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إن أعظم إكرام لهذه األمة أن أنزل اهلل إليها أحسن الكتب، وأرسل إليها أفضل الرسل، وزينها بأيسر الشرائع، 
وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وبه جملها؛ تأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، وتؤمن باهلل. وقد جعل اهلل سبحانه 
وتعالى القرآن الكرمي نوره في األرض كلها، وحجته الباهرة على أهلها، يخرج من الظلمات إلى النور، ويدعو إلى 

اإلميان والسعادة واحلبور، ويهدي إلى اجلنة دار اخللود والسرور، قال عز وجل: }ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ{ )اإلسراء:9(.

إن هذا القرآن العظيم هو حبل اهلل املتني، ونوره املبني، وعروته الوثقى التي ال انفصام لها؛ فعن أبي شريح 
اخلزاعي [ قال: خرج علينا رسول اهلل ] فقال: »أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن ال إله إال اهلل، وأني 
رسول اهلل؟« قالوا: نعم. قال: »فإن هذا القرآن سبب )أي: حبل( طرفه بيد اهلل، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، 

فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبدا« )أخرجه ابن حبان وابن أبي شيبة(.
أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته، وأي شرف لإلنسان أسمى من هذا الشرف؟ وأي منزلة عز يتبوأها أكرم 
من هذه املنزلة؟ فعن أنس [ قال: قال رسول اهلل ]: »إن هلل أهلني من الناس«، قال: قيل: من هم يا رسول 
اهلل؟ قال: »أهل القرآن؛ هم أهل اهلل وخاصته«. فما أعظم خسارة من هجر القرآن، ولم يهتم بالقرآن تعلما وال 
تعليما، وال فهما وال حفظا وال تعظيما! وال قراءة وال تدبرا، وما أشد حسرة ذلك الذي لم يجعل لنفسه نصيبا 

ۓ     ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   }ۀ   تعالى:  قال  العزيز!  اهلل  كتاب  من  يوميا 
ۓ{ )اإلسراء:82(.

لقد أعز اهلل بالقرآن هذه األمة التي كانت في ذيل األمم، فحملت بالقرآن مشعل احلضارة والنور للبشرية، 
وأقامت العدل واإلنصاف في البرية، حتى غدت مثاال في األمم يحتذى، ذلك كله يوم كانت تعمل بقرآنها، وتقتدي 
برسولها، وتعتز بإسالمها، ولكنها حني أهملت قرآنها، وتنازلت عن قيمها السامية، وتاريخها املجيد؛ جرت على 
نفسها الظلم واالستعباد، والتخلف واالستبداد؛ فنحن أمة أعزنا اهلل باإلسالم، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا 

اهلل.
ومن فضل اهلل على بلدي الكويت أنها تقيم في كل عام العديد من اجلوائز واملسابقات الكبرى حلفظ القرآن 
الكرمي والعناية به، منها: جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءته وجتويد تالوته والتي تقام اآلن على 
أرض الكويت؛ وهي مسابقة سنوية تنظمها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ فأسأل اهلل أن يحفظ الكويت 

وأهلها بحفظها للقرآن الكرمي، وأهله، الذين هم أهل اهلل وخاصته.

}إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم{
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تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
في دولة الكويت 
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واملقاالت ال تعبر بالضرورة
عن رأي املجلة.
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ــزال املــســلــمــون بــحــاجــة إلــى  ــ ال ي
على  التعرف  وإلــى  الكرمي  القرآن 
ما  ومقاصده،  وتوجيهاته  هداياته 
على  يتعرفوا  أن  إلى  بحاجة  كانوا 
وعلى  أنفسهم  وعلى  تعالى،  اهلل 
ال  جمعاء  واإلنــســانــيــة  حــيــاتــهــم.. 
نستثنيها من هذه احلاجة؛ فالقرآن 
ــة ورســـالـــة  ــدايـ ــرمي كـــتـــاب هـ ــكـ الـ

واملكان،  الزمان  بامتداد  مفتوحة 
للناس جميعا..

الكرمي  القرآن  إلى  احلاجة  وهــذه 
تــقــف عند  مـــتـــجـــددة، ال  حــاجــة 
عصر، وال تنفد عند جهود؛ وإمنا 
من  لكل  فياضا  نبعا  القرآن  يظل 
من  لكل  يتألأل  ونــورا  يرد حوضه، 

يلتمس منه النور..

وأشواقه  اإلنسان  هموم  أن  وكما 
ــإن عطاء  فـ مــتــجــددة ومــتــنــوعــة؛ 
وأدويــتــه  متجدد،  الــكــرمي  الــقــرآن 
وينبغي  باستمرار..  فاعلية  ذات 
أن  في  شك  أدنــى  لدينا  يكون  أال 
لدى  وريها  شبعها  حاجاتنا ستجد 
نقبل  أن  الــكــرمي؛ شريطة  الــقــرآن 
وأن  بوعي،  نقرأه  وأن  بحب،  عليه 

القرآن الكريم.. كتاب هداية القرآن الكريم.. كتاب هداية 
ورسالة مفتوحةورسالة مفتوحة

يفرض  ال  أدب  بـــأدب؛  نسترشده 
عليه قراءة مسبقة، وال يتقول عليه 
باطال، وال يتجاوز آياته وتوجيهاته 

بدعاوى واهنة!

في تعريف القرآن الكرمي:
تعريف  على  نطل  أن  املــهــم  ــن  وم
تعريفه  فــي  ألن  ــكــرمي،  ال ــقــرآن  ال
ومميزاته.  خصائصه  ألهــم  بيانا 
لغة  تعريفه  في  العلماء  ذهب  وقد 
لكننا  شتى،  مــذاهــب  واصطالحا 

سنقف عند أشهرها وأوجزها.
في  واألصل  قرأ؛  من  لغة  والقرآن 
شــيء  وكـــل  اجلــمــع.  اللفظة  هـــذه 
القرآن  وسمي  قرأته.  فقد  جمعته 
واألمــر  القصص  جمع  ألنــه  قرآنا 
واآليــات  والوعيد،  والوعد  والنهي 
وهو  بــعــض؛  ــى  إل بعضها  والــســور 

مصدر كالغفران والكفران)1(.
تــعــددت تعاريف  وفــي االصــطــالح 
العلماء للقرآن بسبب تعدد الزوايا 
التي ينظر العلماء منها إلى القرآن، 
وأشملها: القرآن هو كالم اهلل املنزل 
على النبي محمد ]، املكتوب في 
املصاحف، املنقول بالتواتر، املتعبد 

بتالوته، املعجز ولو بسورة منه)2(.
متعددة،  أســمــاء  الــكــرمي  ولــلــقــرآن 
ــاب«؛  ــت ــك ــرآن« و»ال ــقـ أشــهــرهــا »الـ
»قرآنا«  تسميته:  في  روعــي  وقــد 
روعــي  كما  باأللسنة،  متلوا  كونه 
مدونا  كونه  »كتابا«  تسميته:  في 
من  التسميتني  فكلتا  بـــاألقـــالم؛ 
عليه.  الواقع  باملعنى  شيء  تسمية 
وفـــي تــســمــيــتــه بــهــذيــن االســمــني 
العناية  حقه  مــن  أن  إلــى  إشـــارة 

بحفظه في موضعني ال في موضع 
أنه يجب حفظه في  أعني  واحــد؛ 
ــســطــور جــمــيــعــا، أن  الـــصـــدور وال
إحداهما  فتذكر  إحداهما  تضل 
األخرى؛ فال ثقة لنا بحفظ حافظ 
حتى يوافق الرسم املجمع عليه من 
إلينا جيال بعد  املنقول  األصحاب، 
عليها  وضع  التي  هيئته  على  جيل 
كاتب  بكتابة  لنا  ثقة  وال  مرة.  أول 
عند احلفاظ  هــو  مــا  يــوافــق  حتى 
وبهذه  املتواتر.  الصحيح  باإلسناد 
اهلل  بعثها  التي  املــزدوجــة  العناية 
اقتداء  احملمدية  األمــة  نفوس  في 
في  محفوظا  القرآن  بقي  بنبيها، 
حرز حريز، إجنازا لوعد اهلل الذي 

}ڳ   يقول:  حيث  بحفظه؛  تكفل 
ڱ{  ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ  
)احلجر: 9(، ولم يصبه ما أصاب 
ــة مـــن الــتــحــريــف  ــاضــي ــكــتــب امل ال

والتبديل وانقطاع السند)3(.

في خصائص القرآن الكرمي:
ــدة خصائص  عـ الــكــرمي  ــقــرآن  ــل ل
من  غيره  عن  ومتيزه  بها،  يتصف 
الكتب املنزلة على األمم من قبلنا، 
الوحي  مجمل  عــن  أيــضــا  ومتــيــزه 
أي عن  النبي ]؛  بــه  جــاء  ــذي  ال
القولية  والسنة  القدسي  احلديث 

بأنواعها.
الصفات  فــي  العلماء  بحث  ــد  وق
أنها  فوجدوا  بـ»القرآن«  اخلاصة 
النبي  على  ــزال  ــ اإلن فــي  تنحصر 
وبالتواتر،  والنقل  واإلعجاز،   ،[
والتعبد  املصاحف،  فــي  والكتابة 
زيادة  العلماء  بالتالوة. ورأى بعض 

بجميع  فعرفه  والتمييز،  التوضيح 
هذه الصفات، واقتصر بعضهم على 
ذكر اإلنزال على النبي، واإلعجاز؛ 
ألن ما عداهما من الصفات ليس 
لتحقق  الـــالزمـــة،  الــصــفــات  مـــن 
القرآن بدونها في زمن النبي ]، 
فقالوا في تعريفه: هو الكالم املنزل 
واقتصر  املعجز.  محمد ]،  على 
بعضهم على ذكر اإلعجاز فحسب؛ 
ألنه وصف ذاتي للقرآن إذ هو اآلية 
العظمى املثبتة لرسالة نبينا محمد 
]، ولكون القرآن املنزل عليه من 

عند اهلل ال من عند البشر)4(.
ثالث  مع  موجزة  وقفة  هنا  ونقف 
خصائص للقرآن الكرمي، وهي أنه:
فــالــقــرآن الكرمي  كــتــاب مــنــزل:   <
محمد  لنبيه  تعالى  اهلل  به  أوحــى 
من  ليس  فهو  ومعنى؛  لفظا   ،[

}چ   تعالى:  قــال  بشر؛  تأليف 
 } ڍ    ڍ   ڇ   ڇ       ڇ     ڇ  
)النمل: 6(، وأخبر النبي ] بذلك 
صراحة فقال: »ما من األنبياء من 
نبي إال وقد أعطى من اآليــات ما 
كان  وإمنــا  البشر،  عليه  آمن  مثله 
إلي؛  أوحاه اهلل  وحيا  أوتيته  الذي 
يوم  تابعا  أكثرهم  أكون  أن  فأرجو 
حديث  من  عليه  )متفق  القيامة« 

أبي هريرة(.
اهلل  تكفل  فقد  محفوظ:  كتاب   <
التي  لغته  في  كتابه  بحفظ  تعالى 
أو  التحريف  بها، ونزهه عن  أنزله 
النقصان؛  أو  الــزيــادة  أو  التبديل 
للبشر كما هو شأن  يكل ذلك  ولم 
قال  القرآن؛  على  السابقة  الكتب 

}ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    تعالى: 

السنوسي محمد السنوسيملف العدد
ــات  ــدراس ال فــي  اآلداب  ماجستير 

اإلسالمية

العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م ٢5العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م ٢٤

د. رمضان فوزي بدينيدراسات
)دكتوراه في اللغة العربية(

العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - فبراير ٢٠٢٢م العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - فبراير ٢٠٢٢م

العطف، وأم  »الواو« هي أصل حروف 
بابها؛ ذلك أنها أكثرها استعماال؛ ولذا 
جاء مخرجها شفهيا سهال في النطق؛ 
انضمام  إلــى  إال  حتتاج  ال  إنها  حيث 
ما  ــذا  وهـ اتــصــالــهــمــا،  دون  الشفتني 
في  والــدوران  االستعمال  كثرة  يناسب 

الكالم.
وعلل بعض النحاة كونها أصل العطف 
االشتراك  من  أكثر  على  تدل  ال  بأنها 
فقط، وأما غيرها من احلروف فيدل 
على االشتراك وعلى معنى زائد. فإذا 
تــدل على زيــادة  كانت هــذه احلـــروف 
ــارت الـــواو  ــواو صـ ــ معنى لــيــس فــي ال
احلروف  وباقي  املفرد  الشيء  مبنزلة 
مبنزلة املركب، واملفرد أصل للمركب)1(.

هذا  في  النحاة  مع  األصوليون  ويتفق 

األحناف وهو عالء  أحد  يقول  الرأي؛ 
القسم  هــذا  »وأصــل  البخاري:  الدين 
املشاركة،  إلثبات  العطف  ألن  الـــواو؛ 
االشــتــراك،  الـــواو على مجرد  وداللـــة 
وسائر حروف العطف يدل على معنى 
زائد على االشتراك؛ فإن الفاء يوجب 
الترتيب معه، وثم يوجب التراخي معه. 
فلما كانت في تلك احلروف زيادة على 
معنى،  كاملركبة  صــارت  العطف  حكم 
ــواو مــفــرد، واملــفــرد قبل املــركــب.  ــ وال
عبارة  كــان  ملــا  العطف  أن  واحلــاصــل 
والواو متمخضة إلفادة  عن االشتراك 
هذا املعنى دون غيره صارت أصال في 

العطف«)2(.
لكن وقع خالف في بعض دالالت الواو، 
منها داللتها على مطلق اجلمع؛ فرغم 

واألصوليني على  النحاة  اتفاق جمهور 
هذا الرأي؛ فقد ذهب بعضهم إلى أنها 
تفيد الترتيب وليس مجرد اجلمع، على 

النحو التالي:
 أوال- القول بأنها ملطلق اجلمع:

أن  واألصوليني على  النحاة  أكثر  اتفق 
غير  مــن  اجلــمــع)3(  مطلق  تفيد  الـــواو 
الترتيب؛  أو  املعية  بخصوصية  إشعار 
ومعنى ذلك أنها تدل على التشريك بني 
احلكم  في  عليه  واملعطوف  املعطوف 
يدل  أن  غير  مــن  إليهما  أسند  ــذي  ال
على أنهما معا بالزمان أو أن أحدهما 
قبل اآلخر، وال ينافي هذا احتمال أن 
مرتبا  أو  معا،  منهما  وقــع  ذلــك  يكون 
على حسب ما ذكرا به، أو على عكسه، 
وال يفهم شيء من ذلك من مجرد الواو 

وعمرو،  زيد  قام  قلت:  فإذا  العاطفة. 
احتمل ثالثة أوجه:

وقت  في  معا  قاما  يكونا  أن  األول:   
قام  املتقدم  يكون  أن  الثاني:  واحــد. 
قام  املتأخر  يــكــون  أن  الــثــالــث:  أوال. 

أوال)4(. 
تلزم  ال  »الـــواو  أن  سيبويه  ذكــر  فقد 
الشيئني أن يكون أحدهما بعد اآلخر، 
بزيد  )مــررت  قلت:  إذا  أنــك  تــرى  أال 
وعــمــرو( لــم يكن فــي هــذا دلــيــل أنك 

مررت بعمرو بعد زيد«)5(.
ــهــا ملطلق  ــن نــص أيــضــا عــلــى أن وممـ
املـــبـــرد)6(،  تــرتــيــبــا:  تفيد  وال  اجلــمــع، 
ــن هـــشـــام)8(،  ــ والـــزمـــخـــشـــري)7(، وابـ

والزركشي)9(.
رأيــهــم  يختلف  فــلــم  ــون  ــي األصــول أمـــا 
كثيرا عن رأي النحاة في هذا السياق؛ 
حيث ذهب جمهورهم إلى أنها )الواو( 
صاحب  يــقــول  حــيــث  اجلــمــع؛  ملطلق 
»كشف األسرار شرح أصول البزدوي«: 
الــواو وهي عندنا  »وأصــل هذا القسم 
ملقارنة  تعرض  غير  من  العطف  ملطلق 
وال ترتيب، وعلى هذا عامة أهل اللغة 

وأئمة الفتوى«)10(.
املختار  أن  السبكي  الدين  تقي  وذكــر 
»أنها ملطلق اجلمع ال تدل على ترتيب 
وعمرو  زيد  جاء  قلت:  فإذا  معية،  وال 
فقد أشركت بينهما في احلكم من غير 
تعرض ملجيئهما معا أو ملجيء أحدهما 
بني  املشترك  للقدر  فهي  اآلخــر،  بعد 

الترتيب واملعية«)11(.
األمر  فيفسر  السرخسي  اإلمــام  أمــا 
وضعوا  »إنهم  فيقول:  منطقيا  تفسيرا 
الفاء للوصل مع التعقيب، وثم للتعقيب 

مع التراخي ومع للقران.
أو  الــقــران  توجب  الــواو  بــأن  قلنا  فلو 
أصل  باعتبار  ــكــرارا  ت كــان  الترتيب 
العطف  يوجب  إنــه  قلنا  ولــو  الــوضــع، 

باعتبار  جــديــدة  لفائدة  لكان  مطلقا 
العطف  هــذا  يتنوع  ثم  الــوضــع،  أصــل 

أنواعا لكل نوع منه حرف خاص.
فإنه  اإلنــســان  األســمــاء؛  مــن  ونظيره 
لآلدمي مطلقا، ثم يتنوع أنواعا لكل نوع 
منه اسم خاص بأصل الوضع، والتمر 
كذلك... فكذلك الواو للعطف )مطلقا( 

باعتبار أصل الوضع«)12(.
وقــال أبــو بكر اجلــصــاص: »الـــواو في 
ثم  حقيقتها«،  وذلـــك  للجمع.  اللغة 
احتج برأي أحد أئمة اللغة وهو املبرد، 
وال  للجمع  الــواو  املبرد:  »وقــال  قائال: 
داللة فيها على الترتيب ألنك إذا قلت: 
اللفظ  من  يعقل  لم  وعمرا  زيدا  رأيت 
أن  إذ جــاز  اآلخــر  قبل  رؤيــة أحدهما 
قبل  عــمــرا  رأى  أو  معا  رآهــمــا  يــكــون 
بإفادتها  قال  من  رأي  خّطأ  ثم  زيــد«، 
النقلية  األدلــة  ببعض  محتجا  الترتيب 

والعقلية)13(.
ومن األدلة التي استند إليها هؤالء ما 

يلي:
العربية؛  اللغة  أئمة  عــن  النقل  أوال: 
أجمع  السيرافي:  سعيد  أبو  قال  فقد 
الكوفيني  مــن  والــلــغــويــون  الــنــحــويــون 
وجمهور  منهم،  قليال  إال  والبصريني 
غير  من  للجمع  الواو  أن  على  الفقهاء 

ترتيب.
ثانيا: االستقراء التام من كالم العرب 
الترتيب  يحتمل  ال  ــا  مل مجيئها  فــي 
قوله  ذلـــك  فــمــن  خــالفــه  يقتضي  أو 
وقولوا  الباب سجدا  }وادخلوا  تعالى: 
األخــرى: }وقولوا  اآليــة  وفي  حطة{، 
والقصة  الباب سجدا{  حطة وادخلوا 
واحدة؛ فلو كانت الواو تقتضي الترتيب 

لوقع التناقض بني مدلولي اآليتني.
مواضع  في  استعملت  الــواو  أن  ثالثا: 
ال يسوغ فيها الترتيب نحو: تقاتل زيد 
وعمرو، واختصم بكر وخالد، وجمعت 

زيـــدا وعــمــرا، واملـــال بــني هــذا وهــذا 
وسيان قيامك وقعودك.

وال يتصور الترتيب في شيء من ذلك، 
ألن املفاعلة ال تكون إال من اثنني جميعا 
وكذلك بقية ما ذكر، وال يصح اإلتيان 
في شيء منها بالفاء وال ثم، فال تقول 
تقاتل زيد فعمرو، وال املال بني هذا ثم 

هذا، وال سيان قيامك فقعودك.
وعمرو«  زيــد  »جــاء  القائل:  أن  رابــعــا: 
ــاءا مــعــا أو  ــه: جــ ــقــال لـ يــحــســن أن ي
كانت  ولــو  عمرو؟  تقدم  أو  زيــد  تقدم 
هذا  حسن  ملا  الترتيب  تقتضي  ــواو  ال

االستفسار.
الذي  احلديث  في  قوله ]  خــامــســا: 
صححه احلاكم: »ال تقولوا ما شاء اهلل 
وشاء فالن. قولوا: ما شاء اهلل ثم شاء 
فالن« فهذا يدل على أن الواو للجمع ال 

للترتيب)14(.

القول بإفادتها الترتيب: 
في مقابل رأي أكثر النحاة واألصوليني 
هناك رأي آخر يقول بإفادتها الترتيب، 
وثعلب،  قطرب،  عن  منقول  رأي  وهو 
وأبي عمر الزاهد غالم ثعلب، والربعي، 
وهشام، وأبي جعفر الدينوري. لكن قال 
هشام والدينوري: إن الواو لها معنيان: 
معنى اجتماع، فال تبالي بأيتهما بدأت، 
نحو: اختصم زيد وعمرو، ورأيت زيدا 
وعمرا، إذا احتد زمان رؤيتهما. ومعنى 
فاملتقدم  الزمان؛  يختلف  بأن  اقتران 
في الزمان يتقدم في اللفظ، وال يجوز 
أنها  الــفــراء  وعــن  املتأخر.  يتقدم  أن 

للترتيب حيث يستحيل اجلمع)15(.
نقل  فقد  ــيــون  واألصــول الفقهاء  أمــا 
الشافعي، وذكر  الرأي عن اإلمام  هذا 
بعض احلنفية أنه نص عليه في كتاب 
أحكام القرآن، وبعضهم أخذه من الزم 
قوله في اشتراط الترتيب في الوضوء 

االختالف في إفادة الواو مطلق االختالف في إفادة الواو مطلق 
الجمع وأثره في الحكم الفقهيالجمع وأثره في الحكم الفقهي

العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م ١٣العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م ١٢

د. مسعود صبريمتابعات
أستاذ مشارك في الفقه واألصول

الصكوك السيادية في ندوة الصكوك السيادية في ندوة 
مركز الكويت لالقتصاد اإلسالميمركز الكويت لالقتصاد اإلسالمي

أقـــــام مـــركـــز الـــكـــويـــت لــاقــتــصــاد 
اإلسامي ندوته الشهرية، التي جاءت 
ودورها  السيادية  »الصكوك  بعنوان: 
فـــي الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة«، حيث 
محمد  الــدكــتــور  األســتــاذ  استضاف 
املصرية  اجلمعية  رئــيــس  البلتاجي 
مجلس  وعضو  اإلســامــي،  للتمويل 
ــك فــي يــوم 31 أكتوبر  األيــوفــي، وذل

2021م، عبر منصة زووم.

عن  احلديث  البلتاجي  د.  تناول  وقد 
ودورهــا  السيادية،  الصكوك  أهمية 
تنفيذ  فـــي  املــســاهــمــة  فـــي  ــفــعــال  ال
املشاريع الكبرى للدول، مبا في ذلك 

مشاريع البنية التحتية.
وبدأ بتعريف الصكوك السيادية بأنها 
أوراق مالية حكومية متساوية القيمة، 
وقابلة للتداول، تصدر ملدة ال تتجاوز 
شائعة  حصصا  ومتثل  عاما،  ثاثني 
في حقوق منفعة األصول؛ وفق نشرة 
الفروق  وأبان  بها.  اخلاصة  اإلصدار 
فالصكوك  والسندات،  الصكوك  بني 
مشاركة في امللكية ومشاركة في الربح 

التي  السندات،  بخاف  واخلــســارة، 
خسارة،  أي  حاملها  فيها  يتحمل  ال 
في  ماليا  سهما  الصك ميثل  أن  كما 
األصول واملنافع، والسند ميثل حصة 
والصك  التقليدي،  املالي  التمويل  في 
دليل على نقل امللكية في عمليتي البيع 
والشراء، والسند ال يتعلق بامللكية بل 
مبدة  يرتبط  والصك  النقدي،  باملبلغ 
ــاء، بخاف  ــه ــت ابـــتـــداء وان املـــشـــروع 
السند، ونشرة إصدار الصكوك مبنية 
بخاف  الــشــرعــيــة،  الــضــوابــط  على 
السند الذي ال يتضمن تلك الضوابط 

الشرعية.

أنواع الصكوك
كما أشار الدكتور البلتاجي إلى أنواع 
نوعني:  إلى  تنقسم  والتي  الصكوك، 
وهي  للتداول؛  قابلة  صكوك  األول: 
واملضاربة،  واملشاركة  اإلجــارة  تشمل 
قابلة  غير  الــثــانــي: صــكــوك  ــوع  ــن وال
ــي تـــشـــمـــل: الــســلــم  ــ ــداول؛ وهـ ــ ــت ــ ــل ــ ل

واالستصناع واملرابحة.
البلتاجي أطــراف إصدار  وأوضــح د. 
والنشاط  املــشــروع  وهــي:  الصكوك، 
حكومية  املستفيدة  واجلهة  التجاري، 
غــيــر حــكــومــيــة، وجــهــة  أو  ــانـــت  كـ
التصكيك،  شــركــة  وهـــي  ــدار،  ــ اإلصـ
التي تصدر لهذا الغرض فقط، ووكيل 
السداد الذي قد يكون بنكا أو غيره، 
الوسيطة  اجلهة  وهو  احلفظ،  وأمني 
املركزي،  احلفظ  وشركة  العميل  بني 
االستثمار  وأمــني  االستثمار  ومــديــر 
التغطية،  وضــامــن  ــدفــع،  ال ومتعهد 
االسترداد،  أو  الشراء  إعادة  ومتعهد 
ومـــســـتـــشـــار اإلصــــــــدار وشـــركـــات 
الرقابة  وهيئة  االئتماني،  التصنيف 
الــشــرعــيــة، واملــســتــشــار الــقــانــونــي، 

ومراقبو احلسابات.

أهمية الصكوك السيادية
أهمية  ــى  إلـ الــبــلــتــاجــي  د.  وتــطــرق 
ــوك الــســيــاديــة، حــيــث إنــهــا  ــصــك ال
العامة  املشروعات  لتمويل  تستخدم 
البعد  في  تساهم  أنها  كما  للدولة، 
الدولية  األســواق  من  االقتراض  عن 
ــة  ــوازن امل ــعــبء عــن  ال ــي تخفف  ــت وال
وتخفض عجز املوازنة، وهي بدورها 
تسهم في جذب شريحة من أصحاب 
الشريعة،  أحكام  وفق  األموال  رؤوس 
التنموية،  املشروعات  في  خصوصا 
للحكومات  تتيح  أنها  مزاياها  ومــن 
ملشروعاتها  متــويــل  عــلــى  احلــصــول 
خارج القطاع املصرفي مبا يؤدي إلى 
فوائدها  أهــم  ومــن  املخاطر،  توزيع 
على  السيولة  إدارة  في  تساعد  أنها 
خال  مــن  الكلي  االقتصاد  مستوى 
بتوفير  السيولة  فوائض  امتصاص  
متويل مستقر وحقيقي للدولة، مبعنى 
إحدى  السيادية  الصكوك  تكون  أن 
أدوات السياسة النقدية، التي تساهم 
كما  االقتصادية،  التنمية  حتقيق  في 
أنها تساهم في تطوير سوق املال من 
خال طرح أوراق مالية قابلة للتداول.

أنواع التصكيك
الندوة  في  االنتباه  بلتاجي  د.  ولفت 

تكون  أن  الصكوك  في  يجب  أنه  إلى 
بــحــيــث ميتلك  بـــاألصـــول  مــدعــومــة 
التصرف  في  احلــق  الصكوك  حملة 
جهة  مــن  التعثر  حــال  وبيعها  فيها 
اإلصدار، وحذر من التصكيك القائم 
الذي ال يخول حلامل  على األصــول، 
فيها  التصرف  وال  التملك  الصكوك 
حذر  كما  اإلفـــاس،  أو  التعثر  حــال 
بها  يقصد  التي  الصكوك  من  أيضا 
لن  ألنها  الدولة،  موازنة  عجز  سداد 

تكون أصوال حقيقية.

جتارب ناجحة
في  ناجحة  منـــاذج  البلتاجي  وقـــدم 
منها:  بــالــصــكــوك،  الــتــمــويــل  مــجــال 
شهادات املشاركة احلكومية )شهامة(، 
و»صكوك االستثمار احلكومية«، وكل 
البنك  وصــكــوك  ــســودان،  ــال ب منهما 
وجتربة  2012م،  للتنمية  اإلســامــي 
وجتربة  بــاألردن،  املالية  وزارة  مبنى 
وجتربة  ــارات،  ــاإلم ب التحتية  البنية 
بالسعودية،  الكهربائية  احملــطــات 
في  األخــرى  التجارب  بعض  وكذلك 

ماليزيا وغيرها.
بعض  هناك  كانت  الندوة  ختام  وفي 
ــاب عــنــهــا ضيف  ــي أجــ ــت ــة ال ــل األســئ
الندوة، واملداخات التي عقب عليها، 
تلك  الندوة من خــال  أثــرى  وهــو ما 
املشاركني  من  العديد  من  املشاركات 

من مختلف الدول.
لاقتصاد  الــكــويــت  مــركــز  أن  يــذكــر 
عبر  شهرية  نـــدوة  يقيم  اإلســامــي 
أهم قضايا  بعض  فيها  يعالج  »زووم« 
حتقيقا  وذلــك  اإلســامــي،  االقتصاد 
للهدف األول من اخلطة اإلستراتيجية 
والذي ينص على نشر ثقافة االقتصاد 
مكونات  من  مكونا  وجعله  اإلسامي 

املجتمع الكويتي.

من  السيادية  الصكوك 
أبرز وأهم وسائل التمويل 

اإلسالمي

الصكوك السيادية إحدى 
النقدية  السياسة  أدوات 
حتقيق  في  تساهم  التي 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 

وتطوير سوق املال

الصكوك  متــول  أن  يجب 
وليس  التنموية  املشاريع 

سداد ديون الدولة
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أ.د. أحمد محمود عيساويأسرة
أكادميي وباحث جزائري

اخترته  ــذي  ال املثير  العنوان  هــذا 
ملقالي الفكري واالجتماعي الواقعي، 
العلمي الذي  ليس من باب اخليال 
يــســتــهــوي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
والصحفيني..  والروائيني  الكتاب 
أنه  كما  ومتــيــزه،  ــارتــه  وإث لغرابته 
والبيان  البالغة  مباحث  من  ليس 
وأفانينهما اجلذابة في عالم الكتابة 
والكلمة الفضفاضة، أو من خياالت 
عوالم اجلنوح واألسطورية واملثالية 
وامليثولوجية الوثنية احلاملة، كما أنه 
ليس من قبيل التمني الدعوي الذي 
الصادق  الداعية  نفس  به  جتيش 
مع جتليات الصفحات املشرقة من 
تاريخ اإلسالم ودعوته الناصعة، أو 
التحامل  أو  التعصب  روح  حتى من 

أو التجني على جمهور املستخدمني 
أو  والواسع  العريض  اإللكترونيني 
واملتعاملني  االتصاليني  فئات  على 
أو  منهم  املدمنون  ســواء  الدائمني، 
جماهير  مــن  أو  أيــضــا،  املستلبون 
ــواعـــني  املــتــعــامــلــني الــيــقــظــني والـ
اليومي  برنامجهم  في  واملتحكمني 
والتفاعل  التعامل  ألوقــات  املنظم 
الواسعة  اإللكترونية  الشبكة  مــع 
غيرها  أو  جــدا..  واملغرية  واملثيرة 
الكتابة  وفـــضـــاءات  مــجــاالت  مــن 
ليس  فهو  املعاصرة..  أو  التقليدية 

من هذا القبيل البتة.
بل املقال هو منجز معرفي ومعلمي 
والــنــور  بــه جتليات اخلــيــر  ــادت  جـ
املنبعثة في النفس، وهو من صميم 

لشريحة  اليومي  احلياتي  الــواقــع 
ــح املــجــتــمــع  ــرائـ ــن شـ ــة مـ مــــدروســ
تتميز  إذ  املعاصر،  املسلم  العربي 
هذه الشريحة االجتماعية وتتشابه 
وخارجيا  داخــلــيــا  أيــضــا  وتختلف 
عــن غــيــرهــا مــن الــشــرائــح بــأمــور 
ومسميات وخصائص كثيرة جدا، ال 
ميكن حصرها وعدها وحسابها، إال 
التجريبي  العلمي  البحث  مبباضع 
امليداني، أو بدراسة مضامني وبنى 
لهذه  احلقيقي  اخلطاب  ومكونات 
دالالتــه  على  والــتــعــرف  الشريحة 
ــكــن هـــذه الــشــرائــح  ــب، ول ــث عـــن ك
تباينها  من  الرغم  على  -لألسف- 
العقدي والروحي واللغوي والثقافي 
عمليات  فــي  تتشابه  واجلــغــرافــي 

أنقذوا األجيال القادمةأنقذوا األجيال القادمة

ــطــوعــي والــتــلــقــائــي  االنـــخـــراط ال
واملــرضــي واإلدمــانــي فــي اإلبــحــار 
فـــي شبكات  الـــغـــرق  الــلــجــي حـــد 
ــاه،  ــن الـــزخـــم اإللــكــتــرونــي الــالمــت
سائر  مــع  معا  والسلبي  اإليجابي 
لها  واملخالفة  املشابهة  الــشــرائــح 
محليا وعامليا، دينيا وثقافيا ولغويا 

وأخالقيا وقيميا. 
ــح  ــرائـ ــشـ ــك الـ ــلـ ــني تـ ــبـ ــه فـ ــيـ ــلـ وعـ
قاسم  الذكر  السالفة  اإللكترونية 
ــو:  ــرك أعـــظـــم وواحــــــد، وهـ مــشــت
أو  الطوعي  اإلبــحــار  أو  السياحة 
الطمي  وبحار  عوالم  في  املرضي 
اإللكتروني العوملي. وموضوعنا هو: 
هي  فما  اإللكترونية(،  )اجلاهلية 
وهل  اإللكترونية(؟  )اجلاهلية  هذه 
مجيء  قبل  ما  جاهلية  سليلة  هي 

اإلسالم.
)اجلاهلية اإللكترونية( هي مصطلح 
وإشــراقــات  منحوتات  مــن  جــديــد 
والروعة  البيان  عالم  واشتقاقات 
أنوار  من  املنبعث  العربي  واجلمال 
اللغة العربية وهي تعكف على تتبع 
جتليات احلياة الواقعية، ولداته من 
العربية:  االشتقاقية  املصطلحات 
و)اجلــرميــة  اإللكترونية(  )األمــيــة 
والنصب  و)االحتيال  اإللكترونية( 
ــع والــتــســوق  ــي ــب ــي( و)ال ــرون ــت ــك اإلل
والــتــســويــق اإللــكــتــرونــي( و)الــغــش 
والــدعــوة  و)التعليم  اإللــكــتــرونــي( 
واخللع  والطالق  ــزواج  وال والفتوى 
عاملنا  دخلت  التي  اإللــكــتــرونــي(.. 
واألخــالقــيــة،  القيمية  ومنظومتنا 
ــه بــقــوة  ــي وانـــتـــشـــرت وحتــكــمــت ف
الزمن:  مــن  عقدا  يــقــارب  مــا  منذ 
على  وطغت  2010م(،  ـــ-  )1430هـ
وأساليبنا  ممارساتنا  مــن  الكثير 
االجتماعية  وتواصالتنا  وسلوكاتنا 

العربية  والثقافية  واالقــتــصــاديــة 
بصبغتها  واصطبغت  واإلسالمية.. 
ــارت  ــى صـ ــا، حــت ــي ــل ــاغــا ك اصــطــب
ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة بـــل إنــســانــيــة 
ــار، واســتــحــالــت  ــشـ ــتـ ــة االنـ ــعـ واسـ
قابال  موضوعا  نفسها-  -بفرض 
للبحث والدرس من مختلف الزوايا 

واالجتاهات واملناهج والعلوم.. 
البحثية  اإلطـــاللـــة  ــذه  هـ ومــبــعــث 
واألخالقية  الدينية  املعلم  رسالية 
واالجتماعية  واملــهــنــيــة  والقيمية 
الطلبة  جتاه  والوطنية..  والثقافية 
مــســار عام  يــدرســهــم طيلة  الــذيــن 
ــمــا اخــتــلــفــت  ــل مــه ــامـ دراســــــي كـ
وهو  تعليمهم.  ومراحل  مستوياتهم 
مبحاسن  معهم  يتمتع  الــذي  املعلم 
وهو  العطلة،  فــي  الــراحــة  ومنافع 
في  ويــلــقــاهــم  معهم  يعيش  ــذي  الـ
ويستقبلهم  ويودعهم  ــام،  األي سائر 
ومينيهم  ويوصيهم  إليهم،  ويجلس 
في الغدو والرواح.. ويكتشف فيهم 
التصاعد  منحى  ودرايــة  عن قصد 
الذي  واإلميــانــي  املعرفي  والتنازل 
ــازات،  واإلجـ العطل  خــالل  انتابهم 
أمــارس  وأنـــا  وهــو مــا حصل معي 
املعلم  -بكل رسالية مهنية- وظيفة 
الذي غادره طالبه بعد دراسة جادة 
ومثالية دامت سداسي كامل لقضاء 
عن  بعيدا  كاملة  يوما  عشر  سبعة 
ومكتبة  وأقسام  ومــدرجــات  رحــاب 

اجلامعة.
عشر  السبعة  األيــام  تلك  فتحولت 
رقمي  بحث  مــيــدان  ــى  إل بلياليها 
أجنز  فماذا  وتغييري..  وإحصائي 
العلمي  الــبــحــث  )منهجية  أســتــاذ 
مجال  في  اإلسالمية(  العلوم  في 
الواقعي؟  والعلمي  الــدعــوي  عمله 
وكيف حول املنهج العلمي وامليداني 

ودراسة املضمون ومناهج اإلحصاء 
في  اإلسالمية  للدعوة  وسيلة  إلى 
حصة رسالية ال بد منها لكل مدرس 

توكل على مهنة األنبياء واملرسلني؟
أن  يجب  الــذي  التساؤل  إنــه  حتما 
أوال  نفسه  على  أستاذ  كل  يطرحه 
ومفاده:  ثانيا،  طالبه  إلى  ويحوله 
وكيف  العطلة؟  ــام  أي قضيتم  كيف 
البرنامج  هــو  ومـــا  تقسيمها؟  مت 
االنتفاع  أجــل  من  وضعتموه  الــذي 
الكبير  املنجز  هو  وما  مبحاسنها؟ 
مرحلة  في  وأنتم  حصلتموه  الــذي 
العلمي؟  واالدخــار  املعرفي  الكسب 
ــه اإلمـــام  ــي عــلــى حـــد مـــا ذهـــب إل
كتابه  فــي  ـــ(  450هـ املـــاوردي )ت/ 
قسم  عندما  والدين(  الدنيا  )أدب 
مراحل  أربع  إلى  العلم  حياة طالب 
والكسب،  احلفظ  هــي:  أساسية، 

االدخار، اإلنفاق، البذل للغير)1(. 
تتحول  أن  محرجا  الــســؤال  وكـــان 
املعارف النظرية في علوم املنهجية 
دينية  معاجلة  إلى  العلمي  والبحث 
والتزكية  التربية  مــعــارف  حقلها 
وأن  الــنــفــس،  ومحاسبة  ومــراقــبــة 
أرقام  إلى  األيام  تلك  أيضا  تتحول 
عملية،  واقعية  وحسابات  وأعــداد 
تكون  ولن  كذلك،  أصلها  في  وهي 
غير ذلك في قاموس الفرد املسلم، 
الطالب  جلماهير  حراجة  واألكثر 
ــى بــرنــامــج  ــ إل الـــعـــدد  ــتــحــول  ي أن 
من  أساسا  ينطلق  يومي،  محاسبة 
مصادر الشريعة اإلسالمية الكبرى، 
حيث يصرح القرآن الكرمي في قوله 

تعالى: }..   ې  ى   ى       ائ  
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 اإلبحار في طمي اجلاهلية اإللكترونية
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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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> 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

القرآن هداية وإعجاز
إن أعظم وجوه إعجاز القرآن الكرمي كونه كتاب 
هداية للناس أجمعني، يقبلون عليه فيجدون 
التي تخرجهم من الظلمات إلى  فيه الهداية 
النور، قال اهلل تعالى: )الم * َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب 
وقد جعل  )البقرة:١-٢(.  ِقنَي(  ِلْلُمَتّ ُهــًدى  ِفيِه 
اهلل تعالى هداية اخللق غايًة من غايات نزول 
ْلَنا  القرآن الكرمي، فقال سبحانه وتعالى: )َوَنَزّ
َوَرْحَمًة  َوُهــًدى  َشْيٍء  ِلُكِلّ  ِتْبَياًنا  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك 
فتلقى   ،)89 )الــنــحــل:  ــُمــْســِلــِمــنَي(  ــْل ِل َوُبـــْشـــَرى 
الكتاب  هــذا  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صلى  رســول 
وهداهم  للناس،  فبلغه  تعالى  ربــه  الكرمي عن 
به إلى الصراط املستقيم، ففتح به عينا عميا 
وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأثر حتى في نفوس 
لــم يستطيعوا إخفاء  أنــهــم  لــدرجــة  املــشــركــني 
الـــذي أحــدثــه فيها، فاضطرهم  ذلــك الــشــعــور 
الوليد  قــال  بــه؛  يؤمنوا  لم  وإن  بالقول  ملدحه 
بن املغيرة: "واهلل ما فيكم رجل أعلم باألشعار 
وال  مني،  بقصيده  وال  بــرجــزه  أعلم  وال  مني، 
بأشعار اجلن، واهلل ما يشبه الذي يقول شيًئا 
من هذا، واهلل إن لقوله الذي يقول حالوة، وإن 
عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعــاله، مغدق أسفله، 

وإنه ليعلو وما ُيعلى، وإنه ليحطم ما حتته".
ــوة تــأثــيــر الــــقــــرآن على  ــا عــلــم املـــشـــركـــون قــ وملــ
الــنــفــوس نــهــوا عــن استماعه، وأمــــروا بــإحــداث 
الضجيج عند تالوته؛ حتى ال يصل إلى أسماع 
ــَفـــُروا اَل  ــَن َكـ ــِذيـ ـ الــنــاس، قـــال تــعــالــى: )َوَقـــــاَل اَلّ
ُكْم َتْغِلُبوَن(  َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعَلّ

)فصلت: ٢6(.
ورغــم كــل هــذه التشديدات احملـــذرة مــن سماع 
الــقــرآن إال أنــهــم لــم يفلحوا فــي مــنــع الــنــاس 
الــكــرمي، فأسلم لسماعه  بــالــقــرآن  الــتــأثــر  مــن 
املدينة أسلم  الدوسي، وفي  الطفيل بن عمرو 
لسماعه سادات يثرب كأسيد بن حضير وسعد 
دخل  وبإسالمهما  عنهما  اهلل  رضــي  مــعــاذ  بــن 
اإلســالم كل بيت في املدينة قبل هجرة النبي 
صلى اهلل عليه وسلم إليها مما يبني قوة تأثير 
ــذا الـــقـــرآن الــعــظــيــم عــلــى الــنــفــوس وأخــــذه  هــ

مبجامع القلوب.
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التحريرمحليات

اجلديدة  الكويتية  احلكومة  أدت 
برئاسة الشيخ صباح خالد احلمد 
 2٠2١  /١2  /29 األربــعــاء  صباح 
الدستورية  اليمني  بيان  قصر  في 
أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد اجلابر الصباح.
كلمة  في  العهد،  ولــي  سمو  وقــال 
لليمني  احلـــكـــومـــة  أداء  عــقــب 
الدستورية: يسِرني أن أنقل إليكم 
السمو  وتــهــانــي صــاحــب  حتــيــات 
األحمد  نواف  الشيخ  البالد  أمير 
ورعاه  اهلل  حفظه  الصباح  اجلابر 
لــلــوزارة  باختياركم  لكم  وتهانينا 
لكم  متمنني  مسؤولياتها،  وتقاسم 
كل التوفيق والسداد، ومقدرين ما 
السابقون  ــوزراء  ال إخوانكم  قدمه 

ــدى أداء  ــ ل مـــن جــهــود مــخــلــصــة 
مسؤولياتهم.

وواجبات  مسؤوليات  أمامكم  إن 
تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق 
اإلصالح  مسيرة  ملواصلة  الواحد 
ودفع  االقتصادية  البرامج  وتنفيذ 

عجلة التنمية في البالد.
إلى  وتفاؤل  أمل  بكل  نتطلع  وإننا 
البناء بني  املثمر  التعاون  أن يسود 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتني 
إلقرار وتنفيذ التشريعات والقوانني 
الوطن  مصلحة  فــي  تصب  الــتــي 
والتمسك  االلتزام  مع  واملواطنني، 

بالدستور الذي نعتز ونفخر به.
أن يسدد  تــعــالــى  املــولــى  ســائــلــني 
ننشده  مـــا  كـــل  اخلــطــى حتــقــيــق 

وازدهـــار  منــو  مــن  العزيز  لوطننا 
حلضرة  احلكيمة  القيادة  ظل  في 
صاحب السمو أمير البالد حفظه 

اهلل ورعاه.
ــالم عــلــيــكــم ورحـــمـــة اهلل  ــســ ــ وال

وبركاته.
صباح  الشيخ  سمو  قــال  ــدوره،  وبـ
خالد احلمد الصباح رئيس مجلس 
مسيرة  إن  كلمته:  فــي  الـــــوزراء، 
اإلصالح وتعديل اخللل االقتصادي 
من  سيكونون  التنموية  والبرامج 
دائما  يكونون  وســوف  األولــويــات، 
إلى  لترجمتها  عملنا  صلب  فــي 

أرض الواقع.
ممكن  جهد  أقصى  ببذل  وتعهد 
كل  وترجمة  لتنفيذ  طاقة  وأكــبــر 

العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد
ولي العهد ناقال حتيات األمير للحكومة اجلديدة: 
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توجيهات أمير البالد وولي العهد.
احلكومة  تشكيلة  الكويت  وأعلنت 
اجلديدة في البالد برئاسة الشيخ 

صباح خالد احلمد الصباح.
صدر  املــاضــي،  نوفمبر   ١٥ وفــي 
باالستعانة  يقضي  ــري  أمــي أمـــر 
األحمد  الشيخ مشعل  العهد  بولي 
ــر الــصــبــاح ملــمــارســة بعض  اجلــاب
ألمير  الدستورية  االختصاصات 

البالد.
وفي 2٣ فبراير املاضي أصدر سمو 
مشعل  الشيخ  الكويتي  العهد  ولي 
األحمد اجلابر الصباح أمرا أميريا 
الشيخ  برئاسة  احلكومة  بتشكيل 

صباح خالد احلمد الصباح.
العلي  جابر  حمد  الشيخ  واحتفظ 
لرئيس  نــائــبــا  مبنصبه  الــصــبــاح 
للدفاع،  ــرا  ــ ووزي الــــوزراء  مجلس 
منصور  أحمد  الشيخ  تعيني  ومت 
لرئيس  نــائــبــا  الــصــبــاح  األحــمــد 
للداخلية،  ــرا  ووزي ــوزراء  ال مجلس 
فيما احتفظ الشيخ الدكتور أحمد 

الــصــبــاح مبنصبه  نــاصــر احملــمــد 
وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون 

مجلس الوزراء.
وتولى محمد عبداللطيف الفارس 
منصب نائب رئيس مجلس الوزراء 
والطاقة  واملـــاء  الــكــهــربــاء  ووزيـــر 
اجلديدة  احلكومة  فــي  املــتــجــددة 
فيما احتفظ مبنصبه وزيرا للنفط.
والشؤون  األوقــاف  وزارة  وأسندت 
االسالمية لعيسي أحمد الكندري، 
الفارس  عــبــداهلل  رنــا  تولت  فيما 
البلدية  لشؤون  دولة  وزير  منصب 
ــة لــشــؤون االتــصــاالت  ووزيـــر دولـ
وتكنولوجيا املعلومات، كما احتفظ 
وزيــرا  مبنصبه  املضف  فهد  علي 
العالي  للتعليم  ووزيــــرا  للتربية 

والبحث العلمي.
وعني املستشار جمال هاضل سالم 
دولة  ووزير  للعدل  وزيرا  اجلالوي 
تولى  فيما  النزاهة  تعزيز  لشؤون 
حقيبة  ــن  ــدي ال روح  أحــمــد  حــمــد 
مهوس  وخالد  والثقافة،  االعــالم 

الصحة،  وزارة  السعيد  سليمان 
وعـــبـــدالـــوهـــاب مــحــمــد الــرشــيــد 
وزارة املالية ووزارة الدولة للشؤون 

االقتصادية واالستثمار.
وتولى علي حسني املوسى منصب 
دولة  ووزيــر  العامة  األشغال  وزيــر 
فهد  تولى  بينما  الشباب،  لشؤون 
ــر  مــطــلــق الــشــريــعــان مــنــصــب وزي
مبارك  وتولي  والصناعة،  التجارة 
ــرو مــنــصــب وزيـــــر الـــشـــؤون  ـــعـ ال
املجتمعية  والتنمية  االجتماعية 
ووزيـــــر دولــــة لـــشـــؤون اإلســكــان 
والتطوير العمراني، والنائب محمد 
دولة لشؤون  وزير  الراجحي  عبيد 

مجلس االمة.
التي  الرابعة  املــرة  هي  هذه  وتعد 
خالد  صــبــاح  الشيخ  فيها  يــؤلــف 
أن  منذ  حكومة  الــصــبــاح  احلــمــد 
الشيخ  الراحل  الكويت  أمير  كلفه 
الصباح  ــر  اجلــاب األحــمــد  صــبــاح 
ألول  احلكومة  بتأليف  اهلل  رحمه 

مرة في نوفمبر 2٠١9.

جانب من التشكيل الوزاري 
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مصطفى يعقوب عبد النبيقرآن
اجليولوجية  املساحة  بهيئة  باحثني  كبير 

)سابقا(

األحجار الكريمة في القرآن الكريم... األحجار الكريمة في القرآن الكريم... 
}ڇ   وتعالى:  سبحانه  احلــق  يقول 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{ )األنعام: 

.)٣8
اجلامعة  الــكــرميــة  اآليـــة  هـــذه  إن 
املانعة، إمنا هي حقيقة من احلقائق 

إلــى  بــحــاجــة  ليست  الــتــي  املطلقة 
مراجعة أو بحث أو دليل، فلم يترك 
القرآن الكرمي شأنا من شئون الكون 
مبا فيه السماوات واألرض، ما كبر 
منهما وما صغر، وما شمخ منهما وما 

استدق، إال وكان له ذكرـــ بطريقة أو 
أو  تفصيال  آيــاتــه  فــي   - بــأخــرى 
الكرمي  القرآن  حتدث  كما  إيجازا. 
أيــضــا عــن كــل شــيء يهم اإلنــســان 
كما  اآلخـــرة،  أو  الدنيا  حياته  فــي 

داللة علمية وتصحيح واجب

العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م 8



امللموسة  املاديات  عن  أيضا  حتدث 
ونعني  احملــســوســة،  املــعــنــويــات  أو 
من  أصناف  امللموسة  باملاديات  هنا 
وأصناف  والزيتون،  كالتني  النباتات 
ونعني  واخليل،  كاإلبل  احليوان  من 
فضائل  احملسوسة؛  باملعنويات  هنا 
األخالق والكرم واألمانة...إلخ. ومن 
ضمن ما حتدث عنه القرآن الكرمي 
مــن مـــاديـــات مــلــمــوســة؛ املـــعـــادن ) 
Minerals( وذلك في قسمني من 
وهو  األول:  املعادن،  أقسام تصنيف 
العنصرية  املــعــادن  عليه؛  يطلق  ما 
)Native elements( مثل احلديد 
ــذهــب والــفــضــة، كل  والــنــحــاس وال
حسب استخدامه وفائدته لإلنسان، 
األحــجــار  عليه:  يطلق  مــا  واآلخـــر 
مثل   )Gemstones( الــكــرميــة 
واملرجان، وجميعها  والياقوت  اللؤلؤ 
ذكــرت في مجال واحــد وهو مجال 

الزينة.
أكثر  في  منفردا،  اللؤلؤ  ذكــر  وقــد 
تعالى:  قــولــه  منها  كــرميــة  ــة  آي مــن 

ىئ    ىئ      ېئ   }ېئ  
 ،2٣ ی{)احلـــــــج:  ی   ىئ  

وفاطر: ٣٣(، وقوله تعالى: }ڦ  
 ،)2٣ )الــواقــعــة:  ڦ{  ڦ          
ــر فــيــهــا مع  ــي ذكـ ــت ــن اآليــــات ال ومـ

ڤ   }ٹ   تعالى  قوله  املــرجــان، 
ڤ{)الرحمن:  ڤ      
التي  الــكــرميــة  ــات  ــ اآلي ومـــن   ،)22
قوله  واملــرجــان،  الياقوت  فيها  ذكــر 
تعالى:  }ڭ  ۇ      ۇ{ 

)الرحمن: ٥8(.
إملامة  نلم  أن  الــضــروري  من  ولعله 
الكرمية  األحــجــار  مباهية  سريعة 
القرآن  عامة، والتي ورد ذكرها في 
حتى ميكن  خــاصــة،  بصفة  الــكــرمي 
فهم الداللة العلمية من هذا الذكر.

اخلصائص  الكرمية...  األحجار 
والتاريخ:

من املعروف أن عدد املعادن املوجودة 
آالف  ثالثة  من  يقرب  الطبيعة  في 
ــدن، الــقــلــيــل مــنــهــا هــو الــشــائــع  ــع م
هي  العظمى  والغالبية  املــشــهــور، 
ــادرة الــتــي ال يـــدري مــن أمرها  ــن ال
في  الباحثني  مــن  املختصني  ســوى 
ــادن التي  ــع املــعــادن. ومــن أقـــدم امل
عرفها اإلنسان واتخذها زينة له، ملا 
فطر عليه بني البشر من حب الزينة 
التي عرفت  الطائفة  تلك  والتجمل، 
وعلى  الكرمية«.  »األحــجــار  باسم: 
الكرميـة  األحــجــار  أن  مــن  الــرغــم 
بل  املـــعـــادن،  عــن  منفصلـة  ليست 
قد  إنهـا  إال  منها،  أصيل  جــزء  هي 
علم  وهــو  بهـا  خــاص  بعلم  استقلت 
 ،)Gemology( .األحجار الكرميـة
بدراســة  العلم  هــذا  يختص  حيث 
حيث  من  املعادن  من  الطائفـة  هذه 
الفيزيائيـة  وخصائصهــا  نشأتهـا 
عنهـا  البحث  وطــرق  والكيميائيـة، 
وأساليب تشكيلهـا وتقييمهـا. كذلك 
املواد  بعض  العلم  هذا  يندرج حتت 
في  تدخل  التي  الطبيعيـة  العضويـة 
إطار األحجار الكرميـة والتي ليست 
اللؤلؤ  مثل  الصخور؛  أو  املعادن  من 

والعنبر واملرجـان.
ومن احلقائق التي أغفلها تاريخ العلم 
 )Mineralogy( املعادن  علم  أن 
هو علم عربي، وذو نسب في العروبة 
ــق، بــدلــيــل أن أســمــاء املــعــادن  عــري
العصور  فــي  واملــشــهــورة  املــعــروفــة 
ــا أســمــاء عربية  الــوســطــى  هــي إم
الغرب  نقلها  قد  معربة  أو  األصــل، 
عــن الــلــغــة الــعــربــيــة عــنــدمــا تــْرجــم 
الالتينية  اللغة  إلى  العربي  التراث 
قبيل وإبان عصر النهضة األوروبية، 
املعادن  علم  ثــوابــت  مــن  وأصبحت 
العالم  بــلــغــات  ــراجــع  امل جميع  فــي 
أمــرا  هــنــاك  أن  غير   .)١( املختلفة 

غاية في األهمية قد غاب عن فطنة 
إليه  يلتفت  لــم  بــل  العلم،  مــؤرخــي 
أحد من الباحثني عربا وغير عرب. 
يتعلق مبصطلح  ما  هو  األمر  وهذا 
األحجار  علم  أي   )Gemology(
يعرف  ال  املصطلح  فهذا  الكرمية، 
أدبيات  في  ظهوره  بدء  أو  تاريخه، 
التحديد،  وجــه  على  املــعــادن  علوم 
وأغلب الظن أن هذا املصطلح ظهر 
املعادن عندما بدأ  في مراجع علوم 
التاسع  الــقــرن  منذ  يتقدم  الــغــرب 
عــشــر أشـــواطـــا بــعــيــدة فــي مجال 
بالطبع  بينها  ومن  املختلفة،  العلوم 
 ،)Mineralogy( املــعــادن  عــلــوم 
العلم  هــذا  عن  تفرع  فشيئا  وشيئا 
بالطبع  بينها  والتي من  علوم أخرى 
ــار الـــكـــرميـــة«. وقــد  ــجـ ــم األحـ ــل »ع
يتعجب البعض عندما نقول أن هذا 
املصطلح هو مصطلح عربي األصل، 
التسمية، غير  النشأة، عربي  عربي 
ويحل  يــزول  ما  سرعان  العجب  أن 
العرب  خلفه  مبــا  اإلعــجــاب  محله 
من تراث علمي، فقد جاء في كتاب 
زاده  كبرى  لطاش  السعادة«  »مفتاح 
»علم  م(:   ١٥٦١/ هـ   9٦8 )املتوفى 
اجلواهر: وهو علم باحث عن كيفية 
كاألملاس  البرية  املعدنية  اجلــواهــر 
ــروزج،  ــيـ ــفـ ــوت والـ ــاقـ ــيـ والــلــعــل والـ
والبحرية كالدر واملرجان وغير ذلك، 
بعالمات  رديها  من  جيدها  ومعرفة 
خواص  ومعرفة  منها،  بكل  تختص 
يخفى  ال  وغرضه  وغايته،  منها  كل 
على إنسان، والتصانيف فيها كثيرة« 

.)2(

إن هــذه الــفــقــرة الــــواردة فــي كتاب 
»مفتاح السعادة« تدل على مالحظات 
األهمية،  فــي  غاية  بعضها  عــديــدة، 
ورمبا تصحح مفاهيم كثيرة في تاريخ 
اجلواهر«  »علم  مصطلح:  ألن  العلم، 
للمرة  تظهر  التي  املصطلحات  مــن 
ومن  العلم،  تاريخ  سجل  في  ــى  األول
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املرجح أن هذا املصطلح غير املسبوق 
هو  بل  املؤلف  أفكار  بنات  من  ليس 
مصطلح سابق على تأليف الكتاب قد 
املؤلف من مصادر سابقة لم  استقاه 
تصل إلينا بدليل وجود أكثر من كتاب 
»اجلواهر«  لفظ  عنوانه  في  يتضمن 
ــر وصــفــاتــهــا« البــن  ــل: »اجلـــواهـ ــث م
و»اجلماهر  هـــ(،   2٤٣ )ت:  ماسويه 
)ت:  للبيروني  اجلواهر«  معرفة  في 
٤٤٠ هـ(، و»أزهار األفكار في جواهر 
هـ(،   ٦٥١ )ت:  »للتيفاشي  األحجار 
و»خب الذخائر في أحوال اجلواهر« 
لذا  هــــ(،   7٤9 )ت:  األكــفــانــي  ــن  الب
استبدال  الواجب  من  أنه  نرى  فإننا 
مصطلح »األحجار الكرمية« التي هي 

اإلجنليزي  للمصطلح  حرفية  ترجمة 
مصطلح  وإحــالل   )Gemstones(
»اجلواهر« بديال عربيا لها في مراحل 
التعليم املختلفة. وعلى هذا األساس 
فإن العرب كان لهم فضل السبق في 
إن  أو  الكرمية  األحــجــار  أن  معرفة 
شئنا الدقة: اجلواهر، هي من العلوم 
باعتبارها  املعادن  علوم  من  املشتقة 
طائفة مميزة من املعادن أو على حد 
وصف التعريف؛ جواهر معدنية. ليس 
هذا فحسب، بل إن التعريف السابق 
لم يكتف بجعل األحجار الكرمية علما 
ماهية  حــدد  بل  فحسب،  العلوم  من 
علم  بقوله:  العلم  هــذا  واختصاص 
املعدنية،  اجلواهر  كيفية  في  باحث 

ومعرفة  رديها،  من  جيدها  ومعرفة 
وغرضه  وغــايــتــه  منها،  كــل  خـــواص 
»وهو نفس االختصاص الذي ال زال 

على حاله حتى اآلن«.
والتأمل  بالبحث  اجلدير  األمر  ولعل 
حقا؛ هو أن هذا التعريف قد تضمن 
على  الكرمية  لألحجار  تصنيف  أول 
أساس علمي سليم، إذ قسم األحجار 
النشأة  طبيعة  أســاس  على  الكرمية 
املعادن  أدبيات علم  يعرف في  ما  أو 
قسم  فقد   )Made Of Origin(
الــتــعــريــف، األحـــجـــار الــكــرميــة إلــى 

قسمني:
ألي  لــيــس  طبيعية  مــعــادن  األول: 
مبعنى  تكوينها،  في  دخــل  حي  كائن 
الطبيعية،  العوامل  بفعل  تكونت  أنها 
لها،  احلاوية  الصخور  ضمن  وتوجد 
أو في الرواسب الناجتة من عمليات 
العظمى  الغالبية  وهي متثل  التعري، 
مــن األحــجــار الــكــرميــة مــثــل: املــاس 

والياقوت والزمرد والزبرجد...إلخ.
إلى  الثاني: معادن ترجع في نشأتها 
الكائنات احلية مثل: اللؤلؤ واملرجان 

والعنبر.
في  ــث  احلــدي التصنيف  عــني  وهـــو 
باللغات  الــكــرميــة  األحــجــار  مــراجــع 

املختلفة.

واملرجان..من  والياقوت  اللؤلؤ 
وجهة نظر العلم:

أوال: اللؤلؤ:
احلــديــث  العلمي  التفسير  يــذهــب 
دخــول  نتيجة  يتكون  اللؤلؤ  أن  إلــى 
احملاريات  داخل  إلى  متطفلة  يرقات 
ذوات  مــن  البحرية  الكائنات  وهــي 
اليرقة  ــول  دخـ ــور  وفـ املــصــراعــني.. 
تقوم  ــارة  احملــ داخـــل  إلـــى  املتطفلة 
هذا  فتحيط  نفسها  بحماية  احملــارة 
اجلسم الغريب مبجموعة من اخلاليا 
واألنسجة التي تبدو في صورة طبقات 
املــركــزيــة..  باليرقة  حتيط  ــة  ــري دائ
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واخلـــاليـــا واألنـــســـجـــة الـــتـــي تــفــرز 
احليوان  أنسجة  نشاط  بسبب  تكون 
بــالــداخــل، وكنوع  الــرخــوي املــوجــود 
النفس.. ويطلق على  الدفاع عن  من 
اللؤلؤ«  »عرق  الدائرية:  هذه اخلاليا 
)Nacre(.. ويتألف »عرق اللؤلؤ« من 
آالف اخلاليا نصف الشفافة، حتيط 
ببعضها البعض لتكون في نهاية األمر 
معدن  من  يتكون  الذي  اللؤلؤ..  عرق 

 .)Aragonite( األراجونيت
اخلليج  على  املطلة  األقطار  وتشتهر 
أنواع  وأغلى  أثمن  باستخراج  العربي 
اللؤلؤ منذ أقدم العصور وحتى اآلن. 

ثانيا: الياقوت: 
يوجد  بل  واحــدا  نوعا  ليس  الياقوت 
أكثر من نوع من أنواع اليواقيت، لعل 
الياقوت  التاريخ؛  في  ذكــرا  أشهرها 
األزرق  والياقوت   )Ruby( األحمــر 
فكالهمـا   )Sapphire( )السفير( 
ــورنــدم               ــدن الــكـــ ــع نـــوع مـــن أنـــــواع م
يــتــكــون  الـــــذي   )Corundum(
ــيــوم،  ــون كــيــمــيــائــيــا مـــن أكــســيــد األمل
اخلصائص  نفس  له  أيًضا  وكالهمـا 
أنهمـا  إال  والكيميائيـة،  الفيزيائيـة 
اللون،  هـو  واحــد  شيء  في  يختلفان 
ومتتاز اليواقيت بصالبتها العاليـة إذ 
باستثنـاء  قاطبـة  املعادن  أصلب  إنهـا 
من  وسريالنكا  الهند  وتعد  املـــاس، 
يــوجــد بأرضها  الــتــي  الـــدول  أشــهــر 

الياقوت وأنواعه)٣(.

ثالثا: املرجان:
معدن  من  ألياف  من  املرجان  يتكون 
الكاسيت )Calcite( شجرية الشكل 
احلــيــوانــات  مــن  أنـــواع مختلفة  مــن 
احلجم.  صغيرة  املتشعبة  املرجانية 
املياه  فــي  احلــيــوانــات  هــذه  وتعيش 
البحار  بالقرب من سواحل  الضحلة 
ومنها البحر األحمر واخلليج العربي، 
استخدامها  يتم  التي  واملرجانيات 

أو  بيضاء  تكون  قد  كرمية  كأحجار 
وردية أو حمراء )٤(. 

الداللة العلمية:
ــر هــذه اآليـــات عــن عــدد من  إن ذك
اللؤلؤ  وحتــديــدا  الكرمية  األحــجــار 
على  مؤشر  لهو  واملرجان  والياقوت 

دليلني:
محض،  علمي  دلــيــل  وهـــو  األول:   

ۇ       }ڭ   تعالى:  قــولــه  ففي 
فهذه   ،)٥8 )الــرحــمــن:  ۇ{ 
إشــارة ضمنية ألول  إمنــا هي  ــة  اآلي
على  الــكــرميــة  لــألحــجــار  تصنيف 
مرجع  يخلو  ال  سليم،  علمي  أســاس 
لغات  مــن  لغة  أي  فــي  املــراجــع  مــن 
أن  وهــو  عليه،  التنبيه  مــن  الــعــالــم 
األحجار الكرمية تصنف تبعا لطبيعة 
أحجار  األول:  قسمني؛  إلــى  النشأة 
في  تكونت  إنها  أي  طبيعية،  كرمية 
الطبيعة شأنها في ذلك شأن معادن 
األرض جميعا، ومن هذا النوع: املاس 

والياقوت والزمرد والزبرجد...إلخ.
الثاني: أحجار كرمية عضوية النشأة، 
مــثــل الــلــؤلــؤ واملـــرجـــان والــكــهــرمــان 
واملرجان  الياقوت  فذكر  )العنبر(. 
في آية واحدة تعني مجموع األحجار 
الكرمية بنوعيها الطبيعية والعضوية 
باعتبار أن الياقوت هو العنوان املمثل 
بينما  الطبيعية،  الكرمية  لألحجار 
املرجان هو املمثل لألحجار الكرمية 

العضوية النشأة.

تصحيح واجب
الفائدة  على  املفسرون  يجمع  يكاد 
الكرمية  األحــجــار  لــهــذه  املــشــتــركــة 
بها  يتحلى  زيــنــة  أنــهــا  على  الثالثة 
اإلنسان توكيدا لقوله تعالى بالنسبة 
ــبــحــر مـــن الــلــؤلــؤ  ملـــا يــخــرج مـــن ال

ې   ې   }ۉ    واملــرجــان: 
وفــي   ،)١٤ ې{)النحل: 

ٿ   }ٿ    أخـــــرى:  ــة  ــ آي
ٿ{ )فاطر: ١2(.

الثالثة  الكرمية  األحجار  فهذه  إذن 
وبــالــطــبــع بــاقــي هـــذه الــطــائــفــة من 
ال  فقط  واحــدة  فائدة  لها  األحجار 
يتجمل  ما  أي  الزينة،  وهي  تتعداها 
به اإلنسان من حلي. غير إن من يقرأ 
أشياء  يجد  العربي  العلمي  التراث 
غريبة كل الغرابة فيما يتعلق باألحجار 
الكرمية، وينسبون إليها ما ليس فيها 
من فوائد، وهي أقرب إلى اخلرافات 
واخلــوارق. والسبب في ذلك كله أن 
في  النطاق  الواسعة  الترجمة  حركة 
ذروتها  بلغت  والتي  العباسي  العصر 
هو  املأمون، مما  اخلليفة  في عصر 
معروف ومشهور، خضعت للكثير من 
السلبيات منها سوء الترجمة، وتزيد 
النقلة وأحيانا تزيد النساخ أنفسهم )٥( 
فسادت في التراث املنقول من تراث 
تستقيم  ال  أشياء  والــفــرس  اليونان 
أو  اخلرافات  أن  إال  ومنطقا،  عقال 
ذاك  أو  السفر  هــذا  فــي  األساطير 
تكن  ــم  ل العلمي  ــعــرب  ال ــراث  تـ مــن 
ــهــا أي  ــل، وأن بــضــاعــة عــربــيــة األصــ
أصول  من  أصــال  ليست  اخلــرافــات 
العقلية العربية، والدليل على ذلك ما 
الكرمية  األحجار  ذكر  من  فيه  نحن 
مــا جاء  واملــرجــان  والــيــاقــوت  اللؤلؤ 
للقزويني  املخلوقات«  »عجائب  في 
نقال عن أرسطو: »قال أرسطو: من 
ينفع من  أنه  اللؤلؤ  الدر أي  خاصية 
اخلفقان واخلوف، ويصفي دم القلب 
ماء  والآللئ  الــدر  جعل  ومــن  جيدا، 
البياض  بــه  طلي  إذا  فإنه  رجــراجــا 
أو بهقا  بــرصــا  الـــذي فــي اجلــســد 

أذهبه بإذن اهلل تعالى« )٦(.
وعن الياقوت: »قال أرسطو: من تختم 
بالياقوت ال يعلق ببدنه الطاعون، وإن 
عم أهل البلد، ونبل في أعني الناس 
وعن  ــاش«)7(،  ــع امل أمــور  عليه  وسهل 
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ــال أرســطــو: يدخل في  املــرجــان: »ق
معاجلات العني، ويصلب احلدقة« )8(.
ذلك بعض ما ورد في مؤلفات التراث 
العربي من خرافات من جراء حركة 
في  العرب  الكتاب  ونقلها  الترجمة 
مؤلفاتهم اتساقا ومتاشيا مع األمانة 
بغض  الــنــقــل  فــي  املطلقة  العلمية 
أم  صوابا  املنقول  فحوى  عن  النظر 
خطًأ، فالعهدة على الراوي كما يقال 
العلمية  األمانة  تك  ولعل  العادة،  في 
أصداء  من  صدى  هي  إمنا  املطلقة 
علم احلديث حيث الدقة في السند 
الكثيرة  العنعنات  تلك  وما  والرواية، 
التي يحفل بها التراث العربي السيما 
التاريخي  والــتــراث  الديني  الــتــراث 
العلمية  األمانة  تلك  دليل على  سوى 

في النقل عن الغير.
متحيص  أو  تدقيق  أو  بحث  ودون 
العلم  ومـــؤرخـــو  املــســتــشــرقــون  ظــن 
مــن الــغــربــيــني أن وجـــود مــثــل هــذه 
لوازم  من  أصل  هي  إمنا  اخلرافات 
بعضهم  فــوصــف  العربية،  العقلية 

اإلنتاج العلمي العربي باجلهالة )9(. 
جاءت  اخلرافات  تلك  أن  واحلقيقة 
ــتــرجــمــة كــتــاب  نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة ل

ــار« املــنــســوب إلـــى أرســطــو  ــجـ »األحـ
تــلــك اخلــرافــات  فــيــه  ــتــي وردت  وال
في  العرب  نقلها  والتي  وأشباهها، 
علم  يسلم  ــم  ل ــذا  وهــك مــؤلــفــاتــهــم، 
عند   )Mineralogy( ــادن  ــعـ املـ
الكرمية  األحجار  في  ممثال  العرب 
معارف  ترد  نظرة جائرة  من  الثالثة 
الـــعـــرب الــعــلــمــيــة فــيــه إلـــى أصـــول 
»األحجار«  كتاب  في  ممثلة  يونانيـة 
مارتن  يقول  أرســطــو،  إلــى  املنسوب 
»وكـــان   :)M.Plessner( بلسنر 
املؤلفون املسلمون يقبلون بشغف على 
املنسوب  األحجار  كتاب  من  اإلفــادة 
ألرسطـو«)١٠(. ولعل هذا القول ينم عن 
خبث واضح وجهل عميق، أما اخلبث 
على  املسلمني  بشغف  اعتقاده  فهو 
املنسوب  األحجار  كتاب  من  اإلفــادة 
ألرسطو، ومعنى هذا شغف املسلمني 
باخلرافات، والفوائد الطبية املزعومة 
في الكتاب، أما اجلهل العميق فمرده 
التأليف  املستشرق مبنهج  جهل هذا 
»الشغف«  فهذا  العربي،  التراث  في 
أحد  هــو  إمنــا  بلسنر،  يدعيه  ــذي  ال
السمات األساسية في التراث العربي 
الذي يعتمد في كثير من أدبياته على 

أقوال السابقني كما قيلت، وكما هي 
الذي يصب  املصادر  توثيق  كنوع من 
التي  العلمية  األمــانــة  مــجــرى  فــي 
يسطون  وهم  الغرب  علماء  افتقدها 

على اإلنتاج العلمي العربي)١١(. 
ومن الغريب أن  هناك من  ذهب في 
رأيه مبا ال يبعد كثيرا عما نادى به 
بلسنر إن لم يكن قد جتاوزه إذ يقول: 
علم  فــي  كثيرا  الــعــرب  يتقدم  »ولــم 
باحلجارة  غرامهم  ويفسر  املــعــادن، 
اخلفية  باملزايا  واهتمامهم  الكرمية 
العرب«  الكتاب  ذكرها  التي  للمعادن 

.)١2(

واحلقيقة أن القائل قد جانبه الصواب 
عندما غمز من العقلية العربية التي 
لألحجار  اخلفية«  ــا  »املــزاي بـــ  تهتم 
ألصحاب  يتعرض  أن  دون  الكرمية، 
هذه املزايا اخلفية، والقائلني بها، من 
اليونان.  حكماء  من  وغيره  أرسطو 
لم  أيــضــا عندما  الــصــواب  وجــانــبــه 
العربي  التأليف  ونهج  طبيعة  يدرك 
العلمية في نقل  الذي يعتمد األمانة 
هي  كما  وإيرادها  السابقني،  أقــوال 
الذي  األمر  حملتواها،  التعرض  دون 
كانوا  العرب  أن  يعتقد  القائل  جعل 
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مصدقني لـ »املزايا اخلفية« لألحجار 
الكرمية كما وردت في مؤلفاتهم نقال 

عن الغير. 
هناك  إن  لــنــقــول:  هــذا  مــن  نخلص 
مفهوما مغلوطا يجب أن يصحح، حتى 
تاريخ  نطالع  عندما  أنفسنا  جند  ال 
أي  من  يخلو  تاريخ  أمــام  إننا  العلم، 
دور للعرب فيه، وبالتالي ال جند ذكرا 
اإلنسانية،  احلضارة  بناء  في  للعرب 
يجب  املغلوط  املفهوم  هــذا  فــإن  لــذا 
العربي  للنشء  حماية  يصحح  أن 
التي  اخلاطئة  املفاهيم  سطوة  مــن 
حلقت بالعلم والعلماء العرب. ويتمثل 
لألحجار  بالنسبة  هنا  التصحيح 
اعتقادنا  في  متثل  والتي  الكرمية، 

التراث العلمي العربي في أمرين:
 األول: لو قرأ الغرب القرآن الكرمي 
وما كتبه مفسرو القرآن الكرمي حول 
تلك األحجار الثالثة، ألدركوا جميعا 
العقلية العلمية العربية، التي تأبى أن 
وأن  بينها،  مكان  لها  اخلرافة  تكون 
تلك األحجار إمنا هي للزينة والتجمل 
اإلنسان قدميا  أن عرفها  فقط منذ 

وحتى اآلن.
الثاني: وإذا غفلت أعني الغرب سهوا 
أو قصدا عما جاء بتفسير املفسرين 
لــألحــجــار  املتضمنة  اآليــــات  ــول  حـ
والياقوت  اللؤلؤ  في  ممثلة  الكرمية 
واملرجان، فهل غفلت أيضا عما أورده 
في  »اجلماهر  كتابه:  في  البيروني 
فرد  والذي حققه  معرفة اجلواهر«، 
بكتاب  االستشهاد  رفض  فقد  منهم، 
احلاسب  لعطارد  األحــجــار«  »منافع 
الترجمة  بحركة  فيه  تــأثــر  والـــذي 
كتاب  احلاسب  بن  »ولعطارد  قائال: 
فيه  أكثر  األحــجــار«  »منافع  ســمــاه: 
مبثل  خلطه  أنــه  إال  الباب  هــذا  من 
كما   .)١٣( فاسترذل«  والرقى  العزائم 
ــه حــدد فــوائــد األحــجــار الكرمية  أن
بقوله: »نريد اآلن نخوض في تعديد 

اجلواهر واألعالق النفيسـة املذخورة 
لبان  رضيعا  فكالهمـا  اخلزائن  في 
في بطن األم وفرسا رهان في الزينـة 

والنفع« )١٤(.
ولعل أبرز ما في كتاب اجلواهر أنه 
أو  طبية  خــواص  أي  متاما  نفى  قد 
الكرمية وذلك في  سحرية لألحجار 
قول البيروني واصفا اجلواهر بأنها: 
»كلها لعب ولهو وزينة وتفاخر ال تنفع 
فــي شــيء مــن أمـــراض الــبــدن« )١٥(. 
تهدم ما ذهب  األخيرة  ولعل اجلملة 
تأثير  الغرب، لدى احلديث عن  إليه 
أرسطو  إلى  املنسوب  األحجار  كتاب 
بــاملــعــادن، وهــذا  الــعــرب  فــي معرفة 
أن  غير  احلــديــث،  مــن  الظاهر  هــو 
الشواهد تبني القصد احلقيقي وهو 
العربية  العلمية  العقلية  في  الطعن 

وتأثرها باألوهام واخلوارق.
ولعل خير رد وإحقاقا للحق وإنصافا 
ملفاهيم  وتصحيحا  العربية،  للعقلية 
شتى مغلوطة حول هذا األمر، نذكر 
العقلية  في  يطعن  أو  يشكك  من  كل 
من  العظمى  الغالبية  بــأن  العربية، 
رفضا  رفــضــوا  قــد  الــعــرب  العلماء 
قاطعا أشــهــر خــرافــة مــن خــرافــات 
فقد  الوسطى،  العصور  في  اليونان 
أرسطو  نظرية  العرب  العلماء  رفض 
العناصر  حتــويــل  بــإمــكــان  الــقــائــلــة 
إلى  والنحاس  كاحلديد  اخلسيسة 
عناصر نفيسة كالذهب والفضة، تلك 
العلماء  قبلها  كان  لو  التي  النظرية 
العرب  لتأخر سير علم الكيمياء قرنا 
أو يزيد من الزمان، دليال على تقدم 
العلماء  لــدى  العلمية  العقلية  ورقــي 

العرب )١٦(.

الهوامش
في  املــعــادن  ألسماء  العربية  األصــول   -١
عبد  يعقوب  مصطفى  األجنبية،  اللغات 
 ،٦٥ العدد  والتراث،  الثقافة  آفاق  النبي، 

مارس 2٠٠9م، ص ١٣7 -١٥٣.

في  السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح   -2
مــوضــوعــات الــعــلــوم، طـــاش كــبــرى زاده، 
حتقيق د. علي دحروج، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ١98٥م، ص ٣٠9.
٣- املعدنيات والصخور لألثريني، مصطفى 
)مطبوعات  وآخــريــن،  عبدالنبي  يعقوب 
جــامــعــة مــصــر لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا(، 

القاهرة، 2٠١٦م، ص ١٥١.
زكريا  د.  الكرمية،  األحجار  موسوعة   -٤
والنشر،  للطباعة  النيل  هبة  دار  هميمي، 

القاهرة، 2٠٠2م، ص 2٥٠.
املعادن بني  العرب في  »مؤلفات  راجع   -٥
عبد  يعقوب  مصطفى  والــنــســاخ«،  النقلة 
١٤١٠هـ،  ٤، رمضان  العدد  الدارة،  النبي، 

ص ١7٦ -2٠٦.
٦- عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات 
الفقي  كـــرمي  لــلــقــزويــنــي، حتــقــيــق ســعــد 
خلدون،  ابــن  دار  ــري،  األزهـ السيد  وكــرم 

اإلسكندرية، بدون تاريخ، ص 2٣٦.
7- املصدر السابق، ص 2٥2.
8-  املصدر السابق، ص 2٤8.

في  العرب  العلماء  ودور  العلم  تاريخ   -9
تــقــدمــه، د. عــبــد احلــلــيــم مــنــتــصــر، دار 
املعارف، القاهرة، ط 8، ١99٠م، ص ١28.
١٠- تـــراث اإلســـالم، شــاخــت وبـــوذورث، 
ترجمة د. حسني مؤنس وآخرين، املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

١978م، ج 2، ص 2٦7.
أو  األوروبــيــة  النهضة  »عصر  راجــع   -١١
عصر السطو على العلم العربي«، مصطفى 
الثقافية،  اإلمـــارات  النبي،  عبد  يعقوب 

العدد: ١٦، ص ١٤ وما بعدها.
ترجمة  حتى،  فليب  الــعــرب،  تــاريــخ   -١2
محمد مبروك نافع، دار التوزيع والطباعـة 
والنشر، القاهرة ط 2، ١9٤9م، مج 2، ص 

.٤8٥
اجلــواهــر  مــعــرفــة  فـــي  ــاهــر  اجلــم  -١٣
حيدر  الكرنكوي،  سالم  حتقيق  للبيروني، 

أباد، الدكن، ١٣٥٥هـ، ص 2١7.
١٤- املصدر السابق، ص ٣١.

١٥- املصدر السابق، ص 2٠٠.
١٦- تبرئة العقل العربي من خرافة حتويل 
النبي،  عــبــد  يــعــقــوب  مصطفى  املـــعـــادن، 
خريف   ،١٠ ــعــدد:  ال الثقافية،  اجلــســرة 

2٠٠١م، ص ١8١ -١9١.
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د. رمضان فوزي بدينيدراسات
)دكتوراه في اللغة العربية(

العطف، وأم  »الواو« هي أصل حروف 
بابها؛ ذلك أنها أكثرها استعماال؛ ولذا 
جاء مخرجها شفهيا سهال في النطق؛ 
انضمام  إلــى  إال  حتتاج  ال  إنها  حيث 
ما  ــذا  وهـ اتــصــالــهــمــا،  دون  الشفتني 
في  والــدوران  االستعمال  كثرة  يناسب 

الكالم.
وعلل بعض النحاة كونها أصل العطف 
االشتراك  من  أكثر  على  تدل  ال  بأنها 
فقط، وأما غيرها من احلروف فيدل 
على االشتراك وعلى معنى زائد. فإذا 
تــدل على زيــادة  كانت هــذه احلـــروف 
ــارت الـــواو  ــواو صـ ــ معنى لــيــس فــي ال
احلروف  وباقي  املفرد  الشيء  مبنزلة 
مبنزلة املركب، واملفرد أصل للمركب)١(.
هذا  في  النحاة  مع  األصوليون  ويتفق 

األحناف وهو عالء  أحد  يقول  الرأي؛ 
القسم  هــذا  »وأصــل  البخاري:  الدين 
املشاركة،  إلثبات  العطف  ألن  الـــواو؛ 
االشــتــراك،  الـــواو على مجرد  وداللـــة 
وسائر حروف العطف يدل على معنى 
زائد على االشتراك؛ فإن الفاء يوجب 
الترتيب معه، وثم يوجب التراخي معه. 
فلما كانت في تلك احلروف زيادة على 
معنى،  كاملركبة  صــارت  العطف  حكم 
ــواو مــفــرد، واملــفــرد قبل املــركــب.  ــ وال
عبارة  كــان  ملــا  العطف  أن  واحلــاصــل 
والواو متمخضة إلفادة  عن االشتراك 
هذا املعنى دون غيره صارت أصال في 

العطف«)2(.
لكن وقع خالف في بعض دالالت الواو، 
منها داللتها على مطلق اجلمع؛ فرغم 
واألصوليني على  النحاة  اتفاق جمهور 

هذا الرأي؛ فقد ذهب بعضهم إلى أنها 
تفيد الترتيب وليس مجرد اجلمع، على 

النحو التالي:
 أوال- القول بأنها ملطلق اجلمع:

أن  واألصوليني على  النحاة  أكثر  اتفق 
غير  مــن  اجلــمــع)٣(  مطلق  تفيد  الـــواو 
الترتيب؛  أو  املعية  بخصوصية  إشعار 
ومعنى ذلك أنها تدل على التشريك بني 
احلكم  في  عليه  واملعطوف  املعطوف 
يدل  أن  غير  مــن  إليهما  أسند  ــذي  ال
على أنهما معا بالزمان أو أن أحدهما 
قبل اآلخر، وال ينافي هذا احتمال أن 
مرتبا  أو  معا،  منهما  وقــع  ذلــك  يكون 
على حسب ما ذكرا به، أو على عكسه، 
وال يفهم شيء من ذلك من مجرد الواو 
وعمرو،  زيد  قام  قلت:  فإذا  العاطفة. 

االختالف في إفادة الواو مطلق االختالف في إفادة الواو مطلق 
الجمع وأثره في الحكم الفقهيالجمع وأثره في الحكم الفقهي
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احتمل ثالثة أوجه:
وقت  في  معا  قاما  يكونا  أن  األول:   
قام  املتقدم  يكون  أن  الثاني:  واحــد. 
قام  املتأخر  يــكــون  أن  الــثــالــث:  أوال. 

أوال)٤(. 
تلزم  ال  »الـــواو  أن  سيبويه  ذكــر  فقد 
الشيئني أن يكون أحدهما بعد اآلخر، 
بزيد  )مــررت  قلت:  إذا  أنــك  تــرى  أال 
وعــمــرو( لــم يكن فــي هــذا دلــيــل أنك 

مررت بعمرو بعد زيد«)٥(.
ــهــا ملطلق  ــن نــص أيــضــا عــلــى أن وممـ
املـــبـــرد)٦(،  تــرتــيــبــا:  تفيد  وال  اجلــمــع، 
ــن هـــشـــام)8(،  ــ والـــزمـــخـــشـــري)7(، وابـ

والزركشي)9(.
رأيــهــم  يختلف  فــلــم  ــون  ــي األصــول أمـــا 
كثيرا عن رأي النحاة في هذا السياق؛ 
حيث ذهب جمهورهم إلى أنها )الواو( 
صاحب  يــقــول  حــيــث  اجلــمــع؛  ملطلق 
»كشف األسرار شرح أصول البزدوي«: 
الــواو وهي عندنا  »وأصــل هذا القسم 
ملقارنة  تعرض  غير  من  العطف  ملطلق 
وال ترتيب، وعلى هذا عامة أهل اللغة 

وأئمة الفتوى«)١٠(.
املختار  أن  السبكي  الدين  تقي  وذكــر 
»أنها ملطلق اجلمع ال تدل على ترتيب 
وعمرو  زيد  جاء  قلت:  فإذا  معية،  وال 
فقد أشركت بينهما في احلكم من غير 
تعرض ملجيئهما معا أو ملجيء أحدهما 
بني  املشترك  للقدر  فهي  اآلخــر،  بعد 

الترتيب واملعية«)١١(.
األمر  فيفسر  السرخسي  اإلمــام  أمــا 
وضعوا  »إنهم  فيقول:  منطقيا  تفسيرا 
الفاء للوصل مع التعقيب، وثم للتعقيب 

مع التراخي ومع للقران.
أو  الــقــران  توجب  الــواو  بــأن  قلنا  فلو 
أصل  باعتبار  ــكــرارا  ت كــان  الترتيب 
العطف  يوجب  إنــه  قلنا  ولــو  الــوضــع، 
باعتبار  جــديــدة  لفائدة  لكان  مطلقا 

العطف  هــذا  يتنوع  ثم  الــوضــع،  أصــل 
أنواعا لكل نوع منه حرف خاص.

فإنه  اإلنــســان  األســمــاء؛  مــن  ونظيره 
لآلدمي مطلقا، ثم يتنوع أنواعا لكل نوع 
منه اسم خاص بأصل الوضع، والتمر 
كذلك... فكذلك الواو للعطف )مطلقا( 

باعتبار أصل الوضع«)١2(.
وقــال أبــو بكر اجلــصــاص: »الـــواو في 
ثم  حقيقتها«،  وذلـــك  للجمع.  اللغة 
احتج برأي أحد أئمة اللغة وهو املبرد، 
وال  للجمع  الــواو  املبرد:  »وقــال  قائال: 
داللة فيها على الترتيب ألنك إذا قلت: 
اللفظ  من  يعقل  لم  وعمرا  زيدا  رأيت 
أن  إذ جــاز  اآلخــر  قبل  رؤيــة أحدهما 
قبل  عــمــرا  رأى  أو  معا  رآهــمــا  يــكــون 
بإفادتها  قال  من  رأي  خّطأ  ثم  زيــد«، 
النقلية  األدلــة  ببعض  محتجا  الترتيب 

والعقلية)١٣(.
ومن األدلة التي استند إليها هؤالء ما 

يلي:
العربية؛  اللغة  أئمة  عــن  النقل  أوال: 
أجمع  السيرافي:  سعيد  أبو  قال  فقد 
الكوفيني  مــن  والــلــغــويــون  الــنــحــويــون 
وجمهور  منهم،  قليال  إال  والبصريني 
غير  من  للجمع  الواو  أن  على  الفقهاء 

ترتيب.
ثانيا: االستقراء التام من كالم العرب 
أو  الترتيب  يحتمل  ال  ملا  مجيئها  في 
تعالى:  يقتضي خالفه فمن ذلك قوله 

ٺ   ڀ   ڀ   }ڀ  
ٺ{ )البقرة:٥8( وفي اآلية األخرى: 

ک   ک   ک   }ڑ  
والقصة  )األعــــراف:١٦١(  ک{ 
واحدة؛ فلو كانت الواو تقتضي الترتيب 

لوقع التناقض بني مدلولي اآليتني.
مواضع  في  استعملت  الــواو  أن  ثالثا: 
ال يسوغ فيها الترتيب نحو: تقاتل زيد 

وعمرو، واختصم بكر وخالد، وجمعت 
زيـــدا وعــمــرا، واملـــال بــني هــذا وهــذا 

وسيان قيامك وقعودك.
وال يتصور الترتيب في شيء من ذلك، 
ألن املفاعلة ال تكون إال من اثنني جميعا 
وكذلك بقية ما ذكر، وال يصح اإلتيان 
في شيء منها بالفاء وال ثم، فال تقول 
تقاتل زيد فعمرو، وال املال بني هذا ثم 

هذا، وال سيان قيامك فقعودك.
وعمرو«  زيــد  »جــاء  القائل:  أن  رابــعــا: 
ــاءا مــعــا أو  ــه: جــ ــقــال لـ يــحــســن أن ي
كانت  ولــو  عمرو؟  تقدم  أو  زيــد  تقدم 
هذا  حسن  ملا  الترتيب  تقتضي  ــواو  ال

االستفسار.
الذي  احلديث  في  قوله ]  خــامــســا: 
صححه احلاكم: »ال تقولوا ما شاء اهلل 
وشاء فالن. قولوا: ما شاء اهلل ثم شاء 
فالن« فهذا يدل على أن الواو للجمع ال 

للترتيب)١٤(.

القول بإفادتها الترتيب: 
في مقابل رأي أكثر النحاة واألصوليني 
هناك رأي آخر يقول بإفادتها الترتيب، 
وثعلب،  قطرب،  عن  منقول  رأي  وهو 
وأبي عمر الزاهد غالم ثعلب، والربعي، 
وهشام، وأبي جعفر الدينوري. لكن قال 
هشام والدينوري: إن الواو لها معنيان: 
معنى اجتماع، فال تبالي بأيتهما بدأت، 
نحو: اختصم زيد وعمرو، ورأيت زيدا 
وعمرا، إذا احتد زمان رؤيتهما. ومعنى 
فاملتقدم  الزمان؛  يختلف  بأن  اقتران 
في الزمان يتقدم في اللفظ، وال يجوز 
أنها  الــفــراء  وعــن  املتأخر.  يتقدم  أن 

للترتيب حيث يستحيل اجلمع)١٥(.
نقل  فقد  ــيــون  واألصــول الفقهاء  أمــا 
الشافعي، وذكر  الرأي عن اإلمام  هذا 
بعض احلنفية أنه نص عليه في كتاب 
أحكام القرآن، وبعضهم أخذه من الزم 
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قوله في اشتراط الترتيب في الوضوء 
والتيمم ومسألة الطالق)١٦(.

واستدل القائلون بهذا الرأي مبا يلي:
ــات الــتــي وقــع  ــ أوال: مــا جـــاء فــي اآلي
الترتيب على مقتضى ما فيها من تقدمي 

}ڳ   تعالى:  كقوله  وتأخير، 
ڳ{ وما ذكر معه.

}ڌ   ڎ   ــعــالــى:  ت ــه  قــول ثـــانـــيـــا: 
في  وثبت  ژژ{،  ڈ   ڈ   ڎ  
في  ساقه  الــذي  جابر [  حديث 
 [ النبي  إن  بــقــولــه:  احلــج  صفه 
اآلية  هذه  قرأ  السعي  إلى  خرج  ملا 
وقال: »نبدأ مبا بدأ اهلل به«، هكذا 
في صحيح مسلم بصفة اخلبر، وهو 
عند النسائي والدارقطني في رواية 
بصيغة األمــر: »ابــدأوا مبا بدأ اهلل 

به«.
ثالثا: ما جاء في صحيح مسلم أن 
خطيبا قام بني يدي النبي ] فقال: 
رشد  فقد  ورســولــه  اهلل  يطع  »مــن 
والداللة  غــوى«،  فقد  يعصهما  ومن 
من هذا ظاهرة فإنها لو كانت ملطلق 

اجلمع لم يكن بني الكالمني فرق.
رابعا: ما روي أن عمر [ أنكر على 
سحيم عبد بني احلسحاس قوله: )كفى 
وقال:  ناهيا(،  للمرء  واإلسالم  الشيب 
»لو قدمت اإلسالم على الشيب«. وأن 
أنكروا  عنهم-  اهلل  -رضــي  الصحابة 
اهلل  عــبــاس رضــي  بــن  اهلل  عبد  على 
عنهما أمره بتقدمي العمرة على احلج، 

}ۓ   تعالى:  بقوله  عليه  واحتجوا 
ڭ  ڭ  ڭڭ{، فلوال أنهم فهموا من 
اآلية الترتيب ملا أنكروا ذلك عليه وفهم 
في  حجة  عنهم  اهلل  رضــي  الصحابة 

مثل ذلك ألنهم أهل اللسان.
خامسا: أن الترتيب على سبيل التعقيب 

وضعوا له الفاء، وعلى سبيل التراخي 
وهو  الترتيب  ومطلق  ثــم،  لــه  وضــعــوا 
معنى  اخلاصتني  بني  املشترك  القدر 
له من لفظ يدل  معقول أيضا فال بد 
عليه بالوضع؛ ألن املقتضي لذلك قائم، 
واملانع منتف، ويلزم من ذلك أن تكون 
غيرها  ال  إذ  له  املوضوعة  هي  الــواو 

موضوع له باالتفاق)١7(.

قول آخر بإفادتها ثالثة احتماالت: 
وهـــو قـــول البـــن مــالــك؛ حــيــث يــقــول: 
»واملعطوف بالواو إذا عري من القرائن 
احتمل املعية احتماال راجحا، والتأخر 
احتماال  والتقدمي  متوسطا،  احتماال 
قام  يــقــال:  أن  يحسن  ولــذلــك  قليال، 
ــد وعمرو  ــد وعــمــرو مــعــه، وقـــام زي زي
فتؤخر  قبله؛  وعمرو  زيد  وقــام  بعده، 
في  متقدم  وهــو  اللفظ  فــي  )عــمــرا( 

}ۇئ   ۇئ   تعالى:  قوله  ومنه  املعنى، 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ{)الدخان: 

ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  وقوله   ،)٣7
ٻ...{)احلاقة: 9(.

ومن عطف املقدم على املؤخر قول أبي 
العيال الهذلي:

وانقضى  تــولــى  رجــب  إذا  حتى 
 شــعــبــان قــدرنــا لــوقــت رحيلهم

وجـــمـــاديـــان وجــــاء شــهــر مقبل
سبعا يعد لها الوفاء فتكمل)١8(
وقد اجتمع عطف املقدم على املؤخر، 
قوله  في  املقدم  على  املؤخر  وعطف 

ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   ــى:  ــالـ ــعـ تـ
پ    پ   پ   پ   ٻ  
ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ  
ومن   ،)7 )األحــزاب:  ٺ  ٿ{ 
تعالى:  اهلل  قول  املعية  بقصد  عطفها 

}ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  

پ  {)البقرة: ١27(«)١9(.

األثر الفقهي لهذا الرأي:
انبنى على اخلالف السابق بني جمهور 
إفادة  بعدم  القائلني  والفقهاء  النحاة 
والشافعية  جهة،  مــن  الترتيب  الـــواو 
الترتيب  بإفادتها  القائلني  تابعهم  ومن 
ــرى.. خــالف فــي بعض  مــن جهة أخــ
هنا  بإحداها  أكتفي  الفقهية،  املسائل 
على سبيل التدليل، حسب ما يقتضيه 
املــقــام واملــقــال، وهــي: االخــتــالف في 
ــب غــســل األعـــضـــاء في  ــي ــرت حــكــم ت
الــوضــوء، بــنــاء على داللـــة الـــواو في 

قوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  
پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ  
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ٺ   ٺ       ڀ  
ٺ  ٺ{ )املائدة:٦(.

فــقــد ذهـــب الــقــائــلــون بــعــدم إفــادتــهــا 
بني  الترتيب  وجوب  إلى عدم  الترتيب 
ذهب  حني  في  الغسل،  في  األعــضــاء 
ابن  يقول  إلى فرضيته،  الثاني  الفريق 
في  »اختلفوا  املجتهد:  بداية  في  رشد 
وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق 
الذي  وهو  هو سنة،  قوم:  فقال  اآلية؛ 
حكاه املتأخرون من أصحاب مالك عن 
والثوري  حنيفة  أبو  قال  وبه  املذهب، 
وداود. وقال قوم: هو فريضة، وبه قال 

الشافعي وأحمد وأبو عبيد.
ــذا كــلــه فــي تــرتــيــب املــفــروض مع  وهـ
ــب األفـــعـــال  ــي ــرت املــــفــــروض، وأمـــــا ت
فهو  املسنونة،  األفــعــال  مع  املفروضة 
أبو حنيفة:  عند مالك مستحب، وقال 

هو سنة«)2٠(.
ثـــم ذكـــر أن مـــن أســـبـــاب اخــتــالفــهــم 
العطف؛  واو  فــي  ــذي  الـ ــتـــراك  »االشـ
وذلك أنه قد يعطف بها األشياء املرتبة 
بها  يعطف  وقــد  بعض،  على  بعضها 
غير املرتبة، وذلك ظاهر من استقراء 
النحويون  انقسم  ولذلك  العرب،  كالم 
فيها قسمني، فقال نحاة البصرة: ليس 
تقتضي نسقا وال ترتيبا، وإمنا تقتضي 
اجلــمــع فــقــط، وقـــال الــكــوفــيــون: بل 
تقتضي النسق والترتيب؛ فمن رأى أن 
الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب 
قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها ال 

تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه«)2١(.
وممن رجح عدم وجوب الترتيب اإلمام 
اللغوية  الداللة  إلى  مستندا  القرافي 
اجلمع،  مطلق  إال  تفيد  ال  التي  للواو 
ويؤكد أن »اهلل تبارك وتعالى عدل عن 
إلى  وثــم  الفاء  وهــي  الترتيب،  حــروف 
الواو التي ال تقتضي إال مطلق اجلمع، 

وذلك يدل على عدم وجوبه«)22(.
قالوا  من  على  رادا  السرخسي  ويقول 

بأن الترتيب ركن في الوضوء: »أال ترى 
الوضوء  بنية  املــاء  في  انغمس  لو  أنــه 
ومواظبة  الترتيب.  يوجد  ولم  أجــزأه، 
الوضوء  في  الترتيب  على   [ النبي 
ال تدل على أنه ركن؛ فقد كان يواظب 
على السنن كما واظب على املضمضة، 
واالستنشاق، وأهل اللغة اتفقوا على أن 
الواو للعطف مطلقا من غير أن تقتضي 
إذا قال:  الرجل  ترتيبا فإن  جمعا، وال 
إخــبــارا عن  كــان  وعمرو  ــد،  زي جاءني 
املجيء،  في  ترتيب  غير  من  مجيئهما 

قال اهلل تعالى }ڭ    ڭ  ڭ  
ڭ{ )آل عمران: ٤٣( فال يدل 
ذلك على ترتيب الركوع على السجود، 
وكذلك في اآلية أمر بغسل األعضاء ال 

بالترتيب في الغسل«)2٣(.
من خالل ما سبق يتضح أن هناك رأيا 
ترتيب  بأن  الفقهاء  من  للكثير  معتبرا 
الوضوء  في  املفروضة  األعضاء  غسل 
ليس واجبا، بناء على دليل لغوي، وهو 
إفادة الواو مطلق اجلمع وليس الترتيب، 
املشهور  الرأي اآلخر  وذلك في مقابل 
بأن الترتيب واجب؛ وهو ما يحمل قدرا 
من التيسير في احلكم الذي قد يكون 
مطلوبا في بعض احلاالت مثل وضوء 
األطفال أو املسلمني اجلدد أو في حالة 

النسيان وغيرها.

الهوامش
١- ينظر: أسرار العربية: )ص: 2٦7(.

البزدوي:  2- كشف األســرار شرح أصول 
)١٠9/2(، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، 
الكتاب  البخاري احلنفي، دار  الدين  عالء 

اإلسالمي، دت.
ــق اجلــمــع«  ــرق بـــني »مــطــل ــ ٣- هـــنـــاك ف
و»اجلــمــع املــطــلــق«، والـــصـــواب فــي هــذا 
ال  اجلمع،  ملطلق  ــواو  ال يقال:  أن  السياق 
للجمع املطلق؛ ألن اجلمع املطلق هو اجلمع 
بالضرورة  نفرق  ألنا  باإلطالق؛  املوصوف 
ولو  املقيدة،  واملاهية  املاهية بال قيد،  بني 
بقيد ال. واجلمع املوصوف باإلطالق ليس 
له معنى هنا؛ بل املطلوب هو مطلق اجلمع، 
أو  كــان، ســواء كان مرتبا  مبعنى أي جمع 

غير مرتب. ونظير ذلك قولهم: مطلق املاء، 
واملاء املطلق )ينظر اجلنى الداني: ١٦2(.

٤- يــنــظــر: الــفــصــول املــفــيــدة فــي الـــواو 
في  الــدانــي  واجلنى   ،)٦8 )ص:  املــزيــدة: 

حروف املعاني: )ص: ١٥٣، ١٥8(.
أيضا:  وينظر   ،)29١/١( الــكــتــاب:   -٥

.)٤2/٣(
٦- املقتضب: )١/١٤8(.
7- املفصل: )ص: ٤٠٤(.

8- مغني اللبيب: )2/٣٠، ٣١(.
9- البرهان: )٤٣٦/٤(.

١٠- كشف األسرار شرح أصول البزدوي: 
.)١٠9/2(

١١- اإلبهاج في شرح املنهاج: )٣٣8/١( - تقي 
الدين السبكي - دار الكتب العلمية -بيروت. 
١2- أصول السرخسي: )2٠١/١( - محمد بن 
أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي - 

دار املعرفة - بيروت.
 /١( األصـــــول:  فــي  الــفــصــول  يــنــظــر:   -١٣
الــرازي  بكر  أبــو  علي  بن  أحمد   -  )87-  8٣
ــاف  ــ األوق وزارة  ط   - احلــنــفــي  اجلــصــاص 

الكويتية.
١٤- لالستزادة ينظر الفصول املفيدة في 

الواو املزيدة: )ص: 7٣( وما بعدها.
املعاني:  حــروف  في  الــدانــي  اجلنى   -١٥

)ص: ١٥8، ١٥9(.
 .)٦9-٦8 )ص:  املــفــيــدة:  الفصول   -١٦
وينظر: نهاية السول لإلسنوي: )١/ ٣٣8(، 
وكشف   ،)229  /١( الــرحــمــوت:  ــواحت  وفـ

األسرار: )2/ ١٠9(.
)ص:  املــفــيــدة:  ــفــصــول  ال يــنــظــر:   -١7

.)9٥-89
١8- البيتان من بحر الكامل )شرح الكافية 
الهذليني:  وديـــوان   ،١2٠٥/٣ الشافية: 
الفرج  أبو   -  ١٦٤/2٤ واألغاني:   ،2٥٤/2
دار   - جابر  سمير  حتقيق   - األصفهاني 

الفكر(.
-٣٤8/٣( التسهيل:  شــرح  ينظر:   -١9

.)٣٥٠
املقتصد:  ونــهــايــة  املجتهد  ــة  ــداي ب  -2٠
)2٣/١( - ابن رشد احلفيد - دار احلديث 

- القاهرة.
2١- املرجع السابق نفسه.

أيضا:  وينظر   .)278/١( الذخيرة:   -22
 ،)١٣٥/١( للخرشي:  شرح مختصر خليل 
وكشف األســـرار شــرح أصــول الــبــزدوي: 
املــدونــة:  ملــســائــل  واجلـــامـــع   ،)١٠9/2(
)املــســائــل  ــل  ــســائ امل ورؤوس   ،)٣9/١(
اخلــالفــيــة بـــني احلــنــفــيــة والــشــافــعــيــة( 

للزمخشري: )١٠2/9(.
2٣- املبسوط: )٥٦/١(- محمد بن أحمد 
بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، دار 

املعرفة - بيروت.
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مــنــصــب اإلفـــتـــاء شــأنــه عــظــيــم في 
وقد  مــرمــوقــة،  مكانة  ــه  ول ــالم،  اإلســ
القيام  عــلــى  الـــشـــارع ســبــحــانــه  حــث 

ــه فــي كــتــابــه الــكــرمي: }ې  ى             ب
ەئ   ائەئ    ائ    ى  
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ            وئ   وئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  
ی{  ی    ىئ    ىئ   ىئ  
)التوبة:١22(، وأخبر النبي ] بعظم 

العالم  »وفضل  بقوله:  العلماء  منزلة 
سائر  على  القمر  كفضل  العابد  على 
العلماء ورثة األنبياء، إن  الكواكب، إن 
درهما  وال  ديــنــارا  يــورثــوا  لم  األنبياء 
بــه فقد  أخــذ  العلم فمن  ورثـــوا  إمنــا 
الــتــرمــذي  )رواه  ــر«  ــ واف بــحــظ  أخـــذ 
وصححه األلباني(. فِلُعلو هذا املطلب 
حتى  يناله  أن  ألحد  كان  ما  وأهميته 
يقطع شوطا كبيرا من عمره في طلب 
ألن  دقائقه؛  ومعرفة  الشرعي  العلم 

الفتوى في احلقيقة هي توقيع عن رب 
رحمه  املنكدر  ابن  قال  وقد  العاملني، 
وخلقه،  تعالى  اهلل  بني  »العالم  اهلل: 

فلينظر كيف يدخل بينهم«.
اهلل:  رحمه  مالك  اإلمــام  يقول  لذلك 
أني  أفتيت حتى شهد لي سبعون  »ما 
قريبا  غيره  عــن  وروي  لــذلــك«.  أهــل 
هيبة  لفتاواهم  كــان  لذلك  قــال؛  مما 
وملذاهبهم قوة علمية يصعب توهينها.

الــرب سبحانه  آخــر، حــذر  من جانب 
علم  غير  من  عليه  القول  من  وتعالى 

}ھ   الــعــزيــز:  كتابه  فــي  قــال  حيث 
ھ  ھ    ے  ے   ۓ  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆۆ    ۇ  
)الــنــحــل:١١٦(.  ۉ{  ۅ     ۅ   
وقد أرعبت هذه اآلية قلوب سلف هذه 
فحملتهم  مضاجعهم،  وقّضت  األمــة 
يجاملوا  ولم  الفتوى،  عن  التورع  على 
ــدا عــلــى حــســاب ديــنــهــم، وكــانــوا  أحــ
إلى  استطاعوا  ما  اإلفــتــاء  يتدافعون 

ذلك سبيال- كما سيأتي ذكره.
ومـــن احــتــد عــلــى اإلفــتــاء منهم كــان 
مظانه  فــي  تعالى  اهلل  مــراد  يلتمس 
بعيدا عن األهواء أو القول بغير علم، 
وال يخجل أحدهم إن لم يحر جوابا أن 
يقول: »ال أعلم«، فمما جاء في ترجمة 
»أنه  تعالى:  اهلل  رحمه  مالك  ــام  اإلم
مسألة  خمسني  عن  يسأل  كــان  رمبــا 

ظاهرة الفتاوى الشاذة.. ظاهرة الفتاوى الشاذة.. 
أسباب وحلولأسباب وحلول

تركي عيسى املطيري دراسات
لقطاع  املساعد  األوقاف  وزارة  وكيل 

اإلفتاء والبحوث الشرعية 
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فال يجيب في واحدة منها«، وهو من 
والفقه،  والسنة  الكتاب  علم  في  هو 
لكن من املؤسف أن ثمت ظاهرة سيئة 
بدت تطل برأسها منذ سنوات تناقض 
على  يوجب  مما  الفريد،  املنهج  هــذا 
هذه  يــرصــدوا  أن  املعنيني  الباحثني 
الظاهرة ويبحثوا عن احللول املناسبة 

لها.

الظاهرة
الــزمــان، وهــو مليء  من عجائب هــذا 
من  نسمع  أصبحنا  أننا  بالعجائب! 
غرائب الفتاوى -ما يشيب له الرأس- 
وال  حترير  غير  من  اهلل  لدين  تنسب 
تدقيق، حتى لّبست على العامة دينهم، 
وغير  املختص  أمـــام  الــبــاب  وفتحت 
ما  ويــقــول  بــدلــوه  يــدلــي  أن  املختص 
يشاء، وأن يجتهد في إثبات الفتوى أو 

نفيها من غير علم.
إطالقها  فــي  يتسابق  ــذي  ال كــان  ولــو 
مولعون  هم  اإلعــالم ممن  وسائل  في 
أو  القول من أحداث األسنان،  بغريب 
ممن ليس لهم في العلم ناقة وال جمل، 
نأسف على  ما  بقدر  عليهم  أسفنا  ملا 
الكتاب  من  نصيبا  أوتــوا  ممن  بعض 
مراعني  غير  الفتوى  فــي  يــســارعــون 
العلمية  واملسالك  الشرعية  للضوابط 
تبعات  لفتواهم  اإلفتاء، مما جعل  في 
التي  املصلحة  من  بكثير  أكثر  سلبية 

كانت في ظنهم.
هذه  مــن  أريـــد  ال  أنــا  احلقيقة  وفــي 
املقالة الفصل في هذه املسألة أو تلك، 
أو تبيني اخلطأ من الصواب في تلك 
آخر،  مقام  لها  املهمة  فتلك  الفتاوى، 
وإمنــا أريــد رصــد سبب هــذا السيل 
شغلت  التي  الفتاوى  هذه  من  اجلــرار 
العالم، ونقلت الفقه من ميادين التعليم 
واملتاجرة  اإلعالم  ميادين  إلى  والتعلم 

فيها  اخلوض  وكثر  للذات،  واالنتصار 
في  له  ليس  من  فيها  تكلم  إنــه  حتى 
بعض  فــي  بــل  عــلــم،  مــن  حفنة  الفقه 
األحيان تكون الردود على هذه الفتاوى 
وقد  املفتي،  في  الظن  بسوء  مشوبة 
البعض عندما  آخر عند  تأخذ منحى 
معيارا  تــلــك  أو  الــفــتــوى  هـــذه  يجعل 
لتصنيف املدارس الفقهية النشطة في 
الساحة، فبدا لي أن أقف معها وقفة 
راصد لها، ومتأمل ملخاطرها، ومحاول 

ملعرفة أسبابها وطرق عالجها.

أسباب هذه الظاهرة
وسهولة  اإلعالم  وسائل  تعدد   - أ 

التعامل معها
كــل صنعة،  ــالم شــأنــه شـــأن  اإلعــ إن 
التعامل  ويسر  حدين،  ذو  ســالح  فهو 
معه كان له فضل كبير في نشر العلم 
له  كــان  كما  املعلومة،  إيجاد  وتيسير 
الفضل في تسيير مصالح الناس على 

اختالف أشكالها.
غير أن اجلانب اآلخر له كان له األثر 
وأفهام  الواضح على سلوكيات  السيئ 
هنا  يهمنا  وما  املجتمعات.  ومعتقدات 
هو انتشار تلك الفتاوى التي ال زمام لها 
وال خطام، فمن السهل جدا أن أنشئ 
موقعا خاصا على الشبكة العاملية، ثم 
أنقل تلك الفتاوى الشاذة، القدمي منها 
ومن  بل  اجلمهور،  واحلــديــث، جلــذب 
أو  إلكترونيا  بريدا  أرســل  أن  األيسر 
رسالة عبر »واتساب« حتمل من الغث 
على  ترتكز  ال  فــتــاوى  مــن  مــا حتمل، 

أصول صحيحة.
مت  الــنــقــل  هـــذا  يــكــون  أن  يهمنا  وال 
بحسن نية أو بخالفه، ولكن من املهم 
أن نسلط الضوء على وسائل االنتشار 
احلديثة كقنوات »يوتيوب« و»فيسبوك« 

الوسائل  عن  ناهيك  و»تويتر«...الخ، 
أصبح  والتي  تقليدية!  أصبحت  التي 
كالتلفاز  ذكــرهــا  ــقــول  ال فــضــول  مــن 
واملـــذيـــاع والــصــحــف، فــتــعــدد قــنــوات 
-السيما  اإللكترونية  التواصل  وسائل 
بأن  كفيل  اإلعالمية-  ــارة  اإلث قنوات 
يبرز إلى اجلماهير الكثير من العلماء 
وغير العلماء من خاملي الذكر وقليلي 

البضاعة العلمية.

ب- التعالم
العصر  في هذا  األمــة  به  ابتليت  مما 
كثرة املتعاملني، وليس هذا ادعاء مجردا 
مع  ملموس  واقع  هذا  بل  الدليل،  من 
واألخرى  الفينة  بني  ونشاهد  األسف، 
من يتكلم في مسائل يتورع عنها كبار 
من  الكثير  شــاهــدنــا  ولــقــد  الــعــلــمــاء، 
اإلنترنت،  على صفحات  النماذج  تلك 
وعلى بعض الفضائيات حتى أصبحت 
ومن  بل  له،  مهنة  ال  من  مهنة  الفتوى 
العجيب في بعض األحيان أن املستفتي 
ال يعرف املفتي، وال املفتي -كما يظهر 

من جوابه- عالم مبوضوع االستفتاء.
الناس  عامة  من  ينقضي  ال  وعجبي 
يعرفون،  ال  ملن  دينهم  يسلمون  كيف 
فإن كانوا في السابق يقولون سموا لنا 
احلديث،  سند  ملعرفة صحة  رجالكم، 
فينبغي  الــوضــع،  آفــة  انتشار  بسبب 
علينا اليوم أن نقول سموا لنا مفتيكم، 
ومن  العلمي  بتاريخه  الناس  وعرفوا 
صحة  ملعرفة  ــاء،  ــت اإلف ملنصب  أّهــلــه 

فتواه.
ــقــد كــثــر املـــتـــســـرعـــون لــإلفــتــاء،  فــل
السقطات،  كثرت  حتى  له،  املتشوفون 
ــزالت، وصـــدق -واهلل-  ــ الـ وعــظــمــت 
في  اهلل،  رحمه  الــبــغــدادي،  اخلطيب 
قوله في كتابه »الفقيه واملتفقه«: »وقل 
من حرص على الفتوى، وسابق إليها، 
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وثابر عليها إال قل توفيقه، واضطرب 
غير  لذلك  كارها  كان  وإذا  أمــره،  في 
وال  عنه،  مندوحة  وجد  ما  له،  مختار 
قدر أن يحيل باألمر فيه على غيره إال 
كانت املعونة له من اهلل أكثر، والصالح 

في فتواه وجوابه أغلب«.

والــقــنــوات  الــعــالــم  غــفــلــة  ج- 
املشبوهة

هناك علماء أفاضل، لهم شأن عظيم 
في العلم، نكن لهم كل تقدير واحترام، 
في  كافية  خــبــرة  لهم  ليس  ــه  أن غير 
السيما  اإلعـــالم،  وسائل  مع  التعامل 
ــا ال يــكــونــون  املــشــبــوهــة مــنــهــا، ورمبــ
خطرها؛  مـــدى  أيــضــا  مستحضرين 
فيفتون بفتوى قد تكون هالمية حمالة 
أوجه، فيعبث بها عابث من اإلعالميني 
تداركها  فيصعب  السيئة  املــآرب  ذوي 
اإلعــالمــيــة؛  الــوســيــلــة  انــتــشــار  لسعة 
الوجه  غير  على  خطأ  الفتوى  فتفهم 

املراد.
وفي احلقيقة إن هذه الغفلة غير معذور 
والدربة  احلــرص  العالم  فعلى  فيها؛ 
على التعامل مع وسائل اإلعالم مادام 
أنه سمح لنفسه بالظهور فيها، السيما 
في وقت ال يخفى مدى تأثير اإلعالم 

على اجلماهير.

ــب  ــذاه ــامل ب ــزام  ــ ــت ــ االل ــدم  ــ ع د- 
ــوال  ــ ــورة، واألقـ ــه ــش اإلســالمــيــة امل
املبنية على األدلة الصحيحة،  املعتبرة 
الفقهية،  والقواعد  لألصول  واملراعية 
واتباع الشاذ من األقوال، واملهجور من 
املنطقية  غير  باحلجة  والتذرع  اآلراء، 
إليه  أدى  ما  هــذا  بــأن  املفتني  لبعض 
ــوال  ــ ــأن أصـــحـــاب األق ــ اجـــتـــهـــاده، وك
املعتبرة ال يأخذون من املعني الشرعي 
نفسه الذي يأخذ منه حتى يفتقر إلى 

أحد  يتابع  ولم  األمــة،  أقــوال هجرتها 
قائلها.

منزلة  اخلاصة  الفتوى  إنزال  هـ- 
العموم

يقع  التي  الفادحة  األخطاء  من  وهذه 
فيها بعض املفتني؛ فتجده يُسأل على 
مسألة  القنوات عن  إحدى  في  الهواء 
ــرة  دائـ حيثياتها  تــتــعــدى  ال  خــاصــة 
املستفتي، فيجيب إجابة عامة موهمة، 
فال  الكوارث!  من  احلقيقة  في  وهذه 
وال  بفتواه،  املستفتي  خص  الــذي  هو 
مستوعبون خصوصية  اجلمهور  عامة 

الفتوى، وهنا يقع اللبس.
ويزيد الطني بلة إن كابر املفتي وأصر 
التوضيح  ورفــض  فــتــواه  على صــواب 
بصيغة  ــواه  ــت ف ــي  ف خلطئه  ــيــان  ــب وال

العموم.
وكم هو جميل من املفتي أن يكون ذكيا 
استفتاء  عليه  ُعــرض  ما  فــإذا  ملاحا، 
اخلصوصية  بعض  طياته  في  يحمل 
يصرح  أن  للمفتي  يــســوغ  ال  بحيث 
بفتواه على املأل، أن يؤجل الفتوى إلى 
السائل  من  يطلب  كأن  مناسب،  وقت 
أن يتصل على هاتفه اخلاص مثال في 
وقت الحق، أو أن يحيله إلى شيخ آخر 

أو... إلخ.

خطــرها
الناس  يخاطب  أن  العالم  على  ينبغي 
مبا يفهمون به حكم اهلل تعالى، ويبسط 
ومن  جــانــب،  مــن  هــذا  حيثياته،  لهم 
جانب آخر ال يخاطبهم مبا تترتب عليه 
مفسدة أعظم من املصلحة التي ترجتى 
روى مسلم في مقدمة  فتواه، فقد  من 
صحيحه عن ابن مسعود [ أنه قال: 
تبلغه  ال  قوما حديثا  أنت مبحدث  »ما 

عقولهم، إال كان لبعضهم فتنة«.

قارنا مصلحة إحدى  لو  فباهلل عليكم 
الفتاوى الشاذة املثيرة للجدل أو حتى 
فيها  يعالج  الــتــي  اخلــاصــة  الــفــتــاوى 
املفتي إشكاال شرعيا باملفسدة املترتبة 
على نشرها للعامة، فهل تغلب املصلحة 

املفسدة أو العكس؟
على  فلنجب  ذلــك  معرفة  أردنـــا  إن 
هذه األسئلة املهمة، التي ينبغي للعالم 
على  ــة  اإلجــاب عند  يستحضرها  أن 
خاصة،  أحكام  لها  التي  االستفتاءات 
أو التي لها فتاوى استثنائية للضرورة 
القنوات  مثال أو غير ذلك، من خالل 
التي  التواصل  وســائــل  أو  الفضائية 

يشاهدها املاليني:
املــاليــني في  - كــم مشاهد مــن هــذه 
فــتــواه  إلـــى  يفتقر  اإلســالمــي  عــاملــنــا 

الشاذة أو اخلاصة؟
- وكم سامع للفتوى سيقبلها؟

- وهل السامعون لها أو جمهور الناس 
مؤهلون لفهم مثل هذه الفتاوى؟

بهذا  إطالقها  املصلحة  مــن  وهــل   -
الشكل؟ ...إلخ.

هــذه  عــلــى  يجيب  أن  اســتــطــاع  فــمــن 
ــة فــســيــعــرف مـــدى املــفــســدة  ــل األســئ

املترتبة عليها.

> صعوبة تداركها بعد انتشارها
ال شك في أن الفتوى إذا قال بها العالم 
كالقنوات  -السيما في وسيلة إعالمية 
تداركها،  جدا  الصعب  من  الفضائية- 
فالبد للعالم أن يحتاط لدينه كما عليه 
ما  ألن  الناس؛  لدين  يحتاط  أن  أيضا 
سيقع فيه الناس من آثام بسبب فتواه 
اهلل  عند  عظيمة  عليه  تبعاته  ستكون 

عز وجل.

> األقالم املغرضة وترجيح املصلحة
ومما ينبغي للمفتي التنبه له أن الساحة 
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ليست خالية من مخالفني، وأحيانا من 
احلرية  باب  وأن  وملنهجه،  له  خصوم 
اجلماهير  ليخاطب  منه  دخــل  ــذي  ال
سيدخل منه املخالف واخلصم أيضا؛ 
العلم  حلقة  بني  يفرق  أن  له  فينبغي 
ومــخــاطــبــة اجلــمــهــور عــلــى اخــتــالف 

شرائحه وتوجهاته. 
حتقيق  مــنــهــجــه  مـــن  أن  يــنــســى  وال 
املصلحة العظمى، وهي احلرص على 
هذه  مثل  بإطالق  وأنه  الناس،  هداية 
وعنب  الشام  »بلح  ضيع  قد  الفتاوى 
الباب خلصومه  فتح  قد  فهو  اليمن«؛ 
ضــرر  أن  لــيــت  ويـــا  منهجه،  النــتــقــاد 
بل  وفتواه،  شخصه  يتعدى  ال  نقدهم 
إن أقالمهم وأصواتهم ستطول العلماء 
أعني  في  شخصيتهم  وتزعزع  الثقات 

العامة -كما سيأتي ذكره.

> اتساع رقعة اجلدل وإلهاء األمة 
عن مصاحلها

سئل اإلمام الشافعي، رحمه اهلل، سؤاال 
فقال:  ــه،  ل فقيل  يــجــب،  ــم  ول فسكت 
»حتى أدري أن الفضل في السكوت أو 
األمة  كان سلف  اجلــواب«. هكذا  في 
يراعي قاعدة درء املفاسد مقدم على 
القول  من فضول  وإنه  املصالح،  جلب 
األمة في  تدخل  الفتاوى  مثل هذه  إن 
جدال كبير وخالف مذموم، وفيها من 
املفاسد الشيء الكثير مما يفوت تلك 
املفتي  ذلــك  عند  املزعومة  املصلحة 

املطلق لتلك الفتاوى الضعيفة.
ــن املــصــالــح  ــا ال شــك فــيــه أن م وممـ
العلماء  عاتق  على  تقع  التي  العظيمة 
صفهم،  وتوحيد  املسلمني،  كلمة  جمع 
في  جاء  كما  واالختالف  الفرقة  ونبذ 
النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، 
العظمى  املصلحة  هذه  عن  نغفل  فِلم 
ألجل مترير فتوى على خالف ما أجمع 

عليه جماهير أهل العلم إن لم نقل قد 
خرقت اإلجماع؟!

يحجم  بأن  واسع  للمفتي  العذر  فباب 
من  وله  الضعيفة،  بــاآلراء  اإلفتاء  عن 
يحيل  بــأن  مندوحة  الشرعي  احلــرج 
إلى من هو أوثق منه أو أن يفتي بقول 
السكوت  وفــي  يسكت،  أن  أو  معتبر 
سعة، فما الدافع يا ترى إلصرار بعض 
املفتني على إطالق مثل هذه الفتاوى؟!

مكانة  ــاف  ــع إض ــي  ف اإلســـهـــام   <
العلماء أمام شرائح املجتمع وعدم 

الوثوق بهم
ــاب الـــفـــتـــاوى الـــشـــاذة  ــحـ لــيــعــلــم أصـ
بعض  فــي  ــاواهــم  ــت ف أن  والــضــعــيــفــة 
اجلماهير  لثقة  هــدم  معاول  األحيان 
بالعلماء العدول؛ ألن من طبيعة الناس 
ويصعب  الــعــلــم،  أهــل  بعامة  ــوق  ــوث ال
عليهم في كثير من األحيان متييز من 
هو ثبت في فتواه ممن هو على خالف 
ذلك، فكثرة السماع للشاذ من الفتاوى 
جتعل عدالة أهل العلم محل شك لدى 

أفراد املجتمع، السيما العوام منهم.

عالجهـا
املسائل  في  الفتوى  عن  الــورع   - أ 
لكل  التصدي  عــن  والبعد  املشكلة، 
األسئلة،  غــرائــب  مــن  وواردة  ــاردة  شـ
وليستحضر املفتي قوله ]: »أجرؤكم 
كما  النار«،  على  أجرؤكم  الفتيا  على 
ــة، فــقــد كــان  ــ اســتــحــضــره ســلــف األم
يتورعون  عنهم،  اهلل  رضي  الصحابة، 
عن الفتيا، ويود كل منهم لو كفاه أخوه 
بأسانيد  عنهم  ذلــك  ثبت  كما  إيــاهــا، 
الــبــراء  عــن  ثبت  مــا  منها  صحيحة، 
أنــه قــال: »لقد رأيت  بن عــازب [ 
من  منهم  مــا  بــدر  أهــل  مــن  ثالثمئة 
يكفيه صاحبه  أن  يحب  وهو  إال  أحد 

الــبــغــدادي  اخلطيب  )رواه  الــفــتــوى« 
صحيح(،  بسند  واملتفقه«  »الفقيه  في 
»الزهد«  في  املبارك  ابن  اإلمام  وروى 
بسند صحيح عن عبدالرحمن بن أبي 
من  ومئة  »أدركــت عشرين  قــال:  ليلى 
أصحاب النبي ] -أراه قال: في هذا 
املسجد- فما كان منهم محدث إال وّد 
أن أخاه كفاه احلديث، وال مفت إال وّد 
أن أخاه كفاه الفتيا«، وروى أيضا بسند 
صحيح أن ابن عمر، رضي اهلل عنهما، 
ثم  أدري«،  »ال  فقال:  سئل عن شــيء، 
»أتــريــدون أن  فــقــال:  بــأخــرى،  أتبعها 
جتعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم، 
أن تــقــولــوا أفــتــانــا ابـــن عــمــر بــهــذا«. 
فما  السلف  منهج  هــذا هو  كــان  فــإذا 
ال  إليها،  يتدافعون  اليوم  البعض  بال 
منها، وليس إلى الفتيا فحسب بل إلى 

الغريب منها والشاذ؟!
ــد وقــفــت كــثــيــرا عــنــد روايــــة عن  وقـ
منها  ذكــرت شيئا  وقــد  مالك،  ــام  اإلم
آنفا، ونصها »أنه رمبا كان يُسأل عن 
خمسني مسألة فال يجيب في واحدة 
مــنــهــا«، وكـــان يــقــول: »مــن أجـــاب في 
مسألة فينبغي قبل اجلواب أن يعرض 
نفسه على اجلنة والنار وكيف خالصه 
إن  مجازف  أني  أظن  وال  يجيب«،  ثم 
قلت لو سئل بعض من يتصدر لإلفتاء 
اليوم اخلمسني نفسها التي وجهت إلى 
وهو  عليها  ألجاب  اهلل،  رحمه  مالك، 

متكئ على أريكته!

املشكلة  االستفتاءات  إحالة  ب- 
وهيئات  الفقهية  املــجــامــع  إلــى 
اإلفتاء ودورها في عاملنا اإلسالمي
ال يكاد يخلو بلد عربي وال مسلم، بل 
في كثير من دول العالم، من وجود دار 
واملجامع  الهيئات  عن  فضال  لإلفتاء، 
إن  باملفتي  الئــق  هــو  فكم  الفقهية. 

21العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م



عرضت عليه بعض الفتاوى املشكلة أن 
وأتقن  علما  أكثر  هم  من  إلى  يحيلها 
من  ببدع  هذا  وليس  الفتوى،  فن  في 
وهو  اخلطاب [،  بن  فعمر  القول، 
ثاني اخللفاء الراشدين وأحد العشرة 
املبشرين باجلنة، ومن أوسع الصحابة 
فقها، كان يدعو الصحابة الستشارتهم 
في بعض املسائل الفقهية، ومما يؤيد 
واحلسن  الشعبي  عــن  روي  مــا  ــك  ذل
وأبي حصني -وهم من التابعني- أنهم 
بالفتوى  املــتــســرعــني  بــعــض  انــتــقــدوا 
فقالوا:  العلم  من  معهم  مبا  واملغترين 
ولو  املسألة،  فــي  ليفتي  أحــدكــم  »إن 
 ] اخلــطــاب  بــن  عمر  على  وردت 
الليلة  أشبه  وما  بدر«،  أهل  لها  جلمع 

بالبارحة.

اإلعالم  لوسائل  ميثاق  وضع  ج- 
في الدول اإلسالمية

الرهيب  اإلعالمي  االنفتاح  هذا  فمع 
انتشار  وســرعــة  األرض،  أقــطــار  بــني 
وســائــل  عــلــى  حقيقة  ينبغي  اخلــبــر 
اإلعــــــالم فـــي الـــبـــالد اإلســـالمـــيـــة، 
ــدي، أن  وبــاألخــص ذات الــطــابــع اجلـ
وما  يعرض  ما  ينظم  ميثاق  لها  يكون 
تضع  وأن  اإلفــتــاء،  يخص  فيما  ينشر 

ضوابط وحدودا لالستفتاء والفتوى.
لتنظيم  قوانني  من خالل سن  وكذلك 
تأثيرا  لها  أن  السيما  البرامج،  هــذه 
كــبــيــرا عــلــى اجلــمــاهــيــر فـــي الــبــالد 
لكثير  مرجعا  تشكل  وأنها  اإلسالمية، 

من شرائح املجتمع.

مؤمتر  لــتــوصــيــات  الــرجــوع   - د 
حيث  مبقتضاها  والعمل  اإلفتاء 

حوت بنودا جوهرية ودقيقة
بعض  هنا  نذكر  أن  جدا  املناسب  من 
التوصيات ذات الصلة التي جاءت في 
األوقاف  وزارة  به  قامت  الذي  املؤمتر 

الكويت  دولة  في  اإلسالمية  والشؤون 
-مشكورة حيث كانت سباقة في رصد 
في  عقد  والــذي  الظواهر-  هذه  مثل 

عام 2٠٠7 حتت عنوان: 
مفتوح..  عالم  فــي  اإلفــتــاء  »منهجية 
الــواقــع املاثل واألمــل املــرجتــى«، فمن 

تلك التوصيات:
العلمية  املؤهالت  - ضــرورة حتقق   ١
بأمور  القائم  فــي  تــوافــرهــا  الــواجــب 
ــقــرآن والــســنــة،  ــال ــاء؛ كــالــعــلــم ب ــتـ اإلفـ
التامة  واملــعــرفــة  ــاع،  اإلجــم ومــواطــن 
بقواعد االستنباط، مع مالزمة التقوى.
التربوي  للجانب  املفتي  مراعاة   -  2
أسئلة  عــن  إجــابــتــه  عــنــد  والتعليمي 

املستفتني. 
٣ - ال تعتبر الفتوى الصادرة عن أي 
اعتمدت  إذا  إال  صحيحة  كانت  جهة 
على دليل شرعي معتبر، وكانت متسقة 

مع املقاصد الشرعية.
على  القائمة  الفتوى  تــكــون  أن   -  ٤
األمــة صــادرة  يخص  فيما  الــضــرورة 
ينفرد  أن  دون  جماعي،  اجتهاد  عــن 
بها آحاد الفقهاء واملفتني، إال أن تكون 

الضرورة مما ال يختلف فيها.
املبنية  اخلاصة  الفتوى  تعمم  أال   -  ٥
ــرورة عــلــى جميع  ــاس الـــضـ عــلــى أســ
األحــوال واألزمــان واألشخاص؛ إذ إن 

الضرورة تقدر بقدرها.
الدينية  الــبــرامــج  مــعــدي  ــوة  دعـ  -  ٦
ومقدميها، ومحرري الشؤون اإلسالمية 
وسائل  وسائر  واملجالت  الصحف  في 
اإلعالم األخرى، إلى ضرورة االستعانة 
بعلماء الشرع املوثوقني، لإلشراف على 
أمام غير  الباب  فتح  برامجهم، وعدم 
للتعاون  حتقيقا  بها  للعبث  املؤهلني 
واجلهات  العلمية  اجلهات  بني  املثمر 

اإلعالمية.

لرؤيتي  املوجز  العرض  هــذا  بعد 
ــورة وحــلــول  ــطـ حـــول أســـبـــاب وخـ
ظاهرة الفتاوى الشاذة، بقيت كلمة 
أهمس بها في أذن كل طالب علم 
يتطلع إلى خدمة أمته مبا ينفعها، 

أقول له: 
ال شك في أن األمة بحاجة ماسة 
يخصه،  فيما  كل  شبابها،  كل  إلى 
بكثير  أكبر  أنت  به  وما تخصصت 
الفتاوى  تلقط كل شاذ من  أن  من 
وتبثه، وتصطاد كل شارد من القول 
فتزيد عليه وتنقص ثم حتسب أنك 

أتيت مبا لم يأت به األول.
قد رشحوك ألمر لو فطنت له 

فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
إلى  بحاجة  لألمة  ملفات  ثمة  إن 
ناجعة  حلوال  ويقدم  يدرسها  من 
لها، فلدينا من املشاكل االقتصادية 
يفتقر  ما  والتربوية  واالجتماعية 
إلى دراســات شرعية تطرح حلوال 

له.
تعاني  املجتمع  من  فئات  لدينا  بل 
وهي  التدين،  ملعنى  فهم  سوء  من 
والتفريط،  ــراط  اإلفـ بــني  ضائعة 
برامج  لها  يــقــدم  مــن  ــى  إل نحتاج 
شرعية ملعاجلة هذا الفهم اخلاطئ 

ملفهوم التدين... الخ.
وكلمة أخيرة ملن ال يتورع عن اإلفتاء 
مبا يخالف به جموع املسلمني عبر 
ــة- من  ــاصـ ــالم -خـ ــ وســـائـــل اإلعـ
أذكرك  تذكر،  عامة  مصلحة  غير 
هلل  »إن   :[ املصطفى  بحديث 
تبارك وتعالى خزائن للخير والشر 
مفاتيحها الرجال، فطوبى ملن كان 
وويل  للشر  مغالقا  للخير  مفتاحا 
مفتاحا  للخير  مغالقا  جعله  ملــن 
ورواه   ،29٦ السنة  )كتاب  للشر« 

ابن ماجه بلفظ آخر(.
هذا وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

العاملني. 

اخلامتة
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تزكية شيماء لطفي 
باحثة تربوية

جنة الدنياجنة الدنيا

ابتالء  دار  أنها  الدنيا  طبيعة  من  إن 
فيها  يعيش  واملــؤمــن  وعمل،  واختبار 
به  تلقي  ما  متحمال  مشقاتها  مكابدا 
األيام من محن وابتالءات رجاء ثواب 
اهلل وابتغاء مرضاته، كيف ال وقد أدرك 
من مطالعته وتدبره لكتاب اهلل تعالى أنه 
ليس مخلوقا فيها للنعيم والراحة وإمنا 

للمشقة والتعب قال تعالى: }ڇ  ڇ  
قال ابن  )البلد:٤(.  ڌ{  ڍ   ڍ  
مخلوق في شدة  اإلنسان  فإن  القيم: 
بــكــونــه فــي الــرحــم، ثــم فــي الــقــمــاط 
والرباط، ثم هو على خطر عظيم عند 
املعيشة  ومكابدة  التكليف  حال  بلوغه 
وما  املــوت  مكابدة  ثم  والنهي،  واألمــر 
ثم  القيامة،  وموقف  بعده في البرزخ 
له  العذاب في النار، وال راحة  مكابدة 

إال في اجلنة.
وهذا ال يتنافى مع رحمة اهلل باإلنسان، 
العبد  على  اهلل  يقدره  بالء  كل  إن  بل 
ال  واهلل  مصلحته،  متــام  من  هو  إمنــا 
وحسبك  حلكمة،  إال  يقدر  مــا  يقدر 
ويرفع  األجــور،  من  للمؤمن  يساق  ما 
به من الدرجات بسبب تلك املكابدات 
واملشاق، ولو لم يكن في تلك املكابدات 
واملشاق إال تشويق اإلنسان إلى اجلنة 
تكون فيها،  إمنا  الراحة  أن  وإعالمه 

لكفى.
الدنيا  هذه  في  اإلنسان  ويزداد شقاء 
إذا علق قلبه بها وجعلها منتهى آماله 

ولو حاز  بها  ونهاية طموحاته فيشقى 
»من  قال رســول اهلل ]:  كله،  اخلير 
كانت اآلخــرة همه جعل اهلل غناه في 
قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي 
راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل اهلل 
فقره بني عينيه وفرق عليه شمله، ولم 
يأته من الدنيا إال ما قدر له« )أخرجه 

الترمذي(.
ومن طبيعة اإلنسان أنه يريد دنيا بال 
له  خلقت  وكأمنا  محن،  وال  ابتالءات 
فيها،  كــدر  ال  صفوا  يريدها  وحـــده، 
قال  فيها،  مشقة  وال  عنت  ال  وراحــة 

الشاعر:
جبلت علـى كدر وأنــت تريـدهـا

واألكـــدار األقـــذاء  مـــن  صـفــوا 
طـبـاعـهـا ضــــد  األيــام  ومـكـلف 

نـــار الـمــاء جــذوة  فــي  متطـلب 
ومن طبيعة اإلنسان أيضا أنه ال يرضى 

بحال، قال العقاد:
صــــــغــــــيــــــر يــــــطــــــلــــــب الــــــكــــــبــــــرا

صـــــــغـــــــرا لـــــــــــــو  ود  وشـــــــــــيـــــــــــخ 
ــــال ــمـ ــ ــي عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وخـــــــــــــــــــــال يـ

ضــــــجــــــرا بــــــــــــه  عــــــــمــــــــل  وذو 
ــب ــ ــعـ ــ تـ فــــــــــــــي  املــــــــــــــــــــــال  ورب 

ــرا ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــب مــــــــــن افــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وفـــــــــــــي تـ
مــــــهــــــمــــــوم األوالد  وذو 

ــرا ــ ــطــ ــ ــفــ ــ ــم قــــــــــد انــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وطـ
ومــــــــــن فـــــقـــــد اجلــــــــمــــــــال شـــكـــا

وقـــــــــــد يـــــشـــــكـــــو الــــــــــــــذي بــــهــــرا

ويــــــشــــــقــــــى املـــــــــــــــرء مــــنــــهــــزمــــا
ـــرا ــصـــ ــ ــتــ ــ ــنــ ـــ مـ يـــــــــــــرتـــــــــــــاح  وال 

ــهـــف ويــــــبــــــغــــــى املـــــــجـــــــد فــــــــي لـ
فــــــــــــــــإن يـــــــظـــــــفـــــــر بــــــــــــه فــــــتــــــرا
إن احلل ملعضلة طبيعة احلياة وطبيعة 
اهلل  أقدار  اإلنسان  يتقبل  أن  اإلنسان 
حتى  مطمئنة  ــة  راضــي بنفس  فيها 
ــرة،  ــ ــا واآلخـ ــي ــدن يــرضــيــه اهلل فـــي ال
ممر  أنها  على  الدنيا  مع  يتعامل  وأن 
بقدر  لها  فيعمل  مستقر،  دار  وليست 
بقائه فيها، ويعمل لآلخرة بقدر بقائه 
»لو  عــيــاض:  بــن  الفضيل  قــال  فيها، 
كانت الدنيا ذهبا يفنى، واآلخرة خزفا 
يبقى، لكان ينبغي أن تؤثر خزفا يبقى 
على ذهب يفنى.. فكيف والدنيا خزف 

يفنى واآلخرة ذهب يبقى؟«.
وإذا مأل العبد قلبه بالرضا هدى اهلل 
قلبه وشرح صدره واطمأن ألقدار اهلل 

تعالى، فاهلل تعالى يقول: }ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ         ٺ   ٺ   
ڦ{  ڦ   ڤ     ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ  
)التغابن:١١(، وعن أنس بن مالك [ 
أن النبي ]: »إن اهلل إذا أحب قوما 
ابتالهم؛ فمن رضي فله الرضا، ومن 
سخط فله السخط« )أخرجه الترمذي 
وابن ماجه(. وقال عبدالواحد بن زيد 
رحمه اهلل: الرضا هو باب اهلل األعظم، 

وجنة الدنيا، ومستراح العابدين.
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خالد صالح املسافر ملف العدد
كاتب وباحث 

ومضات حول ومضات حول 
أول مجلس نيابي بالكويتأول مجلس نيابي بالكويت

عبارة  هو  الكويت  في  األمة  مجلس 
للجميع  يتيح  عن صرح دميوقراطي 
ممثليهم  عبر  آرائــهــم  عــن  التعبير 
حتــت قبة الــبــرملــان، واملــشــاركــة في 
املقصرين  ومحاسبة  القرار،  اتخاذ 
في حقوق الشعب، مما ساهم بشكل 
للدولة  احلضاري  التطور  في  كبير 
منذ تأسيس املجلس وإلى يومنا هذا. 
واملادة السادسة من الدستور الكويتي 
تنص على: »نظام احلكم في الكويت 
لألمة«..  فيه  السيادة  دميوقراطي 
السياسية  احلــيــاة  بـــدأت  هنا  ومــن 
ــى فــي تــاريــخ  ــ الــدميــوقــراطــيــة األول

املادة  سطور  وبني  املشرق.  الكويت 
احلاكم  ــرام  احــت نلتمس  الــســادســة 
كفلها  ــي  ــت ال ــة  ــريـ واحلـ لــلــمــحــكــوم، 
التعبير  في  الكويتية  لألمة  الدستور 
عن إرادتها احلرة في اختيار ممثليها 

في البرملان.
التأسيسي  باملجلس  العمل  استمر 
ملدة سنة و١٥ يوما، وصدر من خالله 
في  اعتمد  الذي  الكويتي،  الدستور 
قبل  من  ١9٦2م،  نوفمبر   ١١ تاريخ 
املغفور  الدستور  وأبــي  البالد  حاكم 
السالم  الشيخ عبداهلل  اهلل  بإذن  له 

الصباح. 

ــور  ــدســت ــالل ال ــن خــ ــ ــن هـــنـــا، وم مـ
ــون االنــتــخــاب  الــكــويــتــي، صـــدر قــان
إلجــراء  متهيدا  ١9٦2/٣٥م،  ــم  رق
في  األمـــة  ملجلس  انــتــخــابــات  أول 
يناير   2٣ بــتــاريــخ  الــكــويــت  ــخ  ــاري ت
الناخبني  عــدد  كــان  حيث  ١9٦٣م، 
املرشحني  وعـــدد  نــاخــبــا،   ١٦889
 ١٠ 2٠٥ مــرشــحــني مــوزعــني عــلــى 
دوائر انتخابية مبعدل ٥ مقاعد لكل 
دائرة )٥٠ نائبا عن األمة(، وأسفرت 
االنتخابات عن جناح ١2 عضوا من 
املجلس التأسيسي و٣8 نائبا جديدا. 
ــاء االنــتــخــابــات قــدمــت  ــه ــت ــعــد ان ب
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احلكومة استقالتها، وبتاريخ 28 يناير 
من السنة نفسها مت تشكيل حكومة 
بإذن اهلل  له  املغفور  برئاسة  جديدة 

الشيخ صباح السالم الصباح. 
السامي  والنطق  في اجللسة األولى 
يوم 29 يناير ١9٦٣م، شرف صاحب 
عبداهلل  الشيخ  البالد  أمير  السمو 
افتتاح  حفل  اهلل،  رحــمــه  الــســالــم، 
اجلميع  ودعــا سموه  األمــة،  مجلس 
إلى احلرص على »وحدة الصف في 
على  وأقسم  العربية«،  الدولة  هذه 
سبيل  في  وصونه  الدستور  احترام 
الشعب  ــة  وحــري ــوطــن  ال اســتــقــالل 
ومصاحله، ثم ألقى سمو ولي العهد 
الــوزراء الشيخ صباح  رئيس مجلس 
السالم الصباح، رحمه اهلل، خطاب 
احلكم  نظام  عن  احلكومة، وحتدث 
التأسيسي  املجلس  وقــيــام  املــؤقــت 
اإلسهام  وأكد حرص احلكومة على 
احمللية  الشؤون  جميع  في  املستمر 
ــال إن احلــكــومــة  ــ واخلـــارجـــيـــة. وق
املساهمة  أمــر  عينيها  نصب  تضع 
الفعالة في إيجاد حل عادل للقضية 
املجلس  انــتــخــب  ثــم  الفلسطينية، 
رئيسا  الصقر  عبدالعزيز  النائب 
نائبا  ــرزاق  ــدال ــب ع والــســيــد ســعــود 
للرئيس بأغلبية ٣٤ صوتا مقابل 29 
صوتا نالها النائب جاسم القطامي.

وشهد هذا املجلس األول العديد من 
وامللهمة  املهمة  السياسية  األحــداث 
ملجالسنا احلالية، ففي هذا املجلس 
وزير  إلــى  استجواب  أول  تقدمي  مت 

الشؤون االجتماعية والعمل عبداهلل 
الــروضــان مــن قبل محمد  مــشــاري 
 ٣٠ توزيع  بخصوص  الرشيد  أحمد 
قسيمة في منطقة العديلية مبساحة 
١٠٠٠ متر، وفي تاريخ ١١ يوليو متت 
االكتفاء  ومت  االستجواب،  مناقشة 
باملناقشة برد الوزير. كما مت تقدمي 
واملاء  الكهرباء  وزير  إلى  استجواب 
راشد  قبل  من  العلي  جابر  الشيخ 
التيار  إيــصــال  بخصوص  التوحيد 
الكهربائي وإنارة الشوارع ومد أنابيب 
نوقش  وقد  الرسوم،  املياه وحتصيل 
في  جلستني  مدار  على  االستجواب 
22 فبراير و٣ مارس ١9٦٤م، وكذلك 
شــهــد هـــذا املــجــلــس اســتــقــالــة أول 
رئيس له، وهو العم عبدالعزيز حمد 
الدستورية  األزمـــة  بسبب  الصقر، 
في تفسير املادة ١٣١ بشأن الفصل 
شهد  ــجــارة،  ــت وال الــعــام  العمل  بــني 
نــواب  استقالة  ديسمبر   7 وتــاريــخ 
التيار التقدمي: العم أحمد اخلطيب 
وراشد  العمر  وعلي  املنيس  وسامي 
التوحيد ويعقوب احلميضي وجاسم 
اخلالد  الزيد  وعبدالرزاق  القطامي 

اعتراضا  املــطــوع،  خالد  وسليمان 
ــقــوانــني التي  ــرار بــعــض ال ــ عــلــى إق
اعتبروها مقيدة للحريات، واستقال 
وسليمان  املعصب  مضحي  كــذلــك 
تكميلية  انتخابات  وجــرت  احلــداد، 
وذلــك  ١9٦٦م،  فــبــرايــر   9 بــتــاريــخ 

لتعويض استقاالت النواب.
ولهذا املجلس إجنازات كثيرة، أهمها 
إصدار قانون الالئحة الداخلية رقم 
مايو   ١٥ بتاريخ  ١9٦٣م  لسنة   ١2
١9٦٣م، وما زال العمل بهذه الالئحة 
بحد  وهــذا  احلالية،  مجالسنا  إلــى 
ذاتــه دليل واضــح بــأن هــذا املجلس 
كانت  دولــة حقيقيني  رجــاالت  شهد 
وساهموا  أعينهم،  نصب  الكويت 
ــع نظام  ــي وضـ وبــشــكــل مــلــحــوظ ف

أساسي ينظم العمل البرملاني. 
ــث الــتــاريــخــي وبــهــذا  ــهــذا احلــدي وب
الكويت  حتــولــت  العظيم  الــدســتــور 
دولــة  إلــى  ومناطقي  قبلي  بلد  مــن 
لها كيان بني الدول املجاورة والدول 
الدميوقراطية بنظام أساسي متكامل 
وحقوقهم  الــنــاس  كــرامــات  يحفظ 

وأموالهم.
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ــزال املــســلــمــون بــحــاجــة إلــى  ــ ال ي
على  التعرف  وإلــى  الكرمي  القرآن 
ما  ومقاصده،  وتوجيهاته  هداياته 
على  يتعرفوا  أن  إلى  بحاجة  كانوا 
وعلى  أنفسهم  وعلى  تعالى،  اهلل 
ال  جمعاء  واإلنــســانــيــة  حــيــاتــهــم.. 
نستثنيها من هذه احلاجة؛ فالقرآن 
ــة ورســـالـــة  ــدايـ ــرمي كـــتـــاب هـ ــكـ الـ

واملكان،  الزمان  بامتداد  مفتوحة 
للناس جميعا..

الكرمي  القرآن  إلى  احلاجة  وهــذه 
تــقــف عند  مـــتـــجـــددة، ال  حــاجــة 
عصر، وال تنفد عند جهود؛ وإمنا 
من  لكل  فياضا  نبعا  القرآن  يظل 
من  لكل  يتألأل  ونــورا  يرد حوضه، 

يلتمس منه النور..

وأشواقه  اإلنسان  هموم  أن  وكما 
ــإن عطاء  فـ مــتــجــددة ومــتــنــوعــة؛ 
وأدويــتــه  متجدد،  الــكــرمي  الــقــرآن 
وينبغي  باستمرار..  فاعلية  ذات 
أن  في  شك  أدنــى  لدينا  يكون  أال 
لدى  وريها  شبعها  حاجاتنا ستجد 
نقبل  أن  الــكــرمي؛ شريطة  الــقــرآن 
وأن  بوعي،  نقرأه  وأن  بحب،  عليه 

القرآن الكريم.. كتاب هداية القرآن الكريم.. كتاب هداية 
ورسالة مفتوحةورسالة مفتوحة

السنوسي محمد السنوسيملف العدد
ــات  ــدراس ال فــي  اآلداب  ماجستير 

اإلسالمية
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يفرض  ال  أدب  بـــأدب؛  نسترشده 
عليه قراءة مسبقة، وال يتقول عليه 
باطال، وال يتجاوز آياته وتوجيهاته 

بدعاوى واهنة!

في تعريف القرآن الكرمي:
تعريف  على  نطل  أن  املــهــم  ــن  وم
تعريفه  فــي  ألن  ــكــرمي،  ال ــقــرآن  ال
ومميزاته.  خصائصه  ألهــم  بيانا 
لغة  تعريفه  في  العلماء  ذهب  وقد 
لكننا  شتى،  مــذاهــب  واصطالحا 

سنقف عند أشهرها وأوجزها.
في  واألصل  قرأ؛  من  لغة  والقرآن 
شــيء  وكـــل  اجلــمــع.  اللفظة  هـــذه 
القرآن  وسمي  قرأته.  فقد  جمعته 
واألمــر  القصص  جمع  ألنــه  قرآنا 
واآليــات  والوعيد،  والوعد  والنهي 
وهو  بــعــض؛  ــى  إل بعضها  والــســور 

مصدر كالغفران والكفران)١(.
تــعــددت تعاريف  وفــي االصــطــالح 
العلماء للقرآن بسبب تعدد الزوايا 
التي ينظر العلماء منها إلى القرآن، 
وأشملها: القرآن هو كالم اهلل املنزل 
على النبي محمد ]، املكتوب في 
املصاحف، املنقول بالتواتر، املتعبد 

بتالوته، املعجز ولو بسورة منه)2(.
متعددة،  أســمــاء  الــكــرمي  ولــلــقــرآن 
ــاب«؛  ــت ــك ــرآن« و»ال ــقـ أشــهــرهــا »الـ
»قرآنا«  تسميته:  في  روعــي  وقــد 
روعــي  كما  باأللسنة،  متلوا  كونه 
مدونا  كونه  »كتابا«  تسميته:  في 
من  التسميتني  فكلتا  بـــاألقـــالم؛ 
عليه.  الواقع  باملعنى  شيء  تسمية 
وفـــي تــســمــيــتــه بــهــذيــن االســمــني 
العناية  حقه  مــن  أن  إلــى  إشـــارة 

بحفظه في موضعني ال في موضع 
أنه يجب حفظه في  أعني  واحــد؛ 
ــســطــور جــمــيــعــا، أن  الـــصـــدور وال
إحداهما  فتذكر  إحداهما  تضل 
األخرى؛ فال ثقة لنا بحفظ حافظ 
حتى يوافق الرسم املجمع عليه من 
إلينا جيال بعد  املنقول  األصحاب، 
عليها  وضع  التي  هيئته  على  جيل 
كاتب  بكتابة  لنا  ثقة  وال  مرة.  أول 
عند احلفاظ  هــو  مــا  يــوافــق  حتى 
وبهذه  املتواتر.  الصحيح  باإلسناد 
اهلل  بعثها  التي  املــزدوجــة  العناية 
اقتداء  احملمدية  األمــة  نفوس  في 
في  محفوظا  القرآن  بقي  بنبيها، 
حرز حريز، إجنازا لوعد اهلل الذي 

}ڳ   يقول:  حيث  بحفظه؛  تكفل 
ڱ{  ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ  
)احلجر: 9(، ولم يصبه ما أصاب 
ــة مـــن الــتــحــريــف  ــاضــي ــكــتــب امل ال

والتبديل وانقطاع السند)٣(.

في خصائص القرآن الكرمي:
ــدة خصائص  عـ الــكــرمي  ــقــرآن  ــل ل
من  غيره  عن  ومتيزه  بها،  يتصف 
الكتب املنزلة على األمم من قبلنا، 
الوحي  مجمل  عــن  أيــضــا  ومتــيــزه 
أي عن  النبي ]؛  بــه  جــاء  ــذي  ال
القولية  والسنة  القدسي  احلديث 

بأنواعها.
الصفات  فــي  العلماء  بحث  ــد  وق
أنها  فوجدوا  بـ»القرآن«  اخلاصة 
النبي  على  ــزال  ــ اإلن فــي  تنحصر 
وبالتواتر،  والنقل  واإلعجاز،   ،[
والتعبد  املصاحف،  فــي  والكتابة 
زيادة  العلماء  بالتالوة. ورأى بعض 

بجميع  فعرفه  والتمييز،  التوضيح 
هذه الصفات، واقتصر بعضهم على 
ذكر اإلنزال على النبي، واإلعجاز؛ 
ألن ما عداهما من الصفات ليس 
لتحقق  الـــالزمـــة،  الــصــفــات  مـــن 
القرآن بدونها في زمن النبي ]، 
فقالوا في تعريفه: هو الكالم املنزل 
واقتصر  املعجز.  محمد ]،  على 
بعضهم على ذكر اإلعجاز فحسب؛ 
ألنه وصف ذاتي للقرآن إذ هو اآلية 
العظمى املثبتة لرسالة نبينا محمد 
]، ولكون القرآن املنزل عليه من 

عند اهلل ال من عند البشر)٤(.
ثالث  مع  موجزة  وقفة  هنا  ونقف 
خصائص للقرآن الكرمي، وهي أنه:
فــالــقــرآن الكرمي  كــتــاب مــنــزل:   <
محمد  لنبيه  تعالى  اهلل  به  أوحــى 
من  ليس  فهو  ومعنى؛  لفظا   ،[

}چ   تعالى:  قــال  بشر؛  تأليف 
 } ڍ    ڍ   ڇ   ڇ       ڇ     ڇ  
)النمل: ٦(، وأخبر النبي ] بذلك 
صراحة فقال: »ما من األنبياء من 
نبي إال وقد أعطى من اآليــات ما 
كان  وإمنــا  البشر،  عليه  آمن  مثله 
إلي؛  أوحاه اهلل  وحيا  أوتيته  الذي 
يوم  تابعا  أكثرهم  أكون  أن  فأرجو 
حديث  من  عليه  )متفق  القيامة« 

أبي هريرة(.
اهلل  تكفل  فقد  محفوظ:  كتاب   <
التي  لغته  في  كتابه  بحفظ  تعالى 
أو  التحريف  بها، ونزهه عن  أنزله 
النقصان؛  أو  الــزيــادة  أو  التبديل 
للبشر كما هو شأن  يكل ذلك  ولم 
قال  القرآن؛  على  السابقة  الكتب 

}ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    تعالى: 
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ڱ{ )احلجر: 9(، وقال: } گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  
)فصلت:  ڻ{  ں   ں   ڱ     

.)٤2
> كتاب معجز: أي حتدى اهلل تعالى 
أو بعشر  يأتوا مبثله،  أن  املشركني 
سور مثله، أو بسورة مثله، أو بسورة 
محمد  كثير:  ــن  اب قــال  مثله!  مــن 
الفصحاء  زمــن  في  اهلل  بعثه   [
فأتاهم  الشعراء؛  ونحارير  والبلغاء 
بكتاب من اهلل عز وجل لو اجتمعت 
اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله، 
بسورة  أو  مثله،  بعشر سور من  أو 
ولو  ــدا،  أب يستطيعوا  لم  مثله  من 
كان بعضهم لبعض ظهيرا؛ وما ذاك 
الــرب ال يشبهه كالم  إال ألن كالم 

اخللق أبدا)٥(.
الــقــرآن  خصائص  أهــم  إذن  هــذه 
الكرمي، وبالتالي فمن اخلطأ البني 
الذي ال لبس فيه أن يحاول البعض 
للقرآن  مــعــاصــرة«  »قـــراءة  تــقــدمي 
األمم  كتب  مــع  حــدث  تنطلق ممــا 
األخرى، بزعم أن »النص املقدس« 
وإخضاعه  ــه  قــراءت إعـــادة  ينبغي 
ملقاييس النقد والتأويل! ذاك قياس 
خصائص  عن  يتعامى  الــفــارق  مع 
جتعله  التي  الثابتة  الكرمي  القرآن 
كتابا متفردا متميزا، مبا توافر له 

من تنزل وحفظ وإعجاز!
في هداية القرآن الكرمي:

وإذا كان القرآن الكرمي كتابا معجزا 
أن  الناس  به  تعالى  اهلل  قد حتدى 
ــذا اإلعــجــاز  ــإن هـ يــأتــوا مبــثــلــه، فـ
ينصرف باألساس إلى ناحية النظم 
اللغوي  القرآن، أي إلى اجلانب  في 
والــبــالغــي؛ وهــذا اإلعــجــاز يتطلب 

مستوى  على  يكونون  ــاس  أن وجــود 
هذا التحدي، قد أتقنوا اللغة وبلغوا 
اجليل  هو  كما  عظيما؛  شــأوا  فيها 
الذي تنزل القرآن ملخاطبته وحتديه.
بفئة  يختص  ال  آخــر  إعجاز  وثمة 
وبيانية  لغوية  قـــدرة  ذات  معينة 
فائقة، وإمنا هو إعجاز يسري نفعه 
ويبذل  بالقرآن،  يتصل  من  لعموم 
ثمرته للناس جميعا؛ وهو اإلعجاز 
ــرآن الــكــرمي،  ــق املــتــصــل بــهــدايــة ال
النفوس  اجـــتـــذاب  عــلــى  وقـــدرتـــه 
يكفي  عجيب؛  بيسر  إليه  والعقول 
أحدهم أن يستمع لبضع آيات منه، 
قلبه،  يتجلى على  القرآن  نور  فإذا 
وأشعته تنفذ إلى وجدانه، وهدايته 

تأخذ بلبه وفكره!
الــصــادق  الــشــيــخ محمد  نــبــه  وقـــد 
بني  املهم  الفارق  هذا  إلى  عرجون 
هاتني الناحيتني من إعجاز القرآن، 
إعجاز النظم وإعجاز الهداية؛ فقال: 
بــالــهــدايــة هــو معجزة  »واإلعـــجـــاز 
أما  العقل.  خلود  اخلــالــدة  الــقــرآن 
اإلعجاز األسلوبي في براعة البيان 
خاص  إعــجــاز  فهو  األداء،  وروعـــة 
مبن يفهمه ويزنه مبيزان ركائزه من 
أهلها  ذهــب  التي  العربية  البالغة 
كان  وبالهداية  استعجموا…  أن  بعد 
اإلعجاز عاما شامال للزمان واملكان 

واألجيال واألفكار«)٦(.
إن القرآن الكرمي لم يتنزل من أجل 
أن يلفت الناس إلى أسرار العربية 
كــان  وإن  فــصــاحــتــهــا،  ومــظــاهــر 
مشتمال على ذلك، وحتدى العرب 
في هذه الناحية؛ ألنها هي الناحية 
التي يجيدونها.. وإمنا جاء ملقصد 
أسمى، ولهدف أجل، ولغاية حددها 
موضع؛  من  أكثر  في  بنفسه،  هو 

ٿ   }ٿٿ   تعالى:  قوله  مثل 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
)إبراهيم:  ڄ{  ڦ   ڦ  

}ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   وقوله:   .)١
ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ{ 

ڭ   ڭ    { وقوله:   .)9 )اإلســـراء: 
ۈ     ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ  
ۉ        ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ       ٴۇ   ۈ  
ې  ې{ )احلديد: 9(. فهداية 
األكبر  إعجازه  هي  الكرمي  القرآن 
الــزمــان؛  مــر  عــلــى  يبلى  ــذي ال  الـ
عن  يتوقفان  ال  ــوره  ون عطاءه  ألن 
كما  الكرمي-  القرآن  بل  اإلشعاع.. 
طريا  يــزال غضا  ال  بحق-  وصف 

كأن عهده بالوجود أمس)7(!
ال  تامة«،  »هداية  القرآن  وهداية 
كتاب  فيها  مقامه  يقوم  أن  ميكن 
ــن خلق  ــن عــنــد م ــر؛ إذ هــو م آخــ
يصلحه  ما  ويعلم  وســواه  اإلنسان 

ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   }ڀ    يفسده:  وما 
وهي   ..)١٤ )امللك:  ٿ{  ٺ  
أيضا »هداية ممتدة« تتجاوز الزمان 
أو  بقعة  في  تنحصر  وال  واملــكــان، 
إنــهــا تخاطب اإلنــســان  فــي جــيــل، 
وعلى  ــد،  وجـ وحيثما  كـــان  أيــنــمــا 
أنها  كما  فــكــره..  كــان  مستوى  أي 
»هداية باقية« ال تنمحي وال تبلى؛ 
ألن القرآن رسالة اهلل اخلامتة إلى 
الساعة؛ فال نبي بعد محمد  قيام 

] وال وحي بعد القرآن.

في حب القرآن الكرمي:
الكرمي  الــقــرآن  حــب  موجبات  إن 
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هذه  وأولـــى  أن حتصى؛  مــن  أكثر 
اهلل  كــالم  ألنــه  نحبه  أن  املوجبات 
باخللق  علينا  تفضل  الذي  تعالى؛ 
السماوات  لنا  وسخر  ــجــاد،  واإلي
علينا  وأسبغ  فيهن،  ومــا  واألرض 
في  وحملنا  وباطنة،  ظاهرة  نعمه 
علينا  تفضل  كما  والــبــحــر..  البر 
على  ــة  ــدالل وال بالهداية  سبحانه 
 [ رسوله  إلينا  وأرسلنا  طريقه، 

وأنزل معه الكتاب..
فمحبتنا هلل تعالى، صاحب اإلنعام 
تــوجــب محبتنا  واملــعــنــوي،  املـــادي 
بكتابه  ننشغل  وجتعلنا  لــكــالمــه، 
وتطبيقا  وتـــدبـــرا  ــالوة  ــ ت الــعــزيــز 
ودعـــوة إلــيــه؛ حتى يــكــون الــقــرآن 
خطواتنا؛  ومنهاج  حياتنا،  محور 
ــذر،  ــأتــي ونـ بــه نــســتــرشــد فــيــمــا ن
والتربية  الفكر  في  نتحاكم  وإليه 
حياتنا  في  ننطلق  ومنه  والتشريع، 
الفردية واالجتماعية على السواء.

به  ألن  الـــكـــرمي  ــرآن  ــ ــق ــ ال نــحــب 
ــرة؛  ــ ــا واآلخـ ــي ــدن ســعــادتــنــا فـــي ال
والدرجات  املضاعف  األجر  وننال 
في  النور  نستمد  منه  وألن  العليا؛ 
الطريق  واستيضاح  النفس  فهم 

وتبصر العواقب: }چ  ڇ  
ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ڑ   ژ   ژ    ڈ  
ڑ  ک  ک  ک         
گ   گ   گ   ک  
گ  ڳ   ڳ{ )املائدة: 

.)١٥- ١٦
بني  طــرديــة  العالقة  كانت  ولــهــذا 
كتابه  ومــحــبــة  تــعــالــى  اهلل  محبة 
بالقرآن  االنشغال  وكــان  العزيز؛ 

نواهيه  واجتناب  ــره  أوامـ والــتــزام 
دلــيــال عــلــى احملــبــة الــصــادقــة هلل 
تتجاوز  الــتــي  احملــبــة  تلك  تعالى، 
القول باللسان إلى العمل باجلوارح.
ــالوة الـــقـــرآن مــن أولــى  ــ وكــانــت ت

ائ   ائ    { ــني:  ــنـ ــؤمـ املـ ــفـــات  صـ
ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  
ی   ی    ىئ  
ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ           
٣٠(. وحضنا   -29 يئ{ )فاطر: 
النبي ] على قراءة القرآن فقال: 
ــقــرآن؛ فــإنــه يــأتــي يوم  ــرؤوا ال ــ »اق
)رواه  ألصحابه«  شفيعا  القيامة 

مسلم من حديث أمامة الباهلي(.
في رسالة القرآن الكرمي:

ــا، فــإن هــدايــة الــقــرآن  كما أشــرن
تتجاوز الزمان واملكان، وال تنحصر 
إنــهــا هي  فــي جــيــل،  أو  بقعة  فــي 
هداية تخاطب اإلنسان أينما كان، 
مستوى  أي  وعلى  وجــد،  وحيثما 
كان فكره.. ولهذا، فرسالة القرآن 
»رســـالـــة مــفــتــوحــة« عــبــر الــزمــان 
واملكان؛ يخاطب بها كل جيل كأمنا 
فيها  ويجد  وحــده،  له  رسالة  هي 
كل زمان حال ملشكالته كأمنا تنزل 

القرآن الساعة!
ــأس الــــذيــــن يـــزعـــمـــون  ــ ــ ومـــــا أبـ
يرتبط  أي  ــرآن«؛  ــق ال »تاريخانية 
تنزل  الــذي  ومكانه  زمانه  بظرف 
وما  الــزمــن!  لتطور  ويخضع  فيه، 
عن  وأبعدها  دعواهم  تهافت  أشد 

حقيقة القرآن!
 [ النبي  برسالة  النبوة  ختم  إن 
ــذي  ال الــكــتــاب  يــظــل  أن  يقتضي 

تــنــزل عــلــيــه ذا عــطــاء مــتــجــدد، 
هلل  قائم  مــن  زمــان  يخلو  ال  حتى 
الزمن حاكما  ولو جعلنا  باحلجة.. 
على أفهامنا للقرآن، النقلب احلال 
وصار »البشري« مقدما، و»اإللهي« 
القرآن شيء  من  بقي  وملا  مؤخرا؛ 
بعض  عــن  نتخلى  حــني  ــك  ذل بعد 
بزعم  الزمن  من  فترة  كل  أحكامه 
من  لنوع  هذا  إن  مسايرتها!!  عدم 
التالعب ال يختلف في نتيجته عمن 
حرفوا كتبهم وبدلوا نصوصها؛ ذاك 
حتريف  وهــذا  النص  في  حتريف 

في املضمون، والنتيجة واحدة!
إن تنزل القرآن الكرمي نعمة كبرى 
اهلل  تكفل  وإن  الــشــكــر،  تستحق 
تعالى بحفظ كتابه نعمة كبرى أيضا 
نتعرف  أن  بقي  الشكر..  تستحق 
على هذه النعمة ونعرفها لآلخرين، 
الكرمي  القرآن  ملستوى  نرتفع  وأن 
حتى  وجتــلــيــاتــه؛  حقائقه  ولعمق 
وشفيعا  الدنيا  في  نــورا  لنا  يكون 

يوم القيامة..

الهوامش
١- النهاية في غريب احلديث واألثر، 

ابن األثير، )٤/ ٣٠(.
2- علوم القرآن الكرمي، د. نور الدين 

محمد عتر، )ص: ١٠(.
٣- النبأ العظيم، د. محمد عبد اهلل 

دراز، )ص: ٤١، ٤2(.
٤- املدخل لدراسة القرآن الكرمي، د. 

محمد أبو شهبة، )ص: 2١، 22(.
٥- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 

.)٤٥ /2(
٦- محمد رسول اهلل.. منهج ورسالة، 

بحث وحتقيق، عرجون، )١/ ٦(.
الــقــرآن..  هــدايــة  مقالي:  راجـــع   -7
أون  »إســالم  مبوقع:  األكبر،  إعجازه 

الين«.
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محمد عطيه متوليملف العدد
إمام وخطيب اول بوزارة األوقاف 

إنسان الحضارة إنسان الحضارة 
في التصور القرآنيفي التصور القرآني

كثير  عن  وميزه  اإلنسان  تعالى  اهلل  خلق 
والتفضيل،  التكرمي  له  وكتب  خلقه،  من 

گ   ک   ک         }ک   وعــال:  جال  قال  كما 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   
ں{  ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  

)اإلسراء:70(.
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أوجه،  عدة  من  جاء  التكرمي  وذلك 
أهمها:

ــلــــقــــة، كــمــا قــال  الــــتــــكــــرمي فــــي اخلــ

سبحانه: }ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
تعالى:  ــال  وقـ ــني:٤(،  ــتـ )الـ ٺ{ 

}ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
ومما   ،)8  - ــفــطــار:٦  )االن ڃ{ 
يدل على تكرمي اهلل تعالى لإلنسان 

في خلقته قوله تعالى: } ۓ  ڭ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   
ويشهد  )املــؤمــنــون:١٤(،  ۆ{ 
لهذا أن تكوين اإلنسان جاء تكوينا 
مختلفا عن بقية اخللق، فهو مخلوق 

من طني في أحسن صورة.
بالعقل،  ميزه  ثم  بالعقل:  التكرمي 
العقل  عن  القرآن  جاء حديث  وقد 
منه،  آية  وأربعني  تسع  في  مباشرة 
فجاءت مرة بصيغة )عقلوه(، ومرة 
وجــاءت  )يعقلها(،  ومــرة  )نــعــقــل(، 
و)تعقلون(  مـــرة،   )22( )يعقلون( 
بصيغ  العقل  ذكر  وجاء  مرة،   )2٤(

أخرى في عشرات اآليات.
ــة: كــمــا مــيــز اهلل  ــغـ ــلـ ــالـ الــــتــــكــــرمي بـ
باللغة،  العقل  مــع  اإلنــســان  تعالى 
لغات  لها  البشرية  فاملجموعات 
بينها، حتى وصل  فيما  بها  تتفاهم 
عدد اللغات في العالم إلى أكثر من 

)7٠٠٠( لغة.
اهلل  ميز  كما  بــالــتــفــكــيــر:  الــتــكــرمي 
والعقل  اخللقة  حسن  مع  اإلنسان 
التفكير  جاء  وقد  بالتفكير،  واللغة 
وختمت  آيــة،   )١9( في  القرآن  في 
سبع آية بقوله: }ىث  يث{، 

التفضيل والتكرمي ألجل  وكان هذا 
بناء  العظمى من  بوظيفته  يقوم  أن 
تقوم  التي  األرض،  على  احلضارة 
على أساس: وحدانية اهلل، وعمارة 

الكون. 

مقومات حضارة اإلنسان في 
القرآن

ــارة اإلنـــســـان عــلــى عــدة  تـــقـــوم حـــضـ
مقومات من أهمها:

بناء  مقصود  فليس  الــعــبــوديــة:   -
التشييد  مجرد  اإلنــســان  حــضــارة 
حضارة  قامت  بل  فحسب،  والبناء 
العبودية  على  القرآن  في  اإلنسان 
هلل تعالى، وما يتبع ذلك من انضباط 
كل  في  هلل  ومراقبة  السلوك،  في 
تكون  حتى  واألفــعــال،  التصرفات 
بقواعد  منضبطة  ربانية  حــضــارة 
قائمة  تكون  أن  ال  احلنيف،  الشرع 
على هوى اإلنسان ومزاجه، وال يفهم 
من ذلك أن القرآن يقيد اإلنسان في 
تشييد حضارته، بل يضع له األسس 
التي تضمن االستقرار والبقاء لتلك 
منظومة  وفق  تكون  وأن  احلضارة، 
مع  اإلنسان  فيدور  القرآنية،  القيم 

ڭ   }ڭ   دار،  حــيــث  اهلل  تعاليم 
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
)األنـــعـــام:١٦2(،  ۈ{  ۆ   ۆ   
ليشد  احلــضــارة  يبني  مــن  فهناك 
أمته،  أو  دولته  أو  لشخصه  مجدا 
ثانوية  أهــداف  لكن هذه األهــداف 
تأتي بعد األهداف العليا للحضارة 
أن  للعبد  ميكن  فــال  ــرآن،  ــق ال فــي 
يزدان  بل  يخرج عن طاعته سيده، 
الذي  سيده  منهج  وفق  يسير  حني 

وضعه له. 
ــبــط اإلنــســان  ــتــــخــــالف: ارت - االســ

النشأة  منذ  واملــعــرفــة  بــاحلــضــارة 
إال  ــرف حـــضـــارة  ــع ن األولـــــى، وال 
ــق مع  ــن بـــني اخلـــالئـ لــإلنــســان مـ
اختالفها، فال نعرف حضارة للجن، 
نعرف  وال  للمالئكة،  حــضــارة  أو 
التي  املخلوقات  من  لغيره  حضارة 
في  املظاهر  تلك  وأول  قبله،  كانت 
ــســان بــاحلــضــارة، هو  ــاط اإلن ــب ارت
الكلمة  ومــا حتــويــه  االســتــخــالف، 
بني  والــتــوارث  التعاقب  معاني  من 
يشمل  الــتــوارث  وذلــك  البشر،  بني 
مقومات احلضارة من املعرفة والعلم 
مظاهر  مــن  تنتجه  ومــا  واحلكمة 
املباني  تشييد  من  املادية  احلضارة 
والتكنولوجيا  والصناعة  والزراعة 
وهــذا  وغــيــرهــا،  واآلداب  والــفــنــون 
منذ  كــان  للحضارة  األول  املــقــوم 

پ   }ٻ   مالئكته  اهلل  إخــبــار 
)البقرة:٣٠(،  پ{  پ   پ  
بكل معانيه،  بالتمكني  اآلية  وتوحي 
ــد أن  فــاالســتــخــالف واخلــالفــة الب
يكون لها مقومات عدة، لكن أساسها 
والتواصل  واالســتــمــرار  البقاء  هو 
والتوارث، ولو إلى حني، ذلك احلني 
التي  السنني  ــآالف  ب يترجم  ــذي  ال
وما  تعالى،  اهلل  إال  مداها  يعلم  ال 
يحصل خالل هذا االستخالف من 
وجود أجيال متعاقبة، يرث كل جيل 
املعرفة  من  السابق  تركه اجليل  ما 
وتبني  ــاز،  واإلجنــ والــتــقــدم  والعلم 
بدأته  مــا  الالحقة  األجــيــال  عليه 
األجيال السابقة، في تناغم عجيب، 
ــت االســتــخــالف أحــد  ــان ولـــهـــذا ك
وإحدى  اإلنسان،  حضارة  مقومات 
على  بها  أنعم  التي  تعالى  اهلل  نعم 

مب    { سبحانه:  قــال  كما  البشر، 
حت{  جت   يب    ىب  
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)األنعام:١٦٥(، كما أن االستخالف 
املقومات احلضارية  الذي هو أحد 
لإلنسان يقصد به التنافس واالبتالء 
والنظر فيمن يخلف أفضل، ويشيد 
اإلميــان،  أساسها  أعظم،  حضارة 
ــح الـــذي  ــصــال وبــنــاؤهــا الــعــمــل ال
قال  كما  الوجود،  من  الغاية  يحقق 

ۆئ   ۆئ   ۇئ    }ۇئ   تعالى: 
ېئ             ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   
ىئ{ )يونس:١٤(، وحني يكون 
عند  من  األجيال  بني  االستخالف 
سيطلع  سبحانه  وأنــه  تعالى،  اهلل 
على ما عمل كل جيل من األجيال، 
اإلجنـــاز  فــي  الــتــنــافــس  روح  ففيه 
والعطاء والبناء احلضاري، وحصول 
نوع من التسابق والتنافس احملمود، 
ې{  ې   ۉ   }ۉ  

)املطففني:2٦(.
القرآن  ويشير  والــعــلــم:  املــعــرفــة   -
إلى خاصية في خلق اإلنسان متيز 
العلم واملعرفة،  بها عن غيره، وهو 
وقد ظهر لنا اليوم جليا أن مفاتيح 
األول  اإلنــســان  تعلمها  التي  العلم 
إلى  امتدت  السالم-  عليه  آدم   –
إنهم  أبنائه، حتى  أجيال بعيدة من 
األرض  يكتشفوا  أن  يــرتــضــوا  لــم 
الــتــي يــعــيــشــون عــلــيــهــا فــحــســب، 
ليبحثوا  الــســمــاء  ــى  إل تطلعوا  بــل 
زالــوا  ومــا  وكواكبها،  جنومها  فــي 
يحاولون استكشاف الكون باعتباره 
متسلحني  احلــضــارة،  مــســرح  هــو 
واملعرفة،  العلم  بــســالح  ــك  ذل فــي 
بناء  اإلنسان  من  مطلوبا  كــان  وملــا 
اهلل  فــإن  األرض،  على  احلــضــارة 
آدم   – األول  اإلنــســان  أهــل  تعالى 
واملــعــرفــة،  بالعلم  ــســالم-  ال عليه 
ألنه ال حضارة بال علم أو معرفة، 

قال تعالى: }ڦ  ڦ  ڄ  
اآلية  وتشير  )البقرة:٣١(،  ڄ{ 
في  والشمول  اإلحاطة  أهمية  إلى 
بل  احلــضــارة،  مقومات  مــن  مقوم 
فتعليم  العلم،  وهــو  وأســاســه  أســه 
العلم  إلى  يشير  كلها،  األسماء  آدم 
يحتاج  احلضارة  بناء  في  دوره  في 
الكاملة،  الشاملة  اإلحــاطــة  إلــى 
تلك  إنشاء  على  قــادرا  يكون  حتى 

املنظومة احلضارية.
ــكــة فـــي قـــدرة  وملـــا شــكــكــت املــالئ
ــان عــلــى قــيــامــه بــالــبــنــاء  ــســ ــ اإلن
األرض،  على  املرتقب  احلــضــاري 
كانت التجربة املعرفية األولى والتي 
أجاد فيها آدم، وكيف ال يجيده وقد 

علمه اهلل بذاته العلية، } ڄ  ڄ  
ڃ   ڃ   ڃ    ڃ  
ڇ   چ     چ   چ   چ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ  
ڑ       ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ  
کگ   ک   ک   ک   ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں  
ڻ       ۀ  ۀ { )البقرة:٣١ - 

}ڳ   ڳ   تعالى  قوله  ٣٣(، ويشير 
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       
العلم  أن  ــبــقــرة:٣٣(  )ال ۀ{ 
عليه  آدم  تعالى  اهلل  وهبه  الــذي 
السالم، والذي سيورثه ألبنائه من 
بعده البد أن ال يقتصر على مجال 
يشمل  رحــب  مجال  هــو  بــل  معني، 
تعالى  وأن اهلل  واألرض،  السموات 

بعده  من  أبــنــاءه  وسيعلم  آدم  علم 
واألرض،  السموات  أســـرار  بعض 
حضارة  بناء  في  ستساهم  والتي 

اإلنسان.
ويــشــمــل الــعــلــم - بــاعــتــبــاره أحــد 
البحث  البناء احلضاري-  مقومات 
مسيرة  تستمر  حتى  واالكــتــشــاف، 
ــطــاء اإلنـــســـانـــي واســتــكــمــالــه  ــع ال
حضارته، من خالل الفكر والتفكر، 
والبحث والتجريب، كما قال تعالى: 

ہ   ہ        ۀ   ۀ   }ڻ  
ے   ھ   ھ   ھھ   ہ     ہ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓۓ    ے     

ۇ  ۇ{ )العنكبوت:2٠(.
والصناعات:  التجريبية  العلوم   -
اإلنسان  يعلم  أن  القرآن  يغفل  لم 
بالعلوم  العناية  احلضارة  بناء  في 
الكرمي  القرآن  وحفل  والصناعات، 
تتكلم عن  الــتــي  ــات  اآليـ بــعــشــرات 
والــصــنــاعــات،  التجريبية  الــعــلــوم 
باعتبارها أحد مقومات احلضارة، 
فتكلم القرآن عن الطب والهندسة 
والصناعة،  والــزراعــة  بــأنــواعــهــا، 
ــاب، كــمــا أشــار  ــسـ ــك، واحلـ ــل ــف وال
ــتــي ال  ــرف ال ــى عــديــد مــن احلــ إلـ
بناء  فــي  ــســان  اإلن عنها  يستغني 
واحلدادة  اخلياطة  مثل:  حضارته، 
والنسيج  الغزل  وصناعة  والتجارة 
ــاعــة  ــوص وصــن ــ ــغ ــ ــة وال ــفـــالحـ والـ
وصناعة  والفضة،  الذهب  صياغة 
ومهنة  والكتابة،  واملالحة،  الفخار، 
الثياب  وغــســل  والــطــحــن،  اخلــبــز 
والنحت،  واجلــــزارة،  والــصــبــاغــة، 
مما  وغيرها  والفروسية،  والرمي 
وفي  حياته  في  اإلنــســان  يحتاجه 

بنائه حلضارته.
ــتــــمــــاعــــي حلـــضـــارة  ــاء االجــ ــنــ ــبــ - الــ
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ــقــرآن  اإلنـــــســـــان: كــمــا لــم يــغــفــل ال
وأثــره  االجتماعي  اجلانب  الكرمي 
في بناء احلضارة، من ذلك: الزواج 

وتكوين األسرة: }حئ  مئ  ىئ  
مب   خب   حب    جب   يئ  
حت{  جت   يب   ىب  
القرآن  أوصــى  كما  )الــنــحــل:72(، 
ببر الوالدين، وتقديرهما، كما قال: 
)البقرة:8٣(،  }ۅ   ۅ{ 
كــمــا اعــتــنــى بــاجلــيــران واملــســاكــني 
ــى واألرامـــــــل وأصـــحـــاب  ــام ــت ــي وال
احلاجات واخلدم وغيرهم، كما قال 

ڱ   ڳ   ڳ   }ڳ   تعالى: 
ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ  
ڻ   ڻ   ڻ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   
ھ      ہ   ہ  
ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
اعتنى  بل  )النساء:٣٦(،  ۆ{ 
الناس  بني  احلــوار  بطريقة  القرآن 
قال  كما  بينهم،  املــشــاعــر  وحــفــظ 

ڍ   ڍ   ڇ   }ڇ   تــعــالــى: 
ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  
ڑ  ک    ک   ک  ک{ 
)اإلسراء:٥٣(، كما دعا إلى الفضيلة 
ورعاية احلرمات، كما قال سبحانه: 

}ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  
)اإلســــــــراء:٣2(،  گ{  ک   
ــرم اهلل الــقــتــل واالعـــتـــداء بني  وحـ
البشرية  النفس  تكون  الناس، حتى 

}گ   فــقــال:  مــصــونــة،  محفوظة 
گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
ہہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ  
)اإلســراء:٣٣(،  ہ   ھ     ھ{ 
ــدل وحفظ  ــع ــة ال ــام ودعـــا إلـــى إق
احلقوق والصدق في املعاملة والبيع 

}ۉ  ۉ  ې   فقال:  والشراء، 
ائ   ىى    ې     ې   ې      
ائ    ەئ  ەئ{ )اإلسراء:٣٥(، 
وحث على التواضع في التعامل بني 
الناس وحرمة التعالي عليهم، فقال: 

خب   جبحب   يئ   ىئ   مئ   }حئ    

خت     حت      جت   يب   ىب   مب  
مت{ )اإلسراء:٣7(.

هــــذه بــعــض حملــــات عـــن إنــســان 
احلضارة في القرآن، واملتتبع آليات 
ــه أوجــد  الــقــرآن الــكــرمي سيجد أن
اإلنــســان  لــهــذا  متكاملة  منظومة 
العقيدة  سالمة  حيث  من  املنشود، 
العلم  ــايـــة  ورعـ الــعــبــادة،  وصــحــة 
واملعرفة، والسعي نحو بناء مجتمع 
فاضل على األرض، قوامه األخالق 
في  املعالي  نحو  والسعي  الفاضلة 

الدنيا واآلخرة.
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د. آندي حجازيملف العدد
 أكادميية في علم النفس التربوي

القرآن منهج حياة القرآن منهج حياة 
                            ورسالة عالمية                            ورسالة عالمية

تعالى  اهلل  كـــالم  ــكــرمي  ال الـــقـــرآن 
املتعبد بتالوته واملنزل باللغة العربية 
على قلب سيدنا محمد ] بواسطة 
وقد  الــســالم،  عليه  جبريل  سيدنا 
وشريعة  حياة  دســتــور  ليكون  نــزل 
ــبــشــر إلــى  ــة مـــن خــالــق ال ــاوي ســم
البشر، وليتناسب مع جميع األزمان 
والشعوب،  واألشــخــاص  واألمــاكــن 
تعالى  اهلل  كتب  خــالــد  كــتــاب  فهو 
يوم  إلــى  اهلل  ماشاء  إلــى  البقاء  له 

فعندها  وقيامها،  الساعة  اقتراب 
واملصاحف،  الــصــدور  مــن  سيرفع 

ڱ       ڳ   ڳ   }ڳ   تعالى:  قــال 
احلجر:  )ســـورة  ڱ{  ڱ    ڱ  

آية 9(.
متنوع  شامل  جامع  كتاب  فقرآننا 
والرؤى عظيم  واألهــداف  املسارات 
والتشريع،  والتعليم  التربية  فــي 
فأنت إن أردت األحكام واملعامالت 

كقضايا  واإلقتصادية  االجتماعية 
ــزواج والــطــالق واملــيــراث وحسن  الـ
ومعامالت  األرحــام،  وصلة  اجلــوار 
التجارة والبيع وأحكام الربا والقمار 
وغيرها  امليتة  وأكــل  اخلمر  وشــرب 
وإن  الكرمي،  القرآن  في  فستجدها 
الروحية  والــصــلــة  الــعــبــادات  رمــت 
باخلالق فهو كتاب مليء بآيات حتث 
وإيتاء  الصالة  كإقام  العبادات  على 
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الزكاة وإقامة شعائر احلج والصيام 
في رمضان واحلث على الصدقات 
كله  ذلك  وثواب  اآلخرين  ومساعدة 

عند اهلل تعالى وجنات اخللود.
مليء  فقرآننا  القصص  ابتغيت  وإن 
السابقة  واألقــوام  األنبياء  بقصص 
وبعض قصص احليوانات، وقصص 
من سيرة رسول اهلل ] والصحابة، 
فحتما  واألخالق  اآلداب  أردت  وإن 
ستجدها في قرآننا العظيم، كآداب 
وآداب  الطعام  وآداب  االســتــئــذان 
ــبــصــر وحــســن  الــطــريــق وغــــض ال
املعاملة وأن تعفو عن الناس وتبلغهم 
مأمنهم، وأن ال تكون فظا بالتعامل 
وعدم رفع الصوت وغيرها، فقرآننا 
إلى  فانظر  ــاآلداب؛  ب مليء  العظيم 
البنه  لقمان  ووصــايــا  لقمان  ســورة 
الوالدين  وببر  بــاهلل،  الشرك  بعدم 
املــعــامــلــة،  وحــســن  األم  وخـــاصـــة 
وخفض  والــصــبــر،  التكبر،  ــدم  وعـ
موضحا  تعالى  اهلل  قــال  الــصــوت، 

تلك اآلداب: }ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  

ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

چ   چ     ڃ   ڃ   ڃ  

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  

ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ     

ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  

ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ  

ڻ      ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

ہ               ۀ   ۀ    ڻ  

لــقــمــان:  ــورة  ــ )ســ ہ{  ہ  

١٣-١٥(. وقال تعالى أيضا: }ې  

ې                 ې  ې   ى  ى  

ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   

ېئ      ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ      ۆئ   

یجئ   ی       ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  

ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  

يث     ىث   مث   جث         يت      

حج{ )سورة لقمان: ١7-١9(.

كتاب محكم ال خطأ به
والــقــواعــد  الــكــتــابــة  متقن  قــرآنــنــا 
اللغوية والعقلية، فال ميكن أن جتد 
قد  بالعكس  بــل  نــحــويــا،  خطأ  بــه 
اقتبست من قرآننا كل قواعد اللغة 
هم  الذين  العرب  وحتــدى  العربية، 
أهل الصنعة في اللغة أن يأتوا مبثله 
آياته،  من  بآية  وال  يستطيعوا  ولــم 
واعترفوا أنه ليس كالم بشر، وليس 

ككالمهم وأشعارهم.
ومن  أنــك  نظمه  ومتانة  دقته  ومــن 
أول  ــن  ــ وم تــقــرأهــا  صــفــحــة  أول 
بالتأكيد بأن هذا  آياتها جتده يبدأ 
ويؤكد  احلــق،  الكتاب  هــو  الكتاب 
ــب فيه  ــه هــو الــهــدى، وأنـــه ال ري أن
احملكم  الكتاب  وأنــه  فيه،  شك  وال 
ودليلك  ــرشــاد  وال الــهــدايــة  وكــتــاب 
فكل  لآلخرة،  وطريقك  احلياة  في 
البشر  يكتبها  التي  األرضية  الكتب 
تبدأ عادة باالعتذار لقرائها إن بدر 
غير  وأنــه  بالكتاب  خطأ  أي  منهم 
مقصود؛ إال قرآننا فهو ومن أول آية 
يؤكد فيه اهلل تعالى منزل الكتاب أن 
هذا كتاب ال خطأ به وال شك، وأنه 

ٱ    { تعالى:  قــال  احلــق،  الكتاب 
پپ   پپ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ  

البقرة:  )ســورة  ڀ{  ڀ   ڀ   
ٱ   ــة١-2( وقال عز وجل: }  آي
پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ      ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ  

ٺ   ٺ{ )سورة فاطر: ٣١(
ودلــيــل  للبشر  لــلــهــدايــة  مــهــم  وهـــو 
ويجيب  خالقهم  على  يدلهم  لهم 
تساؤالتهم حول اخلالق للكون وحول 
بعد  ومــا  البرزخية  واحلياة  الدنيا 
املـــوت والــبــعــث واحلــســاب واجلنة 
صنع  شخصا  أن  لو  وتخيل  والنار، 
املــثــال،  سبيل  عــلــى  كهربائية  آلـــة 
ــيــس ســيــرفــق مــعــهــا )كــاتــلــوجــا(  أل
االستخدام  لكيفية  إرشــاديــا  دليال 
السليم؟  االســتــخــدام  وتــعــلــيــمــات 
هذه  في  دليلنا  هو  قرآننا  وكذلك 
من  سليمة  فضلى  حلــيــاة  احلــيــاة؛ 
املــشــاكــل والــعــقــبــات، مــوصــلــة إلــى 
في  مكافئآته  ــى  وإل اخلــالــق  رضــى 
اجلنات ملن أطاع أوامره، فال أوضح 
الــعــظــيــم فــي توضيح  مــن قــرآنــنــا 
يوم  هلل  الطائعني  املؤمنني  مصير 
القيامة، ومصير الكافرين الضالني 
واملعاندين هلل تعالى والتباع أوامره، 
وموضحا لكل ما نحتاجه من قواعد 
للعيش في هذه األرض بخير وسالم، 

وصوال لآلخرة. 

فضل القرآن 
ائ   }ائ   ــالـــى:  ــعـ تـ اهلل  ــال  ــ قـ
وئ   وئ    ەئ  ەئ  
ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  
ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ 
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ  
ی   ی  ی  یجئ  
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ىئيئ{  مئ   حئ 
)سورة فاطر: 29-٣٠(، وقال تعالى 
فضل  مبينا  اآليـــات  سياق  بنفس 
في  أنه  يتبعه  ومن  الكرمي  القرآن 
باخليرات  سابقا  كان  ألنه  اجلنات 
نفسه:  يظلم  لــم  الصالح  والعمل 

}ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڃ    ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ  
چ   چ   ڃ   ڃ  
ڇ    ڇ   ڇ    چ   چ  
ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ    
ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ    ڎ  
گ   گ   کک   ک   ک   ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  { 

)سورة فاطر: ٣2-٣٥(.
وقال رسول اهلل ] مبينا الفارق 
الكرمي  الــقــرآن  مــع  يتعامل  بــني 
معه  يتعامل  ال  من  وبــني  ويتلوه 
يهجره:  ومــن  بــه  يتمسك  ومــن 
القرآن  يقرأ  الــذي  املؤمن  »مثل 
ــة؛ ريــحــهــا طيب  ــرجـ كــمــثــل األتـ
وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي 
التمرة  كمثل  ــرآن؛  ــق ال يــقــرأ  ال 
ومثل  حلو،  وطعمها  لها  ريــح  ال 
مثل  الــقــرآن  يقرأ  الــذي  املنافق 
وطعمها  طيب  ريحها  الريحانة؛ 
يقرأ  ال  الــذي  املنافق  ومثل  مر، 
لها  ليس  احلنظلة  كمثل  القرآن 
ريح وطعمها مر« )رواه البخاري(. 
فالقرآن الكرمي كلما أعطيته من 
وقتك قراءة وفهما وتعلما ووقتا 
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من  سيعطيك  فإنه  له،  وتطبيقا 
وال  واألخروية،  الدنيوية  بركاته 
يدرك هذا إال من جربه وذاق من 

فضله وبركته. 

كتاب محفز لإلبداع
من  ــدور  ت كتاب  العظيم  قرآننا 
خالله الكثير من العلوم واملعارف 
ــغــويــة والــشــرعــيــة  ــل والـــعـــلـــوم ال
والعقلية، فهو ليس مجرد رسالة 
سماوية إلقامة العبادات، ومعرفة 
احلالل واحلرام، وإمنا هو موجه 
ــنــشــاط الـــفـــكـــري واحلـــركـــي  ــل ل
والعقلي  والعملي  واالجتماعي 
ــي ولــلــتــفــكــر بــالــكــون  ــداعــ ــ واإلب
وللعمل واالنتاج؛ فالقرآن العظيم 
مــادة  شكال  النبوية  السنة  مــع 
دافعة كبيرة للحضارة اإلسالمية 
للتقدم على مر العصور؛ فتألقت 
عشرة  من  ألكثر  احلضارة  تلك 
قرون قبل أن يدخل أهلها اليوم 
في سبات عميق بعد أن ابتعدوا 
عن التمسك بدستورهم وكتابهم 
الرباني الذي هو من خالق البشر 
البركة في  والــذي هو سبب في 
وقتهم،  مــن  أعــطــوه  لــو  حياتهم 
كما كان السلف الصالح يقضون 
وقــتــهــم مــعــه، فــعــن عــثــمــان بن 
قال  قــال:  عنه  اهلل  عفان رضي 
رسول اهلل ]: »خيركم من تعلم 
البخاري(،  )رواه  وعلمه«  القرآن 
عثمان  ســيــدنــا  دور  ننسى  وال 
نــســخ املصاحف  بــن عــفــان فــي 
ونشرها في األمصار اإلسالمية 
الكتاب  هذا  على  حرصه  لشدة 
العظيم دستور هذه األمة وكتابها 
الرصني اخلالد الذي إن متسكنا 
به وبسنة نبينا الكرمي لن نصيع 

ولن نضعف أمام باقي األمم.

رسالة عاملية خالدة
ــة عظيمة  ــالم رســال ــة اإلســ ورســال
لكل  تتسع  واســعــة  خــالــدة  ممــتــدة 
البشر  ــق  مـــن خــال ــا  ــه ــشــر، ألن ــب ال
ألحوالهم،  يصلح  مــا  يعلم  ــذي  والـ
الرسالة  الكرمي  القرآن  جعل  واهلل 
اخلامتة الصاحلة لكل زمان ومكان، 
الزمن  ومبرور  السابقة  فالرساالت 
اإلســالم  رسالة  أمــا  تأثيرها،  يقل 
ــن قــوتــهــا  ــ ــقــص م ــن ــالـــزمـــن ال ي فـ
بل  ومرونتها،  وعظمتها  وشموليتها 
يزيد ألنه ال يغلق احلوار مع الشعوب 
األخرى، بل يفتحها أمامهم للغوص 
وأحــكــامــه  وعــلــومــه  تفاصيله  ــي  ف

وأهدافه وعجائبه. 
من  جــديــدة،  أبــعــادا  يقدم  فقرآننا 
خالل تطور املعرفة البشرية واالجتاه 
نحو دراسة الكون وما يؤكد اإلعجاز 
ــة  األدل ويــقــدم  فــيــه،  الـــذي  العلمي 
على الصانع احلكيم، وعلى اإلميان 
بوجود اهلل تعالى ووحدانيته، فهذه 
جوانب  لكل  شاملة  جاءت  الرسالة 
مختلف  بني  لتوازن  جوانبها  احلياة 
جوانبها، ولم يعد اإلنسان كذلك في 
االنشطار  يعيش حالة  اإلسالم  ظل 
بني حياته الروحية وحياته الدنيوية 
كما هو عند الغرب اليوم أو كما كان 

قبل اإلسالم.
الرسالة  فهي  الرسالة  هذه  ولعظمة 
السماوية الوحيدة التي طبقت عمليا 
وقد  بها،  الذي جاء  الرسول  يد  على 
انــفــردت الــرســالــة اإلســالمــيــة بهذا، 
ــي هــذا  وســجــلــت جنــاحــا واضــحــا ف
من  التحول  فاستطاعت  التطبيق، 
العملي  التطبيق  إلــى  النظري  الفهم 
امليسر لكل من يتبعها، فتحولت األوامر 

اإللهية إلى سلوك وأخالق ومعامالت 
األمر  املجتمع،  ومع  الفرد  مع  يومية 
الذي لم يتحقق للرساالت أو األديان 

واملذاهب األخرى. 
العظيمة  املــقــدســة  الــرســالــة  وهـــذه 
ــقــرآن  رســالــة اإلســــالم وكــتــابــهــا ال
على  تأثيرها  يقتصر  لــم  العظيم، 
ــل امتد  ــة اإلســالمــيــة فــقــط؛ ب األمـ
أجمع،  العالم  في  مؤثرة  قوة  ليكون 
ــم على  ــال ــع قـــوة فــاعــلــة فـــي كـــل ال
الباحثني  أن  فحتى  التاريخ،  امتداد 
الدارسني  املسلمني  غير  األوروبيني 
على  وأثــرهــا  اإلســالمــيــة  للحضارة 
الشعوب يعترفون مبا قدمته حضارة 
الشعوب،  لتلك  العظيمة  اإلســـالم 
أوروبا  شعوب  حتريك  في  وتأثيرها 
ودفعها إلى التقدم في شتى جوانب 

احلياة العلمية احلضارية.
ــدة  ــة اإلســــــالم ألنـــهـــا خــال ــ ــال ورســ
وتفاهم  محبة  رســالــة  فهي  شاملة 
ــام وتــعــايــش مــع اآلخــر  ــ وســـالم ووئ
ــة  ــريـــن، وهــــي رســال ــل لـــآلخـ ــب ــق وت
في  االختيار  حرية  لآلخرين  تعطي 
وفي  أمامهم  املطروحة  اختياراتهم 
جوانب حياتهم، وهو يسمح لآلخرين 
بالدخول به واتباعه، فاإلسالم ليس 
الــتــي ال يعمل  الــيــهــوديــة  كــالــديــانــة 
ويقتصرون  نشرها،  على  أبــنــاؤهــا 
على إبقائها بني اليهود أنفسهم، وال 
يسمح لغير من أصله يهودي بالدخول 
بها، ولذلك جتدهم أقلية بالعالم، أما 
إسالمنا وقرآننا فهو رسالة مفتوحة 
لكل العالم، كل أحد يستطيع القراءة 
الدين  هذا  حضن  في  والدخول  به 

القومي، واحلمد هلل رب العاملني. 
سيحاسب  تعالى  اهلل  أن  ننسى  وال 
ــديــن  ــارهــم ال ــي ــى اخــت ــع عــل اجلــمــي
اإلسالمي أو البقاء على ما هم عليه، 
أنفسنا  ولنكسب  خيارتنا  فلنحسن 

ولنتبع الهدى للفوز باجلنة.
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عظمة مقاصد القرآنعظمة مقاصد القرآن

د. ناجي عبداهلل اخلرسملف العدد
إمام وخطيب بوزارة األوقاف

}ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   تعالى:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ{ )اإلسراء:9(.

هذه اآلية العظيمة أجمل اهلل جل 
وعال فيها جميع ما في القرآن من 
وأعدلها  الطرق  خير  إلــى  الهدى 
تفصيلها  تتبعنا  فــلــو  وأصــوبــهــا، 
على وجه الكمال ألتينا على جميع 
جلميع  لشمولها  الــكــرمي،  الــقــرآن 

ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا 
واآلخرة)١(. ص

وفيها إمياء إلى ضمان سالمة أمة 
الــقــرآن مــن احلــيــدة عــن الطريق 
الذي  القرآن  هدي  من  األقـــوم)2(. 
هو أقوم هداية إلى حل املشكالت 

العاملية بأقوم الطرق وأعدلها)٣(.
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   }ٺ  

اإلطــالق،  وجه  على  هكذا  ٿ{، 
بال  وأجياال  أقواما  الهدى  فيشمل 
يهدي  مكان.  أو  زمــان  من  حــدود 
الضمير  عالم  في  أقــوم  هي  للتي 
والــشــعــور، بــالــعــقــيــدة الــواضــحــة 
وال  فيها  تعقيد  ال  التي  البسيطة 
الـــروح من  غــمــوض، والــتــي تطلق 
أثــقــال الــوهــم واخلــرافــة، وتطلق 
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الطاقات البشرية الصاحلة للعمل 
والبناء، وتربط بني نواميس الكون 
الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية 

في تناسق واتساق.
ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق 
وبني  وباطنه،  اإلنسان  ظاهر  بني 
عقيدته  وبــني  وســلــوكــه،  مشاعره 
العقيدة  بني  تالزم  فهناك  وعمله. 
كما  واألخــالق،  والعبادة  واملعاملة، 
ــدع قول  فــي قــولــه ]: »مــن لــم ي
ــزور....« و»أن مــن إجــالل اهلل  ــ الـ

تعظيم ذي الشيبة املسلم«.
ويــهــدي للتي هــي أقــوم فــي عالم 
التكاليف  بــني  بــاملــوازنــة  الــعــبــادة 
على  التكاليف  تشق  فال  والطاقة، 
النفس حتى متل وتيأس من الوفاء، 
وال تسهل وتترخص حتى تشيع في 
وال  واالستهتار،  الــرخــاوة  النفس 
وحد  ــدال  واالعــت القصد  تتجاوز 
تعالى:  قوله  فــي  كما  االحــتــمــال، 
}ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ{ 

)البقرة:28٦(.
ويهدي للتي هي أقوم في عالقات 
أفـــرادا  بــبــعــض،  بعضهم  ــاس  ــن ال
دوال  وشعوبا،  حكومات  وأزواجـــا، 
العالقات  هــذه  ويقيم  وأجــنــاســا، 
التي  الثابتة  الوطيدة  األسس  على 
وال متيل  والهوى.  بالرأي  تتأثر  ال 
تصرفها  وال  والشنآن،  املــودة  مع 
املــصــالــح واألغــــــــراض. األســـس 
وهو  خللقه،  اخلبير  أقامها  التي 
ــرف مبا  ــ ــ ــن خـــلـــق، وأع أعـــلـــم مبـ
كل  وفــي  أرض  كل  في  لهم  يصلح 
أقوم في  للتي هي  فيهديهم  جيل. 
ونظام  املــال،  ونظام  احلكم،  نظام 
الدولي  التعامل  ونظام  االجتماع، 

الالئق بعالم اإلنسان)٤(.

عظمة مقاصد القرآن
ــة: هو  ــغ ــل ــقــاصــد فـــي ال مــعــنــى امل
االعتزام  وهو  وأمــه)٥(.  إتيان شيء 

والتوجه)٦(.
مفهوم املقاصد من خالل تعبيرات 

بعض العلماء:
مقصود  اهلل:  رحمه  الغزالي  قــال 
ــشــرع مــن اخلــلــق خــمــســة، وهــو  ال
ونفسهم  ديــنــهــم  عــلــيــهــم  يــحــفــظ 

وعقلهم ونسلهم ومالهم)7(.
املقصود  اهلل:  اآلمدي رحمه  وقال 
من شرع احلكم: إما جلب مصلحة، 
أو دفع مضرة، أو مجموع األمرين)8(.
القرآن«  »مقاصد  تعريف  وميكننا 
ــقـــرآن نحو  ــوجــه الـ ــهــا: »مـــا ت ــأن ب

حتقيقه«)9(.

أهمية مقاصد القرآن
ضــرورة  الــقــرآن  مقاصد  فهم  إن 

دينية، وحاجة دعوية. 
ــرورة ديــنــيــة: فألنه  أمـــا كــونــه ضــ
يستقيم  للقرآن  الصحيح  بالفهم 
سلوك املسلم في حياته، ويحرص 
أحكامه  ويــلــتــزم  ــه،  ب العمل  على 

وهديه.
وأمـــا كــونــه حــاجــة دعــويــة: فألنه 
ــدر فــهــم مــقــاصــد الـــقـــرآن،  ــقـ بـ
الناس  يقبل  عــرضــهــا،  وإحــســان 

عليه، ويتمسكون بهديه.

إقامة الدين وحفظه
رحمه  الغزالي،  اإلمــام  حصره  وقد 
مــهــمــة،  مــقــاصــد  ثــالثــة  فـــي  اهلل، 
وتعريف  إليه،  املدعو  تعريف  وهي: 
احلال  وتعريف  املستقيم،  الصراط 

عند الوصول إليه)١٠(.

أوال: تعريف املدعو إليه
إن أعظم مقاصد القرآن الكرمي هو 
معرفة اهلل تعالى حق املعرفة، ألنها 
تورث الطاعة احلقة، فيخلص العبد 
آية  تعالى. ولهذا كانت  عبوديته هلل 
الكرسي أعظم آية في القرآن، ألنها 
وجالله  عظمته  وبينت  باهلل  عرفت 

وجماله سبحانه.
اخللل  يقع  اهلل  معرفة  دون  ومــن 
ذلك  من  فيتولد  شرعه،  إقامة  في 
أعظم مفسدة، وهي صرف العبودية 
ظلما  تعالى  اهلل  سماه  وقد  لسواه. 

ڄ   ڄ     }ڦڦ   فقال:  عظيما 
ڄ{ )لقمان:١٣(.

وقد وبخ اهلل املشركني على شركهم، 
ٻ   ٻ      }ٱ   تعالى:  فقال 
پ     پ   پپ   ٻ   ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
ڤ    ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڦ  ڦ{ )احلج:7٣(.
ــك السبب  ثــم بــني تــعــالــى بــعــد ذلـ
ــرك، أن  ــشـ الــرئــيــســي فـــي هـــذا الـ

ڄڃ   ڄ   ڄ   }ڄ   املشركني: 
ڃ     ڃ  ڃ  چ{ )احلج:7٤(.

إذ  تعظيمه،  حق  عظموه  »فما  أي: 
الضعفاء  معه  أشركوا  ما  فعلوا  لو 
فكيف  القوي،  الغالب  وهو  والعجز، 

يشاركه الضعيف الذليل«)١١(.

ثانيا: تعريف الصراط املستقيم
ــام الــغــزالــي رحــمــه اهلل:  قــال اإلمـ
املستقيم  الــصــراط  هــذا  وعــمــدة 
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ــران: املــالزمــة واملــخــالــفــة. أي  ــ أم
ــراط املــوحــديــن من  مـــالزمـــة صــ
الذين أنعم اهلل عليهم ومن عليهم 
ومخالفة  ــق،  ــي ــوف ــت وال بــالــهــدايــة 
صراط املشركني من الذين غضب 
الهدى  عن  والضالني  عليهم،  اهلل 

ودين احلق.

ثالثا: تعريف احلال عند 
الوصول إليه )الثمرة(

كثيرا  يحض  العظيم  الــقــرآن  إن 
ومحاسنها  األخـــالق  مــكــارم  على 
ــادات واملــعــامــالت، منها:  ــع ال فــي 

العفو في قوله تعالى: }  ۈئ  ېئ  
ی   ىئ   ىئ   ېئىئ    ېئ  
ی{ )البقرة:2٣7(. والعدل في 

ڭ   }ۓ   تعالى:  قوله 
ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ  
ــدة:8( ــائ )امل ٴۇ{   ۈ   ۈ  

.)١2(

رفع احلرج
رفع احلرج من سنة األنبياء جميعا، 

ڻ   ڻ   ڻ   ں        }ں   تعالى:  قال 
ھ    ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ھ  ھ  ے  ےۓ{ )األحزاب:٣8(. 
أي هذا حكم اهلل في األنبياء قبله، 
لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في 

ذلك حرج)١٣(.
قوله  اعتبر  من  التأويل  أهل  ومن 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    }ۇ   تعالى: 
دليال  )الـــبـــقـــرة:28٦(،  ۈٴۇ{ 
على عدم وقوع التكليف مبا ال يطاق 
في شرائع اهلل جميعا، لعموم لفظ 
»نفسا« الذي ورد في سياق النفي، 

ألن اهلل تعالى ما شرع التكاليف إال 
للعمل واستقامة أحوال اخللق، فال 

يكلفهم ما ال يطيقون فعله)١٤(.
أبرز  من  واليسر  فالسماحة  إذن 
جاءت  التي  اهلل  شريعة  أوصــاف 
في كتابه العظيم، فقد قال تعالى: 

ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   }ۇ  
ٴۇ   ۋ{ )البقرة:١8٥(، وقال 

ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   }ڇ   تــعــالــى: 
ڎ  ڎ  ٍڈ{ )املائدة:٦(.
ســمــاحــة شريعة  فــي  واحلــكــمــة 
جعل  اهلل  »أن  العظيم:  الــقــرآن 
هذه الشريعة دين الفطرة، وأمور 
فهي  اجلبلة،  إلى  راجعة  الفطرة 
عليها  سهل  النفوس،  فــي  كائنة 
للسماحة  ظــهــر  وقـــد  قــبــولــهــا، 
الشرعية  انتشار  في  عظيم  أثــر 
اليسر من  أن  دوامها، فعلم  طول 
الفطرة، ألن في فطرة الناس حب 

الرفق«)١٥(.

رفع احلرج في العبادات 
كالصالة

ــصــالة مــثــال عــلــى رفــع  قــصــر ال
ــذي هــو مــن مقاصد  ــ ال ــرج  احلــ
تعالى:  اهلل  قــال  حيث  الشريعة، 

مئ   حئ   جئ   ی   ی    }وی  
ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  
جت   حت  خت{ )النساء:١٠١(. 
بن  يعلى  اجلليل  الصحابي  قــال 
ــة [ لــعــمــر بـــن اخلــطــاب  أمــي

}مب       تعالى:  قــال اهلل  إمنــا   :]
عجبت  فقال:  أمــن!  وقد  ىب{، 
رسول  فسألت  منه.  عجبت  مما 
اهلل ] عن ذلك فقال: »صدقة 
فاقبلوا  عليكم  بها  اهلل  تــصــدق 

صدقته«)١٦(.
ما نصه:  الباري«  »فتح  وجاء في 
بهذا  ــأخــذوا  ي لــم  اجلــمــهــور  »إن 
ــو قــصــر الــصــالة  املــفــهــوم - وهـ
ألن  فقيل   - ــوف  اخلـ فــي  فــقــط 
شرط مفهوم املخالفة أن ال يكون 
خرج مخرج الغالب، وقيل هو من 
فيها  احلكم  شــرع  التي  األشــيــاء 
بسبب ثم زال السبب وبقي احلكم 

كالرمل«)١7(.
»في  اهلل:  رحمه  الطيبي،  وقــال 
احلديث تعظيم شأن الرسول ]، 
تعالى،  اهلل  قــدره  ما  أطلق  حيث 
ونسب  تعالى  عباده  على  ووســع 

فعله إلى اهلل عز وجل«)١8(.

تقرير كرامة اإلنسان
قال تعالى: } ک  ک        ک  گ  
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
ں{  ں   ڱ   ڱ  

)اإلسراء:7٠(، وقال تعالى: } ٱ  
پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ  

ٺ  ٺ{ )لقمان:2٠(.
ــرآن  ــق ــر ال ــك ومـــن أجـــل ذلـــك أن
العظيم على بعض البشر انتكاس 
فــطــرتــهــم، حــيــث جــعــلــوا الــقــوى 
من  يعبدونها  آلهة  لهم  املسخرة 

}ۇ   تــعــالــى:  فــقــال  اهلل،  دون 
ۈ   ۆ    ۆ   ۇ     
ۅ   ۅ      ۋ   ۋ   ۈٴۇ  
ې   ې   ۉ           ۉ       
ى        ى     ې       ې  

ائ{ )فصلت:٣7(.
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البشر  وأنكر على بعض آخر من 
أذنابا  وكونهم  كرامتهم،  فقدان 
اهلل  حكى  الــذيــن  وهــم  لغيرهم، 

تعالى قوله: }ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  
ڈ{  ڎ   ڎ    ڌ  

)األحزاب:٦7(.
في  غلوهم  آخــريــن  على  وأنــكــر 
أطاعوهم  حــني  البشر  تقديس 
تعالى:  فــقــال  اهلل،  معصية  فــي 

ۆ    }ۇ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
ۅ   ۅ    ۋ   ۋ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ېى{ )التوبة:٣١(.

إسعاد املكلف في الدارين
في  املتمثل  اهلل  هــدى  يتبع  ومــن 
ضالل  يعتريه  ال  الكرمي،  القرآن 
ــا، ويــنــتــفــي عنه  ــي ــدن ــذه ال ــي هـ ف
تعالى:  اآلخــرة، فقال  الشقاء في 

ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ     {
ۇئ{ )طه:١2٣(.

ــصــراط  وهــــذه الــهــدايــة إلـــى ال
الدنيا  ســعــادة  تستلزم  املستقيم 
تعالى  اهلل  فقد جمعها  واآلخــرة، 
ــات، ومــن ذلك  فــي كثير مــن اآليـ

ژ   ژ   }ڈ   تعالى:  قوله 
ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ  
گ  گ  گگ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ{ 

)النحل:97(.
على  الــكــرميــة  اآليـــة  نصت  فقد 
السعادة الدنيوية في قوله تعالى: 
اآلية  }گ  گگ{، كما نصت 
قوله  في  األخروية  السعادة  على 

ڳ   }ڳ    ــى:  ــالـ ــعـ تـ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ{.

السعادة في منطق البشر
األعظم  السواد  يخطئ  ما  كثيرا 
السعادة،  مفهوم  في  البشر  من 
فظنوا أن السعادة في أنواع املآكل 
واملشارب واملالبس واملناكح، ولذة 
املال والتفنن في أنواع الشهوات، 

}ٱ  ٻ   ــعــالــى:  ت ــال  قـ كــمــا 
پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ  
ٺ{  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ      

)التوبة:٥٥(.
ــن الــقــيــم، رحـــمـــه اهلل،  ــ ــال اب ــ ق
أن  »وال تظن  املعنى:  لهذا  تأكيدا 

ڑ    ڑ   ژ      ژ    { تعالى:  قوله 
گ{  گ   ک    ک  ک    ک  
بيوم  )االنفطار:١٣-١٤(، مختص 
في  نعيم  في  بل هو  املعاد فقط، 
دورهم الثالث، وهؤالء في جحيم 
لــذة  الـــثـــالث، وأي  فــي دورهــــم 
برد  من  أطيب  الدنيا  في  ونعيم 
ومعرفة  الصدر،  وسالمة  القلب، 
الرب تعالى ومحبته، والعمل على 

موافقته؟«)١9(.

سكينة القلب
ال شك في أن احلياة الطيبة تكمن 
كما  واطمئنانه،  القلب  سكينة  في 

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ    { تعالى:  قال 
ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ  
تعالى:  وقــال  )الفتح:٤(،  ڃ{ 
ىث{  مث   جث   يت  }ىت  

)الرعد:28(.
ــارع فــــي قــولــه  ــ ــضـ ــ ــة املـ ــغـ ــيـ وصـ
هــذا  ــتــجــدد  ب تــوحــي  }مث{ 
ــه، وهـــو في  االطــمــئــنــان ودميــومــت

حاجة إلى من يرعاه ويحضنه، وال 
سبيل إلى ذلك إال بالعبادات، وعند 
ذلك يصبح صاحبه في أطيب حال 

في الدنيا ونعيم اآلخرة)2٠(.
ــده أيـــضـــا الـــعـــز بن  ــ ــا أكـ ــذا مـ ــ وهـ
قوله:  في  اهلل،  رحمه  عبدالسالم، 
»ومــــن الــســعــادة أن يــخــتــار املـــرء 
لنفسه املواظبة على أفضل األعمال 
فأفضلها، حيث ال يضيع بذلك ما هو 
أولى بالتقدم منه، والسعادة كلها في 
اتباع الشريعة في كل ما ورد وصدر، 

ونبذ الهوى فيما يخالفها«)2١(.
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د. محمد أحمد عزبملف العدد
أستاذ العقيدة املشارك

فاملعيار هنا عند ابن خلدون في تعريف 
احلضارة هو حضارة الشيء، أو حضارة 
العمران، وهي مظاهر ترف تظهر في 
األمم بعد استقرارها، وبعد وفرة املال 
اختالف  على  املجتمعية  مكوناتها  بني 
وجودهم في السلم االجتماعي، فتتفرغ 
لتنويع الصناعات وتتفنن في الزخارف 
ليشمل  األمــــر  ــطــرق  ــت وي واملـــالبـــس، 
والبنايات  الصناعات  فــي  التفنن  مــع 
ومظاهر الترف -لتعبيد الطرق وإنشاء 

الترع وغير ذلك. 
احلضارة  تعريف  في  البعد  هــذا  لكن 
باألصالة  مقصودا  يكن  لم  وتوصيفها 
في رسالة اإلسالم، لقد صنع اإلسالم 
احلضارة،  النفوس  وصنعت  النفوس، 
حضارة  صنعت  فريدة  نفوس  فكانت 
فريدة، فلم يبدأ باحلضارة، ولكنه بدأ 
إنسانية  احلــضــارة  فكانت  بــاإلنــســان، 

بقدر من قام عليها. 
وكان في املقصود من صناعة اإلنسان 
إلــى طاقة  الكون  أفــكــاره جتــاه  حتويل 

وتطيع  الكون  خالق  في  تتفكر  إيجابية 
فإذا  وصفاته،  بأسمائه  وتتعبد  أمــره 
ابــن  عــنــد  مبعناها  احلــضــارة  جـــاءت 
خلدون جاءت خادمة لإلنسان ومعمرة 
للكون ومصلحة للفساد، فهي مقصودة 
ليست  أنها  أي  بــاألصــالــة،  ال  بالتبعة 
تابعة  بــل هــي  أو مــحــرمــة،  مــرفــوضــة 
متكني  على  ومعينة  لــألصــل،  خــادمــة 
رغبا  اهلل  ليطيع  االستخالف  إنــســان 
ورهبا، ولم جتعل منه خادما لها ذليال 
فطرته،  بتطورها  تنتكس  ملتطلباتها، 
 ، ــادئــه  ومــب وأخـــالقـــه  وتــســقــط قيمه 
والدينار،  الدرهم  خلف  فيها  وبيسعى 

والقطيفة واخلميصة. 
القرآن يحط من شأن من اهتم مبظاهر 

العمران على حساب اإلنسان:
الــذكــر احلكيم جنــد أن كل  آيــات  فــي 
وتسخير  األرض  استغالل  من  كان  ما 
النفس  تعبيد  عن  الغفلة  مع  فيها  ما 
وتذليلها هلل عبث بال قيمة، ففي التنزيل 

ڑ   ژ   ژ   ڈ   }ڈ    العزيز: 

گ   گ    ک   ک   ک   ڑک  
ڳ         ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
 ،)29  -  2٥ ــدخــان:  )ال ڱ{  ڱ  
في كسب  إمكاناته  قارون  وحني سخر 
ــال واالســتــفــادة مــن خــيــرات األرض  امل
واغتر بذلك، وغفل عن اهلل تعالى الذي 

}ڳ    إلــى:  آل مصيره  له،  منحها 
 ،)8١ )القصص:  ڱ{  ڳ   ڳ   
فكل ماله ال قيمة له، ألن الذي يجعل 
لألشياء قيمة هو واهبها -عز وجل -، 
والصخر  واحلجارة  والفضة  والذهب 
كله في ميزان اهلل سواء، وإمنا استمدت 
األشياء قيمتها من واهبها سبحانه، ولو 
والذهب  قيمة،  ذا  الصخر  جلعل  شاء 
األمــر  كــل  فــاألمــر  قيمة،  بــال  والفضة 
هو له تعالى، فمن اغتر مبا أوجده أو 
وال  له  قيمة  فال  يغضبه  فيما  صرفه 

وزن. 
للحياة  بائسة  نهاية  نــالحــظ  ولعلنا 
تاريخها  ــر فــي  ــث األك فــي حلــظــة هــي 

القرآن وحضارة اإلنسان القرآن وحضارة اإلنسان 

حني جاءت الرسالة اخلامتة -رسالة اإلسالم- انتشلت بتعاليمها 
البشرية من السقوط الذي تردت فيه إلى آفاق سامقة، وأصبحت 
النفوس التي كانت تتقاتل باألمس القريب على مذقة لنب، صارت 
تتنازل عن نفوسها طاعة هلل وحده، وصارت تضن بالوقت أن يضيع 
في غير الطاعة أو يصرف في غير فائدة، وإذ يعرف ابن خلدون 
وإحكام  الترف،  في  تفنن  هي  إمنــا  )احلــضــارة  بقوله:  احلضارة 
واملالبس  املطابخ  من  ومذاهبه،  وجوهه  في  املستعملة  الصنائع 

واملباني والفرش واألبنية وسائر عوائد املنزل وأحواله()1(.
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لإلنسان،  وإهــمــاال  بالشيء،  اهتماما 
قــال رســـول اهلل ]:  ففي احلــديــث: 
ــرار الــنــاس مــن تــدركــهــم  »إن مــن شــ
القبور  الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ 
احلكيم:  التنزيل  وفــي  مــســاجــد«)2(. 

}ڭ  ڭ  ڭ    ې  ې  ې  ې            
ەئ   ائ   ائ   ى   ى  

ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ  

ېئ     ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ  

اآلية  فظالل   ،)2٤ )يونس:  ىئ{ 

نعيشه  ما  ظل  في  رحبا  فضاء  يعطي 
أن يوما ما سيظن الناس أن بإمكانهم 
يدعوهم  ممــا  األرض،  نــظــام  تغيير 
قدرتهم  تكون  حينها  والكبر،  للزهو 
وزينتهم التي أنفقوا فيها أعمارهم بال 
أثر، ألنهم وقتئذ سيكونون شرار الناس 
حيث تــدركــهــم الــســاعــة وهــم أحــيــاء، 

وتصير حضارتهم بال أثر.
بقوم  حل  ما  بقارون  حل  مما  وقريب 

ژ   }ژ   العزيز:  التنزيل  ففي  عــاد 
ک   ک      ک   ڑ     ڑ  
ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻ  

ھ       ھ   ھ    ھ   ہ   ہ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ{ )فصلت: 
حضارة  شيدوا  الذين  فعاد   ،)١٦  ،١٥
ــدة فــي الــصــخــر أذهــبــتــهــا الــريــاح  ــال ت

وأبقتها بال أثر.
الــــقــــرآن يــعــطــي الــــنــــمــــوذج احلـــضـــاري 

األعلى لإلنسان:
في حديث القرآن عن ردود أفعال كثير 
مــن األمم عــلــى الــرســل والـــرســـاالت، 
إنسانية سامقة،  لنماذج  القرآن  عرض 
اخلذالن  أو خشية  لم مينعهم ضعفهم 
البأس،  ساعة  فــي  باحلق  اجلهر  مــن 
فــقــد غــلــبــوا اإلنــســانــيــة عــلــى كــل ما 

}ڱ   التنزيل احلكيم:  سواها، ففي 
ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ{ )يس: 2٠(، كان 
الرجل على ما تذكر الروايات هو حبيب 
النجار، وكان منزله عند باب من أبوب 
أسرع  قد  سقيما،  وكان  بعيدا،  املدينة 
فيه اجلذام)٣(، لم مينعه جذامه وسقمه 
وبعد مسكنه - من جندة املرسلني في 

حلظة التكذيب الفاصلة.
 وفي التنزيل احلكيم أيضا إكبار ملوقف 
مؤمن  ملوقف  مشابه  فرعون  آل  مؤمن 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    { يــاســني:  آل 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  

ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ  

ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ  

گ{  گ        ک   ک  
)غافر: 28(.

بل كانت نصيحة لقمان حقيقة وجديرة 
ذكــرا  ويجعلها  ــقــرآن،  ال يسجلها  ــأن  ب

يتعبد املؤمن بها هلل، قال تعالى: }ٹ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ{ 
)لقمان: ١٣(، ولم تكن اإلشادة باملواقف 
اإلنسانية امللهمة مقتصرة على مواقف 
املــرأة  ملواقف  أيضا  كانت  بل  الرجال 

ڻ  ڻ    { ــم:  ــي احلــك الــتــنــزيــل  فــفــي 
ھ   ہ   ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ڭ   ۓ   ۓ    ےے   ھ   ھ   ھ     
ُڭ{ )آل عمران: ٣٥(، وحكى عن 

ے   ھ   }ھ   فــرعــون:  ــرأة  امـ
ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ  
 ،)١١ )التحرمي:  ې{  ۉ       

واستقصاء هذا وتتبعه مما يطول.
أثر اإلسالم في صناعة اإلنسان:

ــر اإلســــالم فــي صناعة  فــي تــتــبــع أثـ
النبالء،  إنسان احلضارة جند أن سير 

وأحاديث األنقياء تبيض الصفحات.
يذكر صاحب حلية األولياء: أن أنس بن 
مالك- رضي اهلل تعالى عنه - أوصى، 
بن سيرين. فصادف  يغسله محمد  أن 
مــوت أنــس رضــي اهلل عنه وجــود ابن 
سيرين في احلبس، فذهبوا له وقالوا: 
استأذنا األمير أن تخرج لتغسل صاحب 
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رسول اهلل ]، فأذن. فقال ابن سيرين: 
حبسني  إمنــا  يحبسني،  لم  األمير  إن 
الذي له احلق، فأذن له صاحب احلق 

فخرج فغسله)٤(.
هذه القصة التي تبني كيف أن اإلنسان 
قضية  يعرف  الشريعة  صنعته  ــذي  ال
حق  لذي  كان  فــإذا  األحكام،  استقالل 
حقا، فليس ألي سلطة أن تستثني في 
فقط  االستثناء  يكون  إمنا  احلق،  هذا 
القضاء  لسلطة  وليس  احلق،  لصاحب 
رفع  في  تدخل  أي  التنفيذ  سلطة  وال 
عقوبة وجبت لصاحب حق، والذي قرر 
الــواقــعــة ليس صاحب  هــذا فــي هــذه 
ــه، الــذي رفــض أن  احلــق بل املتهم ذات

يخرج إال بأذن من له احلق في ذلك. 
وحني كان ابن سيرين في محبسه، يبدو 
أن السجان قد رق له، ونزلت في قلبه 
سيرين  ابن  أن  النووي  فيذكر  محبته، 
السجان:  له  السجن قال  ملا حبس في 
وإذا  أهلك،  إلى  فاذهب  الليل  كان  إذا 
ــال: ال واهلل ال  ــق ف فــتــعــال.  أصــبــحــت 

أعينك على خيانة السلطان)٥(.
ويرفض  باخلروج،  له  يــأذن  فالسجان 
ابن سيرين مغادرة احلبس؛ رعاية حلق 

من له احلق في ذلك.
ابن  اقترفه  الذي  ما  السؤال هنا:  لكن 
سيرين من التهم حتى حبس؟ فمثل ابن 
سيرين من االستقامة والورع ما يحول 

بينه وبني سجن االتهام اجلنائي!
ابن  حبس  سبب  إن:  املــؤرخــون  يقول 
ألف  بأربعني  زيتا  اشترى  أنــه  سيرين 
فقال:  فأرة،  منه  زق  درهم، فوجد في 
الفأرة كانت في املعصرة، فصب الزيت 

كله)٦(.
ماله؛  هو ضياع  كان سبب سجنه  إذا: 
احتمل  للناس  زيتا  يبيع  أن  تورع  حيث 
الذي رمبا  الفأر  دم  يحمل جناسة  أنه 
مــر عليه كــل الــزيــت أثــنــاء نــزولــه من 

املعصرة. 
اإلنسان،  اإلسالم  صنع  الطريقة  بهذه 

بانهيار  يقبل  ــذي  ال احلــضــارة  إنــســان 
أن  على  احلــبــس  ــه  ودخــول مــالــه  رأس 
الشك،  يدخله  طعاما  الــنــاس  يطعم 
والتحري  للبحث  مجال  هناك  فليس 
صنعته  مسلم  يبيعها  بضاعة  خلف 

تعاليم اإلسالم. 
الذي  السلطان  يخون  أن  يأبى  هو  ثم 
ساعده  ولــو  حتى  البيعة  يد  له  بسط 

جند السلطان. 
أو  التنفيذ  سلطة  تتغول  أن  يأبى  كما 
حتى  احلــق،  ذي  سلطة  على  القضاء 
ولو كان في تنفيذ وصية أوصاه خادم 

رسول اهلل صلوات اهلل عليه.
 عود على بدء:

في اجتماع املأل مع فرعون حملاجة نبي 
جمع  فرعون،  ادعــاه  فيما  موسى  اهلل 
مصر،  أقطار  كل  من  السحرة  فرعون 
فجاؤوا إليه وقالوا له قبل بدء النزال: 
ِلــِفــْرَعــْوَن  َقــالـُـوا  ــَحــَرةُ  الــسَّ ــاَء  َج ا  }َفلَمَّ
الَْغاِلِبنَي{  نَْحُن  ُكنَّا  ِإْن  أَلَْجــًرا  لَنَا  أَِئــنَّ 
)الشعراء: ٤١(، وحني مت النزال، ووقع 
احلق آمن السحرة، فال فرعون مهددا: 

ہ   ہ   ہ   ہ    }ۀ  
 ،)٤9 )الشعراء:  ھ{  ھ  

ۆ     ۆ   ۇ   }ۇ   عليه:  ردهــم  فكان 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ                  ۅ  ۅ{ 
)الشعراء: ٥١(، وحني ننظر في دعوات 
األنبياء جند نبي اهلل لوط يقول لقومه: 

ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   }ۆ  
ۋ    ۅ  ۅ{ )األعراف: 8٠(.

وجنـــد شــعــيــبــا عــلــيــه الـــســـالم يــقــول: 
ىب{  مب   خب   حب     جب   }يئ  
مسألة  تسير  وهكذا   ،)١8١ )الشعراء: 
عمارة،  لكل  سابقة  اإلنساني  التهذيب 
ومتقدمة على كل بناء، فإذا بني اإلنسان 
يــده،  على  مستقيما  الــكــون  بناء  جــاء 
اإلنسان  يبني  أن  قبل  الكون  وإذا عمر 
وســادت  األنانية،  وســادت  الظلم  ســاد 

تستوجب  مــا  وهــي  الفاسدين  أخــالق 
حــيــاة الــبــؤس، ممــا يـــؤذن بــاالمنــحــاء 
وهيب  عن:  نعيم  أبو  نقل  واالستبدال، 
بن الورد املكي، قال: »يقول اهلل تعالى: 
عبد  من  ما  وعظمتي  وجاللي  وعزتي 
آثر هواي على هواه إال أقللت همومه، 
وجمعت عليه ضيعته ونزعت الفقر من 
قلبه، وجعلت الغنى بني عينيه، واجترت 
له من وراء كل تاجر، وعزتي وعظمتي 
وجــاللــي، مــا مــن عبد آثــر هــواه على 
هواي، إال أكثرت همومه، وفرقت عليه 
ضيعته، ونزعت الغنى من قلبه، وجعلت 
الفقر بني عينيه، ثم ال أبالي في أي واد 

من أوديتها هلك«)7(
فإنسان احلضارة في القرآن له صفات 
تعالى، وإيثار  شتى، رعاية ما أمر اهلل 
والبعد  واألمانة،  احلق،  ورعاية  رضاه، 
ودعــم  املظلوم،  ونــصــرة  اخليانة،  عــن 
اخللق،  مصالح  على  والسهر  احلـــق، 
ــن حــولــه،  ــاس م ــن ــام بــأمــر ال ــم ــت وااله
بفرحهم،  وفرحه  بنصحه،  وإحاطتهم 
يستوي في ذلك الذكر واألنثى، الصغير 

والكبير. 
ورفقه  رحمته  وتوزعت  عمرانه  فامتد 
ظاهرة  وكانت  احلــيــوان،  شملت  حتى 
أوال من  لــإلنــســان  اخلـــادمـــة  ــوقــف  ال
التي  احلضارة  تشييد  مظاهر  أعظم 
بالتعليم،  اهتمت  حيث  باإلنسان  تبأ 
ذوي  مبساعدة  واهتمت  وبــاملــشــافــي، 
اإلنــســان  حــضــارة  فكانت  احلــاجــات، 
فجاء  العمران،  حضارة  تكون  أن  قبل 

العمران إنسانيا بقدر من قام عليه. 

الهوامش
١- تاريخ ابن خلدون )١/ 2١٦(

وحسنه   ،)٦  /2( خــزميــة  ابـــن  صحيح   -2
األعظمي. 

٣- تفسير الطبري )2٠/ ٥٠٤(.
٤- حلية األولياء )2/ 2٦7(.

٥- تهذيب األسماء واللغات )١/ 8٤(.
٦- تاريخ بغداد )٣/ 28٣(.

7- حلية األولياء )8/ ١٤7(.
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ملف العدد عايد اجلاسم
صحافي وباحث

الكرمي،  الــقــرآن  عــن  نتحدث  عندما 
فإننا نتحدث عن كتاب هداية ورحمة، 
للناس  إمنا  فحسب،  للمسلمني  ليس 

كافة، قال تعالى: }ٻ  ٻ  ٻ   پپ  
فالقرآن  )البقرة:2(.  ڀ{  ڀ    پپ  
الكرمي كتاب يهدي من الضاللة ويدل 

على طريق اخلير والسعادة. 
هذا  وتعالى  سبحانه  اهلل  ينزل  ولــم 
جاء  إمنــا  وحدهم  للمسلمني  الكتاب 
الفاحتة  ســورة  وفــي  أجمعني.  للناس 
في  نردد  كل صالة،  في  نقرأها  التي 
»احلمد  تعالى:  اهلل  قول  دائما  البدء 
السماوية  فالرسالة  العاملني«؛  هلل رب 
دون  لفئة  وليس  الناس  لكل  أرسلت 

أخرى. 
ويظهر اخلطاب القرآني أن كالم اهلل 
لم يوجه للمسلمني وحدهم إمنا شمل 
كتاب  الكرمي  فالقرآن  وغيره،  املسلم 
ومكان، وهو معجزة  زمان  لكل  صالح 
تنقطع  ال  وهدايته  العصور،  كل  في 
نزوله  هــدف  ألن  كلها،  البشرية  عن 
هو هداية الناس وإرشادهم إلى طريق 

احلق والصواب. 
القرآن  إعــجــاز  الــزمــان  عبر  ــزداد  ويـ
نــفــوس من  البالغ فــي  ــره  الــكــرمي وأثـ
آيــاتــه  ــي  ف ويــتــمــعــن  ويـــقـــرأه  يسمعه 

ومعانيه. 
ورغم كل ما تعرض له القرآن الكرمي 
من محاوالت حتريف وتشويه وطباعة 
اخلاطئة  الــتــرجــمــة  وتــعــمــد  مــحــرفــة 
واإلتيان بكالم لتقليده ومحاكاته، فإن 
ظل  اهلل  بأمر  احملفوظ  الكتاب  هــذا 

باقيا في الصدور محفوظا في قلوب 
الباطل،  يأتيه  ال  املسلمني  وعــقــول 

وصدق اهلل العظيم حينما قال: }ڳ  
ڱ{  ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ  

)احلجر:9(.
القرآن  تعالى تكفل بحفظ هذا  فاهلل 
من كل حتريف وتبديل وزيادة ونقصان 
كما  ومعانيه،  ألفاظه  فــي  تغيير  أو 
أودعه سبحانه في قلوب عباده الذين 
بالقراءة  وصــانــوه  اهلل  كتاب  حفظوا 
والتالوة والكتابة والعمل في أحكامه. 
للغة  حافظا  الكرمي  القرآن  يزل  ولم 
تعالى:  قــال  بها،  نــزل  التي  العربية 

ھ   ھ    ھ   ھ   }ہ  

ے{ )يوسف:2(. 
نزل القرآن الكرمي بلسان عربي مبني 
ألن لغة العرب أفصح اللغات، وأبينها 
للمعاني،  تــأديــة  وأكــثــرهــا  وأوســعــهــا، 
ألفاظه  به  باإلميان  املكلفون  وليفهم 
البشر،  كــالم  من  ليس  وأنــه  ومعانيه 

إمنا هو كالم رباني. 
وساهمت هذه امليزة في ترجمة القرآن 
لغات  كل  إلــى  صحيح  بشكل  الكرمي 
اإلسالمي  الدين  نشر  بهدف  العالم 
وإبراز سماحته وما يتضمنه من نظام 
حياة آمنة ومستقرة وتنظيم لسلوكيات 
التعايش  لتحقيق  واملجتمعات  األفراد 

والتآلف والعيش الكرمي.

القرآن الكريم.. 
معجزة كل العصور
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أ. د. محمد حسان الطيانملف العدد
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق

يوم شاء اهلل - وله احلمد - لهذه اللغة الشريفة أن 
تكون لغة القرآن الكرمي، تتلى بها اآليات، وتزكى بها 
األنفس، ويعلم بها األميون الكتاب واحلكمة... كان 

ذلك - في الوقت نفسه - إيذانا بأمرين اثنني:
أولهما: حرب شعواء - لم تقف ولن تقف - على هذا 
اللسان املبني... كيف ال، وهذه اللغة هي الرباط املتني 
الذي يشد بعض أبنائها إلى بعض، ويصل مشرق هذه 
شهدنا  وقد  مبستقبلها،  وحاضرها  مبغربها،  األمة 
بدءا  العربية،  على  الدائرة  احلرب  هذه  من  مناذج 
من هجمات الشعوبيني ومكرهم عبر التاريخ، وانتهاء 
بالعربية  واملتربصني  واملناوئني  املغرضني  مبعاول 

الدوائر، عليهم دائرة السوء!
وثانيهما: فتح باب من العناية بهذه اللغة - لم يغلق 

ولن يغلق - إذ إن علوم العربية على اختالفها إمنا 
ورواية  له،  حفظا  الكرمي  القرآن  رحاب  في  نشأت 
وتذوقا  لدالالته،  وفهما  مبعانيه،  ودرايــة  لقراءاته، 
لبالغته، ووقوفا على أسراره وخباياه، ووصوال إلى 

تلمس وجوه اإلعجاز فيه. 
ومن هنا قال كثير من الباحثني في علوم اللغة: »لوال 

القرآن ما كانت العربية«.
القرآن مفتاح العربية:

انتشرت،  وبه  عرفت،  فبه  العربية،  مفتاح  القرآن 
وبدميته اهتزت وربت، وخلدمته أينعت وأثمرت، من 
أجله نشأت علومها، وتنوعت فنونها، وباصطفائه لها 
شرفت ونبهت وانتقلت من احمللية إلى العاملية، ومن 

القبلية إلى األممية، فغدت لغة األمة اإلسالمية.

لوال القرآن ما كانت العربيةلوال القرآن ما كانت العربية
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يقول الراغب األصفهاني في كتابه املفردات:
ــقــرآن هــي لــب كــالم الــعــرب وزبــدتــه،  »فــألــفــاظ ال
وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء 
في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء 

والبلغاء في نظمهم ونثرهم..«)١(. 
أراد  من  لكل  أساسا  بالعربية  العلم  كــان  ثم  ومــن 
اإلملام بعلوم القرآن الكرمي تفسيرا وتأويال.. ونحوا 
وإعــرابــا، وقـــراءة وجتــويــدا، ووقــوفــا على الغريب، 
ومعرفة بالناسخ واملنسوخ، واحملكم واملفصل، والعام 

واخلاص... إلخ. 
من  جانب  بعرض   - املــقــال  هــذا  فــي   - وسأكتفي 
علوم القرآن الكرمي، وهو علم غريب القرآن لندرك 

العالقة الوثيقة بينه وبني علوم العربية.

غريب القرآن:
اهلل ]  رســول  على  منجما  الكرمي  القرآن  نــزول  مع 
كان الرسول أول مفسر لكتاب اهلل عز وجل وال غرو 
يتلو  عليهم  اهلل  رضــوان  لصحابته  األول  املعلم  فهو 
آيات القرآن الكرمي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة 
ويلقنهم تفسيره. واقتدى بهديه كبار الصحابة فكانوا 
من بعد املعلمني واملفسرين، على أن أبرزهم في هذا 
ابن  أبيه،  وعن  عباس [  بن  اهلل  عبد  كان  امليدان 
عم رسول اهلل ] وهو الذي اختصه الرسول بدعائه 

املشهور:
فكان  الــتــأويــل«)2(؛  وعلمه  الدين  في  فقهه  »اللهم 
حبر األمة وترجمان القرآن، وغدا مرجع الصحابة 
والتابعني ومفزعهم، وما أكثر ما حمل لنا التاريخ من 
أخبارهم يسألونه عن مسائل أبهمت عليهم في كتاب 
اهلل عز وجل، فيكون جوابه حاضرا ودليله شافعا، 
وقد اختط لنفسه في هذا منهجا يدل على حذقه 
وسعة علمه، إذ عول في تفسيره على كالم العرب، 

وأشعارهم، وكان يقول:
من  احلرف  علينا  فإذا خفي  العرب  ديــوان  »الشعر 
القرآن الذي أنزله اهلل بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها 

فالتمسنا معرفة ذلك منه«.
القرآن  غريب  عــن  سألتموني  »إذا  أيــضــا:  ويــقــول 

فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب«)٣(.

وال أدل على منهجه هذا من أسئلة نافع بن األزرق 
بن  نافع  مبسائل  اشتهرت  التي  األسئلة  وهــي  لــه، 
األزرق، ورويت من غير ما طريق وصنف فيها غير ما 
مصنف، ولعل أجود نشرة خرجت بها مجموعة، تلك 
التي نهض بها األخ الصديق األستاذ الدكتور محمد 
الدالي - رحمه اهلل - إذ حقق هذه املسائل من أقدم 
نسخة محفوظة تعرف لها، وجمع لها مالم يرد في 
تلك املخطوطه مما تفرق في بطون املصادر واملراجع 
فبلغت عنده )287( مسألة نورد فيما يلي مناذج منها:
»قال: أخبرني عن قول اهلل عز وجل: }ۉ  ې   ې  
ې  ې  ى  ى  ائ{ )الرحمن:٣٥( ما الشواظ؟ 

قال: اللهب الذي ال دخان له. 
قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك من قبل أن ينزل 

الكتاب على محمد ]؟ 
قال: نعم، أما سمعت قول أمية بن خلف، وهو يهجو 

حسان بن ثابت، وهو يقول:
عــــنــــي  حــــــــــســــــــــان  مـــــــبـــــــلـــــــغ  مــــــــــــن  أال 

ــاظ ــ ــ ــكـ ــ ــ مــــــغــــــلــــــغــــــلــــــة تـــــــــــــــــدب إلـــــــــــــــــى عـ
ألــــــــيــــــــس أبـــــــــــــــوك فـــــيـــــنـــــا كــــــــــــان قـــيـــنـــا

احلــــفــــاظ فــــــي  فــــســــال  الــــقــــيــــنــــات  دى 
ميــــــــــانــــــــــيــــــــــا يــــــــــظــــــــــل يــــــــــشــــــــــب كـــــــيـــــــرا

ويــــــنــــــفــــــخ دائـــــــــبـــــــــا لــــــهــــــب الــــــــشــــــــواظ
قال: صدقت. 

فأخبرني عن قول اهلل عز وجل: }ى  ى  ائ{ 
)الرحمن:٣٥( ما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي ال 
لهب فيه. قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال: 

نعم. أما سمعت بقول النابغة:
يــــــضــــــيء كــــــضــــــوء ســــــــــــراج الـــســـلـــيـــــــط

نـــــحـــــاســـــا فـــــــيـــــــه  اهلل  يــــــجــــــعــــــل  لـــــــــــم 
يعني دخانا. قال: صدقت)٤(.

}ەئ  وئ{  وجــل:  عز  اهلل  قــول  عن  فأخبرني 
)اإلنسان:2( ما األمشاج؟ قال: هو ماء الرجل وماء 
املرأة إذا اجتمعا في الرحم كان مشيجا. قال وهل 
كانت العرب تعرف ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول 

أبي ذؤيب الهذلي:
كــــــــــــأن الــــــنــــــصــــــل والــــــــفــــــــوقــــــــني مـــنـــهـــا

ــــط بـــــــه مـــشـــيـــج ــيـ ــ خـــــــــالف الـــــــريـــــــش سـ
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ــا فـــــجـــــالـــــت فــــالــــتــــمــــســــت بـــــــه حــــشــــاهــ
 فــــــخــــــر كــــــــأنــــــــه خــــــــــــوط مـــــــــــريـــــــــــج)5(. 
ومن طريف هذا اخلبر أن املبرد روى هذه النهاية له 

في كتابه الفاضل:
فى  عباس  ابــن  بينما  قــال:  شبة  بن  عمر  وحتــدث 
املسجد احلرام وعنده ناس من اخلوارج وابن األزرق 
ربيعة  أبى  بن  بن عبد اهلل  أقبل عمر  إذ  يسائلونه، 

فقال: أنشدنا، فأنشده:
فـــمـــبـــكـــر غــــــــــــاٍد  أنـــــــــت  نــــــعــــــٍم  آل  أمـــــــــن 

ــر ــهــــجــ ــمــ فــ رائـــــــــــــــــح  أم  غــــــــــــــٍد  غـــــــــــــــــداة 
حتى جاء على آخرها. فأقبل عليه ابن األزرق فقال: 
من  اإلبل  أكباد  إليك  نضرب  إنا  عباس،  يابن  تاهلل 
أقاصى البالد لنسألك عن احلالل واحلرام فتتثاقل 

علينا، ويأتيك مترف من مترفى قريش فينشدك:
عــارضــت الــشــمــس  إذا  ــا  أميــ رجــــال  رأت 

ــزى وأمـــــــــــا بــــالــــعــــشــــي فـــيـــخـــســـر ــ ــخـ ــ ــيـ ــ فـ
قــال؟:  فكيف  قــال:  هكذا  ليس  عباس:  ابــن  فقال 

فأنشده:
عـــارضـــت الـــشـــمـــس  إذا  ــا  ــ أمـ ــــال  رجـ رأت 

ــيـــضـــحـــى وأمـــــــــا بـــالـــعـــشـــي فــيــخــصــر فـ
فقال: ما أراك إال وقد حفظت هذا البيت، قال: نعم! 
)أنشدك(  كلها كما  القصيدة  أنشدك  أن  وإن شئت 
القصيدة  فأنشده  أشاء،  فإني  نعم،  قال:  أنشدتك، 
فقال:  عمر  على  أقبل  ثم  آخرها،  على  جــاء  حتى 

أنشد، فأنشده: 
تشط غدا دار جيراننا

فقال ابن عباس:
وللدار بعد غٍد أبعد

ــال: كــذا يــكــون- إن شــاء اهلل-  فــقــال: كــذا قلت! ق
فاضطرب ابن أبي ربيعة وخجل، فقال له ابن عباس: 
إمنا عنيت أنك أنت قلته، قال: يا عم، فكيف علمت؟

فقال: ال يكون بعد هذا إال ذا)٦(.
إن داللة هذا اخلبر ال تقتصر على االهتمام بغريب 
إليه  اللغة ونشوء املعجمات، وهو اهتمام قدمي دعا 
من  كثير  في  ذلك  وتبدى  قبل،  من  الصحابة  كبار 

أقوالهم، كقول عمر بن اخلطاب [: 
ومساوئ  تبتغى،  محاسن  فيه  فإن  الشعر،  »تعلموا 
تتقى، وحكمة احلكماء، ويدل على مكارم األخالق«)7(.

وروي أنه كتب إلى أهل األمصار: »أن علموا أوالدكم 
الفروسية والعوم، ورووهم الشعر«)8(. 

بل تعدى ذلك إلى عدة أمور أهمها:
أوال: مبلغ العناية التي كان ابن عباس يوليها للعربية 

ولفٍن من أعظم فنونها وهو الشعر.
ثانيا: عدم حترجه من إنشاد الشعر واستنشاده في 

بيت اهلل احلرام.
أولهما:  العربية،  لعلمني من علوم  منهٍج  ثالثا: رسم 

علم غريب القرآن، وثانيهما: علم املعجمات.

علوم العربية األخرى:
نحو  من  العربية  علوم  سائر  مع  احلــال  كــان  وكــذا 
ــالغــة...  ــراءات وب ــ ــوات وقـ ــرف وجتــويــد وأصــ وصـ
وغيرها، فكل علم من هذه العلوم إمنا نشأ في كنف 
وإقامة  وفهمه  خدمته  سبيل  وفي  ورحابه،  القرآن 
تاريخ  تتبع  ومن  ومعانيه،  ومبانيه  وتراكيبه  حروفه 
ذلك  في  رويت  التي  واألخبار  ونشأتها  العلوم  هذه 

وقف على نوادر وطرائف تشهد بهذا وتؤكده. 
األفغاني  سعيد  األســتــاذ  أستاذنا  يقول  هــذا  وفــي 

رحمه اهلل:
»بني علوم القرآن وعلوم اللغة العربية ترابط محكم 
الوفاض  العربية وأنت خاوي  فمهما تتقن من علوم 
األساس  وهي  ناقص  بها  فعلمك  القرآن  علوم  من 
غامض  للغة  وتــصــورك  ثابتة،  غير  فيها  وقــدمــك 
يعرضك ملزالق تشرف منها على السقوط كل حلظة، 
وسبب ذلك واضح لكل من ألم بتاريخ العربية، فهو 
يعلم حق العلم أنها جميعا نشأت حول القرآن وخدمة 

له«)9(. 

الهوامش
١- مفردات القرآن ٥٥/١.

2- مسند اإلمام أحمد 22٥/٤.
٣- اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ٦7/2.

٤- مسائل نافع بن األزرق ٣٥ / ٣7.
٥- مسائل نافع بن األزرق٣7.
٦- الفاضل للمبرد ص: ١١.

7- كنز العمال ٣/ 8٥٥.
8- أنساب األشراف للبالذري ٣7٦/١٠.

9- من مقدمة حتقيقه لكتاب حجة القراءات البن زجنلة.
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ملف العدد عبداهلل الظفيري
كاتب وباحث 

وأمعنا  الكرمي  القرآن  قرأنا  كلما 
ومعانيه،  آياته  تفسير  في  النظر 
وأســرارا  جديدة  معاني  اكتشفنا 
كامنة في جوف هذا الكتاب الكرمي 
إليها  تصل  ولم  العقول  تدركها  لم 
لتكون  التفسير،  فــي  اإلمــكــانــات 
الناس  هــدايــة  فــي  جــديــدا  سببا 
واالستقامة.  احلق  طريق  ومعرفة 
دين  في  يدخلون  الناس  زال  ومــا 
الــوحــي على  نـــزول  ــالم منذ  اإلسـ
سيدنا محمد ] وظهور اإلسالم 
للمرة األولى في مكة املكرمة وإلى 
أن تقوم الساعة، فاإلعجاز القرآني 
هذا  في  الناس  دخــول  في  أسهم 
الدين العظيم، وأرشدهم وهداهم 
إلــى طريق احلــق والــصــالح، فما 
الــكــرمي من  الــقــرآن  ــات  آي حتتويه 
وصالحية  وبقاء  استمرار  عوامل 
لكل زمان ومكان ساهم في هداية 
ــي اإلســـالم.  ــهــم ف ــاس ودخــول ــن ال
وكلما نظر الناس إلى هذا القرآن 
املعاني  مــن  فيه  وجـــدوا  العظيم 

فهو  قبلهم،  ملن  تنكشف  لم  التي 
األجيال  من  جيل  كل  يالئم  كتاب 
من  ــل عصر  وك زمنية  فــتــرة  ــل  وك

}چ   تعالى:  اهلل  قــال  العصور، 
ڍ    ڍ   ڇ     ڇ       ڇ     چڇ   چ  
ڈ{  ڎ   ڎ   ڌ    ڌ  
)النساء:82(. وميتاز القرآن الكرمي 
بأن الكثير من آياته ال حتتاج إلى 
سهلة  هــي  بــل  لتفسيرها،  علماء 
ليفهمها  تعالى  اهلل  أنزلها  ميسرة 

ــاس، قـــال تــعــالــى: }ں   ــن كــل ال
ۀ{  ڻ   ڻ  ڻ      ڻ   ں  
)القمر:١7(. وميلك القرآن الكرمي 
ــطــاء الــتــي  ــع ــتــجــدد وال ــرار ال ــ أسـ
كل  فــي  صــاحلــا  كتابا  منه  جتعل 
فمن  زمــان،  كل  ومعجزة  العصور، 
خصائص هذا الكتاب العظيم أنه 
جاء رحمة وهداية وإرشادا للناس 
النفاذ  على  قـــدرة  ــه  ول أجــمــعــني، 
ــوب وحتقيق  ــل ــق وال الــعــقــول  ــى  إلـ
اجلوانب  في  اإلنسان  احتياجات 

من  يتضمنه  ملا  والروحية  الفكرية 
على  سليمة  حلياة  متكامل  منهج 
فهداية  واملجتمع.  الفرد  مستوى 
إلى  باقية  للناس  الكرمي  الــقــرآن 
عليها،  ومــن  األرض  اهلل  يــرث  أن 

قال تعالى: }ٿٿ  ٿ  ٿ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
)إبـــراهـــيـــم:١(،  ڄ{  ڦ  

ٺ   ٺ   }ٺ   ــعــالــى:  ت ــال  ــ وق
ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڦ{ )اإلسراء:9(. 
بكتاب  االلـــتـــزام  علينا  الـــواجـــب 
مع  والــعــيــش  منهجه  ــاع  ــب وات اهلل 
وسلوكياتنا  بحياتنا  لنرتقي  آياته 
مستقرة  حياة  ونقيم  وتصرفاتنا، 
مبنية على التعايش والتعاون وتؤدي 
وتطورها  مجتمعاتنا  نهضة  إلــى 
ثواب  لنحظى برضا اخلالق وننال 

الدنيا واآلخرة.

هداية القرآن.. إعجاز مستمرهداية القرآن.. إعجاز مستمر
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تعالى  كــالم اهلل  الــكــرمي  الــقــرآن 
املنزل على نبيه محمد ]، املعجز 
بتالوته،  املتعبد  ومعناه،  بلفظه 
املنقول إلينا بالتواتر، املكتوب في 
الفاحتة  سورة  أول  من  املصاحف 

إلى آخر سورة الناس.
معجزة اهلل اخلالدة، تعهد سبحانه 

بحفظه من التبديل والتغيير، }ڳ  
ڱ{  ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ  
ــر:9(، قـــال قــتــادة وثــابــت  ــجـ )احلـ

تزيد  أن  من  اهلل  حفظه  البناني: 
تنقص  أو  باطال  الشياطني  فيه 
حفظه  سبحانه  فتولى  حقا؛  منه 
ــه على  ــزل فــلــم يـــزل مــحــفــوظــا، أن
النبي ]، تأييدا وإعجازا، ليخرج 
ــن ظــلــمــات الــكــفــر إلــى  ــاس م ــن ال
والفالح  اخلير  فيه  اإلميــان،  نــور 
دل  فقد  هــداه  اتبع  ملن  والسعادة 
على اخلير وأبوابه وحذر من الشر 

ٺ   تعالى:}ٺ   قـــال  وطـــرقـــه، 

ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڤ  ڤ  ڦ{ )اإلسراء:9(.
الشريعة  كلية  الــكــرمي  والـــقـــرآن 
وعمدة امللة، وينبوع احلكمة، وآية 
الرسالة، ونور األبصار والبصائر، 
وأنه ال طريق إلى اهلل ســواه، وال 
بشيء  وال متــســك  بــغــيــره،  جنـــاة 
إلى  يحتاج  ال  كله  وهــذا  يخالفه، 
معلوم  ألنه  عليه  واستدالل  تقرير 

من دين األمة)١(.

بناء الشخصية املسلمة
والقاعدة  األســـاس  هــي  العقيدة 
الشخصية  مــالمــح  تشكل  الــتــي 
اإلنسانية، يستوي في هذا األساس 
املؤمن والكافر، فمن هذه العقيدة 
الكون  عــن  اإلنــســان  تــصــور  ينبع 
وخالقه ودوره في هذا الكون، ومن 
واخالقيات  سلوكيات  تتشكل  ثم 
ومعامالت اإلنسان وفقا لعقيدته، 

التي متلك عليه كل حياته.
والقرآن الكرمي هو أساس عقيدة 
املسلم وبالتالي هو الضابط واملكون 

لشخصية املسلم قال تعالى: }  ھ    
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  

القرآن الكريم وتغيير القرآن الكريم وتغيير 
الشخصية اإلنسانيةالشخصية اإلنسانية

د. صالح فضلملف العدد
باحث أكادميي 

العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م 50



ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ  
ۋ    ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

ۋ{ )احلجرات:١٥(
الطبري  تفسير  مــن  لنا  ويتضح 
ــدة في  ــي ــق ــع ــر ال ــ ــة أث ــ لـــهـــذه اآليـ
أفعال  وبالتالي  الشخصية  بناء 
وسلوكيات صاحبها: »إمنا املؤمنون 
ــذيــن صــدقــوا اهلل  ــقــوم ال أيــهــا ال
ثم  يقول:  يرتابوا،  لم  ثم  ورسوله، 
لم يشكوا في وحدانية اهلل، وال في 
طاعة  نفسه  وألــزم  نبيه ]  نبوة 
مبا  والعمل  رســولــه،  وطــاعــة  اهلل 
بغير  اهلل  فرائض  من  عليه  وجب 

شك منه في وجوب ذلك عليه«.
وهذا األساس العقدي الذي يشكل 
واالجتماعية  النفسية  اجلــوانــب 
في  لــنــا  تتجلى  ــي  ــت وال للمسلم، 
وأخالقياته  الــداخــلــيــة  مــشــاعــره 
ومعامالته وسلوكياته، والتي تلتزم 
مبا قال اهلل وقال رسول اهلل ] 
ينتهيها،  ــواه  ون بها،  يأمتر  ــر  أوام

ٹ   ٿ   ٿ   }ٿٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  

ڄ{ )إبراهيم:١(.
وشخصية الرسول ] هي األعظم 
واألصدق في بيان أثر القرآن على 
السنة  في  فجاء  املؤمن،  شخصية 
قصة  في  طويل  حديث  املطهرة، 
سعد بن هشام بن عامر حني قدم 
وأتـــى عائشة رضــي اهلل  املــديــنــة 
املسائل،  بعض  عن  يسألها  عنها 
فــقــال: »فــقــلــت: يــا أم املــؤمــنــني 
أنبئيني عن خلق رسول اهلل ]؟ 

قلت:  القرآن؟  تقرأ  ألست  قالت: 
بلى. قالت: فإن خلق نبي اهلل ] 
كان القرآن، قال: فهممت أن أقوم 
وال أســـأل أحـــدا عــن شــيء حتى 

أموت...« )رواه مسلم(.

تغيير الشخصية
التي  هي  كفرا  أو  إميانا  العقيدة 
فهناك  اإلنسان،  شخصية  تشكل 
والــعــقــائــد  ــل  ــل امل فــي  يعتقد  مــن 
قعد  الــتــي  البشرية  والــنــظــريــات 
ــة،  ــوذي ــب ــظــر لــهــا بــشــر مــثــل ال ون
وهــذه  واملاركسية،  والهندوسية، 
ــائـــد تــشــكــل شــخــصــيــات  ــقـ ــعـ الـ
وسلوكياتهم،  وأخالقهم  اتباعها 
للفطرة  ومخالفتها  ضررها  رغــم 

اإلنسانية.
فــإذا مــا كــان الــقــرآن الــكــرمي هو 
األمر  فإن  فيقينا  العقيدة  أساس 
يختلف، فالقرآن كتاب هداية قال 

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

)املائدة:١٥-١٦(.
ــر على  ــي ــأث ــه ت ــذا الــكــتــاب لـ ــ وهـ
الشخصية اإلنسانية ألنه يخاطب 
عليها،  اهلل  فطرها  التي  فطرتها 
ويزيل عنها ما غشاها من أرجاس 
أبا  إن  احلــديــث:  ففي  اجلاهلية 
ــحــدث، قــال  ــرة [، كـــان ي هــري
يولد  إال  مولود  ما من  النبي ]: 

أو  يهودانه  فــأبــواه  الفطرة،  على 
تنتج  كما  ميجسانه،  أو  ينصرانه، 
البهيمة بهيمة جمعاء، هل حتسون 
أبو  يــقــول  ثــم  فيها مــن جــدعــاء، 

ۈ    ۆ   }ۆ    :] هــريــرة 
 )٣٠ )الـــروم:  ۋۋ{  ٴۇ   ۈ  

)متفق عليه(
وجاء في حديث عياض بن حمار 
 [ النبي  رواه  فيما  اهلل  رضــي 
عن رب العزة »وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطني 
فاجتالتهم عن دينهم« )رواه مسلم( 
ــنــاس وفطرتهم  ال بــني  خــلــي  فــلــو 
النتيجة  ــإن  فـ الــكــرمي  ــرآن  ــقـ والـ
احلتمية هو دخولهم في دين اهلل 
تتغير  املعتقد  تغير  مــع  أفــواجــا 

}ۆ   تــعــالــى:  قــال  الشخصية، 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
)األنعام:٣٣(  ۅ{  ۋ   ۋ  
املاضي  من  شواهد  األمــر  ولهذا 

واحلاضر. 
أنصت  عندما  الربيع  بــن  فعتبة 
كاد  و  حاله  تغير  للقرآن  واستمع 
أن يسلم، وقد ذهب عتبة مفاوضا 
فلما  اهلل ]  لــرســول  قومه  عــن 
رسول  عليه  قرأ  من عرضه،  فرغ 
اهلل ] سورة فصلت فلما سمعها 
يديه  وألقى  له،  أنصت  عتبة  منه 
خلف ظهره معتمدا عليهما، يسمع 
منه، ثم انتهى رسول اهلل ] إلى 
السجدة منها فسجد، ثم قال: )قد 
سمعت،  ما  الوليد  أبــا  يا  سمعت 

فأنت وذاك(. 
فقال  أصــحــابــه،  ــى  إل عتبة  فــقــام 
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لقد  بــاهلل  نحلف  لبعض:  بعضهم 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي 
قالوا:  إليهم  فلما جلس  به،  ذهب 
ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
ما سمعت  واهلل  قوال  أني سمعت 
مثله قط! واهلل ما هو بالشعر وال 
معشر  يا  بالكهانة،  وال  بالسحر، 
بي،  واجعلوها  أطيعوني  قريش، 
وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو 
فيه فاعتزلوه، فواهلل ليكونن لقوله 
فإن  نبأ عظيم،  منه  الذي سمعت 
تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، 
فملكه  ــرب  ــع ال عــلــى  يظهر  وإن 
أسعد  وكنتم  عزكم،  وعزه  ملككم، 
الناس به، قالوا: سحرك واهلل- يا 
أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي 
فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. والقصة 
طويلة أوردها بن هشام في السيرة 

النبوية، وبن كثير في تفسيره.
املسلمني  غير  في  القرآن  وتأثير 
ومــا  ينقطع  ال  عــجــمــا  أو  ــا  عــرب
ــاطــع الــفــيــديــو  ــق ــي م ــشــاهــد فـ ن
الــدعــويــة الــتــي تــبــث عــبــر موقع 
في  مسلمني  لــشــبــاب  الــيــوتــيــوب 
املسلمني  غــيــر  يسمعون  أوروبــــا 
آليات من القرآن الكرمي فتالحظ 
على  يحدث  الــذي  السريع  التغير 
نتيجة  وجوههم  وعلى  مشاعرهم 
القرآن  بسماع  الشديد  تأثرهم 
قال  العربية،  اللغة  يفهون  ال  وهم 

ڇ      ڇ   ڇ   چ    { تــعــالــى: 
ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   

ڎ{ )احلشر:2٠(.
معاذ  بن  سعد  الصحابيني  إسالم 
ألثر  أمنــوذجــا  حضير  بن  وأسيد 

القرآن في تغيير الشخصية:

الــكــرمي عامال  الــقــرآن  كــان  لقد 
الصحابة  ــة  هــداي فــي  جــوهــريــا 
ودخــولــهــم  عليهم  اهلل  رضــــوان 
ــت  ــولـ اإلســـــــــــالم والـــــــــــذي حتـ
يحاربون  كفار  مــن  شخصياتهم 
اإلســــالم مــن أجـــل الــدنــيــا، إلــى 
باسرها  الدنيا  يحاربون  مؤمنني 
ــذكــر هنا  ــل اإلســـــالم، ن مــن أجـ
ــك: قــصــة اســالم  مــثــاال عــلــى ذلـ
بن  سعد  اجلليلني  الصحابيني 
مــعــاذ، وأســيــد بــن حضير رضي 
-وكانا  علما  فعندما  عنهما:  اهلل 
ال زاال مشركني- مبقدم مصعب 
زرارة  بــن  سعد  ومعه  عمير  بــن 
بن  سعد  قال  عنهما،  اهلل  رضي 
معاذ ألسيد بن حضير: ال أبا لك، 
انطلق إلى هذين الرجلني اللذين 
ضعفاءنا  ليسفها  دارينا  أتيا  قد 
يأتيا  أن  عن  وانههما  فازجرهما 
بن  أسعد  أن  ــوال  ل فإنه  ــا،  ــن داري
زرارة مني حيث قد علمت كفيتك 
أجد  وال  خالتي،  ابــن  هــو  ذلــك، 
أسيد  فأخذ  قــال:  مقدما،  عليه 

بن حضير حربته.
على  بن حضير  أسيد  قدم  فلما 
مصعب بن عمير قال له مصعب: 
رضيت  فــإن  فتسمع،  جتلس  أو 
كف  كــرهــتــه  وإن  قــبــلــتــه،  ــرا  ــ أم
ثم  أنصفت،  قــال:  تكره  ما  عنك 
فكلمه  إليهما  وجلس  حربته  ركز 
عليه  وقـــرأ  بـــاإلســـالم،  مصعب 
القرآن، فقاال: فيما يذكر عنهما: 
اإلســالم  وجهه  في  لعرفنا  واهلل 
قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله.
ــال: مــا أحسن هــذا الكالم  ثــم ق
أردمت  إذا  تصنعون  كيف  وأجمله 

قاال  الدين؟  هذا  في  تدخلوا  أن 
له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، 
ثم تشهد شهادة احلق، ثم تصلي.
ــر ثــوبــيــه،  ــام فــاغــتــســل وطــه ــق ف
وتشهد شهادة احلق، ثم قام فركع 
ركعتني، ثم أخذ حربته وانصرف 
إلى سعد وقومه وهم جلوس في 
بن  سعد  إليه  نظر  فلما  ناديهم 
باهلل  أحلف  قــال:  مقبال،  معاذ 
الوجه  بغير  أســيــد  جــاءكــم  لقد 

الذي ذهب به من عندكم.
ــدم ســعــد بــن مــعــاذ على  ــا قـ وملـ
مصعب بن عمير قال له مصعب: 
أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا 
كرهته  وإن  قبلته،  فيه  ورغــبــت 
قال سعد:  تكره؟  ما  عنك  عزلنا 
ركز احلربة وجلس،  ثم  أنصفت، 
فعرض عليه اإلسالم، وقرأ عليه 
في  واهلل  فعرفنا  قــاال:  الــقــرآن، 
يتكلم،  أن  قبل  اإلســـالم  وجــهــه 
لهما:  قال  ثم  وتسهله،  إلشراقه 
أسلمتم  أنتم  إذا  تصنعون  كيف 
ودخــلــتــم فــي هــذا الــديــن؟ قــاال: 
ثوبيك،  وتطهر  فتطهر  تغتسل 
ثم تشهد شهادة احلق، ثم تصلي 
ركعتني، قال: فقام فاغتسل وطهر 
ثوبيه، وتشهد شهادة احلق، ثم ركع 
فأقبل  حربته،  أخــذ  ثم  ركعتني، 
عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد 
قومه  رآه  فلما  قــال:  بن حضير، 
لقد  بــاهلل  نحلف  قــالــوا:  مقبال، 
رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي 

ذهب به من عندكم)2(.
وبتحليل قصة إسالم الصحابيني 
وأسيد  معاذ،  بن  سعد  اجلليلني، 
عنهما،  اهلل  رضـــي  حضير  ــن  ب
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ــكــرمي في  ــرآن ال ــق ــدرك أثـــر ال نـ
صياغة الشخصية، فاملوقف كما 
بن إسحاق نستخلص هذه  أورده 
في  الكرمي  الــقــرآن  ألثــر  النتائج 

تغيير الشخصية اإلنسانية:
أوال: كراهيتهما الشديدة لإلسالم 
قوال وفعال، الشتم وحمل احلربة، 
في  الشديدة  اجلاهلية  والعصبية 
محاربة الدعوة لإلسالم في يثرب.
ملصعب  الــدعــوي  األســلــوب  ثانيا: 
بن عمير [، اعتمد على تالوة 

القرآن الكرمي على مسامعهما.
ثالثا: التأثير املباشر للقرآن الكرمي 

في بناء الشخصية املسلمة.
رابعا: األثر الواضح لهداية القرآن 
أسيد  جــاءكــم  »لقد  الــوجــوه  على 
بغير الــوجــه الـــذي ذهــب بــه من 
رجع  لقد  ــاهلل  ب »نحلف  عندكم« 
إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب 

به من عندكم«.
ــرة لــلــدعــوة  ــاصــ ــ ــن ــ ــا: امل ــسـ ــامـ خـ
اإلسالمية فهذا سعد بعد ساعات 
من إسالمه يدعو قومه لإلسالم: 
يا بني عبد األشهل، كيف تعلمون 
أمــــري فــيــكــم؟ قـــالـــوا: »ســيــدنــا 
وأميننا  رأيـــا  وأفضلنا  وأوصــلــنــا 
رجالكم  كــالم  فــإن  ــال:  ق نقيبة«، 
تؤمنوا  حتى  حــرام  علي  ونسائكم 
ــواهلل ما  ــاال: فـ بـــاهلل وبــرســولــه قـ
األشهل  عبد  بني  دار  في  أمسى 
رجل وال امرأة إال مسلما ومسلمة.
عن  ونشاهد  نسمع  زماننا  وفــي 
وحتولت  اإلســـالم  دخــلــوا  كثيرين 
حالهم من حال الى حال، قال تعالى: 

} ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
پ{ )البقرة:2٥7(.

ــم وأصــبــح  ــوســف إســـتـــس، أســل ي
مــن أشــهــر الــدعــاة لــإلســالم في 
وقد  األمريكية  املتحدة  الواليات 
أسلم على يد الشيخ أناس كثيرون 
جتمع  طريقة  لذلك  مستخدما 
إجابته  حني  واملــرح  اجلدية  بني 
احلــادة  الهجمات  من  كثير  على 

على اإلسالم واملسلمني.
ــه  ــل اإلســــــــالم أســم ــبـ ــان قـ ــ ــ وكـ
ولــد  إســـتـــس،  إدوارد  جـــوزيـــف 
في  ونشأ  املتحدة  الــواليــات  في 
مسيحية  بــروتــســتــانــتــيــة  ــرة  أســ
وأصـــبـــح واعـــظـــا. حــصــل على 
شهادة ماجستير في الفنون سنة 
١97٤م وشهادة الدكتوراه في علم 

الالهوت.
ــوســف أســتــس:  ــول الــشــيــخ ي ــق ي
»كنت عدوا لإلسالم فيما مضي، 
النصرانية،  نشر  عن  ــوان  أت ولــم 
ذلـــك الشخص  قــابــلــت  وعــنــدمــا 
ــإلســالم، فإنني  ل ــذي دعــانــي  الـ
في  ــه  إدخــال على  حريصا  كنت 

النصرانية، وليس العكس«
ومثله دعاة كثر كانوا قبل اسالمهم 
ــالم، مثل:  مــن أشــد أعـــداء اإلسـ
يوسف إسالم، وصالح الدين بير 

فوجل أبو حمزه األملاني)٣(.
}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   قال تعالى: 
ڀ    ڀڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   
ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  
ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     
چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ  

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڍڌ  
ژ  ڑ{ )الزمر:22-2٣(.

التوازن النفسي
ــورث  ت ــكــرمي  ال الــقــرآن  معية  إن 
في  نفسيا  وتــوازنــا  صفاء  املسلم 
التي  الــنــفــســيــة  مــواجــهــة اآلثــــار 
احلياة،  متاعب  نتيجة  يتعرض، 
تعالى:  ــال  ق ورحــمــة،  شــفــاء  فهو 

ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    {
ھ  ھ{ )اإلسراء:82(.

وفي احلديث: عن عبد اهلل قال: 
قال رسول اهلل ]: »ما قال عبد 
اللهم  وحــزن:  هم  أصابه  إذا  قط 
إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، 
ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، 
عــدل فــي قــضــاؤك، أســألــك بكل 
اسم هو لك، سميت به نفسك، أو 
أو علمته أحدا  كتابك،  أنزلته في 
من خلقك، أو استأثرت به في علم 
القرآن  جتعل  أن  عــنــدك،  الغيب 
وجالء  ونــور صــدري،  قلبي،  ربيع 
أذهب  إال  همي،  وذهــاب  حزني، 
مكان  وأبدله  همه،  وجل  عز  اهلل 
حزنه فرحا. قالوا: يا رسول اهلل، 
ينبغي لنا أن نتعلم هؤالء الكلمات، 
أن  سمعهن  ملن  ينبغي  أجــل  قــال: 

يتعلمهن« )رواه أحمد(.

الهوامش
)ص:  املــوافــقــات،  الشاطبي:   -١

.)١٤٤
2- القصة على طولها أوردها ابن 
هشام في السيرة النبوية وعرضها 

الكاتب هنا باختصار.
٣- املعلومات من موقع ويكيبيديا.
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د. محمود صالح البيليلغة وأدب
دكتوراه في األدب والنقد

سالفة  زمــنــيــة  حقبة  فــي  ظــهــرت 
تدعو  كتابات-  -وسطرت  دعــوات 
إلى املقارنة بني العلماء واألدباء، أو 
بني الثقافة العلمية والثقافة األدبية، 
لتقدم  ــدى  وأجـ نفعا  أكــثــر  وأيهما 
للعلم،  بعضهم  فتعصب  البشرية؛ 
واحــتــدم  لـــألدب،  بعضهم  وحتـــزب 
الصراع، واتسع التفاوت في الرؤى؛ 
مع  للتشرذم  فريق  بكل  حــدا  ممــا 
ثقافته،  عند  والتموضع  عشيرته، 
ال يتعداها إلى األخرى، وكان ذلك 
قبل  مــن  اخلالصة  للدعوة  دافــعــا 
الثقافة  ورواد  الــنــقــاد،  مــن  عـــدد 
الهوة  جسر  و  املسافة  تضييق  إلى 
البشرية  لصالح  واألدب  العلم  بني 
طائفة  ظهرت  فقد  ــذا  ول جمعاء؛ 
الثقافتني،  املزاوجة بني  تبنت  ثالثة 
واالغتراف من احمليطني الزاخرين؛ 
فبرز ما سمي بـ: )الثقافة الثالثة(، 

وهي التي جتمع -في الكتابة- بني 
في  وتصهرهما  الثقافتني،  محاسن 
وأدبـــا،  علما  تقطر  ــدة  واحـ بوتقة 
ويكون من أخص سماتها أنها متتع 
وتقنع، وتشبع رغبات العقل املتطلع 
تستثير  ــهــا  أن كــمــا  ــة،  ــرف ــع امل ــى  إلـ
وكــان  الــوجــدان،  وحتــرك  العاطفة 
من رموز هذا اللون املقالي د.محمد 
مقاالته  في  مــزج  الــذي  املخزجني 
العلمية بني مخاطبة العقل وإقناعه، 

ومناشدة النفس وإمتاعها.

املخزجني سيرة ومسيرة
باملنصورة  املخزجني  د.محمد  ولد 
في  الطب  ودرس  )١9٤9م(،  عــام: 
الطب  فــي  تخصص  ثــم  جامعتها، 
على  وحــصــل  والعصبي،  النفسي 
هذا  في  العالي  االختصاص  درجة 
أيضا  وهناك  أوكرانيا،  من  املجال 

ــراض  قــدم رســالــة عــن عــالج األمـ
الــدوائــيــة،  غير  بالطرق  النفسية 
والتحق  الطبية  املمارسة  هجر  ثم 
بأسرة حترير مجلة العربي الكويتية 
بها  وعــمــل  )١992م(،  ــام:  عـ منذ 
محررا علميا فمستشارا لتحريرها 
ــب  ــاهــرة، واملــخــزجنــي أدي ــق فــي ال
كتاب  أهــم  واحــد من  وهــو  مرموق 
إضافة  القصيرة،  العربية  القصة 
لــكــونــه كــاتــب مــقــال أســبــوعــي في 
صحف مصرية عدة، منها الدستور 
والشروق واملصري اليوم، وتبدو من 
خالل تلك املقاالت طريقته في املزج 
البارع بني مخاطبة العقل وإقناعه، 

ومناشدة النفس وإمتاعها. 

مؤلفاته
العربية  املكتبة  املــخــزجنــي  ــرى  أثـ
ــن املــجــمــوعــات  بــفــيــض غـــزيـــر مـ

من العلماء األدباءمن العلماء األدباء
د. محمد املخزجني والثقافة الثالثة
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الــقــصــصــيــة والـــكـــتـــب الــثــقــافــيــة 
القصيرة:  القصص  فمن  املختلفة، 
البستان،  ســفــر،  يضحك،  ــوت  )املـ
أوتار املاء، رشق السكني، حيوانات 

أيامنا، فندق الثعالب(.
الكتب: )حلظات غرق جزيرة  ومن 
ــاب عــن كــارثــة  ــو كــت احلـــــوت(، وهـ
وهو  وشرقا(،  و)جنوبا  تشيرنوبيل، 
كتاب رحالت، و)مداواة بال أدوية(، 
التكميلي،  الــطــب  فــي  كــتــاب  وهــو 
و)حكايات بيتنا األرض(، وهو كتاب 
يجمع عددا من املقاالت التي كتبها 

في مجلة العربي الصغير.

جوائزه
اجلوائز  من  عدد  على  كاتبنا  حاز 
مجموعة  أفــضــل  جـــائـــزة  ــهــا:  مــن
سنة:  مصر  في  صــدرت  قصصية 
البستان،  مجموعة  عن  )١992م(، 
ثم جائزة مؤسسة ساويرس ألقصر 
مــجــمــوعــة قــصــصــيــة، نــشــرت ما 
عن  و2٠٠٤م(   2٠٠2( عامي:  بني 
جائزة  ثم  ــاء«،  امل ــار  »أوت مجموعة: 
القصة  كتاب  لكبار  املصري  األدب 

القصيرة عام: )2٠٠٥م()١(. 

أسلوبه العلمي املتأدب
-في  نفسه  عن  املخزجني  يتحدث 
وأنــه  الصحفية-  ــوارات  احلــ أحــد 
»متمثلة  الثالثة«:  »بالثقافة  اشتغل 
األخيرة  السنوات  في  أنشره  فيما 
العلمية  املعرفة  متزج  نصوص  عن 

بالسرد األدبي«)2(.
وعن عمله محررا علميا في مجلة 
الثالثة«  بـ»الثقافة  العربي واشتغاله 
ــت لــي مهمة احملــرر  ــ يــقــول: »وراق
إمكانيات غير  لي  وأتاحت  العلمي، 
ما  أحــدث  على  للحصول  مسبوقة 

املجال،  هذا  في  العالم  في  يصدر 
على  الثالثة  الثقافة  كتب  وزحفت 
الثقافة  هــذه  زحفت  كما  مكتبتي 
-ولو  نافذة  ففتح  كتابتي...  على 
ثقافي  لشعاع  إبـــرة-  ثقب  بحجم 
في  موجود  جيد  أمــر  وهــو  جديد، 

العالم، نعم.. ولكنه نادر لدينا«)٣(.
السالمة..  وأطـــواق  طوق الندامة 

مثاال: 
والتدليل  االستشهاد  سبيل  وعلى 
تأديب  في  الفذة  املوهبة  على هذه 
العملي  التطبيق  خــالل  مــن  العلم 
للثقافة الثالثة نعرض ألحد مقاالت 
وأطــواق  )طوق الندامة  املخزجني 
السالمة()٤( بشكل مجمل، ليستبني 
أسلوب الرجل واملنهج الذي ارتضاه 

لنفسه في هذا امليدان الدقيق.
يتحدث الكاتب في هذا املقال عن 
تلك الهالة من الشعر الكثيف التي 
حتيط بــوجــه وعــنــق ذكـــور األســود 
ــطــوق،  ــي ســمــاهــا ال ــت ــغــة، ال ــال ــب ال
ومن  )الــلــبــدة(،  يسمونها  والعلماء 
ثم فقد تناول توقف علماء األحياء 
العقود  لعشرات  حائرين  التطورية 
ــام هـــذه الــهــالــة األســديــة التي  أمـ
للناظر  تــبــدو  إذ  شـــأن؛  فيها  لهم 
قوة،  وإشـــارة  زهــو،  منحة  العجول 
أنها  من  الرغم  على  بطش،  ونذير 
أيضا منذ بزوغها نذير شؤم للشبل 

الطالع.
ثم عرض بعض ميزات هذه اللبدة؛ 
رقبة  حماية  فــي  دورا  لها  إن  إذ 
اخلصوم  من عضات  األسد  ودماغ 
أنياب األسود  الباترة، ومن طعنات 
أثر  من  تخفف  أنها  كما  املنافسة، 
نهشات اللبؤة التي تبلغ قمة غضبها 

من فرط األلم في موسم التناسل.
ومــع هــذا فــإن الــكــاتــب رأى عدم 

أخــرى  قتال  أدوات  أمــام  جــدواهــا 
-طاحنة للعظام وقاصفة لألعناق- 
لدى طرائد كبيرة ضخمة، مدججة 
الهائل،  ــوزن  والـ ــادة،  احلـ بــالــقــرون 
مؤيدا ما ذهب إليه بأن روى مواجهة 
مع إحدى جواميس براري اجلنوب 
ساحقة،  بهزمية  انتهت  األفريقي، 
الغضنفر  تكوين  إثرها  على  انهار 

انهيارا مذهال. 
كتاب  في  ورد  ما  بعض  استلهم  ثم 
)عــجــائــب املــخــلــوقــات وغـــرائـــب 
األســد،  عن  للقزويني  املــوجــودات( 
ورد بعضه البتعاده عن مفهوم العلم 
الدقيق املقنع، وأقر ما عده مالحظة 
صحيحة ومدهشة -من أن األسد ال 
تفارقه احلمى- ألنها حقيقة أثبتها 
العلم احلديث، مؤكدا أن اللبدة من 
األســد؛  حياة  في  العنت  مسببات 
فهي تراكم احلرارة في جسمه إلى 
وعلى  مخية،  بحمى  تهدده  درجــة 
هذا فهي ليست من محفزات بقاء 
مع  احلــيــاة،  فــي  أكفأ  بقاء  األســد 
وشدة  الرهبة،  مخايل  من  بها  ما 
منه ملخلوق  لكنها شر البد  البأس، 
مصمم ليعيش في حروب دموية ال 
تنقطع، وهنا يربط بينه )كحربجي 
الذين أججوا  البشر  مضطر( وبني 
احلروب من غير اضطرار؛ لداعي 

العصبية أو الطائفية.
وأخيرا يبني مصير األسد املهزوم، 
حيث يهيم شريدا خائرا، عاجزا أن 
-في  ذليال  ذيال  فيغدو  أوده،  يقيم 
ــان سيدا  ك أن  بعد  ــرى-  أخـ زمـــرة 

مطاعا.
بني  الربط  يعاود  مقاله  ختام  وفي 
و)حربجية(  الــغــابــات،  )حــربــجــي( 
من  ذلـــك  يشكله  ومـــا  الــطــائــفــيــة، 
العربي  عاملنا  لكيان  هــدم؛  معاول 
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واإلسالمي.

اخلصائص الفنية 
املقال  ملضمون  العرض  هــذا  وبعد 
الفنية؛  خصائصه  لتحليل  نتحول 
ــا يــطــالــعــك هـــذا الــعــنــوان  فـــأول م
بني  يجمع  ــذي  ال البنية،  املتوسط 
العنوان؛  أمناط  من  من منط  أكثر 
التراث  مع  واضح  تناص  فيه  حيث 
التأني  العربي )في  املثل  باستدعاء 
مع  الندامة(  العجلة  وفي  السالمة 
إعمال التغيير الذي يوافق املناسبة 
املوسيقا  جليا  يظهر  كما  احلالية، 
التي تفوح من أعطاف العنوان، فهو 
يجمع في بنيته بني أكثر من محسن 
السجع  فــي  ذلـــك  يتمثل  إيــقــاعــي 
واجلناس اللذين يسبغان عليه النغم 

اجلذاب الالفت.
عتبة  عبر  املقال  إلى  الولوج  وبعد 
املــقــدمــة قصيرة ال  الــعــنــوان جتــد 
األمناط؛  متداخلة  فيها،  استطراد 
ألنك تكاد تبصر الكاتب وهو يدخل 
إلى املوضوع مباشرة بدون مقدمات، 
ومع ذلك فهي تفسيرية؛ بتسليطها 
القارئ  يعتري  قد  ما  على  الضوء 
من إيهام في العنوان، وما قد يعقب 
ــك مــن تــســاؤالت مــن قبيل: أي  ذل
طوق يقصد الكاتب؟ ولم كان طوق 
ندامة، واألطواق غالبا ما تكون أداة 
إنقاذ ال إتالف؟ وما أطواق السالمة 
عن  الكاتب  فأسفر  ــا؟  أرادهـ التي 
قائال:  مقاله  مستهل  فــي  مـــراده 
»ذلك الطوق، تلك الهالة من الشعر 
بوجه  حتيط  الــتــي  املــشــع  الكثيف 

وعنق ذكور األسود البالغة«.
ــم بــعــد تــلــك املــقــدمــة الــكــاشــفــة؛  ث
مــراده  إبــراز  في  الكاتب  يستطرد 
املباشر؛  الوصفي  األســلــوب  عبر 

مستثمرا منط حتليل الفكرة العامة 
وما  األســد؛  لبدة  في  تتبلور  التي 
بسببها،  منافع  من  صاحبها  يجني 
ــن مــضــار  ــر عــلــيــه مـ ــد جتـ ــا قـ ــ وم
أفــكــار  إلـــى  فيقسمها  ومــصــائــب؛ 
فرعية  عناوين  فــي  تتمثل  جزئية 
حتديدا للقول في عناصر املوضوع، 
حني  املقال  عن  املقارنة  تغب  ولــم 
واللبؤة  األســد  بــني  الكاتب  يـــوازن 
في حملة سريعة: »يغدو أشبه بأنثى 
األنثى  قدرات  أن ميتلك حتى  دون 
الصيد،  في  جلدا  واألكثر  األرشق، 
فهي أخف منه مبا يقارب النصف، 
باحلمى  تشتعل  ال  دمــهــا  ــرارة  وحــ

سريعا مثله«. 
وتتسم األلفاظ في املقال بالسهولة 
استعمال  على  واحلـــرص  والــرقــة، 
الفكرة  وبسط  الفصيحة،  األلفاظ 
اللفظة  واختيار  مقنع،  تسلسل  في 
ــدر املــعــنــى، والــبــعــد عن  ــ ــى ق عــل
ما  إال  الغريبة،  األلفاظ  استعمال 
دخيلة  الحــقــة  استعمال  مــن  كــان 
على اللغة العربية من اللغة التركية 
وهي الالحقة )جي( التي تدل على 
فحينما  املختلفة؛  املهن  أصــحــاب 
ــد بــأنــه مسعر  قــصــد وصـــف األسـ
حرب، أو صاحب حرب نعته بقوله: 
)حربجي( كما وسم دعاة الطائفية 
ولعل  )حربجية(،  بأنهم  والعصبية 
في هذا النعت الناشئ عن توظيف 
ــا يــوصــم هـــذه الصفة  الــدخــيــل م
بــوصــمــة عــــار، تــنــفــر مــنــهــا ذوي 

البصائر، وأولي النهي. 
ومما يالحظ في املقال أن اجلملة 
مستفيضة  مــركــبــة،  طــويــلــة  تــأتــي 
األركان، وافية النعوت واإلضافات، 
وقليال ما تكون قصيرة البنية؛ وما 
ذلك إال صدى لطبيعة املقال، الذي 

من  ظاهرة  شــرح  على  بناؤه  يقوم 
الظواهر العلمية في عالم احليوان، 
بشكل مبسط، وما قد يتطلبه ذلك 
الهدف من جمل طويلة مبينة ملا في 
دقيقة،  ومفاهيم  أفكار،  من  العقل 
البنية  طــويــلــة  اجلــمــل  تــلــك  ــن  ومـ
مــا جــاء ضمن احلــديــث عــن لبدة 
عسى  وما  الرهيبة،  املهيبة  األســد 
لدى  وتــســاؤل  دهشة  مــن  تثير  أن 
العلم  أهــل  »لكن  احلــيــوان:  علماء 
ما  ــى  إل النظر  على  جبلوا  الــذيــن 
وراء املظاهر والسطوح، باحثني عن 
كل  األعمق واألصــدق من  احلقائق 
لهم في  البشرية،  التوهمات  خيالء 

هذه الهالة شأن آخر«.
ومن اجلمل القصيرة -على قلتها- 
يظل  ما  »وكثيرا  األســد:  عن  قوله 
شريدا وحيدا، أو يهيم مع مجموعة 
يصيدون  املــشــرديــن،  ــور  ــذك ال مــن 
وميوتون  بتقاتل،  ويأكلون  بشقاء، 

ناقصي عمر«.
اجلملة  إلى  باللجوء  املقال  ويتسم 
االعتراضية التفسيرية التي تسلط 
ومن  مــا،  ألمــر  الــضــوء على صفة 
ــره الــكــاتــب في  أمــثــلــة ذلـــك مــا ذكـ
وإقـــراره  اللبدة  عــن  حديثه  سياق 
لطيفة  خفيفة  تظهر  عندما  أنها 
حــول وجــه وعــنــق األســـد الصبي، 
كالهما  اختيارين  شفا  على  تضعه 
أبيه  ألمر  يصدع  أن  »أولهما:  مر: 
املجموعة  عــلــى  املهيمن  -الــذكــر 
عمه  أو  ــرة(،  )زمـ املسماة  العائلية 
إذا لم يكن أبوه هو املهيمن- فيغادر 
أرض أهله ونشأته إلى براري التيه، 
وثانيهما، أن يرفض املغادرة ويدخل 
فــي عــراك دام مــع أبــيــه، أو عمه، 
ليقصي أيهما، ويصير هو املهيمن. 

لكن املغادرة هي األرجح«.

العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م56



احلديث  مــن  اقتباس  املــقــال  وفــي 
الشريف حني يقول الكاتب متحدثا 
عن األسد، وما حباه اهلل تعالى به 
اقتناص  على  تساعده  مظاهر  من 
ــى قيد  ــرار عــل ــم ــالســت ــه؛ ل ــام طــع
احلــيــاة: »هـــو ميسر ملــا خــلــق لــه، 

بأنيابه ومخالبه وقوته«)٥(.
لبعض  استدعاء  املــقــال  فــي  ــرى  وت
الشعبي؛  واملــأثــور  العربي،  التراث 
األســدي  الطوق  هــذا  يوصف  حني 
بأنه ليس: »من محفزات بقاء األسد 
بقاء أكفأ في احلياة، لكنه شر البد 
في  ليعيش  مصمم  ملــخــلــوق  مــنــه، 
وتقصف  تنقطع،  ال  دموية  حــروب 

عمره قبل األوان«.
ففي قوله: )شر البد منه(؛ استدعاء 
ألمير  منسوبة  مــقــولــة  مــن  جلـــزء 
 ] طالب  أبــي  بن  علي  املؤمنني 
)٦(، و)تقصف عمره قبل األوان( مما 

يجري على ألسنة العامة في سياق 
معنى  كان  وإن  التحسر،  أو  الدعاء 
استعماالتها  بعض  فــي  )قــصــف( 

الفصيحة: كسر)7(. 
الصورة  املقال صدور  ويالحظ في 
يستند  ال  سيال،  محلق  خيال  عن 
ــى أداة  الــكــاتــب فـــي رســمــهــا عــل
بني  إنه ميزج  إذ  واحــدة،  تصويرية 
ويصهرها  الــصــورة،  أمنــاط  بعض 
على  ليحصل  ــدة؛  واحــ بوتقة  فــي 
لوحة فنية متشابكة األلوان، متعددة 
كلية  صــورة  منها  ويركب  النغمات، 
ــك الــوصــف  ــ ــن ذل ــ مــتــضــامــنــة، وم
التفصيلي الذي صوره ملعركة دامية 
بــني أســد وجــامــوســة بــريــة، فهذه 
بالعديد  اكتظت  املقال  في  اللوحة 
تتكامل  التي  اجلزئية  الــصــور  مــن 
كلية؛  ــورة  صـ لتكون  بينها؛  فيما 
الكاتب،  يرومها  التي  الغاية  تــؤدي 

ركائزها  بشتى  للصورة  توظيف  مع 
واستعارة،  تشبيه،  مــن  األساسية 
احلدث؛  لنقل  وحقيقة  وتشخيص، 
متحركا  يــرى مشهدا  الــقــارئ  كــأن 
نابضا على احلقيقة، وليس تصويرا 
عماده  بقلمه،  الكاتب  رسمه  فنيا 
وتراكيبها،  بألفاظها  الــلــغــة  فــيــه 
-في  الكاتب  بــراعــة  تتجلى  وهنا 
الدقيق  استعراضه  عند  التصوير- 
الــدامــيــة،  احلــامــيــة  املــعــركــة  لتلك 
الفني،  ذوقــه  ينم عن  الــذي  األمــر 
وقدرته البيانية، وحرصه على إبراز 
والتفصيالت  الدقيقة،  اجلزئيات 
املوحية، مع ما يعتريها من إيحاءات 
الصراع  فكرة  عــن  تشف  مبطنة؛ 
البقاء، في عالم ال يرحم  من أجل 
ضعيفا، وال يعطف على صغير، وما 
اململكة  يبذله ساكن هذه  أن  عسى 
من أجل إرادة احلياة في وجه املوت 

املتربص ليل نهار.
اجلولة  تلك  -بعد  الكاتب  يصل  ثم 
في البراري التي صحب فيها سيد 
التي  النهاية؛  حافة  إلــى  الــغــابــة- 
إلى  بالوصول  يرهص  مبا  استهلها 
األسد كمسعر  رابطا بني  اخلامتة، 
البشر  بني  وبني  الغابة،  في  حرب 
بداعي  العمل؛  بهذا  يقومون  الذين 
ــام تــســاؤلــي  الــطــائــفــيــة، فــفــي خــت
هل  »وأخــيــرا،  يــقــول:  استشرافي 
)حربجية(  أصــوات  نكير  أن  ننتبه 
الــطــائــفــيــة يــشــكــل أخــطــر مــعــاول 
بل  واإلسالمي،  العربي  عاملنا  هدم 

املشرق كله؟«.
يبدو  املقال  هــذا  استعراض  وبعد 
املزج  في  املخزجني  طريقة  بجالء 
البارع بني مخاطبة العقل وإقناعه، 
فكان  وإمتاعها؛  النفس  ومناشدة 
به، وعمل على  ملا آمن  ذلك صدى 

نشره، حني أذاع عن نفسه اشتغاله 
املضمون  إن  إذ  الثالثة،  بالثقافة 
مطلقا  يــحــول  ال  للمقال  العلمي 
وجدانه،  وإثــارة  القارئ  إمتاع  دون 
باإلضافة إلى ما مينحه له من غذاء 
اليسير  ومن  الفكر،  وتنمية  العقل 
ويتسم  »يتأدب«  أن  العلمي  للمقال 
بالتشويق إذا حاكته يد ماهرة بفنون 
األدب، مثلما لصاحبها قدم راسخة 

في حقول العلم.

الهوامش
املخزجني،  د. محمد  ــة:  أدوي بال  مــداواة   -١
دار  يونيو2٠١٠م،  الثانية  الطبعة:   ،2٤٥ ص 

الشروق.
2- جريدة األهرام: من حوار أجرته اجلريدة 

معه، ص١٣، بتاريخ 2٠١8/٦/١١م.
٣- السابق.

ــدامــة وأطـــواق  ــن ــال: طــوق ال ــق ٤- يــنــظــر: م
السالمة: د. محمد املخزجني، جريدة املصري 
اليوم، ص8، اخلميس 2٠١7/١2/2١م، السنة 

الرابعة عشرة، العدد: ٤928.
ضمني  واقتباس  مباشر،  غير  تأثر  وهنا   -٥
من حديث الرسول الكرمي: »كان النبي ] في 
األرض،  به  ينكت  فجعل  شيئا  فأخذ  جنازة، 
فقال: »ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده 
من النار، ومقعده من اجلنة« قالوا: يا رسول 
اهلل أفال نتكل على كتابنا، وندع العمل؟ قال: 
»اعملوا فكل ميسر ملا خلق له، أما من كان من 
أهل السعادة؛ فييسر لعمل أهل السعادة، وأما 
أهل  لعمل  فييسر  الشقاء؛  أهل  من  كان  من 

ھ   ھ   ہ   ہ   }ہ   قــرأ:  ثم  الشقاوة« 

ۓ{  ۓ   ے   ے    ھ     ھ  
في  البخاري  أخرجه  واحلديث  )الليل:٥-7(، 
صحيحه، باب سورة الليل، كتاب التفسير ) ج 

٤ ص ١89١ رقم ٤٦٦٦(.
احلميد  عبد  البالغة:  نهج  شــرح  ينظر:   -٦
أبي  بن  احلسني  بن  محمد  بن  اهلل  هبة  بن 
إبراهيم،  الفضل  أبو  احلديد، حتقيق: محمد 
العربية  الكتب  إحياء  دار  ١9، ص٦9،  اجلزء: 

- عيسى البابي احللبي وشركاه.
أبي  بن  محمد  الصحاح:  مختار  ينظر:   -7
بكر بن عبدالقادر الرازي، ص٥٦٠، حتقيق : 
محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، 

طبعة جديدة ١٤١٥هـ - ١99٥م.
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محمود كحيلة
ماجستير اآلداب والنقد املسرحي

األبعاد الدرامية األبعاد الدرامية 
                          للنصوص القرآنية                          للنصوص القرآنية

ما اتصل عالم بعلم إال اكتشف 
مــــعــــجــــزات ســـجـــلـــهـــا الــــقــــرآن 
الــكــرمي بكل وضــوح ودقــة قبل 
عــام،  وأربعمائة  ألــف  مــن  أكثر 
مؤكدا للعاملني أنه كتاب معجز 
جـــامـــع شـــامـــل كـــافـــة الـــعـــلـــوم، 

املعلوم منها واملجهول. 

لغة وأدب
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الذي تفنن في  الشعر  أدبي، ولد من  الدراما علم  وعلم 
صياغته شعراء يونان قدماء، وكان ذلك قبل نزول اإلسالم 
له  أنــه علم عريق  األقــل، ورغــم  بألف ومئتي عــام على 
تاريخ طويل، إال أنه تعطل درسه عربيا وإسالميا، بسبب 
للدراما، ألنها ولدت  العربية اإلسالمية  الترجمة  إهمال 
كانوا  التي  التمثيليات  وألن  الناس،  أشعر  وكانوا  شعرا، 
بالترجمة كانت تقوم على صراع  يصادفونها كلما هموا 
بني نخبة القوم مع اآللهة وأنصاف آلهة، وكانوا تخلصوا 
حديثا من »٣٦٥« إله احتلوا جداران الكعبة املشرفة ملئات 

السنوات.
الدراما بحوالي »2٥٠٠« عام،  الغرب إلى معرفة  سبقنا 
فتفوقوا في صناعتها، وأدركوا من أسرارها وأهميتها، ما 
جعلهم يولونها مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة بني األنشطة 
نحاول  زلنا  ال  العرب  نحن  بينما  والقومية،  االقتصادية 
وهذا  درامــا،  علينا من  فات  ما  أن نحصي  بكل طاقتنا 
مستحيل أن ننجزه، بينما نتابع كل معاصر كي ننتج ما 
أمر غير  أن منثل، وهذا  نبتغي  كما  ميثل عاملنا وميثلنا 

يسير.
تفنن اإلغريق القدماء في إنشاء حكايات هدفها تهذيب 
الــنــاس وغـــرس قيمة االنــتــمــاء والــوطــنــيــة فــي وجــدان 
اجلماهير التي كانت تعوض بالنقود عن الوقت الضائع، 
في مشاهدة عروض تبدأ مع شروق الشمس، أي في وقت 
العمل، ألجل أن يرتقوا بالضمير العام للمجتمع، وتنتهي 
في  حضارة  أهــم  املــبــادرة  بتلك  صنعوا  وقــد  بالغروب، 
بتوظيف  اإلنسانية،  تاريخ  واالنتماء في  فلسفة األخالق 
قصص خيالية إسطورية، لدعم أخالق املواطنني وتعزيز 

قيمة االنتماء. 
درامــي مسرحي  أدب  تركوه من  ما  كل  فإن  ذلك  ورغــم 
التي  املعجز،  القرآن  درامــا  أمام  وزن  بال  يبدو  مرموق، 
الذي  والسطحي  والظاهري  البسيط  املعنى  جتــاوزت 
الفلسفي  ومغذاها  الفكري  معناها  إلى  للدراما  نتداوله 
بتسلسل متصاعد  األحداث  توالي  ومنطقها في  العميق 
يسلم بعضه، منطلقا من اخلاص إلى العام، ومن األصغر 
قصص  تنطوي  إذ  احلياة،  في  تنتظم  كما  األكبر،  إلــى 
القرآن الكرمي على معاني ظاهرة وأخرى خفية، وتشتمل 
إلى  تصل  لكي  ومفهومة،  مختصرة  وقيم  تعاليم  على 
املتلقي من أقرب الطرق وبأقل عدد من الكلمات، بصورة 
من أروع صور اإليجاز ملواقف يطول شرحها فيما يتعلق 

بالتفسير وأسباب النزول.
ومن أبرز مظاهر اإلعجاز القرآني في جانبها الدرامي 
وتعالى  سبحانه  اخلــالــق  يشأ  لــم  إذ  املتلقي،  اختيار 
يعي  ال  جمهور  نور  من  التي  الكلمات  بتلك  يخاطب  أن 
اإلعجاز فيها، فكان يسحرهم وقعها، رغم أنها من معجم 
توظيفها،  في  وبرعوا  اعتادوها  التي  والكلمات  األلفاظ 
وهي  قبل،  من  يألفوها  لم  وطرق  بأساليب  ترتب  والتي 
أنهم  ــد  والب بطالوتها،  وتسحرهم  بحالوتها،  تبهرهم 
حاولوا محاكاتها حتى أصابهم اليأس من أن يأتوا بآية 
من مثله، وميتاز األسلوب القرآني باإليجاز مع احلفاظ 
على سحر وجمال اللغة العربية التي كرمها اهلل عندما 
جعلها لغة القرآن، وأكرمنا نحن العرب عندما جعلها لغة 

لنا.
أفكار  على  واملعاصر  العريق  بقالبها  الــدرامــا  تعتمد 
جاذبة،  حكايات  أو  قصص  صيغة  في  تعالج  رئيسية، 
الهتمام الناس مبا تشتمل عليه من مواقف مختارة بعناية 
مبهارة،  ومعروضة  واخليال  والتاريخ  الواقع  من  فائقة 
إال أن كل ما أنتجته اإلنسانية عبر تاريخها الطويل مع 
الدراما في الغرب والشرق، يظل قليال باهتا هزيال أمام 

القصص القرآني، ألسباب عدة: 
منها: أنها حكايات حقيقية، أجراها اخلالق وحفظها في 
حسنة  وموعظة  وعبرة  حكمة  من  بها  ملا  الكرمي،  كتابه 
التي  ــدرامــا  وال احلــيــاة،  بقيت  مــا  وتبقى  الــنــاس،  تنفع 
يصنعها بشر، مهما بلغت من بعد نظر وخيال ومبالغة، 
تبدو محدودة قليلة القدر أمام بعض وقائع الواقع التي 

تفوق أحيانا اخليال. 
ومفاسد  والنفاق  والــريــاء  ــواء  األهـ مــن  خلوها  ومنها: 
األخالق، لذلك هي منتجة طبيعيا، خالية من التصرف 

البشري الذي يفسد كثير من األشياء.
املعاني  إلى  للوصول  بالسعي  الدراما  كتاب  ينصح  كذلك 
املرجوة بأقل عدد ممكن من الكلمات، لكي يضمنوا بذلك 
من  يقترحون  وما  حــوارات،  من  يكتبون  ملا  سريعا  إيقاعا 
أفعال درامية فيما يسمى بالسيناريو الدرامي، وهو التعبير 
الذي يوصل املعاني من دون أن يرافقه كالم، ومنوذج ذلك 
بالقرآن  ذكرا  األنبياء  ألكثر  فرعون  مواجهة سحرة  مشهد 
ــادر وهــو الطرف  بـ الـــذي  ــســالم،  ال الــكــرمي مــوســى عليه 
يدعمهم  أمام سحرة  الدرامي  املشهد  أرض  األضعف على 
الفرعون قائال: }ٺ  ٺ  ٺ  ٺ{ )يونس:8٠( وهذا 
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وضع يكسب املوقف بعض املرح، ويجلب كوميديا تنقل الدراما من 
قالبها اإلنساني والوجداني إلى حيث التأمل والعقل الذي يستعد 
الستقبال القادم في ترقب واهتمام، وما أن يلقي السحرة حبالهم 
ويرجعوا  الناس،  أعني  سحروا  أنهم  السحرة  فيطمئن  وعصيهم 
چ{  چ    چ   چ   ڃ   }ڃ   الفرعون:  إلــى  الفضل 

)الشعراء:٤٤(.
وهنا يشتعل املشهد وتنطلق الدراما نحو آفاق ال قبل لبشر بها، 
ولو لم جتر على أرض الواقع ملا قدر بشر على محاكاتها، أن 
البشر،  وآلهة  البشر  من  احلشد  هذا  على  واحد  فرد  ينتصر 

كانت املفاجأة الكبرى في قوله تعالى: }ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ{ )الشعراء: ٤٥(.

إلقاء  فــي  موسى  عصى  إلــقــاء  وتسبب  احلــال  تبدل  وهــكــذا 
أمام  الفرعون  عــرش  وزلــزل  اجلماهير  أمــام  سجدا  السحرة 
عليه  موسى  الحــراج  بهم  استعان  الذين  واملتخصصون  شعبه 
السالم أشهروا العصيان: }ڈ  ڈ  ژ{ )الشعراء: 
٤٦( سجد السحرة لرب موسى احلاضر رغم الغياب الظاهري 
وانقلبوا على الفرعون احلاضر الغائب الذي أوشك دوره على 
االنتهاء، حيث سقطة البطل في النهاية التراجيدية التي ترسخ 
لها الدراما، والتي جتلب التطهير وحترض على احترام اآلخر 

وتدعم مكارم األخالق.
صياغتها  ميكن  الكرمي  القرآن  في  الواحدة  احلوارية  اجلملة 
عميقة،  معاني  على  وتنطوي  طفيفة  فروق  بينها:  طرق،  بعدة 

ھ   }ھ   يــوســف:  إخــوة  لسان  على  تعالى  قوله  منها: 
ھ{ )يوسف:9١(، وتكرر األمر في آية تالية من نفس 
السورة مع زيادة حرف واحد في الكلمة األولي والكلمة األخيرة، 
رغم أن اجلملة كلها مكونة من كلمات ثالث، هي قوله تعالى: 
}ڤ  ڤ           ڦ{ )يوسف: 97(، واملعنى واحد تقريبا، حيث 
يعتذر إخوة يوسف ويعترفون مبا ارتكبوا من خطأ بحق أخيهم، 
وكان احلديث موجها ليوسف في املرة األولى، لذلك جاءت )إن( 
من  فعلوه  ما  أن  أدركــوا  كونهم  بالالم  اجلملة  وتؤكد  مخففة، 
ذنب بحق يوسف عليه السالم تأملت به ضمائرهم وكلهم رأوا 
أن ما فعلوه، كان لصاحله فأعزه اهلل ورفعه من القاع التي ال 
زالوا عندها، بينما هو في وضع متفهم إلرادة اهلل التي حتكمت 
بفعلهم، كما حتكمت في عاطفة زليخا الزائدة عن احلد معه، 
والتي أودت به إلى السجن الذي تسبب في أن يصبح يوسف 
عزيز مصر، وكل ذلك جعله يستغفر لهم اهلل من دون أن يطلبوا 
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منه ذلك، بينما في اجلملة املشابهة التي كانت في حوار 
لهم مع األب والوضع مختلف، جاءت بأسلوب توكيد عبر 
الفعل اخلاطئ  لتثبيت  )نا(  ومحبئ  )إنا(،  النون  تشديد 
لهم بحق أبيهم الذي حرموه بفعلهم أحب األبناء ولوقت 
طويل، ولم ينل من ذلك إال احلزن والبكاء إلى حد فقد 
البصر، ولذلك أجل أبوهم االستغفار لهم رغم أنهم كانوا 

يستعجلون.
واألنشطة  األدبية  ــواع  األن بكل  ثابت  القرآني  اإلعجاز 
احلضور  عن  تتوقف  لم  القرآن  معجزة  ألن  اإلنسانية، 
حلظة، في أي مشهد من مشاهد اإلنسانية، ألنها قادرة 
تنطوي  الشعوب، مبا  ووجــدان  فكر  على  السيطرة  على 

عليه من معجزات نلمحها. 
مثال في تأثير اآلية الكرمية بسورة الروم: }ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ۆ{ )الروم: 2- ٣( والروم كانوا قوة عظمى تسيطر 
الــروم قوم  نــزول اآليــة الكرمية، وكــان  العالم وقت  على 
كتاب بعد إعالنهم املسيحية ديانة لهم في القرن الرابع 
امليالدي، وأهل الكتاب أقرب إلى املسلمني من الوثنيني، 
ولذلك كان املسلمون يشجعون الروم، بعكس الكفار الذين 
تزيد  سعادتهم  وكانت  الــرومــان،  هزمية  يتمنون  كانوا 
اآلية  به  نزلت  ما  يتحقق  ولم  الوقت  مر  كلما  وتستمر 
الكرمية إال في اللحظات األخيرة التي أكدت عليها اآلية 
)الروم:  }ۈ  ۈ{  وهو:  متناهية  بدقة  الكرمية 
إلى تسعة،  ٤(، وكلمة: )بضع( تشمل األعداد من ثالثة 
وفتحت مجاال أوسع للترقب واالنتظار، كما يفعل صناع 
من  تستشفها  أن  ميكن  التي  النهاية  يؤجلون  الــدرامــا 
البداية إلى حلظة اخلتام، وكلما بعدت من دون ملل كان 

ذلك ممتعا للمتابع.
كان النبي محمد ] على يقني أن الروم سيغلبون، وأن 
يتحقق،  أن  من  فالبد  ينسخ  لم  إن  عاله  جل  اهلل  كالم 
ولذلك غلب الروم، وحتقق قول احلق في حلظة دقيقة 
الكرمي،  للقرآن  الــدرامــا  املعجزات  من  معجزة  جتعلها 
التي  األحـــداث  ككل  جــاءت  ولكنها  طويال،  تأخرت  إذ 
سورة  على  أيضا  ذلك  وينسحب  موعدها،  في  نتعجلها 

املسد التي هدد فيها أبو لهب بقوله تعالى: }گ  
ڳ  ڳ  ڳ{ )املسد: ١(، وكان أبو لهب يعرف أنه لو 

أعلن إسالمه -ولو على سبيل التظاهر والنفاق كما فعل 
املنافقون- ألوجد مدخال للنيل من معجزة القرآن، ولكنه 
لم يفعل، ألن اخلالق أدرى به من نفسه، ويعلم علم الغيب 

ويعلم ما يخفى على العاملني.
ويوصي خبراء الدراما اجليدة بتكوين جمل وأفعال تسرد 
للماضي وتقر احلاضر وتستشف املستقبل، وينطبق ذلك 
على محكم آيات القرآن الكرمي الذي يعد أعظم مرجع 
الذي  الصراع  أو  احلادثة  وكذلك  الــدرامــا،  لغة  لتعليم 
عندما  السالم،  عليه  يوسف  قصة  في  له  منوذجا  نرى 
يتصارع األشقاء، ويتطور األمر إلى العنف واإلجرام من 
إنسانية  وهذه عالقات  والرحم،  الدم  بصلة  مباالة  غير 
تكون  الصراعات  أشــرس  زالــت  وال  ومتكررة،  مستمرة 
غير  من  منافسا  يجد  ال  املــرء  وكــأن  الناس،  أقــرب  مع 
أقرب الناس، وتتميز قصة يوسف عليه السالم عن بقية 
واحدة من سور  وقائعها في سورة  أهم  بورود  القصص 
القصص  بقية  جاءت  بينما  يوسف،  سورة  هي  القرآن، 
كبيرة،  بصورة  اآليــات  بني  ومنتشرة  السور  بني  متفرقة 

حتي تصل نسبتها إلى ما يقارب ثلث القرآن الكرمي.
القارئ  لــدي  واألفــعــال ملال  األقــوال  تكرار  وقــد يسبب 
واملتلقي إال في الدراما، عندما توضع بعناية في مواقف 
»الزمــة«،  الدراما:  صناع  عند  التكرار  ويسمى  مختارة، 
الدرامية،  الشخصية  أو  املوقف  مستلزمات  من  وكأنها 
وتتكرر جملة كرمية واحدة إحدى وثالثني مرة في سورة 
الرحمن هي قوله تعالي: }ھ  ھ  ھ  ھ{ 
إلى  القوم  لتنبيه  الزمــا  تكرارها  وكــان   )١٣ )الرحمن: 
الفاصل  هذا  عاله  في  جل  وجعل  اهلل،  نعم  الالنهائية 
القرآني يفصل احلديث بني كل نعمة وأخرى بغية الرجوع 
إلى رأي املخاطب، لكي يصدق بنفسه على قول اخلالق، 
وهذا بلغة الدراما سلوك ملحمي يهدف إلى دمج املتلقي 
إلى  املعنى  اكتمال  في  يسهم  كي  القرآنية،  احلالة  في 
خلقه  وبني جمهور  اهلل  كالم  بني  تالحم  إحــداث  جانب 

املستقبلني لرسالته سبحانه وتعالى.
للغة  الــدرامــي  اإلعــجــاز  على  نافذة  لفتح  محاولة  هــذه 
القرآنية، ابتغاء تأمل تلك املعجزة الربانية، في ضوء ما 
من اهلل به علينا من علم، وما أكرمنا به من معرفة، وكما 
قال اإلمام الغزالي: »إن الدين دواء، والعلم غذاء، وليس 
الدواء مبغن عن الغذاء، وليس الغذاء مبغن عن الدواء«.
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وليد عبداملاجد كسابلغة وأدب
عضو احتاد 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.

»تقوى وتصبر«
في قصته »تقوى وتصبر« يحاول الكاتب محفوظ غريب معاجلة قيمتني 
جليلتني من قيم الدين اإلسالمي احلنيف، وهما كما تبدوان من العنوان: 
الكرمي  القرآن  بهما  احتفى  ساميتان  قيمتان  وهما  والصبر«،  »التقوى 
حفاية كبيرة -رمبا أكثر من غيرهما- ومن ثم أقام الكاتب أساس حكايته 

على اآلية الكرمية التي هي مدار سورة يوسف وقصته: }ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ{ )يوسف:9٠(.
جاءت  فقد  )العنوان(؛  للقصة  النصية  العتبات  من  األولــى  العتبة  أما 
واضحة ال إيهام فيها )التقوى والصبر(، ولو اختار القاص عنوانا رمزيا 
لكان أدعى إلى تشويق القارئ، السيما أن العنوان هو العتبة األولى التي 
يطالعها املتلقي في القصة فتثير شهيته وحتفزه على املضي قدما في 

القراءة إلى نهاية القصة.
التقعر  مــن  متاما  يخلو  اآلخــر  هــو  بسيطا  الكاتب  أســلــوب  جــاء  وقــد 
والغموض، ويعتمد على العبارة الواضحة في ألفاظها ومضمونها رغبة 
منه في الولوج املباشر في نفس املتلقي والتأثير فيها، لكن غلب عليه 
األسلوب الوعظي املباشر. واحلقيقة أن القارئ يرغب فيمن يتسلل إلى 
نفسه في ثنايا الكلمات وطيات القصة بشكل غير مباشر، كما أصاب 
التكرار أجزاء كثيرة من القصة، وميكن أن نضرب لذلك مثاال؛ فبطل 
في سطر  مرتان  منها  مرة،  عشرة  وروده خمس  تكرر  )صابر(  القصة 

واحد، ومرتان وثالث في الفقرة الواحدة.
ناحية،  من  املباشر  الوصف  بني  وتصبر(  )تقوى  قصته  في  الكاتب  مزج 
وإن  أخرى،  ناحية  من  )الديالوج(  والداخلي  )املنولوج(  واحلوار اخلارجي 
طغى الوصف على احلوار، وطغى »املنولوج« على »الديالوج«، كما اعتمد في 
بناء قصته على تقنية »الراوي العليم« الذي يحكي القصة ويسرد أحداثها 
ويصف شخوصها للقارئ من أولها إلى آخرها، ورمبا اختار أسلوب »الراوي 
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العليم« ليعبر عن مقاصده بشكل مباشر من دون مواربة. كما 
اعتمد على التذكر عند سرد حكايته للشيخ واملعلم.

اختار الكاتب مسرح األحداث لقصته -التي طالت كثيرا بال 
األخت/  )شقة  أماكن:  أربعة  قليال-  أحداثها  وتاهت  مبرر 
وكان  بعد(،  فيما  الصهر  أو  املعلم  بيت  املسجد/  الشارع/ 
بهاتني  الــروحــي  الرتباطه  منها  األكــبــر  النصيب  للمسجد 
هذه  متاهي  مدى  القارئ  إلى  وليوصل  الدينيتني،  القيمتني 
اإلسالمية  القيم  من  جميل  كل  مع  الطاهرة  الطيبة  البقعة 

السامية.
باستقرار  بدأت  القصة بشكل بطيء، حيث  تطورت أحداث 
ظاهر للحدث الذي سرعان ما بدأ يتوتر، وهو ما نراه جليا 
في بداية القصة حيث يقول: »قبيل غروب الشمس استأذن 
التي  الشقة  من  وابنتيها في خروجه  الشاب صابر شقيقته 
يسكنها معهن مبدينة القاهرة ليؤدي صالة املغرب، فلما خرج 
سار غائب الفكر حاضر النظرات فألفى نفسه أمام املسجد 
الذي تعود الصالة فيه، فدخله وجلس قرب احملراب يقلب 
وجهه في سقف املسجد ثم يرمي بنظرات على األرض، وإذا 
البطل  أو معاناة  الصراع  ثم اشتد هذا  باكيا..«،  ينتفض  به 
القصة  في  التنوير  حلظة  جــاءت  ثم  ذروتــهــا،  وصلت  حتى 
ملصلحة البطل الذي خرج من البيت يائسا كسيرا فعاد إليه 
مفعما باألمل مجبورا، يقول: »وقبيل منتصف الليل عاد صابر 
هو وشقيقته وابنتاها إلى شقتهم وقلوبهم فرحة، وملا استرخى 
وكيف  وأمسه  يومه  أحداث  يتدبر  فوق سريره مضى  صابر 
يداعبه  والنوم  فــراح  عسر،  بعد  يسرا  خاللهما  أمــره  صار 

}  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ      يهمهم: 
ڻ{ )يوسف:9٠(.

جادة  محاولة  هو  قراءته  بصدد  نحن  الــذي  النص  هذا  إن 
لكتابة قصة قصيرة جيدة ذات مضمون رسالي؛ لكن القاص 
تنقصه القراءة اجليدة والدائمة في مجاالت القصة املختلفة 
الفنية املختلفة، والوقوف على ما  وطرائق كتابتها وتقنياتها 
تلقاها  أدبية متميزة  الكبار من قصص  القصة  خلفه أعالم 
مقصدهم  تزال  وال  زمن  منذ  واالستحسان  بالقبول  القراء 

ومهواهم حتى يومنا هذا.

»زيارة منزلية«
في قصته »زيارة منزلية« يتناول الكاتب محمد أبوعيد قضية 
إميانية بالغة األهمية وهي العناية اإللهية، فإذا كان التفكير 
مهمة العبد؛ فإن التدبير وحده يكون هلل الذي يدبر األمر من 

السماء إلى األرض.
> عنوان القصة »زيارة منزلية« عنوان مركب مباشر ومعبر 
بها  قــام  ــارة  زي يتناول  إذ  ومضمونها،  محتواها  عن  متاما 
طبيب على سبيل اخلطأ ال عن قصد إلى منزل لم يستدعه 
أصحابه؛ فأنقذ اهلل بها روح مريضة ال متلك من متاع الدنيا 

ما يكفي الستدعائه.
املصري  املجتمع  في  الرائجة  القصص  من  القصة  هذه   <
يتناقلها الناس استدالال على عناية اهلل تعالى وقدرته التي 
قالب  وتقدميها في  الكاتب صياغتها  أعاد  وقد  لها،  ال حد 

قصصي وعظي.
> استخدم الكاتب لغة سهلة مباشرة ال لبس فيها، واكتنفت 
على  التلفون  جــرس  »رن  مثل:  من  دارجــة  تعبيرات  النص 
إلى  و»الليل  الطبيب«، »وسرعان ما لبس مالبس اخلــروج«، 
و»فكانت  البنت«،  على  و»يكشف  والشقة«،  العنوان  حيث 

الطلبات تذهب في سرية وكتمان«...إلخ.
> شابت القصة بعض عبارات غير مفهومة من مثل: »أهو 
رزق وفير من زيارة منزلية، أم واجب إنساني وأداء ملهمة تربى 
العبارة  نفسر  رحنا  إذا  حيرة  في  يتركنا  فالكاتب  عليها؟«؛ 
األخيرة التي تتحدث عن الواجب اإلنساني في مقابل الكشف 

املنزلي املعتاد.
الكرمي  القرآن  من  موضعان  واضــح:  تناص  القصة  في   <
التناص  هــذا  مت  ولــو  املطهرة،  النبوية  السنة  من  وموضع 
بشكل انسيابي ومتجانس داخل النص بدال من هذا التوظيف 

املباشر لكان أفضل.
القصة ذات مغزى إمياني كبير وإن كان  > في املجمل فإن 
حظ البيان فيها قليال، فباإلضافة إلى متعة السرد البد أن 

تكون لغتها بليغة تدهش القارئ وتستميله.
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أ.د. عبد املنعم عبد اهلل حسنلغة وأدب
األستاذ في كلية اللغة العربية

لغة الكتابلغة الكتاب
وســـــــام ــر  ــ ــيـ ــ خـ وذاك   .. ــاب  ــ ــــ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ ــة  ــ ــغـ ــ لـ
ــــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــت بـــــــآفـــــــاق الـــــســـــمـــــو مـــكـــانـ ـــ ــغــ ــلــ بــ
وبـــــيـــــانـــــهـــــا مــــــثــــــل، نــــســــيــــج وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
ــة ــاحـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــصـ نـــــهـــــر يــــفــــيــــض بــــــالغــــــة وفـ
ــفـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ــتـ ــور وحتـ ــ ــصــ ــ ــعــ ــ تــــــزهــــــو بـــــــه كـــــــل الــ
فــــجــــره اجلـــــــــزيـــــــــرة  أرض  ــــى  ــــ ــ ــلـ ــ عـ دوى 
نـــشـــــــــــــــيـــده صــــــــــدح  وإن  احلـــــــــيـــــــــاة،  مــــــــأل 
وتــــــشــــــيــــــب نــــــاصــــــيــــــة الـــــــــــزمـــــــــــان، وإنـــــــــــــــــه
أقــــوالــــنــــا فــــــي   .. الــــــيــــــوم  ــا  ــنــ ــيــ فــ ذاع  مــــــا 
الـــــربـــــى عـــــلـــــى  هــــنـــــــــــــــــــاك  دوى  ملـــــــا  أثــــــــــر 
ــا ــنـ مــــــاقــــــالــــــه »شـــــــــوقـــــــــي« وهــــــــدهــــــــد حـــسـ
ــق مـــــــن الــــــتــــــاريــــــخ جتـــمـــــــــــــــــــع بـــيـــنـــنـــا ــ ــلـ ــ حـ
ــــا ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ أمــــــــــس يـــــعـــــانـــــق يــــــومــــــنــــــا، ويــــشــــدنــ
لــــــــغــــــــة الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب هــــــــــويــــــــــة عـــــربـــــيـــــــــــــــــة
ــلــــت بــــــــالغ الــــــوحــــــي ذكــــــــــرا خـــالـــــــــــدا ــمــ حــ
ــة طــــــــــول املــــــــدى ــ ــوظـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ وغـــــــــــــدت بــــــــه مـ
ــــت مبـــرونـــــــــــــــــــــــة ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ومــــــــــع الــــــلــــــغــــــات تـ
قـــــــــــــد أثـــــــــــــــــرت، وتـــــــــــأثـــــــــــرت، وحتـــــــــــــــــــــــاورت
ــا ــهـ ــــ ــــ ــــ ــاحـ ــا لـــــــوافـــــــد سـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــتــــحــــت ذراعـ
ــــب واســــــــــــــــــــع مـــتـــنـــهـــا ــريـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ فــــــــــــــــازداد بـ
ــم بـــه ــ ــكـ ــ ــر احلـــــــــــــالل، فـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وبـ
وعــــــــطـــــــــــــــــوره زهــــــــــــــــــــــوره  تـــــــــفـــــــــوح  روض 
ــاءة ــ ــــطـ ــعـ ــ ــة، مـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــيــ ــبــ لـــــغـــــة الــــــكــــــتــــــاب مــ
ــا ــهــ ــيــــجــ احلــــــــــــــرف فـــــيـــــهـــــا شـــــــــاعـــــــــر، ونــــســ
نـــتـــيـــه ونـــحـــتـــفـــي ــا  ــهــ بــ ــاب ..  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ ــة  ــغــ لــ
ــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــهـ جـــاللـ نــــــصــــــون  أن  ــا  ــنــ ــيــ ــلــ عــ ولــــــهــــــا 
ــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــوهـ ــفـ ونــــــــــــــذود عــــنــــهــــا مـــــــا يــــعــــكــــر صـ
حـــــتـــــى نــــطــــيــــب مـــــــا نــــــقــــــول بـــعـــطـــرهـــــــــــا
وتــــــــضــــــــيء فــــــــي أقـــــــوالـــــــنـــــــا وكـــتـــابـــنـــــــــــــــــــــــا
ــة الــــكــــتــــاب لـــــــدى الــــلــــغــــات جــمــيــعــهــا ــغــ لــ

ــام ــ ــــ ــ ــقـ ــ ــر مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا فــــــــــي املــــــــجــــــــد خـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ومـ
وتــــــســــــنــــــمــــــت فــــــــــي الـــــــفـــــــضـــــــل كــــــــــل ســـــنـــــام
بــــــلــــــغ الـــــــعـــــــال فـــــــــي دقــــــــــــة اإلحــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ويـــــــطـــــــيـــــــب مــــــــــــــــــــورده عـــــــلـــــــى األيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
وصــــــــــــــــدى الـــــــــــزمـــــــــــان روائـــــــــــــــــــع األنــــــغــــــــــــــــــــام
ـــر الــــــــــكــــــــــون فــــــــــي تــــهــــيـــــــــام ــ ـــبــ ــ وأنـــــــــــســـــــــــاب عــ

ــالم  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ قـــــــبـــــــس يــــــــبــــــــدد صـــــــمـــــــت كــــــــــل ظــ
غــــــــــــــض، فـــــــــتـــــــــى، يـــــــــانـــــــــع األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 
األقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم رؤى  تـــــــســـــــطـــــــره  ومبــــــــــــــا 
ــام ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ بــــــــــني اجلــــــــــبــــــــــال وقـــــــــمـــــــــة اآلكـ
صــــــــــــــــــــــوت يـــــــــــــذكـــــــــــــرنـــــــــــــا »أبـــــــــــــــــــــــــــا متـــــــــــــــــام«
فـــــــــــــــــإذا الــــــــهــــــــويــــــــة فـــــــــــي عــــــــــــــري وزمـــــــــــــــــــــــام
لـــــــــــــغـــــــــــــد طــــــــــــــــمــــــــــــــــوح واعــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــســــــــــام
ــالم ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ قـــــــــــــوى دعـــــــائـــــــمـــــــهـــــــا هـــــــــــــدى اإلســ
فـــــــــــــــإذا هــــــمــــــا فـــــــــي حلــــــمــــــة ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام
ــــام ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ فـــــــــي كـــــــــل نـــــــاحـــــــيـــــــة، لــــــكــــــل أنــ
ــام ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ وتـــــــــواصـــــــــلـــــــــت مبـــــــشـــــــاعـــــــر األرحــ
ــام ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــق ووئـ ــطــ ــ ــنــ ـــ واألخـــــــــــــــريـــــــــــــــات مبـ
ــــالم ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ مــــــــــن كــــــــــل عـــــــلـــــــم فــــــــــي رضـــــــــــــا وسـ
فــــــــــــإذا مــــعــــاجــــمــــهــــا كـــبـــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر طـــــــــــــــام
تـــــهـــــمـــــي املـــــــعـــــــانـــــــي مـــــــــن فــــــــيــــــــوض غـــــمـــــام

ــام    ــ ــسـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ بــــــأريــــــجــــــهــــــا فـــــــاقـــــــت شــــــــــــذى األنـ
تــــســــخــــو مبـــــــا اســــتــــعــــصــــى عـــــلـــــى األفــــــهــــــام
نــــــبــــــع الــــــــعــــــــلــــــــوم، ومـــــــــصـــــــــدر اإللــــهـــــــــــــــــــــــــــــام
ــام ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ اإلعــــظــ ذرا  فــــــــي  ــة  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ ولــــــهــــــا 
ونــــــحــــــوطــــــهــــــا بــــــــاحلــــــــب واإلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام
مـــــــــن هــــــجــــــر فــــصــــحــــاهـــــــــــــــــــا لـــــلـــــحـــــن كــــــالم
ــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــا يـــــــرقـــــــى لـ ــ ــنــ ــ ــ ــاب ــ ــطــ ــ وخــ

ودروســـــــــــــــنـــــــــــــــا، وبــــــــســــــــاحــــــــة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 
إمـــــــــام ــر  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــيــ وخــ ــة،  ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ مــ أم 
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الــــــــضــــــــاد فــــــــــــي  احلــــــــــــــــب  أن  فــــــــــــــــــــــــؤادك  أخــــــــــبــــــــــر 
وأوالدي أهــــــــــلــــــــــي  بــــــــعــــــــدهــــــــا  ومــــــــــــــــن  عــــــــــمــــــــــري 

ــت مــــــــــن عــــــــمــــــــري أصـــــاحـــــبـــــهـــــا ــ ــيــ ــ ــضــ ــ ــون قــ ــ ــ ـــسـ ــ ــمــ ــ ــ خـ
وأورادي وتــــــــرتــــــــيــــــــلــــــــي  روحــــــــــــــــــــي  مــــــــــــحــــــــــــراب   

خــــــمــــــســــــون عــــــــامــــــــا وحـــــــــــــــرف الـــــــــضـــــــــاد يـــســـبـــقـــنـــي
نــــــــحــــــــو املـــــــــنـــــــــابـــــــــر ســــــــبــــــــق الـــــــبـــــــلـــــــبـــــــل الــــــــــشــــــــــادي

نــــــبــــــع مـــــــــن الـــــــــنـــــــــور فـــــــــي الــــــــــــفــــــــــــردوس أنــــتــــجــــهــــا
كـــــــــــي يــــــحــــــتــــــويــــــهــــــا كـــــــــــــــالم الـــــــــــــبـــــــــــــارئ الــــــــــهــــــــــادي

غـــــلـــــفـــــهـــــا الــــــــــــــنــــــــــــــور  وآي  الـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــات  فــــــــــخــــــــــر 
بــــــــالــــــــقــــــــدس يـــــــــــا دوحـــــــــــــــــة األنــــــــــــــــــــــــوار فـــــــــــــــــــــازدادي

ــه ــقــ ــشــ ــعــ فــــــيــــــهــــــا اشــــــــتــــــــقــــــــاق كـــــــــمـــــــــوج الـــــــبـــــــحـــــــر يــ
أهـــــــــــــل الــــــتــــــحــــــضــــــر عـــــــشـــــــق الـــــــــــصـــــــــــادق الــــــــبــــــــادي

إنــــــــــــــــــــي حـــــــــــــزيـــــــــــــن حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــراس.. بــــــــرامــــــــجــــــــهــــــــم
قـــــــــــــــــد أهـــــــــمـــــــــلـــــــــتـــــــــهـــــــــا بـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدمي وإعــــــــــــــــــــــــــــداد

إنـــــــــــــــــــــي حـــــــــــــزيـــــــــــــن ألقـــــــــــــــــــــــــــــــوام وقـــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــذوا
يــــــــــتــــــــــنــــــــــدرون بــــــــهــــــــا فــــــــــــي الــــــــــــســــــــــــوق والــــــــــــنــــــــــــادي

هـــــــــويـــــــــتـــــــــه ال  لـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــب  حــــــــــــــــزيــــــــــــــــن  إنـــــــــــــــــــــــــي 
الــــــــــضــــــــــاد ملــــــــــكــــــــــانــــــــــة  يــــــــــرتــــــــــقــــــــــي  وال  يــــــــــــرعــــــــــــى 

الــــــــــــــــضــــــــــــــــاد قــــــــــــــــد جـــــــــمـــــــــعـــــــــت حملـــــــــــمـــــــــــد كــــــلــــــمــــــا
فــــــــيــــــــه ارتـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــي وتــــــــهــــــــذيــــــــبــــــــي وإســــــــــــعــــــــــــادي

الــــــــــــــضــــــــــــــاد قــــــــــــــد أنــــــــــتــــــــــجــــــــــت أدبـــــــــــــــــــــــا وتــــــــربــــــــيــــــــة
وأحـــــــــــــــفـــــــــــــــادي ألوالدي  ونـــــــــــــــثـــــــــــــــرا  شــــــــــــعــــــــــــرا 

الــــــــــــــضــــــــــــــاد جتـــــــــمـــــــــع بــــــــــــــني الــــــــــــــعــــــــــــــرب قــــــاطــــــبــــــة
تـــــــنـــــــســـــــاب فـــــــــــي أمــــــــــــــة كــــــالــــــنــــــيــــــل فـــــــــــي الـــــــــــــــــوادي

الــــــــــــضــــــــــــاد أعــــــــــطــــــــــت لــــــــنــــــــا أســــــــــــــــــــــــرار مــــتــــعــــتــــهــــا
فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــــــر وتــــــــــــــرنــــــــــــــيــــــــــــــم وإنـــــــــــــــشـــــــــــــــاد

الـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــــــــــالدي بـــــــــــــــــل هـــــــويـــــــتـــــــهـــــــا
مـــــــــثـــــــــل الــــــــــــــــهــــــــــــــــواء ومــــــــــــثــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــاء والـــــــــــــــــــــــزاد

لــــــســــــانــــــهــــــمــــــو عــــــــــــــن  تــــــــــخــــــــــلــــــــــوا  الــــــــــــــذيــــــــــــــن  إن 
هـــــــــــــــادي وال  نــــــــــــــــــــور  بـــــــــــــــال  بـــــــــتـــــــــيـــــــــه  ســــــــــــــــــــــــــــــاروا 

فخر اللغاتفخر اللغات
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إبراهيم راضيلغة وأدب
قاص وكاتب

أقبلت على والبشر في عينيها، والبسمة 
وجهها،  تعلو  والــفــرحــة  ثغرها،  تــزيــن 
وكأنها قد حققت نصرا طال انتظاره، 
متد يدها كمن جاءت لصغيرها بلعبته 
املفضلة، وضعتهم في يدي وهي تضغط 
الكلمات في فيها ضغطة تناسب ضغطة 

يدها بهم وقالت: »خذ يا ولدي«.
طيف  وزاره  وجهي  أســاريــر  انبسطت 
وخلفت  ارحتلت  أن  لبثت  ما  ابتسامة، 
ورائها دهشة، اتسعت لها عيناي كبئرين 
ال قرار لهما، هزت أمي رأسها تشجيعا 
ريــاح  أن  إال  عليهم،  ــدي  ي أقــبــض  كــي 
األسئلة قد هبت في ذهني، وال سبيل 
النتهاء موسمها إال بعد هطول إجابات 

الربيع فتخمد زوبعتها.
أين  ومن  إليهم؟  بحاجتي  عرفت  كيف 
هذه  في  أحــد  لها  يعد  فلم  بهم؟  أتــت 
ومنذئذ  أبــي،  وفــاة  منذ  غيري  الدنيا 
الــصــاحــب واحلبيب  لــهــا  وقـــد صـــرت 
وحدتنا  مــعــا  عشنا  ــغــالــي،  ال ــن  ــ واالب
ووحشة األيام، فالوجود املادي لشخص 
بالضرورة  عنك  يدفع  ال  بــجــوارك  ما 
أغوارها  ويسبر  يعمقها  فقد  الوحشة، 
كال  ينتمي  حــني  وخــاصــة  نفسك،  فــي 
أبعاده  كــل  فــي  آخــر  عالم  إلــى  منكما 
إلى  ينظر  الـــذي  فاجليل  وســيــاقــاتــه، 
أن  الصعب  من  وشــوق  بحنني  املاضي 
ينخرط مع من يتوثب للمستقبل بأفكاره 
وآماله؛ إال أن متطلبات احلاضر تفرض 

عليهم التعايش وتوزيع املهام.
أذكر يوم عدت من العمل بعد يوم طويل، 
أتعبني؛  وإرهــاقــا  أثقلني،  هما  أحمل 
فهويت على أول مقعد قابلني، وزفرت 
واحدة،  زفرة  في  والهموم  املتاعب  كل 
ولكنها استغرقت وقتا كان كافيا إلخراج 
لم  -املطبخ-  املفضل  عاملها  من  أمــي 
اليمنى  يدها  تضع  وهي  إال  بها  أشعر 

على يسراي، والتي ارتخت على مقبض 
الكرسي، وأخذت متسح بيسراها على 
من  خــرجــت  بكلمات  وتنطق  رأســـي، 

شغاف القلب: »مالك يا نور عيني؟«
حاولت املراوغة كغزال يهرب من صياده، 
النهاية في  أنه سيسقط في  يعلم  وهو 
فخاخه، ال أريد أن أثقل همومها، فهي 
مذ زحف الشيب في رأسي وقد تسلل 
احلزن إلى قلبها، فكانت تنظر لنفسها 
على أنها عبئ على وعائق أمام زواجي، 
رفضن  خلطبتهن  تــقــدمــت  مــن  فــكــل 
العيش مع أمي في نفس الشقة، حتى 
العسلية  العيون  ذات  الشقراء  الفتاة 
زميلتي في العمل رفضت هي األخرى، 
حياتنا  نــبــدأ  لكي  علينا  وجــب  وكــأنــه 
قلب من سهرت  أطــالل  على  تكون  أن 

وأمضت الليالي في راحتنا.
فرصة  أنتظر  أن  النهاية  فــي  قـــررت 
العثور على شقة في العمارة التي أقطن 
القريبة  العمارات  إحدى  في  أو  فيها، 
وأتركها  أمــي  عن  أبتعد  ال  حتى  منها 
الوقت  نهبا لوحش الوحدة، وفي نفس 
أضمن حياة مستقلة لزوجة املستقبل.. 
هكذا اآلمال واألحالم تظل تكبر وتكبر 
في  وتأسرنا  الواقع  من  تخطفنا  حتى 

شباك اخليال.
كفأر  وحتاصرني  تالحقني  أمي  ظلت 
لكي  منها  الشقة على حني غفلة  دخل 
تعرف سبب هذه احلال، وكما اجليران 
حتى  تنام  ولــن  تهدأ  لــن  أنها  يعرفون 
متسك بالفأر، أدركت أنا أيضا أنها لن 

تفك حصاري حتى أخبرها بهمي.
ذكرت لها ما كان من مديري في الشركة، 
إذ علق جتديد عقدي على دورة تأهيلية 
لرفع الكفاءة واخلبرة، وأن هذه الدورة 
وأنــي  جنيه،  آالف  خمسة  إلــى  حتتاج 
لعله  املاضية  الفترة  طيلة  أسوف  كنت 

وهي  استمعت  ينساني،  أو  يتجاوزني 
تلتهم الكلمات بعينيها ولم تزد على أن 

قالت: »ال تقلق بإذن اهلل تفرج«.
زالت  ما  ألجدها  شــرودي  من  انتبهت 
أمامي تهز رأسها تشجيعا لي كي آخذ 
املال  مصدر  عن  سألتها  النقود،  رزمة 
فقالت بصوت مأله التسليم: »ال تشغل 
ثم  أوال  فــك ضيقتك  ولـــدي،  يــا  بالك 

نرى«.
هذا  أمس  أال  وأقسمت  يــدي،  سحبت 
فتقهقرت  مصدره،  أعــرف  حتى  املــال 
وأطرقت  وارتاحت على فخذها،  يدها 
حتى  اليسرى  يدها  وزحــفــت  برأسها 
بلغت غطاء رأسها، فأزاحته بأصابعها 
أقــراطــهــا،  أر  فلم  األذن،  ناحية  مــن 
ذقنها  وأسفل  ثمنها،  املال  أن  فأدركت 
رفعت رأسها ألعلى بيدي، ونظرت في 
أعلمه  ببريق  التمعتا  وقد  عينيها  بئر 
فلكم  العصي،  الدمع  هو  فهذا  متاما؛ 
لها من  ملا  األقـــراط!  كانت حتب هــذه 
من  عرسها  هدية  فهي  طيبة،  ــرى  ذك
يذكرها  الــذي  الوحيد  الشيء  جدتي، 
أمــام  أمــي جتلس  رأيـــت  ولــكــم  بأمها، 
وهي  بأناملها  الــقــرط  وتتلمس  املـــرآة 

تنظر إليه بحنني وشوق!
ولفني  التأثر،  شدة  من  الوجد  سلبني 
من  طفرت  دمعة  رأيــت  حتي  الصمت 
لترشف  بأناملي  فــأســرعــت  عينيها؛ 
نداها، فقالت بصوت غلب عليه النشيج 
ملا في النفس من شجن: »هو أنا عندي 

أعز منك يا بني«.
الــتــضــحــيــة دائـــمـــا مـــن نصيب  ملــــاذا 
األمهات؟ أشعر بأن مداد حياة األمهات 
ذلــك؛  أدركـــن  وقــد  بالتضحية،  يـــزداد 
أقبلها؛  يديها  بني  انهرت  فاحترفنها، 
حضنها  فــي  رأســي  وأخـــذت  فأفلتتها 

وبكينا.

وبكيناوبكينا
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عمرو طه
قاص مصري

وأدركت أن دنياك إن ضاقت فأنت 
الضيق ال هي.

الرافعي

أنا  فاعله:  قــال  ملعروف  قيمة  ال 
فعلته.

جنيب محفوظ

ألن  بالتوضيح،  نفسك  جتهد  ال 
ــا يـُـريــد  الــبــعــض يـُـصــغــي فــقــط مل

سماعه.
بابلو كويلو

الناس يؤذي بعضهم بعضا بقدر النقص 
املوجود لديهم.

جان بول سارتر

السيئة،  الظنون  أصــحــاب  اهلل  أعـــان 
بينهم وبني  فهنالك مسافة طويلة جدا 

الراحة.
د. مصطفى محمود

في قمة سعادتك وفي قمة حزنك احذر 
إما قرارا  أن تتخذ قرارا، ألنه سيكون 

متسرعا أو قرارا مهزوزا.
واين داير

عيوبا  أكثرهم  لوجدت  الناس،  أحــوال  تأملت  لو  وإنــك 
أشدهم تعيبا.

اجلاحظ

التجاهل وقت الغضب ذكاء
والتجاهل وقت املصاعب إصرار

والتجاهل وقت اإلساءة تعقل
والتجاهل وقت النصيحة البناءة غرور

فانتبه متى تتجاهل
جورج ماكدونالد
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أ.د. أحمد محمود عيساويأسرة
أكادميي وباحث جزائري

اخترته  ــذي  ال املثير  العنوان  هــذا 
ملقالي الفكري واالجتماعي الواقعي، 
العلمي الذي  ليس من باب اخليال 
يــســتــهــوي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
والصحفيني..  والروائيني  الكتاب 
أنه  كما  ومتــيــزه،  ــارتــه  وإث لغرابته 
والبيان  البالغة  مباحث  من  ليس 
وأفانينهما اجلذابة في عالم الكتابة 
والكلمة الفضفاضة، أو من خياالت 
عوالم اجلنوح واألسطورية واملثالية 
وامليثولوجية الوثنية احلاملة، كما أنه 
ليس من قبيل التمني الدعوي الذي 
الصادق  الداعية  نفس  به  جتيش 
مع جتليات الصفحات املشرقة من 
تاريخ اإلسالم ودعوته الناصعة، أو 
التحامل  أو  التعصب  روح  حتى من 

أو التجني على جمهور املستخدمني 
أو  والواسع  العريض  اإللكترونيني 
واملتعاملني  االتصاليني  فئات  على 
أو  منهم  املدمنون  ســواء  الدائمني، 
جماهير  مــن  أو  أيــضــا،  املستلبون 
ــواعـــني  املــتــعــامــلــني الــيــقــظــني والـ
اليومي  برنامجهم  في  واملتحكمني 
والتفاعل  التعامل  ألوقــات  املنظم 
الواسعة  اإللكترونية  الشبكة  مــع 
غيرها  أو  جــدا..  واملغرية  واملثيرة 
الكتابة  وفـــضـــاءات  مــجــاالت  مــن 
ليس  فهو  املعاصرة..  أو  التقليدية 

من هذا القبيل البتة.
بل املقال هو منجز معرفي ومعلمي 
والــنــور  بــه جتليات اخلــيــر  ــادت  جـ
املنبعثة في النفس، وهو من صميم 

لشريحة  اليومي  احلياتي  الــواقــع 
ــح املــجــتــمــع  ــرائـ ــن شـ ــة مـ مــــدروســ
تتميز  إذ  املعاصر،  املسلم  العربي 
هذه الشريحة االجتماعية وتتشابه 
وخارجيا  داخــلــيــا  أيــضــا  وتختلف 
عــن غــيــرهــا مــن الــشــرائــح بــأمــور 
ومسميات وخصائص كثيرة جدا، ال 
ميكن حصرها وعدها وحسابها، إال 
التجريبي  العلمي  البحث  مبباضع 
امليداني، أو بدراسة مضامني وبنى 
لهذه  احلقيقي  اخلطاب  ومكونات 
دالالتــه  على  والــتــعــرف  الشريحة 
ــكــن هـــذه الــشــرائــح  ــب، ول ــث عـــن ك
تباينها  من  الرغم  على  -لألسف- 
العقدي والروحي واللغوي والثقافي 
عمليات  فــي  تتشابه  واجلــغــرافــي 

أنقذوا األجيال القادمةأنقذوا األجيال القادمة
 اإلبحار في طمي اجلاهلية اإللكترونية
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ــطــوعــي والــتــلــقــائــي  االنـــخـــراط ال
واملــرضــي واإلدمــانــي فــي اإلبــحــار 
فـــي شبكات  الـــغـــرق  الــلــجــي حـــد 
ــاه،  ــن الـــزخـــم اإللــكــتــرونــي الــالمــت
سائر  مــع  معا  والسلبي  اإليجابي 
لها  واملخالفة  املشابهة  الــشــرائــح 
محليا وعامليا، دينيا وثقافيا ولغويا 

وأخالقيا وقيميا. 
ــح  ــرائـ ــشـ ــك الـ ــلـ ــني تـ ــبـ ــه فـ ــيـ ــلـ وعـ
قاسم  الذكر  السالفة  اإللكترونية 
ــو:  ــرك أعـــظـــم وواحــــــد، وهـ مــشــت
أو  الطوعي  اإلبــحــار  أو  السياحة 
الطمي  وبحار  عوالم  في  املرضي 
اإللكتروني العوملي. وموضوعنا هو: 
هي  فما  اإللكترونية(،  )اجلاهلية 
وهل  اإللكترونية(؟  )اجلاهلية  هذه 
مجيء  قبل  ما  جاهلية  سليلة  هي 

اإلسالم.
)اجلاهلية اإللكترونية( هي مصطلح 
وإشــراقــات  منحوتات  مــن  جــديــد 
والروعة  البيان  عالم  واشتقاقات 
أنوار  من  املنبعث  العربي  واجلمال 
اللغة العربية وهي تعكف على تتبع 
جتليات احلياة الواقعية، ولداته من 
العربية:  االشتقاقية  املصطلحات 
و)اجلــرميــة  اإللكترونية(  )األمــيــة 
والنصب  و)االحتيال  اإللكترونية( 
ــع والــتــســوق  ــي ــب ــي( و)ال ــرون ــت ــك اإلل
والــتــســويــق اإللــكــتــرونــي( و)الــغــش 
والــدعــوة  و)التعليم  اإللــكــتــرونــي( 
واخللع  والطالق  ــزواج  وال والفتوى 
عاملنا  دخلت  التي  اإللــكــتــرونــي(.. 
واألخــالقــيــة،  القيمية  ومنظومتنا 
ــه بــقــوة  ــي وانـــتـــشـــرت وحتــكــمــت ف
الزمن:  مــن  عقدا  يــقــارب  مــا  منذ 
على  وطغت  2٠١٠م(،  ـــ-  )١٤٣٠هـ
وأساليبنا  ممارساتنا  مــن  الكثير 
االجتماعية  وتواصالتنا  وسلوكاتنا 

العربية  والثقافية  واالقــتــصــاديــة 
بصبغتها  واصطبغت  واإلسالمية.. 
ــارت  ــى صـ ــا، حــت ــي ــل ــاغــا ك اصــطــب
ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة بـــل إنــســانــيــة 
ــار، واســتــحــالــت  ــشـ ــتـ ــة االنـ ــعـ واسـ
قابال  موضوعا  نفسها-  -بفرض 
للبحث والدرس من مختلف الزوايا 

واالجتاهات واملناهج والعلوم.. 
البحثية  اإلطـــاللـــة  ــذه  هـ ومــبــعــث 
واألخالقية  الدينية  املعلم  رسالية 
واالجتماعية  واملــهــنــيــة  والقيمية 
الطلبة  جتاه  والوطنية..  والثقافية 
مــســار عام  يــدرســهــم طيلة  الــذيــن 
ــمــا اخــتــلــفــت  ــل مــه ــامـ دراســــــي كـ
وهو  تعليمهم.  ومراحل  مستوياتهم 
مبحاسن  معهم  يتمتع  الــذي  املعلم 
وهو  العطلة،  فــي  الــراحــة  ومنافع 
في  ويــلــقــاهــم  معهم  يعيش  ــذي  الـ
ويستقبلهم  ويودعهم  ــام،  األي سائر 
ومينيهم  ويوصيهم  إليهم،  ويجلس 
في الغدو والرواح.. ويكتشف فيهم 
التصاعد  منحى  ودرايــة  عن قصد 
الذي  واإلميــانــي  املعرفي  والتنازل 
ــازات،  واإلجـ العطل  خــالل  انتابهم 
أمــارس  وأنـــا  وهــو مــا حصل معي 
املعلم  -بكل رسالية مهنية- وظيفة 
الذي غادره طالبه بعد دراسة جادة 
ومثالية دامت سداسي كامل لقضاء 
عن  بعيدا  كاملة  يوما  عشر  سبعة 
ومكتبة  وأقسام  ومــدرجــات  رحــاب 

اجلامعة.
عشر  السبعة  األيــام  تلك  فتحولت 
رقمي  بحث  مــيــدان  ــى  إل بلياليها 
أجنز  فماذا  وتغييري..  وإحصائي 
العلمي  الــبــحــث  )منهجية  أســتــاذ 
مجال  في  اإلسالمية(  العلوم  في 
الواقعي؟  والعلمي  الــدعــوي  عمله 
وكيف حول املنهج العلمي وامليداني 

ودراسة املضمون ومناهج اإلحصاء 
في  اإلسالمية  للدعوة  وسيلة  إلى 
حصة رسالية ال بد منها لكل مدرس 

توكل على مهنة األنبياء واملرسلني؟
أن  يجب  الــذي  التساؤل  إنــه  حتما 
أوال  نفسه  على  أستاذ  كل  يطرحه 
ومفاده:  ثانيا،  طالبه  إلى  ويحوله 
وكيف  العطلة؟  ــام  أي قضيتم  كيف 
البرنامج  هــو  ومـــا  تقسيمها؟  مت 
االنتفاع  أجــل  من  وضعتموه  الــذي 
الكبير  املنجز  هو  وما  مبحاسنها؟ 
مرحلة  في  وأنتم  حصلتموه  الــذي 
العلمي؟  واالدخــار  املعرفي  الكسب 
ــه اإلمـــام  ــي عــلــى حـــد مـــا ذهـــب إل
كتابه  فــي  ـــ(  ٤٥٠هـ املـــاوردي )ت/ 
قسم  عندما  والدين(  الدنيا  )أدب 
مراحل  أربع  إلى  العلم  حياة طالب 
والكسب،  احلفظ  هــي:  أساسية، 

االدخار، اإلنفاق، البذل للغير)١(. 
تتحول  أن  محرجا  الــســؤال  وكـــان 
املعارف النظرية في علوم املنهجية 
دينية  معاجلة  إلى  العلمي  والبحث 
والتزكية  التربية  مــعــارف  حقلها 
وأن  الــنــفــس،  ومحاسبة  ومــراقــبــة 
أرقام  إلى  األيام  تلك  أيضا  تتحول 
عملية،  واقعية  وحسابات  وأعــداد 
تكون  ولن  كذلك،  أصلها  في  وهي 
غير ذلك في قاموس الفرد املسلم، 
الطالب  جلماهير  حراجة  واألكثر 
ــى بــرنــامــج  ــ إل الـــعـــدد  ــتــحــول  ي أن 
من  أساسا  ينطلق  يومي،  محاسبة 
مصادر الشريعة اإلسالمية الكبرى، 
حيث يصرح القرآن الكرمي في قوله 

تعالى: }..   ې  ى   ى       ائ  
وقــولــه   ،)٤٠ )الـــرعـــد:  ائ{ 

ڤ       ڤ   ڤ       }ڤ   تعالى: 
ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  

69العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م



ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   
ڇ{  ڇ    چ   چچ   چ  
تــعــالــى:  وقـــولـــه   ،)٤7 )األنـــبـــيـــاء: 
}حبخب  مب  ىب{ )الصافات: 

ېئ   }ۈئ   تعالى:  وقــولــه   ،)2٤
وقــولــه   ،)٦ ــادلـــة:  )املـــجـ ېئ{ 

ڇ      چ    چ    چ   }چ   تعالى: 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ   ڈ   ڈ    ڎ      ڎ    ڌ   
ک    ک   ک   ک   ڑ           ڑ   ژ  
ڳ{  ڳ   گ   گ   گ   گ  
السنة  ومــن   ..)١2-7 )االنشقاق: 
قوله  فــي  ممثلة  املــطــهــرة  النبوية 
يرويه  الذي  والسالم  الصالة  عليه 
أبوبرزة نضلة بن عبيد اهلل األسلمي 
قدما  القيامة  يوم  تــزول  )ال   :]
عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره 
فيما أفناه، وعن جسده فيما أباله، 
وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله 

من أين أخذه وفيما أنفقه؟()2(.
يرويه عبداهلل  فيما  قوله ]  ومن 
قدما  تــزول  )ال  ابــن مسعود [: 
ربه  عند  من  القيامة  يــوم  آدم  ابــن 
عمره  عن  خمس:  عن  يسأل  حتى 
فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، 
وماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ 

وماذا عمل فيما علم؟()٣(. 
وتساؤالتها  املــســألــة  حتــولــت  وقــد 
اإلشكالية إلى عملية حسابية وإلى 
تطبيقات  مــع  يومي  عمل  برنامج 
بن  عمر  الثاني  الراشدي  اخلليفة 
اخلطاب [ في ميزانه الضابط، 
الذي ألزم به نفسه ورعيته )حاسبوا 
ــوا  وزن حتــاســبــوا  أن  قبل  أنفسكم 
توزن  أن  قبل  -أنفسكم-  أعمالكم 

عشر  السبعة  وصــارت  عليكم()٤(. 
أربعمئة وثماني ساعات  يوما وليلة 
كما  اإلسالمية.  الشريعة  مبعايير 
قسمت تلك الساعات وفق اجلدول 
والراحة  للنوم  ساعات  تسع  اآلتي: 
اليوم  في  وتسع ساعات  اليوم،  في 
والكسب،  والكد  والنشاط  للسعي 
وســت ســاعــات بــاقــيــات مــن اليوم 
وهي زهرته وريحانته وزبدة فائدته 
ومــاذا  بها؟  فعلنا  فماذا  ومنفعته، 

أجنزنا فيها؟
الساعات  تتحول  أخــرى  ومبعادلة 

إلى اآلتي:
١ - 9 سا × ١7 يوما = ١٥٣ ساعة 

للنوم والراحة.
2 - 9 سا × ١7 يوما = ١٥٣ ساعة 

للسعي والكد والنشاط.
٣ - ٦ سا × ١7 يوما = ١٠2 ساعة 
وهو  شبابه  وزهــرة  اليوم  خالصة 

املعني به طالب العلم. 
العلمية  األبحاث  نتائج  خالل  ومن 
فإن  املجال)٥(،  قامت في هذا  التي 
الــقــراءة،  املتوسط  اجلــاد  الطالب 
كلمة  وخمسني  مئة  يقرأ  الــذي  أي 
ويضع  يسطر  والــذي  الدقيقة،  في 
ميكنه  حياته  فــي  يوميا  برنامجا 
أن يــقــرأ عــشــريــن كــتــابــا فــي هــذه 
ساعة   )١٠2( بـ  املقدرة  الساعات 
على مدار سبعة عشر يوما، بحيث 
مــئــة وخمسني  ــاب  ــت ك كـــل  ــحــوي  ي
كلمة،   )27٦٥٠( ويتضمن  صفحة، 
وبعملية حسابية فإن هذا الكتاب لن 
يأخذ من وقته سوى خمس ساعات 
يقرأ  أن  يستطيع  وهــكــذا  فــقــط، 
عشرين كتابا، فكيف به إذا احتسب 
عدد أيام األسبوع بـ: )١٦8( ساعة، 
وعدد ساعات الشهر )7٦8( ساعة، 
فلينظر كم سيقرأ في الشهر؟ وكم 

سيقرأ في السنة؟ وكم سيقرأ طوال 
أو  السبعني  إلى  يصل  الــذي  عمره 

الثمانني؟
طالبي  مــن  الكبيرة  النسبة  ولكن 
العطلة  من  تستفد  لم  -لــألســف- 
ــعــة بــالــرغــم  فـــي الـــقـــراءة واملــطــال
قبل  لهم  الــشــديــدة  توصياتي  مــن 
مــنــهــم ممن  الــقــلــيــل  الــعــطــلــة، إال 
النور  طــريــق  لترسم  اهلل  هــداهــم 
ــوان، واآلخــــرون  ــرضــ ــ والـــهـــدى وال
صمتوا فأجبت عنهم بشكل تلقائي، 
هو  -والعالم  أعلم  وأنــا  لهم  وقلت 
البيوت:  يــدور في  اهلل وحــده- مبا 
كنتم تبحرون في طمي  لقد  )طبعا 
دون  اإللكترونية  العوملية  اجلاهلية 
رقيب(، فصمتوا وتأملت.. وقلت في 

نفسي أين قاعدة اإلصالح؟

قاعدة ومنطلق اإلصالح
ولعلنا نترسم من القاعدة األصولية 
الــراشــدي  اخلليفة  ضبطها  التي 
اخلامس عمر بن عبد العزيز )٣9-
املسلمون  احــتــك  عندما  ١٠١هــــ( 
الفاحتون بالشعوب واألمم املفتوحة 
للفطرة  مخالفة  حياتهم  ووجـــدوا 
معهم  للتماثل  وانداحوا  والشريعة، 
واملصاهرة  والــتــزاوج  السكنى  في 
قولته  فقال  والــتــبــادل..  واملعاملة 
ــارت قــاعــدة  ــي صــ ــت الــشــهــيــرة، ال
للناس  )حتــدث  محكمة:  أصولية 
ــوا من  ــ ــدث ــا أحــ ــة بـــقـــدر مـ أقــضــي
الفجور)٦(، أي: مبقدار ابتعادهم عن 
الفطرة  مبعالم  والتحلي  الشريعة 
السوية ينحرفون وراء غي شهواتهم 
ورغبات أنفسهم التي ليس لها حد 
اجلوارح  وشلل  العجز  سوى  قاطع 

املفضي إلى املوت. 
ومن هذه القاعدة ننطلق إلى إنقاذ 
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تبقى سليم  إنــقــاذه ممــن  مــا ميكن 
الفطرة من أبنائنا، ممن نقدر على 
التحكم فيهم وهم في سن الطفولة 
التربوية  البريئة، وذلك منذ سنيهم 
لم يتجاوزا  والتعليمية األولى، وهم 
بعد سن اخلامسة عشرة من العمر، 
واســتــنــبــات  غــراســة  ميــكــن  ففيها 
درجة  إلــى  فيهم  احلسنة  الــعــادات 
انفلت  ــا  ــاوزوهـ ــإن جتـ فـ الــتــحــكــم. 
عقالهم من قيود التحكم والسيطرة، 
إال مبقدار ما استزرعناه فيهم من 
استثمار  وجــب  وهنا  ســابــق.  خير 
السنني األولى من العمر وبرمجتهم 
وتــكــويــنــهــم وتــأطــيــرهــم وتــأديــبــهــم 
وجالئل  الفضائل  على  وتعويدهم 
األعمال، ومنها التعود على ممارسة 
يصير  حتى  املقدس،  الــقــراءة  فعل 
فينشأون  فيهم.  مستحكمة  عــادة 
وتكون  لــيــال،  املطالعة  عـــادة  على 
آخر عهدهم وخلودهم للنوم.. وهي 
وغرسها  فيها  التحكم  ميكن  عــادة 
ــوكــات وعـــــادات األطــفــال  فـــي ســل
من  مقبول  جهد  بــذل  مع  الصغار 
املعرفي  والبناء  والتوضيح  الشرح 
البيئة االجتماعية  املتكامل، وتوفير 
املالئم،  الثقافي  واملناخ  املناسبة، 
األسرية  املعرفية  الظروف  وتوفير 
بيتية،  مكتبة  كــوجــود  املــســاعــدة، 
أيضا،  يقرأون  وإخوة  أبوين  ووجود 
وينتقلون من كتاب آلخر ويتبادلونه 
يبينوا قيمة احلقائق  أن  بعد  بينهم 
األسرة  أفراد  وتعويد  فيه.  الكامنة 
اجلديد  واقتناء  املكتبة  زيــارة  على 
لكل أفراد األسرة مبن فيهم األطفال 
الصغار، واالحتفاء بالكتب واملؤلفات 
اجلديدة، وانتظار وترقب صدورها، 
والسؤال والبحث عنها في املكتبات، 
ومعرفة أسباب تأخرها عن النزول 

ــراء  ــ ــات، وإجـ ــب ــت ــك ــوف امل ــ ــى رفـ ــ إل
البيت  فــي  ــوارات  واحلــ املناقشات 
على كتاب مثير، أو مؤلف متميز، أو 
وشهود  مصيرية..  أو  مهمة  قضية 
والفعاليات  واملناسبات  املــعــارض 
العلمية والثقافية والفكرية، وحضور 
وامللتقيات  واملـــؤمتـــرات  الـــنـــدوات 
واأليــــــام الــتــكــويــنــيــة والـــدراســـيـــة 
والثقافية وشهود مناقشات الرسائل 
العلمية والدروس املسجدية اليومية 
عن  فضال  ونحوها،  واألسبوعية.. 
لطريقة  مسلم  وأب  أم  كل  ابتكار 
انطالقا  األســـرة  فــي  لهم  مناسبة 
من هذه التجربة األسرية الناجحة، 
العوملة  جحيم  مــن  أبــنــاءنــا  وننقذ 
لظى  ــن  م ونسعفهم  ــالت،  ــفـ واالنـ
وشقيقاتها..  اإللكترونية  اجلاهلية 
ــقـــذوا  فــانــتــبــهــوا أيــهــا اآلبـــــاء وأنـ
املسلمة  واألجيال  وأبناءكم  أنفسكم 
ما  بكل  اإللكترونية  اجلاهلية  من 

تستطيعون.  

الهوامش
محمد  بن  علي  احلسن  أبــو  انظر:   -١
املاوردي )ت: ٤٥٠هـ(، أدب الدنيا والدين، 
مؤسسة ناشرون، بيروت، الطبعة األولى، 

١٤2٥هـ/ 2٠٠٤م، )ص: ٦٦(.
والـــتـــرمـــذي  ــن حـــبـــان  ــ اب ــه  ــرجـ 2- أخـ

والطبراني، برقم: )١١١77(.
وأبــو  والطبراني  الترمذي  أخــرجــه   -٣
يعلى، انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة 

رقم: )9٤٦(.
بن  عمر  للخليفة  نسبها  مــن  أول   -٤
الدنيا  أبي  ابن  احلافظ   ] اخلطاب 
واإلمــام   )22 )ص:  النفس  محاسبة  في 
 )١2٠ )ص:  الزهد  في  حنبل  بن  أحمد 
 )٥2/١( ــاء  ــي األول حلية  فــي  نعيم  وأبـــو 

وغيرهم.
أحمد محمود عيساوي )حي  انظر:   -٥
بــالــقــراءة،  التغيير  2٠2٠م(،  ـــ  ١٤٤١هــ
سلسلة روافــد، وزارة األوقــاف والشؤون 
اإلسالمية، الكويت، اإلصدار 77، صفر 
-١29 )ص:  2٠١٤م،  يــنــايــر  ـــ  ــ ١٤٣٥ه
١٤٤(، أحمد محمود عيساوي، الدافعية 
القاهرة،  احلديث،  الكتاب  دار  للقراءة، 
الطبعة األولى، ١٤٣8هـ/ 2٠١7م، )ص: 

.)١٣٠-١٤٠
الــراشــدي  للخليفة  نسبها  مــن  أول   -٦
زيد  أبو  العزيز،  عبد  بن  عمر  اخلامس 
بطال  وابـــن  ٣8٦هـــــ(،  )ت:  الــقــيــروانــي 
ـــ( نــاقــال إيــاهــا عــن اإلمــام  ــ )ت: ٤٤9ه
ـــ( فــي شرح  ١79هـ أنــس )ت:  بــن  مالك 
حجر  وابن   ،)2٣2/8( البخاري  صحيح 
 )١٤٤  /١٣( الباري  فتح  العسقالني في 

وغيرهم.
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المساندة االجتماعية المساندة االجتماعية 
للطفل للطفل 

د. خالد صالح حنفي محمود أسرة
أستاذ بجامعة اإلسكندرية

وتطورها  اليومية،  احلياة  تعقد  مع 
يواجه  مطالبها،  ــادة  وزيـ السريع، 
أطلق  الذي  العصر  هذا  في  اإلنسان 
من  عــديــدا  الضغوط،  عصر  عليه 
املواقف واألحداث اليومية الضاغطة 
النفسي  لتوازنه  تهديدا  متثل  التي 
وتزيد من قلقه، وتوتره وعدم رضاه 
عن وضعه احلالي، مما زاد من تعقيد 
أسلوب حياة األفراد، األمر الذي نتج 
لديهم،  نفسية  توترات  ظهور  عنه 
انعكست سلبا على إنتاجهم وشعورهم 
عن  عــجــزهــم  نتيجة  بــاإلحــبــاط 

التكيف مع املتغيرات السابقة. 
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ومن هنا اجتهت األبحاث والدراسات 
ــى أســالــيــب مــواجــهــة  ــ الــنــفــســيــة إل
الرضا  وحتقيق  االنفعالية  الضغوط 
املساندة  مفهوم  وبـــرز  احلــيــاة،  عــن 
االجتماعية وصورها املختلفة ملواجهة 

تلك الضغوط.
ويقصد باملساندة االجتماعية »الدعم 
االنفعالي واملادي واألدائي الذي يتلقاه 
به  الفرد من قبل اآلخرين احمليطني 
- األسرة، األصدقاء، اجليران، زمالء 
العمل أو الفصل- ومدى قدرة الفرد 

على تقبل وإدراك هذا الدعم«.
من  الكثير  املــفــهــوم  هـــذا  نـــال  وقـــد 
الباحثني  قبل  من  والعناية  االهتمام 
أن  مــؤداهــا  مسلمة  عــلــى  اعــتــمــادا 
يتلقاها  التي  االجتماعية  »املساندة 
ــفــرد مــن خـــالل اجلــمــاعــات التي  ال
األصــدقــاء،  كــاألســرة،  إليها:  ينتمي 
أو  املــدرســة  أو  العمل  والــزمــالء فــي 
خفض  في  كبير  ــدور  ب تقوم  الــنــادي 
واملــواقــف  لــألحــداث  السلبية  اآلثـــار 
ــا، وهــي  ــه ــي يــتــعــرض ل ــت الــســيــئــة ال
مــؤشــر هـــام مــن مــؤشــرات الصحة 
من  مخفف  وسيط  ومتغير  النفسية 
ارتفاع  عــن  الناجتة  السلبية  اآلثـــار 
في  تتمثل  والــتــي  الضغوط  مستوى 
والوحدة،  والتوتر،  واالكتئاب،  القلق، 
قد  االجتماعية  الــعــالقــات  أن  كما 
ذاتها  للسعادة في حد  تكون مصدرا 
الشهير  النفسي  العالم  أوضــح  كما 
»مايكل أرجايل« في كتابه سيكولوجية 

السعادة.
دورا  االجتماعية  املساندة  تلعب  كما 
إدراك  بني  العالقة  تعديل  في  هاما 
أحداث احلياة الضاغطة واألعراض 
وأعـــراض  عــامــة  السيكوباثولوجية 
من  تخفف  ال  فهي  خاصة،  االكتئاب 
ولكن  فحسب،  الضغوط  هــذه  وقــع 

قد يكون لها آثار واقية من أثر هذه 
املــســانــدة  تلعب  كــذلــك  الــضــغــوط. 
االجتماعية دورا هاما في الشفاء من 
في  وتسهم  النفسية،  االضطرابات 
الشخصي  والنمو  اإليجابي  التوافق 
ــرد، ولــلــمــســانــدة االجــتــمــاعــيــة  ــف ــل ل
من  املــدرســيــة  احلــيــاة  فــي  أهميتها 
أجل التكيف وزيادة الدافعية والقدرة 
على اإلجناز األكادميي والوصول إلى 

األهداف املرجوة.
مصدرا  االجتماعية  املساندة  وتعد 
النفسي  الــدعــم  مــصــادر  مــن  مهما 
يحتاجه  الــذي  الفاعل  واالجتماعي 

املساندة  حجم  يساهم  إذ  اإلنــســان، 
االجتماعية ومستوى الرضا عنها في 
حتديد كيفية مواجهة الفرد ألحداث 
أشكالها  بجميع  الضاغطة  احلــيــاة 
ــداث  األحـ هـــذه  مــع  تعامله  وكيفية 
وأساليب مواجهتها، كما تقدم املساندة 
النفسية دورا مهما في إشباع احلاجة 
مستوى  وخفض  النفسي،  األمن  إلى 
املعاناة النفسية الناجتة عن شدة هذه 

األحداث الضاغطة.
وتؤكد الدراسات أن املساندة املقدمة 
عن طريق العالقات االجتماعية وتعلم 
العوامل  مــن  االجتماعية  ــارات  ــه امل
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العديد  مــن  الــفــرد  تقي  التي  املهمة 
من االضطرابات النفسية، والتي قد 
والشعور  واالكتئاب  القلق  في  تتمثل 

بالوحدة النفسية. 
وتزيد املساندة االجتماعية من قدرة 
فهي  اإلحــبــاط،  مقاومة  على  الفرد 
النفسية،  الــراحــة  توفير  فــي  تسهم 
الشفاء  فــي  أســاســيــا  دورا  ــؤدي  ــ وت
كالقلق،  النفسية  االضــطــرابــات  من 
كما  النفسية،  والــوحــدة  واالكــتــئــاب، 
اإليــجــابــي  الــتــوافــق  فــي  دورا  تلعب 
والنمو الشخصي للفرد، وكذلك تقي 
الفرد من اآلثار الناجتة عن األحداث 
هذه  حــدة  مــن  وتخفف  الضاغطة، 

اآلثار.
وتؤدي املساندة االجتماعية دورا مهما 
الستمرار اإلنسان وبقائه، وهي التي 
تعزز كيان الفرد من خالل إحساسه 
به،  احمليطني  من  والدعم  باملساندة 
اجلماعة  مــن  ــرام  واالحــت وبالتقدير 
التي ينتمي إليهان والشعور باالنتماء 
االجتماعية  املعايير  مــع  والــتــوافــق 
تساعده  التي  وهــي  مجتمعه،  داخــل 
احلياة  أحــداث  مواجهة  على  أيضا 
فاعلة،  إيجابية  بأساليب  الضاغطة 
بالصحة  الــفــرد  ــفــاظ  احــت وتــدعــم 
الرعاية  ومتنحه  والعقلية،  النفسية 
في  واملساعدة  والنصح  والتشجيع، 
ــع إشــبــاع  ــواقــف حــيــاتــه، م جــمــيــع م
حاجاته األساسية في احلب والقبول، 

والشعور باألمان.

أمناط املساندة االجتماعية
للمساندة أمناط متعددة، فقد أوضح 
وحسب  )١98١م(   House هــاوس 
اهلل )١99٦م( أن هناك أربعة أمناط 
هي:  االجتماعية  للمساندة  رئيسية 
املساندة االنفعالية التي تنطوي على 

واملساندة  والقبول؛  والثقة  الرعاية 
إعطاء  على  تنطوي  التي  املعلوماتية 
معلومات أو تعليم مهارة تؤدي إلى حل 
واملساندة  أو موقف ضاغط؛  مشكلة 
على  تنطوي  التي  بالفعل  أو  األدائية 
املساعدة في العمل واملساعدة باملال؛ 
ومساندة التقدير التي تتضمن إظهار 

التقدير للشخص نتيجة عمل ما.

وظائف املساندة االجتماعية
ــمــاعــيــة وظــائــف  لــلــمــســانــدة االجــت
توفير  فـــي  تــســهــم  فــهــي  مــتــعــددة، 
التفاعل  أن  حيث  النفسية،  الراحة 
ــد درجــة  ــول االجــتــمــاعــي املــســانــد ي
حتقق  التي  اإليجابية  املشاعر  مــن 
الصحة النفسية وتخفف املعاناة من 
كالقلق،  النفسية  بعض االضطرابات 
واالكتئاب، والوحدة النفسية، كما أن 
لدى  يكون  عندما  وظيفة منائية  لها 
الفرد شبكة من العالقات االجتماعية 
حتقيق  على  تساعده  التي  احلميمة 
التوافق اإليجابي، ولها وظيفة وقائية 
مواجهة  على  الــفــرد  مــســاعــدة  فــي 
يدركها  الــتــي  اخلــارجــيــة  ــداث  األحــ
على أنها شاقة ومتثل ضغوط عليه. 

)مايكل أرجايل، ١99٣م(.
في  أهميتها  االجتماعية  وللمساندة 
احلــيــاة املــدرســيــة مــن أجــل التكيف 
الدافعية  وزيادة  املدرسية،  البيئة  في 
والــرغــبــة  التحصيل  عــلــى  والـــقـــدرة 
االهداف  إلى  والوصول  اإلجنــاز  في 
الــدراســات  أوضحت  حيث  املــرجــوة، 
بني  ارتباطية  عالقة  وجــود  احلديثة 
إلى  والــدافــع  االجتماعية  املــســانــدة 
التحصيل  إلــى  ــع  ــداف ال أو  اإلجنـــاز 
مستوى  انــخــفــاض  وأن  ــي،  ــدراسـ الـ
املــســانــدة مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى 

انخفاض في مستوى التحصيل.

دور األسرة
أبنائها  دعــم  فــي  كبير  دور  لــألســرة 
مــنــذ مــراحــل الــطــفــولــة املــبــكــرة، إذ 
اإلنسانية  العالقات  من  شبكة  متثل 
واالجــتــمــاعــيــة، ويــنــشــأ الــطــفــل في 
اعتمادا  املنظومة معتمدا عليها  هذه 
ــى،  ــوات حــيــاتــه األولـ كــامــال فــي ســن
وهي السنوات لها أهمية البالغة في 
صقل شخصيته، وتنمية قدراته، كما 
يتأثر بالعديد من املشاعر والعواطف 
كبتها  أو  عنها  التعبير  كيفية  ويتعلم 
واحلــزن،  والغضب،  احلــب  كمشاعر 
التي  االجتماعية  املساندة  ومصادر 
متنحها األسرة سواء أكانت مادية أم 
معنوية أم تربوية تتوقف إلى حد كبير 
على أمور عدة أهمها: ثقافة الوالدين 
والضغوط  احمليطة،  البيئة  وثقافة 
املناخ  وطبيعة  األسرة،  تواجهها  التي 
إلى  النفس  علماء  ويشير  األســـري. 
ينشأ وســط أســرة  الـــذي  الــفــرد  أن 
مترابطة تسودها املودة واأللفة يصبح 
بصورة  املسؤولية  حتمل  على  قــادرا 
أفضل، وتصبح لديه مهارات وصفات 

قيادية.

دور جماعة الرفاق
فمساندة األصدقاء لبعضهم البعض 
إلــى جانب  ووقوفهم  الــشــدة،  وقــت 
ظروف  من  يواجهونه  فيما  بعضهم 
وحتديات حتتاج إلى تضافر اجلهود، 
تؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس والثقة 
مقومات  على  وحتافظ  باآلخرين، 
التفكك،  ــن  م ــودة  ــ واملـ ــة،  ــصــداق ال
املشاركة  مشاعر  وتنمى  واالنهيار، 
مع اآلخرين، وبالتالي إشباع حاجات 
وتخفف  احمليطة  البيئة  مع  انتمائه 
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من اآلثار النفسية السلبية.

دور املجتمع
املساندة  تقدمي  في  مهم  دور  للمجتمع 
واملعنوية  املادية  بأنواعها  االجتماعية 
وبــصــورة أقــوى مما تقدمه األســرة أو 
االجتماعية  للقوى  نظرا  األصــدقــاء، 

واالقتصادية التي يتمتع بها. 
ــعــد من  ــة ت ــمــاعــي فــالــعــالقــات االجــت
االجتماعية،  املــســانــدة  مــصــادر  أهــم 
املختلفة  الضغوط  تأثير  من  واحلماية 
من  واقــيــة  درعـــا  للفرد  تشكل  بحيث 
االنحرافات والعزلة، مما يجعله يعيش 
تساعده  كما  النفس،  هــادئ  مطمئنا 
فـــاعـــال ومــنــتــجــا  يـــكـــون شــخــصــا  أن 
يتلقاها  التي  فاملساندة  املجتمع  فــي 
بالصحة  ترتبط  اآلخــريــن،  من  الفرد 
واالستقرار النفسي واالجتماعي، وهي 
متميزة،  اجتماعية  عالقات  من  تتكون 
تتمثل في املودة، والصداقة، احلميمة، 
الفرد،  واحترام  والتكامل،  واالنسجام 
والعاطفية  املــاديــة  املــســاعــدة  وتــقــدمي 
عالقات  األفــراد  لدى  كانت  وكلما  له. 
ومبنية  اآلخــريــن  مــع  قوية  اجتماعية 
يكونون  فإنهم  اإليجابي  التفاعل  على 
أولئك  من  النفسية  الناحية  من  أفضل 
الذين يفتقرون إلى مثل هذه العالقات، 
الــتــوافــق  الــعــالقــات تسهم فــي  فــهــذه 
للفرد،  الشخصي  والنمو  اإليــجــابــي، 
ــة الــنــفــســيــة، والــتــخــفــيــف من  ــراحـ والـ
واالكتئاب  كالقلق  االضطرابات،  بعض 

والوحدة النفسية.

استراتيجيات 
وهي  اإليجابية:  االستراتيجيات  أوال 
على  للتغلب  الفرد  يوظفها  التي  تلك 
من  آثارها،  وجتاوز  احلياتية  الضغوط 

خالل األساليب اإليجابية اآلتية:

الضاغط  للموقف  املنطقي  التحليل 
بغية فهمه والتهيؤ الذهني له.

متعلقة  وبــدائــل  معلومات  عن  البحث 
باملوقف الضاغط.

ثانيا االستراتيجيات السلبية: وهي تلك 
األزمة،  جتنب  في  الفرد  يوظفها  التي 
واإلحجام عن التفكير فيها، من خالل 

األساليب السلبية اآلتية: 
التفكير  لتجنب  املــعــرفــي  اإلحـــجـــام 

الواقعي واملمكن في األزمة.
االستسالم للموقف الضاغط وترويض 

النفس على تقبله.
البحث عن البدائل عن طريق االشتراك 
في أنشطة بديلة ومحاولة االندماج فيها 
لإلشباع،  جديدة  مصادر  توليد  بغية 
الضغوط  مواجهة  عن  بعيدا  والتكيف 

احلياتية.
االجتماعية  للمساندة  فـــإن  وهــكــذا 
ــعـــالقـــات  ــة والـ ــفــســي ــن ــدة ال ــ ــان ــســ ــ وامل
حياة  فــي  أســاســيــا  دورا  االجتماعية 
تــســاعــده عــلــى مواجهة  ــرد، فــهــي  ــف ال
الضغوط واألزمات، وجتعله أكثر قدرة 
على حتملها ومواجهتها بصورة سليمة، 
ــزز لــديــه الــثــقــة بــالــنــفــس وتــدعــم  ــع وت
وجود  يعد  وال  االجتماعي،  التماسك 
املساندة االجتماعية شيئا مهما، ولكن 
األهـــم منه هــو رضــا الــفــرد عــن هذه 

املساندة.

ماذا ميكن أن نفعل لدعم املساندة 
االجتماعية للطفل؟

واألمهات في  اآلباء  يهتم  أن  بد  ١- ال 
توجيه االهتمام بتقوية شبكة العالقات 
والتوازن  للطفل،  الفعالة  االجتماعية 
في تقدمي كافة أشكال الدعم األسرى 
التركيز  وعدم  للطفل،  املختلفة  بصوره 
األســري  أو  فقط  املـــادي  الــدعــم  على 
فقط، بل ال بد من التوازن بني االثنني. 
2- بث برامج اعالمية إرشادية موجهة 
ــدور  ــغــرض الــتــأكــيــد عــلــى الـ لــآلبــاء ب

اإليجابي ملساندة اآلباء لألبناء.
٣- التخطيط لبرامج إرشادية من فبل 
املهتمني في مجال التربية وعلم النفس 
الذين  لألطفال  الــعــون  تقدمي  بهدف 
يعانون من اضطرابات نفسية لفقدانهم 
املساندة ســواء من قبل األســرة أو من 

قبل النظراء.
األطفال  بــني  الــتــعــاون  روح  تنمية   -٤
تنمية  من  بدال  الصغر  منذ  والتالميذ 
التفوق  على  والــصــراع  التنافس  روح 

الدراسي أو األكادميي.
٥- العمل على تنمية الثقة بني األطفال 
حولهم،  فيمن  أو  أنفسهم  فــي  ســـواء 

وتنمية الدافع لإلجناز لديهم.
من  لألطفال  الــفــراغ  ــات  أوق ٦- شغل 
ــج الــهــادفــة  ــرام ــب خـــالل األنــشــطــة وال
املشبعة الحتياجاتهم والتي تتناسب مع 

ميولهم واهتماماتهم.
منها  يعاني  التي  املشكالت  دراسة   -7
لتجنبهم  حلها  على  والعمل  األطــفــال 

التعرض لالضطرابات النفسية.
8- دراسة األساليب اإلرشادية املناسبة 
اجتاه  تكوين  إلــى  األطفال  تدفع  التي 
إيجابي نحو ذاتهم مبا يساعدهم على 
حتقيق قدر كاف من الصحة النفسية.

املراجع
املقصود  عبد  وأمــانــي  السرسي،  أسماء   -١
يدركها  كما  االجتماعية  املساندة  )2٠٠١م(: 
املراهقني وعالقتها ببعض املتغيرات النفسية، 

جامعة امللك عبد العزيز.
2- عامر أحمد السويداني )2٠١8م(: املساندة 
احلياتية،  الضغوط  مواجهة  في  االجتماعية 
مجلة العربي، العدد: )7١٣(، )ص ١٦٦-١٦9(.
مايكل أرجايل )١99٣م(. سيكولوجية السعادة، 
مراجعة:  يونس،  القادر  عبد  فيصل  ترجمة: 
عدنان الشطي، مجلة العلوم االجتماعية، )مج 

2٤، ع ٣، ص ص 2٤7-2٥٠(.
مقياس  )2٠١2م(:  شحته  محمد  مــروى   -٣
إدراك املساندة االجتماعية لدى املسنني، مجلة 
ج)١(، ص   ،)٣٠( )ع  العرب،  التربويني  رابطة 

.)١٤١- ١٥٣
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أبناؤنا والتفوق الدراسي..أبناؤنا والتفوق الدراسي..
                                الطريق والثمار                                الطريق والثمار

عثمان إسماعيل محمد حسنيأسرة
باحث تربوي

يعيشها  التي  اللحظات  أسعد  من 
ــراد األســرة  ــ الـــوالـــدان خــاصــة وأف
ــروا الــتــفــوق الــدراســي  عــامــة أن يـ
وقد حل على األسرة ضيفا حتوطه 
والتبريكات  والتهاني  الفرحة  نشوة 
والفخر  الزهو  يشتم عبق  واجلميع 
بأبنائهم وقد رفعوا رؤوسهم تباهيا 
الذين  أكبادهم  بفلذات  وتفاخرا 
عانوا ما عانوا وحتملوا ما حتملوا 
في سبيل نيل شرف تلك اللحظة.. 
حلظة جنى الثمار واعتراف التاريخ 

بهم وبطريقهم املثمر في حياتهم.
ــي مـــزيـــج بني  ــدراســ ــ ــفـــوق ال ــتـ والـ
فالصناعة  والــصــنــاعــة،  ــقــدرات  ال
التفوق،  هوية  وإيــجــاد  خلق  تعني 
تفعيل  وسائل  فتعني  القدرات  أما 
وحتقيق العوامل التي من أجلها نيل 
وأحرز هذا التفوق الذي هو حلم كل 
كل  وطريق  دارس  كل  وأمنية  أسرة 

مجتهد.
الــدراســي  التفوق  أن  املــؤكــد  ومــن 
ــون مـــن أصــعــب صــنــوف  ــك ــاد ي ــك ي

التفوق في احلياة عامة وذلك لتعدد 
من  يحتاجه  ومــا  ودعائمه  أبــعــاده 
اللزوم  غاية  فــي  مساعدة  وســائــل 
على  معظمها  في  تعتمد  واألهمية 
اجلانب املعنوي حيث تتطلب الدقة 
البالغة واإلرادة القوية الصارمة في 

تنفيذها.
أبناؤنا تلك  * ومن أجل أن يعيش 
حياتهم..  فــي  الــفــارقــة  اللحظات 
بأنفسهم  والفخر  التفوق  حلظات 
أعينهم  نصب  يضعوا  أن  عليهم 
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التي  والعوامل  األســس  من  بعضا 
مبصرة  نــتــائــج  تــثــبــت ممــارســتــهــا 
الــدراســي  الــتــفــوق  هــويــة  لتحقيق 

ومنها:
ــان بـــاهلل عــزوجــل إميــانــا  * اإلميــ
اإلنسان  يجنيه  ما  كل  بــأن  مطلقا 
ــا على  مـــقـــدر ومــكــتــوب ولـــكـــن مـ
قانعا  واالجتهاد  العمل  إال  اإلنسان 
ذاته عما يبذله من جهد وكد وتعب 
اليانعة  الثمار  تكون  اجلهد  فبقدر 
خب{ حب   جب    يئ   ىئ   }مئ  

)النجم:٣9(.
بيد اهلل  التوفيق  بأن  التام  واليقني 
متوكلني عليه حق التوكل نية وعمال 

ويقينا.
التعلق  استمرارية  على  املواظبة   *
ومنها  وطاعة،  عبادة  عزوجل  باهلل 
احملــافــظــة عــلــى تــأديــة الــصــلــوات 
ــراءة ما  ــ ــ اخلــمــس عــلــى وقــتــهــا وق
ــرمي يوميا  ــك ال الـــقـــرآن  ــن  تــيــســر م
لالستيعاب  وروحانية  روحية  كتهيئة 
على  النفسية  القدرة  وخلق  املعرفي 
العقل  يتلقى  مبا  لإلملام  االستعداد 

من الفهم واالدراك واالستيعاب.
* أن يتميز أبناؤنا بصفة »الطموح« 
والدافع  الباعث  ألنه  بها  متشبعني 
والشعلة التي تضيء طريق كل هدف 
املعنوي  الدافع  وهــو  حتقيقه  مــراد 
وراء حتقيق كل ما تصبو إليه النفس 
فالطموح سمة  وأحـــالم،  ــال  آم مــن 
مستقبل  رسم  إلى  املتطلع  الــدارس 
أفضل يتمناه ويأمله وبدونه ال قيمة 

لإلنسان وال معنى للحياة.
الذي  هدفهم  أبناؤنا  يحدد  أن   *
يــلــقــوا  وأال  حــيــاتــهــم  فـــي  يــبــغــونــه 
الــصــراعــات  ــرة  ــ دائ ــي  ف بأنفسهم 
واالختيارات ومآزق احليرة والتحير 
ملزمني ذاتهم بوجود التكيف النفسي 

إزاء ما يتمنونه وأن تستريح أنفسهم 
يأملونه في حياتهم دون ضغوط  ملا 
من الغير وسيطرة رأى من اآلخرين.
بشخصياتهم  أبناؤنا  يستقل  أن   *
قدراتهم  مراعني  ذاتهم  حتقيق  في 
من  مؤثرات  أية  عن  بعيدا  وميولهم 
متمسكني  بأنفسهم  معتزين  حولهم 
برأيهم ووجهة نظرهم في رسم صورة 
يــريــدون،  كما  وحياتهم  مستقبلهم 
راضني كل الرضا عما يسلكون من 
طريق قانعني كل االقتناع مبا يجنون 

من ثمار.
ويتفهموا  يدركوا  أن  األبناء  على   *
الوقت  »استثمار  يلزمه  التفوق  أن 
وتنظيمه وتقسيمه« وأال يهدروا ذلك 
الوقت فيما ال ينفعهم وأن يحرصوا 
من  يستفيدوا  أن  على  احلــرص  كل 
وتخطيطا  تنظيما  ــواحــد  ال الــيــوم 
خطة  وضــع  مــن  مــانــع  وال  وتفعيال 
يلزم  مما  وشهرية  وأسبوعية  يومية 
ذلك قوة اإلرادة والتصميم والعزمية 

في حتقيقه وتنفيذه.
* أن يتعود األبناء على التفوق منذ 
إحلاقهم بالتعليم خاصة في مراحله 
األولى وأن يضعوا في احلسبان أن 
الواحدة لها قيمتها ونصف  الدرجة 
مصير  فكالهما  أهمية،  له  الدرجة 
ومستقبل وحياة وبذلك تستمر هوية 

التفوق مالزمة لهم.
أبناؤنا  يراعي  أن  األفضل  ومن   *
فروع  بني  االستيعاب  في  »الــتــوازن 
يكون  أن  املختلفة« فال يجب  العلوم 
االهتمام بفرع على حساب فرع آخر 
مما يــؤدي الى خلل في اإلملــام لكن 
التوازن يؤدي إلى إيجابية السيطرة 
على فهم سائر العلوم املقررة وإتقان 
االطــمــئــنــان  روح  وبـــث  اســتــيــعــابــهــا 
والطمأنينة في النفس على املستوى 

العلمي عامة.
* وال ينسى أبناؤنا أن يضعوا نصب 
كعنصر  ــدوة«  ــقـ »الـ عــامــل  أعينهم 
التفوق،  حتقيق  في  وهــام  مساعد 
فاتخاذ املثل األعلى والقدوة ضرورة 
تربوية نفسية حتمية وحافز معنوي 
مؤثر  فعلى  وكحافز  التفوق  لتحقيق 

من باب الغيرة احملمودة.
بني  الترفيه  أبناؤنا  يتجاهل  وال   *
وتهدأ  العقل  ليستريح  وآخــر  وقــت 
جتنبا  األنــفــاس  وتلتقط  األعــصــاب 
وجتــديــد  ــة  ــاب ــرت وال والــســأم  للملل 
مــرة  ــرار  ــ واإلصـ والــعــزميــة  اإلرادة 
أخــرى، فال مانع من تخصيص يوم 
أبناؤنا  فيه  ميــارس  أسبوع  كل  من 
مرحهم  ــوان  وألـ وألعابهم  هوايتهم 
يقبلون على دراستهم  بعده  املختلفة 
واستيعاب  شديدين  ونــهــم  بشغف 

وفهم وحتصيل له نتائجه املثمرة.
ــدور احملــوري في خلق  ال ويبقى   *
الــدور  وهــو  الــدراســي  التفوق  هوية 
األسرى املتمثل في »الوالدين« حيث 
يقع عليهما العبء األكبر في الرعاية 
واملالحظة  املراقبة  ودقة  واالهتمام 
ــاد  ــ ــه واإلرشـ ــوجــي ــت والــتــشــجــيــع وال
ــادي واملــعــنــوي  ــ وتـــقـــدمي الـــعـــون املـ

الدائمني لألبناء.
لذته  ــه  ل الـــدراســـي  الــتــفــوق  إن   *
تعادلها  ال  الــتــي  وفــرحــتــه  ومــذاقــه 
ذلك ألنه هو  آخر  بأي شيء  فرحة 
املفتاح اآلمن حلياة كرمية يتلذذ بها 
وإثبات  مستقبال،  ويعيشها  اإلنسان 
بــهــا صــاحــبــهــا راضــيــا  يــعــتــز  ذات 
التفوق  حلظة  إن  بها،  قنوعا  عنها 
يكتبها التاريخ مبداد من ذهب على 
صفحاته وتبقى زهوا وفخرا وتخليدا 
ال جترؤ وال تستطيع محوها األزمان 

والدهور.
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كرمية بداويقضايا
باحثة دراسات إسالمية

وتنحصر أهم األسباب التي تدعو 
اجلالية املسلمة أو املسلمني عموما 
في البالد الغربية إلى البحث عن 

رخص ومخارج في:
١- طبيعة احلياة الغربية:

الفرد مسايرتها  تفرض على  التي 
بالطلبة  األمـــر  تعلق  إذا  خــاصــة 
ــداومــني،  امل الــعــمــال  أو  املسلمني 
الـــذيـــن ال يـــجـــدون فـــي الــغــالــب 
ألداء  مناسبا  مكانا  أو  كافيا  وقتا 
ــروضــة أو صــالة  ــف امل ــوات  ــصــل ال
للتعامل  يضطرون  أو  اجلــمــاعــة، 
أو  التأمني،  وعقود  املصارف،  مع 
محرمات  تقدم  متاجر  في  العمل 
كاخلمر واخلنزير، أو إلى غير ذلك 
املسلم  يخضع  التي  املسائل،  من 
الــدول  وقــوانــني  ألحكام  مبوجبها 
والنكاح  والعقود،  كالبيوع  الغربية 

والطالق وامليراث إلى غير ذلك.
2- احلوادث واملستجدات:

ــاء  ــن ــع احلـــجـــاب أث ــن ــة م كــمــســأل
منع  ومسائل  العمل،  أو  الــدراســة 

الغربية  الدول  بعض  في  املسلمني 
من ذبح األضاحي، أو رفع األذان، 

أو إظهار سنن وشعائر اإلسالم.
٣- ظروف وأحوال خاصة:

في  يعيش  من  جميع  يخضع  فال 
بــالد الــغــرب إلــى نفس األحــكــام 
منهم  إن  بل  الرخص،  مسائل  في 
خاصة  وأحواله  ظروفه  تعتبر  من 
ــذا فمن  ــن ال تــعــتــبــر. لـ ومــنــهــم م
عن  اللبس  رفــع  مبكان  الــضــرورة 
هــذا املــوضــوع مبــزيــد مــن البيان 

نبدأه بتعريف الرخصة..
معنى  إلــى  راجــعــة  لغة:  الرخصة 
اللني والسهولة ومنه الرخص ضد 

الغالء.
اصطالحا: تطلق على ما وضع عن 
الشاقة  التكاليف  من  األمــة  هــذه 
كان  ما  وعلى  العسيرة،  واألعمال 
من املشروعات توسعة على العباد 

مطلقا.
ويقابلها العزمية: وهي ما شرع من 
األحكام الكلية ابتداء، ومعنى كونها 

كلية أنها ال تختص ببعض املكلفني 
دون بعض، وال ببعض األحوال دون 
والــزكــاة  والــصــوم  كالصالة  بعض 
واحلــج واجلــهــاد، وأحــكــام البيوع 
واجلنايات، وسائر شعائر اإلسالم 

الكلية.
يكون  أن  ابتداء:  شرعيتها  ومعنى 
األحكام  إنشاء  بها  الشارع  قصد 

التكليفية على العباد أول األمر.
أما الرخصة فما شرع لعذر شاق، 
اســتــثــنــاه الــشــارع مــن أصـــل كلي 
على  االقتصار  مــع  املنع  يقتضي 

موضع احلاجة فيه.
فشروط حتقق الرخصة هي:

١- وجود العذر.
2- كونه شاقا.

٣- أن الرخصة مستثناة من أصل 
كلي يقتضي املنع.

على  الترخيص  في  االقتصار   -٤
موضع احلاجة دون غيره.

أما الشرط األول: فليس له ضابط 
العذر  يختلف  بــل  مــطــرد،  حــد  أو 

المسلمون في الغرب المسلمون في الغرب 
وفقه الرخص الشرعيةوفقه الرخص الشرعية

مســائل عديــدة يطرحهــا املســلمون اليــوم فــي بــالد الغــرب تتعلق مبعاشــهم وعبادتهــم، ظروفهــم وأحوالهم، 
لهــا مــن اخلصوصيــة مــا يجعــل أغلــب الســائلني منهــم يرغــب فــي احلصــول علــى رخــص شــرعية، تبيــح لهــم 
احملظــور وتيســر عليهــم الشــاق املمنــوع، غيــر أن الكثيــر منهــم يجهــل مفهــوم الرخصــة الشــرعية وحكمهــا، 
ــارب اآلراء  ــرعي، تتض ــم الش ــى العل ــتند إل ــي املس ــم احلقيق ــاب الفه ــي غي ــا، وف ــا وضوابطه ــذا موجباته ك
والفتــاوى، خاصــة إذا توجــه الســائل إلــى مــن ال ميلــك عــدة فقهيــة كافيــة، أو انتقــل فــي أســئلته مــن جهــة 
إلــى أخــرى، وبــني اإلباحــة واملنــع يقــع املســتفتي فــي احليــرة والتــردد، وهــو مــا ينافــي مقصــد الشــريعة 

اإلســالمية التــي جعلــت للمكلــف مــن كل ضيــق مخرجــا، ولــكل إشــكال جوابــا ومنفــذا.
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بحسب املكلف، واألحوال واألزمان، 
فليس سفر  األعمال،  وكذا طبيعة 
اإلنسان في أيامنا هذه كالسفر في 
الصبر  وكذلك  السابقة،  األزمنة 
يختلف  واملشقات،  الشدائد  على 
أيضا  ويختلف  آلخــر،  إنسان  من 
باختالف قوة النفوس ومجاهدتها، 
من  جملة  في  الشارع  أقــام  لذلك 
الرخص السبب مقام العلة، فجعل 
السفر سببا للقصر واإلفطار، ولم 
من  الكثير  وتــرك  املشقة،  يجعل 

األسباب موكولة إلى االجتهاد.
شاقا:  العذر  كون  الثاني  الشرط 
ــعــذر ملــجــرد احلــاجــة  ــإذا كـــان ال فـ
ــــال يــســمــى  ــن غـــيـــر مـــشـــقـــة، ف ــ م
رخــصــة، وإمنـــا يــدخــل هــذا حتت 
أصــل احلــاجــيــات، وهــو بــاب آخر 
تعد  ال  وبذلك  الرخص،  باب  غير 
بعض املسائل املطروحة لالستفتاء 
مرتبة  إلــى  تصل  ال  ألنها  رخصا، 
القطع  باشتراط  يقال  وال  املشقة، 

أن  يكفي  بل  املشقة،  في  واليقني 
يظن اإلنــســان وقــوعــهــا، مــن غير 

توهم أو تخيل. 
الشرط الثالث االستثناء: فالرخص 
هي  بــل  ــداء،  ــت اب مشروعة  ليست 

أحكام عارضة واستثنائية.
ــشــرط الـــرابـــع االقــتــصــار على  ال
موضع احلاجة: فشرعية الرخص 
ــال،  ــثـ ــيــل املـ ــى ســب جـــزئـــيـــة، فــعــل
وجب  سفره،  انقطع  إذا  احلاضر 
عليه الرجوع إلى األصل من إمتام 
الــصــالة وإلـــزام الــصــوم، فكذلك 
وبــهــذا  الـــرخـــص،  مــســائــل  جميع 
ــام الــتــي تشبه  تــفــتــرق عــن األحــك
الرخصة، وليست في حقيقة األمر 
زال  وإن  مشروعة  ألنها  رخــصــا، 
والسلم  القرض  كشرعية  الــعــذر، 

واملساقاة.
حكم الرخصة: اإلباحة مطلقا، وقد 
ترخص - عليه الصالة والسالم - 
بأنواع من الرخص وهو القائل: إن 

اهلل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب 
الصحيح:  وفي  تؤتى عزائمه..  أن 
فإن  تطيقون  ما  العمل  من  خــذوا 

اهلل لن ميل حتى متلوا.

في  اجتنابها  ينبغي  محاذير 
مسائل الرخص

مظنة  هــي  التي  املشقة  كانت  ملــا 
املكلف،  إلى نظر  التخفيف، ترجع 
املجال،  نفسه في هذا  وكان فقيه 
يصعب  قــد  واملجتهد  الفقيه  ألن 
ــه تــقــديــر حــقــيــقــة املــشــقــة  ــي عــل
فهي  للمستفتي  بالنسبة  وحجمها، 
أمر باطن ال يقدره غير صاحبه إال 
الظاهر،  في  دليل  عليها  يكون  أن 
من  نــحــذر  أن  علينا  ــزامــا  ل كـــان 
إلى  املفضية  النفوس  أهــواء  اتباع 
املفاسد، فهناك من الناس في بالد 
له مفاتن احلياة  الغرب، من حتلو 
ملذاتها  من  فيستزيد  ومباهجها 
املطاف  نهاية  في  ويتعلل  املــاديــة، 
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الشرع،  ألحكام  االمتثال  مبشقة 
ــا عـــن الـــرخـــص القــتــنــاص  ــاحــث ب
من  تعالى  اهلل  ذم  وقد  أغراضه، 
ليترخص  النفس  بــأهــواء  اعــتــذر 

ٿ   }ٿ   ــى:  ــالـ ــعـ تـ كـــقـــولـــه 
ٹ..{  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

)التوبة:٤9(.

احلذر من زلة العالم
ــد الــغــفــلــة  ــن ــا تـــكـــون ع ــر مـ ــثـ وأكـ
في  الــشــرع  مقاصد  اعــتــبــار  عــن 
غير  على  كــان  إن  وهــو  االجتهاد، 
معذور  فصاحبه  تعمد،  وال  قصد 
مأجور، لكن ينبني على اعتمادها 
لذلك  ومفسدة،  خطر  وتقليدها 
فال ينبغي االستدالل برخص تبني 
للمسلمني اليوم عن طريق املجامع 

الفقهية املعتمدة عدم شرعيتها.
وقد يتساءل البعض عن تعارض 

في  والرخصة  بالعزمية  األخــذ 
كما  واجلــواب  الواحدة،  املسألة 
-رحمه  الشاطبي  اإلمــام  يقرره 
العزمية  أصــل  ــان  ك إذا  اهلل-: 
حقيقيا ثابتا فالرجوع إلى أصل 
ــوع إلــى  ــرجـ ــق، والـ ــعــزميــة حـ ال
كل  بحسب  فيه  ينظر  الرخصة 
شــخــص وبــحــســب كــل عـــارض، 
هذا إذا لم يأت دليل من اخلارج 
ــى اعــتــبــار الــرخــصــة  ــدل عــل ــ ي

والتخفيف.
على  األدلــة  إن  نقول  اخلتام  وفــي 
رفع احلرج عن هذه األمة عديدة، 

ھ    ھ    }ھ   تــعــالــى:  يــقــول 
 ،)78 )احلـــج:  ۓۓ{  ے   ے    ھ  

ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   }ۇ  
ٴۇ   ۋ{ )البقرة: ١8٥(.

ٿٿ   ٿ  ٺ   ٺ   }ٺ  

ٹ{  ٹ   ٿ  
)سورة النساء:28(. 

والشريعة اإلسالمية هي احلنيفية 
سبحانه  اهلل  أنــزلــهــا  الــســمــحــة، 
ينبغي  لذا  بالعباد،  رحمة  وتعالى 
التزام منهج  واملفتني  الفقهاء  على 
خاصة  احلــــرج،  ــع  ــ ورف التيسير 
بأحكام  امللتزمني  للناشئة  بالنسبة 
أو  غربية  علمانية  بيئة  في  الدين 
املسلمني احلديثي العهد باإلسالم، 
فقد يؤدي ترك الترخص مع وجود 
العمل  عن  االنقطاع  إلــى  أسبابه 
االمــتــثــال  عــن  والــعــجــز  والتنفير 
ألوامر الشرع ونواهيه وهو خالف 

مقصود الشارع.

املصادر:
املوافقات - اإلمام الشاطبي.

إيضاح املسالك إلى قواعد اإلمام 
مالك - الونشريسي.
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فقدته األمة اإلسالمية.. عاملا جليال وقاضيا مهيبا

رثاء فهد الشمري
صحافي وباحث

فقــدت األمــة اإلســالمية عاملــا مــن علمائهــا األجــالء، هو ســماحة 
الشــيخ صالــح بــن محمــد اللحيــدان )١9٣٢ - 5 ينايــر ٢٠٢٢م( 
تقبلــه اهلل فــي واســع رحمتــه، وجــزاه عنــا خيــر اجلــزاء، ملــا قــدم 
مــن علــم ســيظل -إن شــاء اهلل- نبراســا لألجيــال، جيــال بعــد 

جيــل.  
والشــيخ اللحيــدان -ملــن ال يعرفــه- هــو عالــم شــريعة وداعيــة، 
منصــب  )٢٠٠9م(  عــام:  حتــى  شــغل  ســعودي،  وخطيــب  وإمــام 
رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء، ويعتبــر منــذ عــام: )١99٢م( 

للقضــاء. األعلــى  املجلــس  فــي  األول  املتنفــذ 
فــي منطقــة  البكيريــة  فــي مدينــة  اللحيــدان  الشــيخ  ولــد   
القصيــم عــام: )١9٣١م(، وتخــرج فــي كليــة الشــريعة بالريــاض 
للشــيخ  قضائيــا  ومالزمــا  ســكرتيرا  وعمــل  )١959م(،  عــام: 
الســعودية  الديــار  مفتــي  الشــيخ  آل  إبراهيــم  بــن  محمــد 
الســابق فــي اإلفتــاء بعــد تخرجــه، إلــى أن عــني عــام: )١96٣م( 
ثــم صــار  الريــاض،  فــي  الكبــرى  لرئيــس احملكمــة  مســاعدا 

)١96٤م(.  عــام:  للمحكمــة  رئيســا 
حصــل علــى رســالة املاجســتير مــن املعهــد العالــي للقضــاء عــام: 
)١969م(، واســتمر رئيســا للمحكمــة الكبــرى إلــى أن عــني عــام: 

)١97٠م( قاضــي متييــز وعضــوا فــي الهيئــة القضائيــة العليــا.
فــي عــام: )١98٢م( رئيســا للهيئــة الدائمــة فــي مجلــس  وعــني 
القضــاء األعلــى، واســتمر فــي ذلــك نائبــا لرئيــس املجلــس فــي 
غيابــه، إلــى أن عــني عــام: )١99٢م( رئيســا للمجلــس فــي الهيئــة 

العامــة والدائمــة. 
وهــو أيضــا عضــو فــي هيئــة كبــار العلمــاء منــذ إنشــائها عــام: 
)١97١م( وعضــو فــي رابطــة العالــم اإلســالمي، وكان لــه نشــاط 
فــي مجلــة: )الرايــة اإلســالمية( ومديرهــا ورئيــس حتريرهــا، ولــه 
دروس فــي املســجد احلــرام تــذاع، وفتــاوى فــي برنامــج: )نــور علــى 
الــدرب(، ولــه محاضــرات ونــدوات ومشــاركة فــي مناقشــة رســائل 
املاجســتير والدكتــوراه، ُنحــي مــن رئاســة القضــاء العدلــي عــام: 

)١٤٣٠هـ(.
األربــع(،  القواعــد  )شــرح  اللحيــدان:  الشــيخ  مؤلفــات  ومــن 
و)فضــل دعــوة محمــد بــن عبــد الوهــاب(، و)إيضــاح الداللــة فــي 
وجــوب احلــذر مــن أصحــاب الضاللــة(، و)شــرح حديــث معــاذ: 

حــق اهلل علــى عبيــده(.

وفــي يــوم األربعــاء )٢ جمــادى اآلخــرة ١٤٤٣هـــ( املوافــق )5 ينايــر 
٢٠٢٢م( توفــى اهلل الشــيخ اجلليــل عــن عمــر ناهــز )9٠( عامــا 
بعــد معانــاة مــع املــرض، وكان قــد تعــرض قبــل أســابيع مــن وفاتــه 

لوعكــة صحيــة دخــل علــى إثرهــا املستشــفى. 
اللحيــدان تغريــدة علــى موقــع تويتــر جــاء  أســرة  وقــد نشــرت 
وعــزاء  عزاءنــا  اهلل  أحســن  راجعــون،  إليــه  وإنــا  هلل  فيهــا: إنــا 
األمــة اإلســالمية فــي وفــاة شــيخنا ووالدنــا صالــح بــن محمــد 
علــى  الصــالة  وأقيمــت  واســعة،  رحمــة  اهلل  رحمــه  اللحيــدان، 
شــيخنا بعــد صــالة العصــر مــن ذلــك اليــوم بجامــع الراجحــي 

راجعــون. إليــه  وإنــا  فإنــا هلل  بالريــاض، 

سماحة الشيخ اللحيدان في ذمة اهللسماحة الشيخ اللحيدان في ذمة اهلل
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وزارة  وكيل  زار  تفقدية  جولة  فــي 
األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد 
لإلعالم والعالقات اخلارجية محمد 
»الوعي  مجلة  مقر  املطيري  ناصر 
سير  ملتابعة  ــد  اجلــدي اإلســـالمـــي« 
افتتح  الــزيــارة  هــذه  وخــالل  العمل، 

املطيري مكتبة »الوعي اإلسالمي«.
وتعد املكتبة مبنزلة األيقونة للمجلة ملا 
حتويه من كتب في مختلف املجاالت 
حتتوي  كما  ــعــاصــرة،  وامل الــتــراثــيــة 
املوسوعات  من  جملة  على  املكتبة 

موسوعة  منها  واألدبـــيـــة  العلمية 
احلضارة اإلسالمية وموسوعة الغد 
ودائــرة  امليسرة  العربية  واملوسوعة 
مكة  وموسوعة  اإلسالمية  املعارف 
والكويت  املــنــورة  واملــديــنــة  املكرمة 

للتقدم العلمي واملوسوعة الفقهية.
ــي  ــوعـ ــبــة »الـ كـــمـــا تــشــتــمــل مــكــت
اإلسالمي« على جملة من املجالت 
والثقافة  الرسالة  منها  التراثية 
والهالل وحضارة اإلسالم واملسلم 
ــحــوث اإلســالمــيــة  ــب املــعــاصــر وال

والشهاب  ــورد  وامل واملنار  واألزهــر 
ــشــرق واملــقــتــطــف واالقــتــصــاد  وامل
ــي والــشــبــاب والــكــتــاب  ــالمـ اإلسـ

العربي وغيرها.
جملة  دفتيها  ــني  ب املكتبة  وتــضــم 
كلية  حــولــيــة  منها  ــات  ــي احلــول ــن  م
كلية  ومجلة  اإلسالمية،  الدراسات 
كلية  ومجلة  بالقاهرة  العربية  اللغة 

الشريعة باملغرب وغيرها.
العديد  عــلــى  املــجــلــة  حصلت  وقـــد 
كثير من  الــدروع ملساهمتها في  من 
منها  والعلمية  الثقافية  املناسبات 
املــشــاركــة فــي مــعــرض اإلصـــدارات 
ــاف والــشــؤون  ــ ــوزارة األوق ــ الــثــالــث ل
وفي  )2٠١١م(،  ــام:  عـ اإلســالمــيــة 
)2٠١2م(،  عـــام:  الــكــتــاب  مــعــرض 
إدارة  درع  املجلة على  حيث حصلت 
الطلبة  وشـــؤون  الطالبي  اإلســكــان 
الـــوافـــديـــن، ومــهــرجــان إصــــدارات 
)2٠١٣م(،  عــام:  اخلــامــس  ــوزارة  ــ ال
املجلس  درع  على  املجلة  وحصلت 
واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني 
ــرجــان أجــيــال  ــه ملــشــاركــتــهــا فـــي م
املستقبل )2٤( عام: )2٠١٣م(، ومن 
خالل »براعم اإلميان« حصلت املجلة 
الثاني  الطفولة  مهرجان  درع  على 

والثالث عام: )2٠١٣م( و)2٠١٤م(.
ساهمت  اخلــارجــي  الصعيد  وعلى 
ــاح  ــي« فـــي إجنـ ــ ــالم »الـــوعـــي اإلســ
إلى  الشبابية«  اخلير  »رحلة  ملتقى 

إندونيسيا عام: )2٠١2م(.

المكتبة درة »الوعي اإلسالمي«المكتبة درة »الوعي اإلسالمي«

التحريرمتابعات

املطيري في مقر املجلة اجلديد

لقاء جمع الوكيل املساعد لشؤون اإلعالم مع مسؤولي مجلة الوعي اإلسالمي

الوكيل املساعد لشؤون اإلعالم يتوسط رئيس التحرير واملراقب املالي واإلداري
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»األوقاف الكويتية« جمعت إصداراتها في موقع واحد

متابعات إعداد
 عبدالسالم الشبراوي

ــؤون  ــشــ ــ ــر األوقــــــــاف وال ــ ــ ــن وزي ــ دشـ
أول  ــكــنــدري،  ال عيسى  اإلســالمــيــة: 
موقع من نوعه في العالم يشمل جميع 
األوقاف  لوزارة  الشرعية  اإلصدارات 
الكويت،  بدولة  اإلسالمية  والــشــؤون 
ــو مــوقــع »احملـــتـــوى اإلســـالمـــي«،  وهـ
وذلــك  )2٠2١/١2/١م(،  ــخ:  ــاري ــت ب
بحضور وكيل وزارة األوقاف املهندس: 
املساعدين  والــوكــالء  عــمــادي،  فريد 
الــوزارة  وموظفي  ومسؤولي  وقيادات 
األوقـــاف  وزارة  مبنى  مــســرح  عــلــى 

والشؤون اإلسالمية.
األوقــاف  وزارة  وكيل  قال  جانبه،  من 
فريد  املهندس  اإلسالمية  والــشــؤون 
الــيــوم  حتتفل  الـــــوزارة  إن  عـــمـــادي: 
محتوى شرعي  أول  وإطــالق  بتدشني 
»احملتوى  وهــو:  العالم  في  نوعه  من 

اإلسالمي«.
ــع احملــتــوى  ــوق ــادي: إن م ــمـ ــال عـ ــ وق
اإلســالمــي هــو مــوقــع يــقــدم محتوى 
حصريا بالغالب، ويخص ما مت إصداره 
ــشــؤون  وال األوقــــاف  وزارة  قــبــل  مــن 
اإلســالمــيــة مـــن كــتــب ومــوســوعــات 
وخطب ومجالت وجميع اإلصدارات، 
سواء صوتية ومرئية، لتجمع في مكان 
لعامة  وخدمة  كمرجع  وتقدم  واحــد، 

املسلمني في العالم. 
وأضاف: يتميز محتوى وزارة األوقاف 
عبر  اكتسابها  التي مت  الكبيرة  بالثقة 
عشرات السنني من العمل الدؤوب من 
قدموا  الذين  والباحثني  العلماء  خيرة 
الوقت خلدمة هذا  الكثير من  وبذلوا 

الدين، ليظهر ويبرز الدر املكنون الذي 
والتي  السمحه،  الشريعة  بــه  تزخر 
باملوعظة  اهلل  إلى  الدعوة  على  حثت 
احلسنة واتباع هدي النبي ] بالدعوة 
إلى اهلل مبنهج وسطي، كما قال اهلل 

}ڤ  ڤ   كتابه:  في  تعالى 
ڤ  ڤ{ )البقرة:١٤٣(.

األوقــاف  وزارة  حملت  عمادي:  وقــال 
ــعــة تــلــتــزم  ــى عــاتــقــهــا قــيــمــا رفــي عــل
بتحقيقها من خالل وضع معايير كان 
هذا  وكان  عامليا،  الريادة  أبرزها  من 
نــوادر  من  يحتويه  مبا  املتميز  املوقع 
والقارئ على حد سواء،  الباحث  تهم 
األوقــاف  وزارة  تقدمه  ما  باكورة  هو 
والشؤون اإلسالمية للعالم انطالقا من 
الريادة عامليا، وهو هدف استراتيجي 
في  املــوضــوعــة  اخلطط  عليه  نصت 
سابق األعوام من قبل وزارة األوقاف 
اإلسالمية، وها هو اليوم أصبح واقعا 
هذا  أن  واألجمل  حلما،  كان  أن  بعد 

املوقع اليوم هو بداية فقط ملا ستقوم 
احملــتــوى  جتـــاه  األوقـــــاف  وزارة  بـــه 
من  باملزيد  وتغذيته  ورعايته  بتنقيحه 
األنــواع  مختلف  من  النافعة  املصادر 
باستخدام  وذلك  املرئية،  أو  املقروءة 
هذا  فــي  املــتــوافــرة  التقنيات  أفضل 

املجال.
ــى مــزيــد مــن العمل  ودعـــا عــمــادي إل
ــداف  ــد لــتــحــقــيــق جــمــيــع أهــ ــهـ واجلـ
األوقــاف  وزارة  استراتيجية  وغايات 
التي وضعت منذ سنوات وسارت على 

نهجها جميع اإلدارات والقطاعات.
وشــكــر عــمــادي كــل مــن كــان لــه دور 
أصبح  الــذي  احللم  هــذا  في حتقيق 
اليوم واقعا ملموسا نعيشه، ونستفيد 
في  يحتويها  التي  املعلومات  نهر  من 
جميع  إلــى  خيراته  وتفيض  الكويت، 
املسلمني حول العالم، فلهم منا جزيل 

الشكر وعظيم االمتنان.

»المحتوى اإلسالمي« موقع شامل»المحتوى اإلسالمي« موقع شامل

وزير األوقاف عيسى الكندري أثناء تدشني »احملتوى اإلسالمى« وعن ميينه وكيل الوزارة فريد عمادي
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د. مسعود صبريمتابعات
أستاذ مشارك في الفقه واألصول

الصكوك السيادية في ندوة الصكوك السيادية في ندوة 
مركز الكويت لالقتصاد اإلسالميمركز الكويت لالقتصاد اإلسالمي

أقـــــام مـــركـــز الـــكـــويـــت لــالقــتــصــاد 
اإلسالمي ندوته الشهرية، التي جاءت 
ودورها  السيادية  »الصكوك  بعنوان: 
فـــي الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة«، حيث 
محمد  الــدكــتــور  األســتــاذ  استضاف 
املصرية  اجلمعية  رئــيــس  البلتاجي 
مجلس  وعضو  اإلســالمــي،  للتمويل 
ــك فــي يــوم ٣١ أكتوبر  األيــوفــي، وذل

2٠2١م، عبر منصة زووم.

عن  احلديث  البلتاجي  د.  تناول  وقد 
ودورهــا  السيادية،  الصكوك  أهمية 
تنفيذ  فـــي  املــســاهــمــة  فـــي  ــفــعــال  ال
املشاريع الكبرى للدول، مبا في ذلك 

مشاريع البنية التحتية.
وبدأ بتعريف الصكوك السيادية بأنها 
أوراق مالية حكومية متساوية القيمة، 
وقابلة للتداول، تصدر ملدة ال تتجاوز 
شائعة  حصصا  ومتثل  عاما،  ثالثني 
في حقوق منفعة األصول؛ وفق نشرة 
الفروق  وأبان  بها.  اخلاصة  اإلصدار 
فالصكوك  والسندات،  الصكوك  بني 
مشاركة في امللكية ومشاركة في الربح 

من  السيادية  الصكوك 
أبرز وأهم وسائل التمويل 

اإلسالمي
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التي  السندات،  بخالف  واخلــســارة، 
خسارة،  أي  حاملها  فيها  يتحمل  ال 
في  ماليا  سهما  الصك ميثل  أن  كما 
األصول واملنافع، والسند ميثل حصة 
والصك  التقليدي،  املالي  التمويل  في 
دليل على نقل امللكية في عمليتي البيع 
والشراء، والسند ال يتعلق بامللكية بل 
مبدة  يرتبط  والصك  النقدي،  باملبلغ 
ــاء، بخالف  ــه ــت ابـــتـــداء وان املـــشـــروع 
السند، ونشرة إصدار الصكوك مبنية 
بخالف  الــشــرعــيــة،  الــضــوابــط  على 
السند الذي ال يتضمن تلك الضوابط 

الشرعية.

أنواع الصكوك
كما أشار الدكتور البلتاجي إلى أنواع 
نوعني:  إلى  تنقسم  والتي  الصكوك، 
وهي  للتداول؛  قابلة  صكوك  األول: 
واملضاربة،  واملشاركة  اإلجــارة  تشمل 
قابلة  غير  الــثــانــي: صــكــوك  ــوع  ــن وال
ــي تـــشـــمـــل: الــســلــم  ــ ــداول؛ وهـ ــ ــت ــ ــل ــ ل

واالستصناع واملرابحة.
البلتاجي أطــراف إصدار  وأوضــح د. 
والنشاط  املــشــروع  وهــي:  الصكوك، 
حكومية  املستفيدة  واجلهة  التجاري، 
غــيــر حــكــومــيــة، وجــهــة  أو  ــانـــت  كـ
التصكيك،  شــركــة  وهـــي  ــدار،  ــ اإلصـ
التي تصدر لهذا الغرض فقط، ووكيل 
السداد الذي قد يكون بنكا أو غيره، 
الوسيطة  اجلهة  وهو  احلفظ،  وأمني 
املركزي،  احلفظ  وشركة  العميل  بني 
االستثمار  وأمــني  االستثمار  ومــديــر 
التغطية،  وضــامــن  ــدفــع،  ال ومتعهد 
االسترداد،  أو  الشراء  إعادة  ومتعهد 
ومـــســـتـــشـــار اإلصــــــــدار وشـــركـــات 
الرقابة  وهيئة  االئتماني،  التصنيف 
الــشــرعــيــة، واملــســتــشــار الــقــانــونــي، 

ومراقبو احلسابات.

أهمية الصكوك السيادية
أهمية  ــى  إلـ الــبــلــتــاجــي  د.  وتــطــرق 
ــوك الــســيــاديــة، حــيــث إنــهــا  ــصــك ال
العامة  املشروعات  لتمويل  تستخدم 
البعد  في  تساهم  أنها  كما  للدولة، 
الدولية  األســواق  من  االقتراض  عن 
ــة  ــوازن امل ــعــبء عــن  ال ــي تخفف  ــت وال
وتخفض عجز املوازنة، وهي بدورها 
تسهم في جذب شريحة من أصحاب 
الشريعة،  أحكام  وفق  األموال  رؤوس 
التنموية،  املشروعات  في  خصوصا 
للحكومات  تتيح  أنها  مزاياها  ومــن 
ملشروعاتها  متــويــل  عــلــى  احلــصــول 
خارج القطاع املصرفي مبا يؤدي إلى 
فوائدها  أهــم  ومــن  املخاطر،  توزيع 
على  السيولة  إدارة  في  تساعد  أنها 
خالل  مــن  الكلي  االقتصاد  مستوى 
بتوفير  السيولة  فوائض  امتصاص  
متويل مستقر وحقيقي للدولة، مبعنى 
إحدى  السيادية  الصكوك  تكون  أن 
أدوات السياسة النقدية، التي تساهم 
كما  االقتصادية،  التنمية  حتقيق  في 
أنها تساهم في تطوير سوق املال من 
خالل طرح أوراق مالية قابلة للتداول.

أنواع التصكيك
الندوة  في  االنتباه  بلتاجي  د.  ولفت 

تكون  أن  الصكوك  في  يجب  أنه  إلى 
بــحــيــث ميتلك  بـــاألصـــول  مــدعــومــة 
التصرف  في  احلــق  الصكوك  حملة 
جهة  مــن  التعثر  حــال  وبيعها  فيها 
اإلصدار، وحذر من التصكيك القائم 
الذي ال يخول حلامل  على األصــول، 
فيها  التصرف  وال  التملك  الصكوك 
حذر  كما  اإلفـــالس،  أو  التعثر  حــال 
بها  يقصد  التي  الصكوك  من  أيضا 
لن  ألنها  الدولة،  موازنة  عجز  سداد 

تكون أصوال حقيقية.

جتارب ناجحة
في  ناجحة  منـــاذج  البلتاجي  وقـــدم 
منها:  بــالــصــكــوك،  الــتــمــويــل  مــجــال 
شهادات املشاركة احلكومية )شهامة(، 
و»صكوك االستثمار احلكومية«، وكل 
البنك  وصــكــوك  ــســودان،  ــال ب منهما 
وجتربة  2٠١2م،  للتنمية  اإلســالمــي 
وجتربة  بــاألردن،  املالية  وزارة  مبنى 
وجتربة  ــارات،  ــاإلم ب التحتية  البنية 
بالسعودية،  الكهربائية  احملــطــات 
في  األخــرى  التجارب  بعض  وكذلك 

ماليزيا وغيرها.
بعض  هناك  كانت  الندوة  ختام  وفي 
ــاب عــنــهــا ضيف  ــي أجــ ــت ــة ال ــل األســئ
الندوة، واملداخالت التي عقب عليها، 
تلك  الندوة من خــالل  أثــرى  وهــو ما 
املشاركني  من  العديد  من  املشاركات 

من مختلف الدول.
لالقتصاد  الــكــويــت  مــركــز  أن  يــذكــر 
عبر  شهرية  نـــدوة  يقيم  اإلســالمــي 
أهم قضايا  بعض  فيها  يعالج  »زووم« 
حتقيقا  وذلــك  اإلســالمــي،  االقتصاد 
للهدف األول من اخلطة اإلستراتيجية 
والذي ينص على نشر ثقافة االقتصاد 
مكونات  من  مكونا  وجعله  اإلسالمي 

املجتمع الكويتي.

الصكوك السيادية إحدى 
النقدية  السياسة  أدوات 
حتقيق  في  تساهم  التي 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 

وتطوير سوق املال

الصكوك  متــول  أن  يجب 
وليس  التنموية  املشاريع 

سداد ديون الدولة

85العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م



استطالعاستطالع
عالء عبد الفتاح

هنا في قلب الكويت النابض بحركة 
تقع  األولــى  النهضة  وأيــام  التاريخ 
املجلس  تــتــبــع  متحفية  صــيــدلــيــة 
واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني 
وحوله  الصيدلية  مبنى  رمم  الذي 
من  والعشرين  الثالث  في  ملتحف 
وحضور  برعاية   2٠١١ عام  مارس 
الشيخ  الــراحــل  البالد  أمير  سمو 

صباح األحمد رحمه اهلل.
املكان حتديدا في ساحة الصرافني 
حيث املدخل الشرقي لسوق التمور 
ــراوات مــن جــهــة ومــدخــل  ــضـ واخلـ
أخــرى،  جهة  مــن  التناكة(  )ســـوق 
مبارك  كشك  متحف  أسفل  وهنا 
طابق  في  التجارية  احملالت  كانت 
دولة  مؤسس  احلاكم  بينما  أرضي 
كشكه  في  يجلس  احلديثة  الكويت 

يستمع إلى أهله وناسه ويفصل في 
أمورهم.

إلى  وتدلف  املباركية  تــزور  عندما 
ــن تلتفت  ــارك ل ــب ســاحــة كــشــك م
تتوارى  ألنها  الصيدلية  هــذه  إلــى 
أو لوحات  عن األنظار بال أضــواء 
الراغبني  لتعريف  كافية  إرشادية 
في زيارتها بها، لكن ما إن تدخلها 

حتى تنتقل بآلة الزمن املتخيلة إلى 
حركة احلياة عام ١92٠م.. معداتها 
البسيطة ووصفاتها الطبية املجربة 
العربية  باللغتني  املكتوبة  ووثائقها 
للتأمل  تدعوك  كلها  واإلجنليزية.. 
حيث  بالكويت  صيدلية  أول  فــي 
الــالفــتــة »الــصــيــدلــيــة اإلســالمــيــة 

للعالج وبيع األدوية«.
احملمود  اجلــهــد  هــذا  نستحضر   
ــوم -بـــإذن  ــرحـ الــــذي قـــام بـــه  املـ
القناعي في تقدمي  اهلل- عبداإلله 
لهم  والـــدواء  للمرضى  العالجات 
باالعتماد على اخلبرة التي تكونت 
في  األطــبــاء  مــع  أثــنــاء عمله  لديه 
مستوصف دار االعتماد البريطاني 
خالل الفترة من ١9٠9م حتى عام 
التعليم  حركة  ونستحضر  ١9١8م، 

الصيدلية اإلسالمية   في الكويت.. الصيدلية اإلسالمية   في الكويت.. 
نهضة مبكرة وكنز من المعارف نهضة مبكرة وكنز من المعارف 

في عام 2٠٠٥ صدرت السيرة 
القناعي  عبداإلله  عن  الكاملة 
من خالل كتاب ومجهود مميز 
ــات  ــدراسـ ملــركــز الــبــحــوث والـ
الــكــويــتــيــة، مــن خـــالل دراســـة 
للباحث د.خالد اجلاراهلل حتت 

عنوان )دوا خانه(.
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والده  من  تعلم صاحبنا  إذ  آنذاك، 
القناعي  محمد  بن  عبداهلل  املــال 
واألدب  العربية  واللغة  الدين  علوم 
التدوين  وأدب  اإلجنليزية  واللغة 
يعمل  أن  قــبــل  الــوثــائــق  وحــفــظ 
السياسية  للمعتمدية  خاصا  كاتبا 
البريطانية في الكويت عام ١9٠٤م، 
وبسبب كفاءته وإخالصه في العمل  
اجلــار  خالد  الدكتور  يقول  -كما 
البريطانية  احلكومة  منحته  اهلل- 
تقديرا  بهادر(  )خان  ولقب  وشاحا 

جلهوده وإخالصه في العمل.
 هذه املكانة املرموقة للمال عبداهلل 
مكنت ولده عبداإلله من احلصول 
على فرصة عمل كمساعد لطبيب 
مستوصف املعتمدية البريطانية في 
اكتساب  من  مكنه  ما  ١9٠9م  عام 
من  العديد  على  واالطــالع  اخلبرة 
متكنه  إلى  إضافة  الطبية،  األمــور 
االطالع  من  العمل  هذا  من خالل 
واالحتكاك  املــرضــى  ــوال  أحـ على 
عالقات  وبناء  املجتمع  أفــراد  بكل 
األســر  مــن  الكثير  مــع  اجتماعية 

الكويتية.
الطبابة  تدرب عبداإلله على فنون 
ــعــالجــات  ــف ال ــ ــتــطــعــيــم ووصـ وال
األدوات  ــتـــعـــمـــال  اسـ ومـــعـــرفـــة 
اجلراحية في مستوصف املعتمدية 
البريطانية حتى عام ١9١2م حيث 
توقف املستوصف عن العمل وأغلق 
ــه بــســبــب احلــــرب الــعــاملــيــة  ــوابـ أبـ
مبا  االنتفاع  فــي  فكر  ثــم  ــى،  األولـ
أثناء عمله  اكتسبه من خبرة طبية 
في مستوصف املعتمدية فعمل على 
جتهيز مكان مناسب ملمارسة مهنته 
إلى  ١9١9م  عام  سافر  ثم  الطبية 
لالطالع  الهندية  بومباي  مدينة 
استعمالها  وطـــرق  األدويــــة  عــلــى 

الطبية  املـــعـــدات  عــلــى  ــتــعــرف  وال
إلى  العالجية  املستعملة لألغراض 
جانب التعرف على بعض البضائع 

اخلاصة بالعناية بالنظافة العامة.
وأخيرا قام بتجهيز مقر الصيدلية 
)الـــدوا  عليها  يطلق  كــان  كما  أو 
خانه( لتصبح عيادة طبية متكاملة 
يــقــدم فــيــهــا مــخــتــلــف اخلــدمــات 
طيلة  للناس  الطبية  والــعــالجــات 
من  والثالثينيات  العشرينيات  فترة 

بدايات القرن املاضي.
ــني تـــدخـــل الـــصـــيـــدلـــيـــة جتــد  حــ
الواجهات الزجاجية حتيط بأدوات 
قدمية كانت تستخدم في التطبيب، 
ممــارس  للحكيم  معلقا  زيــا  وجتــد 
الطبابة وعددا من الوثائق القدمية، 
تتجه من واجهة إلى أخرى مستديرا 
فهي  كانت ضيقة  وإن  في مساحة 
كافية لرحلة في تاريخ أمة معطاءة.
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ــمــفــتــرق من  ــمــفــتــرق من الــمــتــفــق وال الــمــتــفــق وال
األسماء واألنساب والكنى األسماء واألنساب والكنى 

سلسلة األعالم املتشابهة )6٢(

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 
)البرزجني(:

١- محمد البرزجني )ت: ١١٠٣هـ(
هو محمد بن رسول بن عبد السيد 
احلسني البرزجني الشافعي، عالم 

بالتفسير واحلديث واألدب، ومن فقهاء 
الشافعية.

ولد بشهرزور سنة: )١٠٤٠هـ( وتعلم 
بها، ورحل إلى همذان وبغداد ودمشق 
وإسطنبول ومصر، واستقر في املدينة 

املنورة، فتصدر للتدريس بها.

من أبرز مصنفاته: )اإلشاعة في أشراط 
ليلة  السراج في  الساعة(، و)ضياء 
اإلسراء واملعراج(، و)بغية الطالب إلميان 
الفايحة في  أبي طالب(، و)النفحة 
مسائل الفاحتة(، و)اجلاذب الغيبي 
في حل مشكالت ابن العربي(، و)أنهار 

تراجم
د. رياض العيسى

دكتوراه في احلديث
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السلسبيل لرياض أنوار التنزيل، ومزاج 
الزجنبيل حلياض أسرار التأويل( في 
شرح تفسير البيضاوي، و)النواقض 
للروافض(، و)شرح ألفية املصطلح(، 
و)خالص التلخيص( مختصر تلخيص 
املفتاح، و)القول السديد والنمط اجلديد 
في وجوب رسم اإلمام والتجويد(، توفي 
في املدينة املنورة، ودفن بالبقيع)١(.

٢- حسن البرزجني )ت: ١١7٢هـ(
هو حسن بن محمد بن علي بن بابا 
رسول احلسيني البرزجني، الشافعي، 

صوفي، مرب.
من مصنفاته: )أسرار القلوب وكشف 
احلجاب عن احملجوب(، و)إزالة الوهم 
وااللتباس وإزاحة الوسواس عن بعض 

الناس()2(.

٣- زين العابدين البرزجني )ت: ١١77هـ 
أو ١١87هـ(

حسن  بن  جعفر  العابدين  زين  هو 
بن عبد الكرمي البرزجني الشافعي، 

صوفي، فاضل.
ولد باملدينة املنورة في شهر شعبان، 

وتولى إفتاء الشافعية فيها.
من أبرز مصنفاته: )قصة املولد النبوي(، 
و)قصة املعراج(، و)البرء العاجل بإجابة 
الشيخ محمد غافل(، و)اجلنى الداني 
في مناقب الشيخ عبد القادر اجليالني(، 
و)جالية الكرب بأصحاب سيد العجم 
والعرب( رسالة في أسماء البدريني 
واألحديني، و)النفح الفرجي، في فتح 
اجلته جي(، و)التقاط الزهر من نتائج 

الرحلة والسفر()٣(.

٤- زين العابدين البرزجني )ت: ١٢١٤هـ(
هو زين العابدين بن محمد البرزجني، 

مؤرخ من أعيان املدينة.

من مصنفاته: )كشف احلجب والستور 
عما وقع ألهل املدينة مع أمير مكة 

سرور( كتب سنة: )١١9٥هـ()٤(.

5- عبد الصمد البرزجني )ت: ١٢٢٠هـ(
هو عبد الصمد بن حسن بن محمد بن 
علي بن بابا رسول البرزجني احلسيني 

الشافعي، صوفي، عالم، أديب.
من مصنفاته: )منظومة حتفة الصالة(، 
و)حاشية على شرح األلفية للسيوطي(، 
و)شرح دالئل اخليرات(، و)منظومة 

في مثلثات قطرب()٥(.

6- جعفر البرزجني )ت: ١٣١7هـ( 
زين  بن  إسماعيل  بن  جعفر  هو 
العابدين املدني البرزجني، قاض 
فقيه،  املنورة،  املدينة  أعيان  من 

ومؤرخ، وأديب.
ولد في السليمانية، من أعمال شهرزور 
في العراق سنة: )١2٥٠هـ(، وكان 
عند  املدينة  من  إليها  رحل  أبــوه 
مهاجمة محمد علي باشا للحجاز، 
وكان  األزهــر،  إلى  وسافر جعفر 
يحسن مع العربية التركية والفارسية 
والكردية، وتصدر للفتوى والتدريس 
بعد وفاة أبيه، وعني قاضيا لصنعاء، 
وللقضاء بسيواس في تركيا، وعاد 
إلى املدينة املنورة مفتيا ومدرسا 

إلى أن توفي.
من أبرز مصنفاته: )نزهة الناظرين 
في مسجد سيد األولني واآلخرين( 
في تاريخ املسجد النبوي، و)الشجرة 
األترجية في ساللة السادة البرزجنية(، 
و)تاج االبتهاج على النور الوهاج في 
اإلسراء واملعراج(، و)شواهد الغفران 
و)الكوكب  رمضان(،  فضائل  في 
األنور على عقد اجلوهر في مولد 
النبي األزهر( شرح لقصة املولد 

النبوي، توفي باملدينة املنورة، ودفن 
بالبقيع)٦(.

7- شهاب الدين البرزجني )ت: ١٣٣7هـ- 
أو ١٣٣٢هـ( 

هو شهاب الدين أحمد بن إسماعيل 
البرزجني  املدني  العابدين  زين  بن 
املدينة  أعيان  من  أديب،  الشافعي، 
املنورة، أصل أسرته من شهرزور في 

العراق.
ولد في املدينة، وتعلم بها ومبصر، وكان 
من مدرسي احلرم املدني، وتولى إفتاء 
الشافعية في، وانتخب نائبا عنها في 
مجلس النواب العثماني بإسطنبول، 
واستقر في دمشق أيام احلرب العاملية 
األولى. من أبرز مصنفاته: )املناقب 
الصديقية(، و)مناقب عمر بن اخلطاب(، 
و)مقاصد الطالب في مناقب علي بن 
أبي طالب(، و)النظم البديع في مناقب 
أهل البقيع(، و)النصيحة العامة مللوك 
البراض  و)فتكة  والعامة(،  اإلسالم 
القاضي  على  املعترض  بالتركزي 
على  الرد  في  رسالة  وهو  عياض( 
محمد الشنقيطي، و)جواهر اإلكليل 
في اخلديوي إسماعيل(، توفي بدمشق 

ودفن بالصاحلية)7(.

الهوامش
١- انظر: هدية العارفني )٣٠2/2(، واألعالم 
للزركلي )2٠٣/٦(، ومعجم املؤلفني )٣٠8/9( 

.)١٦٥/١٠(
2- انظر: هدية العارفني )299/١(، ومعجم 

املؤلفني، )28٦/٣(.
٣- انظر: هدية العارفني، )2٥٦/١( ، واألعالم 
للزركلي )١2٣/2( ومعجم املؤلفني )٣/١٣7(.

٤- انظر: األعالم للزركلي )٦٥/٣(.
٥- انظر: هدية العارفني )٥7٥/١( ومعجم 

املؤلفني )2٣٥/٥(.
٦- انظر: هدية العارفني )2٥٦/١(، واألعالم 
للزركلي )١22/2(، ومعجم املؤلفني )١٣٤/٣(.

7- انظر: إيضاح املكنون )٦٥٤/2( ، واألعالم 
للزركلي )99/١( ،ومعجم املؤلفني )١٦٤/١(.
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96
ياسني محمد كتاني

باحث شرعي

أطلس دول العالم اإلسالميأطلس دول العالم اإلسالمي

تعد مكتبة »الوعي اإلسالمي« من أهم أركان املجلة، وترجع بداية تكوينها إلى 
إلى مرحلة  1965م، ثم تعمق االهتمام بها لترتقي  املطبوعة عام  زمن تأسيس 
العربية  التراثية  الكتب  من  النادر  واقتناء  بجمع  وذلك  التوجه،  من  جديدة 
التوجه بإنشاء مكتبة  والعاملية، ثم تبلور ذلك  العربية  واألجنبية، والدوريات 
واالجتماعي؛  واإلسالمي  العربي  بالتراث  املتصل  اإلنساني  الفكر  بنتاج  تعنى 
ومجالت  وخرائط  ومصنفات  كتب  من  نادرة  مجموعات  على  اآلن  حتتوي  فهي 
قدمية ودوريات نفيسة، تشكل كنزا من كنوز املعرفة اإلنسانية، وتقدم للباحث 
في شتى املجاالت -خصوصا في مجال التراث العربي واإلسالمي- فكرة عن عمق 
احلضارة العربية واإلسالمية وتراثها، السيما الكتب القدمية في مجال العلوم 

الطبيعية والطب، والتراث اإلنساني. 

العالم  دول  ــس  »أطــل ــاب:  ــت ك ــي  ــأت وي
مقتنياتها  من  لبنة  ليشكل  اإلسالمي« 

النفيسة.

التعريف بالكتاب
هو أطلس وكتاب في آن واحد، يتألف 
يلم  )2٦٠( صــفــحــة،  مـــن:  أكــثــر  مــن 
معلومات موجزة عن الدول اإلسالمية 
املسلمني  حالة  وعن  العالم،  هذا  في 
في دول العالم األخرى، للدكتور شوقي 
أبو خليل، نشرته دار الفكر بدمشق في 

طبعته األولى، سنة: )١999م(.
 )87( على  يحتوي  ــه  ألن أطــلــس  فهو 
 )١7٥( مــن  وأكــثــر  تفصيليا،  مــصــورا 
مصورا صغيرا، ومصوراته كلها ملونة 
مبا مييز دولــة عن أخــرى، وهو كتاب 
ــدول  جــغــرافــي تــاريــخــي اقــتــصــادي ل
منظمة املؤمتر اإلسالمي والدول ذات 
أقليات  فيها  التي  أو  املسلمة  األكثرية 

مسلمة.

التعريف بالكاتب
ولد شوقي محمد أبو خليل في بيسان، 
تعليمه  فــي  فــتــدرج  )١9٤١م(،  عـــام: 
اجلامعية،  املرحلة  إلى  وصل  أن  إلى 
كلية  فــي  اجلامعية  ــه  دراســت فأكمل 
فــي جــامــعــة  الــتــاريــخ  قــســم  اآلداب 
سافر  ثــم  )١9٦٥م(،  دمــشــق عــام: 
دكتوراه  على  إلى أذربيجان ليحصل 

في التاريخ من أكادميية العلوم.
ملادة  مدرسا  عمل  منها  عودته  وبعد 
في  مختلفة  ــات  ــوي ــان ث فــي  ــخ  ــاري ــت ال
احملــافــظــات الــســوريــة، ثــم تـــدرج في 

املناصب اإلدارية:
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فعمل أستاذا ملادة احلضارة اإلسالمية 
اإلسالمية  الدعوة  بكلية  واالستشراق 
)فرع دمشق( في مجمع الشيخ أحمد 

كفتارو ما بني: )١98٦-١988م(.
ثم محاضرا في كلية الشريعة بجامعة 
دمشق في السنوات: )١988-١997م(.
العلوم  جلامعة  عاما  أمينا  نصب  ثم 
عــام:  دمــشــق،  والعربية-  اإلســالمــيــة 

)١992-١997م(.
الفكر  للتحرير في دار  ثم عني مديرا 
منذ عام: )١99١م( وحتى تاريخ وفاته، 
وهي الدار التي أصدر منها معظم كتبه 

األخيرة.
الــتــاريــخ  لشعبة  رئــيــســا  أيــضــا  ــان  وكـ
الفتح  جمعية  معهد  فــي  واحلــضــارة 
منذ  فيه  للتاريخ  وأستاذا  اإلسالمي، 
عام: )2٠٠٠م(، كما درس مادة التاريخ 
كلية  وفي  اإلسالمية  الدعوة  كلية  في 

الشريعة في جامعة دمشق.
الثالثاء،  يــوم  خليل  أبــو  شوقي  توفي 
ـــ/ املــوافــق 2٤  )١٤ رمــضــان، ١٤٣١هـ
يوم  عليه  وصلي  2٠١٠م(،  أغسطس، 
األربعاء في جامع طارق بن زياد، ودفن 

في مقبرة بئر التوتة في املهاجرين. 

مؤلفات شوقي أبو خليل 
الــعــديــد من  أبـــو خليل  ألـــف شــوقــي 
املؤلفات خاصة في التاريخ اإلسالمي، 
ــقــرب: )7٠(  حــيــث وصــلــت إلـــى مــا ي

مؤلفا، نذكر منها: 
سلسلة هذا هو اإلسالم، اإلسالم في 
اإلســالم،  يهدمها  آراء  االتهام،  قفص 
تبوك،  غزوة  والهزمية،  النصر  عوامل 
والتفاهم  ــالم  اإلسـ احلديبية،  صلح 
ــني الـــشـــعـــوب، أطــلــس  والــتــعــايــش بـ
املؤلفات  من  والعديد  اإلسالم  انتشار 

األخرى.  
احملتوى العام

عن  النفيس  األطــلــس  هــذا  حتــدث 
تتألف  التي  الدول  )٥٥( دولة، وهي 

اإلســالمــي،  ــؤمتــر  امل منظمة  منها 
مسلمة  ــة  ــري ــث أك فــيــهــا  دول  و)٦( 
املؤمتر،  منظمة  في  ليست  ولكنها 
وغانا  وتوغو  وإريتريا  إثيوبيا  وهي: 
ومقدونيا وموزامبيق، ثم حتدث عن 
فيها  إسالمية  غير  دول  في  أقاليم 
هذه  ولــكــن  عالية  بنسبة  مسلمون 
فتقل  كبيرة  لــدول  تخضع  األقاليم 
كلها،  ــة  ــدول ال فــي  املسلمني  نسبة 
ويصل عدد هذه األقاليم والدول إلى 

سبعة وأربعني إقليما ودولة.
متنوعة  ومعلومات  مواضيع  فتناول 

ومتميزة، نذكر منها 
دولة:  كل  عن  جغرافية  معلومات   -
يتناول دولة من الدول اإلسالمية أو 
إقليما يقيم فيه مسلمون، فيضع اسم 
وعلمها  واإلجنليزية  بالعربية  الدولة 
ومساحتها  وعاصمتها  وشــعــارهــا 
في  إحصائهم  حسب  سكانها  وعدد 
املتوقع  عــددهــم  ثــم  يــحــددهــا،  سنة 
نسبة  ــر  ــذكـ ويـ )2٠٠٠م(،  ــام:  ــعـ لـ
املسلمني فيها، كما يذكر لغة البالد، 

والعملة النقدية املتداولة فيها.
واقتصادية:  تاريخية  معلومات   -
إنــه يتحدث عــن زمــن وصــول  حيث 
ــالم إلـــى هـــذه الــبــالد، وكيف  اإلســ
التاريخية  واملــراحــل  إلــيــهــا،  وصــل 

التي مرت بها بإيجاز، ويتحدث عن 
اقتصادها في هذه األيام، وما تنتجه 

من زراعات وصناعات.
وقد رتب دول كل قسم من األقسام 
هجائيا  تــرتــيــبــا  ــورة  املـــذكـ الــثــالثــة 
حسب أسمائها باللغة العربية، فبدأ 
وأفغانستان،  واألردن  بــأذربــيــجــان 
املتحدة  العربية  واإلمــارات  وألبانيا 
وإندونيسيا وأوزبكستان وأوغندا.... 

وهكذا. 
وعلى هذا املنوال سار في حديثه عن 
كل دولة إسالمية أو إقليم فيه أكثرية 

مسلمة.
جداول  عدة  هذا  بكتابه  أحلق  وقد 
اإلسالمية  الـــدول  معلومات  حتــوي 
حسب املساحة أو حسب السكان... 
وجداول عن عدد املسلمني ونسبتهم 

في الدول غير اإلسالمية.
عاما  هجائيا  فهرسا  أخيرا   ووضــع 
واملعالم اجلغرافية،  والدول  املدن  لكل 
وأعــالم الرجال واألقــوام الــواردة في 

املصورات أو في صفحات املعلومات.

نسخة »الوعي«
الــوعــي  مجلة  مكتبة  رفـــوف  تــتــزيــن 
األطلس  هــذا  مــن  بنسخة  اإلســالمــي 
النفيس، والذي يتألف من مجلد واحد، 
وهو في متناول قرائها الكرام املهتمني 
بتاريخ الدول اإلسالمية وجغرافيتها. 

املصادر
أطلس دول العالم اإلسالمي.

دول  أطــــلــــس  الــــبــــيــــك،  صــــدقــــي 
ــي، مــقــال مــنــشــور  ــ ــالم ــم اإلســ ــال ــع ال
ــق:  ــواف امل )2١٣/٠٣/١8م  ــخ:  ــاري ــت ب

١٤٣٤/٥/٦هـ(. على موقع األلوكة:
https://www.alukah.  
/5 1 9 1 6 /0 /n e t s h a r i a

 ixzz7B1zZ02Bt
املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.
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فقط  يتوقف  لم  شعره،  في  عمالق   >
الــذي  التقليدي  العربي  الشعر  عند 
عالم  إلى  قوة  بكل  انطلق  بل  اعتدناه، 
العمودية  القصيدة  الشعر احلر، وكتب 
شأن  الــوقــت-  ذلــك  -فــي  الرومانسية 
اخلمسينيات؛  شعراء  من  جيله  أبناء 
حتى  الكلمة،  معنى  بكل  مجددا  فكان 
الشعر احلر  رواد  بأنه من أهم  وصف 

ومن مؤسسيه.
يكن  فلم  املواهب،  متعددة  < شخصية 
فقط،  نــاقــدا  يكن  ولــم  فقط،  شــاعــرا 
أو  الدولي فقط،  القانون  باحثا في  أو 
باحثا استراتيجيا فقط، بل كان كل ذلك 
معا بقوة وفهم عميق، وكان أستاذا فيها 
أبرزها  لغات؛  عدة  أتقن  كما  جميعا.. 
للولوج  أهله  ما  والفرنسية،  اإلجنليزية 
في الثقافة الغربية، التي هضم منها ما 

يفيد بيئته.
< كثيرون كتبوا عن شعره وأجمعوا على 
بل  بعينها،  مرحلة  عند  يتجمد  لم  أنه 
ظل يتطور عبر الزمن.. وكتاباته صورة 
تعكس الواقع كما يراه هو؛ يلتمس العبرة 
من أحداثه، من دون أن يوقع القارئ في 
شراك اليأس، بل يدعوه للتطلع إلى غد 
أكثر حرية وعدال وجماال رغم عثرات 
الفجر  أشعة  ــأن  ب واإلميـــان  الــطــريــق، 
وأن  الظلمات،  رحــم  مــن  دائــمــا  تنبثق 

أجمل األيام ما لم يأت بعد.
< رغب في أن يقدم صورة عن حياته 
للجيل اجلديد، وأرادها صورة صريحة 
وعــّرى  نفسه،  عــن  فكتب  رتـــوش،  بــال 
ذاته، ولم يكتم زالته ومعايبه، واعترف 
بها جميعا؛ مبررا: »فلعلهم يجدون فيها 
ما يحثهم على الصدق مع النفس ومع 

لــم تكن ســيــرة احلياة  فــإن  ــن؛  اآلخــري
أن  بـصاحبها  فــأولــى  أمــيــنــة  تــرجــمــة 
يعفينا من عناء قراءتها؛ فاالعتراف نوع 
من البوح الصادق، وهو أحرى باألديب 
ليكسب خبرته اآلخرين. أما السياسي 
الذي يدون مذكراته فإنه عادة يضخم 
حسناته أو يبرر أخطاءه، هذا إذا امتلك 
شجاعة اإلفضاء بها.. وهكذا أردت أن 

أقول ما يقال وما ال يقال«.
ــاألحــداث  ـــ ب ممتلئة  كــانــت  حــيــاتــه   >
املثيرة؛ قاسية أحيانا، وحاملة في بعض 
دائما  كانت  بوصلته  لكن  جوانبها.. 
اإلنسان، فله عنده مقام عظيم، نلمسه 
ألبنائه  فيه  يتغنى  فنجده  شعره،  في 
وأحفاده وكل من ترك بصمة في حياته 

أو حياة الوطن.
بـــراءة  فــقــد  إذا  الــشــاعــر  أن  يـــرى   >
الشعر  يترك  أن  به  فاألجدى  الطفولة 
في  مضيئة  وقائع  تصوير  وظيفته  ألن 
تبلغ  واضحة  بدرجة  البشرية  احلياة 
العواطف  أنبل  فيه  وتثير  املتلقي  قلب 

وأجمل الرؤى.
< كانت حياته ثرية باألحداث املرتكزة 
على املعرفة والعلم القائم على التطور 
الصادقة  التاريخية  القواعد  من  النابع 
وكــان  الــثــاقــبــة..  املستقبلية  والــرؤيــة 
األحداث  هذه  في  فعال  موقع  للصورة 
جتسد من خاللها خطوات مهمة توضح 

معالم املستقبل واحلاضر واملاضي.
< رغم حصوله على ليسانس احلقوق، 
ثم ماجستير العلوم السياسية، فدكتوراه 
القانون الدولي، وعمله ضابط شرطة، 

فإنه 
لم يترك الشعر، الذي الزمه دائما، وكان 
معه في كل عمل ومكان وجد فيه، ولذا 

والتميز  بإبداعه اجلمال واخللود  حفر 
إنه  املعاصر..  العربي  تاريخ األدب  في 
حسن  اللواء  والشاعر  األديــب  الدكتور 

فتح الباب.

نشأته
مغربية؛  صوفية  عائلة  إلــى  ينتمي   >
احلافي،  علي  الصوفي  العالم  فجده 
ــون بــبــلــدة »مــنــســافــيــس« بــأبــي  ــدفـ املـ
بصعيد  املنيا  محافظة  فــي  قــرقــاص 
قبيلة  إلى  تنتمي  كلها  والعائلة  مصر.. 

بنى حرام باجلزيرة.
من  حسن(  الباب  )فتح  أبــوه  هاجر   >
قريته »منسافيس«، إلى القاهرة، حيث 
التحق باألزهر الشريف، وسكن في حي 
شبرا العريق، الذي يعد صورة مصغرة 
وفي  وسلبياتها،  إيجابياتها  في  ملصر 
في  ُولــد شاعرنا  منه  »املجدلي«  حــارة 

27 نوفمبر ١92٣م.
العمر،  مقتبل  في  وهــو  أبــوه  توفي   >
وكفله  الثامنة،  سن  منذ  اليتم  فعاش 
معاملته،  في  قاسيا  وكــان  ألمــه،  جده 
إعالة  على  قدرته  إثبات  فــأراد حسن 
نفسه وإخوته وأمه، فطلب من معلمه 
أن  يـــوســـف(  أفـــنـــدي  )أحـــمـــد  األول 
بشارع  مكتبة  فــي  للعمل  لــه  يتوسط 
عبدالعزيز في ميدان العتبة بالقاهرة، 
جنيهات   ٣ على  صاحبها  مــع  واتــفــق 
جنيهني  أعطاه  أنه  غير  شهريا،  راتبا 
ونصف اجلنيه، فبدأ وتر مجابهة الذل 
الشعرية،  قيثارته  في  يشتد  والظلم 
يقتصر  لم  الذي  املقاومة  عازفا حلن 
شمل  بــل  فقط  املكتبة  صاحب  على 
القاهر  واحلــاكــم  الغاصب  املستعمر 

لشعبه وأنواع املظالم كلها.

الشاعر حسن فتح البابالشاعر حسن فتح الباب

أعالم الوعي

مفكر وأديب وُشرطي

هشام الصباغ
باحث لغوي
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حياته العملية
< واصل الشاعر حسن فتح الباب رحلته 
ليسانس  على  حصل  حتى  التعليمية 
احلقوق عام ١9٤7م، وماجستير العلوم 
والدكتوراه في  ١9٦٠م،  عام  السياسية 
القانون الدولي عام ١97٦م، من جامعة 
القاهرة، ثم أوفد إلى اخلارج في بعثات 
في  تخرجه  بعد  عمل  وقــد  ــة.  دراســي
سلك الشرطة، وكان آخر املناصب التي 
في  العسكري  القضاء  مدير  تقلدها 
وزارة الداخلية ثم تقاعد ليخلو إلبداعه 

ويتفرغ له. 
الشعرية  مسيرته  الــبــاب  فتح  ــدأ  ب  >
واألدبية في األربعينيات، ونشر إنتاجه 
في معظم املجالت والصحف واإلذاعات 
للتحكيم  اختير  كما  والعربية،  املصرية 
في كثير من املسابقات الشعرية بصفته 
من كبار النقاد، إذ بدأ مسيرته النقدية 
في الستينيات وصدر له أكثر من ثمانية 
كتب نقدية ما بني مصر وتونس ولبنان.

.. اجلزائر وفتح الباب
شهيد  املليون  بلد  اجلــزائــر؛  شغلته   >
وبلد الثورة، وأحوالها وأخبار مقاومتها 
وبــدأ  اخلمسينيات،  منذ  لالستعمار 
ــرد تــقــاعــده من  عــشــقــه لـــهـــا، ومبـــجـ
الشرطة برتبة لواء عام ١97٦م، انتقل 
إليها، حيث عمل أستاذا للقانون الدولي 
في  احلقوق  بكلية  السياسية  والعلوم 
مبحاضراته  وأســهــم  وهـــران،  جامعة 
ــره خـــالل فــتــرة عمله  وكــتــابــاتــه وشــع
وفي  التعريب  حركة  في  اجلزائر  في 
واختير  واألدبـــيـــة،  الثقافية  النهضة 
الــكــتــاب  ــاد  احتــ فـــي  منتسبا  عــضــوا 
اجلزائريني، وألف عن ثقافتها موسوعة 
وأكثر من سبعة مؤلفات.. وعن وهران 

كتب الكثير من القصائد.

طه حسني واملنحة
< ُصدف أن استمع عميد األدب العربي 
األدب  الدكتور طه حسني في مسابقة 

)كان  التوجيهية  السنة  لطلبة  العربي 
األول فيها( إلى شعر فتح الباب حينما 
املرحلة،  تلك  فــي  طالبا  األخــيــر  كــان 
انتهاء املسابقة  فأعجب به جدا، وبعد 
ــاد  نــــاداه حــســني، وأثــنــى عــلــيــه، وأشـ
مبوهبته، وأعطى له منحة مجانية بكلية 
فتح  وظل  العربية..  اللغة  اآلداب قسم 
الباب يتفاخر كثيرا بهذا األمر، ال سيما 
أنه وطد الصلة بينه وبني حسني، وكان 
كثيرا ما يذهب إليه بعد ذلك ليسمعه 
ما ينظمه من أبيات ليتلمس جودتها من 

تعبيرات وجهه وتعليقه عليها.

املؤلفات
< مؤلفاته تربو على اخلمسني، وتقدم 
غزيرا  وعلما  واســعــة  معرفة  للقارئ 
شاعر  عبقرية  تبرز  واقعية،  وصـــورة 
املؤلفات:  وضمت  رائــع..  وناقد  خالق 
النقد  في  كتابا  و١2  شعر  ديــوان   2١
األدبــــي، وكــتــابــا فــي أدب الــرحــالت، 
وكتاب  الــذاتــيــة،  السيرة  فــي  وكتابني 
قانون، وكتب شرطة، و7 كتب دينية، و٣ 
شعرية  ومختارات  شعرية،  مسرحيات 
مترجمة من اللغات األجنبية، ومؤلفات 
وفي  اإلسالمية  العربية  احلضارة  في 
القانون الدولي والعلوم السياسية، كما 

ترجمت العديد من قصائده.

جوائز
العديد  عــلــى  ــبــاب  ال فــتــح  < حــصــل 
املجلس  جــائــزة  منها:  اجلــوائــز  مــن 
باالشتراك  والفنون  لــآلداب  األعلى 
مع وزارة الثقافة ١97٥م، عن ديوانه 
)مستوحى  املـــوت«  مــن  ــوى  أق »حبنا 
وجائزة مؤسسة  أكتوبر(،  ملحمة  من 
١992م،  البابطني  سعود  عبدالعزيز 
عن ديوانه »أحداق اجلياد«، ورشحه 
ــاد كــتــاب مصر جلــائــزة الــدولــة  احتـ
احتــاد  ومنحه  2٠٠١م،  التقديرية 
الــكــتــاب الــعــرب جــائــزة الــقــدس في 
كتاب  احتــاد  ومنحه  2٠٠١م،  أكتوبر 

مصر جائزة التميز عام 2٠٠7م.

مساهماته في »الوعي«
< للشاعر الكبير حسن فتح الباب ست 
عشرة مساهمة مع املجلة، جاءت حتت 
و2(،   ١( الديني  »التسامح  عــنــاويــن: 
)قصيدة(،  و»غــفــران  و١2٦«،  ع:١2٥ 
للدعوة  األساسية  و»املالمح  ع:١٣8«، 
و»إلــى  ع:١٤٦«،  اإلســالم،  في  العلمية 
ع:١٤8«،  )قـــصـــيـــدة(،  الـــنـــور  ــجــال  م
و»الكشف عن أصحاب الكهف، ع:١٥٥«، 
غزوة  في  النصر  لتحقيق  و»التخطيط 
بدر، ع:١٦٥«، و»عبر مستلهمة من غزوة 
حنني، ع:١78«، »حافظ إبراهيم شاعر 
اإلسالم )١ و2(، ع:١82 و١8٣«، و»حركة 
الدولية،  والــعــالقــات  العلمي  البحث 
في  اخلطابي  و»عبدالكرمي  ع:2٠٣«، 
مدينة  و»تــلــمــســان  ع:2٠7«،  ــغــرب،  امل
عبر  و»من  ع:2١7«،  اإلسالمي،  الفكر 
اجلــزائــريــة،  التحرير  حــرب  اجلــهــاد/ 
اجلزائريني،  العلماء  و»مآثر  ع:22٠«، 
في  الــتــبــشــيــر  و»مــكــافــحــة  ع:2٣2«، 

اجلزائر، ع:2٣٤«.

وفاته
أكثر  استمرت  إبداعية  مسيرة  بعد   >
رواد  آخر  املوت  قرن، غيب  من نصف 
الكبير  الشاعر  اخلمسينيات  شعراء 
 28 االثــنــني  الــبــاب صــبــاح  فتح  حسن 
 92 ناهز  عمر  عــن  2٠١٥م،  سبتمبر 

عاما.

املصادر واملراجع
- كتاب »علماء وأعالم كتبوا في الوعي 

اإلسالمي«.
د.  الــلــواء  للشاعر  الرسمي  املــوقــع   -

حسن فتح الباب.
- املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.

اجلديد،  العربي  اجلريدة،  جريدة:   -
الدستور، الوفد.
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ينابيع املعرفة

أقرَّ اهلل عيَنه من لطائف احِلكم

لو خرس اخلاطئون ما تكلمت عجوزكم

ى سنة: )29٠هـ(  ل بن سلمة بن عاصم املتوفَّ قال املفضَّ
 : األصمعيُّ قــال  َعيْنَه؛  اهللُ  ــرَّ  أََق قولهم  اهلل:  رحمه 
رور باردةٌ، ودمعَة  املعنى أبَرَد اهلل دمعتَه، ألنَّ دمعَة السُّ
احلزن حارةٌ. وأقرَّ مشتق من الَقُرر، وهو املاء البارد. 
ما  أي: صادفَت  عينك،  اهلل  أَقــرَّ  معنى  غيره:  وقال 

يُرضيك فتقرَّ عينك من النَّظر إلى غيره. 
ك، أي صادف  ويقال للثَّائر إذا صادف ثأَره: وقعَت ِبقرَّ

. فؤادك ما كان متطلًِّعا إليه فقرَّ
)انظر: الفاخر: 6/1(

* َمن دام كسلُه خاب أملُه.
* َمن كثَُر اعتباُره قلَّ ِعثاُره.

* َمن جاَر ُحكُمه أهلكه ُظلُمه.
قاد عِدَم املُراد. * َمن لزم الرُّ
* َمن بذَل ِفلَسه صاَن نفَسه.

* َمن زرَع الُعدوان حصَد اخُلسران.
زق استغنى عن اخَللق. * َمن َقِنَع بالرِّ

* َمن رضي باملقدور قِنع بامليسور.
)انظر: األمثال واحِلكم، للماوردي: ص/152(.

ُد بُن عبيد رحمه اهلل: دخلنا على امرأة بالبصرة يُقال لها: عفيرة، فقيل لها: ادعي اهلل لنا؟  قال محمُّ
عاِء، جعَل اهللُ ِقراكم من بيتي  فقالت: لو خرس اخلاطئون ما تكلَّمت عجوُزكم، ولكنَّ احملسَن أمَر املُسيَء بالدُّ

اجلنَّة، وجعَل املوَت منِّي ومنكم على بال.
)انظر: املقلق، البن اجلوزي: 52/1(

إعداد/ تركي محمد النصر

مشاركة: يعقوب اجلناع

*

*

وفاء العهد وأداء األمانة

، وأحقُّ  * قالوا: الوفاءُ أفضُل شمائل العبد، وأوضُح دالئل املَجد، وأقوى أسباب اإلخالص في الِودِّ
كر واحلمد.   األفعال بالشُّ

* قالوا: الوفاءُ أمتُّ حميِد اخِلالل، وُمنتهى غايُة الكمال، مَتَسُّ احلاجُة إليه، وجتُب احملافظة عليه، 
ًة ال جتُد لها البًسا، وَمنقبًة قلَّ أن جتَد فيها ُمستأنًسا. ولقد صار رسًما داِرًسا، وُحلَـّ

* ويُقال: بالوفاء مُتلَُك القلوُب، وتُستداُم اإللفُة بني احمُلبِّ واحملبوب.
فاء. * وقالوا: َمن حتلَّى بالوفاء، وتخلَّى عن اجلفاء، فذلَك من إخواِن الصَّ

* وقالوا: الوفاءُ ضالٌَّة كثيٌر ناشدها، قليٌل واجدها.
* وقيل: الوفاء من ِشيِم الِكرام، والغدُر من خالئق اللئام.

* وقالوا: إذا تُِرَك الوفاء نزل البالء.
جال َملَك أعناَقهم. * ويُقال: َمن أوَدع الوفاَء صدوَر الرِّ

جل إلخواِنه، وحنينه إلى أوطانه، وتلهُفُه على ما مضى ِمن زمانه. ُق الرَّ * ويُقال: ِمَن الوفاء: تشوُّ
)انظر: غرر اخلصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة، للوطواط: 78/1(
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الواجب على العاقل
د بن يعقوب مسكويه، املتوفى الثعالبيُّ يصف مرَضه مُة أبو علي أحمد بن محمَّ قال العالَّ

سنة: )٤2١هـ( رحمه اهلل تعالى: يجُب على العاقل أن يعرف ما 
وحاجاته  جسمه  في  التي  النَّقائص  هذه  من  اإلنسان  به  ابتلى 
به  يحفظ  الــذي  بالغذاء  ــا  إمَّ وتكميلها،  إزالتها  إلــى  رورية  الضَّ
رورة في كماله.  اعتدال مزاجه وقوام حياته، فينال منه قدر الضَّ
ة. فإن  * وال يطلب اللذة لعينها، بل قوام احلياة التي تتبعه اللذَّ
جتاوز ذلك قلياًل فبقدر ما يحفظ رتبته في مروءته. وال يُنسب 

إلى الدناءة والبُخل بحسب حاله ومرتبته بني النَّاس.
ا باللباس فالذي يدفع به أذى احلرِّ والبرد ويستر العورة،  * وأمَّ
حِّ على  فإن جتاوز ذلك، فبقدر ما ال يستحقر. وال ينسب إلى الشُّ

نفسه، وإلى أن يسقط بني أقرانه وأهل طبقته.
أعني  به صورته،  وتبقى  نوعه  يحفظ  فالذي  باجلماع،  ــا  وأمَّ  *
نَّة، وال  طلب النَّسل، فإن جتاوز ذلك فبقدر ما ال يخرج به عن السُّ

ى ما ميلكه إلى ما ميلك غيره. يتعدَّ
إنساًنا،  بها صار  التي  العاقلة  نفسه  الفضيلة في  يلتمس  ثمَّ   *
وينظر إلى النَّقائص التي في هذه النَّفس خاصة، فيروم تكميلها 

بطاقته وجهده. 
* فإن هذه اخليرات هي التي ال تستر، وإذا وصل إليها ال مينع 
لمات، ويتظاهر بها  عنها احلياء، وال يتوارى عنها باحليطان والظُّ

أبًدا بني النَّاس وفي احملافل. 
النَّاس أفضل من بعض، وبعضهم  بها بعض  التي يكون  * وهي 
ون هذه النَّفس بغذائها املوافق لها،  أكثر إنسانيَّة من بعض، ويغذُّ

ون تلك بأغذيتها املالئمة لها. املتمِّ لنقصانها كما يغذُّ
)انظر: تهذيب األخالق وتطهير األعراق: ص/45(

ى  َوَصَف أبو منصور الثعالبيُّ املتوفَّ
ــة: )٤29هـــــــ( مـــرَضـــه وصــًفــا  ســن
ــي َمـــرٌض  بــديــًعــا فــقــال: عـــرَض ل
يصرُف  وكــاَد  ظنِّي،  بالنَّجاِة  أســاَء 
لرآني  رآني  لو  َعنِّي،  اإلفاقة  وجَه 
خالاًل، ولو شئته لطرقتُه خياالً، هو 
ى ال  شورى بني أمراض أربعة: ُحمَّ
تَِغب، وُصداع ال يِخف، وُزَكام يِكد، 

وُسعال ال يكف.
علٌَّة هو في أسرها ُمعتَقل، وبقيدها 
، وأساءت  ُمكبَّل، أمراٌض توالت عليَّ
، فأنا أشكوها وأشكر اهلل  بي وإليَّ
تعالى إذ جعلها ِعظة وتذكيًرا، ولم 

يبَق منها حتَّى اآلن إال يسيًرا.
)انظر: سحر البالغة وسر 
البراعة: 80/1(

ى سنة: )٤29هـ( رحمه اهلل تعالى: )درُع َداُود( َقاَل  قال أبو منصور الثَّعالبيُّ املتوفَّ
ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک     ک    { َداُود:  ة  قصَّ ِفي  َوجــل  عز  اهللُ 

رون: كان احلديد في يده كالعجني في يد أحدُكم،  َقاَل املُفسِّ ڳ{ )سورة سباء: ١٠-١١(، 
وقالُوا في َقوله: }ڳ  ڳ  ڳ{، أي: ال تضيق ثقب مسامير الدروع فتخرق، وال توسعها فتفلق.

ل َمن عملَها ولبسها وألبسها، قال  ا كانت صفاِئح من حِديد َمضُروبة، وهو أوَّ قالُوا: ولم يكن قبل داُود دروع، وإمنَّ
أبو ذؤيب:

                     وعليهما َمسُرودتان قضاهما                        داُود أمنت من سوابغ تبع
وأحسن السالمى في قوله من قصيدة لعضد الدولة:

                     ألبستهم نسج َداُود فنلت بهم                      ملك ابن داُود إذ دانت لُه اأُلمم
)انظر: ثمار القلوب في املضاف واملنسوب: 56/1(

درع داود عليه السالم
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املدن والبلدان في القرآناملدن والبلدان في القرآن

عمرو عبدالتوابعمرو عبدالتواب

aإعداد: التحرير l w a e i q 8@ gm a i l . c om

أحل اإلسالم الترفيه عن النفس بوسائل الترفيه والترويح 
املختلفة، وخاصة األنشطة الرياضية ملا لها من إدخال املرح 
والسرور على النفس، وأيضا قضاء وقت فراغ الشباب فيما 
هو نافع لهم، ولكن مع مراعاة بعض الشروط والضوابط 
التي تضمن ممارستها في إطار املباح، وبدون هذه الضوابط 
أو إذا اختل شرط منها تدور ممارسة األنشطة الرياضية 

في دائرة املنهي عنه، ومن هذه الضوابط ما يلي:
الــعــورة أثــنــاء ممــارســة األنشطة  ١- مــراعــاة عــدم كشف 

الرياضية، فهو أمر محرم في كل األحوال.
2- مــراعــاة عـــدم االخــتــالط بــني اجلــنــســني، فــالــرجــال 
ميارسونها مع بعضهم، وكذلك النساء، فالرياضة كما هي 

مباحة للرجال مباحة أيضا للسيدات.
٣- عدم اتخاذ شيء فيه الروح غرضا، مثل اتخاذ الطيور 

للرمي أو التحريش بني احليوانات لتصارع بعضها بعضا.
أحكام  مع  تتعارض  ال  التي  الرياضة  ــواع  أن ممارسة   -٤

الشريعة اإلسالمية.
٥- مراعاة عدم وقوع األذى بالطرف اآلخر أثناء ممارسة 

األنشطة الرياضية، مثل املصارعة احلرة وغيرها.
٦- أال تؤدي ممارسة األنشطة الرياضية إلى فوات فرض 
من العبادات كالصالة، أو أن يضطر ممارسها إلى اإلفطار 

في حال الصيام.
7- أال حتمل ممارسيها على التعصب املمقوت آلرائهم.

8- أال متارس األنشطة الرياضية بغرض القمار واملراهنات.
ممارسة  أثــنــاء  الفاضلة  بــاألخــالق  التحلي  مــراعــاة   -9

األنشطة الرياضية وعدم التلفظ بالبذيء من األلفاظ.

عبداملعز محمد حباشي

ضوابط ممارسة الرياضة في اإلسالمضوابط ممارسة الرياضة في اإلسالم

ذكرت بالد ومدن في كتاب اهلل، مثل: املدينة ومصر وسيناء 
وسبا واالرض املقدسة واالحقاف ومدين. 

}چ  چ  چ   ڇ   تعالى:  قوله  في  املدينة  ذكــرت   
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ  

ڈ  ژ     ژ  ڑ{ )التوبة:١2٠(. 
}چ   چ  چ  ڇ   تعالى:  قوله  في  مصر  وذكــرت 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ{ 

)يوسف:99(. 
وذكرت سيناء في قوله تعالى: }ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ{ )املؤمنون:2٠(. 
ھ   ھ    }ھ   تعالى:  قوله  فــي  الــقــدس  وذكـــرت 
ے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  

ۆ { )املائدة:2١(. 

ٻ   ٻ    }ٻ    تعالى:االحقاف  قوله  في  األحقاف  وذكــرت 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ     ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ{ 

)االحقاف:2١(. 
}ڄ  ڄ  ڄ   تــعــالــي  ــرت مــديــن فــي قــولــه  ــ وذك
ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ{ )االعراف:8٥(. 
ېئ     ۈئ   ۈئ   }ۆئ   تعالي  قوله  فــي  سبأ  وذكـــرت 
جئ{  ی   ی   ی     ی   ىئ      ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  

)النمل:22(. 

AGô≤dG ójôH

العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م 96



أهمية الوقتأهمية الوقت

حسن عثمان حسن حسن عثمان حسن 

a l w a e i q 8@ gm a i l . c om

أن  العاقل  لإلنسان  بد  فال  احلــيــاة،  هو  الوقت 
يفيد،  ال  فيما  يضيعه  فال  الوقت،  من  يستفيد 
وتنظيم الوقت أساس النجاح، وهو شيء ضروري 
على حتقيق  اإلنسان  يساعد  فهو  العمل،  إلجناز 
أهدافه في وقت أقل، فالزمن مير وال يتوقف وال 
اإلنسان  يضيع  ال  أن  احلكمة  فمن  أحدا،  ينتظر 
ساعة من عمره دون أن يستفيد منها، وصدق من 

قال: »الوقت من ذهب«. 
فالعاقل ال بد أن يكون واعيا بأهمية الوقت وكيفية 
أغلى  الوقت  أن  أن يدرك  االستفادة منه، ويجب 
أما  تعويضه،  الضائع ميكن  املــال  ألن  املــال،  من 
الوقت الضائع فال ميكن تعويضه، والدقيقة التي 
تذهب ال ميكن إعادتها، ونعمت احلكمة القائلة: 
»الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك«، لذلك قال 
]: »نعمتان مغبون فيهما العبد الصحة والفراغ« 

)رواه البخاري(. 
فيجب أن ال نضيع الوقت فيما ال فائدة منه، ألنه 
عليها  احملافظة  يجب  اهلل،  نعم  من  كبرى  نعمة 
واستغاللها االستغالل األمثل، قال بعض العلماء: 
»أهم نعم اهلل على العبد ثالث: اإلميان والصحة 
خمس:  قبل  خمسا  »اغتنم   :[ وقال  والفراغ«، 
شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك 
قبل  وحياتك  شغلك  قبل  وفــراغــك  فقرك  قبل 

موتك« )ذكره املنذري في الترغيب والترهيب(. 
فعلى املسلم أن يغتنم وقت فراغه في طاعة اهلل 
وذكر  القرآن  وقراءة  والعبادة  الصاحلة  واألعمال 

في  ليسعد  النافع  العلم  وحتصيل  وجل  عز  اهلل 
الدنيا واآلخرة، والوقت هو رأس مال اإلنسان لو 
أحسن االستفادة منه حلقق اخلير الكثير لنفسه 
وملجتمعه، ولقد أحسن الشاعر أبو العتاهية حني 

قال:
إن الشباب والفراغ واجلدة 

مفسدة للمرء أي مفسدة 
واجلدة -بكسر اجليم وفتح الدال- هي وفرة املال 
والغنى، فالشاب الذي ميلك املال ولديه الوقت وال 
يحسن استغالل هذه النعم فيما يعود عليه وعلى 
مجتمعه باخلير، فإنها تكون طريقا إلى الفساد، 
أحمد  وصــدق  حياته،  يضيع  وقته  يضيع  والــذي 

شوقي حني قال: 
دقات قلب املرء قائلة له 

إن احلياة دقائق وثواني 
فإذا كانت احلياة مجموعة من الدقائق والثواني 
فيجب على العاقل أن يستغل هذه الدقائق والثواني 
فيما ينفعه في الدنيا واآلخرة وال يضيعها، وقال 
بعض البلغاء: »من أمضى يومه في غير حق قضاه 
أو  وأصله-  -جمعه  أثله  مجد  أو  أداه  فرض  أو 
أو علم اقتبسه فقد  حمد حصله أو خير أسسه 

عق يومه وظلم نفسه«. 
نسيء  وأال  الوقت  أهمية  نعي  أن  علينا  فيجب 
ميكن  ال  الــذي  الوحيد  ــورد  املـ ــه  ألن استخدامه 

استرداده.

97العدد )٦٨٢( جمادى اآلخرة  ١٤٤٣ هـ - يناير- فبراير ٢٠٢٢م



ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ    {
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  
ڎ{  ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ  

)البقرة: ١77(.
ترتبط هذه اآلية بسورة املاعون ارتباطا عضويا، ألنها توضح اإلجمال املقصود في تلك السورة. لم تبدأ اآلية: بليس الدين 
وال ليس اإلسالم، وال ليس الصدق، وال ليست التقوى، وإمنا بليس البر. وهذا عجيب حقا. وقد كشف بناء آية البقرة أن للبر 

معاني شاملة جمعها املولى تبارك وتعالى في آية واحدة. فما هو البر وملاذا هذا الشمول؟
قال الزبيدي )ت١٢٠5هـ(: »البر: الصلة. وقال بعض العلماء: البر: الصالح. وقال آخرون: البر: اخلير. قال: وال أعلم تفسيرا 
أجمع منه ألنه يحيط بجميع ما قالوا. والبر: االتساع في اإلحسان إلى الناس. قال بعض أرباب االشتقاق: إن أصل معنى 
البر السعة، ومنه أخذ البر مقابل البحر، ثم شاع في الشفقة واإلحسان والصلة. وتصور منه التوسع في فعل اخلير. وقد 
اشتمل عليهما قوله تعالى: }ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ{ )البقرة: ١77(. وعلى هذا ما روي أن الرسول سئل عن البر فتال هذه 

اآلية. فإن اآلية متضمنة لالعتقاد واألعمال«. )تاج العروس، ج6، ص69(.
من املعنى اللغوي، نفهم معنى البر في القرآن: فهو الصلة واالتساع في اإلحسان إلى الناس، والشفقة والتوسع في فعل 
اخلير، أي الرحمة في أوسع مجاالتها، وأرقى مفاهيمها وأسمى أغراضها. وفي حتديد القرآن ملفهوم البر نالحظ نظاما تام 

البناء:
األول: هو االعتقاد: }ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ{.

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   }ٿ   االجــتــمــاعــي:  الــعــمــل  الــثــانــي: 
ڦ{.

الثالث: العبادات: }ڦ     ڄ  ڄ  ڄ{.
الرابع: الوفاء واألمانة: }ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   {.

اخلامس: الصبر: }چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ{.
والنتيجة: }ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ{.

إن الترتيب مقصود في حد ذاتــه. فاآلية كلها في شكل دائــري وهي ال تقرأ قــراءة خطية، وإمنــا قــراءة تصاعدية. ألن بناء 
اآلية يجعل مضمونها ينطلق من اهلل تعالى ويعود إليه. والعمل االجتماعي املتمثل في صلة الرحم 

واجلوار والتكافل االجتماعي في كل مظاهره، هو أولى أولويات اإلميان باهلل واليوم اآلخر 
واملالئكة والكتاب والنبيني. وتلك أيضا أولى أولويات اإلسالم ومقاصده.

د. محمد حسن بدرالدين
باحث دراسات إسالمية

البر وجوامع القيم
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