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التواصل احلضاري
 بني األمم



قال جل وعال: }ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ{ 
)احلجرات :١٣(. وإن من مقاصد اإلسالم التعامل مع الناس كافة بالتي هي أحسن وفق الضوابط التي أقرتها 
أحكام الشريعة اإلسالمية، فركائز التعامل تكون بالفعل النبيل، والقول اجلميل، واألخالق العالية الراقية، لقوله 

تعالى: }ک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ{ )فصلت : ٣٤-٣٥(.

وما زال ديننا احلنيف يدعو إلى إرساء سبل التواصل مع احلضارات األخرى وفق منهج محكم يشمل ضوابط التعامل 
مع غير املسلمني، فالصدق والعدل واألمانة من أخالق اإلسالم العظيمة التي ميزت احلضارة اإلسالمية، فكانت هذه 
الصفات نورا لكل مسلم، وأساسا متبعا في التعامل بني املسلمني أنفسهم، وفي التعامل مع غير املسلمني املوادعني 

واملهادنني ممن لم يعتدوا على حرمات املسلمني أو يسفكوا دماءهم أو يخرجوهم من ديارهم، قال جل وعال: }ڃ  
 چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     { )املمتحنة:٨(.
وقد نهى ديننا احلنيف عن التعدي على معتقدات غير املسلمني بغير حق، حاثا على عدم إثارة األحقاد، وتوريث 
الضغائن، وإحداث النزاعات بني الشعوب، وذلك في وقت أمس ما تكون فيه احلضارات إلى التواصل بشكل 
يضمن اخلير للشعوب مع حفظ حدود اهلل التي حدها للبشر، وحفظ العزة والكرامة لديننا احلنيف، قال تعالى: 

}ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  { )األنعام:١٠٨(، فعلى هذا األصل األصيل يثمر 
التواصل بني احلضارات: التعاون البناء، واحلوار املثمر.

 لقد احترم اإلسالم عادات الشعوب وتقاليدهم ما دامت ال تخالف أصول الشريعة وأركان الدين، وترجم 
املسلمون منذ بداية الدعوة اإلسالمية في مكة املكرمة مبادئ التواصل احلضاري، فكانوا منهجا يحتذى به في 
التواصل البناء، والتعامل بالندية مع رؤوس تلك احلضارات، وخاطب النبي صلى اهلل عليه وسلم قادتهم مخاطبة 
املسلمني على  فيه، وحث  يعيشون  كانوا  الذي  تطورهم احلضاري  وأقرهم على  قومهم،  العظام احملترمني في 
اإلفادة من هذه احلضارة، وكان لهذا النمط من التعامل تأثيرا على تلك املجتمعات؛ فدخل الناس في دين اهلل 
أفواجا، وهكذا تابع املسلمون تواصلهم احلضاري في االستفادة واإلفادة وتشهد لهذا مختلف احملطات التاريخية 
التي تعد نقاط تالق بني املسلمني وغيرهم، ولعل احلضارة اإلسالمية األندلسية في تعددها الثقافي، كانت نتيجة 
لنقل التراث احلضاري اإلسالمي ألوروبا؛ وهذا منوذج مهم للتواصل احلضاري، ترسخت فيه األواصر بشكل جلي 

وواضح بني األفراد واجلماعات بشكل جعل منه محطة تواصلية فريدة عز تكرارها عبر التاريخ.
وختاما، فإن التواصل احلضاري أصبح ضرورة واقعية ينبغي علينا كمسلمني تهيئة املناخ املناسب لتفعيل ثقافة 
التواصل واحلوار على جميع املستويات. ومن خالل التواصل ستتمكن األمة اإلسالمية من معرفة موطئ قدمها 
في واقعها احلاضر واستشراف مستقبلها اآلتي، وفق ما متلكه من قدرات وإمكانات حضارية، وما هذه 

إال اخلطوات األولى للنهوض وسلك طريق الريادة احلضارية.

التواصل احلضاري
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واملقاالت ال تعبر بالضرورة
عن رأي املجلة.
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د. محمد عطيه متولي ملف العدد
إمام وخطيب أول بوزارة األوقاف الكويتية

 الحضارة  الحضارة 
أسس وقيم وصور أسس وقيم وصور 

إلى  النظر  التوحيد  جتليات  أحــد 
اخللق على أنهم أخوة في اإلنسانية 
وقد جسد هذه احلقيقة علي بن أبي 
طــالــب [ حــن قــال عــن الــنــاس: 
في  لــك  أخ  إمــا  هــم صنفان  ــا  )إمنـ
الدين أو نظير لك في اخللق، يفرط 
منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويأتي 

على أيديهم العمد واخلطأ.
فــأعــطــهــم مــن عــفــوك، وصــفــحــك، 
الذي حتب أن يعطيك اهلل من  مثل 
أن  ينبغي  ــذا  ل عــفــوه وصــفــحــه()1(، 
والقسط:  البر  عالقات  بينهم  تقوم 

ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ       }ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ  
وال شك   ،)8 )املمتحنة:  ک{ 
قنوات  إلى  يحتاج  والقسط  البر  أن 

نفوس  إلى  ويحتاج  مفتوحة  اتصال 
متعالية عن احلناء، وإلى قلوب كبيرة 
تتسع للبشر وما بقي فيهم من فطرة 
سليمة غطتها حجب البيئة الفاسدة 

التي انحرفت عن مواريث الوحي. 

لكل وجهة هو موليها
في  الراغبن  لدى  األغــراض  تتعدد 
الشعوب  بن  التواصل  قنوات  فتح 
أحدهم  يكون  فأحيانا  واحلضارات، 
ــهــدف االقـــتـــصـــادي من  ــال مــعــنــيــا ب
رواج  من  عليه  يترتب  وما  التواصل 
أو ألحدها  املعنية  لألطراف  ورخــاء 
ــر، وأحــيــانــا يرى  على حــســاب اآلخـ
يرمي  الذي  الفكري  الهدف  أحدهم 
إلى تغيير القيم واملفاهيم ويلي ذلك 
أو  اإلقناع  األكثر قدرة على  سيطرة 
احلياة  مفاصل  على  على  ــوى  األقـ

على  يخفى  وال  املختلفة،  وأنشطتها 
التي  للعوملة  الكبرى  األهــداف  أحد 
بــدعــوى  ــر  الـــذوبـــان فــي اآلخـ تعني 
ــواصــل احلـــضـــاري بن  ــت حتــقــيــق ال

األمم. 

من أسس التواصل
1- تتأسس فكرة التواصل احلضاري 
عاملية  من  قاعدة  على  اإلســالم  في 
واملعلم  املهم  املــبــدأ  ذلــك  الــرســالــة، 
وتتطلب  اإلســالمــي،  للدين  الكبير 
هـــذه الــعــاملــيــة مــعــرفــة مبــن تــدعــوه 
لإلسالم، معرفة لغته وعاداته ورؤيته 
للكون واحلياة حتى تتمكن من عرض 
كما  واضحا صافيا  عرضا  اإلسالم 
محمد  نبيه  على  تعالى  اهلل  أنــزلــه 
ــف الــغــالــن  ]، بــعــيــدا عـــن حتــري
وانتحال املبطلن وتأويل اجلاهلن. 

اإلسالمية  الــدعــوة  عاملية  وتطبيق 
بن  احلــضــاري  التواصل  خــالل  من 
طاعة  أنــه  مع   - وغيرهم  املسلمن 
على  دليل   - الدين  منزل  تعالى  هلل 
حب اخلير لإلنسانية واحلرص على 
النور  ــى  إل الظلمات  مــن  إخــراجــهــا 

وهذه أحد أهم غايات التواصل.
على  أيضا  التواصل  ويتأسس   -2
من  تطلب  التي  ــات  اآلي من  العديد 
األرض،  آفــاق  في  يسير  أن  املسلم 
املستبصر  ســيــر  ســيــره  يــكــون  وأن 
من  يـــرى  فيما  عقله  يعمل  الـــذي 
بني  يرى من  وفيمن  مخلوقات اهلل، 
آدم، وال شك أن من ثمار هذا السير 
جديدة  آفــاق  على  تعرف  املستبصر 
وفرصة إلقامة عالقات تعود بالنفع 
ذلك  يصاحب  لم  ما  أطرافها  على 

طمع وجشع. 
3- ومن أسس التواصل، املعرفة ماذا 
يعرفه  الذي  وما  اآلخــر؟  نعرف عن 

الذهنية  الصورة  وبدون  عنا؟  اآلخر 
سنقع   - ولــآخــر  لنا   - الصحيحة 
ثم  الظن من  وســوء  الفهم  في ســوء 

القطيعة او العداوة.

من قيم التواصل
ــدة تــرشــد عملية  هــنــاك قــيــم عــدي
هذه  ومستند  احلــضــاري  التواصل 

القيم الوحي ومن ذلك:
ٻ   ٱ    { األصــــل:  ــدة  وحــ  -1
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ  
فوحدة   ،)1 )النساء:  ٺ{  ٺ         
األصل من أكبر الدواعي إلى حتقيق 

التواصل والبعد عن التدابير. 
2- تقدير النفس اإلنسانية وصيانة 

ڀ    }پ   وعرضها:  ومالها  دمها 
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  

ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  
ٿ{ )املائدة: 32(. 

فال  اإلنسانية  الكرامة  تقدير   -3
ــن وال  ــريـ ــاآلخـ ــة بـ ــســخــري ــصــح ال ت

ى   }ى   عــلــيــهــم:  االســتــعــالء 
ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ     ەئ    ائ     ائ  
ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
)احلجرات:  ی{  ی      ىئ    ىئ   ىئ  
اآلخــر  احــتــقــار  أن  شــك  وال   ،)11
يقطع  خصوصياته  على  والــتــجــرؤ 

حبال التواصل. 
اختلفت  مهما  ــدل  ــع ال ــة  ــاي رع  -4
ــف بـــن األطــــــراف وحــدثــت  ــواقـ املـ

}ۓ   الــــكــــراهــــيــــة:  ــات  ــبـ ــبـ ــسـ مـ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ  

العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م ٢9العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م ٢٨

إعداد:محليات
محمد العودة

أمير  السمو  صــاحــب  عـــودة  مــع 
إلى  األحمد  نــواف  الشيخ  البالد 
إجــازة  قضاء  بعد  الــوطــن،  أرض 
تكتمل  ــالد،  ــبـ الـ خــــارج  خــاصــة 
الوطنية،  الكويت  بأيام  الفرحة 
إلى  الفرحة  أدخــل  العفو  فأمير 
سائرا  يدخلها  زال  ومــا  القلوب 
على نهج احلكام احملفورة ذكراهم 
في القلوب جزاهم اهلل خيرا على 

حسن صنيعهم أجمعني. 
سمو  مستقبلي  مقدمة  في  كــان 
املــطــار، سمو  أرض  على  األمــيــر 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ــاصــر احملــمــد،  وســمــو الــشــيــخ ن
وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
ــني في  اخلـــالـــد، وكــبــار املــســؤول

الدولة.
رسالة  السمو  صاحب  تلقى  وقد 
العهد،  ولي  أخيه سمو  من  تهنئة 
التهاني  ــات  آيـ ــغ  ــال »ب فيها  رفـــع 
والشكر  الكثير،  باحلمد  مقرونة 
الوفير هلل تعالى أن اطمأنت على 
وشرحت  قلوبنا،  سموكم  صحة 
وهي  صــدورنــا«.  عافيتكم  بتمام 
ــال كل  ــة تــلــخــص لــســان حـ رســال
األرض  هذه  على  ومقيم  مواطن 

الطيبة.
ــعــهــد أضــــاف في  ــي ال ــ ســمــو ول
املناسبة  »بهذه  الكرمية:  رسالته 
وقّرت  الصدور  بها  أثلجت  التي 
في  اهلل  لندعو  فإننا  العيون،  بها 
بعنايته  ســمــوكــم  يــكــأ  أن  عـــاله 

يدمي  وأن  بــرعــايــتــه،  ويحفظكم 
عــلــى ســمــوكــم مـــوفـــور الــصــحــة 
وطننا  على  ويدمي  العافية  ومتام 
اخلير  األوفــيــاء  وأبنائه  الكويت 
في ظل  والرخاء  والتقدم  والنماء 
)حفظكم  احلكيمة  سموكم  قيادة 
اهلل ورعــاكــم( وســدد على دروب 

التوفيق خطاكم«.
شكر  رســالــة  األمــيــر  سمو  وبعث 
العهد،  ولــي  سمو  ألخيه  جوابية 
ضمنها سموه خالص شكره على 
ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة 
العزيز،  الوطن  أرض  إلــى  سموه 
مــن طيب  أبـــداه سموه  مــا  وعلى 
املشاعر األخوية ومن دعاء صادق 
بهذه املناسبة، سائال سموه املولى 

أطل األمير فاكتملت الفرحة  أطل األمير فاكتملت الفرحة  
العهد  ولــي  على  يــدمي  أن  تعالى 
يوفق  وأن  والعافية  الصحة  وافر 
العزيز  الــوطــن  خلــدمــة  اجلميع 
ــســدد اخلطى  ــه، وي ــة شــأن ــع ورف
ــازات  اإلجنــ مــن  ــد  املــزي لتحقيق 
صعيد  على  املــنــشــودة  التنموية 

مساره احلضاري.
مع  األمير  سمو  وصــول  ويتزامن 
فتح برج التحرير أبوابه للجمهور 
وذلك  الوطنية  األعياد  مبناسبة 
بعد مرور 26 عاما على افتتاحه 
للجميع  مسموحا  بات  كما  األول 
املجانية  ــارة  ــزي ــل ل مــوعــد  حــجــز 
السادس  األحــد  يــوم  من  اعتبارا 
التاسعة  2022م،  من  فبراير  من 
ــدة ظــهــرا  ــواحــ ــ ــى ال ــ ــاحــا إل صــب
بينما  واملــدارس  الرسمية  للوفود 
للجمهور  املــســائــيــة  الــفــتــرة  فــي 
حتى  عصرا  الثالثة  الساعة  من 
الساعة الثامنة مساء، وفي يومي 
اجلــمــعــة والــســبــت مــن الــســاعــة 

ــى الــســاعــة  ــرا وحــت الــثــانــيــة ظــه
الثامنة مساء واحلجز عبر املوقع 

اإللكتروني.
من جانب آخر، زينت بلدية الكويت 
الصفاة  وســاحــة  املباركية  ســوق 
باألعالم الوطنية فباتت في أبهى 
واسترجاع  الهمم  لشحذ  صــورة 
املواطنة،  وتعميق  النضال  صــور 
عطلة  الكويتي  الوطني  فالعيد 
استقالل  بذكرى  احتفاال  رسمية 
الــكــويــت عــن املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
ويحتفل به في 25 فبراير من كل 
تتزامن  1992م  عــام  ومنذ  عــام، 

عام  كل  من  فبراير   26 في  معه 
وكانت  التحرير.  عيد  احتفاالت 
استقاللها  حـــازت  قــد  الــكــويــت 
عهد  فــي  1961م  يونيو   19 فــي 
الصباح،   السالم  عبداهلل  الشيخ 
والشباب الكويتي الذي لم يعاصر 
هذه األحداث املهمة يتعرف عليها 
مــن خــالل مــا يــثــار كــل عــام في 
يلهو  بينما  اإلعالمية،  الوسائط 
منذ صغرهم  ويتشربون  األطفال 
عنه  ــذود  وال الوطن  حب  خصال 
ــبــي مع  واالســتــقــالل عــن األجــن

حسن التعامل مع اجلميع.

عودة سموه متزامنة مع االحتفال باأليام الوطنية

محمد العودة 

العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م ١٣العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م ١٢

تعلقت القلوب - قبل أن تتعلق األبصار- 
بشاشات تنقل أخبار محاولة مستميتة 
أطفال  ريـــان..  املغربي  الطفل  إلنقاذ 
املولى  يدعون  اصطفوا  مدارسهم  في 
القرية  في  ونساء  قرينهم،  ينجي  أن 
الطعام،  بطهو  املنقذين  لدعم  جتمعن 
ورجال لم يناموا باأليام لإلسراع بتنفيذ 
النفق املطلوب حفره كي يصلوا للطفل 
مختصون  وأطــبــاء  األوان،  فــوات  قبل 
أن  قبل  ريــان  إلنقاذ  تدفقوا  باإلنعاش 
حكمة  لكن هلل  األخيرة،  أنفاسه  يلفظ 

وعنده اجلنة واملستقر.
لساعات طويلة كانت األسر العربية من 
احمليط إلى اخلليج تترقب وقد أضاءت 
العاطفة الرحيمة القلوب وعنونت هذه 
بعنوان كبير »اخلير ما زال في  األزمة 
هذه األمة« و»الرحمة ما زالت في هذه 

األمة« وهذا اإلرث العظيم نتوارثه عن 
الرسول ] قدوتنا وسراجنا املنير.

سقط الطفل ريان في بئر عمقها يزيد 
أبوه  حفرها  قد  كان  مترا  ثالثني  على 
في تلك القرية التي يسكنها في منطقة 
للماء..  طلبا  املغرب  شمالي  شفشاون 
مملوءا  ــان  ري ــان  وك جافة  البئر  كانت 
لوسائل  ــان  ك جــديــد  ومــن  بالعافية.. 
ما  نقل  في  دور  االجتماعي  التواصل 
حدث من هاتف إلى هاتف ومن شبكة 
إلى أخرى ومن تغريدة إلى صورة ومن 

تقرير إلى مقال.
املشهد  على  الرحيمة  القلوب  اجتمعت 
املؤسف.. طفل ال حول له وال قوة في 
عمق األرض يكاد يهلك بال هواء صالح 
يتنفسه وبال طعام يسند عوده أو شراب 
يرطب أعضاءه ويبل ريقه.. لم حتتمل 

إلى  فسارعت  الصمت  املؤمنة  القلوب 
االستجابة كل بطريقته.

حول البئر جتمع العشرات، وفي غرفة 
عمليات خاصة مبحاولة اإلنقاذ اجتمع 
االختصاصيون من خبراء حفر باآلالت 
وخبراء حفر يدوي ومن تقنيني ميدون 
للتغذية  واألنابيب  لإلضاءة  األســالك 
وكاميرا ملشاهدة ما تعجز العني املجردة 

عن مشاهدته.
ثقيلة  انقضت متر ساعاتها  أيام  أربعة 
التاسع  الثالثاء  عصر  من  ونهارا  ليال 
األول  اآلخـــرة،  جمادى  من  والعشرين 
من فبراير إلى عصر السبت الرابع من 
رجب، اخلامس من فبراير، مرت أربعة 
أعمال  انتهت  اخلامس  اليوم  ومع  أيام 
اخلبراء  أحــد  وخــرج  الدقيقة  احلفر 
فقط  مترين  بــأن  املتابعني  يبشر  فيه 

ريــان  والطفل  املنقذين  بــني  يفصالن 
الذي ما زال يتنفس.

الــتــرقــب هــو سيد املــوقــف، واألدعــيــة 
واملــغــرب،  املــشــرق  فــي  املؤمنني  مظلة 
خبر  كل  مع  تتعالى  التكبير  وصيحات 
اإلسعاف  سيارة  جديد..  اقتراب  عن 
تقترب من مدخل النفق احملفور بزاوية 
ميل محسوبة ليلتقي مع البئر العمودية.

القلوب  متتلئ  إليه..  ونصل  فقط  متر 
بها  يشاهد  تسجيالت  تتسرب  أمــال.. 
فــي وهن  يــتــنــاول  الطفل وهــو  الــعــالــم 
شرابا عبر أنابيب مدت إليه ويستبشر 
يفرح  مبشهد  األبصار  وتتعلق  اجلميع 

القلب.
ويدخل  منهكني  احلــفــر  رجـــال  يــخــرج 
سيخرج  والطفل  هانت  إذن  األطباء.. 
العالم.  وإلى حضن  والديه  إلى حضن 
وهلل  السعي،  إال  لإلنسان  ليس  لكن 
األمر من قبل ومن بعد. ساعات ثقيلة 

ويخرج  األعــصــاب  على  دقائقها  متــر 
املنقذون بالطفل ريان جثة.

صدمة.. حزن.. بكاء.. لكن ثمة صوتا 
يتردد في أعماق األمة.. صوت الطفل 
ــد اخــتــبــر اهلل  ريـــان يــقــول لــنــا: هــا ق
رحل  لكم..  فهنيئا  قلوبكم  في  الرحمة 
ريان جسدا لكنه سيظل أيقونة جتتمع 
الرحيمة..  املسلمة  القلوب  حولها  من 

رحل ريان مشيرا إلى أطفال آخرين ما 
وسورية  باليمن  الفواجع  بئر  في  زالوا 
والصومال وغيرها وغيرها من البلدان، 
ميوت  وبعضهم  جوعا  ميــوت  بعضهم 
ريان  مــجــازا(.. رحــل  بــردا )حقيقة ال 
ألهل  قصصا  بقصته  مضيئا  بجسده 
فاحلمد  بالدنا  في  أكثرهم  وما  اخلير 

هلل أوال وآخرا.

عالء عبدالفتاحمتابعات 
أديب وصحافي

الطفــــل ريان.. الطفــــل ريان.. 

أيقونة أضاءت أيقونة أضاءت 

تراحمناتراحمنا

جمع القلوب حوله
 قبل أن يرحل:

- فرق اإلسعاف املغربية أخرجت الطفل ريان ميتا من البئر  بعد خمسة أيام

بيان الديوان امللكي املغربي
جاء في بيان الديوان امللكي املغربي أنه »على إثر احلادث املفجع الذي أودى بحياة الطفل 
ريان أورام، أجرى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس اتصاال هاتفيا مع السيد خالد 
أورام والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته املنية، بعد سقوطه في البئر«.

املأساوي، حيث  احلادث  تطورات هذا  كثب  يتابع عن  »كان  امللك  أن  إلى  البيان  وأشار 
وبذل  الالزمة،  اإلجــراءات  اتخاذ  املعنية، قصد  السلطات  لكل  السامية  تعليماته  أصدر 

أقصى اجلهود إلنقاذ حياة الفقيد«.
السلطات..  مختلف  بذلتها  التي  الدؤوبة  للجهود  تقديره  »عن  عبر  أنه  البيان  وأضاف 
وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات 

واألسر املغربية، في هذا الظرف األليم«.

7٣العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م7٢

التكريم اإللهي لإلنسان 
مظاهره وآثاره

د. صالح فضل توقةدراسات
باحث أكادميي 

)ص:75(.
- نفخ اهلل في آدم من روحه، }ەئ  
ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ  
وقــد  ــر:29(،  ــجــ )احلــ ۈئ{  ۆئ  
اإلنسان،  كيفية خلق  النبي ]  بني 
ــن جــحــاش الــقــرشــي،  فــعــن بــســر ب
في  يوما  رســول اهلل ]، بصق  أن 
قال:  ثم  أصبعه،  عليها  فوضع  كفه 
تعجزني  أنــى  آدم،  بني  اهلل:  »قــال 
هــذه؟!، حتى  مثل  وقــد خلقتك من 
بني  مشيت  وعــدلــتــك،  سويتك  إذا 
بردين، ولألرض منك وئيد، فجمعت 
التراقي  بلغت  إذا  حتى  ومــنــعــت،  
قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة؟!« 

)أخرجه أحمد(.
آلدم  بالسجود  املالئكة  اهلل  أمر   -

ســجــود تــشــريــف وتـــكـــرمي، }  ہ  
ھ   ھ   ہ     ہ   ہ  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

ڭ{ )البقرة:34(.
الطائعني  لعباده  تعالى  حفظه   -

جح    }مج   الشيطان،  غواية  من 
حس   جس   مخ   حخ   جخ   مح  

خس  مس{ )ص:83-82(.
- خلقه في أحسن تقومي قال تعالى: 
ٺ{  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   }ڀ  

)الــتــني:4(، وقد وضح وأبــان علماء 
أحسن  في  اخللق  مظاهر  التفسير 
تقومي الـــواردة فــي آيــة الــتــني، قال 
القرطبي في تفسيره: وهو اعتداله 
واســـتـــواء شــبــابــه؛ كـــذا قـــال عامة 
يكون؛  مــا  أحــســن  وهــو  املفسرين، 
ألنه خلق كل شيء منكبا عل وجهه، 
ذلق،  لسان  وله  مستويا،  هو  وخلقه 

ويد وأصابع يقبض بها. 
وقال أبو بكر بن طاهر: مزينا بالعقل، 
مؤديا لألمر، مهديا بالتمييز، مديد 

القامة؛ يتناول مأكوله بيده. 
تعالى  هلل  ليس  العربي:  ابــن  وقــال 
اهلل  فإن  اإلنسان،  من  أحسن  خلق 
خلقه حيا عاملا، قادرا مريدا متكلما، 
سميعا بصيرا، مدبرا حكيما. وهذه 
عبر  وعنها  سبحانه،  الــرب  صفات 
بقوله  البيان  ووقــع  العلماء،  بعض 
]: »إن اهلل خلق آدم على صورته« 
يعني على صفاته التي قدمنا ذكرها.

وتأتي أية األسراء لتجمع لنا مظاهر 
وجتملها،  لإلنسان  اإللهي  التكرمي 

گ   ک   ک         ک     { تعالى:  قــال 
گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  
)األســـــــــراء:70(،  ں{  ں  
يقول السعدي في تفسيره: وهذا من 

كرمه عليهم وإحسانه الذي ال يقادر 
بجميع  آدم  بني  كــرم  حيث  ــدره،  قـ
وجوه اإلكرام، فكرمهم بالعلم والعقل 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل 
وأنــعــم  ــاء  واألصــفــي األولـــيـــاء  منهم 

عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.
شرف العبودية هلل سبحانه وتعالى:

الذي  والتشريف  التكرمي  هذا  بعد 
أســبــغــه اهلل تــعــالــى عــلــى اإلنــســان 
على  والتفضيل  اخللق  مظاهر  في 
املخلوقات كافة، يأتي التكرمي مبهمة 
ــون، والـــذي  ــك ــســان فــي هـــذا ال اإلن
يـــدور حــولــهــا مــنــاط وجــــوده، قــال 

ڃ   ڄ   ڄ   }ڄ    تــعــالــى: 
)الذاريات:56(، }ٹ   ڃ  ڃ{ 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  
چ    چ   چ   ڃڃ   ڃڃ   ڄ   ڄڄ  
ڍ{  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ  

)األعراف:172(.
يخبر  تفسيره:  فــي  كثير  ابــن  قــال 
تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أنفسهم  على  شاهدين  أصالبهم، 
إله  ال  وأنــه  ومليكهم،  ربهم  اهلل  أن 
على  تعالى فطرهم  أنه  كما  هو  إال 
تعالى:  ذلك وجبلهم عليه، قال اهلل 

بداية التكرمي
هذا  وفي  آدم  بخلق  اإللهي  التنويه 
تشريف ورفعة لشأنه هذا قال تعالى: 

ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ    ڱ   }ڱ  
ۅ   ۅ   }ۋ   )ص:71(،  ڻ{  ڻ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  
ى  ى  ائ{ )احلجر:28(، يقول 
اآليــة:  لهذه  تفسيره  فــي  كثير  ابــن 
قبل  مالئكته  في  آدم  بذكر  »تنويهه 

خلقه له«.

وتتوالى مظاهر التكرمي كما صورتها 
لنا آيات القرآن الكرمي منها: 

واستخالفه  األسماء  آلدم  تعليمه   -
}ٱ   ــعــالــى:  ت ــال  قـ األرض،  فــي 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ  
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
چ   چ   چ   ڃ   ڃ  

ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ    
ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ       ژ  
ڳ   ڳ    گ   گ   گ   کگ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں  

ۀ  ۀ{ )البقرة:33-30(.
}ۈ    ــه،  ــدي ــي ب ألدم  اهلل  خــلــق   -
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
ائ{  ى   ى                ې   ې   ېې  

ــة  ــود األخروي ــة اخلل ــدء رحل ــه، وب ــه وبعث ــد موت ــه وبع ــدء خلق ــذ ب ــرم من ــوق املك ــك املخل ــان ذل اإلنس
ــوت. ــال م ــود ب ــة، خل ــل اجلن ــه أله ــة ل ــذي ال نهاي ــي ال ــرمي اإلله ــد التك ــي ميت والت
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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

٤٤

١٢

٧٢

أطل األمير فاكتملت الفرحة

الطفــــل ريان.. أيقونة أضاءت تراحمناالتكرمي اإللهي لإلنسان مظاهره وآثاره

فقه التواصل احلضاري بني األمم

٢٨
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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

التواصل احلضاري
أقــام اإلســالم جسور التعاون والتواصل بني 
الــنــاس على أســـاس املــبــدأ الــعــام الـــذي أقــره 

القرآن الكرمي في قوله تعالى: }ڄ  ڃ  
چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     
ڇ  ڇڇ  { )احلجرات:١٣(، فالتعارف 
بني الناس والتواصل بينهم سبيل من سبل 
لو جمد  إذ  وتطورها،  وتقدمها  احلياة  منو 
الناس على ذواتهم وانكفأ كل فريق على ما 
عنده لتوقفت مصالح الناس وتعطلت على 
مختلف األصعدة، وتلك مفسدة كبيرة على 

البشر.
ــا  ــا إصــــالحــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ورســــــالــــــة اإلســــــــــالم بــ
مبعناها  للحضارة  وإقــامــة  ــرة  واآلخـ للدنيا 
الـــشـــامـــل بـــني األمم لـــذلـــك كـــانـــت الـــدعـــوة 
ــتــــواصــــل بــني  ــاون والــ ــعــ ــتــ ــى الـــتـــعـــارف والــ ــ إلـ
البشر وإقــامــة جــســور الــتــواصــل مــع الناس 
أجــمــعــني جــــزءا مــن دعــــوة اإلســــالم ورســالــة 
الــنــبــي ] الـــذي أرســلــه اهلل عــزوجــل رحمة 

}ک  ک  گ          تــعــالــى:  قـــال  لــلــعــاملــني، 
وملـــا فهم  ــاء:١٠7(،  ــيـ ــبـ )األنـ گ  گ{ 
مدوا  الشامل  مبفهومها  الرحمة  املسلمون 
جــســور الــتــواصــل احلــضــاري بــني الثقافات 
واحلــــضــــارات املــخــتــلــفــة، مـــن خــــالل تــقــويــة 
فأقاموا  الشعوب،  التي جتمع بني  الروابط 
حضارة إسالمية ممتدة من أدنى املشرق إلى 
أقــصــى املــغــرب فــي وقــت قياسي مــن الــزمــن، 
فوصلت رحمة اهلل تعالى إلى أرجاء املعمورة 
ألولئك األقوام وهم في عقر دارهم، ووصلت 
وفلك  اإلسالمية من طب  واملعارف  الفنون 
وجبر وبصريات وجغرافيا وفيزياء وكيمياء 
ــاء  والــفــنــون الــعــســكــريــة.. وغــيــرهــا إلـــى أرجـ
العالم في وقت كان فيه اجلهل يخيم على 
عــواصــم الــعــالــم ويــنــخــر فــي أجــســاد أبــنــائــه 

وعقولهم.
التحرير

االفتتاحية/ التواصل احلضاري بني األمم
قرآن/ تواضع القراءة األلسنية لسورة الفاحتة

سنة/ إشكاليات حول بعض معاني أحاديث الصيام واجلواب عنها
محليات/ أطل األمير فاكتملت الفرحة  

تفسير/ أين خير اإلنسان؟
قضايا/ املؤسسات اإلعالمية الغربية

ملف العدد/ التواصل احلضاري ضرورة ميليها التنوع
              فقه التواصل احلضاري بني األمم
              التواصل بني األمم سلوك إسالمي

              فوائد التواصل بني األمم
              تكامل ال تصادم

              دراسات/ كيف نعلم إكرام الضيف للجيل اجلديد
              مفهوم احلياة في اإلسالم

              التكرمي اإللهي لإلنسان مظاهره وآثاره
حضارة/ خير أمة

شخصيات/ فخر الدين قباوة.. العالم العامل
قانون/ احملاماة في اإلسالم

لغة وأدب/ قراءة نقدية في إبداعات الوعي الشعرية
              مطعم التسونامي

              حراء النور
              شذرات

              د. شوقي ضيف.. أحد أعالم اللغة العربية
              الدكتورة بنت الشاطئ

فكر/ ال تأخذوا دينكم وال علمكم عن محرك غوغل
متابعات/ الطفــــل ريان.. أيقونة أضاءت تراحمنا

أسرة/أخطاء األسرة في التعامل مع أخطاء األطفال
              فن التربية بالفسحة لألطفال

              صور من البر والعقوق
أخالق/ أخالق املعلم املؤثرة

تزكية/ ملاذا شعبان؟
              سور حتيطه احلكمة

تراجم/ املتفق واملفترق من األسماء واألنساب والكنى
أعالم الوعي/ الدكتور حسن هويدي

كنوز الوعي/ كتاب التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح
ينابيع املعرفة

بريد القراء
مسك اخلتام/ التواصل احلضاري

فهد محمد اخلزي
عبداهلل العلوان

احلسني عبداللطيف خضر
محمد العودة

التحرير
أ. د. رضا عبدالواجد أمني
السنوسي محمد السنوسي

د. مسعود صبري
عايد اجلاسم

عبداهلل الظفيري
الطيب حسني

جعفر بن أشرف املليباري
د. محمد حسن بدر الدين

د. صالح فضل توقة
د. هشام طه

أ. د. محمد حسان الطيان
محمد عالم

عاصم عبدربه محمد
د. محمد علي الوافي كرواتل

محمد أمان
عمرو طه

عزة أحمد حامد
خلف أحمد أبوزيد

أ. د. أحمد محمود عيساوي
عالء عبدالفتاح

محمد عباس عرابي
محمد حسانني إمام

عصام جمعة
د. مصطفى البعزاوي

محمود عبدالرحيم
بالل املريسي

د. رياض العيسى
هشام الصباغ
ياسني كتاني

تركي محمد النصر
التحرير

د. حمد يوسف املزروعي
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عبد اهلل العلوانقرآن
أستاذ باحث في الفكر اإلسالمي - املغرب

تواضع القراءة األلسنية تواضع القراءة األلسنية 
لسورة الفاتحة عند محمد أركونلسورة الفاتحة عند محمد أركون

التفسير  نحو  أركــون  محمد  ــزوع  ن إن 
في  هــو  مــا  ومنهجا  ــادة  مـ الــتــاريــخــي 
احلقيقة إال تقليد للغرب على مستوى 
ــداع  إب أي  يحمل  وال  والــرؤيــا،  املنهج 
كل  يسقط  فــهــو  حقيقي.  جتــديــد  أو 
على  ومناهجها  الغربية  الفلسفات 
النصوص  أن  معتبرا  القرآني  النص 
فعله  فما  واحــدة،  طبيعة  ذات  الدينية 
ــاب املـــقـــدس حـــاول  ــكــت الـــغـــرب مـــع ال
أن  علما  الكرمي  القرآن  مع  استعماله 
البون شاسع بينهما، فاألول لم يحافظ 
على لغته األصلية على عكس القرآن. 

ــون إلـــى إســقــاط خصائص  ــ يــنــزع أرك

النص األدبي البشر على النص املوحى 
به، وإلغاء كل مميزات األخير. كما أنه 
طاملا بشر بالفتوحات األلسنية واخلير 
نطبق  حــني  سنجنيه  ــذي  ــ ال الــعــمــيــم 
الكرمي.  الــقــرآن  على  األلسني  املنهج 
وهنا نتساءل حول مدى صالحية هذا 
املنهج لدراسة القرآن. خاصة مع إقرار 
لم  األلسنية  املدارس  بأن  نفسه  أركون 
لقراءة هذا  يؤهلها  ما  النضج  تبلغ من 
احلجم، ويقول: »ومن املعلوم أن مدارس 
ــي طــور  عــلــم األلــســنــيــات هــي اآلن ف
التساؤل  ويــزداد  والــبــلــورة«)١(.  التشكل 
»نحن  يقول:  واالســتــغــراب حني جنــده 

نقاط  أو  بالنواقض  الواقع  في  واعــون 
األلسنية  القراءة  تعتري  التي  الضعف 
يدعى  ما  على  تطبق  عندما  وبخاصة 

الكتابات املقدسة«)٢(.
النتائج محكوم عليها  أن  إن هذا يعني 
يبرز  وهذا  سلفا.  والضعف  بالنقصان 
لــســورة  لــقــراءتــه  جليا حــني رجــوعــنــا 
ــى سبعة  ــ إل الـــتـــي قــســمــهــا  الــفــاحتــة 

مستويات:
عملية  بني  مييز  حيث  األول:  املستوى 
كان  وإن  وهـــذا  واملــنــطــوقــة)٣(،  النطق 
مسلما به فإن مع ذلك يجعله فتحا من 

فتوح األلسنيات!.
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مستوى صائغات اخلطاب: حيث حتدث 
يستطع  فلم  واحملـــددات  املعرفات  عن 
اإلتيان بجديد يذكر. بل إنه لم يجد بدا 
من االعتراف بفطنة ونبوغ من يسميهم 
باملفسرين الكالسيكيني، يقول: »ينبغي 
أن نسجل هنا قائلني إن فطنة املفسرين 
وأدركــت  حملت  قد  كانت  الكالسيكيني 

األهمية املعنوية لهذا االستخدام«)٤(.
ــدا مـــن االســتــشــهــاد  ــ كــمــا لـــم يــجــد ب
بأقوالهم حيث ساق نصا طويال اقتطفه 
القراءة  يجعل  ما  الـــرازي،  تفسير  من 
املفسرين  مائدة  من  تقتات  األلسنية 

الكالسيكيني، بل وتفتقر إليها!
للضمائر  خصصه  الــثــالــث:  املــســتــوى 
هو  هــنــا  واجلـــديـــد  حتليلها،  ــاول  ــ وح
باملتضادة  األخيرتني  لآليتني  تسميته 
في  وجــل  عــز  اهلل  وتسميته  الثنائية، 
النحوي  بالفاعل  األخــيــرة  قبل  اآليـــة 
املصرح به، وفي اآلية األخيرة بالفاعل 

غير املصرح به)٥(.
يذكر شيئا عن احلكمة  لم  أركون  لكن 
ومجهوال  هنا  معلوما  الفاعل  كون  من 
مـــن يصفهم  بــاملــقــابــل جنـــد  هـــنـــاك! 
بالكالسيكيني تبحروا في التفصيل في 
اإلشارات اللطيفة في مثل هذه الصيغ، 
يرتقي  ال  أركــون  به  أتــى  فما  وبالتالي 

بحال إلى ما توصل إليه هؤالء.
ولم  األفعال،  مستوى  الرابع:  املستوى 
يخرج كالم أركون هنا كذلك عما قاله 
غيره مما هو مبثوث في كتب التفاسير. 
فمثال جنده يقول عن فعل األمر »اهدنا 
الصراط املستقيم«: »ال ميكن أن يشتمل 
فعال عن قيمة األمر، بل العكس، فإنه 
في  ضمنيا  املوجود  االسترحام  يوضح 

نعبد ونستعني«)٦(.
يستطع  لــم  أركـــون  أن  وهــكــذا نالحظ 
املضمون،  مستوى  على  بجديد  اإلتيان 
يتحدث  الــذي  هــذا  ألسني  فتح  فــأي 

عليه؟!
املستوى اخلامس: مستوى األسماء.

 ويعتبر أركون أن دراسة احلقل املعنوي 

-يــوم  ــراط  -صـ -حــمــد  )اهلل  لكلمات 
مرحلتني،  على  يجري  أن  ينبغي  -رب( 
األصلية  بالبنى  ربطها  يتم  األولــى  في 
للمعجم العربي، وفي الثانية يتم تقييم 
عليها  طــرأت  التي  املعنوية  التحوالت 
املعجمي  أو  الــلــفــظــي  الــنــظــام  داخـــل 

املستخدم من اللغة القرآنية)7(.
ونالحظ هنا أن أركون يسلم باستقاللية 
لغة القرآن عن لغة العرب على مستوى 
القول  يضرب  الداللة ملصطلحاته مما 

بتاريخيته في الصميم!
 كما أن أركون يسلم بإمكانية الوصول 
إلى املعاني الدقيقة ملصطلحات القرآن. 
لتاريخية  دليل قوي على جتاوزه  وهذا 
اللغة، وبالتالي فإن اجلزم بتاريخيته ما 

هو إال وهم من أوهام احلداثة.
 وفيما يخص كلمتي )ضالني - مالك( 
فقد اكتفى أركون بإشارات ثالث منها 
اإلرادة  عــن  تعبر  مالك  »كلمة  قــولــه: 
املؤثرة لفاعل يعتمد عليه استحقاق يوم 
في  ستتخذ  التي  والــقــرارات  احلساب 

ذلك اليوم«)٨(.
داللة  ونظيراتها  اإلشـــارة  هــذه  ولعل   
واضحة على ضخامة املقدمات املقترنة 

بهزالة النتائج احملصلة.
أركــون  عمل  حيث  الــســادس:  املستوى 
أربع وحدات،  إلى  السورة  تقسيم  على 
ليست  التقسيم  هذا  أن  إلى  باإلضافة 
ارتكب  أركون  فإن  تذكر،  أهمية  أي  له 
خطأ حني اعتبر البسملة آية من سورة 
الفاحتة على خالف ما هو مقرر عند 
جمهور العلماء، بل إنه أسس على هذا 
به  حــاول  الــذي  الوحيد  املثال  اخلطأ 

تبيني أهمية تقطيعه هذا.
ــوى الــنــظــم  املــســتــوى األخـــيـــر: مــســت
واإليقاع، وفيه يظهر ضيق قراءة أركون 
وانسداد أفقها، حيث لم يستطع جتاوز 
سبعة أسطر ملا انتقل إلى منت املوضوع 
بعد أن قدم له بثمانية أسطر، فتحدث 
عن القافية »إين« و»إمي« وتعاقبهما، ثم 

شرع في تعداد حروف الفاحتة!!

فال  األلسنية،  قــراءتــه  تنتهي  وهــكــذا 
خيرا عميما أتى به، وال نتائج مبستوى 
ما  فكل  إيــاهــا،  أعطاها  التي  الهالة 
إليه  توصل  ما  بعض  تكرار  استطاعه 
يعدون  كــانــوا  هــؤالء  أن  األوائـــل، على 
وسائل  ألسنيا  فتحا  أركــون  اعتبره  ما 
مجاالت  اقتحموا  بواسطتها  نتائج،  ال 
احلكم  من  مبجموعة  فــجــاءوا  أعمق، 
القراءات  تظل  واللطائف  ــارات  واإلشـ

األلسنية بعيدة عنها مسافات كبيرة!
ــي األخــيــر ال بــد مــن تــوضــيــح أن  وفـ
وغيره  احلداثية  أركـــون  قـــراءة  رفــض 
رفض  مرجعها  ليس  احلــداثــيــني  مــن 
االجتهادات احلديثة ورفض كل جديد، 
أو ألنه توسل مبناهج جديدة، بل ألن هذه 
القراءات تقوم على اآلنية الزمنية، كما 
ومنهجية  معرفية  إسقاطات  على  تقوم 
وأخطاء أخرى عديدة مما يجعلها تبتعد 
عن العاملية واملوضوعية، وإال فإنه ميكن 
جديدة  تفسيرية  اجــتــهــادات  جنــد  أن 
باملنهج  التزامها  مع  القدمية  تتجاوز 
العلمي املسطر، فتطور املناهج والعلوم 
في  يسعفنا  إيجابي  شيء  بالتأكيد  هو 
استنباط أحكام وحكم ولطائف جديدة 
ال  معينا  باعتباره  الكرمي  الــقــرآن  من 
اجتهاد  بلغ  مهما  أنه  وال شك  ينضب. 
املفسرين األوائل فإن من يأتون بعدهم 

يستطيعون اإلتيان باجلديد.

الهوامش
١- القرآن من التفسير املوروث إلى حتليل 

اخلطاب الديني. )ص١٢١(.
٢- نفسه )ص١١٢(.

٣- القرآن من التفسير املوروث إلى حتليل 
اخلطاب الديني. )ص ١٢٥(.
٤- نفسه )ص ١٢٦ - ١٢7(.

٥- نفسه )ص ١٢٦ إلى ١٢9(.
٦- نفسه )ص ١٣١(.

7- القرآن من التفسير املوروث إلى حتليل 
اخلطاب الديني )ص١٣١(.

٨- نفسه )ص١٣٢(.
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ــان  ــ ــن أرك ــن مـ ــ الــصــيــام رك
اإلسالم، وله فضائل كثيرة، 
وعظم  فضله  في  ورد  وقــد 
ــدة،  مــكــانــتــه أحـــاديـــث عــدي
وفي بعض منها معان حتتاج 
ما  ورفع  وبيان،  توضيح  إلى 
أو  إشــكــال  مــن  فيها  يتوهم 
لبس، أشير إلى أبرزها كما 

يلي:

اإلشكال األول:
الشياطني؟  تصفيد  معنى 
وكــيــف نــزيــل الــتــعــارض بني 
والواقع  الشياطني  تصفيد 
الذنوب  وجــود  من  املشاهد 

واملعاصي من البشر؟
١- احلديث:

عن أبي هريرة [، يقول: 
»إذا   :[ اهلل  ــول  رسـ قـــال 
فتحت  رمــضــان  شهر  دخــل 
أبـــــواب الـــســـمـــاء، وغــلــقــت 
ــم، وســلــســلــت  ــن ــواب جــه ــ ــ أب
ــة  الــشــيــاطــني«)١(. وفــي رواي
ليلة  أول  ــان  ك »إذا  ــرى:  أخـ
صفدت  رمــضــان  شهر  مــن 

الشياطني«)٢(.
٢-معنى تصفيد الشياطني:

ــه: )ســلــســلــت  ــ ــول ــ مــعــنــى ق
قــيــدت  أي:  الـــشـــيـــاطـــني(: 
بالسالسل واألغــالل، شدت 

بالسالسل، وقريب منه معنى 
أي:  الشياطني(:  )صــفــدت 
بالسالسل،  وأوثــقــت  شــدت 
والصفد الوثاق، والصفد ما 
يوثق به األسير من قيد وغل 

واألصفاد القيود)٣(.
معنى  بيان  في  العلماء  قال 

التصفيد:
ظاهره  على  ــه  أن أ-يحتمل 
كله  ذلـــك  وأن  وحــقــيــقــتــه، 
ــة لــلــمــالئــكــة لــدخــول  عــالم
وملنع  وتعظيم حرمته  الشهر 
الشياطني من أذى املؤمنني.

ب- ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى كثرة الثواب والعفو، وأن 
الــشــيــاطــني يــقــل إغــواؤهــم 
ــرون كــاملــصــفــديــن.  ــصــي ــي ف
الثاني  االحتمال  هذا  ويؤيد 
ــة يــونــس عن  قــولــه فــي روايـ
ــاب عـــنـــد مــســلــم:  ــهـ ــــن شـ ب
فتحت  رمــضــان  ــان  كـ »إذا 
أبـــــواب الـــرحـــمـــة، وغــلــقــت 
ــم، وســلــســلــت  ــن ــواب جــه ــ ــ أب

الشياطني«)٤(.
يــكــون  أن  ــمــل  ــحــت وي جـــــ- 
تصفيد الشياطني عبارة عن 
تعجيزهم عن اإلغواء وتزيني 

الشهوات)٥(.
٣- وجه اإلشكال، واجلواب 

عنه:

إشكاليات حول بعض معاني إشكاليات حول بعض معاني 
أحاديث الصيام والجواب عنهاأحاديث الصيام والجواب عنها

احلسني عبد اللطيف خضرسنة
إمام وخطيب بوزارة األوقاف
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التصفيد،  مــعــنــى  ــذا  هـ ــان  كـ وإذا 
في  واملعاصي  الشرور  نــرى  فكيف 
فلو صفدت  مــوجــودة،  الشهر  هــذا 

الشياطني لم يقع ذلك؟
وأجاب العلماء عن ذلك من وجوه:

يعني:  الشياطني  تصفيد  أن  منها: 
يصومون  مــن  على  تسلطها  عــدم 
فيه  روعيت  كامال  صحيحا  صوما 
اللسان،  التي منها: عفة  كل اآلداب 
والنظر واجلوارح كلها عن املعصية، 
رواه  ــذى  ــ الـ ــلــحــديــث  ل ــة  ــجــاب اســت
الــزور  قــول  يــدع  لم  »مــن  البخاري: 
أن  في  حاجة  فليس هلل  به  والعمل 

يدع طعامه وشرابه«)٦(.
بعض  تصفيد  املقصود  أن  ومنها: 
كما  كلهم،  ال  املــردة  وهم  الشياطني 
ما  منها  ــات،  ــرواي ال بعض  في  جــاء 
جاء عن أبي هريرة بلفظ: »إذا كان 
رمضان صفدت  شهر  من  ليلة  أول 
ــردة اجلـــــن«)7(، أمــا  ــ الــشــيــاطــني وم
غيرهم فال يقيدون ولذلك تقع من 

الناس بعض املعاصي.
تقليل  أنه قد يكون املقصود  ومنها: 

فيه  اهلل  فــيــعــصــم  ــه،  ــي ف ــرور  ــشـ الـ
األغلب  فــي  أكــثــرهــم  أو  املسلمني 
فيه  إليهم  املعاصي، وال يخلص  من 
الشياطني كما كانوا يخلصون إليهم 
في سائر السنة، الشتغالهم بالصيام 
وبقراءة  الشياطني،  قمع  فيه  الــذي 
القرآن، والذكر. وهذا أمر محسوس 

فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره.
مــن تصفيد  ــزم  ــل ي ال  ــه  أنـ ومــنــهــا: 
جميعهم أن ال يقع شر وال معصية؛ 
الشياطني  غير  أسبابا  لذلك  ألن 
كالنفوس اخلبيثة والعادات القبيحة 
أن  مبعنى  اإلنــســيــة)٨(.  والشياطني 
املعاصي التي تكون بسبب الشياطني 
متنع، ولكن تقع املعاصي التي يكون 
األمـــارة  اخلبيثة  الــنــفــوس  سببها 
أو  القبيحة  الـــعـــادات  أو  بــالــســوء 

شياطني اإلنس.
واحلق  محتملة،  الوجوه  هــذه  وكله 
املسلم  فيه  التزم  الــذي  الصيام  أن 
عن  ببعيد  يكون  وواجــبــاتــه  بــآدابــه 
كانت  وكلما  الــشــيــاطــني،  وســـاوس 
احملــافــظــة عــلــى قـــواعـــد الــصــيــام 

وأصوله والباطنة متواجدة كان تأثير 
الشياطني ضعيفا أو غير ذي تأثير، 

والعكس بالعكس.

اإلشكال الثاني:
كيف يكون رائحة الصائم أطيب من 

ريح املسك والواقع غير ذلك؟
أ- احلديث:

عن أبي هريرة [، عن النبي ] 
قال: »كل عمل ابن آدم له إال الصوم، 
فإنه لي وأنا أجزي به، وخللوف فم 
ريح  مــن  اهلل  أطــيــب عند  الــصــائــم 

املسك«)9(.
ب - معنى اخللوف:

هو  املعجمة  اخلــاء  بضم  اخلــلــوف: 
أي:  بعضهم فتحها،  املشهور، وجوز 
تغير رائحته. فمعنى اخللوف: تغير 
رائحة الفم نتيجة اآلثار التي تخلفها 
عند  األبخرة  منها  وتتصاعد  املعدة 

خلو الطعام)١٠(.
جـ- وجه اإلشكال واجلواب عنه:

اختلف في كون اخللوف أطيب عند 
اهلل من ريح املسك، مع أنه سبحانه 
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الروائح،  استطابة  عن  منزه  وتعالى 
إذ ذاك من صفات احليوان، ومع أنه 
على  عليه  هو  ما  على  الشيء  يعلم 

أوجه:
هــذا  ــازري:  ــ املـ قـــال  األول:  الــوجــه 
مجاز واستعارة؛ ألن استطابة بعض 
الذي  احليوان  صفات  من  الروائح 
له طبائع متيل إلى شيء فتستطيبه 
واهلل  فتستقذره،  شــيء  مــن  وتنفر 
تعالى متقدس عن ذلك، لكن جرت 
الطيبة منا،  الروائح  عادتنا بتقريب 
لتقريبه  الصوم  في  ذلــك  فاستعير 
أطيب  أنــه  واملعنى  تعالى.  اهلل  من 
عند اهلل من ريح املسك عندكم، أي: 
املسك  تقريب  من  أكثر  إليه  يقرب 

إليكم.
يجزيه  تعالى  أن اهلل  الثاني:  الوجه 
من  أطيب  نكهته  فتكون  اآلخرة  في 
وريح  املكلوم  يأتي  كما  املسك  ريــح 

جرحه تفوح مسكا.
الوجه الثالث: أن املعنى أن صاحب 
ــواب مــا هو  ــث اخلــلــوف يــنــال مــن ال
ــح املــســك عــنــدنــا، ال  أفــضــل مــن ري
وهما  اخللوف  إلى  باإلضافة  سيما 
ضدان حكاه القاضي عياض أيضا.

الــوجــه الـــرابـــع: أن حــكــم اخلــلــوف 
هو  ما  ضد  على  اهلل  عند  واملسك 

عندكم وهو قريب من األول.
اخللوف  أن  املعنى  اخلامس:  الوجه 
إليه  املندوب  املسك  من  ثوابا  أكثر 

في اجلمع ومجالس الذكر.
ورجح النووي هذا األخير، وحاصله 
القبول  عــلــى  الــطــيــب  معنى  حــمــل 

والرضا.
الــوجــه الــســادس: أن ذلــك فــي حق 
ــكــة وإنـــهـــم يــســتــطــيــبــون ريــح  املــالئ
ريح  تستطيبون  مما  أكثر  اخللوف 

املسك )١١(.

وفي املجمل قوله: إن اخللوف أطيب 
أمر  فيه  املسك،  ريــح  من  اهلل  عند 
وترغيب  الصيام،  مــن  باالستكثار 
ــوف فم  ــخــل ــذلـــك خـــص ب فـــيـــه، ولـ
كما  غيره،  فم  خلوف  دون  الصائم 
للناس  نهيا  اخلــلــوف  مــدح  فــي  أن 
بسبب  الصائمني  مكاملة  تقذر  عن 
الثناء  البغوي: معناه  اخللوف، وقال 

على الصائم والرضا بفعله )١٢(.
اإلشكال الثالث:
ما معنى املفاعلة؟

١- احلديث:
عن أبي هريرة [، أن رسول اهلل 
يرفث  فال  جنة  »الصيام  قال:   ،[
وال يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شامته 

فليقل: إني صائم مرتني«)١٣(.
ب- وجه اإلشكال واجلواب عنه:

استشكل ظاهر احلديث بأن املفاعلة 
- فــي قــولــه: )قــاتــلــه أو شــامتــه(- 
اجلانبني،  من  الفعل  وقــوع  تقتضي 
والصائم ال تصدر منه األفعال التي 
قوله:  -وهــو  ــواب،  اجلـ عليها  رتــب 
مـــرتـــني(- خصوصا  ــم  ــي صــائ ــ )إن

املقاتلة.
اجلواب عن ذلك من وجوه:

منها: أن املراد باملفاعلة التهيؤ لها، 
أي: إن تهيأ أحد ملقاتلته أو أراد أحد 
فإنه  صائم،  إنــي  فليقل  مشامتته، 
عنه،  يكف  أن  أمكن  ذلــك  قــال  إذا 
فاألخف،  باألخف  دفعه  أصــر  فــإن 
كالصائل)١٤(، هذا فيمن يروم مقاتلته 

حقيقة)١٥(.
ومنها: أن معنى قاتله: دافعه ونازعه، 
وقد  والعنه،  شامته  مبعنى  ويكون 

جاء القتل مبعنى اللعن. 
كانت  وإن  املفاعلة،  لفظ  أن  ومنها: 
قد  أنها  إال  االثنني،  فعل  في  أظهر 
تستعمل في فعل الواحد فيقال سافر 

الرجل وعالج الطبيب املريض.
وجــدت  إن  ــه  أنـ ــد  ــري ي أن  ومــنــهــا: 
جميعا،  منهما  واملقاتلة  املشامتة 
وال  بصومه  الصائم  نفسه  فليذكر 

يستدمي املشامتة واملقاتلة)١٦(.
ولعل املعنى املراد: هو إن أصر أحد 
على منازعته بالسباب أو ما أشبهه 
في  مــشــاركــتــه  نفسه  عــن  فليدفع 
األخف  ثم  إني صائم،  بقوله  ذلــك، 
فاألخف. فاملراد من احلديث أنه ال 
على  يقتصر  بل  عمله  مبثل  يعامله 

قوله إني صائم.
أنه  ويدل على  األول أظهر،  فالقول 
في  قــولــه  املفاعلة  حقيقة  ــرد  ي لــم 
ــة األخـــرى: »شــتــمــه«، وقوله  ــرواي ال
في رواية الترمذي: »وإن جهل على 

أحدكم جاهل«)١7(.
واختلف في املراد بقوله فليقل إني 
يكلمه  الذي  بها  يخاطب  هل  صائم 

بذلك أو يقولها في نفسه؟
عــلــى قــولــني: أحــدهــمــا: وبـــه جــزم 
األئمة:  عن  الرافعي  ونقله  املتولي 
بل  بلسانه،  ال  قلبه  فــي  يقوله  أنــه 
أنه  ويذكرها  بذلك،  نفسه  يحدث 
واملشامتة  اجلهل  به  يليق  ال  صائم 

لينزجر بذلك.
ويسمعه  بلسانه،  يقول  أنه  الثاني: 
ليزجره عن نفسه، ورجحه  صاحبه 
النووي في األذكار وغيرها فقال إنه 

أظهر الوجهني.
التأويالن  املــهــذب  وقــال فــي شــرح 
ولو  أقــوى  باللسان  والقول  حسنان 
جمعهما كان حسنا. وأما تكرير قوله 
إني صائم فليتأكد االنزجار منه أو 

ممن يخاطبه بذلك )١٨(.
األشكال الرابع:

ما سر إضافة الصيام هلل؟
أ- احلديث:
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ــي هــريــرة [، يــقــول: قال  عــن أب
رسول اهلل ]: »قال اهلل: كل عمل 
ابن آدم له، إال الصيام، فإنه لي وأنا 

أجزي به«)١9(.
ب- وجه اإلشكال واجلواب عنه:

ــي ســر إضــافــة  اخــتــلــف الــعــلــمــاء ف
الصيام هلل مع كون جميع الطاعات 
ــك من  هلل تــعــالــى؟، وأجــيــب عــن ذل

وجوه:
الوجه األول: سر اإلضافة أن الصوم 
بخالف  خلفائه،  الــريــاء  مــن  بعيد 
والصدقة  والــغــزو  واحلـــج  الــصــالة 

وغيرها من العبادات الظاهرة.
األعــمــال  كــانــت  ملــا  القرطبي:  قــال 
يدخلها الرياء، والصوم ال يطلع عليه 
اهلل  فأضافه  اهلل  إال  فعله  مبجرد 
إلى نفسه، ولهذا قال في احلديث: 
»يدع شهوته وطعامه من أجلي« )٢٠(.
الوجه الثاني: قيل: ألنه ليس للصائم 
اخلطابي.  قاله  حــظ،  فيه  ونفسه 
ويؤيد ذلك قوله في رواية أبي صالح 
آدم  ابــن  »كــل عمل  أبــي هريرة  عن 
أجزي  وأنــا  لي  فإنه  الصيام  إال  له 

به«)٢١(.
الوجه الثالث: قيل معناه: أنا املنفرد 
بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته، 
سبحانه  أظهر  العبادات  من  وغيره 
ثوابها.  مقدار  على  مخلوقاته  بعض 
أن األعمال قد  القرطبي معناه  قال 
وأنها  للناس  ثوابها  مقادير  كشفت 
تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى 
ما شاء اهلل إال الصيام فإن اهلل يثيب 

عليه بغير تقدير.
املوطأ:  روايــة  السياق  لهذا  ويشهد 
بــه، كل  أجــزي  ــا  وأن لــي،  »فالصيام 
حسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة 
ضــعــف، إال الــصــيــام، فهو لــي وأنــا 
أجزي به«)٢٢(. أي: أجازي عليه جزاء 

وهذا  ملقداره،  تعيني  غير  من  كثيرا 
كقوله تعالى: }ىث   يث   حج  مج  
جح  مح{)الزمر:١٠(. والصابرون 

الصائمون في أكثر األقوال.
)الصوم  قوله:  معنى  الرابع:  الوجه 
لــي( أي: أنــه أحــب الــعــبــادات إلي 
البر:  عبد  ابن  قال  عندي.  واملقدم 
كــفــى بــقــولــه: )الــصــوم لـــي( فضال 
عن  الــعــبــادات.  سائر  على  للصيام 
أبي أمامة قال: قال رسول اهلل ]: 

»عليك بالصوم، فإنه ال مثل له«)٢٣(.
االستغناء  قــيــل:  اخلــامــس:  الــوجــه 
الشهوات  مــن  وغــيــره  الــطــعــام  عــن 
فلما  جالله،  جل  الــرب  صفات  من 
تقرب الصائم إليه مبا يوافق صفاته 
معناه:  القرطبي  وقال  إليه.  أضافه 
ألحوالهم  مناسبة  العباد  أعمال  أن 
من  لصفة  مناسب  فإنه  الصيام  إال 
صفات احلق،كأنه يقول: إن الصائم 
يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من 

صفاتي.
هــي إضافة  قيل  الــســادس:  الــوجــه 
تــشــريــف وتـــكـــرمي، كــمــا يــقــال بيت 
اهلل وناقة اهلل ومسجد اهلل وجميع 

املخلوقات هلل.
الوجه السابع: قيل سبب إضافته إلى 
اهلل تعالى أنه لم يعبد أحد غير اهلل 
تعالى به، فلم يعظم الكفار في عصر 
بالصيام،  لهم  معبودا  األعصار  من 
الصالة،  بصورة  يعظمونه  كانوا  وإن 
وغير  والذكر  والصدقة،  والسجود، 

ذلك.
وفــي اإلجــمــال فــي اإلضــافــة: بيان 
لعظم فضله وكثرة ثوابه؛ ألن الكرمي 
اجلزاء  بنفسه  يتولى  بأنه  أخبر  إذا 
وسعة  اجلـــزاء  قــدر  عظم  اقتضى 

العطاء)٢٤(.

رقـــم:   ،٢٥/٣( الـــبـــخـــاري،   -١
.)١٨99

رقـــم:   ،٥9/٣( الـــتـــرمـــذي،   -٢
 .)٦٨٢

٣- ينظر: فتح الباري، البن حجر: 
.)١١٤/٤(

٤- مسلم، )7٥٨/٢، رقم: ١٠79(.
٥- ينظر: فتح الباري، البن حجر: 

)١١٤/٤(، وما بعدها.
٦- مسلم، )٨٠7/٢، رقم: ١١٥١(.

7- صحيح ابن خزمية، )٣/9٠7، 
رقم: ١٨٨٢(.

٨- ينظر: فتح الباري، البن حجر: 
.)١١٤/٤(

رقــم:   ،١٦٤/7( ــبــخــاري،  ال  -9
.)٥9٢7

للبغوي،  السنة  ينظر: شرح   -١٠
.)٢٢٢/٦(

البن  ــاري،  ــب ال فتح  ينظر:   -١١
على  الــنــووي   ،)١٠٦  /٤( حجر، 

مسلم، )٣٠/٨(.
املوطأ،  املنتقى شرح  ينظر:   -١٢
 /٤( الــتــثــريــب،  طـــرح   ،)7٤/٣(

.)١٠٠
رقــم:   ،٣٤/٣( ــبــخــاري،  ال  -١٣

١٨9٤(، مسلم، )رقم: ١١٥١(.
١٤- الصيال االستطالة والوثوب 
في  ينظر  حــق،  بغير  الغير  على 
املوسوعة  وأحكامه:  الصائل  دفع 

الفقهية الكويتية، )١٠٦/٢٨(.
ــاري،  ــ ــب ــ ال فـــتـــح  يـــنـــظـــر:   -١٥

.)١٠٥/٤(
املوطأ،  املنتقى شرح  ينظر:   -١٦

.)7٤/٣(
 /٤( التثريب،  طرح  ينظر:   -١7

.)9٣
١٨- فتح الباري، )١٠٥/٤(. طرح 

التثريب، )9٣/٤(.
 .)١9٠٤( رقــم:  الــبــخــاري،   -١9

مسلم، رقم: )١١٥١(.
رقـــم:   ،٨٠7/٢( مــســلــم،   -٢٠

.)١١٥١
 .)١9٠٤( رقــم:  الــبــخــاري،   -٢١

مسلم، رقم: )١١٥١(.
رقــم:   ،٤٤٥/٣( املـــوطـــأ،   -٢٢

.)١١٠٠
رقــم:   ،١٦٥/٤( النسائي،   -٢٣
٢٢٢٠(، مسند أحمد، )٤/ ٥٥٤، 

رقم: ٢٢٢٢١(.
فتح   ،)٢9/٨( الـــنـــووي،   -٢٤

الباري، )١٠٨/٤(.

الهوامش
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إعداد:محليات
محمد العودة

أمير  السمو  صــاحــب  عـــودة  مــع 
إلى  األحمد  نــواف  الشيخ  البالد 
إجــازة  قضاء  بعد  الــوطــن،  أرض 
تكتمل  ــالد،  ــبـ الـ خــــارج  خــاصــة 
الوطنية،  الكويت  بأيام  الفرحة 
إلى  الفرحة  أدخــل  العفو  فأمير 
سائرا  يدخلها  زال  ومــا  القلوب 
على نهج احلكام احملفورة ذكراهم 
في القلوب جزاهم اهلل خيرا على 

حسن صنيعهم أجمعني. 
سمو  مستقبلي  مقدمة  في  كــان 
املــطــار، سمو  أرض  على  األمــيــر 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ــاصــر احملــمــد،  وســمــو الــشــيــخ ن
وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
ــني في  اخلـــالـــد، وكــبــار املــســؤول

الدولة.
رسالة  السمو  صاحب  تلقى  وقد 
العهد،  ولي  أخيه سمو  من  تهنئة 
التهاني  ــات  آيـ ــغ  ــال »ب فيها  رفـــع 
والشكر  الكثير،  باحلمد  مقرونة 
الوفير هلل تعالى أن اطمأنت على 
وشرحت  قلوبنا،  سموكم  صحة 
وهي  صــدورنــا«.  عافيتكم  بتمام 
ــال كل  ــة تــلــخــص لــســان حـ رســال
األرض  هذه  على  ومقيم  مواطن 

الطيبة.
ــعــهــد أضــــاف في  ــي ال ــ ســمــو ول
املناسبة  »بهذه  الكرمية:  رسالته 
وقّرت  الصدور  بها  أثلجت  التي 
في  اهلل  لندعو  فإننا  العيون،  بها 
بعنايته  ســمــوكــم  يــكــأل  أن  عـــاله 

يدمي  وأن  بــرعــايــتــه،  ويحفظكم 
عــلــى ســمــوكــم مـــوفـــور الــصــحــة 
وطننا  على  ويدمي  العافية  ومتام 
اخلير  األوفــيــاء  وأبنائه  الكويت 
في ظل  والرخاء  والتقدم  والنماء 
)حفظكم  احلكيمة  سموكم  قيادة 
اهلل ورعــاكــم( وســدد على دروب 

التوفيق خطاكم«.
شكر  رســالــة  األمــيــر  سمو  وبعث 
العهد،  ولــي  سمو  ألخيه  جوابية 
ضمنها سموه خالص شكره على 
ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة 
العزيز،  الوطن  أرض  إلــى  سموه 
مــن طيب  أبـــداه سموه  مــا  وعلى 
املشاعر األخوية ومن دعاء صادق 
بهذه املناسبة، سائال سموه املولى 

أطل األمير فاكتملت الفرحة  أطل األمير فاكتملت الفرحة  
عودة سموه متزامنة مع االحتفال باأليام الوطنية
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العهد  ولــي  على  يــدمي  أن  تعالى 
يوفق  وأن  والعافية  الصحة  وافر 
العزيز  الــوطــن  خلــدمــة  اجلميع 
ــســدد اخلطى  ــه، وي ــة شــأن ــع ورف
ــازات  اإلجنــ مــن  ــد  املــزي لتحقيق 
صعيد  على  املــنــشــودة  التنموية 

مساره احلضاري.
مع  األمير  سمو  وصــول  ويتزامن 
فتح برج التحرير أبوابه للجمهور 
وذلك  الوطنية  األعياد  مبناسبة 
بعد مرور ٢٦ عاما على افتتاحه 
للجميع  مسموحا  بات  كما  األول 
املجانية  ــارة  ــزي ــل ل مــوعــد  حــجــز 
السادس  األحــد  يــوم  من  اعتبارا 
التاسعة  ٢٠٢٢م،  من  فبراير  من 
ــدة ظــهــرا  ــواحــ ــ ــى ال ــ ــاحــا إل صــب
بينما  واملــدارس  الرسمية  للوفود 
للجمهور  املــســائــيــة  الــفــتــرة  فــي 
حتى  عصرا  الثالثة  الساعة  من 
الساعة الثامنة مساء، وفي يومي 
اجلــمــعــة والــســبــت مــن الــســاعــة 

ــى الــســاعــة  ــرا وحــت الــثــانــيــة ظــه
الثامنة مساء واحلجز عبر املوقع 

اإللكتروني.
من جانب آخر، زينت بلدية الكويت 
الصفاة  وســاحــة  املباركية  ســوق 
باألعالم الوطنية فباتت في أبهى 
واسترجاع  الهمم  لشحذ  صــورة 
املواطنة،  وتعميق  النضال  صــور 
عطلة  الكويتي  الوطني  فالعيد 
استقالل  بذكرى  احتفاال  رسمية 
الــكــويــت عــن املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
ويحتفل به في ٢٥ فبراير من كل 
تتزامن  ١99٢م  عــام  ومنذ  عــام، 

عام  كل  من  فبراير   ٢٦ في  معه 
وكانت  التحرير.  عيد  احتفاالت 
استقاللها  حـــازت  قــد  الــكــويــت 
عهد  فــي  ١9٦١م  يونيو   ١9 فــي 
الصباح،   السالم  عبداهلل  الشيخ 
والشباب الكويتي الذي لم يعاصر 
هذه األحداث املهمة يتعرف عليها 
مــن خــالل مــا يــثــار كــل عــام في 
يلهو  بينما  اإلعالمية،  الوسائط 
منذ صغرهم  ويتشربون  األطفال 
عنه  ــذود  وال الوطن  حب  خصال 
ــبــي مع  واالســتــقــالل عــن األجــن

حسن التعامل مع اجلميع.

محمد العودة 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اإلميــان  نعمة  على  ربــي  أحــمــدك 
بــك، وشــرف اإلســالم لــك، وكيف 
وأنــت  نعمة  بــك  ــان  اإلميـ يكون  ال 
سبحانك تتحبب إلينا بالنعم وأنت 
غني عنا، ونتبغض إليك باملعصية 
من  إليك؟! سبحانك  فقراء  ونحن 
وفى،  باخلير  وعــد  إذا  كــرمي،  رب 
وأصلي  عــفــا،  بالشر  تــوعــد  وإذا 
سيدنا  خلقك  خير  على  وأســلــم 
وخامت  للعاملني،  اهلل  رحمة  محمد 
ــى آلــه  ــاء واملــرســلــني، وعــل ــي ــب األن

وصحبه أجمعني.
وبعد:

أن  معكم  لقاءاتنا  من  عرفنا  فقد 
املخلوق  الكون  هذا  سيد  اإلنسان 
هلل، وتــتــجــلــى هـــذه الــســيــادة في 
ــاس لــه،  ــنـ إعـــطـــاء خــيــر كـــل األجـ
فاحليوان والنبات واجلماد يعطونه 
خيرهم، فأين خير اإلنسان؟ وملن؟

قلنا: إن للجماد والنبات واحليوان 
وهذه  الكون،  في  يؤدونها  مهمات 
بخدمة  مــرتــبــطــة  كــلــهــا  املــهــمــات 
ــر كذلك  اإلنـــســـان، وملـــا كـــان األمـ
وجب أن نبحث عن مهمة اإلنسان، 
ــك اإلنــســان؟  ونــســأل: لــم خلق ذل
يصير؟  أيــن  ــى  وإلـ يعمل؟  ومـــاذا 
يبحث  أن  للعقل  البــد  كــان  أسئلة 
عن إجاباتها، وإال كان عقال تافها 
معروف املصير، مقصرا في معرفة 
غايته،  ومــطــلــب  ــوده  وجــ حقيقة 
ــادي  امل الــبــشــري  للعلم  ولــكــن هــل 
املــادة  على  التجربة  يجري  الــذي 
احملسة؛ ليستنبط منها املعلوم من 
املجهول قدرة على اإلجابة عن تلك 

األسئلة؟ إن كل ذلك ال يؤديه العلم 
إلى حقيقة  ينتهي  الذي  التجريبي 
للعلم  ألن  رياضية؛  مادية  علمية 
مهمة واحدة، وهي: أن يعرف كيف 
حتصل األشياء، لكنه ال يعرف لم 
حتصل األشياء، فالعلم يعرف كيف 
يتكون املاء من ذرة من األوكسجني 
ال  ولكنه  الهيدروجني،  من  وذرتني 
يعرف لم كان تكوين املاء من هذين 
وهو  النسبتني،  بهاتني  العنصرين 
يعرف كيف تكون الكهرباء مبوجب 
يعرف  هل  لكن  ومحرك،  وسالب 
ما دور املوجب والسالب في توليد 
الكهرباء؟ إذن: العلم ال يعرف ملاذا 
ولكنه يعرف كيف، وسيظل قاصرا 
عن معرفة إجابات األسئلة: لم خلق 
اإلنسان؟ وإلى أي غاية يسير؟ وإذا 
مجتمعه  في  محسنا  اإلنسان  كان 
ولو  كله  اخلير  منه  مجتمعه  لقي 
ضر نفسه، وإذا كان غير ذلك لقي 
نفع  وإن  كله  الشر  منه  مجتمعه 
العقل  عــرف  في  أيستوي  نفسه، 
أن يكون الذي قدم اخلير ملجتمعه 
ــشــر؟ ال ميكن  ــه ال ــذي قـــدم ل كــال
يكون  أن  العادي  العقل  عرف  في 
أن  العقل  على  توجب  لذلك  ذلك؛ 
يبحث عن معنى آخر؛ ليصحح هذا 
املفهوم في ذهنه، وتوجب عليه أن 
يعلم أن وراء هذه الدنيا دنيا أخرى 
يجازى فيها صاحب اخلير بخيره، 
ذلك  ولــوال  بشره،  الشر  وصاحب 
أكثر حظا من  الشر  لكان صاحب 
الشر  صاحب اخلير؛ ألن صاحب 
أخذ حظ نفسه وشهواته من دنياه، 
أما صاحب اخلير فقد كبت نوازع 

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(،  )١39٤ه عام  رمضان 
من  بدعوة  )١9٧٤م(،  لعام  سبتمبر 
ة،  اإلسالميَّ ــؤون  والــشُّ األوقــاف  وزارة 
ضيًفا  ــعــراويُّ  الــشَّ يخ  الشَّ حــلَّ  حيث 

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

)١٤١9هـ

المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية
أين خير اإلنسان ؟أين خير اإلنسان ؟

التحريرتفسير
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صحة  بكل  وضحى  وشهواتها،  نفسه 
وعافية وأمن واطمئنان في سبيل خير 
الناس، ولو لم يكن لألمر غاية محاسبة 
ألنه  اخلير؛  من  أفضل  الشرير  لكان 
أخذ حظه ومتعته، وانتهى أمر كل شيء.
ولم  خلقنا،  كيفية  على  يدلنا  الذي  ما 
خلقنا، وإلى أين نصير، ومن خلقنا؟ تلك 
التجريبي  العلم  إليها  يهدي  ال  األسئلة 
أبدا، والذين يحاولون أن يعرفوا كيفية 
من  واألرض  والسماوات  اإلنسان  خلق 
أشياء لم تدخل في نطاق حسهم إمنا 
ليس موضوع  ذلــك  واهــمــون؛ ألن  هــم 
إال  علمية  يوجد حقيقة  ال  الذي  العلم 
على شيء مشاهد محس، ويقول احلق 

}ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ذلــك:  في 
ې           ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ  
)الــكــهــف:٥١(،  ې{  ې   ې  
فالذين يقولون: خلق اإلنسان بالطبيعة 
عن  األرض  وانــفــصــلــت  واملـــصـــادفـــة، 
لم  شــيء  في  ضربا  يضربون  الشمس 
يشهدوه، ولم يعرفوه، ولم يحسوه؛ لذلك 

يرد القرآن على مثل هؤالء بقوله: }ۉ  
ې          ې  ې  ې{؛ املضلون: 
ما  حقائق  عن  الناس  يصرفون  الذين 
يستنتجه  ما  خرافات  إلى  الدين  يقول 
الطبيعة  وراء  ما  املتوهمون  الظانون 

واملادة، ويرد عليهم بقوله تعالى: }ۉ  

أنا  أي:  ې{؛  ې   ې   ې          
باحلقيقة  أخــبــركــم  ــدي،  وحــ ــق  اخلــال
وطبيعة اخللق؛ لذلك وجب أن تأخذوا 
كل ذلك مني، وتعرفوا مني لم خلقتكم؟ 
وكيف خلقتكم؟ وماذا يطلب إليكم؟ وإلى 
الناس: من  أين تصيرون؟ ورمبا يسأل 
الذي يبلغنا هذه األجوبة وتلك احلقائق 
عن اهلل؟ أيجيء أي إنسان ليقول: إنني 
جئت ألجيبكم عن هذه األسئلة: خلقتم 
لكذا، وعلى كيفية كذا، ومطلوب إليكم 
واحد  أيأتي  كذا؟!  إلى  وتصيرون  كذا، 
ال،  األجوبة؟  بهذه  ليخبرنا  الشارع  من 
واحلق أن الدعاوى كثرت، وإن لم تقم 
كاذبون،  مدعون  فأهلها  األدلــة  عليها 
يحل  أن  البد  اللغز؟  ذلك  يحل  فكيف 
جاء  الذي  ألن  العقل؛  به  يحكم  بشيء 
باألجوبة وادعى أنها من عند اهلل وأنه 
مبلغ بحق عنه صادق في هذه الدعوى، 
ولكن كيف يصدق والكون فيه نواميسه)١( 
يروي،  واملــاء  حترق،  فالنار  وقوانينه؟! 
األشياء،  تــرى  كي  للعني  ينير  والضوء 

}ەئ   مخلوقاته:  في  يقول  واهلل 
ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  
ىئ    ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ    ۈئ   ۆئ  
ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  
ىئ  يئ{ )يس:٣٨-٤٠(، فكل 
ذلك ناموس وقانون يسير عليه الكون، 
الشمس  أبطأت  فإن  أبــدا،  يتخلفان  ال 

ألقـــــى  الشعراوي 
اهلل  رحـــــــمـــــــه 
ة  محاضرات إميانيَّ
ــد من  ــدي ــع فـــي ال
ــة  ول ــدَّ مــســاجــد ال
واجلــــمــــعــــيــــات 
اخلـــــــيـــــــريـــــــة

بــــــــــــــعــــــــــــــض 
كانت  ــرات  ــاض احمل
ــــة  تــــوجــــيــــهــــيَّ
في  ـــــة  وإرشـــــاديَّ
ة  العسكريَّ ة  الكليَّ
بــدعــوة مــن وزيــر 
فاع  والدِّ ة  اخليَّ الدَّ
آنذاك سمو الشيخ 
ســعــد الــعــبــد اهلل 
الصباح رحمه اهلل
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عن سيرها، واألرض في دورانها اختل 
ولم  والسنوي،  اليومي  التقومي  ميزان 
متتنع الشمس عن إشراقها على الناس 
يوما وفق مزاجها، والقمر كذلك أيضا، 
بناموس  سائر  الــكــون  فــي  شــيء  فكل 
عليه  جرى  ملن  خيار  وال  دقيق،  محكم 
فلتستثمر  إذن:  الناموس في مخالفته، 
ادعى  من  إلثبات صدق  احلقيقة  هذه 
الناموس يسير  دام  التبليغ عن اهلل ما 
عن  يــخــرج  أن  وال ميكن  آلــيــا،  ســيــرا 
الناموس فعل ذلك  قانونه وطــوره، هل 
اخلــاصــيــة؟!  هــذه  أعــطــاه  خالقه  ألن 
الناموس ومعطيه هذه اخلاصية  خالق 
الناموس،  يعطل  أن  يستطيع  الذي  هو 
ويخرق القانون، ويأتي بأمر معجز في 
الكون يجريه على يد إنسان من البشر؛ 
ليقول: أنا رسول مبلغ عن اهلل، ودليلي 
يدي  على  خــرق  اهلل  أن  صــدقــي  فــي 
الناموس الكوني، فالبد للعقل أن يلتفت 
يخرق  أن  يستطيع  بشري  عن  ليبحث 
ميكنه  من  العالم  في  وليس  الناموس، 
فعل ذلك بقدراته البشرية، فكيف خرق 
اإلنسان الذي يدعي النبوة الناموس ما 
إذن:  ذلــك؟!  يستطيعون  ال  البشر  دام 
الناموس خالقه،  الذي خرق  أن  الشك 
وذلك الرجل صادق في التبليغ عن اهلل؛ 
لذلك كان البد لكل مدع رسالة أن يأتي 
التبليغ،  صــدق  تثبت  يديه  بني  بحجة 
حجة  وبــأي  باحلجة؟  يجيء  كيف  لكن 
يجيء على القوم؟ إنه ال يفاجئ القوم، 
وال يبغتهم، وال يأتيهم بأمر ال يعرفونه، 
ولكن كل رسول يأتي مبعجزة من جنس 
ما نبغ قومه فيه وبرعوا؛ حتى ال يقول 
القوم: لو اشتغلنا بهذا اللون ألتينا مبثل 
ما أتى به ذلك املدعي، فالبد أن يكون 
فيه  نبغ  ما  من جنس  املعجزة  موضوع 
القوم نبوغا يشهد له التاريخ وتشهد له 

الدنيا.
طبيعته  عن  إخراجه  الناموس:  وخرق 
بوصفك  فــأنــت  اهلل،  بــقــدرة  الفاعلة 
أنت  قانون،  وللحق  قانون،  لك  إنسانا 
تطلقه؛  ال  أو  قانونك  تطلق  أن  متلك 

بعد  تستطيع  ال  أطلقته  إذا  ولكنك 
لدينا  مثال:  أبــدا،  فيه  تتحكم  أن  ذلك 
الهدف،  نحو  التصويب  يجيد  إنسان 
لالستعمال،  صاحلة  بندقية  فيمسك 
فيها رصاصة، ويعرف كيفية التسديد، 
على  الرصاصة  يطلق  أن  في  حر  هو 
إذا صوب  ولكن  يطلقها،  ال  أو  الهدف 
أطلق  ثم  الهدف  إلــى  البندقية  فوهة 
أن  فــي  ــوة  قـ لــه  فليست  ــرصــاصــة  ال
تقول  قوة  له  وليس  القانون،  فعل  يرد 
للرصاصة -وقد خرجت إلى الهدف-: 
البشر  يستطيع  ال  الهدف.  تصيبي  ال 
ــم يــتــحــكــمــون فـــي إطـــالق  ــه ــك؛ ألن ــ ذل
القانون وعدمه فقط، لكنهم إذا أطلقوا 
يتحكموا مطلقا  أن  لهم  فليس  القانون 
في أن يعطلوا ذلك القانون عن مهمته، 
-ومعك  متلك  أنت  أيضا:  ذلك  ومثال 
كوب- أن تطفئ النار أو ال تطفئها، لكن 
على  املــاء  تصب  أن  قانونك  في  ليس 
النار فال تنطفئ، إذن: فالبشر ميلكون 
أما  إطــالقــه،  عــدم  أو  قانونهم  إطــالق 
إذا أطلقوه فال يستطيعون أن يتحكموا 
وجل  عز  احلــق  يخلق  حني  ولكن  فيه، 
بعد  فيهما  يتحكم  والناموس  القانون 
القانون  بني  الفارق  هو  وهذا  إطالقه، 
عند احلق والقانون عند اخللق، وبهذا 

تأتي املعجزة، وهنا نضرب أمثاال:
إبراهيم  جناة  سبحانه  اهلل  مراد  أكان 
من الــنــار؟! لو كــان ذلــك لقدر اهلل أال 
يتمكن القوم من إبراهيم، أو قدر حني 
الــنــار أن  ليلقوه فــي  إبــراهــيــم  ــذوا  أخـ
على  فتمطر  ممــطــرة،  سحابة  يــرســل 
مراد  ليس  ذلك  ولكن  فتطفئها،  النار 
للناموس،  التحدي  ــراده  مـ إمنــا  اهلل، 
والنار التي أوقدت، والتي يحكم اخللق 
أرادهــا اهلل  إبراهيم  بأنها البد حارقة 
فيها  إبراهيم  يلقى  وأن  نــارا،  تظل  أن 
دون حاجز، ولكنه يعطل قانون اإلحراق 

في النار، فيقول: }ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   
قلنا:  يقل:  لم  )األنبياء:٦9(،  ۈ{ 
يا نار انطفئي، ال، بل ظلي نارا ليراك 

النار  في  إبراهيم  وليلق  ــارا،  ن الناس 
وهي نار، ولكن يا نار أنا خالقك، وأنا 
ــرك بأن  واهــبــك قــوة اإلحـــراق، أنــا آم
تتعطل فيك قوة اإلحراق وأنت نار، ما 
فال  القانون،  معك  ينطفئ  تنطفئي  إن 
تكون هناك حجة. ورمبا قال القوم: لو 
ولو  إبراهيم،  النار ألحرقت  تنطفئ  لم 
لم متطر السحابة على النار ألحرقناه، 
ولو لم يهرب إبراهيم من القبض عليه 
على  اقبضوا  يقول:  واحلــق  ألحرقناه؛ 
إبراهيم، وأحكموا وثاقه، وأوقدوا النار، 
وألقوه فيها، وأنت يا نار ظلي نارا في 
ولكن  وناموسهم،  وبقانونهم  أعينهم، 
فلتتعطل فيك قوة اإلحراق، ودليل ذلك 

قوله تعالى: }ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  
ۈ  ٴۇ{ )األنبياء:٦9(، فتلك هي 
في  الرسول  صدق  تثبت  التي  املعجزة 
عليه  أجــرى  اهلل  ألن  اهلل؛  عن  التبليغ 

أمرا ال ميكن لبشر أن يجريه أبدا.
ــا: مـــوســـى عليه  أيـــضـ نـــضـــرب مــثــال 
السالم، وهو من أولي العزم من الرسل، 
خرج بقومه من مصر، ثم أدركه فرعون 
والعدو  أمامهم،  البحر  فكان  وجنده، 
من ورائهم، وقانون البشرية واضح في 
على  غلب  ما  وهــذا  احلالة،  هــذه  مثل 

ظن قومه، لقوله تعالى: }ٻ  ٻ  
)الـــشـــعـــراء:٦١(  پ{  پ   پ  
قال  محالة،  ال  مدركون  البشر  بقانون 
لهم موسى مبلء فيه: كال. أيقول موسى 
ذلك في موقف ال يأمن أن يكذب فيه 
كال.  ــال:  قـ إنــه  واحــــدة؟!  دقيقة  بعد 
برصيد من أرسله وقدرته، ولم يقل: كال. 
برصيد البشر وهو مشترك معهم فيه، 
ولكنه ال يتعامل مع عدوه بهذا الرصيد، 
أرسله  من  برصيد  معه  يتعامل  وإمنــا 
فيه  قــال مبــلء  لذلك  ونــذيــرا؛  مبشرا 
-وهو واثق-: كال. ثم لفتنا إلى احليثية 

ليقول: كال. فقال:}ڀ  ٺ   التي دعته 
أنا  أي:  )الشعراء:٦٢(؛  ٺ{  ٺ  
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وقوتهم  فــرعــون،  لــقــوم  متروكا  لست 
البشرية؛ ألن معي ربي، وليس لهم رب 
لهم معية معه، لذلك قال: كال. بصدقها 
اهلل  وقد صدقه  ورصيدها،  وحيثياتها 
ما قال، فصدقه في قوله: كال. وصدقه 
ثم  ٺ{،  ٺ   ٺ   }ڀ   قوله:  في 

} ٹ        لــه:  وقــال  الناموس،  له  خــرق 
إن  )الـــشـــعـــراء:٦٣(،  ٹ{  ٹ  
ناموس البحر قانونه السيولة، والسيولة 
االستطراق:  ومعنى  االستطراق،  هي 
مكان  فــي  عاليا  يــكــون  ال  السائل  أن 
أن  البـــد  ــر،  آخـ مــكــان  فــي  ومنخفضا 
يستطرق من العالي إلى املنخفض حتى 
موسى  ضــرب  وقــد  السطح،  يتساوى 

} ڤ  ڤ  ڤ      ڤ   البحر،  بعصاه 
ــشــعــراء:٦٣(،  )ال ڦ{  ڦ           
وهنا تكمن عظمة املعجزة، فاملاء اللني 
عظيم؛  طود  إلى  ينقلب  الرخو  السهل 
أي: جبل، أرأيتم ماءين يقفان كاجلبل، 
يابسة؟!  وطريق  ســرداب  املاءين  وبــني 
وإمنا هو  البشر،  قانون  في  ليس  ذلك 
عطله  وقــد  الناموس،  خلق  من  قانون 
ياماء  وقــال:  املــاء  أمر  ملا  بقدرته،  اهلل 
فيك،  ــطــراق  االســت ــامــوس  ن ليتعطل 
ولتتعطل السيولة، وليجمد املاء جمودا 
موسى،  ذلك ميشي  وبعد  الطود،  كأنه 
ــا انــتــهــى إلـــى اجلــهــة األخـــرى  فـــإذا م
يقطع  أن  موسى  وأراد  فــرعــون،  تبعه 
بعصاه  البحر  ويضرب  الطريق،  عليه 
رجع  فلماذا  االســتــطــراق،  إلــى  ليعود 
إلى احتياط البشر، ولم يزل في قوله: 
يطمئنه  ٺ{،  ٺ   ٺ   ڀ   }ڀڀ  
كما  البحر  دع  له:  فيقول  ويأمره  اهلل، 
يغتر فرعون وقومه  أن  أريد  هو، فإني 
ليلحقوك،  وأن يسيروا خلفك  باليبس، 
فإذا ما كان أولهم عند آخرك أرجعت 
يكون  وبذلك  فغرقوا،  قانونه  إلى  املاء 
الواحد،  بالشيء  وأتلف  أجنى  قد  اهلل 
فعطل القانون هنا، وأرجعه إلى سيولته 

وهلك  ــه،  ــوم وق مــوســى  فنجا  هــنــاك، 
فرعون وقومه، وتلك هي املعجزة.

وقد أتى مبعجزة أخرى قبل ذلك، هذه 
فيه  نبغ  مــا  جنس  مــن  أيضا  املعجزة 
القوم، وهو السحر، ولكن يجب أن نوقن 
سحرا،  ليست  موسى  من  املعجزة  أن 
وسنبني الفارق بني أن تكون املعجزة من 
نوع النبوغ القومي أو هي فرد منه، فقوم 
فرعون شهروا بالسحر؛ لذلك أراد اهلل 
سبحانه وتعالى أن يأتي على يد موسى 
مبعجزة من جنس ذلك؛ ألنه -كما قلنا- 
لو جاء مبعجزة لم يعرفها القوم لردت 
الدعوى، وقالوا: لم نتعلم هذه املسألة، 
ولو تعلمناها ودربنا عليها لغلبناه، لذلك 
تأتي املعجزة من جنس ما تعلموه ونبغوا 
معناها  ويكون  أهــال،  تكون  حتى  فيه؛ 
يغلب  أن  اهلل  أراد  وكــذلــك  الــتــحــدي، 
فرعون،  قــوم  سحر  مبعجزته  موسى 
ولكن قبل أن يصنع اهلل معه ذلك أراد 
أن يطمئنه، فصنع له تدريبا دون مشهد 
من اخلصوم الذين سيرسل إليهم؛ حتى 
التجربة  يتأكد موسى من صدق جناح 
حني يجريها مع سحرة فرعون؛ ألن اهلل 
وألــق عصاك  إليهم  اذهــب  له:  قال  لو 
فستلقف ما يأفكون، رمبا خاف موسى 
إن ألقى العصا أن يخيب، فأراد اهلل أن 

يجري له تدريبا أمامه، فقال له: }ڃ  
ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ژ{  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ــال اهلل: هــذا مدى  ق )طــــــه:١7-١٨(، 

ک   ک   }ڑ    ولكن  بها،  علمك 
گ{  گ   گ   گ   ک   ک  
)طه:١9-٢٠(، وهنا تتجلى دقة التعبير 

ڤ   ڤ   }ڤ   الــالفــت:  القرآني 
ڦ  ڦ{ )طــه:٦7(، وهذا اخلوف 
انقلبت حية  العصا  رأى  أنه  دليل على 
ذلــك،  غير  السحر  وطبيعة  بالفعل، 
يراها عصا  العصا  الساحر  ألقى  فإذا 

تؤخذ  أن  ميــكــن  ال 
أجوبة هذه األسئلة 
من العلم التجريبي: 
اإلنــســان؟  خلق  لــم 
ومــاذا  خلق؟  وكيف 
ــى أي  ــ ــع؟ وإلـ ــن ــص ي
ــة يـــصـــيـــر؟ ــ ــايـ ــ غـ

ــق  ــلـ ــخـ حــــــــني يـ
احلــــق عـــز وجــل 
والناموس  القانون 
فيهما  يــتــحــكــم 
ــه،  ــ ــــالق ــد إط ــعـ بـ
وهـــذا هــو الــفــارق 
عند  القانون  بني 
ــون  ــان ــق احلـــق وال
ــق ــ ــل ــ ــد اخل ــ ــنـ ــ عـ
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بطبيعتها احلقيقية، ويراها غيره حية؛ 
املسحور،  حقيقة  يغير  ال  السحر  ألن 
لذلك  الناظرين؛  أعــني  يسحر  وإمنــا 

}ۉ    بالغة:  بدقة  القرآن  يقول 
ې   ې   ې   ۉ  
)األعــــــــراف:١١٦(،  ى{  ې    

ويقول: }ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ{ )طه:٦٦(.

موسى؛  وبني  بينه  التجربة  فاهلل صنع 
حتى يذهب إلى فرعون وهو واثق متام 
ستلقف  العصا  يلقي  حــني  ــه  أن الثقة 
بينه  أجريت  التجربة  ألن  يأفكون؛  ما 

}حئ  مئ        ذهب  وقد  ربه،  وبني 
)الــشــعــراء:٣٨(،  جب{  يئ    ىئ  
ڄ{  ڄ   ڦ   }ڦ   قــال:  ذلــك  وبعد 
)الشعراء:٤٣(، فألقوا حبالهم وعصيهم 
فخيل  السحر،  في  هؤالء  طريقة  على 
حيات  والــعــصــي  احلــبــال  أن  لــلــنــاس 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   }ڇ   تسعى، 
فهل  )الشعراء:٤٥(  ڎ{  ڌ   ڌ  
ابتلعت عصاه احليات التي كانت تخيل 
للناس من العصي واحلبال، أم أظهرت 
احليات واحلبال على حقيقتها للناس؟! 
}ڌ  ڌ  ڎ{،  قال:  احلق  فاهلل 
فهم لم يحولوها حقيقة، إال أنهم خيلوا 
للناس أن احلبال والعصي حيات، وحني 
احلبال  عــادت  املعجزة  العصا  نزلت 
والعصي في نظر املسحورين والسحرة 
حقيقتها،  على  وعصيا  حباال  أنفسهم 
فــكــأن مــوســى حــني رمــى عــصــاه لقف 
ما صنع القوم من السحر، وما هو إال 
تخييل فقط، ففوجئ السحرة؛ ألن هذا 
السحر؛  فن  من  عليه  هم  ملا  مخالف 
ــة  ــال الـــقـــرآن بــدقــتــه وروعـ ولــذلــك قـ
}ک  ک  ک      ک  گ{  أدائــه: 
آمنا  يقولوا:  لم  ملاذا  )طــه:7٠(، عجبا، 
وهو  أمامهم،  موسى  أن  مع  مبوسى. 
امللقي، ولم يروا ربه؟! لقد علموا أن هذه 
بشر؛ ألن عصاه  ليست عملية  العملية 

بقيت حية، وكل حبالهم وعصيهم علمت 
أنها حبال وعصي، وهم بذلك ما غلبوا 
بسحرهم مبفهوم التفوق البشري، إمنا 
هذه صنعة فوق صنعة البشر، جعلتهم 
اإلميــان  إلــى  مبوسى  اإلميـــان  يتعدون 
طبيعة  هي  تلك  وهــارون،  موسى  برب 

املعجزة.
في  قومه  نبغ   [ اهلل  رســول  وكذلك 
من  القرآن  فجاء  والبالغة،  الفصاحة 
فاملعجزة  والفصاحة،  البالغة  جنس 
هي دليل صدق التبليغ عن اهلل، فحني 
اهلل،  عن  مبلغ  أنا  ويقول:  بشر  يجيء 
ودليلي في ذلك ما يجريه اهلل على يدي 
البشر أن يخرقوا فيه  مما ال يستطيع 
الناموس، والبشر ال يخرقون النواميس، 
اهلل،  عن  التبليغ  في  صــادق  أنا  لذلك 
على  تأتي  كانت  قوم  كل  معجزة  ولكن 
والرساالت  الرسول،  رسالة  مهمة  قدر 
في  مــحــدودة  كــانــت  محمد ]  قــبــل 
لها  ليس  رسالة  وأي  واملــكــان،  الزمان 
ــبــوت وخــلــود كــانــت مــعــجــزتــهــا على  ث
قدرها، ومعنى ذلك: أنها كانت معجزة 
واحدة،  مرة  تقع  مرئية،  محسة  كونية 
فمن رآها فقد آمن بها، ومن لم يرها 
فهو حر في تصديقها، إن صدق املخبر 

بها.
ــرآن قـــص عــلــيــنــا هــذه  ــقـ ــوال أن الـ ــ ول
ــعــجــزات -والـــقـــرآن صــــادق- لكنا  امل
استطعنا أن نقول: إنها لم حتصل؛ ألنها 
حصلت أمام قوم، فمن رآها فقد آمن 
بها، ومن لم يرها كان تصديقه بها وفق 
لكن  كالمه،  وتوثيق  أخبر  من  تصديق 
معجزته ] نظرا ألنه بعث للناس كافة 
إلــى أن  فــي امــتــداد األزمــنــة واألمكنة 
تقوم الساعة، فليس للسماء إرسال بعد 
شيئا  يستقبل  أن  لبشر  وليس  محمد، 
بعد محمد، فمحمد آخر من أرسل إليه، 
وآخر من استقبل عن السماء- البد أن 
العمومية غير  تناسب  لها طبيعة  تكون 
احملـــدودة في الــزمــان واملــكــان، وتكون 
باقية بقاء رسالته، فالذي يقول: محمد 
معجزته  هو  القرآن  وهذا  اهلل،  رسول 
عليه  احملافظ  بنصه  اآلن  إلى  الباقية 

معجزة  هــذه  والــصــدور،  السطور  فــي 
الساعة يستطيع  قيام  وإلى  زمانه،  في 
أي إنسان تابع حملمد أن يقول: محمد 
فمعجزة  مــعــجــزة.  وتــلــك  اهلل،  رســـول 
محمد ليست من جنس املعجزة الكونية 
التي تقع مرة واحدة، ولكنها من جنس 
كل  يستطيع  الــتــي  الــبــاقــيــة  املــعــجــزة 
إنسان في أي زمان ومكان أن ميد يده 
محمد،  معجزة  تلك  ليقول:  باملعجزة 
مــوســوي  أو  ــودي  ــه ي أيستطيع  ولــكــن 
ــول، وتلك  أن يــقــول: هــذا مــوســى رسـ
معجزته؟! ما هي معجزته، وأين هي؟! 
ال  عيسى  معجزة  كذلك  لها،  وجــود  ال 
وجود لها في زماننا؛ ألن الرسالة ليس 
فتلك  مكان،  أو  زمــان  في  امــتــداد  لها 
ميزة امتازت بها معجزة سيدنا محمد 
]، وهي عني منهجه أيضا، وقد كانت 
معجزة كل رسول غير منهجه؛ فمعجزة 
التوراة،  منهجه  وكتاب  العصا  موسى 
واألبرص  األكمه  إبراء  عيسى  ومعجزة 
ومنهجه  اهلل،  ــإذن  ــ ب املــوتــى  وإحـــيـــاء 
شيء  واملنهج  شيء  فاملعجزة  اإلجنيل، 
آخـــر، وقــعــت املــعــجــزة مـــرة وانــتــهــت، 
وبقي املنهج غير محروس مبعجزة، أما 
ومنهجه  القرآن،  فمعجزته   [ محمد 
نقول: هذا منهج رسول  القرآن، وحني 
مع  املعجزة  ظلت  فقد  ومعجزته  اهلل 
املنهج لتحميه، وظل املنهج مع املعجزة 
بشيء  امتيازها  كــان  وبذلك  ليحفظ، 
آخر؛ إذ حفظ املنهج في نطاق املعجزة، 
املعجزة من صنع اهلل،  أن  ومعنى ذلك 
وما دامت كذلك فال دخل للبشر فيها 
أبدا، فقد خالف القرآن مناهج الرسل 
معا،  ومنهج  معجزة  ــه  ألن السابقني؛ 
للبشر  وليس  اهلل،  فعل  من  واملعجزة 
دخل فيها؛ لذلك طلب إلى أتباع الكتب 
أن  الرسل  مناهج  التي حتمل  القدمية 
منهج  الطلب  وهــذا  عليها،  يحافظوا 
رسول:  كل  ألتباع  رسالة  معناه  تكليفي 
أن حافظوا على كتاب منهجه. وما دام 
فهو  للمكلفني  اهلل  من  تكليفا  الطلب 
عرضة ألن يطاع أو يعصى كأي تكليف 
السابقة  الكتب  حفظ  فكأن  اهلل،  من 
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التي حتمل مناهج الرسل السابقني كان 
أمرا تكليفيا، ومعنى األمر التكليفي: أن 
اهلل طلب إلى أتباع كل نبي أن يحافظوا 
على كتاب منهجه، فإما أن يطاع، وإما 
أن يعصى، وقد عصي ذلك األمر، فلووا 

ألسنتهم بالكتب، وصاروا }ھ  
ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    

وكتموا  )املائدة:١٣(،  ۇ{  ڭ   ڭ    

ٹ   }ٹ   عليه،  وزادوا  بعضه، 
ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ذلك؛  كان  وقد  )البقرة:79(.  ڄ{ 
كـــان طلبا  الــكــتــب  ألن احلــفــاظ عــلــى 
األمم  تــلــك  فـــأدت  اهلل،  مــن  تكليفيا 
بعضها  يـــؤدوا  ولــم  التكاليف،  بعض 
ــان حــفــظ الــكــتــب ممــا لم  ــ اآلخــــر، وك
يؤدوه؛ لذلك حرفت الكتب، ونظرا ألن 
معجزة رسول اهلل ] هي عني منهجه، 
للبشر  دخــل  ال  اهلل  فعل  من  واملعجزة 
فيها، فإن احلق سبحانه وتعالى لم يكل 
القرآن،  على  حتافظ  أن  محمد  ألمــة 

}ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   قال:  لذلك 
ارفعوا  أي:  )احلجر:9(؛  ڱ{  ڱ   
أيــديــكــم عــنــه، ونــحــن لــن نــوكــل حفظ 
وألن  معجزة،  ألنه  أبــدا؛  إليكم  القرآن 
مناهجهم،  كتب  على  ائتمنوا  السابقني 
املنهج  دام هذا  وما  األمانة،  يؤدوا  فلم 
الذي  أنا  فيه،  لبشر  دخل  فال  معجزة 
أنزلته وأنا الذي سأحفظه. ولكنه يقول 

في الكتب األخرى: }ڇ  ڍ  ڍ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   
ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  
گ  گ   گ   ک   ک  
گ{ )املائدة:٤٤(، ومعنى استحفظوا: 
ينتف  ــم  ول يحافظوا،  أن  منهم  طلب 

الطلب، لكن اهلل قال في القرآن: }ڳ  
ڱ{   ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ  

ذلك  بعد  العجيب  ومــن  )احلــجــر:9(. 
القول أنك جتد في أمم اإلسالم خطني 

متناقضني متام التناقض:
القرآن،  توثيق  ناحية  في  خط  األول: 
والــتــمــكــني مــن حــفــظــه، واســتــظــهــاره 
حفظا في الصدور، وكتابة في األوراق، 
توثيق  وهــو  األشــرطــة،  على  وتسجيال 
ما بعده توثيق، لكن الناس مع كل ذلك 

بعيدون منه بوصفه منهجا.
والثاني: خط في ناحية احملافظة على 
القرآن، فالناس مقبلون على احملافظة 
عليه، ولو أنهم كانوا متتبعني منهجهم، 
حفظهم  لقلنا:  دينهم  على  غــيــوريــن 
الــقــرآن غــيــرة عــلــى الــديــن، ومتسك 
مناهج  ناحية  من  متهافتون  لكنهم  به، 
مذاهب  ناحية  من  ومقصرون  الدين، 
كل  دينهم  أمــور  من  ويتحللون  الــديــن، 
ــرآن عــنــدهــم يكثر  ــق ــوم، فــمــا بـــال ال يـ
ويطبع  يــوم،  بعد  يوما  ويتوثق  توثيقه، 
في  يطبع  فمرة  املختلفة؛  أحجامه  في 
ــرة فــي فص  صفحة طــولــهــا مــتــر، ومـ
ويوثق  واحدة،  ومرة في صفحة  خامت، 
على األسطوانات، وفي األشرطة؟ هذه 
عناية تدل على أن ذلك أمر من صنعة 
الذين  املسلمني  أن  بدليل  وحــده،  اهلل 
عنه  ويغفلون  دينهم  أمور  من  يتحللون 
بوصفه منهجا لم يستطيعوا أن يغفلوا 
سيظل  ولــذلــك  معجزة،  بوصفه  عنه 

القرآن حجة علينا.
كنا قد طرحنا سابقا األسئلة األربعة: لم 
خلق اإلنسان؟ وكيف خلق؟ وماذا يصنع؟ 
ال ميكن  وقلنا:  يصير؟  غاية  أي  وإلــى 
أن تؤخذ أجوبة هذه األسئلة من العلم 
التجريبي؛ لذلك البد فيها من خبر من 
هذا  نعرف  فهل  نفسه،  اإلنسان  خالق 
اخلبر من الكتب القدمية، وقد حرفت، 
ولويت بها األلسنة، وكتم بعضها، وزيد 

}ڤ   تعالى:  قــال  وقــد  عليها؟! 
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   

ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

چ   چ{ )املــائــدة:١٥(، فمن 
أي كتاب نأخذ أجوبة األسئلة السابقة؟! 
األجوبة تكون من مثل: أنا خلقته لكذا، 
وهو  كــذا،  إليه  وأطلب  كــذا،  وبكيفية 
غيبت عن  أمور  وهذه  كذا،  إلى  صائر 
لذلك  املــادة؛  حقيقة  وعلم  البشر  علم 
يقول بعض املنصفني من الفالسفة: أنا 
لست بحاجة إلى املعرفة ألؤمن، ولكني 
اإلميــان ألعــرف، فاإلميان  إلى  بحاجة 
يعلمهم األمر غير احملسوس، الذي هو 
وراء الطبيعة، والذي ال يخضع لتجربته 
القرآن  يأتي  فحني  واملــاديــة،  احلسية 
ويشرحها  اإلنسان،  خلق  كيفية  ليشرح 
مبنتهى الوضوح، ثم ال يشرحها فقط، 
من  ماديا  دليال  الكون  في  يترك  ولكن 
ــقــوم مــن العلم  جــنــس مــا وكـــل إلـــى ال
عمل  فمجال  احملــس،  على  التجريبي 
احملس،  على  التجربة  اإلنساني  العقل 
التحكم  ميلك  ال  التي  الصماء  ــادة  وامل
فيها؛ ألن العالم ال يدخل معمله بهواه، 
تأتي  واآلالت  تتحكم،  الصماء  فاملادة 
بالنتيجة، وما تنتهي إليه التجربة يكون 
حقيقة علمية؛ لذلك ال غرابة في أننا 
ال نرى كهرباء أمريكية وكهرباء روسية، 

فذلك علم جتريبي محكوم باملادة.
األخــرى  النظرية  املــذاهــب  في  ورأيــنــا 
التي ال حتكمها مادة اختالفا في املنهج، 
فهذا رأسمالي وذلك شيوعي، فلماذا لم 
يتفقوا هنا كما اتفقوا هناك؟ ألنهم في 
التجريبي  العلم  في  محكومون  األولــى 
أحــرار  الثانية  وفــي  يجامل،  ال  ــذي  ال
أحــرارا  دامــوا  وما  بأهوائهم،  يتكلمون 
جتريبي  علمي  منطق  دون  يتكلمون 
اآلراء، وليكن هذا رأسماليا،  فلتختلف 
وهذا خير املبادئ، وهذا شيوعيا، وهذا 
مادي  علم  لهم  يكن  ولم  املبادئ،  خير 
مختلف؛ ألن املادة في األولى حكمتهم، 

واألهواء في الثانية فرقتهم.
األولــى  في  اتفاقهم  أن  العجيب  ومــن 
أفسد ثمرته اختالفهم في الثانية؛ ألن 
أنتجه  ما  سخر  الثانية  في  اختالفهم 
العلم املادي الرياضي في سبيل احلمل 
الظنية  النظرية  املبادئ  على  ــراه  واإلك
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والنتيجة:  الهوى،  تتبع  التي  الوهمية 
خسارة املجتمع اإلنساني كما نرى، فما 
دامت املسألة ال يجاب عنها بعلم محس 
العلم ممن خلق، وحتديدا من  فلنأخذ 
الكتاب الذي ثبت بالدليل والبرهان أنه 
صادق محافظ عليه، وهو آخر الكتب؛ 
ــني يــديــه من  ــا ب ألنـــه جـــاء مــصــدقــا مل
الكتاب ومهيمنا عليه؛ فهل كذب الكتب 
قبله أم ال؟! الصحيح أنه مستدرك ما 
فيها، واجلواب الصحيح ال يكون إال في 
فإذا  الكتاب، وهنا مسألة أخرى،  هذا 
قال احلق: أنا خلقتك -أيها اإلنسان- 
مرة من ماء، ومرة من تراب، ومرة من 
طني، ومرة من حمأ مسنون، ومرة من 
صلصال كالفخار. سيقول املستشرقون 
الــكــالم: إن هذا  يــقــرؤوا هــذا  بعد أن 
القرآن متضارب. فيقول: إنه خلق مرة 
من تراب، ومرة من طني، ومرة من حمأ 
كالفخار،  صلصال  من  ومــرة  مسنون، 
ومرة من نطفة، كالم فيه تناقض، وما 
علم ذلك اجلاهل أن الشيء املتسلسل 
آخــره،  مع  ــه  أول يتناقض  ال  عن شــيء 
عندما  فالتراب  منطقية،  قضية  وهذه 
املاء يصير طينا، وعندما  يسكب عليه 
ويننت  ويتخمر  يتفاعل  حتى  مدة  يظل 
حتى  تــرك  فــإذا  مسنونا،  حمأ  يصير 
فكل  فخارا،  يصير  كالصلصال  ينضج 
آية ذكرت في القرآن تدل على مرحلة 
ــال تــقــل: ذلــك  ــق، ف ــراحــل اخلــل ــن م م
مراحل  من  مرحلة  هي  وإمنا  تناقض. 
اخللق، ولو أن القرآن ذكر مرحلة بغير 
أن  ولكن  تناقض،  فيه  لكان  موضعها 
فال  مرحلة  بعد  مرحلة  املراحل  تذكر 
يقال عن هذا: تناقض. وبعد ذلك يأتي 
الدليل  فيعطينا  وتعالى  سبحانه  احلق 
اليقيني على صدقه في إيجاد احلياة، 
وهــو املـــوت، فــإذا مــات امليت خرجت 
فــيــه، فاآلخر  ــه، آخــر شــيء نفخ  روحـ
مكان  إلى  يذهب  الذي  أوال؛ ألن  خرج 
ما ويرجع يكون آخر ما وصل إليه أول 
ذهب  وإذا  الرجعة،  في  إليه  يصل  ما 
في  إليه  يصل  مــا  أول  يكون  ــد  ارت ثــم 
االرتداد آخر ما وصل إليه في الذهاب، 

ــطــالق، واإلنـــســـان كــذلــك،  فــاحلــيــاة ان
فصلصاال  مسنونا،  فحمأ  طينا،  بــدأ 
فصار،  الروح  فيه  نفخت  ثم  كالفخار، 
آخر  يخرج  ما  أول  يكون  املــوت  وعند 
ما دخل، فإذا ما خرجت الروح تصلب 
أن  وبعد  كالفخار،  لصلصال  اجلسم 
يتصلب تعفنه الرمي كما يقول األطباء، 
التعفن  وبعد  االختمار،  التعفن:  ومعنى 
ذلك  وبعد  املسنون،  احلمأ  هــذا  يننت 
ــذي جعل  الـ ــاء  املـ مــن  فــيــه  مــا  يتبخر 
تتحلل  ذلك  وبعد  طينا،  يصير  التراب 
العناصر إلى أن تصير إلى األرض التي 
خلق منها، فاهلل جعل الوضع في احلياة 
دليال على صدق احلق في املوت، ونحن 
نشهد  ولكنا  ــاة،  احلــي هــذه  نشهد  لــم 
املوت بالتجربة، فنستدل مبا نشهد من 
لم  فيما  اهلل  على صدق  املوت  طريقة 

نشهد من طريقة احلياة.
نحن قلنا: إن اإلنسان حني يذهب عقله 
إلى أسئلة حتيره ليطلب اجلواب عنها، 
ما  التجريبي احملس  العلم  يجد في  ال 
خلق؟  كيف  األسئلة؛  هــذه  عن  يجيبه 
ــاذا يــصــنــع؟ وإلـــى أيــن  ــ ولـــم خــلــق؟ وم
ليس  ذلــك  ألن  طبيعي؛  وهــذا  يصير؟ 
أين  فمن  التجريبي،  العلم  مــوضــوع 
يأخذ اجلواب؟ ال بد أن يكون اجلواب 
اخلالق  يكلم  هــل  ولــكــن  ــق،  اخلــال مــن 
بل يرسل رسوال  كل واحــد وحــده؟ ال، 
ليقول ذلك القول، ويجب أن يكون معه 
عالمة تدل على أنه صادق في التبليغ 
واملناهج  املعجزات  فجاءت  اهلل،  عن 
وحتوير  أصابها حتريف  التي  السابقة 
ــان، فــهــل نــأخــذ منها  ــســي وكــتــمــان ون
نأخذ  بل  ال،  طبعا  مــصــدرا؟  بوصفها 
من الكتاب الذي جاء مهيمنا على هذه 
الكتب، مصدقا للحق فيه، ومهيمنا على 
الباطل فيه، ومصدقا ملا بني يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه، فحني نذهب إلى 
القرآن الذي حفظه اهلل ولم يستحفظ 
الباقية على  املعجزة  البشر، وهو  عليه 
أنه  فنجد  ــرســل،  ال مــعــجــزات  خــالف 
خلقه،  وكيفية  اإلنسان  خلق  عن  تكلم 
تــراب،  من  خلق  إنــه  فقال:  خلق،  ومم 

املــاء،  عنصر  فيه  الزب  طــني  مــن  ثــم 
صلصال  من  ثم  مسنون،  حمأ  من  ثم 
كالفخار، ثم نفخ فيه الروح، فهل يكون 
يقولون:  حــني  حــق  على  املستشرقون 
ألن  ال؛  لهم:  نقول  تناقض؟!  هــذا  إن 
فيه  ليس  حلقات  إلى  املسلسل  الشيء 
تناقض  فاحللقة  حلقة،  تناقض  حلقة 
احللقة إذا كانت مقابلها، أما إذا كانت 
تكون  فــال  عليها  سابقة  أو  لها  تالية 
لم  متعاقبة  مراحل  واحلياة  مناقضة، 
الدليل  يجعل  أن  اهلل  يشاء  نشهدها، 
الذي  املــوت  هو  فيها  قوله  على صدق 
والروح  الــروح،  تخرج  فباملوت  نشهده، 
آخر ما دخل في ذلك اجلسم الذي هو 
الروح،  خروج  وبعد  كالفخار،  صلصال 
يتصلب اجلسم ثم يرم)٢( ويتعفن، ويننت 
إلى حمأ مسنون، وبعد ذلك يتبخر املاء 
األرض  أمها  إلــى  العناصر  تصير  ثــم 
قد  اهلل  يكون  وبهذا  جــاءت،  من حيث 
دليال  صدقه  املشهود  باملوت  أعطانا 
نشهدها،  لم  التي  احلياة  مراحل  على 
نعلم  فيما  صــدق  قــد  القائل  دام  ومــا 
لم  فيما  صــدق  فقد  وجنــرب،  ونشهد 
له  محكوم  فهو  وجنــرب،  ونشهد  نعلم 
ال  تعلم  فيما  صدق  من  ألن  بالصدق؛ 
تستطيع أن تكذبه فيما ال تعلم، وكذلك 
شأن احلق سبحانه وتعالى في خطاب 
البشر، فهو ال يخاطبهم باألمر الغائب 
يأتي  ــا  وإمنـ فــيــه،  املختلف  أو  عنهم 
عليه،  املتفق  األمــر  جانب  من  باحلجة 
فكيف يكون ذلك؟ نحن خضنا مع عدونا 
نحارب  أننا  وادعينا  )١9٦7م(،  حرب 
مبدئه  وفــق  اهلل  سبيل  فــي  وجنــاهــد 
وإعالء لكلمته، وتلك دعوى، ورمبا جاء 
في  جهادا  يكن  لم  ال،  فقال:  أحدهم 
سبيل اهلل، فقد كان في رؤوسكم مبادئ 
كنا  نقول:  نحن  تنجح،  أن  لها  تريدون 
في سبيل اهلل. وهو يقول: ال، كنتم في 
سبيل مبادئكم. يقول ذلك؛ ألنه ناقش 
إمنا  ونحن  الــزاويــة،  هــذه  من  املسألة 
ناقشنا من جهة األمر املتفق عليه الذي 
يطلق  عزوجل  واحلق  فيه،  اختالف  ال 

ۆ   }ۆ    فيقول:  جنده،  عن  قضية 
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فهل  )الــصــافــات:١7٣(،  ۈ{  ۈ  
يأتي أحدهم فيقول: ال عالقة لدخولك 
في سبيل اهلل أو سبيل مبادئك، وهذا 
فيه؟  مختلف  ألنه  بحثنا؛  موضع  ليس 
ويستمر اجلدل، فيسألنا: أغلبتم أم ال؟ 
وجنيبه: بل غلبنا. فيقول: فأنتم لستم 
من جنود اهلل؛ ألن احلق الصادق قال: 
لم  دمتم  فما  }ۆ   ۆ  ۈ  ۈ{، 
لم  ألنكم  أنفسكم؛  في  فابحثوا  تغلبوا 
منهم  كنتم  ولو  اهلل،  جنود  من  تكونوا 
كاذب؛  القرآن  أن  ذلك  فمعنى  وغلبتم 
لذلك ال يناقش األمر املختلف فيه من 
االتفاق،  جهة  من  بل  االختالف،  جهة 
غلبت،  يقول:  أن  يستطيع  ال  فاملغلوب 
وهو مغلوب، ما دام مغلوبا فهو ليس من 
نفسه،  في  يبحث  أن  وعليه  اهلل،  جند 
مع  القضية  هذه  القرآن  يعرض  لذلك 
الصادقني مع أنفسهم، ال مع املكابرين، 

ۓ      ۓ   ے   ے   }ھ   اهلل:  يقول 
ۆ   ۇ   ۇ     ڭ   ڭ   ڭ          ڭ  
فكأنه  عـــمـــران:١٤٦(،  )آل  ۈ{  ۆ  
قوة  وكــأن  ومــا ضعفوا،  أصابهم شــيء 
كانت تريد إذاللهم فما استكانوا، أفهم 
جانب  في  أم  هنا  الضعف  جانب  في 
الـــقـــوة؟! الشـــك فــي أنــهــم فــي جانب 
ۇ{ ۇ      { قــولــه:  ألن  الضعف؛ 

ولكن  أصابهم،  قد  شيئا  أن  على  يدل 
يضعفوا  فلم  قوية  وإرادتــهــم  عزائمهم 
واهلل  استكانوا،  ومــا  األحـــداث،  ــام  أم
شيء  أصابهم  وملــا  الــصــابــريــن.  يحب 
يبحثوا  أن  عليهم  اهلل وجب  في سبيل 

عنه، قال احلق: }ې  ې          ې   ى   
ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
إنهم  أي:  عـــمـــران:١٤7(؛  )آل  ۇئ{ 
رجعوا إلى حساب أنفسهم، فقالوا: ما 
أصابنا ما أصابنا هنا إال ألننا أذنبنا، 
فلو لم نكن مذنبني ملا أصابنا ما أصابنا، 
لقد غرتنا أنفسنا وأسرفنا كثيرا، وهم 
ــم،  داءهـ قــد شخصوا  يــكــونــون  بــذلــك 

}ۆئ    ۆئ   بــالــنــصــر:  ــوا  دعــ ثــم 
)آل  ېئ{  ېئ      ۈئ   ۈئ  
عــمــران:١٤7(، فــأول بــوادر النصر أن 
يقر اإلنسان بذنبه، ويشخص داءه، فإن 

}ىئ  ىئ   ىئ   النتيجة:  فعل كانت 
مئ     حئ   یجئ   ی   ی   ی   

ىئ{)آل عمران:١٤٨(.
قد  يكن  ولــم  أحــد،  في  املسلمون  كــان 
عــام،  بــبــدر  انتصارهم  زهــو  على  مــر 
رسول  ومعهم  املعركة  في  هزموا  وقد 
إن  للقول:  يدفعنا  ذلك  فهل   ،[ اهلل 
اهلل؟!  جنود  يكونوا  لــم  وقــومــه  النبي 
النبي أمر،  النبي أوال؛ ألن  ال، نستثني 
موقفا  أوقفهم  عندما  خــولــف  ــره  وأمـ
رأيتمونا  ولو  أبدا  تتركوه  ال  لهم:  وقال 
اهلل  جنود  من  يكن  لم  فالذي  ننتصر، 
أمره؛  خالف  الــذي  وإمنــا  النبي،  ليس 
جندا  املخالفة  ساعة  يكونوا  لم  لذلك 
يهزموا؛  أن  البد  فكان  اهلل،  جنود  من 
ألمر  مخالفتهم  مع  انتصروا  لو  ألنهم 
رسول اهلل لهانت أوامر رسول اهلل في 
نظرهم، وسيقولون: خالفناه وانتصرنا، 
ينهزموا  أن  البد  فكان  خالفوا  ولكنهم 
وبذلك  القائد،  أوامــر  يحترموا  حتى 

يكونون جنودا.
يعرضها  قــضــيــة  ــق  احلـ ــعــرض  ي حــني 
بــدلــيــلــهــا، ولــكــنــه يــطــلــب إلـــى الــعــاقــل 
يتفق  ممــا  بالدليل  يأتي  أن  املنصف 
عليه، ال مما يختلف فيه، فكما أخبرنا 
بكيفية مجيئنا ولم نشهد ذلك، قال لنا: 
أنا آتيكم بالدليل من كيفية موتكم وأنتم 
أنا خلقتكم  تشهدون ذلك، كذلك قال: 
والــطــني  ــتـــراب  والـ األرض  طينة  مــن 
ونفخت  والصلصال،  املسنون  واحلمأ 
من  جعلتها  الــتــي  ــروح،  ــ الـ ــن  م فيكم 
فيها؛  تبحثوا  فال  وخصوصيتي،  أمري 
التجريبي  املنهج  حتت  تدخل  ال  ألنها 

ۆئ   ۇئۇئ   وئ   }وئ   العلمي، 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
املادة  لكن  ــراء:٨٥(،  )اإلسـ ىئ  ی{ 

التي خلقتم منها تدخل حتت جتربتكم 
متناولكم،  وفي  أمامكم  إنها  وحسكم، 

وهي األرض.
الروح  أن  على  الدليل  يعطينا  والقرآن 
للعلم  من أمر اهلل، وأنها ليست مجاال 
التجريبي، فهل تعرف حركتها ونظامها؟! 
لن تعرف، وسيأخذ الدليل مما نشهده 
نحن  جتربتنا،  حتــت  ويــدخــل  ونعلمه 
مخلوقون من تراب وطني وحمأ مسنون 
احلديث  العلم  جــاء  ــد  وق وصــلــصــال، 
على يد الكافرين ليحلل طينة األرض، 
فقال: إن الكون كان فيه )٦٣( عنصرا 
)١٨٦9م(،  عام  مندليف  جدول  حسب 
وبعدها بلغ عدد العناصر املكتشفة في 
عنصر  لكل  عنصرا،   )١١٨( الطبيعة 
من هذه العناصر رقمه الذري املسجل 
في اجلدول، ولدى حتليلهم الطني تبني 
أنه ال يحتوي على العناصر كلها، وإمنا 
وهذه  فقط،  عنصرا   )١٦( من  يتكون 
ال  التي  معاملهم  فــي  التحليل  نتيجة 
بدأت  العناصر  هذه  إن  قالوا:  تكذب، 
وبعده  األوكــســجــني،  فــي  نسبة  بأكبر 
فالنيتروجني،  فالهيدروجني،  الكربون، 
ــور، فــالــفــلــور،  ــل ــك ــال ــوم، ف ــســي ــكــال فــال
فاملاغنيسيوم،  فالفوسفور،  فالكبريت، 
فاحلديد،  فالصوديوم،  فالبوتاسيوم، 
فاليود، فالسيلور، فاملنغنيز. وملا حللوا 
مادة جسم اإلنسان وجدوها من )١٦( 
األوكسجني  مــن  بعينها  هــي  عنصرا، 
إلى املنغنيز، فدل صدق اهلل فيما علم 
ال  فيما  صدقه  على  العلمية  بالتجربة 

نعلم من أمر الروح الغيبي.
لقاء آخر نكمل فيه  ولنا إن شاء اهلل   

احلديث، والسالم عليكم ورحمة اهلل.

الهوامش
أو  قانون  ناموس:  جمع  نواميس:   -١
اللغة العربية املعاصرة،  شريعة. معجم 

ألحمد مختار عمر )٢٢٨٥/٣(.
٢- رم العظم: بلي. انظر: تاج العروس، 

للزبيدي )٢٨١/٣٢(.

٢١العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م



تــؤدي املــؤســســات اإلعــالمــيــة اآلن 
اجتاهات  تشكيل  في  مهمة  أدورا 
حول  الغفيرة  اجلماهير  ومشاعر 
العالم، وهي مسئولة عن خلق حالة 
الوعي أو الالوعي في أحيان كثيرة، 
خــاصــة تــلــك الــقــنــوات واملــنــصــات 
املاليني،  يتابعها  التي  اإلعالمية 
يفوق عدد مستخدميها  بعضها  بل 
شبكة  مواقع  في  كما  نسمة  املليار 
وتطبيق  ــام،  ــ ع بــشــكــل  ــت  ــرن ــت اإلن
يستخدمه  الــذي  وحــده  بوك  فيس 
مستخدم  مليار  الثالثة  يناهز  ما 
القاريء  وسيالحظ  العالم،  حــول 
أن املؤسسات اإلعالمية )التقليدية 
وصفها  ميــكــن  ــي  ــت ال ــة(  ــرقــمــي وال

باملليارية أو املليونية غالبا ما تكون 
ــوى، لذلك  ــتـ املــنــشــأ واحملـ غــربــيــة 
املؤسسات، هو  فاحلديث عن هذه 
هائل  تأثير  مؤسسات  عن  حديث 
فـــي املــســتــخــدمــني واملــتــلــقــني من 

اجلماهير.
ومن ضمن اإلشكاليات التي تثيرها 
وسائل اإلعالم الغربية أن كثيرا من 
يعزون  البحثية  واملــراكــز  الباحثني 
تــنــامــي ظــاهــرة )اإلســالمــوفــوبــيــا 
وسائل  ــى  إل  )Islamophobia
مستمر  بشكل  تنشر  التي  اإلعــالم 
ما يشير إلى مسؤولية املسلمني عن 
واإلرهـــاب، وحتذر  العنف  حــوادث 
ــد اإلســـالمـــي في  مــن خــطــورة املـ

اصطلح  ما  وهــو  الغربية،  البلدان 
وتعني  )اإلسالموفوبيا(،  ب  عليه 

اخلوف من اإلسالم.
رسالة  مناقشة  فــي  شــاركــت  وقــد 
ــالم  اإلعـ بكلية  مــؤخــرا  ــوراه  ــتـ دكـ
املواقع  معاجلة  عن  األزهر  جامعة 
الناطقة  األجــنــبــيــة  اإللــكــتــرونــيــة 
اإلسالموفوبيا  لظاهرة  بالعربية 
الــبــاحــث مصطفى  ــا  أعــده ــتــي  ال
أن  الدراسة  وأثبتت  قناوي،  محمد 
االنتماء  ذات  اإللكترونية  املــواقــع 
ــروج لــإلســالمــوفــوبــيــا  ــ الــغــربــي تـ
منطية  صـــورة  تصدير  خــالل  مــن 
من  كثير  في  إليه  وتنسب  للمسلم، 
األحــداث  وقــوع  األحــيــان مسئولية 

المؤسسات اإلعالمية الغربية المؤسسات اإلعالمية الغربية 
وتنامي ظاهرة اإلسالموفوبياوتنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا

 أ. د/ رضا عبد الواجد أمنيقضايا
جامعة  اإلعالم  كلية  وعميد  أستاذ 

األزهر الشريف 
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اإلرهابية، وتربط بني صورة املسلم 
اإلرهابية  التنظيمات  مــن  وعـــدد 

حول العالم.)١(
هي  النتيجة  هــذه  أن  واحلقيقة 
عدة  لها  وتوصلت  متوقعة،  نتيجة 
وغربية،  عربية  سابقة  دراســـات 
وبــالــقــطــع ال ميــكــن الــتــعــمــيــم في 
دائــمــا  فالتعميم  الــقــضــيــة،  هـــذه 
أن  املؤكد  من  أنه  إال  علمي،  خطأ 
كثيرا من املواقع اإلخبارية الغربية 
ومنصات التواصل االجتماعي تعج 
املسلمني،  ضد  الكراهية  بخطاب 
اإلســـاءات  لبعض  يـــروج  وبعضها 
املوجهة إلى رموز الدين اإلسالمي 
والنبي محمد ]  الكرمي  كالقرآن 
واملواقع  الصحف  بعض  أن  لدرجة 
نشر  إعـــادة  تعمدت  اإللــكــتــرونــيــة 
الصور املسيئة للنبي الكرمي سيدنا 
دعــــاوى حرية  مــحــمــد ] حتــت 
ومحاصرة  والــصــحــافــة،  اإلعـــالم 
املد الكبير للمسلمني في أوربا من 

لديانة  املسلمني  اعتناق غير  خالل 
إلى  املسلمني  هجرة  أو  اإلســـالم، 

بالد الغرب.
أمــــــــا عــــــن خــــــطــــــورة ظــــاهــــرة 
اإلعالم  وسائل  في  اإلسالموفوبيا 
تخلق  أنــهــا  فــي  فتتمثل  الــغــربــيــة، 
والشعائر  املسلمني  ضد  عاما  رأيا 
اإلسالمية، وتغذي مشاعر الكراهية 
والعنصرية ضد املسلمني، وبالتالي 
حتاول بعض الدول تقييد ممارسة 
الشعائر الدينية للمسلمني، أو توقف 
اإلسالمية  واملــراكــز  املساجد  بناء 
القوانني  سن  طريق  عن  اجلديدة، 
التي تعطي غطاء قانونيا ملثل هذه 

املمارسات.
إن احلل األمثل ملواجهة تنامي ظاهرة 
اإلعــالم  وسائل  في  اإلسالموفبيا 
الغرب  مخاطبة  في  تتمثل  الغربي 
وبلغة  بها،  يتحدثون  التي  بلغتهم 
املنطق  عليها  يغلب  متعقلة  هادئة 
العقلية  اإلقــنــاع  أســس  واستخدام 
لتوضيح احلقائق ودحض الشبهات 
التي تثار هنا أو هناك عن اإلسالم 
ذلك  يتزامن  أن  والبــد  واملسلمني، 
اإلنسان  سلوك  ضــرورة ضبط  مع 
الغربية،  املجتمعات  فــي  املــســلــم 
والتحذير من الصور النمطية التي 

يروجها البعض عن املسلمني.
إن احلاجة ملحة ملتابعات مستمرة 
ورصــد  املــؤثــرة،  الغربية  للمنابر 
ــر اإلعــالمــيــة  ــاري ــق ــت ــاالت وال ــقـ املـ
املسيئة للمسلمني، والرد على هذه 
املضامني بلغة هادئة غير متشنجة، 
لتوضيح احلقائق، وتصحيح األفكار 
املغلوطة عن أمة املليار ونصف املليار 
هناك  وبالطبع  العالم،  حول  نسمة 
اجلانب،  هذا  في  حثيثة  محاوالت 
ولألزهر الشريف جتربة رائدة في 

مرصد  أنشأ  حيث  املضمار،  هــذا 
التطرف  ملكافحة  الشريف  األزهــر 
من  مبــبــادرة  )٢٠١٥م(،  يونيو  فــي 
شيخ األزهر األستاذ الدكتور أحمد 
الطيب شيخ األزهر، ويقوم املرصد 
الكبرى  اإلعـــالم  وســائــل  مبتابعة 
باللغة  تقارير  ويصدر  العالم،  في 
أجنبية  لغة  عشرة  واثنتي  العربية 
والفرنسية  كــاإلجنــلــيــزيــة  ــرى  أخــ
ــة واإلســبــانــيــة والــعــبــريــة  ــي ــان واألمل
واألردية والصينية واإليطالية وعدد 

من اللغات األفريقية.
ــى تــضــافــر  ــ ــاج إل ــحــت ــوع ي ــوضــ ــ وامل
بلدان  بني  التعاون  ــى  وإل اجلــهــود، 
الــعــالــم اإلســـالمـــي لــوضــع خطط 
لــلــمــواجــهــة اإلعــالمــيــة حلــمــالت 
بعض  قبل  مــن  املنظمة  الكراهية 
ــالم الــغــربــي ضد  مــؤســســات اإلعــ
الذي  بالشكل  وتنفيذها  املسلمني، 
وتقدمي  املــنــشــودة،  غاياتها  يحقق 
صورة حقيقية عن الدين اإلسالمي 
وأتباعه الذين يتزايد عددهم يوما 
من  بالرغم  مكان  كل  في  يــوم  بعد 
كل هذه اإلساءات ومحاوالت النيل 
يقول:  إذ  العظيم  منه، وصدق اهلل 

ڀ   ڀ        ڀ   پ             پ   پ     {
)ســورة  ٺ{  ٺ   ڀ     

التوبة:٣٢(
 

الهوامش
١- مصطفى محمد قناوي، معاجلة 
املواقع اإللكترونية األجنبية الناطقة 
اإلسالموفوبيا،  لظاهرة  بالعربية 
دكــتــوراه  رســالــة  حتليلية،  دراســـة 
كلية  األزهر:  )جامعة  منشورة  غير 
والنشر،  الصحافة  قسم  اإلعــالم، 

٢٠٢١م(.
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السنوسي محمد السنوسيملف العدد
ماجستير اآلداب في الدراسات اإلسالمية

التواصل الحضاري.. التواصل الحضاري.. 
ضرورة يمليها التنوعضرورة يمليها التنوع

ال يزال سؤال احلضارة وما يستتبعه 
محل  ومتداخلة،  كثيرة  أسئلة  مــن 
واملفكرين،  الباحثني  مــن  اهــتــمــام 
بتنظيرات  ميوج  عاملنا  وأن  السيما 
املسألة  أن جتعل من  تريد  وإرادات 
وساحة  للنزاع،  موطنا  احلضارية 

للصراع!
فهل التواصل بني احلضارات ميكن 
الصراع؟  لــدعــوات  بديال  يكون  أن 
وما  التواصل؟  يعنيه هذا  الذي  وما 
املجاالت التي ميكن أن يتجلى فيها؟

حضارات متعددة
التواصل  ســؤال  يستدعيه  ما  وأول 

احلــضــاري هــو االعـــتـــراف بــوجــود 
حضارات متعددة؛ ذلك أن التواصل 
ال يكون إال بني طرفني أو أكثر؛ أما 
لو كنا أمام حضارة واحدة فلن تكون 
التواصل؛  إلى  للدعوة  معقولية  ثمة 
نفسه،  مــع  املـــرء  يتواصل  ليس  إذ 
اللهم إال من قبيل املجاز، مما ليس 

مرادا في احلديث هنا.
عدة،  حضارات  بوجود  واالعــتــراف 
يتفق مع  متنوعة ومتمايزة، هو مما 
من  تنطلق  التي  اإلسالمية  الــرؤيــة 
الناس،  يخص  فيما  والتنوع  التعدد 
ألوانا وألسنة وأديانا وأعراقا؛ بينما 
يخص  فيما  الــتــوحــيــد  مــن  تنطلق 

اجلــانــب الــعــقــدي فــحــســب؛ فــاهلل 
وأمــا  الــواحــد األحـــد،  سبحانه هــو 
أمورهم  فــي  فمتفاوتون  اهلل  خلق 

وأحوالهم.
وقد بني القرآن الكرمي سنة التعدد 
هذه في أكثر من موضع، وبأكثر من 

داللة.
ــن  ــدي ــي جـــانـــب ال ــن الــتــعــدد فـ ــع ف

ٻ   }ٱ    تعالى:  قــال  واالعــتــقــاد 
پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ڀ{ )هود: ١١٨(. جاء 
تعالى  »يخبر  كثير:  ابن  تفسير  في 
أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة 
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واحدة، من إميان أو كفران كما قال 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    { تعالى: 
)يــونــس:  ڦ{  ڦ    ڤ  
99(. وقوله: }پ  ڀ  ڀ{ 
أي: وال يزال اخللف بني الناس في 
ونحلهم  مللهم  واعتقادات  أديانهم 
عكرمة:  قــال  ــهــم.  وآرائ ومذاهبهم 
وقـــال  ــهـــدى.  الـ فـــي  }ڀ{  
}ڀ{  الـــبـــصـــري:  احلـــســـن 
بعضا؛  بعضهم  يسخر  الـــرزق،  في 

واملشهور الصحيح األول«)١(.
األلسنة  فــي جــانــب  الــتــعــدد  وعـــن 

واأللون، قال سبحانه: }ں  ڻ  
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   
ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ  
 .)٢٢ )الـــــروم:  ھ{  ھ  
العربية  من  اللغات  »اختالف  يعني: 
}ہ{:  وغيرهما.  والعجمية 
ــود وأحــمــر، وأنــتــم ولد  أبــيــض وأسـ

رجل واحد وامرأة واحدة)٢(.
ــراق  وعـــن الــتــعــدد فــي جــانــب األعـ

ڃ   }ڄ   تعالى:  قــال  واألمم، 
چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     
ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ  
ژ{  ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ  

)احلجرات: ١٣(.
بني  الـــعـــالقـــة  ــي  فـ ــل  ــ األصـ إذن، 
الــنــاس هــو التعدد والــتــنــوع؛ ســواء 
أو  وأفكارهم،  بأديانهم  فيما يتصل 
وهذا  وألوانهم..  ولغاتهم  أصولهم 
العليم  تعالى  اهلل  من  مقصود  أمر 
يفعل،  فيما  املــقــتــدر  يــخــلــق،  مبــا 

احلكيم فيما يريد.
من  إليه  ذهبنا  ما  يدعم  ولعل مما 

بخالف  احلــضــارات،  بتعدد  القول 
نعيش حــضــارة  إنــنــا  يــقــولــون  مــن 
عاملية واحدة؛ هو التأمل في مفهوم 

احلضارة ذاته)٣(.
ورغم االختالف في حتديد مفهوم 
احلضارة، شأن كثير من املصطلحات 
واملفاهيم؛ فإننا هنا نستخدم مفهوم 
احلضارة باعتباره جامعا لـ»الثقافة« 
و»املــدنــيــة«؛ و»الــثــقــافــة« تــدل على 
اجلانب  أي  والقيم،  األفكار  مجمل 
املعنوي من النشاط اإلنساني؛ بينما 
»املدنية« تدل على مجمل اإلجنازات 
من  املــادي  أي اجلانب  والــعــمــران، 
ــنــشــاط اإلنــســانــي؛ فــاحلــضــارة  ال
كــان  بــني اجلــانــبــني. وإذا  جــامــعــة 
لكل أمة ثقافة وعمران مميزان لها 
وخاصان بها، فال جدال حينئذ أننا 
بتعدد األمم،  تتعدد  أمام حضارات 
وتتنوع بتنوع الشعوب؛ ولسنا بصدد 
يذهب  كما  واحــدة  عاملية  حضارة 

البعض)٤(.
مــادي  إجنــاز  أمــام  نكون  قــد  نعم، 
عاملي أسهمت عدة شعوب وثقافات 
في بنائه؛ لكن هذا ال يخول القول 
بأننا أمام حضارة واحدة؛ ألنه يعني 
احلضارة  مفهوم  نقصر  أن  حينئذ 
على اجلانب املادي فحسب؛ وليس 
احلضارة  مفهوم  ألن  صوابا؛  هذا 
جامع بني اجلانبني املعنوي واملادي 

معا.

العزلة ليست ممكنة
ــا قـــد اتــفــقــنــا عــلــى أنــنــا  ــن ومـــا دم
بصدد حضارات تتنوع وتختلف في 
البعض  فــإن  ومدنياتها؛  ثقافاتها 
قد  واالخــتــالف  التنوع  هــذا  أمـــام 
لدى  السيما  ثقافته،  على  يخشى 
شريحة من أبنائه لم تتمكن بعد من 

ثقافتها، فيطرح أو يستسهل »العزلة 
للحفاظ  يتبناه  كخيار  احلضارية« 
من  أبنائه  وحتــصــني  ثقافته  على 
أو  اآلخــريــن  ثقافات  فــي  ــان  الــذوب

االنخداع بها.
ورغـــم أن هــذا مــوقــف يــبــدو سهل 
التنفيذ ومريحا؛ فإنه في احلقيقة 
في  السيما  املناسب؛  اخليار  ليس 
الثقافات  فيه  اختلطت  قــد  ــن  زم
حتى  بــعــض،  على  بعضها  وانفتح 
واحلــواجــز،  اجلـــدران  كل  اخترقت 
نحو  على  املسافات  بينها  وتالشت 

غير مسبوق في التاريخ البشري.
خيارا  احلضارية  العزلة  كانت  لقد 
تغلق  أن  يكفي  مضى؛  فيما  ممكنا 
أو  سكانها،  على  أســوارهــا  املـــدن 
الترجمة؛  متنع  أو  الكتب،  حتــرق 
التأثر  مــن  نفسها  على  لتحافظ 
ــا الــيــوم فــي واقعنا  بــاآلخــريــن! أم
الراهن فال يبدو هذا خيارا ممكنا 
من  عن حظه  النظر  بغض  أصــال، 

الصواب واخلطأ.
إذن احلل يكمن في حتصني الذات 
األبناء  وتعليم  وتــراثــهــا،  بثقافتها 
وأي  غيرهم،  مــع  يتفاعلون  كيف 
شيء يستفيدون منه، وما هو مقبول 
وما هو مرفوض، وما املعيار في كال 

األمرين.

الصدام ليس حال
كذلك ال يبدو الصدام بني احلضارات 
خيارا مناسبا لتنظيم العالقة بينها، 
بــدعــوى اخــتــالف الــثــقــافــات التي 
تشكل جوهر احلضارات؛ كما ذهب 
ذاته  حد  في  فاالختالف  البعض. 
يجري  وإمنا  للصراع،  مدعاة  ليس 
إذكــاء  توظيف هــذا االخــتــالف في 

الصراع وإيجاد املبرر له.
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نتيجة  احلضارات  بصدام  والقول 
يتم  أن  ميكن  الثقافات،  اخــتــالف 
االختالف  مطلق  ليصبح  تعميمه 
أمام  نكون  وهكذا  للصراع؛  مدعاة 
الصراعات؛  من  تنتهي  ال  متوالية 
فهناك صــراع بــني الــرجــل واملــرأة 
بني  وصـــراع  اختالفهما،  بــدعــوى 
وصــراع  أيضا،  والفقراء  األغنياء 
داخل  حتى  املتعددة  التكوينات  بني 
العنان  أطلق  ولو  الواحد..  املجتمع 
لهذا التبرير فسنكون أمام صراعات 

ال تهدأ، ونيران ال تخمد!
و»الصراع« ال يبدو فلسفة إسالمية 
الكون؛  في  املــوجــود  التعدد  حتكم 
يتكامل  فالرجل  »التكامل«؛  وإمنــا 
دوره مع املرأة، والغني يتكامل دوره 
في احلياة مع الفقير.. وهكذا؛ فكل 
منه  يــأخــذ  لــآلخــر،  بحاجة  طــرف 
ويعطي له، وإن اختلفت صور األخذ 
عــن صــور الــعــطــاء. وقــد شــاء اهلل 
سبحانه أن يجعل الناس متفاوتني، 
الــتــفــاوت وجــود  ليحصل مــن هــذا 
ــبــادل املــنــافــع، وليس  احلــاجــات وت

الصراع على ما ميلكه كل طرف.
كما تقوم فلسفة اإلسالم أيضا في 
»الــتــدافــع«،  على  االخــتــالف  إدارة 
ــرف على  بــقــصــد مــنــع اعـــتـــداء طـ

} ٹ  ڤ   تــعــالــى:  قــال  طـــرف؛ 
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڃ{  ڃ    ڃ   ڄ   ڄ    
يدفع  أنــه  »لــوال  أي   .)٤٠ )احلـــج: 
أناس  شر  ويكشف  بقوم،  قوم  عن 
عن غيرهم، مبا يخلقه ويقدره من 
وأهلك  األرض،  لفسدت  األسباب؛ 

القوي الضعيف«)٥(.

التواصل أكثر من خيار
احلضارية  العزلة  أن  لنا  تبني  وإذا 
ليست خيارا صائبا وال حتى ممكنا، 
وأن الصراع ليس هو الطريقة املثلى 
في إدارة التنوع الذي جعله اهلل سنة 
في اخللق؛ فإننا ننتهي من هذا إلى 
أن الــتــواصــل بــني احلــضــارات هو 

اخليار املناسب.
مجرد  ليس  التواصل  هــذا  إن  بــل 
وإمنــا هو ضـــرورة؛ ضــرورة  خيار؛ 
مصلحة  وتفرضها  التنوع  ميليها 
تتحقق  ــتــواصــل  ال فــفــي  اجلــمــيــع؛ 
مصلحة األطراف كافة، وننزع فتيل 
اخلصومات..  نار  ونطفئ  الصراع 
التكامل  يتحقق  ــواصــل  ــت ال ــي  وفـ
ــيــأخــذ كـــل طــــرف مـــا يــحــتــاجــه،  ل
ويفيض على غيره مما لديه.. وفي 
اخلــبــرات  تتراكم  أيــضــا  الــتــواصــل 
واجلهود والطاقات، ونحافظ عليها 

من الهدر واالعتداء..
ــخ اإلنــســانــي شــاهــد على  ــاري ــت وال
التواصل بني احلضارات التي أفاد 
بعضها  ــم  وراكـ بــعــض،  مــن  بعضها 
أفــادت  فقد  بعض؛  إجنـــازات  على 
احلضارة اإلسالمية مما سبقها من 
حضارات في علوم احلياة واألحياء 
ــن وتــرتــيــب  ــ ــدواوي ــ وفـــي تــنــظــيــم ال
ــادت احلــضــارة  ــ الــهــيــئــات؛ كــمــا أف
اإلسالمية  احلــضــارة  مــن  الغربية 
أيضا  منها  أفــادت  بل  ومنجزاتها، 
اليوناني  تراثها  على  التعرف  في 
اإلسالمية  احلــضــارة  كانت  الــذي 
أمينة على نقله، مبدعة في التفاعل 
معه واإلضافة إليه. ولوال احلضارة 
مبدعة  وسيطة  كمرحلة  اإلسالمية 
بني العالم القدمي والنقلة احلديثة، 
أن  وال  ينهض  أن  للغرب  أمكن  ما 
شهد  كما  هــو،  تراثه  على  يتعرف 

ــغــرب من  بــذلــك املــنــصــفــون فــي ال
مؤرخي احلضارات والعلوم.

ويكفي في هذا الصدد أن نشير إلى 
شهادة غوستاف لوبون وهو يرصد 
تأثير العرب في الغرب، فيقول: »ال 
ميكن إدراك أهمية شأن العرب في 
الغرب إال بتصور حال أوربة حينما 
إليها. وإذا رجعنا  أدخلوا احلضارة 
العاشر  والقرن  التاسع  القرن  إلى 
احلضارة  كانت  حــني  املــيــالد،  مــن 
إســبــانــيــة ساطعة  فــي  اإلســالمــيــة 
ــدا، رأيـــنـــا أن مـــراكـــز الــثــقــافــة  جــ
يسكنها  أبــراجــا  كانت  الــغــرب  فــي 
ســـنـــيـــورات مــتــوحــشــون يــفــخــرون 
رجال  أكثر  وأن  يــقــرأون،  ال  بأنهم 
النصرانية معرفة كانوا من الرهبان 
يقضون  الذين  اجلاهلني  املساكني 
أوقاتهم في أديارهم ليكشطوا كتب 
وذلك  بخشوع،  النفيسة  األقدمني 
ما  الرقوق  من  عندهم  يكون  كيما 

هو ضروري لنسخ كتب العبادة.
ــت هــمــجــيــة أوربـــة  ــ ويــضــيــف: دام
أن  غير  مــن  طــويــال  زمــنــا  البالغة 
تشعر بها، ولم يبد في أوربة بعض 
امليل إلى العلم إال في القرن احلادي 
من  عشر  الثاني  القرن  وفي  عشر 
امليالد، وذلك حني ظهر فيها أناس 
رأوا أن يرفعوا أكفان اجلهل الثقيل 
العرب  شطر  وجوههم  فولوا  عنهم 

الذين كانوا أئمة وحدهم.
ــغــرب - في  ال ــون أن  ــوب ل ويــوضــح 
استفادته من احلضارة العربية- لم 
يقتصر على ترجمة مؤلفات علماء 
العرب؛ كالرازي وأبي القاسم وابن 
اللغة  إلى  إلخ،  رشــد...  وابن  سينا 
أيضا،  إليها،  نقلت  بل  الالتينية، 
ــي كــان  ــت كــتــب عــلــمــاء الــيــونــان ال
لغتهم  إلى  ترجموها  قد  املسلمون 
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وبقراط  جالينوس  ككتب  اخلاصة، 
ــو وأقــلــيــدس  ــطـ وأفـــالطـــون وأرسـ
وأرشميدس وبطليموس؛ فزاد عدد 
ما ترجم من كتب العرب إلى اللغة 
كما  كتاب  ثالثمائة  على  الالتينية 
روى الدكتور لوكلير في كتابه »تاريخ 

الطب العربي«.
يعرف  لم  الغرب  أن  لوبون  ويقرر 
جهود  خــالل  من  إال  القدمي  تراثه 
العلماء املسلمني؛ فيقول: واحلق أن 
القرون الوسطى لم تعرف كتب العالم 
ترجمتها  من  إال  القدمي  اليوناني 
أتباع محمد، وبفضل هذه  لغة  إلى 
الترجمة اطلعنا على محتويات كتب 
ككتاب  أصلها  ضــاع  التي  اليونان 
وشروح  املخروطات،  في  أبلونيوس 
السارية،  األمـــراض  في  جالينوس 
ورسالة أرسطو في احلجارة... إلخ، 
بأننا  إذا كانت هناك أمة نقر  وأنه 
الزمان  لعالم  لها مبعرفتنا  مدينون 
ال  األمــة،  تلك  هم  فالعرب  القدمي 
رهبان القرون الوسطى الذين كانوا 
فعلى  اليونان.  اســم  حتى  يجهلون 
بجميل  للعرب  يعترف  أن  العالم 
صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة 
اعترافا أبديا، قال مسيو ليبرى: »لو 
لم يظهر العرب على مسرح التاريخ؛ 
اآلداب  في  ــا  أوروب نهضة  لتأخرت 

عدة قرون«.
ثم ينتهي لوبون إلى القول: إن العرب 
على  قضوا  الذين  البرابرة  هذبوا 
اخللقي،  بتأثيرهم  الــرومــان  ــة  دول
فــتــحــوا  ــن  ــذيـ الـ ــم  هـ ــرب  ــعـ الـ وإن 
مــن عالم  كــانــت جتهله  مــا  ألوربـــا 
املعارف العلمية واألدبية والفلسفية 
ممدنني  فكانوا  الثقافي،  بتأثيرهم 

لنا وأئمة لنا ستة قرون)٦(.
العمق  ذات  الــشــهــادة  هــذه  ــم  ورغـ

ناصعة  صفحات  على  واإلنــصــاف 
أن  فعلينا  احلضاري،  التواصل  من 
كان  اإلنساني  التاريخ  بأن  نعترف 
شــاهــدا أيــضــا عــلــى مــحــطــات من 
لكن،  النزاع..  من  ومواقع  الصراع، 
هذا  يجدد  أن  البعض  يريد  ــاذا  مل
غافال  التاريخ،  من  الدامي  الفصل 

عن الصحائف البيضاء منه!

فيم يكون التواصل؟
وهــذا ســؤال مهم بعد ســؤال تعدد 
العالقة  احلضارات، وسؤال طبيعة 
فيم  الــســؤال-  هــذا  وأهمية  بينها. 
إلى  ينقلنا  أنــه  الــتــواصــل؟-  يكون 
نقطة عملية مفيدة، بحيث ال نقف 
املسألة،  مــن  الــنــظــري  احلــد  عند 
جانبها  فــي  التعمق  نــحــاول  وإمنـــا 

التطبيقي.
وميكن أن نقول إن مجاالت التواصل 

واحلوار كثيرة جدا؛ منها:
باإلنسان،  العناية  على  االتــفــاق   -
حقوقه  وضــمــان  ــســان،  اإلن مطلق 
ــدوان عليه،  ــع ال األســاســيــة، ومــنــع 

والوقوف في وجه املعتدي.
بني  املشتركة  الــقــواســم  ضــمــان   -
الرساالت السماوية، ال سيما فيما 
مثل  االجتماعية؛  باجلوانب  يتصل 
وكيان  الطفل  حقوق  على  احلفاظ 
االنسالخ  محاوالت  ومنع  األســرة، 

عن الفطرة واخلروج على قيمها.
- الــوقــوف أمـــام مــوجــات اإلحلــاد 
الشباب،  بعقول  والعبث  والتشكيك 

باجتاه العدمية والشهوانية.
والتدريب  التنمية  برامج  تبادل   -
والــتــطــويــر، وكــل مــا مــن شــأنــه أن 
يرتقي باملجتمعات ويبادل اخلبرات 
واملعارف بني أبناء الشعوب املختلفة، 
عليها  وقعت  التي  الشعوب  السيما 

يتم  ولـــم  مــضــى  فيما  ــداءات  ــتـ اعـ
تعويضها فضال عن االعتذار إليها؛ 
مثل دول أفريقية كثيرة إبان مرحلة 

االستعمار.
- العناية بالبيئة التي هي لنا جميعا 
معا،  نسكنه  كبير«  »بــيــت  مبثابة 
وننعم بخيراته. ومن املهم أن نوقف 
عليها،  العدوان  أو  البيئة  استنزاف 
مما يتم لصالح دول بعينها ال تأخذ 
البيئة  على  يقع  مــا  احلسبان  فــي 
من عــدوان، وال ما ينال من حقوق 

األجيال القادمة.
ومن املهم هنا أن نشير إلى أن ثمة 
أشــواطــا  مــحــمــودة قطعت  جــهــودا 
بعضها..  أو  االجتــاهــات  هــذه  فــي 
وعلينا أن نشجع ذلك، ونبني عليه، 

ونواصل الطريق!

الهوامش
كثير،  ابن  العظيم،  القرآن  تفسير   -١

.٤/ ٣٦١
القرآن،  تفسير  في  التنزيل  معالم   -٢

البغوي، ٣/ ٥7٥.
٣- يعرف د. حسني مؤنس »احلضارة« 
بأنها: ثمرة كل جهد يقوم به اإلنسان 
أكــان  ســواء  حياته؛  ظــروف  لتحسني 
أم غير  مــقــصــودا  املـــبـــذول  املــجــهــود 
مادية  الثمرة  أكانت  وســواء  مقصود، 
أم معنوية. انظر له: احلضارة- دراسة 
وتطورها،  قيامها  وعوامل  أصول  في 

)ص: ١٥(. 
ــع املــزيــد فــي مــقــالــي: عشر  ٤- راجـ
حقائق عن مصطلح احلضارة، مبوقع 

»إسالم أون الين«.
كثير،  ابن  العظيم،  القرآن  تفسير   -٥

.٥/ ٤٣٥
لوبون،  غوستاف  العرب،  حضارة   -٦
 -٥٦٦ )ص:  زعــيــتــر،  ــادل  عـ تــرجــمــة 

.)٥79
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د. مسعود صبريملف العدد
أستاذ مشارك في الفقه واألصول

فقه التواصل الحضاري فقه التواصل الحضاري 
بين األممبين األمم

فما  جميعا،  اخللق  تعالى  اهلل  خلق 
أو  إنس  من  الكون  هذا  في  أحد  من 
أو  حيوان  أو  طير  أو  مالئكة  أو  جن 
نبات أو جماد، إال واهلل خالقه، فاهلل 
كما  جميعهم،  الناس  خالق  هو  تعالى 

ٹ     ٹ     ٹ   }ٿ   تعالى:  قــال 
ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ٹڤ   

رب  فسبحانه   ،)٢ )التغابن:  ڦ{ 
الناس  ملك  الناس  رب  وهو  العاملني، 

إله الناس، فكل الناس منه وإليه.

ملاذا التواصل احلضاري؟
اختالف  مع  أن  الناس  بعض  يتصور 
منقسم  فالعالم  واألديــــان،  العقائد 
أن  يجب  وأنــه  منفصلة،  عــوالــم  إلــى 
ــن وعــقــيــدة  ــ يــكــون كـــل أصـــحـــاب دي
االنفصام  هذا  غيرهم،  دون  وحدهم 

احلــضــاري مــوجــود بــني طــوائــف من 
التواصل  أن أصل  األديــان، مع  جميع 
السالم،  آدم عليه  بداية خلق  بدأ من 
حيث أسكن اهلل تعالى ذريته األرض، 

كما قال تعالى: }ٻ  پ  پ  پ  
پڀ{ )البقرة: ٣٠(، وقد امنت اهلل 
تعالى على بني آدم أن جعلهم يخلفون 
يسيطر  فال  جيل،  بعد  جيال  األرض 
بنو  إال  منها  يتمكن  وال  األرض  على 

}ۋ   تعالى:  قال  كما  آدم، 
ۅ  ۅۉ{ )النمل: ٦٢(، ولهذا، 
فقد جعل اهلل تعالى بني آدم جميعا، 
في  واحلضارات  األجناس  جميع  من 
فجمعهم  األرض،  وهي  واحدة،  وحدة 
وهذه  فيها شركاء،  فهم  فيها،  جميعا 
هي الشراكة اإلنسانية، لكنه مع إيجاد 
اجلميع  حث  اإلنسانية  الــوحــدة  تلك 

على اإلميان به، وجعل عاقبة اإلميان 
القيامة، كما قال  يوم  به  الكفر  أو  به 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ        }ٱ   تعالى: 
ٺ   ڀ    ڀڀ   ڀ   پ  پ   پپ  
ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ   
ڤ{  ڤ     ٹ   ٹ      ٹ  

)فاطر: ٣9(.

وجوب التواصل احلضاري
التواصل احلضاري بني األمم والشعوب 
واجب حتمي، ويجب على املسلمني أن 
ميلكوا زمام األمر فيه، وهذا الوجوب 
مبني على عدة اعتبارات، من أهمها:

املشترك اإلنساني
فاهلل تعالى هو خالق الناس جميعا، 
تعالى،  اهلل  صنيعة  جميعا  فنحن 
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في  والتوافقات  املتشابهات  من  وبيننا 
احلياة أمور كثيرة جدا، وهذا املشترك 
والكافر،  املسلم  فيه  يدخل  اإلنساني 
واألنبياء واألولياء، والظلمة والفاسقون، 
وقد دلل اهلل تعالى على ذلك املشترك 

اإلنساني بقوله سبحانه: }ۉ  ۉ  
ى     ې      ې   ې   ې  
ەئ   ائ   ائ    ى    
فاألفعال   ،)٢٠ )الفرقان:  ەئ{ 
من  األســاســيــة  واحلــاجــات  اجلبلية، 
ــراب ومــســكــن ونــكــاح وبيع  طــعــام وشــ
يشترك  املعامالت  من  وغيرها  وشراء 
املشترك  وهـــذا  آدم،  بــنــي  ــل  ك فيها 
اإلنساني يتطلب منا التعاون فيما بيننا 
مع اختالف العقائد واألديان واملذاهب 

واألفكار واأللسن.

التكرمي اإلنساني
وممــا يــوجــب الــتــواصــل احلــضــاري 

ــتــكــرمي اإلنــســانــي  ــاواة فــي ال ــسـ املـ
فاهلل  تعالى،  البشر من اهلل  جلنس 
فضل بني آدم - باختالف أديانهم- 
على كثير من اخللق، كما قال تعالى: 

}ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  
فاهلل   ،)7٠ )اإلســــراء:   } ں  
في  مــا  كــل  لــإلنــســان  سخر  تعالى 
فقد  هلل،  عبدا  هــو  ليكون  الــكــون؛ 
فضل اهلل تعالى بني آدم على اجلن 
والطير واحليوان والنبات، وال يقال: 
جميع  على  آدم  بني  فضل  اهلل  إن 
املــالئــكــة مفضلة  ــل  ب املــخــلــوقــات، 
في  جاء  اجلملة،  في  آدم  بني  على 
تفسير املنار )7/ ٣٥٨(: »واحلق أن 
املالئكة  في  الــواردة  القرآن  ظواهر 
والرسل تدل على أن املالئكة أفضل 
قال  ملا  ذلك  لوال  ولعله  البشر،  من 

}ڱ   آدم:  بني  فــي  تعالى 
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  { بل 

لقال على جميع من خلقنا«.

الشراكة في احلياة الدنيا
ومما يوجب التواصل احلضاري بني 
بني البشر وجودهم في هذه احلياة 
الدنيا، فاهلل تعالى خلق الدنيا لبني 
فلم  جميعا،  إيــاهــا  وأسكنهم  آدم، 
ليتقاتلوا  الــنــاس  تعالى  اهلل  يخلق 
اخللق  من  احلكمة  فليست  بينهم؛ 
الــفــنــاء والــقــتــال، بــل الــتــعــاون على 
البر والتقوى والعمل الصالح، وإمنا 
استثنائية  حــاالت  في  القتال  شــرع 
الظلم  لدفع  فيشرع  االعتداء؛  حني 
عن  الظالم  يرجع  حتى  والــعــدوان، 
ظلمه وتعود احلياة ساملة كما كانت، 
املصالح  على  آدم  بنو  فيها  يتعاون 
شرعية  عن  عبر  ولهذا  املشتركة، 
بعد  يــأتــي  واإلذن  بـــاإلذن،  اجلــهــاد 
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املنع، فاألصل في القتال أنه ممنوع، 
لكنه يشرع في حاالته احملمودة، كما 

ٻ   ٻ   ٱ    { تعالى:  قال 
ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٿ   ٿ    ٿ        ٿ   ٺ       
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ  
چ   چ   چ   ڃڃ  
ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ  
ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڑ   ڑ   ژ   ژ    
گ   کگ    ک   ک   ک  
 ٣9 )احلـــج:  ڳ{  گ    گ  
أن  ــات  اآليـ فــي  ونــالحــظ   ..)٤١ -
واإلخراج  الظلم  لدفع  شرع  اجلهاد 
ــه شــرع  ــار بغير حـــق، وأنـ ــدي مــن ال
حماية للدين وصيانة للمساجد ودور 
ثم بني أن  تعالى،  العبادة لذكر اهلل 
والقوة  بالعزة  تعالى  من مكنهم اهلل 
بالعبادة  األرض  عمارة  إلى  يسعون 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمــر 

مبا يحفظ توازن احلياة.
عــمــارة  أن  سبحانه  اهلل  بــني  كــمــا 
األرض واجبة على املسلمني خاصة، 
الــدنــيــا  ــاة  ــاحلــي ب ــاع  ــمــت االســت وأن 
يشاركهم  الدنيا  فــي  لهم  وزينتها 
خاصة،  لهم  واآلخــرة  غيرهم،  فيها 
غير  مع  التشارك  وجوب  على  فدل 
قال  كما  الدنيا؛  أمور  في  املسلمني 

ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   }ٿ   تعالى: 
ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  
چ   چ     ڃڃ   ڃ   ڃ  
)األعـــراف:   } ڇ  چ      چ    
ــزهــد في  ال فــكــر  ــاد  وقـــد سـ  ،)٣٢
وانتشرت  محله،  غير  فــي  الــدنــيــا 
اآلخــرة«،  ولهم  الدنيا  »لهم  مقولة: 
فتأخر املسلمون عن ركب احلضارة، 
ألنهم  غيرهم؛  على  عالة  وأصبحوا 
وال  مــقــصــده،  اهلل  عــن  يفقهوا  لــم 
فطنوا  وال  بيانه،   [ رســولــه  عــن 
حضارة  صنعت  التي  أمتهم  تاريخ 
فبروز  الدنيا،  حضارات  أعظم  من 
احلــيــاة من  مــجــاالت  فــي  املسلمني 
والفيزياء  والفلك  والصيدلة  الطب 
والــكــيــمــيــاء واألحـــيـــاء والــهــنــدســة 
ــتـــراعـــات  ــهـــن واالخـ واحلـــــرف واملـ

الفهم  على  دال  العلوم  من  وغيرها 
احلضاري للمسلمني األوائل.

التواصل احلضاري بوابة 
الدعوة

احلضاري  التواصل  أهمية  من  إن 
بوابة  أنــه  وغــيــرهــم  املسلمني  بــني 
ملعرفة غير املسلمني تعاليم اإلسالم؛ 
فيرون  قـــرب،  عــن  واقــعــيــة  معرفة 
املسلمني؛ وهي  اإلسالم في  أخالق 
كما  اهلل،  إلى  الدعوة  أفضل صورة 

ڤ  ڤ   }ڤ   تعالى:  قال 
ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ{ 
)البقرة: ١٤٣(. وقد قيل: فعل رجل 
في ألــف رجــل؛ خير من قــول ألف 
رجل في رجل. وقد انتشر اإلسالم 
في كثير من ربوع األرض من خالل 
الطيبة،  والعشرة  احلسنة  املعاملة 
مبعاملة  تعالى  اهلل  أوصــانــا  ولهذا 
كما  حسنة،  معاملة  املسلمني  غير 

چ   چ   چ       }ڃ   تــعــالــى:  ــال  قـ
ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   
ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
)املمتحنة:  ک{  ڑ   ڑ   ژ  
سانحة  فرصة  أمــام  اليوم  إننا   ،)٨
للتعريف باإلسالم، وذلك من خالل 
تلك  عبر  احلضاري  التواصل  ذلك 
ــي قــربــت  ــت ــاصــرة ال ــع ــل امل ــوســائ ال
للتعارف  ســاحــة  وجــعــلــت  الــبــعــيــد، 
اإلنساني؛ ليعرض كل فريق ما عنده 
من قيم وأخالق، وتلك - إن صحت 
التسمية- معركة، اإلسالم فيها هو 

الرابح األول.

ضوابط ومجاالت التواصل 
احلضاري

واجبا  احلضاري  التواصل  كان  وإن 
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يــكــون  أن  يــجــب  أنـــه  إال  حــتــمــيــا؛ 
منضبطا بضوابط الشرع، معلومات 
ومن  واملمنوعة،  املتاحة  املــجــاالت 

ذلك:

وجوب التمايز في أصل 
العقيدة

ففي التواصل احلضاري يحذر املسلم 
عقيدته،  يخدش  فيما  الذوبان  من 
جميعا،  آدم  أبــنــاء  جهة  مــن  فنحن 
ومن جهة أخرى، فإننا مختلفون في 
أصل الدين والعقيدة، وهذا التمايز 
فال  عليه،  احلــفــاظ  يجب  العقدي 
التي  واملسلمات  الثوابت  عن  تنازل 
قال  وقــد  اإلسالمية،  الهوية  تكون 
ڤڦ{  ڤ   ڤ   }وڤ   تــعــالــى: 
العقائد  فــأصــول   ،)١٤٨ )الــبــقــرة: 
أو  للتنازل  محال  ليست  والعبادات 
التقارب، ألن أمر العقيدة هلل تعالى 
وليس للبشر، وما كان هلل يجب أن 
يكون هلل، وهذا التمايز فرضه اهلل 
تعالى على رسوله - ]-وعلى أمته 

ــال تــعــالــى: چ ٱ   مــن بــعــده، كما ق
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  
ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ      ٹ   
)الــكــافــرون:  ڦ{  ڦ   ڦ   ڤ  
في  التقريب  فــمــحــاوالت   ،)٦  -  ١
العقائد كلها  العقائد، وإذابة  أصول 
في عقيدة تشمل اجلميع ضرب من 
اخلبل، فليس هناك في دين اهلل ما 
يسمى بالدين اإلبراهيمي، أو وحدة 
نقائص، فال يستوي  فتلك  األديــان، 
العقالء،  كــل  عند  والــبــاطــل  احلــق 
وهذا التمايز سنة كونية واجتماعية؛ 
مرعية في كل عصر وجيل، فال يالم 

املسلمون على حفاظهم على هويتهم 
العقدية.

التواصل في القواسم الدينية 
املشتركة

احلضاري  التواصل  ضوابط  ومــن 
الدينية  ــواســم  ــق ال فــي  ــواصــل  ــت ال
السماوية  ــان  األديـ فكل  املشتركة، 
اليوم، بل واألرضية منها تدعو إلى 
اإلنسانية  والقيم  األخــالق،  مكارم 
ــة، مـــن الـــعـــدل والــرحــمــة  ــفــاضــل ال
واإلحسان واألمانة والصدق والوفاء 
األخالقية  املنظومة  وتلك  بالوعد، 
أضحت ثقافة عامة؛ يجب تعظيمها 
وقد  ــان،  واألديـ الشعوب  جميع  في 
عبر القرآن الكرمي عن تلك املنظومة 

}چ  چ   سبحانه:  بقوله  األخالقية 
ڇ   ڇ   ڇ    چ  
ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ڈ   ڎڈ   ڎ  
ڑ   ڑ   ژ    ژ  
گ   گ   ک   ک   ک   ک  
گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ں    ں   ڱ       ڱڱ   ڱ   ڳ  
 -9٠ )النحل:  ڻ{  ڻ   ڻ  

.)9١

التواصل في مصالح احلياة
الــقــاســم  هـــي  األرض  كــانــت  ــا  ملـ
جميعا؛  آدم  بــنــي  ــني  ب املــشــتــرك 
مسلمهم وكافرهم، وكانت املصالح 
في  جميعا  الناس  جتمع  الدنيوية 
الواحدة،  والقارة  الواحد،  الوطن 
التواصل  كان  الواحد،  الكون  وفي 
احلـــضـــاري فــي مــجــاالت احلــيــاة 
الناس  بني  للتواصل  رحبا  مجاال 
جميعا، فالناس في الوطن الواحد 

يحتاجون إلى التواصل في قضايا 
التعليم وكيفية رفع مستواه، وكيف 
يكون التعليم داعما لقضايا التنمية 
ــنــشء عــلــى الــفــضــائــل ال  ــاء ال ــن وب
الـــرذائـــل والــعــطــاء ال االتــكــالــيــة، 
ــي قـــضـــايـــا الــصــحــة  ــ ــك ف ــ ــذل ــ وك
ــاس ومــواجــهــة  ــن وحــفــظ صــحــة ال
ــراض، وكــذلــك الــتــواصــل في  ــ األم
قضايا البيئة والسكن وغيرها من 
ويصدق  املتعددة،  احلياة  مجاالت 

}ەئ  وئ   ربنا:  قول  ذلك  في 
ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ  
ېئېئ{ )املائدة: ٢(، والبر اسم 
جامع لكل خير في الدنيا واآلخرة، 
وقد جمعت اآلية حفظ املصالح من 
على  بالتعاون  باألمر  الوجود  جهة 
البر والتقوى، وحفظ املصالح ودرء 
بحرمة  الــعــدم،  جهة  من  املفاسد 

التعاون على اإلثم والعدوان.
ــم خريطة  ــى رسـ إلـ بــحــاجــة  ــا  ــن إن
للتواصل احلضاري بني الناس في 
الواحدة،  والقارة  الواحد،  القطر 
يصلح  ما  نعرف  وأن  كله،  والعالم 
ونغذيه  ننميه  وكيف  التواصل  فيه 
مبا يحفظ لألجيال كرامتها، وبني 
يحفظ  الذي  التمايز  في  يكون  ما 
الهوية لكل فريق، فيحصل التواصل 
اجلميع،  مصالح  يحقق  تناغم  في 
وتلك رؤية حضارية لإلسالم يجب 
املبادرة  زمام  وأخذ  إليها،  االنتباه 
من املسلمني لتسويقها عامليا، فإننا 
إلى تصحيح  نكون  ما  أحوج  اليوم 
والــتــواصــل  بــنــا،  اآلخــريــن  معرفة 
الكبرى  ــة  ــواب ــب ال هــو  احلـــضـــاري 
واملــســلــمــني؛  بـــاإلســـالم  للتعريف 
تــاريــخــا وحــضــارة وواقــعــا، وتلك 

مهمة كبرى ألمة عظمى.
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عايد اجلاسمملف العدد
باحث دراسات إسالمية

التواصل بين األمم التواصل بين األمم 
سلوك إسالميسلوك إسالمي

ال تكمن أهمية التواصل احلضاري بني 
األمم في االطالع على ثقافات الشعوب 
والتعرف على أحوالهم وطبائعهم فقط، 
إمنــا أيــضــا العــتــبــاره ســلــوك إسالمي 

وركيزة من ركائز الدعوة اإلسالمية. 
وكلما تقربنا وتواصلنا مع شعوب العالم 
ثقافاتهم  على  أكثر  تعرفنا  املختلفة 
واســتــفــدنــا مــن تــطــورهــم وعــلــومــهــم، 
وكذلك استطعنا نشر الدين اإلسالمي 
وإيصاله إلى كل شعوب العالم، ليتعرفوا 
جاء  الذي  واملساواة  العدالة  دين  على 

رحمة للبشرية جمعاء.
ــكــرمي:  ــال اهلل تــعــالــى فــي كــتــابــه ال قـ

چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   }ڄ  
ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ  
ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    

ڈ  ژ{ )احلجرات: ١٣(.
ومنفعة  وفــائــدة  خير  بــاب  فالتعارف   
والتنسيق  الــتــعــاون  إلـــى  يــقــود  كــبــيــرة 

والعمل املشترك ملا فيه مصالح الناس 
يستطيع  ال  ــســان  اإلن ألن  والــشــعــوب، 
العمل واحلياة  االستغناء عن غيره في 
الرتباط املصالح واألعمال، فكل شخص 
يكمل وظيفة اآلخر لتسيير أمور الدنيا. 
ــا يـــواجـــهـــه الـــعـــالـــم من  ــل مـ وفــــي ظـ
نشر  نتيجة  كثيرة  وصعوبات  حتديات 
أمن  وتهديد  والكراهية  العنف  ثقافة 
املجتمعات بأعمال ال متت بصلة للدين 
وال احلــضــارات اإلنــســانــيــة، فــإن من 
والتواصل  احلــوار  وسائل  تعزيز  املهم 
تعاليم  ــراز  ــ إلب األمم  بــني  احلــضــاري 
الدين اإلسالمي السمحة، القائمة على 
االحــتــرام والــســالم واألمـــن، خصوصا 
إلى  يدعو  ديــن حــضــاري  اإلســـالم  أن 
فكانت  البشر،  بني  والتواصل  التعارف 
احلضارة اإلسالمية ممتدة من املشرق 
وعـــادات  ثقافات  بتنوع  املــغــرب،  ــى  إل
هذا  وصلها  الــتــي  الــشــعــوب،  وطــبــائــع 
ــــذي حــافــظ على  الــديــن الــعــظــيــم، وال

واملساواة  العدل  وأشاع  اإلنسان  كرامة 
ــارف  ــع ــة، فــكــانــت الــعــلــوم وامل ــريـ واحلـ
وغيرها  والفلك  والطب  واالختراعات 
عاشه  مسبوق  غير  معرفي  تقدم  من 

العالم. 
وانتشار  احلديثة  التقنية  تطورات  ومع 
واســع،  بشكل  االتــصــاالت  تكنولوجيا 
صغيرة  قرية  إلى  العالم  حولت  والتي 
واملــكــان  ــزمــان  ال حـــدود  فيها  تعد  لــم 
عائق أمام إيصال املعلومات والبيانات، 
تزداد  احلضاري  التواصل  أهمية  فإن 
مختلف  مع  التواصل  جسور  ملد  قيمة 
الــشــعــوب، والــعــمــل عــلــى نــشــر الــديــن 
عن  املعمورة،  أنحاء  كل  في  اإلسالمي 
طريق وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي وشبكات اإلنترنت املختلفة، 
ــن السالم  ــالم هــو دي وتــبــيــان أن اإلسـ
واألمــن واحلــضــارة، الــذي يبني ويعمر 
والرحمة  بالعدل  اإلنــســان  فيه  وينعم 

والتعامل الراقي والعيش الكرمي. 
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ملف العدد عبداهلل الظفيري
صحافي وباحث

فوائد التواصل بين األمم فوائد التواصل بين األمم 
ثورة  نتيجة  املتغيرات  من  كثير   وسط 
التي  االتصاالت  وتكنولوجيا  املعلومات 
حولت العالم إلى قرية صغيرة تداخلت 
والثقافات  األفــكــار  فيها  واختلطت 
واللغات، تبرز أهمية التواصل احلضاري 
في  التقارب  من  لالستفادة  األمم  بني 
ثقافات  على  واالطالع  واملكان  الزمان 
وفي  وعلومهم.  ومعارفهم  الــشــعــوب 
واقتصادية  سياسية  صراعات  خضم 
وفكرية،  فإن التواصل احلضاري ميثل 
األكثر  الوسيلة  باعتباره  بالغة  أهمية 
والتفاهم  التقارب  حتقيق  في  فعالية 
وتقوية العالقات بني الدول والشعوب. 
مبني  احلضاري  التواصل  كــان  وكلما 
حلضارة  وفهم  واضــحــة  أســاس  على 
كل أمة فإن ذلك يؤدي إلى االستقرار 

واالزدهار وحتقيق السالم العاملي.
وال شك أن التواصل مع اآلخر سلوك 
حضاري ينتج عنهم فهم لطبيعة وثقافة 
ــى التعايش  اآلخـــر، وهــو مــا يـــؤدي إل
والتفاهم والتقارب مع الشعوب، فليس 
والتواصل  ــوار  مــن احلـ أفــضــل  هــنــاك 

منهج  عــلــى  مبنية  ــات  عــالق ــاء   إلرســ
املختلفة.  احلــضــارات  بــني  الــتــعــارف 
وعــنــدمــا تــتــالقــى ثــقــافــات الــشــعــوب 
احلوار  خالل  من  املختلفة  وحضارتها 
تعزيز  إلى  يــؤدي  ذلك  فإن  والتواصل 
الــســالم الــعــاملــي ويــخــفــف مــن أجـــواء 
من  اخلــوف  بسبب  والنزاعات  التوتر 

اآلخر.
على  ــواصــل  ــت ال عــمــلــيــة  تــقــتــصــر  وال 
مستوى احلكومات أو الدول فقط إمنا 
حتى األفراد العاديني يحققون أهداف 
التواصل احلضاري من خالل أي عمل 
التقارب  لتعزيز  به  يقومون  نشاط  أو 

والتعايش مع األمم األخرى. 
بها  قام  التي  األفعال  من  وثمة  الكثير 
مبهرة  نتائج  وحققت  وجماعات  أفراد 
بني  احلــضــاري  التواصل  صعيد  على 

الشعوب وحضارات العالم املختلفة.
التواصل  عبر  يكون  اآلخر  في  التأثير 
والنزاع،  الصراع  عبر  وليس  واحلــوار 
وهذا هو أصل احلضارات، وهو أيضا 
الــدعــوة اإلســالمــيــة  قــامــت عليه  مــا 

طريق  عن  اإلسالمي  الدين  نشر  من 
التحاور واإلقناع ألنه األكثر تأثيرا في 
إيصال الرسالة والهدف، فالقناعات ال 
تتغير باحلروب والسيوف، بل باألفكار 

واحلوار والتبادل الثقافي. 
احلضاري  التواصل  فوائد  من   ولعل 
واألفكار  القناعات  تغيير  فقط  ليس 
التي  الــتــصــورات  اخلاطئة  وتصحيح 
ــان عــن ديــن معني  ترسخت فــي األذهـ
أو فكرة ما، إمنا باالستفادة من العلوم 
واملعرفة والتطورات في مناحي احلياة 

التي تعيشها األمم والشعوب.
سباقة  اإلســالمــيــة  احلــضــارة  وتعتبر 
النهضة  احــتــالل صــــدارة  فــي  لــيــس 
الشامل،  التطور  وحتقيق  ــار  واالزدهــ
مع  والتواصل  احلوار  اعتماد  في  إمنا 
من  لتستفيد  األخــرى  األمم  حضارات 
الــشــعــوب ومــعــارفــهــم وتنشر  ثــقــافــات 
املختلفة  األمم  اإلســالمــي  بــني  الــديــن 
كدين يعتمد منهج التسامح واالعتدال 
إقــصــاء أو  ــاآلخــر دون  ب ــتـــراف  واالعـ

تهميش.
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القاهرة - الطيب حسني:ملف العدد
دار اإلعالم العربية

 تكامل ال تصادم تكامل ال تصادم
ــاري بني  ــضــ ــل احلــ ــواصـ ــتـ يــشــكــل الـ
الــتــعــاون  تــعــزيــز  فــي  أهــمــيــة  األمم، 
بني  الثقافي  التنوع  لتحقيق  اإلنساني 
بينها،  فيما  التفاهم  وتعزيز  الشعوب، 
إلى  لــلــوصــول  ثابتة  مناهج  ــاء  وإرســ
دومنــا تصادم.. وميثل  األهــداف  هذا 
لنقل  نــافــذة  الــعــصــور  الــتــواصــل عبر 
العلوم واخلبرات واملنجزات احلضارية 
منها  ليستفيد  األصــعــدة،  جميع  على 
اإلنسان، شريطة التعاون البناء القائم 
دوره  عن  فضال  اآلخــر،  احترام  على 
وتتجدد  التفاهم..  جسور  إقامة  في 
التواصل  هذا  إلى  باستمرار  احلاجة 

أهمية  اكتسب  مهم  إنساني  كمطلب 
لتتضاعف  سابقة،  عصور  في  كبرى 
ما  وهـــذا  الــعــصــر،  هــذا  فــي  أهميته 

يحدثنا عنه كوكبة من العلماء.
نــبــدأ مـــع الــدكــتــور مــخــتــار مـــرزوق 
وعلوم  التفسير  أســتــاذ  عبدالرحيم، 
جامعة  الــديــن  أصـــول  بكلية  ــقــرآن  ال
األزهر، والذي أكد أن اإلسالم حينما 
مع  يتصادم  لم   ،[ رسولنا  به  بعث 
احلضارات السابقة عليه إال في حالة 
واحدة، وهي في الكفر، فكانوا يعبدون 
غير اهلل عزو وجل، ويتخذون أصناما 
يتقربون بها إلى اهلل عز وجل، وهذا ما 

والنبي ] حطم كل  حاربه اإلســالم، 
األصنام التي كانت حول الكعبة. 

الــبــالد  املــســلــمــون  ــل  دخـ حينما  ــا  أمـ
املــثــال:  األخــــرى، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
مصر في ذلك الزمان بعد وفاة النبي 
فلم  املصريني،  حضارة  احترموا   ،[
يحطموا آثارهم، وبقيت اآلثار املصرية 
أنها  بحجة  ــار  اآلث فتحطيم  هــي،  كما 
أصنام واجهها علماء املسلمني، وقالوا: 
إن هذه ليست كاألصنام التي كانت على 
الصحابة  أن  وبينوا   ،[ النبي  عهد 
ــار،  اآلث يحطموا  لم  عنهم  اهلل  رضــي 
وأن الواجب على املسلمني اإلبقاء على 
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هذه احلضارات، وأنه ميكن االستفادة 
والطبية  الهندسية  الناحية  من  منها 

والتاريخية كما هو معلوم.

تعاون ال تصادم
وأضاف: كذلك املسلمون لم يتصادموا 
ــتــي ذهــبــوا إليها  ال ــارات  ــضـ مــع احلـ
ــل زمــان  ــني أبــنــائــهــا فــي ك وعــاشــوا ب

ومكان. 
وعدم الصدام مع حضارات األمم يعزز 
التعاون بني هذه األمم وبني املسلمني. 
أما حينما يتم االعتداء على حضارات 
غير املسلمني، فإن هذا يسبب مشاكل 
قلة  املسلمون  كــان  إذا  خاصة  كثيرة، 
أن  العقل  من  فليس  البالد،  هذه  في 
األمم،  مع حضارات  اإلنسان  يتصادم 
كان  ومــا  معها،  التوافق  بإمكانه  لكن 

اهلل  لغير  عبادة  فيه  شــيء  من  منها 
وال  بقلبه،  ينكر  أن  فعليه  وجــل،  عز 
الفوضى  فينشر  بالقوة،  التغيير  عليه 
من  ليس  هــذا  ألن  البلدان،  تلك  في 
خاصة  املسلمني،  وال  اإلســالم  صالح 
واحــدة،  قرية  اليوم  أصبح  العالم  أن 
يبلغ اخلبر من أقصاه إلى أقصاه في 
والتواصل  التعاون  فيجب  البصر،  ملح 

بني الناس.
وتابع »مرزق«: إن دورنا كمسلمني جتاه 
ــرى هــو االســتــفــادة  احلــضــارات األخـ
أهــلــهــا فيما  مــع  نــتــعــاون  وأن  مــنــهــا، 
وفيما  والعباد،  البالد  رقي  إلى  يؤدي 
يـــؤدي إلــى نفع الــنــاس عــامــة، وإلــى 
اآلن ينتفع املسلمون مما يتم اكتشافه 

ۇئ   وئ   }وئ    حولهم:  فيما 
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ  
ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ    ېئ  
)فــصــلــت:٥٣(..  حئ{  جئ   ی           
أن  اجلميع  على  يجب  أن  هنا  ومــن 
يتعاون، فهذا الوقت الذي نعيشه ليس 
في  البعض  يدعي  كما  صــدام  وقــت 
التعاون  إلى  يدعو  فاإلسالم  الغرب، 
بإشاعة  املختلفة،  احلـــضـــارات  بــني 
العلوم  من  واالستفادة  واألمــان  األمن 
ونحو ذلك ونفع البشرية بصفة عامة، 
ــرســول ]  ــذا مــبــدأ إســالمــي، ال وهـ
وال خير  ويؤلف،  يألف  )املؤمن  يقول: 
فيمن ال يألف وال يؤلف، وخير الناس 
الطبراني(،  )أخرجه  للناس(  أنفعهم 
عامة،  للناس(  أنفعهم  الــنــاس  )خير 
نوصي  ــنــا  وإن للمسلمني،  يــقــل:  ولــم 
نفع  في  احلضارات  أهل  يتعاون  بأن 
فإننا  العقيدة  ناحية  من  أما  الناس.. 
}ڤ  ڤ  ڦ  ڦ{  لغيرنا:  نقول 

)الكافرون/٦(.

صور التواصل
بدوره، قال الدكتور عاصم الدسوقي، 
ــث واملــعــاصــر  ــاريــخ احلــدي ــت ــاذ ال أســت
حضارته  له  بلد  كل  حــلــوان:  بجامعة 
االجتماعية  أوضــاعــه  مــن  املستمدة 
واالقتصادية ويترتب عليها قيم فكرية 
الشعبية  األمثال  تبدو حتى في  معينة 
كل  ألن  وبالتالي  الناس،  يرددها  التي 
ال  هنا  فمن  منفصل  تاريخ  له  مجتمع 
دول  فليست  ــدة،  واحـ حــضــارة  توجد 
أوروبا كلها حضارة واحدة، على الرغم 
من أن الدين واحد، فال يوجد ربط بني 
مسألة  الدين  احلــضــارة،  وبــني  الدين 
إميــانــيــة واحلـــضـــارة مــســألــة مــاديــة، 
خالل  من  يأتي  احلضاري  والتواصل 
التعاون واحلاجة، وأي تفاعل بني أمتني 
هذا يسمى تواصل حضاري، حتى في 
أبسط صوره بني مواطن من حضارة، 
ــن حــضــارة أخـــرى،  ــر م ومـــواطـــن آخـ
احلياتية  التصرفات  فــي  حتى  يبدو 
ورفضها،  منها  نفر  ورمبــا  اليومية، 
توافق معها، حتى عند احلاجة  ورمبا 
االقتصادية، وما حدث من الغرب في 
بدايات الثورة الصناعية، وقدومه إلى 
الــشــرق بحثا عــن املـــواد اخلـــام، هذا 
بــني احلــضــارات،  التواصل  مــن صــور 
الشعوب  بني  حتى  التواصل  فمجرد 
وبني بعضها البعض، فهذا يصنع ألفة 

ويدعو إلى التعاون ألنه في حاجة له.
احلضاري  التواصل  هذا  أن  وأضــاف 
له ضوابط، فأنا أخذ من اآلخر ما ال 
أمامه  أمنحي  وال  ثقافتي  مع  يتصادم 
ويكون لدي اعتزاز بثقافتي وحضارتي، 
على سبيل املثال عندما جاءت احلملة 
نابليون  بقيادة  مصر،  إلــى  الفرنسية 
ــدوا عند  ــ ــون وجـ ــصــري بـــونـــابـــرت، امل
الفرنسيني بعض العادات أو الثقافات 
بها،  فأعجبوا  املختلفة  املــعــرفــة  أو 
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ووجدوا أن األخذ بها ال يضرهم.
مسئولية  هناك  أن  »الدسوقي«  وذكــر 
ــى احلـــكـــومـــات فـــي مــســألــة  ــقــع عــل ت
عليها  أنــه  وهــو  احلــضــاري،  التواصل 
منع استيراد ما يتصادم أو يعمل على 
املواد  مستوى  على  حتى  قيمنا،  هدم 
الفنية، وكل ما يتصل في  أو  الثقافية 
هــذا اجلــانــب مــن أمـــور تــتــصــادم مع 
ثقافتنا احملافظة، ألنه ال توجد حرية 
مطلقة في أي بلد في العالم، كل بلد له 
املجتمع،  على  تقاليده  ويفرض  تقاليد 
أمريكا  أو  أوروبـــا  فــي  يعيش  والـــذي 
احلريات  هناك  توجد  ال  أنــه  يــدرك 

التي يتحدث عنها الناس. 

تواصل ممتد وعلوم متبادلة
بدوره، قال الدكتور أمين فؤاد، أستاذ 
الــتــاريــخ واحلـــضـــارة اإلســالمــيــة، إن 
احلضاري  للتواصل  الــبــارز  النموذج 
تواصل  من  كــان  ما  يشبه  األمم،  بني 
واحلضارات  اإلسالمية  احلضارة  بني 
السابقة عليها، متمثال في حركة النقل 
في  بغداد  في  بــدأت  التي  والترجمة 
أحدثت  والتي  العباسي،  املأمون  زمن 
نــقــلــة كــبــيــرة كــونــهــا أطــلــعــت الــعــرب 
السريان  نقل  طــريــق  عــن  واملسلمني 
ــني لــلــتــراث  ــادي ــب ــع ــن الـــنـــصـــارى ال مـ
اليوناني اإلنساني من جانب، والتراث 
الهندي  ــراث  ــت وال الــفــارســي  البهلوي 
على  آخـــر،  جــانــب  مــن  السنكسريتي 
أمور لم يكن لهم بها سابق علم، وهذا 
العربي  الفكر  املجال النتعاش  فتح  ما 
املتعلقة  القضايا  كل  في  اإلســالمــي، 
الطبيعية،  والعلوم  والفلسفة  باملنطق 
وهذه التي صنعت إسهامات من العرب 
واملسلمني، إضافة إلى العلوم القدمية 
وأضافوا  العربية  إلــى  نقلوها  والتي 
الـــرازي  مثل  علماء  خــالل  مــن  إليها 

أي  وغــيــرهــم،  والبيروني  سينا  وابــن 
من احلضارة اإلسالمية إلى احلضارة 
التي  أيضا  اإلنسانية، وهذه احلضارة 
عكسي  بشكل  تواصل  حدوث  أعقبها 
من أوروبا في عصر النهضة، حيث مت 
نقل التراث العربي إلى اللغة الالتينية، 
ــان من  ك الطباعة  ومــع ظــهــور حــركــة 
القانون  كتاب  املطبوعة  الكتب  أوائــل 
في الطب لـ ابن سينا، حتى في الوقت 
مفقود من  كبير  يوجد جزء  احلاضر، 
باليونانية، وتعرف عليه  تراث أرسطو 
العربية  الترجمات  خــالل  من  الغرب 
التي حفظت النصوص اليونانية، وهذه 
الفيلسوف  كتابا مهما  التي كتب عنها 
بعنوان  بدوي رحمه اهلل،  عبدالرحمن 
النصوص  وهي  العرب،  عند  أرسطو 
لـ  العربية  الثقافة  فــي  حفظت  التي 
مرحلة  فــي  شرحها  والــتــي  أرســطــو، 

الحقة ابن رشد.
ــخ واحلــضــارة  ــاري ــت وأكــمــل أســتــاذ ال
اإلسالمية، أنه إذا تأملنا في التواصل 
سنجد  العلوم،  جانب  في  احلــضــاري 
العلوم  التفاعل يتم بشأن  النقل أو  أن 
الطبيعية واإلنسانية، أما العلوم الدينية 
الدين  أتباع  على  فتقتصر  العقدية  أو 
التواصل  أن  يعني  مبا  مكان،  كل  في 
احلضاري فيما يتعلق بالعلوم واملعارف 
احلضارية  املنجزات  من  واالستفادة 
التواصل،  وقــت  واملــعــاصــرة  املختلفة 
ترمي إلى االطالع على العلوم األخرى 
عند  ــان  ك فــالــذي  منها،  واالســتــفــادة 
وأصــبــح عند  انتقل  الــقــدمي  املــصــري 
وأصبح  انتقل  ثم  واملسلمني،  العرب 
حضارة  كل  إضافة  مع  الــغــرب،  عند 

للسابقة عليها.
هناك  أن  فــؤاد،  أميــن  الدكتور  وأكمل 
في  احلضاري  للتواصل  عديدة  صــورا 
الوقت احلالي، وهي ما ننقله نحن من 

على  التكنولوجي  الصعيد  على  التطور 
سبيل املثال، والعلوم، والهندسة، وما إلى 
ذلك، إذن علينا التواصل مع احلضارات 
األخرى بعقلية انفتاحية، فإن لم أصنع 
فالشعوب  متخلفا،  سأصبح  فإذن  هذا 
األخرى ستسبقك وأنت ستظل متأخرا 
هــذه  ــع  م ــواصــل  ــت ال فعلينا  ــيـــدا،  ووحـ
ــارات أيــضــا، مــع رفـــض مــا ال  ــضـ احلـ
مع  يتفق  ال  ما  أو  أخالقنا  مع  يتطابق 
رفض  نستطيع  ال  اآلن  فنحن  مبادئنا، 
الصناعات  مستوى  على  الهائل  التطور 
الهائلة  العصرية  البشرية  واخلــدمــات 
على سبيل املثال، ألن هذه ينطوي على 
التكامل بني الشعوب واحلضارات، ومن 
ينغلق فهو اخلاسر ألن الركب اإلنساني 
تتواصل  احلضارية  واملنجزات  يسير، 
بال توقف، وكل يوم يشهد العالم جديدا 

على كافة األصعدة.

تأثر لغوي وثقافي
الكسباني،  مختار  الدكتور  قال  بــدوره، 
التواصل  إن  اإلسالمية:  اآلثــار  أستاذ 
التقدم  أوجه  من  األمم  بني  احلضاري 
التأثر  نتائجه  أبـــرز  ــن  وم اإلنــســانــي، 
اللغوي بني احلضارات املختلفة، فنجد 
على سبيل املثال ألفاظا من لغة، باتت 
بعد مرور السنني أصيلة في لغة أخرى 
أو في حضارة أخرى، على ما بني هاتني 
تباين واضح وخلفيات  احلضارتني من 
ارتباط،  كثير  بينها  يبدو  ال  قد  ثقافية 
التفاعل  من  السنني  مئات  مرور  وبعد 
عوامل  عــدة  هــنــاك  لكن  بينها،  فيما 
بني  التالقي  عند  التأثير  هــذا  حتــدد 
حضارتني، منها قوة حضارة وازدهارها 
في وقت التواصل مع احلضارة األخرى، 
ويفرض  الضعيف  فــي  يــؤثــر  فــالــقــوي 
ثقافته عليه رمبا ال إراديا، من منطلق 

حجم االنتشار وسرعته.
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دراسات جعفر بن أشرف املليباري
باحث اللغة العربية وآدابها - الهند

كيف نعلم إكرام الضيف للجيل الجديدكيف نعلم إكرام الضيف للجيل الجديد
ال شك في أننا نعيش في عالم تتكاثر 
فيه  ويسيطر  والتنمية  التطورات  فيه 
شتى  في  شــيء  كل  قمة  على  اإلنسان 
املجاالت. كل يوم يخترع اإلنسان أشياء 
عليه  يعثر  لم  ما  على  ويعثر  مختلفة، 
وحصل  وتكنولوجيا،  علميا  القدماء؛ 
على العديد من املهارات في كل مجال 
يعرفه.  لم  وفيما  التاريخ  عرفه  فيما 
ولكن لألسف.. في حني يرتقي اإلنسان 
والروابط  العالقات  تبتعد  القمة  إلى 
اإلنسانية وتغيب عنه اخلصال احملمودة 
ومكارم األخالق التي بعث اهلل عز وجل 
أجل  من   [ واملرسلني  األنبياء  آخــر 
إمتامها. وقد قال رسول اهلل ]: »إمنا 
)أخرجه:  األخالق«  مكارم  بعثت ألمتم 
»األدب  والبخاري في  أحمد، واحلاكم، 

املفرد«، وصححه األلباني(. 
اإلنسان  أن  اجلميع  لــدى  املعلوم  ومــن 
أو  يغفل  أحيانا  احلــديــث  العصر  فــي 
وإكرام  الرحم  صلة  أهمية  عن  يتغافل 

حثنا  آخر  معروف  أي  عن  أو  الضيف 
فله  الضيف  إكــرام  أما  عليه اإلســالم. 
وهو  اهلل.  مــن  وثـــواب  عــديــدة  فضائل 
بني  كانت  التي  احملمودة  اخلصال  من 
يحرصون  وكانوا  اجلاهلية  في  العرب 
الرحم  كصلة  احملــمــودة  األمـــور  على 
الضيف  ــرام  ــ وإكـ ــوار  ــ واجلـ والـــصـــدق 
يتسابقون  وكــانــوا  الــطــعــام،  وإطــعــام 
تعطيلها  ــرون  وي بها  ويتفاخرون  إليها 
مر  وعلى  الرجل.  على  ونقصانا  عــارا 
الضيافة،  بكرم  العرب  اشتهر  العصور 
حتى أصبح إحدى شيمهم. ومما حدث 
العرب،  عنه بعض اجلوابني: »عاشرت 
من  كثيرا  فيهم  فعرفت  بينهم،  وأقمت 
منها  كال  عد  ثم  احملــمــودة«،  اخلصال 
رأيــت فيهم من  ما  »وأظهر  قــال:  حتى 
واجلــود،  والسماحة،  الكرم،  احملامد: 
يوجبونها  ضيافة  نزالءهم  فيضيفون 
آبائهم،  قتلة  كــانــوا  ولــو  أنفسهم  على 
ويظهرون البشاشة عند قدوم الضيف، 

أن  زعــم  ومــن  ارحتــالــه،  عند  والغصة 
حامتا أكرم العرب فقد ظلمهم جميعا. 
ولقد يبلغ األمر بهم أن يقوم لعشائرهم 
مناد في األسواق ينادي: هل من جائع 
راحل  أو  فنؤمنه؟  خائف  أو  فنطعمه؟ 
فنحمله؟«. هكذا كان العرب منذ قدمي 

الزمان أهل كرم وسماحة وجود.
الضيف  إكرام  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
قد حث عليه اإلسالم وجعله صفة من 
النبي  عن  صح  وقــد  املؤمنني،  صفات 
أنه  ومسلم،  الــبــخــاري  روى  كما   ،[
قال: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
وليلة،  ــوم  ي وجــائــزتــه  ضيفه،  فليكرم 
والضيافة ثالثة أيام، وما أنفق عليه بعد 
ذلك فهو صدقة، وال يحل له أن يثوي 
عنده حتى يحرجه«. وإن النبي ] كان 
معروفا بإكرام الضيف حتى قبل البعثة، 
إلى خديجة من  النبي ]  فحني رجع 
غار حراء فزعا من لقائه جبريل عليه 
السالم قال خلديجة: »أي خديجة، ما 
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فأخبرها  نــفــســي«..  على  خشيت  لــي 
أبشر..  »كــال،  خديجة:  فقالت  اخلبر، 
فواهلل ال يخزيك اهلل أبدا، فواهلل إنك 
لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل 
الكل، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، 
وتعني على نوائب احلق« )رواه البخاري 

ومسلم(. 
ومما ال ينكره أحد أن صحائف التاريخ 
في  وعجيبة  غريبة  وقائع  سجلت  قد 
إكرام الضيف. وإليكم قصة واقعة في 
أبــي هريرة [  النبي ]. عن  زمــن 
قال: جاء رجل إلى رسول اهلل ] فقال: 
نسائه  بعض  إلى  فأرسل  مجهود.  إني 
عندي  ما  باحلق  بعثك  والــذي  فقالت: 
إال ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل 
ذلك، وقلن كلهن مثل ذلك، فقال ]: 
رجل  فقام  اهلل«.  يرحمه  يضيفه  »من 
من األنصار )يقال له أبو طلحة( فقال: 
أنا يا رسول اهلل. فانطلق به إلى رحله 
فقال المرأته: هل عندك شيء؟ قالت: 
ال إال قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء 
أنا  فأريه  ضيفنا  دخل  فــإذا  ونوميهم، 
نأكل، فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إلى 
السراج كي تصلحيه فأطفئيه، ففعلت، 
طاويني،  وباتا  الضيف،  وأكــل  فقعدوا 
رسول اهلل ]،  على  غدا  أصبح  فلما 
فقال رسول اهلل ]: »لقد عجب اهلل 
)أو ضحك اهلل( من فالن وفالنة«. وفي 
وفي  أبــا طلحة،  يسم  ولــم  مثله  ــة  رواي

آخرها فأنزل اهلل تعالى: } ېئ  
ی{  ی     ىئ      ىئ    ىئ   ېئ  
)احلشر:9( )متفق عليه(. وهناك كثير 
من األمثلة قدميا وحديثا لقصة إكرام 
أن  اجلميع  لدى  املعلوم  ومن  الضيف. 
أهل  تاريخهم  مدى  على  كانوا  العرب 
كرم وعزة، فقد جاء اإلسالم ليعزز هذه 

املكانة احملمودة.

ومما ال شك فيه أن لكل شيء أسلوبه 
وإكرام  الضيافة  أسلوب  ومن  اخلاص، 
الضيف أن يقوم كل واحد من الضيف 
واملضيف بحقه على اآلخر. وللضيافة 
أصول وآداب يجب أن تراعى حتى يشعر 
الضيف فعال بأنه في موضع الترحيب، 
مع  بضيفه  يرحب  أن  املضيف  وعلى 
بشاشة الوجه عند دخوله هذا أول ما 
يجب عمله؛ ألن ذلك من شأنه أن يدخل 
على قلبه السرور والفرح. ومن واجبات 
إليه صاحب  يجلس  أن  الضيف  إكــرام 
للضرورة،  إال  مبفرده  يتركه  وال  املنزل 
إلــيــه  والــتــحــدث  ــكــالم  ــال ب ــدأ  ــب ي وأن 
جيلنا  األســـف..  مع  ولكن  ومؤانسته. 
اليوم يتغافلون عن هذه األمور، بل إذا 
أتى إليهم ضيف ال يقومون مبا عليهم 
بل  والــكــالم،  والتحدث  الترحيب  مــن 
رمبا قد جتدهم منكبني على هواتفهم 
احملمولة كأنهم يعيشون في عالم آخر. 
الــقــارئ - مبتسما  أيها  تــراه -  ورمبــا 
والــبــشــاشــة عــلــى وجــهــه فــي حضرة 
الضيف، لكن ابتسامته وبشاشته ليستا 
من أجل الضيف، بل ملا رآه على شاشة 
»واتس  في  صديقه  رسالة  أو  الهاتف 
الدردشة  آب«، ويرد عليه حتى تستمر 
بينه وبني أصدقائه على اإلنترنت وهو 
ال يشعر أن لديه أو أمامه ضيفا يجب 

عليه إكرامه. 
ومما ال بد من التنبيه إليه أن العادات 
الــتــي ســيــطــرت عــلــى اجلــيــل اجلــديــد 
وحــيــاة  مستقبل  عــلــى  ــدة  جـ خــطــيــرة 
اإلنــســان واإلنــســانــيــة. وتــلــك الــعــادات 
التي تعرض لها أبناؤنا تؤدي إلى انهيار 
ومن  ثقافتنا  مــن  احملــمــودة  اخلــصــال 
بإرشاد  نقوم  أن  فعلينا  أبنائنا،  قلوب 
الضيف  إكرام  أهمية  وتعليمهم  أوالدنا 
آبائنا  مــن  تعلمنا  كما  إكــرامــه  وآداب 

وأجدادنا.

ــرام الــضــيــف بعد  ــ ــات إكـ ــبـ ومـــن واجـ
يُقدم  أن  معه  والتحدث  به  الترحيب 
لــه شــيء مــن الــطــعــام والــشــراب قدر 
يبخل مبا  أال  على  املضيف،  استطاعة 
لديه من طيبات، وعند اجللوس لتناول 
املجال  يفسح  أن  املضيف  على  الطعام 
في  املنزل  صاحب  ويبدأ  أوال  للضيف 
ذلك  مــنــه،  ــشــراب  وال الــطــعــام  تقريب 
قربه  درجــة  كانت  ومهما  الضيف  ألن 
إلى  يده  أن ميد  يستحي  املضيف،  من 
صنوف الطعام دون أن تقرب إليه. وفي 
والشراب  الطعام  يقدم  األوقــات  بعض 
يكون  ــد  وقـ الــضــيــف  ــى  إلـ ــقــرب  ي وال 
مستغرقا  أو  ما  بأمر  مشغوال  املضيف 
في احلديث من دون أن يلتفت إلى هذا 
األمر املهم. ومما ال بد من تفصيله أن 
إكرام  بآداب  يهتمون  اجليل اجلديد ال 
غافلون  وهم  أوجهها  بأحسن  الضيف 
أحيانا  ألنــهــم  الــثــمــيــنــة.  قيمتها  عــن 
الهواتف  قبضة  فــي  حياتهم  يقضون 
وعالم اإلنترنت حتى نسوا بعض القيم 
األساسية التي يرثها اإلنسان عن اآلباء 

واملجتمع الذي يعيش بينه. 
ينتظر  أن  أيضا  الضيافة  آداب  ومــن 
من  ينتهي  حتى  ضيفه  البيت  صاحب 
طعامه وال يرفع يده عن األطعمة قبل 
أن يرفعها ضيفه، حتى وان شبع فمن 
أن  إلى  ذلك  بغير  يتظاهر  أن  الواجب 
يعرضه  ال  حــتــى  أيــضــا  ضيفه  يشبع 
للحرج والتوقف عن الطعام وهو ما زال 
جائعا. وفي هذه احلاالت أيضا جيلنا 
اجلديد مختلف بحيث إنهم يأكلون مع 
ويرفعون  بــه  يهتمون  ال  وهــم  الضيف 
أن  انتظار  دون  مــن  شبعوا  إذا  يدهم 
يفرغ الضيف من األكل. وقد ذكر اهلل 
إكرام  الكرمي عن  القرآن  في  عز وجل 

}ۆ   قـــال:  حيث  وإطــعــامــه  الضيف 
ۋ   ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ  
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وئ   ەئ   ەئ         ائ   ائ   ى   ى  

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  

)الـــذاريـــات:٢٤-٢7(.  ېئ{  ېئ   

يعلم  وتــعــالــى  سبحانه  اهلل  إن  أجـــل! 
اآلداب  كيفية  اآليـــة  هــذه  عبر  عــبــاده 
عند دخول الضيف، يأتي في مقدمتها 
حسن االستقبال والترحيب ثم اإلسراع 
بتجهيز الطعام من دون استئذان الضيف 
في ذلك؛ ألن الضيف بالطبع سيرفض 
دعوة  اإلنسان  يعلم  ثم  وخجال،  حرجا 
الضيف إلى الطعام وتقريبه إليه. ولكن 
اليوم كأن اجلميع نسوا ما علمهم اهلل، 
اليوم كل الرؤوس عند استقبال الضيف 
شاشة  في  مغروسة  والعيون  منحنية 
الهواتف، وكأن األفواه مغلقة منذ زمن 
بكامل  ضيفهم  اجلميع  يستقبل  بعيد 
صوت  أي  أو  كــالم  دون  مــن  السكوت 
كأنهم يرحبون به إلى مقبرة من مقابر 
ضيفهم  مع  ميشون  كأنهم  أو  األشباح 
أو قاطع  العدو  على طريق يختبئ فيه 
الطريق حذرين من كل سوء أو مكروه. 
أناسا  هناك  إن  نقول  أن  علينا  ولزاما 
الضيف  ــرام  ــإكـ بـ يـــرضـــون  ال  ــخــالء  ب
مالهم  من  تنقص  الضيافة  أن  ظانني 
شيئا، وهؤالء الذين ذكر عنهم القرآن: 

ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   }ٹ  
)الهمزة:٢-٣(  ڦ{  ڦ   ڦ   ڤ  
أو  الضيف  إكـــرام  أن  يعلمون  ال  وهــم 
لهم  يجلب  اهلل  سبيل  في  املــال  إنفاق 
الـــرزق والــبــركــة ويــزيــد فــي احلسنات 
أصحاب  اهلل  توعد  وقد  الدارين.  في 
تلحقهم  بوعيد شديد وعقوبات  البخل 

في الدنيا واآلخرة: قال تعالى: }ۈ  
ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ  

ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   
ى   ى    ې   ېې  

ائ{ )النساء:٣7(.
إن اجليل اجلديد  قلنا  إذا  وليس غلوا 
إنهم  بل  املــال  إنفاق  في  بخالء  ليسوا 
ليس  إنفاقهم  ولكن  كثيرا  املال  ينفقون 
ــور اخلــيــر واحلــســنــات، لكنهم  فــي أمـ
اإلســراف.  طريق  في  أموالهم  ينفقون 
ــن  ــاكـ والـــيـــوم تــشــهــد الـــفـــنـــادق واألمـ
الشباب،  ازدحام  واملتنزهات  السياحية 
الطعام  طــاولــة  حــول  يجتمعون  حيث 
قائمة  في  موجود  هو  ما  كل  ويطلبون 
طبخت  التي  األطعمة  ويأكلون  الطعام 
واألحجام  واأللــوان  األشكال  مبختلف 
الوقت  وفي  إليها.  وهم غير محتاجني 
أجل  من  األمــوال  إنفاق  ينسون  نفسه، 
للفقراء  الطعام  وإعداد  الضيف  إكرام 

واملساكني أو صلة الرحم.
لكن على الرغم مما ذكر من مشاكل 
سيما  ال  العربية،  الــدول  بعض  فــإن 
أموالها  تنفق  تــزال  ال  الكويت،  دولــة 
على األعمال اخليرية في داخل بلدانه 
وتــلــك األعــمــال تستحق  وخــارجــهــا، 
أفعال  في  غــرو  وال  واحلــمــد.  الثناء 
إلى  تسعى  التي  العربية  الــدول  تلك 
احلفاظ على ثقافتها التي ورثتها عن 
اآلباء، الذين كانوا أهل كرم وسماحة، 
وكان حامت الطائي الذي اشتهر بكرمه 
وأبهر العالم به، وقيل إنه أكرم العرب، 
من  كثيرا  هناك  إن  إذ  أحــدهــم،  هو 
حتى  كــرمــه  عــن  الواقعية  القصص 

ضرب به مثال للكرم واجلود.
ألحد  قيل  عنه:  قصة  أغــرب  وإليكم 
أخبار  بلغته  أن  بعد  ــروم،  ال قياصرة 
إن  فاستغربها،  الطائي  حــامت  جــود 
العزيزة  حلامت فرسا من كرام اخليل 
ــده، فــأرســل إلــيــه بــعــض حجابه  عــن

دار  احلــاجــب  دخــل  فلما  يطلبونها. 
حامت استقبله أحسن استقبال ورحب 
القيصر،  حاجب  أنه  يعلم  ال  وهو  به 
يجد  فلم  املرعى  في  املواشي  وكانت 
فنحر  ضيفه  إلطــعــام  سبيال  إلــيــهــا 
ــرم الــنــار ثــم دخــل إلى  الــفــرس وأضـ
رســول  أنــه  فأعلمه  يــحــادثــه  ضيفه 
في  يستسمحه  حضر  قــد  القيصر 
وقــال: هل  ذلــك حــامت  فرسه، فساء 
نحرتها  قد  فإني  اآلن  قبل  أعلمتني 
لك إذ لم أجد جزورا غيرها، فعجب 
لقد  واهلل  وقال:  من سخائه  الرسول 
ولــه  أكــثــر ممــا سمعنا.  مــنــك  ــا  ــن رأي

قصص عدة من هذا الصنف.
يصل  كلما  أنــه  جميعا  يحزننا  وممــا 
اإلنسان إلى قمة التطور والتكنولوجيا 
فبذلك  حياته.  مــن  إنسانيته  متــوت 
إكـــرام  أهــمــيــة  أبــنــائــنــا  تعليم  علينا 
الضيف واألعمال اخليرية وحثهم على 
احلفاظ على ثقافتنا القيمة وإبعادهم 
عن اإلسراف وأن جنعلهم سادة كرماء 
وأشرافا، ونفتح بهم بابا لعودة املجد 
والكرم حتى يشم العالم بأسره رائحته 
الــعــطــريــة. وســيــرتــدي الــعــالــم حلته 
اجلديدة حلة العز والكرم. وستكون كل 
القلوب مسرورة ومتأل األرض بالفرح 
والروابط  العالقات  وتتعزز  واخلير 
الدول  الشعوب وبني  البشر وبني  بني 
وسنزين  واحملبة  اإلخوة  بينهم  وتنبت 
العالم بالتعاون على البر والتقوى إلى 
أن  يجب  فصاعدا  اآلن  ومــن  األبــد. 
حسنة  قــدوة  نكون  ألن  أنفسنا  نهيئ 
الدينية كلها حتى  ألوالدنا في األمور 
يرث أوالدنا عنا ما ورثناه عن آبائنا، 
ولذلك علينا أن نأمر أوالدنا بتجهيز 
وال  صغرهم  منذ  لضيوفنا  شيء  كل 
غافلني  هواتفهم  على  ينكبون  ندعهم 
إحضار  وعلينا  الضيف،  حضرة  عن 
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اعتبــر القــرآن الكــرمي احليــاة اإلنســانية موضعــا لالختبــار، ومحــال المتحــان البشــر، وأنها بالتالي وســيلة 
للفــوز بالســعادة األبديــة فــي احليــاة األخــرى. ولذلــك كانــت كل شــعبة مــن شــعب احليــاة: مــن البيــت 
ــاره،  ــان واختب ــدن اإلنس ــص مع ــة لتمحي ــارب مختلف ــر واإلدارة، جت ــع واملختب ــوق واملصن ــة والس واملدرس

تصديقــا لقولــه تعالــى: }ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  
ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ{ )العنكبــوت/3(.

أن  يكفي  ال  أنــه  للناس  اآليــتــان  تبني 
أتباع احلق  ليعتبروا من  آمنا،  يقولوا: 
وأهله، دون أن ميتحنوا قليال أو كثيرا، 

فيستبان أنهم مخلصون أو مدعون. 
جعل اهلل سبحانه وتعالى االختبار سنة 

كونية، فال قيمة للحياة بدون امتحان 
سابقة  أممـــا  ابتليت  وقـــد  ودروس، 
والحقة بالتكاليف واحملن والصعوبات، 
وهذا  الكاذبني.  من  الصادقون  ليعلم 
يعني من جهة أخرى أن مناط النجاة 

والفالح في دين اإلسالم، ليس مجرد 
ــخــار بـــه، بل  ــه، واالفــت ــي االنــتــســاب إل
بحيث  واإلخـــالص،  والــصــدق  بالعمل 
اإلسالمية  والتعاليم  القيم  آثار  تظهر 
أوقــات  في  واملؤمنني،  املعتنقني  على 

د. محمد حسن بدرالديندراسات
باحث دراسات إسالمية 

مفهوم الحياة في اإلسالممفهوم الحياة في اإلسالم
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الرفاهية  أوقــات  في  وكذلك  الضيق، 
والرخاء.

رأى اإلمــام ابن كثير )ت: 77٤هـــ( أن 
أن  ومعناه:  إنكار،  استفهام  اآليــة  في 
يبتلي  أن  بد  ال  وتعالى  سبحانه  اهلل 
عندهم  مــا  بحسب  املــؤمــنــني  ــاده  عــب
فــي احلديث  جــاء  كما  ــان،  اإلميــ مــن 
الصحيح: أشد الناس بالء األنبياء ثم 
يبتلى  فاألمثل،  األمثل  ثم  الصاحلون، 
الرجل على حسب دينه، فإن كان في 
دينه صالبة زيد في البالء. وهذه اآلية 

كقوله: }پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
)آل عمران/١٤٢(.  ٿ  ٿ{ 
ومعنى الفتنة في اآلية هو اختبار الذين 
صدقوا في دعواهم اإلميان، ممن هو 
كاذب في قوله ودعواه، واهلل سبحانه 

وتعالى يعلم ما كان وما يكون)١(.
ــالم هو  ــ مــفــهــوم االخــتــبــار فـــي اإلسـ

تأسيس ملبدأ وحدة الدنيا واآلخرة:
واملتكلمني  الفالسفة  مــن  كثير  وقــع 
اخلير  فــي  تكلموا  عندما  حــيــرة  فــي 
والشر، ولكن اإلسالم جعل من احلياة 
الرقي  أجل  من  متواصل  كفاح  ميدان 
اإلنساني، وجعل اخلير والشر امتحانا 
معدنه،  ومتحيص  ــســان  اإلن جلــوهــر 

}  ٺ   تعالى:  قال  ذاتــه.  وبناء 
ٿ   ٿ    ٿ   ٿ    ٺ  
يؤثر  )مــحــمــد/٣١(.  ٹ{  ٹ  
)ت:  عياض  بــن  الفضيل  اإلمـــام  عــن 
١٨7هـ( أنه كان إذا قرأ هذه اآلية بكى، 
وقال: اللهم ال تبتلنا، فإنك إن ابتليتنا 

فضحتنا وهتكت أستارنا)٢(.
وبحمل  باملسؤولية  مرهف  شعور  هذا 
ــوقــت نــفــســه، قبول  األمـــانـــة، وفـــي ال
وهذا  وأقـــداره.  اهلل  ألحكام  وتسليم 
إقبال )ت:  كما الحظ محمد  يقتضي 
تزكية  على  املسلم  يقبل  أن  ١9٣٨م( 

عمال  الفساد،  من  وتخليصها  نفسه 
ڀ   ڀ    }ڀ   تــعــالــى:  ــه  ــقــول ب
ٿ        ٿٿ   ٺ     ٺ    ٺ    ٺ  
ٿ       ٹ{ )امللك/٢(. فاحلياة هي 
تهيئة عظيمة للنفس كي تعمل وتتزكى 
دافع  ابتالء  أول  هو  واملــوت  وتترقى. 

إلى اخللود)٣(.
الديانات،  آخر  باعتباره  اإلسالم  قدم 
تفسيرا كامال للوجود وحقيقة الكون. 
اإلميان  ضــرورة  أتباعه  علم  أن  فبعد 
بخالق حكيم وعادل، جعل من احلياة 
لينمي  الفرد  يعبره  جسرا  اإلنسانية 
ليالقي  الــصــاحلــات  ويفعل  طــاقــاتــه، 
األكبر.  يوم اجلــزاء  اهلل عز وجل في 
لــالبــتــالء  ــيـــاة  ــوت واحلـ ــ امل وإن خــلــق 
رفيع،  إسالمي  تصور  هو  والتمحيص 
ربط بني وحدة الدنيالبقوي واألخروي 

برباط وثيق.
ــا أبــعــد هـــذا الــشــمــول عــن بعض  ومـ
ــات الــوضــعــيــة  ــانـ ــديـ الــفــلــســفــات والـ
اعتنقتها  التي  املختلفة  والنظريات 
جماعات من البشر، فقدمت لهم نظرة 
بائسة عن احلياة. فالبوذية مثال قامت 
كونها  وهي  للحياة  وحيد  تصور  على 
ــوارث وآالم.  ك ــورد  معرض أحــزان وم
بالبكاء،  احلــيــاة  يستقبل  فــاإلنــســان 
ويــظــل مــالزمــا لــه طـــوال حــيــاتــه، وال 
وفق  وإن احلزن  النهاية.  يفارقه حتى 
العميق  املضمون  هــو  الفلسفة  هــذه 
ــاة. وهــو فــطــرة منقوشة  ملــغــزى احلــي
في عمق النفس البشرية. وتبعا لذلك 
فإنه ال وسيلة إليقاف هذه األحزان إال 
االنتحار  الى  والدعوة  امليالد،  بإيقاف 
ــل اخلــــالص من  ــن أجــ ــ الـــكـــونـــي. وم
حتطيم  من  بد  ال  املقيم  الشقاء  هذا 
اجلسد واحتقاره، وإذالل رغباته وكسر 

شهواته، ألنه مركز الفساد)٤(.
أما الديانة اليهودية فقد اعتبر أتباعها 
للشعب  خــاص  ملك  هــي  احلــيــاة  أن 

اليهودي. أما غير اليهودي فال حق له 
في احلياة. وتهافتوا على نوع من احلياة 
املادية املوغلة في الشراهة الى درجة 
اإلنسان،  بكرامة  تذهب  التي  احلقارة 
فأباحوا املنكرات وحللوا املوبقات جريا 
قال  املادي.  والنهم  املتع احلسية  وراء 
املــادي  التعلق  هــذا  من  محذرا  تعالى 

}ڦ   تافهة:  كانت  ولو  بحياة 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      
چ   چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ  
ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  
ڈ{  ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ  
ابن عطية  )الــبــقــرة/9٦(. قال اإلمــام 
)ت: ٥٤٢هـ(: »إن حرصهم على احلياة 
ولو كانت ذليلة ملعرفتهم بذنوبهم، وأن 

ال خير لهم عند اهلل تعالى«)٥(.
أما املسيحية فقد حرف أتباعها أيضا 
كثيرا  فيها  وأدخــلــوا  ــاة،  احلــي معنى 
يتصل  الـــذي  والتلبيس  التعقيد  مــن 
عندهم  فــاألرض  والتثليث،  باخلطيئة 
اهلل  مملكة  هي  اإلنسانية،  احلياة  أو 
احلادثة، وأن املسيح عليه السالم هو 
جتسيد حللول الالهوت في الناسوت، 
ليكفر  األرض  مملكة  إلــى  نــزل  وأنــه 
عــن خــطــايــا الــبــشــر. وقـــد ادى هــذا 
احللول  في  معقدة  نظرة  إلى  التصور 
احلياة  مفهوم  أصبح  حتى  واخلطيئة، 
مبقتضاها ضربا من الوهم والتلبيس.

كاتبا مسيحيا  التعقيد جعل  هذا  مثل 
يشيد  ١9٨7م(  )ت:  لوقا  نظمي  هو 
ونقاوته،  وبساطته  اإلســالم  بسماحة 
وضوح  نظرة  األمــور  إلــى  تنظر  التي 
وواقعية ال نظرة غموض وتعقيد، حيث 
يقدر  أن  ــه ال ميكن  أن ــق  »واحلـ قـــال: 
قيمة عقيدة خالية من أعباء اخلطيئة 
األولى، إال من نشأ في ظل تلك الفكرة 
اخلجل  بصبغة  تصبغ  التي  القامتة، 
ــرء. إن تلك  ــ ــال امل ــع ــل أف والــتــأثــيــم ك
احلياة  ينابيع  تسمم  القاسية  الفكرة 
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منة  اإلنسان  كاهل  عن  ورفعها  كلها. 
عظمى، مبثابة نفخ نسمة حياة جديدة 
أمة  البشرية  كرامة  في  فالناس  فيه. 
واحدة بغير تفريق، فقد جاء في سورة 
واحدة  أمة  أمتكم  هذه  }إن  األنبياء: 

وأنا ربكم فاعبدون )9٢({«)٦(.

بناء الذات املسلمة
إليها  دعــا  التي  الروحية  املــبــادئ  إن 
من  وحتــررهــا  بالنفس  تزكو  اإلســالم 
تستلزم  لذلك  وهــي  والعقد،  األوهــام 
نوعا من التضحية، ومقدارا من السمو 
رغــبــات اجلسد  مــن  بكثير  ــفــاع  واالرت
أن  ميكن  ال  السمو  وهـــذا  ومــلــذاتــه. 
ألن  مدللة،  مترفة  نفس  عــن  يصدر 
الترف يكون قد أضعف إرادتها وجعلها 
شديدة احلرص على استمرار ما هي 
من  جديدة  آفاق  الى  تتطلع  فال  فيه، 
التعاليم الصاحلة، وإلى ما يرقي األمة 
ويدفعها نحو التقدم واالزدهار. ولهذا 
القرآن  املترفني في  تعالى  وصف اهلل 
بأنهم أعداء كل إصالح، وأنهم خصوم 
العدل واحلق، يقفون في وجه مسيرة 
الطبيعي،  منــوهــا  ويعطلون  ــاة،  احلــي
يقوم  للحياة،  آخــر  تــصــورا  ويقدمون 
على اخلداع والضالل واإللهاء، والتي 
احلضارة  منتجات  في  آثارها  نشاهد 

احلديثة.

إن اإلنسان ليطغى
بالعافية  اإلنـــســـان  تــعــالــى  اهلل  أمـــد 
والقوة والذكاء، ليقوى بها على طاعته 
العباد.  إلى  واإلحسان  عبادته  وحسن 
تلك  الناس يستعملون  كثيرا من  ولكن 
النعم في الترف والظلم والكفر. وهذا 
في  مــقــرر  البشرية  للنفس  التحليل 
القرآن الكرمي منذ بدايات نزوله. حتى 
اخلطأ  هــذا  مــن  حــذره  املسلم  يأخذ 
اجلسيم في فهم طبيعة احلياة الدنيا 
فيه  وقــع  والــذي  فيها،  السير  وحسن 
تعالى: }كال إن  الناس. قال  كثير من 

اإلنسان ليطغى )٦( أن رآه استغنى )7( 
إن إلى ربك الرجعى{ )العلق/٦-٨(.

رأى اإلمام البيضاوي )ت: ٦٨٥هـ( أن 
في هذه اآليات ردع ملن كفر بنعمة اهلل 
وأن  استغنى.  نفسه  رأى  أن  بطغيانه، 
لــإلنــســان، على سبيل  اخلــطــاب عــام 
عاقبة  من  وحتذيرا  تهديدا  االلتفات، 

الطغيان)7(.
بنفسه  وإعجابه  اإلنسان  طغيان  ومن 
نظرية  أو  فــلــســفــة  كـــل  أن  ــره،  ــكـ وفـ
وسائل  طــريــق  عــن  يــحــاول  يبتدعها، 
أتباعا  لها  يكون  أن  املختلفة،  التأثير 
وتكوين  ومبادئها،  دعوتها  ينصرون 
وتنظر  بــتــوجــهــاتــهــا،  تفكر  عــقــلــيــات 
وتقيم  واحلياة،  الكون  إلى  مبنظارها 

احلياة مبعاييرها. 
تكون  أن  األولــى  من  كمسلمني  ونحن 
لنا نظريتنا اخلاصة التي ننشئ عليها 
أفراد مجتمعنا بحيث يفكرون بالعقلية 
اإلسالم  وينظرون مبنظار  اإلسالمية، 
إلى الكون ورسالة احلياة، فال يصابون 
ألن  األعــمــى.  والتقليد  االنبهار  بــداء 
الفلسفات املادية التي يبتدعها اإلنسان 
ويغتر بها، ويدعو إليها بشتى الطرق، 
على  ترتكز  خطط  مــن  دائــمــا  تنطلق 
جتلب  التي  ــراء  واإلغـ التأثير  وسائل 
ذلك  في  مستندة  الشباب،  عقول  بها 
والتأثير،  املعرفة  وسائل  أحــدث  على 
من علوم إنسانية وجتريبية واستغالل 
قنوات  عبر  أفكارها  لتدعيم  نتائجها 

شهيرة ومسالك غزيرة.
رسالة  ميلكون  باعتبارهم  واملسلمون 
هادية ووحيا خامتا، مطالبون بتكثيف 
العلم  حركية  في  للمشاركة  جهودهم 
والبحث، وعرض مفاهيم اإلسالم على 

احلضارية  الوسائل  واعتماد  ضوئها، 
احلديثة واملالئمة. واملطلب األكيد في 
أبنائنا  عقلية  تكوين  هو  اجلهد،  هذا 
تكوينا فكريا إسالميا، بحيث ينظرون 
إلى الكون وما ورائه، وإلى احلياة وما 
والقرآني،  اإلسالمي  باملنظار  بعدها، 
مبعقولية  ــور  األمـ رؤيـــة  فيستطيعون 
ورشاد. وكلما ازدادوا منوا من الناحية 
رؤيــة  استطاعوا  والعلمية،  العقلية 
آيات  ــة  ورؤي أعظم،  بصورة  احلقائق 
وأوضـــح،  أكــبــر  بــصــورة  الكونية  اهلل 
الدين،  في  ورسوخا  إميانا  فيزدادون 
والتضحية  عنه،  ودفاعا  له  وحتمسا 

في سبيل مبادئه وقيمه الرشيدة.

الهوامش
بن  إسماعيل  الفداء  أبــو  كثير،  ابــن   -  ١
حتقيق:  العظيم،  الــقــرآن  تفسير  عمر، 
سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر 
١999م.  ـــ-  ١٤٢٠هـ  ،)٢( ط:  والــتــوزيــع، 

.)٢٦٣/٦(
بن  الفضيل  احلليم،  عبد  محمود،   -  ٢
القاهرة،   ،)٢( ط:  الرشاد،  دار  عياض، 

١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م، )ص: ٥٢(.
٣ - إقبال، محمد، جتديد التفكير الديني 
تــرجــمــة عــبــاس محمود،  فــي اإلســــالم، 
والنشر،  والترجمة  التأليف  جلنة  مطبعة 

القاهرة، ١9٥٥م، )ص:١٣7(.
٤ - كلود لفنسون، البوذية، ترجمة محمد 
علي مقلد، دار الكتاب اجلديد، ط: )١(، 

بيروت، ٢٠٠٨م، )ص:٤7(.
ابن عطية، عبد احلق بن غالب بن   - ٥
تفسير  في  الوجيز  الرحمن، احملرر  عبد 
الكتاب العزيز، حتقيق: عبد السالم عبد 
 ،)١( ط:  العلمية،  الكتب  دار  الشافي، 

بيروت، ١٤٢٢هـ، )١٨٢/١(.
الــرســالــة  لـــوقـــا، نــظــمــي، مــحــمــد   - ٦
 ،)٢( ط:  احلديثة،  الكتب  دار  والرسول، 

القاهرة، ١9٥7م، )ص:7٨(.
اهلل  عبد  الدين  ناصر  البيضاوي،   -  7
التأويل،  وأســرار  التنزيل  أنــوار  عمر،  بن 
املرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد  حتقيق: 
 ،)١( ط:  الــعــربــي،  الــتــراث  ــاء  إحــي دار 

بيروت، ١٤١٨هـ، )٣٢٥/٥(.

العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م ٤٢



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

ثانًيا: ما يتعلق باملادة العلمية:

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

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

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

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

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

alwaeiq8@gmail.com
 البريد اإللكتروني:

أواًل: ما يتعلق بالكاتب: 

ضوابط النشرضوابط النشر

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

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

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

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

> يجب أال تقل املقالة عن ٥٠٠ كلمة وال تزيد على ٢٠٠٠ كلمة.
> أن تقرن احلوارات والتحقيقات واالستطالعات بالصور الفوتوغرافية امللونة.
> أال يكون املقال قد سبق نشره في الصحف واملجالت املطبوعة و اإللكترونية.

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

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

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

الدولية.



التكريم اإللهي لإلنسان 
مظاهره وآثاره

د. صالح فضل توقةدراسات
باحث أكادميي 

بداية التكرمي
هذا  وفي  آدم  بخلق  اإللهي  التنويه 
تشريف ورفعة لشأنه هذا قال تعالى: 

ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ    ڱ   }ڱ  
ۅ   ۅ   }ۋ   )ص:7١(،  ڻ{  ڻ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  
ى  ى  ائ{ )احلجر:٢٨(، يقول 
اآليــة:  لهذه  تفسيره  فــي  كثير  ابــن 
قبل  مالئكته  في  آدم  بذكر  »تنويهه 

خلقه له«.

وتتوالى مظاهر التكرمي كما صورتها 
لنا آيات القرآن الكرمي منها: 

واستخالفه  األسماء  آلدم  تعليمه   -
}ٱ   ــعــالــى:  ت ــال  قـ األرض،  فــي 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ  
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
چ   چ   چ   ڃ   ڃ  

ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ    
ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ       ژ  
ڳ   ڳ    گ   گ   گ   کگ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں  

ۀ  ۀ{ )البقرة:٣٠-٣٣(.
}ۈ    ــه،  ــدي ــي ب ألدم  اهلل  خــلــق   -
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
ائ{  ى   ى                ې   ې   ېې  

ــة  ــود األخروي ــة اخلل ــدء رحل ــه، وب ــه وبعث ــد موت ــه وبع ــدء خلق ــذ ب ــرم من ــوق املك ــك املخل ــان ذل اإلنس
ــوت. ــال م ــود ب ــة، خل ــل اجلن ــه أله ــة ل ــذي ال نهاي ــي ال ــرمي اإلله ــد التك ــي ميت والت

العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م٤٤



)ص:7٥(.
- نفخ اهلل في آدم من روحه، }ەئ  
ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ  
وقــد  ــر:٢9(،  ــجــ )احلــ ۈئ{  ۆئ  
اإلنسان،  كيفية خلق  النبي ]  بني 
ــن جــحــاش الــقــرشــي،  فــعــن بــســر ب
في  يوما  رســول اهلل ]، بصق  أن 
قال:  ثم  أصبعه،  عليها  فوضع  كفه 
تعجزني  أنــى  آدم،  بني  اهلل:  »قــال 
هــذه؟!، حتى  مثل  وقــد خلقتك من 
بني  مشيت  وعــدلــتــك،  سويتك  إذا 
بردين، ولألرض منك وئيد، فجمعت 
التراقي  بلغت  إذا  حتى  ومــنــعــت،  
قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة؟!« 

)أخرجه أحمد(.
آلدم  بالسجود  املالئكة  اهلل  أمر   -

ســجــود تــشــريــف وتـــكـــرمي، }  ہ  
ھ   ھ   ہ     ہ   ہ  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

ڭ{ )البقرة:٣٤(.
الطائعني  لعباده  تعالى  حفظه   -

جح    }مج   الشيطان،  غواية  من 
حس   جس   مخ   حخ   جخ   مح  

خس  مس{ )ص:٨٢-٨٣(.
- خلقه في أحسن تقومي قال تعالى: 
ٺ{  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   }ڀ  

)الــتــني:٤(، وقد وضح وأبــان علماء 
أحسن  في  اخللق  مظاهر  التفسير 
تقومي الـــواردة فــي آيــة الــتــني، قال 
القرطبي في تفسيره: وهو اعتداله 
واســـتـــواء شــبــابــه؛ كـــذا قـــال عامة 
يكون؛  مــا  أحــســن  وهــو  املفسرين، 
ألنه خلق كل شيء منكبا عل وجهه، 
ذلق،  لسان  وله  مستويا،  هو  وخلقه 

ويد وأصابع يقبض بها. 
وقال أبو بكر بن طاهر: مزينا بالعقل، 
مؤديا لألمر، مهديا بالتمييز، مديد 

القامة؛ يتناول مأكوله بيده. 
تعالى  هلل  ليس  العربي:  ابــن  وقــال 
اهلل  فإن  اإلنسان،  من  أحسن  خلق 
خلقه حيا عاملا، قادرا مريدا متكلما، 
سميعا بصيرا، مدبرا حكيما. وهذه 
عبر  وعنها  سبحانه،  الــرب  صفات 
بقوله  البيان  ووقــع  العلماء،  بعض 
]: »إن اهلل خلق آدم على صورته« 
يعني على صفاته التي قدمنا ذكرها.
وتأتي أية األسراء لتجمع لنا مظاهر 
وجتملها،  لإلنسان  اإللهي  التكرمي 

گ   ک   ک         ک     { تعالى:  قــال 
گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  
)األســـــــــراء:7٠(،  ں{  ں  
يقول السعدي في تفسيره: وهذا من 

كرمه عليهم وإحسانه الذي ال يقادر 
بجميع  آدم  بني  كــرم  حيث  ــدره،  قـ
وجوه اإلكرام، فكرمهم بالعلم والعقل 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل 
وأنــعــم  ــاء  واألصــفــي األولـــيـــاء  منهم 

عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.
شرف العبودية هلل سبحانه وتعالى:

الذي  والتشريف  التكرمي  هذا  بعد 
أســبــغــه اهلل تــعــالــى عــلــى اإلنــســان 
على  والتفضيل  اخللق  مظاهر  في 
املخلوقات كافة، يأتي التكرمي مبهمة 
ــون، والـــذي  ــك ــســان فــي هـــذا ال اإلن
يـــدور حــولــهــا مــنــاط وجــــوده، قــال 

ڃ   ڄ   ڄ   }ڄ    تــعــالــى: 
}ٹ   )الذاريات:٥٦(،  ڃ  ڃ{ 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  
چ    چ   چ   ڃڃ   ڃڃ   ڄ   ڄڄ  
ڍ{  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      چ  

)األعراف:١7٢(.
يخبر  تفسيره:  فــي  كثير  ابــن  قــال 
تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أنفسهم  على  شاهدين  أصالبهم، 
إله  ال  وأنــه  ومليكهم،  ربهم  اهلل  أن 
على  تعالى فطرهم  أنه  كما  هو  إال 
تعالى:  ذلك وجبلهم عليه، قال اهلل 

٤5 العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م



ۆ   ۇۇ   ڭ        ڭ   }ڭ  
ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ  

ۉ    ۉې{ )الروم:٣٠(.

حرية االختيار:
اإلنــســان حرية  وجــل  عــز  منح اهلل 
االختيار، وحرية االختيار تستلزم أن 
أعماله،  عن  مسؤوال  اإلنسان  يكون 
بــني عــز وجــل لإلنسان سبيل  وقــد 
الضالل  وسبل  وعاقبته،  الــهــدايــة 
من  هذه  االختيار  وحرية  وعاقبتها، 
مظاهر التكرمي اإللهي لإلنسان قال 

چ   چ   چ   چ    { تعالى: 
ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ  
ــام:١٥٣(،  ــعـ )األنـ  } ڑ   ژ   
النجدين{  تعالى:}وهديناه  وقــال 
في  الــقــرطــبــي  أورد  )الـــبـــلـــد:١٠(، 
طريق  الطريقني:  يعني  تفسيره: 
بيناهما  أي  الــشــر،  وطــريــق  اخلير 
والنجد  الرسل،  من  أرسلناه  مبا  له 
ابن  قول  وهذا  ارتفاع،  في  الطريق 

عباس وابن مسعود وغيرهما. 
ڤ   ڤ   ٹ   }ٹ   تعالى:  وقــال 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  { 
عباس:  ابن  قال  )الشمس:7-١٠(، 
لها  بـــني  ڦ{  ڤ   }ڤ  

اخلير والشر.
وزوجه  آدم  وجل  عز  اهلل  منح  وقد 
في  جــاء  كما  االختيار  حرية  حــواء 

ۇ   ۇ   ڭ   }ڭ   تعالى:  قوله 
ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
اآلية  فهذه  )البقرة:٣٥(،  ې{ 
اشتملت على أمر ونهي، وعليهما أن 

االختيار،  ويتحمال مسؤولية  يختارا 
وبالفعل كان اخيارهما مخالفة األمر 
واألكل من الشجرة فكانا عليهما أن 
يتحمال عاقبة ونتيجة هذا االختيار، 

 { الــتــالــيــة:  ــة  ــذا مــا بينته اآليـ وهـ
ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  
 } ی   ىئ       ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  

)البقرة:٣٦(.

إرسال األنبياء واملرسلني:
بالرغم من أن نعمة العقل مظهر من 
مظاهر التكرمي اإللهي لإلنسان، إال 
أن اإلنسان لو أسلم زمام أموره لعقله 
وتصوراته  اجتهاداته  على  معتمدا 
السبل،  به  وتشعبت  لضل  العقلية، 
وشؤونه  حياته  ضبط  عــن  ولعجز 

وعالقاته مع اآلخرين. 
ــرى يــعــجــز الــعــقــل  ــ ــن جــهــة أخـ ــ وم
اإلنساني عن الفهم الدقيق حلقائق 
عن  فضال  املنظور  الكون  ومظاهر 
عجزه التام عن فهم األمور الغيبية، 
ألن الغيب ال يدرك باحلواس، التي 
إصـــدار  فــي  الــعــقــل  عليها  يعتمد 

ڀ   ڀ   ڀ    { تعالى:  قــال  احكامه، 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ{ )النجم:٢٨(.
واألنبياء  الرسل  إرســال  كان  لذلك 
لكل األمم من مظاهر التكرمي اإللهي 
لإلنسان، داعني الى عبادة اهلل وحده 
ال شريك له، ومعلمني لهم ما ينفعهم 
سبحانه  اهلل  أنــزلــهــا  ــع  شــرائ ــن  م
وتــعــالــى، تــســوس شــؤونــهــم وتصلح 
بها أمور دنياهم وآخرتهم، مبشرين 
ومنذرين  والنعيم،  باجلنة  الطائعني 
العاصني النار والعذاب، قال تعالى: 

}ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
)الــنــســاء:١٦٥(،  ڑ{  ڑ   ژ  
ــقــد بعثنا فــي كــل أمـــة رســوال  }ول
الطاغوت  واجتنبوا  اهلل  اعبدوا  أن 
فمنهم من هدى اهلل ومنهم من حقت 
األرض  في  فسيروا  الضاللة  عليه 
فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني{ 

)النحل:٣٦(.
إرسال النبي م

حمد ]:
للبشر  اإللـــهـــي  ــكــرمي  ــت ال مــظــاهــر 
أن  على  نحصيها  أن  نستطيع  ال 
النبي  إرســال  هي  وأجلها  أعظمها 
البشر،  جلميع  ونــذيــرا  بشيرا   [

ہ     ہ   ہ             ہ   }ۀ  
ے        ھ   ھ   ھ   ھ  
}ڃ   ــأ:٢٨(،  ــ ــب )ســ ۓ{  ے  
ڇ    ڇ   چچ   چ   چ   ڃ  
ڌ{)فاطر:٢٤(،  ڍ   ڍ   ڇ        ڇ  

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ     {
ھ   ھ     ھ     ہ   ہ  
ڭ   ڭ         ۓ    ۓ    ےے   ھ  
ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ    ڭ  
ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ۉ   ۅ   ۅ  
)األعـــــراف:١٥٨(،  ۉ{ 
بينا  يــعــيــش  مثلنا  بــشــر   [ ــو  وهـ

ې   }ۉ   معنا،  ويتكلم  يجالسنا 
ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
ۇئ   وئ   وئ   ەئ       ەئ   ائ  
ۆئ       ۆئ   ۇئ  
ېئ   ېئ   ېئ           ۈئ   ۈئ  
ىئ  ىئ  ىئ{ )آل عمران:١٦٤(، 
بأمته  رحــيــم  رؤف  الــرســول  هـــذا 
تعالى:  قال  هدايتهم،  على  حريص 
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ے   ے   ھ   }ھ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  
ۇ     ۇ   ڭ  

ۆ  ۆ{ )التوبة:١٢٨(.
وفي احلديث: أن النبي ] تال قول 

}ڦ   إبراهيم:  في  وجــل  عز  اهلل 
ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  
وقــال   ،)٣٦ )إبــراهــيــم:  چ{  چ  

ۈئ   ۆئۆئ    ۇئ   ۇئ   }وئ   عيسى: 
ىئ{  ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ      
ــال:  )املـــائـــدة:١١٨( فــرفــع يــديــه وق
»اللهم أمتي أمتي، وبكى، فقال اهلل: 
يا جبريل، اذهب إلى محمد، وربك 
أعلم، فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل 
فسأله  ــالم،  ــسـ والـ الـــصـــالة  عــلــيــه 
فأخبره رسول اهلل ] مبا قال، وهو 
اذهب  جبريل،  يا  اهلل:  فقال  أعلم، 
إلى محمد، فقل: إنا سنرضيك في 
أمتك، وال نسوءك« )أخرجه مسلم(.

وعــن أبــي هريرة قــال: قــال: رسول 
اهلل ]: »مثلي كمثل رجل استوقد 
ما حولها جعل  أضــاءت  فلما  ــارا،  ن
ــذه الــــدواب الــتــي في  ــراش وهـ ــف ال
يحجزهن  وجعل  فيها،  يقعن  النار 
ويغلبنه فيتقحمن فيها، قال: فذلكم 
مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن 
النار  النار، هلم عن  النار، هلم عن 
)أخرجه  فيها«  تقحمون  فتغلبوني 

مسلم(.
النبي  التباع  تعالى  اهلل  تكرمي  ومن 
فعن  األمم،  خــيــر  جعلها  أن   [
النبي  سمع  ــه  أن حــيــدة  بــن  معاوية 

}ٺ   تعالى:  قوله  في  يقول   [
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ{ )آل عمران: 
سبعني  تتمون  »إنــكــم  قــال:   ،)١١٠
أمة، أنتم خيرها وأكرمها على اهلل« 

)أخرجه الترمذي(.

ألتباع  اإللهي  التكرمي  مظاهر  ومن 
دخولهم  بعد  اآلخــرة  في  النبي ] 
اجلنة: رؤية اهلل ورضاه عليهم، وقد 
ذكر اهلل عز وجل هذا النعيم وهذه 
قال  الــكــرمي،  الــقــرآن  فــي  التكرمة 

ٺ   ڀ       ڀ    ڀ     ڀ     پ    { تعالى: 
ٺ        ٺ{ )القيامة:٢٢-٢٣(.

 وهذا النعيم وهذه التكرمة يحرم منها 
}ڌ   ڌ       ڎ   تعالى:  قال  الكافرين، 
ڎ  ڈ    ڈ{ )املطفيفن:١٥(، 
الرومي أن رسول اهلل  وعن صهيب 
اجلنة  ــل  أهـ ــل  دخـ »إذا  ــال:  ــ ق  [
وتعالى:  تــبــارك  اهلل  يقول  اجلــنــة، 
تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
اجلنة،  تدخلنا  ألم  وجوهنا؟  تبيض 
فيكشف  قـــال:  ــار؟  ــن ال مــن  وتنجنا 
أحب  شيئا  أعــطــوا  فما  احلــجــاب، 
إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل«. 

وفي رواية: ثم تال هذه اآلية: }ٻ  
ٻ  ٻ  ٻپ{ )يونس: ٢٦( 

)أخرجه مسلم والترمذي(.
 وعن أبي سعيد اخلدري قال: قال 
رسول اهلل ]: »إن اهلل -عز وجل- 
اجلنة،  أهــل  يا  اجلنة:  ألهــل  يقول 
وســعــديــك،  ربــنــا  لبيك  فــيــقــولــون: 
واخلــيــر فــي يــديــك، فــيــقــول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال نرضى 
يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا 
أعطيكم  أال  فيقول:  خلقك؟!  مــن 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
بعده  عليكم  أسخط  فال  رضواني، 

أبدا« )متفق عليه(.
يقول ابن األثير: »رؤية اهلل هي الغاية 
القصوى في نعيم اآلخرة، والدرجة 
العليا من عطايا اهلل الفاخرة، بلغنا 

اهلل منها ما نرجو«. 
اإلعراض عن تكرمي اهلل لإلنسان:

على الرغم من هذا التكرمي الرباني 
يعرض  مــن  هناك  أن  إال  لإلنسان 

عن هذا التكرمي، قال تعالى: }ۆئ  
ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   
ىئ  ىئ  ی  ی      ی{ 

)طه:١٢٤(. 
الرباني  التكرمي  مقتضى  كان  وإذا 
على  مستقيما  يكون  أن  لإلنسان 
أمر اهلل أمرا ونهيا، كما يقول شيخ 
اإلسالم بن تيمية رحمه اهلل: وإمنا 
غاية الكرامة: لزوم االستقامة، فلم 
يكرم اهلل عبدا مبثل أن يعينه على 
ما يحبه ويرضاه، ويزيده مما يقربه 
تعالى:  قال  درجته،  به  ويرفع  إليه، 

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   }ۇئ   
ېئ{ )محمد:١7(.

إال أن هناك من حاد ومال عن طريق 
الهداية إلى الضالل والغواية، فحاد 
ومال عن التوحيد إلى الشرك، ومن 
احلالل  ومن  املعصية،  إلى  الطاعة 

إلى احلرام، قال تعالى: }ى  ى   ائ  
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ  

ۆئ{ )الصف:٥(. 
وفـــي زمــانــنــا هـــذا جنــد أن أولــيــاء 
معايير  ألنفسهم  ارتضوا  الشيطان 
للكرامة على خالف ما ارتضاه اهلل 

لعباده، }ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ   
صار  فمثال:  )فاطر:٨(،  ڱ{  ڱ  
مبدعا  والسنة  القرآن  في  الطاعن 
والزنا  والــعــري  بــه،  ويحتفى  يكرم 
مــعــيــارا لــكــرامــة املــــرأة، والــديــاثــة 
الربا  وهكذا  الرجل،  لكرامة  معيارا 

ک   }ک   تعالى:  قــال  ــرشــوة،  وال
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ        گگ    گ   گ     ک   ک  

ڱ{ )احلج:١٨(.
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د. هشام طه محمود سليمحضارة
كاتب وباحث 

إذا نظرنا إلى تردي املستوى األخالقي 
وإذا  اليوم،  العالم  في  البشر  ألغلب 
يجب  كان  مبا  بسيطة  مقارنة  عقدنا 
احــتــشــام  مــن  الــبــشــر  بــه  يتحلى  أن 
أساليب  فــي  حياء  ومــن  امللبس،  فــي 
التراحم،  نشر  عــن  فضال  الــتــحــاور، 
عن  والتغاضي  والتسامح،  والتآخي، 
معاني احلقد واالنتقام، فسنكتشف أن 
املسلمني فقط هم من يحافظون على 
األخالق احلميدة السامية في األغلب 
دركات  العالم في  يتردى  بينما  األعم، 
السلوك وفي  والفحش في  العري  من 
حتى  األلسنة  بها  تــدور  التي  األلفاظ 
من  الكثير  لـــدى  املــعــتــاد  مــن  أصــبــح 
أقاصي  أو  الغرب  أقاصي  في  البشر 
املصطلحات  بعض  استعمال  الشرق 
لها اجلبني، تعج  يندى  التي  والكلمات 
التواصل  وشــبــكــات  الفضائيات  بها 
إحساس  أدنـــى  دون  مــن  االجتماعي 
من مستخدميها بأنهم يخدشون حياء 
من  فــإن  وإال  يراهم،  أو  يسمعهم  من 
يقصدون  األلــفــاظ  تلك  ببث  يقومون 
بالفعل نشر تلك األخالقيات واأللفاظ 

البذيئة بيننا.

الرداء احملتشم هو عنوان املجتمع 
اإلسالمي

ــروج املــســافــر مــن بــوابــات  مبــجــرد خـ
املـــطـــار بـــأي بــلــد مـــن بـــالد الــعــالــم، 
يتفحص  نظرة سريعة  إلقائه  ومبجرد 
البلد،  ذلــك  ألهــل  العام  املظهر  فيها 

أغلبهم  كان  إذا  ما  يدرك  أن  يستطيع 
مسلمني أو غير ذلك.

ففي البالد اإلسالمية؛ ها هم الرجال 
التي تستر أغلب  ارتــدوا األرديــة  وقد 
أجسادهم على اختالف أنواع وأشكال 
املظهر  عن  فضال  ذلك  األرديــة،  تلك 
العام الذي ينم عن أننا أمام رجال ال 
الوجه  هيئة  حيث  من  ذلــك  في  شك 
وتصفيف الشعر فهم ال يعرفون التشبه 

بالنساء.
ارتدين احلجاب  وقد  النساء  وها هن 
ينم  وحياء  وقــارا  ــازددن  ف النقاب،  أو 
عن أخالق سامية، ومبادئ قومية، بل 
إنه حتى من لم تلتزم باحلجاب منهن 
فقد وضعت لنفسها حدودا ال تتعداها 
أو  احملتشمة  الفساتني  موديالت  من 
التي  الكاسية  الواسعة  البناطيل  حتى 
تنطق بالثقافة اإلسالمية، تلك التي ال 
تستطيع املرأة املسلمة االستغناء عنها 

أو اخلروج عن مألوفها.
تدين  التي  البالد  في  النقيض  وعلى 
بغير اإلسالم؛ فتحت مبررات احلرية 
بغير  يسيرون  بالرجال  إذا  الشخصية 
منهاج ينظم أرديتهم، فمنهم من يرتدي 
الشورت القصير.... وكفى، ومنهم من 
جانب  كل  من  املمزق  البنطال  يرتدي 
أكثر  اجلــســد  مــن  ليكشف  ــه  أن حتى 
وقد  البنطال  يــرتــدي  أو  يستر،  ممــا 
الداخلية..  سقط عنه كاشفا مالبسه 
العجيبة  املــالبــس  مــن  ذلــك  إلــى غير 
والغريبة، والهيئات املريبة التي وصلت 

اآلذان،  فــي  احللقات  وضــع  حــد  إلــى 
وارتداء السالسل على الصدور، ونقش 
الوشوم التي تشوه بزخارفها جسد من 

يظن انه يتزين بها.. الخ. 
أما عن النساء فحدث وال حرج، فبني 
املالبس القصيرة من أسفل، واملالبس 
ــدت املـــرأة  ــق ــى ف ــل ــرة مـــن أع ــاسـ احلـ
وقد  نتحدث  حياء  أي  وعن  حياءها.. 
اعتادت العري منذ الصغر فلم مينعها 
عنه سوى برد الشتاء القارس، فضال 
عن تشبه البعض منهن بالرجال حتى 
قد  وهكذا  الشعر..  أساليب قص  في 
الذكر  يكون من الصعب أحيانا متييز 
عــن األنــثــى فــي بــالد الــغــرب أو بالد 

الشرق من غير املسلمني.

طيب القول والفعل هو سمة 
املسلمني الغالبة 

ينعكس  اإلنــســان  مظهر  إن  بالتأكيد 
املجتمع  إلى  فإذا نظرنا  على جوهره، 
اإلسالمي في بلد ما، ففي الغالب لن 
قول،  فحش  الطريق  في  آذاننا  تسمع 
فعن  فــعــل..  فحش  أعيننا  ــرى  ت ــن  ول
قال  قـــال:  بــن مسعود [  عــبــداهلل 
رسول اهلل ]: »ليس املؤمن بالطعان 
البذيء«  وال  الفاحش  وال  اللعان  وال 
)أخرجه الترمذي، ١977(، واملسلمون، 
بذلك  يلتزم  أغلبهم  ــســاء،  ون ــاال  رجـ

احلديث.
فــكــل مــســلــم ومــســلــمــة يــفــهــم معنى 
احلرية بحق، ويعلم أن احلرية ال تعني 

خير أمةخير أمة
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ــالق احلــمــيــدة، وال  ــروج عــن األخـ اخلـ
املجتمع  أعـــراف  مــن  االنــفــالت  تعني 
تعني  ال  احلــريــة  أن  كــمــا  وتــقــالــيــده، 
بخدش  اآلخرين  على مشاعر  التعدي 
والتصرفات  اخلليعة  باملناظر  حيائهم 
البذيئة جهارا نهارا على األرصفة وفي 

الطرقات.
أما في البالد التي تدين بغير اإلسالم 
فإن الناس يفهمون معنى احلرية فهما 
ــار مصطلح  خــاطــئــا، فــهــم حتــت ســت
احلرية الشخصية يرتكبون الكثير من 
االنحالل  ــوان  أل بني  تتنوع  املوبقات، 
وفي  الشوارع،  في  املتعددة  األخالقي 
األرصفة  وعلى  واحلدائق،  املتنزهات 
الرجال  وبــني  والفتيات  الفتيان  بــني 
أن  ــارة  امل أحــد  يستطيع  وال  والنساء، 
التصرفات  تلك  مرتكبي  على  يعترض 

اخلادشة أو أن ينصحهم بكلمة. 
بل ال يستطيع أحد املارة حتى أن ينظر 
إليهم نظرة اشمئزاز وإال أصبح منتهكا 
حلرياتهم الشخصية، مما يضعه حتت 
في  األمــر  وصل  حتى  القانون،  طائلة 
تلك البلدان إلى تهديد الكيان األسري 
بالضياع، حيث عزف الكثير عن الزواج 
ومسؤولياته  تكلفته  حتمل  من  هربا 

مكتفني باملتعة السريعة الزائفة.
ونعود إلى بالد اإلسالم فنجد أنه حتى 
إذا زلت قدم أحد املسلمني في معصية 
إال  جهده  قدر  يحاول  فهو  خطيئة  أو 
يراه أحد حال ارتكابها، ليس من باب 
بعض  ينشر  كما  واالزدواجــيــة  النفاق 
أصحاب الفكر الهدام، وإمنا من باب 
احلياء، ومن باب عدم املجاهرة بالسوء 
خوفا من اهلل سبحانه وتعالى، وإميانا 
أبي  عن  املــروي   [ الرسول  بحديث 
هريرة [ قال: قال رسول اهلل ]: 
»كل أمتي معافى إال املجاهرين، وإن من 
املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمال، 
ثم يصبح وقد ستره اهلل عليه، فيقول: 
يا فالن، عملت البارحة كذا وكذا، وقد 
ستر  يكشف  ويصبح  ربه،  يستره  بات 

اهلل عنه« )أخرجه البخاري، ٦٠٦9(.

التراحم والتسامح خلق إسالمي 
راسخ

ــا، نــحــن املــســلــمــني، جتد  ــالدنـ فـــي بـ
بني  عــامــة  سمة  والتسامح  الــتــراحــم 
اجلميع حتى ولو اختلفت ديانات أهل 
يتلون  املسلمني  فجميع  الواحد،  البلد 

}ڄ   وتــعــالــى:  سبحانه  اهلل  قـــول 
چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ  
ثم  ومن  )الكهف:٢9(،  چ{  چ  
هم يؤمنون بأن لكل إنسان أن ميارس 
شعائره الدينية كما يشاء دون اعتداء 
جرح  دون  ومن  اآلخرين  حريات  على 

ملشاعرهم.
جميعنا  املسلمني،  نحن  بــالدنــا،  فــي 
بن  أنــس  عــن  املـــروي  باحلديث  يؤمن 
مالك [ قال: قال رسول اهلل ]: 
يؤمن  ال  بــيــده  محمد  نفس  ــذي  ــ »وال
أحــدكــم حــتــى يــحــب ألخــيــه مــا يحب 
البخاري،  )أخرجه  اخلير«  من  لنفسه 
١٣(. فمن منطلق هذا املعتقد الراسخ 
يحب جلميع  فإنه  مسلم  كل  قلب  في 
من  لنفسه  يحبه  ما  حوله  من  الناس 
أال  يجتهد  املسلم  فــإن  ثم  ومــن  خير، 
يظلم غيره، وأن يؤدي إلى كل صاحب 

حق حقه، وأن يعدل بني الناس.
واملغرب  املشرق  بــالد  في  جتد  بينما 
بغير  يدينون  ممن  الناس  من  الكثير 
اإلسالم يعتدون على من يخالفهم في 
وبالفعل،  بالقول  االعتقاد  أو  الــرأي 
إلى  يصل  حتى  ــر  األم يتطور  قــد  بــل 
ــروب بني  ــ ــفــنت واحلـ إشــعــال فــتــيــل ال
الدول مما يترتب عليه القتل والتشريد 
والتهجير القسري... فضال عن جميع 
االنتهاكات التي تتجاوز تصور أي عقل 
احلــرب  ــت  زالـ ومـــا  منضبط،  رشــيــد 
العاملية األولى واحلرب العاملية الثانية 
مبا  االنتهاكات  تلك  على  شاهدتني 
ماليني  قتل  من  منهما  كل  عن  ترتب 

البشر في أعوام معدودة.

األمة اإلسالمية هي خير األمم 
بالتزامها حدود ربها

يقول اهلل سبحانه وتعالى: }ٺ  ٺ  
ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  

ٹ{ )آل عمران:١١٠(
لقد شرف اهلل جل وعال أمة اإلسالم 
إذ وصفها  يــدانــيــه شـــرف،  ال  بــشــرف 
وصفا صريحا بأنها خير أمة أخرجت 
باملعروف  باألمر  القيام  بشرط  للناس 
باهلل  اإلميـــان  مــع  املنكر  عــن  والــنــهــي 

سبحانه وتعالى حق اإلميان.
وتعالى  سبحانه  اهلل  وصــف  وكــذلــك 
األمم  بــني  وســط  أمــة  بأنهم  املسلمني 
يشهدون على جميع الناس يوم القيامة، 

}ڤ   وتعالى:  سبحانه  اهلل  يقول 
ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

ڄ{ )البقرة:١٤٣(،
كــتــاب اهلل  ــات وغيرها فــي  وتــلــك اآليـ
وكل  كل مسلم  عاتق  العزيز تضع على 
عليهم  يفرض  إضافيا  واجبا  مسلمة 
بذل اجلهد حتى يكونوا جديرين بحمل 
بها اهلل جل وعال،  كلفهم  التي  األمانة 
تلك األمانة التي حتتم على كل إنسان 
الذي  يكون منوذجا لإلنسان  أن  مسلم 
جاء ليعمر األرض ويصلحها، فال يفسد 
يكون  وأن  ــدمــاء،  ال يسفك  وال  فيها، 
منوذجا لإلنسان العابد القانت هلل رب 

العاملني.
فعلى هدي القرآن الكرمي، وعلى هدي 
خير  املسلمون  يبقى  الرسول ]  سنة 
أمة.. أمة صدق.. أمة أمانة.. أمة بر.. 
أمة إحسان.. أمة تراحم.. أمة إتقان.. 
أمة حياء.. أمة عفاف.. أمة حتمل لواء 
األخالق احلميدة عاليا فيشع ضوؤها 

ليشمل العالم كله.
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فخر الدين قباوة.. العالم العاملفخر الدين قباوة.. العالم العامل

أ. د. محمد حسان الطيانشخصيات
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق

ــاِب  ــتَ ــِك ــالْ ـــُكـــوَن ِب ـــسِّ ــَن مُيَ ــ ــِذي ــ }َوالَّ
أَْجَر  نُِضيُع  اَل  ِإنَّا  اَلةَ  الصَّ َوأََقاُموا 

امْلُْصِلِحنَي{ )األعراف: ١7٠(.
احلمد هلل ولي كل نعمة.. والصالة 
للعاملني  أرســل  مــن  والــســالم على 

هدى ورحمة، وبعد:
أعالم  من  علما  اليوم  نكرم  فإننا 
علمائها،  مــن  وعــالـــــمــا  الــعــربــيــة، 
وأستاذا من أساتيذها، وفارسا من 

فرسانها..
أبلى فأحسن البالء، وأعطى فأكثر 
العطاء، وأحسن فأجاد اإلحسان..

لم تلن له قناة، ولم يكل له منت، ولم 
يجف له قلم، ولم ينعطف به سبيل، 
ولم تنخفض له راية، بل مضى على 
عهده.. يرفع راية العربية أينما حل 
امللل،  يعرف  ال  دأب  في  وارحتــل، 

وحـــدب ال يــعــرف الــضــجــر، وجد 
يعرف  ال  وجلد  الــهــزل،  يعرف  ال 

الراحة.
فيها،  وأنسه  العربية،  في  راحته 

وجهاده في سبيلها.
فبها عرف، وبها اشتهر، وبأسرارها 
ارتــفــع  وبرفعتها  وانــبــهــر،  شــغــف 

وأبهر.
كم سعد بها وأسعد، وكم نهل منها 

وأنهل، وكم أشأم فيها وأجند!
كم تعلم منها وعلم، وكم غاص في 
بحورها، وأخرج من آللئها ودررها، 

وكم نشر من كنوزها وجواهرها!
وكم  مخطوطاتها،  مــن  أحــيــا  كــم 
من  حقق  وكــم  خبئها،  مــن  أخــرج 
نصوصها، وكم كشف من غميسها!
كم درس من طالبها، وكم خرج من 

سبيلها،  في  جاهد  وكم  علمائها، 
وكم هام في عشقها، حتى لقد ذاب 

فيها! فهي هو.. وهو هي.
المه  ملن  يقول  حاله  بلسان  وكأني 

في حبه:
عــــــاشــــــقــــــا  تــــــــــلــــــــــومــــــــــوا  ال 

ــه ــبــ ــلــ ــقــ بــــــــــــــرح الـــــــــــشـــــــــــوق بــ
لـــــــــه الح  كــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــا 

ــه ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــرب ــقــ بــ الذ  ــا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ طـ
هـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رفــــــــعــــــــتــــــــهــــــــا 

ــه وســـــــــنـــــــــاهـــــــــا يـــــــرتـــــــقـــــــي بــ
بل كأني به يردد:

أهيم بحب مــن أهــوى وإنــي
ألرجو اخللق طرا أن يهيموا
الدكتور  األستاذ  العربية  فخر  إنه 
في  اهلل  أطــال  قباوة  الدين  فخر 

النعمة بقاءه.. وأمتع به وبعلمه.
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وقفة مع النتاج املبارك
وما  بنتاجه  العالم  يعرف  وإمنــا 
قدم فيه، ونتاج شيخنا أعظم من 
العجالة،  هــذه  فــي  بــه  يحاط  أن 
بالعربية  معرفته  تنوع  متنوع  وهو 
ورسوخ قدمه فيها، ما بني حتقيق 
ــيــف، ونــحــو وصــــرف، ولغة  ــأل وت
وبالغة  وإعــراب،  وتفسير  وأدب، 
وعروض، ونشر للدوواين الشعرية 
والنصوص  اجلاهلية،  واملعلقات 
ــذي أحــاط  إنــه النتاج ال األدبــيــة، 
لقد  حتى  وفنونها،  العربية  بعلوم 
بلغ الثالثمئة ما بني مجلد وكتاب 
مئة  منها  ومقال،  ورسالة  وبحث 
والباقي بحوث  مجلد على األقل، 
ومقاالت.. فال تكاد جتد فنا من 
فنون العربية أو علما من علومها، 
بتأليف أو حتقيق  لم يشارك فيه 
أو  درس  أو  حتليل  أو  بــحــث  أو 
دراسة أو تدريس أو محاضرة أو 
من  جلس  ما  أعظم  وما  مجلس، 

مجالس.
فقد أحيا سنة السلف في املجالس 
املساجد  في  عقدها  التي  العلمية 
حيث  واملنازل،  واملعاهد  واحملافل 
أمه الطلبة من كل مكان، ووصلت 
الــبــالد، ال  أقــاصــي  إلــى  مجالسه 
التي  األخــيــرة  ــة  ــ اآلون فــي  سيما 
التعليم عن  فيها مجالس  انتشرت 
فرج  ــا  كــورون جائحة  بسبب  بعد 
اهلل عنا وعن البشرية جمعاء منها 

وكشف كل بالء وبلية.
وخار اهلل له فكان من املهاجرين، 
إذ ترك بيته ومكتبته وأهله ووطنه، 
ليهاجر بدينه ولغته إلى هذه البالد، 
وليجد فيها األمن واألمان والنصرة 
والتمكني، واحلفاوة والتكرمي، وهو 

قد  ولعله في هذا  ذلك،  لكل  أهل 
حلــق بــشــأو املــهــاجــريــن األولـــني، 
من  شيئا  وقبس  آثــارهــم،  واقتفى 

نورهم. 
وما زلت أذكر أني كنت في بداية 
ســنــي دراســـتـــي اجلــامــعــيــة، حني 
 - زمالئي  من  كثير  مع   - تلمذت 
وال  منها،  وأفـــدت  الشيخ،  لكتب 
سيما كتابيه املورد النحوي واملورد 
الكبير، فقد كانا نعم املورد لنا في 
واإلعراب  والصرف  النحو  دراسة 
على  واللغوي  الصرفي  والتطبيق 
من  بالغة  بعناية  منتقاة  نصوص 

الــرفــيــع  واألدب  ــشــعــر  ال عـــيـــون 
ويسمو  الطالب  بلغة  يعلو  الــذي 
من  عليه  تشتمل  عما  فضال  بها، 

تطبيقات مختلفة.
ــي بــلــقــائــه في  ــان ــم أســعــدنــي زم ث
عليها  ضيفا  حل  عندما  الكويت 
ودواوينها  العلمية  محافلها  وعلى 
الــعــامــرة،  ومــســاجــدهــا  الثقافية 
فقدمته في غير ما مجلس، ونهلت 
علمه  من   - الكثيرون  نهل  كما   -

وفضله.
في  وجهوده  الشيخ  لنتاج  واملتتبع 
على  يحمل  أنـــه  يلحظ  الــعــربــيــة 
عــاتــقــه أمـــانـــة.. ويــفــي مبــيــثــاق.. 
ويؤدي رسالة نذر لها نفسه، وشرى 
فيها عمره، وهو ال يفرق بني الدين 
واللغة بل يعدها شعيرة من شعائر 
حل،  أينما  بها  يبشر  الدين،  هذا 

وينشرها أينما ارحتل. 
وال  حسيبه  -واهلل  ألحسبه  ــي  إن
أزكي على اهلل أحدا- من الصفوة 
}والذين  بقوله:  اهلل  شرفها  التي 
الصالة  وأقاموا  بالكتاب  ميسكون 
ــر املــصــلــحــني{  ــا ال نــضــيــع أجـ إنـ
التي  املصطفاة  النخبة  مــن  فهو 
ــوة.. ومسكت  ــق ب الــكــتــاب  ــذت  أخـ
بحقه  وقامت  لــه..  وأذعنت  بــه... 
وأعربته..  وفسرته..  ..فدرسته.. 
عنها..  ونافحت  لغته..  وأتقنت 
ورفــعــت  حــيــاضــهــا..  عــن  وذادت 

رايتها في كل مكان.
املــخــطــوطــات  لتحقيق  كـــان  وقـــد 
من  األوفــى  النصيب  بها  والعناية 
لعشاق  أخـــرج  إذ  الــشــيــخ،  جــهــود 
طائفة  ومحبيها  وطالبها  العربية 
من نصوصها ومخطوطاتها ال يكاد 
أحسبني  وما  أحد،  عنها  يستغني 
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مبالغا إن قلت: ما من مكتبة في دنيا 
مثل:  حتقيقاته،  من  تخلو  العربية 
واألصمعي،  للمفضل  االختيارين 
البن  املنطق  وإصـــالح  واأللــفــاظ 
السكيت، وشرح اختيارات املفضل، 
الزند،  سقط  شرح  في  واإليضاح 
وتهذيب  العشر،  املعلقات  وشــرح 
األلفاظ،  وتهذيب  املنطق،  إصالح 
في  والــوافــي  املقصورتني،  وشــرح 
علمي العروض والقوافي للخطيب 
النحو  فــي  واجلــمــل  ــزي،  ــري ــب ــت ال
الداني  واجلنى  أحمد،  بن  للخليل 
في حروف املعاني، ومغني اللبيب، 
وشرح األلفية للمرادي، وشرح بانت 
ســعــاد، وشـــرح قــواعــد اإلعـــراب، 
ــرح املــلــوكــي فــي الــتــصــريــف،  وشــ
وشرح شعر األخطل، وشعر زهير 
في  والقسطاس  سلمى،  أبــي  بــن 
عــلــم الـــعـــروض، ومــبــرز الــقــواعــد 
اإلعــرابــيــة، واملــمــتــع الــكــبــيــر في 
الــتــصــريــف، وتــفــســيــر اجلــاللــني، 

ورياض الصاحلني...
متميز،  منهج  التحقيق  فــي  ولــه 
جاله وبني أصوله في كتاب أفرده 
التحقيق  علم  هــو:  الــغــرض،  لها 

للمخطوطات العربية.

طالبه وتالمذته
فهم  علماء،  من  به  تخرج  ما  وأما 
ملؤوا  وقــد  يحصون،  أن  من  أكثر 
أن  وحسبي  وعربية،  علما  الدنيا 
أقــول: إنــي لم أر أخــا حلبيا - أو 
دارسا في جامعة حلب - سواء كان 
بها،  عالـما  أو  العربية،  في  باحثا 
من  أفــاد  وقــد  إال  فيها  أستاذا  أو 
علم الشيخ أو جلس في مجالسه، 
أو تلمذ له، أو نهل من معينه، ومن 
كتبه  من  أفــاد  فقد  به  يتخرج  لم 

التي  وحتقيقاته  وبحوثه  ومؤلفاته 
القاصي  منها  ونهل  اآلفاق  طبقت 
والداني، والعالم واملتعلم، والطالب 

واألستاذ، والباحث واحملقق..
الشيخ عن كثب عرف  ومن عرف 
فيه اإلخالص لدينه ولغته، وعرفه 
حــازم  الطبع،  حــاد  الهمة،  عالي 
األنف،  النفس، أشم  الرأي، عزيز 
وال  لــقــهــر،  يعنو  ال  الــضــيــم،  أبـــي 
يصبر  وال  غضاضة،  إلــى  يطمئن 
على خسف، وال يقيم على مذلة. 

إن حاله وقاله ليذكر بقول القاضي 
اجلرجاني عن نفسه:

يقولون لي فيك انقباض وإمنا 
رأوا رجال عن موقف الذل أحجما

مــــــــن  الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاس  أرى 
دانـــــــــــــاهـــــــــــــم هـــــــــــــــان عـــــنـــــدهـــــم 

ومن أكرمته عزة النفس أكرما
ولم أقض حق العلم إن كان كلما 

ــي ســلــمــا بـــــدا طـــمـــع صـــيـــرتـــه لــ
إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 

ولكن نفس احلر حتتمل الظما
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 

ألخدم من القيت لكن ألخدما
أأشـــقـــى بـــه غــرســا وأجــنــيــه ذلــة

إذن فاتباع اجلهل قد كان أحزما

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولو عظموه في النفوس لعظما

ولــــكــــن أذلــــــــــوه فــــهــــان ودنــــســــوا
جتهما حتى  باألطماع  محياه 

ومن فضل اهلل علينا وعلى الشيخ 
تقدم  برغم  فتر،  وال  ونــى  ما  أنــه 
ورفــد  نــشــاط  شعلة  فهو  الــعــمــر، 
يعبر عن  مــا  ولــعــل خير  وعــطــاء، 
حاله ويوجز أمره قوله الذي خطه 

بقلمه في سيرته:
بالعلم  اجلهاد  فهو  الدائم  شعاره  وأما 
والصبر واإلنتاج واإلخالص، مع حمد 
اهلل على دوام اإلميان والصحة والعمل، 
ووصيته للزمالء واملسلمني جميعا هي 
الساعة،  قامت  »إن   :[ النبي  قــول 
أال  استطاع  فإن  فسيلة،  أحدكم  وبيد 
وقوله  فليفعل«،  يغرسها  حتى  يقوم 
أيضا: »إن اهلل - تعالى - يحب إذا عمل 
أحدكم عمال أن يتقنه«، والقول املأثور: 
»إنك على ثغرة من ثغر اإلســالم، فال 

يؤتني من قبلك«.
وختاما فإني أسأل اهلل العلي القدير، 
أن ينسأ في عمر فضيلة الشيخ اجلليل 
به،  وميتع  العربية،  وفخر  الدين  فخر 
وميتعه بالصحة والعافية، ويجزيه عن 
جزى  مــا  خير  الشريف  اللسان  هــذا 
طلبته،  عن  ومعلما  لغته،  عن  عالـما 

ومصلحا عن أمته.
وإنـــي ألدعـــو مــن هـــذا املــنــبــر طلبته 
وأحبابه وأبناءه إلى صنع كتاب تكرميي 
له، يحيي علمه، ويعلي ذكره، ويحلل فنه 
وفكره، ويكون نواة لرسائل جامعية تعلم 
وكيف  العربية..  تدرس  كيف  الباحثني 
املخطوطات..  حتقق  وكيف  تـــدرس؟ 
وكيف تخرج؟ وكيف تسلك سبل العربية 

وكيف تذلل؟
تــتــم  ــه  ــعــمــت ــن ب الــــــذي  ــد هلل  ــ ــم واحلــ

الصاحلات.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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قانون
محمد عالم

محام وكاتب مصري

سلبية  لنظرة  ما  مهنة  تتعرض  لم 
ينبغي  من  شأن  وعلو  سموها  رغم 
مثلما تعرضت  القيام مبهامها،  لهم 
تكوين  في  واشترك  احملاماة،  مهنة 
اعــتــقــاد خــاطــئ عند  الــنــظــرة  تلك 
البعض أشاعوه بني الناس، ولألسف 
شارك في اإلحساس بذلك الشعور 
تصرفات بعض من ضعاف النفوس 
من الذين ارتدوا اللون األسود املميز 
ألصحاب تلك الرسالة حول العالم.

دقيق  مبــنــظــار  نــظــرنــا  إذا  لكننا 
لوجدنا في هذه املهنة ارتباطا وثيقا 
وعروة ال تنفصم مع ما جاء به خامت 
 [ اهلل  عبد  بــن  محمد  األنــبــيــاء 
إلصالح الناس والدنيا كلها، رغم أن 
املهنة االحترافية املعروفة حاليا لم 

تعرف في صدر اإلسالم.
مهنته،  احملامي  وعي  إذا  ألنه  ذلك 
عن  ونيابة  كفاحا  مضمونها  لوجد 

بالقانون  ــه  ل عــلــم  ال  الـــذي  غــيــره 
بــفــنــون اخلــطــابــة  ــه، أو  ــ ــراءات وإجــ
واإلقـــنـــاع الــتــي هــي مــن املــقــومــات 
األساسية لكل محام، بل ال يصلح أن 
يكون محاميا من فقدها وإن عرف 
القانون وعلمه، بل إن في هذه النيابة 
والوكالة عن الغير أجرا كبيرا إذا ما 
اختار احملامي أن ينحاز للدفاع عن 
كــل قضية  »فــي  قيل:  فكما  احلــق، 
املظلوم  مع  فكن  ومظلوم...  ظالم 
دوما«، وال أجد أي حرج أو تعب كي 
تتسابق اآليات الكرميات واألحاديث 
الشريفة لبيان عظم أجر هذه املهنة 
في اآلخرة، بخالف األجر الدنيوي 
أي  ولكن  احملامي،  يتقاضاه  الــذي 
مــحــام؟ كــمــا أوضــحــت مــن اخــتــار 
مظلوم  عن  ليدافع  أو  ليثبته  احلق 
أو عن ذي حظ عاثر قيد إلى قفص 
بقلبه  النوايا  بهذه  وعمل  االتــهــام، 

وجوارحه.

مكانة احملاماة من القرآن 
والسنة

كما ذكرنا تكثر األدلة ليس فقط على 
شرعية مهنة احملاماة في اإلسالم، 
بكثير  وأهميتها،  مكانتها  على  بل 
والــواضــحــة  الصريحة  األدلـــة  مــن 
واملباشرة وأخرى ميكن القياس بها 

الستنباط هذا احلكم.
بداية من احلديث املشهور الذي قال 
فيه ]: »من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة 
من كرب يوم القيامة، ومن يسر على 
الدنيا  فــي  عليه  اهلل  يسر  معسر 
ستره  مسلما  ستر  ومــن  واآلخـــرة، 
في  واهلل  واآلخـــرة،  الدنيا  في  اهلل 
عون  في  العبد  كان  ما  العبد  عون 

أخيه«)١(.

المحاماة في اإلسالمالمحاماة في اإلسالم
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الدنيا والطبراني  أبي  ابن  وما رواه 
عن ابن عمر، رضي اهلل عنهما، عن 
النبي ]: »ومن مشى مع أخيه في 
حاجة حتى يثبتها، أثبت اهلل قدميه 

يوم تزول األقدام«)٢(.
في  وأكثر  هــذا  كل  يفعل  واحملامي 
كربة  مــن  أعظم  كربة  فــأي  عمله، 
أو  لــبــريء،  احلرية  وسلب  السجن 
احملاماة  وفــي  شريفا.  متس  إدانــة 
أيضا الكثير من صور »التيسير على 
املعسر«، فها هم احملامون يتصدون 
كما  لتوزيعه  املانعني  امليراث  آلكلي 
في  بعيني  وقد شاهدت  اهلل،  حدد 
الذين  احملامني  من  الكثير  العمل 
على  للتيسير  أموالهم  من  يدفعون 
الفقراء من الناس الذين تضطرهم 
الـــظـــروف لــلــتــقــاضــي، ومــنــهــم من 
سيدة  به  تستغيث  يوم  ذات  وجدته 
وجهها  مــالمــح  ضــاعــت  قــد  فقيرة 
بعد أن ضربها زوج غاشم، فإذا به 
التقرير  وعمل  للعالج  ماال  يعطيها 

الطبي الالزم للقضية.
وهناك من رأيتهم يسعون للصلح بني 
أشقاء تقطعت بينهم أواصر الرحم، 
لو  سينالونه  مال  على  هذا  مؤثرين 
طالت القضية، ورأيت من يصلح بني 
الزوج وزوجته ويذكرهما بأوالدهما 
بينما  بينهما،  بالفضل  ويذكرهما 
قرأت فيما قرأت من كتاب »احملاماة 
محمد  الكبير  لألستاذ  رفيع«  فن 
األمثلة  مــن  الكثير  التوني  شوكت 
أوضح  من  منها  الناصعة،  املشرفة 
ظلما حقيقة  زوجته  في  لزوج شك 
الذي بحث  ذلك احملامي  أو  األمر، 
طويال عن ورثة موكل لديه ليسلمهم 
يكونوا  ــم  ل الـــذي  الــكــبــيــر  مــيــراثــه 
يعرفون مقداره أصال بينما كان مير 

هو نفسه بأزمة مالية طاحنة.
وبشكل عام، فاحملاماة في حقيقتها 
هي عــون من قــادر إلــى غير قــادر، 
للناس  وشــرعــي  إنساني  حــق  فهي 

ــاة الــنــاس  جــمــيــعــا كـــي تــنــتــظــم حــي
ومصاحلهم في أمان دون خوف من 
احلقوق  كانت  فــإذا  ظلم،  أو  بطش 
فإن  لإلنسان،  اهلل  من  مكرمة  هي 
احملـــامـــاة هــي حــائــط الــصــد ضد 
هذا  وفــي  سلبها،  أو  بها  التالعب 
الكثير  فوق  اإلســالم  يسمو  اإلطــار 
والسياسية  الفكرية  املــذاهــب  مــن 
التي  والغرب  الشرق  من  الوضعية 
تعتبر احلقوق إما منحة من الطبقة 
شيء  أنها  وإمــا  احلاكمة،  أو  العليا 
أن  يجب  بل  باإلنسان  لصيقا  ليس 
عليها،  للحصول  الصراعات  يدخل 
لكن اإلسالم وعلى العكس من هذا 
ويعتبرها  حقوقهم  للناس  يعطي 
لصيقة بهم، ومينع القوي من الظلم 
والتجبر، وبهذه الرؤية ميكن أن نرى 
شوائب  من  سلمت  ما  إذا  احملاماة 
أداة  هــي  الظاملني  ــواالة  ومـ الطمع 
الناس  عن  للدفاع  الشريعة  تقرها 

وحقوقهم وحفظها لهم.
ما  تؤكد  التي  الشرعية  األدلة  ومن 

}ٱ   وجــل:  عز  قوله  إليه  ذهبنا 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
پ  پ      پ  پ  
)احلـــديـــد:٢٥(،  ڀ{  ڀ  
هي  والقسط  الــعــدل  إقــامــة  فكأن 
اإلميان  بعد  للناس  األول  األســاس 
وهــذه حقيقة  ورســلــه،  وكتبه  بــاهلل 
التاريخ، فكم  تتكرر في كل مواضع 
من دولة كبرى أسقطها الظلم، وكم 
من مجتمعات صغيرة أحياها العدل 

بإذن ربها.

مفاتيح اخلير والشر
بشكل  تنطبق  التي  األحــاديــث  مــن 
يــكــاد يــكــون تــامــا عــلــى احملــامــاة 
واحملامني، قوله ]: »إن من الناس 
مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من 

للخير،  مغاليق  للشر  الناس مفاتيح 
فطوبى ملن جعل اهلل مفاتيح اخلير 
على يديه، وويل ملن جعل اهلل مفاتيح 

الشر على يديه«)٣(.
فاحملامي إما أن يكون صاحب رسالة 
إلحقاق احلق ودرء الشر والظلم عن 
أن  وإما  لهم،  العون  يد  ومد  الناس 
يتحول إلى مفتاح في يد الطامعني 
والظاملني بل وحتى املجرمني ينالون 
أحسن  مــن  فينحط  مطامعهم،  بــه 

تقومي إلى أسفل سافلني.
وقد يستخدم احملامي حتى ما وهبه 
وحسن  كالفصاحة  نعم  من  به  اهلل 
واملــعــرفــة  التعبير  وبــالغــة  الــبــيــان 
املختلفة  احلــيــاة  وعــلــوم  بــالــقــانــون 
وفي  واجلــور،  للشر  مفتاحا  ليكون 
النبي ]:  هذا حديث مشهور عن 
تختصمون  وإنــكــم  بشر،  أنــا  »إمنــا 
أحلن  يكون  أن  بعضكم  ولعل  إلــي، 
بحجته من بعض؛ فأقضي له بنحو 
ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه 

فإمنا أقطع له قطعة من النار«)٤(. 
الشريف  احلــديــث  هـــذا  ويــتــكــامــل 
التحذير  والشديد  املعنى  الواضح 

ڍ   }ڇ   تعالى:  قوله  مع 
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ      

گ{ )النساء:١٠9(.

دفاع عن املذنبني
ــوال  ــل أم ــع هــذا فبعيدا عــن أك وم
على  االعــتــداء  أو  بالباطل  الــنــاس 
من  وغيرها  أعراضهم  أو  أمالكهم 
ــصــور، فـــإن اإلســــالم بــه فلسفة  ال
ثانية  فرصة  هناك  جتعل  عبقرية 
اخلطأ  كــان  ما  إذا  للجميع  متاحة 
»فرديا« بأن أصاب الشخص نفسه 
فاإلسالم  اآلخرين،  وليس  بالضرر 
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ــنــاس من  ال يــرهــب  يـــأت سيفا  ــم  ل
بـــل هو  إن جتــــــاوزوا،  ــات  ــعــقــوب ال
والعقوبات  احلـــدود  مــن  يخوفهم 
فيها،  االنــزالق  من  مينعهم  تخويفا 
وحتى إن زلت أقدام بعضهم، فال بد 
من سلوك إجراءات معينة إن تغيبت 
وفي  الــعــقــوبــة،  إنـــزال  فـــورا  ميتنع 
هذه الصور واحدة من أهم وأخص 

واجبات احملامي ومهامه.
هذا ما نسميه في القانون احلديث 
و»شرعية  اإلجـــراءات«  »شرعية  بـ 
على  القبض  يكفي  فــال  الــدلــيــل«، 
بل البد  ما،  يرتكب جرمية  شخص 
أن يتم هذا وفقا إلجراءات محددة 
هنا  الفهم  يعثر  ال  وكــي  منضبطة، 
أو يــضــل، فــهــذه اإلجـــــراءات ليس 
الهدف منها توفير حماية للجاني أو 
منها  فالهدف  للبريء.  بل  للمذنب، 
حماية الناس من أن يستغل قوي أو 
ذو نفوذ قوته، فيرمي الضعيف منهم 
مبا ليس فيه من تهم بال إجراءات 

حتميه.
ــر مـــا يــســتــدل بـــه على  ومـــن أشــه
بن  الفاروق عمر  األمــر، قصة  هذا 
اخلطاب مع الشيخ الذي دخل عليه 
منزله ليال فشاهده يشرب اخلمر، 
فلما هم الفاروق أن يأخذه للعقاب، 
ما حصل  أنــه  عليه  الشيخ  رد  كــان 
بأن  إال  للخمر  بشربه  الدليل  على 
منهي  وهـــذا  منزله،  على  جتسس 
وفي  ومضى،  الفاروق  فتركه  عنه، 
ذلك  بعد  الرجل  أن  القصة  نهاية 
جاء إلى مجلس أمير املؤمنني وقال 

له إنه لم يعد ملثلها قط.
الشاهد من هذه القصة الواردة في 
يقدح  طعن  دون  مــصــدر  مــن  أكــثــر 
اخلطاب  بن  عمر  سيدنا  أن  فيها، 
وهو أمير املؤمنني لم يعاقب شارب 
إلى  افتقر  عليه  دليله  ألن  اخلمر 
يــكــون مدهشا  وقـــد  »الــشــرعــيــة«. 

للبعض أن الكثير من أفكار املذاهب 
تأصيلها  عند  احلديثة  القانونية 
ــن فــتــرة خالفة  ســنــجــدهــا تــنــبــع م
طوروها  لكنهم  اخلطاب،  بن  عمر 
وأطلقوا عليها أسماء غربية ال تدل 
على أصلها احلقيقي، وهذه الفكرة 
مفادها  عنها حتديدا  نتحدث  التي 
إحلــاق  يــســتــهــدف  ال  اإلســــالم  أن 
للمجتمع  حماية  بل  كغاية،  العقوبة 
وتقومي للخاطئ، لذا إذا كانت هناك 
فرصة للدفاع عن من أخطأ في حق 
لآلخرين  يتعرض  ولــم  فقط  نفسه 
بظلم كمن شرب خمرا فقبض عليه 
املماثلة  الــصــور  مــن  ذلــك  غير  أو 
للدفاع  مجاال  احملامي  أمام  فيكون 
الثانية  الفرصة  على  ليحصل  عنه 
الفاروق  فعله  مبا  بذلك  مستهديا 
نتيجة  تــاب  ــذي  ال الشيخ  مــع  عمر 

ذلك.
وعموما، فباستثناء اجلرائم اخلمس 
كانت  القرآن،  حددها  التي  الكبرى 
ــالم طيلة قــرون  احملــاكــم فــي اإلسـ
ــم بحيث  ــرائـ حـــرة فـــي بــعــض اجلـ
من  اجلــرميــة  اعتبارها  فــي  تــأخــذ 
فيها،  ارتكبت  التي  الظروف  حيث 

وشخصية مرتكب اجلرمية)٥(.
ــواجــد بني  ــت لـــذا كـــان لـــزامـــا أن ي
شرعية  تضمن  منهم،  فئة  الــنــاس 
تلك  أهمية  وبخالف  محاكماتهم، 
للكل،  توفيرها  يجب  التي  احلماية 
براءته  ظهرت  حقا  بــريء  من  فكم 
بفضل قريحة متقدة نابهة حملاميه، 
ــتــدلــيــس واألدلــــــة غير  فــكــشــف ال
الشرعية وغير املوضوعية معا، وقد 
عرفت غير مرة كيف انتهى القضاة 
ليس فقط إلى براءة املتهمني، بل إلى 
والظاملني  احلقيقيني  اجلناة  معرفة 
بليل،  لهم  ودبـــروا  اتهموهم  الذين 
هم،  إليهم  العدالة  ميزان  فتحول 
اسم من  الذي هو  العدل  وهذا هو 

أسماء اهلل احلسنى وصفاته العليا، 
وأحد أهم املقاصد التي جاءت من 

أجلها رسالة خامت رسل اهلل ].

وفي األمر خطر عظيم
تكامل  لنا  يظهر  هــذا،  كل  على  وبناء 
اإلســالم  دعــوة  مع  احملــامــاة ومتاشيها 
فهذه  ــذا..  هـ ورغـــم  العليا،  ــه  وأهــداف

كلمتي إلخوتي من احملامني.
فعلينا  عظيما،  خلطرا  األمــر  فــي  إن 
هو  احملــامــي  »إن  مقولة  تذكر  جميعا 
كمحام  فعليك  األول«،  الدعوى  قاضي 
أن تختار من سيقيمك مقام نفسه أمام 
حق  إقامة  هــذه  هل  وتعرف  القضاء، 
أم  وعــدل يرضا عنها اهلل ورســولــه... 

إقامة جور وظلم.
تقف  أن  يكفيك  فال  كله،  هذا  بعد  ثم 
بجانب احلق فحسب، بل بجانبه تقف 
وباحلق تقف ومن أجله تقف، فال يصح 
مماثل،  اعتداء  أو  زور  بشهادة  إقامته 
حتى وإن خلت األدلة املادية التي تثبته، 

فطريق احلق املستقيم ال يؤتى بباطل.
وتذكر دوما أننا قوم محاسبون على كل 
فيه  عملنا  يوم  أول  من  قبلناها  قضية 
حتى يوم نقبض فيه، فال تكن من الذين 

ــل: }ۈ   قـــال فــيــهــم عـــز وجــ
ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ    ۈ  
ې{  ې   ې   ۉ     ۉ  

)العنكبوت:١٣(.

الهوامش
١ - رواه اإلمام مسلم، حديث رقم ٢٦99.

٢ - السلسلة الصحيحة، اجلزء الثاني، 9٠٦.
٣ - رواه ابن ماجه رقم ٢٣7، وحسنه األلباني 

في صحيح ابن ماجه برقم ١9٤.
والنسائي   ،7١٨٥ البخاري  رواه  حديث   -  ٤

.٥٤١٦
عزت  علي  ــراحــل  ال البوسني  الــرئــيــس   -  ٥
والــغــرب«،  الشرق  بني  »اإلســـالم  بيغوفيتش، 
٢٠١٣م،  الـــشـــروق،  دار  مــصــر،  الـــقـــاهـــرة: 

ص:٣٢7.
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عاصم عبدربه محمد محمودلغة وأدب
دكتوراه في األدب والنقد

قراءة نقدية في قراءة نقدية في 
إبداعات الوعي إبداعات الوعي 

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

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

ذاتها.

عن قصيدة »صلى عليك اهلل«  
الروحانية  تلفه  عموما  الديني  والشعر  الديني،  الشعر  قصائد  من 
مدحا  يبتغي  ال  القصائد  هذه  مثل  في  فالشاعر  الفياضة،  واملشاعر 
وال ينتظر جائزة من أحد، وإمنا تفيض روحه ببعض املعاني السامية 
مادة   [ النبي  جعل  هنا  وشاعرنا  األلفاظ،  هذه  مبثل  عنها  فيعبر 
إبراز  على  أعانته  التي  التاريخية  النقاط  ببعض  مستعينا  لقصيدته 
الصورة، فيشير إلى تلقيب املشركني للنبي بـ »الصادق األمني«، فيقول: 
تعالى  اهلل  أن  صح  ما  إلى  يشير  ثم  وأمينا«،  صادقا  فيها  »عرفوك 
»وحفظت من سوء  فيقول:  األصنام  عبادة  نبيه من ضالل  قد حفظ 
الضالل«، ثم يحسن الشاعر في استخدام االقتباس في معرض حديثه 
»بعثت متمما ملكارم«، فهو مقتبس من قول  النبي فيقول:  عن أخالق 
النبي ]: »إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق« )مسند أحمد، ٣٨١/٢(. 
شخصني  إلى  والسنة  القرآن  فيحول  املكنية  باالستعارة  يستعني  ثم 
يتحركان ويعقالن ويتعانقان، فيقول: »نبعان تعانقا«، مما زاد في إبراز 
صورة التالحم واالقتران بني القرآن والسنة في صياغة الشكل النهائي 
التام للشريعة، ثم يلح على ذلك املعنى فيبرز القرآن والسنة في صورة 
حبلني يتعلق بهما من يريد النجاة من األهوال، ثم يعدد الشاعر بعضا 
من أخالق النبي ] التي اشتهر بها ليبرز عظمة هذا اجلانب وحرص 
اإلسالم على تنميته مستخدما الطباق الذي يساعد على إبراز املعنى 
من خالل ذكر الضد بجانب ضده، فيذكر »اإلساءة« من الناس في مقابل 
»اإلحسان« من النبي، ويذكر »القسوة« من الناس في مقابل »اللني« من 
النبي، ثم ينوه في اخلتام بعظمة اإلسالم في منحه األجر العظيم على 
أعمال خفيفة مثل عبادة »اللفظ الرقيق« و»التبسم« و»بشاشة الوجه« 

و»رقي املعاملة«.
وأسلوب القصيدة في مجمله هادئ ناعم يكاد يكون على وتيرة واحدة 
من أول القصيدة إلى آخرها، ابتعد الشاعر فيها عن املعاني الغائرة 

واأللفاظ املعقدة.

 عن قصيدة »اقرأ كتابك« 
قصيدة »اقرأ كتابك« مبنية على املقارنة بني حالني: حال أهل السوء 
والنفاق، وحال أهل اخلير الذين يسيرون على الصراط املستقيم. وقد 
من  عنه  يتفرع  وما  ومشتقاته  النفاق  على  إحلاحه  من  الشاعر  أكثر 
أخالق، فيظهر املنافق في صورة املخادع، ثم في صورة ذي الوجهني، 
ثم في صورة الدنيء الذي يأكل على كل مائدة ويلعق كل اآلنية ويصفق 
هكذا  حاله  من  بني  بديع  لفظ  في  الشاعر  يقارن  ثم  متحدث،  لكل 
قصيدته  في  الشاعر  استعان  وقد  الصدوق.  الرشيد  املستقيم  وبني 
هذه باقتباسات كثيرة زادت من جمال الوصف ولفتت االنتباه إلى مراد 
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القصيدة أن تسمى »قصيدة  الشاعر، حتى استحقت هذه 
مقتبسا  جرف«  فوق  يؤسس  »أفمن  فيقول:  االقتباسات«، 

ڳ   گ   گ   گ     گ   ک   ک     { تعالى:  قوله  من 
»أما  ويقول:  )التوبة:١٠9(.  ڱڱ{  ڱ      ڱ   ڳ    ڳ   ڳ  
»جتدون  قوله ]:  من  مقتبسا  وجهه«  يغير  فال  الصديق 
من شر الناس ذا الوجهني« )مسند أحمد، ٢٤/٢(، ثم يقول: 
تعالى:  قوله  من  مقتبسا  فعله«  بسابق  يجزى  امــرئ  »كــل 
}گ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ{ )الطور:٢١(. ثم يقول: »اقرأ 

كتابك باحلقيقة« مقتبسا من قوله تعالى: }گ گ  ڳ  ڳ               
ڳ{ )اجلاثية:٢9(.

ثم اختار الشاعر أخف أبواب البيان )الكناية( فاستعان بها 
لتوضيح مراده، فيقول: »يغير وجهه« وهي كناية عن النفاق 
والتلون، ويقول: »أرخى جناحا للهدى« كناية عن قبول احلق 
عن  كناية  سيعلق«  »جيدهم  ويقول:  الهدى،  إلى  واإلذعــان 

النهاية القبيحة التي تنتظر من يسير في طريق السوء.
ثم يبرز الشاعر أهم ما ميتاز به الرجل الصادق وهو صفة 
»الوضوح«، فالصادق ال يواري وال يلجأ إلى الكالم امللتوي. 
الصفة  تلك  إبــراز  على  استعان  حني  الشاعر  أحسن  وقد 
الشبه  فوجه  كالشموس«  »الصدوق  بقوله:  بالتشبيه، فجاء 
الشاعر  التي قصد  الصفة  والوضوح، وهي  الضياء  بينهما 

إبرازها مبعونة التشبيه.
ولم يقتصر الشاعر على ذلك، بل راح يتتبع بعض الصفات 
احلسنة مثل: »التقي، من يرضي اإلله، يصدق«، ويتبع ذلك 
بجزاء من يتصف به، فالتقي »إلى نعيم يسبق« ومن يرضي 
تشرق  »كالشمس  والصادق  يرمق«  بعني  للدنيا  »ليس  اإلله 

في كل أرض«.
وفي الشطر الثاني من البيت األول ذكر الشاعر »عال جدر« 
البيت  من  الثاني  الشطر  وفي  جــدر«،  »على  يقصد  فلعله 
الرابع )أو يستوي مع من بفعل..( كان يحسن أن يقول: »هل 

يستوي مع من...«.

قصيدة »وكبا الذي قد غر باألفراح« للشاعر محمد 
محمد عيسى

 قصيدة »وكبا الذي قد غر باألفراح« سياحة فلسفية عميقة 
في النفس البشرية وميولها ونوازعها، استخدم فيها الشاعر 
أفكارا بعيدة الغور عميقة املعنى ليبرز مراده من إلقاء الضوء 
على طبيعة تلك النفوس وعجائبها، فيبدأ قصيدته بأعجب 

أحوال البشر، وهي أن رحلة البشر في الدنيا من املفترض 
بنقيض  وتنتهي  املولد،  عند  واألفــراح  بالصياح  تبدأ  أنها 
ذلك متاما من البكاء واحلزن عند املوت، وهو يتمنى عكس 
ورغباتهم  في طباعهم  البشر  اختالف  إلى  يشير  ثم  ذلك، 
وتصرفاتهم واختالط ذلك وتداخله مثلما تتداخل األشربة 

عندما متزج في كأس واحدة.
 ويستمر الشاعر هكذا ينتقل من صفة للنفس إلى أخرى 
حتى يقول: »إن جاء جمع منهم بحقيقة ردوه«، فيشير بذلك 
إلى نزوع النفس في كثير من أطوار حياتها، حيث تنفر من 
احلق، وتصد عن الطريق القومي، بل وترمي من جاءها به 

بالبهتان والقبح.
فــي قصيدته،  البالغية  ــوان  ــ األل مــن  الــشــاعــر  ــوع  ن ــد  وق  
فاستخدم الطباق بني »نواح وصداح« ليبرز أمرين مهمني: 
أولهما التناقض بني حالني من املفترض أن يكونا معكوسني، 
فالنفس مقبلة على الدنيا بهمومها وأحزانها ومع ذلك جتد 
الناس سعداء لذلك، وفي احلال األخرى النفس راحلة عن 
النعيم والراحة للمؤمن ومع ذلك جتد  الهموم إلى دار  دار 
يكون  أن  التمني  وثانيهما  وبكاء شديدين،  الناس في حزن 
رحيم  رب  على  بالقدوم  واستبشار  فــرح  حــال  املــوت  حــال 

يجزي الطائعني باجلنة.
في  األمـــزاج  »كــمــا  فــقــال:  البديع  بالتشبيه  استعان  ثــم   
وتداخل  أخالقهم  امتزاج  في  الناس  شبه  حيث  األقــداح«، 
تصرفاتهم وما عندهم من تشابه وتناقض وامتزاج وتنافر.. 
إناء واحد ثم مزجت حتى  التي وضعت في  الخ، باألشربة 

صار من احملال تخليص شراب من اآلخر، 
موضعني،  في  الكرمي  القرآن  من  االقتباس  إلــى  جلأ  ثم   
من  مقتبس  فهو  ملصيبة«  حتزنوا  أال  »وأشـــار  قــال:  حيث 

قوله تعالى: }ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
»وردة  يقـول:  ثم  عــمــران:١٥٣(،  )آل  ۅۅ{  ۋ  

}ک  ک  گ   تعالى:  قوله  من  مقتبس  فهو  محفوفة« 
گ  گ{ )طه:٢٠(.

ألنها  الدنيا  إلى  يركنوا  بأال  الناس  يعظ  الشاعر  يظل  ثم 
إلى زوال، وأال ييأسوا حلدوث مصيبة ألنها ال تبقى، وأال 
ليصل  الزاهد،  إال  ينجو  لن  الدنيا ألنه  ملذات  يغرقوا في 
بذلك إلى ما قصده في عنوان القصيدة: »وكبا الذي قد غر 
باألفراح« وهو أن املغرور بأفراح الدنيا وزخرفها هو الذي 

سيكبو ويتعثر ويضل طريقه. 
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أيضا  ــا  وأن السامعني،  جميع  مثل 
أم خيال،  أدري هل هذه حقيقة  ال 
إلى  منها  اخليال  إلــى  أقــرب  ألنها 
اخلميس  يــوم  مساء  في  احلقيقة. 
املاضي، سرد علي تلميذي الفاضل 
القصة.  تلك  همزة  بن  عثمان  األخ 
التي  األطعمة  بألذ  يطعمني  وهــو 
تناولتها منذ حني، ويقول بأن ذلك 
ــداد هــذا  ــ ــن إع الــطــعــام الــشــهــي م
الــرجــل اجلــديــد الـــذي يــعــرف في 
واستغربت  تسونامي.  بلقب  قريته 
األلقاب  من  أراه  ال  الــذي  لقبه  من 
إمنا  املليبارية.  ديارنا  في  الشائعة 
الذي  الطوفان  على  تدل  كلمة  هي 
ــاحــه الــعــاتــيــة بــالــقــرى  عــصــفــت ري
والبلدان  إندونيسيا  في  الساحلية 
سنة:  الــهــنــدي  للمحيط  املــجــاورة 
إن  النقاد  يــقــول  وكــمــا  )٢٠٠٤م(. 
من  تأتي  ال  ــداع  اإلبـ حتى  الكتابة 

تلك  الكاتب  يستمد  وإمنــا  الفراغ، 
واقع احلياة  القصصية من  احلبكة 
كاتب  من  وما  املختلفة،  ومؤثراتها 
فقط،  الفنية  قــدراتــه  على  اعتمد 
من  مــقــومــاتــهــا  يــســتــمــد  أن  دون 
املؤثرات التي يجدها من طريقه أو 
تلك التي حتيط به من كل اجلهات.

من  همزة  بن  عثمان  األخ  ينته  لم 
ســـرد هـــذه الــقــصــة الــغــريــبــة، بت 
ألنها  منه،  سمعت  ملا  مصدق  غير 
قصة قل أن تقع مثيالتها في خلد 
وقصة  وصفاء،  حب  قصة  البشر. 
ــم، ذاك  ــراهــي ــر ووفــــاء. قــصــة إب ب
بيته  غــادر  الــذي  املليباري  املراهق 
قبل سنوات. وترك أسرته وفر إلى 
معصية  ارتكب  أن  بعد  بعيد  مكان 
عليها  ــاف  وخــ عينيه  فــي  ــرت  ــب ك
علي.  الــعــم)١(  والـــده  مــن  املعاقبة 
األطــفــال  املــلــيــبــاري،  املجتمع  فــي 

املــتــنــمــرون كــانــوا ميـــارســـون هــذه 
العادات السيئة، حيث إنهم يرتكبون 
داخل  واالستئساد  التنمر  سلوكيات 
الضرب  يخافون  وحينما  املدرسة، 
إلى  يلجؤون  والديهم  من  والشجار 
مغادرة بيوتهم وقراهم أو النفور من 
ذويهم وأقاربهم ثم يفرون إلى مكان 
إلى  يرجعون  مــن  ومنهم  بــعــيــد... 
بيوتهم بعد أيام، ومنهم من تكتشف 
الشرطة مكانهم اجلديد، وترجعهم 
فئة  ومنهم  أمهاتهم،  أحضان  إلــى 
مكانهم  في  االستقرار  تفضل  ثالثة 
اجلــديــد ويــحــلــو لــهــم الــبــقــاء فيه، 
وتبني هناك عائلة ثم ال ترجع إلى 
احلاالت  تلك  ألن  رأسهم.  مسقط 
من  كثيرا  ضيعت  قد  االجتماعية 
الوالية في حلظة شجار  أبناء هذه 
يقوم  لكي  أحــد  يتقدم  ال  عنيف، 
وأبنائهم  اآلباء  مبهمة املصلحة بني 

مطعم التسوناميمطعم التسونامي

الدكتور محمد علي الوافي كرواتلقصة
)قاص من الهند(
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املتنمرين. 
إبراهيم  وهذه أيضا قصة صاحبنا 
الذي صار معروفا في قريته بلقبه 
ذويه  »تسونامي«، رحل عن  الغريب 
إثر شجار عنيف بينه وبني أصدقائه 
طلب  املدرسة  ومدير  املدرسة.  في 
من والــده العم علي أن يحضر في 
املدرسة التخاذ اإلجراءات الرسمية 
املدرسة  عن  إبراهيم  ولــده  إلبعاد 
التنمرية  األعمال  في  وقوعه  لكثرة 
ــي مــســاء ذلك  ــدرســة. وف داخـــل امل
بيته  يغادر  أن  إبراهيم  قــرر  اليوم 
بعيد ال يخاف فيه  إلى مكان  ويفر 
من ضرب والده العم علي وال على 
التالي،  اليوم  صباح  وفي  معاقبته. 
مهد  مــن  الفجر  يستيقظ  أن  قبل 
إبراهيم من  الظالم، خرج صاحبنا 
الباب اخللفي للبيت، وألقى نظراته 
مرة  البيت  أجــزاء  كل  إلى  األخيرة 
شارع  إلــى  يدخل  أن  وقبل  أخــرى، 
ــقــوده إلـــى محطة  الــقــريــة الـــذي ي
اسمه  الفار  إبراهم  حفر  القطار، 
على تلك الشجرة الصغيرة التي أتى 
املدرسة  من  سنوات   )٣( قبل  بها 
البيئة.  حلماية  العاملي  الــيــوم  فــي 
باقيا  يكون  سوف  بأنه  الولد  وظن 
في ذاكرة أقاربهم طاملا يبقى اسمه 

محفورا على جذع هذه الشجرة. 
إبــراهــيــم  نـــدع صاحبنا  هــنــا  ومـــن 
علينا  يــســتــعــيــد  أن  ــامــي  ــتــســون ال
فراره  بعد  الدقيقة  حياته  تفاصيل 
من البيت. والقارئ يدرك بأن حياته 
واجلميل  املتناغم  ظاهرها  يكن  لم 
والــشــديــد...  القاسي  عمقها  مثل 
في  الصغيرة  قريته  عن  انفصاله 
مدلل  كولد  فيها  تربى  التي  املليبار 
حيث  جــزيــرة  ــى  إل اجلميع  يعرفه 

وهيا  قرابة.  وال  فيها  له  عالقة  ال 
يقول  مــا  ــى  إل نستمع  لكي  جنلس 
عن أيامه املاضية في هذه اجلزيرة 
البعيدة، وعن األسباب التي ساقته 
مرة أخرى إلى قريته في املليبار... 
ظروفا  عايش  ما  إذا  اإلنسان  ألن 
قاسية بعيدة عنا، تكون هي مجرد 
احلقيقة  مــع  بصلة  متــت  ال  خيال 
أن  لنا  واألحــســن  حــاولــنــا...  مهما 

جنلس مستمعني...
يقول إبراهيم التسونامي: »استقرت 
بي تلك الرحلة في جزيرة آندامان 
 Andaman and( ــار  ــوب ــك ــي ون
الــواقــعــة   )Nicobar Islands
أفر  رحلة  الــهــنــدي...  احمليط  فــي 
بنفسي ومشاعري، القطار، الباص، 
اجلزيرة  هذه  في  وأخيرا  السفينة، 
لم  املليبار.  في  قريتي  عن  البعيدة 
أعد أعرف ماذا كان علي أن أفعل... 
أمشي كل يوم في أزقة مدينة بورت 
عن  أبحث   )Port Balir( باليار 
ــال شـــيء، أو رمبــا عــن كــل شيء  ال
وبعد  ولــوعــتــي...  جوعتي  به  أســد 
أسبوعني كاملني، حصلت على عمل 
في إحدى املطاعم في هذه اجلزيرة. 
شائعة  االتصاالت  وسائل  كانت  ما 
في بداية السنوات التسعينيات، ولم 
تصل إلي الشرطة لكي ترجعني إلى 
من  أحــد  علي  يتعرف  ولــم  قريتي، 
مرة،  وذات  اجلزيرة...  هذه  سكان 
كــان أحــد الــزمــالء فــي املطعم قد 
سألني عن قريتي ومسقط رأسي... 
وأجبته باسم قرية أخرى بعيدة عن 
األيــادي  إلــي  تصل  ال  لكي  قريتي 
الباحثة عني... ومع مرور السنوات، 
تناسيت جميع العالقات التي متتني 
هذه  في  األيام  وقريتي...  بأقاربي 

اجلـــزيـــرة كــانــت مــســرعــة اخلطى 
ال تلوي على شــيء، وكــل شــيء مر 
أسرة  اجلزيرة  في  وبنيت  بسرعة. 
لي  وأجنــبــت  وزوجـــتـــي...  تضمني 

ولدين... 
ريــاح  عصفت  كــذلــك،  أنـــا  وبينما 
شواطئ  على  العاتية  التسونامي 
)٢٠٠٤م(.  سنة:  الهندي  احمليط 
وكان ولدي الصغير مع جدته ألمه 
حينما  الــشــاطــئ  ــال  رمـ فــي  يلعب 
وبكيت  بكيت  التسونامي،  وقــعــت 
بــأن  عــرفــت  ألنـــي  حنجرتي  مبــلــئ 
األمواج قد جرفت ابني الصغير... 
أعثر  لكي  ــام  أي ثالثة  ملــدة  حاولت 
املخيمات  فــي  عنه  وبحثت  عليه، 
األنقاض...  ووســط  واملستشفيات 
ــام قالت  ــ وأخـــيـــرا بــعــد خــمــســة أي
ابني  اســم  أدرجـــت  بأنها  السلطة 
في قائمة األطفال املفقودين... نعم 
آالف األطفال األبرياء قد انفصلوا 
عن والديهم... اتصلت بذلك الهاتف 
ذاكرتي  في  أرقــامــه  الــذي حتفرت 
منذ الصغر... رقم الهاتف في بيتي 
في قرية املليبار... رقم لم أجترأ أن 
قبل عشرين  فــراري  بعد  به  أتصل 
سنة... اتصلت لكي أخبر بأن ولدي 
الصغير قد صار من املفقودين إثر 
في  الهاتف  ورن  تسونامي...  ريــاح 
قريتي... من أول وهلة عرفت ذلك 
ــوري... والـــدي العم  الــصــوت اجلــه
أخذت  التي  علي... ترجتف مييني 
يرجتف  هل  أدري  وال  السماعة... 
كالم  من  سأالقيه  ما  بدني خلوف 
الوالد أو للوعة ما القيته من فقدان 
ولدي... أشد سماعة الهاتف ألذني 
اليسرى بقوة أكثر، ثم جترأت على 
ولدكم  ــراهــم،  إب »إنـــي  أقـــول…:  أن 
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الوحيد الذي فر منكم قبل عشرين 
سنة... أنا بخير... وأظن أنكم أيضا 
وأمتنى  والعافية،  الصحة  أمت  في 
وإني  العمر...  وطــول  الصحة  لكم 
الصغير،  ولــدي  أر  لم  أسبوع  منذ 
شيئا  أعــرف  ال  أسمع صوته،  ولــم 
عنه، سوى أنه ضاع مني كما ضاع 
والديهم...  عن  القرية  هذه  أطفال 
إن أمواج تسونامي العاتية قد دمرت 
ــجــاورة لــســواحــل جزيرة  الــقــرى امل
 Andaman Nicobar( آندامان 
Island(، وشردت أهلها، وأبعدتهم 
عن بعضهم حتى أن كثيرا من الناس 
فــقــدوا أســرهــم، وبــعــض األطــفــال 
منتظرين  وبقوا  عائلتهم  عن  ضلوا 
املخيمات  فــي  ذويــهــم  مــن  ــدا  أحــ

واملستشفيات في مدينة بورت باليار 
)Port Blair(... وألتمس منكم يا 

بابا أن تدعو لولدي املفقود...«.
قال  املكاملة،  من  أنتهي  أن  وقبل 
والـــدي الــعــم عــلــي: »ألــتــمــس منك 
غاب  الــذي  لولدي  تدعو  أن  أيضا 
سنة،  عشرين  قبل  أمــه  وعــن  عني 
موتي،  قبل  إلــي  يرجعه  اهلل  لعل 
ألن والدته املريضة ال تزال تذكره، 
وتـــســـأل عـــنـــه«، مـــرت حلــظــة من 
خفقات  ســوى  أسمع  لــم  السكون، 
ــأن األرض  ــس بـ قــلــبــي، وكــنــت أحـ
ــال إن األرض  تـــدور حــولــي. مــن ق
تشعر  وال  حتــس  ال  حــولــنــا  ــي  ــت ال
املكان  ذلك  بأن  أعتقد  وال حتــزن؟ 
ويحس  حولي،  يدور  فيه،  أنا  الذي 

مبشاعري، وهو أيضا يرجتف لهول 
األب. شعرت  كـــالم  مــن  ســمــع  مــا 
بأنني على مشارف اإلغماء، وبدأت 
أفقد توازني تدريجيا، شعور غريب 
يعصى على التفسير والبيان... من 
من  خرجت  إذنـــي،  تنتظر  أن  دون 
جوفي تنهدات... هل تكفي األمواج 
رأيتها قبل  التي  الهائلة  التسونامية 
ما  تطفئ  أن  عيني،  بــأم  أسبوعني 
بــركــان...؟  تفجر مــن داخــلــي مــن 
مختصرة  قليلة  كلمات  أرده؟  كيف 
علي أن أجيبه بها، ولكنها لم تصل 
إلى اخلارج... »لن أترك الزمن مرة 
أترك  لن  بابا،  يا  بنا  يعبث  أخــرى 
الظروف تبعدنا عنك وعن أمي«. ال 
إلى  وصلت  اجلملة  هذه  هل  أدري 
الطرف اآلخر في الهاتف؟ أم ال... 
ولكن  أكــررهــا،  أن  حاولت  أنــي  إال 
العبارات  غلبت  عيني  في  العبرات 

في شفتي.
راحت أبواب الذاكرة مشرعة تتفتح 
ــدأت  ب جميلة،  أيـــام  عــلــى  أمــامــي 
وقــد  الــرائــعــة،  ذكــريــاتــهــا  أستعيد 
أحسست أن كل ما حولي يتراقص 
على الذكريات احللوة التي قضيتها 
في أسرتي، لعنت على جميع الدقائق 
التي لم تلهمني على الرجوع إلى هذه 
الذكريات اجلميلة... و بعد عشرين 
سنة، أرجع إلى مسقط رأسي، إلى 
ــة والـــدي، إلى  دفء أمــي، إلــى رأف
ذكرياتي  ذهبت  أقــاربــي...  محبة 
املاضية مهرولة إلى مسقط رأسي، 
وإلــى  مــدرســتــي،  ــى  إل ــى قريتي،  إل
بيئتي  شكلت  التي  ــذرات  الـ جميع 
مدينة  إلــى  وأســرعــت  الطفولية. 
لكي   )Port Blair( باليار  بــورت 
إلى  للرجوع  السفر  تــذكــرة  أحجز 
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األسبوع  في  نعم  اجلميلة.  قريتي 
ميناء  مــن  سفينة  هــنــاك  الــقــادم، 
إلى   )Port Blair( بــاليــار  ــوت  ب
كوشن )Cochin(. يا إلهي.... بعد 
عشرين سنة، سوف ألتقي بوالدي، 
هواء  وأستنشق  وأقاربي،  ووالدتي، 
هذا  أن  تخيلت  للحظة،  قريتي... 
املكان حولي قد حتول إلى طفل ال 

ميلك سوى البكاء.
صورة  لتغيير  يكفي  سنة  عشرون 
في  ذاكرتي  التقطتها  التي  القرية 
اللحظات األخيرة في يوم الوداع... 
الشجرة  تلك  إال  تغير،  شــيء  كــل 
جذعها  على  حفرت  التي  الكبيرة 
الصغير اسمي لكي ال أكون أنا خبرا 
منسيا في بيتي وبني أقاربي. وهي 
احلــروف  أن  إال  بيتي  قبال  واقفة 
أخــذت  حفرتها  الــتــي  اإلجنــلــيــزيــة 
ــارب واجلــيــران  ــ تــضــمــحــل... األقـ
االستغراب  بعني  إلي  ينظرون  كلهم 
ــا خــطــواتــي  ــر أنـ والـــدهـــشـــة... أجـ
الثقال، وأطلب من األرض التي حتت 
نعالي أن تتوقف عن الدوران ألترجل 
أطرق  كأنني  الباب  طرقت  منها... 
عليه أول مرة في حياتي... وفتحت 
الباب شقيقتي الصغيرة التي كانت 
وداعــي،  يــوم  اخلامس  عمرها  في 
محدقة في وجهي، وهي حتاول أن 
تلك  وبــني  بيني  التشابه  وجــه  جتد 
حني  ذهنها  في  الراسخة  الصورة 
سنة.  عشرين  قبل  البيت  غــادرت 
واختفت  فشلت،  محاوالتها  ولكن 
احملبوبة،  والــدتــي  أمــا  أمــي.  وراء 
بـــاب احملـــاولـــة، بل  ــم تفتح  ل فــهــي 
بــأنــنــي ذلــك  ــة حققت  مبــجــرد رؤيـ
عــن حضنها  انفصل  الــذي  اجلــزء 
ولم ينفصل عن قلبها. وهي تضمني 

إلى صدرها كما كانت تضمني وأنا 
الكلمات  قلت  حجرها.  في  رضيع 
في  الدمعات  وكــثــرت  شفتيها  فــي 
الدمع  ذروف  حتــاول  وهي  عينيها، 
الــســيــال على خــديــهــا... األحـــزان 
في  بقاياها  تركد  زالــت  ما  واآلالم 
ــم افــتــقــدت هــذا  مــالمــحــهــا... وكـ
الدفء، وكم كانت احلياة دافئة في 
في  سنوات... متلملت  قبل  أسرتي 
ماماه...  يا  وقلبك  »ذريني  داخلي 
ــدفء ال أضيعه مــرة أخرى  ال هــذا 

في حياتي...«. 
يكن  لم  العم علي، وهو  والــدي  أما 
موجودا في البيت وقت رجوعي... 
ــى الــســوق لشراء  ــان قــد رحــل إل ك
ساعة،  وبعد  املنزلية.  احلاجيات 
إلى  األدراج  يصعد  ــدي  والـ رأيـــت 
بيتي... رجل كان في عنفوان شبابه 
شيخا  اليوم  وأصبح  ذهابي...  يوم 
هرما شيبته األحزان واآلالم وأنهكه 
ــرض والــســنــون، وهــو يتكئ على  امل
كيسا  يــســاره  فــي  ويحمل  عــكــازه، 
حدقت  والــفــواكــه...  للخضراوات 
الــنــظــر فــي وجــهــه، تــلــك الــســنــون 
املجدبة قد رسمت على مالمح وجهه 
رسوم الفقر والفاقة، إال أنني رأيت 
في  باقية  تزال  ال  االستبداد  دالئل 
تغير والدي...  الثاقبتني. كم  عينيه 
أخاديد  السنون...  منه  طالت  وكم 
وعــكــازة...  مقوس،  وظهر  عميقة، 
تقرب والدي إلي وتبسم على رؤيتي، 
وهذه الفجاءة منحته ابتسامة تفسر 
عن فرحه وســروره... وقبل والدي 
كأن  عــانــقــنــي...  ثــم  جبهتي،  على 
ما  لثقل  منحنيا  أكــثــر  ــدا  ب كاهله 
حمله طوال هذه األيام البائسة. لم 
أجترأ أن أكلمه مرة أخرى... حينما 

كان يعانقني معانقة طويلة استمرت 
لدقائق، تالشى كل شيء حولي، ولم 
ووالــدي  املغادر  الطفل  أنــا  إال  يبق 
العم علي، الوالد املستبد... وكلماته 
املعانقة  عند  سمعتها  التي  الثلجية 
ال تزال تدوي في أذني، وهو يقول: 
»احلمد هلل على سالمة ولدي وفلذة 
كبدي إبراهيم«. خالل حياتي كلها، 
لم يعانقني أحد مبعانقة دافئة مثل 
عشرين  بعد  ــوم،  ــي ال نعم  ــذه...  ــ ه
ــي حــيــاتــي اجلـــديـــدة أرى  ســنــة، ف
بالكثير  وأشعر  الوجوه،  من  الكثير 
من  الكثير  وأحس  االبتسامات،  من 

احلب، من السعادة، من الدموع.
في  الناس  حديث  أصبحت  قصته، 
القرية  غادر  الذي  إبراهيم  القرية، 
أهله  إلــى  رجــع  سنة،  عشرين  قبل 
بسبب تسونامي... تقول أم إبراهيم: 
رياحها  ضيعت  قــد  تسونامي  إن 
األطفال،  من  األبرياء  آالف  العاتية 
إال أنها أرجعت طفلها إبراهيم إليها. 
إبراهيم  إن  إليه،  اإلشارة  كما متت 
جزيرة  فــي  مطعم  فــي  يعمل  كــان 
آندامان... وبعد عودته إلى القرية، 
قريته  فــي  مطعما  إبــراهــيــم  فــتــح 
املليبارية  ــات  ــذاق امل ــى  إل وأضـــاف 
بعض املذاقات اجلزرية الشرقية... 
إلى مطعمه  يرتادون  الذين  والناس 
ــحــوا يــســمــون هــذا  اجلـــديـــد أصــب
ومن  التسونامي«  »مطعم  املطعم: 
بلقبه  إبراهيم  صاحبنا  اشتهر  هنا 

الغريب التسونامي...

الهوامش:
١- العم علي )Ali Uncle( هكذا 

يناديه أهل القرية.
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محمد أمانلغة وأدب
كاتب 

حراء النورحراء النور
هـــــــــــذا حـــــــــــــراء الــــــــنــــــــور واألســــــــــــــــرار
ــة مــــــخــــــتــــــارة مــــــــن ربــــنــــا ــ ــعـ ــ ــقـ ــ هــــــــو بـ
ــا ــنـ ــهـ هـ أحـــــــمـــــــد  أراد  اإللـــــــــــــه  إن 
قـــيـــمـــا ديــــــنــــــا  اهلل  لــــــوجــــــه  يــــــرجــــــو 
مـــــــتـــــــأمـــــــال مــــــتــــــفــــــكــــــرا مــــــتــــــدبــــــرا
ــل ونــــــابــــــذا ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا ديـــــــــن اخلـ ــ ــف ــ ــن ــ ــح ــ ــت ــ م
ــى ــل ــروة الــــوثــــقــــى ع ــ ــعـ ــ ــالـ ــ مـــســـتـــمـــســـكـــا بـ
ــرا نــــــور الــــهــــدايــــة فـــــي املـــــدى ــبـــصـ ــتـ ــسـ مـ
ــه فــــــي خــلــقــه ــ ــع ــ ــن ــ يـــــرعـــــى بــــــدائــــــع ص
ــا ــ ــخـ ــ ــا راسـ ــ ــن ــ ــي ــ ــق ــ ــب ممــــــلــــــوء ي ــ ــ ــل ــ ــ ــق ــ ــ وال
ــا ــ ــه ــ ــروج ــ ــب ــ ب ــال  ــ ــ ــع ــ ــ ال الـــــــســـــــمـــــــاوات  أن 
مــــــــا كــــــــــان يــــــقــــــرأ مــــــــن كــــــتــــــاب إمنـــــا
ــا ــه ــه ــن أســـــــــــرار هــــــــذا الــــــكــــــون يـــكـــمـــن ك
هــــــــو خــــــالــــــق دلــــــــــت عــــلــــيــــه بـــــدائـــــع
ــدا ــ ــاه ــ ــو واحـــــــــد والــــــكــــــون يـــنـــطـــق ش ــ ــ ه
ــب الـــــغـــــار تـــســـمـــو روحـــــه ــ ــي ــ ــب ــ ــن احل ــ ــك ــ س
جــــبــــريــــل فــــــي شــــــــوق وفــــــــي لــــهــــف إلــــى
ــدى ــ ــه ــ ــال ــ ــاب وب ــ ــت ــ ــك ــ ــال ــ ــد ب ــ ــمـ ــ ــار أحـ ــ ــ ــث ــ ــ إي
شــــــــــرف جلـــــبـــــريـــــل األمـــــــــــــني نـــــزولـــــه
هـــــــــي نـــــفـــــحـــــة عــــــلــــــويــــــة فـــــــــي حملـــة
ــم ربـــــــك تـــالـــيـــا ــ ــاسـ ــ ــد اقـــــــــرأ بـ ــ ــمـ ــ ــا أحـ ــ ــ ي

ســـــــــر اإللــــــــــــــه ومـــــلـــــتـــــقـــــى األنــــــــــــــوار
ملـــــــقـــــــام أحـــــــمـــــــد ســــــيــــــد األخـــــــيـــــــار
فـــــــي مــــــعــــــزل عـــــــن مــــجــــمــــع الــــكــــفــــار
ــار  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــك الـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مـــــتـــــطـــــهـــــرا مــــــــن مـ
ــار ــ ــ ــه ــ ــ ــق ــ ــ مــــــــتــــــــجــــــــردا لــــــــلــــــــواحــــــــد ال
واألوزار واألنــــــــــصــــــــــاب  لـــــلـــــرجـــــس 
األبـــــصـــــار ذوي  مــــــن  األوائــــــــــــــل  نــــهــــج 
ــرا حــــــدثــــــا مـــــــن األقــــــــــــدار ــ ــع ــ ــش ــ ــت ــ ــس ــ م
ودالئـــــــــــــــل اإلعـــــــــجـــــــــاز فــــــــي اآلثــــــــــار
اجلــــــبــــــار  يـــــــــد  فـــــــــي  املـــــــمـــــــالـــــــك  أن 
مبـــــــدار جــــــــــرى  فـــــلـــــك  فـــــــي  واألرض 
نــــــــــور الـــــبـــــصـــــيـــــرة قــــــــــــارئ األســــــــــــرار
فـــــــي قـــــــــــدرة تــــخــــفــــى عـــــــن األنــــــظــــــار
ــار ــ ــ ــحـ ــ ــ فــــــــــي أجنـــــــــــــم وطــــــــبــــــــائــــــــع وبـ
ــار ــ ــه ــ ــن ــ ــا ل ــ ــ ــع ــ ــ ــاب ــ ــ فـــــالـــــلـــــيـــــل يـــــــأتـــــــي ت
فــــــــي مـــــــــــــدرج اآليــــــــــــــــات واألفــــــــكــــــــار 
بـــــاإليـــــثـــــار الــــــرحــــــمــــــن  يـــــــــــــأذن  أن 
لـــــيـــــكـــــون خــــــــــامت رســـــــلـــــــه األطـــــــهـــــــار 
أبـــــــــــرار مـــــــالئـــــــك  دون  ــي  ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
ــار ــ ــغـ ــ ــد فـــــــي الـ ــ ــم ــ ــح ــ ــد م ــ ــنـ ــ ويـــــــكـــــــون عـ
ــاري ــ ــ ــب ــ ــ ال اجلـــــــــــالل  ذي  ربـــــــــك  قـــــــــــرآن 
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عمرو طه
قاص وباحث

لكل  أنَّ  غير  الــنــاس،  لكل  العالم 
إنسان عاملًا هو خالصة نفسه

الرافعي

اإلنسانية  الشؤون  أن  املؤكد  من 
ســتــكــون فـــي ســـعـــادة أفــضــل لو 
كانت قدرة اإلنسان على الصمت 

كقدرته على الكالم
اسبينوزا

اسمعني جيًدا حتى تفهمني.. ال تقاطع 
حديثي ألكمل أفكاري.. اخفض صوتك 
أقبل  حتى  ابتسم  لغتك..  أفهم  حتى 

آرائك 
ألبير كامو

بعضك  على  اتكئ  لنفسك،  سنًدا  كن 
وانهض

دستويفسكي

أفضل وسيلة لتحقيق أحالمك هي أن 
تستيقظ

بول فاليري

سلعة  يجعلونه  قيمته  تقدير  الناس  إلى  يكل  الــذي  إن 
يتراوح سعرها بتراوحهم بني احلاجة إليها أو االستغناء 

عنها
عباس محمود العقاد

إن حوادث الطفولة أشبه باخلدوش التي تُترك 
على سطح لنّي من األسمنت، ُسرعان ما يَجّف 
فال مُتحى اخلدوش أبًدا، إن كل ُعقدنا ونحن 

بالغون بدأت في طفولتنا
أحمد خالد توفيق
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امللك  جائزة  باجلوائز:  حافله  حياته 
الــعــربــي  األدب  فــي  الــعــاملــيــة  فــيــصــل 
لـــآلداب  ــارك  مــب وجــائــزة  )١9٨٣م(، 
التقديرية  الدولة  وجائزة  )٢٠٠٣م(، 
دروعا  منح  كما  )١979م(،  اآلداب  في 
من جامعات عدة مثل القاهرة واألردن 

وصنعاء.

حياته
ــاذ الــدكــتــور أحــمــد شوقي  إنـــه األســت
»شوقي  بـ  الشهير  ضيف،  عبدالسالم 
دمــيــاط  محافظة  فــي  ولـــد  ــف«.  ضــي
ــن الــوحــيــد  ــ ــان االب ــ شــمــال مــصــر، وك
أزهريا.  شيخا  والــده  ــان  وك لوالديه، 
ــه مـــرض فأضعف  ــده أصــاب بــعــد مــول
ختم  لكنه  اليسرى،  العني  في  بصره 
القرآن في سن العاشرة، وظهرت عليه 
منذ صغره،  والنبوغ  العبقرية  عالمات 
الثانوي  الزقازيق  مبعهد  أبوه  فأحلقه 
اآلداب  بكلية  الــتــحــق  ــم  ث األزهـــــري، 
العربية،  اللغة  قسم  القاهرة  جامعة 
١9٣٥م،  سنه  دفعته  على  األول  فكان 
وعني معيدا، وسجل رسالة املاجستير 
وكــان  أمــني،  أحمد  الدكتور  بــإشــراف 
كتاب  فــي  ــي  األدبـ »النقد  موضوعها 

على  وحصل  لألصفهاني«،  األغــانــي 
امتياز مع مرتبة الشرف سنه ١9٣9م، 
طه  إشــراف  الدكتوراه حتت  ثم سجل 
في  ومذاهبه  »الفن  مبوضوع  حسني 
١9٤٢م  العربي«، وحصل عليها  الشعر 

بامتياز مع مرتبة الشرف.
د.  بتقدمي  الــدكــتــوراه  رســالــة  وطبعت 
طه حسني الذي تعود أن يكتب مقدمة 
للنابغني من طالبه، فكان ضيف واحداً 
عن  القلماوي  سهير  د.  وكذلك  منهم، 
إشــرافــه  حتــت  لــلــدكــتــوراه  أطروحتها 
»ألف ليلة وليلة«. كتب طه حسني عنه: 
شيئا  أقول  أن  على  حريصا  كنت  »إذا 
الشكر  تسجيل  هو  فإمنا  املقدمة  في 
اخلالص للجامعة التي أجنبت الدكتور 
شوقي، والدكتور شوقي الذي أنتج هذه 

الرسالة«.
وعلى الصعيد اإلنساني، كل من عرف 
د. شوقي يعلم أنه كان رجال مساملا لم 
العلماء،  وبناء  بالعلم  إال  نفسه  يشغل 
كما أنه نأي بنفسه عن املعارك الفكرية 
واألدبـــيـــة الــتــي خــاضــهــا أســتــاذه طه 
حسني وأدباء ومفكري عصره كالعقاد 
والرافعي في النصف األول من القرن 
وصمت  بجهد  يعمل  أن  وآثــر  املاضي 

فتحققت له الريادة.

أعماله
أمضى د. شوقي خمسة وسبعني عاما 
من حياته يعمل ويجد فألف ٥٠ مؤلفا 
األدب  تاريخ  »سلسلة  موسوعة:  منها 
الــعــربــي« وهـــي مــن أشــهــر مــا كتب، 
استغرقت كتابتها ثالثني عاما، وحتوي 
قرنا   ١٥ منذ  العربي  األدب  مراحل 
كل  ونثر  شعر  فيها  جمع  الزمان  من 
األدباء والشعراء منذ العصر اجلاهلي 
سردها  وقــد  احلــديــث،  العصر  حتى 
علمية  وأمانة  بسيط  سلس  بأسلوب 
من  وبلغت  موضوعية،  حيادية  ونظرة 
األول  اجلزء  طباعة  متت  أن  الشهرة 
من السلسلة، وهو »العصر اجلاهلي«، 
عشرين طبعة. وشملت هذه املوسوعة 
ومذاهبه  الفن  مثل  مهمة  موضوعات 
وطوابعه  الشعر  العربي،  الشعر  في 
الشعبية على مر العصور، في الشعر 
تطور  البالغة  مصر،  في  والفكاهة 
للفصحي،  العامية  حتريفات  وتاريخ، 

من الشرق والغرب.

كتبه
النظر والبحث في مؤلفات  من يدقق 

د. شوقي ضيف.. أحد أعالم اللغة د. شوقي ضيف.. أحد أعالم اللغة 
العربية )العربية )19101910--20052005م(م(

عزه أحمد محمد حامدلغةوأدب
باحثة دراسات إسالمية

ميثــل الدكتــور شــوقي ضيــف عالمــة بــارزة فــي مســيرة ثقافتنــا العربيــة، 
ــب  ــو صاح ــي، وه ــأدب العرب ــوعي ل ــؤرخ موس ــوي وم ــم لغ ــب وعال ــو أدي فه
املؤلفــات العديــدة التــي نهضــت بعلــوم العربيــة أدبــا ولغــة ونحــوا بعــد 
ــغ الــذروة واإلجــادة. شــغل العديــد مــن املناصــب منهــا:  جمــود، وفــي كل بل
رئيــس مجمــع اللغــة العربيــة فــي مصــر، وعضــو مجمــع اللغــة العربيــة فــي 

ــراق. ــي األردن والع ــي مجمع ــرف ف ــو ش ــورية، وعض س
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د. شوقي يجده رجال مميزا ذا عقلية 
ثاقبة، تعمق في التراث العربي، عاش 
اللغات  وأتــقــن  واملــعــاصــرة  ــة  األصــال
احلضارة  عن  ودرس  وقــرأ  األجنبية، 
ــل مــنــاحــي  ــي كـ ــارك فـ ــ ــة، شـ ــي ــرب ــغ ال
الثقافة، وأرخ لألدب والبالغة والنحو، 
كتب في فنون األدب والنقد والترجمة 

الشخصية والرحالت والنثر.
العربي«  الشعر  »مــوســوعــة  كتابه   -
من  ويعتبر  مجلدات،  عشرة  في  يقع 
األدب  شتات  التي ضمت  الكتب  أهم 
العربي رأسيا وأفقيا؛ ففيه من حسن 
يجعله مرجعا  ما  والتصنيف  التجميع 
ال غنى عنه في تاريخ األدب العربي، 
فقد جمع فيه الشعر منذ ١٥٠٠ عام 

من العصر اجلاهلي إلى احلديث.
أنه  الشهيرة  شوقي  د.  أعمال  من   -
والــذي  النحو  فــي  كتابه  وحقق  نشر 
البن  النحاة«  على  ــرد  »ال اســم  يحمل 
شوقي  بحث  حيث  القرطبي،  مضاء 
للمؤلف  الــقــدميــة  املــخــطــوطــات  عــن 
ودرســهــا وأعــاد نشره، وكــان يــرى أن 
صعبا،  وجعله  النحو  عّقد  مضاء  ابن 
»جتديد  هــي  النحو  فــي  كتبا  فــألــف 
»تيسير  لغوية«،  »تفسيرات  النحو«، 
وحــديــثــا«،  قــدميــا  التعليمي  الــنــحــو 
في  وحــرص  املعاصرة«،  »والفصحي 
كتبه على تبسيط قواعد النحو لتصبح 
أسهل في التعامل ولكي ميحو كراهية 

املتعلمني للنحو. 
»جهود شوقي ضيف  كتاب  ويدخل   -
وتيسيره«  التعليمي  النحو  في جتديد 
في  املتخصصني  اهتمام  ــرة  دائـ فــي 
حتديدا،  وآدابها  العربية  اللغة  علوم 
ــني فـــي املـــوضـــوعـــات ذات  ــاحــث ــب وال
الصلة بوجه عام؛ ألنه يتضمن فروعا 
النحوية  والقواعد  الشعر  مثل  أخرى 
واآلداب  والبالغة  األدب  و  والصرف 

العربية.
ــي الـــدراســـات  ــاع كــبــيــر فـ ــ ــه ب ــ - ول
»الوجيز  مؤلفاته:  فمن  اإلســالمــيــة 
»عاملية  الــكــرمي«،  الــقــرآن  تفسير  في 

اإلسالم«، »القسم في القرآن الكرمي«، 
»معجزات القرآن«.

- وفي حتقيق التراث كان له مؤلفات 
كثيرة مثل: »كتاب السبعة في القراءات 
ــعــروس في  ــن مــجــاهــد«، »نــقــط ال الب

تواريخ اخللفاء البن حزم«.
»الــفــكــاهــة في  كــتــاب ضيف  يــأتــي   -
مالمح  عن  للبحث  استكماال  مصر« 
طه  بدأها  التي  املصرية  الشخصية 
كتابيهما  فــي  خــولــي  وأمـــني  حــســني 
و»أدب  مصر«  في  الثقافة  »مستقبل 
تناول ضيف عبره  مصر اإلسالمية«. 
الشعب  بها  حتلى  التي  الفكاهة  روح 
من  املختلفة  املــراحــل  عبر  املــصــري 
الشدة  عصور  ذلــك  فــي  مبــا  تاريخه 
حتى  الفراعنة  عهد  منذ  ــرخــاء.  وال
ــرورا مبــجــالت  ــ عــصــرنــا احلـــديـــث مـ
القرن  في  انتشرت  التي  الكاريكاتير 
املاضي. إال أن الكتاب لم يحظ بعناية 
املهمة  الكتب  من  أنــه  رغــم  الباحثني 
استكشاف  يركز على  كتبها ألنه  التي 
ما مييز الشخصية املصرية عن غيرها 
من خالل نصوص كتبت باللغة العامية 
أو الدارجة كتبها شعراء أو زجالون لم 
يدرج اسمهم في سجل التاريخ العربي 
إضاءة  سيظل  الكتاب  لكن  املعروف، 
قوية لبقعة من بقاع اإلبداع والوجدان 

طال نسيانها وإهمالها.

رؤية شوقي ضيف 
حاول د. شوقي في موسوعته »تاريخ 
األدب العربي« أن يجمع بني اجتاهني: 
األول: النظر إلى تاريخ األدب بوصفه 
ــه حسني  ــظــر إلـــيـــه طـ ــا ن ــم عــلــمــا ك

وبروكلمان. 
عصور  إلـــى  األدب  تقسيم  الــثــانــي: 
له  واملــعــاصــرون  الــقــدمــاء  فهمه  كما 
الزيات.  الرافعي وأحمد حسن  أمثال 
األدبــي  للتاريخ  تفسيره  في  واعتمد 
اتخذت  التي  الطبيعية  املدرسة  على 
 Hippolyta Taine مــنــهــج  مـــن 
الذي  األدبــي  التطور  لتفسير  أساسا 

قوانني  ثالثة  هناك  أن  على  يعتمد 
وهي:  أمــة  كل  في  األدب  لها  يخضع 

اجلنس والزمان واملكان.
حوله  ما  باستبعاد  املوسوعة  متيزت 
واملوضوعية  بالدقة  وكذلك  شبهات 
من  ينتقل  ثــم  والتمحيص،  والــعــمــق 
ويستطرد  اجلــغــرافــيــا  إلـــى  الــتــاريــخ 
لــلــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
واألديان ثم يتوقف عند اللغة وتاريخها 
العالم  احملــقــق  دور  دوره:  يــأتــي  ثــم 

احملاور املناقش آلراء اآلخرين.
كتب د. حسن يوسف نوفل عن منهج 
الـــدراســـات  د. شــوقــي ضــيــف فـــي 
شوقي  مكتبة  تأمل  في  »إن  األدبــيــة: 
ضيف مبجاالتها املتعددة ما يستوقفنا 
عن  صـــدوره  هــي  مهمة  حقيقة  على 
في  وطبقها  قبل  من  بها  آمن  نظرية 
الشعر  فــي  ومــذاهــبــه  الــفــن  بحثيه: 
الــعــربــي، والــفــن ومــذاهــبــه فــي النثر 
إليها بني احلني  يعود  ومــازال  العربي 
ــر  واف يــضــرب بسهم  نـــراه  ــر.  ــ واآلخـ
ويــحــيــط إحــاطــة شــامــلــة واعــيــة ومــا 
ذلك - في نظرنا - إال إلميانه بوحدة 
التراث تراث أمتنا، يراه حني يدنو من 
النحو  أو  البالغة  أو  النقد  أو  األدب 
القرآنية  الــدراســات  أو  التحقيق  أو 
دومنا   - نزعم  أن  لنا  ميكن  ال  حتى 
مبالغة - أنه لم يتيسر لباحث محدث 
أن يحيط بدرس أدب أمته من أعماق 
حضارتها  أوج  إلــى  البعيد  ماضيها 
اإلحاطة  من  واحدة  بدرجة  املعاصرة 
مثلما  واالستيعاب  والتمثل  والشمول 
استخلص  الذي  الكبير  لباحثنا  تيسر 
بني  سبيال  واصطفى  منهجا  لنفسه 
والغربية  التراثية  بني  تيارات صاخبة 
والفرعونية، بني سكينة اليقني وثباته، 
وصخب الشك واضطراباته في منهج 
أبسط ما يقال فيه إنه منهج متكامل 
والرؤية  الداخلية  الــرؤيــة  بني  يجمع 
ــة. رحـــل عــاملــنــا فــي هــدوء  اخلــارجــي
يناهز  ٢٠٠٥م عن عمر  وسكينة سنة 

9٥ عاما. رحم اهلل العالم اجلليل«.

65العدد )٦٨٤( شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس/ أبريل ٢٠٢٢م



 خلف أحمد محمود أبوزيدلغة وأدب
باحث دراسات

الدكتورة الدكتورة 
بنت الشاطئ بنت الشاطئ 

عبدالرحمن  عائشة  الدكتورة  تكن  لم 
وأستاذة  باحثة  مجرد  الشاطئ(  )بنت 
فريد  بل هي منوذج  جامعية فحسب، 
قدمت  التي  املسلمة،  العربية  للمرأة 
مجال  فــي  ومتميزة  ثــريــة  إســهــامــات 
حيث  واإلســالمــيــة،  العربية  الثقافة 
والعملية  العلمية  مسيرتها  تعتبر 
وزوجة  ومفكرة  ومعلمة  وطالبة  كفتاة 
األجيال  لتربية  ورائدة  ثرية  مادة  وأم، 
ومن  بإسالمها،  تعتز  التي  اجلــديــدة 
دورهــا  يـــدرك  سيرتها  على  يتعرف 
مجتمعنا  فــي  والــتــنــويــري  اإليــجــابــي 
العربي، في زمن لم يكن التعليم سهال 
صعوبات  فجابهت  للفتاة،  وميسورا 
وعقبات  مشكالت  وواجــهــت  كــثــيــرة، 
في  غايتها  حتقيق  سبيل  في  عديدة 
التعليم الذي كانت تطمح في احلصول 
عليه، فاحتا الطريق أمام املرأة العربية 
ثم  اجلامعة  إلــى  البيت  مــن  للخروج 
جــاوزت  حتى  ــواســع،  ال املجتمع  ــى  إل
وكــانــت  الــعــربــيــة،  ــا  أقــطــارن شهرتها 
غربية  لــدراســات  موضوعا  كتاباتها 
وفي  بل  الغرب،  في  جماعية  ورسائل 

أوزبكستان واليابان.

رحلتها في تصيل العلم

محمد  عــائــشــة  الـــدكـــتـــورة  ولـــــدت 
عــلــي عــبــدالــرحــمــن )بــنــت الــشــاطــئ( 
عام  نوفمبر   ٦ في  دمياط  مبحافظة 
للعلم  بيت محب  في  ونشأت  ١9١٣م، 
أزهــري، فقد  لعالم  ابنة  والدين، فهي 
الديني  باملعهد  مــدرســا  والــدهــا  كــان 
كان جدها ألمها شيخا  كما  بدمياط، 
في  الكرمي  الــقــرآن  بــاألزهــر، حفظت 
ثم  القرية،  كتاب  فــي  السادسة  ســن 
١9٢9م،  عــام  وفــي  مــالــك،  ابــن  ألفية 
التعليم  كــفــاءة  شــهــادة  على  حصلت 
وكانت  واملعلمات،  للمعلمني  األولـــي 
األولى على مستوى القطر املصري، ثم 
املمتازة  الليسانس  حصلت على درجة 
في اللغة العربية عام ١9٣9م، وخالل 
الصحافة،  مع  تواصلت  الفترة  هــذه 
حيث كانت تنشر قصائدها ومقاالتها 
مبجلة النهضة النسائية، بعدها بعامني 
ــرام،  األهـ جــريــدة  فــي  الكتابة  بـــدأت 
فكانت ثاني امرأة تكتب بها بعد األديبة 
مي زيادة، وكانت في تلك الفترة تكتب 
فاختارت  مستعار،  بــاســم  مقاالتها 
إلى  ينتمي  الــذي  الشاطئ،  بنت  لقب 
دمياط  شواطئ  على  األولــى  حياتها 
مرحلة  انتهاء  بعد  بها.  ولــدت  التي 
دراستها  سجلت  اجلــامــعــي،  التعليم 

مبرتبة  عليه  وحــصــلــت  باملاجستير 
١9٤١م، وواصلت  األولى عام  الشرف 
الدكتوراه  على  بحصولها  جناحاتها 
في عام ١9٥٠م، بدراستها املهمة عن 
املعري،  العالء  ألبــي  الغفران  رسالة 
الرسالة كفاءتها  أثبتت في هذه  حيث 
الواسع  علمها  واستعرضت  العلمية 
بتراث األدب العربي بنماذجه األصيلة، 
ــرف عــلــى رســالــتــهــا عميد  وقـــد أشــ
طــه حسني،  الــدكــتــور  الــعــربــي  األدب 
البحث،  في  اجلاد  بعلمها  أشاد  الذي 
العلمية،  الشاطئ  بنت  مسيرة  وعبر 
بكلية  العربية  اللغة  بقسم  فقد عملت 
١9٦٢م،  شمس  عــني  جامعة  اآلداب 
العربية  ــدراســات  ال مبعهد  ــاذة  وأســت
بجامعة الدول العربية، وأستاذة مبركز 
القومية  الكتب  ــدار  ب الــتــراث  حتقيق 
لها  كــان  كما  ١9٦٨م،  عــام  بالقاهرة 
عملت  حيث  عربيا،  العلمي  حضورها 
القرويني  جامعة  في  للتفسير  أستاذة 
باملغرب عام ١97٠م، وأستاذة زائرة في 
جامعة أم درمان واخلرطوم بالسودان، 
وجــامــعــة اجلـــزائـــر، وجــامــعــة بــيــروت 
العربية  اإلمـــارات  وجامعة  العربية، 
ولم  بالرياض،  البنات  وكلية  املتحدة، 
يقتصر هذا اجلهد العلمي على املجال 

منوذج فريد للمرأة املسلمة املعاصرة 
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العديد  إلــى  امتد  بل  فقط  اجلامعي 
الثقافية،  والــهــيــئــات  املــؤســســات  مــن 
املجلس  مثل  بعضويتها  شرفت  التي 
واملجلس  اإلسالمية  للشؤون  األعلى 
القومية  واملجالس  للثقافة،  األعــلــى 
في  مؤلفاتها  بلغت  وقد  املتخصصة، 
إثراء الثقافة العربية والفكر اإلسالمي 
التفسير  منها:  نــذكــر  كتابا،  أربــعــني 
البياني للقرآن الكرمي، القرآن وقضايا 
اإلنسان، تراجم سيدات النبوة، احلياة 
اإلنسانية عند أبي العالء املعري، لغتنا 
واحلياة، تراثنا بني املاضي واحلاضر، 
الشخصية،  احلــريــة  وقضية  الــقــرآن 
املنهج، قيم جديدة لألدب  مقدمة في 
العربية  الشاعرة  اخلنساء  العربي، 
األولى، لقاء مع التاريخ، حتقيق رسالة 
الصاهل والشاحج للمعري وغيرها من 

املؤلفات األخرى.

شخصيتها العلمية
مسيرتها  عبر  الشاطئ  بنت  متيزت 
الدراسة  بني  النادر  بجمعها  العلمية 
العربية  وعلوم  اإلنسان  لعلوم  العميقة 
وحتقيق التراث وتوثيقه، حيث سخرت 
الفكرية  القضايا  مــن  للعديد  قلمها 
ــم هــذه  ــثــقــافــيــة املــهــمــة ومــــن أهــ وال

القضايا.

التراث العربي
كان حتقيقها للنصوص منوذجا فريدا 
من  فيه  ما  وتذليل  النص  خدمة  في 
والباحث،  القارئ  إلى  وتقريبه  عقبات 
بتوضيح ما فيه من غموض وتصحيح 
أو حتريف،  تصحيف  مــن  اعــتــراه  مــا 
ومن أبرز ما قامت به في ذلك املجال 
حتــقــيــق رســـالـــة الــغــفــران لــلــمــعــري، 
هذا  حــولــهــا،  شاملة  دراســـة  وكــتــابــة 
والفكرية  األدبية  دراساتها  جانب  إلى 

التجديد،  روح  حملت  التي  األخـــرى 
كما في كتابها املهم »تراثنا بني ماض 
النظر  إلى  فيه  دعت  الذي  وحاضر«، 
للتراث نظرة جديدة متنحه روح احلياة 
خاللها  من  تستوعب  العصر  ونبض 
املاضي واحلاضر املستقبل، وتقوم هذه 
النظرة على أساس املواءمة بني التراث 
والتجديد، فال يعني االهتمام بالتراث 
القدمي، إهمال متطلبات التجديد في 
العصر احلديث، كما ال يعني التجديد 
إنكار التراث القدمي الذي ميثل الذات 
ودعت  القومية،  والشخصية  العربية 
أيضا إلى ضرورة تضافر اجلهود بني 
العربية في جامعة  املخطوطات  معهد 
العربية، ودور  العربية واملجامع  الدول 
أجل  من  النشر  ودور  الكبرى،  الكتب 
بحق  وفاء  كنوزه،  ونشر  التراث  إحياء 
األمة في أن تستضيء بتراثها لتستكمل 
وعي ذاتها وفهم تاريخها ومعرفة موقع 

خطاها من ماض إلى حاضر. 

اللغة العربية والقرآن الكرمي
ومن القضايا التي خاضت غمارها بقوة 
الكرمي،  والقرآن  العربية  اللغة  قضية 
حيث برعت في إبراز دور اللغة العربية 
والغوص في أسرارها وتقصي بحورها 
»التفسير  الشهير  كتابها  طريق  عــن 
تناولت  الذي  الكرمي«  للقرآن  البياني 
فيه تفسير السور القصار من القرآن 
الكرمي، وذلك من وجهة نظر خاصة، 
حيث فسرت ألفاظ القرآن الكرمي من 
تلمس  على  فعملت  اللغوية،  الناحية 
األصلية في مختلف  اللغوية  الدالالت 
التي  واملجازية،  احلسية  استعماالتها 
والنقل  العقل  بني  خاللها  من  زاوجت 
نقله  مــا  فأثبتت  البياني،  نقلها  فــي 
يتفق  مــا  مــع  تفسير  مــن  األقـــدمـــون 
واملنطق العقلي في قبول هذا التفسير، 

واستطاعت بهذه اخلطوة التجديد في 
جديدا  منهجا  بذلك  موجدة  التناول، 
للحضارة  الفكري  البناء  فــي  ساهم 
هذا  خــالل  من  ومدافعة  اإلسالمية، 
عصر  فــي  العربية  اللغة  عــن  املنهج 
عن  قــاصــرة  اللغة  هــذه  فيه  اعتبرت 
مختلف  في  وافية  مصطلحات  إيجاد 
وصلت  التي  العلمية  التقنية  جوانب 
احلديث،  عصرنا  في  البشرية  إليها 
واإلعجاز  القرآني  البيان  درست  كما 
أسلوب  بــه  يتميز  مــا  مبينة  القرآني 
عربية  فصاحة  بــني  الــكــرمي  ــقــرآن  ال
اللغة  أسلوب  جلمال  رفيعا  مثال  تعد 
كتابها  في  النفس  في  ــره  وأث العربية 
من أسرار العربية في البيان القرآني، 
وأوضحت في هذا الكتاب أثر دراسة 
البيان القرآني في معرفة أسرار اللغة 
ودقيقة  منهجية  ــراءة  قـ فــي  العربية 
في  القرآني  واللفظ  احلرف  لدراسة 
اخلــاص  سياقه  لتبني  كله  املصحف 
في  العام  وسياقه  والسورة،  اآلية  في 
عن  الشاطئ  بنت  وتقول  كله،  القرآن 
اللغة العربية: »إن إصالح اللغة العربية 
حياة،  أســاس  بها  والتمسك  ضــرورة، 
لسانها  بــســرقــة  ــة  أمـ وحـــني متــتــحــن 
القومية،  شخصيتها  مبــســخ  تضيع 
وتاريخها،  وتراثها  ماضيها  عن  وتشز 
ثم تظل محكوما عليها بأن تبقى أبدا 
والوجدانية  الفكرية  الوصاية  حتــت 
عن  يجلو  أن  بعد  حتى  للمستعمر، 

أراضيها«. 

قضايا املرأة املسلمة
صاحبة  الشاطئ  بنت  الدكتورة  كانت 
املسلمة،  املرأة  في قضايا  نظر عميق 
وموقف اإلسالم منها، ومن أقولها في 
ذلــك »طوفت في اآلفــاق ألســأل عما 
أعطاني اإلسالم، وتأكدت أن اإلسالم 
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أعطاني ما لو ظللت أكدح إليه العمر 
النظر  ــادة  إلعـ واحــتــاج  بلغته  مــا  كله 
وأخشى  ــالم،  واإلسـ املــرأة  قضية  في 
املعاصرة  النسائية  احلركة  تكون  أن 
أوقعت النساء في خصومة مع الرجل، 
تنافسا  ليس  وبينهم  بيننا  ما  أن  مع 
ال  عمر  رحلة  رفــاق  لكننا  سباقا،  أو 
عنا«.  يستغنون  وال  عنهم،  نستغني 
وقد ترجمت بنت الشاطئ هذا الرأي 
عمليا، فقد كانت من الداعني لتشجيع 
خدمة  فــي  لــإلســهــام  املسلمة  ــرأة  ــ امل
بالوظائف  اإلخــالل  دون  من  املجتمع 
دور  وتعظيم  األســـريـــة،  ــات  ــواجــب وال
تقوم  لألمومة  املتفرغة  فاملرأة  البيت، 
من شأنه  التقليل  يجوز  ال  كبير  بعمل 
أبــدا، ودعــت إلى ضــرورة بناء عالقة 
الزوجني،  بني  متبادلة  تفاعلية  ثقافية 
أمني  الشيخ  زوجــهــا  مــع  عاشت  فقد 
لتقول  ثقافي  انــســجــام  فــي  اخلــولــي 
الــزواج سكن روحي  إن  لبنات جنسها 
املكتبة  أثــرت  كما  وثقافي،  وجسدي 
املامة  مبوسوعتها  اإلسالمية  العربية 
بـ  بدأتها  التي  النبوة«،  بيت  »سيدات 
»آمنة أم النبي، نساء النبي، بنات النبي، 
السيدة زينب«، ثم الكتاب اخلامس عن 
احلسني  اإلمـــام  بنت  سكينة  السيدة 
ــرأة اجلــديــدة  [، بــهــدف إعـــالم املـ
النبوة  بيت  في  املــرأة  مشاركة  بكيفية 
حياة  في  وبأثرهن  تاريخنا  صنع  في 
الرسول ]، ومكانتهن العظيمة عنده، 
لتضرب بهذا املثل والقدوة للمرأة كما 
يجب أن تكون، فقد رأت بنت الشاطئ 
للمرأة  مثال  النبوة  بيت  سيدات  في 
التقية الصاحلة، التي تعد أساسا قويا 
هذه  لقيت  حيث  واملجتمع،  لــألســرة 
الكتب اخلمسة شهرة واسعة في أرجاء 
العالم اإلسالمي، وترجمت إلى اللغات 
واإلندونيسية  ــة  ــ واألورديـ الــفــارســيــة 

نساء  دخــول  في  وتسببت  واليابانية، 
كــان في  إلــى اإلســالم،  غير مسلمات 
مقدمتهن املستشرقة اليابانية كوماسو 
بعد اطالعها على هذه السلسلة التي 
قدمت  حيث  اليابانية،  إلى  ترجمتها 
الناحية  من  املرأة  لصورة  الرائع  املثل 
ــة، إلــى جانب  اإلنــســانــيــة واحلــضــاري
الناحية الدينية، فقدمت بذلك خدمة 
الصورة  وصححت  لإلسالم  عظيمة 
املشوهة التي أخذها الغرب عن املرأة 
مهضومة  أنها  تــصــوروا  إذ  العربية، 
وال  حريتها،  على  حتصل  ال  احلقوق، 
وتعيش  أنشطة مجتمعها،  في  تشارك 
تعليم أو عمل. كما  البيت بال  حبيسة 
كتبت أبحاثا كثيرة حول املرأة العربية 
في عصرنا احلاضر مثل كتاب »املرأة 
اإلسالمية«  املجتمعات  فــي  املسلمة 
الذي عرضت خالله قضايا املرأة على 
تعالج  متكاملة،  نظرية  أعطانا  نحو 
وارتباطها  احلاضر  في  املــرأة  قضايا 
ودعت  للمستقبل،  وتطلعها  باملاضي 
إلى ضرورة تعليم املرأة، وسعت إلى كل 
مجال يؤدي إلى النهوض باملرأة، وكان 
موقفها من قضية املرأة وما كتبته وما 
أوصت به دافعا لكثير ممن كتبوا عن 
املرأة في اإلسالم، أو املرأة في القرآن 
الكرمي، ما جعل املكتبة اإلسالمية اليوم 

عامرة، مبثل هذه املؤلفات املهمة.

أوسمة وجوائز
الكبير  الشاطئ  بنت  ــدور  ل وتقديرا 
الــعــربــيــة والفكر  الــثــقــافــة  ــراء  ــ إث فــي 
من  العديد  على  حصلت  اإلســالمــي، 
اجلوائز واألوسمة، من أهمها جائزتان 
في  األولــى  العربية:  اللغة  مجمع  من 
حتقيق النصوص عام ١9٥٠م، والثانية 
١9٥٣م،  عــام  القصيرة  القصة  فــي 
في  األولــى  اجلائزة  على  كما حصلت 

١9٥٦م،  عــام  االجتماعية  الــدراســات 
ملك  من  الفكرية  الكفاءة  وسام  وعلى 
املغرب عام ١9٦7م، ووسام االستحقاق 
من الطبقة األولى عام ١97٣م، وجائزة 
الدولة التقديرية عام ١97٨م، وجائزة 
وجائزة  ١9٨٨م،  عام  بالكويت  اآلداب 
امللك فيصل العاملية عام ١99٤م، حيث 
تعد أول سيدة عربية حتصل على هذه 
اجلائزة، كما كانت أول امرأة حتاضر 
ــعــد أيضا  ــشــريــف، وت ــي األزهــــر ال ف
الكاتبة التي لم تنقطع صلتها بجريدة 
من  أكثر  مدى  على  املصرية  األهــرام 
ستني عاما، ولعلها أطول مدة واظبت 
صحيفة  فــي  النشر  على  كاتبة  فيها 
يومية في عاملنا العربي، حيث كان آخر 
 ٢٦ مقال نشرته بجريدة األهــرام يوم 
وفاتها  قبل  أي  ١99٨م،  عام  نوفمبر 
في  روحها  فاضت  حيث  قليلة،  بإيام 
األول من ديسمبر من العام نفسه، بعد 
حياة حافلة بالعطاء في مجال الثقافة 

العربية والفكر اإلسالمي. 
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الثالثة  التعليمية  العقود  إذ مضت 
ــي  ــات األولــــــى مـــن مـــســـاري وحــي
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة كــغــيــري 
ــدرســني  مـــن أبـــنـــاء جــيــلــي مـــن امل
النسق  وفق  اجلامعيني  واألساتذة 
على  القائم  والتعليمي  الــتــربــوي 
العربي  والتربوي  التعليمي  النظام 

والتأطيري  التكويني  اإلســالمــي 
واملمجد حلرمة  املقدس  الرصني، 
أركان العملية التعليمية املكون من: 
)املؤسسة التعليمية، املعلم، املتعلم، 
الكتاب  الــعــلــم،  ــة  وحــرم ــداســة  ق
واملكتبة والقراءة، األسرة، املجتمع، 
وقد  اإلعــالم..(،  املسجد،  الدولة، 

من  الرفع  في  النظام  هذا  ساهم 
ــضــا، وجــود  قــدرهــا ومــكــانــتــهــا أي
وتوفر النوعية املتميزة من التالميذ 
واملهيئني  تربويا،  املعدين  والطلبة 
تــعــلــيــمــيــا، واملـــؤســـســـني مــعــرفــيــا 
وأدبيا  وثقافيا  ومنهجيا  وعلميا 
واملتحفزين  وأخــالقــيــا..  وروحــيــا 

ــرض  ــفي.. أو لغ ــي أو الفلس ــي أو العلم ــال األدب ــج اخلي ــل نس ــن قبي ــوان م ــذا العن ــس ه لي
ــن  ــس م ــو -واهلل- لي ــط. فه ــي ق ــبق اإلعالم ــز والس ــدف التحفي ــي، أو له ــذب اإلعالن اجل
هــذا وال مــن ذاك الغــرض البتــة، بــل هــو عنــوان موضــوع خطيــر ومهــم وحيــوي ومصيــري 
اســتقيته مــن صميــم جتربتــي التعليميــة والتربويــة التــي بلغــت أربعــة عقــود كاملــة فــي 
التدريــس فــي مرحلتــي التعليــم الثانــوي العــام واجلامعــي وفــي مختلــف ومياديــن حقول 

املعرفــة العربيــة واإلســالمية ومعــارف الوحــي املقــدس وشــريعته اإلســالمية الغــراء .
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واملــشــحــونــني بــســائــر الــقــابــلــيــات 
لكل  والعقلية  والوجدانية  النفسية 
عمليات التكوين والتأطير واالرتقاء 

احلضاري.. وغيرها.
وظلت املنظومة التعليمية والتربوية 
احملترم  النمط  هــذا  ــق  وف تسير 
أطلت  حتى  والتأديب،  التعليم  من 
املوجة  وســائــط  بــرؤوســهــا  علينا 
األلفية  مطلع  اخلامسة  اإلعالمية 
الــثــالــثــة، حــامــلــة مــعــهــا أمــشــاجــا 
سيول  من  هجينا  وخليطا  وركاما 
والتقاليد  املعارف  وركام  الثقافات 
ــاق  ــســ ــ ــيـــم واألمنــــــــاط واألن ــقـ والـ
واملناهج.. بغثها وسمينها، ونافعها 
وضـــارهـــا، وحــســنــهــا وفــاســدهــا 
وقبيحها وسيئها جدا.. وذلك عبر 
الشبكي  اإلعالمي  الضخ  وسائل 
ــارف  واإللــكــتــرونــي املــزلــزل واجلـ
ــإذا  ــا يــعــتــرض ســبــيــلــه.. ف لــكــل م
وفي  واإلسالمي  العربي  بالعاملني 
يجد  قصير  قياسي  زمني  ظــرف 
وزالزل  جارفة  سيول  أمــام  نفسه 
مدمرة من دون أن يعد لها السدود 
واحلواجز وقواعد األمان والتأمني 
احلـــضـــاري والـــروحـــي والــثــقــافــي 
ــاد ميـــر عقد  ــ ــا ك ــ ــامـــل.. وم الـــشـ
والشبكي  اإللكتروني  الــزمــن  مــن 
حصوننا  ــارت  صــ حــتــى  املـــزلـــزل 
واستحالت  داخلها،  من  متفجرة 
قالعنا الدينية والروحية واألسرية 
اجلهات  قبل  من  محتلة  احلصينة 
الشبكات  هذه  تدير  التي  اخلفية 
والتي  والغايات،  النوايا  املفضوحة 
تعمل جاهدة ليل نهار على حتريك 
الصور  من  اخلليطة  السيول  هذه 
ــة واملــشــاهــد  ــرطـ ــالم واألشـ ــ واألفـ
والفضاءات  واحلصص  والتعاليم 
التي أفسدت علينا كل  اخلليطة.. 

حياتنا الدينية السوية، ومزقت كل 
ومبادئنا  ومثلنا  قيمنا  في  جميل 
نعد  لم  والتي  اإلسالمية،  العربية 
أو  حـــراك  أي  عــلــى  معها  نــقــوى 

مقاومة أو رد..
ولألسف الشديد فقد رحب العالم 
العربي واإلسالمي بفتوحات العوملة 
مع  البحث  وبشبكات  اإللكترونية 
بــدايــاتــهــا األولــــى، والســيــمــا بعد 
احلديث  كتب  بتخريج  اهتمامها 
اجلهد  وتوفيرها  التسع  ثم  الست 
وبنشاطها  الباحثني،  على  والوقت 
واملصادر  الكتب  لتصوير  الــدؤوب 
الـــنـــادرة واملـــراجـــع املــهــمــة، ونقل 
ــدروس واخلطب  ــ وال احملــاضــرات 
والـــفـــتـــاوى ونـــحـــوهـــا.. وعـــاش 
والعملية  واملــعــلــمــون  الــبــاحــثــون 
املزاوجة  مرحلة  معهما  التعليمية 
القدمية  التقليدية  الوسائل  بــني 
احلديثة،  الوسائط  على  واالنفتاح 
ــقــال من  ــت ــوا مــرحــلــة االن ــم دخــل ث
الضوئي،  اإللكتروني  نحو  الورقي 
الورقي  عن  استغنائهم  غاية  إلــى 
واملكتبات والكتب والقراءة الرصينة 
ولذة املشاركة واحلضور الشخصي 
واحملــاضــرات واخلطب  لــلــدروس 
ــبــات واملـــســـاجـــد..  وزيــــــارة املــكــت
ــتـــراضـــي  واســـتـــعـــاضـــتـــهـــا بـــاالفـ

واإللكتروني ونحوه..
ولو أن األمر بقي محصورا عند تلك 
االجتماعية  والشريحة  الوضعية 
العامة لهان احلال واخلطب، ولكن 
وميس  مذهلة  بسرعة  ينتقل  أن 
اجتماعية  شريحة  وأرقــى  أفضل 
على  ويقضي  فيدمرها  األمة،  في 
ومهاراتها..  وملكاتها  قابلياتها  كل 
يسكت  ال  أن  يجب  املــســألــة  ــإن  ف
بل  بالبنان،  إليها  يشار  وأن  عنها، 

ويندد بها بكل موضوعية وحيادية 
كان -ومــازال-  أيضا، ألنه  وحمية 
موجاتها  ومنكوبي  ضحاياها  أول 
الطاغية  الشبكية  اإللــكــتــرونــيــة 
قطاعاته  وســائــر  التعليم  مــجــال 
كاملعلم والعملية التعليمية والتربوية 
منها،  اجلامعية  والسيما  برمتها، 
وعــلــى وجـــه اخلـــصـــوص الــعــلــوم 
الشرعية والدينية اإلسالمية، التي 
اعتراها الضعف والهزال والقصور 
ــل بــســبــب هـــــذه املـــوجـــة  ــ ــل واخلــ
توالت  التي  الطاغية،  اإللكترونية 
في  واألعـــطـــال  األعــطــاب  عليها 
والتربوية  التعليمية  سائر أجهزتها 

احليوية..
العمية  اجلــاهــلــيــة  ظــاللــهــا  ــي  وفـ
وال  تقرأ،  ال  أجيال  وتربت  نشأت 
وال  حتــلــل،  وال  تفهم،  وال  تكتب، 
تسترجع  وال  تتذكر،  وال  تستنتج، 
وال  نسخ خط،  وال حتسن  أيضا.. 
رسم سطر حسن، أو رصف جملة 
بسبب  كله  وذلــك  ومعبرة..  مفيدة 
االعتماد على تلك الوسائط الباردة 
ــتــي اســتــحــالــت معها  الــقــاتــلــة، وال
-لألسف الشديد- األجيال فاشلة 
اليدين،  مــكــســورة  الــعــظــام،  هشة 
الضمائر  ميتة  الــعــقــول،  مشلولة 
تذكر  عقلها  يتحمل  ال  واألرواح.. 
ومشهور  وســهــل  مهم  كــتــاب  اســم 
ففي  متتاليات،  كلمات  أربــع  يضم 
كلية  طلبة  على  أجريتها  جتــربــة 
أدرسهم  الذين  اإلسالمية  العلوم 
اجلزائري  بالقطر  باتنة  بجامعة 
والذين فاقوا األلف طالب وطالبة، 
)قصص  كتاب  اســم  تذكر  بهدف 
األنبياء البن كثير( إذ جاءت النتائج 
أكثر  بتعثر  وأفــادت  لآلمال  مخيبة 
تذكر  عن  منهم  باملائة  سبعني  من 
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قاموا  ما  لو  ومؤلفه  الكتاب  هــذا 
الهاتف  بجهاز  للغالف  بتصويرهم 
كلية  عجز  من  منهم  بل  احملمول، 
أن يذكر كلمتني منه.. وهذا اختبار 
ميداني سريع يفسر ويوضح حالة 
إليها  آلــت  التي  والعطب  العطالة 
فما  املسلمة..  اجلامعية  األجيال 
بالك بغيرها من الدراسات امليدانية 

التي قامت في هذا املجال؟
وزراية  رزايــة  األكثر  اآلفة  أن  غير 
غالبية  ــمــاد  اعــت وأهـــلـــه  بــالــعــلــم 
وغيره  الشرعي  بالعلم  املشتغلني 
كليا  اعتمادا  وطــالبــا-  -أســاتــذة 
 )Google-غوغل( محرك:  على 
والكتابة..  والتأليف  البحث  فــي 
وفي مجال الفتوى وسائر املعارف 
ــة مــــن: عـــلـــوم الـــقـــرآن  ــشــرعــي ال
والــتــفــســيــر واملــقــاصــد واألصـــول 
الشرعية  الــعــلــوم  وســائــر  والــفــقــه 
األخــرى.. وغدا حالهم في خضم 
وللكتاب  للمكتبة  كــلــي  هــجــران 
هو  ذلــك  أن  معتقدين  الــشــرعــي، 
الطريق األوفر واألسلم في البحث 
والشريعة  الــعــربــيــة  عــلــوم  ــذ  وأخـ
اإلســالمــيــة.. ذاهــلــني عــن منافع 
وفوائد وضوابط التأدب على أخذ 
من  وشــروحــه  الــكــتــاب  مــن  العلم 

أفواه العلماء..
أخذ  ترك  مخاطر  بإيجاز  وإليكم 
ومن  املشروحة  الكتب  مــن  العلم 
الــذي  املنهج  ــق  وف العلماء  ــواه  أفـ
تكويننا  مــراحــل  ــالل  خـ ســلــكــنــاه 

الديني، ولعل أهمها اآلتي:
الكتب،  أســمــاء  معرفة  عــدم   -  ١
يختزل  واملعرفة  العلم  نصف  ألن 
ال  فمن  الكتب،  أسماء  معرفة  في 
وتخصصاتها  الكتب  أسماء  يعرف 

ومجاالتها يجهل سبل أخذ العلم.

٢ - عدم تكوين بناء معرفي علمي 
رصــني ودقــيــق ومــرتــب. ففهارس 
كتب الشريعة كالفقه مثال جتدها 
مرتبة ترتيبا على نسق يعرفه أهله 
ومتأدبوه.. )باب النية، باب الطهارة 
باب  واملسح..  التيمم  باب  واملياه، 
الــصــالة..( وهــكــذا.. وقــد نشأت 
هذا  بكل  جاهلة  املسلمة  األجيال 

وذاك..
٣ - حصول الفوضى املعرفية بفعل 
املعرفي  والتداخل  واخللط  الضخ 
)الغوغلي Google(، فهذه معلومة 
ــك فــقــهــيــة واألخــــرى  ــل عــقــديــة وت
وهكذا  تفسيرية  وتينك  أصولية 
)غوغلي  الـــ  العلم  طــالــب  يصير 
مــلــيء  وعــــاء  مــجــرد   )Google
ومحشو بخليط فوضوي ال أنساق 

معرفية أو علمية تنتظمه. 
٤ - نــشــوء جــيــل إلــكــتــرونــي -بــل 
عضويا  ارتباطا  مرتبطة  أجيال- 
ــهــا  ــالــشــبــكــة وضــوئ ومــصــيــريــا ب
وتدفقها ونحوه.. ينتظرون الرحمة 
من  والبحثية  واملعرفية  العلمية 
الشيخ )غوغل Google( كي يفتي 

لهم، أو يعلمهم، أو يبحث لهم.. 
ولــألســف الــشــديــد فـــإن هـــذا هو 
الــفــرد والــظــرف والــنــوع والصنف 
اإلســالم  أعـــداء  يبحث عنه  ــذي  ال
بعد أوان زوال العلم كما ورد ذلك 
حديث  فــي   [ اهلل  ــول  رســ عــن 
ابن  يا  أمك  )ثكلتك  لبيد  بن  زيــاد 
الــتــرمــذي  ــد..( )أخـــرجـــه  ــي ــب ل أم 

والنسائي وأحمد(.
نشوء جيل من علماء محرك   - ٥
تفتقد   )Google )غوغل  البحث 
وتسلسل  ملنطقية  الدينية  ثقافتهم 
بشكلها  الشرعية  الــعــلــوم  عــرض 
لدى  املعروفة  ومبباحثها  التقليدي 

أهل االختصاص.. 
وارتباك  الشرعي  العلم  ضياع   -٦
األمــة فــي حــل مشاكلها واإلجــابــة 
املختلفة،  الــديــنــيــة  نــوازلــهــا  عــلــى 
اجلهال  الرؤساء  من  جيل  فيظهر 
فيهلكون  علم،  بغير  يفتون  الذين 
كما  ويضلون..  ويضلون  ويهلكون، 

أخبرنا بذلك الصادق املصدوق..
7 - عدم الثقة في اجلهات القائمة 
قــادم  فــي  البحث   محركات  على 
العلم  األيــام واألعــوام من حتريف 
وخطبهم  العلماء  وأقــوال  الشرعي 
الشيطانية  بــالــطــرق  ــم  ــهـ ودروسـ
التي  اإللــكــتــرونــيــة،  ــة  واإلخــراجــي
حقا،  والباطل  باطال  احلق  حتول 
فال قيمة وال اعتبار لنموذج )وورد( 
حذف  فيتم  أف(..  دي  )بــي  وال 
حرف، أو كلمة أو جملة، أو تبديل 
وتغيير كلمة أو نحوها فيتغير املعنى 
على  القائمني  وهــدف  هــوى  وفــق 
إحكام  ثم  ومــن  البحث،  محركات 
ال  املسلمة  األجيال  على  السيطرة 

قدر اهلل.
إلى  املسلمة  األجــيــال  - حتــول   ٨
ــالم..  اإلسـ ــداء  أعـ بــأيــدي  ألعوبة 
بالعقول  يتالعبون  ممن  وغيرهم 
اإللكترونية  الشبكية  واحملــركــات 
املنهجية  البوصلة  يفقدوا  أن  بعد 
العلم  نحو  ترشدهم  التي  األصيلة 

الشرعي الصحيح والسوي.. 
اخلــتــام وجــب على اجلهات  وفــي 
ــن الـــقـــائـــمـــني عــلــى  ــ ــة م ــيـ ــوصـ الـ
وغيره  اجلامعي  التعليم  مؤسسات 
إعادة تكوين النخب الشرعية وفق 
مــنــاهــج ومــراحــل وخــطــوط أخــذ 
العلوم الشرعية، وعدم إيكال هذا 
املهمة احلضارية الرسالية للغير.. 

ولينصرن اهلل من ينصره.
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تعلقت القلوب - قبل أن تتعلق األبصار- 
بشاشات تنقل أخبار محاولة مستميتة 
أطفال  ريـــان..  املغربي  الطفل  إلنقاذ 
املولى  يدعون  اصطفوا  مدارسهم  في 
القرية  في  ونساء  قرينهم،  ينجي  أن 
الطعام،  بطهو  املنقذين  لدعم  جتمعن 
ورجال لم يناموا باأليام لإلسراع بتنفيذ 
النفق املطلوب حفره كي يصلوا للطفل 
مختصون  وأطــبــاء  األوان،  فــوات  قبل 
أن  قبل  ريــان  إلنقاذ  تدفقوا  باإلنعاش 
حكمة  لكن هلل  األخيرة،  أنفاسه  يلفظ 

وعنده اجلنة واملستقر.
لساعات طويلة كانت األسر العربية من 
احمليط إلى اخلليج تترقب وقد أضاءت 
العاطفة الرحيمة القلوب وعنونت هذه 
بعنوان كبير »اخلير ما زال في  األزمة 
هذه األمة« و»الرحمة ما زالت في هذه 

األمة« وهذا اإلرث العظيم نتوارثه عن 
الرسول ] قدوتنا وسراجنا املنير.

سقط الطفل ريان في بئر عمقها يزيد 
أبوه  حفرها  قد  كان  مترا  ثالثني  على 
في تلك القرية التي يسكنها في منطقة 
للماء..  طلبا  املغرب  شمالي  شفشاون 
مملوءا  ــان  ري ــان  وك جافة  البئر  كانت 
لوسائل  ــان  ك جــديــد  ومــن  بالعافية.. 
ما  نقل  في  دور  االجتماعي  التواصل 
حدث من هاتف إلى هاتف ومن شبكة 
إلى أخرى ومن تغريدة إلى صورة ومن 

تقرير إلى مقال.
املشهد  على  الرحيمة  القلوب  اجتمعت 
املؤسف.. طفل ال حول له وال قوة في 
عمق األرض يكاد يهلك بال هواء صالح 
يتنفسه وبال طعام يسند عوده أو شراب 
يرطب أعضاءه ويبل ريقه.. لم حتتمل 

إلى  فسارعت  الصمت  املؤمنة  القلوب 
االستجابة كل بطريقته.

حول البئر جتمع العشرات، وفي غرفة 
عمليات خاصة مبحاولة اإلنقاذ اجتمع 
االختصاصيون من خبراء حفر باآلالت 
وخبراء حفر يدوي ومن تقنيني ميدون 
للتغذية  واألنابيب  لإلضاءة  األســالك 
وكاميرا ملشاهدة ما تعجز العني املجردة 

عن مشاهدته.
ثقيلة  انقضت متر ساعاتها  أيام  أربعة 
التاسع  الثالثاء  عصر  من  ونهارا  ليال 
األول  اآلخـــرة،  جمادى  من  والعشرين 
من فبراير إلى عصر السبت الرابع من 
رجب، اخلامس من فبراير، مرت أربعة 
أعمال  انتهت  اخلامس  اليوم  ومع  أيام 
اخلبراء  أحــد  وخــرج  الدقيقة  احلفر 
فقط  مترين  بــأن  املتابعني  يبشر  فيه 

عالء عبدالفتاحمتابعات 
أديب وصحافي

الطفــــل ريان.. الطفــــل ريان.. 

أيقونة أضاءت أيقونة أضاءت 

تراحمناتراحمنا

جمع القلوب حوله
 قبل أن يرحل:

- فرق اإلسعاف املغربية أخرجت الطفل ريان ميتا من البئر  بعد خمسة أيام
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ريــان  والطفل  املنقذين  بــني  يفصالن 
الذي ما زال يتنفس.

الــتــرقــب هــو سيد املــوقــف، واألدعــيــة 
واملــغــرب،  املــشــرق  فــي  املؤمنني  مظلة 
خبر  كل  مع  تتعالى  التكبير  وصيحات 
اإلسعاف  سيارة  جديد..  اقتراب  عن 
تقترب من مدخل النفق احملفور بزاوية 
ميل محسوبة ليلتقي مع البئر العمودية.
القلوب  متتلئ  إليه..  ونصل  فقط  متر 
بها  يشاهد  تسجيالت  تتسرب  أمــال.. 
فــي وهن  يــتــنــاول  الطفل وهــو  الــعــالــم 
شرابا عبر أنابيب مدت إليه ويستبشر 
يفرح  مبشهد  األبصار  وتتعلق  اجلميع 

القلب.
ويدخل  منهكني  احلــفــر  رجـــال  يــخــرج 
سيخرج  والطفل  هانت  إذن  األطباء.. 
العالم.  وإلى حضن  والديه  إلى حضن 
وهلل  السعي،  إال  لإلنسان  ليس  لكن 
األمر من قبل ومن بعد. ساعات ثقيلة 

ويخرج  األعــصــاب  على  دقائقها  متــر 
املنقذون بالطفل ريان جثة.

صدمة.. حزن.. بكاء.. لكن ثمة صوتا 
يتردد في أعماق األمة.. صوت الطفل 
ــد اخــتــبــر اهلل  ريـــان يــقــول لــنــا: هــا ق
رحل  لكم..  فهنيئا  قلوبكم  في  الرحمة 
ريان جسدا لكنه سيظل أيقونة جتتمع 
الرحيمة..  املسلمة  القلوب  حولها  من 

رحل ريان مشيرا إلى أطفال آخرين ما 
وسورية  باليمن  الفواجع  بئر  في  زالوا 
والصومال وغيرها وغيرها من البلدان، 
ميوت  وبعضهم  جوعا  ميــوت  بعضهم 
ريان  مــجــازا(.. رحــل  بــردا )حقيقة ال 
ألهل  قصصا  بقصته  مضيئا  بجسده 
فاحلمد  بالدنا  في  أكثرهم  وما  اخلير 

هلل أوال وآخرا.

جمع القلوب حوله
 قبل أن يرحل:

بيان الديوان امللكي املغربي
جاء في بيان الديوان امللكي املغربي أنه »على إثر احلادث املفجع الذي أودى بحياة الطفل 
ريان أورام، أجرى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس اتصاال هاتفيا مع السيد خالد 
أورام والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته املنية، بعد سقوطه في البئر«.

املأساوي، حيث  احلادث  تطورات هذا  كثب  يتابع عن  »كان  امللك  أن  إلى  البيان  وأشار 
وبذل  الالزمة،  اإلجــراءات  اتخاذ  املعنية، قصد  السلطات  لكل  السامية  تعليماته  أصدر 

أقصى اجلهود إلنقاذ حياة الفقيد«.
السلطات..  مختلف  بذلتها  التي  الدؤوبة  للجهود  تقديره  »عن  عبر  أنه  البيان  وأضاف 
وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات 

واألسر املغربية، في هذا الظرف األليم«.
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محمد عباس محمد عرابيأسرة
باحث دراسات إسالمية

أخطاء األسرة في التعامل مع أخطاء األسرة في التعامل مع 
أخطاء األطفال وعالجها أخطاء األطفال وعالجها 

أبنائها،  تربية  على  األســـرة  حتــرص 
بكل  ومعاملتهم  احتياجاتهم،  وتوفير 
ــك جند  ــودة، وبــالــرغــم مــن ذل ــ رفــق وم
يتسمون  ــات  ــه واألم ــاء  اآلبـ مــن  بعضا 
إال  يعرفون  وال  املزاج  وحدة  بالعصبية 
لديهم  احلــلــول  كــل  والغلظة،  القسوة 
بالعصا والصراخ واللعن والسب عندما 
هذا  كــان  لــذا  خطأ؛  في  األطفال  يقع 
املقال للوقوف على أبرز أخطاء األسرة 
في التعامل مع أخطاء األطفال وكيفية 

عالجها، وفيما يلي بيان ذلك:

التعامل  في  األســرة  أخطاء   - أوال 
مع أخطاء األطفال:

من مظاهر أخطاء األسرة في التعامل 
مع أخطاء األطفال ما يلي:

مقارنة األطفال بغيرهم
مقارنة  إلى  واألمهات  اآلبــاء  يلجأ  قد 
األطفال بغيرهم في السلوكيات بهدف 
األم  تــقــول  كـــأن  أخــطــائــهــم،  تصحيح 
وهو  منك،  أفضل  أخــاك  »إن  لطفلها: 
ويحل  بانتظام  دروســه  مبــذاكــرة  يقوم 

واجباته؛ ملاذا ال تكون مثله؟!«.

السخرية من األطفال وعدم 
تقدير عقليتهم

كثيرا ما تقابل األسرة أخطاء األطفال 
وعدم  واالستهزاء،  السخرية  من  بنوع 
تقدير أخطائهم، والضحك من كالمهم، 
األطــفــال،  هــؤالء  على  سلبا  يؤثر  ممــا 
واضمحالل  باإلحباط،  إصابتهم  حيث 
التفكير  عن  والبعد  الشخصية،  قواهم 

واإلبداع.

القسوة والعنف مع األطفال
يعتقد بعض اآلباء واألمهات أن استخدام 
أسلوب القسوة والعنف مع األطفال هو 
احلل األمثل لعالج أخطائهم، واالعتقاد 
في أن العنف سيجعل األطفال يخافون 
األطفال اخلطأ،  يأتي  العقاب فال  من 
فالقسوة والعنف مع األطفال جتعالنهم 
يخافون في وقت حدوث املشكلة فقط 
)خوف مؤقت(، ولكنهما ال مينعانهم من 

تكرار السلوك مستقبال.

رشوة األطفال على أعمالهم
رشوة  واألمهات  اآلبــاء  من  كثير  يعتاد 
والتي  املرغوبة  أعمالهم  على  األطفال 
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كأن  يفعلوها،  أن  األطفال  من  يريدان 
من  انتهيتم  »إلن  ألطفالها:  األم  تقول 
واستخدام  ــذا«،  ك سأعطيكم  اإلزعــاج 
فيه  مــســتــمــرة  بصفة  األســـلـــوب  هـــذا 
خطورة كبيرة على تربية األطفال، نعم 
قد يكون أسلوبا مريحا للوالدين بصفة 
مؤقتة لعالج سلوكيات األطفال اخلطأ؛ 
عـــدم فعل  عــلــى  ــال  األطــف يــعــود  لكنه 
مكافأة،  هناك  كانت  إذا  إال  الصواب 

وهذا أمر خطير.

في  ــرة  األس أخطاء  عــالج   - ثانيا 
التعامل مع أخطاء األطفال:

ميكن عالج أخطاء األسرة في التعامل 
مع أخطاء األطفال من خالل ما يلي:

- على األسرة احترام عقلية األطفال، 
وطرق تفكيرهم، ومشاركتهم في الرأي، 
وإشعارهم بأنهم أفراد في األسرة لهم 
احترامهم، وأن آراءهم لها كل التقدير. 
وعلى األسرة أيضا التعامل مع األطفال 
أو  أخــطــائــهــم  تسفيه  ــدم  وعــ بــحــذر، 
الطفل  معاونة  وجتب  منها،  السخرية 
البيئة  مع  التعامل  حسن  على  املراهق 
في الظروف اجلديدة التي تعتريه، وأن 
تعده لالعتماد على نفسه، وهذا يكون 
األعمال  ببعض  وبتكليفه  بالتشجيع، 

املنزلية التي يستطيع القيام بها. 
- يظن بعض األسر أن استخدام أسلوب 
الــقــســوة والــعــنــف مــع األطــفــال يجعل 
األوامــر،  طاعة  على  يشبون  األطــفــال 
وهذا غير صحيح، فاألصل في معاملة 
احلب  وإظــهــار  بهم،  الرحمة  األطــفــال 
لهم والعطف واحلنان، وإشعارهم بذلك 
خصوصا  ــرة،  األســ أفـــراد  جميع  مــن 
ــع يشهد أن  ــواق وال ــاء واألمـــهـــات،  اآلبـ
مجرد العقوبة ال يعالج أخطاء األطفال، 
واإلقناع  الهادئ  احلوار  يعاجلها  وإمنا 
والتقريع  الــتــأنــيــب  ــدم  وعـ واحلــكــمــة، 
على  ويجب  األطــفــال،  من  والسخرية 
األخطاء  عن  التغافل  واألمهات  اآلبــاء 
وتوجيه  فيها،  التسامح  ميكن  الــتــي 

بأدب  الكبيرة،  األخطاء  في  األطفال 
ــرة حانية،  ــب ون مــشــرقــة،  ولــفــظــة  جــم 
الــصــدق واحلــب  ــوت يفيض مــنــه  وصـ
األطفال  تذكير  وعــدم  والرفق،  واللني 
وقعوا  التي  القصور  وأوجه  بأخطائهم 
فليكن  كان البد  وإن  فيها فيما مضى، 
في صورة غير مباشرة وبحسن الكالم 

ولطيف العبارات.
ــره أن الـــدراســـات  ــ ــر ذك ــن اجلــدي  ومـ
األطفال  أن  أثبتت  والنفسية  التربوية 
الــذيــن يــتــعــرضــون لــلــضــرب والــعــنــف 
يصبحون  مستمرة  بصفة  والــقــســوة 
عنيدين وتصدر عنهم عالمات الغضب 
الشديد والسلوك العدواني، ويعانون من 
كوابيس مزعجة ليال، وبعض مشكالت 
مرغوب  غير  بأنهم  واإلحساس  التكتم 
بالنفس  الثقة  عدم  من  ويعانون  فيهم، 

واإلحساس باالنحطاط والدونية. 
- على األسرة تعويد األطفال على فعل 
ليس  األخطاء  عن  واالبتعاد  الصواب 
انتظارا للمكافأة، وال هروبا من العقاب، 
وإمنا ألن هذا واجب يجب على األطفال 
فعله حتى يصبحوا أفرادا صاحلني في 
بأداء  القيام  املجتمع؛ وحتى يستطيعوا 

ما عليهم من حقوق وواجبات.
األطفال  مقارنة  أن  األســـرة  لتعلم   -
في  صحيحة  غــيــر  طــريــقــة  بــغــيــرهــم 
األطفال  جتعل  طريقة  وهــي  الــعــالج، 
تعتبرهم  الــذيــن  إخوتهم  مــن  يــغــارون 
انطباعا  وتترك  منهم،  أفضل  األســرة 
نفسيا بأن الوالدين يحبان إخوتهم أكثر 
سلوك  كل  بتفسير  يقومون  ثم  منهم، 
التفضيل، ما قد  نحو اإلخوة من جهة 

يجعلهم يدبرون لهم املكائد.
واألفضل من أسلوب املقارنة بث الثقة 
بالنفس في األطفال، وذكر محاسنهم، 
وحثهم على املداومة على هذه احملاسن.

ــاء  ــرة )اآلبـ وخــتــامــا: يــجــب عــلــى األســ
مراجعة  واألخــوات(  واإلخوة  واألمهات 
عند  تفكيرهم  منط  وتغيير  أنفسهم، 
واتباع  األطــفــال،  أخــطــاء  مــع  التعامل 

ــوار مــعــهــم، والــبــعــد عن  أســالــيــب احلــ
والتفكير  والــعــنــاد،  واحلـــدة  العصبية 
والتعامل  بحكمة،  والتصرف  بــهــدوء، 
ــصــدق إلــى  ــنــظــر ب ــرفــق وصـــبـــر، وال ب
توقع  في  وقــوة  النظر،  وبعد  النتائج، 

النهايات.
مــن صفاتنا  االســتــفــادة  األســـرة  وعلى 
الــتــي وهــبــنــا اهلل أال وهــي  الــفــطــريــة 
املشاركة الوجدانية واإليحاء في تعديل 
سلوكيات األبناء مع احلرص على سرد 
القصص التربوي الهادف، خصوصا مع 

األطفال الصغار.
وميكن القول إنه على األسرة استخدام 
واملتنوعة  الفاعلة  التربوية  األساليب 
ــة لــكــل حــالــة يــــراد تــعــديــل  ــاســب ــن وامل

سلوكياتها.

املراجع 
واألمهات  اآلباء  هموم  الشربيني،  أمين   -
مكتبة  القاهرة،  والبنات،  البنني  تربية  في 

ابن سينا. 
تربية  فــي  خــطــوات  ــراقــي،  ــع ال بثينة   -
األوالد والبنات، الرياض، دار طويق للنشر 

والتوزيع، ١٤٢٦هـ.
- سارة العبداهلل، مفاهيم أسرية، الرياض، 

مكتبة السعيد، ١٤٢٢هـ.
ــة احملــاكــم،  أروقـ الــعــمــري، فــي  - سلمان 
والــتــوزيــع،  للنشر  طــويــق  دار  الـــريـــاض، 

١٤٢٨هـ.
في  أخــطــاؤنــا  ــداهلل،  عــب فتحي  ــادل  عـ  -
دار  اإلسكندرية،  ط١،  األخطاء،  معاجلة 

اإلميان للنشر والتوزيع، ١٤٢٣هـ.
تربية األوالد كيف  - عزت عوض خليفة، 
الــذخــائــر،  دار  الــقــاهــرة،  متعة؟  جنعلها 

١٤٢٣هـ.
- محمد بن سعد آل زعير، الغرس املبارك 
ومــراهــقــتــي(،  ارحـــم طفولتي  أبــتــي،  )يــا 
للنشر  ــســي  اجلــري مــؤســســة  ــاض،  ــ ــري ــ ال

والتوزيع، ١٤٣٠هـ.
- مها علي أيوب، نظرات في تربية البنني 
الدولية،  األفكار  بيت  الرياض،  والبنات، 

١٤٣٤هـ.
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ــدى  ــة( إحـ ــيـ ــركـ ــد ســمــة )احلـ ــع ت
املبكرة  الطفولة  مرحلة  خصائص 
أن  ــن  ــدي ــوال ال عــلــى  ينبغي  الــتــي 
معها،  بحكمة  ليتعامال  يتفهماها؛ 
ويعمال على معاجلتها مبا يتناسب 
لئال  العمرية؛  املرحلة  طبيعة  مع 
إلى مشكلة سلوكية )فرط  تتحول 
حركة(، ومن تلك الوسائل التربوية 
من  الطفل  تخرج  التي  الناجعة 
مشكاة السمات العمرية لألطفال: 
)فن التربية بالفسحة( فهو وسيلة 
إلى  التربوية  البيئة  لتغيير  تربوية 
بيئة أخرى أكثر انطالقة واتساعا 

وسعة، وذلك عن طريق الفسحة أو 
الزيارات أو النزهات أو الرحالت؛ 
ففي خروج األطفال فسحة داخلية 
منزلية،  أو  مدرسية  خارجية،  أو 
الستعادة  وحيوية  ونشاط  جتديد 
إذا  خــاصــة  جــديــد،  مــن  النهوض 
دراسية  إجــازة  في  الفسحة  كانت 
أسبوعية أو فصلية أو سنوية. وفي 
أمناط  عند  سنتوقف  املقال  هذا 

الفسح على اختالف غاياتها.
البيئة  الفسح من حيث  أنــواع   -١

املكانية:
املدرسة  داخل  داخلية:  أ- فسحة 

الطفل،  بها  يــدرس  التي  نفسها 
أو زيارة قريب لصلة رحمه داخل 

احلي الذي تعيش فيه األسرة.
خـــارج  ــة:  ــيـ ــارجـ خـ فــســحــة  ب- 
تنظمها  التي  كالرحالت  املدرسة، 
ــة  ــروضـ الـ أو  املــــدرســــة  إدارة 
أحيانا  األمــور  أولياء  باصطحاب 
ــاء الـــتـــدريـــس  ــع بـــعـــض أعــــضــ ــ م
واملشرف. أو بزيارة قريب لألسرة 
ــرة، في  األسـ عــن  بعيد  فــي مكان 

منطقة أخرى.
٢- أنواع الفسح من حيث الغاية:

للطفل  يــنــوع  أن  للمربي  ينبغي 

فن التربية بالفسحة لألطفالفن التربية بالفسحة لألطفال

د. محمد حسانني إمامأسرة
عضو هيئة تدريس بكلية دار علوم 

املنيا مصر
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الــوالــدان  يكتف  فال  الفسح؛  من 
أو  األســبــوعــيــة  العطلة  بفسحة 
الصفية  بالفسحة  املعلم  يكتف 
ينوع  وإمنا  الروضة(،  )املدرسية/ 
منها؛ فكل له غاية؛ ولهذا تتلخص 

غايات )الفسحة( فيما يأتي:

أ- فسح تربوية:
املربي القدوة هو الذي يتخير من 
وأسماها  هدفا،  أنفعها  األساليب 
غاية؛ فالفسحة التربوية ألطفالنا، 
باصطحابهم إلى املساجد، خاصة 
)صالة اجلمعة(، أو بزيارة العلماء 
والــصــلــحــاء، ومـــن الــنــمــاذج التي 
نقتدي بها في هذا فعل ابن عباس 
رضي اهلل عنهما عندما زار خالته 
من  ــاد  وأف عندها،  فبات  ميمونة 
أال  تعبديا،  سلوكا  الفسحة  هــذه 
قيامه  فــي  بالنبي  ــداؤه  ــت اق وهــو 

الليل.

ب- فسح تعليمية: 
وأولياء  واملعلمات  للمعلمني  ينبغي 
األمور، أن يتخذوا بديال للحجرات 
الدراسية، أو الغرف املغلقة ملذاكرة 
األطفال، ليجعلوا مكانا بديال لهم 
عند امللل، وقد أشار إلى هذا حديث 
ابن عباس رضي اهلل عنهما حينما 
أردفه النبي ] خلفه، فانطلق به 
)املسجد(  التربوية  البيئة  خــارج 
مبراقبته  ربه  في  عقيدته  ليعلمه 
له مع االستعانة به وحسن التوكل 
كنت  قال:  عباس،  ابن  فعن  عليه، 
خلف رسول اهلل ] يوما، فقال: 
إنـــي أعــلــمــك كلمات،  ــالم،  »يـــا غـ
اهلل  احفظ  يحفظك،  اهلل  احفظ 
فاسأل  سألت  إذا  جتاهك،  جتده 

باهلل،  فاستعن  استعنت  وإذا  اهلل، 
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء 
قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على 
لــم يضروك  بــشــيء،  يــضــروك  أن 
عليك،  اهلل  كتبه  قــد  بــشــيء  إال 
رفعت األقالم وجفت الصحف«)١(، 
عن طالبنا  نروح  أن  ينبغي  ولهذا 
ــدارس بــأخــذهــم ولــو مرة  ــ فــي امل
مكان  إلــى  العطلة  يــوم  أسبوعيا 
كحديقة  الــدراســة،  حلجرة  بديل 
املدرسة أو صالة األنشطة لنشرح 
لهم فيه، ناهيك عن حصة األلعاب 

الرياضية التي ال فكاك عنها. 

ج- فسح اجتماعية: 
الشك أن الطفل الذي ينشأ معزوال 
عن اجليران واألصدقاء واألقارب، 
تتشكل شخصيته متلبسة بكثير من 
كاالنطوائية  السلوكية،  املشكالت 
املسئولية  حتــمــل  مــن  ــهـــروب  والـ
ويعاجلها  والـــتـــردد...  والتبعية 
الفسحة االجتماعية، وذلك بزيارة 
بــاصــطــحــاب الـــوالـــديـــن لــألبــنــاء 
ــارب، من  ــ ــ ــد األق عــنــد زيــــارة أحـ
األعمام أو العمات، أو األخوال أو 
اخلاالت...، أو زيارة أحد اجليران 
العطلة  في  خاصة  األصدقاء،  أو 
في  األطــفــال  فينشأ  األسبوعية، 
عالقات اجتماعية ناجحة ناجعة، 
تتعامل مع املجتمع ويتعامل معها، 
تعالى:  اهلل  قول  يتحقق  وساعتها 
ڇڇ{  ڇ   چ   }چ   
طبيعة  أن  كما   ،)١٣ )احلــجــرات: 
تتسم  البلوغ  قبل  فيما  األطــفــال 
واللعب في  بحب تكوين الصحبة، 
مجموعات، وهذا لن يتحقق لطفل 

انطوائي عن املجتمع.

د- فسح ترفيهية: 
الترفيهية،  الفسح  ــواع  أنـ تتعدد 
فــمــنــهــا مـــا هـــو داخـــــل الــفــصــل 
قسط  لقضاء  وذلـــك  الـــدراســـي، 
وكذلك  طعام،  وتناول  الراحة  من 
ــا تــنــظــمــه املـــدرســـة  ــ الــلــعــب، وم
مــن الــرحــالت أو زيـــارة األمــاكــن 
دور  إهــمــال  ميكن  وال  اجلميلة، 
األســــرة فــي الــتــرفــيــه الــتــربــوي، 
نهاية  املصيف  إلــى  باصطحاب 
ترفيه  أو  الــدراســي،  العام  إجــازة 
الترفيه  يكون  بــأن  منزلي؛  داخــل 
في صورة تشجيع وحتفيز، فإذا ما 
أمتوا واجباتهم أو رتبوا أدواتهم أو 
طووا فرشهم عند االستيقاظ من 
النوم، جعلنا هذه الفسحة محفزا 
لهم، بالذهاب إلى حديقة أو منتزه 
نكون قد جنحنا  وبذلك  أو رحلة، 
من  اســتــراتــيــجــيــتــني  تطبيق  ــي  ف
اإليجابية  التربية  استراتيجيات 

لتعديل السلوك.
ــبــغــي لـــآلبـــاء  ــن ــي اخلــــتــــام، ي ــ وفـ
يــراعــوا  أن  واملــعــلــمــات  واملعلمني 
األطفال  فيعطوا  الطفولة؛  مرحلة 
الترفية  فــي  املــرحــلــيــة  حقوقهم 
والــلــعــب والــتــســلــيــة؛ حــتــى ينشأ 
والنشاط  العمل  حب  على  جيلهم 
به  يسعدون  باملجتمع،  واالختالط 

ويسعد بهم. 

الهوامش
١- حديث صحيح: سنن الترمذي: 
حتقيق إبراهيم عطوة، )٤/ ٦٦7(.
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عصام جمعةأسرة
باحث في الشريعة والقانون

صور من البر والعقوقصور من البر والعقوق
إن املتتبع لقسم احلوادث في اجلرائد 
والصحف اليومية، يظن أن القيامة 
قد اقتربت وأن عالمات الساعة قد 
الحت في األفق من كثرة العقوق بني 
ابن يفقأ عني والدته،  األبناء، فهذا 
يضرب  وثالث  والدته،  يحرق  وآخر 
البيت  من  أبيه  يطرد  ورابــع  ــده،  وال

ويرفض أن ينفق عليه. 
في  درامـــيـــة  مــشــاهــد  ليست  هـــذه 
مسلسل تليفزيوني مبالغ فيها، وإمنا 
واقعية حقيقية حتدث  هي مشاهد 
ــوم وتــتــزايــد كــل يـــوم، فما هو  كــل ي

السبب؟
هــل هــو الــبــعــد عــن الــديــن والقيم 
التي تربت عليها األجيال  واألخالق 
السابقة، أم أنه التقصير في التربية 

من الوالدين، أم أنه دين يقضى فكما 
تدين تدان، أم بسبب رفقاء السوء؟

القضايا  من  الوالدين  بر  قضية  إن 
الهامة في حياة كل إنسان، بل رمبا 
إما  الــقــرار  دار  فــي  حتــدد مصيره 
فالقضية  إذن  ــار،  ــن ال ــا  وإمـ اجلــنــة 
بر  منزلة  جـــاءت  ولــذلــك  خــطــيــرة، 
جل،  عزو  اهلل  طاعة  بعد  الوالدين 

قال تعالى: }ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ  
ڭ    ۓ   ۓ   ے    ے  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ{ 
)اإلسراء:٢٣-٢٤(، قال على بن أبي 
طالب [ في هذه اآلية: »لو كان 
هناك شيئ في العقوق أدنى من أف 

حلرمه«.
بتقدمي  اإلنسان  تعالى  اهلل  وأوصى 
الشكر للوالدين على ما قاما به من 
رعاية وعناية وتربية، وجعل شكرهما 
من شكره، وحثه على مزيد من البر 
والرحمة خاصة عند كبرهما، واعتبر 
اإلسالم ذلك من باب الوفاء على ما 
قال  الصغر  في  معروف  من  قدماه 

ڃ   ڃ   }ڃ   تعالى: 
ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  

ڌ    ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ  
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ڌ  ڎ{ )لقمان:١٤(، قال ابن 
عباس رضي اهلل عنهما: ثالث آيات 
نزلت مقرونه بثالث ال تقبل واحدة 

بغير األخرى:
ىئ   ېئ     { تعالى:  قــولــه  األولـــى: 
فمن  )النساء:٥9(،  ىئ{  ىئ  
أطاع اهلل ولم يطع الرسول لم يقبل 

منه.
الــثــانــيــة: قــولــه تــعــالــى: }ڱ  
)البقرة:٤٣(،  ں{  ڱ    ڱ  
فمن صلى ولم يخرج الزكاة لم يقبل 

منه.
} ڇ  ڍ      تعالى:  قوله  الثالثة: 
ڎ{  ڌ   ڌ    ڍ  
ولم  اهلل  شكر  فمن  ــقــمــان:١٤(،  )ل

يشكر لوالديه لم يقبل منه.
- وقال سفيان بن عيينة: من صلى 
اهلل،  شكر  فقد  اخلمس  الصلوات 
ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات 

فقد شكرهما.
الوالدين  بر  أن  السنة  بينت  وقد   -
ابن  سأل  فقد  األعمال،  أفضل  من 
)أي  اهلل ]:  رســول  مسعود [ 
العمل أحب إلى اهلل تعالى؟ قال: بر 
الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: اجلهاد 

في سبيل اهلل(.
ــاس بحسن  ــن ال - وهــمــا مــن أحـــق 
الصحبة كما أخبر النبي ] الرجل 
الذي سأله: )من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ 
قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، 

قال: ثم من؟ قال: أبوك()١(.
- وجــاء صحابي إلــى الــرســول ] 
يــســتــأذنــه فــي اجلــهــاد فــقــال عليه 
الــصــالة والــســالم: )أحــي والـــداك؟ 

قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد()٢(.

صور بر الوالدين حال حياتهما
وكبيرة  صغيرة  كل  في  طاعتهما   -
إذ  اخلالق،  معصية  في  تكن  لم  ما 
ال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق.
وتعظيم  واحترامهما،  توقيرهما،   -
شأنهما، وخفض اجلناح لهما، ومن 
الصوت  رفــع  عــدم  التوقير،  عالمة 
عليهما  يؤثر  ال  وأن  صوتهما،  فوق 
زوجة أو ولد، وأن ال منشي أمامهما، 

وأن ال ندعوهما باسمهما.
شؤونهما،  على  والقيام  إكرامهما   -
طعام  من  يحتاجانه  ما  كل  وتقدمي 
الكبر  عند  خاصة  وكسوة  وشــراب 
واملرض، والسهر على راحتهما ودفع 

األذى عنهما.
- عدم سبهما أو شتمهما ولو بأدنى 
ألفاظ اإلساءة والتجريح، أو التسبب 

في سبهما من قبل اآلخرين.

بر الوالدين بعد املوت
ويستمر بر الوالدين حتى بعد موتهما 
احلنيف،  الدين  تتجلى عظمة  وهنا 
وأن عالقة اإلبن بأبيه ال تنتهى أبدا، 
فقد جاء رجل إلى النبي ] فقال: 
على شيء  بقي  هل  اهلل،  رســول  يا 
أبرهما  موتهما  بعد  أبــوي  بــر  مــن 
خصال  )نعم،   :[ النبي  قــال  بــه؟ 

)واملقصود  عليهما  الــصــالة  أربـــع: 
لهما،  واالستغفار  لهما(،  الــدعــاء 
وإكرام صديقهما،  عهدهما،  وإنفاذ 
إال  لك  رحــم  ال  التي  الرحم  وصلة 
من قبلهما، فهو الذي بقى عليك من 

برهما بعد موتهما()٣(.
وعن ابن عمر رضى اهلل عنهما أن 
البر أن يصل  النبي ] قــال: )أبــر 

الرجل ود أبيه()٤(.

مناذج رقيقة من بر الوالدين
ــار عن  ــن ــن دي ــداهلل ب ــروي عــب ــ - وي
عنهما  اهلل  رضي  عمر  بن  عبداهلل 
لقيه بطريق  أن رجال من األعــراب 
عمر،  بن  عبداهلل  عليه  فسلم  مكة 
ــار كـــان يــركــبــه،  وحــمــلــه عــلــى حــم
رأســه،  على  كانت  عمامة  وأعــطــاه 
أصلحك  له:  فقلنا  دينار:  ابن  قال 
يرضون  وهــم  ــراب،  األعـ إنهم  اهلل، 
عمر:  بن  عبداهلل  فقال  باليسير! 
إن أبــا هــذا كــان ودا ألبــي عمر بن 
وإني سمعت رسول  اخلطاب [، 
صلة  البر  أبــر  )إن  يقول:   [ اهلل 

الرجل أهل ود أبيه()٥(.
- وقيل لعلي بن احلسني [: إنك 
أمك  مع  تأكل  وال  الــنــاس،  أبــر  من 
أخاف  فقال:  واحــدة،  صحيفة  في 
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أن تسبق يدي يدها إلى ما تشتهي 
عيناها فأكون قد عققتها.

ــر ابـــن ســيــريــن بأمه  - وقـــد بــلــغ ب
ما  واهلل  قــال:  حتى  عظيما،  مبلغا 
في  ووالــدتــي  بيت  سطح  ارتــقــيــت 
البيت حتتي، لئال ارتفع عليها. وكان 
يقدم لها الطعام فال يبدأ حتى تبدأ، 
تأكل  الذي  اإلنــاء  يأكل من  وكان ال 
أخشى  فقال:  ذلك  عن  فسئل  منه، 
أن تقع عينها على شيء من الطعام 
إذا  وكان  لها.  عاقا  فأكون  فأخذه، 
جلس أمامها ال ميد بصره، بل كان 
وكأنه  أمامها،  بصره  مــن  يخفض 

عبد مملوك.
إمــام أهــل السنة أحمد  - وهــا هو 
بن حنبل رحمه اهلل جعل من نفسه 
ويصنع  ثيابها،  يغسل  ألمــه،  خادما 
حاجة؟  ألــك  لها:  ويــقــول  طعامها، 
بن  معاوية  عــن  حديثا  أخــرج  ألنــه 
النبي ]  إلى  جاء  أباه  أن  جاهمة 
فقال: يا رسول اهلل، أردت أن أغزو 
وجئت أستشيرك. فقال: هل لك من 
)فالزمها،  قال ]:  نعم.  قال:  أم؟ 
فإن اجلنة عند رجلها(، وفي رواية 
ــدان؟ قلت:  ــ ــك والـ الــطــبــرانــي: )ألـ
نعم. قال: الزمهما فإن اجلنة حتت 

أرجلهما()٦(.

- وقال املأمون: لم أر أحدا أبر من 
الفضل بن يحيى بأبيه، بلغ من بره 
له أنه كان ال يتوضأ إال مباء ساخن، 
فمنعهم السجان من الوقود في ليلة 
مضجعه  يحيى  أخــذ  فلما  بـــاردة، 
نحاس،  من  قمقم  إلى  الفضل  قام 
وأدنــاه من املصباح، فلم  فمأله ماء 
يزل قائما وهو في يده إلى الصباح، 

حتى استيقظ يحيى من منامه.
بال  عطاء  احلقيقي  البر  هــو  هــذا 
العام،  حــدود ودائــم ومتصل طــوال 
وليس  العام،  في  واحــدا  يوم  وليس 
هدية  تقدم  أن  شرطا  الوالدين  بر 
مادية، رمبا يكون البر الذي ينتظره 
الوالدين كلمة طيبة أو معاملة حسنة 

أو اهتمام ال أكثر.

ثمرات بر الوالدين
بن  عــمــر  روى  ــاء:  الـــدعـ ــه  إجــاب  -
اخلطاب قــال: قال رســول اهلل ] 
له  يــقــال  رجــل  التابعني  خير  )إن 
أويس القرني، وله والدة هو بر بها، 

لو أقسم على اهلل ألبره....()7(.
حديث  في  كما  الــكــروب:  تفريج   -
ممن  نفر  ثالثة  )انطلق  عمر:  ابــن 

كان قبلكم....()٨(.
- بركة في العمر والرزق، فعن أنس 
رسول اهلل ]  قال  قال:  مالك  بن 
له في رزقــه،  )مــن ســره أن يبسط 
رحمه( فليصل  أثــره،  في  له  وينسأ 

.)9(

ــن عمر  ــوب: عــن اب ــذن - غــفــران ال
[ قـــال: أتـــى رجـــل فــقــال: إنــي 
من  لــي  فهل  عظيما،  ذنــبــا  أذنــبــت 
قال:  أم؟  لك من  )هل  فقال:  توبة؟ 
ال. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. 

قال: فبرها()١٠(.

صور من عقوق الوالدين:
ــن صــورا  ــدي ــوال لــبــر ال - وكــمــا أن 
متعددة وفضائل كبيرة، فإن للعقوق 
بينت  كما  ومتنوعة  كثيرة  عقوبات 

السنة النبوية. 
- لقد حرم اإلسالم العقوق وجعله 
من أكبر الكبائر، قال رسول اهلل ]: 
)أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى 
يا رسول اهلل، قال: اإلشراك باهلل، 
وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس 
وقال: أال وقول الزور وشهادة الزور، 
الــزور، فما  الزور وشهادة  أال وقول 
زال يقولها حتى قال أبو بكر: قلت: 

ليته سكت()١١(.
قال  إليه،  ينظر اهلل  العاق ال  أن   -
اهلل  ينظر  ال  ــة  ــالث )ث  :[ الــنــبــي 
العاق  القيامة:  يوم  إليهم  وجل  عز 
والديوث( املترجلة  واملــرأة  لوالديه 
لوالديه  )الــعــاق  روايـــة:  وفــي   ،)١٢(

ومدمن اخلمر واملنان(.
يعجل  التي  الــذنــوب  من  العقوق   -
اآلخــرة  قبل  الدنيا  فــي  لصاحبها 
كما جاء عن رسول اهلل ]: )اثنان 
البغي  الدنيا:  يعجل لصاحبهما في 

وعقوق الوالدين()١٣(.
يعوا  أن  األبــنــاء  على  النهاية  وفــي 
الدنيا واآلخرة،  العقوق في  خطورة 
يقوما  أن  الــوالــديــن  على  وكــذلــك 
ــا  ــمـ ــة أوالدهـ ــي ــرب بـــدورهـــمـــا فـــي ت
بــهــم واجلـــلـــوس معهم  ــام  ــم ــت وااله
األكباد  فلذات  فهم  لهم،  واالستماع 
الكنز  وهـــم  األرض،  عــلــى  متــشــي 
الثمني، وهم أغلى استثمار في حياة 

اإلنسان.

الهوامش
١- متفق عليه.
٢- متفق عليه.

٣- رواه أبوداود.
٤- رواه مسلم.
٥- رواه مسلم.

٦- رواه الطبراني.
7- رواه مسلم.
٨- متفق عليه.

9- رواه البخاري.
١٠- رواه الترمذي.

١١- متفق عليه.
١٢- رواه النسائي وحسنه الشيخ األلباني.

١٣- رواه الطبراني وصححه األلباني.
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أخالق د. مصطفى البعزاوي 
أكادميي 

بجامعة محمد األول وجدة

املتعلمني  على  املباشر  تأثيره  للمعلم 
ــفــادة مــنــه،  ــه لــالســت إذ يــلــتــفــون حــول
ومربيهم،  وناصحهم،  قــدوتــهــم،  وهــو 
ملنزلة  وإنــهــا  ومــؤدبــهــم،  ومــوجــهــهــم، 

عظيمة كرمية، ومسؤولية جسيمة.
املعلم  يستطيع  مــجــاالت  عــدة  وهــنــاك 
شخصية  بــنــاء  فــي  يسهم  أن  خاللها 

الطالب، والتي من أبرزها ما يلي: 
التقـوى

العلماء  زيــنــة  الــشــافــعــي:  اإلمـــام  قــال 
التقوى، وحليتهم حسن اخللق وجمالهم 

كرم النفس«. 
وإذا كانت في املعلم صفة التقوى ففيه 
فهي  بها،  حتلى  صفة  وأجــمــل  أعظم 
جتلب  التي  الصفة  وهي  األم،  الصفة 
تواضع  من  احلسنة؛  الصفات  جميع 
وصــدق وعــدل ومــســاواة وإحسان إلى 
إنها  اجلميلة.  الــصــفــات  مــن  غيرها 
منهي  هو  ما  كل  يترك  جتعل صاحبها 
عنه، وجتعله يقبل على كل ما هو مباح 

له.
الرحمة والرفق

وينبغي للمعلم أن يكون رحيما غير فظ 
املصطفى  بأخالق  متأسيا  غليظ،  وال 
ــال تــعــالــى فــي وصــفــه:  ــذي قـ ــ ]، ال

}پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      
ٹ{ ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
يترفق  أن  وينبغي  عــمــران:١٥9(.  )آل 
بتالميذه ألنه مطلب إسالمي، قال ]: 
األمر  في  الرفق  يحب  رفيق،  اهلل  »إن 

كله«. 
وقال ]: »إن الرفق ال يكون في شيء 

إال زانه وال ينزع من شيء إال شـانه«.
أن   [ اهلل  ــول  ــرســ ــ ال حــــرص  ــد  ــق ل

وأن  أصحابه،  نفوس  في  الرفق  يبث 
ألنها  السامية،  الصفة  هــذه  يكسبهم 
وشارة  الفضائل،  وأم  األخــالق،  مالك 
التي  العقل، واألحاديث  احللم، وعنوان 
تناولت هذه الصفة، ودعت إليها كثيرة، 
وألفاظ  بصور  العظيم  املعلم  عرضها 

عديدة وأمثلة حسية ومعنوية.
والتكرار  التأكيد  هذا  استوقفني  وقد 
لهذه اخللة، وما ذاك إال لعظم شانها، 
اإلميان، وحرصه ]  بحقيقة  وصلتها 
وكــان  بــهــا.  أصــحــابــه  يتحلى  أن  على 
يقول لعائشة -رضي اهلل عنها- عليك 

بالرفق.
البعـد عـن الغــضــب

إن الغضب جماح الشر، ألنه يحول بني 
أبي  فعن  التصرف،  حسن  وبــني  املــرء 
للنبي  هريرة [ قال: »إن رجال قال 
فــردد  تغضب،  ــال: ال  ق أوصــنــي،   :[

مرارا، وقال: ال تغضب«. 
على  سيطرة  مــن  للغضب  ملــا  ونــظــرا 
إلى  بــه  يجمح  حيث  اإلنــســان  تصرف 
التلفظ مببتذل الكالم الذي يؤدي إلى 
احلديث  في  جــاء  فقد  األفــعــال.  قبيح 
الــنــبــوي الــشــريــف: عــن أبـــي هــريــرة، 
الشديد  »لــيــس  اهلل ]:  رســـول  ــال  ق
ميلك  ــذي  ال الشديد  إمنــا  بالصرعة، 

نفسه عند الغضب«.
إلى فقدان  باإلنسان  يؤدي  الغضب  إن 
ــتــظــام بني  الــتــرابــط واالنــســجــام واالن
على  التشويش  فيقع  واملعاني  األلفاظ 

ترتيب هذه املعاني.
الصـدق

والكذب  للنفس،  طمأنينة  الصدق  إن 
مصدر للخوف والريبة، ومدعاة للشك 

بني املتعلمني واملعلم، وقد قال ]: »دع 
ما يريبك إلى ماال يريبك، فإن الصدق 

طمأنينة، والكذب ريبة«.
وعن عقبة بن مسلم قال: »صحبت ابن 
عمر أربع وثالثني شهرا، فكان كثيرا ما 
يسأل فيقول: ال أدري وإذا أغفل العالم 

ال أدري أصيبت مقاتله«.
بعلمه،  عامال  املعلم  يكون  أن  ويجب 
فال يكذب قوله فعله، ألن العلم يدرك 
باألبصار،  يــدرك  والعمل  بالبصائر، 
وأرباب األبصار أكثر، فإذا خالف العمل 
املرشد  املعلم  ومثل  الرشد.  منع  العلم 
من املسترشدين مثل النقش في الطني، 
والظل في العود، فكيف ينتقش الطني 

مبا ال نقش فيه؟
التــواضع

وعلى املعلم أن يكون متواضعا ملن يربيه، 
ألن تعاليه عليه يحدث هوة بينهما، وإذا 
ازدادت الهوة بينهما انعدم التأثير، ولنا 
في أخالق املصطفى ] أسوة حسنة، 
أكثر  البشرية  سيد  وهو  كان ]  فقد 
فضل  في  قاله  وممــا  تواضعا،  الناس 
التواضع: » ما نقصت صدقة من مال، 
وما  عــزا،  إال  بعفو  عبدا  اهلل  زاد  ومــا 

تواضع أحد هلل إال رفعه«.
تصدى  الـــذي  هــو  واملـــدرس  املعلم  إن 
أهليته،  اكتمال  بعد  واإلفــادة  للتدريس 
طلبته  على  يتعاظم  وال  اهلل،  ويخاف 
اقتداء بالنبي ] الذي أمر بأن يخفض 
ــن املــؤمــنــني. ألن  ــن تــبــعــه م جــنــاحــه مل
النفوس  من شيم  مواقعه  في  التواضع 
العظيمة والشريفة، وهو صفة محمودة 
واألخالق  العلم  ذووا  إال  بها  يتحلى  ال 

العالية. 

أخالق المعلم المؤثرةأخالق المعلم المؤثرة
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بلغه اإلســالم من  بلغ ما  لم يأت دين 
احلياة،  معطيات  لكل  الشمول  حيث 
ــذي أضــاء  ــ ــنــبــراس ال فـــاإلســـالم كــال
اليقني  ــور  ن ــاع  وأشـ الــكــون،  للبشرية 
املاضية،  الــقــرون  مــدار  على  للعالم، 
فلقد اهتم بكل صغيرة وكبيرة تخص 
الصحية  احلياة  له  وتضمن  اإلنسان 
ملن  يــتــرك  لــم  إنــه  حتى  والطبيعية، 
بينها،  وقــد  إال  للخير  سبال  بــه  آمــن 
فنجد أكبر بيان على ذلك هو التنبيه 
أو شر،  خير  من  قادم  لكل  والتحذير 
والــوســائــل  الــطــريــق،  لــه  يتضح  لكي 
لكي  جعلت  كثيرة،  اهلل  إلــى  للتقرب 
ليفوز مبرضاة  الفرصة،  املسلم  يغتنم 
ثقل  نفسه من  وينجي  وجــل،  اهلل عز 
نبينا  وســنن  الــقــرآن  وفــي  صحيفته، 
رحمة بنا، فهما ما يرشدانا إلى خير 

ما في الدنيا.

ملاذا شعبان
فــضــل عظيم،  لــه  شــعــبــان  شــهــر  إن 
لشهر  واالســتــعــداد  التدبر  حيث  مــن 
لألعمال  امليزان  رمانة  فهو  رمضان، 
فيه  العباد، حيث  رب  إلى  رفعها  قبل 
ترفع األعمال إلى اهلل، وكان من أحب 

الشهور إلى رسول اهلل ].
أنه  النسائي  صحيح  فــي  جــاء  ــد  وق
سبب صومه  عن  النبي ]  سئل  قد 
ذلك  فقال:  واخلميس  اإلثنني  يومي 

يومان تعرض فيهما األعمال على رب 
العاملني، فأحب أن يعرض عملي وأنا 

صائم. 
وقد روى النسائي وأحمد، عن أسامة 
كان  قال  عنهما«  اهلل  »رضــي  زيد  بن 
رسول اهلل ]، يصوم األيام حتى يقال 
يكاد ال  األيــام حتى  ويفطر  يفطر،  ال 
يصوم إال يومني من اجلمعة، إن كانا 
يكن  ولــم  صامهما،  وإال  صيامه  فــي 
يصوم من شهر من الشهور ما يصوم 
من شعبان، فقلت يا رسول اهلل: إنك 
تصوم ال تكاد أن تفطر، وتفطر حتى 
دخال  إن  يــومــني،  إال  تصوم  أن  تكاد 
فقال:  صمتهما؟  وإال  صيامك،  فــي 
ويوم  اإلثنني  يوم  فقلت:  يومني«؟  »أي 
تعرض  يومان  ذلك  فقال:  اخلميس؟ 
الــعــاملــني،  رب  عــلــى  ــال  األعــم فيهما 
وأنــا صائم.  عملي  يعرض  أن  وأحــب 
من  شهر  من  تصوم  أراك  ما  فقلت: 
فقال:  شعبان؟  من  تصوم  ما  الشهور 
ذلك شهر يغفل الناس عنه، بني رجب 
ورمضان، وهو شهر ترفع األعمال إلى 
رب العاملني، وأحب أن يرفع عملي وأنا 

صائم« )صحيح النسائي(.
رضي  عائشة  عــن  الصحيحني  وفــي 
النبي ]  رأيت  »ما  قالت:  عنها  اهلل 
استكمل صيام شهر قط إال رمضان، 
وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في 
البخاري، ومسلم. وفي  شعبان« )رواه 

شعبان  يصوم  »كــان  روايـــة:  البخاري 
كله( )١97٠(.

من  والنسائي  أحــمــد،  ــام  اإلمـ وروى 
ــي اهلل  ــد رضـ حــديــث أســامــة بــن زيـ
عنهما قال: »لم يكن )يعني النبي ]( 
يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان، 
فقال له: لم أرك تصوم من الشهر ما 
شهر  ذاك  قــال:  شعبان.  مــن  تصوم 
الناس عنه بني رجب ورمضان،  يغفل 
وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب 
العاملني عز وجل فأحب أن يرفع عملي 

وأنا صائم«..)واإلسناد جيد(.
إلى  الكرمي،  رسولنا  ينبهنا  هنا  ومن 
فضل الصيام في شعبان، وقد أرشد 
أصحابه رضي اهلل عنهم، إلى عظمته 
حيث أشار إلى أنه شهر يغفل الناس 
عنه بني رجب ورمضان، رغم ما به من 
لشهر  خير  مقدمة  فهو  شــأن،  عظيم 
رمضان الكرمي، وعلى اإلنسان املسلم 
الــطــاعــات  بــالــتــزام  فــيــه،  يجتهد  أن 
والــبــعــد عــن املــعــاصــي وبــالــســيــئــات، 
متهيدا الستقبال شهر رمضان املعظم، 
ولكي يتمكن املسلم من ترويض النفس 
الكرمي  الشهر  في  للصوم  وتأهيلها، 

على الوجه الذي يرضي اهلل. 

فضل شهر شعبان
فضل  إلى  ننتبه  أن  البد  جميعا  نحن 
لنا  إنـــذار  مبثابة  فهو  شعبان،  شهر 

لماذا شعبان؟لماذا شعبان؟

محمود عبد الرحيمتزكية
باحث دراسات
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فيه  الكرمي، مبا  رمضان  بقدوم شهر 
مبثابة  يعتبر  فهو  عظيم.  فضل  من 
رمضان  تدريبية الستقبال شهر  دورة 

الكرمي.
النبي  إن  كثيرة  مواضع  في  ذكر  وقد 
حريصا  كــان  والــســالم،  الصالة  عليه 
على الطاعة والعبادة في شهر شعبان، 
ــد مـــن األعــمــال  ــان يــخــصــه مبــزي ــ وك
الصاحلة، وقد سأل الصحابة رضوان 
سبب  عــن   ،[ الــنــبــي  عليهم،  اهلل 
من  مبــزيــد  الــشــهــر  هـــذا  تخصيصه 
شهر  ذلك  فقال:  والعبادات  األعمال 
يغفل الناس عنه، بني رجب ورمضان، 
وهـــو شــهــر تــرفــع األعــمــال إلـــى رب 
وأنا  عملي  يرفع  أن  وأحــب  العاملني، 

صائم )صحيح النسائي(.
ومن فضائل شهر شعبان، التي قد ال 
 ،[ اهلل  رســول  أن  البعض،  يعرفها 
يخصه مبزيد من الصيام، ما ال يخص 
غيره من الشهور، عدا شهر رمضان، 
عنها  اهلل  رضــي  عائشة  لقول  وذلــك 
رســول اهلل ]،  رأيــت  ما  كما سبق: 
استكمل صيام شهر قط، إال رمضان، 
منه  صياما  أكثر  شهر  في  رأيته  وما 

في شعبان.
ما   ،[ النبي  أن  العلماء  رجــح  وقــد 
وهو  رمــضــان،  إال  كامال  شهرا  صــام 
ما بينه حرص النبي ] على الصيام 
اهلل  رضــي  عائشة  حديث  ففي  فيه؛ 
عنها قالت: »لم يكن النبي ] يصوم 
شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم 
واللفظ  عليه  )متفق  كــلــه..«  شعبان 

للبخاري(.
ومن استحياء النبي من اهلل عز وجل، 
أنه كان يحرص على الصيام وقت رفع 
األعمال، لذلك كان يواظب على صيام 

ترفع  ألنهما  واخلميس،  االثنني  يومي 
رفع  بني  تعارض  وال  األعمال،  فيهما 
االثنني واخلميس،  يومي  األعمال في 
العام  عمل  ألن  شعبان،  فــي  ورفعها 
يرفع في شعبان، كما أخبر النبي ].

شرحا  اهلل  رحمه  القيم  ابــن  ويــذكــر 
في  يــرفــع  الــعــام  عمل  ــإن  ف مفصال: 
شعبان كما أخبر به الصادق املصدوق، 
أنه ترفع فيه األعمال فأحب أن يرفع 
ــا صــائــم، ويــعــرض عمل  ــ عــمــلــي وأن
األسبوع يوم اإلثنني واخلميس، وعمل 
اليوم يرفع في آخره قبل الليل، وعمل 
الليل في آخره قبل النهار، فهذا الرفع 
الرفع  مــن  أخــص  والليلة  الــيــوم  فــي 
عمل  رفع  األجــل  انقضى  وإذا  العام، 

العمر كله، وطويت صحيفة العمل.
وفائدة التقسيم السابق لرفع األعمال 
األوقـــات  هـــذه  فــي  أكــثــر  أن جنتهد 
عملنا  يرفع  كي  بالطاعات  ومنألها 

ونحن في صيام أو ذكر أو استغفار.
وقد سئل النبي ] عن سبب صومه 
ذانك  فقال:  واخلميس  اإلثنني  يومي 
يومان تعرض فيهما األعمال على رب 
العاملني، فأحب أن يعرض عملي وأنا 

صائم )صحيح النسائي(.
على  يقتصر  لــم   [ النبي  فاجتهاد 
يصوم  كان  بل  فحسب؛  شعبان  صوم 
اإلثنني واخلميس، وكذلك كان يرغب 
على  ويحث  واملــســاء  الصباح  بــأذكــار 
جتتمع  حيث  والفجر  العصر  صالتي 

املالئكة قبل الصعود بأعمال العباد.
ــول اهلل ]  عــن أبــي هــريــرة أن رسـ
بالليل  مالئكة  فيكم  يتعاقبون  قــال 
بالنهار ويجتمعون في صالة  ومالئكة 
الذين  يعرج  ثم  العصر  الفجر وصالة 
باتوا فيكم فيسألهم -وهو أعلم- بهم 

كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم 
يصلون.  وهــم  وأتيناهم  يصلون  وهــم 

)صحيح البخاري(.

قدر شهر شعبان 
ومما ما رجح بعض العلماء قول النبي 
بني  عنه  الناس  يغفل  ذاك شهر   ،[
النسائي  ــره  ذك كما  ورمــضــان،  رجــب 
زيدـ رضي اهلل  من حديث أسامة بن 
عنهما قال: لم يكن )يعني النبي ]( 
يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان، 
الشهر  من  تصوم  أرك  لم  لــه:  فقال 
ذاك شهر  قال:  من شعبان  تصوم  ما 
الناس عنه بني رجب ورمضان،  يغفل 
وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب 
العاملني عز وجل فأحب أن يرفع عملي 
وأنا صائم )صحيح النسائي..٢٣٥7(.

شهران  يكتنفه  شهر  أنــه  إلــى  إشــارة 
صيام،  وشهر  حــرام،  شهر  عظيمان، 
بــهــمــا، فيصير  الــنــاس  يــشــغــل  ــد  وقـ
العلماء،  مغفوال عنه، مما رجح بعض 
إلى تفضيل صيام شهر شعبان، على 
الصيام في األشهر احلرم، وعلل ذلك 
بقوله: إن أفضل التطوع ما كان قريبا 
من رمضان، قبله أو بعده، تكون منزلته 
من السنن الرواتب، مع الفرائض قبلها 
وبعدها، وهي تكملة لنقص الفرائض، 
وبعده،  قبل رمضان  ما  وكذلك صيام 
من  أفضل  الــرواتــب  السنن  أن  فكما 
التطوع املطلق بالصالة، فكذلك يكون 
أفضل  وبعده،  رمضان  قبل  ما  صيام 

من صيام ما بعد عنه.
ــســالم على أفــضــل من  ــصــالة وال وال
صلى وصام، وأشرف من اجتهد وقام، 
والتابعني  الكرام،  وصحبه  آله  وعلى 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..
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األولى  عمره  سنوات  اإلنسان  يقضي 
الوهلة  مــن  فيبدأ  ــكــالم،  ال تعلم  فــي 
األولـــى فــي نطق احلـــروف ثــم تركيب 
الكلمات واجلمل، وحتيطه هالة وفرحة 
عارمة من األهل واألقارب.. وما هي إال 
فترة وجيزة وإذا بلسانه قد انطلق من 
السيطرة  الصعب  من  وأصبح  عقاله، 
عليه وإجلامه، وصار مهذارا يهرف مبا 
ال يعرف، قد أصيب بآفة الثرثرة وكثرة 

اهلل  حكمة  تتجلى  هنا  ومــن  الــكــالم، 
البالغة في خلقه؛ حيث جعل لإلنسان 
يتكلم،  أذنني ولسانا؛ ليسمع أكثر مما 
في  أصــبــح  -ولــألســف-  البعض  لكن 

غنى عن أذنيه لكثرة كالمه وثرثرته..
 ومن األهمية مبكان تلك الدراسة التي 
أجريت حول اآلفة سالفة الذكر، حيث 
كانت النتيجة صادمة لي وال أشك أنها 
ستكون كذلك بالنسبة لك أخي القارئ 
أن  إلى  الدراسة  فقد خلصت  الكرمي، 
أكــثــر األمم كــالمــا هــم الــعــرب، حيث 
نحو  إلــى  يوميا  الــرجــل  كلمات  تصل 
أحد عشر ألف كلمة، وتزيد املرأة عليه 
بنحو ستة آالف كلمة يوميا، تخيل ذلك 
جزءا  وليت  الكلمات،  من  الهائل  الكم 
ضئيال من تلك الكلمات كان فيما ينفع 

ويستفاد منه.. 
من هنا أحببت أن أسهم في ذكر العالج 
سأسلط  حيث  ــة،  اآلفـ لتلك  الــنــاجــع، 
في  القادمة  السطور  ثنايا  في  الضوء 
العلم،  وزينة  احللم،  آية  عن:  احلديث 

وعنوان الفهم..

والهيبة  اللسان،  زيــغ  مــن  األمـــان  عــن 
ذهب  بدون  واحللية  سلطان،  غير  من 
الرحمن،  ترضي  التي  والعبادة  وملعان، 

وتطرد الرجيم الشيطان.
السالمة،  وموطن  الفكر،  روضــة  عن 
وزينة  العظمة،  ولغة  احملــبــة،  وداعـــي 
ــبــالغــة، وأجـــود  احلــكــمــة، وجــوهــر ال

إجابة.
عن دواء الغضب، وجملة األدب، وكما 
فإن  فضة؛  مــن  الــكــالم  كــان  إذا  قيل: 

السكوت من ذهب.. 
إنه الصمت.. 

القدرة  مع  الكالم  عن  اإلمساك  وهــو 
إمساك  »الصمت:  الكفوي:  قال  عليه. 

عن قوله الباطل دون احلق«)١(.
الــصــمــت: لــيــس غــيــابــا لــلــصــوت، بل 
حضورا للمعنى، وهو نوع من التواصل 
ولكنك  أصــواتــا،  وال  حروفا  يحوي  ال 
إلى  يصل  مسموع  غير  بصوت  تتكلم 
الصمت  فبني  ونقاء،  بوضوح  اجلميع 

والصوت حرف واحد فقط..
الصمت أخو اإلجناز، وأبو اإلبداع، وابن 
اإلرادة، وأستاذ الهيبة، ومعلم الرزانة، 
وهو  الفلسفة،  ورفيق  الدقة،  وصديق 

بعد ذلك حكمة ومنحة)٢(. 
لقد كان الصمت مشروعا فيمن قبلنا؛ 

سور تحيطه الحكمةسور تحيطه الحكمة

بالل املريسيتزكية
ــب بــــــوزارة األوقــــاف  ــي ــط إمــــام وخ

الكويتية
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فزكريا \ أمر أال يكلم الناس ثالثة 
البتول  أيام إال رمزا، وملا رجعت مرمي 

}    ڀ  ڀ  ٺ      قالت:  قومها  إلى 
ٿ{  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

)مرمي: ٢٦(. 
وجاءت الشريعة الغراء ونسخت ذلك؛ 
ــان لفائدة  فــأبــاحــت مــن الــكــالم مــا ك
األصل،  هو  الصمت  بقاء  مع  وحاجة، 
فيها  الصمت  يــكــون  مــواطــن  وجعلت 
مذموما،  فيها  يكون  وأخــرى  محمودا، 
وحثت على طول الصمت إال من خير، 
ففي احلــديــث: »مــن كــان يــؤمــن باهلل 
واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت« 
)متفق عليه(، »ألن الصمت والسالمة ال 
يعدلهمـا شيء، فأنت إذا تكلمت إما لك 
وإما عليك«)٣(، فالتزام الصمت مطلقا 
غير  تعالى  اهلل  ــى  إل قــربــة  واعــتــقــاده 
النهي عن الصمت  صحيح، حيث جاء 
إلى الليل، ملا فيه من تعطيل عن الذكر 
بديعا  كالما  القيم  ابن  ويــورد  ونحوه، 
)الداء  كتابه  والثرثرة في  الصمت  عن 
آفتان  اللسان  »وفــي  فيقول:  والــدواء( 
عظيمتان، إن خلص العبد من إحداهما 
لم يخلص من األخرى: آفة الكالم، وآفة 
أعظم  منهما  كل  يكون  وقد  السكوت، 
فالساكت  وقتها،  في  األخرى  من  إثما 
عن احلق شيطان أخــرس، عاص هلل، 
إذا لم يخف على نفسه،  مراء مداهن 
ناطق، عاص  بالباطل شيطان  واملتكلم 
كالمه  في  منحرف  اخللق  وأكثر  هلل، 
وسكوته، فهم بني هذين النوعني، وأهل 
الوسط - وهم أهل الصراط املستقيم 
- كفوا ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها 
فيما يعود عليهم نفعه في اآلخرة، فال 
عليه  تذهب  بكلمة  يتكلم  أحدهم  ترى 
ضائعة بال منفعة، فضال أن تضره في 
القيامة  يوم  ليأتي  العبد  وإن  آخرته، 
لسانه  فيجد  اجلبال،  أمثال  بحسنات 

بسيئات  ويأتي  كلها،  عليه  هدمها  قد 
أمثال اجلبال، فيجد لسانه قد هدمها 

من كثرة ذكر اهلل وما اتصل به«.

الصمت احملمود 
كل  عن  فيكون  احملمود  الصمت  فأما 
الغيبة  مثل:  عنه  ونهى  اهلل  حــرم  مــا 
ونحوها،  والسخرية  والبذاءة  والنميمة 
والكالم املباح الذي يؤدي إلى الباطل، 

أو يجر إلى شيء من ذلك.
الغضب،  ثــورة  عند  الصمت  ويحمد 
إثارة  ويريد  شخص  يستفزك  فعندما 
غضبك، إياك أن تنصاع له، بل حتلى 
وغير  فقط،  مــعــدودة  لثوان  بالصمت 
فاجلس،  واقفا  كنت  فإن  هيئتك؛  من 
وإن كنت جالسا فاضطجع، فإن فعلت 
ذلك فقد أطفأت النار باملاء، وأسلمت 
الكثير  وجتاوزت  التلف،  من  أعصابك 

من املشاكل.
يتحدث  عندما  الصمت:  يحمد  ومما 
غيرك، خصوصا إن كان أكبر منك سنا، 
وأعلى منك منزلة، فإنصاتك هنا دليل 
شخصيتك،  وقــوة  تربيتك،  سمو  على 
رسولنا  إلــى  ربيعة  بن  عتبة  أتــى  فقد 
الكرمي ] موفدا من قريش، فتحدث 
حتى  سفارته  وعــرض  طويل  بحديث 
فرغ، والنبي ] يستمع له، ثم قال له 
بأدب جم: »أقد فرغت يا أبا الوليد«، 
قال:  مني«؛  »فاسمع  قــال:  نعم،  قــال: 
عليه صدر سورة فصلت،  فقرأ  افعل، 
اإلنصات  وحسن  األدب  ذلك  فأحدث 
قالت  حتى  عتبة،  عند  كبيرا  تغيرا 
أبا  جــاءكــم  لقد  ــاهلل  ب نحلف  قــريــش: 

الوليد بغير الوجه الذي ذهب به)٤(. 
وإنني ألعجب ممن فقدوا مقدارا كبيرا 
من الذوق واللياقة، وابتلوا مبقاطعة كل 
حــوار  كــل  فــي  السم  وألــقــوا  متحدث، 
وشد  أنفسهم  إظهار  وأرادوا  هــادف، 
االنتباه إليهم، فيما فيه شينهم والقدح 

في أخالقهم.
ومن املواطن التي يحمد فيها الصمت 
في  جــاء  فقد  اهلل،  بغير  احللف  عند 
الصحيحني أن النبي ] قال: »إن اهلل 
عز وجل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، فمن 

كان حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت«.
لديه  ليس  أمر  اإلنسان عن  وإذا سئل 
إجابة أو يشك فيها؛ فصمته هنا يكون 

ورعا، وجناة من الفتيا بغير علم.
ويحمد الصمت عن األسرار واألعمال 
فإذا  أســيــرك،  فسرك  تخصك،  التي 
عمل  وأي  ــره،  أســي صــرت  بــه  نطقت 
وال  فاكتمه  به  تقوم  اخلير  أبــواب  في 
تذعه،، حتى تسلم من الرياء والعجب، 
وكن كمن ميشي على الرمل يترك أثرا 
وال يسمع له صوتا، واستعن على قضاء 
بالكتمان، فلرب أمر أخبرت  حوائجك 
حسدك  أو  إليه،  فسبقك  غيرك،  به 
عــلــيــه، فــتــكــدرت عــلــى فــواتــه وعــدم 

حتصيله، بسبب فلتات لسانك.
ومما يحمد الصمت حني يتجرأ السفيه 
عليك بقبيح القول، فترفعك عنه وعن 
مجاراته هو عني العقل، ومتام احلكمة، 
وتكون بذلك قد ألقمته حجرا، وجعلته 
الشافعي  در  وكمدا، وهلل  ميوت غيظا 

إذ يقول:
فــــال جتــبــه  الــســفــيــه  نـــطـــق  إذا 

ــن إجـــابـــتـــه الــســكــوت فــخــيــر مــ
ــت عـــنـــه  ــ ــرجــ ــ فـــــــــإن كـــلـــمـــــــتـــــــه فــ

ــــــوت ميـ ــــدا  ـــ ــــمــ ـــ كــ ــــــيـــتـــه  ــلـ خـ وإن 
الفنت واندالعها هنا يجب  وعن ظهور 
»املك   :[ النبي  لوصية  الصمت، 
وابك  بيتك،  وليسعك  لسانك،  عليك 
السكوت  فــي  ألن  خطيئتك«)٥(،  على 

إماتة للباطل، وإطفاء لنار الفتنة.
عالمة  الصمت  الشريعة  جعلت  ولقد 
على قبول البكر للنكاح، وقرار االرتباط 
عند  احلــديــث  ففي  ــاة،  احلــي بشريك 
»الثيب أحق بنفسها من وليها،  مسلم: 
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والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها«.
واملرء  أفكاره،  مرآة  اإلنسان  ثرثرة  إن 
كثرة  أن  ريب  وال  لسانه،  مخبوء حتت 
الكالم توقع باخلطأ ال محالة، فمن كثر 
كالمه كثر سقطه، ومن لم يعد كالمه 
على  وطالت  خطاياه،  كثرت  عمله  من 

عرصات القيامة وقفته..
آدم  ابن  كالم  »كل  السلف:  بعض  قال 
عليه ال له، إال ما كان من اهلل وما وااله، 
وكان الصديق [ ميسك على لسانه 
والكالم  املوارد(،  أوردني  ويقول: )هذا 
أســيــرك، فـــإذا خــرج مــن فيك صرت 
أنت أسيره، واهلل عند لسان كل قائل: 
}ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ{ 

)سورة ق: ١٨(«)٦(. 
شكله،  قبح  على  يعاب  ال  اإلنسان  إن 
ودمامة خلقته، وال يعاب على فقره، أو 
صنعته، وإمنا يعاب على قبيح ألفاظه، 
بني  من  رجل  فقد سئل  كالمه،  وكثرة 
متيم فقيل له: مبا سادكم األحنف  وقد 
الساقني،  ملتوي  القامة،  قصير  كــان 
أكثرهم  وال  سنا،  القوم  بأكبر  وليس 
ماال -؟ قال: بقوة سلطانه على لسانه.

الصمت املذموم 
وأما الصمت املذموم فيكون في املواطن 

التي يتطلب الكالم فيها: كاألماكن التي 
التي  واملجالس  املــنــكــرات،  فيها  يــرى 
بأعراض  والتحدث  الغيبة،  على  تقوم 
تيمية:  ابــن  قــال  ونحوها.  املسلمني، 
»والصمت عما يجب من الكالم حرام 

سواء اتخذه دينا أو لم يتخذه«.
علما  كتم  فمن  العلم،  كتمان  ويــحــرم 
أجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة، 
في  خير  »ال  علي [:  اإلمــام  يقول 
الــصــمــت عــن الــعــلــم كــمــا ال خــيــر في 

الكالم عن اجلهل«. 
الصمت عن مطلق اخلير والبر، كذكر 
والتفقه  واحلديث،  القرآن  وقراءة  اهلل 
في الدين، وقول احلق، واإلصالح بني 
عن  والنهي  باملعروف  واألمــر  الناس، 

املنكر، وقس على ذلك.
رسول  اسم  سماع  عند  الصمت  ويــذم 
عــلــيــه، فقد  الــصــالة  وعـــدم  اهلل ] 
ــذا املــوطــن  ــصــامــت فـــي هــ وصــــف ال

بالبخيل، وكفى به قدحا وتوبيخا.. 
الصمت:  فيها  يذم  التي  املواطن  ومن 
أهــل احلــق عــن حقهم، حتى  ســكــوت 
تــوهــم أهـــل الــبــاطــل أنــهــم عــلــى حــق، 

فالساكت عن احلق شيطان أخرص.
فيه،  كساد  ال  رابــح  متجر  الصمت  إن 
لذا حتلى  احلكمة،  أعشار  تسعة  وهو 

طويل   [ نبينا  كان  فقد  األنبياء،  به 
إال  ينطق  ال  تفكر،  صمته  الــصــمــت، 
الكلم،  جوامع  أعطي  وقد  حاجة،  في 
فكان إذا حتدث بحديث لو عده العاد 

ألحصاه.
ولقد جاء التحذير النبوي بنبرة رهيبة 
أمــتــه، هم  مــن  البشر  مــن  عــن صنف 
يوم  وأبعدها  خلقا،  وأسوأها  شرارها، 
وهم:  مجلسا،   [ النبي  من  القيامة 
يدلنا  وهــذا  واملتشدقون«،  »الثرثارون 
على خطورة اإلسهاب في الكالم، وبيان 
فضل الصمت في الدارين، إذ به متام 
العقل، وصالح احلال؛ فصاحبه مصان 
أحسن  قــد  احلــمــل،  اجلــانــب، خفيف 
واهلل لنفسه، فأحبه اهلل وأحبه خلقه.

فوائد الصمت
وملا كان الصمت بهذه األهمية العظيمة 
جمة  فضائله  كانت  السامقة  واملكانة 
الدنيا  أبي  ابن  أفــرد  فقد  ال حتصى، 
فيه  وأورد  )الصمت(،  اسماه:  كتابا  له 
وحري  والــفــوائــد،  احملاسن  من  جملة 
مبن رغب مبعرفة املزيد أن يقتني هذا 
اهلل  يهبه  حتى  بتمعن  ويقرأه  الكتاب 
القول السديد والعمل الصالح الرشيد.
وسبب  لإلنسان،  قوة  مصدر  الصمت 
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ــول اجلـــنـــان، ودلــيــل  مــن أســبــاب دخــ
العيوب،  تستر  به  اإلميــان،  كمال  على 
ويكسب التوقير واالحترام في القلوب، 

ويجعل املرء آلخرته في عمل دؤوب.
هو زينة العالم وستر اجلاهل، وسالمة 
ما  لنفسه  اختار  عبدا  أن  ولو  الدين، 

اختار أفضل من الصمت.
الغضب  يطفئ  أنــه  فــوائــده  مــن  ولعل 
في  األســريــة  املشاكل  ويقتل  ــعــارم،  ال
لها  ــاملـــرأة  فـ تـــثـــور،  أن  قــبــل  مــهــدهــا 
لذلك  لسانها،  في  يكمن  فتاك  سالح 
جاء  وقــد  النساء،  عند  الثرثرة  تكثر 
 ...« املـــرأة:  عن  احلديث  معرض  في 
وإن أعــوج ما في الضلع أعــاله«، قال 
»يحتمل  ــار:  األوطـ نيل  في  الشوكاني 
ــرأة، ألن  امل ذلــك مثال ألعلى  يكون  أن 
أعالها رأسها وفيه لسانها، وهو الذي 
من  قيل:  وقــد  االعــوجــاج«.  منه  ينشأ 

عقل لسانه، حفظ رأسه.
إن من أشد أنواع العقوبات في الدنيا 
ذكره  عن  عبده  لسان  اهلل  ميسك  أن 
القيل  فــي  الــعــبــد  ويطلقها  ــره،  وشــك
في  والتحدث  السؤال،  وكثرة  والقال، 
فمن  وشمال،  مينة  املسلمني  أعــراض 
في  بالعي  أصيب  الكالم،  بكثرة  ابتلي 

موطن يحسن الكالم فيه.
ولـــو لــم يــكــن مــن فــوائــد الــصــمــت إال 
 :[ لقوله  لكفى،  لصاحبه  جنــاة  أنــه 
غنم  لزمه  مــن  إن  »مــن صمت جنــا«. 
به  لفكره، وسمت  العنان  وأطلق  وقته، 
عينيه  في  وعظمت  قلبه،  ورق  نفسه، 
الكلمة  منه  تخرج  تكاد  وال  خطيئته.. 

إال بعد متحيص وتفكر في عواقبها.
 

كيف نتعلم الصمت؟
عليه،  ويــتــدرب  يتعلم  فن  الصمت  إن 
فهو أشبه ما يكون بسور شامخ يحتاج 
عند تشييده إلى خطة ورغبة ومجاهدة 
ذلك  أقمت  إذا  فإنك  ــزان،  وات ومهارة 

تكون قد ملكت زمام  السور في قلبك 
وأرحــت نفسك، فقد جاء في  أمــرك، 
الـــدرداء [: »تعلموا  أبــي  األثــر عن 
ولقد  الــكــالم«،  تتعلمون  كمـا  الصمت 
عشر  مكث  أنه  السلف  بعض  عن  أثر 
سنني يجاهد نفسه على الصمت، حتى 
ينزعها  ال  حصاة  فمه  فــي  يضع  كــان 
وكان  نومه،  أو  شربه  أو  أكله  عند  إال 
بعضهم يحفظ كالمه من اجلمعة إلى 
على  املعينة  الــوســائــل  ومــن  اجلمعة، 

اكتساب الصمت: 
فهي  كلمة،  كــل  فــي  تعالى  اهلل  رقــابــة 
ومعرفة  الكتبة،  الــكــرام  لــدى  مــدونــة 
ــأمــل فــي فضل  ــت ــســان، وال ــل خــطــر ال
ــه، الــنــظــر فــي سير  ــمــرات الــصــمــت وث
والنظر  بهم،  االقتداء  وحسن  السلف 
والثرثرة،  للكالم  الوخيمة  العاقبة  في 
ــلــغــط والــغــيــبــة  واجــتــنــاب مـــواطـــن ال

والنميمة ونحوها.

الصمت من أهم وسائل التربية
لنبوغ  التربوية  الوسائل  أنفع  من  ولعل 
أكثر  االستماع  على  تعويدهم  األبناء؛ 
يجعلهم  اجليد  فاالستماع  الكالم؛  من 
ــا وتــألــقــا، وفيه  ــداع أكــثــر تــركــيــزا وإب
أن  حيث  بهم،  يحيط  ملن  الفهم  أيضا 
امتلكوا  أنهم  يعني  بصمت  استماعهم 

مفاتيح شخصيات من حولهم. 
وال شك أن األبناء يتربون بالقدوة املاثلة 
أمامهم، هب أنك التزمت الصمت ملدة 
أسبوٍع أو شهٍر فحسب، فجعلت الذكر 
ديدنك، والتفكر في نعم اهلل شعارك، 
أخبرني  دثارك،  املفيد  النافع  والكالم 
ما الذي جنيت؟! لن أبالغ إن قلت إنك 
في  صوابا  أكثر  قـــرارات  اتخذت  قد 
حياتك، وكفيت مؤنة االعتذار لغيرك، 
وحافظت على برودة أعصابك، وقللت 
أحبابك،  من  وأكــثــرت  خصومك،  من 
وعاجلت  وقــتــك،  معظم  واســتــثــمــرت 

ترتيب  وأعــدت  مشكالتك،  من  الكثير 
أولويات حياتك، هذا ما يفعله الصمت، 

فالزمه تلزمك السالمة.

همسة ختامية
يكون  ما  أحوج  اللسان  فإن  وباجلملة؛ 
وال  يستقيم  حــتــى  ســجــن  ــول  طـ ــى  إلـ
يكون  مــا  أشبه  فهو  خــيــرا،  إال  ينطق 
سما،  فمه  حشي  وثعبان  جائع  بسبع 
مصرع  فرب  وأفسد،  أضر  انطلق  إذا 

إنسان من اللسان..
القلب،  يقسي  ممــا  الــكــالم  كــثــرة  إن 
إذا خرجت من  فالكلمة  الندم؛  ويورث 
من  أذنــيــك  فانصف  تــعــود،  فلن  فيك 
فيك، وثق أن الفم املغلق ال يعادي أحدا 

البته.
يا لروعة الصمت، من لزمه نال الظفر 
والهيبة،  الوقار  بتاج  وتكلل  والــراحــة، 
وتــدثــر بــدثــار الــعــزة والــكــرامــة، ولئن 
ميــوت املـــرء صــامــتــا، خير لــه مــن أن 

ميوت ثرثارا مهذارا
مت بداء الصمت خير لك من داء الكالم

إمنــا الســالـم من ألـجــم فـــاه بـلــجـــام

املصادر واملراجع
١- الكليات، للكفوي، )٥٠7(.

القاضي،  هــشــام  د.  الــصــمــت،  لغة   -٢
بودكاست ألسن.

مالك  موطأ  شــرح  في  املسالك   -٣
.)٥7٨ /7(

٤- السيرة النبوية، البن هشام، )٢9٤/١(.
رقم  الــتــرمــذي،  ســنن  حسن،  حديث   -٥

.)٢٤٠٦(، )١٨٣/٤(
٦- الداء والدواء، البن القيم، )ص: ١٦١(.
الباحثني  من  ملجموعة  النعيم،  نضرة   -7

.)٢٦٤٤ /7(
٨- إحياء علوم الدين، للغزالي )٣/ ١١١(.
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ــمــفــتــرق من  ــمــفــتــرق من الــمــتــفــق وال الــمــتــفــق وال
األسماء واألنساب والكنى األسماء واألنساب والكنى 

سلسلة األعالم املتشابهة )66(

احلمد هلل رب العاملني.
وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني:

فهذه بعض األعالم املتشابهة التي تلتبس على الناس، وخاصة طالب العلم، مع ترجمة موجزة 
لهم، حتى يزول اللبس واالشتباه. 

املتفق واملفترق في اسم )البكري( 
-القسم الثاني-:

١٠- زين الدين البكري )ت: ١٠٢8هـ(: 
هو زين الدين محمد بن محمد أبي السرور 

البكري الصديقي املصري، مؤرخ.
)املنح  مصنفاته:  مــن  بالقاهرة،  ولــد 
الرحمانية في الدولة العثمانية(، و)فيض 
املنان بذكر دولة آل عثمان( وصل فيه 

إلى والية مصطفى باشا مبصر، سنة: 
)١٠٢7هـ(، توفي بالقاهرة)١(.

١١- أحمد البكري )ت: ١٠٤8هـ(:
هو أحمد بن زين العابدين بن محمد بن 
علي البكري الشافعي، أديب، شاعر، من 
فضالء الشافعية مبصر، أقرأ باجلامع 

االزهر.
من أبرز مصنفاته: )روضة املشتاق وبهجة 

تفسير  في  الوصف  و)حسن  العشاق(، 
ما  أكثر  و)ديوان شعر(  الصف(،  سورة 
فيه ألغاز، و)رشف الزالل عن تبسم ثغر 
في  الوهاج  و)الكوكب  تراجم،  السؤال( 
هداية احلاج( منظومة في رحلته إلى احلج، 
و)لسان احملبة(، و)زهرة البستان(، و)فتق 
الرتق إلظهار احلق(، و)فيض الفياض( 
أســرار  في  التكرمي  و)هاتفة  مواعظ، 

تراجم
د. رياض العيسى

دكتوراه في احلديث
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واملجاز(،  احلقيقة  و)لسان  اجلحيم(، 
و)إقامة الشواهد()٢(.

١٢- أبو املواهب البكري )ت: ١٠5٣هـ(:
هو أبو املواهب عبد اهلل بن محمد بن 
محمد البكري الصديقي األشعري القرشي، 

فاضل، صوفي.
من أبرز مصنفاته: )حتفة الناظرين في 
حوادث عن اثنني وخمسني(، و)الذكر اجللي 
في مراتب حال ولي من ولي(، و)شكر اإلنعام 
من املالك العالم(، و)الفتوحات الرحمانية 
من احلضرة القدسية الصمدانية(، و)األجر 
السبيل(،  في  قتل  أو  مات  ملن  اجلزيل 
و)سلسال البحر مما اكتسب من فيوضات 
مجرى النهر(، و)التحفة اجللية في اسم 

العبودية()٣(.
١٣- ابن أبي السرور البكري )ت: ١٠6٠هـ-أو 

١٠87هـ(: 
هو محمد بن زين العابدين محمد أبي 
الصديقي،  البكري  محمد  بن  السرور 
املعروف بابن أبي السرور، مؤرخ مفسر 
باحث، مصري، انتهت إليه رئاسة بيت 

البكري مبصر.
ولد في القاهرة سنة: )١٠٠٥هـ(.

من أبرز مصنفاته: )النور املبني في توضيح 
ما في إحياء علوم الدين(، و)الدرة العصماء 
في طبقات الفقهاء(، و)الروضة الندية في 
طبقات الصوفية(، و)عني اليقني في تاريخ 
املؤلفني(، و)الدرر في األخبار والسير(، 
و)الروضة الزهية في والة مصر القاهرة 
املعزية(، و)عيون األخبار ونزهة األبصار( 
تاريخ، و)قطف األزهار من اخلطط واآلثار( 
اختصر به خطط املقريزي، و)تفسير كبير( 
يعرف بتفسير ابن أبي السرور، و)فيض 
اجلنان بذكر دولة آل عثمان(، و)القول 
املقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من 

لغات العرب(، توفي بالقاهرة)٤(.
١٤- قطب الدين البكري )ت: ١١6٢هـ(: 
هو قطب الدين أبو املواهب مصطفى بن 
كمال الدين بن علي البكري الصديقي 

احلنفي، القادري، متصوف، من العلماء، 
كثير التصانيف والرحالت والنظم.

ولد في دمشق سنة: )١٠99هـ(، ورحل إلى 
القدس وحلب وبغداد ومصر والقسطنطينية 

واحلجاز.
من أبرز مصنفاته: )السيوف احلداد في 
أعناق أهل الزندقة واالحلاد(، و)الذخيرة 
املاحية لآلثام في الصالة على خير األنام(، 
و)املورد العذب لذوي الورود في كشف 
معنى وحدة الوجود(، و)الصالة الهامعة في 
فضائل اخللفاء األربعة(، و)الفتح القدسي 
والكشف األنسي( أدعية، و)بلغة املريد( 
أرجوزة في التصوف، و)أرجوزة في الشمائل(، 
و)التواصي بالصبر واحلق( تصوف، و)شرح 
الفرائد(  و)فوائد  املنفرجة(،  القصيدة 
في  و)اللمحات(  العقائد،  في  منظومة 
صلوات ابن مشيش، و)منظومة االستغفار 
( مع شرح لها، و)املنهل العذب السائغ(، 

وتوفي بالقاهرة)٥(.
١5- كمال الدين البكري )ت: ١١96هـ(: 
بن  محمد  الفتوح  أبو  الدين  كمال  هو 
مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري 
الصديقي احلنفي، أديب، من فقهاء احلنفية 

بفلسطني.
ولد ببيت املقدس سنة: )١١٤٣هـ(.

وله نظم وتصانيف، من أبرزها: )خالصة 
حتقيق الظنون في الشروح واملتون( جرد 
فيه كشف الظنون من املكررات واستدرك 
عليه زيادات، و)الروض الرائض في علم 
الفرائض(، و)تشنيف السمع في تفضيل 
البصر على السمع(، و)املنح اإللهية في مدح 
خير البرية( شرح بديعية له، و )نبراس 
و)الكلمات  شعره،  ديوان  وهو  األفكار( 
البكرية في حل معاني اآلجرومية( في 

النحو، وتوفي بغزة)٦(.
١6- أبو بكر البكري )ت: ١٣٠٢هـ، أو ١٣١٠هـ(:

هو أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياط 
الشافعي البكري، فقيه متصوف، نزيل 

مبكة.

من أبرز مصنفاته: )إعانة الطالبني على 
حل ألفاظ فتح املعني(، و)الدرر البهية 
الشرعية(،  العلوم  املكلف من  يلزم  فما 
و)هداية األذكياء إلى طريق األولياء( ن 
و)القول املبرم في أن منع األصول والفروع 
من إرثهم محرم( في املواريث، و)كفاية 
األتقياء ومنهج األصفياء( في التصوف، 
و)نفحة الرحمن في مناقب السيد أحمد 

زيني دحالن()7(.
١7- محمد توفيق البكري )ت: ١٣5١هـ(: 
هو محمد توفيق بن علي بن محمد البكري 
من  مترسل،  وأديب  شاعر،  الصديقي، 

أعيان مصر.
تولى  ـــ(،  )١٢٨7هـ سنة:  بالقاهرة  ولــد 
نقابة اإلشراف ومشيخة املشايخ وعني 
عضًوا دائًما في مجلس الشورى واجلمعية 
العمومية، وكان يجيد الفرنسية والتركية 

واإلجنليزية.
من مصنفاته: )أراجيز العرب(، و)تراجم بعض 
رجال الصوفية(، و)بيت الصديق(، و)بيت 
السادات الوفائية(، و)املستقبل لإلسالم(، 
و)التعليم واإلرشاد(، و)فحول البالغة(، 

و)صهاريج اللؤلؤ(، توفي بالقاهرة)٨(.

الهوامش
واألعالم   )٢١٦/٢( املكنون  إيضاح  انظر:   -١

للزركلي )٦٢/7( ومعجم املؤلفني )٢9٠/١١(.
٢- انظر: خالصة األثر )٢٠١/١( وهدية العارفني 
)١٥9/١( واألعالم للزركلي )١٢9/١( ومعجم 

املؤلفني )١/٢٢9(.
ومعجم   )١٢9/٤( للزركلي  األعالم  انظر:   -٣

املؤلفني )١٤٠/٦(.
واألعالم   )٢99/٢( العارفني  انظر: هدية   -٤

للزركلي )٦٤/7( ومعجم املؤلفني )٢9٣/١١(.
واألعالم   )٤٤٦/٢( العارفني  انظر: هدية   -٥
للزركلي )٢٣9/7( ومعجم املؤلفني )٢7١/١٢(.
واألعالم   )٣٤٣/٢( العارفني  انظر: هدية   -٦

للزركلي )١٠٠/7( ومعجم املؤلفني )٣٢/١٢(.
7- انظر: هدية العارفني )٢٤١/١( واألعالم للزركلي 
)٢١٤/٤( ومعجم املؤلفني )7٣/٣( )٢7٠/٦(.

ومعجم   )٦٦/٦( للزركلي  األعــالم  انظر:   -٨
املؤلفني )9/١٤١(.
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قدوة  وأمنــوذج  املؤثر،  للداعية  رمز   >
الذي  للقائد  ومثال  الناجح،  للمربي 
مع  جتــده  الــقــلــوب..  عليه  اهلل  جمع 
أمرا  رأى  إذا  إال  لينا..  هينا  اجلميع 
ال يحتمل وجهة نظر أو اجتهادا آخر، 
يهادن  ال  فإنه  فيه صريحة،  واملخالفة 
منضبطا  يظل  لكن  يــداهــن،  وال  فيه 
محذرا  الــتــجــريــح،  متجنبا  بــالــشــرع، 
على  حاثا  الشقاق،  نابذا  الفتنة،  من 
األلفة واألخوة واحملبة، مطالبا بالصبر 

وحبس النفس عن اخلطأ.
ويتجنب  ــالف«  ــ اخلـ »أدب  يــلــتــزم   >
أقوام«،  بال  »ما  ويعتمد منهج  اإلثــارة، 
يناقش  -وهــو  لــه  تقرأ  أو  تسمع  فــال 
فكرة  ينتقد  أو  بها،  مؤمن  غير  قضية 
معينة يرى عدم صوابيتها- كلمة نابية، 
أو لفظا ال يليق، بل ينتقي كلماته بدقة 
بألطف  يريد  التي  الفكرة  إلى  ليصل 

اجلمل، وأجمل العبارات. 
< عند التشاور كثيرا ما تراه مييل إلى 
الــرأي،  ذاك  إلى  يأنس  أو  القول  هذا 
انغالق، وجتده  لكن بال تعصب، ودون 
موقفه  يسجل  ــاورة:  املـــشـ نــهــايــة  فــي 
ذهبت  مبا  التزامه  يعلن  لكن  ورأيــه.. 

إليه األكثرية وتطبيقه له.
الثمانني،  تخطيه  مــن  الــرغــم  على   >
فإن نشاطه أو سعيه في سبيل نصرة 
الدعوة  في  وحركته  يهدأ،  لم  اإلسالم 
بتحملها شباب، فقد ظل  ناء  إلى اهلل 
ناشرا  الترحال  متعهد  األسفار  دائــم 

على  لها  حامال  بها  مهاجرا  الــدعــوة 
غير عادة من في مثل سنه، يطوف من 
اليمن إلى اإلمارات والكويت ومن لندن 
لم  وحركته  والسودان..  إسطنبول  إلى 

تتوقف حتى وفاته.
للعلم  < من رعيل سورية األول، نشرا 
الشرعي، وبثا ألنوار الدعوة.. ومن باب 
»املرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه« دلف 
إلى أرضها يغرز فسائل يقي بها أمته 
املتفرقة  اجلهود  يحشد  تغريبها،  رياح 
من أجل غد أفضل للمسلمني، ويوظف 
بطريقة  الفاعلة  احلــيــويــة  الــطــاقــات 
منظمة، وبأسلوب جماعي، حتى تخرج 

الثمرة طيبة ومؤثرة ومجدية.
< عرفه السوريون طبيبا بارعا، وعاملا 
االطــالع،  واســع  ثبْتا،  وفقيها  محققا، 
درايــة  وعلى  الشرعية،  بالعلوم  حجة 
ثقافة  القرآن، صاحب  بتفسير  واسعة 
إضافة  والفقه  الطب  بني  جمعت  ثرة 
و»فقه  الــواقــع«  »فــقــه  استيعاب  إلــى 
واألدواء،  الــعــلــل  ومــعــرفــة  ــوة«  ــدعـ الـ
املعركة،  وطبيعة  املناوئة،  والــتــيــارات 
وحقيقة األزمة التي متر بها األمة.. إنه 

الفقيه الطبيب حسني هويدي.

املولد والنشأة
< من دير الزور )عروس نهر الفرات(، 
في  ١9٢٥م،  عــام  مطلع  ولــد  ففيها 
كنف بيت إسالمي طيب طابعه التدين 
الفضيلة  على  واحملــافــظــة  وااللــتــزام 

وحب العلم.. والده كان شيخا معروفا 
ــزامــه الــديــن  ــت ــال ــدتــه ب ــل ــل ب ــدى أهــ ــ ل
املساجد،  في  والعلم  الذكر  ومجالس 
تعليم  وفي  األثر في مسيرته  بالغ  وله 

القرآن جليل واسع من أهل الدير.
الطابع  ذات  نفسها  الــديــر  طبيعة   >
أهلها  ــاة  وحــي الــعــشــائــري احملـــافـــظ، 
القائمة على الفطرة، فال فجور ظاهر، 
الشارع  خلو  مع  واضحة،  لهو  دور  وال 
أو  السفور  إلى  ينسب  اختالل  أي  من 
التبرج.. شكلتا التكوين األولي لهويدي 
وحب  القرآن  مائدة  على  تربى  الــذي 

السنة والتعلق بالذكر.
الشرعي،  بالعلم  تعلق  طفولته  منذ   >
وأخذ معظم علومه في الفقه والتفسير 
واألصـــول  العربية  والــلــغــة  ــث  واحلــدي
أمثال:  بلده  علماء  من  مبكر  وقت  في 
الشيخ حسني رمضان اخلالدي والشيخ 
الرحبي،  جعفر  والشيخ  املفتي  سعيد 
ويرافقهم،  إليهم،  يختلف  كــان  الذين 
ويجالسهم، ويحضر حلقهم، ويراجعهم 
التحصيل  مواصلة  مع  منهم..  ويفيد 
بجهود ذاتية عن طريق مطالعة أمهات 
الكتب في مختلف امليادين ضمن رفقة 
ــال: الشيخ  ــث صــاحلــة مــن أقــرانــه، أم
ــســراج والــشــيــخ عــبــدالــرزاق  أحــمــد ال
خاطر  مال  خليل  د.  والشيخ  اخلالدي 

وأمني الشاكر.. وغيرهم.
< حصل على شهادة الثانوية العلمية، 
جامعة  في  الطب  كلية  إلى  انتسب  ثم 

الدكتور حسن هويديالدكتور حسن هويدي

إعداد: هشام الصباغأعالم الوعي
باحث لغوي

داعية الشام وطبيبه
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دمشق، ثم حصل على شهادة الدكتوراه 
في الطب بتقدير »جيد« عام ١9٥٢م، 
الدكتوراه  شهادة  لنيل  رسالته  وكانت 
عــن: »فــرط نشاط الــغــدة الــدرقــيــة«، 
في  التخصص  شهادة  على  حصل  ثم 
في  الطب  كلية  من  الباطنة  األمــراض 

جامعة دمشق. 
الــدراســة في دمشق  < خــالل سنوات 
ــهــل من  ون فــيــهــا  الــعــلــمــاء  ــار  ــب ك الزم 
الشيخ  مــالزمــة  مــن  وأكــثــر  علومهم. 
مصطفى السباعي الذي تأثر به كثيرا 

وأصبحت عالقته به كبيرة جدا.

حياة عملية دعوية
< بعد تخرجه عاد إلى دير الزور ليفتح 
عيادته ممارسا ملهنة الطب، فكان يوزع 
الدعوي،  والعمل  العيادة  بني  أوقاته 
حتى  وقته  أكثر  يستغرق  أصبح  الذي 

غلب مهنته فتفرغ له تفرغا كامال.
وانتشرت  مــنــاضــال،  حياته  عــاش   >
كانت  إذ  والتربوية،  الفكرية  إسهاماته 
املسائل  استيعاب  على  هائلة  قدرته 
من  دؤوبــة  وحركته  العقبات،  وحتــدي 
جعلها  التي  اإلسالمية  الــدعــوة  أجــل 
همه األول واألساسي؛ تسير في دمه 
وروحه، عاش لها ومات من أجل رفع 

رايتها.
< عــني عــضــوا بــاملــجــلــس األوروبــــي 
فـــي قضايا  ــاعــال  ف ــان  ــ وك لــإلفــتــاء، 
رائد  دور  ولــه  كثيرة،  مهمة  إسالمية 
املستوى  وعلى  ســوريــة،  مستوى  على 
وشارك  والدولي،  واإلسالمي  العربي 
إنهاء  فــي  للتدخل  عــدة  وفـــود  ضمن 
الــدول  من  عــدد  في  داخلية  نــزاعــات 

اإلسالمية.

.. عن هويدي
< مجلسه، طال أو قصر، ال يخلو من 
بيان ملسألة وكيف  أو  تأصيل شرعي، 
اهلل..  بــشــرع  فيها  االنــضــبــاط  يــكــون 
مع  احلداثة  من  أهم  عنده  واألصالة 

أنه يفقه عصره وال يعيش في املاضي 
والتاريخ وحده.. حريص على املرجعية 

الشرعية في جميع ما يقول ويعمل.
على  يسير  وهو  عاما  وستون  ستة   >
طريق الدعوة، لم يلن فيه، ولم ينثن، أو 
يتراجع.. حتى في سني عمره األخيرة 
جتده مسافرا من بلد إلى آخر حامال 
مندفعا  األمــة،  ومستقبل  الدعوة،  هم 
للعمل اإلسالمي، يحاضر ويوجه ويعلم 

إلى آخر ليلة من حياته.

وصيته
< جعل لقاء اهلل نصب عينيه، وحرص 
يغفل  أال  على  الدنيا  فــي  سعيه  فــي 
عن هذا املصير؛ ولذا فقد عاش بني 
الناس ووصيته الشرعية مكتوبة عنده 
ممتثال إلى قول الرسول ]: »ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 
ليلتني إال ووصيته مكتوبة عند رأسه« 

)رواه الشيخان(.
< املــتــأمــل فــي وصــيــتــه يــجــد جمال 
سبكها، وإشراق عبارتها، وقوة بيانها، 
ــاع الــســنــة، ودقــة  ــب وحــرصــهــا عــلــى ات
دينا  أذكر أن ألحد علي  ألفاظها )وال 
حتى كتابة هذه الوصية(، وسعة فقهها 
بهذا  االلــتــزام  ضــرورة  على  وتشديده 

الفقه.

عادة أسبوعية
< كانت له جلسة أسبوعية يجلس فيها 
اهلل  كتاب  يتلون  إخــوانــه  مــع  للترويح 
ويتدارسونه بينهم، ثم تكون لهم دروس 
في العقيدة أو التزكية أو التاريخ.. وفي 
ليلة وفاته حتدث حديثا رقيقا خاشعا 
عن املوت وقرأ من »التذكرة في أحوال 

املوتى وأمور اآلخرة« للقرطبي. 

هويدي كاتبا
قلما  هويدي  حسن  الدكتور  امتلك   >
نفسه  على  اشتغل  وأيضا  رائعا،  بليغا 
فامتلك ثقافة عامة قوية، وعلم شرعي 

راسخ، وموهبة أدبية واضحة، ومتكن من 
التي كان من متذوقيها..  العربية  اللغة 
و»مــن  »الــوجــود احلــق«  مؤلفاته:  ومــن 
االختالط«  و»محاذير  الهدى«  نفحات 
و»الشورى في اإلسالم« و»مفهومات في 
ضوء العلم«، إضافة إلى مقاالت كتبها 
هنا وهناك، ومنها مقاالته الشهيرة في 
مجلة »حضارة اإلسالم«، وبيانات كتبها 

في مناسبات متفرقة.

إسهاماته مع »الوعي«
هويدي  حسن  الدكتور  للشيخ  كــان   >
جــاءت  املجلة،  مــع  مساهمات  خمس 
ع:٣«،  اإلســالم،  »جمال  عناوين:  حتت 
و»نفخ الروح غير تكاثر اخللية، ع:٦٤«، 
و»نقل  ع:٦٨«،  والطب،  الشريعة  و»بني 
اإلسالم  و»دور  ع:7٣«،  يحرم،  ال  الــدم 

في العصر احلديث، ع:١١٨«.

وفاته
< بعد جهاد في خدمة الدين والدعوة 
وعن  عاما،   ٦٠ من  أكثر  استمر  إليه 
ــا، وبــعــدمــا أدى  نــاهــز ٨٤ عــام عــمــر 
األداء،  يكون  مــا  أحسن  على  رسالته 
أحسن  على  ربه  هويدي  الدكتور  لقي 
أدائه صالة فجر  بعد  اللقاء،  يكون  ما 
اجلمعة ١٣ مارس ٢٠٠9م، وهو جالس 
في محرابه يذكر اهلل، في مهجره في 
مدينة عمان في األردن، ووري جثمانه 
الثرى في مقبرة سحاب قرب العاصمة 
بعدما صلي عليه في مسجد اجلامعة 

األردنية.

املصادر
< كتاب »أعالم وعلماء كتبوا في الوعي 

اإلسالمي«.
< رابطة أدباء الشام.

< رابطة العلماء السوريني.
< مقال للدكتور عامر حسني أبو سالمة 

)إنترنت(.
< املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.
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ياسني محمد كتاني

باحث شرعي

كتاب التجريد الصريح ألحاديث كتاب التجريد الصريح ألحاديث 
الجامع الصحيحالجامع الصحيح

تعد مكتبة »الوعي اإلسالمي« من أهم أركان املجلة، وترجع بداية تكوينها إلى 
إلى مرحلة  ١965م، ثم تعمق االهتمام بها لترتقي  املطبوعة عام  زمن تأسيس 
العربية  التراثية  الكتب  من  النادر  واقتناء  بجمع  وذلك  التوجه،  من  جديدة 
التوجه بإنشاء مكتبة  والعاملية، ثم تبلور ذلك  العربية  واألجنبية، والدوريات 
واالجتماعي؛  واإلسالمي  العربي  بالتراث  املتصل  اإلنساني  الفكر  بنتاج  تعنى 
ومجالت  وخرائط  ومصنفات  كتب  من  نادرة  مجموعات  على  اآلن  تتوي  فهي 
قدمية ودوريات نفيسة، تشكل كنزا من كنوز املعرفة اإلنسانية، وتقدم للباحث 
في شتى املجاالت -خصوصا في مجال التراث العربي واإلسالمي- فكرة عن عمق 
احلضارة العربية واإلسالمية وتراثها، السيما الكتب القدمية في مجال العلوم 

الطبيعية والطب، والتراث اإلنساني. 

ويـــأتـــي كـــتـــاب: »كـــتـــاب الــتــجــريــد 
الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح« 
ليشكل لبنة من مقتنياتها النفيسة.

التعريف بالكتاب
اجلامع  ألحاديث  الصريح  التجريد 
ــرف أيــضــا بــاســم:  ــع الــصــحــيــح، وي
ــاري(،  ــخـ ــبـ )مــخــتــصــر صــحــيــح الـ
ــدي(، هــو كتاب  ــي ــزب و)مــخــتــصــر ال
حيث  البخاري،  لصحيح  مختصر 
في  الصريح  التجريد  كتاب  تضمن 

أوفى طبعاته )٢٢٥٤( حديثا. 
أحمد  بن  أحمد  الدين  زيــن  ألفه: 
الشرجي الزبيدي: )٨١٢هـ/٨9٣هـ(، 
وقد  )١٤١٠م/١٤٨٨م(.  املــوافــق: 
فــرغ املــؤلــف مــن جتــريــده فــي يــوم: 
)األربعاء ٢٤ شعبان، سنة: ٨٨9هـ(، 
أي قبل وفاة املؤلف بأربع سنوات. 

فــأصــل هـــذا الــكــتــاب هــو صحيح 
 9٠٨٢( يــحــوي:  ــذي  ــ ال ــخــاري  ــب ال
عند  عظيمة  مكانة  ولــه  روايــــة(، 
بعد  كتاب  أصــح  يعد  إذ  املسلمني، 

القرآن الكرمي. 
وقد أثنى أكثر علماء اإلسالم على 
أنه  الصريح( على  )التجريد  كتاب: 
البخاري،  مختصرات  أفضل  مــن 
وللكتاب  فيه.  بغيتهم  وجدوا  وأنهم 
مخطوطات كثيرة في تركيا ومصر 
والهند والقدس واليمن والسعودية، 
وطبع طبعات كثيرة كانت أوائلها في 

سنة )١٢٨7هـ(. 
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كما إن للكتاب شرحني مطبوعني:
بن  اهلل  عبد  األزهــر  لشيخ  األول: 
١٢٢7هـ(،  )ت:  الشرقاوي  حجازي 
املبدي شرح مختصر  بعنوان: »فتح 

الزبيدي«.
والثاني: للصدــيق حســن خــان )ت: 
١٣٠7هـ( بعنوان: »عون  الباري حلل 

أدلة  البخاري«. 

سبب تأليف الكتاب
ذكر زين الدين الزبيدي سبب تأليفه 

للكتاب في املقدمة فقال:
الصحيح  اجلامع  كتاب  أن  »فاعلم 
لإلمام الكبير األوحد مقدم أصحاب 
بن  محمد  اهلل  عبد  أبــي  احلــديــث 
ــن إبــراهــيــم الــبــخــاري  إســمــاعــيــل ب
رحمه اهلل تعالى، من أعظم الكتب 
املصنفة في اإلسالم وأكثرها فوائد. 
إال أن األحاديث املتكررة فيه متفرقة 
أن  اإلنسان  أراد  وإذا  األبــواب،  في 
ال  بــاب  أي  في  احلديث  في  ينظر 
يكاد يهتدي إليه إال بعد جهد وطول 
فتش. ومقصود البخاري رحمه اهلل 
احلديث  طــرق  كــثــرة  بــذلــك  تعالى 
وشهرته، ومقصودنا هنا أخذ أصل 
جميع  أن  علم  قــد  لكونه  احلــديــث 
النووي  اإلمام  قال  فيه صحيح.  ما 
في مقدمة كتابه شرح مسلم: وأما 
البخاري فإنه يذكر الوجوه املختلفة 
وكثير  متباعدة،  متفرقة  أبواب  في 
منها يذكره في غير بابه الذي يسبق 
فيصعب  بــه،  ــى  أول أنــه  الفهم  إليه 
وحصول  طرقه  جمع  الطالب  على 
ــره مــن طــرق  الــثــقــة بجميع مــا ذكـ
رأيــت جماعة  وقــد  قــال:  احلديث. 
في  غلطوا  املتأخرين  احلفاظ  من 
مثل هذا، فنفوا من رواية البخاري 

في صحيحه  موجودة  هي  أحاديث 
في غير مظانها السابقة إلى الفهم. 
اهلل  رحمه  الــنــووي  ذكــره  ما  انتهى 
أن  أحببت  كذلك  كان  فلما  تعالى. 

أجرد أحاديثه من غير تكرار«.

التعريف مبؤلف الكاتب 
هو أبو العباس زين الدين أحمد بن 
شهاب الدين أحمد بن سراج الدين 
عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد 
بن عمر الشْرجي، الزبيدي، اليمني، 
ولد سنة: )٨١٢هـ، املوافق: ١٤١٠م، 
ــة: ٨9٣هــــــ، املـــوافـــق:  وتـــوفـــي ســن
حديث،  وراوي  دين  عالم  ١٤٨٨م(، 
من  جماعة  يــد  على  تعليمه  تلقى 
شيوخ زبيد، ثم رحل إلى مكة ونهل 
من علمائها، وكان أديبا، شاعرا، له 
اخلواص(،  )طبقات  منها:  مؤلفات 
و)نزهة األحباب(، وأشهر مصنفاته 

هو هذا الكتاب. 

منهج الزبيدي في الكتاب
ذكر الزبيدي منهجه في االختصار 

في مقدمة الكتاب فقال: 
أحاديث صحيح  أجــرد  أن  »أحببت 
وجعلتها  تكرار،  غير  من  البخاري 
تناول  ليقرب  األســانــيــد  محذوفة 
أتى  وإذا  تعب،  غير  مــن  احلــديــث 
احلديث املتكرر أثبته في أول مرة، 
زيــادة  الثاني  املوضع  في  كــان  وإن 
يأتي  وقــد  فــال،  وإال  ذكرتها  فيها 
حديث مختصر ويأتي بعد في رواية 
أخرى أبسط وفيه زيادة على األول، 
لزيادة  األول  وأترك  الثاني،  فأكتب 
الفائدة، وال أذكر من األحاديث إال 
ما كان مسندا متصال، وأما ما كان 
له،  أتعرض  فال  معلقا  أو  مقطوعا 

وكذلك ما كان من أخبار الصحابة 
فمن بعدهم فال أذكره. ثم إني أذكر 
روى احلديث  الذي  الصحابي  اسم 
في كل حديث ليعلم من رواه، وألتزم 

كثيرا ألفاظه في الغالب«.
فبحسب هذه التوضيح من الزبيدي 

ملنهجه في االختصار، فإنه حذف:
وآثار  املعلقة،  واألحاديث  األسانيد، 
الــصــحــابــة، واملــتــابــعــات واخــتــالف 

األسانيد، واألحاديث املكررة.
وتهذيباته  الــكــتــاب  على  ــشــروح  ال

ومستدركاته:
فتح املبدي شرح مختصر الزبيدي، 
حـــجـــازي  ــن  ــ ب اهلل  لــعــبــد  شـــــرح 

الشرقاوي.
أدلــة  البخاري،  عــون  الــبــاري حلــل 
شرح لصديق حسن خان القنوجي.

أحاديث  ترتيب  إلى  الباري  هداية 
البخاري، ترتيب لعبد الرحيم عنبر 

الطهطاوي. 
ــدراك لعمر  ــد الــزبــيــدي، اســت زوائـ

ضياء الدين الداغستاني.

 نسخة »الوعي اإلسالمي« 
الوعي  مجلة  مكتبة  رفــوف  تتزين 
الكتاب  هذا  من  بنسخة  اإلسالمي 
احللبي،  البابي  طبعة  وهــو  القيم، 
)١٣٤7هـ(، وهو في متناول قراءها 
الـــكـــرام املــهــتــمــني بــكــتــب احلــديــث 

النبوي. 

املصادر
اجلامع  ألحاديث  الصريح  التجريد 

الصحيح.
املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.

ــبــخــاري وكــتــابــه اجلــامــع  ــام ال ــ اإلم
الصحيح، لعبد احملسن العباد.
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ينابيع املعرفة

الغفلة في الشبع  املناسك 

كرامة من اهلل 

قال العالمة ابن القيم رحمه اهلل تعالى: »ولو لم يكن 
في االمتالء من الطعام إال أنه يدعو إلى الغفلة عن 
ووعده  الشيطان،  عليه  جثم  واحدة  ساعة  اهلل  ذكر 
إذا  النفس  فإن  واد،  به في كل  ومناه، وشهاه، وهام 
شبعت حتركت، وجالت وطافت على أبواب الشهوات، 

وإذا جاعت سكنت، وخشعت، وذلت«.
انظر: بدائع الفوائد )٨٢١/٢(.

قال العالمة ابن عوض املقدسي رحمه اهلل تعالى: 
»وهي جمع منسك - بفتح السني وكسرها - فبالفتح: 
من  مــأخــوذ  الــعــبــادة،  ملوضع  اســم  وبالكسر:  مــصــدر، 
فيه،  اتسع  ثم  بها،  الـمتقرب  الذبيحة  وهي  النسيكة، 
على  إطالقها  غلب  وقد  والطاعة،  للعبادة  اسما  فصار 
الذبائح  من  تضمنه  وملــا  أنواعها،  لكثرة  احلــج  أفعال 

املتقرب بها«.
انظر: فتح وهاب املآرب )٢/5(.

قال ابن مسعود [: »كل يوم وليلة متر بك معافى في نفسك وأهلك ومالك كرامة من اهلل«.
انظر: موسوعة ابن أبي الدنيا )٧/539(.

إعداد/ تركي محمد النصر

مشاركة: يعقوب اجلناع

*

*

الشوق بعد الرجوع 

الدنيا 

قال العالمة ابن اجلوزي رحمه اهلل تعالى: »... فإني كنت أتوق إلى مكة قبل احلج؛ فداويت هذا الداء 
بالقصد، فزاد الشوق بعد الرجوع على احلد، وعلمت أن كثرة الترداد ال تزيد إال شوقا، كما أن لقيا احملبوب 
ال تزيد نار الوجد إال وقدا، ثم إني صادفت من هو أشوق مني، فشغلني ما رأيت من وجده عني، فاتفقنا 

في أصل الشوق، وافترقنا في قدر التوق«.
انظر: مثير العزم الساكن إلى أشرف األماكن )١/59(.

قال عامر بن عبد قيس رحمه اهلل تعالى: »الدنيا كل ما فيها يجري على ما ال يريد، وكل مستقر فيها غير 
راض بها، وذلك شهيد على أنها ليست بدار قرار«.

انظر: حياة السلف بني القول والعمل )ص/٤36(
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العلم كالروض 

طلب العلم 
اجلهل باجلهل 

قال األديب الرافعي رحمه اهلل: »... وإمنا العلم كالروض، يقصر بعض أغصانه فيسهل على كل متناول، 
ويطول بعض فروعه، فيكد يد الفارع املتطاول«.

انظر: تاريخ آداب العرب )١/9(

للمتعلم بني  »يفتح  تعالى:  الشاطبي رحمه اهلل  قال اإلمام 
يدي العلماء ما ال يفتح له دونهم«.

انظر: املوافقات )١٤٧/١(

»ما  اهلل:  رحمه  التستري  اهلل  عبد  بن  سهل  قال 
عصي اهلل مبعصية أعظم من اجلهل، وملا قيل له: 
أعظم من اجلهل؟  تعرف شيئا  أبا محمد، هل  يا 

قال: نعم، اجلهل باجلهل«.
انظر: إحياء علوم الدين للغزالي )٢/600(

نسيان العلم 

قال العالمة ابن تيمية رحمه اهلل: »إن من الذنوب ما يكون سببا خلفاء العلم النافع أو بعضه، بل يكون سببا لنسيان 
ما علم«.

انظر: مجموع الفتاوى )١٤/١60(

بأدوية  يداوي عباده  أن اهلل سبحانه  »فلوال  القيم رحمه اهلل:  ابن  العالمة  قال 
احملن واالبتالء؛ لطغوا، وبغوا، وعتوا، واهلل سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء 

من االبتالء واالمتحان على قدر حاله، يستفرغ به األدواء املهلكة، حتى إذا هذبه، ونقاه، وصفاه، 
أهله ألشرف مراتب الدنيا، وهي: عبوديته. وأرفع ثواب اآلخرة، وهي: رؤيته وقربه«.

انظر: زاد املعاد )٤/١95(

أدوية احملن واالبتالء 
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> حسن عثمان حسن
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اهتم اإلسالم بالعلم اهتماما كبيرا، وحث على طلب العلم 
النافع بكل فروعه، فأول ما نزل من القرآن هو األمر بالقراءة 
أمرا مكررا، والقراءة هي الطريق إلى العلم، وأقسم بالقلم، 
والقلم وسيلة من وسائل حتصيل العلم، ورفع مكانة العلماء، 

قال تعالى: }  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    
يت{ )املجادلة ١١(، وقال ]: »العلماء ورثة األنبياء، 
وإن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما، ولكن ورثوا العلم 

فمن أخذه أخذ بحظ وافر« )رواه أبو داود(. 
فالعلماء هم حملة علم األنبياء، والعلم أشرف ما يسعى إليه 
عظمته  وإدراك  اخلالق  معرفة  إلى  السبيل  ألنه  اإلنسان، 
على  تدل  ومعجزات  من سنن  فيه  وما  الكون  في  والتدبر 
عظمة اخلالق وقدرته، فيزداد إميانه باهلل وخشيته من اهلل 
}ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ{  تعالى:  قال  سبحانه، 
)فاطر ٢٨(، فالعلماء أكثر الناس خشية هلل، ألنهم يدركون 

أسرار حكمته وعظمة قدرته.
وال تقدم ألمة من األمم إال بالعلم، فالعلم من أسباب السيادة 
والرفعة، وقد اهتم املسلمون األوائل بالعلم، فسادوا األمم 

وأقاموا أمة عظيمة قوية تهابها األمم. 
وأمر  اخلــرافــات،  ونبذ  العقل  إعمال  إلــى  دعــا  واإلســـالم 
بالتفكر في الكون وفي كل ما يحيط باإلنسان، ألنه دين علم 
وعمل، ال دين جهل وكسل، فاجلهل والكسل من أهم أسباب 
واحلــضــارات  العظيمة  فــاألمم  وتخلفها،  األمم  انحطاط 
الراقية ال تقوم إال على العلم والعمل، وصدق أحمد شوقي 

في قوله:
ــنــــي الــــــنــــــاس مــلــكــهــم ــبــ ــم واملــــــــــــال يــ ــلــ ــعــ ــالــ بــ

لـــــــــم يـــــــــن مــــــلــــــك عــــــلــــــى جــــــهــــــل وإقــــــــــــالل 

والعلم طريق إلى اجلنة قال ]: »من سلك طريقا يلتمس 
فيه علما سهل اهلل له طريقا إلى اجلنة« )رواه أبو داود(. 

فليحرص املسلم على طلب العلم النافع لينفع نفسه وأمته، 
وال يطلب العلم ليباهي به الناس أو ليتفاخر على أقرانه، بل 
يجب أن يصلح نيته ويبتغي به وجه اهلل لينال ثوابه العظيم، 
فثمرة العلم العمل به، فعلم بال عمل كشجرة بال ثمر، وكان 
الرسول ] يستعيذ باهلل من علم ال ينفع كما روى مسلم 

في صحيحه. 
فليتعلم املسلم العلوم الشرعية ليزداد إميانا وتقوى ويؤدي 
العبادات على وجهها الصحيح كما أمر اهلل سبحانه ورسوله 
الكرمي، وتترسخ في نفسه األخالق الفاضلة التي دعا إليها 
ويتعلم  حياته،  في  عمليا  تطبيقا  ويطبقها  ورسوله،  اهلل 
التقدم  إلى  تدفع  التي  باألسباب  ويأخذ  الدنيوية،  العلوم 
والرقي ليدير شئون دنياه ومعاشه على أكمل وجه، ويحقق 

لنفسه وأمته الرخاء.
فاملسلمون محتاجون إلى تربية صحيحة قائمة على أساس 
من عقيدتهم ودينهم وأخالقهم التي حث عليها اهلل ورسوله، 
ومحتاجون إلى االهتمام بالبحث العلمي في مجاالت الطب 
والهندسة والفلك والزراعة والفيزياء والكيمياء وغيرها من 
العلوم العصرية، واالستفادة من نتائجها في خدمة حياتهم 
وبيئتهم، وحتقيق الرخاء والرفاهية للمجتمع واألمة، وإقامة 
حضارة عظيمة واملسلمون أقدر األمم على ذلك إن أخلصوا، 
ولهم في سلفنا الصالح القدوة احلسنة في إقامة حضارة 

عظيمة قامت على العلم والعمل فسادوا األمم. 

ثمرة العلمثمرة العلم
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املساكني يعملوناملساكني يعملون

> عمرو عبد التواب
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وال  ــن،  اآلخــري عــيــوب  يتقبلون  ال  الــنــاس  بعض 
يتسامحون مع أخطائهم، ورمبا دعاهم ذلك إلى 
النفور واملقاطعة، وعدم نسيان العيوب واألخطاء، 
وقد يلفتون أنظار من حولهم إلى عيوب هذا أو 

ذاك بالهمز أو اللمز.
إنهم يريدون أن يتحول البشر إلى مالئكة ليتعاملوا 
الناس، بهم كثير  معهم، وينسون أنهم مثل هؤالء 
من العيوب، ويرتكبون كثيرا من األخطاء، وهم ال 

يشعرون.
إذا طلبت من الناس أن يكونوا مالئكة حتى تتقبلهم 

وتتعامل معهم، فكن أنت ملكا أوال.
حولك،  وفيمن  نفسك  في  وتأملت  فكرت  وإذا 
لن  تكون ملكا، وأن من حولك  لن  أنك  فستدرك 

يكونوا مالئكة.
اخلطائني  وخير  خطاء،  آدم  بني  وكل  بشر،  كلنا 

التوابون.

ليسوا مالئكةليسوا مالئكة

تنتشر وبكل أسف في شوارع كثير من املدن والبلدان ظاهرة 
التسول، ويظن الكثير من الناس ان املتسولني يستحقون الزكاة، 

وهذا خطأ كبير، فاذا تأملنا قوله تعالى: }گ   گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  
املساكني  أن  وجدنا  )الكهف:79(  ڻ{  ڻ   ڻ        ڻ  
املساكني  استحق  ولــذا  يعملون،  فال  املتسولون  أمــا  يعملون، 
الزكاة ألن دخلهم قليل ال يكاد يكفيهم رغم أنهم يعملون، لذا 

قال تعالى: }ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  

ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ{ )التوبة:٦٠(. 
فعلى األغنياء واجلمعيات اخليرية أن ينتبهوا لهذا األمر، كذلك 
الفقراء الذين ال يسألون الناس إحلافا علينا أن نبحث عنهم، 
ويدعون  يتسولون  الذين  أما  لتعففهم،  بالصدقات  أولى  فهم 
بجوارهم،  نقف  أن  يجب  العمل فال  قــادرون على  وهم  الفقر 

}ڭ   تعالى:  لقوله  امتثاال  القول،  لهم  نلني  أن  علينا  ولكن 
ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

ۋ { )البقرة:٢٦٣(.

> د. يحيى سنبل
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د. حمد يوسف املزروعي
إمام وخطيب بوزارة األوقاف 

دكتوراه في الفقه وأصوله

التواصل الحضاري  

تدل احلضارات بتنوعها واختالفها على ميراث األمم وثقافتها، واحلضارة اإلسالمية هي أسمى احلضارات وأقدسها لتعلقها 
برب األرض والسماوات، فهي حضارة مقدسة تستمد ميراثها ومبادئها من الوحي الرباني والتشريع السماوي.

وتتنوع تعريفات احلضارة ومعانيها على حسب املنطلق الذي تنطلق منه، إال أن معناها العام بعبارة مختصرة أنها نظام عام يضع 
قواعد للحياة بشتى مسالكها، ويحكم مجموعات بشرية متنوعة تلتزم بالنظام وتشريعاته وتؤمن به وتدعو إليه.

الدول واملجتمعات، فحضارة اإلسالم  الذي ال حتده حدود، وال تقطعه أطر  الشامل  النظام  واحلضارة اإلسالمية هي هذا 
بسعتها وشمولها تستوعب بقية احلضارات السابقة والالحقة، وتعمل على التواصل معها واالستفادة منها في األمور التي ال 
تخالف الشريعة اإلسالمية، فاحلكمة ضالة املؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها، وهذا ما مييز احلضارة اإلسالمية في 

طريقة تواصلها مع احلضارات األخرى.
ونعني بالتواصل احلضاري أنه التعاون على إحقاق احلق، ورفع الظلم، واألمر مبحاسن األفعال والعادات، والنهي عن ضدها، 
دون التنازل عن أصول الدين وشرائعه، حتقيقا خلالفة األرض وعمارتها، فاهلل سبحانه سخر لنا الكون، حتقيقا لهذا املقصد، 

قال اهلل تعالى چىئ  ی  ی  ی        ی  جئچ )هود:٦١( وقال جل شأنه: چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
ەئ   ەئ  وئچ )الزخرف: ٣٢(.

وتتمثل مظاهر التواصل احلضاري في عمارة األرض بكل األساليب والوسائل املمكنة التي ال تخالف الشريعة، ومنها ما جاء 
ِني أَِنّي نََقْضتُُه َوِلَي ُحْمُر  عن النبي ] في حلف الفضول بسند حسن أنه قال: »َشِهْدُت ِحلَْف بَِني َهاِشٍم، َوَزْهَرةَ، َوتَيٍْم، َفَما يَُسُرّ

اِلِم«. النََّعِم، َولَْو ُدِعيُت ِبِه الْيَْوَم ألََجبُْت َعلَى أَْن نَْأُمَر ِبامْلَْعُروِف، َونَنَْهى َعِن امْلُنَْكِر َونَْأُخَذ ِللَْمْظلُوِم ِمَن الَظّ
وقد اهتم اإلسالم بتأصيل فكرة استمرارية التواصل احلضاري وأصولها، وعدم تعلقها باألفراد، في أدبيات الشريعة، لتتلقاها 
الدين واحلضارة  لهذا  الدعوة  تعالى من حث على  كتاب اهلل  ما جاء في  ذلك  وتوسعها، ومن  وتعمل على نشرها  األجيال، 
اخلالدة في قول اهلل: چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچ )آل عمران:١٠٤(، وقوله چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ )آل 

عمران:١١٠(، وما جاء عند البخاري من حديث النبي ]: »ليبلّغ الشاهد الغائب«.
ويعد إرسال النبي ] الرسل والكتب إلى أصحاب احلضارات والقادة وامللوك، مع مترجمني يوصلون فكر اإلسالم الناصع، 
بداية حضارته املزدهرة، ومن األمور املعاصرة التي تدل على ذلك ترجمة تفاسير القرآن وكتب الشريعة إلى اللغات األخرى 

للتعريف باإلسالم والدعوة إليه.
كما حث اإلسالم على إتقان الصناعات واملهارات التي ترتقي باحلضارة، وتطيل من عمرها، ومنها ما جاء في مجال احلرب 
عند الترمذي بسند حسن صحيح أن رسول اهلل ] قال: »إن اهلل ليدخل بالسهم الواحد ثالثة اجلنة؛ صانعه يحتسب في 
صنعته اخلير والرامي به واملمد به«، وما جاء في مجال الزراعة عند مسلم من حديث جابر أن رسول اهلل ] قال: »َما ِمْن 

ُمْسِلٍم يَْغِرُس َغْرساً إالَّ كاَن َما أُِكَل ِمنُْه لُه َصَدَقًة، َوَما ُسِرَق ِمنْه لَه صدَقًة، َوالَ يْرزؤه أََحٌد إالَّ َكاَن لَُه َصَدَقًة«.
فهذه حملات سريعة عن التواصل احلضاري، متى ما اجتهدنا في تعزيزها، وتخطي عقبات التواصل احلضاري من عدوان أهل 

الباطل وتعطيلهم ملظاهر احلضارة اإلسالمية، وإثارة الشبهات حولها، كان لنا الريادة والقيادة جلميع 
األمم، فيعم السالم واألمن واألمان، في كل مكان.
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