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إن النفس هي هبة من اهلل تعالى لإلنسان، ال ميلكها إال هو سبحانه، ولها ابتداء معلوم وأجل محتوم كتبه اهلل 
عليها، فقال النبي ]: )إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعني يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل 
ذلك، ثم يبعث اهلل إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أو سعيد( )البخاري(، فهو لن ميوت 

إال باألجل الذي كتبه اهلل له، وقد وضح القرآن هذه احلقيقة بقوله: }ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ   ھ{ )األعراف: 34(. 

فإنه ال يلجأ إلى االنتحار إال من لم يرزق الصبر والتصبر، ومن ضعف إميانه وخارت قواه، فبالصبر يستطيع 
}ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ   تعالى:  قال  ورائها،  من  احلكمة  ويدرك  والباليا  املصائب  يستوعب  أن  اإلنسان 
ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  
ڍ  ڍ{ )البقرة: 155-157(، فيفوز الصابر بصلوات اهلل عليه ورحمته، وقال رسول اهلل ]: )ومن 

يتصبر يصبره اهلل( )البخاري(. 
فاملنتحر - لألسف - لم يصدق بوعد اهلل تعالى حني وعد عباده باليسر بعد العسر، فلم يصدق بقوله تعالى: 
}ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ{ )الشرح: 5-6(، وال شك بأن املؤمن مبتلى، وما يزال البالء به في نفسه 

وولده وماله حتى يلقى اهلل وما عليه خطيئة كما صح ذلك في اخلبر. 
يوم  يبعث  القيامة، لذلك فإنه  يوم  واالنتحار عالمة على سوء اخلامتة؛ ألن من مات على شيء بعث عليه 
القيامة وهو يصيب نفسه مبا قتل به نفسه في الدنيا لقوله ]: )من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار 
جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن حتسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبدا( )البخاري(، كما أنه من أقبح الكبائر؛ فلم يصل النبي ] على املنتحر زجرا للناس عن مثل فعله، فيما 

صلى عليه الصحابة.
فال بد أن يوقن املؤمن أن االبتالء يكفر السيئات، ويرفع الدرجات ملن صبر واحتسب، وينبغي أن يتفكر من 
يريد اإلقدام على االنتحار: أن االنتحار ليس حال للمشكالت، وال سبيال سويا ملعاجلة املعضالت، بل هو طريق 
هوان وخسران وعناء، ومزلق صعب يودي بصاحبه إلى الشقاء، وتعد على احلياة التي ال ميلكها، وأذية وضرر 
على األحياء من أهله وذويه. وبالتقوى والصبر تتجلى املصائب واألكدار واألحزان، ويجعل اهلل لصاحبها من كل 

هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب.

االنتحار... طريق الهوان واخلسران



عة
جام

ة  
يتي

كو
لة 

مج

تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
في دولة الكويت 

العدد 6٨1/ جمادى األولى 1443 هـ
العام التاسع واخلمسون 

يناير ٢٠٢٢م

رئيس التحرير
فهد محمد اخلّزي

املراقب املالي واإلداري

طالل عثمان العثمان
التحرير

عالء الدين عبدالفتاح
أمني حميد عبداجلبار
د. تركي محمد النصر
 اإلخراج واجلرافيك

أبورواش زكي محمد
فاطمة اجلندي

اإلشراف الفني
مطابع العصرية 

املراسالت
رئيس التحرير - مجلة الوعي اإلسالمي

صندوق البريد : ٢3667 الصفاة 13٠97 
الگويت - هاتف:٢٢343999 

فاكس:  ٢٢34٢3٨3
لإلعالن : 1٨1٠111 داخلي  - 4597

البريد اإللكتروني:
alwaeiq8@gmail.com

املوقع اإللكتروني:
www.alwaei.gov.kw

مكتب مصر : دار اإلعالم العربية-43 شارع 
دجلة - متفرع من شارع جامعة الدول العربية 
- املهندسني - الدور األول - مكتب 1٠4  

تليفاكس: ٠٠٢٠٢33364٠43
alwaei@arabmediahouse.net

املجلة غير ملزمة 
بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر. 

واملقاالت ال تعبر بالضرورة
عن رأي املجلة.

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

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

)٠٠9٦5(  ٢٤٨٢٦٨٢٣  : فاكس   -  )٠٠9٦5(  ٢٤٨٢٦٨٢١  -  ٢٤٨٢٦٨٢٢ هاتف: 

د. مسعود صبريملف خاص
أستاذ مشارك في الفقه واألصول

لماذا االنتحار حرام؟لماذا االنتحار حرام؟

ــرة غـــريـــبـــة عــن  ــاهــ االنـــتـــحـــار ظــ
منافية  بل هي  املسلمة،  املجتمعات 
دين؛  بال  كــان  ولــو  اإلنسان  لفطرة 
احلياة  وحب  نفسه  اإلنسان  فحب 
إلى  حتتاج  ال  فطرة  اجلميع  لــدى 
بيان أو إقناع، وليس أدل على ذلك 
مع  السالم،  عليه  موسى،  فعل  من 
ألنه  عينه؛  فقأ  حــن  املـــوت  ملك 
دخل داره على هيئة آدمي من دون 
إذنه، لكن األعجب قول ملك املوت 
عن موسى إنه ال يحب املــوت، كما 
عند  الصحيح  احلــديــث  فــي  جــاء 
النبي  قــول  مــن  ومسلم  الــبــخــاري 
]: »أرسل ملك املوت إلى موسى، 
صكه  جــاءه  فلما  الــســالم،  عليهما 
فقال:  ربه  إلى  فرجع  عينه،  ففقأ 
املوت«،  يريد  ال  عبد  إلى  أرسلتني 
فإن كان موسى، عليه السالم، وهو 
يعبر  الرسل  من  العزم  أولــي  أحــد 
عنه ملك املوت بأنه ال يحب املوت، 

فكيف بإنسان عادي؟!
االنتحار  يصبح  أن  الغريب  ولكن 
البشرية  تعيشه  مــا  مــع  ظــاهــرة 
الترف  إلــى  وصــل  علمي  تقدم  من 
وكان  احلــيــاة،  مجال  في  والترفيه 
الظاهرة  تلك  تختفي  أن  مــأمــوال 
من  العاملية  الشركات  تبذله  ما  مع 
كي  اإلنسان  لترفيه  وسائل  اختراع 
بطائفة  فإذا  مرتاحا،  حياته  يعيش 
من أناس ذلك العصر يزهدون في 
املوت  عليه  ويفضلون  الترف  ذلك 

انتحارا!
االنتحار  إحصائيات  إلى  النظر  إن 
فــفــي عــام  إلــيــهــا،  الــنــاظــر  يخيف 
ألف   800 من  أكثر  انتحر  2019م 
ــيــات األمم  شــخــص وفـــق إحــصــائ
كل  انتحار  حالة  مبعدل  املتحدة، 
مبادرة  إلى  دعت  والتي  ثانية،   40

»عش احلياة« للتخفيف من ظاهرة 
ــحـــار، ولـــكـــن األعـــجـــب في  االنـــتـ
هم  الشباب  يكون  أن  اإلحصائيات 
االنتحار،  على  إقباال  الفئات  أكثر 
بدال من اإلقبال على احلياة، فغالب 
من يقدم على االنتحار من الشباب 
العجائب  ومــن  و29،   15 ســن  بــن 
عدد  الرجال ضعف  عدد  يكون  أن 
من  واألغــرب  االنتحار،  في  النساء 
أعلى  االنتحار  نسبة  تكون  أن  ذلك 

بن األغنياء من الفقراء.
ــا  ــوري ــا الــشــرقــيــة وك ــ ــ ــد أوروب ــع وت
ــا  ــان ــابـــوي وغــوي ــبـ ــة وزميـ ــي ــوب اجلــن
وسورينام من أكثر الدول في حاالت 
االنــتــحــار، مــا يعني غــيــاب الـــوازع 
في  والعقيدة  الدين  وأثــر  الديني، 
التخفيف من حدة االنتحار، وإن لم 
يكن الدين مانعا لوقوعه، وإن غاب 

فيه التدين.

أسباب حترمي االنتحار في 
اإلسالم؟

حرم اإلسالم قتل النفس إال باحلق، 
چ   ڃ    { تــعــالــى:  ــال  ــ ق كــمــا 
چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ{ 
النهي  حتتمل  واآليــة  )النساء:29(، 
قتله  أو  نفسه،  اإلنــســان  قتل  عــن 
لغيره، كما قال الشيخ محمد رشيد 
 :)36/5( املنار«  »تفسير  في  رضا 
»ظــاهــر هـــذه اجلــمــلــة وحــدهــا أن 
اإلنــســان  قتل  عــن  هــو  إمنــا  النهي 
لنفسه وهو االنتحار، واملتبادر منها 
في هذا األسلوب أن املراد: ال يقتل 

بعضكم بعضا، وهو األقوى«.
لكن ما أسباب حترمي قتل اإلنسان 
نفسه وإقدامه على االنتحار ما دام 

ال يؤذي غيره؟

أوال- املخالفة الشرعية
ــأول ســبــب مـــن أســـبـــاب حتــرمي  ــ ف
االنتحار أنه مخالفة ألمر اهلل تعالى 
أخرجه  ما  ذلك  ومن  ورسوله ]، 
قــول  مــن  فــي صحيحه  ــبــخــاري  ال
النبي ]: »من تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه 
خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن حتسى 
يده  فــي  فسمه  نفسه  فقتل  سما 
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا 
أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة  فيها 
فحديدته في يده يجأ بها بطنه في 
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا«. 
النبي ]  كلم  جوامع  مع  ويالحظ 
إال أنه فصل وضرب أمثلة لوسائل 
وتنفيرا  للعقوبة،  تغليظا  االنتحار؛ 
على  للمسلم  ــا  وحــث ــه،  ــان ــي إت مــن 

احلفاظ على نفسه وعدم قتلها.
وروى البخاري ومسلم عن ثابت بن 
قال:  النبي ]  أن  الضحاك [ 
الدنيا  فــي  بشيء  نفسه  قتل  »مــن 
عذب به يوم القيامة«، وهو حديث 
مجمل في وسائل االنتحار؛ ليشمل 
كل وسيلة، ولتكون تلك الوسيلة التي 
يعذب بها يوم القيامة؛ وذلك تنفيرا 

للنفس من االنتحار.

ثانيا- خيانة األمانة
بن  التي  نفسه  ميلك  ال  فاإلنسان 
فال  عليها،  مؤمتن  هو  بل  جنبيه، 
يجوز لإلنسان أن يتصرف في روحه 
وال جسده إال وفق شريعة اهلل تعالى، 
ألن املالك لنفسه على احلقيقة إمنا 
قــتــل نفسه  تــعــالــى، ومـــن  هــو اهلل 
واعتدى على  أمانة اهلل،  فقد خان 
واملطلوب  اهلل،  خلقه  الذي  البنيان 
من املسلم أن يؤدي أمانة نفسه إلى 
ربه كما هي، كما ورد في احلديث 

٣5العدد )٦٨١( جمادى األولى  ١٤٤٣ هـ - يناير ٢٠٢٢م العدد )٦٨١( جمادى األولى  ١٤٤٣ هـ - يناير ٢٠٢٢م٣٤

دعائم نصرة النبيدعائم نصرة النبي

عبدالقادر دغوتيسنة
باحث في الدراسات اإلسالمية

 

واآلخرة، فليس خطيب وال متشهد وال 
ال  أن  أشهد  يقول:  إال  صــاة  صاحب 
إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل«)1(، 

وكما في قوله عز وجل: }ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ٹ   ٹ      ٿ   ٿ       ٿ    ٿ  
)األحــــــــــزاب:46-45(،  ٹ{  ٹ  

ڄ    { الضحى:  ســورة  في  وقوله 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ    چ    چ    
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک   
گ  ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  
ڻ    ڻ   ڻ       ڻ   ں   ں     ڱ  
ــضــحــى1-11(. قــال اإلمــام  ۀ{ )ال
السورة من  الفضل: »تضمنت هذه  أبو 
كرامة اهلل تعالى له وتنويهه به وتعظيمه 

إياه ستة وجوه:
األول: القسم له عما أخبره به من حاله 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    { تعالى:  بقوله 
وهذا  الضحى،  ورب  أي:  ڃ  ڃ{، 

من أعظم درجات املبرة.
الثاني: بيان مكانته وحظوته لديه بقوله 
}ڃ  ڃ  چ  چ    چ{، أي: ما  تعالى: 
أهملك  ما  وقيل:  أبغضك..  وما  تركك 

بعد أن اصطفاك.
}ڇ     ڇ   تــعــالــى:  قــولــه  الــثــالــث: 
أي  إسحاق:  ابن  قال  ڇ  ڇ  ڍ{، 
مالك في مرجعك عند اهلل أعظم مما 

أعطاك من كرامة الدنيا... 
الرابع: قوله تعالى: }ڌ  ڌ  
ڎ     ڎ{. وهذه آية جامعة لوجوه 
الكرامة، وأنواع السعادة وشتات اإلنعام 
في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: 

والــثــواب  الدنيا  فــي  بالنصر  يرضيه 
يعطيه احلــوض  وقــيــل:  ــرة.  اآلخــ فــي 
النبي  آل  بعض  عن  وروي  والشفاعة. 
] أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى 
أن   [ اهلل  رســول  يرضى  وال  منها، 

يدخل أحد من أمته النار.
تعالى مــن نعمه،  مــا عــدده  اخلــامــس: 
السورة  بقية  في  قبله  آالئه  من  وقرره 
له، أو هداية  من هدايته إلى ما هداه 
وال  التفاسير،  اختاف  على  به  الناس 
مال له فأغناه مبا آتاه، أو مبا جعل في 
قلبه من القناعة والغنى، ويتيما فحدب 

عليه عمه وآواه إليه.
عليه  نعمته  بإظهار  أمـــره  ــســادس:  ال
ذكره  وإشــادة  بنشره  شرفه  ما  وشكر 
بقوله تعالى: }ڻ  ڻ      ڻ  ڻ{. 
فإن من شكر النعمة احلديث بها، وهذا 

خاص به عام ألمته«)2(. 
نبينا ]  قدر  أيضا عظيم  ويظهر   *
عند ربه الكرمي في تزكيته سبحانه له 

في كل شيء:
}ٻ  پ   فــقــال:  عــقــلــه  ــى  زكـ فــقــد  ـ 

پ   پ  پ{ )النجم:2(.
ڀ   ڀ    }ڀ   فقال:  صدقه  وزكــى  ـ 

ٺ{ )النجم:3(.
ـ وزكى بصره فقال: }ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    

ۀ{ )النجم:17(.
ـ وزكى فؤاده فقال: }ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  

ڎ{ )النجم:11(
}ڱ  ڱ     ڱ   فقال:  وزكى خلقه  ــ 

ں{ )القلم:4(.
* هذا إضافة إلى ما خصه اهلل تعالى 
به من خصائص وكرامات ومعجزات)3(.

املتعلقة  املعرفة  وجــوه  من  وجــه  فهذا 
بنبينا ]، والتي يجب 
لنا  لتكون  نكتسبها  أن 
دافعا وحافزا لنصرته 

عليه الصاة والسام. 

وسيرته  سنته  مــعــرفــة  ثــانــيــا  ـ 
وأخالقه وآدابه:

أمــور  مختلف  فــي  سنته  نعرف  أن   *
احلــيــاة اخلــاصــة والــعــامــة: فــي األكــل، 
والنوم،  والنكاح،  واللباس،  والــشــرب، 
ــروج،  واالســتــيــقــاظ، والـــدخـــول، واخلــ

والركوب، واملشي، واجللوس... إلخ. 
مختلف  فـــي  أخـــاقـــه  ــرف  ــع ن أن   *
العاقات التي جتمعه بالناس: أخاقه 
باعتباره ابنا، وأبا، وجدا، وزوجا، وأخا، 
السفر،  في  ورفيقا  وصاحبا،  وجــارا، 
وتـــاجـــرا، وشــريــكــا، ودائـــنـــا، ومــديــنــا، 
وناصحا  وواعــظــا،  وخطيبا،  ومعلما، 

وقاضيا وحاكما... إلخ.
* أن نعرف أخاقه وآدابه في مختلف 
في  الناس:  على  التي جتري  األحــوال 
حال  في  الفقر،  حال  وفي  الغنى  حال 
فــي حال  ــرض،  املـ ــي حــال  وف الصحة 
فــي حال  الغضب،  وفــي حــال  الــرضــا 
احلب وفي حال البغض، في حال السلم 

وفي حال احلرب... إلخ. 
* وهو عليه الصاة والسام صاحب 
ربه  بذلك  له  شهد  كما  العظيم  اخللق 

ڱ      }ڱ   قــال:  إذ  سبحانه  الكرمي 
أم  ــقــول  وت )الــقــلــم:4(،  ں{  ڱ  
»كان  املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها: 
ويسخط  برضاه  يرضى  القرآن  خلقه 

بسخطه«)4(. 
* ورسالته ] التي بعث بها هي رسالة 
األخاق الكرمية، فقد قال ]: »بعثت 
ــاق«، وفـــي لفظ:  ــ ألمتـــم مــكــارم األخـ

»بعثت ألمتم صالح األخاق«)5(. 
* وقد جبله خالقه احلكيم وربه الكرمي 

[ 
ــم يـــزل الــكــفــار واملــنــافــقــون منذ  * ل
ــؤذون رســول اهلل ]،  فجر اإلســام ي
ويتطاولون على مقامه الشريف، بالسب 
واالفتراء، والقذف والطعن في آل بيته 
وأصحابه  األطــهــار  ــه  وأزواجــ ــرار  ــ األب

األخيار. 
أنــواع  من  اليوم  ونسمعه  نــراه  فما   *
مستبعدا،  وال  جديدا  ليس  اإلســـاءات 
بل هو قدمي متجدد، وهو أيضا متوقع 
وجود  والنفاق  للكفر  دام  ما  ومنتظر، 

ودولة وراية.
وهذا  املتكرر  التعدي  هذا  أن  غير   *
اإليذاء املتجدد، لن يطول النبي الكرمي 
واملنافقون  الكفار  بــه  يبلغ  ــن  ول  ،[
شيئا من رسول اهلل ] وال من دينه.. 
فــكــم جــد كــفــار قــريــش مــن قــبــل في 
فكروا  وكــم  عنه،  الناس  وصــد  إيــذائــه 
اليهود  حاول  وكم  أفلحوا،  فما  وقدروا 
به،  جاء  الــذي  النور  إطفاء  والنصارى 
املنافقون  حاك  وكم  وخسروا،  فخابوا 
من مكائد، وكم دسوا من دسائس، وكم 
ألقوا من شبه، وكم افتروا من أكاذيب 
لينفروا الناس عن سنته ودينه، فخاب 

سعيهم وانقلبوا صاغرين.
ومقامه  منصور،   [ اهلل  فرسول   *
مصون، ودينه محفوظ، ولو كره الكافرون 
واملنافقون واملفسدون.. قال اهلل تعالى: 
ہ{  ہ   ہ   ہ   }ۀ  

)التوبة:40(، وقال عز وجل: }ٹ  

كتب  وقــد  )الــفــتــح:3(.  ٹ  ٹ  ڤ{ 
ينصر  أن  نفسه  عــلــى  سبحانه  اهلل 
رسله واملؤمنني وينصر احلق، قال جل 

ٹ   ٹ   ٹ     }ٿ   جاله: 
)غــافــر:51(.  ڤ{  ڤ   ڤ   ٹ  
والــنــور الــذي جــاء بــه رســول اهلل ] 
سيظل ينير الدنيا، ولن يبلغ الظاميون 
والرجعيون إطفاءه أو حجبه، قال اهلل 

ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   تــعــالــى: 
ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ      ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
ڦ{  ڦ   ڤ   ڤ  
سبحانه:  ــال  ــ وق ــة:33-32(،  ــ ــوب ــ ــت ــ )ال

ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ    ڌ       }ڌ  
ک     ک   ک   ک     ڑ     ڑ      ژ  
ڳ        ڳ     گ   گ   گ   گ  
ں{  ڱ    ڱ   ڱ     ڱ            ڳ    ڳ  

)الصف:9-8(.
* أما تلك اإلساءات وتلك االعتداءات 
احلقيقة  فـــي  هـــي  ــإمنــا  ف املـــتـــكـــررة، 
صفعات نتلقاها، نحن املسلمني، عسى 
أن توقظنا من نوم الغفلة، وصدمات تهز 
قلوبنا عسى أن حتيي ما مات فيها من 
مواد اإلميان، وأن تدفعنا لنجدد عهدنا 
مع اهلل تعالى، ونوثق صلتنا برسول اهلل 
في نصرته،  ونسهم   ،[
وهـــي فـــرض عـــني على 
علينا  له  وحق  مسلم  كل 

جميعا، وهي سبيل العزة والفاح، قال 
احلق سبحانه: }ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  
ۉ          ې{ )فاطر:10(، وقال: }گ  
ڳ    ڳ   ڳ   گ    
ڳ    ڱ    ڱ{ )املنافقون:8(، 

}گ  گ  گ   وجــل:  عز  وقــال 
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    
ڻ{  ں   ں   ڱڱ   ڱ  

)األعراف:157(.

فكيف ننصر رسول اهلل ]؟
إذا   [ اهلل  رســول  نصرة  تتحقق   *
قامت على دعائم متينة، أذكر منها هذه 

الثاث اآلتية:

الدعامة األولى: املعرفة 
املعرفة؛  النبي ] حق  معرفة  أي:   *
فإنه بقدر معرفتنا به تكون نصرتنا له. 

ومن أوجه هذه املعرفة أذكر اآلتي: 
ـ أوال معرفة قدره عند اهلل تعالى:

* ويتجلى لنا ذلك في اآليات القرآنية 
الكثيرة التي أثنى فيها اهلل سبحانه على 
رسوله الكرمي ]، كما في قوله تعالى 

ے   ھ   }ھ   مــثــا: 
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے  

ۇ     ۇ   ڭ  

ۆ  ۆ{ )التوبة:128(، وقوله: 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     {
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  
)الـــشـــرح:4-1(.  ڭ{  ڭ   ڭ   ڭ  
الدنيا  في  ذكــره  اهلل  »رفــع  قتادة:  قال 

١١العدد )٦٨١( جمادى األولى  ١٤٤٣ هـ - يناير ٢٠٢٢م العدد )٦٨١( جمادى األولى  ١٤٤٣ هـ - يناير ٢٠٢٢م١٠

مرمي ثروتأسرة
باحثة إعالمية

جرت العادة مبعاقبة الطفل مبجرد أن يخطئ وكأنه ارتكب 
وقلة  سنه  لصغر  والديه  من  مراعاة  دون  من  كبيرا  جرما 
أدوات  العقاب هو من أهم  أن  املؤكد  وإدراكــه، ومن  وعيه 
ولكن  املخطئ،  لــردع  البعض  إليها  يلجأ  ووسيلة  التربية 
السؤال هنا: هل ميكن االعتماد فقط على العقاب كوسيلة 

للتربية؟ 
لإلجابة على هذا السؤال يجب أن نذكر أن التربية مبفهومها 
البسيط تهدف إلى تعويد الطفل على شيئني هما: االمتناع 
عن السلوك اخلاطئ والقيام بالسلوك الصحيح. وإذا كان 
العقاب يجدي نفعا في منع اخلطأ، فالبد من وسيلة أخرى 

تعني الطفل على عمل الصواب. 
بالقدوة  التربية  فمنها  اإليجابية،  التربية  وسائل  وتتنوع 
واملوعظة والثواب والقصة.. وغير ذلك، وفي مقالنا هذا نلفت 
النظر إلى التربية بالثواب والتي تهدف إلى خلق جيل سوي 

ملجتمعه  مصلح  نفسه  في  جيل صالح  حوله،  ما  يدرك  واع 
يعمل جاهدا خلدمة دينه وأمته، فتنهض به األمة وال تتعثر. 
أعظم  ألنها  وذلــك  العقاب،  على  مقدمة  بالثواب  والتربية 
فائدة وأعمق أثرا في نفس الطفل، اجته إليها فقهاء التربية 
اإلسالمية وشجعوا عليها، ومما يشير إلى ذلك توجيه النووي 
فيقول:  للدرس،  حافظا  التالميذ  من  وجده  من  في  للمعلم 
»فمن وجده حافظا، مراعيا له: أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك 

ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه«. 
وحتمل التربية بالثواب العديد من اجلوانب اإليجابية ومنها:

1 - يطول أثرها في نفس الطفل وفي سلوكه وفعله، فتجده 
يبادر بفعل الصواب ويبعد نفسه عن اخلطأ، وأيضا يتقبل كل 

ما يتلقاه من والديه ويستجيب لهما. 
2 - جتعل الطفل يكرر العمل اجليد ويتعود عليه. 

3 - تعطي الطفل مزيدا من الثقة في نفسه وتشعره بالفخر 

التربية بالثوابالتربية بالثواب

وتدفعه إلى جناحات أخرى. 
التربوي  النفس  علم  )أستاذ  سكينار  فريد  الدكتور  يحدثنا 
معظم  فيه  يقع  الــذي  اخلطأ  »إن  قائال:  هارفارد(  بجامعة 
أنهم  هو  األوالد  سلوك  سوء  في  ويتسبب  واألمهات  اآلبــاء 
على  فيعاقبونه  يخطئ  حينما  إال  الطفل  إلــى  يلتفتون  ال 
اخلطأ، أما حينما يقوم بتصرف سليم أو سلوك حسن فإنهم 
يتجاهلونه، بينما الواجب أن يكافئوه بسخاء ليكرر السلوك 
الطيب حتى يصبح عادة متأصلة في نفسه.. )وأضاف إلى 
ذلك أن( الطفل مغرم بجذب انتباه أبويه وما داما ال يلتفتان 

إليه إال إذا أساء فإنه يسيء ويتعود اإلساءة«)1(. 
وإذا أردنا أن نربي أبناءنا تربية سليمة نقية جتعل منهم نشأ 
سليم العقل والنفس والبدن، نشأ يسمو بأمته فتكون رائدة 
بني األمم، فالبد من مقومات لهذه التربية حتى تنجح هذه 

التربية وتؤتي ثمارها، ومن أهم هذه املقومات: 
1 - املصداقية، وهي تعني أن املربي إذا وعد الطفل بأمر ما 
فعليه أن ينفذه، فمثال إذا وعده أن يكافئه مكافأة محددة إذا 
قام بسلوك جيد، فعليه أن يفي بوعده؛ ألن ذلك أدعى إلى 
زيادة الثقة بني املربي والطفل مما ينعكس على حسن تربيته. 
2 - فاهلل تعالى امتدح سيدنا إسماعيل – عليه السالم – 

ڤ   ٹ    ٹ   ٹ              ٹ       ٿٿ   ٿ   ٿ   }ٺ    فقال: 
ڤ  ڤ{ )مرمي:54(. 

وعن عبداهلل بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول اهلل ] 
رسول  لها  فقال  أعطيك،  تعال  ها  فقالت:  بيتنا،  في  قاعد 
اهلل ]: »وما أردت أن تعطيه؟«، قالت: أعطيه مترا، فقال 
لها رسول اهلل ]: »أما إنك لو لم تعطه شيئا، كتبت عليك 

كذبة«)2(. 
فإذا كذب املربي فإنه تسقط هيبته عند طفله ورمبا شجعه 
في  املربي  بذله  ما  فيضيع  به،  اقتداء  يكذب  أن  على  ذلك 

التربية سدى. 
ڇ{  ڇ    چ   چ   چ    { تعالى:  يقول  املساواة، 
ــال: كــان رجــل جالس مع  )الــنــحــل:90(. وعــن أنــس [ ق
النبي ] فجاءه ابن له، فأخذه فقبله، ثم أجلسه في حجره، 
»أال   :[ النبي  فقال  جنبه،  إلــى  فأخذها  له  ابنة  وجــاءت 

عدلت بينهما؟«)3(. 
واألدلة على ذلك كثيرة، حيث حرص اإلسالم على املساواة 
بني األبناء والعدل بينهم في كل شيء، خصوصا إذا استحق 
أبنائهما  بني  الوالدان  فرق  إذا  ألنه  الثواب؛  منهم  واحد  كل 
إليه  تسعى  ال  ما  وهو  واحلسد  والغيرة  احلقد  بينهم  نشأ 

التربية أبدا.

3 - االعتدال: وهو يعني أن تكون املكافآت متدرجة في قيمتها 
املعنوية واملادية من غير إفراط وال تفريط؛ ألن املبالغة في 
الوثوق  وعدم  باملربي  الطفل  استخفاف  عنها  ينشأ  اإلجزاء 
بقدرته على التقومي وما يقال في املبالغة يقال في اإلقالل 

املخل.
الثواب على سلوك قد  يكون  أن  ينبغي  الواقعية: حيث   - 4
يفعله  لم  على سلوك  الطفل  يثاب  أن  يصلح  وال  فعال،  وقع 
املفضي  العبث  من  نوعا  ذلك  ويكون  الطفل  يتهاون  ال  حتى 

إلى السخرية. 
5 - التعجيل: ويقصد بذلك أن يكون الثواب عقب الفعل أو 
القول مباشرة؛ ألن ذلك يحدث أثرا كبيرا في نفس الطفل 
ويزيد من دافعيته نحو العمل الطيب وتكراره والثبات عليه، 

وفي ذلك يقول الشاعر: 
ولـــــــــــــقـــــــــــــد وعــــــــــــــــــــــــــدت وأنــــــــــــــــــــــــــت أكــــــــــــــــــــــــــرم واعــــــــــــــــد

متـــــــــــــام  بـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر  وعــــــــــــــــــــــــــد  فــــــــــــــــــــي  خـــــــــــــيـــــــــــــر  ال 
أنـــــــــــــــعـــــــــــــــم عــــــــــــلــــــــــــي مبــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــــــدت تــــــــكــــــــرمــــــــا

فـــــــــــاملـــــــــــطـــــــــــل ُيـــــــــــــــــذهـــــــــــــــــب بـــــــــهـــــــــجـــــــــة اإلنــــــــــــــعــــــــــــــام 
6 - التنويع: حيث إنه من األفضل أن تتنوع صور اإلثابة من 
حني إلى آخر فيكون الثواب تارة ماديا وتارة معنويا حتى ال 
ميل الطفل ويصبح الثواب شيئا عاديا، بل األجمل في ذلك أن 
متنح الطفل فرصة اختيار مكافأته، ومن شأن هذه اخلطوة 

أن متنحه الثقة في ذاته وتعزز سلوكه الطيب. 
اهلل  رحمه   - اجلوزية  قيم  ابن  احملقق  اإلمــام  بقول  ونختم 
– فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى، فقد أساء 
قبل  مــن  فسادهم  جــاء  إمنــا  األوالد  وأكــثــر  اإلســـاءة،  غاية 
وسننه  الدين  فرائض  تعليمهم  وترك  لهم  وإهمالهم  اآلبــاء، 
فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم 
أبت  يا  فقال:  العقوق،  على  ولده  بعضهم  عاتب  كما  كبارا، 
إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك 

شيخا)4(.
فحري بنا أن نحسن إلى أوالدنا ونكون نعم القدوة واألسوة 
احلسنة حتى ننعم بجيل صالح سوي يبني وال يهدم، يصلح 

وال يفسد، جيل ترتقي وتفتخر به أمتنا بني األمم. 

الهوامش
1 - »كيف تتعاملني مع أبنائك؟« لألستاذ جمال الكاشف ص:47-46.

في  األلــبــانــي  وصححه   ،)4991( رقــم  سننه  فــي  داود  أبــو  رواه   -  2
»الصحيحة« رقم )748(. 

3 - رواه البزار في »مسنده«، وصححه األلباني في »الصحيحة« رقم 
.)2883(

4 - »حتفة املودود بأحكام املولود«، ص:229. 

ليس بالعقاب وحده يؤدب الطفل 

العدد )٦٨١( جمادى األولى  ١٤٤٣ هـ - يناير ٢٠٢٢م ٨١العدد )٦٨١( جمادى األولى  ١٤٤٣ هـ - يناير ٢٠٢٢م ٨٠

شيماء لطفيملف العدد
باحثة تربوية

اجلاهلي  واملجتمع  اإلســـام  جــاء 
أواصره  وتنقض  بعضا  بعضه  يأكل 
عــروة تلو أخــرى، فا حق لضعيف 
منقسم  مجتمع  فهو  له،  كرامة  وال 
وطبقة  السادة  طبقة  طبقات:  إلى 
فيما  منقسمون  والــســادة  العبيد. 
بنو فان كبني فان،  بينهم؛ فليس 
وليس الرجل كاملرأة، فأراد اإلسام 
ــعــقــول واألفـــهـــام من  ال ــحــرر  ي أن 
خــطــورة هــذه املــمــارســات اخلاطئة 
فدعا إلى الوحدة واملساواة وحتقيق 
العدل بني الناس جميعا، قال تعالى: 

چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   }ڄ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  
ڌ{  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    
)احلجرات:13(، وقال النبي ]: »يا 
أيها الناس، أال إن ربكم واحد، وإن 
أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على 
أعجمي، وال لعجمي على عربي، وال 
على  أســود  وال  أســـود،  على  أحمر 
أحمر إال بالتقوى« )أخرجه أحمد(.

فــي هذا  األضــعــف  احللقة  وكــانــت 
املجتمع هي املرأة، التي كانت تنتهك 
أقرب  من  بحقوقها  ويعبث  حرمتها 

الناس إليها، فاملرأة -عند كثير من 
اجلاهليني- ال رأي لها وال حق لها 
البنت  تولد  وحــني  لها،  ميراث  وال 
تنقلب  والدتها  خبر  سماع  فبمجرد 
احلياة عند أبيها إلى كابوس مزعج 
وخطب مدلهم يسود له وجهه وينوء 
األعني  عن  ويــتــوارى  بحمله  كاهله 
مخافة الفضيحة، ويضع نفسه بني 
ويتحمل  تعيش  يتركها  أن  خيارين: 
من  االنتقاص  ونظرة  والهوان  الذل 
حية  يدفنها  أو  ــر،  اجلــائ املجتمع 
ــصــور الــقــرآن  ويــتــخــلــص مــنــهــا، وي
ــر، قــال  ــغ تــصــوي ــل هـــذا املــشــهــد أب

ڄ   ڄ   ڄ    }ڦ   تعالى: 
چ   ڃ                ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ       چ   چ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ    ڍڍ  
 } ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ  
)النحل:58-59(، فغّير اإلسام هذه 
النظرة وجعل البنت والولد على قدم 
املساواة، بل حبب في البنات وجعل 
وتربيتهن  ورعايتهن  إليهن  اإلحسان 
بــابــا مــن أبـــواب اجلــنــة، قــال ]: 

وهو  أنــا  دخلت  عــال جاريتني  »مــن 
بأصبعيه(«  )وأشـــار  كهاتني  اجلنة 

)الترمذي(.
وإذا كبرت البنت وحان وقت زواجها 
لم يكن لها من األمر شيء وال رأي 
اإلسام  فجعل  استشارة،  حتى  وال 
اختيار  فــي  وحقها  معتبرا  رأيــهــا 
زوجها محفوظا، فعن عائشة، رضي 
»البكر   :[ النبي  أن  عنها،  اهلل 
تستأذن«. قلت: إن البكر تستحيي. 
)البخاري(.  صماتها«  »إذنها  قــال: 
النبي  أن  عباس  بن  عبداهلل  وعــن 
من  بنفسها  أحق  »الثيب  قــال:   [
في  أبوها  يستأذنها  والبكر  وليها، 
نفسها، وإذنها صماتها، )ورمبا قال: 

وصمتها إقرارها(« )مسلم(.
بل تعدى األمر ذلك أن جعل لها حق 
أبرمه وليها  إذا  نقض عقد زواجها 
بغير إذنها، فعن عائشة، رضي اهلل 
عنها، أن فتاة دخلت عليها فقالت: 
ليرفع بي  ابن أخيه  أبي زوجني  إن 
خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي 
رسول  فجاء  النبي ]،  يأتي  حتى 
اهلل ] فأخبرته، فأرسل إلى أبيها 
فدعاه فجعل األمر إليها. فقالت: يا 

تكريم اإلسالم لإلنسان.. تكريم اإلسالم لإلنسان.. 
                                المرأة نموذجا                                المرأة نموذجا

رسول اهلل، قد أجزت ما صنع أبي 
ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس 

لآلباء من األمر شيء« )النسائي(.
وكان من عادات اجلاهلية أن الرجل 
لبناته وال زوجاته  إذا مات فا حق 
ــه بـــل هـــو حـــق خــالــص  ــراث ــي فـــي م
يورث  كما  تــورث  كانت  بل  للذكور، 
عندهم  مشروعا  وكان  البيت،  متاع 
الزواج عن طريق امليراث على نطاق 
فعندما  العربية،  اجلزيرة  في  واسع 
يتوفى رجل، يرث ابنه جميع زوجاته 
باستثناء أمه، وفي مثل هذه احلالة، 
يكون االبن لديه العديد من اخليارات 
يبقيهن  أن  فيستطيع  املــخــتــلــفــة، 
الـــزواج  ويــتــم ترتيب  ــه،  ل كــزوجــات 
أن  يريد  اللواتي  للزوجات  بالشراء 
أنه  أو  املــهــر،  ليعطيهن  لــه  يبقيهن 
ميكن أن ينفصل عنهن، وفي جميع 
احلاالت، كما هو احلال في غالبية 
عادات الزواج في ذلك الوقت، كانت 
للمرأة حقوق قليلة أو معدومة، وكانت 
اتباع  أو  ــر  األوامـ اتــبــاع  على  جتبر 

زوجة  ولــه  الرجل  مــات  إذا  وريثها، 
األكبر  الولد  كان  غيرها  من  وأوالد 
غيره، فهو  مــن  بــزوجــة أبــيــه  أحـــق 
يعتبرها إرثا كبقية أموال أبيه، فعن 
ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: 
أو حموه  أبوه  مات  إذا  الرجل  »كان 
فهو أحق بامرأته، إن شاء أمسكها، 
بصداقها،  تفتدي  حتى  يحبسها  أو 
)رواه أبــو  فيذهب مبالها«  أو متوت 
من  ليرفع  اإلســـام  فــجــاء  داود(، 
للرجل  صنوا  ويجعلها  املــرأة  كرامة 
وجعل  باملرأة  فأوصى  لــه،  وشريكا 

}گ   تعالى:  قــال  حقها،  لها 
گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
وليس  )الـــنـــســـاء:11(،  ڱ{ 
اإلسام في هذا متحيزا إلى الرجل 
ــا معيار  املــــرأة وإمنــ عــلــى حــســاب 
امليراث وفلسفته يرجعان إلى درجة 
فإذا  الــوارث،  اجليل  وموقع  القرابة 
احتدت درجة القرابة وموقع اجليل 
الوارث زاد الذكر على األنثى باعتبار 

األعباء املالية التي يتحملها مبقتضى 
قوامة الرجل على املرأة ومسؤوليته 
عنها، فليس األمر إذن على إطاقه، 
فاملرأة ترث مثل الرجل أو أكثر من 
الرجل في  يرث  وال  ترث  أو  الرجل 
أكثر من ثاثني حالة، وال ترث نصف 

الرجل إال في أربع حاالت فقط)1(.
هكذا أعطى اإلسام للمرأة حقوقها 
وأعاد لها كرامتها املسلوبة، مراعيا 
حالها من حيث كونها: أما، أو زوجة، 
شأن  من  وأعلى  أختا،  أو  بنتا،  أو 
واحتفى  كرامتها،  لها  وحفظ  املــرأة 
في  سبقا  احتفاء، مسجا  أميا  بها 
الشرائع  جميع  على  املضمار  هــذا 
زالت  ما  التي  الوضعية،  والقوانني 
للمرأة،  املعاملة  بسوء  اإلسام  تتهم 
متناسية فضله وسبقه عليها جميعا.

الهوامش
اإلسام،  امليراث في  فلسفة   -  1

د. محمد عمارة.

شيماء لطفيملف العدد
باحثة تربوية

اجلاهلي  واملجتمع  اإلســـام  جــاء 
أواصره  وتنقض  بعضا  بعضه  يأكل 
عــروة تلو أخــرى، فا حق لضعيف 
منقسم  مجتمع  فهو  له،  كرامة  وال 
وطبقة  السادة  طبقة  طبقات:  إلى 
فيما  منقسمون  والــســادة  العبيد. 
بنو فان كبني فان،  بينهم؛ فليس 
وليس الرجل كاملرأة، فأراد اإلسام 
ــعــقــول واألفـــهـــام من  ال ــحــرر  ي أن 
خــطــورة هــذه املــمــارســات اخلاطئة 
فدعا إلى الوحدة واملساواة وحتقيق 
العدل بني الناس جميعا، قال تعالى: 

چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   }ڄ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  
ڌ{  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    
)احلجرات:13(، وقال النبي ]: »يا 
أيها الناس، أال إن ربكم واحد، وإن 
أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على 
أعجمي، وال لعجمي على عربي، وال 
على  أســود  وال  أســـود،  على  أحمر 
أحمر إال بالتقوى« )أخرجه أحمد(.

فــي هذا  األضــعــف  احللقة  وكــانــت 
املجتمع هي املرأة، التي كانت تنتهك 
أقرب  من  بحقوقها  ويعبث  حرمتها 

الناس إليها، فاملرأة -عند كثير من 
اجلاهليني- ال رأي لها وال حق لها 
البنت  تولد  وحــني  لها،  ميراث  وال 
تنقلب  والدتها  خبر  سماع  فبمجرد 
احلياة عند أبيها إلى كابوس مزعج 
وخطب مدلهم يسود له وجهه وينوء 
األعني  عن  ويــتــوارى  بحمله  كاهله 
مخافة الفضيحة، ويضع نفسه بني 
ويتحمل  تعيش  يتركها  أن  خيارين: 
من  االنتقاص  ونظرة  والهوان  الذل 
حية  يدفنها  أو  ــر،  اجلــائ املجتمع 
ــصــور الــقــرآن  ويــتــخــلــص مــنــهــا، وي
ــر، قــال  ــغ تــصــوي ــل هـــذا املــشــهــد أب

ڄ   ڄ   ڄ    }ڦ   تعالى: 
چ   ڃ                ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ       چ   چ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ    ڍڍ  
 } ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ  
)النحل:58-59(، فغّير اإلسام هذه 
النظرة وجعل البنت والولد على قدم 
املساواة، بل حبب في البنات وجعل 
وتربيتهن  ورعايتهن  إليهن  اإلحسان 
بــابــا مــن أبـــواب اجلــنــة، قــال ]: 

وهو  أنــا  دخلت  عــال جاريتني  »مــن 
بأصبعيه(«  )وأشـــار  كهاتني  اجلنة 

)الترمذي(.
وإذا كبرت البنت وحان وقت زواجها 
لم يكن لها من األمر شيء وال رأي 
اإلسام  فجعل  استشارة،  حتى  وال 
اختيار  فــي  وحقها  معتبرا  رأيــهــا 
زوجها محفوظا، فعن عائشة، رضي 
»البكر   :[ النبي  أن  عنها،  اهلل 
تستأذن«. قلت: إن البكر تستحيي. 
)البخاري(.  صماتها«  »إذنها  قــال: 
النبي  أن  عباس  بن  عبداهلل  وعــن 
من  بنفسها  أحق  »الثيب  قــال:   [
في  أبوها  يستأذنها  والبكر  وليها، 
نفسها، وإذنها صماتها، )ورمبا قال: 

وصمتها إقرارها(« )مسلم(.
بل تعدى األمر ذلك أن جعل لها حق 
أبرمه وليها  إذا  نقض عقد زواجها 
بغير إذنها، فعن عائشة، رضي اهلل 
عنها، أن فتاة دخلت عليها فقالت: 
ليرفع بي  ابن أخيه  أبي زوجني  إن 
خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي 
رسول  فجاء  النبي ]،  يأتي  حتى 
اهلل ] فأخبرته، فأرسل إلى أبيها 
فدعاه فجعل األمر إليها. فقالت: يا 

تكريم اإلسالم لإلنسان.. تكريم اإلسالم لإلنسان.. 
                                المرأة نموذجا                                المرأة نموذجا

رسول اهلل، قد أجزت ما صنع أبي 
ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس 

لآلباء من األمر شيء« )النسائي(.
وكان من عادات اجلاهلية أن الرجل 
لبناته وال زوجاته  إذا مات فا حق 
ــه بـــل هـــو حـــق خــالــص  ــراث ــي فـــي م
يورث  كما  تــورث  كانت  بل  للذكور، 
عندهم  مشروعا  وكان  البيت،  متاع 
الزواج عن طريق امليراث على نطاق 
فعندما  العربية،  اجلزيرة  في  واسع 
يتوفى رجل، يرث ابنه جميع زوجاته 
باستثناء أمه، وفي مثل هذه احلالة، 
يكون االبن لديه العديد من اخليارات 
يبقيهن  أن  فيستطيع  املــخــتــلــفــة، 
الـــزواج  ويــتــم ترتيب  ــه،  ل كــزوجــات 
أن  يريد  اللواتي  للزوجات  بالشراء 
أنه  أو  املــهــر،  ليعطيهن  لــه  يبقيهن 
ميكن أن ينفصل عنهن، وفي جميع 
احلاالت، كما هو احلال في غالبية 
عادات الزواج في ذلك الوقت، كانت 
للمرأة حقوق قليلة أو معدومة، وكانت 
اتباع  أو  ــر  األوامـ اتــبــاع  على  جتبر 

زوجة  ولــه  الرجل  مــات  إذا  وريثها، 
األكبر  الولد  كان  غيرها  من  وأوالد 
غيره، فهو  مــن  بــزوجــة أبــيــه  أحـــق 
يعتبرها إرثا كبقية أموال أبيه، فعن 
ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: 
أو حموه  أبوه  مات  إذا  الرجل  »كان 
فهو أحق بامرأته، إن شاء أمسكها، 
بصداقها،  تفتدي  حتى  يحبسها  أو 
)رواه أبــو  فيذهب مبالها«  أو متوت 
من  ليرفع  اإلســـام  فــجــاء  داود(، 
للرجل  صنوا  ويجعلها  املــرأة  كرامة 
وجعل  باملرأة  فأوصى  لــه،  وشريكا 

}گ   تعالى:  قــال  حقها،  لها 
گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
وليس  )الـــنـــســـاء:11(،  ڱ{ 
اإلسام في هذا متحيزا إلى الرجل 
ــا معيار  املــــرأة وإمنــ عــلــى حــســاب 
امليراث وفلسفته يرجعان إلى درجة 
فإذا  الــوارث،  اجليل  وموقع  القرابة 
احتدت درجة القرابة وموقع اجليل 
الوارث زاد الذكر على األنثى باعتبار 

األعباء املالية التي يتحملها مبقتضى 
قوامة الرجل على املرأة ومسؤوليته 
عنها، فليس األمر إذن على إطاقه، 
فاملرأة ترث مثل الرجل أو أكثر من 
الرجل في  يرث  وال  ترث  أو  الرجل 
أكثر من ثاثني حالة، وال ترث نصف 

الرجل إال في أربع حاالت فقط)1(.
هكذا أعطى اإلسام للمرأة حقوقها 
وأعاد لها كرامتها املسلوبة، مراعيا 
حالها من حيث كونها: أما، أو زوجة، 
شأن  من  وأعلى  أختا،  أو  بنتا،  أو 
واحتفى  كرامتها،  لها  وحفظ  املــرأة 
في  سبقا  احتفاء، مسجا  أميا  بها 
الشرائع  جميع  على  املضمار  هــذا 
زالت  ما  التي  الوضعية،  والقوانني 
للمرأة،  املعاملة  بسوء  اإلسام  تتهم 
متناسية فضله وسبقه عليها جميعا.

الهوامش
اإلسام،  امليراث في  فلسفة   -  1

د. محمد عمارة.
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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: ٠٠9٦٦١٤٨7١٤١٤ - فاكس: ٠٠9٦٦١٤٨7٠٨٠9
> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للنشر والتوزيع 

هاتف:  ٠٠97٣١7٦١77٣٣- فاكس: ٠٠97٣١7٦١77٤٤٠٠97٣١7٤٨٠٨١٨ 
> قطر: دار الشرق للصحافة والطباعة والنشر 

هاتف: ٠٠97٤٤٤557٨٠9/١٠/١١ - فاكس: ٠٠97٤٤٤557٨١9
> اإلمارات العربية املتحدة: دار احلكمة للنشر والتوزيع 

هاتف: ٠٠97١٤٢٦٦5٣9٤ - فاكس: ٠٠97١٤٢٦٦9٨٢7
> سلطنة عمان: مؤسسة العطاء للتوزيع

هاتف: ٠٠9٦٨٢٤٤9٢9٣٦ - فاكس: ٠٠9٦٨٢٤٤9٣٢٠٠
> األردن: وكالة التوزيع األردنية 

هاتف: ٠٠9٦٢٦5٣5٨٨5 - فاكس: ٠٠9٦٢٦5٣٣77٣٣
> مصر: مؤسسة أخبار اليوم 

هاتف: ٠٠٢٠٢٢5٨٠٦٤٠٠ - فاكس: ٠٠٢٠٢٢57٨٢5٤٠

> السودان: دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 
هاتف: ٠٠٢٤9١٨٣٢٤٢7٠٢ - فاكس: ٠٠٢٤9١٨٣٢٤٢7٠٣

> لبنان: مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
هاتف: ٠٠9٦١١٦٦٦٦٦٨ - فاكس: ٠٠9٦١١٦5٣٢٦٠

> املغرب: الشركة الشريفية للتوزيع والصحف
هاتف: ٠٠٢١٢5٢٢5٨9١٢١ - فاكس: ٠٠٢١٢5٢٢97٦٨٣٢

> تونس: الشركة التونسية للصحافة 
هاتف: ٠٠٢١٦7١٣٢٢٤99 - فاكس: ٠٠٢١٦7١٣٢٣٠٠٤

> فلسطني: شركة بال رام للتوزيع والنشر 
هاتف: ٠٠97٠٢٢٤٣955 - فاكس: ٠٠97٠٢٢9٦٤١٣

Quik march ltd :لندن <
هاتف: ٠٠٤٤77١575٨55٣ - فاكس: ٠٠٤٤١75٣٦٨١٠5٠

    Speed impex :كندا <
هاتف: ٠٠7٤١7٤١٦7٤١7٦٣5 - فاكس: ٠٠7٤١7٤١٦7٤١7٦٢٦
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دعائم نصرة النبي ]

التربية بالثوابتكرمي اإلسالم لإلنسان.. املرأة منوذجا

ملاذا االنتحار حرام؟

٣٤
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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

كأنه ولي حميم 

عندما ننظر لواقع مجتمعاتنا في اآلونة 
ــرة.. جنـــد أن الــبــعــض يـــرفـــع رايـــة  ــ ــيـ ــ األخـ
ــدا، أمــــام قضايا  ــ الــعــنــف حــال وحــيــدا واحـ
أغلبها كان ميكن أن حتل بكلمة طيبة أو 

حتى ابتسامة أو رمبا صمت حتى حني.
ــاذا  ــاذا ســـرعـــة الــغــضــب؟ وملــ ــ  ونـــتـــســـاءل: ملـ

الغضب املبالغ فيه أصال؟ 
ألم يرشدنا الرسول ] لعالج الغضب في 
-ولسنا  النفس  علم  أثبت  قليالت  كلمات 

في حاجة إلثبات- أنها طرق ناجحة؟
روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة 
[، أن رجاًل قال للنبي ]: أوصني. قال: 

ال تغضب. فردّد مرارًا قال: ال تغضب.
وروى الــبــخــاري عــن ابــن عــبــاس رضــي اهلل 
عنهما: أن رجــاًل اســتــأذن على عمر رضي 
اهلل عنه فأذن له، فقال له: يا ابن اخلطاب، 
الكثير-  واهلل ما تعطينا اجلــزل -العطاء 
وال حتكم بيننا بالعدل. فغضب عمر [ 
حتى هّم أن يوقع به، فقال احلر بن قيس 
-وكان من جلساء عمر-: يا أمير املؤمنني، 

إن اهلل عز وجل قال لنبيه ]: }ڄ  ڃ    
چَ{  چ   ڃ   ڃ   ڃ   
١99(، وإن هــذا من اجلاهلني،  )األعـــراف: 
ــا عــمــر [ حـــني تــالهــا  فــــواهلل مـــا جـــاوزهـ

عليه، وكان وقافًا عند كتاب اهلل عز وجل.
احلــقــيــقــة أنـــنـــا نــحــتــاج إلــــى نــشــر قيمنا 
اإلسالمية وتسليط الضوء على كثير من 
ــات واألحــــاديــــث الــشــريــفــة والــقــصــص  ــ اآليـ
التأني  ووجــدانــنــا  عقولنا  فــي  تنمي  التي 
واحللم  والتسامح  والعفو  الغيظ  وكظم 

وعدم معاجلة الناس بالعقوبة.
نــحــتــاج إلــــى أن نــتــأمــل قــــول اهلل تــعــالــى: 

}گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  
ڱ{ )فصلت: ٣٤(.

التحرير

االفتتاحية/ االنتحار طريق الهوان واخلسران
قرآن/ تربية األبناء من خالل سورة األحقاف

سنة/ دعائم نصرة النبي ]
محليات/ أمير العفو نشر الوئام

            »العوضي للجاليات« مركز يعتني بشؤون القرآن
قضايا/ الوظائف

تزكية/   ليس لإلنسان إال ما سعى
             ماللة القلوب والنفوس

اقتصاد/ الرهن العقاري اإلسالمي أكثر أمنا
ملف خاص/ وال تقتلوا أنفسكم

            االنتحار وفلسفة احلياة واملوت
            ملاذا االنتحار حرام؟

            االنتحار في سجالت الصحة العاملية
            عشرون نصيحة لتجنب السقوط في فخ االنتحار

            حياتك أمانة واالنتحار خيانة
            االكتئاب بوابة االنتحار

            االنتحار آفة تهدد األوطان
            اليأس قّتال

سيرة/ ليلة أرق املقداد
ملف العدد/ تسع صور لتكرمي اهلل للبشر

            اخللقة احلسنة من مظاهر تكرمي اإلنسان
            تكرمي اإلسالم لإلنسان.. املرأة منوذجا

            اخلالفة في األرض أعظم تكرمي لإلنسان
فكر/ ثقافة التمرد

لغة وأدب/ د. أحمد مستجير واملزج بني العلم واألدب
            مصطفى صادق الرافعي نابغة األدب

            حوار د. عثمان أبو زيد: آفتنا تقليد املغلوب للغالب
            اقرأ كتابك

            زيارة منزلية
            شذرات

مناسبات/ اليوم الدولي للطالب
قضايا/ »ميتافيرس« واقع افتراضي جديد

أسرة/ تربية البنات
            التربية بالثواب

            دور املسنني وبر الوالدين
            احلب النافع مفتاح احلياة الزوجية

متابعات/ »العالم اإلسالمي« في معرض خاص عن األنبياء
تراجم/ املتفق واملفترق في األسماء واألنساب والكنى

أعالم الوعي/ املفكر أنور اجلندي
كنوز الوعي/ وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى

ينابيع املعرفة
بريد القراء

مسك اخلتام/ املرأة صانعة الرجال

فهد محمد اخلزي
د. عبدالناصر سالمة

عبدالقادر دغوتي
التحرير

فهد املطيري
كلثوم باسعيد

د. راوية نور الدين عتر
محمد فتحي النادي

عبدالعالي مرزوق املطيري
التحرير

أحمد املنزالوي
د. مسعود صبري

محمد العودة
عالء عبدالفتاح

وليد عابد
عثمان العنزي
إسالم لطفي

د. محمد عطية متولي
سالم حمد القحطاني

د. آندي حجازي
عايد اجلاسم
شيماء لطفي

عبداهلل الظفيري
خالد عبدالنعيم منصور
د. محمود صالح البيلي

محمد ثابت توفيق
عالء الدين محمد الهدوي

د. أبوزيد بيومي
محمد الشحات أبو عيد

عمرو طه
عبدالرحمن سعد

نادر أبو الفتوح
د. يوسف علي حسن بدر

مرمي ثروت
د. يحيى عثمان

زهراء محمد محايري
فهد الشمري

د. رياض العيسى
هشام الصباغ

ياسني محمد كتاني
تركي محمد النصر

التحرير
زهير محمود حموي
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د. عبدالناصر سالمةقرآن
باحث دراسات إسالمية

أنزل اهلل تعالى القرآن ليكون هداية 
يهمهم في شؤون  ما  للناس في كل 
مصلحتهم  بــه  تتعلق  ممــا  حياتهم 
العاجلة واآلجــلــة، وقــد وصــف اهلل 
ويرشد  عليه  القرآن  يدل  ما  تعالى 
ــك  ــوم، وذل ــ ــيــه بــأنــه األقـ ــاس إل ــن ال
جاء  مبا  العناية  في  زيــادة  يقتضي 
به من هدايات وإرشادات، وتقدميها 
تعالى:  قال  سواها،  عما  وتفضيلها 

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   }ٺ  

ٿ  { )اإلسراء:9(. أي: »للتي هي 
أعــدل وأصـــوب، وحــذف املوصوف 
هو  ما  كل  احملــذوف  تقدير  ليشمل 
خير في ذاته، وخير في داللته، وقد 
قدره بعض العلماء مبا يقرب من هذا 
الشمول، فقال يهدي للحال التي هي 
املجتمع،  حــال  احلــال  لتشمل  أقــوم 
وحال األسرة، وحال اإلنسانية، وكل 
حال هي خير لإلنسان في عاجلته 

وآخرته، معاشه ومعاده«)1(.
وقضاياها  احلياة  مهمات  من  وإن 

املركزية التي أرشد القرآن إلى سبيل 
الرشاد فيها مبا هو أقوم، جند قضية 
بهذه  إذ  وتربيتهم،  ــاء  ــن األب تنشئة 
العملية تتناقل عبر األجيال األخالق 
ــا تــبــنــى احلـــضـــارات  ــه والــقــيــم، وب
العطايا  تستدام  بها  أن  كما  واألمم، 
يدع  أن  ــرآن  ــق ال كــان  فما  والــنــعــم، 
وتوجيه،  ــاد  إرشـ دون  كــهــذه  قضية 
في  اهلل،  رحمه  عــاشــور،  ابــن  يقول 

ی         ی   }ىئ   تعالى:  قوله  تفسير 

تربية األبناء تربية األبناء 
من خالل سورة األحقافمن خالل سورة األحقاف
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»وفــي  )نـــــوح:٢7(:  ی{  ی   
املصلحني  أن  ــة على  دالل نــوح  كــالم 
احلاضر،  جيلهم  بــإصــالح  يهتمون 
إصالح  أســس  تأسيس  يهملون  وال 
األجيال اآلتية، إذ األجيال كلها سواء 
انتزع  وقد  اإلصالحي.  نظرهم  في 
تعالى:  قوله  من  اخلطاب  بن  عمر 
ٻ{  ٻ   ٻ   }ٱ  
)احلشر:1٠(، دليال على إبقاء أرض 
بني  مقسومة  غير  ــعــراق  ال ــواد  سـ
وجعلها  العراق،  فتح  الذي  اجليش 
الرزق  خراجا ألهلها؛ قصدا لدوام 
املسلمني«)٢(.  من  سيجيء  ملن  منها 
يعني بهم التابعني الذين كانوا نتاج 
التربية والتنشئة الصاحلة للصحابة 

الكرام.
ونحن إذا نظرنا إلى كتاب اهلل عز 
وجل لم جند ما يتعلق بهذا املوضوع 
ــادات مجموعا  مــن هــدايــات وإرشــ
آيات  أو  وجاهزا في ســورة واحــدة 
بث  قد  القرآن  وإمنا جند  محددة، 
وأحــكــام  مــن حكم  بــذلــك  تعلق  مــا 
ــرك أمــر االهــتــداء  هنا وهــنــاك، وت

تلك  فمن  فيه،  املتدبرين  إلى  إليها 
الهدايات ما جاء قريبا يسهل تناوله 
الشأن في  كما هو  عليه،  والوقوف 

قصة لقمان وابنه: }ٹ  ٹ   ٹ  
)لقمان:13(،  ڤ{  ڤ    ٹ  
الــســالم،  عليه  يــعــقــوب،  قــصــة  أو 
هي  إذ  يوسف؛  ســورة  في  وأبنائه 
الهدايات  الستنباط  واســع  مجال 
واإلرشـــــــادات الــقــرآنــيــة فــي هــذا 
إبراهيم  قصة  في  ومثله  املوضوع، 
في  الــســالم،  عليهما  وإسماعيل، 

سورة الصافات وغيرها.
واإلرشــادات  الهدايات  أي   - ومنها 
الصورة  تلك  غير  على  جــاء  مــا   -
من الوضوح، وإمنا احتاج إلى نظر 
عليه  للوقوف  عميق  وتــدبــر  دقيق 
واستنباطه، ومن هذا الصنف جند 
اآليـــة اخلــامــســة عــشــرة مــن ســورة 
ــي اشــتــمــلــت على  ــت ــقـــاف، وال األحـ
املنهج  للمؤمن  ترسم  جليلة  معان 
القومي الذي يجب اتباعه في تربية 
األبناء مبا يحقق صالحهم. ومدار 
الكرمية  اآليــة  هذه  من  االستنباط 

يرجع إلى مالحظة النظم والترتيب 
والسياق الذي جاءت فيه. 

}ٱ  ٻ   تعالى:  اهلل  يقول 
پ        پ   پ   ٻٻ   ٻ  
ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   
ٿ    ٿ    ٿ   ٿ    ٺ   ٺٺ   ٺ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ   ڇ     چ   چ    چچ   ڃ    ڃ  
ــاف:15(.  ــ ــق )األحــ ڇ{  ڇ  
يذكر اهلل تعالى لنا في هذه اآلية، 
االبــن  اهلل  بتوصية  افتتحت  التي 
باإلحسان إلى والديه، أن هذا االبن 
أشــده،  وبلغ  األربــعــني  ســن  بلغ  إذا 
ــغــالــب- وقــتــئــذ رب  ــي ال وكــــان- ف
أسرة رجا من اهلل أن يرزقه الذرية 

}ڃ   قــال:  حيث  الصاحلة، 
بني  اهلل  قدم  وقد  ڃ  ڃ   چ{. 
يدي هذا الرجاء األسباب احملققة 
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ــن عن  االبـ ــه حــتــى ال يغفل هـــذا  ل
األخذ بها.

اإلحسان إلى الوالدين
على  املعينة  ــاب  األســب تــلــك  وأول 
إصالح الذرية، كما يفيده نظم اآلية 
إلى  اإلحــســان  هو  جملها،  وترتيب 
في  مقدما  جــاء  ولذلك  الــوالــديــن، 
الصاحلة،  الذرية  رجــاء  على  اآليــة 

} ڤ  ڤ  ڤ   قوله:  في  وذلك 
ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ  
}ڃ   ــه:  ــولـ قـ ــل  قــب ڄ{ 
هذا  معنى  وكـــأن  چ{،  ڃ    ڃ  
أراد  من  لنا:  يقول  والترتيب  النظم 
هو  فليحسن  أبناؤه  إليه  يحسن  أن 
جنس  من  اجلــزاء  ألن  والديه،  إلى 
العمل. يقول العالمة ابن عاشور في 
تفسير هذه اآلية: »وفي إدماج تلقني 
الدعاء بإصالح ذريته مع أن سياق 
الوالدين  إلى  اإلحسان  في  الكالم 
إمياء إلى أن املرء يلقى من إحسان 
من  أبــواه  لقي  ما  مثل  إليه  أبنائه 
يؤكد هذا  إليهما«)3(. ومما  إحسانه 
املعنى ويقويه ما جاء في احلديث: 
ــاؤكــم«)4(.  ــن أب يبركم  ــاءكــم  آب ــروا  »بـ
الكالم أن تربية األبناء  ومعنى هذا 
على الــصــالح مــشــروع يــبــدؤه األب 
أحسن  فكلما  بوالديه،  عالقته  من 
إليهما رأى ثمرة ذلك في مشروعه 
املستقبلي، وكلما أساء العالقة بهما 
بالذرية  الظفر  في  مساعيه  خابت 
جراء  الشقاء  من  ولقي  الصاحلة، 
ذلك ما يناسب تفريطه، وقد جاء في 
احلديث: »كل الذنوب يؤخر اهلل ما 
شاء منها إلى يوم القيامة إال عقوق 
يعجله  تعالى  اهلل  فــإن  الــوالــديــن، 
لصاحبه في احلياة قبل املمات«)5(؛ 

الدنيا. وهذه  أي يعجل عقوبته في 
عقوق  في صورة  تأتيه  قد  العقوبة 
ذريــتــه، وهــذا مــن هــدايــات القرآن 

وأسراره املغفول عنها.

صالح األبوين
وأمـــا الــســبــب الــثــانــي املــعــني على 
نظم  يفيده  ما  وفق  الذرية،  صالح 
اآلية أيضا، فهو صالح األبوين في 

}ڄ   قوله:  جاء  ولذلك  نفسهما، 
قــولــه:  قــبــل  ڃ{  ڄ   ڄ  
فصالح  }ڃ  ڃ  ڃ   چ{، 
اآلباء من األسباب العظيمة احملققة 
ابن  العالمة  يقول  الذرية،  لصالح 
تفسيره:  في  اهلل،  رحمه  عــاشــور، 
»وينشأ عن هذا الصالح واالستقامة 
في  ــقــامــة  االســت دوام  ــاء  ــ اآلبـ فـــي 
النسل منسل من ذوات  النسل، ألن 
األصــــول فــهــو يــنــقــل مــا فــيــهــا من 
األحوال اخللقية واخللقية، وملا كان 
النسل منسال من الذكر واألنثى كان 
بحكم الطبع متحصال على مجموع 
من احلالتني، فإن استوت احلالتان 
أحوال  على  النسل  جاء  تقاربتا  أو 
مساوية املظاهر ألحوال سلفه، قال 

نوح عليه السالم في عكسه: }ىئ  
ی  ی        ی   ی{«)6(، فانظر، 
إلـــى منشأ فــســاد األجــيــال  مــثــال، 
السالم،  عليه  نــوح،  على  املتعاقبة 
جتــده راجــعــا إلــى فساد اآلبـــاء، إذ 
مجرد  مــن  يحصل  ال  االبــن  فساد 
والدته من أبوين كافرين أو فاسدين، 
وإمنا يحصل ذلك مبا يتلقاه منهما 
مــن كفر وفــســاد، ولــذلــك جــاء في 
احلديث الصحيح: »ما من مولود إال 
يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو 

ينصرانه، أو ميجسانه«)7(.
ومن اإلشارات القرآنية املؤكدة لهذا 
ملــرمي،  إســرائــيــل  بني  قــول  املعنى، 

ڄ   ڄ   }ڦ   السالم:  عليها 
ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  
ــرمي:٢٨(، قــال أبــو حيان  ــ چ{ )م
ما جاءت  »أنكروا عليها  األندلسي: 
به وأن أبويها كانا صاحلني، فكيف 
القبيحة،  الفعلة  هذه  منك  صدرت 
وفي هذا دليل على أن الفروع غالبا 
ــول«)٨(.  األصـ زكــت  إذا  زاكية  تكون 
وهذا مما ال ينكره الناس إذا حدثوا 
في  تصديقه  يـــرون  مــا  لكثرة  ــه،  ب

الواقع.
ولعل ما يزيد هذا املعنى تأكيدا من 
شواهد القرآن أيضا، قوله تعالى في 
قصة الغالمني اليتيمني اللذين بنى 
لهما اخلضر، عليه السالم، اجلدار 

حماية لكنزهما حتى يكبرا: } ې  
ې  ى{ )الكهف:٨٢(، قال 

الفخر الرازي: »قوله: } ې  ې  
ى{ يدل على أن صالح اآلباء 
األبــنــاء«)9(.  بــأحــوال  العناية  يفيد 
عن  عبارة  تكون  قد  العناية  وهــذه 
على  تعينهم  التي  األســبــاب  تهيئة 
الرفقة  كتهيئة  حياتهم  في  الصالح 
ــم، أو صــرفــهــم عن  ــه ل الــصــاحلــة 
املفسدة  الشهوات  من  كثير  تعاطي 
لدينهم وأخالقهم، أو غير ذلك من 
أوجه العناية التي حتقق لهم صالح 
الدين والدنيا، ويكون كل ذلك ببركة 
صالح الوالدين. وينبغي أال يفهم أن 
اجلانب  على  مقتصرة  العناية  هذه 
املـــــادي فــحــســب، كــمــا فـــي قصة 

الغالمني اليتيمني.
ــث عــن الــصــالح فــي قوله  واحلــدي
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}ڄ  ڄ  ڄ  ڃ{  تعالى: 
اســم  عليه  يــصــدق  مــا  كــل  يشمل 
الصالح من األحوال واألفعال التي 
مقدمة  وفي  وجل،  عز  اهلل  ترضي 
ذلـــك احملــافــظــة عــلــى الــصــلــوات 
إلى ذلك بعض  اخلمس، كما أشار 
املفسرين)1٠(. وهذا مما يقتضيه ما 
جاء من األمر النبوي بتربية األبناء 
على الصالة وهم أبناء سبع سنني، 
أبناء  والتشديد عليهم بشأنها وهم 
عشر؛ فال بد من القائم على هذه 
التربية أن يكون ممتثال ملا يأمر به 
لالستجابة  أدعــى  ذلك  يكون  حتى 
له من طــرف األبــنــاء، فــإن الدعوة 
ــقـــدوة تــكــون أبــلــغ في  بــالــفــعــل والـ
بالكالم  الدعوة  مجرد  من  النفس 
هذا  على  وقس  االمتثال.  عدم  مع 
كل ما يعلمه اآلباء األبناء مما يقوم 
عليه أمر صالحهم، فهم محل تأس 
بالنسبة لهم، زيادة ملا لهم من حظوة 
في قلوبهم تزيد ذلك التأسي قوة. 
ومـــن هــنــا كـــان أمـــر صـــالح اآلبـــاء 
لصالح  احملققة  األسباب  أهم  من 

األبناء.
الصالح  معاني  أهــم  مــن  أن  كما 
التي يشملها هذا الوصف أيضا في 
ڃ{   ڄ   ڄ   }ڄ   قوله: 
الطيب  الــرزق احلالل  وراء  السعي 
الذي يتم إدخاله إلى جوف األبناء، 
أثــر بليغ جــدا فــي صالح  وهــو ذو 
الذرية، فإن ما نبت وترعرع واشتد 
عــوده بالطيب احلــالل كــان أقــرب 
على  شأنه،  ويصلح  اهلل  يباركه  أن 
عكس ما نبت باخلبيث احملرم من 
إليه.  أقرب  يكون  البوار  فإن  املال، 
املغفول  القرآن  هدايات  من  وهــذا 

عنها أيضا.

الدعاء بصالح األبناء
ــا الــســبــب الــثــالــث مــن أســبــاب  وأمـ
نظم  عليه  دل  الــذريــة ممــا  صــالح 
ــاف،  ــورة األحــق ــن ســ ــة م ــ ــذه اآلي هـ
الذرية  بصالح  الدعاء  مالزمة  فهو 
وهــذا  بــذلــك،  اهلل  على  ــاح  واإلحلــ

}ڃ   املعنى واضح في قوله: 
أعظم  فالدعاء من  ڃ  ڃ   چ{، 
مــا تــقــضــى بــه احلـــوائـــج عــمــومــا، 
واإلرشاد إليه في هذا املوضع يدل 
الذرية  أثــرا في صــالح  له  أن  على 
خصوصا، يقول العالمة ابن عاشور 
»دعوة  املذكورة:  لآلية  تفسيره  في 
ــة. وفي  األب البــنــه مــرجــوة اإلجــاب
 :[ النبي  عن  هريرة  أبــي  حديث 
دعــوات مستجابات، ال شك  »ثالث 
فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة 
املسافر، ودعوة املظلوم«، وفي رواية 
متعددة  حسن  حديث  وهو  »لولده« 

طرقه«)11(. 
شواهد  ذكرناه  الــذي  املعنى  ولهذا 
كثيرة من القرآن الكرمي، حيث أورد 
األنبياء  من  كثير  قصصا  فيه  اهلل 
وهم يدعون اهلل أن يرزقهم الذرية 

پ   }پ   زكريا:  كقول  الصاحلة، 
پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  
وقــول  ــران:3٨(،  ــمـ عـ )آل  ٺ{ 

ۆئ        ۆئ   ۇئ   ۇئ   }وئ   إبراهيم: 
ېئ{  ېئ     ېئ     ۈئ   ۈئ  
)الــصــافــات:1٠٠-1٠1(. ومــا هذه 
إلى  وإرشاد لآلباء  تعليم  إال  اآليات 
هذا السر العظيم من أسرار إصالح 
الـــذريـــة، وهـــو أيــضــا مــن هــدايــات 
القرآن املغفول عنها من طرف اآلباء 

واألمهات.
وختاما: فإن من شأن العاقل الناصح 

ــرآن من  ــق الــعــنــايــة مبــا جـــاء فــي ال
في  خصوصا  ــادات،  وإرشـ هدايات 
هذا  األبناء،  تربية  مثل  خطير  أمر 
إن لم يكن األخــذ بهذه اإلرشــادات 
اهلل  الواجب احملتم، ألن  األمــر  من 
ــقــرآن  ــف مــا يــجــيء بــه ال قــد وصـ
بهذا  وكفى  واألقــوم،  األحسن  بأنه 
حافزا لآلباء أن يعتنوا مبا مت ذكره 
إلــى حتقيق  ترشدهم  هــدايــات  من 
وهو  وأم؛  أب  كل  يرجوه  ما  أعظم 
رؤية ذريتهم طيبة صاحلة، وقد جاء 

في صفات عباد الرحمن: }ڻ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ  
ھ    ھ   ھ   ھ  

ے    ے{ )الفرقان:74(. 
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ج٢6، ص:33. 
برقم:  األوسط  في  الطبراني  أخرجه   -4
املجمع  فـــي  الــهــيــثــمــي  ــال  ــ وق  ،)6٢95(

)13٨/٨(: رجاله رجال الصحيح.
5- أخرجه احلاكم برقم: ) 7٢63(، وقال: 

صحيح اإلسناد. 
6- ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور، 

ج٢، ص:3٠3. 
7- صحيح البخاري، برقم: 135٨. 

٨- ينظر: البحر احمليط في التفسير، ألبي 
حيان، ج7، ص:٢57.

9- ينظر: التفسير الكبير، للفخر الرازي، 
ج٢1، ص:49٢. 

1٠- ينظر: مدارك التنزيل، للنسفي، ج3، 
ص:31٢. 

11- ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور، 
ج٢6، ص:33. 
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دعائم نصرة النبيدعائم نصرة النبي

عبدالقادر دغوتيسنة
باحث في الدراسات اإلسالمية

 

[ 
ــم يـــزل الــكــفــار واملــنــافــقــون منذ  * ل
ــؤذون رســول اهلل ]،  فجر اإلســالم ي
ويتطاولون على مقامه الشريف، بالسب 
واالفتراء، والقذف والطعن في آل بيته 
وأصحابه  األطــهــار  ــه  وأزواجــ ــرار  ــ األب

األخيار. 
أنــواع  من  اليوم  ونسمعه  نــراه  فما   *
مستبعدا،  وال  جديدا  ليس  اإلســـاءات 
بل هو قدمي متجدد، وهو أيضا متوقع 
وجود  والنفاق  للكفر  دام  ما  ومنتظر، 

ودولة وراية.
وهذا  املتكرر  التعدي  هذا  أن  غير   *
اإليذاء املتجدد، لن يطول النبي الكرمي 
واملنافقون  الكفار  بــه  يبلغ  ــن  ول  ،[
شيئا من رسول اهلل ] وال من دينه.. 
فــكــم جــد كــفــار قــريــش مــن قــبــل في 
فكروا  وكــم  عنه،  الناس  وصــد  إيــذائــه 
اليهود  حاول  وكم  أفلحوا،  فما  وقدروا 
به،  جاء  الــذي  النور  إطفاء  والنصارى 
املنافقون  حاك  وكم  وخسروا،  فخابوا 
من مكائد، وكم دسوا من دسائس، وكم 
ألقوا من شبه، وكم افتروا من أكاذيب 
لينفروا الناس عن سنته ودينه، فخاب 

سعيهم وانقلبوا صاغرين.
ومقامه  منصور،   [ اهلل  فرسول   *
مصون، ودينه محفوظ، ولو كره الكافرون 
واملنافقون واملفسدون.. قال اهلل تعالى: 
ہ{  ہ   ہ   ہ   }ۀ  

)التوبة:4٠(، وقال عز وجل: }ٹ  

كتب  وقــد  )الــفــتــح:3(.  ٹ  ٹ  ڤ{ 
ينصر  أن  نفسه  عــلــى  سبحانه  اهلل 
رسله واملؤمنني وينصر احلق، قال جل 

ٹ   ٹ   ٹ     }ٿ   جالله: 
)غــافــر:51(.  ڤ{  ڤ   ڤ   ٹ  
والــنــور الــذي جــاء بــه رســول اهلل ] 
سيظل ينير الدنيا، ولن يبلغ الظالميون 
والرجعيون إطفاءه أو حجبه، قال اهلل 

ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   تــعــالــى: 
ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ      ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
ڦ{  ڦ   ڤ   ڤ  
سبحانه:  ــال  ــ وق ــة:33-3٢(،  ــ ــوب ــ ــت ــ )ال

ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ    ڌ       }ڌ  
ک     ک   ک   ک     ڑ     ڑ      ژ  
ڳ        ڳ     گ   گ   گ   گ  
ں{  ڱ    ڱ   ڱ     ڱ            ڳ    ڳ  

)الصف:٨-9(.
* أما تلك اإلساءات وتلك االعتداءات 
احلقيقة  فـــي  هـــي  ــإمنــا  ف املـــتـــكـــررة، 
صفعات نتلقاها، نحن املسلمني، عسى 
أن توقظنا من نوم الغفلة، وصدمات تهز 
قلوبنا عسى أن حتيي ما مات فيها من 
مواد اإلميان، وأن تدفعنا لنجدد عهدنا 
مع اهلل تعالى، ونوثق صلتنا برسول اهلل 
في نصرته،  ونسهم   ،[
وهـــي فـــرض عـــني على 
علينا  له  وحق  مسلم  كل 

جميعا، وهي سبيل العزة والفالح، قال 
احلق سبحانه: }ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  
ۉ          ې{ )فاطر:1٠(، وقال: }گ  
ڳ    ڳ   ڳ   گ    
ڳ    ڱ    ڱ{ )املنافقون:٨(، 

}گ  گ  گ   وجــل:  عز  وقــال 
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    
ڻ{  ں   ں   ڱڱ   ڱ  

)األعراف:157(.

فكيف ننصر رسول اهلل ]؟
إذا   [ اهلل  رســول  نصرة  تتحقق   *
قامت على دعائم متينة، أذكر منها هذه 

الثالث اآلتية:

الدعامة األولى: املعرفة 
املعرفة؛  النبي ] حق  معرفة  أي:   *
فإنه بقدر معرفتنا به تكون نصرتنا له. 

ومن أوجه هذه املعرفة أذكر اآلتي: 
ـ أوال معرفة قدره عند اهلل تعالى:

* ويتجلى لنا ذلك في اآليات القرآنية 
الكثيرة التي أثنى فيها اهلل سبحانه على 
رسوله الكرمي ]، كما في قوله تعالى 

ے   ھ   }ھ   مــثــال: 
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے  

ۇ     ۇ   ڭ  

ۆ  ۆ{ )التوبة:1٢٨(، وقوله: 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     {
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  
)الـــشـــرح:4-1(.  ڭ{  ڭ   ڭ   ڭ  
الدنيا  في  ذكــره  اهلل  »رفــع  قتادة:  قال 
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واآلخرة، فليس خطيب وال متشهد وال 
ال  أن  أشهد  يقول:  إال  صــالة  صاحب 
إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل«)1(، 

وكما في قوله عز وجل: }ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    
ٹ   ٹ      ٿ   ٿ       ٿ    ٿ  
)األحــــــــــزاب:46-45(،  ٹ{  ٹ  

ڄ    { الضحى:  ســورة  في  وقوله 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ    چ    چ    
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک   
گ  ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  
ڻ    ڻ   ڻ       ڻ   ں   ں     ڱ  
ــضــحــى1-11(. قــال اإلمــام  ۀ{ )ال
السورة من  الفضل: »تضمنت هذه  أبو 
كرامة اهلل تعالى له وتنويهه به وتعظيمه 

إياه ستة وجوه:
األول: القسم له عما أخبره به من حاله 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    { تعالى:  بقوله 
وهذا  الضحى،  ورب  أي:  ڃ  ڃ{، 

من أعظم درجات املبرة.
الثاني: بيان مكانته وحظوته لديه بقوله 
}ڃ  ڃ  چ  چ    چ{، أي: ما  تعالى: 
أهملك  ما  وقيل:  أبغضك..  وما  تركك 

بعد أن اصطفاك.
}ڇ     ڇ   تــعــالــى:  قــولــه  الــثــالــث: 
أي  إسحاق:  ابن  قال  ڇ  ڇ  ڍ{، 
مالك في مرجعك عند اهلل أعظم مما 

أعطاك من كرامة الدنيا... 
الرابع: قوله تعالى: }ڌ  ڌ  
ڎ     ڎ{. وهذه آية جامعة لوجوه 
الكرامة، وأنواع السعادة وشتات اإلنعام 
في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: 

والــثــواب  الدنيا  فــي  بالنصر  يرضيه 
يعطيه احلــوض  وقــيــل:  ــرة.  اآلخــ فــي 
النبي  آل  بعض  عن  وروي  والشفاعة. 
] أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى 
أن   [ اهلل  رســول  يرضى  وال  منها، 

يدخل أحد من أمته النار.
تعالى مــن نعمه،  مــا عــدده  اخلــامــس: 
السورة  بقية  في  قبله  آالئه  من  وقرره 
له، أو هداية  من هدايته إلى ما هداه 
وال  التفاسير،  اختالف  على  به  الناس 
مال له فأغناه مبا آتاه، أو مبا جعل في 
قلبه من القناعة والغنى، ويتيما فحدب 

عليه عمه وآواه إليه.
عليه  نعمته  بإظهار  أمـــره  ــســادس:  ال
ذكره  وإشــادة  بنشره  شرفه  ما  وشكر 
بقوله تعالى: }ڻ  ڻ      ڻ  ڻ{. 
فإن من شكر النعمة احلديث بها، وهذا 

خاص به عام ألمته«)٢(. 
نبينا ]  قدر  أيضا عظيم  ويظهر   *
عند ربه الكرمي في تزكيته سبحانه له 

في كل شيء:
}ٻ  پ   فــقــال:  عــقــلــه  ــى  زكـ فــقــد  ـ 

پ   پ  پ{ )النجم:٢(.
ڀ   ڀ    }ڀ   فقال:  صدقه  وزكــى  ـ 

ٺ{ )النجم:3(.
ـ وزكى بصره فقال: }ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    

ۀ{ )النجم:17(.
ـ وزكى فؤاده فقال: }ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  

ڎ{ )النجم:11(
}ڱ  ڱ     ڱ   فقال:  وزكى خلقه  ــ 

ں{ )القلم:4(.
* هذا إضافة إلى ما خصه اهلل تعالى 
به من خصائص وكرامات ومعجزات)3(.

املتعلقة  املعرفة  وجــوه  من  وجــه  فهذا 
بنبينا ]، والتي يجب 
لنا  لتكون  نكتسبها  أن 
دافعا وحافزا لنصرته 

عليه الصالة والسالم. 

وسيرته  سنته  مــعــرفــة  ثــانــيــا  ـ 
وأخالقه وآدابه:

أمــور  مختلف  فــي  سنته  نعرف  أن   *
احلــيــاة اخلــاصــة والــعــامــة: فــي األكــل، 
والنوم،  والنكاح،  واللباس،  والــشــرب، 
ــروج،  واالســتــيــقــاظ، والـــدخـــول، واخلــ

والركوب، واملشي، واجللوس... إلخ. 
مختلف  فـــي  أخـــالقـــه  ــرف  ــع ن أن   *
العالقات التي جتمعه بالناس: أخالقه 
باعتباره ابنا، وأبا، وجدا، وزوجا، وأخا، 
السفر،  في  ورفيقا  وصاحبا،  وجــارا، 
وتـــاجـــرا، وشــريــكــا، ودائـــنـــا، ومــديــنــا، 
وناصحا  وواعــظــا،  وخطيبا،  ومعلما، 

وقاضيا وحاكما... إلخ.
* أن نعرف أخالقه وآدابه في مختلف 
في  الناس:  على  التي جتري  األحــوال 
حال  في  الفقر،  حال  وفي  الغنى  حال 
فــي حال  ــرض،  املـ ــي حــال  وف الصحة 
فــي حال  الغضب،  وفــي حــال  الــرضــا 
احلب وفي حال البغض، في حال السلم 

وفي حال احلرب... إلخ. 
* وهو عليه الصالة والسالم صاحب 
ربه  بذلك  له  شهد  كما  العظيم  اخللق 

ڱ      }ڱ   قــال:  إذ  سبحانه  الكرمي 
أم  ــقــول  وت )الــقــلــم:4(،  ں{  ڱ  
»كان  املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها: 
ويسخط  برضاه  يرضى  القرآن  خلقه 

بسخطه«)4(. 
* ورسالته ] التي بعث بها هي رسالة 
األخالق الكرمية، فقد قال ]: »بعثت 
ــالق«، وفـــي لفظ:  ــ ألمتـــم مــكــارم األخـ

»بعثت ألمتم صالح األخالق«)5(. 
* وقد جبله خالقه احلكيم وربه الكرمي 
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سبحانه على كل األخالق احلميدة. قال 
القاضي عــيــاض: »وكـــان فــي مــا ذكــره 
احملققون مجبوال عليها في أصل خلقته 
وأول فطرته لم حتصل له باكتساب وال 
وخصوصية  إلــهــي  بــجــود  إال  ريــاضــة، 
ومن  األنــبــيــاء،  لسائر  وهــكــذا  ربانية. 
طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم 

حقق ذلك«)6(.
احللم  أخــالقــه ]:  جــمــلــة  ــن  ومـ  *
والشجاعة  والــكــرم،  واجلـــود  والــعــفــو، 
وحسن  واإلغــضــاء،  واحلياء  والنجدة، 
العشرة واألدب وبسط اخللق، والشفقة 
والرحمة، والوفاء وحسن العهد، وصلة 
واألمــانــة،  والــعــدل  والتواضع،  الــرحــم، 
والصمت،  والــوقــار  والــصــدق،  والعفة 
الدنيا،  في  والزهد  والرضا،  والقناعة 

واخلوف من اهلل تعالى)7(.
ــالق هـــو كــمــال  ــ ــل هـــذه األخـ * وأصــ
»وأمــا  عــيــاض:  القاضي  قــال  العقل. 
ونقطة  ينابيعها  وعنصر  فروعها  أصل 
دائرتها: فالعقل الذي منه ينبعث العلم 
واملعرفة، ويتفرع عن هذا ثقوب الرأي 
وجودة الفطنة واإلصابة، وصدق الظن، 
النفس،  ومــصــالــح  لــلــعــواقــب  والــنــظــر 
السياسة  وحسن  الشهوة،  ومجاهدة 
وجتنب  الفضائل  واقــتــنــاء  والــتــدبــيــر، 

الرذائل«)٨(. 

الدعامة الثانية: احملبة والتعظيم
* نصرة املصطفى ] تقتضي حبه، 
بل تقتضي أن يكون حبنا له أعظم من 
وآبائنا  وأهلنا  وولــدنــا  ألنفسنا  حبنا 
وأموالنا والناس أجمعني. فما لم نحقق 
هذه الدرجة من محبة املصطفى ]؛ 
نكون مقصرين أشد التقصير في حقه 
والسالم.  الصالة  عليه  نصرته  وفــي 

قال اهلل تعالى: }چ  چ      چ  ڇ  

ڇ    ڇ   ڇ  
ڌ   ڍ   ڍ   
ڈ    ڎ       ڎ   ڌ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
گ   ک   ک   ک    ک  
ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ  
)الــتــوبــة:٢4(.  ڱ{  ڱ  
قال القاضي عياض رحمه اهلل: »فكفى 
بهذا حضا وتنبيها وداللة وحجة على 
وعظم  فرضها،  ووجوب  محبته،  إلزام 
لــهــا ]؛ إذ  خــطــرهــا، واســتــحــقــاقــه 
وولده  وأهله  ماله  كان  من  تعالى  قرع 
وأوعدهم  إليه من اهلل ورسوله،  أحب 

گ   گ   }گ   تعالى:  بقوله 
اآليــة،  بتمام  فسقهم  ثم  ڳ{،  گ  
يهده  ولــم  ضــل  ممــن  أنــهــم  وأعلمهم 

اهلل«)9(. 
يكون  حتى  العبد  إميان  يكتمل  وال   *
قال  ســواه،  إليه مما  أحــب  النبي ] 
ــذي  ال »فـــو  والـــســـالم:  ــصــالة  ال عليه 
نفسي بيده، ال يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحــب إلــيــه مــن ولـــده ووالـــده والــنــاس 
الذين  حــال  عن  ويخبر  أجــمــعــني«)1٠(، 
 :[ فيقول  مبحبته،  قلوبهم  امتألت 
ــون بــعــدي،  ــأت ــاســا مــن أمــتــي ي »إن أن
بأهله  رؤيتي  اشترى  لو  أحدهم  يــود 
وماله«)11(، وفي حديث آخر: »من أشد 
يود  بعدي  يكونون  ناس  حبا  لي  أمتي 

أحدهم لو رآني بأهله وماله«)1٢( 

بواعث محبة النبي ]
1 - حب اهلل له ]: فقد شرفه ربه 
وأكرمه بأنواع الكرامات وأعطاه مكانة 
واتخذه  اجلنة  في  درجــة  وأعلى  علية 
خليال، قال عليه الصالة والسالم: »إن 
اهلل تعالى قد اتخذني خليال كما اتخذ 
وهو  خليال«)13(،  إبراهيم 
والــســالم  الــصــالة  عليه 
ــى اهلل  ــ ــب اخلــلــق إل أحــ

تعالى.
٢ - معرفة قدره وجماله وكماله َخلقا 
وُخلقا: فمن عرف هذا لم يسعه إال أن 

يحبه عليه الصالة والسالم. 
سبب  والسالم  الصالة  عليه  أنه   -  3
من  الــنــور:  إلــى  الظلمات  من  إنقاذنا 
إلى  والشرك،  والكفر  اجلهل  ظلمات 
فمن  والــتــوحــيــد؛  واإلميـــان  العلم  ــور  ن
علم ذلك لم يسعه أيضا إال أن يحبه. 
»وألجل هذا كانت املنة ببعثة النبي ] 
وال  جسيمة،  بذلك  والنعمة  عظيمة، 
أدرك  من  إال  النعمة  هذه  قدر  يعرف 
ــدى والـــضـــالل، وبــني  ــه ــني ال ــرق ب ــف ال
اهلل  رضــا  وبــني  ــالم،  واإلســ اجلاهلية 
وسخطه. فمن عرف هذا الفرق وأيقن 
ال  الــتــي  النعمة  هــذه  عظمة  علم  بــه 
تعادلها نعمة على ظهر األرض، وأحب 
الرسول ] بكل قلبه. وألجل هذا كان 
الصحابة أشد الناس حبا لرسول اهلل 
وعاينوها  اجلاهلية  عاشوا  ألنهم  ]؛ 
عن قــرب، فلما جاء اإلســالم وأدركــوا 
ازداد  والــنــور؛  الظلمات  بــني  الــفــرق 
على  حبهم  واشتد  باإلسالم  متسكهم 

مر األيام لهذا النبي العظيم ]«)14(.
عليهم  شفقته  وشــدة  ألمته  حبه   -  4

وكمال نصحه لهم وإحسانه إليهم:
فقال:  ذلــك  تعالى  اهلل  بــني  وقــد   *

ڀ   ڀ   ڀ     پ   }پ  
}ھ   وقــال:  )الشعراء:3(،  ڀ{ 
ۓ   ے   ے   ھ  

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   

ۆ   ۇ     ۇ  

ۆ{ )التوبة:1٢٨(.

 أسباب تستوجب تعظيم النبي ]
1 - أن اهلل أمرنا بذلك: إذ قال: }ۈ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
ې  ې  ې  ى  
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تعالى:  فقوله  ــفــتــح:٨-9(.  )ال ى{ 
تــعــزروا  أي:  ې{  }ې  
الرسول ]، وتعظموه وجتلوه وتقوموا 
العظيمة  املنة  له  كانت  كما  بحقوقه، 
تسبحوا  أي  و}ې{  برقابكم. 
احلق  اآليــة  في هذه  اهلل  فذكر  اهلل.. 
وهو  رســولــه،  وبــني  اهلل  بــني  املشترك 
اإلميــــان بــهــمــا، واملــخــتــص بــالــرســول 
باهلل  واملختص  والتوقير،  التعزير  وهو 
أو  بصالة  والتقديس  له  التسبيح  وهو 

غيرها)٢1(. 
له:  وتعالى  سبحانه  اهلل  لتعظيم   -  ٢
وأكرمه  درجــتــه،  وأعلى  قــدره  رفــع  إذ 
في  معنا  مر  كما  الكرامات،  بأصناف 

احلديث عن قدر النبي ] عند ربه.
محبة  مــن  وتعظيمه  محبته  ألن   -  3
رحمه  القيم  ابــن  قــال  وتعظيمه:  اهلل 
اهلل: »وكل محبة وتعظيم للبشر فإمنا 
جتوز تبعا حملبة اهلل وتعظيمه، كمحبة 
من  فإنها  وتعظيمه؛   [ اهلل  رســول 
فــإن  وتعظيمه؛  مــرســلــه  محبة  متـــام 
ويعظمونه  له،  اهلل  يحبونه حملبة  أمته 
ويجلونه إلجالل اهلل له؛ فهي محبة هلل 
ومن موجبات محبة اهلل. وكذلك محبة 
صحابة  ومحبة  ــان،  واإلميـ العلم  أهــل 
حملبة  تابع  وإجاللهم   [ اهلل  رســول 

اهلل ورسوله ]«)٢٢(.

الدعامة الثالثة: الطاعة واالتباع
ــفــرعــة عن  مــت ــة  ــامـ ــدعـ الـ * وهـــــذه 
الدعامتني السابقتني، فإننا إذا عرفنا 
وأطعناه  وعظمناه،  أحببناه  ]؛  قدره 

واتبعناه. 
بــأمــور،  تكتمل   [ النبي  وطــاعــة   *

أجملها في اآلتي: 
وإيثار  ونــهــى،  أمــر  فيما  طاعته   -  1
النفس  هـــوى  عــلــى  شــرعــه وحــكــمــه 
وموافقة الشهوة: قال ]: »إذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء 

فأتوا منه ما استطعتم«)٢3(. 
* وطاعته هي طريق الهداية والرحمة 

}ٺ   تعالى:  والفوز باجلنة، قال اهلل 

)الـــــــنـــــــور:54(،  ٿ{  ٿ  
ی   }ی   وعــــــال:  ــل  جــ وقــــــال 
جئ{  ی   ی  
الصالة  عليه  وقال  عمران:13٢(،  )آل 
والسالم: »كل أمتي يدخلون اجلنة إال 
ومن  اهلل؛  رســول  يا  قالوا:  ــى«،  أب من 
يأبى؟ قال: »من أطاعني؛ دخل اجلنة، 

ومن عصاني؛ فقد أبى«)٢4(.
٢ - اتباع سنته واالقتداء بهديه في كل 
شأن من شؤون احلياة: قال اهلل تعالى: 

ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ         }وئ  
ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 
)األحـــزاب:٢1(، وقال  ی  ی  ی{ 
عليه الصالة والسالم: »فعليكم بسنتي 
املهديني؛  الــراشــديــن  اخلــلــفــاء  وســنــة 
عضوا عليها بالنواجذ«)٢5(، وقال: »من 
اقــتــدى بــي فهو مني، ومــن رغــب عن 

سنتي فليس مني«)٢6(. 
3 - عدم مخالفته، واحلذر من تبديل 
تعالى:  قــال اهلل  الــبــدع:  واتــبــاع  سنته 

ک    ک   ک   ک     }ڑ  
ڳ   ڳ       گ   گ   گ   گ  
وعال:  جل  وقال   ،) )النور:63  ڳ{ 

}ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   
ــال عليه  ــنــســاء:115(، وق )ال ڍ{ 
أحدكم  ألفني  »ال  والــســالم:  الــصــالة 
من  األمــر  يأتيه  أريــكــتــه،  على  متكئا 
نهيت عنه  أو  بــه  أمـــرت  ــري، ممــا  أمـ
كتاب  في  وجدنا  ما  أدري،  ال  فيقول: 
قال:  أنــه  وعنه ]  اتــبــعــنــاه«)٢7(،  اهلل 
ــإن كل  ــور؛ ف ــ ــم ومــحــدثــات األم ــاك »وإي
ضاللة«)٢٨(،  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة 

وقــال: »من أدخــل في 
أمـــرنـــا مـــا لــيــس منه 
وقـــال  رد«)٢9(،  فــهــو 

عليه الصالة والسالم: »فليذادن رجال 
الضال  البعير  يــذاد  كما  حوضي  عن 
فيقال:  هلم،  أال  هلم،  أال  فأناديهم: 
إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا، 

فسحقا، فسحقا«)3٠(.

الهوامش
للقاضي  املصطفى،  حقوق  بتعريف  الشفا   -  1
وحتقيق:  تقدمي  بتصرف.  ص:٢3-٢4،  عياض، 
طه عبدالرؤوف سعد، وخالد بن محمد بن عثمان، 

مكتبة الصفا، القاهرة، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.
٢ - املرجع السابق، ص:34-35، بتصرف.

3 - يرجى الرجوع إلى كتاب الشفا للقاضي عياض 
رحمه اهلل تعالى، للتوسع في هذا الباب.

4 - رواه مسلم، رقم 746. 
 ،3349 األلباني في صحيح اجلامع  5 - صححه 

وانظر: هامش الشفا، ص:7٠.
6 - الشفا بتعريف حقوق املصطفى، ص:71-7٠.

7 - نفسه، ابتداء من ص:73 إلى ص:97.
٨ - نفسه، ص:73.

9 - نفسه، ج٢، ص:15.
1٠ - رواه البخاري رقم 15، ومسلم، رقم 44.

11 - حسنه األلباني في الصحيحة 1676.
1٢ - رواه مسلم، رقم ٢٨3٢.
13 - رواه مسلم، رقم 53٢.

14 - حبيب اهلل محمد ]، الشيخ محمد حسني 
ط1،  مصر،  التوفيقية،  املكتبة  ص:334،  يعقوب، 

1433هـ/٢٠1٢م.
كالم  تفسير  فــي  الرحمن  الــكــرمي  تيسير   -  15
املنان، الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ج3، 
دار  الرسول،  ص:٢٠7، حت: محمد سيد عبد رب 
أبو بكر الصديق، القاهرة، ط1، 14٢٨هـ/٢٠٠٨م.

16 - جالء األفهام في فضل الصالة على محمد 
خير األنام، ص:1٨7.

17 - البخاري، رقم 7٢٨٨؛ ومسلم، رقم 1337.
1٨ - البخاري، رقم 7٢٨٠.
19 - الترمذي، رقم ٢676.

٢٠ - البخاري، رقم 5٠63؛ ومسلم، رقم 14٠1.
٢1 - الترمذي، رقم:٢663، وصححه األلباني في 

صحيح اجلامع، رقم 717٢.
٢٢ - الترمذي، رقم ٢676. 
٢3 - البخاري، رقم ٢697. 

٢4 - مسلم، رقم ٢49.
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التحريرمحليات

العفو هو التجاوز عن الذنب، وترك 
العقاب عليه، وأصله احملو والطمس، 
يقال عفا يعفو عفوا فهو عاف وعفو 
والعفو من أسماء اهلل احلسنى: قال 

اهلل تعالى: }ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  
هو  ونبينا  )الــنــســاء:149(،  ڦ{ 
واهلل  الناس  عن  العفو  في  القدوة 
عن  بالعفو  محمدا  نبينا  أمر  تعالى 
هو  نبينا  وكان  أمره،  فامتثل  الناس 
بقوله  الناس  عن  العفو  في  القدوة 
وفعله وعندما أعلن الديوان األميري 

البالد  أمير  سمو  أن  الكويت  بدولة 
رئيس  كلف  األحــمــد  نــواف  الشيخ 
مجلس األمة مرزوق الغامن، ورئيس 
صباح  الشيخ  سمو  ــوزراء  ال مجلس 
ــيــس املــجــلــس األعــلــى  اخلــالــد، ورئ
العجيل،  أحمد  املستشار  للقضاء 
للعفو  والشروط  الضوابط  باقتراح 
احملكومني  الكويت  أبناء  بعض  عن 
بقضايا خالل فترات ماضية متهيدا 
ســادت  العفو،  مــرســوم  الستصدار 
ــفــاءل  ــرور وت ــسـ أجــــواء الــبــشــر والـ
فيها  يعود  مقبلة  مبرحلة  اجلميع 
وتسود  الشمل  فيها  ويلتم  الغائب 

والتعاون  الوطنية  املصاحلة  أجــواء 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
ــر الــديــوان األميري  وقــد صــرح وزي
»بناء  إنــه  العبداهلل،  محمد  الشيخ 
ــســامــي حلــضــرة  عــلــى الــتــوجــيــه ال
صـــاحـــب الـــســـمـــو أمـــيـــر الـــبـــالد 
احلــوار  انطلق  ــاه،  ورعـ اهلل  حفظه 
التشريعية  السلطتني  بني  الوطني 
والتنفيذية)...( وتابع أنه حرصا من 
سمو األمير على احملافظة على ما 
جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من 
العادات الكرمية من تسامح ومحبة 
وتــســام واحملــافــظــة عــلــى الــوحــدة 

أمير العفو.. نشر الوئام أمير العفو.. نشر الوئام 
عن بعض أبناء الكويت احملكومني بقضايا خالل فترات ماضية
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الكويت،  مصلحة  فيه  ملا  الوطنية، 
األمة  مجلسي  رئيسا  نقله  ما  وإزاء 
وبعد إطالع سموه  والوزراء لسموه، 
عــلــى مــنــاشــدة مــا يــقــارب أربــعــني 
أعــضــاء مجلس  مــن األخـــوة  عضوا 
األمة، وتأكيد حرصهم على التعاون 
وما  السياسي،  االستقرار  وحتقيق 
نقله مستشارا سموه بشأن ما انتهت 
قرر سموه  فقد  احلــوار،  إليه جلنة 
ــوري وفقا  ــدســت اســتــخــدام حــقــه ال

للمادة )75( من الدستور.
سمو  أن  العبداهلل  بني  ذلــك  وعلى 
مجلس  رئيس  من  كال  كلف  األمير 
ــس مــجــلــس الــــــوزراء  ــيـ األمـــــة ورئـ
للقضاء  ــى  األعــل املــجــلــس  ــس  ــي ورئ
للعفو  والــشــروط  الضوابط  اقتراح 
احملكومني  الكويت  أبناء  بعض  عن 
بقضايا خالل فترات ماضية متهيدا 

الستصدار مرسوم العفو.

سيرة التسامي والتسامح
من ناحيته أكد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن أن التوجيهات الكرمية 
من سمو األمير تؤكد مجددا ما هو 
سيرة  أن  وهــو  التاريخ،  عبر  مؤكد 
حكام الكويت عبر القرون هي سيرة 

احلكمة والتسامي والتسامح.
تغريدات  سلسلة  في  الغامن  وتقدم 
ــه الــرســمــي  ــر حــســاب ــب ــشــرهــا ع ن
)تويتر(  االجتماعي  التواصل  مبوقع 
لسمو  والــتــقــديــر  والــثــنــاء  بالشكر 
بدءا  السامية  توجيهاته  على  األمير 
بالدعوة الكرمية للحوار الوطني بني 
ملا  الكرمي  بدعمه  مرورا  السلطتني، 
مرئيات،  مــن  احلـــوار  عنه  متخض 
من   75 املــادة  تفعيل  بقراره  وانتهاء 
السلطات  رؤســاء  وتكليفه  الدستور 
الثالث باقتراح الضوابط والشروط 

ــو متـــهـــيـــدا  ــفـ ــعـ ــلـ لـ
مرسوم  الستصدار 

العفو.
تلك  أن  ــاف  ــ وأضــ
الكرمية  التوجيهات 
ــر  ــي ــو األم مـــن ســم
تؤكد أيضا أن ديدن 
السياسية  الــقــيــادة 
ــي بـــلـــدنـــا كـــان  ــ فـ
ــة  ــاعـ ومـــــــــازال إشـ
أجــــواء االســتــقــرار 
والتعاضد،  والوفاق 
تعالى  اهلل  ســائــال 
الكويت  يحفظ  أن 
وشعبها من كل شر 
ــروه فـــي ظل  ــ ــك ــ وم
قـــيـــادة ســمــو أمــيــر 
الــبــالد وســمــو ولي 

عهده األمني.

ردود فعل 
ما جبلت  أن  إلى  أشار فضالء  وقد 
من  الــتــأســيــس  مــنــذ  الــكــويــت  عليه 
القيادة  بني  والترابط  التسامح  قيم 
املخلص  الكويتي  والشعب  السياسية 
السمو  اليوم شاكرين صاحب  يتكرر 
األحمد  نــواف  الشيخ  الــبــالد  أمير 

الصباح إلنهاء هذا امللف.
فالتاريخ يسجل في هذه األيام إرادة 
إلــى  األمـــل  تعيد  ســامــيــة وشــعــبــيــة 
التالحم  إلــى  احلــاجــة  بأمس  وطــن 
واملصاحلة الوطنية والتكاتف جميعا 
وطن  ــنــاء  وب الــفــســاد  على  للقضاء 

شامخ بإذن اهلل.

وجاء العفو
وقــد وعــد ومــا أخلف وعــده كعهده 
أبدا إذ أصدر أمير البالد مرسومني 

أميريني بالعفو وتخفيض مدة العقوبة 
احملكوم بها على 35 شخصا وفقا ملا 
جاء في جريدة )كويت اليوم( الرسمية 
التي نشرت مرسومني أميريني بشأن 
العفو وتخفيض مدة العقوبة احملكوم 

بها على بعض األشخاص.
الناس ملحوظا  وبات أثر العفو على 
على  أم  بعينه  الفرد  على  كان  ســواء 
تقدير  ففيه  كــافــة،  املجتمع  ــراد  أفـ
وعــــدم حتميل  ــشــري  ــب ال الــضــعــف 
العتاب  مــن  يطيقه  ال  مــا  ــســان  اإلن
أنه  املسلم  يعلم  هنا  ــن  وم ــوم،  ــل وال
بينما  متسامح  مجتمع  فــي  يعيش 
العافي عن اآلخرين يرجو املغفرة من 
ربه، وبالتأكيد يشعر في نفسه براحة 
عباده  أمــر  ــذي  الـ فسبحان  وهــنــاء 
إذ  أوامره  تتبع  ورزق خيرتهم  بالعفو 
من  صفة  هي  والعفو  املسامحة  إن 
وعدهم  الذين  املتقني  العباد  صفات 
اهلل بجنات جتري من حتتها األنهار.
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»العوضي للجاليات« مركز يعتني »العوضي للجاليات« مركز يعتني 
بشؤون القرآن الكريمبشؤون القرآن الكريم

إعداد: فهد املطيريمناسبات

هــو مشــروع تبنتــه إدارة الدراســات اإلســالمية وشــؤون القــرآن الكــرمي بــوزارة األوقــاف الكويتيــة فقامــت 
بواجبهــا خيــر قيــام ، هــو مركــز عبــداهلل العوضــي لتعليــم وحتفيــظ القــرآن الكــرمي للجاليــات غيــر 
ــم  ــؤون تعلي ــى بش ــة تعن ــة مركزي ــود جه ــي وج ــز ف ــاء املرك ــرة إنش ــز فك ــة، وتترك ــة العربي ــة باللغ الناطق
ــات  ــع احللق ــا جمي ــي ظله ــدرج ف ــة، وي ــة العربي ــة باللغ ــر الناطق ــات غي ــرمي للجالي ــرآن الك ــظ الق وحتفي

ــة. ــذه الفئ ــة به ــز اخلاص واملراك

ثمرة من ثمرات »األوقاف« الكويتية
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اجلاليات  ربط  املركز:  أهــداف  ومن 
وجــل،  عــز  اهلل  بكتاب  العربية  غير 
متقنا  حفظا  حفظه  مــن  ومتكينهم 
على أيدي معلمني ذوي كفاءة عالية، 
علومه  ونشر  الكرمي  القرآن  وخدمة 
املجتمع،  وفئات  شرائح  بني  وآدابــه 
واألخــالق  الوسطية  قيم  ترسيخ  مع 
اجلاليات  هذه  أفراد  بني  اإلسالمية 
ليكونوا صاحلني ألنفسهم ومصلحني 
استقرار  في  يساهم  مما  ملجتمعهم، 
تخريج  وكذلك  املجتمع،  أمن  وحفظ 
لكتاب  احلافظني  الطلبة  من  دفعات 
اهلل تعالى، حتى يكونوا سفراء لدولة 
الكويت في بالدهم، مما يساهم في 
عامليا  )الريادة  ــوزارة  ال رؤيــة  حتقيق 
في العمل اإلسالمي(، وبالطبع تعليم 
القراءة  العربية  غير  اجلاليات  أبناء 
بطريقة  الــعــربــيــة  ــروف  احلــ ونــطــق 
صحيحة من قبل معلمني ذوي كفاءة 

عالية.

املركز رسميا حتت  افتتاح  وقد مت 
األوقــاف  وزيــر  العدل  وزيــر  رعاية 
 1٠ تاريخ  في  اإلسالمية  والشؤون 

أكتوبر ٢٠1٠م.

اإلشراف
للجاليات  العوضي  مركز  يحرص 
ــار أفــضــل املــشــرفــني  ــي عــلــى اخــت
حلقات  عــلــى  ــإلشــراف  ل الفنيني 

وكذلك  واخلارجية،  الداخلية  املركز 
اجتيازهم  بعد  احملفظني  اختيار  يتم 
اختبارات إدارة الدراسات اإلسالمية 
)العاصمة/  الــكــرمي  الــقــرآن  وعــلــوم 
حولي(، ما يساهم في ارتفاع املستوى 
يتضح  حيث  ــز،  ــرك امل لطلبة  الفني 
في  املتميزة  الطلبة  نتائج  في  ذلــك 
في  تقام  التي  النهائية  االخــتــبــارات 
نهاية كل دورة، وقد بلغ متوسط نسبة 
امتياز  تقدير  الطلبة احلاصلني على 
في   9٠ يقارب  ما  املركز  نشأة  منذ 

املئة من الطلبة املختبرين.

طريقة التحفيظ
تسير خطة التحفيظ والتعليم باملركز 
على قسمني: األول: التأسيس، ويضم 
احلــروف  يتقنون  ال  الــذيــن  الطلبة 
الــعــربــيــة والـــقـــراءة مــن املــصــحــف، 
ــدرس الــطــالــب  ــ ــذا املــنــهــج ي ــي هـ وفـ
ــن كــتــاب خــاص  ثــالثــة مــســتــويــات م

باجلاليات في ثالث دورات )الشتوية 
تعليم  ويتم  الصيفية(،   - الربيعية   -
التأسيس  مبنهج  ــراءة  ــق ال الــطــالــب 
ابتداء  الكلية  إلى  اجلزئية  بالطريقة 
اجلمل  ثم  الكلمات  ثم  احلــروف  من 
ثم قراءة وتصحيح الفاحتة مع قصار 
منهجية  كاملة  سنة  وتأخذ  الــســور، 
فيها  الــطــالــب  يتعلم  أقــصــى  كــحــد 

القراءة الصحيحة.
أما القسم الثاني فيضم الطلبة الذين 
العربية  احلــروف  وينطقون  يتقنون 
على  ويكون  املصحف،  من  والــقــراءة 
فيه  يحفظ  األول  مستويات:  ثالثة 
الطالب حزبا واحدا، وهو حزب 6٠، 
مع دراسة منهج ميسر في التجويد، 
من  الطالب  فيه  يحفظ  واملتوسط: 
حزبني إلى ثالثة أحزاب في الدورة، 
في  تقريبا  ــزاء  أجـ  4 يــعــادل  مــا  أي 
في  ميسر  منهج  دراســة  مع  السنة، 
املرحلة.  هــذه  يناسب  التجويد  علم 
أما املستوى املتقدم فيحفظ فيه 
الطالب من 4 إلى 6 أحزاب في 
الدورة، أي ما يعادل تسعة أجزاء 
في السنة، مع دراسة منهج ميسر 
هذه  يناسب  التجويد  علم  فــي 

املرحلة.

حلقات املركز
تــضــاعــفــت أعـــــــداد حــلــقــات 
حتفيظ القرآن الكرمي في مركز 
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العوضي للجاليات عدة مرات خالل 
األعوام السابقة.

فــقــد بـــدأ املــركــز بــــ5 حــلــقــات في 
في  التوسع  واستمر  ٢٠٠7م،  عــام 
احللقات إلى أن بلغ العدد في العام 

اجلاري 67 حلقة.
املركز  حلقات  إلى  احللقات  وتنقسم 
الداخلية التي متتاز بتخصيص قاعة 
لكل حلقة على حدة مجهزة باألدوات 
أن  كما  التعليمية،  للعملية  اخلاصة 
الدوام  في  يكون  احللقات  تلك  دوام 
الرسمي للمركز بالفترتني الصباحية 
قاعات   6 باملركز  ويوجد  واملسائية، 
احللقة  طلبة  عدد  ويتكون  للحلقات، 

الواحدة من 15 إلى ٢٠ طالبا.
وحلقات املركز اخلارجية التي تنتشر 
العظمى في محافظات  الغالبية  في 
مقرا  املساجد  من  وتتخذ  الكويت، 

لها وتشمل نوعني من احللقات:
الغالب  وفـــي  ــة:  ــادي ــع ال احلــلــقــات 

يكون في املسجد حلقة واحدة فقط 
تابعة للمركز، ويتراوح عدد الطلبة 
بها ما بني 15 و٢٠ طالبا، على أال 
يومني  عــن  بها  الطلبة  دوام  يقل 
بالتنسيق  حتديدهما  يتم  باألسبوع 
مع احملفظ والطلبة مبعرفة املركز، 
بانتشارها  احللقات  تلك  ومتــتــاز 
فيها  املتواجد  البعيدة  األماكن  في 

جاليات بأعداد أقل.

حلقات املراكز
من  أكثر  الواحد  املسجد  في  يكون   
ــن مــحــفــظ، ونطلق  ــر م ــث حــلــقــة وأك
أعداد  بها  ويوجد  مركز،  اسم  عليها 
دوام  فــإن  لذلك  الطلبة،  من  كبيرة 
 5 يكون  املــراكــز  هــذه  فــي  احللقات 
الصباحية  بالفترتني  باألسبوع  أيــام 
الطلبة،  أعــداد  الستيعاب  واملسائية 
من  بقربها  احلــلــقــات  هـــذه  ــاز  ومتــت
التجمعات الكبيرة للجاليات، وتخريج 
الــعــدد األكــبــر مــن اخلــامتــني للقرآن 
للجاليات  العوضي  ومبركز  الكرمي 
يوجد 7 مراكز خارجية تابعة له. وقد 
أون الين  التعليم  نظام  املركز  اعتمد 
وذلك   ZOOM برنامج  باستخدام 
منذ بداية جائحة كورونا وحتى اآلن.

طلبة املركز
٢٠٠7م،  عام  في  عمله  املركز  بدأ 
املسجلني  الطلبة  عدد  يتجاوز  ولم 

ــد تــضــاعــف عــدد  ــا، وقـ ــب 65 طــال
في  بلغ  أن  إلى  مــرات  الطلبة عدة 
العام اجلاري 11٠٠ طالب، موزعني 
الداخلية  احللقات  مختلف  على 
الطلبة  واخلــارجــيــة، ووصـــل عــدد 
اخلــامتــني لــلــقــرآن الــكــرمي مبركز 
٢٠٠7م إلى  العوضي للجاليات من 
موزعني  طالبا   46٠ إلــى  ٢٠٢٠م 

على السنوات كالتالي:

عدد اخلامتنيالعامم
1٢٠٠713
٢٢٠٠٨6
3٢٠٠919
4٢٠1٠14
5٢٠1115
6٢٠1٢43
7٢٠134٢
٨٢٠1453
9٢٠153٠
1٠٢٠16٢٨
11٢٠1735
1٢٢٠1٨61
13٢٠195٢
14٢٠٢٠49

46٠اإلجمالي
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اجلنسيات املستفيدة
جــنــســيــات طلبة  ــوعــت  ــن وت تـــزايـــدت 
من  املستفيدة  العربية  غير  اجلاليات 
خدمات مركز العوضي للجاليات، فنجد 
املركز قد بدأ بعدد قليل من اجلنسيات 
في عام ٢٠٠7م حيث لم يتجاوز العدد 
بعد جهود  ولكن  3 جنسيات،  أكثر من 

جديدة  جنسيات  استهداف  في  املركز 
باملركز  املسجلة  اجلنسيات  عــدد  بلغ 
٢٠٢1م،  عام  في  35 جنسية  من  أكثر 
مع تفاوت أعداد الطلبة في كل جنسية 

عن األخرى.

برامج املركز
برنامج رحالت العمرة

نظم مركز العوضي للجاليات 16 رحلة 
إلى  ٢٠٠7م  مــن  الفترة  خــالل  عمرة 
حتفيزي  ومــشــروع  كبرنامج  ٢٠19م، 

للطلبة.
رعاية  للجاليات  العوضي  مركز  ونــال 
الدراسات اإلسالمية  إدارة  خاصة من 
ــكــرمي )الــعــاصــمــة/ ــوم الــقــرآن ال وعــل

حولي( منذ نشأته، حيث جنده مشاركا 
٢٠٠٨م  عام  من  الصيفية  األندية  في 
وإلى عام ٢٠19م. وقد استفاد من هذا 

النشاط ٢5٠٠ طالب.
كما شارك املركز في املخيمات الربيعية 
إدخــال  أجــل  من  اإلدارة  تقيمها  التي 
السرور على طلبة احللقات وحتفيزهم 

لالستمرار في احللقات.
ــالت املــديــنــة  ــ ــى رحـ ــ بـــاإلضـــافـــة إل
أنشطة  ضمن  تقام  التي  الترفيهية 
ملعرض  زيــــارات  وتنظيم  اإلدارة، 
ــزة الــكــويــت الــدولــيــة وحــضــور  جــائ
اجلــائــزة  فــعــالــيــات  لبعض  الطلبة 

وتوزيع الهدايا عليهم.

املشاريع املستقبلية
وتقدمي  للتطوير  دائما  املركز  يتطلع 
اخلدمات األفضل واالنتشار الواسع، 
ــه مــشــاريــع  ــدي ــإن املـــركـــز ل ــك فـ ــذل ل

مستقبلية ومن ضمنها:
- زيادة عدد حلقاته الستيعاب أعداد 

أكبر من أبناء اجلاليات.
- فتح حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
في  العربية  غير  اجلــالــيــات  ألبــنــاء 
وكذلك  العمران  البعيدة عن  املناطق 

في املناطق احلدودية.
جنسيات  الســـتـــهـــداف  ــســعــي  ال  -
ــادة  وزي أبــنــاء اجلاليات  مــن  جــديــدة 
اجلنسيات  مثل  باحللقات  أعدادهم 
»اإلندونيسية - التركية - الغربية - 
التي  للخطط  وفقا  وذلك  الصينية«، 

يضعها املركز.
رحالت  تنظيم  عــودة  على  العمل   -
العمرة السنوية بالتنسيق مع األمانة 
االنتهاء  بعد  وذلك  لألوقاف،  العامة 
للحياة  والــعــودة  كــورونــا  جائحة  مــن 

الطبيعية.

خدمات عامة للجمهور
ــمــا عــلــى تقدمي  يــحــرص املــركــز دائ
ومــن  للجمهور،  الــعــامــة  ــات  اخلــدم

ضمن تلك اخلدمات ما يلي:
- عقد دورات تصحيح تالوة القرآن 
اجلاليات  أبناء  من  للجمهور  الكرمي 

غير العربية.
لطلبة  التوعوية  اللقاءات  إقامة   -

املركز.
للطلبة  الدينية  احملاضرات  إقامة   -

ونشر القيم الدينية واملجتمعية.
باملركز  الرئيسية  القاعة  جتهيز   -
ذات  والفعاليات  األنــشــطــة  إلقــامــة 
الــصــلــة بــعــمــل اجلــالــيــات، وكــذلــك 
إلقامة  اإلدارة  قبل  من  استخدامها 

بعض األنشطة.
- وضع لوحات إرشادية في الشوارع 
تواجد  مــكــان  على  تــدل  الرئيسية 

املركز.
القرآن  من  األخير  الُعشر  توزيع   -
الــكــرمي املــصــاحــب بــتــفــســيــره على 

اجلمهور بعدة لغات مختلفة.
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كلثوم باسعيدقضايا
باحثة دراسات إسالمية

إن أقدار الناس متفاوتة، ومواهبهم 
فقد  متفاوتة؛  وكفاءاتهم  متفاوتة، 
يصلح إنسان لطلب العلم، وال يصلح 

لقيادة اجليوش.
ــال- ممــن وعــى  ــث ــرة -م فــأبــو هــري
على  وأداه   [ اهلل  رســول  حديث 
الــفــاروق  خــالف  على  وجــه،  أكمل 
وسيف اهلل املسلول اللذين برعا في 

القيادة السياسية واحلربية.
تؤهله  ال  قد  احلفظ  في  فموهبته 

للقيادة والوالية.
فوضع كل واحد فيما يحسن ويصلح 
يستفيد منه املجتمع، »فالواجب في 
كل والية األصلح بحسبها، فإذا تعني 
رجالن أحدهما أعظم أمانة واآلخر 
لتلك  أنفعهما  قـــدم  قـــوة؛  أعــظــم 
الوالية وأقلهما ضررا فيها؛ فيقدم 
فــي إمـــارة احلـــروب الــرجــل القوي 
الشجاع -وإن كان فيه فجور- على 

كان  وإن  العاجز  الضعيف  الرجل 
أمينا«)1(.

»وإذا كانت احلاجة في الوالية إلى 
األمانة أشد قدم األمني: مثل حفظ 
استخراجها  فأما  ونحوها،  األموال 
وحفظها فال بد فيه من قوة وأمانة، 
يستخرجها  قوي  عليها شاد  فيولى 
بقوته، وكاتب أمني يحفظها بخبرته 

وأمانته.
لم  إذا  الــواليــات  سائر  في  وهكذا 
تتم املصلحة برجل واحد جمع بني 
األصلح  ترجيح  من  بد  فال  عــدد؛ 
الكفاية  تقع  لم  إذا  املولى  تعدد  أو 

بواحد تام«)٢(.
لكن إذا اختلت األوضاع فهذا نذير 
للدين  وضياع  اجلميع؛  على  شــؤم 
والدنيا؛ فعن ابن عباس -رضي اهلل 
عنهما، عن رسول اهلل ] قال: »من 
وهو  املسلمني  من  عامال  استعمل 

يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم 
بكتاب اهلل وسنة نبيه فقد خان اهلل 

ورسوله وجميع املسلمني«)3(.
وفــي روايـــة أخــرى عــن ابــن عباس 
ــال: قــال  ــ ــي اهلل عــنــهــمــا- ق -رضــ
رسول اهلل ]: »من استعمل رجال 
من  العصابة  تلك  وفي  من عصابة 
أرضــى هلل منه فقد خــان اهلل  هو 

وخان رسوله وخان املؤمنني«)4(.
وقد قيل: »من استعان في عمله بغير 
إلى  أمــره  فوض  ومن  أضاعه،  كفؤ 
عاجز عنه فقد أفسد أوضاعه«)5(.

أن  من  احلــذر  كل  فـ»ليحذر  وعليه 
ــرا ديــنــيــا أو  يــولــي أحـــد اخلــلــق أمـ
حلرمة  رعــايــة  أو  بشفاعة  دنيويا 
أهال  يكن  لم  إذا  احلــق  لقضاء  أو 
بتقليده  للوالية، وال ناهضا حتصل 
الــكــفــايــة، فـــإن أحـــب مــكــافــأة من 
والصالت،  باملال  كافأه  هذه صفته 

الوظائفالوظائف
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من  له  يصلح  ال  عما  طمعه  وقطع 
الواليات، ليكون قاضيا حلقه مباله 
ال مبملكته، قائما مبا ال بد منه من 

حقوق واليته«)6(.
فـ»املناصب العامة أمانات مسؤولة، 
وهي من بني أعلى مراتب األمانة، 
لغير  بتسليمها  فيها  والــتــفــريــط 
املؤهلني لها يعد خيانة عظيمة«)7(.

الكفاءة،  أهل  العدل استخدام  ومن 
ــرضــا واحملــبــة  أمـــا أهـــل الــثــقــة وال
فلهم من العواطف واألمــوال متسع 
»إن  عباسي:  خلليفة  قيل  وكفاية؛ 
تقضيه  أن  رأيــت  فــإن  حقا،  لفالن 

فتوليه ناحية!
فــقــال: إن التــصــالــه بــنــا حــقــا في 
املسلمني  ــراض  أعـ فــي  أمــوالــنــا ال 
للحرمة  نولي  ال  إنــا  أموالهم؛  وال 
والرعاية، بل لالستحقاق والكفاية، 
على  والقرابة  النسب  ذا  نؤثر  وال 
ذي الدراية والكتابة، فمن كان منكم 
أعمالنا،  في  شاركناه  وصفنا  كما 
ومن كان عطال لم يكن لنا عذر عند 
العذر  وكان  إياه،  توليتنا  الناس في 
في تركنا له وفي خاص أموالنا ما 

يسعه«)٨(.
رسول  حديث  وعى  قد  اخلليفة  وهذا 
اهلل ] عن األمانة وعدم تضييعها أو 
 ] هريرة  أبي  فعن  فيها؛  التفريط 
قال: بينما النبي ] في مجلس يحدث 
القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟
فمضى رسول اهلل ] يحدث، فقال 
بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما 

قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع.
»أين  قــال:  حديثه  قضى  إذا  حتى 

-أراه- السائل عن الساعة؟«
قال: ها أنا يا رسول اهلل.

فانتظر  األمانة  ضيعت  »فإذا  قال: 
الساعة«.

قال: كيف إضاعتها؟
قال: »إذا وسد األمر إلى غير أهله 

فانتظر الساعة«)9(.
ــذا األمــــر اخلــلــفــاء  ــى هــ ــد وعــ ــ وق
غاية  خالفتهم  فكانت  الــراشــدون؛ 
الكفاية  أهـــل  وتــولــيــة  ــعــدل  ال فــي 
حتى ولو كانوا من األباعد واملوالي 
والعبيد واحلذر من تولية املناصب 
ألهل القرابة دون نظر في الكفاءة؛ 
فعن يزيد بن أبي سفيان قال: قال 
أبو بكر [ حني بعثني إلى الشام: 
أن  عسيت  قرابة  لك  إن  يزيد،  يا 
ما  أكــثــر  وذلـــك  بــاإلمــارة،  تؤثرهم 
أخــاف عليك؛ فإن رســول اهلل ] 
قــال: »مــن ولــي مــن أمــر املسلمني 
محاباة،  أحــدا  عليهم  فأمر  شيئا 
منه  اهلل  يقبل  ال  اهلل  لعنة  فعليه 
صرفا وال عدال حتى يدخله جهنم، 
فقد  اهلل  أحــدا حمى  أعطى  ومــن 
بغير  شيئا  اهلل  حمى  فــي  انتهك 
قــال:  أو  اهلل،  لعنة  فعليه  حــقــه، 

تبرأت منه ذمة اهلل«)1٠(.
وقال عمر بن اخلطاب [: »من 
فولى  شيئا  املسلمني  أمر  من  ولي 
فقد  بينهما،  قرابة  أو  ملــودة  رجــال 

خان اهلل ورسوله واملسلمني«)11(.
وما  األمــر  ولي  عن  تيمية  ابن  قال 
به: »فيجب على كل من ولي  يناط 
شيئا من أمر املسلمني أن يستعمل 
فيما حتت يده في كل موضع أصلح 

من يقدر عليه«)1٢(.
بعد  ويختار  ينتقي  األمر  فصاحب 
عــلــم واســتــشــارة، ويــخــتــار األكــفــأ 
واألصلح، ثم يتابع ويحاسب؛ فالثقة 
متقلبة؛  والنفوس  مفسدة،  املطلقة 
لذا وجود الرقيب واملتابع واحملاسب 
نصابها،  فــي  دائــمــا  األمـــور  يجعل 
تكون  أن  يجب  الـــذي  املــكــان  وفــي 

األحق  عن  عــدل  »فــإن  وعليه،  فيه 
ــح إلـــى غــيــره؛ ألجـــل قــرابــة  األصــل
بينهما أو والء عتاقة، أو صداقة، أو 
مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة 
منه  يأخذها  لرشوة  أو  جنس،  أو 
من مال أو منفعة، أو غير ذلك من 
على  قلبه  في  لضغن  أو  األسباب، 
األحق، أو عداوة بينهما، فقد خان 
اهلل ورسوله واملؤمنني، ودخل فيما 

نهي عنه«)13(.
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د. راوية نور الدين عترتزكية
عضو هيئة التدريس

كلية الشريعة بدمشق

هذا  عصرنا  ســمــات  أبـــرز  مــن  لعل 
بثمرات  والتباهي  باملنجزات  التكاثر 
اإلنــســان  لكسب  والــنــظــر  األعــمــال، 
جــافــة، حتجر  مــاديــة  نــظــرة  وعمله 
نتائجه  فــي  قيمته  فتحصر  واســعــا 
احملسوسة، وآثاره امللموسة، وتتناسى 
وتهمل  الــكــم،  تقدر  ومعانيه،  روحــه 
أورث  كــلــه  وهـــذا  ــفــاعــل،  ال مقصد 
الشرع  نــظــرة  عــن  البعيد  ــســان  اإلن
للعمل أورثه قلقا وضنكا. وفي خضم 
ما نسمعه من منجزات ونتائج ألعمال 
إنسانية، ثمة إشكال يطرح نفسه بقوة 

هنا هو كالتالي:
أسبابا  ولكن  وسعه  بــذل  عمن  مــاذا 
خــارجــة عــن ســيــطــرتــه حــرمــتــه من 
املرجوة؟ ماذا عمن  النتائج  استكمال 
الظروف  ولكن  واجتهد  وجــد  عمل 
احمليطة بشرية كانت أو غيره حرمته 

من ثمرة عمله؟ 
ماذا عمن كانت لديه اإلرادة والقدرات 
يستطع  فلم  عاندته  ما  ظروفا  ولكن 
مثل فعل أولئك؟ أليس هؤالء الذين ال 
نسمع لهم ركزا يشكلون النسبة األكبر 
من البشر؟ أفيعقل أن نيتهم الصادقة 

قد  لنتيجة  يفض  لم  الــذي  وعملهم 
فــائــدة،  ــا  دومنـ ــاح  ــري ال أدراج  ذهـــب 
ساندتهم  ممن  غيرهم  أن  حني  في 
ــنــوا ثمار  الـــظـــروف والــعــوامــل اجــت

أعمالهم وعاشوا لذة جناحاتهم؟!
للوحي  يستند  ــم  ل إن  ــواب  اجلــ إن 
يكون  فال  باإليجاب،  يكون  الرباني 
ــوى تــنــهــدات  ــك احملـــرومـــني سـ ــئ ألول
احلسرة وآالم اخليبة، وشتان بني هذه 
احللكة وبني ما يقرره الوحي الرباني 
من أن اهلل تعالى ال يضيع أجر عامل 
نتائج،  ثمة  تكن  لم  ولو  يثمر  لم  ولو 

يئ   ىئ   }مئ   تــعــالــى:  يــقــول 
فجزاؤه  )النجم:39(،  خب{  حب   جب   
الباقي واخلالد منوط بسعيه وكسبه 
ال بنتيجة ذلك السعي والكسب، وكل 
ال  وطاقة  وجهد  وقــت  من  أنفقه  ما 
يضيع وال يبلى جزاؤه، وإن كانت ثمرته 
مع  باملقارنة  ضعيفة  ونتيجته  ضئيلة 
واالكتساب،  العمل  والسعي:  غيره، 
على  فأطلق  املشي،  السعي:  وأصــل 
العمل مجازا مرسال أو كناية. واملراد 
هنا عمل اخلير -وهو كل ما رغب به 
الشرع- بقرينة ذكر الم االختصاص. 

ال  خب{   { ممــن  بكونه  العبرة  إن 
بكونه اجتنى ثمرة السعي وذاق حالوة 
الغراء في هذا  إن شريعتنا  اإلجناز. 
املجال تنصف اإلنسان، ومتنحه ما ال 
متنحه له قواعد احلياة املادية اجلافة 

والعقلية االستهالكية املعاصرة. 
ومن أهم املبادئ التي أرساها الدين 

احلنيف في هذا املجال: 
النظر  بغض  بالسعي  القبول  ربط   -
تــعــالــى:  يـــقـــول اهلل  ــج:  ــائ ــت ــن ال عـــن 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ  
ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  

)آل  ٺ{  ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ  

عــمــران:195( يقول اإلمــام الــرازي: 
أنــه ال يضيع  املــراد  ليس  أنــه  »اعلم 
وجد  كلما  العمل  ألن  العمل،  نفس 
تالشى وفني، بل املراد أنه ال يضيع 
العمل، واإلضــاعــة عــبــارة عن  ــواب  ث
نفي  أضــيــع  ال  فقوله:  اإلثــابــة  ــرك  ت
املعنى:  فيصير  إثباتا،  فيكون  للنفي 
أعمالهم  جميع  ثـــواب  أوصـــل  أنـــي 

إليكم«. 
ويعتد  يحسب  الــســعــي  أو  فالعمل 

ليس لإلنسان إال ما سعىليس لإلنسان إال ما سعى
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عن  النظر  بغض  ثوابه  يضيع  وال  به 
قائمة  والــضــرورة  وثــمــراتــه،  نتائجه 
في أن يــؤدي املــرء ما أمــر به ملجرد 
كونه  من حيث  فهو  به،  مأمورا  كونه 
بحيث  مقدس،  الشارع  به  رغــب  قد 
ال يكون أداؤه للعمل من جانبه املادي 
وحده، بل تكون له التفاتة إلى طابعه 
املعنوية، ولذلك فهو  الديني وصبغته 
أمل  ما  يثمر  لم  ولو  ومأجور  مقبول 

منه.
مبقياس  ال  بجوهره  العمل  اعتبار   -
مقاييس  كانت  لئن  نتيجته:  في  الكم 
الــنــجــاح وضـــده تعتمد  ــي  الــبــشــر ف
اعتمادا كليا على الكم، فإن املقياس 
وسعيه  العامل  صدق  يعتمد  الرباني 
ومن  النتائج.  وعدد  للكم  نظر  دومنا 
عبد  بني  من  رجل  قصة  ذلك  أمثلة 
عمرو  أصــيــرم  األوس،  مــن  األشــهــل 
بــن ثــابــت بــن وقـــش، تــأخــر إسالمه 
كان  حتى  يسلم  فلم  قومه  بقية  عن 
فقتل  وقاتل  فأسلم حينئذ  أحد،  يوم 
قبل أن يسجد هلل سجدة، فأخبر عنه 
وأجر  قليال  »عمل  فقال:   [ النبي 
كثيرا« )متفق عليه(. وكان أبو هريرة 
يقول: )حدثونى عن رجل دخل اجلنة 
الناس  يعرفه  لم  فإذا  قط؟  يصل  لم 
بنى  أصيرم  فيقول:  هو؟  من  سألوه 

عبد األشهل( )مسند أحمد(.
يتحدث  الــذي  الشريف  احلديث  في 
فــيــه الــنــبــي ] عـــن يـــوم الــقــيــامــة 
فرأيت  األمم،  علي  »عرضت  يقول: 
والنبي  الــرهــيــط،  ومــعــه   [ النبي 
ليس  والنبي  والرجالن،  الرجل  ومعه 
معه أحــد« وفــي هــذا احلــديــث جند 
النبوة  وهــي  للعباد  مرتبة  أعظم  أن 
النتائج  ضآلة  مع  أحيانا  تقترن  قد 
الظاهرة للعيان، ومع ذلك فإن هذا ال 
يغض من قدر ذلك النبي وال ينقص 
من شأنه؛ فقد قام بأجل مهمة وهي 
اخلالق  عن  وتبليغهم  الناس  إخبار 
ال  أنــه  خــالف  وال  وتعالى،  سبحانه 

يضاهي رتبة النبوة رتبة أخرى. 
- اعتبار النية الصادقة سببا للقبول 
ال  ومضاعفته:  والثواب  األجر  ولنيل 
به  تقاعدت  من  على  القبول  يقتصر 
تذكر،  نتيجة  لعمله  ير  فلم  األسباب 
وهي  وأدق،  أبعد  ملرحلة  يتعداه  إمنا 
القبول عند وجود النية الصادقة في 
عمل ما هو مطلوب شرعا، والنية هي 
مبعنى اإلرادة والقصد، واملقصود بها 
انبعاث  مبعنى  للقلب  وصــفــة  حــالــة 
القلب إلى ما يراه موافقا للغرض إما 
في احلال أو في املآل، قال ]: »إمنا 
اهلل  رزقــه  عبد  نفر،  ألربــعــة  الدنيا 
ماال وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل 
فيه رحمه، ويعلم هلل فيه حقا، فهذا 
بأفضل املنازل، وعبد رزقه اهلل علما 
ولم يرزقه ماال فهو صادق النية يقول: 
لو أن لي ماال لعملت بعمل فالن فهو 
)الترمذي(.  ســواء«  فأجرهما  بنيته 
عمله.  محاسن  فــي  بالنية  فشركه 
أن رسول  بن مالك [،  أنس  وعن 
فدنا  تبوك  غــزوة  من  رجــع  اهلل ] 
من املدينة، فقال: »إن باملدينة أقواما، 
ما سرمت مسيرا، وال قطعتم واديا إال 
اهلل،  رســول  يا  قالوا:  معكم«،  كانوا 
باملدينة،  »وهــم  قــال:  باملدينة؟  وهــم 

حبسهم العذر« )البخاري(.
بالنيات  مرتبطة  الطاعات  أن  وكما 
في أصل صحتها، فاألمر كذلك في 
فهو  األصـــل  أمــا  فضلها،  تضاعف 
ــادة اهلل تــعــالــى ال  أن يــنــوي بــهــا عــب
معصية  الرياء صارت  نوى  فإن  غير 
النيات  الفضل فبكثرة  وأما تضاعف 
ميكن  الواحدة  الطاعة  فإن  احلسنة 
فيكون  كثيرة  خــيــرات  بها  ينوي  أن 
إذ كل واحــدة منها  ثواب  نية  له بكل 
عشر  حسنة  كل  تضاعف  ثم  حسنة 
أمثالها إلى سبعمئة ضعف، إلى ألفي 

ألف ضعف، كما ورد به اخلبر.
يعني  للنية  الضخم  االعتبار  هذا  إن 
في  لــلــروح  الدقيقة  ــالم  اإلسـ نــظــرة 

املادية  النظرة  ونبذ  والعمل،  السعي 
قيدا  أضحت  التي  اجلافة  الضيقة 
احلقبة  هــذه  في  املــرء  أنفاس  يكبل 

الزمنية من حياة البشرية. 
بحال  يعني  ال  كله  سابقا  ذكر  ما  إن 
العمل  التهوين من شأن  األحوال  من 
الكرمي  والــقــرآن  ــاز،  واإلجنـ والسعي 
قرر أن احلياة الطيبة منوطة بالعمل 
ــان، يقول  ــاإلميـ بـ املــقــتــرن  الــصــالــح 

ڑ   ژ   ژ   }ڈ   تـــعـــالـــى: 
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   
وال  )الـــنـــحـــل:97(،  گ{  گ  
العمل  أن  في  العقول  أربــاب  يختلف 
حياة  روح  هو  أنواعه  اختالف  على 
ــســان وهــو مــا ميــيــزه عــن سائر  اإلن
ذكرت  ملا  الكرمية  واآلية  املخلوقات، 
خب{  حب   جب    يئ   ىئ   }مئ  
ذكرتها بصيغة املاضي دون املستقبل 
العمل  في  السعي  على  احلث  لزيادة 
الصالح،  كيال تسول النفس لإلنسان 
سأفعل  فيقول  والتأخير  التسويف 
وسوف أسعى، فالنص القرآني يعلمه 
ما قد سعى وحصل  إال  له  ليس  أنه 

وفرغ منه.
وإضفاء القداسة على العمل املرغب 
ــه ال  ــذات ل ــه شــرعــا، وجــعــل قيمته  ب
امتألت  قد  املسلم  أن  يعني  لنتائجه 
نفسه بفيض متدفق من الهمة للسعي 
على  جناحه  يقصر  ال  لكنه  والعمل، 
ثمرة عمله، وال يحجر من سعة مفهوم 
من  وهــذا  غيره،  يصنع  كما  السعي 
إقباال على اخليرات  يزيده  أن  شأنه 
واملبرات، وطمأنينة وسكينة إلى عدم 
ضياع ذرة من جهده عند من ال يضيع 
يشعر مبرارة  ال  من شيء،  ذرة  لديه 
ما  كثيرا  التي  مكافأته  من  احلرمان 
ألنه  الدنيا  احلياة  هــذه  عن  تتخلف 
اخلبير  احلكيم  عند  يلقاها  أنه  يعلم 

سبحانه وتعالى.
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محمد فتحي الناديتزكية
باحث وكاتب دراسات إسالمية

من سنة اهلل في هذه احلياة الدنيا أن 
يركب امللل القلوب واألنفس؛ فتجدها 
تشتاق لشيء ما وتكون محبة له حبا 
جما، ثم إذا بها بعد فترة متله وتسأم 

منه وتزهد فيه.
فبنو إسرائيل في رحلة خروجهم من 
مصر أطعمهم ربنا -جل جالله- املن 
والسلوى )واملن شراب حلو كالعسل، 
ــر كــاحلــمــام(، فــإذا  ــوى طــائ ــســل وال
الشهي  الطعام  هــذا  من  ميلون  بهم 
ــون ملوسى  ــول ــق الــســهــل وي ــوافــر  ــت امل

ں   }ں   ــســالم:  ال عليه  الكليم، 

ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
ۓۓ   ے   ے    ھ  

ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅۉ{ )البقرة:61(.
مثار  كانت  اإلنسانية  اجلبلة  وهــذه 
صلوات  املصطفى،  النبي  من  عجب 
ربي وتسليماته عليه؛ فقد قيل له يوم 
املطر،  قحط  اهلل،  رســول  يا  جمعة: 
قال  املــال.  وهلك  األرض،  وأجدبت 
رأيــت  حتى  يديه  فرفع   :] أنــس 
يرى  وما  فاستسقى،  إبطيه،  بياض 
فــي الــســمــاء ســحــابــة، فــمــا قضينا 
الصالة حتى إن قريب الدار الشاب 
فلما  قال:  أهله.  إلى  الرجوع  ليهمه 
يا  قــالــوا:  تليها  التي  اجلمعة  كانت 
رسول اهلل، تهدمت البيوت، واحتبس 
من  اهلل ]  رسول  فتبسم  الركبان، 

»اللهم  وقــال:  آدم،  ابن  سرعة ماللة 
حوالينا وال علينا«)1(.

وقد قرنها الرازي مع بعض الصفات 
ــرى الــالزمــة لــإلنــســان فــقــال:  األخــ
»اإلنسان مجبول على النسيان وعلى 
نعمة نسيها في  فــإذا وجــد  املــاللــة، 
احلال وظلمها بترك شكرها، وإن لم 
ينسها فإنه في احلال ميلها فيقع في 

كفران النعمة«)٢(.
وتوسع في موضع آخر بذكر صفات 
ــق جــبــلــوا على:  ــال: »اخلــل ــق أكــثــر ف

الكسل والغفلة والتواني واملاللة«)3(.
واإلنسان قد ميل الشهوة واللذة التي 
لو  وأنــه  منها،  محروم  أنه  يظن  كان 
حتصل عليها فسوف يقيم عليها ولن 
امللذات  فتأتيه  عاكفا،  عليها  يبرح 
ويألفها،  عليه  فتتكرر  والــشــهــوات 

ماللة القلوب والنفوسماللة القلوب والنفوس
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فيسأم منها وميلها، فبعد أن كان يرى 
والشهوة،  اللذة  في  متعته  كمال  أن 
يجد أن متعته قد تنغصت عليه؛ لذا 
كان يقال: »املاللة تفسخ املودة، وتولد 

البغضة، وتنغص اللذة«)4(.
بها  التي  العبادة  اإلنسان  ميل  وقــد 
ــرة؛  ــه فــي اآلخـ ــع درجــات جنــاتــه ورفـ
لــذا دعــا اإلســالم إلــى عــدم تشديد 
يأخذها  وأن  نفسه،  على  اإلنــســان 
بالرفق واللني؛ حتى ال تنفر وتستثقل 
يقول:  اهلل ]  رسول  وكان  العبادة، 
خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن اهلل 
ال ميل حتى متلوا، وأحب الصالة إلى 
النبي ] ما دووم عليه، وإن قلت)5(.

وكان النبي ] يعرف النفس اإلنسانية 
جيدا ومدى جموحها، وأنها ال تكون 
مهيأة في كل أوقاتها لتلقي املواعظ 
التي بها تزكية القلوب، فكان ال يكثر 
من املواعظ؛ كان عبداهلل بن مسعود 
يذكر الناس في كل خميس، فقال له 
رجل: يا أبا عبدالرحمن، لوددت أنك 
ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه مينعني 
وإني  أملكم،  أن  أكــره  أنــي  ذلــك  من 
أتخولكم باملوعظة كما كان النبي ] 
يتخولنا بها؛ مخافة السآمة علينا)6(.

وهذه احلياة التي يتشبث بها اإلنسان 
منها  يسأم  قد  طالت  وإن  ميلها  وال 
إذا كثرت عليه التكاليف والواجبات، 
قال  ــا،  ــرزاي وال الباليا  بــه  وأحــاطــت 

زهير بن أبي سلمى:
سئمت تكاليف احلياة ومن يعش 

ثمانني حوال ال أبا لك يسأم
بهذا  بعدهم  ومــن  الصحابة  ولعلم 
ــوا أن  ــاولـ ــك اجلــبــلــة حـ ــل الــطــبــع وت
يأخذوها  وأن  النفس،  قياد  يحسنوا 

بالسياسة؛ حتى يسلس لهم قيادها.
الــقــلــب شديد  أن  يــعــرفــون  وكـــانـــوا 
وله  وإدبـــارا،  إقباال  له  وأن  التقلب، 
ــات، وفــتــورا  ــ ــي أوقـ ــا ف شـــدة وعــزم

وضعفا في أوقات أخرى.
»إنه  أبــي طالب [:  بن  علي  قــال 

ــدان  األب متل  كما  متل  القلوب  هــذه 
فالتمسوا لها من احلكمة طرفا«)7(.

وكان أبو الدرداء يقول: »إني ألستجم 
أن  كراهية  الــبــاطــل؛  ببعض  نفسي 

أحمل عليها من احلق ما ميلها«)٨(.
وذلك بالفكاهة أو املزاح أو الطرائف 

أو األشعار... إلخ.
مللتم  »إذا   :] عباس  ابــن  وقــال 
اجلد  من  مللتم  إذا  أي:  فأحمضوا، 

فخذوا في شيء من الهزل«)9(.
ابن  توضيحا  النص  هــذا  زاد  وقــد 
ابن عباس  بقوله: »في حديث  قتيبة 
ــاض  أف إذا  ــول:  ــق ي ــان  كـ ــه  أنـ  ،]
القرآن  بعد  احلديث  في  عنده  من 

والتفسير، أحمضوا.
قــولــه: أحــمــضــوا هــو مــن احلمض، 

واحلمض ما ملح من النبت.
من  مللتم  إذا  ــاس:  عــب ابـــن  وأراد 
احلديث والفقه، فخذوا في األشعار 
ــروحــوا بــذلــك  ــت ــعـــرب؛ ل ــار الـ ــبـ وأخـ

قلوبكم«)1٠(.
النفس  مــاللــة  لكسر  املعنى  ــذا  وهـ
بن  عمر  قاله  ما  اجلــد  بعد  والقلب 
ــوا بــكــتــاب اهلل  عــبــدالــعــزيــز: »حتــدث
من  فحديث  مللتم  وإذا  وجتالسوا، 

أحاديث الرجال حسن جميل«)11(.
وإذا كــان الــبــاري -جــل وعــز- جعل 
والقلوب،  النفوس  طبائع  من  املاللة 
في  جديدا  خلقا  البشر  ينشئ  فإنه 
اجلسمانية  صــفــاتــهــم  فــي  ــرة  اآلخــ
اجلنة  أهــل  عن  فيذهب  والنفسية؛ 
املاللة والسآمة من زوجة أو صديق 
أو شهوة  لذة  أو  أو مشرب  مأكل  أو 

رغم طول املكوث والتكرار.
ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  قــال 
پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٿ   ٿٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ  
ڃ{  ڃ   ڄ   ڄڄ  

)البقرة:٢5(.
الطعوم  ألن  امللل؛  عنهم  مدفوع  فهم 
فال  متجددة،  والــلــذات  متناهية،  ال 
أسقام تنغص احلياة، وال موت ينغص 
اللذة، وال تكاليف للمعيشة من جهد 
ومال، وال صراع على منصب أو جاه 
بحر...  أو  نهر  أو  أو قصر  أرض  أو 

إلخ.
هـــم مــشــغــولــون بــالــنــعــيــم الــــذي ال 

انقطاع له، قال تعالى: }  ٱ  ٻ  
پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٹ  ٹ{ )يس:57-55(.
مستجابة رغباتهم وأمانيهم بال جهد 
منهم أو تباطؤ من خدمهم، يعيشون 
ــم وســرور  ــرح دائ ــم وف فــي ســالم دائ
امللل  يكون  فأنى  دائــمــة  ولــذة  دائــم 

والسآمة هنالك؟

الهوامش
1- أخرجه أحمد في مسنده، ح)1٢٠19(، 
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5- أخرجه البخاري في الصوم، باب: صوم 
شعبان، ح)197٠( من حديث عائشة رضي 

اهلل عنها.
من  بــاب:  العلم،  في  البخاري  أخرجه   -6

جعل ألهل العلم أياما معلومة، ح)7٠(.
7- العقل وفضله البن أبي الدنيا، ح)94(.

قتيبة  البـــن  احلــديــث  مختلف  ــأويــل  ت  -٨
الدينوري، ص:)٢95.

9- احملاضرات لليوسي، ص:567-56٨.
1٠- غريب احلديث البن قتيبة، )٢/111( 
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11- اآلداب الشرعية البن مفلح، )1٠٠/٢(.

2٥العدد )٦٨١( جمادى األولى  ١٤٤٣ هـ - يناير ٢٠٢٢م



عبد العالي مرزوق املطيرياقتصاد
باحث دراسات إسالمية

الرهن  أن  األولـــى  للوهلة  يــبــدو  قــد 
ــام الــشــريــعــة  ــكـ ــق أحـ ــ الـــعـــقـــاري وف
الــذي  املفهوم  ذاتــه  اإلســالمــيــة، هــو 
اإلسالمية،  غير  الضوابط  تضبطه 
تقليدية  كلمة  إطالق  ميكننا  التي  أو 

عليها. 
قد  االقتصادي  املصطلح  هذا  ولعل 
األخير  الضعيف  املــصــدر  هــو  ــات  ب
الذي ميكن اللجوء إليه للحصول على 
السكن مثال، فيما ال يزال هذا املفهوم 
ونحن  خــاصــة  املــعــالــم،  متضح  غير 
الطابع،  إسالمي  مجتمع  في  نعيش 
ــالل واحلـــــرام حني  ــرق بـــني احلــ ــف ي
أي مصدر من مصادر  اإلقــدام على 
املشاريع  مــن  مــشــروع  ألي  التمويل، 
مشاريع  كانت  ســواء  اختالفها،  على 

أو  أو صناعية  عقارية  أو  استثمارية 
غيرها. 

هذا  في  املوضوع  لهذا  طرحنا  ولعل 
الوقت بالذات مآله إلى كثرة احلديث 
قانون  ظل  في  العقاري  الرهن  عن 
مظلة  سيتخذ  الــذي  اجلديد  الرهن 
على  احلصول  أمور  لتسهيل  قانونية 

منزل العمر. 
التعريف االصطالحي  الرهن في  إن 
عقد  عن  عبارة  مــعــروف-  هو  -كما 
يأتي  فهو  بذاته،  مستقل  غير  توثيق 
تابعا لعقد بيع أو قرض أو نحو ذلك، 
وفيه نوع ضمانة أن البائع أو املقرض 
قد يتمكن من احلصول على حقه أو 
جزء من حقه عندما يعطى صالحية 
رهنها  مت  التي  العني  فــي  للتصرف 

عند عدم قدرة املدين على التسديد. 
زلزلت  التي  األشياء  أكبر  من  ولعل 
التي  ــة  األزمـ تلك  هــي  العقار  ســوق 
أعلنت  والتي  )٢٠٠٨م(،  عام:  وقعت 
الكثير من البنوك وشركات االستثمار 
ــا، بــالــنــظــر إلــى  والــتــمــويــل إفــالســه
قامت  التي  العقارات  قيمة  انخفاض 
مرحلة  إلــى  وصلت  والتي  بتمويلها، 

الهاوية. 
ــي نــعــرض املــشــكــلــة عــلــى ســوق  ــ وك
بد  ال  العقاري،  واالستثمار  التمويل 
كي  أسبابها،  بعض  الوقوف على  من 
نكون منصفني فيما نقوله عما حدث 

في تلك السنة العجفاء. 
ــاب انــهــيــار ســوق  إن مــن أبـــرز أســب
التمويل والعقار في بالد الغرب، والتي 

الرهن العقاري اإلسالمي الرهن العقاري اإلسالمي 
أكثر أدوات وأكثر أماناأكثر أدوات وأكثر أمانا
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دفعت إلى إعالن عشرات البنوك إلى 
إعالن إفالسها: هو التقييم العقاري 
والــذي  احملــابــاة،  بطابع  اتسم  الــذي 
املنطقي  غير  التقييم  إلــى  أفــضــى 
نصفه  أن  والــذي ميكن  فيه،  واملبالغ 
والتي  للعقارات،  املغشوش  بالتقييم 
أو  أفرادا  كانوا  كان أصحابها، سواء 
شركات، يلجؤون إليها للحصول على 
متويل ملساكنهم اخلاصة أو ملشاريعهم 

االستثمارية العقارية الضخمة. 
تلك  الــوهــمــيــة  التقييم  حـــاالت  إن 
انكفاء  وراء  املباشر  السبب  كــانــت 
التسهيالت  مع  خاصة  العقار،  سوق 
البنوك  متنحها  كانت  التي  الضخمة 
وشركات التمويل عموما للراغبني في 
احلصول على متويالت الستثماراتهم 

العقارية. 
انخفاض  أن  إلــى  هنا  النظر  ونلفت 
قيم العقارات آنذاك قد أردى بالسوق 
العقاري في الهاوية، بالنظر إلى عدم 
والقروض  التمويل  قيم  بني  التساوي 
حاولت  لــو  حتى  الــعــقــار،  قيمة  مــع 
احلصول  التمويل  وشركات  البنوك 
باستردادها  التمويلية  حقوقها  على 
ــارات  ــق ــع ــى ال ــع الــيــد عــل عــبــر وضــ
عشر  إلــى  تصل  لن  فإنها  املرهونة، 
الشخص  لهذا  املمنوح  التمويل  قيمة 

أو ذاك أو هذه الشركة أو تلك.
وبـــهـــذا فــوجــئــت شـــركـــات الــتــمــويــل 
العقارية، مع  القيمة  بانهيار  والبنوك 
معظم  في  اإليجارية  القيمة  انعدام 
ما  املرهونة،  العقارية  االستثمارات 
أدى إلى عدم قدرتها على التحصيل 
مـــن قــبــل عــمــالئــهــا الـــذيـــن أعــلــنــوا 

عجزهم عن السداد. 
استخدام هذا  إلــى  دفــع  الــذي  ولعل 
املــصــطــلــح هــو االســتــخــدام لــه في 
يتم  الذي  لإلقراض  الغربي  النموذج 

بقصد متويل احلصول على وحدات 
سكنية متويل شخصي للحصول على 
ويتميز  عــام،  بشكل  عقار  أو  مسكن 
ــقــروض بــأنــه نوع  هــذا الــنــوع مــن ال
في  يكمن  والسر  التكلفة،  منخفض 
املمول  إن  حيث  الرهن،  عقد  وجــود 
وعند  العقار،  يرهن  البنك-  -وهــو 
يتولى  الــســداد  فــي  املستفيد  تأخر 
بنفسه بيع العقار في السوق، ومن ثم 
يأخذ حصته، ويعيد للمستفيد الباقي 
إذا ما كان هناك مبلغ زائد على املبلغ 
القروض  من  النوع  وهــذا  املطلوب، 
املخاطرة  ناحية  من  منخفضا  يعتبر 
نتيجة، ألن املمول يستطيع أن يسترد 
حقه بالكامل أو جزءا منه عن طريق 
تسمية  السر  ولعل  املــرهــون،  العقار 
بالرهن  القروض  من  النوع  هذا  مثل 
األخرى  األنــواع  عن  يتم متييزه  لكي 

من القروض. 

التمويل اإلسالمي أوسع وآمن
ويبقى هناك تساؤل عن سبب تسلل 
املفاهيم  معجم  إلــى  املصطلح  هــذا 
التي درج استخدامها عند املؤسسات 
التمويل  من  أنواعا  تقدم  التي  املالية 
ومن  إنه  حيث  الشريعة،  مع  املتوافق 
ــة بــني الــرهــن حسب  ــالل مــقــارن خـ
جند  التقليدية  املــؤســســات  مفهوم 
أنــه نــوع واحـــد مــن الــقــروض، وهو 
قرض برهن، في حني أن املؤسسات 
ــقــدم أنـــواعـــا مــتــعــددة  ــة ت اإلســالمــي
ــواء عــلــى املستوى  الــتــمــويــل، سـ مــن 

الشخصي أو املؤسساتي. 
فعلى سبيل املثال فيما يتعلق بالتمويل 
تقدم  أن  باألفراد، ميكن  يتعلق  الذي 
املؤسسات املالية اإلسالمية ما يسمى 
ما  أو  املرابحة،  طريق  عن  التمويل 
املشاركة  طريق  عن  التمويل  يسمى 

يتعلق  فيما  األمر  وكذلك  املتناقصة، 
أن  فيمكن  املــؤســســاتــي،  بالتمويل 
يضاف للعقدين السابقني عقد السلم 
طريق  عن  واملشاركة  واالستصناع، 

عقد املضاربة. 
ولكن، هل مفهوم الرهن العقاري هو 
متارسه  ــذي  ال املرابحة  عقد  نفسه 
املصارف اليوم كأحد البدائل املتوافق 
مع الشريعة؟ فهو في األصل موجود، 
ولكن ال تزال السوق احمللية حتتاج إلى 
منتجات  يسمى  ما  أو  عقود،  دخــول 
إضافية لتوسيع شريحة املستفيدين. 
ولعل من أبرز تلك العقود: ما يسمى 
عقد املشاركة املتناقصة الذي ميارس 
ــمــوذج لــلــعــقــود أو  ــن ــع ك بــشــكــل واســ
في  الشريعة  مع  املتوافقة  املنتجات 
عدد  منه  استفاد  ــذي  وال بريطانيا، 
كبير من املسلمني املقيمني هناك، في 
املالية  الكثير من املؤسسات  حني أن 
التي تقدم بدائل إسالمية في السوق 
احمللية ما زالت تفضل عقد ما يسمى 
املرابحة أو التورق، ولم تدخل ضمن 
عروضها عقود إضافية قد تستقطب 

عددا أكبر من املستفيدين. 
عما  حديثنا  كــان  طبعا  سبق  ما  إن 
حدث في أوروبا والغرب عموما، فيما 
أصيب سوق العقار احمللي بارتدادات 
بشيء  كــان  وإن  الغربية  االزمــة  تلك 

ضعيف نسبيا. 
السوق  فإن  الراهن  للوقت  وبالنسبة 
رقابية  جهات  وضع  يتطلب  العقاري 
ــى املــقــيــمــني  ــدة األهـــمـــيـــة عــل ــديـ شـ
العقاريني على اختالفهم، سواء كانوا 
اخلبرة  ذوي  من  أفـــرادا  أو  شركات 
التقييم  الــطــويــل فــي مــجــال  ــاع  ــب وال
العقاري، كي ال تتعرض أسواقنا لتلك 
بها  أصــيــب  الــتــي  الصحية  الــوعــكــة 

السوق الغربي.
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الَعِليِم  ُكوِر،  الشَّ بُوِر  الصَّ  ِ هلِلَّ احَلــْمــُد 
َخلِْقِه  َمِشيئَتُُه ِفي  الَِّذي َجَرْت  الَقِديِر، 
ِبتََصاِريِف األُُموِر، َوَخلََق املَْوَت َواحَليَاةَ 
ِليَبْلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهَو الَعِزيُز 
النَِّصيُر،  َوِنْعَم  املَْولَى  ِنْعَم  َوُهَو  الَغُفوُر، 
اَل  َوْحـــَدهُ  اهللُ  ِإالَّ  ــَه  ِإلَـ الَّ  أَن  ــُد  ــَه َوأَْش

}  ٺ  ٿ        ٿٿ    ــُه،  لَ َشــِريــَك 
)الـــشـــورى:  ٹ{  ٹ   ٿ     
ًدا َعبُْدهُ َوَرُسولُُه،  11(، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
َوِخيَرتُُه ِمْن بَِريَِّتِه، َوَصْفَوتُُه ِمْن َخِليَقِتِه، 
ِلِنَعِمِه،  َوأَْشَكُرُهْم  ْكِمِه،  حِلُ َوأَْصبَُرُهْم 
َوَصْحِبِه،  ــِه  آِل ــى  َوَعــلَ َعلَيِْه  اهللُ  َصلَّى 
َوَسلََّم تَْسِليًما ِإلَى يَْوِم البَْعِث َوالنُُّشوِر. 

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   }ٿ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   َڦ{ )آل 

عمران: 1٠٢(.
ا َبْعُد، َفَيا ِعَباَد اهلِل: َأمَّ

نْيَا َداَر  ِإنَّ اهلَل ُسبَْحانَُه َوتََعالَى َجَعَل الدُّ

ِبالنَِّعِم  ِعبَاَدهُ  يَبْتَِلي  َوابِْتاَلٍء،  مَتِْحيٍص 
َعَداِء َواألَْشِقيَاِء؛  َوالنَِّقِم ِللتَّْمِييِز بنَْيَ السُّ

ٺ   ڀ   ڀ    }ڀ   تََعالَى:  ــاَل  َق
ٿ        ٿ        ٿٿ   ٺ     ٺ    ٺ   
ُسبَْحانَُه  َوأَْرَشــَد   ،)٢ )امللك:  ٹ{ 
ااِلبْــِتــاَلِء  ـــاُوِز  جَتَ ِإلَــى  ِبيَل  السَّ أَنَّ  ِإلَــى 
ــْكــُر، َوِبـــِه املـَـِزيــُد،  ــَو الــشُّ اِت ُه ــاملـَـَســرَّ ِب
ــاُوِز  جَتَ ــى  ِإلَ ِبيُل  السَّ ُهــوَ  بَْر  الصَّ َوأَنَّ 
َكِثيٌر  َقاَل  َوِلَذِلَك  ِباملََصاِئِب،  ااِلبِْتاَلِء 
لَِف: ِإنَّ اإِلمَياَن ِنْصَفاِن: ِنْصٌف  ِمَن السَّ

َصبٌْر، َوِنْصٌف ُشْكٌر.
مِبَنِْزلَِة  اإِلمَياِن  ِمَن  بُْر  الصَّ َكاَن  َوِلَهَذا 
أِْس ِمَن اجَلَسِد، َوِلَذِلَك َقاَل النَِّبيُّ  الرَّ
] -ِفيَما َرَواهُ َعنُْه أَبُو َسِعيٍد اخُلْدِريُّ 
َخيًْرا  َعَطاًء  أََحــٌد  أُْعِطَي  »َوَمــا   :]
َعلَيِْه(،  )ُمتََّفٌق  بِْر«  الصَّ ِمــَن  ــَع  ــ َوأَْوَس
ــهُ  أِلَنَّ املََقاَماِت؛  أَْعلَى  بِْر  الصَّ َفَمَقاُم 

َفاِت َواحَلااَلِت. َجاِمٌع مِلََكاِرِم الصِّ
َها امُلْسِلُموَن: َأيُّ

بِْر،  ِإنَّ ِمْن أَْخَطِر أَْشَكاِل البُْعِد َعِن الصَّ
اإِلنَْساُن  يُْقِدَم  أَْن  الَكبَاِئِر:  أَْكبَِر  َوِمــْن 
ِبااِلنِْتَحاِر؛  نَْفِسِه  ِمــنْ  التََّخلُِّص  َعلَى 
ُصـــَوِر  ِمـــْن  َجــَمــَع  َقـــْد  ــَر  ــِح ــتَ ُــنْ امل أِلَنَّ 
ااِلْعِتَداِء أَبَْشَعَها، َوِمْن أَْشَكاِل اجَلَراِئِم 
ِمْن  يَِئَس  َقْد  ــُه  أَنَّ َذِلــَك:  ِمْن  أَْخَطَرَها، 
يَُقوُل:  تََعالَى  َواهللُ  تََعالَى،  اهلِل  َرْحَمِة 

}ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  
ڎ    ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ  
ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ  
)النساء:  ک{  ک   ک    ک   ڑ  
ِبَوْعِد  ْق  يَُصدِّ لَْم  ــُه  أَنَّ َوِمنَْها   ،)3٢-٠9

ۆ         ۆ          ۇ   }ۇ   الَقاِئِل:  تََعالَى  اهلِل 
)الشرح:  ۅ{  ۋ      ۋ           ٴۇ   ۈ      ۈ  
َرَواهُ  -ِفيَما  َرُســوِلــِه ]  َوَقــْوِل   ،)6-5

َوَلا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْمَوَلا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم

التحريرملف خاص

في إطار حملة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت ملواجهة حاالت االنتحار التي ارتفع معدلها في األونة 
األخيرة جاءت خطبة اجلمعة بتاريخ ١٤ من ربيع اآلخر ١٤٤٣هـ - املوافق ١9/ ١١ /2٠2١م حتت عنوان: }ڃ  چ  

چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ{.
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َعبُْد اهلِل بُْن َعبَّاٍس َرِضَي اهللُ َعنُْهَما-: 
َوأَنَّ  ــبـْـِر،  الــصَّ ــَع  َم النَّْصَر  أَنَّ  ــْم  ــلَ »َواْع
الَفَرَج َمَع الَكْرِب، َوأَنَّ َمَع الُعْسِر يُْسًرا« 
لَُه،  َواللَّْفُظ  َواحَلاِكُم  أَْحَمُد،  )أَْخَرَجُه 
ــَر النَِّبيُّ  ــبَ أَْخ ــَك  ــَذِل َوِل َوُهـــَو َصــِحــيــٌح(، 
ِإنَُّه  بَْل  النَّاِر،  أَْهِل  ِمْن  املُنْتَِحَر  أَنَّ   [
الَِّتي اْختَاَرَها  ِبالَوِسيلَِة  أَيًْضا  َسيَُعاَقُب 
أَنَّ  ُهَريَْرةَ [  أَِبي  َفَعْن  نَْفِسِه؛  ِلَقتِْل 
َجبٍَل  ِمــْن  ى  تَــَردَّ ــْن  »َم ــاَل:  َق النَِّبيَّ ] 
ى  يَتََردَّ َجَهنََّم  نَاِر  ِفي  َفُهَو  نَْفَسُه،  َفَقتََل 
ــْن  َوَم أَبَـــًدا،  ِفيَها  ُمــَخــلَّــًدا  ــًدا  َخــاِل ِفيِه 
ِفي  ُه  َفَسمُّ نَْفَسُه،  َفَقتََل  ا  َسًمّ ى  سَّ حَتَ
اهُ ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا  يَِدِه يَتََحسَّ
ِبَحِديَدٍة،  نَْفَسُه  َقتََل  َوَمــْن  ــًدا،  أَبَ ِفيَها 
بَْطِنِه  ِفي  ِبَها  يََجأُ  يَــِدِه  ِفي  َفَحِديَدتُُه 
ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها أَبًَدا« 

)ُمتََّفٌق َعلَيِْه(.
ِإْخَوَة اإِلمَياِن:

ــا  َ ِإمنَّ النَّْفِس  ــاِق  ِإْزَهـ َعلَى  ــَداَم  اإِلْقـ ِإنَّ 
ِفي  يِنيِّ  الدِّ الَواِزِع  َضْعِف  ِبَسبَِب  يَُكوُن 
َهــِذِه  ُخــُطــوَرِة  ِإْدَراِك  ــَدِم  َوَعـ ــاِن،  اجَلــنَ
َوَما  ــَســاِن،  اإِلنْ َعلَى  الُكبَْرى  اجَلــِرمَيــِة 
ِمْن  النَّْفِس  ِحْرَماِن  ِمْن  َعلَيَْها  يَتََرتَُّب 
َوَما  نْيَا،  الدُّ َهِذِه  ِفي  احَليَاِة  ِفي  َها  َحقِّ
ِللَْوِعيِد  ِض  التََّعرُّ ِمــَن  ااِلنْــِتــَحــاَر  يَتْبَُع 

ِديِد ِفي اآلِخَرِة. َوالِعَقاِب الشَّ
اِدَق يَْحِمُل اإِلنَْساَن  َكَما أَنَّ اإِلمَياَن الصَّ
َعلَى الثَِّقِة ِفي اهلِل َوَعلَى اليَِقنِي ِبِه َجلَّ 
َضا ِبَقَضاِئِه َوَقَدِرِه،  ِفي ُعاَلهُ، َوَعلَى الرِّ
بِْر َعلَى املََصاِئِب َوااِلبِْتاَلَءاِت  َوَعلَى الصَّ
ــِإَذا َضُعَف َهــَذا اإِلمَيــاُن أَِو  َواحمِلَـــِن، َف
ِللْيَْأِس  ُعــْرَضــًة  ــَســاُن  ــاَن اإِلنْ َك ــَعــَدَم:  انْ
ِلأْلَْفَكاِر  َطيَِّعًة  أََداًة  َوأَْضَحى  َوالُقنُوِط، 

ُقوِط. َوالَوَساِوِس الَِّتي تُْرِديِه ِإلَى السُّ
لَُه  ُض  يَتََعرَّ َما  ااِلنِْتَحاِر:  أَْسبَاِب  َوِمــْن 
أَْو  ــٍة  يَّ َمــادِّ َخــَســاَراٍت  ِمــْن  النَّاِس  بَْعُض 
َعْن  يَْعِجُز  ُديُــوٍن  أَْو  أَُسِريٍَّة،  ُمْشِكاَلٍت 
ُر ُصُعوبََة أََداِئَها،  َوَفاِئَها أَْو ُحُقوٍق يَتََصوَّ
َوااِلنِْطَواِئيَِّة  َوااِلْكِتئَاِب  الَقلَِق  ِبَسبَِب  أَْو 
ِبَسبَِب  أَْو  َوااِلْضـــِطـــَراِب،  ــِفــَصــاِم  َوااِلنْ
اْجِتَماِعيٍَّة،  َوِصَراَعاٍت  نَْفِسيٍَّة  أَْمَراٍض 
أَْو ِبَسبَِب َفَشٍل ِفي ِدَراَسٍة أَْو َعِمٍل، أَْو 

نَْظَرٍة َسْوَداِويٍَّة ِللَْحيَاِة ِباَل أََمٍل.

ــُر اهلَل  ــِف ــْغ ــتَ ــْســَمــُعــوَن، َوأَْس ــا تَ ــوُل َم ــ أَُق
الَغُفوُر  ُهَو  ــُه  ِإنَّ َفاْستَْغِفُروهُ،  َولَُكْم  ِلي 

ِحيُم. الرَّ

اخلطبة الثانية
ــاَلةُ  ــصَّ َوال ــنَي،  ــامَلِ ــَع ال َربِّ   ِ هلِلَّ ــُد  ــْم احْلَ
َواملُْرَسِلنَي،  األَنِْبيَاِء  َسيِِّد  َعلَى  اَلُم  َوالسَّ
ــِه َوَصــْحــِبــِه  ــى آِلـ ــلَ ــٍد، َوَع ــَحــمَّ ــنَــا ُم نَــِبــيِّ

أَْجَمِعنَي.
ا َبْعُد: َفَيا ِإْخَوَة اإِلمَياِن: َأمَّ

ــَداِث احَلــيَــاِة  ــ ــَع أَْح ــْرِء َم ِإنَّ تَــَعــاُمــَل املَـ
ــا،  َه ــرِّ َهــا، َوُحــلْــِوَهــا َوُم ِبــَخــيـْـِرَهــا َوَشــرِّ
َوتََقلُّبَاِتَها:  اَلِتَها  وُّ َوحَتَ َوِنَقِمَها،  َوِنَعِمَها 
لَُهَو  اِدِق  ِباإِلمَياِن الصَّ َمَعَها  ِإنَّ التََّعاُمَل 
أَْعَظُم ِعاَلٍج ِلَداِء ااِلنِْتَحاِر؛ َفِإنَّ املُْؤِمَن 
يَْشُكُر ِعنَْد النِّْعَمِة، َويَْصِبُر َوْقَت النِّْقَمِة؛ 
َعْن ُصَهيٍْب [ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 
ُكلَُّه  أَْمَرهُ  ِإنَّ  امْلُْؤِمِن،  أِلَْمِر  »َعَجًبا   :[
َخيٌْر، َولَيَْس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ ِللُْمْؤِمِن، ِإْن 
اءُ َشَكَر، َفَكاَن َخيًْرا لَُه، َوِإْن  أََصابَتُْه َسرَّ
لَُه«  َخيًْرا  َفَكاَن  َصبََر،  اءُ  َضــرَّ أََصابَتُْه 

)أَْخَرَجُه ُمْسِلٌم(.
َمْخلُوٌق ِفي  أَنَُّه  الَعبُْد  يُْدِرَك  أَْن  َويَِجُب 

َهِذِه احَليَاِة ِلاِلْمِتَحاِن َوااِلْخِتبَاِر: }ڀ  
ٺ     ٺ    ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   

ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ{ )امللك:٢(.
يِّئَاِت،  ُر السَّ يَُكفِّ ااِلبِْتاَلَء  بََأنَّ  يُوِقَن  َوأَْن 
َواْحتََسَب؛  َصبََر  مِلَْن  َرَجاِت؛  الدَّ َويَْرَفُع 
َفَعْن أَِبي ُهَريَْرةَ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 
َواملُْؤِمنَِة  ِباملُْؤِمِن  البَاَلءُ  يََزاُل  »َما   :[
يَلَْقى اهلَل  َحتَّى  َوَماِلِه  َوَولَِدِه  نَْفِسِه  ِفي 
أَْحَمُد،  )أَْخــَرَجــُه  َخِطيئٌَة«  َعلَيِْه   َوَمــا 
بَْكِر  أَِبــي  َوَعــنْ  َحُه(،  َوَصحَّ َوالتِّْرِمِذيُّ 
نََزلَْت:  مَلَّا  َقاَل:   ، الثََّقِفيِّ ُزَهيٍْر  أَِبي  بِْن 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        }ٹ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ  

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    

ــو  أَبُ ــاَل  َقـ چ{)النساء:1٢3(  چ  

لَنَُجاَزى  ِإنَّا  اهلِل،  َرُســوَل  يَا  بَْكٍر [: 
ِبُكلِّ ُسوٍء نَْعَملُُه؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ]: 

»يَْرَحُمَك اهللُ يَا أَبَا بَْكٍر، أَلَْسَت تَنَْصُب؟ 
َْواءُ؟  الألَّ تُِصيبَُك  أَلَْسَت  َزُن؟  حَتْ أَلَْسَت 
َما  َفَهَذا  الَعيِْش(،  َوِضيُق  ةُ  دَّ الشِّ )أَِي: 
َواحَلاِكُم  أَْحَمُد  }أَْخَرَجُه  ِبِه«  ــَزْوَن  جُتْ

 .) َهِبيُّ َحُه َوَواَفَقُه الذَّ َوَصحَّ
ْر َمْن يُِريُد اإِلْقَداَم َعلَى ااِلنِْتَحاِر:  َولْيَتََفكَّ
َواَل  ِللُْمْشِكاَلِت،  لَيَْس َحاّلً  أَنَّ ااِلنِْتَحاَر 
ِة املُْعِضاَلِت، بَْل ُهَو  َسِبياًل َسِوّيًا مِلَُعاجَلَ
َوَمْزلٌَق  َوَعنَاٍء،  َوُخْسَراٍن  َهــَواٍن  َطِريُق 
َقاِء، َوتََعدٍّ  َصْعٌب يُوِدي ِبَصاِحِبِه ِإلَى الشَّ
َعلَى احَليَاِة، َوأَِذيٌَّة َوَضَرٌر َعلَى األَْحيَاِء، 

ِء. ِمَن األَْهِل َواألَْواَلِد َواألَِخالَّ
تَنَْجِلي  َواإِلمَيـــاِن؛  بِْر  َوالصَّ َوِبالتَّْقَوى 
َويَْجَعُل  َواألَْحـــَزاُن،  َواألَْكـــَداُر  املََصاِئُب 
َوِمْن  َفَرًجا،  َهمٍّ  ُكلِّ  ِمْن  ِلَصاِحِبَها  اهللُ 

ــَرًجــا، }ڱ  ڱ    ڱ   ــْخ َم ِضــيــٍق  ُكـــلِّ 
ۀ    ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ں   ں     ڱ  
ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے    ے    

ۇ  ۆ  ۆ{)الطالق: ٢و3(.
ــَك  ــِدَك َونَــِبــيِّ ــبْ ــْم َعــلـَـى َع ــلِّ ــلِّ َوَس الــلَّــُهــمَّ َص
اللَُّهمَّ  يِِّبنَي،  الطَّ َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعلَى  ٍد  ُمَحمَّ
نَا  َوتََوفَّ ُسنَِّتِه،  َعلَى  َوأَْحِينَا  ِتِه،  َبَّ حمِلَ ْقنَا   َوفِّ
َوأَْكِرْمنَا  ُزْمَرِتِه،  ِفي  َواْحُشْرنَا  ِملَِّتِه،  َعلَى 
َوامْلُْسِلِمنَي،  ْساَلَم  اإْلِ أَِعزَّ  اللَُّهمَّ  ِبَشَفاَعِتِه، 
اْغِفْر  اللَُّهمَّ  ــنَي،  ــِرِك ُــْش َوامْل ــْرَك  الــشِّ َوأَِذلَّ 
ِمنُْهْم  اأْلَْحــيَــاِء  ــَمــاِت؛  ــِل َوامْلـُـسْ ِللُْمْسِلِمنَي 
َســِمــيــٌع ُمِجيُب  ــٌب  ــِري َق ِإنَّـــَك  َواأْلَْمــــــَواِت، 
َوالَْوبَاَء،  الْبَاَلَء  َعنَّا  اْرَفــعْ  َربَّنَا  َعَواِت،  الدَّ
النَِّعَم،  َعلَيْنَا  َوأَِدْم  ــْأَســاَء،  َوالْــبَ اَء  ــرَّ َوالــضَّ
َواَل  الَغيَْث  اْسِقنَا  اللَُّهمَّ  النَِّقَم،  َعنَّا  َواْدَفــْع 
الَغيَْث  اْسِقنَا  اللَُّهمَّ  الَقاِنِطنَي،  ِمَن  َعلْنَا  جَتْ
اْسِقنَا  اللَُّهمَّ  الَقاِنِطنَي،  ِمــنَ  َعلْنَا  جَتْ َواَل 
اللَُّهــمَّ  الَقاِنِطنَي،  ِمَن  َعلْنَا  جَتْ َواَل  الَغيَْث 
َوِباَلَدنَا  َوالْيَِقنِي،  ِباإِلمَياِن  ُقـــلُوبَنَا  أَِغـْث 
ْق  ِباألَْمَطاِر النَّاِفَعِة يَا َربَّ الَعامَلِنَي، اللَُّهمَّ َوفِّ
ِبنَاِصيَِتِه  َوُخــذْ  َوتَْرَضى،  بُّ  حُتِ مِلَا  أَِميَرنَا 
َعْهِدِه  َوَوِلـــيَّ  ــُه  ــقْ َوفِّ اللَُّهَمّ  َوالتَّْقَوى،  ِللِْبرِّ 
ِفي  َة  احِلَ الصَّ أَْعَمالَُهَما  َواْجَعْل  ِلُهَداَك، 
ُمْطَمِئًنّا،  آِمًنا  البَلََد  َهَذا  َواْجَعْل  ِرَضــاَك، 

َسَخاًء َرَخاًء َوَساِئَر ِباَلِد املُْسِلِمنَي.
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أحمد املنزالوي
 عضو احتاد كتاب مصر

االنتحار وفلسفة الحياة االنتحار وفلسفة الحياة والموتوالموت

ملف خاص
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وبينما  ــرى،  ــب ــك ال ــدر  بـ ــزوة  غــ فــي 
املسلمون يتجهزون حلرب املشركني، 
يحفزهم   [ النبي  نـــداء  سمعوا 
جنة  إلى  »قوموا  قال:  القتال،  إلى 
واألرض«...  الــســمــوات  عــرضــهــا 
لها  اشــتــاق  طاملا  التي  اجلنة  إنها 
أوصافها  مــع  وعــاشــوا  الصحابة، 
يبدو  لكن  بها،  اهلل  بوعد  وصدقوا 
أن بعضهم ألول مرة يتصور اتساع 
السموات واألرض،  اجلنة، عرضها 
فإذا به عمير بن احلمام األنصاري، 
عرضها  جنة  اهلل،  رسول  يا  يقول: 
»نعم«.  قــال:  واألرض؟  الــســمــوات 
قـــال عــمــيــر: بــخ بــخ -كــلــمــة تطلق 
لتفخيم األمر وتعظيمه في اخلير-. 
يحملك  »ما  اهلل ]:  رســول  فقال 
على قولك بخ بــخ؟«. قال: ال واهلل 
أكون  أن  إال رجــاءة  يا رســول اهلل، 
من أهلها، قال: »فإنك من أهلها«، 
فأخرج مترات من قرنه، فجعل يأكل 
منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى 
آكل متراتي هذه إنها حلياة طويلة، 
ثم  التمر،  من  معه  كــان  مبا  فرمى 

قاتلهم حتى قتل)1(.
اآلن  مخيلتك  في  املشهد  هــذا  دع 

واقرأ املشهد القادم..
***

فيمن  »كـــان  رســـول اهلل ]:  ــال  ق
فجزع،  جــرح،  به  رجــل  قبلكم  كــان 
فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ 
تعالى:  اهلل  قــال  مــات،  ــدم حتى  ال
بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه 

اجلنة«)٢(. 
باع  منهما  كل  أمــام منوذجني  إننا   
حياته في حلظة، األول باعها رضا 
باهلل، واآلخر باعها سخطا على ربه، 
يأكلها  يصبر على مترات  لم  األول 
من متاع الدنيا، وظنها حياة طويلة، 
آالم اجلرح  على  يصبر  لم  واآلخــر 
وفرق  طويلة،  حياة  وظنها  ووجعه، 
البيعني،  بني  وفــرق  الصبرين،  بني 

بشرى  وسمع  للجنة  تشوق  فــاألول 
في  بنفسه  فألقى  بها،   [ النبي 
يبذل  مهابا  شجاعا  املعركة  ساحة 
ويضحي ويأخذ برؤوس أعدائه وال 
يدري أي يد تصيبه وترديه، وأمامه 
املعركة  بعد  يعود  أن  الفرص  مئات 

إلى دنياه.
لم  ضعيفا  جبانا  فكان  اآلخــر  أمــا 
مداواته  تكون  رمبا  جرح  على  يقو 
وشفاؤه بعد يومني أو أكثر، إال أنه 
قرر قطع كل فرص النجاة والشفاء 
واحلياة، وقرر أن ينهي حياته بيده، 
والــثــانــي حرم  بــاجلــنــة،  ــاز  ف األول 

منها.
بنفسه  عبدي  »بــادرنــي  اهلل:  وقــال 
كــنــايــة عن  ــة«،  اجلــن عليه  حــرمــت 

استعجاله املوت. 
ــو لم  نــعــم، أجــل اإلنــســان واحـــد ول
أجله  يستأخر  يكن  لم  نفسه  يقتل 
من  كانت  مبادرته  لكن  ــات،  م إذا 
حيث التسبب في ذلك والقصد له 
املعاقبة  استحق  وإمنــا  واالختيار، 
ألن اهلل لم يطلعه على انقضاء أجله 
فاستحق  نفسه  قتل  هــو  فــاخــتــار 

املعاقبة لعصيانه)3(. 
لــي املــشــهــدان وأنــا أتابع  بــدا  لقد 
االنتحار،  ظاهرة  عن  كثيرة  أخبارا 
لنا  ما  خاطري،  في  السؤال  فجال 
نرفض سلوك املنتحر؟ مع أننا نقبل 
بالنفس  التضحية  من  كثيرة  صورا 
والقتال  اجلهاد  في  احلياة  وإرهاق 
واملـــدافـــعـــة، كــثــيــر مـــن الــنــصــوص 
ــزهــد في  الــديــنــيــة تــدعــونــا إلـــى ال
وفي  تبعاتها،  من  ــالل  واإلق الدنيا 
من  الكثير  جنــد  الــنــصــوص  بعض 
ذم الدنيا، والترغيب في لقاء اهلل، 
النفس  وحتديث  املــوت،  واستذكار 

بالشهادة في سبيل اهلل.
ووجدت أن الفارق هو فلسفة احلياة 
املسلم  حياة  االثــنــني،  عند  واملــوت 
على استعداد أن يضحي بها إلرادة 

بلوغ غاية ودعم قضية، والذود عن 
قيمة، فيجازف بتعريض حياته حتى 
املوت، لكنه ال يباشر املوت بنفسه.

الذات  قتل  إرادة  فهو  االنتحار  أما 
عن وعي املنتحر وإرادته.

املسلم احلق ال يطلب املوت للموت، 
ويــرضــى  للخطر  يــتــعــرض  ولــكــنــه 
باخلطر دفاعا عن قضيته. واملنتحر 
والراحة  املــوت اخلــالص  يــرى في 

وإنهاء االبتالء والكدر.
سبيل  في  نفسه  عليه  تهون  املؤمن 
من  نفسه  تهون  املنتحر  لكن  اهلل.. 
ينبع  االنتحار  قرار  إن  نفسه،  أجل 
ــصــور فــلــســفــة احلــيــاة  مـــن ســـوء ت

واملوت.
احلياة واملوت في الفكر اإلسالمي، 
ال يقابالن مفهومي الوجود والعدم، 
ــي الــتــصــور  ــدة فـ ــاعـ ــم قـ ــ ــذه أه هــ
موته  في  يظن  املنتحر  اإلسالمي، 
من  ليتخلص  إلــيــه  يــذهــب  الــعــدم، 
بالتالشي  ــه  آالمـ ــداوي  ــ ي وجــــوده، 
التصور اإلسالمي  أما في  والفناء، 
الصحيح فاملوت أمر وجودي وليس 
متثل  الدنيا  فاحلياة  عدميا،  أمــرا 
الوجود  مراحل  من  األولــى  املرحلة 
نهاية هذه  هــو  واملـــوت  اإلنــســانــي، 
املرحلة، وبداية مرحلة جديدة لذلك 
الوجود، مرحلة احلياة اآلخرة، قال 

ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى: 
ڀ   ڀ      ڀ   پ   پپ   پ  
ٺ{ ٺ   ٺ    ڀٺ  
الــدار  وإن  أي:   ،)64 )العنكبوت: 
التي  الدائمة  احلياة  لفيها  اآلخــرة 
موت  وال  انقطاع،  وال  لها،  زوال  ال 

معها. 
هو  بل  الطريق،  نهاية  ليس  املــوت 
أخرى،  حالة  إلى  حالة  من  انتقالة 
بوابة عبور من هذه احلياة إلى حياة 
الدقة، هو  كثير من  بل مع  أخــرى، 
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حياة بني احلياتني، حياة البرزخ في 
قبر يكون روضــة من ريــاض اجلنة 
لها  حياة  النار،  حفر  من  حفرة  أو 
كحياة  اهلل  يعلمها  خاصة  طبيعة 
نعلم  ال  التي  أمه  بطن  في  اجلنني 
عنها شيئا، كل حياة ممهدة للحياة 
ــر، أن اإلســالم  األخـــرى، غاية األم
ودعانا  للدنيا،  الركون  من  حذرنا 
ألن نعتبرها ممرا ال مقرا، فعن عبد 
اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، قال: 
أخذ رسول اهلل ] مبنكبي، فقال: 
»كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 

سبيل«)4(.
ومــعــنــاه: ال تــركــن إلــى الــدنــيــا وال 
نفسك  حتــدث  وال  وطنا،  تتخذها 
منها  تتعلق  وال  فيها،  البقاء  بطول 
غير  في  الغريب  به  يتعلق  مبا  إال 
وطنه، وال تشتغل فيها مبا ال يشتغل 
إلى  الذهاب  الذي يريد  الغريب  به 

أهله.
واملنتحر ينظر إلى الدنيا على أنها 
دار استقرار ال حساب بعدها، يراها 
يتحمل  ال  لذلك  ذاتــهــا،  فــي  غاية 
كدرها وال بأسها، أما الذي انكشف 
الغيبية  بأبعاده  الفسيح  الكون  له 
على  يصبر  فإنه  األخـــرى  وعــواملــه 
قضاء اهلل، ويرضى بضيق العيش، 
يستسلم،  ال  لكنه  ويصبر  يرضى 
فإنه مدفوع  أنه حق  فقدر اهلل مع 
ربهما  إلى  ترفعان  بيدين ضعيفتني 
»ال  احلــديــث:  في  كما  مناجاة  في 
وضيق  الدعاء«)5(،  إال  القضاء  يرد 
والتوكل  بالسعي  مــدفــوع  العيش 

واإلمنـــاء، قــال ]: »لــو أنكم كنتم 
لرزقتم  توكله  توكلون على اهلل حق 
كــمــا تـــرزق الــطــيــر تــغــدو خماصا 

وتروح بطانا«)6(.
 وإن كانت الدنيا في تصور املسلم 
معمر  فهي ممر  اآلخــرة  إلى  ممرا 
ال مهجور، أرضه نامية ال بور، هذا 

ما أراده اهلل القائل: }ىئ  ی  ی  
ی        ی  جئ{ )هود: 61(، 
ويترك  ويعمره  العبد  يعبره  ممــر 

ۋ   }ۋ   بــعــده،  ملــن  قائما  أثـــره 
ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ  
ائ       ائ   ى   ى   ې   ېې  

ەئ{ )يس: 1٢(.
هذا  على  يحاسب  القيامة  ويـــوم 
العمران وما قدم في حياته األولى 

}وئ  ۇئ     ــرى،  ــ األخـ حلــيــاتــه 
ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ٻ   ٻ    ٱ   ىئ    ېئ   ېئ  
 ،)٢4-٢3 ــفــجــر:  )ال ٻ{  ٻ  
فليست وظيفة اإلسالم بناء اآلخرة 
على أنقاض هذه احلياة، إنه يجعل 
صالح اآلخرة نتيجة حتمية لصالح 
األولى، فاملسلم احلقيقي هو الذي 
غالية  حياته  ــراه،  ألخـ دنــيــاه  يعمر 
عنها  مسئول  أنه  يــدرك  ألنه  عليه 
يوم القيامة، يستثمر كل حلظة في 
عمره ليدخره في آخرته، ال يخشى 
املوت لكنه ال يباشره بنفسه، ال يركن 

إلى الدنيا لكنه يعمرها ويستثمرها.
حروبا  الصحابة  آالف  خاض  لقد 
حدث  كلهم  وفــتــوحــات،  ــزوات  ــ وغ
ــه عــمــيــر بن  ــدث بـ ــا حــ نــفــســه مبـ
احلمام، كلهم متنى لو فاضت روحه 
من  فمنهم  الشهادة،  ونــال  ربه  إلى 
نالها، ومنهم من رجع فأكل وشرب 
بل  صغاره،  والعــب  زوجته  وعافث 
وصلوا إلى فارس والروم وبنوا الدور 
وحصلوا  وجتاروا  القصور  وعمروا 
وكأن  احلضارة..  وأسسوا  الثروات 
شعارهم: مستعدون للموت، قادرون 

على احلياة.
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ  
ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ  
ٿ{  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  

)األحزاب: ٢3(.
هذه فلسفة احلياة.. انتظار للموت، 
مع  انتظار  عمل،  مع  انتظار  لكنه 
إعمار، انتظار مع استثمار وادخار، 
األعــمــال  يــطــوي صحيفة  فــاملــوت 
ــام املــيــت،  ــ ــوبــة أم ــت ــاب ال ويــغــلــق بـ
وينقله حيث ال رجوع وال مستعتب، 

}ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    
ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ             ۈ  ٴۇۋ  ۋ  
ې{  ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ    

)املؤمنون:99-1٠٠(.
احلياة  مــن  حلظة  هناك  مــادامــت 
فإنك ال تبادر إلى بترها كما يفعل 
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املؤمن  بــل  نفسه،  ويقتل  املنتحر 
ولعل  اللحظة،  هــذه  ويحيا  ينتظر 
أقرب ما يصور هذه احلقيقة قول 
على  قــامــت  »إن   :[ اهلل  ــول  رسـ
فسيلة  يــده  وفــي  القيامة،  أحدكم 
بغرس  األمر  وهذا  فليغرسها«)7(!! 
التي  اخلــضــراء  الصغيرة  النخلة 
تلك  في  زمــن،  بعد  مناؤها  يرجى 
اآلونة العصيبة، له داللة حافلة. إنه 
في  احلياة،  أسباب  مبواصلة  أمــر 
الوقت الذي تستحصد فيه احلياة. 
االستعداد  يــأس،  املــوت  استعجال 
ــحــار قــنــوط،  ــت لــلــمــوت ثــبــات، االن

واحلياة أمل.. 
املؤمن منهي عن مجرد متني املوت، 
الــرســول  قـــال  مبــبــاشــرتــه؟  فكيف 
وال  املــوت،  أحدكم  يتمنى  »ال   :[
إذا  إنــه  يأتيه،  أن  قبل  من  به  يــدع 
ال  وإنــه  عمله،  انقطع  أحدكم  مات 
يزيد املؤمن عمره إال خيرا«)٨(، وفي 
إما  يتمنى أحدكم املوت  روايــة: »ال 
مسيئا  وإمــا  يـــزداد،  فلعله  محسنا 

فلعله يستعتب«)9(.
هذا احلديث يوضح فلسفة احلياة 
واملوت، فاملوت يقطع خط الرجعة، 
واحلياة زيادة من اخلير، أو فرصة 
اهلل،  بــإذن  حياتك  للتوبة،  جديدة 
وموتك بإذن اهلل، عليك أن تستسلم 
للحظة املوت كما استسلمت للحظة 
احلياة، لم يكن لك قرار في والدتك، 
أتريد أن يكون قرار رحيلك بيدك، 
ولــم حتقق املـــراد مــن وجـــودك في 

}ڀ  ڀ    تــعــالــى:  قـــال  احلــيــاة، 

ٿٿ   ٺ     ٺ    ٺ    ٺ   ڀ  
ٿ       ٿ       ٹ{ )امللك: ٢(.

إن حياتنا ليست ملكية خاصة لنا، 
ونحن  عندنا  اهلل  وديــعــة  هــي  بــل 
هذا  فهمت  عليها،  أمــنــاء  مــجــرد 
الصغير،  ولدها  مــات  ملا  سليم  أم 
فقالت لزوجها: »يا أبا طلحة، أرأيت 
قــومــا عارية  ــاروا  ــ أع قــومــا  أن  لــو 
أن  لهم  أكــان  إياها  فسألوهم  لهم، 
مينعوهم؟ فقال: ال؛ قالت فإن اهلل 
عز وجل كان أعارك ابنك عارية، ثم 

قبضه إليه، فاحتسب واصبر«!
كــرمــهــا  نــفــســا  ــد وهـــبـــك اهلل  ــق ل
وحافظ  أســـراره  من  ســرا  وجعلها 
عــلــى حــيــاتــهــا بــكــل ســبــل احلفظ 
شريعته  في  ترخص  بل  والرعاية، 
بادرته  إن  تظن  حفظها،  أجــل  من 
بقتلها وسفك دمها ستكون أحسنت 

عملك؟
عظمى  إلهية  هبة  احلياة  نعمة  إن 
احلــمــايــة  ــاج  ــســي ب اهلل  أحـــاطـــهـــا 
عرضة  تكون  ال  بحيث  واحلــفــظ، 
ألي عبث بها أو إضرار بسالمتها، 
أمر  احلياة  أن حفظ  على  أدل  وال 
لالستخفاف  يــخــضــع  ال  مــحــتــرم 
تبارك  اهلل  قــول  من  به  العبث  وال 
وتعالى: }من قتل نفسا بغير نفس 
قتل  فكأمنا  األرض  فــي  فساد  أو 
فكأمنا  أحياها  ومن  جميعا  الناس 

أحيا الناس جميعا{ )املائدة:3٢(.
املؤمن قد تضيق عليه احلياة، يبتلى، 
ويكتئب،  ويــهــتــم،  يــحــزن،  ميـــرض، 
األمل  يــزال  ال  ألنه  ينتحر،  ال  لكنه 

يحدوه، وال يزال يبصر اآلخرة خلف 
حجب الغيب، ال يزال يستيقن بربه، 
كل  رب  وهــو  الــظــن،  فيه  ويحسن 

جميل.
وعي  تشكيل  نعيد  أن  بحاجة  إننا 
األسس،  تلك  على  ونربيهم  أبنائنا 
واملوت  احلياة  معاني  فيهم  نغرس 
واليقني  اهلل  وطاعة  اآلخر،  واليوم 
فيه والتوكل عليه والرضى بقضائه 
الركن  ليجدوا  بالئه.  على  والصبر 
الــــذي يــحــتــمــون بـــه فـــي املــلــمــات 
أن  واملصائب،  والــكــرب  والشدائد 
ال  ــاة،  احلــي شجاعة  لديهم  تــكــون 
يسقط  فاملنتحر  االنــتــحــار.  جــن 
التي  الــذابــلــة  الــورقــة  تسقط  كما 
شجرة  من  الرعاية  تستحق  كانت 
والنفس  واملجتمع  األهل  تسقى من 

الواعية. 

الهوامش
)1( صحيح مسلم )19٠1(.

ومسلم   )3463( الــبــخــاري  رواه   )٢(
.)113(

)3( انظر: فتح الباري البن حجر )6/ 
.)5٠٠

)4( رواه البخاري.
الترمذي وابن ماجه وحسنه  )5( رواه 

األلباني.
)6( رواه الترمذي، وصححه األلباني.

على  وإسناده صحيح  أحمد  رواه   )7(
شرط مسلم، وصححه األلباني.

)٨( رواه مسلم.
)9( رواه البخاري.
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د. مسعود صبريملف خاص
أستاذ مشارك في الفقه واألصول

لماذا االنتحار حرام؟لماذا االنتحار حرام؟
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ــرة غـــريـــبـــة عــن  ــاهــ االنـــتـــحـــار ظــ
منافية  بل هي  املسلمة،  املجتمعات 
دين؛  بال  كــان  ولــو  اإلنسان  لفطرة 
احلياة  وحب  نفسه  اإلنسان  فحب 
إلى  حتتاج  ال  فطرة  اجلميع  لــدى 
بيان أو إقناع، وليس أدل على ذلك 
مع  السالم،  عليه  موسى،  فعل  من 
ألنه  عينه؛  فقأ  حــني  املـــوت  ملك 
دخل داره على هيئة آدمي من دون 
إذنه، لكن األعجب قول ملك املوت 
عن موسى إنه ال يحب املــوت، كما 
عند  الصحيح  احلــديــث  فــي  جــاء 
النبي  قــول  مــن  ومسلم  الــبــخــاري 
]: »أرسل ملك املوت إلى موسى، 
صكه  جــاءه  فلما  الــســالم،  عليهما 
فقال:  ربه  إلى  فرجع  عينه،  ففقأ 
املوت«،  يريد  ال  عبد  إلى  أرسلتني 
فإن كان موسى، عليه السالم، وهو 
يعبر  الرسل  من  العزم  أولــي  أحــد 
عنه ملك املوت بأنه ال يحب املوت، 

فكيف بإنسان عادي؟!
االنتحار  يصبح  أن  الغريب  ولكن 
البشرية  تعيشه  مــا  مــع  ظــاهــرة 
الترف  إلــى  وصــل  علمي  تقدم  من 
وكان  احلــيــاة،  مجال  في  والترفيه 
الظاهرة  تلك  تختفي  أن  مــأمــوال 
من  العاملية  الشركات  تبذله  ما  مع 
كي  اإلنسان  لترفيه  وسائل  اختراع 
بطائفة  فإذا  مرتاحا،  حياته  يعيش 
من أناس ذلك العصر يزهدون في 
املوت  عليه  ويفضلون  الترف  ذلك 

انتحارا!
االنتحار  إحصائيات  إلى  النظر  إن 
فــفــي عــام  إلــيــهــا،  الــنــاظــر  يخيف 
ألف   ٨٠٠ من  أكثر  انتحر  ٢٠19م 
ــيــات األمم  شــخــص وفـــق إحــصــائ
كل  انتحار  حالة  مبعدل  املتحدة، 
مبادرة  إلى  دعت  والتي  ثانية،   4٠

»عش احلياة« للتخفيف من ظاهرة 
ــحـــار، ولـــكـــن األعـــجـــب في  االنـــتـ
هم  الشباب  يكون  أن  اإلحصائيات 
االنتحار،  على  إقباال  الفئات  أكثر 
بدال من اإلقبال على احلياة، فغالب 
من يقدم على االنتحار من الشباب 
العجائب  ومــن  و٢9،   15 ســن  بــني 
عدد  الرجال ضعف  عدد  يكون  أن 
من  واألغــرب  االنتحار،  في  النساء 
أعلى  االنتحار  نسبة  تكون  أن  ذلك 

بني األغنياء من الفقراء.
ــا  ــوري ــا الــشــرقــيــة وك ــ ــ ــد أوروب ــع وت
ــا  ــان ــابـــوي وغــوي ــبـ ــة وزميـ ــي ــوب اجلــن
وسورينام من أكثر الدول في حاالت 
االنــتــحــار، مــا يعني غــيــاب الـــوازع 
في  والعقيدة  الدين  وأثــر  الديني، 
التخفيف من حدة االنتحار، وإن لم 
يكن الدين مانعا لوقوعه، وإن غاب 

فيه التدين.

أسباب حترمي االنتحار في 
اإلسالم؟

حرم اإلسالم قتل النفس إال باحلق، 
چ   ڃ    { تــعــالــى:  ــال  ــ ق كــمــا 
چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ{ 
النهي  حتتمل  واآليــة  )النساء:٢9(، 
قتله  أو  نفسه،  اإلنــســان  قتل  عــن 
لغيره، كما قال الشيخ محمد رشيد 
 :)36/5( املنار«  »تفسير  في  رضا 
»ظــاهــر هـــذه اجلــمــلــة وحــدهــا أن 
اإلنــســان  قتل  عــن  هــو  إمنــا  النهي 
لنفسه وهو االنتحار، واملتبادر منها 
في هذا األسلوب أن املراد: ال يقتل 

بعضكم بعضا، وهو األقوى«.
لكن ما أسباب حترمي قتل اإلنسان 
نفسه وإقدامه على االنتحار ما دام 

ال يؤذي غيره؟

أوال- املخالفة الشرعية
ــأول ســبــب مـــن أســـبـــاب حتــرمي  ــ ف
االنتحار أنه مخالفة ألمر اهلل تعالى 
أخرجه  ما  ذلك  ومن  ورسوله ]، 
قــول  مــن  فــي صحيحه  ــبــخــاري  ال
النبي ]: »من تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه 
خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن حتسى 
يده  فــي  فسمه  نفسه  فقتل  سما 
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا 
أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة  فيها 
فحديدته في يده يجأ بها بطنه في 
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا«. 
النبي ]  كلم  جوامع  مع  ويالحظ 
إال أنه فصل وضرب أمثلة لوسائل 
وتنفيرا  للعقوبة،  تغليظا  االنتحار؛ 
على  للمسلم  ــا  وحــث ــه،  ــان ــي إت مــن 

احلفاظ على نفسه وعدم قتلها.
وروى البخاري ومسلم عن ثابت بن 
قال:  النبي ]  أن  الضحاك [ 
الدنيا  فــي  بشيء  نفسه  قتل  »مــن 
عذب به يوم القيامة«، وهو حديث 
مجمل في وسائل االنتحار؛ ليشمل 
كل وسيلة، ولتكون تلك الوسيلة التي 
يعذب بها يوم القيامة؛ وذلك تنفيرا 

للنفس من االنتحار.

ثانيا- خيانة األمانة
بني  التي  نفسه  ميلك  ال  فاإلنسان 
فال  عليها،  مؤمتن  هو  بل  جنبيه، 
يجوز لإلنسان أن يتصرف في روحه 
وال جسده إال وفق شريعة اهلل تعالى، 
ألن املالك لنفسه على احلقيقة إمنا 
قــتــل نفسه  تــعــالــى، ومـــن  هــو اهلل 
واعتدى على  أمانة اهلل،  فقد خان 
واملطلوب  اهلل،  خلقه  الذي  البنيان 
من املسلم أن يؤدي أمانة نفسه إلى 
ربه كما هي، كما ورد في احلديث 
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إلى  ــة  ــان األم »أد  داود:  أبــي  عند 
األمانة  أداء  كان  وإن  ائتمنك«،  من 
إلى  األمانة  فأداء  واجب،  لإلنسان 

اهلل أوجب.

ثالثا- مخالفة فطرة اهلل وسنته
ــســان  ــاهلل تــعــالــى لــم يــخــلــق اإلن فـ
وإن  اإلنسان نفسه،  يقتل  أن  ألجل 
فكيف  تعالى،  اهلل  من  هبة  احلياة 
وإن  ربــه،  هبة  يرفض  أن  لإلنسان 
من عادة امللوك الغضب على من ال 
يقبل هبتهم، فكيف بهبة اهلل تعالى 
العظمى، ثم إن تدخل اإلنسان في 
إنهاء حياته افتراء على اهلل، وتعد 
له  الــذي  فهو  سبحانه،  حقه  على 
احلــق فــي املـــوت واحلــيــاة، وليس 

}ۓ   تعالى:  قال  كما  لإلنسان، 
)النحل:7٠(،  ڭڭ{  ڭ   ۓ  
املــوت  ملك  تعالى  اهلل  وكــل  وقــد 
سبحانه:  قــال  كما  الــفــعــل،  بــهــذا 

جئ   ی   ی   ی     }ی  
حب{  جب   يئ   ىئ   مئ   حئ  
يعلم  أن  املرء  فعلى  )السجدة:11(، 
أنه مخلوق، وأنه عبد، وأن له حدودا 
يتصرف فيها وال يجب أن يتعداها، 
يلتزم حدوده مع اهلل  أن  وأن عليه 
تعالى، وإال عوقب وعذب، كما قال 

تعالى: }  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   
وقال  )البقرة:٢٢9(،  ېئ  ىئ{ 

أيضا: } ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ{ )الطالق:1(.

رابعا- مخالفة ملقاصد الشريعة
إن هلل تعالى حكمة في خلقه الناس، 
متفاوتة،  أعمارا  الناس  وهبه  وفي 
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فيموت غالب الناس شيوخا كبارا، 
ــاال، وميـــوت  ــ ــوت بــعــضــهــم رجـ وميــ
بعضهم صغارا، وهلل حكمة في كل 

ذلك.
مقاصد  يــخــالــف  االنــتــحــار  وإن 
والتي  اخلمسة،  الكبرى  الشريعة 
هي مرعية في كل األديــان، بل كل 
املناهج واألفكار، كما قال الشاطبي 
في »املوافقات« )٢٠/٢(: »ومجموع 
حفظ  وهــي:  خمسة،  الضروريات 
واملــال،  والنسل،  والنفس،  الــديــن، 
والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في 

كل ملة« وذلك على النحو التالي:

حفظ الدين
من  الدين،  حفظ  االنتحار  ينافي 
أكثر من جهة؛ فاالنتحار يغيب عنه 
للشريعة،  املطبق  بالدين،  القائم 
فقد  نفسه،  اإلنــســان  يقتل  فحني 
حال  يقيمه  كــان  الــذي  دينه  فقد 
تعالى  اهلل  خلقه  والـــذي  حــيــاتــه، 

ــال تــعــالــى: }ڄ    ــه، كــمــا قـ ألجــل
ڃ{  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
)الذاريات:56(، وقد كان النبي ] 
عبادة  ألجــل  العمر  طــول  يستحب 
احلديث  في  جــاء  كما  تعالى،  اهلل 
ــال: يا  عند الــتــرمــذي: أن رجــال ق
قال:  خير؟  الناس  أي  اهلل،  رسول 
من طال عمره وحسن عمله. قال: 
ــأي الــنــاس شــر؟ قـــال: مــن طال  ف

عمره، وساء عمله.
البشرية  النفس  على  اإلبقاء  وإن 
تعالى  ــادة هلل  عــب فــيــه  الــصــاحلــة 
الصالة  إقــام  من  لشرعه،  وإقامة 
ــام واحلــج  ــصــي وإيـــتـــاء الـــزكـــاة وال
ــن وعمل  ــدي ــوال ال والــصــدقــة وبـــر 

الصاحلات.

حفظ النفس
فاالنتحار إنهاء للنفس التي أمر اهلل 
تعالى باحلفاظ عليها، واعتداء على 
أمانة اهلل تعالى باإلنهاء، وتعد على 
وظلم  حفظها،  في  تعالى  اهلل  حق 
تصان  أن  يجب  كــان  التي  للنفس 
من  حفظها  ــال  ــن ت وأن  وحتــفــظ، 
احلياة مثل غيرها؛ حتى يأذن اهلل 
تعالى بزوالها فيما قدره اهلل تعالى 

من مقادير.

حفظ النسل
وفــي االنــتــحــار اعــتــداء على حفظ 
بقتل  إذا عجل  اإلنسان  النسل، ألن 
هو  الــذي  التناسل  مينع  فإنه  نفسه 
أحد املقاصد العلية، وبترك االنتحار 
واإلبقاء على احلياة يحصل التناسل 
التي  اخلالفة  وتتحقق  البشر،  بني 
على  آدم  لبني  تعالى  اهلل  جعلها 

}مب   تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  األرض، 
حت{  جت   يب    ىب  
)األنعام:165(، ولهذا ربط النبي ] 
وبني  جهة  من  واالقتتال  القتل  بني 
كما  أخــرى،  من جهة  النسل  انعدام 
أخرج ابن ماجه في سننه عن النبي 
إني فرطكم على  »أال  قال:  أنه   [
احلوض، وإني مكاثر بكم األمم، فال 

تقتلن بعدي«.

حفظ العقل
والتعقل،  العقل  ينافي  واالنــتــحــار 
يقتل  أن  واحلكمة  العقل  من  فليس 
املرء نفسه، وإن العقل الصحيح مع 
اإلقــبــال  مــن  مــانــع لإلنسان  الــديــن 
على االنتحار، وإن حفظ العقل فيه 
أن  املؤمن  على  وإن  للنفس،  حفظ 
وعدم  نفسه  حفظ  في  عقله  يعمل 

االعتداء عليها، وقد جاء في األثر: 
بني  العقل  قسم  الــذي  اهلل  »تبارك 
عباده أشتاتا.. إن الرجلني ليستوي 
عملهما وبرهما وصومهما وصالتهما 
كالذرة  العقل  في  يتفاوتان  ولكنهما 
في جنب أحد وما قسم اهلل خللقه 
حظا هو أفضل من العقل واليقني«.

حفظ املال
ــتــحــار اعـــتـــداء عــلــى مــال  وفـــي االن
اإلنسان، إذ هو إنهاء ملال العبد من 
جهة، ومنع املال من منوه بعد موته 
أعظم  على  اعــتــداء  وهــو  جهة،  من 

مورد بشري من جهة أخرى.

عالج االنتحار
أن  االنتحار  وعالج  أدوية  أهم  ومن 
ليسا  واحلياة  املــوت  أن  العبد  يعلم 
فال  تعالى،  اهلل  بيد  ولكنهما  بيده 
ــازع اهلل تــعــالــى فــي مــلــكــه، وأن  ــن ي
عقابه  يخاف  وأن  ــه،  رب مــع  يــتــأدب 
يوم القيامة، وأن يكون إنسانا سويا 
يحب نفسه ويحب احلياة، ألن حب 
احلياة من الفطرة، وأن يصبر على 
ما ابتاله اهلل تعالى، فإن البالء من 
أمــارات محبة اهلل تعالى، وأن ينعم 
اهلل  وهبه  الــذي  تعالى  اهلل  بنعيم 
من العمر والرزق واملال وغيرها من 
النعم، فإننا في هذه احلياة ضيوف 
على اهلل، ومن األدب مع اهلل أن نقبل 
ضيافته، وأال نتعجل شيئا ليس من 
حقنا، فإن كره املسلم احلياة، فعليه 
النبي ] فيما  بالدعاء، كما علمنا 
أخرجه البخاري: »ال يتمنني أحدكم 
املوت من ضر أصابه، فإن كان ال بد 
فاعال، فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
كانت  إذا  وتوفني  لي،  خيرا  احلياة 

الوفاة خيرا لي«.
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االنتحار في سجالت منظمة االنتحار في سجالت منظمة 
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مــنــظــمــة احلـــقـــوق الــعــاملــيــة هي 
املنظمة املسؤولة عن تأدية الدور 
ــي مــعــاجلــة املــســائــل  ــادي ف ــقــي ال
الــصــحــيــة الــعــاملــيــة، وتــصــمــيــم 
وتوفير  الصحية  البحوث  برامج 
الدعم التقني إلى البلدان ورصد 
والــغــرض  الصحية،  االجتــاهــات 
منها هو توفير أفضل ما ميكن من 
احلالة الصحية جلميع الشعوب.

املنظمة  دور  تعرفنا على  وعندما 
بالبحث  قمنا  العديدة  أهدافها  و 
فــي ســجــالتــهــا و مــعــرفــة بعض 
ظاهرة  تخص  التي  اإلحصائيات 
االنتحار التي أصبحت تتفشى في 

اآلونة األخيرة بشكل مخيف
في عام ٢٠19، لقي أكثر من 7٠٠ 
أي  انتحاراً،  حتفهم  ألف شخص 
ما يعادل وفاة واحدة من كل 1٠٠ 

وفاة.
ــتــحــار في  االن مــن حـــاالت   %77

ــي الـــبـــلـــدان  ــ ــدث ف ــ ــم حتـ ــالـ ــعـ الـ
املنخفضة واملتوسطة الدخل.

والشنق  املبيدات،  ابتالع  .يعتبر 
ــن بــني  ــ واألســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة م
األساليب األكثر شيوعا لالنتحار 

على مستوى العالم.
 7٠3٠٠٠ ــضــع  ي عــــام  كـــل  فـــي 
أن  وبيد  حلياته،  نهاية  شخص 
االنتحار  محاوالت  حاالت  أرقــام 
كل  وتخلف  بكثير.  ذلك  من  أكبر 
على  تــؤثــر  مــأســاة  انتحار  حــالــة 
ــدان  ــل ــب ــر واملــجــتــمــعــات وال األســ
طويلة  آثار  عنها  وتترتب  بأكملها 
األمد على ذوي الشخص املنتحر. 
مرحلة  أي  في  االنتحار  ويحدث 
مراحل العمر، وقد صنف في عام 
للوفاة بني  ٢٠19 رابع أهم سبب 
من تتراوح أعمارهم بني 15 و٢9 

عاماً على الصعيد العاملي.
البلدان  في  االنتحار  يحدث  وال 
هو  بل  فحسب،  الدخل  املرتفعة 
أقاليم  جميع  في  حتدث  ظاهرة 
 %79 أكثر من  العالم. والواقع أن 
في  العاملية  االنتحار  حــاالت  من 
البلدان  فــي  حــدثــت   ٢٠19 عــام 

املنخفضة واملتوسطة الدخل.

من هم املعرضون لالنتحار؟
بني  الصلة  ثبوت  من  الرغم  على 
النفسية  واالضطرابات  االنتحار 
واالضطرابات  االكتئاب  )خاصة 
الكحول(  تعاطي  عــن  الناجمة 
فإن  الدخل،  املرتفعة  البلدان  في 
كثيرا من حاالت االنتحار حتدث 
باندفاع في حلظات األزمة عندما 
تنهار قدرة املرء على التعامل مع 
ضــغــوط احلـــيـــاة، مــثــل املــشــاكــل 
املالية، أو االنفصال أو الطالق أو 

اآلالم واألمراض املزمنة.
صلة  ثمة  ــك،  ذل إلــى  وباإلضافة 
ــكــوارث  قــويــة بــني الــنــزاعــات وال
فقد  أو  املعاملة  وســـوء  والعنف 
األحبة والشعور بالعزلة بالسلوك 
ــفــع مــعــدالت  ــرت ــاري. وت ــحـ ــتـ االنـ
ــني الــفــئــات  االنـــتـــحـــار كـــذلـــك بـ
التمييز  من  تعاني  التي  الضعيفة 
ــل الـــالجـــئـــني واملـــهـــاجـــريـــن؛  ــث م
والسجناء،  األصلية،  والشعوب 
بــيــد أن أقـــوى عــامــل يــزيــد من 
احتمال االنتحار هو اإلقدام على 

محاولة انتحار من قبل.

طرق االنتحار
حــاالت  مــن   %٢٠ نحو  أن  يــقــدر 
االنتحار العاملية تعزى إلى حاالت 
يقع  ومعظمها  باملبيدات،  التسمم 
الريفية في  الزراعية  املناطق  في 
واملتوسطة  املنخفضة  الــبــلــدان 
االنتحار  أساليب  ومــن  الــدخــل. 
األخرى الشائعة قتل النفس شنقا 

أو بإطالق نار.
ــر طــرق  ــث ــم مــعــرفــة أك ــه ومـــن امل
وضع  أجــل  من  شيوعا  االنتحار 
أثبتت فعاليتها في  استراتيجيات 
تقييد  مثل  االنتحار  من  الوقاية 

الوصول إلى وسائل االنتحار.
قلة  ــوى  سـ تــقــم  لـــم  اآلن،  حــتــى 
من  الوقاية  ــإدراج  بـ البلدان  مــن 
االنتحار ضمن أولوياتها الصحية، 
ــم يــذكــر ســوى 3٨ بــلــدا فقط  ول
للوقاية  وطنية  استراتيجية  وجود 

من االنتحار.
الوعي  ــاء  إذك للبلدان  املهم  ومــن 
ــمــعــي وإخـــــــراج مــوضــوع  املــجــت
ــرة احملــرمــات  ــ ــتــحــار مــن دائ االن

إلحراز التقدم في الوقاية منه.
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عشرون نصيحة لتجنب عشرون نصيحة لتجنب 
السقوط في فخ االنتحارالسقوط في فخ االنتحار

إعداد عالء عبد الفتاح ملف خاص

ــان، تتجلى  أمـ ــان ضــاع فــال  إذا اإلميـ
هذه املقولة أمام أعيننا في كل وقت، 
فال أمان للفرد أو املجتمع بأسره بال 

إميان. 
عن  البعد  فــي  الضياع  كــل  والضياع 
الدين وعن اليقني بأن اهلل هو اخلالق 
ــل شـــيء، وأن اإلنـــســـان هو  ــده ك ــي وب
املخلوق وليس بيده شيء، حتى نفسه 
في  حرا  ليس  لديه،  أمانتان  وجسده 

التصرف فيهما. 
ــراء عــلــم النفس  وعــنــدمــا يــدلــي خــب
واالجتماع بنصائح عامة لكل من مرت 
ال  فهذا  االنتحار،  فكرة  مخيلته  على 
الشافية،  الكافية  النصائح  أنها  يعني 
لكنها محاوالت منهم لتجنب هذه اآلفة 

اآلونة  في  علينا  أطلت  التي  اخلطيرة 
األخيرة. 

مساهمة  اإلســالمــي«  »الــوعــي  مجلة 
منها في إيجاد حوائط سد أمام هذه 
جمعت  الهدامة،  االنتحارية  األفــكــار 

هذه النصائح لكي ينتفع بها.
الشوابكة يذكر حقيقة  فالباحث مراد 
ــي أن احلـــيـــاة  ال  كــونــيــة مــهــمــة، وهـ
 ، وُمنّغصات  مكّدرات  من  تخلو  تكاد 
على  موجودة  غير  األبــدّيــة  فالسعادة 
هذِه األرض إطالقاً، وال سعادة تدوم، 
وفي  متقلّبة،  واحلياة   ، يــدوم  هّم  وال 
الــشــّدة  بــني  معتدلة  ظروفها  أحــســن 

والرخاء، ودوام احلال من احملال.
ويذكر الشوابكة في مقال له على شبكة 

االنترنت موقع: )مودو( أن مثل هؤالء 
بأحوالها،  الدنيا  عليهم  الذين ضاقت 
يجلبوا  أن  يُريدون  باالنتحار،  وفكروا 
يفكر  وال  اآلخــرة،  في  ألنفسهم شقاء 
باهلل  إميانه  َضُعف  من  إال  باالنتحار 
عز وجل وتراجعت إميانّياته، فاإلميان 
باهلل يسّهل الصعاب، ويُذّلل العقبات، 
ويكبح جماح الشيطان والنفس األّمارة 

بالسوء، ويقضي على دواعي الشّر.
والنصيحة األولى ورمبا األهم: هي أن 
نتذّكر عاقبة قتل النفس، وأّن صاحبها 

في النار، وال حول وال قّوة إال باهلل. 
الفكرة  هذِه  راودتــَك  إذا  أنه  والثانية: 
فاطردها، واستعذ باهلل من الشيطان 

الرجيم.
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بنفسك،  تختلي  أاّل  حــاول  والثالثة: 
وأال تبقى وحيداً إذا أحسست بدّوامة 
األفــكــار الــهــّدامــة الــتــي ال تــقــود إلى 
الناس،  بني  اجللوس  حــاول  بل  خير، 
وخصوصاً أصحاب الطاقات اإليجابّية 

وأصحاب النفوس املعطاءة. 
والنصيحة الرابعة: يقدمها خبراء علم 
االجتماع، عندما يركزون على أن تقّدم 
املساعدة ملن يحتاج إليها، فاإلحساس 
بأنك مفيد لشخص أو كائن ما، يجلب 
ويعدل  ــدوى،  واجلـ بالقيمة  إحساًسا 
املسار الهابط إلى مسار صاعد، ويعود 
على املجتمع بالنفع واخلير، ولعل من 
أفضها: التطّوع في األعمال اخليرية، 

وخاصة االهتمام باألطفال األيتام.
بأنك  تفكر  أن  اخلامسة:  والنصيحة 
يعاني  الــذي  الوحيد  الشخص  لست 
ورمبا  املئات،  فهناك  الكون،  هذا  في 
من  يعانون  الذين  البشر  من  املاليني 
الناس  معظم  أن  كما  والفقر،  املــرض 
أحــد  يفكر  ولـــم  للفشل،  يــتــعــرضــون 

باالنتحار.
تشغل  أن  حــاول  السادسة:  النصيحة 
أيــضــا، كأن  لــك  نافع  نفسك مبــا هــو 
هوايتك  أو متارس  جديدة،  لغة  تتعلّم 
املفّضلة، أو تخضع لدورات تطّور بها 
يومك  األعمال  مهاراتك، ستُملي هذه 
الوقت  لديك  يكون  ولــن  وستشغلك، 

حتى تفكر في االنتحار.
بعض  إلــى  ســافــر  الــســابــعــة:  النصيحة 
ــقــرى، ففي األســفــار  الــبــدان واملـــدن وال
عوالم  وســتــرى  قيل،  كما  فــوائــد  خمس 
إلى  سافرت  ولو  آخرين،  وأنــاس  أخــرى 
مجتمعات لم تنل قسطا من الرفاهية كما 

في بالدك، ستشعر بالنعمة مضاعفة. 
عن  كتبا  اقـــرأ  الــثــامــنــة:  النصيحة 
هذه  تتضمن  حيث  البشرية،  التنمية 
بالطمأنينة  تشعرك  مواضيع  الكتب 
تغيير  على  تساعدك  فهي  والــهــدوء، 
الطريقة التي تفكر بها، وتعلمك كيف 

تعالج  وكيف  وبقدراتك،  بنفسك  تثق 
مــشــاكــلــك، وكــيــف تــتــحــّدى الــظــروف 

الصعبة وحتقق النجاح.
ــلـــس مع  ــنــصــيــحــة الـــتـــاســـعـــة: اجـ ال
طوا سوياً  أصدقائك املرحني مثاًل خطِّ
ــى الــشــاطــئ أو  لــلــخــروج فــي نــزهــة إل

التخييم في الطبيعة.
النصيحة العاشرة: احرص أيضاً على 
التي  البدنية  األنشطة  بعض  ممارسة 
السلبية،  الطاقة  من  جسمك  تخلص 

وستشحنه بطاقة إيجابية كبيرة.
تقدمها  عــشــرة:  احلــاديــة  والنصيحة 
  .»Help Guide« هيئة حترير موقع
ــراوده مــثــل هــذه  ــ ــ لــلــشــخــص الــــذي ت
قائمة  يضع  بــأن  االنتحارية،  األفكار 
باألشخاص الذي يجب أن يتصل بهم 
فكرة  عليه  سيطرت  حالة  فــي  فــورا 
املعالج  أو  الطبيب  رقم  مثل  االنتحار، 
واألقارب  األصدقاء  بعض  أو  النفسي 

املوثوق بهم.
نكتم  أال  عــشــرة:  الثانية  النصيحة 
ــار االنــتــحــاريــة بــداخــلــنــا، فمن  ــك األف
األشخاص  بعض  يوجد  أن  األفــضــل 
واملعارف،  األصدقاء  مثل  بهم  املوثوق 
للتحدث معهم يوميا عن األفكار التي 

تراودنا.
التعرض  عــشــر:  الــثــالــثــة  النصيحة 
للشمس ملدة ال تقل عن نصف ساعة 
األشخاص  أن  املــعــروف  فمن  يوميا، 
يصابون  للشمس  يتعرضون  ال  الذين 
بــاالكــتــئــاب أكــثــر مــن غــيــرهــم، ومــن 
يرتبط  االكــتــئــاب  أن  أيــضــا  املــعــروف 

باألفكار االنتحارية. 
راودت  إذا  عشرة:  الرابعة  النصيحة 
ــان وســيــطــرت  ــسـ ــار اإلنـ ــكـ ــذه األفـ هــ
بالهاتف  ميــســك  أن  فــيــجــب  عــلــيــه، 
األصــدقــاء  بعض  إلــى  ويتحدث  ــورا  ف
فهذا سيعمل  املعارف،  أو  األقــارب  أو 
على تهدئته كثيرا، وإذا استدعى األمر 
فينبغي االتصال باختصاصي الصحة 

ملكافحة  الساخن  بالرقم  أو  النفسية 
االنتحار إن وجد في بلدك أو أي رقم 

طوارئ محلّي.
الــتــواصــل مــع أحد  املفيد جــدا  ومــن 
من  غيرهم  أو  الــدارســني  أو  العلماء 

رجال الدين في مجتمعك.
ولألسف  عشر:  اخلامسة  والنصيحة 
بعض الناس عندما يصابون باالكتئاب 
أو تراودهم األفكار االنتحارية يلجؤون 
فتجب  الكحوليات،  أو  املخدرات  إلى 
تؤثر على  األشــيــاء متــامــا، فهي  هــذه 
االنتحارية  االفكار  املخ، وجتعل  كمياء 

أشد سوءا. 
عندما  عــشــر:  الــســادســة  النصيحة 
تسيطر على الفرد األفكار االنتحارية 
أو  فيها  للتفكير  يستسلم  ال  أن  يجب 
للتفكير في األمور السلبية في حياته، 
ومن  اإلمكان،  قدر  مقاومتها  عليه  بل 
مقاومة  فــي  األكــثــر جناحا  الــوســائــل 
االنتباه  تشتيت  هي  السلبية  األفكار 

والتفكير في أي شيء آخر. 
زراعة  هي  عشر:  السابعة  النصيحة 

النباتات، أو ممارسة نشاط جديد.
عن  ابتعد  عــشــر:  الثامنة  النصيحة 
تشجع  رمبا  التي  اإللكترونية  املواقع 
حلل  وسيلة  باعتباره  االنــتــحــار  على 

املشكالت.
النصيحة التاسعة عشر: دّون أفكارك 
ومــشــاعــرك، وفــكــر فــي الــكــتــابــة عن 
الــتــي تــقــدرهــا فــي حياتك  األشـــيـــاء 
تلك  لك  بدت  مهما  بأهميتها،  وتشعر 

األشياء بسيطة في حلظة ما.
اهلل  أن  تــذكــر  الــعــشــرون:  النصيحة 
فاسجد  الوريد،  حبل  من  إليك  أقرب 
له واقترب، وأكثر من الدعاء والشكوى 
هلل، وتــوكــل عــلــيــه بــيــقــني كــامــل أنــه 
جيدا،  صنع  مــا  يعلم  الـــذي  اخلــالــق 
وحده  وبيده  حولك،  يــدور  ما  ويعرف 
سبحانه وتعالى أن يخرجك من الضيق 

ويدهشك بعطاياه.
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وليد عابدملف خاص
باحث دراسات إسالمية

إال  الــوجــود  مــا مــن قضية مــن قضايا 
وهلل فيها هدى؛ علمه من علمه؛ وجهله 
باستقراء  املــشــاهــد  ومـــن  جــهــلــه،  مــن 
للنفس  اإلسالمي  ديننا  تعظيم  األدلــة: 
اإلنسانية، فقد أقام لها حدودا، وشرع 
لينهض  أحــكــامــا؛  حفظها  ــل  أجـ ــن  م
األرض  في  اخلالفة  بواجب  اإلنــســان 
اإلنسان  ولكن  اهلل،  وعبادة  وعمارتها 
تتشاءم  الشيطان  إليه  يتسرب  حينما 
يهنأ  فال  احلياة،  مقدرات  لكل  رؤيته 
بالطمأنينة  وال  النفسية  بالسكينة 
مبا  األرض  عــلــيــه  وتــضــيــق  الــقــلــبــيــة، 
رحبت، فيشعر بأن غايته في الوجود لم 
يعد لها معنى، فيفكر في إزهاق روحه 
ونحر  أمانة،  بجسده  اهلل  أودعها  التي 
الذي استرعاه اهلل عليه، فهذا  جسده 
يقتل نفسه ألنه عاطل عن العمل، وذلك 
بسبب  وآخــر  أسرية،  مشكالت  بسبب 
في  فكر  من  فيظن  ما،  أمر  في  فشله 
أنفاسه  توقف  في  الراحة  أن  االنتحار 
عن احلياة، وما درى املسكني أن احلياة 
احلقيقية تبدأ من بعد خروج الروح من 
لطريق  بداية  نهاية  كل  فعند  اجلسد، 

آخر، وال يستريح إال من غفر اهلل له.
ــا ــنــ تــــركــ مــــتــــنــــا  إذا  أنــــــــــا  ولــــــــــو 

لـــــكـــــان املــــــــــوت راحــــــــــة كــــــل حــي
بـــعـــثـــنـــا مـــــتـــــنـــــا  إذا  ولــــــكــــــنــــــا 

ونــــســــأل بـــعـــد ذا عــــن كــــل شـــيء
الشمس  ــرارة  حــ لفحته  كــمــن  فــحــالــه 
فألقى بنفسه في النار؛ فكيف يستجار 

من الرمضاء بالنار؟!
فجأة  تنقدح  فكرة  ليست  واالنــتــحــار 
تكرار  نتيجة  لكنها  ذهن صاحبها؛  في 
ــفــســي، وغــيــاب  خـــاطـــري، وضــعــف ن

مبا  والطمأنينة  للثقة  وانعدام  إمياني، 
ينزل اهلل على عبده.

زواجر الشرع
ــق الــشــرع احلــنــيــف نــافــذة  ــقــد أغــل ول
اخلاطر الذي يعرض الضعيف بالتفكير 
املــوت، فقد قال  أو متني  االنتحار  في 
رسول اهلل ]: »ال يتمنني أحدكم املوت 
من ضر أصابه، فإن كان ال بد فاعال، 
احلياة  كانت  مــا  أحيني  اللهم  فليقل 
خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 

لي« )أخرجه البخاري(.
املــوت  طلب  عــن   [ النبي  نهي  ففي 
-غير املأذون فيه شرعا- بناء سد منيع 
لقطع أحبال الفكر املؤدية إلى االنتحار.

االنتحار  في  يفكر  أن  لإلنسان  وكيف 
سبل  تقطعت  فمهما  رحيم؟!  به  واهلل 
بــاب؛  اإلنــســان  دون  أغلق  أو  احلــيــاة، 
فسيفتح له الرحمن أبوابا، ومهما طال 
زمن البالء فمن بعده مع الصبر عوض 
تعالى:  قــال  ورفــعــة،  أجــر  أو  ومنحة، 

ڇ          ڇ   چ   چچ    چ   }ڃ  
ڇ  ڇ{ )النساء:٢9(.

فكيف لإلنسان أن ييأس مهما أحاط به 
الكرب والرحمن مواله: }ڀ  ٺ  ٺ  
ٿ{  ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ  

)يوسف: ٨7(
اإلنسان  يقتل  أن  الــذنــوب  كبائر  فمن 
نفسه، ويدخل في ذلك اإللقاء بالنفس 
املفضية  األخطار  وفعل  التهلكة،  إلــى 

إلى التلف والهالك.
مرتكب  على  العقوبة  أغلظت  فقد  لذا 
هــذه اجلــرميــة فــي حــق نفسه املؤمتن 

يوم  صاحبها  على  شــؤم  فهي  عليها، 
الــقــيــامــة، وممـــا يـــدل عــلــى ذلـــك قــول 
رسول اهلل ]: »من قتل نفسه بحديدة 
بطنه  بها في  يتوجأ  يده  فحديدته في 
أبدا،  نار جهنم خالدا مخلدا فيها  في 
ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه 
أبدا،  نار جهنم خالدا مخلدا فيها  في 
فهو  نفسه  فقتل  جبل  من  تــردى  ومــن 
يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 

أبدا« )أخرجه مسلم(.

الترياق املانع من االنتحار
وملواجهة دوافع االنتحار ال بد من تقوية 
الوازع الديني، فاملؤمن له صالبة إميانية 
تصد عنه أحداث احلياة؛ واإلميان في 
قلب العبد يحصنه من الوقوع في أوهام 
الهزمية  واالجنــراف في سيل  األفكار، 
النفسية واليأس، فاملؤمن يتصور عدل 
أثناء  ابتالئه  وفــي  التكاليف؛  في  اهلل 
خالفته في األرض، ففي قلبه يقني أن 
اهلل ال يحمله ما طاقة له به، وإن شعر 
العون  بضعف في حتمله رجا من اهلل 
على أداء التكاليف، وإن عز عليه شيء 
السماء،  بقوانني  طلبه  األرض  بقوانني 
والــقــدر  بالقضاء  ــان  اإلميـ زاد  وكلما 
واليوم اآلخر ال يجزع اإلنسان ملا ينزل 
عليه من محن وأمراض وابتالءات، بل 
يستقبل ما يلم به بقلب صابر، ملتمسا 
على ذلك أجــرا، قال رســول اهلل ]: 
»إذا أحب اهلل قوما ابتالهم، فمن صبر 
فله الصبر، ومن جزع فله اجلزع«، فمن 
مصيبة؛  إليه  أوصل  خيرا  به  اهلل  يرد 
ليطهره بها من الذنوب، وليرفع درجته، 
فمن صبر جرى عليه القلم وهو مأجور، 

حياتك أمانة واالنتحار خيانةحياتك أمانة واالنتحار خيانة
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ومن جزع جرى عليه القلم وهو مأزور.
فــاقــنــع مبــا قــســم املــلــيــك فإمنا

ــق بــيــنــنــا عــالمــهــا ــالئـ قــســم اخلـ
والذي له أمل في اآلخرة، ويوقن باحلياة 
بعد املوت، وباحلساب والعقاب، وبفضل 
اهلل وباجلنة.. ال ينتحر، ألن املؤمن ال 
اهلل  فضل  يــرى  إذ  باملصائب؛  يضيق 

عليه في ذلك البالء.
ــوازن بـــني احلــيــاة  ــتـ ــك حتــقــيــق الـ كــذل
الــروحــيــة واملـــاديـــة، فــاإلنــســان يحتاج 
اجلسدية  متطلباته  بني  يــوازن  أن  إلى 
جتده  تكاد  ال  وهــذا  الروحية،  وآفاقه 
إال في اإلسالم، ففي الوقت الذي أمر 
فيه بوجوب صالة اجلمعة؛ وشدد على 
بالسعي  يأمر  عنها.. جتده  يتأخر  من 
حتقيق  أجــل  مــن  األرض؛  مناكب  فــي 
احلاجات املادية الفطرية؛ حتى ال ميزق 
من  عليه  الواقع  الضغط  بني  اإلنسان 
الربانية  مطلب  وبني  الفطرية  كوامنه 
ميسك  الوسطي  فاملؤمن  منه،  املرجوة 
بخيط الصعود الروحي؛ حتى يساعده 
املادية،  اجلواذب  ثقل  من  التحرر  على 
بينه  ما  يقطع  ال  لكنه  بالسماء  فيتعلق 
ــالت، فــاإلســالم  وبـــني األرض مــن صـ
يراعي حاجات اجلسد والعقل والروح، 
ميــارس  أن  ــســان  اإلن يستطيع  وعليه 
ــالل، كما أنه  ــرة احلـ شــهــواتــه فــي دائـ
ــرة  دائ فــي  الــروحــيــة  تطلعاته  ميـــارس 
الواقع، أما من أفرط في جانب املاديات 
فإنها تثقله عن ذوق لذة االستمتاع مبا 
والضجر  بــالــتــبــرم  فيشعر  لـــه،  طـــاب 
والضيق، فيسعى في إسعاد نفسه لكن 
بقوة  يجرفه  ممــا  ــك،  ذل لــه  يتحقق  ال 
اهلل  أراد  وإن  باالنتحار،  التفكير  نحو 
املوازنة  إلى  بالهداية  حفظه  خيرا  به 

الروحية املادية.
وإذا أدرك اإلنسان حقيقة احلياة الدنيا 
بــالءات،  لإلنسان  تعرض  قد  أنــه  علم 
أن  وجب  لكن  منغصات،  حياته  وتكدر 
فالكدح  الدنيا،  حال  هو  هذا  أن  يعلم 
وكل  لإلنسان،  ــالزان  م حــاالن  والكبد 

يسير  بــه؛  اخلــاص  همه  يحمل  إنسان 
يوقف  وال  عليه،  نفسه  ويكيف  معه؛ 
املؤمن حينما  بيد أن  احلياة من أجله، 
تهب عليه رياح البالء مييل معها حتى 
أقوى  أصوله  إلــى  يعود  ثم  ينكسر،  ال 
مما كان؛ يعود بروح جديدة طموحة مبا 
أدبه عليه األسوة احلسنة موجها: »إن 
أحدكم فسيلة،  يد  وفي  الساعة  قامت 
يغرسها  حتى  تقوم  ال  أن  استطاع  فإن 
فليغرسها« )أخرجه البخاري(، فالفالح 
الناجح من ينتهي كبده وتعبه برضا اهلل 

عنه.
باالنتحار  يفكر  مــن  بــه  يضيق  وممــا 
وغياب  بالديون،  وتكبله  للعمل،  فقده 
العدالة االجتماعية، والعجز عن توفير 
ما ينفقه على نفسه وأهله، فقد يحتاج 
أشد  وليس  فيذل؛  اللقمة  إلى  الكرمي 
صفوه  يكدر  ومما  إذالال،  احلاجة  من 
والنفخ  الطبقية،  النزعة  فتيل  إشعال 
في هشيم الفوارق األسرية، وما يتبعه 

من تعيير وتنمر، واستهزاء وسخرية.
فجاءت شرائع اإلسالم السمحة لتطيب 
بلني  عليها  ومتسح  اإلنسانية،  خاطر 
فقررت  االجتماعية،  العدالة  وجمال 
وحدة اجلنس البشري من غير تفريق، 
التكافل فــي كــل صــوره  وأكـــدت مــبــدأ 

وأشكاله.
وقــــد تـــولـــى اإلســــــالم صــيــانــة هــذه 
عباد  فاجلميع  بالتشريع،  الــواجــبــات 
الكفاية  فــي  حقه  للفرد  فجعل  اهلل، 
زكاة  األغنياء  على  فيفرض  مفروضا، 
لضبط شهوة املال، ورفعا للمعاناة عمن 

ضاقت به السبل.
وبرئ اإلسالم من العنصرية والعصبية 
عصبية  من  براءته  جانب  إلى  القبلية 
النسب واألسرة، فالكل عند اهلل سواء، 
مكرما،  البشري جميعه  اجلنس  وجعل 
الهمز  بينهم  حــرم  أن  كرامتهم  ومــن 
واللمز والسخرية، فلكل إنسان حرمته 
التي ال يجوز أن ينتهكها اآلخرون عليه، 
الناس،  أيها  »يــا  رســول اهلل ]:  قــال 

لعربي  فضل  ال  أال  واحـــد،  ربــكــم  إن 
عربي،  على  لعجمي  وال  عجمي،  على 
وال ألحمر على أسود، وال ألسود على 
أحمر، إال بالتقوى، إن أكرمكم عند اهلل 

أتقاكم« )أخرجه الطبراني(.
الــذاتــيــة  املــشــاعــر  ــرة  ــ دائ تتسع  فهنا 
ــاب اإلنــســانــيــة في  الــضــيــقــة إلـــى رحــ
فتتعاضد  الفسيح،  الــواســع  ميدانها 
لبنات اإلنسانية فقيرها وغنيها، ويقوى 
املعنوية،  الـــروح  وتــزكــى  األمـــل،  بنيان 
فتنهض  والــعــمــل،  الــنــجــاح  روح  وتــبــث 
ملهمتها،  وتتفرغ  بخالفتها،  اإلنسانية 
وتتمنى امتداد العمر لتغرس ما ينفعها 

في حالها ومآلها.
الدنيوي  طموحه  املرء سقف  قلل  وإذا 
احلياة  فــي  ــداف  ــ األه تــكــون  فحينئذ 
واقعية؛ وميكن حتقيقها، تفرح النفس، 
أما  هــدف،  تلو  هدف  لتحقيق  وتتطلع 
ويستمع  اإلنسان حلياته؛  يخطط  حني 
في  ســراب  من  يبنون صرحا  من  إلــى 
عقول الفرد؛ ويحمسونه من أجل حتقيق 
املستحيل، ويشجعونه على أن يرفع من 
أن  فيوهمونه  يطيق،  ال  مــا  األحــمــال 
بعد محاضرة  العاطفية ستزول  األزمة 
والنجاح  العاملي فالن،  يلقيها احملاضر 
بدورة  التسجيل  بعد  العمل  يتحقق في 
يحاضر به آخر، كل ذلك من غير حتليل 
أقصى  وقياس  واستعداداته،  لقدراته 
قوى  تخور  فحينها  حتمله،  ميكنه  ما 
يصطدم  حينما  بالعجز  ويشعر  الفرد، 
ويتسرب  له هدف،  يتحقق  وال  بالواقع 
ويسعى  احلياة،  ويكره  اإلحباط،  إليه 
لالنتحار، فليفهم كل ساع في عمل أن 
النجاح يأتي بالتجربة واجلهد ومراعاة 
الذات،  حينها حتفيز  وال مينع  الواقع، 

وتخيل النجاح.
وأخيرا أقول: إن احلياة هبة إلهية كبرى 
بذوق  اإلنسان  يعيشها  أن  إلــى  حتتاج 
والرجاء في  والفأل  األمل  ملؤها  آخر، 

أن تكون أخراه أنعم من دنياه.
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يقــــــول اهلل تعـــــالى: }ڃ  چ  
چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ{ 

)النساء:٢9(. 

يأتي اللجوء لالنتحار نتيجة حلالٍة 
من الصراع الذهني والنفسي التي 
أسباب  نتيجة  الشخص  يعيشها 
مختلفة ومتعددة، من أبرزها حالة 

االكتئاب.
ــه مــركــز  ــرف ــع ــا ي ــم ــاب ك ــئـ ــتـ واالكـ
»مشاعر  النفسية  للصحة  الكويت 
الضغوط  نتيجة  حتــدث  اكتئابية 
وحاالت  واملهنية  واملادية  احلياتية 
تفكير  تؤثر سلبا على  التي  الوفاة 
اإلنسان  وصحة  وسلوك  ومشاعر 
طابع  عليها  يغلب  الــتــي  البدنية 

احلزن بأنواعه«.
ومن املالحظ في السنوات األخيرة 
الكويت  فــي  االكــتــئــاب  حــاالت  أن 
ملحوظاً،  تــصــاعــداً  تــأخــذ  بـــدأت 
للصحة  الكويت  مركز  أعلن  فقد 
نسبة  أن  تُبني  إحصائية  النفسية 
الكويت  فــي  بــاالكــتــئــاب  ــة  اإلصــاب
تتراوح بني 9 - 5% وهذا رقٌم كبيٌر 
وفقا  وذلك  السكان  لعدد  بالنسبة 
ملــا ذكــرتــه وكــالــة االنــبــاء الكويتية 
في تقرير لها بتاريخ السادس من 

أبريل عام ٢٠17.

ــى أن  ــارة إل وهــنــا جتــدر بنا اإلشــ
لنا  تلخصها  كما  االكتئاب  أسباب 
رئيس اخلدمة النفسية االكلينيكية 
في مركز الكويت للصحة النفسية 

آمنة الربيعي فتقول: 
املجتمع  فــي  االكــتــئــاب  زيـــادة  إن 
الكويتي تأتي وفقا جلريدة االنباء 
في عددها الصادر بتاريخ 19 يناير 

٢٠13 نتيجة:
ــضــغــوط احلــيــاتــيــة وزيــــادة  * ال

متطلبات احلياة اليومية. 
* ضغوط العمل.

* حتول منط احلياة البسيطة إلى 
حياة أكثر تعقيداً.

* كثرة الصدمات كخسارة مال أو 
شخٍص عزيز 

ــد مــرض  ــة ضـ ــوعــي ــت ــادة ال ــ ــزي ــ ول
الكويت  دولـــة  وضــعــت  االكــتــئــاب 
للتوعية  خطة  العالم  دول  كبقية 
تعنى بإحياء اليوم العاملي ملكافحة 
ــئــاب الـــذي يــصــادف  مـــرض االكــت
السابع من أبريل كل عام عبر خطة 

توعوية تقوم بها وزارة الصحة.
علمية  برامج  على  اخلطة  وتعتمد 
ورسائل  متخصصة  ومحاضرات 
ومواد إعالمية تبث عبر حسابات 
الــــــوزارة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــي، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ

الصحة  منظمة  أعدتها  مطويات 
وتأثيره  باملرض  للتعريف  العاملية 
ــرة واملــجــتــمــع ووســائــل  عــلــى األســ
وللوقاية  عالجه  وطرق  تشخيصه 
ــوج هـــذا الـــبـــاب املــوحــش  ــ مـــن ول
بشيء  أحـــس  إذا  لــإلنــســان  البـــد 
من أعــراض هذا املــرض أن يلجا 
ــى وســائــل الــعــالج عــن طريق  إلـ
قربه  في  يزيد  وأن  املتخصصني 
من اهلل سبحانه وتعالى وأن يسارع 
قويت  فكلما  ربه،  ملرضاة  اخلطى 
يعيش حالة  بخالقه  املسلم  عالقة 
النفسية  ــوة  ــق ال متنحه  إميــانــيــة 
والتغلب  ــراض  األمـ هــذه  ملواجهة 
عليها فال يلجأ إلى االنتحار وإنهاء 
حياته بطريقة تغضب اهلل سبحانه 

ڦ   ڦ   ڤ     }ڤ   وتــعــالــى: 
ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ  

ڃڃ  { )الفتح:4(.

عثمان العنزيملف خاص
إعداد

االكتئاب بوابة االنتحاراالكتئاب بوابة االنتحار
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حرًصا من إدارة مجلة »الوعي اإلســامي « على نشر الثقافة 
الواعيــة والمعلومة الصحيحة المنضبطة،  فقد رأت  المجلة 
أن تذّكر  بضوابط  النشر على  صفحاتها  وفًقا لما يأتي:

ثانًيا: ما يتعلق باملادة العلمية:

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

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

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

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

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

alwaeiq8@gmail.com
 البريد اإللكتروني:

أواًل: ما يتعلق بالكاتب: 

ضوابط النشرضوابط النشر

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

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

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

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

> يجب أال تقل املقالة عن 5٠٠ كلمة وال تزيد على ٢٠٠٠ كلمة.
> أن تقرن احلوارات والتحقيقات واالستطالعات بالصور الفوتوغرافية امللونة.
> أال يكون املقال قد سبق نشره في الصحف واملجالت املطبوعة و اإللكترونية.

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

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

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

الدولية.



القاهرة - إسالم لطفيملف خاص
دار اإلعالم العربية

االنــتــحــار آفـــة تــهــدد املــجــتــمــعــات، كل 
املــجــتــمــعــات، يــقــف وراءهـــــا الــعــديــد 
على  قصرها  ميكن  ال  األســبــاب،  مــن 
النفسية  والضغوط  االقتصادي  العامل 
التي  األسباب  تتعدد  بل  واالجتماعية، 
إلى  النهاية  فــي  الشخص  تــدفــع  قــد 
أظهر  وفيما  االنتحار..  على  اإلقــدام 
حــاالت  عــدد  أن  التقارير  مــن  العديد 
في  زاد  العامالت  النساء  بني  االنتحار 
التي  التغيرات  بسبب  ٢٠٢٠م،  عــام 
طرأت على ظروف العمل عقب تفشي 
رسمية  إحصاءات  أكدت  كورونا،  وباء 
لذات  العربية سجلت  الــدول  بعض  أن 
السبب مئات احلاالت بني شهري يناير 

ونوفمبر من العام اجلاري )٢٠٢1(.

سلوك بائس
ــك، يــؤكــد اســتــشــاري الصحة  إلـــى ذلـ
أن  ــدي،  هــن ولــيــد  ــور  ــدكــت ال النفسية 

شخص  يتبعه  بائس  سلوك  االنتحار 
لوضع حد حلياته أمام املشكالت التي 
أن  أو  حــال،  لها  يجد  أن  دون  تواجهه 
النفس  وقتل  املساعدة،  أحد  من  يجد 
ــدروس  املـ والــفــعــل  مــتــعــمــدة،  بطريقة 
أيضا سلوك مضاد  وهو  النفس،  لقتل 
خلق  تعالى  اهلل  أن  إلى  الفتا  للحياة، 
ضعفه  رغم  باحلياة  متمسكا  اإلنسان 

ومرضه واملشكالت التي تواجهه.
وأوضح أن إقبال الشخص على االنتحار 
وأنه ال  لديه خلال،  أن  هو مؤشر على 
إلى  يحتاج  وهذا  أفعاله،  على  يسيطر 
فتوى من االستشاري النفسي وليس من 

رجال الدين.
وشدد على ضرورة التفريق بني االنتحار 
املشكالت  نتيجة  يأتي  الــذي  املخطط 
االكتئابي،  الهوس  ذهــان  مثل  النفسية 
ــوســاوس  ــال ــام، واملـــصـــابـــني ب ــفـــصـ والـ
القهرية املرضية، واالنتحار االندفاعي، 
نفسه  على  الضغط  نتيجة  يأتي  الذي 
واحلصول  االنتباه،  وجذب  واآلخرين، 
النفس،  وإثبات  املكتسبات،  بعض  على 
إنقاذه،  االنتحار ميكن  من  النوع  وهذا 
االنتحار  بني  التفريق  من  البــد  لذلك 

ومحاولة االنتحار.
وذكر أن االنتحار من املشكالت الصحية 
الكبرى على مستوى العالم، خصوصا أن 
بعض االحصائيات تؤكد أن كل ٢٠ ثانية 
العالم،  انتحار على مستوى  تتم عملية 
املــؤديــة  الرئيسية  األســبــاب  مــن  وهــو 
للموت من سن 15 إلى 44 سنة، وهي 
الفئة األكثر إنتاجا، موضحا أنه السبب 

االنتحار.. آفة تهدد األوطاناالنتحار.. آفة تهدد األوطان

بائس  سلوك  هندي:  د. 
ــني املـــراهـــقـــني  ــ ــر ب ــث ــك ي
الذات  مفهوم  النخفاض 

لديهم
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الثاني في الوفاة في الفئة العمرية من 
15 إلى 19 سنة، وهذا املؤشر يؤكد أن 
الشباب واملراهقني،  االنتحار يكثر بني 
الــذات،  مفهوم  انخفاض  نتيجة  وهــذا 
اآلخرين،  من  أقل  بأنه  إحساسه  وهو 
وأن  أهله،  من  عليه  يحنو  من  يجد  لم 
منه،  أفضل  يعيشون  وأقاربه  أصحابه 
يؤدي  الــذي  االكتئاب  إلى  يــؤدي  وهــذا 
قسوة  جانب  إلى  االنتحار،  إلى  بــدوره 
الوالدين ما يجعل البعض يشعل النيران 
إلى  في نفسه وينهي حياته، باإلضافة 
انتماء  عــدم  نتيجة  االجتماعي  العزل 
الشخص إلى جماعة النشاط واألقران، 
وإذا واجهته بعض املشكالت يهرب منها 

إلى االنتحار.
لالنتحار  أخرى  دوافع  هناك  أن  وتابع 
عالوة  الفسيولوجية،  اجلسم  كتغيرات 
إلى  املستقبل،  وقتامة  االكتئاب  على 
من  علنية  بــصــورة  االحــتــجــاج  جــانــب 
األمـــراض  أن  مــؤكــدا  املــراهــقــني،  قبل 
واالغــتــصــاب  والــعــنــوســة  املستعصية 
واســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا احلــديــثــة 

وإدمانها من الدوافع أيضا.
املئة  15 في  إلى   7 إلى أن من  وأشــار 
من حاالت اإلدمان تؤدي إلى االنتحار، 
االقتصادية  التعثرات  إلــى  باإلضافة 
الــشــديــدة والــديــون وفــقــدان احلبيب 
واحلـــزن الــشــديــد، الــيــأس والــقــنــوت، 

والفشل الدراسي.
النفسية  الــصــحــة  اســتــشــاري  وشـــدد 
العقلية  ــة  املــرون تعزيز  ضـــرورة  على 
بالتفاؤل  شعور  وإعطاء  األبــنــاء،  لــدى 
والترابط، واحلد من استخدام العنف، 
والتصدي للمواد املخدرة، وتعريز القيم 
ملواجهة  الفراغ،  أوقات  وملء  الروحية، 

االنتحار.

التوعية الدينية والنفسية

فيما لفت الدكتور عبداهلل عزب، عميد 
كلية أصول الدين بجامعة األزهر، إلى 

ڍ   }ڇ   وتعالى:  سبحانه  اهلل  قول 
ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  
)النور:61(،  ڑ{  ژ       ژ   ڈ    
واملنتحر في الغالب يعاني من أمراض 
نفسية أدت في نهاية األمر إلى إزهاق 
الشخصية،  ــي  ف خــلــل  نتيجة  روحـــه 
أو  البشر  سمات  من  ليس  أنــه  مؤكدا 
أو  املنتحر  على  احلكم  اختصاصهم 
أنها  وخالفه، خصوصا  بالكفر  اتهامه 
عملية قلبية بني العبد وربه، فاهلل أعلم 
أن  إال  اهلل..  إلى  وأمره مفوض  بحاله 
الثابت أن قتل النفس من الكبائر، فعن 
قال:   [ النبي  عن   ] هريرة  أبــي 
فهو  نفسه  فقتل  جبل  من  تــردى  »مــن 
في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا 
فيها أبدا ومن حتسى سما فقتل نفسه 
جهنم  نار  في  يتحساه  يده  في  فسمه 
خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه 
بها  يجأ  ــده  ي فــي  فحديدته  بحديدة 
مخلدا  خالدا  جهنم  نار  في  بطنه  في 
ومسلم(..  البخاري  )رواه  ــدا«  أب فيها 
»أتي  قــال:  بن سمرة [  جابر  وعن 
نفسه مبشاقص  قتل  برجل  النبي ] 

واهلل  مسلم(..  )رواه  عليه«  يصل  فلم 
چ   }ڃ   يقول:  وتعالى  سبحانه 

چ{ )النساء:٢9(.
وأضاف أن غياب الوعي الديني ساهم 
أن  خــصــوصــا  االنــتــحــار،  عملية  فــي 
النفس،  قتل  حرمانية  يجهل  البعض 
قائال: »حتى وإن لم يكن مريضا نفسيا 
معرفة  بــعــدم  الديني  باجلهل  فيعذر 

حرمانية القتل«.
ــورا ال يجب  ــى أن هــنــاك أمـ ــار إل وأشـ
لكن علينا  نواياها،  فيها وفي  التفتيش 
الصحيح  الدين  ومعرفة  الوعي  نشر 
إال  قتلها  اهلل  حــرم  التي  النفس  وقتل 
االعــتــراض على قدر  ــدم  وعـ بــاحلــق، 
اهلل تعالى، إلى جانب التوعية النفسية 
التي  املشكلة  لتلك  نتصدى  أيضا حتى 

تعاني منها املجتمعات.

تقوية الوازع الديني
عبداحلميد  الــدكــتــور  أكـــد  حــني  فــي 
زايد، أستاذ علم االجتماع، أن االنتحار 
مشكلة اجتماعية تشغل حيزا كبيرا من 
انخفاض  أن  مؤكدا  البشر،  سلوكيات 
الوازع الديني من أهم دوافع االنتحار، 
وغيرها  اإلســالمــيــة  املــعــتــقــدات  وأن 
في  راسخة  تكون  أن  ويجب  ضــروريــة 
وهذا  سلوكهم،  األفــراد حلماية  نفوس 
في  يفكر  الــشــخــص  يجعل  ال  األمـــر 
اهلل سبحانه  معية  إلى  ويعود  االنتحار 
لتبعده  دينية  تفسيرات  ويجد  وتعالى، 

عن هذا السلوك.
االجتماعية  األســبــاب  من  أن  وأوضــح 
القيم  فــي  الــشــديــد  التغير  لالنتحار 
قبل  من  موجودة  كانت  التي  احملورية 
كالتعاون والتسامح والكرامة والشهامة 
تساعد على  كانت  والتي  وحب اخلير، 
حتى  االجتماعي،  والتماسك  التكامل 
أصبحت بعد ذلك قيما فردية ومادية، 

د. عالء مرسي: عززوا في 
التفاؤل  أبنائكم  نفوس 

والرضا والثقة بالنفس

من  ــزب:  ــ ع عــبــداهلل  د. 
وتقوية  الذنوب..  كبائر 
ــي طــوق  ــن ــدي الــــــوازع  ال

النجاة
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مدى جناحه  اإلنسان  يحسب  وبالتالي 
املبالغ  حتصيل  على  بقدرته  فشله  أو 
وجهة  من  مستقبله  تؤمن  التي  املالية 

نظره.
إلى جانب العوملة، واالنفتاح على البعدين 
اإلقليمي والبعد الدولي، واالنفتاح على 
الثقافية  والسلوكيات  األجانب  سلوك 
الرفاهية  مــن  منــوذج  وخلق  الغربية، 
من  الكثير  حتبط  الــتــي  االجتماعية 
ــتــصــورون أنــهــم لن  ــن ي ــذي ــفــقــراء ال ال
الرفاهية  هذه  إلى  الوصول  يستطيعوا 

والعيش الرغيد.
ــالم والــدرامــا  ــل اإلعــ ــع أن وســائ ــاب وت
البلطجة  مــن  ــاذج  منـ خلقت  العربية 
ساهمت  احملــمــودة  غير  والسلوكيات 
االنتحار،  على  اإلقبال  في  كبير  بشكل 
باإلضافة إلى عدم القدرة على الزواج 
وبناء األسرة، واالنعزالية وعدم القدرة 
ــوال، وهـــي ســبــب من  ــ عــلــى جــمــع األمـ
نهاية  في  تؤدي  التي  اإلحباط  أسباب 

املطاف إلى االنتحار.
تغيرت  االنتحار  نوعية  أن  واستكمل 
فــي أمنــاطــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
مشددا على ضرورة معاجلة املشكالت 
من  والتوعية  واالقتصادية  االجتماعية 
انتشار اإلدمان والتصدي لتلك األزمة.

اإلدمان والدراما
فايد،  سوسن  د.  قالت  ناحيتها،  مــن 
القومي  باملركز  النفس  علم  أســتــاذة 
إن  واجلــنــائــيــة،  االجتماعية  للبحوث 
تدفع  واجتماعية  نفسية  دوافــع  هناك 
وتتشابك  االنــتــحــار،  ــى  إلـ الــشــخــص 
من  درجــة  إلــى  تصل  عندما  وتتفاعل 
الذروة واليأس، باإلضافة إلى أن طبيعة 
الشخصية لها دخل كبير جدا واحلالة 
النفسية، وأحيانا كثيرة تكون الشخصية 
في  ثــقــة  لــديــهــا  ولــيــس  جـــدا  ضعيفة 

نفسية  أمــراض  هناك  وتكون  النفس، 
من  أقــوى  وهــو  العقلي،  االكتئاب  مثل 
النفسي، ويحتاج إلى عقاقير  االكتئاب 
وجود  عن  فضال  جــدا،  مهم  وعالجه 
حالة  وميكن  وسمعية  هالوس عصبية 
من الفصام وحاالت من الشك القهري 
من  ألكثر  تداخل  هناك  يكون  وأحيانا 

حالة.
أنــه ال يخفى على أحد  إلــى  وأشـــارت 
بني  كبيرة  بطريقة  منتشر  اإلدمــان  أن 
املخلق  املخدر  هو  واألخطر  الشباب، 
الذي يؤدي إلى حاالت من الهيستيريا 
تخرج  والبصرية  السمعية  والهالوس 
الشخص عن الوعي متاما، وإذا تشابك 
احلالة  تكون  النفسي  املــرض  مع  هذا 
قرار  أخذ  إلى  والوصول  خطورة  أكثر 

باالنتحار.
باإلعالم،  اخلــاص  العامل  إلى  ولفتت 
املواطن،  أعني  أمام  دائما  الصورة  ألن 
ــدم  إذا كــانــت فــي الـــدرامـــا أصــبــح ال
عليه جتعل  ــادت  ــت اع الــعــني  والــقــتــل، 
أنها  يــرى  وال  عليها  يتجرأ  الشخص 
شيء صعب بل سهل، وال يجب عرض 
جرائم القتل، ألن عرضها يجعل طوال 
التجرؤ  في  السهولة  من  حالة  الوقت 

على هذا الفعل.
ــه يــوجــد جــانــب خــاص  وأوضـــحـــت أنـ
وتوجد  والــثــقــافــة،  والتعليم  بــالــوعــي 

نسبة عالية في املجتمعات ليس لديها 
اخللفية الثقافية التي حتميها وال قدر 
من العلم إلعمال العقل واالنتقاء بحيث 
من  حالة  وفي  للمشكالت  حلوال  يجد 
حاالت اجلمود واليأس وال يوجد لديه 
أو  أو لتحسني وضعه  للتفكير  مجاالت 
ليس  وهمي  التعليم  ألن  مشكالته  حل 
منفتحة  اإلنسان  عقلية  يجعل  حقيقيا 

يستطيع وضع حلول ملشكالته.

تعزيز الثقة
وأخـــيـــرا، قـــال الــدكــتــور عـــالء مرسي 
عوامل  هناك  إن  النفس،  علم  أستاذ 
عديدة لالنتحار منها أن يكون الشخص 
لــديــه خلل فــي كــيــمــاويــات املــخ وهــذا 
يصيبه باالكتئاب فيقبل على االنتحار، 
على  القدرة  وعدم  اإلدمــان  جانب  إلى 
التوقف أو احلصول على مواد مخدرة، 
باإلضافة إلى إجباره على بعض األمور 
أو  رغبته،  ضــد  تعد  التي  حياته  فــي 
موضحا  حوله،  ممن  الشخص  انتقام 
أن بــعــض املــنــتــحــريــن تـــركـــوا رســالــة 
انتحار  طريقة  أن  مضيفا  ذلــك،  تؤكد 
كان  إذا  إلى شخصيته  الشخص ترجع 
اآلخــريــن،  ومــع  نفسه  مــع  لــديــه عنف 
قائال: إن البعض يعلن عن انتحاره، أي 
في  طاقته  لنهاية  وصل  أنه  به  يقصد 
املواجهة، وهي رسالة استغاثة ملن حوله 
بأن ينظروا إليه وإلى مشاكله، وفي هذه 
على  يتردد  ألن  ضــرورة  هناك  احلالة 
طبيب نفسي إليجاد حلول إلى مشاكله.
ينظر الشخص  أن  وشدد على ضرورة 
إلى نفسه نظرة رضا وسماحة وتفاؤل 
ــرة  ــزاز بــالــنــفــس، مــطــالــبــا األسـ ــتـ واعـ
والرضا  التفاؤل  غرز  بضرورة  العربية 
وبناء النفس الصحي في نفوس األبناء، 
والتفاهم  احلـــوار  لغة  إلــى  بــاإلضــافــة 

بينهم.

ــة  ــل ــك ــش م زايــــــــــد:  د. 
اجتماعية بسبب اختالل 

ميزان القيم

اإلدمان  فايد:  سوسن  د. 
معدالت  ضاعفا  والدراما 

االنتحار
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ملف خاص د. محمد عطيه متولي 
والشؤون  األوقـــاف  بـــوزارة  أول  وخطيب  إمــام 

اإلسالمية

اليأس قتالاليأس قتال
ــأس أحـــد أقــصــر الــطــرق  ــي يــعــد ال
تتدارك  لــم  إن  لالنتحار  املوصلة 
فيبصر  اليائس،  تعالى  اهلل  رحمة 
النور في نهاية النفق املظلم، وتتفتح 
نعم  إلدراك  وعــقــلــه  نفسه  آفـــاق 
فرجه  بــقــرب  والــشــعــور  عليه  اهلل 
الــيــأس قتال،  أن  ذلــك  وإحــســانــه، 
ويــحــرم االنــســان متع احلــيــاة وإن 
كان يتقلب فيها، وما من إنسان إال 
لسبب  الضيق  من  مبقدار  ويشعر 

يتطور ضيقه  وقد  دنيوي،  أو  ديني 
من الناس ومن الواقع إلى يأس من 
في  رغبة  إلــى  يتطور  وقــد  احلياة، 

إنهاء احلياة.
تضيق الدنيا باإلنسان عندما تتكاثر 
لهشاشة  رمبــا  أو  عليه  الضغوط 
تضطرب  من  النفوس  فمن  نفسه، 
املصائب  تتخيل  بل  عــارض،  ألقــل 
وإن لم يكن لهذا اخليال نصيب من 
الواقع، وعلى ذلك فبناء الشخصية 

القوية يعد أحد أهم أهداف األسرة 
واملجتمع واألمة. 

ــك الــذي  ــوان الــيــأس ذل وأخــطــر ألـ
اللحظات  فــي  صــاحــبــه  بــه  يشعر 
يتسرب  إذ  به،  البالء  لنزول  األولى 
يــواجــه  أن  يستطيع  ــن  ل أنـــه  إلــيــه 
ما  ولضخامة  لعجزه  املصيبة  هذه 
يواجهه، هذا الشعور إذا متكن من 
اإلنسان ضعف عن املقاومة وخسر 

هذه املعركة في جولتها األولى. 
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واحلقيقة أن تقدير حجم املصائب 
راجع إلى النفس، فالنفوس العامرة 
التقدير  حتسن  باهلل  الظن  بحسن 
مبؤمن،  يليق  ال  العجز  أن  وتــدرك 
الوصية  ــوار  ــ أن أمــامــهــا  وتــتــأللــىء 
النبوية، قال رسول اهلل ]: »املؤمن 
ــى اهلل من  إل ــقــوي، خير وأحـــب  ال
ــل خير  ــؤمــن الــضــعــيــف، وفـــي ك امل
واستعن  ينفعك،  مــا  على  احــرص 
مبا  وتستغيث  تعجز«)1(،  وال  بــاهلل 
الــذي   [ النبي  بــه  يستغيث  كــان 
كان يقول: »اللهم إني أعوذ بك من 

العجز والكسل«)٢(.
اليأس  كان اخلــروج من ضيق  وإذا 
الرجاء ونوره هو  إلى سعة  وظلمته 
واألسرة  الفرد  بني  مشترك  واجب 

واملجتمع، فما نصيبهم من ذلك:

١- الفرد
أوال: معرفة طبيعة الدنيا:

اإلنسان في هذه الدنيا في اختبار 
كبير هذه احلقيقة، أكدتها نصوص 
القرآن الكرمي والسنة املطهرة، قال 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   }ڦ    تعالى: 
ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ{ 
أن  سعيد:  أبي  وعن   ،)7 )الكهف: 
فكان  قــام خطيبا،  رســول اهلل ] 
فيما قال: »إن الدنيا خضرة حلوة، 
فناظر  فيها،  مستخلفكم  اهلل  وإن 
كيف تعملون«)3(، فإذا أدرك اإلنسان 
وأن  كبرى،  اختبار  ساحة  في  أنــه 
ثقيلة  تكون  قد  االختبارات  بعض 
على نفسه، وأن االختبار ملدة معينة، 
بعضها  يظهر  نتائج  عن  وسينتهي 
اآلخـــرة،  فــي  وبعضها  الــدنــيــا  فــي 
االختبار  هــذا  على جتــاوز  حــرص 
وســأل  الـــدرجـــات،  أعــلــى  وحتقيق 

ې   }ې   ــعــالــى:  وت ســبــحــانــه  اهلل 
ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى     ې  
وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی     ی  

جب  حب{ )البقرة: ٢٨6(.

ثانيا: رؤية اللطف اإللهي:
وجــود  على  ســابــق  اإللــهــي  اللطف 
مظاهر  فمن  الدنيا،  في  اإلنــســان 
ــه وهــو  ــك حــفــظــه فــي بــطــن أمـ ذلـ
جنني، فمهما اصطدمت األم بشيء 
فإن السياج الذي حماه اهلل به يقيه 
من هذا االصطدام بلطف اللطيف 
لإلنسان  دبر  كيف  وتأمل  سبحانه، 
التغذية  أمــه  بطن  فــي  جنني  وهــو 
تتم  أن  إلى  السري  بواسطة احلبل 
الوالدة؟، وبعدها تنتقل التغذية من 
يلهم  كيف  وتأمل  الفم،  إلى  السرة 
أمه  ثدي  إلى  يتجه  أن  الطفل  اهلل 
ولو في ظالم الليل من غير أن يعلمه 
ذلك؟  يصنع  أحدا  يشاهد  أو  أحد 
الذي  سبحانه،  اللطيف  لطف  إنه 
أعــطــى كــل شــيء خلقه ثــم هــدى. 
مصاحبا  اإللهي  اللطف  كــان  فــإذا 
لإلنسان قبل أن يعتني بنفسه وقبل 
أن يعتني به أحد، فكيف يتركه اهلل 
ولو  وإحــســان؟!  لطف  دون  تعالى 

حدث ذلك لهلك املخلوق وتلف.
 

ثالثا: الصبر اإليجابي:
في  النجاح  مؤهالت  أحــد  الصبر 
ــا واآلخــــــرة، فــمــا مـــن عمل  ــي ــدن ال
ميكن أن يتم دون صبر على إجنازه 
مــن حــازوا  الــنــاس  ومــن  وحتقيقه، 
يتحملون  الصبر،  من  كبيرا  نصيبا 
من  كثير  عنها  يعجز  آالما ضخمة 

احمليطني بهم، هؤالء خطوا خطوات 
في طريق الصبر الطويل واستعملوا 
أدواته واستعانوا باهلل عز وجل قبل 
أنفسهم،  هـــؤالء  صبر  لقد  ذلـــك، 
عليهم  من  أن  تعالى  اهلل  فجزاهم 
بنعمة الصبر، قال النبي ]: »ومن 
يتصبر يصبره اهلل، وما أعطي أحد 

عطاء خيرا وأوسع من الصبر«)4(.

رابعا: العمل اجلاد:
التي  األزمـــة  أبــعــاد  املسلم  يـــدرك 
حتيط به ويستعني باهلل تعالى على 
وينظر  منها  التخلص  كيفية  معرفة 
تساعده على  التي  األدوات  ما هي 
اخلــروج من هــذا املــأزق؟ ما الذي 
ميلكه من هذه األدوات، وما الذي ال 
ميلكه؟ َمن ِمن الناس مستعد ملد يد 
العون؟ ما هو أقصر الطرق للخروج 
من هذه املشكلة؟ ثم ينطلق ويتخذ 
من  ويصابر  ويثابر  األولى  خطواته 
ينظر  لالستالم،  ويــدعــوه  يحبطه 
إلى  وينظر  يبذله  الذي  إلى اجلهد 
الثمرة احللوة التي يريد أن يقطفها 

فتهون عليه الصعاب. 

خامسا: استشعار معية اهلل تعالى:
العوائق،  وتواجه  إال  إنسان  من  ما 
وجعل  عليها  التغلب  استطاع  فــإذا 
منها درجات يصعد عليها إلى املجد، 
كان ذلك إعالنا أن قدرته أكبر من 
العوائق، وإذا كان العائق أقوى منه 
ــقــوة التي  ــام هـــذه ال واســتــســلــم أمـ
قهرته خطى بذلك أولى اخلطوات 
نحو الهزمية، إن لم يستجمع نفسه 
ويطلب املعونة من اهلل تعالى، فمهما 
كانت الهموم كبيرة فنحن نقول في 
كل ركعة: »اهلل أكبر«، وعندما خاف 
فــرعــون وحق  موسى وهـــارون مــن 
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لهما أن يخافا بطشه قال اهلل تعالى 
لهما: }ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
تبارك  وربــنــا   ،)46 )طــه:  ې{ 
اتقوا  الذين  مع  أنه  علمنا  وتعالى 

والذين هم محسنون.
وكم من ضيق شديد تعرض له بنو 
آدم ثم جناهم اهلل منه؟! جند ذلك 
السالم  عليه  إبراهيم  ألقي  عندما 
في النار، وعندما ألقي يوسف عليه 
السالم في قعر البئر، وعندما التقم 

احلوت يونس عليه السالم.
ومما  الضيق  مــن  التعوذ  ســادســا: 
رضي  مالك  بن  أنــس  قــال  يسببه، 
 [ النبي  أســمــع  كنت  عــنــه:  اهلل 
يكثر أن يقول: »اللهم إني أعوذ بك 
من الهم واحلزن، والعجز والكسل، 
والبخل واجلن، وضلع الدين، وغلبة 

الرجال«)5(
 

2- األسرة
تقدمي الدعم النفسي: 

تفرض طبيعة األسرة على أفرادها 
كل  يجعل  الــذي  املستمر  التواصل 
على  كبير-  أو  -صغيرا  منها  فــرد 
األسرة،  أفراد  بقية  بأحوال  معرفة 
خبيرا بطبائعهم، مدركا ملا يحزنهم 
عن  إخفائه  حاولوا  وإن  ويفرحهم 
اآلخرين، هذه املعرفة وتلك اخلبرة 
كل  إحساس  هو  آخر  واجــب  ترتب 
مكروب أن بجانبه من يعينه ويحميه 
ويستمع له ويفكر معه ويشعر بآالمه 

وآماله. 
ويعطي  يخففها  الهموم  تقاسم  إن 
قوة على مواجهتها، كما أن الشعور 
بالوحدة - وإن كان اإلنسان ينتمي 
ألســرة كبيرة في عــدد أفــرادهــا - 
شعور مرهق للنفس، جالب ملشاعر 
األسى، معجل باليأس، وإذا متكنت 

هذه املشاعر من نفسه دون أن ينتبه 
له أحد أو ينتشله من أعماق الوحدة 
السوداوية  األفكار  بدأت  واليأس، 

تغزو عقله وقلبه. 

٣- املجتمع 
أوال: الشعور بهموم اآلخرين: ضرب 
النبي ] مثال ملا يجب أن يكون عليه 
املجتمع املؤمن فقال: »مثل املؤمنني 
وتعاطفهم  وتراحمهم،  توادهم،  في 
منه عضو  اشتكى  إذا  اجلسد  مثل 
تــداعــى لــه ســائــر اجلــســد بالسهر 
واحلمى«)6(، واملطلوب من كل مؤمن 
بــل السهر  الــشــعــور فــقــط،  لــيــس 
واحلمى مبا يعنيانه من اطالع عن 
قرب على مجريات األحداث وتقدمي 
املعونة، إن املؤمنني كاجلسد الواحد 
تسري  ببعض  ألم  ما  بعضه  يــدرك 
وينطلق  فينشط  العافية  روح  فيه 
وإقــامــة  والتعمير  والــبــنــاء  للخير 
األلم  بعضه  ويصيب  والعدل  احلق 
إمداده  إلى  األعضاء  بقية  فيسارع 
مبا يذهب هذا األلم من دعم مادي 
ومعنوي هذا الترابط هو سر جناح 
املؤمنني هذا الترابط ليس ضرورة 
ــل هو  بــشــريــة وحــاجــة إنــســانــيــة ب
فريضة شرعية كلما وهت الصالت 
إلى  أســرع  كانوا  كلما  املؤمنني  بني 
منهم  ينال  أن  إلى  وأقــرب  الهالك 

املرض والعدو. 

ثانيا: التواصي بالصبر: وصف اهلل 

}ٱ   بــقــولــه:  املفلحني  تعالى 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ٺ     ٺ   ٺ   ڀ  
تــواصــوا  ــر:3-1(،  ــصـ ــعـ )الـ ٺ{ 

كربا  الساعات  أشــد  فــي  بالصبر 
ــرج الــلــحــظــات جتـــد من  وفـــي أحــ
ومن  تعالى  ــاهلل  ب الــظــن  يحسنون 
ومن  سبحانه  فرجه  بقرب  يوقنون 
ينشرون مشاعر الثقة باهلل واليقني 
مبــا عــنــده مــن خــيــر ومـــن يحثون 
لهم  ويبينون  الصبر  على  اآلخرين 

حسن عاقبته في الدنيا واآلخرة. 
يكون  أن  مجتمعه  في  املؤمن  ودور 
في  ــا  ــام إم يقينه  وحــســن  بــثــبــاتــه 
الصبر يراه الناس فيسلكون سبيله 
مكان  في  حل  وكلما  بــه،  ويقتدون 

أشاع فيه الطمأنينة. 
مــفــردات  أحــد  بالصبر  الــتــواصــي 
الدعم الذي يجب على املجتمع أن 
إلى  باإلضافة  مكروب  لكل  يقدمه 
الدعم املالي والدعم الفكري الذي 
املكروب  متكن  فكرة  صاحبه  يقدم 

من جتاوز أزمته.
إذا قام اإلنسان بواجبه نحو نفسه، 
وقامت األسرة بواجبها نحو أفرادها 
بواجبه  املجتمع  ــام  وق احملــزونــني، 
استطاع  ــني،  ــكــروب امل أبــنــائــه  نــحــو 
لنا  وسلمت  األزمــة،  اجلميع جتاوز 
أنفس ميكن أن نعيد إلى ووجوهها 
الرجاء  البسمة، وإلى قلوبها حسن 
سواعدها  ــى  وإلـ تــعــالــى،  اهلل  فــي 
نفع  فــي  بها  تساعد  التي  الطاقة 

العباد والبالد.

الهوامش
1- صحيح مسلم

٢- صحيح البخاري
ــال الــشــيــخ  ــ ــن مـــاجـــه ق ــ ــنن اب 3- سـ

األرناؤوط حديث صحيح 
4- الصحيحني

5- صحيح البخاري 
6- صحيح مسلم
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سالم حمد القحطانيسيرة
إمام وخطيب األوقاف والشؤون اإلسالمية

في ليلة من ليالي السيرة العطرة، ظهر موقف عجيب ألحد 
الصحابة الكرام، رضي اهلل عنهم، مع النبي ].

موقف جمع بني مشاعر احلزن والفرح، وظهرت فيه بشرية 
الصحابة في إمكانية ورود اخلطأ منهم لكن مع املسابقة في 
صاحب  هــذا  عن  يحدث  باحلسنة،  وإتباعه  بل  استدراكه، 
املوقف نفسه الصحابي اجلليل املقداد بن األسود، كما جاء 
في صحيح مسلم فيقول: »أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت 
على  أنفسنا  نعرض  فجعلنا  اجلهد،  من  وأبصارنا  أسماعنا 
أصحاب رسول اهلل فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي ] 
فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثالثة أعنز -جمع ماعز- فقال النبي 
]: )احتلبوا هذا اللن بيننا(. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل 
إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي ] نصيبه. قال: فيجيء من 
ويسمع  نائما  يوقظ  ال  تسليما  فيسلم  النبي ]،  أي  الليل، 
شرابه  يأتي  ثم  فيصلي،  املسجد  يأتي  ثم  قــال:  اليقظان. 
فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال: 
به  ما  عندهم،  ويصيب  فيتحفونه  األنصار  يأتي  محمد ] 
حاجة إلى هذه اجلرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في 
بطني -أي استقرت- وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني 
محمد؟  شــراب  أشربت  صنعت؟  ما  ويحك  فقال:  الشيطان 
دنياك،  فتذهب  فتهلك،  عليك،  فيدعو  يجده  فال  فيجيء 
رأسي،  قدمي خرج  على  وضعتها  إذا  وعلي شملة  وآخرتك، 
وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل ال يجيئني النوم، 

وأما صاحباي فناما، ولم يصنعا ما صنعت.
املسجد  أتى  ثم  يسلم،  كان  كما  فسلم  النبي ]  فجاء  قال: 
فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع 
فقال:  فأهلك،   علي  يدعو  اآلن  فقلت:  السماء،  إلــى  رأســه 
)اللهم أطعم من أطعمني، واسق من أسقاني(، قال فعمدت 
إلى  فانطلقت  الشفرة،  وأخذت  علي،  فشددتها  الشملة  إلى 
األعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول اهلل، فإذا هي حافلة -أي 
مملوءة باحلليب على غير العادة- وإذا هن حفل كلهن، فعمدت 
رسول  إلى  فجئت  رغــوة،  علته  حتى  فيه  فحلبت  ــاء..  إن إلى 
اهلل فقال: )أشربتم شرابكم الليلة(، قال: قلت: يا رسول اهلل، 
اشرب، فشرب، ثم ناولني، فقلت: يا رسول اهلل اشرب،  فشرب 
دعوته،  وأصبت  روي،  قد  النبي  أن  عرفت  فلما  ناولني،  ثم 
ضحكت حتى ألقيت إلى األرض، فقال النبي: )إحدى سوآتك 
يا مقداد( أي إن هناك أمرا يستنكر قد فعلته يا مقداد. قلت: 

[ليلة أرق المقدادليلة أرق المقداد
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يا رسول اهلل، كان من أمري كذا وكذا. فقال النبي ]: )إمنا 
هذه رحمة من اهلل(«، إشارة إلى املعجزة بكون املاعز حافلة 

على غير عادتها، وكونها حتلب مرتني في اليوم.
إن هذه القصة العجيبة للصحابي اجلليل املقداد بن األسود 
[ تعطينا مجموعة من الفوائد الفريدة، وتتجلى فيها قيم 
رحمة  األول  جانبها  ففي  جوانب،  عدة  في  ظهرت  عظيمة؛ 
وسقي  جائعهم  إطعام  نحو  والسعي  بأصحابه،   [ النبي 
والعفو  بهم  الرأفة  وحتى  بل  حاجاتهم،  وسد  منهم  الظمآن 
عن مخطئهم، والصفح عن املسيء منهم، وصدق اهلل تعالى: 

ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   }ھ  
ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۆ{ )التوبة:1٢٨(.
أما اجلانب الثاني فنراه في سلوك الصحابي اجلليل املقداد، 
على  الليلة  تلك  وتقلبه  اللن،  شــأن  في  تقصيره  من  بداية 
الفراش، إذ لم يهدأ له بال، ولم يطمئن له حال، بسبب الشعور 
بالذنب وحصول التقصير جتاه أمانته في حفظ نصيب النبي 
] من اللن. وال شك أن هذا الشعور عالمة واضحة لإلميان 
القوي الراسخ في قلبه، كما يدلل لذلك األثر عن ابن مسعود 
[ الذي يقول فيه: »إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت 
جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر 

على أنفه فقال به هكذا«.
ثم استدراكه ذلك اخلطأ مبحاولته أن يذبح ماعزا تعويضا ملا 
فات من حق النبي ]، لكن اهلل أكرمه بحصول معجزة للنبي 
] لم يكن يتخيلها، إذ وجد املاعز قد امتألت ضروعها من 
احلليب، على غير عادتها، فالعادة أنها إذا حلبت لم متتلئ إال 
مبضي يوم كامل، لكنها رحمة من اهلل كما جاء في رد النبي 

.[
أما اجلانب الثالث، فهو احلوار الذي ذكره الصحابي اجلليل 
عنده  نقف  أن  بنا  إذ حري  الشيطان،  وبني  بينه  دار  والــذي 
ونتأمله، وهو حوار ذو شقني: األول عندما شجعه على شرب 
نصيب النبي ]، وزين له اخلطأ، وهذه الوسيلة الشيطانية 
قال  حيث  معاملها،  بنفسه  الشيطان  بني  التي  وهي  األولــى، 

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   }ڌ   عنه:  حكاية  تعالى 
إليهم  أحبب  أي:  )احلجر:39(؛  ژ  ڑ  ڑ{ 
املعاصي، وأرغبهم فيها، وأزعجهم إليها إزعاجا، وهذا التزيني 
من الشيطان يجعل اإلنسان يفعل العمل السيئ، فيظنه حسنا: 

}ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ{ )فاطر:٨(.
وهذه فتنة عظيمة لبني آدم ما لم يتم ردها باالستعانة باهلل 
تعالى أن يزين للعبد احلق والصواب، ويحبب له اخلير، ويكره 

له الشر؛ حتى يكون من الذين قال اهلل تعالى فيهم: } ڇ  

ڈ   ڎ          ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ  
ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک{ )احلجرات:7(.

قول  في  ظاهرا  فكان  الشيطان  حــوار  من  الثاني  الشق  أما 
صنعت؟  مــا  ويحك  فــقــال:  الشيطان،  »ندمني  الصحابي: 
عليك،  فيدعو  يجده  فــال  فيجيء  محمد؟  شــراب  أشــربــت 

فتهلك، فتذهب دنياك، وآخرتك«.
إن هذه هي الوسيلة الشيطانية الثانية في قصة املقداد [، 
تعكس خبث الشيطان في غوايته لإلنسان، فإنه يبدأ بتزيني 
وقع  إذا  املعصية  على  اإلنسان  يندم  نفسه  هو  ثم  املعصية، 

فيها.
اإلنسان،  فيها  يكون  حالة  لكل  الشيطان  استغالل  تؤكد  كما 

ويؤجج وساوسه ليصير اإلنسان حزينا آيسا من رحمة اهلل.
وقد جاء هذا األمر في احلديث الصحيح الذي قال فيه ]: 
»إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق اإلسالم، 
فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين آباء أبيك؟ فعصاه 
فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك 
وسماءك، وإمنا مثل املهاجر كمثل الفرس في الطول؟ فعصاه 
فهاجر، ثم قعد له في طريق اجلهاد، فقال: جتاهد، فهو جهد 
النفس واملال، فتقاتل فتقتل، فتنكح املرأة ويقسم املال؟ فعصاه 
فجاهد، فقال رسول اهلل ]: فمن فعل ذلك، كان حقا على 
اهلل عز وجل أن يدخله اجلنة، ومن قتل كان حقا على اهلل أن 
يدخله اجلنة، وإن غرق كان حقا على اهلل أن يدخله اجلنة، أو 
وقصته دابته، كان حقا على اهلل أن يدخله اجلنة« )السلسلة 

الصحيحة، 9٢79(.
السعي  هذا  تأكيد  أيدينا  بني  التي  املقداد [  قصة  وفي 
احلثيث من الشيطان الرجيم لغواية اإلنسان في جميع أحواله. 
كما ثبت عند مسلم من قوله ]: »إن الشيطان يحضر أحدكم 

عند كل شيء من شأنه«.
لكن املقداد [ لم يستجب للوسواس الثاني، بل بادر بالسعي 
للتكفير عن اخلطأ، والعمل على تعويض النبي ]، فلما علم 
فيه  ويتحقق  ترضي ضميره،  له معجزة  منه سخر  اهلل هذا 
دعاء النبي ]: »اللهم أطعم من أطعمني، واسق من أسقاني«.

حينها فرح املقداد [ فرحا شديدا، حتى إنه لسقط على 
املوقف  وانــزاح عنه هم  والسرور،  الضحك  األرض من شدة 
الذي كان فيه والذي سبب له األرق، وجعله يتقلب في فراشه 

ال يأتيه النوم.
}ک   ورحمته،  عليه،  اهلل  بفضل  يفرح  املؤمن  هو  وهكذا 
ڱ{  ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ    

)يونس:5٨(.
كما أنه في حياته يجتهد ما استطاع أن يتخذ الشيطان عدوا، 

وأال يستجيب لوساوسه حتى ال يقع في اخلطيئة، والندم.

٥٣العدد )٦٨١( جمادى األولى  ١٤٤٣ هـ - يناير ٢٠٢٢م



د. آندي حجازيملف العدد
علم النفس التربوي

بصور  اإلنــســان  تعالى  اهلل  كــرم  لقد 
وطرق كثيرة ال تعد وال حتصى، وجتعل 
اإلنسان يعجز شكرا أمام نعم اهلل تعالى 
للبشر،  الالمنتهية  وعطاياه  ومواهبه 
أن  تعالى لإلنسان  ومن أعظم تكرميه 
لهذا  وأعطى  البشري،  العقل  له  خلق 
التفكير  عــلــى  هــائــلــة  ــدرات  ــ ق الــعــقــل 
والتخيل  والتحليل  ــداع  واإلبـ واإلنــتــاج 
والتمييز  والتأمل  والتفكر  واالكتشاف 
وينتج  يتطور ويتقدم  والتعلم، ما جعله 
ما  فلوال  عــاملــه.  فــي  ويتقدم  ويخترع 
وهـــب اهلل تــعــالــى لــإلنــســان مــن تلك 
امليزات ملا وصل اإلنسان إلى ما وصل 
إليه اليوم من التقدم والعلم واملعلومات، 
فهي من تكرمي اهلل للبشر مبا أعطاهم 
واحلمد  وإمكانات،  عقلية  مواهب  من 

هلل الوهاب العظيم.

العقل البشري وإمكاناته
وأيضا من تكرمي اهلل لإلنسان أن اهلل 
على  ــقــدرة  ال الــبــشــري  العقل  أعــطــى 

والباطل،  احلق  بني  والتمييز  االختيار 
وبني الصحيح واخلاطئ، وبني ما فيه 
مصلحته الدنيوية واألخروية، وبناء على 
هذه القدرة سيتم محاسبته يوم القيامة 
كرم  تعالى  فاهلل  وأقواله،  أفعاله  على 
اإلنسان وجعله مخيرا حرا في اختياره 
وانفعاالته  وسلوكاته  وأقواله  وأفعاله 
وإال  احلرية،  كامل  ومواقفه  وعواطفه 
على  محاسبته  الــعــدل  مــن  يكون  فلن 

أفعاله إن لم تكن له حرية االختيار. 
في  التصرف  يسيئون  من  يدعي  وقد 
أفعالهم أو ال يؤمنون باهلل أنهم أحرار 
في سلوكاتهم ومعتقداتهم وإن خالفت 
أنتم  نعم،  لهم:  فنقول  والعرف،  الدين 
أحرار، أي خلق اهلل لكم حرية االختيار 
وهي  وأقوالكم،  وتفكيركم  لسلوكاتكم 
بناء  تعالى  اهلل  عليه  سيحاسبكم  ما 
االختيار،  أحرار في  بالفعل  أنكم  على 
فاحلرية سالح ذو حدين، إما لك وإما 

ڤ   ٹ   }ٹ   تعالى:  قــال  عليك، 

ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ{ )سورة الشمس: 7-1٠(.

اللغة والقدرة على الكالم والتعلم
تعالى لإلنسان  ومن عظيم تكرمي اهلل 
أن وهبه القدرة على الكالم، بل وأعطاه 
من  وتعلمها  اللغات  فهم  على  القدرة 
أجل التواصل اليسير بني البشر، وقد 
اخترع اإلنسان مئات بل آالف اللغات، 
وهـــذا مــن اإلعــجــاز اخللقي مــن اهلل 
تعالى لإلنسان، أن أعطاه تلك القدرة 
اللغة بكل تفاصيلها،  الهائلة على تعلم 
عن  يعبر  وأن  عديدة،  لغات  وتعلم  بل 
القدرة  الكالم، وهذه  نفسه عن طريق 
أفادت بني البشر في تواصلهم احلياتي 
العصور،  مر  على  البعض  بعضهم  مع 
الكثير من مشاكلهم  وأفادتهم في حل 
ــهــم وخــالفــاتــهــم،  ــزاعــات وفـــي فـــض ن
ما  بإيصال  والــرســل  األنبياء  وأفـــادت 

تسع صور لتكريم اهلل تعالى للبشرتسع صور لتكريم اهلل تعالى للبشر
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بني  إلــى  سماوية  رسائل  من  يــريــدون 
البشر وإلى أبناء جلدتهم. 

لإلنسان  القدرة  اخلالق  اهلل  وأعطى 
وتعلم  الصغر  منذ  اللغة  تعلم  على 
عدة لغات دون اخللط بينها، فسبحان 

}ں   وجل:  عز  قال  املبدع!  اخلالق 
ڻ   ڻ   ڻ    ڻ  
ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ  
الروم:  )ســورة  ھ  ھ  ھ{ 

.)٢٢
أعطاه  أن  لإلنسان  اهلل  تكرمي  ومــن 
وهــو  والــتــعــلــيــم،  التعلم  عــلــى  ــدرة  ــق ال
وتداولها  املعارف  اكتساب  على  قــادر 
عند  واستعادتها  ذاكرته  في  وتخزينها 
احلاجة، بل والبناء عليها وعلى معارفه 
ومعلومات  جديد  علم  إنتاج  أجــل  من 

مفيدة تفيد البشرية جمعاء. 
ــت املــــــدارس  ــي ــن ومـــــن أجـــــل ذلـــــك ب
العلم  ودور  واملــكــتــبــات  ــات  ــع واجلــام
املختلفة والتي انتشرت على مر الزمن، 
العلم  وتنقل  حلاله،  له صاحلة  مفيدة 
من جيل إلى آخر ليتعلمه ويسهل أمور 
اهلل  ومــنــح  بــل  فــيــه،  وليحسن  حياته 
التربية  على  الــقــدرة  اإلنــســان  تعالى 
والتعليم  ــاد  واإلرشـ والتوجيه  لألبناء 
والتصويب لألخطاء، ما لم يكن لغيره 

من املخلوقات.

جمال اخللقة البشرية 
ومن جمال التكرمي اهلل العظيم لإلنسان 
بأجمل صورة، وجعله ميشي  أن خلقه 
على رجلني، ال على أربع وال على بطنه 
ككثير من مخلوقاته، بل جعل اإلنسان 
شامخا عزيزا، مرفوع اجلبهة، منتصب 
الــقــامــة، مــشــرفــا مــكــرمــا عــلــى سائر 
بصورة  وخلقه  األرضــيــة،  املخلوقات 
وجعل  للنفس،  محببة  حسنة  جميلة 
له الرأس في مكانه والعينني واألذنني 
والــفــم واأليـــدي واألرجـــل، فجعله في 

}ڀ   تعالى:  قال  وخلقة،  رسم  أجمل 
)ســـورة  ٺ{  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
أنه  اآليــة  تفسير  في  وقيل  الــتــني:4(. 
ليس شيء من احليوان إال وهو منكب 

على وجهه غير اإلنسان قائم.

األرضية  والــكــرة  الــكــون  تسخير 
لإلنسان

أن  خلقه  فــي  تعالى  اهلل  رحمة  ومــن 
واختراع  العالج  على  القدرة  له  جعل 
العالج  أجــل  مــن  لــه  املناسبة  ــة  األدويـ
القدرة  تلك  يجعل  ولــم  واالستشفاء، 
البشر،  بني  غير  املخلوقات  من  ألحد 
علنا نحمد اهلل تعالى هذه النعم التي 

تعمل استقرارا لإلنسان وطمأنينة.
تعالى لإلنسان  تكرمي اهلل  ومن جميل 
األرضية  والــكــرة  الــكــون  لــه  أن سخر 
للعيش امليسر عليها، فسخر له األرض 
ــه اجلــبــال  ل مــقــدراتــهــا، فسخر  بــكــل 
واألنعام  ليأكلها،  والطيور  والنباتات 
ليركبها ويستفيد منا، وسخر له البحار 
واألنهار وما تشملها، وسخر له النجوم 
والقمر  الشمس  وسخر  بها،  ليهتدوا 
التكرمي  وهــذا  السماء،  في  واألفــالك 
البشر،  بني  لغير  تعالى  اهلل  يعطه  لم 
هذه  مثل  تعط  لــم  مخلوقاته  فباقي 
تعالى:  قوله  ذلــك  ودليل  املسخرات، 

گ   گ    گ   ک   ک         }ک  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  

ں{ )سورة اإلسراء:7٠( 
 

التنقل في األرض وخارجها 
بني  كــرم  أن اهلل  التكرمي  روعــة  ومــن 
النقل  ــأن رزقــهــم وســائــل  بـ الــبــشــر، 
ــدن وبــني البلدان  واالنــتــقــال داخــل امل
والقارات وخارج حدود األرض والسفر 
له  والبحر والفضاء، فسخر  في اجلو 
والقوارب  والسفن  والطائرات  الدواب 

ــارات والــعــربــات  ــســي ــطــارات وال ــق وال
ــخ  ــصــواري واملــركــبــات الــفــضــائــيــة وال
الفضاء  تكتشف  التي  االستكشافية 
وغيرها. وجعل تلك الوسائل آمنة في 
البر والبحر فحملهم عليها -بقدرة اهلل 
أن تسقط  أو  يغرقوا،  أن  تعالى- دون 
تعالى  اهلل  قدر  إن  إال  الطائرات  بهم 

ذلك.

الطيبات من الرزق
ومن تكرمي اهلل اخلالق للبشر كما قال 

ک   ک         }ک   الكرمية:  اآلية  في 
ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ  
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ  ں  ں{  )سورة 
الطيبات،  من  رزقهم  أن  اإلســـراء:7٠( 
وهي تشمل شتى أنواع املأكل واملشرب 
ورفاهية  واملــراكــب  واألثـــاث  وامللبس 
الــعــيــش، فـــرزق اهلل تــعــالــى اإلنــســان 
واملأكوالت  النباتات  من  كثيرة  أصنافا 
واملشروبات واألطعمة واحللوى وأدوات 
العيش وغيرها، ما يجعل اإلنسان يجد 
الطعام  أنواع  في شتى  والفائدة  املتعة 
نعمه  على  تعالى  هلل  واحلمد  اللذيذ، 

التي ال تعد وال حتصى.
للبشر  تعالى  اهلل  تكرمي  مظاهر  ومن 
واملــالبــس  امللبس  لــإلنــســان  وهــب  أن 
سوأته،  تستر  التي  احلسنة  اجلميلة 
ــن ســائــر  ــه مــكــرمــا ممـــيـــزا عـ ــل وجتــع
ترتدي  ال  التي  كاحليوانات  الكائنات 
شيئا من املالبس، فهذه من تكرمي اهلل 

تعالى لإلنسان. 
ولكن لإلسف إن الكثير من الناس في 
هذا العالم ال يقدر هذه النعمة، ويخرج 
إلى الناس في مالبس غير ساترة، بل 
فاضحة تكشف العورات وتشف وتصف 

}ڄ   قــال:  تعالى  ما وراءهــا، واهلل 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
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ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ڈ{  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   
هو  فاللباس   )٢6 ــراف:  األعــ ــورة  )سـ
وريشا  للعورات،  الساتر  أنواعه  بشتى 
الفاخر، ولكن  الفاره  اللباس  تدل على 
اهلل تعالى يؤكد على التكرمي من خالل 
لــبــاس الــتــقــوى وهــو الــلــبــاس الــواســع 
وامللكات  امللوك  كلباس  الساتر  الطويل 
القديرات في األزمان السابقة، بل هو 
سندس  من  ساترا  اجلنة  أهل  كلباس 
وإستبرق وغيرها، فاللباس اجلميل هو 

من النعيم في اجلنة. 

القدرة على بناء األبنية وتنوعها
أن  لــإلنــســان  اجلميل  الــتــكــرمي  ومــن 
ــاء الــبــيــوت  ــن أعــطــاه الـــقـــدرة عــلــى ب
واألبراج  واألبنية  والعمارات  واملساكن 
ــواق  واألسـ واملستشفيات  واملــســاجــد 
وتنوع  مختلفة  وبأشكال  ــدارس..  واملـ
هائل ال يحصى، وسخر له في باطن 
األرض املواد التي يحتاجها لبناء بيوت 
عيشه  فــي  تسعده  مزخرفة،  جميلة 
فباقي  مخلوقاته،  سائر  عن  ومتيزه 
تبني  كــانــت  وإن  املختلفة  الكائنات 
الطريقة،  تبنيها بنفس  بيوتها، ولكنها 
فترى  بغريزتها،  فتبنيها  اهلل!  سبحان 
ذات  الــطــيــور  أعــشــاش  جميع  مــثــال 
احليوانات  حفر  ــرى  وت واحـــد،  شكل 
في األرض بنفس الطابع، وهكذا، أما 
اإلنسان فهو الوحيد الكائن القادر على 
ومتنوعة  وعظيمة  جميلة  أبنية  بناء 
ومبساحات وأشكال وغايات مختلفة، 
واألنفاق  واجلــســور  الطرق  وبناء  بل 

وغيرها، فضال من اهلل تعالى ومنة.

وتذوق  للخالق  الطوعية  العبادة 
حالوتها

ــن أعــظــم الــتــكــرمي اإللــهــي لبني  ومـ
ورزقــهــم  مكلفني  جعلهم  أن  الــبــشــر 
على  والفطرية  االخــتــيــاريــة  الطاقة 

العمل  على  القدرة  ورزقهم  العبادة، 
الــصــالــح وبــطــواعــيــة، ولــيــس إكــراهــا 
اهلل  تعبد  املــخــلــوقــات  فجميع  لــهــم، 
بجمال  تشعر  ال  قد  ولكنها  وتسبحه، 
تلك العبادة أو أهميتها أو عظمتها أو 
راحتها النفسية، بل هي مجرد خضوع 
للخالق العظيم، أما نحن البشر فجعل 
بعبادته  يستمتع  العابد  اإلنسان  اهلل 
طعم  يتذوق  تعالى،  اهلل  من  وبقربه 
الذكر وحالوة التسبيح وتالوة القرآن 
الكرمي وباختياره، بل وأنزل له الكتب 
للطريق  الهادية  له  املرشدة  السماوية 
بني  كرمنا  أن  هلل  فاحلمد  الــقــومي، 
ال  واختيارا  طواعية  بعبادته  البشر 
قصرا وإجبارا؛ ما يجعلنا نذوق جمال 
به،  الصلة  وحــالوة  تعالى  منه  القرب 
عن  التراجع  على  القدرة  ورزقنا  بل 
والقدرة  واالستغفار،  والتوبة  اخلطأ 
على الدعاء وااللتجاء إلى اهلل تعالى، 
ورزقنا استجابة الدعاء، ففضلنا على 
واحلمد هلل  تفضيال،  كثير ممن خلق 

رب العاملني.

اجلنة ونعيمها
تعالى  اهلل  كرم  ما  وأعظم  أجمل  ومن 
به بني اإلنسان واملؤمن بخالقه وبرسله 
تعالى  هلل  والتوحيد  اإلميــان  وبــأركــان 
ونعيمها  اجلنة  هو  بحقوقها،  والقائم 
املؤمن  لإلنسان  مكافأة  بها  واخلــلــود 
ــع هلل عــلــى عــمــلــه فـــي الــدنــيــا  ــطــائ ال
العيش  االبتالءات وضنك  وصبره على 
ــرا عــلــى طــاعــة ربــه  وصــعــوبــتــه، وصــب
وأوامــره، فاجلنة تكرمي من اهلل تعالى 
من  الكثير  به  حتظى  لم  البشر  لبني 
ارزقنا  فاللهم  اجلــن.  سوى  املخلوقات 
الكرمي  وجهه  ورؤيــة  األعلى  الفردوس 
البشر  لبني  تــكــرمي  أعــظــم  هــي  الــتــي 
وممن  منهم  اجعلنا  اللهم  القيامة،  يوم 

يرزقون احلسنى وزيادة.
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ملف العدد

ال تعد وال حتصى نعم اهلل سبحانه 
أن  ويكفي  اإلنــســان.  على  وتعالى 
ينظر كل شخص إلى نفسه ليعرف 
نعم اهلل تعالى عليه. ليس فقط ألنه 
خلقه في أحسن صورة، ولكن ألنه 
وحتقيق  خلدمته  كله  الكون  سخر 

سعادته.
وعــنــدمــا يــشــاهــد اإلنــســان نفسه 
مقدار  يــدرك  صورته  على  ويطلع 
ما أنعم اهلل عليه من أفضال ونعم. 
الصورة  بهذه  اإلنسان  خلق  وليس 
تعالى  اهلل  من  تكرمي  إال  احلسنة 

للبشر. 
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    { تــعــالــى:  قـــال 

ٺ  ٺ{ )سورة التني: 4(. 
وليس فقط الشكل اجلميل واخللق 
تعالى  اهلل  منحه  مــا  هــو  احلــســن 
بالعقل  أكرمه  أيضا  إمنا  لإلنسان، 
كثير  عن  وميزه  واإلدراك،  والنطق 
من خلقه بهذه النعم، كما أكرم اهلل 
احلسنة  بالصفات  اإلنسان  تعالى 
والعديد  النبيلة،  واألخــالق  الكثيرة 

هذه  له  جعلت  التي  املميزات  من 
املكانة في األرض. 

گ   ک   ک         }ک   تعالى:  قال 
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
ں{  ں   ڱ   ڱ  

)سورة اإلسراء: 7٠(. 
اإلنسان  يخلق  لم  تعالى  اهلل  لكن 
على  ويفضله  يــكــرمــه  ولـــم  عــبــثــا، 
له  ويسخر  املخلوقات  مــن  الكثير 
مــا فــي البحر والــبــر، ويــرزقــه من 
الطيبات واألنعام من دون أن يقوم 

بواجبات خلقه.
ے   }ے   ــى:  ــالـ ــعـ تـ قـــــال 
ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
ٴۇ     ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ        ۋ     

ې{. )املؤمنون:116-115(.
عــنــدمــا كـــرم اهلل تــعــالــى اإلنــســان 
وخلقه بهذه الصورة احلسنة ومكنه 

بالعقل واإلدراك  في األرض وميزه 
وفضله على باقي املخلوقات، ليس 
كالبهائم،  ويتناسل  ويشرب  ليأكل 
إمنا ليعمر األرض ويعبد اهلل تعالى، 
ويشكره على تكرميه ونعمه الكثيرة. 

}ڄ   ڄ  ڄ   تعالى:  اهلل  قال 
ــذاريــات:  )ال ڃ{  ڃ   ڃ  

.)56
للبشر  تعالى  اهلل  خلق  يكن  ولــم 
إلى عبادته، لكنه ألنه  حلاجته لهم 
أن  عــبــاده  مــن  يحب  قــدرتــه  جلت 
يعبدوه ويدعوه ويطيعوه، ونفع هذه 

العبادة عائد للبشر أنفسهم.
ــام هــذا  ــ ويــجــب عــلــى اإلنـــســـان أم
ال  أن  الرباني  والتكرمي  التفضيل 
أجلها  مــن  التي  الغاية  عــن  يحيد 
ــق، ويــعــمــل عــلــى الــتــقــرب إلــى  خــل
والطاعات  بالعبادات  تعالى  اهلل 
واألعمال الصاحلة ويبتعد عن عن 
املعاصي والشهوات وما يغضب اهلل 
الدنيا  ثواب  لينال  أو فعل  من قول 

واآلخرة. 

الخلقة الحسنة... الخلقة الحسنة... 
من مظاهر تكريم اإلنسانمن مظاهر تكريم اإلنسان

عايد اجلاسم
ملف العددصحافي وباحث
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شيماء لطفيملف العدد
باحثة تربوية

اجلاهلي  واملجتمع  اإلســـالم  جــاء 
أواصره  وتنقض  بعضا  بعضه  يأكل 
عــروة تلو أخــرى، فال حق لضعيف 
منقسم  مجتمع  فهو  له،  كرامة  وال 
وطبقة  السادة  طبقة  طبقات:  إلى 
فيما  منقسمون  والــســادة  العبيد. 
بنو فالن كبني فالن،  بينهم؛ فليس 
وليس الرجل كاملرأة، فأراد اإلسالم 
ــعــقــول واألفـــهـــام من  ال ــحــرر  ي أن 
خــطــورة هــذه املــمــارســات اخلاطئة 
فدعا إلى الوحدة واملساواة وحتقيق 
العدل بني الناس جميعا، قال تعالى: 

چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   }ڄ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  
ڌ{  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    
)احلجرات:13(، وقال النبي ]: »يا 
أيها الناس، أال إن ربكم واحد، وإن 
أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على 
أعجمي، وال لعجمي على عربي، وال 
على  أســود  وال  أســـود،  على  أحمر 
أحمر إال بالتقوى« )أخرجه أحمد(.

فــي هذا  األضــعــف  احللقة  وكــانــت 
املجتمع هي املرأة، التي كانت تنتهك 
أقرب  من  بحقوقها  ويعبث  حرمتها 

الناس إليها، فاملرأة -عند كثير من 
اجلاهليني- ال رأي لها وال حق لها 
البنت  تولد  وحــني  لها،  ميراث  وال 
تنقلب  والدتها  خبر  سماع  فبمجرد 
احلياة عند أبيها إلى كابوس مزعج 
وخطب مدلهم يسود له وجهه وينوء 
األعني  عن  ويــتــوارى  بحمله  كاهله 
مخافة الفضيحة، ويضع نفسه بني 
ويتحمل  تعيش  يتركها  أن  خيارين: 
من  االنتقاص  ونظرة  والهوان  الذل 
حية  يدفنها  أو  ــر،  اجلــائ املجتمع 
ــصــور الــقــرآن  ويــتــخــلــص مــنــهــا، وي
ــر، قــال  ــغ تــصــوي ــل هـــذا املــشــهــد أب

ڄ   ڄ   ڄ    }ڦ   تعالى: 
چ   ڃ                ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ       چ   چ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ    ڍڍ  
 } ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ  
)النحل:5٨-59(، فغّير اإلسالم هذه 
النظرة وجعل البنت والولد على قدم 
املساواة، بل حبب في البنات وجعل 
وتربيتهن  ورعايتهن  إليهن  اإلحسان 
بــابــا مــن أبـــواب اجلــنــة، قــال ]: 

وهو  أنــا  دخلت  عــال جاريتني  »مــن 
بأصبعيه(«  )وأشـــار  كهاتني  اجلنة 

)الترمذي(.
وإذا كبرت البنت وحان وقت زواجها 
لم يكن لها من األمر شيء وال رأي 
اإلسالم  فجعل  استشارة،  حتى  وال 
اختيار  فــي  وحقها  معتبرا  رأيــهــا 
زوجها محفوظا، فعن عائشة، رضي 
»البكر   :[ النبي  أن  عنها،  اهلل 
تستأذن«. قلت: إن البكر تستحيي. 
)البخاري(.  صماتها«  »إذنها  قــال: 
النبي  أن  عباس  بن  عبداهلل  وعــن 
من  بنفسها  أحق  »الثيب  قــال:   [
في  أبوها  يستأذنها  والبكر  وليها، 
نفسها، وإذنها صماتها، )ورمبا قال: 

وصمتها إقرارها(« )مسلم(.
بل تعدى األمر ذلك أن جعل لها حق 
أبرمه وليها  إذا  نقض عقد زواجها 
بغير إذنها، فعن عائشة، رضي اهلل 
عنها، أن فتاة دخلت عليها فقالت: 
ليرفع بي  ابن أخيه  أبي زوجني  إن 
خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي 
رسول  فجاء  النبي ]،  يأتي  حتى 
اهلل ] فأخبرته، فأرسل إلى أبيها 
فدعاه فجعل األمر إليها. فقالت: يا 

تكريم اإلسالم لإلنسان.. تكريم اإلسالم لإلنسان.. 
                                المرأة نموذجا                                المرأة نموذجا

شيماء لطفيملف العدد
باحثة تربوية

اجلاهلي  واملجتمع  اإلســـالم  جــاء 
أواصره  وتنقض  بعضا  بعضه  يأكل 
عــروة تلو أخــرى، فال حق لضعيف 
منقسم  مجتمع  فهو  له،  كرامة  وال 
وطبقة  السادة  طبقة  طبقات:  إلى 
فيما  منقسمون  والــســادة  العبيد. 
بنو فالن كبني فالن،  بينهم؛ فليس 
وليس الرجل كاملرأة، فأراد اإلسالم 
ــعــقــول واألفـــهـــام من  ال ــحــرر  ي أن 
خــطــورة هــذه املــمــارســات اخلاطئة 
فدعا إلى الوحدة واملساواة وحتقيق 
العدل بني الناس جميعا، قال تعالى: 

چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   }ڄ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  
ڌ{  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    
)احلجرات:13(، وقال النبي ]: »يا 
أيها الناس، أال إن ربكم واحد، وإن 
أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على 
أعجمي، وال لعجمي على عربي، وال 
على  أســود  وال  أســـود،  على  أحمر 
أحمر إال بالتقوى« )أخرجه أحمد(.

فــي هذا  األضــعــف  احللقة  وكــانــت 
املجتمع هي املرأة، التي كانت تنتهك 
أقرب  من  بحقوقها  ويعبث  حرمتها 

الناس إليها، فاملرأة -عند كثير من 
اجلاهليني- ال رأي لها وال حق لها 
البنت  تولد  وحــني  لها،  ميراث  وال 
تنقلب  والدتها  خبر  سماع  فبمجرد 
احلياة عند أبيها إلى كابوس مزعج 
وخطب مدلهم يسود له وجهه وينوء 
األعني  عن  ويــتــوارى  بحمله  كاهله 
مخافة الفضيحة، ويضع نفسه بني 
ويتحمل  تعيش  يتركها  أن  خيارين: 
من  االنتقاص  ونظرة  والهوان  الذل 
حية  يدفنها  أو  ــر،  اجلــائ املجتمع 
ــصــور الــقــرآن  ويــتــخــلــص مــنــهــا، وي
ــر، قــال  ــغ تــصــوي ــل هـــذا املــشــهــد أب

ڄ   ڄ   ڄ    }ڦ   تعالى: 
چ   ڃ                ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ       چ   چ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ    ڍڍ  
 } ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ  
)النحل:5٨-59(، فغّير اإلسالم هذه 
النظرة وجعل البنت والولد على قدم 
املساواة، بل حبب في البنات وجعل 
وتربيتهن  ورعايتهن  إليهن  اإلحسان 
بــابــا مــن أبـــواب اجلــنــة، قــال ]: 

وهو  أنــا  دخلت  عــال جاريتني  »مــن 
بأصبعيه(«  )وأشـــار  كهاتني  اجلنة 

)الترمذي(.
وإذا كبرت البنت وحان وقت زواجها 
لم يكن لها من األمر شيء وال رأي 
اإلسالم  فجعل  استشارة،  حتى  وال 
اختيار  فــي  وحقها  معتبرا  رأيــهــا 
زوجها محفوظا، فعن عائشة، رضي 
»البكر   :[ النبي  أن  عنها،  اهلل 
تستأذن«. قلت: إن البكر تستحيي. 
)البخاري(.  صماتها«  »إذنها  قــال: 
النبي  أن  عباس  بن  عبداهلل  وعــن 
من  بنفسها  أحق  »الثيب  قــال:   [
في  أبوها  يستأذنها  والبكر  وليها، 
نفسها، وإذنها صماتها، )ورمبا قال: 

وصمتها إقرارها(« )مسلم(.
بل تعدى األمر ذلك أن جعل لها حق 
أبرمه وليها  إذا  نقض عقد زواجها 
بغير إذنها، فعن عائشة، رضي اهلل 
عنها، أن فتاة دخلت عليها فقالت: 
ليرفع بي  ابن أخيه  أبي زوجني  إن 
خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي 
رسول  فجاء  النبي ]،  يأتي  حتى 
اهلل ] فأخبرته، فأرسل إلى أبيها 
فدعاه فجعل األمر إليها. فقالت: يا 

تكريم اإلسالم لإلنسان.. تكريم اإلسالم لإلنسان.. 
                                المرأة نموذجا                                المرأة نموذجا
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رسول اهلل، قد أجزت ما صنع أبي 
ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس 

لآلباء من األمر شيء« )النسائي(.
وكان من عادات اجلاهلية أن الرجل 
لبناته وال زوجاته  إذا مات فال حق 
ــه بـــل هـــو حـــق خــالــص  ــراث ــي فـــي م
يورث  كما  تــورث  كانت  بل  للذكور، 
عندهم  مشروعا  وكان  البيت،  متاع 
الزواج عن طريق امليراث على نطاق 
فعندما  العربية،  اجلزيرة  في  واسع 
يتوفى رجل، يرث ابنه جميع زوجاته 
باستثناء أمه، وفي مثل هذه احلالة، 
يكون االبن لديه العديد من اخليارات 
يبقيهن  أن  فيستطيع  املــخــتــلــفــة، 
الـــزواج  ويــتــم ترتيب  ــه،  ل كــزوجــات 
أن  يريد  اللواتي  للزوجات  بالشراء 
أنه  أو  املــهــر،  ليعطيهن  لــه  يبقيهن 
ميكن أن ينفصل عنهن، وفي جميع 
احلاالت، كما هو احلال في غالبية 
عادات الزواج في ذلك الوقت، كانت 
للمرأة حقوق قليلة أو معدومة، وكانت 
اتباع  أو  ــر  األوامـ اتــبــاع  على  جتبر 

زوجة  ولــه  الرجل  مــات  إذا  وريثها، 
األكبر  الولد  كان  غيرها  من  وأوالد 
غيره، فهو  مــن  بــزوجــة أبــيــه  أحـــق 
يعتبرها إرثا كبقية أموال أبيه، فعن 
ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: 
أو حموه  أبوه  مات  إذا  الرجل  »كان 
فهو أحق بامرأته، إن شاء أمسكها، 
بصداقها،  تفتدي  حتى  يحبسها  أو 
)رواه أبــو  فيذهب مبالها«  أو متوت 
من  ليرفع  اإلســـالم  فــجــاء  داود(، 
للرجل  صنوا  ويجعلها  املــرأة  كرامة 
وجعل  باملرأة  فأوصى  لــه،  وشريكا 

}گ   تعالى:  قــال  حقها،  لها 
گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
وليس  )الـــنـــســـاء:11(،  ڱ{ 
اإلسالم في هذا متحيزا إلى الرجل 
ــا معيار  املــــرأة وإمنــ عــلــى حــســاب 
امليراث وفلسفته يرجعان إلى درجة 
فإذا  الــوارث،  اجليل  وموقع  القرابة 
احتدت درجة القرابة وموقع اجليل 
الوارث زاد الذكر على األنثى باعتبار 

األعباء املالية التي يتحملها مبقتضى 
قوامة الرجل على املرأة ومسؤوليته 
عنها، فليس األمر إذن على إطالقه، 
فاملرأة ترث مثل الرجل أو أكثر من 
الرجل في  يرث  وال  ترث  أو  الرجل 
أكثر من ثالثني حالة، وال ترث نصف 

الرجل إال في أربع حاالت فقط)1(.
هكذا أعطى اإلسالم للمرأة حقوقها 
وأعاد لها كرامتها املسلوبة، مراعيا 
حالها من حيث كونها: أما، أو زوجة، 
شأن  من  وأعلى  أختا،  أو  بنتا،  أو 
واحتفى  كرامتها،  لها  وحفظ  املــرأة 
في  سبقا  احتفاء، مسجال  أميا  بها 
الشرائع  جميع  على  املضمار  هــذا 
زالت  ما  التي  الوضعية،  والقوانني 
للمرأة،  املعاملة  بسوء  اإلسالم  تتهم 
متناسية فضله وسبقه عليها جميعا.

الهوامش
اإلسالم،  امليراث في  فلسفة   -  1

د. محمد عمارة.

رسول اهلل، قد أجزت ما صنع أبي 
ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس 

لآلباء من األمر شيء« )النسائي(.
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أن  يريد  اللواتي  للزوجات  بالشراء 
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}گ   تعالى:  قــال  حقها،  لها 
گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
وليس  )الـــنـــســـاء:11(،  ڱ{ 
اإلسالم في هذا متحيزا إلى الرجل 
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األعباء املالية التي يتحملها مبقتضى 
قوامة الرجل على املرأة ومسؤوليته 
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عبد اهلل الظفيريملف العدد
كاتب وباحث

سبحانه  اهلل  تكرمي  مظاهر  تتبدى 
ووجــوه  صــور  فــي  لإلنسان  وتعالى 
السبب راجًعا أن اهلل  مختلفة، ليس 
تعالى خلق االنسان في أحسن تقومي 
له ما  وأجمل صــورة، وال ألنه سخر 
في االرض ويسر له األمور كلها، وال 
وجعله  واإلدراك  بالعقل  متعه  ألنــه 
أن  السبب  إمنــا  املــخــلــوقــات،  سيد 
اهلل تعالى جعله خليفته في األرض، 
وهذا من أعظم التكرمي اإللهي لبني 

}ٱ  ٻ  ٻ   تعالى:  قال  آدم، 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

پ{ )البقرة:3٠(.
عــنــدمــا خــلــق اهلل تــعــالــى اإلنــســان 
التكرمي  منحه  الــعــدم،  مــن  ــده  وأوجـ
في  خليفته  جــعــلــه  بـــأن  الــعــظــيــم، 
واملنح  بالعطايا  عليه  وأنعم  األرض، 
والنعم العظيمة ليقوم بالدور الواجب 
اإلنسان  فكان  الدنيا،  عليه في هذه 
الكائنات  بــاقــي  عــن  مــتــفــردا  نــوعــا 
واإلدراك  بالعقل  متميزا  ــرى،  األخـ
والروح، وهي من أهم الصفات التي 

ميزته عن غيره، ليقوم بعمارة األرض 
وعبادة اهلل الواحد القهار ال يشرك 
كله  الــكــون  أن  خصوصا  شيئا،  بــه 
ومصلحة  خلدمة  تعالى  اهلل  سخره 

اإلنسان. 
وجاء االسالم ليعطي اإلنسان حقوقه 
التي تضمن له أداء مهمته في األرض 
وفق شرع اهلل، فصان عرضه وكرامته 
وحرم إيذائه وإهدار دمه وأمواله، قال 

ڳ     ڳ   گ   }گ   تعالى:  اهلل 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ{ )اإلسراء:33(. 

ولم يحرم اهلل تعالى اإليذاء اجلسدي 
فقط، بل حرم أيضا اإليذاء املعنوي 
حصوله  لضمان  والنميمة،  كالغيبة، 
على حــيــاة كــرميــة وآمــنــة، قــال اهلل 

مئ   حئ   جئ   ی   }ی   ــعــالــى:  ت
ىئ  يئ{ )احلجرات:11(.

في  احلق  اإلنسان  تعالى  اهلل  ومنح 
كرمية  ومعيشة  حياة  على  احلصول 
مبا يتناسب مع قيمته في هذه الدنيا، 
نفسه  إيــذاء  اإلنسان  على  حرم  كما 
له  اهلل  يكفل  ولم  إهالكها،  تعمد  أو 

فقط،  حياته  في  والكرامة  االحترام 
بــل وبــعــد ممــاتــه، مــن خــالل غسله 

وكفينه وعدم ذكر املوتى إال باخلير.
واالهتمام  التكرمي  هذا  مقابل  وفي 
الرباني في اإلنسان، فإن اهلل تعالى 
جعل اإلنسان محاسبا على تصرفاته، 
ألنه سبحانه لم يخلقه عبثا، كما أن 
القيام  عليه  واجــبــات  اإلنــســان  على 
وتعالى  سبحانه  اهلل  أمره  فقد  بها، 
وطلب  األرض  وعــمــارة  السعي  فــي 
العلم والتعلم وإعالء كلمة اهلل وعدم 
ــعــدل وأداء  ــشــرك بـــه، وإقــامــة ال ال

احلقوق، قال اهلل سبحانه: }ہ  
ھ    ھ   ھ         ھ   ہ  
ے  ےۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ  
ې{  ې   ې   ۉ   ۉ   
)املائدة:٨(. ودعا اهلل سبحانه وتعالى 
بالطاعات  إليه  التقرب  الى  اإلنسان 

والعبادات واألعمال الصاحلة. 

الخالفة في األرض... الخالفة في األرض... 
              أعظم تكريم إلهي لإلنسان              أعظم تكريم إلهي لإلنسان

ثقافةالتمرد ثقافةالتمرد 
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ثقافةالتمرد ثقافةالتمرد 

فكر خالد عبدالنعيم منصور
باحث دراسات إسالمية

اللغوية  املعاجم  في  التمرد  مفردة  تشير 
العصيان، و»متــرد  إلــى صــورة مــن صــور 
عليه« أي؛ عصاه وعانده، متمسكا مبوقفه 
االجتماع  علم  في  والتمرد  احلد.  مجاوزا 
املجتمع  أعــراف  بأنه اخلــروج على  يعرف 

والنظام العام.
احتجاجي،  فعل  على  التمرد  يطلق  وقــد 
فيصوغ  نفسه،  على  املجتمع  يتمرد  فقد 
حلــاضــره قــواعــد جــديــدة تــزيــح القدمية 

وتبدل األحكام.
ويعتبر التمرد من وجهة النظر السيكولوجية 
التي تظهر  هو إحدى السمات الشخصية 
بشكل  واملــراهــقــني  األطــفــال  سلوك  على 
أجل  من  الرفض  يزيد  أن  وميكن  خــاص، 
من  األهــل  قبل  مــن  الالسبب  أو  السبب 

زيادة تعمد األطفال للتمرد، أو العكس.
ويتطور سلوك التمرد لدى املراهقني بشكل 
خاص فيأتي مبا هو سلبي ويصبح مبنزلة 
ظاهرة سيئة جدا، وميكن أن يكون البداية 

حلدوث كل ما هو إيجابي.

خصائص الفرد املتمرد 
مستقال،  يكون  أن  املتمرد  الشاب  يفضل 
اتــرك  أو  كــذا  افعل  ــه:  ل يقال  أال  ويحب 
ــقــوم هــو بــإعــطــاء  ــذا، بــل يــفــضــل أن ي ــ ك
شكل  بأي  مقيدا  يكون  أن  ويكره  األوامــر 
يكون  أن  إلى  يحتاج  األشكال، وهو ال  من 
مثالي  حتى  أو  ممل  أو  خطأ  إلى  الوضع 

للتحول إلى خيار آخر، فهو يفعل ذلك ألنه 
يشعر بأنه يريد أن يفعل ذلك.

إيجابيات التمرد
حسن  لديهم  يكونون  ما  عــادة  املتمردون 
نية، إلى جانب كونهم عاطفيني وحساسني 
وقــوة  بصالبة  يتمتعون  أنــهــم  كما  جـــدا، 
الستكشاف  كبيرة  إمكانات  ولديهم  إرادة. 
وقيادة اآلخرين من خالل قنوات مجهولة، 
وحــمــاس املــتــمــرديــن جــديــر بــاإلعــجــاب، 
بصرف النظر عن صحة أو خطأ قضيتهم 

وعن اتفاقنا أو اختالفنا معهم.
ثوابت  عــن  االنــســالخ  يعني  ال  التمرد  إن 
اآلخــر.  مع  اختالف  مجرد  إنــه  أو  القول 
في  والثقافة  ثقافة،  والفعل  فعل،  التمرد 
والتمرد  اجتماعي،  سلوك  أوجهها  أحــد 
تخلف..  نــتــاج  ألنــهــا  الــفــوضــى،  يعني  ال 
والتمرد ال يعني أن هناك هروبا من واقع 
أو احتجاجا على سكون أو صمت أو ضيم 

أو حزن.
ــذي نــحــتــاجــه هــو الــتــمــرد  ــ إن الــتــمــرد ال
الثقافي الذي يفضي إلى حلول وليس إلى 
خــراب مــدمــر. ومــن أهــم ظــواهــر التمرد 
يرى  حني  الفكري.  التمرد  املجتمع،  على 
أن  يستطيع  ال  املجتمع  أن  ــراد  األف بعض 
الفكري  املتغيرات احلديثة والتطور  يتفهم 

اجلديد.
التمرد  يــســتــرعــي  أن  يــجــب  إنـــه  ــول  ــق ون

اآلبــاء،  يطمئن  ولكي  الــوالــديــن،  اهتمام 
على  دليالن  ومعارضته  الطفل  مترد  فإن 
صحته النفسية والفكرية وتطور شخصيته 
وذكائه، فال شك أن وجود طفل متمرد هو 
رعاية  الوالدين  من  يتطلب  خــاص،  وضع 
تطور  لرعاية  سليم  إطــار  وتأمني  فائقة، 
على  التركيز  ويفضل  الطفل،  شخصية 
إيجابيات االبن املتمرد قبل أي شيء آخر، 

أو أي خطأ يرتكبه.
بل ويفضل أن مينح الوالدان ابنهما املتمرد 
مساحة آمنة للتجريب واالختبار؛ لكي يبنيا 
خطة التعامل الحقا على نتائجها وقدراته 
ويعتمد  واملخاطر،  العقبات  مواجهة  في 
الوالدان أسلوب احلوار ونقاش االبن فيما 
يفكر به ويطمح إليه، باحترام شديد لوجهة 
نظره وأحالمه، ومن دون توجيه أي نصائح 
أول  الوالدان  يكون  أن  وينبغي  حينه،  في 
من يعزز ثقة ابنهما بنفسه، وأول من يتقبله 
بعيوبه وأخطائه ومشاكله من دون أن يشعر 
وهذا  احلب  بهذا  عليه  يتفضالن  بأنهما 

التقبل.
االبن/  فيه  يفكر  ما  لكل  االستماع  ويجب 
إلــيــه، وقــضــاء وقــت طويل  االبــنــة ويطمح 
عليه  يعرض  ما  رفضه  أسباب  لفهم  معه 
والتوبيخ  االتهامات  عن  واالبتعاد  ومترده. 
متاما وجتنب نعته بصفات سلبية تقلل من 

قيمة تفكيره وما يريد.
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د. محمود صالح البيلي
دكتوراه في األدب والنقد

الــلــقــاءات  فــي  يتعجب  اهلل  رحــمــه  مستجير  الــدكــتــور  ــان  ك
الصحفية واإلذاعية، من إثارة أسئلة ترتبط بالعالقة العكسية 
ثمة  أن  مثيروها  يتخيل  أخــرى  وأسئلة  والعلم،  اخليال  بني 
في  يسيران  أنهما  أو  والعلم،  األدب  بني  العداء  من  عالقة 
كان  املغالطات  هذه  ملثل  التصدي  وفي  متضادين!  اجتاهني 
حتى  خصب؛  خيال  من  له  بد  ال  العالم  أن  يؤكد  مستجير 
على  البحثية،  وبرامجه  العلمية،  بخططه  يقفز  أن  يستطيع 
صعوبات الواقع، ويتجاوزه إلى ما ينبغي أن يكون، من حتقيق 
ما كان يعد من قبيل األحالم وأوهام اخليال، فالعالم احلقيقي 
ال بد له من حظ وافر من اخليال. وكان، في املقابل، يؤكد على 
أن األديب ال بد له من قسط من الثقافة العلمية، بل واملنهجية 
العلمية، فهي من األدوات التي متكنه من إثراء رؤيته، وضبط 
إيقاعه؛ إذ ال مندوحة له من وجود نوع من التكامل املعرفي، 
إال  ذلك  يتأتى  وال  ويعمقها،  اإلنسانية،  التجربة  يثري  الذي 

بالثقافة املتكاملة.

أحمد مستجير سيرة ومسيرة
1934م  ديسمبر  من  األول  في  مستجير  أحمد  الدكتور  ولد 
مبحافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من 
كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1954م، وعقب تخرجه عمل 
مهندسا زراعيا في أكتوبر من العام ذاته ملدة خمسة وخمسني 
التي اصطحبها معه  الكتب  فكانت  الفؤادية،  يوما في عزبة 
لم يجد في  وملا  املكان اجلديد،  الوحيد في هذا  هي مالذه 
العلمي واملعرفي، إضافة إلى  هذا العمل ما يرضي طموحه 
عن  اهلل  فعوضه  إنهائه،  من  بدا  يجد  لم  أخــرى،  مالبسات 
إرضاء  على  وأقــدر  منها،  أفضل  هي  بأخرى  الوظيفة  هذه 
وحصل  للبحوث،  القومي  املركز  في  فعمل  العلمي؛  فضوله 
على املاجستير في تربية الدواجن عام 195٨م، ثم عني معيدا 
بكلية الزراعة بجامعته التي تخرج فيها، ثم ابتعث إلى إجنلترا؛ 
ليحصل على دبلوم وراثة احليوان بامتياز من جامعة »إدنبره« 
عام 1961م، فكانت املرة األولى التي يحصل فيها باحث على 

الدكتور أحمد مستجير الدكتور أحمد مستجير 
 والمزج بين العلم واألدب والمزج بين العلم واألدب

من األدباء العلماء

لغة وأدب
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هذا التقدير الكبير من املعهد العلمي املرموق، ثم حصل على 
الدكتوراه من اجلامعة نفسها سنة 1963م، وبعد عودته إلى 
أن  إلى  فيها  تخرج  التي  كليته  في  بالتدريس  اشتغل  وطنه 
أصبح عميدا لها عام 19٨6م، ثم انتخب عضوا مبجمع اللغة 
العربية بالقاهرة عام 1994م، وفاز بجائزة الدولة التقديرية 
في العلوم الزراعية عام 1996م، وجائزة مبارك )النيل حاليا( 
اجلمعيات  من  العديد  في  وكان عضوا  ٢٠٠1م،  عام  للعلوم 
عام  بالنمسا  توفي  وقد  الدولية،  والهيئات  العلمية  واللجان 

٢٠٠6م)1(.
ومن مؤلفاته العلمية: في بحور العلم، مقدمة في علم تربية 
اللن،  ماشية  في  الــوراثــي  االنتخاب  في  دراســة  احلــيــوان، 

التحسني الوراثي حليوانات املزرعة.
لبحور  الرقمية  األدلة  الشعر..  بحور  األدبية: في  كتبه  ومن 
الشعر العربي، مدخل رياضي إلى عمود الشعر العربي، ديوان 
19٨٠م،  عام  قــدمي«  ناي  »عــزف  عنوان:  نشر حتت  شعري 
ديوان شعري آخر بعنوان: »هل ترجع أسراب البط« نشر عام 

19٨9م.
العلم  لفيلسوف  ترجم  الفلسفة:  مجال  في  مترجماته:  ومن 
كارل بوبر كتابه ذائع الصيت: »بحثا عن عالم أفضل«. وفي 
مجال علم الوراثة: يترجم ألحد العلماء الذين اكتشفوا الـ دي 
»اللولب  كتاب:  العالم واطسون صاحب  DNA وهو  إيه  إن 

املزدوج«.
هوفمان  املشهور  العالم  كتاب  يترجم  الفيزياء:  مجال  وفي 

املعنون: »قصة الكم املثيرة«. 
أما في مجال األدب: فقد ترجم »أفكار تافهة لرجل كسول« 
املــعــروف جيرم ك.  للقصصي  قـــارب«  فــي  و»ثــالثــة رجــال 

جيروم)٢(.

أسلوبه العلمي املتأدب 
واألدب  العلم  بني  فيه  جمع  أسلوب مميز  مستجير  للدكتور 
أقصر  من  الهدف  إلــى  والــوصــول  والبساطة،  »فــالــوضــوح، 
العبارة، واستهجان اإلغراق  طريق مع احملافظة على جمال 
والبعد  املــقــززة،  املصطلحات  أو  املضللة،  التعميمات  فــي 
اللغوية  التعبيرات  أو  اجلاهزة،  الكليشيهات  استخدام  عن 
بالقطع سمات من ذات  املميزات حتمل  املستهلكة، كل هذه 
أسلوب  سمات  بعض  هــذه  كانت  وقــد  وقسماته،  صاحبها 
به  تتميز  أحمد مستجير، هذا فضال عما  الدكتور  أستاذنا 

عبارته أيضا من رشاقة، وقصر، وشاعرية موحية«)3(. 
ولذا فقد »كتب مستجير كثيرا من املقاالت؛ التي مزج فيها 
بني األدب، والعلم، والفلسفة، مزجا متوازنا، له مذاقه اخلاص 
الذي يستمرئه جيدا كل محب للمعرفة والثقافة، مبفهومها 

الواسع«)4(. 
وعن تلك املقاالت وعن صاحبها يقول أحد الباحثني: »يقدم 
مقاالته العلمية بأسلوب أدبي رفيع، يجعل القارئ في شوق 
إلى اإلتيان على املوضوع كله، وهو يعتمد على التراث في كثير 

من مقاالته، مما يكشف عن أصالته، وموهبته األدبية«)5(.

»إنهم يقتلعون األشجار«.. مثاال
وعلى سبيل االستشهاد والتدليل على هذه املوهبة الفذة في 
تأديب العلم نعرض ملقال: »إنهم يقتلعون األشجار«)6( بشكل 
مجمل ليستبني لنا أسلوب الرجل في كتاباته العلمية املتأدبة 

واملنهج الذي ارتضاه لنفسه في هذا امليدان.
املقال عن ظاهرة  الدكتور أحمد مستجير في هذا  يتحدث 
قصة  بسرد  مقاله  مستهال  والنباتات؛  األشــجــار  اجتثاث 
اقتالع بضع شجرات كانت بإزاء منزله؛ ما أثر في نفسه أشد 
األثر، مبديا دهشته جلرأة اإلنسان على إزالة هذا اجلمال؛ 
الذي مينح البصر املتعة والراحة، ويسكب في النفس الهدوء 
التي  األشجار  ماليني  تندب  أن  البشرية  داعيا  والسكينة، 

متوت بفؤوسها التي ال ترحم.
ثم فصل في سرد مذابح األشجار؛ التي يجتثها اإلنسان كل 
ولكنه  الزراعة،  املطيرة؛ لغرض  الغابات االستوائية  عام من 
الزراعة غير صاحلة في هذه  بغيته؛ ألن  يفشل في حتقيق 
على  قادرا  يعد  لم  أنه  بيئية، فضال عن  املناطق العتبارات 
الغابات ثروة  أن يعيد ما أفسدت يداه؛ فقد حطم بتحطيم 
بيولوجية: من نباتات، وحيوانات، وكائنات دقيقة، وبات في 

استنزاف هذه األنواع تهديد لبقاء اإلنسان ذاته.
أولهما:  التي عدها صنفني:  البيئة  الكاتب مشاكل  تناول  ثم 
تغير في البيئة املادية تتحول به إلى حالة غير مالئمة للحياة، 
والثاني: تناقص التنوع البيولوجي، وذهب إلى أن هذا الصنف 
إلى  إصالحه  الذي ميكن  األول  بخالف  إصالحه،  ال ميكن 
املادية،  ثالثا:  ثرواتها  تعد  الــدول  أن  إلى  وذهب  كبير،  حد 
والثقافية، ثم البيولوجية، التي رآها ال تؤخذ مبأخذ اجلد، 
فاألرض  األنواع؛  لتناقص  احلالية  بالعجلة  زعمه  على  ودلل 

ستفقد خمس ما حتمله من أنواع في ظرف ربع قرن. 
ثم ذكر إحصاء لعدد الكائنات احلية؛ فكان تقدير العلماء لها 
والكائنات  واحليوانات،  النباتات،  من  نوع  مليون   1.4 بنحو 
الدقيقة، مشيرا إلى أن التنوع الهائل في احلشرات، والنباتات 
ارتباطا  مرتبطتان  فاململكتان  صدفة؛  مجرد  ليس  الزهرية 
املترتبة على اختفاء احلشرات من  النتائج  ثم أوضح  وثيقا، 
على ظهر األرض، مؤكدا عودتها إلى ما كانت عليه منذ نحو 

ستمئة مليون عام. 
استخدمها  التي  لألكل،  الصاحلة  النباتات  عدد  أحصى  ثم 
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اإلنسان عبر تاريخه الطويل؛ فوجدها سبعة آالف نوع، واليوم 
يعتمد على ما ال يزيد على عشرين نوعا ال أكثر، توفر وحدها 
9٠ في املئة من غذائه؛ مصرحا بأن من بني النباتات املجهولة 
احلالية،  الزراعية  النباتات  بعض  يفضل  ما  املستعملة  غير 
بعض  عــرض  وتــولــى  وينشرها،  يكتشفها  مــن  إلــى  وحتــتــاج 
تعرف؛  أن  تستحق  التي  النباتات؛  هذه  من  املختارة  األمثلة 
معددا فوائد كل نوع مما ذكر، وأماكن منوها، واصفا شكلها 
ومظهرها، وكيفية استغاللها، وما سوف جتنيه البشرية من 

التحسني الوراثي لكل منها. 
الزراعة؛  بــوزارة  خاص  قسم  إنشاء  باقتراح  مقاله  ختم  ثم 

تكون مهمته إدخال، وأقلمة، وحتسني مثل هذه احملاصيل.
القارئ  يالقي  ما  فأول  النقدية  التحليلية  املعاجلة  عن  أما 
الذي  األشجار«،  يقتلعون  »إنهم  املقال:  عنوان  نظره  ويلفت 
جاء متوسط البنية، على هيئة جملة اسمية خبرها مضارع، 
فأفاد التجدد واالستمرارية، وكأن الكاتب يلمح إلى أن جرمية 
املتتابعة،  األجيال  عبر  ومتجددة،  األشجار مستمرة  اجتثاث 
لم يتريث اإلنسان مليا، أو ينتبه مفكرا إلى املخاطر البيئية 
املترتبة على هذا العمل األثيم، وهو عنوان كذلك جذاب، ال 
بالثقافة األجنبية؛ متمثلة  املتأثرة  الروح األدبية،  تستتر فيه 
عاملية  ــة  رواي مع  واضــح  التناص  إن  إذ  الغربي؛  األدب  في 
بعض  مع  كذلك«)7(،  أليس  اجلياد..  يقتلون  »إنهم  عنوانها: 

التحريف في عنوانها مبا يناسب املقام احلالي. 
واقعية،  قصصية  مبقدمة  مقاله  مستجير  الدكتور  ويبدأ 
متوسطة الطول؛ أتى بها كتمهيد مثير ملا يتلوها من مضمون 
عقل  بها  يستنفر  جتاربه،  وبعض  مشاعره  وحملها  علمي، 
القارئ، ويغريه باإلتيان على املقال، وحقائقه العلمية، ومما 
جاء فيها: »كانت هناك في مواجهة منزلي فيال، أمامها أربع 
شهر  في  تسمى،  كما  امللكية  الشجرة  )اجلكرندا(،  أشجار 
مايو من كل ربيع كانت تزهر على العظم على األفرع قبل أن 
تنمو أوراقها اجلديدة؛ فتصبح شعلة من اللون األزرق البهيج 
الرائع، تستمر شهرا أو نحوه، متأل فيه الدنيا في أعيننا حبا 
وإميانا، وذات يوم من سنتني هدمت الفيال، واجتثت األشجار، 
وضاع منا كل ذلك اجلمال؛ لتحل محله عمارة سكنية قبيحة؛ 

حتجب الضوء حتى عن نباتات حديقتي الصغيرة« 
ثم يحلق الكاتب باملتلقي، بعد هذه البداية الشائقة، في رحلة 
تلبي  التي  اجلزئية،  األفكار  من  طائفة  عبر  ممتدة  ماتعة 
املوضوعية  النظرة  فيها  ومتتزج  املقالي،  املضمون  متطلبات 
العلمية بالرؤية الذاتية الوجدانية، فيبصر املتابع من سمات 
العلمية؛  باإلحصائيات  االستعانة  املقال،  هذا  في  العرض، 
وذلك مما يضفي عليه مصداقية علمية تقنع وتشبع، فحينما 

يسترعي انتباه الكاتب بعض جرائم اإلنسان في حق الغابات؛ 
تراه يعرضها قائال: »إنه يجتث في كل عام ما ال يقل عن مئة 
ألف كيلومتر من الغابات املطرية، يقتل من الغابات في كل عام 
مساحة توازي مساحة سويسرا وهولندا مجتمعتني، ويضيع 
منها سنويا ما ال يقل عن خمسة آالف نوع من الكائنات احلية 
في كل عام، نفقد من الكائنات احلية عشرة آالف ضعف ما 

كان يضيع طبيعيا قبل ظهور اإلنسان«.
ومن  العلمية،  احلقائق  تقرير  في  الدقة  تشاهد  املقال  وفي 
ذلك: »لو اختفت كل احلشرات وغيرها من مفصليات األرجل؛ 
بضعة  من  أكثر  بعدها  يعيش  أن  من  اإلنــســان  يتمكن  فلن 
والطيور،  والزواحف،  البرمائيات،  معظم  وال  هو،  ال  أشهر، 
والثدييات، وستنتهي بعد هذه معظم النباتات الزهرية، ومعها 
الفطريات  وتزدهر  التربة،  سطح  سيتعفن  الغابات،  معظم 
نحو  منذ  عليه  كانت  ما  إلى  األرض  ثم متوت، ستعود  فترة 

ستمئة مليون عام«. 
حاجة  تلبي  التي  احليوية،  اجلــوانــب  على  التركيز  وجتــد 
العلمي  املضمون  توظيف  يتم  املقال، عندما  القراء في هذا 
واالقتصادي وإسقاطه على واقع الناس املعيش، كأن يقول: 
»إن إنقاذ هذه األنواع املثقلة باجلينات املجهولة قد يفيدنا في 
إنها حتمل في مادتها  الزراعة، وفي الطب، وفي الصناعة، 
الوراثية كنزا ال يفنى، كلما أخذنا منه تكشف عن آللئ أكثر، 
إننا نفقد بفقدها مصادر مجهولة للمعلومات العلمية، ونحطم 
وكائنات  وحيوانات،  نباتات،  من  بيولوجية:  ثروة  بتحطيمها 
ومحاصيل  أدويـــة،  لتطوير  إمكانات  داخلها  حتمل  دقيقة 

زراعية، وبستانية، ونباتات خشبية، وبدائل للبترول.. إلخ«.
املباشر،  الوصفي  التعبير  على  املقال  اعتماد  الواضح  ومن 
والتعبير  املباشر  التعبير  بني  يقرن  أحيانا  الكاتب  أن  بيد 
القصصي الذي يتخلل املقال، ومن ذلك تلك القصة الطريفة 
التي وردت في غضون احلديث عن أحد أنواع النباتات، الذي 
كان مستغال استغالال اقتصاديا، ولوال قصة تاريخية عجيبة 
ألصبح من أهم احملاصيل الغذائية في العالم اليوم، ثم سرد 
تلك القصة: »عندما فتح األسبان املكسيك عام 1519م، كان 
نبات  يستخدم  الشعب  هذا  كان  األزنكي،  الشعب  يسكنها 
)الديسم( في طقوسه الدينية؛ إذ كانوا يصنعون أصناما من 
عجينة مكونة من بذور هذا النبات، وبعد حتميصها وطحنها 
ومزجها بدم الضحية تكسر هذه األصنام، أثناء االحتفاالت 
الدينية؛ ليأكلها املؤمنون، وهذا أمر اعتبره الغزاة الكاثوليك 
منافيا لدينهم؛ فحرموا الديانة األزنكية، ومنعوا زراعة هذا 

النبات!«.
تتميز  العامية،  عن  بعيدة  فصيحة،  املقال  ألفاظ  وجــاءت 
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الذي  املستهجن،  الغريب  عن  والبعد  والــرقــة،  بالسالسة 
بني  شائعة  متداولة  عمومها  في  فهي  معناه،  معرفة  تتعذر 
أفكاره  يبلغ  الذي  بالشكل  الكاتب  وظفها  الثقافة،  أصحاب 
ناصعة ال التباس فيها إلى قرائه، وتتميز التراكيب في هذا 
باجلملة  واالستعانة  املوحية،  والشاعرية  بالرشاقة،  املقال 
والتفسير،  التوضيح  مجملها  في  تفيد  التي  االعتراضية 

وإضاءة بعض جوانب الفكرة املطروقة.
حقيقة،  ويقرر  عليها،  ويبرهن  علمية،  فكرة  يشرح  والكاتب 
األسلوب  يستخدم  فهو  لذلك  قرائه؛  نفوس  في  ويرسيها 
اخلبري التقريري؛ الذي يوضح احلقائق ويقنع بها، وهذا دأبه 
من أول املقال إلى منتهاه، ومع ذلك فإنه يستخدم االستفهام 
في بعض املواضع التي تتطلب مخاطبة الوجدان؛ كأن يقول: 
البعض  النباتات وسيتمكن  أنواع  »ستضيع مئات اآلالف من 

من التأقلم، لكن ماذا سيحدث بالضبط؟ ال أحد يدري!«. 
وفي املقال موسيقى داخلية حزينة سارية بني أعطافه، ذات 
نغم شجي يغلف بعض مواضعه؛ ال سيما وهو يندب األشجار 
التي تقتلع ليل نهار بأيدي البشر: »هكذا يضيع منا اجلمال، 
وتلك اللمسة احلنونة التي منحنا إياها اخلالق، هكذا نبددها 
في حلظة، دون سبب معقول، ثم جنلس، رؤوسنا في أيدينا، 
النفس  وفــي  أحــالم،  العني  في  اجلميل،  املاضي  نسترجع 
اكتئاب. أثر في كثيرا اقتالع شجرة، أو بضع شجرات، لكن 
للبشرية أن تندب ماليني األشجار التي متوت بفؤوسنا التي 

ال ترحم«.
أكثر  في  وتضمينه  العربي  بالشعر  التأثر  املقال  في  وجتد 
اجلمال  من  ثوبا  ويكسوها  فكرته،  يخدم  مبا  موضع،  من 
واملتعة الفنية؛ ومن ذلك قوله: »وعاد إلى ذاكرتي الهمشري 
نارجنة  فيها  يرثي  التي  الذابلة،  النارجنة  أحالم  وقصيدته 

كانت قرب شباكه، تعطر حياته:
ــــي ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــتــ ــارقــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ فــ مـــــــــذ  واهلل  نـــــــارجنـــــــتـــــــي 

ــــف كـــــــــآبـــــــــة خــــــــرســــــــاء ــيـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــلـ ــ وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حـ
أصـــــــبـــــــحـــــــت بـــــــــعـــــــــدك فــــــــــي انــــــــقــــــــبــــــــاض مـــــوحـــــش

وكـــــــــــــأنـــــــــــــنـــــــــــــي مـــــــــــنـــــــــــه مــــــــــــــســــــــــــــاء شـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاء«)٨(
وألن الكاتب ملم بالثقافة األجنبية؛ فقد ضمن مقاله ما ينم 
عن ذلك؛ حني عرض لبعض أنواع النبات؛ التي كان الغرب 
يجهل قيمتها؛ بينما: »كان شعب الهند يقدسها، لقرون طويلة، 
الصغيرة،  بأغصانها  أسنانهم  ينظفون  هناك  الناس  كــان 
ويدهنون جلدهم بعصير أوراقها؛ لعالج األمراض اجللدية، 
الشجرة  لهذه  أن  إذن  الهند  رأى  كمقو...  شايها  ويشربون 
قوى سحرية فسموها )صيدلية القرية( ثم ابتدأ العلماء في 
الغرب يعتقدون أن الهنود كانوا على حق، وبدأوا يستخلصون 

منها كيماويات ملقاومة اجلراد الصحراوي، وملقاومة حشرات 
املخازن، والنمل األبيض... وكمسكن، وضد تسوس األسنان، 
والتهاب املفاصل... نبات كان مجهوال نقصد أن الغرب كان 

يجهله نبات يستحق االنتباه!«.
التي  الرحلة على مدرج اخلامتة؛  تلك  تهبط  النهاية  ثم في 
أتت في صورة  توجيهية  الكاتب على شكل نصيحة  صاغها 
استفهام، ومناشدة لوزارة الزراعة بإنشاء قسم خاص تكون 
مهمته إدخال هذه احملاصيل؛ التي استعرض بعضا منها، وال 
تخفى النظرة املستقبلية االستشرافية في تلك اخلامتة أيضا 
الكاتب: »هل يزعج حقا أن أقترح إنشاء قسم  عندما يقول 
خاص بوزارة الزراعة؛ تكون مهمته إدخال، وأقلمة، وحتسني، 
مثل هذه احملاصيل ومنها العشرات ـفي مصر؟ لقد أدخلت 
الوزارة بالفعل شجرة النيم، وتبقى مهمة تكثيرها، وحتسينها، 
املصرية.. كم سيكون مهما حقا  الظروف  واستغاللها حتت 

أن جنرب غيرها!«. 
الدكتور  خاللها  من  أبحر  التي  الثرية  اجلولة  تلك  وبعد 
املثير  للعقل،  املغذي  العلمي؛  املــوضــوع  هــذا  في  مستجير 
تلك  حتويل  في  جتلت  قد  األدبــيــة  موهبته  تــرى  للوجدان، 
النظريات العلمية البحتة إلى صور نابضة ناطقة؛ في وضوح 
وبساطة وجمال عبارة، وبأسلوب رشيق مزج فيه بني األدب 
والعلم مزجا متوازنا له مذاقه اخلاص، ومعلنا عما تنطوي 

عليه بحور العلم من أسرار.
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محمد ثابت توفيقلغة وأدب
)قاص وكاتب وناقد مصري( 

ــل مــصــطــفــى صـــــادق بن  ــراحــ ــ ولــــد ال
عـــبـــدالـــرازق بــن ســعــيــد بــن أحــمــد بن 
بهتيم  ناحية  فــي  الــرافــعــي  عــبــدالــقــادر 
مبــديــريــة الــقــلــيــوبــيــة عــلــى بــعــد قــرابــة 
املصرية  العاصمة  من  كيلومترا  عشرين 
القاهرة في عام 1٢٨9هـ، ووافق ميالده 
من  بطنطا  وتوفي  1٨٨٠م،  يناير  شهر 
وقتها، وعاصمة  البحيرة  أعمال مديرية 
محافظة الغربية اليوم، في عام 1356هـ 
ووافقت وفاته يوم 1٠من مايو 1937م.                     
لــواء  »املــعــركــة حتــت  أبـــرز مؤلفاته  مــن 
القرآن« أو »حتت راية القرآن«، و»إعجاز 
الكتاب  وهــو  النبوية«  والبالغة  القرآن 
امللك  نفقة  على  وطبع  لسابقه،  املتمم 
وقد  19٢6م،  بعام  الثالثة  للمرة  ــؤاد  ف
الراحل  األديب  بينه وبني  كان  ما  ضمنه 
»في  األخير  كتاب  مبناسبة  حسني  طه 
أيضا،  ولــلــرافــعــي،  اجلــاهــلــي«.  الشعر 
الصادر عام  العربية«  اللغة  آداب  »تاريخ 
1911م في ثالثة أجزاء، وهي الكتب التي 
كذب  وبيان  اإلســالم  عن  للدفاع  كرسها 
دعاوى خصومه، وأيضا لالهتمام باللغة 

القرآني  اإلعــجــاز  حلمل  ــأداة  ك العربية 
الفريد ضد من يحاولون هدمها استجابة 

لدعاوى مغرضة.

أبرز محطات حياته
الرافعي منذ  رأى  الشامية،  رغم أصوله 
بــالد  ــم هــو  األعـ أن وطــنــه  تفتح وعــيــه 
يخفق  أرض  »كــل  بتعبيره:  أو  اإلســـالم، 

فيها لواء اإلسالم ولواء العربية«.
أصيب رحمه اهلل في املرحلة االبتدائية 
البيت  الذي أقعده في  »التيفود«  مبرض 
عاود  فلما  الــشــيء؛  بعض  طالت  لفترة 
الدراسة بدأ يفقد سمعه شيئا فشيئا، ثم 

اضطر لترك التعليم بالكلية لفقر أسرته 
مبحكمة  ماليا  ومحصال  كاتبا  ليعني 
طنطا األهلية منذ عام 1٨99م حتى يوم 
جنيهات  ولوال  راتبها،  أغناه  فما  وفاته؛ 
كان يتبلغ بها ويتعايش عبر مكافآت نشر 
قصائده  وأحيانا  وهــنــاك،  هنا  ملقاالته 

الشعرية؛ رمبا تعذرت عليه احلياة.
كادحا  الرافعي  عاش  فقد  املجمل  وفي 
قامته  عــن  البعد  كــل  البعيد  عمله  فــي 
العالية في عالم األدب.. حتى إنه حينما 
كان يزور أحد تالميذه من مدرسي اللغة 
بطنطا  االبتدائية  املدرسة  في  العربية 
به  يحظى  الــذي  العمل  على  يغبطه  كان 
بل كان يتمنى لو قام مقامه، وكان سبب 
أن  توقعه  الرافعي  لدى  املباشر  الغبطة 
من  يقربه  ما  بالتدريس  عمله  في  يجد 
مادة اإلبداع؛ إذ سيلقى بني التالميذ ما 
يدعوه للكتابة عنهم، وهو بالفعل ما فعله 
مقاالت:  فكتب  الزيارات  تلك  بعض  في 
»الطفولتان«، »أحالم في الشارع«، و»بني 
قطني«، وأعانه على هذا وجود أبنائه في 
وزارة  إفــادة  في  ورغبته  التعليم  مراحل 

مصطفى صادق الرافعي نابغة 
األدب المظلوم حيا وميتا )2/1(

عاش رافعا لراية القرآن الكرمي مدافعا عن »العربية«

الرافعي  »العربية« واإلسالم مصطفى صادق  املدافع عن  اليوم األديب  قليال ما يتذكر أحد 
وإبداعه، الذي سيظل حتى يرث اهلل األرض ومن عليها شاهدا له ومدافعا مبواقفه ومداد 
قلمه عن طريق احلق، إنه »إمام األدب وحجة العرب«، كما أطلق عليه األديب الراحل شكيب 
أرسالن، وقد كان اللقب األحب إلى الرافعي)١(، أو كما قال عنه الراحل اإلمام محمد عبده: 
اآلباء  شأن  ذلك  فليس  بثناء،  ثناء  أقارضك  ال  قلبك  لي  ضمن  ما  وهلل  قلمك،  أثمر  ما  »هلل 
مع األبناء، ولكني أعدك من خلص األولياء، وأقدم صفك على صف األقرباء، وأسأل اهلل أن 

يجعل للحق من لسانك سيفا ميحق الباطل«)2(
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املعارف آنذاك.
وعشرين  أربــعــة  وعــمــره  الرافعي  ــزوج  ت
شقيقة  مــن  19٠4م،  ــام  عـ أي  عــامــا، 
البرقوقي،  الرحمن  صديقه األديب عبد 
وأجنـــب أحد  »الــبــيــان«،  صــاحــب مجلة 
ــاث، مــات منهم  ــ عشر مــن الــذكــور واإلن
وهبه  ما  قدر  وعلى  وبقي عشرة،  واحد 
الزواج التقليدي املبكر من استقرار على 
طرف  ومن  مسؤولياته،  من  زاد  ما  قدر 

آخر أعانه على اإلبداع والكتابة.

تقوى الرافعي لربه
احلي  وضميره  الرافعي  براعة  تكن  ولم 
الكرمي  الــقــرآن  عــن  دفــاعــه  فــي  اليقظ 
في  ــارزة  ب بصورة  تبدت  وإمنــا  فحسب، 
إال  كتابة  عــدم  على  الغالب  في  حرصه 
ما يرضي ربه في جل كتاباته، وللحقيقة 
ــرافــعــي بــشــرا أصـــاب في  فــقــد كـــان ال
تصدوا  ممــن  كثير  وقــف  لكن  كتاباته 
مع  األدبــيــة  معركته  أمــام  عنه  بالكتابة 
العقاد  محمود  عباس  األديـــب  الــراحــل 
وقفة تساؤل، خصوصا أمام كتابه »على 
العقاد،  على  الشديد  وهجومه  السفود« 
لكن يبقى للرافعي عموما قصب السبق 
ــل عبر  فــي الــعــصــر احلــديــث عــلــى األقـ
ما  وهو  و»العربية«،  اإلسالم  عن  دفاعه 
الشكعة  مصطفى  الدكتور  الراحل  أكده 
بعد قراءة كتاب: »حتت راية القرآن« إذ 
كتب: »ومهما يكن القول فإن هذا الكتاب 

ــاذج كتابية  ــداث ومنــ مبــا حـــوى مــن أحــ
العقيدة، يضع  روح  ودفاع عن  إسالمية، 
رأس  على  الالئقة،  مكانته  في  الرافعي 
بل  عصره،  في  اإلسالمية  الفكرة  ُكّتاب 
التاريخ  عصور  من  أخــرى،  عصور  في 
الكتاب  من  واحــد  وهو  وقادمه،  ماضيه 
املعاصرين القالئل، الذين فهموا اإلسالم 
أعــمــاق  فــي  وغــاصــوا  صحيحا،  فهما 
نورانيتها،  كنه  مستكشفني  الشريعة، 

وروعة قدسيتها«)3(.         
ــب الــراحــل  ــ  تــشــابــه الــرافــعــي مــع األدي
في  بهما  حلقت  إصابة  في  حسني  طه 
كــان  فيما  أصـــم  األول  فــكــان  الــصــغــر، 
ــرافــعــي مع  ــر كــفــيــفــا، وتــشــابــه ال األخــي
العقاد،  محمود  عباس  الراحل  ــب  األدي
تعليمهما  إمتــام  عدم  في  اهلل،  رحمهما 
واكتفائهما باملرحلة االبتدائية، وقد دفع 
لعل  بــل  ــداع؛  ــ واإلب للجد  الرافعي  ذلــك 
صممه وتوقفه عند االبتدائية من التعليم 
دفعا همته األدبية وساقا بيانه لالرتفاع 
جيله؛  أدبـــاء  كبار  ومكانة  مصاف  إلــى 
تعلقه  وعــدم  قناعته  هذا  على  وساعده 
وكان  وثــراء.  وافر  بزينة احلياة من مال 
الرافعي شديد اإلميان بربه تعالى، حتى 
إن الراحل األديب محمد سعيد العريان 
رافقه بعض سنوات حياته األخيرة فكان 
البسيطة  األمــور  من  يقارف  حينما  يراه 
مما ال يخلو منها بشر، فكان يؤوب ويعود 

لنفسه سريعا ليقول:                

أو تظن أنه من املروءة أن نفعل هذا؟!
                 

جتاهل األصدقاء واألعداء 
للرافعي           

ــدا يسأل  لــقــي الــرافــعــي جتــاهــال شــدي
أصــدقــاؤه عنه قبل أعــدائــه، وفــي ذلك 
ــب مــحــمــود محمد  ــ كــتــب الــراحــل األدي
الذكرى  في  »الرسالة«  مجلة  في  شاكر 
الثالثة لرحيل الرافعي، في مقاله »جنوى 
الرافعي«: »كنا روحني تناظرتا من بعيد، 
وعرفني،  فعرفته  قريب،  من  وتناسمتا 
كان بيننا سر جامع ال أدري كيف أصفه، 
يجد  ويــعــرفــه  يعرفني  مــن  كـــان  ولــكــن 
آثاره، ويرى من بعض بيناته ما ال أحب 
فأنا أقصر في  به، ومع ذلك  أن أحدث 
حقه ما لم يقصر أحد ممن توجب عليه 
ذلك  يكن  ولم  واجباتها،  بعض  الصداقة 
بــل ألنــي ال أستطيع وال  ألنــي ال أريـــد؛ 
 - الرافعي  ذكرت  كلما  زلت  فما  أطيق، 
لذعة حزن  أجــد   - وقــد مضت سنوات 
في قلبي ترسل آالمها في كل سابحة من 
قيض حلياة  تعالى  اهلل  أن  على  دمــي«. 
الرافعي بل لتراثه من يجمعه ويقوم على 
العناية به عناية احملب فيضيف محمود 
الرافعي  يخل حق  لم  اهلل  »ولكن  شاكر: 
من رجل يقوم عليه، ويحسن النظر فيه، 
ما  كل  يرد  العريان،  األخ سعيد  له  فهيأ 
وأبنائه  الــرافــعــي  أصــدقــاء  على  وجــب 

وتالمذته ومتبعيه«)4(.

الهوامش
العريان،  سعيد  محمد  الــرافــعــي،  حــيــاة   -1
لقصور  العامة  الهيئة  الكتابة،  ذاكــرة  سلسلة 

الثقافة، ٢٠٠4م. 
الرافعي،  صــادق  مصطفى  القلم،  وحــي   -٢
مكتبة األسرة املصرية، ٢٠٠3م.                 

3- مقدمة د. عز الدين البدوي النجار لكتاب 
وتعليق:  تصحيح  السفود«،  »على  الرافعي: 
حسن السماحي سويدان، دار البشائر، دمشق، 

14٢1هـ/٢٠٠٠م.
4- جنوى الرافعي، محمود محمد شاكرـ مجلة 

الرسالة: العدد 35٨، 3 مايو 194٠م.
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عالء الدين محمد الهدوي فوتنزيلغة وأدب
كاتب وباحث هندي

العربية  للغة  العاملي  اليوم  مبناسبة 
التقينا مع املستشار اإلعالمي رئيس 
املكرمة  الرابطة مبكة  مجلة  حترير 
د. عثمان أبوزيد وهو أستاذ لإلعالم 
في عدد من اجلامعات العربية، وله 
لغة  كتاب:  آخرها  عديدة،  مؤلفات 
الهموم  بعض  اللقاء  تناول  اإلعــالم، 
العربية  باللغة  املتعلقة  واملشكالت 
يراه  وما  الرقمي،  العصر  هذا  في 
اللغة  رؤية ملستقبل هذه  ضيفنا من 

الشريفة.
العربية  الــلــغــة  جــعــل  ميكننا  كــيــف 
في  احملــلــيــة  لــلــغــات  قــويــا  منافسا 

على  الهند  وفــي  اآلسيوية  البلدان 
سبيل املثال؟

ليس املطلوب أن جنعل اللغة العربية 
بديال  وال  الوطنية  للغة  منافسة 
تكاملية،  عالقة  وعالقتهما  عنها، 
سيما  وال  تكون  أن  ينبغي  هكذا  أو 
إن  حيث  املسلمة،  الشعوب  وســط 
إليها  وينظر  خاصا  موقعا  للعربية 
املسلمون على أنها لغة مقدسة، ولو 
تكون  أن  العربية  اللغة  استطاعت 
اللغة الثانية بعد اللغة القومية فهذا 
بعض  كانت  وإن  فيه،  املرغوب  هو 
إلى  تعربت  قــد  املسلمة  الــشــعــوب 
العربية  اللغة  اتــخــذت  أنها  درجــة 

لغتها األولى.
رأيت في إندونيسيا وماليزيا وضعا 
متقدما للغة العربية، وباألخص لدى 
نيجيريا  في  ذلك  ورأيــت  املسلمني، 
ــســاحــل اإلفــريــقــي  وأجـــــزاء مـــن ال
في  العربية  اللغة  ــرى  ون الشرقي، 
ــة مــثــل جــنــوب الـــســـودان، هي  ــ دول
القبائل  بني  الوحيدة  التخاطب  لغة 

املختلفة.
ــا مطلع بــدرجــة مــا على أحــوال  وأن
اللغة العربية في الهند، وهي جيدة 
في مناطق مثل كيراال، وأقل مستوى 
وكــل هــذا بدافع  أماكن أخــرى،  في 
ثقافي، إذ تعد اللغة أحد أبرز الرموز 
والقبول  االحترام  فبقدر  الثقافية، 

يكون  واإلسالمية  العربية  للحضارة 
للغة شأنها وعزها.

العاملي  اليوم  أن جنعل  كيف ميكننا 
في  ليس  عامليا  يوما  العربية  للغة 
جميع  في  بل  وحــده  العربي  العالم 
أنتم  مــدى  أي  وإلــى  العالم؟  أنحاء 
ــذي يحدثه  ــ ال ــر  ــ راضــــون عــن األث
التعريف  في  اليوم  بهذا  االحتفال 

باللغة العربية؟ 
الغرض من هذا اليوم هو إزكاء الوعي 
باللغة العربية وتعزيز مكانتها، وكما 
هو معلوم؛ فإن منظمة األمم املتحدة 
إدخــال  تاريخ  من  جتعل  أن  أرادت 
األمم  لــغــات  ضمن  العربية  اللغة 
ويشتمل  لالحتفال،  يوما  املتحدة 
علمية  مــنــاشــط  ــى  عــل االحـــتـــفـــال 
وتتخذ  العالم،  أرجــاء  في  وثقافية 
باللغة  املباشرة  الصلة  اجلهات ذات 
العربية شعارا لكل عام، وكان شعار 

العام املاضي: »العربية والعلوم«.
املاضي  العام  في شهر ديسمبر من 
زرت  اليوم  بهذا  االحتفال  وقت  في 
اخلرطوم  في  العربية  اللغة  مجمع 
على  ووقــفــت  السودانية  العاصمة 
العديد من البرامج املعدة، وكان هناك 
احتفاء خاص باملعجم التاريخي للغة 
الشارقة  حاكم  يرعاه  الذي  العربية 
القاسمي،  سلطان  الدكتور  الشيخ 
يكون  عمليا،  االحتفال  كــان  وكلما 

د.د.  عثمان أبو زيد لـ » الوعي اإلسالمي«:عثمان أبو زيد لـ » الوعي اإلسالمي«:
آفتنا تقليد المغلوب للغالبآفتنا تقليد المغلوب للغالب
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ذلك أفضل.
ــانــي من  ــث ــشــق ال ــة عــن ال ــإلجــاب ول
ــا عن  ــول: لــســت راضــي ــ الــســؤال أق
االحتفال،  هــذا  يحدثه  الــذي  األثــر 
ألن الكثير من اجلهات تتجاهل هذا 
اليوم أو تكتفي مبظاهر احتفالية ال 

مغزى منها.
مــا هــي اجلــهــود والــبــرامــج والــرؤى 
املنشورة  املادة  نسبة  لرفع  احملتملة 
الدولية  الشبكة  في  العربية  باللغة 
من حيث الكم، ومستواها من حيث 

الكيف؟
ــظ بعض  ــؤال جـــيـــد، الحــ ــ ــذا سـ هــ
اآللي  احلاسب  بدراسات  املشتغلني 
في اليابان أن اللغة العربية تتصدر 
سائر اللغات باعتبارها أكثر اللغات 
استخدامات  فــي  صوتيا  وضــوحــا 
ــى ذلك  ــي، يــضــاف إل احلــاســب اآللـ
العربية  باللغة  املتكلمني  إحصائية 
عاملية،  لغة  خامس  أنها  تؤكد  التي 
احملتوى  نسبة  تبقى  ذلــك  كــل  ومــع 
من  فقط   )%3( حــدود:  في  العربي 
العربية  أهل  ويبقى  العام،  احملتوى 
احملتوى  حيث  من  الناس  أفقر  هم 

املوجود في الشبكة العاملية. 
كنت في جاكرتا  أعوام،  ثمانية  قبل 
الدراسات  لطالب  محاضرة  أقــدم 
العليا في جامعة شريف هداية اهلل 
اإلسالمية، وقد سألني أحد الطالب 
عــن الــفــقــر الــشــديــد فــي املــراجــع 
في  العربية  باللغة  املتاحة  واملصادر 
إن  وقــال  الدولية،  املعلومات  شبكة 
االقتباس عندهم مينع األخذ  منهج 
من مصادر غير محكمة، لكن أغلب 
وجود  ال  احملكمة  العربية  املجالت 

لها في اإلنترنت.
تلك  مــن  أفضل  الــيــوم  الــوضــع  لعل 
للمزيد،  نتطلع  لكننا  ــوات،  ــســن ال

واملأمول عناية أكبر باحملتوى العربي 
بتطوير  ذلــك  ويحصل  وكيفا،  كما 
احملتوى من حيث الصياغة احلسنة 
وتقدميه في وعاء فني راق، إن كان 
غير  تقدميه  وطريقة  جيدا  الطعام 
من  لنجعل  شهيتنا،  فقدنا  جــيــدة 
تطوير احملتوى الرقمي للغة العربية 
مسؤولية شخصية، وعلى كل فرد أن 

يتولى هذه املهمة بنفسه. 
تقوم  أن  الــذي ميكن  الــدور  هو  ما 
والتعليمية  التربوية  املؤسسات  به 
واملــراكــز  املــــدارس  مــثــل  والبحثية 
باليوم  الــتــعــريــف  فــي  واجلــامــعــات 

العاملي للغة العربية؟
ــمــدارس أن جتــعــل حصة  ــل ل ميــكــن 
العربية  اللغة  عن  للحديث  مدرسية 
ومكانتها في العالم وضرورة العناية 
بترقيتها، وفي األنشطة الصفية مثل 
الصباح  وطابور  املدرسية  اإلذاعــة 
ــيـــة؛ مــكــان مالئم  واجلــمــعــيــة األدبـ
العربية،  اللغة  موضوعات  لتناول 
أن  بإمكانها  واجلــامــعــات  واملــراكــز 
وعلمية،  ثقافية  بــرامــج  تخصص 
ويعد لها من وقت مبكر، ويجب أال 
يقتصر االحتفال بأهل اللغة العربية 
اآلخــرون  فيه  يشارك  بل  وحــدهــم، 
وفــكــرة  الــثــقــافــي  الــتــنــوع  لتحقيق 

العاملية التي أرادتها األمم املتحدة.
كــيــف ميــكــن تــقــويــة وحــمــايــة اللغة 
ــذي  ال التضييق  ظــل  فــي  الــعــربــيــة 

ميارس عليها؟
ال شك أن هناك مظاهر لتراجع اللغة 
العربية، كما نشاهد في سوق العمل، 
حيث تستفحل اللغة األجنبية، وتكاد 
ذلك  نشاهد  الوطنية،  اللغة  تطرد 
في املطاعم والفنادق واملستشفيات، 
املعامل  ذلـــك فــي أســمــاء  ونــلــحــظ 
والشركات، وفي الالفتات املرفوعة، 

هذا ناشئ من عقدة قدمية أشار لها 
للغالب  املغلوب  بتقليد  خلدون  ابن 

في نحلته ولغته وسائر عوائده.
للحضارة  الــغــلــبــة  كــانــت  أن  ــوم  ــ وي
األوروبيون  كان  اإلسالمية،  العربية 
يقلدوننا، نشأت أولى اجلامعات في 
)٨41م(  سنة:  وفي  العربي،  املغرب 
أقام املسلمون أول جامعة في أوروبا، 
ويوم قامت أكسفورد كانت لغة تعليم 
العلماء  كبار  وكان  بالعربية،  العلوم 
املصطلح  يستخدمون  األوروبــيــني 
وسائر  والكيمياء  الطب  في  العربي 
العلوم، أكبر حماية للغتنا تكمن في 

وحدتنا وقوتنا وتقدمنا احلضاري.
تسهم  أو  أســهــمــت  ــدى  مـ أي  ــى  إلـ
العربية  اللغة  لنشر  احلالية  اجلهود 
به  تقوم  ما  وهل  بغيرها؟  للناطقني 
للناطقني  العربية  تعليم  مؤسسات 
هناك  أن  أم  برأيكم  كــاف  بغيرها 
املزيد مما ميكن القيام به في هذا 

االجتاه؟
تنمية  في  أكبر  فــرص  اليوم  تتهيأ 
ــود الــقــنــوات  ــشــرهــا، وجــ الــلــغــة ون
يتيح  اإللكترونية  واملواقع  الفضائية 
كان  الــلــغــة،  لتلقي  عظيمة  فــرصــة 
اللغة  تسمع  أن  املــاضــي  فــي  نـــادرا 
ذلك  يحصل  وال  بنيها،  ــواه  أفـ مــن 
أو  آخــر،  إلــى  بلد  من  باالنتقال  إال 
اآلن  والتجارة،  والسياحة  احلج  في 
يستطيع كل راغب في تعلم اللغة أن 
طريق  عن  فصيحة  سائغة  يسمعها 

الوسائل اإلعالمية.
وطبعا التلقي املباشر أكثر أثرا، ومن 
االنتقال  فــإن  الشخصية  جتربتي 
في  واالنــدمــاج  اللغة  يتكلم  بلد  إلى 
يساعد  اليومي  واالحتكاك  ثقافته 
بها،  والــتــعــمــق  الــلــغــة  حتصيل  فــي 
اللغة  بتعليم  اخلاصة  املعاهد  أمــا 
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فال شك  بغيرها،  للناطقني  العربية 
نشر  في  مهم  بــدور  اضطلعت  أنها 
مولد  شهدت  وقــد  العربية،  اللغة 
عام:  العالم  نطاق  على  معهد  أول 
اخلــرطــوم  معهد  هــو   ، )1974م( 
الذي  العربية،  اللغة  لتعليم  الدولي 
العربية،  الدول  تابعا جلامعة  أصبح 
وانتشرت هذه املعاهد في كل أرجاء 
في  معاهد  نشأت  بل  اليوم،  العالم 
أمريكا واليابان والصني تسد حاجة 
الذين  العربية  لدارسي  البالد  تلك 
أو  الدبلوماسية  في  العمل  يرومون 

التجارة أو السياحة.
والتحوالت  التكنولوجية  التطورات 
الرقمية؛ هل كان لها أثر إيجابي أم 

سلبي على اللغة العربية؟
لكن  سلبي،  وأثـــر  إيجابي  ــر  أث لها 
اإليجابي أكثر بالطبع، عندما كتبت 
رسالتي للدكتوراه التي نوقشت عام: 
اخلبر  لغة  عــن  وكــانــت  )19٨9م(، 
ــدراســة  ــدأت ال ــ الــصــحــفــي، كــنــت ب
تأثيرها  كان  الصحافة  أن  بفرضية 
لكني  الــعــربــيــة،  الــلــغــة  ــي  ف سلبيا 
انتهيت إلى نتيجة بعكس ذلك، وأثر 
العربي  النثر  تنمية  في  الصحافة 
نثرا  الصحافة  أنــشــأت  إذ  واضـــح، 
وسطا بني فصحى التراث والعامية 

هي اللغة اإلعالمية السائدة اليوم.
األثــر  قــيــاس  نستطيع  ــك  ذلـ عــلــى 
اإليجابي والسلبي الناجم عن التطور 
هذا  توجيه  اليوم  وبأيدينا  الرقمي، 
أو  وهويتنا  لغتنا  ملصلحة  التطور 
علينا،  ــاال  وب وجنعلها  نتقاعس  أن 
صحيح أن العوملة كانت وطأتها على 
الشعوب ثقيلة جدا، لكن من املمكن 

أن نوجه العوملة ملصلحتنا.
لغة  جعل  االستعمار  أتــانــا  عندما 
وكان  املستعمر،  لغة  هي  التدريس 

إلى وقت قريب اللغة التي ندرس بها 
في مدارسنا بجمهورية السودان هي 
صدر  مصر  وفي  اإلجنليزية،  اللغة 
عام: )1٨99م( قرار بجعل لغة التعليم 
اإلجنليزية،  باللغة  املراحل  كل  في 
واستطاع الوطنيون أن يقاوموا هذا 
املراكز  نشأة  أن  شك  وال  التوجه، 
الدينية في شبه  واملعاهد واملدارس 
اجلزيرة الهندية كانت رد فعل أيضا 

ألعمال املستعمرين.
عاملي  يــوم  العربية  اللغة  يكفي  هل 

لإلشادة بها وبتاريخها؟
العاملي  اليوم  لنجعل  طبعا،  يكفي  ال 
احلضارية،  مبهامنا  للتذكير  يوما 
ويوما للتوعية، هناك يوم نسميه يوم 
األم، فهل جنعل ألمنا يوما واحدا في 
العام، ونهملها سائر األيام، هذا غير 

مقبول! 
السلبي  األثــر  عن  قولكم  على  بناء 
ــد من  ــدي ــع ــة عــلــى ال ــومل ــع حلــالــة ال
ذلــك  فــي  مبــا  اإلقليمية  اجلــوانــب 
اللغات؛ هل تعتقد أن القبول العاملي 
اللغة  لنمو  تهديدا  اإلجنليزية  للغة 

العربية؟
في  نفسها  اإلجنليزية  اللغة  تفرض 
وكذلك  الــعــالــم،  مــن  املناطق  بعض 
في  احلــال  هو  كما  الفرنسية  اللغة 
شمال إفريقيا، هذه الهيمنة ميكن أن 
تأخذ بعدا سلبيا عندما نهمل اللغة 
اللغة  منو  يكون  أو  بالكامل  القومية 
األجنبية على حساب لغاتنا الوطنية.
مثل  املــعــادلــة  قلبت  الــبــالد  بعض 
اخلريطة  تفرض  وأحيانا  ماليزيا، 
إستراتيجية  مــا  بلد  فــي  اللغوية 
اللغة  ماليزيا  جعلت  فقد  معينة، 
اإلجنليزية لغة أساسية في التعليم 
وجــود  فــي  لهم  كــان  ومــا  واإلدارة، 
ذلــك،  يفعلوا  أن  إال  إثنيات  ثالثة 

وأظن أن احملصلة كانت إيجابية.
املهم في التخطيط اللغوي أال تطغى 
ــل إن  لــغــة عــلــى أخـــرى بــالــكــامــل، ب
وجود  من  يجعل  السليم  التخطيط 
لغة أجنبية سبب إثراء للغة القومية، 
حتى في اإلطار التأهيلي الشخصي 
تقوية  هــو  ــدة،  جــدي للغة  امــتــالكــك 
اللغة  درســـت  ــا  أن األصــلــيــة،  للغتك 
واجلامعة،  املدرسة  في  اإلجنليزية 
ودرســــت الــفــرنــســيــة بــجــهــد خــاص 
ــمــت بــطــرف مــنــهــا، وكـــان ذلــك  وأمل
عام  بشكل  اللسانية  مللكتي  تعضيدا 
بشكل  اإلجنليزية  باللغة  وتعريفا 

أفضل.
التي بدأت  العريقة  العالقة  في ظل 
العربي  العالم  مع  طويلة  فترة  منذ 
كيراال  والية  أن  تعتقد  هل  وثقافته، 
يتعلق  فيما  خاصة  إشـــارة  تستحق 
جميع  في  وانتشارها  العربية  باللغة 

أنحاء العالم؟
ــراكـــز ومــســاجــد ومــعــاهــد  ــمــة مـ ث
ــورة فـــي كـــيـــراال مـــن قـــدمي،  مــشــه
هو  فهمت  كما  املنطقة  اســم  ولعل 
»خير  العربي:  االســم  مــن  محرف 
اهلل«، ولغتها: »مااليالم« هي: »ما ال 
سفير  أخبرني  كما  بالعربية،  يعلم« 
الدكتور  الهند  في  السابق  السودان 

اخلضر هارون.
وتعرفت على مجموعة طيبة من خيار 
أهل كيراال وهم أكثر أهل الهند صلة 
وبي  اإلسالمية،  العربية  باحلضارة 
رغبة في زيارة هذه البالد، وسبق أن 
تلقيت دعوات كثيرة لكن الظروف لم 
وبالد  الهند  تسلم  أن  نرجو  تسمح، 
وتتاح  الــوبــاء  هــذا  مــن  كافة  العالم 
في  يــســيــروا  أن  جــديــد  مــن  للناس 
األرض دون عوائق... ضمير املسلم 

ال يعرف احلدود!
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ــوا ــ ــق ــ ــل ــ ــاث وح ــ ــغـ ــ ــبـ ــ ــا عــــــال شــــــــأن الـ ــ ــم ــ ــه ــ م
ــال جـــــــدر اخلــــــــــداع تــســلــقـــــوا ــ ـــ ــ ــا ع ــمـ ــهـ مـ

ــا بــهــم ــمـ ــتـ فـــلـــســـوف يــــهــــوي مـــــا بــــنــــوا حـ
ــق ــل ــط م زوال  ــم  ــهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيـ ــأتـ يـ ولــــــســــــوف 

ــم ــه ــال ــب ــي اخلـــــــــداع ح ــ ــت فـ ــ ــال ــ ــوم ط ــ ــي ــ ــال ــ ف
ــق ــل ــع ــي ــم س ــ ــده ــ ـــ ــ ــي ــ وغـــــــــدا عـــلـــيـــــــهـــــــــــا ج

ــرف مـــــا بــنــى ــ ــ ــوق جـ ــ ـــ ــ ـــ ــ أفــــمــــن يــــؤســــس ف
يـــصـــــــدق ــل  ــعـ ــفـ بـ مـــــن  مـــــع  يـــســـــــتـــوي  أو 

ــا حـــتـــــــــــمـــا بــه ــــ ــنـ ــبـ ــــــار الـ ــذا ســـيـــنـــهـ ــــ ــــ ــــ هـ
ــق ــب ــس ــيـــم ي ــــ ــــ ــــ ــــ ــعـ أمــــــــا الــــتــــقــــي إلــــــــى نـ

ــش عــــــن مـــــتـــــاع زائــــــل ــــ ــتـ ــــ ــفـ ــذا يـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ه
ــر ضـــيـــق ــ ــب ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ يـــغـــتـــــــــــــــالـــه مـــــــــوت وق

ــذي أرضـــــــــى اإللـــــــــه فـــــــــــإنـــه ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ أمـــــــا ال
يـــرمـــق ــني  ــــ ــعـ بـ لـــلـــــــــــدنـــيـــــــــــــــا  ــــــس  ــــ لـــيـ ال 

ــذة ــ ــل ــ هــــــــــذا يـــــــخـــــــادع كـــــــي يـــــفـــــــــــوز ب
ــق ــف ــص ي هـــــنـــــاك  أو  ــي  ــ ــن ــ ــغ ــ ي ــا  ــــ ــــ ــنـ ــــ ــهـ ــــ فـ

ــيــر وجــهــه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدوق فـــــــــــال يــغ ــ ــصـ ــ أمـــــا الـ
مــشــــــــرق أرض  ــل  ــ ــك ــ ب ــوس  ــ ــم ــ ــش ــ ــال ــ ك هـــــو 

ــه ــ ــالل ــ ــف ض هـــــــــذا بــــــزيــــــف ســـــــــار خــــلـــــــ
ــبــق ـــ ـــ ـــ ــه لــيـــــــــــل طـــــــويـــل مــطـــ ــاطـ ــــ ــــ ــأحـ فـ

ــا لـــلـــهـــدى ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ ــن مـــــــن أرخـــــــــــى جـ ــ ــكـ ــ لـ
ــاء يــحــلــق ــ ــي ــ ــض ــ دومـــــــــــــــا تــــــــراه وفـــــــــــي ال

كــــــل امــــــــــرئ يـــــجـــــزى بــــســــابــــق فــعـــــلــه
تــطــرق بـــــــــــــــــــاب  أي  ــا  ــي ـــ ـــ ـــ ــل م ــر  ـــ ـــ ـــ ــظ ــان ـــ ف

ــه مـــصـــــــــــيـــره ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــل يـــــــــؤول إلـــــــى اإلل ــ ــ ك
ــق ــط ــن ــــــقـــة ي ــــ ــا بـــاحلـــقـــيـ ــابـ ــتـ ــــ ــــ اقـــــــــــرأ كـ

اقرأ كتابكاقرأ كتابك

لغة وأدب د. أبو زيد بيومي
عضو احتاد كتاب مصر
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محمد محمد الشحات أبوعيدلغة وأدب
كاتب وقاص

رن  ساعة  بنصف  الليل  منتصف  بعد 
التلفون على الطبيب فاستقبله  جرس 
رزق  أهــو  وتــســاءل:  مختلطة  مبشاعر 
ــارة مــنــزلــيــة، أم واجــب  ــ وفــيــر مــن زي
عليها؟  تــربــى  ملهمة  وأداء  إنــســانــي 
وســرعــان مــا لبس مــالبــس اخلـــروج، 
وحمل حقيبته وأدواتــه، وقادته رجاله 
العنوان  حيث  إلــى  الليل  جــوف  فــي 
مع  أم  فيها  تسكن  كانت  إذ  والشقة، 
ــع مــن بــنــاتــهــا؛ إحــداهــن مريضة  أربـ
والوالد غير موجود فقد اختفى فجأة 
ولم يعلمن عنه شيئا. غاب األب واهلل 
باق حي ال ميوت، وملا اشتد املرض على 
امليضة  ناحية  وجهها  األم  ولت  ابنتها 
جوف  في  اهلل  مع  اخللوة  ثم  للوضوء 
يغلق  ال  بابه  والكون هجع حيث  الليل 
أبدا، وأخذت تصلي وتبتهل وتبكي بكاء 
حارا وهي ترفع يديها إلى السماء في 
أن  األصحاء  عجز  ونفيس  غال  وقت 
يلتقوا مع اهلل في نداء السحر. وفجأة 
األم  فجزعت  ــاب،  ــب ال على  طــرقــات 
زاد  وملا  وتأخرت..  أوصالها  وارتعدت 
لعله  وقالت  هلل  أمرها  سلمت  الطرق 
بها  وإذا  الباب،  ناحية  وتقدمت  خير. 
حقيبته  مع  طبيبا  أمامها  فتجد  تفتح 
عليه:  فترد  مريض؟  أعندكم  يسألها: 
نعم. فيدخل ويكشف على البنت وتردد 
األم في نفسها لعلها رحمة اهلل جاءت. 
كتب  الكشف  الطبيب  أنهى  وعندما 

وصفة العالج وأعطاها لألم فأخذتها 
بيد متثاقلة سائلة نفسها ومن يشتري؟ 
وهم باخلروج منتظرا من األم أن تدس 
اقترب  فلما  كالعادة،  األجر  جيبه  في 
ليس  له  قالت  األجر،  الباب طلب  من 
تطلبني  فلماذا  عليها  فرد  مــال،  معي 
الطبيب لزيارة منزلية طاملا غير قادرة؟ 
قالت له: لم اتصل بك واشتد احلوار 
أيقظ  الذي  الصوت  بينهما حتى عال 
عليه  فنادت  املجاورة.  الشقق  في  من 
إحدى السيدات: هنا املريضة يا دكتور 
مندهشا  فالتفت  عليك.  اتصلت  وأنا 
باب شقتها  واقفة على  األم وهي  إلى 
التي لم تفكر يوما باالتصال بالطبيب 
اليد فهم من  لقصر  منزلية  زيارة  في 
أهـــل الــطــابــور الــطــويــل فــي ســاحــات 

املستشفيات العامة.
قال الطبيب الذي بدأ صوته يتراجع، 
املسكينة  األم  ــام  أمـ صــوتــه  وانــكــســر 
بالقصة،  أخــبــريــنــي  قــائــال:  ــراجــع  وت
فقصت قصتها في عجالة وهو يسمع 
عينيه،  ــع  دمـ ميــنــع  أن  يستطع  ــم  ولـ
وكانت األم قد جلأت إلى من ال يغفل 
ے{  ے   ھ   ھ   }ھ   ينام  وال 
وتطلب  تبكي  وأخــذت  )البقرة:٢55(، 
فأمطرت  ــه...  رحــمــات سبحانه  منه 
األسحار  وفــي  تــرد،  ال  رحمة  السماء 
تستجاب الدعوات، حيث السكينة، إذ 
الدنيا  السماء  إلى  سبحانه  ربنا  ينزل 

اهلل  بيد  فيشعر  العبد  خشوع  فيزداد 
جــاءت  قلبه،  شــغــاف  تــالمــس  تعالى 
فالبشر  طبيب،  صـــورة  فــي  الــرحــمــة 
ستار لقدر اهلل تعالى وصورة من صور 

رحمته التي ال حدود لها }ٿ   
ٹ  ٹ           ٹ{ )األعراف:156(. 
البنت  عــلــى  ــشــف  وك الــطــبــيــب  جـــاء 
واألم  اهلل-  –بقدر  أجر  بال  املريضة 
املوصول قلبها املفعم يقينها باهلل أن ما 
كثيرة  موازين  رباني غير  تدبير  حدث 
الناس فاهلل حاضر في  في معتقدات 

ضمير هذه األسرة فلم يتركها. 
قرر  حالهم  عن  باختصار  أجابته  وملا 
لها  فاشترى  البنت  عــالج  احلــال  في 
الدواء وفرض على نفسه نفقة شهرية 
تساهم في ستر حال األسرة الكرمية. 
إضافة إلى ما كان يقوم به أهل احلي، 
إذ فرض كل واحد على نفسه شيئا من 
يشتري  من  فمنهم  البيت؛  متطلبات 
يشتري  ومــن  اخلــضــار  وآخـــر  اللحم 
بنفقة  يتكفل  وآخر  املدارس  متطلبات 
في  تــذهــب  الطلبات  فكانت  الــعــيــد، 
قضاء  على  »استعينوا  وكتمان  سرية 

حوائجكم بالسر والكتمان« احلديث.
الــوالــد من  عــاد  واستمر احلــال حتى 
غربته القسرية مبشيئة اهلل إلى حضن 
أسرته لتروي له األم لطف اهلل بها؛ إذ 
كان بال حدود، ويروي لهن قصته من 

البداية حتى النهاية. 

زيارة منزليةزيارة منزلية
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عمرو طه
قاص مصري

ــي أحــيــان  الــهــمــوم مــقــدمــات -فـ
كثيرة- لنعم مخبوءة.

الرافعي

اللطيفة،  الكلمات  تــصــدقــوا  ال 
خذوا احلقيقة من أفواه املواقف.
جنيب محفوظ

أمر  كنت  أنــي  أخطائي  أكبر  من 
على حلظات الفرح مرورا عابرا، 

وأعيش احلزن بكل مشاعري.
سومرست موم

لكننا  قد ال نستطيع إصالح كل شيء، 
نستطيع االبتعاد عن كل ما يعكر مزاجنا 

ويؤذينا.
برتراند راسل

نــرتــب أمــاكــن األشــخــاص في  نحن ال 
قلوبنا.. أفعالهم تتولى ذلك.

أندري تاركوفسكي

ظننت القوة في املواجهة فقط، فاتضح 
أنها في التجاهل أحيانا.

د. مصطفى محمود

الناس،  من  الكثير  يكسبانك  ال  قد  والصراحة  الصدق 
لكن سيوفران لك أفضلهم رغم قلتهم.

جابريل جارسيا ماركيز

األمر ليس بكثرتهم حولك، إمنا مبن يأتيك دون أن تناديه، ومن يربت 
على كتفك دون أن تخبره بأنك مثقل.

دستويفسكي
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بقلم: عبدالرحمن سعدمناسبات
صحفي وباحث في الدراسات اإلسالمية

في السابع عشر من شهر نوفمبر، من 
الدولي  باليوم  العالم  يحتفل  عــام،  كل 
عام  إلــى  مــبــدؤه  يعود  ــذي  ال للطالب، 
1939م، إال أن اإلسالم سبق العالم إلى 
االحتفاء بطالب العلم، وأعلى قدرهم، 
قبل أكثر من أربعة عشر قرنا، حتى رفع 
تدانيها  ال  سامقة،  درجة  إلى  مكانتهم 

منزلة، بعد النبوة.
ومع بدء العام الدراسي أخيرا في معظم 
نلقي إطاللة  بنا أن  العالم؛ يجدر  دول 
»طلب  إلى  اإلســالم  نظرة  سريعة على 
طالبه،  مكانة  بــرفــع  وتــفــرده  الــعــلــم«، 
وارتقائه مبنزلتهم إلى مرتبة سامية، لم 
ومقام  األنبياء،  مكانة  عليها سوى  تعل 

مب     { تعالى:  قال  اهلل.  عند  النبوة 
مت   خت   حت   جت    يب   ىب  
حج{  يث   ىث      مث   يتجث   ىت    

)املجادلة:11(، وقال سبحانه: }ۆئ  ۈئ  
ىئ{  ىئ    ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ  

)الزمر:9(.
ويكفي أن نطالع عشرات النصوص من 
القرآن الكرمي واألحاديث املطهرة لنعلم 
العلم في اإلسالم هو أشرف  أن طلب 
فاسترخص  األنظار،  إليها  وجه  غاية 
األمــوال،  فيها  واستثمر  األعمار،  فيها 
واألوقات،  فيها  بذل اجلهود  إلى  ودعا 
حتى  والشريعة،  العقيدة  علم  سيما  ال 
الوحي  بالقراءة في أول آي  جاء األمر 

چ   چ   چ    { تعالى:  بقوله  املــنــزل، 
ڇ  ڇ{ )العلق:1(.

إلى   [ نبيه  وتعالى  سبحانه  دعا  بل 
االســـتـــزادة مــن الــعــلــم، فــقــال عــز من 

پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   قائل: 
ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ  
ٿ{  ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ  

)طه:114(.
»واضحة  اآليــة  أن  على  العلماء  أجمع 
لم  اهلل  ألن  العلم؛  فضل  فــي  الــداللــة 
شيء  مــن  االزديــــاد  بطلب  نبيه  يــأمــر 
كان  لذا  الــبــاري(،  )فتح  العلم«  من  إال 
هذه  تال  إذا  مسعود [  بن  عبداهلل 
علما،  زدنــا  »اللهم  قائال:  يدعو  اآليــة، 

وإميانا، ويقينا«.
واعتبر اإلسالم أن العلم في الدين دليل 
تعالى،  اهلل،  قبل  من  عظيم  خير  على 
يسوقه إلى صاحبه.. قال ]: »من يرد 
)متفق  الدين«  يفقهه في  به خيرا  اهلل 

عليه(. 
كيف ال، والعلم من أهم أسباب دخول 
الــدرداء [: سمعت  أبو  اجلنة؟ قال 
رسول اهلل ] يقول: »من سلك طريقا 
طريقا  له  اهلل  سلك  علما  فيه  يلتمس 
إلى اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضا مبا يصنع، وإن العالم 
ليستغفر له من في السماوات ومن في 
املاء. وفضل  في  األرض حتى احليتان 
على  القمر  كفضل  العابد  على  العالم 
سائر الكواكب، إن العلماء ورثة األنبياء، 
دينارا وال درهما  يورثوا  لم  األنبياء  إن 
إمنا ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ 

وافر« )رواه مسلم(. 
وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم أيضا: 
الــســمــاوات  وأهـــل  ومالئكته  اهلل  »إن 
جحرها،  فــي  النملة  حتى  واألرض، 
معلم  عــلــى  ليصلون  ــوت،  احلــ وحــتــى 

الناس اخلير« )صححه الترمذي(.

قال ابن القيم: »وضع املالئكة أجنحتها 
له تواضعا له وتوقيرا وإكراما ملا يحمله 
من ميراث النبوة« )مفتاح دار السعادة(.
بل استشهد اهلل سبحانه العلماء، وقرن 
املالئكة؛  وشهادة  بشهادته،  شهادتهم 

ٹ    ٹ      ٿ   }ٿ    سبحانه:  فقال 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ      ٹ   
ڦ  ڦ{ )آل عــمــران:1٨(. قال 
القرطبي في تفسيره: »اآلية دليل على 
فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان 
اهلل  لقرنهم  العلماء  من  أشــرف  أحــد 
باسمه واسم مالئكته كما قرن العلماء«.
 - اهلل  أن  اهلل ]  رســول  أخبرنا  بــل 
وما  الدنيا  يبغض   - وتعالى  سبحانه 
وذكره،  العلم،  وطلبة  العلماء،  إال  فيها، 
الدنيا،  »ملعونة   :[ ــال  ق وطــاعــتــه؛ 
ملعون من فيها، إال ذكر اهلل، وما وااله، 
الترمذي  رواه  )حسن،  ومتعلما«  وعاملا 

وابن ماجه(.
على  فريضة  العلم  »طلب  كان  هنا  من 
كل مسلم«، كما ورد في احلديث النبوي 
الذي رواه ابن ماجه، وصححه األلباني 

في »صحيح ابن ماجه«. 
على  فريضة  العلم  »طلب  ــة:  رواي وفي 
يستغفر  العلم  طالب  وإن  مسلم،  كــل 
البحر«  له كل شيء، حتى احليتان في 

)صحيح اجلامع لأللباني(.

العلم باهلل أشرف العلوم 
ويبذلون  حثيثا،  سعيا  الــنــاس  يسعى 
الغالي والنفيس، من أجل حتصيل علوم 
غافلني  مبذاهبها،  والتمذهب  الدنيا، 
األسنى،  والشرف  األعظم،  العلم  عن 
املرء؛  يتعلمه  الــذي  العلم  نوع  وهو  أال 

اليوم الدولي للطالباليوم الدولي للطالب
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ال سيما إذا كان مفتاح الطريق إلى اهلل 
تعالى، وأساس شرائعه، وحاجة العباد 
كــل حــاجــة، أال وهــو معرفة  فــوق  إليه 
الــعــبــد ربـــه وحــبــه وخــشــيــتــه، وهـــو ما 
قال  إليه،  الدعوة  على  الرسل  أجمعت 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى: 
پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   

ٺ{ )األنبياء:٢5(.
املعلوم،  بشرف  العلم  »شــرف  كان  وملا 
ــم هـــو اهلل  ــل ــع ــوم فـــي هــــذا ال ــلـ ــعـ واملـ
وصفاته  بــأســمــائــه  وتــعــالــى  سبحانه 
العلم،  هذا  بفهم  فاالشتغال  وأفعاله، 
والــبــحــث الــتــام عــنــه، اشــتــغــال بأعلى 
أشرف  من  للعبد  وحصوله  املطالب، 
غاية  الرسول ]  بينه  لذلك  املواهب، 
احلسنى،  اهلل  أسماء  )تفسير  البيان« 

عبدالرحمن السعدي، ص:6-٨(.
ابــن تيمية،  ــد ذلــك شيخ اإلســـالم  وأك
الذي  أن  ريــب  »ال  فقال:  اهلل،  يرحمه 
ــع درجــة من  ــان أرف ــي العلم واإلميـ أوت
الذين أوتوا اإلميان فقط كما دل على 
املمدوح  والعلم  والسنة.  الكتاب  ذلــك 
الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العلم 
الذي ورثته األنبياء« )مجموع الفتاوى(.

أمنوذج موسى واخلضر
النبي  بــني  العلم  لطلب  ــوذج  أمنـ هــذا 
مــوســى، والــعــبــد الــصــالــح »اخلــضــر«، 
الكرمي،  القرآن  ذكــره  السالم،  عليهما 
ــؤكــد لــنــا دعــوة  ــوي؛ ي ــب ــن واحلـــديـــث ال
العلم،  طلب  في  السعي  إلــى  اإلســالم 
إلى االرحتــال بعيدا  لو أدى ذلك  حتى 
عن األوطان، مع التحلي بحسن التلقي، 
التعلم،  عــلــى  والــصــبــر  ــذ،  األخــ ــة  ودقـ
املعلم،  أمــام  والتلطف  الرفق،  والتزام 
قبل  والتثبت  باألهم،  والعمل  وطاعته، 
احلكم على شــيء، وعــدم احلــيــاء في 
العلم،  عظم  تقدير  مع  الــســؤال،  طــرح 
ورأســه  تعالى،  قــدره عند اهلل  وجــالل 

»العلم باهلل«، و»اخلشية منه«. 
ەئ   ەئ   }ائ   تـــعـــالـــى:  قــــال 

ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ  
ېئ{  ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ  

)الكهف:6٠(.
إن طالب العلم هنا موسى، عليه السالم؛ 
بينما  وكليمه،  ورســولــه،  اهلل،  نبي  هو 
وافر،  بعلم  عليه  اهلل  أنعم  عبد  املعلم 
عدة  شروطا  قصتهما  من  ونستخلص 
وحبه،  به،  الشغف  أولها  العلم،  لطلب 
وشدة الرغبة فيه، حتى إن موسى، عليه 
أزمانا طويلة(  )أي  السالم، سار حقبا 
على قدميه في سبيله، على الرغم من 
قال  حتى  املـــدة،  وطــول  املسافة،  بعد 

لفتاه: }  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ{، لكن شدة 
الرغبة في طلب العلم، رغم تقدمه في 
مشاق  حتمل  على  أعانته  قــد  الــســن؛ 
الترحال، وجعلته يتحمل وعثاء السفر؛ 

پ   پ   }پ   لفتاه:  خطابه  متابعا 
ڀ   ڀ  ڀ{ )الكهف:6٢(.

الناس  أعلم  السالم،  عليه  موسى،  إن 
منهاجه  معلمهم  وهـــو  وقــتــهــا،  بـــاهلل 
وشرعته، ورغم ذلك كان حريصا على 
االستزادة من العلم؛ إذ أخبره ربه بأن 
هناك من هو أدرى منه بأمور لم يحط 
من  مــزيــدا  طالبا  فــارحتــل  علما،  بها 
عطف  فاستدر  شديد،  بتواضع  العلم، 
نبوته  رغـــم   - جــم  أدب  فــي  معلمه، 
ورسالته - أن يعلمه مما أنعم اهلل عليه 

}ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ليتعلم منه: 
ڳ{  گ   گ   گ   گ   ک  

)الكهف:66(.

املوقف من علوم الدنيا
يوضحه ابن القيم، يرحمه اهلل، فيقول 
إن »حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية 
نسبة  وال  كل شــيء،  إلى  فوق حاجتهم 
حلاجتهم إلى علم الطب إليها.. إال ترى 
أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، وال 
يكون إال في بعض املدن اجلامعة، أما 
أهل البدو والكفور وعامة بني آدم فال 
يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا 

ممن هو متقيد بالطبيب، أما الشريعة 
فمبناها على الوحي احملض، وما يقدر 
عند عدمها ففساد الروح والقلب جملة، 
وهالك األبدان« )مفتاح دار السعادة(.

ــد أصـــاب احلــافــظ احلــكــمــي، عني  وق
احلكمة، مبا نظمه من شعر، في فضل 

العلم، إذ قال:
وطالبـه مطلـوب  أشـــــرف  العلم 

هلل أكــــرم مـــن ميــشــي عــلــى قـــــدم
به يسـتضـيء  مبني  نــور  العلـم 

أهل السعادة واجلهال في الظلم
كــمــا للعباد  حياة  أعلى  العلـم 

بجهلهم أمـــــوات  اجلهـالة  أهـــــل 
ــراث الــنــبــوة ال الـــــعــلــم واهلل مــيـــ

مــيــراث يشبهه طــوبــى ملقتـسم  
أبـــــــدا دائــــــــــــم  حـــــــق  إرث  ألنـــــــــه 

ومـــا ســـواه إلـــى اإلفــنــاء والــعــدم
العلم يا صاح يستغفر لصـاحبه

أهل السماوات و األرضني من ملم
كذاك تستغفـر احليتــان في جلج

من البحـار له في الضوء والظلم
تبسطـهـا األمــالك  أجنـحـة  وإن 

بصنعهم منهم  رضــا  لطالبيــه 
والسالكــون طريق العلم يسلكهم

ــنـــســـم إلــــــــى اجلــــــنــــــان بــــــــــارئ الـ
كفاك في فضل العلم أن رفعـوا

فـوق غيرهم درجـــــات  أجله  مــن 
وكان فضل أبينا في القدمي على الـ

أمـالك بالعلم من تعليـم ربهـم
كذاك يوسف لم تظهر فضيلته

لــلــعــاملــني بــغــيــر الــعــلــم واحلــكــم
الـ للخضر  اهلل  كليم  اتباع  ومــا 

عــنــه منبهم لــعــلــم  إال  مـــعـــروف 
حامله بالعلم  املصطفى  وقــدم 

أعظم بذلك تقدميا لذي قدم
كفاهمو أن غدوا للوحي أوعية

وأضحت اآلي منه في صدورهم
ربــنــا بــصــرا بخشيته وخــصــهــم 

الكلم أصــدق  أمثاله في  وعقل 
فضلهمو العباد  على  والعاملون 

كالبدر فضال على الدري فاغتنم
وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي ال

حديث أشهر من نار على علم.
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كثيرة هي التحديات التي تواجه الشباب 
من  مزيدا  يتطلب  الذي  األمر  املسلم، 
في  واألخــالق،  القيم  لترسيخ  التوعية 
ظل احلديث عن واقع افتراضي جديد 
عبر اإلنترنت أطلق عليه »ميتافيرس«، 
السوشيال  فــي  الغريب  التطور  هــذا 
في  يعيشون  مستخدميه  يجعل  ميديا 
مستجدة،  بتقنيات  افــتــراضــي  عــالــم 
سلبية  تأثيرات  يحمل  ذلك  أن  واملؤكد 
املسلم،  الشباب  على  خصوصا  كثيرة 
تتابع  املــســلــمــة  ــرة  ــ ــت األسـ ــان ك ــإذا  ــ ف
والتوجيه  بالنصيحة  والناشئة  الشباب 
بهذا  بالنا  فما  اإلنترنت،  مخاطر  من 
من  مستخدميه  ينقل  الـــذي  الــتــطــور 
عالم افتراضي إلى واقع افتراضي، كل 
ذلك أثار قلق األسر املسلمة خوفا من 
السلبيات التي قد يحملها هذا املجهول 

اإللكتروني.
علماء دين من جانبهم أكدوا في حديثهم 
التحديات  أن  اإلســالمــي«  »الوعي  مع 
املسلمة  واألســرة  الشباب  تواجه  التي 
سوف تظل وتتجدد بشكل مستمر، وهذا 
الدين وخبراء  يقظة من علماء  يتطلب 
املعنية  املؤسسات  وكافة  االجتماع  علم 

العوالم  هذه  ملواجهة  والثقافة،  بالفكر 
الشباب،  تستهدف  التي  االفتراضية 
املجهول  هذا  من  القلق  بعدم  وطالبوا 
املستنير،  بالوعي  نستعد  أن  علينا  بل 
وأن تكون هناك خطط للتوعية تتعاون 
فيها كافة املؤسسات الدينية والثقافية 

واإلعالمية والتعليمية.

التوعية ملواجهة التحديات
ــور ســامــي  ــت ــدك ــقــول ال ــة ي ــداي ــب فـــي ال
الشريف، رئيس جلنة اإلعالم باملجلس 
واألســتــاذ  اإلسالمية  للشؤون  األعــلــى 
إن  ــقــاهــرة:  ال جــامــعــة  اإلعــــالم  بكلية 
باملتغيرات  تأتي  احلديثة  التكنولوجيا 
التي تكاد تعصف بالقيم في املجتمعات 
الشرقية، وكل يوم تأتي وسائل التواصل 
االجتماعي مبستجدات جتعل اإلنسان 
أمر  وهــذا  افتراضي،  عالم  في  يعيش 
خطير وخصوصا في املجتمعات العربية 
واإلسالمية، ألن هذه املستجدات جتعل 
تتنافى  التي  لألفكار  عرضة  الشباب 
مع تعاليم الشريعة اإلسالمية، واملؤكد 
أن التوعية هنا تكون من خالل التربية 
خاللها  مــن  نستطيع  التي  اإلعالمية 

وذلك  ميتافيرس،  مخاطر  نواجه  أن 
مستجدات  مــع  الــتــعــامــل  ــالل  خـ مــن 
الشباب  وتوعية  اإللكتروني،  اإلعــالم 
وتوجيههم للتفرقة بني الغث والسمني، 
واحلالل واحلرام، املفيد والضار، ألننا 
في األساس ال ميكن أن مننع الشباب 
وسائل  ألن  البرامج،  هــذه  متابعة  من 
املجتمعات،  تخترق  احلديثة  التواصل 
التحديات  هذه  ملواجهة  األمثل  واحلل 
الشباب  وحتصني  التوعية  في  يتمثل 
للسيطرة على  تهدف  التي  األفكار  من 
استعداد  هــنــاك  يــكــون  وأن  عقولهم، 
في  ونحن  االلــكــتــرونــي،  التطور  لهذا 
تفاصيل  نعرف  أن  يشغلنا  ال  األســاس 
هذا الواقع االفتراضي، بقدر ما يجب 
أن نشغل أنفسنا بكيفية حماية الشباب 
أهل  من  االستفادة  وضرورة  والناشئة، 
االتصاالت،  تكنولوجيا  وخبراء  العلم 

لوضع خطط لتفادي اآلثار السلبية.

حتصني الشباب
ومن جانبه أوضح الشيخ عبد احلميد 
األسبق  الفتوى  جلنة  رئيس  األطــرش 
ــه مـــع »الـــوعـــي  ــث ــر فـــي حــدي ــاألزهــ ــ ب

»ميتافيرس« واقع افتراضي جديد »ميتافيرس« واقع افتراضي جديد 

القاهرة - نادر أبو الفتوحقضايا
صحافي مصري
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تنتابنا  التي  املــخــاوف  أن  اإلســالمــي« 
ميتافيرس،  عن  احلديث  منذ  ظهرت 
البيوت،  حرمة  انتهاك  من  قلقا  حتمل 
ــاب  ــك أو وجــــود عـــالقـــات تــــؤدي الرت
في  الدخول  أو  شرعا،  محرمة  أفعال 
اإلسالمية،  الشريعة  حترمها  تعامالت 
التواصل  لوسائل  السلبي  اجلانب  ألن 
الشباب  طاقات  يستنزف  االجتماعي 
تلك  تتفاقم  ــد  وق مــحــرمــة،  أمـــور  فــي 
ــاال مــتــعــددة،  ــأخــذ أشــك احملـــرمـــات وت
ــور لدى  فــاخلــوف أن تــســود هــذه األمـ
السيطرة على  يعني  الشباب، ألن هذا 
مؤكدا  األمـــة،  ومستقبل  وعــقــل  قلب 
أن  ويجب  طبيعية،  املــخــاوف  هــذه  أن 
الشباب  لتحصني  األســرة  دور  يتعاظم 
فكما  الــديــنــي،  اخلــطــاب  دور  بجانب 
تقوم األسرة بدورها في حماية الشباب 
عليها  والتطرف،  واإلحلاد  اإلدمان  من 
األبناء  لتحصني  املهمة  نفس  تؤدي  أن 
وبشكل  التواصل،  وسائل  مخاطر  من 
الدينية  التوعية  في  تكمن  الوقاية  عام 
وتــرســيــخ الــقــيــم واحلــــوار مــع األبــنــاء 
وحتذيرهم من أصدقاء السوء، بجانب 
دور كافة مؤسسات املجتمع، وأن يكون 
أن  على  التأكيد  للجميع  األول  الهدف 
اإلسالمية  الشريعة  بتعاليم  االلــتــزام 
ما  وأن  السعيدة،  للحياة  ضمانة  يعد 
هو محرم في الواقع يعد أيضا محرما 

في الواقع االفتراضي، واملسلم يجب أن 
يكون ظاهره كباطنه، وأن يبتعد عن كل 
احملرمات، واحلق سبحانه وتعالى يقول 

}ژ  ژ  ڑڑ   الكرمي:  القرآن  في 
گ{  ک    ک   ک       ک     
)اإلســراء:3٢(، ويقول سبحانه وتعالى: 

ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    {
ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          

ی  یا{ )اإلسراء:36(.

احلفاظ على منظومة القيم
نبيل  ــتـــور  الـــدكـ يـــقـــول  ــه  ــب ــن جــان ــ وم
الــدراســات  كلية  عميد  السمالوطي، 
في  سابقا  األزهـــر  جامعة  اإلنسانية 
حــديــثــه مــع »الــوعــي اإلســـالمـــي«: إن 
وسائل التواصل احلديثة أصبحت تثير 
سلبيات  ظل  في  املسلمة،  األســر  قلق 
االستخدام  نتيجة  تقع  وجرائم  كثيرة 
التي  ــم  األهـ والقضية  لــهــا،  اخلــاطــئ 
يجب أن نتناولها ليست أن هناك واقعا 
عبر  العالم  ينتظر  جــديــدا  افتراضيا 
التواصل وشبكة اإلنترنت، لكن  وسائل 
األمــر الــذي يعني األمــة اإلسالمية أن 
من  ونعلي  القيم  منظومة  على  نحافظ 
وترسيخ  اإلسالمية،  الشريعة  تعاليم 

في  اإلســـالم،  لنا  حملها  التي  املــبــادئ 
هذه احلالة ال ميكن ألي مستجدات أن 
تنال من املجتمع املسلم، واحلق سبحانه 
ــكــرمي:  ــقــول فــي الـــقـــرآن ال ــعــالــى ي وت

ەئ      ائ   ائ   ى      }ى  
ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   ەئوئ  

ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۆئۈئ  

ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  

)القصص:77(،  جب{  يئ   ىئ  
يعد  األخـــالق  لتدمير  يـــؤدي  مــا  فكل 
فسادا في األرض، وهنا نقول للشباب: 
إن احملرم واملجرم في الواقع احلقيقي 
الذي نعيشه، يعد محرما أيضا في هذا 
الواقع االفتراضي، كلها في إناء واحد 
ال ميكن التفرقة بينها، وعالجها يكون 
بتعاليم  التمسك  وهي  الطريقة  بنفس 
بــدورهــا،  ــرة  األسـ تــقــوم  وأن  الشريعة 
ويكون هناك خطاب ديني يراعي هذه 
مخاطرها،  مــن  ويــحــذر  املــســتــجــدات 
ويوجه األسر لكيفية التعامل مع األبناء 
الدعوة  أهمية  تكمن  وهنا  واملراهقني، 
اإللكترونية التي تخاطب الشباب بنفس 
نوع  فهذا  عليها،  يقبلون  التي  الوسائل 
ــذي  ــن جتــديــد اخلــطــاب الــديــنــي ال م

يراعي الواقع وقضايا العصر.
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د. يوسف علي حسن بدرأسرة
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن

بناء  بــأن  التذكير  إلــى  نحتاج  هــل 
األســرة في اإلســالم بناء متني كله 
نظام  وأن  متبادل،  واحترام  محبة 
األســـرة فــي غــالــب األمم األخــرى 
نظام  بــالــذات-  منها  -واملــعــاصــرة 
والبحث  األنانية  على  قائم  متفكك 
فرد  لكل  الشخصية  املصلحة  عن 

في األسرة؟
إلى ذلك، غير  أننا بحاجة  ال أظن 
إلى  االنتباه  لفت  علينا  الواجب  أن 
أن كل تقليد لوضع اجتماعي أجنبي 
نتيجته  تكون  املسلم  املجتمع  عــن 
فــقــدان جــزء مــن طمأنينة األســرة 

منهج  عن  تخلت  ما  بقدر  املسلمة 
اإلســالم وأخــذت من تلك األنظمة 

الهزيلة اجتماعيا.
ــاس األســـــــرة الـــســـعـــيـــدة هــو  ــ أســ
أسرة  قبلها:  السعيدتان  األسرتان 
ــرة الـــزوجـــة، ومـــا رآه  ــزوج وأســ ــ ال
أسرتيهما  في  سعادة  من  الزوجان 
املنوال  على  السير  في  سيطمعهما 

نفسه.
واملأساة التي تعيشها كثير من األسر 
املسلمة اليوم، والتي تصل كثيرا إلى 
تهجني  سببها  حافته،  أو  الــطــالق 
الثقافة، من خالل ما يتلقفه الرجل 

واملرأة من وسائل اإلعالم املختلفة، 
النافذة  القوانني  وأحيانا من خالل 
اإلسالمية  الشريعة  لروح  املخالفة 

في بعض البلدان.
رزق  حيث  أولــه،  من  األمــر  ولنأت 
مجتمع  فــي  أكــثــر،  أو  بنتا  املسلم 
البنات،  يــكــره  اجلاهلية  فــي  كــان 
إلى وأدهــن،  وقد يصل بهم احلــال 
وليست اجلاهليات احمليطة بالعرب 
آنذاك بأحسن حاال من العرب في 

التعامل مع البنت.
هنا تأتي التوجيهات النبوية الكثيرة 
احتراما  بالبنت؛  اخلاصة  للعناية 

تربية البناتتربية البنات
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ومتــهــيــدا ألســرة  كــإنــســان،  حلقها 
متماسكة متوادة ستنشئها حني تكبر 
األحاديث  تلك  وخالصة  وتــتــزوج؛ 
الشريفة أن رحمة الوالدين بالبنت 
تؤدي إلى اإلحسان إليها، ولإلحسان 
صور ذكرتها األحاديث النبوية، من 

أهمها:
1 - توفير الطعام والشراب والكسوة 
املناسبة لهن في نوعها حسب طاقة 
األب، وفي شكلها مبا يغرس القيم 
اإلسالمية املتعلقة بالعفاف والستر 

واالفتخار باالنتساب إلى اإلسالم.
على  صحيحة  تربية  تربيتهن   -  ٢

آداب اإلسالم.
الــرجــل  ــاء  جـ إذا  تــزويــجــهــن   -  3
ملن  رميهن  وال  الكفء، ال عضلهن، 

ال يعرف دينه وخلقه.
من  يلقاه  ما  كل  على  الصبر   -  4
سبيل  ــي  ف وســــراء  وضــــراء  ألواء 

تربيتهن؛ وذلك ابتغاء مرضاة اهلل.
ــال:  ق عــامــر [  ــن  ب فــعــن عقبة 
»من  يقول:  اهلل ]  رسول  سمعت 
عليهن،  فصبر  بنات  ثــالث  له  كــان 
من  وكساهن  وسقاهن،  وأطعمهن 
يوم  النار  من  حجابا  له  كن  جدته، 

القيامة«)1(. 
وعن أبي هريرة [ عن النبي ] 
قال: »من كان له ثالث بنات، فصبر 
على ألوائهن، وضرائهن، وسرائهن، 
رحمته  بفضل  اجلــنــة  اهلل  أدخــلــه 
يا  اثنتان  أو  رجــل:  فقال  إيــاهــن«، 
رسول اهلل؟ قال: »أو اثنتان«، فقال 
رجل: أو واحدة يا رسول اهلل؟ قال: 

»أو واحدة«)٢(.
عنها،  اهلل  ــي  رضـ عــائــشــة،  ــن  وعـ
قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها 
غير  شيئا  عندي  جتد  فلم  تسأل، 
فقسمتها  إيــاهــا،  فأعطيتها  متــرة 

بني ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت 
علينا   [ النبي  فدخل  فخرجت، 
من  ابتلي  »مــن  فــقــال:  فــأخــبــرتــه، 
هذه البنات بشيء كن له سترا من 
ــة »مــن يلي من  الــنــار«)3(، وفــي رواي
إليهن،  فأحسن  شيئا،  البنات  هذه 

كن له سترا من النار«)4(.
ونقل احلافظ ابن حجر عن شيخه 
أن  يحتمل  أنــه  العراقي:  احلافظ 
االختبار،  هنا:  االبتالء  معنى  يكون 
البنات  مــن  بشيء  اختبر  مــن  أي: 
أو  إليهن  أيحسن  يفعل  ما  لينظر 
أبي  قيده في حديث  ولهذا  يسيء، 
يتقي  ال  مــن  فــإن  بالتقوى؛  سعيد 
وكله  يتضجر مبن  أن  يأمن  ال  اهلل 
اهلل إليه، أو يقصر عما أمر بفعله، 
أمر اهلل  امتثال  بفعله  أو ال يقصد 

وحتصيل ثوابه، واهلل أعلم.
قال احلافظ ابن حجر: وفي حديث 
»فأنفق  الطبراني:  عند  عباس  ابن 
أدبــهــن«،  عليهن وزوجــهــن وأحــســن 
الشرع  يوافق  أن  اإلحسان  وشــرط 

ال ما خالفه.
املذكور  الثواب  أن  الظاهر  ــال:  وق
إمنا يحصل لفاعله إذا استمر إلى 
بزوج  عنه  استغناؤهن  يحصل  أن 
بعض  في  إليه  أشير  كما  غيره  أو 

ألفاظ احلديث.
ــث تــأكــيــد حق  ــال: وفـــي احلــدي ــ وق
غالبا  الضعف  من  فيهن  ملا  البنات 
ــام مبــصــالــح أنــفــســهــن،  ــي ــق عـــن ال
بــخــالف الــذكــور ملــا فيهم مــن قوة 
ــة الـــــرأي وإمــكــان  ــزالـ الـــبـــدن وجـ
إليها  احملتاج  األمــور  في  التصرف 

في أكثر األحوال)5(.
ــال: قــال  وعـــن ابـــن عــبــاس [ قـ
رجــل  ــن  مـ ــا  ــ »م اهلل ]:  ــول  ــ رسـ
تدرك له ابنتان، فيحسن إليهما ما 

أدخلتاه  إال  صحبهما  أو  صحبتاه، 
اجلنة«)6(.

وعن أنس بن مالك [ قال: قال 
»من عال جاريتني  رسول اهلل ]: 
أنا  القيامة  يــوم  جــاء  تبلغا؛  حتى 

وهو« وضم أصابعه)7(. 
وعن أبي سعيد اخلدري [ قال: 
قال رسول اهلل ]: »من عال ثالث 
بــنــات فــأدبــهــن وزوجــهــن وأحــســن 
روايــة:  وفي  اجلــنــة«)٨(،  فله  إليهن؛ 
»ثــالث أخــوات، أو ثــالث بنات، أو 

بنتان، أو أختان«)9(.
ــارح احلــديــث رحــمــه اهلل:  قـــال شـ
)من عال ثالث بنات( أي: تعهدهن 
وقام مبؤنتهن. )فأدبهن( أي: بآداب 

الشريعة وعلمهن)1٠(.
والنتيجة:

ــدان عـــن الــنــار  ــ ــوال ــ أن يــحــجــب ال
ويدخال اجلنة قريبا من رسول اهلل 
]. هذا في اآلخرة، أما في الدنيا 
قــادرة  بنتا  ينشئان  الــوالــديــن  فــإن 
على بناء بيت متماسك ملؤه احملبة 
واملودة، ال تنخر فيه سموم النميمة، 

وال تؤثر عليه الثقافات الدخيلة.

الهوامش
1 - سنن ابن ماجه )3669(. 

٢ - مسند أحمد )٨4٢5(. 
3 - صحيح البخاري )141٨(. 

 ،)5995( الــبــخــاري  صحيح   -  4
ومسلم )٢6٢9( كتاب البر والصلة. 

5 - فتح الباري )1٠/4٢٨(. 
6 - سنن ابن ماجه )367٠(. 
7 - صحيح مسلم )٢631(. 
٨ - سنن أبي داود )5147(. 

9 - أبو داود )514٨(. 
ص:3٨،  ج14،  املعبود،  عون   -  1٠

ط. دار الكتب العلمية.
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مرمي ثروتأسرة
باحثة إعالمية

جرت العادة مبعاقبة الطفل مبجرد أن يخطئ وكأنه ارتكب 
وقلة  سنه  لصغر  والديه  من  مراعاة  دون  من  كبيرا  جرما 
أدوات  العقاب هو من أهم  أن  املؤكد  وإدراكــه، ومن  وعيه 
ولكن  املخطئ،  لــردع  البعض  إليها  يلجأ  ووسيلة  التربية 
السؤال هنا: هل ميكن االعتماد فقط على العقاب كوسيلة 

للتربية؟ 
لإلجابة على هذا السؤال يجب أن نذكر أن التربية مبفهومها 
البسيط تهدف إلى تعويد الطفل على شيئني هما: االمتناع 
عن السلوك اخلاطئ والقيام بالسلوك الصحيح. وإذا كان 
العقاب يجدي نفعا في منع اخلطأ، فالبد من وسيلة أخرى 

تعني الطفل على عمل الصواب. 
بالقدوة  التربية  فمنها  اإليجابية،  التربية  وسائل  وتتنوع 
واملوعظة والثواب والقصة.. وغير ذلك، وفي مقالنا هذا نلفت 
النظر إلى التربية بالثواب والتي تهدف إلى خلق جيل سوي 

ملجتمعه  مصلح  نفسه  في  جيل صالح  حوله،  ما  يدرك  واع 
يعمل جاهدا خلدمة دينه وأمته، فتنهض به األمة وال تتعثر. 
أعظم  ألنها  وذلــك  العقاب،  على  مقدمة  بالثواب  والتربية 
فائدة وأعمق أثرا في نفس الطفل، اجته إليها فقهاء التربية 
اإلسالمية وشجعوا عليها، ومما يشير إلى ذلك توجيه النووي 
فيقول:  للدرس،  حافظا  التالميذ  من  وجده  من  في  للمعلم 
»فمن وجده حافظا، مراعيا له: أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك 

ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه«. 
وحتمل التربية بالثواب العديد من اجلوانب اإليجابية ومنها:

1 - يطول أثرها في نفس الطفل وفي سلوكه وفعله، فتجده 
يبادر بفعل الصواب ويبعد نفسه عن اخلطأ، وأيضا يتقبل كل 

ما يتلقاه من والديه ويستجيب لهما. 
٢ - جتعل الطفل يكرر العمل اجليد ويتعود عليه. 

3 - تعطي الطفل مزيدا من الثقة في نفسه وتشعره بالفخر 

التربية بالثوابالتربية بالثواب

ليس بالعقاب وحده يؤدب الطفل 
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وتدفعه إلى جناحات أخرى. 
التربوي  النفس  علم  )أستاذ  سكينار  فريد  الدكتور  يحدثنا 
معظم  فيه  يقع  الــذي  اخلطأ  »إن  قائال:  هارفارد(  بجامعة 
أنهم  هو  األوالد  سلوك  سوء  في  ويتسبب  واألمهات  اآلبــاء 
على  فيعاقبونه  يخطئ  حينما  إال  الطفل  إلــى  يلتفتون  ال 
اخلطأ، أما حينما يقوم بتصرف سليم أو سلوك حسن فإنهم 
يتجاهلونه، بينما الواجب أن يكافئوه بسخاء ليكرر السلوك 
الطيب حتى يصبح عادة متأصلة في نفسه.. )وأضاف إلى 
ذلك أن( الطفل مغرم بجذب انتباه أبويه وما داما ال يلتفتان 

إليه إال إذا أساء فإنه يسيء ويتعود اإلساءة«)1(. 
وإذا أردنا أن نربي أبناءنا تربية سليمة نقية جتعل منهم نشأ 
سليم العقل والنفس والبدن، نشأ يسمو بأمته فتكون رائدة 
بني األمم، فالبد من مقومات لهذه التربية حتى تنجح هذه 

التربية وتؤتي ثمارها، ومن أهم هذه املقومات: 
1 - املصداقية، وهي تعني أن املربي إذا وعد الطفل بأمر ما 
فعليه أن ينفذه، فمثال إذا وعده أن يكافئه مكافأة محددة إذا 
قام بسلوك جيد، فعليه أن يفي بوعده؛ ألن ذلك أدعى إلى 
زيادة الثقة بني املربي والطفل مما ينعكس على حسن تربيته. 
٢ - فاهلل تعالى امتدح سيدنا إسماعيل – عليه السالم – 

ڤ   ٹ    ٹ   ٹ              ٹ       ٿٿ   ٿ   ٿ   }ٺ    فقال: 
ڤ  ڤ{ )مرمي:54(. 

وعن عبداهلل بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول اهلل ] 
رسول  لها  فقال  أعطيك،  تعال  ها  فقالت:  بيتنا،  في  قاعد 
اهلل ]: »وما أردت أن تعطيه؟«، قالت: أعطيه مترا، فقال 
لها رسول اهلل ]: »أما إنك لو لم تعطه شيئا، كتبت عليك 

كذبة«)٢(. 
فإذا كذب املربي فإنه تسقط هيبته عند طفله ورمبا شجعه 
في  املربي  بذله  ما  فيضيع  به،  اقتداء  يكذب  أن  على  ذلك 

التربية سدى. 
ڇ{  ڇ    چ   چ   چ    { تعالى:  يقول  املساواة، 
ــال: كــان رجــل جالس مع  )الــنــحــل:9٠(. وعــن أنــس [ ق
النبي ] فجاءه ابن له، فأخذه فقبله، ثم أجلسه في حجره، 
»أال   :[ النبي  فقال  جنبه،  إلــى  فأخذها  له  ابنة  وجــاءت 

عدلت بينهما؟«)3(. 
واألدلة على ذلك كثيرة، حيث حرص اإلسالم على املساواة 
بني األبناء والعدل بينهم في كل شيء، خصوصا إذا استحق 
أبنائهما  بني  الوالدان  فرق  إذا  ألنه  الثواب؛  منهم  واحد  كل 
إليه  تسعى  ال  ما  وهو  واحلسد  والغيرة  احلقد  بينهم  نشأ 

التربية أبدا.

3 - االعتدال: وهو يعني أن تكون املكافآت متدرجة في قيمتها 
املعنوية واملادية من غير إفراط وال تفريط؛ ألن املبالغة في 
الوثوق  وعدم  باملربي  الطفل  استخفاف  عنها  ينشأ  اإلجزاء 
بقدرته على التقومي وما يقال في املبالغة يقال في اإلقالل 

املخل.
الثواب على سلوك قد  يكون  أن  ينبغي  الواقعية: حيث   - 4
يفعله  لم  على سلوك  الطفل  يثاب  أن  يصلح  وال  فعال،  وقع 
املفضي  العبث  من  نوعا  ذلك  ويكون  الطفل  يتهاون  ال  حتى 

إلى السخرية. 
5 - التعجيل: ويقصد بذلك أن يكون الثواب عقب الفعل أو 
القول مباشرة؛ ألن ذلك يحدث أثرا كبيرا في نفس الطفل 
ويزيد من دافعيته نحو العمل الطيب وتكراره والثبات عليه، 

وفي ذلك يقول الشاعر: 
ولـــــــــــــقـــــــــــــد وعــــــــــــــــــــــــــدت وأنــــــــــــــــــــــــــت أكــــــــــــــــــــــــــرم واعــــــــــــــــد

متـــــــــــــام  بـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر  وعــــــــــــــــــــــــــد  فــــــــــــــــــــي  خـــــــــــــيـــــــــــــر  ال 
أنـــــــــــــــعـــــــــــــــم عــــــــــــلــــــــــــي مبــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــــــدت تــــــــكــــــــرمــــــــا

فـــــــــــاملـــــــــــطـــــــــــل ُيـــــــــــــــــذهـــــــــــــــــب بـــــــــهـــــــــجـــــــــة اإلنــــــــــــــعــــــــــــــام 
6 - التنويع: حيث إنه من األفضل أن تتنوع صور اإلثابة من 
حني إلى آخر فيكون الثواب تارة ماديا وتارة معنويا حتى ال 
ميل الطفل ويصبح الثواب شيئا عاديا، بل األجمل في ذلك أن 
متنح الطفل فرصة اختيار مكافأته، ومن شأن هذه اخلطوة 

أن متنحه الثقة في ذاته وتعزز سلوكه الطيب. 
اهلل  رحمه   - اجلوزية  قيم  ابن  احملقق  اإلمــام  بقول  ونختم 
– فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى، فقد أساء 
قبل  مــن  فسادهم  جــاء  إمنــا  األوالد  وأكــثــر  اإلســـاءة،  غاية 
وسننه  الدين  فرائض  تعليمهم  وترك  لهم  وإهمالهم  اآلبــاء، 
فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم 
أبت  يا  فقال:  العقوق،  على  ولده  بعضهم  عاتب  كما  كبارا، 
إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك 

شيخا)4(.
فحري بنا أن نحسن إلى أوالدنا ونكون نعم القدوة واألسوة 
احلسنة حتى ننعم بجيل صالح سوي يبني وال يهدم، يصلح 

وال يفسد، جيل ترتقي وتفتخر به أمتنا بني األمم. 

الهوامش
1 - »كيف تتعاملني مع أبنائك؟« لألستاذ جمال الكاشف ص:47-46.

في  األلــبــانــي  وصححه   ،)4991( رقــم  سننه  فــي  داود  أبــو  رواه   -  ٢
»الصحيحة« رقم )74٨(. 

3 - رواه البزار في »مسنده«، وصححه األلباني في »الصحيحة« رقم 
.)٢٨٨3(

4 - »حتفة املودود بأحكام املولود«، ص:٢٢9. 
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دور المسنين وبر الوالديندور المسنين وبر الوالدين

د. يحيى عثمانأسرة
مستشار مبجلس الوزراء سابقا

قد يشاء اهلل ويتقدم العمر بالوالدين، 

ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   }ۓ  

ۅ       ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ    ۆ      ۇ   
ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې{ )النحل:7٠(، 
فيحذرنا  عسيرا،  البر  أمــر  ويصبح 
عز  يقول  لهما،  »أف«  قــول  من  اهلل 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   }ڳ   وجـــل: 
ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ    
ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ  
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ  
ڭ    ۓ   ۓ   ے    ے  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ{ 
)اإلسراء:٢3- ٢4(. 

ــر الــوالــديــن  ــال خـــالف عــلــى أن ب ف
أوالدهما،  على  فضال  وليس  فرض، 
ضعف  من  الوالدين  حالة  كانت  أيــا 
بدني أو عقلي، ولو كانا كافرين، وهو 
معلوم من الدين بالضرورة، بل إنه من 

خلق الفطرة السوية.

إن بــر الوالديــن فــرض علــى كل مســلم، وإن كانــا كافريــن }ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
ہ{  ہ  ۀ   ۀ    ڻ   ڻ      ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ  
)لقمــان: ١٥(، ويقــول الرســول ]: )رغــم أنــف، ثــم رغــم أنــف، ثــم رغــم أنــف، قيــل: مــن؟ يــا رســول 

اهلل، قــال: مــن أدرك أبويــه عنــد الكبــر، أحدهمــا، أو كليهمــا فلــم يدخــل اجلنــة()١(. 
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هل  يطرح،  ما  كثيرا  الــذي  والسؤال 
إيداع الوالدين كليهما أو أحدهما دار 
املسنني يتنافى مع البر؟ وأن من يفعل 

ذلك من األوالد عاق؟ 
أرى أن اإلجابة ليست على اإلطالق: 
نعم أو ال! ودعونا نقرأ معا الرسالة التي 
االستشارات،  بريد  على  إلينا  وردت 
عرضت  التي  احلاالت  بعض  ونطرح 
أستاذي  التوفيق:  ولــي  واهلل  علينا، 
الفاضل، أنا في كرب شديد، وأخاف 
يتهمني  كما  لــوالــدي  عاقا  أكــون  أن 
إخوتي، متزوج من زوجة فاضلة كانت 
زواجنا على مساعدتي  منذ  حريصة 
على بر والدي، وتسعد باستضافتهما 
من وقت آلخر. كان األمر سهال في 
بداية زواجنا منذ حوالي خمسة عشر 
عاما، حيث لم يكن لدينا أوالد، وكان 
اآلن  أمــا  صحتهما.  بكامل  ــداي  والـ
فقد رزقنا اهلل بثالثة أوالد، يحتاجون 
ويشعرون  أمهم،  وقت  من  دقيقة  كل 
بضيق املكان بسبب وجود والدي. أما 
فقد  اهلل  عافاهما  والــدي  حالة  عن 
والدتي  أما  بالزهيمر،  والدي  أصيب 
على  ذلك  وأثر  املرض،  أقعدها  فقد 
كل  على  تثور  فأصبحت  نفسيتها، 
شيء وتصرخ في األوالد؛ ما أثر على 
عالقتهم بها، وعلى مستوى دراستهم 
أنني  أشــعــر  ــا  أن حتى  وسلوكياتهم. 
معهما،  تعاملي  في  أفشل  ما  كثيرا 
فمثال  إسعادهما،  في  صعوبة  أجــد 
كثيرا ما تتصل والدتي علي بالدوام، 
يبلغ  الــذي  حفيدها  ألن  ثائرة،  وهي 
وعبثا  ضــوضــاء!  يعمل  سنوات  أربــع 
أرد  لم  وإن  املكاملة،  أنهي  أن  أحــاول 
بر  في  محاضرة  عودتي  عند  أسمع 
الوالدين. كم أشعر أنني حقا مقصر، 
نفسه  منه على  أخاف  الذي  فوالدي 
أو على أوالدي، ألنه فقد القدرة على 
تقييم التصرف، واألخطر أن صحته 
البدنية جيدة، ويتحرك دون وعي ملا 
يقول أو يفعل، ولكنني ال أستطيع أن 

التي علي.  أمكث بجانبه لاللتزامات 
في  أدوية  تناول  تقتضي  حالتهما  إن 
مواعيد محددة، وتتولى زوجتي ذلك 
ولكن  بالعمل،  ــودي  وجـ فــتــرات  فــي 
للخروج  زوجتي  اضطرت  أن  حــدث 
ألمر طارئ، وتعرضت والدتي ألزمة، 
اللحظات  فــي  أعـــود  أن  اهلل  وشـــاء 
احلرجة.  كنت أعمل )دوام مسائيا(، 
املكوث  آثرت  لتدهور حالتهما،  ولكن 
العبء  وتخفيف  خلدمتهما  باملنزل 
دخلي.  على  أثــر  زوجــتــي، ممــا  على 
مهلة  وأعطتني  بزوجتي  الكيل  فاض 
ومعها  ــزل  ــن امل ســتــتــرك  وإال  شــهــر، 
عائلتها  بيت  فــي  للمعيشة  األوالد 

ألتفرغ أنا لبر والدي.
عرضت األمر على إخوتي، وخيرتهم 
بيننا،  والدينا  استضافة  توزيع  بني 
رعاية  دور  بــإحــدى  نلحقهما  أن  أو 

املسنني.
ــدول  ال بــإحــدى  مقيم  األول  األخ   <
ــداع  إي مــن  يـــراه  مــا  الغربية أســقــط 
األوالد لوالديهم دور املسنني بالغرب، 
كيف  وتساءل  بهم،  صلتهم  وانقطاع 
اقترح  أن  بوالدي  اجلحود  بي  يصل 
وأعــطــى  املــســنــني؟  دور  إيــداعــهــمــا 
محاضرة في بر الوالدين، وكيف كافح 
فيه من  نحن  ملا  والــدي حتى وصلنا 
جناح، فكيف يكون جزاؤهما التخلص 
منهما بإيداعهما دور املسنني؟ وعرض 
علي مساعدة مالية نتيجة ترك عملي 

املسائي لرعاية والدي.
املالية  قــدرتــه  رغــم  الــثــانــي  األخ   <
ومعيشته في فيال كبيرة، ويتوافر بها 
العديد من الغرف واخلدم، إال أنه منذ 
التليفون  يرفع  ما  نــادرا  وهو  زواجــه 
للسؤال عن والديه، ويتعلل بانشغاله، 
ألن  استضافتهما،  ميكنه  ال  أنه  كما 
دور  فكرة  بقوة  وأيد  ترفض!  زوجته 
الرعاية، وأنها احلل الوحيد للمشكلة 
آملني  ما  ولكن  التكلفة،  كانت  مهما 
يراعي  فاضي  أحــد  »مــا  بــأن  تبريره 

من  يكفيه  مــا  عنده  منا  كــل  أحـــد«، 
أسرته  متطلبات  على  والكد  مشاغل 
املخاطر  األوالد واخلوف من  ورعاية 
ــى. وأنــهــى  ــ الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا أول
حديثه بأن تفضل علينا بأنه مستعد 
أن يتحمل تكلفة دور الرعاية عن األخ 

الذي ال يستطيع.
أنها دائمة  > إحــدى األخـــوات رغــم 
معهما  والــتــواصــل  لوالدينا  الــزيــارة 
ولكنها  البر،  درجــات  أقصى  وتبدي 
اعتذرت عن عدم استضافة والديها، 
زوجها،  أم  استضافة  رفضت  ألنها 
فكيف لها أن تطلب من زوجها ذلك؟

زوجها  مع  تعيش  الصغرى  األخت   <
ــي شــقــة من  وأوالدهـــــــا األربـــعـــة فـ
والدتنا  استضافة  وعرضت  غرفتني، 
فقط، على أن نتحمل نفقة معيشتها.

أســتــاذي الــفــاضــل، رغــم حبي اجلم 
وتذكر قصة كفاح والدي، واألهم هو 
ابنا  خوفي من غضب ربي ألن أكون 
عاقا، إال أنه رغم كل نبذله أنا وزوجتي 
حتى أوالدنـــا فــي رعــايــة والـــدي، ال 
ميثل شيئا مما يحتاجانه من رعاية، 
ويشعران بتقصيرنا جتاههما! نفسيا 
أرفض فكرة دور الرعاية، ولكن ماذا 

أفعل وجزاكم اهلل خيرا؟.
التحليل

الــوالــديــن  بــر  أن  معلوم  هــو  كما   <
البر تتوقف على  فرض، ولكن كيفية 

قدرات األوالد }  ې ۇ   ۆ  ۆ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ  
ى   ى     ې   ې   ې   ۉې   
ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ  
ی   ی     ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئېئ  
حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی  
حت   جت   يب   ىب   مب  
ــرة:٢٨6(،  ــ ــق ــ ــب ــ )ال خت{ 
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مبا  إال  يكلفنا  ال  شأنه  جل  فاملولى 
احلرام  البيت  فحج  وسعنا،  في  هو 
يسقط على من ال يستطيع، كما أن 
ندعوه  أن  يعلمنا  القادر  اخلالق  اهلل 

بأال يحملنا فوق طاقتنا.
> إن الشيخوخة عادة ما تتسبب في 
والعصبية  النفسية  الصحة  تدهور 
كبار  مع  التعامل  وأصبح  والبدنية، 
لم  لــذا  متخصصني؛  يتطلب  السن 
املتقدمني  الوالدين  رعاية  أمــر  يعد 
مصاحبتهما  عــلــى  يقتصر  بــالــســن 
ــراف على  ــ ــعــيــادة الــطــبــيــب واإلشــ ل
ــي املــقــابــل  ــ تــنــاولــهــمــا الـــــــدواء. وف
تفرض  احلــيــاة  متطلبات  أصبحت 
بذل جهود مضنية  األســرة  على رب 
وقد  ألوالده،  كــرميــة  حــيــاة  لتوفير 
في  للمساهمة  الزوجة  أيضا  تعمل 
تكاليف املعيشة، ناهيك عن حتديات 
املعيشة  أماكن  وضيق  األوالد،  تربية 
استضافة  األسرة فضال عن  بأفراد 
تبريرا  ليس  هــذا  أؤكـــد  الــوالــديــن. 
للتقصير في بر الوالدين، ولكن دعوة 
لتغيير مفهوم حق الوالدين املطلق في 

البر.
كل  األوالد في  يتسابق  أن  > األصل 
لوالديهم،  واملعنوي  املادي  البر  أنواع 
وأن يقوموا هم بهذا البر سواء أكان 
استضافة أم رعاية، وإن اختلفوا في 
الفوز بهذا الفضل العظيم، فالتساوي 
أحد  يحرم  ال  حتى  البر  فــرص  في 
إذا اختلفت قدراتهم  أما  من األجر. 
على  أكثر  قــدرة  لــه  ملــن  فاألفضلية 
البر، وعذر اهلل من ال يستطيع، هذا 
عناية  الوالدين  رعاية  تتطلب  لم  إذا 

وخبرات خاصة.
رعاية  الوالدين  حالة  تتطلب  قد   <
القيام  األوالد  على  يصعب  خاصة، 
واملــهــارات  املعرفة  تنقصهم  أو  بها، 
والقدرات التي متكنهم من ذلك، مما 

قد يؤثر سلبا على حالة والديهم إذا 
على  يجب  هنا  برعايتهم،  هم  قاموا 
األوالد توفير هذه الرعاية عند أحد 
منهم، وإن تعذر فال حرج مطلقا، بل 
يجب توفيرها في دور الرعاية، طبقا 
البر  من  أنــه  كما  املــاديــة،  لقدراتهم 
بالوالدين أال يشعرا بأنهما عبء على 
ضيقا  سببا  قد  أنهما  أو  أوالدهما، 

حتى ألحد حفدتهما.  
> إن استضافة الوالدين في الرعاية، 
منهما،  الــتــخــلــص  مطلقا  يعني  ال 
ــل احلـــرص عــلــى حسن  ــل يــجــب ك ب
على  بــزيــارتــهــمــا،  معهما  الــتــواصــل 
ــاء يــومــيــا، ناهيك  ــن ــل أحــد األب األقـ
واالطمئنان  التليفوني،  التواصل  عن 
عليهما ومؤانستهما ومتابعة حالتهما 

مع األطباء.
احلل املقترح

> واضح من بيانات احلالة التي نحن 
تتطلب  الوالدين  حالة  أن  بصددها، 
رعــايــة خــاصــة، وهــنــاك صعوبة في 
لذا  األوالد؛  أحــد  مبــنــزل  توفيرها 
فمن البر بالوالدين توفير إقامة لهما 
بإحدى دور الرعاية ومبا يتناسب مع 
قدراتهما املالية مجتمعة، وقد عرض 
ال  مــن  لنصيب  حتمله  األوالد  أحــد 

يستطيع.
ــان أن اســتــضــافــة  ــي ب كــمــا ســبــق   <
عبئا  ليس  لــلــوالــديــن  الــرعــايــة  دور 
دور  إلــى  وأوكــلــنــاه  منه  تخلصنا  قــد 
إذا  بــالــوالــديــن  بــر  ولكنه  الــرعــايــة، 
عجزنا  وقــد  ذلــك  حالتهما  اقتضت 
عن توفير الرعاية املتطلبة حلالتهما، 
ثانية  مــرة  ــد  وأؤك املبالغة  يجب  لــذا 
بالزيارة  معهما  التواصل  في  املبالغة 
والتليفون، حتى نزيل ما من املؤكد أن 
أودعناهما  قد  إننا  لذهنهما  يتطرق 

دور الرعاية تخلصا من عبئهما.
> كيف يعرض قرار دار الرعاية على 

الوالدين؟
األوالد  أحــد  يقترح  أن  اخلــطــأ  مــن 
ذلك، ولكن ميكن االتفاق مع الطبيب 
ــك، »إن  ــ ــقــرر هــو ذل ــأن ي املــعــالــج بـ
خاصة  رعــايــة  يحتاجان  الــوالــديــن 
ثم  لهما«،  توفيرها  نستطيع  لن  إننا 
األوالد يعارضون، فيقرر الطبيب »أنا 
حالتهما«،  املسؤول عن  وأنا  الطبيب 
ويتركان القرار لوالديهما، ويستدرك 
الطبيب ناصحا للوالدين بأهمية دور 

الرعاية لهما.
احلاجة إلى دور رعاية املسنني

رعاية  إلــى  املسنون  يحتاج  ما  عــادة 
يستحيل  تخصصية،  وبدنية  نفسية 
ــد حتــول  وقـ أداؤهـــــا،  األوالد  عــلــى 
والديهم  إحلاق  دون  املالية  قدراتهم 
على  وجب  لذا  املسنني،  رعاية  بدور 
الدول اإلسالمية أن تكرم كبار السن، 
أن  أبــي موسى األشــعــري [  فعن 
»إن من إجالل  قال:  رسول اهلل ] 
اهلل إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل 
القرآن غير الغالي فيه واجلافي عنه، 
وإكرام ذي السلطان املقسط«)٢(، وإن 
من إكرام املسنني توفير دور رعاية ملن 
يحتاج منهم. كما أنه باب من أبواب 
اخلير العظيمة مثل الوقف والصدقة 
سواء  ورعايتها،  الــدور  هــذه  إلنشاء 
باملال أو بالوقت، كأن يتصدق األطباء 
من  وكل  والنفسانيون  واالجتماعيون 
للمسنني  خدمة  يقدم  أن  يستطيع 
الــذيــن ال ميــكــن ألوالدهـــــم الــقــيــام 

برعايتهم.

الهوامش
احملــدث:  حكم  خالصة  مسلم/  صحيح   )1(

صحيح.
تنزيل  في  بــاب  داود،  أبــو  رواه   - حسن   )٢(
شيبة،  أبي  وابن   ،4٢٠3 رقم  منازلهم،  الناس 
برقم 5/ ٢٢4، والبيهقي، رقم ٢573، وحسنه 

األلباني في مشكاة املصابيح، 3/ 7٨.
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تنمية زهراء محمد هالل محايري
أديبة  وباحثة

معجزة  ــســان  اإلن وجــل  عــز  اهلل  خلق 
كل  في  اهلل  بعظيم خلق  تنطق  ناطقة، 
حني، وجعله في أحسن تقومي متكاملة 
ــا الــعــقــل والــــروح واجلــســد،  فــيــه مــزاي
يراه  ما  ويحلل  به  يفكر  عقال  فأعطاه 
من  يحتاج  ملا  يحتاج  وجسدا  ويسمعه، 
القوت والغذاء والطعام، وقلبا تتجاذبه 

املشاعر والعواطف من كل جهة. 
الــبــاري عز وجــل على هذا  وقــد حكم 
القلب أن ينبض باحلب ويحيا به، فإن 
هو شغله بحب الذات واألنانية وشرار 
احملبات فقد أهلك نفسه بيده، وإن هو 
فقد سعد  الراقي  النافع  باحلب  شغله 

بالدنيا واآلخرة.
القلب هلل  عــرش  سلطان  أن  ريــب  وال 
ــل.. مــبــدع األكـــــوان، ومــصــور  عــز وجــ
ــســان، وخــالــق اجلــمــال، وملــن أخذ  اإلن
وحــل  مــن  وانتشلنا  لسعادتنا  بــيــدنــا 
منير  مزهر  بستان  إلى  والتيه  الضياع 
قد  اهلل ].  رســول  إنــه  اهلل،  بطاعة 
جتسد فيه أكمل جمال قدره اهلل لبشر 
سكانها  يعرف  لــم  األرض،  هــذه  على 
 ،[ بعده  وال  قبله  ال  كجماله،  جماال 
يقول البراء بن عازب [: )رأيته في 
أحسن  قــط  شيئا  أر  لــم  حــمــراء،  حلة 
منه ](، وهو صاحب تلك الشخصية 
رآه  من  الذي  املنيفة  العظيمة  الفريدة 
بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، 
كل  على  وسناء  مجدا  أخالقه  ارتفعت 
على  العطوف  الشفوق  فهو  آدم..  ولد 
واألب  لصحابته  الناصح  واملعلم  أمته 

احلنون على أوالده، هو صاحب الصبر 
عند الصدمة األولى، وسيد احللم وقت 

غلظة األعراب وجفائهم.
خــرزات  منطقه  كــأن  كالمه!  أحلى  ما 
تتناغم  نــصــائــحــه!  ــمــن  أث ــا  ومـ نــظــم، 
إرشــاداتــه مــع كــل املـــوجـــودات، العقل 
كل  فتلبي  واجلــســد،  والـــروح  والقلب 
أغنية  الكون  ذرات  وتغني  احلــاجــات، 
تــردد: هل عرف  وصاياه  للحن  الشوق 
إال  السعادة  اهلل  رســول  يا  العالم  هذا 

بلقياك؟
أجمل  صاحب   [ املصطفى  رسولنا 
بــيــان عــرفــه الــتــاريــخ، يــخــرج مــن فيه 
ــا  ــة وأنـــوارهـ ــداي ــه ــبـــارك كــلــمــات ال املـ
تكلم  )إذا  الصحابي:  قال  وأســرارهــا، 
ريء كالنور يخرج من بني ثناياه(، وكأني 
لتحظى  تتسابق  العربية  كلمات  أرى 

بشرف النطق من سيد األمة.
بقدوم  اإلنسانية  وجل  عز  اهلل  شرف 
ظلمة  أوقاتها  أشد  في  املبجل  سيدها 
وتتذوق  للعاملني،  ليكون رحمة  وضياعا 
في  احلقيقية  والسكينة  الــبــال  راحــة 

ظالل شرعه احلنيف.
ما من إنسان وال حيوان وال مخلوق إال 
تعاليم  املبارك، وفي  وقد شمله عطفه 
مكانته احلقيقية  اإلنسان  نال  اإلسالم 
ونالت  األرض،  هــذه  على  هلل  خليفة 
املرأة مكانتها سيدة وعاملة وطبيبة بعد 
أن كانت مكسورة في مجتمعها وموؤودة 

في أرضها.
وقــد  األوان  آن  حــيــث  الــشــاعــر:  قـــال 

فإن  األربعني..  اليتيم  ذلك  ووصل  كبر 
على  تسير  كانت  التي  الدامية  األقدام 
الرؤوس قد تزكت.. ذلك املعصوم حرر 
التي  اإلميانية  النفخة  في  اإلنسانية 
بثها في قلوب الناس.. وأنقذ العاجزين 
حق  لهم  يكن  لم  الذين  واملضطهدين 
ــوان.. كــل مــا متلكه  ــهـ ســوى الـــذل والـ
فالبشرية  الدنيا فهو من هباته ]... 

كلها مديونة لذلك املعصوم ].
حقا إنه جمال احلياة وسعادتها! وبحبه 
] يكتسب العمر معنى وقيمة، ويتعلم 
محب رسول اهلل ] من محبوبه اجلد 
والعزمية وكل اخلصال اجلميلة.. فهل 
كان اجلمال يوما إال هديا لنبينا محمد؟ 
هدايتنا؟  سبيل  في  املشاق  حتمل  وكم 
في  لــه  أوفــيــاء  نكون  أن  نستثقل  فهل 
كل حني؟ أوفياء الوفاء احلقيقي الذي 
يجعلنا نصلي عليه بحب، ونخدم سنته 
بشغف، ونزرع بذرة حبه في كل الترب 
وجل  اهلل عز  إلى  نتقرب  الطرق،  وكل 
من بابه األوحــد بــاب رســول اهلل ]، 
العطرة وحديثه  ونقرأ في كتب سيرته 
العنبري، ونشكر املولى على هذا احلب 
الذي يجعلنا على بصيرة من أمرنا رغم 
ونستحضر  الصعبة،  احلــيــاة  تقلبات 
هدف رضاه واتباعه في كل أمور حياتنا 
امتحان احلياة  وجناحاتنا، حتى جنتاز 
احلوض  على  نلقاه  ثم  بسالم،  الدنيا 
في   [ بصحبته  ربنا  يكرمنا  وعسى 
رب  يا  آمــني  نعيم  وجنة  وريــحــان  روح 

العاملني.

الحب النافع.. الحب النافع.. 
                 مفتاح السعادة الحقيقية                 مفتاح السعادة الحقيقية
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متابعةمتابعات
فهد خلف الشمري

نوعها،  مــن  األولـــى  تعد  سابقة  فــي 
اإلســالمــي  الــعــالــم  منظمة  شــاركــت 
٢٠٢٠م«  »اكسبو  العاملي  املعرض  في 
املتحدة،  العربية  ــارات  ــ اإلم بــدولــة 
املعرض  من  األولــى  النسخة  بتقدمي 
عليهم  األنبياء  احلــضــاري:  الــدولــي 

السالم كأنك تراهم.
من  واألضــخــم  األول  املــعــرض  ويعد 
نوعه، حامال رسالة حضارية عاملية 
كبرى عبر عرض سير رواد البشرية، 
وخــيــر اإلنــســانــيــة، وصــفــوة اخللق، 
الــصــالة  عليهم  والـــرســـل  ــاء  ــي ــب األن
والسالم، عبر أحدث التقنيات وأكثر 

الوسائل تأثيرا.

مــن خــالل رســالــة حــضــاريــة عاملية 
كبرى بادرت رابطة العالم اإلسالمي 
بإطاللة على العالم من بوابة »إكسبو 
»األنبياء  معرض  وتــقــدمي  ٢٠٢٠م« 
ليعكس  تراهم«  كأنك  السالم  عليهم 
العاملية وكرمي  جمال رسالة اإلسالم 
الكرمي عليه الصالة  الرسول  أخالق 
إبــداعــي  علمي  بــأســلــوب  والــســالم 

وبأحدث التقنيات وأمتع الوسائل.
إقــبــاال كبيرا  املــعــرض  ــى  ــد القـ وقـ
وحـــضـــورا جــمــاهــيــريــا عــاملــيــا، مبا 
يــؤصــلــه مــن مــعــانــي احلـــب واخلــيــر 
والتعايش  والتسامح  والسالم  واملودة 
أحــدث  اخلــيــر، عبر  والــتــعــاون على 

مبضمون  الوسائل  وأجمل  التقنيات 
ــداعــي، كــأمنــوذج أرقـــى ملا  إب علمي 
وأن  اإلنسانية،  عليه  تكون  أن  يجب 

تسير على هديه البشرية.
ــرض الــتــعــريــف  ــعـ ــالل املـ ســيــتــم خــ
هم  ورســوال،  نبيا  وعشرين  بخمسة 
ــوارد ذكــرهــم فــي الــقــرآن الكرمي،  الـ
العربية  هــي:  عاملية  لــغــات  بخمس 
والعبرية  والفرنسية  واإلجنــلــيــزيــة 
تفاعلي  وبــأســلــوب  واإلنــدونــيــســيــة، 
وألقابهم  بأسمائهم  الــزائــر  يعرف 
وصفاتهم وخلقهم وطفولتهم وأماكن 
بعثهم والكتب املنزلة عليهم وأقاربهم 
ومعجزاتهم  وخصائصهم  وأقوامهم 

منظمة العالم  اإلسالمي تشارك في 
معرض عن األنبياء عليهم السالم

خمسة وعشرون نبيا ورسوال وخمس لغات وأكثر من مئة وخمسني مادة فلمية
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أكثر  طريق  عن  وأخالقهم،  ولغاتهم 
من )15٠( مادة فلمية بلغات متنوعة، 
وإعداد )14( خريطة إعالمية يومية 
بلغات متنوعة، حتمل عناوين جذابة، 
يعرف الزائر من خاللها ما هي املادة 
مواعيدها،  هي  وما  ستعرض،  التي 
ــة إلـــى عــدد  ومـــدة الـــعـــرض، إضــاف
العلمية  واملــؤلــفــات  املطبوعات  مــن 

والهدايا التذكارية.
على  املعرض شموله  ما مييز  وأهــم 
ومضمون  تأصيلي،  علمي  محتوى 
حــضــاري نــبــوي، إضــافــة إلــى سير 
مؤصل  منظور  مــن  جميعا  األنبياء 
وموثق، ورؤية شاملة، مع التأكيد أنهم 
احلديث  في  جــاء  كما  إخــوة  جميعا 
لعالت:  إخـــوة  »األنــبــيــاء  الصحيح: 

دينهم واحد، وأمهاتهم شتى«.
ــرض عـــلـــى تــوظــيــف  ــ ــع ــ ويـــعـــمـــل امل

من  وبعدد  الرقمية  التكنولوجيات 
للهدف  تسخيرا  الــعــاملــيــة،  الــلــغــات 
على  املعرض  يحتوي  حيث  املنشود 
الزائر  تأخذ  التي  التقنيات  أحــدث 
قلب  فــي  لتضعه  آخـــر،  عــالــم  إلـــى 
سيرته  في  النبي  مع  وكأنه  احلــدث 
ومسيرته وأحداث حياته، إضافة إلى 
»رسالتك  التفاعلية  جتربة اجلدارية 
تصميمها  مت  التي  اإلنسانية«،  إلــى 
املفاهيم  من  عدد  إلرســاء  خصيصا 
الفواصل  إزالـــة  بــهــدف  اإلنــســانــيــة 
ــصــراعــات  الــعــنــصــريــة وتــخــطــي ال
الثقافية السلبية بني البشر، وتعميق 
مفهوم حق اآلخر في العيش بكرامة 

وحرية وأهمية التعايش معه.
بــعــنــوان:  حملة  ــعــرض  امل ويتضمن 
»سجال  تقدم  السالم،  دين  اإلســالم 
بها  حفل  التي  اإلنسانية«  للمواقف 

ــث، بهدف  الــتــاريــخ الــقــدمي واحلــدي
البشر  حياة  فــي  الــديــن  دور  تفعيل 
على  الضوء  وتسليط  تنوعهم،  على 
املشتركات اإلنسانية التي تتفق فيها 
املشتركات  تلك  ودور  كلها،  األديــان 
ــرس األخــالقــيــات احلــمــيــدة  فــي غـ
اآلخر  مع  التفاعل  في  تساعد  التي 
من  جو  في  معه  والتعايش  املختلف، 
على  وتشتمل  والتسامي،  التسامح 
مواقف  منها:  رئيسية،  موضوعات 
عليهم  األنــبــيــاء  حــيــاة  مــن  إنسانية 
الصالة والسالم وبخاصة نبينا محمد 

] املبعوث بالشريعة اخلامتة.
 ويستمر املعرض طيلة أيام األسبوع 
الفترة  هــي  أشــهــر،  ستة  مــدى  على 
)٢٠٢٠م(،  إكسبو  ملــعــرض  املــقــررة 
ابتداء من األول من أكتوبر )٢٠٢1م(، 

وحتى نهاية أبريل )٢٠٢٢م(.
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ــمــفــتــرق من  ــمــفــتــرق من الــمــتــفــق وال الــمــتــفــق وال
األسماء واألنساب والكنى األسماء واألنساب والكنى 

سلسلة األعالم املتشابهة )٦٣(

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 
)الغزنوي(:

١- أبو احلسن الغزنوي )ت: ٤٦5هـ(: 
عثمان  بن  علي  احلسن  أبــو  هو 

الغزنوي، صوفي.
من آثاره: )كشف حجب احملجوب 

ألرباب القلوب( في التصوف)1(.

٢- أبو املعالي الغزنوي )ت: 5٠٠هـ(: 
هــو أبــو املــعــالــي عبد الـــرب بن 
الغزنوي  إسماعيل  بــن  منصور 

احلنفي، فقيه.

ــرح مختصر  شـ تــصــانــيــفــه:  ــن  م
القدوري سماه: )ملتمس اإلخوان 

في فروع الفقه احلنفي()٢(.

٣- جنم الدين الغزنوي )ت: 55٠هـ(:
هو جنم الدين أبو القاسم محمود 

تراجم
د. رياض العيسى

دكتوراه في احلديث
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ــي احلــســن بـــن احلــســني  ــ بـــن أب
مفسر،  الــغــزنــوي،  النيسابوري 

فقيه، أديب، لغوي، شاعر.
من تصانيفه: )جمل الغرائب في 
تفسير احلديث(، و)إيجاز البيان 
و)التذكرة  الــقــرآن(،  معاني  في 
ألــف  عــلــى  تشتمل  والــتــبــصــرة( 

نكة)3(.

٤- ناصر الدين الغزنوي )ت: 5٨٢هـ(:
هو ناصر الدين عالي بن إبراهيم 
احلنفي،  الغزنوي  إسماعيل  بن 

فقيه، مفسر.
أبــرز  مــن  فــي حلب،  مقيًما  كــان 
التفسير(،  )تقشير  مصنفاته: 
ــن  ــحــو الب ــن و)شـــــرح مــقــدمــة ال
في  الشرائع(  و)مشارع  بابشاذ(، 
الفقه، وشرحه )املنابع في شرح 

املشارع()4(.

5- الغزنوي )ت: 59٣هـ(:
محمود  بن  محمد  بن  أحمد  هو 

ــوي الــكــاشــانــي احلــنــفــي،  ــغــزن ال
فقيه، أصولي.

)الــروضــة  مصنفاته:  أبـــرز  مــن 
و)املقدمة  العلماء(،  اختالف  في 
و)روضــة  الفقه،  فــي  الغزنوية( 
ــن(،  ــدي ال أصـــول  فــي  املتكلمني 

توفي في حلب)5(.

٦- سراج الدين الغزنوي )ت: 77٣هـ(:
هو سراج الدين، أبو حفص عمر 
بــن إســحــق بــن أحــمــد الــهــنــدي 
الغزنوي احلنفي،: فقيه، أصولي، 

منطقي، صوفي.
ــدم  ــد ســـنـــة: )714هـــــــــ(، وقـ ــ ول
ــي قــضــاء الــديــار  ــقــاهــرة، وولـ ال

املصرية. 
من أبرز مصنفاته: )التوشيح في 
شرح الهداية(، فقه حنفي، و)الغرة 
املنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة(، 
و)زبدة األحكام في اختالف األئمة(، 
و)شرح بديع النظام(، و)شرح املغني 
للخبازي( في أصول الفقه، و)شرح 

الزيادات( في فروع احلنفية، و)شرح 
عقيدة الطحاوي(، توفي في شهر 

رجب)6(.

الهوامش
1- انظر: كشف الظنون )1494/1( 
ومعجم   )691/1( العارفني  وهدية 

املؤلفني )7/14٨(.
٢- انظر: األعالم للزركلي )6/٢9٢( 

ومعجم املؤلفني )111/5(.
 )٢77/٢( الــوعــاة  بغية  انظر:   -3
ومعجم   )43/٨( للزركلي  واألعــالم 

املؤلفني )157/1٢(.
4- انظر: هدية العارفني )435/1( 
واألعالم للزركلي )٢49/3( ومعجم 

املؤلفني )5/5٢( )4/7( )٨/37(.
5- انظر: األعالم للزركلي )٢17/1( 

ومعجم املؤلفني )٢/156(.
6- انظر: هدية العارفني )1٠/79٠( 
ومعجم   )4٢/5( للزركلي  واألعــالم 

املؤلفني )٢76/7(.
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وباحث  وأديــب  وكاتب  وعالم  مفكر   >
ثمانني  من  أكثر  عاش  لفكره،  متجرد 
عن  منافحا  معظمها  قــضــى  عــامــا، 
العربيـة..  ولغته  وأدبه  وفكره  اإلسالم 
عن  البعد  غــايــة  كله  ــك  ذل فــي  بعيدا 
مجاالت الشهرة والبحث عن النجومية، 
أو إحـــداث دوي كــأمنــا هــو زاهـــد أو 
إلى شيء  يتطلع  راهب في صومعة ال 
في هذه احلياة، سوى أمر واحد هو أن 

يقول كلمته. 
من  عشرة  الثامنة  دون  وهو  باكرا؛   >
الكتاب  بـــأطـــوار  مـــرور  وبـــال  عــمــره، 
بدأت  املختلفة،  واملؤلفني  والباحثني 
رحلته مع التأليف والتصنيف.. وللعجب 
ومكتملة  فكريا  ناضجة  بدايته  جاءت 
البحثية  أدواتــه  من  ثقة  متلؤه  الرؤية، 
وعدته العلمية، ريانا من ثقافته العربية 
واإلسالمية األصيلة التي قوامها مزيج 
والفقه  والــعــلــوم  األدب  ــات  دراســ مــن 
والــقــرآن  والــشــرائــع  والسنة  والــتــاريــخ 

الكرمي.
التأليف  على  عجيبة  قــدرة  امتلك   >
الكتب  وإعــداد  واملعجمي،  املوسوعي 
جزئيات  تتناول  التي  املمتدة  الضخمة 
في  وأسلوبه  شــتــى..  وفــروعــا  كثيرة، 
مييل  مشرقا  واضــحــا  سهال  الكتابة 
العامة  الثقافة  وتقريب  التبسيط  إلى 
جلمهور املتعاملني دون تقعر أو تفيهق 

أو جنوح إلى اإلغراب والتعقيد.. 
عصره،  قضايا  نحو  قلمه  صــوب   >
وريــاح  الفكري  الغزو  حتديات  وواجــه 
املذاهب والنظريات والفلسفات املادية، 
موقنا بانتصار كتيبة احلق على كتائب 
تثقيف  في  أكلها  كتبه  فآتت  الباطل.. 

الشباب املسلم وحتصينه من الهجمات 
الثقافية الغربية املادية والعلمانية التي 
ال ترضى إال بان تقتلعهم من جذورهم 

وأصالتهم.
< يقال إن لكل امرئ من اسمه نصيبا؛ 
وبــالــفــعــل كــانــت رســالــتــه، مــذ أمسك 
بقلمه »نورا« لألمة؛ يردها به إلى نور 
احلق أصل كل نور، و»تنويرا« يقاوم به 
يريد  ويدفع عنها غزوا فكريا  تغريبها 
تغيير  ــحــاول  وي جــلــدهــا،  مــن  سلخها 
وجهتها، وتبديل هويتها، وإلغاء صبغتها 
ــيــة.. كــمــا أنـــه وقـــف »جــنــديــا«  ــان ــرب ال
يكشف  التغريب،  دعــاة  لكل  باملرصاد 
من  بلغوا  وإن  سترهم،  ويهتك  زيفهم، 
املكانة ما بلغوا.. ولم يجر خلف بريق 
الشهرة، ولم يسع لكسب املال والثروة، 
أو اجلاه واملنزلة، وإمنا كان أكبر همه 
في  ينتج  وأن  ــدوء،  ــ ه فــي  يعمل  أن 
املفكر  حياة  هــي  هكذا  نعم  صــمــت.. 
األديب والكاتب الكبير واملدافع العتيد 

واملوسوعي اإلسالمي أنور اجلندي.

املولد والنشأة
ضفاف  وعــلــى  مــصــر،  صعيد  فــي   >
بالعلم؛  عرفت  عريقة  ولعائلة  النيل، 
اجلندي  أحمد  سيد  أنــور  أحمد  ولــد 
عام 1917م، في قرية »النخيلة« إحدى 
قرى مركز »ديروط« مبحافظة أسيوط، 
الصعيد،  بالد  أجمل  من  واحــدة  وهي 
هي:  للنيل  روافــد  ثالثة  تسقيها  حيث 
والدجلاوي،  يوسف  وبحر  اإلبراهيمية 
وهي املنطقة التي شهدت مولد شاعر 
عظيم في وقت معاصر ألنور اجلندي، 
هـــو شـــاعـــر الـــكـــوخ مــحــمــود حسن 

إسماعيل.
القرآن  أنور  في سن صغيرة حفظ   >
الكرمي كامال في كتَّاب القرية، ثم تدرج 
أن  إلــى  متتابعة،  تعليمية  مراحل  في 
أنهى دراسة التجارة باملرحلة التعليمية 
في  بوظيفة  التحق  بعدها  املتوسطة، 
لم  العلمي  شغفه  لــكــن  مــصــر،  بــنــك 
عمله،  أثناء  دراسته  فواصل  يتوقف، 
في  األميركية  باجلامعة  التحق  حيث 
الفترة املسائية ودرس االقتصاد وإدارة 
مجيدا  فيها  تخرج  أن  إلــى  األعــمــال، 
درسها خصيصا  التي  اإلجنليزية  للغة 
شبهات  من  يثار  ما  متابعة  ليستطيع 
حول اإلسالم من الشرق والغرب ويقوم 
إلى  اجته  ومنها  عليها،  السديد  بالرد 
العمل احلكومي خالل عشر سنني، ثم 

انتقل بعد ذلك إلى الصحافة.

تكوينه الفكري والعلمي
< رحلة التكوين الفكري والعلمي لدى 
أنـــور اجلــنــدي كــانــت جــهــدا ذاتــيــا في 
القول  ميكن  بحيث  الرئيسي،  جانبها 
كبير،  حد  إلى  بنفسه  نفسه  ثقف  إنه 
املطالعة  فــي  موسوعيا  كــان  فالرجل 
سطورا  نذكر  أن  ويكفي  والتحصيل، 
من كلماته تدلل على ذلك، يقول رحمه 
اهلل: »قرأت بطاقات دار الكتب، وهي 
وأحصيت  بطاقة،  مليوني  على  تربو 
راجعت  أسمائها..  بعض  كراريس  في 
فــهــارس املــجــالت الــكــبــرى كــالــهــالل 
والرسالة  واملــنــار  واملــشــرق  واملقتطف 
والثقافة، وأحصيت منها بعض رؤوس 
األهــرام  جريدة  راجعت  موضوعات.. 
وراجعت  عــامــا..  عشرين  مــدى  على 

المفكر أنور الجنديالمفكر أنور الجندي

أعالم الوعي

موسوعة بشرية إسالمية

هشام الصباغ
باحث لغوي
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املقطم واملؤيد واللواء والبالغ واجلهاد.. 
من  وعــشــرات  الصحف،  من  وغيرها 
ــات التي  ــدوريـ املــجــالت الــعــديــدة والـ
هــذا  خـــالل  فــي  ــا  ــالدن ب فــي  عرفتها 
القرن، كل ذلك من أجل تقدير موقف 
القدرة على التعرف على موضوع معني 

في وقت ما«.
الصحافة  بدأ عمله في مجال  < منذ 
رسم لنفسه مخططا يهدف إلى تقدمي 
والغزو  التغريب  ملقاومة  كاملة  خطة 
الثقافي، ثم اجته بعد ذلك إلى العمل 
ــي مــجــال أســلــمــة الــعــلــوم واملــنــاهــج  ف
وتأصيل الفكر اإلسالمي وبناء البدائل 
لنصرة  عــمــره  وأوقــــف  اإلســالمــيــة، 
اإلسالم، فوقف على أخطر الثغور التي 
ولــج منها األعــداء إلــى ديــار املسلمني 
وعقولهم.. أال وهو ثغر الغزو الفكري.. 

فكان نعم احلارس األمني.

١9٤٠م
فارقة  عالمة  194٠م  عــام  يشكل   >
ففيه  اجلندي،  أنور  األستاذ  حياة  في 
قرأ ملخصا عن كتاب »وجهة اإلسالم« 
ملجموعة من املستشرقني، ولفتت نظره 
كبير  أثر  له  كان  ما  التغريب،  مؤامرة 
في حتول حياته من هادئة ناعمة إلى 
ذلك  يصف  وهو  بالكلمة،  جهاد  حياة 
بقوله: »وبدأت أقف في الصف: قلمي 
عدتي وسالحي من أجل مقاومة النفوذ 
الثقافي، غير  والغزو  األجنبي  الفكري 
أتبني الطريق فورا، وكان علّي  لم  أني 
أن أخوض في بحر جلي ثالثني عاما.. 
ال  كنت  ولكني  األدب،  وجهتي  كانت 
أنسى ذلك الشيء اخلفي الذي يتحرك 
في األعماق.. هذه الدعوة التغريبية في 
مدها وجزرها، في حتولها وتطورها«.

املخططات  هــذه  عن  يبحث  فأخذ   >
)االستشراق والتبشير والغزو الثقافي( 
كبرى  قضية  نحو  ويتجه  والتغريب، 
»فأمضيت  املــفــاهــيــم:  تصحيح  هــي 
دار  أضابير  بني  كاملة  سنوات  عشر 

أعرف  أن  ضروريا  كان  فقد  الكتب.. 
الصحافة  فــي  ممثلة  العملية  جـــذور 
منذ  العصر  ذلــك  تُعايش  كانت  التي 
وإلى  1٨٨٢م..  البريطاني  االحــتــالل 
ذلك اليوم كانت أعمالي قائمة أساسا 
على التعريف بعظمة اإلسالم وتاريخه 
األمة اإلسالمية  وتراثه وتقدمي صورة 

في مجال عظمة تاريخها وأمجادها«.

إسهاماته
ــدار  < كـــان لــلــجــنــدي مــوقــع مــحــدد ب
إال لضرورة، فقد  يغيب عنه  الكتب ال 
كان باحثا دؤوبا وذا همة عالية، وبدأ 
امليادين  أكثر  األدب،  مبيدان  اجلندي 
غزوا وقتذاك وأعالها صوتا وأوسعها 
كبيرا،  حــدا  اخــتــراقــه  وبلغ  انــتــشــارا، 
فواجه قمم هذا امليدان، مثل طه حسني 
والعقاد ولطفي السيد وسالمة موسى 
وغيرهم،  واحلكيم..  زيــدان  وجورجي 
هؤالء  حملاكمة  العادلة  املوازين  وأقــام 
فــي مــيــزان اإلســــالم وصــحــة الفكرة 
اإلســالمــيــة، فــأخــرج عــشــرات الكتب 
من العيار الفكري الثقيل مثل: »أضواء 
املعاصر«، و»األدب  العربي  على األدب 
املقاومة  معركة  في  احلديث  العربي 
املنهج  و»أخــطــاء  واحلــريــة«،  والتجمع 
في  النظر  ــادة  و»إعـ الــوافــد«،  الغربي 
العصريني في ضوء اإلسالم«،  كتابات 
بكتابني  وحــده  حسني  طه  منها  خص 
كــبــيــريــن، هــمــا: »طـــه حــســني وحياته 
فكر  و»محاكمة  اإلســالم«،  ميزان  في 
ــك ألن اجلــنــدي كان  طــه حــســني«؛ ذل
أطروحة  قمة  هو  طه حسني  أن  يــرى 
ــوى مــعــاقــلــهــا، ولــذلــك  ــ الــتــغــريــب، وأق
قمة  هو  إليه  قوية  ضربة  توجيه  كــان 
اإلســالمــي  للفكر  ــررة  احملــ األعـــمـــال 
يتحرى  كان  ذلك  وخــالل  التبعية،  من 
كتاباته  جاءت  فقد  واإلنصاف،  الدقة 
نفسه  الــوقــت  فــي  منصفة  الرصينة 
ألصحاب الفكرة اإلسالمية الصحيحة 
الرافعي  صــادق  مصطفى  أمــثــال  مــن 

وكيالني  والسحار  باكثير  أحمد  وعلي 
الفكر  أصحاب  من  وغيرهم  وتيمور.. 

املعتدل واألدب امللتزم.

مساهمته مع »الوعي«
عشر  اجلـــنـــدي  أنـــــور  لـــألســـتـــاذ   >
ــاءت حتت  مــســاهــمــات مــع املــجــلــة، جـ
ع1٢٨«،  الشباب،  »تساؤالت  عناوين: 
و»لنتحرك من داخل قيمنا ومفاهيمنا، 
اإلســالمــيــة  ــة  ــعـ ــريـ و»الـــشـ ع1٢9«، 
ع15٠«،  االســتــعــمــاريــة،  ــرات  ــؤمتـ واملـ
ضد  مخطط  الصهيونية  و»الفلسفة 
السموم  ــاح  ــ و»ريـ ع17٠«،  ــالم،  ــ اإلسـ
ع175«،  اإلســالمــي،  املجتمع  أفــق  في 
ــالم،  ــاعـــه عـــن اإلســ و»الـــرافـــعـــي ودفـ
عشر  اخلامس  القرن  و»أهــل  ع17٨«، 
الهجري، ع1٨1«، »في قضية االقتباس 
من الغرب، ع194«، و»الفكر اإلسالمي 
ع٢15«،  والفلسفة،  الــربــانــي  واملنهج 

و»على أبواب قرن جديد، ع٢57«.

وفاته
القعدة  ذي   13 االثــنــني  مــســاء  فــي   >
14٢٢هـ املوافق ٢٨ يناير ٢٠٠٢م، انتقل 
األستاذ  الكبير  املفكر  ربــه  جــوار  إلــى 
أنور اجلندي عن عمر يناهز ٨5 عاما، 
الفكر اإلسالمي  قضى منها في حقل 
قرابة 7٠ عاما، يقاتل من أجل احلفاظ 
ورد  األصيلة  اإلسالمية  الهوية  على 
املضللة  واألقــاويــل  الباطلة  الشبهات 

وحمالت التغريب والغزو الفكري. 

املصادر
- كتاب »أعالم وعلماء كتبوا في الوعي 

اإلسالمي«.
- موقع اجلزيرة )حلمي القاعود(.

- املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.
- موقع »رؤية بيديا«.

- موقع »ديوان العرب«.
- املكتبة الشاملة.
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ياسني محمد كتاني

باحث شرعي

من  اإلسالمي«  »الوعي  مكتبة  تعد 
املــجــلــة، وتــرجــع بداية  ــان  أركـ ــم  أه
املطبوعة  تأسيس  زمن  إلى  تكوينها 
االهتمام  تعمق  ثــم  ١96٥م،  عــام 
جديدة  مرحلة  إلــى  لترتقي  بها 
واقتناء  بجمع  ــك  وذل التوجه،  من 
العربية  التراثية  الكتب  من  النادر 
العربية  ــات  ــدوريـ والـ واألجــنــبــيــة، 
التوجه  ــك  ذل تبلور  ثــم  والعاملية، 
الفكر  بنتاج  تعنى  مكتبة  بإنشاء 
العربي  بالتراث  املتصل  اإلنساني 
فهي  واالجــتــمــاعــي؛  واإلســـالمـــي 
نادرة  مجموعات  على  اآلن  حتتوي 
من كتب ومصنفات وخرائط ومجالت 
ودوريات نفيسة، تشكل كنزا  قدمية 
وتقدم  اإلنسانية،  املعرفة  كنوز  من 
للباحث في شتى املجاالت -خصوصا 
في مجال التراث العربي واإلسالمي- 
العربية  احلــضــارة  عمق  عــن  فكرة 
الكتب  السيما  وتراثها،  واإلسالمية 
الطبيعية  العلوم  مجال  في  القدمية 

والطب، والتراث اإلنساني. 

وفاء الوفاوفاء الوفا
 بأخبار دار المصطفى بأخبار دار المصطفى
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دار  بأخبار  الوفا  »وفــاء  كتاب:  ويأتي 
مقتنياتها  من  لبنة  ليشكل  املصطفى« 

النفيسة.

التعريف بكتاب وفاء الوفا بأخبار 
دار املصطفى

النبوية،  املدينة  تــاريــخ  فــي  كتاب  هــو 
نور  تأليف:  مــن   ،[ الــرســول  مدينة 
اهلل  عبد  بــن  علي  أبــو احلسن  الــديــن 
بن أحمد بن علي احلسني السمهودي 

)٨44هـ-911هـ(.

التعريف باإلمام نور الدين 
السمهودي 

أبو احلسن علي  الدين  نور  اإلمــام  هو 
بن عبد اهلل بن أحمد بن علي احلسني 
السمهودي )٨44هـ-911هـ(، من أشهر 
املؤلفني الذين كتبوا عن املدينة املنورة 
سمهود  قرية  في  ونشأ  ولد  وتاريخها، 
هي إحدى القرى التابعة ملركز أبو تشت 
مصر  جمهورية  في  قنا  محافظة  في 
العربية، كان والده رجل علم، فقرأ عليه 
بعض  وحفظ  وحفظه  الكرمي  الــقــرآن 
كتب املتون، ثم قرأ عليه عددا من كتب 
مرحلة  بلغ  وعندما  الشريف.  احلديث 
الشباب انتقل إلى القاهرة فدرس على 
عدد من علمائها، وفي سنة: )٨73هـ( 
رحل إلى املدينة املنورة وقرأ على عدد 
ونال  النبوي،  املسجد  في  الشيوخ  من 
في  للتدريس  وتــصــدر  منهم  اإلجـــازة 
إحدى احللقات فدرس الفقه واحلديث، 
فيها  وأقــام  املكرمة  إلــى مكة  رحــل  ثم 
املسجد  فــي  ودرس  ــزمــن  ال مــن  مـــدة 
فيه  وأقــام  املقدس  بيت  وزار  احلــرام 
لبعض الوقت، ثم عاد إلى املدينة املنورة 
وتزوج من إحدى العائالت املقيمة فيها 
ــدرس في  يـ بــهــا بقية عــمــره  واســتــقــر 

املسجد النبوي.

مؤلفات السمهودي 
ــفــقــه واحلــديــث  ــف اإلمـــــام فـــي ال ــ أل
املدينة  بتاريخ  أكثر  واهتم  والتاريخ، 

النبوية. ومن هذه املؤلفات نذكر: 

املصطفى:  دار  بــأخــبــار  ــوفــا  ال ــاء  وفـ
وهـــو مــن أشــهــر مــؤلــفــاتــه، عــنــي فيه 
بدارسة معالم املدينة النبوية الطبيعية 

والعمرانية واجلغرافية.
املصطفى،  دار  بأخبار  الوفا  خالصة 
وهو اختصار لكتابه: وفاء الوفا بأخبار 

دار املصطفى.
ورود السكينة على بسط املدينة.

ومن مؤلفاته األخرى:
الشرفني.  فضل  في  العقدين  جواهر 
أمنية  ــج.  احلـ مناسك  فــي  اإلفــصــاح 
الثمار  الــطــالــبــني.  ــروضــة  ب املــعــتــنــني 
للمحلي.  اجلوامع،  جمع  على  اليوانع 
اجلوهر الشفاف في فضائل األشراف. 
املصطفى  دار  بأخبار  الوفاء  اقتضاء 
املعتنني  أمنية  املــواهــب.  إكــمــال   .[
لبسط  االنــتــصــار  الطالبني.  بــروضــة 
روضة املختار. حترير العبارة في بيان 
موجب الطهارة. حاشية شرح العقائد. 
هو  ما  فمنها  الدميري.  على  حواشي 
مطبوع ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما 
هو مفقود. ولإلمام السمهودي مؤلفات 
الذي  احلريق  في  تلفت  كثيرة  أخــرى 
شب في املسجد النبوي عام: )٨٨6هـ(. 
احملتوى العام لكتاب وفاء الوفا بأخبار 

دار املصطفى: 
اهتم اإلمام السمهودي في كتابه: وفاء 
اهتماما  املصطفى  دار  بأخبار  الوفا 
ســواء  املــديــنــة،  معالم  بــوصــف  كبيرا 
املعالم  أو  زمانه  في  املــوجــودة  املعالم 
عنها  فكتب  سبقوه،  من  ذكرها  التي 
كتابة شاهد عيان ووصفها بدقة، كما 
أن  زالت فحاول  التي  املعالم  كتب عن 
يتتبع آثارها، ونقل عمن كتب عنها. مثل 
املساجد التي صلى فيها رسول اهلل ] 
ولم تعد قائمة. وكتب أيضا عن األحداث 
القدمي،  التاريخ  على  وركز  التاريخية، 
تأسيس  عن  املختلفة  الــروايــات  فنقل 
يثرب والقبائل التي استوطنتها، وسرد 
أخبارهم في اجلاهلية، كما سرد أخبار 
يهتم  ولــم  النبوي.  العهد  فــي  املدينة 
بتاريخ املدينة بعد ذلك ما عدا أحداث 

الــذي  الــبــركــان  وهـــي:  متفرقة  قليلة 
)654هـــ(،  واقم سنة:  في حرة  انفجر 
واحلريق الذي شب في املسجد النبوي 
سنة: )654هـ(، وسنة: )٨٨6هـ(، حتى 
إقامته  فترة  وقعت في  التي  األحــداث 
سوى  لها  يــؤرخ  لم  املــنــورة  املدينة  في 

حريق: )٨٨6هـ(.
ذكر  -كما  هذا  كتابه  السمهودي  قسم 
في مقدمته- إلى ثمانية أبواب، وقسم 
كل باب إلى عدة فصول يختلف عددها 

من باب إلى باب.
البلدة  هــذه  أسماء  في  األول:  الباب 

الشريفة.
وبــدء  فضائلها،  فــي  الــثــانــي:  ــبــاب  ال
شأنها، وما يؤول إليه أمرها، وما يتعلق 

بذلك.
في  سكانها  أخبار  في  الثالث:  الباب 

سالف الزمان، ومقدمه ] إليها...
بــأمــور  يتعلق  فــيــمــا  ــع:  ــرابـ الـ الــبــاب 
ــرات  ــجــ مــســجــدهــا األعــــظــــم، واحلــ

املنيفات... 
النبي ]  الباب اخلامس: في مصلى 
مساجد  من  ذلــك  وغير  األعــيــاد،  في 

املدينة...
املباركات،  آبارها  في  السادس:  الباب 
والعني والغراس والصدقات، التي هي 

للنبي ] منسوبات...
وأحمائها  أوديتها  في  السابع:  الباب 
ــا  ــهـ ــالـ ــا وأعـــمـ ــهـ ــالـ ــبـ ــا وجـ ــهـ ــاعـ ــقـ وبـ

ومضافاتها...
الباب الثامن: في زيارته ]...

نسخة مجلة الوعي
الــوعــي  مــجــلــة  مكتبة  ــوف  ــ رف تــتــزيــن 
هــذا  مــن  كــامــلــة  بنسخة  اإلســـالمـــي 
من  يتألف  والـــذي  النفيس،  الــكــتــاب 
قرائها  متناول  في  وهو  مجلدات،   )5(
الكرام املهتمني بتاريخ املدينة النبوية. 

املصادر
وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى.

املوسوعة احلرة ويكيبيديا.
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ينابيع املعرفة

املاوردي يصف كتاَبه من نوادر القول

َفَضَحُه ِرياؤه

ــاوردي،  امل حبيب  بن  د  محمَّ بن  علي  مُة  العالَّ قــال 
ى سنة: )45٠هـ( واصًفا كتابَه املاتع )األمثال  املتوفَّ
رسول  ُسنَّة  من  هذا  كتابي  نُت  ضمَّ وقد  واحِلكم(: 
املعاني،  واضحة  األلفاظ  وجيزة  أحاديث   [ اهلل 
عراء ما كان عذب  ومن أمثال احلكماء، وأقوال الشُّ

كر. البديهة سائر الذِّ
ومن  حديث،  ثالثمئة  نَّة  السُّ من  نه  تضمَّ ما  وجعلُت 
بيت،  ثالثمئة  عر  الشِّ ومــن  فصل،  ثالثمئة  احلكمة 
سمُت ذلك عشرة فُصول، أودعُت كلَّ فصل منها  وقَّ
فيكون  بيًتا،  وثالثني  فصاًل،  وثالثني  حديًثا،  ثالثني 
ما يتخلل الفصول من اختالف أجناسها أبعث على 

درسها واقتباسها.
)انظر: األمثال واحلكم: ص/٤9(

ةُ قرابٌة ُمستفادةٌ. * املودَّ
خيمة. * الهديَّة تُذهُب السَّ

غينة. * املُزاُح يورُث الضَّ
اعاُت تهدُم األعمار. * السَّ

* احلسُد ينشئ الَكمد.
* املخذوُل َمن كانت له إلى اللئام حاجٌة.

* الُعسُر غربُة الَوطن.
* املزاُح يأكل الهيبة.

* املعاونُة في احلقِّ ديانٌة.
* املعاونُة في الباطل خيانٌة.

* نَصرةُ احلقِّ شرٌف، ونصرةُ الباطل َسَرٌف.
* الَعينان أمَنُّ ِمَن اللسان.

)انظر: األمثال واحِلكم، للماوردي: ص/١٣٠(.

دخل على اخلليفة املنصور رجٌل بني عينيه كركبِة البعير يريُد القضاَء، فقال: إن كنت أردَت اهلَل بهذا فما ينبغي لنا أن نشغلك 
عنه، وإن كنت أردت خداعنا فما ينبغي أن ننخدع لك.

)انظر: محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، للراغب األصفهاني: ٤29/2(

إعداد/ تركي محمد النصر

مشاركة: يعقوب اجلناع

*

*

احلياء دليل الدين الصحيح

* وِمن أخالقهم: صوُن الوجِه بقناع احلياء، وعقُل اللسان عن اللَجاِج وامِلراء.
مِّ. ي من فعل املَساوئ خوف الذَّ * قالوا في َحدِّ احلياء: التَّوقِّ

* ويُقال: احلياءُ خوُف املستحيي من تقصير يقُع به عند َمن هو أفضُل منه.
امل، وعنوان الفالح الكامل. الح الشَّ ريح، وِسمُة الصَّ حيح، وشاهُد الفضل الصَّ ين الصَّ * احلياءُ دليُل الدِّ

ين احلياء، وهو ال يأتي إال بخير. * وإنَّ لكلِّ شيء ُخلًُقا، وُخلُُق هذا الدِّ
، وَمدَحُه فوَق كلِّ َمدٍح.  ه فوق كلِّ َذمٍّ * واحلياءُ اسٌم جامٌع يدخل فيه احلياءُ من اهلل تعالى، ألنَّ َذمَّ

* واحلياءُ من النَّاس يكون بكفِّ األذى، وترِك املجاهرة بالقبيح.
جل من نفسه فهو أالَّ يأتي في اخلالء إالَّ ما يأتي في املأل. ا استحياء الرَّ * وأمَّ

)انظر: غرر اخلصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة، للوطواط: ٥٠/١(
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املالبس

د صحيفته ض حليَته ليسوِّ بيَّ
لم ميِش ماٍش شرٌّ من واِش

يعقوب  بــن  د  بــن محمَّ أحــمــد  ــو علي  أب مــُة  الــعــالَّ قــال 
رف من اللباس البياض  مسكويه، املتوفى سنة: )4٢1هـ( رحمه اهلل تعالى: إنَّ األحسَن بأهل النُّبل والشَّ

ر عليه، ولم يترك مخالطة َمن يسمع منه ضد  وما أشبهه، حتَّى يتربى على ذلك ويسمعه كلُّ َمن يقرب منه ويتكرَّ
ن يعاشره ويالعبه. ما ذكرته، ال سيما من أترابه وَمن كان في مثل سنِّه ممَّ

)انظر: تهذيب األخالق وتطهير األعراق: ص/6٨(

حليته  بيض  فقال:  ياء،  بالرِّ قاضًيا  الهمدانيُّ  البديع  َذمَّ 
ر ِسبَالَه  ليسوِّد صحيَفته، وأظهر روَعه ليخفَي طمَعه، وَقصَّ
في  يبرُز  ِجَرابه...  ليمأل  محرابَه  ويغشى  ِسربالَه،  ليظهر 

بت. مِت وباِطن أصحاب السَّ ظاهر أهِل السَّ
)انظر: سحر البالغة وسر البراعة، للثعالبي: 
)79/١

* قال بعُض احلكماء: لم ميِش ماٍش شرٌّ من 
اعي بالنَّميمة يُهلُك نفَسه وَمن سعى  واٍش، والسَّ

به وَمن سعى إليه.
النَّاس،  َمــســاوئ  يتَّبعون  األشـــراء  وقــالــوا:   *
باُب املواضَع  ويتركون َمحاسنهم، كما يتتبَُّع الذُّ

حيحة. األِلـَمة من اجلسد ويترُك الصَّ
احر؛ فإنَّ النَّماَم  * وقالوا: النَّماُم شرٌّ من السَّ
احُر  اعة الواحدة ما ال يُفسُد السَّ يُفسُد في السَّ

ويلة. ة الطَّ في املُدَّ
)انظر: نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، 
للقلقشندي: 29٣/٣( 

نصف لسان ونصف وجه

يكوَن  العروبة رحمه اهلل: ألَن  أبي  بُن  قال سعيد 
لي ِنصُف لساٍن وِنصُف وجٍه، على ما فيهما من 
ُقبٍح املنظر وسوء املَخبَر؛ أحبُّ إليَّ من أن أكوَن ذا 

وجهني، وذا لسانني، وذا قولني ُمختلَفني.
، للجاحظ: ١٠2/2( بنيُّ )انظر: البيان والتَّ

د بن يعقوب مسكويه، املتوفى سنة: )4٢1هـ(  مُة أبو علي أحمد بن محمَّ قال العالَّ
ريعة هي التي تقوِّم األحداَث، وتعودهم األفعال املرضيَّة، وتعدُّ  رحمه اهلل تعالى: والشَّ

حيح والقياس  عادة اإلنسيَّة بالفكر الصَّ نفوَسهم لقبول احلكمة وطلب الفضائل والبلوغ إلى السَّ
املستقيم.

وا عليه  دوا ذلك واستمرُّ ياسات... حتَّى إذا تعوَّ وعلى الوالدين أخذهم بها وسائر اآلداب اجلميلة بضروب السِّ
الفضائل  طرق  على  ويُنبَّهوا  تقليًدا،  أخــذوه  ما  براهني  يعلموا  أن  حينئذ  فيهم  أمكن  كثيرة،  مان  الزَّ من  ة  مدَّ

ناعة. واكتسابها، والبلوغ إلى غاياتها بهذه الصِّ
)انظر: تهذيب األخالق وتطهير األعراق: ص/٤٥(

ريعة الشَّ
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aإعداد: التحرير l w a e i q 8@ gm a i l . c om

دقيقة  ترتكز ثالث عظيمات  الوسطى  األذن  في 
 malleus رقيقة، في تتابع وتوال، وهي املطرقة
والسندان incus والركاب stapes، بحيث ترتكز 
الركاب  عظمة  أمــا  األذن،  طبلة  على  املطرقة 
األذن  بداية  على  األخــرى  الناحية  في  فترتكز 
والتي  البيضاوية،  الكوة  منطقة  في  الداخلية، 
تعمل على تركيز وتقوية الصوت، مبقدار ٢٢ مرة، 
نظرا ألن مساحة طبلة األذن تساوي ٢٢ مرة قدر 

مساحة الكوة البيضاوية.
األذن  بــجــدار  الــثــالث  العظيمات  هــذه  وتتعلق 
في  تتحكم  ملساء  عضالت  بواسطة  الوسطى 
األذن  وجتويف  العظيمات.  هذه  حساسية  درجة 
الناحية  في  يفتح  حيث  منتظم،  غير  الوسطى 
ستاكيوس  قناة  طريق  عن  البلعوم  من  السفلية 
Eustachian tube ملعادلة الضغط على جانبي 

طبلة األذن.

األذن الوسطىاألذن الوسطى

إذا كنت ذا عينني جميلتني فانظر إلى من عادمهما.
إذا كنت قادرا أن تذعن لألصوات واألغاني فانظر إلى من 

ابتلي بلغة اإلشارة.
إذا كنت سليم اجلسم والعقل فانظر إلى ذوي االحتياجات 

والضعفاء.
إذا كنت قادرا على النهوض إلى املسجد فانظر إلى من لزم 

السرير منذ دهور.
من  إلى  فانظر  الطبيعة  تتمتع مبناظر  أن  قــادرا  كنت  إذا 

ضربه الدهر وصار ما بني اجلدران األربعة.
إذا كنت قادرا أن تتصدق مبا في يدك فانظر إلى من يرجو 

أن يتصدق مبال نفسه دهورا.
إذا كنت قادرا أن تشبع بطنك فانظر إلى من انتظروا وراء 

أكوام النفايات والسالت.
بنعمته  مغمور  أنــت  العلي،  املولى  اهلل  نعم  في  أنــت  نعم، 
الواسعة إلى حد يفوق الوصف، أنت محتضن حتت رحمته 

الواسعة، نعم أنت تدوم في أمن وسالم.
وما أجمل قول حبيبنا املصطفى ]: »أنظروا إلى من هو 

أسفل منكم وال تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن ال 
تزدروا نعمة اهلل عليكم«.

كان هناك رجل عامل يقف بأعلى العمارة، واحلاجة دفعته 
ليدعو شريكه الذي يقف في األسفل، حاول العامل بأقصى 
ألقى عشرين  الصمم..  كأمنا أصابه  ولكن صاحبه  قدره، 
العشرين  أخذ  الشريك  ولكن  انتباه صديقه،  ليلفت  روبية 
روبية واشتغل بشغله، فألقى خمسني روبية، ولكن الشريك 
أيضا أخذها وانشغل بعمله، ثم ألقى مئة روبية، واستمرت 
حجرا  وألقى  غيظا  العامل  استشاط  تغير..  بال  احلــال 
صغيرا بجانبه، فحدث ما ليس في احلسبان. تنبه الشريك 

ووقع نظره إلى أعلى العمارة.
بسرد  استهدفت  ما  والصافية...  الراقية  القلوب  ذوي  أيا 

هذه القصة إال العود إلى أحوالنا املسيرة.
عديدة،  وآالء  بنعم  علينا  وتعالى  سبحانه  اهلل  أنعم  قد 
أصبحنا  شــيء  كــل  وقــبــل  أوال  وكــنــفــه،  برحمته  وغــمــرنــا 
بها علينا  أنعم اهلل  التي  النعم  وأرقى  إن أسمى  مسلمني. 
نعمة عظيمة  اإلسالم هي  فنعمة  خلقنا مسلمني،  أن  هي 

AGô≤dG ójôH

> د. يحيى سنبل

نعم اهلل ال حتصىنعم اهلل ال حتصى
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من كالم علي بن أبي طالب [من كالم علي بن أبي طالب [

> عبدالرؤوف توتي> عبدالرؤوف توتي

> حسن عثمان حسن

a l w a e i q 8@ gm a i l . c om

هذه جوامع من الكلم تنسب إلى اإلمام علي بن أبي طالب [، 
فيها وجازة اللفظ وغزارة املعنى، لعلنا نتأملها ونستفيد منها 

في أفعالنا وأقوالنا، وأقواله البليغة كثيرة جدا ومنها: 
- استنزلوا الرزق بالصدقة.

- بئس الزاد إلى املعاد العدوان على العباد.
الواشي ضيع  أطــاع  ومــن  احلقوق  التواني ضيع  أطــاع  من   -

الصديق.
- لو لم يتوعد اهلل على معصيته لكان يجب أال يعصى شكرا 

لنعمه. 
- كفى باألجل حارسا.

- اتقوا معاصي اهلل في اخللوات فإن الشاهد هو احلاكم. 
- العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى.

- أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله. 
- البخل جامع ملساوئ العيوب وهو زمام يقاد به إلى كل سوء.

- احذر أن يراك اهلل عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون 
من اخلاسرين.

- تكلموا تعرفوا فإن املرء مخبوء حتت لسانه.
- التقى رأس األخالق. 

- كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك.
- منهومان ال يشبعان طالب علم وطالب دنيا.

- كفى بالقناعة ملكا وبحسن اخللق نعيما.
- الطامع في وثاق الذل.

- بكثرة الصمت تكون الهيبة وبالتواضع تتم النعمة.
- كل وعاء يضيق مبا جعل فيه إال وعاء العلم فإنه يتسع.

لها طرائف  فابتغوا  األبــدان  كما متل  القلوب متل  هذه  إن   -
احلكمة. 

- ثمرة التفريط الندامة وثمرة احلزم السالمة.
- ال يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان.

- من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها.
- من كثر كالمه كثر خطؤه.

- عجبت ملن يقنط ومعه االستغفار.
- قيمة كل امرئ ما يحسنه.

- ال غنى كالعقل وال فقر كاجلهل وال ميراث كاألدب وال ظهير 
كاملشاورة.

- إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.
- من اجتر بغير فقه فقد ارتطم في الربا.

- ال تستح من إعطاء القليل فإن احلرمان أقل منه.
- أفضل الزهد إخفاء الزهد.

- الصبر شجاعة والزهد ثروة والورع جنة.

جدا، بل هي أعظم النعم على اإلطالق، فيا حلظ من خلقه 
اهلل مسلما في بيئة مسلمة... وبأوفر األموال وأرغد العيش 
وألذ الطعام وأجمل املالبس هكذا تطول سلسلة النعم إلى 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   }ڤ    اهلل:  لقول  مصداقا  نهاية  ال 
ڦ{ )النحل:1٨(.

ولكن هناك أمرا مقلقا ومؤسفا، وذلك أننا ننسى اهلل واهب 

ألم  إذا  آخر،  وفي جانب  والغني.  أيام اخلصب  في  النعم 
بنا املرض الشديد أو االبتالء نتقرب إلى اهلل.. نعم، هذه 
طبيعة اإلنسان وسنة احلياة التي نقشت في جدران احلياة.

ولكن علينا أن نتغير، ولنغتنم أوقاتنا في الشكر والثناء على 
اهلل لنعمته الوافرة، ورحمته الواسعة.
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ال يخفى ما للمرأة من دور رائــد في بناء املجتمعات، حيث تعتبر األم تعتبر املعلم األول لطفلها، ووظيفتها 
التربوّية ذات أثر عميق؛ في تنمية وعيه، وتكوين شخصّيته؛ وتنشئته على الفضائل والقيم ومكارم األخالق.

ورحم اهلل شاعر النيل حافظ إبراهيم، عندما قال في قصيدته املشهورة:
                               من لي بتربية النساء فإنها                             في الشرق علة ذلك اإلخفاق
                               األم مــــــدرسة إذا أعــــــــــــددتها                             أعـــــــددت شعبًا طـــيب األعراق
                               األم روض إن تعهــــــــده احليا                             بـــــــالـــــري أورق أيـــــــمـــــا إيـــــــراق
                               األم أستــاذ األساتذة األولى                             شغلت مآثرهم مـــــــدى اآلفاق

وقد أدرك بعض ساسة الغرب أن مفتاح التغيير في أي مجتمع ال بد أن يكون من خالل تغيير موقع املرأة في 
املجتمع واألسرة، فعملوا على صرفها عن وجهتها ومهمتها األساسية، وهي تنشئة وتكوين األجيال، وهذا ما نّبـه 
عليه شيخ اإلسالم مصطفى صبري رحمه اهلل، فقال: »معلوم أّن مسألة املرأة ال زالت أعظم املسائل االجتماعية 

في األعصر احلديثة، وأكبر ما تفترق به احلضارة الغربية عن حضارة اإلسالم«.
ونهوضها  التربوية،  مسؤولياتها  املــرأة  حتّمل  على  الدالة  املشّرفة  األمثلة  من  الكثير  اإلسالمي  تاريخنا  وفي 
بواجباتها جتاه أبنائها وأسرتها، أسوق منها - على سبيل املثال-  قصة عاملني كبيرين مشهورين؛ كان للمرأة أثر 

كبير في جناحهما وتكوينهما في سّن مبكرة، هما أبو الوليد الباجي، وابن حزم األندلسي.
أما أبو الوليد الباجي: فهو ذو الوزارتني، القاضي، اإلمام، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، من باجة األندلس، 
صاحب التصانيف املشهورة، املتكلم، الفقيه، األديب، الشاعر، يقول أبو الوليد: كان أبي من جتار القيروان من 
باجة القيروان، وكان يختلف إلى األندلس، ويجلس إلى فقيه بها، يقال له أبو بكر بن شماخ، وتعجبه طريقته، 
فكان يقول: ُترى أرى لي ابنًا مثلك، فلما أكثر من ذلك القول، قال له ابن شماخ: إن أحببت أن ترزق ابنًا مثلي 
فاسكن بقرطبة، والزم أبا بكر، محمد بن عبد اهلل القبري، واخطب إليه ابنته، فإن أنكحكها، فعسى أن ترزق 
مثلي، فقدم قرطبة، ولزم أبا بكر القبري سنة، وأظهر له الصالح، فأعجب بطريقته، ثم خطب إليه ابنته بعد 

سنة، فزوجه بها.
وأما ابن حزم األندلسي، علي بن أحمد )ت: ٤5٦ هـ(؛ فقد قال عن النساء: »وهن علمتني القرآن، وروينني كثيرًا 

من األشعار، ودربنني في اخلط...«.

زهير محمود حموي
باحث في التراث

العربي واإلسالمي

المرأة صانعة األجيال



موقع مجلة الوعي اإلسالمي

alwaeiq8@gmail.com
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