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مهوى األفئدة.. 
شوق واشتياق



في هذه األيام املباركة، تهوي األفئدة، وتتجه األنظار، إلى البقاع املقدسة التي هيأها اهلل لعباده، واختارها لتكون 
بعد  الشوق  والقفار، يحدوهم  الفيافي  أتوا قاطعني  تتوافد،  والعمرة، فهذه قوافل احلجيج  محال ألداء مناسك احلج 
االنقطاع، ويدفعهم اإلميان، وتقودهم الرغبة، راغبني فيما عند مليكهم وموالهم من رحمة واسعة ومغفرة بال حدود، 
ليحصلوا على املقصود بشهود يوم الغفران األكبر، فعن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: قال رسول اهلل ]: »ما من 
يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم املالئكة، فيقول: ماذا أراد هؤالء« 

)رواه مسلم(.
إن املسلمني املتجهني بأفئدتهم إلى بيت اهلل العتيق، الذي اشتاق لزواره بعد انقطاع دام لسنتني، وبعد جتاوزهم حملنة 
أزمة كورونا وما نتج عنها؛ لهم بحاجة إلى أن يعملوا بجد وصدق للخروج لالرتقاء بإميانهم وأعمالهم، وأن تكون لهم 
الفطنة الكافية ليأخذوا من هذا التجمع اإلسالمي العظيم الدروس والعبر في الوحدة والتضامن، والبعد عن الفرقة 

والتشاحن، وقد جمعهم دين واحد، ومنهج واحد، ومكان واحد هو أول بيت وضع للناس.
فشعيرة احلج من أعظم الشعائر، وهي عبادة من أقدس العبادات، فمنافعها متعددة ومقاصدها متجددة، وأهمها: أن 
يكون احلج منطلقا إلعالن التوحيد اخلالص هلل وتطهيرا للقلوب والعقائد من الشوائب التي تؤثر في العقيدة والتوحيد، 

ورسما ملنهج قومي للحياة وللعمل اجلاد القومي.
فال بد للمسلمني وهم يزورون مكة البلد احلرام أن يتذكروا بطوالت أسالفهم العظيمة، ويتحسسوا تاريخهم املاجد 
من لدن نبيهم محمد ] الذي صدع بدعوة احلق في تلك البقاع إلى أن عاد إليها فاحتا مظفرا، مرورا بالصحابة 

الكرام، وانتهاء بالفاحتني العظام الذين نشروا دعوة احلق في مختلف أرجاء املعمورة.
كما ينبغي للمسلمني وهم على أرض طيبة املنورة أن يدركوا أن هذا الدين ما كان له أن يسمو - بعد توفيق اهلل - إال 
مبا كان عليه الرعيل األول من املسلمني في هذه املدينة املباركة من التوافق والتآزر والتناصر، فهنا بدأ التآخي، وهنا 
قسمت املمتلكات، وهنا تعلم النشء، وهنا انطلقت جيوش احلق إلى مختلف أنحاء العالم، وهنا أسست دولة اإلسالم 
األولى وقاعدته املتينة، في هذه املدينة التي فضلها اهلل وأكرمها بأن جعلها البلد الذي ينجمع إليه اإلميان إذا ضعف في 
نفوس أهله؛ فقال ]: »إن اإلميان ليأرز إلى املدينة كما تأرز احلية إلى جحرها« )البخاري: 1876(. وقال ] أيضا: »إن 
إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم 

عليه السالم ملكة« )البخاري: 2129(.
وختاما: ونحن نستقبل موسم احلج املبارك؛ ال بد أن نشيد باجلهود اجلبارة التي يبذلها القائمون على هذه الشعيرة 
املباركة الستضافة املسلمني من جميع بالد العالم، فجزاهم اهلل خير اجلزاء، وأجزل لهم املثوبة والعطاء، وال ننسى ما 
تقوم به إدارة احلج الكويتية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، بالتعاون مع مختلف اجلهات احلكومية من جهود لتأمني 

احلج اآلمن الذي يليق بضيوف الرحمن الكرام، فبارك اهلل في اجلهود، ونسأله اإلخالص حلصول املقصود.
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تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
في دولة الكويت 

العدد 688/ ذو احلجة 1٤٤٣ هـ
العام التاسع واخلمسون 
يوليو - أغسطس 2٠22م

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 : 2٣667 الصفاة 1٣٠97 
الگويت - هاتف:22٣٤٣999 

فاكس:  22٣٤2٣8٣
لإلعالن : 181٠111 داخلي  - ٤٥97

البريد اإللكتروني:
alwaeiq8@gmail.com

املوقع اإللكتروني:
www.alwaei.gov.kw

مكتب مصر : دار اإلعالم العربية-٤٣ شارع 
دجلة - متفرع من شارع جامعة الدول العربية 
- املهندسني - الدور األول - مكتب 1٠٤  

تليفاكس: ٠٠2٠2٣٣٣6٤٠٤٣
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 ،  

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

حسن عباس ملف العدد
 محرر صحفي

أصبحت  األخـــيـــرة  ــوات  ــســن ال فــي 
ظاهرة اإلفراط في جلوس الطفل أو 
املراهق ورمبا الكبار أمام الشاشات 
ظاهرة خطيرة تزداد يوما بعد يوم، 
حيث أصبحت الشاشات في متناول 
اجلميع ومنتشرة حولهم وال يستطيع 
ــور مــنــع أبــنــائــهــم من  ــ ــاء األمـ ــيـ أولـ
وغيرها  الذكية  الهواتف  استخدام 
مــن األجـــهـــزة، حــتــى أصــبــح األمــر 
البعض،  عند  السيطرة  عن  خارجا 
منه  التخلص  آخــرون  يحاول  بينما 
األمــر  حتــول  بعدما  الــطــرق  بشتى 

عندهم إلى شيء يشبه اإلدمان.
الطبية  اجلــمــعــيــة  مــجــلــة  نــشــرت 
ــة حــول  ــ ــة مـــؤخـــرا دراسـ ــي ــرك األمــي
قبل  من  الذكية  األجهزة  استخدام 
إلى  تؤدي  كانت  ما  وإذا  املراهقني، 
ــراب فــرط  ــطـ ــراض اضـ ــ ــادة أعـ ــ زيـ
احلــركــة ونــقــص االنــتــبــاه مــع مــرور 

الوقت، ووجدت أن املراهقني الذين 
من  فيها  مبا  الشاشات  يستخدمون 
التواصل االجتماعي وألعاب  وسائل 
الفيديو بنسبة أقل، ينخفض لديهم 
اضطراب  أعـــراض  ظهور  احتمال 
بنسبة  االنتباه  ونقص  فرط احلركة 
أولئك  مع  باملقارنة  املئة،  في   4.6
الذين يكثرون من استخدام الشاشات 
يــزداد خطر  بالتالي  املئة،  في   9.5
فرط  اضطراب  بأعراض  اإلصابة 
احلركة ونقص االنتباه نحو الضعف.
وإدمـــان الــشــاشــات الــذي يصاحب 
النوم  وقــبــل  يــومــه  طـــوال  الشخص 
ــه مــا ال يــدع  وعــنــد االســتــيــقــاظ، ل
التي  ــرار  ــ األضـ مــن  للشك  مــجــاال 
اختالفاتها؛  على  ــرء،  املـ تصاحب 
أم  نفسية  أم  صحية  كــانــت  ســـواء 
اجتماعية، وتعرف هذه احلالة باسم 
»متالزمة  أو  الشاشات«  »اضطراب 

الشاشة اإللكترونية«.

ما هي متالزمة الشاشة 
اإللكترونية؟

التي  األمـــراض  بأنها  العلماء  يعرفها 
بسبب  الــشــخــص  تــصــيــب  أن  ميــكــن 
تعرضه للشاشات لوقت طويل، ويؤدي 
ــادة الضغط على املــخ ثم  ذلــك إلــى زي
خلل في النظم البيولوجية ومن ثم خلل 
عند  خصوصا  العصبي،  اجلــهــاز  فــي 
إلــى خمس  مــن عمر سنتني  األطــفــال 
هي  املــرحــلــة  تلك  تعتبر  إذ  ــوات،  ســن
حيث  الدماغ،  تطور  لعملية  املصاحبة 
تتأثر خاليا املخ بطول فترة االستخدام، 
ويؤثر بشكل مدمر على أمناط سلوكهم 
ضعف  إلى  فتؤدي  احلياة،  في  الحقا 
ــارات واحلــصــيــلــة الــلــغــويــة، مما  ــهـ املـ
كثير  فــي  الــكــالم  على  الــقــدرة  يفقده 
من األحيان وتظهر عليه سمات تشبه 

سمات »التوحد«، وذلك بحسب دراسة 
أجريت بجامعة »جالكوري« بكندا. 

األعراض
وعلى  األطفال  على  أعراضها  وتظهر 
يتعرضون  ــن  ــذي ال أحــيــانــا  الــبــالــغــني 

للشاشات لوقت طويل مثل: 
وازدواجــيــة  العينني  واحــمــرار  جفاف 
التركيز  وضعف  النوم،  وقلة  الــرؤيــة، 
الطويل  ــاد  واإلجــه الغضب،  ونــوبــات 
املزاجية  التقلبات  إلى  إضافة  األمــد، 
الرياضية،  ــروح  ال وضعف  املستمرة، 
الشعور  وكذلك  التعلم،  في  ومشاكل 
املستمر،  واألرق  والبكاء،  باإلحباط 

وضعف التحصيل الدراسي.
سلوكية  عــــادات  إلكــســابــهــم  ــة  إضــاف
والكذب  الشجار  إلى  امليل  مثل  سيئة 
إلى  ذلك  في  السبب  ويعود  والسرقة، 
عنف  على  حتتوي  التي  املشاهد  أن 
إلى  للعنف،  الطفل  تزيد من استجابة 
التغذية  وسوء  السمنة  أمراض  جانب 
االجتماعية  العزلة  وأضــرار  والكسل 

التي تخلفها الشاشات عموما.
ولكي تكتشف ما إذا كان طفلك مصابا 
بهذه املتالزمة فهناك عدة أسئلة تبني 

لك ذلك، على سبيل املثال:
- هل يفضل الطفل استخدام وسائل 

التواصل على التفاعل وجها لوجه؟
التواجد  على  االنــعــزال  يفضل  هل   -
وسط املجتمع واملناسبات االجتماعية؟
- هل تالحظ هبوط مستواه التعليمي؟

فــي صــرفــه عن  - هــل جتــد صعوبة 
استخدام األجهزة الذكية أو التلفاز؟

- هل تشعر بأنه مييل إلى اخلمول وال 
يهتم بالتفاصيل حوله؟

إذا كانت اإلجابة »نعم« فهناك احتمال 
ــون الــطــفــل مــصــابــا بـ  ــك كــبــيــر ألن ي

»متالزمة الشاشة«.

اآلثار السلبية على الطفل
قضاء الكثير من الوقت على الشاشة 
اإللكترونية يعيق النمو الطبيعي لدماغ 
الطفل، كما يسلبه التفاعل االجتماعي 

ــاس فـــي حـــيـــاة اجــتــمــاعــيــة  ــمـ ــغـ واالنـ
أن  ــى  إل الــدراســات  وتشير  طبيعية، 
العديد من الصغار الذين ينغمسون في 
وقت طويل أمام الشاشات اإللكترونية 
من  قريبة  عــالمــات  بــعــرض  ملزمون 
التي  البرامج  أن  كما  التوحد،  مرض 
تعرض تشوبها العديد من التناقضات 
وقد  واألصــوات،  الصور  على مستوى 
في  السريعة  الــتــغــيــرات  لــهــذه  يــكــون 
على  سلبي  تأثير  والوضعيات  الصور 

الدماغ.
ــدى الـــطـــفـــل فــي  ــ ــتــســبــب لـ ــذا ي ــ ــ وه
واالنــتــبــاه،  التركيز  فــي  اضــطــرابــات 
لساعات  اجللوس  يتسبب  أن  وميكن 
ــشــاشــة فـــي إصــابــة  ــة أمــــام ال ــل طــوي
الطفل مبشاكل في الوزن بسبب عدم 
ممارسته أي نشاط بدني، حيث يعتقد 
البديل  الشاشة هو  أن وقت  الباحثون 
األكثر شيوعا لألنشطة اخلارجية في 
الشمس، وارتباط وقت الشاشة املطول 
نتيجة  بالسمنة  اإلصابة  خطر  بزيادة 
التلفاز  أمام  طويلة  لساعات  اجللوس 
غير  أطعمة  وتناول  املرئية  واألجهزة 
بهدف  مدروسة  غير  بكميات  صحية 

التسلية وقضاء وقت ممتع.

بدائل آمنة
وضع  هو  احلالة  لهذه  اآلمن  والبديل 
األمــر  ولــي  أو  الــفــرد  قــواعــد يطبقها 

ألبنائه:
ــت مــحــدد  ــ - فــيــمــكــن تــخــصــيــص وق
خالل  بأنواعها  الشاشات  الستخدام 
خاليا  يكون  وقــت  مــع حتديد  الــيــوم، 
متاما من استخدام الشاشات، وميكن 

زيادة هذا الوقت دوريا.
أوقاتا  اليوم  يتضمن  أن  يجب  كما   -
محددة للنشاط البدني، وإيجاد حلول 
القراءة،  مثل:  والتسلية  للترفيه  بديلة 
واأللعاب  لألطفال  والتلوين  الرسم  أو 

التي حتتاج إلى تفاعل ومشاركة.
العائلية  االجتماعات  على  احلرص   -

خطة  ــع  ووضـ مشترك  وقــت  لقضاء 
وإشراك  الشاشات،  استخدام  لبدائل 
األسرة بأكملها مبن فيها من األطفال، 

القتراح أشياء يشاركونها معا.
- ضـــرورة وجــود رقــابــة أبــويــة تسمح 
مبــراقــبــة مــا يــشــاهــده األبـــنـــاء على 
اإلنترنت،  عبر  يفعلونه  وما  التلفزيون 
ــوى الـــذيـــن  ــ ــت ــن احملــ ــ حلــمــايــتــهــم م

يشاهدونه.
- احلرص على انتقاء الشاشات التي 
الصحية  الشروط  أفضل  فيها  تتوافر 
والتي يكون اإلشعاع الصادر عنها أقل 
ما ميكن لتجنب األضرار قدر اإلمكان.

بــأخــذ فــتــرة راحــة  - ينصح األطــبــاء 
إلى  دقيقة  عشرين  كــل  بعد  قصيرة 
نــصــف ســاعــة عــمــل مــتــواصــلــة على 
النظر  يفضل  ذلــك  وخــالل  الشاشة، 
ــافــذة إلـــى مــكــان بعيد ملــدة  ــن ال عــبــر 
نصف دقيقة أو دقيقة، ومن ثم ميكن 

االستمرار ومتابعة العمل.
يضعها  التي  القواعد  مع  التعامل   -
األمــر  ــي  ول يضعها  أو  لنفسه  الــفــرد 
العواطف  مــن  يخلو  ال  بحزم  ألبنائه 
األوقــات،  بعض  في  واخلضوع  واللني 
يتأقلم  يومية  عادة  األمر  يصبح  حتى 

عليها الفرد.
ويــوصــي اخلـــبـــراء بــأخــذ مــا يسمى 
بـ»إجازات إلكترونية«، إذ يعد االنقطاع 
ــتــعــرض لــلــشــاشــات في  الــتــام عــن ال
أو  ذكية  هــواتــف  دون  كاملة  ــازات  إجـ
أجهزة إلكترونية، وسيلة جيدة لضمان 
عـــدم الــتــعــلــق بــتــلــك األجـــهـــزة، ومــن 
أنشطة  مبمارسة  يسمح  آخــر  جانب 
متنوعة في قوالب جديدة غير القالب 

اإللكتروني.
ومن املمكن احلفاظ على عطلة نهاية 
وهناك  إلكترونيات،  دون  من  أسبوع 
أن  ميكن  التي  األنشطة  مــن  العديد 
تخصص وقتا للحركة وبيئات مختلفة 
ــراضــي، كــمــا توفر  ــت ــع االف ــواق عــن ال

تفاعال اجتماعيا جيدا مع اآلخرين.

متالزمة الشاشة اإللكترونيةمتالزمة الشاشة اإللكترونية
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د. هانئ محمدمناسبات
 باحث أكادميي

احلج فريضة وعبادة من أعظم وأجل 
التي فرضها اهلل - سبحانه  العبادات 
أحد  وهــي  املسلمني،  على  وتــعــالــى- 
أركــان اإلســام اخلمسة، كما جاء في 

قول اهلل -سبحانه وتعالى: }ھ  ھ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   
ڭ{ )آل عــمــران/97(، وجــاء في 
احلديث النبوي الشريف: )بني اإلسام 
على خمس: شهادة أن ال إله إال اهلل، 
وصيام  الزكاة،  وإيتاء  الصاة،  وإقامة 
إليه  البيت من استطاع  رمضان، وحج 

سبيا( )رواه مسلم(.
 ويعد احلج أمنوذجا بديعا حلياة السام 
بدال  البشرية،  تعيشها  أن  يجب  التي 

من حياة االقتتال والتناحر واخلوف... 
ذلك أن احلج يربي في النفس االنقياد 
ــر اهلل- والــطــاعــة واالســتــســام ألوامـ

العقل  إعــمــال  وتــعــالــى-دون  سبحانه 
فيها، وسواء أدركنا احلكمة منها أو لم 
ندركها، فاحلاج إذا عظم حرمات اهلل-

ذلك  فــإن  وتعالى-وشعائره،  سبحانه 
كما  التقوى،  حقيقة  نفسه  في  يبعث 

جاء في قول اهلل تعالى: }ٹ  ٹ  
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  
تعالى:  وقوله  ــج/30(،  )احلــ ڦ{ 

}ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ   ڦ{ )احلج/32(. فما 

من مكان أو شعيرة في احلج إال وهو 
يثير الذكريات ويهيج من العواطف ما 
هو كفيل بإحياء القلوب، وتوجيهها إلى 
ربها، وخلعها عما يباعد بينها وينه )1(.

حتقيق ثقافة السالم 
أنه ميد  العظيمة،  إن من منافع احلج 
بجرعة  للشعائر  تأديته  أثــنــاء  احلــاج 
سبحانه   - اهلل  مــن  تقربه  إميــانــيــة، 
التربية  دائـــرة  فــي  وتــعــالــى-وتــدخــلــه 
ترسخ  احلــج،  بيئة  أن  حيث  السليمة، 
النافعة  الــقــيــم  احلــــاج،  نفسية  فــي 
أيام  طيلة  احلــاج  بقاء  فــإن  السليمة. 
ينفر  يــؤذى حيوانا، وال  احلــج، وهو ال 

الحج ودوره في تحقيق األمن النفسي الحج ودوره في تحقيق األمن النفسي 
والمجتمعي والمجتمعي 

يفزع  وال  شــجــرا،  يقطع  وال  ــرا،  طــائ
يعطى  نفسه  على  وحتى  مخلوقا،... 
لها األمان، فا يقطع ظفرا، وال ينتف 
أبلغ  هــذا  وفــي  محرما،  مـــادام  شعرا 
مثال على التربية السليمة التي ينبغي 
أمن  في  حياته  بها  اإلنسان  يعيش  أن 
وأمان، وسلم وسام مع من حوله من 
املخلوقات، وما حوله من الكائنات، وأن 
يظهر ذلك جليا في كل شؤون حياته، بل 
وفي كل جزئية من جزئياته، فقد جعل 
اهلل-سبحانه وتعالى-لبلده احلرام آية 
قائمة فيه، وهي األمن، حيث يجد من 
يلوذ به من إنسان وحيوان وطير، األمن 
والسامة، فا متتد إليه يد بأذى وال 
وتكرميا  وتعظيما  مبكروه،  أحد  يناله 
لهذا البيت: } ہ  ہ  ہ   ھھ  { 

)آل عمران/97( )2(.

حتقيق االستقرار النفسي 
للمسلم

ملا كان احلج مظهرا من مظاهر حتقيق 
فإن  وتعالى-  هلل-سبحانه  العبودية 
أبهى  فــي  خــالــه  مــن  تتجلى  الــتــوبــة 
الفريضة  هــذه  فــي  تبرز  إذ  صــورهــا، 
مهمة نقد الفرد لذاته ولسلوكه، طالبا 
اهلل  من  واملغفرة  العفو  وطلب  التوبة، 

-سبحانه وتعالى. 
ــذه الــتــوبــة تــعــد مــن أعــظــم اآلثـــار  وهـ
تعمل  ألنها  الفريضة،  لهذه  التربوية 
على تخليص الفرد من ذنوبه، وتهذيب 
سلوكه جتاه خالقه ونفسه، وغيره من 

البشر. 
فإن كل من يؤدي هذه الفريضة وفق ما 
أراد اهلل - سبحانه وتعالى- بإخاص 
بواجباتها  والقيام  بشروطها  والــتــزام 
باالستقرار  ينعم  فإنه  وجه،  خير  على 
النفسي الناجت عن تخلصه من الذنوب 
واملعاصي التي ارتكبها في حياته قبل 

أداءه لهذه الفريضة. 
كبيرا  دورا  يلعب  قد  االستقرار  هــذا 

املتزنة  اإليجابية  الشخصية  بناء  في 
التي تساهم في بناء املجتمع ومتاسكه، 
في  احليوية  بعث  على  أيضا  ويعمل 
تتجدد  وبــذلــك  ــة،  ــي اإلنــســان الــنــفــس 
العاقة بني اإلنسان وخالقه على أسس 
التوبة الصادقة، واألمل في مغفرة اهلل 
احلاج  بني  العاقة  فتبقى  ورضــوانــه، 
فا  حــيــاتــه،  طـــوال  مستمرة  وخــالــقــه 
يعتري نفسه يأس وال قنوط من رحمة 

اهلل ومغفرته - سبحانه وتعالى.

حتقيق االستقرار املجتمعي
إذا كان االستقرار النفسي يؤثر في 
طبيعة عاقة احلاج بنفسه وبأفراد 
ــقــرار،  ــذا االســت ــإن هـ مــجــتــمــعــه، فـ
وطمأنينة  بالسكينة  الشعور  يكسبه 
الطريق  ويقطع  والــرضــا،  النفس، 
أمام األسباب التي تؤدي إلى القلق 
باقي  مع  فيتعامل  النفسي،  والتوتر 
وأخــاق  بسماحة  املجتمع  أفـــراد 
عــالــيــة تــســهــم فــي إشــاعــة احملبة 
يسهم  فاحلج  املجتمع.  واســتــقــرار 
في حترير أفراد املجتمع املسلم من 
جميع األزمات النفسية الناشئة عن 
بالتقصير في عبادة اهلل -  الشعور 
االستقرار  وبهذا  وتعالى-  سبحانه 
قد  الفريضة  هــذه  تــكــون  النفسي 
خال  قوي  مجتمع  بناء  في  أسهمت 
من املشكات، والعقد النفسية التي 
تفضي إلى حتطيم الذات اإلنسانية، 
وانهياره.  املجتمع  إضعاف  وبالتالي 
كما أن هذه الفريضة تترجم عمليا 
اإلميــان الــراســخ في الــوجــدان إلى 
الواقع،  أرض  على  عملية  سلوكيات 
وحركة  عمل  في  بانعكاسها  وذلــك 
إلنشاء واقع إيجابي منشود، لسلوك 
وال  ــكــون.  وال املجتمع  فــي  األفـــراد 
هي  جميعها،  األمـــور  تلك  أن  شــك 
ايجابية،  أكثر  اإلنسان  جتعل  التي 
حوله،  من  مع  تعامله  أثناء  وفاعلية 
ومواقف  مخلوقات،  من  حوله  ومــا 

متنوعة في هذه احلياة.

تأثير احلج في أخالق املسلم
يعمل  احلــج،  فريضة  أداء  أن  شك  ال 
األخاق،  املسلم  اإلنسان  إكساب  على 
أواصر  تعمق  التي  اإلسامية  واآلداب 
احملبة والتآخي بني أفراد املجتمع كافة، 
قيم  تطبيق  إمكانية  تثبت  وسيلة  وهي 
واقعنا  في  املتنوعة  وأهدافه  اإلسام، 
املعاصر. لذلك فإن فريضة احلج مثل 
لها دورا  العبادات في اإلســام،  سائر 
ــارزا فــي إعـــداد األفـــراد الصاحلني  بـ
مبجتمعاتهم،  النهوض  على  القادرين 
والرقي بها، كما أنها تعمل على حماية 
األفراد من الزلل، وجتدد فيهم املعاني 
األنفس  عن  تغيب  تكاد  التي  السامية 
اإلنسان  تعلم  فهي  احلياة،  زحمة  في 
املسلم التضحية والبذل في سبيل اهلل- 
سبحانه وتعالى. وال يكاد مسلم يجهل 
األحاديث النبوية التي تقرر أن: إماطة 
األمر  وأن  صدقة،  الطريق  عن  األذى 
املنكر  عن  والنهي  صدقة،  باملعروف 

صدقة، والكلمة الطيبة صدقة)3(.
يجنيها  التي  الــثــمــرات  فــإن  ــرا:  وأخــي
تظهر  احلج  لفريضة  أداءه  من  املسلم 
مدى أهمية وعظمة هذه الفريضة في 
أنها  كما  املسلم،  واملجتمع  الفرد  حياة 
تبني دورها الفعال في إيجاد الشخصية 
احلياة  ممارسة  على  القادرة  املسلمة، 
إرادة اهلل  وفـــق  األكــمــل  الــوجــه  عــلــى 

باستخاف اإلنسان في األرض.

الهوامش
1- د. على عبد اللطيف منصور، »العبادة في 
دار  واجلماعة«،  الفرد  في  وأثرها  اإلســام 

الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، ص217.
من  احلــج  منافع  شهود  بولصقاع،  محمد   -2
خال القرآن الكرمي.. دراسة موضوعية، جامعة 

عمار ثليجي باالغواط )اجلزائر(، ص13.
اإلســام  هــو  »هــذا  شلبي،  إسماعيل  د.   -3
املفترى عليه«، كلية احلقوق-جامعة الزقازيق، 

ص127.
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عصام جمعةرثاء
ماجستير في الشريعة والقانون

الداعية  اإلســامــي  العالم  فقد 
الشيخ  واألشــهــر  األبــرز  الكويتي 
بخطيب  املعروف  القطان  أحمد 
منبر الدفاع عن املسجد األقصى 

عن عمر يناهز الـ 76 عاما.

املولد والنشأة
ولد الشيخ أحمد بن عبد العزيز 
بن أحمد القطان التميمي مبدينة 
ودرس  )1946م(،  عــام:  الكويت 
عشر  ثمانية  اإلسامية  التربية 
ــخــرج مـــن معهد  عـــامـــا، حــتــى ت

املعلمني في عام: )1966م( .
على  مسيرته  خــال  مــن  تــعــرف 
احلركات اإلسامية فكانت بداية 
التغيير عنده، وكان قد انتقل من 
مصر إلى الكويت للدعوة في فترة 
الستينيات، وصار من أبرز خطباء 
في  اإلسامية  والصحوة  املنابر 

الكويت والعالم اإلسامي.
يعد الشيخ القطان - رحمه اهلل - 
واحدا من أسود الدعوة وفرسان 
املنابر في العصر احلديث، حيث 
ثمانينيات  في  أشهر خطيب  كان 
وبداية تسعينيات القرن العشرين 

في الكويت والعالم اإلسامي.
كان خطيبا فصيحا بليغا جهوري 
الصوت، متمكنا من ناصية اللغة 
وداعية  بليغا،  ومتحدثا  العربية، 

مهابة،  ذات  وشخصية  فصيحا، 
وحضور طاغ، وأحد رموز معركة 
الوعي، اتسمت مجالسه ودروسه 
بالثراء واحليوية، وكانت مواعظه 
منها  وتذرف  القلوب،  منها  توجل 
ــعــيــون، وتــســمــو بــهــا الــنــفــوس،  ال

وتستنير بها العقول.
أشبه  اجلمعة  ــام  أيـ خطبه  كــانــت 
باملناسبات العائلية التي تتطلب من 
روادها تبكيرا وترتيبا، ومن الدولة 
وكانت  للمرور،  وتنظيما  استعدادا 
العائات تشد إلى مسجده الرحال.

مؤلفاته وتسجيالته
ــمــســات املــؤمــنــة  ــل * ســلــســلــة ال

لألسرة املسلمة.
في  األوالد  تــربــيــة  ســلــســلــة   *

اإلسام.
* سلسلة خواطر داعية.

* سلسلة مع الشباب.
* سلسلة العفن الفني.

الـــشـــعـــب  ثــــــــورة  ــلـــة  ــلـــسـ سـ  *
الفلسطيني.

* سلسلة إعداد الفاحتني. 
* سلسلة مفاتيح اجلنة.

ــه مئات  وغــيــرهــا مــن الــكــتــب، ول
ودروســه  خطبه  حتمل  األشرطة 
اتصال  جسر  متثل  كانت  والــتــي 
ومنصة  اإلسامية  القضايا  مع 
احلماسة  وإشــعــال  بها  للتعريف 

لدى الشباب، تعرفنا على فلسطني 
من خاله، وأدركنا حجم املؤامرة 
زادا  كانت  التي  من خطبه  عليها 

معرفيا وتوعويا وإميانيا.
عن  مدافعا  حياته  معظم  أمضى 
املستضعفني  واملسلمني  اإلســام 
في كل مكان، ومنافحا عن حياض 
مناصرا  باحلق،  صادحا  األمــة، 
لقضايا املسلمني، مؤيدا للقضايا 
رافضا  عنها،  ومنافحا  العادلة، 
للظلم، ومناهضا للظاملني، لم يكن 

يخشى في اهلل لومة الئم.
الفلسطينية  الــقــضــيــة  وكـــانـــت 
حاضرة بقوة في خطبه ودروسه، 
كان  ساحتها  على  تطور  أي  ومع 
يفزع مبينا مكانة القدس واألقصى 
في اإلسام، مناشدا الرأي العام 
إلى الوقوف إلى جانب املرابطني 
فــي الــقــدس الــشــريــف وأكــنــافــه، 
ومــطــالــبــا املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
ومفندا  واملساعدة،  العون  تقدمي 
مكائد اليهود الغاصبني وفاضحا 
منبر  بخطيب  عــرف  لــهــذا  لــهــا، 

الدفاع عن املسجد األقصى.
كان - رحمه اهلل - داعية وسطيا 
وكتبه  ــه  دروســ شكلت  مــعــتــدال، 
ضد  للشباب  مرجعية  وشرائطه 
ــه جيل  الــغــلــو، تــربــى عــلــى دعــوت
في  واملفكرين  الدعاة  من  واســع 
اإلســامــي،  العالم  أنــحــاء  جميع 
ــع الــصــيــت، واســع  فــقــد كـــان ذائـ
املتابعة واالطاع،  كثير  االهتمام، 
غزير العطاء، ال تكاد تثار قضية 
إزاءهــا  ويتخذ  إال  هناك  أو  هنا 
بالتوعية  ومؤثرا  مستحقا  موقفا 

والبيان واملناصرة.

جائزة وتكرمي
أستاذ  جائزة  على  الــراحــل  حــاز 
اجليل، املقدمة من ملك البحرين 
بوصفه  )2009م(،  عــــام:  فـــي 
املــســلــم،  للجيل  أســتــاذ  أفــضــل 
املغتربني  الطلبة  يولي  كان  حيث 
من األقليات املسلمة حول العالم 
سيكونون  كونهم  خاصا،  اهتماما 
عند تخرجهم سفراء لإلسام في 

بلدانهم.
كانت  اخليري  العمل  ميدان  في 
ــوالت، فقد كان  لــه صـــوالت وجــ
داعما لضحايا القضايا اإلنسانية 
ــوازل فــي شتى  ــنـ ــوارث والـ ــكـ والـ
أنــحــاء الــعــالــم، وكـــان دائــمــا في 
مقدمة الصفوف مستنهضا الهمم 
اخلير  أهــل  ومخاطبا  والعزائم، 
بأموالهم  لــيــجــودوا  واإلحـــســـان 
املنكوب،  ونصرة  امللهوف  إلغاثة 
في احلمات  للمتطوعني  وقائدا 
اإلنسانية، حتى إنه يشاركهم في 

حمات مكافحة التلوث البيئي.

وفاته
في  القطان  أحمد  الشيخ  توفي 

شوال   22 املوافق:  )االثنني  يــوم: 
1443هـ/ 23 مايو 2022م(، بعد 
مفاجئة  صحية  لوعكة  تعرضه 
املركزة  العناية  أثرها  على  أدخل 
األحــمــد،  ــر  جــاب مستشفى  فــي 
خال  الصحية  حالته  تــدهــورت 
املستشفى،  دخــولــه  مــن  ســاعــات 
ليعلن الفريق املشرف على حالته 
في  دفــن  وقــد  ــه،  ــات وف الصحية 

مقبرة الصليبخات.
وقــد قــرر وزيــر األوقـــاف  تخليد 
إسمه بتخصيص مسجد مبنطقة 
الدوحة يحمل أسم أحمد القطان.
كانت  واألمة  القطان،  الشيخ  رحل 
في أمس احلاجة إلى صوته احلر 
وصـــدقـــه فـــي الـــدعـــوة وصــدعــه 
فــراغــا  وراءه  تـــرك  وقـــد  ــاحلــق،  ب
كبيرا، وعلما نافعا، وعما صاحلا.
كان  الــقــطــان،  الشيخ  اهلل  رحــم 
رجا بأمة، كان قيمة وقامة كبيرة، 
نسأل اهلل أن يغفر له وأن يرحمه 
رحمة واسعة، اللهم ال تفتنا بعده، 

وال حترمنا أجره.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

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

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

يؤدي  العملية  حياتنا  في  احلديثة 
إلى مزيد من اإلجناز  مبشيئة اهلل 

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

التحول الرقمي في األوقاف الكويتيةالتحول الرقمي في األوقاف الكويتية

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

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

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

املرتبطة بالذكاء االصطناعي.
زيــادة  التقنية:  هــذه  فــوائــد  ومــن 

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

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

العدوى.
تسجيل  في  استخدامها  وميكن   -

الرسمية  املؤسسات  إلــى  الدخول 
أو  للبصمة  )بــديــا  الــشــركــات  أو 

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

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

العمر.

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

هدية فريق نظم املعلومات بالتعاون مع إدارة التخطيط االستراتيجي

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

منهن:
فرح راكان املطيري

هند يعقوب الشعبان
شوق سعود الشمري

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

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

يؤدي  العملية  حياتنا  في  احلديثة 
إلى مزيد من اإلجناز  مبشيئة اهلل 

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

التحول الرقمي في األوقاف الكويتيةالتحول الرقمي في األوقاف الكويتية

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

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

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

املرتبطة بالذكاء االصطناعي.
زيــادة  التقنية:  هــذه  فــوائــد  ومــن 

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

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

العدوى.
تسجيل  في  استخدامها  وميكن   -

الرسمية  املؤسسات  إلــى  الدخول 
أو  للبصمة  )بــديــا  الــشــركــات  أو 

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

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

العمر.

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

هدية فريق نظم املعلومات بالتعاون مع إدارة التخطيط االستراتيجي

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

منهن:
فرح راكان املطيري

هند يعقوب الشعبان
شوق سعود الشمري

عايشة محمد الكندري
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التوزيع

في هذا العدد

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

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

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

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

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

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

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

هاتف: ٠٠٢٠٢٢58٠6٤٠٠ - فاكس: ٠٠٢٠٢٢578٢5٤٠

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

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

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

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

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

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

    Speed impex :كندا <
هاتف: ٠٠7٤١7٤١67٤١76٣5 - فاكس: ٠٠7٤١7٤١67٤١76٢6
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> الدول العربية : لألفراد ١٠  دنانير گويتية )أو ما يعادلها(.االشتراكات ا  > داخل الگويت : لألفراد 7٫5 دنانير ــ للمؤسسات ١5 ديناًرا گويتّيً
ا )أو ما يعادلها(. > للمؤسســات:  ٢5 ديناًرا گويتّيً ا )أو ما يعادلها(.   > باقي دول العـالم : لألفراد ٢٠ ديناًرا گويتّيً

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

كلمـــــة العـــــــدد احملتويات

أبناؤنا والعطلة

ــلـــهـــا خـــيـــر والـــعـــطـــلـــة  كـ أيــــــــام اهلل 
الـــدراســـيـــة فــرصــة ذهــبــيــة لتنمية 
أولياء  األبناء، لكن بعض  مهارات 
األمور يفضلون أخذ استراحة من 
ضغط التحصيل العلمي ومتابعة 
ــواتـــف  ــهـ األبــــنــــاء فــيــتــركــونــهــم والـ
وشاشات  الفيديو  وألــعــاب  الذكية 
ــريـــحـــون  ــتـ الــــتــــلــــفــــاز لـــعـــلـــهـــم يـــسـ

ويريحون!
ثـــقـــافـــيـــة  مـــــراكـــــز  أن  ــيــــب  ــعــــجــ والــ
ــل وبــــعــــض املــــــــدارس  ــ ــد بـ ــاجــ ــســ ومــ
تنشط مــن أجـــل أبــنــائــنــا الــطــالب 
وفـــي حني  قــلــة.  املستجيبني  لــكــن 
الفرصة لتنمية الشخصية  لدينا 
الــــواعــــدة نــتــغــافــل عـــن هــــذا الــــدور 
ونتركها لــبــرامــج وألــعــاب مــا أنــزل 
بــهــا مــن ســلــطــان، ال يستفيد  اهلل 
الـــولـــد مــنــهــا غــيــر تــضــيــيــع الــوقــت 
وإهــــــداره فــيــمــا ال فـــائـــدة مــنــه، بل 
رمبا عاد عليه بالضرر في صحته 
أو أخالقه وسلوكياته، فأضرار هذه 
األلعاب وتلك األجهزة ومخاطرها 

أكبر من نفعها وفائدتها.
نعم إن الولد بحاجة إلى التسلية 
واللعب، ولكن من األلعاب ما ينمي 
العقل ويحرك اجلسد فيكون فيها 
الفائدة، ومنه ما يدمر الشخصية 
ــى الــنــافــع  ــ ويــعــيــقــهــا، فــلــنــعــمــد إلـ
املفيد ولنتجنب الضار فكلكم راع 

ومسؤول عن رعيته.
التحرير

االفتتاحية/ مهوى األفئدة.. شوق واشتياق
محليات/ أمير العفو ربان سفينة األمان

تفسير/ حكمة العقل
سنة/ هدي النبي ] في رد اجلميل

دراسات/ أثر الداللة اللغوية في استنباط أحكام احلج
مناسبات/ فريضة احلج وأثرها في تطور اجلغرافيا والفلك

             أبعاد احلج عن الطاهر بن عاشور
             احلج ودوره في حتقيق األمن النفسي واملجتمعي

             اململكة تستضيف مليون حاج
             مقاصد احلج في اإلسالم

             التلبية شعار الناسكني
             جهود دؤوبة لألوقاف في تيسير احلج

ملف العدد/ إدمان الشاشات مخاطر وحلول
             وباء العصر

             متالزمة الشاشة اإللكترونية
             إدمان الشاشة.. رؤية شرعية

             مواجهة إدمان الشاشة
             مرض العصر احلديث

             احلماية من أمراض الشاشة
             صفحة من العمر!

             أدركوا أوالدكم!
حديقة القرآن/ املاء أساس احلياة على األرض

لغة وأدب/ د. علي مصطفى مشرفة ونشر الثقافة العلمية
             االعتماد األكادميي واالعتماد الرباني

             اهلل أكبر.. إنها عرفات
             شذرات

             وجه في احلرم
قضايا/ في توجيه حديث!

             هنيئا للمسلمني بعيدهم
متابعات/ التحول الرقمي في األوقاف الكويتية

              »الوعي اإلسالمي« حتصد جائزة لإلدارة املتميزة
             دور الكويت في جامعة الدول العربية

أية وحديث/ الوتر.. صالة الليل املشهودة
رثاء/ وترجل خطيب األقصى

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

كنوز الوعي/ كتاب ديوان املعاني
ينابيع املعرفة

بريد القراء
مسك اخلتام/ هنيئا لكم 

فهد محمد اخلزي
التحرير
التحرير

د. حمدي طنطاوي محمد
د. رمضان فوزي بديني

مصطفى يعقوب عبدالنبي
د. عثمان كضوار

د. هانئ محمد
فهد الشمري

محمد محمود القعقاع
د. محمد أحمد عزب
عبدالسالم الشبراوي

د. آندي حجازي
محمد عبدالعزيز يونس

حسن عباس
د. صالح فضل توقة

السنوسي محمد السنوسي
عايد اجلاسم

نادر أبو الفتوح
والء أمين شبيطة
عبداهلل الظفيري

مشاري احملمد
د. محمود صالح البيلي
د. محمد حسان الطيان

د. عبداملنعم عبداهلل حسن
عمرو طه

محمد ثابت توفيق
د. محمد إبراهيم العشماوي

هبة فوزي
عالء عبدالفتاح

التحرير
محمد العودة

جاسم اجلاسم
عصام جمعة

د. رياض العيسى
هشام الصباغ

ياسني محمد كتاني
تركي محمد النصر

التحرير
محمد شباب غريب السعيدي
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 »بسم اهلل الرحمن الرحيم.. احلمد 
علينا  أنعم  ــذي  ال العاملني  رب  هلل 
والسالم  والــصــالة  نعمته..  بوافر 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعني.
اإلخــوة واألخــوات األعــزاء، السالم 
لقد  وبركاته..  اهلل  ورحمة  عليكم 
العهد األمني  كلفت أخي سمو ولي 

نأمل  والتي  عنا،  نيابة  كلمة  بإلقاء 
أن توضح كل ما يدور على الساحة 
ومتابعة  تــامــة  ــة  ــ دراي عــلــى  فنحن 

للمشهد السياسي.
وختاما.. ندعو اهلل سبحانه وتعالى 
أن يحفظ وطننا الغالي ويدمي عليه 
ــد من  ــزي وامل ــان  ــ واألم ــن  األمـ نعمة 
إنه سميع مجيب  واالزدهار  التقدم 

الدعوات.
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   }ۋ 
)الــــــتــــــوبــــــة:1٠٥((.  ې{ 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

الشعب  طــالــع  نفسه،  الــيــوم  وفــي 
الكويتي الكلمة احلكيمة التي تالها 
حضرة  عن  نيابة  العهد  ولــي  سمو 
الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب 

وجــه حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح -حفظــه اهلل 
ورعــاه- كلمــة إلــى املواطنــن القــت استحســانا ورد فعــل إيجابــي واســع لــدى الشــعب الكويتــي 

واملراقبــن السياســين علــى مســتوى العالــم، جــاء نصهــا نقــال عــن وكالــة األنبــاء الكويتيــة:

أمير العفو ربان سفينة األمان

التحريرمحليات

سمو ولي العهد ألقى كلمة بالنيابة تضبط املعايير وتعيد مياه األمل إلى مجاريها

)كونا(
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نــــواف األحـــمـــد اجلـــابـــر الــصــبــاح 
ألقى  حيث  ــاه-  ورعــ اهلل  -حفظه 
ــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل  ســمــو ولـ
-حفظه  الصباح  اجلــابــر  األحــمــد 
جاء  ســمــوه  عــن  نيابة  كلمة  اهلل- 
الرحمن  اهلل  »بسم  كالتالي:  نصها 
الرحيم.. احلمد هلل الذي ال تطيب 
اآلخرة  تطيب  وال  بذكره  إال  الدنيا 
إال  ــة  اجلــن تــطــيــب  وال  بــعــفــوه  إال 
بالنظر إلى وجهه الكرمي.. والصالة 
والسالم على سيدنا محمد صاحب 
ــورود  ــوض املـ الــلــواء املــعــقــود واحلــ
وصحبه  آله  وعلى  احملمود  واملقام 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ــاء وطني  ــن ــي وأخــواتــي )أب إخــوان
اإلســالم:  بتحية  أحييكم  العزيز( 
ــة اهلل  ــ ــم ــكــم ورحــ ــي ــالم عــل ــســ ــ ال
البداية  في  لي  يطيب  وبــركــاتــه.. 
أن أنقل لكم أسمى حتيات سيدي 
ــواف  ــخ نـ ــشــي ــســمــو ال صـــاحـــب ال

-حفظه  الصباح  اجلابر  األحمد 
بــدوام  لكم  ومتنياته  ورعـــاه-  اهلل 

الصحة وموفور العافية.

تعاليم الدين احلنيف
وقال سموه: إخواني وأخواتي )أبناء 
عز  اهلل  حملنا  لقد  العزيز(  وطني 
أمانة  باعتبارها  احلكم  أمانة  وجل 
باهلل  وأقسمنا  تشريف،  ال  تكليف 
الــقــســم الــعــظــيــم أن نــصــون هــذه 
األمــانــة جــيــال بــعــد جــيــل، وأكــدنــا 
دوما متسكنا بتعاليم ديننا احلنيف 
وبالدميقراطية  بالدستور  وارتضينا 
إدارة  فــي  للحكم  ومنهجا  أســاســا 
البالد، ونقولها أمامكم في خطابنا 
الدستور  عــن  نحيد  لــن  إنــنــا  هــذا 
وال  تنقيحه  وال  بتعديله  نقوم  ولــن 
تعطيله وال تعليقه وال حتى املساس 
مكنون،  حرز  في  سيكون  حيث  به، 
بقائه  وضمان  احلكم  شرعية  فهو 

وكل  وبينكم،  بيننا  الوثيق  والعهد 
التمسك  عــلــى  مــنــا  حــرصــا  ــك  ذلـ
احترام  وعلى  الوطنية  مبكتسباتنا 
ــادة الـــقـــانـــون بـــهـــدف ضــمــان  ــيـ سـ
وازدهــاره  وتقدمه  الوطن  استقرار 
ورفاهية شعبه أوفياء للرعيل األول 
الذي بنى وحمى الكويت، مستذكرين 
احترام وتقدير العالم أجمع للكويت 
جتربة  وصاحبة  مؤسسات  كدولة 
ــارة للعمل  دميــقــراطــيــة رائـــدة ومــن
أصبحت  حتى  واإلنساني  اخليري 
شامخة  بحجمها  الصغيرة  الكويت 
فهي  والــدولــيــة،  العربية  مبكانتها 
والبقاء  واحلقيقة  ــل  األصـ بــذلــك 
اجلميع؛  من  يستلزم  مما  والوجود 
باعتبارنا شركاء في مسؤولية إدارة 
البالد شعبا وأسرة حكم، بذل الغالي 
مكانتها  تعزيز  سبيل  في  والنفيس 
على  واحلرص  استقرارها  وحتقيق 
الوطنية  وحدتها  وتأكيد  تالحمها 
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التي كانت على الدوام مبعث قوتها 
ورفعتها«.

دروس وعبر
وأخواتي  »إخواني  سموه:  وأضــاف 
ــاء وطــنــي الــعــزيــز( فــي خضم  ــن )أب
ــم نحن  هـــذا الــعــالــم املــضــطــرب ك
أحوج ما نكون إلى احليطة واحلذر 
فــاألزمــات  والعبر  الـــدروس  وأخـــذ 
أنواعها  بكل  واألخطار  والتحديات 
جانب  كل  من  بها  نحيط  وأشكالها 
كارثة  أو  أزمــة  من  ننتهي  نكاد  وال 
نذير  وهــذا  أخــرى  حتى ندخل في 
وذيــول جائحة  كله  النذر وهــذا  من 
وتداعياتها  آثارها  زالت  ما  كورونا 
األزمات  هذه  كل  أمام  ونحن  باقية 
بنا  احمليطة  واألخطار  والتحديات 
مع األسف الشديد منشغلون بأمور 
ومسائل بعيدة عن الطموح وال حتقق 
املقاصد الشعبية املأمولة واملنتظرة 
متزقه  السياسي  املشهد  زال  فما 
ــدمــره الــصــراعــات  االخــتــالفــات وت
وتسيره املصالح واألهواء الشخصية 
على حساب استقرار الوطن وتقدمه 
وازدهاره ورفاهية شعبه. وهذا كله 
بسبب تصدع العالقة بني السلطتني 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة وتــدخــل 
التنفيذية  عــمــل  ــي  ف الــتــشــريــعــيــة 
وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها 
الصحيح  بالشكل  منها  املــطــلــوب 
وعدم التزام البعض بالقسم العظيم 
بالعمل  نفسه  على  به  تعهد  الــذي 
السياسي  االستقرار  حتقيق  على 
وتكريس خدمته للوطن واملواطنني.

مما ترتب على كل ذلك مع األسف 
تهدد  مبــمــارســات  القيام  الشديد 
الوحدة الوطنية وال تتفق مع تطلعات 
املواطنني وآمالهم وال مع ما تعاهدنا 

بــه لــآبــاء واألجــــداد فــي احلفاظ 
الوطن وظهور تصرفات  أمانة  على 
ــراف  ــ ــعــارض مـــع األع ــت ــال ت ــمـ وأعـ
والتقاليد البرملانية وال حتقق العمل 
التنفيذي احلكومي املأمول باختيار 
احلكومي  الــدور  وغياب  الكفاءات 
في املتابعة واحملاسبة وعدم وضوح 
احلكومي  للعمل  املستقبلية  الرؤية 
مما ترتب عليه عرقلة وتأخر مسيرة 
تطلعات  حتــقــيــق  ــدم  وعــ الــتــنــمــيــة 

املواطنني وآمالهم املشروعة«.

نصح وإرشاد
ــال ســمــوه: »إخـــوانـــي وأخــواتــي  وقـ
في  منا  رغبة  العزيز(  وطني  )أبناء 
وحفاظا  الدستور  نصوص  احترام 
ــدأ فــصــل الــســلــطــات مع  عــلــى مــب
تعاونها فقد آلينا على أنفسنا عدم 
الدولة  إدارة  في  املباشر  التدخل 
السلطتني  إلى  اإلدارة  هذه  تاركني 
نقوم  وكنا  والتنفيذية  التشريعية 
للسلطتني  واإلرشــاد  بالنصح  فقط 
ولم  نتدخل  ولم  الدولة  إدارة  بشأن 
مننع أحدا من القيام بأي إجراءات 
حتقق  أعـــمـــال  أو  إصـــالحـــات  أو 

مصلحة البالد والعباد.
تلك  مــن خــالل  نلمس  لــم  أنــنــا  إال 
اإلدارة للدولة أي نتائج أو إجنازات 
واآلمــال  الطموح  حتقق  أعمال  أو 
العكس  على  بــل  املــرجــوة  الشعبية 
من ذلك فقد أدت اإلدارة احلكومية 
ــمــارســة الــبــرملــانــيــة إلـــى تذمر  وامل
رضاهم  وعــدم  املواطنني  وسخط 
التشريعية  السلطتني  عــمــل  عــن 

والتنفيذية«.

وقفة تأمل ومصارحة
»إخواني  العهد:  ولي  وأضاف سمو 

إن  العزيز(  وطني  )أبناء  وأخواتي 
نهضتها  واستكمال  البالد  استقرار 
ممارستها  وترسيخ  مكانتها  وتعزيز 
ــق طــمــوح  ــي الــدميــقــراطــيــة وحتــق
منا  يتطلب  شعبها  وآمال  وتطلعات 
نقف  أن  لــلــدولــة  سياسية  كــقــيــادة 
ومراجعة  ومــصــارحــة  تــأمــل  وقــفــة 
للنفس جتسد احلرص على االلتزام 
بوحدتنا الوطنية وعدم التفريط أو 

املساس بها.
ــواتـــي )أبـــنـــاء وطني  إخـــوانـــي وأخـ
مرتكز  هو  الشعب  كان  ملا  العزيز( 
غايتنا األولى واألخيرة وأنه صاحب 
الكلمة املسموعة في تقرير مصيره 
وحتــقــيــق كــل مــا مــن شــأنــه تعزيز 
رأيــنــا  فــقــد  شــأنــه  ــة  ــع ورف مكانته 
السياسي  املشهد  مــن  اخلـــروج  أن 
احلالي بكل ما فيه من عدم توافق 
وعدم تعاون واختالفات وصراعات 
وعدم  الشخصية  املصالح  وتغليب 
ــر  ــبــعــض اآلخــ ــل ــول الـــبـــعـــض ل ــبـ قـ
وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة 

الوطنية.
فإنه من جماع كل ما تقدم فقد رأينا 
التاريخية  مسؤوليتنا  من  انطالقا 
ســبــحــانــه  اهلل  أمـــــام  والـــوطـــنـــيـــة 
الوطني  لواجبنا  واستجابة  وتعالى 
قررنا  أمام شعبنا فقد  والدستوري 
اللجوء إلى الشعب باعتباره املصير 
ليقوم  والــوجــود  والبقاء  واالمــتــداد 
بنفسه بإعادة تصحيح مسار املشهد 
الذي  بالشكل  جديد  من  السياسي 

يحقق مصاحله العليا«.

قرار احلل
ــاء عــلــيــه، فقد  ــن ــابــع ســمــوه: »وب وت
رغبة  على  ونــزوال  قررنا مضطرين 
االحتكام  إلرادتــه  واحتراما  الشعب 
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إلى الدستور، العهد الذي ارتضيناه، 
الــدســتــوري  حقنا  إلـــى  ــادا  ــن واســت
1٠7 من  املــادة  املنصوص عليه في 
الدستور أن نحل مجلس األمة حال 
انتخابات  ــى  إل ــدعــوة  وال دســتــوريــا 
واملواعيد  لــإلجــراءات  وفقا  عامة 
والقانونية  الدستورية  والضوابط 
الدستوري  احلــل  هــذا  من  وهدفنا 
أن  في  والصادقة  األكــيــدة  الرغبة 
كلمة  ليقول  بنفسه  الشعب  يقوم 
مسار  تصحيح  عملية  في  الفصل 
املشهد السياسي من جديد باختيار 
والذي  الصحيح  االختيار  من ميثله 
هذا  وآمــال  تطلعات  صــدى  يعكس 
الشعب وسوف يصدر مرسوم احلل 
والدعوة إلى االنتخابات في األشهر 
إعــداد  بعد  اهلل  شــاء  إن  الــقــادمــة 
الترتيبات القانونية الالزمة لذلك«.

املشاركة الشعبية
ــال ســمــوه: »إخـــوانـــي وأخــواتــي  وقـ
منا  وحرصا  العزيز(  وطني  )أبناء 
على تأكيد وتعزيز املشاركة الشعبية 
احلكم  ركائز  من  ركيزة  باعتبارها 
فإننا نود أن نبني لكم أننا لن نتدخل 
ولن  ملمثليه  الشعب  اختيارات  في 
نتدخل كذلك في اختيارات مجلس 
أو  رئيسه  اختيار  في  القادم  األمــة 
جلانه املختلفة ليكون املجلس سيد 
فئة  بدعم  كذلك  نقوم  ولن  قراراته 
بل سنقف  أخــرى  فئة  على حساب 
مــن اجلــمــيــع عــلــى مــســافــة واحـــدة 
هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة 
ةالوطن  ملصلح  اهلل  بــإذن  مشرقة 

واملواطنني.
ــواتـــي )أبـــنـــاء وطني  إخـــوانـــي وأخـ
تتطلب  القادمة  املرحلة  إن  العزيز( 
ــن ميثلكم  مــنــكــم حــســن اخــتــيــار م

ــذي يعكس  ــ ال الــصــحــيــح  الــتــمــثــيــل 
وينفذ  آمــالــكــم  ويحقق  تطلعاتكم 
يكون  أال  منكم  ــأمــل  ون رغــبــاتــكــم 
للطائفة  التعصب  أساسه  االختيار 
حساب  على  للفئة  أو  للقبيلة  أو 
تكون  ولن  تكن  لم  فالكويت  الوطن 
بــل هــي وطــن اجلميع  بعينه  ألحــد 

واحة أمن وأمان«.

االختيار الصحيح
ــود  »ون العهد:  ــي  ول سمو  ــاف  وأضـ
غير  االخــتــيــار  أن  لــكــم  نــبــني  أن 
يضر  ســوف  ميثلكم  ملــن  الصحيح 
مبصلحة البالد والعباد وسيعود بنا 
التعصب  جو  إلى  األول  املربع  إلى 
وتغليب  الــتــعــاون  وعـــدم  والتناحر 
حساب  على  الشخصية  املصالح 
الوطن واملواطنني لهذا فإننا نطلب 
املسؤولية  إدراك حجم  اجلميع  من 
في  عاتقكم  على  امللقاة  الوطنية 
عملية  فـــي  ــيــة  اإليــجــاب ــة  ــشــارك امل
االنــتــخــاب واحلـــرص كــل احلــرص 
املؤمن  األمــني  القوي  اختيار  على 
بربه ثم وطنه والذي يضع مصلحة 

الكويت وشعبها فوق كل اعتبار.
أال  العزيز  وطننا  أبناء  ونناشدكم 
تــضــيــعــوا فــرصــة تــصــحــيــح مــســار 
املشاركة الوطنية حتى ال نعود إلى ما 
كنا عليه ألن هذه العودة لن تكون في 
مصلحة الوطن واملواطنني وسيكون 
لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى 

ثقيلة الوقع واحلدث.
ــواتـــي )أبـــنـــاء وطني  إخـــوانـــي وأخـ
العزيز( أسمحوا لي نيابة عنكم أن 
السلطتني  من  كل  إلى  رسالة  أوجه 
التشريعية والتنفيذية تتضمن حتمل 
املرحلة  ــي  ف الــوطــنــيــة  املــســؤولــيــة 
القادمة وأن يتم التعاون بينهما في 

الــتــوافــق والتفاهم  ظــل أجـــواء مــن 
الظن  الكل  يحسن  متحابني  إخوانا 
اخلصومة  تــرك  يتم  وأن  بــاآلخــر 
ــوع في  ــوق والـــنـــزاع حــتــى ال يــتــم ال

پ   ٻ   }ٻ   تعالى:  قوله 

بل  )األنـــفـــال:٤6(   } پپ    پ  
عليكم العمل وااللتزام بقوله تعالى: 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   }ڦ  

ڃڃ{ )آل عمران:1٠٣(.
االلتفاف  ــى  إل اجلميع  نــدعــو  كما 
السمو  صاحب  حضرة  قيادة  حول 
ورعــاه-  اهلل  -حفظه  البالد  أمير 
التي كفلها  مع عدم جتاوز سلطاته 
الدستور والبعد عن التصرفات غير 
وعدم  القانونية  وغير  الدستورية 
الرأي  وتضليل  النوايا  في  التدخل 
ــام وكـــل مــا يــضــر أمـــن الــوطــن  ــع ال

واستقراره.
خاشعني  هلل  نسجد  اخلــتــام  ــي  وف
شاكرين  بحمده  مسبحني  لعظمته 
وال  تــعــد  ال  ــي  ــت ال ونــعــمــه  لفضله 
حتصى ونسأله عز وجل أن يحفظ 
ظهر  ما  الفنت  من  وشعبها  الكويت 
على  يــســدد  وأن  بــطــن  ــا  ومـ منها 
فيه  ملا  يوفقنا  وأن  خطانا  ــدرب  ال
قيادة  ظل  في  والعباد  البالد  خير 
البالد  أمير  السمو  حضرة صاحب 

حفظه اهلل ورعاه وسلمه وعافاه.
}ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  
ى   ى         ې   ېې  
وئ            ەئ   ەئ   ائ      ائ  

وئ{.
ــا أن احلــمــد هلل رب  ــر دعــوان وآخـ
العاملني والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته«.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلــمــد هلل الــــذي خــلــق كـــل شـــيء، 
ــرا، ســبــحــانــه؛ خلق  ــديـ ــقـ فـــقـــدره تـ
فـــســـوى، وقــــدر فـــهـــدى، وصــلــى اهلل 
وســلــم عــلــى ســيــدنــا مــحــمــد نــاحــر 
احلــق باحلق، والــهــادي إلــى طريق 
آله حق قدره  املستقيم، وعلى  اهلل 

ومقداره العظيم، وبعد:
السابقة  لقاءاتنا  انتهينا في  فقد 
قصة  مــن  املستفادة  العناصر  إلــى 
التي قصها اهلل علينا  بــدء اخللق 
فـــي كــتــابــه الـــعـــزيـــز، وعــرفــنــا كيف 
خــلــق اهلل اإلنــســان لــيــكــون خليفة 
درب  اهلل  أن  وعــرفــنــا  األرض،  فـــي 
ــة عــلــى  ــنــ ــــي اجلــ ذلــــــك اإلنـــــســـــان فـ
اهلل  منهج  يستقبل  حتى  مهمته؛ 
على بينة وبصيرة، وحتى ال يفاجأ 
األرض مفاجأة  املنهج في  بتنفيذ 
نــظــريــة بــحــتــة)١(، وعــرفــنــا أن فترة 
اجلنة كانت تدريبا آلدم على تلقي 
التكليف من اهلل، وكان املنهج كلمة 
»افعل« ممثلة أوامر اهلل، و»ال تفعل« 
ممثلة نواهيه، وعرفنا أن اهلل حذر 
آدم من عدوه إبليس، ولكن اإلنسان 
ــد تــصــيــبــه  بــإنــســانــيــتــه احملـــضـــة قــ
الغفلة، فيغفل عن منهج اهلل، فإذا 
ما حدث منه ذلك فعليه أال ييأس 
من رحمة اهلل؛ ألن اهلل قد فتح له 
باب التوبة والرجوع إليه، فعلم آدم 
كــلــمــات إذا قــالــهــا غــفــر اهلل لـــه ما 
بالتوبة  تــأخــر  مــا  ليستقبل  تــقــدم 
النصوح والعمل الصالح، وهنا في 
القصة لفتة متثل قضية مهمة قد 
شــغــلــت املــجــتــمــع اإلنـــســـانـــي مــنــذ 
خلق اهلل اإلنــســان إلــى الــيــوم، ولم 
تـــزل هـــذه الــقــضــيــة مــوضــع صـــراع 

ــار وتـــنـــاحـــر املــــذاهــــب، ولــكــل  ــكــ األفــ
مذهب مؤيد ومــعــارض، واحلــق أن 
اإلنــســان حــني يــدخــل نفسه فيما 
قد  يكون  ومجاله  شأنه  مــن  ليس 
أحــال)٢(، والبــد أن يخطئ؛ ألن اهلل 
ــانــــي مــجــاال  ــســ ــعـــل لــلــعــقــل اإلنــ جـ
األرض،  ــــي  فـ ــنــــي  الــــذهــ لـــنـــشـــاطـــه 
ــادة اهلل املــخــلــوقــة لــه،  ــ يــســتــقــبــل مـ
ــة،  ــا فــــكــــره مـــالحـــظـ ــهـ ــيـ ويــــعــــمــــل فـ
وجتربة معملية ونظرية، وحقيقة 
عــلــمــيــة، ثـــم يــســتــدل بــاحلــقــائــق؛ 
لترفه له احلياة، ولكنه حني يذهب 
املـــــــادة فــإنــه  ــا وراء  ــى مــ ــ إلـ بــعــقــلــه 
إال  يخلق  لــم  العقل  ألن  سيضل؛ 
لتلقي ما وراء املادة ممن خلق هذه 
ــاول أن يــعــرف شيئا  ــإذا حـ املــــادة، فـ
يــعــرف،  فــلــن  الــطــبــيــعــة  وراء  ممـــا 
لــذلــك كـــان مـــن حــكــمــة الــعــقــل أن 
يعقل مهمته، فال يتخطى مجاله؛ 
ــن يـــظـــفـــر إال  ــ ــو تـــخـــطـــاه لـ ــ ألنــــــه لـ
بالضالل واإلضالل. إذا كان العقل 
والعني آلتي إدراك، فهل تستشرف 
العني لكي ترى ما بعد من مجال 
ــا، أم إنـــهـــا حتـــكـــم بــقــانــون  ــرهـ نـــظـ
ــي مــجــال  ــال تـــــرى إال فــ ــوء فــ الــــضــ
محدد؟! إن حاول اإلنسان أن يرى 
فــوق طاقة عينه فــال ميكنه ذلــك؛ 
ألنه أجهد عينه بال طائل، وكذلك 
الــعــقــل لـــه مــجــالــه ومــهــمــتــه، فــإن 
يــخــطــو بعقله  أن  ــاول اإلنـــســـان  حــ
إلى ما وراء مجاله فلن يظفر إال 
بــالــتــعــب والــضــيــاع، والــدلــيــل على 
مــوجــة  اآلن  الـــعـــالـــم  فـــي  أن  ذلــــك 
مـــــاديـــــة ريــــاضــــيــــة عـــلـــمـــيـــة، فــقــد 
لنا  يسرت  كثيرة،  أشــيــاء  اخترعت 
املواصالت، وسهلت لنا أن نسمع ما 

التحرير

محاضراٌت تربويٌة وثقافيٌة وتوجيهيٌة 
ي  متولِّ د  محمَّ يخ  الشَّ فضيلُة  أسداها 
زيارته  أثناء  ـ  اهلل  رحمه  ـ  عراويُّ  الشَّ
شهر  في  الكويت،  دولــة  إلــى  امليمونة 
لشهر  املوافق  ـــ(،  )1394ه عام  رمضان 
من  بدعوة  )1974م(،  لعام  سبتمبر 
ة،  اإلسالميَّ ــؤون  والــشُّ األوقــاف  وزارة 
ضيًفا  ــعــراويُّ  الــشَّ يخ  الشَّ حــلَّ  حيث 

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

)1419هـ(

المحاضرة السادسةالمحاضرة السادسة

حكمة العقل )حكمة العقل )11( ( 

تفسير
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وراء الـــبـــحـــار، ونــــرى صــــورا عــــدة لــشــيء 
ــد فــــي مــــكــــان واحــــــــد، ويــــســــرت لــنــا  ــ ــ واحـ
االنطالق في أجواء الفضاء العليا؛ ألن 
املخترعني خضعوا لعلم مادي جتريبي، 
وســابــقــا قــلــت: إنـــه لــيــس لــديــنــا كــهــربــاء 
كيمياء  وال  ــيـــة،  روسـ وكــهــربــاء  أمــيــركــيــة 
إجنليزية وكيمياء روسية؛ ألن املجربني 
يجربون  التي  للمادة  خاضعون  جميعا 
عليها، ولذلك حتكمهم املادة وقوانينها، 
نــهــائــيــة مــوحــدة.  ــرارات  ــ قـ إلـــى  فينتهون 
ولكن في العالم خط آخر عليه اختالف، 
خط نظري مذهبي؛ فهذا يرى شيوعية، 
وذلــــــــك يـــــــرى رأســــمــــالــــيــــة، وهــــــــذا يــــرى 
اشــتــراكــيــة، وذلــــك يـــرى وجـــوديـــة، وكلها 
املــادي، وإمنا  نظريات ال تخضع للربط 
هي نظريات من ابتكار العقل، محكومة 
بالهوى، فكل إنسان يحكم فيها على قدر 
الــنــاس، فحينما  اختلف  ولــذلــك  هـــواه، 
حــكــمــوا بــقــانــون املــــادة وقـــصـــروا عقلهم 
انتهوا  فيما  اتــفــقــوا  فيها  الــبــحــث  عــلــى 
إلــيــه، ولــكــنــهــم حــني خــرجــوا عــن نطاق 
املادة وبحثوا في النظريات األخرى التي 
ال ترتبط باملادة اختلفت آراؤهم وتنوعت 
مذاهبهم، وكــان الــصــراع الــدمــوي الــذي 
يأخذ مرة هيئة حرب بــاردة، ومــرة هيئة 
ــن يـــهـــدأ لــلــعــالــم بــال  ــرب ســاخــنــة، ولــ حــ
ويستقر له قــرار إال إذا قصر عقله على 
املسائل  وتـــرك  الــريــاضــي،  املـــادي  العمل 
ملـــن خلق  املـــــادة والــنــظــريــات  الــتــي وراء 
اإلنــســان؛ ليقنن فيها ما يشاء، ويصعد 
فيها مــا يـــرى، فـــإذا نــظــرنــا إلـــى القصة 
القرآنية في خلق آدم جند أنه مس هذه 
املجتمع  متــس  الــتــي  اخلطيرة  القضية 
فـــي صــمــيــم كــيــانــه ونـــوعـــيـــه وعــنــصــريــه 
ــل واملـــــــــرأة،  ــ ــرجـ ــ ــا الـ ــمــ ــونــــني لــــــه؛ وهــ ــكــ املــ
فاإلنسان جنس حتته نوعان؛ ذكر وأنثى، 
إلــى نوعني  ومــا دام اجلنس قــد اختلف 
فـــالبـــد أن يـــكـــون لــلــجــنــس بــوصــفــه كال 
مهمة مشتركة، والبد أن يكون لكل نوع 
مـــن اجلـــنـــس مــهــمــة تــخــتــلــف بــاخــتــالف 
ــو كــانــت املــهــمــة واحــــدة ملــا كــان  نــوعــه، ولـ
هــنــاك ضــــرورة خلــلــق نــوعــني مــن جنس 

ولـــه  ــنــــس،  جــ فــــاإلنــــســــان  إذن:  واحـــــــــد. 
خــصــوصــيــات مــشــتــركــة، يــشــتــرك فيها 
الـــذكـــر واألنـــثـــى؛ الـــرجـــل واملــــــرأة، وحــني 
فالبد  وأنثى  ذكــر  نوعني؛  على  يفترقان 
أن يكون للذكر مهمة ولألنثى مهمة، لو 
كانت املهمة واحدة ملا كان هناك ضرورة 
الــذي تشير إليه  خللق نوعني معا، فما 
القصة مــن حتــديــد هــذه املــهــمــة؟ يقول 
ــالـــى آلدم وزوجـــــه  ــعـ وتـ احلـــــق ســبــحــانــه 

ــن إبــلــيــس عـــدوهـــمـــا: }چ   ــذرا مـ مـــحـ
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ{ )طــه:١١7(، 
وعــــداوة إبــلــيــس مسبقة؛ ألنـــه قــصــر في 
حــق شـــأن آدم، ووضــعــه فــي جــنــس أدنــى 

ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   }ڀ   فــقــال:  مــنــه، 
}ڑ   ويــــقــــول:  )األعــــــــــــــراف:١٢(،  ٿ{ 
ک{  ک   ک      ک  
)اإلسراء:6١(، إذن: فتلك عداوة مسبقة، 
وما دامت كذلك وجب أن ينتبه اإلنسان 
إلـــى أن إبــلــيــس عــــدوه، فـــاهلل حــني وضــع 
تفعل«،  و»ال  »افــعــل«  بـــ  رمـــزه  املنهج  آلدم 
وقـــــــال: ولـــكـــنـــي أحـــــــذرك مــــن عــقــبــة قــد 
الــذي خالف في  تعترضك، هــي عــدوك 
ــــني أمـــــــــرت املـــالئـــكـــة  ــرميــــك حــ ــكــ أمـــــــر تــ
بــالــســجــود، فــامــتــنــع مـــن الــســجــود لــك، 
وسيظل لك باملرصاد، فاحذره؛ إنه عدو 
لك ولزوجك، فإياك أن تستمع له؛ ألنك 
إن استمعت له فسيخرجك من نعيمك 
املقدر لك. اخلطاب لهما، ولو أن األمر 
لقال  البشر  أسلوب  مقياس  على  يسير 
احلــــــــق: فـــــال يـــخـــرجـــنـــكـــمـــا مـــــن اجلـــنـــة 
احلق  ولكن  معا،  أنتما  يعني:  فتشقيا. 
لم يقل كذلك، بل قــال: }ڍ  ڍ{ 
ــا مـــعـــا،  ــهــــمــ )طـــــــــــــــــــه:١١7(، اخلــــــطــــــاب لــ
}ڎ{، فــوجــه اخلـــطـــاب لـــه وحـــده؛ 
أي: تشقى أنـــت وحــــدك، فــأيــن زوجـــك؟ 
ملـــــاذا لـــم يـــقـــل: فــتــشــقــيــا؟ ذكــــر الــشــقــاء 
ذلك  في  آدم  زوج  وسترت  آلدم،  بالنسبة 
ــدا، تــلــك كــلــمــة فــيــهــا حــرف  ــ اخلـــطـــاب أبـ
واحــد حــذف؛ ليحدد مهمة كل نــوع من 

حــــن خــــرجــــوا عــن 
وبحثوا  ــادة   املـ نطاق 
في النظريات  األخرى 
باملادة  ترتبط  ال  التي 
ــم  ــ ــ اخـــتـــلـــفـــت آراؤهـ
مــذاهبهم  وتنـــوعت 
الدموي الصراع  وكــان 

ــن وضـــع  ــ فـــــاهلل ح
رمـــزه  املــنــهــج  آلدم 
و»ال  »افــــعــــل«  ـــ  ــ ب
تفعل«، وقال: ولكني 
عقبة  مــن  ــذرك  أحـ
هي  تعترضك،  قــد 
الذي خالف  عدوك 
ــر تــكــرميــك ــ ــي أم فـ
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األنثى،  ومهمة  الــذكــر  مهمة  اإلنــســان؛ 
ولو قال: فتشقيا، لعلم أن املرأة مطلوب 
إليها أن تكافح وتشقى وجتد كالرجل، 
ولــكــنــه عــنــد الـــشـــقـــاء ســـتـــرهـــا، وواجــــه 
بالشقاء والكدح والتعب في األرض آدم، 
والعمل  والــكــدح  الــشــقــاء  فمهمة  إذن: 
والنصب والضرب في األرض إمنــا هي 
ــد  ــل، حـــــرف واحــ ــ ــرجـ ــ مــهــمــتــك أيـــهـــا الـ
حــــذف، ولــكــنــه حــــدد املــهــمــة لــلــنــوعــني، 
التي اختفت  الــزوجــة  أيــن مهمة  ولكن 
عــنــد صـــورة الــشــقــاء والــكــدح والــتــعــب؟ 
ألــيــس لــهــا مــهــمــة يــشــرحــهــا اهلل؟ إذن: 
فاآلية بحذف حرف واحد حددت مهمة 
وجد،  وكفاح،  تعب،  احلياة؛  في  الرجل 
واجــتــهــاد، ونــصــب، وضـــرب فــي األرض، 
وسعي لطلب الرزق، وقدرة على تسخير 
الكون خلدمة اإلنسان، وإعمال  ما في 
الكون؛  أســرار اهلل في  عقله الستنباط 
اهلل على  بــكــون  اإلنـــســـان  يتمتع  حــتــى 
أوفى نصيب وأكمل حاجة، تلك مهمة 

ڇ   }ڇ   اهلل:  قـــــــول  وفـــــــق  الـــــرجـــــل 
ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  
ڎ{، وســتــرت املــــرأة عــنــد الــشــقــاء، 
هذا  مــن  أحسن  للمرأة  تكرمي  أفهناك 
ــم  ــغــ ــم والــ ــ ــهـ ــ ــل الـ ــعــ ــــني جــ ــــرمي حــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
ــد والـــشـــقـــاء لــلــرجــل،  ــ ــتـــهـــاد واجلـ واالجـ
ذلك  منه؟!  وأبعدها  وسترها  وأخفاها 
به، ولكن  للمرأة كرمها اهلل  أول تكرمي 
ألــيــس لــهــا مــهــمــة؟ لــهــا مــهــمــة تناسب 
نــوعــيــتــهــا املــخــلــوقــة مـــن رقــــة ولــطــف، 
ــة مــــن حـــنـــان وعــــطــــف، مــهــمــة  ــوغـ املـــصـ
تناسب الرقة واحلنان والعطف، ومهمة 
ــنـــاســـب اخلـــشـــونـــة وتــكــويــنــه  الــــرجــــل تـ
العظمي واجلــلــدي، وكــل نــوع له مهمة 
ــا دامــــت املـــــرأة قد  تــنــاســب تــكــويــنــه، ومــ
ــعـــب واملــشــقــة  ــتـ ــدح والـ ــكــ ــي الــ ســـتـــرت فــ
وردت  فمهمتها  النطاق  خــارج  واجلهاد 

في قول اهلل: }ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
)الـــــــــروم:٢١(،  گ{  ک   ک  
إليها،  الــرجــل  يسكن  أن  املــــرأة  فمهمة 
وهل يكون السكون إال ملتحرك؟! أنقول 
جلــامــد ال يــتــحــرك: اســـكـــن؟! ال نقول 

يناسبها  واحلركة  ملتحرك،  إال  »اسكن« 
التعب تكون  الشقاء في اخلــارج، وبعد 
ــاح عــنــده  ــرتـ ــذي يـ ــ ــرأة فـــي الــســكــن الـ ــ املــ
الــرجــل، ويلقي أعــبــاء تعبه مــن نضاله 
الرقيقة  بالبسمة  ستلقاه  احلــيــاة،  فــي 
عليه  وتهون  متاعبه،  ومتسح  احلانية، 
ــا يـــلـــزمـــه مــن  مـــخـــاوفـــه، وتـــفـــعـــل كــــل مــ
متطلبات احلياة، فالرجل يجهد ويأتي 
الــرجــل،  واملــــرأة يسكن عندها  بــاخلــيــر، 
وتدبر له أمر ذلك اخلير، تلك مهمتها، 
ــا على  ــ ــذه رســالــتــهــا. أيــقــتــصــر دورهـ وهــ
كونها سكنا يرتاح عنده الرجل ويأنس 
يستعد  حتى  ومتاعبه  همومه  ويلقي 
لــنــشــاط جــديــد فــي يـــوم جـــديـــد؟! كــال؛ 

فاحلق قال: }ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
گ   ک   ک   ک    ک  
ڳ{  گ   گ   گ  
)الــروم:٢١(، فاملرأة هي املصدر األصيل 
لــلــمــودة والــرحــمــة الــتــي يــحــتــاج إليها 
ــان حـــني يــجــهــد مـــن ضـــربـــه في  ــســ اإلنــ
احلياة، سكن ومودة ورحمة، وال يقتصر 
ــا يــجــيء  ــا؛ إمنــ ــا عــلــى ذلــــك أيـــضـ ــ دورهــ

جب   يئ   ىئ   مئ   }حئ   باملهم: 
يب   ىب   مب   خب   حب   
فـــاملـــرأة  ــل:7٢(،  ــحــ ــنــ )الــ حت{  جت  
واملـــرأة  وتــرتــاح،  عندها  تسكن  للسكن؛ 
ــة، واملــــــــرأة لــألنــســال  ــمــ ــلـــمـــودة والــــرحــ لـ
واإلجناب، تلك مهمة املرأة كما يريدها 
ــالــــى، وذلـــــــك لــيــس  ــعــ اهلل ســـبـــحـــانـــه وتــ
بعجيب؛ ألن اهلل حني يقص علينا خبر 
ــاس ويـــقـــســـمـــه إلـــى  ــ ــنـ ــ جـــنـــس مــــن األجـ
األحمق:  البشري  للعقل  يقول  نوعني 
إياك أن تخلط، إياك أن جتعل النوعني 
ضدين أو نقيضني متقابلني يتصارعان 
ويـــتـــقـــاتـــالن؛ إنــهــمــا لــيــســا ضـــديـــن وال 
نــقــيــضــني، بـــل هــمــا مـــتـــكـــامـــالن، شــيء 
يكمل شيئا، وإن كان في احلياة نوعان 
األنوثة  نــقــول:  أن  يعني  فهذا ال  فقط 
ــد الـــــــذكـــــــورة، والـــــــذكـــــــورة مــنــاقــضــة  ــ ضـ
لألنوثة، ال؛ بــل نفهم مــن كــالم اهلل أن 
ــوثــــة  ــورة مــكــمــلــة لـــألنـــوثـــة، واألنــ ــ ــذكـ ــ الـ

فــجــاءت هــذه لتعاون  لــلــذكــورة،  مكملة 
هذه في مهمتها، وهذه لتعاون هذه في 
ــرأة  ــى املـ مــهــمــتــهــا، فــالــذيــن يــنــظــرون إلـ
يقولون  نقيضان  أنهما  على  والــرجــل 
ــك: نـــريـــد حــقــوقــا لـــلـــمـــرأة؛ لــتــســاوى  لــ
بــالــرجــل. نــقــول لــهــم: قــد أحــلــتــم خلق 
اهلل؛ ألن اهلل لو أراد ذلك خللقهم نوعا 
نــوعــني، ولــكــل نوع  واحــــدا، ولكنه خلق 
ينظرون  أال  الــنــاس؟!  بــال  فما  مهمة، 
الزمان،  عندكم  وناموسه؟!  الكون  إلــى 
ــار، هـــل الــنــهــار عــدو  ــهـ والـــزمـــان لــيــل ونـ
الليل، أم الليل عدو النهار؟! وهل نقول 
نقول  أم  لتظلم،  بالليل  تساو  للنهار: 
فعلنا  لو  لتضيء؟!  بالنهار  تساو  لليل 
النوعني  وجعلنا  أحلنا،  قد  نكون  ذلك 
شيئا واحدا، واهلل يريدهما نوعني؛ ألن 
لكل نوع مهمة، ولذلك يقول سبحانه 

ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   }چ   وتعالى: 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ{ 
)القصص:7٣(؛ أي: لتسكنوا في الليل، 
واجلهاد  بالكفاح  فضله  مــن  ولتبتغوا 
فـــي الـــنـــهـــار، هــــذا لـــه مــهــمــة، وذلــــك له 
مهمة. وكما كان الليل سكنا في الزمن 
ــثـــى سكنا  جــعــل اهلل فـــي اإلنــــســــان األنـ
للرجل؛ ليرتاح ويهدأ كما ترتاح أنت في 
الليل وتــهــدأ وتــتــفــكــر)٣(. هــل تــرتــاح في 
الليل لترتاح دائما، أم لتنشط في غد 
مكملة  الليل  فمهمة  بعملك؟!  لتقوم 
ومــعــيــنــة ملــهــمــة الـــنـــهـــار، ولـــذلـــك يــقــول 

احلق: }ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  
پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  

ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ  

ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    

)الــقــصــص:7١- چ{  چ   چ  
7٢(، فمن الرحمة أن يكون في اجلنس 
نــوعــان؛ ليل ونــهــار، كذلك من الرحمة 
نوعان؛  اإلنساني  اجلنس  في  يكون  أن 
رجل وامرأة، رجل للكفاح مثلما النهار 
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والــراحــة مثلما  للسكن  وامـــرأة  للكفاح، 
لذلك  والسكن،  والــراحــة  للهدوء  الليل 
ــور  ــرى رحـــمـــة اهلل حــتــى فـــي أدق األمــ نــ
وخــفــايــاهــا إذا تــدبــرنــا الـــقـــرآن وقـــرأنـــاه 
قراءة واعني متدبرين، ال يهزون القرآن 
هــزا، بــل يعدونه لــبــا)٤(؛ ليقرؤوا فــي كل 
كــلــمــة وحـــــرف، ويــعــرفــوا أســـــرار اهلل في 
كلماته وحروفه، السيما حني يقسم كما 
الرسول ]  مثال:  نقول  سيأتي الحقا، 
بعثه اهلل رسوال، وأوصى إليه، فلما أوحي 
إليه أول األمــر كــان الوحي عليه شديد 
الوطأة، فكان يجهده ويتعبه، ينزل عليه 
في الليلة الباردة، فيتصبب جبينه عرقا 
ويــرتــعــد، ويــقــول: »زمــلــونــي، زمــلــونــي«)5(. 
يتعب  فكان  ببشرية،  تلتقي  ملكية  ألن 
من ذلك، وشاء اهلل أن يريح محمدا ] 
مدة من الزمن؛ حتى يذهب عنه نصب 
الوحي واجتهاده معه، وبعد ذلك يشتاق 
إلى الوحي حني يذهب التعب، فــإذا ما 
اشـــتـــاق كــــان الـــشـــوق طــاقــة تــعــيــنــه على 
ــا، وأنــــت  ــهـ ــدري بـ ــ حتـــمـــل املـــشـــقـــة، فــــال يــ
ــيء ال  ــ -مــــثــــال- حــــني تـــــــدرك حـــــــالوة شــ
يتعبك الذهاب إليه مهما كانت طريقه 
شــاقــة، قــد فتر الــوحــي مــدة؛ حتى تظل 
حـــالوتـــه فـــي صـــدر رســــول اهلل، ويــذهــب 
ــإذا ظــلــت احلــــالوة فــي صــدره  الــتــعــب، فــ
وذهـــب الــتــعــب يــتــشــوق لــلــوحــي، وإذا ما 
تشوق وجدت عنده طاقة ذاتية، فبعد أن 
كــــان الــعــمــل مـــن جــبــريــل لــيــنــزل عليه 
إلى  اشتياقا  محمد  مــن  العمل  أصــبــح 
جبريل، فشوق محمد ] وحب الوحي 
يجعل شعوره بألم الوحي قليال، وفترة 
الــوحــي كــانــت لــهــا حــكــمــة، ولــكــن أعـــداء 
رســول اهلل قالوا: إن رب محمد قد قلى 
مــحــمــدا وهـــجـــره ولــــم يــعــد يــنــزل عليه 
ــى ســـخـــافـــة الـــقـــوم  ــ الــــوحــــي. انــــظــــروا إلـ
إن محمدا  تــقــولــون:  كــنــتــم  الــكــافــريــن، 
كــذاب، وليس له رب، والكالم من عنده. 
فلماذا حني فتر عنه الوحي قلتم: إن رب 
ملــاذا اعتقدمت اآلن أن  محمد قــد قــاله، 
الهجر، وفي ساعة  ربا في ساعة  حملمد 
الوصال قلتم: كاذب ليس له رب؟! يريد 
يرونها  كــونــيــة  بــآيــة  عليهم  يـــرد  أن  اهلل 

ويــعــيــشــونــهــا جــمــيــعــا ويـــعـــرفـــونـــهـــا، وال 
يــســتــطــيــع أحــــد أن يــنــكــرهــا، فــمــا هــذه 
بالليل والنهار  املثل  اآليــة؟! ضــرب لهم 

}ڄ  ڄ  ڄ   بقوله:  أقسم  حني 
ڄ  ڃ  ڃ{ )الضحى:١-٢(، الضحى 
مــكــان الــكــدح والــعــمــل واملــشــقــة، والليل 
مكان الهدوء والسكون، فإذا كان محمد 
أجهد من الوحي، فالبد له من مرحلة 
راحة؛ كالليل يسكن فيه، وأنتم تسمعون 
ذلك، تكدحون في النهار، وترتاحون في 
ــويــــال؟  ــم طــ ــكــ ــدحــ الــــلــــيــــل، أيـــســـتـــمـــر كــ
النهار فتتعبون، ثم يأتي  جتتهدون في 
الليل فترتاحون، فإذا كانت سنتكم في 
أنكم ترتاحون ليال لتقبلوا على  الكون 
كان  نــهــارا، كذلك  ونــشــاط  بهمة  العمل 
محمد؛ كــان الــوحــي لــه ضحوة مجهود 
كبير، والبد أن يجيء ليل ليستريح فيه، 
إنه  أم  الليل ســرمــدا،  ولكن أيصير هــذا 
سيأتي نهار آخر؟ البد أن يأتي نهار آخر، 
فأقسم احلق لهم بآية كونية يعرفونها 
ويتحققون منها وال يعارضون ما فيها.

}ڳ  ڳ      يــقــول اهلل:  وفــي ســيــاق مشبه 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ{ )الليل:١-

ذلــك يعكس موضوع قضيتنا  وبعد   ،)٢
)الليل:٣(،  ڻ{  ڻ        ں   }ں   اآلن: 
تــنــبــهــوا جـــيـــدا عــلــى اخـــتـــالف اجلــنــس 
ۀ  ۀ{  ڻ      { نوعني؛  إلــى  وانقسامه 
ــه مــهــمــة،  ــد لـ ــ ــل واحـ ــيــــل:٤(؛ أي: كـ ــلــ )الــ
فلليل مــهــمــة، ولــلــنــهــار مــهــمــة، ولــلــذكــر 

مهمة، ولألنثى مهمة.)يتبع(.

العمل  ــان  ك أن  بعد 
لينزل  جبريل  مــن 
العمل  أصبح  عليه 
اشتياقا  محمد  من 
ــل ــ ــري ــ ــب ــ إلــــــــــى ج

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

.)٤٣6/٤(
2- أحــال الــرجــل: حتــول مــن شــيء إلى 
للزبيدي  الـــعـــروس،  تـــاج  ــظــر:  ان شـــيء. 

.)٣66/28(
العروس،  تــاج  انظر:  تأمل.  افتكر:   -٣

للزبيدي )1٣/٣٤٥(.
٤- اللب: الالزم لألمر، املقيم به. انظر: 

تاج العروس، للزبيدي )٤/186(.
٥- رواه البخاري، رقم: )٣(.

الهوامش

ــة  ــم ــه لـــلـــيـــل م
مهمة  ــار  ــه ــن ــل ول
مهمة  ولـــلـــذكـــر 
مهمة ــى  ــث ــأن ول
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هدي النبي هدي النبي ]] في رد الجميل في رد الجميل

د.حمدي طنطاوي محمدسنة
باحث أكادميي

من  ورده  املـــعـــروف  هــو  اجلــمــيــل 
شكر النعم ومن اإلحسان الواجب، 

ۅ    }ۋ   ــى:  ــال ــع ت اهلل  ــال  ــ ق
ــورة  )ســ ۉ{  ۉ   ۅ  
الرحمن:6٠(، فاألصل في اجلزاء 
أن يكون من جنس العمل، واألصل 
يقابل  وال  املـــعـــروف،  الــعــمــل  فــي 

فهو  مثله،  مبــعــروف  إال  املــعــروف 
ومــن متام  األخـــالق،  محاسن  من 
اخلــازن:  يقول  اهلل،  إلى  العبودية 
»هل جزاء من أتى بالفعل احلسن 
بفعل  مقابلته  فــي  يــؤتــى  أن  إال 

حسن«)1(، وال يخالف ذلك إال من 
فسد دينه وساء خلقه، ولذلك أمر 

چ   }چ  قوله:  في  به  تعالى  اهلل 
)ســورة  ڇ{  ڇ    چ  
ــحــل:9٠(، وألهــمــيــة اإلحــســان  ــن ال
اهلل  كرر  إليه  الناس  حاجة  وشدة 
تعالى األمر به، وعلمنا أن من رزق 
وهو  األكــبــر  الفضل  رزق  فقد  بــه 
قوله:  في  وتعالى  تبارك  اهلل  حب 

}ھھ  ھ    ھ  ے    ے{.
وكان من صحابة النبي ] من له 
يد عنده ] وخاصة أبا بكر [، 
قـــال: قال  ــي هــريــرة [  أب فعن 
رســول اهلل ]: »مــا ألحــد عندنا 
يد إال وقد كافيناه ما خال أبا بكر 
به  اهلل  يكافئه  يــدا  عندنا  له  فــإن 
أحد  مال  نفعني  وما  القيامة،  يوم 
ولو  بكر،  أبــي  مــال  نفعني  ما  قط 
أبا  التــخــذت  خليال  متخذا  كنت 
بكر خليال، أال وإن صاحبكم خليل 

اهلل«)2(.
ألبي  أن  الكالم  هذا  تضمن  »فقد 
ما ال  الفضائل، واحلقوق  بكر من 
أن  ومعناه:  مخلوق.  فيها  يشاركه 
أبا بكر [ له من احلقوق ما لو 
أنه  وذلك:  بها،  المنت  لغيره  كانت 
بالتصديق،   [ النبي  ــادر  ب  ]
ــادر  ــون، وبـ ــذب ــك ــنـــاس كــلــهــم م والـ
بالنفقة واألموال العظيمة، والناس 
واملصاحبة،  وبــاملــالزمــة  يبخلون، 
والــنــاس يــنــفــرون، وهـــو مــع ذلــك 
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بانشراح صدره، ورسوخ علمه يعلم 
أن هلل ولرسوله الفضل واإلحسان، 
النبي ]  لكن  واالمــتــنــان،  واملــنــة 
معاشرته  وجــمــيــل  خــلــقــه،  بــكــرم 
عنه،  صــدر  ملــن  بالفضل  اعــتــرف 
منه،  وجــدت  ملن  الصنيعة  وشكر 
عمال بشكر املنعم، ليسن، وليعلم، 
وهــذا مثل ما جــرى له يــوم حنني 
مع األنصار، حيث جمعهم فذكرهم 
مبا له عليهم من املنن، ثم اعترف 
اجلميل  الفضل  من  لهم  مبا  لهم 
ــر الــتــرمــذي من  احلــســن، وقــد ذك
حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
إال  يد  »مــا ألحــد عندنا  اهلل ]: 
وقد كافأناه عليها ما خال أبا بكر، 
فإن له عندنا يدا يكافئه اهلل تعالى 
مال  نفعني  ومــا  القيامة،  يــوم  بها 

أحد كما نفعني مال أبي بكر«)٣(
اتــخــذنــي  اهلل  »إن   :[ وقــولــه 
خليال  إبراهيم  اتخذ  كما  خليال 
ربي  غير  خليال  متخذا  كنت  ولو 
يعني:  خليال«  بكر  ــا  أب التــخــذت 
من  أتخذ صديقا  أن  لي  جاز  لو 
التخذت  ســري  على  يقف  اخللق 
تخصيصه  ووجه  خليال.  بكر  أبا 
أقرب  كان  بكر[  أبا  أن  بذلك 
أنه  روى  ملا  رســول اهلل ]  بسر 
عليه السالم قال: »إن أبا بكر لم 
صالة  وال  بــصــوم  عليكم  يفضل 
ولكن بشيء كتب في قلبه«، وفهم 
اتخاذه ] أحدا خليال  من عدم 
تعالى  اهلل  ســوى  عما  انفصاله 
فكل الكائنات متصل به وهو غير 
أصـــال ســـوى اهلل  بــشــيء  متصل 

سبحانه وتعالى«)٤(.
وملا جاء جبير بن مطعم وهو يومئذ 

أسارى  في  النبي ]  يسأل  كافر 
بدر، فقال له ]: »لو كان املطعم 
بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤالء 

النتنى لتركتهم له«)٥(.
أي: لو كان الشيخ أبوك حيا فأتانا 
قد  كان  املطعم  لشفعناه، ألن  فيهم 
أجار النبي ] ملا قدم من الطائف 
جــواره،  في  مكة  فدخل  عنه  وذب 
وكان ممن سعى في نقض الصحيفة 
التي كتبتها قريش على بني هاشم 
وبني املطلب، فأحب رسول اهلل ] 
لئال  عليها  لكافأه  حيا  كان  لو  أنه 
ــد، ويحتمل  يــكــون ملــشــرك عــنــده ي
جبير  ابــنــه  قلب  تطييب  أراد  ــه  أن
اإلســالم«)6(.  إلى  وترغيبه  وتأليفه 
قال اخلطابي: فيه دليل على جواز 
غير  من  عليه  واملن  األسير  إطالق 

فداء، كما بوب عليه أبو داود«)7(.
ملا بعث أهل  و»عن عائشة، قالت: 
مكة في فداء أسراهم بعثت زينب 
في فداء أبي العاص مبال، وبعثت 
فيه بقالدة لها كانت عند خديجة 
أدخلتها بها على أبي العاص قالت: 
فلما رآهــا رســول اهلل ] رق لها 
أن  رأيتم  »إن  وقــال:  شديدة،  رقة 
وتردوا عليها  لها أسيرها،  تطلقوا 
الـــذي لــهــا«. فــقــالــوا: نــعــم. وكــان 
رسول اهلل ] أخذ عليه أو وعده 
وبعث  إليه،  زينب  سبيل  يخلي  أن 
بــن حــارثــة  ــد  زيـ ــول اهلل ]  رســ
»كونا  فقال:  األنصار،  من  ورجــال 
زينب  بكما  متر  حتى  يأجج  ببطن 

فتصحباها حتى تأتيا بها«)8(.
ثم إنه ] تذكر حسن صحبة أبي 
العاص البنته وحسن معاملة هالة 
بنت خويلد أمه وخالتها رضي اهلل 

عنها لها، وتذكر يوم أن أرادت منه 
قريش أن يطلقها ويزوجوه أي امرأة 
شاء من قريش، كما طلق ولدا أبي 
لهب بنتي النبي ] رقية وأم كلثوم 
ذلــك،  فــأبــى  بهما،  ــدخــول  ال قبل 
وقال: واهلل ال أفارق صاحبتي، وما 
أحب أن لي بها امرأة من قريش، 
وأحسن عشرتها، فما كان منه ] 
إال أن أحسن له كما أحسن البنته 
ورد عليه معروفه وزيادة، غير أنه 
] أخذ عليه عهدا أن يخلي سبيل 
ابنته زينب رضي اهلل عنها، فوفى 
له بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها 
حارثة [.  بن  زيد  مع  إليه ] 
إلى  مكة  في  كفره  على  هو  وبقي 
تاجرا  لقريش  عير  فــي  خــرج  أن 
إلى بالد الشام، وذلك قبيل الفتح 
بيسير، فعرض لتلك العير زيد بن 
املسلمني من  حارثة في سرية من 
أصحاب رسول اهلل ] فأخذها، 
أن  إلــى  هاربا  العاص  أبــو  وأفلت 
بزينب  فاستجار  املدينة،  إلى  جاء 
فأجارته، وكلم النبي ] أصحابه 
تلك  مــن  أخـــذ  مــا  جميع  رد  فــي 
يرد  إنــه  وقـــال:  ففعلوا،  السرية، 
ذلك،  ففعل  ويسلم،  قريش،  أموال 
وقــال:   ،[ النبي  شــكــره  فلذلك 
فوفى  ووعدني  فصدقي،  »حدثني 

لي«)9(. 
أن  عنها:  اهلل  رضــي  عائشة  فعن 
رسول اهلل بعث إلى السرية الذين 
ــعــاص وقــال  أصــابــوا مـــال أبـــي ال
منا حيث  الــرجــل  هــذا  »إن  لــهــم: 
ماال،  له  أصبتم  وقــد  علمتم،  قد 
الــذي له  تــردوا عليه  فإن حتسنوا 
ذلك  أبيتم  وإن  ذلــك،  نحب  فإنا 
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عليكم  أفاءه  الذي  اهلل  فيء  فهو 
رسول  يا  قالوا:  بــه،  أحــق  فأنتم 
اهلل، بل نرده عليه، قال: »فردوا 
عليه ماله« حتى إن الرجل ليأتي 
بالشنة)1٠(  الرجل  ويأتي  باحلبل 
أحدهم  أن  حتى  واإلداوة)11(، 
ردوا  حتى  بــالــشــطــاط)12(  ليأتي 
منه  يفقد  ال  بــأســره  ماله  عليه 
شيئا«. ثم احتمل إلى مكة فأدى 
إلى كل ذي مال من قريش ماله 
ــان أبــضــع مــنــه، ثــم قــال:  ممــن ك
بقي ألحد  هل  قريش،  معشر  يا 
ــم يــأخــذه؟  ــال ل مــنــكــم عــنــدي مـ
فــجــزاك اهلل خــيــرا،  قـــالـــوا: ال 
قال:  كرميا،  وفيا  وجدناك  فقد 
اهلل،  إال  إلــه  ال  أال  أشهد  فإني 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 
وما منعني من اإلسالم عنده إال 
أردت  إمنا  أني  تظنوا  أن  تخوفا 
أخذ أموالكم، فلما أداها اهلل عز 
وجل إليكم وفرغت منها أسلمت، 
ثــم خــرج حتى قــدم على رســول 

اهلل ]«)1٣(. 
وفــــي احلـــديـــث مـــن أدبـــــه ] 
وإحسانه إلى صحابته رضي اهلل 
قال  أن  لهم ]  وتواضعه  عنهم 
حيث  منا  الرجل  هذا  »:إن  لهم: 
ماال،  له  أصبتم  وقد  علمتم،  قد 
الــذي  عليه  تـــردوا  فــإن حتسنوا 
أبيتم  وإن  ذلـــك،  نحب  فــإنــا  لــه 
ــذي أفــاءه  ذلــك فهو فــيء اهلل ال
عليكم فأنتم أحق به«، وهو سيد 
العاملني،  رب  ــول  ورسـ املرسلني 
بالشرع.  املصدق  بالوحي،  املؤيد 
رضي  صحابته  أدب  مــن  وفــيــه 
اهلل عنهم وإحسانهم إليه ] أن 
قالوا له: » يا رسول اهلل، بل نرده 
عليه«. وفيه أنهم ردوا لصاحبهم 
إليه كرامة لرسول  أدنى األشياء 
وحفظا  ــه  ل ــا  وإحــســان  [ اهلل 

املشركني  مــعــرفــة  وفــيــه  حلــقــه، 
مبكافأة من قدم لهم معروفا في 
قولهم: »جزاك اهلل خيرا« لقوله 
]: »من صنع إليه معروف فقال 
فقد  خيرا  اهلل  جــزاك  لفاعله: 
أبا  أن  وفيه  الثناء«)1٤(.  في  أبلغ 
الــعــاص بــن الــربــيــع أحــســن إلى 
ردهــا  ــأن  ب احلــق  رأى  ملــا  نفسه 
الناس  خلق  التي  اهلل  فطرة  إلى 
أنه رد األبضاع إلى  عليها، وفيه 
أصحابها،  إلــى  ــوال  واألمـ أهلها 
حرصه  إليهم  إحسانه  من  وفيه 

على إحسانهم الظن به [. 

الهوامش
التنزيل  معاني  فــي  الــتــأويــل  لــبــاب   -1
األولـــى،  الطبعة:   ،)2٣2/٤( لــلــخــازن، 

1٤1٥ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت
ــتــرمــذي فــي ســنــنــه، في  2- أخــرجــه ال
حديث  من   ،)٣661( ح:  املناقب،  أبــواب 
أبي هريرة، )٥٠/6(، حتقيق: بشار عواد 
٥٠/6، دار الغرب اإلسالمي -  معروف، 
بيروت، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، 
الصحابة،  مناقب  عن   [ إخباره  كتاب 
رضوان  أسمائهم  بذكر  ونسائهم  رجالهم 
إثبات  ذكــر  بـــاب:  أجمعني.  عليهم  اهلل 
املصطفى ] األخوة والصحبة ألبي بكر 
رضوان اهلل عليه، من حديث أبي هريرة، 
نفعني  مــا  قــط  مــال  نفعني  »مــا  بلفظ: 
وقال:  بكر [  أبو  فبكى  بكر  أبي  مال 
/ح:   )27٣/1٥( لــك«،  إال  ومالي  أنــا  ما 
ابن  بترتيب  حبان  ابن  صحيح   .)68٥8(
بلبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، الطبعة: 
الثانية، 1٤1٤ - 199٣، مؤسسة الرسالة 

- بيروت.
كتاب  تلخيص  مــن  أشكل  ملــا  املفهم   -٣
الدين  محيي  حتقيق:  للقرطبي،  مسلم 
 - السيد  محمد  أحمد   - ميستو  ديــب 
إبراهيم  محمود   - بديوي  علي  يوسف 
 1٤17 األولى،  الطبعة:   ،)2٤1/6( بزال، 
 - دمشق  كثير،  ابــن  دار  م،   1996  - هـ 

بيروت
حــقــي،  ــل  ــي ــاع إلســم الـــبـــيـــان  روح   -٤

)117/2(، دار الفكر - بيروت
٥- أخــرجــه الــبــخــاري فــي كــتــاب فرض 
اخلمس، باب باب ما من النبي ] على 
األسارى من غير أن يخمس، من حديث 

محمد بن جبير، )91/٤(، ح: )٣1٣9(.
6- بـــذل املــجــهــود فـــي حـــل ســـنن أبــي 
السهارنفوري،  أحمد  خليل  للشيخ  داود، 
 - هـ   1٤27 األولــى،  الطبعة:   ،)٣29/9(
 - هـ   1٤27 األولـــى،  الطبعة:  م،   2٠٠6
2٠٠6 م، مركز الشيخ أبي احلسن الندوي 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، الهند.
7- شــرح ســنن أبــي داود البــن رســالن، 
الفالح  بــدار  الباحثني  من  عدد  حتقيق: 
 ٥28  ٥26/11( الرباط،  خالد  بإشراف 
هـ   1٤٣7 ــى،  ــ األول الطبعة:   ،)2681/
العلمي  للبحث  الفالح  دار  م،   2٠16  -
وحتقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر 

العربية
اجلهاد،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه   -8
باب في فداء األسير باملال، ح: )2692(، 
وأخرجه   ،)62/٣( عائشة،  حديث  مــن 
املغازي  كتاب  في  املستدرك  في  احلاكم 
عائشة  حديث  مــن  ح٤٣٠6،  والــســرايــا، 
رض اهلل عنها، )2٣/2(، الطبعة: األولى، 

1٤27 هجرية، بدون ذكر بلد الطباعة
تلخيص  من  أشكل  ملا  املفهم  انظر:   -9
محيي  حتقيق:  للقرطبي،  مسلم  كتاب 
الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد 
- يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم 
 1٤17 األولى،  الطبعة:   ،)٣٥٥/6( بزال 
 - دمشق  كثير،  ابن  دار  م،   1996  - هـ 

بيروت
البالية، انظر: لسان  القربة  الشنة:   -1٠
دار  )قـــور(.  مــادة:  منظور،  البــن  العرب 

صادر - بيروت، الطبعة األولى.
يتخذ  جلد  من  إناء صغير  اإلداوة:   -11

للماء،: لسان العرب، مادة: )أدا(
لسان  القامة،  اعــتــدال  الشطاط:   -12

العرب، مادة: )شطط(.
1٣- املستدرك للحاكم، 262/٣، حتقيق: 
الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى 
العلمية - بيروت، الطبعة: األولى، 1٤11 

199٠ -
1٤- سنن الترمذي، حتقيق: بشار عواد، 

ح: )2٠٣٥(.
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ــقــرآن  ال فـــي  احلـــج  ــات  ــ آي وردت 
مثل  ســورة،  من  أكثر  في  الكرمي، 
وقد  واحلج.  واملائدة  البقرة  سورة 
لغوية  مباحث  اآليــات  هــذه  حــوت 
جديرة بالبحث والتأمل والدراسة.

وفيما يلي منوذج لهذا الدرس من 
خالل الوقوف أمام بعض األحكام 
الفقهية املتعلقة باحلج التي استند 

الفقهاء فيها على دليل لغوي. 
به  يسمح  مــا  -حــســب  وسأكتفي 
أربع  في  ورد  مبا  واملــقــام-  املقال 
آيات فقط من آيات احلج: )آيتان 
في سورة البقرة وأخريان في سورة 
ــدة(، وهــذه األحــكــام -حسب  ــائ امل

ترتيب اآليات- هي:

املــبــيــح  اإلحـــــصـــــار  طــبــيــعــة  أوال- 
للتحلل من اإلحرام:

فـــرق بــعــض الــفــقــهــاء بـــني داللـــة 

منه  واملزيد  املجرد »حصر«  الفعل 
»أحصر«؛ فجعلوا أحدهما حلبس 
الــعــلــة واملـــــرض، واآلخــــر حلبس 
العسكري:  هالل  أبو  يقول  العدو، 
»قالوا: اإلحصار في اللغة منع بغير 
حبس، واحلصر املنع باحلبس، قال 
قيل  املرض  من  كان  ما  الكسائي: 
ما  عبيدة:  أبو  وقال  أحصر،  فيه: 
كان من مرض أو ذهاب نفقة قيل 
سجن  من  كــان  ومــا  أحصر،  فيه: 
أو حــبــس قــيــل فــيــه: حــصــر فهو 

محصور.
وإذا  هــذا صحيح،  املــبــرد:  وقـــال 
حبسه،  قيل:  الرجل  الرجل  حبس 
ألن  به  عرضه  فعال  به  فعل  وإذا 
عرضه  وإذا  أحبسه،  قيل:  يحبس 
للقتل قيل: أقتله، وسقاه إذا أعطاه 
إناء يشرب منه وأسقاه إذا جعل له 
سقيا، وقبره إذا تولى دفنه، وأقبره 

جعل له قبرا«)1(.
إذ  الصيغتني  بني  املطرزي  وفــرق 
إذا  احلاج  أحصر  »يقال:  أنه  يرى 
منعه خوف أو مرض من الوصول 
إلمتام حجه أو عمرته. وإذا منعه 
حبس  في  قاهر  مانع  أو  سلطان 
أو مــديــنــة قــيــل حــصــر، هـــذا هو 

املشهور«)2(.
وذهــب آخــرون إلــى عــدم التفريق 
أن  ــى  إل فــذهــبــوا  الصيغتني؛  بــني 
مبعنى  ــر«  ــصـ و»احلـ »اإلحـــصـــار« 
على  يقعان  اسمان  وأنهما  واحــد، 
كــل مانع مــن عــدو، أو مــرض، أو 

غير ذلك أي شيء كان)٣(.
ــذا االخـــتـــالف في  ــاء عــلــى هـ ــن وب
الداللة اللغوية اختلفوا في طبيعة 
يتحلل  به  الذي  احلصر/اإلحصار 
احملرم للحج أو العمرة من إحرامه 

أثر الداللة اللغوية أثر الداللة اللغوية 
في استنباط في استنباط 
أحكام الحجأحكام الحج

دراسات د. رمضان فوزي بديني
دكتوراه في اللغة العربية
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ۇ   }ۇ   تعالى:  اهلل  قــول  في 
)الــبــقــرة:  ۈ{  ۈ   ۆ      ۆ  
بالرأي  قــالــوا  مــن  فذهب  196(؛ 
بني  التفريق  عــدم  -وهـــو  الــثــانــي 
مينع  مانع  كل  أن  إلى  الصيغتني- 
البيت احلــرام  ــى  إل الــوصــول  مــن 
ــه مــن عـــدو أو مــرض  فــي إحــرام
أو ذهــاب نفقة أو ضالل  أو جرح 
راحلة.. يبيح له التحلل، وممن قال 
إبراهيم  ابن مسعود، وهو قول  به 
ــن، ومــجــاهــد،  ــسـ الــنــخــعــي، واحلـ
وعطاء، وقتادة، وعروة بن الزبير. 
وأهل  الثوري  سفيان  ذهــب  وإليه 

العراق)٤(.
بني  بــالــتــفــريــق  قــالــوا  مــن  ورأى 
التحلل  له  يباح  ال  أنــه  الصيغتني 
ابن  قــول  الــعــدو، وهــو  إال بحبس 
عباس، وقال: »ال حصر إال حصر 
ابــن  عـــن  مــعــنــاه  وروي  ــدو«،  ــعـ الـ
وهو  الزبير  بــن  اهلل  وعــبــد  عمر 
وسعيد  املــســيــب  بــن  سعيد  قـــول 
الشافعي  ذهــب  وإلــيــه  جبير  بــن 
وأحمد وإسحاق. وحجتهم دليالن، 
ثعلب:  قــول  وهــو  لغوي  أحدهما 
عن  الرجل  حصرت  العرب  تقول 
وأحصره  محصور،  فهو  حاجته 
فهو  السير  عــن  منعه  إذا  الــعــدو 
محصر. واآلخر تاريخي وهو نزول 
االحتجاج في  الكرمية محل  اآلية 
ذلك حبسا  وكان  قصة احلديبية، 
قوله  عليه  ويــدل  العدو،  جهة  من 
ــة نفسها:  تــعــالــى فــي ســيــاق اآليـ
من  يــكــون  واألمـــن  ېئ{،  }ېئ  

اخلوف)٥(.
وأرى أنه ميكن أن يكون هناك فرق 
في املعنى املعجمي للصيغتني على 
النحو الذي مر، لكن هذا الفرق ال 
أن  ذلك  الفقهي؛  احلكم  في  يؤثر 

املعجمي  مبعناها  »حصر«  صيغة 
املــرض،  بسبب  املنع  يعني:  الــذي 
فصارت  الهمزة  بها  أحلــقــت  إذا 
»أحصر« حتتفظ باملعنى نفسه عن 
العدول  أو  الداللي  التحول  طريق 
الكتسابها  باإلضافة  األصــل،  عن 
حبس  هــنــا  )وهـــو  ــدا  جــدي معنى 
العدو(؛ فيكون املعنى: أحصره؛ أي 
عرضه للحصر بكل ما يحتمله من 

معان.

الهدي  في  االشتراك  حكم  ثانيا- 
للحاج املتمتع:

»من«  أن  إلى  الفقهاء  بعض  ذهب 
}ىئ  ىئ   تــعــالــى:  اهلل  قـــول  فــي 
حئ{  جئ   ی     ی   ی    ی         ىئ  
إلى  ذهبوا  عليه  وبناء  للتبعيض، 
حيث  الهدي؛  في  االشتراك  جواز 
يقول ابن حزم: »هذا سند ال نظير 
والبقر  فيه،  إشكال  ال  وبيان  لــه، 
يــقــع عــلــى الــعــشــرة وأقـــل وأكــثــر؛ 
اهلل  فــوجــدنــا  اآليـــة  فــي  فنظرنا 

ىئ   }ىئ   يــقــول:  أيضا  -تعالى- 
حئ{  جئ   ی     ی   ی    ی         ىئ  
للتبعيض؛  و)من(   .)196 )البقرة: 
فجاز االشتراك في الهدي بظاهر 

اآلية«)6(.
أربعة  املسألة  هــذه  في  وللفقهاء 

آراء:
جـــواز  الــشــافــعــي  ــرى  ــ ي األول: 
كان  ســواء  الهدي  في  االشتراك 
كانوا  وســـواء  واجــبــا،  أم  تطوعا 
أم بعضهم متقربا  كلهم متقربني 
وبهذا  الــلــحــم...  يريد  وبعضهم 

قال جمهور العلماء. 
الثاني: قال داود وبعض املالكية: 
يجوز االشتراك في هدي التطوع 

دون الواجب. 

الرأي الثالث: قال مالك: ال يجوز 
مطلقا. 

الرأي الرابع: قال أبو حنيفة: يجوز 
إن كانوا كلهم متقربني، وإال فال)7(.

تبعيضية  هنا  ــن(  )م بــأن  والــقــول 
أجازه أيضا: أبو بكر اجلصاص)8(، 
ــر بن  ــاهـ ــطـ ــان)9(، والـ ــ ــيـ ــ وأبـــــو حـ

عاشور)1٠(.
إال أن أبا حيان وابن عاشور يريان 
هــنــا جمعا  ــدي  ــه ال ــان  كـ إذا  ــه  أنـ
)مــن(  فــإن  الكثيرون  بــه  قــال  كما 
اسما  الهدي  كانت  وإذا  تبعيضية، 
فإن  للعموم؛  فيها  والــالم  واأللــف 

)من( تكون لبيان اجلنس)11(.

ذي احلجة  أيـــام  ثــالــثــا- حتــديــد 
الداخلة في أشهر احلج

اختلف النحاة واألصوليون في أقل 
اجلمع؛ حيث ذهب جمهورهم إلى 
الشوكاني:  يقول  ثــالثــة،  أقله  أن 
الــذي عليه  القول احلق  »هــذا هو 
السابق  وهو  والشرع،  اللغة،  أهل 
إلى الفهم عند إطالق اجلمع«)12(. 
وذكر اإلسنوي في التمهيد أن القول 
بأن أقل اجلمع ثالثة هو الصحيح 
هو  كما  األصوليني،  جمهور  عند 
الصحيح عند النحاة والفقهاء)1٣(. 

اثنان  أقله  أن  إلى  بعضهم  وذهــب 
ذكرت كتب أصول الفقه أن القول 
ــروي  ــل اجلــمــع م ــني أقـ ــن ــأن االث بـ
وحكاه  ثابت،  بن  وزيــد  عمر،  عن 
وابن  األشعري،  عن  الوهاب  عبد 
املاجشون، كما ورد أيضا في أحد 

نقوالت سيبويه عن اخلليل.
القاضي  قول  »وهــو  الباجي:  قال 
ابن  وحــكــاه  العربي،  بــن  بكر  أبــي 
واختاره  مالك،  عن  منداد،  خويز 
املصادر  صاحب  ونقله  الــبــاجــي، 
وحكاه  يوسف،  أبــي  القاضي  عن 
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ــاذ أبـــو مــنــصــور عـــن أهــل  ــتـ األسـ
ابــن الدهان  الــظــاهــر)1٤(، وحــكــاه 
النحوي عن محمد بن داود، وأبي 
وعن  ونفطويه.  واخلليل،  يوسف، 
أهل  عند  جمع  التثنية  أن  ثعلب 

اللغة، واختاره الغزالي. 
الــقــرافــي أن مــذهــب مالك  وذكـــر 
اجلــمــع  ــل  ــ أق أن  اهلل-  ــه  ــمـ -رحـ
ذلك،  على  القاضي  ووافقه  اثنان، 
امللك  وعبد  إسحاق  أبو  واألستاذ 

ابن املاجشون من أصحابه)1٥(.
اللغوي  اخلالف  هذا  انعكس  وقد 
على بعض املسائل الفقهية، ومنها 
ذهب  حيث  احلــج؛  أشهر  حتديد 
ــهــا ثالثة  ــى أن بــعــض الــفــقــهــاء إلـ
وذو  القعدة  وذو  )شـــوال  األشــهــر 
أن  إلى  استنادا  كاملة)16(؛  احلــج( 
أقـــل اجلــمــع ثــالثــة فــي قـــول اهلل 
ٻ{  ٻ    }ٱ   تعالى: 

)البقرة: 197(.
 وذهب آخرون إلى أن أشهر احلج 
ذي  وبعض  القعدة  وذو  شوال  هي 
أيام  عدد  في  على خالف  احلجة 
بأنها  قال  من  فمنهم  احلجة؛  ذي 
مــن ذي احلــجــة، وهو  أيــام  تسعة 
قــول الــشــافــعــي)17(. وقــال بعضهم 
احلجة،  ذي  من  أيــام  بأنها عشرة 
ــن عــبــاس وابـــن عمر  وهــو قــول اب
والشعبي والسدي وأبو حنيفة وهو 
رواية ابن حبيب عن مالك، ورجحه 
وقال  املبسوط)18(.  في  السرخسي 
آخرون بأنها ثالثة عشر يوما، وهو 
ابن  ــره  ذك مالك  مذهب  فــي  قــول 

احلاجب)19(.
ومما احتج به هؤالء:

إمنا  أنه  من  الفراء  إليه  ذهب  ما 
ــر( وإمنــا  جــاز أن يــقــال لــه )أشــه
هــمــا شــهــران وعــشــر مــن ثــالــث؛ 
لشيء  الوقت  كــان  إذا  العرب  ألن 

يكون فيه احلج وشبهه جعلوه في 
التسمية للثالثة واالثنني، كما قال 

}ٻ   وتعالى:  تــبــارك  اهلل 
پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ  
وإمنــا   ،)2٠٣ {)الــبــقــرة:  ڀ   ڀ   
يتعجل في يوم ونصف، وكذلك هو 
في اليوم الثالث من أيام التشريق 
وليس منها شيء تام، وكذلك تقول 
العرب: له اليوم يومان منذ لم أره، 

وإمنا هو يوم وبعض آخر.
الوجه على  خرج الزمخشري هذا 
القول بأن اسم اجلمع يشترك فيه 
ما وراء الواحد)2٠(، مستشهدا بقول 
ڳڳ{ گ   }گ   تعالى  اهلل 
ابن  عليه  ووافــقــه  ــتــحــرمي:٤(،  )ال

جنيم املصري)21(.
إذا  اجلمع  أن  إلــى  الكفوي  ذهــب 
اثنني  من  أزيــد  هو  ما  على  أطلق 

بأقل من واحد كان مجازا)22(.
ذكر ابن سالم النفراوي أن اجلمع 
يطلق على ما زاد على االثنني، ولو 

كان الزائد بعض واحد)2٣(.
ــار الــشــرعــيــة املــتــرتــبــة على  ــ اآلثـ

اخلالف في هذه املسألة:
يــتــرتــب عــلــى اخلــــالف فـــي هــذه 

املسألة أمور فقهية مثل:
 ما ذكره ابن عطية أنه من قال: »إن 
ذا احلجة كله من أشهر احلج« لم 
بعد  األعمال  يقع من  فيما  ير دما 
احلج،  أشهر  في  ألنها  النحر؛  يوم 
احلج  ينقضي  اآلخــر  القول  وعلى 
الدم فيما عمل  النحر، ويلزم  بيوم 

بعد ذلك)2٤(. 
املصري:  ابن جنيم  ذكره  ما  ومنه 
أن  األشهر  بهذه  التوقيت  »وفائدة 
يجوز  ال  احلـــج  أفــعــال  مــن  شيئا 
املتمتع  صــام  إذا  حتى  فيها،  إال 
أشهر  قبل  ــام  أي ثالثة  الــقــارن  أو 

بني  السعي  وكــذا  يجوز،  ال  احلــج 
الصفا واملروة عقب طواف القدوم 
ال يجوز إال في أشهر احلج، وأنه 
ال يكره اإلحرام باحلج فيه مع أنه 
يكره اإلحرام باحلج في غير أشهر 
لــو أحــرم بعمرة يوم  احلــج، وأنــه 
النحر فأتى بأفعالها ثم أحرم من 
يومه ذلك باحلج وبقي محرما إلى 

قابل فحج كان متمتعا«)2٥(.

الصيد  احملــرم  قتل  كفارة  رابعا- 
عمدا بني التخيير والترتيب:

قاتل  أن  الفقهاء  جمهور  مذهب 
الصيد مخير في اجلزاء بني أحد 
كفر، سواء  بأيها شاء  ثالثة،  أمور 
واألمــور  معسرا،  أم  موسرا  أكــان 
وتقومي  النظير،  ذبح  هي  الثالثة: 
لكل  بــطــعــام  ثــم  ــدراهــم  ب النظير 
مسكني مد، وصيام يوم عن كل مد. 
في  »أو«  داللــة  هــذا  فــي  ودليلهم 

ٴۇ   ۈ   ۈ   }ۆ   تعالى:  قوله 
ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ    ۋ  
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  
ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
)املائدة:  یجئ{  ی   ی   ی  

.)9٥
ــاف)26(،  األحــن بالتخيير  قــال  فقد 
ــة)28(،  ــي ــع ــشــاف ــة)27(، وال ــيـ ــكـ ــالـ واملـ
واحلنابلة)29(، غير أن اإلمام أحمد 
ورواية  بالتخيير  روايــة  عنه  رويت 
املثل  يجب  أي  بالترتيب؛  ثانية 
لم  فــإن  أطعم،  يجد  لم  فــإن  أوال، 
يجد صــام)٣٠(. وقد روي هذا عن 
ابـــن عــبــاس والـــثـــوري واحلــســن 

البصري)٣1(. 
وروي أيضا عن الشعبي والنخعي)٣2(، 
وذكر املاوردي أنه حكاه أبو ثور عن 
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علق  لكنه  الــقــدمي،  فــي  الشافعي 
عليه: »وليس مبشهور عنه؛ بل نصه 
أنها  واإلمالء  واجلديد  القدمي  في 

على التخيير«)٣٣(.
ذكر  أنه  للشافعي  عليه  وقف  وما 
بالتخيير،  القول  واخــتــار  الــرأيــني 
بناء على روايات من السنة النبوية، 
منها أن رسول اهلل ] أمر كعب بن 
عجرة بأن يكفر بأي الكفارات شاء 
في فدية األذى، ثم نقل عن عطاء 
ــإن أصــاب إنــســان نعامة  قــولــه: »ف
كان عليه إن كان ذا يسار أن يهدى 
جزورا، أو عدلها طعاما، أو عدلها 
قول  أجــل  من  شــاء  أيتهن  صياما، 
قائال:  علق  ثم  وجـــل...«،  عز  اهلل 
أو(  )أو...  القرآن  في  شيء  »وكــل 

فليختر منه صاحبه ما شاء«)٣٤(.
واحتج من قال بالترتيب بأن جزاء 
الــصــيــد كـــفـــارة نــفــس مــحــظــورة، 
تخيير  ال  مرتبة  النفوس  وكفارات 
اآلدمــي،  قتل  فــي  كالكفارة  فيها؛ 

فأعملوا القياس في هذا الرأي. 
مع  قياس  بأنه  مفلح  ابن  رده  لكن 
)أو(  فيه  تــدل  الــذي  النص  وجــود 
على التخيير)٣٥(. ووصفه ابن قدامة 
بأن التخيير ظاهر النص فال تعويل 

على من خالفه)٣6(.

خامسا- تقدير صيام الكفارة لقاتل 
الصيد عمدا وهو محرم:

ــحــاة -حــســب املــشــهــور  ــن جــعــل ال
ــارة ثالث  عــنــدهــم- ألســمــاء اإلشــ
رتب حسب البعد والقرب؛ فجعلوا 
)ذا( للقريب إن كان مفردا مذكرا، 
ألفاظ؛  عشرة  فله  مؤنثا  كان  وإن 
ــا وتــه  ــي وتـ ــي )تـ ــاء وهـ ــت خــمــســة ب
كسر  أو  مختلس  كسر  أو  بسكون 
ــالـــذال وهــي  ــع(، وخــمــســة بـ مــشــب
كسر  أو  بسكون  وذه  وذات  )ذي 

كان  وإن  مشبع(.  كسر  أو  مختلس 
املشار إليه متوسط الرتبة فله في 
)ذاك(،  وهــو  واحــد  لفظ  التذكير 
ألفاظ وهي  التأنيث ثالثة  وله في 
)تيك وتيك وذيك(. وإن كان املشار 
لفظان  التذكير  فله في  بعيدا  إليه 
)ذلك وآلك(، وله في التأنيث أربعة 
التاء-  -بكسر  )تلك  وهــي  ألفاظ 
وتالك(.  وتيلك  -بفتحها-،  وتلك 
واختلفوا في )أولئك( باملد؛ فقيل: 
وقيل:  الــالم،  لعدم  للمتوسط؛  هو 

هو للبعيد.
مرتبتني  لإلشارة  جعل  من  وهناك 
وعلى  والبعد،  القرب  وهما  فقط 
مالك،  ــن  واب سيبويه  هــؤالء  رأس 
ونــقــلــه الــفــراء عــن أهـــل احلــجــاز 

وغيرهم)٣7(.
وقد انعكس التطبيق الفقهي لعودة 
البعيد  »ذلــك« على  اســم اإلشـــارة 
قتل  كفارة  في  الصيام  تقدير  في 
وذلك  اإلحــرام  وقت  الصيد عمدا 

ۈ   }ۆ   تعالى:  اهلل  قــول  في 
ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ  
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ     
ېئ   ېئ    ېئ         ۈئ   ۈئ   ۆئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  { )املائد: 9٥(.

وحسب اآلية الكرمية تكون كفارته 
-كما مر في املسألة السابقة- إما 
أن يهدي مثل الصيد الذي قتل من 
والغنم  والبقر،  اإلبــل،  وهي:  النعم 
يطعم  أن  وإمــا  وماعزها،  ضأنها 
ــصــوم، وقــد  ــا أن ي ــ مــســاكــني، وإم
حيث  الصيام؛  تقدير  في  اختلفوا 
ذهب بعضهم -مثل ابن حزم- إلى 
تقديره حسب قيمة الصيد املقتول، 
إعــمــاال لــعــودة اســم اإلشـــارة على 
فيصوم  الصيد؛  وهو  هنا،  البعيد 

ومنهم  يوما.  منهم  واحد  كل  مكان 
من قدره حسب طعام املساكني.

في  قولنا  »وأمـــا  حــزم:  ابــن  يقول 
الصيام.. فإن اإلشارة بلفظة )ذلك( 
إمنا تقع في اللسان العربي الذي به 
نزل القرآن على أبعد مذكور، وكان 
أبعد مذكور  اآلية  الصيد في هذه 
فلزم بذلك عدله صياما، وال يكون 

عدله أصال إال كما ذكرنا. 
وأما من قومه قيمة، ثم قوم القيمة 
صياما  ذلك  عدل  رأى  ثم  طعاما، 
فــلــم يــوجــب عـــدل الــصــيــد، وإمنــا 
أوجب عدل قيمته، وليس هذا في 

اآلية فبطل القول به جملة«)٣8(.
املسألة  هــذه  فــي  ابــن حــزم  ورأي 
وجه،  في  األربعة  األئمة  مع  متفق 
أن  فــي  متفق  وجــه؛  فــي  ومختلف 
وليس  الصيد  هــو  الــصــيــام  عــدل 
طريقة  فـــي  ومــخــتــلــف  الــطــعــام، 
حساب عدد األيام التي تصام؛ فهم 
يجعلون  ثم  طعاما  الصيد  يقومون 
أو  مــد  كــل  مكان  يــوم  صيام  عليه 
على  الطعام  هذا  من  صاع  نصف 
خالف بينهم في هذا األمر-، وأما 
ابن حزم -كما مر بنا- فيجعل عدل 
من  الصيد  يشبعه  ما  هو  الصيام 
الناس، ويجعل بدل كل فرد صيام 

يوم)٣9(. 
وأرى أن رأي األئمة هنا هو األولى؛ 
ألنه ال حد للشبع الختالف الناس 
يــكــون صيد يشبع  قــد  فــيــه؛ ألنــه 
أكلهم،  لقلة  أشخاص  عشرة  منه 
غيرهم  من  خمسة  منه  يشبع  وال 
لكثرة أكلهم، ولذا ال يكون هذا حدا 

معتبرا في التقدير.

سادسا- طبيعة الصيد احملرم أكله 
على احملرم:

}ڀ   ڀ   تعالى:  اهلل  قول  في 
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)املــائــد:  ٺٺ{  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
هنا  »صيد«  يكون  أن  يجوز   ،)96
أن  ويجوز  »صــاد«،  للفعل  مصدرا 
وعلى  للمصيد،  جنس  اســم  تكون 
هو  احملـــرم  يــكــون  األول  التوجيه 
ما  اإلحــرام؛  أثناء  الصيد  مباشرة 
منه  املصيد  أكل  إلى حترمي  يؤدي 
فقط، لكن يكون كل ما صاده احملل 
أو وهبه  في احلل فأدخله احلرم، 
حملــرم، أو اشــتــراه مــحــرم.. حالال 
ملكه،  احلـــرم  فــي  وملــن  للمحرم. 
أحرم  من  وكذلك  وأكــلــه،  وذبــحــه، 
وفي يده صيد قد ملكه قبل ذلك، 
أو في منزله -قريبا أو بعيدا-، أو 
في قفص معه فهو حالل له -كما 
كان- أكله، وذبحه وملكه، وبيعه)٤٠(.
 وعلى التوجيه الثاني يحرم جنس 
كان؛  كيف  وأكله  املتصيد  الشيء 
فحرموا على احملرم أكل كل شيء 
وإن صاده  جملة  الصيد  من حلم 
احلالل.  ذبحه  وإن  حالل  لنفسه 
وإن  منه،  شــيء  ذبــح  عليه  ويحرم 

كان قد ملكه قبل إحرامه...إلخ.
املــشــهــور عند  هــو  األول  ــرأي  ــ وال
الفقهاء -فيما اطلعت عليه-، وهو 
النووي بقوله:  ما عبر عنه اإلمام 
»مـــا صـــاده احملـــرم أو صـــاده له 
كان  أو  أمره  بغير  أو  بأمره  حالل 
أو  أو داللة  من احملرم فيه إشارة 
إعانة بإعارة آلة أو غيرها؛ فلحمه 
حرام على هذا احملرم، فإن صاده 
احملرم  يقصد  ولــم  لنفسه  حــالل 
أو  باعه  أو  للمحرم  ثم أهدى منه 
وهبه فهو حالل للمحرم أيضا«، ثم 
ذكر أن هذا هو مذهبهم - يقصد 
مالك  قال  وبه  الشافعي-  املذهب 

وأحمد وداود)٤1(. 
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جيولوجي. مصطفى يعقوب عبد النبي مناسبات
اجليولوجية  املساحة  بهيئة  باحثن  كبير 

)سابقا(

من أعجب اآلراء وأكثرها غرابة تلك 
كبير  لفيف  لها  وروج  بها  نــادى  التي 
من  العلم  ومــؤرخــي  املستشرقني  من 
شيء  فــي  تتلخص  والــتــي  الغربيني، 
وهو  شتى.  صــورا  اتخذ  وإن  واحــد، 
العلم في شيء،  ليسوا من  العرب  أن 
الــعــربــيــة اإلســالمــيــة  وأن احلــضــارة 
اإلنساني،  العلم  تــاريــخ  فــي  تؤثر  لــم 
للتفكير  يخلقوا  لم  العرب  أن  بدعوى 
على  جاء  ما  ولعل  املبتكر)1(.  األصيل 
لسان مونتجمرى وات M. Watt في 
كتابـه: »فضل اإلسالم على احلضارة 
شغلت  مدى  أي  إلى  يوضح  الغربيـة« 

املستشرقني  عــقــول  القضيـة  هـــذه 
ــول نــقــال عن  ــق ــني، حــيــث ي ــؤرخــ ــ وامل
 Carra de ــو  ف دي  كـــارا  ــارون  ــبـ الـ
اخلــاص  الفصل  كتب  الـــذي   Vaux
»تراث  كتاب:  من  والرياضـة  بالفلك 
اإلسالم«: وال ينبغي أن نتوقع أن جند 
اخلارقـة،  العبقرية  تلك  العرب  لدى 
املخيلـة  فــي  املتمثلـة  املوهبـة  وتلك 
ــاس، وذلـــك  ــمـ الــعــلــمــيــة، وذلــــك احلـ
عن  نعرفـه  ممـا  الفكر،  في  االبتكار 
إمنـا  كل شيء  قبل  فالعرب  اإلغريق، 
كانوا تالميذ لإلغريق، وما علومهم إال 
حافظوا  التي  اليونان  لعلوم  إستمرار 

احلاالت  بعض  وفي  ورعوهـا،  عليهـا 
طوروهـا وحسنوهـا..... إلخ)2(.

أسقط  عندمـا  ذروتــه  األمر  بلغ  ولقد 
ــذي تــعــرض  ــ ــب مـــن كــتــابــــــــه ال ــكــات ال
اإلنسانية،  احلــضــارات  ملسيرة  فيـه 
وكأنها  اإلسالمية،  العربية  احلضارة 
ــرون مـــن عمر  ــ لـــم تــشــغــل ثــمــانــيــة ق
الزمان، مما حدا باملترجم أن يضيف 
تــوافــق السياق  صــفــحــات مــن عــنــده 
»كذلك  قائال:  للحضارات  التاريخي 
رأيت أن أضيف عددا من الصفحات 
العرب واإلســالم في حضارة  أثر  عن 
هذه  أغــفــل  قــد  الكاتب  ألن  العالم 

فريضة الحج وأثرها في تطور الجغرافيا فريضة الحج وأثرها في تطور الجغرافيا 
والفلكوالفلك
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احلضــــارة«)٣(.
املستشرقني  ــؤالء  ــه ل تــبــني  وعــنــدمــا 
ــم  ــه ــني، مـــن خـــالل دراســات ــؤرخــ ــ وامل
وأبــحــاثــهــم فــي مــخــطــوطــات الــتــراث 
مكتبات  في  القابعة  العربي  العلمي 
وحواضر أوروبا، أو رمبا بدا للكثيرين 
امتد  املعقول أن حضارة  أنه من غير 
ــرون،  ق ثمانية  مــن  يــقــرب  مــا  زمنها 
ــو عــمــر لــيــس بــالــقــلــيــل فــي زمــن  وهـ
احلضارات، ووسع ملكها قارات العالم 
حدود  إلى  غربا  األندلس  من  القدمي 
العلم  لها من  يكون  أال  الصني شرقا، 
توجه  العلم،  تاريخ  في  مذكور  نصيب 
رأيهم وجهة أخرى ال تقل في تعصبها 

ضد العرب من الرأي األول.
العلم  أن  في  الوجهة  هــذه  وتتلخص 
ــا هــو عــالــة عــلــى العلم  الــعــربــي إمنـ
اإلغريقي عبر حركة الترجمة الواسعة 
النطاق التي جرت في العصر العباسي 
على نحو معروف ومشهور، وقد سرت 
املسلم  احلقائق  مسرى  املقولة  هــذه 
بــهــا فــي كــتــابــات جــمــهــرة كــبــيــرة من 

املشتشرقني. 
اجلائرة  النظــرة  هــذه  أثــارت  ولقــد 
العربي عددا من مؤرخي  العلم  حيال 
اتصفوا  الذين  ومستشرقيــه  الغرب 
ــة واملــوضــوعــيــــــــة  ــادي ــن احلــي بــقــدر م
وتصحيح  األفكار  هــذه  رد  فحاولــوا 
املفاهــيم اخلاطئــة التي حلقت بالعلم 
األملانيــــة  املستشرقــة  تقول  العربي. 
في   Z.Honke هــونــكــــــــه  زجـــريـــد 
كتابهــا الشهير: »شمس العرب تسطع 
علــى الغرب«: »يخيل إلي أن الوقت قد 
حان للتحدث عن شعب - تعني العرب 

- قد أثر بقوة علــى مجرى األحداث 
تدين  كمــا  الغرب  لـه  ويدين  العامليــة 
الكثير.  بالشيء  كافــة  اإلنسانيــة  لـه 
وعلــى الرغم من ذلك فإن من يتصفح 
مئة كتاب تاريخي ال يجد اسما لذلك 

الشعب في ثمانيـــة وتسعني منهـــا.
 وفــي ســيــاق احلــديــث عــن اإلغــريــق 
في  العرب  بــدور  األوروبــيــون  اعترف 
التاريخ حني قالوا: أن العرب قد نقلوا 
اليونان  تراث  تعني   - القدامــى  كنوز 
- إلــى بــالد الــعــرب. إن هــذه العبارة 
كذبا  الكثيرون  يحاول  التي  الوحيدة 
وادعاء تقريظ ما قد أســدوه ألوروبا 
ساعي  دور  الواقع  في  للعرب  حتــدد 
قدرهم حني  من  فتقلل  فقط،  البريد 
تطمس الكثير من احلقائق وراء حجب 

النســــيان«)٤(.
كعقيدة  اإلســالم  ضد  التعصب  وألن 
وضــد الــعــرب كــأمــة، ليس لــه حــدود 
تفتق  فقد  املستشرقني،  هـــؤالء  مــع 
لها  مثيل  ال  فرية  عــن  البعض  ذهــن 
الدقة  شئنا  وإن  اخلرافة،  أوهــام  في 
ال مثيل لها في خرافة األوهــام، التي 
تزري بصاحبها مهما أوتي من الشهرة 
ورجاحة العقل، ألن كبوة العقل الراجح 
اآلخرين  جتعل  األمــور  بديهيات  في 
صدر  فيما  وثقتهم  ظنهم  يراجعون 
ويصدر عنه. وتتلخص هذه الفرية في 
أو هو  العلم  يناقض  دين  أن اإلســالم 

دين ضد العلم.
الفرنسي  ــؤرخ  ــ وامل املستشرق  ولــعــل 
 E. Renan رينان  إرنست  الشهير 
ــادى بهذا الـــرأي دون  ــرز مــن ن هــو أب
إذ  واحــــدا،  مقنعا  ــررا  مــب يــقــدم  أن 

العلماء  »وقد اضطهد اإلسالم  يقول: 
والفالسفة، ومن اشتغل بالفلسفة من 
كتبه،  أحرقت  أو  اضطهد  املسلمني 
أمير  أو  خليفة  حماية  فــي  كــان  أو 
في  متدين  غير  الظاهر  فــي  مــؤمــن 
الباطن«)٥(.. ومن األسباب التي يستند 
اإلسالم ضد  اعتباره  في  رينان  إليها 
وسيادة  وثباته،  اإلســالم  جمود  العلم 
مفاهيم اجلبر، مما يعني على صعيد 
والضعف،  اخلنوع  البشري  السلوك 
املــراد)6(.  لبلوغ  العقل  بغير  والتوسل 
في  علي  كــرد  محمد  األســتــاذ  وينقل 
الغربية«  واحلضارة  »اإلســالم  كتابه: 
إحــدى جزر  زار  رينان عندما  أن  عن 
سوريا فإن أهل اجلزيرة من املسلمني 
قلب  فــى  املــتــأصــل  للبغض  قــاومــــــــوه 
وقــال فى  علـم،  له  يقال  ملا  كل مسلم 
العالم  الذي مييز  إن  أخرى:  مناسبـة 
املسلمني  اعتقاد  هو  إمنـا  اإلســالمي 
قد  وأنـــــه  حتتـه  طائل  ال  البحث  أن 
املؤلف  هذا  وحكم  الكفر.  إلـى  يؤدي 
بأنـه  رينان- على كل مسلم  - يقصد 
عدو العلم والبحث فى فطرتـه ال يصح 
على إطالقــه ألنه بعيد عن املنطق وال 
يتالئم بحال مع حكمـة صاحبـه وعلمـه 
الواســع)7(. وقد شايع هذا الرأي عدد 
من املستشرقني منهم على سبيل املثال 
الذي   M.Plessner بلسنر  مارتن 
كتب الفصل اخلاص بالطبيعة والطب 
فــي كــتــاب: »تـــراث اإلســــالم«، حيث 
يقول: فقد كان املسلمون يرون أن كل 
ال  واحلديث  القرآن  من  ينبع  ال  علم 
أيضا  يعتبر  بل  يعتبر عقيما فحسب، 
اخلطوة األولى على الطريق املفضي 
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إلى الزندقة)8(.

القرآن الكرمي والعلم 
العلم  طلب  في  القرآني  للتوجيه  كان 
ــوغ احلــضــارة  ــل ــره الـــواضـــح فــي ب ــ أث
شتى  ــي  ف رفــيــعــا  مبلغا  ــة  اإلســالمــي
القرآن  العلوم، ومن أروع صور تكرمي 
سبحانـه  اخلــالــق  أن  للعلم  ــكــرمي  ال
وتعالى قد أقسم بالقلم بقوله تعالى: 
}ڈژ  ژ  ڑ  ڑ{ )القلم: 1(، 
وقولــه تعالى: }ٺ  ٺ  ٿ  ٿ{ 

)طـــه: 11٤(. 
األول  املوجه  الكرمي  القرآن  كان  ولقد 
العلم  طلب  على  احلث  في  للمسلمني 
صوره  جميع  وفي  مجاالته،  شتى  في 
وألوانه، بل كان األمر صريحا وواضحا 
ــودات وســائــر  ــوجـ ــي الــبــحــث عــن املـ ف
واستكناه  جوانبها  شتى  من  الكائنات 
تشكل  والتي  أسرارها  وسبر  أغوارها 
كقوله  ــه،  ــذات ب قائما  علما  منها  كــل 

تعالى: }ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  
)العنكبوت:  ھھ{  ہ     ہ  

2٠(، وقولــه تعالـى: }ڄ  ڄ  
ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  
چ{  چ   ڃ   ڃ  

}ڈ   تعالى:  وقوله   ،)16٤ )البقرة: 
ڑک   ڑ      ژ   ژ   ڈ  
گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک  

ڳ{ )يونس: 1٠1(.
ڃ   ڃ   }ڄ   تــعــالــى:  وقــولـــــه 
چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ  
ــه  ــول وق )األنــــــعــــــام:97(.  ڌ{ 

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   }ۇئ   تعالى: 
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ  

)يــونــس:  ی{  ی    ی  
.)6

من  الكثير  أن  بل  فحسب  هــذا  ليس 
دافعا  كانت  الكرمية  القرآنية  اآليــات 
لــعــلــمــاء املــســلــمــني فـــي الــبــحــث في 
كقوله  واجلغرافية.  الفلكية  األمـــور 

ې        ۉ   }ۉ   تعالى: 
ائ     ى           ى    ې   ېې   
ۇئ   وئ    وئ    ەئ    ەئ   ائ  
ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ          
ی      ىئ   ىئ      ىئ    ېئ   ېئ   ېئ    
ىئ   مئ   حئ   جئ   یی   ی  
تعالى  وقوله   ،)٣-٤٠9 {)يــس:  يئ  

جئ   ی     ی   ی        }ی  
حئ  مئ     ىئ    يئ  جب  حب{ 
تعالى  وقــولــه   ،)76  -7٥ )الــواقــعــة: 

ۈ   ۆ     ۆ   ۇ   }ۇ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ې   ې   ې   ۉې   ۉ      ۅ  
ى  ى   ائائ  ەئ  ەئ   وئ   

وئ{ )يونس: ٥(.
بالنسبة  متثله  وما  املكرمة  مكة  وألن 
بفريضتي  يتعلق  فــيــمــا  للمسلمني 
الصالة واحلج، مهوى األفئدة ومناط 
املسلمني  جموع  إليها  تفد  القلوب، 
ويشد  ومغاربها،  األرض  مشارق  في 
فقد  عميق،  فج  كل  من  إليها  الرحال 
رأى عدد من اجلغرافيني، حبا وعشقا 
على  يسيروا  أال  األمــني،  البلد  لهذا 
النهج اجلغرافي املتعارف عليه من ذكر 
األقاليم املختلفة، بل افتتحوا مؤلفاتهم 
لها  حبا  مباشرة  املكرمة  مكة  بذكر 
وتيمنا بها ومكانتها في قلوب املسلمني 
غير عابئني بالتقسيم اجلغرافي الذي 
درج عليه املؤلفون. يقول األصطخري 
واملمالك«:  »املسالك  كتابه  مفتتحا 

القبلة بها  »وابتدأت بديار العرب ألن 
وعلى  الــقــرى«)9(.  أم  فيها وهي  ومكة 
وباأللفاظ  السبب  ونفس  النهج  نفس 
الشهير  كتابه  حوقل  ابــن  يبدأ  ذاتها 

»صورة األرض«)1٠(. 
 

أثر اإلسالم في اجلغرافيا والفلك
وبعد أن دحضنا تلك الفكرة املسمومة 
بأن اإلسالم يقف موقفا مضادا للعلم، 
سوف نذهب إلى أبعد من مجرد نفي 
مقيت  تعصب  عــن  إال  تنم  ال  فــكــرة 
العرب  وحيال  كعقيدة  اإلســالم  حيال 
وخاصة  اإلسالمي  الدين  أسهم  كأمة 
غير  بطريق  والصالة  احلج  فريضتي 
والفلك،  اجلغرافيا  تطور  في  مباشر 
من  الفلكـى  اجلانب  الدقة؛  وإن شئنا 
اجلغرافيـا، بل لعلنا ال جناوز الصواب 
قويا  دافعا  كــان  اإلســالم  أن  قلنا  إن 
نص  فقد  والفلك.  اجلغرافيا  لتطور 
ــالم عــلــى خــمــس صـــلـــوات في  ــ اإلسـ
ــوم، واالجتـــاه  ــي أوقـــات خــاصــة فــي ال
وصوم  الكعبـة،  نحو  الصالة  ساعـة 
شهر معني من شهور السنة وهو شهر 
الفلكيني  على  كان  فقد  لذا  رمضان، 
املسلم  يعترض  ما  يذللوا  أن  العرب 
الصالة  مبواعيد  تتعلق  صعوبات  من 
في  دخلت  التي  األمــصــار  سائر  فــي 
املواقع  حتديد  على  فعملوا  اإلســالم 
بدقـة،  الــبــلــدان  مــن  لكثير  الفلكيـة 
لتحديد  الشمسيـة  الساعات  وأعــدوا 
أوقات الصالة، وراقبوا القمر لتحديد 
الشهور، وإعالن بدايـة الشهور العربية، 
وال سيما شهر رمضان، وقد ساعدهم 
على ذلك قلة السحاب وصفاء السماء 

في بالدهم. 
ارتقاء وتقدم  أن  الشواهد على  وتدل 
اإلسالمية  احلضارة  في  الفلك  علم 
العلم،  مــؤرخــي  أنــظــار  لفتت  بــصــورة 
األرصـــاد  بــدقــة  يتعلق  فيما  السيما 
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العلماء  مــن  أســمــاء  وبـــروز  الفلكية 
اإلنساني  العلم  تــاريــخ  فــي  املسلمني 
وابن  والبيروني  البتاني  مثل:  العام، 
ملعت  غيرهم  وعشرات  إلــخ،  يونس.. 
أسماؤهم في تاريخ اجلغرافيا والفلك، 
كان مبعثه ودافعه التوجيه القرآني من 
القبلة  سمت  معرفة  وضـــرورة  جهة، 
في  األهلة  ومواعيد  الصالة  وأوقــات 
اإلسالمية  احلواضر  من  حاضرة  أي 
ملعرفة ميقات احلج من جهــة أخــرى. 
وقد حتدث غير واحد من املستشرقني 
في  العرب  تقدم  عن  العلم  ومؤرخي 
والتطور  والــفــلــك،  اجلغرافيا  علمي 
احلادث في كليهما على أيدي املسلمني، 
 G. Le Bon فيقول جوستاف لوبون
»كان من  العرب«:  كتابـه »حضارة  في 
نتائج ريادات العرب ومعارفهم الفلكيـة 
أن اتفق لعلم اجلغرافيا تقدم مهم وال 
غرو فالعرب اتخذوا في البداءة علماء 
اليونان، أدالء لهم في علم اجلغرافيـة 
لم يلبثوا أن أفاقوا أساتذتهـم فيه على 

حسب عادتهـم«.
التي  األمكنـة  بــني  نقابل  أن  ويكفي 
عينهـا األغارقـة واألمكنـة التي عينهـا 
العرب ليظهر لنا مقدار التقدم الذي 
مت على يد العرب، فهذه املقابلـة تدل 
حققـه  الــذي  العرض  مقدار  أن  على 
العرب يقرب من الصحـة مبا ال يزيد 
على بضع دقائق، وأن خطأ األغارقـة 

فيه بلغ درجات كثيرة.
في  إلينا  انتهت  الــتــي  الــعــرب  وكــتــب 
وكان  للغايـة،  مهمـة  اجلغرافيا  علم 
العلم  هــذا  لــدراســـــة  أســاســا  بعضها 
كــثــيــرة. وتكفي  ــا  ـــ ــا قــرون ــ فــي أوروبـ
شأنهـم،  إلثبات  السابقـة  اخلالصـة 
إلى معارف  انتهوا  الذين  فالعرب هم 
العلمية  الناحيـة  من  فلكيـة مضبوطـة 
عدت أول أساس للخرائط، فصححوا 
أغاليط اليونان العظيمـة في املواضع، 

والعرب، من ناحيـة الريادة، هم الذين 
التي  العالم  بقاع  عن  رحــالت  نشروا 
وجودهـا  فــي  األوروبــيــون  يشك  كــان 

فضال عن عدم وصولهم إليها )11(.
ألدوميلـي  اإليطالي  املستشرق  ويعلق 
عند  »العلم  كتابـه  فــي   A. Mieli
العاملى«  العلم  تطور  في  وأثره  العرب 
عــلــى تــقــدم اجلــغــرافــيــا عــنــد الــعــرب 
في  اجلغرافي  األدب  »ويقدم  بقولـه: 
هذا العصر- يقصد العصر العباسـى 
بحيث  مألوفني،  غير  وتنوعا  وفــرة   -
اجلغرافيني.  أهم  أسماء  سرد  يتعذر 
اجلغرافي،  النتاج  في  الــوفــرة  وهــذه 
تعكس صورة واضحـة للنزعـة القويـة 
والترحال،  التنقل  إلى  املسلمني  عند 
إلى مكة، أو  ليس فقط لغرض احلج 
ما يتصل باحلج من عالقـة، بل تكشف 
أيضا عن ملكـة التطلع القويـة عندهـم 
إلى جمع املعلومات عن األقطار التي 
استولى عليها اإلسالم، أو التي تدخل 
وقد  التجارية.  رحالتهم  نطاق  فــي 
مع  الرياضيـة،  اجلغرافيـة  استرعت 
اخلرائط،  برسم  املتصلة  تطبيقاتهـا 
أنظار علماء اإلسالم، في نفس الوقت 
اجلغرافيـة  إلــى  فيه  اجتــهــوا  ــذي  الـ

الوصفيـة« )12(. 
املستشرقني  من  جانب  رأي  عن  هذا 
في  التقدم  العلم عن مظهر  ومؤرخي 
اجلغرافيا والفلك في احلضارة العربية 
اإلسالمية، ولقد لفت أثر اإلسالم في 
هذين العلمني جانبا آخر من مؤرخي 
اجلانب  إلــى  بوضوح  فــأشــاروا  العلم 
اإلسالمية،  العقيدة  من  املنظور  غير 
ذلك اجلانب الذي جتاهله لفيف كبير 
أو عمدا، وهو  من املستشرقني جهال 
متمثال  اإلســالم،  من  العلمي  اجلانب 
في فريضتي احلج من ناحية والصالة 
من ناحية أخرى، وأثرهما الواضح في 
تقدم وتطور علمي اجلغرافيا والفلك 

لدى املسلمني.
التي  اآلراء  ألهــم  عــرض  يلي  وفيما 

قيلت بهذا الشأن: 
 C. نلينو  كــرلــو  املستشرق  يعد   -1
في  الــثــقــات  مــن  ــدا  واحــ  Nallino
كتابا  ألف  إذ  العرب  عند  الفلك  علم 
الفلك...تاريخه  »علم  بعنوان  شهيرا 
الوسطى«  ــقــرون  ال فــي  الــعــرب  عند 
بنّي العالقة بني تقدم العرب في علم 
أركــان  بعض  وبــني  ناحية  مــن  الفلك 
يقول:  إذ  أخــرى  ناحية  من  اإلســالم 
»ال يخفى على من اعتبر أمور الدين 
أحكام  بعض  بني  وقع  ما  اإلسالمي، 
الشريعة اإلسالمية في العبادات وبني 
االرتباط  من  الفلكية  الظواهر  بعض 
الصلوات  أوقــات  إن  اجللي.  الواضح 
بلد،  إلـــى  بــلــد  مــن  تختلف  اخلــمــس 
حسابها  فيقتضي  يــوم،  إلى  يوم  ومن 
معرفة عرض البلد اجلغرافي، وحركة 
الشمس في فلك البروج. ومن شروط 
فيستلزم  الكعبة  إلى  االجتــاه  الصالة 
أن  كما  القبلة.  سمت  معرفة  ــك  ذل
حملت  الــصــوم  فــي  الشريعة  أحــكــام 
املسائل  فــي  البحث  على  الفلكيني 
وأحوال  الهالل  رؤية  العويصة بشرط 
واخترعوا  ذلــك  في  فــبــرزوا  الشفق، 
يسبقهم  لــم  بديعة  وطــرقــا  حسابات 
إليها أحد. فباجلملة إن ارتباط بعض 
زاد  الفلكية  باملسائل  الشريعة  أحكام 
املسلمني اهتماما مبعرفة أمور السماء 

والكواكب....إلخ«)1٣(. 
 Toby 2- يؤكد مؤرخ العلم توبي هاف
العلم  »فــجــر  كــتــابــه  فــي   E. Huff
كعقيدة  اإلســالم  دور  على  احلــديــث« 
في تقدم العلم حيث يقول: »من أجل 
احلساب  اعتبر  فقد  املواريث  تقسيم 
وكــذلــك  ــدراســة،  ــل ل مهما  مــوضــوعــا 
إلى  الشعائر  تأدية  إلى  كانت احلاجة 
حتديد املواقيت ومن ثم إلى استخدام 
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من  املثلثات  حساب  وابتكار  الهندسة 
عمليات حسابية حتدد  اكتساب  أجل 
االجتاه إلى مكة حيث القبلة للمصلي. 
االستطالع  حــب  وبــدافــع  وباختصار 
العربي  الــعــالــم  بلغ  دينية  ولــدوافــع 
اإلسالمي من القرن الثامن إلى القرن 
الرابع عشر أعلى مستوى من التقدم 

العلمي« )1٤(. 
كينج  دافيد  الدكتور  قاله  ما  لعل   -٣
ــي  ــدول ال املــعــهــد  ــر  مــدي  D. King
فرانكفورت  جامعة  في  العلوم  لتاريخ 
املجال  هذا  في  اإلطالة  عن  يغني  ما 
»العلم  بعنوان  له  مقال  في  يقول  إذ 
»في  اإلســالم«:  في  الدين  في خدمة 
املناسك  تأدية  تعتمد  البشرية  تاريخ 
الــعــقــيــدة اإلســــــــالمــيــة - بعكس  فــي 
على   - ــرى  األخـ الدينية  املعتقدات 
القمري  فالتقومي  علمية.  أسس  عدة 
الــصــالة  ــات  ــ ألوق الفلكي  والتنظيم 
مختلف  من  القبلة  اجتاهات  وحتديد 
بعض  هي  األرض  سطح  على  املواقع 
العلوم  بــهــا  تهتم  الــتــي  املــوضــوعــات 

اإلسالمية.
العلم اإلسالمي قد  إن أغلب مؤرخي 
من  يتلقونه  ما  على  معارفهم  ــزوا  رك
يتخطون  حلقيقة  فــي  وهــم  الــغــرب، 
فأغلب  اإلســـالمـــي.  الــعــلــم  جــوهــر 
في  اإلســالمــي  العلم  عــن  معلوماتنا 
العصور الوسطى قد جتاهلت مالمح 

هذا العلم. 
إن التقومي اإلسالمي هو تقومي قمري، 
ونهاياتها  القمرية  الشهور  فبدايات 
بدء  ينظمها  رمضان  شهر  وبخاصة 
ظهور الهالل في كل منها. وتتم الرؤية 
إذا  الشمس  غــروب  عقب  البصرية 
كان الهالل بعيدا عن الشمس، وعلى 
ارتفاع معني من األفق بحيث ال يتأثر 
الــغــروب.  وقــت  السماء  شفق  بضوء 
وهذه الشروط للرؤية ليست بالبساطة 
الفلكيني  تتحدى  ولكنها  الظاهرية، 

وخصوصا في األيام ذات الغيوم.
ــون باتباع  ــ املــســلــمــون األول وقـــد قـــام 
ــان مــن الــضــروري  شـــرط لــلــرؤيــة وكـ
والقمر  الشمس  حساب موقع كل من 
من اجلداول الفلكية، ثم حساب الفرق 
الزمني لغروبهما. وفي القرون التالية 
وضع الفلكيون املسلمون شوطا معقدة 
عدة  ووضعوا  الهالل،  رؤيــة  حلساب 
مما  ذلك،  لتسهيل  مستحدثة  جداول 
املسلمني  للفلكيني  كبيرا  إجنــازا  يعد 

في ذلك الوقت...إلخ«)1٥(.
اإلســالم  أن  لنقول  هــذا  مــن  نخلص 
فيما  الكبير  ــدور  الـ لــه  ــان  ك كعقيدة 
ــارة الــعــربــيــة  ــضــ ــيـــه احلــ ــلـــت إلـ وصـ
في  رفيع  علمي  تقدم  من  اإلسالمية 
ادعاه  ملا  خالفا  العلم،  مجاالت  شتى 
نــفــر مــن املــســتــشــرقــني حـــول عالقة 
اإلسالم بالعلم. كما جتاوزت احلضارة 
العربية اإلسالمية فترة الترجمة، التي 
كثيرة  بــأشــواط  الــغــرب،  لها  يطنطن 
هناك  وأصبح  بل  فحسب  هــذا  ليس 
علم عربي كان له أكبر األثر في تاريخ 
العلم اإلنساني العام، إذ ارتكز على هذا 
العلم العربي عصر النهضة األوروبية، 
على  يــدل  ما  الشواهد  من  هناك  بل 
أنه لوال هذا العلم العربي لتأخر ظهور 
ولعل  األوروبـــــــي)16(.  النهضة  عصر 
اللذين  الصالة  وكذلك  احلج  فريضة 
علمي  تقدم  فــي  مباشرا  سببا  كانا 
املسلمني،  عند  والــفــلــك  اجلــغــرافــيــا 
خير شاهد على مدى ارتباط اإلسالم 

كعقيدة بالعلم. 
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احلــج، باعتبــاره شــعيرة تعبديــة ال يقــل مــن حيــث مقاصــده علــى األبعــاد الروحيــة التربويــة 
ــة إن  ــة ودنيوي ــع ديني ــق مناف ــج يحق ــزكاة، احل ــالة وال ــة بالص ــة املرتبط ــة واالقتصادي واالجتماعي

التــزم العبــد بأركانــه وشــروطه، قــال تعالــى: }ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    
)احلــج:28-27(. ھ{  ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ              ک  

أبعاد الحج عند أبعاد الحج عند 
الطاهر بن عاشورالطاهر بن عاشور

تــبــرز من  احلــج  مــن  املــرجــوة  فالغاية 
خالل لفظة احلج نفسها، حيث التوجه 
والقصد لغاية أسمى، يقول ابن عاشور 
رحمه اهلل: »واملراد باحلج: القصد إلى 
بيت اهلل، وصار لفظ احلج علما بالغلبة 
ألداء  احلــرام  باملسجد  احلضور  على 
تلقي  مشروعيته  حكمة  ومن  املناسك، 
املشاهدة  بطريق  اهلل  توحيد  عقيدة 
يرسخ  حتى  لذلك  أقيم  الــذي  للهيكل 
معنى التوحيد في النفوس، ألن النفوس 
ليتقوى  احملــســوســات  إلــى  ميال  متيل 
احملسوس،  مبشاهدة  العقلي  اإلدراك 
ــرات ألهل  ــؤث فــهــذه أصــل فــي سنة امل

املقصد النافع«)1(.
ترسيخ  احلــج  من  املقاصد  أسمى  إن 
مفهوم التوحيد في نفوس العباد بشكل 
عاشور،  ابــن  عنه  عبر  عما  محسوس 
على اعتبار ميل اإلنسان إلى احملسوس 
هذا  ولعل  املجرد،  إلى  ميله  من  أكثر 
ما يبرر تشوق املرء إلى زيارة بيت اهلل 
إلى  حاجته  عن  النظر  بغض  احلــرام، 
تعتبر  والتي  ومحوها  الذنوب  مغفرة 

أحد مرامي العبد للحج.
ڳ   }ڳ    تــفــســيــره  ــي  ــ وف
»ومعنى  عــاشــور:  ابــن  يقول  ڳ{ 

لهم؛  منافع  ليحضروا  }ڳ{ 
أي ليحضروا فيحصلوا منافع لهم، إذ 
يحصل كل واحد ما فيه نفعه، وأهم 
لسان  على  اهلل  وعــدهــم  مــا  املنافع 
الثواب،  من  السالم،  عليه  إبراهيم، 
فكنى بشهود املنافع عن نيلها وال يعرف 
بالتعيني،  ذلــك  على  اهلل  وعدهم  ما 
التوحيد  أهــل  اجتماع  ذلــك  وأعظم 
ليتلقى بعضهم عن  في صعيد واحد 
املراد  للتعظيم  منافع  وتنكير  بعض، 
الدينية  املــصــالــح  وهــي  الــكــثــرة  منه 
والدنيوية، ألن في مجمع احلج فوائد 

مناسبات د. عثمان كضوار
باحث في الفكر اإلسالمي
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الــثــواب  مــن  ــرادهــم  ألف للناس  جمة 
واملغفرة لكل حاج وملجتمعهم، ألن في 
االجتماع صالحا في الدنيا بالتعارف 
والتعامل، وخص من املنافع أن يذكروا 
ما  على  معلومات  أيــام  في  اهلل  اسم 

رزقهم من بهيمة األنعام«)2(.
التجدد  على  املنافع  هــذه  حتمل  وقــد 
تــتــنــوع مــنــافــع احلــج  بحيث أصــبــحــت 
وتتجدد حسب حاجات الناس، ذلك أن 
هناك عدة مصالح لم تكن معروفة من 
قبل، لذلك جاءت لفظة منافع في اآلية 

الكرمية نكرة لتفيد عموم املنافع.
ــن عــاشــور، رحــمــه اهلل، كالما  ذكــر اب
ــشــارع من  جــامــعــا مــانــعــا ملــا خــصــه ال
متطلبات  بني  احلج  لفريضة  مقاصد 
احلــج ميثل  فأصبح  والــدنــيــا،  الــديــن 
سياسية  أبــعــادا  عميقة  بصورة  اليوم 
واقتصادية - استثمارية- أكثر من تلك 
التي شرع احلج ألجلها، بحيث صارت 
املصالح  ــزاحــم  ت الــدنــيــويــة  املــصــالــح 
عــالوة  للنظر،  الفــت  بشكل  الدينية 
التي  احلــجــاج  ممــارســات  بعض  على 
باتت تسيء لإلسالم في عمقه العقدي 

بشكل من األشكال.
اإلصالحية  املقاصد  عن  احلديث  إن 
للحج على األفراد واملجتمعات يقتضي 
اســتــحــضــار مــقــاربــات وتـــوازنـــات بني 
متطلبات الدين ومتطلبات الدنيا؛ حتى 
تعود  ال  متكافئ  بشكل  املنافع  تتحقق 

على بعضها باإلبطال.
الذكر  أسلفت  كما  احلــج  احتوى  لقد 
مع  يلتقي  بعضها  عــدة،  مقاصد  على 
كاالنضباط  والصيام  الصالة  مقاصد 
إلى الوقت وااللتزام به، وهو ما ورد في 

ۓۓ   ے   }ے    تعالى:  قوله 
ۇ{  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
عاشور:  ابــن  يقول  إذ  )الــبــقــرة:189(، 
أعمالهم،  من  يوقت  ملا  مواقيت  »أي: 
وهو  الناس  لفائدة  أي:  للعلة،  فالالم 
احلج  وعطف  مــضــاف...  تقدير  على 

من  احملــذوف  اعتبار  مع  الناس  على 
عطف اخلاص على العام لالهتمام به، 
واحتياج احلج للتوقيت ضروري، إذ لو 
متخالفني  للحج  الناس  يوقت جلاء  لم 
اجتماعهم،  من  املقصود  يحصل  فلم 
ــيــه في  ــم يــجــدوا مــا يــحــتــاجــون إل ولـ
وأسواقها...  مبكة  وحلولهم  أسفارهم 
ليكون  الوقت  توحيد  فيه  شــرع  ولكن 
أخف على املكلفني، فإن الصعب يخف 
باالجتماع... واملواقيت جمع ميقات...، 
ألنه  الوقت،  من  أخص  امليقات  وقيل: 
وقت قدر فيه عمل من األعمال، قلت: 
اآللة  اسم  بصيغة  صوغه  يكون  فعليه 
يكون  املعني  العمل  ذلــك  بــأن  اعتبارا 
آلــة  فــكــأنــه  الــوقــت،  لتحديد  وســيــلــة 
دون  احلــج  على  واالقــتــصــار  للضبط 
فال  لها  وقــت  ال  العمرة  ألن  العمرة، 

تكون لألهلة فائدة في فعلها«)٣(.
فالتوقيت في نظر ابن عاشور ارتباطا 
الشريعة  مقاصد  من  احلج  بفريضة 
سبب  ضبطه  عــدم  »ألن  اإلســالمــيــة 
لــه،  مجيئهم  فـــي  الـــنـــاس  لــتــخــالــف 
الــشــرعــي من  املــقــصــود  فــال يحصل 

اجتماعهم فيه«)٤(.
إعادة  اإلصالحية  احلج  مقاصد  ومن 
تصرفاته  فــي  النظر  -احلـــاج-  املـــرء 
تلك  خالل  يتدرب  بحيث  وممارساته، 
موافقا  سلوكه  يكون  أن  على  الفترة 
تأديته  بعد  عــاد  مــا  إذا  حتى  للشرع 
كان  الــذي  غير  صــار  احلــج؛  مناسك 
ــشــارع خالل  مــن قــبــل، ولــهــذا دعــا ال
تلك املرحلة التعبدية إلى عموم اخلير 
ذلك  في  وكــأن  التحصيل،  من  مزيدا 
والتزود  احلصانة  من  ملزيد  اكتسابا 

برصيد من املناعة، قال تعالى: }ٱ  
پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ  

ڦ{  ڦ   ڦ    ڤڦ  
ــقــرة:197( وقــال أيــضــا: }ڎ   ــب )ال
ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ  
گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک  
گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ   ں{ )البقرة:1٥8(.
ارتباطا  اآليتني  لفظة خير في  فتكرار 
الركن  هذا  رفعة  دليل  احلج  مبقاصد 
حصل  التقوى  حتققت  فمتى  العظيم، 
يكون  وال  ــروي،  واألخـ الدنيوي  اخلير 
ذلك إال من خالل العدول عن الفسوق 
بشتى أشكاله، لذلك جاء التنسيق غاية 
في الدقة، كل ذلك مرتبط بتلك البقعة 
مكانية  بخصوصية  لتحظى  املباركة 

متيزها عن باقي البقاع.
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   }ڳ   فــقــولــه:   
ڱ   ں{ تذييل ملا أفادته اآلية من 
واملروة  الصفا  بني  السعي  على  احلث 
واملقصد  اهلل،  شعائر  من  قوله  مبفاد 
كلي  بحكم  اإلتــيــان  التذييل  هــذا  مــن 
فرائض  من  كلها،  اخليرات  أفعال  في 
ونوافل أو نوافل فقط، فليس املقصود 
خيرا  ألن  السعي،  خصوص  خير  من 
عامة  فهي  الــشــرط،  سياق  فــي  نكرة 
ولهذا عطفت اجلملة بالواو دون الفاء 
لئال يكون اخلير قاصرا على الطواف 

بني الصفا واملروة)٥(.
التي  باملدرسة  يكون  ما  أشبه  فاحلج 
من  نــالــوا  وقــد  ــود،  ــوف ال منها  يتخرج 
أحوالهم  يصلح  مــا  العالية  األخـــالق 
بقدر ما حصلوه من أجر وثواب، ومن 

األخالق التي يحصلها احلجاج أذكر:
من  الناس  فاجتماع  املساواة:  مبدأ   -
مختلف األجناس واأللوان بلباس واحد 
في مكان واحــد وزمــان واحــد سعيهم 
سواسية  إلــى  إشــارة  واحــد،  وهدفهم 
أمر  وذلــك  سبحانه،  اهلل  عند  اخللق 
والشعور  الــتــواضــع  ــى  إل العبد  يــدفــع 
بقدر  إال  العباد  بني  فرق  ال  باملواساة، 
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ما حصلوه من تقوى.
- مبدأ األخوة: احلج مكان آمن سالم 
احلجاج  فيه  يشعر  والفنت،  القتل  من 
العميق، وهي شعار  باألخوة مبفهومها 
في  احملبة  فتستقر  اإلســالمــي  الدين 
صالح  ليصبح  اآلخــر،  جتــاه  نفوسهم 
اجلــوارح،  صــالح  مع  منسجما  القلب 
األصل  هي  والتعاون  واحلب  فالسالم 
استثناء  دونها  وما  احلنيف  ديننا  في 
كالقتال  واألحــــداث،  الــظــروف  متليه 
وحتى  الــديــن،  أو  النفس  عــن  دفــاعــا 
اهلل  فقد حرم  السلم  على  املــرء  يعتاد 
واالعتداء  القتل  احلجاج  على  تعالى 
سواء على اإلنسان أو احليوان والشجر 

خالل تلك املرحلة، قال تعالى: }ۆ  
ۅۉ{  ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
)املائدة:9٥( فاآلية وردت لتعظيم شأن 
الكعبة كما ذكر ابن عاشور رحمه اهلل 
»واحلكمة في ذلك أن اهلل تعالى عظم 
عليه  إبراهيم  عهد  مــن  الكعبة  شــأن 
السالم وأمره بأن يتخذ لها حرما كما 
كان امللوك يتخذون احلمى، فكانت بيت 
محترما  البيت  حــرم  وهــو  وحماه  اهلل 
بأقصى ما يعد حرمة وتعظيما، فلذلك 
وجعل  واسعا  للبيت  حرما  اهلل  شــرع 
اهلل البيت أمنا للناس ووسع ذلك األمن 

حتى شمل احليوان العائش في حرمه 
أمنا  إال  للبيت  الــنــاس  يــرى  ال  بحيث 

للعائذ به وبحرمه«)6(.
على  للتدريب  كــذلــك  فــرصــة  فــاحلــج 
بذلك  لــيــكــون  السيئة  الــنــفــس  ــوازع  ــ ن
يعم  حتى  والصالح،  لإلصالح  مؤهال 
السلم والسالم جميع بقاع األرض كما 

حال بيت اهلل احلرام.
 

استنتاج
إصالحية  مقاصد  مــن  ذكــرتــه  مــا  إن 
يلزم  عما  املساءلة  إلى  يدفعني  للحج 
إعادة النظر فيه حتقيقا لتلكم املقاصد، 
باملوضوعي،  الذاتي  ذلك  في  يتداخل 
إصالحية  مــقــاربــة  طـــرح  ينبغي  كــمــا 
يتم  حتى  ومؤسسات  أفــرادا  شمولية 
تفعيل هذه الفريضة في جميع أبعادها 
املستويات  جميع  عــلــى  اإلصــالحــيــة 
إلى  إضــافــة  ــشــارع،  ال ــك  ذل أراد  كما 
املادية  سيما  ال  اإلكراهات  في  النظر 
له  ممن  عــددا  حتــرم  التي  والقانونية 

رغبة في زيارة بيت اهلل احلرام.
وعليه؛ ميكن تسجيل أهم االستنتاجات 

ارتباطا بهذا املوضوع.
- تؤدي الشعائر التعبدية عامال تفعيليا 
ترجمة  يتم  بحيث  اإلسالمية،  للعقيدة 

االعتقاد السليم إلى ممارسات تعبدية 
األفراد  على  حتقق مقاصد إصالحية 

واملجتمعات.
- أولى ابن عاشور عناية خاصة للفقه 
اإلسالمي من زاوية التنبيه إلى أهمية 
املقاصد في التشريع اإلسالمي وحاجة 

الفقهاء إليها.
- سلك رحمه اهلل بحثا عن االستدالل 
بشعائر  املرتبط  اهلل  حكم  إثبات  في 

اهلل مذهب معلمه اإلمام الشاطبي.
- تقوم املقاصد اإلصالحية التشريعية 
حتقيق  فــي  ومنسجم  تكاملي  ــدور  بـ
للفرد  ــوي  ــي ــدن وال الــديــنــي  اإلصــــالح 

واملجتمع.
- بعد املسافة بني واقع األمة اإلسالمية 
يدعو  للعبادات؛  اإلصالحية  واملقاصد 
ــى مــقــاربــة تــقــوميــيــة شــمــولــيــة من  إلـ
واملجتمعات  واملؤسسات  األفــراد  جهة 

اإلسالمية.

الهوامش
عشر،  الثامن  اجلــزء  والتنوير،  التحرير   -1

ص:2٤٣.
2- املرجع نفسه: ص:2٤6.

٣- التحرير والتنوير، اجلزء الثاني، ص:196.
٤- املرجع نفسه، اجلزء العاشر، ص:196.

٥- املرجع نفسه، اجلزء الثاني، ص:6٤.
6- التحرير والتنوير، اجلزء السابع، ص:٤2.
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د. هانئ محمدمناسبات
 باحث أكادميي

احلج فريضة وعبادة من أعظم وأجل 
التي فرضها اهلل - سبحانه  العبادات 
أحد  وهــي  املسلمني،  على  وتــعــالــى- 
أركــان اإلســالم اخلمسة، كما جاء في 

قول اهلل -سبحانه وتعالى: }ھ  ھ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   
ڭ{ )آل عــمــران/97(، وجــاء في 
احلديث النبوي الشريف: )بني اإلسالم 
على خمس: شهادة أن ال إله إال اهلل، 
وصيام  الزكاة،  وإيتاء  الصالة،  وإقامة 
إليه  البيت من استطاع  رمضان، وحج 

سبيال( )رواه مسلم(.
 ويعد احلج أمنوذجا بديعا حلياة السالم 
بدال  البشرية،  تعيشها  أن  يجب  التي 

من حياة االقتتال والتناحر واخلوف... 
ذلك أن احلج يربي في النفس االنقياد 
ــر اهلل- والــطــاعــة واالســتــســالم ألوامـ
العقل  إعــمــال  وتــعــالــى-دون  سبحانه 
فيها، وسواء أدركنا احلكمة منها أو لم 
ندركها، فاحلاج إذا عظم حرمات اهلل-
ذلك  فــإن  وتعالى-وشعائره،  سبحانه 
كما  التقوى،  حقيقة  نفسه  في  يبعث 

جاء في قول اهلل تعالى: }ٹ  ٹ  
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  
تعالى:  وقوله  ــج/٣٠(،  )احلــ ڦ{ 

}ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ   ڦ{ )احلج/٣2(. فما 

من مكان أو شعيرة في احلج إال وهو 
يثير الذكريات ويهيج من العواطف ما 
هو كفيل بإحياء القلوب، وتوجيهها إلى 
ربها، وخلعها عما يباعد بينها وينه )1(.

حتقيق ثقافة السالم 
أنه ميد  العظيمة،  إن من منافع احلج 
بجرعة  للشعائر  تأديته  أثــنــاء  احلــاج 
سبحانه   - اهلل  مــن  تقربه  إميــانــيــة، 
التربية  دائـــرة  فــي  وتــعــالــى-وتــدخــلــه 
ترسخ  احلــج،  بيئة  أن  حيث  السليمة، 
النافعة  الــقــيــم  احلــــاج،  نفسية  فــي 
أيام  طيلة  احلــاج  بقاء  فــإن  السليمة. 
ينفر  يــؤذى حيوانا، وال  احلــج، وهو ال 

الحج ودوره في تحقيق األمن النفسي الحج ودوره في تحقيق األمن النفسي 
والمجتمعي والمجتمعي 
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يفزع  وال  شــجــرا،  يقطع  وال  ــرا،  طــائ
يعطى  نفسه  على  وحتى  مخلوقا،... 
لها األمان، فال يقطع ظفرا، وال ينتف 
أبلغ  هــذا  وفــي  محرما،  مـــادام  شعرا 
مثال على التربية السليمة التي ينبغي 
أمن  في  حياته  بها  اإلنسان  يعيش  أن 
وأمان، وسلم وسالم مع من حوله من 
املخلوقات، وما حوله من الكائنات، وأن 
يظهر ذلك جليا في كل شؤون حياته، بل 
وفي كل جزئية من جزئياته، فقد جعل 
اهلل-سبحانه وتعالى-لبلده احلرام آية 
قائمة فيه، وهي األمن، حيث يجد من 
يلوذ به من إنسان وحيوان وطير، األمن 
والسالمة، فال متتد إليه يد بأذى وال 
وتكرميا  وتعظيما  مبكروه،  أحد  يناله 
لهذا البيت: } ہ  ہ  ہ   ھھ  { 

)آل عمران/97( )2(.

حتقيق االستقرار النفسي 
للمسلم

ملا كان احلج مظهرا من مظاهر حتقيق 
فإن  وتعالى-  هلل-سبحانه  العبودية 
أبهى  فــي  خــاللــه  مــن  تتجلى  الــتــوبــة 
الفريضة  هــذه  فــي  تبرز  إذ  صــورهــا، 
مهمة نقد الفرد لذاته ولسلوكه، طالبا 
اهلل  من  واملغفرة  العفو  وطلب  التوبة، 

-سبحانه وتعالى. 
ــذه الــتــوبــة تــعــد مــن أعــظــم اآلثـــار  وهـ
تعمل  ألنها  الفريضة،  لهذه  التربوية 
على تخليص الفرد من ذنوبه، وتهذيب 
سلوكه جتاه خالقه ونفسه، وغيره من 

البشر. 
فإن كل من يؤدي هذه الفريضة وفق ما 
أراد اهلل - سبحانه وتعالى- بإخالص 
بواجباتها  والقيام  بشروطها  والــتــزام 
باالستقرار  ينعم  فإنه  وجه،  خير  على 
النفسي الناجت عن تخلصه من الذنوب 
واملعاصي التي ارتكبها في حياته قبل 

أداءه لهذه الفريضة. 
كبيرا  دورا  يلعب  قد  االستقرار  هــذا 

املتزنة  اإليجابية  الشخصية  بناء  في 
التي تساهم في بناء املجتمع ومتاسكه، 
في  احليوية  بعث  على  أيضا  ويعمل 
تتجدد  وبــذلــك  ــة،  ــي اإلنــســان الــنــفــس 
العالقة بني اإلنسان وخالقه على أسس 
التوبة الصادقة، واألمل في مغفرة اهلل 
احلاج  بني  العالقة  فتبقى  ورضــوانــه، 
فال  حــيــاتــه،  طـــوال  مستمرة  وخــالــقــه 
يعتري نفسه يأس وال قنوط من رحمة 

اهلل ومغفرته - سبحانه وتعالى.

حتقيق االستقرار املجتمعي
إذا كان االستقرار النفسي يؤثر في 
طبيعة عالقة احلاج بنفسه وبأفراد 
ــقــرار،  ــذا االســت ــإن هـ مــجــتــمــعــه، فـ
وطمأنينة  بالسكينة  الشعور  يكسبه 
الطريق  ويقطع  والــرضــا،  النفس، 
أمام األسباب التي تؤدي إلى القلق 
باقي  مع  فيتعامل  النفسي،  والتوتر 
وأخــالق  بسماحة  املجتمع  أفـــراد 
عــالــيــة تــســهــم فــي إشــاعــة احملبة 
يسهم  فاحلج  املجتمع.  واســتــقــرار 
في حترير أفراد املجتمع املسلم من 
جميع األزمات النفسية الناشئة عن 
بالتقصير في عبادة اهلل -  الشعور 
االستقرار  وبهذا  وتعالى-  سبحانه 
قد  الفريضة  هــذه  تــكــون  النفسي 
خال  قوي  مجتمع  بناء  في  أسهمت 
من املشكالت، والعقد النفسية التي 
تفضي إلى حتطيم الذات اإلنسانية، 
وانهياره.  املجتمع  إضعاف  وبالتالي 
كما أن هذه الفريضة تترجم عمليا 
اإلميــان الــراســخ في الــوجــدان إلى 
الواقع،  أرض  على  عملية  سلوكيات 
وحركة  عمل  في  بانعكاسها  وذلــك 
إلنشاء واقع إيجابي منشود، لسلوك 
وال  ــكــون.  وال املجتمع  فــي  األفـــراد 
هي  جميعها،  األمـــور  تلك  أن  شــك 
ايجابية،  أكثر  اإلنسان  جتعل  التي 
حوله،  من  مع  تعامله  أثناء  وفاعلية 
ومواقف  مخلوقات،  من  حوله  ومــا 

متنوعة في هذه احلياة.

تأثير احلج في أخالق املسلم
يعمل  احلــج،  فريضة  أداء  أن  شك  ال 
األخالق،  املسلم  اإلنسان  إكساب  على 
أواصر  تعمق  التي  اإلسالمية  واآلداب 
احملبة والتآخي بني أفراد املجتمع كافة، 
قيم  تطبيق  إمكانية  تثبت  وسيلة  وهي 
واقعنا  في  املتنوعة  وأهدافه  اإلسالم، 
املعاصر. لذلك فإن فريضة احلج مثل 
لها دورا  العبادات في اإلســالم،  سائر 
ــارزا فــي إعـــداد األفـــراد الصاحلني  بـ
مبجتمعاتهم،  النهوض  على  القادرين 
والرقي بها، كما أنها تعمل على حماية 
األفراد من الزلل، وجتدد فيهم املعاني 
األنفس  عن  تغيب  تكاد  التي  السامية 
اإلنسان  تعلم  فهي  احلياة،  زحمة  في 
املسلم التضحية والبذل في سبيل اهلل- 
سبحانه وتعالى. وال يكاد مسلم يجهل 
األحاديث النبوية التي تقرر أن: إماطة 
األمر  وأن  صدقة،  الطريق  عن  األذى 
املنكر  عن  والنهي  صدقة،  باملعروف 

صدقة، والكلمة الطيبة صدقة)٣(.
يجنيها  التي  الــثــمــرات  فــإن  ــرا:  وأخــي
تظهر  احلج  لفريضة  أداءه  من  املسلم 
مدى أهمية وعظمة هذه الفريضة في 
أنها  كما  املسلم،  واملجتمع  الفرد  حياة 
تبني دورها الفعال في إيجاد الشخصية 
احلياة  ممارسة  على  القادرة  املسلمة، 
إرادة اهلل  وفـــق  األكــمــل  الــوجــه  عــلــى 

باستخالف اإلنسان في األرض.

الهوامش
1- د. على عبد اللطيف منصور، »العبادة في 
دار  واجلماعة«،  الفرد  في  وأثرها  اإلســالم 

الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، ص217.
من  احلــج  منافع  شهود  بولصقاع،  محمد   -2
خالل القرآن الكرمي.. دراسة موضوعية، جامعة 

عمار ثليجي باالغواط )اجلزائر(، ص1٣.
اإلســالم  هــو  »هــذا  شلبي،  إسماعيل  د.   -٣
املفترى عليه«، كلية احلقوق-جامعة الزقازيق، 

ص127.
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فهد خلف الشمريمناسبات
باحث دراسات إسالمية

استقبلت  التوقف  من  عامني  بعد 
احلجاج  السعودية  العربية  اململكة 
أكدت  فيما  اخلــارج،  من  القادمني 
وزارة احلج والعمرة حرص اململكة 
على متكني أكبر عدد من املسلمني 
مناسك  أداء  من  العالم  أنحاء  في 
احلج والعمرة وزيارة املسجد النبوي 
الروحانية  من  أجــواء  في  الشريف 
والــطــمــأنــيــنــة، مــع احلــفــاظ على 
حققتها  التي  الصحية  املكتسبات 
اململكة في مواجهة جائحة فيروس 
 .)19  - )كوفيد  املستجد  كــورونــا 
وكشفت الوزارة عن قرار السلطات 
موسم  حجاج  عدد  رفع  السعودية 
حج هذا العام 1٤٤٣هـــ إلى مليون 
وخارجها،  اململكة  داخــل  من  حــاج 
املخصصة  للحصص  وفقا  وذلــك 
ــذ بــالــتــوصــيــات  ــلـــدول، مـــع األخــ لـ

بجائحة  اخلاصة  العاملية  الصحية 
ــا، بــعــد عــامــني مــن توقف  ــورونـ كـ
استقبال احلجاج من خارج اململكة، 
في حني اعتمدت اللجوء إلى نظام 
القرعة في حتديد حجاج الداخل.

ــا، كــشــفــت رئـــاســـة شـــؤون  ــدورهـ بـ
التشغيلية  اخلــطــة  عــن  احلــرمــني 
ـــ،  ــعــام 1٤٤٣هــ ملــوســم حــج هـــذا ال
والتي قامت على 1٠ محاور رئيسية 
في  وتعنى  اخلطة،  أهــداف  تخدم 
الدرجة األولى بالقاصدين وضيوف 
الرحمن، ومتكينهم من أداء املناسك 
إلى  وتــهــدف  وســهــولــة،  يسر  بكل 
واالستدامة  الريادة  عنصر  حتقيق 
وإلى  اخلــدمــات،  جــودة  تعزيز  في 
احلـــفـــاظ عــلــى ســالمــة احلــجــاج 
ــة  ــل رســال ــوصــي والـــقـــاصـــديـــن، وت
احلرمني للمسلمني في شتى أنحاء 

ثقافتهم،  اخــتــالف  عــلــى  الــعــالــم 
ضيوف  خلــدمــة  الــشــراكــة  وتعزيز 

الرحمن.
عــلــى عنصري  وارتـــكـــزت اخلــطــة 
مختلف  مــع  والــتــرابــط  الــتــكــامــل 
اجلهات ذات العالقة، كما اعتمدت 
نقاط،  بضع  على  اخلــطــة  هيكلة 
الوقاية  معايير  أعلى  تطبيق  وهي: 
ــات املــقــدمــة  الــبــيــئــيــة فـــي اخلـــدمـ
سالمة  على  للحفاظ  بــاحلــرمــني، 
احلــجــاج وجتــهــيــز كــامــل الــطــاقــة 
التشغيلية ملصليات التوسعة الثالثة 
ــة وتــوســعــة  والــســاحــات اخلــارجــي
ــخــصــيــص صحن  ــلـــك فــهــد وت املـ
إلى  للحجاج فقط، إضافة  املطاف 
تخصيص مصليات خاصة في قبو 
واألرضــي  األول  والدورين  املطاف 
تخصيص  مع  الــطــواف  سنة  ألداء 

المملكة تستضيف مليون حاجالمملكة تستضيف مليون حاج
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باب امللك عبدالعزيز وباب السالم 
فيما  واملعتمرين،  احلجاج  لدخول 
بــوابــة   1٤٤ الــرئــاســة  خــصــصــت 

لدخول املصلني.
ورقمنة اخلدمات وإدخال التقنيات 
ــة  ــة واألنـــظـــمـــة املــالحــي ــثـ ــديـ احلـ
والروبوتات اآللية ومصاحف برايل 
 ٣ توفير  إلــى  إضــافــة  اإللكترونية 
من  وأكثر  زمــزم،  ملاء  عبوة  ماليني 
2٥ ألف حافظة موزعة في جنبات 
العربات  وتوفير  احلـــرام  املسجد 

الــكــهــربــائــيــة لــلــحــجــاج مـــن كــبــار 
وكذلك  »تنقل«،  تطبيق  عبر  السن 
الكهربائية  للمنظومة  دورية  صيانة 
من  أكثر  توفير  عبر  والتشغيلية، 
برامج  وإعــداد  كــادر هندسي   ٥٠٠
علمية ودورس توعوية بقيادة هيئة 
مع  املساجد،  وأئمة  العلماء  كبار 
ساعة  ألف   ٤٠٠ يتجاوز  ما  إتاحة 
تطوعية خالل موسم حج 1٤٤٣هـ، 
تعنى  مختلفة  مــجــاالت   1٠ فــي 
بخدمة ضيوف الرحمن، باإلضافة 

والزائر  احلاج  »خدمة  تدشني  إلى 
وسام فخر لنا« في عامها العاشر، 
التنافس في خدمة ضيوف  لتعزيز 

الرحمن.
وإعداد سلسلة من البرامج العلمية 
مكتبات  تقدمها  الــتــي  والثقافية 
املــســجــد احلــــرام، ومــجــمــوعــة من 
تقدمها  الــتــي  الــنــوعــيــة  املــعــارض 
لتسليط  احلــرمــني  رئــاســة شـــؤون 
ــعــد الــتــاريــخــي  ــب ــى ال ــوء عــل ــضـ الـ

للحرمني الشريفني.

 ضوابط احلج لعام 1443هـ
من ضوابط احلج لهذا العام:

للفئة  الــعــام  يــكــون حــج هــذا  1ـ 
مع  عــامــا   6٥ مــن  أقــل  العمرية 
ــتــحــصــني الــكــامــل  ــراط ال ــ ــت اشــ
بلقاحات  األساسية  باجلرعات 
وزارة  مــن  املعتمدة  كــوفــيــد-19 

الصحية السعودية.
الـــقـــادمـــني  عـــلـــى  يـــشـــتـــرط  2ـ 
العربية  اململكة  خــارج  من  للحج 
فحص  نتيجة  تقدمي  السعودية 
لعينة  كــورونــا  لــفــيــروس  سلبي 
أخذت قبل 72 ساعة من موعد 

املغادرة إلى اململكة.

 القرعة الختيار حجاج 
الداخل

في  والعمرة  احلــج  وزارة  اعتمدت 
حلجاج  السعودية  العربية  اململكة 
الداخل للعام احلالي 1٤٤٣هـ نظام 
واختيار  ــرز  ف يتم  حيث  الــقــرعــة، 
املــرشــحــني بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة 
الشروط احملددة  وعشوائية حسب 
تسجيل  بعد  بينهم،  تفريق  ودون 
»اعــتــمــرنــا«  تطبيق  عــبــر  رغبتهم 
ــذي يــتــيــح إمــكــانــيــة اســتــعــراض  ــ ال
الباقات املتاحة، أو من خالل املسار 
بالباقات  قائمة  وتكوين  اإللكتروني 
وإضافة  منها،  واالختيار  املفضلة 

املرافقني.

شرائح مخيمات منى
حلــجــاج  ــعــامــة  ال اإلدارة  أعــلــنــت 
والعمرة  احلــج  وزارة  في  الــداخــل 
مخيمات  لتقسيم  خــطــتــهــا  عـــن 
إلــى  مــنــى  منطقة  فــي  اإلســـكـــان 
أبراج  األولى  تشمل  شرائح،  ثالث 
منى، والثانية اخليام املطورة، فيما 
ما  على  الثالثة  الشريحة  تشمل 
يعرف بخيام الضيافة، على أن يتم 
النحو  حتديد أعداد احلجاج على 

التالي:
1ـ اخليام املطورة: 6 حجاج مبساحة 

2.5 متر للحاج الواحد.
حــجــاج   1٠ ــافــة:  ــضــي ال ــام  خــي 2ـ 

مبساحة 1.6 متر للحاج الواحد.
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محمد محمود القعقاعمناسبات
باحث دراسات إسالمية

شعائر  من  اخلامسة  الشعيرة  هو  احلــج 
املسلم  الكبرى، رحلة يطوي فيها  اإلسالم 
بعده عن البيت العتيق؛ ليتفقد سيرة أبيه 
إبــراهــيــم، ورســولــه الــكــرمي، يــحــدوه فيها 
مشاعر  خاللها  وتغمره  والــوجــد،  الشوق 
ضعفه  فيها  ويستشعر  والفرحة،  الرضا 
العبودية،  أمامه ضعف  ويتجسد  وحاجته، 
تاركا  الربوبية،  عظمة  قلبه  بعني  ــرى  وي
بقلبه وجسده  وطنه وأهله وماله، متوجها 
وعقله إلى اهلل، طالبا منه العفو والصفح 

والقبول دون سواه.
مقاصد احلج

بعض  أن  احلـــج  آيـــات  خـــالل  مــن  يظهر 
له  وتوجد  واضحة،  منصوصة،  مقاصده 
مقاصد أخرى مستنبطة باجتهاد العلماء، 
أذكـــر كــل هــذه املــقــاصــد تباعا بـــدءا مبا 
دلت عليه النصوص من هذه املقاصد، ثم 

املعاني املستنبطة.
حتقيق العبودية واالنقياد هلل

وهو معنى ظاهر في جميع أعمال العبادة، 
من صالة وصيام وحج وغيرها، بل هذا هو 
املقصد األصلي الذي من أجله وجد اخللق 
وال  الكتب  تنزل  ولم  املعمورة،  أرجــاء  في 
احلقيقة،  هذه  لتعميق  إال  الرسل  أرسلت 
وإقـــامـــة حــجــة اهلل عــلــى اخلــلــق، وهــذا 

ــات }ڄ    ــذاري واضــح صريح فــي آيــة ال
ڃ{  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
جهة  على  اهلل  وأنكر  ــات:٥٥()2(.  ــذاريـ )الـ
التوبيخ فعل الكفرة الذين يفردون العبادة 
ــادوا عــن هـــذا املقصد  لــغــيــره، ألنــهــم حــ

}ۇ   تعالى:  اهلل  يقول  األصــلــي، 
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  
ى    ې      ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ى{ )احلج:71(، والسلطان حيث وقع 
لذلك  فاملقصود منه احلجة)٣(  القرآن  في 
على  ويتقدم  املقصد  بهذا  يعنى  أن  يجب 

مقاصد أخرى تبعية)٤(.
تعظيم شعائر اهلل

أهــم  مــن  وعـــال  جــل  شــعــائــر اهلل  تعظيم 
اهلل  بيت  بحج  اقــتــرنــت  الــتــي  ــعــبــادات  ال
ــالم دينه  احلــــرام، وشــعــائــر اهلل هــي أعـ
الظاهرة التي أمر بتعظيمها، ومن أخصها: 
بيت اهلل احملرم، ومناسك احلج؛ لذا خص 
احلج بأحكام تربي في املسلم هذا التعظيم 
لشعائر اهلل جل وعال وحتذر من االستهانة 

في ذلك، قال تعال: }ڭ  ۇ   ۇ    
ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ  

ــج:٣٠(، وقـــال جــل وعــال:  ــ ۋۅ{ )احلـ

}ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ{ )احلج:2٥(

لذا كان التزام احلج بكمال األدب هو سبيل 
طالب املغفرة، كما قال تعالى: }ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    

ٺ  ٺ  ٺٺ{ )البقرة:197(.
الصد عن سبيل  وكان من أعظم اإلجرام 
اهلل وإيقاع الظلم بالبلد احلرام، كما قال 

}ڀ  ڀ  ڀ         ٺ   تعالى: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ{ )احلج:2٥(، وقال 
يحرمها  ــم  ول اهلل  حرمها  مكة  »إن   :[
الناس، فال يحل المرئ يؤمن باهلل واليوم 
بها  بها دمــا، وال يعضد  اآلخــر أن يسفك 

شجرة«)٥(.
جتديد وتخليد ملشاعر التوكل على 

اهلل
التوكل شعور نفيس غريب، وهو أغلى  إن 
من أن يخامر أي قلب، إنه ما يستطيعه إال 
امرؤ وثيق العالقة باهلل حماس باالستناد 
إليه واالستمداد منه. وعندما ينقطع عون 

مقاصد الحج في اإلسالممقاصد الحج في اإلسالم
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وتغزو  املرجوة،  األسباب  وتتالشى  البشر، 
الوحشة أقطار النفس، فهال يردها إال هذا 
األمل الباقي في جنب اهلل! عندئذ ينهض 
الهواجس.  وتسكني  الوساوس  برد  التوكل 
إنني بعني اخليال أتبع »هاجر« وهي ترمق 
وليدها الظامئ، ثم جتري بخطوات والهة 
النجدة.  وتنتظر  الغوث  ترقب  هنا وهناك 
إن ظنها باهلل حسن، وقد قالت إلبراهيم 
املجدب  ــوادي  ــ ال هــذا  فــي  تركها  عندما 
الــصــامــت: آهلل أمـــرك بــهــذا؟ قـــال: نعم. 
قالت في رسوخ: إذن ال يضيعنا. وها هي 
ذي تتعرض للمحنة، وتنتظر تدخل السماء. 
وغني  زمــزم،  وتفجرت  السماء،  وتدخلت 
الوادي بعد وحشة، وصار الرضيع احملرج 
أمة كبيرة العدد عظيمة الغناء، ومن نسله 
صاحب الرسالة العظمى، ومن شعائر اهلل 
تقليدا  واملـــروة  الصفا  بني  التحرك  هــذا 
ال  بأمل  الغيب  ترمق  وهي  إسماعيل،  ألم 
يخيب. ما أحوج أصحاب املثل إلى عاطفة 
قلة،  مــن  تكثرهم  وحــدهــا  إنــهــا  الــتــوكــل، 
باهلل  تعلقهم  من  ذلة، وجتعل  من  وتعزهم 

حقيقة محترمة)6(.
 حتقيق مبدأ املساواة

إن مبدأ املساواة يتجلى واضحا في احلج 
حيث يجتمع املسلمون من كل جنس ولغة 
ولون ووطن في صعيد واحد لباسهم واحد 
ووقتهم  واحـــد  ومكانهم  واحـــد  وعملهم 
ــدة في  واحـــد.. وحـــدة فــي املشاعر ووحـ
الــهــدف ووحـــدة في  الشعائر ووحـــدة فــي 

العمل ووحدة في القول.
عن أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة 
التشريق  ــام  أي رســول اهلل ] في وســط 
فقال: »إن أباكم واحد أال ال فضل لعربي 
وال  عربي  على  لعجمي  وال  أعجمي  على 
ألحمر على أسود وال أسود على أحمر إال 

بالتقوى« )رواه أحمد في مسنده(.
األجــنــاس  مختلف  مــن  الــنــاس  فاجتماع 
ــوان بلباس واحـــد فــي مــكــان واحــد  ــ واألل
وزمان واحد سعيهم وهدفهم واحد، إشارة 
سبحانه،  اهلل  عند  اخللق  سواسية  إلــى 
ــر يــدفــع الــعــبــد إلـــى الــتــواضــع  ــــك أمـ وذل
إال  العباد  بني  فرق  ال  باملواساة،  والشعور 

بقدر ما حصلوه من تقوى)7(.
مبدأ األخوة

والفنت،  القتل  من  سالم  آمن  مكان  احلج 
مبفهومها  ــاألخــوة  ب احلــجــاج  فيه  يشعر 
ــن اإلســالمــي  ــدي الــعــمــيــق، وهـــي شــعــار ال
اآلخر،  جتاه  نفوسهم  في  احملبة  فتستقر 
مع صالح  منسجما  القلب  ليصبح صالح 
هو  والتعاون  واحلــب  فالسالم  ــوارح،  اجلـ
األصل في ديننا احلنيف وما دونه استثناء 
الظروف واألحــداث، كالقتال دفاعا  متليه 
عن النفس أو الدين، وحتى يعتاد املرء على 
احلجاج  على  تعالى  اهلل  فقد حرم  السلم 
أو  اإلنــســان  واالعــتــداء ســواء على  القتل 
ــوان والــشــجــر خـــالل تــلــك املــرحــلــة،  احلــي

}ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   تعالى:  قال 

فاآلية  )املــائــدة:9٥(  ۅۉ{  ۅ   ۋ   
ابن  ذكــر  كما  الكعبة  شــأن  لتعظيم  وردت 
في  »واحلكماحلجحة  اهلل  رحمه  عاشور 
الكعبة من  تعالى عظم شأن  أن اهلل  ذلك 
عهد إبراهيم عليه السالم وأمره بأن يتخذ 
لها حرما كما كان امللوك يتخذون احلمى، 
البيت  حرم  وهو  وحماه  اهلل  بيت  فكانت 
وتعظيما،  حرمة  يعد  ما  بأقصى  محترما 
فلذلك شرع اهلل حرما للبيت واسعا وجعل 
األمن  ذلك  ووســع  للناس  أمنا  البيت  اهلل 
حرمه  فــي  العائش  احلــيــوان  شمل  حتى 
بحيث ال يرى الناس للبيت إال أمنا للعائذ 

به وبحرمه«)8(.
ــدريــب على  ــت ــل فـــاحلـــج فـــرصـــة كـــذلـــك ل
مؤهال  بذلك  ليكون  السيئة  النفس  نــوازع 
يــعــم السلم  ــإلصــالح والـــصـــالح، حــتــى  ل
والسالم جميع بقاع األرض كما حال بيت 

اهلل احلرام.
االرتباط باألنبياء عليهم الصالة 

والسالم
إلى  للبيت  وبنائه  إبراهيم  أبينا  لدن  من 
وتعظيمه   [ اهلل  رســـول  محمد  نبينا 
تــردده  حــني  احلــاج  فيتذكر  مكة  حلرمة 
أولئك  تــردد  للشعائر  وأداء  املشاعر  في 

املطهرين في هذه البقاع الشريفة. 
مـــع  »ســــرنا  قـــــــال:  عبـاس  ابن  عــــــن 

فمررنا  واملدينة  مكة  بني  اهلل ]  رسول 
وادي  فقالوا:  هــذا  واد  أي  فــقــال:  ــواد  ب
موسى...  إلى  أنظر  كأني  فقال:  األزرق 
واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى اهلل 
بالتلبية مارا بهذا الوادي«. قال »ثم سرنا 
هذه  ثنية  أي  فقال  ثنية  على  أتينا  حتى 
أنظر  كأني  فقال  لفت،  أو  هرشى  قالوا 
جبة  عليه  حمراء  ناقة  على  يونس  إلــى 
صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا 

الوادي ملبيا«)9(.
تذكر اآلخرة

فإن للحج ارتباطا كبيرا باليوم اآلخر، من 
الــزحــام،  وشــدة  األعــمــال،  حيث ضخامة 
املسماة  الــســورة  إن  حتى  اجلــمــع؛  وكــثــرة 
بناء  خــبــر  تضمنت  وقـــد  احلـــج،  ــســورة  ب
البيت، وأذان اخلليل باحلج، وذكر الضحايا 
والهدايا، وأعمال القلوب في املناسك، قد 
تعالى:  فقال  القيامة،  مبشاهد  افتتحت 

پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   }ٱ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   
ڤ   ٹ       ٹ   ٹ   ٹ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڦ  ڦ   ڄ{ )احلــج:1-2(، إشارة 

إلى ارتباط احلج باآلخرة.
الهوامش

)1( شرح النووي على صحيح مسلم )119/9(.
في  محصورة  كأنها  اخللق  مــن  والغاية   )2(
العبادة، ومتصورة فيها، فكأن العباد في ظاهر 
األمر لم يخلق إال لهذا القصد، لو حملنا اآلية 
على ظاهرها، ويكون مبالغة في العبادة، يحمل 
العبادة  على  أن اخللق جبل  املقصود  أن  على 
وأمــا  بالقوة،  واالســتــعــداد  التمكن  حيث  مــن 
السعود  أبو  ذلك  أفاد  باختياره.  فإنه  بالفعل 
في تفسيره = إرشاد العقل السليم )8/1٤٤(.

)٣( تفسير ابن عطية )1٣٣/٤(.
)٤( علم املقاصد الشرعية، اخلادمي )171(.

)٥( صحيح البخاري )الرقم: 1٠٤(.
األنبياء،  خــامت  عند  والــدعــاء  الذكر  فن   )6(

ص:87، الشيخ محمد الغزالي.
)7( دروس في فريضة احلج )خطبة جمعة(، 
2٠1٥/9/19م  الزعفراني  شعبان  عــالء  د. 

)شبكة األلوكة(.
)8( التحرير والتنوير: اجلزء السابع، ص ٤2.

)9( صحيح مسلم )166(.
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د. محمد أحمد عزبمناسبات
أستاذ جامعي

مــع حــلــول زمـــن احلـــج وأيـــامـــه، تبدأ 
لبيت  شوقا  تهفو  الناسكني  مشاعر 
اهلل تعالى احلرام، في كل بقاع األرض 
مع  تــكــون  أن  راجــيــة  النفوس  تشتاق 
تعالى  اهلل  أمــر  نفوس  وهــي  امللبيني، 
تعالى:  أمــره  حيث  يناديها  أن  خليله 

ژ   ژ   ڈ   ڈ   }ڎ  
ڑ{ )احلـــــج:27(، وهـــذا األمــر 
الذي  اإللهي صورة من صور اإلعجاز 
عليه  اخلليل  فإن  باقية،  آثاره  تزال  ال 
له  تعالى  اهلل  أمــر  بعد  ــال  ق الــســالم 
عليك  فقال:  صوتي؟  يبلغ  وما  بذلك: 
األذان، وعلي البالغ، فقام إبراهيم على 

املقام، فارتفع املقام حتى صار كأطول 
أذنيه،  فــي  أصبعيه  فــأدخــل  اجلــبــال، 
وشرقا  وشــمــاال  ميينا  بوجهه  وأقــبــل 
الــنــاس، أال إن  يــا أيها  ــال:  وغــربــا وقـ
وكتب عليكم احلج  بيتا،  بنى  قد  ربكم 
كل  فأجابه  ربكم،  فأجيبوا  البيت  إلى 
من كان يحج من أصالب اآلباء وأرحام 
األمهات: لبيك اللهم لبيك)1(، فال يزال 
اهلل،  يشاء  أن  وإلى  اليوم،  إلى  الناس 
عالم  فــي  سمعوه  ــذي  ال الــنــداء  يلبون 
ينتبهوا  أو  ذلك  يتذكروا  لم  وإن  الــذر، 

له. 
نفوس  ــي  ف مــحــبــة  للبيت  ــار  صـ لــقــد 
تعالى:  قــال  دائــمــة،  بــاإلجــابــة  امللبني 

ۉ{  ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   }ٴۇ  
رحمه  الطبري  قــال   ،)12٥ )الــبــقــرة: 
اهلل )٣1٠هـ( في معنى )مثابة(: جعلنا 
البيت مرجعا للناس ومعاذا، يأتونه كل 
منه  يقضون  فال  إليه،  ويرجعون  عام، 

وطرا)2(.
إن شعار احلجيج في الديار املقدسة، 
ــي اهلل  ــن عــمــر رضـ ــاء عــن ابـ كــمــا جـ
عنهما: »أن تلبية رسول اهلل ]: لبيك 
اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، 
إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك 

لك«)٣(.
إن ثمت أشياء عديدة ميتاز بها حجاج 
بيت اهلل احلرام، ففضال عما ميتازون 

التلبية شعار الناسكينالتلبية شعار الناسكين
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للرجال،  التي  الثياب  طبيعة  مــن  بــه 
ميتازون أيضا بأن ذكرهم املسنون، في 
بل  الدائمة،  التلبية  هي  املناسك  أيام 
أوجبه بعض أهل العلم، على كل مريد 

للنسك)٤(.

التلبية دالالت سلوكية عظيمة 
عليها،  وردت  عظيمة  مــعــان  للتلبية 
كلمة  )٥٣8هــــــ(  الــزمــخــشــري  يفسر 
بــإرادتــك،  وأتــصــرف  أطيعك  )لبيك(: 
بيديك  تصرفه  الــذي  كالشيء  ــون  وأك

كيف شئت)7(.
واستسالم  خضوع  هذا  على  فالتلبية 
هلل رب العاملني، يجعل املرء نفسه حتت 
تــصــرف ربـــه، اخــتــيــارا كما هــو حتت 

تصرفه تعالى اضطرارا.
اهلل  رحــمــه  عــيــاض  الــقــاضــي  ويفسر 
)٥٤٤هـ( معنى التلبية، فيقول: اختلفوا 
في معناها واشتقاقها، كما اختلف في 
لبيك: اجتاهي  معنى  فقيل:  صيغتيها، 
لك،  محبتي  وقــيــل:  إلــيــك،  وقــصــدي 
مقيم  أنا  وقيل:  لك،  إخالصي  وقيل: 
قربا  وقــيــل:  وإجــابــتــك،  طاعتك  على 
منك، وطاعة. واإللباب: القرب، وملب 

بني يدك، أي مختضع)8(.
فدارت التلبية على: )االنقياد، واإلقامة 
يحب،  مبا  هلل  والتوجه  الطاعة،  على 
واحملبة، واإلخالص، وانشراح الصدر، 
والقرب منه تعالى(، وكلها معان شريفة 

تتوافر في نفس الناسك الراغب.

التلبية فضائل وأحكام
ــه ســئــل؛ أي  فــي احلــديــث عنه ] أن
والــثــج«)9(،  »العج،  قــال:  أفضل؟  احلــج 
والعج هو: رفع الصوت بالتلبية، والثج: 

إراقة دماء الهدي)1٠(. 
قال النووي)676هـ(: )يستحب أن يكثر 
من التلبية، ويلبى عند اجتماع الرفاق، 
ــار  وفــى كــل صعود وهــبــوط، وفــى أدب
وفي  والنهار(،  الليل  وإقبال  الصلوات، 
مصنف ابن أبي شيبة: تستحب التلبية 

املكتوبة،  الصالة  دبر  في  مواطن؛  في 
وحني تصعد شرفا، وحني تهبط واديا، 
وكلما  قائما،  بعيرك  بك  استوى  وكلما 
املواضع  هذه  في  رفــقــة)11(؛ ألن  لقيت 

ترتفع األصوات ويكثر الضجيج)12(.
ومن فضل التلبية وعلو مكانتها أن من 
مات في احلج، بعث يوم القيامة ملبيا، 
-رضي  عباس  ابن  عن  احلديث  ففي 
واقــف  رجــل  بينما  قــال:  عنهما-  اهلل 
فوقصته،  راحلته،  عن  وقع  إذ  بعرفة، 
وسدر،  مباء  »اغسلوه   :[ النبي  قال 
وال  حتنطوه،  وال  ثــوبــني،  فــي  وكفنوه 
القيامة  تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم 

ملبيا«)1٣(.
ومن فضل التلبية أن الكون يتجاوب مع 
تلبية امللبي وإهالله، ففي احلديث عن 
رسول اهلل ] قال: »ما من مسلم يلبي 
إال لبى من عن ميينه، أو عن شماله من 
تنقطع  أو مدر، حتى  أو شجر،  حجر، 

األرض من هاهنا وهاهنا«)1٤(.
ابن  سئل  احلــاج؟  غير  يلبي  هل  ولكن 
القاسم املالكي )191هـ(: هل كان مالك 
يكره أن يلبي الرجل وهو ال يريد احلج؟ 
قال: نعم كان يكرهه، ويراه خرقا ممن 

فعله)1٥(.
مخصوصة  ــواردة  ال بالصيغة  فالتلبية 
بالصالة،  التشهد  اختصاص  باحلج، 
فاضال  ذكــرا  يــراهــا  أن  للمرء  فليس 
وحيثما  البعيدة،  املــواطــن  فــي  فيلبي 
بعبادة  املخصوصة  فاأللفاظ  له،  عن 
ال يجوز أن تنتقل لغير ما وضعت له، 
املــرء ال يتعبد به بعيدا  كـــاألذان، فــإن 

عما وضع.

الزيادة على الوارد في التلبية
ــوان  الــســلــف رضـ عــن  ألــفــاظ  وردت 
لفظ  عــن  زيــــادات  فيها  عليهم  اهلل 
رحمه  عياض  القاضي  قــال  التلبية، 
أنه  عــمــر،  عــن  )روى  ـــ(:  ــ )٥٤٤هـ اهلل 
والفضل  النعماء  ذا  لبيك  يزيد:  كــان 
ومرغوبا  منك  مرهوبا  لبيك  احلسن، 

إليك. وعن ابن عمر: لبيك وسعديك، 
واخلير بيديك، والرغباء إليك والعمل. 

وعن أنس: لبيك حقا تعبدا ورقا.
واالستحباب عند أكثر العلماء أن تلبى 
مبا لبى به النبي ]، قال مالك: وإن 
اقتصر عليها فحسن، وإن زاد فحسن. 
االقتصار  األفــضــل  الــشــافــعــي:  وقـــال 
عن  رويــت  ألفاظا  يزيد  أن  إال  عليها؛ 
النبي ]، مثل قوله: لبيك إله احلق)16(.
احلسنات  من  نهر  التلبية  أن  واحلــق 
يعرفها  نفسه  فــي  ــار  آث ولها  للملبي، 
على  ناسكا،  بــاإلحــرام  تلحف  من  كل 
من  ولــهــا  حجها  فــي  تلبي  ــرأة  ــ امل أن 
األجر كذلك، بيد أنها ال ترفع صوتها 
)٤6٣هـــ(:  البر  عبد  ابن  قال  بالتلبية، 
أجمع أهل العلم أن السنة في املرأة أن 
ال ترفع صوتها، وإمنا عليها أن تسمع 
قدامة)62٠هـ(:  ابن  وقــال  نفسها)17(، 
إال  بالتلبية،  صوتها  املـــرأة  ترفع  وال 

مبقدار ما تسمع رفيقتها )18(.
فأمر احلج ال فرق في الثواب احلاصل 
فيه بني الرجل واملرأة، فالكل في األجر 
ــواء مــا اســتــقــامــت الــنــيــة، وطــهــرت  سـ

السريرة، وكانت النفقة من حالل.

الهوامش
1- تفسير البغوي )٥/٣78(.
2- تفسير الطبري )26/2(.

٣- متفق عليه بنحوه، واللفظ للبخاري.
عالم  مذهب  في  الثمينة  اجلواهر  عقد   -٤

املدينة )289/1(.
٥- أخرجه مسلم، برقم )1218(.

6- الروض األنف )212/1(.
7- الفائق في غريب احلديث )٣/296(.

8- إكمال املعلم )٤/177(.
1٠- صحيح، أخرجه الترمذي، برقم )827(.

11- مجموع الفتاوى )26/11٥(.
12- مصنف ابن أبي شيبة )٣/٤89(.

1٣- املجموع )7/2٤٠(.
1٤- متفق عليه.

1٥- صحيح، أخرجه الترمذي، برقم )828(.
16- املدونة )٣98/1(.

17- إكمال املعلم )27٠/٤(.
18- االستذكار )11/ 122(.

19- املغني، )٥/ 16٠(.
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إعدادمحليات
 عبدالسالم الشبراوي

56225622 حاجا كويتيا هذا العام حاجا كويتيا هذا العام
جهود دؤوبة لـ»األوقاف« في تيسير الحججهود دؤوبة لـ»األوقاف« في تيسير الحج

ــشــؤون  وال األوقــــاف  وزارة  تــبــذل 
جهودا  الكويت  بدولة  اإلسالمية 
اهلل  بــيــت  حــجــاج  خلــدمــة  حثيثة 
من  للحد  جاهدة  وتسعى  احلــرام 
التي  أســعــار حمالت احلــج  غــالء 
بداية  مــع  كبيرا  ارتــفــاعــا  تشهد 
ــذي يــصــل مــا بني  ــ ــل مــوســم وال ك
كويتي  ــار  ــن دي  ٥٠٠٠ إلـــى   ٣٠٠٠
آلية  وتعتمد  احلــمــالت،  لبعض 
قــاصــدي  عــن  للتخفيف  ــوزارة  ــ الـ
بيت اهلل احلرام على نظام »احلج 
امليسر« من خالل حمالت مختارة 
ومسؤولة عن إدارة شؤون احلجاج 
في األراضي املقدسة بسعر يراعي 
أصحاب الدخل احملدود يتراوح ما 
كويتيا،  دينارا  و17٥٠   16٠٠ بني 
نظرا  مناسبا  يعتبر سعرا  ما  وهو 
ــقــدمــة لــلــحــاج من  لــلــخــدمــات امل
ورعاية  وطعام  وسكن  مواصالت 
السارية  لألنظمة  وفقا  صحية، 
من  العديد  إتاحة  بعد  العام  لهذا 
العروض السعرية لكل منها، وتتنوع 
هذه احلمالت في تقدمي خدماتها 
حلد كبير لتتالءم مع أكبر عدد من 

احلجاج.
ــداد ملــوســم  ــعـ ــتـ ــار االسـ ــ ــي إطـ ــ وف
األوقــاف  وزارة  وكيل  احلــج صــرح 
بعثة  ورئيس  اإلسالمية  والشؤون 
الــكــويــتــيــة املــهــنــدس فريد  ــج  احلـ

لبعثة  العليا  اللجنة  بــأن  عمادي، 
اختيار  من  انتهت  الكويتية  احلج 
العاملة،  والــفــرق  اللجان  أعضاء 
ووضعت اللمسات األخيرة لتقسيم 
آلية العمل واملهام املنوطة بكل جلنة 
من  أن  بعد  احلــج  بعثة  من جلــان 
واستئناف  الوباء  بزوال  علينا  اهلل 
تسيير رحالت احلج وعودة احلياة 

الطبيعية.
احلج  بعثة  إن  عــمــادي:  ــاف  وأضـ
مثاال  اهلل  شــاء  إن  وستبقى  كانت 
بني  بالبنان  إليها  يــشــار  متميزا 
مثيالتها من بعثات احلج في الدول 
واإلسالمية،  والعربية  اخلليجية 
إال بتضافر  النجاح ما وجد  وهذا 
من  البعثة  أعــضــاء  جميع  جــهــود 

م. فريد أسد عمادي
وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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األوقاف  كوزارة  الــوزارات  مختلف 
والــصــحــة واإلعــــالم والــداخــلــيــة، 
إضافة إلى اإلدارة العامة لإلطفاء 
والهالل  والرياضة  الشباب  وهيئة 

األحمر الكويتي.
وشدد عمادي على ضرورة االلتزام 
والتعليمات  الصحية  بــاإلرشــادات 
الصادرة  والقوانني  والنظم  الطبية 
اململكة  في  املختصة  اجلهات  من 
حكومة  وشكر  السعودية،  العربية 
التي  الشريفني  احلــرمــني  ــادم  خـ
خدمة  في  جهدها  قصارى  تبذل 

احلجيج.
الكويت  ــة  دول حجاج  عــدد  ويقدر 
لهذا العام بـ٥622 حاجا كويتيا من 
إجمالي عدد احلجاج الذي أعلنت 
السعودية  والــعــمــرة  احلــج  وزارة 
ــارج  واخلـ ــداخــل  ال مــن  استقباله 

واملقيد مبليون حاج.
مكة  زار  امليداني  الصعيد  وعلى 
األوقــاف  وزارة  مــن  وفــد  املكرمة 
والشؤون اإلسالمية برئاسة الوكيل 
املساعد لقطاع اإلعالم والعالقات 
املطيري  ناصر  محمد  اخلارجية 
املستجدات  آخـــر  عــلــى  لــالطــالع 
والتقى  املــقــدســة،  ــي  األراضــ فــي 
والعمرة  احلج  وزيــر  بنائب  الوفد 

السعودي د. عبدالفتاح بن سليمان 
من  العديد  معه  ونــاقــش  مــشــاط، 
الطلبات  منها  املهمة  املــواضــيــع 
فيما  األوقـــاف  وزارة  من  املقدمة 
بأداء  البدون  لفئة  بالسماح  يتعلق 
زيادة  على  والعمل  احلج،  فريضة 
حج  ملوسم  الكويت  حجاج  أعــداد 
هذا العام، وجرت مناقشات مكثفة 
الوفد  عقد  كما  الشأن،  هــذا  في 
إدارة  مجلس  رئيس  مع  اجتماعا 
شركة مطوفي الدول العربية ماهر 
ــالطــالع على  ــن صــالــح وذلـــك ل ب
اخلدمات  بشأن  املستجدات  آخر 
املــقــدمــة فــي املــشــاعــر املــقــدســة 
حلجاج الكويت والترتيبات الالزمة 

التفاقيات اإلعاشة هناك.
وصرح املطيري بأن وزارة األوقاف 
وزارة  مــن  مشتركة  جلنة  شكلت 
ــوة  وق الــصــحــة  ووزارة  ــاف  ــ األوقـ
مساكن  لفحص  ــام  ــع ال اإلطـــفـــاء 
احلجاج في مكة املكرمة. وأضاف 
لترتيب  اتفاقيات  توقع  الــوزارة  أن 
املخيمات  وتوفير  احلجيج  شــؤون 
الـــالزمـــة فــي املــشــاعــر املــقــدســة 
عالوة  املناسب  بالشكل  وتهيئتها 
على استقبالهم في املطار وتوديعهم 

بعد أداء املناسك.

والعمرة  احلج  إدارة  أصــدرت  كما 
احلج  حــمــالت  ألصــحــاب  تعميما 
الكويتية تضمن الضوابط الصحية 
أداء فريضة احلج  للمقدمني على 
التحصينات  اســتــكــمــال  أهــمــهــا: 
األساسية بلقاحات تعتمدها وزارة 
وتقدمي فحص  السعودية،  الصحة 
)كوفيد- كــورونــا  لفيروس  سلبي 
19( لعينة أخذت خالل 72 ساعة 
اململكة  ــى  إل ــادرة  ــغ امل مــوعــد  قبل 
العربية السعودية، إلى جانب لبس 
في  املناسك  أداء  أثــنــاء  الكمامة 
واملفتوحة،  املغلقة  األماكن  جميع 
يتضمن  تأمني  على  احلصول  مع 
تغطية تكاليف العالج من اإلصابة 
بفيروس كورونا خالل فترة تواجد 
حصر  كما  اململكة،  فــي  احلــجــاج 
الفئة  في  العام  هذا  حج  التعميم 
العمرية األقل من 6٥ عاما ميالديا.
الكويتي  االحتــاد  تقدم  جانبه،  من 
ألصــحــاب حــمــالت احلــج بأطيب 
موسم  لعودة  والتبريكات  التهاني 
ــام، ووجـــه الشكر  ــع احلــج هــذا ال
العربية  املــمــلــكــة  ــي  ف للسلطات 
استقبال  عـــودة  عــلــى  الــســعــوديــة 

احلجاج من خارج اململكة.

سطام خالد املزين
مدير إدارة شؤون احلج والعمرة

محمد شباب السعيدي
مراقب شؤون اللجنة العليا احلج والعمرة

محمد ناصر املطيري
الوكيل املساعد لإلعالم والعالقات اخلارجية
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د.آندي حجازيملف العدد 
أكادميية في  علم النفس التربوي

يسرة  أو  مينة  حــولــك  نــظــرت  أينما 
في شاشة  رأســه  يضع  جتد شخصا 
جــهــازه احملــمــول ويــصــوب جــل نظره 
ويشاهد  يقرأ  ما  نحو  اجنــذاب  بكل 
ويسمع عبر تلك الشاشة، وهو غارق 
مبن  يشعر  ال  االفتراضي  عامله  في 
متجهة  وحواسه  اهتمامه  جل  حوله! 
نحو تلك الشاشة وما تعرضه له، لقد 
أصــبــح لكل فــرد منا عــاملــه اخلــاص 
ويغوص  بنفسه  ويختاره  يعيشه  الذي 
يتضمن  مبا  يشاء  كيفما  أعماقه  في 
من إيجابيات أو سلبيات ومبا يحمل 

من فوائد أو تفاهات. 
الشاشات  نحو  االجنــذاب  ذلك  وسر 
اليوم أن املشاهد يستطيع التنقل في 
احملمولة  اإللكترونية  األجهزة  عالم 

مسموع  خبر  ومــن  آلخــر،  موقع  مــن 
إلى خبر مرئي إلى خبر مكتوب، إلى 
معلومة موثوقة أو غير موثوقة، مفيدة 
ترفيهية،  مضحكة  أو  سخيفة  أو 
ويتنقل بني مشاهدة فيديوهات وصور 
وينشر  وإعالنات،  مرئية  ومقتطفات 
االفتراضي  العالم  ذاك  في  يريد  ما 
أيضا  وهــو  حسيب،  وال  رقيب  دون 
يدخل عالم التواصل االجتماعي عبر 
واالنستغرام  كالفيسبوك  تطبيقاته 
والسناب شات وغيرها ليعرف أخبار 
أصدقائه االجتماعية ويرسل أخباره، 
ليبادلهم التهاني أو التعازي ويشاركهم 
وأفــراحــهــم  االجتماعية  مناسبتهم 
وأحزانهم، خاصة مع تباعد املسافات 
اليوم بني الدول، ناهيك عن األلعاب 

الكثيرون  ميارسها  التي  اإللكترونية 
معهم  احملــمــولــة  األجــهــزة  تلك  عبر 

أينما ذهبوا وحلوا وارحتلوا. 
وأحــيــانــا تــذهــب فــي رحــلــة جماعية 
وتعتقد أن من معك جاؤوا لالستماع 
الطبيعية  واملــنــاظــر  الطلق  بــالــهــواء 
االجتماعية  ــث  ــاألحــادي وب اجلميلة 
النشط،  اجلماعي  واللعب  وباحلركة 
ولكن جتد أن كل واحد منهم قد أخذ 
زاوية له في املكان وبدأ بتصفح مواقع 
التواصل  وبــدأ  االجتماعي  التواصل 
اللعب اإللكتروني مع  أو  مع اآلخرين 
أشخاص ال يعرف حتى أشكالهم وال 
يتقابل معهم يوما! وهو  من هم، ولم 
من  تــاركــا  معهم،  باحلديث  يستمتع 

يجلسون حقيقة إلى جانبه!

إدمان الشاشات.. مخاطر وحلولإدمان الشاشات.. مخاطر وحلول
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الشاشات  عالم  في  االنخراط  وهذا 
ــراضــي إن كـــان ضــمــن حــدود  ــت االف
ــوقــت واجلــهــد  املــعــقــول مــن حــيــث ال
واستراحاته فال  فراغه  وقت  وضمن 
ــه، ولــكــن عندما يــزيــد األمــر  ــأس ب ب
عــن حــده فــي قضاء ســاعــات يومية 
مـــن الـــوقـــت خــلــف تــلــك الــشــاشــات 
ودون  تتحقق  كبيرة  فــائــدة  أي  دون 
نوعا  املسألة  فتصبح  إجنـــازات؛  أيــة 
للوقت  وتضييعا  الفارغ  اإلدمــان  من 
أو  الطفولة  وزهـــرة  العمر  وســنــوات 
الكارثة ويحصل  الشباب، فهنا تكمن 
من  عقباه  يحمد  ال  مــا  الــزمــن  عبر 
والنفسية  العقلية  الــنــواحــي  جميع 

واالجتماعية والفكرية واألخالقية.

فتنة اإلدمان اإللكتروني
لــدى  أكــثــر خــطــورة  ــر يصبح  ــ واألم
أعمارهم  تتجاوز  لم  الذين  األطفال 
السنتني أو الثالثة أو الذين مازالوا 
أواملــراهــقــة،  الطفولة  مــراحــل  فــي 
تنزل  ال  اإللكترونية  األجهزة  حيث 
إلى  لعبة  من  يقفزون  أيديهم!  من 
كبار  أو  أطفال  برنامج  ومن  أخــرى 
رقابة  أو  متابعة  أيــة  دون  آخــر  إلــى 
ودون  األب،  أو  األم  مــن  توجيه  أو 
ــا يشاهده  مل األبـــويـــن  مــن  اكـــتـــراث 
لــســاعــات  ــد  حتــدي ودون  ــاؤهــم  ــن أب
الشاشات،  عبر  والــتــواصــل  اللعب 
األم مبخاطر  مــن  إمــا جهال  ــك  وذل
ذلك على طفلها من جميع النواحي 
والــلــغــويــة  واالجــتــمــاعــيــة  النفسية 
أو  واألخالقية،  واجلسدية  والعقلية 
إهماال منها لطفلها وجلوانب التربية 
والنمو لديه، فتعتقد أن كل ما عليها 
وامللبس  املأكل  هو  للطفل  تقدميه 
ــده،  والـ يعتقد  وكــذلــك  والــنــظــافــة، 

األبوين  مــن  اكــتــراث  عــدم  فيحدث 
معه  والــتــحــدث  ابنهم  مــع  للجلوس 
الصحيح  وإفهامه  وتوجيهه  وتعليمه 
وكيفية  اللغة  وتعليمه  اخلاطئ  من 
فجل  الــنــاس،  مع  الفعلي  التواصل 
ال  هادئا  طفلهما  يبقى  أن  همهما 
الطلبات!  يطلب  وال  املشاكل  يثير 
وتبقى األم أو األب في سكون إلجناز 
أيضا  هما  ليتابعان  أو  أعمالهما، 
األصدقاء  مع  والتواصل  الشاشات 
والترفيه  واألقارب، ومتابعة األخبار 
في  الساعات  وصــرف  النفس  عــن 
ذلك بدال من صرفها في الطاعات 
واألعمال الصاحلة والتقرب إلى اهلل 
للنفس  تعالى، أو في اإلجناز املفيد 

واملجتمع واألبناء.
وهذا مع األسف أصبح واقعا مألوفا 
لدى غالبية األسر؛ قضاء الساعات 
الطوال خلف الشاشات وعدم القدرة 
عن  والتوقف  بالنفس  التحكم  على 
والشاشات  التواصل  وسائل  متابعة 
صــغــارا وكــبــارا، فــي ظــاهــرة إدمــان 
تتوقف،  ال  تــزداد  وخطيرة  حقيقة 
وكأن هذه الفتنة التي تكون في آخر 
الزمان والتي أخبر عنها رسول اهلل 

] والتي تدخل كل بيت.
في  في صحيحه  البخاري  روى  فقد 
٣176(، عن عوف  )ح:  كتاب اجلزية 
بن مالك [ قال كنا مع رسول اهلل 
»اعــدد ستا  لــه:  تبوك فقال  ] في 
بني يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت 
املقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم، ثم استفاضة املال حتى يعطى 
الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم 
فتنة ال تدع بيتا من العرب إال دخلته، 
ثم هدنة تكون بينكم وبني بني األصفر 
غاية  ثمانيني  في  فيأتونكم  فيغدرون 

حتت كل غاية اثنا عشر ألفا«.

مخاطر إدمان األطفال للشاشات 
اإللكترونية

صديقة  لزيارة  املــرأة  تذهب  أحيانا 
مدة  طوال  أن  وتتفاجأ  لها  قريبة  أو 
ساعات(  تستغرق  قد  )والتي  الزيارة 
الــوقــت  طــــوال  األم  تــلــك  طــفــل  أن 
ميسك الهاتف احملمول ويلعب ألعابا 
تعلم  قــد  معينة  بــرامــج  يــشــاهــد  أو 
ينزل  ولــم  تعلم،  ال  أو  محتواها  األم 
تفارق  ولم  حلظة!  يديه  من  الهاتف 
واألم  ثانية،  الشاشة  متابعة  عيناه 
ابنها  ــأن  ب وتتباهى  بذلك  مــســرورة 
ذكي تكنولوجيا قادر على فتح اجلهاز 
وحده والوصول إلى البرامج واأللعاب 
دون مساعدة، وأنه يفهم أكثر منها في 
ذلك! وأنه يساعدها في هذا اجلانب 

إن احتاجت املساعدة! 
إن هذه األم لم تدرك أو لم تبحث أو 
تقرأ عن مخاطر اإلدمان اإللكتروني 
وقضاء الساعات الطوال لألبناء خلف 
الناحية  مــن  مخاطرها  الــشــاشــات، 
الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة والــلــغــويــة 
وكثير  والدينية،  واالنفعالية  والعقلية 
ــات الـــيـــوم تــشــيــر إلــى  ــدراســ ــ مـــن ال
والتي  الــنــواحــي  تلك  مــن  خطورتها 

نوضح جانبا منها تاليا: 

الناحية اللغوية والعقلية
الطوال  الساعات  األطفال  قضاء  إن 
تصفح  في  أو  األلكتروني  اللعب  في 
من  الكثير  الطفل  يفقد  الشاشات 
املهارات اللغوية والقدرة على محادثة 
األطفال  هــؤالء  من  وكثير  اآلخــريــن، 
ــون مـــن الــتــلــعــثــم عــنــد الــكــالم  ــان ــع ي
وصعوبات في النطق، وتكون مفردات 
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قليلة  محدودة  اكتسبها  التي  الطفل 
جدا باملقارنة مع أطفال األمس الذين 
كانوا ميارسون اللعب في الهواء الطلق 
يتعلمون  وأقربائهم  أصدقائهم  مــع 
التفاعل  ومــن  البعض،  بعضهم  مــن 
ــف احلــيــاتــيــة  ــواقـ احلــقــيــقــي فـــي املـ
ــدراســات  ال أظــهــرت  كما  املختلفة. 
الدماغية  تراجعا في سماكة القشرة 
التفكير  عمليات  عن  املسؤولة  وهي 
إلى  يــؤدي  مما  واإلدراك،  والتحليل 

تراجع في منوه العقلي واملعرفي. 

الناحية النفسية واالجتماعية 
واالنفعالية

من  الكثير  أن  إلــى  الــدراســات  تشير 
هؤالء األطفال الذين يدمنون الشاشات 
يعانون من مشاكل العزلة أو االكتئاب 
التواصل  على  الكافية  القدرة  وعدم 
التكيف مع املتغيرات  مع اآلخرين أو 
يرتبكون  منهم  وكثير  االجتماعية، 
مع  احلديث  عند  باخلجل  ويشعرون 
الكبار او اآلخرين. وبعضهم بالعكس 
يتصرف بجرأة زائدة عن حد األدب 
مع  يتواصل  وعدوانية حني  بعنف  أو 
فأسلوبه  كبارا،  أو  صغارا  اآلخرين 
ــك  وذل نــاضــج ســلــوكــيــا  غــيــر  عنيف 
املنتشرة  الكثيرة  العنف  ألعاب  نتيجة 
العنف  أفالم  و  األطفال  يلعبها  التي 
أن  حتى  باستمرار،  يشاهدونها  التي 
بعضهم أصبح يألف من خالل ألعابه 
اإللكترونية التي يلعبها مشاهد القتل 
ما  أخطر  من  التعود  وهذا  والدمار، 

يكون. 
حتى أنه وقبل أيام انتشر فيديو لطفل 
في  سيكون  مــاذا  يسألونه  أمريكي 
قاتال  سيكون  بأنه  فأجاب  املستقبل 
يكبر!  عندما  الناس  كل  سيقتل  وأنه 
وإيذاء  القتل  على  تعود  وقد  ال  كيف 

فأصبح  اللعب؛  خــالل  من  اآلخــريــن 
ومــبــاح  طبيعي  أمـــر  هـــذا  أن  يعقد 

وجميل وكأنه ضرب من اللعب! 
األطفال  أن هؤالء  بالدراسات  ووجد 
ال يبالون مبن حولهم وال يشعرون بهم 
وحينما  مشاعراآلخرين،  يدركون  وال 
مواقف  او  ضغوطات  ألية  يتعرضون 
اجتماعية قد تكون ردود فعلهم عنيفه 
وغير متوافقة مع احلدث ومبالغ بها، 
ما  على  احلــصــول  على  يــصــرون  أو 
يريدون حتى ولو بالبكاء! وهذا نتيجة 
أنفسهم  مــع  طويلة  ســاعــات  البقاء 
مواقف  في  الغير  مع  االنخراط  دون 

اجتماعية تفاعلية يتعلمون منها. 
وكـــذلـــك يــكــثــر لـــدى الــبــعــض منهم 
الكذب واخلداع فيما يتعلق بساعات 
البرامج  أو  األلعاب  أو محتوى  لعبهم 
خلطورة  باإلضافة  يشاهدونها،  التي 
مــشــاهــدة مــواقــع ومــنــاظــر إبــاحــيــة 

والعياذ باهلل. 

الناحية اجلسدية
وجد من خالل الدراسات أن احلاالت 
املــدمــنــة عــلــى األلــعــاب والــشــاشــات 
لديهم مشاكل  كثير منهم  اإللكترونية 
بــالــنــطــق، وضــعــف بــالــبــصــر، وعــدم 
مع  البصري  التواصل  على  الــقــدرة 
بالبصر  مستمر  وتــراجــع  اآلخــريــن، 
التي  ــاء  ــزرق ال حتــت  األشــعــة  نتيجة 
تصدر عن الشاشات خاصة ليال فهي 
الضمور  وتيرة  تسريع  عن  املسؤولة 
اخلاليا  وتدمير   DMLA البقعي 
في  الــضــوء  استقبال  عــن  املــســؤولــة 
األرق  يعانون  منهم  وكثير  الشبكية. 
قبل  الشاشات  يستعملون  من  خاصة 
النوم مباشرة، وتتشوه لديهم الساعة 
البيولوجية الطبيعية التي خلقها اهلل 
واستيقاظنا  نومنا  لتنظيم  ذاتنا  في 

املستمر  الــتــعــرض  نتيجة  وتــضــعــف 
للضوء في ساعات الليل.

ــراز  ــراب فــي إفـ ــطـ ــد أن االضـ ووجــ
النوم(  )هــرمــون  امليالتونني  هرمون 
لدى اإلنسان، يلعب دورا رئيسيا في 
حتفيز العديد من األمراض كسرطان 
وسرطان  القولون  وســرطــان  الــثــدي 
وأمراض  البنكرياس،  وسرطان  الرئة 
ــــني، والـــســـكـــري،  ــراي ــشــ ــ ــب وال ــل ــق ال
وأمراض اجلهاز الهضمي، والسمنة، 
واألمـــراض  وتــزيــد مشاكل اإلجنـــاب 
القطب  ثنائي  كاالضطراب  النفسية 
على  نشرت  دراســة  )وفــق  واالكتئاب 

صحيفة springer العلمية(.
كما أظهرت الدراسات تراجعا في منو 
األفراد،  هؤالء  لدى  العظمي  الهيكل 
أحيانا  الــرقــبــة  أو  الظهر  تــقــوس  و 
بحسب الوضعيات التي يستمر عليها 
لصحة  خطير  جدا  وهــذا  الشخص، 
في  ألنهم  لألطفال  العظمي  الهيكل 
ضعف  لوحظ  وكذلك  النمو،  مرحلة 
وتراخيها  ضــمــورهــا  أو  الــعــضــالت 
وحتريك  واملشي  احلركة  لقلة  نتيجة 

عضالت اجلسم.
ومن املشاكل األخرى التي يعاني منها 
أن  هو  النمو  سن  في  وهــم  األطفال 
تقل  لديهم  والطول  النمو  هرمونات 
نتيجة اجللوس الطويل خلف الشاشة 
واخلــــروج  أوالـــقـــيـــام  احلـــركـــة  دون 
ما  نــادرا  ألنهم  املنزل،  أو  املكان  من 
ميارسون أنشطة حركية خارج البيت 
كاللعب بالكرة أو السباحة أو الركض 
كما  الــدراجــات  ركــوب  أو  التسلق  أو 
هؤالء  فتجد  صغار،  ونحن  نفعل  كنا 
الطبيعي،  املعدل  عن  أطوالهم  تقل 
جدا  قصير  بعضهم  يصبح  وقــد  بل 
كذلك،  ويبقى  جيلهم  بأبناء  مقارنة 
وهو ال يدري أن بقاءه بالساعات دون 
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ممارسة األنشطة احلركية والرياضية 
وأخل  الطبيعي  منوه  على  قضى  قد 
بهرموناته، فيندم وذويه حيث ال ينفع 

الندم.
ــرف طــفــال قــضــى جــل ساعاته  وأعــ
إلى  الــبــاكــرة  الطفولة  منذ  وحــيــاتــه 
نهاية الثانوية وهو دائما خلف شاشة 
رفاقه  مع  اللعب  أجل  من  الكمبيوتر 
االفتراضيني في أنحاء العالم ونادرا 
مع  يجلس  أو  غرفته  مــن  يخرج  مــا 
لقلة  ونتيجة  أقربائه،  أو  أصدقائه 
ــدرة ممــارســة  ــ حــركــتــه اجلــســديــة ون
جدا  قصيرا  شابا  أصبح  الرياضة 
في طوله مقارنة مع باقي الشباب مع 

األسف. 

الزيف اإللكتروني
في الواقع إن كثيرا من مواقع التواصل 
االجتماعي قد باعدت املسافات بني 
من هم في البيت الواحد وقربت بني 
من هم في شتى البالد واألماكن من 
القريب  باعدت  يقال  فكما  العالم، 
وقربت البعيد! واخلطورة تكمن ليس 
فقط في قطع األرحام وعدم التواصل 
املشاعر  في  بل  لوجها،  وجها  معهم 
الصادقة  غير  واملــجــامــالت  املزيفة 
ــع الــتــواصــل  ــواق ــتــي تــكــون عــبــر م ال
تكتشف  مـــا  فــكــثــيــرا  ــمــاعــي،  االجــت
لوجه  وجها  باآلخرين  االلتقاء  عند 
الضاحكة  والوجوه  املشاعر  تلك  أن 
وسائل  عبر  الناس  بني  ترسل  التي 
التواصل االجتماعي، هي حقيقة غير 
ذلك وال تكن لك كل تلك املودة واحلب 
تظهره عبر  الذي  واحلنان  والتسامح 
ــذا يجب عليك  الــتــواصــل! ول مــواقــع 
يكتب  وما  يقال  ما  كل  تصديق  عدم 
ــل الــتــواصــل  ومـــا يــرســل عــبــر وســائ
احلقيقية  املشاعر  ألن  االجتماعي، 

التواصل  عند  تظهر  الــزائــفــة  غير 
احلقيقي وجها لوجه والتعامل الفعلي 
وليس  األشــخــاص  مــع  الــواقــع  بعالم 
الناس  فمعادن  االفتراضي،  بالعالم 
ومواقفهم تظهر واضحة عند التعامل 
والزواج  والسفر  والتجارة  بالزيارات 
ومثل هذه األمور التفاعلية بني البشر. 

نصائح ملواجهة اإلدمان 
األلكتروني 

األجهزة  استخدام  تقنني  1- محاولة 
في  الــوالــديــن  قبل  مــن  اإللكترونية 
البيت وذلك من خالل حتديد ساعات 
ال  بحيث  للطفل  اليومي  االستخدام 
تتجاوز الساعتني أوالثالث، وأن يكون 
بإشراف  واأللــعــاب  البرامج  اختيار 
الوالدين وخاصة في مراحل الطفولة 
وال  بــه  يغرر  قــد  الطفل  ألن  املبكرة 
من  والفاسد  الثمني  من  الغث  يعرف 
مصادرة  من  البــد  وأحيانا  الصالح. 
األجـــهـــزة وحــرمــانــهــم مــنــهــا لــعــدة 
تقصيرهم  تبني  إن  أيــام  أو  ساعات 
أو  واملدرسية  الدينية  واجباتهم  في 
مسموح  غير  مــواقــع  على  اطالعهم 

لهم الدخول إليها.
-9-6-٣ القاعدة  من  االستفادة   -2

التي وضعها  12 للعمل مع الشاشات 
عام:  تيسرون(  )سيرج  النفس  عالم 
بــأربــعــة  ــوصــي  ت والــتــي  )2٠٠8م(، 
مــعــايــيــر: )ال شــاشــات قــبــل ســن ٣ 
سنوات، ال ألعاب الكترونية قبل سن 
6 سنوات، ال إنترنت دون مراقبة قبل 
تواصل  مــواقــع  وال  ســنــوات،   9 ســن 

اجتماعي قبل سن 12 عاما(. 
٣- على الوالدين تذكر أنهما القدوة 
ــام األبــنــاء فــي أفعالهم  والــنــمــوذج أم
تقضي  التي  لــألم  فكيف  وأقــوالــهــم، 
ــســاعــات الـــطـــوال عــلــى األجــهــزة  ال

من  تطلب  ثم  كهاتفها،  اإللكترونية 
الشاشات  متابعة  عن  التوقف  ابنها 
مثال!  دراسته  أو  لصالته  وااللتفات 
ال  وأقوالها  يعطيه،  ال  الشيء  ففاقد 

تصدقها األفعال! 
٤- استخدام أسلوب احلوار مع األبناء 
خاصة من هم في مرحلة املراهقة أو 
مبخاطر  اقناعهم  أجــل  مــن  الــرشــد 
البقاء على األجهزة احملمولة وسلبيات 
أمام  وأنهم محاسبون  الوقت  إضاعة 
اهلل تعالى على أعمارهم فيما أفنوها 
والبد  فيه.  فعلوا  فيما  شبابهم  وعن 
بعد  إنترنت  ال  أن  معهم  االتفاق  من 
إعطاؤهم  املهم  ومــن  معينة.  ساعة 
أمثلة و مناذج ناجحة وقدوات فاعلة 

في املجتمع واحلياة.
لألبناء  البديلة  األنشطة  توفير   -٥
ــون مــنــاســبــة ألعــمــارهــم  ــك بــحــيــث ت
وترفيهية كالرسم وممارسة الهوايات 
ــارة األقــــارب  ــ وتــشــجــيــعــهــم عــلــى زيـ
ــعــب  ــل ــات، وال ــ ــزه ــ واخلـــــــروج فـــي ن
معهم،  اخلــــروج  أو  ــاء  ــدقـ األصـ مــع 
الرياضية  األنشطة  على  وتشجيعهم 
ومتنوعة،  كثيرة  وهــي  البيت  خــارج 
وتناول الوجبات الغذائية مع كل أفراد 

األسرة.
الداخلي  الـــوازع  وتعزيز  تربية   -6
والديني لدى األبناء، فال رقيب أفضل 
من الذي ينبع من ذات اإلنسان والذي 
ويصوب  طريقه  لــه  ويــســدد  يوجهه 
الــصــواب  عــن  يــزيــغ  حينما  مــســاره 
أو يقضي  فيما اليفيد  وقته  ويضييع 
عــمــره خــلــف الـــشـــاشـــات، فـــالـــوازع 
الصغر  ومنذ  تربية  يحتاج  الداخلي 
الطفل على  وتدريب  وتنميته  لتعزيزه 
وإن  واحلسيب،  الرقيب  هو  اهلل  أن 
غاب البشر فاهلل موجود ومطلع عالم 

بكل شيء.
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 محمد عبدالعزيز يونسملف العدد
دار اإلعالم العربية

والكوليرا،  املــالريــا،  كانت  مثلما 
واجلــــــذام، أمــــراض الــعــصــر في 
ــان  ــ ــح اإلدم ــان مــعــيــنــة، أصــب ــ أزمـ
تلفاز،  بأنواعها،  الشاشات  على 
ــاء  ــف جـــوالـــة، وب كــمــبــيــوتــر، هــوات
الوقت احلالي..  األول في  العصر 
التقنيات  هــذه  في  ما  قــدر  وعلى 
العصرية من فوائد، فإن أضرارها 
من  مــعــني  ــزء  جـ عــلــى  تقتصر  ال 
اجللد،  أو  مثال،  كالعني  أجسامنا 
أو  النفسية،  أو احلالة  العظام،  أو 
كل  لتشمل  متتد  بل  االجتماعية.. 
هذا  أعــراض  فما  النواحي..  هذه 
له،  التصدي  وكيف ميكن  املــرض، 
نتعرف  ما  هــذا  ــاره..  آثـ ومعاجلة 
من  التحقيق  هــذا  سياق  في  إليه 

املختصني..  مــن  مجموعة  خــالل 
فإلى التفاصيل.

املصري،  أحمد  الدكتور  مع  نبدأ 
طــبــيــب وجــــراح أمــــراض الــعــيــون 
بجامعة اإلسكندرية وزميل جامعة 
جونز هوبكنز األمريكية، الذي قال: 
والتليفزيون  الكمبيوتر  ألجهزة  إن 
قوي  تأثير  احملــمــولــة،  والــهــواتــف 
على جميع األعمار خاصة الشباب 
تأكد لدي  وطالب اجلامعة، حيث 
من خالل املمارسة العملية ومئات 
أكدته  ما  إلى  باإلضافة  احلــاالت، 
أن  العلمية  الــدراســات  من  عديد 
من يستخدمون الشاشات بأنواعها 
يحدث  يوميا،  ٤ ساعات  من  أكثر 
العني،  في  واحتقان  جفاف  لديهم 

ــل قــطــر الــشــاشــة زادت  وكــلــمــا ق
آثارها السلبية.

ممنوع لأطفال ألكثر من 
ساعتن

ــري: األطــفــال  ــصــ ــ وأضـــــاف د.امل
العاشرة  دون  هــم  ممــن  الــصــغــار 
يــحــظــر عــلــيــهــم اســـتـــخـــدام تلك 
األجهزة أكثر من ساعتني في اليوم 
العني قد  إجهاد  أقصى، ألن  بحد 
يؤدي إلى ضعف النظر بطريقة أو 
مع  التعامل  تقنني  ويجب  بأخرى، 
األجــهــزة، ومــن الــضــروري للوقاية 
من آثارها السلبية أن يكون هناك 
فترة راحة كل ساعة من ٥ إلى 1٠ 
دقائق، ألن تركيز النظر على شيء 

وباء العصروباء العصر
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قريب، يؤدي إلى انقباض عضالت 
العني، وهو األمر الذي ينبغي عدم 

حدوثه لفترة كبيرة.
كبيرة،  مشكلة  »اإلضـــاءة«  وتــابــع: 
ــنـــاس  الـ مــــن  ــرا  ــيـ ــثـ كـ إن  ــيـــث  حـ
ظل  فــي  الــشــاشــات  يستخدمون 
ما  مــنــعــدمــة،  أو  ضعيفة  ــاءة  إضــ
يجهد عضالت العني كثيرا، وكذلك 
يكون  أن  يجب  يكتب  أو  يقرأ  من 
في إضاءة عالية ومن يعملون لفترة 
األجــهــزة  تلك  بــاســتــخــدام  طويلة 
الشخص  ألن  جفاف،  لهم  يحدث 
 16 إلــى   1٤ من  يرمش  الطبيعي 
والنساء  للرجال،  الدقيقة  مرة في 
من 1٥ إلى 17 مرة، ما ينتج طبقة 
من الدموع أمام القرنية لترطيبها 
يعمل  من  أن  ونالحظ  وتنظيفها، 
على الالب توب كثيرا مع التركيز 
ــرمــش،  ــدد ال فــال إراديـــــا يــقــل عـ
اجلفاف  من  نوع  يحدث  وبالتالي 
هنا  واحلل  واالحتقان،  واحلرقان 
يكون بوضع قطرة ملطفة ومعوضة 
نظارات حتمي  يوجد  وال  للدموع، 
مـــن اإلشـــعـــاعـــات الـــصـــادرة عن 
لكن  العني  تريح  فهي  الكمبيوتر، 

ليس لها فائدة علمية.
وأشار إلى أنه حال حدوث إجهاد 
راحتها،  على  العمل  يجب  للعني 
ــة مــن اســتــخــدام هذه  بــأخــذ راحـ
األمر  تطور  حال  وفي  الشاشات، 
أو  اجلفون  في  حبوب  ظهور  إلــى 
ضعف في اإلبصار فيتحدد العالج 

من خالل الفحص الدقيق.

اجللوس اخلاطئ والطويل
بدوره، قال الدكتور محمد عراقي، 
كلية  العظام،  جــراحــة  استشاري 

طب قصر العيني جامعة القاهرة، 
واستشاري الطب الرياضي دكتوراه 
خلق  اهلل  بفرنسا:  تــولــوز  جامعة 
حياة املفاصل في حركتها، وبالتالي 
فإن املفصل الذي ال يتحرك حركة 
بسبب  التيبس،  فــي  يــبــدأ  كافية 
الدموية  الدورة  حدوث قصور في 
للمفصل، وذلك ناجت عن اجللوس 
ــام الــشــاشــات  لــفــتــرات طــويــلــة أمـ
في  تقلص  يــحــدث  مــا  املختلفة، 
ثــم يعجل ذلــك  الــعــضــالت، ومـــن 
للمفصل،  االفتراضي  العمر  من 
إلى اخلشونة ومشاكل  تؤدي  ألنها 

التيبس تكون خطيرة جدا.
وأضاف: كذلك فإن اجللوس فترة 
العمود  على  سلبا  ينعكس  طويلة 
ملدة  يجلس  البعض  ألن  الفقري 
18 ســاعــة أمـــام الـــالب تـــوب أو 
ضيق  إلــى  يـــؤدي  مــا  الكمبيوتر، 
ما  وهــو  الــفــقــرات،  بــني  املسافات 
العمود  فــي  تشوهات  يحدث  قــد 
السن  صغار  في  ويكون  الفقري، 
19 عاما أكثر  أقــل مــن  ممــن هــم 
التكوين  سن  هو  هذا  ألن  ضــررا، 
العيادات  في  نرى  وبدأنا  والنمو، 
العمود  في  جدا  خطيرة  تشوهات 
لفترات  كثرة اجللوس  الفقري من 
اجللسات  بسبب  وكـــذا  طــويــلــة، 

اخلاطئة.
وشدد على أنه ال بد من قرع جرس 
اإلنذار، ألن املشاكل كلها تكون في 
يزيد  عندما  لكن  متداركة  البداية 
العمود  في  مشاكل  حتــدث  األمــر 
جراحي،  لتدخل  حتتاج  الفقري، 
املرجوة  بالنتائج  يأتي  ال  والـــذي 

عادة.
الناس  تعليم  أنه يجب  وشدد على 

سليمة،  بطريقة  ــوس  اجلــل عــلــى 
يعلمون  العالم  دول  كــل  إن  حيث 
السليم«،  اجللوس  »كيفية  ذويهم 
الفقري  العمود  جعل  في  ويتمثل 
قــائــم ويــخــصــص لــه مــســنــد، وال 
ومسند  الظهر  بني  مسافة  يوجد 
مع  يتناسق  أن  ويــجــب  الــكــرســي، 
الفقرات  أول  من  الفقرات  جميع 
القطنية،  الفقرات  حتى  الظهرية 
الكرسي  ــفــاع  ارت أن  على  عـــالوة 
يجب أن يكون مناسبا، ألن القدمني 
مشكالت  حتــدث  تتدليان  حينما 
ــة الــدمــويــة، وإن كــان  فــي األوعــي
الكرسي منخفضا أكثر مما ينبغي 
درجة   9٠ من  أكثر  انحناء  يحدث 
باخلشونة  يعجل  ما  الركبتني،  في 

املبكرة في الركبة.
لفترة  اجللوس  عــدم  يجب  ــال:  وق
ــم يقوم  أكــثــر مــن ســاعــة، ومـــن ث
دقائق   ٥ نحو  ليتمشى  اإلنــســان 
والعمود  الدموية  ــدورة  ال لتجديد 
الـــفـــقـــري، والـــــــدم املـــمـــتـــد إلـــى 
الساقني، كما يحدث في الطائرات 
خالل الرحالت الكبيرة، حيث يتم 
إجبار الركاب على املشي في املمر 
مشكالت  يحدث  ألنــه  بالطائرة، 
وجــلــطــات فــي األوعــيــة الــدمــويــة، 
خاصة اجللطات الوريدية وأحيانا 
الــشــريــانــيــة مــن كثرة  اجلــلــطــات 
السيما  طويلة،  لفترات  اجللوس 
ــاد فـــي الــفــقــرات  ــهـ مــشــاكــل وإجـ
ــقــيــة ويـــحـــدث عــنــد بعض  ــعــن ال
األطفال خشونة مبكرة في سن 1٤ 

و1٥ عاما.
ــاف: األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة  ــ وأضـ
احلركة  نقص  إلى  تؤدي  اجلديدة 
بوجه عام، ألن احلركة هي أساس 
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الدموية  ــدورة  ــ وال املفاصل  حياة 
قلة  وبسبب  والعضالت،  واألربطة 
احلركة يحدث ضمور في العضالت 
نهاية  إعــالن  ثم  ومن  بها،  وتيبس 
املــفــاصــل وهــنــاك مـــرض يسمى 
مسنده  ألن  العام«،  املدير  »كرسي 
يجلس  واملــديــر  جــدا  طويل  يكون 
في  وظــهــره  مسنود  فقط  وكتفه 
الهواء غير مسنود، ويتحدث كثيرا 
في الهاتف ما يؤدي إلى مشكالت، 
ــزالق فــقــرات،  وأحــيــانــا يــحــدث انـ
ورمبا كسر بسبب اإلجهاد، وغالبا 

ما نضطر للتدخل اجلراحي.
خطورة  مــن  التنبيه  يجب  وتــابــع: 
يجلس  أن  ويجب  األوضـــاع،  هــذه 
السليمة،  العلمية  اإلنسان اجللسة 
ألنــه هناك حــاالت صــداع نصفي 
وعــدم  الـــرأس  ــروة  فـ فــي  وتنميل 
املشي وهاالت سوداء،  أثناء  اتزان 
لدى  مــرة  ذلــك ألول  اكتشاف  ومت 
الدم  تدفق  قلة  بسبب  الطيارين، 
ــخ، ويــجــب إجـــراء متارين  إلــى املـ
واألقــدام  العنقية  للفقرات  إطالة 

مرونة  يــحــدث  حتى  والـــذراعـــني، 
التيبس  ومنع  واألربــطــة  للفقرات 
أي  باستخدام  أنــصــح  وال  املبكر 
بالتمارين  االلتزام  بل يجب  أدوية، 
الرياضية والعالج الطبيعي إذا لزم 

األمر.

انعكاسات نفسية
النفسية  األعــراض  وعلى مستوى 
الدكتور  ــال  ق الــشــاشــات،  ــرض  مل
عادل مدني، أستاذ الطب النفسى 
تصنيف  مت  األزهــــــر:  بــجــامــعــة 
هذه  معية  فــي  الطويل  اجلــلــوس 
الشاشات على أنها نوع من أنواع 
اإلدمان، ما يعني التعود على شيء 
أيا كان  ال نستطيع أن نبتعد عنه 
أو  التلفزيون  ومنها  الشيء،  ذلك 
األلعاب، واجلواالت، ومن ثم فعند 
محاولة اإلقالع عنها بقوة، يحدث 
والــغــضــب،  العصبية  مــن  ــة  حــال
اكتئاب  نوبة  فــي  الــدخــول  ورمبــا 
الطويل  ــوس  اجلــل ــؤدي  ــ وي حـــاد، 
أمامها إلى تزايد العصبية والقلق 

األطفال  تعلم  كما  واالنطوائية، 
اذا احتوت على  العدوانية خاصة 

ألعاب عنف.
تأثير  الشاشات  لهذه  ــاف:  وأضـ
الزوجني، حيث جتعل  سلبي على 
ــرف مبــعــزل عــن الــطــرف  كــل طـ
ــي، ومـــن ثـــم حتـــدث حــالــة  ــان ــث ال
انفصال تدريجي عن احلوار الذي 
وقد  يحدث،  أن  املمكن  من  كــان 
يؤدي فتور العالقات وانشغال كل 
فضاء  في  اخلالص  بعامله  طــرف 
الــســوشــيــال مــيــديــا إلـــى الــشــك، 
ومن ثم حدوث الطالق في بعض 
األحيان، بعد الدخول في خالفات 
زوجــيــة ورمبــا عــالقــات محرمة، 
مشيرا إلى أنه يجب حتديد عدد 
ساعات معينة، على فترات وليس 
بقضاء  ينصح  وال  ــدة،  واحــ ــرة  م

أوقات طويلة أمام الشاشات.
إلى  يلجأون  الناس  أن  إلى  ولفت 
وللهروب  لسهولتها،  الوسائل  تلك 
بــاالحــبــاطــات،  املليئ  ــواقــع  ال مــن 
يضاعف  عليها  االنــكــفــاء  أن  إال 
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االنطوائية والسلبية.

جتاعيد وشيب مبكر!
أما دكتور محمد عبدالنعيم سالم 
أستاذ األمراض اجللدية والتناسلية 
شمس،  عني  جامعة  الطب  بكلية 
ــدوره على وجـــود أضــرار  فــأكــد بـ
استخدام  من  اجللد  على  عديدة 
املضيئة  ــيــة  ــكــتــرون االل ــزة  ــهـ األجـ
احملــمــول  ــاتــف  ــه وال كالكمبيوتر 
وتكون  طويلة،  لفترات  والتلفزيون 
نتيجة  أو  نفسها،  لإلضاءة  نتيجة 
ما  الكهروماغناطيسية،  للموجات 
للجلد  ضوئية  حساسية  عنه  ينتج 
ومتدد  وحكة،  بإحمرار  مصحوبة 
قد  كما  الدموية،  الشعيرات  في 
إلى  احلالة  تطور  عند  ذلك  يؤدي 
ظهور التجاعيد املبكرة على اجللد 
ما يجعل اإلنسان يبدو أكبر عمرا، 
كما قد يؤدي طول استخدام هذه 

الشاشات وما تسببه من انبعاثات 
املبكر  الشيب  حدوث  إلى  ضوئية 

للشعر.
ــدة وعــدم  ونــصــح بــالــتــهــويــة اجلــي
االلكترونية  ــزة  األجــه اســتــخــدام 
لفترات طويلة، كما نصح باالهتمام 
من  واإلكــثــار  الصحية  بالتغذية 
ــضــادة لــألكــســدة من  األطــعــمــة امل

اخلضروات والفواكه.

عزلة اجتماعية
وأخيرا، قال الدكتور علي اجللبي، 
بجامعة  ــاع  ــم االجــت عــلــم  أســـتـــاذ 
اإلســكــنــدريــة: ذلـــك يــدخــل حتت 
فالشخص  اإلنترنت،  إدمان  قائمة 
ــواء كــان  ــشــاشــات ســ يــســتــخــدم ال
أيــبــاد  أو  تـــوب  الب  أو  كمبيوتر 
بينما  طــويــلــة،  لــفــتــرة  غــيــرهــا  أو 
ساعات االستخدام يجب أن تكون 
موزعة حسب احتياجات اإلنسان، 

أي  أو  ريــاضــة  ممــارســة  ويتخللها 
تفاعل  له  يكون  وأن  آخر..  نشاط 
ال  حتى  ــه،  ل احملــيــط  املجتمع  مــع 
يــنــعــكــس وقـــوعـــه فـــي أســـر هــذه 
الشاشات على األسرة وقد يتسبب 
في تفككها إن كان زوجا أو زوجة.

مغترب  يصبح  اإلنسان  وأضــاف: 
بسبب  ــاة  ــيـ احلـ مــعــنــى  ــفــتــقــد  وي
اجللوس الطويل على اإلنترنت، كما 
األشياء  وبقية  الوقت  قيمة  يفقد 
تدريجيا،  حوله  ما  لكل  واألهمية 
يأتي  ال  السلبيات  على  والتغلب 
فإذا  نفسه،  املوقف  داخــل  من  إال 
كان داخل األسرة فعليها أن تردعه 
يــفــعــل، عـــالوة عــلــى تنظيم  عــمــا 
أن  يجب  أيضا  واملــدرســة  الوقت، 
يكون لديها نشاطات صيفية، وإن 
يكون  أن  فيجب  اجلامعة  في  كان 
لديه أنشطة مختلفة تساعده على 
اخلروج من سجن هذه الشاشات.

التحديق  بسبب  للعمى«  عاملى  »وباء  من  العلماء  حذر 
كشفت  حيث  طويلة،  لساعات  اإللكترونية  للشاشات 
دراسة علمية حديثة أن الضوء املنبعث من الشاشات 
الرقمية ميكن أن يسبب ضررا ال ميكن إصالحه للعني 

بسبب تدهور شبكية العني.
ووفقا لصحيفة »ديلى ميل« البريطانية أوضح باحثون 
التحديق  كثرة  أن  اإلسبانية  »كومبلوتنس«  جامعة  من 
التى  املزيد من األضرار  اإللكترونية تسبب  للشاشات 
للضوء  احلساسة  الطبقة  وهــى  العني  بشبكية  تلحق 
املوجودة فى اجلزء اخللفى من العني، الفتني إلى أن أى 

ضرر فى شبكية العني ميكن أن يسبب العمى الدائم.
وخاصة  البصر  فــقــدان  وبــاء  مــن  الباحثون  ويــحــذر 
من  املزيد  يقضون  الذين  األطــفــال  ملاليني  بالنسبة 
الوقت أمام الشاشات الرقمية فى هذه األوقات أكثر 

من أى وقت مضى.

سانشيز  »سيليا  الدكتور  الباحثني  فريق  رئيس  وقال 
مليون شخص   9٠٠ من  يقرب  ما  هناك  إن  رامــوس« 
يستخدم األجهزة الرقمية فى الواليات املتحدة فقط، 
للشاشات  يتعرضون  طفل  مليون   7٠ هــؤالء  بني  ومن 
الرقمية بدون حماية العني مثل وضع شاشة واقية أو 

ارتداء النظارات.
إلى حد  اآلثــار  يتم عكس هذه  أنه  الباحثون  وأضــاف 
شاشات  على  مناسب  فلتر  استخدام  طريق  عن  كبير 
السكان  من  العظمى  الغالبية  ألن  اللوحى،  الكمبيوتر 
والكبار واألطفال، يستخدمون هذه األجهزة فى العمل 

واملدرسة والترفيه.
وهى:   ،»2٠-2٠-2٠« خطة  بإجراء  الباحثون  ويوصى 
مقابل كل 2٠ دقيقة من التحديق فى الشاشة الرقمية، 
أو  ثانية   2٠ ملدة  بعيدا  2٠ قدما  البصر  يجب حتويل 

أكثر للسماح لعضالت العني باالسترخاء.

التحديق في الشاشات قد يسبب العمى
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حسن عباس ملف العدد
 محرر صحفي

أصبحت  األخـــيـــرة  ــوات  ــســن ال فــي 
ظاهرة اإلفراط في جلوس الطفل أو 
املراهق ورمبا الكبار أمام الشاشات 
ظاهرة خطيرة تزداد يوما بعد يوم، 
حيث أصبحت الشاشات في متناول 
اجلميع ومنتشرة حولهم وال يستطيع 
ــور مــنــع أبــنــائــهــم من  ــ ــاء األمـ ــيـ أولـ
وغيرها  الذكية  الهواتف  استخدام 
مــن األجـــهـــزة، حــتــى أصــبــح األمــر 
البعض،  عند  السيطرة  عن  خارجا 
منه  التخلص  آخــرون  يحاول  بينما 
األمــر  حتــول  بعدما  الــطــرق  بشتى 

عندهم إلى شيء يشبه اإلدمان.
الطبية  اجلــمــعــيــة  مــجــلــة  نــشــرت 
ــة حــول  ــ ــة مـــؤخـــرا دراسـ ــي ــرك األمــي
قبل  من  الذكية  األجهزة  استخدام 
إلى  تؤدي  كانت  ما  وإذا  املراهقني، 
ــراب فــرط  ــطـ ــراض اضـ ــ ــادة أعـ ــ زيـ
احلــركــة ونــقــص االنــتــبــاه مــع مــرور 

الوقت، ووجدت أن املراهقني الذين 
من  فيها  مبا  الشاشات  يستخدمون 
التواصل االجتماعي وألعاب  وسائل 
الفيديو بنسبة أقل، ينخفض لديهم 
اضطراب  أعـــراض  ظهور  احتمال 
بنسبة  االنتباه  ونقص  فرط احلركة 
أولئك  مع  باملقارنة  املئة،  في   4.6
الذين يكثرون من استخدام الشاشات 
يــزداد خطر  بالتالي  املئة،  في   9.5
فرط  اضطراب  بأعراض  اإلصابة 
احلركة ونقص االنتباه نحو الضعف.
وإدمـــان الــشــاشــات الــذي يصاحب 
النوم  وقــبــل  يــومــه  طـــوال  الشخص 
ــه مــا ال يــدع  وعــنــد االســتــيــقــاظ، ل
التي  ــرار  ــ األضـ مــن  للشك  مــجــاال 
اختالفاتها؛  على  ــرء،  املـ تصاحب 
أم  نفسية  أم  صحية  كــانــت  ســـواء 
اجتماعية، وتعرف هذه احلالة باسم 
»متالزمة  أو  الشاشات«  »اضطراب 

الشاشة اإللكترونية«.

ما هي متالزمة الشاشة 
اإللكترونية؟

التي  األمـــراض  بأنها  العلماء  يعرفها 
بسبب  الــشــخــص  تــصــيــب  أن  ميــكــن 
تعرضه للشاشات لوقت طويل، ويؤدي 
ــادة الضغط على املــخ ثم  ذلــك إلــى زي
خلل في النظم البيولوجية ومن ثم خلل 
عند  خصوصا  العصبي،  اجلــهــاز  فــي 
إلــى خمس  مــن عمر سنتني  األطــفــال 
هي  املــرحــلــة  تلك  تعتبر  إذ  ــوات،  ســن
حيث  الدماغ،  تطور  لعملية  املصاحبة 
تتأثر خاليا املخ بطول فترة االستخدام، 
ويؤثر بشكل مدمر على أمناط سلوكهم 
ضعف  إلى  فتؤدي  احلياة،  في  الحقا 
ــارات واحلــصــيــلــة الــلــغــويــة، مما  ــهـ املـ
كثير  فــي  الــكــالم  على  الــقــدرة  يفقده 
من األحيان وتظهر عليه سمات تشبه 

متالزمة الشاشة اإللكترونيةمتالزمة الشاشة اإللكترونية
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سمات »التوحد«، وذلك بحسب دراسة 
أجريت بجامعة »جالكوري« بكندا. 

األعراض
وعلى  األطفال  على  أعراضها  وتظهر 
يتعرضون  ــن  ــذي ال أحــيــانــا  الــبــالــغــني 

للشاشات لوقت طويل مثل: 
وازدواجــيــة  العينني  واحــمــرار  جفاف 
التركيز  وضعف  النوم،  وقلة  الــرؤيــة، 
الطويل  ــاد  واإلجــه الغضب،  ونــوبــات 
املزاجية  التقلبات  إلى  إضافة  األمــد، 
الرياضية،  ــروح  ال وضعف  املستمرة، 
الشعور  وكذلك  التعلم،  في  ومشاكل 
املستمر،  واألرق  والبكاء،  باإلحباط 

وضعف التحصيل الدراسي.
سلوكية  عــــادات  إلكــســابــهــم  ــة  إضــاف
والكذب  الشجار  إلى  امليل  مثل  سيئة 
إلى  ذلك  في  السبب  ويعود  والسرقة، 
عنف  على  حتتوي  التي  املشاهد  أن 
إلى  للعنف،  الطفل  تزيد من استجابة 
التغذية  وسوء  السمنة  أمراض  جانب 
االجتماعية  العزلة  وأضــرار  والكسل 

التي تخلفها الشاشات عموما.
ولكي تكتشف ما إذا كان طفلك مصابا 
بهذه املتالزمة فهناك عدة أسئلة تبني 

لك ذلك، على سبيل املثال:
- هل يفضل الطفل استخدام وسائل 

التواصل على التفاعل وجها لوجه؟
التواجد  على  االنــعــزال  يفضل  هل   -
وسط املجتمع واملناسبات االجتماعية؟
- هل تالحظ هبوط مستواه التعليمي؟

فــي صــرفــه عن  - هــل جتــد صعوبة 
استخدام األجهزة الذكية أو التلفاز؟

- هل تشعر بأنه مييل إلى اخلمول وال 
يهتم بالتفاصيل حوله؟

إذا كانت اإلجابة »نعم« فهناك احتمال 
ــون الــطــفــل مــصــابــا بـ  ــك كــبــيــر ألن ي

»متالزمة الشاشة«.

اآلثار السلبية على الطفل
قضاء الكثير من الوقت على الشاشة 
اإللكترونية يعيق النمو الطبيعي لدماغ 
الطفل، كما يسلبه التفاعل االجتماعي 

ــاس فـــي حـــيـــاة اجــتــمــاعــيــة  ــمـ ــغـ واالنـ
أن  ــى  إل الــدراســات  وتشير  طبيعية، 
العديد من الصغار الذين ينغمسون في 
وقت طويل أمام الشاشات اإللكترونية 
من  قريبة  عــالمــات  بــعــرض  ملزمون 
التي  البرامج  أن  كما  التوحد،  مرض 
تعرض تشوبها العديد من التناقضات 
وقد  واألصــوات،  الصور  على مستوى 
في  السريعة  الــتــغــيــرات  لــهــذه  يــكــون 
على  سلبي  تأثير  والوضعيات  الصور 

الدماغ.
ــدى الـــطـــفـــل فــي  ــ ــتــســبــب لـ ــذا ي ــ ــ وه
واالنــتــبــاه،  التركيز  فــي  اضــطــرابــات 
لساعات  اجللوس  يتسبب  أن  وميكن 
ــشــاشــة فـــي إصــابــة  ــة أمــــام ال ــل طــوي
الطفل مبشاكل في الوزن بسبب عدم 
ممارسته أي نشاط بدني، حيث يعتقد 
البديل  الشاشة هو  أن وقت  الباحثون 
األكثر شيوعا لألنشطة اخلارجية في 
الشمس، وارتباط وقت الشاشة املطول 
نتيجة  بالسمنة  اإلصابة  خطر  بزيادة 
التلفاز  أمام  طويلة  لساعات  اجللوس 
غير  أطعمة  وتناول  املرئية  واألجهزة 
بهدف  مدروسة  غير  بكميات  صحية 

التسلية وقضاء وقت ممتع.

بدائل آمنة
وضع  هو  احلالة  لهذه  اآلمن  والبديل 
األمــر  ولــي  أو  الــفــرد  قــواعــد يطبقها 

ألبنائه:
ــت مــحــدد  ــ - فــيــمــكــن تــخــصــيــص وق
خالل  بأنواعها  الشاشات  الستخدام 
خاليا  يكون  وقــت  مــع حتديد  الــيــوم، 
متاما من استخدام الشاشات، وميكن 

زيادة هذا الوقت دوريا.
أوقاتا  اليوم  يتضمن  أن  يجب  كما   -
محددة للنشاط البدني، وإيجاد حلول 
القراءة،  مثل:  والتسلية  للترفيه  بديلة 
واأللعاب  لألطفال  والتلوين  الرسم  أو 

التي حتتاج إلى تفاعل ومشاركة.
العائلية  االجتماعات  على  احلرص   -

خطة  ــع  ووضـ مشترك  وقــت  لقضاء 
وإشراك  الشاشات،  استخدام  لبدائل 
األسرة بأكملها مبن فيها من األطفال، 

القتراح أشياء يشاركونها معا.
- ضـــرورة وجــود رقــابــة أبــويــة تسمح 
مبــراقــبــة مــا يــشــاهــده األبـــنـــاء على 
اإلنترنت،  عبر  يفعلونه  وما  التلفزيون 
ــوى الـــذيـــن  ــ ــت ــن احملــ ــ حلــمــايــتــهــم م

يشاهدونه.
- احلرص على انتقاء الشاشات التي 
الصحية  الشروط  أفضل  فيها  تتوافر 
والتي يكون اإلشعاع الصادر عنها أقل 
ما ميكن لتجنب األضرار قدر اإلمكان.

بــأخــذ فــتــرة راحــة  - ينصح األطــبــاء 
إلى  دقيقة  عشرين  كــل  بعد  قصيرة 
نــصــف ســاعــة عــمــل مــتــواصــلــة على 
النظر  يفضل  ذلــك  وخــالل  الشاشة، 
ــافــذة إلـــى مــكــان بعيد ملــدة  ــن ال عــبــر 
نصف دقيقة أو دقيقة، ومن ثم ميكن 

االستمرار ومتابعة العمل.
يضعها  التي  القواعد  مع  التعامل   -
األمــر  ــي  ول يضعها  أو  لنفسه  الــفــرد 
العواطف  مــن  يخلو  ال  بحزم  ألبنائه 
األوقــات،  بعض  في  واخلضوع  واللني 
يتأقلم  يومية  عادة  األمر  يصبح  حتى 

عليها الفرد.
ويــوصــي اخلـــبـــراء بــأخــذ مــا يسمى 
بـ»إجازات إلكترونية«، إذ يعد االنقطاع 
ــتــعــرض لــلــشــاشــات في  الــتــام عــن ال
أو  ذكية  هــواتــف  دون  كاملة  ــازات  إجـ
أجهزة إلكترونية، وسيلة جيدة لضمان 
عـــدم الــتــعــلــق بــتــلــك األجـــهـــزة، ومــن 
أنشطة  مبمارسة  يسمح  آخــر  جانب 
متنوعة في قوالب جديدة غير القالب 

اإللكتروني.
ومن املمكن احلفاظ على عطلة نهاية 
وهناك  إلكترونيات،  دون  من  أسبوع 
أن  ميكن  التي  األنشطة  مــن  العديد 
تخصص وقتا للحركة وبيئات مختلفة 
ــراضــي، كــمــا توفر  ــت ــع االف ــواق عــن ال

تفاعال اجتماعيا جيدا مع اآلخرين.
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د. صالح فضل توقةملف العدد
باحث أكادميي

اإلنسان في سعيه الدائم إلى إشباع 
حاجاته وامتالك الوسائل واألدوات 
مبا  ــك،  ذل حتقيق  من  متكنه  التي 
بني  فيها  يجمع  حــيــاة  لــه  يضمن 
عن  يكف  ال  والــســعــادة،  الرفاهية 
وتعد  واالبتكار،  واالختراع  البحث 
التي  املــيــاديــن  أهـــم  التكنولوجيا 
بدليل  الــبــشــر،  اهــتــمــام  تستحوذ 
فيما  حلظة  كل  في  الهائل  التقدم 
تنتجه لنا عقول وسواعد البشر في 

هذا املجال. 
التكنولوجية  املنتجات  كانت  وإذا 
أنشطة  مــن  نشاط  منها  يخلوا  ال 
بــل ال متــر دقيقة واحــدة  الــبــشــر، 
من حياة اإلنسان دون أن يستخدم 
أحــد هــذه املــنــتــجــات، فــإن مجال 
األكثر  الوجه  هو  يعد  االتــصــاالت 
تأثيرا في حياتنا، حيث يتجلى هذا 
فــي ثـــورة االتــصــاالت ومــا أفــرزتــه 

هذا  وفــي  االتــصــاالت،  أجهزة  من 
بكل  الذكية  الهواتف  تعد  الصدد 
ما  أحـــدث  مــن  وأنــواعــهــا  أجيالها 
أنتجته التكنولوجيا في هذا املجال.

تزايد أعداد مستخدمي 
الهواتف الذكية عامليا

بكل  نعيشه  الــذي  اليوم  عالم  في 
الهاتف  أصبح  وطــفــراتــه،  تقلباته 
الــذكــي جــزء أســاســي مــن حياتنا 
ال  عــنــه،  نستغني  أن  نستطيع  ال 
املهام  أصحاب  على  هــذا  يقتصر 
ال  بل  فقط،  الكبيرة  واملسؤوليات 

يستغني عنه حتى األطفال.
التزايد  لنا  يفسر  مــا  هــذا  ولــعــل 
مستخدمي  ــداد  ــ أع فــي  املستمر 
ــة حـــول الــعــالــم،  ــي ــذك ــف ال ــوات ــه ال
فبحسب ما تشير إليه اإلحصائيات 
ــع:  ــى مــوق املـــوثـــقـــة املـــنـــشـــورة عــل

األبحاث  في  املتخصص   statista
مستخدمي  عــدد  فــإن  الــســوقــيــة، 
الهواتف الذكية وصل إلى: )6.37( 
بنسبة:  العام،  هذا  مستخدم  مليار 
)80.7%( من سكان العالم، مسجلة 
ارتفاعا عن أكثر من )3.66( مليار 
كما  )2٠16م(،  عام:  في  مستخدم 
استخدام  ارتــفــاع  املتوقع  مــن  ــه  أن
الهواتف الذكية إلى )7.33( مليار 
مستخدم بحلول عام: )2٠2٥م()1(.

عالم بال حدود
تشير اإلحصائيات السابقة إلى أن 
أصبح  الذكية  الهواتف  استخدام 
التأثير  ذات  البشرية  الظواهر  من 
الكبير والتي ال يخلوا منها مجتمع 
بالكثير  تقوم  فهي  املجتمعات،  من 
التعليمية  والــوظــائــف،  املــهــام  مــن 

إدمان الشاشات... إدمان الشاشات... 
رؤية شرعيةرؤية شرعية
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واالجتماعية  والدعوية  واإلعالمية 
إنه  الــقــول:  واالقــتــصــاديــة، وميكن 
احلياة  من مجاالت  مجال  يخلو  ال 
الذكية،  الهواتف  إال ويستخدم فيه 
ــور  ــتــي ســهــلــت الــكــثــيــر مــن األمـ ال
الكثير  ووفــرت  والعملية،  احلياتية 
من  حتوية  مبا  واجلهد  الوقت  من 
خصائص وتطبيقات، كل في مجاله 
يستطيع أن يستخدمه مبا يحقق له 
وقد أصبحت  واإلجناز، هذا  النفع 
الهواتف الذكية وسيلة حلل وعالج 
ــشــكــالت، بـــل كــان  الــكــثــيــر مـــن امل
حياة  تغيير  فــي  الكبير  األثــر  لها 
حدث  كما  األفضل  إلــى  الكثيرين 
ذوي  األشخاص  حياة  في  ويحدث 
تطبيقات  مــن  مبــا حتويه  اإلعــاقــة 
مثل  اإلعــاقــة،  حاجز  بهم  تخطت 
لذوي  والناطقة  القارئة  التطبيقات 
املثال  البصرية على سبيل  اإلعاقة 

ال احلصر. 
ــن اإلنــصــاف الــقــول بــأنــه ليس  وم
أداة  الهواتف  له هذه  منا متثل  كل 
إلجنـــاز أعــمــالــه، ونــقــف هنا أمــام 
نقطة فارقة في استخدام الهواتف 
الذكية تنقلنا من اجلانب اإليجابي 
إلى اجلانب السلبي في استخدامها 
إدمـــان  ظــاهــرة  فــي  تتمثل  ــي  ــت وال

الهواتف الذكية.
واملتسارع  الهائل  التقدم  ويعتبر 
االتصاالت  تكنولوجيا  ميدان  في 
والتقدم  للنمو  احلياتي  الوجه  هو 
في  جليا  يظهر  الــذي  التكنولوجي 
ظهور  فــي  متمثال  الــبــشــر،  حــيــاة 
الهواتف  من  متتالية  حديثة  أجيال 
الــذكــيــة حتمل قـــدرات وإمــكــانــات 
جيل  من  نفسها  على  تتفوق  هائلة 
الهائلة  الطفرات  يقابلها  إلى جيل، 
ــدرات اإلنــتــرنــت،  ــ فــي ســرعــات وق

مما جعل من الهواتف الذكية عاملا 
اإلنسان  ما جعل  وهــو  حــدود،  بال 
ــذكــي  ــفــه ال ــن هــات ال يــســتــغــنــي عـ
كله  وهـــذا  ــظــروف،  ال كــانــت  مهما 
يعيد صياغة  بــل  يــؤثــر،  شــك  بــال 
الشخصية نفسيا،  وتشكيل جوانب 
وانفعاليا، واجتماعيا، ليفرز العديد 
النفسية  واألمـــراض  الظواهر  من 
معروفة  تكن  لم  التي  واالجتماعية 
وهذه  الذكية،  الهواتف  ظهور  قبل 
علماء  اهتمام  استرعت  الظواهر 
محل  وأصبحت  واالجتماع  النفس 

دراساتهم وأبحاثهم.
فقد توصلت األبحاث التي أجريت 
الهواتف  اســتــخــدام  ظــاهــرة  على 
الــذكــيــة، إلــى وجــود ظــاهــرة أطلق 
الذكية«،  الهواتف  »إدمـــان  عليها: 
حلياة  وتهديدا  خطرا  أشــد  وهــي 
ــن إدمـــــان الــعــقــاقــيــر  اإلنـــســـان مـ
الهواتف  ــان  إدمـ إلن  واملـــخـــدرات، 
الذكية خطر غير منظور وغير مجرم 
مما يزيد من خطورته، يقضي على 
واجتماعيا وصحيا  نفسيا  اإلنسان 

في صمت. 
وهو إدمان سلوكي يتداخل سلبا مع 
يشمل  أن  وميكن  الشخص،  حياة 
الذكي  الهاتف  على  مكثفا  تركيزا 
سبيل  وعلى  فيه،  معني  تطبيق  أو 
املثال التدقيق أو النشر، أو التفاعل 
ــائـــل الــتــواصــل  مـــع مــنــصــات ووسـ

االجتماعي)2(. 
الذكية  الهواتف  إدمان  على  ويطلق 
الذكي  الهاتف  فقدان  رهــاب  أيضا 
الــنــومــوفــوبــيــا  عــنــه،  االبـــتـــعـــاد  أو 
Nomophobia، وهو شعور الفرد 
بدرجة كبيرة من القلق في حال عدم 
االتصال  أو  الــذكــي  الهاتف  تــوافــر 
من  العديد  على  وينطوي  باإلنترنت 

جتعل  التي  واألعـــراض  السلوكيات 
النوموفوبيا  من  يعاني  الــذي  الفرد 
االعتمادية  من  كبيرة  بدرجة  يتسم 
على الهاتف الذكي إلى احلد الذي 
يجعله امتدادا ألجسادهم ال يقدرون 

على االستغناء عنه.

أسبابها
تــفــشــي ظــاهــرة إدمــــان الــهــواتــف 
الذكية يرجع إلى عدد من األسباب 
والتي قد تؤدي إلى إدمان الهواتف 
العامل  هو  الفراغ  ويعتبر  الذكية، 
الهواتف  مدمني  كل  بني  املشترك 
ــوف على  ــك ــع الـــذكـــيـــة، فــيــكــون ال
لشغل  املثلى  الطريقة  هو  الهاتف 
وقت الفراغ، فهو بال هدف يسعى 

لتحقيق، ومن أمثلتها:
- عدم القدرة على مواجهة الواقع 
أو التعايش معه فيكون الهاتف هو 

العالم البديل الذي يهرب إليه.
- افتقاد الصداقات واجلو األسري 

السليم.
- حب االستطالع. 

ــذي يــجــده في  - عــالــم اإلثــــارة الـ
التصفح أو األلعاب.

- التقليد والوجاهة االجتماعية. 
 

أنواعها
يــقــوم  ــســي:  اجلــن اإلدمــــــان  أوال: 
اإلباحية  ــواد  املـ بتنزيل  املــدمــنــون 
وهم  بها،  ــار  واالجتـ واستخدامها 
السيبراني  بــاجلــنــس  مــهــووســون 

واملواد اإلباحية اإللكترونية.
السيبرانية:  العالقات  إدمان  ثانيا: 
العالقات  فــي  الــتــورط  طريق  عــن 
يقعوا  أن  حتى  وميكن  اإللكترونية، 

في الزنا عبر الهاتف. 
االجتماعية،  الشبكات  إدمان  ثالثا: 
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مثل الفيس بوك.
رابعا: إدمان األلعاب: مثل املقامرة 
والتداول  والتسوق  الفيديو  وألعاب 

اإللكتروني.
الزائدة:  املعلومات  إدمان  خامسا: 
تخلق وفرة املعلومات على اإلنترنت 
بتصفح  يتعلق  جديدا  قهريا  سلوكا 
ــواعــد  ق ــي  فـ ــحــث  ــب ال أو  ــب  ــويـ الـ
يستخدم  هنا  واملــدمــن  الــبــيــانــات، 
املزيد واملزيد من الوقت للبحث عن 

البيانات وتنظيمها )٣(.

األثار النفسية واالجتماعية
اآلثـــــار الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــة كــانــت  ــذكــي ــف ال ــوات ــه ــان ال ــ إلدمـ
من  لعديد  ــة  ودراسـ اهتمام  محل 
أجريت  التي  واألبحاث  الدراسات 
والتي  لها،  املدمنة  الشرائح  على 
أكدت في مجملها على أن مدمني 
بالعديد  يصابون  الذكية  الهواتف 
من األمراض النفسية واالجتماعية، 
هذا فضال عن األمراض العضوية.

واألرق  القلق  من:  يعانون  فنفسيا 
أو  التفكير  واضطرابات  واالكتئاب 
االضطرابات الذهنية، وعدم القدرة 
على التمييز بني الواقع أو اخليال، 
والـــوســـواس الــقــهــري، والــضــغــوط 
أفكار  وسيطرة  والصراع  النفسية 
إلى  تــؤدي  منطيقة  غير  ومخاوف 
واألعمال  السلوكيات  ببعض  القيام 
لديه  تكون  أن  دون  قهرية،  بصورة 
القدرة على التوقف عنها أو التحكم 
اليومية  احلــيــاة  يــعــوق  ممــا  فيها، 
أو  اإلجنــاز  أو  العمل  يستطيع  فال 

التحصيل.
ــون مـــن الــعــزلــة  ــان ــع اجــتــمــاعــيــا: ي
الــذاتــي،  ــراب  واالغــت االجتماعية، 
وفـــقـــدان الـــقـــدرة عــلــى الــتــواصــل 

قوية،  اجتماعية  عالقات  وتكوين 
التعبير  عن  والعجز  املشاعر  وتبلد 
القدمية،  العالقات  خسارة  عنها، 
ــل في  ــمــث ــت والـــفـــشـــل األســــــرى امل
ســوء الــعــالقــة بــني أفـــراد األســرة 
مثل  املزمنة  األســريــة  واملــشــكــالت 

الطالق.

رؤية شرعية
الضابطة  هي  اإلسالمية  الشريعة 
واملوجهة واملنظمة حلياة املسلم مبا 
نصوص  حوتها  تعاليم  من  به  جاء 
الكرمي  الــقــرآن  آيــات  من  الوحيني 
النبوية املطهرة قال تعالى:  والسنة 

ڱ       ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   }ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ  

ڻ{ )اجلاثية:18(.
والهاتف الذكي في ميزان الشريعة 
من النعم املستحدثة ويتوقف حله أو 
حرمته على الطريقة التي يستخدم 
بها، فحالله حالل، وحرامه حرام.

لونا  ميثل  الذكية  الهواتف  وإدمــان 
مــن ألــــوان اإلســـــراف والــتــبــذيــر، 
في  الكفوي  عرفه  كما  واإلســراف 
فيما  الشيء  »صــرف  هو:  الكليات 
ينبغي«،  مــا  على  ــدا  زائـ ينبغي  ال 
في  اجلرجاني  عرفه  كما  والتبذير 
التعريفات هو: »صرف الشيء فيما 
ال ينبغي«، وكالهما خلقان يجتمعان 

في إدمان الهواتف الذكية.
واإلســـــــــراف والـــتـــبـــذيـــر خــلــقــان 

}ۆ   تعالى:  قــال  الــشــرع،  ذمهما 
ۅ{  ۋ   ۋ   ٴۇ       ۈۈ  

)األنعام:1٤1(. 
ــواع كفر  ــ واإلســــــراف نـــوع مـــن أنـ

ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   }ۈئ   النعمة 
یی   ی     ىئ   ىئ    

ىئ{  مئ          حئ   جئ   ی  
)اإلســـــراء:27(. قــال بــن كثير في 
والسفه  التبذير  في  أي:  تفسيره 
وترك طاعة اهلل وارتكاب معصيته؛ 

حئ   جئ   }ی   قــال:  ولهذا 
أنكر  ألنــه  جــحــودا؛  أي:  مئ{، 
بطاعته؛  يعمل  ولم  عليه  اهلل  نعمة 

بل أقبل على معصيته ومخالفته.
وفي احلديث: عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول 
وتصدقوا  واشربوا  »كلوا   :[ اهلل 
والبسوا ما لم يخالطه إسراف، أو 
مخيلة« )ابن ماجه(، ونقل بن حجر 
البغدادي  املوفق  تعليق  الفتح  في 
لفضائل  جامع  احلديث  هذا  قال: 
تدبير  وفيه  نفسه،  اإلنسان  تدبير 
مصالح النفس واجلسد في الدنيا 
واآلخرة؛ فإن السرف في كل شيء 
باملعيشة؛  ويــضــر  باجلسد،  يضر 
فيؤدي إلى اإلتالف، ويضر بالنفس 
أكثر  فــي  للجسد  تابعة  كــانــت  إذ 
بالنفس  تضر  واملخيلة  ــوال،  األحــ
ــجــب، وتــضــر  ــع حــيــث تــكــســبــهــا ال
باآلخرة حيث تكسب اإلثم، وبالدنيا 

حيث تكسب املقت من الناس.
وإدمان الهواتف الذكية يسبب هذه 
وصحيا  نفسيا  جميعها  ــرار  األضـ

وماليا، وتعبديا.

احلل
التي  والتعاليم  اآلداب  خــالل  مــن 
النبوية  والسنة  القرآن  في  وردت 
حلوال  نــضــع  أن  ميكننا  املــطــهــرة 
ــســاعــد فـــي اإلقــــــالع عـــن هــذا  ت
على  قائما  منه،  والتوبة  السلوك 
واللني،  بالرفق  والتبصير  الدعوة 
أساسيتني  قاعدتني  على  معتمدا 
تندرج حتتهما قواعد جزئية أخرى، 
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لهما  املجمل  بالعرض  نكتفي  ولكن 
على النحو التالي:

الهاتف  ــان  ــ إدم املــســؤولــيــة:  أوال: 
الذكي قوامه تضييع وتبديد الوقت 
واملال، والوقت هو العمر، فقد يفقد 
املرء سنوات شبابه وعمره كله في 
ــوقــت ال  ــاص وال عــالــم هــاتــفــه اخلـ
الذي  ــال  وامل يسترجع،  وال  يعوض 
وراء كل جديد  املدمن الهثا  ينفقه 
وأيضا  املــجــال،  هــذا  فــي  ومبتكر 
يكتسب علما يساعده على مسايرة 

هذا العالم.
الذكية  الهواتف  مدمنوا  يكون  وقد 
أمام  مسؤولون  أنهم  عن  غفلة  في 
اهلل عن هــذه األمــور، لذلك ال بد 
من التبصير وتبيني مسؤوليتهم عن 
هذه األمور، ففي احلديث: عن ابن 
مسعود، [ عن النبي ] قال: ال 
تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من 
خمس:  عن  يسأل  حتى  ربــه،  عند 
شبابه  وعــن  أفناه،  فيم  عمره  عن 
اكتسبه  أيــن  من  وماله  ــاله،  أب فيم 
ــم أنــفــقــه، ومــــاذا عــمــل فيما  وفــي

علم«)الترمذي(.
وهـــو أيــضــا مــســؤول عــن حــواســه 
معصية  أو  طــاعــة  واســتــخــدامــهــا 

ىئ    ېئ   }ېئ   تــعــالــى:  ــال  ــ ق
ی{  یی   ی   ىئ     ىئ  
)اإلسراء:٣6(، وهي ناطقة شاهدة 

عليهم يوم القيامة قال تعالى: }ۀ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  

ھ  ھ          ھ   { )النور:2٤(.  
ثــانــيــا: احلـــرص واحملــافــظــة على 
والتزام  الصالة  وخاصة  الطاعات: 
آدابها مما يدفع للتخلي عن الهاتف 
متاما،  غلقه  أو  املنزل  في  وتركه 
فريضة  أداء  على  احلــرص  فمثال 
ــول  ــي املـــســـجـــد، ودخــ ــالة فـ ــصـ الـ

املسجد قبل األذان، ففي احلديث: 
عــن أبــي هــريــرة [، أن رســول 
ما  على  أدلكم  »أال  قــال:   [ اهلل 
به  ويرفع  اخلطايا،  به  اهلل  ميحو 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، 
املكاره،  على  الوضوء  إسباغ  قــال: 
وكثرة اخلطا إلى املساجد، وانتظار 
الصالة بعد الصالة؛ فذلكم الرباط، 

فذلكم الرباط«)مسلم(.
يوم  الــصــالة  ــى  إل التبكير  وأيــضــا 
ــث: عــن أبــي  اجلــمــعــة فــفــي احلــدي
ــال: قــال النبي ]  هــريــرة [ ق
ــان على  ــوم اجلــمــعــة، ك ي ــان  »إذا ك
أبواب املسجد مالئكة  باب من  كل 
جلس  فــإذا  فـــاألول،  األول  يكتبون 
ــام طـــووا الــصــحــف، وجـــاؤوا  ــ اإلم
يستمعون الذكر، ومثل املهجر كمثل 
الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي 
ثم  الكبش،  يهدي  كالذي  ثم  بقرة، 
كالذي  ثم  الدجاجة،  يهدي  كالذي 

يهدي البيضة«. )متفق عليه(. 
ــة آخرها  والــتــمــاس ســاعــة اإلجــاب
ســواء  معتكفا  التماسها  ويفضل 
فعن  مــســجــده،  فــي  أو  منزله  فــي 
قــال:  النبي ]  عــن  جــابــر [، 
»يوم اجلمعة اثنا عشر ساعة، فيها 
اهلل  يسأل  مسلم  يوجد  ال  ساعة 
فالتمسوها  أعطاه؛  إال  شيئا  فيها 
داوود  العصر«)أبو  بعد  آخر ساعة 

والنسائي(.
ففي  والــتــطــوع،  الفريضة  وصــيــام 
احلديث: عن أبي هريرة [، أن 
رسول اهلل ] قال: »الصيام جنة، 
امــرؤ  وإن  يجهل،  وال  يــرفــث  فــال 
صائم  إني  فليقل:  شامته  أو  قاتله 
خللوف  بيده  نفسي  والــذي  مرتني 
تعالى  اهلل  عند  أطيب  الصائم  فم 

من ريح املسك«)البخاري(.

الصوم  طاعة  قبول  على  واحلرص 
بآداب  يتحلى  أن  إلى  املسلم  يدفع 
الصيام، من البعد عن سوء األخالق 
وترك الشهوات، وال شك أن الهاتف 
املدمن،  شهوات  أعظم  من  الذكي 
أجل  من  يتركها  حــال صومه  وفــي 

اهلل.
هذا فضال عن قراءة ورد يومي من 
القرآن من املصحف الورقي وليس 
أذكــار  على  واحلــرص  الهاتف،  من 
الصباح واملساء، واإلكثار من الذكر 
واتباع  الليل،  قيام  ومن  والتسبيح، 
اجلــنــائــز، وزيـــارة املــرضــى، وصلة 
واجلهد  بالوقت  والتطوع  األرحــام، 

في األعمال اخليرية،.......
على  يعتمد  جوهره  في  كله  وهــذا 
التخلي عن استخدام الهاتف الذكي 
فــي كــل الــعــبــادات واألعــمــال التي 

ذكرناها.
وهذه اخلطوات تنقلنا إلى أن نضع 
الهاتف الذكي في موضعه الصحيح 
ــدف من  ــهـ ــن طـــريـــق حتـــديـــد الـ عـ
استخدامه، وهذا بدوره ينظم أوقات 
الــالزمــة  والتطبيقات  اســتــخــدامــه 
يعود  العمل، مبا  والتي تيسر مجال 

بالنفع واخلير في الدنيا واآلخرة.

الهوامش
1- اإلحصائيات نقال عن موقع الطاقة: 

.22/02/2022/https://attaqa.net
إدمــان  وآخـــرون:  احلــي  عبد  حباب   -2
لـــدى طــلــبــة جامعة  ــة  ــي ــذك ال ــف  ــوات ــه ال
اخلرطوم، املجلة العربية للعلوم التربوية، 
القاهرة، )يوليو 2٠18م، ص 8، عدد ٤(.

٣- نسيمة طباس، خديجة مالل: اإلدمان 
اجلامعيني،  الطلبة  لدى  اإلنترنيت  على 
مجلة روافد للدراسات واألبحاث العلمية 
في العلوم االجتماعية واإلنسانية، مجلد 

٥، اجلزائر، )يونيو 2٠21م، ص٣91(.
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السنوسي محمد السنوسيملف العدد 
الــدراســات  ــي  ف اآلداب  ماجستير 

اإلسالمية

وإشكالياته..  خصائصه  زمــان  لكل 
الوقت،  مجرد  ليس  هنا  و»الــزمــان« 
وإمنا هو مفهوم عام يدل على مجمل 
ونحن  لإلنسان.  االجتماعي  النشاط 
ــورة  ــث ــعــاصــر، بــعــد ال فــي زمــانــنــا امل
أصبحنا  والــرقــمــيــة،  التكنولوجية 
وإشكاليات  جديدة  خصائص  بصدد 
لها وجود في حياتنا  لم يكن  طارئة، 
ــات يعرف  ــك مــا ب مــن قــبــل؛ ومــن ذل

بـ»إدمان الشاشة«.
املقصود  أن  إلــى  نشير  أن  وميــكــن 
تلك احلالة  الشاشة« هو  »إدمان  من 
التي جتعل الناس، ال سيما الشباب، 
تعزلهم  لدرجة  بهواتفهم  ملتصقني 

عن حياتهم احلقيقية، مكتفني بالعالم 
االفتراضي الذي توفره الشاشات.

وبهذا تطور مفهوم »اإلدمان« وأصبح 
له معنى جديد، بعد أن كان مقصورا 
أمام  وأصبحنا  املخدرات؛  رواج  على 
فيما  نألفها  لــم  ــراض  وأعــ مظاهر 
ــل وتــطــور املــفــهــوم داخــل  مــضــى.. ب
ــه؛ فبعد  ــ هـــذا الــســيــاق اجلــديــد ذات
ــن »إدمـــان  أن كــنــا نــعــانــي ســابــقــا م
صار  الفيديو،  وألعاب  التلفزيون«)1( 
الذكية«؛  الهواتف  »إدمــان  إلى  األمر 
والذي ارتبط مبشكالت إضافية غير 

السابقة.
وال شك أن إلدمان الشاشة خطورته 

وليس  بها؛  نستهني  أال  ينبغي  التي 
احلقيقي،  العالم  عــن  العزلة  أقلها 
وفقدان التواصل معه، وعدم مراكمة 
خبرات اجتماعية نتيجة عدم التعايش 

واالختالط واملعامالت في الواقع.

خطورة اإلدمان
فإدمان الشاشة له خطورته وعواقبه 
اجلوانب  بني  تتنوع  التي  ومشكالته، 
بل  واالجتماعية،  والنفسية  الطبية 

والعقدية.
لدى  الشاشة  إدمــان  يتسبب  فمثال، 
الصغار في تأخر النطق عند بعضهم، 
وعدم القدرة على التواصل باحلديث، 

مواجهة »إدمان الشاشة«مواجهة »إدمان الشاشة«

العدد )688( ذو احلجة  ١٤٤٣ هـ - يوليو/ أغسطس ٢٠٢٢م 54



وضعف  البدانة،  في  أيضا  ويتسبب 
اإلبصار، وتفضيل العزلة، والنفور من 
االختالط باآلخرين، وقد يتطور لدى 

الشباب إلى نوع من االكتئاب)2(.
بها  الذكية  الهواتف  ألــعــاب  وبعض 
لها  ينتبه  ال  وقــد  عقدية،  مخالفات 
الشباب.. نتيجة أنها نشأت في بيئات 
ولهذا  اعتبارها.  في  الدين  تضع  ال 
صدرت فتاوى من هيئات دينية، مثل 
األزهر الشريف مبصر، بتحرمي هذه 
األلعاب التي بها مخالفات عقدية)٣(. 
األلــعــاب  هــذه  بعض  أن  عــن  فضال 
تتصاعد  الــتــحــدي  مــن  مــراحــل  بها 
خطورتها حتى االنتحار! وقد تسببت 
دول  فــي  شباب  انتحار  فــي  بالفعل 

مختلفة من العالم.
بهذه  التعلق  تــطــور  ــدرجــة  ال فلهذه 
ــح الــشــبــاب غير  ــبـ ــاب، وأصـ ــ ــع ــ األل
مــدرك مــن األســـاس ملــا قــد ينحرف 
إليه الوضع. بل رمبا استفزت بعض 
األلعاب في الشباب ما يعرف عندهم 
من حب التحدي وروح املغامرة؛ فإذا 
بالشاب يجد نفسه أمام خطر حقيقي 
ال مجرد لعبة افتراضية، ونكون أمام 
بخالف  للتصحيح  قابلة  غير  مأساة 

األخطاء االفتراضية!

التعلق باجلديد
وهنا نشير إلى أنه إذا كان لكل زمان 
سبق،  كما  ومستجداته،  خصائصه 
أن يحظى اجلديد  الطبيعي  فإن من 
األنظار؛  به  وتتعلق  خاصة،  مبكانة 
السيما إذا كان هذا اجلديد محتويا 
تعد جزءا  إبهار وجذب،  على عوامل 
وليس  مقصودا  وأمــرا  طبيعته،  من 

عارضا.
الــتــعــلــق  أن  أي  ذلـــــك-  ومــــراعــــاة 

باجلديد، أمر طبيعي- جتعلنا نتعامل 
أكبر  نعطيها  وال  بهدوء،  املشكلة  مع 
من حجمها، أو على األقل: ال نتعامل 
أن  أننا ميكن  متصورين  بتوتر،  معها 
ما  إلى  ونعود  اجلديد،  هذا  نتجاهل 

كنا عليه من قبل.
ــا عــلــيــنــا أن نــبــحــث فـــي طــرق  وإمنــ
االهتمام  حتويل  وفي  منه،  التخفف 
والتعلق املصاحبني للجديد من احلالة 
السيئة إلى احلالة املقبولة أو اجليدة.

متدد العالم االفتراضي
املعاصر  لزماننا  مصاحب  هو  ومما 
اجلديد، أن منط احلياة تغير كثيرا، 
أصبحت  االجتماعية  العالقات  وأن 
تدار بوسائل مغايرة عما كان معروفا.. 
وهذا الوضع أخذ يتشكل شيئا فشيئا 
مع اختراع األجهزة احلديثة، والتطور 

الهائل في وظائفها وخصائصها..
الشخصي  الــتــواصــل  ــان  ك أن  فبعد 
الواقعي هو املتاح، مت اختراع التلفون 
ثم التلفزيون، ثم الفضاءات الرقمية؛ 
على  االقتصار  العيسر  من  وأصبح 
مما  املــبــاشــر..  الشخصي  التواصل 
في  يتمدد  االفتراضي«  »العالم  جعل 
حياتنا خصما من »الواقع احلقيقي«، 
لــتــتــشــكــل حــقــائــق جـــديـــدة، وتــنــتــج 

مشكالت غير مألوفة.

جزء من احلياة العملية
ــر آخـــر، وهــو أن »الــشــاشــة«  ثمة أم
العملية،  احلــيــاة  مــن  جـــزءا  صـــارت 
ميكن  ترفيهي  نشاط  مجرد  وليست 
ــغــاء عــنــه أو الــتــخــفــف مــنــه..  االســت
والتدريس  التعليم  مناهج  من  ــدءا  ب
بعض  فــي  استغنت  الــتــي  احلــديــثــة؛ 
ليحل  الــورقــي«،  »الكتاب  عن  الــدول 

»التابلت«،  اللوحي  احلاسوب  محله 
واملتابعة  املذاكرة  مبجموعات  مرورا 
لــدى  ــف.. بحيث صـــار  ــوات ــه ال عــبــر 
ــعــة قــويــة لــزيــادة وقــت  الــطــالــب ذري
ارتــبــاطــه بــالــهــاتــف، بــخــالف األمــر 
نشاطا  له  ميثل  الهاتف  كــان  عندما 

ترفيهيا فحسب!
تتطلب  العمل صارت  متابعة  أن  كما 
بالهاتف..  مرتبطة  معينة  تطبيقات 
القدمية لم تعد ذات  الهواتف  فحتى 
يجعل  الــصــدد؛ مما  هــذا  في  فائدة 
ــالط »الــتــرفــيــهــي« بـــ»الــعــمــلــي«  اخــت
أن  بجانب  منه..  مفر  ال  واقعا  أمــرا 
سرعة إيقاع احلياة، تتطلب مصاحبة 
الهاتف، واإلبقاء دائما أو كثيرا على 

»وضع االتصال«.

التنظيم ال املنع
ملواجهة  فعل  ينبغي  ملــا  جئنا  وإذا 
إليه  نشير  ما  فــأول  الشاشة،  إدمــان 
أمر  املنع  ألن  املــنــع؛  ال  التنظيم  هــو 
أشرنا،  كما  وتنفيذه  تصوره  يصعب 
نتيجة تغير طبيعة احلياة االجتماعية 
بكل تفصيالتها. فلم يبق إال التنظيم 

مخرجا من هذا اإلدمان.
سن  فيه  يراعى  أن  ينبغي  والتنظيم 
ووقــت  عــمــلــه،  وطبيعة  املــســتــخــدم، 
وقتا  فنحدد  الشاشة.  إلــى  احلاجة 
وإذا  الــشــاب،  بخالف  للطفل  قليال 
ــدى الــصــغــار  أمــكــن مــنــعــه نــهــائــيــا لـ
وظائف  تنويع  ميكن  كما  فأفضل. 
تقتصر  ال  بحيث  للطفل،  الــهــاتــف 
على املشاهدة، وإمنا تشمل االستماع 
أيضا؛ فنريح العني واجلهاز العصبي 

عنده.
الشاب،  أو  الطفل  سن  تقدم  وكلما 
ــازة  أو اخــتــلــف الـــوقـــت- مــثــل اإلجــ
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أطـــول.  وقــتــا  ــه  ل نتيح  والـــدراســـة- 
بوقت  النوم  قبل  الهاتف  منع  وميكن 
االنشغال  من  الذهن  ليتخلص  كاف 

به، ونوفر للمستخدم نوما هادئا)٤(.

العودة للواقع
للعالقات  ــودة  ــع ال املــهــم  مــن  كــذلــك 
االفتراضية،  ال  الواقعية  اإلنسانية 
زيادة مساحة  ما نستطيعه من  بقدر 
االفتراضية؛  املساحة  مبقابل  ذلــك 
فنهتم بالصداقات احلقيقية ألبنائنا، 
وننظم لهم املناسبات والفعاليات التي 

تكون حتت اإلشراف والتوجيه.
ــاء  ــن ــضــا ميــكــن اســتــصــحــاب األب وأي
لزيارة األهل واألصدقاء، السيما في 
املناسبات االجتماعية التي يكثر فيه 
فهي  واألفــراح؛  األعياد  مثل  التزاور، 
فرصة للتخفف من العالم االفتراضي 
أكبر  بشكل  حقيقية  عالقات  وبناء 

وأيسر.

تنويع أساليب الترفيه
ــى تــنــويــع  ــك، نــعــمــل عــل ــ ــجــانــب ذلـ ب
على  تقتصر  فــال  الــتــرفــيــه،  وســائــل 
وإمنا  اإللكترونية؛  واأللعاب  الهواتف 
وزيــارة  والتنزه،  الرحالت،  لها  نضم 

املفتوحة،  واألماكن  العامة،  املكتبات 
ذلك  فكل  تاريخ..  لها  التي  واملعالم 
احلقيقي  الــتــواصــل  مــســاحــة  يــزيــد 
خــبــرات  ويكسبهم  ــاب،  ــشــب ال ــدى  لـ
بالعالم  تعلقهم  من  ويخفف  مهمة، 

االفتراضي.
ــني هذين  ــل وميــكــن عــمــل مــزيــج ب ب
ــراضــي،  ــت واالف احلقيقي  ــعــاملــني،  ال
األماكن  ومشاركة  التوثيق  خالل  من 
يكون  وبذلك  اآلخــريــن..  مع  املميزة 
وإفادة،  ثراء  أكثر  االفتراضي  العالم 
أن  بدل  باإليجاب،  توظيفه  ونحسن 
على  ونفسيا  ذهنيا  بالسلب  يــعــود 

الشباب.

ملء الفراغ
ومن املهم إضافة ملا سبق، أن نالحظ 
التي  األســاســيــة  ــاب  األســب أحــد  أن 
تدفع الشباب نحو إدمان الشاشة، هو 
ممتد،  فسيح  أمامه  فالوقت  الفراغ! 
والشواغل قليلة؛ فكيف يتصرف إزاء 
هي  تكون  الهاتف  صحبة  إن  ــك!  ذل
املتوافر، ومن  والبديل  السهل  اخليار 
غير الصحيح أن نلومه حينئذ؛ وإمنا 
علينا أن نعمل على توفير بدائل، متأل 
»الشاشة« في  وتــزاحــم  الــفــراع  هــذا 

املساحة التي انتزعتها!
وقد يكون هذا البديل زيارة قريب أو 
أشرنا،  كما  برحلة،  القيام  أو  صديق 
نــدوة،  حضور  أو  كتاب،  مطالعة  أو 
أو  بدنية،  رياضة  في  االشــتــراك  أو 
األب،  أو  األم  مع  بالبيت  املساعدة 
طاقات  الستكشاف  مجال  إتاحة  أو 
الــشــبــاب الــبــدنــيــة والــعــقــلــيــة؛ مثل 
أو  تثقيفية  دورات  فــي  االشـــتـــراك 
الوسائل  من  ذلــك  غير  أو  مهارية.. 
اجليد،  بالنافع  ــفــراغ  ال متــأل  الــتــي 
للفضاءات  املتمددة  املساحة  وتزاحم 

االفتراضية.
مسألة  الشاشة«  »إدمــان  مسألة  إن 
مهمة وذات أبعاد متعددة؛ وعلينا أن 
أن  قبل  اجلــد،  محمل  على  نأخذها 
في  بسببها  وندخل  آثــارهــا،  تتفاقم 
ونفسيا  اجتماعيا  خطيرة  متاهات 
وتربويا وأخالقيا.. وهذا أمر ممكن، 
مـــع الــتــركــيــز واملـــثـــابـــرة واملــعــايــشــة 

واملشاركة وتوفير البدائل..

الهوامش
التلفزيوني،  واإلدمـــان  األطــفــال   -1
ماري وين، »عالم املعرفة«، رقم 2٤7، 

ترجمة عبد الفتاح الصبحي.
الشاشة  إدمان  في:  املزيد  راجع   -2
صــادق،  محمد  ــا  رن ــال،  األطــف عند 

موقع جريدة »البناء«، بدون تاريخ.
٣- راجع: بيان »مركز األزهر العاملي 
»فيس  على  اإللــكــتــرونــيــة«،  للفتوى 
بوك«، ٤ يونيو 2٠2٠م. و: ملاذا أعلن 
األزهر الشريف حترمي هذه األلعاب؟ 
تقرير مبوقع »األهــرام«، 22 سبتمبر 

2٠21م.
من  تعاني  فــي: هل  املزيد  راجــع   -٤
طريقة   12 إليك  الهاتف«؟  »إدمـــان 
 cnn ملــواجــهــة ذلـــك، تــقــريــر عــلــى

بالعربية، 1٠ يوليو 2٠21م.
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عايد اجلاسم
باحث دراسات إسالمية

مرض العصر الحديثمرض العصر الحديث

ملف العدد

بــدأ مــرض ينتشر على نطاق واســع 
مـــع تــنــامــي اســتــخــدامــات اإلنــتــرنــت 
املرض  هذا  احلديثة.  والتكنولوجيا 
قد  فهو  مــعــني،  بعمر  مرتبطا  ليس 
مثلما  واملــراهــقــني  األطــفــال  يصيب 

يقع كبار السن ضحية له. 
يــطــلــق عــلــى اإلفـــــراط فـــي اســتــخــدام 
الهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية 
احلــديــثــة مــــرض الــعــصــر احلـــديـــث.. 
فــعــنــدمــا تــتــحــول مـــشـــاهـــدة شــاشــات 
األجـــهـــزة احلــديــثــة مـــن كــمــبــيــوتــرات 
إلى  الفيديو  وألــعــاب  نقالة  وهــواتــف 
ــوع مــن اإلدمـــــان فــإنــه يــصــبــح حالة  نـ
مــرضــيــة تــســتــوجــب الـــعـــالج واتـــخـــاذ 

التدابير واإلجراءات ملكافحته. 
العاملية«  »الــصــحــة  منظمة  وحــــذرت 
مــــن املـــخـــاطـــر الـــصـــحـــيـــة لــــإلفــــراط 
ــام الـــشـــاشـــات  ــ ــاء الــــوقــــت أمــ فــــي قـــضـ
أو االنـــخـــراط فـــي ألـــعـــاب الــفــيــديــو. 
ودعــــت إلــــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات فــوريــة 
العالمات  بعض  وبينت  ذلــك.  حيال 
األكــثــر شــيــوعــا لـــإلفـــراط فــي قضاء 
تأثير  الــشــاشــات، منها  أمـــام  الــوقــت 
هـــذا الــســلــوك عــلــى قــــدرة الشخص 
على التركيز وإكمال مهامه، وكذلك 
أفــراد  مع  على عالقاته  تأثيره سلبا 

أسرته وأقرانه. 
ويحتل إدمان الشاشات األولوية في 
حياة الشخص على املهام األساسية، 
ــة  ــافــ ــنــــظــ مــــثــــل األكــــــــــل والـــــــنـــــــوم والــ
الــشــخــصــيــة والــتــمــاريــن الــريــاضــيــة. 
ــا أن هـــــذا الــــنــــوع مــــن اإلفـــــــراط  كـــمـ

ــتــــخــــدام الــــشــــاشــــات يــتــســبــب  ــي اســ فــ
فــي حـــدوث تــغــيــرات كــبــيــرة فــي مــزاج 
السيطرة  عــلــى  قــدرتــه  أو  الــشــخــص 
ــلــــى حــــــــاالت الــــهــــيــــاج كــــالــــعــــدوان  عــ
اجلسدي عندما يطلب منه التوقف 

عن تلك األنشطة. 
ــة الــعــاملــيــة  ودعـــــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـ
الصحية  الــرعــايــة  خــدمــات  مقدمي 
بنشر  االضــطــالع  إلــى  واالجتماعية 
ــــن خــطــر  ــــني األســـــــر عـ ــلــــومــــات بـ املــــعــ
اإلفـــــــــراط فــــي قــــضــــاء الــــوقــــت أمــــام 
الــشــاشــات أو االنـــخـــراط فـــي ألــعــاب 
الــوقــايــة مــن ذلك  الــفــيــديــو، وكيفية 
الــــدعــــم  دورات  وتـــــقـــــدمي  اخلـــــطـــــر، 
املشورة لألشخاص  وإســداء  النفسي 
ــانـــون مــــن االضـــطـــرابـــات  الــــذيــــن يـــعـ
الناجمة عن إدمان الشاشات، وإرشاد 
اآلباء والقائمني على الرعاية بشأن 
عبر  الضار  احملتوى  اكتشاف  كيفية 

اإلنترنت والتصدي له.
ــغــــي لــــراســــمــــي  ــبــ ــنــ  وأكـــــــــــــدت أنـــــــــه يــ
الــســيــاســات االضــطــالع بــدعــم إعــداد 
الناس حول  التثقيفية لعموم  املــواد 
ــة عــــن اإلفـــــــراط  ــمـ ــاجـ ــنـ األضــــــــــرار الـ
ــام الـــشـــاشـــات  ــ ــاء الــــوقــــت أمــ فــــي قـــضـ
وممـــارســـة األنــشــطــة عــبــر اإلنــتــرنــت. 
بشأن  التوجيهية  املــبــادئ  وحتــديــث 
بحيث  واالجتماعي  النفسي  الدعم 
الناجمة  لــألضــرار  تقييما  تتضمن 
عــن اإلفـــراط فــي قضاء الــوقــت أمــام 
ــارســـة األنــشــطــة عبر  الــشــاشــات وممـ
اإلنترنت، وتقدمي التدريب للعاملني 

ــيـــة  ــال الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ فـ
ــادة املخاطر  واالجــتــمــاعــيــة بــشــأن زيــ
هــذه  تقييم  وكيفية  اإلنــتــرنــت،  عــبــر 
املخاطر وحتديدها والتعامل معها. 
التكنولوجيا  شــركــات  مــع  والــتــعــاون 
الــرقــمــيــة وألـــعـــاب الــفــيــديــو لضمان 
إدراج تدابير السالمة وميزات املراقبة 
اإلنترنت،  عبر  األنشطة  في  األبوية 
وتقدمي الدعم عند اإلمكان لتطوير 
بــرامــج األلـــعـــاب الــتــي جتـــذب صغار 
السن إلى ممارسة النشاط البدني. 

مسألة  معاجلة  صعوبة  تقتصر  وال 
اإلفـــــــــراط فــــي قــــضــــاء الــــوقــــت أمــــام 
الــشــاشــات عــلــى صــغــار الــســن فقط، 
إمنـــا أيــضــا ثــمــة صــعــوبــات بالنسبة 
املهم  ومــن  األكــبــر.  العمرية  للفئات 
القيام بتحقيق التوازن بني األنشطة 
ــارس عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت  الــتــي متــ
ووضــع  خارجها،  متــارس  التي  وتلك 
قــواعــد واضــحــة بــشــأن قــضــاء الوقت 
أمام الشاشات، وكيف ميكن استخدام 
اإلنترنت واألوقات واألماكن املناسبة 
ــدام، واحلـــفـــاظ على  ــخـ ــتـ لــهــذا االسـ
بالنوم،  اخلــاصــة  املنتظمة  الــعــادات 
وتــشــجــيــع تـــنـــاول الــطــعــام الــصــحــي. 
والـــتـــذكـــيـــر بـــــأن مـــشـــاهـــدة الــتــلــفــاز 
ــة األنــشــطــة عــبــر اإلنــتــرنــت  ــارسـ وممـ
الــوقــت،  هما أحــد اخلــيــارات لقضاء 
والتأكيد على اخليارات األخرى التي 
ميكنهم االستمتاع بها، مثل القراءة 
والهوايات  والفنون  الطاولة  وألعاب 

املختلفة وممارسة الرياضة.

57العدد )688( ذو احلجة  ١٤٤٣ هـ - يوليو/ أغسطس ٢٠٢٢م



نادر أبو الفتوح ملف العدد
صحافي

تواجه  الــتــي  الــتــحــديــات  هــي  كثيرة 
ــقــدم رهــيــب في  األســــرة فــي ظــل ت
االتصاالت  وأجهزة  التواصل  وسائل 
ــتــج عنه  احلـــديـــثـــة، األمــــر الــــذي ن
التليفون  شاشة  أمام  اجللوس  إدمان 
والكمبيوتر والتليفزيون، وما يصاحب 
ذلك من إضاعة الوقت وإهدار الطاقة 
لإلصابة  ــر  األمـ ميتد  بــل  ــد،  واجلــه
افتراضي،  والعيش في عالم  بالعزلة 
وكذلك اإلصابة بالكثير من األمراض 

النفسية والعضوية.
ــفــســي وخـــبـــراء  ــن ــاء الـــطـــب ال ــم ــل ع
االستشارات األسرية بدورهم أشاروا 
اإلسالمي«  »الوعي  مع  حديثهم  في 
إلى أن إدمان اجللوس أمام الشاشات، 
وبعد  العطالت  فترة  فــي  وحتــديــدا 
الدراسي، أصبح مشكلة  العام  انتهاء 
وقدموا  حاليا،  األســر  تواجه  كبرى 

نصائح لألهل بضرورة توعية األبناء 
وحتذيرهم من مخاطر اجللوس أمام 
تنفيذ برامج  الشاشات، والعمل على 
وثقافية  رياضية  وأنشطة  صيفية 
حفظ  على  حثهم  بجانب  لــألبــنــاء، 
القرآن الكرمي والتردد على املساجد، 
مبا يعود بالنفع عليهم وشغل أوقاتهم 

في أمور إيجابية.
كما أكدوا على أهمية احلوار األسري 
كأحد أهم الوسائل في مواجهة هذه 
الظاهرة، ألن غياب احلوار األسري قد 
يصيب أحد أفراد األسرة باالنعزال، 
الهاتف  ويــؤدي ذلك إلدمــان شاشات 
واإلصابة  والتليفزيون،  والكمبيوتر 
النوم،  وقلة  والتوتر  والقلق  باالكتئاب 
وتستمر هذه احلالة في أوقات العمل 
احلياة  على  يــؤثــر  مبــا  ــدراســة  ال أو 
سلبا  يؤثر  كما  واملهنية،  االجتماعية 

على باقي أفراد األسرة.
فــي الــبــدايــة يــؤكــد الــدكــتــور هاشم 
جامعة  النفسي  الطب  أستاذ  بحري 
األزهــــر بــالــقــاهــرة فــي حــديــثــه مع 
وقت  أن قضاء  اإلســالمــي«  »الــوعــي 
وأجهزة  التليفون  شاشة  أمــام  طويل 
أصبحت  والــتــلــيــفــزيــون  الكمبيوتر 
واحدة من أخطر القضايا التي تواجه 
األسرة، وخصوصا في فترة العطالت 
وبعد انتهاء العام الدراسي، وأصبحت 
األزواج  جلوس  من  الشكاوى  أغلب 
أمام  الدائم  األبناء  أو  الــزوجــات  أو 
الشاشات، بل إن البعض رمبا يجلس 
في وقت واحد أمام شاشة التليفون، 
التليفزيون  يشاهد  الوقت  نفس  وفي 
أو يجلس أمام شاشة كمبيوتر، وهذه 
السلبيات على  الكثير من  لها  قضية 
للكبار  والنفسية  الصحية  احلــالــة 

وسائل الحماية من أمراض الشاشةوسائل الحماية من أمراض الشاشة
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وكذلك على األطفال والشباب.

إدمان سلوك:
ــوعــان من  ــى أن هــنــاك ن ويــشــيــر إلـ
تعاطي  ــان  إدمـ هــو  األول  التعاطي، 
املخدرات، والثاني هو إدمان السلوك، 
مؤكدا أن إدمان اجللوس أمام شاشة 
والتليفزيون  والــكــمــبــيــوتــر  الــهــاتــف 
مصنف طبيا كنوع من اإلدمــان، وأن 
اخلطورة،  منتهى  في  السلوك  إدمان 
ألنه له نفس التأثيرات السلبية إلدمان 
يؤثر  متزايد  سلوك  ألنه  املــخــدرات، 
على احلياة االجتماعية واالقتصادية 
التصنيف  في  عليه  وينطبق  واملهنية، 
ــان،  اإلدمـ ــراض  أعـ احلــديــث  الطبي 
ولذلك البد أن ننفذ الكبار واألطفال 
من إدمان شاشة التليفون والكمبيوتر 
مفيدة  بدائل  من خالل  والتليفزيون، 
النفسية  احلــالــة  على  بالنفع  تــعــود 

والصحية لإلنسان.

أمراض نفسية وعضوية:
لألهل  رسالة  بحري  الدكتور  ويوجه 
محذرا من ترك األبناء لفترات طويلة 
والكمبيوتر  التليفون  شــاشــة  ــام  أمـ
يصيبهم  رمبا  ذلك  ألن  والتليفزيون، 
بالعديد من األمراض النفسية ومنها 
عن  االنــعــزال  في  والرغبة  االكتئاب 
األســرة، ورمبــا يتطور األمــر ويعيش 
الطفل أو الشاب في عالم افتراضي 
العزلة  حالة  ألن  لالنتحار،  يدفعه 
للسهر  تـــؤدي  الــشــاشــات  تلك  أمـــام 
املنبهات،  وتناول  النوم  وقلة  الدائم 
النهاية لضعف عام  يــؤدي في  وهــذا 
الطفل عرضة  ويــكــون  اجلــســم،  فــي 
هذا  العضوية،  بــاألمــراض  لإلصابة 
التركيز،  وعدم  والتوتر  القلق  بجانب 
وأمــراض  بالصداع  اإلصــابــة  نتيجة 
العيون لكثرة اجللوس أمام الشاشات 
يتعود  عندما  أنــه  واملؤكد  نهار،  ليل 
احلالة  هذه  على  والشباب  األطفال 

يستمر  سوف  العطالت،  أوقــات  في 
األمر  الدراسة،  أثناء  في  النهج  هذا 
مستواهم  على  سلبا  ينعكس  ــذي  ال
على  ينبغي  ولــذلــك  الـــدراســـة،  فــي 
بكل  الظاهرة  هذه  تواجه  أن  األسرة 
األبناء  مستقبل  على  للحفاظ  حسم، 
ــراض  األمـ الــتــعــرض  مــن  وحمايتهم 

العضوية والنفسية.

نشاط صيفي لأبناء:
ومن جانبها أكدت الدكتورة مينى أبو 
النصر استشاري أسري ومعالج نفسي 
اإلسالمي«  »الوعي  مع  حديثها  في 
على ضرورة أن تقوم األسرة بتحديد 
والشباب،  لألطفال  صيفي  برنامج 
فترة  في  النشاط  هــذا  تطبيق  ويتم 
بعد  وكــذلــك  واإلجــــازات،  العطالت 
أن  وأوضحت  الدراسي،  العام  انتهاء 
هذا البرنامج ينبغي أن يشمل أنشطة 
وعلمية  وثقافية  ريــاضــيــة  مــتــعــددة 
ودينية، وذلك حتى يستفيد األبناء من 
ينشغلون اجللوس  األوقــات، وال  هذه 
والكمبيوتر  الــهــاتــف  شــاشــات  أمـــام 
هناك  تكون  أن  وينبغي  والتليفزيون، 
رياضة يتم التدريب عليها كالسباحة 
ورغبة  الهتمام  وفقا  غيرها  أو  مثال 
الطفل، ألن الرياضة تساعد على بناء 
اجلسم من ناحية، ومن ناحية أخرى 
الشباب  لطاقة  متنفس  تعد  فإنها 
تكون  الرياضة  وبجانب  واألطــفــال، 
ــدوات  ون دورات  في  مشاركة  هناك 
على  التردد  وكذلك  وثقافية،  علمية 
من  مزيد  لكسب  الــعــامــة،  املكتبات 

الثقافة واالطالع على املعارف.
وتضيف أن كل هذه األنشطة العلمية 
والرياضية ينبغي أن ترتبط باحلفاظ 
املساجد  على  والتردد  الصالة  على 
زيــادة  بهدف  العلم،  دروس  وحضور 
الوازع الديني وغرس القيم واألخالق 
وحفظ القرآن الكرمي، واملؤكد أنه لو 
قامت كل أسرة بتطبيق هذا البرنامج، 

لن تكون هناك شكوى من إدمان أحد 
وأجهزة  الهواتف  شاشات  أفــرادهــا 
الرياضة  ألن  والتليفزيون،  الكمبيوتر 
العلمية  ــدورات  ــ ــ ال فــي  واملــشــاركــة 
والتردد على املساجد، كل ذلك بدائل 

مفيدة ملواجهة إدمان الشاشات.

أهمية احلوار األسري:
ــور حسن  ــت ــدك ــن جــانــبــه يــؤكــد ال ومـ
واألســتــاذ  الــتــربــوي  اخلبير  شحاتة 
شمس  عــني  جــامــعــة  الــتــربــيــة  بكلية 
فــي حديثه مــع »الــوعــي اإلســالمــي« 
األمثل  يعد احلل  أن احلوار األسري 
لكافة املشاكل األسرية، وعند مواجهة 
أمام شاشات  اجللوس  إدمــان  قضية 
الهاتف والكمبيوتر والتليفزيون، البد 
أن يلتزم األب واألم بذلك أمام األبناء 
النصائح،  لهذه  األبناء  يستمع  حتى 
تشغل  بدائل  األهــل  يقدم  أن  بجانب 
أثناء  وخصوصا  األبــنــاء  ــراغ  ف وقــت 
أن  أســـرة  كــل  وتستطيع  الــعــطــالت، 
أفرادها  مناسبة حلماية  بدائل  جتد 
الشاشات  أمام  االنعزال  مخاطر  من 
ومتابعة وسائل التواصل، وال يجب أن 
يتعذر البعض بعدم القدرة على حتمل 
والثقافية  الرياضية  األنشطة  نفقات 
للتنزه  اخلــروج  مجرد  ألن  وغيرها، 
لزيارة األهل واألقارب، يعد بديل  أو 
مفيد للجلوس أمام الشاشات، وكذلك 
شراء الكتب والقصص القصيرة التي 
تنمي املدارك وتزيد من الوعي، فكل 
لديها  املادية،  قدراتها  حسب  أســرة 
من  متكنها  التي  الوسائل  من  الكثير 
البداية  نقطة  لكن  أفــرادهــا،  حماية 
والتوعية  األســري  احلــوار  في  تكمن 
مبــخــاطــر إدمـــــان شـــاشـــة الــهــاتــف 

والكمبيوتر والتليفزيون.
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والء أمين شبيطةملف العدد
باحثة ومستشارة حتكيم 

من مقاصد الشرع أن يتعّرف الناس 
بعضهم إلى بعض وأن يعرف بعضهم 
اإلنسان  اهلل  خلق  أن  فمنذ  بعضا، 
غيره،  مــع  الــتــواصــل  حــب  فيه  فطر 

قال تعالى: }ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ  
ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
)احلــجــرات:1٤(،  ژ{  ڈ   ڈ    ڎ  
ــع بــدء  ــة« اإلنـــســـان -مـ ــل لــكــن »وســي
اآلخرين  على  تعّرفه  إلــى  اخلليقة- 
وإليهم كانت قاصرة محدودة ال تشبع 

غريزته.
ــم يــقــف عــاجــزا  غــيــر أن اإلنـــســـان ل
سواء  غيره،  مع  تواصله  كيفية  أمــام 

من  فابتكر  البعيدين،  أو  اجلموع  من 
فبدأ  ذلــك،  على  يعينه  مــا  الوسائل 
بـــ»تــوســل« كــل مــا ارتــفــع عــن األرض 
ليتواصل عبر صوته، وعلى مر األيام 
تواصله،  اإلنسان طرق  والسنني طور 
فـ»توسل« األحجار ونقش عليها، وكتب 
اخترع  ثــم  احلــيــوانــات«  »جــلــود  على 
الورق والهاتف واملذياع والتلفاز.. إلى 
أن وصلنا إلى هذا الزمن الذي اهتدى 
ــل«  فــيــه اإلنـــســـان إلـــى أرقـــى »وســائ
تواصله عن طريق »صفحات« الهواتف 

الذكية واللوحيات.
صغيرة،  قرية  العالم  أصبح  فبعدما 
مختلف  وعلى  الــدنــيــا،  أخــبــار  باتت 
ومتاحة  ومحشورة  مجتمعة  أنواعها، 

صفحة  فــي  بعضا  بعضها  ويــســابــق 
أي  إلــيــك  تــقــرب  واحـــــدة.. صفحة 
قــادرة  ــه  ذات الوقت  في  لكنها  بعيد، 
على إبعادك عن أدنى قريب.. صفحة 
خالل  من  العالم  حــول  فيها  تتجول 
هنا،  خبرا  تقرأ  بيدك:  واحد  إصبع 
شائعة  وتلقى  هناك،  حادثة  وتشاهد 
في جهة، وتكتشف حقيقة في أخرى، 
وجتتمع مع أجناس أخرى بينك وبينهم 
أيديولوجيات  واختالف  وبالد  أقاليم 

ولغات وثقافات.
لكن تلك الصفحة ذات حدين؛ حد إذا 
أحسنت استخدامه كان نعمة وافقت 
وآخر  احلنيف،  الشرع  مقاصد  معها 
إذا أسأت استخدامه انقلب إلى نقمة 

صفحة من العمر!صفحة من العمر!
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أشدها  بليغة،  أخــطــارا  عليك  جتــر 
السلبي  والتأثير  بعقيدتك  املساس 
ومجتمعك..  أســرتــك  وعــلــى  عليك 
اإليجابي  عن  احلديث  نبسط  ولكي 
والسلبي من آثار صفحات أو شاشات 
ينبغي  واللوحيات،  الذكية  الهواتف 
»الوسيلة«  تعريف  إلــى  أوال  التطرق 

و»التواصل«.

»الوسيلة« و»التواصل«
القرآن  في  تأت  لم  »الوسيلة«  لفظة 
تعالى:  قــال  آيــتــني،  فــي  إال  الــكــرمي 

ى   ې   ې      }ې  
وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
ۈئ   ۆئ    ۇئۆئ   ۇئ   وئ  
ۈئ  ېئ          ېئ{ )اإلسراء:٥7(، وقال 

ۓ    ۓ   }ے   ــى:  ــال ــع ت
ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
ۈ   ۆ    ۆ   ۇ  
قــال  )املــــائــــدة:٣٥(..   } ۈ  
»الوسيلة:  األصــفــهــانــي)1(:  الــراغــب 
 )...( برغبة  الــشــيء  إلــى  الــتــوصــل 
تعالى  اهلل  إلـــى  الــوســيــلــة  وحقيقة 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وحتري 
ــي كــالــقــربــة،  مــكــارم الــشــريــعــة، وهـ

والواسل: الراغب إلى اهلل تعالى«.
والنسفي)٣(  الزمخشري)2(  قول  ويتفق 
في أن »الوسيلة«: »هي كل ما يتوسل 
أو صنيعة  قرابة  من  يتقرب،  أي  به: 
يتوسل  ملا  فاستعيرت  ذلــك،  غير  أو 
الطاعات  تعالى من فعل  إلى اهلل  به 

وترك املعاصي«.
ربه  إلى  فالن  وسل  لغة:  و»الوسيلة« 
بكتاب  وتوسل  قربة،  أي عمل  وسيلة 
أو بقرابة، وهو واسل)٤(، ووسل فالن 
إلى اهلل وسيلة إذا عمل عمال تقرب به 
إليه، والواسل: الراغب إلى اهلل. وقال 

اجلوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى 
والوسائل)٥(..  الوسل  واجلمع  الغير، 
و»الوسيلة« في اصطالح األصوليني: 

هي الطرق املفضية إلى املقاصد)6(.
إليه  وصل  فهو:  لغة  »التواصل«  أما 
ــلـــه غــيــره،  ــغ، وأوصـ ــل وصــــوال: أي ب
والتواصل:  الهجران،  ضد  والوصل: 
ضد التصادم)7(. و»التواصل« في علم 
األفكار  تبادل  عملية  هو  االجتماع: 
عبر  واملــشــاعــر  واملــعــلــومــات  واآلراء 
وسائط متنوعة لفظية وغير لفظية، 
والصور  واألصــوات  والكتابة  كالكالم 
ــات واإلميـــــاءات،  ــركـ واأللـــــوان واحلـ
لدى  مفهومة  ــوز  رم أي  بواسطة  أو 

الطرف الثاني)8(.

»فإن لك ما سألت«
العالية،  القيمة  نستشعر  سبق  مما 
الشاشة  لتلك  املرتفعة،  كما اخلطورة 
أو الصفحة )وسيلة الولوج إلى العالم 
االفتراضي(، التي أصبح النظر إليها 
والتأمل فيها من روتني حياتنا اليومي، 
ــان:  ــي لــهــا وجــه ــت تــلــك الــصــفــحــة ال
أحدهما نافع واآلخــر ضــار.. بيد أن 
يتجول  ملــن  متلك  ال  ذاتــهــا  الوسيلة 
عليها نفعا وال ضرا؛ لكن مستخدمها 
هو هو من بيده رسنها؛ يسوقها نحو 
اخلير أو إلى الشر، وما عليها إال أن 

تطيعه قائلة: »فإن لك ما سألت«.

صفحة ذات وجهن
ــه حسنة  وتــلــك الــشــاشــات لــهــا أوجـ
بعض  متــامــا،  لها  معاكسة  وأخـــرى 
إمدادنا  في:  يكمن  احلسنة  أوجهها 
متنوعة  مـــصـــادر  مـــن  بــاملــعــلــومــات 
وإيصالنا  الدنيا،  أرجـــاء  جميع  مــن 
ملمني  وجعلنا  حــولــنــا،  مــن  بالعالم 
أنها  وجــديــد، فضال عن  حــدث  بكل 

على  قدرتنا  وتزيد  مخيالتنا،  تنمي 
وترفع  املعلومات،  وحتليل  االستماع 
ووعينا  وتفكيرنا  تعليمنا  مستوى 
وإدراكنا وتفاعلنا، وتخلق لنا ثقافات 
بحثية وعلمية وإبداعية وحرية عالية 
في ممارسة النشاط، كما أنها تسهم 
في تطوير األنظمة التربوية وتساعد 
في حتسني التعليم وتزيد الرغبة فيه، 
والتعلم عن بعد، وميكن استثمارها في 
تقدمي البرامج والعروض التي حتاكي 
الواقع، وتسهل الوصول إلى املكتبات 
كما  اإللكترونية،  التعليمية  واملواقع 
فاعال  ليصبح  مستخدمها  دور  تعزز 

وناشطا ومستكشفا.

.. ووجه قبيح
لكن وجهها السيئ أو القبيح، نظهره 
- نحن مطالعيها - عندما نستخدمها 
أخــالقــي، محرم،  غير  كــل عمل  فــي 
الصواب،  جادة  عن  منحرف  مجرم، 
ويؤلب  الرحمن،  يغضب  فيما  فنقع 
نظهره  كما  الــلــوامــة،  نفسنا  علينا 
حد  مطالعتها،  في  نستغرق  عندما 
شد  يُرَّ لم  وإن  فيها..  التام  الغياب 
عن  الــفــرد  تــعــزل  فقد  استخدامها 
أســرتــه،  سيما  ال  ــط،  احملــي وســطــه 
وجتعله يعيش في عالم افتراضي من 
صنعه هو، وتضعف عالقته مبحيطه 

االجتماعي.
عندما  الوضع  ذلــك  خطورة  وتـــزداد 
ــه الــواقــعــي  تـــرى طــفــال تـــاركـــا عــامل
مستغرقا في شاشة هاتفه متعلقا بها، 
»مدمنا« إياها ومستبدلها باللعب مع 
أقرانه، وإذا بحثت في األمر فستجد 
أن أســوتــه فــي ذلــك أحــد والــديــه أو 
كالهما؛ إذ يراهما نفسهما منصرفني 
معظم وقتهما إلى هذه الشاشات، وال 
أو  أحدهما  حـــاوره  وإذا  يــحــاورانــه، 
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كالهما فال يرى منهما إال تسلطا أو 
تهديدا ووعيدا.

الوالدان محفزان: سلبا أو إيجابا
إذا حتــولــت مــطــالــعــة أحـــد أطــفــال 
أو  الذكي  هاتفه  شاشة  إلى  األســرة 
عادية  مشاهدة  مجرد  من  اللوحي 
على  بـــدايـــة  فينبغي  إدمـــــان،  إلـــى 
له  يحتذى  مثاال  يكونا  أن  الوالدين 
كيف  إذ  األجهزة،  هذه  استعمال  في 
يراهما  وهــو  بتوجيهاتهما  سيقتنع 
بهاتفيهما؟!  الوقت  معظم  منشغلني 
بشكل  املسألة  معاجلة  عليهما  ثــم 
تدريجي، فال ينزعان شاشته من يده 
مرة واحدة، بل من خالل تقليص مدة 
إلى  الــوصــول  بهدف  بها،  احتفاظه 
استخدام ُمّرشد ومقنن وآمن للجهاز، 
متبادل  هادئ  وذلك من خالل حوار 
زمن  على  معه  وباالتفاق  الطفل،  مع 
ووقت معينني ملطالعة هاتفه أو لوحه، 
البرامج التي سيسمحان له  وحتديد 
ما  ومراقبة  متابعة  ثم  مبشاهدتها، 

يشاهده.
كما ينبغي أال يسمحا له بالدخول إلى 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  بعض 
يفتقر  فالطفل  قائمة،  اخلطورة  إذ 
إلى اخلبرات التي تؤهله للتمييز بني 
ما هو جيد وما هو رديء، وقد يقع 
فريسة لالبتزاز أو االستغالل بشتى 
أنواعه، كما يجب أن يوفرا له برامج 
صرف  في  تسهم  أخــرى  ومناشط 

اهتمامه عن تلك الشاشات.

خطورة قائمة صحيا وسلوكيا 
الــشــاشــات  بتلك  الــطــفــل  تعلق  إن 
أطباء  )بحسب  الفيديو  وبــألــعــاب 
واختصاصيني اجتماعيني ونفسيني 
يكاد  ال  يجعله  بشكل  وسلوكيني( 

من  يجعل  قليال،  إال  عنها  ينفصل 
منو  طريق  فــي  عثرة  حجر  هاتفه 
عالقته بأسرته ومبحيطه املجتمعي 
منعزال  ينشأ  وقــد  لسنه،  املــقــارب 
عاديني  دون أصدقاء  من  اجتماعيا 
ــارج عــاملــه اإللــكــتــرونــي، كما أن  خـ
تعلقه يؤثر على تركيزه في الدراسة 
والــتــعــلــيــم، ال ســيــمــا فـــي ســنــوات 
معرضا  يجعله  وقد  األولــى،  تكوينه 
ملا يخلق لديه خلال صحيا وسلوكيا 
وفـــي تــركــيــبــتــه الــشــخــصــيــة، وقــد 
يصاب بأمراض نفسية، كاالكتئاب، 
أو يــتــولــد لــديــه عــنــف مــع إخــوانــه 
وأقرانه، أو ميارس لعبة تدفعه إلى 
االنتحار )كما تابعنا منذ فترة ليست 

بالبعيدة(.
ــأخــر فـــي الــكــالم  ــت ــي ال ــأت بــيــنــمــا ي
ملشاعر  االكتراث  وعــدم  و»التأتأة« 
ــف الــتــحــصــيــل  ــعـ ــن، وضـ ــ ــريـ ــ اآلخـ
الدراسي واالنعكاسات السلبية على 
املستوى التعليمي، والكسل واخلمول 
ــر االجــتــمــاعــيــني،  ــوت ــت ــة وال ــزل ــع وال
احلر  التفكير  على  املقدرة  وفقدان 
نتيجة  واإلرادة..  العزمية  وانحسار 
الطفل  إلدمـــان  ومتوقعة  طبيعية 

مالزمة شاشته الذكية.

صحة البدن
فإن  الطفل،  صحة  مستوى  وعلى 
تأخير  على  يعمل  لشاشته  إدمــانــه 
إن  إذ  ــي،  ــ ــرك واحلــ ــي  ــدن ــب ال ــوه  منــ
التحرك  وكثرة  واجلــري  االنــطــالق 
هي عالمات لنمو بدني سليم، وهو 
ملطالعة  املدمن  الطفل  يفتقده  ما 
بشكل  بها  امللتصق  هاتفه  شاشة 
دائم، واألمر إذا استفحل ولم يعالج 
سريعا قد يؤدي به إلى السمنة، إذ 
البدني  ونشاطه  محدود  حتركه  إن 

قليل.
كما أن كثرة مطالعته للشاشة تزيد 
والضوء  إلشعاعها  تعرضه  فــرص 
عينه  على  يؤثر  مــا  منها،  املنبعث 
ــوة إبــصــاره وأعــصــابــه، ويضعف  وق
ــه إفــــراز هــرمــون املــيــالتــونــني  ــدي ل
بدوره  يــؤدي  ما  النوم،  على  احملفز 
إلـــى مــشــاكــل وضــعــف فـــي نــومــه، 
جلوس  وضعية  سبق  ما  إلى  أضف 
الطفل وإمساكه لهاتفه التي تضغط 
ما  والظهر،  الرقبة  عضالت  على 
سيسبب له آالما وإصابات الحقا ال 

ريب.. وكثير غير ذلك من مضار.

.. وعلى مستوى املكلفن 
الهاتف  شــاشــات  مطالعة  أن  مبــا 
باتت  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
بسهولة  تتميز  )إذ  يوميا  روتــيــنــا 
معلوماتها  ــق  ــدف وت اســتــخــدامــهــا، 
ــروء ومــســمــوع  ــقـ ــني مـ ــا بـ ــوعــه ــن وت
ومرئي، فضال عن مناسبتها ملختلف 
ذلك  إلــى  أضــف  العمرية،  الفئات 
إلى  تــوفــره،  ــذي  ال املفتوح  الفضاء 
التعامل  الـــذي أصــبــح عــدم  احلــد 
املستهجن  مــن  واستخدامها  معها 
الناس(، أصبح مستوى احلرية  بني 
ملستخدمها،  تــوفــره  الـــذي  املرتفع 
ــهــا، ال  خــصــوصــا عــنــدمــا يــنــفــرد ب
الــديــنــي  الــــوازعــــان  إال  يــضــبــطــه 
مسؤولية  فهناك  لذا  واألخــالقــي.. 
مبستخدم  تتعلق  وأخالقية  شرعية 
هذه الشاشات ينبغي عليه التزامها 
يعلم  أن  منها  ضوابطها:  ومــراعــاة 

}ڦ  ڦ   مــن اهلل:  مــراقــب  ــه  أن
ڃ{  ڃ     ڄ     ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ  
أن  يخشى  أن  وعليه  )احلــديــد:٤(، 
اهلل ]  رســول  يكون ممن جاّلهم 
لثوبان، قال ]: »ألعلمن أقواما من 
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بحسنات  القيامة  يــوم  يأتون  أمتي 
فيجعلها  بيضا،  تهامة  جبال  أمثال 
ثــوبــان: يا  اهلل هباء مــنــثــورا«، قــال 
رسول اهلل صفهم لنا )جلّهم لنا( أن 
نعلم، قال:  نكون منهم، ونحن ال  ال 
جلدتكم،  ومن  إخوانكم،  إنهم  »أمــا 
تأخذون،  كما  الليل  من  ويــأخــذون 
إذا خلوا مبحارم اهلل  ولكنهم أقوام 

انتهكوها«)9(.
 

معيار التعامل معها
احلالل  يكون  أن  املكلف  على  يجب 
عليه  تشابه  عما  والــبــعــد  ــرام  واحلــ
 :[ قال  لشاشته،  لتصفحه  معيارا 
وإن احلـــرام بني،  بــني،  »إن احلــالل 
كثير  يعلمهن  ال  مشتبهات  وبينهما 
الشبهات  اتــقــى  فــمــن  الـــنـــاس،  مــن 
استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في 
كالراعي  احلــرام،  في  وقع  الشبهات 
يرتع  أن  يوشك  احلمى،  حول  يرعى 
فيه، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن 
حمى اهلل محارمه«)1٠(. وأن يستحضر 
البدء مبطالعة  وقته عند  إيقاف  نية 
اهلل،  يرضاه  فيما  ويغتنمه  شاشته 
ألنه سيسأل عنه، قال ]: »ال تزول 
يسأل  حتى  القيامة  يــوم  عبد  قدما 
عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم 
بقراءته  يقوم  ما  وتسخير  فعل«)11(. 
أو كتابته أو مشاهدته أو التحدث به 
وملصلحتيه:  واملجتمع  ووطنه  لدينه 
الدنيوية التي ال تتعارض مع الشرع، 
يؤجر  أن  يرغب في  وأن  واألخروية. 
على ذلــك، قــال ]: »إمنــا األعمال 
بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى«)12(، 
وأال ينشغل عن أداء عبادته في وقتها، 
يتثبت  ال  معلومات  وراء  ينجرف  أو 
وصدقيتها،  مــصــدرهــا  صــحــة  مــن 

ٿ      ٺ   ٺ   ٺ    { تعالى:  قــال 

ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ  
ڦ{ )احلــجــرات:6(، وعــن أبي 
هريرة [ أن رسول اهلل ] قال: 
يتبني  ما  بالكلمة،  ليتكلم  العبد  »إن 
ما فيها، يهوي بها في النار، أبعد ما 
بني املشرق واملغرب«)1٣(، وأن يراعي 
اآلداب العامة. وفي هذا الصدد على 
صورها  استخدام  تتجنب  أن  املــرأة 
تكتب  ما  في  تتميع  وأال  الشخصية، 
تعالى:  لقوله  امتثاال  به  تتحدث  أو 

ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   }ڤ  
ڄ{  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

)األحزاب:2٣(.

الشاشات والدعوة
على  اآلن  ــة  ــوجــي ــول ــدي األي ــارك  ــعـ املـ
ــل الــتــوصــل االجــتــمــاعــي حمي  وســائ
وراء  يعملون من  وطيسها، وهناك من 
مجتمعاتنا  مبــوازيــن  للتالعب  ســتــار 
اإلسالمية احملافظة، ويسعون الختراق 
لذا  وتقاليدنا،  وعاداتنا  أخالقياتنا 
بشكل  يكن  لم  )إن  بحاجة  فاإلسالم 
مؤسسي( إلى دعاة ذوي همم، مؤهلني 
ومــواكــبــني  وتــقــنــيــا،  ومــعــرفــيــا  علميا 
املتسارعة  الــوســائــل  هــذه  لــتــطــورات 
العمل  فــي  جــارفــة  رغبتهم  وآلياتها، 
على استثمار فوائدها وإيجابياتها في 
ورسالته،  اإلســالم  إلى  الدعوة  مجال 
اخلطاب  اختيار  كيفية  على  ومدربني 
املناسب لنفسية املتلقي املراعي لبيئته 
وخلفيته  واجلــغــرافــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
الثقافية.. يجلسون أمام تلك الشاشات 
حياض  عن  ويــذبــون  اهلل  إلــى  يدعون 
الدين، موظفني تلك التقنيات احلديثة 
جاد  بشكل  الدعوية  رسالتهم  إليصال 
ــات في  ــوي أبــرز األول ممنهج مــراعــني 
حسن  من  البرامج،  هــذه  مع  التعامل 

حقيقي،  دعــوي  مجال  فــي  توظيفها 
ويبرز  بشموليته  ــالم  اإلسـ عــن  يعبر 

جوهره وانفتاحه على اآلخر.

بالنهاية
ــزة  ــهــواتــف واألجــه إن اســتــخــدام ال
تعزيز  في  يتمثل  أن  يجب  اللوحية 
يقترن  وأن  لها،  املسؤول  االستعمال 
ذلك بنظام توعوي مؤسسي متكامل، 
املدرسة  وتدعمه  األســـرة  مــن  يبدأ 
ما  وإذا  والــدولــة،  واملجتمع  والنادي 
هذا  خطر  فــإن  النظام،  هــذا  اختل 
إلى  يعرضنا  قد  احلديثة  التقنيات 
ما ال حتمد عقباه، إذ إن التعامل مع 
التقنية  وأدوات  العنكبوتية  الشبكة 
احلديثة محفوف باملخاطر والشبهات 
العظيمة  فوائدها  رغــم  والشهوات، 

التي توفرها والتي ال حتصى. 
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أدركوا أوالدكمأدركوا أوالدكم
رغـــم أن اإلنــتــرنــت والـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
واألجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة املــتــطــورة من 
مـــنـــجـــزات الــعــصــر احلــــديــــث، وســهــلــت 
الــكــثــيــر مـــن أعــمــالــنــا وأمــــــور حــيــاتــنــا 
ــة، فــــــإن ثـــمـــة مـــــخـــــاوف مــن  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ املـ
االســـتـــخـــدام املـــفـــرط لـــهـــذه الــوســائــل 
والذي قد يتحول إلى نوع من اإلدمان 
وحالة مرضية حتتاج إلى عــالج. ومع 
استمرار التطور التقني والتكنولوجي 
وابتكار أجهزة حديثة وأشكال جديدة 
لــلــهــواتــف الـــذكـــيـــة ووســــائــــل االتـــصـــال 
ــة، فــــــــإن املـــــــخـــــــاوف تـــرتـــفـــع  ــفــ ــلــ ــتــ املــــخــ
وتـــيـــرتـــهـــا الحــتــمــالــيــة زيـــــــادة الــتــعــلــق 
أساسية  أدوات  وجعلها  الوسائل  بهذه 
فــي حياتنا  عنها  االســتــغــنــاء  ال ميكن 
الـــدوام في  لنظل معها متصلني على 
ــرنـــت. ولـــيـــس ثــمــة ســبــب مــحــدد  ــتـ اإلنـ
لإلدمان على شاشات الهواتف الذكية 
اللوحية  واألجهزة  الكمبيوتر  وأجهزة 
فلكل حالة  املختلفة،  الفيديو  وألعاب 
أســبــابــهــا، كــمــا أن االدمــــــان عــلــى هــذه 
األجهزة ليس له عمر معني، إمنا جتد 
الــصــغــار والــكــبــار مــنــجــرفــني فــي حالة 
املختلفة،  الــشــاشــات  هــذه  إدمـــان على 
ــان اإلنــتــرنــت  ــ ــاط إدمــ ــ ــإن أمنـ كـــذلـــك فــ
تختلف وتتنوع، فهناك من يدمن على 
وآخــرون  االجتماعي  التواصل  شبكات 

وغيرهم  الترفيهية  التطبيقات  على 
ــت. لـــكـــن ثــمــة  ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــاب اإلنـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى ألـ
مدمني  جميع  بــني  مشتركة  أعــراضــا 
ــات، مــنــهــا قـــضـــاء وقـــــت كــبــيــر  ــاشــ ــشــ الــ
وساعات كثيرة في استخدام اإلنترنت 
وتصفح املواقع والتطبيقات املختلفة، 
واألسرية  احلياتية  الواجبات  وإهمال 
واالجــتــمــاعــيــة نــتــيــجــة االنـــشـــغـــال في 
اإلنترنت، واستغالل أي حلظة انتظار 
أو فـــرصـــة مــعــيــنــة لــتــصــفــح اإلنــتــرنــت 
ومشاهدة الهاتف النقال، والرغبة في 
االنعزال وإمضاء وقت أكبر في مشاهدة 
الـــشـــاشـــات واإلنـــتـــرنـــت. كـــذلـــك تفقد 
ملشاهدة  دائـــم  بشكل  الــنــقــال  الــهــاتــف 
اإلشــعــارات والتنبيهات واالطــالع على 
الــرســائــل، والــغــضــب الــســريــع والشعور 
بــالــضــيــق عــنــد مــقــاطــعــة الــتــركــيــز في 
استخدام اإلنترنت، إضافة إلى تراجع 
الــدراســي  والتحصيل  العمل  إنتاجية 
ومستوى األداء بسبب استمرار التعلق 
الدائم في اإلنترنت وشاشات األجهزة 
احلــديــثــة. وكــذلــك مــن مظاهر إدمــان 
السرير  الهاتف على  الشاشات تصفح 
وحــتــى آخــر حلظة قبل الــنــوم وكذلك 
ــور االســتــيــقــاظ من  تــفــقــد الـــهـــاتـــف فــ
الهاتف  نسيان  حــال  في  وأيضا  النوم، 
الغضب  فــإن حالة مــن  أو نفاد شحنه 

والقلق والتوتر تسيطر على املتعلقني 
فــي اإلنــتــرنــت واألجــهــزة الــذكــيــة. ومن 
مظاهر إدمان الشاشات حمل األجهزة 
إلى موائد الطعام، وتفضيل استخدام 
ــع اإلنـــتـــرنـــت  ــواقــ الـــهـــاتـــف وتـــصـــفـــح مــ
على اجلــلــوس مــع األهــل واألصــدقــاء. 
أمـــــا عـــــالج حــــــاالت إدمـــــــان الـــشـــاشـــات 
احلكومية  اجلهود  تضافر  عبر  فيكون 
واملــجــتــمــعــيــة لــلــتــوعــيــة مــــن مــخــاطــر 
هــــذا الـــنـــوع مـــن اإلدمــــــان الــــذي تــــزداد 
والنفسية  الصحية  ومخاطره  مضاره 
واالجتماعية واالقتصادية، عن طريق 
ــتـــرك بــــني األســـــرة  الـــقـــيـــام بـــــــدور مـــشـ
واملدرسة واملجتمع ووسائل اإلعالم من 
التعلق  وتــأثــيــرات  إبـــراز سلبيات  أجــل 
الــدائــم فــي شــاشــات اإلنترنت واملــواقــع 
والــتــطــبــيــقــات املــخــتــلــفــة. كـــذلـــك من 
وسائل عالج إدمان الشاشات استغالل 
ــراغ فـــي ممـــارســـة الـــهـــوايـــات  ــفــ وقــــت الــ
املختلفة والقراءة واأللعاب الرياضية، 
وتــــرك الــهــاتــف فـــي مــكــان خـــاص عند 
الـــدخـــول إلـــى الــديــوانــيــات وجتــمــعــات 
األهـــل والــعــائــلــة، إضــافــة إلــى محاولة 
تخصيص يوم على األقل في األسبوع 
يــكــون بـــال أجـــهـــزة حــديــثــة، فــضــال عن 
حتديد ساعات معينة الستخدام هذه 

األجهزة.

عبداهلل الظفيريملف العدد
صحافي وباحث
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مشاري احملمد
صحافي وكاتب

الماء.. أساس الحياة على األرضالماء.. أساس الحياة على األرض

حديقة

 القرآن

في  املرات  الكرمي عشرات  القرآن  في  املاء  ذكر  تكرر 
داللة على أهمية وجوده في احلياة. فعندما يكون املاء 
متوفرا فإن كل مقومات العيش األخرى تكون موجودة، 
لذلك كان الناس عندما يشح املاء في مكان استقرارهم 
يرحتلون إلى مكان آخر بحثا عن املاء الذي يستفيدون 
منه في الشرب وري املزروعات وسقاية األنعام وإقامة 
أي  في  متوافرا  املاء  كان  فكلما  ومستقرة،  آمنة  حياة 
موطن فإنه يزدهر وينتعش ويعيش القاطنون فيه بنعمة 
ورفاهية لتوافر كل مقومات وأسباب العيش الكرمي، أما 
إذا حل اجلفاف وشح املاء فإن اجلوع والفقر والقحط 

هي البديل لقلة املياه. 
ورمبا تستطيع بعض الكائنات العيش من دون طعام أو 
هواء لكنها ال تستطيع البقاء من دون ماء، فكل الكائنات 
احلية حتتاج إلى كميات من املاء للقيام بعملياتها احليوية. 

قال اهلل تعالي: }ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  
ہ{ )األنبياء:٣٠(.

ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ  }ے   تــعــالــى:  وقـــال 
ۇ  ۇ  ۆۆ{ )البقرة:22(.

ڇ     چڇ   چ   چ   چ   ڃ   }ڃ   تعالى:  وقال 
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ{ )النحل:1٠(.

وقال تعالى: }ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ{ )طه:٥٣(.

ومن قدرة اهلل سبحانه وتعالى أنه أنزل املاء من السماء 
في  وأجــراه  األوديــة  في  وأساله  األرض  من  وأخرجه 
األرض  على  احلياة  أســاس  وهــو  واحمليطات،  البحار 

يشربه اإلنسان واألنعام وتروى فيه املزروعات واألراضي 
اجلافة امليتة لتنمو وتزدهر بالنباتات واألشجار. ولقد 
ولعل  املاء،  من  احلية  الكائنات  تعالى جميع  اهلل  خلق 
من  املئة  في   7٠ نسبته  ما  املــاء  يشكل  مثال  اإلنسان 
وزنه، ألن أساس تكوُّن اخلاليا هو املاء، وحتى تستطيع 
املاء  إلى  بوظائفها فإنها حتتاج  القيام  أعضاء اجلسم 

لتقوم بعملياتها احليوية.
وهو  والرائحة،  اللون  عدمية  شفافة  مادة  املاء  ويعتبر 
األرض.  سطح  على  انتشارا  الكيميائية  املركبات  أكثر 
الصلبة  أنه يوجد في ثالث حاالت:  املاء  ومن خواص 
والسائلة والغازية، فيكون سائال وهو األكثر شيوعا مثل 

القياسية  األنهار والبحار واألمطار، عند الظروف 
من الضغط ودرجة احلرارة، ويصبح في احلالة 
الصلبة عند التجمد، مثل الثلوج واجلليد، أما 

احلالة الغازية فتتشكل عند الغليان، وتسمى بخار 
املاء إذ تؤدي احلرارة العالية إلى تبخر املاء السائل 

يسقط  ويرجع  ليتكثف  اجلــوي  الغالف  إلى  وصعوده 
سائال على األرض.

ويغطي املاء الذي هو أساس وجود احلياة على كوكب 
في  األرض،  سطح  من  املئة  في   7٠ من  أكثر  االرض 
للماء  نسبة  أكبر  واحمليطات  البحار  مياه  تشكل  حني 
العذبة  املياه  على  احلصول  شكل  لذلك  األرض،  على 
وبناء  التنمية  في  ألهميته  رئيسية  وأولوية  مهما  أمرا 
حضارات األمم، وهو ما يستوجب احلفاظ على نعمة 

املياه وترشيد استهالكها وعدم اإلسراف بها.
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د.علي مصطفى مَشرَفةد.علي مصطفى مَشرَفة
ونشر الثقافة العلميةونشر الثقافة العلمية

د. محمود صالح البيليلغة وأدب
دكتوراه في األدب والنقد

نشر  إلى  السباقن  من  مشرفة  الدكتور  كان 
وسائل  طريق  عن  املبسطة  العلمية  الثقافة 
فكان  -آنــذاك-  واملسموعة  املقروءة  النشر 
املقاالت  من  النافع  والفيض  الهائل  الكم  له 
السيارة،  املجالت  كبرى  في  املتأدبة  العلمية 
كما سلك سبيل التوعية العلمية عن طريق 
التي تبث على اجلماهير  أحاديثه اإلذاعية 
مسلكا  ــك  ذل فــي  يسلك  ــم  ول األثــيــر،  عبر 
األحــاديــث  مــن  سلسلة  نظم  وإمنــا  فــرديــا، 
أطلق  العلوم-  كلية  عميد  -بصفته  الدورية 
يلقيها  العلوم«،  كلية  »أحاديث  اسم  عليها 
الكلية، وكان  الراديو أساتذة  الناس في  على 
هو  إمنا  العمل  بهذا  الكلية  قيام  أن  يعتقد 
أمام  الفرصة  إتاحة  في  رسالتها  من  جــزء 
اآلراء  أحدث  على  للوقوف  املثقف  اجلمهور 
العلمية، واإلملام مبا كشف عنه الباحثون من 

خفايا الكون وأسرار احلياة.

مشرفة سيرة ومسيرة
ولد د.علي مصطفى مشرفة سنة: 
وقد  دمياط،  مدينة  في  )1898م( 
قضى السنوات األولى من طفولته 
في رغد عيش وهناءة بال، إلى أن 
)19٠7م(  سنة:  في  بــوالــده  حلت 
الشهيرة،  القطن  أزمــات  من  أزمة 
ميتلكها،  كان  فــدان  مبائتي  أودت 
بشهور  االبتدائية  امتحان  وقبل 
علي  وذهــب  احلياة،  الوالد  فــارق 
يـــؤدي االمــتــحــان؛ فــأحــرز املركز 
األول في هذه الشهادة على القطر 

املصري سنة: )191٠م(.
ــى  ــه إل ــ ــوت ــة وإخــ وانـــتـــقـــل مــشــرف
الـــقـــاهـــرة، والـــتـــحـــق بــاملــدرســة 
امتحان  وأدى  الثانوية،  السعيدية 
وكان  )191٤م(،  سنة:  البكالوريا 
القطر  طلبة  على  الثاني  ترتيبه 
ــحــق مبــدرســة  ــت ــم ال املـــصـــري، ثـ
إلى أن حصل على  العليا  املعلمني 
وكــان  )1917م(،  ســنــة:  دبلومها 
ثم  الــدبــلــوم،  على  الثاني  ترتيبه 
على  وحصل  إجنلترا  إلــى  ابتعث 
الــبــكــالــوريــوس فــي الــريــاضــة مع 

لندن  جامعة  مــن  الــشــرف  مرتبة 
وفي  )192٠م(،  عــام:  خريف  في 
على  حــصــل  )192٣م(  ــر  ــراي ــب ف
العلوم  فلسفة  الدكتوراه في  درجة 
قوانني  بها  تسمح  مدة  أقصر  في 
الدكتوراه  درجة  حاز  ثم  اجلامعة، 
فكان  )192٤م(،  سنة:  العلوم  في 
الذي حصل  احلــادي عشر  العالم 
وأول مصري  الــدرجــة،  هــذه  على 
يحصل على هذه املكانة الرفيعة)1(.

أستاذا  مشرفة  عــني  عــودتــه  بعد 
سنة:  الــعــلــوم  كلية  فــي  مــســاعــدا 

من العلماء األدباءمن العلماء األدباء
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للرياضة  ــاذا  أســت ثــم  )192٥م(، 
بذلك  فكان  )1926م(،  التطبيقية 
أول أستاذ مصري في كلية العلوم، 
والعشرين  الثمانية  يتجاوز  ــم  ول
)19٣٠م(  سنة:  في  ثم  عمره،  من 
انتخب وكيال لكلية العلوم، ثم عني 
وظل  )19٣6م(،  سنة:  لها  عميدا 

في هذا املنصب حتى لقي ربه)2(.

جهوده العلمية ومؤلفاته
بالعلم،  عميقا  إميانا  مشرفة  آمن 
وبأهمية تطبيقه في احلياة، وكانت 
هذه هي الفكرة الغالبة على أعماله 
الهمم  يستنهض  وكــان  ومؤلفاته، 
والبحوث  العلم،  بأمر  العناية  إلى 
العلمية التطبيقية؛ فأسهم مع عدد 
اجلمعية  تأسيس  في  زمالئه  من 
املصرية للعلوم الرياضية والطبيعية 
سنة: )19٣6م(، وكان من مؤسسي 
الــعــلــوم،  كــلــيــات  خــريــجــي  جمعية 
العلوم،  لتاريخ  املصرية  واجلمعية 
وقد  للعلوم،  املصرية  واألكادميية 
العلمي  املجمع  في  عضوا  اختير 
وعضوا  )19٣٣م(،  سنة:  املصري 
سنة:  للبحوث  األعلى  املجلس  في 

)19٣6م(. 
النسبية  النظرية  مؤلفاته  ــن  وم
اخلــاصــة- نــحــن والــعــلــم- الـــذرة 
واحلياة-  العلم  الذرية-  والقنابل 

مطالعات علمية )٣(. 

وفاته 
لبى مشرفة نداء ربه سنة: )19٥٠م( 
وقد خرجت اجلامعة عن بكرة أبيها 
-أساتذة وطالبا- لتشييع جنازته، 
وقد اتشحوا بالسواد ألول مرة في 
جماهير  وخرجت  اجلامعة،  تاريخ 
الــشــعــب املــصــري مــن كــل حــدب 

من  رجل  جثمان  يشيعون  وصــوب 
بهذا  أينشتني  سمع  وملا  القالئل، 
قــال:  ثــم  أذنــيــه  لــم يصدق  اخلبر 
»ال تقولوا إن مشرفة مات!... إنها 

خسارة كبيرة«)٤(.
ــة فــي أمــريــكــا  ــ ــد نــعــت اإلذاعـ وقـ
من  »واحد  بأنه:  ووصفته  مشرفة 
يعرفون  العالم  فــي  علماء  سبعة 

أسرار الذرة«)٥(.
ــه حــســني في  ــه د. طـ ــال عــن ــ وقـ
»فارقنا  للفقيد:  أقيم  تأبني  حفل 
كانت  فيما  منتحن  فلم  مشرفة، 
قلوبنا تضمر له من ود وحب، ولم 
من  بــه  نستمتع  كنا  فيما  منتحن 
ولكن مصر  وإخاء فحسب،  زمالة 
كلها امتحنت في علم من أعالمها، 
ومن أعظم أعالمها ارتفاعا، وبعد 

ذكر في اآلفاق«)6(.

تبسيطه للعلوم 
الثقافة  بنشر  مؤمنا  مشرفة  كان 
من  واســـع،  مستوى  على  العلمية 
خالل تقدمي العلوم املختلفة بشكل 
استكتبته  ــد  »وقـ للعامة  مبسط 

عبارته  وإشراق  أسلوبه  -لنصاعة 
بعض  وحــداثــتــهــا-  فكرته  ــدة  وجـ
الصحف، واملجالت احملترمة، في 

ذلك الوقت«)7(. 
الرفيع  املستوى  من  الرغم  وعلى 
الذي وصل إليه مشرفة في إجادة 
من  ــان  ك فقد  اإلجنــلــيــزيــة؛  اللغة 
والتعلم،  للعلم  لغة  العربية،  أنصار 
قاطعا  إميانا  يؤمن  كــان  أنــه  ذلــك 
بأننا إذا لم ننقل العلوم إلى لغتنا، 
على  عالة  فسنبقى  فيها،  ــدون  ون

غيرنا من األمم)8(. 
ــألدب،  ل ــان محبا  ك ثــم فقد  ومــن 
يقول  لــدوره،  مدركا  عنه  منافحا 
»وقفت  منتصر:  احلليم  عبد  د. 
أمامه في مناظرة مع د. طه حسني 
ــي: دلــونــي  ــث وتــســاءلــت فـــي حــدي
وحمت  استقاللها  رعت  أمة  على 
أدب  أو  شــاعــر  بــشــعــر  ــا  ــارهـ ذمـ
أديب؟ فرد على تساؤلي بقوله: أنا 
أدلكم على تلك األمة، وهي مصر 
ــول -وكــانــت  وزعــيــمــهــا ســعــد زغــل
الدنيا-  متأل  مازالت  سعد  ذكــرى 
فصفق احلضور طويال فهمس د. 
التي  القنبلة  هي  هذه  حسني  طه 

يرتكن عليها، لكن.. ولو«)9(.  
قـــال عــنــه تــوفــيــق احلــكــيــم: »وقــد 
في  متخصصا  عاملا  أن  أدهشني 
يهتم  أن  ميكن  العليا  الرياضيات 
بــروايــة »عـــودة الـــروح«، وكــان من 
الطبيعي أن أعرفه بعد ذلك معرفة 
شخصية... فعلمت أنه على اطالع 
واسع بالثقافة وفروعها، من أدب، 

وفكر، وفن«)1٠(.

سمات املقال العلمي املتأدب 
لدى مشرفة 

حــني يــدقــق الــبــاحــث فــي املــقــال 
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مشرفة  د.  لــدى  املــتــأدب  العلمي 
ــب  ــوال ــق ــوع ال ــن ــت يـــجـــده حـــافـــال ب
ــالف ألــــوان  ــ ــت ــة، واخــ ــري ــي ــب ــع ــت ال
تلك  وتتداخل  الفنية،  األساليب 
األنواع التعبيرية لديه حني يجتمع 
عليه أكثر من باعث أو مثير؛ يجعله 
يــلــون مــقــالــه بــأكــثــر مــن أســلــوب؛ 
بحيث ميزج في املقال الواحد بني 
بني  يجمع  كأن  تعبيري،  لون  أكثر 
أو  ــواري،  واحلـ الوصفي  األسلوب 
بني األسلوب الوصفي والقصصي 
األسلوب  يوائم بني  أو  واحلــواري، 
الساخر واملباشر والقصصي؛ وما 
مثير  مقال  إلنشاء  رغبة  إال  ذلك 

للقارئ، الفت لالنتباه. 
مقاالته  فــي  مشرفة  وظفه  فمما 
األسلوب احلواري وهو من األساليب 
على  يضفي  إنه  إذ  املاتعة؛  الفنية 
ــارة وجــاذبــيــة؛ بسبب ما  إثـ املــقــال 
مينحه من خصيصة حتويل املسائل 
موضوعات  إلــى  العويصة  العلمية 
طرفني،  بني  املتبادل  للحوار  قابلة 
ــان حـــوارا واقــعــيــا حدث  ــواء أكـ سـ
من  مبتدعا  متوهما  أم  بالفعل، 
خيال الكاتب اخلصب؛ بغية تيسير 
العسير من مسائل العلم التطبيقي، 
ــون األخــيــر  ــل ومـــن أشــكــال هـــذا ال
يجري  يتحاوران،  طرفني  اصطناع 
أن  يريد  ما  لسانهما  على  الكاتب 
يقدمه من رؤى وأفكار، بغية جتلية 
ــاورة بدل  الــفــكــرة عــن طــريــق احملــ
السرد املباشر، وأفاد مشرفة أحيانا 
يهدف  الذي  الساخر  األسلوب  من 
إلى إثارة الفكاهة بني حنايا املقال، 
الهادئة  السخرية  لون  اعتمد  وقد 
الــدعــابــة  الــنــفــس  الــتــي تبعث فــي 
واالبتسام، على أنها ال تغلف مقاله 

بأسره؛ بل تأتي مبثوثة بني جنباته 
عفو اخلاطر، مما مينح املقال متعة 
املــادة  جفاف  من  ترطب  وجاذبية 
والرقة  النضارة  وتسكب  العلمية، 
في تضاعيف أفكاره، ومصطلحاته 
اجلامدة، وعلى سبيل املثال بعد أن 
استفاض في شرح قانون »القصور 
العنوان  يحمل  مقال  في  الــذاتــي« 
نصيحة  صـــورة  فــي  ـــ  علق  ــه؛  ذاتـ
شك  »فــإذا  بقوله:  ـــ  للقراء  فكهة 
أحد القراء الكرام في كالمي هذا 
من صحته  يتحقق  أن  إال  عليه  ما 
بنفسه؛ بأن يتعرض جلسم متحرك 
-مثال-  الهواء  في  منطلق  كحجر 
اجتــاه  تغيير  أو  إيــقــافــه،  مــحــاوال 
احلال  هــذه  في  ونصيحتي  سيره، 
ذا سرعة  يختار جسما صغيرا  أن 
في  التضحية  عظمت  وإال  ضئيلة، 

سبيل العلم«)11(. 

املزاوجة بن اجلملة اخلبرية 
واإلنشائية

قسم البالغيون الكالم إلى: خبر، 
غرضا  منهما  لكل  وجعلوا  وإنشاء 
إيراد  من  الغرض  فكان  ومناسبة، 
املعنى  تقرير  اخلــبــري؛  األســلــوب 
حني  تتأتى  ومناسبته  وتوضيحه، 
ال  واقــعــة  حقائق  الكاتب  يــعــرض 
مرية فيها، أو عندما يروم التأثير 
في عقل املخاطب إلفهامه ما كان 
يــجــهــل، أمـــا األســلــوب اإلنــشــائــي 
رغبة  األديب؛  يستدعيه  ما  فغالبا 
في إثارة ذهن املخاطب، ومداعبة 
مــشــاعــره، وإيـــقـــاظ أحــاســيــســه، 
فإن  ولــذا  وجــدانــه،  فــي  والتأثير 
ــأدب لــدى  ــ ــت ــ ــمــي امل ــل ــع املـــقـــال ال
د.مشرفة يتكئ في تكوينه -بكثرة- 

على اجلمل اخلبرية؛ ملا بينهما من 
في  ومناسبة  ــهــدف،  ال فــي  تــالق 
يدلل  أن  من  أكثر  -وهذا  الطبيعة 
األوســع  الفضاء  يشمل  ألنــه  عليه 
بني  يجمع  وحينما  لديه-  للمقال 
األســلــوبــني اخلــبــري واإلنــشــائــي؛ 
يشاركه  أن  لــلــقــارئ  يــريــد  فــإمنــا 
اخلبر  مضمون  بــإفــادتــه  ــكــاره  أف
ذهنه،  وليثير  جزئياته،  وتوضيح 
امللل،  عنه  ويبعد  انتباهه،  ويجذب 
بالتنوع في أساليب اخلطاب؛ مما 
يكسب املوضوع احليوية، والتدفق، 

والتلوين، والتشويق.
ومن ذلك ما جمع فيه بني األسلوب 
االستفهام،  في  -متمثال  اإلنشائي 
والــتــعــجــب، واألمـــــر- واألســلــوب 
بقوله:  واحــدة  فقرة  في  اخلبري 
»ولعل بعض حضرات القراء ميلك 
أو شركة  النور،  شركة  في  أسهًما 
تساوي  األسهم  هذه  ولعل  الترام، 
ألف جنيه أو عشرة آالف، أو أكثر 
من ذلك أو أقل… أال فخبروني، هل 
كانت الثروة توجد لوال العلم، ولوال 
اختراع  ولــوال  الكهرباء،  اكتشاف 
الكهربائية؟  واحملــركــات  املــولــدات 
أسهم  أو  النور،  شركة  معنى  ومــا 
التي  املــولــدات  بــدون  النور  شركة 
تبعث النور، أو شركة الترام بدون 
أال  الترام؟  حترك  التي  احملركات 
تــرون أن هــذه األسهم، ومــا متثله 
من أمــوال، إمنــا هي أثــر من آثار 
العلم، ونفحة من نفحاته؟ وإذا كان 
األول،  الفضل  صاحب  هو  العلم 
ــأن يــكــون املــشــرف،  فما أجـــدره ب
ــني! ومــا  ــ ــنــاصــح األم واملـــعـــني، وال
على  يقومون  الذين  األثرياء  أخلق 
الطرق  يطبقوا  بأن  األعمال  هذه 
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العلمية، والبحوث العلمية والعقلية 
وتنميتها،  األمــوال  هذه  رعاية  في 
وتسخيرها خلدمة اإلنسان!«)12(. 

التأثر بالنصوص البليغة
لدى  املــتــأدب  العلمي  املقال  زخــر 
التأثر  صـــور  مــن  بكثير  مــشــرفــة 
بالنصوص البليغة؛ حتى قل أن جتد 
مقاال يخلو من استشهاد بقول بليغ 
ومعناه؛  روحه  باستلهام  أو  بلفظه، 
التامة  كاتبنا  ملعرفة  إال  ذلك  وما 
املقالة  يغلف  الــكــالم  فصيح  أن 
والــرواء؛  املتعة  من  رقيقة  بغاللة 
على  تضفي  املقتبسة  فالنصوص 
األدب املقالي نصاعة وبهاء، قل أن 
يوجدا من دون أن يتريض الكاتب 
في شتى بساتني البالغة؛ فيقطف 
ثمرة من  أو يجني  زهــرة من هنا، 
تلك  بحور  فــي  يغوص  أو  هــنــاك، 
ــتــي أثبت  ال ــرة  ــزاخـ الـ الــنــصــوص 
فيؤوب  فصاحتها؛  دميومة  الزمان 
بصيد ثمني من الدر املكنون، ومن 
التي  الــرائــقــة  البالغية  املــصــادر 
جواهرها:  بعض  الكاتب  استقى 
الشريف  واحلديث  الكرمي  القرآن 
ــه بكل  ويــظــهــر ذلـــك فـــي مــقــاالت

وضوح، ويلتمس من غير عسر.
ــاس الــقــرآنــي  ــب ــت ــور االق فــمــن صـ
السائدة أن تُستلهم اآلية مبعناها؛ 
حيث يورد الكاتب املعنى من القرآن 
الكرمي، ويوظفه في مكانه املناسب 
مــن الــنــص املــقــالــي دون اإلشـــارة 
إلى أنه من الكتاب الشريف، ومن 
النماذج الشاهدة على هذا ما جاء 
ــذي ينظر  ــ فــي قـــول مــشــرفــة: »ال
واملخترعني،  العلماء،  طائفة  إلــى 
إليهم كأسرة واحدة، بعضهم  ومن 

لبعض ظهير...«)1٣(.
ويتجلى االقتباس القرآني -كذلك- 

لدى كاتبنا حني يقتبس معنى أكثر 
من آية في موضع واحد، ومن ذلك 
عساه  وما  العلم،  عن  حتدث  حني 
فقال:  البشرية  لعمران  يقدم  أن 
»فالعلم سواء أكان بحتا أم تطبيقيا 
هو العلم، وشجرة املعرفة بأصولها 
تتجزأ،  ال  وثمارها وحدة  وفروعها 
أكلها،  تؤتي  طيبة  إما شجرة  وهي 
بأن  خليقة  فتكون  فيؤها؛  وميتد 
تنمو وتترعرع، أو هي شجرة خبيثة، 
وإذن يتعني أن جتتث جذورها«)1٤(.

رافــدا  العظيم  الــقــرآن  كــان  وكما 
املغلفة  الــصــورة  روافـــد  مــن  مهما 
ــي زيــن  ــت بــاحلــكــمــة والــبــالغــة، ال
كان  كذلك  مقاالته؛  مشرفة  بها 
احلديث الشريف ومعانيه املباركة، 
في  لــه  عونا  اخلــالــدة  وفصاحته 
إضفاء روح السمو على صوره التي 
يقتبسها من رياحينه الفواحة، ومن 
يقتبس  أن  احلديث  اقتباس  صور 
الــكــاتــب مــعــنــى احلـــديـــث، وذلــك 
عندما يشير إلى معناه أو مضمونه 
إلى  موحية  ــة  دالل غير  من  العام 
أنه من كالم رسول اهلل صلى اهلل 
الصورة  هــذه  وعلى  وســلــم،  عليه 

عندما  مشرفة  للدكتور  جــاء  مــا 
ــذي ميلك  ــ حتـــدث عـــن الـــثـــري ال
عليها،  ويهيمن  الــفــداديــن،  آالف 
ويقوم على شؤونها، وهو في أرضه 
صاحب سلطان؛ فله الرأي األخير، 
والكلمة املسموعة، ثم يردف كالمه 
ــا مـــن شـــك فـــي أنــه  ــ ــه: »وم ــقــول ب
وُحسن  أرضه،  زراعة  عن  مسؤول 
استغاللها، ثم إنه يستخدم العمال 
والفالحني، وغيرهم من املوظفني، 
وهؤالء منزلتهم منه منزلة الرعية، 
ومنزلته منهم مبنزلة الراعي، وكل 

راع مسؤول عن رعيته«)1٥(. 
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أ. د. محمد حسان الطيانلغة وأدب
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق

تسعى اجلامعات الناشئة أول ما تسعى 
لنيل اعتمادين اثنني:

اعتماد  وهو  احمللي،  االعتماد  أولهما: 
الذي  البلد  في  العالي  التعليم  وزارة 
يضم هذه اجلامعة، إذ تكتسب اجلامعة 
هذا  من  وأهميتها  وقيمتها  شرعيتها 
االعتماد، وما لم يتحقق هذا االعتماد 
فال مصداقية لها، وال رغبة فيها؛ فما 
تقبل  ال  جامعة  فــي  ــدراســة  ال فــائــدة 

شهادتها في بلدها؟! 
وهو  األكــادميــي،  االعتماد  وثانيهما: 
بها،  مرموقة  عاملية  جامعة  اعــتــراف 
يصل  وقــد  ومناهجها،  وبــبــرامــجــهــا، 
األمر إلى عقد توءمة معها، وهذا أمر 
معنت للغاية، يكلف اجلامعة الكثير من 
اجلهد والوقت واملال، والسعي للوصول 
إلى القمة فيما يدعى بضمان اجلودة، 
ولكن  وتعب،  ونصب  عناء  رحلة  إنها 
نهايتها جميلة مشرقة ترقى باجلامعة 
إلى مصاف اجلامعات املعتمدة عامليا.

بهذين  اجلــامــعــات  فـــوز  أن  ريـــب  وال 
االعتمادين أمر عظيم، وجناح يستحق 
ومبن  بــه،  ينوه  وأن  فيشكر،  يذكر  أن 

سعى إليه، واستطاع أن يحققه.

االعتماد الرباني
ثــالــثــا ال يقل  ثــمــة اعــتــمــادا  عــلــى أن 
أهمية وقيمة وشرعية عن االعتمادين 
السابقني - بل يفوقهما - وإن لم يكن 
باتفاقيات،  ومــبــرمــا  بــــأوراق،  موثقا 
في  يكمن  الــذي  الرباني  االعتماد  إنه 
حتــقــيــق رضـــا اهلل ســبــحــانــه، وذلـــك 

استؤمن  الــتــي  ــة  األمــان بحق  بالقيام 
الطلبة،  هـــؤالء  ــر  أم خــول  مــن  عليها 
والنهوض باملسؤولية عن هؤالء الطلبة 
وأمانة  أمورهم،  زمام  يسلمونه  الذين 
يحسن  أتراه  عقولهم،  وثمرة  تعليمهم، 
قيادهم وتعليمهم وإرشادهم، أم يشغله 
أعظم  وحتقيق  فحسب،  العمل  ســوق 
ربح ممكن على حساب كل شيء بالغا 
وأهميته..  وقيمته..  أمـــره..  بلغ  مــا 

وخطورته؟!
إنها أمانة ومسؤولية وعهد وعقد...

ۅ   يقول:}ۋ   ســبــحــانــه  واهلل 
ې   ۉ     ۉ   ۅ  

ى   ى   ې   ې   ې  

ۇئ   وئ          وئ   ەئەئ   ائ    ائ  

ۇئ{ا )األحزاب:72(.
في  قصر  ألنــه  جهوال  ظلوما  كــان  أي 

الوفاء بحق ما حتمله. 
وكلكم  راع،  »كلكم  يقول:   [ والنبي 
وهو  راع  فاألمير  رعيته،  عن  مسؤول 
وهو  أهله  على  راع  والرجل  مسؤول، 
مسؤول، واملرأة راعية على بيت زوجها 
وكلكم  راع،  وكلكم  أال  مسؤولة،  وهــي 

مسؤول عن رعيته«.

إنصاف الطالب واألستاذ
ــى اجلــامــعــة  ــقــيــم عــل ــذا ال أوتـــــرى هــ
يبخس  فال  حقه،  حق  ذي  لكل  يعطي 
وال  يحابي،  وال  يظلم  وال  حقه،  أحــدا 
يتعدى احلدود  يداهن وال يجامل، وال 

أو  جناحا  إيــجــابــا،  أو  سلبا  املطلوبة 
ترسيبا، واختيارا لألمثل من املدرسني 
املتخصصني؟!  واألساتذة  واحملاضرين 
والترقيات  العلمية  للدرجات  وإنصافا 
فــي سبيلها  يــبــذل  الــتــي  ــة  ــادميــي األك
ووكــده،  جهده،  كل  اجلامعي  األســتــاذ 
أجمل  وتأكل  طاقته،  فتستنفد  ووقته، 
سني عمره، ويقتطعها من حقوق أهله 
إذا  ثم  عليه،  ومجتمعه  وأوالده  وزوجه 
مبارك  لــه:  قيل  وأعــالهــا  ذروتــهــا  بلغ 
مكافأة  أي  له  يصرف  أن  دون  عليك، 
عليها  نصت  عــالوة  أي  أو  مستحقة، 
دنيا  في  األكادميية  والقوانني  اللوائح 

اجلامعات..!!
أعلمت أشرف أو أجل من الذي

يــبــنــي ويــنــشــئ أنــفــســا وعــقــوال
نفسه املعلم  فقد  مــذ  أرض  يــا 

بني الشموس وبني شرقك حيال
ويعز  ويكرم  ينصف  لم  إذا  املعلم  إن 
كلها،  األمـــة  ــوبــال على  ال ــان  ك ويــوقــر 
إنقاذا  وتكرميه  املعلم  إنصاف  في  ألن 
لعملية التعليم وبناء األمة بناءا قوميا، 
للتعليم،  تخريبا  وهــوانــه  ظلمه  وفــي 
وهدما لألمة، وتقويضا لدعائم قيامها 

ووجودها وازدهارها وحضارتها.
ۈئ   }ۆئ   ــه:  ــحــان ســب ــى  ــولـ املـ يـــقـــول 
ىئىئ{  ىئ    ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ  

)الزمر:9(
ومالئكته  اهلل  »إن   :[ النبي  ويقول 
وأهل السماوات واألرضني حتى النملة 
في جحرها وحتى احلوت ليصلون على 

االعتماد األكاديمي.. االعتماد األكاديمي.. 
واالعتماد الربانيواالعتماد الرباني
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معلم الناس اخلير«.
يتقضاه  مــا  أن  يوما  ظــن  مــن  مخطئ 
اجلامعي  األستاذ  أو  املدرس  أو  املعلم 
من  بذله  ما  يعدل  عمله  في  املخلص 

جهد... أو يفي مبا قدم من عمل..
أي معادلة هذه يا رجل؟! املعلم املخلص 
زائل  عرض  يتقاضاه  وما  أمــة..  يبني 

منتهاه إلى القمة )املزبلة(. 
اهلل  رضــي  اخلطاب  بن  عمر  أن  روي 
سنان:  بن  هــرم  ولــد  لبعض  قــال  عنه 
أنشدني ما قال فيكم زهير. فأنشده، 
فيحسن.  فيكم  يقول  كــان  لقد  فقال: 
نعطيه  كنا  إنا  املؤمنني:  أمير  يا  قــال: 
فنجزل. قال عمر: ذهب ما أعطيتموه 

وبقي ما أعطاكم.
ويبقى  يعطى،  ما  واملعلم كذلك يذهب 

ما يعطي.

املقررات واملتطلبات اجلامعية
ثم قبل هذا كله، وبعد هذا كله، ال بد من 
طرح هذا السؤال على من يقوم بأمر 
األمانة  بعني  ينظر  أتــراه  اجلامعات: 
ملــا يطرحه مــن مــقــررات  واملــســؤولــيــة 
الستكمال  منها  بد  ال  تخصصية  غير 
فيطرح  اجلامعية،  الدراسة  متطلبات 
ما يفيد ويرتقي بالطالب وعلمه وخلقه 
كله،  هذا  عن  يعرض  أم  ولغته،  ودينه 
بــالــذي هو  ــى  أدن ــذي هــو  ال فيستبدل 

خير! 

العربية وأهميتها في الدراسة 
اجلامعية

األهمية  غاية  في  أمر  يحضرني  وهنا 
التي  العربية  اللغة  أمر  إنه  واخلطورة، 
ويتواصل  علمه،  الطالب  يحمل  بها 
ربه،  ويرضي  دينه،  ويحفظ  غيره،  مع 
ويــقــرأ  ــذوره،  ــ وجـ بــأصــالــتــه  ويتشبث 
هويته،  إنها  تاريخه،  ويعرف  قــرآنــه، 
أفيعزف املرء عن هويته وينكر وجوده؟!
إذ  ــش  درويـ محمود  الشاعر  در  وهلل 

يقول:

»أنا لغتي..
أنا ما قالت الكلمات:

كن جسدي
فكنت لنبرها جسدا...«

اجلامعات  بعض  ــرى  ت كله  هــذا  ومــع 
وال  باال  تعيرها  وال  بالعربية  تستخف 
فهي  قيمة،  لها  تقيم  ال  بــل  أهــمــيــة، 
العمل  أن سوق  بحجة  يهمها،  ما  آخر 
تزيد  مناهجها  فترى  إليها!  يحتاج  ال 
فيها،  وزهــدا  لغته،  عن  بعدا  الطالب 
وعزوفا عنها، بل أكاد أقول: عداوة لها، 
عند ذوي النفوس الضعيفة، والثقافات 
الوطني  واحلــس  والــوعــي  املستغربة، 

والديني املغيب.
ومن قال إن سوق العمل هو كل ما يعول 
عليه املرء في هذه احلياة؟ هب أن األمر 
كذلك! ولكن مب يؤدي املرء صالته، ومب 
ويثبت  بأصالته،  ويشعر  قرآنه،  يقرأ 
مع  ويتواصل  تاريخه،  ويعرف  هويته، 
أبناء أمته؟! ويكون له حضوره في كل 

محفل، وأثره في كل ناد؟!
إنــهــا الــعــربــيــة أيــهــا الــســادة احلصن 
التي  حصوننا،  من  لنا  الباقي  الوحيد 
أن  العالم  فــي  الشر  قــوى  كــل  حتــاول 
اقتالعها  في  نفوسنا، ألن  من  تقتلعها 
ذلنا وضعفنا وتهاوينا، وتبذل في ذلك 
الغالي والنفيس، فيأتي أناس من بني 
ويبلغوهم  مآربهم  لهم  لينفذوا  جلدتنا 
إنها  مقابل!!  ودون  مجانا  مقاصدهم 
األمانة التي ضيعوها، ولم يرعوها حق 

رعايتها.
مصطفى  واألدب  العربية  حجة  قــال 
كتاب  في  اهلل  رحمه  الرافعي  صــادق 

»وحي القلم«:
ما ذلت لغة شعب إال ذل، وال انحطت 
إال كان أمره فى ذهاب وإدبار، ومن هذا 
فرضا  لغته  املستعمر  األجنبي  يفرض 
بها  ويركبهم  املستعمرة،  األمــة  على 
ويستلحقهم  فيها،  عظمته  ويشعرهم 
أحكاما  عليهم  فيحكم  ناحيتها،  مــن 

ثالثة في عمل واحد:

أما األول: فحبس لغتهم في لغته سجنا 
مؤبدا.

ماضيهم  على  فاحلكم  الثاني:  وأمــا 
بالقتل محوا ونسيانا.

مستقبلهم  فــتــقــيــيــد  الــثــالــث:  وأمــــا 
من  فأمرهم  يصنعها،  التي  باألغالل 

بعدها ألمره تبع.

نفثة شعرية:
عانى  ملعلم  شعرية  نفثة  فهذه  وختاما 
وأصفاه  له  وأخلص  وكابده  التدريس 
زهرة عمره، وهو يرجو ثواب ربه، إنه 
يقول  املالكي  مصلح  صالح  األســتــاذ 

فيها:
أفنيت في التدريس كل شبابي

 وغرست دين احلق في طالبي
بينهم جهدي  الطالب  سيقدر 

األلبـــــاب ذوو  يعرفه  والفضل   
سل دفتر التحضير بل وحقيبتي

في الفصل سل سبورتي وكتابي
ودفاتري ووسائلي  مكتبي  سل 

اإلعــــــــراب فـــارس  أنــي  تنبيك   
ــه  ــتــ ــي درســ ــ ــنـ ــ ــد أنـ ــنــ ــجــ وســـــــل املــ

وســل اإلمـــام الفذ فــي احملـراب
بــداره مـــررت  إذا  الطبيب  وســل 

 أضحى طبيب القلب واألعصاب
وسل املهندس كيف أضحى فارسا 

رفــــع املـــبـــانـــي فــــوق كـــل ســحــاب
ــأذن مــوجــهــي بلباقة واهــمــس بـ

ــده لــعــتــابــــــــي كـــي ال يــســخــر نــقـــ
ــورى أســتــاذه  ــر بــأنــي فــي الــ واذكــ

بابـي يــطــرق  للتعليم  كـــان  كــم 
كم كنت أعصر فكرتي كي يرتقي 

وغيابي عثرتي  يــرصــد  والــيــوم 
كم كنت جسرا للعبور أنا الذي

ــدت طـــالبـــي لـــكـــل صــــواب ــ ــ  أرشـ
في فسحة الطالب أشرف واقفا 

لنصابــــي عـــالوة  واالحتيـــــاط 
كابدت في التدريس كل مشقة

ثوابــــي  يــضــيــع  لـــن  ربـــي  لــكـــــن   
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أ.د. عبد املنعم عبد اهلل حسن
األستاذ في كلية اللغة العربية باملنصورة    

اهلل أكبر.. إنها عرفاتاهلل أكبر.. إنها عرفات

لغة وأدب

ــات ــركــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــبــ الــــــــنــــــــور، واخلــــــيــــــــــــــــــــرات، والــ
ــيـــج، وســبــحــت ســبــحــت بـــهـــا مـــهـــج احلـــجـ
ــاء الـــرحـــب إشــــــراق الــهــدى ـــ ـــ ـــ مـــأل الــفــضـــ
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرب، هـــــا هــنـــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتــــــعــــــددت صـــــــور الـ
زهـــــــره يـــــــــــورق  اإلميـــــــــــــــــــــــــــان،  مـــــــن  روض 
ــــني، تـــضـــرعـــت ــلـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــــــب الـ ــــ ــــ ــيـ وملــــــــن يـــجـ
»يـــــــــــارب« فــــــاض بـــهـــا الــــشــــعــــور، فــمــثــلــت
وتــــــــــــــرى دمــــــــــــــوع الــــــتــــــائــــــبــــــني تــــفــــجــــرت
ــران إبـــــلـــــيـــــس الـــــــذي ــ ــ ــسـ ــ ــ ــاخلـ ــ ــ ويـــــــبـــــــوء بـ
ــا ــالــــرضــ ــــــول، وبــ ــــ ــــ ــــ ــبـ ــقـ ــالـ ويـــــجـــــود ربـــــــك بـ
مـــالئـــكـــا بـــاحلـــجـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  ــي  ــ ــاهـ ــ بـ واهلل 
ــــــا أتــــــــــوأ مــــــن كــــــل فــــــــج، عـــزمـــهـــم ــــ ــــ ــــ شـــعـــثـ
ــــدى ــهـ ــ الـ ــاح  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ سـ ــا  ــ ــهــ ــ إنــ أكـــــــبـــــــر،  اهلل 

عـــــــــرفـــــــــات  بـــــــــســـــــــرهـــــــــا  تـــــــفـــــــيـــــــض  آي 
ــل، والــــــــدعــــــــوات  ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والــــــــــذكــــــــــر، والـ
وجتـــــــــــــلـــــــــــــت األســــــــــــــــــــــــــــــــــرار واآليـــــــــــــــــــــــــات  
ــى هــــــــــــــــــــاالت  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ــل ــ فـــــــــــي كـــــــــــل ركــــــــــــــن لــ
حـــــســـــنـــــا، زهـــــــــت بــــجــــمــــالــــه الـــــطـــــاعـــــات 
ــوب، وجتــــــــــأر اخلــــفــــقــــات  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــلـ ــقـ كــــــل الـ
ــات ــ ــنــ ــ ــوجــ ــ ــره الــ ــ ــهــ ــ ــطــ ــ دمـــــــعـــــــا تـــــــضـــــــيء بــ
ــه الـــهـــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات ــقــ ــدفــ ــرا، تـــــــــذوب بــ ــ ــهــ ــ نــ
ــــــاه يــــــــوم صــــــغــــــاره احلـــــســـــرات ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تـــغـــشـ
ــنــــزل الـــرحـــمـــــــــــــــــــــــــــات ــتــ ــى الــــــــــــورى، تــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــم عــــــبــــــادي، كـــلـــهـــم إخــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ــ ــاهـ ــ هـ
ــات ــ ــيـ ــ ــنـ ــ قـــــصـــــد الـــــســـــبـــــيـــــل، وتـــــشـــــهـــــد الـ
عــــــــــرفــــــــــات إنــــــــــــهــــــــــــا  أكـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر..  اهلل 
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عمرو طه
قاص مصري

والكتاب  هفوات  ذو  كل مصحوٍب 
مأمون العثرات.

ابن املقفع

أن تكون محل ثقة هي نعمة أكبر 
بكثير من أن تكون محبوبا فقط.

جنيب محفوظ

إن اإلنسان يجب أن يبقى غاية لإلنسان 
مهما كلف األمر.

تودوروف

بدال من أن تبادر بالهجوم على الشخص 
الناجح، بادر إلى أن تصبح أكثر جناحا 
منه، ذلك هو الفرق بني احلقد والطموح.
ستيفن كوفي

وإذا لم تكن قادرا أن تنال ما تطمع فيه، فلتكن قادرا أال 
القدرة  نيلِه، فإن غاية  تطمع فيما ُقطعت عنك أسباُب 

في احلالتني: الرضا. 
الرافعي

من  خوفا  لنفسه  برأيه  يحتفظ  أصبح  البعض  إن  حتى 
فقدان من يحبهم بسبب عقليتهم املتحجرة املقصية للرأي 

اآلخر.
دوستويفسكي
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محمد ثابت توفيقلغة وأدب
قاص وكاتب مصري

وجه في الحرموجه في الحرم
فـــي طـــــواف الـــــــوداع حملــتــه من 

جديد...
وتكرارا  مــرارا  رأيته  الوجه  هــذا 
خـــالل رحــلــة احلـــج؛ نــظــرت إلــى 
أريــد  لكأني  حتى  أكــثــر  مالمحه 
ــي إلــى  ــرت االحــتــفــاظ بــهــا فــي ذاك

أطول وقت ممكن.
في  مباشرة  أمــامــي  يتحرك  كــان 
ــدوء أكــســب  ــ حــمــاس ظـــاهـــر، وهـ

الطمأنينة  مــن  ــدا  مــزي مــالمــحــه 
منه  ــراب  ــتـ االقـ أردت  والـــوقـــار، 

وسؤاله: 
انتهاء  بعد  مــجــددا  أراك  هــل   -

الرحلة اإلميانية العطرة؟
كنت قــد رأيــتــه فــور صــعــودي إلى 
الطائرة من بلدي ذاهبا إلى األرض 
املقدسة؛ كان يصعد السلم أمامي 
بخطى واثقة متمهلة، لكن رمبا كان 

أقــل طــوال منه اآلن..وهـــو يطوف 
طواف الوداع.. 

ــوق جبل  ــك فــي فـ رأيــتــه بــعــد ذلـ
في  يصلي  قبل  من  رأيته  عرفات، 
املكي؛ وفــي كل مــرة كانت  احلــرم 
تفصيلة في وجهه وجسده تختلف؛ 
رأيته أيضا في احلرم املدني يبكي 
شوقا وحنينا في الروضة املباركة. 
لكن ملاذا أرى هذا الرجل بالتحديد 
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أثناء أدائي الفريضة؟
دققت في وجوه املئات من حولي.. 

وخيل إلي أمر رايته غريبا.. 
الرجل  رأيــت  احلــرام  املسجد  في 
ــان أكثر  ــ ــرة يــصــلــي وك مــرتــني، مـ
نحافة من هذا الذي يطوف أمامي 
اآلن؛ وأراه مرة أخرى اآلن.. نفس 
وكذلك  أقــل  الــطــول  لكن  الــوجــه 

حجم جسده.
أني  مــن  متأكد  عــرفــة  جبل  فــوق 
رأيته أيضا رافعا كفيه فيما متتلئ 
بلون  كــان  ولكنه  بالدموع..  عيناه 

أمامي  الــذي  وهــذا  شقراء؛  حلية 
السوداء..  اللحية  اآلن غزير شعر 
فكيف يتأتى أن أرى الرجل نفسه 
أنه  مع  مختلفة؟..  بهيئة  مــرة  كل 
أكثر من مرة كان مبالبس اإلحرام.
ذات مرة رأيته طويال بدينا إلى حد 

ما.
وأخرى رأيته أقصر من الذي رأيته 

من قبل. 
أشقر  الوجه  أبيض  رأيته  وثالثة 

شعر اللحية.
بلحية  البشرة  أسمر  رأيته  ورابعة 

سوداء كثيفة.
الــذي  نفس  يكون  أن  ميكن  كيف 
يؤدي الفريضة بهذه املعالم املتغيرة 

كل مرة أراه فيها؟
أمامي  أتابعه  فيما  النظر  دققت 
مــبــاشــرة  أمــامــي  فــرأيــتــه  اآلن.. 
يطوف بالكعبة؛ ثم يبدو أنه تأخر 
غفلة  ثــم  مبسافة،  ورائـــي  فــصــار 
رأيته بنفس الهيبة والوقار ومالمح 
إلى  التي تبدو عليه يسير  اإلميان 
جواري مباشرة؛ هذه املرة حرصت 

على أال يضيع من بني عيني.
دققت أكثر في مالمحه فهالني أنه 
هذه املرة بأنف أطول من كل مرة 
رأيته فيها من قبل وشارب كثيف.. 

بل إنه كان بال حلية!
األسئلة  كانت  الطواف  انتهاء  بعد 

تتكاثر بداخلي:
رجال  أرى  أن  لــي  ميكن  كيف   -
واحدا مبالمح متغيرة في اجلسد 

بل الوجه؟!
قلت له: 

ـ أأنت عربي؟
قال في بطء: 

ـ أعرف العربية لغة القرآن.. لكنني 
لست عربيا.

سألت في حيرة أشد:
الطائرة  في  معي  رأيتك  لكنني  ـ 

التي جاءت بي من بالدي؟
قال في لطف: 

ــرى أخــي  ـ وهـــل رأيــتــنــي مـــرة أخـ
الفاضل؟

ـ نعم رأيتك مرتني في احلرم املكي 
رأيتك  وكنت  املــدنــي..  في  وثالثة 

أيضا في عرفات.
وهز  ــد..  شــدي صــفــاء  فــي  ابتسم 
رأسه مستوعبا املوقف وأشار إلى 

املصلني والطائفني حول الكعبة:
ـ وانظر هنا.. هل تراني؟

ثم أشار إلى اخللف وقال:
ـ وهناك هل تراني؟!

نظرت إليه أكثر.. ورحت أدقق في 
جميع االجتاهات.. جميع احلجاج 
إلــى حد  يشبهونه  كــانــوا  الــرجــال 

كبير؛ هل لم أعد أبصر جيدا؟ 
فركت عيني.. فقال محدثي بلطف 

أشد:
ــة أدائـــك  ــداي ــرانــي مــنــذ ب ـ أنـــت ت
للفريضة في الوجوه من حولك ال 
لعيب في عينيك يا أخي الفاضل؛ 
في  إخــوة  بالفعل  جميعا  ألننا  بل 
نخرج  وهنا  العظيم..  الدين  هذا 
من الدنيا ونرجو اهلل قبولنا فنصير 
تبدو  ومالمح  واحد  بلباس  جميعا 
أحيانا للعني واحدة.. ألننا فحسب 

نرجو رحمة اهلل!
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أ.د. محمد إبراهيم العشماوي قضايا 
في  وعلومه  الشريف  احلديث  أستاذ 

جامعة األزهر 

الغاضب مبا  بعضهم  ينصح  ما  كثيرا 
نصح به النبي ] من سأله النصيحة، 
إليها  ضم  ورمبا  تغضب«،  »ال  بقوله: 
بالصرعة،  الشديد  »ليس   :[ قوله 
عند  نفسه  ميلك  الــذي  الشديد  إمنا 

الغضب«!
واحلق أن هذه النصيحة النبوية ليست 
ليس  الــغــضــب  وأن  ــا،  ــه إطــالق عــلــى 
مذموما وال منهيا عنه بإطالق؛ بل منه 
ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مندوبا، 
الداعي  يكون حراما، بحسب  ومنه ما 

إليه، واحلامل عليه!
ــان ألجــل  ــ ــا ك ــواجــــب مـ ــ فــالــغــضــب ال
الكفر  مــن  اهلل،  يغضب  وفــيــمــا  هلل، 
واملعاصي، وقد غضب النبي ] حينما 
انتهكت حرمات اهلل، فغضب من رؤية 
وغضب  البيت،  ستائر  في  التصاوير 
ممن أطال الصالة باملسلمني، وغضب 
يركبه، وغضب  الذي  البعير  لعن  ممن 
حني رأى نخامة في القبلة، وكان يشتد 
أوداجــه،  وتنتفخ  املوعظة،  في  غضبه 
وال  وجهه،  لــون  ويتغير  صوته،  ويعلو 

يقوم لغضبه شيء!
ــوع  والــغــضــب املـــنـــدوب يــكــون عــنــد وق
املعصية،  درجـــة  ــى  إل تصل  ال  أخــطــاء 
في  عليه  يــلــح  كـــان  ممــن   [ كغضبه 
الضالة  أنــواع  عن  سأله  كمن  السؤال، 
من اللقطة، والغنم، واإلبل، فغضب ] 
عندما سأله عن اإلبل؛ ألن حكمها حكم 
الغنم، فسؤال السائل عن النظائر - مع 
معرفة اجلواب عن األصل - ال محل له!

على  املعلمني  غضب  الباب  هذا  ومن 
الطالب إذا أخطأوا السؤال أو اجلواب، 

مبا يدل على عدم الفهم واالستيعاب!
ــوي أكــثــر مــنــه حظا  ــرب فــهــو غــضــب ت

للنفس!
وأمــا الغضب احملــرم فهو ما كــان في 
من  بالهوى  للنفس  وانتصارا  الباطل، 

غير حق، أو تعصبا لها أو لغيرها!
على أن الغضب فطرة إنسانية، تدل على 
استقامة الطبع اإلنساني واستوائه، ما 
دامت في حدودها املعقولة، عند وجود 
األسباب والدواعي، وقد وصف اهلل بها 
أنبيائه ورسله، فقال عن سيدنا  خيرة 
موسى وهو من أولي العزم من الرسل: 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ  
ڀڀ{،  ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
العجل حني  فكان غضبه ألنهم عبدوا 
اهلل  أن جناهم  بعد  ربه،  مليقات  ذهب 
من فرعون وقومه، وحق له أن يغضب 

من هذا الكفر واجلحود!
ھ   ھ   }ہ   بقوله:  مدحه  ثــم 

ھ  ھ{!
بقوله:  يــونــس  سيدنا  وصــف  وكــذلــك 
أي  گ{  ک   ک   ک    }ک  
وتكذيب  إياه،  لتكذيبهم  قومه  مغاضبا 
ــع هــذا يجب عليه  كــفــر، وم ــرســول  ال

الصبر حتى يقضي اهلل أمره!
والناس في الغضب أربعة أنواع - كما 
في احلديث - بحسب القسمة العقلية:
ــيء، وهو  ــف بــطــيء الــغــضــب، ســريــع ال

خيرها على اإلطالق!
وهو  الــفــيء،  بطيء  الغضب،  وســريــع 

شرها على اإلطالق!
وبطيء الغضب، بطيء الفيء!

وسريع الغضب، سريع الفيء!
دامــت  مــا  محمودة  فضيلة  والغضب 
والــعــقــل،  ــشــرع  ال بــضــابــط  مضبوطة 
فيها  فاملفِرط  تفريط،  أو  إفــراط  بال 
كما  فيها كاحلمار،  واملفِرط  كاملجنون، 
ويــروى   - الشافعي [  اإلمـــام  قــال 
 :- الــصــادق  جعفر  سيدنا  عــن  أيضا 
»من استغِضب، فلم يغضب فهو حمار« 
إلى  الشرعي  الداعي  وجــود  عند  أي 

الغضب!
يغار  الذي ال  الرجل  النبي ]  وسمى 
على نسائه، وال يغضب النتهاك حرماته 
ديوثا، وكفى به ذما ملن ال يغضب عند 

وجود داعي الغضب!
وينبغي ملن أباح له الشرع أن يغضب أال 
فإن  الغضب؛  الشرع في  يجاوز حدود 
تقدر  إمنا  والضرورة  الغضب ضرورة، 

بقدرها!
فأما غضب العلماء من التطاول عليهم؛ 
فهو عندي مندوب إليه، صيانة حلرمة 
ألنفسهم؛  ال  هلل،  غضب  فهو  العلم، 
ليعرف الناس قدر العلماء، فيوقروهم!

عزة  ــي  أب مــن  النبي ]  غضب  وقــد 
 - كافرا  وكــان   - هجاه  حني  الشاعر 
فوقع في األسر، فاعتذر للنبي ] بأن 
يعود، فمن عليه،  لن  وأنه  بنات،  عنده 
ثم  وفضال،  منه  كرما  سراحه،  وأطلق 
املسلمون، فغضب  فأسره  فهجاه،  عاد 
أن  الــنــبــوة  ملنصب  إجـــالال   [ النبي 
يطلق  فــلــم  الــســفــهــاء،  عليه  يــتــطــاول 
سراحه هذه املرة، وقال قولته املشهورة 
التي صارت مثال: »ال يلدغ املؤمن من 

جحر مرتني«!

في توجيه حديث!في توجيه حديث!
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قضايا هبة فوزي
باحثة تربوية وكاتبة مصرية

الفطر  الــعــيــديــن:  شــرعــت صـــالة 
واألضــحــى فــي السنة األولـــى من 
يخرج  مؤكدة؛  سنة  وهي  الهجرة، 
هذه  ألداء  والنساء  الــرجــال  إليها 
الشعيرة العظيمة ولتبادل التهاني. 
ــي املــعــاجــم  ــاء فـ والــعــيــد كــمــا جــ
بذكرى  فيه  يحتفل  »يــوم  العربية: 
من  هو  والسعيد  وسعيدة،  عزيزة 
والسعادة:  والفرح،  بالرضا  أحس 
حــال ينشأ عــن إشــبــاع احلــاجــات 
بالغة  املسلم  وســعــادة  اإلنسانية. 
بعد  الفطر  عيد  يستقبل  حينما 
وحينما  رمـــضـــان،  شــهــر  صــيــام 
صيام  بعد  األضحى  عيد  يستقبل 
العشر األول من شهر ذي احلجة. 
كما أن فضل هذه األيام ال يعادلها 
فضل، فعن ابن عباس أن النبي ] 
الصالح  العمل  أيــام  »مــا من  قــال: 
أحـــب إلـــى اهلل مــن هـــذه األيـــام. 
وال اجلهاد  رســول اهلل  يــا  قــالــوا: 
اجلهاد  وال  ــال:  ق اهلل؟  سبيل  فــي 
في سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسه 
وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك« 
رواه اجلماعة إال مسلم والنسائي.                                                                                 
يحرم  لم  اإلســالم  أن  يذكر  وممــا 
املباح  فاللعب  والبهجة،  الفرحة 
الدين،  مــن  فذلك  الــبــريء  واللهو 
عن  ــح  ــروي وت للبدن  ريــاضــة  فهي 
ــال: رســول  الــنــفــس. وعـــن أنـــس قـ
ولهم  املدينة  إلى  قدم  عندما  اهلل 
»قد  فقال:  فيهما،  يلعبان  يومان 

أبدلكم اهلل تعالى بهما خيرا منهما 
رواه  األضــحــى«  ويــوم  الفطر  ــوم  ي
وعن   - صحيح  بسند   - النسائي 
جعفر بن محمد أن النبي كان يلبس 
بردة حبرة كل عيد - نوع من برود 
اإلنسان  لدى  والسعادة   .- اليمن 
لها  بالعيدين  يفرح  عندما  املسلم 
غير  لــدى  توجد  ال  خاصة  مالمح 
بأن  كامل  يقني  لديه  فهو  املسلم؛ 
وحينما  دائما،  معه  وجــل  عز  اهلل 
العسر ال  وأن  له،  يدعوه يستجيب 
معه،  اليسر  يأتي  بل  منفردا  يأتي 
كما لديه إميان كامل بأن رزقه بيد 
وأن  السماء،  في  وهــو  وحــده  اهلل 
اجلنة هي املأوى بعد أداء األعمال 
الصاحلات. والسعادة سمة إنسانية 
عامة وليست إسالمية فقط، لذلك 
غير  عند  فهي  مفهومها،  يختلف 
السعادة  ميدح  أحد  »ال  املسلمني: 
كما ميدح العدل مثال حسبما قال 
الفيلسوف اليوناني »أرسطو«. وكما 
بني  شــيء  هــي  »بريستلي«:  أشــار 
»برتراندرسل«  ورأى  واملتعة،  اللذة 
أن السعادة تعتمد على التوفيق بني 
خارجية.  وأخــرى  داخلية  أسباب 
األملاني  الشاعر  أن  الطريف  ومن 
حافلة  حياة  عاش  أن  بعد  »جيته« 
ــم أظفر  ــال: ل ــ بــالــعــمــل والــفــكــر ق
أسبوعني  إال  حياتي  في  بالسعادة 

فقط! 
وليس هناك أدنى شك في أن كلمة 

األضحى  بعيد  املقترنة  التضحية 
اآلخرين؛  لدى  مثيلتها  عن  تختلف 
نزول  قبل  عرفت  التضحية  فكلمة 
القرآن الكرمي، وقد أخذت معناها 
موعد  وهــو  الضحى  مــن  األصــيــل 
يعد  ما  وهــو  العيد،  ذبيحة  تقدمي 
اإلنــســان هلل  ــواع شكر  أن نوعا من 
ــل، كــمــا أنـــه يــعــد إحسانا  عــز وجـ
ــرآن الــكــرمي  ــ ــق ــ ــمــحــرومــني. وال ــل ل
اهلل  إلــى  التقرب  أغـــراض  يوضح 
منزه  وجل  عز  فاملولى  باألضحية، 
النيل منها طعاما شميما وهو  عن 
و٣7(   ٣6( اآليتان  إليه  أشــارت  ما 

ــج: }ۀ   ــ ــورة احلــ ــ ــن ســ مــ
ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ  
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭڭ  
ۋ    ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   
ائ     ى   ى   ې   ې                  ې  
ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ        ۆئ   ۇئ  
ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ{، 
فهنيئا للمسلمني بجني الثمار بعد 

أيام وليال الطاعات.

هنيئا للمسلمين بعيدهمهنيئا للمسلمين بعيدهم
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إعدادمتابعات
 عالء عبد الفتاح

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

الرقمي  الــتــحــول  فــريــق  ورئــيــســة 
معرض  مبناسبة  اخلالدي  وضحة 
رواق)٣( الذي ال يجب أن مير مرور 
الكرام، بل نتوقف عند كل تفصيلة 
عرضها،  تقنية مت  وكــل  فكرة  وكــل 
فتتحقق بذلك الفائدة املرجوة بإذن 
فقط  الكويت  في  ليس  تعالى  اهلل 
بــل فــي ســائــر بــالدنــا اإلســالمــيــة، 
املعلوماتية  النظم  تطبيق  أن  ذلــك 

يؤدي  العملية  حياتنا  في  احلديثة 
إلى مزيد من اإلجناز  مبشيئة اهلل 

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

التحول الرقمي في األوقاف الكويتيةالتحول الرقمي في األوقاف الكويتية
هدية فريق نظم املعلومات بالتعاون مع إدارة التخطيط االستراتيجي
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املــجــاالت  جميع  على  يسيطر  أن 
أو  صحية  كانت  ســواء  احلياتية، 
جتــاريــة  أو  هندسية  أو  تعليمية 
التحول  فريق  متيز  ولقد  وغيرها، 
فقدمنا  اجلماعي،  بالعمل  الرقمي 
الن  االنتباه،  شدت  تعليمية  جتربة 
تخدم  عرضها  مت  التي  التقنيات 
للتطوير  فــرصــة  وتــوفــر  املوظفني 
اجلديدة  اخلــدمــات  وتعلم  املهني 
اخلــبــرات  وتــزيــد  ــهــارات  امل وتنمي 

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

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

املرتبطة بالذكاء االصطناعي.
زيــادة  التقنية:  هــذه  فــوائــد  ومــن 

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

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

العدوى.
تسجيل  في  استخدامها  وميكن   -

الرسمية  املؤسسات  إلــى  الدخول 
أو  للبصمة  )بــديــال  الــشــركــات  أو 

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

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

العمر.

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

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

منهن:
فرح راكان املطيري

هند يعقوب الشعبان
شوق سعود الشمري

عايشة محمد الكندري
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مـــن الــوســائــل الــتــقــنــيــة احلــديــثــة 
في  منها  ــفــادة  االســت الــتــي ميــكــن 
مجال  وخاصة  املجاالت  من  كثير 
التفاعلية  التعليم باألخص الشاشة 

.interactive screen
تعتبر  اخلــالــدي  وضــحــة  وبحسب 
نــتــائــج ثمار  الــتــفــاعــلــيــة  الــشــاشــة 
ــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي والــعــلــمــي،  ال
الذكية  السبورة  استخدام  فيمكن 
واالستغناء  التعليمية  القاعات  في 
وجهاز  اآللــي  احلــاســب  جهاز  عــن 
في  تواجدها  عند  ــك  وذل الــعــرض 
تعد  ألنها  وذلك  التعليمية،  القاعة 
جميع  بــني  مــن  الــوحــيــدة  التقنية 
الوسائل التعليمية التي جمعت الكل 

في وسيلة واحدة.
بدقة  التفاعلية  الشاشة  تتميز  كما 
ودرجة وضوح عالية، وال حتتاج إلى 
باإلضافة  خــارجــي،  تغذية  مصدر 
التي  الـــدروس  حفظ  إمكانية  إلــي 
طباعتها  إمكانية  مع  املعلم  يلقيها 
عن  أو  الــبــلــوتــوث  عبر  وإرســالــهــا 
طريق البريد اإللكتروني، كما ميكن 
تطبيقات  من  احملتويات  كافة  رؤية 
الكمبيوتر  جهاز  علي  من  وألعاب 
إلى الشاشة التفاعلية من أي اجتاه 

بكل وضوح.
استخدام  إمكانية  إلــي  باإلضافة 
ــت املــمــيــزة  ــرن ــت جــمــيــع بــرامــج اإلن
ينتج  وبكل حرية، مما  بشكل سهل 
الرائعة  والتقنية  الوسيلة  هذه  عن 
ثراء في العملية التعليمية والتربوية 
يعرفه  كما  أو  اإللكتروني  والتعليم 
البعض التعلم عن بعد، وذلك نظرا 
وأبعاد  مؤثرات  وإضافة  الستخدام 
الشخص  تساعد  خاصة  وبــرامــج 

املتعلم في زيادة خبراته التعليمية.
منوذجا  اخلــالــدي  ترينا  وبالفعل 

موضحة  التفاعلية،  للشاشة  عمليا 
بعض  فـــي  بـــدأ  اســتــخــدامــهــا  أن 
يتم  أن  آمــلــة  واملــــدارس،  الكليات 

تعميمها.
تقدمي  مت  بأنه  اخلالدي  وتبشرنا 
مقترح استخدام الشاشة التفاعلية 
مترجمي  نــقــص  مشكلة  حــل  فــي 
ــارة، حــيــث مت االتــصــال  ــ لــغــة اإلشـ
باألستاذ محمد القبيصي من مركز 
برنامج  طريق  عن  للصم  االرتــقــاء 
الشاشة  على سطح  وظهوره  الزوم 
وزارة  وكيل  مع  وحتــاوره  التفاعلية 

بكل  والــصــورة  بالصوت  األوقـــاف 
تطبيق  إمكانية  يثبت  مما  وضــوح، 
املــرئــي ملترجمي  االتــصــال  خــدمــة 
لغة اإلشــارة وجتــاوز مشكلة نقص 

املترجمني بكل احترافية.

الواقع االفتراضي
حاسوبية  تقنية  االفتراضي  الواقع 
حتيط  ــعــاد  األب ثالثية  بيئة  تــوفــر 
بــاملــســتــخــدم وتــســتــجــيــب ألفــعــالــه 
يكون  ما  وعــادة  طبيعية،  بطريقة 
ذلك من خالل وسائل عرض مثبتة 
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تستخدم  كــمــا  املــســتــخــدم،  ــرأس  بـ
اليدين  حركة  لتتبع  أحيانا  قفازات 

من خالل خاصية اللمس.
وتــضــيــف رئــيــس فــريــق الــتــحــول 
أنظمة  اخلــالــدي:  وضحة  الرقمي 
ثالثية  االفــتــراضــي جتربة  الــواقــع 
األبعاد ألكثر من مشارك؛ ومع ذلك 
عملية  في  القدرات  محدودة  فهي 

التفاعل بني املشاركني. 
الواقع االفتراضي  وتستخدم تقنية 
في العديد من املجاالت. في املجال 
تأهيل  إعادة  الطبي، تستند عملية 

االفتراضي  الواقع  بتقنية  املرضى 
»VR« إلى محاكاة العالم احلقيقي 
ليالئم حتقيق العديد من املتطلبات 
الــفــاعــل وحتــقــيــق أعلى  لــلــتــدخــل 
حتكم  ــدة  وحـ بــاســتــخــدام  مستوى 
جهاز  عــن  فضال  الفيديو،  ألــعــاب 

االستشعار احلركي.
وتقدم لنا اخلالدي منوذجا ملشاهد 
الواقع  تقنية  من جزيرة فيلكا عبر 
االفـــتـــراضـــي عـــن طــريــق أجــهــزة 

وعدسات وصور )٣6٠( درجة.
فوائد  االفتراضي  للواقع  وتوضح: 

هــذه  متــكــن  حــيــث  للمتعلم  كــثــيــرة 
بجولة  الــقــيــام  ــن  م الــتــكــنــولــوجــيــا 
على  آلخـــر،  مــكــان  مــن  افتراضية 
سبيل املثال: مت عرض ستة مواقع 
أثرية في الكويت، منها بيت السدو 
واملرسم  البدر  وبيت  فيلكا  وجزيرة 
ــوة الــرئــيــســيــة لــهــذا  ــقـ احلــــر، والـ
االسلوب هو أنه يسمح للمستخدمني 
برؤية هذا املكان عبر )٣6٠( درجة 
بأبعادها  عــنــاصــره  واســتــكــشــاف 
مع  بالتفاعل  يسمح  بشكل  الثالثية 
املشهد من خالل النقاط الساخنة، 
املشاركة  مجرد  عن  يختلف  وهــذا 
شاشة  على  املعلومات  عــرض  في 

احلاسوب.
الواقع  تكنولوجيا  أن  يعتقد  كما 
تنمية  على  القدرة  لها  االفتراضي 
التعلم الذاتي املتمركز حول الطالب 
أقرب  عالم  استكشاف  طريق  عن 
للواقعية وأكثر تفاعلية. كما يتمكن 
التحرك  مــن  خــاللــهــا  مــن  املتعلم 
والتجول داخل املشهد مما يساعده 
على تنمية قدراته على تصور وفهم 
املعقدة  العلمية  البيانات  وإدراك 
باألبعاد  دراستها  تعطي  ال  والتي 
الثنائية الفهم املطلوب وخاصة في 

املواد العلمية.
ــة وتــطــبــيــقــات الــواقــع  ــل ومـــن أمــث
تدريس  التعليم:  فــي  االفــتــراضــي 
ــج والــعــمــرة  مــنــاســك وأركـــــان احلـ
كاألجهزة  اإلنسان  جسم  وتشريح 
الهضمي والدوري والعصبي وميكن 
ملعلمي اجلغرافيا أو التاريخ توظيف 
تلك اخلدمة في أخذ الطالب في 
العالم  بلدان  إلى  افتراضية  جولة 
واستكشاف احلضارات والثقافات.
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التحريرمتابعات

وحضور  الكندري  عيسى  ــاف  األوقـ ــر  وزي برعاية 
وكيل الوزارة م. فريد أسد عمادي والوكيل املساعد 
من  وعــدد  العسعوسي  داوود  م.  التخطيط  لقطاع 
ومدير  الـــوزارة  مــن  وقــيــادات  املساعدين  الــوكــالء 
إدارة التخطيط عبداهلل الشاهني ومديري اإلدارات 
مجلة  مكتب  إدارة  تكرمي  مت  بــالــوزارة،  املختلفة 
جائزة  الثاني  باملركز  لفوزها  اإلسالمي«  »الوعي 

اإلدارة املتميزة فئة ج.
احلادي  السنوي »جناحات  احلفل  ذلك خالل  جاء 
عشر« اخلاص بجوائز التميز اإللزامية واالختيارية 
والتفوق الوظيفي، بفندق فور سيزون بقاعة البدع 
التميز  جائزة  في  الفائزة  اإلدارات  عن  لإلعالن 
األوقــاف  وزارة  نظمته  الــذي  ــي«  األوروبـ »النموذج 
التخطيط  إدارة  في  ممثلة  اإلسالمية،  والــشــؤون 

»الوعي اإلسالمي« تحصد المركز »الوعي اإلسالمي« تحصد المركز 
الثاني في جائزة اإلدارة المتميزةالثاني في جائزة اإلدارة المتميزة
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»سباقون  شــعــار  والــتــطــويــر، حتــت 
املتميزة  اإلدارات  لتكرمي  للتميز« 

بالوزارة.
الــتــخــطــيــط  إدارة  مـــديـــر  وكـــــان 

األوقــاف  وزارة  في  اإلستراتيجي 
ــداهلل  ــؤون اإلســـالمـــيـــة عــب ــشــ ــ وال
الشاهني قد أكد أن الوزارة أخذت 
وطورت  العلمية  األساليب  بأحدث 

األوروبية  املؤسسي  التميز  جائزة 
وطبقتها في وزارة األوقاف كأسلوب 
إداري يعزز العمل املؤسسي ويرتقي 
وهي  العاملية،  املعايير  إلى  ــاألداء  ب
في  النظر  إلمــعــان  صريحة  دعــوة 
مستوى  على  للتعرف  التميز  مــرآة 
أداء اإلدارات احلقيقي على خلفية 

معايير التميز.
ــال رئـــيـــس حتــريــر  ــ ــه ق ــب ــن جــان مـ
محمد  فهد  اإلســالمــي«  ــوعــي  »ال
مبشيئة  أفضل  املقبل  إن  اخلــزي: 
اهلل فــي ظــل حـــرص املــجــلــة على 
للحدث  املواكبة  اإلعالمية  اخلدمة 
في  اإلســالمــي  للنشاط  واملتابعة 
األمة  قضايا  مع  واملتفاعلة  العالم 
أن  ــى  إل مشيرا  ــقــدس،  ال كقضية 
األوقــاف ال تدخر جهدا في  وزارة 
اإلسالمية  املنظومة  تطوير  سبيل 
ــي أمــس  ــتــي نــحــن ف ــة ال اإلعــالمــي
احلاجة لها في ظل محاولة تشويه 
صورة اإلسالم واملسلمني من بعض 

القنوات الغربية.
ــا مبــقــابــلــة  ــزي ســعــدن ــ ــع اخلـ ــابـ وتـ
بتطبيق  لنا  اللذين شهدا  احملكمني 
وهــي:  لــلــجــائــزة  التسعة  املــعــايــيــر 
ــوارد  واملـ واإلستراتيجية  الــقــيــادة 
واملوارد  الشراكات  وإدارة  البشرية 
املتعاملني  ونتائج  العمليات  وإدارة 
املجتمع  ونتائج  البشرية  ــوارد  واملـ

ونتائج األداء الرئيسة.
وأكــــد فــهــد اخلــــزي أن »الــوعــي 
اإلســـالمـــي« تــعــالــج قــضــايــا األمــة 
الوسطي  النهج  وفــق  اإلســالمــيــة 
بإعداد  الباحثني  أغــرى  ما  القومي 
وعن  عنها  أكادميية  عليا  دراســات 
الــواردة فيها، الفتا إلى أنها  املــواد 
ــوزع فــي أكــبــر نــقــاط بــيــع داخــل  تـ

الكويت وخارجها.
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محمد العودة
باحث دراسات 

دور الكويت في جامعة الدول العربيةدور الكويت في جامعة الدول العربية

متابعات

حتتضن جامعة الدول العربية حتت 
رايتها الدول العربية في قارتي آسيا 
وأسست  استثناء،  دون  وإفريقيا 
الــدول  هــذه  مصالح  على  للحفاظ 
من خالل التنسيق بينها في الشؤون 
العالقات  إلى  إضافة  االقتصادية، 
واالتصاالت،  والثقافية،  التجارية، 
واجلنسيات، ووثائق وأذونات السفر 
وغيرها، كما تعمل على إيجاد حلول 
ــزاع بني  جــذريــة فــي حــال انـــدالع ن
آخــر،  وبــني طــرف  بينها  أو  دولــهــا 
ويرجع تاريخ تأسيس جامعة الدول 
19٤٥م،  مـــارس   22 ــى  إل العربية 
وكانت عضوية اجلامعة في البداية 
لها  املؤسسة  الـــدول  على  تقتصر 
كمصر واألردن والسعودية وغيرها، 
قد  األخــرى  العربية  ــدول  ال أن  إال 
بـــدأت بــاالنــضــمــام تــدريــجــيــا بعد 

استقالل كل منها الحقا.
ومنذ انضمامها إلى جامعة الدولة 
العربية في 2٠ يوليو 1961م تبذل 
الــكــويــت قــصــارى جــهــدهــا لدعم 
ســواء  والــتــالحــم  العربية  الــوحــدة 
من خالل  اجلامعة  خارج  أو  داخل 

ممثلها الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الذي  الراحل  البالد  أمير  الصباح 
اخلارجية  وزير  منصب  يشغل  كان 
دور  للكويت  وكان  الوقت،  ذلك  في 
دبلوماسي رئيسي في رأب الصدع 
متوازنة،  سياسة  وتبني  الــعــربــي، 
ــاون، وحــل  ــع ــت وتــوطــيــد أواصــــر ال
كما  والعربية،  اخلليجية  اخلالفات 
التوسط  في  رائد  دور  للكويت  كان 
بني األطراف اليمنية في الستينيات 
ــف املــواجــهــات املــســلــحــة في  ــ ووق
الوساطة  وانتهت  1972م   سبتمبر 
التي قام بها أمير اإلنسانية الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
التي  اللجنة  خــالل  من  اهلل  رحمه 
شكلتها اجلامعة بالتوصل إلى اتفاق 
سالم ميني واتفاق للتبادل التجاري 
في أكتوبر 1972م، كما استضافت 
اقتصادية  عربية  قمة  أول  الكويت 
وتنموية واجتماعية في عام 2٠٠9م، 
التي  القمم  أجنح  من  كانت  والتي 
عقدتها اجلامعة، واستضافت أيضا 
العربية، ومؤمتري  اإلفريقية  القمة 
التعهد اإلنساني الدوليني لألنشطة 

السورية والعربية األخرى.
أقدم  العربية  ــدول  ال جامعة  وتعد 
احلــرب  بعد  قامت  دولــيــة  منظمة 
في  تكونت  وقــد  الثانية،  العاملية 
منظمة  قبل  أي  19٤٥م  مارس   22
في  وتألفت  بشهور،  املتحدة  األمم 
عربية  دول  ســبــع  مــن  وقــتــهــا  أول 
السياسي  باالستقالل  تتمتع  كانت 
وقتذاك، هي: مصر، سوريا، اململكة 
لبنان،  األردن،  السعودية،  العربية 
اجلامعة  مقر  ويقع  اليمن،  العراق، 

في القاهرة.
إلى  الكويت  دولــة  انضمت  والحقا 
يوليو   2٠ بتاريخ  اجلامعة  أعضاء 
العربية  اإلمــارات  تلتها  ثم  1961م، 
1971م،  يونيو   12 بتاريخ  املتحدة 
ومملكة البحرين ودولة قطر بتاريخ 
إلى  إضــافــة  1971م،  سبتمبر   11

باقي الدول األعضاء.
الكويت حترص على رأب  ومازالت 
جميع  بني  اجلهود  وتوحيد  الصدع 
ــة مبا  ــدول الــعــربــيــة واإلســالمــي ــ ال

يضمن الوحدة والتالف.

العدد )688( ذو احلجة  ١٤٤٣ هـ - يوليو/ أغسطس ٢٠٢٢م84



الوتر.. صالة الليل المشهودةالوتر.. صالة الليل المشهودة

آية وحديث جاسم اجلاسم
صحافي وباحث

حض اإلسالم على أداء صالة الوتر وبنيَّ أهميتها وفضلها وثوابها العظيم، وأن تكون آخر صلواتنا 
بالليل وترا.

ومعنى الوتر في اللغة: الفرد أو العدد الفردي، واجلمع: أوتار. أما معناه اصطالحا فهو صالة التطوع 
أو النافلة التي تؤدى في الليل بعد صالة العشاء. وقيل هي الصالة التي تختم بها باقي الصلوات في 

الليل قبل أذان الفجر.

قال تعالى: }پ  پ{ )الفجر:٣(.
وتعتبر صالة الوتر وهي سنة مؤكدة، من العبادات العظيمة التي اهتم بها النبي ] وأوالها عناية 
بالغة وحافظ على أدائها فلم يتركها في سفر وال حضر. كما أوصى باحلفاظ عليها وأدائها وحذر من 

إهمالها وتركها والتهاون فيها.
ووردت الكثير من األحاديث النبوية التي تبني أهمية صالة الوتر، وحتض على أدائها وعدم إهمالها 

ألنها من أعظم العبادات وأجل الطاعات.
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول اهلل ] من أول الليل، ومن أوسطه، 

ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. 
وعن علي [ أنه قال: إن الوتر ليس بحتم كصالتكم املكتوبة، ولكن رسول اهلل ] أوتر، ثم قال: يا 

أهل القرآن أوتروا، فإن اهلل وتر يحب الوتر.
ووقت صالة الوتر يبدأ من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر، واألفضل تأخير أدائها إلى الثلث األخير 
من الليل، فإن »صالة آخر الليل مشهودة«. فعن أبي بصرة [: أن رسول اهلل ] قال: إن اهلل زادكم 

صالة فصلوها بني العشاء والفجر.
وال يوجد لصالة الوتر عدد معني من الركعات، إذ باإلمكان الوتر بركعة واحد أو ثالث ركعات أو أكثر، 
لكن أقل عدد ركعة واحدة. عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي ] قال: »الوتر ركعة من آخر 

الليل«.
ويسن للمصلي في صالة الوتر أن يقرأ سورة )األعلى( في الركعة األولى، وفي الركعة الثانية سورة 

)الكافرون(، وفي الركعة الثالثة سورة )اإلخالص(.
عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، قال: كان رسول اهلل ] يوتر بثالث، يقرأ في األولى بـ »سبح 

اسم ربك األعلى«، وفي الثانية بـ »قل يا أيها الكافرون«، وفي الثالثة بـ: قل هو اهلل أحد«.
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عصام جمعةرثاء
ماجستير في الشريعة والقانون

الداعية  اإلســالمــي  العالم  فقد 
الشيخ  واألشــهــر  األبــرز  الكويتي 
بخطيب  املعروف  القطان  أحمد 
منبر الدفاع عن املسجد األقصى 

عن عمر يناهز الـ 76 عاما.

املولد والنشأة
ولد الشيخ أحمد بن عبد العزيز 
بن أحمد القطان التميمي مبدينة 
ودرس  )19٤6م(،  عــام:  الكويت 
عشر  ثمانية  اإلسالمية  التربية 
ــخــرج مـــن معهد  عـــامـــا، حــتــى ت

املعلمني في عام: )1966م( .
على  مسيرته  خــالل  مــن  تــعــرف 
احلركات اإلسالمية فكانت بداية 
التغيير عنده، وكان قد انتقل من 
مصر إلى الكويت للدعوة في فترة 
الستينيات، وصار من أبرز خطباء 
في  اإلسالمية  والصحوة  املنابر 

الكويت والعالم اإلسالمي.
يعد الشيخ القطان - رحمه اهلل - 
واحدا من أسود الدعوة وفرسان 
املنابر في العصر احلديث، حيث 
ثمانينيات  في  أشهر خطيب  كان 
وبداية تسعينيات القرن العشرين 

في الكويت والعالم اإلسالمي.
كان خطيبا فصيحا بليغا جهوري 
الصوت، متمكنا من ناصية اللغة 
وداعية  بليغا،  ومتحدثا  العربية، 

مهابة،  ذات  وشخصية  فصيحا، 
وحضور طاغ، وأحد رموز معركة 
الوعي، اتسمت مجالسه ودروسه 
بالثراء واحليوية، وكانت مواعظه 
منها  وتذرف  القلوب،  منها  توجل 
ــعــيــون، وتــســمــو بــهــا الــنــفــوس،  ال

وتستنير بها العقول.
أشبه  اجلمعة  ــام  أيـ خطبه  كــانــت 
باملناسبات العائلية التي تتطلب من 
روادها تبكيرا وترتيبا، ومن الدولة 
وكانت  للمرور،  وتنظيما  استعدادا 
العائالت تشد إلى مسجده الرحال.

مؤلفاته وتسجيالته
ــمــســات املــؤمــنــة  ــل * ســلــســلــة ال

لألسرة املسلمة.
في  األوالد  تــربــيــة  ســلــســلــة   *

اإلسالم.
* سلسلة خواطر داعية.

* سلسلة مع الشباب.
* سلسلة العفن الفني.

الـــشـــعـــب  ثــــــــورة  ــلـــة  ــلـــسـ سـ  *
الفلسطيني.

* سلسلة إعداد الفاحتني. 
* سلسلة مفاتيح اجلنة.

ــه مئات  وغــيــرهــا مــن الــكــتــب، ول
ودروســه  خطبه  حتمل  األشرطة 
اتصال  جسر  متثل  كانت  والــتــي 
ومنصة  اإلسالمية  القضايا  مع 
احلماسة  وإشــعــال  بها  للتعريف 

وترجل »خطيب األقصى« وترجل »خطيب األقصى« 
الشيخ أحمد القطانالشيخ أحمد القطان
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لدى الشباب، تعرفنا على فلسطني 
من خالله، وأدركنا حجم املؤامرة 
زادا  كانت  التي  من خطبه  عليها 

معرفيا وتوعويا وإميانيا.
عن  مدافعا  حياته  معظم  أمضى 
املستضعفني  واملسلمني  اإلســالم 
في كل مكان، ومنافحا عن حياض 
مناصرا  باحلق،  صادحا  األمــة، 
لقضايا املسلمني، مؤيدا للقضايا 
رافضا  عنها،  ومنافحا  العادلة، 
للظلم، ومناهضا للظاملني، لم يكن 

يخشى في اهلل لومة الئم.
الفلسطينية  الــقــضــيــة  وكـــانـــت 
حاضرة بقوة في خطبه ودروسه، 
كان  ساحتها  على  تطور  أي  ومع 
يفزع مبينا مكانة القدس واألقصى 
في اإلسالم، مناشدا الرأي العام 
إلى الوقوف إلى جانب املرابطني 
فــي الــقــدس الــشــريــف وأكــنــافــه، 
ومــطــالــبــا املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
ومفندا  واملساعدة،  العون  تقدمي 
مكائد اليهود الغاصبني وفاضحا 
منبر  بخطيب  عــرف  لــهــذا  لــهــا، 

الدفاع عن املسجد األقصى.
كان - رحمه اهلل - داعية وسطيا 
وكتبه  ــه  دروســ شكلت  مــعــتــدال، 
ضد  للشباب  مرجعية  وشرائطه 
ــه جيل  الــغــلــو، تــربــى عــلــى دعــوت
في  واملفكرين  الدعاة  من  واســع 
اإلســالمــي،  العالم  أنــحــاء  جميع 
ــع الــصــيــت، واســع  فــقــد كـــان ذائـ
املتابعة واالطالع،  كثير  االهتمام، 
غزير العطاء، ال تكاد تثار قضية 
إزاءهــا  ويتخذ  إال  هناك  أو  هنا 
بالتوعية  ومؤثرا  مستحقا  موقفا 

والبيان واملناصرة.

جائزة وتكرمي
أستاذ  جائزة  على  الــراحــل  حــاز 
اجليل، املقدمة من ملك البحرين 
بوصفه  )2٠٠9م(،  عــــام:  فـــي 
املــســلــم،  للجيل  أســتــاذ  أفــضــل 
املغتربني  الطلبة  يولي  كان  حيث 
من األقليات املسلمة حول العالم 
سيكونون  كونهم  خاصا،  اهتماما 
عند تخرجهم سفراء لإلسالم في 

بلدانهم.
كانت  اخليري  العمل  ميدان  في 
ــوالت، فقد كان  لــه صـــوالت وجــ
داعما لضحايا القضايا اإلنسانية 
ــوازل فــي شتى  ــنـ ــوارث والـ ــكـ والـ
أنــحــاء الــعــالــم، وكـــان دائــمــا في 
مقدمة الصفوف مستنهضا الهمم 
اخلير  أهــل  ومخاطبا  والعزائم، 
بأموالهم  لــيــجــودوا  واإلحـــســـان 
املنكوب،  ونصرة  امللهوف  إلغاثة 
في احلمالت  للمتطوعني  وقائدا 
اإلنسانية، حتى إنه يشاركهم في 

حمالت مكافحة التلوث البيئي.

وفاته
في  القطان  أحمد  الشيخ  توفي 

شوال   22 املوافق:  )االثنني  يــوم: 
1٤٤٣هـ/ 2٣ مايو 2٠22م(، بعد 
مفاجئة  صحية  لوعكة  تعرضه 
املركزة  العناية  أثرها  على  أدخل 
األحــمــد،  ــر  جــاب مستشفى  فــي 
خالل  الصحية  حالته  تــدهــورت 
املستشفى،  دخــولــه  مــن  ســاعــات 
ليعلن الفريق املشرف على حالته 
في  دفــن  وقــد  ــه،  ــات وف الصحية 

مقبرة الصليبخات.
وقــد قــرر وزيــر األوقـــاف  تخليد 
إسمه بتخصيص مسجد مبنطقة 
الدوحة يحمل أسم أحمد القطان.

كانت  واألمة  القطان،  الشيخ  رحل 
في أمس احلاجة إلى صوته احلر 
وصـــدقـــه فـــي الـــدعـــوة وصــدعــه 
فــراغــا  وراءه  تـــرك  وقـــد  ــاحلــق،  ب
كبيرا، وعلما نافعا، وعمال صاحلا.

كان  الــقــطــان،  الشيخ  اهلل  رحــم 
رجال بأمة، كان قيمة وقامة كبيرة، 
نسأل اهلل أن يغفر له وأن يرحمه 
رحمة واسعة، اللهم ال تفتنا بعده، 

وال حترمنا أجره.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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ــمــفــتــرق من  ــمــفــتــرق من الــمــتــفــق وال الــمــتــفــق وال
األسماء واألنساب والكنى األسماء واألنساب والكنى 

سلسلة األعالم املتشابهة )7٠(

احلمد هلل رب العاملن.
وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن:

فهذه بعض األعالم املتشابهة التي تلتبس على الناس، وخاصة طالب العلم، مع ترجمة موجزة 
لهم، حتى يزول اللبس واالشتباه. 

املتفق واملفترق في اسم 
)الشعراني(

١- شهاب الدين الشعراني )ت: 9٠7هـ(: 
هو شهاب الدين أحمد بن علي الشعراني، 
والد عبد الوهاب اآلتي ترجمته، وأول 

شيوخه.

وله نظم وعلم بالفلك والفرائض، كان 
له باع في إنشاء اخلطب، وأنشأ خطبة 
ليس فيها حرف األلف، أولها )حمدت 
بحمد عظيم،  مخلوق،  كل  ورب  ربي 
بحمده  سبح  مومن صدوق  قلب  من 
شجر ومدر وغيوم وبروق وشمس وقمر 

وبحر وبر في غروب مع شروق(، قال 
ابنه: وصنف عدة مؤلفات في احلديث 
والنحو واألصول واملعاني والبيان، توفي 
في ناحية )ساقية أبي شعرة( مبصر، 

وإليها نسبته )1(.
٢- على الشعراني )ت بعد: 967هـ(:

تراجم
د. رياض العيسى

دكتوراه في احلديث
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البخاري  هو علي بن علي بن أحمد 
الشعراني، فاضل من شيوخ الشافعية 

مبصر.
من مصنفاته: )فرائد القالئد( حاشية 
على شرح التفتازاني لعقائد النسفي، 

وحاشية
)على شرح احمللي جلمع اجلوامع( )2(.

الـــــشعــــراني  الرحــــمن  عبــــــد  أبــو   -٣
)ت: 97٣هـ(: 

هو أبو عبد الرحمن عبد الوهاب بن 
الشافعي  الشعراني  علي  بن  أحمد 
الشاذلي املصري، من علماء الصوفية.

ولد في )قلقشندة( مبصر سنة: )898هـ(، 
قرى  -من  شعرة  أبي  بساقية  ونشأ 
املنوفية- وإليها نسبته: )الشعراني(، 

ويقال: )الشعراوي(.
من أبرز تصانيفه: )تنبيه املفترين في 
فيه  خالفوا  ما  على  العاشر،  القرن 
سلفهم الطاهر(، و)الدرر املنثورة في 
زبد العلوم املشهورة(، و)درر الغواص من 
فتاوى الشيخ علي اخلواص(، و)كشف 
الغمة عن جميع األمة(، و)لطائف املنن(، 
و)لواقح األنوار في طبقات األخيار(، 
و)لواقح األنوار القدسية في بيان العهود 
احملمدية(، و)مختصر تذكرة القرطبي(، 

توفي بالقاهرة )٣(.
٤- عبد الرحيم الشعراني )ت: ١٠٤8هـ(:
هو عبد الرحيم بن عبد احملسن بن 
عبد الرحمن الشعراني الشافعي، نزيل 
القسطنطينية، وهو أحد مدرسي املدرسة 

األحمدية. 
من تصانيفه: )إيقاظ الوسنان من سنته 

في بيان املوصول وصلته(، وله شعر، 
توفي بنابلس )٤(.

املتفق واملفترق في اسم 
)البرلسي(

١- خضر البرلسي )ت: 85٣ه(: 
هو خضر بن عبد الرحمن بن أحمد 
بالقباني،  املعروف  املصري  البرلسي 
فلكي. من أبرز مصنفاته: )بهجة الفكر 
في حل الشمس والقمر(، و)إجابة السؤال 
في معرفة العمل بالهالل(، و)اجلواهر 
احلسان وشمس عني الزمان في علم 

القبان( )٥(.
٢- شهاب الدين البرلسي )ت: 957ه(: 
هو شهاب الدين أحمد البرلسي املصري 
الشافعي، امللقب بعميرة، فقيه، كان من 
أهل الزهد والورع، انتهت إليه الرياسة 
في حتقيق املذهب الشافعي، يدرس 

ويفتي.
من مصنفاته: )حاشية على شرح منهاج 
الطالبني للمحلي(، و)حاشية على شرح 
جمع اجلوامع للسبكي( توفي بالفالج )6(.
٣- بدر الدين البرلسي )ت بعد: ١٠١٠هـ(:
هو بدر الدين محمد بن عبد الرحمن 
البرلسي املالكي، من أبرز مصنفاته: 
)األبواب والفصول في أحكام شهادة 
العدول(، )البدر املنير(، و)القول املرتضى 
في أحكام القضا(، و)القول املعتبر على 

قدمة املختصر( )7(.
٤- محمد البرلسي )ت بعد: ١٠97هـ(:

هو محمد بن أحمد البرلسي األنصاري 
املالكي، من مصنفاته: )اآليات البينات 
في ثبوت كرامات األولياء في احلياة 

وبعد املمات( )8(.
5- أبو يحيى البرلسي )ت: ١٢6٣هـ(:

هو أبو يحيى مصطفى بن رمضان بن 
عبد الكرمي البرلسي البوالقي، فقيه 

مالكي مصري.
ولد ببوالق بالقاهرة سنة: )121٥هـ(، 
وتصدى لإلفتاء والتدريس باألزهر إلى 

وفاته.
من مصنفاته: )املنهل السيال في احلرام 
واحلالل( فقه، و)اخلطب السنية للجمع 
احلسينية(، و)حاشية على شرح القويسنى 
للسلم( في املنطق، و)ديوان خطب(، 
و)السيف اليماني ملن قال بحل سماع 
اآلالت واألغاني(، و)احلصن واجلنة على 
عقيدة أهل السنة(، توفي بالقاهرة )9(.

الهوامش
1-  انظر: معجم املؤلفني )219/9( واألعالم 

للزركلي )179/1(.
2- انظر: معجم املؤلفني )٣1/7( واألعالم 

للزركلي )٣1٣/٤(.
٣- انظر: هدية العارفني )6٤1/1( واألعالم 
للزركلي )18٠/٤( ومعجم املؤلفني )1٤9/2(.
٤- انظر: هدية العارفني )٥6٣/1( ومعجم 

املؤلفني )٥/2٠7(.
٥- انظر: هدية العارفني )٣٤7/1( واألعالم 

للزركلي )٣٠7/2(.
6- انظر: إيضاح املكنون )1٣/8( واألعالم 
للزركلي )1٠٣/1( ومعجم املؤلفني )8/1٣(.
7- انظر: هدية العارفني )26٥/2( ومعجم 

املؤلفني )1٣6/1٠(.
8- انظر: هدية العارفني )299/2( ومعجم 

املؤلفني )8/2٣٥(.
9- انظر: هدية العارفني )٤٥7/2( واألعالم 
للزركلي )2٣٣/7( ومعجم املؤلفني )2٥2/12(.
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بعلمائها  ــرت  ــه اشــت أســــرة  مـــن   >
وفقهائها ومحدثيها، وهم رواد املنابر 
املغربية  العلمية  بالعاصمة  الشهيرة 
وعمل  المعا  صحافيا  وكــان  ــاس..  ف
ومستشارا  امللكي  لــلــديــوان  مــديــرا 

للملك ملدة تتجاوز ربع قرن.
قارئا..  ال  مرجتال  مفوه؛  خطيب   >
ــن الـــذي ارتـــدى  ــدي وصـــف بــرجــل ال
ــل بــنــاء  الــقــبــعــة الــســيــاســيــة مـــن أجـ
الغيور،  وبالوطني  االستقالل،  دولــة 
السياسي  واحمللل  البارع،  والصحفي 
ــبــدع.. وعــرف  احملــنــك، والــشــاعــر امل

بثقافته العربية الواسعة.
< يتمتع بشخصية إشعاعية؛ فطباعه 
ومبادئه  الدينية  وتربيته  وخصائصه 
عقود  مدى  وعلى  جعلته،  اإلنسانية، 
من الزمان، يلعب دورا وطنيا وسياسيا 
يتقن  جتــده  لــذا  عظيما..  وإعالميا 
ثم  ــدة  شــدي بعناية  كلماته  اخــتــيــار 
يطلقها مدوية كأنها تتدفق لهبا.. كما 
أنه يجيد حتسس خطاه فتراه يبتعد 
مبقدار ويقترب مبقدار، ويدلي برأيه 
رهن  جتــده  بالنهاية  لكن  صريحا.. 
الرياح  ومواسم  امللمات  في  اإلشــارة 

الهوجاء.
املــغــرب،  فــي  األول  الــرعــيــل  مــن   >
إذ  فيه،  احلر  التعليم  مؤسسي  ومن 
أســس أول مــدرســة حــرة فــي فــاس، 
الدينية  أكبر رموز احلركة  وهو أحد 
ومن  والثقافية،  والسياسية  والوطنية 
ــن خــبــروا  ــذي ــني ال ــ املــجــاهــديــن األول
السجون واملعتقالت في كفاح املغرب 
الوطني ضد احلماية الفرنسية، وهو 
عهد  فــي  شــهــرة  األكــثــر  الشخصية 

ــر الــديــوان  احلسن الــثــانــي.. إنــه وزي
امللكي املستشار أحمد بن سودة.

النشأة والتعليم
< ولد أحمد بن يحيى بن سودة يوم 
في  192٠م،  ديسمبر   2٠ اخلميس 
مدينة فاس ألسرة اشتهرت بعلمائها 
رواد  كانوا  إذ  ومحدثيها،  وفقهائها 
املنابر الشهيرة في العاصمة العلمية 

املغربية فاس.
بني  واجلمع  بالعلماء  التعلق  ورث   >
والسياسة  والدين  واإلعــالم  الثقافة 
قبيلة  مــن  يتحدر  الــذي  ــده،  والـ عــن 
أجــداده هاجروا  »مــرة« من قريش.. 
ثم  دمشق  إلــى  اليمن  ــى  إل مكة  مــن 
إلــى األنــدلــس )فــي عهد األمــويــني(، 
دخلوا  ومنها  غرناطة  في  واستقروا 
املغرب، حيث استوطن أكثرهم مدينة 
بيت  مــن  فتتحدر  أمــه  أمــا  فـــاس.. 
توارث العلم والصالح والتقوى ينتمي 
لبيت احلسني حفيد رسول اهلل ].

ســودة  بــن  تابع  فــاس  كتاتيب  فــي   >
مبادئ  فيها  فتعلم  األولـــى،  دراســتــه 
والقرآن،  واحلساب  والكتابة  القراءة 
ثـــم الــتــحــق بــعــد ذلــــك بــاملــدرســة 
اخلـــضـــراء، وعــنــدمــا أنــهــى دراســتــه 

االبتدائية التحق بجامعة القرويني.

املشوار العملي 
العملية  حــيــاتــه  ــودة  ســ بـــن  بـــدأ   >
منذ  األدبـــي  نشاطه  فـــزاول  ــاكــرا؛  ب
النبوغ  جمعية  فأسس  طالبا  كان  أن 
والعبقرية، كما شارك أيضا في العمل 
القومية،  باحلركة  فالتحق  الوطني، 

ثم  واالستقالل،  الــشــورى  بحزب  ثم 
الشعبية،  للقوات  الوطني  بــاالحتــاد 
وشارك في عدة مؤمترات للدفاع عن 
19٤7م  عــام  وفــي  املغرب،  استقالل 

أصدر جريدة الرأي العام.
له  سمح  العلمي  ســودة  بن  تكوين   >
بــتــبــوؤ مــنــاصــب عــلــيــا بــعــد حصول 
املغرب على استقالله؛ فاستوزر عدة 
وستينيات  خمسينيات  خــالل  مــرات 
وسبعينيات القرن املنصرم، كما شغل 
مديرا  عمل  ثم  الرباط،  إقليم  عامل 
للمغرب  ثم سفيرا  والتلفزة،  لإلذاعة 
في لبنان )مرتني(، ثم مديرا للديوان 

امللكي، ومستشارا للملك.

»قمة مبن حضر«
املغرب  أصبح  الثمانينيات  خالل   >
خبرته  وبحكم  العربية،  للقمم  قبلة 
أوكل  العربي،  الوطن  بأمور  العالية 
إليه امللك الراحل احلسن الثاني مهام 
دقيقة، من بينها تليني مواقف الذين 
وهو  احلــضــور،  عــن  يتمنعون  كــانــوا 
صاحب العبارة الشهيرة »قمة عربية 

مبن حضر«.

تغني بن سودة بدار مولده
< دار الفقيه سيدي يحيى )والده، الذي 
اآلخر(  تلو  واحدا  أوالده  بفقدان  رزئ 
في فاس هي الدار التي فتح بن سودة 
عينيه على حيطانها وفضائها وزواياها 
عليها..  واملترددين  وأناسها  وغرفها 
تلك الدار لم تكن بالنسبة إليه مجرد 
وغرفها،  بني جدرانها  وتربى  ولد  دار 
بل كانت جزءا ال يتجزأ من شخصيته 

أحمد بن سودةأحمد بن سودة

هشام الصباغأعالم الوعي
باحث لغوي

وزير الديوان امللكي
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بالتشكل:  وعيه  بــدأ  ففيها  ــوده،  ووجـ
»هي دار تعج بالذكريات.. ففيها تربى 
الكثير من جدودي وأعمامي.. يزورها 
مدخلها  مكان..  كل  من  العائلة  أفراد 
مفتوحة  استقبال  غــرفــة  عــن  عــبــارة 
املــواعــيــد  لــه  تــضــرب   )...( لـــلـــزوار 
والعلماء،  والـــزوار  األعــيــان  ويقصده 
وحتل  والندوات،  األحاديث  تدور  وبه 
شجون  احلــاضــرون  ويتبادل  املشاكل 

احلياة وشؤونها«.
< لم تكن الدار التي يتغنى بها بن سودة 
تعرف  التي  الفخمة  ــدور  ال تلك  من 
بل:  أهلها،  يد  وسعة  معمارها  ببذخ 
لكنها مرموقة  متواضعة،  دارا  »كانت 
في  ومكانتهم  بأسرتها  تعرف   )...(
أن  قبل  والصالح  العلم  يجل  مجتمع 
للجاه  عنوانا  والــثــروة  ــال  امل يصنف 

واألثرة والتميز االجتماعي«.
رويدا  يكبر  بن سودة  بدأ  وعندما   >
رويــدا: »وجــدت عمي محمد خطيبا 
مبسجد سيدي أحمد الشاوي وعمي 
اإلدريــســي،  بــاحلــرم  الــعــابــد خطيبا 
ــر خــطــيــبــا مبــســجــد  ــمـ ــي عـ ــ ــم ــ وع
مبسجد  خطيبا  ومحمد  الرصيف، 
األندلس، وعمي عبدالرحمن يخطب 
وعمي  جنود،  بني  مبسجد  بالتناوب 
كما  باريز..  مبسجد  خطيبا  العربي 
سوديون  علماء  عــدة  بالقرويني  كــان 
واإلرشاد..  والوعظ  بالتعليم  يقومون 
ففي هذه الدار التي كان يجتمع فيها 
وعيي  وبدأ  ونشأت  ولدت  هؤالء  كل 

يتشكل«.

منجزات إحسانية
رفــقــة شقيقه  ــن ســــودة،  ب أنــشــأ   >
اخلــضــراء  ــة  ــزاوي ال جمعية  محمد، 
 ٥ احتضان  بهدف  والثقافة  للتربية 
في  ومهمش  وفقير  يتيم  طفل  آالف 

جملة من املدن املغربية.
بتأسيس  ســــودة  بـــن  يــكــتــف  لـــم   >

جعلها  بــل  ــاس،  ف فــي  ثقافية  مكتبة 
تزويدها  بعد  وثقافيا  علميا  وقفا 
والدينية  العلمية  املصنفات  بأمهات 
نحو:  حتــوي  كانت  فقد  والثقافية.. 
مطبوعا  و1٠1٥  مــخــطــوطــا،   6٥9
حجريا، و17٤٤8 كتابا، و189٣ مجلة 
)296 عنوانا(، و٣9 أطلسا و7٥ ملفا 
عنوانا(   17٠( التاريخية  الوثائق  من 
تفتح  املكتبة  زالت  و٣٠ جريدة.. وما 
واألساتذة  العلماء  وجــه  في  أبوابها 

والباحثني والطالب وعموم القراء. 
تظل  أن  حــرص  التي  أعماله  من   >
وترميمه  إصالحه  ومحجوبة  سرية 
للعديد من املساجد من ماله اخلاص. 
كما دعم عددا من الطلبة املعوزين في 
واجلامعات  بفاس  القرويني  جامعة 
يعلم  ال  وذلــك مبنح سرية  األخـــرى، 

املستفيدون منها مصدرها.

ثقة األسرة املالكة بنب سودة
< تكوينه الثقافي والسياسي وقبلهما 
الديني، أهله لتولي مناصب مرموقة 
في املغرب، أبرزها الديوان امللكي، ما 
األسرة  من  أكثر  االقتراب  من  مكنه 
ــواء  املــالــكــة.. وعــنــدمــا تــوتــرت األجـ
والصحافة  بلبنان  املغرب  سفير  بني 
ــك محمد  ــل الــلــبــنــانــيــة، لـــم يــجــد امل
ــال بــن ســودة  ــدا مــن إرسـ اخلــامــس ب
خلفا لسفير املغرب في لبنان آنذاك 
أملعية  ورسم صورة  األجــواء  لتلطيف 
بن ســودة عند حسن  وكــان  للمغرب، 
ظن امللك، إذ استطاع بحنكته وذكائه 
أن ينسج خطوطا وميد جسور تواصل 

مع اجلميع.
< ومثلما اعتمد عليه محمد اخلامس 
علبة  أيضا  كــان  وبقدراته،  به  ووثــق 
الــذي  الثاني،  احلسن  امللك  أســـرار 
ومواقفها،  الدولة  أسرار  على  ائتمنه 
وكثيرا ما أوفده في مهمات سرية إلى 
صداقات  بحكم  عربية،  دول  رؤســاء 

بن سودة العربية، وما يحظى به من 
يربطه من صالت، السيما  وما  ثقة، 

مع الكويت.

إسهاماته مع »الوعي«
ــور أحـــمـــد بن  ــتـ ــدكـ الـ لـــألســـتـــاذ   >
»الوعي  مجلة  مع  مشاركتان  ســودة 
عناوني:  جــاءتــا حتــت  اإلســـالمـــي«، 
ــدس )قــصــيــدة(«  ــقـ ــالد الـ ــ »طـــهـــر ب
)ع:٣9(: »القضية الزمزمية )مناجاة(« 

)ع:٤8(.

وفاة بن سودة.. وتعزية ملكية
< أقعد املرض والشيخوخة بن سودة 
عام  املغرب  يترك  أن  قبل  لسنوات 
2٠٠8م إلى دار البقاء، وحرص ملك 
املغرب محمد السادس على أن يكون 
تواري بن سودة مقرونا بتكرمي الئق، 
امللك  وأبـــرق  امللكي،  الــديــوان  فنعاه 
حزنه  عن  معبرا  أسرته  أفــراد  إلــى 
الرزء في فقدان أحد  وعن: »فداحة 
أبلوا  الذين  الــرواد  الوطنية  رجــاالت 
الوطني  الكفاح  فــي  احلسن  الــبــالء 
ومعركة التحرير، وبناء املغرب احلر«، 
فقد  قد  كــان  إذا  »املغرب  أن  مؤكدا 
املواطنة  رعــيــل  مــن  واحـــدا  بــوفــاتــه 
تقدير  بكل  نستشعر  فإننا  الصادقة، 
األساتذة  من  كواحد  اجلليلة  أعماله 
ــفــقــهــاء الـــذيـــن نــهــلــنــا مـــن معني  وال

معرفتهم، وعلومهم«.

املصادر
- كتاب »الكشاف العام ملجلة الوعي 

اإلسالمي«.
- موقع دنيا الوطن.

- موقع »األلوكة«.
العزيز سعود  عبد  جائزة  - مؤسسة 

البابطني لإلبداع الشعري.
- موقع »سعورس«.

- موقع »األخبار« )املغرب(.
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96
ياسن محمد كتاني

باحث شرعي

تعد مكتبة »الوعي اإلسالمي« من أهم أركان املجلة، وترجع بداية تكوينها إلى زمن تأسيس املطبوعة عام 1965م، ثم تعمق 
االهتمام بها لترتقي إلى مرحلة جديدة من التوجه، وذلك بجمع واقتناء النادر من الكتب التراثية العربية واألجنبية، 
العربي  بالتراث  املتصل  اإلنساني  الفكر  بنتاج  تعنى  مكتبة  بإنشاء  التوجه  ذلك  تبلور  ثم  والعاملية،  العربية  والدوريات 
واإلسالمي واالجتماعي؛ فهي حتتوي اآلن على مجموعات نادرة من كتب ومصنفات وخرائط ومجالت قدمية ودوريات 
العربي  التراث  مجال  في  -خصوصا  املجاالت  شتى  في  للباحث  وتقدم  اإلنسانية،  املعرفة  كنوز  من  كنزا  تشكل  نفيسة، 
الطبيعية  العلوم  مجال  في  القدمية  الكتب  السيما  وتراثها،  واإلسالمية  العربية  احلضارة  عمق  عن  فكرة  واإلسالمي- 

والطب، والتراث اإلنساني. 

كتاب ديوان المعانيكتاب ديوان المعاني
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ليشكل  املعاني«  »ديــوان  كتاب:  ويأتي 
لبنة من مقتنياتها النفيسة.

التعريف بالكتاب
هو كتاب جمع فيه مؤلفه: اإلمام اللغوي 
األديب أبو هالل العسكري »أبلغ ما جاء 
في كل فن، وأبدع ما روي في كل نوع 
من أعالم املعاني وأعيانها إلى عواديها 
وشذاذها، وتخير من ذلك ما كان جيد 
النظم محكم الرصف غير مهلهل رخو 
املؤلف  يصف  هكذا  فــج«.  متجمد  وال 
الــذي يعد  أيدينا -  الــذي بني  كتابه - 
بحق حتفة لغوية نادرة في أدبنا العربي.

التعريف بالكاتب 
بن  سهل  بن  عبداهلل  بن  احلسن  هو 
سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، 
واحد من أئمة البالغة وعلوم العربية، 
نــاقــد، لغوي وشــاعــر، ال  فهو أديـــب، 
يعرف مولده على وجه التحديد، غير 

أنه من أعالم املئة الرابعة للهجرة.
بلدة  فــي  العسكري  هــالل  أبــو  ولــد 
بني  األهــواز  كــور  من  مكرم«  »عسكر 
مثقفة  ونشأ ألسرة  وفــارس،  البصرة 
عرف منها والده، وعم والده، بيد أن 
عن  سكتت  له  ترجمت  التي  املصادر 
نشأته وعن مراحل حياته األولى، وكل 
ما ذكرته أنه كان يزاول جتارة الثياب 

مع سعيه إلى التحصيل العلمي.
املتصلة  الرغم من قلة األخبار  وعلى 
ال ميكن  جليا  أمرا  ثمة  فإن  بحياته، 
الرجل قضى شطرا  أن  إغفاله، وهو 
والتأليف،  التدريس  فــي  حياته  مــن 
طائفة  العربية  للمكتبة  خلف  وأنــه 
مختلفة  فــروعــا  تــنــاولــت  الكتب  مــن 
والتاريخ  واألدب  كاللغة  املعرفة  من 
واحلديث والتفسير، وقد غلب األدب 
العسكري  هــالل  ــي  أب على  والــشــعــر 
بني  املنشورة  وكتبه  وتأليفا،  إنتاجا 
علوم  مــن  عــلــى متكنه  تـــدل  ــاس  ــن ال

العربية واألدب. 

وفاته
لم حتدد املصادر التاريخية تاريخ وفاة 
ــي هــالل الــعــســكــري، كما لــم حتدد  أب
ذكــره  الذهبي  أن  غير  مــولــده،  تــاريــخ 
الطبقة  في  اإلسالم(  )تاريخ  كتابه  في 
حوادثها  تقع  التي  واألربــعــني  الثانية 
٤2٠هـــ(،   -  ٤11( سنتي  بني  ووفياتها 
ــم أنـــه بــقــي إلـــى هــذا  ــوهـ وقـــــال: »أتـ
وفاته  تاريخ  بعضهم  وحــدد  العصر«. 
ـــ/1٠٠٤م( أو  ــ في حــدود سنة: )٣9٥ه
احلموي:  ياقوت  لقول  بقليل،  بعدها 
»وأما وفاته فلم يبلغني فيها شيء، غير 
أني وجدت في آخر كتاب األوائــل من 
تصنيفه: وفرغنا من إمالء هذا الكتاب 
يوم األربعاء لعشر خلت من شعبان سنة 
خمس وتسعني وثالثمئة«. والراجح أنه 
توفي بعسكر مكرم، فقد قال الذهبي: 

»وما أظنه رحل من عسكر مكرم«.

من مؤلفاته
ــي تفسير  ــره، احملــاســن ف ــوان شــع ــ دي
ــفــروق في  ــوان املــعــانــي، ال ــرآن، ديـ ــق ال
اللغة، جمهرة األمثال، شرح احلماسة، 
الكبر،  ذم  الصناعتني،  كتاب  األوائـل، 
الفروق اللغوية، األمثال، معاني األدب، 
القضاة،  إلــى  اخللفاء  من  احتكم  من 
التفسير  والدينار،  الدرهم  التبصرة، 
العطاء،  فضل  مجلدات(،  خمس  )في 

حلن اخلاصة، معاني الشعر.

احملتوى العام
على  اشتمال  جزأين  في  الكتاب  جــاء 
اثني عشر بابا، وفصول ومباحث جاءت 

حتت العناوين اآلتية:
والــتــهــانــي  ــح  ــدي امل ــي  ف األول:  ــاب  ــب ال

واالفتخار.
ــاف خصال  ــاب الــثــانــي: فــي أوصــ ــب ال
اإلنسان احملمودة من اجلود والشجاعة 
وما  والــعــقــل،  ــزم  واحلـ واحلــلــم  والعلم 

يجري مع ذلك.
والهجاء  املعاتبات  في  الثالث:  الباب 

واالعتذار.

وأوصــاف  التشبب  في  الــرابــع:  الباب 
احلسان وما يجري مع ذلك.

الــبــاب اخلـــامـــس: فــي صــفــات الــنــار 
ــوان الــطــعــام، وفـــي ذكــر  ــ والــطــبــخ وألـ

الشراب وما يجري مع ذلك.
ــســادس: فــي وصــف السماء  الــبــاب ال
والشمس  والــصــبــح  والــلــيــل  والــنــجــوم 

والقمر.
الــبــاب الــســابــع: فــي وصــف السحاب 
ــر املــيــاه  ــرعــد وذكـ ــرق وال ــب واملــطــر وال

والرياض والنبات.
ــي صــفــات احلــرب  ــامــن: ف ــث ــاب ال ــب ال

والسالح والطعن والضرب.
الباب التاسع: في وصف اخلط والقلم 

والدواة والقرطاس وذكر البالغة.
ــاشــر: فــي صــفــات اخليل  ــع الــبــاب ال
والطيور  الوحوش  وذكر  والسير  واإلبل 

واحلشرات.
الباب احلادي عشر: في صفة الشباب 
والــشــيــب واخلـــضـــاب والــعــلــل واملـــوت 

واملراثي والزهد.
أشياء  صفة  في  عشر:  الثاني  الباب 
مثل:  املعاني  ديــوان  بها  يختم  مختلفة 
قولهم مرحبا، وقولهم: كيف أصبحت... 

إلخ.

نسخة »الوعي اإلسالمي«
الــوعــي  مــجــلــة  مكتبة  ــوف  ــ رف تــتــزيــن 
اإلســـالمـــي بــنــســخــة كــامــلــة مـــن هــذه 
التحفة اللغوية النادرة في أدبنا العربي، 
في  وهــي  مجلدين،  مــن  تتكون  والــتــي 
بكتب  املهتمني  الكرام  قرائها  متناول 

األدب واللغة. 

املصادر
- كتاب ديوان املعاني.

- املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.
- األعالم للزركلي.

- تاريخ اإلسالم للذهبي.
- معجم البلدان للحموي.

- موقع قصة اإلســالم، مقال بعنوان: أبو 
هالل العسكري، )9/2٠17/1٠(.

- موقع مكتبة نور، التعريف بكتاب: ديوان 
املعاني.
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ينابيع املعرفة

تقومي الصحبة وإرشادهملفرض الكفاية مزية

مزارع األلسن

بفرض  القائم  على  مزية  الكفاية  بفرض  للقائم  إن 
العني، ألنه أسقط احلرج عن األمة، حتى قال إمام 
فرض  من  أفضل  إنــه  وغيرهما:  ووالــده  احلرمني 
العني، ألنه يصان لقيام البعض به جميع املكلفني عن 
إثمهم املرتب على تركهم له، وفرض العني إمنا يصان 

بالقيام به عن اإلثم القائم بتركة الفاعل فقط.
انظر: الدر النضيد في أدب املفيد واملستفيد 
)ص/75(

قال اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى: »وينبغي - أي: 
لطالب العلم- أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة 
ــى مــواطــن االشــتــغــال والــفــائــدة، ويــذكــر لهم ما  إل
وبإرشادهم  واملذاكرة.  النصيحة  وجه  استفاده على 
املسائل  وتتأكد  قلبه،  ويستنير  علمه،  في  له  يبارك 
معه مع جزيل ثواب اهلل عز وجل، ومن بخل بذلك 

كان بضده، فال يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر«. 
انظر: مقدمة املجموع )39/1(.

قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل: »إن األفئدة مزارع األلسن، فازرع الكلمة الكرمية فيها؛ فإنها إن لم تنبت كلها 
نبت بعضها«.

انظر: مناقب الشافعي للبيهقي )76/2(

إعداد/ تركي محمد النصر

مشاركة: يعقوب اجلناع

*

*

الدنيا والدة للموت 

ممارسة العلم

قال العالمة ابن اجلوزي رحمه اهلل تعالى: قال أحد الزاهدين: »الدنيا والدة للموت، ناقضة للمبرم، 
مرجتعة للعطية، وكل من فيها يجري إلى ما ال يدري، وكل مستقر فيها غير راض بها، وذلك دليل على 

أنها ليست بدار قرار«.
انظر: آداب احلسن البصري البن اجلوزي )71/1(.

قال العالمة املعلمي رحمه اهلل: »قد بقي من قواعد فهم اللغة ما ال يعرف إال باملمارسة التامة، وتربية 
الذوق الصادق، بل إن القواعد املبسوطة احملررة ال يستطاع تطبيق أكثرها بدون ممارسة وحسن ذوق، 

وليس هذا خاصا بعلم العربية، بل األمر كذلك في بقـية العلوم«.
انظر: رفع االشتباه عن معنى العبادة واإلله )315/1(.
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الدمعة تطفئ بحارا من نار 

ال يعبر الرؤيا إال من يحسنها إشاعة العيوب 

عن أبي عمران اجلوني رحمه اهلل قال: »لكل أعمال البر جزاء، وفي كلها خير إال الدمعة تخرج من 
عني العبد، فليس لها كيل وال وزن حتى يطفأ بها بحار من النيران«.

انظر: موسوعة ابن أبي الدنيا )177/3(.

قيل لإلمام مالك رحمه اهلل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ 
قال: »أبالنبوة يلعب؟ ال يعبر الرؤيا إال من يحسنها، 
فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا 

أو ليصمت«. 
قيل: فهل يعبرها على اخلير وهي عنده على املكروه 

لقول من قال: إنها على ما أولت عليه؟ 
فقال: »ال«.

انظر: التمهيد )288/1(.

»إن  اهلل:  رحمه  احلنبلي  رجب  ابن  العالمة  قال 
من  عيوب  إشــاعــة  فــي  غــرض  لــه  ليس  الناصح 
وقع  التي  املفسدة  إزالــة  غرضه  وإمنا  له،  ينصح 
فيها، ولذلك فإنه ينبغي أن تكون سرا بني اآلمر 
مما  فهو  العيوب  وإظهار  اإلشاعة  وأما  واملأمور، 
حرمه اهلل ورسوله ومن حب إشاعة الفاحشة في 

املؤمنني«.
انظر: موسوعة أقوال احلكماء )ص/221(.

سر خطوة خطوة

قال األديب الرافعي رحمه اهلل: »سر خطوة خطوة إذا أردت أن تقطع الطريق إلى آخرها، واجعل شعارك هذه 
الكلمة: إن النبوغ صبر طويل«.

انظر: رسائل الرافعي )ص/122(.

قال ابن مسعود [: »املخلص لربه كاملاشي على الرمل ال تسمع خطواته، 
ولكن ترى آثاره«.

  انظر: جامع العلوم واحلكم )ص/302(.

املخلص كاملاشي على الرمل 
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aإعداد: التحرير l w a e i q 8@ gm a i l . c om

AGô≤dG ójôH

السعادة املفقودةالسعادة املفقودة

نصل  ال  وبالتالي  الرضا  وبني  بيننا  يحول  الذي  ما 
إلى مرحلة انشراح الصدر واتساعه ليدخل فيه النور 

والفيض والعطاء؟ 
املرحلة  تلك  إلــى  الوصول  وبــني  بيننا  يحول  الــذي 
ما في  إلى  نتطلع  أننا  اإلنسان هو  املهمة من حياة 
يد غيرنا من متاع أو عرض.. نظرنا وحتسرنا على 
نسبة املفقود عندنا ولم ننظر ما املفقود عندهم، فلعل 
أحدهم غير مسموح له إال بنوع واحد من الطعام أو 
بعضهم  يتجرع  رمبا  أو  لأللم،  تعرض  وإال  الشراب 
آالم العقوق التي يقاسيها من ولده صباح مساء، أو 
وما  النهر،  ماء  تعكر  رمبا تساكنه في قصره زوجة 
يضيرنا أن يكون غيرنا غنيا وسعيدا إمنا هي عطايا 
واجتباء،  ابتالء  لعباده  ويهبها  يعطيها  التي  الرحمن 
كثير من اخللق يكدرون عيشهم بأنفسهم حني يبيتون 
ومكان  ومكان  وحياة  حياة  بني  يقارنون  وهم  الليل 

وذرية وذرية وعمل وعمل رغم النداء القرآني: }ې  
وئ   وئ   ەئ      ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  
}ڱ    )احلــجــر:88(،  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ{ 
ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      

رفقا  ــه:1٣1(.  )طــ ے{  ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   

داخلي  سالم  إال  السعادة  وهل  وبغيركم.  بأنفسكم 
بالقلب  تنزل  التي  السكينة  روافــد  النفس متده  مع 
املتدفق  الرضا  من  حالة  إلى  فتحيله  وسالما  بردا 
يعطيك  ولسوف  لنبيه  اهلل  يقل  لم  لذلك  واملتألق، 
ربك فتسعد بل قال: }ڌ  ڌ  ڎ     ڎ{ 
)الضحى:٥(. فإذا رضي العبد وقنع بعطية اهلل له 
هنا فقط يرتاح القلب املتلفت وجتمع النفس املبعثرة 

ويعود للروح نداوتها وصفاؤها.
 

أ. د. علي مدني رضوان اخلطيب
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احلكمة وليس الغضباحلكمة وليس الغضب

عمرو عبد التوابعمرو عبد التواب

a l w a e i q 8@ gm a i l . c om

أول مستشفى تعليمي في العالم هو ذلك املستشفى 
عام  القاهرة  فــي  املنصور  اخلليفة  أقــامــه  ــذي  ال
129٣م، كان به أقسام لألمراض املختلفة، خصوصا 
قاعات  وبــه  والنقاهة،  والتوليد،  النساء  أمــراض 
إلعداد  ومطابخ  خارجية،  وعيادات  للمحاضرات، 
التغذية  لنظام  طبقا  والعاملني  للمرضى  الطعام 
العالجية، ومكتبة كبيرة، وملحق باملستشفى جناح 

خاص باليتامى.

ونساء  رجــال  مــن  مكونة  التمريض  هيئة  وكــانــت 
إلى  املستشفى  يغادر  الذي  املريض  وكان  مدربني، 
إلى  ال يضطر  راتــب شهري حتى  له  يصرف  بيته 

العودة إلى عمله قبل أن يتم شفاؤه.
تــتــم تسليتهم  ــاألرق  ــ ب املــصــابــون  املــرضــى  وكـــان 

باالستماع إلى احلكايات من رواة محترفني.
معهد  أول  وبحق  يعد  املستشفى  هــذا  فــإن  لهذا 

تعليمي لفنون الطب والتمريض في العالم.

أول مستشفى تعليمي في العالمأول مستشفى تعليمي في العالم

روي أن رجال قال للنبي ]: أوصني، قال: »ال تغضب« 
فردد مرارا قال: »ال تغضب« )رواه البخاري(. 

فالغضب يؤدي إلى قطع األرحام وسفك الدماء وإشعال 
الفنت، بل وإصابة الشخص الغاضب باألمراض مثل ارتفاع 
ضغط الدم واحتمال اإلصابة بأزمات قلبية قاتلة وإعاقة 

جهاز املناعة عن العمل. 
ولذا مدح اهلل من عباده الذي ميلك نفسه عند الغضب، قال 

}ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   تعالى: 
ڤ{  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ  
تغتر  ولم  لم تغضب  )آل عــمــران:1٣٤(، وهذه ملكة سبأ 

بالقوة عندما أشاروا عليها، قال تعالى: }ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ{ )النمل:٣٣(، 
بل كانت أكثر حكمة، وقدرت املوقف تقديرا سليما، قال 

}ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   تعالى: 

فعصمت  )النمل:٣٤(،  ی{  ی   ىئىئ   ىئ    ېئ  
الدماء وجنبت قومها ويالت احلروب وقادتهم إلى اخلير، 
لنا  أظهروا  ملن  حتى  بيوتنا  في  أكثر  مطلوبة  واحلكمة 

ژ   ژ   }ڈ    تعالى:  قال  أقاربنا،  من  العداوة 
گگ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ  
ڱ{  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ  
أحلك  فــي  باحلكمة  نتحلى  أن  فعلينا  )الــتــغــابــن:1٤(، 
اللحظات، ألنها سبيل اخلير والنجاة، وأن نتجنب الغضب 
اخللق  وحسن  بالصبر  إال  ذلــك  يتأتى  ولــن  السبل،  بكل 

ېى   ې   ې   }ې   تعالى:  قال  ــاة،  واألن واحللم 
ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ      ۈئ  ۈئ{ )البقرة:269(.

د. يحيى سنبل
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توفير الراحة وتهيئة األجواء حلجاج بيت اهلل احلرام حتى يؤدوا مناسكهم 
بكل سهولة ويــســر، كــان الشغل الــشــاغــل لــــوزارة األوقــــاف الــتــي ســافــر منها 
أعضاء كرام في جلنة للكشف عن مساكن احلجاج والتأكد من توفير األمن 
والسالمة لهم والتنسيق الكامل مع وزارة احلج باململكة العربية السعودية، 
فضيوف الرحمن الذين يأتون من كل فج عميق لهم حق علينا وعلى كل 
من يستطيع التخفيف عنهم، ولم يكن عقد اللقاء التنويري ألعضاء بعثة 
احلج الكويتية حتت رعاية وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ورئيس 
البعثة املهندس فريد عمادي  إال في ذلك اإلطــار الذي يرشد ويحث على 

بذل املزيد من العطاء ومضاعفة اجلهود خلدمة ضيوف الرحمن.
يــأت إال حبا  لــم  الكويتية  الدينيني فــي حــمــالت احلــج  املــرشــديــن  إن جهد 
وكرامة للذين فــازوا بهذه الفرصة العظيمة كي يقفوا في احلرم الشريف 
أمام بيت اهلل سائلني الكبير املتعال سبحانه وتعالى غفران الذنوب وقبول 
الصالح من األعمال متزودين بزاد للحياة احلقة، حيث نعيم مقيم برحمة 

من اهلل وفضل ورضوان.
تهيئة  بالقليل في  ولــو  ملن ساهم  وهنيئا  بقلب سليم  وعــاد  ملن حج  هنيئا 
اإلســالمــيــة عيد  لــألمــة  وهنيئا  املــبــاركــة  الفريضة  لــهــذه  املناسبة  الــظــروف 

األضحى الذي جعله اهلل للفرحة وللعطاء. 

هنيئا لكم 

محمد شباب غريب السعيدي
مراقب شؤون اللجنة العليا للحج والعمرة



موقع مجلة الوعي اإلسالمي

alwaeiq8@gmail.com
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