املسلمن  من  املاين  مئات 
سواء  الشديد  باالستنكار  التصريحات 
لألسف  لكن  الدبلوماسي،  أو  الفردي 
لم تفلح جميعها في جعل رئيس الوزراء 
مبظاهرات  دفــع  ممــا  يعتذر  الهندي 

للمسلمن في مناطق من الهند.
ملخصا  املاضية  الفقرة  جمل   جتسد 

الكلمات  حلقير  تعرض  دون  للحدث 
مسلمن  وغــيــر  مسلمون  ــا  رآهـ الــتــي 
تتعرض للرسول املصطفى ]، وأغفلنا 
الذي  املفترض  املسؤول  أسماء  بالطبع 
العظيم  بالرسول  اسمه  يقرن  أن  أراد 
ترفع  لم  كذلك  عليه،  االفتراء  فحاول 
معا  فهما  آخــر،  مــســؤول  قــدر  الفقرة 
أو يقرنا، ولو  بكثير من أن يذكرا  أقل 
ذكر  فيها  كلمات  من  الذيل  نهاية  في 

املصطفى العظيم.    
محاولة  مقابل  فــي  مسلمون  يــرفــع   
شعارا  العظيم  الــرســول  على  الهجوم 

وأحيانا  »احملاولة«  لرد  مناسبا  يرونه 
يدحرها  بــأنــه  فيسلمون  بـــه؛  يــعــلــون 
يراها  ومعانيه  قليلة  كلماته  والشعار 
البعض كرمية نبيلة أال وهو: »إال رسول 

اهلل«.    
لألسف  املسلمن  من  طــرف  يعرف  ال 
قبل  دقيقة  معاني  الشديد  قبل  املرير 
عظيمة عن دينهم ورسولهم ]، ولذلك 
فإنه بداية ملن األخطاء التي يرتكبونها 
أن يردوا على مسؤول أو رسام أو روائي 
حــاول  محتال  حتى  أو  »مــفــتــرضــن«، 
ما  بتسمية  العظيم  للرسول  التعرض 
يفعله، وإن ناصرته دول غربية أو نامية 
هنا وهنالك على خارطة العالم، سواء 
أو  فرنسا  أو  هولندا  أو  الدمنارك  في 
نعرف  أن  يجب  بــل  غيرها،  أو  الهند 
بدقة أن تسمية ما يفعله مغمورون في 
ـــ»اإلســاءة«  ب وتخصصاتهم  مجاالتهم 
للرسول العظيم في حد ذاتها إساءة منا 
املعدومي  أوالء  قبل  ألنفسنا  كمسلمن 
أو  التخصص  قبل  والبشرية  اإلنسانية 

النبل أو ذرة من أخاق.    
ديننا  يدرك مدقق منصف ملجريات  ال 
للمنطق  املفتقد  لعصرنا  ثم  احلنيف 
كيف  قليا:  إال  العدالة  قبل  والنزاهة 
ميكن ملسلمن أن يقروا بأن »نكرة« في 
أو  ــداع  اإلب أو  الفن  أو  السياسة  عالم 
األدب أو ما شابه ميكن أن »يتعرض«؛ 
الـــرســـول  ــعــرض ملـــقـــام  ــت ي مـــجـــرد أن 

العظيم؟!
أو  أسما  النكرة مسلم  ذيــاك  كــان  ولــو 
وثني أو ملحد أو غير ذلك، ونثبت هنا 
أنه »نكرة« إلنه لو لم يكن »نكرة« ألبدع 
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تربية األطفال على الحبتربية األطفال على الحب

بداية ميكن القول: إن أسلوب التربية 
تربية  في  األســر  بعض  تتبعه  ــذي  ال
مشاعر  على  يقوم  والــذي  األطــفــال، 
اخلــوف وعــدم احلــب واحلــرمــان من 
إحـــداث  فــي  كبير  دور  ــه  ل الــعــطــف 
تكوين  في  السلبية  اآلثار  العديد من 

الطفل النفسي.
وهناك العديد من التطبيقات العملية 
لتربية  اتباعها  لــأســرة  ميكن  التي 
هذه  أبرز  ومن  احلب،  على  األطفال 

التطبيقات ما يلي: 
وتشجيعهم  األطــفــال  مــع  اللعب   -1
وأن  خاصة  املختلفة:  املــهــارات  على 
اللعب مع األطفال نهج نبوي شريف، 
ــول ] يــلــعــب مع  ــرسـ فــقــد كـــان الـ
الذي  األطفال ففي احلديث احلسن 
)2662( عن جابر  الطبراني  أخرجه 
 ،[ النبي  على  دخــلــت  قـــال:   ]
ظهره  وعلى  أربــع  على  ميشي  وهــو 
احلسن واحلسني )رضي اهلل عنهما( 
وهو يقول: »نعم اجلمل جملكما ونعم 

العدالن أنتما«.
2- تنفيذ احتفاالت صغيرة: يتحدث 
فيها األطفال؛ وميكن استغاللها في 
اخلجول  الطفل  معنويات  تقوية 
بتقدميه بكلمات إطراء يشعر الطفل 
ــز؛ فيتعلم  ــاجــح وممــي ون مــهــم  أنـــه 
عليه  ويتدرب  املنظم  الكالم  الطفل 

بنهم وحب.
الترفيهية  بــالــرحــالت  الــقــيــام   -3
والعلمية: فهي تعد من أبرز العوامل 
بني  احلــب  تقوية  على  تعمل  التي 
الطفل وأفراد األسرة مبا تترك في 
يحبها  وأشياء  ذكريات  من  النفس 

األطفال.
يجب  حــيــث  ــرض:  ــ املـ ــات  ــ أوقـ  -4
ــات مـــرض األطــفــال  ــ اســتــغــالل أوق

بالسؤال عنهم، وعيادتهم، والتخفيف 
عنهم وتصبيرهم.

تــدريــب األطــفــال على اإليــثــار:   -5
وتربط  احلب  تدعم  صفة  فاإليثار 
القلوب، وتعود األطفال على إرضاء 
من حولهم، كما يجب مدارسة بعض 

قصص الكرم واإليثار معهم 
6- معاجلة أخطائهم بحكمة: بعيدا 
عن املواجهة حتى ال نخسر موقفا، 
من  وال جنــعــل  شـــعـــورا،  ــرح  أو جنـ
ننصح  نصحنا  وإن  كــارثــة،  املوقف 

برفق.
يستطيع  الــطــعــام:  تــنــاول  جلسات 
الوالدان من خاللها تربية أطفالهم 
على احلب من خالل القيام باآلتي: 
والطرائف  اللطائف  بعض  سرد   *
والبهجة  املــرح  من  جــوا  تثير  التي 
السيرة  من  املــائــدة  على  والسعادة 
طفولة  مـــذكـــرات  ــن  م أو  الــنــبــويــة 

الوالدين.
اللذيذ  الطعام  من  قطع  تقدمي   *
هل  لــه:  املباشر  والــســؤال  للطفل، 
تريد  هل  أو  الطعام؟  هذا  أعجبك 

مزيدا من هذا النوع؟
لتمكني  العملية  التطبيقات  ومــن   
ــال على  ــفـ ــرة مـــن تــربــيــة األطـ ــ األسـ
والتشجيع  االبتسامة،  أيضا:  احلب 
في  األطفال  مع  واالندماج  بالهدية، 
الهادفة،  التربوية  األنشطة  تنفيذ 
وحينما تطبق هذه التطبيقات بشكلها 
في:  كبير  وبشكل  تساهم  الصحيح 
الفواصل  وتــقــريــب  احلــواجــز  ــة  إزالـ
األطفال  وتقي  واألســرة،  الطفل  بني 
وجتعل  الشرور،  في  الوقوع  شر  من 
ــفـــال مــســتــعــديــن لــقــبــول نصح  األطـ

وإرشاد وتوجيهات األسرة.
األسرة  يقترن حب  أال  يجب  وختاما 

من  تطلب  مــصــالــح  بـــأي  لــأطــفــال 
ــؤالء األطـــفـــال، وأال يــتــحــول هــذا  هـ
احلب إلى دالل مفرط يحرم األطفال 
الــذات،  على  واالعتماد  االستقاللية 
منح  احلــب  هــذا  يكون  أن  يجب  بــل 
الكبير  القلب  أحاسيس ومشاعر من 
أي شروط  بدون  األطفال  قلوب  إلى 

أو قيود.

املراجع:
1- بثينة العراقي، خطوات في تربية 
طويق  دار  الرياض،  والبنات،  األوالد 

للنشر والتوزيع، 1426هـ.
نربي  كيف  الــعــيــد،  ــو  أب عــاطــف   -2
للنشر  القاهرة، جنا  باحلب؟،  أبناءنا 

والتوزيع، 2010م.
أصول  الــدوســري،  عبدالرحمن   -3
الرياض،  البنات،  تربية  في  ودالالت 
والــتــوزيــع،  للنشر  اجلــزيــرة  ــن  اب دار 

1433هـ.
4- عزت عوض خليفة، تربية األوالد 
دار  الــقــاهــرة،  متعة؟  جنعلها  كيف 

الذخائر، 1423هـ.
األب  مسؤولية  باحارث،  عدنان   -5
مرحلة  فــي  الــولــد  تربية  فــي  املسلم 
للنشر  املجتمع  دار  جــدة،  الطفولة، 

والتوزيع، 1426هـ.
6- محمد بن سعد آل زعير، الغرس 
ارحــــم طفولتي  ــــت،  أب ــا  )يـ املـــبـــارك 
مؤسسة  الـــريـــاض،  ومـــراهـــقـــتـــي(، 

اجلريسي للنشر والتوزيع، 1430هـ
تربية  فــي  نــظــرات  أيـــوب،  علي  مها 
البنني والبنات، الرياض، بيت األفكار 

الدولية، 1434هـ.
ندوة ماذا  العمر وآخرون:  7- ناصر 
ــاء، الــريــاض،  ــ ــاء مــن اآلب ــن يــريــد األب

مؤسسة دار املسلم.

د. محمد عباس محمد عرابيأسرة
باحث تربوي

إن تربية األطفال ال تتم بدون احلب، 
أفــراد  من  يجدون  الذين  فاألطفال 
ينجذبون  واالهــتــمــام  األســـرة احلــب 
ويستجيبون  إليهم  ويصغون  نحوهم، 
األطفال  شعور  أن  كما  لنصائحهم، 
بــحــب وقــبــول الــذيــن يــعــيــشــون في 
ويتعاملون  بهم،  ويحيطون  وسطهم، 
معهم يعد من األمور املهمة والضرورية 

لنموهم النفسي واالنفعالي والفكري، 
وتعد عاطفة احلب من أهم العواطف 
من  لذا  األطفال؛  حياة  في  الرئيسة 
على  األطفال  تربية  مبكان  األهمية 
احلب فهي من أهم دعائم وأساسيات 
التربية، وهي من أهم عناصر النضج 

الوجداني.
أمس  فــي  وهــو  والدتـــه  منذ  والطفل 

احلاجة إلى الشعور باحلب أي يشعر 
أنه محل حب من يحيط به من أفراد 
األسرة، وأن يبادلهم الشعور باحلب، 
لــذا  ــك؛  ذلـ فــي  كبير  دور  ــأســرة  ول
السبل  على  للوقوف  املقال  هذا  كان 
ــرة  ــتــي يــجــب عــلــى األسـ والـــطـــرق ال
احلب،  على  األطفال  لتربية  اتباعها 

وفيما يلي بيان ذلك: 
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إعدادمتابعات
 عالء عبد الفتاح

مقترحات  وأفكار،  حديثة  تقنيات 
وتبادل  ذهني  عصف  ونقاشات.. 
التحول  لتوظيف  ذلــك  وكــل  آراء.. 
بوزارة  العمل  مجاالت  في  الرقمي 
شك  بــا  وهــو  الكويتية،  ــاف  األوقـ
ملوظفات  محمود  وجهد  مهم  دور 
بـــالـــوزارة،  املــعــلــومــات  نــظــم  إدارة 
ــة مهمة  ــ حــيــث نــتــوقــف عــنــد ورق
قدمتها اختصاصي نظم املعلومات 

الرقمي  الــتــحــول  فــريــق  ورئــيــســة 
معرض  مبناسبة  اخلالدي  وضحة 
رواق)3( الذي ال يجب أن مير مرور 
الكرام، بل نتوقف عند كل تفصيلة 
عرضها،  تقنية مت  وكــل  فكرة  وكــل 
فتتحقق بذلك الفائدة املرجوة بإذن 
فقط  الكويت  في  ليس  تعالى  اهلل 
بــل فــي ســائــر بــادنــا اإلســامــيــة، 
املعلوماتية  النظم  تطبيق  أن  ذلــك 

يؤدي  العملية  حياتنا  في  احلديثة 
إلى مزيد من اإلجناز  مبشيئة اهلل 

والتيسير.
ــدي وهــي  ــ ــال ــة اخلــ ــحـ ــول وضـ ــقـ تـ
احلاصلة على ماجستير تكنولوجيا 
في  يعيش  اآلن  العالم  املعلومات: 
الذي  املتزايد  التكنولوجيا  عصر 
استطاع  حيث  يوم،  بعد  يوما  ينمو 
والتكنولوجيا  املعلوماتية  عصر 

التحول الرقمي في األوقاف الكويتيةالتحول الرقمي في األوقاف الكويتية

املــجــاالت  جميع  على  يسيطر  أن 
أو  صحية  كانت  ســواء  احلياتية، 
جتــاريــة  أو  هندسية  أو  تعليمية 
التحول  فريق  متيز  ولقد  وغيرها، 
فقدمنا  اجلماعي،  بالعمل  الرقمي 
الن  االنتباه،  شدت  تعليمية  جتربة 
تخدم  عرضها  مت  التي  التقنيات 
للتطوير  فــرصــة  وتــوفــر  املوظفني 
اجلديدة  اخلــدمــات  وتعلم  املهني 
اخلــبــرات  وتــزيــد  ــهــارات  امل وتنمي 

وحتسن أدائهم في وظائفهم.
ــورش  فــضــا عــن احملـــاضـــرات والـ
الــرقــمــيــة، ومــنــهــا مــحــاضــرة كلية 
محمد بن راشد لابتكار احلكومي، 
البيانات  وقواعد  علوم  ومحاضرة 
عباس  محمد  لــلــدكــتــور  الــرقــمــيــة 
املعلومات،  وأمن  املكتبات  مستشار 
وأيضا ورش وزارة الداخلية الكويتية 
عــن األمـــن الــســيــبــرانــي وإنــتــرنــت 
احملاضرات  من  وغيرها  األشياء، 

املتنوعة.
وتــشــرح اخلــالــدي مــا هــو التحول 
الرقمي  التحول  فتقول:  الرقمي؟ 
هو عملية تطبيق التقنيات الرقمية 
األعــمــال  إجنـــاز  طــريــقــة  لتجديد 
وتقدميها.  جــديــدة  قيمة  ــداع  ــ وإب
عن  احلديث  تفصيل  في  تبدأ  ثم 
التعرف  تقنية  مثل  بعينها  تقنيات 
بوابة  توفير  مت  حيث  الوجه،  على 
لتسجيل الدخول عن طريق بصمة 
الـــوجـــه، وأيــضــا مت تــوزيــع ثــاث 
ملــتــابــعــة حركة  ــرات خــاصــة  ــي ــام ك
الـــزوار مــن جميع االجتــاهــات عن 
طريق خاصية التعرف على الوجوه 

املرتبطة بالذكاء االصطناعي.
زيــادة  التقنية:  هــذه  فــوائــد  ومــن 

اجلرائم،  ومنع  واألمـــن،  السامة 
وميكن  البشري،  التفاعل  وتقليل 
اجلهود  دعــم  في  حتى  تساعد  أن 
الطبية. كما ميكن استخدامها في 
تفجير  حــادث  أي  ومنع  املساجد، 

إرهابي بإذن اهلل.
وتوضح اخلالدي: برزت فائدة هذه 
التقنية خال جائحة كورونا، فهي ال 
تتطلب اتصاال جسديا بني األجهزة 
والشخص، مما يقلل احتمالية نقل 

العدوى.
تسجيل  في  استخدامها  وميكن   -

الرسمية  املؤسسات  إلــى  الدخول 
أو  للبصمة  )بــديــا  الــشــركــات  أو 

التوقيع(.
أحــدث  مــن  التقنية  هـــذه  وتعتبر 
وسائل ما يعرف بـاألمن البيومتري، 
ــن املــعــتــمــد على  ــ ويــقــصــد بــه األم
مثل  للبشر؛  احلــيــويــة  الــقــيــاســات 
اإلصبع،  بصمة  أو  الــعــني،  بصمة 
أو الــصــوت، وهــي شــديــدة األمــان 
مقارنة بأساليب التشفير التقليدية 

مثل كلمة املرور وغيرها.
»الوعي  لـ  اخلالدي  حديث  وأثناء 
على  بالفعل  عرضت  اإلســامــي« 
مستقاة  مــعــلــومــات  ــة  ذكــي شــاشــة 
من  ألكثر  الوجه  على  التعرف  من 
منها  التقرير  معد  منهم  شخص 
تقدير  عن  فضا  املزاجية  احلالة 

العمر.

الشاشات التفاعلية
العالم  الذي يشهده  العلمي  التطور 
مفاهيم  مــن  العديد  أضـــاف  اآلن 
املهارات  وجميع  التعلم  وأساليب 
الكثير  ــاف  كــمــا أضـ لـــه،  ــة  ــازم ال

هدية فريق نظم املعلومات بالتعاون مع إدارة التخطيط االستراتيجي

تفوق النظم
الرقمي  الــتــحــول  فــريــق  ضــم 
عالية  درجـــة  على  مــوظــفــات 
من املهارة والتفاني في العمل 

منهن:
فرح راكان املطيري

هند يعقوب الشعبان
شوق سعود الشمري

عايشة محمد الكندري
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الهجرة النبوية والمؤاخاة اإليمانيةالهجرة النبوية والمؤاخاة اإليمانية

د. خالد برادةمناسبات
باحث في الدراسات اإلسالمية

كانت الهجرة النبوية إيذانا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ الدعوة اإلسالمية، فقد كانت نقلة نوعية غيرت 
مجرى التاريخ، وهي إعالن عن انتصار املسلم لعقيدته، ونصرته لدينه، وذوده عن مقدساته، فقد هاجر الصحب 
الكرام مع رسول اهلل ] من مكة إلى املدينة، يحدوهم األمل في إعزاز دين اهلل، ونصرة نبيه ]، ولم ينل املهاجرون 

شرف ذلك فحسب، بل تعداهم إلى األنصار، الذين بلغوا شأوا بليغا في النصرة واإليواء واإليثار. 

النبي ]  ذراعيها  املدينة  فتحت  لقد 
بطلعته  وتنورت  مهيب،  استقبال  في 
املدينة  أهل  وانتاب  البهية؛  الشريفة 
البهجة واحلبور مبقدم النبي ] إليهم 
مشهد  في  تعالى-  اهلل  إلى  -مهاجرا 
وإليك  مثيال،  لــه  الــتــاريــخ  يــعــرف  لــم 
قول البراء بن عازب: »قدم النبي ] 
فرحوا  املدينة  أهل  رأيــت  فما  املدينة 
]«)1(؛  اهلل  بــرســول  فرحهم  بــشــيء 
قدم رسول  »ملا  قــال:  أنس [  وعن 
اهلل ] لعبت احلبشة بحرابهم فرحا 
ترحيب  أجــمــل  ــذا  وهــ ــه«)2(؛  ــدومـ ــقـ لـ
احلب  عــن  يفصح   ،[ اهلل  بــرســول 

الفياض خلير خلق اهلل كلهم.
ــصــار نــصــروا اهلل فــي ديــنــه،   إن األن
ــي دعـــوتـــه،  ــه ] فـ ــولـ ــروا رسـ ــــصــ ون
البخاري  روى  فقد  األنصار،  فسماهم 
جرير  بــن  غــيــالن  عــن  صحيحه  فــي 
قال: »قلت ألنس: أرأيتم اسم األنصار 

قال:  اهلل؟  سماكم  أم  به  تسمون  كنتم 
من  تسمية  فــهــذه  اهلل«)3(،  سمانا  بــل 
اهلل لــهــم، وهــي مــن أشـــرف األســمــاء، 
وليس ذلك إال تخليدا ملواقفهم وإشادة 
لتاريخهم؛  وتشريفا  أعمالهم،  بفضائل 
وإن اإلميان ميس شغاف القلوب بذكر 
ــان حب  ــك أن »آيـــة اإلميـ ــصــار، ذل األن
األنصار وآية النفاق بغض األنصار«)4(.

نقطة  الــنــبــويــة  الــهــجــرة  كــانــت  وإذا   
انطالق في إرساء بواعث البناء اجلديد 
الهجرة  أن  باعتبار  املسلم،  للمجتمع 
نقطة حتول في تاريخ اإلنسانية، غيرت 
كان  ذلك  فإن  وســددت خطاه،  مجراه، 
ففرسان  املسير،  إمتام  إلى  حاجة  في 
بل  يترجلوا،  أن  لهم  ينبغي  ال  الهجرة 
هجرتهم  في  املسير  يتابعوا  أن  ينبغي 
إلــى اهلل تعالى، ومــن ثم كــان البــد من 
إرساء القواعد للمجتمع اجلديد، وكان 
تنفيذ  هو   [ النبي  فيه  فكر  ما  أول 

فكرة األخوة اإلميانية اجلامعة، قال اهلل 
چ   چ   چ    }چ   تعالى: 
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ڻ    ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ  
ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ{ )األنفال:72(. 
 يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية: 
ــاف املــؤمــنــن،  »ذكـــر اهلل تــعــالــى أصــن
من  خــرجــوا  مهاجرين  ــى  إل وقسمهم 
اهلل  لنصر  وجــاءوا  وأموالهم،  ديارهم 
أموالهم  وبذلوا  دينه،  وإقامة  ورسوله، 
وهم  أنصار  وإلى  ذلــك..  في  وأنفسهم 

املــســلــمــون مــن أهـــل املــديــنــة إذ ذاك، 
منازلهم،  في  املهاجرين  إخوانهم  آووا 
اهلل  ونــصــروا  أموالهم،  في  وواســوهــم 
بعضهم  فهؤالء  معهم،  بالقتال  ورسوله 
أولى ببعض، أي كل منهما أحق باآلخر 

من كل أحد«)5(.
 وتتجلى أهمية املؤاخاة بن املهاجرين 
واألنصار في أنها وطدت عرى الوحدة 
ــة، فــقــد كــانــت خــالــصــة من  اإلســالمــي
االجتماعية،  الــفــوارق  حتكيم  شوائب 
ذلك أنها لم حتتكم إلى معايير محددة 
أو  كــالــســن  معينة،  ضــوابــط  إلـــى  وال 
القرابة، فهي من  أو  النسب  أو  القبيلة 
أقوى الوشائج التي تظهر فيها عواطف 

األخوة الصادقة.
املؤاخاة  ثمرات  من  اإليثار  خلق  وكان   
الغير  تقدمي  هو  واإليــثــار  املدينة،  في 
على النفس، وقد ضرب األنصار أروع 
أهل  فهم  غــرو  وال  ذلـــك،  فــي  األمثلة 
ثناء  بذلك  فاستحقوا  ــروءة،  ومـ جنــدة 

}ې  ې   قــولــه:  فــي  عليهم  اهلل 
ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  

ىئ     ی    یی{ )احلشر:9(.
منوذجا  يعتبر  مثاال  نــورد  أن  ويكفي 
فــذا فــي اإليــثــار، فعن أنــس بــن مالك 
بن  عبدالرحمن  قــدم  ــا  »مل قـــال:   ]
سعد  وبن  بينه   [ النبي  آخى  عوف 
الربيع األنصاري، فعرض عليه أن  ابن 
يناصفه أهله وماله، فقال عبدالرحمن: 
دلني  ومالك،  أهلك  في  لك  اهلل  بارك 
أو  أقــط  من  شيئا  فربح  الــســوق،  على 
وعليه  أيام  بعد  النبي ]  فرآه  سمن، 

وضر من صفرة، فقال النبي ]: مهيم 
اهلل،  رســول  يا  قــال:  عبدالرحمن؟  يا 
تزوجت امــرأة من األنــصــار. قــال فما 
سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. 

فقال النبي ]: أولم ولو بشاة«)6(.
العزة  على  الــنــاس  يــربــي  ــالم  اإلسـ إن 
والكرامة، ويحرك في وجدانهم صوت 
يعيش  أال  ومــفــادهــا  النبوية،  التربية 
وعالة  غيرهم،  على  اتكالين  الــنــاس 
من  كــان  فما  ــالم،  اإلســ بــاســم  عليهم 
عبدالرحمن بن عوف إال أن دعا ألخيه 
بالبركة وتقدم له بالشكر اجلزيل على 
هذا اإليثار النبيل، ثم قال له دلني على 
السوق، وفي هذا درس بليغ، يعلمنا مبدأ 
بنواميس  واألخـــذ  اإليــجــابــي  التحرك 
على  وتوكال  باألسباب،  أخــذا  احلياة، 
اهلل، ويا ملوقف املهاجرين ملا قابلوا إيثار 
عن  بأنفسهم  ونأوا  بالتقدير،  األنصار 
التطلع إلى ما في أيدي إخوانهم، وهذه 
من ثمرات التربية اإلميانية التي عملت 

فيهم عملها.
عز  مبلغا  اإليثار  في  األنصار  بلغ  لقد 
نظيره، حتى خشي املهاجرون أن يذهب 
إخوانهم األنصار باألجر كله، وفي ذلك 
يروي اإلمام أحمد في مسنده عن أنس 
يا رسول  املهاجرون:  »قالت  [ قال: 
عليهم  قدمنا  قــوم  مثل  رأينا  ما  اهلل، 
أحسن بذال من كثير، وال أحسن مواساة 
في قليل، قد كفونا املؤنة وأشركونا في 
باألجر  يذهبوا  أن  خشينا  فقد  املهنأ، 
كله. قال: فقال رسول اهلل ]: كال ما 
أثنيتم عليهم به، ودعومت اهلل عز وجل 

لهم«)7(.
ــوى الــوشــائــج بن  إن املـــؤاخـــاة مــن أقـ
املؤمنن، ولقد كان اإليثار رمزا لألخوة 

اإلميانية ونبراسا لها، وإن األخوة تذيب 
املتآخن  وجتعل  االجتماعية  الــفــوارق 
يدا واحدة، وهي متثل أهم دعائم البناء 
للدولة اإلسالمية، وكانت املدينة املنورة 
ومعقال لإلسالم  ذلك،  موقعا النطالق 

واملسلمن.
وقد أظهرت املؤاخاة مبدأ املساواة في 
اإلســالم  ومــرونــة  اإلســالمــي،  املجتمع 
على  املناسب  الــظــرف  فــي  وانفتاحه 
االجتماعية،  الــعــالقــات  أشــكــال  أشــد 
مــســاواة وعـــدال، فــاملــؤاخــاة التي متت 
املظاهر  من  واألنــصــار  املهاجرين  بن 
تؤكد مدى عدالة اإلسالم  التي  القوية 

اإلنسانية.
النبوية صورة مشرقة  الهجرة  وستبقى 
وهاجة تستضيء األمة بنورها، وكم هي 
في حاجة إلى استحضارها واحتذائها، 
الدين،  لهذا  النصرة  روح  فيها  فتحيي 
في  احلضارية  مسيرتها  تصحح  حتى 

كل مجاالت احلياة.

الهوامش
1 - صحيح البخاري، كتاب: مناقب األنصار، 
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باب مناقب األنصار، رقم 3776.
باب  األنــصــار،  مناقب  البخاري،  صحيح   -  4

حب األنصار من اإلميان، رقم 3784.
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السالمة،  محمد  بن  سامي  حتقيق:  كثير،  بن 
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املهاجرين واألنصار، رقم  النبي بن  باب إخاء 
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7 - أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، ج3، 
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التوزيع

في هذا العدد

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

> اململكة العربية السعودية: الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع
هاتف: ٠٠966١٤87١٤١٤ - فاكس: ٠٠966١٤87٠8٠9
> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للنشر والتوزيع 

هاتف:  ٠٠97٣١76١77٣٣- فاكس: ٠٠97٣١76١77٤٤٠٠97٣١7٤8٠8١8 
> قطر: دار الشرق للصحافة والطباعة والنشر 

هاتف: ٠٠97٤٤٤5578٠9/١٠/١١ - فاكس: ٠٠97٤٤٤5578١9
> اإلمارات العربية املتحدة: دار احلكمة للنشر والتوزيع 

هاتف: ٠٠97١٤٢665٣9٤ - فاكس: ٠٠97١٤٢6698٢7
> سلطنة عمان: مؤسسة العطاء للتوزيع

هاتف: ٠٠968٢٤٤9٢9٣6 - فاكس: ٠٠968٢٤٤9٣٢٠٠
> األردن: وكالة التوزيع األردنية 

هاتف: ٠٠96٢65٣5885 - فاكس: ٠٠96٢65٣٣77٣٣
> مصر: مؤسسة أخبار اليوم 

هاتف: ٠٠٢٠٢٢58٠6٤٠٠ - فاكس: ٠٠٢٠٢٢578٢5٤٠

> السودان: دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 
هاتف: ٠٠٢٤9١8٣٢٤٢7٠٢ - فاكس: ٠٠٢٤9١8٣٢٤٢7٠٣

> لبنان: مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
هاتف: ٠٠96١١666668 - فاكس: ٠٠96١١65٣٢6٠

> املغرب: الشركة الشريفية للتوزيع والصحف
هاتف: ٠٠٢١٢5٢٢589١٢١ - فاكس: ٠٠٢١٢5٢٢9768٣٢

> تونس: الشركة التونسية للصحافة 
هاتف: ٠٠٢١67١٣٢٢٤99 - فاكس: ٠٠٢١67١٣٢٣٠٠٤

> فلسطني: شركة بال رام للتوزيع والنشر 
هاتف: ٠٠97٠٢٢٤٣955 - فاكس: ٠٠97٠٢٢96٤١٣

Quik march ltd :لندن <
هاتف: ٠٠٤٤77١575855٣ - فاكس: ٠٠٤٤١75٣68١٠5٠

    Speed impex :كندا <
هاتف: ٠٠7٤١7٤١67٤١76٣5 - فاكس: ٠٠7٤١7٤١67٤١76٢6
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كيف تتفهم وتترجم حقيقة النصرة

تربية األطفال على احلبالهجرة النبوية واملؤاخاة اإلميانية

اإلحلاد.. اخلطر الهادئ
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> الدول العربية : لألفراد ١٠  دنانير گويتية )أو ما يعادلها(.االشتراكات ا  > داخل الگويت : لألفراد 7٫5 دنانير ــ للمؤسسات ١5 ديناًرا گويتّيً
ا )أو ما يعادلها(. > للمؤسســات:  ٢5 ديناًرا گويتّيً ا )أو ما يعادلها(.   > باقي دول العـالم : لألفراد ٢٠ ديناًرا گويتّيً

ترسل قيمة االشتراگات في شيك بإسم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على عنوان مجلة الوعي اإلسالمي  )الرجاء عدم إرسال مبالغ نقدية(

كلمـــــة العـــــــدد احملتويات

األخذ باالسباب

ــرة تــــكــــرســــت مـــعـــانـــي  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ فــــــي الـ
الـــتـــخـــطـــيـــط بــــــأرقــــــى صــــــــــوره إذ 
ــذ بـــاألســـبـــاب واعـــتـــمـــاد  ــ ــان األخــ ــ كـ
مدرسًة  واعــدًا  منهجًا  التخطيط 
تعالى  اهلل  تــوفــيــق  إال  يعقبها  لــن 
ــره، فـــالـــتـــوكـــل أخـــذ  ــ ــصـ ــ ومــــــــدده ونـ
باألسباب، وهو أيًضا إعداد وعمل 
وتــضــحــيــة، ومــعــيــة اهلل بــعــد ذلــك 
وقــبــل ذلــــك، وهــكــذا كــانــت الــقــدرة 
اإللــهــيــة واملــعــيــة الــربــانــيــة حاضرة 

في كافة تفاصيل الرحلة }ڳ  
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  
ۀ{ ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
}إۀ  ہ  ہ    ،  )9 )يــس: 
 .)٤٠  : ــة  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ )الـ ہ{  ہ  
وهـــكـــذا تــســيــر حــيــاة املــؤمــنــني بني 
ــا بــكــر ما  ــا أبــ الــتــوكــل عــلــى اهلل "يــ
ظنك باثنني اهلل ثالثهما" واألخذ 
االعتماد  أهملنا  فـــإذا  بــاألســبــاب، 
كفيلة  قوتنا  أن  وظننا  اهلل،  على 
بضمان تفوقنا خبنا وخسرنا، وإذا 
وجلسنا  باألسباب،  األخــذ  أهملنا 
ينصرنا  أن  اهلل  نــدعــو  بيوتنا  فــي 
ويزلزل األرض من حتت أعدائنا.. 

فلن نزداد إال خسرانا.

التحرير

االفتتاحية/ اإلحلاد وخطره على املجتمع
قرآن / دالئل اإلميان باهلل من خالل سورتي احلديد والتني

تفسير/ حكمة العقل )2(
سنة/ كيف تتفهم وتترجم حقيقة النصرة

ملف العدد/ كيف نواجه اإلحلاد في عاملنا العربي؟
               تفكيك اإلحلاد

               اإلحلاد.. أسبابه وسبل مواجهته
               القرآن الكرمي في مواجهة اإلحلاد

               مواجهة الفكر اإلحلادي بترسيخ العقيدة
               اإلحلاد.. اخلطر الهادئ

               ثقافة األسئلة تقطع طريق اإلحلاد
               اإلحلاد.. نشأته وتطوره

               الرجوع إلى الفطرة
               صور »جيمس ويب« واإلحلاد

               تقوية العقيدة ملواجهة الشبهات
آية وحديث/ الكرم صفة األنبياء 
استطالع/ ذكرى الغزو الصدامي

حوار / حفظ القرآن ضمانة إلعداد جيل متميز
مناسبات/ احملرم شهر التجديد 
               فضل األشهر احلرم

               مقاصد الهجرة عند الطاهر بن عاشور
               الهجرة النبوية واملؤاخاة اإلميانية

               في ذكرى الهجرة
               الهجرة النبوية انتصار بكل املقاييس

               الهجرة تخليص لإلنسان من أسر الطغيان
               أداء األمانة

لغة وأدب/ قراءة نقدية في إبداعات الوعي القصصية
               دور اللغة العربية في النهوض احلضاري

               من وحي املولد
               ما السر يا أبت؟

               امتحان عسير
اقتصاد/ عقد الهبة في القانون الكويتي

شذرات
أسرة/ تربية األطفال على احلب

تراجم/ املتفق واملفترق في األسماء واألنساب والكنى
أعالم الوعي/ أحمد بن سودة

كنوز الوعي/ أعالم وعلماء قدماء ومعاصرون
ينابيع املعرفة

بريد القراء
مسك اخلتام/ من مفاخرنا الوطنية
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ال جرم أن العقيدة متثل أهم أساس 
كما  العظيم،  اإلســالم  صــرح  في 
وتوحيده  تعالى  باهلل  اإلميان  يعد 
نزل  وقد  أركانها،  ركن من  أعظم 
القرآن الكرمي أول ما نزل من أجل 
تقرير هذا األمر وتثبيته في نفوس 
الــنــاس وإقــامــة الــدالئــل واحلجج 
الدامغة عليه، وهو ما يظهر بجالء 
في عدد كثير من السور واآليات، 

مدنيه،  أو  القرآن  مكي  في  سواء 
ومن ذلك ما جاء في سورة التني 
األولــى من سورة  التسع  واآليــات 
اآليات  هذه  اشتركت  إذ  احلديد؛ 
في بيان األسس الثالثة التي تقوم 
عليها أدلة اإلميان باهلل عز وجل 
والفطرة  الكون  وهــي:  وتوحيده؛ 
وبعثة الرسل. فإن كل ما ورد في 
القرآن من األدلة على وجود اهلل 

إمنا  ووحدانيته  وربوبيته  تعالى 
مداره على هذه األصول الثالثة. 

اآليات الكونية
ونقصد باآليات الكونية ما أودعه 
اهلل تعالى في الكون من مخلوقات 
متغيرة  أو  ثابتة  وظواهر  عجيبة 
تربط بني هذه املخلوقات وحتكم 
من  نظام  في  وسيرورتها  بقاءها 

د. عبدالناصر سالمةقرآن
باحث في الدراسات اإلسالمية

دالئل اإليمان باهلل من خالل دالئل اإليمان باهلل من خالل 
سورتي الحديد والتينسورتي الحديد والتين
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املتقن  واإلبداع  والتكامل  التناسق 
يكون هذا  أن  الذي يستحيل معه 
الوجود وليد الصدفة. ولذلك فقد 
قام منهج القرآن في اإلرشاد إلى 
اهلل تعالى على الدعوة إلى النظر 
الدليل  هذا  في  والتفكر  والتأمل 
بسط  خــالل  مــن  العقلي  الكوني 
آياته ومظاهره في السماء واألرض 
واجلبال واإلنسان واحليوان وغير 
ــوقــات، كــمــا في  ــك مـــن املــخــل ذلـ

ھ   ھ   ہ   }ہ   تعالى:  قوله 
ۓ         ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۇ   ۇ        ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ{ 
)الغاشية:17-2٠(، ونحو هذا من 

اآليات.
وقد افتتحت سورة احلديد باإلشارة 
إلى هذا الدليل الكوني ولفت األنظار 
إليه بعد أن مهدت له بالدعوة إلى 
تسبيح اهلل تعالى وتقديسه وتنزيهه 
كنتيجة  والعيب  النقص  عن صفات 
والنظر  التأمل  ــك  ذل مــن  منتظرة 
آثار  شــأن  من  إذ  الدليل؛  هــذا  في 
ــي املــخــلــوقــات  ــة ف ــادي ــب الــصــنــعــة ال
خالقها،)1(  تسبيح  إلى  الرائي  تنبيه 

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   }ۈ   تعالى:  قــال 
ې     ې   ې   ې     ۉ      ۉ   ۅۅ  

ى  ىائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  

ېئ   ۈئ   ۆئ   ۈئ     ۆئ    ۇئ   ۇئ          

ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ  

ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڇ         ڇ   ڇ   ڇ    چچ   چ  
ڈ        ڎ   ڎ        ڌ   ڌ    ڍ   ڍ  
ک{  ک   ک     ڑ   ڑ      ژژ   ڈ  
هذه  اشتملت  فقد  )احلديد:6-1(. 
ذكر  اآليات من سورة احلديد على 
تعالى للسماوات واألرض  خلق اهلل 
الكائنات  هذه  يعتري  وما  واألنفس 
مـــن الــظــواهــر واحلــــــاالت، وذكـــر 
تصرفه الكامل في الكون مبا ال يدع 
للعقل املنصف مجاال للشك في أن 
هذا  وراء  عليما  قــادرا  إلها  هناك 
اخللق والتدبير، وأن هذا اإلله، وإن 
األبصار  تدركه  ال  بذاته  باطنا  كان 
وال تراه، ظاهر مبخلوقاته التي تدل 
على وجوده، وتنطق بوحدانيته، كما 

هو معنى قوله تعالى هنا: }ېئ  
ېئىئ{.

ســورة  جنــد  نفسه،  السياق  وفــي 
التني ترشد الناس إلى هذا األصل 
وجود  على  االستدالل  أصول  من 
اهلل ووحدانيته ومتام قدرته، وذلك 

في قوله تعالى: }ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ{ )التني:4(. فقد نبهت 
النظر في  إلــى  الناس  اآليــة  هــذه 
تعالى  اهلل  جعلها  كيف  خلقتهم 
في أحسن األشكال وأبدع الهيئات 
وأجمل الصفات، حتى قال بعض 
احلكماء: »إن كل شيء في العالم 
الكبير له نظير في العالم الصغير، 
الذي هو بدن اإلنسان، ولذلك قال 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   }ڀ   تعالى: 
ۀ   ڻۀ   }ڻ   وقـــال:  ٺ{، 
ہ{ )الــذاريــات:21(«)2(. قال 

الصغير  العالم  »فهو  القرطبي: 
محدث  مخلوق  الكبير  العالم  مع 

لصانع واحد؛ ال إله إال هو«)3(.

مــاريــت ستانلي  الــدكــتــور  يــقــول   
كوجندن)4(: »إن جميع ما في الكون 
سبحانه  اهلل  وجـــود  على  يشهد 
ــه وعــظــمــتــه،  ــدرتـ ــى قـ ــدل عــل ــ ويـ
وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل 
ظواهر هذا الكون ودراستها حتى 
االستداللية،  الطريقة  باستخدام 
مالحظة  من  أكثر  نفعل  ال  فإننا 

آثار أيادي اهلل وعظمته«)5(.

الفطرة اإلنسانية
ڭ   }ڭ   تعالى:  اهلل  يقول 
ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ       
ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ  
ى   ې   ې   ې  
ەئ{  ائ   ائ  ى  
)الروم:3٠(، ويقول النبي ]: »ما 
الفطرة،  على  يولد  إال  مولود  من 
يــنــصــرانــه،  أو  ــه  ــودان ــه ي فـــأبـــواه 
ــقــرر هــذان  ي أو ميــجــســانــه«)6(. 
النصان الشرعيان حقيقة ال مفر 
تعالى  اهلل  معرفة  أن  وهي  منها؛ 
ــان بــه كما دعــا إلــى ذلك  واإلميــ
ــالم هــمــا شـــيء جــبــل عليه  اإلســ
وقــرارة  كنهه  في  وأودع  اإلنــســان 
هذا  أن  ذلــك  على  ــدل  وي نفسه؛ 
ــه املــلــمــات،  اإلنــســان إذا حــلــت ب
الشدائد من كل اجلهات  وطوقته 
فزع إلى اهلل تعالى بالدعاء وترك 
قال  كما  املعبودات،  من  ســواه  ما 

}ں   ڻ  ڻ    تعالى في ذلك: 
ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ  
ہ  ہ   ھ  ھ     ھ                 ھ  
ڭ    ڭ   ۓ   ۓ        ے   ے  
ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
وفي  )األنــــعــــام:41-4٠(.  ۈ{ 

7العدد )689( محرم  1444 هـ - أغسطس/ سبتمبر ٢٠٢٢م



هذا املعنى يقول العالم الكيميائي 
»إن  موريسون:  كريسي  األميركي 
ومنذ  مكان  كل  في  اإلنسان  كون 
شعر  قد  اآلن  حتى  اخلليقة  بــدء 
بحافز يحفزه إلى أن يستنجد مبن 
هو أسمى منه وأقوى وأعظم، يدل 
على أن الدين فطري فيه. ويجب 
أن يقر العلم بذلك«)7(. واحلقيقة 
يستجيب  يكن  لم  لو  اإلنسان  أن 
للشيطان ولداعية الهوى الذي في 
نفسه ملا احتاج إلى دليل آخر على 

اإلميان باهلل سوى فطرته. 
ــورة  ــد لــفــتــت اآليـــــات مـــن سـ ــ وق
الدليل  هــذا  إلــى  النظر  احلــديــد 
من  ــه  أن مبينة  اخلــفــي،  النفسي 
أدعا الدالئل إلى اإلميان باهلل عز 

وجل، وذلك في قوله تعالى: }ڻ  
ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ے     ے       ھ   ھ     ھ   ھ  
يقول  )احلديد:8(.  ۓ             ۓ{ 
تفسير  فــي  عــاشــور  ابــن  العالمة 
امليثاق املذكور في اآلية: »فامليثاق 
املأخوذ عليهم هو ميثاق من اهلل، 
أي مــا ميــاثــل املــيــثــاق مــن إيــداع 
وبوحدانيته  اهلل  بوجود  اإلميــان 
البشرية فكأنه ميثاق  الفطرة  في 
قد أخذ على كل واحد من الناس 
فهو  التكوين،  وشــرط  األزل  فــي 
إلى  إشــارة  وهذا  فطري.  ناموس 

قوله تعالى: }ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
)األعــــــراف:172(.  ڃڃ{  ڃڃ  
اسم  إلــى  عائد  }ٹ{  فضمير 

}ڻ  ڻ  ۀ   قــولــه:  فــي  اجلــاللــة 
ۀ  ہہ  {، واملعنى: أن النفوس 

التمويه  وعن  العناد  من  خلت  لو 
والتضليل كانت منساقة إلى إدراك 
ــه«)8(.  ــت ــي ــود الــصــانــع ووحــدان وجـ
ابن  ذكـــره  الـــذي  التفسير  وهـــذا 
اإلمام  تفسير  للميثاق هو  عاشور 
الذي اختاره اإلمام  مجاهد، وهو 

الطبري)9(.
وقد أشارت سورة التني إلى هذا 
وذلك  إليه؛  ونبهت  أيضا  الدليل 

ڀ   ڀ   }ڀ   تعالى:  قوله  في 
ذكر  تــقــدم  فقد  ٺ{،  ٺ   ٺ  
هذه اآلية آنفا في الدليل الكوني، 
معناها على  حيث حمل اجلمهور 
اخللقة الظاهرة لإلنسان وتكوينه 
ذهب  بينما  واحلــســي،  اجلــســدي 
ــن عــاشــور مــذهــبــا بــديــعــا في  ابـ
تأويلها فرجح أن يكون معناها ما 
خلق اهلل عليه اإلنسان من الفطرة 
السليمة التي يهتدي بها صاحبها 
اخلير  ومعرفة  بارئه  معرفة  إلى 
إذا هو سلم من أسباب االنحراف 
التي حتيط به وتغشى على تفكيره 
وتشوش على فطرته، فقال رحمه 
اهلل تعالى: »والذي نأخذه من هذه 
اآلية أن اإلنسان مخلوق على حالة 
اهلل  فطر  التي  اإلنسانية  الفطرة 
النوع ليتصف بآثارها.. بحيث لو 
جانبته التلقينات الضالة والعوائد 
ــع املــنــحــرفــة  ــائ ــطــب الــذمــيــمــة وال
تسلطت  لو  أو  الــضــار،  والتفكير 
دفعها  فاستطاع  ما  تسلطا  عليه 
عنه بدالئل احلق والصواب، جلرى 
في جميع شؤونه على االستقامة، 
ــه إال األفــعــال  ــا صــــدرت مــن ــ ومل
املعنى  هــذا  ويفسر  الــصــاحلــة.. 
قول النبي ]: »ما من مولود إال 
يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه 

أو ينصرانه، أو ميجسانه..«)1٠(.

الفطرة إمنا هي  وبهذا يتضح أن 
ذات  فــي  أودعـــت  إميــانــيــة  شعلة 
اإلنسان كي تضيء له الطريق إلى 
اهلل تعالى، إال أن هذه الشعلة قد 
يخبو نورها جراء ما يعتري القلب 
فيحتاج  والشبهات،  الشهوات  من 
النور  هــذا  يوقد  ملن  حينئذ  املــرء 
في قلبه من جديد ويبدد عنه ما 
وألجل  الظلمات،  من  عليه  تراكم 
باآليات  وأيدت  الرسل  بعثت  هذا 

واملعجزات الباهرات.

بعثة الرسل
ــة الـــرســـل مـــن أقـــوى  ــث ــع تــعــد ب
وجل  عز  اهلل  وجود  على  الدالئل 
ووحــدانــيــتــه، وذلــك ملــا جعل اهلل 
معهم من املعجزات واآليات الدالة 
على صدقهم فيما يخبرون به مما 
منهم  اختراعا  يكون  أن  ميكن  ال 
أو افتراء، ولذلك فقد جعلهم اهلل 
حجة قاطعة على من بعثوا إليهم 

}ڇ   تعالى:  فقال  األمم،  من 
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
ڈڈ{  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

)النساء:165(، وقال تعالى: }ى  
ەئ{  ەئ      ائ   ائ   ى        
)اإلســـــــراء:15(. فــكــل عـــذر بعد 
هؤالء الرسل مقطوع، وكل عذاب 
مدفوع؛  وال  مـــردود  غير  بعدهم 
بهم  والكفر  تكذيبهم  ألن  ــك  وذل
مع وضوح وجالء ما جاءوا به من 
األدلة ال تفسير له إال كونه عنادا 
تعالى  هلل  اخلضوع  عن  ومكابرة 
واالنقياد له، وما كان كذلك فالنار 

أولى به، كما قال تعالى: }چ  
ڇ{  ڇ   ڇ   ڇ   

)الزمر:6٠(.
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ــات فــي ســورة  ــ ــارت اآلي وقـــد أشــ
احلديد إلى هذا املعنى وإلى هذا 
نسميه  أن  ميــكــن  ــذي  الـ الــدلــيــل 
أيــضــا دلــيــل الــوحــي، وذلـــك عند 

ۀ   ۀ   ڻ   }}ڻ   تعالى:  قوله 
ھ{  ھ   ہ   ہ   ہہ  
ابن  العالمة  يقول  ــد:8(،  )احلــدي
عاشور في تفسير اآلية: »واملعنى: 
ماذا مينعكم من اإلميان وقد بني 
ما  القرآن  آيات  من  الرسول  لكم 
اإلميان  أن  على  وحجة  بالغ  فيه 
عدم  في  لكم  عذر  فال  باهلل حق 
بينات  جاءتكم  فقد  باهلل  اإلميــان 
على  إصــراركــم  أن  فتعني  حقيته 
وعــنــاد«)11(.  مكابرة  اإلميــان  عدم 
قوله  أيضا  املعنى  هــذا  ويــصــدق 
ــد ســـأل  ــ ــث وقـ ــ ــدي ــي احلــ ــ ] ف
اخللق  »أي  ــكـــرام:  الـ الــصــحــابــة 
املالئكة.  قالوا:  إميــانــا؟«  أعجب 
يــؤمــنــون وهم  لهم ال  »ومـــا  قـــال: 
قالوا:  وتعالى«.  تبارك  ربهم  عند 
النبيون. قال: »وما لهم ال يؤمنون 
قــالــوا:  عليهم؟«.  يــنــزل  والــوحــي 
تؤمنون  ال  لكم  »وما  قال:  فنحن. 
وأنا بني أظهركم؟« )احلديث()12(، 
فيه  األخير  النبوي  اجلواب  فهذا 
قد  الــرســل  بعثة  أن  واضــح  بيان 
بلغت املنتهى في الداللة على اهلل 
تعالى ملن أراد اإلميان به، حتى إن 
دليلهم بالنسبة إلى الناس كاد أن 
واألنبياء  املالئكة  عند  ما  يساوي 
تعالى  اهلل  وجود  على  الدليل  من 
ووحدانيته، مما يؤكد أنه ليس بعد 

دليلهم إال العناد واملكابرة. 
وعلى غــرار ســورة احلــديــد فقد 
إلى  التنبيه  التني  ســورة  تضمنت 
وذلك  أيضا،  اجللي  الدليل  هــذا 
مستهل  ــي  فـ ــى  ــال ــع ت قـــولـــه  ــي  فـ

ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   الــســورة: 
ڀ{  پ     پ    پ   پ   ٻ  
ــني:1-3(، فــقــد ذهـــب كثير  ــ ــت ــ )ال
القسم  أن  إلـــى  املــفــســريــن  مـــن 
هي:  التي  املــبــاركــة  البقاع  بهذه 
والبلد  سيناء  وطور  املقدس  بيت 
األمني مكة املكرمة إمنا هو قسم 
بالرساالت التي انبثقت منها، وهي 
ومحمد  وموسى  عيسى  رســاالت 
عليهم الصالة والسالم)13(. وذهب 
 } ٻ   }ٱ   أن  إلــى  بعضهم 
وإبراهيم  نوح  رسالتي  إلى  إشارة 
السالم)14(، فاجتمع بذلك  عليهما 
العزم  أولي  رســاالت  على  التنبيه 
القصد  التنبيه  وهذا  الرسل.  من 
منه التشنيع على الكفار في تركهم 
ذلك  على  وتوبيخهم  الرسل  اتباع 

كما سيتبني فيما يلي.
من  اآليـــات  أن  علمنا  إذا  فإننا 
مستهل سورة احلديد قد اشتملت 
الثالثة لإلميان  على ذكر األسس 
بــاهلل عــز وجــل وتــوحــيــده، وهــي: 
الــرســل،  وبعثة  والــفــطــرة  الــكــون 
السؤال  هــذا  إيــراد  سر  لنا  تبني 
قوله  وهــو  خاللها  للكفار  اإللهي 
ہہ{  ۀ   ۀ   ڻ   }ڻ   تعالى: 
ــإن مــعــنــى هــذا  ــد:8(؛ فـ ــ ــدي )احلــ
ــســؤال الــتــوبــيــخ واإلنـــكـــار على  ال
مع  ــاهلل  ب ــان  اإلميـ تركهم  الكفار 
تضافر األدلة اجللية واخلفية على 
ذلك واجتماعها. ويؤكد هذا قوله 
}ے    ۓ             ۓ{  اآلية  آخر  في 
ما،  ملوجب  مؤمنني  كنتم  إن  أي: 
فهذا هو املوجب إلميانكم)15(، فقد 
من  تؤمنوا  أن  يقتضي  ما  حصل 
اخلفي  والسبب  الظاهر  السبب 

املرتكز في اجلبلة)16(.

نــفــهــم سر  أن  أمــكــنــنــا  وكـــذلـــك 
ذلك  مثل  وتعالى  سبحانه  إيــراده 
التوبيخي اإلنكاري في  االستفهام 
آخر سورة التني وهو قوله تعالى: 
}ڦ  ڄ  ڄ  ڄ{ )التني:7(، 
أي: فأي شيء يجعلك تكذب باهلل 
هذه  كل  بعد  اإلنسان  أيها  ودينه 

احلجج والبراهني!
واحلمد هلل رب العاملني.
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ــى الــتــنــاســق الــبــديــع،   انـــظـــروا إلـ
والــتــنــاســب الــرائــع فــي كــالم اهلل! 
قال: }ڳ  ڳ     ڳ{، وقال بعدها: 

}ں   قــــال:  ثــم  ڱ{،  ڱ      }ڱ  
-كما  والــلــيــل  ڻ{؛  ڻ        ں  

ڻ   ں     }ں   سكن  نــعــرفــه- 
)يونس:67(،  ڻ  ڻ{ 
ــــى -كـــمـــا عـــلـــمـــنـــا- ســكــن،  ــثـ ــ واألنـ
الــنــوع اإلنــســانــي في  إذن: فسكن 
املــــــرأة يــقــابــلــه ســكــن الـــزمـــن في 
ۀ{  ۀ   }ڻ     وقـــولـــه:  الــلــيــل، 
يــعــنــي بــــه: ال حتــيــلــوا فــتــطــلــبــوا 
إلــى الــذكــر مهمة األنــثــى، أو إلى 
فــإن فعلتم  الــذكــر،  األنثى مهمة 
ذلك فقد أحلتم، وأفسدمت نظام 
الــكــون ونــظــام املــجــتــمــع؛ ولــذلــك 
لــعــن الـــرســـول ] املــخــنــثــني من 
النساء،  الرجال، واملترجالت من 
وقـــال: »أخــرجــوهــم مــن بيوتكم«؛ 
الــذي خلقه  ألنهم أحــالــوا النوع 
اهلل ملــهــمــة إلـــى شــكــل لــم يخلقه 
ــة الـــتـــي حـــددت  ــ ــوا اآليـ اهلل، ونـــسـ
}ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ{ 
)طه:١١7(؛ أي: قالت للرجل: أنت 
صاحب الكدح واجلد واالجتهاد، 
وهــــي مـــســـتـــورة عـــن ذلـــــك، وإمنـــا 
هــي سكن ومـــودة ورحــمــة، ووعــاء 
لألنسال واإلجناب؛ لترزق البنني 
إلى دقة تعبير  انظروا  واحلفدة، 
القرآن، لم يذكر بنني فقط، وإمنا 
قال: }بنني وحفدة{؛ ليدلنا على 

أن الظاهرة اخللقية األصيلة أن 
متــــزج أجـــيـــال املــجــتــمــع، ومــعــنــى 
يلتقي  أن  املجتمع:  أجــيــال  مــزج 
مــكــان  فــــي  واالبـــــــن  واألب  ــد  ــ اجلـ
االنفصالية  احلــيــاة  ألن  ــد؛  واحــ
الــتــي أخــذنــاهــا عــن الــغــرب حني 
يكبر الرجل ويتزوج ينفصل عن 
ــه، ويــكــون خلية أســريــة  أبــيــه وأمــ
للمجتمع؛  فساد  فيها  مستقلة، 
ألن الــــوالــــد يـــكـــون مــشــغــوال عن 
ابنه بالضرب في األرض والكسب 
كان  لو  ولكنه  واالجتهاد،  واجلــد 
يعيش مــع جــده، فاجلد قــد فرغ 
مـــن مــهــمــة الـــكـــفـــاح، وجــلــس في 
الـــبـــيـــت بــــوقــــاره وورعـــــــه وحـــــالوة 
دائما  فهو  سلوكه،  وطيب  سمعه 
حــني يسمع الــصــالة يــقــول: هات 
يــا بني املــصــلــى)6(، هــات الفوطة 
ــالة،  ــى الـــصـ ــ ــوم إلـ ــقــ ألتــــوضــــأ. ويــ
ــا، ويــــــذكــــــر اهلل  ــبــــحــ ويـــــظـــــل مــــســ
بــاخلــيــر، ويــبــدأ شيئا بــاســم اهلل، 
ألنه  باحلمد؛  شــيء  من  وينتهي 
الــعــبــادة، فــحــني يأتي  فـــرغ ملهمة 
ـــذي ســمــاه  ــ الـــولـــيـــد الـــصـــغـــيـــر الــ
القرآن حفيدا -وأبوه في اخلارج 
يكدح- يلقنه جده في البيت املثل 
العليا في األخــالق واالستقامة، 
وكذلك تفعل جدته، ولو انفصل 
عن هــذا لهدرت القيم ولــم يجد 

من يلقنه ذلك.
اجلــد إنــســان هــادئ الطبع رضي 

التحرير

محاضراٌت تربويٌة وثقافيٌة وتوجيهيٌة 
ي  متولِّ د  محمَّ يخ  الشَّ فضيلُة  أسداها 
زيارته  أثناء  ـ  اهلل  رحمه  ـ  عراويُّ  الشَّ
شهر  في  الكويت،  دولــة  إلــى  امليمونة 
لشهر  املوافق  ـــ(،  )١٣9٤ه عام  رمضان 
من  بدعوة  )١97٤م(،  لعام  سبتمبر 
ة،  اإلسالميَّ ــؤون  والــشُّ األوقــاف  وزارة 
ضيًفا  ــعــراويُّ  الــشَّ يخ  الشَّ حــلَّ  حيث 

عزيًزا على الكويت وأهلها.  
محفوظة  احملـــاضـــرات  هـــذه  وبــقــيــت 
الوقت  ذاك  منذ  لة  مسجَّ أشرطة  في 
في  وإخراجها  بتفريغها  اعتنى  ى  حتَّ
مكتبته العامرة توثيًقا للزيارة وللمادة 
اجلاراهلل  فهد  الفاضل  العمُّ  العلمية، 
في  اهلُل  وجلعها  تعالى،  اهلل  رحــمــه 
األخ  ابُنه  خــصَّ  ثــمَّ  حسناته،  ميزان 
الوعي  ة  الدكتور خالد اجلار اهلل مجلَّ
اإلسالمي بنسخة منها، فجزاهما اهلل 
رير  خير اجلزاء، وقد اعتنت أسرة تَّ
شر، في مقاالت  املجلة بها وأعدتها للنَّ
ة،  عويَّ ة والدَّ متسلسلة، لقيمتها العلميَّ
د  محمَّ يخ  الشَّ فضيلة  ُملقيها  وملكانة 
ــى سنة  ــوفَّ ــت امل ـــعـــراوي،  الـــشَّ مــتــولــي 

)١٤١9هـ

المحاضرة السادسةالمحاضرة السادسة

حكمة العقل)حكمة العقل)٢٢( ( 

تفسير
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يــشــغــلــه مــن  ــفـــس؛ ألن شــيــئــا ال  ــنـ الـ
الضرب في احلياة، فهو ميثل صفات 
ــأخـــذه على  احلـــنـــان مـــع احلــفــيــد، ويـ
أمــه في  ويالعبه؛ ألن  ويداعبه  رجله 
شغل، وأباه في شغل، فلو ترك الولد 
هكذا في جيل واحد لكان منشأ على 
لـــون واحـــد مــن ألــــوان احلــيــاة، ولكنه 
حــني متــتــزج األجـــيـــال؛ أجــيــال اجلــد 
واألب واحلفيد، تلتقي كلها فتنطبع 
فــي ذهــن الــولــد صـــورة عـــادة بقيمها، 
وصورة حركة في احلياة يراها بأبيه، 
ــورة فـــي االســتــقــامــة واالعـــتـــدال  ــ وصــ
يراها في جده، وصورة في الورع يراها 
في جدته، كل ذلــك يطبع فيه صورا 
ملونة عدة من احلياة، فيخرج وعنده 
ذخــيــرة صــاحلــة مــن الــقــيــم واملــوازيــن 

واملقاييس. 
حــني ننظر إلــى الــقــرآن جنــد أنــه قد 
حــدد املهمة، ومــا دامــت املــرأة للسكن 
والرجل للكدح فيجب أن تكون مهمة 
للرجل  واملـــرأة  للمرأة  الرجل  اختيار 
ووليها  املـــرأة  ترضى  ال  حتى  دقيقة؛ 
الزواج إال لرجل له شهامة، يجد في 
احلياة ويجتهد، ال لرجل مائع عالة، 
ولكن كيف يضمن ذلك؟! يضمن إذا 
دينه سيوجهه  دينه سليما؛ ألن  كــان 
إلى منهج اخلير دائما، ولذلك يقول 
تــرضــون  »إذا جـــاءكـــم مـــن  الــــرســــول: 
الدين  ألن  فأنكحوه«)7(؛  وخلقه  دينه 
سيمشيه على املنهج احلق املستقيم، 
فلن يتعب امرأته فيقول لها: اخرجي 
بل  ونصبها.  احلياة  تعب  لتشاركيني 
ــا فـــي اخلـــــارج وآتـــي  يـــقـــول: أشـــقـــى أنــ
ــــت جتــلــســني. نـــقـــول لــه:  ــرزق، وأنـ ــالــ بــ
وأنــت لك  أصيلة،  أساسية  لها مهمة 
مهمة أساسية أصيلة، فال يكن عندك 

خلل في رجولتك، ودعها في مهمتها، 
واكـــدح فــي األرض فــي مهمتك. فــإذا 
كــان لــه ديــن يــكــون الــديــن قــد عصمه 
من كل انحراف والتواء، هذه نصيحة 
لــولــي املــــرأة »إذا جــاءكــم مــن تــرضــون 
دينه وخلقه فأنكحوه« ألن استقامته 
ــان ذا دخــــل قــلــيــل-  كــ فـــي ديـــنـــه -وإن 
ستأتي له بالبركة، ولن يبدد ماله في 
شر أو محرم، إذن: فاحلصيلة -مهما 

كانت قليلة- توجه إلى البيت.
النصيحة الــســابــقــة كــانــت لــولــي أمــر 
أخـــرى للرجل،  املــــرأة، وهـــذه نصيحة 
يقول الرسول ]: »تنكح املرأة ألربع: 
ملــالــهــا وحلــســبــهــا وجــمــالــهــا ولــديــنــهــا، 
فاظفر بــذات الدين، تربت يــداك«)8(؛ 
أي: أيها الرجل، إن مقاييس نكاحك 
ألي امرأة ستقاس باملقاييس اآلتية: 
مــــرة تــنــظــر إلــــى مـــالـــهـــا، فـــأنـــت رجــل 
خــائــر الــرجــولــة، تــريــد امــــرأة لتنفق 
فـــأنـــت ال  كـــذلـــك  كـــنـــت  عـــلـــيـــك، وإذا 
الرجولة. ومرة تنظر  تستحق وصف 
إلـــى جــمــالــهــا، ال تنظر إلـــى اجلــمــال 
فـــحـــســـب؛ ألنـــــك تــــكــــون قــــد أرضـــيـــت 
عاطفتك فقط، وعمر العاطفة قليل 
بالنسبة إلى احلياة الزوجية، ويبقى 
الـــنـــظـــام الــعــقــلــي؛ الـــنـــظـــام اخلــلــقــي 
واألســاســي. ومــرة تنظر إلــى حسبها، 
يأخذون  جــاه،  ذوو  قومها  إن  فتقول: 
بيدي، ويرفعونني إلى أعلى املناصب. 
نــقــول لـــه: أنـــت تــريــد أن تــكــون عــالــة 
على همتك  تعتمد  وال  غــيــرك،  على 
ــى ديــنــهــا،  ــرة تــنــظــر إلـ ورجــولــتــك. ومــ
»فــاظــفــر بـــذات الــديــن، تــربــت يـــداك«، 
اخلير  فيها  سيكون  الدين  فصاحبة 

كله.
احلـــســـن  إلـــــــى  جـــــــاء  رجـــــــال  أن  روي 

ــون  ــك ت أن  يـــجـــب 
مـــهـــمـــة اخـــتـــيـــار 
الرجل للمرأة واملرأة 
لـــلـــرجـــل دقــيــقــة

اخلـــيـــر كـــلـــه فــي 
صــاحــبــة الــديــن
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البصري، وقال له: إن لي بنتا أحبها، 
فــمــن تشير علي  كــثــيــر،  وقـــد خطبها 
ــا لــــه؟ قـــــال: زوجـــهـــا رجــال  ــهــ أن أزوجــ
يــخــاف اهلل، فــإنــه إن أحــبــهــا أكــرمــهــا، 
وإن أبغضها لم يظلمها)9(. إنه منطق 
واضح وسليم؛ إن أحبها أكرمها، وإن 
كرهها لم يظلمها، لكن إنسانا يقول: 
واملــــــرأة ال جتعلهما  الـــرجـــل  أمــهــمــة 
يشتركان في أمور؟! بل يشتركان في 
بوصفه جنس  باإلنسان  تتعلق  أمــور 
إنسان، فما هذه األمور؟! املرأة لها كل 
حقوقها، لها أوال حرية التملك فلها 
أن تتملك وتتصرف فيما متلك، ولها 
أن يحافظ على دمها وعرضها،  حق 
بل  نهمله،  أال  يجب  ورأي  فكر  ولــهــا 
يجب أن نستشيرها إن كانت صاحبة 
فكر ورأي، وال جند في ذلك غضاضة، 
ــو مــن هــو عقال  فــرســول اهلل ] -وهــ
ورجاحة فكر وتلقيا من اهلل- يستمع 
عنها،  اهلل  رضـــي  سلمة  أم  لنصيحة 
رسول اهلل بجاللة قدره يستمع لرأي 
تستطيع  ــرأة  املــ سلمة  وأم  ســلــمــة،  أم 
من  املسلمني  يخلص  رأيـــا  تــقــول  أن 
فتنة ومحنة وأزمة، وذلك في املوقف 
الــذي كان سبب نــزول اآليــة الكرمية: 

}وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ     ېئېئ   ۈئ  
ی{ )الــبــقــرة:١9٠(، وسبب 
نـــــزول هــــذه اآليـــــة أن رســـــول اهلل ] 
ــو وصـــحـــابـــتـــه إلـــــى الــبــيــت  ــاق هــ ــتــ اشــ
فجاؤوا  يعتمروا،  أن  وأرادوا  احلـــرام، 
السادسة  السنة  مــن  الــقــعــدة  فــي ذي 
من الهجرة، وأرادوا أن يؤدوا العمرة، 
فــلــمــا ذهــبــوا وكـــانـــوا فــي مــكــان اسمه 
ــفـــت أمـــامـــهـــم قــريــش  احلـــديـــبـــيـــة، وقـ
يــدخــل محمد  أن  وقـــالـــت: ال ميــكــن 

وأصحابه مكة. وقامت مفاوضات بني 
الــطــرفــني، ورضــــي رســــول اهلل بعدها 
أن يــرجــع هــــذا الـــعـــام عــلــى أن يــأتــي 
فــي الــعــام الـــقـــادم، وتــخــلــى لــهــم مكة 
ثالثة أيام في شهر ذي القعدة، وكان 
بأنهم  قــد بشر أصحابه  الــرســول ] 
محلقني  احلـــرام  املسجد  سيدخلون 
وفرح  ذلــك اخلبر،  وشــاع  ومقصرين، 
ــعــــدوا، ثـــم فــوجــئــوا  بـــه املــســلــمــون وســ
مبفاوضات رســول اهلل ورجــوعــه على 
بعد نحو عشرين كيلومترا من مكة، 
وحــــزن الــصــحــابــة، وغــضــب عــمــر بن 
اخلطاب [، وقال للنبي ]: ألست 
رســـول اهلل؟ ألــســت عــلــى احلـــق؟ فــرد 
عليه سيدنا أبو بكر قائال: الزم غرزك 

يا عمر؛ إنه لرسول اهلل.
الواقعة موقفا ألم  وقــد أظهرت هــذه 
املؤمنني أم سلمة رضي اهلل عنها، وهو 
مــوقــف يــعــبــر عـــن احلـــنـــان والــرحــمــة 
واملشورة اللينة الهينة، فحينما دخل 
عــلــيــهــا رســـــول اهلل وقـــــال لـــهـــا: هلك 
املــســلــمــون يــا أم ســلــمــة، أمــرتــهــم فلم 
الــزوجــة  إلــى مهمة  انــظــروا  ميتثلوا. 
عندما يعود إليها زوجها مهموما، هنا 
تتجلى وظيفتها في السكن، قالت أم 
ســلــمــة: اعــذرهــم يــا رســـول اهلل؛ إنهم 
نــفــوســهــم مشتاقة  كــانــت  مـــكـــروبـــون، 
ألن يدخلوا بيت اهلل احلرام محلقني 
ومقصرين، ثم حرموا منها وهم على 
بعد أميال منها، اعمد إلى ما أمرك 
اهلل فافعله، وال تكلم أحدا، فإن رأوك 
وأخذ  ذلــك عزمية.  أن  علموا  فعلت، 
رســول اهلل بنصيحة أم سلمة، وصنع 
ما أمره به اهلل، وتبعه املسلمون كلهم. 
انظروا إلــى أم سلمة رضــي اهلل عنها 
بوقارها ورجاحة عقلها وحسن رأيها 

وتلطفها في احلديث مع رســول اهلل 
في ذلك الوقت الذي هو فيه بغيظ، 
موقف املرأة موقف التلطيف واحلنان 
ــى الـــرجـــل،  ــ ــذي يــتــلــفــت لــيــصــل إلـ ــ الــ
فـــيـــذهـــب عـــنـــه الـــغـــضـــب ويــطــمــئــنــه. 
وانــتــهــت العاصفة بــهــدوء. هــل املــرأة 

ناقصة التفكير؟! ال؛ لها أن تشير.
انظروا إلى احلق حني يعرض لنا امرأة 
كافرة، وهي ملكة سبأ بلقيس، حينما 

ہ   }ہ   كتابا:  سليمان  إليها  أرســل 
ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ{ 
)الــــــنــــــمــــــل:٣٠-٣١(، جــمــعــت بــلــقــيــس 

}ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   وقــالــت:  قومها 
يــعــنــي:  ــل:٣٢(،  ــمــ ــنــ )الــ ۅ{  ۅ   
تستشير وتشاور في األمر، فقالوا لها: 
ى{  ى   ې   ې   ې   ې   }ۉ  
لنا في  أي: نحن ليس  )الــنــمــل:٣٣(؛ 
الرأي؛ إمنا الرأي السياسي لك، نحن 
أولـــو قـــوة؛ إن أمـــرت بــاحلــرب نــحــارب، 
ــوا. فــلــن نــحــارب،  ــاربـ وإن قــلــت: ال حتـ
أما املشورة فهي رأي سياسي ال نعرف 

ائ   ى     ى   ې   ې   }ې   فيه، 
تــقــدري  أن  تــســتــطــيــعــني  ــك  إنــ ائ{، 
املــســألــة الــســيــاســيــة بــأبــعــادهــا كــلــهــا، 
ونــحــن إمنــا نــأمتــر فــنــحــارب، أو نأمتر 
فــال نـــحـــارب، كــل واحــــد عـــرف موقعه 
وموضعه، الــرأي له قــول، والــقــوة لها 
أريد  أنا  قــول. ففكرت تفكيرا وقالت: 
أن أخــتــبــر ســلــيــمــان صــاحــب الــكــتــاب، 
ــاول أن يــأخــذ  ــو مــلــك مــســتــبــد يـــحـ هـ

خير بالدنا ويستذلنا؛ }ۇئ     ۆئ  ۆئ  
ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ  
أن  ــد  ــ أريـ ــل:٣٤(،  ــمــ ــنــ )الــ ىئ{  ىئ   
هدية،  إليه  سأرسل  وأمتحنه؛  أجربه 
تكون من  أن  وهــديــة ملكة سبأ يجب 
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ــاء، فــإن  ــيـ أفــخــر الــهــدايــا وأثــمــن األشـ
الدنيا  أهــل  بها فإنه من  وفــرح  قبلها 
فإنه  بها  يفرح  لم  وإن  خيرنا،  ويريد 
رسول يريد منهج اخلير ال املال. فلما 
وصلت الهدية إلى سليمان كان موقفه 

أن قال: }ٻ  پ  پ     پ  پ  
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  
ٹ   ٿ                ٿ       ٿ   ٿ   ٺ  
ڤ    ڤ      ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    
ڦ  ڦ{ )النمل:٣6-٣7(، فعرفت 
أنه ليس من اجلبارين والطامعني في 
امللك واملال، إمنا صاحب منهج خيري 
سماوي يريد أن يطبقه، فذهبت إليه 
ومع  كافرة  كانت  امــرأة  تلك  مسلمة. 
بوصفها  فــاملــرأة  إذن:  رأي،  لــهــا  ذلـــك 
إنسانا لها أن تعتقد وتشير، ولها رأيها 
وحقوقها وتصرفاتها، ولكن في حدود 
نوعيتها، فإذا أدت املرأة مهمتها وأدى 
الرجل مهمته استقام أمر الكون، كل 
واحــد في مهمته يحسنها ويجيدها، 
الــرجــل، ومــا مهمة  فلننظر ما مهمة 
ــرأة؛ حــتــى نــقــول لــلــمــرأة وجلمهور  ــ املـ
الــنــســاء ولــلــرجــال الــنــســائــيــني الــذيــن 
على  تــتــمــرد  ليجعلوها  ــرأة  املــ يــغــرون 
وظيفتها  وعــلــى  الــكــون،  مــن  موقعها 
ــون لـــهـــا أن تــكــون  ــنـ ــزيـ األســــاســــيــــة، ويـ
كــالــرجــل كـــادحـــة عــامــلــة، وأن تــخــرج 
فــي الـــشـــارع عــاريــة مــبــتــذلــة متبرجة 
فاتنة: نــريــد أن نــعــرف مــع مــن مهمة 
املــرأة، ومع من مهمة الرجل؛ لنعرف 
الرجل  مهمة  املهمة،  في  املفضل  من 
ــا أن يــكــون زارعــــا مثال،  أن يــكــدح؛ إمـ
فعمله في التراب مع اجلماد والنبات 
واحليوان، وإما أن يكون منتج صنعة، 
فــإنــه يــنــتــج أشــيــاء جـــامـــدة، فصنعته 
ــع اجلــــــمــــــادات واحلــــيــــوانــــات  ــ كـــلـــهـــا مـ

سيد  مع  املــرأة  مهمة  لكن  والنباتات، 
اهلل  اإلنسان، جعلها  وهو  الكون،  هذا 
وعاء ألشرف هذا الكون كله، عملها أن 
حتمل ذلك اإلنسان وترعاه جنينا في 
وتأخذه  رضيعا،  وحتتضنه  أحشائها، 
فـــي املـــرحـــلـــة الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا لينا 
بحنانها، فمعاملتها مع أشرف شيء 
فــي الــوجــود، وهــو اإلنــســان، ومعاملة 
الـــرجـــل مـــع أدنــــى األجـــنـــاس، حينما 
قسمنا األجناس جعلناها على جماد 
الرجل  وإنسان. مهمة  ونبات وحيوان 
مع اجلماد والنبات واحليوان، كفاحه 
كله في األرض، ولكن مهمة املرأة مع 
ــرف مهمة.  ــذه أشــ ذلـــك اإلنـــســـان، وهــ
ــرأة الــتــي تــتــأبــى عـــن هـــذه املهمة  ــاملـ فـ
تكون قد متردت على سيادة أرادها اهلل 
لها، وعلى صدفة يريد اهلل للجوهرة 
تتبذل  أن  أرادت  فـــإن  فــيــهــا،  تــكــون  أن 
فقد جعلت نفسها مشاعا لكل الناس، 
والـــرجـــل الــــذي يــقــبــل ذلـــك ال مـــروءة 
أن تكون  يــضــن ببيضته  مــا  لـــه؛ ألنـــه 
إن  وأيديهم.  الناس  أعني  في متناول 
لــلــرجــل مهمة  حـــدد  اإلســــالم حينما 
أمــر  يستقيم  أن  أراد  مهمة  ولــلــمــرأة 
إذا  أن يقول:  لقائل  النوع اإلسالمي. 
املـــرأة لتعيش ولــم يكن لها  اضــطــرت 

عائل فما موقف اإلسالم من ذلك؟!
اإلســالم ليس نظريات أفالطونية وال 
نــظــريــات خــيــالــيــة، بـــل واقـــعـــي، وذلـــك 
قد يقع في الكون، امرأة ال عائل لها، 
اليدين؟  أيقف اإلســالم منها مكتوف 
ال؛ إن اإلسالم يضع للضرورة حلولها، 
ــا، ويــجــعــل  ــهـ ــروطـ ــشـ ولـــكـــن يــضــعــهــا بـ
لــلــضــرورة قــدرهــا، يــعــرض لــنــا الــقــرآن 
قصة من القصص في مسألة موسى 
حينما ذهــب إلــى مدين، قص اهلل في 

اإلســـــــالم حــيــنــمــا 
مهمة  للرجل  حــدد 
أراد  مهمة  ولــلــمــرأة 
ــر  أم يــســتــقــيــم  أن 
الـــنـــوع اإلســـالمـــي

اإلســــــــالم لــيــس 
نـــــــظـــــــريـــــــات 
وال  ــة  ــي ــون ــالط أف
خيالية   نظريات 
ــي ــ ــ ــع ــ ــ بــــــــل واق

١٣العدد )689( محرم  1444 هـ - أغسطس/ سبتمبر ٢٠٢٢م



ذلك ما نأخذ منه عبرة، يجب أن نقرأ 
أو  أنها تسلية  الــقــرآن ال على  قصص 
قــتــل لــلــوقــت أو فــيــلــم، ولــكــن يــجــب أن 
نـــأخـــذ الــلــفــتــة مـــن الــقــصــة الــقــرآنــيــة 
عــلــى أن فــيــهــا دروســـــا وعـــظـــات وعــبــرا 
يقول  حياتنا،  دستور  لتكون  نأخذها 
اهلل فــي أمـــر مــوســى حينما خـــرج من 

مــصــر خــائــفــا يــتــرقــب: }ڀ  ٺ  ٺ  
ٿ    ٿ      ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ــاء  مــ )الـــــــقـــــــصـــــــص:٢٣(،  ٹ{ 
مـــديـــن: يــعــنــي الـــعـــني أو الــبــئــر الــتــي 

يــســقــون مــنــهــا أنــعــامــهــم، } ٺ  ٿ  
يعني:  ٹ{  ٿ    ٿ      ٿ  
طائفة كبيرة تسقي ماشيتها من املاء، 
بــعــيــدا  أي:  ٹ{؛  ٹ   }ٹ  
ومــعــنــى  ڤڤ{،  }ڤ   مـــنـــهـــم 
تذهب  أن  ماشيتهما  تـــذودان: متنعان 
لــتــســتــقــي. ملــــاذا متــنــعــان املــاشــيــة؟ بل 
ملــاذا خرجتا بها إن أرادتــا املنع؟! هما 
ال تــخــرجــان بــاملــاشــيــة إال لــلــري عند 
ــاء وبــعــد ذلــك  ــاء، فــكــيــف تــأتــيــان املــ ــ املـ
ــرد املــــــاء؟! إنــهــا  متــنــعــان املــاشــيــة أن تــ

ٺ   ٺ   ٺ   }ڀ   لــغــة،  مــســألــة 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  
ڤڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڦڦ{)القصص:٢٣(،  ڦ   ڤ  
لــتــســقــى  ــا قــصــتــكــمــا، جــئــتــمــا  مــ أي: 
تشرب؟!  أن  متنعانها  فلماذا  املاشية، 
وجـــــاء اجلــــــواب وفـــيـــه احلــــل الــشــافــي 
ــذه:  ــون االجـــتـــمـــاعـــيـــة هــ ــكــ لــقــضــيــة الــ
ڃڃ{ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   }ڦ  
رعــــاء؛  هـــنـــاك  إذن:  )الــــقــــصــــص:٢٣(، 
وهاتان  ماشيتهم،  يسقون  رجــال  أي: 
فتاتان خرجتا لتسقيا، أتزدحمان مع 
حتى  انــتــظــرتــا  ال،  لتسقيا؟  الـــرجـــال 
يــســقــي الـــرعـــاء الـــرجـــال ويــخــلــو املـــاء 

فترجعان،  فتسقيان  فتذهبان  لهما، 
دون احــتــكــاك بـــالـــرجـــل، فــقــد أخــذتــا 
في  العلة  مــا  ولكن  بقدرها،  الــضــرورة 
خــروجــهــمــا مـــا دامـــتـــا حتــتــاطــان هــذا 
االحـــتـــيـــاط لــئــال حتــتــكــا بـــالـــرجـــال؟! 
أي:  چ{؛  ڃ   }ڃ    قــالــتــا: 
أبانا شيخ كبير  أن  العلة في خروجنا 
السقي،  على  يقوى  ال  عاجز  ضعيف 
ــرورة، فــلــنــأخــذ من  ــ ــــضـ أخــرجــتــهــمــا الـ
القصة أن الضرورة أخرجت الفتاتني، 
ولكنها أخذت بقدرها، فليس معنى أن 
الضرورة أخرجت الفتاتني لتنسيا نوع 
وتزدحما  بالرجال  وتلتحما  أنوثتهما 
ــاء مــعــهــم، بــل الـــضـــرورة تكون  عــلــى املــ
بقدرها، فلتنتظرا حتى يصدر الرعاء، 
ــاء لــهــمــا، وتــذهــبــا، فتسقيا  ويــخــلــو املــ
فالضرورة  سليمتني،  فتعودا  املاشية، 
التي أخرجت معها حجاب ومانع تبع 
لها، هذا احلجاب املانع هو أن الضرورة 
أخذت بقدرها، ولكن ليس معنى ذلك 
أن الــــضــــرورة حـــني تــلــجــئ املــــــرأة إلــى 
أنــثــى،  أنــهــا  تنسيها  للعمل  تــخــرج  أن 
وحشمة  حــجــاب  فــي  ولتكن  فلتعمل، 
الــتــي أجلأتها  لــتــؤدي مهمتها  ووقــــار؛ 
إليها دون احتكاك مع أحد  الــضــرورة 

واختالف مع أحد، فقول اهلل: }ڃ   
ڃ  چ{ يشير إلى أن الفتاة ال 
تخرج لعمل إال عند الضرورة حني ال 
جتد عائال، وحني تخرج لعمل أجلأتها 
الــــضــــرورة إلــيــه يــجــب أال تــنــســى أنــهــا 
أنثى، وتستطيع األنثى احلرة العفيفة 
املؤمنة املنفذة منهج ربها أن تكون مع 
الــنــاس وهـــي فــي حــجــاب عــن الــنــاس، 
تبدي  وال  بهم،  أنها ال حتتك  مبعنى 
في  فتكون  وعورتها،  وزينتها  مفاتنها 

حجاب وهي في قلب املجتمع، }ڦ  

ڃ    ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
مــبــادئ؛  تــؤتــي  كلمات  ڃ  چ{ 
الفتاة ال تخرج إال لضرورة، والضرورة 
ــا، فــهــل يــقــف املــجــتــمــع  تـــقـــدر بـــقـــدرهـ
فــتــاة خرجت  رأى  إذا  األيـــدي  مكتوف 
ــا؟! ال؛ إن  ــهــ ــأتــ ــرورة أجلــ ــ ــــضـ لـ لـــعـــمـــل، 
للمجتمع اإلسالمي مروءته وشهامته 
ورجولته؛ بحيث إذا رأى فتاة أحوجها 
الضيق أو أحوجتها الضرورة واحلاجة 
أال يقف مكتوف  املجتمع فيجب  إلى 
ــــدي، بــل يــجــب أن يــبــادر املجتمع  األيـ
املجتمع  أي:  قــرابــتــهــا؛  مـــن  الــقــريــب 
ــي الــبــعــيــد؛ لــيــعــرف الـــضـــرورة  ــانـ اإلميـ
التي أجلأتها لتخرج، ويحاول جاهدا 
أن يعينها على قضاء حاجتها بسرعة 
حتى ترتد إلى خدرها وخبائها، وهذا 
املوقف من املجتمع ميثله اهلل في فعل 
مــهــمــة  ــذه  ــ هـ چ{،  }چ   مـــوســـى 
املجتمع، سقى لهما؛ أي: حمل عنهما 
املهمة؛ لترجعا بسرعة، فأعانهما على 
على  الضرورة  إبقاء  وعلى  حاجتهما، 
قدرها، وفي بقية القصة األخيرة مبدأ 
مستفاد، ملا ذهبت الفتاتان إلى أبيهما 
قـــصـــت إحـــداهـــمـــا الـــقـــصـــة، فــأرســلــهــا 

إلـــى مـــوســـى، فــقــالــت لـــه: } گ   گ  
ڳ   ڳ   ڳ    گ          گ  
ــروا إلــى  ــظــ ــقــــصــــص:٢5(، وانــ ڳ{ )الــ

}ڑ   القرآن:  التعبير في قول  دقة 
ک{ ک   ک   ڑ         

)الـــقـــصـــص:٢5(، يــعــنــي: تــنــظــر نــظــرة 
أدب واســـتـــحـــيـــاء، هــنــا يــظــهــر مــوقــف 
مـــوســـى سقى  األب؛  ــوقـــف  ومـ الـــفـــتـــاة 
اجــتــمــاعــيــة يجب  مــهــمــة  وأدى  لــهــمــا 
ذلك  وبعد  املجتمع،  إليها  يلتفت  أن 

}ھ   قالت إحدى الفتاتني ألبيها: 
ھ{ )القصص:٢6(، كأن الفتاة 

العدد )689( محرم  1444 هـ - أغسطس/ سبتمبر ٢٠٢٢م ١٤



أن  إلى  الضرورة  التي أجلأتها  نفسها 
تــخــرج حينما وجـــدت فــرصــة تتحمل 
عنها هــذه الــضــرورة سارعت إليها، لو 
أنــهــا أحــبــت اخلــــروج ملــا قــالــت ألبيها: 
طــلــبــت  ولــكــنــهــا  ھ{،  }ھ  
ذلك، فكأنها ال تعشق هذه املهمة وال 
تــخــرج، فحينما  أن  حتــبــهــا وال حتــب 
وجدت فتى يستطيع أن يقوم باملهمة 

ے   ے    ھھ   ھ        { قــالــت: 
انظروا  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ{، 
إلــــى ذكــــاء الـــرجـــل وفــطــنــتــه، نــحــن ال 
نــحــرم عــلــى املـــــرأة مـــا نــحــلــه لــلــرجــل، 
الــرجــل مــثــال لــه أن يــخــتــار مــن يشاء 
من الفتيات، وال يجوز أن نحرم الفتاة 
مــن عــاطــفــتــهــا، رمبـــا تــكــون عاطفتها 
الرجل  مقاييس  فيه  رأت  إنــســان  فــي 
الـــكـــفء، ال يــنــبــغــي أن نـــردهـــا، ولــكــن 
ينبغي أن نناقشها، فإن اقتنعنا برأيها 
فمرحبا به، وإن لم نقتنع عدلنا عنه، 
إن الــفــتــاة قــالــت ذلـــك ألبــيــهــا، فظن 
البنت رمبا  أن  بعيد-  -ولــو من  أبوها 
أعـــجـــبـــت مبـــوســـى لـــقـــوتـــه وعــظــمــتــه، 
وقالت هذا يصلح لي، فلمحت ألبيها 
}ھ  ھ{، وال مانع  بقولها: 
من هــذا، انظروا إلى ذكــاء الرجل، لم 
يجئ باإليجار، ولم يقل: إني أريد أن 
أستأجرك. ولكنه التفت بذكاء ولباقة، 
وعرف أنه أهل ألن يكون زوجا البنته، 

}ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ   لــه:  فقال 
)الــقــصــص:٢7(،  ۈ     ۈ    ٴۇ{ 
شيء من عظمة النبوة وجاللها، فكأن 
الــرجــل عــلــى غــيــر مــا تــعــودنــا، الــرجــل 
عــادة هو الــذي يذهب إلــى األب ويلح 
ــن لــــو وجـــد  ــكـ ــبـــة، ولـ عــلــيــه فــــي اخلـــطـ
ــد اإلنــــســــان فتى  ــ ــق ووجـ ــان احلــ ــ اإلميــ

يكون  أن  اإلميانية  باملقاييس  يصلح 
زوجـــــا البــنــتــه فــمــا املـــانـــع أن يــدعــوه 
ــا دامــــت  ــتـــه؟ ال مـــانـــع مــ ــنـ ــتـــزوج ابـ ــيـ لـ

املــقــايــيــس إميــانــيــة، يــقــول شــعــيــب: } 
ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    
ۉ{،  ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ  
ــراد  ــان املــ ــر الــعــاطــفــة إن كــ فــحــقــق أمــ
العاطفة، وأمر االستئجار إن كان املراد 
استئجارا، بكلمة واحدة حقق املرادين 
ــا، تـــلـــك هــــي مــهــمــة املــجــتــمــع قــد  ــعـ مـ
تلجئها  حني  الفتاة  ومهمة  وضحت، 
الــضــرورة قــد وضــحــت، وكــذلــك مهمة 
األب، ومهمة املجتمع في فرد قريب أو 
أن مجتمعا  لو  أجيبوني:  باهلل  بعيد، 
انطبع بهذا الطابع اإلمياني، فالتزم 
الرجل مهمته في الضرب في احلياة، 
سكنها  فـــي  مهمتها  ــرأة  ــ املـ والــتــزمــت 
وحنانها،  للزوج،  ورعايتها  البيت،  في 
طباع  على  وطبعهم  األوالد،  وإجنـــاب 

احلـــق واخلــيــر، وتــدبــيــر مـــال زوجــهــا 
كما يقول الرسول ]: »واملرأة راعية 
الرجل  أن  كما  ــا«)١٠(  ــهـ زوجـ بيت  فــي 
راع، حــني ذلــك يكون كــل إنــســان قد 
أدى مهمته في احلياة، وحني يؤدي 
كل إنسان دوره تستقيم أمور احلياة 
خــيــر اســتــقــامــة، ولـــن يــضــل الــعــالــم 
إنــســان  حـــــاول  إذا  إال  واإلنـــســـانـــيـــة 
ــي غـــيـــر مــجــالــه  أن يـــأخـــذ عـــمـــال فــ
وتخصصه، وفي ذلك يكون الفساد، 
ومن العجيب أن أعــداء اإلســالم لم 
يـــجـــدوا غــيــر املـــــرأة لــيــجــعــلــوا منها 
قلب  إلــى  منها  ينفذون  حربة  رأس 
املجتمع اإلسالمي، فيفتنون شبابه 
املسلمني  أن  ولــو  رجولته،  ومييعون 
لتنبهوا على  عرفوا إسالمهم بحق 

ذلك كله، وردوا كيد أعداء اإلسالم إلى 
نحورهم، ولو أن املرأة املؤمنة املسلمة 
عــرفــت أن أعـــداء اإلســـالم يــريــدون أن 
تكون امرأة املسلمني سكينا في يدهم 
يــطــعــنــون بــهــا اإلســــــالم لــتــأبــت املــــرأة 
املؤمنة أن تكون سكينا في يد العدو، 
فـــال تــســتــمــع إلــــى إغـــــراء األزيـــــــاء، وال 
تلتفت إلى زخارف البهجات، وال منو 
احلــــضــــارات، وحتــــرص عــلــى أن تــكــون 
وحاضنة  لزوجها  سكنا  مؤمنة  امــرأة 
ألبنائها؛ لتخرج رجــاال هم أســود في 
الـــوغـــى، عــمــال عــنــد الـــضـــرورة، يقول 

الشاعر:
قــم ابــن األمــهــات على أســاس

وال تنب احلصون وال القالعا
فــهــن يــلــدن لــلــقــصــب املــذاكــي

السباعا)١١( للغاب  يلدن  وهن 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الــبــحــتــة: الـــصـــرف، واخلـــالـــص من   -1
للزبيدي  العروس،  تاج  انظر:  شــيء.  كل 

.)436/4(
2- أحــال الــرجــل: حتــول مــن شــيء إلى 
للزبيدي  الـــعـــروس،  تـــاج  ــظــر:  ان شـــيء. 

.)366/28(
العروس،  تــاج  انظر:  تأمل.  افتكر:   -3

للزبيدي )345/13(.
4- اللب: الالزم لألمر، املقيم به. انظر: 

تاج العروس، للزبيدي )186/4(.
5- رواه البخاري، رقم: )3(.

ونحوه  فــراش  من  يتخذ  ما  املصلى:   -6
العربية  اللغة  انظر: معجم  ليصلى عليه، 
املعاصرة، ألحمد مختار عمر )1317/2(.

وقال:   ،)1٠85( رقم:  الترمذي،  رواه   -7
حديث حسن غريب.

8- رواه البخاري، رقم: )5٠9٠(، ومسلم، 
رقم: )1466(.

9- انظر: توضيح األحكام من بلوغ املرام، 
للتميمي )237/5(.

1٠- رواه البخاري، رقم: )893(. ومسلم، 
رقم: )1829(، واللفظ للبخاري.

11- لم أقف عليه ولم أجده فيما توفر لي 
من مصادر، وينسب ألحمد شوقي.

الهوامش
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كيف نتفهم كيف نتفهم 
ونترجم حقيقة النصرة؟ونترجم حقيقة النصرة؟

محمد ثابت توفيقسنة
باحث وأديب

جدد مسؤول هندي مؤخرا بتصريحاته 
ــم أفــــرادا  ــال ــع مـــا يــعــتــبــره مــســلــمــو ال
للرسول محمد ]،  وحكومات مسيئة 
املرجع اإلعالمي في احلزب  فقد قام 
تعبر  بتوجيه عبارات  بنيودلهي  احلاكم 
رغبة  أو  تاريخية  بحقائق  جهل  عــن 
واجه  فقد  جانبهم  ومــن  تزييفها،  في 
العالم  في  املسلمني  من  املاليني  مئات 
سواء  الشديد  باالستنكار  التصريحات 
لألسف  لكن  الدبلوماسي،  أو  الفردي 
لم تفلح جميعها في جعل رئيس الوزراء 
مبظاهرات  دفــع  ممــا  يعتذر  الهندي 

للمسلمني في مناطق من الهند.
ملخصا  املاضية  الفقرة  جمل   جتسد 

الكلمات  حلقير  تعرض  دون  للحدث 
مسلمني  وغــيــر  مسلمون  ــا  رآهـ الــتــي 
تتعرض للرسول املصطفى ]، وأغفلنا 
الذي  املفترض  املسؤول  أسماء  بالطبع 
العظيم  بالرسول  اسمه  يقرن  أن  أراد 
ترفع  لم  كذلك  عليه،  االفتراء  فحاول 
معا  فهما  آخــر،  مــســؤول  قــدر  الفقرة 
أو يقرنا، ولو  بكثير من أن يذكرا  أقل 
ذكر  فيها  كلمات  من  الذيل  نهاية  في 

املصطفى العظيم.    
محاولة  مقابل  فــي  مسلمون  يــرفــع   
شعارا  العظيم  الــرســول  على  الهجوم 

وأحيانا  »احملاولة«  لرد  مناسبا  يرونه 
يدحرها  بــأنــه  فيسلمون  بـــه؛  يــعــلــون 
يراها  ومعانيه  قليلة  كلماته  والشعار 
البعض كرمية نبيلة أال وهو: »إال رسول 

اهلل«.    
لألسف  املسلمني  من  طــرف  يعرف  ال 
قبل  دقيقة  معاني  الشديد  قبل  املرير 
عظيمة عن دينهم ورسولهم ]، ولذلك 
فإنه بداية ملن األخطاء التي يرتكبونها 
أن يردوا على مسؤول أو رسام أو روائي 
حــاول  محتال  حتى  أو  »مــفــتــرضــني«، 
ما  بتسمية  العظيم  للرسول  التعرض 
يفعله، وإن ناصرته دول غربية أو نامية 
هنا وهنالك على خارطة العالم، سواء 
أو  فرنسا  أو  هولندا  أو  الدمنارك  في 
نعرف  أن  يجب  بــل  غيرها،  أو  الهند 
بدقة أن تسمية ما يفعله مغمورون في 
ـــ»اإلســاءة«  ب وتخصصاتهم  مجاالتهم 
للرسول العظيم في حد ذاتها إساءة منا 
املعدومي  أوالء  قبل  ألنفسنا  كمسلمني 
أو  التخصص  قبل  والبشرية  اإلنسانية 

النبل أو ذرة من أخالق.    
ديننا  يدرك مدقق منصف ملجريات  ال 
للمنطق  املفتقد  لعصرنا  ثم  احلنيف 
كيف  قليال:  إال  العدالة  قبل  والنزاهة 
ميكن ملسلمني أن يقروا بأن »نكرة« في 
أو  ــداع  اإلب أو  الفن  أو  السياسة  عالم 
األدب أو ما شابه ميكن أن »يتعرض«؛ 
الـــرســـول  ــعــرض ملـــقـــام  ــت ي مـــجـــرد أن 

العظيم؟!
أو  أسما  النكرة مسلم  ذيــاك  كــان  ولــو 
وثني أو ملحد أو غير ذلك، ونثبت هنا 
أنه »نكرة« إلنه لو لم يكن »نكرة« ألبدع 
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أو هوايته  االحترافي،  في مجال عمله 
األثيرة لديه أو أيا كان من ملكاته مثل 
هذا  ولكفاه  غــيــره،  املــاليــني  عــشــرات 
وذاك عن التعرض ملتوفى غادر حياتنا 
الدنيا من وجهة نظر الذين ال يعرفون 
حقيقة ومقام وعظمة املصطفى، ولكننا 
محاوالت  ــام  أم نقف  مرير  أســف  مــن 
يعرفون  ال  عالم  في  ملتهورين  طائشة 
وأحسنوا  غــادروه  الذين  حقوق  احترام 
العظيم  الــرســول  رأســهــم  وعلى  إلــيــه، 
أحسنوا  من  املاليني  آالف  أتبعه  الذي 
لعاملنا قدميا وحديثا وفي عصرنا رغبة 

في نيل رضا ربهم أوال.   
أما فيما يخص املسلمني فكان يجب أن 
العظيم  رسولهم  مقام  أن  أوال  يعرفوا 
أعلى وأسمى وأعز وأكرم وأنبل من أن 
يتعرض له »إنسان« في أي زمان ومكان، 
فقد رفع اهلل مكانة رسوله وميزها حتى 
يقاربها  أو  يدانيها  أو  إليها  يتطاول  ال 
احلكيمة  واآليات  لها،  فكيف مبتعرض 
في هذا الشأن كثيرة نكتفي منها بقوله 
ں{  ڱ   ڱ      }ڱ   تــعــالــى: 

)القلم:4(، وقوله تعالى: }ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ٹ   ٹ      ٿ   ٿ       ٿ    ٿ  
ٹ  ٹ{ )األحــزاب45-46(؛ وكان 
األصوب واألفضل واألدق أن نقول عن 
»يحاولون  أو  اإلســاءة«  »يحاولون  أوالء 
إننا  إذ  وللمصطفى،  لنبينا  التعرض« 
بذلك نقر برفعة مكانته وعدم مطاولة 
بشر لها أيــا من كــان وكــان ما قــال أو 

حاول فعله!
إلــى شعار »إال رســول اهلل«  فــإذا جئنا 
احترنا إذ ندقق فيه، فإنه يبدأ باستثناء 
كل  كمسلمني  نتقبل  قــد  أنــنــا  يحصر 
شيء إال »محاولة« التعرض لرسول اهلل 
]، وكأننا أمة مغلوبة اليوم متاما على 
أمرها، توافق على انتهاك خصوصيات 
ما  إال  اللهم  أوال  وحياتها  عقيدتها 
جانب  ــن  وم العظيم،  رســولــهــا  يخص 

النقيض وعكس  على  الشعار  يقر  آخر 
مفطورون  بأننا  متاما  العملي  الــواقــع 
أدوات  امــتــالك  وعـــدم  السلبية  على 
الدفاع عن أنفسنا في عالم اليوم، لذا 
تهرق  أن  مرونة  ورمبــا  ببساطة  نتقبل 
محاولة  عند  فحسب  نثور  معنوياتنا، 

التعرض لرسولنا العظيم.    
تلقائية  ترجمة  الشعار  ذلك  في  لعل   
أقـــرب لــلــصــرخــة أو الــعــامــيــة، ورمبــا 
ــا يــحــبــه »بــعــض«  اخــتــصــار لــرؤيــة ومـ
الكسالى من املسلمني، أو الذين يتقبلون 
أمد  كل  ويفيقوا  سلبية  في  يحييوا  أن 
زمني، رمبا كل عدة سنوات على حملة 
ملا يسمونه نصرة الرسول العظيم، وفي 
أنفسنا  لنصرة  نحتاج  فنحن  احلقيقة 
ودعمها ال الرسول ] فإن اهلل وحده 
ارتقاء  وبعد  محياه  في  بنصرته  تكفل 

روحه الطاهرة النبيلة إليه.    
شعار  العالم  في  مسلمون  يرفع  ملــاذا   
»إال رسول اهلل«؟! فإن قالوا بأن للشعار 
تتذكرون  إذن  فلماذا  قلنا:  أخرى  معان 
عظمة  وبيان  وسنته  العظيم  الرسول 
ورائق ورونق هديه وما جاء به من كتاب 
النيل  لـ»محاولة«  تعرضه  أوقــات  في 

منه؟    
مبعنى أصح: ملاذا ال يعمد املسلمون في 
العالم لبيان حقيقية راقي دينهم؟ ومن 
وقت  كل  في  العظيم  نبيهم  سنة  أهمه 
قدراتهم  بحسب  أمكنهم،  مــا  وحــني، 
وملاذا  وغيرها،  االحترافية  ومهاراتهم 
يتعمدون فعل هذا في امللمات فحسب 
وعند محاولة اجتراء البعض على هديه 
وسيرته املشرفة؟ فلماذا ال نكون سفراء 
خدما  فنستخدم  أمكننا،  مــا  لديننا 
وسياراتنا  وأشغالنا  لبيوتاتنا  وعماال 
إدخــال  مــن  بــدال  أمثالنا  مــن  مسلمني 
وخصوصياتنا  عوراتنا  وكشف  منازلنا 
في  أخوتنا  أو  ديننا  أبــنــاء  غير  على 
ــور مـــن بــعــد ونــطــالــب  ــث ــن؟ ثـــم ن ــديـ الـ
من  املغمورين  أحد  يحاول  ملا  بطردهم 

أو إخوتهم فيه اإلساءة  أبناء معتقدهم 
قدوة  نكون  ال  وملــاذا  لعظيم،  لرسولنا 
البسطاء  والعمال  اخلدم  ألوالء  حسنة 
عند استقدامهم للعمل لدينا إن أقررنا 
أن  وبعد  قبل  هذا  أصال؟  استقدامهم 
وجيها  سببا  يفهموا  أن  دون  بهم  نأتي 
لذلك ثم نطردهم فنوغر أنفسهم أكثر 

ضدنا.
ــراحــل الــشــيــخ »مــحــمــد متولي  كـــان ال
دبلوماسيو  يكون  أن  يأمل  الشعراوي« 
في  لديننا  ســفــراء  اإلســالمــيــة  الـــدول 
العالم، فصرنا نرانا وطرف من شبابنا 
حتى  أو  الغربية  الـــدول  فــي  وعائلتنا 
جيد  غير  مثال  واإلســالمــيــة  العربية 
نفنت  بل  واملسلمني،  لإلسالم  لألسف 
الغربيني وغيرهم في دينهم؛ مبا يجعلنا 
حلد  تصل  انتقادات  نيران  مرمى  في 
لثوابتنا  التعرض  محاولة  استسهال 
إقرار  في  املبالغة  كانت  فإن  العزيزة، 
فكم  الــذات«،  »جلد  لباب  تقودنا  هذا 
تعاليم  نقل  فــي  جنــحــوا  مسلمني  مــن 
عن  املرير  السؤال  أن  إال  عمليا؟  ديننا 
يحتاج  مشهرا  يبقى  ونسبتهم  عددهم 
ألنفسنا وضمائرنا  وتبيان  ملراجعة  منا 

قبل غيرنا!
ملراجعة  ومسلمني  كعرب  بحاجة  إننا 
إيصال  مهمة  من  نتحمل  فيما  أنفسنا 
وتبليغ ديننا ناصعا نقيا كما أنزله اهلل 
وكلفنا بنقله للعالم، ال كما تثور أنفسنا 
من حني آلخر أمام محاولة إساءة هنا 
األخيرة هي  فتكون  انتقاص هناك،  أو 
القاعدة لدينا فننسى مهمتنا األصيلة، 
الرئيسي  ــا  ــ دورن عــن  نتخلى  وهــكــذا 
ونستقبح من اآلخرين محاولة التعرض 
في  متــاديــنــا  نــكــون  أن  بعد  لعقيدتنا 
وفي  قبلهم،  أنفسنا  حق  في  التقصير 
العالم  في  الرئيسية  مهمتنا  تفهم  حق 
وأهمية حفاظنا على ديننا ما استطعنا 
في حركتنا وسكناتنا، وإننا لنمثل قرابة 

ربع سكان األرض كلها اليوم!
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كيف نواجه اإللحاد في عالمنا العربي؟كيف نواجه اإللحاد في عالمنا العربي؟

د. آندي حجازي ملف العدد
أكادميية في علم النفس التربوي

ــأمــل الـــيـــوم فـــي أوســـاط  ــت إن امل
من  يتفاجأ  قــد  املسلم  الــشــبــاب 
ظاهرة بدأت تنتشر وتزداد توسعا 
أال  خطير،  بشكل  يــوم  بعد  يوما 
ــاد. واإلحلـــاد  وهــي ظــاهــرة اإلحلــ
وعدم  باخلالق  اإلميان  عدم  يعني 
وبقدراته،  اهلل  بوجود  االعــتــراف 
واإلتيان بنظريات بديلة عن وجود 
التي  دارون  كنظرية  اخلالق،  اهلل 
تعتمد الطبيعة بديال عن اخلالق، 
شــيء  كــل  خلقت  الطبيعة  ــأن  وكـ
ضمن  والكائنات  املخلوقات  وكــل 
نظرية التطور! وهي نظرية تدرس 
الواليات  في  األجنبية  الكتب  في 
وتصلنا  وغيرها،  وكــنــدا  املتحدة 
ــالد الــعــربــيــة في  ــب الــكــتــب إلـــى ال

املدارس األجنبية. 

إلى  يتبادر  اإلحلـــاد؟  أســبــاب  مــا 
الــذهــن تــســاؤل مــشــروع البــد منه 
ــذي بدأ  وهــو مــا سبب اإلحلـــاد ال
اليوم؟  العربي  عاملنا  فــي  ينتشر 
كثيرة  أسباب  لإلحلاد  باحلقيقة 

متعددة ومنها: 
١- التهرب من التكاليف الشرعية: 
بــه العديد من  وهــذا مــا اعــتــرف 
امللحدين الذين تابوا وهداهم اهلل 
على طريق احلق كدكتور مصطفى 
محمود الذي انتقل من اإلحلاد إلى 
اإلميان الشديد باهلل، بل ونشر ما 
تلفزيونية  حلقة   4٠٠ من  يقارب 
واإلميــان  العلم  الشهير  ببرنامجه 
في  طويلة  لسنوات  عــرض  ــذي  ال
الناس  إلقــنــاع  تلفزيونية  حلقات 
خلقه،  فــي  وعظمته  اهلل  بــوجــود 
وهو أن امللحد يختار هذا الطريق 
ويقاوم  النفس  إلــى  األســهــل  ألنــه 
أية  من  نفسه  ليريح  خالق  وجــود 
تكاليف شرعية كالصالة والصيام 
ــاة وافــعــل وال تفعل  ــزك واحلـــج وال
ومنهي  ومــســمــوح 
عــنــه.. وهــكــذا 
أن أسهل  فيجد 
طــريــق هــو عــدم 
باخلالق  االعتراف 
النفسية  راحته  أجــل  من 
مــن تلك الــعــبــادات واألحــكــام 
الدين  يتطلبها  التي  والتكاليف 

السماوي.
٢- اتباع األهواء الشهوات: 

التائبون  امللحدون  يعترف  وأيضا 

الغرض  إمنــا  الالدينية  ــاء  ادع أن 
الشهوات  اتباع  هو  منه  األساسي 
واألهــواء، حيث ادعاؤك أن ال إله 
أن  معناه  لــإللــه  وجـــود  وال  خــالــق 
تــريــد مــن شــهــوات كأن  مــا  تفعل 
أو تشرب  تقتل  أو  أو تسرق  تزني 
اخلمر وتتعاطى املخدرات ومتارس 
ــواط  ــلـ ــس والـ ــنـ ــفـــواحـــش واجلـ الـ
وتكذب  ــزور  الـ وتشهد  ــشــذوذ  وال
وحتارب األخالق وترتكب كل أنواع 
تأنيب  أية  دون  والكبائر  الشهوات 
أو  للنفس  محاسبة  أو  للضمير 
ويعلم  يــراك  خالق  لوجود  حساب 
آخــرة  مــن  خــوف  ودون  تفعل!  مــا 
أو حساب وعقاب، فهو يزيح هذه 

األفكار من عقله وال يفكر بها.
٣- التكبر والفوقية: 

وجــود  فــكــرة  يــرفــض  مــن  فغالبا 
اخلـــالـــق هـــو بــاحلــقــيــقــة شخص 
متكبر متعجرف ال يقبل أن يخضع 
ألحد حتى وإن كان اخلالق الرازق، 
ال يريد أحد فوقه مسيطرا عليه، 
القادر  معتقدا أنه هو السيد وهو 
واملتحكم خاصة إن كان في موقع 
كما  وينهى،  ويأمر  وسلطة  قيادة 
القوم  أسياد  من  قريش  كفار  كان 
يرفضون فكرة اإلميان باهلل تعالى 
ألنهم يعتقدون أن اإلميان باخلالق 
الواحد سوف ينزع منهم سلطاتهم 
وينازعهم امللك والسيطرة، فهم ال 
يرغبون باالعتراف بوجود اهلل رغم 
إمياني الداخلي بوجود اهلل اخلالق، 

قال تعالى: }ۀ  ۀ  ہ   ہ   
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ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ       ۇ   ڭ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   
ى   ېى   ې      ې   ۉې   ۉ  
ائ  ائ{ )الزمر:38(. 
ومشكلة هؤالء أنهم ال يدركون كم 
تعالى  اهلل  قــدرة  أمــام  صغار  هم 

وعظمة اخلالق الواحد عزوجل! 
لــلــمــعــلــومــات  ــعــــرض  ــتــ الــ قـــلـــة   -٤

الدينية: 
ألية  التعرض  امللحد  يرفض  وهنا 
يرفض سماع  فهو  دينية  معلومات 
من  اقتراب  أو  واملواعظ  اخلطب 
املسجد أو من املصلحني أو الدعاة 
وهــو غير  الــديــن،  أو ممن ميثلون 
نقاشات  أية  في  للدخول  مستعد 
مقنعة حول معتقداته؛ بل متمسك 
مبا يدور في ذهنه من أفكار خبيثة 
يحثه عليها شياطني اإلنس واجلن.

5- رفاق السوء:
الرئيسية  األســبــاب  أهــم  أحــد  إن 
هم  املسلم  الشباب  بــني  لــإلحلــاد 
رفاق السوء، فكما يقال: الصاحب 
السوء  رفـــاق  مــن  فكثير  ســاحــب، 
ــكــارهــم اخلــبــيــثــة إلــى  يــنــقــلــون أف
رفاقهم بقصد أو بدون قصد، فمع 
أمام  األفــكــار  لتلك  تداولهم  كثرة 
رفاقهم ومناقشتها وإعطاء احلجج 
ألفكارهم، مع قوة أساليبهم املقنعة 
يقابلهم؛  مــن  حــجــج  ومـــع ضــعــف 
األضــعــف  اآلخـــر  ــطــرف  ال يجعل 
يكمن  وهــنــا  مبعتقداتهم،  يعتقد 
مربط الفرس حيث تضعف نفوس 
املعلومات  وقليلو  اإلميــان  ضعاف 
األفــكــار  تلك  ويتشربون  الدينية 
يقنعون  أو  بها  ويقتنعون  الهدامة 

أنفسهم بها! 
ووســـــائـــــل  اإلعــــــــــــالم  وســــــائــــــل   -6

التواصل:
املرئية  اإلعــالم  وسائل  أن  الشــك 
واملــســمــوعــة واملـــقـــروءة ووســائــل 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي الــيــوم  ــواصـ ــتـ الـ
األفكار  من  الكثير  تبث  بتنوعها 
على  تعمل  جهات  مــن  ــة  اإلحلــادي
نشر اإلحلاد بني صفوف األطفال 
والشباب املسلم من خالل برامجها 
وفيديوهاتها  وصورها  وأفكارها 
ليست  فهذه  االلكترونية،  وألعابها 
بل  عشوائيا،  أمرا  وليست  صدفة 
ومدروسة  لها  مخطط  برامج  هي 
جيدا ومقصودة، حتركها أيد خفية 
صهيونية  أو  ماسونية  شيطانية 
هدفها  كلها  الدينية  أو  بــوذيــة  أو 
ومحاربة  املسلم  الشباب  تخريب 
اإلسالم وإبعاد الشباب عن دينهم 
أمور  الشباب في  واستغالل طاقة 
ــرى اتــبــاعــا لــلــشــهــوات وحــزب  أخـ

الشياطني. 
7- ضــعــف الــتــربــيــة الــديــنــيــة »مــن 

األسرة«:
ــا هــو صــادر  ــذا الــضــعــف إمنـ وهــ
التربية  في  الوالدين  تقصير  عن 
يتحدثون  ال  فهم  لألبناء،  الدينية 
مع أبنائهم عن أي شكل من أشكال 
الدين او االقناع بوجود اهلل تعالى 
أو بوجود اخلالق للكون، أو بتعليم 
الوازع  وتربية  الدين  أمور  أبنائهم 
ويراقبهم  يراهم  اهلل  بــأن  الذاتي 
ويرزقهم وهو القادر على كل شيء 
وواهب احلياة لهم وكل النعم التي 
على  والــقــادر  وال حتصى،  تعد  ال 
تغيير وتصريف أمور حياتهم، وقد 
يكون السبب أن الوالدين أنفسهما 
ــاهلل اخلــالــق الــواحــد  ال يــؤمــنــان ب

القهار، وفاقد الشيء ال يعطيه. 
8- قــصــور مــؤســســات الــتــعــلــيــم في 

التربية الدينية:
ــوي الــيــوم  ــرب ــت إن فــتــور الــــدور ال
إدارات  ومــحــاربــة  ــل  ب لــلــمــدارس 
بعض تلك املدارس واجلامعات ألي 
شكل من أشكال التدين اإلسالمي 
ومحاربة مظاهر الدين كمنع إقامة 
الصالة أو لبس احلجاب الشرعي 
املؤسسات  تلك  بعض  في  للفتيات 
التعليمية وغير ذلك؛ إمنا هو نتيجة 
ضعف الوازع الديني لدى مسؤولي 
تلك املدارس واجلامعات واتباعهم 
أن  ومــدعــني  معتقدين  لـــألهـــواء 
للتخلف  ظاهرة  إال  هو  ما  التدين 
والرجعية، ويبثون في ذهن الطلبة 
أن الـــديـــن إمنـــا ميــثــل الــرجــعــيــة 
ــتــطــور، وأن  ــحــارب الــتــقــدم وال وي
املوضة  اتباع  في  هو  إمنا  التطور 
واألهــــــواء والـــشـــهـــوات واألفـــكـــار 
ثقافتنا  عــن  الــغــريــبــة  األجــنــبــيــة 
بكل  ويسعون  اإلسالمية،  وهويتنا 
إلى بث أفكارهم الالدينية  الطرق 
الذي  باإلحلاد  وانتهاء  والعلمانية 
يــفــتــح لــهــم املــجــال فــي ممــارســة 
الضالة  وأفــكــارهــم  شهواتهم  كــل 

لألسف.

كيف نواجه اإلحلاد؟
قال اهلل تعالى: }ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ    ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ  
چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  
فـــاآليـــة  ــت:4٠(  ــ ــل ــصــ ــ )ف ڎ{ 
الذين  أن  املعالم  واضحة  الكرمية 
وآيــات  بدالئل  ويلحدون  يكفرون 
وجود اهلل في الكون فإن اهلل يعلم 
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يبصرهم  وهــو  عليهم  وقــادر  بهم 
حياتهم  لنهاية  وميهلهم  ويسمعهم 
اآلية  في  تعالى  واهلل  منه،  رحمة 
الكرمية يستخدم أسلوب الترغيب 
والترهيب وأسلوب اإلقناع العقلي؛ 
يا  تقارن  ألن  يدعوك  أنــه  مبعنى 
مصيره  سيكون  مــن  بــني  إنــســان 
إصــراره  نتيجة  النهاية  في  النار 
واحلياة  للشهوات  واتباعه  وعناده 
الدنيا، وبني من يأتي آمنا مرتاحا 
سعيدا في النهاية ألنه اتبع الهدى 
وآمن بوجود اهلل تعالى من خالل 
اآليات الكثيرة املوجودة في الكون 
وما  ونهى.  أمــر  فيما  اهلل  وأطــاع 
حياة اإلنسان إال أيام قليلة وتنتهي 
اهلل  العاقل  اإلنسان  يطيع  ال  فلم 
األبدية في  ليعيش احلياة  اخلالق 
اآلخرة بسعادة ونعيم دائم ال يزول 
والعياذ  الدائم  اجلحيم  من  بــدال 

باهلل منه.
التفكر  إلــى  امللحدين  دعـــوة  أوال: 

في الكون
الدالئل  أعظم  من  إن 
على وجود اهلل تعالى 
هو ذلك الكون العظيم 
والــــدقــــة املــتــنــاهــيــة 
والنظام  بــه  املــوجــودة 
يسير  ــذي  ــ ال املــوحــد 
عليه، فمثال خلق اهلل 
تــعــالــى لــلــتــزاوج بني 
الــكــائــنــات واســتــمــرار 
التناسل الذكر واألنثى 
ــزاوج،  ــت ألجـــل هـــذا ال
ــل املــخــلــوقــات في  وكـ
وحتى  بتنوعها  الكون 
البحار  في  األســمــاك 
وحـــتـــى األزهــــــار في 
من  لها  البد  النباتات 

فإذن  التكاثر،  وأنثى من أجل  ذكر 
كيف بكون عظيم مليء باملخلوقات 
يكون  أن  حتصى  وال  تعد  ال  التي 
دون  صدفة  النظام  بنفس  يسير 

تنسيق موحد من خالق عظيم؟!
ــكــون  ال ــي  ــات اهلل عــظــيــمــة فـ ــ آيـ
واألرض  كالسماء  عليه  تدل  التي 
ــال واألنـــهـــار واحملــيــطــات  ــبـ واجلـ
بتنوعها  واحلــيــوانــات  واألشــجــار 
والـــشـــمـــس والـــقـــمـــر والـــكـــواكـــب 
واملجرات، وكل ما تكتشفه وكاالت 
الــكــون  الــفــضــاء مــن عظمة هـــذا 
وحجمه الهائل الذي ال ميكن لعقل 
بشري أن يتخيله مع دقته املتناهية 
ورعته وجماله، فهل هذا الكون بال 

خالق؟! 
قيل ألعرابية يوما كيف اهتديت إلى 
اإلميان باهلل ووجود اخلالق للكون، 
وبساطتها:  بعفويتها  فــأجــابــت 
ذات  وأرض  ــراج  ــ أب ــاء ذات  ــمـ »سـ
والبعرة  فجاج وبحار ذات أمواج، 

على  يدل  واألثــر  البعير  على  تدل 
املسير، أال يدل ذلك على اللطيف 

اخلبير؟!« 
ثــانــيــا: دعـــوتـــه لــلــتــفــكــر فـــي نفسه 

وخلق اإلنسان
اهلل تعالى دعا اإلنسان بآيات كثيرة 
والسموات  مخلوقاته  في  للتفكر 
خلق  فــي  والــتــفــكــر  بــل  واألرض 
اإلنسان ذاته كم من أجهزة بداخل 
وهضمية  )تنفسية  اإلنسان  جسم 
وعصبية  وبولية  وتناسلية  ودموية 
فكم  وخلوية..  وعظمية  وعضلية 
مـــن تــخــصــص فـــي الـــطـــب! وال 
يستطيع طبيب واحد أن يتخصص 
فـــي كـــل تــخــصــصــات الــطــب بل 
ــك يــســتــحــيــل، فــمــا أعــظــم  إن ذلـ
قال  لــإلنــســان!(  تعالى  اهلل  خلق 
ہ{  ۀ   ڻۀ   }ڻ   تعالى: 
)الذاريات:21(، وكم يكون اإلنسان 
فإن  ضعيفا حينما يصاب مبرض 
تــخــور، ويصبح ال ملجأ  ــواه  ق كــل 
له إال للخالق لينجيه من 
أجله  بدنو  وشعوره  آالمه 
ويصبح مستعدا ألن يدفع 
ما ميلك  وكل  الدنيا  مال 
شفاء  أو  شفاءه  أجل  من 
من يحب، وعندها يعترف 
يرى  ألنــه  اخلالق  بوجود 
ــة خــلــقــه ويــــدرك في  دقـ
أنه البد من  نفسه  قرارة 
خالق ورازق ومهيمن لهذا 

الكون.
ثــالــثــا: اســتــخــدام أســلــوب 

احلوار واإلقناع العقلي
إن مــن يــدعــون اإلحلـــاد 
أنفسهم  يعتقدون  الــيــوم 
وتقدما  فهما  األكثر  أنهم 
وعلما، وأن املؤمنني باهلل 

العدد )689( محرم  1444 هـ - أغسطس/ سبتمبر ٢٠٢٢م ٢0



هم األكثر تخلفا، ولذلك علينا أن 
من  العقلي  اإلقناع  معهم  نستخدم 
العقلية  والــبــراهــني  األدلـــة  خــالل 
والتي  تعالى  اهلل  لــوجــود  املثبتة 
كاألئمة  علماؤنا  يستخدمها  كــان 
األربعة احلنفي والشافعي واملالكي 
واحلنبلي. فمثال ورد عن األمام أبو 
ملحد  مع  سيلتقي  كان  أنه  حنيفة 
من أجل إقناعه بوجود اهلل تعالى، 
بقصد،  حنيفة  ــو  أب عليه  فتأخر 
الشخص  ذلك  سأله  أتى  وعندما 
ــره عن  ــأخــي املــلــحــد عـــن ســبــب ت
املوعد، فأجاب أنه لم يجد وسيلة 
نقل تنقله عبر النهر، فكان ينتظر 
أن تأتي األخشاب وحدها وتتجمع 
وأدوات  املسامير  وتــأتــي  وحــدهــا 
الربط وتدق نفسها في األخشاب 
وتستمر بالعمل لوحدها حتى تنهي 
له قاربا قويا يأتي فيه ولكن ذلك 
طويال،  ينتظر  وبــقــي  يــحــدث  لــم 
ــت؟!  فــأجــابــه املــلــحــد: أمــجــنــون أن
وأدوات  واملسامير  للخشب  كيف 
وجتتمع  وحــدهــا  تأتي  أن  الــربــط 
وحــدهــا وتــعــمــل لــك قــاربــا أمينا 
متقنا؟ فأجابه اإلمام أبو حنيفة إذا 
انتهى نقاشنا إذا أنت على مستوى 
بأنه ميكن  تقتنع  لم  قــارب صغير 
بنفسه  نفسه  صنع  قــد  يكون  أن 
ووجدت أن هذا ضرب من اجلنون 
بكون  فكيف  عقال،  يستحيل  وأنــه 
عظيم ممتلئ باملخلوقات كالنباتات 
ــات واألنـــهـــار والــغــابــات  ــوان واحلــي
والشمس والقمر والنجوم والبحار 
والبشر وغيرها فكيف أن تكون قد 
نشأت بال خالق؟! فلو قلت لك إن 
التلفزيون أو  هذه الغسالة أو هذا 
وتقنيته  أجـــزاؤه  جتمعت  املوبايل 
تصدق؟  فهل  هيئته  على  وتشكل 

ال أحد يصدق ذلك فكيف تصدق 
إذا  خالق؟!  بال  الفسيح  الكون  أن 
أنت لم تقتنع بقطعة صغيرة فكيف 

بسماوات وأرض وجبال! 
ــلـــســـات احلــــــــوار وإعـــــــادة  ــا: جـ ــ ــعـ ــ رابـ

التأهيل
إن هذا اجليل اليوم يحتاج جللسات 
كثيرة مخططة ومنظمة ومدروسة 
ــل إعــــادة تــأهــيــل أفــكــاره  مــن أجـ
وتــعــريــفــه بـــاهلل تــعــالــى وبــقــدراتــه 
وبأهمية وجود اهلل في الكون، قال 

اهلل تعالى: }ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    
ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  
22(. فاهلل هو  ەئ{ )األنبياء: 
واحد في الكون ولو كان غيره معه 
لفسد الكون ألنه البد وأن يتناحرا 
ويتقاتال على السلطة كما نرى في 
واقعنا بني احلكام والرؤساء. فمن 
رحمة اهلل بنا أنه لم يتخذ صاحبة 

وال ولدا وال شريكا في امللك. 
ومن دالئل وجود اهلل تعالى اخلالق 
متولي  اإلمام محمد  يذكرها  والتي 
يأت  لم  أنه  دروســه  في  الشعراوي 
الكون  اهلل  خلق  أن  منذ  اليوم  إلى 
غير  آخــر  إلــه  السنني  ماليني  قبل 
اخلالق  هــو  إنــه  يــقــول  تعالى  اهلل 
للكون، ولو ادعى بشر ذلك كفرعون 
الـــذي ادعـــى األلــوهــيــة فــإن كالمه 
إنسان  كأي  إنسان  ألنه  مقنع  غير 
إلى  تصل  ال  جدا  محدودة  قدراته 
وجباال،  وأرضــا  سموات  يخلق  أن 
بل لم يستطع حتى إنقاذ نفسه من 
الغرق واملوت احملقق بيد اهلل تعالى. 
الوالدين  تبدأ من  وهذه اجللسات 
واملربني  بــاملــدرســة  املعلمني  ومــن 
أو الشاب،  الذين هم حول الطفل 
أوالدهم  يعلموا  أن  للوالدين  والبد 
منذ الصغر على وجود اهلل تعالى 

الداخلي  ــوازع  ــ ال فيهم  ويــزرعــوا 
ومراقبته  تعالى  اهلل  من  باخلوف 
ومحبته وإعطائهم دالئل وجود اهلل 
وفي كل حلظات  الكون  تعالى في 
كبير  األســرة  دور  ويبقى  حياتهم. 
ــديــن  ــى ال ــيــة عــل ــرب ــت ــدا فـــي ال جــ
أطفالهم  وتشريب  بــاهلل  واإلميــان 
أظفارهم  نعومة  منذ  األفكار  هذه 
ــروا ألنــه  ــكــب ال االنــتــظــار حــتــى ي
اإلنسان  األوان ألن  يكون قد فات 
معتقداته تنشأ وتتكون منذ الصغر 

وقبل الرشد. 
خــامــســا: تــوظــيــف وســائــل وقــنــوات 

التواصل 
توظيف  من  البد  هذا  زماننا  وفي 
التواصل االجتماعي  جميع قنوات 
ــســاب  ووات وتــويــتــر  فيسبوك  مــن 
وتـــلـــغـــرام وانـــســـتـــغـــرام وغــيــرهــا 
التلفزيونية  الفضائية  والقنوات 
ــالت مـــن أجــل  ــجـ ــصــحــف واملـ وال
العظيم  بــاخلــالــق  الــنــاس  تعريف 
ــراهــني  ــب ــتـــخـــدام األدلـــــة وال واسـ
الكونية وما أكثرها من أجل إقناع 
ــاب خــاصــة  ــشــب الـــنـــاس وجــيــل ال
ــوجــود اهلل وأهــمــيــة وجـــود اهلل  ب
فــهــو رحــمــة لــنــا ورزقــــا وإكــرامــا 
التفكر  على  وتشجيعهم  وفضال، 
باليوم  وتذكيرهم  الواسع  بالكون 
وتعريفهم  والــنــار،  واجلــنــة  اآلخــر 
الرسول ]  سيرة  ببعض قصص 
والصحابة الكرام وكيفية إسالمهم 
وانتقالهم من الضالل إلى الهداية 
ونــشــر قــصــص حديثة  والـــرشـــد، 
دخــول  وكيفية  أســلــمــوا  مللحدين 
غير املسلمني في اإلسالم، فهناك 
الكثير من القصص املؤثرة الدافعة 

لإلميان باهلل تعالى.
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تفكيك اإللحادتفكيك اإللحاد
السوي..  لإلنسان  والنفسية  الروحية  السالمة  مع  ويتنافى  واملنطق،  العقل  اإلحلاد  يخاصم 
املجتمعات، ما  آفة تهدد  التي يقوم عليها، لكنه يظل  وباستعراض أسسه يتبني تهافت احلجج 
يدفع في األخير إلى ضرورة تفنيد وتفكيك أسبابه املزعومة وسبل مواجهته، خصوصا في زمن 
طغيان املادة، وتراجع القيم.. وهذا ما نتعرض له من خالل عدد من املتخصصني عبر الصفحات 

التالية.

ــدس فــاضــل  ــن ــه ــة، يــوضــح امل ــدايـ بـ
ــر مــؤســســة جسور  ســلــيــمــان، مــدي
لغة  اإلحلــاد  أن  باإلسالم،  للتعريف 
أن  إلــى  مشيرا  االنـــحـــراف،  يعني 
إنكارا  ليس  حولنا  ــراه  ن مــا  معظم 
لــوجــود اخلــالــق وإمنـــا هــو كراهية 
لإلله، حتى إن القرآن الكرمي عندما 
تــكــلــم، تــكــلــم عــمــن يــكــرهــون اهلل: 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   }ڦ   
ڃ{ )الزخرف:78(، مضيفا أنه 
إذا متعنا في مواقف هؤالء فسنجد 
اهلل  صفات  مــع  مشكلة  لديهم  أن 

وليس مع اهلل نفسه.

األسباب وسبل املواجهة
سبيل  عــلــى  أنـــه  سليمان  ــح  وأوضــ

كل  يوجد  كيف  يتساءلون  هم  املثال 
هذا الشر في الدنيا وال يتدخل اهلل 
بأنهم  يصرحون  ال  لكنهم  إلنهائه؟ 
يكرهون اإلله وإمنا يصرحون بأنهم 
ينكرون وجوده، ألنه ال أحد يحب أن 
يقولون  هم  لــذا  كــاره،  بأنه  يوصف 
كارهون  أنهم  مع  الكره،  ال  باإلنكار 

في احلقيقة.
وذكر أن اإلحلاد اضطراب عقلي له 
تختلف  إنها  حتى  مختلفة،  أسباب 
من دولة ألخرى، لكن هناك 3 أبواب 
األسباب،  هذه  منها  تتفرع  رئيسية 
ــل الـــصـــدمـــات،  ــث وهــــي نــفــســيــة م
وفلسفية عقائدية والتي تتجلى في 
وجود أسئلة مثل: ملاذا كل هذا الشر 

في العالم؟ وأخيرا تربوية.

أكد أن منها  وعن مواجهة اإلحلاد، 
أو  منهج  على  الصغر  منذ  التربية 
منضبطة،  مبادئ  أو  معينة،  أفكار 
يكبر  عندما  الشخص  هــذا  جتعل 
يقع  ال  ــاد  اإلحلـ ألســبــاب  ويتعرض 
العقلية  املــفــاهــيــم  بــتــقــدمي  ــه،  ــي ف
في  ــه  ل توصيلها  ــراد  ــ امل والــديــنــيــة 
تبني  عبر  عمره  من  مبكرة  مرحلة 
بعض  بتجنب  وأيضا  فاعلة،  وسائل 
األخطاء التي تؤدي إلى اإلحلاد، مثل 
تنشئة اإلنسان املعصوم من اخلطأ، 
ــكــذب عــلــى األطــفــال  وممـــارســـة ال
أعمال  أداء  على  التحفيز  بــهــدف 
محمودة، كالتصريح له بأنه سيعيش 
أو  القرآن،  حفظ  حال  مشاكل  بال 
يحدث  ثم  بالصالة،  التزامه  حــال 
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أن يواجه مشاكل في حياته الحقا، 
الصاحلة  األعــمــال  هــذه  أن  فيجد 
من  املشاكل  تخفي  ال  عملها  التي 
حياته رغم أنه عمل ما عليه، فيرى 
لذا  يعمالن،  ال  والقرآن  الصالة  أن 
ال  بأنه  التنشئة  تكون  أن  املهم  من 

توجد حياة خالية من املشاكل.
وقال سليمان إن من أسباب اإلحلاد 
أيضا التعلق باملدرس امللحد، وكذلك 
به،  العالقة  فساد  أو  األب  فقدان 
وهنا يجب أن يكون هناك أب بديل 

يقوم بدور األب.
كذلك  األســـبـــاب  مــن  أن  ــاف  وأضــ
أنه  مثل  لإلسالم،  السلبية  الدعاية 
جنسيا،  الشواذ  ظلم  أو  املــرأة  ظلم 
ألنه ال أحد يحب أن يكون جزءا من 
يجب  أنــه  موضحا  ظاملة،  منظومة 
وبيان  لهؤالء،  املفاهيم  هنا تصحيح 
قدر املرأة في اإلسالم، وملاذا يحارب 
مدمرا  باعتباره  اجلنسي  الــشــذوذ 
الظلم  ينسب  ال  لكن  للمجتمعات، 
ــذي جــاء إلزاحــة  ــدا لــإلســالم الـ أبـ

الظلم.
وكشف أن من أسباب اإلحلاد أيضا 
يجعل  إذ  التجريبي،  بالعلم  االفتتان 
هناك  أن  يظنون  الناس  بعض  هذا 
تضاربا بني الدين والعلم، وأنه يجب 
تتم  أن  شــيء  أي  تصديق  أجــل  من 
جتربته العملية، وهنا يجب تصحيح 
على  التأكيد  كذلك  املفاهيم،  هذه 
بل نحن  العلم،  يناقض  الدين ال  أن 
عندما كنا متمسكني بديننا كنا سادة 

الدنيا كلها، وعندما تركناه تخلفنا.
مسألة  هــنــاك  أن  ســلــيــمــان  وذكـــر 
ــرى مــهــمــة تــســبــبــت فـــي وجـــود  أخــ
اإلحلاد، وهو أن منتجات احلضارة 
ــة اخــتــزلــت اإلنـــســـان في  ــي ــغــرب ال
وإرضاء  واالستهالك  اإلنتاج  ثالوث 

الشهوات، موضحا أن هذه الطبيعة 
االخــتــزالــيــة أدت إلــى عــدم وجــود 
أنه  للروحانيات، مشددا على  مكان 
املفاهيم،  تصحيح  إعــادة  هنا  يلزم 
الفلسفية  األسئلة  على  ــة  واإلجــاب
والـــوجـــوديـــة بــشــكــل صــحــيــح، ألن 
للعقل  منتج  هــي  املــاديــة  احلــضــارة 
تــعــطــي أي اعــتــبــار  ــال  املــــــادي، فـ
مصالح  عندها  فاملسألة  لألخالق، 
على  واإلجــابــات  أخــالقــا،  وليست 
أنا  ملاذا  أنا؟  من  الوجودية  األسئلة 
التي أمتلكها؟  هنا؟ ما هي األدوات 
ما هي مهمتي في الدنيا؟ ماذا أتوقع 

بعد ذلك؟ كلها إجابات مادية.
وتابع مدير مؤسسة جسور للتعريف 
بــاإلســالم، أن احلــضــارة املــاديــة ال 
األسئلة،  هــذه  على  إجــابــات  متلك 
الدين فقط هو الذي ميتلك اإلجابة.
وقال إن من األسباب كذلك اختالل 
أنه  إلى  الفتا  الدين،  رجل  صــورة 
أن  الشخص  تعليم  هنا  املهم  من 
ــقــدوة، ورجــل  الــرســول ] هــو ال
ــي الـــديـــن، لكن  ــن نــســألــه ف ــدي ال

قدوتنا هو الرسول ].
يطرح  ممــا  أنـــه  سليمان  ــاف  وأضــ
الفلسفية،  األســبــاب  على  مستندا 
اهلل  يخلق  لــم  ــاذا  مل البعض:  ســؤال 
يخطئون؟  ال  ويجعلهم  كلهم  الناس 
هذا  على  الناس  خلق  أن  موضحا 
واحلرية  االختيار  قيمة  ينزع  النحو 

احلمار  مثل  ويجعله  اإلنــســان،  من 
بني  إذن  الفرق  فما  النافع،  املطيع 

احلمار واإلنسان؟
ــذا، يلزم  ــد أنــه ملــواجــهــة كــل هـ وأكـ
ــي،  ــن ــدي ــي ال ــوعـ ــى الـ الــتــنــشــئــة عــل
للكون،  خالق  وجود  حتمية  وترسيخ 
الصحيح،  الدين  هو  اإلسالم  وملاذا 
سبحانه  اهلل  فــي  الــنــاس  وحتبيب 
مبداخل  األطفال  وتعريف  وتعالى، 
الشيطان ووسائله، وبالفرق بني كالم 
اهلل وكالم الشيطان، مشددا على أن 

املواجهة يجب أن تبدأ مبكرا جدا.

اإلنسانوية!
بدوره، قال الباحث عمرو عبدالعزيز 
إنه ال ريب أن القارئ إن كان متابعا 
لألحداث الكبرى املتنوعة في عاملنا 
العربي واإلسالمي، قد مرت به خالل 
األشهر املاضية العديد من جداالت 
غير  على  مــات  من  في  اهلل  كحكم 
عمل  كان صاحب  إن  اإلســالم  دين 
إنساني نبيل، ووجوب جتديد الفقه 
وتغيير القوانني ملالءمة عصر متكني 
املــرأة، وضــرورة التسامح مع اآلخر 
آرائــه  بقبول  اإلنساني  واالخــتــالف 
املعادية للدين، أو توجهاته اجلنسية 
املخالفة للطبيعة، مقابل نذر ال يذكر 
من أحاديث جتحد وجود اهلل جهرا، 
مجالس  فــي  الــنــذر محصور  وهــذا 
ــى،  ــ خــاصــة، ال كــاخلــطــابــات األول

الشائعة بني العامة واخلاصة. 
الصريح،  أظــن اإلحلــاد  »ال  وذكــر: 
للكون،  خــالــق  وجـــود  تــكــذيــب  أي 
ــن  ــاصــري ــع ــرب لــلــمــســلــمــني امل ــ ــ أق
سبل  من  حياتهم،  بدقائق  وألصق 
أفدح  هي  التي  ومنتوجاته  اإلحلــاد 
دسا:  وأخفى  الفاجر  التكذيب  من 
أهواء  حتكيم  أي  اإلنسانوية،  مثل 

ــان:  ــم ــي ــل ــل س ــ ــاض ــ ف
رئــيــســيــة  ــواب  ــ ــ أب  ٣
نفسية  لـــإلحلـــاد.. 

وفلسفية وتربوية
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معيارا  واملعنوية  املــاديــة  اإلنــســان 
العبد  حق  وتقدمي  والباطل،  للحق 
وتفضيل  ــعــدل،  ال الـــرب  حــق  على 
خبث  أم  حــســن  اإلنـــســـان  ــة  ــ واليـ
الناصر،  الــولــي  خالقه  ــة  والي على 
ــل حق  تــكــذيــب ك والــنــســبــويــة، أي 
باملشاغبة واختيار ضالل التيه بدال 
من هدى االستقامة، والنسوية، أي 
اتخاذ تخبيب النساء على أوليائهن 
الرجال  وتأنيث  وتذكيرهن  ديــنــا، 
مذهبا، واللوطية، أي االئتمام بقوم 
لوط نقيبا، ومزاحمتهم في الفحش 

عمال ونظرا«.    
وأكمل: »يحلق خطر آخر باملسلمني، 
في  مــا سبق  كــل  إيـــالج  مفتاح  هــو 
قلوب أوالدنا، أال وهو االنفصال بني 
الثالثيني  األب  وجد  األجيال، حتى 
ابنه  توجيه  فــي  عنتا  يلقى  الـــذي 
أسس  من  الكثير  يعد  لم  املــراهــق! 
بناء أجيالنا، واألجيال السابقة علينا 
األجيال احلديثة،  للتعامل مع  نافعا 
عظيما،  اختالفا  الدنيا  اختلفت  إذ 
اخلطر،  تعقيد  نفهم  ال  إما  وصرنا 
في  املستحدثة  الثقوب  ندرك  ال  أو 

جدران منازلنا«.
ــابـــع الـــبـــاحـــث: »ولـــنـــأخـــذ يسر  وتـ
الوصول إلى املواد اإلباحية مثال: إذ 
األول  العقد  في  إليها  الوصول  كان 
عدة،  ألسباب  متعذرا  األلفية  من 
مواقع  في  االشــتــراك  يلزم  كــان  إذ 
بثها مبقدار مالي متجدد، ولم يكن 
املال قدميا بذات االنتشار بني أيدي 
العابرة  الفيزا  صورة  في  املراهقني 
األمــوال  حتويل  لصعوبة  للحدود، 
قدميا من بلد إلى آخر، ثم إنك حتى 
فاملادة  العوائق،  تلك  كل  اجتزت  إن 
العالقة  عــرض  عمادها  اإلبــاحــيــة 

الطبيعية بني الرجل واملرأة«.

احلديثة،  األجيال  في  »أما  وأكمل: 
وبــأنــواع  مجانا،  متاحة  فاإلباحية 
إليها  الوصول  وتيسر  قبيحة،  شاذة 
لضعف رقابة األهل عامة، واعتماد 
كثير من األمهات على إلهاء أوالدهن 
بــالــهــواتــف، وعــدم  الــرضــاعــة  منذ 
قبولهن إلغاء اإلنترنت من املنزل أو 
تقييده، إضافة العتقاد الكثير منهن 
في  يفكروا  لن  والفتيات  األوالد  أن 
املواقع اإلباحية، ولن يعرفوها، حتى 
إن بعض األهل يظنون أن احلال كما 
كان في املاضي: مواقع إباحية صعبة 
املنال، تعرض مادة أفحش شذوذها 
محصور في األفعال، ال في أطراف 

العالقة!«.
يستفيق  أن  ــن  م ــد  ــ »الب ــاف:  ــ وأضـ
مستحدثات  على  ويطلعوا  األهــل، 
يــبــذلــوا  وأن  الــشــيــطــان،  مــســالــك 
من  أوالدهــم  عظيما حلماية  جهدا 
اجلسيمة.  والفنت  املنهمر،  السيل 
وأول اجلهد بعد فقه الشرع والعلم 
باملستحدثات، هو حسن التعامل مع 
األبناء، بال إفراط التقاليد القدمية 
بوجوب  كالقائلني  للشرع،  املخالفة 
تفريط  وال  املصاحبة،  وعدم  البغي 
تدلل  التي  الغربية،  التربية  مناهج 
البد  يعبد.  وثنا  الطفل حتى جتعله 
مــن مــزيــج احلـــزم واملــصــاحــبــة، وال 
تربية  النبوي في  املنهاج  أحسن من 
والفقه.  الشرع  ومــصــادره  األبــنــاء، 

فهذا دور األسرة«. 

وأكمل الباحث: »أما أصحاب النفوذ 
السياسي،  أو  الفكري  أو  الشرعي 
التعمق  عليهم  فواجب  أمتنا،  ألباء 
اخلبيثة،  املــذاهــب  تلك  معرفة  في 
حــتــى ال جنـــد شــيــخــا فــقــيــهــا، أو 
الناس  على  يخرج  مسلما،  سياسيا 
بدعاوى اإلنسانوية باسم اإلنسانية، 
وفتاوى النسوية باسم حقوق املرأة، 
التنوع  باسم  اجلــنــدريــة  وضـــالالت 
واالختالف. يجب أن يتزودوا بسالح 
ــرارا  قـ يــتــخــذوا  ثــم  أوال،  املــعــرفــة 
بال  الضالة  األفــكــار  تلك  مبواجهة 
الثقافية  فالهيمنة  ومتلمل،  إبطاء 
متنوعة،  حتــديــات  تــواجــه  الغربية 
الغربي  أولها وأخطرها من الداخل 
نفسه، وتلك فرصة للعالم كله، نحن 
بدال  بها من غيرنا،  أولى  كمسلمني 
من أن يتصدر مجابهة تلك املذاهب 
اخلبيثة كل من اليمينيني األميركيني، 
أو الوثنيني الصينيني، أو الصليبيني 
ــروس. إن احلــق الــذي معنا بهذا  ال
الدين أقدر من مجموع أفكار البشر 
نصبها  لم  إن  نهزة  وهــذه  أجمعني، 
ونتخذها سلما العتالء منبر الهيمنة 
عن  املــدافــعــني  وصـــدارة  الثقافية، 
الفطر والدين في هذا الزمان، حتى 
يصبح اإلسالم صراحة منار الهدى 

اإلنساني، فال نلومن إال أنفسنا!«.
ــالم في  وخــتــم بــقــولــه: »عــلــو اإلســ
زماننا هذا ضرورة إنسانية عامة، ال 

مشروع إصالح داخلي خاص«.

غياب الوعي الديني
ــال الــدكــتــور  ــاق، قـ ــســي ــذا ال فــي هـ
العقيدة  ــاذ  أســت فـــؤاد  عــبــداملــنــعــم 
والفلسفة بجامعة األزهر، إن غياب 
يعد  املجتمع،  فــي  الــديــنــي  الــوعــي 
قال  فثقافة  أساسيا لإلحلاد،  سببا 

اإلنــســان  ســامــيــة:  د. 
عقل وروح فتجب إعادة 
النظر في طغيان املادة 
على اجلانب الروحاني
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اهلل وقال الرسول، وثقافة الصواب 
واحلــرام،  احلــالل  وثقافة  واخلطأ، 
عن  اآلن  تبتعد  بــدأت  ثقافات  كلها 
الساحة، لكن لو نحن حافظنا على 
الشباب،  ووعينا  اإلسالمية  هويتنا 
الدينية  مفاهيمنا  مناهجنا  وضمنا 
اإلحلاد،  براثن  في  الشباب  وقع  ملا 
منها  أسرية  أسبابا  هناك  أن  كما 
األســري،  التوجيه  عن  األب  غياب 
األسرة  أن  رغم  كذلك،  األم  وغياب 
إلــى ذلــك اإلعــالم  مسؤولة، أضــف 
على  امللحدين  بعض  يظهر  حينما 
أفكار  طــرح  لهم  ويتيح  منصاته، 
ليس  الذين  الشباب  عقول  في  تقع 
يتأثرون  فقد  ديــنــي،  وعــي  عندهم 
واملدرسة  واألســرة  فاإلعالم  بذلك، 
عوامل  تعد  كلها  الدراسية  واملناهج 

أساسية من عوامل اإلحلاد.
هو  بالوعي  يقوم  ــذي  ال أن  وأكــمــل 
واألســاتــذة  الــديــن  وعلماء  اإلعـــالم 
مع وضع  واجلامعات،  املــدارس  في 
األفكار  من  ألبنائنا  مناهج محصنة 
الضالة واملنحرفة، فاجلميع يشترك 
على  للحفاظ  املنظومة  هــذه  فــي 
وهناك  اإلحلــاد،  من  أبنائنا  عقول 
أمر آخر مهم وهو القدوة، خصوصا 
مع شيوع النماذج املتقدمة في الغرب 
على الصعيد العلمي وعلى أكثر من 
لالقتداء  بالبعض  يحدو  ما  صعيد، 
ــرص عليه  ــر حـ ــدوة أمـ ــقـ ــهــم، والـ ب
تعالى:  اهلل  يــقــول  حيث  اإلســــالم، 

ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ         }وئ  
ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 
)األحــــــــزاب:21(،  ی{  ی   ی  
التوجيهات  كــل  وجــهــنــا  والـــرســـول 
العلم  إلــى  دعــا  لــدرجــة  السليمة، 
حسن  ــى  وإل والبحث،  التعلم  ــى  وإل
األدب واحلــوار، بل دعانا إلى عدم 

ترك نصيبنا في الرياضة، فاملشكلة 
قدواتهم،  إظهار  عدم  املسلمني  في 
أن  تاريخيا  أثبت  فالعالم اإلسالمي 
له قدوات فإن كان هناك تقدم في 
الغرب فإنه تقدم على حسابنا نحن 
املسلمني  علماء  عليه،  كنا  ما  وعلى 
ــارة اإلســالمــيــة  ــوا أن احلـــضـ ــت ــب أث
العلم  انتشار  في  الطولى  اليد  لها 
وفي عصر  أوروبــا  في  التقدم  وفي 
الــتــنــويــر، ومـــا جـــرى فــي األنــدلــس 
هناك  اإلسالمية  اجلامعات  وفتح 
كان  الغرب  أن  لدرجة  ذلــك،  يؤكد 
يأتي بأبنائه كي يتعلموا في مدارس 
املسلمني،  مــعــاهــد  وفـــي  املسلمني 
أمثال  من  بها  نفخر  التي  القدوات 
الهيثم،  ــن  واب والــفــارابــي  سينا  ابــن 
وأول من فكر في علم الطيران كان 
املجلدات  أكبر  فرناس،  بن  عباس 
مكتبات  فــي  مــوجــودة  اإلســالمــيــة 
احلديث،  العصر  في  حتى  الغرب 
تراثنا فيه القدوة وفيه األسوة وفيه 

اخلير كله بعلومنا وبعلمائنا.
ــة نــزلــت في  وذكـــر فـــؤاد أن أول آي
القرآن كانت آية اقرأ، والقراءة تعني 
والنبي  والنظر،  ــالع  واالطـ البحث 
] تال علينا قول اهلل في أكثر من 

ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   }ۆئ   آيــة: 
ی{  ی   ی        ی     ىئىئ   ىئ   

ۀ   ۀ   }ڻ   وقـــال  )الـــزمـــر:9(، 
ھھ   ہ     ہ   ہ   ہ       

ڭ   ڭ   ڭ     ۓۓ    ے      ے   ھ   ھ  
ڭ  ۇ  ۇ{ )العنكبوت:2٠(، 
بالعلم:  إال  اإلســالم  ألمة  تقدم  فال 

خت   حت   جت    يب   ىب   }مب  
يث   ىث      مث   يتجث   ىت     مت  

حج{ )املجادلة:11(.

تربية ومتابعة 
ــورة سامية  ــدكــت ال قــالــت  بـــدورهـــا، 
خضر صالح، أستاذة علم االجتماع 
بكلية التربية جامعة عني شمس، إن 
بشكل  مرتبطة  عوامل  عــدة  هناك 
وثيق باإلحلاد، منها األسرة والتربية 
الذين  األصــدقــاء  وأيضا  والتعليم، 
يعدون أحد العوامل املهمة جدا في 
تتسرب  تبتدئ  حيث  الصدد،  هــذا 
املفاهيم املضادة لإلميان، وهنا يجب 
على كل ضلع ممارسة دور معني في 
التصدي لهذا األمر، بدءا من األسرة 
مبتابعة أحوال أبنائها وما يتعرضون 
تشغلهم،  الــتــي  ــوضــوعــات  وامل لـــه، 
مرورا باجلهات التعليمية التي يجب 
التصدي  خططها  ضمن  تضع  أن 
نهاية  والتالميذ،  الطالب  يهدد  ملا 
الوافدة  احملتويات  مبنع  باحلكومة 
مثل األعمال الفنية التي ال تتفق مع 

الدين والتي تعارض اإلميان.
وأضافت خضر أن طغيان احلضارة 
الغربية في جوانب كثيرة من حياتنا 
اخلالق  وإنكار  املادة  مفاهيم  يجعل 
تتسرب للنشء أو للذين ال ميتلكون 
ما يدافعون به عن هذا املد اجلارف 
يجب  وهنا  واملفاهيم،  األفكار  من 
ربط العلم باإلميان، مؤكدة أن العالم 
بحاجة إلى إعادة النظر في طغيان 
ألن  الروحاني،  اجلانب  على  املــادة 

اإلنسان عقل وروح.

ــؤاد:  ــ عــبــداملــنــعــم ف
اإلعــــــالم واألســـــرة 
واملدرسة واملناهج أهم 

العوامل 
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محمد عبدالعليمملف العدد
إمام وخطيب بوزارة األوقاف املصرية

اإللحاد.. أسبابه.. سبل مجابهتهاإللحاد.. أسبابه.. سبل مجابهته
االعتقاد  بأصل  تتعلق  شائكة  قضية 
والفطرة السوية التي فطر اهلل الناس 
عليها، أال وهي قضية اإلحلاد وإنكار 
الظاهرة  هذه  بــدأت  وقد  األلوهية، 
الثامن  القرن  أوائــل  في  الظهور  في 
مع  التنوير  بعصر  عرف  فيما  عشر 
انتشار الفكر احلر والشكوكي، حيث 
لتسمية  الفكر  هــذا  أصــحــاب  ــال  م
هذا  عــرف  كما  بامللحدين،  أنفسهم 
العصر بعصر التنوير، وشهدت الثورة 

سياسية  حــركــة  أول  الفرنسية 
للدفاع  الــتــاريــخ  فــي  كــبــرى 

العقل  وسيادة  حرية  عن 
الـــبـــشـــري، فــضــال عن 

ــار مــــن اإلحلـــــاد  ــ ــي ــ ت
مثيل،  ــه  ل يسبق  ــم  ل
ــرى كــثــيــر من  كــمــا يـ
اإلحلــاد  أن  امللحدين 

من  صحة  أكثر  نظرة 
فإن  وبالتالي  األلوهية، 

عــبء اإلثــبــات ال يقع على 
عاتق امللحد لدحض وجود اهلل بل 

مبررات  لتقدمي  باهلل  املؤمن  على 
لإلميان به، حسب قولهم)1(.

فهي  اإلحلــاد  أسباب  أمــا عن 
كثيرة نذكر منها على سبيل 

املثال ال احلصر:
األهــــــــواء   -1

البشرية 

اجلنسية  الــشــهــوة  مثل  والــشــهــوات 
والعجب  الظهور،  وحب  املال  وشهوة 
بغيته  امللحد  فيه  يجد  مــا  هــذا  أن 
ــرة  ــشــه ــال وال ــ ــه فــيــجــنــي املـ ــدفـ وهـ
هواه  يوافق  ما  النساء  من  ويستهوي 

مببدأ خالف تعرف.
عليهم  تعالى  اهلل  بنعم  االغترار   -2
ليستدرجهم  إال  ــانــت  ك مــا  والــتــي 
إذ  اهلل  وصــــدق  بــهــا،  ــى  ــعــال ت اهلل 

ک     ڑ  }ڑ   ــول:  ــق ي

ک  ک  ک  گ  گ{ 
تعالى:  قوله  إلــى  ــراف:182(  ــ ــ )األع
جخ{  مح     جح   مج       }حج  
الــذي يعطيه  )األعــــراف:187(، اهلل 
لهم فقد مكنهم اهلل تعالى من بعض 
على  ففسروها  العلمية  االكتشافات 
فكرة  عن  وبعدهم  بحثهم  نتاج  أنها 

األلوهية.   
اإلسالمية  األمـــة  أبــنــاء  انــبــهــار   -3
والعربية باحلضارة الغربية احلديثة، 
مبا  املسلم  الشباب  ينبهر  حيث 
وصلت إليه احلضارة الغربية 
املخترعات  مــن  احلديثة 
العلمية  واالكــتــشــافــات 
احلديثة  والتكنولوجية 
فينساقون  وأصحابها، 
غير  ــم  ــارهـ ــكـ أفـ خــلــف 
بــاحــثــني عــن أصـــل هــذا 
الشريعة،  في  تأصيله  أو 
يقلد  املغلوب  أن  خصوصا 
الغالب وصدق رسول اهلل ] 
إذ يقول: »لتتبعن سنن من كان قبلكم 
دخلوا  لــو  حتى  بالقذة  الــقــذة  حــذو 
اليهود  قالوا:  لدخلتموه.  جحر ضب 

والنصارى؟ قال: فمن«)2(.
4- اخللل النفسي املتمثل في العجز 
ــة بــني ممــارســة التدين  ــالءم عــن امل
مع  والتعامل  العالية  مراتبه  في 
مخرجات احلضارة املادية 
نية  الشهوا
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مراتب  فهم  عدم  وبسبب  املعاصرة، 
من  اإلســــالم  يتيحه  ــا  ومـ األعـــمـــال 
النفس  ضعف  مع  للتعامل  إمكانات 
يختارون  الكثيرين  فــإن  الــبــشــريــة، 
ــتــضــحــيــة بــالــتــديــن عــبــر رفــض  ال
املنظومة الدينية بأكملها، لتسلم لهم 
تلبية الشهوات املتاحة بيسر كبير في 

هذا العصر.  
الديني،  اخلطاب  وقصور  عجز   -5
والدعوة،  الوعظ  فالقصور في نظام 
االحتضان  عن  املتدين  التيار  وعجز 
واالكتفاء  للشباب،  العملي  الروحي 
علمية  ــدروس  ب كثيرة-  أحيان  -فــي 
التجديد  ينقصها  مواعظ  أو  جافة 
العقدي،  الـــدرس  ــداع، وجــمــود  ــ واإلب
قدرة  دون  املوضوعات  نفس  تكرار 
على جتديد نفسه ليواكب املستجدات 
ــســارعــة، والــشــبــهــات  ــت الــعــقــديــة امل
رؤوس  على  تتساقط  التي  اإلحلادية 
في  حيلة  لهم  تكون  أن  دون  شبابنا، 

دفعها.
ولــن نسهب فــي احلــديــث عــن هذه 
بعض  ســنــعــرض  ــا  ــن أن إال  ــرة،  ــك ــف ال
حلماية  محاولة  ملجابهتها  الوسائل 
الشباب املسلم والعربي من مثل تلك 
هذه  أهــم  من  وإن  الهدامة،  األفكار 

الوسائل التي نستعني بها:
قواعد  مــن  وهــو  بــاهلل،  اليقني   -  1
وفهم  تعالى،  اهلل  وجــود  في  اليقني 
وآثــاره  أبــعــاده  وإدراك  الدليل  هــذا 
ــســاعــد املــؤمــنــني على  الــنــفــســيــة ي
مواجهة شبهات اإلحلاد، وإليكم شيء 
الدليل،  هذا  العلمي حول  البيان  من 
حكي  تاريخي  مبوقف  الكالم  ونبدأ 
عن اإلمــام الـــرازي؛ حيث ســار يوما 
ومريديه،  تالمذته  من  جموع  وخلفه 
وسألت  الطريق،  في  عجوز  فلقيتهم 
من هذا؟ قالوا لها: أما عرفته؟ هذا 
الذي أقام ألف دليل على وجود اهلل 

قلبه  في  يكن  لم  لو  فقالت:  تعالى، 
ألف شك ما احتاج أللف دليل، فلما 
اللهم  قــال:  كلمتها،  ــرازي(  )الـ بلغته 
أورد  وقد  العجائز)3(.  كإميان  إميانا 
امليزان«  »لسان  كتابه  في  حجر  ابن 
الرازي  كلمة وهو بصدد ذكر مناقب 
أنه قال: »من التزم دين العجائز فهو 
هو  هنا  املقصود  واإلميان  الفائز«)4(، 
اإلميان بالفطرة الذي ال يعرف الشك 
وذلك ألن  الشبهات،  إليه  تتسلل  ولم 
وأخــذ  اخلــلــق  خلق  حــني  تعالى  اهلل 
مــن ظــهــورهــم ذريــتــهــم أشــهــدهــم له 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   }ٹ   بالربوبية: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  
ڇ   ڇ   ڇ      چ   چ    چ   چ  
ڇ  ڍ{ )األعــراف:172(، وفي 
للنبي ]  يقول  اهلل  أن  هذا  تفسير 
واذكر -أيها النبي- إذ استخرج ربك 
أوالد آدم من أصالب آبائهم، وقررهم 
أودعــه في فطرهم من  بتوحيده مبا 
أنه ربهم وخالقهم ومليكهم، فأقروا له 
بذلك، خشية أن ينكروا يوم القيامة، 
أن  ويزعموا  فيه،  بشيء  يقروا  فال 
حجة اهلل ما قامت عليهم، وال عندهم 

علم بها، بل كانوا عنها غافلني.   
التوحيد،  ــدراســة  ل الــبــاب  فتح   -2
ومعرفة  األلوهية  توحيد  خصوصا 
وما يستحيل في  يجوز  وما  ما يجب 
تعالى  اهلل  صفات  ومعرفة  اهلل  حق 
الـــذات والــصــفــات،  وأســمــائــه، علم 
نحتاج أن نفرد مساحات لفقه التوحيد 
وأسماء اهلل وصفاته وأفعاله وعالقته 
بقلوبنا وسلوكنا واألثر الواقعي املرجو 
من دراسة مسائل التوحيد واإلميان، 
يقدمها  التي  ــات  اإلجــاب جانب  إلــى 
القرآن لألسئلة الكبرى حول اإلنسان 
والوجود واحلياة، وذلك على حساب 

مسائل  في  بذلناها  هائلة  مساحات 
بالواقع  مرتبطة  غير  جدلية  كالمية 
دراســة  أن  كما  تؤخر،  وال  تقدم  وال 
هذا العلم على وجه اخلصوص تعرف 
الدارس كيف يفكر في الذات اإللهية 
البشري قاصر عن  العقل  أن  وتعلمه 
ــه سقف  ــال اهلل وحتـــدد ل ــع فــهــم أف
السقف  هذا  بلوغ  عند  وأنه  التفكير 
يكون اإلميان، وفي هذا الصدد على 
الدينية  املراكز  تفتح  أن  احلكومات 
العلوم  هــذه  ليتعلموا  الشباب  أمــام 
هــذا  ــق  دقــائ يتعلموا  ــم  ل وإن  حــتــى 
املجملة  املسائل  تعلم  فيجب  العلم 
الفرعية  املسائل  إلــى  التطرق  دون 
واألخالقية التي تشتت العقل والفكر 
الستقبال  مهيأ  عــام  جــو  وخــلــق  بــل 
لبث  املروجون  فيستغلها  الفكرة  هذه 

سمومهم في العقول.
3- دور املدارس والتعليم، حيث تبني 
يجب  التي  احلسنة  الــقــدوة  املناهج 
للدين  وترسخ  وتوضح  بها  االقــتــداء 
والــعــقــيــدة الــصــحــيــحــة حــتــى يشب 
األطفال على أساس صحيح ال يقبل 
يزرع  ما  قدر  فعلى  الهدامة،  األفكار 
في الصغر يكون الثبات في الكبر مع 
ليس  أن اإلحلــاد  االعتبار  األخذ في 
أسس  يهدم  وال  بعينها  ديانة  مشكلة 
يــداهــم كل  ولكنه خطر  واحـــد،  ديــن 
وجب  ولــذلــك  السماوية،  الــديــانــات 
التكاتف والتعاون ملواجهة هذا اخلطر. 
ومن الدراسات التي تشكلت ملواجهة 
إلى  هدفت  التي  الــدراســة  اإلحلـــاد 
تعريف دور معلمي التربية اإلسالمية 
الثانوية  املرحلة  طالب  حتصني  في 
املكرمة من اإلحلــاد من  مبدينة مكة 
وجــهــة نــظــر املــشــرفــيــني الــتــربــويــني، 
ــطــــالب،  ــ ومــــديــــري املـــــــــدارس، وال
فروق  هناك  كانت  إذا  عما  والكشف 
بني متوسطات استجابات أفراد عينة 
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التربية  معلمي  دور  حــول  الــدراســة 
اإلسالمية في حتصني طالب املرحلة 
الختالف  تعزى  اإلحلــاد  من  الثانوية 
لتحقيق  الــــدراســــة.  عــيــنــة  فـــئـــات 
املنهج  استخدام  الدراسة مت  أهداف 
استبانة  في  األداة  ومتثلت  الوصفي، 
الطالب  لتحصني  دورا   34 تضمنت 
من اإلحلاد، عممت على كامل مجتمع 
التربويني،  املشرفني  مــن  ــدراســة  ال
املرحلة  وطـــالب  املــــدارس،  مــديــري 
الثانوية. ولتحليل بيانات الدراسة مت 
استخدام التكرارات، والنسب املئوية، 
دور  لتحديد  النسبية  واملتوسطات 
في حتصني  اإلسالمية  التربية  معلم 
واختبار حتليل  اإلحلاد،  من  الطالب 
مدى  على  للتعرف  األحــادي  التباين 
تعزى  االستجابات  في  فــروق  وجــود 
ملتغير فئات العينة. وتوصلت الدراسة 
إلى أن دور معلمي التربية اإلسالمية 
للمرحلة الثانوية في حتصني الطالب 
من اإلحلاد من وجهة نظر املشرفني 
وجهة  ومن  متوسطا،  كان  التربويني 
متوسطا،  كان  املــدارس  مديري  نظر 
الطالب  نظر  وجهة  مــن  كــان  بينما 
داللــة  ذات  فــروق  تظهر  ولــم  كبيرا، 
إحصائية بني استجابات أفراد عينة 
الدراسة تعزى ملتغير الفئة. وبناء على 
نتائج الدراسة كان من أبرز توصياتها 
تفعيل أدوار معلمي التربية اإلسالمية 
في حتصني الطالب من اإلحلاد التي 
خالل  مــن  متوسطة  بــدرجــة  ظهرت 
مناشط مختلفة كالندوات، والقراءات 
ومن  التدريبية.  والــدورات  التوعوية، 
مقترحات الدراسة إجراء دراسة عن 
التربية  التدريبية ملعلمي  االحتياجات 
اإلسالمية في مجال حتصني الطالب 
االحلادية)5(.  والشبهات  األفكار  من 
وفي هذا الصدد، كشف وزير التربية 
محمد  بــالــكــويــت  الــســابــق  والتعليم 
الفارس أن مناهج التربية اإلسالمية 

تبدأ مبجال العقيدة، وفيها جميع ما 
عنها،  والدفاع  املسلم،  بعقيدة  يتعلق 
والرد على الشبهات واألفكار املنحرفة 
عقال ونــقــال، كــاإلحلــاد والــتــطــرف، 
وعقيدتنا  الــنــقــيــض،  طــرفــا  وهــمــا 
السمحة هي الوسط بينهما، فال غلو 
ــوزارة  ال أن  الفارس  وبــني  جفاء.  وال 
هوية  اضطراب  حالة  أي  تسجل  لم 
مــدارس  أي  في  )اإلحلـــاد(  عقائدية 
أي  ظهور  حــال  وفــي  الــعــام،  التعليم 
الوزارة  فإن  الفكر  ذلك  بوجود  بادرة 
مع  والتنسيق  التعاون  في  تتأنى  لن 
الوزارات األخرى، وباخلصوص وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، التخاذ 
الفكر  ذلك  بــوأد  الكفيلة  اإلجــراءات 
والقضاء عليه. وبني الفارس أن لدى 
اخلاص  القيم  تعزيز  برنامج  الــوزارة 
يعنى  برنامج  ومعلميها، وهو  لطلبتها 
ــادات  ــع وال اإلســالمــيــة  القيم  ببيان 
برامج  طريق  عن  وتعزيزها  الكرمية 
إذاعية مدرسية مبرمجة ومحاضرات 
توعوية للمتعلمني واملتعلمات)6(.                          
4- دور األسرة في مواجهة اإلحلاد. 

املجتمع  نـــواة  األســـرة هــي  أن  ومبــا 
ليست  فهي  األول،  أفـــراده  وحصن 
حياة  تهدد  التي  األخطار  عن  مبنأى 
الفكر  أخطرها  مــن  والــتــي  املجتمع 
التحديات  زادت  فكلما  ــادي،  اإلحلــ
األســرة  فتتحمل  املسؤوليات  زادت 
الوقائي  بــالــدور  فتقوم  مسؤوليتها 
املشكلة  ــوع  وقـ تنتظر  أن  مــن  بـــدال 

}ۈ   وجل:  عز  املولى  بقول  عمال 
ۅ   ۅ    ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ  
ې   ې   ې   ۉ    ۉ  
ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
)الــتــحــرمي:6(.  ۇئ{  وئ   وئ  
ومن الوقاية، وقاية العقل؛ ألنه أساس 
هذه  ومن  الشرعي،  التكليف  ومناط 
اإلســالم  على  الطفل  تربية  الــطــرق 
الوسطي السمح، وتعد الوسطية في 
كل األمور أهم مزايـا املنهج اإلسالمي 
التوازن  وتوجيه طاقات األمة لتحقق 
بــني الــفــرد واجلــمــاعــة، وبــني الـدين 
ــا وبـــني الــعــقــل والـــقـــوة وبــني  ــي والــدن
الروحانية  وبــني  والواقعية  املثالية 
واملـــاديـــة وغــيــرهــا، إن مــن أهـــداف 
وإن  الصالح،  الفرد  إيجاد  التربية: 
بـالغلو  يـسارا  أو  ميينـا  الفـرد  جنوح 
والتهاون،  الالمباالة  أو  والتطرف، 
ــوجــب صحوة  لــهــو مــؤشــر خــطــيــر ي
التربية  مبسؤولية  يـضطلع  مــن  كــل 
باملجتمع لبحث أسباب هذا التطرف 
ــر،  ــل عــالجــه لــلــجــيــل احلــاضـــ وســب
اجلديد  اجليل  لوقاية  العدة  وإعــداد 
من  فيه  الظواهر  تلك  استفحال  من 
األول  الوقائي  الــدفــاع  خط  األســرة 
االنحرافات  مــن  الــنــشء  حماية  فــي 
العقدية الفكريـة املعاصرة، وتشتركان 
ومدى  التربوي  األســرة  دور  بيان  في 
األبناء.  معتقـد  سـالمة  فـي  تأثيره 
وتتميز الدراسة احلالية بإبراز الدور 
خالل  من  املسلمة  لألسرة  الوقائي 
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وحتويله  والسنة،  الكتاب  توجيهات 
تربوية  وقــائــيــة  استراتيجيات  ــى  إل
حماية  فــي  األســـرة  تساعد  عملية 
وما  اإلحلــاد  فكر  من  الطفل  عقيدة 
سالمة  على  تؤثر  أفكار  من  شابهها 
فــطــرتــه ومــعــتــقــده وفـــى إبــــراز دور 
ــذا الــبــاب  األســــرة وأهــمــيــتــه فــي هـ
نذكر احلديث الشريف الذي أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي ] 
أنه قـال: »كـل مولود يولد على الفطرة 
وميجسانه  وينصرانه  يهودانه  فأبواه 
كما ينتج البهيمة جمعـاء هل حتسون 
أنتم  تكونوا  حتى  جــدعــاء  مــن  فيها 
هريرة [  أبو  قرأ  ثم  جتدعونها«، 

}ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   تعالى:  قوله 
ۉې{  ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ  

)الروم:3٠()7(.
وأسلوبه  الديني  اخلطاب  دعــم   -5
ومرتكزاته: وذلك بإنتاج خطاب ديني 
عقيدة  ترسيخ  على  يعتمد  برهاني 
الربوبية، وإظهار نعم اهلل على خلقه، 
علميا  منتجا  يعتمد  أن  ينبغي  كما 
من  ينتقل  بحيث  أكادمييا،  مؤسسيا 
وذلــك  اإلنــتــاج،  إلــى  املعرفي  التلقي 
داعيا  نــراه  ما  نقد  في  رؤيتنا  لدعم 
السياق  هذا  في  نغفل  وال  لإلحلاد، 
الفلسفة  قراءة  بضرورة  التذكير  عن 
االستدالل  سياقات  وفهم  املعاصرة 
إلى  للخلوص  واإلميــانــي،  اإلحلـــادي 
جتديد  إطار  وفى  الفريقني،  أسلوب 
اخلطاب الديني قام األزهر الشريف 
ــر« فــي عــام  ــ بــإنــشــاء »مــرصــد األزه
 12 مــن  املــرصــد  ويــتــكــون  2٠15م، 
وحدة، تعمل بـ 12 لغة هي »العربية، 
اإلسبانية،  الفرنسية،  اإلجنليزية، 
اللغات  التركية،  الصينية،  األملانية، 
ــة،  ــ ــيــة، األورديـ اإلفــريــقــيــة، اإليــطــال
بهذه  ويعمل  الــعــبــريــة«.  الــفــارســيــة، 
الوحدات حوالي 8٠ باحثا وباحثة من 

في  األجنبية  اللغات  أقسام  خريجي 
جامعة األزهر، وقد مت إنشاء املرصد 
على  األهــداف  من  مبجموعة  للقيام 
رأسها: رصد الفكر املتطرف وتفنيده 
النوافذ  جميع  وســد  فــســاده،  وبــيــان 
التنظيمات  خاللها  من  تتسلل  التي 
إلى  اإلرهابية  واجلماعات  املتطرفة 

عقول الشباب)8(.

جهود بعض الدول في مواجهة 
مشكلة اإلحلاد

ــالع  ــاالطــ ــ ــعـــض الــــــــدول ب ــوم بـ ــ ــق ــ ت
مجابهة  فــي  الــكــبــيــرة  مبسؤوليتها 
وفتكا  يقل ضــررا  الــذي ال  اإلحلـــاد 
يفتك  فكما  ــاب،  اإلرهـ من  باملجتمع 
ــاد  ــاب بـــــاألرواح يــفــتــك اإلحلـ ــ اإلرهـ
بالعقول، فكان لزاما على أولي األمر 
ســن وتــشــريــع الــقــوانــني الــتــي جترم 
وفــي هذا  ــان،  األديـ وازدراء  اإلحلــاد 
في  الدينية  اللجنة  قــامــت  السياق 
 2٠18 سنة  املصري  النواب  مجلس 
بوضع مشروع قانون لتجرمي اإلحلاد 
وحصلت على توقيع 57 نائبا، وإن هذا 
الــردع  منه  الغرض  سيكون  القانون 
لكل من ينكر األديان. وحول تعارض 
مشروع القانون املقترح مع مبدأ حرية 
الدستور،  عليه  نص  الــذي  االعتقاد 
أوضح املجلس أنه ال تعارض بينهما، 
واإلشــكــالــيــة هــنــاك حتــديــات تواجه 
الدولة املصرية منها التطرف وأيضا 
التطرف  الــدولــة  وتــواجــه  التسيب، 
أما اجلانب اآلخر  بكل حسم وحزم، 
األشد خطرا فهو اإلحلاد املمول، وهو 
استغالال  خارجي،  مخطط  من  جزء 
به  وحتـــارب  االقــتــصــاديــة،  للظروف 
الدولة املصرية إلفساد فكر الشباب 
ــالق والــتــديــن،  ــادهــم عــن األخــ ــع وإب
فكان البد من مواجهة الظاهرة، بكل 
القانونية، ألن املستهدف هنا  الطرق 
للدولة  الضاربة  القوة  الشباب  هم 

واملجتمع ككل، كما أنه ال تعارض بني 
األزهر  به  تقدم  وما  القانون  مشروع 
من مشروع قانون مماثل حول ازدراء 
األديــان، فــاالزدراء يقر بالدين ولكن 
موجودة  عقوبتها  ولذا  رمــوزه،  يقاوم 
فهي  اإلحلـــاد  ظــاهــرة  أمــا  بالفعل، 
إنكار للدين أو اإلله أو هما معا، وهي 
ليست خاصة بدين دون سواه، وإمنا 

تشمل جميع األديان.
وختاما، نخشى على مسلمني لم يبق 
الوهن  أصــابــه  إســالم  بقايا  إال  لهم 
وتراكمت عليه الفنت وال نخشى على 
اإلسالم، والذي قال عنه الشيخ بكر 
الفضيلة  حراسة  كتابه  في  زيــد  أبــو 
اإلسالم  أن  قلبك-  اهلل  -ثبت  »اعلم 
متحيص  بفترات  مير  لكنه  ميوت  ال 
ينجو فيها أهل الصدق ويسقط فيها 
مرضى القلوب في أوحال االنتكاسة. 
غير  تسير  السماء  شريعة  أن  واعلم 
آبهة بأسماء املتخاذلني تسقط أسماء 

وتــعــلــوا أســمــاء قــال تــعــالــى: }ېئ   
ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  
ــد:38(،  ــمـ ــحـ )مـ ی{  ی  
علمانيني  أعيننا  بــأم  نــرى  نحن  وهــا 
ومشركني وال دينيني يفرون لإلسالم 
كانوا  وإن  بــقــوة  الــكــتــاب  ويــأخــذون 

بلسان غير عربي«.
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عرفت  مب  أعرابيا:  األصمعي  سأل 
ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير، 
ــدل عــلــى املــســيــر،  ــدام يـ ــ ــر األقـ ــ وأث
فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، 
اخلــبــيــر)1(.  اللطيف  على  ــدل  ت أال 
السليمة  الفطرة  من  خرجت  كلمة 
تدل على أثر النظر الصحيح للكون 
وقدرته  تعالى  اهلل  وجود  إثبات  في 

املطلقة. 
أحيانا  يغيب  الــفــطــرة  صــوت  لكن 
ــى اإلحلــاد  إل ــان  اإلميـ مــن  فتنتكس 

نطلع  أن  السطور  هذه  في  ونحاول 
بناء  في  الكرمي  القرآن  منهج  على 
اليقني، ذلك أن أدلة القرآن واضحة، 
تــأتــي باحلجة  صــريــحــة، حــاســمــة. 
الضخمة، في العبارة القصيرة، التي 
يفهمها العامي، ومتتلئ نفس العالم، 
منها،  إعجابا  مغزاها،  يدرك  الذي 
وعجبا من قوتها ودقتها ووضوحها، 
ميلك  ال  والعالم(  )العامي  وكالهما 

اال أن يقول: صحيح!
أن  إلى  وتعالى  سبحانه  احلق  نبهنا 

قائم  سبحانه  وجـــوده  على  الدليل 
}ڻ   أنفسنا فقال جل جالله:  في 
)الذاريات:21(،  ہ{  ۀ   ڻۀ  

بأنه  قلوبنا-  أعماق  -من  نشعر  فنحن 
إليه في  نلجأ  وتعالى موجود،  سبحانه 
املؤمنة،  بفطرتنا  وامللمات،  الشدائد 
عليه  األدلة  ونرى  فينا،  التدين  بغريزة 
فالعقل  حولنا،  من  العالم  وفــي  فينا، 
الباطن يؤمن بوجوده سبحانه باحلدس، 

والعقل الواعي يؤمن بوجوده بالدليل.
ربهم  اجلاحدون  يجحد  لعمري  فكيف 

القرآن الكريمالقرآن الكريم
 في مواجهة اإللحاد في مواجهة اإللحاد

د. محمد عطية متوليملف العدد
إمام وخطيب أول بوزارة األوقاف
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تبارك اسمه، واجلاحد هو الدليل على 
كان  فإذا  وتعالى؟!)2(،  وجوده سبحانه 
وال  نفسه  أوجد  أنه  يدعي  ال  اجلاحد 
أوجده أحد من اخللق فمن أوجده غير 

رب األرض والسماوات؟! 
بناء اليقني على النظر واحلث  ويعتمد 
على التفكر، والدعوة إلى النظر والتفكر 
آيات  في  مبثوثة  جتدها  امللكوت  في 

ھ   ھ   ہ   }ہ   الكرمي  القرآن 
ۓ         ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۇ   ۇ        ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ{ 

ڍ   ڇ   }ڇ   )الغاشية:17-2٠(، 
ڎ    ڎ   ڌ            ڌ   ڍ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  
ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ  
ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ۆ               ۇۇ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓڭ   ۓ  
ۀ   }ڻ   )ق:11-6(،  ۈ{  ۆ  
ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  
ڭ   ڭ   ڭ     ۓۓ    ے      ے   ھ   ھ  
)العنكبوت:2٠(،  ۇ{  ۇ   ڭ  
ــك فـــي أن أنـــظـــار الــغــافــلــني ال  والشــ
واحلكمة،  العلم  مــن  لــشــيء  توصلهم 

}ٱ  ٻ   تعالى:  قال اهلل  كما  فهم 
پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  

النظرة  ــراف:179(،  ــ )األع ڦ{ 
هي  باليقني  صاحبها  على  تعود  التي 
ــن أمــرهــم  ــذي نــظــرة أولـــي األبــصــار ال

ۉ   }ۅ   باالعتبار:  تعالى  اهلل 
ۉ{ )احلشر:2(. 

ــة اهلل تــعــالــى مـــع أنــبــيــائــه بــنــاء  وســن
امللك  على  إطالعهم  خالل  من  اليقني 

ٿ          ٿ   }ٿ   واملـــلـــكـــوت 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
أطلع  ــام:75(،  ــ ــع ــ )األن ڤ{  ٹ  
اهلل تعالى خليله إبراهيم، عليه السالم، 
على العجائب واآليات الدالة على قدرة 
الدالئل  احلق سبحانه وعظمته، وهذه 
نظرت  وأينما  حولك  ما  كل  في  تراها 

كما قال الشاعر:
وفي كل شيء له آية 

 تدل على أنه واحد
قلب اخلليل  اليقني في  يرسخ  وعندما 
من  قلوب  إلى  منه  ينتقل  السالم  عليه 
من  ويتمكن  تعالى  اهلل  إلــى  يدعوهم 
لوجود  اجلاحدين  على  احلجة  إقامة 
لذلك:  مثاال  تعالى  اهلل  ذكر  وقد  اهلل 

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   }ڤ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    
ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ  
ڈ   ڎ   ڎ      ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   
ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  
من  ــرة:258(،  ــق ــب )ال ڳ{  ڳ  
خالل تأمل اخلليل في الكون ومعرفته 
هذا  مــن  طلب  وتعالى  سبحانه  بربه 
كبرا  املدعي  سبحانه  ربه  على  املتمرد 
وبطرا ما ال يقدر عليه طلب منه اخلليل 
بهذه  املــغــرب  مــن  بالشمس  يــأتــي  أن 
اجلملة القليلة الكلمات بهت الذي كفر 

وانتصر اليقني على الكبر واإلحلاد. 
ما يخاطب  العزيز  الكتاب  آيات  وفي 
العقول البريئة من الهوى ويبني اليقني 

في النفوس من مثل قوله تعالى: }ٿ  
ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ     ٿ      
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   
ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ   چ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ  
ک    ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ  

ک  ک{ )النبأ:16-6(.
وســوســات  مــن  يعاني  مــن  لكل  ميكن 
يواجهها  أن  واجلـــن  اإلنـــس  شياطني 
اهلل  هيأها  التي  األرض  في  بالتفكر 
اإلنسان  سبحانه  وأقــدر  للحياة  تعالى 
على تهيئة هذه األرض أيضا مبا أعطاه 
الصحراء  بها  ربانية استصلح  من منح 
اجلسور  وأقام  البحار  من  أجزاء  وردم 
غير  في  النباتات  واستنبت  واألنــفــاق 
فضل  مــن  ذلــك  كــل  الطبيعية  بيئتها 
الذاتية  بقوته  وليس  عليه  تعالى  اهلل 
فكم عجز اإلنسان -رغم ما وصل إليه 
علمي- عن عالج مشكالت،  تقدم  من 
ــات الــدقــيــقــة  ــن ــائ ــك ولــنــأخــذ مــثــال ال
أمامها  وقف  والفيروسات  كامليكروبات 
وكيف  سلوكها  فهم  في  يجتهد  حائرا 

يقضي عليها قبل أن تقضي عليه. 
ولينظر إلى اجلبال الضخمة التي تثبت 
ورفعها  مكانها  في  وضعها  من  األرض 
كل هذه املسافات والثنائية املوجودة في 
ويتكاملوا، وهذه  أفراده  ليتعاون  اخللق 
سقفها  تعالى  اهلل  رفــع  التي  السماء 

}ھ   ھ   كما قال جل جالله: 
هذا  )لــقــمــان:1٠(،  ےے{  ھ    ھ    
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ال  املساحة  الشاسع  الضخم  السقف 
ڤ   ٹ   }ٹ    شقوق  مــن  فيه  تــرى 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ  
ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       
ڍ     ڇ   ڇ             ڇ           ڇ     چ   چ  
ڍ             ڌ  ڌ    ڎ{ )امللك:4-3(، 
من  العالم  الــذي يضيء  السراج  وهــذا 
دون أن يخبو ضوؤه ميد الكون بالضوء 
الطاقة  هــذه  كل  أعطاه  من  واحلـــرارة 
هذه  كل  عمل  وكيف  بــدوره  يقوم  لكي 
املاليني من السنني بال توقف وال تأخر 

عن موعد الشروق. 
بــاحــث عن  ولــكــل صــاحــب عقل سليم 
احلقيقة هل هيأت هذه األرض نفسها 
أو هيأها أحد من اخللق ثم تركها لنا 
من دون أن يدعي ملكيتها ويضع القانون 
عليها،  مــن  ويــحــفــظ  يحفظها  الـــذي 
يخاطب اهلل تعالى أولي األبصار فيقول 

ى   ى   ې    { ــه:  ســبــحــان
وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ  
ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
پ      پ      پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ     ٱ  
پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ{ )احلج:6-5(، 
هذه األرض التي تراها ميتة يرسل اهلل 
فتجدها  املطر  عليها  وتعالى  سبحانه 
البذور  تنبت  واحلــيــاة  باحلركة  متــور 
وتنمو السوق واألوراق واألزهار وتخرج 
الثمار تسر الناظرين وتطعم احملتاجني، 
تأمل كيف كانت وكيف أصبحت، الفرق 
احلياة  بــني  الــفــرق  هــو  الصورتني  بــني 
إال  املوت  أخرج احلياة من  واملــوت من 

اهلل سبحانه وتعالى؟ 
حركة  به  تسير  الذي  االنضباط  وهذا 
قيومية  على  األدلــة  أعظم  من  الكون 

تــعــالــى عــلــى اخلــلــق }ۉ   اهلل 
ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          

وئ    وئ    ەئ    ەئ   ائ   ائ    
ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
ی      ىئ   ىئ      ىئ    ېئ   ېئ   ېئ    
ىئ   مئ   حئ   جئ   یی   ی  
يئ{ )يس:38-4٠(، ماليني األجرام 
وتتحرك  الفضاء  في  تسبح  السماوية 
ببعض  بعضها  يصطدم  أن  دون  مــن 
من  حركتها،  تابع  من  كل  ذلــك  يــدرك 
يسيرها بأمره ويحركها بقدرته ويضبط 
املسافات بينها إال اهلل سبحانه وتعالى؟ 
املسلم  العقل  على  تهجم  األفــكــار  إن 
ــس واجلـــن  ــ ــوحــي بــهــا شــيــاطــني اإلن ي
القلوب،  داخــل  اإلميــان  زلزلة  هدفها 
ــار الــنــبــي ] إلـــى شـــيء من  وقـــد أشـ
ذلك كما جاء في صحيح مسلم: »يأتي 
كذا  خلق  من  فيقول  أحدكم  الشيطان 
وكذا؟ حتى يقول له من خلق ربك؟ فإذا 
وعند  ولينته«.  باهلل  فليستعذ  ذلك  بلغ 
أبي داود: »فإذا قالوا ذلك، فقولوا اهلل 
يلد ولم يولد ولم  أحد اهلل الصمد لم 
يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل عن يساره 
وعند  الشيطان«،  من  وليستعذ  ثالثا 
ينصرف  بــاهلل«،  آمنت  »فليقل  أحمد: 
شياطني اجلن باالستعاذة أما شياطني 
اإلنس فال يزالون يحيطون من حولهم 
إلى  اإلميــان  من  ليخرجوهم  بشباكهم 
الشك واالضطراب، وال يزالون ميكرون 
مكر الليل والنهار حتى يخرجوهم إلى 
األسئلة  يطرحون  باهلل،  والعياذ  الكفر 
عليها  اإلجابة  عن  البعض  يعجز  التي 
سؤال  من  ذاتــه  الوقت  في  ويحرجون 
أهل العلم لكن اهلل تعالى يفتح لنا آفاق 
املعرفة واليقني عن طريق طرح األسئلة 
اخلليل  سؤال  جالله  جل  يذكر  عندما 
احلق  وبني  بينه  دار  وما  السالم  عليه 

ٻ     ٻ   }ٱ   حــوار:  من  سبحانه 
ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  
ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

چ{ )البقرة:26٠(. 
على  األدلــة  ازدادت  العلم  تقدم  كلما 
وجود اهلل تعالى وخلقه للكون وضوحا، 
وجترد  بصدق  احلقيقة  عن  والباحث 
يــرى احلق  الـــذي  أمــا  إلــيــهــا،  سيصل 
بل  بالباطل  ويجادل  يكابر  ثم  واضحا 
يغمض عينه دون النور فإنه يضر نفسه 

وال يضر النور.
إن اعتماد املنهج القرآني في بناء اليقني 
أعظم حصن ضد اإلحلاد الذي يدعي 
اإلحلــاد  تبنوا  أنهم  وزورا  كذبا  أهله 
بينما  ودراســة  فكر  بعد  للحياة  منهجا 
السليم  والفكر  املنصفة  الدراسة  تقود 
إلــى اإلميــان باهلل  والــكــون  النفس  في 
التأمل  إن  ومدبرا،  وخالقا  ربا  تعالى 
الكون من حولنا وفي  أنفسنا وفي  في 
أحداث التاريخ القريب والبعيد يجعلنا 
نوقن بعدل اهلل تعالى ورحمته وحكمته 
في قضائه وقدره فال نحتار في تفسير 
األقدار التي ال ترضينا بعد أن نقرأ في 

ڀ    پ   }پ   تعالى:  اهلل  كتاب 
ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ  

ــقــرة:216(، }ې    ــب )ال ڤ{ 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ{ )الــنــســاء:19(، فــإذا كنا ال 
أو  ونتمناه  نحبه  فيما  اخلير  هل  نعلم 
فيما نكرهه فكيف نعترض على قضاء 

اهلل وقدره؟
الهوامش

للسفاريني  البهية،  ــوار  ــ األن لــوامــع    -1
احلنبلي، )272/1(.

2-  تــعــريــف عـــام بــديــن اإلســــالم، علي 
الطنطاوي، بتصرف يسير.
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عايد اجلاسم
باحث دراسات إسالمية

مواجهة الفكر اإللحادي بترسيخ العقيدة اإلسالميةمواجهة الفكر اإللحادي بترسيخ العقيدة اإلسالمية

ملف العدد

ال تـــتـــوقـــف مــــحــــاوالت الــتــشــكــيــك فــي 
والتأثير على عقائد  اإلسالمي  الدين 
ــنـــاس وإخـــراجـــهـــم مـــن طـــريـــق احلــق  الـ
والــهــدايــة الــــذي أنــزلــه اهلل تــعــالــى في 
كــتــابــه الــكــرمي إلـــى الــبــاطــل والــضــالل. 
وال يــقــتــصــر تــنــفــيــذ هـــــذه احملــــــاوالت 
البلدان  في  املتواجدين  املسلمني  على 
غير اإلســالمــيــة، إمنــا وصــل األمـــر إلى 
بلدان العالم اإلسالمي، في ظل حالة 
االنــفــتــاح والــعــوملــة الــتــي نــشــهــدهــا في 
استخدامات  وتنامي  احلــالــي،  العصر 
مبا  احلديثة  والتكنولوجيا  اإلنترنت 
حتمله من وسائل سهلت عملية انتقال 
فيها  والبرامج مبا  واألفــكــار  املعلومات 

من أمور جيدة وسيئة. 
بــدأت تنتشر  التي  السلبيات  ومن هذه 
بصور مختلفة وبشكل كبير بث األفكار 
اإلســالمــيــة  املجتمعات  فــي  اإلحلـــاديـــة 
ومحاولة التشكيك في عقائد املسلمني 
خصوصا في أوساط الشباب من خالل 
ــاعـــة هــذه  ــائـــل مــخــتــلــفــة إلشـ ــاع وسـ ــبـ اتـ
األفكار وجعلها مادة للتداول والنقاش 
فـــي املـــجـــالـــس واملـــنـــتـــديـــات بــاعــتــبــارهــا 

أفكاًرا ميكن القبول بها وتبادل وجهات 
النظر بشأنها. 

وال يــخــفــى أن مـــوجـــات اإلحلـــــاد الــتــي 
بدأت تظهر في بلدان العالم اإلسالمي 
أصــبــح لها مــواقــع تتبنى هــذه األفــكــار 
ــاول نــشــرهــا واســتــقــطــاب الــشــبــاب  ــ وحتـ
ــيــــب مــخــتــلــفــة  ــالــ ــا بـــوســـائـــل وأســ ــهـ ــيـ إلـ
مباشرة أو غير مباشرة من خالل طرح 
تــرويــج قصة  أو  نــشــر معلومة  أو  فــكــرة 
فـــي مــقــطــع فــيــديــو أو بـــرنـــامـــج معني 
حتى يكون صداها أكبر وتأثيرها أكثر 
التواصل  وســائــل  انتشار  مــع  خصوصا 
تأثيرها كبيرا  التي أصبح  االجتماعي 

جدا. 
الــتــكــنــولــوجــيــا احلــديــثــة  ومــثــلــمــا أن 
ــت إحــــــــدى الـــوســـائـــل  ــاتــ ــت بــ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ واإلنـ
املستخدمة لنشر اإلحلاد بني املسلمني 
فــإنــه يــجــب أيــضــا اســتــخــدام الــوســائــل 
نفسها لترسيخ الدين الصحيح ونشر 
العالم  أرجـــاء  فــي  العقيدة اإلســالمــيــة 
والتصدي  املــثــارة  الشبهات  على  والـــرد 
عـــمـــل حـــتـــى ال جنــعــل  أو  قــــــول  لـــكـــل 
مجاال لتسرب هذه الشبهات والشكوك 

واألباطيل في أوساط الشباب املسلم. 
ورغـــم أن فــكــرة إحلـــاد شخص مسلم 
وبــني مسلمني  بيئة مسلمة  فــي  نشأ 
أنــه كما  قــد تبدو صعبة نوعا مــا إال 
هو معروف فإن االميان يزيد وينقص 
اإلحلادية  األفــكــار  تأثير  واحتماالت 
لــذلــك يجب  واردة على أي شــخــص، 
عــلــيــنــا مـــواجـــهـــة الـــفـــكـــر اإلحلــــــادي 
ــيــــخ الــــديــــن  ــتــــرســ والـــــتـــــصـــــدي لــــــه بــ
ــي والـــعـــقـــيـــدة الــصــحــيــحــة  ــ ــــالمـ اإلسـ
ليكون  املسلمني  وعــقــول  نــفــوس  فــي 
الـــديـــن الــصــحــيــح حـــائـــط صـــد أمـــام 
ــة تــشــكــك فــي  ــيـ ــارجـ أي تـــأثـــيـــرات خـ
املتبعة  الوسائل  العقيدة مهما كانت 
مقنعة ومؤثرة، فطاملا كانت العقيدة 
اإلسالمية راسخة فلن يؤثر فيها أي 
فطريق  وتضليل،  وحتــريــف  تشكيك 
ــهــــدايــــة واضـــــــح، واإلحلــــــاد  ــق والــ ــ احلـ
ــذا الــطــريــق والــبــعــد  هـــو مــيــل عـــن هــ
عـــن االســتــقــامــة، يــقــول اهلل تــعــالــى: 

ی   ی   ىئی    ىئ   ىئ   }ېئ  
يئ{  ىئ   حئمئ   جئ   ی  

)يونس:٣٢(.
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اإللحاد .. الخطر الهادئاإللحاد .. الخطر الهادئ

د. صالح فضل توقةملف العدد
باحث أكادميي

الذي  الهادئ  اخلطر  ذلك  اإلحلــاد 
مــرأى  حتــت  بيننا  وينتشر  يتسلل 
علم  من  بذلك  علم  اجلميع،  وسمع 
ــه مــن غــفــل، وذلـــك من  أو جــهــل ب
ووسائلنا  التعليمية  مناهجنا  خالل 
والوسائل  املنابر  وغالبية  اإلعالمية 
الثقافية، ومواقع وصفحات التواصل 
في  املسلم  مستهدفا  االجتماعي، 
أغلى ما ميتلك، وهو عقيدة التوحيد 
بها وخروجه  اخلالص، بهدف كفره 
لنا  ارتضاه اهلل  الــذي  اإلســالم  من 

دينا قال تعالى: }چ  چ  چ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  
هذه  )املائدة:3(،  ڍ  ڌ  ڌڎ{ 
هذه  على  وجــل  عــز  اهلل  نعم  أكبر 
األمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، 
إلــى ديــن غــيــره، وال  فــال يحتاجون 
اهلل  صــلــوات  نبيهم،  غير  نبي  إلــى 
وسالمه عليه. ولهذا جعله اهلل خامت 
واجلن،  اإلنــس  إلى  وبعثه  األنبياء، 
فال حالل إال ما أحله، وال حرام إال 
ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل 

ال  فهو حق وصــدق  به  أخبر  شــيء 
كذب فيه وال خلف، كما قال تعالى: 

ۓ    ےے   ھ    ھ   ھ         }ھ  
ۇ{  ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ  

)األنعام:115(.

حرب على اإلسالم 
ــة مـــن وســائــل  ــل اإلحلـــــاد هـــو وســي
احلرب الدائرة ضد اإلسالم وأهله 
تعالى:  قــال   ،[ النبي  بعثة  منذ 

گ   گ   ک   ک        ک   }ک  
ڳ    ڳ   ڳڳ   گ   گ  

ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ  

ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ  

ھ  ھ{ )البقرة:217(.

اليهود  وهذا اإلحلاد أسسه ويرعاه 
ومـــن تــبــعــهــم مـــن مــلــل الــكــفــر من 
ــنــصــارى واملــشــركــني والــوثــنــيــني،  ال
فمنذ أن بعث اهلل نبيه ] واليهود 
يناصبونه العداء حسدا وحقدا رغم 

}ٱ   ونبوته  بعثته  بصدق  علمهم 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ        ٻ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ          ٺ   ٺ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ  
وقــد  ــرة:89(،  ــ ــق ــ ــب ــ )ال ڤ{ 
ابن  قول  تفسيره  في  كثير  ابن  ذكر 

عباس رضي اهلل عنهما: } ڀ   ڀ  
ٺ{  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
محمد  بــخــروج  يستنصرون  يــقــول: 
] على مشركي العرب، يعني بذلك 
محمد ]  بعث  فلما  الكتاب،  أهل 
ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه.
العربي   [ النبي  بعثة  مثلت  لقد 
اخلامت، صدمة لليهود أورثتهم حزنا 
وحقدا وحسدا يتوارثونها جيال بعد 
جيل، فهم ال يألون جهدا في احلرب 
عــلــى اإلســــالم واملــســلــمــني، وهــذا 
ديدنهم، فقد وصفهم اهلل في كتابه 

بقوله تعالى: }ۀ  ۀ ہ  ہ  
ھھ   ھ    ھ   ہ    ہ  
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ــدة:62(،  ــائ )امل ۓ{  ۓ  ے   ے  
يسارعون في جميع معاصي اهلل، ال 
يتحاشون من شيء منها، ال من كفر 
وال من غيره، ألن اهلل تعالى ذكره عم 
في وصفهم مبا وصفهم به من أنهم 
والــعــدوان، من  اإلثــم  في  يسارعون 
إثم،  إثما دون  غير أن يخص بذلك 
املسلمني  يراودهم األمل في إخراج 

من دينهم }ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     
هم  ــنــســاء:89(،  )ال ڌڎ{  ڌ  
أنتم  لتستووا  الضاللة  لكم  ــودون  ي
لشدة  إال  ذاك  ومــا  فيها،  وإيــاهــم 
عداوتهم وبغضهم لكم، وقد حتالف 
ما  متناسني  اليهود  مــع  الــنــصــارى 
لهدم  إال  لشيء  ال  عــداء  من  بينهم 
اإلســالم وإخــراج أهله منه، فهم ال 
تعالى:  قال  منا،  ذلك  بغير  يرضون 

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ڄ{  ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ  

)البقرة:12٠(.
وعــلــى مــا لــإلحلــاد مــن تعاريف أو 
في  األصــل  أن  إال  متعددة  مفاهيم 
اإلحلاد هو إنكار وجود اهلل سبحانه 
لعقيدة  مباشر  هــدم  وهــو  وتعالى 
اإلميــان بــاهلل التي هي األصــل في 

}ڳ   تعالى:  قــال  املسلم،  عقيدة 
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ۀۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ  

ہ  ہ   ہ{ )البينة:5(.
جند  املطهرة  النبوية  السنة  وفــي 
حديث جبريل عليه السالم الطويل، 
التي  العظيمة  األحــاديــث  مــن  وهــو 
الدين،  أصــول  فيها   [ النبي  بني 
 [ النبي  إلــى  جبريل  جــاء  عندما 

ويستفتيه  يسأله  رجــل  هيئة  على 
عن بعض املسائل املهمة، واحلديث 
أبيه  عــن  عــمــر  بــن  عــبــداهلل  رواه 
بينما  قــال:  بن اخلطاب [  عمر 
نحن عند رسول اهلل ] ذات يوم، 
بياض  شــديــد  رجــل  علينا  طلع  إذ 
ــواد الــشــعــر، ال  الــثــيــاب، شــديــد سـ
يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا 
 ،[ النبي  ــى  إل جلس  حتى  أحـــد، 
ووضع  ركبتيه،  إلــى  ركبتيه  فأسند 
يا محمد  وقال:  فخذيه.  على  كفيه 
رسول  فقال  اإلســالم،  عن  أخبرني 
ال  أن  تشهد  أن  اإلســالم  اهلل ]: 
اهلل  رسول  وأن محمدا  اهلل  إال  إله 
الزكاة،  وتؤتي  الصالة،  وتقيم   ،[
البيت إن  وتــصــوم رمــضــان، وحتــج 
استطعت إليه سبيال. قال: صدقت. 
ويصدقه.  يسأله،  له  فعجبنا  قــال: 
قال:  اإلميـــان.  عن  فأخبرني  قــال: 
وكتبه،  ومالئكته،  ــاهلل،  ب تؤمن  أن 
ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر 
خيره وشره. قال: صدقت )جزء من 

احلديث، مسلم(.
 ولذا نستطيع القول إن اإلحلاد هو 
لعقيدة  حــرب على اإلســالم وهــدم 
هو  يلحد  الــذي  واملسلم  املسلمني 

}ڳ   تعالى:  قال  الوحيد  اخلاسر 
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  

ہ   ہ   ۀہ   ۀ  

ھ{  ھ   ھ   ہھ   

)البقرة:217(.
األخرى  امللل  أتباع  وزن إلحلاد  فال 
متناقضة  ملل وضعية محرفة  ألنها 
هـــي فـــي ذاتـــهـــا حتــــارب اإلســــالم 
وهي  عليه،  والقضاء  حملوه  وتسعى 
كفر ال يضر أتباعها إن بقوا عليها أو 

قال  واحدة  ملة  كله  فالكفر  أحلدوا 
ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   }ڦ   تعالى: 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

چ{ )آل عمران:85(.

ما قبل اإلحلاد
من جوانب خطورة اإلحلاد أنه ال تتم 
الدعوة  ولكن  مباشرة،  إليه  الدعوة 
الــتــراكــمــيــة  عــلــى  تعتمد  لــإلحلــاد 
التي  واملــنــاهــج  للنظريات  الــهــادئــة 
املناهج  خــالل  من  لإلحلاد  تؤسس 
اإلنــســانــيــة  الــعــلــوم  ــي  ف التعليمية 
ــد  ــرواف والــطــبــيــعــيــة، فــضــال عــن ال
األخرى املغذية له من خالل األفالم 
املنابر  عبر  ينشر  وما  واملسلسالت 
غير  والفضاء  والثقافية  اإلعالمية 
احملدود للمواقع اإللكترونية ومواقع 
ــمــاعــي، كـــل هــذه  ــواصــل االجــت ــت ال
الالوعي  هــدوء  في  حتتل  العوامل 
ــدوء أيــضــا تــشــكــل الــوعــي  ــي هــ وفـ
يعلن  التي  الفارقة  اللحظة  مترقبة 
فيها اإلحلــاد عن متكنه من عقيدة 
من  فــتــرات  تسبقها  والــتــي  املسلم، 
الصراع قد تطول أو تقصر بحسب 
قوة العقيدة أو ضعفها في النفوس، 
يعيش  التي  القريبة  الدوائر  وكذلك 
املقدم على اإلحلاد، من حيث  فيها 
العيش  في أسرة ومجتمع متدين، أو 
غير متدين، وهذا ما يفسر لنا هول 
املفاجأة عندما يعلن شخص ما عن 
إحلاده، وهذا ما نطلق عليه مرحلة 

ما قبل اإلحلاد.
فيها  يتعرض  الــتــي  املــرحــلــة  وهــي 
الهجمات  مــن  ملجموعة  الــشــبــاب 
الفكرية تكون توطئة وتهيئة للخروج 
من اإلســالم واعتناق اإلحلــاد وهي 

ترتكز على:
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تيار  رموز  أفكار  ونشر  إحياء  أوال: 
النهضة العلمية احلديثة التي بدأت 
في الشرق اإلسالمي والتي تسببت 
فـــي ســـريـــان اإلحلـــــاد فـــي نــفــوس 
تتلمذوا على أساتذة  املسلمني ممن 
غربيني يؤمنون بتأثير الفكر الغربي 

املادي الوجودي.
الــذي  االســتــشــراقــي  الفكر  ثــانــيــا: 
اإلســالم،  على  الهجوم  قوامه  كــان 
وإضعاف ثقة أهله به وصد انتشاره 
من  كثير  جنــح  ولــقــد  األرض،  فــي 
في  اإلحلادية  املبادئ  هذه  رجــاالت 
تضليل الكثيرين من شباب اإلسالم 
الشباب  ألن  دينهم،  في  وتشكيكهم 
هو محور القضية التي يفتل ذروتها 
في  ذلك  ويتبني  املغرضون.  أولئك 

أمرين خطيرين هما:
)أ(: فشل أولئك امللحدين في محو 
العقيدة واقتالعها من النفوس، فأبوا 
إلى اجلانب الفكري واألخالقي، وما 
في  األمــريــن  هذين  ميداني  أرحــب 

نفوس الشباب.
واألفكار  اآلراء  بعض  )ب(: جتسيد 
ملموسة  واقعية  صورة  في  اخلبيثة 

الغرض من إلقائها وزرعها في أذهان 
الشباب هو الكذب واالفتراء، وذلك 
من مثل ما يعبرون عنه بالكبت، أي 
نظرهم  في  اإلسالمية  الشريعة  إن 
عن  واجلــمــاعــة  الــفــرد  كبت حلرية 
ويألفه  اإلنــســان  يحبه  ما  ممارسة 
وفي  اإلنسانية،  فطرته  من  بوحي 
الشاب  يجد  الغوغائي  الفكر  هــذا 
ــم مــتــنــفــســا يــلــتــذ بــاحلــديــث  املــســل
العقيم،  اجلــدل  إلــى  فيتفرع  عنه، 
وجر  الدينية  بالشعائر  واالستهزاء 

الرفاق والزمالء إلى االنزالق)1(.
النظريات  وانــتــشــار  شــيــوع  ثــالــثــا: 
املــؤســســة لــإلحلــاد وتــدريــســهــا في 
املدارس واجلامعات: مثل الشيوعية، 
والــعــاملــانــيــة، والــوجــوديــة، وإحــيــاء 
والكالمية  الباطنية  املـــدارس  فكر 
والقدرية  واجلهمية  »املعتزلة  مثل 
ــة...«  ــقــرمــطــي واإلســمــاعــيــلــيــة وال
لـــإلســـالم حتـــت مسمى  ونــســبــتــهــا 
تراثهم  وإحياء  اإلسالمية.  الفلسفة 
إسالمي،  فكري  منتج  أنــه  بدعوى 
علم  فــي  امللحدين  أفــكــار  وتــدريــس 
االجتماع مثل دور كامي وعلم النفس 

مثل فرويد، وعلم األحياء مثل دارون 
واالرتــقــاء،  النشوء  نظرية  صاحب 
وغيرها من النظريات واألفكار التي 
إلى  دارسيها  من  بكثير  تنتهي  قد 

اإلحلاد.
عند  العقدية  التربية  ضعف  رابعا: 
اإلســالمــي  الفكر  جــمــاعــات  بعض 
ومتييع العقيدة في نفوسهم بدعوى 
الواقع،  وفقه  والوسطية  التعايش 
لإلحلاد  سهلة  فريسة  يجعلهم  مما 
وهــنــاك مــثــال ألحــد دعـــاة اإلحلــاد 
في  تنظيميا  عضوا  كان  املعاصرين 

إحداها قبل أن يلحد.
اإلنساني  التقارب  دعــاوى  خامسا: 
اإلنسانية،  بني  املشترك  والتعاون 
الدين باعتباره من  إلى  والتي تنظر 
عوامل الصراع بني البشر، لذا يرون 
تنحيته واالتفاق على مبادئ إنسانية 
عامة يلتزم بها اجلميع وتكون بديال 

للدين. 

أسباب اإلحلاداملعاصر
أجريت  التي  الــدراســات  من خــالل 
التوصل  مت  اإلحلـــاد  ظــاهــرة  على 
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ــى الــكــثــيــر مـــن األســـبـــاب الــتــي  ــ إل
املسلمني  بني  اإلحلــاد  انتشار  يرجع 
هذه  إلــى  منهم  الشباب  سيما  وال 

األسباب ومنها:
في  للغرب:  والتقليد  التبعية  أوال: 
الوقت الذي تخلف فيه املسلمون عن 
الغرب يحقق  كــان  ركــب احلــضــارة، 
طفرات هائلة في التقدم احلضاري 
مما  واملــيــاديــن،  العلوم  لكل  شاملة 
املسلمني  جموع  بني  صدمة  أحــدث 
بأسباب  األخذ  أن  يعتقدون  جعلتهم 
احلضارة الغربية هو السبيل للتقدم 
عن  الدين  تنحية  ومنها  والنهوض 
التخلف  أسباب  من  باعتباره  احلياة 
والـــتـــأخـــر، وهــــذا األمــــر مـــن أهــم 
ففي  اإلحلــاد.  انتشار  في  األسباب 
احلــديــث: عــن أبــي سعيد اخلــدري 
»لتتبعن  ــال:  قـ  [ النبي  أن   ]
سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا 
ضب  جحر  سلكوا  لو  حتى  بـــذراع، 
لسلكتموه. قلنا: يا رسول اهلل، اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟« )البخاري(.

الشهوات  إشباع  في  الرغبة  ثانيا: 
ــحــالل  ــذات الــدنــيــويــة واســت ــ ــل ــ وامل
الشريعة  تعاليم  عن  بعيدا  احلــرام، 
تعالى:  قال  للحالل واحلرام،  املبينة 

ھ   ھ   ھ   ہ      ہ   }ہ  
ڭ{  ۓ   ۓ   ےے   ھ  

)مرمي:59(.
عن  ــاء  اآلبـ مسؤولية  ضعف  ثالثا: 
التربية  سوء  عنه  ينتج  وهذا  األبناء 
والتنشئة فال يلتفت اآلباء واألمهات 
إلى تربية األبناء تربية دينية سليمة 
ــون قــصــارى  ــذل ــب فـــي حـــني أنــهــم ي
أبنائهم  تعليم  ــل  أجـ ــن  م جــهــدهــم 
وفي  والــلــغــات،  العلوم  مــن  العديد 
احلديث: »والرجل راع على أهل بيته 
راعية  ــرأة  واملـ عنهم،  مــســؤول  وهــو 

على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة 
عنهم« )متفق عليه(.

مواجهة  على  الــقــدرة  عــدم  رابــعــا: 
على  تلقى  الــتــي  ــواء  سـ الــشــبــهــات، 
تبث  الــتــي  أو  ــاشــرة  ــب م ــاب  ــشــب ال
الكلمات  أو  املــقــروءة  السطور  بــني 

املسموعة. 
ــســوء، خصوصا  ال خــامــســا: قــرنــاء 
عندما يكون من بينهم ملحد يشوش 

على أصحابه أمور دينهم.
ســــادســــا: األمــــــــراض الــنــفــســيــة، 
وأخــطــرهــا االكــتــئــاب واضــطــرابــات 

الشخصية.
ــرب اإلعــالمــيــة على  ــعــا: احلــ ســاب
امللتزمني  مــن  والــتــنــفــيــر  اإلســــالم 
مقدمتها  وفــي  بهم  التهم  وإلــصــاق 

اإلرهاب.
الـــدعـــوي وضعف  ــود  ثــامــنــا: اجلــم
الدعاة وعدم قدرتهم على مخاطبة 
ــاهــم  ــاب ومـــنـــاقـــشـــة قــضــاي ــبـ الـــشـ

ومشكالتهم.

مواجهة اإلحلاد
إن االستعالء الفكري سمة من سمات 
املسلم  رأى  فمهما  هلل،  ــالم  اإلســ
أن  عليه  كان  ويتحدى،  يتبجح  كفرا 
احلق  فصاحب  وينازله،  له  يتصدى 
قال  ليقنع  ال  ليقمع  أحيانا  يجادل 

}ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    تعالى: 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ  
ڈ   ڎ   ڎ      ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   
ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  
)البقرة:258(، وقد  ڳ  ڳ{ 
عد اهلل تعالى  أمثال هذه احلجج من 
أجل النعم التي ينصر اهلل بها أئمة 

الدين  ويرفع بها درجتهم قال تعالى: 
ٺ     ٺ      ٺ   ٺ   }ڀ  
ڤ   ٹ     ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ  

ڤ  ڤ{ )األنعام:83()2(.

وعلى هذا ميكن مواجهة اإلحلاد من 
خالل

وهي  السليمة،  العقدية  التربية   <
عملية مستمرة ومتكاملة بني األسرة 
ال  والدعوية  التعليمية  واملؤسسات 
تقف عند حد مرحلة عمرية محددة.
> رصد وحتليل الشبهات التي يبثها 
عليها  والـــرد  وتفكيكها  املــلــحــدون 

وحتصني الشباب ضدها.
الـــشـــبـــاب واالهـــتـــمـــام  ــواء  ــ ــت > احــ
للتعبير  الفرصة  وإتاحة  مبشكالتهم 

عن آرائهم وتصحيح اخلاطئ منها.
ليكونوا  الــدعــاة  من  جيل  إعــداد   <
مناظرين مؤهلني للرد على الشكوك 

والشبهات التي تثار حول اإلسالم.
ــس مـــواد مــقــارنــة األديـــان  ــدري > ت

واملذاهب الفكرية.
ــاهــج الـــدراســـيـــة في  > تــنــقــيــة املــن
واآلراء  النظريات  مــن  املــراحــل  كــل 

املتضمنة لإلحلاد.
> الــتــوعــيــة اإلعــالمــيــة بــخــطــورة 

اإلحلاد دينيا واجتماعيا وسياسيا.
> إصدار التشريعات والقوانني التي 

جترم الطعن في الدين واألنبياء.
اإلحلادية  املنابع  وإغالق  > جتفيف 
ــالم أو عبر  ســـواء فــي وســائــل اإلعـ
صــفــحــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

واملواقع اإللكترونية.

الهوامش
والغزو  اإلحلــاد  الــدبــل:  سعد  بن  محمد   -1
https:// الــبــاحــث(  مــن  )بتصرف  الفكري 
.37819/0/www.alukah.net/sharia
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ثقافة األسئلة تقطع طريق اإللحادثقافة األسئلة تقطع طريق اإللحاد

السنوسي محمد السنوسيملف العدد
ــات  ــدراس ال فــي  اآلداب  ماجستير 

اإلسالمية

بــفــتــرات  واملــجــتــمــعــات  األمم  متــر 
والــتــراجــع،  الــنــهــوض  مــن  مختلفة 
والتقدم والتأخر؛ وكل فترة من هذه 
وأدواؤهـــا.  وأسئلتها  طبيعتها  لها 
التراجع  فترات  في  أنــه  واملــالحــظ 
تكثر األمـــراض احلــضــاريــة، ســواء 
الفكر  بشأن  املتصلة  األمراض  تلك 
في  اإلسهام  على  وقدرته  وصحته 
صحيحا،  تشكيال  الــوعــي  تشكيل 
بالنسيج  املــتــصــلــة  ــراض  ــ ــ األم أو 
في  وجناحه  ومتاسكه  االجتماعي 
العبور إلى مرفأ السكينة والطمأنينة 

والتكافل والتراحم.
هذه  من  نعتبره  أن  واإلحلــاد ميكن 
تنتشر في  نــراهــا  الــتــي  ــراض  ــ األم
الــتــراجــع؛  فــتــرات  فــي  مجتمعاتنا 

حيث غياب الوعي، وتشتت الشباب، 
الديني  اخلــطــاب  قـــدرة  وانــحــســار 
على احلضور والفاعلية، السيما إذا 
أضفنا لذلك حالة االنفتاح الفضائي 
غير املسبوقة، والتي يتزايد تأثيرها 

مع ضعف املناعة الذاتية الفكرية.

صوت عال
أن  إلــى  ابتداء  نشير  أن  املهم  ومــن 
مجتمعاتنا  فــي  الســيــمــا  اإلحلــــاد، 
يكون  ال  قــد  واإلســالمــيــة،  العربية 
لكنه  احلــمــد،  وهلل  كثيرا،  منتشرا 
-ولـــألســـف- أصــبــح صــوتــه عاليا 
ــة املــنــابــر  ــول ــع ســه ومــســمــوعــا، مـ
املفتوحة..  والفضاءات  اإلعالمية 
حــتــى لــيــخــيــل لــلــبــعــض أن أعـــداد 

وما  مبــكــان؛  الــكــثــرة  مــن  امللحدين 
األعداد  وليس  الصوت  علو  إال  هو 

الكثيرة.
إن صوت الفطرة ما زال، بحمد هلل، 
راسخا في ضميرنا ووعينا اجلمعي؛ 
بــنــاؤه وتشييده مــن صــروح  ومــا مت 
اإلميان عبر قرون وأجيال ال ميكن 
محوه أو إضعافه في حلظات حرجة 

أو حتت تأثير أصوات صاخبة.
من  بعض  مجتمعاتنا  عرفت  نعم، 
ــاإلحلــاد قــدميــا، حتى  يــجــاهــرون ب
لكنها  احلــضــاري،  تألقنا  أوج  فــي 
ظلت أصواتا نشازا، ال تتجاوز عدد 
لهذه  ــراد  ي واآلن  ــد)1(..  ــي ال أصــابــع 
األصوات النشاز أن تتحول لظاهرة، 
وأن تستحوذ على عقول شباب وجد 
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نفسه في موقف ال يحسد عليه؛ من 
املغريات،  وسهولة  األفكار،  تزاحم 
األزمــات،  وضغط  الشبهات،  وبريق 
وقلة الناصح، وأحيانا انعدام الرفيق 

واملربي!

غياب األرقام
ينبغي  التي  املهمة  املالحظات  فمن 
أن نتوقف عندها في رصد ظاهرة 
اإلحلاد -إن جاز وصفها بالظاهرة- 
الدقيقة  اإلحـــصـــاءات  غــيــاب  هــي 
طبيعة  وعــن  امللحدين،  وجــود  عــن 
االنتشار.  هــذا  ومعدل  انتشارهم، 
ولـــعـــل هـــــذا راجــــــع إلـــــى حـــرص 
حقيقة  إخفاء  على  منهم  الكثيرين 
معتقدهم وأفكارهم؛ نتيجة الضغط 
االجتماعي الذي سيواجهونه إن هم 
بعضهم  أن  وإلى  ذلــك..  عن  أعلنوا 
»التبشير«  في  راغب  غير  يكون  قد 
مبوقفه  يكتفي  ــا  وإمنــ ــاد،  ــاإلحلـ بـ

الشخصي، ال أكثر.
احلقيقي  للرصد  الغياب  هذا  ومع 
ــام صــعــوبــة  ــ ــ ــون أم ــكـ ــاد؛ نـ ــإلحلــ ــ ل
ــرة«،  ــاهـ ــظـ ــي حتــلــيــل »الـ ــرة فـ ــي ــب ك
الثقافي  ورصــد متــايــزات وجــودهــا 
واالجتماعي.. وبالتالي ينعكس هذا 
بدقة.  والعالج  األسباب  رؤيــة  على 
كما أننا نعاني -حينئذ- من فريقني: 
ويضخمون  الــظــاهــرة  يــهــولــون  مــن 
وجودها، حلاجة في أنفسهم.. ومن 
يهونون منها، ورمبا يقعون في حالة 
من  مجتمعاتنا  على  طــرأ  ملا  إنكار 

تغيرات، وما تواجهه من حتديات!
أستاذ  صــاحلــني،  محمد  د.  يــقــول 
العلوم  دار  بكلية  اإلسالمي  الفكر 
بجامعة املنيا: » نعم أرى أن اإلحلاد 
عصرنا  في  متفشية  ظاهرة  ميثل 
إنــكــارهــا  أحـــد  يستطيع  وال  ــذا،  هـ

هو  فيه  املختلف  أن  غير  بالكلية، 
ميكننا  ال  وهــذه  استشرائها،  نسبة 
حصرها بدقة؛ لسببني؛ األول: عدم 
وسائل  العربي  العالم  في  امتالكنا 
شفافيتها.  وال  املعلومات،  تـــداول 
جرهم  من  معظم  استخفاء  الثاني: 
ألسباب  بــإحلــادهــم؛  ــاد،  اإلحلـ تيار 
القارئ  فطنة  على  تخفى  ال  كثيرة، 
املثقف. وعليه؛ سيكون من الصعوبة 
أن نرصد بدقة نسبة مئوية الطراد 
هـــذه الــظــاهــرة، أو منــوهــا. وأنـــوه 
الـــواردة  اإلحصائيات  أن  عــن  هنا 
رصد  بصدد  أجنبية  مؤسسات  من 
ألنها  موثوقة؛  غير  اإلحلاد،  ظاهرة 
في  والتضخيم  التهويل  إلــى  متيل 

أغلب األحايني«)2(.
ولألسف، فهذا التهويل الذي ميارسه 
البعض عن عمد؛ يكون لترسيخ هذا 
الوجود، وإعطائه مكاسب اجتماعية 
مغلوطة  مفاهيم  ومترير  وقانونية، 
تطبيع  ــداث  وإحــ مجتمعاتنا،  عــن 
أفـــكـــار خاطئة  مـــع هــكــذا  نــفــســي 
ونــشــاز.. ومــثــل هــذا ميـــارس على 
مستويات أخرى؛ كالتعامل مع أفكار 
أو  البهائية،  مثل  عقائديا  منحرفة 

سلوكيا مثل الشواذ )املثليني(.
اختراق  به  يراد  متشابه،  منهج  فهو 
ــب هــويــتــهــا  ــ ــذوي ــ ــنــا، وت مــجــتــمــعــات
اإلســالمــيــة. ورمبـــا يتم هــذا حتت 
ــرام حق  ــر، واحــت شــعــار قــبــول اآلخـ
شعارات  من  ذلك  وغير  االختالف، 

ومفاهيم توظف في غير سياقها!

الشباب أكثر عرضة
ولــعــلــنــا ال نــحــتــاج إلـــى إحــصــاءات 
دقيقة حتى نخلص إلى أن الشباب 
ــهــدافــا  ــر عـــرضـــة واســت ــثـ ــم األكـ هـ
ــاد، واألكــثــر  حلــمــالت تــرويــج اإلحلــ

وقوعا فيه. فطبيعة مرحلة الشباب 
يغلب عليها القلق النفسي والفكري، 
املغايرة،  األفكار  استكشاف  وحــب 
والدخول في السجاالت واملجادالت، 
السائد  مخالفة  من  اخلــوف  وعــدم 
بل أحيانا احلــرص على  واملــألــوف، 
مع  فإذا حدث هذا  املخالفة..  هذه 
الكافي،  بالشكل  الهوية  ترسخ  عدم 
التي  الفكرية  املسائل  في  السيما 
كان  والتعمق؛  الدراسة  إلى  حتتاج 
من السهل الوقوع في براثن اإلحلاد!
ومما يسهل أيضا وقوع الشباب في 
ذلك، ما مير به من أزمات اجتماعية 
ونفسية)3(، وما قد يواجهه مبكرا من 
قسوة الظروف؛ فيظن أن احلياة ال 
عدل فيها وال رحمة، وال هدف لها 
وال غاية؛ بل تسير على غير نظام، 
أن  ويظن  وجهة!  غير  إلى  ومتضي 
ــة، وعــن  ــرافـ احلـــديـــث عـــن اهلل خـ
اآلخرة سفسطة، وعن حكمة  الدار 
اهلل وعدله نوع من تخدير املشاعر 

والتالعب بها!
أيــن  لــيــتــســاءل:  بعضهم  إن  حــتــى 
الــعــدل اإللــهــي ممــا يقع فــي عاملنا 
من كــوارث ومــآس؟! جاهال بحكمة 
اهلل تعالى في جعل الدنيا دار عمل 
وجعل  وللكافر،  للمؤمن  واخــتــبــار، 
اآلخرة دار ثواب وعقاب؛ وأن العدل 
دار  الدنيا،  في  حتققه  يشترط  ال 
دار  في  يكون  العدل  وإمنــا  العمل؛ 

}ڤ  ڤ       تعالى:  قال  اجلــزاء. 
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄڄ  
ڇ{  چچ  چ  ڇ    چ   ڃ  

)األنبياء:47(.
كما أن اهلل تعالى ترك الدنيا ليتدافع 
الناس فيها؛ ولو شاء سبحانه جلعلها 
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وال  فيه  ظلم  ال  واحـــد  نــظــام  على 
غبش.. لكن، لو حصل هذا، النتفى 
معنى االبتالء، الذي هو قانون كبير 

من قوانني هذه احلياة الدنيا: }ڳ  
ں      ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ{ )محمد:4(.
فهذه املعاني قد تغيب عن الشباب، 
ــه؛ فيريد  بــراءتــه وســذاجــت لــفــرط 
وأن  كالساعة،  تنضبط  أن  األمــور 
ــزان..  ــيـ واملـ الــعــدل  عــلــى  تستقيم 
املغلوطة،  األفــكــار  شــرك  في  فيقع 
ــة؛ ويــتــخــذ من  ــراق ــب والــشــبــهــات ال
محنته النفسية واالجتماعية منطلقا 

العتناق أفكار، وتسفيه معتقدات! 

السؤال واحلوار
ــذا، فـــإن فـــي اســتــراتــيــجــيــات  ــهـ ولـ
نحترم  أن  علينا  اإلحلـــاد  مواجهة 
موجودة  تكون  التي  السؤال  ثقافة 
أكثر من غيرهم، وأال  الشباب  لدى 
نسفه أي سؤال مهما كان ساذجا أو 

مغالطا.. وإمنا نتعامل معه:

من  الــســؤال  فنحترم  بأخالقية:   <
النظر  بغض  أي  كونه ســؤاال؛  حيث 

عن صوابه ومنطقيته.
> وجدية: فنأخذ السؤال على محمل 
لوثة  باعتباره  إليه  ننظر  وال  اجلد، 
قريب..  عما  تزول  السائل  أصابت 
بأس  وال  اإلجابة،  في  نبحث  وإمنــا 
أن نعطي ألنفسنا مزيدا من الوقت 

والبحث لتكون اإلجابة مقنعة.
> وعــقــالنــيــة: فــال جنــيــب إجــابــة 
وإمنا  السياق..  خــارج  أو  عاطفية، 
وندحض  باحلجة،  احلــجــة  نــواجــه 
ال  ــذي  ال الــواضــح  بالدليل  الشبهة 

لبس فيه.
عندئذ، نقطع الطريق أمام الشبهات 
ومحاوالت التشكيك؛ ويجد الشباب 
ما تطمئن به نفسه، ويقتنع به عقله، 
أشد  ليعود  خــاطــره..  إليه  ويسكن 

إميانا، وأقوى حجة من ذي قبل.
إذن، علينا أن نفتح أبواب احلوار مع 
أفكارهم  على  نصادر  وال  الشباب، 
ساذجة  لنا  بدت  مهما  وتساؤالتهم 
ومــضــحــكــة وغــيــر مــنــطــقــيــة.. وأن 
في  واحلـــوار  األسئلة  ثقافة  نرسخ 

التي  واألســريــة،  التربوية  مناهجنا 
مما  التلقني..  عليها  يغلب  لألسف 
من  الـــصـــدور  ضــيــق  ــرى  نـ يجعلنا 

تساؤالت الشباب!
إن اإلسالم ال يضيق ذرعا بأي سؤال؛ 
وقد أورد القرآن الكرمي أسئلة الكفار 
وشبهاتهم ورد عليها، حتى تلك التي 
وتعالى!  سبحانه  اهلل  ــى  إل تــســيء 
مييزه  ــذي  ــ ال اإلســــالم  شــعــار  ألن 
املعرفة  على  مفتوح  أفق  ذا  ويجعله 

ېئ   }ۈئ   هو:  والتفكر،  والتعقل 
فال  )الـــبـــقـــرة:111(.  ېئ{ 
املهم  حرج على مناقشة أي قضية، 

ما نستند إليه من أدلة وبراهني.

الدين في املناهج
ومـــن املـــؤكـــد أن تــغــذيــة الــشــبــاب 
بجرعات عميقة متنوعة من الثقافة 
الدينية، السيما في مناهج التعليم، 
تسهم كثيرا في حتصينهم فكريا أمام 
ما يواجهون من شبهات أو تساؤالت. 
فبعض هذه الشبهات ال تستقر في 
صوابيتها،  بسبب  الشباب  أدمــغــة 
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الذي  الفكري  اخلــواء  هو  ما  بقدر 
أو  فيه،  فتستقر  شبهة  أي  تقابله 
يواجهه أي سؤال فيعجز عن إجابته!

ولألسف، فبعض مناهجنا التعليمية 
هامشية،  مــادة  الــديــن  مــادة  جتعل 
ــة  ــدراســ ــ ــســت ضـــمـــن مــــــواد ال ــي ل
من  حظها  تعطيها  وال  األساسية، 
ســاعــات الـــدراســـة؛ فضال عــن أن 
باملؤهلة  ليست  تدريسها  طريقة 
تستطيع  سليمة  فكرية  ذهنية  لبناء 
الــتــعــاطــي مــع األفـــكـــار واملــذاهــب 

املعاصرة.
ومن خالل  أقول  أن  أستطيع  وهنا، 
جتربتي اخلاصة: إن كتابني قرأتهما 
في املرحلة الثانوية كان لهما بفضل 
اهلل تعالى دور كبير في أال تراودني 
الشباب  بها  ينشغل  التي  الشكوك 
اخلالق  حول  السن،  هذه  في  عــادة 
والــوجــود..  اخللق  وحــول  سبحانه 
وهما »األدلة املادية على وجود اهلل« 
الــشــعــراوي،  متولي  محمد  للشيخ 
ــالم«  ــ ــام بـــديـــن اإلسـ و»تـــعـــريـــف عــ
رحمهما  الطنطاوي،  علي  للشيخ 
وهــذان  واســعــة.  رحمة  تعالى  اهلل 
الكتاب مثال جيد على كيفية تقدمي 
حقائق اإلسالم بلغة ميسورة مقنعة؛ 
العقل،  ــرم  وحتــت الــفــكــر،  تــخــاطــب 
وتستعني بالعلم؛ السيما فيما يتصل 
ولعلنا  الكبرى.  الوجودية  باألسئلة 
في  الــكــتــابــني  هــذيــن  مــن  نستفيد 

مراحل التعليم املختلفة)4(.

جتديد اخلطاب الديني
إلى  تقودنا  األخــيــرة  النقطة  وهــذه 
جتديد  ــرورة  ضــ وهـــي  أعـــم  نقطة 
يلتفت  بــحــيــث  ــي؛  ــن ــدي ال اخلــطــاب 
لــلــقــضــايــا املـــعـــاصـــرة، والــشــبــهــات 
احلــيــويــة..  واألســئــلــة  املستحدثة، 

القضايا  هــذه  عــن  محتواه  ويــقــدم 
لدى  مفهومة  سهلة  بلغة  وغيرها 
عموم الشرائح، وال يظن أنه يخاطب 
فكل  وباحثني!  طلبة  الوقت  طــوال 
خطابها  يــكــون  أن  يــجــب  شــريــحــة 
ــهــا، خصوصا  ل مــنــاســبــني  ولــغــتــهــا 
ونحن في زمن سيولة املعرفة واللغة 

امليسرة.
حتمل  الكتابات  بعض  كــانــت  وإذا 
من  كبيرا  جـــزءا  الديني  اخلــطــاب 
ما  بسبب  اإلحلــاد؛  انتشار معدالت 
اخلطاب  هــذا  انــشــغــال  عــن  تقوله 
بــقــضــايــا هــامــشــيــة، أو عـــن عــدم 
ــتــنــاول..  وال الــطــرح  فــي  عقالنيته 
تبالغ  الكتابات  هذه  أن  أرى  فإنني 
كثيرا فيما تذهب إليه، بل وبعضها 
ينطلق أساسا من موقف غير جيد 
ومع  عموما..  الديني  اخلطاب  من 
هذا، فأنا ال أعفي اخلطاب الديني 
أكبر  بــدور  وأطالبه  املسؤولية،  من 
فـــي مــواجــهــة اإلحلـــــاد، وبــتــطــويــر 
مضامينه وآلياته التي متكنه من أن 

يصل لشرائح أكبر.

التفكير باب لإلميان
تبقى نقطة أخيرة، وهي أن البعض 
العقل  إعمال  أو  التفكير  أن  يظن 
وهذا  اإلحلــاد؛  أو  الشك  إلى  يؤدي 
أكبر  اإلســـالم  ويسلب  كبير،  خطأ 
خــصــائــصــه، وهـــي أنـــه ديـــن يدعو 
»التفكير  ويجعل  والــتــدبــر،  للتعقل 
عنوان  هــو  كما  إسالمية«  فريضة 
الــعــقــاد، رحمه  أحــد كتب األســتــاذ 

اهلل.
له  كان  ما  السليم  التفكير احلر  إن 
السيما  لــإلميــان،  بابا  يكون  أن  إال 
إذا كنا بصدد احلديث عن اإلسالم 
ــى آيــاتــه بقوله  ــذي أمــرنــا فــي أول ال

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   }چ   تعالى: 
ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   

گ  گ{ )العلق:5-1(.
غاية ما هنالك أن ننبه إلى أمر مهم 
أوال  نقرأ  أن  الصدد، وهو  في هذا 
عليه..  املتفق  ــي  وف ــالم،  اإلســ فــي 
واملذاهب  األديــان  في  نقرأ  أن  قبل 
األخرى، أو نقرأ في املختلف فيه.. 
يتمكن  أن  قبل  الشبهات  يقرأ  فمن 
رمبا تقع منه شبهة موقع الرضا، أو 
ال يستطيع دفعها؛ فيكون فريسة ال 

صيادا.
إن اإلحلاد -ظاهرة كان أو ال- ملما 
ينبغي أن حتتشد الطاقات ملواجهته، 
التي  أسبابه؛  إزالــة  على  نعمل  وأن 
بل  أشرنا،  كما  متعددة  أسباب  هي 
ونستبق ذلك بترسيخ ثقافة األسئلة 
واحلوار، تربويا وتعليميا.. فهذا مما 
وأوطاننا،  أكبادنا  فلذات  لنا  يحفظ 
مخططات  فـــي  نــقــع  أن  وميــنــعــنــا 
التشكيك والتذويب، ويقطع الطريق 

أمام اإلحلاد.

الهوامش
1- مثل بشار بن برد. راجع حتليال حلياته 
وزندقته في: تاريخ األدب العربي- العصر 
العباسي األول، د. شوقي ضيف، ص:2٠1 

وما بعدها.
صاحلني،  د.  مــع  أجريته  حـــوار  مــن   -2

منشور على موقع »إسالم أون الين«.
الغزالي  الشيخ  قصده  مــا  هــذا  لعل   -3
يستسيغ  ال  الذكي  املتفتح  »العقل  بقوله: 
مرض  احلقيقة  فــي  ــاد  واإلحلــ ــاد!  اإلحلــ
له:  انــظــر  فــكــريــة«؛  يقظة  ولــيــس  نفسي 
مستقبل اإلسالم خارج أرضه، كيف نفكر 

فيه؟ ص:2٠٠.
4- ظل كتاب الشيخ الشعراوي، لسنوات، 

يدرس باملرحلة الثانوية في مصر.
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أحمد عبداملنعم عيدملف العدد
كاتب وباحث

ــغــة مـــن املــيــل  ــل أصـــل اإلحلـــــاد فـــي ال
والعدول عن القصد، واجلور عنه، وقد 
سمي اللحد حلدا ألنه يكون مائال في 

شق منه. 
ويقال: أحلد أي مال عن القصد، وترك 
وجادل،  ومــارى،  به،  أمر  فيما  القصد 

ويطلق على الشرك باهلل. 
هذا  على  قدميا  املسلمون  أطلق  وقــد 
االعتقاد مصطلح الزندقة، ويسمى من 

يعتقد ذلك االعتقاد زنديقا.
واإلحلاد في أسماء اهلل -تعالى- يكون 
العزى  مثل  منها،  واالشتقاق  بتحريفها 

من العزيز والالت من اهلل.
واإلحلاد له تاريخ طويل وأشكال متعددة 
فلم يبدأ بإنكار اإلله مرة واحدة، وإمنا 
بدأ باالعتراف باإلله مع االنتقاص منه، 
الهند كان  بتعدده، فمثال في  القول  أو 
قبل  اخلالق  إنكار  عن  عبارة  اإلحلــاد 
اخللق، فهم ال ينكرون وجود خالق وإمنا 
ينكرون وجوده قبل اخللق، وذهبوا إلى 
عندهم  اآللهة  بلغت  حتى  اآللهة  تعدد 

قرابة الثالثة آالف. 
بدأ  الــذي  أبيقور)1(  ظهر  اليونان  وفي 
غير  ــه  اإللـ أن  مــفــادهــا  أسئلة  يــطــرح 
إرادة وال صفاء  قــدرة وال  كامل ال في 
باخلبث  نظره  في  اإللــه  هــذا  ويتصف 
ألنه يستطيع أن مينع الشر وال مينعه، 
وهذا التفكير األخرق حمله على القول 
للشر،  وإلـــه  للخير  ــه  إل إلــهــني  بــوجــود 
ونفس القول قال به زرادشت: إله النور 
قدميا  أنهم  واملــالحــظ  الظلمة.  وإلــه 
أحلدوا في الكالم عن اإلله وفي وصفه 
لكنهم في الغالب لم ينكروا وجوده بأي 
شكل من األشكال. وفي العصر احلديث 
ومع بدية النهضة العلمية وما نتج عنها 
من نظريات كاجلاذبية عند نيوتن وما 

تالها من ثورة صناعية أضف إلى ذلك 
ما أحدثته الكنيسة بظلمها واستبدادها 
العقل  تخاصم  التي  التعاليم  وأيــضــا 
وتتعارض مع أدنى درجات التفكير جعل 
اإلحلاد يظهر وبقوة وأصبح له في ذلك 

الوقت من ينظر له ويدافع عنه.
وبرز ذلك مع ظهور نظرية اجلاذبية عند 
نيوتن والقوانني التي وضعها ومعارضة 
أن  من  بالرغم  النظرية  لهذه  الكنيسة 
نيوتن كان مؤمنا بوجود اإلله ولم ينكر 
وجوده، لكن مع تعنت الكنيسة، وقولها 
إن األشياء ال تعمل بذاتها، وأنه ال إرادة 
وخلق  العبد،  لفعل  وإنكارها  لإلنسان، 
احلقيقي  الــفــاعــل  اهلل  بــني  الــتــصــادم 
والوسائط التي هي أصال من خلق اهلل 
-تعالى- هذا التعنت من الكنيسة دفع 
الناس وأنصار نظرية اجلاذبية إلى أن 
يواجهوه بتعنت أشد نكاية في الكنيسة، 
اجتهدت  وكلما  ــه،  اإلل وجــود  فأنكروا 
الكنيسة في محاربة النظرية أو كل نتاج 
من  أشد  تشدد  املقابل  في  كان  عقلي 
إلى  ينقسمون  وهؤالء  الكنيسة،  أعداء 

فريقني.
وهؤالء  الربوبيون،  أو  املؤمنون  األول: 
ينكرون  ولكنهم  ــه،  اإلل بوجود  يقولون 
الوحي على اعتبار أنه محرف ومملوء 
به  يقل  لم  املذهب  وهــذا  باخلرافات، 
أصحابه من باب إميانهم وإمنا من باب 
إلى  اإللــه  وجــود  االنتقال من فكرة  أن 
عدمه ال ميكن أن يتم إال على مراحل 

حتى يقبله الناس.
قالوا  املــذهــب  هــذا  أصــحــاب  أن  كما 
تأثير  كل  منه  سلبوا  لكن  اإللــه  بوجود 
تركه  ثم  الكون  خلق  بأنه  يقولون  فهم 
له،  املسيرة  الطبيعة  قوانني  وفق  يعمل 

أي خلق اخللق ثم استقال. 

فولتير)2(  املــذهــب  هــذا  يتزعم  وممــن 
وبوب فاإلله عندهم أشبه بصانع ساعة 
دون  نفسها  مع  تعمل  تركها  ثم  صنعها 

تدخل منه. 
الثاني: وهو مذهب املنكرين لوجود إله 
املذهب  لذلك  أوصلهم  والــذي  بالكلية 
أو  فعل  في  ال  له  تأثير  ال  فإله  األول، 
إيقافه أو تغييره أو حتويله هو والعدم 
عند  ولــد  االعتقاد  هــذا  ونتاج  ســواء، 
أتباع املذهب الثاني فكرة إله الطبيعة. 
ومع وقوع الثورة الفرنسية بدأ املذهب 
إمعان  مع  خاصة  االنتشار،  في  الثاني 
الكنيسة في رفضها ألي فكرة وجترميها 
لصاحبها، ولكل مناصر لها، ومحاربتهم 
استعباد  عن  ناهيك  عليهم،  والتضييق 
ــاس، والــتــواطــؤ مــع احلكام  ــن عــامــة ال
القساوسة  منافع  لتحقيق  املستبدين 
املناداة  إلى  الناس  والباباوات مما دعا 
شعار  وترديد  الفريقني  من  باالنتقام 
آخر  بأمعاء  ملك  آخر  »اشنقوا  ميرابو 

قسيس«)3(.
وأكثر  أكثر  اإلحلــاد  ظهور  على  ساعد 
بها  قــال  الــتــي  الــتــطــور  نظرية  ظــهــور 
دارويــن)4(، والتي دونها في كتابه أصل 

األنواع.
نظرية  قبل  الفالسفة  بــه  قــال  مــا  كــل 
عند  تأثيره  أو  لإلله  إنكار  من  التطور 
فلسفة  مجرد  كــان  بوجوده  يعتقد  من 
عند  وتأثيره  لإلله،  املنكرون  يعرفها 
فلسفة  مجرد  كــان  بوجوده  يعتقد  من 
جاء  أن  ــى  إل بــهــا،  املشتغلون  يعرفها 
فيها عن  التي حتدث  بنظريته  دارويــن 
وهبت  التي  هي  الطبيعة  أن  فرضية 
بعض الكائنات عوامل البقاء ومؤهالت 
حفظ النوع بإضافة أعضاء أو صفات 
جديدة تستطيع بواسطتها أن تتواءم مع 

اإللحاد .. نشأته وتطورهاإللحاد .. نشأته وتطوره
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إلى  ذلك  أدى  وقد  الطارئة،  الظروف 
أنــواع  عنه  نتج  مستمر  نوعي  حتسن 
جديدة كالقردة ونوع أرقى وهو اإلنسان 
أما البعض اآلخر فقد حرمته الطبيعة 

من ذلك فتعثر وسقط)5(.
مبدأ  عـــززت  ظــهــورهــا  مــع  فالنظرية 
التي  هي  وأنها  اإللــه  هي  الطبيعة  أن 
تهب)6( وتعطي ومتنع، وبالرغم من أنها 
قال  كما  قدمني  على  تقف  ال  نظرية 
األفكار  »إن  أجاسيز)7(:  األحياء  عالم 
وأنها  علمية  خرافة  مجرد  الداروينية 
علماء  أن  إال  بــســرعــة«،  تنسى  ســوف 
احلداثة في أوروبا استغلوها وعظموها 
إنــكــار اإللـــه ونــكــايــة في  ألجــل تغذية 

الكنيسة.
لها  منتقد  كل  عاملوا  ذلك  سبيل  وفي 
العقلية  أهليته  في  والطعن  بالتشويه 
ومت  شوه  الــذي  أغاسيز  مثل  والعلمية 
الطعن في إرثه العلمي ال لشيء إال ألنه 
تقف  ال  أنها  وأثبت  الداروينية  انتقد 
على قدمني وال تثبت على مائدة البحث 

املنصف املجرد. 
هذه  صحة  بعدم  التطويريون  ويعترف 
ألن  إال  بها  آمــنــوا  مــا  وأنــهــم  النظرية 
إله،  بوجود  االعتراف  عنها هو  البديل 
نظرية  »إن  كــيــث)8(:  أرثــر  السير  يقول 
النشوء ما زالت حتى اآلن بدون براهني 
وستظل كذلك والسبب الوحيد في أننا 
نؤمن بها هو أن البديل الوحيد املمكن 
وهذا  املباشر  باخللق  اإلميــان  هو  لها 

غير وارد على اإلطالق«. 
فــكــانــت الــنــظــريــة ممــا غـــذى اإلحلـــاد 
القته  ما  خاصة  انتشاره  على  وساعد 
هذه النظرية من متجيد ورفع لصاحبها 
له،  أو الحق  سابق  عالم  أي  قدر  فوق 
ــرب الــتــي تــشــن عــلــى أي  وكــذلــك احلـ
قبل  مــن  رعايتها  وكــذلــك  لها،  منتقد 
األنظمة، وتقريرها في املناهج العلمية 
مما يهيئ الناشئة لقبول فكرة اإلحلاد. 
بجوار  اإلحلاد  فكرة  على  ومما ساعد 
نظرية التطور الثورة الصناعية والعلمية 

التي واكبت ظهور النظرية فكانت مبعث 
أصبح  الــذي  البشري  بالعقل  إعجاب 
أن  الكثير  لدى  فتولد  الطبيعة،  يطوع 
الــعــقــل إلـــه وحــــده يــكــفــي لــالخــتــراع 
التي  القوانني  وضع  وكذلك  واالبتكار، 
عن  بعيدا  حياتهم  وتنظم  الناس  تسير 

الدين والوحي. 
وتبني االحتاد السوفيتي لفكرة الالدين 
وفرضها على البلدان التي حتت حكمه.

الــذي جعل اإلحلــاد يظهر  ما  السؤال: 
في  وتعيش  باإلميان،  اتسمت  بالد  في 
يتغير بحذف  ولم  يتبدل،  لم  ظل وحي 
العدل،  على  يساعد  وديــن  إضافة،  أو 
للعقل  املــجــال  ويــفــتــح  للعلم،  ــدعــو  وي
كل  جعل  بل  ويتدبر،  ويتأمل،  ليفكر، 
ذلك فريضة دينية أوجب على اجلميع 

القيام بها وذم تاركها؟
السبب هو حالة االنهزامية التي يعيشها 
أبــنــاء الــشــرق أمـــام احلــضــارة املــاديــة 
الغربية، ومن طبائع األشياء أن املنتصر 
أو الطرف األقوى يفرض ثقافته أو على 

األقل يؤثر في املفتونني به. 
الدينية  األمية  حالة  ذلــك  إلــى  أضــف 
التي تصيب البعض، أو ضعف الثقافة 
الــبــعــض، ممــا يجعلهم  الــديــنــيــة عــنــد 
ولو  حتى  األفــكــار  هــذه  لقبول  مهيئني 

جزئيا.
ترصد  مــراكــز  إلــى  بحاجة  الــنــاس  إن 

الوافدة  واملــذاهــب  الفكرية  التغيرات 
النقدية  الدراسات  وإعداد  ومراجعتها 
وتبسيطها  واملـــذاهـــب  األفــكــار  لــهــذه 
الناس عليها  تيسير حصول  مع  للناس 

وقاية وحفظا لهم. 
بهذه  امللم  الداعية  إعــداد  مع ضــرورة 
الرد  على  القدرة  لديه  والــذي  األفكار 
الشك  بــذرة  تــزرع  شبهة  ألي  والتفنيد 

في نفس املسلم. 

الهوامش
1- أبيقور هو فيلسوف يوناني قدمي عاش في 

الفترة بني 341-27٠ قبل امليالد.
2- فرنسوا ماري أروويه وشهرته فولتير كاتب 
1694م،  نوفمبر   21 ولــد  فرنسي  وفيلسوف 

ومات 3٠ مايو 1775م.
3- الكونت دي ميرابو واسمه أونورويه جابريل 
ريكويتي ولــد 9 مــارس عــام 1749م ومــات 2 

أبريل 1791م.
4- تشارلز روبرت داروين ولد في إجنلترا 12 

فبراير 18٠9م، وتوفي 19 أبريل 1882م.
في  وآثــارهــا  وتطورها  نشأتها  العلمانية   -5
بن  سفر  للدكتور  املعاصرة  اإلسالمية  احلياة 

عبدالرحمن احلوالي 179.
مذهب  كتاب  عــن   185 السابق  املــصــدر   -6

النشوء واالرتقاء 23.
7- جان لويس أغاسز عالم أحياء وجيولوجيا 
أميركي ولد 28 مايو 18٠7م ومات 14 ديسمبر 

1873م.
التشريح  علماء  أحــد  كيث  أرثـــر  السير   -8
واألنثربولوجيا بريطاني اجلنسية ولد 1866م 

ومات 1955م.
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حسن عباسملف العدد
محرر صحفي

ــاد لــيــس ظــاهــرة جــديــدة، فهو  اإلحلــ
موجودة منذ زمن قدمي جدا، حتى قبل 
في  جــاء  كما   ،[ محمد  النبي  بعثة 

}ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ   الكرمي:  القرآن 
ڃڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   
ڇ{  ڇ    ڇ   ڇ      چچ   چ    چ   ڃ   ڃ  

)اجلاثية:24(.

ما هو اإلحلاد؟
وقبل أن نصنف اإلحلاد، علينا أوال أن 
نعرفه.. فاإلحلاد في املعنى الدارج هو: 
الكفر بكل االلهة وعدم االعتراف بوجود 
إله واالعتماد على السببية والعلم في 
كل شيء وعدم االعتراف بوجود روح أو 
الفكر  هذا  ويتناقض  للطبيعة،  خوارق 

مع فكرة اإلميان باهلل أو األلوهية.
والعدول  امليل  فهو:  لغويا  اإلحلــاد  أما 
إنــه مــال عنه أو بعد  الــشــيء، أي  عن 

عنه.

وتتراوح احلجج اإلحلادية بني احلجج 
والتاريخية،  االجتماعية  إلى  الفلسفية 
حيث إن املبررات لعدم اإلميان بوجود 
إله تشمل احلجج وأن هناك نقصا في 

األدلة التجريبية.
االنتماء  مثل  ليس  لإلحلاد  واالنتماء 
للدين، إذ ال يستطيع أحد أن يخرجك 
من »ملة اإلحلاد« ألسباب معينة، كعدم 
وشروط  تصورات  مع  مواقفك  تطابق 
محددة، بينما في الدين هناك شروط 
تلتزم بها،  امللة إن لم  قد تخرجك من 
نفسه  يعرف  شخصا  جتد  قد  ولذلك 
حالة  يعيش  أنـــه  ملــجــرد  ملحد  بــأنــه 

شعورية معينة.

وميكن تصنيف اإلحلاد إلى ثالثة 
أقسام:

الصنف األول:
يقع في اإلحلــاد عن جهل،  الذي  وهو 
ــذا الــنــحــو بسبب  ــه إلـــى هـ كــونــه اجتـ

موقف  أو  لــه،  حدثت  نفسية  صدمة 
متأثرا  كــان  رمبــا  أو  ــه،  ب مــر  عاطفي 
الدينية  أو  العلمية  الشبهات  ببعض 
إيجاد  دون  أو  دون بحث عن احلقيقة 
عن  ويجيب  معتقداته  له  يصحح  من 

تساؤالته، خصوصا في سن املراهقة.
أقرب  هو  امللحدين  من  النوع  وهــذا   
فرصة للرجوع إلى الدين مبجرد زوال 
األمر  حقيقة  على  إفاقته  أو  شبهاته 
واتضاح أن مسألة الكفر واإلميان جد 

وليست بهزل.

الصنف الثاني:
وهذا الصنف تعايش إلى حد كبير مع 
إحلاده، وذلك لعدة أسباب؛ كأن يتعامل 
مع الوضع وكأنه أمر مسلم به ويستمر 
في ذلك لكسب مال أو نيل شهوة معينة 
متحررا من ضوابط احلالل واحلرام، 
العناد  بــاب  ذلــك من  وإمــا يستمر في 
كعناد إبليس حني رأى احلق وأصر على 

»الرجوع إلى الفطرة«»الرجوع إلى الفطرة«
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الباطل، وإما خوفا من سخرية الناس 
منه إذا عاد إلى احلق والدين. 

وهذا الصنف ميكن القول إنه من الذين 
باحثني  اخلــاصــة،  كذباتهم  يصدقون 
وأعمالهم  ألقوالهم  تبريرات  أي  عن 
رغم  بها  مقتنعني  بها  يقومون  الــتــي 
والعقل  السليمة  للفطرة  مخالفة  أنها 
واملنطق، يشبهون في ذلك فرعون الذي 

صدق كذبته أنه رب الناس: }ڃ  ڃ  
مستمرا  )النازعات:24(،  چ{  چ  

على كفره متماديا في غيه.

الصنف الثالث:
في  السابق  الصنف  يشبه  صنف  هو 
يعيش  لكنه  لــإلحلــاد،  واخــتــيــاره  ميله 
وضميره  نفسه  بني  صــراع  في  حياته 
عقله  وفساد  شهواته  وبني  ناحية،  من 
من ناحية أخرى، هذا الصراع يبلغ من 
العمق واأللم ما ال ينفع معه مسكنات 
ــاد، حــيــث ال يــرى  ــ ــع اإلحلـ الــتــأقــلــم م
اإلنسانية  في صفوف  نفسه  الشخص 
فطره  التي  السليمة  والفطرة  البشرية 
حياته  فــي  يــعــانــي  ــتــي  وال عليها  اهلل 
عن  يحيد  أنه  نفسه  ويــرى  مبخالفتها 

اإلنسانية إلى احليوانية.
املنتصف  في  علق  قد  الصنف  وهــذا 
ما بني الصنف األول والثاني، فال هو 
بالذي رجع إلى احلق حني يتبني له، وال 
فطرته  يخالف  أن  استطاع  بالذي  هو 
كــإنــســان تــســوقــه األخــــالق ويــنــازعــه 
على  يوشك  من  أكثر  ومــا  الضمير.. 
بأن  مبررا  الصنف  هذا  من  االنتحار 
الذي  للصراع  إنهاء  حياته  إنهاء  في 

يعيش داخله.

هل اإلحلاد مشكلة نفسية؟
الدافع  دوافــع اإلحلــاد ال تقتصر على 
العلمي فحسب؛ وإمنا أحيانا تخالطها 
وسياسية،  واجتماعية  نفسية  ــع  دواف
طابعا  ليست  املتنوعة  الــدوافــع  وهــذه 

العالم  ــاد فــي  بــظــاهــرة اإلحلــ خــاصــا 
ــا هــي طبيعة  الــعــربــي خــاصــة، وإمنــ

الظاهرة بشكل عام.
النفسي  »النمط  بعنوان  كشفت دراسة 
للملحد« شملت 32٠ ملحدا من الذكور 
األميركيني، أن نصف من تبنوا اإلحلاد 
سن  قبل  والديهم  أحــد  فقدوا  كخيار 
العشرين، وأن عددا كبيرا منهم عانى 
دفــع  مــا  ــاه،  فــي طفولته وصــب كــثــيــرا 
الدراسة  في  املشاركني  الباحثني  أحد 
ظروف  دراســة  بضرورة  التوصية  إلى 
نــشــأة وتــربــيــة املــلــحــديــن عــنــد رصــد 
تلك  تطبيق  وميكن  اإلحلـــاد..  ظاهرة 
التوصية على مالحدة أو ال أدريني أو 
حتى ربوبيني كبار مثل آرثر شوبنهاور، 
ــول ســارتــر،  ــل، وجـــان ب وبــرتــنــارد راسـ
الذين  هولباخ،  دي  وبـــارون  وفولتير، 
عانوا جميعا من ظروف أسرية صعبة 
اختل فيها التوازن األسري بشكل كبير 
إلــى صورة  ذلــك عند هــؤالء ال  فارتد 
األسرة فحسب؛ وإمنا إلى مفهوم اإلله 

كذلك.
علماء  أن  على  هوكينغ  ستيفن  ويؤكد 
أن  فكرة  من  »غريزيا«  ينفرون  الفلك 
يكون للزمان بداية أو نهاية، ما يجعل 
ساحات العلم ميدانا للتحيزات النفسية 
مثل  مثلها  األيديولوجية  واالختيارات 
الــعــام متاما،  املــجــال  مــيــدان فــي  أي 

كالسياسة واالقتصاد واالجتماع. 

اخلروج من الظلمات
ــاد  ــا أصـــنـــاف اإلحلــ ــعــدمــا أوضــحــن ب
للنفس  املـــدمـــرة  وآثــــــاره  ــه  ــ ــع ــ ودواف
اإلنسان  يدفع  ما  إلى  نأتي  واملجتمع، 
اهلل  فطره  التي  الفطرة  إلــى  للرجوع 
عليها، والنصائح التي ميكن أن تساهم 
في تصحيح أفكار الفرد والعودة به إلى 

رشده:
التي  الدينية  املــصــادر  عــن  البحث   -
ميكن أن تساعد الفرد في اإلجابة على 
املغلوطة  املفاهيم  وتصحيح  تساؤالته، 

ــعــالقــة بـــني الـــديـــن والــعــلــوم  حـــول ال
الطبيعية وغيرها، وردع الشبهات التي 
لطاملا راودتــه ولم يجد من العامة من 

يجيب عليها.
- اخللوة بالنفس والتفكر والتمعن في 
اخللق الذي يوصل إلى معرفة اخلالق، 
فالنفس أمارة بالسوء، ويجب مواجهتها 
واالخــتــالء يساعد على  بني كل حــني، 
حتى  نفسه  مــع  صريحا  الــفــرد  جعل 

يتبني له الطريق الصحيح.
التوقف عن مطالعة ما يشجع على   -
الشبهات،  تثير  التي  كالكتب  اإلحلــاد 
ضعيفا  املــرء  قلب  يكون  مــا  فأحيانا 
ــفــه احلــجــج، ويجب  ــى أت يــنــجــذب إلـ
مثل  في  والبحث  التحري  عن  التوقف 
هذه األمور؛ ألنها تساهم في االنخراط 

داخل مستنقع تلك األفكار.
النفسي  الطبيب  زيــارة  من  مانع  ال   -
تواجه  التي  النفسية  املشكالت  حلل 
يستمع  من  إيجاد  امللحد، حيث ميكنه 
لديه،  املتواجدة  التناقضات  وتفنيد  له 
النفسية  مشكالته  على  بذلك  فيتغلب 
ويحصل  بداخله،  التي  والتناقضات 
وترتيب  للتفكير  فــرصــة  على  أيــضــا 

أفكاره.
به  يعالج  كتاب  أعظم  الكرمي  والقرآن 
بــأقــوى احلجج  وهــو ممتلئ  ــاد،  اإلحلـ
والفطرية  والعلمية  العقلية  والبراهني 
وأبلغ الكلمات والعبارات التي تدحض 
خواتيم  فــجــاءت  املــلــحــديــن،  شــبــهــات 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ      { اآليــــات: 
}ہ   ہ  ھ   )الــرعــد:3(،  ڱ{ 
ــروم:22(، }ہ   ھ  ھ{ )الـ
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ{ 

ۇ   ۇ   ڭ   }ڭ   )يـــونـــس:67(، 
وكلها  )الــرعــد:4(،  ۆ  ۆ{ 
العقل  إعمال  طياتها  في  حتوي  آيــات 

والفكر.. ولكن أكثر الناس ال يؤمنون.
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والء أمين شبيطةملف العدد
كاتبة وباحثة

ــرة، ُكــلــفــتــهــا عــشــرات  ــاهـ صــــورة بـ
الــدوالرات، ليست من  املليارات من 
أذكى  أو  الكون  رسامي  أمهر  إبــداع 
نتاج  أنها  غير  اجلرافيك،  مصممي 
عشرات السنوات من أبحاث علماء 
ُمقرِّب  التقطها  والفضاء،  الفيزياء 
تظهر  ــب،  ويـ جيمس  )تــلــيــســكــوب( 
سلسلة ال نهائية من املجرات، ميكن 

متييز األبعد منها.
ــب« موجة  وي أثـــارت صــور »جيمس 
جــديــدة مــن الــصــراع الــدائــرة رحــاه 
واإلسالمي  العربي  عاملنا  في  اليوم 
وما  اإلسالمي،  الدين  ما ميثله  بني 
تثمره نبتة شيطانية متسلقة، بذورها 
كأنها رؤوس الشياطني، حملها إبليس 
الغواية،  طــريــق  سلك  عندما  معه 
يستفزز بها من استطاع، ويجلب بها 
مر  على  ورجله  بخيله  الناس  على 
الزمان، فتنمو بحسب ما يهيأ ويتاح 
و»مطايا«..  وأدوات  ظروف  من  لها 

إنها اإلحلاد، الذي باتت أغصانه في 
تتفرع وتتمدد لتصل  اآلونة األخيرة 

باملستظل بها إلى أصل اجلحيم.

صور »جيمس« واإلحلاد
بعد ظهور صور »جيمس ويب« تكالب 
التواصل  منصات  على  املــلــحــدون 
ــوا إثــبــات  ــيــحــاول ــات، ل ــي ــفــضــائ وال
معتقدهم ونيل طابع املصادقة على 
هذه  عن  ويتحدثون  مذهبهم  صحة 
وكأنهم  ُصـــورت  التي  االكتشافات 

ٺ    { أنهم  مــع  خلقوها  الــذيــن  هــم 
ٿ   ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ{ 
)احلــج:73(، وليس مجرة وكوكبا أو 
أن  يعني  هذا  هل  فهل  حتى جنما! 
محايدا،  دليال  تعتبر  الــصــور  تلك 
يحاجج  أن  ميكن  هل  آخــر:  مبعنى 

املؤمنون بها امللحدين على قدرة اهلل 
على  املؤمنني  بها  امللحدون  ويجادل 
إنكار اهلل؟ اجلواب بالتأكيد هو نفي 

حياديتها:
عهد  مبــقــتــضــى  ــان  ــسـ اإلنـ ألن   *

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   }ٹ   اإلميــــان 

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڃڃ{ )األعــراف:172(، ينطلق 
وفق مرجعية دينية، مؤمنا بأنه ُخلق 
القواعد  من  منظومة  ميتلك  بعقل 
الداللية ال يستطيع االنسالخ منها أو 
جتاوزها، تساعده على متييز احلق 
من الباطل واالهتداء إليه واستيعابه 
بشكل مجمل، وذلك لكي تقام عليه 
عذرا  يجد  فال  القيامة  يوم  احلجة 

تــعــالــى: }  قـــال  واإلحلـــــاد،  للكفر 

ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  

صور »جيمس ويب«.. صور »جيمس ويب«.. واإللحادواإللحاد
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ۅ  ۅ  ۉ    ۉ{ )الروم:3٠(. 
عقله  سلم  -إن  املسلم  أن  كما   *
وقلبه وفطرته- إذا رأى آية من آيات 
اهلل؛ كونية كانت أو غير ذلك، قال: 

ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   }گ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ{ )آل عمران:191(، 
ويستدل بها على قدرة اهلل سبحانه 
تعالى:  اهلل  قــول  ويتذكر  وتــعــالــى، 
}ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ{ 

}ۇ   )الــذاريــات:47(، وقوله: 
ٴۇ    ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ  
ــاء:32(،  ــيـ ــبـ )األنـ ۋ{  ۋ  

وقوله: }ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   
ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ  
ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  
ى        ى     ې       ې   ې  

ائ{ )فصلت:37(.
اإلنسان هي  أن فطرة  لكن رغم   *
فإن  إليه،  ــذاب  واالجنـ احلــق  محبة 
لديه أيضا قابلية للسقوط في وحل 
والغفلة  والضالل  والزيغ  االنحراف 
والنسيان بفعل عوامل مختلفة؛ قال 
رسول اهلل ] ذات يوم في خطبته: 
ما  أعلمكم  أن  أمرني  ربــي  إن  »أال 
هذا:  يومي  في  علمني  جهلتم، مما 
ــي  وإن مـــال نحلته عــبــدا حـــٌل،  ــل  ك
وإنهم  كلهم،  حنفاء  عبادي  خلقت 
عن  فاجتالتهم  الــشــيــاطــني  أتــتــهــم 
أَْحلَلُْت  ما  عليهم  ــْت  َم ــرَّ َوَح دينهم، 
لم  ما  بي  يشركوا  أن  َوأََمَرتُْهْم  لهْم، 
عن  فيصدف  سلطانا«)1(،  به  أنــزل 
ويلحد  يــراهــا  عندما  ــات  اآليـ تلك 

فيها ويصبح كاألعمى: }ڈ  ڈ  
ک   ک   ڑک   ڑ      ژ   ژ  
ڳ{  گ   گ   گ   گ    ک  

)يونس:1٠1(.

وباء ينتشر
أمراض  )أحد  اإلحلــاد  مع  وخالفنا 
عصرنا احلالي وأدوائه(، واختالفنا 
ونهوضنا  لــه،  العداء  ونصبنا  معه، 
ظهوره  تكشف  جميعها  ملكافحته.. 
ــه لــم يــعــد مــحــدودا  ــشــاره، وأنـ ــت وان
يضرب  ــاء  وب أصبح  ــه  وأن مستترا، 
ميــنــة ويـــســـرة، خــصــوصــا بــعــد أن 
ليخرج  دربـــه  وعــّبــد  بعضهم  تبناه 
أمتنا  لتتناوح  العقيم  رياحه  وينفث 
أوصافا  عليه  خالعني  اإلســالمــيــة، 
براقة، ومقيمني له -باسم احلرية- 
فكرية  ومنصات  أدبــيــة  صــالــونــات 
عالنية  لــه  داعــني  ثقافية،  وأنــديــة 
ــاوات مــفــتــوحــة؛ حــتــى ذاع  فــي ســم
صيته، والكته األلسن.. ولكي نبسط 
له  نؤصل  أن  ينبغي  عنه  احلــديــث 

أوال. 

ثمرات اإلحلاد األولى
اشــتــرك  نفسية  مشكلة  واإلحلــــاد 
لظهورها  املناخ  وتهيئة  صنعها  في 
واملــوروثــات  السلطوية  املــمــارســات 
األسطورية. كما أنه ظاهرة أوروبية 
في  األولــى  ثمراتها  ظهرت  صرفة 
ــالدي،  ــي ـــ18 امل ــ ـــ17 والـ ــ الــقــرنــني ال
عندما أحلد رجال الكنيسة في كالم 
اهلل بالتحريف والتغيير الذي أوقعوه 
دينهم  في  »أدخلوا  إذ  اإلجنيل،  في 
واخلزعبالت،  اخلرافات  من  كثيرا 
ومــزجــوا   )...( عــقــائــد  وجــعــلــوهــا 
باخلرافات  الثابتة  العلمية  احلقائق 
ــل واحــتــكــروا  ــجــة، ب ــرائ الــديــنــيــة ال

فصارت  والــنــظــريــات،  العلوم  هــذه 
دنيوية.  وأخــرى  كنسية  علوم  هناك 
وعندما بدأ عصر النهضة األوروبية 
حقائق  إلــى  العلماء  بعض  وتوصل 
جديدة تخالف ما عند الكنيسة من 
والقساوسة  الرهبان  هب  خرافات، 
يعتقد  مــن  ويتهمون  ــك،  ذل ينكرون 
بذلك بالكفر والزندقة ويوعزون إلى 
وحرقهم  بقتلهم  احلاكمة  السلطات 

بالنار«)2(. 

بل مكر الليل والنهار
ــاد ال يــفــتــأون  ــرون لـــإلحلـ ــظـ ــنـ واملـ
نهار،  ليل  وأهله  باإلسالم  ميكرون 
وينفثون  ليال  مخططاتهم  يحيكون 
إلى  التسلل  عبر  نــهــارا  أفــكــارهــم 
مفاصل حيوية في الدول اإلسالمية 
وتعزيز  فيها،  الــقــرار  صنع  ودوائـــر 
والتأسيس  وتكثيفه،  بها،  وجودهم 
لنظريات ومناهج، بشكل هادئ، لكن 
الفكر  لهذا  الطريق  تُعبِّد  متراكم، 
املنحرف وتُطبِّع له ومع معتنقيه، من 
خالل خطط مدروسة بعناية فائقة، 
)وليست  مكثفة  ثانوية  أفكار  وببث 
وأفــالم  مسلسالت  فــي  رئــيــســيــة(، 
املتلقي  وعي  ال  في  تْرَسخ  وبرامج، 
وحتتله رويدا رويدا.. فإذا ما تهيأت 
الظروف واألجواء فإنهم يدعون إلى 
النهار عبر  فــي وضــح  مــا سبق  كــل 
هجمات فكرية وإلقاء شبهات ونشر 
أفكار استشراقية وممارسة أسلوب 
الصدمات من خالل نقد املقدسات 
مسمى  حتت  هدامة  أفكار  وإحياء 
إلــى  والـــدعـــوة  إســالمــيــة  فلسفات 

»اإلنسانوية«.

الهوامش
1 - صحيح مسلم.

2 - العلمانية واإلحلاد، طريق اإلسالم.
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تقوية العقيدة لمواجهة الشبهاتتقوية العقيدة لمواجهة الشبهات

عبداهلل الظفيريملف العدد
صحافي وباحث

ــاد يــتــم بالكتمان وبــصــورة  لــم يــعــد احلــديــث عــن اإلحلــ
ــوات املــلــحــديــن تعلو وتــرتــفــع،  خــفــيــة، بــعــدمــا بـــدأت أصــ
مع انتشار األفكار اإلحلادية في املجتمعات اإلسالمية 
ــررات مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا تـــوجـــب الــتــحــرك  ــبــ ألســـبـــاب ومــ
ملواجهة مخاطر تفشي هذا الفكر الذي بات يستقطب 
الذين  الــشــبــاب  خصوصا  املجتمع  مــن  مختلفة  فــئــات 
في ظل سهولة  وتــأثــرا السيما  األكثر عرضة  يعتبرون 
التكنولوجيا  طفرة  نتيجة  واملعلومات  األفــكــار  انتقال 
ــول الــعــالــم إلـــى قــريــة صــغــيــرة، وتــنــامــي  احلــديــثــة وحتــ
باتت  التي  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدامات 
متثل الوسيلة األكبر تأثيرا في بث ونشر األفكار والتي 
قد تأتي بأشكال مختلفة تالمس قلوب وعقول البعض 
ما يجعلها مادة مقبولة للنقاش وتبادل اآلراء بشأنها 

في املنتديات واملجالس املختلفة. 
وتــشــكــل مــرحــلــة املــراهــقــة إحـــدى أكــثــر املـــراحـــل قابلية 

الستقبال الفكر اإلحلادي السيما أن اإلنسان في هذه 
والتغيرات  املزاجية  التقلبات  من  بالكثير  مير  املرحلة 
من  والتحرر  التمرد  في  والرغبة  والسلوكية  النفسية 
القيود واستقاللية الرأي والفكر التي قد تكون متقبلة 
ألي شيء مبا فيها املساس بالدين والعقيدة السيما إذا 
املعرفة  الدين وال ميلك من  كان الشخص ضعيفا في 
انقياده  السهل  من  يكون  فعندها  القليل،  إال  الدينية 
إلى اإلحلاد وتبنى األفكار الهدامة والترويج للشبهات 
ونــشــر األبــاطــيــل حـــول الـــديـــن اإلســـالمـــي. وكــلــمــا كــان 
القيم واألخــالق احلميدة  اإلنسان حريصا على غرس 
وتعليم أبنائه مبادئ الدين الصحيح والعلوم الشرعية 
ــام األفــكــار الــضــالــة، فإنه  الــتــي تــوفــر لــهــم احلــصــانــة أمـ
رد  يجعل منهم أشخاصا مهيئني نفسيا وقادرين على 

أية شبهات تثار بشأن الدين.
 ولــعــل هــذه أولـــى اخلــطــوات الــتــي يجب اتباعها ملواجهة 
اإلحلاد وهي بتحصني النفس بالعلوم الشرعية وتعاليم 
الدين الصحيح واكتساب العلم واملعرفة والتسلح بكل 
ــة أفــكــار مــن شأنها  أســبــاب الــقــوة الــديــنــيــة ملــواجــهــة أيـ

التشكيك وإثارة الشبهات حول الدين اإلسالمي.
 كــذلــك يــجــب رصـــد األفــكــار اإلحلـــاديـــة ومــواقــع بثها 
والـــتـــرويـــج لــهــا والــعــمــل عــلــى الــتــصــدى لــهــا مـــن قبل 
والعلمية  الشرعية  العلوم  مجاالت  في  املتخصصني 
حتى ال تترك الساحة ملن يروجون األباطيل والشبهات 
األفــكــار  هــذه  نشر  وأدوات  وســائــل  تغير  مــع  خصوصا 
انــتــشــار اإلنــتــرنــت والــتــقــنــيــات احلــديــثــة التي  نتيجة 
املعلومات  تدفق  على  السيطرة  الصعوبة  من  جعلت 
بذات  لها  التصدى  على  العمل  يجب  إمنــا  والبيانات 
الوسائل املستخدمة، ليكون التأثير أكثر نفعا وفائدة.

ــان وتــقــوي  ــ ــج تـــرســـخ اإلميــ ــرامـ كـــذلـــك يــجــب تــبــنــي بـ
العقيدة وتتضمن إجابة عن كل الشبهات التي يلجأ 
إلى إثارتها ناشري األفكار اإلحلادية حتى تكون ثمة 
والتطور  االنفتاح  وحالة  العصر  تغيرات  مع  مواكبة 

الذي يشهده.
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الكرم.. صفة األنبياءالكرم.. صفة األنبياء
 وأخالق اإلسالم وأخالق اإلسالم

آية وحديث جاسم اجلاسم
صحافي وباحث

جاء في القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة الكثير من اآليات واألحاديث التي تناولت موضوع الكرم 
العالية واملنزلة  وأهميته وفضله باعتباره أحد أفضل مكارم األخالق. فمن حتلى بالكرم نال املكانة 

الرفيعة واتبع منهج اإلسالم الصحيح الذي يدعو إلى اجلود والعطاء وينبذ البخل والشح. 
والكرم ليس فقط صفة جميلة يحب اإلنسان أن يوصف بها إمنا هو خلق عظيم من أخالق اإلسالم، 
وصفة من صفات األنبياء، واسم من أسماء اهلل احلسنى، فهو اجلواد الكرمي الذي »يحب اجلود والكرم 

ويحب معالي األخالق ويكره سفسافها«.

ومما جاء في القرآن الكرمي من آيات تبني كرم األنبياء قول اهلل تعالى: }ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ{ )الذاريات:27-24(.

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   }ڱ   تعالى:  وقوله 

ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ      ۀ   ۀ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے  
ې    ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ   
ى  ى  ائ  ائ  ەئ{ )البقرة:273-274(.  وقوله تعالى: }چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     

ک  گگ  گ  گ  ڳ{ )البقرة:261(.
وجاءت الكثير من األحاديث النبوية الشريفة التي حتدثت عن الكرم وفضله، فقد كان رسول 
اهلل ] القدوة احلسنة في الكرم والبذل والعطاء، والنموذج الذي علينا اتباع نهجه وسيرته 
في اإلحسان واجلود ومساعدة اآلخرين، فعن عبداهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما- قال: 
»كان رسول اهلل ] أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حني يلقاه جبريل، وكان يلقاه 
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول اهلل ] أجود باخلير من الريح املرسلة«. 
وعن أبي هريرة [ قال: قال رسول اهلل ]: »ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن، فيقول 

أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر: اللهم أعط ممسكا تلفا«. 
عن ابن مسعود [ قال: قال رسول اهلل ]: »أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟« قالوا: يا رسول 

اهلل، ما منا أحد إال ماله أحب إليه. قال: »… فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر«.
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مكتب تكرمي الشهداء بدولة الكويت 
مستوى  على  الــفــريــدة  املكاتب  مــن 
أسر  رعايته  إلى  فباإلضافة  العالم 
أســر شهداء  يرعى  الــوطــن  شــهــداء 
اعتبروا  ممن  جنسية  عشرة  خمس 
الــكــويــت وطــنــا لــهــم، فــــذادوا عنها 
ــغــزو الــصــدامــي  بــأرواحــهــم وقـــت ال
عاما،  وثــالثــني  اثــنــني  قبل  الــغــاشــم 
عام  مــن  أغسطس  فــي  وبالتحديد 

199٠م وما تاله من أشهر قليلة حتى 
التحرير املبارك.

ورعاية أسر الشهداء تأتي عبر هذا 
معرض  مــن  بالقرب  الكائن  املكتب 
برعاية  »مــشــرف«  بـ  الــدولــي  الكتب 
نواف  الشيخ  البالد  أمير  سمو  من 
اهلل  الصباح، حفظه  اجلابر  األحمد 

ورعاه.
»الوعي اإلسالمي« مشاركة منها في 

ذكرى  من  والعبر  الــدروس  استذكار 
األبطال  ملسيرة  منها  وإحياء  الغزو 
الذين قاوموا واستبسلوا في املقاومة، 
زارت مكتب الشهيد والتقت مع بعض 
من ذوي الشهداء كما حاورت املدير 
الذي  العوفان  صالح  للمكتب  العام 
حتدث عن مهمة املكتب في الرعايات 
واالجتماعية  والسكنية  الصحية 
والقانونية والتربوية ألسرة كل شهيد 

عالء عبدالفتاحاستطالع

في ذكرى الغزو الصداميفي ذكرى الغزو الصدامي
مكتب الشهيد مسيرة عرفان باجلميل 

محرر الوعي محاورا مدير مكتب الشهيد صالح العوفان
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منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، مبن 
فيهم شهداء الواجب في قوة اإلطفاء 
الــوطــنــي  ــرس  احلــ أو  الــشــرطــة  أو 

وغيرهم.
أدوار  البالغ خمسة  املبنى  إلى  تصل 
بالرهبة  عــجــيــب  شــعــور  فــيــنــتــابــك 
للمعري  العربي  الشعر  بيت  وتتذكر 

»خفف الوطء ما أظن أدمي الـ ...
 أرض إال من هذه األجساد« 

أصحابها  يخش  لم  طاهرة  أجساد 
عــلــيــهــم جــمــيــعــا مما  رحـــمـــات اهلل 
فرق  في  اشتركوا  البشر..  يخشاه 

معرضني  املغتصب  الــعــدو  مقاومة 
فــراق  أهونها  كــان  ألهـــوال  أنفسهم 
اإلنسان  فيها  يشفق  ال  التي  احلياة 
عذابا  فيعذبه  اإلنــســان  أخيه  على 
شديدا ليدلي مبعلومة أو يكشف عن 

رفاق املقاومة.
ــي  ــحــف بـــالـــدور األرضــ ــت قـــاعـــة امل
تساعدك على أن تعيش أجواء فترة 
ثالث شاشات  عبر  الصدامي  الغزو 
بينهم مجسمات لبيت القرين واملباني 
لطائرة  مناذج  مع  بالكويت  الشهيرة 
وبعض املعدات القتالية وصور عديدة 

تعبر عما حدث آنذاك.
ثــمــة شــاشــة تــعــرض مــا حـــدث قبل 
الغزو  أثناء  حــدث  ملا  وثانية  الغزو 
من مقاومة ودفع ثمن باهظ للنصر 
اندحار  بعد  ملا  وأخــرى  الشهادة  أو 
الــغــزاة وظــهــور بــطــولــة الــتــحــريــر.. 
مبكتب  واإلعـــالم  العامة  العالقات 
أمــام  صــعــاب  كــل  يــذلــلــون  الشهيد 
إلى  ويرشدونك  يصحبونك  زيارتك، 
للسينما  قاعة  وفيها  املبنى  قاعات 
ما  لعرض  التقنيات  بأحدث  مجهزة 

مت تصويره من بطوالت.

تكرمي أميري

أنشئ مكتب الشهيد مبرسوم أميري رقم ٣8 لسنة ١99١ بتاريخ 
١99١/6/١9م، تقديرًا من سمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر 
األحمد اجلابر الصباح -طيب اهلل ثراه- لألعمال البطولية التي 
قام بها شهداء الكويت األبرار مبشاركتهم في احلروب العربية، 
وشــهــداء الكويت الــذيــن دافــعــوا عــن أرضــهــم وال ننسى أن سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح -طيب اهلل 
املرسوم  بــإصــداره  املواطنة  وقيمة  الشهادة  مفهوم  عظم  ثــراه- 
رقم ٣٢5 بتاريخ ٢٠١١/8/٢5م بتعديل بعض أحكام املرسوم رقم 

١99١/٣8 في شأن تكرمي الشهداء ورعاية ذويهم.

شعارنا  الــعــوفــان:  ــالح  ص
الثابت  الوجود  »الكويت 

ونحن الوجود العابر«
محرر الوعي محاورا مدير مكتب الشهيد صالح العوفان
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ــام أيــام ذكــرى حلــدث جلل  وألن األي
بعض  املكتب  إدارة  استدعت  فقد 
األسر لالطمئنان عليها والتعرف عن 

قرب أكثر ملتطلباتهم.
اإلســالمــي«  »الـــوعـــي  تلتقي  ــا  وهــن
بالتربوية غيداء العامر أخت الشهيدة 
1967م(  مايو  )مواليد  العامر  وفــاء 
التي ارتقت في السادس من فبراير 
أسابيع  ثالثة  أن قضت  بعد  1991م 
انتهت  الغاصبة  ــقــوات  ال أســر  فــي 
أمام  جثتها  وإلقاء  شنقا  بإعدامها 
بيت العائلة مبنطقة العديلية وهناك 
كانت غيداء الفتاة ابنة الـ17 ربيعا مع 
أخيها وإحدى قريباتها فقط.. مشهد 
ال بد مؤلم وحدث ال بد جلل أن ترى 
األخت أختها في تلك الصورة. تقول 
أمشي  رأسي  على  تاج  وفاء  العامر: 
به وكل من يقابلني ويعلم أني أختها 
األفضل،  إلى  ونظرته  معاملته  تتغير 
ــا  ــذه الــلــحــظــة وأن ــي هـ مــشــاعــري ف
بني  مــا  مختلطة  مشاعر  أتــذكــرهــا 
فقد  بها،  والفخر  لفراقها  احلــزن 

ضحت بنفسها كي تعود الكويت.
وحتكي العامر مستذكرة تلك األيام: 

كانت وفاء تخرج بالنهار كي ال تلفت 
األنظار إليها وتتنقل من بيت إلى بيت 
الشحنات  بإيصال  وتقوم  للمداراة 
جتمع  أماكن  إلــى  بنفسها  املتفجرة 
العدو الغاشم، وقد جنحت في أكثر 
من عملية أبرزها تفجير ملتقى قادة 
بفندق  عشر  الثاني  الــدور  في  كبار 
العدو  استخبارات  جعل  ما  شهير. 
تكثف البحث عنها وعن مجموعتها.

تقول غيداء:  وفــاء  مع  دورهــا  وعــن 
أساعد  وأنــا  السعادة  قمة  في  كنت 
 25 الفرقة  أســمــاء  كتابة  فــي  وفــاء 
على بعض امللصقات متهيدا لتحرير 
بالتحرير، ولكن  أذن اهلل  قادم، وقد 
بقوا  غابت أجساد األبطال عنا وإن 
ربهم  وأحياء عند  القلوب  في  أحياء 

يرزقون برحمته سبحانه.
 نستوقف أسامة البلهان ابن الشهيد 
يغادر  أن  قبل  البلهان  عبداحلميد 
املبنى ونسأله عن دور مكتب الشهيد 
التحرير عملت في  معه فيقول: بعد 
يقدمونه  ما  بنفسي  وملست  املكتب 
حقيقية  ــات  ــ ــدم وخــ ــشــطــة  أن مـــن 
النفسية  الــدورات  فبخالف  ومؤثرة، 
كانت  الشهداء  ألرامـــل  املتخصصة 
وبــرامــج  اجتماعية  مساندة  هــنــاك 
األبناء  وتوعوية..  وتثقيفية  ترفيهية 
لدعمهم  راقية  خاصة  رعاية  يتلقون 
دراسيا في مراحل الدراسة واألمهات 
أيضا واآلبــاء.. احلقيقة كل فرد من 
الدولة  تكرمه  الشهيد  أســرة  أفــراد 
وتــرعــاه رعــايــة ال جندها فــي أرقــى 
الكويت.  فــي  هنا  فقط  املجتمعات 
ونعرف أن والده الشهيد عبداحلميد 
ملدير  نائبا  كان  البلهان  عبدالرحمن 
ملكافحة  جمعة  مكي  حسني  مــركــز 
السرطان، وقد رفض إعطاء القوات 
املقاومة  عــن  معلومات  أي  الغازية 
الطبية  األجهزة  تسليمها  رفض  كما 
فاقتادوه وعذبوه ببشاعة ثم رموه أمام 

الدولة  البلهان:  أســامــة 
ــرة  ــراد أس ــ ــل أف تــرعــى ك
الشهيد رعاية ال جندها 

في أرقى املجتمعات
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وأطلقوا  الرميثية  منطقة  في  منزله 
عليه -رحمه اهلل- الرصاص.

الشهيد  مكتب  عــام  مدير  ويستقبل 
اإلسالمي«  »الــوعــي  العوفان  صــالح 
في مكتبه بالترحاب موضحا أن شعار 
مكتب الشهيد اليوم مأخوذ من أقوال 
الكويت  جابر  الشيخ  الراحل  األمير 
طيب اهلل ثراه وهي: »الكويت الوجود 
الثابت ونحن الوجود العابر«، ويقول: 
األبطال الذين ضحوا بأرواحهم طبقوا 
لتكون  التفاصيل  بــأدق  املقولة  هــذه 
ويلفت  العابرون.  وهم  ثابتة  الكويت 
االحتفال  مظاهر  أن  ــى  إل الــعــوفــان 
تتضمن  الــعــام  هــذا  الشهيد  بــذكــرى 
شاشات عرض عمالقة في املجمعات 
التجارية و على أبراج الكويت وستقام 
ــطــرق  ــى خـــطـــوط ال ــات عــل ــ ــداري جــ
طلبة  من  عشرة  مبشاركة  السريعة 
املوافقة  جاءت  وأيضا  العمارة،  كلية 
للشهداء  كبيرة  جدارية  إنشاء  على 

مبطار الكويت اجلديد. 
القيادة  مــن  بتوجيهات  تطلق  كما 
السياسية ومعالي وزير شؤون الديوان 
مكتب  أمناء  مكتب  رئيس  األمــيــري 

الشهيد أسماء الشهداء على حدائق 
مع  بالداخل  وتكون صورهم  املناطق 
نبذة عنه وعن البطوالت التي قدمها 
)كيو  ـــ  الـ تــكــنــولــوجــيــا  مستخدمني 
االطالع  يريد  من  على  للتيسير  آر( 

بكبسة زر من هاتفه احملمول.
عامني  توقف  بعد  احتفالية  وتــقــام 
في  دورات  مــع  2٠23م  فبراير  فــي 
تخرج  بعد   »3 املبدعني  »أكــادميــيــة 
أبناء الشهداء وذلك في بداية أكتوبر 
وتأهيلهم  مواهبهم  لصقل  املقبل 

لسوق العمل.
ــة أســر  ــعــوفــان عــن رعــاي ــســأل ال ون
هذا  فيرد:  جنسية   15 من  شهداء 
فمن  بالعالم  مسبوق  غير  املكتب 
يعيش على أرض الكويت يصبح من 
يضحي  مبن  بالك  فما  البلد،  أهــل 
بالتأكيد هو أحب  الكويت!  من أجل 

البلد فضحى من أجلها، وهذا فخر. 
ولذلك نرعى أسر من قام بهذا الفعل 
النبيل وقت الغزو وبعده ومثلما نقدم 

لألسرة الكويتية نقدم ألسرته.
ويــســتــطــرد الــعــوفــان مــوضــحــا أن 
منها  مختلفة  رعاية  أقسام  باملكتب 
ــدارس  املـ مــع  يتعامل  تــربــوي  قــســم 
مباشرة ويتابع درجات الطلبة ويقدم 
دروس تقوية ومكافآت وقسم للرعاية 
الصحية يهتم باألرامل كبيرات السن 
ومستلزمات  مراجعات  لهم  وييسر 
قبل  من  نفسية  رعايات  وثمة  طبية 
يتصلون  وأسبوعيا  نفسيني  موجهني 

باألسر لالطمئنان. 
ــام مكتب  ــر عـ وأخـــيـــرا نــســأل مــدي
يعني  هل  العوفان:  صــالح  الشهيد 
كالمك أنه ميكن ألي فرد من أسرة 
التليفون  سماعة  يــرفــع  أن  شهيد 
ويطلب من املكتب مساعدة ما وقت 

احتياجه لها؟
فيؤكد: طبعا واملكان مفتوح فترتني 
ــر هــؤالء  صــبــاحــيــة ومــســائــيــة ألسـ
ليحضر  غـــابـــوا  الـــذيـــن  ــال  ــطـ األبـ

الوطن.

عن  تكي  العامر  غيداء 
الشهيدة  أختها  بطولة 

وفاء 
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له  مبكرا  الكرمي  القرآن  حفظ   <
كيف  كبيرة،  إيجابية  تأثيرات 
لدى  احلفظ  مهارة  تنمية  ميكن 

األطفال والناشئة؟
- املؤكد أن حفظ القرآن الكرمي في 
سنوات الطفولة األولى يشكل وجدان 
لترسيخ  ويــؤدي  والناشئة،  األطــفــال 
القيم واألخالق لديهم في هذه املرحلة 
الصغر  وبالفعل احلفظ في  العمرية، 
كالنقش على احلجر، ألن بناء اإلنسان 
وحفظ  الطفولة،  مرحلة  في  يتشكل 
ــكــرمي يــعــد ضــمــانــة لبناء  الــقــرآن ال
واألخالق  القيم  منظومة  لديه  إنسان 
الكرمي،  القرآن  معاني  حتملها  التي 

إضافة إلى أن األطفال حفظة القرآن 
الكرمي يكون لديهم قدرات خاصة في 
أكثر  أنهم  كما  الــدراســي،  التحصيل 
العربية،  اللغة  في  غيرهم  من  متيزا 
بجانب أن مجرد حفظ القرآن يعطي 
دافعا للطفل ليكون متفوقا دائما في 

الدراسة والعمل واحلياة.
للتعامل  ــر  األس تنصح  ومبــاذا   <
الفترة  هـــذه  ــي  ف األطــفــال  ــع  م

لتشجيعهم على حفظ القرآن؟
إنسانا  تبني  أن  تريد  التي  األســرة   -
واألخالق  بالقيم  ويتمتع  طموح  لديه 
والرحمة والتسامح، عليها أن حتفظه 
ما تيسر من القرآن الكرمي، والقضية 

هنا تتمثل في حفظ ومدارسة القرآن، 
الكرمي  الــقــرآن  حفظ  شرطا  وليس 
كامال، ألن هناك قدرات خاصة لدى 
القرآن  فالبعض قد يحفظ  األطفال، 
العاشرة،  سن  يتعدى  أن  قبل  كامال 
ذلك،  يستطيع  ال  قد  اآلخر  والبعض 
لكن األمر الذي نركز عليه أن يحفظ 
الطفل القرآن بالقدر الذي يستطيع، 
ومــجــرد االســتــمــرار فــي احلفظ من 
ــقــرآن  ــالل األســــرة أو مــحــفــظ ال خـ
واملعاني  بالتفسير  درايــة  لديه  الــذي 
والقراءات، فهذا أمر جيد للغاية، ألنه 
يكسب الطفل الكثير من املعاني التي 
تساعده في املستقبل وجتعله يتعامل 

حفظ القرآن ضمانة إلعداد جيل متميزحفظ القرآن ضمانة إلعداد جيل متميز

 نادر أبو الفتوححوار
صحافي وباحث دراسات إسالمية

أكــد الدكتــور نبيــل الســمالوطي عميــد كليــة الدراســات 
أن  بالقاهــرة،  األزهــر  بجامعــة  األســبق  اإلنســانية 
ــن  ــزا ع ــر متي ــم األكث ــرمي ه ــرآن الك ــة الق ــال حفظ األطف
حفــظ  فــي  تفوقهــم  وأن  العربيــة،  اللغــة  فــي  غيرهــم 
القــرآن يكــون دافعــا لهــم للتميــز فــي الدراســة ومجــاالت 
العمــل، وأن تفيــظ القــرآن ليــس الهــدف منــه إعــداد 
داعيــة أو قــارئ للقــرآن فقــط، لكــن ينبغــي أن تهتــم األســر 
بتحفيــظ األبنــاء القــرآن الكــرمي لبنــاء إنســان لديــه 
القيــم واألخــالق احلســنة وأشــار الســمالوطي فــي حــواره 
مــع »الوعــي اإلســالمي« إلــى أن حفــظ القــرآن فــي ســنوات 
القــرآن  ألن  للتميــز،  الطفــل  يهيــئ  األولــى  الطفولــة 
ــه،  ــيرة حيات ــوال مس ــل ط ــلوكيات الطف ــى س ــس عل ينعك
ــك  ــون ذل ــة، ويك ــة العربي ــي اللغ ــد ف ــزه املؤك ــب متي بجان
ــاة،  ــل واحلي ــة والعم ــي الدراس ــز ف ــن التمي ــد م ــا ملزي دافع

ــاب  ــراء أصح ــاة والق ــن الدع ــز م ــل متمي ــداد جي ــؤدي إلع ــرمي ي ــرآن الك ــال الق ــظ األطف ــام بتحفي ــا أن االهتم كم
األصــوات احلســنة، وإن مســابقات القــرآن الكــرمي التــي تعقــد فــي العالــم اإلســالمي ومنهــا مســابقة الكويــت العامليــة 

حلفــظ القــرآن تــؤدي رســالة عظيمــة فــي رعايــة احلفظــة املتميزيــن وتشــجيعهم.. وإلــى نــص احلــوار:

د. نبيل السمالوطي عميد كلية الدراسات اإلنسانية األسبق بجامعة األزهر في حوار مع »الوعي اإلسالمي«:
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على  وينبغي  واحلـــيـــاة،  الــواقــع  مــع 
بالطريقة  األطفال  تشجع  أن  األســر 
توجيه  يتم  وأن  مناسبة،  تراها  التي 
تبني  التي  للمجاالت  قدرات األطفال 
واألخــالق،  القيم  وترسخ  الشخصية 
بــالــتــوازي  ــقــرآن  ال حفظ  يــكــون  وأن 
وممارسة  الدراسة  في  االجتهاد  مع 
الرياضة وغير ذلك من األنشطة التي 

تكسب الطفل مهارات جديدة. 
القرآن  حفظ  أن  يــرى  البعض   <
فقط  الديني  بالتعليم  يرتبط 
ــارئ،  ــداد داعــيــة أو ق بــهــدف إعـ

كيف نصحح هذه املفاهيم؟
املقام  فــي  الــكــرمي  ــقــرآن  ال حفظ   -
األول الهدف منه بناء إنسان وترسيخ 
تنعكس  أن  بــهــدف  الــقــيــم،  منظومة 
أخــــالق الـــقـــرآن عــلــى األطـــفـــال في 
مسيرة حياتهم، وهذا أمر في منتهى 
األهمية، وجند دائما أن حفظة القرآن 
متفوقون في وظائفهم فنجد الطبيب 
املاهر يحفظ القرآن، واملهندس املبدع 
املتميز  واحلــرفــي  الـــقـــرآن،  يحفظ 
املهن،  كل  في  وهكذا  القرآن  يحفظ 
واملؤكد أيضا أن حفظ القرآن الكرمي 
في الصغر يؤدي لبناء جيل من األئمة 
والدعاة وقراء القرآن املتميزين، ألننا 
مائدة  على  ونشأ  تربى  داعية  نريد 
تعلم  للقرآن  مفسرا  ونريد  الــقــرآن، 
على يد كبار املقرئني املفسرين واطلع 
على الكتب واملراجع، هذا جانب آخر 
ومهم للغاية في مجال حتفيظ القرآن 
األصوات  أصحاب  أن  كما  لألطفال، 
احلــســنــة مــن قـــراء الـــقـــرآن الــكــرمي 
في  الــكــرمي  الــقــرآن  حفظوا  جندهم 
واجتهدوا  األولـــى،  الطفولة  سنوات 
وأصبحت  قدراتهم  لتطوير  ذلك  بعد 
عمالقة  يسمعون  القرآن،  مع  حياتهم 
نفس  على  ليكونوا  ويسعون  الــتــالوة 

الطريق.
> وكيف ترى دور مسابقات القرآن 
وتنمية  ــب  ــواه امل اكــتــشــاف  ــي  ف

قدرات احلفظة؟

ما  دائما  الكرمي  القرآن  مسابقات   -
من  املتميزين  انــطــالق  نقطة  تــكــون 
احلفظة وأصحاب األصوات احلسنة، 
مسابقات  تنظيم  في  التوسع  وينبغي 
املدارس ومراكز  القرآن على مستوى 
هي  هذه  لتكون  واجلامعات،  الشباب 
املتميزين،  لتصعيد  األولى  املستويات 
في  للقرآن  مسابقات  هناك  وبالفعل 
وتعد  اإلسالمية،  ــدول  ال من  العديد 
مسابقة الكويت العاملية حلفظ القرآن 
الكرمي واحدة من أكبر تلك املسابقات 
التي تشجع احلفظة من مختلف دول 

العالم اإلسالمي.
توجهها  التي  النصائح  هي  وما   <

حلفظة القرآن الكرمي؟
- أقول حلفظة القرآن الكرمي البد أن 
تنعكس أخالق القرآن على تعامالتكم 
القرآن  أهــل  ألن صفات  الــنــاس،  مع 
الــرحــمــة والــتــســامــح وصــلــة األرحـــام 
أن  ينبغي  كما  باحلسنى،  والتعامل 
يؤدي حافظ القرآن دوره في املجتمع، 
وأن يضرب النموذج واملثل األعلى في 
إتقان العمل واحلفاظ على الطاعات، 
يكون  أن  القرآن  حافظ  على  ويحب 

خلدمة  دائــمــا  ويسعى  لغيره  قـــدوة 
والتباهي  التعالي  من  ونحذر  الناس، 
اهلل  من  نعمة  فهذه  الــقــرآن،  بحفظ 
عز وجل تتطلب التواضع واإلخالص، 
هو  الــقــرآن  حافظ  يكون  أن  وينبغي 
الطرف الذي يتسامح ويعفو ويتمسك 
منه  ــاس  ــن ال يـــرى  حــتــى  بالفضيلة، 
الــقــرآن، وعليه أن يــدرك أن  أخــالق 
واجب،  واألقوال  األفعال  بني  التوافق 
واألقــوال  األفعال  بني  التناقض  وأن 

يعد تدينا مظهريا مرفوضا.
> وكيف ميكن إعداد جيل متميز 
من حفظة القرآن والقراء أصحاب 

األصوات احلسنة؟
- العناية باملتميزين من حفظة وقراء 
الدينية  املؤسسات  مسؤولية  القرآن 
واجلهات القائمة على حتفيظ القرآن 
الكرمي، وينبغي تقدمي النماذج املتميزة 
ودعمهم ومنحهم الفرصة للقراءة في 
املــنــاســبــات الــعــامــة واعــتــمــادهــم في 
وسائل اإلعالم، بجانب دعمهم ماديا 
التي  الــوســائــل  كــل  وتــوفــيــر  ومعنويا 
مسيرة  فــي  االســتــمــرار  مــن  متكنهم 
وأن  الكرمي،  القرآن  ومدارسة  حفظ 
باالستفادة  التعليمية  اجلهات  تقوم 
والشباب،  األطفال  في حتفيظ  منهم 
العصر  املتميزين في هذا  أن  واملؤكد 
من  القدمي  اجليل  بقدرات  يتمتعون 
وسائل  ولديهم  بــل  الــقــراء،  عمالقة 
ــســاعــدهــم على  ــدة ت ــديـ ــل جـ ــواصـ تـ
يجتهدوا  أن  عليهم  لكن  االنــتــشــار، 
ويكونوا أصحاب رسالة، وأن يخلصوا 
وأن  اهلل،  كتاب  خلدمة  رسالتهم  في 
شخصيته  منهم  واحـــد  لــكــل  تــكــون 
من  املــشــاهــيــر  تقليد  ألن  املــتــفــردة، 
القراء يفقدهم الكثير، وينبغي أن يتم 
املساجد  في  القرآن  لقراءة  إيفادهم 
ألن  الغرب،  في  اإلسالمية  واملــراكــز 
واألقليات  بالدهم،  سفراء  هم  هؤالء 
قــراء  حتتاج  اخلـــارج  فــي  اإلسالمية 
الليالي  ــاء  إلحــي اإلســـالمـــي  الــعــالــم 

واملناسبات الدينية.

حفظة  ــال  ــ ــف ــ األط
الـــــقـــــرآن األكـــثـــر 
ــي الــلــغــة  ــ ــزا ف ــيـ متـ
الــعــربــيــة والــتــمــتــع 
احلسنة ــالق  ــاألخ ب

ــت  ــوي ــك ــة ال ــق ــاب ــس م
العاملية حلفظ القرآن 
ــي اكــتــشــاف  رائــــدة ف
ــب ورعـــايـــة  ــ ــواهـ ــ املـ
احلــفــظــة مـــن أبــنــاء 
ــي ــالمـ ــالـــم اإلسـ الـــعـ
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جعفر بن أشرف املليباريمناسبات
محاضر في كلية وادي الرحمة - الهند

بنا األيــام واألعــوام بسرعة فائقة  متر 
في  خصوصا  متهيلها،  ألحــد  ميكن  ال 
ــذي يدعى  ــ ــذا الــعــصــر احلــديــث ال هـ
عصر اإلنترنت والتكنولوجيا. واجلميع 
الدنيوية  أشغالهم  وراء  دائما  يسعون 
ويــبــذلــون قــصــارى جــهــدهــم مــن أجــل 
املؤقتة  أو  الدنيوية  أحالمهم  حتقيق 
العبادات  مــن  فعله  يجب  مــا  وينسون 
التي من أجلها فقط خلقنا  والطاعات 

اهلل عز وجل كما قال سبحانه: }ڄ   
ڃ{  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
الناس  ينظر  ال  واليوم  )الذاريات:56(. 
يحاسبون  وال  األخــرويــة  أعمالهم  إلــى 
في  غــارقــني  أصبحوا  كأنهم  أنفسهم 
كلها  التي  وغمومها  الدنيا  هموم  بحار 
ينسى  أن  املؤسف  ومن  ومؤقتة.  فانية 
اإلنسان سعادته األبدية وأن يهرول وراء 
شهواته الزائلة التي لذتها مزيفة وكاذبة 
ليس لها عمر طويل. لكن ماذا سنفعل 
واتــخــذت  عقله  الغفلة  أكــلــت  إذا  بــه 
أمر مهم  بيتا في رأســه؟ ثمة  األرضــة 
لنا  قد جعل  اهلل  أن  ذكــره  علينا  يجب 
والنهار  والليل  األيام واألشهر واألعوام 
وليتمكن  واحلساب  السنني  عدد  لنعلم 

وتخطيط  نفسه  جتديد  مــن  اإلنــســان 
مستقبله الزاهر وجتديد حياته القادمة 
أمــوره  يرتب  وأن  نفسه  يحاسب  وأن 

حسب التوقيت.
هيا بنا نستعد الستقبال العام الهجري 
اجلديد بحفاوة عظيمة ألنه شهر اهلل 
الهجرية  السنة  شهور  وأول  املــبــارك 
ــال اهلل  وأحـــد األشــهــر احلـــرم الــتــي ق

ہ   ہ   ہ     ۀ   }ۀ   فيها: 
ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  
ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ  
ۅ   ۋۅ   ۋ     ٴۇ  
ې     ۉ  ۉ 
ې  ېې  ى  ى  ائ  
ائ  ەئ{ )الــتــوبــة:36(. وقــد بني 
لنا رسول اهلل ] ما هي تلك األشهر، 
حيث روي عن أبي بكرة عن النبي ] 
قال: »إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
السنة  واألرض:  السماوات  اهلل  خلق 
اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم؛ ثالثة 
متواليات: ذو القعدة وذو احلجة واحملرم 
ورجب مضر الذي بني جمادى وشعبان« 

البخاري في صحيحه:4664؛  )أخرجه 
ومسلم في صحيحه:1679(. 

احملرم  أن  اجلميع  لــدى  املعلوم  ومــن   
هــو بــدايــة الــعــام الــهــجــري؛ أي يدخل 
من  جــديــدة  حقبة  إلــى  فيه  ــســان  اإلن
بتخطيط  القيام  عليه  وبذلك  الزمن. 
أفضل  بشكل  الــقــادمــة  أليــامــه  جــديــد 
إجنــازات  على  احلصول  أيضا  وعليه 
األهــداف  يرسم  وأن  جديدة  ومواهب 
والطموحات في أوراق خطته اجلديدة 
مع استمرار محاوالته احلارة لتحقيقها 
يترك  أن  لــه  يجوز  وال  أجـــدر.  بشكل 
وعليه  وخالية.  فــارغــة  اخلطة  أوراق 
ملا  كافية  أصبحت  خطته  بــأن  التأكد 
أيها  تفكر  هل  املستقبل.  في  سيفعله 
أقــول عن شهر  ملــاذا  العزيز-  الــقــارئ 
إنه  نعم!  التخطيط؟  شهر  أنــه  احملــرم 
األمــور  نخطط  أن  فعلينا  العام  بداية 
خاوية  األمــور  تكون  وأال  البداية  منذ 
على عروشها. أجل! هذا أفضل فرصة 
وتطوير  وحياتنا  أنفسنا  لتجديد  لنا 
موهوباتنا وصقل مهاراتنا وقدرتنا على 
وأعمالنا  إمياننا  وتشخيص  اإلبداعات 
وأن نظفر بأوقاتنا الثمينة وأن نغتنم كل 
فرصة تظهر أمامنا في األيام القادمة 

المحرم شهر التجديد والتذكيرالمحرم شهر التجديد والتذكير
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الوقت.  تضييع  من  أنفسنا  ننجي  وأن 
هكذا شأن بداية كل شهر وأسبوع ويوم 
وســاعــة وبــدايــة أي مــشــروع وأعــمــال. 
رمبا يحتاج التخطيط إلى بذل كثير من 
األوقات لكنك تربح كثيرا في مسيرتك 

إلى املستقبل. 
اجليل  أن  إليه  التنبه  من  بد  ال  وممــا 
مكائد  عليهم  ســيــطــرت  قــد  اجلــديــد 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  الشبكة 
أكلت األلعاب اإللكترونية عقولهم  وقد 
مشاعرهم  أصبحت  حتى  وأفــكــارهــم 
وأصبحت  الواقعي  العالم  عن  غائبة 
يشاهدونه  مبــا  متعلقة  كلها  حياتهم 
العالم  أن  وظنوا  الرقمي،  العالم  في 
ــم الـــواقـــعـــي. في  ــال ــع ــرقــمــي هـــو ال ال
يقتلون  أنهم  يعرفون  ال  إنهم  احلقيقة، 
الذكية  الهواتف  شاشات  أمام  أوقاتهم 
مغروسة  عيونهم  وأصبحت  والالبتوب 
عــلــى الــشــاشــات وأصــبــحــت الــهــواتــف 
ملصقة على أكفهم بل أصبحت عضوا 
من أعضاء اجلسد. ومعظمهم غافلون 
خطط  أي  لديهم  وليس  املستقبل  عن 
في  بهواتفهم  مولعون  وهــم  حلياتهم 
زاوية من زوايا البيوت والشوارع كأنهم 
أوراق ساقطة تلعب بها الرياح بقدميها 

كما يفعل الالعبون بكرة القدم. 
ومما ال بد من توضيحه أن لشهر اهلل 
عديدة،  وفضائل  كثيرة  فوائد  احملــرم 
روي عــن أبــي هــريــرة [ قــال: قال 
بعد  الصيام  »أفضل   :[ اهلل  رســول 
رمضان شهر اهلل احملرم« )رواه مسلم: 
1982(، وإضافة الشهر إلى اهلل )شهر 
أيها  أتــعــرف  التعظيم.  إضــافــة  اهلل( 
احملرم  تسمية  في  احلكمة  ما  القراء 
شهر اهلل والشهور كلها هلل؟ يحتمل أن 
يقال: إنه ملا كان من األشهر احلرم التي 
حرم اهلل فيها القتال، وكان أول شهور 
السنة أضيف إليه إضافة تخصيص ولم 
يصح إضافة شهر من الشهور إلى اهلل 

يوم  وفيه  احملــرم.  اهلل  إال شهر  تعالى 
احملرم  شهر  من  العاشر  أي  عاشوراء 
ماضية  ذنوب سنة  يكفر صيامه  الذي 
عاشوراء  يوم  »صيام   :[ النبي  لقول 
احتسب على اهلل أن يكفر السنة التي 
قبله« )رواه مسلم: 1162(. وقد حتدث 
بعض املؤرخني عن العديد من األحداث 
التي وقعت في العاشر من احملرم، وهو 
اهلل  أن  ومنها  عاشوراء،  بيوم  املسمى 
السالم،  عليه  نوح،  سيدنا  تعالى جنى 
ومن آمن معه من الطوفان في عاشوراء. 
وملا كان سيدنا نوح، عليه السالم، يصنع 
الفلك كما جاءه األمر من اهلل كان قومه 
إلى  منه  ويسخرون  أمامه  من  ميــرون 
أن جاء األمر بأن يركب في الفلك مع 
الذين آمنوا معه لينقذهم من الطوفان 

}ۈئ   تعالى:  قوله  في  جاء  كما 
ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ     
ىئ             مئ   حئ   جئ   ی     ی   ی   ی       
مب        خب   حب   جب   يئ  
متىت   خت   حت   جت   يب    ىب  

يت     جث{ )هود:37-36(.
عــاشــوراء جناة  يــوم  في  وقعت  وكذلك 
موسى من فرعون. كان فرعون متكبرا 
نــادى  الــذي  وهــو  وطاغيا  األرض  فــي 
باهلل  وكفر  األعلى،  ربكم  أنا  قومه  في 
إسرائيل  ببني  ونكل  وتعالى،  سبحانه 
ــا جــمــع ســيــدنــا  ــام بــتــعــذيــبــهــم. ملـ ــ وقـ
للخروج،  قومه  السالم،  عليه  موسى، 
ذلك  في  الوحي  فجاء  فرعون،  تبعهم 
السالم،  عليه  ملــوســى،  العظيم  الــيــوم 
أن يــضــرب الــبــحــر بــعــصــاه، قـــال اهلل 

}ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        تعالى: 
ڤ   ڤ       ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ  
)الــشــعــراء:63(.  ڦ{  ڦ           
وكذا تاب اهلل على آدم، عليه السالم، 
في هذا الشهر كما قال اهلل عز وجل: 

}ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  

حب  خب  مب  ىب{ )البقرة:37(. 
كلها  األمـــور  أن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
يدبرها اهلل اخلالق القهار، وبذلك علينا 
أن نتوكل عليه إذا عزمنا األمر كما جاء 

ڄ   ڄ    }ڦ   تعالى:  قــولــه  فــي 
)آل  چ{  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ  
نسأله  أن  أيضا  وعلينا  عــمــران:159(. 
والبركة  باخلير  نــدعــوه  وأن  التوفيق 
ألنه يستجب الدعاء كما قال في كتابه 

ٺ   ٺ   }ڀ   ــني:  ــ ــب ــ امل
أمر  وثمة  )غــافــر:6٠(.  ٺ  ٺٿ{ 
مهم ال بد من توضيحه أنه إذا لم نتمكن 
عفلينا  جيد  بشكل  خططنا  تنفيذ  من 
وأال  واالستمرار في احملــاوالت  الصبر 
نقنط من روح اهلل ورحمته كما قال في 

}ۀ  ۀ  ہ   الــكــرمي:  الــقــرآن 
ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  

ڭڭ   ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ  

)الزمر:53(،  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ{ 

ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   ــال:  وقـ
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ  

ٿ  ٿ{ )يوسف:87(.
ننقذ اجليل اجلديد  أن  بد  وختاما: ال 
من مكائد األلعاب اإللكترونية وأن نقوم 
بتثقيفهم وتهذيبهم وتزكيتهم وإرشادهم 
الطرق  لهم  نضيء  وأن  الصحيح  إلــى 
الزاهر.  مستقبلهم  أجــل  من  والسبل 
أن شهر اهلل احملرم  ومما ال شك فيه 
في  مشاريعنا  لتخطيط  فرصة  أفضل 
وأحالمنا.  أهدافنا  وترتيب  املستقبل 
وإذا عزمنا األمر فعلينا التوكل على اهلل 
وأن ندعوه للتوفيق والنجاح، وأن نعيش 
مطيعني هلل عز وجل وأن نسلم إلرادته 

ألن إرادة اهلل فوق إرادة اجلميع.
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محمد عبدالهادي زهران
باحث شرعي

فضل األشهر الحرمفضل األشهر الحرم
ــرص الــســلــف الــصــالــح أشــد  لــقــد حـ
احلــرص على األوقــات خصوصا تلك 
فضل  مبزيد  تعالى  اهلل  حباها  التي 
عن غيرها، والتي تكون فيها األعمال 
ــام وذكــر  ــات مــن صـــالة وصــي ــقــرب وال
وقيام وعمرة ونحوها مضاعفة األجر 
والــثــواب، ومــن هــذه األوقـــات األشهر 
القرآن  في  تعالى  ذكرها  التي  احلــرم 
اهلل ]  ــول  رسـ لــنــا  وبينها  ــرمي،  ــك ال

أحسن تبيني. 
احلكيم:  التنزيل  فــي  سبحانه  يقول 

ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   }ۀ  

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   

ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  
ۆۈ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ  
ۋ{  ۋ     ٴۇ   ۈ  
املذكورة  احلرم  واألشهر  )التوبة:36(. 
في اآلية بينها رسول اهلل ] في خطبة 
قد  الــزمــان  »إن  بقوله:  الـــوداع  حجة 
استدار كهيئته يوم خلق اهلل السموات 
شــهــرا،  عــشــر  اثــنــا  الــســنــة  واألرض، 
ذو  متواليات:  ثالث  حرم،  أربعة  منها 
ورجب  واحملــرم،  احلجة،  وذو  القعدة، 
وشعبان«)1(؛  جمادى  بني  الــذي  مضر 
فرد،  وواحــد  متتابعة  ثالثة  إذن  فهي 
وإمنا قال ]: ورجب مضر الذي بني 
جمادى وشعبان؛ »ألن قبيلة ربيعة كانوا 
يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا، 
وكانت مضر حترم رجبا نفسه، ولهذا 
جمادى  بــني  ــذي  »الـ  :[ النبي  ــال  ق
وشعبان« تأكيدا وبيانا، وليرفع ما وقع 
ليبني صحة  االختالل،  من  اسمه  في 
قول هذه القبيلة في رجب أنه الشهر 
الذي بني جمادى وشعبان، ال كما تظن 
هو  احملــرم  رجــب  أن  من  ربيعة  قبيلة 
الــذي بني شعبان وشــوال وهو  الشهر 
أنــه رجب  ــوم، فبني ]  ــي ال رمــضــان 

مضر ال رجب ربيعة«)2(.
األشهر  أي  فــي  العلماء  اختلف  وقــد 
احلرم أفضل؛ قال احلافظ ابن رجب 
ــال احلــســن وغــيــره:  ــ رحــمــه اهلل: »ق
ورجحه  احملـــرم،  اهلل  شهر  أفضلها 
بن  وهب  وروى  املتأخرين،  من  طائفة 
احلسن،  عن  خالد  بن  قرة  عن  جرير 
قال: إن اهلل افتتح السنة بشهر حرام 
وختمها بشهر حــرام، فليس شهر في 
عند  أعظم  رمضان  شهر  بعد  السنة 

شهر  يسمى  ــان  وكـ احملـــرم،  مــن  اهلل 
اهلل األصم من شدة حترميه«. وخرج 
النسائي من حديث أبي ذر [ قال: 
وأي  خير  الليل  أي  النبي ]  »سألت 
الليل  »خير  فــقــال:  أفــضــل؟«  األشــهــر 
جوفه، وأفضل األشهر شهر اهلل الذي 
تدعونه احملرم«، وإطالق النبي ] في 
محمول  األشهر،  أفضل  احلديث  هذا 

على ما بعد رمضان«)3(.
وقد استدل من قال بأن شهر احملرم 
النبي  بكون  احلرم  األشهر  أفضل  هو 
ــرام«،  ـــ »شــهــر اهلل احلــ ] أســمــاه ب
على شرفه  ــدل  ت اهلل  ــى  إل وإضــافــتــه 
وفضله، »فاهلل تعالى ال يضيف إليه إال 
محمدا  نسب  كما  مخلوقاته،  خــواص 
وغيرهم  ويعقوب  وإسحاق  وإبراهيم 
من األنبياء صلوات اهلل عليهم وسالمه 
إلى عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته. 
وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر 
إلــى اهلل عــزوجــل: إنــه إشــارة إلــى أن 
وليس ألحد  اهلل عزوجل  من  حترميه 
يحلونه  اجلاهلية  كانت  كما  تبديله، 
إلى  فأشار  صفرا،  مكانه  ويحرمون 
شهر اهلل الذي حرمه فليس ألحد من 

خلقه تبديل ذلك وتغييره«)4(. 
ــذكــر  ــفــة ال ــســال ــرم ال ــ واألشـــهـــر احلـ
تضاعف فيها احلسنات كما تضاعف 
عن  تعالى  نهى  لذلك  السيئات،  فيها 

}ۈ  ٴۇ  ۋ     الظلم فيها؛ فقال: 
يقول  )الـــتـــوبـــة:36(؛  ۋۅ{ 
واألجــر  الــصــالــح  العمل  »إن  ــادة:  ــت ق
أعــظــم فــي األشــهــر احلـــرم، والــذنــب 
فيما  الظلم  من  أعظم  فيهن  والظلم 
سواهن، وإن كان الظلم على كل حال 
ما  أمره  من  يعظم  اهلل  ولكن  عظيما، 

د. سعيد عبيديمناسبات
دكتوراه في الفكر اإلسالمي
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اهلل اصطفى صفايا  إن  وقــال:  يشاء، 
من خلقه: اصطفى من املالئكة رسال، 
ــال، واصــطــفــى من  ــن الــنــاس رســ ومـ
األرض  مــن  واصطفى  ذكـــره،  الــكــالم 
املــســاجــد، واصــطــفــى مـــن الــشــهــور 
رمــضــان واألشــهــر احلـــرم، واصطفى 
من  واصطفى  اجلمعة،  يوم  األيام  من 
عظم  ما  فعظموا  القدر،  ليلة  الليالي 
األمور مبا عظمها  تعظيم  فإمنا  اهلل، 
اهلل به عند أهل الفهم وأهل العقل«)5(، 
ويقول القرطبي في تفسير هذه اآلية: 
بارتكاب  أنفسكم  فيهن  تظلموا  »ال 
عظم  إذا  سبحانه  اهلل  ألن  الــذنــوب، 
شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة 
واحدة، وإذا عظمه من جهتني أو جهات 
فيه  فيضاعف  متعددة  صارت حرمته 
يضاعف  كما  السيئ  بالعمل  العقاب 
الثواب بالعمل الصالح، فإن من أطاع 
اهلل في الشهر احلرام في البلد احلرام 
ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر 
احلالل في البلد احلرام، ومن أطاعه 
احلــرام  البلد  في  احلــالل  الشهر  في 
أطاعه في شهر  ثواب من  ثوابه  ليس 

حالل في بلد حالل«)6(. 
-بناء  األشــهــر  نحو  واجبنا  فــإن  ــذا  ل
على ما ورد في الكتاب والسنة النبوية 
هذه  حرمة  »استشعار  هو  الشريفة- 
األوقات واحلذر من ظلم النفس فيها 
اآلثــام  واقــتــراف  السيئات  بــاجــتــراح 
واخلطايا في أي لون من ألوانها امتثاال 
ألمر اهلل تعالى، فالذنب في كل زمان 
ألنه  للنفس؛  وظلم  وشؤم  سوء  ومكان 
اجتراء على اهلل تعالى احملسن بالنعم 
في  لكنه  اجلميلة،  واآلالء  السابغة 
الشهر احلرام أشد سوءا وأعظم شؤما 
وأفدح ظلما؛ ألنه يجمع بني االجتراء 
ما  حرمة  امتهان  وبــني  واالستخفاف 

حرمه اهلل وعظمه واصطفاه«)7(.
ومن فضل اهلل تعالى ومنته على عباده 
بعض  في  قدر  أن  احلــرم  األشهر  في 

شعيرة  هــي  عظيمة؛  شعيرة  أيامها 
احلج، »فعندما جعل اهلل تعالى البيت 
احلرام مكانا آمنا، جعل له زمانا آمنا، 
تلك األشهر احلرم، فخصت هذه  هو 
إلى  الناس  حلاجة  باحلرمة  األشهر 
كل  مــن  للحج  فيأتون  اهلل،  بيت  حــج 
حدب وصوب، فجعل اهلل هذه األشهر 
من  الــنــاس  بــه  يحمي  سياجا  احلـــرم 
بأمن  مناسكهم  ــؤدوا  ي حتى  بعضهم؛ 
واطمئنان، ويعودوا كذلك إلى بالدهم 
متتالية،  أشهر  ثالثة  فكانت  آمــنــني، 
فمقام  احلــج،  أيــام  تقع  وسطها  وفــي 
احلاج مبكة وأداء حجه يكون في أمن 
وأمان، وكذلك حال مجيئه إلى احلج، 

وحال عودته إلى أهله«)8(.
كذلك  احلرم  األشهر  هذه  ومن فضل 
التي  العشر  الليالي  على  تشتمل  أنها 
أقسم اهلل تعالى بها، وتسمى عشر ذي 
احلجة، كما تشتمل هذه األشهر على 
العشر،  ــام  أي أفضل  وهــو  عرفة،  يــوم 

ويوم التضحية؛ يقول سبحانه: }ٱ        
ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  
پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ      ٿ{ )الفجر:5-1(. 
والعمل الصالح في هذه األيام أفضل 
من  ســواهــا  فيما  الصالح  العمل  مــن 
ابن  عن  روي  فقد  السنة؛  أيــام  باقي 
اهلل  قال رسول  قال:  أنه  عباس [ 
]: »مـــا مــن عــمــل أزكـــى عــنــد اهلل 
ــن خير  ــرا م عــزوجــل وال أعــظــم أجــ
وال  قيل:  األضــحــى،  عشر  فــي  يعمله 
قال:  عزوجل،  اهلل  سبيل  في  اجلهاد 
وال اجلهاد في سبيل اهلل عزوجل، إال 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من 

ذلك بشيء«)9(.
في اخلتام ميكن أن نقول بأن اهلل تعالى 
أكرمنا بأوقات وأيام ليست كغيرها، إذ 
والثواب  يضاعف فيها سبحانه األجر 
لذا  واملغفرة،  التوبة  باب  فيها  ويفتح 

كان التعرض إليها وحتريها من أحسن 
الطرق لنيل اخليرات واملسرات؛ يقول 
]: »إن لربكم عزوجل في أيام دهركم 
نفحات، فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن 
بعدها  يشقى  ال  نفحة  منها  تصيبه 
أبدا«)1٠(، وهذا دليل واضح على اغتنام 
املباركة،  والساعات  الفاضلة  األيــام 
وحتني  اخليرات  استباق  على  واحلث 
ولــعــل األشــهــر احلــرم  الــفــرص فيها، 
من هذه األوقات بنص القرآن الكرمي 

وهدي سيد األولني واآلخرين.
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محمد عبدالهادي زهران
باحث شرعي

مقاصد الهجرة النبوية مقاصد الهجرة النبوية 
عند الطاهر بن عاشورعند الطاهر بن عاشور

الكونية  الهجرة سنة من سنن اهلل 
السالم،  عليهم  اهلل  رســل  الزمــت 
وكذبوهم  أقوامهم  عارضهم  فقد 
عليهم،  احلــجــة  أقـــامـــوا  أن  بــعــد 
وخيروهم بني الرجوع إلى عقائدهم 
ــن الــوطــن  ــطــرد م ــفــاســدة أو ال ال
والديار، كما حكاه اهلل تعالى عنهم 

ڎ   }ڌ   سبحانه:  قــولــه  فــي 
ڈ   ڈ    ڎ  
ک{  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   
)إبراهيم: 13(، فقد هاجر إبراهيم 
ولوط وموسى وغيرهم من الرسل 
ما  وهــو  الــســالم،  عليهم  واألنبياء 
أخبره  ملا  نوفل  بن  ورقة  له  تفطن 
النبي ] بخبر نزول الوحي عليه 
ليتني  »يــا  بقوله:  حـــراء،  غــار  فــي 

أكون حيا إذ يخرجك قومك«.)1( 
الـــرســـول ] حتت  ــرج  ــد خــ ــ  وق
غاية  ألسمى  وجــل  عز  ربــه  عناية 
وهي  أال  وطنه  ألجلها  املرء  يفارق 
العقيدة،  عن  والذب  الدين،  حفظ 
عن  والبحث  وأهله،  الشرك  ونبذ 
التوحيد  ديــن  لغرس  طيبة  أرض 
ــه حـــدثـــا مــشــاهــدا  ــوتـ وجـــعـــل دعـ
كانت  أن  بعد  بــه،  متحدثا  مطبقا 
أذى  عليها  مضيق  مسموعة  دعوة 

املشركني وعناد املخالفني.
وتعتبر الهجرة النبوية حدثا عظيما 
العالم،  فــي  الــتــاريــخ  مــجــرى  غير 
حيث مت تأسيس املجتمع اإلسالمي 
ــدأت دعـــوة اإلصـــالح  املــنــظــم، وبــ
إلى كل اآلفــاق إلخــراج الناس من 
ظــلــمــات الــكــفــر واجلــهــل إلـــى نــور 

اإلميان والعلم.
العظيم  احلدث  هذا  اشتمل  وقد 
باهرة،  ودالئل  جليلة،  فوائد  على 
الكبير  األثر  لها  كان  بالغة  وحكم 
ــالم،  ــ ــتــمــكــني لـــديـــن اإلسـ ــي ال فـ
وحمل رسالته العاملية إلى ما فيه 
هداية للبشرية وحتقيق سعادتها، 

ــعــالــى: }ک   مــصــداقــا لــقــولــه ت
گ{  گ   گ  ک  

)األنبياء: اآلية 1٠7(.
 وقد استفاد الشيخ محمد الطاهر 
ــام عــلــم املقاصد  إمـ ابـــن عــاشــور 
هذا  في  مجدديه  وأبــرز  الشرعية 
العصر من نزعته املقاصدية املتمثلة 
الشريعة  مقاصد  استحضار  فــي 
ووقائع  أحـــداث  وفهم  تدبر  -فــي 
وباطنا،  ظــاهــرا  النبوية  الــســيــرة 
غاياتها  وبيان  مدلوالتها  واستفادة 
مجموعة  استنباط  في  وأهدافها- 

من املقاصد واحلكم الباهرة املفيدة 
التي أرادها اهلل تعالى لرسوله ] 
الهجرة  حــادث  عليها  اشتمل  مما 
النبوية، والتي يسترشد بها املسلم 

ويعتبر مبدلوالتها، وهي كاآلتي: 
احلــكــمــة األولـــــى: صــرفــه ألــبــاب 
قريش وحذاقهم عن أن يفكروا في 
قطع دابر أمر اإلسالم قبل أن يكثر 
أتباعه وينتدب له أنصاره، وتشتيته 
رأيهم في صده عن اخلــروج حتى 
اليأس  ذلــك  وفــي  منه،  اهلل  مكنه 
تهيئة لهم نحو الدخول في اإلسالم.

أن  لــه  هيأ  أن  الثانية:  احلكمة 
ــرب، ولــم  ــث تــكــون هــجــرتــه إلـــى ي
يــكــن ذلـــك فــي بــالــه أول وهــلــة، 
موسى  ــي  أب عــن  الصحيح  ففي 
األشعري عن رسول اهلل ] أنه 
قال: »رأيت في املنام أني أهاجر 
نخل  بــهــا  أرض  إلـــى  مــكــة  مـــن 
فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو 
يثرب«)2(،  املدينة  هي  فإذا  هجر 
فكان من تيسير اهلل أن ساق إليه 
األوس  من  ــني  األول الستة  النفر 
الذين أسلموا من أهل يثرب، فإن 
موقع املدينة كان وسطا من أرض 
بلوغ دعوة اإلسالم  العرب، فكان 
إلى بالد العرب بانتشار شعاعي، 

محمد البوالنيمناسبات
باحث دراسات إسالمية
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كانت  لو  أيسر عموما مما  وهذا 
أو هجر في  اليمامة  الهجرة  دار 
من  الشمالي  الشرقي  الــطــرف 

بالد العرب.
احلكمة الثالثة: إن أهل يثرب كانوا 
شريعة  لقبول  العرب  قبائل  أقرب 
قبل  ــوا  كــان وإن  فــإنــهــم  اإلســــالم، 
ــالم مــشــركــني، يــعــبــدون مناة  اإلسـ
وغيرها، إال أنهم لشدة مخالطتهم 
كانت  كــتــاب-  أهــل  -وهـــم  لليهود 
التوحيد  آذانهم قد اعتادت معاني 
والشرائع، فكانت نفوسهم مرتاضة 

إلى ذلك.
جعل  اهلل  إن  ــة:  ــع ــراب ال احلــكــمــة 
املدينة  موقع  أهمية  من  للمسلمني 
مـــن بـــالد الـــعـــرب ســلــطــانــا على 
أعدائهم من قريش أهل مكة؛ فإن 
لهم  وكــانــت  ــارا،  كــانــوا جتـ قريشا 
رحلة في الشتاء إلى اليمن للتجارة، 
وأخرى في الصيف إلى الشام، سن 
لــهــم ذلـــك هــاشــم بــن عــبــد مناف 
املسمى  هو  وذلــك  النبي ]،  جد 
باإليالف، وكان مرورهم إلى الشام 
على طريق املدينة من بطن عالج، 
إســالم،  دار  املدينة  صــارت  فلما 
وثــبــتــت الـــعـــداوة بــني أهــلــهــا وبــني 
قريش، صارت قريش ترهب املرور 
جتارتهم  فانقطعت  املدينة،  على 

إلى الشام، وهي أهم جتارتهم.
اإلسالم  انتقال  احلكمة اخلامسة: 
إلــى طــور أكمل منه، هو  من طــور 
ــذي كـــان مــقــدمــة كــمــالــه املعلن  الـ
عليه يوم حجة الوداع بقوله تعالى: 

ڇ    ڇ   چ   چ   }چ  
ڇ  ڇ{ )املائدة:3(. 

اهلل  رسول  إقامة  مدة  فقد مضت 
] مبكة واإلسالم حينئذ في طور 
كان فيه دينا مقتصرا على إصالح 
أتباعه،  نفوس  وتهذيب  العقيدة، 
خويصتهم  فــي  أخالقهم  وتطهير 
إلى  املشركني  ودعــوة  ومجتمعهم، 
ــا جــاؤوا  ــاهلل ورســلــه وم اإلميـــان ب
الشرك  أهــل  فظائع  وتشهير  بــه، 
وذلك  رأيــهــم،  وسخافة  وضاللهم 
لينشأ  اإلســالم  به  اهلل  ابتدأ  طور 
طفولة  من  الكائنات  سائر  منشأ 

إلى شباب إلى كهولة }ىئ  
 ،)32 )الفرقان:  ىئ  ىئ  یی{ 
تلقي  إلى  املسلمني  قلوب  ولتهيئة 
فلما  اجلماعة،  وانتظام  الشرائع 
املدينة  إلى  اهلل ]  رســول  هاجر 
تطور اإلســالم إلــى طــوره األشــد، 
ــة، وشــريــعــة  ــع ــا وجــام ــن فــصــار دي

وحكومة. 
ــة: اســتــقــالل  ــادسـ ــسـ ــة الـ ــم احلــك
العبادة،  وإعـــالن  وأمــنــه،  اإلســـالم 
اجلمعة،  وأقيمت  األذان،  فشرع 

ونحو ذلك.
اجلماعة  تنظيم  السابعة:  احلكمة 
في اإلسالم من أول الهجرة بابتناء 
والقضاء،  األئمة  وإقامة  املساجد 
املسلمني  بني  املواساة  ومشروعية 
بالزكاة والصدقات، وتنظيم قوانني 
عقود  تصحيح  شــرع  مــن  العائلة 
والقرابة  الزوجني  وحقوق  الــزواج، 
واملــصــاهــرة، وبــاالســتــخــالف في 

في  األحكام  وإقامة  األمــور  تدبير 
عنه،  البعد  في  أو  الرسول  مغيب 
أحكام  في  العام  التشريع  وابتداء 

املعامالت واجلنايات.
الــدفــاع  تنظيم  الثامنة:  احلكمة 
ملقاومة  بالتهيؤ  واألمــة  الدين  عن 
وأحالفهم  مكة  أهل  من  املشركني 
إذا نووا ذلك، وهم بوشك أن ينووه، 

إذ هم من قبل قد ناوءوه.
ــاســعــة: إيـــجـــاد مــال  ــت احلــكــمــة ال
لــلــمــســلــمــني إلقـــامـــة مــصــاحلــهــم، 
الزكاة  من  مجتمعا  لنوائبهم  وعدة 

واألوقاف، ثم من املغامن واألنفال.
ملوك  مخاطبة  العاشرة:  احلكمة 
بالدعوة  األمم  ــاء  ورؤســ األرض، 
ــالم،  إلـــى الــدخــول فــي ديـــن اإلسـ
واالستظالل بالراية اإلسالمية.)3( 

الهوامش
1- صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب 
إلى رسول اهلل ]،  الوحي  بدء  كيف كان 

رقم: )3(.
باب  املناقب،  كتاب  البخاري:  صحيح   -2
عالمات النبوة في اإلسالم، رقم: )3622(، 
رؤيــا  بــاب  الــرؤيــا،  كتاب  مسلم:  وصحيح 

النبي ]، رقم: )2272(.
املولد-،  -قصة  النبوية  السيرة  ينظر   -3
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، حتقيق 
الدكتور جنم الدين خلف اهلل، دار سحنون 
-تونس-، ودار السالم -القاهرة-، الطبعة 
األولى 1437هـ/2٠16م. )ص: 117-115(، 
اإلمــام  الشيخ  ورســائــل  مــقــاالت  وجمهرة 
وتوثيق  جمع  عاشور،  ابن  الطاهر  محمد 
النفائس،  دار  امليساوي،  الطاهر  محمد 
ـــ/2٠15م،  1436هـ األولــى  الطبعة  األردن، 
)ص: 642-645(، واملجلة الزيتونية، املجلد 
1358هـــ-  محرم  الثالث،  اجلــزء  الثالث، 

مارس 1939م، تونس، )ص: 97-96(.
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الهجرة النبوية والمؤاخاة اإليمانيةالهجرة النبوية والمؤاخاة اإليمانية

د. خالد برادةمناسبات
باحث في الدراسات اإلسالمية

كانت الهجرة النبوية إيذانا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ الدعوة اإلسالمية، فقد كانت نقلة نوعية غيرت 
مجرى التاريخ، وهي إعالن عن انتصار املسلم لعقيدته، ونصرته لدينه، وذوده عن مقدساته، فقد هاجر الصحب 
الكرام مع رسول اهلل ] من مكة إلى املدينة، يحدوهم األمل في إعزاز دين اهلل، ونصرة نبيه ]، ولم ينل املهاجرون 

شرف ذلك فحسب، بل تعداهم إلى األنصار، الذين بلغوا شأوا بليغا في النصرة واإليواء واإليثار. 

النبي ]  ذراعيها  املدينة  فتحت  لقد 
بطلعته  وتنورت  مهيب،  استقبال  في 
املدينة  أهل  وانتاب  البهية؛  الشريفة 
البهجة واحلبور مبقدم النبي ] إليهم 
مشهد  في  تعالى-  اهلل  إلى  -مهاجرا 
وإليك  مثيال،  لــه  الــتــاريــخ  يــعــرف  لــم 
قول البراء بن عازب: »قدم النبي ] 
فرحوا  املدينة  أهل  رأيــت  فما  املدينة 
]«)1(؛  اهلل  بــرســول  فرحهم  بــشــيء 
قدم رسول  »ملا  قــال:  أنس [  وعن 
اهلل ] لعبت احلبشة بحرابهم فرحا 
ترحيب  أجــمــل  ــذا  وهــ ــه«)2(؛  ــدومـ ــقـ لـ
احلب  عــن  يفصح   ،[ اهلل  بــرســول 

الفياض خلير خلق اهلل كلهم.
ــصــار نــصــروا اهلل فــي ديــنــه،   إن األن
ــي دعـــوتـــه،  ــه ] فـ ــولـ ــروا رسـ ــــصــ ون
البخاري  روى  فقد  األنصار،  فسماهم 
جرير  بــن  غــيــالن  عــن  صحيحه  فــي 
قال: »قلت ألنس: أرأيتم اسم األنصار 

قال:  اهلل؟  سماكم  أم  به  تسمون  كنتم 
من  تسمية  فــهــذه  اهلل«)3(،  سمانا  بــل 
اهلل لــهــم، وهــي مــن أشـــرف األســمــاء، 
وليس ذلك إال تخليدا ملواقفهم وإشادة 
لتاريخهم؛  وتشريفا  أعمالهم،  بفضائل 
وإن اإلميان ميس شغاف القلوب بذكر 
ــان حب  ــك أن »آيـــة اإلميـ ــصــار، ذل األن
األنصار وآية النفاق بغض األنصار«)4(.

نقطة  الــنــبــويــة  الــهــجــرة  كــانــت  وإذا   
انطالق في إرساء بواعث البناء اجلديد 
الهجرة  أن  باعتبار  املسلم،  للمجتمع 
نقطة حتول في تاريخ اإلنسانية، غيرت 
كان  ذلك  فإن  وســددت خطاه،  مجراه، 
ففرسان  املسير،  إمتام  إلى  حاجة  في 
بل  يترجلوا،  أن  لهم  ينبغي  ال  الهجرة 
هجرتهم  في  املسير  يتابعوا  أن  ينبغي 
إلــى اهلل تعالى، ومــن ثم كــان البــد من 
إرساء القواعد للمجتمع اجلديد، وكان 
تنفيذ  هو   [ النبي  فيه  فكر  ما  أول 

فكرة األخوة اإلميانية اجلامعة، قال اهلل 
چ   چ   چ    }چ   تعالى: 
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ڻ    ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ  
ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ{ )األنفال:72(. 
 يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية: 
ــاف املــؤمــنــني،  »ذكـــر اهلل تــعــالــى أصــن
من  خــرجــوا  مهاجرين  ــى  إل وقسمهم 
اهلل  لنصر  وجــاءوا  وأموالهم،  ديارهم 
أموالهم  وبذلوا  دينه،  وإقامة  ورسوله، 
وهم  أنصار  وإلى  ذلــك..  في  وأنفسهم 
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املــســلــمــون مــن أهـــل املــديــنــة إذ ذاك، 
منازلهم،  في  املهاجرين  إخوانهم  آووا 
اهلل  ونــصــروا  أموالهم،  في  وواســوهــم 
بعضهم  فهؤالء  معهم،  بالقتال  ورسوله 
أولى ببعض، أي كل منهما أحق باآلخر 

من كل أحد«)5(.
 وتتجلى أهمية املؤاخاة بني املهاجرين 
واألنصار في أنها وطدت عرى الوحدة 
ــة، فــقــد كــانــت خــالــصــة من  اإلســالمــي
االجتماعية،  الــفــوارق  حتكيم  شوائب 
ذلك أنها لم حتتكم إلى معايير محددة 
أو  كــالــســن  معينة،  ضــوابــط  إلـــى  وال 
القرابة، فهي من  أو  النسب  أو  القبيلة 
أقوى الوشائج التي تظهر فيها عواطف 

األخوة الصادقة.
املؤاخاة  ثمرات  من  اإليثار  خلق  وكان   
الغير  تقدمي  هو  واإليــثــار  املدينة،  في 
على النفس، وقد ضرب األنصار أروع 
أهل  فهم  غــرو  وال  ذلـــك،  فــي  األمثلة 
ثناء  بذلك  فاستحقوا  ــروءة،  ومـ جنــدة 

}ې  ې   قــولــه:  فــي  عليهم  اهلل 
ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  

ىئ     ی    یی{ )احلشر:9(.
منوذجا  يعتبر  مثاال  نــورد  أن  ويكفي 
فــذا فــي اإليــثــار، فعن أنــس بــن مالك 
بن  عبدالرحمن  قــدم  ــا  »مل قـــال:   ]
سعد  وبني  بينه   [ النبي  آخى  عوف 
الربيع األنصاري، فعرض عليه أن  ابن 
يناصفه أهله وماله، فقال عبدالرحمن: 
دلني  ومالك،  أهلك  في  لك  اهلل  بارك 
أو  أقــط  من  شيئا  فربح  الــســوق،  على 
وعليه  أيام  بعد  النبي ]  فرآه  سمن، 

وضر من صفرة، فقال النبي ]: مهيم 
اهلل،  رســول  يا  قــال:  عبدالرحمن؟  يا 
تزوجت امــرأة من األنــصــار. قــال فما 
سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. 

فقال النبي ]: أولم ولو بشاة«)6(.
العزة  على  الــنــاس  يــربــي  ــالم  اإلسـ إن 
والكرامة، ويحرك في وجدانهم صوت 
يعيش  أال  ومــفــادهــا  النبوية،  التربية 
وعالة  غيرهم،  على  اتكاليني  الــنــاس 
من  كــان  فما  ــالم،  اإلســ بــاســم  عليهم 
عبدالرحمن بن عوف إال أن دعا ألخيه 
بالبركة وتقدم له بالشكر اجلزيل على 
هذا اإليثار النبيل، ثم قال له دلني على 
السوق، وفي هذا درس بليغ، يعلمنا مبدأ 
بنواميس  واألخـــذ  اإليــجــابــي  التحرك 
على  وتوكال  باألسباب،  أخــذا  احلياة، 
اهلل، ويا ملوقف املهاجرين ملا قابلوا إيثار 
عن  بأنفسهم  ونأوا  بالتقدير،  األنصار 
التطلع إلى ما في أيدي إخوانهم، وهذه 
من ثمرات التربية اإلميانية التي عملت 

فيهم عملها.
عز  مبلغا  اإليثار  في  األنصار  بلغ  لقد 
نظيره، حتى خشي املهاجرون أن يذهب 
إخوانهم األنصار باألجر كله، وفي ذلك 
يروي اإلمام أحمد في مسنده عن أنس 
يا رسول  املهاجرون:  »قالت  [ قال: 
عليهم  قدمنا  قــوم  مثل  رأينا  ما  اهلل، 
أحسن بذال من كثير، وال أحسن مواساة 
في قليل، قد كفونا املؤنة وأشركونا في 
باألجر  يذهبوا  أن  خشينا  فقد  املهنأ، 
كله. قال: فقال رسول اهلل ]: كال ما 
أثنيتم عليهم به، ودعومت اهلل عز وجل 

لهم«)7(.
ــوى الــوشــائــج بني  إن املـــؤاخـــاة مــن أقـ
املؤمنني، ولقد كان اإليثار رمزا لألخوة 

اإلميانية ونبراسا لها، وإن األخوة تذيب 
املتآخني  وجتعل  االجتماعية  الــفــوارق 
يدا واحدة، وهي متثل أهم دعائم البناء 
للدولة اإلسالمية، وكانت املدينة املنورة 
ومعقال لإلسالم  ذلك،  موقعا النطالق 

واملسلمني.
وقد أظهرت املؤاخاة مبدأ املساواة في 
اإلســالم  ومــرونــة  اإلســالمــي،  املجتمع 
على  املناسب  الــظــرف  فــي  وانفتاحه 
االجتماعية،  الــعــالقــات  أشــكــال  أشــد 
مــســاواة وعـــدال، فــاملــؤاخــاة التي متت 
املظاهر  من  واألنــصــار  املهاجرين  بني 
تؤكد مدى عدالة اإلسالم  التي  القوية 

اإلنسانية.
النبوية صورة مشرقة  الهجرة  وستبقى 
وهاجة تستضيء األمة بنورها، وكم هي 
في حاجة إلى استحضارها واحتذائها، 
الدين،  لهذا  النصرة  روح  فيها  فتحيي 
في  احلضارية  مسيرتها  تصحح  حتى 

كل مجاالت احلياة.

الهوامش
1 - صحيح البخاري، كتاب: مناقب األنصار، 
رقم  املدينة،  وأصحابه   [ النبي  مقدم  بــاب 

.3925
كتاب األدب،  داود في سننه،  أبو  2 - أخرجه 

باب في النهي عن الغناء، رقم 4923.
األنصار،  مناقب  كتاب  البخاري،  - صحيح   3

باب مناقب األنصار، رقم 3776.
باب  األنــصــار،  مناقب  البخاري،  صحيح   -  4

حب األنصار من اإلميان، رقم 3784.
5 - تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل 
السالمة،  محمد  بن  سامي  حتقيق:  كثير،  بن 

دار طيبة، ط3، 142٠هـ/ 1992م، ص:95.
األنصار،  مناقب  كتاب  البخاري،  - صحيح   6
املهاجرين واألنصار، رقم  النبي بني  باب إخاء 

.3781
7 - أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، ج3، 

ص:2٠4.
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محمد عبدالهادي زهران
باحث شرعي

في ذكرى الهجرةفي ذكرى الهجرة
الهجرة طريق األنبياء

إن الهجرة في مفهومها اللغوي هي: 
تــرك بلد إلــى آخــر؛ ألنها اســم من 
فعل هجر: أي قطع الصلة. والهجرة 
النبوية: مصطلح يدل على احلادثة 
الــرســول محمد  الــتــي متثل خـــروج 
مــع صاحبه  املــكــرمــة  مكة  مــن   [
املدينة  قاصدين  الصديق  بكر  أبي 
الهجرة  تلك  )يــثــرب(. متت  املــنــورة 
من  عشرة  الثالثة  السنة  متــام  في 
البعثة احملمدية املوافقة لسنة 622 

ميالدية.
الذي  األصلي  املوطن  من  والهجرة 
وموضع  األولـــى  للنشأة  مهدا  كــان 
االجتماعية  والعالقات  الذكريات 
صعبة على اإلنسان، مثيرة للشجون 
الذي  الشعور هو  واألحــزان. وهــذا 
رسول اهلل ] حني خروجه  انتاب 
من مكة، إذ التفت إليها وقال: »إنك 
أحب بالد اهلل إلي، ولوال أن أهلك 
مكره  فهو  خرجت«..  ما  أخرجوني 
على اخلروج. ولكن ما يخفف عليه 
األنبياء  طريق  الهجرة  أن  هو   [
ــزم مــنــهــم، فكلهم  ــع ال ونــهــج أولـــي 

أكرهوا على ترك أوطانهم وغادروها 
حفاظا على دينهم ودعوتهم. بدأها 
نوح، عليه السالم، ملا حق على أهلها 
املكذبني عذاب اهلل، وهاجر إبراهيم، 
عليه السالم، من بالد الرافدين إلى 
مصر، وإلى اجلزيرة العربية، وهاجر 
مــن مصر  ــســالم،  ال عليه  مــوســى، 
والشام.  سيناء  إلــى  ثم  مدين،  إلــى 
من  الــســالم،  عليه  عيسى،  وهاجر 
وكانت  املقدس.  بيت  إلى  بيت حلم 
الهجرة احملمدية من مكة إلى املدينة 
املنورة ألمر قضاه اهلل وقــدره، قال 

تعالى: }ائ  ائ ەئ   ەئ  وئ  وئ  
ۇئ{ )األحقاف:35(.

الهجرة إجراء ظرفي
قضى رســول اهلل ] ثــالث عشرة 
سنة يدعو قومه إلى الدين اجلديد 
واإلقــنــاع.  واحلكمة  اللني  معتمدا 
وتنبيه  أنظارهم  لفت  إلــى  ساعيا 
حتى  سواكنهم  وحتــريــك  عقولهم 
الــفــاســدة  معتقداتهم  عــن  يقلعوا 
بقوله  عــمــال  الــســيــئــة  وعـــاداتـــهـــم 

تعالى: }ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   
ے   ے   ھھ   ھ  
ۓ  ۓڭ  { )النحل:125(. فما آمن 
املشركون  واشتد  القليل.  إال  منهم 
في  وبالغوا  وعدوانهم،  إيذائهم  في 
والعناد،  والسخرية  واإليذاء،  العنف 
أنه   [ النبي  على  ينكرون  فكانوا 
شاعر،  إنــه  ويقولون:  مرسل،  نبي 

وإنه ساحر.
ــذاء  ــ ــي اإليـ ــتـــط املـــشـــركـــون فـ واشـ
والـــعـــدوان، فـــأذن الــنــبــي ] إلــى 
احلبشة  ــى  إلـ بــالــهــجــرة  أصــحــابــه 
املشركني  إيــذاء  من  فــرارا  مرتني.. 

وعتوهم املرير وطغيانهم الظالم.
وجلأت قريش إلى املساومة واإلغراء، 
حتى قالوا لعمه أبي طالب: إن كان 
يريد ملكا ملكناه.. وإن كان يريد ماال 
جعلناه أغنى الناس. وملا عرض أبو 
له:  قال  أخيه  ابن  على  ذلك  طالب 
»واهلل يا عماه.. لو وضعوا الشمس 
في مييني، والقمر في يساري على 
أن أترك هذا األمر.. ما تركته حتى 

يظهره اهلل أو أهلك دونه«)1(.

محمد ياسر منصور مناسبات
باحث دراسات إسالمية
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ــرار محمد  تــأكــدت قــريــش مــن إصـ
دعوته،  نشر  في  قدما  ومضيه   [
وتعاهدوا  األمــر،  شيوخها  فتدارس 
عــلــى مــقــاطــعــة بــنــي هــاشــم وبــنــي 
محمد  اهلل  ــول  ورســ عــبــداملــطــلــب، 
] وأصحابه في شعاب مكة. ودام 
الظاملة  واملقاطعة  اجلائر  احلصار 
ثالث سنوات إلى السنة العاشرة من 
البعثة.. أضرت بهم ومبكتسباتهم. 

احملنة  مــن  اهلل ]  ــول  رســ ــرج  خـ
سادة  من  عــدد  ناصره  عزيزا  قويا 
أصحابه  وعــن  عنه  وفــكــوا  قــريــش 
تتوالى:  ــداث  األحــ لكن  احلــصــار، 
وتلحق  طــالــب،  أبــو  عمه  يتوفى  إذ 
وقت  في  خديجة  الوفية  زوجته  به 
العاشر  العام  في  ذلك  وكان  وجيز، 
سيدنا  تألم  احملمدية.  البعثة  مــن 
على  ولهوانه  لفراقهما   [ محمد 
العام  ذلــك  فسمي  بعدهما  الناس 
»عــام احلــزن«، وكــان فيه »اإلســراء 
األعظم،  للرسول  مكافأة  واملعراج« 

وتخفيفا من آالمه وأحزانه.
الــتــضــيــيــق على  شـــــددت قـــريـــش 
يقضي  مبوقف  وخرجت  املسلمني، 
القبائل  وباشتراك  بقتل محمد ] 
في ذلك حتى يذهب دمه هدرا وال 
تطالب قبيلته بدمه، وبذلك تستريح 
مــكــة ومـــن فيها مــنــه ومـــن دعــوتــه 

املزعجة.
الــعــظــيــم سيدنا  الـــقـــرآن  ــر  أخــب
قريش  خطة  بإبطال   [ محمد 

}ک  ک   گ  گ   گ   فقال: 
ڳڱ   ڳ      ڳ   ڳ      گ   

ڻ   ں   ڱں   ڱ    ڱ  

)األنـــــفـــــال:3٠(.  ڻ{ 
أنقذ  لقد  العظيم..  اهلل  وصــدق 
ــطــل مــكــر الــكــافــريــن  ــه وأب رســول

وقطع  نـــوره  إطــفــاء  مــن  ومنعهم 
طريقه.

اإلذن بالهجرة
يعلم  ــســالم،  ال عليه  جــبــريــل،  جــاء 
عليه  عــزمــت  مبــا  اهلل ]  رســـول 
ــيــال ومبـــوعـــده..  قــريــش مــن االغــت
املبيت  وبعدم  بالهجرة،  إياه  موصيا 

في فراشه.
ذهــب رســول اهلل ] إلــى صاحبه 

الصديق أبي بكر وقال له: 
»إني قد أذن لي في اخلروج. فقال 
أبو بكر: الصحبة.. بأبي أنت وأمي 
يا رسول اهلل. قال ]: نعم«)2(. ومت 
للدليل  وتسليمهما  راحلتني  جتهيز 
الذي سيمضي بهما إلى املدينة وهو 
مشركا.  وكــان  أريقط  ابــن  عبداهلل 
ومت تكليف علي بن أبي طالب بالنوم 
وااللــتــحــاف  النبي ]  فـــراش  فــي 
ــم الــشــبــان  ــ ــا أوهـ ــو مـ ــ بـــبـــرده، وه
املترصدين برسول اهلل ] بأنه هو 
خروجه.  ينتظرون  فــأخــذوا  النائم 
وها هو رسول اهلل ] يخرج من بني 
به شرا..  املتربصني  قريش  فرسان 
وإزهــاق  دمه  إراقــة  إلى  املتعطشني 
روحه، شامخا ثابتا تاليا أول سورة 

»يس«.. إلى قوله تعالى: }ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ{ )يس:9(.

وفـــي غـــار ثـــور عــلــى بــعــد مــن مكة 
 ..] والصديق   [ النبي  اختبأ 
ومرت بهما جموع الكفرة املالحقون 
واقتربوا  قريش،  فرسان  من  لهما 
من مدخل الغار.. حتى قال أبو بكر 
[: »لو نظر أحدهم أسفل قدميه 
ألبصرنا«، فيقول له رسول اهلل ]: 
»ال حتزن.. إن اهلل معنا«)3(. وكانت 
بالزاد  تأتيهم  بكر  أبي  بنت  أسماء 

أخبار،  من  مكة  في  يدور  كان  ومبا 
بعدها  تابع  ثــالث  ليال  متــت  حتى 
النبي ] وصاحبه سيره إلى املدينة، 
فوصلها والناس يرتقبون مجيئه من 
والغناء  باألهازيج  فاستقبلوه  أيــام، 
وهــكــذا متت  وســــرور،  بهجة  بــكــل 
وانتهت  بسالم،  املدينة  إلى  الهجرة 
اهلل  إلى  الدعوة  من  األولى  املرحلة 
ممن  املسلمون  وتخلص  واإلســـالم، 
كان يؤذيهم ويشتد عليهم في اإليذاء 
نبيه  تعالى  اهلل  وجنــى  والسخرية، 
بالقتل..  األمــر  لــه  يكيد  كــان  ممــن 
ــالم فــي بيئة جــديــدة،  ــاد اإلســ وسـ
أحكامها  في  تختلف  مؤمنة  وحالة 

وآدابها عن بيئة مكة.

الهجرة عهد جديد
لقد كانت الهجرة النبوية حدثا مهما 
عهد  هي  مشهورة  تاريخية  وحلظة 
الدعوة اإلسالمية.  جديد في حياة 
واتسعت  وقــوي  اإلســـالم  ظهر  بها 
ــوعــت أجــنــاســه،  ــن رقــعــة بــــالده وت
بذلك  فاستبدل  حضاراته  وتثاقفت 
األقلية كثرة، واخلوف أمنا، والضعف 
قوة، والكفر إميانا، واحليرة يقينا. 

العزة  لعهد  بـــدءا  بالهجرة  فأنعم 
والعالء لكل من آمن باهلل والرسول 
وصــدقــه اهلل والــرســول فــي إميانه 

وتقواه.
رسوله  وأحب  باهلل  آمن  ملن  وهنيئا 
ــان والـــوالء  وصــدقــهــا احلــب واإلميــ

واخلضوع. 

الهوامش
رضــا،  مــحــمــد  اهلل،  ــول  رســ مــحــمــد   -1

ص:91. 
2- صحيح البخاري.

3- رواه أحمد في مسنده. 
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محمد عبدالهادي زهران
باحث شرعي

الهجرة النبوية انتصار بكل المقاييسالهجرة النبوية انتصار بكل المقاييس
األرض  مشارق  في  املسلمون  يستقبل 
ــدا في  ومــغــاربــهــا عــامــا هــجــريــا جــدي
خيره،  ويأملون  نفعه  يرجون  حياتهم، 
ذاقوا  دنياهم  عمر  من  عاما  ويودعون 

حلوه ومره. 
وهكذا احلياة متضي بأيامها ولياليها، 
واجلــمــاعــات  األمم  تـــاريـــخ  فـــي  وإن 
السماء،  قــوة  تؤيدها  ظــاهــرة  أعــمــاال 
وتلحظها عناية اهلل، وحتفظها مالئكة 
هذه  مقدمة  وفــي  والرحمة،  الرعاية 
نرى  فيه  إذ  الهجرة«،  »حادث  األعمال 
ــزل يخلص كــرميــا مــن بني  احلــق األعـ
النبوة  ونرى  الباطش،  الباطل  مخالب 
السفاهة  على  تعلو  الراشدة  احلليمة 
الكافرة احلمقاء، وليس ذلك كله عمل 
اإلنسان ولكنه في بدئه ومختتمه تدبير 

}ک  ک   گ   تعالى:  الرحمن، قال 
ڳ      ڳ   ڳ      گ    گ   گ   

ں   ڱں   ڱ    ڱ   ڳڱ  

ڻ  ڻ{ )األنفال:3٠(.
اهلل  صــلــوات  النبي  هجرة  كانت  لقد 
تاريخ  في  جديدا  فتحا  عليه  وسالمه 
وضع  في  واضحا  وحتــوال  اإلنسانية، 
ملحوظا  ونــصــرا  البشرية،  اجلماعة 

للدعوة اإلسالمية.
معان  مــن  النبوية  الهجرة  فــي  فــمــاذا 
كما في باب االنتصار جتعل منها املثل 

األعلى؟
}ۀ  ہ   وجل:  عز  اهلل  يقول 
ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  

ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ  
ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ې   ې    ې   ۉ  
ى   ى   ې  
وئ   ەئ   ەئ   ائائ   
ۆئ{  ۆئ    ۇئ   وئۇئ  
)التوبة:4٠(، لقد كان الرسول ] في 
أصعب ظروفه، وكان الباطل في أحسن 
الباطل  ــك هــزم اهلل  ــه، ومــع ذل أحــوال

وكيف؟ 
}ھ   جــيــش  وال  عـــدة  للحق  يــكــن  ــم  ل
ے   ھ   ھ   ھ   
ے{، ومع ذلك جاء النصر ولم يكن 
املالئم  االستراتيجي  املوضع  في  احلق 
ذلك  ومع  ڭ{،  ڭ   ۓ   ۓ     {
وهو  احلــق  مــن  الباطل  اهلل  ميكن  لــم 
الوقت  وفــي  حــجــر،  مــرمــى  على  منه 
املــادي.. ميلك في  الذي يفقد سالحه 
اللحظة ذاتــهــا إميــانــه بــاهلل وهــو عدة 

النصر األولى }ڭ      ڭ  ۇ   
لقد  ۈٴۇ{،  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
النبوية  الهجرة  ليلة  تعالى  اهلل  سخر 
الشريفة من كل ما اصطلح عليه البشر 
من فنون احلرب، وجاء نصره سبحانه 
من  يجعل  مــا  نــحــو  عــلــى  غيابها  فــي 
الهجرة مجلى القوة كما يجب أن تكون.

ففي الوقت الذي عز فيه النصير وقل 
يهز  ــذي  ال النصر  يجيء  الــســالح  فيه 
الضمائر اجلامدة لتصحو على احلقائق 

اجلديدة، وعلى رأس هذه احلقائق ما 
نزلت  التي  الكرمية  اآلية  إليه  أشــارت 
الطريق:  فــي  وهــو  الــرســول ]  على 

ٻ   ٻ   ٻ   }ٻ  
أي  )القصص:85(،  پپ{  پ    پ  

إلى مكة.
ــان فــي اإلمــكــان تــصــور عودته  وهــل ك
في  قــصــاراه  ــان  ك لقد  منتصرا؟   [
مرأى العني أن ينجو بنفسه من اخلطر 
بالعود  الوعد  يأخذ  أن  أما  به  احملدق 
احلميد هو ومعه صاحبه... وال بارقة 
التأييد  فــذلــك هــو  أمـــل،  هــنــاك مــن 
اإللــهــي الــذي يجعل مــن هــذا احلــدث 
العظيم جنم هدى في بيداء احلياة ومن 
إشراقه يبزغ الصبح املبني. حقا... سنة 
اهلل  ومن سنن  خلقه،  في  تعالى  احلق 
في خلقه أن ينصر سبحانه من ينصره 

ڇ   چڇ   چ   چ   }چ  
ڇ  ڇ   ڍ{ )احلج:4٠(.

أغنى الصباح عن املصباح
ماذا قدم الرسول ] والذين آمنوا معه 
اهلل  نصر  بها  استنزلوا  تضحيات  من 
تطلعت  إذا  حتى  الهجرة؟  ليلة  والفتح 
بشائر  إلـــى  ــبــأس  ال ظلمة  فــي  أمــتــنــا 
النصر على أعدائها وجدت في الهجرة 
سنة  مثله  إلى  بها  السائر  علمها  دليل 

منه تعالى ال تتخلف. 
إن نور الهجرة املضيء ليغني أمتنا عن 
من  والهزمية  النصر  أسباب  استرداد 
بإعداد   [ بــدأ  لقد  نفوسها،  خــارج 
في  بإميانه  الــواقــف  املسلم  املجاهد 

ياسر محمد عبدالسالممناسبات
كاتب وباحث 
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الصف اإلسالمي هذا الصف الفوالذي 
الذي ال يقبل االختراق أبدا.

دعائم النصر
إن دعائم النصر التي رفع الرسول ] 

سمكها فسواها تتلخص في: 
مثله،  مسلمة  املسلم  صفة  تــكــون  أن 
نبيلة  صــفــة  بــكــل  يتجلى  أن  مبــعــنــى 
الكافر  اتصف  فلو  وإال  دينه،  بها  جاء 
املسلم، النتصر  وتخلى عنها  بالفضيلة 
املسلم  كان  وقد  املسلم،  وهــزم  الكافر 
على  اإلســـالم  ملــبــادئ  عمليا  تطبيقا 
ــه، وتــربــص  ــوقــف مــن حــول صــعــوبــة امل
الباطل به، ومن هذه املبادئ اإلخالص، 
رجل  إكــراه  املباركة  الهجرة  كانت  لقد 
آمن في سربه ممتد اجلذور في مكانه 
أمواله  وتضحية  مصاحله  إهــدار  على 
والنجاة بشخصه فحسب وإشعاره وهو 
يصفي مركزه بأنه مستباح منهوب- وقد 
يهلك في أوائل الطريق أو نهايته وبأنه 
ليسير نحو مستقبل مبهم ال يدري ما 
ولو  وأحــزان،  عنه من قالقل  يتمخض 
لقيل:  بنفسه  فــرد  مغامرة  األمــر  كــان 

مغامر طياش.
البالد  طــول  فــي  ينطلق  وهــو  فكيف 
وعرضها يحمل أهله وولده وكيف وهو 
الوجه،  وصفاء  الضمير  يرضي  بذلك 
»رجــال  ــوزي:  اجلـ ابــن  يقول  كما  إنهم 
مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ اهلل بهم 
األرض، بواطنهم كظواهرهم، بل أجلى، 
وسرائرهم كعالنيتهم، بل أحلى، وهمهم 
الثريا، بل أعلى، إن عرفوا تنكروا وإن 
في  فالناس  أنكروا،  كرامة  لهم  رئيت 
غفالتهم وهو في قطع فالتهم، حتبهم 
بقاع األرض وتفرح بهم أمالك السماء«.

الفدائية
العلم وحده غرور وشيطنة والفن  إن 
ــجــون واحلــــب وحــده  ــده لــهــو وم وحــ
الــقــدرة  تتم  هــيــام وخــيــال، إذن فــال 

الضياع،  فيه  كــان  وإن  باالتباع،  إال 
}ڦ  ڦ   وجل:  عز  اهلل  لقول  امتثاال 
ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ{ 
)آل عمران:31(، وعلى هذه الفدائية 
ربــاهــم الــرســول األعــظــم ] فصاغ 
بحقائق  كمسبوك  ــال  ــث امل اجلــنــدي 
إذ  وهــو  عنها،  ينفصل  ال  اإلســـالم 
اللحظة  وفي  فإمنا  نفسه  عن  يدافع 

نفسها يدافع عنها.
هذا هو الرجل اإلمياني الذي ال ينثني 
الــعــدل،  ــه  ينحرف ألن ــه احلـــق، وال  ألن
يضعف  وال  ــأس،  ــب ال ألنـــه  يــخــاف  وال 
اإلنصاف،  ألنه  يحيف  وال  القوة،  ألنه 
ملشى  جميعا  األرض  أهل  به  تعلق  ولو 
بهم مطمئنا ألنه في نفسه كقطعة من 
في  األرض  يجذب  الذي  السماء  نظام 
فضائها، وهذا هو الرجل الذي يتعرف 
الــنــاس مــن معاني االصــطــالحــات  بــه 
والنجدة  كالشهامة  القوية،  النفسية 
ــصــدق، واإلخـــالص واإليــثــار، وقد  وال
كان علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه 
بات في  النماذج حيث  واحدا من هذه 

فراش النبي األمني ].

األمانة
ومن مبادئ الهجرة »األمانة« التي تتجلى 
في تكليف علي بن أبي طالب [ برد 
املشركني  مــن  أصحابها  إلــى  ــع  ــودائ ال
الذين لم يكونوا ليستأمنوا عليها أحدا 
سوى محمد بن عبداهلل ]، والدعامة 
الثانية أن تكون الوسيلة مسلمة مبعنى 
أن يتسلح احلق مبا يناسبه في الشرف 
من كل وسيلة حتمي سمعته، وإال فإن 
تقصير احلق في إعداد الوسائل احلقة 

لن يصل به إلى بر األمان. 
وقد اتخذ النبي ] كل وسيلة ممكنة 
وحقة، حيث كتم األمر حتى عن أقرب 
ــب إلـــى أبـــي بكر  ــيــه، وذهـ املــقــربــني إل
الصديق على غير عادته في وقدة احلر 

طويال  زمنا  بقيت  التي  الراحلة  وأعد 
الرحلة  قــطــع  مــن  ميكنها  مبــا  تعلف 
املــواقــع،  وحــدد  األدوار  ووزع  بنجاح، 
الــزاد، وبقى مبكة  الدليل وهيأ  واتخذ 
حتى اطمأن على خروج أتباعه وعندما 
عاد من بيت أبي بكر إلى استعدادهما 
للخروج حاصر املشركون البيت فأعانه 
من  بحفنة  اخلــروج  األعلى على  القدر 
جبل  من  عليهم  أثقل  هي  كانت  تــراب 

أحد.
الدعامة الثالثة: طاعة الشرع التكويني، 
فكما جتب طاعة أوامر الشرع احلكيم، 
فكذلك جتب طاعة الشرع التكويني ومن 
قواعده: »الصبر طريق النصر، الثبات 
سبيل النجاح، التخاذل سبب الذل«، وملا 
تعامل الرسول ] واملسلمون مع القوم 
وأوامــره  الشرعية  اهلل  أوامــر  بطاعة 
وما  ينتصروا،  أن  البد  كان  التكوينية، 

النصر إال من عند اهلل.
 الدعامة الرابعة: من القوة إلى الفعل، 
القلوب  فــي  بقي  مــا  احلــق  ينتصر  ال 
والبــد  أحــالمــا  النفوس  وفــي  أمنيات، 
أن ينتقل من طور القوة إلى طور الفعل 

ليستأهل العون والتأييد.
بقيادة  املسلمون  كــان  هكذا  وختاما: 
صبروا  فلقد   ،[ عبداهلل  بن  محمد 
وحتملوا األذى، بل وتخلوا عن أموالهم 
وأوالدهم وأهليهم، فلما أسلموا كيانهم 

هلل استحقوا نصر اهلل تعالى.
والسالم  اخلير  إلــى  بقلوبنا  فلنهاجر 
واحلب والنقاء، والرسول املصطفى ] 
هو الذي يقول »ال هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية، وإن استنفرمت فانفروا« )رواه 
الترمذي(، وهو الذي قال: »املهاجر من 
هجر ما نهى اهلل عنه« )رواه البخاري(، 
ومالك األمر فيما نحتاج إليه من هجرة 
هو النية اخلالصة والرغبة الصادقة في 
إرضاء اهلل تعالى واالنتهاء عما حرمه، 
ويوم نفعل ذلك نكون قد هاجرنا وكتبنا 

عند اهلل من املهاجرين.
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د. محمد حسن بدرالدينمناسبات
باحث في الدراسات اإلسالمية

النبوي  املجال  في  الهجرة  تتحول 
بني  فاصلة  قطيعة  إلى  والرسالي 
الظلم والعدل، وبني النور والظلمات 
اإلنسان  في  اهلل  كلمات  نشر  وبني 
اإلخــالد  وبــني  واألرض،  واملجتمع 
قال  للظلم.  واخلضوع  األرض  إلى 

ڇ    { املنهج:  هــذا  موضحا  تعالى 
ڌ   ڌ   ڍ       ڍ   ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ  
گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک   

ڱڱ   ڱ    ڳ   ڳڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ  
ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
ڭ   ڭڭ   ۓ     ۓ   ے   ے   ھ  
ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ  
ې         ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ      ۇئ   وئ   وئ  

ی{  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ  
)النساء:97-1٠٠(.

ــزول  ن ــي ســبــب  روى املــفــســرون ف
ما  منها  روايـــات.  السابقة  ــات  اآلي
أخــرجــه الــبــخــاري عــن ابــن عباس 
مع  كــانــوا  املسلمني  مــن  نــاســا  أن 
املشركني  ســواد  يكثرون  املشركني 
السهم  يأتي  اهلل ].  رســول  على 
فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، 
تلك  اهلل  فأنزل  فيقتل.  يضرب  أو 
اآليات. ومنها ما أخرجه الطبراني 

الهجرة تخليص لإلنسان الهجرة تخليص لإلنسان 
من أسر الطغيان وقيود المكانمن أسر الطغيان وقيود المكان
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عن ابن عباس قال: كان قوم مبكة 
قــد أســلــمــوا، فلما هــاجــر رســول 
خوفا  ــاجــروا،  ــه ي أن  ــرهــوا  ك اهلل 
مفارقة  مــن  ونــفــورا  أموالهم  على 
أوطانهم، فأنزل اهلل اآليات. ومنها 
ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 
قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا، 
فأخرجهم  اإلسالم.  يخفون  وكانوا 
فأصيب  بدر.  يوم  معهم  املشركون 

بعضهم.)1(
مصطلح  عــامــة  املسلمون  اعتمد 
الهجرة، وفي كتب السيرة والتاريخ 
اخلــروج  اســتــخــدام مصطلح  جنــد 
الــكــرمي:  الــقــرآن  فــي  ورد  ملــا  تبعا 

}ک  ک   گ  گ   گ  گ   
ڱ   ڳڱ   ڳ      ڳ   ڳ     

ڻ{  ڻ   ں   ڱں   ڱ   
املعنى  يظل  ولكن  ــال:3٠(.  ــفـ )األنـ
متعلقا  اخلــــروج  ــهــذا  ل احلــقــيــقــي 
مببدأ اإلميان ومفارقة األذى حتى 

يأتي نصر اهلل. 

بيعة العقبة والتمهيد للهجرة
لم ين الرسول جهدا في البحث عن 
وللمؤمنني.  وللدعوة  له  آمــن  مقر 
من  العاشرة  السنة  من  شــوال  في 
الــنــبــوة، ســار إلــى الــطــائــف يدعو 
له  فأغلظوا  اإلســالم  إلــى  سادتها 
القول وأطــردوه. وفي موسم احلج 
سنة )11( من النبوة )62٠م( وجد 
من  لدعوته  صاغية  آذانــا  الرسول 
قبل سبعة أنفار من يثرب. أسلموا 
قومهم  بإبالغ  ووعـــدوه  يديه  على 

وموعدهم املوسم القادم.
وفي السنة )12( من النبوة )621م(، 
األوس  مــن  شخصا   )12( حــضــر 
واخلزرج وبايعوا الرسول في عقبة 
العقبة األولى.  منى. تلك هي بيعة 

الصحابة  بعض  شرع  البيعة،  وإثر 
يهاجرون إلى يثرب. وأرسل الرسول 
عــلــيــه الـــصـــالة والـــســـالم الــشــاب 
وفي  يثرب.  إلى  عمير  بن  مصعب 
بضعة أشهر، انتشر اإلسالم في كل 

أرجاء املدينة وأقيمت الصالة. 
وفي السنة )13( من النبوة )622م( 
»ورجع  الثانية:  العقبة  بيعة  وقعت 
مصعب بن عمير إلى مكة في العام 
املسلمني  من  عــدد  وخــرج  القابل. 
من  قومهم  حجاج  مع  األنصار  من 
ــشــرك حــتــى قــدمــوا مكة،  أهـــل ال
فلما  العقبة.  اهلل  رســول  فواعدوا 
فرغوا من احلج ومضى ثلث الليل، 
العقبة،  عند  الشعب  في  اجتمعوا 
وهم ثالثة وسبعون رجال وامرأتان. 
وجاء رسول اهلل ومعه عمه العباس 
على  يومئذ  وهــو  عبداملطلب،  ابــن 
وتال  اهلل  رســول  وتكلم  قومه.  دين 
أن  على  أبايعكم  قــال:  ثم  الــقــرآن. 
نساءكم  منه  متنعون  مما  متنعوني 
منه  واستوثقوا  فبايعوه  وأبناءكم. 
أال يدعهم ويرجع إلى قومه. فوعد 
منكم  أنــا  فقال:  اهلل  رســول  بذلك 
ــارب مــن حاربتم،  وأنــتــم مــنــي، أحـ

وأسالم من ساملتم«.)2(
املسلمني  أمر رسول اهلل  إثر ذلك، 

في مكة بالهجرة إلى يثرب. 

الرحلة من الغار إلى قباء
يقع غار ثور في اجلهة الشمالية من 
جبل ثور جنوب مكة وهو على بعد 
نحو 4 كلم في اجلهة اجلنوبية من 

املسجد احلرام.
االستعداد  بــدأ  العقبة،  اتفاق  إثــر 
الرسول  اتفق  النبوية، فقد  للهجرة 
مع أبي بكر أن يترافقا في الهجرة. 
جهز أبو بكر راحلتني وما يلزم في 

سرية تامة، وفي الليلة التي تفطن 
فيها الرسول إلى تآمر قريش على 
متسلقا  املنزل  من  تسلل  اغتياله، 
منزل  إلى  وتوجه  اخللفي  احلائط 
سنة  سبتمبر   )12( ويوم  بكر.  أبي 
ثــور.  غــار  إلــى  معا  توجها  622م، 
ثالثة  وصاحبه  النبي  مكث  وفيه 
وصاحبه  النبي  سلك  وقــد  ــام.  أيـ
طريقا غير طريق القوافل املعتادة، 
أخذا باألسباب مع التوكل على اهلل.

قــبــاء، استغرقت  إلــى  الــغــار  ومــن 
الرحلة ثمانية أيام في طريق طويل 
الرسول  بنى  قــبــاء:  وفــي  وصــعــب. 
أول مسجد في اإلسالم. وأقام في 
قباء أربع ليال ابتداء من يوم اإلثنني 
ليلة  النبوية حتى  الرحلة  أيام  آخر 
إلــى  متجها  ــا  ــادرهـ وغـ اجلــمــعــة. 
النجار  بني  ديار  في  ليقيم  املدينة 
أخواله. ثم نزل في منزل أبي أيوب 

األنصاري ملدة ستة أشهر. 
لقد قرر اخلليفة عمر بن اخلطاب 
في  الهجرية  السنة  رأس  يكون  أن 
األول من محرم. وكان ذلك في عام 

622م. قال تعالى: }ۀ  ہ  
ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ  
ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ې   ې    ې   ۉ  
ى   ى   ې  
ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  
ۇئ  ۆئ   ۆئ{ )التوبة: 4٠(.

لقد شاع خبر هجرة الرسول رفقة 
منتظرا.  قدومهما  فكان  صاحبه 
ــاء، رافــقــه  ــب وعــنــد خــروجــه مــن ق
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الــرســول  يسلك  ــم  ول غفير.  جمع 
املوصلة  الطريق  ألنها  الــوداع  ثنية 
ــشــام وال متــر بــقــبــاء. لقد  إلـــى ال
يسلكها  التي  املكية  الطريق  سلك 

املسافرون بني املدينتني.
عن  داود  ــو  وأب أحمد  اإلمـــام  روى 
قدم رسول اهلل  »ملا  قال:  أنه  أنس 
بحرابها  احلبشة  لعبت  املدينة   [
فرحا بقدومه. وروى البيهقي ورزين 
عن عائشة قالت: ملا قدم رسول اهلل 
والصبيان  النساء  جعل  املدينة   [
 - علينا  البدر  طلع  يقلن:  والوالئد 

من ثنيات الوداع«.)3(
إن مــا ذكـــره الــشــامــي عــن وصــول 
الواقع  إلى  أقرب  يثرب  إلى  النبي 
واملــنــطــق: »وركـــب رســـول اهلل ] 
عن  معه  والــنــاس  الــقــصــواء  ناقته 
منهم  وخلفه  شماله  وعــن  ميينه 
املاشي والراكب. فخرج رسول اهلل 
فتلقاه  املدينة.  يريد  قباء  من   [
وعلى  الطرق  في  فخرجوا  الناس 
والصبيان  اخلـــدم  وصـــار  األبــاعــر 
يــقــولــون: اهلل أكــبــر، جــاءنــا رســول 
اهلل جاء محمد. فأقبل رسول اهلل 
أظهرهم. فخرج  بني  ] وصاحبه 
لفوق  العواتق  أن  حتى  املدينة  أهل 
هو؟  أيهم  يقلن:  يتراءينه  البيوت 

أيهم هو؟«.)4(

القصواء في املربد
هل نعجب أن يدعو كل قوم الرسول 
الــرســول  ــان  ك قــد  عندهم؟  لينزل 
بيثرب  دقيقة  معرفة  على  الكرمي 
املسموم  وجــوهــا  املــوبــوء  ومناخها 
يبدو  وكــان  ــاد.  واألحــق بالضغائن 
النجار  بني  عند  ينزل  أن  منطقيا 
يــكــون  أن  أراد  ــكــنــه  ول ــه،  ــ ــوال أخــ
مستقال. ومن حكمته أنه كان يجيب 

كل قوم بنفس اجلواب: إنها مأمورة 
فخلوا سبيلها أو: خلوا سبيلها فإنها 

مأمورة. 
مربد  في  القصواء  بركت  أخيرا، 
)مكان يجفف فيه التمر( لغالمني 
واشترى  النجار.  بني  من  يتيمني 
مسجد  ببناء  وأمر  املربد  الرسول 
للمربد  منزل  أقــرب  وكــان  هناك. 
ــي أيـــوب األنــصــاري.  هــو مــنــزل أب
ــرســول ضيفا  ــوب ال ــا أبـــو أيـ ودعـ
عنده فقبل إلى أن مت بناء املسجد 
وزوجته  الــرســول  لسكنى  وحجرة 

سودة.
الرسول  نــزل  فقد  النهاية،  وفــي 
إال  النجار  بن  مالك  بني  دار  في 
فيها  وبنى  املربد  أرض  امتلك  أنه 
ــرواة  ال واختلف  وبيوته.  املسجد 
في املدة: اعتبرها الدوالبي شهرا، 
أشهر  سبعة  النجار  ابــن  وجعلها 
وقــال ابــن هــشــام: مــن شهر ربيع 
األول إلى صفر من السنة الثانية. 
أربعة  أو  ثالثة  تتجاوز  لم  ولعلها 

أشهر.

تغيير اسم يثرب إلى املدينة
وردت كلمة املدينة في القرآن )14( 
مرة. أما اسم يثرب ورد مرة واحدة 
البخاري  روى   .)13( األحزاب  في 
ومسلم: »عن أبي هريرة قال: قال 
بقرية  »أمــــرت   :[ اهلل  ــول  رســ
وهي  يثرب،  يقولون  القرى،  تأكل 

املدينة«.)5(
الرسول  أن  على  يدل  الرواية  نص 
] قــال هــذا وهــو فــي مكة. ولم 
على  للداللة  املدينة  اسم  يستعمل 
عن  املسيب  بن  سعيد  »عن  يثرب: 
صهيب قــال: قال رســول اهلل ]: 
ســبــخــة بني  هــجــرتــكــم  دار  ــت  ــ أري

ظهراني حرتني، فإما أن تكون هجر 
أو تكون يثرب«.)6(

إيواء املهاجرين
بدأت التحضيرات للهجرة من مكة 
الرسول  من  بأمر  العقبة  بيعة  إثر 
أوائل  ومن  والسالم.  الصالة  عليه 
سلمة  أبو  الرسول:  قبل  املهاجرين 
ابن عبداألسد وزوجته، صهيب بن 
اخلطاب،  بن  عمر  الرومي،  سنان 
عياش بن أبي ربيعة، بالل بن رباح، 
سعد بن أبي وقاص، عمار بن ياسر.

ومــن هــؤالء األوائـــل من حمل معه 
من  ومنهم  املـــال.  مــن  استطاع  مــا 
أمــوالــه  وافــتــكــت  سبيله  اعــتــرض 
يحمله.  شيئا  ميلك  ال  من  ومنهم 
بعد  للمهاجرين  احلالة  نفس  وهي 
ــول. فــكــيــف اســتــقــر أولــئــك  ــرسـ الـ
املــهــاجــرون؟ هــل كــانــت تــوجــد في 
املدينة منازل للكراء؟ وماذا فعل من 

ال ميلك قوت يومه؟
ى   ې   }ې   تــعــالــى:  ــال  قـ
وئ   ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى  
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  
حئ   جئ   ی   یی    ی     ىئ      ىئ   
جب{ يئ   ىئ   مئ  

)احلشر:9(.
من  واملدينة  مكة  في  املؤمنني  من 
اإلســالم  وطبقوا  بــالــقــرآن  عملوا 
وهو في خطواته األولى. فهذه اآلية 
مع  األنــصــار  فعله  مــا  تذكر  نزلت 

املهاجرين: }ېئ  ېئ  ىئ  
وبــذلــك  یی{.  ی     ىئ      ىئ   
واألنانية  الشح  من  أنفسهم  وقــوا 
حتليل  وهــي  القبلية.  والعصبية 
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وئ   ەئ   }ەئ   دقــيــق:  نفساني 
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
ما  األنــصــار  يفعل  لــم  ېئ{:  ۈئ  
ورياء  تظاهرا  املهاجرين  مع  فعلوا 
حامت  مثل  العرب  كرماء  فعل  كما 
محبة  عــن  فعلوه  وإمنـــا  الــطــائــي. 

وقناعة ابتغاء وجه اهلل.
لــألوس  ــوعــده  وب ــرســول  ال بهجرة 
واخلزرج أنه لن يعود إلى مكة، تأكد 
الثورة  أنها  واألنــصــار  املــهــاجــرون 
التي ستغير كل شيء. لقد  الهادئة 
جديد  حضاري  مشروع  أنه  أيقنوا 
السائدة  السلبيات  كل  مع  سيقطع 
ما  وهــذا  آنـــذاك.  املجتمعات  فــي 
فهمه الكثيرون في اجلزيرة العربية 
عدد  سيجعل  ما  وهــذا  وخارجها. 
من  يتضخم  املدينة  إلى  املهاجرين 
السابعة  السنة  إلــى  ــى  األول السنة 

للهجرة.
وإليواء املهاجرين قامت القيم العربية 
ــور األوس  ــراء الــضــيــف وشــع ــ ــي إق ف
بالعهد  ووفائهم  باملسؤولية  واخلــزرج 
ــي الــتــغــيــر والـــدور  ــر ف ــب بـــالـــدور األك
»ونزل  املهاجرين:  إيواء  في  األساسي 
حارثة  بن  وزيد  عبداملطلب  بن  حمزة 
وأبـــو مــرثــد كــنــاز بــن احلــصــني وابنه 
وأنسة  حمزة،  حليفا  الغنويان  مرثد 
وأبو كبشة موليا رسول اهلل ] على 
ابن  عمرو  بني  أخي  الهدم  بن  كلثوم 
بن احلارث  ونزل عبيدة  بقباء.  عوف 
وأخواه الطفيل وحصني، ومسطح بن 
حرميلة  ابن  سعد  بن  وسويبط  أثاثة 
وطليب بن عمير وخباب على عبداهلل 
بن سلمة بقباء. ونزل عبدالرحمن بن 
على  املهاجرين  من  رجــال  في  عــوف 
سعد بن الربيع. ونزل الزبير بن العوام 
وأبو سبرة ابن أبي رهم على منذر بن 
بن  ونزل مصعب  ابن اجلالح.  محمد 

عمير على سعد بن معاذ«.)7(
حـــدث هـــذا قــبــل هــجــرة الــرســول 
صلوات اهلل عليه، فما بالنا عندما 

يحل بينهم الرسول؟

اإلخاء في اهلل تعالى 
ۅ   ۋ   ۋ        ٴۇ   }ۈ  
ې{  ې   ې    ۉ   ۅۉ  

)احلجرات:1٠(.
قـــال   ،[ الــــرســــول  أن  يــــــروى 
ــآخــوا  لــلــمــهــاجــريــن واألنـــصـــار: »ت
لم  أخــــويــــن«.  أخـــويـــن  اهلل  فـــي 
أن  على  بحكمته،  الــرســول،  يــزد 
ــوار الــعــربــي فــي نسقه  وضـــع اجلــ
ــوار هــو أن يعلن  اإلســالمــي. واجلـ
أجار فالنا،  أنه  القبيلة  أحد سادة 
كما حصل ألبي بكر مع ابن الدغنة. 
السيد جتعل  من  منة  اجلوار  وكان 
عليه  يجرؤ  ال  حصانة  في  املجار 
قيمته  كانت  مهما  فاملجار،  أحــد. 
وميكن  ذليال.  يصبح  االجتماعية 
شاء.  متى  جــواره  يلغي  أن  للسيد 
واجلوار لألنانية والفخر والتظاهر 

والسيادة، أما اإلخاء فهو هلل.
تغيير  اهلل«  في  »تآخوا  قوله:  وفي 
املفهوم.  فــي  وجتــديــد  للمصطلح 
األخوة في اهلل عقد بني شخصني 
ينبني على املساواة والثقة واألمانة 
للمصلحة  دخــل  وال  املتآخني  بــني 
باب  من  ذلــك  ألن  فيه  الشخصية 

الطمع واالستغالل.
بكر  أبــو  »كــان  مثال:  نقرأ  فعندما 
وخارجة بن زيد اخلزرجي أخوين، 
وعمر بن اخلطاب وعتبان بن مالك 
أخوين، وأبو عبيدة وسعد بن معاذ 
عوف  ابــن  وعبدالرحمن  أخــويــن، 
ــن«، نفهم  وســعــد بــن الــربــيــع أخــوي
قدر  املهاجر  سيعني  األنصاري  أن 

األوس  بني  ومبؤاخاته  استطاعته. 
املهاجرين،  وبــني  وبينهم  واخلــزرج 
هي  وتلك  الــقــرآن.  الــرســول  طبق 

عبقرية التغيير. 
الــقــيــادة  طبيعة  الــهــجــرة  كــشــفــت 
الــصــالة  عليه  لــلــرســول  احلكيمة 
ديــنــي ومدني  كــمــســؤول  ــســالم  وال
واجــتــمــاعــي. فــقــد كــانــت الــقــيــم 
بارزة  واالجتماعية  واملدنية  الدينية 
التي  والتنظيمات  القرارات  في كل 
ابتدعها في زمن لم تكن تعرف فيه 
قيم املواطنة والعدالة واملساواة، ملا 
وظلم  استبداد  من  فيه  يسود  كان 

وتناحر قبلي وتفاخر باألنساب.
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عبد الباقي( ط1، بيروت، 1422هـ.. ج3، 

ص2٠.
6- ابن كثير، السيرة النبوية، دار املعرفة 
بــيــروت،  والــتــوزيــع،  والــنــشــر  للطباعة 

1395هـ -1976م. ج2، ص223.
الــنــبــويــة. ج2،  7- ابـــن كــثــيــر، الــســيــرة 

ص224. املرجع السابق.
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محمد عبدالهادي زهران
باحث شرعي

أداء األمانةأداء األمانة

عصام محمد فهيم جمعةمناسبات
ماجستير في الشريعة والقانون

من األمور التي يحثنا عليها ديننا أداء 
األمانة ملا فيها من األجر الكبير والثواب 
اإليجابية  اآلثــار  من  لها  ومــا  اجلزيل، 
املقابل،  ــي  وف واملــجــتــمــع.  الــفــرد  على 
ملا  اخليانة  ديننا  علينا  حرم  بل  نهانا، 
السلبية  واآلثــار  الكبير،  اإلثم  من  فيها 

التي تعود على الفرد واملجتمع.
لقد علمتنا الهجرة النبوية درسا عظيما 
في أداء األمانة مع الناس جميعا حتى 
لــو كــانــوا مــن األعـــداء، اقــتــداء بالنبي 
أروع األمثلة في هذا  الذي ضرب   [
اخللق الرائع، وال خير فينا إن لم نعقل 
أرض  ونطبقه على  ونعيه  الــدرس  هذا 
في  اخللق  لهذا  أحوجنا  فما  الــواقــع، 

زماننا هذا.
النبي والدعوة إلى األمانة

يلقب  البعثة  قبل  اهلل ]  رســول  كــان 
له  وشهد  األمــني  بالصادق  قومه  بــني 
فعن  ذلك،  قبل أصدقائه على  أعــداؤه 
عنهما،  اهلل  رضى  عباس،  بن  عبداهلل 
قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال 
يأمركم؟  مــاذا  محمد  عن  سألتك  لــه: 
والصدق  بالصالة  أمركم  أنه  فزعمت 
األمانة،  وأداء  بالعهد  والوفاء  والعفاف 
وكذلك  نبي)1(  صفة  وهــذه  هرقل  قال 
لــرســول  تكذيبهم  رغـــم  املــشــركــني  إن 
قتله،  ومــحــاولــة  ــه  ل ومــحــاربــتــهــم  اهلل 
هــو خير  مــن  يــجــدوا فيمن حولهم  لــم 
يضعون  ال  فكانوا  وصدقا  أمانة  منه 
يخافون  التي  أموالهم  وال  حوائجهم 
عليها إال عنده ]، وهذا يدل على أن 
الشك  يكن بسبب  لم  كفرهم وعنادهم 
لديهم في صدقه وإمنا بسبب تكبرهم 
به  جــاء  الــذي  احلــق  على  واستعالئهم 
زعامتهم  على  وخوفا   [ اهلل  رســول 
وطغيانهم)2( وصدق اهلل العظيم إذ قال: 

}ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    

ۅ{ )األنعام:33(.
ــن هــشــام فــي ســيــرتــه ما  ويــصــف ابـ
رأى  »فلما  الهجرة فيقول:  حدث عند 
على  الكفار  -أي  مكانهم  اهلل  رســول 
الباب- قال لعلي بن أبي طالب من على 
ببردي هذا احلضرمي  وتسج  فراشي 
يخلص  لــن  فــإنــه  فيه  فنم  األخــضــر، 
بخروجه  وأخبره  تكرهه،  شيء  إليك 
وأمره أن يتخلف بعده مبكة حتى يؤدي 
عن رسول اهلل ] الودائع التي عنده 
مبكة  ليس  اهلل  رســول  ــان  وك للناس، 
أحد عنده شيء يخشى عليه إال وضعه 
عنده ملا يعلم من صدقه وأمانته، حتى 
أدى عن رسول اهلل الودائع التي كانت 
في  اهلل  برسول  ثم حلق  للناس  عنده 

املدينة«)3(.
نفوس  لقد غــرس رســول اهلل ] في 
وكــره  األمــانــة  وأتــبــاعــه حــب  أصحابه 
مع  حتى  الــظــروف  أحلك  في  اخليانة 
األعداء الذين تآمروا على قتله وقاموا 
أن  األمــني  للصادق  كــان  فما  بتكذيبه، 
إلى  ردها  ينشغل عن  أو  األمانة  يخون 

أصحابها في أصعب األوقات.
مفهوم األمانة في القرآن والسنة

في  األمانة  يقصرون  الناس  أكثر  إن 
الــودائــع  حفظ  وهــو  معانيها  أضيق 
مع أن حقيقتها في دين اهلل أضخم 
لــذا فقد ذكــرت فــي القرآن  وأثــقــل، 
قــال  املــؤمــنــني،  مــن صــفــات  كصفة 

ڇ  ڇ  }ڇ   تــــعــــالــــى: 
ڇ ڍ{ )املؤمنون:8(، قال 
والعهد  األمانة  تفسير  في  القرطبي 
بأنه يجمع كل ما يحمله اإلنسان من 

أمر دينه ودنياه قوال وفعال)4(.
األمانات،  بأداء  اهلل جميعا  أمرنا  وقد 

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   }ۆ     تعالى:  قــال 
ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  
)النساء:58(،  ې  ې  ې  ېى{ 
واألظهر في اآلية أنها عامة في جميع 
الناس، وهذا ما اختاره اإلمام الطبري، 
بن  البراء  عامة:  اآليــة  بأن  قال  وممن 
عــازب وابــن مسعود وابــن عباس وأبي 
شيء  كل  في  األمانة  قالوا:  كعب،  ابن 
واجلنابة  والزكاة  والصالة  الوضوء  في 
على  وأجمعوا  والوزن،  والكيل  والصوم 
أن األمانات مردودة إلى أربابها: األبرار 

منهم والفجار)5(.
ــث حــذيــفــة أن الــنــبــي ]  وفـــي حــدي
قـــال: »وتــرســل األمــانــة عــلــى جانبي 
النووي في  اإلمــام  يقول  الــصــراط«)6(. 
والرحم  األمانة  »وإرســال  مسلم:  شرح 
على جانبي الصرط لتطالب كل من مير 
حمل  فاألمانة  بحقهما،  الصراط  على 
من  واألرض  السماوات  أشفقت  ثقيل 

حمله، قال تعالى: }ۋ  ۅ  ۅ  
ې   ې   ې   ۉ     ۉ  

ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې  

وئ  وئ         ۇئ  ۇئ{ )األحزاب:72(.
ــاس: إن األمـــانـــة هي  ــبـ ــن عـ ــ اب ــال  ــ ق
الفرائض، عرضها اهلل على السماوات 
وإن  أثابهم  أدوها  إن  واجلبال  واألرض 
ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا 
تعظيما  ولكن  معصية،  غير  من  عليه 
لدين اهلل أن ال يقوموا بها، ثم عرضها 
قوله  وهــو  فيها،  مبا  فقبلها  آدم  على 

}ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ   تعالى: 
ۇئ{ أي في عاقبة أمره.

والفرائض  الدين  األمانة  قتادة:  وقال 
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واحلـــدود. وقــال ابــن مسعود: هي في 
أمانات: األموال كالودائع وغيرها)7(.

افترض  مــا  بـــأداء  اهلل  مــع  أمينا  فكن 
عليك بأمانة وإتقان.

وكن أمينا مع النبي ] بطاعته والعمل 
بسنته.

وكن أمينا مع نفسك واعرف حقها من 
اإلصالح والتقوى واملجاهدة واحملاسبة.
أموالهم  احفظ  الناس؛  مع  أمينا  وكن 
ولو  خالفوك،  ولو  بالباطل  تأكلها  وال 
النصيحة  وأصدق  غير مسلمني،  كانوا 
ــال الــنــبــي ]:  ــورة، قـ ــشـ وأخـــلـــص املـ

»املستشار مؤمتن«)8(.
فكم  ســره  تفش  وال  جليسك  تخن  وال 
تعطلت  ومــصــالــح  تقطعت  حــبــال  مــن 
املجلس،  بأمانة  الناس  بعض  الستهانة 
فقد قال النبي ]: »املجالس باألمانة 
فيه  يسفك  مجلس  مجالس،  ثالثة  إال 
أو مجلس يستحل فيه فرج  دم حــرام، 
من  مــال  فيه  يستحل  ومجلس  حــرام، 

غير حق«)9(.
والتجارة  والشراء  البيع  في  أمينا  كن 
قال النبي ]: »التاجر الصدوق األمني 

مع النبيني والصديقني والشهداء«)1٠(.
من معاني األمانة

شيء  كل  وضع  األمانة  معاني  من   -1
فال  له  والالئق  به  اجلدير  املكان  في 
يسند منصب إال لصاحبه املستحق له، 
وال متأل وظيفة إال بالرجل الذي ترفعه 
كفايته إليها، واعتبار الواليات واألعمال 
العامة أمانات مسؤولة من وجوه كثيرة.
فعن أبي ذر قــال: قلت: يا رســول اهلل 
أال تستعملني؟ قال: فضرب بيده على 
منكبي ثم قال: »يا أبا ذر، إنك ضعيف، 
خزي  القيامة  يــوم  وإنها  أمانة،  وإنها 
وأدى  بحقها  أخــذهــا  مــن  إال  ونــدامــة 

الذي عليه فيها«)11(.
نصطفي  أن  ــة  ــان األم مــعــانــي  مــن   -2
فإذا  بها  قياما  الناس  أحسن  لألعمال 
أو  رشوة  أو  لهوى،  غيره  إلى  عنه  ملنا 
قرابه، فقد ارتكبنا بتنحية القادر خيانة، 

قال رسول اهلل ]: »من استعمل رجال 
أرضى هلل  وفيهم من هو  على عصابة 
منه فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني«)12(. 
وقد أرشدت السنة إلى أن تولية من ال 
يستحق من مظاهر الفساد الذي سوف 
لألمانة،  ضياع  وهو  الزمان  آخر  يقع 
فقد جاء رجل يسأل رسول اهلل: متي 
ضيعت  »إذا  لــه:  فقال  الساعة؟  تقوم 
وكيف  فقال:  الساعة.  فانتظر  األمانة 
لغير  األمــر  وســد  إذا  قــال:  إضاعتها؟ 

أهله فانتظر الساعة«)13(.
يحرص  أن  ــة  ــان األم مــعــانــي  ومـــن   -3
في  كامال  واجــبــه  أداء  على   املــوظــف 
يستنفد  وأن  ــه،  ب يــنــاط  الـــذي  العمل 
إنها  اإلحسان،  متام  إبالغه  في  جهده 
الرجل  يخلص  أن  األمــانــة  أعظم  مــن 
يسهر  وأن  بإجادته،  يعنى  وأن  لعمله 
بني  وضعت  التي  الــنــاس  حقوق  على 
يديه، فإن التزم ذلك فهو عند اهلل من 
املجاهدين، قال النبي ]: »العامل إذا 
لم  استعمل فأخذ احلق وأعطى احلق 
يزل كاملجاهد في سبيل اهلل حتى يرجع 

إلى بيته«)14(.
أما استهانة الفرد مبا كلف به وإن كان 
منه  حذر  لألمانة  ضياع  فهو  بسيطا، 
لواء  غــادر  »لكل  قــال:  النبي ] حيث 
يوم القيامة يرفع له بقدر غدره  أال وال 
عامة«)15(،  أمير  من  غدرا  أعظم  غادر 
أي ليس أعظم خيانة وال أسوأ عاقبة 
عنها  فنام  الناس  أمــور  تولى  رجل  من 
حتى أضاعها، ولذلك كان أمير املؤمنني 
وال  بالليل  يــنــام  ال  اخلــطــاب  بــن  عمر 
»إذا  قــال:  ذلك  عن  سئل  فلما  بالنهار 
وإذا  الرعية  حق  أضعت  بالنهار  منت 

منت بالليل أضعت حق ربي«.
الــرجــل  يستغل  أال  ــة  ــان األم ومـــن   -4
منصبه الذي عني فيه جلر منفعة إلى 
شخصه أو قرابته فإن التشبع من املال 
العام جرمية قال رسول اهلل ]: »من 
استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما 

أخذ بعد ذلك فهو غلول«)16(.

إلى  تنظر  أن  األمانة  معاني  ومــن   -5
بــهــا عليك  أنــعــم اهلل  ــتــي  ال حــواســك 
بها  اهلل  الــتــي خصك  ــواهــب  امل ــى  وإلـ
أنها  فــتــدرك  وأوالدك  أمــوالــك  وإلـــى 
أن  فيجب  عندك  الغالية  اهلل  ودائـــع 
تستخدمها  وأن  قرباته،  في  تسخرها 

ــال تــعــالــى: }ٿ   ــه، قـ ــي مــرضــات ف
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(.
اإلسالم  نظر  في  الزوجية  وللعالقات 
شــؤون  مــن  البيت  يضمه  فما  قــداســة 
أن  يجب  وامــرأتــه  الرجل  بني  العشرة 
يطوى فال يطلع عليها أحد مهما قرب، 
يقع  مبا  يثرثرون  العامة  من  والسفهاء 
بينهم وبني أهلهم من أمور حرمها اهلل، 
من  »إن   :[ اهلل  ــول  رسـ أخــبــر  فقد 
أعظم األمانة )17( عند اهلل يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه 

ثم ينشر سرها«)18(.
لكل  شاملة  األمــانــة  تكون  هــذا  وعلى 
ــقــوم به  ــل عــمــل ي نــواحــي حــيــاتــنــا وكـ
ــســان فــيــه اخلــيــر واملــنــفــعــة للفرد  اإلن
واملجتمع وفي كل ما يعود على البشرية 

باخلير والسعادة.
الهوامش

1 - رواه البخاري.
2 - فقه السيرة، البوطي، ص:193.
3 - سيرة ابن هشام: ج2، ص:86.

4 - تفسير القرطبي: ج12، ص:1٠٠.
5 - تفسير الطبري، ج5، ص:221 وما بعدها.

6 - رواه مسلم.
7 - تفسير ابن كثير، ج6، ص:488.

8 - رواه الترمذي وصححه األلباني.
9 - رواه أحمد وضعفه األلباني.

1٠ - رواه الترمذي.
11 - رواه مسلم.

12 - رواه احلاكم.
13 - رواه البخاري.

14 - رواه مسلم.
15 -  رواه مسلم.

16 - رواه أبو داود.
17 - أي أعظم خيانة األمانة.

18 - رواه مسلم.
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أحمد املنزالويلغة وأدب
عضو اتاد كتاب مصر

قراءة نقدية في قراءة نقدية في 
إبداعات الوعي إبداعات الوعي 

القصصيةالقصصية
النصوص،  بيان  في  كاشف  دور  للنقد 
على  الــضــوء  يلقي  فهو  اإلبــداعــيــة 
أسلوب  من  الكاتب/الكاتبة  به  ماتفرد 
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.

»رسول األذكار«
رغم اختيار القاص محمد جمال املغربي لعنوان قصته الصريح واملباشر: 
»رسول األذكار«، فإنه حمل بعض التشويق للقارئ ما يدفعه إلى التطلع إلى 
معرفة هذا الرسول، لكن بال شك كشف العنوان كثيرا من الغموض الذي 
الواضح  األدب  »إن  محفوظ:  جنيب  يقول  فكما  القصصي،  الفن  يحتاجه 
املباشر الذي يعطي القارئ كل شيء بطريقة بسيطة ومباشرة يعطل ملكة 
اخليال لدى القارئ، وال مينحه الفرصة للتفكير والتحليل، واألدب بطبيعته 
رمزي، حتى الواقعي منه يجب أن يتصف مبستوى من الرمزية والغموض، 

بشرط أال يصل حلد اإلبهام والتعتيم وإرهاق ذهن القارئ«)1(.
ومع ذلك فالكاتب في بنائه السردي ظهر منه الوعي مبجال قصته، وذلك 
فاستطاع  ــا«،  »أن السرد  بضمير  القصة  وســرد  املشارك  ــراوي  ال باختياره 
الراوي أن يخبر عن نفسه بصدق في الدوافع واألهداف واخلواطر واملشاعر 
العليم  واألحاسيس، مما يجعله قريبا من القارئ وأكثر واقعية من الراوي 

الذي يعلم احلكاية سابقا.
املقدمات  على  االعتماد  دون  مباشرة  باحلدث  البداية  اختياره  وكذلك 
الكالسيكية القدمية، وتدور احلكاية عن فتاة تعاني آالما في رقبتها، األمر 
الذي شخصه الطبيب باحتمالية ورم خبيث، وال نعرف الكثير عن هذه الفتاة 
بداية، لكن مع احلدث الثاني وهي تستقل سيارة أجرة -عبر عنها الكاتب 
بالتاكسي- يظهر منها الكرم واجلود بالصدقة تعاطفا مع حال السائق، وفي 
بالعجوز-  الكاتب  عنه  -عبر  ُمسن  لشيخ  رؤيا  مع  رحلتها  تبدأ  الليلة  تلك 
رأت هذا الشيخ يردد: }ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ{ )النمل:62(، فكانت 
هذه الرؤيا إشارة لتوجهها إلى اهلل بالدعاء وكشف ما ألم بها من مرض، 
يتزامن مع ذلك علمها من أمها بوصول طبيب من أملانيا متخصص، لتعتزم 
لها الشيخ: »حوقلي«، ومرة يصلي  الرؤيا، فمرة يقول  لتتكرر معها  زيارته، 
معه  هان  الذي  اجلديد  الطبيب  مع  تتابع  وهي  عديدة،  مرات  النبي  على 
امرأة  معه  أخرى  مرة  املنام  في  الشيخ  وأتى  به خيرا،  واستبشرت  املرض 
جميلة محتشمة، عرفت منه أنها هي، وسمعتها تردد االستغفار، فاستنبطت 
اكتشف  الذي  الطبيب  زارت  وبعدها  فلبسته،  احلجاب،  للبس  رسالة  أنها 
استجابة املرض للعالج مع استعجابه لهذه االستجابة السريعة رغم صعوبتها، 
ليسألها: هل جربت عالجا جديدا؟ فتجيبه عن عالج »االستغفار« والطبيب 

هو »رسول األذكار«.
ونرى الكاتب مال إلى املباشرة في سرده كما في العنوان، فإننا نذكره بأن 
القص األدبي وإن رام منه قيمة جليلة، فهو فن اخلداع، والتضليل، واإلغواء، 
أن تلعب بأعصاب القارئ، تُوِقعه في لغز يعجز أن يجد له حال ويلهث وراء 
األحداث من أجله، حتى إذا انكشف أخذته الدهشة. هذا ما نطمح إليه في 

أعماله القادمة بإذن اهلل.

 »يكتفى بهذا القدر«
التكثيف  البطل، جند  راشد  أحمد  للقاص  القدر«  بهذا  »يكتفى  قصة  في 
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حاضرا بشدة ما يدل على وعي الكاتب بالفن الذي ميارسه، 
فالقصة القصيرة قائمة على التركيز والتكثيف، التركيز أساس 
في املوضوع، وفي احلادثة، وفي طريقة سردها، أو في املوقف 

وطريقة تصويره. 
ويبلغ التركيز حّد أنه ال تستخدم لفظة واحدة ميكن االستغناء 
عنها، أو ميكن أن يستبدل بها غيرها، فكل لفظة تكون ُموحية، 
ابن  فهو  الشعر،  الشأن في  كما هو  دورهــا، متاما  لها  ويكون 
التي تومض كالبرق، والقصة مثله، تومض في  اللحظة اآلنية 
لتدمي حضورها وتبسطها  الصورة احلكائية  حلظة فتقتنصها 

أمام العني كي تتأملها.
أن  دون  وتتواصل،  تفترق  وتتباعد،  تتقاطع  وتتصاعد،  تتنامى 
تتيحه  ما  بكل  وارتباطها،  وتآلفها  بانسجامها  خلل  أي  يلحق 

عناصر السرد واستراتيجيات القص من إمكانات.
»يغلق التلفاز، يرقد منزويا بأحد األركان، تتثاقل جفونه، يحاول 
أن ينسج أحالمه الوردية، وسعادته األبدية، ولكنه ال يستطيع، 
تعترض تلك اإلنذارات املؤكدة التي بثتها وكاالت األنباء وآثار 
شحن  هكذا  املتردية..«  موجاته  املجاورة  املــدن  في  القصف 
الكاتب الكلمات لتعبر عن احلدث دون ترهل في بناء اجُلمل، 
وفي اختياره الفعل املضارع تصوير حي للحدث وكأنك تشاهده 
الكاتب  عند  البالغي  التصوير  وميتاز  اآلنــيــة،  اللحظة  في 
ويتناسق مع التكثيف احلاضر للمشهد، فتجد الصورة البالغية 
»تتعلق حبيبته  األحــداث،  منفصلة عن  غير  بالتشبيه  حاضرة 
بساتينه  إلــى  يسحبها  بها،  متمسكا  فيظل  ذاكــرتــه،  بأستار 
املزهرة وشطآن قلبه العامرة، ينهل منها كما يشاء، يرقصان مع 
الفراشات، وأسراب احلمام التي أظلتهما، وهدلت لهما حلن 
هي،  تطير  العقد،  ينفلت  فشيئا،  شيئا  منه  تتالشى  السعادة، 
ويسقط هو فزعا، على موجة القصف التي يتوقعها ويخشاها 
اجلميع«.. ومتضي األحداث وسط القصف والدمار واألشالء 
وعناء التفكير الذي يسيطر على بطل القصة ومع محاولته إنقاذ 
طفلة صغيرة من املوت فقدت أمها، ثم تعرضه هو للقصف مع 
مرور احلدث، ودون أن يصرح الكاتب باستشهاده، جنده يرسم 
لنا لوحة شفافة رقراقة لتعانق األرواح في السماء وهو يسأل 
الطفلة عن اسمها، فتجيبه: »شهباء«، ليتحلى النص -إضافة 
إلى التصوير والتكثيف- بالترميز، فالشهباء لقب ملدينة حلب 

يت بذلك لبياض حجارتها. السورية ُسمِّ

 »وجه في احلرم«
توفيق،  ثابت  محمد  للقاص  احلـــرم«  فــي  »وجــه  قصة  تأتي 
متماشية مع أجواء احلج وروحانياته، يطالعنا الراوي املشارك 

على اللحظة اآلنية وهو في طواف الوداع بعد فراغه من فريضة 
احلج، ليثير استغرابه شخص غريب، »في طواف الوداع حملته 
وتــكــرارا خــالل رحلة  مــرارا  رأيته  الوجه  من جــديــد... هــذا 
االحتفاظ  أريد  لكأني  حتى  أكثر  مالمحه  إلى  نظرت  احلج؛ 
في  ذاكرته  يستدعي  وقت ممكن«  أطول  إلى  ذاكرتي  في  بها 
الطائرة  من  باالنطالق  بدءا  ذلك  قبل  حضوره  مواقف  تذكر 
مرورا باحلرم املكي واحلرم املدني في الروضة الشريفة وكذلك 
رآه على عرفات، لكن كل مرة تختلف تفاصيل وجهه وتقاسيم 
وشيخوخة  وشباب  وقصر  وطول  وامتالء  نحافة  بني  جسمه، 
أثار  الكاتب  أن  شك  ال  دون،  من  أو  قصيرة  أو  كثيفة  وحلية 
الظهور  الكثير  املتكرر  الرجل  هذا  سر  ملعرفة  القارئ  فضول 
واملتغير كذلك في أشكاله ليعيش حالة استغراب البطل نفسها 
ويتماهى معه في إحساسه بالفضول لكشف هذا اللغز، وهذا 
اللغز هو مكمن حبكة القصة ونقطة تنويرها، الذي ينكشف مع 
األسف انكشافا باهتا مبعاجلة هشة من الناحية الفنية حينما 
يسأل البطل الرجل عن سر ذلك، فيجيبه بابتسامة مشيرا إلى 
املصلني والطائفني حول الكعبة، كي ينظر هل يراه فيهم، وهل 
يراه في اخللف، ليرى جميع احلجاج الرجال كانوا يشبهونه إلى 
حد كبير ليقول له: »أنت تراني منذ بداية أدائك للفريضة في 
الوجوه من حولك ال لعيب في عينيك يا أخي الفاضل؛ بل ألننا 
نخرج من  وهنا  العظيم..  الدين  إخوة في هذا  بالفعل  جميعا 
الدنيا ونرجو اهلل قبولنا فنصير جميعا بلباس واحد ومالمح 

تبدو أحيانا للعني واحدة.. ألننا فحسب نرجو رحمة اهلل!«.
إن ما أثاره الكاتب من حالة غريبة ال ميكن أن يتقبلها إنسان 
إال باستغراب مماثل وال يستطيع فك شيفرتها بتلك السهولة، 
وما أراد أن يبثه الكاتب من ذلك املعنى من التشابه واالنصباغ 
بصبغة التعبد بعيدا عن شغل الدنيا وتغيرها، ووحدة العبادة 
واإلخاء احلاصل من التردد على النسك نفسه، كان باستطاعته 
التعرض  البطل نفسه دون  املنولوج داخل  يغزله من خالل  أن 
عــن طريق  الــداخــل  مــن  كــان سيخرج  بــل  واجلـــواب  للسؤال 
االستنتاج املنطقي للحالة التي يستشعرها، ال شك أن الفكرة 
جيدة لكن املعاجلة لم تكن بهذا القدر، باإلضافة للتكرار الذي 

حدث في بعض األحيان ما يصيب القصة بالتفكك.
ومع ذلك يبقى املعنى الذي أراده الكاتب جميال وقدرته على 
قصصه  مع  النقص  جبر  في  نطمح  جتعلنا  واضحة  السرد 

القادمة.
الهوامش

النقاش،  رجــاء  محفوظ،  جنيب  مــذكــرات  مــن  صفحات   -1
ص:6٠، دار الشروق.
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دور اللغـة العربيةدور اللغـة العربية
في النهوض الحضاري في النهوض الحضاري 

محمد الدسوقيلغة وأدب
مديـر تـرير بجـريدة »األهـرام«

بني  ورفعة  شرفا  العربية  اللغة  يكفي 
الكرمي،  الــقــرآن  لغة  أنها  العالم  لغات 
البشرية  إلى  تعالى اخلامتة  رسالة اهلل 

كلها، قال تعالى: }ہ  ھ  ھ  ھ   
ھ  ے{ )سورة يوسف: 2(.

وإتقان  العربية،  اللغة  بعلوم  واإلحاطة 
لتحقيق  ضـــمـــان  أعـــظـــم  قـــواعـــدهـــا 
والفهم  واألسلوبية،  اللغوية  السالمة 
العميق  الــدقــيــق  والــوعــي  الــصــحــيــح، 
الدينية،  خاصة  النصوص،  مبدلوالت 
العبارة،  ــار  ووق الكلمة،  سمو  والــتــزام 
ونبل الهدف، واالرتقاء بالذوق الرفيع، 
وحماية قيم املجتمع وأخالقه الفاضلة. 
وقد أحسنت األمم املتحدة إذ خصصت 
يتشارك  الــعــربــيــة،  للغة  ــا  ــي دول يــومــا 
ــعــرب واملــســلــمــون والــعــالــم كله  فــيــه ال
ويقفون  السامية،  اللغة  بهذه  االحتفال 
العالم،  لغات  بني  الكبرى  مكانتها  على 
أســرارهــا  مــن  الكثير  على  ويتعرفون 
التقدم  حتقيق  في  ودورهــا  ووظائفها 
بقاع  مختلف  في  احلضاري  والنهوض 

األرض على مر العصور.

واجــهــت،  الــعــربــيــة  لغتنا  كــانــت  وإذا 
ــات  ــحــدي ــت ــر مـــن ال ــي ــكــث والتــــــــزال، ال
بهدف   - وحديثا  قدميا   - واملؤامرات 
دورهــا،  وحتجيم  عنها،  الناس  صــرف 
بقوة  يــعــمــلــوا  أن  أهــلــهــا  ــب  واجــ ــإن  فـ
ونشرها،  معها  التصالح  سرعة  على 
وتعظيم دورها لتكون لغة احلياة بحق، 
خاصة في املجاالت العلمية والتعليمية 
إلى  باإلضافة  والثقافية،  واإلعالمية 
األنشطة الدعوية، واملعامالت الرسمية 

املختلفة.
والبد من إنهاء انقطاع البعض عن اللغة 
استخدام  في  اإلغــراق  بسبب  العربية 
»اللهجات العامية« املنتشرة في الوطن 
العربي، أو استخدام لغات أجنبية بدال 
ولغة  العربية  بــني  املــزاوجــة  أو  منها، 
ورمبا  الشفاهي  اخلطاب  في  أجنبية 
املــكــتــوب، خــاصــة بعد جتــدد الــدعــوة 
العربية  محل  »الــعــامــيــة«  إحـــالل  ــى  إل
»الفصحى« في الكتابة؛ فذلك من شأنه 
وتعميق  األلسنة،  على  »اللحن«  إفشاء 
عند  العربية  اللغة  عن  االنقطاع  حالة 

بعض أبنائها.
لتقوية  دائما  تسعى  الراشدة  األمم  إن 
تطويرها  على  وتعمل  بلغتها،  عالقتها 
فذلك  استخدامها؛  مجاالت  وتوسيع 
بني  شأنها  وعلو  مكانتها،  سمو  دليل 

دول العالم.
العربية  اللغة  أن  في  عاقل  ميــارى  وال 
»عصر  انطالق  في  أصيال  ركنا  كانت 
كثيرا  نهل  ــذي  ال ــا  أوروبـ فــي  التنوير« 
املكتوب  اإلسالمي  العربي  التراث  من 
في  منصف  ينازع  وال  العربية.  باللغة 
العلم  لغات  أهــم  إحــدى  أصبحت  أنها 

واملعرفة في جميع املجاالت.
والتـــزال،  الــعــربــيــة،  اللغة  كــانــت  فقد 
شــاهــد صـــدق وعـــدل عــلــى إجنـــازات 
علماء احلضارة اإلسالمية في القرون 
واألهمية  األثر  بالغ  ودورهم  الوسطى، 
فـــي تــأســيــس الــكــثــيــر مـــن املــفــاهــيــم 
التي  والتقنيات  والــعــلــوم  والنظريات 
قامت عليها النهضة األوروبية احلديثة، 
ــازات  ــ ــكــل اإلجنــ ــدت الــطــريــق ل ــهـ ومـ
ثمارها  أوروبــا  جتنى  التي  احلضارية 
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اليوم. 
وواجبنا أن نبرز للعالم دور اللغة العربية 
للحضارة  الــعــلــمــي  الـــتـــراث  نــقــل  ــي  ف
إجنــازات  خــالل  من  للعالم  اإلسالمية 
الــكــنــدي،  أمــثــال:  األفـــــذاذ،  علمائها 
ــرازي،  ــ ــي، والـ ــمــدان ــه والـــفـــارابـــي، وال
ــي، والــقــزويــنــي،  ــرون ــي ــب والــبــتــانــي، وال
والزهراوي،  الهيثم،  وابــن  سينا،  وابــن 
وغيرهم، فهؤالء العلماء ظلوا أكثر من 
ثمانية قرون يشعون على العالم بلغتهم 
أسهمت  وحضارة  وأدبــا  علما  العربية 
فيما بلغته اإلنسانية اليوم من تقدم في 

جميع املجاالت. 
ييسر  العربية  اللغة  مــع  التصالح  إن 
أبرز  باعتبارها  وظائفها،  من  ــادة  اإلف
املعرفة،  ووعــاء  التفكير،  عملية  أركــان 
ــقــدم،  ــت ــثــقــافــة وال وبـــوابـــة الــتــعــلــم وال
التواصل  وسائل  أهم  كونها  فضال عن 
ــتــخــاطــب، والــتــعــبــيــر عــن األفــكــار  وال
ــعــواطــف واملــشــاعــر واألحــاســيــس،  وال
وتــســجــيــل الـــتـــراث وحــمــايــتــه، ودعــم 
في  كلها  البشرية  يخدم  مبا  احلضارة 

مختلف املجاالت.
اللغة  ــى  إلـ دائـــمـــة  وســتــظــل حــاجــتــنــا 
مقاصدنا  عــن  بــهــا  لنعبر  الــعــربــيــة، 
ومعارفنا  أخبارنا  بها  وندون  وأحوالنا، 
وخبراتنا، ونتواصل بها شفاهة وكتابة؛ 
فهي سبيلنا إلى العلم واملعرفة والتقدم.
وســائــل  أن  ــمــا  دائ نــتــذكــر  أن  وعلينا 
واملرئية،  واملسموعة  املقروءة  اإلعــالم، 
هجائي  خطأ  تسرب  كــان  بيوم  مــرت 
يزعج  إلى موادها  أسلوبي  أو  لغوي  أو 
علماء اللغة العربية، واألدباء، واملثقفني، 
فضال  اللغة،  على  الغيورين  والــقــراء 
إال  ذلك  وما  أنفسهم.  اإلعالميني  عن 
احلفاظ  وضــرورة  أهميتها،  إلدراكــهــم 

على قواعدها نطقا وكتابة.
عمد  عــن  يــقــر،  حــني  بعضنا  ويخطئ 

من  السيل  ذلك  أو جهل،  استسهال  أو 
تطل  التي  »الشائعة«  اللغوية  األخطاء 
مستندين  التواصل،  وسائل  عبر  علينا 
»اخلطأ  أن  مفادها  »غريبة«  فكرة  إلى 

الشائع أفضل من الصواب املهجور«.
إن شيوع اخلطأ اللغوي ال يجعله أصال 
في اللسان العربي، وليس مبررا لألخذ 
الصواب  اختيار  فعلينا  ترويجه،  أو  به 

السهل، بدال من تكريس األخطاء.
باللغة  الــعــنــايــة  تستهدف  أن  ويــجــب 
الناس  أمام  واسعا  الباب  فتح  العربية 
جميعا لتعلم لغتنا العربية، والتعرف على 
قواعدها وخصائصها وميزاتها، خاصة 
بعد أن انطلقت إلى آفاق عاملية؛ لتصبح 
بحق واحدة من أهم اللغات العاملية، كما 
إنسانية جتعلها  ومعارف  لعلوم  اتسعت 
قادرة على املشاركة بقوة في كل جديد 
نافع للبشرية؛ فعلى مدى قرون عديدة 
أثبتت اللغة العربية قدرتها الكبيرة على 
املستجدات  واستيعاب  والنمو،  التطور 

في مختلف العلوم والفنون واملعارف.
وال تزال احلاجة ماسة إلى إبراز مزايا 
زمن  فــي  وخصائصها  العربية  اللغة 
تعرضت فيه، وحدها بني لغات العالم، 
لكل ما ينصب عليها من معاول الهدم، 
ويحيط بها من دسائس الراصدين لها، 
علمي  ودور  وثقافة  فكرة  ــوام  ق ألنها 
كالم  لغة  ألنــهــا  ال  تاريخية،  وعــالقــة 

وكفى.
العرب  املفكرين  من  كثيرون  عني  وقد 
بــإبــراز  واألدبــــاء  والــعــلــمــاء  واملسلمني 
سمات اللغة العربية، وبيان خصائصها، 
ومـــن أهــمــهــا أنــهــا فــن مــنــظــوم منسق 
بليغة،  لغة  وأنها  واألصـــوات،  األوزان 
ــدم كــثــيــرا مــن الــلــغــات احلــديــثــة،  ــ وأق
كبيرة في أصول  ثروة  ومتثل مفرداتها 

الكلمات.
تعزيز  في  »االشتقاق«  خاصية  وتسهم 

استيعاب  عــلــى  الــعــربــيــة  الــلــغــة  ــدرة  قـ
مستجدات العصر في مختلف امليادين، 
احلديثة،  العلمية  اإلجنــازات  ومواكبة 
وواضحة،  دالة  بألفاظ  عنها  والتعبير 

وتتمتع اللغة العربية بفصاحة النطق.
اللغة  ويجمل البعض العلماء خصائص 
دقة  فــي  ومــزايــاهــا  وسماتها  العربية 
مفرداتها،  وغــزارة  النحوية،  قواعدها 
ــاق،  ــق وخــصــب مــنــاهــجــهــا فـــي االشــت
كثير  واخــتــصــاص  أوزانــهــا،  وقياسية 
معان  على  بالداللة  األوزان  هــذه  مــن 
التعريب  حيال  صدرها  وسعة  معينة، 
واملجاز والكناية والنقل، وشدة حرصها 
العبارة،  وبالغة  األسلوب،  جمال  على 
وتوخيها الوصول إلى الغرض من أقرب 
ملقتضيات  مناسبة  وأكــثــرهــا  الــطــرق، 

األحوال.
ــم الـــقـــواعـــد األســـاســـيـــة لــلــغــة  ــهـ وفـ
الــعــربــيــة ضــــروري لــكــل مــســلــم مهما 
للدعاة  ضـــروري  فهو  تخصصه،  كــان 
إلى  الــوصــول  ليستطيعوا  واخلــطــبــاء؛ 
فيهم  والتأثير  وقلوب سامعيهم،  عقول 
الواضح؛  وبيانهم  الصحيحة،  بلغتهم 
فيحملونهم بذلك على االستجابة لهم، 

واإلفادة من وعظهم وإرشادهم. 
وهو أيضا ضروري للمخاطب بأنشطة 
فهم  يحسن  حتى  اإلسالمية  الــدعــوة 
ــــدرك مــا عليه من  ــن، وي ــدي ال أحــكــام 
وتعالى،  سبحانه  خالقه  جتاه  واجبات 
والناس  ومجتمعه  ونفسه  دينه  وجتــاه 

أجمعني.  
كما أنه ضروري لطالب العلم كي يحسن 
العلمي،  والتحصيل  والفهم  ــقــراءة  ال
وضروري ألصحاب املهن، كاإلعالميني 
ــاء  والــصــحــافــيــني واملــتــرجــمــني واألطــب
وغيرهم،  واالقتصاديني  واملهندسني 
وتقاريرهم  بحوثهم  كتابة  ليحسنوا 
بحيث  مفهومة،  سليمة  بلغة  ورسائلهم 
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تعود بالنفع والفائدة على اجلميع. وهو 
مجاالت  في  للعاملني  أيضا  ضــروري 
التحدث  من  ليتمكنوا  العامة،  اخلدمة 

والكتابة بلغة سليمة. 
روعــة  أن  حقيقة  نغفل  أن  يــجــوز  وال 
اللغة  علوم  بها  حظيت  التي  الدراسة 
كانت  ومفكرينا  علمائنا  مــن  العربية 
دارســـو  عليها  اعــتــمــد  الــتــي  األســـس 

اللغات اإلنسانية قدميا وحديثا.
يبديه  الـــذي  القلق  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
ــغــة الــعــربــيــة  ــل ــرون عــلــى واقــــع ال ــي ــث ك
تفاؤلهم  آخــرون  يخفي  ال  ومستقبلها، 
ازدهــار  من  العربية  اللغة  حققته  مبا 
ــرة، حيث وسعت  الــســنــوات األخــي فــي 
واآلداب،  الــعــلــوم  مــن  شتى  مضامني 
إلى أسلوب ميسر مبسط، من  ونفذت 
في  االنتشار  على  يساعدها  أن  شأنه 
فترة  منذ  واســتــولــت  األلــســنــة،  جميع 
طويلة على أكبر ساحة لغوية شعبية في 
الصحف،  العصر احلالي، وهي ساحة 
ساحة  على  تستولي  أيضا  أخــذت  كما 

اإلذاعة، وكلماتها املسموعة واملرئية.
اإلذاعــات وسيلة مهمة  أن  والشك في 
في  الفصحى  العربية  نشر  وسائل  من 
لها  املستمعة  املاليني  لكثرة  عصرنا؛ 
توا  الكالم  إذ تستطيع أن حتمل  يوميا 
ينبغي  ولهذا  العالم،  أرجــاء  جميع  إلى 
مختلف  فـــي  اجلـــهـــود  تــتــضــاعــف  أن 
املعاصرة  بالفصحى  لتبلغ  ــات؛  اإلذاعـ
الغاية املأمولة لها من الذيوع على جميع 

األلسنة.
وعلى املستوى الدولي  أصبحت العربية 
املستخدمة  الست  اللغات  من  واحــدة 
الدولية  واملنظمات  املتحدة ،   األمم  في 
أو  منها  النقل  يعد  لم  كما  لها ،   التابعة 
توصيل  سبيل  فــي  عقبة  ميثل  إليها 

األفكار ،  وتبادل وجهات النظر.
وفي كثير من اجلامعات الغربية   توجد 
اللغة  لتعليم  متخصصة  مــراكــز  اآلن 

العربية  لغير الناطقني بها ،  األمر الذي 
كما  تعلمها ،   فــي  العالم  رغبة  يعكس 
التي  الثقافية واحلضارية  القيمة  يؤكد 
القرآن ،  سواء في ماضيها  لغة  حتملها 

العريق ،  أو في مستقبلها املشرق .  
وال شك في أن النهوض باللغة العربية 
يــســاعــد عــلــى ســهــولــة االتـــصـــال بني 
األفراد ،  والتقارب بني الشعوب ،  كما أنه 
يدفع الفكر العربي واإلسالمي ليساهم 
بفاعلية أكبر في حركة التقدم العاملي، 
والسبق .   الــريــادة  فــي  جــدارتــه  ويثبت 
واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  أن  كما 
نشر  في  فعال  بدور  تقوم  أن  تستطيع 
اللغة العربية واالرتقاء بها   في كل أنحاء 

العالم . 
مبستقبل  العناية  تشمل  أن  وينبغي 
اللغوية  املجامع  تعاون  العربية  اللغة 
ــات ومـــراكـــز  ــعـ ــامـ ــة واجلـ ــاريـ ــضـ واحلـ
الـــبـــحـــوث واملـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
والثقافية واإلعالمية في وضع املعاجم 
لتيسير  األعمار ،   لكل  احلديثة  العربية 
معرفة معاني األلفاظ ودالالتها ،  وطرق 
إلــى  مالحقة  باإلضافة  استخدامها ، 
والتطورات  احلــديــث ،   العلم  منجزات 
العربية  باملصطلحات  التكنولوجية 

الدقيقة. 
كما ينبغي أن ميتد هذا التعاون إلعداد 
مناهج جديدة وبرامج متطورة؛ لتسهيل 

العربية ألبنائها من ناحية ،   اللغة  تعليم 
أخرى ،  ناحية  من  بها  الناطقني  ولغير 
املناهج  تــلــك  تستمد  أن  أعــظــم  ومـــا 
من  ــا  ــه وأهــداف ومضامينها  أســســهــا 
القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة.  
النيل من  التصدي حملاوالت  والبد من 
اللغة العربية ،  والعمل على إظهار الوجه 
العلمية  النماذج  لها ،  من خالل  املشرق 
املستوى ،  الرفيعة  والبالغية  واألدبية 
وبذل اجلهود املخلصة  في سبيل تقريب 
العربية  الــلــغــة  بــني  الــقــائــمــة  الــفــجــوة 
ومواجهة  العامية ،  واللهجات  الفصحى 
ــج »األخــطــاء  ــروي مــحــاوالت الــبــعــض ت
الشائعة« وإدراجها ضمن مفردات اللغة 

وأصولها.
أبناء  أن  نؤكد  حني  أحــدا  نتهم  ولسنا 
اللغات األخرى ال يتوقع منهم أي سعي 
ــرة  دائ وتــوســيــع  العربية،  لغتنا  لنشر 
وكتابة  وقــــراءة  حتــدثــا  مستخدميها 
الوقت  في  لغاتهم،  وفهما على حساب 
من  العربية  أبناء  بني  فيه  جند  الــذي 
حساب  على  األجنبية  اللغات  يناصر 

لغته األم.
اآلونة  هذه  في  ملحة  حاجة  هناك  إن 
إلــى تــوافــق عــربــي إســالمــي لتنشيط 
مستقبل  رسم  بهدف  اجلماعي  العمل 
أفضل للغتنا العربية، وتنميتها في ضوء 
من  وحمايتها  العصرية،  املستجدات 

معاول الهدم املسلطة عليها. 
املعلمني  إعــداد  في  االستمرار  وينبغي 
اجلدد األكفاء، لتعليم األجيال اجلديدة 
من أبناء اللغة العربية،  وغير الناطقني 

بها في الوقت نفسه. 
ومــن األهــمــيــة مبــكــان الــتــصــدي بفكر 
ووعي سديدين لكل محاوالت النيل من 
اللغة العربية ،  أو السخرية من املعنيني 
احملــاوالت،  تلك  أغــراض  وكشف  بها، 
وبيان زيف دعواها، حتى ال ينخدع فيها 
مزاعم  من  تروجه  مبا  يتأثر  أو  أحــد، 

كاذبة ومراوغات حاقدة.

على  قــــادرة  لغتنا 
تقيق  في  املشاركة 
ــدم الــعــاملــي ــقـ ــتـ الـ

»العربية« كانت ركنا 
أصــيــال فـــي »عــصــر 
الــتــنــويــر« بــأوروبــا 
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لغة وأدبقضايا

من وحي المولدمن وحي المولد

 حسن متولي عبيد
كاتب وشاعر

شــــــــــــــــــــــرف املـــــــــــــــــقـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــن الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــان مـــــــــعـــــــــوق
انـــــــــــبـــــــــــرت احملــــــــــــــــبــــــــــــــــون  بـــــــــالـــــــــصـــــــــمـــــــــت  الذ  إن 
الــــــــــذي الــــــــــوصــــــــــف  عــــــــــن  عــــــــــجــــــــــزوا  أفــــــــصــــــــحــــــــوا  أو 
فــــــــــهــــــــــمــــــــــو حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــارى بـــــــــــــــــني إفـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاح عــــــلــــــى
الــــــــــ والدة  مــــــــــــخــــــــــــاض  أم  أحــــــــــــمــــــــــــد  مــــــــــــيــــــــــــالد 
عــــــــــفــــــــــت املــــــــــــــــــكــــــــــــــــــارم بــــــــــعــــــــــد طــــــــــــــــــــول جـــــــفـــــــائـــــــهـــــــا
فــــــــــــــأعــــــــــــــدت فــــــــيــــــــهــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــروح بـــــــــعـــــــــد ســــــبــــــاتــــــهــــــا
ورفــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت لــــــــــلــــــــــتــــــــــوحــــــــــيــــــــــد ســـــــــــــــامـــــــــــــــق رايــــــــــــــــــة
ــة الــــــــــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ونـــــــــــــزعـــــــــــــت خـــــــــــــــــوف احلـــــــــــائـــــــــــريـــــــــــن بـ
وأضــــــــــــــــــــــــــأت ســـــــــبـــــــــل الـــــــــســـــــــالـــــــــكـــــــــني إلــــــــــــــــــى الـــــــعـــــــال
وجــــــــــمــــــــــعــــــــــت أعــــــــــــــــــــــــــــراب الــــــــــــــفــــــــــــــالة فـــــــأصـــــــبـــــــحـــــــوا
وتــــــــــــــــرفــــــــــــــــقــــــــــــــــت أكـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــادهـــــــــــــــــــم فـــــــــتـــــــــفـــــــــطـــــــــرت
وتـــــــــــــــــــوزعـــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــي الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس رســـــــــــــــــــل هــــــــــدايــــــــــة
وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوت لــــــــــــــــــإخــــــــــــــــــالق خــــــــــــيــــــــــــر مــــــــثــــــــالــــــــهــــــــا
آثــــــــــــــــــــــــــــــــرت عـــــــــــــيـــــــــــــش الـــــــــــــبـــــــــــــائـــــــــــــســـــــــــــني زهــــــــــــــــــــــــــادة
وضـــــــــــمـــــــــــمـــــــــــت أفـــــــــــــــــــــــــــــــذاذ الــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــال بـــــــســـــــاحـــــــة
ســـــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــان والــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاروق خـــــــــــــيـــــــــــــر أخـــــــــــــــــــوة
مــــــــــــــن لــــــــــــــي مبــــــــــــــن فــــــــــــــي الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــازالت فـــــــــــــــــــوارس
ســــــــاحــــــــاتــــــــهــــــــم فــــــــــــــــي  الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل  أنــــــــــــــــــــــــــاخ  وإذا 
مـــــــــــــــيـــــــــــــــالد خــــــــــــيــــــــــــر الــــــــــــــــــرســــــــــــــــــل خــــــــــــيــــــــــــر حتــــــيــــــة
انــــــــبــــــــرت إذا  الــــــــــــــفــــــــــــــؤاد  الــــــــــــصــــــــــــدر  غــــــــــــــــــــادر  قــــــــــــد 
فــــــــــــــــــاحلــــــــــــــــــب مـــــــــــــــيـــــــــــــــثـــــــــــــــاق وأوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ذمـــــــــــــــة

مـــــــشـــــــوق اســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــام  إذا  الـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــل  كــــــــــيــــــــــف 
أشــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم جتــــــــــــــتــــــــــــــاحــــــــــــــهــــــــــــــم. تـــــــــتـــــــــدفـــــــــق
يــــــــشــــــــفــــــــيــــــــهــــــــمــــــــو مـــــــــهـــــــــمـــــــــا أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادوا منــــــــقــــــــوا
خــــــــــــجــــــــــــل وصــــــــــــــمــــــــــــــت بـــــــــــالـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــابـــــــــــة يــــــخــــــنــــــق
إحـــــــــــــــســـــــــــــــان فـــــــــــــــي أبـــــــــــــهـــــــــــــى املــــــــــــعــــــــــــانــــــــــــي يـــــخـــــلـــــق
تــــــــــبــــــــــلــــــــــى املـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــارم كـــــــــــالـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــاب وتــــــــخــــــــلــــــــق
وهـــــــــــــــفـــــــــــــــا بــــــــــــهــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــوب احلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاة تـــــــــشـــــــــوق
فـــــــــــــــغـــــــــــــــدت بــــــــــــــــــآفــــــــــــــــــاق الــــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــاءة تــــــخــــــفــــــق
إميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــســـــــــــــــهـــــــــــــــد ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرق
درســــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــشـــــــــــــــرك ثــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــــادت تـــــــــطـــــــــرق
قــــــــــــمــــــــــــم األنــــــــــــــــــــــــــــــــــام بــــــــــــهــــــــــــم أضــــــــــــــــــــــــــــاء املــــــــــــشــــــــــــرق
أســـــــــــــفـــــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــى ســـــــــــفـــــــــــه بــــــــــــــــه قــــــــــــــــد أغـــــــــــــرقـــــــــــــوا
لـــــــــلـــــــــحـــــــــق فـــــــــــــــــي ظـــــــــــلـــــــــــم اجلـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــة تـــــــــشـــــــــرق
ســـــــــــعـــــــــــد الــــــــــــــــذيــــــــــــــــن مبــــــــــــــــا ســـــــــنـــــــــنـــــــــت تـــــــخـــــــلـــــــقـــــــوا
لـــــــــــــــو شــــــــــئــــــــــت نــــــــــلــــــــــت بـــــــــــــــه األطـــــــــــــــــايـــــــــــــــــب تــــــــغــــــــدق
فـــــــــــــــغـــــــــــــــدت بــــــــــــــأنــــــــــــــفــــــــــــــاس األزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تــــــعــــــبــــــق
وبــــــــــــــــــــــــــــــــالل والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــديـــــــــــــــــق غـــــــــــــصـــــــــــــن مــــــــــونــــــــــق
حتـــــــــــرق نــــــــــــــــــــــار  اخلــــــــــــــطــــــــــــــب  ادلــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــمَّ  وإذا 
غــــــــــمــــــــــر الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــون مــــــــــــــن اخلــــــــــــــشــــــــــــــوع تــــــــــرقــــــــــرق
مــــــــــــــن طــــــــــيــــــــــب غــــــــــــرســــــــــــك بـــــــــــــاألبـــــــــــــاطـــــــــــــح يــــــــــــــورق
تــــــــــــســــــــــــري إلــــــــــــيــــــــــــك عــــــــــلــــــــــى الـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــام األيــــــــــنــــــــــق
قــــــــــــــــد عــــــــــــــــز بـــــــــــــعـــــــــــــدك مــــــــــــــــن يـــــــــــحـــــــــــب ويـــــــــــصـــــــــــدق 
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معروف عبد الرحيملغة وأدب
 كاتب قصصي

إلى  أبي  يرافقني  كل صباح،  كعادته 
إليها،  أصــل  ما  إذا  حتى  املــدرســة، 
انغمس في فضائها الرحب، بعد أن 
رأسه،  وأقبل  اجلنة  باب  على  أسلم 
ثابتة  بخطى  الفصل  نحو  متجها 

ورؤى ثاقبة...
على صفحات  أرى  كنت  وكل صباح 
واالرتياح،  الرضا  مالمح  أبي،  وجه 
جميل،  رباني  نــور  ثناياه  من  ويشع 
نفسه،  مــن  واثــقــا  نشيطا،  وأجـــده 
ســريــع احلــركــة- رغــم عــمــره الــذي 
وكان  بقليل-  سنة  اخلمسني  جــاوز 
خفيفا،  نافعا  ــوارا  حـ يقترح  دومـــا 
نستهلكه مدة السير نحو املدرسة...

فال  اليوم،  طــرأ  غريبا  شيئا  أن  إال 
نور يرى على وجهه وال ابتسامة تزين 
خائفا  احلركة،  بطيء  ورأيته  خديه، 
يعبر ممر  يكد  لــم  إنــه  فــزعــا، حتى 
الراجلني إال مبشقة النفس، وبعدما 
وشماال،  ميينا  ومــرات  مرات  التفت 
فلم  مخيفا:  صمتا  الزم  مــرة  وألول 
الــطــريــق،  طيلة  شــفــة  ببنت  ينبس 

بــالــرغــم مــن أنــنــي كــنــت أســتــدرجــه 
للكالم دون جدوى...

ترى ما السبب؟
غيم على قلبي حزن عميق، وتناثرت 
ــاري وتــشــعــبــت بــشــكــل دقــيــق،  ــكـ أفـ
يفضي  حتقيق؟  مــن  هــل  تــتــســاءل: 
املفاجئ  التغير  معرفة سر هذا  إلى 
ــارئ، عــلــى ســلــوك أبـــي ذي  ــطــ ــ وال

املبادئ؟ 
اقترحت مخيلتي عدة احتماالت رمبا 
تكون سببا ملا ألم بأبي من هم وغم 
وهو املبتسم احملتشم، بيد أنني بعد 
فحصها وجدتها تافهة على أن تؤثر 
في شخصيته القوية، ويقينه الصلب، 
حبيبا  إال  رأيناه  فما  الطيب،  وقلبه 

ولبيبا وأريبا.
اقتربنا من باب املدرسة، وأخير نظر 
ابنه الذي كاد أن  األب احلنون نحو 
ابتسامة  مبتسما  اجلنون،  يختطفه 
تخبئ من خلفها حزنا عميقا، وكأنه 
يعتذر لي عن شيء ما! ولسان حاله 

يقول:

»مــا كــان علي أن أحــرمــك مــن تلك 
البهجة التي كنت تعيشها كل صباح!«

بابتسامة أفضل وأجمل،  أبي  بادلت 
وارمتيت على يديه الطيبتني أقبلهما 
كي  عنقه  من  أشده  قفزت  ثم  بقوة، 
اآلخر  هو  أقبله  رأســه،  من  أقترب 

بحماس طريف...
تنهد أبي وشعر بارتياح مؤقت جراء 
دواء  أخذ  وكأنه  ورأسه،  يده  تقبيلي 
يداوي صداع الرأس، ورد لي القبلة 
قبلتني والتحية حتيتني، مودعا إياي 

ومتمتما:
نلتقي بني  - إن شاء اهلل عز وجل، 
في املساء، فاليوم لدي عمل كثير، لن 

أستطيع العودة للغداء.
ــان اهلل  ــت... فــي أم إن شــاء اهلل أبـ

وحفظه وذمته 
آمني... آمني.. آمني... ما أجمله من 
دعاء... بل هو الدعاء الذي أحتاجه! 
االستفهام  تشكلت عشرات عالمات 
والتعجب في مدونة مخيلتي أستغرب 
هــذا اجلــواب الــذي لم يفتح لي إال 

ما السر يا أبت؟ما السر يا أبت؟
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أبواب السراب...
رجع أبي يريد أخذ سيارة أجرة تقله 
وأنا  بنظراتي  فتعقبته  العمل،  ملقر 
واقف أمام املدرسة، فالحظت نفس 
شديد،  حــذر  السابقة:  املالحظات 
وجهد جهيد وفكر شريد... وحينما 
للضفة  الــراجــلــني  ركـــوب ممــر  أراد 
مرات  التفت  الطريق،  من  األخــرى 
يخاف  وكأنه  وشماال  ميينا  ومــرات 
أن تبتلعه السيارات... لم أعد أحزن 
أعيش  اآلن  أصبحت  بل  أبي  حلزن 

احلزن نفسه دون معرفة سر ذلك.
استدرت متجها نحو باب مدرستي، 
الرأس فهرولت نحو فصلي  مطأطأ 
وأنا أتدافع مع دموع تريد االنفالت 

من عيوني.
والطفتها  وداهنتها  نفسي  هــادنــت 
طيلة حصص الدرس، على أن أجد 
راحة من تساؤالتها الكثيرة وحيرتها 
في  توقعني  ــادت  كـ الــتــي  الــكــبــيــرة، 

وسواس شيطاني بغيض.
دق جرس اخلروج فتنفست الصعداء، 
أنني  علمت  حينما  كنت سعيدا  وكم 
ولكنني  اليوم،  هــذا  مساء  أدرس  ال 
عدت حلزني من جديد ملا علمت أن 
ساعات أخرى تنتظرني على أحر من 
اجلمر، كي تذيقني مرارة االنتظار...

ــوع أبـــي مــن الــعــمــل كي  انــتــظــار رجـ
أطمئن عليه وأسأله السؤال البديهي 

الطبيعي: »ما سر هذا يا أبت؟«
طوال  ساعات  كأنها  الثواني  مــرت 
ــام مــعــدودات  ــ والــدقــائــق كــأنــهــا أي
أقل  لم  إن  شهور  كأنها  والساعات 
املنزل،  وأخــيــر دق جــرس  ســنــني... 
اجلــرس  رنــة  ألن  أبــي  أنــه  فعرفت 
عند قدومه، تكون خفيفة وقصيرة ال 
باجتاه  فوثبت  آذاننا...  إزعاج  يريد 
الغاب  فهود  من  فهد  كأنني  الباب، 

بالتمام  أبي  هو  فإذا  الباب  وفتحت 
نــحــوه معاقا  ارمتــيــت  والــكــمــال... 
ثم  السالم...  عليه  ورادا  أقبله  وأنا 

خاطبني قائال:
- كيف حالك يا أسامة؟ هل درست 

جيدا؟
- أنا بخير أبي...األهم أن تكون أنت 

بكل خير يا أحن أب في العالم.
وملا جلس أبي على أريكته أحضرت 
ــه كـــوب مـــاء وســاعــدتــه فــي إزالـــة  ل
أستمد  بجانبه  جلست  ثــم  حــذائــه 
لطرح  الفرصة  وأترقب  منه  احلنان 

سؤالي البديهي...
واجتمعت  ــشــاي  ال أمـــي  أحــضــرت 
األسرة بأكملها حول املائدة، وبعدما 
فاجأته  كأسه  شرب  من  أبي  انتهى 

بالسؤال:
- أرجوك أبي.. قل لي ما سر ذلك؟

- ماذا تقصد يا أسامة؟ أفصح...
- أما ترى يا أبت أنك اليوم كنت على 
وفزع  مخيف  صمت  عادتك...  غير 
غريب وارتباك واضح وهم وغم ألم 
طيلة  تكلمني  لــم  إنــك  حتى  بـــك... 
الطريق التي كنا نتشاركها أنا وإياك 

كل صباح ببهجة وسرور...
كــل مالحظاتك  بــنــي...  - صــدقــت 

كانت صائبة.
- وما سر ذلك؟ البد أن يكون هناك 

سر اختبأ من خلفه كل ذلك!
ــاك ســر عظيم  ــي، هــن ــن ب - فــعــال، 
من  وأخــاف  أفــزع  جعلني  خطير... 
احتمال وقوع شر مستطير... والسر 
يا بني هو أنني ألول مرة لم أكن في 

ذمة اهلل...!
زادني هذا اجلواب غموضا وإبهاما 

فاستفسرت عن ذلك:
أبــت -ال قدر  يا  - وهــل كنت ميتا 
اهلل- حــتــى تــقــول أنـــك كــل األيـــام 

السابقة كنت في ذمة اهلل؟!
أسنانه  عن  أبــان  حتى  أبي  ضحك 

البيضاء اجلميلة قائال:
- بل على العكس كنت حيا وفي ذمة 
وعهده  اهلل  أمــان  في  مبعنى  اهلل، 
وحــفــظــه، وكــنــت دومـــا عــلــى يقني 
من ذلــك، فكنت أعــرف أن ال حظ 
لسارق في جيبي وال ملعتد على حق 
طريقي  يعترض  ولــن  حقوقي،  من 

شقي.
قاطعته بسؤالي وأنا أطأطئ رأسي 

تأدبا معه:
-... ولكن كيف؟

- ألنني كنت دوما أصلي الفجر في 
جماعة باستمرار... حتى أتى ذلك 
اليوم الذي لم أستيقظ فيه لصالة 
السهر  أطلت  ألنني  ــك  وذل الفجر 
ليال... ففزعت لذلك األمر اخلطير 
قرأت  الكبير...أما  الطارئ  وذلــك 
عليه  اهلل  اهلل صلى  رســول  حديث 
وآله وسلم: »من صلى صالة الصبح 
فهو في ذمة اهلل، فال يطلبنكم اهلل 
من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من 
على  يكبه  ثم  يــدركــه،  بشيء  ذمته 

وجهه في نار جهنم«.
بفرحة  مفعمة  دهــشــة  متلكتني   -
بهذا  معجبا  ألبــي  ونــظــرت  شــديــدة 
هذا  جلمال  ومجال  الصلب  اليقني 

القلب، وقلت له مبتسما:
كان  فقد  العجيبة!  للمصادفة  يا   -
ــادات صــالة  ــب ــع ال ــي  ــوم ف ــي ال درس 
بــاب من  أبــي  يا  وإنــك حقا  الفجر« 

أبواب اجلنة!
تعود  املعهودة  واالبتسامة  فأجابني 
توبة  معلنة  محياه  على  جديد  مــن 

جديدة:
ســأدعــو اهلل لــك -ابــنــي الــبــار- أن 

تدخل اجلنة عبر ذاك الباب!
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امتحان عسيرامتحان عسير

د. سعيد أصيللغة وأدب
دكتوراه في األدب والنقد

شيئا..  حــدث  ممــا  تتذكر  تعد  لــم 
فتحت  حني  أنها  تستحضره  ما  كل 
احمليطة  الــوجــوه  لها  ــدت  ب عينيها 
بالسرير مجرد أشباح لم متيز منها 

أحدا.
عاودها األلم، وهي حتاول أن تداريه 
معهود  كبير  بجلد  تتشبث  أمامهم. 
ــه ممــرات  ــدت ب لــديــهــا، طــاملــا أســن
متردها  وشــقــوق  القاسية  حياتها 

عليها وعنادها.
طويلة،  مــدة  قلبها  احلــزن  اعتصر 
وهـــي تــكــابــر حــتــى ال تــســقــط في 
ظلت  ــذي  ال الكامل  االنهيار  حافة 
تــقــاومــه بكل مــا أوتــيــت مــن قــوة.. 
الشفقة  ــظــرات  ن تــكــره  كــمــا ظــلــت 
واألهــل. الناس  عيون  من   املتسللة 
وحده كان يفهمها جيدا ويصغي إلى 
املرض  التي قضم  الهادئة  همساتها 
انسيابها اجلميل.. كانت تلك املشاعر 

في  وصبرا  ثقة  فيه  تــزرع  الفياضة 
حني  السيما  احلياة،  هموم  مقارعة 
احلاقدين  بجراح  مثخنا  يعود مساء 
ملا  والـمحبطني  احلساد  ووشوشات 
ناله من حظوة ومتيز في العمل، كان 
يكشف تهاون اآلخرين وغشهم وعدم 

جديتهم.
متسح  املــشــرقــة  ابتسامتها  كــانــت 
فينسى  الناس  وشؤم  اليوم  هم  عنه 
ذلك كله، ويلج الدار فتبادره بأطيب 
تأخذ  طــال.  الــذي  وبشوقها  الكالم 
عنه حقيبته ومعطفه.. يدخل احلمام 
فيجد املاء ساخنا ينتظره، ثم يلتفان 
بإتقان  أعدتها  الــتــي  املــائــدة  حــول 
تفردت  رائعة،  فنية جمالية  وبلمسة 
بها عن كثير من مثيالتها. تقدم إليه 
عليها  فيرد  بيدها  األولـــى  اللقمة 
باألخرى ممزوجة ببسمة رضا وعينني 
لهما. حد  ال  وصدقا  محبة   تشعان 

خديه  عبر  تسقط،  دموع  إلى  انتبه 
بعد  مسحها  السرير.  على  ــاردة،  بـ
وعن  عنها  ليداريها  رأسه  أحنى  ما 

احلاضرين احمليطني بها.
قال بصوت هادئ حزين:

- حمدا هلل على سالمتك...
تــنــظــر إلــيــه بــعــيــنــني مــتــعــبــتــني، ال 
تستطيع فتح إال جزء منهما. تتحرك 
شفتاها فيخرج منهما صوت خافٌت 
وحده،  لكنه،  أحد،  يستبينه  يكاد  ال 
على  يده  يضع  قوله.  تريد  ما  يفهم 
لكنها  فتحاول حتريكها  مربتا  يدها 
بهدوء  أذنــهــا  فــي  يهمس  تــقــوى.  ال 
سماعه،  أحــد  يستطيع  ال  وبــكــالم 
خفيفة... ابتسامة  منها   فتنبعث 
تطلب منهم املمرضة مغادرة الغرفة 
ألن مكوثهم غير مناسب لها. يتأخر 
فيقبل جبينها  يغادروا  أن  إلى  قليال 

ويلحق بهم.
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ــى أن  إل ــورم مــدة طويلة  الـ قــاومــت 
غلبها وهزم عنادها، فكان ال بد مما 
يقع.  أال  وجاهدت  حصوله  خشيت 
أقنعها الطبيب بضرورة االستسالم، 
فأقنعته أنها لن تستسلم ولكن ستسلم 
بيده كل شيء، وستقدم  للذي  األمر 
جسدها، ولم ال روحها، إذا كان ذلك 
وهو  الطبيب،  تعجب  عنها.  يرضيه 
ميــســك املــشــرح، مــن هـــذا اجلسد 
جلدا  تــزداد صاحبته  الــذي  املتمدد 
لم يعهده، من قبل، في أمثالها ممن 
واستغرب  ذاتـــه.  للمصير  خضعوا 
الذي  الطافح  اإلميــان  هذا  معاونوه 

تفضحه نظراتها الناضرة.
وما  به  يقومون  ما  كل  تتابع  كانت 
يــفــعــلــونــه بـــذلـــك اجلـــســـد املــرهــق 
يفعل  كان  املخدر  أن  رغم  الصامد، 
غابت  أن  إلى  شديد،  ببطء  مفعوله 

عن الوعي.
في صباح اليوم التالي زارها صحبة 
ابنتيهما. تسارعتا إلى الباب وفتحتاه 
الهدوء  ضــرورة  إلــى  نبههما  بخفة. 
الذي يتطلبه املكان وإلى عدم إزعاج 

أمهما، فقد تكون نائمة.
لم تكن نائمة، فقد استيقظت باكرا 
بها  تتملى  ذكــريــات  حتيي  وشرعت 
وتسد بها منافذ األلم الذي يعاودها 

بني احلني واآلخر.
حاولتا  حــارة..  قبالت  ابنتيها  قبلت 
االرمتاء في حضنها لوال أنه منعهما 
حتى ال تؤثران على موضع اجلراحة.. 
دمعات  تخفيان  بعينني  بدوره،  سلم، 
قبل  واألرق..  والــســهــاد  الـــشـــوق 
ــق الــثــالثــة حــولــهــا.  جــبــيــنــهــا، وحتــل
تتأمل  وهي  عميقة،  تنهيدة  أطلقت 
وجوههم، وكأنها تتضرع إلى موالها 
ابنتاها  تعيش  ال  حتى  ميهلها  كــي 
جتــاوزه  تعرف صعوبة  حــرمــان  فــي 

ــذي  ال ولــلــحــب  عليها  العــتــيــادهــمــا 
جوانحهم،  بــني  جميعا،  يحملونه، 
معمعان  فــي  ينتظرهما  مــا  ولــهــول 
حياة مضطربة ال تعرفان عنها شيئا.
احلزينة،  الصفحة  تلك  حاولت طي 
وأعادت النظر إليهم، مبتسمة تدفع 
أنات ليلها الذي طال وشوقها الذي 

ازدادت درجات حرارته.
بكت البنتان، وهما تسأالنها:

البيت  ــى  إل معنا  تــعــوديــن  متى   -
ياأمي؟

- بعد أيام قالئل ويأذن لي الطبيب 
بدأناه  ما  لنتابع  أنتقل  ثم  باملغادرة، 
ــاب.. أليس  ــعـ ــال وألـ مــعــا مــن أشــغ

كذلك؟
- نعم يا أمي.. بيتنا حزين بدونك!

تبعثا فيه احلركة كما  أن  - عليكما 
تفعالن دائما.

ألنك  أمي،  يا  علينا،  الصعب  من   -
أنت منبع تلك احلركة!.

إلخفاء  محاولة  في  رأسها  طأطأت 
دموعها، ثم رفعته ناظرة إلى األعلى 
تدعو، بقلب متضرع، لها ولهما، وبلم 

الشمل مرة أخرى، وهم يؤمنون.
اعــتــزل أقــصــى الــغــرفــة وهــو يتابع 
حركاتها البطيئة ونظراتها املنكسرة، 
يجول بفكره في اآلفاق الرحبة، وهو 
أملا.. يهذي في حوار ساكن  يعتصر 
بدونها،  يعيش  أن  يستطيع  كيف 
ــدفء في  ــ وكــيــف ميــكــن أن يــشــع ال
البيت بدون موقد هي جمرته امللتهبة 

الدافئة املدفئة. 
في هذه األثناء دخل الطبيب. حياهم 

جميعا، وتوجه نحوه قائال:
ــي أحــســن  ــ ــر ف ــل األمـــــــور متــ ــ - ك
ــرأة  ــذه املـ ــروف، ويــبــدو أن هـ ــظـ الـ
مباركة؛ فالتحاليل كلها جاءت تبشر 
بسرعة انطفاء األورام، وبداية التئام 
اجلرح، وقد تصطحبونها معكم إلى 

البيت غدا أو بعد غد بحول اهلل.
ودموع  جميعا،  قالوا  واحد  وبصوت 

الفرحة تسبقهم:
احلمد هلل.. احلمد هلل...
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عقد الهبة في القانون الكويتيعقد الهبة في القانون الكويتي

سعيد حسن السعيداقتصاد
كاتب وباحث 

التي تقوم  العقود  الهبة من  - إن عقد 
إرادة  اجتــاه  وقوامها  التبرع  نية  على 
املتصرف وقت إبرام العقد إلى التجرد 
ما  وذلــك  املــوهــوب،  الشيء  ملكية  من 
وإعمال  الهبة  النعقاد  القانون  أوجبه  
اثــرهــا بــأن تــوثــق فــي مــحــرر رسمي، 
هو  املقصود  باملعني  الرسمي  واحملــرر 
طبقا  بتوثيقه  الــعــدل  كــاتــب  يــقــوم  مــا 
احملــررات  توثيق  في  املــقــررة  للقواعد 
قانون  في  عليها  املنصوص  الرسمية 
التوثيق، وعلى ذلك فإن احملرر العرفي 
ال يعتد به القانون في إعمال أثر الهبة 
وال يكسبه صفة الرسمية التي يتطلبها 
القانون النعقاد الهبة إذ ال يسوغ القول 
بنشوء عرف مخالف للقاعدة القانونية 
الواردة بنص القانون، وقد فرض شكال 
إال  ينعقد  ال  الهبة  عقد  النعقاد  معينا 
بتمامه، وذلك بتوثيقه في محرر رسمي 

على النحو املتقدم.
القانون  مــن   1/525 ــادة  املـ وتــنــص   -

املدني الكويتي على:
بقبض  اقترنت  إذا  إال  الهبة  تنعقد  »ال 

املوهوب او وثقت في محرر رسمي«. 
العرفي  للمحرر  يكون  ال  ذلك  وعلى   -
في  الهبة  عقد  وإمتــام  انعقاد  في  أثر 

احلالة التي يشترط فيها الرسمية.
- فالرسمية في الهبة ركن في العقد ال 

يتم إال بتوافرها بحيث إذا تخلف هذا 
أثرا  تنتج  وال  باطلة  الهبة  كانت  الركن 
سواء بالنسبة لطرفيها أو للغير ويجوز 
هذا  على  يطعن  أن  مصلحة  ذي  لكل 
التصرف إذا لم يكن عقد الهبة موثقا 

ولم يقترن بقبض املوهوب.
- وفي الهبة صور منها هبة املشاع كما 
الواهب ميتلك جــزًءا من عقار  كان  لو 

يجوز أن يهب هذا اجلزء املشاع.
- وقد تناول القانون املدني الكويتي في 
املادة 528 »هبة املشاع القابل للقسمة 

وغير القابل على السواء«.
اخــتــالف جتاه  اإلســالمــي  الفقه  وفــي 
هبة  جتوز  احلنفية  فعند  املشاع،  هبة 
بالقبض  ويكتفى  يقسم  ال  فيما  املشاع 
القاصر للضرورة، ولكن ال تصح الهبة 
فيما يقسم إال محوزة مقسومة. وعند 
مالك والشافعى وأحمد فإن ذلك جائز، 
أن ينص صراحة  املــشــرع  آثــر  ولــذلــك 
على جواز هبة املشاع ولو كان املوهوب 
قابال للقسمة أخذا برأي األئمة الثالثة، 
التفسيرية لنص  وهذا ما ورد باملذكرة 
املادة 528 من القانون املدني الكويتي.

نحو  ــار  آث عليه  يترتب  الهبة  عقد  إن 
واملوهوب  الواهب  جانب  من  التزامات 
 533  - 53٠ املـــواد  تــعــرض  لــه، وقــد 
اللتزامات  الكويتي  املدني  القانون  من 

التزام  53٠ على  املادة  الواهب، فتنص 
ذلك  ويقع  املــوهــوب،  بتسليم  الــواهــب 
وتسري  الهبة مبحرر رسمي،  إذا متت 
املبيع،  بتسليم  املتعلقة  األحكام  عندئذ 
فيلتزم الواهب بتسليم املال املوهوب في 
التى  وباحلالة  املعينني،  واملكان  الزمان 
املعني  وباملقدار  الهبة،  كان عليها وقت 
وجد  أو  حالته  تغيرت  فإن  العقد.  في 
إال  الواهب مسؤوال  يكن  لم  نقص  فيه 

عن فعله العمد أو خطئه اجلسيم. 
وتعرض املواد 534 - 536 من القانون 
الكويتي، وحسبما ورد مبذكرته  املدني 
التفسيرية اللتزامات املوهوب له، وهى 
التزامات محتملة ال تكون إال إذا اقترنت 
التزاما  التكليف  فيكون  بتكليف،  الهبة 
في ذمة املوهوب له، وهو ما تقضى به 
-ولورثته  للواهب  فيجوز   ،534 املــادة 
كان  سواء  بتنفيذه،  املطالبة  بعده-  من 
الــواهــب  ملصلحة  مشترطا  التكليف 
له  املشترط  وللغير  الغير.  ملصلحة  أو 
التكليف أن يطالب أيضا بالتنفيذ النه 
املستفيد وله حق مباشر قبل املوهوب.

إن للهبة أحكاما منها عدم جواز الرجوع 
في الهبة، باستثناء حاالت أجاز املشرع 
الرجوع فيها، ومنها جحود املوهوب له 
للواهب.. ونتناول ذلك في العدد القادم 

بإذن اهلل.
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عمرو طه
قاص مصري

ــه فــي غــايــة اجلــهــل، فهو  ــد أن الب
يجيب على كل سؤال يُطرح عليه!

فولتير

يحتاج اإلنسان سنتني ليتعلم الكالم.. 
وخمسني عاًما ليتعلم الَصمت

ارنست همنجواي

ُعزلة،  مثل  شــيء  القلب  نفع  ما 
يدخل بها ميدان فكره

ابن عطاء اهلل السكندري

ألن  اجلهل،  ينتهي  حني  احُلــريــة  تبدأ 
َمنح احلرية جلاهل كَمنح سالح ملجنون
فيكتور هوجو

إن العالم ملٌك للمتفائلني، واملتشائمون 
ليسوا سوى مشاهدين

فرانسوا جيزو

ال  الزيتون،  كشجرة  احلسنة  السيرة 
تنمو سريًعا، ولكنها تعيش طوياًل

شكسبير

إذا ُحرم ما يحب وإذا ُحّمل ما يكره، هنا تتفاضل النفوس
مصطفى محمود
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تربية األطفال على الحبتربية األطفال على الحب

د. محمد عباس محمد عرابيأسرة
باحث تربوي

إن تربية األطفال ال تتم بدون احلب، 
أفــراد  من  يجدون  الذين  فاألطفال 
ينجذبون  واالهــتــمــام  األســـرة احلــب 
ويستجيبون  إليهم  ويصغون  نحوهم، 
األطفال  شعور  أن  كما  لنصائحهم، 
بــحــب وقــبــول الــذيــن يــعــيــشــون في 
ويتعاملون  بهم،  ويحيطون  وسطهم، 
معهم يعد من األمور املهمة والضرورية 

لنموهم النفسي واالنفعالي والفكري، 
وتعد عاطفة احلب من أهم العواطف 
من  لذا  األطفال؛  حياة  في  الرئيسة 
على  األطفال  تربية  مبكان  األهمية 
احلب فهي من أهم دعائم وأساسيات 
التربية، وهي من أهم عناصر النضج 

الوجداني.
أمس  فــي  وهــو  والدتـــه  منذ  والطفل 

احلاجة إلى الشعور باحلب أي يشعر 
أنه محل حب من يحيط به من أفراد 
األسرة، وأن يبادلهم الشعور باحلب، 
لــذا  ــك؛  ذلـ فــي  كبير  دور  ــألســرة  ول
السبل  على  للوقوف  املقال  هذا  كان 
ــرة  ــتــي يــجــب عــلــى األسـ والـــطـــرق ال
احلب،  على  األطفال  لتربية  اتباعها 

وفيما يلي بيان ذلك: 
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بداية ميكن القول: إن أسلوب التربية 
تربية  في  األســر  بعض  تتبعه  ــذي  ال
مشاعر  على  يقوم  والــذي  األطــفــال، 
اخلــوف وعــدم احلــب واحلــرمــان من 
إحـــداث  فــي  كبير  دور  ــه  ل الــعــطــف 
تكوين  في  السلبية  اآلثار  العديد من 

الطفل النفسي.
وهناك العديد من التطبيقات العملية 
لتربية  اتباعها  لــألســرة  ميكن  التي 
هذه  أبرز  ومن  احلب،  على  األطفال 

التطبيقات ما يلي: 
وتشجيعهم  األطــفــال  مــع  اللعب   -1
وأن  خاصة  املختلفة:  املــهــارات  على 
اللعب مع األطفال نهج نبوي شريف، 
ــول ] يــلــعــب مع  ــرسـ فــقــد كـــان الـ
الذي  األطفال ففي احلديث احلسن 
)2662( عن جابر  الطبراني  أخرجه 
 ،[ النبي  على  دخــلــت  قـــال:   ]
ظهره  وعلى  أربــع  على  ميشي  وهــو 
احلسن واحلسني )رضي اهلل عنهما( 
وهو يقول: »نعم اجلمل جملكما ونعم 

العدالن أنتما«.
2- تنفيذ احتفاالت صغيرة: يتحدث 
فيها األطفال؛ وميكن استغاللها في 
اخلجول  الطفل  معنويات  تقوية 
بتقدميه بكلمات إطراء يشعر الطفل 
ــز؛ فيتعلم  ــاجــح وممــي ون مــهــم  أنـــه 
عليه  ويتدرب  املنظم  الكالم  الطفل 

بنهم وحب.
الترفيهية  بــالــرحــالت  الــقــيــام   -3
والعلمية: فهي تعد من أبرز العوامل 
بني  احلــب  تقوية  على  تعمل  التي 
الطفل وأفراد األسرة مبا تترك في 
يحبها  وأشياء  ذكريات  من  النفس 

األطفال.
يجب  حــيــث  ــرض:  ــ املـ ــات  ــ أوقـ  -4
ــات مـــرض األطــفــال  ــ اســتــغــالل أوق

بالسؤال عنهم، وعيادتهم، والتخفيف 
عنهم وتصبيرهم.

تــدريــب األطــفــال على اإليــثــار:   -5
وتربط  احلب  تدعم  صفة  فاإليثار 
القلوب، وتعود األطفال على إرضاء 
من حولهم، كما يجب مدارسة بعض 

قصص الكرم واإليثار معهم 
6- معاجلة أخطائهم بحكمة: بعيدا 
عن املواجهة حتى ال نخسر موقفا، 
من  وال جنــعــل  شـــعـــورا،  ــرح  أو جنـ
ننصح  نصحنا  وإن  كــارثــة،  املوقف 

برفق.
يستطيع  الــطــعــام:  تــنــاول  جلسات 
الوالدان من خاللها تربية أطفالهم 
على احلب من خالل القيام باآلتي: 
والطرائف  اللطائف  بعض  سرد   *
والبهجة  املــرح  من  جــوا  تثير  التي 
السيرة  من  املــائــدة  على  والسعادة 
طفولة  مـــذكـــرات  ــن  م أو  الــنــبــويــة 

الوالدين.
اللذيذ  الطعام  من  قطع  تقدمي   *
هل  لــه:  املباشر  والــســؤال  للطفل، 
تريد  هل  أو  الطعام؟  هذا  أعجبك 

مزيدا من هذا النوع؟
لتمكني  العملية  التطبيقات  ومــن   
ــال على  ــفـ ــرة مـــن تــربــيــة األطـ ــ األسـ
والتشجيع  االبتسامة،  أيضا:  احلب 
في  األطفال  مع  واالندماج  بالهدية، 
الهادفة،  التربوية  األنشطة  تنفيذ 
وحينما تطبق هذه التطبيقات بشكلها 
في:  كبير  وبشكل  تساهم  الصحيح 
الفواصل  وتــقــريــب  احلــواجــز  ــة  إزالـ
األطفال  وتقي  واألســرة،  الطفل  بني 
وجتعل  الشرور،  في  الوقوع  شر  من 
ــفـــال مــســتــعــديــن لــقــبــول نصح  األطـ

وإرشاد وتوجيهات األسرة.
األسرة  يقترن حب  أال  يجب  وختاما 

من  تطلب  مــصــالــح  بـــأي  لــألطــفــال 
ــؤالء األطـــفـــال، وأال يــتــحــول هــذا  هـ
احلب إلى دالل مفرط يحرم األطفال 
الــذات،  على  واالعتماد  االستقاللية 
منح  احلــب  هــذا  يكون  أن  يجب  بــل 
الكبير  القلب  أحاسيس ومشاعر من 
أي شروط  بدون  األطفال  قلوب  إلى 

أو قيود.

املراجع:
1- بثينة العراقي، خطوات في تربية 
طويق  دار  الرياض،  والبنات،  األوالد 

للنشر والتوزيع، 1426هـ.
نربي  كيف  الــعــيــد،  ــو  أب عــاطــف   -2
للنشر  القاهرة، جنا  باحلب؟،  أبناءنا 

والتوزيع، 2٠1٠م.
أصول  الــدوســري،  عبدالرحمن   -3
الرياض،  البنات،  تربية  في  ودالالت 
والــتــوزيــع،  للنشر  اجلــزيــرة  ــن  اب دار 

1433هـ.
4- عزت عوض خليفة، تربية األوالد 
دار  الــقــاهــرة،  متعة؟  جنعلها  كيف 

الذخائر، 1423هـ.
األب  مسؤولية  باحارث،  عدنان   -5
مرحلة  فــي  الــولــد  تربية  فــي  املسلم 
للنشر  املجتمع  دار  جــدة،  الطفولة، 

والتوزيع، 1426هـ.
6- محمد بن سعد آل زعير، الغرس 
ارحــــم طفولتي  ــــت،  أب ــا  )يـ املـــبـــارك 
مؤسسة  الـــريـــاض،  ومـــراهـــقـــتـــي(، 

اجلريسي للنشر والتوزيع، 143٠هـ
تربية  فــي  نــظــرات  أيـــوب،  علي  مها 
البنني والبنات، الرياض، بيت األفكار 

الدولية، 1434هـ.
ندوة ماذا  العمر وآخرون:  7- ناصر 
ــاء، الــريــاض،  ــ ــاء مــن اآلب ــن يــريــد األب

مؤسسة دار املسلم.
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ــمــفــتــرق من  ــمــفــتــرق من الــمــتــفــق وال الــمــتــفــق وال
األسماء واألنساب والكنى األسماء واألنساب والكنى 

سلسلة األعالم املتشابهة )7١(

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، مع ترجمة موجزة 
لهم، حتى يزول اللبس واالشتباه. 

املتفق واملفترق في اسم 
)اجلعبري(

١- إبراهيم اجلعبري )ت: 687هـ(:
شداد  بن  معضاد  بن  إبراهيم  هو 
اجلعبري الشاذلي، شاعر صوفي، له 
مشاركة في أشياء من العلم والطب.

من مصنفاته: )ديوان شعر( كبير، 
توفي في السادس من شهر احملرم)1(.

2- تاج الدين اجلعبري )ت: 7٠6هـ(: 
هو تاج الدين أبو الفضل صالح بن 
فرضي  اجلعبري،  حامد  بن  ثامر 

شافعي.

ولد سنة )725هـ(، ولي القضاء في 
بعلبك، وناب بدمشق، واستسقى بالناس، 

وخطب باجلامع األموي.
من مصنفاته: )نظم الآللي( قصيدة 
المية في الفرائض، تعرف باجلعبرية، 

توفي في شهر ربيع األول)2(.

تراجم
د. رياض العيسى

دكتوراه في احلديث
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٣- تقي الدين وبرهان الدين اجلعبري 
)ت: 7٣٢هـ(: 

هو تقي الدين أبو العباس إبراهيم بن 
عمر بن إبراهيم اجلعبري الشافعي، 
عالم بالقراءات، من فقهاء الشافعية.
ولد بقلعة جعبر )على الفرات، بني 
بالس والرقة( سنة: )64٠هـ(، وتعلم 
ببغداد ودمشق، واستقر ببلد اخلليل 

في فلسطني إلى أن مات.
له )شيخ اخلليل( وقد يعرف  يقال 
بابن السراج، وكنيته في بغداد )تقي 
الدين( وفي غيرها )برهان الدين(. 
من مصنفاته: )نزهة البررة في القراءات 
العشرة(، و)موعد الكرام( في املولد، 
وموجز في )علوم احلديث(، و)حديقة 
الزهر في عدد آي السور(، و)خميلة 
أرباب املقاصد( في رسم املصحف، 
و)عقود اجلمان في جتويد القرآن(، 

توفي باخلليل في فلسطني)3(.
٤- محمد اجلعبري )ت: 78١هـ(: 

اجلعبري  سليمان  بــن  محمد  هــو 
املقدسي الشافعي.

الزاهرة  )النجومات  مصنفاته:  من 
في السبع املتواترة()4(.

5- غرس الدين اجلعبري )ت: 9٠6هـ(:
هو غرس الدين أبو سعيد، خليل بن 
عبدالقادر بن عمر اخلليلي اجلعبري، 

من فقهاء الشافعية.

ولد سنة: )869هـ(، وتعلم وتوفي في 
بلد اخلليل بفلسطني، أخذ عن علماء 

القدس والقاهرة ودمشق.
أسماء  في  )معجم(  مصنفاته:  من 

شيوخه، توفي باخلليل)5(.
6- كرمي الدين اجلعبري )ت: 9٣٣هـ(: 
هو كرمي الدين عبدالكرمي بن عبدالقادر 

ابن عمر اجلعبري، مقرئ.
من  هـــ(،   932( سنة:  دمشق  قــدم 
في  الشاطبية(  )شــرح  مصنفاته: 

القراءات)6(.

املتفق واملفترق في اسم 
)املنذري(

١- أبو محمد املنذري )ت: ٣٢9هـ(: 
هو أبو الفضل محمد بن أبي جعفر 
املنذري الهروي، لغوي، من أهل هراة.

من مصنفاته: )نظم اجلمان(، و)مفاخر 
املقال في املصادر واألفعال(، و)الشامل( 

كلها في علوم العربية)7(.
٢- زكي الدين املنذري )ت: 656هـ(:

هو زكي الدين أبو محمد، عبد العظيم 
ابن عبدالقوي بن عبداهلل، املنذري، 
عالم باحلديث والعربية، من احلفاظ 

املؤرخني.
ولد بالقاهرة سنة )581هـ(، أصله 
من الشام، تولى مشيخة دار احلديث 
الكاملية بالقاهرة، وانقطع بها نحو 

عشرين سنة، عاكًفا على التصنيف 
والتخريج واإلفادة والتحديث.

من مصنفاته: )الترغيب والترهيب(، 
و)التكملة لوفيات النقلة(، و)مختصر 
صحيح مسلم(، و)مختصر سنن أبي 

داود(، توفي بالقاهرة)8(.
٣- علي املنذري )ت: ١٣٤٤هـ(: 

هو علي بن محمد بن علي املنذري، 
فقيه، متكلم.

تولى القضاء بزجنبار، من تصانيفه: 
)نور التوحيد(، و)اختصار األديان(، 

و)الصراط املستقيم()9(.

الهوامش
 )47/3( الشرقية  األعــالم  انظر:   -1

ومعجم املؤلفني )223/7(.
 )586/1( العارفني  هدية  انظر:   -2
ومعجم   )3٠/4( للزركلي  واألعـــالم 

املؤلفني )264/5(.
3- انظر: األعالم للزركلي )71/6(.

 )193/8( الذهب  شــذرات  انظر:   -4
ومعجم املؤلفني )317/5(.

 )189/3( الالمع  الضوء  انظر:   -5
واألعالم للزركلي )319/2(.

6- انظر: معجم املؤلفني )49/1٠(.
7- انظر: شذرات الذهب )97/6( واألعالم 
للزركلي )55/1( ومعجم املؤلفني )69/1(.
 )19٠/3( للزركلي  األعالم  انظر:   -8

ومعجم املؤلفني )4/5(.
9- انظر: معجم املؤلفني )114/1(.

89العدد )689( محرم  1444 هـ - أغسطس/ سبتمبر ٢٠٢٢م



بعلمائها  ــرت  ــه اشــت أســــرة  مـــن   >
وفقهائها ومحدثيها، وهم رواد املنابر 
املغربية  العلمية  بالعاصمة  الشهيرة 
وعمل  المعا  صحافيا  وكــان  ــاس..  ف
ومستشارا  امللكي  لــلــديــوان  مــديــرا 

للملك ملدة تتجاوز ربع قرن.
قارئا..  ال  مرجتال  مفوه؛  خطيب   >
ــن الـــذي ارتـــدى  ــدي وصـــف بــرجــل ال
ــل بــنــاء  الــقــبــعــة الــســيــاســيــة مـــن أجـ
الغيور،  وبالوطني  االستقالل،  دولــة 
السياسي  واحمللل  البارع،  والصحفي 
ــبــدع.. وعــرف  احملــنــك، والــشــاعــر امل

بثقافته العربية الواسعة.
< يتمتع بشخصية إشعاعية؛ فطباعه 
ومبادئه  الدينية  وتربيته  وخصائصه 
عقود  مدى  وعلى  جعلته،  اإلنسانية، 
من الزمان، يلعب دورا وطنيا وسياسيا 
يتقن  جتــده  لــذا  عظيما..  وإعالميا 
ثم  ــدة  شــدي بعناية  كلماته  اخــتــيــار 
يطلقها مدوية كأنها تتدفق لهبا.. كما 
أنه يجيد حتسس خطاه فتراه يبتعد 
مبقدار ويقترب مبقدار، ويدلي برأيه 
رهن  جتــده  بالنهاية  لكن  صريحا.. 
الرياح  ومواسم  امللمات  في  اإلشــارة 

الهوجاء.
املــغــرب،  فــي  األول  الــرعــيــل  مــن   >
إذ  فيه،  احلر  التعليم  مؤسسي  ومن 
أســس أول مــدرســة حــرة فــي فــاس، 
الدينية  أكبر رموز احلركة  وهو أحد 
ومن  والثقافية،  والسياسية  والوطنية 
ــن خــبــروا  ــذي ــني ال ــ املــجــاهــديــن األول
السجون واملعتقالت في كفاح املغرب 
الوطني ضد احلماية الفرنسية، وهو 

عهد  فــي  شــهــرة  األكــثــر  الشخصية 
ــر الــديــوان  احلسن الــثــانــي.. إنــه وزي

امللكي املستشار أحمد بن سودة.

النشأة والتعليم
< ولد أحمد بن يحيى بن سودة يوم 
في  192٠م،  ديسمبر   2٠ اخلميس 
مدينة فاس ألسرة اشتهرت بعلمائها 
رواد  كانوا  إذ  ومحدثيها،  وفقهائها 
املنابر الشهيرة في العاصمة العلمية 

املغربية فاس.
بني  واجلمع  بالعلماء  التعلق  ورث   >
والسياسة  والدين  واإلعــالم  الثقافة 
قبيلة  مــن  يتحدر  الــذي  ــده،  والـ عــن 
أجــداده هاجروا  »مــرة« من قريش.. 
ثم  دمشق  إلــى  اليمن  ــى  إل مكة  مــن 
إلــى األنــدلــس )فــي عهد األمــويــني(، 
دخلوا  ومنها  غرناطة  في  واستقروا 
املغرب، حيث استوطن أكثرهم مدينة 
بيت  مــن  فتتحدر  أمــه  أمــا  فـــاس.. 
توارث العلم والصالح والتقوى ينتمي 
لبيت احلسني حفيد رسول اهلل ].

ســودة  بــن  تابع  فــاس  كتاتيب  فــي   >
مبادئ  فيها  فتعلم  األولـــى،  دراســتــه 
والقرآن،  واحلساب  والكتابة  القراءة 
ثـــم الــتــحــق بــعــد ذلــــك بــاملــدرســة 
اخلـــضـــراء، وعــنــدمــا أنــهــى دراســتــه 

االبتدائية التحق بجامعة القرويني.

املشوار العملي 
العملية  حــيــاتــه  ــودة  ســ بـــن  بـــدأ   >
منذ  األدبـــي  نشاطه  فـــزاول  ــاكــرا؛  ب
النبوغ  جمعية  فأسس  طالبا  كان  أن 

والعبقرية، كما شارك أيضا في العمل 
القومية،  باحلركة  فالتحق  الوطني، 
ثم  واالستقالل،  الــشــورى  بحزب  ثم 
الشعبية،  للقوات  الوطني  بــاالحتــاد 
وشارك في عدة مؤمترات للدفاع عن 
1947م  عــام  وفــي  املغرب،  استقالل 

أصدر جريدة الرأي العام.
له  سمح  العلمي  ســودة  بن  تكوين   >
بــتــبــوؤ مــنــاصــب عــلــيــا بــعــد حصول 
املغرب على استقالله؛ فاستوزر عدة 
وستينيات  خمسينيات  خــالل  مــرات 
وسبعينيات القرن املنصرم، كما شغل 
مديرا  عمل  ثم  الرباط،  إقليم  عامل 
للمغرب  ثم سفيرا  والتلفزة،  لإلذاعة 
في لبنان )مرتني(، ثم مديرا للديوان 

امللكي، ومستشارا للملك.

»قمة مبن حضر«
املغرب  أصبح  الثمانينيات  خالل   >
خبرته  وبحكم  العربية،  للقمم  قبلة 
أوكل  العربي،  الوطن  بأمور  العالية 
إليه امللك الراحل احلسن الثاني مهام 
دقيقة، من بينها تليني مواقف الذين 
وهو  احلــضــور،  عــن  يتمنعون  كــانــوا 
صاحب العبارة الشهيرة »قمة عربية 

مبن حضر«.

تغني بن سودة بدار مولده
)والــده،  يحيى  سيدي  الفقيه  دار   >
واحـــدا  أوالده  بــفــقــدان  رزئ  ــذي  الـ
تلو اآلخــر( في فاس هي الــدار التي 
حيطانها  على  عينيه  ســودة  بن  فتح 
وأناسها  وغرفها  وزواياها  وفضائها 

أحمد بن سودةأحمد بن سودة

إعداد: هشام الصباغأعالم الوعي
باحث لغوي

وزير الديوان امللكي
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واملترددين عليها.. تلك الدار لم تكن 
بالنسبة إليه مجرد دار ولد وتربى بني 
ال  جــزءا  كانت  بل  وغرفها،  جدرانها 
يتجزأ من شخصيته ووجــوده، ففيها 
تعج  دار  »هــي  بالتشكل:  وعيه  بــدأ 
من  الكثير  تربى  ففيها  بالذكريات.. 
جـــدودي وأعــمــامــي.. يــزورهــا أفــراد 
العائلة من كل مكان.. مدخلها عبارة 
للزوار  مفتوحة  استقبال  غرفة  عن 
ويقصده  املواعيد  له  تضرب   )...(
تدور  وبه  والعلماء،  ــزوار  وال األعيان 
املشاكل  وحتل  والــنــدوات،  األحاديث 
احلياة  شجون  احلــاضــرون  ويتبادل 

وشؤونها«.
< لم تكن الدار التي يتغنى بها بن سودة 
تعرف  التي  الفخمة  ــدور  ال تلك  من 
بل:  أهلها،  يد  وسعة  معمارها  ببذخ 
لكنها مرموقة  متواضعة،  دارا  »كانت 
في  ومكانتهم  بأسرتها  تعرف   )...(
أن  قبل  والصالح  العلم  يجل  مجتمع 
للجاه  عنوانا  والــثــروة  ــال  امل يصنف 

واألثرة والتميز االجتماعي«.
رويدا  يكبر  سودة  بن  بدأ  وعندما   >
»وجــدت عمي محمد خطيبا  ــدا:  روي
مبسجد سيدي أحمد الشاوي وعمي 
ــســي،  اإلدري بــاحلــرم  خطيبا  الــعــابــد 
وعمي عمر خطيبا مبسجد الرصيف، 
األنــدلــس،  مبسجد  خطيبا  ومحمد 
بالتناوب  يخطب  عبدالرحمن  وعمي 
العربي  وعمي  جــنــود،  بني  مبسجد 
كــان  كــمــا  بـــاريـــز..  مبسجد  خطيبا 
بالقرويني عدة علماء سوديون يقومون 
بالتعليم والوعظ واإلرشاد.. ففي هذه 
الدار التي كان يجتمع فيها كل هؤالء 

ولدت ونشأت وبدأ وعيي يتشكل«.

منجزات إحسانية
رفــقــة شقيقه  ــن ســــودة،  ب أنــشــأ   >

اخلضراء  ــزاويــة  ال جمعية  محمد، 
 5 احتضان  بهدف  والثقافة  للتربية 
في  ومهمش  وفقير  يتيم  آالف طفل 

جملة من املدن املغربية.
بتأسيس  ــودة  ســ بـــن  يــكــتــف  لـــم   >
جعلها  بل  فــاس،  في  ثقافية  مكتبة 
تزويدها  بعد  وثقافيا  علميا  وقفا 
والدينية  العلمية  املصنفات  بأمهات 
نحو:  حتوي  كانت  فقد  والثقافية.. 
مطبوعا  و1٠15  مخطوطا،   659
حجريا، و17448 كتابا، و1893 مجلة 
)296 عنوانا(، و39 أطلسا و75 ملفا 
التاريخية )17٠ عنوانا(  الوثائق  من 
و3٠ جريدة.. وما زالت املكتبة تفتح 
واألساتذة  العلماء  وجه  في  أبوابها 

والباحثني والطالب وعموم القراء. 
تظل  أن  حرص  التي  أعماله  من   >
وترميمه  إصالحه  ومحجوبة  سرية 
ــن مــالــه  ــن املــســاجــد مـ ــعــديــد مـ ــل ل
الطلبة  اخلاص. كما دعم عددا من 
بفاس  القرويني  جامعة  في  املعوزين 
ــرى، وذلـــك مبنح  واجلــامــعــات األخــ
منها  املــســتــفــيــدون  يــعــلــم  ال  ســريــة 

مصدرها.

ثقة األسرة املالكة بنب سودة
< تكوينه الثقافي والسياسي وقبلهما 
الديني، أهله لتولي مناصب مرموقة 
امللكي،  الديوان  أبرزها  املغرب،  في 
ــراب أكــثــر من  ــتـ ــن االقـ ــا مــكــنــه م م
ــرة املــالــكــة.. وعــنــدمــا تــوتــرت  األســ
بلبنان  املــغــرب  سفير  بــني  ــواء  األجــ
امللك  يجد  لم  اللبنانية،  والصحافة 
بن  إرســال  من  بدا  اخلامس  محمد 
سودة خلفا لسفير املغرب في لبنان 
آنذاك لتلطيف األجواء ورسم صورة 
عند  سودة  بن  وكان  للمغرب،  أملعية 
حسن ظن امللك، إذ استطاع بحنكته 

وذكائه أن ينسج خطوطا وميد جسور 
تواصل مع اجلميع.

< ومثلما اعتمد عليه محمد اخلامس 
علبة  أيضا  كان  وبقدراته،  به  ووثــق 
الذي  الثاني،  احلسن  امللك  أســرار 
ائتمنه على أسرار الدولة ومواقفها، 
وكثيرا ما أوفده في مهمات سرية إلى 
بحكم صداقات  عربية،  دول  رؤساء 
بن سودة العربية، وما يحظى به من 
ثقة، وما يربطه من صالت، السيما 

مع الكويت.

إسهاماته مع »الوعي«
ــور أحـــمـــد بن  ــتـ ــدكـ الـ لـــألســـتـــاذ   >
»الوعي  مجلة  مع  مشاركتان  ســودة 
عناوني:  جــاءتــا حتــت  اإلســـالمـــي«، 
ــدس )قــصــيــدة(«  ــقـ ــالد الـ ــ »طـــهـــر ب
)ع:39(: »القضية الزمزمية )مناجاة(« 

)ع:48(.

وفاة بن سودة.. وتعزية ملكية
< أقعد املرض والشيخوخة بن سودة 
عام  املغرب  يترك  أن  قبل  لسنوات 
2٠٠8م إلى دار البقاء، وحرص ملك 
املغرب محمد السادس على أن يكون 
تواري بن سودة مقرونا بتكرمي الئق، 
امللك  وأبـــرق  امللكي،  الــديــوان  فنعاه 
حزنه  عن  معبرا  أسرته  أفــراد  إلــى 
الرزء في فقدان أحد  وعن: »فداحة 
أبلوا  الذين  الــرواد  الوطنية  رجــاالت 
الوطني  الكفاح  فــي  احلسن  الــبــالء 
ومعركة التحرير، وبناء املغرب احلر«، 
فقد  قد  كــان  إذا  »املغرب  أن  مؤكدا 
املواطنة  رعــيــل  مــن  واحـــدا  بــوفــاتــه 
تقدير  بكل  نستشعر  فإننا  الصادقة، 
األساتذة  من  كواحد  اجلليلة  أعماله 
ــفــقــهــاء الـــذيـــن نــهــلــنــا مـــن معني  وال

معرفتهم، وعلومهم«.
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96
ياسني محمد كتاني

باحث شرعي

اإلسالمي«  »الوعي  مكتبة  تعد 
وترجع  املجلة،  ــان  أركـ ــم  أه مــن 
تأسيس  زمن  إلى  تكوينها  بداية 
تعمق  ثم  ١9٦5م،  عام  املطبوعة 
االهتمام بها لترتقي إلى مرحلة 
جديدة من التوجه، وذلك بجمع 
واقتناء النادر من الكتب التراثية 
والدوريات  واألجنبية،  العربية 
ذلك  تبلور  ثم  والعاملية،  العربية 
تعنى  مكتبة  بــإنــشــاء  الــتــوجــه 
املتصل  اإلنساني  الفكر  بنتاج 
ــراث الــعــربــي واإلســالمــي  ــت ــال ب
اآلن  تتوي  فهي  واالجتماعي؛ 
كتب  من  ــادرة  ن مجموعات  على 
ومجالت  ــط  ــرائ وخ ومصنفات 
تشكل  نفيسة،  ودوريــات  قدمية 
املعرفة اإلنسانية،  كنزا من كنوز 
ــي شــتــى  ــ ــث ف ــاح ــب ــل ــدم ل ــ ــق ــ وت
مجال  فــي  -خصوصا  املــجــاالت 
فكرة  واإلسالمي-  العربي  التراث 
ــارة الــعــربــيــة  عـــن عــمــق احلـــضـ
السيما  وتــراثــهــا،  واإلســالمــيــة 
العلوم  القدمية في مجال  الكتب 
والــتــراث  والـــطـــب،  الطبيعية 

اإلنساني. 

أعالم وعلماء قدماء ومعاصرونأعالم وعلماء قدماء ومعاصرون

قدماء  وعلماء  »أعــالم  كتاب:  ويأتي 
ومعاصرون« ليشكل لبنة من مقتنياتها 

النفيسة.
التعريف بالكتاب

الشيخ  العالمة  آثــار  من  عطر  كتاب 
تراجم  فيه  جمع  ــرة،  زهـ ــو  أب محمد 
الفقهاء  من  املتقدمني  األعالم  لبعض 
العلماء  وبعض  واملتكلمني  واحملدثني 

املعاصرين.
وقد جمع محمد أبو زهرة هذه التراجم 

األولــى:  أربــع،  مجموعات  في  ورتبها 
ــراجــم الــفــقــهــاء، والــثــانــيــة: تــراجــم  ت
املفسرين،  تراجم  والثالثة:  احملدثني، 
واملتكلمني  الوعاظ  تراجم  والرابعة: 
جماعة  بتراجم  ختمها  ثم  واملؤرخني، 
من معاصريه من العلماء الذين عرفهم 

أبو زهرة واتصل بهم.
التعريف بالكاتب

أحمد  محمد  الــعــالمــة  الــشــيــخ  هــو 
مــصــطــفــى أحــمــد املـــعـــروف، بــأبــي 

التابعة  الكبرى  باحمللة  ولــد  زهــرة، 
فــــــي:  مبــصــر  الــغــربــيــة  حملــافــظــة 
 / املوافق:  هـ،  القعدة،1316  ذو   6(
سنة:  وتــوفــي  1898م،  ــارس،  مـ  29
عالم  1974م(:  املــوافــق:  ـــ،  1394هــ
من  مصري  وكــاتــب  وبــاحــث  ومفكر 
كــبــار عــلــمــاء الــشــريــعــة اإلســالمــيــة 

والقانون في القرن العشرين.
به  دفــعــت  العلمية  حياته  بــدايــة  فــي 
فحفظه  الكتاتيب  أحــد  ــى  إل أســرتــه 

العدد )689( محرم  1444 هـ - أغسطس/ سبتمبر ٢٠٢٢م 9٢



مبادئ  تعلم  وأجـــاد  الــكــرمي،  الــقــرآن 
القراءة والكتابة، ثم انتقل إلى اجلامع 
إحدى  وكان  طنطا،  مبدينة  األحمدي 
يطلق  وكــان  مصر،  في  العلم  منارات 
الشيخ  وانتقل  الثاني؛  األزهــر  عليه 
أبوزهرة بعد ثالث سنوات من الدراسة 
باجلامع األحمدي إلى مدرسة القضاء 
الشرعي سنة: )1335هـ/1916م( بعد 
أول  هو  كــان  دقيقا  اختبارا  اجتيازه 
صغر  من  الرغم  على  فيه  املتقدمني 
قضاها  التي  املــدة  وقصر  عنهم  سنه 
في الدراسة والتعليم، وكانت املدرسة 
بركات  عاطف  محمد  أنشأها  التي 
القضاء  مناصب  لتولي  تعد خريجيها 
املصرية، ومكث  الشرعي في احملاكم 
سنوات  ثماني  املدرسة  في  زهرة  أبو 
تخرج  حتى  الدراسية  حياته  يواصل 
فيها سنة: )1343هـ/1924م(، 
حاصال على عاملية القضاء الشرعي، 
ثم اجته إلى دار العلوم لينال معادلتها 
سنة: )1346هـــ/1927م(، فاجتمع له 
تخصصان قويان ال بد منهما ملن يريد 

التمكن من علوم اإلسالم.
التعليم  وبعد تخرجه عمل في ميدان 
الثانوية،  املــدارس  في  العربية  ودرس 
ثم محاضرا في جامعات عدة وكليات، 
قسم  فترأس  مناصب؛  عدة  تولى  ثم 
الــشــريــعــة، وشــغــل مــنــصــب الــوكــالــة 
ــى الــتــقــاعــد سنة:  فــيــهــا، وأحــيــل إلـ
)1377هـــ/1958م(، وبعـــــد صــــدور 
الشيخ  اختير  األزهـــر  تطوير  قــانــون 
البحوث  مجمع  في  عضوا  زهــرة  أبو 
اإلســالمية سنة: )1382هـ/1962م(، 
عن  بديال  أنشئ  الــذي  املجمع  وهــو 
ــمــاء، وإلــــى جــانــب  ــل ــع ــار ال ــب هــيــئــة ك
معهد  مؤسسي  من  الشيخ  كــان  هــذا 
وكان  بالقاهرة،  اإلسالمية  الدراسات 
الشريعة  فــي  محاضراته  فيه  يلقي 
اإلسالمية دون أجر، وكان هذا املعهد 
ــن فــاتــتــه الـــدراســـة في  ــد أنــشــئ مل ق
الكليات التي تعنى بالدراسات العربية 
من  كبير  عدد  به  فالتحق  والشرعية، 

مثل  في  الراغبني  اجلامعات  خريجي 
هذه الدراسات.

وفاته
صباح يوم اجلمعة )12/ 4/ 1974م( 
النمل  ســورة  تفسير  إكمال  في  شــرع 
حتى أذان الظهر، وأثناء نزول فضيلته 
على  مفتوحا  واملصحف  القلم  حامال 
آخر ما وصل إليه في التفسير والورق 
وسقط  تعثر  التفسير  فيه  كتب  الذي 
أوراق  وعلى  املصحف  على  ســاجــدا 
التفسير، ثم فاضت روحه إلى بارئها 
تعالى  اهلل  رحمه  املغرب.  أذان  أثناء 

وغفر له.
مؤلفات الشيخ محمد أبو زهرة

عدة  ــرة  زهـ أبــو  محمد  الشيخ  ألــف 
مؤلفات، حيث تناول: امللكية، ونظرية 
والوصية  وأحكامه،  والوقف  العقد، 
والتزاماتها،  والــتــركــات  وقوانينها، 
مؤلفات  فــي  الشخصية  واألحـــــوال 
أئمة  مــن  ثمانية  وتــنــاول  مستقلة. 
بالترجمة  الكبار  وأعــالمــه  اإلســـالم 
املفصلة التي تظهر جهودهم في الفقه 
اإلســالمــي فــي وضــوح وجـــالء، وهــم: 
والشافعي، وأحمد  ومالك،  أبوحنيفة، 
ــن عــلــي، وجعفر  ــن حــنــبــل، وزيـــد ب ب
الصادق، وابن حزم، وابن تيمية. وقد 
مستقال.  كتابا  منهم  واحد  لكل  أفرد 
ــاه كــان  ــب الــفــقــه وقــضــاي ــى جــان ــ وإل
التفسير  في  طيبة  جهود  زهــرة  ألبي 
ــرآن في  ــق ال يفسر  فــكــان  والــســيــرة؛ 
اإلســالم«، وأصدر  »لواء  أعداد مجلة 
كتابا جامعا بعنوان: »املعجزة الكبرى«، 
تناول فيه قضايا نزول القرآن وجمعه 
ــه ورســــم حــروفــه  ــ ــراءت ــ وتـــدويـــنـــه وق
وختم  األخــرى.  اللغات  إلى  وترجمته 
تناول  النبيني«  »خــامت  بكتابه  حياته 
معتمدا  اإلســالم ]،  نبي  سيرة  فيه 
التاريخية،  املــصــادر  أوثــق  على  فيه 
وكتب السنة املعتمدة، وقد طبعت هذه 

السيرة في ثالثة مجلدات.
من  أكثر  العلمية  مؤلفاته  بلغت  وقد 

ثالثني مؤلفا، نذكر منها:

ــه اإلســـالمـــي..  ــق ــف ــي ال ــة فـ ــوب ــق ــع ال
اجلرمية في الفقه اإلسالمي، األحوال 
الشخصية، أبو حنيفة، حياته وعصره، 
وعصره،  حياته  مالك،  وفقهه..  آراؤه 
حياته  الــشــافــعــي،  وفــقــهــه..  آراؤه 
حنبل،  ابــن  وفــقــهــه..  آراؤه  وعــصــره، 
اإلمام  وفقهه..  آراؤه  وعصره،  حياته 
زيد، حياته وعصره، آراؤه وفقهه.. ابن 
وفقهه..  آراؤه  وعصره،  حياته  تيمية، 
ابن حزم، حياته وعصره، آراؤه وفقهه.. 
آراؤه  وعصره،  حياته  الصادق،  اإلمام 
واملــواريــث..  التركات  أحكام  وفقهه.. 
ــول الـــفـــقـــه.. مــحــاضــرات  ــ ــم أصـ عــل
فــي الـــوقـــف.. مــحــاضــرات فــي عقد 
إلى اإلسالم..  الدعوة  وآثاره..  الزواج 
مــقــارنــات األديــــان.. مــحــاضــرات في 
النصرانية.. تنظيم اإلسالم للمجتمع.. 
على  الوالية  اإلسالمي..  املجتمع  في 
الــعــقــد..  ونــظــريــة  امللكية  ــنــفــس..  ال
اخلطابة )أصولها - تاريخها في أزهى 

عصورها عند العرب(... وغيرها.
احملتوى العام لكتاب أعالم 
وعلماء قدماء ومعاصرون 

التراجم  هــذه  زهــرة  أبــو  جمع محمد 
ورتبها في مجموعات أربع:

املجموعة األولى: تراجم الفقهاء.
املجموعة الثانية: تراجم احملدثني.
املجموعة الثالثة: تراجم املفسرين.

الــوعــاظ  تــراجــم  الــرابــعــة:  املجموعة 
واملتكلمني واملؤرخني، ثم ختمها بتراجم 
جماعة من معاصريه من العلماء الذين 

عرفهم أبو زهرة واتصل بهم.
نسخة »مجلة الوعي«

»الــوعــي  مجلة  مكتبة  رفـــوف  تتزين 
هذا  مــن  كاملة  بنسخة  ــي«  اإلســالم
الكتاب العطر، وهو في متناول قراءها 

الكرام املهتمني بتراجم الرجال. 
املصادر

أعالم وعلماء قدماء ومعاصرون.
املوسوعة احلرة ويكيبيديا.

بكتاب  التعريف  ــور،  نـ مكتبة  مــوقــع 
أعالم وعلماء قدماء ومعاصرون.
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ينابيع املعرفة

اجلود والكرمالناس ثالث طبقات

أنفع الناس وأضرهم

سياسات:  ثــالث  تسوسهم  طبقات  ثــالث  الــنــاس 
طبقة من خاصة األحرار تسوسهم بالعطف واللني 
تسوسهم  األشــرار  من خاصة  وطبقة  واإلحــســان، 
بالغلظة والعنف والشدة، وطبقة من العامة تسوسهم 
باللني والشدة لئال حترجهم الشدة ويبطرهم اللني.

)إحياء التراث في ما جاء في عدد السبع 
والثالث، ص:٣0(

* قيل ألحد احلكماء: من أجود الناس؟ 
قال: من جاد من قلة، وصان نفسه عن املذلة.

مهابة،  بال  وقــار  ثــالث:  اخلصال  أكمل  وقيل:   *
وسماح بال طلب مكافأة، وحلم بغير ذل.

* وقيل: لقد انتهى اجلود في اجلاهلية إلى ثالثة 
بن  وهرم  الطائي،  بن سعد  عبداهلل  بن  نفر: حامت 

سنان املري، وكعب بن مامة األيادي. 
)أخبار العرب ١٣/١(.

أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك 
وكمالك. فانتفاعك به في احلقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. 

وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي اهلل فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك.
 )الفوائد البن القيم، ص: ٢٤8(.

إعداد/ تركي محمد النصر

مشاركة: يعقوب اجلناع

*

*

التوكل نظام اإلميان

الصديق والعدو

الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل باألرزاق؛ إذ التوكل هو نظام اإلميان، وقرين التوحيد، 
وهو السبب املؤدي إلى نفي الفقر، ووجود الراحة، وما توكل أحد على اهلل جل وعال من صحة قلبه 
حتى كان اهلل جل وعال مبا تضمن من الكفالة أوثق عنده مبا حوته يده؛ إال لم يكله اهلل إلى عباده، 

وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب. 
 )روضة العقالء ونزهة الفضالء، ص:١٣8(.

قال أبو حيان النحوي رحمه اهلل: »ينبغي للعاقل أن يعامل كل أحد في الظاهر معاملة الصديق، وفي 
الباطن معاملة العدو في التحفظ منه والتحرز، وليكن التحرز من صديقه أشد من التحرز من عدوه، 
وأن يعتقد أن إحسان شخص إلى آخر وتودده إمنا هو لغرض قام له فيه يتعلق به، يبعثه على ذلك، 

ال لذات ذلك الشخص«.
)نفح الطيب للتلمساني، ٢/5٦5(.
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بني االنقباض واالنبساط

لطيفة أجوبة مسكتة

من روائع احلكم

أنواع الهجر

ينبغي أن حتب املسلم إلسالمه، وتبغضه ملعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بني االنقباض واالسترسال، 
على  أصر  فإذا  والستر،  اإلغماض  حينئذ  فاألولى  عليها،  نادم  أنه  يعلم  التي  الهفوة  مجرى  منه  يجري  ما  فأما 
املعصية، فالبد من إظهار أثر البغض باإلعراض عنه والتباعد، وتغليظ القول له على حسب غلظ املعصية وخفتها.

)مختصر منهاج القاصدين البن قدامة املقدسي، ص: ٤٢(

رأى رجل من بني إسرائيل مجنونا يركب 
ــزوج،  ــد أن أت فــرســا، فقال لــه: إنــي أري

فكيف أتزوج؟
فقال املجنون: النساء ثالث: واحدة لك، 

وواحدة عليك، وواحدة لك وعليك.
وحبها  فقلبها  البكر؛  فهي  ــى:  األول أمــا 

لك، وال تألف غيرك.
تأكل  ولد؛  ذات  فاملتزوجة  الثانية:  وأما 

مالك وتبكي على الزوج األول.
وأما الثالثة: فاملتزوجة التي ال ولد لها؛ 
فإن كنت خيرا من األول فهي لك، وإال 

فهي عليك.
فقال الرجل: تتكلم كالم احلكماء، وتعمل 

عمل املجانني.
يجعلوني  أن  أرادوا  هــذا،  يا  لــه:  فقال 
قاضيا، فجعلت نفسي هكذا حتى جنوت.

)الصبابات فيما وجد على ظهور 
الكتب من الكتابات، ص/: ١٢١(

* صلى رجل صالة خفيفة، فقال له آخر: ما هذه الصالة؟!.
فقال: صالة ال رياء فيها. 

* قيل لرجل امض معنا إلى السلطان، والبس ثيابك.
فقال: هذه ثيابي التي أناجي فيها ربي.

* اغتاب األعمش رجال من أصحابه، فطل الرجل، فقال له بعض 
أصحابه: قل له ما قلته حتى ال تكون غيبة.

فقال األعمش: بل قل له أنت ما قلته حتى ال تكون منيمة.
* مر طائر في حلقة عبداهلل بن عباس [ فصاح، فقال من فيها: 

خير خير.
فقال ابن عباس [: ال خير وال شر.

* قيل لعمر بن اخلطاب [: فالن ال يعرف الشر!.
فقال عمر [: هو أجدر أن يقع فيه.

 )األجوبة املسكتة البن أبي عون، ت/٣٢٢هـ(

قال بعض احلكماء: من طلب أربعا بغير 
أربع لم يجد:

* من طلب علما بغير عمل بقي بال علم.
* ومن طلب أخا بال عيب بقي بال أخ.

* ومن طلب طعاما بال شبهة بقي بال 
طعام.

بقي بال  ريــاء  بغير  * ومن طلب طاعة 
طاعة.

)الصبابات فيما وجد على ظهور 
الكتب من الكتابات، ص:١٢0( 

والصفح  اجلميل،  الهجر  الــقــرآن:  فــي  تعالى  اهلل  ذكــر 
اجلميل، والصبر اجلميل، وقد قيل:

1ـ إن الهجر اجلميل هو: هجر بال أذى.
2ـ والصفح اجلميل: صفح بال معاتبة.

3ـ والصبر اجلميل: صبر بغير شكوى إلى مخلوق. 
)العبودية البن تيمية ص: ٦9(
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اإلبراهيمية آخر تقاليع مضاهاة اإلسالماإلبراهيمية آخر تقاليع مضاهاة اإلسالم

التي حمل  والهدى  واخلير  والتوحيد  تعرضت دعوات احلق 
عند  من  آدم  بني  من  املختارون  إليها  والدعوة  نشرها  وزر 
مسؤوليتها  وشــرف  بعظيم  واضطلع  وتعالى،  تبارك  املولى 
التاريخ  مــدار  على  الصاحلون  والدعاة  واملرسلون  األنبياء 
والتفكيك  والتشكيك  والتكذيب  التشويه  حلمالت  اإلنساني 
والتعويق.. بهدف ثني أنبياء اهلل عليهم الصالة والسالم عن 
أداء مهمتهم الرسالية املنوطة بهم من عند اهلل تعالى لهداية 
البشرية الضالة، بل تعرض أنبياء اهلل عليهم الصالة والسالم 
أنفسهم للتكذيب والتفسيق والتنكير واحلرب.. كما تعرضوا 
وقد  نفسه،  القتل  بل  اجلسدية،  والتصفية  القتل  حملــاوالت 
العزيز وهو  تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه  املولى  أخبرنا 
فقال:  الذميمة  إسرائيل  بني  وصفات  مساوئ  بعض  يعدد 

ھے   ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   }ہ  
ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۉ         ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  

ۉ  ې{ )البقرة: 87(.
أساليب  لكل  ابتكارهم  والهدى  أعداء اخلير  واملالحظ على 
إلى  الدعوة  جماح  كبح  أجل  من  واملضاهاة  والعناد  املناوءة 
اهلل، ووضعوا لذلك كل ما ميلكون من مكر وخبث وخداع.. 
أعداء  مخططات  بني  ومن  اهلل،  إلى  الدعوة  مسار  لعرقلة 
احلق واخلير والهدى ابتكار دعوات شركية وتضليلية بارعة 
في املكر والدهاء، ومن بينها الدعوة إلى الديانة اإلبراهيمية 
اهلل  نبي  أن  اعتبار  على  اجلــديــد،  اإلعــالم  لها  يــروج  التي 
إبراهيم هو أبو األنبياء ودعوته أصل كل الدعوات، متجاوزين 
جاءت  التي  الديانات  وشاب  ران  الذي  والضالل  االنحراف 
من بعده، والتي بسبب تصحيح انحرافاتها ومحو ضالالتها 

جاءت الرسالة اإلسالمية الهادية واخلامتة.
اجلديدة  اإلبراهيمية  الــدعــوة  هــذه  مــن  الرئيس  والــهــدف 

القدمية هو محاصرة اإلسالم الذي بدأ ينتشر بقوة في شتى 
أنحاء املعمورة، والتلبيس على املسلمني اجلدد، وتشكيك بعض 
اإلسالمية،  املقدسات  قداسة  واستحالل  اإلميــان،  ضعاف 
على اعتبار أن الديانة اإلبراهيمية عودة إلى عصور ما قبل 
اخلالف مع اليهودية واملسيحية، وبالتالي فهي ديانة إنسانية 
وهو  الديانات،  أتباع  بني  للخالف  وناسخة  وموحدة  جامعة 
عني ما تدعو إليه منابر التعايش اإلنساني املشترك املشبوهة، 

وقنوات التواصل احلضاري الكونية اجلامعة.
}ٱ  ٻ   تعالى:  بقوله  عليها  مــردود  الدعوة  وهــذه 
ٺ        ٺ   ڀڀ   ڀ          ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ  

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ       ڤ  

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ  

گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻڻ   ڻ  

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ    ھ   ھ  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

ې   ې   ۉۉ   ۅ    ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   

ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ          وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  

ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ    ۆئ  

جئ              حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب        ىب{ 

)البقرة:135-141(، وال أدل وال أقوى من حجة القرآن البالغة 
للفصل في هذه املسألة، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

د. أحمد محمود عيساوي
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د. علي مدني رضوان اخلطيب د. علي مدني رضوان اخلطيب 
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أوالدهـــم،  على  يراهنوا  أن  اآلبـــاء  فيها  يقع  غلطة  أكبر 
ليحققوا لهم ما فشلوا فيه، فالذي فشل أن يكون طبيبا، 
يتمنى أن يكون ابنه طبيبا، حتى لو كان كارها ملهنة الطب، 
بكلية  ابنه  ليلتحق  يسعى  مهندسا،  يكون  أن  فشل  والــذي 
الهندسة، حتى لو كانت ميوله ال تتفق مع دراسة الهندسة، 
وهكذا يحول األب ولده إلى فرس رهان في سباق مجنون، 

بغرض التفاخر بني الناس، وإشباع رغبات مكبوتة.

أبناءنا في طريق ليس طريقهم،  أننا نضع  النتيجة  وتكون 
يحبونها،  التي  والــدراســة  مواهبهم،  تنمية  من  ونحرمهم 

والعمل الذي يبدعون فيه.
وعلى الرغم من وصول اآلباء إلى أمانيهم، وحصول األبناء 
على الشهادات والوظائف املرجوة، إال أنهم -وبال شك- قد 

خسروا الرهان.

الرهان اخلاسرالرهان اخلاسر

باهلل  اإلميــان  بعد  ومنزلة  قــدرا  العلم  من  أعظم  هناك  ليس 
يعلمون  من  بني  الكرمي  الــقــرآن  يساوي  فلم  ثم  ومــن  تعالى، 

}ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ    يعلمون  ال  وغيرهم ممن 
ىئىئ{ )الزمر:9( ولو تأملت قليال لعلمت أن يوسف الصديق 
عليه السالم ملا نزلت النازلة بالبالد وكادت املجاعة أن تعصف 
بالعلم، فبرز يوسف السجني ظلما  بها لم يفلح في دفعها إال 

بقوانني الفرعون ليعلن عن نفسه }ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  
أو  عصبيته  يوسف  ينفع  لم  )يوسف:55(  چ     چ  چ{ 
عشيرته، ولم يشفع له جماله الطاغى، ومانفعه في اخلالص 
من محنته وشدته سوى علمه وتخصصه الدقيق وإحاطته بكل 
ما يتعلق بعلم الرؤى وتأويل األحاديث، وملا توعد سليمان عليه 

}ى   بقوله  مملكته  عن  غيابه  على  الهدهد  السالم 
ۇئ{  ۇئ   وئ   وئ    ەئ      ەئ    ائ   ائ  
جعل  أن  شــأوا  بالعلم  اإلســالم  اهتمام  يصل  بل  )النمل:21(  
عما  احلكم  في  يتمايز  املعلم  الكلب  يصطاده  الــذي  الصيد 
يصطاده غير املعلم من سائر الكالب التي تدب على األرض. 
قال القرطبي »في اآلية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما 
له فضيلة على سائر  يكون  إذا علم  الكلب  للجاهل، ألن  ليس 
الكالب، فاإلنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على 
سائر الناس، كما قال علي [: »لكل شيء قيمة وقيمة املرء 
ليكون   2٠71/4 للقرطبي  القرآن  ألحكام  اجلامع  مايحسنه« 

شأوها،  وعلو  األوطــان  بناء  في  الزواية  حجر  والعلماء  العلم 
والقرآن يقدمهم ويأخذ برؤيتهم كما قال تعالى }ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  
}ڎ   ڎ  ڈ   ۅ  ۅ   ۉ      ۉ{ )سبأ:6( 
ک   ک   ک    ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ  
ىب   }مب   )الــقــصــص:8٠(،  گ{  گ   گ     گ  
)املجادلة:11(  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث{ 
وقرن سبحانه شهادتهم بشهادة املالئكة على وحدانيتة تعالى 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ      ٹ    ٹ    ٹ      ٿ   }ٿ   
)آل عمران:18(  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ{ 
ليكون العلماء على اختالف تخصصاتهم هم حياة هذه األمة 

وسر نهضتها كما قال الشاعر:
بـــهـــا تـــــــنـــــــزلـــــــون  أرض  كـــــــــل  بــــــكــــــم  »حتــــــــيــــــــا 

أمــــــطـــــــــــــار األرض  بـــــــــقـــــــــاع  فـــــــــــي  كـــــــأنـــــــكـــــــم 
وتــــشــــتــــهــــي الــــــعــــــني فــــيــــكــــم مـــــنـــــظـــــرا حـــســـنـــا

كـــــــأنـــــــكـــــــم فــــــــــي عـــــــيـــــــــــــــون الــــــــــنــــــــــاس أزهـــــــــــــــــــار
ــه ــ ــتــ ــ ــرؤيــ ــ ونـــــــــــوركـــــــــــم يـــــــهـــــــتـــــــدي الـــــــســـــــائـــــــــــــــر لــ

كـــــــأنـــــــكـــــــم فــــــــــي ظـــــــــــــــــــالم الـــــــلـــــــيـــــــل أقـــــــمـــــــــــــــار«

د. يحيى سنبل
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سطر الشعب الكويتي العديد من املواقف املشرفة الرافضة لالحتالل، فقد ظل يعمل ليل نهار خلدمة 
قضيته وحترير أرضه من الغزاة وعودة شرعيته، وقاوم بكل ما أوتي من قوة، وكان إميانه بربه ويقينه 
بعدالة قضيته هو سالحه، فراح يقاوم احملتلني ببسالة ويتصدى لهم، ويرفض التعاون معهم، ويقدم 
احملتلني،  مواجهة  في  قبله  شعب  يقفه  أن  قل  موقفا  وقــف  قضيته،  يخدم  ما  لكل  والنفيس  الغالي 
والتصدي والرفض التام لهم، والتعاون فيما بني أفراده والتماسك ووحدة املوقف، فاستحق أن يسجل 
له التاريخ املوقف بأحرف من نور، واستحق كل التقدير والثناء من العالم أجمع ومن قيادته الشرعية، 
األمــر الــذي عبر عنه سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه اهلل في كلمته املوجهة 
فإنه لن يتمكن  أرضنا  الــعــدوان قد متكن من احتالل  كــان  »إذا  ١99٠/8/5م بقوله:  بتاريخ  إلــى شعبه 
أبدا من االستيالء على إرادتنا، عزميتنا وإرادتنا هما عزمية وإرادة آبائنا وأجدادنا الذين واجهوا أعتى 
العزة  اليوم هي كويت األمــس أرض  التحديات، فلم تلن لهم قناة، ولــم يخضعوا ألي عــدوان، وكويت 
والكرامة، بلد الرجال ومنبت األبطال، ولم حتن رأسها للغزاة، وال خفضت جبينها للمعتدين، ويشهد 
التاريخ أن الكويت مرت مبحن كثيرة وآالم جسيمة وتعرضت العتداءات وغزوات متعددة على مر الزمن، 
اجلانب  عزيزة  الراية  مرفوعة  أبية  حــرة  الكويت  بقيت  وإميانهم  وعزميتهم  الكويتيني  بصمود  ولكن 

طاهرة التراب شامخة الكرامة«.
وجتلت مظاهر الدفاع عن الوطن من خالل اجلنود املجهولني الذين تطوعوا لتسيير قطاع اخلدمات 
العامة طوال أشهر احملنة، ولم يكن هؤالء املتطوعون من الباحثني عن املجد والشهرة ولم يخطر في 
الوطن من محنته بجالء  وتخليص  اهلل  رضــا  وانحصر مطمعهم في  البتة،  دنيوي  أي مطمع  بالهم 
احملتلني واستقالله وعودة شرعيته، لذا كانوا ميارسون مهامهم مبنأى عن األضواء دون إحساس مبنة، 
فتراهم يسهرون الليل يكابدون املعاناة القمعية من عصابات السلطة احملتلة دون ملل أو خشية، وبفضل 
واحليوية،  العامة  اخلدمات  عنها  تغيب  أن  دون  املقاومة  الكويت  عاشت  وتضحياتهم  املرابطني  همة 
والعمالة  الكويتيون  واإلداريـــون  والتقنيون  املهندسون  توالها  الكهرباء  وتشغيل  املياه  إيصال  فعملية 
الوافدة العاملون في وزارة الكهرباء واملــاء، كما قام شباب وشابات كل في منطقته بعمليات النظافة، 
وغيرهم من قام بتوزيع األموال والغذاء، ليضعوا نواة اللجان الشعبية في كل منطقة تضم فرق عمل 

من اجلنسني ومن جميع أطياف املجتمع وبجميع األعمار.
وهكذا متكنت اللجان الشعبية من تسيير اخلدمات احلياتية اليومية أثناء الغزو البائد الستمرار العيش 

بكرامة، ولوال تعاون أهل الكويت الطيبني وكل من عاش على أرضها أثناء الغزو الغاشم ملا 
عادت الكويت لوضعها الطبيعي بسرعة وتعافت وأصبحت بلد اإلنسانية.

خالد صالح املسافر
كاتب صحافي كويتي

من مفاخرنا الوطنية



موقع مجلة الوعي اإلسالمي

alwaeiq8@gmail.com

جملة الوعي الإ�سالمي





٢٠م
٢٢ 

س
سط

 أغ
و -

ولي
- ي

 هـ 
١٤٤

ة ٣
حلج

ذو ا
  - 

59 
سنة

- ال
   6

د86
عد

ال


