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اف اجلمُع بني وقفي هالل واخلصَّ
كونه  من  أهميته  وتأتي  )الوقف(،  باب  وهو   ، اإلسالميِّ الفقه  أبواب  من  ا  ُمهّمً باًبا  يتناوُل  نفيٌس،  علميٌّ  إصداٌر 
يجمُع بني كتابني أصيلني في مجال الوقف، وهو من إصدارات إدارة املعلومات والتوثيق في األمانة العامة لألوقاف، 
ة في  قة جلهود الدول اإلسالميَّ ة، أحد مشاريع الدول املنسِّ ضمن مشروعها الرائد في حتقيق املخطوطات الوقفيَّ
مجال العمل الوقفي، واإلصدار بدراسة وحتقيق الدكتور تركي محمد حامد النصر، باحث الدراسات اإلسالمية 

مبجلة »الوعي اإلسالمي«.



إن تاريخ املسجد األقصى تاريخ تليد عميق، فهو تاريخ األنبياء من لدن أبينا آدم عليه السالم إلى خامت األنبياء 
واملرسلني نبينا محمد ]، فاملسجد األقصى ميثل تاريخ دين التوحيد الذي كان اإلسالم آخر حلقاته. فاملسجد األقصى 

مرتبط لدى املسلمني بحادثة اإلسراء الشهيرة التي خلدها القرآن الكرمي بقوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ{ )اإلسراء:1(.

وهو فتوى نبينا اخلالدة، فعندما استفتته موالته ميمونة فيه؛ قال: »أرض املنشر واحملشر ائتوه فصلوا فيه فإن صالة 
فيه كألف صالة فيما سواه. قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه. قال: فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من 

أهدى له كان كمن صلى فيه« )رواه أحمد(. 
وهو أحد املساجد الثالثة التي تشد إليها الرحال، فقد أخرج البخاري واإلمام أحمد عنه ] أنه قال: »وال تشد 

الرحال إال إلى ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجد املدينة واملسجد األقصى«.
أن  أهلها  رفض  حني   ،] اخلطاب  بن  عمر  الفاروق  خالفة  في  اإلسالمي  بالفتح  القدس  عهد  أول  كان  لقد 
يسلموا مفتاح املدينة إال لعمر بن اخلطاب بشخصه، فجاءهم آخذا بلجام دابته التي يركب عليها مواله، وهو يخوض 
في الطني [ فتسلم املفتاح وكتب ألهلها العهد املشهور ودخل دخول الفاحتني. ثم سقط املسجد األقصى في أيدي 
وكانت عودة  األيوبي  الدين  املؤمن صالح  القائد  املبارك  للمسجد األقصى  ثم قيض اهلل  492هـ،  الصليبيني في عام 
املسجد األقصى إلى مكانها الطبيعي في حيازة املسلمني عام )583هـ( واستمر في عز املسلمني حتى كانت املؤامرة 
الدولية على األرض املباركة وتسليمها لليهود، وما زال أهل بيت املقدس يعانون من بطش الصهاينة وظلمهم، ولكن اهلل 

غالب على أمره. 
يجب على كل مسلم آمن باهلل ورسله وأنبيائه أن يجعل قضية املسجد األقصى حاضرة في قلوب أبنائه ويربيهم 
على وجوب حتريره وإعادة العزة والكرامة إلى هذه األرض الطاهرة املطهرة، مستذكرا وعده ]: »ال تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا اليهود حتى يقول احلجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله« )رواه البخاري(، هذا الوعد املبارك 

الذي ينتظر تهيئة البيئة املناسبة لتحقيقه، وهي بيئة االستقامة على دين اهلل.
إن اجلرائم املتكررة التي ميارسها الصهاينة على أرض بيت املقدس لتدل داللة واضحة على مدى وحشيتهم وعدم 
احترامهم لألديان السماوية، وإن جبني اإلنسانية والتاريخ ليندى ملا يقوم به هؤالء من أعمال تخريب واغتصاب لبيوت 
املقادسة، فأصبح لزاما على املسلمني في املشارق واملغارب أن ينصروا إخوانهم في فلسطني، إلنهاء مخططات الكيد 

واملكر والعدوان، وحترير املقدسات ورد احلق السليب إلى أهل اإلميان.
وإننا لعلى ثقة ويقني بالنصر والتمكني، وحترير األقصى من براثن املعتدين، وتطهيره من دنس الغاصبني املجرمني، 
وال يفوتنا في هذا املقام أن ننوه بانطالق احلملة الشعبية العاجلة إلغاثة الشعب الفلسطيني، برعاية وزارة الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية وبالتعاون مع وزارة اخلارجية الكويتية لتقدمي العون واملساعدة لألشقاء في فلسطني، 

انطالقا من واجب األخوة وتعبيرا عن موقف الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

 املسجد األقصى.. 
تاريخ تليد وواقع مرير 
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تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
في دولة الكويت 
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واملقاالت ال تعبر بالضرورة
عن رأي املجلة.
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المسجد األقصى.. تاريخ من االعتداءاتالمسجد األقصى.. تاريخ من االعتداءات

تقريرملف العدد
عبدالسالم الشبراوي

االحتالل قرارا يقضي بالسماح للحاخام 
املتطرف يهودا غليك بالعودة إلى اقتحام 

املسجد األقصى.
طالبت  2015م:  أغــســطــس/آب   -  11
املــزعــوم  الهيكل  وجــمــاعــات  منظمات 
وزراء  لرئيس  رفعتها  رسمية  مذكرة  في 
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو بإغالق 
ــارك فـــي وجــه  ــبـ املــســجــد األقـــصـــى املـ

املسلمني خالل الفترة الصباحية.
احلــاخــام  ــاد  قـ 2016م:  ــارس  ــ م  -  12
للمسجد  اقتحاما  غليك  يهودا  املتطرف 
على  املغاربة  بــاب  من  املبارك  األقصى 
اليهود،  املتطرفني  مــن  مجموعة  رأس 
عناصر  مــن  ومــشــددة  مــعــززة  وبحماية 
»الوحدات اخلاصة«، و»التدخل السريع« 
ــشــرطــة االحــــتــــالل، وســـــاد املــســجــد  ب
تــوتــر شــديــد وســـط هتافات  األقــصــى 
املصلني  قبل  مــن  االحتجاجية  التكبير 
يشار  املسجد.  في  العلم  وطلبة مجالس 
املتطرف غليك  اقتحام احلاخام  أن  إلى 
على  اعــتــداؤه  سبقه  فقد  األول  يكن  لم 
األقــصــى  باملسجد  فلسطينية  ُمــســّنــة 
االحتالل  وأجــازت محكمة  يدها؛  وكسر 
لهذا احلاخام اقتحامه من جديد، مؤكدة 
لعدم  حقيقية  مــبــررات  تــوجــد  ال  أنـــه 
وقد  االقــتــحــامــات.  هــذه  فــي  مشاركته 
اغتالت قوات االحتالل الشهيد املقدسي 
على  النار  إطالق  بدعوى  حجازي  معتز 
حيث  2014م،  عـــام  غــلــيــك  ــام  ــاخـ احلـ
خطيرة.  بجراح  حينها  أصابه  قد   كــان 

على  يزيد  ما  2017م:  مايو/أيار   -  13
يقتحمون  متطرف  مستوطن  أربعمئة 
بـــاحـــات املــســجــد األقـــصـــى لــالحــتــفــال 
ــرى الــســنــويــة الحــتــالل الــقــدس  ــذك ــال ب

وضمها حسب التقومي العبري.
االحتالل  2017م:  يونيو/حزيران   -  14
في  األقصى  املسجد  يغلق  اإلسرائيلي 
وجه املصلني ويزج بعناصره إلى ساحات 
املسجد األقصى ليوم واحد فقط لتوفير 

الذين  املستوطنني  لــعــشــرات  احلــمــايــة 
املغاربة، وكان  باب  اقتحموا املسجد من 
ــتـــالل في  ــد شــرطــة االحـ ــائ ــقــودهــم ق ي

القدس يورم ليفي مع كبار املتطرفني.
15 - يوليو/متوز2017م: االحتالل يغلق 
ومينع  كــامــل  بشكل  األقــصــى  املــســجــد 
إقامة الصالة واألذان فيه ألول مرة على 
شبان  ثالثة  نفذها  التي  العملية  خلفية 
فلسطينيني أدت إلى استشهادهم، ومقتل 

عنصرين من الشرطة اإلسرائيلية.
من  أكثر  اقتحم   :2018 مايو   1  -  16
ســبــعــني مــســتــوطــنــا املــســجــد األقــصــى 
بحراسة  املغاربة،  باب  جهة  من  املبارك 
 مـــن قــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي .

جوالت  املستوطنني  مجموعات  ونفذت 
إلى  واستمعت  املسجد،  في  استفزازية 
املــزعــوم، فضال عن  الهيكل  شــرح حــول 
محاوالت متكررة إلقامة طقوس وشعائر 

تلمودية فيه.
ــل  واصــ 2018م:  ــر  ــوبـ ــتـ أكـ  1  -  17
ــرات املــســتــوطــنــني اقــتــحــامــاتــهــم  ــشـ عـ
ــمــســجــد األقـــصـــى  ــل ــة ل ــ ــزازي ــ ــف ــ ــت االســ
ــارك مـــن بـــاب املــغــاربــة بــحــراســة  ــبـ املـ
 مــعــززة ومــشــددة مــن قـــوات االحــتــالل.

ــمــرارا  ــحــامــات اســت ــت وتـــأتـــي هـــذه االق
ــا  ــدهـ ــهـ ــات واســــــعــــــة شـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ القـ
ــرش  ــُعـ ــام عـــيـــد الـ ــ ــ ــة أي ــل املـــســـجـــد طــي
ــام. أي لثمانية  تــواصــل  الـــذي   الــيــهــودي 

الكنيست  في  النائب  قالت  جهتها،  من 
مشاركتها  خــالل  معلم  شولي  املتطرفة 
لتزايد  جــدا  »سعيدة  األقــصــى:  اقتحام 
إلثبات  خطوة  وهذه  املستوطنني،  أعداد 
على  يسيطر  مــن  ألن  ــا؛  هــن ــادة  ــســي ال

األقصى، يسيطر على كل البالد«.
18 - 8 أكتوبر 2019م: استباح عشرات 
املسجد  باحات  املتطرفني،  املستوطنني 
املغاربة،  باب  املبارك، من جهة  األقصى 
كما  اليهودي؛  »الــغــفــران«  عيد  ملناسبة 
ــوات االحــتــالل على عــدد من  اعــتــدت ق
املرابطني واملرابطات قرب باب الرحمة.

بينما قاد وزير الزارعة اإلسرائيلي يوري 
اقتحاما  غليك  يهودا  واملتطرف  أرئيل 
ــر مــن 300  عــلــى األقــصــى بــرفــقــة أكــث
مستوطن، وقدموا لهم شروحات تلمودية 

عن »الهيكل«.
وفي الليلة نفسها اقتحم آالف املستوطنني 
الغربي  اجلــدار  في  البراق  حائط  باحة 
وشعائر  ألداء طقوس  األقصى  للمسجد 
تلمودية ملناسبة عيد »الغفران« اليهودي؛ 
وذلـــك وســط إجــــراءات مــشــددة قيدت 

حرية تنقل املقدسيني.
2020م: منعت الشرطة  7 فبراير   - 19
من  مصلني  تنقل  حافالت  اإلسرائيلية 
من   ،48 عــام  بــأراضــي  واملثلث  اجلليل 
التوجه إلى املسجد األقصى املبارك في 
القدس احملتلة، وأوقفت دوريات الشرطة 
التي  البلدات  إلى  وأعادتها  احلافالت، 

انطلقت منها. 
للجمعة  ــالل،  االحــت شــرطــة  منعت  كما 
الذين  املصلني  التوالي،  على  اخلامسة 
»الــفــجــر  حــمــلــة  لــنــداء  تلبية  ــدوا  ــوافـ تـ
ــى األقــصــى  الــعــظــيــم« مــن الـــدخـــول إلـ
في  ودققت  وحطة،  األسباط  بابي  عبر 

هوياتهم، وأجبرت بعضم على اخلروج.
قوات  قطعت  2021م:  يوليو   18  -  20
مكبرات  أســالك  اإلسرائيلي،  االحتالل 
املبارك،  الصوت داخل املسجد األقصى 
املتواصلة  اعتداءاتها  سلسلة  إطــار  في 
عــلــى املــســجــد، لــتــأمــني اقــتــحــام مئات 
املستوطنني الذين قدر عددهم بأكثر من 

1210 مستوطنني.
ــزامــن مـــع اســتــمــرار  ــت ــال ويـــأتـــي ذلـــك ب
القبلي  املصلى  ــواب  أب إغــالق  االحتالل 
حصار  ومواصلة  احلديدية،  بالسالسل 
واملرابطات  واملرابطني  املصلني  عشرات 

داخله.

املصدر
الفلسطينية  واملعلومات  األنــبــاء  وكــالــة 

)وفا(.

من  بعضا  نستعرض  التقرير  هذا  وفي 
األقصى  املسجد  على  الــعــدوان  أعمال 
األخيرة،  العشرة  األعــوام  املبارك خالل 
والتي تستمر بشكل شبه يومي مما ينذر 
باخلطر ووجوب يقظة املسلمني ملا يفعله 
جيش  بــرعــايــة  الصهاينة  املستوطنون 

االحتالل:
 1 -  أغسطس/آب 2012م: قدم عضو 
الكنيست أري ألداد مقترح قانون لتقسيم 
فيه  بالصالة  لليهود  والسماح  األقصى 
املسلمون خاللها  ومينع  معينة،  أيام  في 

من دخوله.
مرشح  2012م:  سبتمبر/أيلول    -  2
احلزب  لرئاسة  السابق  الليكود  حــزب 

األقصى  املسجد  يقتحم  فيجلني  موشيه 
برفقة مجموعة من املستوطنني.

2013م:  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   -  3
للنساء  يـــهـــودي  كــنــيــس  عـــن  ــكــشــف  ال
السلسلة  بــاب  أسفل  جديدة  وحفريات 

املؤدي إلى األقصى.
احلــاخــام  2014م:  ـــارس/آذار  ــ مــ  -  4
برفقة  يقتحم  غليك  يــهــودا  املــتــطــرف 
مــســتــوطــنــني األقـــصـــى مـــن جــهــة بــاب 

املغاربة. 
5 - مارس/آذار 2014م: نشرت منظمات 
يهودية صيغة بيان ورسالة بعثتها لرئيس 
بالعمل  تطالبه  نتنياهو  بنيامني  الــوزراء 
وتسهيل اإلجراءات واملساعي بهدف بناء 

كنيس يهودي في األقصى.
2014م:  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   -  6
الكنيست يناقش مقترحا لسحب السيادة 

األردنية على األقصى.
2014م:  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   -  7
تكشف  اإلسرائيلية  هــآرتــس  صحيفة 
إسحاق  الداخلي  األمــن  وزيــر  عن سعي 
املصاطب  طلبة  ملالحقة  أهرونوفيتش 

واملرابطني وحظر نشاطهم.
اقتحمت مجموعات  2015م:  يناير   -  8
يهودية متطرفة، املسجد األقصى املبارك 
من باب املغاربة، وذلك بحراسة مشددة من 
شرطة االحتالل اخلاصة، والتي بدورها 
واصلت التضييق على رّواد األقصى من 
فئتي الشبان والنساء، وحتتجز بطاقاتهم 
الشخصية على بوابات املسجد إلى حني 
الرئيسية. بواباته  من  أصحابها   خــروج 
ــقــلــت شـــرطـــة االحـــتـــالل  ــا اعــت ــقـ والحـ
اخلاصة، خمس نساء من داخل املسجد 
في  مشاركتهن  بسبب  املبارك،  األقصى 
التصدي القتحامات اجلماعات اليهودية 
من  وُعــرف  التكبير،  بهتافات  املتطرفة 
بني النساء املعتقالت: مالك عطون وابنة 
من  وجميعهن  رعــود،  وإخــالص  عمها، 

طالبات مجالس العلم في األقصى.
أعلنت  2015م:  فبراير/شباط   15  -  9
نفسها  على  تطلق  إسرائيلية  مؤسسة 
»احلفاظ على تراث حائط املبكى«، عن 
مناقصة من أجل تنفيذ أعمال حفريات 
فــي األنـــفـــاق أســفــل احلــائــط الــغــربــي 

للمسجد األقصى.
10 - مايو/أيار 2015م: أصدرت محكمة 

لم يكن اقتحام جنود االحتالل الصهيوني للمسجد األقصى فجر اجلمعة 14 من رمضان املاضي املوافق 
القطعان من  أبريل، هو األول من نوعه، بل هو حلقة في سلسلة مقيتة بشعة تعبر عن هدف هذه   15
أداء  املستوطنني وقوات االحتالل بغرض تدنيس املسجد األقصى واالستحواذ عليه ومنع املسلمني من 

شعائرهم فيه متهيدا لهدمه وإقامة هيكلهم املزعوم فوق أنقاضه.

٢9العدد )٦٨٧( ذو القعدة  144٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م العدد )٦٨٧( ذو القعدة  144٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م ٢٨

من ثمار فاتحة الكتابمن ثمار فاتحة الكتاب

ويريدون أن يعبروا هلل عن شكرهم 
إياه يقولون: }  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  کک  گ  گ  گ   گ{

)فــــاطــــر:٣٤(، ويــقــولــون أيــضــا: 
وئ   وئ   ەئ   ەئ   }ائ  
ۈئ    ۆئ   ۆئ       ۇئ      ۇئ  
ىئ{   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ  
)الزمر:7٤(، فلو كانت هناك كلمة 
مقام  في  ألنهم  بها،  لنطقوا  أعــم 
لكن  الكالم،  بأبلغ  التعبير  يقتضي 
هذا  في  لهم  ذكر  الكرمي،  القرآن 
فقط،  الكلمة  هــذه  اجلليل  املقام 
اهلل؛  عند  عظمتها  على  يدل  مما 
ويــكــفــي مــن ثــمــارهــا أن قــراءتــهــا 
واجبة على العبد في كل صالة، إذ 
والوجوب  بدونها،  الصالة  تقبل  ال 
دليل على تعظيم الشارع لها، وفي 
اهلل  قال  هريرة  أبي  عن  احلديث 
بيني  الــصــالة  عــز وجــل: »قسمت 
وبني عبدي، وقال مرة: لعبدي ما 
ســأل، فــإذا قــال: احلمد هلل رب 
العاملني، قال: حمدني عبدي، فإذا 
قال: الرحمن الرحيم قال: مجدني 
فإذا  عبدي،  علي  أثنى  أو  عبدي، 
قال: مالك يوم الدين، قال: فوض 
إلي عبدي، فــإذا قــال: إيــاك نعبد 
بيني  فهذه  قــال:  نستعني،  ــاك  وإي
وبني عبدي، ولعبدي ما سأل، وقال 
عبده:  فيسأله  سألني،  مــا  ــرة:  م
صراط  املستقيم،  الصراط  اهدنا 
الذين أنعمت عليهم غير املغضوب 
هذا  ــال.  قـ الــضــالــني،  وال  عليهم 
مرة،  وقال  سألت،  ما  لك  لعبدي، 
تعالى  فــاهلل  سألني«،  ما  ولعبدي 
يصفه  الــذي  احلامد،  عبده  يحب 
بالكمال مع محبته وتعظيمه؛  روى 
األشعري  مالك  أبي  عن  البخاري 

قال: قال رسول اهلل ]: »احلمد 
هلل متــأ املـــيـــزان، وســبــحــان اهلل 
واحلمد هلل متــآن -أو متــأ- ما 

بني السماوات واألرض«. 
يقول ابن حجر: »ومعنى ملء امليزان 
أن ذاكرها ميتلئ ميزانه ثوابا«، فما 
أحالها من كلمة جامعة، ومن آيات 
عباده،  على  بها  اهلل  أنعم  نافعة، 
ال  ومعينها  تنفد،  ال  ثمارها  فجعل 
الطامع  العبد  ظمأ  تــروي  ينضب، 
في رحمة مواله، املتدرج في مسالك 
آيـــة، بداية  ــة  آي ــى اهلل،  إل الــعــروج 
باالعتراف  والشكر، ومرورا  بالثناء 

له سبحانه بامللك التام للكون. 
التعبير  هــذا  ٺ{  ٺ     }ٺ  
العبد املظلوم  الذي يجعل  اجلميل 
في اطمئنان تام بأن حقه املغتصب 
ــه ســيــرجــع إلــيــه قــطــعــا، ألن  مــن
الــذي هو  يــوم الدين،  الــذي ميلك 
يــوم اجلـــزاء واحلــســاب هــو نفسه 
اآلية  فهذه  للدنيا،  املالك  سبحانه 
العبد  نفس  فــي  ــزرع  ت تؤملت  إذا 
املطلقة  بالعبودية  فينطق  أمــال، 
املطلقة  بــاحلــريــة  ويشعر  ملـــواله، 
فــيــقــول حينئذ:  ــواه،  مــن ربــقــة هــ
إثبات  بثمرة  فيظفر  }ٿ  ٿ{، 
وحدانية اهلل، وهي ثمرة ال يعرف 
نفسه  فــي  حــارب  مــن  إال  مذاقها 
هـــواهـــا، فــأخــضــعــهــا ملــن ســواهــا 

فألهمها فجورها وتقواها. 
ــى: }ٿ   ــ ــال ــ ــع ــ وفــــــي قــــولــــه ت
ٿ{ طــلــب االســتــعــانــة من 
رب العاملني، في أمور الدنيا وأمور 
عبده  اهلل  إعــطــاء  »ألن  الـــديـــن، 
ما  ألداء  جوارحه  مع متكينه  ذلك 
عليه  وافــتــرض  طاعته  مــن  كلفه 
ثناؤه  منه جل  فرائضه، فضل  من 
تفضل به عليه، ولطف منه لطف له 

فيه«، فلو لم يطلب العبد االستعانة 
ألصابته املشقة ولعجز عن األداء، 
فمن رحمة اهلل بعبده أن علمه هذا 

الدعاء ثم استجابه منه.
باالستجابة،  العبد  إحساس  وبعد 

يهرع لطلب الهداية فيقول: }ٹ   
»الــطــريــق  أي  ٹ{  ٹ  
الــواضــح الــذي ال اعــوجــاج فيه«، 
أنعم  الـــذي  السهل  الطريق  وهــو 
امتثلوا  الذين  عباده،  على  به  اهلل 

ٻ   ٱ      { تعالى:  لقوله  ألوامـــره، 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ            
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  
ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڎ{  ڎ   ڌ  
)النساء: 66-68(. قال ابن عطية: 
على  هـــؤالء  أن  تقتضي  فــاآليــة   «
صراط مستقيم، وهو املطلوب في 
آية احلمد، فال هو طريق املغضوب 
الــضــالــني،  طــريــق  هــو  وال  عليهم 
فهؤالء وهؤالء حادوا عن الصراط 
لباس  أنفسهم  فألبسوا  املستقيم، 
فحرموا  بالهوى،  وقيدوها  العنت، 
ــمــار  ــن قــصــد االســـتـــقـــامـــة، وث مـ
عموم  من  معا  فخرجوا  القوامة، 
وصــف اإلنــعــام الـــذي وصــف اهلل 
به من هم على طريق االستقامة، 
هم  عليهم  املنعم  أن  إذن  فثبت 
الذين سلموا من الغضب والضالل، 
من  الوسط  املنهج  أصحاب  وهــم 
املسلمني. واحلمد هلل رب العلمني.

أحمد الطيبيقرآن
دكتوراه في الدراسات اإلسالمية

أن  مسلم  كــل  عند  املسلمات  مــن 
الذي ال  الكالم  الكرمي هو  القرآن 
يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
العاملني،  رب  مــصــدره  ألن  خلفه، 
الذي خلق اإلنسان من ساللة من 
وغــذاء  األبــــدان،  روح  فهو  طــني، 
تزرعان  ومدارسته  ذكره  اإلنسان، 
فــي الــقــلــوب اإلحــســاس بــاألمــان، 
ذلك  دليل  واالطمئنان،  والــراحــة 
الثمار  مــن  فلها  ــرآن،  ــق ال فــاحتــة 

الدانية ما يعجز عن وصفه البيان، 
العزيز  أخــي  بتدبر  معي  اقــرأهــا 
تعالى:  قــال  البرهان،  لك  ينجلى 

ڀ    پ   پ   پ   }پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   
ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ  

ڄ{ )الفاحتة:7-2(

الحظ معي أخي الكرمي كيف أن اهلل 
سبحانه بدأ كتابه باحلمد والثناء، 
يقول اإلمام ابن عطية في تفسيره: 
»احلمد معناه الثناء الكامل، واأللف 
من  اجلنس  الستغراق  فيه  والــالم 
احملــامــد، وهــو أعــم مــن الشكر«، 
ومن ثمار هذه الكلمة، أنها غاية ما 
ميكن لإلنسان النطق به في مقام 
الكرمي  القرآن  حكى  فقد  الشكر، 
أن أصحاب اجلنة عندما يدخلونها 

العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م ٧العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م ٦

خالد العبادي قضايا
باحث  في التراث التاريخي

صدام القيمصدام القيم
»صدام القيم: قراءة ما بعد التحوالت احلضارية« كتاب من 
العربية  الشبكة  إصــدار  القحطاني،  علي  بن  مسفر  تأليف 
الصفحات  2015م، عدد  األولى،  الطبعة  والنشر،  لألبحاث 

176 صفحة من احلجم املتوسط.
في متهيده للموضوع اعتبر الكاتب أن عودة الديني إلى احلياة 
اإلنسانية املعاصرة قد تثمر خيرا على مستوى إميان الفرد 
وتعايشه مع اآلخر وفق قاعدة التسامح واالحترام املتبادل، 
لكن ليس كل ما نتمناه من عودة الديني قد يثمر تلك احلالة 
يزدادان  والقلق  فاخلوف  والتعاون،  التعارف  من  اإليجابية 
نحو تبني جماعات أو طوائف دينية أسطورة أو حقيقة نهاية 

العالم، وعودة الصراع امللحمي بني أتباع الرب وأعدائه.
إن الصراع الديني بحسب الكاتب في العادة أقوى مواجهة 
تلك  من  وأعنف  أشد  حــروب  ولم جتر  البشر،  بني  حتصل 
احلروب الدينية أو الطائفية، ألن املواجهة حتصل وقد انتهى 
العظام  وكسر  املغالبة  من  حالة  إلى  والتفاهم  احلــوار  دور 

للخصم بناء على هويته املهيمنة في النزاع، التي ال متيز بني 
أنواع الناس وأجناسهم وأعمارهم، فاملوقف ال يحتمل سوى 

شحذ األسلحة والعداوة والقهر كلها لآلخر حتى اإلفناء.

األنسنة في اخلطاب الديني املعاصر
إن األنسنة في بدايتها ثورة مضادة للكنيسة، مع أن املسيحية 
األنسنة  متثل  كانت  الثالث  الــقــرن  فــي  ــا  أوروبـ دخلت  ملــا 
املسيحية  قبول  لكن  الوثنية،  الرومانية  أوروبــا  مقابل  في 
حتى  حدتها  من  زاد  الوثنية  روما  مع  والتداخل  بالتعايش 
حركة اإلصالح اللوثرية. وبالتالي فاألنسنة أصبحت مبنزلة 
ناد يستقطب دعاة احلرية والكرامة اإلنسانية، وليس تيارا 

فكريا.
الكاتب،  اإلسالمي، حسب  التراث  في  األنسنة  مفهوم  أما 
فلم يستعمل لفظه كما حصل الحقا في أوروبــا؛ بل هناك 
فــرق جــوهــري، فــاإلســالم كــان ينظر إلــى اإلنــســان كقيمة 

عليا وتكرميه كمقصد أسمى جاء مع الوحي اإللهي وليس 
وطبيعته  الفرد  إنسانية  اعتبار  فاألنسنة:  معه،  متعارضا 
والتنزيل  العلمي  والتفكير  والتأويل  للبيان  أصل  وحاجاته 

العملي لقضايا السياسة واالقتصاد واالجتماع.

الشمولية والتواصل املعلوماتي وإحداث التحوالت
أو  اجلزئي  نحو  التحلل  حصول  أن  الكاتب  يرى  وهنا 
التحول نحو الكلي، ليس اجتماعهما في ظرف واحد 
فبقدر  تالزم،  بينهما  بل  والتباين،  للصدام  مقتضيا 
واملعلوماتية،  الشبكية  للروابط  املعاصر  اإلنسان  خضور 
والتواصلية  االجتماعية  احلقيقة  روابطه  من  حتلله  بقدر 
املذهلة  بأبعاده  االفتراضي  العالم  في  واالنكفاء  الواقعية 
واملغرية واملستجدة بال هوادة، ولكن لكل مجال منهما أبعاده 

وتأثيراته في اإلنسان أينما كان.
الشبكي  التحول  هذا  إلى  يشير  لوبون مبا  يقول غوستاف 
لكن من خالل زاويته القدمية التي كان ينظر بها إلى واقعه 
واملشاعر  واملبادئ  التقاليد  شبكة  من  تتألف  األمــة  »روح 
وطرز التفكير، وقد أبصرنا أن متانة الروح تكون بقوة تلك 
من  فيها  ما  بكل  املعاصرة  شبكاتنا  يرى  فكأمنا  الشبكة«. 
إطارهم  والشعوب خارج  تكون روحا جديدة لألمم  صفات 

الواقعي.

مجاالت التحول نحو الفضائي الكوني
يشير ديفيد هارفي إلى أن فكرة التحول نحو الكلية جاءت 
البديع  التوصيف  واملكان. هذا  الزمان  انضغاط  من خالل 
التقارب  رئيسيني:  ملمحني  إلــى  يشير  أنــه  الكاتب  يــرى 
والسرعة. إنها العوملة التي جاءت بالتواصل الكبير الناعم 
والكتب  والصور  والبشر  األموال  فيه  تعبر  الذي  الالمرئي 
واملوضات... إلى كف كل واحد منا وبال عناء أو تعب. ورغم 
إنها سحر  الوطنية.  وهوياتها  اإلقليمية  العالم  حدود  أنف 
العالم االفتراضي املهيمن على العالم احلقيقي من دون أن 

نراه!
لم  املعاصر  اإللكتروني  فاملوقع  قائال:  ذلك  الكاتب  ويشرح 
يعد خاضعا للزمان وال للمكان مبفاهيمهما التقليدية، هذه 
احلالة تعتبر منطا جديدا من التالقي والتحاكي والتواصي 
بني الناس، فبقدر ما يتحللون من واقعهم املادي يتجمعون 
ويتكاثرون في تلك املواقع االفتراضية. وألول مرة في التاريخ 
يتحول شتات الناس املختلفني في بالدهم وألوانهم وأديانهم 

إلى جتمعات مذهلة تنسجم فيها كل صور االختالف. 

صدام القيم
الدينية  باخللفيات  يعنى  ال  القيم  صــدام  أن  الكاتب  يــرى 
أكثر  فيها  تشترك  التي  العاملية  بالقيم  ويهتم  واحلضارية، 
واملساواة  واالجتماعية  والعدالة  كاحلرية  العالم،  شعوب 
وحتــارب  القيم  تلك  تهمش  فعندما  وغــيــرهــا،  والــكــرامــة 
بالطرائق امللتوية، تتصاعد أصوات الفئة القيمية التي تدافع 
زورا  يدعي  الذي  اآلخر  الفريق  مقابل  في  القيم،  تلك  عن 
اخلاص،  بتأويله  ولكن  القيم  تلك  ألجل  يعمل  أنه  وبهتانا 
من  حالة  إعالمها  في  ومزيفا  االستبداد  من  مخفيا صورا 
الغواية العقلية يتهم فيها الفريق القيمي املناضل بالضالل، 

ما يجعل هناك حالة من التصادم تظهر في الشارع.
إن احلالة الصدامية في صراع القيم ليست حالة بني فريقني 
متضادين بلونني نافرين كما في صدام احلضارات؛ بل هي 
مواجهة بني من لبس قناعا وتخفى من ورائه، وبني من يريد 
كشف القناع لفضح املؤامرة. ومع منو الوعي وانتشار املعلومة 
املؤسسات  تزييف  عن  البعيد  الواقعي  واخلبر  والــصــورة 
على  قدرته  القيمي  للفريق  أصبح  لها،  التابعة  أو  الرسمية 
املواجهة والتصدي لتلك احملاوالت التي تضرب املجتمع في 

قيمه. 
وهنا يذكر الكاتب أن أدوات الصدام القيمي ليست تقليدية 
بني الفريقني؛ بل يستعني أنصار الدفاع عن القيم باملعطيات 
للمواقف  والــنــقــد  لــألخــبــار  الــنــقــل  فــي  احلــديــثــة  التقنية 
وبرامج  اإللكترونية  املواقع  تطوير  في  باإلبداع  واألحــداث، 
التواصل االجتماعي املؤثرة بشكل كبير جدا. أكثر من أدوات 

اخلصوم.
ويختم الكاتب بالتأكيد على أنه ال ينبغي التعامل مع األمم 
والشعوب على أساس املبارزة واملواجهة القتالية، فليس هذا 
التنافسية  امليادين  سلسلة  في  وحــدة  حلقة  ســوى  امليدان 
بني  الفضائل  ونشر  والقيم  املعرفة  على  القائمة  األخــرى 
اخللق، مما تخلت عنها في كثير من املجتمعات، وامتنعت عن 
اخلوض في غمارها، على الرغم من ضرورتها في صناعة 

التغيير والقيام بالتبليغ.
أخيرا وليس آخرا، إن القيم هي صمام أمان لكل البشرية، 
وإذا ما اختلت القيم اختل التوازن الكوني، إذ الكل سيجني 
بدءا من  تكتال  الوضع يفرض  لذلك  ويالت هذا االختالل، 
الكونية  ــذات  ال إلــى  اجلماعية  ــذات  ال إلــى  الفردية  ــذات  ال
لتفادي أي تطرف في القيم، والبحث عن كل السبل الكفيلة 

لنشر قيم األخوة والتعاون والسالم.
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عبد املجيد إبراهيم قاسمملف العدد
باحث تربوي

بكل  وتفيض  البراءة،  نفوسها  متلئ  رقيقة،  كائنات  األطفال 
ويــكــرهــون،  يحبون  فهم  اإلنــســانــيــة،  واألحــاســيــس  املــشــاعــر 
يفرحون ويحزنون، يتأملون ويحلمون، يخافون ويغضبون، وهم 
مفطورون على حب املعرفة، وميتلكون دوافع قوية إلى التخيل 
لالطالع،  عشقهم  عنهم  ويعرف  واالستكشاف،  واالستطالع 
وتوقهم الكتشاف أسرار احلياة، وميلهم لكل ما يثير خيالهم، 

ويتحدى قدراتهم العقلية. 
اإلنسان،  حياة  في  العميق  بتأثيرها  متتاز  الطفولة  ومرحلة 
وبكونها أهم مراحل النمو في حياة الكائن البشري، وأكثرها 
تأثيرا في تكوين شخصيته، ألن فيها تتشكل معالم الشخصية 
اخلطوط  وترتسم  واجتاهاتها،  مالمحها  وتتبلور  اإلنسانية، 

العريضة مستقبال. 
ملستقبلها،  الشعوب  رسمتها  التي  الكبيرة  الغايات  ولتحقيق 
إيالء  أصبح  التربوية،  النظريات  رافقت  التي  التطورات  ومع 
بالنسبة  األولويات  سلم  يتصدر  والرعاية  االهتمام  األطفال 
لها، وبدأت هذه الشعوب بالبحث عن وسائل أو وسائط تتيح 
املشغولة  طفولتهم  ميارسوا  ألن  املتنوعة،  الفرص  ألطفالها 

بحب املعرفة واالستكشاف واحلرية، وسائل تتيح لهم التعبير 
أخرى  جهة  ومن  احتياجاتهم،  من  جزءا  وتؤمن  أنفسهم،  عن 
تكون قادرة على استثارة قدراتهم وتفاعلهم، وإكسابهم املهارات 
األطفال،  أدب  أفضل من  وليس  الكافية في مواجهة احلياة، 
لديهم،  والدوافع  امليول  هذه  إلرضاء  تثقيفية  تربوية  كوسيلة 

واستثمارها ألقصى حدودها املمكنة.  
األطفال،  ثقافة  دعائم  أهــم  من  دعامة  الطفولة  أدب  ميثل 
إسهاما  يسهم  إذ  املتدفق،  نهرها  روافــد  أغــزر  من  ورافـــدا 
فعاال في بناء الشخصية الطفلية، وتنمية مكوناتها وقدراتها، 
والتربوية  التعليمية  الوظائف  من  جملة  حتقيق  خــالل  من 
واألخالقية، ولهذا األدب أسس ومعايير واضحة، لعل أهمها: 
أنه يراعي في تقدميه اخلبرات؛ قدرات األطفال ومستوياتهم 
تربية  تربيتهم  حتقيق  بهدف  واللغوية،  واملعرفية  الفكرية 
النوع  بهذا  واالهتمام  اجلوانب،  جميع  من  ومتوازنة  متكاملة 
ملبادئ  أوال، ومحصلة  بالطفولة  االهتمام  وليد  األدب هو  من 
التربية احلديثة ونظرياتها التي أولت جل االهتمام بالشخصية 

الطفلية ككل، دون إهمال أي جانب من جوانبها ثانيا. 

بدايات أدب األطفالبدايات أدب األطفال

يقدم  وتتنوع، فهو  لتحقيقها  التي يسعى  األهداف  تتعدد  كما 
املعارف التي تنمي قدرات جمهوره العقلية والتعبيرية، وتغني 
تهذيب  إلــى  ويسعى  وأخيلتهم،  مداركهم  وتــوســع  أفكارهم 
العواطف  وإثارة  اإليجابية،  التربوية  القيم  وغرس  وجدانهم، 
املهارات  بعض  وإكسابهم  نفوسهم،  في  السامية  اإلنسانية 
االجتماعية، يضاف إلى ذلك توفير أجواء من املتعة والبهجة 

والتسلية. 
أساطير  إلى  نسبيا  األدبي احلديث  تعود جذور هذا اجلنس 
ورحالت،  بطوالت  وإلى  قدمية،  شعبية  وحكايات  وخرافات، 
وإلى مختارات من حوادث  وهدهدات،  وأغان  وحكم،  ونوادر 
حياتهم،  في  تأثيرا  وتركت  الــنــاس،  أذهــان  شغلت  وأخــبــار، 
جيل  من  شفاهيا  األلسن  وتناقلتها  األزمــنــة،  عبر  فتواترت 
إلى آخر، وظهرت آثار - هذا األدب - على شكل منظومات 
وحكايات، صاغها بعض الكتاب بأساليبهم، ونسجوا كتاباتهم 

اعتمادا على أشكالها األصلية. 
تعود أقدم اآلثار األدبية إلى حكايات »الباجناتانترا« الهندية، 
التي رويت على  وإلى احلكايات  القدمية،  الهند  بلغة  املكتوبة 
ويرى  ودمنة«  »كليلة  بحكايات  وعرفت  احلكيم(  )بيدبا  لسان 
فيها كثير من الباحثني بأنها أجزاء من الباجناتانترا، أو إعادة 
صياغة لها، وهي تؤلف من مجموعة احلكايات التي نقلها عبد 
في  العربية  إلى  القدمية  الفارسية  اللغة  من  املقفع،  بن  اهلل 
القرن الثامن امليالدي، ومنها انتشرت إلى لغات أخرى، ويذكر 
في هذا املقام حكايات إيسوب اليوناني الذي عاش في القرنني 
السابع والسادس قبل امليالد، هو صاحب املجموعة اخلرافية 
التي سميت باسمه، والتي تضمنت حكايات ومغامرات وقصص 

عن احليوان، نظمها شعرا بأسلوب قصصي.
اخلــرافــات  ــا  أوروبـ فــي  انتشرت  الوسطى  الــقــرون  فترة  فــي 
واألساطير، وحكايات اجلنيات والسحرة، والقصص الشعبية، 
آثار  وكانت  واســعــا،  انتشارا  واألغــانــي  احلــيــوان،  وحكايات 
استلهم  مصدرا  تلك  األدبــيــة  واألشــكــال  القدمية  األساطير 
منها الكتاب - آنذاك - الكثير، دون أن يكون األطفال هدفا 

لكتاباتهم بشكل صريح. 
أحدثت  والتي  غوتنبرغ،  األملاني  إلى  املنسوب  املطبعة  بظهور 
طفرة في عالم الكتابة، تأثرت بها مسألة نشر كتب األطفال 
بوصفها جزءا من املعرفة بشكل عام، وكان »خرافات إيسوب« 
كتيبات  ، ثم طبعت  )1484م(  للصغار عام:   أول كتاب يطبع 
لألغاني، وظهرت في أوروبا ما دعيت باأللواح، ذات الغايات 

بعض  وانتشرت  واألرقــام،  األبجدية  ضمت  والتي  التعليمية، 
الكتب ذات األهداف الدينية واألخالقية، كانت غايتها التعليم 

أيضا. 
من أشهر كتب التعليم لألطفال في أوروبا كتاب: »العالم املرئي« 
الذي وضعه املعلم التشيكي: جون آموس، عام: )1658م( والذي 
يقال بأنه أول كتاب مصور لألطفال، وكان آموس أول من آمن 
بضرورة تسلية الطفل إلى جانب تعليمه، وأكد على أهمية دور 
الذي  للتعليم، وظهر جان دي الفونتني،  اجتذابه  الرسوم في 
عاش بني عامي: )1621-1695م(، وهو الذي يدين له العالم 
لكونه صاحب البذرة األولى ألدب األطفال، حيث صاغ شعرا 
)339( منظومة، استمدها من حضارات قدمية، ونشرها في 
شكلت  الشعرية«  الفونتني  »أمثال  أسماها:  كتابا  عشر  اثني 

تطورا حقيقيا في مسيرة أدب األطفال. 
واحلقيقة أن تلك التجارب وغيرها ال تخفي حقيقة ندرة ما 
كان يوجه للصغار، وقلة االهتمام بتدوين الشفاهي منه عند 
معظم الشعوب، وأن نسبة تلك التجارب - املتناثرة عبر أزمنة 
إلى تطور األدب بشكل  بالنسبة  طويلة - ضئيلة جدا قياسا 
ودونية  الطفولة،  مرحلة  أهمية  على جتاهل  يدلل  مما  عام، 
النظرة إليها، واعتبار الطفل مجرد راشد صغير، عليه أن يفكر 

ويتعامل مع األشخاص واألشياء بذهنية الراشد.
اإلوزة«  »األم  كتاب:  صــدور  تاريخ  )1697م(  عــام:  وبحلول 
للفرنسي شارل بيرو، أول مجموعة قصصية كتبت خصيصا 
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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: ٠٠9٦٦١٤٨٧١٤١٤ - فاكس: ٠٠9٦٦١٤٨٧٠٨٠9
> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للنشر والتوزيع 

هاتف:  ٠٠9٧٣١٧٦١٧٧٣٣- فاكس: ٠٠9٧٣١٧٦١٧٧٤٤٠٠9٧٣١٧٤٨٠٨١٨ 
> قطر: دار الشرق للصحافة والطباعة والنشر 
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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

جرح األمة النازف

تــتــوارى الــنــفــوس خــجــال وتعتصر 
القلوب أملا ملا يحدث إلخواننا في 
اعــتــداءات  مــن  احلبيبة  فلسطني 
ــيـــة تــتــعــمــد إزهـــــاق  ــم يـــومـ ــ ــرائـ ــ وجـ
وتستهدف قصف  البريئة،  األرواح 
البيوت على رؤوس ساكنيها لتقتل 
ــراءة  الــنــســاء والـــشـــيـــوخ وتــغــتــال بــ
األطفال، وبينما أعداء األمة على 
هذا احلــال ينشغل كل منا بحاله 
العون  ونفسه ويعرض عن مد يد 

إلخوانه.
آمنوا بربهم  ولــوال بقية من فتية 
وزادهــــم اهلل هـــدى يــتــصــدون لهذا 
ــم بــصــدورهــم  ــ احملـــتـــل املـــجـــرم اآلثـ
ــا ميــلــكــون مـــن أدوات  الـــعـــاريـــة ومــ
القوة، لوال هؤالء العصبة الفتية 
الظاهرة على احلق املغالبة للعدو 
ملــا كــان يحق لنا أن نــرفــع رؤوســنــا 
بعروبتنا  واعتزازنا  فخرنا  ونعلن 

وإسالمنا.
إن املسجد األقصى وأرض فلسطني 
هـــمـــا قــضــيــة املـــســـلـــمـــني الـــكـــبـــرى، 
ورغــم تعدد اجلــراح وتكاثر املآسي 
عــلــى املــســلــمــني فـــي أنـــحـــاء كثيرة 
فـــإن قضية فلسطني  الــعــالــم،  مــن 
تبقى هي القضية احملورية لألمة 
عقيدة  قضية  إنها  إذ  اإلســالمــيــة، 
ــن.. مــن انــســلــخ مــنــهــا وتخلى  ــ وديـ
دينه  مــن  ينسلخ  أن  يــوشــك  عنها 

ويتخلى عنه.
التحرير

االفتتاحية/ املسجد األقصى تاريخ تليد وواقع مرير
قرآن/ من ثمار فاحتة الكتاب
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أحمد الطيبيقرآن
دكتوراه في الدراسات اإلسالمية

أن  مسلم  كــل  عند  املسلمات  مــن 
الذي ال  الكالم  الكرمي هو  القرآن 
يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
العاملني،  رب  مــصــدره  ألن  خلفه، 
الذي خلق اإلنسان من ساللة من 
وغــذاء  األبــــدان،  روح  فهو  طــني، 
تزرعان  ومدارسته  ذكره  اإلنسان، 
فــي الــقــلــوب اإلحــســاس بــاألمــان، 
ذلك  دليل  واالطمئنان،  والــراحــة 
الثمار  مــن  فلها  ــرآن،  ــق ال فــاحتــة 

الدانية ما يعجز عن وصفه البيان، 
العزيز  أخــي  بتدبر  معي  اقــرأهــا 
تعالى:  قــال  البرهان،  لك  ينجلى 

ڀ    پ   پ   پ   }پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   
ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ  

ڄ{ )الفاحتة:2-٧(

الحظ معي أخي الكرمي كيف أن اهلل 
سبحانه بدأ كتابه باحلمد والثناء، 
يقول اإلمام ابن عطية في تفسيره: 
»احلمد معناه الثناء الكامل، واأللف 
من  اجلنس  الستغراق  فيه  والــالم 
احملــامــد، وهــو أعــم مــن الشكر«، 
ومن ثمار هذه الكلمة، أنها غاية ما 
ميكن لإلنسان النطق به في مقام 
الكرمي  القرآن  حكى  فقد  الشكر، 
أن أصحاب اجلنة عندما يدخلونها 

العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م 6



ويريدون أن يعبروا هلل عن شكرهم 
إياه يقولون: }  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  کک  گ  گ  گ   گ{
)فــــاطــــر:34(، ويــقــولــون أيــضــا: 

وئ   وئ   ەئ   ەئ   }ائ  
ۈئ    ۆئ   ۆئ       ۇئ      ۇئ  
ىئ{   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ  
)الزمر:٧4(، فلو كانت هناك كلمة 
مقام  في  ألنهم  بها،  لنطقوا  أعــم 
لكن  الكالم،  بأبلغ  التعبير  يقتضي 
هذا  في  لهم  ذكر  الكرمي،  القرآن 
فقط،  الكلمة  هــذه  اجلليل  املقام 
اهلل؛  عند  عظمتها  على  يدل  مما 
ويــكــفــي مــن ثــمــارهــا أن قــراءتــهــا 
واجبة على العبد في كل صالة، إذ 
والوجوب  بدونها،  الصالة  تقبل  ال 
دليل على تعظيم الشارع لها، وفي 
اهلل  قال  هريرة  أبي  عن  احلديث 
بيني  الــصــالة  عــز وجــل: »قسمت 
وبني عبدي، وقال مرة: لعبدي ما 
ســأل، فــإذا قــال: احلمد هلل رب 
العاملني، قال: حمدني عبدي، فإذا 
قال: الرحمن الرحيم قال: مجدني 
فإذا  عبدي،  علي  أثنى  أو  عبدي، 
قال: مالك يوم الدين، قال: فوض 
إلي عبدي، فــإذا قــال: إيــاك نعبد 
بيني  فهذه  قــال:  نستعني،  ــاك  وإي
وبني عبدي، ولعبدي ما سأل، وقال 
عبده:  فيسأله  سألني،  مــا  ــرة:  م
صراط  املستقيم،  الصراط  اهدنا 
الذين أنعمت عليهم غير املغضوب 
هذا  ــال.  قـ الــضــالــني،  وال  عليهم 
مرة،  وقال  سألت،  ما  لك  لعبدي، 
تعالى  فــاهلل  سألني«،  ما  ولعبدي 
يصفه  الــذي  احلامد،  عبده  يحب 
بالكمال مع محبته وتعظيمه؛  روى 
األشعري  مالك  أبي  عن  البخاري 

قال: قال رسول اهلل ]: »احلمد 
هلل متــأل املـــيـــزان، وســبــحــان اهلل 
واحلمد هلل متــآن -أو متــأل- ما 

بني السماوات واألرض«. 
يقول ابن حجر: »ومعنى ملء امليزان 
أن ذاكرها ميتلئ ميزانه ثوابا«، فما 
أحالها من كلمة جامعة، ومن آيات 
عباده،  على  بها  اهلل  أنعم  نافعة، 
ال  ومعينها  تنفد،  ال  ثمارها  فجعل 
الطامع  العبد  ظمأ  تــروي  ينضب، 
في رحمة مواله، املتدرج في مسالك 
آيـــة، بداية  ــة  آي ــى اهلل،  إل الــعــروج 
باالعتراف  والشكر، ومرورا  بالثناء 

له سبحانه بامللك التام للكون. 
التعبير  هــذا  ٺ{  ٺ     }ٺ  
العبد املظلوم  الذي يجعل  اجلميل 
في اطمئنان تام بأن حقه املغتصب 
ــه ســيــرجــع إلــيــه قــطــعــا، ألن  مــن
الــذي هو  يــوم الدين،  الــذي ميلك 
يــوم اجلـــزاء واحلــســاب هــو نفسه 
اآلية  فهذه  للدنيا،  املالك  سبحانه 
العبد  نفس  فــي  ــزرع  ت تؤملت  إذا 
املطلقة  بالعبودية  فينطق  أمــال، 
املطلقة  بــاحلــريــة  ويشعر  ملـــواله، 
فــيــقــول حينئذ:  ــواه،  مــن ربــقــة هــ
إثبات  بثمرة  فيظفر  }ٿ  ٿ{، 
وحدانية اهلل، وهي ثمرة ال يعرف 
نفسه  فــي  حــارب  مــن  إال  مذاقها 
هـــواهـــا، فــأخــضــعــهــا ملــن ســواهــا 

فألهمها فجورها وتقواها. 
ــى: }ٿ   ــ ــال ــ ــع ــ وفــــــي قــــولــــه ت
ٿ{ طــلــب االســتــعــانــة من 
رب العاملني، في أمور الدنيا وأمور 
عبده  اهلل  إعــطــاء  »ألن  الـــديـــن، 
ما  ألداء  جوارحه  مع متكينه  ذلك 
عليه  وافــتــرض  طاعته  مــن  كلفه 
ثناؤه  منه جل  فرائضه، فضل  من 
تفضل به عليه، ولطف منه لطف له 

فيه«، فلو لم يطلب العبد االستعانة 
ألصابته املشقة ولعجز عن األداء، 
فمن رحمة اهلل بعبده أن علمه هذا 

الدعاء ثم استجابه منه.
باالستجابة،  العبد  إحساس  وبعد 

يهرع لطلب الهداية فيقول: }ٹ   
»الــطــريــق  أي  ٹ{  ٹ  
الــواضــح الــذي ال اعــوجــاج فيه«، 
أنعم  الـــذي  السهل  الطريق  وهــو 
امتثلوا  الذين  عباده،  على  به  اهلل 

ٻ   ٱ      { تعالى:  لقوله  ألوامـــره، 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ            
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  
ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڎ{  ڎ   ڌ  
)النساء: ٦٦-٦8(. قال ابن عطية: 
على  هـــؤالء  أن  تقتضي  فــاآليــة   «
صراط مستقيم، وهو املطلوب في 
آية احلمد، فال هو طريق املغضوب 
الــضــالــني،  طــريــق  هــو  وال  عليهم 
فهؤالء وهؤالء حادوا عن الصراط 
لباس  أنفسهم  فألبسوا  املستقيم، 
فحرموا  بالهوى،  وقيدوها  العنت، 
ــمــار  ــن قــصــد االســـتـــقـــامـــة، وث مـ
عموم  من  معا  فخرجوا  القوامة، 
وصــف اإلنــعــام الـــذي وصــف اهلل 
به من هم على طريق االستقامة، 
هم  عليهم  املنعم  أن  إذن  فثبت 
الذين سلموا من الغضب والضالل، 
من  الوسط  املنهج  أصحاب  وهــم 
املسلمني. واحلمد هلل رب العلمني.

7العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م



بسم اهلل الرحمن الرحيم
ــي كــــمــــا عـــلـــمـــتـــنـــا أن  ــ ــ أحـــــمـــــدك ربـ
خلقك  خير  على  وأصــلــي  نحمد، 
انتهينا  فقد  وبعد،  محمد  سيدنا 
إلــى بعض  بكم  السابق  لقائنا  في 
عناصر قصة اخللق األول، وعرفنا 
ــة: آدم  ــقــــصــ ــن عـــنـــاصـــر هــــــذه الــ ــ مـ
واملالئكة وإبليس واألمر بالسجود 
ــلـــيـــس وإخـــــراجـــــه مــن  ــاع إبـ ــنــ ــتــ وامــ
تكليف  وتكلمنا على قصة  اجلنة، 
وعــلــى  تــفــعــل،  وال  افــعــل  أي:  اهلل؛ 
عنصر مخالفة اإلنسان ملنهج اهلل، 
فهي  املخالفة،  هــذه  عناصر  وبينا 
إما حتقيق شهوة نفس، وإما إطاعة 
شيطان، وفرقنا بني شهوة النفس 
الــشــيــطــان، واآلن يجب أن  وإغــــواء 
نتناول بعض هذه اجلوانب تناوال 
يجلي بــعــض اإلشـــكـــاالت فــي نظر 
املــؤمــنــني، ويــصــور بــعــض املــطــاعــن 

في نظر املشككني وامللحدين.
العنصر األول الذي نريد أن نتكلم 
عــلــيــه هـــو عــنــصــر امـــتـــنـــاع إبــلــيــس 
عـــن الـــســـجـــود، فـــالـــذيـــن يــشــكــكــون 
قد  القرآن  إن  يقولون:  القرآن  في 
إبليس من  يعد  فبينا هو  تضارب، 
املـــالئـــكـــة إذ هـــو يـــصـــرح تــصــريــحــا 
أنــه من اجلــن، وإبليس إما  قاطعا 
أن يكون من املالئكة، وإما أن يكون 
من اجلــن، والــقــرآن جــاء بنصوص 
ــن اخلـــــيـــــاريـــــن، فـــــإذا  ــ ــذيـ ــ ــر هـ ــ ــذكـ ــ تـ
استعرضنا نصوص القرآن وجدنا 
األمرين في  القرآن يعرض هذين 

موضعني:
صــريــح  مـــوضـــع  األول:  املـــوضـــع 
قوله  وهـــو  الــتــأويــل،  يحتمل  ال 

ۀ   ۀ         ڻ      }ڻ     ســبــحــانــه: 
ھ{  ہ      ہ   ہ   ہ  
ذلــك تصريح ال   ،)5٠ )الــكــهــف: 
يــحــتــمــل الـــتـــأويـــل، يــحــدد هــويــة 

إبليس ويقول إنه من اجلن.
فيه:  قالوا  نص  الثاني:  املوضع 
إبــلــيــس  إن  ــول  ــقــ يــ الـــــقـــــرآن  إن 
ــن املـــالئـــكـــة، وســـنـــأخـــذ الــنــص  مـ
بـــااللـــتـــزام ال بــالــتــصــريــح؛ ألن 
اهلل وجــــه األمــــر بــالــســجــود إلــى 

ہ   }ہ   ــه:  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ بـ ــة  ــ ــكـ ــ ــالئـ ــ املـ
ہ  ہ    ھ  ھ{
إبليس  استثنى  ثــم  )الـــبـــقـــرة:٣٤(، 
بــامــتــنــاعــه عـــن الــســجــود، ومـــا دام 
ــــذه عــلــى امــتــنــاعــه من  اهلل قـــد آخـ
ــو داخـــــــل فــــي األمــــر  ــهـ الـــســـجـــود فـ
املوجه للمالئكة، وما دام قد دخل 
أثبتوا  فيه فهو منهم. وهم بذلك 
بالتصريح،  ليس  املالئكة  مــن  أنــه 
ــم أن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــن بــــــااللــــــتــــــزام، وفـ ــ ــكـ ــ ولـ
االســتــثــنــاء فـــي الــعــربــيــة قـــد يــأتــي 
يـــكـــون  ــتـــصـــال؛ مبـــعـــنـــى أن  مــــــرة مـ
املستثنى من جنس املستثنى منه، 
ومرة استثناء منقطعا؛ مبعنى أن 
يكون املستثنى من توابع املستثنى 
مــنــه، ال مـــن جــنــســه، فــتــقــول: قــام 
الــقــوم إال حــمــارا؛ ألن احلــمــار من 
تـــوابـــع الـــقـــوم، وال يــعــنــي ذلــــك أن 

التحرير

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

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

)1419هـ

المحاضرة الخامسة المحاضرة الخامسة 

الرد على مطاعن المشككينالرد على مطاعن المشككين

تفسير
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احلمار من القوم، ويكفي أن يكون من 
توابعهم ليستثنى منهم، نقول في شرح 
ــذه املــســألــة: مــا الــــذي جــعــل إبليس  هـ
فــي حضرة املالئكة وهــو مــن اجلــن؟ 
وتــعــالــى خــلــق خلقا  احلـــق سبحانه 

وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   }ى  
اخللق  هـــذا  ۇئ{)التحرمي:٦(، 
هو املالئكة، وهؤالء مطيعون باجلبلة)١( 
والـــفـــطـــرة والــســلــيــقــة؛ أي: ال ميــلــكــون 
بالقوة  الطائعني  مــن  فهم  يعصوا،  أن 
والتسخير واخللق؛ ألن منافذ املعصية 
للنفس شهوتا البطن والــفــرج، وهــم ال 
يتناسلون،  وال  يــشــربــون،  وال  يــأكــلــون، 
وسائل  امتنعت  وبذلك  يتناكحون،  وال 
الشهوة منهم، فكانوا مطيعني بالطبع 
واجلــبــلــة، والــطــاعــة بــالــطــبــع واجلــبــلــة 
ــقـــدرة هلل؛ ألنـــه لـــو شــاء  تــثــبــت صــفــة الـ
أن يــخــلــق خــلــقــا مــهــديــني مـــا اســتــطــاع 
أحـــدهـــم أن يــعــصــيــه، والـــدلـــيـــل هـــؤالء 
املــالئــكــة، ومــعــنــى ذلـــك أنــنــا ال نعصي 
اهلل مهديني  شــاءنــا  فلو  قهرا عنه،  اهلل 
أن يعصي، وهذا  ملا استطاع واحــد منا 
الــقــدرة والــقــهــر هلل؛ لكن  يعطي صــفــة 
يــعــطــي مـــع هـــذه الصفة  أن  يــحــب  اهلل 
له صفة احلب، فقهرك إنسانا على أن 
يفعل ما تريد ألنك قادر عليه ال يعني 
عليه،  بقدرتك  مقهور  هــو  يحبك،  أنــه 
إذا  لــكــن  يــخــالــفــك،  أن  يــســتــطــيــع  وال 
يعصي،  وأن  يطيع  ألن  صاحلا  خلقته 
ففضل أن يطيع دل ذلك على أنه يحب 
أمرك، فاهلل خلق خلقا آخر؛ ليثبت به 
إذا  وأنــه  املخلوق خلالقه،  محبة  صفة 
أمـــرا وكـــان مستطيعا فعل األمــر  أمـــره 
املــخــالــف جلــأ إلـــى الــطــاعــة ألنـــه يحب 
الكون جميعها  وأجناس  فاملالئكة  اهلل، 
باستثناء اإلنسان تثبت هلل صفة القدرة 
وأنـــه ال يستطيع مــخــلــوق أن  والــقــهــر، 
واإلنسان واجلــن مخيرون  يفلت منها، 

في بعض األشياء؛ ليثبت اهلل أن بعض 
وإن  ويطيعونها  ــره  أوامــ يحبون  خلقه 
كانوا صاحلني للمخالفة، فتلك تثبت 
صــفــة الـــقـــدرة، وهــــذه تــثــبــت صــفــة حب 
املخلوق للخالق احملبوب، ولكن إذا كان 
اإلنـــس واجلـــن قــد خلقا مختارين في 
يطيعا،  أن  املمكن  مــن  التكليف  مــنــاخ 
واحــد  فــاخــتــار  يعصيا،  أن  املمكن  ومــن 
منهم منهج طاعة ربه، وأصبح مطيعا 
أوامر اهلل، ال يعصي اهلل ما أمره، ويفعل 
مــا يــؤمــر، أفـــال يــكــون مــثــل املــالئــكــة في 
طــاعــتــه هلل؟! يـــكـــون مــثــلــهــم، ويــفــضــل 
للمعصية،  اخــتــيــاره  بصالحية  عليهم 
فيكون فوق هام املالئكة، وأفضل منهم؛ 
ألن املــالئــكــة مــجــبــورون عــلــى الــطــاعــة، 
مخلوقون لها، فــإذا استطاع واحــد من 
املخيرين؛ أي: اجلن واإلنــس أن يطيع 
اهلل وأال يعصي ما أمر، فيكون كاملالئكة 
نفسه  بأنه جاهد  ويفضل  األقــل،  على 
أيضا،  يعصي  ألنــه صالح ألن  ليطيع؛ 
ــن اجلــــن كــإبــلــيــس،  فـــــإذا جــــاء واحـــــد مـ
وألزم نفسه مبنهج اهلل، فأطاع اهلل، ولم 
يعصه أبدا فماذا يكون موقفه؟ سيكون 
فـــي صــفــوف مـــنـــازل املــالئــكــة، وحينئذ 
يكون في حضرة الرب مع املالئكة؛ ألنه 
جاهد وأصبح مثلهم، ولذلك يسمونه 
طاووس املالئكة، ومعنى هذه التسمية: 
املــزهــو بينهم واملفتخر؛ ألنــه أطــاع  أنــه 
مع اختياره في أن يعصي، وهم أطاعوا 
فــإذا  العصيان،  فــي  اختيار  لهم  وليس 
كان إبليس قد ارتقى بطاعته لربه إلى 
منزلة املــالئــكــة؛ ألنــه أطــاع ولــم يعص، 
ــه أن يـــكـــون فـــي صف  فــمــن الـــتـــكـــرمي لـ
املالئكة وحضرتهم، وملا كان في صفهم 
وحـــضـــرتـــهـــم، ولــــه مــنــزلــة الــطــاووســيــة 
لهم وهو  األمــر  فيهم حينما وجــه اهلل 
في حضرتهم انصب األمر عليه أيضا، 
فامتناعه عن السجود ال يعني أنه من 

ــان واجلـــن  ــ ــس ــ اإلن
بعض  في  مخيرون 
ليثبت  ــاء؛  ــيـ األشـ
أن بعض خلقه  اهلل 
ــره  ــ ــ يـــحـــبـــون أوام
وإن  ويــطــيــعــونــهــا 
كــــانــــوا صــاحلــني 
ــة ــ ــف ــ ــال ــ ــخ ــ ــم ــ ــل ــ ل

تثبت  اجلــبــلــة 
ــة الــقــدرة  ــف ص
لــو  ألنـــــه  هلل؛ 
يخلق  أن  ــاء  شـ
خلقا مهديني ما 
استطاع أحدهم 
يــــــــعــصــيــه أن 
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املالئكة  من  كــان  ولكنه  املالئكة جنسا، 
ــت آيــة  ــدم مــعــصــيــة، فــقــد أولــ طــاعــة وعــ
ــتــــزام إلــــى آيــــة الــتــصــريــح، وأصــبــح  االلــ
إبــلــيــس مــن جــنــس اجلـــن، ومـــرت عليه 
فترتان: فترة كان فيها طائعا كاملالئكة، 
بــالــســجــود، فامتنع  ــاءه أمـــر اهلل  ثــم جــ
عنه حقدا وكبرا وحسدا، فكان أن رجع 
ألصـــلـــه، وأصـــلـــه مـــن اجلـــن املــخــلــوقــني 
ــرة، ويــعــصــوا  عــلــى هــيــئــة أن يــطــيــعــوا مــ

مــرة، ولــذلــك يقول احلــق: }ڻ    ڻ     
ۀ        ۀ  ہ{، فرجع إلى طبيعته، 
مبعنى أنه صالح ألن يطيع ويعصي، 
ــن الـــســـجـــود،  ــاع عــ ــنـ ــتـ ــاالمـ فــعــصــى بـ
فــرجــع إلــى طبيعته األصــلــيــة، وهنا 

ينتهي إشكال املشككني وامللحدين.
وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة ثانية، 
وتعالى  سبحانه  احلــق  قــول  مسألة 

پ   پ   ٻ     { ــه:  ــ لـ ــالغ  ــ بـ أول  فــــي 
وهــذا  پڀ{)البقرة:٣٠(،  پ  
فما  لــــألرض،  مــخــلــوق  آدم  أن  يعني 
شـــأن اجلــنــة هــنــا، ومـــا مــوقــع اجلنة 
مــخــلــوقــا  آدم  دام  مــــا  الـــقـــصـــة  مــــن 
لـــألرض واخلــالفــة فــيــهــا؟ نــقــول: إن 
في  واخلالفة  للخالفة،  مخلوق  آدم 
األرض تتطلب عمال وجهودا ومبادئ 
في  لينفذها  آدم؛  عــلــى  اهلل  ينزلها 
األرض إعمارا لها، واكتشافا ألسرار 
كـــون اهلل فــيــهــا، وانــتــفــاعــا مبــا سخر 
اهلل لـــه مـــن خـــيـــرات هــــذا الـــوجـــود. 
واخلـــالفـــة مــهــمــة صــعــبــة، مــثــال: إذا 
إلــى مهمة  أردنــا أن نوجه إنسانا ما 
من املهمات، فهل نوجهه إلى املهمة 
لــيــزاولــهــا قــبــل أن نـــدربـــه عــلــى هــذه 
املــهــمــة؟! ال بــد مــن الــتــدريــب، وهــذا 
أقل ما ميكن أن نفعله، وإذا أردنا أن 
يــبــاري فريقنا الــريــاضــي فــريــق أمــة 
ــــرى، هـــل نــقــول لـــه: تــعــلــم الــكــرة،  أخـ
ــر  ــريـــق اآلخــ ــفـ ــم اذهــــــب ملــقــابــلــة الـ ثــ
ومواجهته؟! ال، إننا نأخذه فترة من 

الزمن، ونسكنه مكانا خاصا، ونعلمه 
لعب الكرة، ونعلمه كيف يناور ويداور 
ويتغلب على خصمه، فإذا ما تأكدنا 
والتجريب  النظري  العلم  أنــه طبق 
العملي نقول له: اذهب فأد مهمتك. 
وآدم مخلوق ملهمة كبيرة في األرض، 
يقول  ثم  نظريا  املنهج  اهلل  أيعطيه 
لـــــــه: اذهــــــــب ملــــــزاولــــــة مـــهـــمـــتـــك فــي 
األرض؟ ال، فكما درب موسى بالعصا 
درب  لفرعون،  يذهب  أن  قبل  أمــامــه 
إلى  ينزله  أن  قبل  مهمته  على  آدم 
وقــال  املــهــمــة،  هـــذه  ليباشر  األرض؛ 
له: سأسكنك في مكان، وأتكفل لك 
البشر  كــمــا يتكفل  بــكــل شــــيء.  فــيــه 
فيسكنه،  يدربه،  الــذي  بالفريق  منا 
ــا يــشــاء،  ــرف عــلــيــه، ويــعــلــمــه مـ ــشـ ويـ
فيه مقومات  مكان  في  عليه  ويأمن 
احلياة، واحلق سبحانه أسكن آدم في 
جنة أو بستان يجمع مقومات احلياة 

التي قال فيها: }ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ  
تلك  ڳ{)طه:١١٨-١١9(،  گ  
هي مقومات احلياة، فاهلل ضمن آلدم 
ذلـــك فــي اجلــنــة، وجــنــة الــدنــيــا هــذه 
هي البساتني، والدليل: أن اهلل أطلق 
كــلــمــة اجلــنــة عــلــى بــســاتــني األرض، 
واملنهج  منهجا،  يقتضي  والــتــدريــب 
يجمعه شيئان: افعل كذا، وال تفعل 
كذا، وكل تكاليف الرسل على هذين 
األمــريــن- ركــز الــرمــزيــة للمنهج في 

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   }ڭ   قوله: 
ۋ{،  ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ  

ۉ   ۅ   }ۅ   األمــــــــر،  ــو  هــ فـــذلـــك 
ۉ{، وذلــــك هـــو الــنــهــي، وهــكــذا 
رمــز للتكليف بــاألمــريــن: افــعــل، وال 
أن  نريد  هنا -ألننا  ويالحظ  تفعل، 
نتدبر القرآن- أن احلق حينما قال: 

}ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

بــاألكــل  املــــأمــــور  جــعــل  ۉ  ۉ{ 
أطلق  أنــه  بدليل  منوعا؛  كثيرا  منه 
املشيئة، ولــو أنــه كــان شيئا واحــدا ملا 
ولــكــن  ۋ{؛  ۋ   }ٴۇ    قـــــال: 
ــاء فــي الــتــحــرمي بــشــجــرة واحــــدة،  جـ
وكــأن مــا حلله اهلل خللقه أكثر مما 
حــرمــه عليهم، واحملــصــور دائــمــا هو 

احملرم، قوله: }ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
أشياء  املــأكــول منه  أن  يفيد  ۋ{ 
كــثــيــرة؛ بــدلــيــل أن مــشــيــئــة اإلنــســان 
تـــروح وتــغــدو وتنتخب وتــخــتــار، أمــا 

احملــــــرم فـــشـــيء واحـــــــد، وهــــــو: }ۅ  
اهلل  نــعــمــة  فــمــن  ۉ{،  ۉ   ۅ  
من  أكـــثـــر  األرض  فـــي  مــحــلــالتــه  أن 
محرماته، واحملرمات هي احملصورة، 
ونالحظ  محصورة،  غير  واحملــلــالت 
في النص القرآني أيضا أن اهلل قال: 
ثم  ۋ{،  ۋ   ٴۇ    ۈ   }ۈ  
جـــاء بــالــنــفــي، فــلــم يــقــل: وال تــأكــال 
من هذه الشجرة. ألن املقابل لألمر 
بـــاألكـــل يـــكـــون: وال تـــأكـــال مـــن هــذه 
الــشــجــرة. لكن احلــق لــم يقل ذلــك، 

ۋ   ٴۇ    ۈ   }ۈ   ــرا:  آمــ وقـــال 
}ۅ  ۅ   نــاهــيــا:  قــــال  ثـــم  ۋ{، 
ۉ  ۉ{، وهذه رمزية أخرى في 
تكاليف اهلل؛ ألن اهلل حني ينهى عن 
شيء ينهى حتى عن القرب منه، ألن 
قرب اإلنسان من الشيء املنهي عنه 
قد يسبب له انشغال اخلاطر به، وقد 
يغريه ويدفعه إلى تناوله. أما إذا كان 
بعيدا منه فإن النفس ال حتدث به، 
ورمبا نسيه اإلنسان. وإذا استعرضنا 
آيات القرآن وجدنا أن اهلل حني يأمر 
بـــأمـــر يـــأتـــي عــقــب األوامــــــر فــيــقــول: 
أمر،  }ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ{ هذا 

وحــني ينهى عــن شــيء يــقــول: }ڑ  
فــكــأنــه  کگ{،  ک   ک   ک  
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مينع اإلنسان حتى من االقتراب من 
نفسه،  على  حفاظا  ــرام؛  احلــ شبهة 
وصيانة لها من إغراء األشياء؛ ألنه 
لو قال: ال تأكال. من اجلائز أن ينظر 
إليها ويتأملها ويقترب منها، ولعله 
إن اقترب أغرته بصورتها ومظهرها، 

}ۅ  ۅ  ۉ   لــه:  فقال اهلل حماية 
ۉ{؛ أي: ابتعدا. وهنا يجب أن 
نتنبه على مدخل يدخل منه الذين 
يــســرفــون عــلــى أنــفــســهــم، ويــحــاولــون 
أن يتفلتوا من منهج اهلل، محتجني 
على اهلل بآيات كتابه، فمثال: نسمع 
ــدا يـــقـــول: إن اخلـــمـــر لـــم حتـــرم،  ــ أحـ
ــل: حـــرمـــت  ــقــ ــم يــ ــ فــــــاهلل ســـبـــحـــانـــه لـ

}ٱ  ٻ   ــال:  ــ قــ كـــمـــا  اخلــــمــــر. 
ٻ  ٻ  ٻ  پ{)املائدة:٣(، 

وإمنا قال: }ٻ  ٻ       پ  پ  
ڀ{ ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  

)املــائــدة:9٠(،نــقــول لــه: يا هــذا، افهم 
إذا قــال لك إنسان:  الــكــالم،  أساليب 
أن  لــك  فــإنــه يصلح  فــالنــا.  تكلم  ال 
ــد، وأن  ــ تــكــون مــعــه فـــي مــجــلــس واحـ
ترافقه في غير ما أمــر، أمــا إذا قال 
لـــك: ال تــقــتــرب مــن فـــالن، وجتنبه. 
فإنك ال تكون في مجلسه، وال تراه، 
وال يكون لك به أدنى اختالط، فأي 
األمرين كان أبلغ في االبتعاد؟! قول 
اهلل فـــي اخلــمــر واملــيــســر }ڀ{ 
ــال: حــرمــت اخلمر  أقــــوى؛ ألنـــه لــو قـ
لكفانا أال نشربها، ولكن من اجلائز 
أن نــبــيــعــهــا، ونــحــمــلــهــا ملـــن يــشــربــهــا، 
ونعتصرها، ونحضر مجلسها، ولكن 
نشربها،  ال  فاجتنبوه.  يــقــول:  حــني 
نــشــهــد  وال  مــجــلــســهــا،  نــحــضــر  وال 
بيعها، وال نحملها. فاالجتناب أقوى 

في الزجر من التحرمي. 
سبحانه  احلــق  أخـــرى:  نقلة  ننتقل 

}ڳ  ڳ       ــول:  ــقـ يـ وتـــعـــالـــى 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ڻ{ ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں  
إبليس  ــراء  ــ إغـ )طـــه:١٢٠(،فـــطـــريـــقـــة 
املــلــك  ــنــــني، هـــمـــا:  اثــ ــن  ــريـ ــأمـ بـ آلدم 
واخلــــلــــود، وهـــمـــا بــغــيــة كـــل الـــنـــاس، 
ويغتني،  أن ميلك،  يريد  واحــد  فكل 
وأال ميوت، ولذلك كان هذا العنصر 
اإلســالمــيــة،  الغثائية  فــي  األســاســي 
ــيــــة: أن  ومـــعـــنـــى الــغــثــائــيــة اإلســــالمــ
كــثــيــريــن؛ ولكنهم  املــســلــمــون  يــصــيــر 
ــيـــل)٢(، إذا نــفــخــتــه طـــار،  ــسـ كــغــثــاء الـ
قال رسول اهلل ]: »يوشك األمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى 
قصعتها«، فقال قائل: ومن قلة نحن 
أنتم يومئذ كثير،  يومئذ؟ قــال: »بل 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن 
اهلل من صــدور عدوكم املهابة منكم، 
الــوهــن«،  قلوبكم  فــي  اهلل  ولــيــقــذفــن 
فقال قائل: يا رسول اهلل، وما الوهن؟ 
قال: »حب الدنيا، وكراهية املــوت«)٣(، 
إذا استولى حب الدنيا وكراهة املوت 
تأخذ منه خيرا، ال  إنسان فال  على 
دنيا،  فــي منهج  ديـــن، وال  فــي منهج 
فإبليس جاء آلدم من الناحية التي 
أن  على  اإلنسانية  الطبيعة  فــطــرت 

حتبها، فقال: }ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  {؛ أي: ال متوت، وذلك ما يحبه 
اإلنسان، }ڻ   ڻ  ڻ{ وهذا يحبه 
اإلنـــســـان أيـــضـــا، فــالــشــيــطــان يــدخــل 
مــا يحب؛  ناحية  مــن  اإلنــســان  على 
ــاة واملـــــــال الــكــثــيــر  ــيــ ــي احلــ اخلـــلـــد فــ
وامللك، هنا يجب أن نتنبه تنبها على 
أن احلق يعرض علينا هذه اللقطة 
ــة؛ لـــئـــال نـــكـــون مــغــفــلــني  ــقـــصـ ــن الـ مــ
متنبهني  يقظني  نــكــون  وأن  بــلــهــا)٤(، 
إن زيــن األمـــور لنا عــدو -ســـواء كان 
العدو الشيطان أم غيره- فال يأخذنا 
اخلــصــم مــن شيطان أو إنــســان على 
غرة)5(، وكيف يكون التنبه هنا؟ شهد 

حب  اســتــولــى  إذا 
املوت  وكراهة  الدنيا 
ــان فــال  ــ ــس ــ عـــلـــى إن
تــأخــذ مــنــه خــيــرا، 
ــن،  دي منهج  ــي  ف ال 
دنيا منهج  فــي  وال 

طــريــقــة إغــــراء 
آلدم  ــس  ــ ــي ــ ــل ــ إب
ــني،  ــن ــن اث ــأمــري ب
ــك  ــ ــل ــ هــــــمــــــا: امل
ــود، وهــمــا  ــ ــل ــ واخل
الــنــاس ــل  ك بغية 
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آدم مشهد إبليس مع ربــه ملا قــال له 
ڱڱ{ ڳ   ڳ   ڳ   }ڳ    اهلل: 

)األعــــــراف:١٨( فــقــال إبــلــيــس: }جب  
{)ص:٧9(  يب    ىب   مب     خب     حب  
يــعــنــي: أخـــرنـــي مـــن املـــــوت إلــــى يــوم 
القيامة، قال: }حت  خت  مت   ىت{

)ص:٨٠(، أي: أعطيتك هذا. فلو أن 
آدم كان يقظا وأعمل عقله في هذه 
املــســألــة لــكــان مــن الــيــســيــر عــلــيــه أن 
أتدلني  له:  إبليس، فيقول  يرد على 
على شجرة اخللد؟! فإذا كنت تعرف 
شجرة اخللد فلماذا طلبت من ربك 
الــقــيــامــة؟! أما  يــوم  إلــى  أن ينظرك 
كــان أولـــى لــك أن تــذهــب إلــى شجرة 
يفحم  وبذلك  منها؟!  وتأكل  اخللد 
ــيـــس، ويــــدحــــض اجلـــــــدل؛ ولــكــن  ــلـ إبـ
ــان جتــعــلــه أمــــام  ــســ الــغــفــلــة فــــي اإلنــ
اهلل  فــيــريــد  احلــجــج،  ينسى  خصمه 
التي  التحضيرية  الــقــصــة  هـــذه  فــي 
نــتــنــبــه  أن  األول  ــانــــا  أبــ فــيــهــا  ــربـــي  يـ
ــلـــى حـــجـــج اخلــــصــــم ونـــدحـــضـــهـــا،  عـ
آدم  أن  فلو  أن يخدعنا،  لئال يحاول 
تنبه عــلــى الــقــصــة فــي بــدايــتــهــا ولــم 
يــغــفــل شــيــئــا مــنــهــا لــقــال لـــه: كــذبــت 
يــا إبليس، أنــت تريد إغــرائــي؛ ألنك 
لــو كنت تــعــرف شــجــرة اخلــلــد ألكلت 
منها، وحني تأكل منها ما كان هناك 
داع ألن تــضــرع إلــى ربــك وتــســألــه أن 
يــنــظــرك إلــــى يــــوم الــقــيــامــة. لــذلــك 
يقول احلق سبحانه وتعالى لينبهنا 
على هذه املسألة: تنبه أيها اإلنسان، 
ــاك أن تــظــن أن الــشــيــطــان أقـــوى  ــ إيـ
}ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ{  منك، 
)النساء:٧٦(؛ ألن حجته واهية، فإذا 
ما استقبلك بأمر وناقشته باملنطق 
والــعــقــل وحــجــج الـــديـــن أمــكــنــك أن 
تــفــحــمــه لــيــفــر عــنــك، ولــكــنــك تقبل 
منه ذلك؛ ألن هواك فيه، فأنت تغش 
نفسك مــع الــشــيــطــان، إن قــول اهلل: 

}ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ{ يوضح 
إبليس  بها  يحتج  الــتــي  احلــجــة  لنا 
على من اتبعه يوم القيامة، وما دام 
كيد الشيطان كان ضعيفا فال حجة 
له فيما يأمر، وال برهان له على ما 
يسول به، ولكن غفلة اإلنسان جتعل 
احلجة الــواهــيــة قــويــة، ولــو أنــه تنبه 
عـــلـــى مـــدافـــعـــة الـــشـــيـــطـــان بــاحلــجــة 
لــتــبــني أن كــيــد الــشــيــطــان ضــعــيــف، 
فالذي يقوي كيد الشيطان إمنا هو 
غــفــلــة اإلنـــســـان عــن مــعــرفــة مــداخــل 
ــيـــطـــان، وعــــــدم مـــعـــرفـــة احلــجــة  الـــشـ
الــتــي تـــرد وســوســتــه، ولـــذلـــك يــقــول 

احلق: }ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  
ے{  ے   ھ   ھ  
)الــنــحــل:99(، ويقول في آيــة أخــرى: 
ں{  ں   ڱ   ڱ   ڱ   }ڱ  
بي  املــرتــبــطــني  أي:  )احلــــــجــــــر:٤٢(؛ 
ومبــنــهــجــي، الــيــقــظــني املــتــنــبــهــني ال 
تــســتــطــيــع أبـــــدا أن تــغــريــهــم؛ ألنــك 
إن أغــريــتــهــم بــشــر فــلــن جتـــد حجة 
ستكون  فحجتهم  لتقنعهم،  عندك 
أقــوى مــن حجتك. وبعد ذلــك يأتي 
العصاة والذين  يوم الفصل، فينظر 
اتبعوا وسوسة الشيطان إلى إبليس 
نظرة البغضاء والكراهية؛ ألن ذلك 
يــوم احلــصــاد، ويــنــظــرون إلــيــه نظرة 

}پ  پ       ــار  ــ ــنـ ــ الـ أوردهــــــــــم  ــــن  مـ
ڀ{ )هود:9٨(، ويعرض اهلل لنا 
القيامة؛  يوم  لم يسترها من  لقطة 
لــيــعــطــيــنــا الـــصـــورة كــامــلــة واضــحــة، 
حتى ال يكون ألحد بعد ذلك حجة 

ڑ    }ڑ   فـــيـــقـــول:  ــذر،  ــ عـ وال 
گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڳڳ{  ڳ    گ      گ  
)إبـــراهـــيـــم:٢٢(، ثــم يــأتــي مبــا قلناه: 
ں{؛أي:  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ          }ڳ  
ــي حـــجـــة حــــني فــتــنــتــكــم،  ــم تـــكـــن لــ لــ

لكنكم بله اتبعتموني دون بينة، }ڳ  
ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   
ڻ  ڻۀ{؛ أي: ما إن قلت لكم 
ــــذا حــتــى استجبتم  وكـ كــــذا  اعــمــلــوا 

}ڳ  ڱ          أن تفكروا مبنهج اهلل،  دون 
قــوة  ال  أي:  ں{؛  ڱ   ڱ   ڱ  
به،  تقنعكم  أو  العمل  على  ترغمكم 
قلت  أن  إال  أي:  ڻ{؛  ڻ   }ں    
متغافلني  كنتم  كأنكم  افــعــلــوا،  لكم 

}ڻ  ڻۀ  ۀ   املسألة،  عن هذه 
ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ  
ھ  ھ  ے  ےۓ{؛ 
نافعي،  أنتم  وال  نافعكم،  أنــا  ال  أي: 

ڭ   ڭ    ڭ   }ۓ    
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ  
ٴۇ{، ذلك منطق الشيطان نفسه، 

يــقــول بـــوضـــوح دون الـــتـــفـــاف: }ڳ  
ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں{ ال قــوة لي 
ألقهركم على تنفيذ ما أوســوس به، 
وال حجة لي ألقنعكم؛ ولكنكم كنتم 
سطحيني بلها تتلفتون إلى املعصية 

بأدنى سبب وداع.
وفــي مــوقــف آخــر عندما ســأل احلق 
امتنع  حني  إبليس  وتعالى  سبحانه 
عن السجود، قال في آية يا إبليس: 
وفي  پپ{  پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   }ٱ  

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   }ۈ    أخــــرى:  آيـــة 
نصان  هـــذان  ې{  ۉ   ۉ   ۅ  
املرجفون)٦( وخصوم  يأتي  قرآنيان، 
اإلســـالم والــذيــن ال يــعــرف لهم ذوق 
إدراك  ــي  فـ مــلــكــة  الــعــربــيــة، وال  ــي  فـ
أســالــيــب الــبــيــان، فــيــقــولــون: إن في 

القرآن تضاربا، فمرة يقول: }ٻ  ٻ  
}ۋ  ۋ  ۅ   ٻ   ٻ{، ومــرة يقول: 
أن تسجد  إمـــا  وهـــي  ال،  دون  ۅ{ 
أو ال تسجد. نقول لهم: أنتم بله ال 
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تفهمون سر البالغة في العربية؛ ألن 
}ۋ  ۋ  ۅ  ۅ{ دون ال لها معنى، 
و}ٻ  ٻ  ٻ   ٻ{ لها معنى، مثال: 
ينفذه  أن  وأراد  إنسان بشيء،  أمر  رمبا 
فــامــتــنــع؛ ألنــــه أرغــــم وأكـــــره عــلــى عــدم 
تنفيذه فلم ينفذه، هذه صورة. أو رمبا 
جــاء أحدهم فأقنعه بــأن األمــر خاطئ 
ــنـــه، فــامــتــنــع دون  ويـــجـــب أن يـــعـــدل عـ
إكـــراه، ولكن بعد اقتناع، صــورة أخــرى، 
ــه وجـــهـــان:  ــر لـ ــ ــن تــنــفــيــذ األمـ فــاملــنــع مـ
الوجه األول أنك تريد أن تنفذ؛ ولكن 
جــــاءت قــــوة فــوقــك فــقــهــرتــك عــلــى أال 
تــنــفــذ، وهــنــا يــقــول اهلل: مـــا مــنــعــك أن 
تسجد؟! -كأنك كنت تريد أن تسجد- 
أجاءت قوة أخرى منعتك من السجود 
أم جــاءت قــوة أخــرى فلم متنعك قهرا 
من السجود، وإمنــا ناقشتك في األمر 
وأقنعتك به فاقتنعت وامتنعت بذاتك 
أن  تفيد  األولــى  فاآلية  السجود؟!  عن 
واآليــة  يكرهه،  إبليس  أقــوى من  مانعا 
إبليس  أقــنــع  أن مقنعا  تــريــك  الــثــانــيــة 
فارتضى أال يسجد. حني يقول احلق: 
}ۋ  ۋ  ۅ  ۅ{ يعني: أكنت تريد 
السجود بنيتك وقلبك فجاءت قوة 
ــت تــريــد؟! وفــي  ــرى فمنعتك وأنـ أخـ
الصورة الثانية: أكنت تريد السجود 
قــوة فأقنعتك بخطأ األمــر  وجـــاءت 
فــــي الـــســـجـــود فــاقــتــنــعــت وامــتــنــعــت 
ــنــــك؟!  ــن الــــســــجــــود طــــواعــــيــــة مــ ــ عــ
يعني: الــقــوة لــم جتــبــرك قــهــرا على 
الفعل؛ وإمنا أقنعتك فقط، ففعلت 
باختيارك. هنا جند أمرا ومنعا؛ أمر 
اهلل إبــلــيــس أن يــســجــد، ثــم قـــال لــه: 
مــا منعك؟ وهــنــا الــســؤال: هــل املنع 
يصادم األمر أم يوافقه؟ األمر: طلب 
الفعل طلب  ومــصــادمــة طلب  فــعــل، 
تركه؛ أي: املنع، فإذا طلب إليك هذا 

أن تفعل يطلب ذاك أن تترك، فـ }ٻ  
الــثــانــيــة تعني:  ٻ{ فــي الــقــضــيــة 

أقــنــعــك بــــأال تــســجــد، فــجــاء بطلب 
لـــك؛ أي: منعك:  مــصــادم ألمـــر اهلل 
تــفــعــل؛ ألن األمـــر  إلـــيـــك أال  طــلــب 
ــنــــاع طــلــب  ــتــ طـــلـــب أن تـــفـــعـــل، واالمــ
ــادم  ــا مــنــعــك: مـــن صـ أال تــفــعــل، ومــ
أمــــري؟! فــأمــري طلب فــعــل، والــذي 
يصادمه طلب تــرك، فكأنه قــال: ما 
منعك؛ أي: ما الذي طلب إليك أن 

ۅ     { فكأن  تفعل؟!  أال  وإال:  تفعل؟ 
ليدال  التقيا  ٻ{  ٻ    و}   ۅ{ 
عــلــى عــنــاصــر االمـــتـــنـــاع، فــاالمــتــنــاع 
إبليس قهرا عنه وهو  قــد يكون مــن 
يريد أن يسجد، واالمتناع قد يكون 
أقنعته، فطلب  قوة  إبليس؛ ألن  من 
اهلل إلــيــه أن يــفــعــل، وطــلــبــت الــقــوة 
الــتــي أقــنــعــتــه أال يــفــعــل، فـــال بـــد أن 
جتيء هنا ال، وأن متتنع هنا ال، فهنا 
يكون  وهناك  بليغا،  األســلــوب  يكون 

األسلوب بليغا.
ــرى فــــي الـــقـــصـــة تــعــطــيــنــا  ــ ــفـــة أخــ وقـ
إن احلـــق ســبــحــانــه وتعالى  املـــبـــادئ، 

ژ   ژ   ڈ   }ڈ   القصة:  في  يقول 
ڑ  ڑ  ک{، ومعناه أنه سيكون له 

ی   ىئ   ىئ   }ىئ   لـــبـــاس،  فــيــهــا 
مئ   حئ   جئ   ی    ی   ی  
الشجرة ظهرت  ذاقــا  ملا  ىئ  يئجب{، 
الــــســــوآت، مــعــنــى ذلــــك أن ســوآتــهــمــا 
لــم تبد قبل أن يــذوقــا الــشــجــرة، وملا 
ذاقاها وبدت أرادا أن يسترا السوآت؛ 
فأخذا من ورق اجلنة يخصفان على 
ذهب  الــذي  اللباس  فما  سوأتيهما، 
نقرأ  الــشــجــرة؟!  ــا  ذاقـ إن  مــا  عنهما 
الــقــرآن بــتــدبــر وبــإمــعــان، هــنــاك من 
قال: إن آدم وحواء كانوا عراة. نقول 

لــهــم: ال؛ فنص الــقــرآن يــقــول: }ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک{، فيقولون: 
هما لم يكونا عراة، وإمنا تعروا بعد أن 
ذاقا الشجرة، ففقدا ثيابهما. نقول 

الفرق بني أن تسجد 
فــرق  تــســجــد   وأال 
إجبار  عن  املنع  بني 
واالمتناع عن اختيار

أن  إبليس  اهلل  أمر 
قال  ثــم  يسجد، 
ــا مــنــعــك؟  لــــه: مـ
ــا الـــســـؤال:  ــنـ وهـ
يصادم  املــنــع  هــل 
يوافقه؟ أم  األمــر 

13العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م



القرآن بتدبر، فاهلل  اقــرؤوا  لهم: ال؛ 
ڄ   }ڄ   يقول:  وتعالى  سبحانه 
چ{،  چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ  
علينا  أنـــزل  أن  علينا  اهلل  نعم  فمن 
مــن الــســمــاء مـــاء ينبت نــبــاتــا نأخذ 
منه أليافا، فنصنع منها ثيابا نستر 
بها عوراتنا، أو تأكل منه احليوانات، 
فنأخذ مــن أصــوافــهــا، وســـواء أخذنا 
القطن  أم  األصـــواف من احليوانات 
ــذا أصــلــه ما  مــن الــنــبــات؛ ألن كــل هـ

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   }ڄ   اهلل،  أنـــزل 
الــذي  اللباس  چ{،  چ   ڃ   
ــواري الـــســـوأة هــو لــبــاس الـــضـــرورة،  يــ
فــهــل اكــتــفــى اهلل بـــأن أعــطــانــا لباس 
الترف  لباس  أعطانا  ال؛  الــضــرورة؟ 
}چچ{،  فــــقــــال  أيــــضــــا،  ــنـــعـــم  والـــتـ
والــريــش هــو الــشــيء الــفــاخــر نتزين 
ــواراة  ــزل عــلــيــنــا لــبــاســا ملــ بـــه، إذن: أنــ
ــات  ــوبـ ــلـ ــطـ الــــــــســــــــوأة؛ وتـــــلـــــك هــــــي مـ
ــدا  ــرا زائــ ــ الــــضــــرورة، وريـــشـــا؛ أي: أمـ
مــن لــبــاس الــزيــنــة، وبــعــد ذلـــك قــال: 
}ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ{، فكأن اهلل 
أنزل لنا شيئا يــواري سوآتنا املادية، 
والــريــش، ومنهجا  اللباس  ذلــك هــو 
املعنوية  أو  العلمية  ســوآتــنــا  ــواري  يــ
أو القيمية، وكأن اهلل كما خلق املادة 
فسترنا  اللباس،  لنا  ســوأة خلق  لها 
ســوآتــنــا، وبــعــد ذلـــك نــفــخ الــــروح في 
ــيـــم،  ــعــــان وقـ ــا مــ ــنـ ــار لـ اجلــــســــم، فــــصــ
فأعطانا منهج السماء، فكأن منهج 
السماء بالنسبة إلى قيمنا كاللباس 
ــا دام  ــ ــــى أجـــســـامـــنـــا، ومـ بــالــنــســبــة إلـ
الــعــورة فمنهج  الــلــبــاس جــاء ليستر 
ليستر  التقوى  بلباس  جــاء  السماء 
العورة أيضا، فاهلل يعرض في بيانه 

}ڄ  ڄ  ڃ   يــقــول:  حــني  لباسني 
ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ{ 
ذلــــك هـــو الــلــبــاس احلــســي للجسد 

ما  أي:  ڇ{؛  }ڇ   احلـــســـي، 
يستر عورات املعاني والقيم، }ڇ  
ڇ  ڇ  ڇڍ{؛ يعني: كأن عورات 
املعاني والقيم شر من عورات احلس، 
والتقوى تستر عورات املعاني والقيم، 
ــيـــوارون  ــا يــســتــحــون فـ ــمـ والـــنـــاس دائـ
يستحون  وال  اجلــســمــيــة،  عــوراتــهــم 
فيبدون عوراتهم املنهجية والقيمية. 
يقول: لباس التقوى خير من لباس 
اجلـــســـد، ألنــــك إن كــنــت مــتــقــيــا اهلل 
كما  الدنيا،  عــورة في  تبدو لك  فلن 
ــو ســـتـــرت جــســمــك فــلــن تـــبـــدو لك  لـ
عورة حسية. قالوا في قراءة أخرى: 

چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ     {
أي:  ڇڍ{؛  ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
برواية  أيضا،  التقوى  لباس  وأنزلنا 

}ڇ   استئناف  بعده  ومــا  النصب، 
ڇڍ{. إذن: فما دام آدم قد ضمن اهلل 
لــه أال يــعــرى فــي اجلــنــة فقد أعطاه 
ــا ذاق الــشــجــرة  الــلــبــاس احلــســي، وملـ
خرج من منهج اهلل ونهيه، فهل خرق 
احلسي؟!  اللباس  أم  التقوى  لباس 
لباس التقوى، وملا خرقه بدت السوأة 
احلــســيــة، فــكــأن اهلل يــرمــز فــي هــذا؛ 

ڃ   ڄ   }ڄ   بعدها:  يقول  لذلك 
چچ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ  
ڌ    ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڈ{)األعراف  ڎ   ڎ   ڌ  

٢٦(، ويقول بعدها مباشرة: }ژ  
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       
ڳ{)األعــــــــــراف:٢٧(،  ڳ    
فما اللباس الذي نزعه إبليس؟ أهو 
اللباس احلسي، أم اللباس املعنوي؟ 
أهــو لــبــاس املـــادة أم لــبــاس التقوى؟ 
تلك رمزية أخــرى تشير للناس إلى 
أن منهج اهلل في األمر والنهي يجب 

تــبــدو  أال  اإلنـــســـان  أراد  إن  يــتــبــع  أن 
املجتمع  أراد  وإن  فـــرديـــة،  عــــورة  لـــه 
ــورة اجــتــمــاعــيــة، فما  أال تــبــدو لـــه عــ
الذي يستر هذه العورات؟ إنه لباس 
الــتــقــوى، فـــإذا ســـرت فــي بــلــد ورأيـــت 
إنسانا عاريا فتلك عورة، عريه عورة، 
فعالم يدلك هذا العري؟ يدلك على 
أن القوم الذين يعايشون هذا الرجل 
قــد ســرقــوا حقه الــذي قــدره اهلل له؛ 
ألنهم لو أعطوه حقه الذي قدره له 
فــي مــالــهــم ملــا تــعــرى ذلـــك اإلنــســان، 
وأيضا لو رأيت إنسانا جائعا فجوعه 
ــورة فــي املجتمع تـــدل عــلــى نقص  عـ
في مروءته ورجولته وهمته، فإذا ما 
رأيــت ذلــك فاعلم أن قيمة مــن قيم 
التقوى  لباس  وأن  انتهكت،  قــد  اهلل 
قد قطع، ولذلك كان جائعا، ولو لم 
يقطع لباس التقوى وينتزع ملا رأيت 
ذلــــك جــائــعــا، وإذا مـــا رأيــــت مــرابــاة 
لباس  أن  فاعلم  في مجتمع  تنتشر 
التقوى قد خرق، وما دام قد خرق فال 
بد أن تبدو عورات املجتمع، فرمزية 

ىئ   }ىئ  ىئ   ــه:  ــولـ قـ ــي  فـ احلــــق 
خـــالـــفـــا  أي:  ی{؛  ی   ی  

}ھ   قــال:  إذ  أمــر اهلل ونهيه،  بذلك 
اقتربتما،  لهما:  يقول  فكأنه  ے{، 
فخرقتما لباس التقوى، فال تتعجبا 
إن بـــدت عــورتــكــمــا. مــا الــعــالقــة بني 
بدو العورة وذوق الشجرة؟ إن املسألة 
في الرمزية دائما، إن احلق سبحانه 
وتعالى حينما يريد أن يعطي الناس 
مـــثـــال حـــيـــا يـــقـــربـــه بـــاملـــثـــل احلـــســـي، 
مــثــل املــــــدرس -وهلل املـــثـــل األعـــلـــى- 
احلسية؛  بأمثالها  للمعنويات  يأتي 
العقول  أصــحــاب  التالميذ  ليقتنع 
ابــتــداء التكوين؛  تـــزال فــي  الــتــي ال 
إلفتها  بـــاحلـــس،  الــنــفــس  إلــفــة  ألن 
ــى بــاملــعــلــومــات، وأول مـــا تــأتــي  ــ األولـ
املــعــلــومــات لــلــنــفــس اإلنــســانــيــة إمنــا 
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تــأتــي عــن طــريــق احلـــس، وبــعــد ذلك 
ــا أن نعرف  ــإذا أردنــ يــتــكــون الــعــقــل، فـ
-والعلم هلل- جند أن احلق سبحانه 

}ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   قــال:  وتعالى 
أعد  قــد  اهلل  فــكــأن   ،} ۋ  ۅ  ۅ  
فــي اجلــنــة غـــذاء يعطي آدم احلــيــاة 
والـــســـعـــر الــــضــــروري لـــهـــا، وال يــأتــي 

بفضالت تختمر في اجلسم.
 ســئــل عــالــم مــن الــعــلــمــاء ذهـــب إلــى 
بــــالد الــــــروم: إنــكــم تــقــولــون إن أهــل 
يتغوطون.  وال  فيها،  يأكلون  اجلنة 
قـــال: مــا مــوضــع الــعــجــب فــي ذلــك؟ 
ــل من  ــالــــوا: مـــوضـــع الــعــجــب أن كـ قــ
يأكل يتغوط. قــال: ومــن أيــن جئتم 
بهذه القضية؟ أينمو اجلنني أم ال؟ 
ــل ينمو  قـــالـــوا: يــنــمــو. فــســألــهــم: وهـ
يــتــغــذى،  إنــــه  يـــتـــغـــذى؟!  كــــان  إذا  إال 
قالوا:  أمـــه؟!  فــي بطن  يتغوط  فهل 
تغوط الحترق.  لو  يتغوط؛ ألنــه  ال 
فــقــال: الــذي خلقه وغـــذاه فــي بطن 
ــادر  قــ فـــضـــالت  يـــخـــرج  أن  دون  أمـــــه 
أن يــجــزيــه فــي اآلخــــرة بـــأن يطعمه 
ويسقيه فال تخرج منه فضالت؛ ألن 
الـــزاد على  الــذي طها حكيم يعطي 
قدر الضرورة، فال فضالت وال أشياء.

لـــنـــا وقـــفـــة أخــــــرى وقـــفـــهـــا الــعــلــمــاء 
ــدل بــيــنــهــم، ولـــم  ــ ــار اجلــ ــ طــــويــــال، وثــ
ــــرض؛ ألن  يــنــتــهــوا فــيــهــا إلــــى حـــل مـ
شخصية كــل قــائــل كــانــت أعـــز عليه 
مـــن احلــــق، فــهــو ال يــريــد أن يــنــهــزم 
أمام خصمه، ولو أن احلق أعز على 
الناس في نفوسهم ملا ضر اإلنسان أن 
ينتصر واحد عليه ما دام احلق معه، 
لقد أثيرت الضجة حول عصمة آدم، 
فــــآدم نــبــي، كــيــف لـــه أن يــعــصــي اهلل 
مــا دامــــت الــعــصــمــة لــألنــبــيــاء؟! كثر 
أن  وأظــن  التشكيك،  التأويل، وظهر 
لم  اهلل-  -ســامــحــهــم  جميعا  هــــؤالء 
يتفطنوا جــيــدا إلــى أســلــوب الــقــرآن 

ولم يتدبروه.
آدم جــاء فــي اجلــنــة تــدريــبــا، سيكون 
أبا البشر جميعا، والبشر ينقسمون 
بـــعـــده قــســمــني: بــشــر عــــــادي، وبــشــر 
أبناء  الرسل  مصطفى مجتبى؛ هم 
آدم، والــبــشــر غــيــر الــرســل أبــنــاء آدم 
أيضا، فآدم أب للصنفني معا؛ البشر 
أبــا  ــا دام آدم  ــل، ومـ ــرسـ الــعــاديــني والـ
النوعني معا وجب أن تكون في قصته 
مظهرية للنوعني معا، فجاءت قصته 
ــنـــة لــيــمــثــل الــبــشــر الـــعـــادي  فـــي اجلـ
العاديون  الــذي لم يصطف، والبشر 
صاحلون ألن يطيعوا ويعصوا، فآدم 
في الفترة األولى مثل البشر العادي 
خالف  أمــر  فلما  وطبيعته،  بفطرته 
البشر؛ حتى يتعلم  وعصى بطبيعة 
ربهم  يعصون  حني  العاديون  البشر 
في تكليف مما علمه اهلل آلدم حني 
والدليل  عليهم،  اهلل  فيتوب  عصى، 
ــــك أن مـــســـألـــة االصـــطـــفـــاء  عـــلـــى ذلـ
كانت  والعصمة  والــنــبــوة  واالجــتــبــاء 
للرسول؛ ألنه سيأمر قومه وينهاهم، 
وليس من املعقول أن يأمرهم بخير 
ثـــم يــصــنــع شــــرا، فـــال بـــد مـــن أســــوة، 
لكن آدم ملا كان في اجلنة لم يكن له 
أبناء ليكون أسوة لهم، فلما نزل إلى 
أبناء  لــه  يــكــون  أن  وقـــدر اهلل  األرض 
يبلغهم منهج اهلل، فيكون نبيا رسوال، 

}ۓ  ڭ  ڭ   قــال اهلل فــي ذلـــك: 
البشر  كطبيعة  )طـــــــه:١٢١(،  ڭ{ 
العاديني غير املعصومني الصاحلني 
ألن يطيعوا ويعصوا، ولكن إذا عصوا 
ــإن مــعــصــيــتــهــم ال تــخــرجــهــم مــن  ــ فـ
ــا يــتــلــقــون كلمات  رحــمــة ربــهــم، وإمنــ
إذن:  عــلــيــهــم،  اهلل  فــيــتــوب  اهلل،  مـــن 
ذلــك أمنـــوذج لكل عــاص فــي الدنيا 
حني يخالف املنهج ال ييأس من اهلل؛ 
ألن آدم وقــع في أمــر كهذا واستغفر 

ٻ   ٻ   ٻ   }ٻ   بــقــولــه:  اهلل 

ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   
ڀ{)األعراف:٢٣(.

وحــني نــزل إلــى األرض ليبلغ ذريته 
منهج اهلل كان ال بد أن ميثل الرسل، 
فــجــاءت لــه فــتــرة االصــطــفــاء، وهنا 
نقرأ قول اهلل سبحانه بدقة وإمعان 

ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   }ۓ   وتــدبــر: 
جــاء  ــه  أنـ الــعــجــيــب  ۇ  ۇ  ۆ{، 
والتراخي،  الترتيب  تفيد  التي  بثم 
ــلــــك فـــــتـــــرة ميــــــر بــــهــــا كـــالـــبـــشـــر  ــتــ فــ

}ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   العاديني، 
ۈ{ االجــتــبــاء هــو االصــطــفــاء، 
أبانا  آدم  كــأن  }فــتــاب عليه وهـــدى{ 
عليه السالم مر مبرحلتني؛ مرحلة 
فيها  يطيع  الــتــي  الــعــاديــة  البشرية 
ويــعــصــي، ومــرحــلــة الــعــصــمــة؛ وذلــك 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   }ۇ   بــقــولــه: 
أن  أســــألــــك  ــي  ــ إنــ ــم  ــهـ ــلـ الـ ۈ{، 
جتعلنا ممن اجتبيتهم، وممن تتوب 
توجهنا  وأن  استغفروك،  إن  عليهم 
إنك  إلــى منهج اخلير منك؛  يــا رب 
على كل شيء قدير، والسالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.

1- اجلبلة: اخللقة والطبيعة. انظر: تاج 
العروس، للزبيدي )28/1٧٧(.

2- غثاء السيل: ما يجيء فوق السيل مما 
النهاية  انظر:  وغيره.  الزبد  من  يحمله 
األثير  البــن  واألثـــر،  احلديث  غريب  في 

 .)343/3(
3- رواه أبو داود، رقم )429٧(. 

واألحمق  الغافل  أبله، وهو  بله: جمع   -4
ال متييز له. انظر: تاج العروس، للزبيدي 

.)343/3٦(
العروس،  تــاج  انظر:  الغفلة.  الغرة:   -5

للزبيدي )224/13(.
أخبار  في  خاضوا  إذا  القوم:  أرجف   -٦
الفنت وغيرها من األخبار السيئة. انظر: 

تاج العروس، للزبيدي )325/23(.

الهوامش
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فتح مكة وتعظيم قيمة فتح مكة وتعظيم قيمة 
التسامح في اإلسالمالتسامح في اإلسالم

د. هانئ محمدسيرة
باحث أكادميي

فــي شهر رمــضــان املــبــارك فــي العام 
حدثا  التاريخ  سجل  الهجري،  الثامن 
املسلمون  متكن  فقد  فريدا،  إسالميا 
من فتح مكة، بعد نقض قريش عهدها 
املسلمني.  ــع  م احلــديــبــيــة  صــلــح  فــي 
ــروط صلح  ــان مـــن ضــمــن شــ فــقــد كـ
احلديبية، إعطاء احلرية ملن شاء من 
قبائل العرب في االنضمام لقريش أو 
وقالوا:  خزاعة  فتواثبت  للمسلمني، 
وعــقــده،  رســــول اهلل ]  مـــع  نــحــن 
في  نحن  فــقــالــوا:  بكر  بنو  وتــواثــبــت 
عقد قريش وعهدهم، فكان لكل قبيلة 
من  وعليها  احلقوق،  من  حللفائها  ما 
الواجبات كالنصرة حللفائها، وااللتزام 

على  واالعــتــداء  البغي  وعــدم  بالعهد 
األطراف املساملة لها. وقد كان بني بني 
بكر وخزاعة ثأر قدمي يعود إلى ما قبل 
اإلسالم، فلما كانت الهدنة، اغتنم بنو 
الفرصة وغدروا بخزاعة. وعقب  بكر 
على  قدم  خزاعة  على  العدوان  وقــوع 
الرسول ] عمرو بن سالم اخلزاعي، 
خزاعة،  وفد  ومعه  رســول ]  حليف 
الغدر  من  قومه  له  تعرض  ما  وبلغه 
وحلفائهم  بكر  بني  يــد  على  والقتل 
القرشيني، وهم آمنون غافلون وأنشده 

فقال :
مـــحـــمـــدا نـــــاشـــــد  إّنـــــــــي  رب  يــــــا 

ــدا ــ ــلـ ــ ــه وأبــــيــــنــــا األتـ ــ ــيـ ــ ــلــــف أبـ حــ

ــا والـــــــدًا ــنــ ــد كـــنـــتـــم ُولــــــــــدًا وكــ ــ قـ
ــزع يـــدا ــنـ ــمـــت أســلــمــنــا فـــلـــم نـ ُثـ

ــول اهلل نـــصـــرًا أبـــدا فــانــصــر رســ
ــددا ــ مـ ــوا  ــ ــأتـ ــ يـ اهلل  عــــبــــاد  وادع 

ــردا ــ ــــد جتـ فـــيـــهـــم رســـــــول اهلل قـ
إن ســيــم خــســفــا وجـــهـــه تـــرّبـــدا

في فيلق كالبحر يجرى ُمزبدا
املـــوعـــدا ــفـــوك  ــلـ ــًا أخـ ــشـ ــريـ قـ إن 

ــاقــــك املـــــؤكـــــدا ــثــ ــيــ ــوا مــ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــدا ــي كــــــداء رصــ ــي فــ ــوا لــ ــلـ ــعـ وجـ

ــوا أن لــســت أدعـــــو أحـــدا ــمــ وزعــ
عــــــــــددا وأقـــــــــــــــــــلُّ  أذلُّ  فـــــــهـــــــم 

ــدا ــ ــجَّ ــر ُهــ ــيـ ــوتـ ــالـ ــم بـــيـــتـــونـــا بـ ــ هـ
وقــــــتــــــلــــــونــــــا ركــــــــعــــــــا وســــــجــــــدا
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يا  النبي ]: )نصرت  انتهى قال  فلما 
مرت  حتى  برح  فما  سالم(،  بن  عمرو 
بهم سحابة في السماء فقال: )إن هذه 
كعب(.  بني  بنصر  لتستهل  السحابة 
نقضا  بكر  بني  مع  قريش  تواطؤ  وكان 
وعــدوانــا  احلديبية،  ملعاهدة  صريحا 
الذين  املسلمني،  حلفاء  على  ظــاهــرا 
إلى  النبي ]  فبعث  تلزمهم نصرتهم، 
ويخيرهم  منهم  اخلبر  ليستوثق  قريش 
في دفع دية قتلى خزاعة، أو البراءة من 
حلف بني بكر الذين غدروا بخزاعة، أو 
بقطع  الهدنة وإعالن احلرب فاختاروا 
الــقــتــال، وبــذلــك بــرئــت ذمــة املسلمني 
أنهم  إال  قريش،  على  احلجة  وأقيمت 
سرعان ما تداركوا تعاظم  قوة املسلمني 
أبا سفيان  فأرسلوا   ، وازديــاد عددهم 
مبعوثا إلى النبي ] ليجدد العهد معه 
إلــى مكة  رجــع  لكنه  املــدة،  وليزيد في 
احلصول  فــي  مساعيه  أخفقت  ــد  وق
على جتديد العهد من الرسول ]، الن 
على  العزم  عقد  قد  كان   [ الرسول 
نصرة خزاعة، والذهاب إلى قريش في 
النبي ] أصحابه  وأمر  دارهــم.  عقر 
بالتجهيز للغزو، وبعد أن أكمل النبي  ] 
جميع التجهيزات واجتمع شمل اجليش 
اإلسالمي الذي بلغ تعداده عشرة آالف 
الكثيف  مقاتل، خرج ] بهذا اجليش 
متوجها إلى مكة  للقصاص من الناكثني 

للعهد، فدخلها سلما دون قتال)1(.  

آثار فتح مكة
الفتح  هــذا  مكة،  فتح  نتائج  من  وكــان 
وتقهقر  املسلمني،  شوكة  تقوية  املبني، 
مكة  أهل  وإعجاب  املشركني،  جيوش 
الرفيعة  وأخــالقــه   [ النبي  برحمة 
أصاب  بعدما  املقدرة،  عند  العفو  في 
عظيم  وخـــوف  شــديــدة  رهــبــة  قريشا 
نصر  أن  بعد  أمرهم  إليه  مما سيؤول 
وتــذكــر  مــــؤزرا،  نــصــرا   [ نبيه  اهلل 
األذى  من  منهم  ما مضى  قريش  أهل 

للمسلمني، وإخراجه ] وأصحابه من 
مكة، واضطرارهم إلى مفارقة أهليهم 
يجرد  أن  خيفة  وتوجسوا  وأوطانهم، 
وقد  فيقتلهم  االنــتــقــام  سيف  عليهم 
متلك رقابهم، وطمعوا بعفوه  وصفحه 
حليما.  عفوا  دوما  عهدوه  وقد  عنهم، 
مكة،  أهل  عن  عفوه  النبي ]  وأعلن 
واملأل ملتفون حوله - رغم قدرته على 
باملسلمني  أحلقوه  ما  ورغــم  إبادتهم، 
الكعبة،  عند  واالضطهاد-   األذى  من 
ترون  ما  قريش  معشر  )يا  لهم:  فقال 
ــرا، أخ  ــكــم؟( قــالــوا: خــي أنـــي فــاعــل ب
كرمي وابن أخ كرمي. قال ]: )اذهبوا 
فأنتم الطلقاء(. فاعتق رقابهم بعد أن 
أهل  يسمى  فبذلك  منها،  اهلل  أمكنه 
واستسلم  قريش  ودانت  الطلقاء،  مكة 
الطغاة ودخلت مكة في حوزة اإلسالم 
وخضع أهلها حلكمه وسلطانه، اعتنق 
الكثير من سادات قريش اإلسالم، ومن 
وزوجته،  حرب،  بن  سفيان  أبو  بينهم: 
وعبداهلل بن أمية بن املغيرة وغيرهم. 

درس في قيمة التسامح
في قول النبي ] ألهل قريش بعد ما 
واضطهاد،  ظلم  من  باملسلمني  أوقعوه 
لهم:  قائال  منهم   [ الــرســول  ومتكن 
بــكــم؟( فلم يكن  أنــي فاعل  ــرون  ت )مــا 
وكرمه،  عفوه  فــي  الطمع  إال  أمامهم 
كرمي.  أخ  وابن  كرمي  أخ  خيرا،  فقالوا: 
قـــال ]: )اذهـــبـــوا فــانــتــم الــطــلــقــاء( 
هذا  السيرة(،  في  إسحاق  ابــن  )رواه 
مــن أهــم وأعــظــم الـــدروس فــي تاريخ 
البشرية، التي تدل على عظمة اإلسالم 
وبــراءة  احلــضــاري،  وتعامله  وسماحته 
نفوس املسلمني وصفائها، فال يتعاملون 
باالنحطاط  وال   ، باحلسد  وال  باحلقد 
أو االنتقام، فهذا أبو سفيان- الذي كان 
أحد قادة قريش والذي فعل باملسلمني 
بالشهادتني  ينطق  ما  أول  األفاعيل- 
وتشريفه،  إكــرامــه   [ الــرســول  يقرر 

فيجعل داره صنوا في مسألة األمن مع 
، فيقول ]: )من دخل  البيت احلرام 
دخل  ومــن  آمــن،  فهو  أبــي سفيان  دار 
ومــن دخل  آمــن،  فهو  احلــرام  املسجد 
داره فهو آمن()2(. وهكذا يتجلى بوضوح 
مدى حرص اإلسالم على حتقيق قيمة 
الفعال، وهو يسعى دائما من  التسامح 
على  أتباعه  تربية  إلى  تعاليمه  خالل 
التسامح واإلعالء من قيمة الرحمة، بل 
هذا  أتباعه  بتعاليم  اإلســالم  يكتفي  ال 
من  شرطا  بوصفه  الشامل  التسامح 
شروط السالم الضروري، لكنه حرص 
العادل  بالسلوك  املسلم  يلزم  أن  على 
الذي ال يقبل اآلخر فحسب، بل يحترم 
ثقافته وعقيدته وخصوصياته وفى هذا 

} ڃ  چ      چ   الكرمي:  القرآن  يقول 
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       
ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

ڑ  ڑ  ک{ )املمتحنة:8()3(.
فما أحوج املسلمني في هذه األيام إلى 
وبعض  بعضهم  بني  التسامح  قيم  نشر 
ومع اآلخر، فما قدمته لنا السنة النبوية 
في  عملية  ومواقف  أمثلة  من  املشرفة 
العفو والتسامح، خلدها التاريخ، وأبرز 
مكة،  فتح  عند  حــدث  ما  األمثلة  هــذه 
وقال الرسول ] ملن آذوه وأخرجوه هو 
)ما  وحاربوهم:  ديارهم  من  املسلمني 
ترون أني فاعل بكم؟( قالوا: خيرا، أخ 
كرمي وابن أخ كرمي. قال ]: )اذهبوا 

فأنتم الطلقاء(.
الهوامش

مكة،  فتح  الطيب،  محمد  مصطفى  هند   -1
دراسة دعوية، رسالة ماجستير )غير منشورة( 
كلية اإلمام محمد بن  الدعوة واإلعالم-  كلية 

سعود اإلسالمية )الرياض(، )ص/98- 99(.
2- مبارك إبراهيم التيجاني، وقفات مع فتح 
مركز  طبعة  النبوية،  السيرة  خــالل  من  مكة 
الكرمي  القرآن  جامعة  الكرمي،  القرآن  بحوث 

والعلوم اإلسالمية، )ص/٧٦(.
في  التسامح  زقــزوق،  حمدي  محمود  د.   -3
رابطة  طبعة  املواجهة،  فكر  سلسلة  اإلســالم، 

اجلامعات اإلسالمية، )ص/11(. 
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األقصى.. مهوى األفئدة والعقولاألقصى.. مهوى األفئدة والعقول

       السنوسي محمد السنوسيملف العدد
ــات  ــدراس ال فــي  اآلداب  ماجستير 

اإلسالمية

املــســاجــد في  تــعــالــى  جــعــل اهلل 
يذكر  فيها  مطهرة،  أماكن  األرض 
تــعــالــى، وتصعد  املــؤمــنــون اســمــه 
ومناجاتهم  وتسبيحاتهم  تكبيراتهم 
شاهدة على إميانهم به وتضرعهم 
إليه.. فال عجب أن تكون املساجد 
آن  في  للمؤمنني  وبيوًتا  هلل  بيوًتا 

خب    حب   جب   يئ   ىئ   }مئ   واحــد.. 
خت   حت     جت   يب   ىب   مب  
مت    ىت  يت   ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   
)النور:  ٿ{  ٿ   ٿ  

. )3٧ -3٦
وإذا كانت هذه هي داللة املساجد 
فإن  ــا،  ارهـ وزوَّ ارها  عمَّ حال  على 
هــنــاك مــنــزلــة ســامــيــة فـــوق هــذه 
املــنــزلــة، لــثــالثــة مــســاجــد ذكــرهــا 
احلديث الشريف؛ فَعن أَِبي ُهَريَْرةَ 
[، َعِن النَِّبيِّ َ] َقاَل: »الَ تَُشدُّ 

َمَساِجَد:  ــِة  ثَــاَلثَ ــى  ِإلَ ِإالَّ  َحــاُل  الــرِّ
ُسوِل  الرَّ َوَمْسِجِد  احَلَراِم،  املَْسِجِد 
َوَمْسِجِد   ، ــمَ َوَســلَّ َعلَيِْه  اهللُ  َصلَّى 
لها  املساجد  فهذه  األَْقـــَصـــى«)1(. 
املؤمنني؛  نفوس  في  منزلة خاصة 

وبها تتعلق أفئدتهم.
فاملسجد احلرام فيه أول بيت ُوضع 
واختص  املشرفة..  الكعبة  للناس، 
إبراهيم:  الرحمن  خليل  بــدعــوة 

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

)إبراهيم: 3٧(.
واملــســجــد الــنــبــوي يــضــم اجلسد 
ــف حلــبــيــب احلـــق وســيــد  ــشــري ال

اخَللق، محمد ].
واملــســجــد األقــصــى شــاهــد على 
اتصال األرض بالسماء في الرحلة 
وعلى  واملعراج..  اإلسراء  العلوية، 
إخوانه   [ محمد  النبي  إمــامــة 

األنبياء في تلك الليلة املباركة.
املساجد  هــذه  تكون  أن  غــرو  فال 
مــكــانــة خــاصــة في  الــثــالثــة ذات 
نفوس املؤمنني، وأن حتظى بدرجة 

كبرى من احملبة والتعلق بها.
لكن املالحظ أن املسجد األقصى 
له مزية أخرى تضاف ملزية »تعلق 
العقول«  »تعلق  وهي  به،  األفئدة« 
والعقول  األفئدة  مهوى  فهو  بــه.. 

مًعا!
الذي نقصده، هو  العقول«  و»تعلُّق 
ومتابعة  املسجد،  هــذا  محبة  أن 
األزمنة  تطورات  ومعرفة  تاريخه، 
موقعه من  وإدراك  عليه،  املتعاقبة 
كل  احلــضــاريــة..  املسلمني  مكانة 
ذلك يدل على حالة عقلية، وليس 
وبذلك  فحسب.  قلبية  حالة  على 
كان املسجد األقصى مهوى األفئدة 

والعقول.

أربع خصائص
لقد اختص املسجد األقصى بعدة 
خــصــائــص جــعــلــتــه يــحــظــى بــهــذه 

املزية.. منها:
ــبــاع  أت بـــني  مــنــزلــة  لـــه  أن  أوالً: 
الرساالت السماوية الثالث.. رغم 
ما يشوب ذلك من اختالط التاريخ 
وهنا  بعضها.  عند  بــاألســاطــيــر، 
احلــضــارات  معظم  أن  إلــى  نشير 
على  السيطرة  تــنــاوبــت  الــقــدميــة 
املدينة  هذه  لكن  القدس..  مدينة 
لم تنعم بالسالم، ولم تعرف األمان؛ 

إال في وجود العهد اإلسالمي.
عن  األزهــر  )وثيقة  في  جاء  وكما 
كان  »إذا  فإنه:  الشريف(،  القدس 
تاريخ القدس قد شهد العديد من 
الغزوات والُغزاة، فإن عبرة التاريخ 
تؤكد دائًما أن كل الغزاة قد عملوا 

وِنسبتها  املدينة  هذه  احتكار  على 
صنع  ــريـــن..  اآلخـ دون  ألنفسهم 
والرومان  واإلغريق  البابليون  ذلك 
الصهاينة  ثم  الصليبيون..  وكذلك 
هؤالء  طريق  على  يسيرون  الذين 
الغزاة، ويعملون اآلن على تهويدها 
الوجود  على  واإلجهاز  واحتكارها 
العربي فيها. لقد صنع الغزاة ذلك، 
باالعتراف  اإلســـالم  د  تــفــرَّ بينما 
بكل الــشــرائــع واملــلــل واحــتــرم كل 
قداسة  بتأكيد  وتفرد  املقدسات، 
كل  بني  ذلك  وإشاعة  املدينة  هذه 
األمر  واملــلــل..  الديانات  أصحاب 
السلطة  من  ويجعل-  جعل-  الذي 
العربية على القدس ضماًنا ملصالح 
اجلميع؛ فالقدس في ظل السلطة 
اهلل،  مدينة  دائًما-  هي-  العربية 
الـُمفتَّحة األبواب أمام كل َخلق اهلل 

وعباده«.
والــقــدس  ــى،  ــصـ األقـ أن  ثـــانـــًيـــا: 
الذي  الصراع  على  شاهٌد  عامة، 
الشرق  بــني  تقريًبا،  لقرنني  دام 
بـ»احلمالت  ُعــرف  فيما  والغرب، 
شاهدة  كانت  والــتــي  الصليبية«؛ 
التي  واملذابح  اجلرائم  على  أيًضا 
وباسم  املسيحية،  باسم  ارتُكبت 
في  املقدسة..  املدينة  عن  الدفاع 
مقابل سماحة املسلمني وعدالتهم، 
وحفظهم الدماء واألعراض جلميع 
سكان القدس، مسلمني وغيرهم.. 
الغربيني  املؤرخني  بشهادة  وذلــك 

أنفسهم.
لوبون(: »مت طرد  يقول )غوستاف 
يد  على  الــقــدس  مــن  الصليبيني 
صالح الدين األيوبي الشهير؛ وذلك 
بعد  الدين دخل سورية  أن صالح 
العرب  وجزيرة  أن أصبحت مصر 
ملك  غلب  وأنــه  قبضته،  والــعــراق 
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دولوزينيان(  )ِغي  األسيف  القدس 
القدس في سنة:  وأســره، واسترد 
)118٧م(، ولم يشأ السلطان صالح 
الدين أن يفعل في الصليبيني مثل 
من  ــون  األولـ الصليبيون  فعله  مــا 
النصارى  فيبيد  التوحش،  ضروب 
على بكرة أبيهم؛ فقد اكتفى بفرض 
سلب  مانًعا  عليهم،  طفيفة  جزية 

شيء منهم«.
ثالًثا: أن األقصى، وعموم فلسطني، 
االستعمارية  احلركة  بؤرة  في  يقع 
على  السيطرة  تريد  التي  الغربية 
البالد العربية، وغرست »إسرائيل« 
تأجيج  عــامــل  لتكون  قلبها،  فــي 
للصراع، وأداة للتفريق والسيطرة. 
فهي تنوب بالوكالة عن غيرها في 
استنزاف البالد العربية، وفي قطع 
الطريق أمام وحدتها وأمام قدرتها 

على استئناف دورها احلضاري.
رابًعا: أن الطريق الوحيد للحافظ 
استعادة  عبر  ميــر  األقــصــى  على 
وعيهم  وعبر  وحدتهم،  املسلمني 
ــطــهــم،  ــراب بــأهــمــيــة تــكــاتــفــهــم وت
أيًضا بأبعاد هذا الصراع  ووعيهم 

الذي يواجهونه ويُفرض عليهم.
عموًما،  وفلسطني  األقــصــى،  ألن 
وحدهم،  للفلسطينيني  ملًكا  ليس 
الوطنية  الدائرة  يتجاوز  هو  وإمنا 
أي  األوســع،  الدائرة  إلى  والعربية 
ــة.. فــهــو ملك  ــي الـــدائـــرة اإلســالم
للمسلمني عامة، وهم جميًعا عليهم 

واجب حتريره وإنقاذه.
وهذه النقاط األربع، وغيرها، تعني 
املسلمني  لدى  األقصى  مكانة  أن 
وإمنا  فحسب،  القلب  محلها  ليس 
بهذا  االرتباط  وأن  أيًضا..  العقل 
املــســجــد، ومبــديــنــة الــقــدس التي 
على  قــاصــًرا  ــًرا  أمـ ليس  تضمه، 
ذلك  بجانب  هو  وإمنــا  الــوجــدان، 

ــدي ومــعــرفــي  ــقـ ــٌر فـــكـــري وعـ ــ أمـ
وتاريخي وحضاري!

حضوٌر مستلَزٌم بالضرورة:
إن الوعي بهذا املسجد، وبالصراع 

حوله؛ يستلزم بالضرورة:
املدينة  تاريخ  التاريخ:  حضور   <
وتعاقب الدول واحلضارات عليها، 
وسلوك كل أمة إزاءها.. وما يكتنف 

ذلك من حقائق وأساطير!
هو  فاألقصى  العقيدة:  حضور   <
املسجدين..  وثاني  القبلتني،  أولى 
 ،[ الــرســول  مسرى  انتهى  وإليه 
ومنه كان معراجه إلى سدرة املنتهى.

صــراع  بطبيعة  الــوعــي  حضور   <
الصراع  هــذا  الــشــرق:  مع  الغرب 
ويتذرع  كثيرة،  أشكاالً  يتخذ  الذي 
يتورع  وال  واهــيــة،  متعددة  بحجج 
عن توظيف الدين واملقدسات في 
احلماس  واســتــثــارة  الــنــار  تأجيج 

حوله.
> حضور الوعي مبا لدى أمتنا من 
ذات  أمة  فهي  وإمكانات:  طاقات 
قدرة هائلة على التجدد باستمرار؛ 
ــنــاف دورهـــــا احلـــضـــاري،  ــئ الســت
وموقعها في الشهادة على األمم.. 
شريطة أن حتسن توظيف طاقاتها 
كأمنا  اهلل،  وسبحان  وإمكاناتها. 
التاريخ،  عبر  املسجد  هــذا  جــاء 
تتقد  التي  األمـــل«  »جـــذوة  ليكون 
دائـــًمـــا، و»نــقــطــة الــنــور« الــتــي ال 
بأمتنا  أحاطت  إذا  حتى  تنطفئ.. 
األزمــات،  عليها  وتعاقبت  احملــن، 
اســتــمــدت ممــا يــجــري حــول هذا 
إرادة،  ــوة  وق عــزم،  ــود  وق املسجد 
وطاقة أمل.. وهكذا يسير التاريخ 

في دورات متعاقبة.
شاهد  األقصى  فاملسجد  ولــهــذا، 
النهوض  من  املسلمني  حالة  على 

كان  فإذا  احلضاري..  التراجع  أو 
املسجد  كان  عافية،  في  املسلمون 
وتــفــرق  ضــعــفــوا  وإذا  بــحــوزتــهــم؛ 
هذا  فكان  منهم؛  انــتُــزع  أمــرهــم، 
ووقًودا  ناحية،  من  عقاًبا  االنتزاع 
الوعي  الستعادة  أخرى  ناحية  من 
من  الــصــفــوف  وتنظيم  ــرشــد،  وال

جديد.

عباد لنا
املسجد  أن  إلى  ذلك  من  ونخلص 
عــامــة في  مكانة  يــحــوز  األقــصــى 
األفئدة شأن بقية املساجد، ويحوز 
أيًضا  األفــئــدة  فــي  خاصة  مكانة 
والنبوي..  احلرام  املسجدين  شأن 
كما يحوز، بجانب ذلك، مكانة في 
الــعــقــول؛ نــظــًرا ملــا دار حــولــه في 
ال  متعاقبة،  ودورات  ممتد،  تاريخ 
تكاد تهدأ حتى تبدأ.. إلى أن يبلغ 
پپ{  پ   }پ   أجــلــه؛  الكتاب 

)اإلسراء: 8(.
أن  إال  كــلــه،  ذلــك  فــي  علينا  ومــا 
نعمل على استيفاء شروط النصر، 
ونكون »عباًدا هلل تعالى« على النحو 
نصره  فينا  ليصدق  أمـــر،  الـــذي 

ۇ    }ۇ   وعد:  الذي  النحو  على 
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ  
ې{  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  

)اإلسراء: ٧(.

املصادر
ومسلم   ،)1189( البخاري  عليه؛  متفق   )1(

.)139٧(
القدس  ــر عــن  األزهـ )وثــيــقــة  )2( صـــدرت 
الشريف( بتاريخ 2٠ نوفمبر 2٠11م. راجع: 

مجلة األزهر، عدد يناير، 2٠18م.
 ،)329 )ص:  لــوبــون،  الــعــرب،  حضارة   )3(
األسرة،  مكتبة  طبعة  زعيتر،  عادل  ترجمة 

2٠٠٠م.
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عايد اجلاسم
كاتب وباحث

مكانة األقصى في قلوب المسلمينمكانة األقصى في قلوب المسلمين

ملف العدد

تــــتــــكــــرر االعــــــــتــــــــداءات عــــلــــى املـــســـجـــد 
ــم تــتــوقــف يـــومـــا من  ــى الـــتـــي لـ األقـــصـ
ســـواء عن  خـــالل ممـــارســـات مختلفة، 
املسجد  احلــفــر حتــت  عمليات  طــريــق 
أو الــهــدم لبعض املــواقــع أو مــن خالل 
مــحــاوالت احــراقــه وتــكــرار اقتحامه أو 
حتى عن طريق إغالقه ومنع املصلني 

من أداء الصالة فيه. 
واملستفزة  املستمرة  االعـــتـــداءات  هــذه 
الديني  الــوضــع  تغيير  إلـــى  والــهــادفــة 
والتاريخي للمسجد األقصى وطمس 
ــة الــــقــــدس لــــم جتــــد إال  ــنـ ــويــــة مـــديـ هــ
ــرفـــض واالســـتـــنـــكـــار والـــتـــصـــدى من  الـ
العربي  الدولي والعاملني  قبل املجتمع 
واإلسالمي والذين أعربوا عن شجبهم 
وإدانتهم لهذه األفعال اخلطرة والتي 

تشكل حتدي للعالم. 
ــيـــس جــــديــــدا الــــدفــــاع عــــن املــســجــد  ولـ
اإلضــرار  والتصدى حملــاوالت  األقصى 
كانت  الــتــاريــخ  مــر  فعلى  وتدنيسه،  بــه 
مواقف الدفاع عن األقصى ثابتة امام 
ــاءة  ــ كـــل خــطــط االعـــتـــداء عــلــيــه واإلسـ
كبيرة في قلوب  »األقصى«  له، فمكانة 
املــســلــمــني. وكــلــمــا تــكــررت االعـــتـــداءات 
على املــقــدســات اإلســالمــيــة فــي مدينة 

القدس زادت مشاعر الغضب والشجب 
واالستنكار، وتركز االهتمام بشكل أكبر 
على القدس واملسجد األقصى وضرورة 
احلفاظ عليهم وحمايتهم وحتريرهم 
مــن أيــــدي الــيــهــود. وال حتــتــاج قضية 
الدفاع عن املسجد األقصى إلى تفكير 
ودراســة، بل هي أمر ثابت في العقيدة 
املسلمني عليهم بذل  اإلسالمية، فكل 
الغال والنفيس من أجل عودة القدس 
واملسجد األقصى إلى أهلها املسلمني. 
وهـــــذا األمـــــر ســيــتــحــقــق طــــال الــوقــت 
متسكنا  فــي  استمرينا  طــاملــا  قــصــر  أو 
مبــقــدســاتــنــا االســالمــيــة وحـــق الــدفــاع 
عنها أمام كل خطط وتدابير اإلضرار 
تغيير  ومــحــاوالت  إليها  ــاءة  واإلســ بها 
معاملها بالقوة وبشكل مخالف للواقع 

والتاريخ. 
املـــكـــانـــة اخلــــاصــــة الــــتــــي يـــحـــظـــى بــهــا 
أو  تــأت من افعال  املسجد األقصى لم 
نشاطات معينة إمنا جاءت من القرآن 
الـــكـــرمي والـــســـنـــة الــنــبــويــة الــشــريــفــة، 
القبلتني وثــالــث احلــرمــني  أولـــى  فــهــو 
محمد  النبي  مسرى  وهــو  الشريفني، 
ــراجـــه  ــعـ ــم، ومـ ــ ــلـ ــ ــى اهلل عـــلـــيـــه وسـ ــلـ صـ
إلــى الــســمــوات الــعــال. قــال اهلل تعالى:  

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ  
ڀ   پ      پ      پ   پ  
ٺ   ٺ      ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  
ٹ{  ٿ   ٿ   ٿ       ٺٿ  

)اإلسراء: ١(. 
امــــا األحــــاديــــث الــنــبــويــة فـــي فــضــائــل 
ومتعدد،  كثيرة  فهي  األقصى  املسجد 
منها حديث أبــي ذر [ قــال: تذاكرنا 
ونحن عند َرسول اهلِل ] أيهما أفضل: 
أمسجد َرسول اهلِل ] أم بيت املقدس؟ 
فــي  »صـــــــــالٌة   :[ اهلِل  َرســـــــــول  فــــقــــال 
مسجدي أفضُل من أربع صلوات فيه، 
أن يكون  وليوشكن  ُهــو،  امُلَصَلى  وَلِنعَم 
األرض  مــن  فــرســه  مثل شطن  للرجل 
حــيــث يـــرى مــنــه بــيــت املــقــدس خــيــر له 
قــال: »خــيــٌر له  أو  الدنيا جميًعا«.  مــن 

من الدنيا وما فيها«.
ويعتبر املسجد األقصى أحد املساجد 
الــرحــال  املسلمون  الــتــي يشد  الــثــالثــة 
النبي  أبــي هريرة [ عن  إليها. فعن 
َحاُل ِإالَّ ِإَلى َثاَلَثِة  ] قال: »اَل ُتَشدُّ الرِّ
ــــــَراِم، َوَمــْســِجــِد  َمــَســاِجــَد: امْلَــْســِجــِد احْلَ
َم، َوَمْسِجِد  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى اهللَّ ُسوِل َصلَّ الرَّ

اأْلَْقَصى«.
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»األقصى« في عيون الكويتيين»األقصى« في عيون الكويتيين

حسن عباسملف العدد
محرر صحفي

الكويت  أبناء  أحد حب  على  يخفى  ال 
للمسجد األقصى والشعب الفلسطيني 
تضامنهم  يعلنون  بــرحــوا  مــا  ــذيــن  ال
ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني 
إيــاهــم بشتى  ومــســانــدتــهــم داعــمــني 
املسجد  القتحام  كــان  حيث  الــطــرق، 
أثر  املصلني  على  واالعــتــداء  األقصى 
أبناؤها  لينتفض  الكويت،  داخــل  دوَّى 
ــن الـــقـــدس  ــني عــ ــعـ ــدافـ ــمــــني ومـ داعــ
املؤسسات  أقام عدد من  وأهله، حيث 
للدفاع  عـــدة  فــعــالــيــات  والــقــطــاعــات 
والنفيس،  بالغالي  القدس  مدينة  عن 
ملا  املــبــارك،  األقصى  املسجد  ونصرة 
أبناء  قلوب  في  ومكانة  أهمية  من  له 

األمتني العربية واإلسالمية. 

»فجُرنا لألقصى«
كان للمساجد دور في مثل هذا احلدث 
دعوة  هناك  كانت  حيث  فعاليات،  من 
لصالة فجر اجلمعة )22-4-2٠22م(، 
نُصرة للمسجد األقصى ورفًضا للعبث 
في  املرابطني  مع  وتضامنا  اليهودي 
»فجُرنا  شعار  حتت  األقصى  املسجد 
عيسى  مسجد  فــي  وذلـــك  لألقصى« 

ألقى  وقد  اخلالدية،  مبنطقة  العثمان 
د. محمد العوضي خاطرة بعد الصالة 
حمايته  ووجــوب  األقصى  املسجد  عن 
مستدرًكا  تــهــويــده،  مــحــاوالت  ووقـــف 
ــل فلسطني  احلــديــث عــن نــصــرة أهـ

ومساندتهم.
»يشرفني  الــعــوضــي  محمد  د.  وقـــال 
العظيمة،  املناسبة  هذه  في  املشاركة 
نحن منذ أن كنا صغاًرا حفظنا قصيدة 
ــل األقــصــى  ــغــضــب« مـــن أجــ »مــتــى ت
وفلسطني، ونقول اليوم: متى سنجتمع 

ونتوحد من أجل القدس وفلسطني!«.
أن  القليل  ــل  »أق الــعــوضــي..  وأضـــاف 
نقف هذه الوقفة، وهذا الذي ُعِرف عن 
القطاعات  وكل  وشعًبا  قيادًة  مجتمعنا 

املدنية والشعبية«.

»اإلرادة« تنتفض من أجل القدس
شهدت ساحة اإلرادة وقفة تضامنية مع 
املرابطني في املسجد األقصى املبارك، 
املواطنني  من  كبير  جمع  فيها  شــارك 
مع  وتضامناً  األقصى  للمسجد  نصرة 
إخوانهم الفلسطينيني في محنتهم التي 

يتعرضون لها من االحتالل الصهيوني 
واجتياح قواته باحة املسجد األقصى.

الوقفة عن  فــي  املــشــاركــون  عبر  وقــد 
غــضــبــهــم مـــن ممـــارســـات االحــتــالل 
على  املتكررة  واالعتداءات  الصهيوني 
مــؤكــديــن رفضهم  ــقــدســي،  ال احلـــرم 
حملاوالت تهويد القدس وطمس هويتها 
املقدسات  على  والــســيــطــرة  العربية 

اإلسالمية.
ــن الـــنـــواب  ــدد مـ ــ وحـــضـــر الــوقــفــة ع
والناشطني السياسيني وممثلي التيارات 
أناشيد  فيها  املشاركون  وردد  الدينية، 
ضد احملتل الصهيوني، تندد باألعمال 
لها  تعرض  التي  والهمجية  الوحشية 
املقدسيون في ديارهم، واعتقال بعض 
الفتات  حملوا  كما  وإرهابهم،  املصلني 

منددة بالصهاينة وإجرامهم.

»هيئة التدريس بجامعة الكويت« 
تستنكر العدوان

التدريس  هيئة  أعــضــاء  جمعية  أمــا 
بيانا  أصـــدرت  فقد  الكويت  بجامعة 
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واملمارسات  االنتهاكات  فيه  استنكرت 
ــتـــالل  ــوم بــهــا جــيــش االحـ ــقـ ــي يـ ــتـ الـ
الفلسطيني  الشعب  على  الصهيوني 

واملسجد األقصى، وجاء في البيان:
»تستنكر جمعية أعضاء هيئة التدريس 
العصابات  بها  تقوم  التي  املمارسات 
الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في 
للمسجد  وتدنيسها  احملتلة  األراضــي 
ــي  ــدول ــى، داعـــيـــة املــجــتــمــع ال األقـــصـ
املمارسات غير اإلنسانية  تلك  لشجب 
التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي 
وجميع  الدولية  ــراف  واألعـ اإلنساني 

السنن البشرية املتحضرة.
املريب  الصمت  اجلمعية  تستنكر  كما 
واإلقليمية  العاملية  واملنظمات  للدول 
هذه  إزاء  احلكومية  وغير  احلكومية 
ذلك  وتعتِبر  الــصــارخــة،  االنــتــهــاكــات 
الرضوخ  عــن  تعبير  مبنزلة  السكوت 
للكيان الصهيوني وعصاباته العنصرية 
أدوات  أعتى  استخدام  استمرأت  التي 
الــقــهــر الــقــســريــة وأشــنــع االنــتــهــاكــات 
اإلنسانية وارتكاب أبشع اجلرائم ضد 

املدنيني العزل. 
إن سكوت الدول، خاصة التي تدعي 
حقوق  ــرام  واحــت والتحضر  املــدنــيــة 
ــل عــلــى الــنــفــاق  ــي اإلنـــســـان، لــهــو دل
ــوه تلك  ــون وجــ ــل ــذي ي ــ الــســيــاســي ال
بشاعتها  حقيقة  ليظهر  احلكومات 
ــا الــســيــاســيــة  ــ ــه ــ ــاءات وإفــــــالس ادعــ

وشعاراتها اخلاوية«.
أعضاء  »جمعية  أن  البيان  وأضــاف 
مع  تضامنها  لتعلن  التدريس  هيئة 
الشعب الفلسطيني األبي الذي يتطلع 
في  املشروعة  وحقوقه  احلرية  إلــى 
الدفاع عن نفسه وفقا ملبادئ القانون 
الدولي الذي يتيح الرد باملثل على ذلك 
جمعية  تدعو  كما  اجلائر..  العدوان 
احلكومات  الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء 
واملـــنـــظـــمـــات احلــقــوقــيــة الــعــاملــيــة 

الصادقة  املدني  املجتمع  ومؤسسات 
ملد يد العون للشعب الفلسطيني من 
أجل ردع هذا الكيان الذي دأب على 
تكرار اعتداءاته املتعمدة، السيما في 
تعبر  والتي  الفضيل،  رمضان  شهر 
عن مكنون حقده البغيض على العرب 

واملسلمني والبشرية«.
عزوجل  اهلل  إلــى  »نتضرع  وتابعت: 
إلخواننا  والنصر  الصبر  يكتب  أن 
الذي  البطل  الفلسطيني  الشعب  من 
سطر أسمى آيات الكرامة والتصدي 
ــذا الــكــيــان الــغــاصــب  ــمــارســات هـ مل

وعصاباته املجرمة.
محكم  فــي  عــزوجــل  قــولــه  ولنتذكر 

التنزيل: }ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ       
ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ھ     ھ   ہہ   ہ     ہ   
ھ{)التوبة:52(،  ھ  

واهلل ولي التوفيق«.

»القدس في قلوب الرسامني«
ــت شــعــار »الـــقـــدس فــي قلوب  وحتـ
الــــرســــامــــني« افـــتـــتـــحـــت جــمــعــيــة 
فنيا  معرضا  الكويتية  الكاريكاتير 

)2٠-4-2٠22م(،  األربـــعـــاء  مــســاء 
الرافض  الكويت  موقف  يؤكد  والذي 
مع  تضامنا  االحـــتـــالل،  النــتــهــاكــات 
وصمود  األقــصــى  واملسجد  الــقــدس 
الصدامات  بعد  الفلسطيني،  الشعب 
شرطة  بــني  انــدلــعــت  الــتــي  العنيفة 
املسجد  في  والفلسطينيني  االحتالل 

األقصى.
الثالب  محمد  اجلمعية  رئيس  وقال 
إن هذا املعرض الذي ينظم في مقر 
اجلمعية مبنطقة الدعية في محافظة 
العاصمة حتى نهاية شهر رمضان هو 
معرض استثنائي، مضيفا: لقد نظمنا 
واستغرق  جدا  سريع  بشكل  املعرض 
مع  التضامن  بهدف  أيــام،  أربعة  منا 
األحداث األخيرة في القدس الشريف 
في  الكاريكاتير  لفناني  يكون  حتى 
البارز  الدور  والكويت  العربي  العالم 
ليقدموا رد فعل رمزي للضغط على 

االحتالل اإلسرائيلي.
الكاريكاتير  فن  أن  الثالب  وأوضــح 
يقدم رسالة لها »تأثير قوي وتعبيري« 
بشكل أكبر، مقارنة بالفنون األخرى، 
ــى أن اجلــمــعــيــة حــاولــت  مــشــيــرا إلـ
لدعم  الفنانني  موهبة  من  االستفادة 

القضية الفلسطينية .
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بتناولها  املعروضة  اللوحات  وتتميز 
األحداث األخيرة التي شهدتها مدينة 
القدس، وتزينت جدران قاعة املعرض 
فنانا   )3٠( تنفيذ  من  لوحة   )42( بـ 
بينهم فنانون من خارج الكويت أرسلوا 

لوحاتهم للمشاركة في املعرض.
تدعم  اجلمعية  أن  الــثــالب  وأوضـــح 
املوقف الرسمي الكويتي فيما يخص 
القضية الفلسطينية، ولم تلغ أي رسم 
بسبب  املعرض  إلى  وصل  كاريكاتير 
يفخر  التي  التعبير  حلرية  احترامها 

به الكويتيون.
الفلسطيني  السفير  لفت  جهته  من 
افتتح  الــذي  طهبوب  رامــي  بالكويت 
العراقي  السفيرين  برفقة  املعرض 
الكويتي  الشعب  أن  إلــى  واملــغــربــي 
ودولة الكويت يثبتان مرة أخرى ماذا 
تعني لهم القضية الفلسطينية وقضية 

القدس حتديدا.
وتابع »ما رأيناه اليوم في هذا املعرض 
هو تعبير عن مشاعر الكويتيني جتاه 

القضية الفلسطينية«.
كما أشار طهبوب إلى أن »الفلسطينيني 
تضامني  أو  شعبي  عمل  أي  يقدرون 
وقضية  الفلسطينية  القضية  مــع 
واملسجد األقصى، ذلك ألنه  القدس 

عزميتنا  مــن  ويــقــوي  صمودنا  يعزز 
ملواجهة هذا االحتالل الغاشم، وهذا 
لدولة  فلسطني  تعني  مـــاذا  يعكس 
التي  الكويت  هي  وهذه  ككل  الكويت 

تربينا على مواقفها الثابتة«.
لدى  العراقي  السفير  قال  جهته  من 
الكويت منهل الصافي إن وجوده في 
ــداء الــدعــم للشعب  املــعــرض هــو إلبـ
واملقدسيني  عــام  بشكل  الفلسطيني 
بشكل خاص في هذا الشهر الفضيل، 
اللوحات  خالل  من  »وجــدت  مضيفا 
املــعــروضــة مــشــاعــر جــيــاشــة جــادت 
الذين  واملبدعني،  الفنانني  أنامل  بها 
نقلونا إلى باحات املسجد األقصى«.

مجلس األمة الكويتي يدين 
ممارسات االحتالل

الكويتي  األمــة  مجلس  مكتب  أعــرب 
التامة  وإدانته  الشديد  استنكاره  عن 
ــعــدوان الــصــهــيــونــي املــتــكــرر على  ــل ل
واملسيحية  اإلســالمــيــة  املــقــدســات 
مت  ما  ومنها  الفلسطينية  واحلــقــوق 
صهيونية  اقــتــحــامــات  مــن  مــؤخــرا 
حتت  ــارك  ــبـ املـ األقـــصـــى  للمسجد 

حماية عسكرية وحشية دموية.
وأكد املكتب في بيان له الثالثاء )19-

ورباط  بصمود  اعتزازه  4-2٠22م( 
داخــل  األعـــزل  الفلسطيني  الشعب 
وخارجها،  الشريف  الــقــدس  مدينة 
الكويتي  الــوطــنــي  بــاملــوقــف  مشيدا 
واحلاضن  الداعم  والشعبي  الرسمي 

للنضال الفلسطيني.
وطالب املجتمع الدولي بالضغط حلماية 
املصلني واملعتكفني في املسجد األقصى 
وخطوات  خطط  كافة  ووقــف  املبارك 
في  املزعوم  الصهيوني  القربان  تقدمي 
كافة  ســراح  وإطـــالق  املقدسي  احلــرم 
األسرى الفلسطينيني ووقف اقتحامات 

املخيمات واملدن العربية.
الكويت  دولــة  مواقف  أيضا  أكد  كما 
الثابتة  واملسلمة  العربية  والشعوب 
ضد االحتالل الصهيوني وممارساته.

 الكويت تستنكر االعتداء على 
املصلني باألقصى

اخلارجية  وزارة  جانبها  علقت  مــن 
املسجد  في  األحــداث  على  الكويتية 
األقــصــى، حــيــث أعــربــت عــن إدانـــة 
الشديدين  الكويت  ــة  دول واستنكار 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  القتحام 
املصلني  على  واالعـــتـــداء  للمسجد 
فـــجـــًرا، والــــذي أســفــر عــن إصــابــة 

واعتقال املئات من األبرياء.
أن  لها  بيان  فــي  ــوزارة  ــ ال وأوضــحــت 
تصعيدا  تعتبر  ــداءات  ــ ــت ــ االع ــذه  هـ
خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة املواثيق 
لتغذية  ومــدعــاة  الدولية  ــقــرارات  وال
استقرار  وتقويض  والعنف  التطرف 

املنطقة.
ــت املــجــتــمــع الـــدولـــي والســيــمــا  ودعــ
مسؤولياته  حتمل  إلى  األمن  مجلس 
في توفير احلماية للشعب الفلسطيني 
وجلــم  املــقــدســة  واألمـــاكـــن  الشقيق 
ــداءات الــتــي تــقــوم بــهــا قــوات  ــتـ االعـ

االحتالل اإلسرائيلي.

العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م24



تصدر  تصدر الكـــويت  الكـــويت 
بيانا فوريا تدين بيانا فوريا تدين 
ــل  ــم ــع ــه ال ــيـ ــل فـ ــم ــع ــه ال ــيـ فـ

الخسيسالخسيس

فلسطين صامدة واألقصى باقفلسطين صامدة واألقصى باق
املكان: أولى القبلتني وثالث احلرمني الشريفني. 

والزمان: فجر الرابع عشر من شهر رمضان املاضي. 
واحلال: املصلون يتعبدون معتكفني بعد أداء الصالة، رافضني 
أن تدخل جماعات الهيكل بقرابني مذبوحة إلى ساحة املسجد. 
األقصى  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اقتحام  املؤلم:  واحلــدث 
وتدنيس  املطاطي،  ورصاصهم  وقنابلهم  وهراواتهم  بأحذيتهم 
مسرى الرسول ]، وهو املكان الذي تهوى إليه أفئدة املسلمني.
تسجل عدسات املصورين بالصوت والصورة كيف اعتدى جنود 
االحتالل اإلسرائيلي على مقدسات املسلمني، وكيف استباحوا 
طــاردوا،  من  وطـــاردوا  بأحذيتهم،  فدنسوه  األقصى  املسجد 
وأصابوا من أصابوا، واعتقلوا من اعتقلوا في غياهب سجونهم.
عزالء  سيدة  على  الغاشمة  القوات  من  جندي  اعتداء  تسجل 
كانت تقف على جانب باحة املسجد، ال حول لها وال قوة، كما 
ملسن  آخر  متغطرس  جندي  دفع  كله  العالم  أعني  أمــام  توثق 
االعتداء  من  األطــفــال  ينج  لم  أيضا  باحلائط،  ارتطم  حتى 
عليه  اجلنود  من  اعتداء مجموعة  الكاميرا  وتسجل  الوحشي، 
واعتقاله، ورأى العالم كله كيف حتول قوات االحتالل مقدساتنا 
حيث  اإلسالم  في  القبلتني  أولى  باقتحامها  حرب  ميدان  إلى 
يسجد املصلون ويعتكفون، فضال عن إلقاء املصاحف والكتب 
الدينية على األرض أثناء مداهمة غرف األوقاف باملسجد، فيما 
ينبعث دخان القنابل املسيلة للدموع ليمأل املسجد مع رصاص 
مطاطي، أدى إلى إصابة أكثر من )15٠( مصليا مساملا، فضال 
االحتالل  نظر  في  ذنبهم  كل  آخرين،   )4٠٠( نحو  اعتقال  عن 

أنهم مازالوا متمسكني بعقيدتهم. 
احلسرة  فضاعف  والــقــيــام،  الــصــيــام  شهر  فــي  ذلــك  حــدث 
احلكومة  مقدمتها  -فــي  حكومات  عــدة  وأعلنت  ــزان،  واألحــ
الكويتية- رسميا عن استنكارها وإدانتها الشديدين لهذا الفعل 
البشع، إذ سارعت  وزارة اخلارجية الكويتية بإصدار بيان يدين 
اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى واالعتداء 
الرابع  املاضي  أبريل   )15( املوافق  املصلني فجر اجلمعة  على 

عشر من رمضان.

مسلسل االقتحامات يستمر مخلفا مئات املصابني واملعتقلني األبرياء 

ملف العدد تقرير
عالء عبد الفتاح 
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ــذه  هـ أن  الـــكـــويـــت  ــت  ــ ــحـ ــ وأوضـ
خطيرا  تصعيدا  تعتبر  االعتداءات 
ــهــاكــا صـــارخـــا لــكــل املــواثــيــق  ــت وان
لتغذية  ومدعاة  الدولية  والقرارات 
التطرف والعنف وتقويض استقرار 
الــدولــي  املجتمع  ودعـــت  املنطقة. 
إلــى حتمل  األمــن  مجلس  والسيما 
مــســؤولــيــاتــه فــي تــوفــيــر احلــمــايــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق 
واألماكن املقدسة وجلم االعتداءات 
ــوات االحــتــالل  ــ ــقــوم بــهــا ق ــي ت ــت ال

اإلسرائيلي.
ــة األردنــيــة  كــمــا أدانــــت اخلــارجــي
بــشــدة اقــتــحــام الــشــرطــة والــقــوات 
ــة املــســجــد  ــي ــل ــي ــة اإلســرائ ــاصـ اخلـ
املصلني،  على  واالعــتــداء  األقصى 
أعربت  الصينية  اخلــارجــيــة  حتى 
املدنية  اخلسائر  بشأن  قلقها  عن 
ــنــاجــمــة عـــن تــصــاعــد الــصــراع  ال
وطالبت  اإلسرائيلي،  الفلسطيني 
مبمارسة  املعنية  ــراف  األطـ جميع 
الهدوء وضبط النفس ملنع التصعيد 

وخروج الوضع عن السيطرة.
وبدوره عبر املنسق األممي اخلاص 
األوسط  الشرق  السالم في  لعملية 

تور وينسالند عن القلق العميق إزاء 
القدس،  في  األمني  الوضع  تدهور 
احلد  على  الطرفني  سلطات  وحث 
من  املزيد  ومنع  فورا  التصعيد  من 

استفزازات املتشددين.
األوروبــي:  قال االحتاد  من جانبه، 
في  التصعيد  بالغ  بقلق  يتابع  إنــه 
والقدس  احملتلة  الغربية  الضفة 
املسجد  في  واملواجهات  الشرقية 
ــى، ودعـــــا لـــوقـــف فـــوري  ــصــ ــ األق
»ألعمال العنف«، وحث على احترام 

الوضع الراهن لألماكن املقدسة. 
لكن مع كل هذه اإلدانات والشجب 
على  ــداء  ــتـ االعـ مسلسل  يستمر 
منطلق  مــن  الفلسطيني  الشعب 
وعدم  الواقع  واألمــر  القوة  فــرض 

احترام قرارات املجتمع الدولي.
ومـــن مــظــاهــر اإلجــــرام أن قــوات 
االحـــتـــالل اســتــخــدمــت الــقــنــابــل 
املسيلة للدموع، فضال عن القنابل 
الصوتية والدخانية والهراوات، في 
وباحاته،  املسجد  إلخــالء  محاولة 
ــتـــالل  ــت قـــــوات االحـ ــقـ كــمــا الحـ
بالضرب  عليهم  واعتدت  املصلني 
أعاقت  ثــم  املسجد  ســاحــات  فــي 

عمل طواقم اإلسعاف التي وصلت 
إلى منطقة باب األسباط.

أنه  ــصــدور  ال يثلج  مــا  لعل  ولــكــن 
التعزيزات  تلك  كــل  مــن  وبــالــرغــم 
االقتحام  صاحبت  التي  العسكرية 
ــاف  ــ األوق إدارة  ــق  ــ -وف اســتــطــاع 
ألف   )٦٠( بــالــقــدس-  اإلســالمــيــة 
الثانية  اجلمعة  صــالة  أداء  مصل 

من رمضان في املسجد األقصى.
لكن ما ذريعة االحتالل في اقتحامه 
املسجد  خطيب  يقول  املــرة؟  هذه 
األقصى الشيخ عكرمة صبري: إن 
قوات االحتالل اإلسرائيلي قامت 
ــالء املسجد  بــهــذا االقــتــحــام إلخـ
يقدر  الذين  املسلمني  املصلني  من 
أدوا  مصّل  ألف   )3٠( بـ:  عددهم 
البعض  وضع  وقد  الفجر،  صالة 
الهيكل  جماعات  لصد  متاريَس 
املسجد  بــاقــتــحــام  ــددت  هــ ــتــي  ال
حلول  مع  اليوم  القرابني  لتقدمي 

عيد الفصح اليهودي.
»اللجنة  ــت  أدانـ أخـــرى  جهة  مــن 
بالتحرك  املكلفة  العربية  الوزارية 
ــي ملـــواجـــهـــة الــســيــاســات  ــ ــدول ــ ال
واإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة 

جند االحتالل يعتدون على املقدسات اإلسالمية
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باالنتهاكات  وصفته  ما  القدس« 
اإلســرائــيــلــيــة بــحــق املــصــلــني في 
املسجد األقصى، والتي تصاعدت 
خـــالل األســابــيــع املــاضــيــة وأدت 
ــات اإلصـــابـــات  ــئـ إلــــى وقـــــوع مـ

واالعتقاالت.

أن  بيانها من  اللجنة في  وحــذرت 
استفزازا  متثل  »االنتهاكات  هــذه 
كل  في  املسلمني  ملشاعر  صارًخا 
من  دوامــة  بإشعال  وتنذر  مكان، 
العنف تهدد األمن واالستقرار في 

املنطقة«.
ــاء فــي الــبــيــان ضـــرورة إلــزام  وجـ
االحتالل باحترام الوضع التاريخي 
ــم فـــي احلـــرم  ــائ ــق والــقــانــونــي ال
الــقــدســي، والـــعـــودة إلـــى مــا كــان 
يضمن  2٠٠٠، مبا  عام  قبل  عليه 
»املــســجــد األقــصــى  أن  ــرام  ــتـ احـ
واحلرم القدسي، مبساحته البالغة 
مائة وأربــعــة وأربــعــني دومنـــاً، هو 
للمسلمني،  خــالــص  عــبــادة  مــكــان 
املسلمني  لغير  الزيارة  تكون  حيث 
األوقــاف  إدارة  مــن  بتنظيم  إليه 
اإلسالمية، التابعة لوزارة األوقاف 

واملقدسات اإلسالمية األردنية«.
مصدر  قـــال  متصل  ســيــاق  وفـــي 
أردني أن أيه قضية تتعلق بأوضاع 
ــرم الــقــدســي الــشــريــف« في  »احلـ
بالسيادة  يتعلق  شأن  هي  القدس 

األردنية حصرًيا.
ــه قــضــيــة مــرتــبــطــة بــحــراســة  ــ وأي
املسجد األقصى هي »شأن أردني 
على  الهاشمية  بالسيادة  ومرتبط 
الدولي،  للقانون  ووفقا  املقدسات 
»موافقة«  خبر  على  تعليق  وذلــك 
ــي عــومــر  ــلـ ــداخـ وزيـــــر األمـــــن الـ
اإلسرائيلية  والــشــرطــة  بــارلــيــف 
عــلــى طــلــب بــزيــادة عـــدد حــراس 

املسجد األقصى التابعني لألوقاف 
اإلسالمية األردنية، بـ5٠ عنصًرا.

ــد مــصــدر مــســؤول فــي وزارة  وأكـ
»مسؤولية  أن  ــة  ــي األردن األوقـــاف 
ــيـــني احلــــــراس  ــعـ ــة تـ ــ ــي ــالحــ وصــ
بالتنسيق  للوزارة  تعود  واملوظفني 
دائــرة األوقــاف اإلسالمية في  مع 
القدس الشريف، وال تقبل املشاركة 
أو اإلمالء من أية جهات كانت مبا 
فيها حكومة االحتالل اإلسرائيلي«، 

حسب قوله.
وزارة  أن  ــى  ــ إل املـــصـــدر  وأشـــــار 
من  أكثر  بتعيني  »قامت  األوقـــاف 
إال   2٠1٦ عـــام  مــنــذ  حــارســا   ٧٠
والغطرسة  التعسف  إجـــراءات  أن 
تضعها  التي  والقيود  اإلسرائيلية 
األرض  على  اإلسرائيلية  الشرطة 
تشكل حائاًل دون التحاق احلراس 

واملوظفني بعملهم«.

ــوزارة من خالل دائرة  وأكــد أن »ال
ــاف اإلســالمــيــة فــي القدس  ــ األوق

وإجــراءاتــهــا  جهودها  فــي  ماضية 
ــة  ــت ــاب ــع املــعــيــقــات وث رغــــم جــمــي
األداة  بــكــونــهــا  املــتــمــثــل  مبــوقــفــهــا 
التنفيذية الوحيدة املكلفة بالوصاية 
الهاشمية على املقدسات واألوقاف 
ــرام  واحــت واملسيحية  اإلســالمــيــة 
القائم  والقانوني  التاريخي  الوضع 
حق  املبارك  األقصى  املسجد  وأن 
فيه  يشاركهم  ال  للمسلمني  خالص 

أحد«.

وأخيرا اقتحم عشرات املستوطنني، 
ــى املـــبـــارك من  املــســجــد األقـــصـ
شرطة  بحماية  املغاربة،  باب  جهة 

االحتالل اإلسرائيلي.

الفلسطينية،  االنباء  وكالة  وأفادت 
اقتحموا  املستوطنني  عشرات  بأن 
ــى عـــلـــى شــكــل  ــصــ ــ املـــســـجـــد األق
مجموعات، ، وأدوا طقوسا تلمودية 
ونـــفـــذوا جـــوالت اســتــفــزازيــة في 

باحاته.

جند االحتالل يعتدون على املقدسات اإلسالمية
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المسجد األقصى.. تاريخ من االعتداءاتالمسجد األقصى.. تاريخ من االعتداءات

تقريرملف العدد
عبدالسالم الشبراوي

من  بعضا  نستعرض  التقرير  هذا  وفي 
األقصى  املسجد  على  الــعــدوان  أعمال 
األخيرة،  العشرة  األعــوام  املبارك خالل 
والتي تستمر بشكل شبه يومي مما ينذر 
باخلطر ووجوب يقظة املسلمني ملا يفعله 
جيش  بــرعــايــة  الصهاينة  املستوطنون 

االحتالل:
 1 -  أغسطس/آب 2٠12م: قدم عضو 
الكنيست أري ألداد مقترح قانون لتقسيم 
فيه  بالصالة  لليهود  والسماح  األقصى 
املسلمون خاللها  ومينع  معينة،  أيام  في 

من دخوله.
مرشح  2٠12م:  سبتمبر/أيلول    -  2
احلزب  لرئاسة  السابق  الليكود  حــزب 

األقصى  املسجد  يقتحم  فيجلني  موشيه 
برفقة مجموعة من املستوطنني.

2٠13م:  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   -  3
للنساء  يـــهـــودي  كــنــيــس  عـــن  ــكــشــف  ال
السلسلة  بــاب  أسفل  جديدة  وحفريات 

املؤدي إلى األقصى.
احلــاخــام  2٠14م:  ـــارس/آذار  ــ ــ م  -  4
برفقة  يقتحم  غليك  يــهــودا  املــتــطــرف 
مــســتــوطــنــني األقـــصـــى مـــن جــهــة بــاب 

املغاربة. 
5 - مارس/آذار 2٠14م: نشرت منظمات 
يهودية صيغة بيان ورسالة بعثتها لرئيس 
بالعمل  تطالبه  نتنياهو  بنيامني  الــوزراء 
وتسهيل اإلجراءات واملساعي بهدف بناء 

كنيس يهودي في األقصى.
2٠14م:  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   -  ٦
الكنيست يناقش مقترحا لسحب السيادة 

األردنية على األقصى.
2٠14م:  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   -  ٧
تكشف  اإلسرائيلية  هــآرتــس  صحيفة 
إسحاق  الداخلي  األمــن  وزيــر  عن سعي 
املصاطب  طلبة  ملالحقة  أهرونوفيتش 

واملرابطني وحظر نشاطهم.
اقتحمت مجموعات  2٠15م:  يناير   -  8
يهودية متطرفة، املسجد األقصى املبارك 
من باب املغاربة، وذلك بحراسة مشددة من 
شرطة االحتالل اخلاصة، والتي بدورها 
واصلت التضييق على رّواد األقصى من 
فئتي الشبان والنساء، وحتتجز بطاقاتهم 
الشخصية على بوابات املسجد إلى حني 
الرئيسية. بواباته  من  أصحابها   خــروج 

ــقــلــت شـــرطـــة االحـــتـــالل  ــا اعــت ــقـ والحـ
اخلاصة، خمس نساء من داخل املسجد 
في  مشاركتهن  بسبب  املبارك،  األقصى 
التصدي القتحامات اجلماعات اليهودية 
من  وُعــرف  التكبير،  بهتافات  املتطرفة 
بني النساء املعتقالت: مالك عطون وابنة 
من  وجميعهن  رعــود،  وإخــالص  عمها، 

طالبات مجالس العلم في األقصى.
أعلنت  2٠15م:  فبراير/شباط   15  -  9
نفسها  على  تطلق  إسرائيلية  مؤسسة 
»احلفاظ على تراث حائط املبكى«، عن 
مناقصة من أجل تنفيذ أعمال حفريات 
فــي األنـــفـــاق أســفــل احلــائــط الــغــربــي 

للمسجد األقصى.
1٠ - مايو/أيار 2٠15م: أصدرت محكمة 

لم يكن اقتحام جنود االحتالل الصهيوني للمسجد األقصى فجر اجلمعة 14 من رمضان املاضي املوافق 
القطعان من  أبريل، هو األول من نوعه، بل هو حلقة في سلسلة مقيتة بشعة تعبر عن هدف هذه   15
أداء  املستوطنني وقوات االحتالل بغرض تدنيس املسجد األقصى واالستحواذ عليه ومنع املسلمني من 

شعائرهم فيه متهيدا لهدمه وإقامة هيكلهم املزعوم فوق أنقاضه.
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االحتالل قرارا يقضي بالسماح للحاخام 
املتطرف يهودا غليك بالعودة إلى اقتحام 

املسجد األقصى.
طالبت  2٠15م:  أغــســطــس/آب   -  11
املــزعــوم  الهيكل  وجــمــاعــات  منظمات 
وزراء  لرئيس  رفعتها  رسمية  مذكرة  في 
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو بإغالق 
ــارك فـــي وجــه  ــبـ املــســجــد األقـــصـــى املـ

املسلمني خالل الفترة الصباحية.
احلــاخــام  ــاد  قـ 2٠1٦م:  ــارس  ــ م  -  12
للمسجد  اقتحاما  غليك  يهودا  املتطرف 
على  املغاربة  بــاب  من  املبارك  األقصى 
اليهود،  املتطرفني  مــن  مجموعة  رأس 
عناصر  مــن  ومــشــددة  مــعــززة  وبحماية 
»الوحدات اخلاصة«، و»التدخل السريع« 
ــشــرطــة االحــــتــــالل، وســـــاد املــســجــد  ب
تــوتــر شــديــد وســـط هتافات  األقــصــى 
املصلني  قبل  مــن  االحتجاجية  التكبير 
يشار  املسجد.  في  العلم  وطلبة مجالس 
املتطرف غليك  اقتحام احلاخام  أن  إلى 
على  اعــتــداؤه  سبقه  فقد  األول  يكن  لم 
األقــصــى  باملسجد  فلسطينية  ُمــســّنــة 
االحتالل  وأجــازت محكمة  يدها؛  وكسر 
لهذا احلاخام اقتحامه من جديد، مؤكدة 
لعدم  حقيقية  مــبــررات  تــوجــد  ال  أنـــه 
وقد  االقــتــحــامــات.  هــذه  فــي  مشاركته 
اغتالت قوات االحتالل الشهيد املقدسي 
على  النار  إطالق  بدعوى  حجازي  معتز 
حيث  2٠14م،  عـــام  غــلــيــك  ــام  ــاخـ احلـ
خطيرة.  بجراح  حينها  أصابه  قد   كــان 

على  يزيد  ما  2٠1٧م:  مايو/أيار   -  13
يقتحمون  متطرف  مستوطن  أربعمئة 
بـــاحـــات املــســجــد األقـــصـــى لــالحــتــفــال 
ــرى الــســنــويــة الحــتــالل الــقــدس  ــذك ــال ب

وضمها حسب التقومي العبري.
االحتالل  2٠1٧م:  يونيو/حزيران   -  14
في  األقصى  املسجد  يغلق  اإلسرائيلي 
وجه املصلني ويزج بعناصره إلى ساحات 
املسجد األقصى ليوم واحد فقط لتوفير 

الذين  املستوطنني  لــعــشــرات  احلــمــايــة 
املغاربة، وكان  باب  اقتحموا املسجد من 
ــتـــالل في  ــد شــرطــة االحـ ــائ ــقــودهــم ق ي

القدس يورم ليفي مع كبار املتطرفني.
15 - يوليو/متوز2٠1٧م: االحتالل يغلق 
ومينع  كــامــل  بشكل  األقــصــى  املــســجــد 
إقامة الصالة واألذان فيه ألول مرة على 
شبان  ثالثة  نفذها  التي  العملية  خلفية 
فلسطينيني أدت إلى استشهادهم، ومقتل 

عنصرين من الشرطة اإلسرائيلية.
من  أكثر  اقتحم   :2٠18 مايو   1  -  1٦
ســبــعــني مــســتــوطــنــا املــســجــد األقــصــى 
بحراسة  املغاربة،  باب  جهة  من  املبارك 
 مـــن قــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي .

جوالت  املستوطنني  مجموعات  ونفذت 
إلى  واستمعت  املسجد،  في  استفزازية 
املــزعــوم، فضال عن  الهيكل  شــرح حــول 
محاوالت متكررة إلقامة طقوس وشعائر 

تلمودية فيه.
ــل  واصــ 2٠18م:  ــر  ــوبـ ــتـ أكـ  1  -  1٧
ــرات املــســتــوطــنــني اقــتــحــامــاتــهــم  ــشـ عـ
ــمــســجــد األقـــصـــى  ــل ــة ل ــ ــزازي ــ ــف ــ ــت االســ
ــارك مـــن بـــاب املــغــاربــة بــحــراســة  ــبـ املـ
 مــعــززة ومــشــددة مــن قـــوات االحــتــالل.

ــمــرارا  ــحــامــات اســت ــت وتـــأتـــي هـــذه االق
ــا  ــدهـ ــهـ ــات واســــــعــــــة شـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ القـ
ــرش  ــُعـ ــام عـــيـــد الـ ــ ــ ــة أي ــل املـــســـجـــد طــي
ــام. أي لثمانية  تــواصــل  الـــذي   الــيــهــودي 

الكنيست  في  النائب  قالت  جهتها،  من 
مشاركتها  خــالل  معلم  شولي  املتطرفة 
لتزايد  جــدا  »سعيدة  األقــصــى:  اقتحام 
إلثبات  خطوة  وهذه  املستوطنني،  أعداد 
على  يسيطر  مــن  ألن  ــا؛  هــن ــادة  ــســي ال

األقصى، يسيطر على كل البالد«.
18 - 8 أكتوبر 2٠19م: استباح عشرات 
املسجد  باحات  املتطرفني،  املستوطنني 
املغاربة،  باب  املبارك، من جهة  األقصى 
كما  اليهودي؛  »الــغــفــران«  عيد  ملناسبة 
ــوات االحــتــالل على عــدد من  اعــتــدت ق
املرابطني واملرابطات قرب باب الرحمة.

بينما قاد وزير الزارعة اإلسرائيلي يوري 
اقتحاما  غليك  يهودا  واملتطرف  أرئيل 
ــر مــن 3٠٠  عــلــى األقــصــى بــرفــقــة أكــث
مستوطن، وقدموا لهم شروحات تلمودية 

عن »الهيكل«.
وفي الليلة نفسها اقتحم آالف املستوطنني 
الغربي  اجلــدار  في  البراق  حائط  باحة 
وشعائر  ألداء طقوس  األقصى  للمسجد 
تلمودية ملناسبة عيد »الغفران« اليهودي؛ 
وذلـــك وســط إجــــراءات مــشــددة قيدت 

حرية تنقل املقدسيني.
2٠2٠م: منعت الشرطة  ٧ فبراير   - 19
من  مصلني  تنقل  حافالت  اإلسرائيلية 
من   ،48 عــام  بــأراضــي  واملثلث  اجلليل 
التوجه إلى املسجد األقصى املبارك في 
القدس احملتلة، وأوقفت دوريات الشرطة 
التي  البلدات  إلى  وأعادتها  احلافالت، 

انطلقت منها. 
للجمعة  ــالل،  االحــت شــرطــة  منعت  كما 
الذين  املصلني  التوالي،  على  اخلامسة 
»الــفــجــر  حــمــلــة  لــنــداء  تلبية  ــدوا  ــوافـ تـ
ــى األقــصــى  الــعــظــيــم« مــن الـــدخـــول إلـ
في  ودققت  وحطة،  األسباط  بابي  عبر 

هوياتهم، وأجبرت بعضم على اخلروج.
قوات  قطعت  2٠21م:  يوليو   18  -  2٠
مكبرات  أســالك  اإلسرائيلي،  االحتالل 
املبارك،  الصوت داخل املسجد األقصى 
املتواصلة  اعتداءاتها  سلسلة  إطــار  في 
عــلــى املــســجــد، لــتــأمــني اقــتــحــام مئات 
املستوطنني الذين قدر عددهم بأكثر من 

121٠ مستوطنني.
ــزامــن مـــع اســتــمــرار  ــت ــال ويـــأتـــي ذلـــك ب
القبلي  املصلى  ــواب  أب إغــالق  االحتالل 
حصار  ومواصلة  احلديدية،  بالسالسل 
واملرابطات  واملرابطني  املصلني  عشرات 

داخله.

املصدر
الفلسطينية  واملعلومات  األنــبــاء  وكــالــة 

)وفا(.
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في ذكرى نكبة فلسطينفي ذكرى نكبة فلسطين

د. أشرف عيدملف العدد
دكتوراه في التاريخ واحلضارة اإلسالمية

بإقامة  191٧م،  سنة  بلفور  وعــد  صــدر 
ومنذ  فلسطني،  أرض  على  لليهود  دولة 
اليهودية  الهجرات  توافدت  الوقت  ذلك 
البريطاني  االنتداب  ومت  فلسطني،  على 
لتنفيذه؛  192٠م  سنة  فلسطني  على 
ــطــوارئ في  وفـــرض اإلجنــلــيــز قــانــون ال
فلسطني، وحكموا باإلعدام على كل من 
وبلغ  ســالحــا،  حمل  أو  رصــاصــة  أطلق 
من  أكثر  بالسجن  عليهم  احملكوم  عــدد 
اعتقل  من  عدد  وبلغ  فلسطيني،   2٠٠٠
نحو خمسني ألفا، وجتاوز عدد الشهداء 
سبعة  اجلرحى  جتاوز  كما  آالف،  ثالثة 

آالف، ودمر أكثر من 5٠٠٠ بيت.
 29 في  قرارها  املتحدة  األمم  وأصدرت 
بني  فلسطني  بتقسيم  194٧م،  نوفمبر 
من  اإلجنليز  وانسحب  واليهود،  العرب 
ليعلن  1948م؛  مايو   14 فــي  فلسطني 

قولهم:  حسب  )أو  دولتهم  قيام  اليهود 
ــقــالل إســـرائـــيـــل(، ويــرفــع  ــالن اســت ــ إع
على  التالي  اليوم  في  الصهيوني  العلم 
أعلن  ــل،  ــقــاب امل ــى  وفـ فــلــســطــني.  أرض 
الذكرى  هو  اليوم  هذا  أن  الفلسطينيون 
لكفاح  تخليدا  األرض؛  لــيــوم  السنوية 

الشعب الفلسطيني في سبيل أرضه. 
من  صـــورة  على  نقف  أن  نــحــاول  لعلنا 
املشروع  ضد  الفلسطيني  الكفاح  صور 
القرن  من  األول  النصف  في  الصهيوني 
كاظم  موسى  جهاد  في  العشرين ممثال 
تزعمت  التي  وأســرتــه  باشا  احلسيني 
كانت  فقد  فلسطني،  في  اجلهاد  حركة 
اقتصادية  ثــروة  متتلك  احلسيني  عائلة 
كبيرة منها مساحات كبيرة من األراضي 
في كل من أريحا ورام اهلل واللد والرملة 
عززت مكانتها السياسية واالجتماعية. 

بن سليم حسني  باشا  كاظم  ولد موسى 

سنة  القدس  في  احلسيني  عبداللطيف 
والتحق  إسطنبول،  في  وتعلم  1853م، 
باإلدارة العثمانية التي عينته قائما على 
في  مسؤوال  متصرفا  ثم  وعجلون  صفد 
األناضول وشرقي األردن وجند وعسير، 
وتولى رئاسة بلدية القدس عام 1918م، 
وتولى حاكما على صفد وعجلون من قبل 
التاسع  القرن  أواخــر  العثمانية  الدولة 

عشر. 
منذ  فلسطني  فــي  اجلــهــاد  حركة  وقــاد 
العربي  املــؤمتــر  فانتخبه  بــلــفــور،  وعــد 
رئيسا  192٠م،  سنة  الثالث  الفلسطيني 
للجنة التنفيذية العربية، وقاد تظاهرة في 
يافا في2٧ أكتوبر 1933م وأصيب فيها، 
وتوفي  متأثر بجراحه سنة 1934م، وقبل 
»إن  بقوله:  ابنه عبدالقادر  وفاته أوصى 
فلسطني العزيزة هي أمانة أسلمك إياها 
في رقبتك.. فلسطني أمانة وديعة عندك 

 صورة من جهاد الشعب الفلسطيني: أسرة موسى كاظم احلسيني
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يا ولدي.. إن حترير فلسطني أمانة في 
رقبتك يا ولدي«.. ليفارق احلياة بعدها 
1934م  فبراير   2٦ املوافق  اجلمعة  يوم 

عزيزا كرميا.
ابنه  الفلسطيني  اجلهاد  راية  حمل  وقد 
القدس  في  املولود  احلسيني  عبدالقادر 
بعد  القدس  إلى  عاد  وملا  19٠8م،  سنة 
دراسته باجلامعة األميركية بالقاهرة عمل 
سنة  األراضــي  تسوية  إدارة  في  موظفا 
بتسجيل  اخلاصة  اإلدارة  وهي  1934م، 
فلسطني،  فــي  ــي  األراضـ ملكية  نــزع  أو 
وفيها عرف كيف ميهد االحتالل إلقامة 
فنشر  فــلــســطــني؛  فــي  صهيونية  دولـــة 
والــعــراق  فلسطني  فــي  مــقــاالت  ــدة  عـ
البريطانية  املؤامرة  فيها  يشرح  وغيرها 
من  كثير  على حتويل  وعمل  الصهيونية، 
أراضي القرى إلى أوقاف إسالمية حتى 
ال يتمكن اليهود من االستيالء عليها كما 

أوقف العديد من الصفقات املشبوهة.
عمل  الفلسطينية  القضية  تطور  أن  بيد 
ليكون  احلسيني  عبدالقادر  على حتويل 
موظفا؛  أو  كاتبا  وليس  عسكريا  قائدا 
وعــقــارات  أرض  مــن  مــا ميلك  كــل  فباع 
للدفاع عن  والــذخــيــرة  الــســالح  لــشــراء 

فلسطني.  
عبدالقادر احلسيني والثورة 
الفلسطينية )1936-1939م(

قامت الثورة الفلسطينية سنة 193٦م، من 
أجل إنشاء حكومة وطنية ومجلس نيابي، 
ومنع الهجرة اليهودية إلى فلسطني، ومنع 

انتقال األراضي العربية إلى اليهود.
مكتب  إدارة  احلسيني  عبدالقادر  وبــدأ 
مدينة  في  الفلسطيني  العربي  احلــزب 
وحــدات  بتنظيم  1935م،  عــام  الــقــدس 
»جيش  باسم  عرفت  سرية،  فلسطينية 
الفترة  تلك  في  وكــان  املقدس«،  اجلهاد 
الــثــوار فــي منطقة  مــســؤوال عــن نشاط 
النار وحرق  بإطالق  اليهود  ورد  اخلليل، 
املزارع وهدم البيوت؛ فرد بالهجوم على 
في  مراكز  وعدة  اليهودية  الوكالة  مبنى 
عملياتهم  عــن  الــيــهــود  فــتــوقــف  حــيــفــا؛ 

الشنيعة. 
ومت اإلعالن عن ثورة الشعب الفلسطيني 
وتولى  193٦م،  مــايــو  مــن  الــســابــع  فــي 
منطقة  قــيــادة  احلــســيــنــي  ــقــادر  عــبــدال

القدس.
واستمرت الثورة حتى سنة 1939م، حيث 
تعقب اإلجنليز املجاهدين، وألقوا القبض 
عليه سنة 194٠م، لكنه متكن من الفرار 

من السجن، وخرج إلى العراق. 
عبدالقادر احلسيني قائدا جليش 

اجلهاد املقدس
إلى فلسطني   عاد عبدالقادر احلسيني 
عام 194٧م، ليواصل حركة اجلهاد ضد 
الهيئة  قامت  حيث  الصهيوني،  املشروع 
عن  بــاإلعــالن  لفلسطني  العليا  العربية 
بقيادة  املــقــدس  اجلــهــاد  قـــوات  تشكيل 
ــقــادر احلــســيــنــي رئــيــســا وكــامــل  عــبــدال
أمينا  الــرميــاوي  وقاسم  نائبا،  عريقات 

للسر.
برع عبدالقادر احلسيني في الدفاع عن 
الصهاينة  على  الهجمات  وشن  القدس 
املدينة  في  البريطاني  البوليس  ومراكز 
وهاجم مقر »حاييم« وكان مركزا للهجوم 
في  معركة  ودخل  العربية،  األحياء  على 
مقر  على  هجوما  وشن  سانهدريا،  حي 
1948م،  سنة  وخــاض  حاييم«،  »ميقور 
ــرى كــبــدت الــعــدو خسائر  ــارك أخـ ــع وم
 1٦ في  صوريف  معركة  ومنها:  فادحة، 
يناير 1948م، حيث قضى فيها على قوة 
بأسلحة  مزودين  يهوديا   5٠ من  يهودية 
من  آخر  عــددا  وقــاد  مدفعا،  و12  ثقيلة 
غرب  شمال  سوريك  بيت  مثل:  املعارك 
اهلل،  رام  1948م،  يناير   19 يوم  القدس 
حلم  بيت  صموئيل،  النبي  الــلــطــرون، 

الكبرى.
هــذه  الصهيونية  احلــركــة  قــابــلــت  وقـــد 
انتقامية، فأقدمت على  املعارك بأعمال 
املناطق  في  عبوات  وتفجير  ألغام  زرع 
للرد  عبدالقادر  فاضطر  الفلسطينية، 
باملثل،  الصهيونية  العمليات  هــذه  على 
وأسهم  الصهيونية،  املراكز  بتدمير  فقام 

ذلك في ردع الوكالة اليهودية عن التفكير 
بعمليات إرهابية جديدة.

وقد عبر عن ذلك الكتاب السنوي لدولة 
بأن شهر  1949م  الصادر سنة  إسرائيل 
مارس سنة 1948م كان أحلك شهر عرفه 
يهدد  عظيما  خطرا  فيه  ورأوا  اليهود، 

بتدمير كل ما بنوه خالل ثالثني عاما.
معركة القسطل سنة 1948م 

واستشهاد عبدالقادر احلسيني
القسطل قرية عربية غربي القدس على 
الطريق بني القدس ويافا، وتشكل بداية 
خلطة يهودية الحتالل اجلزء األكبر من 
خمسة  الصهاينة  وخــصــص  فلسطني، 
لتنفيذ  حــديــثــة  بأسلحة  مــقــاتــل  آالف 

اخلطة.
توجه  1948م،  عــام  مــن  أبــريــل   5 وفــي 
سوى  معه  وليس  القسطل،  عن  للدفاع 
محاصرته  فتمت  املجاهدين،  مــن   5٦
الفلسطينيون  وتسامع  معه،  واملجاهدين 
ورفاقه  احلسيني  عبدالقادر  مبحاصرة 
حتى  لنجدته  فــســارعــوا  القسطل،  فــي 
في  اليهود  مع  واشتبكوا  عددهم  تزايد 
أن  بعد  القسطل  بتحرير  انتهت  معركة 
استشهد فيها عبدالقادر احلسيني يوم 8 
أبريل 1948م، ودفن بجانب ضريح والده 
وأقيمت  الــقــدس،  في  احلديد  بــاب  في 
األزهر  اجلامع  في  عليه  الغائب  صالة 

في مصر والبالد العربية. 
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اجلزء األول، القسم الثاني، 19٦5م. 
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األقصى وصية وبشارة األقصى وصية وبشارة 

أحمد عبداملنعم عيد حسن                         ملف العدد
 كاتب وباحث إسالمي

ولد النبي ] مبكة، وعاش بها، وأُوحي إليه بها، وكل من آمن به كانت عينه على البيت احلرام، وسعيه 
إليه، وأمله أن يصلي فيه حرا، ميني النفس أن يغذي الروح بجواره في أمن.

معه  وتعنت  األمــر  به  اشتد  ومهما   
القوم ذهب إلى احلرم ال يرهبه وعيد 
القوم، وال يؤخره فجورهم، وال مينعه 
عن الصالة فيه سابق أذية كان القوم 
يهدفون من ورائها قتله والتخلص منه 
أسرى  األثناء  هذه  في  دعوته،  ومن 
اهلل تعالى به ليلفت انتباه األمة إلى 
مسجد آخر قدسه رب العباد، وجعله 
موطنا ألنبيائه، وجعل احلفاظ عليه 
ــه، وقــرن  واجــبــا على كــل مــن آمــن ب
كتابه  في  احلــرام  املسجد  وبني  بينه 

سبحانه. 
}ٱ  ٻ  ٻ   تــعــالــى:   قــال 
پ      پ   پ   ٻ   ٻ  

پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٿ   ٿ   ٿ       ٺٿ   ٺ   ٺ     

ٹُ{ )اإلسراء:1(.
إن  للمسلمني:  يبني  تعالى  اهلل  وكأن 
كنتم تعظمون البيت احلرام فاعلموا 
كان  وإن  كذلك،  معظم  األقصى  أن 
فكذلك  واجبا  احلــرم  على  احلفاظ 
األقصى حمايته واجبة، والدفاع عنه 
واجبا على األمة كلها، وحتريره دينا 

في رقبة املسلمني جميعا.
املسجد  بــني  تعالى  اهلل  قــرن  وكــمــا 
احلرام واملسجد األقصى في قرآنه، 
بنّي رسول اهلل ] أنهما قرينان في 
يا  قلت:  ــال:  ق ذر  أبــي  عــن  النشأة؛ 

للناس  وضع  مسجد  أي  اهلل،  رسول 
ثم  ــرام  ــ احلـ »املــســجــد  ــال:  ــ ق أوال؟ 
وكم  قلت:  قــال:  األقــصــى«.  املسجد 
وحيثما  سنة  »أربعون  قــال:  بينهما؟ 
أدركتك الصالة فصل فثم مسجد«. 

بوصية  وجداننا  األقصى  سكن  وقد 
وبشارة لرسول اهلل ]. 

النبي  أمر  من خالل  كانت  فالوصية 
] املسلمني بالذهاب إليه والصالة 
ميمونة  عــن  عــمــارتــه،  وكــذلــك  فيه 
بيت  في  أفتنا  اهلل،  رسول  يا  قالت: 
أرض احملشر  »هــو  ــال:  قـ ــقــدس.  امل
ائتوه فصلوا فيه، فإن  وأرض املنشر 
يا  قلنا:  ــالة«.  كــألــف صـ فيه  صــالة 
رسول اهلل، فمن لم يستطع أن يتحمل 
يأتيه  أن  يستطع  لم  »من  قال:  إليه؟ 
من  فإن  فيه،  يسرج  زيتا  إليه  فليهد 

أهدى إليه زيتا كان كمن قد أتاه«.  
ــة أمــاكــن هي  ــد مــن ثــالث ــو واحــ وهـ
وهي:  األرض،  على  األماكن  أشــرف 
النبوي  واملــســجــد  ــرام  احلــ املــســجــد 
واملــســجــد األقـــصـــى. ولـــهـــذا قصر 
النبي ] شد الرحال إليها، عن أبي 
»ال  قال:  النبي ]  هريرة [ عن 
ثالثة مساجد:  إلى  إال  الرحال  تشد 
الرسول  ومسجد  ــرام،  احلـ املسجد 
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]، ومسجد األقصى«.
وملــكــانــة األقــصــى كــانــت الــصــالة فيه 
املسجد  إال  مــســجــد  أي  مــن  أفــضــل 
جابر  عــن   النبوي،  واملسجد  احلـــرام 
رسول اهلل ]:  قال  قال:  عبداهلل  بن 
ألف  مئة  احلــرام  املسجد  في  »صــالة 
صالة، وصالة في مسجدي ألف صالة، 

وفي بيت املقدس خمسمائة صالة«.
كل هذه األخبار عن املسجد األقصى 
فيه  والــصــالة  إليه  بالذهاب  واألمــر 
وبيان  به  الذي يسرج  الزيت  وإهــداء 
ال  احلرمني  بعد  تأتي  التي  فضيلته 
يعني إال أمرا واحدا وهو أن القدس 
أال  وينبغي  ألمته  اهلل  رســول  وصية 
يبقى بعيدا عنهم أو أن يكون أمره بيد 
غيرهم وأن تنفيذ أمره ] ال ميكن 
أن يتم إال بتحريره حتى تتاح للمسلم 
والصالة  واملكث  إليه  الوصول  حرية 

فيه.
وقـــد فــهــم املــســلــمــون األوائــــل مــراد 
رسول اهلل ] فخرجوا في عهد عمر 
فاحتني له، وجاء أمير املؤمنني بنفسه 

ليتسلم مفاتيح القدس.  
فهذه وصية للمؤمنني بالسعي لفتحه 
للحفاظ  والكفاح  ثانيا  وبعمارته  أوال 
واجلهاد  الــدائــم  والقتال  ثالثا  عليه 
من  عليه  وصاية  أي  لرفض  املستمر 
وصية  فقل  شئت  وإن  املسلمني  غير 

برفض الوصايا.
أما البشارة فهي بشارة بأن األمة مهما 
مر بها من أزمات فإنها ستبقى حية، 
للقيادة  اهلل  استعمله  من  حيوية  بها 
تستعصي على  أمة  والريادة، ستبقى 
الزوال، والدليل املسجد األقصى ومن 
ظل  ففي  األقصى،  املسجد  بأكناف 
بالفتوحات  النبي ] لألمة  بشارات 
سيرثون  وأنهم  لألمة،  تتوالى  التي 
بني األصفر واألحمر، يخبرهم  ملك 
من  الكثير  سيصيبها  األمــة  أن   [
فترات  من  بكثير  وستمر  األمــراض، 

كان  من  عليها  يتجرأ  حتى  الضعف 
كان  ومــن  قبل  من  اجلزية  لها  يدفع 
مضاجعهم،  يقض  محمد  أمــة  اســم 
ثوبان قال: قال رسول اهلل ]:  عن 
كما  عليكم  تداعى  أن  األمم  »يوشك 
فقال  قصعتها«.  إلــى  األكلة  تداعى 
قــال:  يومئذ؟  نحن  قلة  ومــن  قــائــل: 
غثاء  ولكنكم  كثير،  يومئذ  أنتم  »بــل 
كغثاء السيل، ولينزعن اهلل من صدور 
عدوكم املهابة منكم، وليقذفن اهلل في 
قلوبكم الوهن«. فقال قائل: يا رسول 
الدنيا،  »حب  قال:  الوهن؟  وما  اهلل، 

وكراهية املوت«. 
ففي هذا احلديث يبني النبي ] أن 
األمة ستصاب بحالة من الضعف مما 
مللهم  اختالف  على  أعداءها  يجعل 
وتلك  وينهشونها،  عليها،  يتجاسرون 
حالة ال تسر، وتستدعي حسرة متيت 

الكرمي ذا النخوة. 
ــر يــخــبــر أن عــرى  ــي حــديــث آخـ وفـ
ــا هو  ــه ــالم الـــتـــي قـــاتـــل ألجــل ــ اإلســ
ودثــارا  شعارا  غدت  حتى  وأصحابه 
عروة  وتنقض  يوم  سيأتي  للمسلمني 
عن  الباهلي،  أمامة  أبــي  عن  عــروة، 
عرى  »لتنقضن  قال:  اهلل ]  رسول 
اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت 
عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن 

نقضا احلكم وآخرهن الصالة«. 
حديثان يخبر من خاللهما النبي ] 
أن ثمة عتمة ستحط على األمة تتابع 
الفنت،  فيها  وتتساند  الباليا،  فيها 
ولكن بالرغم من ذلك يبقى في األمة 
ما ترفع به رأسها، وتنافح به عدوها، 
من  وتعلن  الكائدين،  كيد  بــه  وتــرد 
ال  لكنها  قد مترض  أمة  أنها  خالله 
فيها  أعضاء  عدة  يتعب  وقد  متــوت، 
لكن سيبقى فيها عضو يقوم مبا يجب 
حتى تصح باقي األعضاء، إنها بشارة 
رسول اهلل ] أن العتمة وإن ادلهمت 
بسوادها فإن ثمة نورا يشع يفوق كل 

إنهم  يبدد كل غي،  وله ضي  شمس، 
هم  وأكنافها،  القدس  في  املرابطون 
األمل وعنوان الفخر، عن أبي أمامة 
قــال: قــال رســول اهلل ]: »ال تزال 
طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، 
لــعــدوهــم قــاهــريــن، ال يــضــرهــم من 
خالفهم إال ما أصابهم من ألواء حتى 
قالوا:  كذلك«.  وهم  اهلل  أمر  يأتيهم 
يا رسول اهلل، وأين هم؟ قال: »ببيت 

املقدس وأكناف بيت املقدس«. 
فــهــذه هــي الــبــشــارة أن األمـــة تبقى 
لها  الهامة  مرفوعة  الصوت  عالية 
رأي إذا حاول الكل إلغاءها هم القوة 
إذا أصاب األمة الضعف وهم النصل 

الذي يثقب قلوب أعداء أمتنا. 
الذي  الصعب  املوقف  هذا  ظل  وفي 
الــذي  والثبات  األقــصــى  لــه  يتعرض 
يبديه أبناء أمة محمد على اختالفهم 
أطفاال،  أو  نساء  أو  رجــاال  كانوا  إن 
أشعر وكأن البشرى تناديهم أن اثبتوا 
بأمر  والنصر  أمره  على  غالب  فاهلل 
مــن أرســـل صــاحــب الــبــشــرى قريب 
قريبا{  ــراه  ونـ بعيدا  يــرونــه  }إنــهــم 

)املعارج:٦-٧(.
وكأني بكل سابق إلى جنة اهلل تعالى 

ينادي كل من ينتظر من املرابطني: 
أبناءنا ال تيأسوا ال تلقوا من أيديكم 

احلجر 
كل  برملكم  أبيدوا  املر  اليهود  أذيقوا 

كذاب أشر 
هذا  آمنوا  والذين  رسلنا  لننصر  إنا 

وعد املليك املقتدر 
القهار  ويرسل  الظالم  ينكشح  فغدا 

فيكم عمر 
أو يرسل صالح الدين أو يرسل قاهر 

التتر 
أتباع  نحن  الزمان  سمع  في  فيصيح 

سيد البشر 
وستبقى األمة مكلفة بتنفيذ الوصية 

منتظرة حتقيق البشارة.
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أجرى احلوار - نادر أبو الفتوح حوار
صحافي

صمود الشعب الفلسطيني صخرة صمود الشعب الفلسطيني صخرة 
تتحطم عليها محاوالت تهويد القدستتحطم عليها محاوالت تهويد القدس

د. محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية في حوار مع »الوعي اإلسالمي«:

أكــد الدكتــور محمــود الهبــاش قاضــي قضــاة فلســطني ومستشــار الرئيــس الفلســطيني للشــؤون الدينيــة 
والعالقــات اإلســالمية، أن قضيــة القــدس هــي قضيــة العــرب واملســلمني األولــى، وأن مســيرة صمــود الشــعب 
الفلســطيني مســتمرة ملواجهــة انتهــاكات االحتــالل ومحاولــة فــرض الهيمنــة علــى املقدســات اإلســالمية، 
ــني  ــى القبلت ــى أول ــون األقص ــالمية لك ــة اإلس ــون األم ــى ميثل ــاب األقص ــى أعت ــني عل ــى أن املرابط ــيرا إل مش
وثالــث احلرمــني، وحــذر مــن اســتفزاز مشــاعر املســلمني مــن خــالل محــاوالت منــع األذان ومنــع املســلمني مــن 

أداء الصــالة والشــعائر الدينيــة.
وأوضــح مستشــار الرئيــس الفلســطيني فــي حــوار مــع »الوعــي اإلســالمي« خــالل زيارتــه مؤخــرا للقاهــرة 
أن املجتمــع الدولــي يكيــل مبكيالــني فــي تطبيــق الشــرعية الدوليــة ويغــض الطــرف عــن االنتهــاكات 
واإلرهــاب الــذي ميــارس ضــد الشــعب الفلســطيني، وطالــب علمــاء املســلمني بالتركيــز علــى قضيــة القــدس 
فــي خطبــة اجلمعــة فــي جميــع مســاجد العالــم اإلســالمي لتكــون رســالة للمجتمــع الدولــي بــأن فلســطني 

ليســت وحدهــا، وأن قضيــة القــدس والدفــاع عنهــا تهــم املســلمني جميعــا.. وإلــى نــص احلــوار.

ــا فــــي خــطــبــهــم  ــتـ ــابـ ــل الــــقــــدس جـــــــزءا ثـ ــعـ ــد جلـ ــاجــ ــســ ــ ــاء امل ــبـ ــطـ ــو خـ ــدعــ ــ ن
ــة هــويــتــهــا ــايـ ــمـ ــة وحـ ــدسـ ــقـ ــي املــســلــمــني بـــاملـــديـــنـــة املـ ــ ــل تـــعـــزيـــز وعـ ــ ــن أجـ ــ م
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للمسجد  اإلسرائيلية  االنتهاكات 
األقصى واملقدسات مستمرة في ظل 
للمجتمع  تقول  مــاذا  دولــي،  صمت 

الدولي؟
االنتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس 
دولــة،  وإرهـــاب  األركـــان  مكتملة  جرمية 
اإلسرائيلية  الهيمنة  فــرض  ومــحــاوالت 
على املقدسات اإلسالمية، جرائم تتطلب 
واملنظمات  ــي  ــدول ال املجتمع  يــقــوم  أن 
الدولية واحلقوقية بدور لوقف مثل هذه 
األعمال التي تتنافى مع القانون الدولي 
املجتمع  لكن  اإلنــســان،  حقوق  وقــواعــد 
الــدولــي مــع األســف يغض الــطــرف عن 
كيل  أن هناك  املمارسات، وال شك  هذه 
الدولية،  الشرعية  تطبيق  في  مبكيالني 
فرض  مــن  احلقوقية  املنظمات  فــأيــن 
ومنع  الدينية  املقدسات  على  احلصار 
الدينية،  الشعائر  أداء  من  الفلسطينيني 
لوقف  الدولي  املجتمع  يتحرك  أن  البد 
مشاعر  تستفز  الــتــي  االنــتــهــاكــات  هــذه 
مــحــاوالت  إن  الــعــالــم،  حـــول  املسلمني 
االحتالل املستمرة لتهويد القدس وطرد 
جديد،  واقــع  وفــرض  األصليني  سكانها 
حول  املسلمني  ملشاعر  اســتــفــزازا  يعد 
الدولي  املجتمع  العالم، ورغم ذلك يقف 

موقف متخاذل ضعيف.
كلمة توجهها للمرابطني على أعتاب 

األقصى؟
إن  ــقــول  ال أستطيع  ــوة  وقـ ــوح  وضـ بــكــل 
صــخــرة  الفلسطيني  الــشــعــب  صــمــود 
لفرض  إسرائيل  مساعي  عليها  تتحطم 
وأن  األقــصــى،  املسجد  على  هيمنتها 
في  كبير  تاريخ  له  الفلسطيني  الشعب 
ولن  مستمرة  الصمود  ومسيرة  النضال، 
تنكسر إرادة الشعب الفلسطيني وسوف 
اإلسالمية  املــقــدســات  عــن  يــدافــع  يظل 
من  واجـــه  ومهما  ــظــروف  ال تكن  مهما 
جرائم وإرهاب دولة االحتالل، وأن هذا 

الصمود والتحدي هو الدافع األول لدى 
جرائم  مواجهة  في  الفلسطيني  الشعب 
االحــتــالل، ولــذلــك دائــمــا أطــالــب أبناء 
املستمر  بالتواجد  الفلسطيني  شعبنا 
القدسي  احلـــرم  بــاحــات  داخـــل  بكثافة 
الشريف، إلفشال خطط االحتالل ومنع 
في  الصمود  قوة  وإظهار  القدس  تهويد 

مواجهة التعدي على املقدسات.
ــخ مـــكـــانـــة األقـــصـــى  ــرسـ كـــيـــف نـ
واملقدسات اإلسالمية لدى األجيال 

اجلديدة؟
تظل قضية القدس والدفاع عن املقدسات 
اإلسالمية في فلسطني هي قضية العرب 
اهلل  فــي  ثقة  ولدينا  األولـــى،  واملسلمني 
عــز وجــل أن هــذا االحــتــالل إلــى زوال 
الهيمنة  فرض  كل خطط  تفشل  وســوف 
اإلسالمية،  املقدسات  على  اإلسرائيلية 
يرتبط  فهذا  األقصى  مكانة  ترسيخ  أما 
الفلسطينية  القضية  نصرة  على  بالعمل 
وتوعية األجيال اجلديدة مبكانة األقصى 
ومسرى  احلرمني  وثالث  القبلتني  أولــى 
والبد  وسلم،  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول 
العالم  فــي  التعليمية  املناهج  تــقــوم  أن 
كذلك  الــقــدس،  مكانة  ببيان  اإلســالمــي 
في  اإلعــالم  وسائل  على  يقع  دور  هناك 
قضية  على  للتركيز  اإلســالمــي  العالم 
القدس، وتناول األبعاد الدينية والتاريخية 
لها، كل ذلك بهدف أن تظل قضية القدس 
كشف  بهدف  وكذلك  االهتمام،  بؤرة  في 
وفضح املمارسات التي يرتكبها االحتالل 

ضد مقدساتنا .
خارج  املسلمني  من  املطلوب  هو  ما 
قضية  ودعــــم  لــنــصــرة  فــلــســطــني 

القدس؟
ــدفــاع عــن الــقــدس ونــصــرة القضية  ال
ــة لـــيـــســـت مــســؤولــيــة  ــي ــن ــســطــي ــل ــف ال
املقدسات  ألن  وحــدهــم،  الفلسطينيني 
املسلمني  تهم  فلسطني  في  اإلسالمية 

الشعب  يقف  أن  العالم، وال يجب  حول 
كل هذه  مواجهة  الفلسطيني وحده في 
ــذا الــقــمــع واإلرهــــاب  املــخــطــطــات وهــ
املمنهج، اجلميع عليهم دور في التصدي 
لالنتهاكات التي تتعرض لها املقدسات، 
وبيان أن ممارسات االحتالل تصب في 
إشعال حرب دينية، البد أن يشعر املجتمع 
الدولي أن الفلسطينيني ليسوا وحدهم، 
في  اإلسالمية  باملقدسات  املساس  وأن 
داخل  املسلمني  متس  قضية  فلسطني 
بدعم  تكون  واملساندة  وخارج فلسطني، 
والضغط  الفلسطيني  الشعب  صمود 
الــعــام  والــــرأي  الــدولــي  املجتمع  عــلــى 
االحتالل ضد  لوقف ممارسات  العاملي 
وبيان  اإلسالمية،  واملقدسات  األقصى 
اآلذان  املسلمني مبنع  التضييق على  أن 
ويستفز  صـــادم  أمــر  الشعائر  وإقــامــة 

مشاعر املسلمني حول العالم .
هل هناك تواصل مع وزارات األوقاف 
لتخصيص  ــي  ــالم اإلس الــعــالــم  فــي 

خطبة جمعة حول قضية القدس؟
نحن دعونا وجندد الدعوة لكل املؤسسات 
والقيادات الدينية وجلميع مساجد العالم 
ولدينا  القدس،  قضية  لدعم  اإلسالمي 
العربية  البالد  في  األشقاء  مع  تواصل 
ــة، وهــنــاك مــؤمتــرات تعقد  ــي واإلســالم
عندما  لكن  الفلسطينية،  القضية  لدعم 
في  مــوحــدة  جمعة  خطبة  هناك  تكون 
جميع مساجد العالم اإلسالمي واملراكز 
اإلسالمية في الغرب، فهذه رسالة مؤثرة 
املسلمني،  لــدى  األقــصــى  مكانة  جتسد 
وتوضح أن الفلسطينيني ليسوا وحدهم، 
وسيكون لهذه الرسالة تأثيرا كبيرا على 
أن  جتسد  سوف  ألنها  الدولي،  املجتمع 
مشاعر  تستفز  االحـــتـــالل  ممـــارســـات 
املسلمني حول العالم، وتعد جرس إنذار 
بدوره  الدولي  املجتمع  يقوم  أن  بضرورة 

وعدم الكيل مبكيالني.

ــني فــــــي تـــطـــبـــيـــق الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــال ــ ــي ــ ــك ــل مبــ ــ ــي ــ ــك ــ ــع الـــــــدولـــــــي ي ــ ــم ــ ــت ــجــ ــ امل
ــل ــاجـ ــل عـ ــكـ ــشـ ــرة الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـ ــ ــصـ ــ ــب نـ ــ ــجـ ــ ــة ويـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
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أبناؤنا والقدس أبناؤنا والقدس 

د. محمد عطية متولي ملف العدد
األوقــاف  بـــوزارة  أول  وخطيب  إمــام 

الكويتية

القضايا  إحــدى  القدس  قضية  تعد 
أن  إلــى  حلها  يحتاج  التي  املتشابكة 
األمانة  ويسلم  جهده  جيل  كل  يبذل 
التواصل  يليه. هذا  الذي  إلى اجليل 
الذي يخلق محضنا  بني األجيال هو 
طبيعيا للقضايا املصيرية لألمة، وفي 
بعض  استعراض  نحاول  املقال  هذا 
حية  الــقــدس  قضية  لتكون  بــذل  مــا 
في وجدان أبنائنا وبعض وسائلنا في 

ذلك:

على  البعض  يحرص  ما  كثيرا   -  1
في  موجودة  القضية   هذه  تكون  أن 
معهم  فيشاهد  أطفاله  شعور  ــؤرة  ب
القدس  أهــل  ضد  املوجهة  اجلــرائــم 
ويــرى  عـــدوان،  مــن  عليهم  يقع  ومــا 
يعيد  لكي  الوسائل  إحــدى  ذلــك  أن 
اإلحساس مبفهوم اجلسد اإلسالمي 
ــذا املعنى  ــرف هـ ــع شـ ــد. ومـ ــواحـ الـ
التأكيد عليه، إال أن هناك  وضــرورة 
وهو  إليه،  التنبه  ينبغي  سلبيا  جانبا 

أن العرض املستمر للمظالم التي تقع 
على الفلسطينيني دون عرض مواقف 
العدوان  وردهم  وثباتهم  من صبرهم 
يرسخ  ذلك  كل  الــردع  على  وقدرتهم 
وال  الــقــاتــل،  وضعفنا  الــعــدو  لتفوق 
هذا  من  أفضل  الهزمية  إلــى  سبيل 
السبيل. إن كل صراع يقع بني طرفني 
أثمانا  طياته  في  يحمل  أطــراف  أو 
تدفع، وما من شيء في هذه احلياة 
الهدف  ــان  ك وكلما  ثــمــن،  بــال  يــأتــي 
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املنشود غاليا كان ثمنه باهظا كذلك.
بعدد  الطويلة  الصراعات  متر   -  2
أن  للمهزوم  يصح  وال  اجلــوالت  من 
أن  للمنتصر  وال  لــلــيــأس  يستسلم 
الــنــصــر عــن العمل  تــســكــره فــرحــة 
السعي  ومواصلة  نصره  حماية  على 

لتحقيق النصر الكامل.  
اجلاري  الشأن  استغالل  ميكن   -  3
وما تتناقله املواقع اإلخبارية كفرصة 
لــلــحــديــث عـــن مــكــانــة الـــقـــدس في 

اإلســــالم وتــاريــخــهــا وكــيــف سقطت 
وكيف ميكن أن تعود وذلك في قالب 
قصصي أو بأسلوب حواري شيق يدفع 
األبناء واآلباء إلى مواصلة البحث في 
عنه،  احلديث  ومعاودة  املوضوع  هذا 
أثناء  تناول املوضوع أيضا  كما ميكن 
احلديث عن اإلسراء واملعراج وحتويل 
القبلة وســورة اإلســراء على أن يهتم 
التي  التاريخية  باحلقائق  املتحدث 
والقيم  الترابط  وروح  الوعي  تنمي 

اإلسالمية األصيلة. 
4 - ميكن تغذية االرتباط بني أبنائنا 
رسم  على  حثهم  والقدس عن طريق 
معاملها أو كتابة قصة قصيرة عنها أو 
حفظ عدد من األبيات الشعرية التي 

تتحدث عن القدس واحلنني لها. 
نقوم  األبــنــاء  مــع  أثــنــاء حديثنا   -  5
بالتفريق بني املسجد األقصى، الذي 
وتبلغ مساحته  يضم نحو مئتي معلم 
الكلية )144( ألف متر منها مدارس 
وأسبلة،  للعلم  ومصاطب  وبــاحــات 

وبني مسجد قبة الصخرة.
٦ - احلـــديـــث عـــن أســـبـــاب ضــيــاع 
األسباب  هذه  أهم  أحد  وأن  القدس 
االحتاد  هذا  وأن  املسلمني  تفرق  هو 
يبدأ بني أبناء األسرة الواحدة ثم بني 

أبناء احلي الواحد والوطن الواحد. 
بطريقته،  جيل  كل  مع  احلديث   -  ٧
الهاتف  بــعــني  تـــرى  ــوم  ــي ال وأجـــيـــال 
واإلنترنت ومتيل إلى التقارير املصورة 

ومقاطع الفيديو.
 

بعض اجلهود للتعريف بالقدس
األزهــري،  أسامة  الدكتور  كتاب   - أ 
فيسبوك،  املنشور عبر صفحته على 
وهو عبارة عن ملخص لألطفال نبني 
به وعي األجيال القادمة بأن القدس 
الشريف واجلامع األقصى أمانة في 

أعناق األجيال القادمة. ويقدم الكتاب 
لــألطــفــال  ومــفــيــدا  مبسطا  شــرحــا 
ويوضح  بالقضية،  للتعريف  والكبار 
في  ومــاذا حدث  القدس،  مكانة  فيه 
حي الشيخ جراح، ومن هم الصهاينة 

ومعالم عدوانهم على البالد.
ومعلومات  رســائــل  الــكــتــاب  ويــوجــه 
ــن األقــصــى  لــألجــيــال الـــقـــادمـــة عـ
واجبنا  ومــا  ومشتمالته،  ومساحته 

جتاه املسجد األقصى.
القضية  حقيقة  أن  ــري  األزهـ وأكــد 
الفلسطينية يجب توريثها إلى األجيال 

القادمة، للحفاظ على األمانة.
ب - مركز غدي بلبنان

 أقام مركز غدي في جمعية اإلرشاد 
واإلصالح للسنة الثالثة على التوالي، 
وبالتعاون مع هيئة نصرة األقصى في 
 ٦( عمر  من  للناشئة  نشاطا  لبنان، 
إلى 13( سنة بعنوان »غدي في بيت 
 12( السبت  يــوم  ــك  وذل  »3 املــقــدس 
السلطان  مركز  فــي  2٠21م(  يونيو 
محمد الفاحت في بيروت من الساعة 
العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، 
من  عرمون  في  احلسن  مركز  وفــي 
الساعة الرابعة حتى السابعة عصرا، 
مكانة  على  األطــفــال  تعريف  بهدف 
ومدينة  األقــصــى  املسجد  وأهــمــيــة 
املسلمني  عــنــد  وفــلــســطــني  ــقــدس  ال
الهوية املقدسية فيهم  والعرب ولزرع 

وأن القدس عربية. 
منها:  فقرات  عدة  النشاط  وتضمن 
عــرض مسرح الــدمــى مــع اجلــدة أم 
صالح القادمة من فلسطني مع عرض 

مصور وأناشيد وفقرة تفاعلية.
األقصى  املسجد  معالم  عــن  شــرح 
ــل الــقــبــلــة والــتــعــريــف  وشــــرح حتــوي
مبــشــاريــع الــتــهــويــد، بــاإلضــافــة إلــى 

ألعاب متنّوعة منها:
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 األقصى عقيدة )أسئلة في بالونات 
للمسجد  الدينية  باملكانة  متعلقة 
الــقــدس )تركيب  أبــطــال  األقــصــى(، 
puzzle بطريقة تنافسية(، رحلة مع 
فريقني  بني  معلومات  )سباق  البراق 
قبة  وتــلــويــن  رســم  الــســلــم(،  لصعود 
الصخرة، التصوير بالزي الفلسطيني 
أطفال  مــع  تــشــاركــوا  كما  وغــيــرهــا، 
وخواطر  بكلمات  وفلسطني  القدس 
في رسالة أمل وصمود، وأخذت صور 
فــرديــة تــذكــاريــة لــألطــفــال مــع كلمة 
فلسطني،  علم  أو  عقيدة«  »األقصى 
علم  مجّسم  بصنع  النشاط  واختتم 

فلسطني. 
على  اإلســـــالم  طـــريـــق  مـــوقـــع   - ج 

اإلنترنت
بالقدس  للتعريف  مساهمة  تــوجــد 
معالم  صور  بعرض  صاحبتها  قامت 
مقدسية منها )قبة الصخرة، املصلى 
ــي، اجلــامــع الــقــبــلــي، حائط  ــروانـ املـ
معلم  كل صورة  بني  وربط  البراق(.. 
ومكانه في الصورة الكبيرة للمسجد 
ــصــور  ــص ال ــى.. وميـــكـــن قـ ــصــ ــ األق
إعادة  )تتم  ترتيبها  وطلب  وأسماءها 
في  السابق  والنشاط  النشاط  هــذا 
يــتــقــن الطفل  الــتــالــيــة حــتــى  األيــــام 
حكاية  سرد  منه  ويُطلب  املعلومات.. 
كل مسجد وكل معلم بنفسه(. ميكنك 
املسجد  معالم  بطاقات  ملف  حتميل 
https://drive. هنا:  من  األقصى 

…google.com/open
املتاهة  لنشاط  ننتقل  ــك  ذل بعد   -
إلى  الــوصــول  على  عمر  )مــســاعــدة 
املتاهة(.  األقصى من خالل  املسجد 
https:// هنا:  من  وميكنك حتميلها 

…drive.google.com/open
نشاط Do-A-Dot وهو تتبع مسار 
ــروف الــعــربــيــة بــالــتــرتــيــب حتى  احلــ
األقصى،  املسجد  لــصــورة  الــوصــول 

)وقد قامت بتلوين احلروف بتسلسل 
من  حتميله  وميكنك  بنفسها(.  ألوان 
https://drive.google. هــنــا: 

…com/open
ــخــراج الــكــلــمــات من  ــشــاط اســت   ن
اجلدول )وهي كلمات حروفها مبعثرة 
ــدول ممــتــلــئ بـــاحلـــروف(،  ــل جــ داخــ
الــصــور،  فــي  التطبيق  رؤيـــة  ميكنك 
https:// هنا:  من  حتميله  وميكنك 

…drive.google.com/open
 نشاط ترتيب صورة املسجد األقصى 
باستخدام األرقام )وقد صممت صور 
بتسلسل األرقام بالعربي واإلجنليزي، 
رقمني،  بــفــارق  تــصــاعــدي  وبترتيب 
أرقام   1٠ بفارق  تصاعدي  وبترتيب 
في  موضحة  والطريقة  عشرات(.   -
الــصــورة ألجــزاء  بقص  وهــي  الصور 
ثم الطلب من الطفل إعادة جتميعها. 
ــلـــف مـــن هــنــا:  ميــكــنــك حتــمــيــل املـ
https://drive.google.com/

…open
 

منوذج ملن تربى على حب 
القدس في صغره

الغرس  تنسها  لم  الطويلة  غربتها   
ــســجــد  ــب وطـــنـــهـــا وامل األبـــــــوي حلــ
التواصل  عــالــم  لتستثمر  األقــصــى، 
صفحة  بــتــخــصــيــص  االجـــتـــمـــاعـــي 
مصطلح  إلحــيــاء  خاللها  مــن  تسعى 
بخلفية  باعتباره غنيا  املقدس«  »بيت 
دينية،  وبأهميات  خصبة،  تاريخية 
تنافسية،  ودينية  ثقافية  وارتباطات 
بقية  فــي  تــؤثــر  دولــيــة  وباهتمامات 
ــن الــتــاريــخــي  ــ ــاري ــم فـــي اإلطــ ــال ــع ال
العويسي،  ســارة  د.  إنها  واملعاصر.  
مدينة  إلى  رأسها  مسقط  يعود  التي 
اخلليل، حيث عاشت طفولتها قبل أن 
املتحدة.  اململكة  إلى  ذويها  مع  تنتقل 
الصغر  منذ  »تربيت  ســارة:  د.  تقول 

والعمل  األقصى  املسجد  حب  على 
أن  بداخلي  زرعـــا  ــداي  ــوال ف ألجــلــه، 
القضية هو من  العمل من أجل هذه 
أهم األعمال التي علينا أن نعمل من 
في  العيش  من  الرغم  وعلى  أجلها، 
عمري  كــان  أن  منذ  املتحدة  اململكة 
انتمائي لهذه القضية  11 عاما، فإن 
في  طفولتها  حيا«.   زال  ما  العاملية 
وعمل  مهمة  بصمة  تــركــت  اخلليل 
جعله  القضية  هــذه  ألجــل  أســرتــهــا 
واإلعــداد  حياتها،  في  مهما  محورا 
الــتــربــوي واألســـــري لــهــمــا الــعــامــل 
األساسي في غرس حب األقصى في 
نفسها، فما كان مير يوم في بيتهم إال 
وحتدثوا وناقشوا موضوعا بخصوص 
ــيــت املــقــدس.   املــســجــد األقــصــى وب
اليوم  وهي  عاما(   38( سارة  تضيف 
أم لثالث فتيات: »لم يكن باستطاعتنا 
زيارة فلسطني، ولكن كان بيت املقدس 
يعيشان  املــبــارك  األقصى  ومسجده 
بداخلنا جميعا، أذكر كم كان الوالدان 
يشجعانني أنا وإخوتي على االشتراك 
مبسابقات مثل مسابقة األقصى في 
الشيخ  عليها  يشرف  كان  التي  خطر 
ــضــا أنــاشــيــد عن  رائـــد صـــالح، وأي
األقصى لم تخل من بيتنا«. وانعكس 
التعليمية،  ســارة  مسيرة  على  ذلــك 
اجلامعية  دراساتها  متحورت  حيث 
املقدس،  بيت  ــات  دراسـ على  العليا 
بكالوريس  دندي  جامعة  في  »درست 
عــلــوم ســيــاســيــة، ومـــن ضــمــن املـــواد 
التي درستها في السنوات األولى من 
وكنت  أوروبـــا،  تاريخ  كانت  الــدراســة 
أبحث بأي وسيلة عن دراسة التاريخ 
واحلــضــارة اإلســالمــيــة، فــقــررت أن 
تلتحق وتدرس ماجستير في دراسات 
ــن  ــردي بــيــت املــقــدس فــي جــامــعــة أب

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

ثانًيا: ما يتعلق باملادة العلمية:

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

    إلى سيرته الذاتية.
> 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 )5٠٠( كلمة وال تزيد على )2٠٠٠( 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.



إذا ما أردت أن تعرف حال أمة من 
مستقبلها  أو  حاضرها  فــي  األمم 
فالشباب  شبابها،  حال  إلى  فانظر 
هم املؤشر احلقيقي ملا ستؤول إليه 
احلــضــاري  وموقعها  املستقبل  فــي 
والقيادي بني األمم، ريادة أم تبعية، 
تقدما أم تخلفا، كما أن الشباب هو 
الذي يفسر لنا تأخر وضعف األمم 
بعد أن كانت لها السيادة والريادة في 
بني  الرابط  هم  فالشباب  تاريخها، 
ماضي األمم وحاضرها ومستقبلها.

تعريف الوعي:
أوال: من املنظور النفسي: هو احلالة 
حتديدا  للعقل،  واإلدراكــيــة  العقلية 
في اللحظات التي يكون فيها العقل 
ــع احمليط  ــواصــل مــبــاشــر م عــلــى ت
اخلارجي باستخدام احلواس، والتي 
اإلنسان،  عند  الوعي  منافذ  متثل 
الوعي  يعكس  علمية  ناحية  ومــن 

اإلنسان  متيز  التي  العقلية  احلالة 
احملاكمة  مبلكات  املتعلقة  حتديدا 
أو  والعقالنية  والشعورية  املنطقية 
واإلدراكية  للذاتية،  إضافة  احلكمة، 
ــي تــبــني الــعــالقــة بني  ــت احلــســيــة ال
الكيان الشخصي لإلنسان ومحيطه 

الطبيعي أو اخلارجي)1(. 
هو  االجتماعي:  املنظور  من  ثانيا: 
والثقافات  واألفكار  املفاهيم  جملة 
تتشكل  والتي  األفــراد  يحملها  التي 
مختلفة،  عــوامــل  بــواســطــة  لــديــهــم 
وجتــعــلــهــم يــتــفــاعــلــون مـــع قــضــايــا 
وإعطاء  بالتقييم  املختلفة  مجتمعهم 
فـــي خطط  احلـــلـــول واملـــشـــاركـــة 
الــتــحــســني، ولــــذا يــخــتــلــف الــوعــي 
االجـــتـــمـــاعـــي مـــن مــجــتــمــع آلخــر 
على  املهيمنة  املفاهيم  بــاخــتــالف 
أفراده وطبيعة فهمهم لتلك املفاهيم 
ومستقبلهم  بحاضرهم  الصلة  ذات 

وقيمهم العليا)2(. 

لوعي  الصحيح  التشكيل  أهــمــيــة 
الشباب: 

ميثل شباب األمة قاعدة االرتكاز في 
منظومة السيادة والتمكني واالنطالق 
التي  البوتقة  احلضاري لألمة، وهم 
وال  كله،  ذلــك  أسباب  فيها  يتجمع 
شك أن وعي الشباب وحالته صحة 
أو خطأ له دور مؤثر في حتقيق ما 
تصبو إليه األمة من سيادة وحضارة، 
محصلة  ميــثــل  الــشــبــاب  وعـــي  ألن 
والنظريات  ــار  ــك واألف للمعتقدات 
الشباب  يكتسبها  التي  واالجتاهات 
واجتاهاته  مواقفه  متثل  وبالتالي 
واملجتمعي  الــفــردي  املستوى  على 
كما  األمــة،  لقضايا  العام  واملستوى 
أنها تنقل الشباب من حالة الالوعي 
إلى حالة الوعي، فحالة الوعي التي 
واحملرك  املوجه  هي  الشباب  عليها 
لهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

شبابنا بين الوعي والتمكينشبابنا بين الوعي والتمكين

د. صالح فضل توقةملف العدد
باحث أكادميي
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الصحيح  الوعي  بــأن  القول  وميكن 
لشباب األمة يحقق مقاصد الشريعة 
بينها  ــتــي  وال اخلــمــس  كلياتها  فــي 
الشاطبي في املوافقات بقوله: »لقد 
اتفقت األمة، بل سائر امللل على أن 
على  للمحافظة  وضــعــت  الشريعة 
الدين،  وهي:  اخلمس،  الضروريات 
والعقل،  واملـــال،  والنسل،  والنفس، 
ــالــضــروري،  ــة ك ــ وعــلــمــهــا عــنــد األم
وال  معني،  بدليل  ذلك  لنا  يثبت  ولم 
شهد لنا أصل معني ميتاز برجوعها 
للشريعة  مالءمتها  علمت  بل  إليه، 
باب  في  تنحصر  ال  أدلــة  مبجموعة 

واحد«)3(.
وفي املقابل فإن انحراف الوعي يهدد 
املسلم  ويفتقد  عقيدتها،  في  األمــة 
في حالة الوعي املنحرف األمن على 
العقل  ويفتقد  وماله،  وأهله  نفسه 
املــنــضــبــط بــضــوابــط الــشــريــعــة مع 
انتشار أو اعتناق األفكار واملعتقدات 

الضالة. 

لقاإلسالمية:
شباب  ألحـــوال  ــدارس  ــ ال يحتاج  ال 
ــوم إلـــى طــويــل تأمل  ــي املــســلــمــني ال
الغالبية  أن  له  يتبني  عابرة  فبنظرة 
الــســاحــقــة مـــن شــبــاب األمــــة جل 
أو  والعبيها،  القدم  كــرة  اهتمامهم 
بالغرب  افتنت  مــن  أو  وأهــلــه،  الفن 
فصار مسخا مقلدا متبعا لهم، وفي 
عن  هريرة [  أبــي  عن  احلديث: 
النبي ] قال: »ال تقوم الساعة حتى 
تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا 
بشبر وذراعا بذراع«، فقيل يا رسول 
اهلل كفارس والروم؟ فقال ومن الناس 

إال أولئك« )البخاري(.
ترفض  ونظريات  ألفكار  معتنق  أو   
فأخرجته  وشريعة  عقيدة  اإلســالم 

الكفر  إلــى ظلمات  نــور اإلميــان  من 
ٻ   ٻ    ٻ   }ٱ   واإلحلــــاد، 
پڀ    پ   پ   پ   ٻ  
ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  
ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ  
ڤ    ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ  
ڤ{ )البقرة:25٧(، وهناك 
في  ــو  ــغــل وال ــتــشــدد  ال أن  رأى  مـــن 
فأعرض  للنجاة،  السبيل  هو  الدين 
كان  كما  للدين  الصحيح  الفهم  عن 
والسلف  والتابعني  الصحابة  عليه 
ــراح  الــصــالــح رضـــي اهلل عــنــهــم، ف
والتفسيق  بالتكفير  مخالفيه  يرمي 
أبي  عــن  احلــديــث:  ففي  والتبديع، 
هريرة [ أن رسول اهلل ] قال: 
فهو  الناس؛  هلك  الرجل:  قال  »إذا 

أهلكهم« )مسلم والبخاري(.
الغفلة  من  يعانون  جميعهم  وهــؤالء 
لنا  يفسر  وهــذا  الدين  عن  والبعد 
حــالــة الــوعــي اخلــاطــئ الـــذي يعبر 
واملجتمع  الدين  جتاه  مواقفهم  عن 
ــذي تشكل عبر  والـ األمـــة  وقــضــايــا 
وســـائـــل مــخــالــفــة لــلــشــريــعــة، قــال 

ېئ   ۈئ    ۈئ    }ۆئ   تعالى: 
ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  

ی      ی{ )طه:124(.
مــن شباب  أن هــذه األصــنــاف  غير 
ثلة  أن  تنفي  ال  ذكرناها  التي  األمــة 
أصحاب  الشباب  من  بيننا  موجودة 
بقضايا  املــهــتــم  الــصــحــيــح  الــوعــي 
عن  احلــديــث:  ففي  وأمته  مجتمعه 
مرفوعا:   ] بشير  بــن  النعمان 
»مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم 
اشتكى  إذا  اجلسد  مثل  وتعاطفهم، 
اجلسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه 
عليه(،  )مــتــفــق  واحلــمــى«  بالسهر 
وسائل  وفــق  وعيهم  تشكل  والــذيــن 

دارت  حيث  فداروا  الشريعة  أقرتها 
ــال تــعــالــى: }چ  چ   الــشــريــعــة، ق
ڇ   ڇڇ   چ   چ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  
ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڑ{ )األنعام:153(.
وســائــل تشكيل وعــي شــبــاب األمــة 

اإلسالمية:
اإلسالمية  العقيدة  العقيدة:  أوال: 
كتابا وسنة، هي األساس في تشكيل 
الوعي، وبالتالي يستمد منها أفكاره 
القضايا  مختلف  جتـــاه  ومــواقــفــه 
ــواقــف الــتــي متــر بها األمـــة في  وامل
يعيش  الذي  البلد  القريبة«  دوائرها 
ــعــيــدة« األمـــة  ــب ــا ال ــ ــره ــ فــيــه »ودوائ
أن  كما  مكوناتها«  بكل  اإلسالمية 
الشباب  حتفظ  الصحيحة  العقيدة 
ــار املــخــرجــة من  ــك مــن اعــتــنــاق األف
والتشدد  الغلو  من  وكذلك  اإلسالم، 

قال تعالى: }ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ       ڱ  
ــة:18(،  ــي )اجلــاث ڻ{  ڻ   ڻ  
قال السعدي في تفسيره: ثم شرعنا 
لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير 
وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي 
}ڱ{ فإن في اتباعها السعادة 

ــة والــصــالح والــفــالح، }ں   ــدي األب
أي:  ڻ{  ڻ   ڻ   ڻ   ں     
الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم 
وال ماشية خلفه، وهم كل من خالف 
وإرادتـــه  الــرســول ] هــواه  شريعة 

فإنه من أهواء الذين ال يعلمون.
من  وسيلة  أهــم  هي  العقيدة  وتعد 
إن  الــشــبــاب،  وعــي  تشكيل  وســائــل 
وهذه  لها،  تابع  بعدها  فما  صحت 

مسؤولية أهل العلم ووالة األمر.
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الــدراســيــة: يتخرج  املــنــاهــج  ثــانــيــا: 
بعد  اجلامعات  في  املسلم  الشباب 
عاما  العشرين  يقارب  ما  قضوا  أن 
خالل  املتعدد،  الدارسة  مراحل  في 
من  الكثير  درســـوا  الــســنــوات  هــذه 
كما  وتلقوا  الدراسة،  واملناهج  املواد 
شك  ال  والتي  املعلومات،  من  كبيرا 
أن لها دورا في تشكيل وعيهم، ومن 
الــدراســة  املناهج  أهمية  تأتي  هنا 
شباب  وعي  تشكيل  في  وخطورتها 
من  الكثير  وأن  سيما  وال  أمــتــنــا، 
ومستشارين  خبراء  إلى  تعهد  دولنا 
التعليم ووضع  لتطوير  غير مسلمني 
الدراسية،  واملـــواد  املناهج  محتوى 
وبالتالي ميكنهم من بث معلومات قد 
يكون لها دورا سيئا في تشكيل وعي 

شبابنا.
وسائل  تعتبر  اإلعالم:  وسائل  ثالثا: 
ــقــروءة  ــالم بــكــافــة أنــواعــهــا امل اإلعــ
ــة، لــســان حــال  ــي واملــســمــوعــة واملــرئ
معبر عن أيدلوجية وعقيدة، مالكيها 
وبالتالي  فيها،  احملــتــوى  وصــانــعــي 
جذب  وسائل  من  متتلكه  مبا  فإنها 
وتشويق تستطيع أن تؤثر على عقول 
الشباب  ــن  م الــكــثــيــر  واهــتــمــامــات 
وبالتالي العمل على توجيههم وتبني 

القضايا واألفكار التي تطرحها. 
االجتماعي:  التواصل  وسائل  رابعا: 
بني  األكــبــر  الشريحة  الشباب  يعد 
مــســتــخــدمــي ومـــرتـــادي الــتــواصــل 
اســتــطــالع  فبحسب  ــمــاعــي،  االجــت
أجراه »مركز بيو لألبحاث« في عام: 

من   )٧5٠( نحو:  وشمل   ، )2٠18م( 
أعمارهم  ــراوح  ــت ت الــذيــن  األطــفــال 
أن:  تبني  ؛  عــامــا(  و1٧   13  ( بــني: 
باإلنترنت  متصلون  منهم   )%45(
و)%9٧(  تــقــريــبــا،  مستمر  بــشــكــل 
ــواصــل  ــت يــســتــخــدمــون مــنــصــات ال
 YouTube ــل  مــث االجـــتـــمـــاعـــي؛ 
بوك  فيس   Facebook أو  يوتيوب 
أو   Instagram انــســتــجــرام  أو 
ووسائل   .Snapchat شات  سناب 
التواصل االجتماعي عالم افتراضي 
في  خطورته  وتكمن  ومتنوع،  مفتوح 
سعة انتشاره وسهولة احلصول عليه 
وسيلة  جعلها  ممــا  معه،  والتعامل 
ــل فــي تشكيل  ــوســائ ال مــن أخــطــر 
من  الشخصية  على  والتأثير  الوعي 
خالل املعلومات التي تبث عبر هذه 

الوسائل.
األســرة  مسؤولية  األســرة:  خامسا: 
جتاه أبنائها مسؤولية شرعية واجب 
بها  القيام  حتديدا  واألم  األب  على 
ففي احلديث: عن عبداهلل بن عمر 
رســول اهلل ]  قــال: سمعت   ]
راع وكلكم مسؤول عن  كلكم  »يقول: 
رعيته، فاألمير الذي على الناس راع 
والرجل  عنهم،  مسؤول  وهو  عليهم 
راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، 
بعلها وولده  بيت  راعية على  واملــرأة 
وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع 
على بيت سيده وهو مسؤول عنه، أال 
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته« 

)متفق عليه(.
واألسرة مبا توفره ألبنائها من أجواء 
والرحمة  احلب  مشاعر  فيها  تشيع 
تسطيع أن حتتضن األبناء وال سيما 
بتربيتهم  وتقوم  الشباب  مرحلة  في 
وتوجيهم وفقا للكتاب والسنة وهذه 
ليست مهمة سهلة بل هي مهمة شاقة 
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ومضنية في ظل الثورة التكنولوجية 
ــائـــل االتــصــال  وال ســيــمــا فـــي وسـ
على  فيجب  االجتماعي،  والتواصل 
كل  في  ايجابي  حــوار  فتح  الوالدين 
أو  الضيق  وعــدم  واألفكار  القضايا 
الضجر مبا يطرحه الشباب وربطهم 
بأهل العلم وتشجيعهم على الذهاب 
الوضع  مع  معهم،  والتواصل  إليهم 
في احلسبان أن مهمة الوالدين هي 
عقدية صحيحة  تربية  األبناء  تربية 

ــعــالــى: }ٹ   ــال ت مــن الــبــدايــة، قـ
ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   

ڄ   ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ  

ــاألســرة  ف ــان:13(  ــمـ ــقـ )لـ ڄ{ 
الشباب  وعــي  لتشكيل  املؤهلة  هي 
بطريقة صحيحة ووقفها سدا منيعا 
في وجه كل ما يضر بوعي أبنائها. 

ــشــبــاب األمـــة  الــتــمــكــني الــفــاعــل ل
اإلسالمية:

ــراد به  مــا أكثر احلــديــث الــيــوم بحق ي
حق أو بحق يراد به باطل!، عن متكني 
الشباب واالستعانة بهم في إدارة شئون 
بالدهم، وقد سبق اإلسالم في متكني 
أمــور  إدارة  فــي  وإشــراكــهــم  الــشــبــاب 
البالد، هذا في الوقت الذي كان يحكم 
وراثي مستبد ميتلك  بحكم  العالم  فيه 
في  وأشهرهم  العباد،  ويستعبد  البالد 
في  دولتني  أكبر  والـــروم  الفرس  بــالد 

ذلك الوقت. 
نصيب  للشباب  كان  النبوة  عهد  فعلى 
وافر في إدارة شئون الدولة اإلسالمية 
على كافة األصعدة الدعوية والعسكرية 
وبالفعل  واالجتماعية،  واالقتصادية 
ما  وأجنــزوا  املسئولية،  قدر  كانوا على 
كلفهم به النبي ]، وليكونوا هم قادة 

األمة ورجالها بعد وفاته ].
مصعب  الشاب  الصحابي  هو  فها 
بن عمير [ يكلفه النبي ] بأمر 

الدعوة ونشر اإلسالم وتعليمه ألهل 
يثرب قبل أن يهاجر إليها، وهو أمر 
نشر  ناحية  مــن  األهمية  غاية  فــي 
دار  ستكون  يــثــرب  ــون  وكـ اإلســـالم 
ونواة  النبوية  القيادة  ومقر  الهجرة 
الدولة اإلسالمية التي سيهاجر إليها 

النبي إليها.
بن  معاذ  الشاب  الصحابي  ويرسل 
جبل [ إلى اليمن معلما وقاضيا 
ومفتيا ويكلف الصحابي الشاب علي 
بن أبي طالب [ ببيت في فراشه 
ليلة الهجرة ويعهد إليه برد األمانات 
إلى أهلها من كفار مكة، وهو الشك 

تكليف عظيم في موقف عصيب.
وليس أدل على متكني اإلسالم للشباب 
الشاب  الصحابي  النبي ]  تأمير  من 
عنهما-  اهلل  رضــي   – زيــد  بن  أسامة 
الروم، هذا  لقتال  الغازي  على اجليش 
اجليش فيه قادة اإلسالم العظام وخير 
أبوبكر  اهلل،  رســول  بعد  األمــة  رجــال 
ــمــان، وعــلــي،  ــق، وعــمــر، وعــث ــصــدي ال
وغيرهم من رجاالت اإلسالم وفرسانه 

– رضي اهلل عنهم أجمعني.
الصحابة  ســـار  الــنــهــج  هـــذا  وعــلــى 
بعد وفاة النبي ]، فيسير أبو بكر 
الصديق خليفة املسلمني بعث أسامة 
ويبقيه قائدا للجيش كما عينه النبي 
]، كما كان للشباب حضورا دائما 
في تقرير شئون اخلالفة اإلسالمية، 
ابــن عباس رضــي اهلل عنهما:  قــال 
عمر  مجلس  أصحاب  القراء  »وكان 
شبانا«  أو  كانوا  كهوال  ومشاوراته، 
بالكتاب  االعتصام  كتاب  )البخاري: 

والسنة(.
على  الــشــبــاب  متــكــني  يقتصر  ولـــم 
مكن  وإمنـــا  فــقــط،  منهم  الـــرجـــال 
لهن  وأتــاح  للفتيات  أيضا  اإلســالم 
الدولة،  بناء  في  للمشاركة  الفرصة 
للضوابط  وطبقا  فطرتهن  بحسب 

فتشارك  بالنساء.  املتعلقة  الشرعية 
اهلل  رضــي   – بكر  أبــي  بنت  أسماء 
بنقل  الهجرة  حــادثــة  فــي   – عنهما 
الطعام إلى النبي ] وأبيها في الغار، 
السيدة  املؤمنني  ألم  التاريخ  ويشهد 
دورهــا في  عنها  عائشة رضــي اهلل 
فيما  واإلفتاء  وتعليمها  السنة  حفظ 
املشهودة  ومواقفها  املسلمني،  يهم 
في حفظ عقيدة األمة، وغيرها من 

األمثلة الكثير)4(.
من  الـــشـــبـــاب  متــكــني  أن  ــك  شـ ال 
والتنفيذ  التخطيط  فــي  املــشــاركــة 
اخلير  فيه  بالدهم  لشئون  واإلدارة 
وثروات  ملوارد  قوية  وإضافة  الكثير 
يستحقون  الــذيــن  والشباب  األمـــة، 
الوعي  أصــحــاب  هــم  التمكني  هــذا 
الــصــحــيــح املــنــضــبــط بــالــضــوابــط 
الشرعية احلامل لهموم أمته واملتبني 
كفيل  الـــوعـــي  فــهــذا  لــقــضــايــاهــا، 
ونقلهم  الشباب  بصياغة شخصيات 

إلى وضع أفضل.
ومتكينهم  الشباب  وعــي  قضية  إن 
مما  ومستقبلها،  األمة  واقع  تختزل 
يؤهلها أن تكون مشروع األمة األول 
من مشرقها إلى مغربها والذي يجب 
أن تتضافر جهود شعوبها قال تعالى: 

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    }ڀ  
ٿ{  ٿ   ٿ  

)األنبياء:92(.

الهوامش:
الــروافــد  ــرون:  وآخــ فتوح  محمد  لبنى   -1
االجتماعي،  الوعى  تشكيل  في  الرئيسية 
مجلة كلية التربية جامعة عني شمس، مصر، 

العدد: )21، 2٠15م، ص: 1٠8(. 
التربية  في  الوجيز  الطعاني:  سليمان   -2
والــتــوزيــع،  للنشر  اخلليج  دار  اإلعــالمــيــة، 

األردن، )2٠19م، ص: 88(.
3- الشاطبي: املوافقات: )38/1(.

الــشــبــاب هموم  تــوقــة:  فــضــل  4- صـــالح 
وطــمــوح، مجلة الــوعــي اإلســالمــي الــعــدد: 

)٦2٧/ 1438 هـ(.
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د. محمد أحمد قنديلدراسات
دكتوراه في الفلسفة اإلسالمية

إن اهلل سبحانه وتعالى دائًما وتكراًرا يدعونا في القرآن الكرمي إلى النظر في كتابني، األول هو كتاب اهلل املسطور، 
النظر في  املنهج اإلسالمي  كان  لذا  الكون من حولنا،  املنظور، وهو  كتاب اهلل  والثاني هو  الكرمي،  القرآن  وهو 
هذا الكون والتفاعل والتكامل معه ال الصراع، ومن أجل القضايا في هذا الشأن قضية العالقة مع البيئة، وفي 
خطابنا الديني نحتاج إلى بيان العالقة الصحيحة مع البيئة من حولنا، خاصة أن النص القرآني أفاد أن تلك 

البيئة تشاركنا في السجود والعبادة هلل سبحانه وتعالى.

املجال  عــن  احلــديــث  فــي  وسنقتصر 
الديني  اخلــطــاب  مالمح  فــي  الكوني 
وجتديده على مبحث العالقة مع البيئة 
للداللة  البعض  إلــى  اإلشــارة  بــاب  من 

على الكل.

أواًل: مفهوم البيئة
الوسط  هــي  االصــطــالح:  فــي  البيئة 
احلي  الكائن  فيه  يعيش  الذي  واملكان 
األخرى،  احلية  الكائنات  من  غيره  أو 
وهي تشكل في لفظها مجموع الظروف 
احلي  الكائن  تساعد  التي  والعوامل 

على بقائه ودوام حياته)1(.

ثانيا: اخللفية الفكرية 
والعقائدية حلماية البيئة

عن  تصوره  بإقامة  اإلســالم  يكتف  لم 
حماية البيئة على أحكام فقهية جزئية 
فقط، وإمنا أرسى تصوره البيئي على 
متينة  وعقدية  فكرية  وقــواعــد  أســس 
وأكثر  وجودا  وأرسخ  قيمة  أسمى  هي 

يقينية من األحكام اجلزئية.
اإلسالمي  البيئي  التصور  كان  وبذلك 
الفكر  حقائق  إلــى  يستند  ألنــه  قــوًيــا، 

النفس  فــي  متغلغل  وألنــه  والعقيدة، 
النفس  مسارب  كل  في  العقيدة  تغلغل 

وحناياها.
عليها  أقــام  التي  الفكرية  القواعد  إن 
قــواعــد  هــي  البيئة  ــام  أحــك ــالم  اإلســ
عقدية كلية تستوعب حاالت ال حتصى 

من قضايا البيئة.
أكثر  استعراض  باإلمكان  يكن  لم  وإذا 
االجتزاء  باإلمكان  فإن  القواعد،  هذه 
بتقدمي بعضها مما يقوم مقام الشاهد 
عليه،  التفريع  ميكن  الــذي  والنموذج 
والــتــوســع فيه  مــنــوالــه،  والــنــســج على 

البيئة في المفهوم اإلسالمي
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قضايا  مستجدات  مواجهة  أجــل  من 
البيئة)2(.

وأهم تلك القواعد واحلقائق هي:

حقيقة حكمة اخللق
هذه حقيقة عقدية ركزها اإلسالم في 
العقل املسلم، بحيث ال يستقيم املعتقد 

مع خلو الذهن منها.
ومؤداها أن اهلل خلق املخلوقات حلكمة 
وأوجدتها  وعلمه،  مشيئته  اقتضتها 
إرادته، فكان لكل مخلوق في هذا الكون 
ال  وقد  كلها.  للمنظومة  يؤديها  وظيفة 
يعرف الناس قيمة وجود ذلك الكائن، 
لكن نتائج سيئة تالحق اإلنسان حينما 

يستهني بذلك املخلوق، ويلغي وجوده.
به  املستهان  املخلوق  ذلــك  يبدو  وقــد 
الفائدة،  عدمي  أو  حجمه،  في  صغيًرا 
وقد يكون أحد تلك املخلوقات التي ال 
يتضايق  وقد  لوجودها،  اإلنسان  يأبه 
من وجودها أصال فيعمل على إفنائها، 
كاجلراثيم  كــثــيــرة  مــخــلــوقــات  ومــنــهــا 
والــزواحــف  واحلــشــرات  والطفيليات 

والطيور والسموم وغيرها.
وقد تبني ولكن بعد زمن متأخر أن دورة 
احلياة تقوم على توازن بني املوجودات، 
خلل  عنه  نتج  باملكونات  اإلخــالل  وأن 
كلي أصبح اإلنسان يعاني آثاره ويؤدي 

ثمنه الباهظ من صحته وعافيته.
أن  إلــى  األرض  دود  إبــادة  أدت  فقد   
املــواد  فقدت  أن  بعد  األرض  عقمت 
تزودها  الديدان  كانت  التي  العضوية 

بها.
مخلة  الطيور  ــادة  إبـ عمليات  وكــانــت 
بعض  تكثر  أن  أتاحت  ألنها  بالتوازن، 
احلاجة  قدر  عن  يزيد  مبا  احلشرات 

إليها.
النباتي،  الغطاء  ــادة  إبـ عملية  وأدت 
واقــتــالع األشــجــار إلــى بقاء الــغــازات 
احلـــرارة،  درجــة  مــن  فرفعت  السامة 
وأحدثت اضطرابات إيكولوجية عارمة، 

كان من أثرها نشوء العواصف الشديدة 
ــكــاســحــة وغــيــرهــا  ــات ال ــضــان ــي ــف وال
ــار الــتــي لــم تكن فــي حسبان  مــن اآلثـ
يــدري أن  ولــم يكن اإلنسان  اإلنــســان، 
الكون محروس بحكمة اخللق، وبتبادل 

الوظائف بني مكوناته.
آيات  في  الكرمي  القرآن  حرص  لقد   
إلى حقيقة حكمة  التنبيه  على  عديدة 
يترتب  وملا  األهمية،  من  لها  ملا  اخللق 
ــوعــي بــهــا مــن انــتــهــاج أســلــوب  عــن ال

احترام البيئة وحمايتها.
الدالة على حكمة اخللق،  اآليات  ومن 
اهلل  قول  مثل  كثيرة،  القرآن  في  وهي 

تعالى: }ی  جئ  حئ  مئ  
مب   خب   حب    جب   يئ   ىئ  
خت   حت   جت   يب   ىب   

مت  ىت{ )الدخان:38- 39(.
وفــي اآليــة تصريح واضــح بــأن حكمة 
واألرض  الـــســـمـــاوات  تــشــمــل  ــق  اخلــل
من  شيء  منها  يخلو  فال  بينهما،  وما 

املخلوقات.
وفــي اآليــة إشــارة أخــرى إلــى أن أكثر 
الناس لم يدركوا حكمة اخللق، وهؤالء 
هم الذين أطلقوا أيديهم في املخلوقات 
آل  حتى  والتدمير،  وباإلبادة  بالتغيير 
الناس  أصبح  التي  احلــال  إلــى  األمــر 
املناخ  إنقاذ  ضــرورة  إلى  يتنادون  فيها 
وأعلن  نفسه،  اإلنــســان  حلياة  إنــقــاًذا 
يوم )5( يونيو يوًما دولًيا للحفاظ على 

البيئة.
إلى  قوية  إشـــارة  السابقة  ــة  اآلي وفــي 
أن اجلهل هو مبعث االستهانة بحكمة 
اخللق، وهو الذي يهون على اإلنسان أن 
فإن  وبناء عليه،  البيئة،  يخل مبكونات 
أن  يجب  البيئة  على  احلفاظ  مقاربة 
تكون أواًل مقاربة معرفية قبل أن تكون 

مقاربة قانونية أو إجرائية.
حكمة  ملوضوع  املتناولة  ــات  اآلي ومــن   

}ٱ  ٻ   تــعــالــى:  اهلل  قـــول  اخلــلــق 
پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ڀ  ڀ  ڀڀ   { )سورة ص: 2٧(.

القانون العناية اإللهية
يرد احلديث عن مفهوم العناية اإللهية 
بها  يستدل  حني  العقيدة  مصادر  في 
العناية،  دليل  على وجود اهلل، ويسمى 
فيما  تترابط  الكون  أجــزاء  أن  ومعناه 
في  تشكل  وظيفية  بــعــالقــات  بينها 
األخير شبكة واسعة ومنظومة مترابطة 
األجزاء، وقد صممت على نحو يسمح 
وتــنــاســق  انــســجــام  بينها  ــكــون  ي ــأن  بـ
عموًما،  الكون  لصالح  وظائفها  لتؤدي 

ولإلنسان خصوًصا.
دليل  في  القول  رشــد  ابــن  فصل  لقد 
لالستدالل،  طريقة  أنه  وذكر  العناية، 
جميع  أن  الــعــنــايــة  مــظــهــر  أن  ــر  ــ وذك
لوجود  موافقة  هاهنا  التي  املوجودات 
اإلنــســان، وأن هــذه املــوافــقــة هــي من 
ال  إذ  لذلك،  قاصد  فاعل  فعل  قبيل 
باالتفاق  املوافقة  هذه  تكون  أن  ميكن 
لوجود  موافقة  وكونها  املصادفة،  أي 
والنهار  الليل  بوجود  مالحظ  اإلنسان 
والــشــمــس والــقــمــر، وكــذلــك األزمــنــة 
أيًضا،  فيه  هو  الــذي  واملكان  األربعة، 
لكثير  بالنسبة  أيًضا  املوافقة  وتظهر 

من احليوان والنبات واجلماد)3(.
أن كل  العناية يستنتج  ومبقتضى دليل 
لبعضها  ضرورية  هي  البيئة  مكونات 
التنكر  ومــن  فيها،  احلياة  والستمرار 
إلى  اإلنــســان  يعمد  أن  العناية  لدليل 
وإزالتها،  البيئة  مكونات  بعض  خــرم 

بدعوى أن وجودها غير ضروري.
ــاس الــعــقــدي، فقد  وعــلــى هـــذا األســ
البيئة  مكونات  على  احلــفــاظ  أصبح 
قضية هي أسمى من أن تكون جزئية 

بيئية، ملا صارت جزًءا من املعتقد.

وحدة األصل بني اإلنسان 
ومكونات البيئة 

مكرما  مخلوقا  كــان  إذا  اإلنــســان  إن 
ــة،  األمــان وحــمــلــه  بالعقل  اهلل  خــصــه 
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أخــرى هي  يلغي حقيقة  ذلــك ال  فــإن 
برباط  الكائنات  باقي  مع  مرتبط  أنه 
وحدة اخللق، وهو شريك لها في هذه 

الدائرة.
ــــد حتــــدث كــتــاب اهلل عـــن وحـــدة  وق

ڃ   ڄ   ڄ   }ڄ    فــقــال:  املــخــلــوقــات 
ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  
ڌڎ{  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   
مخلوق  ــســان  ــاإلن ف  .)38 )األنـــعـــام: 
أيًضا  هي  الكائنات  كل  أن  مثلما  هلل، 
مخلوقة له، وهو لذلك عبد هلل كغيره 

}وئ   تعالى:  اهلل  يقول  الكائنات،  من 
ۈئ       ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ  
ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ  
حئ   جئ   ی   ی   ی   ی  
مئ  ىئ  يئ{ )مرمي:93 -95(. 
ــراك مـــع غــيــره من  ــتـ ولـــإلنـــســـان اشـ
الكائنات في مواصفات مشتركة كثيرة، 
له  فإذا كان اإلنسان هو نفسه حيواًنا 
فإن  والتناسل،  والنمو  التغذي  صفات 
هذه الصفة تضعه ضمن دائرة واسعة 
ولإلنسان  احلــيــوانــات،  كل  معه  تضم 
وصلة  قــرابــة  ــراك  االشــت هــذا  بسبب 
رعايتها،  اإلســالم  أوجــب  باحليوانات 
وقد جاء في احلديث أنه: »في كل ذات 
كبد رطبة أجر«)4(، وذات الكبد الرطبة 
مقابل  فــي  احلــيــوان  عــن  نبوي  تعبير 

النبات واجلماد.
وقـــد رتـــب الــفــقــه عــلــى هـــذه الصلة 
ــان واحلـــيـــوان  ــسـ ــة بـــني اإلنـ اجلــامــع
أحكاًما ملزمة حتى ال يظل االهتمام 
ملزمة  غير  نصائح  مجرد  باحليوان 
هي رهــن مشيئته وطــوع هــواه، ومن 
أمثلة تلك األحكام التي تكتسي طابع 
الوجوب واإللزام، أن الفقهاء قالوا: إن 
من امتلك حيواًنا وجب عليه إطعامه، 
وإذا انعدم الكأل تأكد في حقه علفه، 
القضاء  تــدخــل  ــك  ذل يفعل  لــم  وإذا 

فألزمه بذلك، أو بيع عليه احليوان.

العالقة بني اإلنسان ومكونات 
البيئة

ــاع اإلنـــســـان املــســلــم بــأن  ــن تــبــعــا القــت
الكائنات هي مجلى حكمة اهلل تعالى، 
ــه يــشــتــرك مــعــهــا فـــي الــعــبــوديــة،  ــ وأن
وفــي وحــدة األصــل، وأنــه قريب منها 
له  تكون  أن  ذلــك  استتبع  فقد  جـــًدا، 
ولتثبيت  بها،  تصله  حميمية  عالقة 
القرآن  في  جــاءت  فقد  العالقة  هــذه 
واحلديث تعبيرات كثيرة تؤسس لعالقة 
مكونات  وبعض  اإلنسان  بني  حميمية 

البيئة، ومنها:
أ. عالقة اإلنسان باألرض:

بني  الــعــالقــة  أن  ــني  ب تــعــالــى  اهلل  إن 
أكــبــر  مـــن  وهـــي  واألرض،  ــان  ــسـ اإلنـ
إلى  وأقربها  البيئي،  املجال  مكونات 
من  تبتدئ  وثيقة  عالقة  هي  اإلنسان، 
النشأة لتمر باالستقرار، ثم االحتضان 

النهائي جلثة اإلنسان.
جسم  مـــادة  أن  تعالى  اهلل  ــر  ذك ــد  وق
ــذي  ــى هــي الـــتـــراب ال ــ اإلنـــســـان األول
أضيف إليه املاء فصار طيًنا، ثم سخن 
يقول  متصلًبا،  فــخــاًرا  فــصــار  بالنار 
}ىئ  ىئ   ی  ی{  تعالى:  اهلل 

)فاطر: 11(.
ــســان جـــزء مــن مــادة  وبــســبــب أن اإلن
على  جــســمــه  احـــتـــوى  فــقــد  األرض، 
العناصر واملعادن املوجودة في األرض، 
املــعــادن فيه سبب قوته  وصــار وجــود 

ونشاطه.
وبعد نشأة اإلنسان األولى، فإن األرض 
غــذاءه  له  وتوفر  عليها،  عبًئا  حتمله 
وماءه ولباسه ومأواه، كما توفر له من 
معادنها ومن ثرواتها ما هو سبب قوته 

وثرائه وتنعمه.
فإن  اإلنسان،  حياة  رحلة  تنتهي  وحني 
األرض هي التي تضم رفاته، وحتتضن 
جــســده، وتــســتــره داخــلــهــا، يــقــول اهلل 

ڇ   ڇ   ڇ   }ڇ    تــعــالــى: 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{ )سورة طه: 
.)55

ولهذه العالقة الوثقى، فقد رأى الناس 
حان،  وقلب  رؤوم  أم  أنها  األرض  في 
القاسم  ــو  أب فــقــال  بــهــذا،  وخاطبوها 
الشابي)5(: وقالت لي األرض ملا  سألت   

أيا أم  هل تكرهني البشر)٦(.
ب. عالقة اإلنسان بباقي اجلمادات:

تعبيرات  عــديــدة  نصـــوص  فــي  تــرد 
أخرى تعلن عــن عالقة حميــمية 

بني اإلنسان وباقي اجلمادات؛ منها أن 
فقال:  أحــد  جبل  على  كــان  النبي ] 

»هذا جبل يحبنا ونحبه«)٧(.
وعلى الرغم من أن جبل أحد هو جماد 
اخلطاب  قصد  فإن  اخلطاب،  يعي  ال 
يحب  ــان  ك النبي ]  أن  هــو  الــنــبــوي 
أحدا مثلما كان يحب مكة ويهفو إليها، 
التي  األمــاكــن  كــل  يحب  كــان  ومثلما 

شهدت صباه، وكان يشتاق إليها.
أن احلـــب شعور  ومــســتــفــاد احلــديــث 
وإمنا  البشر،  على  يقتصر  ال  إنساني 
كل  ليعم  الكبيرة  الــقــلــوب  فــي  يتسع 

مكونات املجال احلية واجلامدة منها.

الهوامش
مصادره،  الــهــواء،  تلوث  أمــني،  فهمي   -1

أخطاره، الرياض: دار العلوم، )ص 2٧(.
والبيئة،  اإلسالم  بن حمزة،  2- مصطفى 
الرباط: منشورات املجلس العلمي األعلى، 

2٠1٦م، )ص 13(.
األدلة  مناهج  عن  الكشف  رشد،  ابن   -3
عابد  محمد  حتقيق:  املــلــة،  عقائد  فــي 
اجلابري، مركز الدراسات الوحدة العربية، 

2٠٠٧، )ص 118(.
باب  األدب،  كتاب  البخاري،  صحيح   -4

رحمة الناس والبهائم.
والبيئة،  اإلسالم  بن حمزة،  5- مصطفى 

مرجع سابق، )ص 19(. 
قصيدة  الشابي،  القاسم  أبــي  ــوان  دي  -٦
كــرو،  القسام  أبــي  إعـــداد  احلــيــاة،  إرادة 

بيروت: دار صادر 1999م، )ص 199(.
االعــتــصــام  كــتــاب  الــبــخــاري  ٧- صحيح 
 [ النبي  ذكر  ما  باب  والسنة،  بالكتاب 

وحض على اتفاق أهل العلم.
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أهمية القدوة الحسنةأهمية القدوة الحسنة

آية وحديث جاسم اجلاسم
صحافي وباحث

مييل اإلنسان بفطرته نحو االقتداء واالتباع واالحتذاء باآلخرين، فهذه طبيعة بشرية، لذلك فإن الكثير 
من األفكار والسلوكيات والقيم نكتسبها بالتقليد واحملاكاة. وكلما كان اآلخر الذي نتبعه ونقتدي به 

صاحلا كان تأثير ذلك إيجابيا على شخصياتنا وسلوكياتنا وصالح أمورنا. 
ومن هنا ينبغي أن ندرك أهمية القدوة الصاحلة، وخطورة القدوة السيئة، ملا للقدوة من تأثير بالغ 
فيهم  تؤثر  وال  ميتثلون  ال  الناس  من  الكثير  أن  اإلنسانية، خصوصا  الشخصية  تشكيل  في  وعظيم 
النصائح والتوجيهات بقدر ما يقتدون بأعمال اآلخرين وتصرفاتهم وأفعالهم والتي يتبعونها بقصد أو 

من غير قصد.
 ووردت القدوة كمصطلح في القرآن الكرمي أكثر من مرة ومثلها األسوة وهي تعني من يقتدى به، ومن 

يتخذه الناس مثال في حياتهم ويتبعونه على احلالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة.
تعالى:  قال  بهم،  باالقتداء   [ نبيه  وأمــر  والصاحلني  األنبياء  سير  من  الكثير  تعالى  اهلل  وســاق   

}ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
ی{ )األنعام:9٠(. 

وقال تعالى: }ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ{ )املمتحنة:4(. 
وقال اهلل تعالى: }وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 

ی  ی  ی{ )األحزاب:21(الم.
وكان النبي ] وال يزال القدوة احلسنة للمسلمني جميعا، ولم تكن أفعاله وتصرفاته إال شاهدا على 

سيرته الطيبة وأخالقه الكرمية، فكان قرآنا ميشي على األرض.
 ومن األحاديث الكثيرة عن النية واالقتداء والعمل ما جاء في احلديث عن أبي كبشة األمناري [ 
أنه سمع رسول اهلل ] يقول: »إمنا الدنيا ألربعة نفر: عبد رزقه اهلل ماال وعلما فهو يتقي فيه ربه، 
ويصل فيه رحمه، ويعلم هلل فيه حقا، فهذا بأفضل املنازل، وعبد رزقه اهلل علما ولم يرزقه ماال فهو 
صادق النية يقول: لو أن لي ماال لعملت بعمل فالن فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه اهلل ماال 
ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم ال يتقي فيه ربه، وال يصل فيه رحمه، وال يعلم هلل فيه 
حقا، فهذا بأخبث املنازل، وعبد لم يرزقه اهلل ماال وال علما فهو يقول: لو أن لي ماال لعملت فيه بعمل 

فالن فهو بنيته فوزرهما سواء«.
القدوة احلسنة دورها كبير في صالح األحوال وحتقيق النجاح واالرتقاء في الذات واحلصول على 
املكانة العالية فهي عامل التحول الفعال في الوصول إلى ما تنشده من الرقي طاملا اقتديت بأصحاب 

الهمم العالية والصاحلني.
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سعاد سعيد نوحدراسات
صحفية وكاتبة

شغل الفن اإلسالمي الكثير من الباحثني، 
فتناولوه من مناح عدة، وحاولوا الكشف 
هؤالء  ومن  وفلسفته،  جمالياته  عن 
الباحثني الشاعر واملترجم شربل داغر، 
الذي حاول دراسة الفن اإلسالمي في 
أكثر من كتاب، منها على سبيل املثال: 
»الفن اإلسالمي في املصادر العربية: 
صناعة الزينة واجلمال«، وكتاب »مذاهب 
احلسن: قراءة معجمية/تاريخية للفنون 
في العربية«، وكتاب »الفن اإلسالمي 
بني اللغة والصورة«، الذي صدر عن 
بالشارقة.  واإلعــالم  الثقافة  ــرة  دائ

يؤكد داغر في مقدمته لكتاب »الفن 
اإلسالمي بني اللغة والصورة« أنه لن 
يركز على فلسفة الفن على حدة وال 
أن  بل سيحاول  منفردا،  الفن  تاريخ 
يجمع بني املنحيني ليقدم رؤيته للفن 
اإلسالمي، فيقول: »لم يقم درسي على 
تناول فلسفي محض، إذا جاز القول، ال 
لفلسفة الفن عموما، وال للفن اإلسالمي 
خصوصا، إذ اعتبرت أن خطابا سائدا 
في هذا امليدان يتحكم به نسق )املدارس( 
و)العقائد( الفلسفية، وهو ما قد يناسب 
البعض في )توجيه( الفن وأساليبه، 

الوضعي. كما اعتبرت  ال في درسه 
أيضا أن خطابا آخر صاحب اخلطاب 
)العقيدي( املذكور، وهو اخلطاب الفلسفي 
)املجرد(، الذي جعل الفن متعينا في 
)ماهيات( ما ورائية، أو في )عالمات( 
ماثلة في العمل الفني دالة على )عبقرية( 
الفنان الفجائية واحمليلة على صنيعه 
نفسه. هذا اخلطاب يخفي، في احلالني 
املذكورين، وجود الفن اإلسالمي، وهو 
أن له تكوينني مختلفني، وإن متعالقني، 

بل إن له )وجودين(:
وجود متعني في بيئات إنتاج هذا الفن، 

الفن اإلسالمي بين اللغة والصورة الفن اإلسالمي بين اللغة والصورة 
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أي اإلسالمية.
ووجود ثان، الحق زمنا على الوجود 
األول، وهو الوجود الذي انبنى فيه لهذا 
الفن منت جديد، آخر، في املجتمعات 

األوروبية، ثم الغربية«.
وقد اعتمد الكاتب املنهج التداولي في 
مقاربته ملفاهيم الفن اإلسالمي، حيث 
يرى أن »التداول، كمنظور فلسفي، يعني 
االقتراب من امللموس، من العيني، من 
اخلصوصي، من العمل. وعنى االبتعاد 
عما هو )ثقافي( و)عقالني( بصورة 

مسبقة«.
وقد رأى الباحث أن أعمال الفن هي 
»أعمال يتم تناقلها«، وإن ينتهي بعضها 
إلى »احلفظ اخلتامي« )في املتحف(؛ 
وهي مصنوعات بالتالي تشترط، في 
املنهج، مقاربات تأخذ بأسباب النظر 
األناسي واالقتصادي السياسي وغيرها. 
وقد رأى داغر أن التوصل إلى بناء هذا 
املنهج لم يستقم من دون قراءة نقدية 
)وتاريخية ضمنا( للخطاب الفلسفي 
في الفن، وللخطاب التاريخي في الفن؛ 
وهو ما أدى إلى بناء خطة بحثية وفق 
حاصل »املعاينة التكوينية« متثلت في 

ثالثة استهدافات:
تكوين  نقد  على  تقوم  النظر:  إعادة 
املنت واخلطاب الغربيني عن الفنون 
القدمية، اإلسالمية وغيرها، على أنه 
البداية الالزمة لهذه اخلطة البحثية.
توسعة النظر: درس الفن واخلطاب 
القدميني ضمن إطارهما االجتماعي 
والفلسفي املخصوص، من دون قصره 

على اجلانب التقني فحسب.
قلب النظر: درس الفن واخلطاب القدميني 
مبا يتعدى نطاقاتهما وتعريفاتهما املتأخرة 
بلوغا إلى ما كانه الفن، أو اخلطاب 
عنه قدميا، ما يقيم البحث في حدوده 

القدمية، ال الظاهرة فحسب، وإمنا 
اخلافية أيضا.

 وأكد أن هذه االستهدافات تتعالق مع 
اخلطاب الفلسفي »وتعالج مسائله«، 
ومع اخلطاب التاريخي »وتعالج مسائله« 
في درس الفن، ما يجعل االستهدافات 
ترسم بناءها اخلصوصي في النظر، 
وتخرج بالتالي على أنظمة اخلطاب 
املقرة في العلوم اإلنسانية، فتنتقدها 
وال تتقيد بها، بل تقترح سبيال آخر 

لدرس قضاياها.
الفن  درس  في  وجهته  أن  رأى  وقد 
»تكوينية«  قــراءة  تشترط  اإلسالمي 
له، تظهر العمليات التي »أنتجته من 
جديد«، مبا يخالف وجوده األول، سواء 
في متنه املادي أو في خطابه املناسب 
له. وهذا يعني أن للمنهج الدارس أال 
هو  كما  اإلسالمي  الفن  يتناول منت 
أو مدروس في  مصنف في متحف، 
خطاب، وإمنا أن يتبني ما كان عليه 
وما آل إليه. وهو ما يعني منهجيا عدم 
التسليم املسبق بحاصل اخلطاب في 
الفن اإلسالمي، والعمل على فحصه 

وفق مقاربة تتحقق من »تكوين« املنت، ما 
يجتمع في منهج »التداول«. فـ»حقيقة« 
الوجود األول للفن اإلسالمي مضت، 
الــدارس هو  إليه  ما يطمح  وأقصى 
االقتراب التاريخي والفلسفي واملادي 
منه، آخذا في عني االعتبار أن »حقيقته« 
خضعت للتداول وانبنت فيه، ال سيما 
في املتحف واخلطاب األوروبيني. وال 
يقوم هذا »االقتراب« باخلروج على علوم 
ومناهج في اإلنسانيات، وإمنا على البناء 
معها وبها، ولكن وفق استهدافات بحثية 
تناسب طبيعة املوضوع البحثي نفسه.

يراهن هذا الكتاب على توسعة النظر 
التاريخي وتقويته إلى الفن اإلسالمي؛ 
وهو أحوج ما يحتاجه درس هذا الفن. 
ويعني النظر التاريخي، في هذا املجال، 
الكشف عن مصادر للتاريخ أن ينهل 
منها، وأن يضعها في منظور موافق.

يقيم أكثر من فصل في هذا الكتاب 
الــدرس  في  مسبوقة  غير  عالقات 
الغربي حتديدا للفن اإلسالمي بني: 
الصورة واألدب، حيث إن هذا اخلطاب 
»استقبل« مواد الفن اإلسالمي وفق سياقه 

49العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م



الدراسي اخلاص، وجعله فنا »تطبيقيا« 
ملا كان يتعني في »عالي« البناء الفني 
في جتاربه، وهو: فن الرسم )وما انتهى 
إليه بعد ذلك في الفنون التشكيلية، ثم 
حاليا في الفنون البصرية(. وما هو 
جدير باالنتباه في هذا املجال - بعيدا 
عن صحة أو خطأ التقابل بني فنني 
أن  هو   - واملنظور  التكوين  مختلفي 
اخلطاب الغربي راح يتعامل مع املادة 
الفنية اإلسالمية حسب طرق دراسية 
مشابهة لدرسه فن اللوحة )أو التمثال 
وغيره(، طمعا بإنزال الفن اإلسالمي 
من  ابتداء  العام«  الفنون  »تاريخ  في 
اللحظة التي بلغتها جتارب »الفن« في 

أوروبا حتديدا.
ذلك،  في  اإلسالمي«،  »الفن  حصل 
رتبة ومكانة أكيدتني، إذ جرى تعيينه 
مثل فن »وسيط« و»انتقالي« بني فنون 
احلضارات القدمية وفنون أوروبا، أو بني 
فنون الشرق األقصى وفنون املتوسط. 
كسب الفن اإلسالمي في هذه العملية، 
إذ أدخل )مبعنى ما( إلى »عاملية الفن«، 
وبات في عداد »احلضارات الكبرى«، 
التي باتت تتعني )منذ القرن الثامن 
عشر( في »فنونها« التصويرية خصوصا 

)والتي تناسب سياسات اإلظهار والعرض 
والقيمة، سواء في القصر أو في املتحف 

الناشئ(. 
وقد أشار الكاتب في هذا الكتاب النوعي 
إلى أن اخلطاب الغربي الدارس للفن 
اإلسالمي قلما اعتنى باستبيان تاريخ 
الفن اإلسالمي ابتداء من مصادر الثقافة 
العربية، ومن كتبها، مبن فيهم الفالسفة 

املسلمون أنفسهم.
بنى شربل داغر فصول الكتاب وفق 
منظور تاريخي، واجتماعي ضمنا، يتنبه 
إلى مكوني هذا الفن: النص والترف؛ 
وإذا كان املكون األول قد حظي باهتمام 
دارسني، فإن املكون الثاني بقي خارج 
دائرة البحث في أحوال كثيرة. واجلمع 
بني هذين املكونني مسعى مزيد لوضع 
كما  التاريخي  سياقه  في  الفن  هذا 

االجتماعي املناسب.
درس الباحث جتارب مختلفة في الفن 
اإلسالمي، ال سيما في اخلط والتصوير 
واملخطوط، ابتداء من مصادر كتابية 
عربية )إضافة إلى مخطوط صيني 
قدمي ونادر(، فضال عن معاينة أعمال 
من الفن اإلسالمي، ومنها مخطوط 

ميني يكشف عنه للمرة األولى.

تعالج فصول الكتاب إقامة عالقة درس 
بني األدب والفن: بني املقامة والصورة، 
بني احلكاية والصورة، بني القصيدة 
والصورة؛ بل تنبه الدرس إلى وجود 
عالقات أعمق بني اللغة والفن، ما جعلني 
أحتدث عن »أساس لغوي« لهذا الفن، 
وأتبني وجود عالقات أعقد بني اللغة 
والوجود نفسه، حيث إن درس اللغة 
العربية نفسها في اخلطاب )الفلسفي، 
أو  »العوض«  يكون  الصوفي...(، قد 
»البديل« عن درس الوجود نفسه، كما 
هو عليه عادة في اخلطاب الفلسفي، 

ال سيما اإلغريقي، ثم األوروبي.
كما توقف الباحث في كتابه عند فن 
قلما انصرف إليه الدارسون وهو »خيال 
الظل«، ملعرفة أسباب اتصاله )أو عدمها( 
مع جتارب الفن اإلسالمي األخرى. إال 
أن الدرس لم يكتف بتناول مواد هذا 
الفن، بل توقف كذلك عند اخلطاب 
الذي عمل على تفسيره، وعلى إدراجه 
التفكير واالعتقاد. ولقد  في أنظمة 
نشر في نهاية الكتاب ثالث مقابالت 
صحفية متوسعة معه حول مسائل هذا 
الفن، بعد أن اعتبرها مكملة ومحيطة 

بالقول اخلاص في هذا الكتاب.
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مشاري احملمد
صحافي وكاتب

أهم محاصيل العلف في العالمأهم محاصيل العلف في العالم

حديقة

 القرآن

مثلما جاء في القرآن الكرمي من ذكر للثمار والفاكهة 
واألنعام  ــدواب  وال للبهائم  فإن  اإلنسان،  يأكلها  التي 

أيضا ما تأكله من أعشاب ونباتات مختلفة. 
قال تعالى: }وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ{ 

)عبس:32-31(.
وفي تفسير هذه اآلية فإن الفاكهة هي ما يأكله الناس 
من ثمار األشجار، أما األب فهو ما تأكله البهائم من 
ويأكله  األرض  أنبتت  ما  كل  أو  والنباتات،  العشب 
الدواب وال يأكله الناس. وهناك من قال إن األب هو 

الكأل واملرعى.  
لكن ما الذي تأكله البهائم واألنعام والدواب من نبات 
األرض لتستمر في حياتها، هناك العديد من األعشاب 
الغذائية  بفوائدها  تتميز  التي  املختلفة  والنباتات 
للحيوانات لعل من أشهرها نبات البرسيم الذي يعتبر 

من أهم محاصيل العلف في العالم.
ويستعمل »البرسيم«، الذي يطلق عليه الفصة املعمرة 
لفوائده  للمواشي  وعلفا  مــراع  نبات  الفصفصة،  أو 
احلالة  وحتسني  النمو  معدل  من  يزيد  كونه  الكثيرة 

الصحية للحيوانات.
الفصيلة  مــن  معمر  نــبــات  وهــو  البرسيم،  ويحتوي 
املعدنية  األمـــالح  مــن  كبيرة  كميات  على  البقولية، 
طبيعيا  مــصــدرا  ويعد  والفيتامينات.  والبروتينات 
للنيتروجني، ألنه يستضيف بكتيريا التربة التكافلية في 
العقيدات اجلذرية التي تعمل على ترسب النيتروجني 
من الهواء إلى التربة وهو ما يجعله متوافرا للنباتات 

األخرى. 
املخزن،  والعلف  التنب  إنتاج  في  البرسيم  ويستخدم 

كما يزرع كأل للمراعي ولتخصيب التربة وحمايتها من 
التعرية.

وتأتي أهمية البرسيم كون احليوانات التي تتم تربيتها 
لالستفادة من حلومها أو ألبانها حتتاج يوميا إلى تغذية 
وكميات من األعالف اخلضراء واجلافة، ومبا يحتويه 
البرسيم من فيتامينات ومعادن حتتاج إليها احليوانات 
بالبروتينات والطاقة، فإنه  النمو ومد جسمها  لزيادة 
يتم  التي  اخلضراء  واألعــالف  النباتات  أشهر  أصبح 

تقدميها لألنعام والبهائم.
املــصــادر  أعــلــى  مــن  يعد  أنــه  البرسيم  فــوائــد  ومــن 
التي تقدم األلياف لتساعد احليوانات في  اخلضراء 
عملية الهضم بصورة سريعة، باإلضافة إلى أنه يحتوي 

على عناصر غذائية مهمة مثل معادن الكالسيوم 
والبروتني التي لها قابلية للهضم بصورة كبيرة. 
األوراق،  خصوصا  اخلضراء،  املــادة  وحتتوي 

على كربوهيدرات وبروتني ومواد دسمة ومركبات 
معدنية باإلضافة إلى احليمينات. كما يحتوي على 

فيتاميني »أ« و»هـ« بكميات كبيرة. 
أنــواع  مع  للتكيف  قابل  بأنه  البرسيم  نبات  ويتميز 
الزراعة والظروف اجلوية املختلفة مبا فيها اجلفاف، 
لكن ينبغي احلرص على زراعته في تربة ذات تصريف 
في  األمــراض  انتشار  على  الرطوبة حتفز  ألن  جيد، 
البرسيم إلى أكثر من متر في  النبات. ويصل ارتفاع 
التربة  في  كبيرة  إلى مسافات  جــذوره متتد  أن  حني 

للبحث عن املاء واملواد الغذائية.
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أحمد املنزالويلغة وأدب
عضو احتاد كتاب مصر

قراءة نقدية في قراءة نقدية في 
إبداعات الوعي إبداعات الوعي 

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

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

ذاتها.

عودة
ما متتاز به قصة »عودة« للقاصة اليمنية مياسة النخالني لغة سردية 
شاعرية جذابة وتصوير بديع وقدرة على استدعاء احلكي من حلظة أو 
لقطة واحدة، فهي تستدعي حياتني لشخص على النقيض بني النشاط 
والتميز والهمة، والروتينية والالمباالة والتخاذل.. تستدعي كل ذلك في 
والذي  منزله،  إلى  إن جتاوزه يصل  الذي  الهادئ  الشارع  عبوره  حلظة 
يبدو أنه اعتاد السير فيه طيلة اخلمس عشرة سنة دون أن يأبه مبعامله 
في  التغيير  ذلك  يرى  إن  وما  التحديثات،  وأصابتها  كثيرا  تغيرت  التي 
آخر األمر -بعد استدعاءات حلياتيه- إال ويقرر تغيير حاله التي ميقتها 

ويعود إلى سابق عهده.
دائرة  في  تقع  الكاتبة  جعال  بينهما  واملــوازنــة  احلياتني  استدعاء  لكن 
ساكن،  أنه  األساسية  الوصف  مشكلة  احلكي،  في  منها  أكثر  الوصف 
احلكاية  يدفع  وال  السرد،  حركة  من  ويبطئ  باجلمود،  املشهد  يهدد 
إلى األمام، فكان ينبغي أن جتعل الوصف يتسرب من بني السطور في 
سياق األحداث واحلركة من دون أن تتوقف احلكاية، ألن القارئ ينشغل 
باحلدث وتتابع الزمن، فماذا لو تناوبت القصة بني االستدعاء واملوازنة 
الذهنية التي تخطر للبطل واستكمال حدث عبوره أو توقفه في منتصف 
الطريق، تدعم ذلك بعبور سيارة تكاد تصدمه فتدفعه بصافرتها، شخص 

آخر ينبهه حتى ال يتعثر.. وهكذا.
أو ميكن أن يبقى السرد على حالته هذه لكن ال يطول االستدعاء واملوازنة 
املعاني  فإن  التكرار،  فلك  في  القارئ  معه  يتيه  الذي  الشكل  بهذا  فيه 
نفسها تتكرر على القارئ بني فقرة وأخرى، للدرجة التي تبدأ فقرتان 
األسئلة  تقحم  إلى  إضافة  والثالثني«،  اخلامسة  في  بـ»كان  متتاليتان 
الذهنية الكثيرة على السياق، نحو: »ترى متى بدأ كل هذا؟! متى أصبح 
الشخص الذي عليه اآلن؟! متى أصبحت أقصى أمنياته أن يبدأ العام 
اجلديد بزيادة هزيلة براتبه وترقية ال تكاد تأتي بدرجته الوظيفية؟!«، 
هذا كله مما يخل ببناء القصة القصيرة؛ ألنها تقوم على التركيز، التركيز 
حتى في طريقة السرد وتصوير املوقف، فكل لفظة فيها ال بد أن تكون 
موحية، مشحونة باملعاني، متفجرة بالداللة، ال تتكرر معانيها فضال عن 

ألفاظها، وكل لفظة أمكن االستغناء عنها ال يصح إقحامها فيها.
تفجير  في  القاصة  التقطتها  التي  اجلميلة  الصورة  تبقى  ذلــك  ومــع 
احلكاية من حلظة العبور تغفر كل زلل، وجتعلنا نطمح في جبر النقص 

مع قصصها القادمة.

 »تاج الوقار«
في قصة محمود مصطفى حلمي »تاج الوقار« يعيش القارئ مع شعور 
إمياني لطيف، وحلظات من خوالج النفس اإلنسانية في رحاب القرآن، 
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يفتح العنوان آفاق القارئ نحو سر هذا التاج، وما يلبث إال أن 
يتبني سره، تلك أمنية أب شفوق يرغب في حث ولده الصغير 
القيامة،  يــوم  ذخــرا  له  ليكون  الــكــرمي،  الــقــرآن  حفظ  على 
ويلبسه تاج الوقار، »أريدك أن تلبسني تاج الوقار يوم القيامة 

يا منصور«.
منصور هو بطل القصة، وهو السارد فيها، يسرد علينا في 
حفظه،  مع  رحلته  كبير  وهــو  الكرمي  القرآن  ختمه  حلظة 
عاناه  وما  الكتاب  إلى  يذهب  وهو  الصبى،  بلحظات  يبدأ 
من صعوبة احلفظ، يلقي باللوم على نفسه كثيرا، لكنه في 
ذات الوقت يصف لنا حاله مع الشيخ عثمان، وهذا األخير 
يقسو عليه يربطه باحلبال ويضربه، يهدده بقوله: »ستحفظ 
يا منصور، عاجال أم أجال، وستحفظ بالعقل أو بالسوط«، 
بالتبعة  يلقي  وال  الشيخ صراحة  يلوم  ال  منصور  أن  ورغــم 
يعاتبه، كأنه  عليه، لكنه في استدعاء ذاكرته لهذه املشاهد 
يقول كنت بحاجة إلى يد حانية، كنت بحاجة إلى رفق حتى 
تلني مسامعي وتنشط ذاكرتي، كأنالنه يقول: لم تفلح الشدة 
في حتفيظي رغما عني. هذا كله يستنتجه القارئ من بني 
السطور، وهذا مما يحمد للكاتب، فعلى الرغم من أن موضوع 
القصة يجنح إلى جانب الوعظ والتعليم، فإنه لم يظهر ذلك 
إلى  املباشرة واإلخبار  الكاتب بعد عن  السرد؛ ألن  لغة  في 

التصوير والعرض.
لقد طال استدعاء منصور ملشاهد شيخه القاسية، كأنها هي 
التي تسيطر على حياته، حتى في حلظة إمتامه حلفظ القرآن 
وهو كبير بني زوجته وأبنائه، تراءت له املشاهد فيقول: »رأيت 
حفظي،  لعدم  وغلظة  بقسوة  يضربني  وهو  عثمان  الشيخ 
سمعت صوت بكائي وصراخي وأنا مقيد باحلبال أمام وطأة 

ضربات عصاه«.
في اللحظة نفسها يرى أباه ينظر نحوه غاضبا خائب الرجاء، 
لكن األب لم يظل ذكرى في مخيلته، بل بدا حاضرا يشرف 
إليه ولده وهو في مثواه األخير، كلما قرأ يبتسم له »كان وجهه 
كالقمر في متامه وكان يظهر على رأسه معالم تاج من نور 

أبيض ناصع«.
لتكتمل احللقات السردية:

صبي صغير يستعصي عليه حفظ القرآن..
شيخ ال يحفز وال يرغب بل قاسي القلب يضرب وينهر..

أب يطمح ويطمع في جائزة اآلخرة: تاج الوقار..
تخيب آمال األب.. وميوت ولم تتحقق أمنيته..

يكبر الصبي ويصبح أبا، ويتبدل شعوره بشعور والده ويفهم 
معناه..

يسيطر عليه شعور والده ويسير في حتقيق أمنيته ويحفظ 
القرآن كامال، ليستبق الزمن ويرى فرحة والده وتكرميه بهذا 

التاج.
ورغم أن األحداث تسير في تسلسل وتتابع، فقد كان للحدث 
الطارئ أهمية بالغة في النسيج القصصي؛ إذ يبرز دوره في 
حبك القصة، فيصل روابط التواشج بني األحداث، ويجعلها 
للمتلقي،  بتعليل منطقي. فهو حدث مباغت مفاجئ  تنساب 
لكنه يربط بني حدثني رئيسيني وفق ترتيب سببي منطقي، به 
تتالحم األحداث ويشد بعضها لبعض لتشكيل البناء الفني. 

فكيف حتول منصور من ذلك النفور مستعصي احلفظ، إلى 
ذلك الذي يحفظ رويدا ويختم القرآن؟

اإلجابة في احلدث الطارئ، يقول: »ذات يوم كنت عائدا من 
عملي في سيارة أجرة، وكان املذياع على صوت قارئ من قراء 

ڻ      ڻ   ں   }ں   ــات:  اآلي تلك  يقرأ  وهو  القرآن 
أذني،  تتكرر على  )القمر:1٧(، سمعتها  ڻ                 ڻ  ۀ{ 
اقشعر  اآلية،  تلك  فيها  أسمع  التي  األولى  املرة  أظنها  كنت 
الــقــارئ مــرات ومـــرات، ومــع كل مــرة كنت  جسدي، كررها 
ارتعشت أطرافي،  تتسارع بشدة،  قلبي  كانت دقات  أسمعها 
كيف  نفسي  سألت  دموعي،  منهما  وانهمرت  عيناي  دمعت 
ييسر اهلل القرآن للذكر وأظن أنا بضعفي وهيئتي البشرية 
وعقلي القاصر أنه عسير على الفهم أو احلفظ، كيف يغويني 

شيطاني ألظن أنه صعب املعرفة واهلل قد يسره للجميع؟«.
السردي  التدفق  على  فجأة  يقحم  املتوقع  غير  هذا احلدث 
أساسية  غــرزة  حبكتها  في  يدخل  لكنه  إنـــذار،  سابق  دون 

فتتشكل الصورة كاملة بوعي فني عميق.
ومما يالحظ على فنية القصة سردها بضمير السرد »أنا« 
يحكي  هنا  وهــو  األحــداث  في  املشارك  ــراوي  ال واستخدام 
الدوافع  في  بصدق  نفسه  عن  يخبر  أن  فاستطاع  قصته، 
واألهداف واخلواطر واملشاعر واألحاسيس، مما يجعله قريبا 
من القارئ وأكثر واقعية من الراوي العليم الذي يعلم احلكاية 

سابقا.
لكن مما يؤخذ على الكاتب »الكنكنة« وهو إكثاره من استخدام 
)كان( وسيطا للحكي، فال شك أنها متثل عائقا ذهنيا مينع 
من استرسال وتدفق احلكي، خصوصا مع تخلصه من سطوة 

الراوي العليم ووساطته.
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لغة وأدب

هو القرآنهو القرآن
وزادي مـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدي  الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــرآن  هـــــــــــــــــــو 
درب بـــــــــــــكـــــــــــــل  الـــــــــــــــضـــــــــــــــيـــــــــــــــاء  الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــور  هـــــــــــــــــــو 
يــــــــقــــــــوى ذكــــــــــــــــــــــر  ال  الـــــــــــــــــــــــــــذي  الــــــــــــــــذكــــــــــــــــر  هــــــــــــــــو 
هــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرد الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــالم لـــــــــــــكـــــــــــــل قـــــــلـــــــب
بـــــــــــــــكـــــــــــــــل ســـــــــــــــفـــــــــــــــاســـــــــــــــف األقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال إنـــــــــــــــي
زهــــــــــــــــــــــدت بــــــــلــــــــغــــــــو مـــــــــــــن نـــــــــظـــــــــمـــــــــوا الـــــــــقـــــــــوافـــــــــي
ســــــــــنــــــــــيــــــــــنــــــــــا قـــــــــــــــــــد قــــــــــضــــــــــيــــــــــنــــــــــاهــــــــــا حـــــــــــــيـــــــــــــارى
ربـــــــــــانـــــــــــا فــــــــــــــــي  يـــــــــســـــــــطـــــــــع  الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــب  وذاك 
هـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــرآن فـــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــول وفـــــــــــعـــــــــــل
ــق ــ ــ ــلـ ــ ــ مـــــــــــــتـــــــــــــى تـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــل بــــــــــــــــهــــــــــــــــذا الـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــع تـ
درب بـــــــــــــــطـــــــــــــــول  الــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــاء  خــــــــــــيــــــــــــر  جتــــــــــــــــــد 
ومـــــــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرمي فـــــــــــــمـــــــــــــا ســـــــــــــــــــواه
ومـــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا يــــــــــرجتــــــــــيــــــــــه
قــــــــــــــول فـــــــــــــــــضـــــــــــــــــول  لــــــــــــــيــــــــــــــس  اهلل  كـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاب 
هــــــــــــــــــو املــــــــــــــضــــــــــــــمــــــــــــــون واملــــــــــــــــعــــــــــــــــصــــــــــــــــوم حــــــتــــــمــــــا
مـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــون لــــــــــــــــيــــــــــــــــس يــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــه ضــــــــــــــــالل
يــــــــبــــــــقــــــــى املـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــون  دره  كــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاب 
جــــــــــــــــديــــــــــــــــد لـــــــــــــيـــــــــــــس تــــــــــبــــــــــلــــــــــيــــــــــه الــــــــــلــــــــــيــــــــــالــــــــــي
فـــــــــــيـــــــــــا حــــــــــــــــظ الــــــــــــــــذيــــــــــــــــن بــــــــــــــــه اســــــــــتــــــــــقــــــــــامــــــــــوا
الـــــــــــــــبـــــــــــــــرايـــــــــــــــا رب  كـــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــه  وفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــل 
مــــــــــــــــتــــــــــــــــى عـــــــــــــظـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــوه بــــــــــــــــكــــــــــــــــل شــــــــــــــــأن
فـــــــــعـــــــــل بــــــــــــــغــــــــــــــيــــــــــــــر  فــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــالم  وإال 
يـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدل غـــــــــــــــيـــــــــــــــركـــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــت
أنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــبـــــــــــــــــوا أمـــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــرآن أنـــــــــــتـــــــــــم
هــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــرآن مـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــث كــــــــــــــــــــل فـــــــضـــــــل

وراحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــــــــــــوم املـــــــــــــــعـــــــــــــــاد
إلــــــــــــــــــــــــــى نـــــــــــــيـــــــــــــل الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدايـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــاد
واد كـــــــــــــــــــــــــل  فـــــــــــــــــــــــــي  إدراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
هـــــــــــــــو األمـــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــدى الـــــــــعـــــــــبـــــــــاد
مـــــــــــــــــــــــرادي أمــــــــــــــلــــــــــــــي  ذا  أبــــــــــــــــــــدلــــــــــــــــــــت،  وقـــــــــــــــــــــــد 
ومــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــيــــــــــــر الــــــــــــــــــضــــــــــــــــــالل بــــــــــغــــــــــيــــــــــر حــــــــــــاد
عـــــــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــج الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــومي جــــــــــــــنــــــــــــــوح غــــــــــــاد
اعـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــــــــــوء  وال  عـــــــــــــــبـــــــــــــــث  فــــــــــــــــــــــال 
الــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــادي يــــــــــــــــــــــــــــوم  مـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــازة  وزاد 
متــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــــري فـــــــــــــــــــي ظـــــــــــــمـــــــــــــأ الــــــــــــــــفــــــــــــــــؤاد
إلــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــســــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــايــــــــــــة والــــــــــــــــــســــــــــــــــــداد
كــــــــقــــــــبــــــــض الـــــــــــــــريـــــــــــــــح صــــــــــفــــــــــر فـــــــــــــــي األيــــــــــــــــــــــــادي
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا يـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــغـــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــوم احلــــــــــــــصــــــــــــــاد
اعــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاد دون  ومــــــــــــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــأحـــــــــــــــــفـــــــــــــــــال 
وإقـــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــفــــــــــــــســــــــــــــاد
بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد عـــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــكــــــــــــــــايــــــــــــــــدة األعــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
قــــــــــــــريــــــــــــــبــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــورى رغــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــاد
الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــاد دون  عـــــــــــــــطـــــــــــــــائـــــــــــــــه  وكـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــز 
ويـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــؤس الـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــن عــــــــــــلــــــــــــى احلــــــــــــيــــــــــــاد
اعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــداد كــــــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــــــي  اهلل  كــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــل 
فـــــــــــــــــــــداكـــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــايــــــــــــــــــة احلــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوداد
ســــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــل لـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــاجـــــــــــــــة والـــــــــــــــــكـــــــــــــــــســـــــــــــــــاد
حـــــــــــــــــشـــــــــــــــــود أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم، وعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى اطــــــــــــــــــــــــــراد
بـــــــــــــــــداجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــار هــــــــــــــاد
وفــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــر، خـــــــــــــــيـــــــــــــــر إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق لـــــــــــضـــــــــــاد
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القدس عائدةالقدس عائدة

لغة وأدب

ــــــم ــا الـــعـــلـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهـ ــراس أجـــــــــــبـــنـــي أيـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ أبــــــــــــــا فــ
ــــــــــة ــــ ــــ ــــالح الــــــديــــــن ثـــانـــيـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــوم صــ ــ ـــ ــ ـــ ــقــ وهــــــــــــــل يــ
مـــنـــكـــــــــــــــــــســـر اآلن  الـــعـــــــــــــــــــــــــــــــربـــي  والـــــــواقـــــــــــــــع 
ــيـــك يـــخـــبـــرنـــي ــنـ ــيـ ــي عـ ــ ــــــالمـــك فــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــذا كـ ــ ـــ ــ ـــ هــ
ــائــــدة ــــــدس عــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــقــــي فـــــــإن الـــقـ ــديــ أبـــشـــــــــــر صــ
ــــــا األولـــــــــــى ومـــوعـــــــــــــــــــــــــــــــدنـــا ــــدس قـــبـــلـــتـــنـ ـــ ــ ـــ ــقــ الــ
ــلــــم بــطــل ــيــــف مــــســ ــز لــــســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــدس رمـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــقــ الــ
ــــــــــة ــــ ــــ ــــ ــودة األقــــــصــــــى وأمـــنـــيـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــشـ ــ الــــقــــــــــــــدس أنـ
ــدة ــامــ ــدان صــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــيــ ــة املــ ــاحــ ــ ـــ ــدس فــــــي ســ ــ ـــ ــ ـــ ــقــ الــ
ــر واإلميــــــــــــــــــــان فــــــي ثــقــــــــة ــ ـــ ــبــ ــا الــــصــ ــ ـــ ــهــ ســــالحــ
ــل نــعــم ــيــ ــ ـــ ــ ــل ــنــــني واخلــ الـــــقـــــــــــدس، حـــيـــفـــــــا، جــ
أطــــفـــــــــالــــنــــا ال تــــهـــــــــاب املـــــــــــــــــــوت فــــــي بــلــــــــــــــد
ــــا أمـــــــــــــــــــــــل ـــ ــ ـــ ــــادهــ ـــ ــ ـــ ــود قــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ أطــــفــــالــــنــــا هـــــــــم أســ
ــل الـــــــذي ذبــحــت ــفـ ــطـ ــات أن يـــخـــضـــع الـ ــهـ ــيـ هـ
ــي غـــدهـــم ــ ــن فـ ــ ــديـ ــ أطـــفـــــــــــــــالـــنـــا هـــــــم صــــــالح الـ
ــا ســـتـــــــأخـــــــــــــــــــــــذه ــ ــومـ ــ ــــــــــا يـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــأر أطـــفـــالـــنـ ــ ــــ ــ ــثـ ــ الـ
ــــي تـــــــــرى اجلـــــــــــــــــــرذان هـــاربـــــــــــــــة ــقـ ــ ــديـ ــ غـــــــــدا صـ
ــا ــرنـ ــبـ ــــ ــــرآن أخـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــقــ ــا الــ ــمــ ــــديــــقــــي كــ ـــ ــدا صــ ــ ـــ ــ ـــ غــ
أبــــــدا لــــهــــم  ــــع األقــــــصــــــى  ـــ ــ ـــ يــــركــ هـــيـــهـــــــــــات أن 
ــــــه خــــــــالــقــنـــــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــلـ ــق الـ ــ ــــ ــ ــي وحـ ــقــ ــديــ ــر صــ ــ ــشـ ــ أبـ
ــم مـــــن زيـــــــف بــاطــلــهـــــم ــ ـــ ــائــ ــــــذا الـــــــــذي قــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ هـ
ــــــال وإنـــــهـــــم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ومـــــــــــــا ظـــلـــمـــنـــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم كـ
هــــــــــــــــــــــــذا جــــــــــــزاء لـــــكـــــم ذوقــــــــــــــوا مبـــــــا كـــســـبـــت
ــم ـــ ـــ ـــ ــي ظــلـــ ــ ــا قـــــــدس فــ ــ ــــة يــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــارقــ ــــــس غــ ــــ ــــ ــفـ ــنـ الـ
ــه ــتــ ــنــ ــد األقــــصـــــــــــــــــــى وزيــ ــــجــ ـــ ــ ـــ ــســ ــبــــة املــ ــ ـــ ــ ـــ ــا قــ ــ ــــ ــ يـ
ــــس آملـــهـــا ـــ ــفــ ــنــ يـــــــــا قــــــــــــــدس أســـــــــــــرك أدمــــــــــى الــ
يــقــيــــــــدهـــــــــــــــــا إذالل  الـــنـــفـــــــس  ــي  ــ فــ ــرح  ــ ــ ـــ ــ اجلــ
بــقــيــــــــــــــت وإن  ــــى  ـــ ــتــ حــ عــــائــــــــــــــدة  ــــدس  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــقــ الــ
ــم ـــ ـــ ـــ ــا هــمـــ ــنــ ــل الـــهـــــــــــــــــــــــم مـــــا دامــــــــت لــ ــــ ــمـ ال حتـ
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــبــتــئــســـ ــر  ــهــ ــقــ الــ ــل  ــ ــزيـ ــ يـ آت  ــر  ــ ـــ ــجــ ــفــ والــ
ــا ـــ ـــ ـــ ــلـــو مـــــن األجنــــــــــاس مــبــتــســمـــ ــت يـــخـ ــيــ ــبــ والــ
ــرا ــ ــزدهـ ــ ــــدس مـ ــقــ ــ ــــــو رحـــــــــاب الــ ــكـــسـ واألمـــــــــــن يـ
ــدس داعــــيــــــــــــــة والـــبـــيـــــــــــــــــــــــت مــبــتــهـــــــــــــــــل ــ ــــ ــ ــقـ ــ الـ

والــــقــــلــــم؟ الــــســــيــــف  إال  ــــــدس  ــــ ــــ ــــ ــقـ لـــلـ ــــس  ـــ ــ ـــ ــيــ ألــ
ــود إلـــــــــــى أحـــــضـــــــــــانـــــنـــــا احلـــــــــــــــرم؟ ــ ــ ـــ ــ ــعــ ــ وهـــــــــــــــل يــ
ــم؟ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــى لــــــــه األمـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــرى مـــــــــــــــاردا تـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــى يـ ــــ ــ ــتـ ــ مـ
ــي جـــــــــــــــــــــــــــــوابــــي إنـــــــــــــــــه نـــعـــم ــ ــــ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ أبـــــشـــــــــــر صـ
ــم ــلــ ــعــ ــا يـــــــرفـــــــع الــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــكــ وفــــــــــي ســـــــمـــــــــــــــاوات عــ
ــــوت نـــقـــتـــحـــــــــــم ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــمــ ــلــ ــل أبـــــوابـــــهـــــــــــا لــ ــ ــــ ــ ــــ ــ مـــــــن أجـ
ــا الـــهـــمـــم ــ ــهـ ــ ــو لـ ــلــ ــعــ ــا تــ ــ ــوارهــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــل أســ ــ ــــ ــ ــــ ــ مـــــــن أجـ
فـــــــي كـــــــــــل يـــــــــــــــــوم بـــهـــــــــــــــــــــــا يــــســــتــــعــــذب الــــنــــغــــم
لـــــهـــــا األلــــــــم الـــــــــــــــرأس ال ميـــــضـــــي  مــــــرفــــــوعــــــة 
ــــم ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــعــــجــ والــ الــــــــعــــــــرب  عــــنــــهـــــــــا  تــــــــخــــــــاذل  وإن 
ــــــم كــــــــل األمـــــــــــــــور بـــحـــــــــــــــــــــــــــد الـــــســـــيـــــف تـــنـــحـــسـ
ــم ــمــ ــشــ والــ الـــعـــــــــــــــــــــــــــــــز  ــه  ــ ـــ ــيــ فــ ــد  ــ ــــ ــ ــوجـ ــ يـ زال  مـــــــا 
والــــــقـــــــــــــدس تــــــــــــــرنــــو وبــــــاألشـــــــــــــــــــــــــــواق تـــبـــتـــســـم
ــم ــ ــــ ــ ــــ ــ ــرمـ ــ ــــد أحــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــاره األوبـــــــــــــــــاش والـ ــــ ــ ــــحـ بـ
ــــوا ـــ ــوا قــــدمــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــــم أقـ ــــ ــهـ ــيـ ــلـ ــــــن نــــــــــادت عـ ــيـ ــــــطـ  حـ
ــيــــف مـــنـــتـــقـــــــــــــــــــــــم ــ ـــ ــ ـــ ــســ ــإن الــ ــ ــ ـــ ــ وفـــــــــي اخلــــلــــيـــــــــل فــ
ــــهــــزم ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ وفـــــــــــي جــــنــــيـــــــــن تـــــــــــرى األوغـــــــــــــــــــــــاد تــ
ــت واألعـــــــــــــــــــــالج تـــنـــعـــــــــــــــــــدم ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــــ ــ ــدخـ ــ ــنـ ــ سـ
ــم ــمــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ واحلــ ــر  ــ ــ ـــ ــ ــشــ ــ الــ عــــلــــيـــــــــه  تــــــهـــــــــــــاوى  وإن 
الــــقـــــــــدم ــا  ــ ــهـ ــ بـ تــــــرمــــــي  غـــــــــــــدا  الــــيــــــــــــــهــــود  رأس 
ــدم ــهـ ــــ ــــ ــــ ــنـ ــيـ ــان صــــــــــــــهــــيــــون فــــــــي فـــــجـــــر سـ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـ
ــــــوا ــد ظـــلـــمـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــم الــــبــــغـــــــــاة ولـــلـــعـــبـــــــــــــــــــــــاد قـ ـــ ــ ـــ  هــ
ــون يـــــــا رمـــــــــــــــــــم ــ ــيـ ــ ــــ ــ ــهـ ــ أيــــديــــكـــــــــــــــــــم يـــــــا بـــــنـــــي صـ
ــم يـــلـــتـــطـــم ـــــ ــ ــــ ــهـ ــــر الـــــهـــــمـــــوم ومــــــــــــــــــــــــوج الــ ـــ ــ ـــ  بــــحــ
ــدم ــنــ ــي الــ ــهـ ــتـ ــنـ ــــــى يـ ــــ ــــ ــتـ ــــس حـ ـــ ــنــــفــ ــدأ الــ ــ ـــ ــهــ لــــــن تــ
ــــم ـــ ــلــ والــــظــ األســـــــــــــــر  ذا  يـــنـــتـــهـــــــي  أن  آن  ــد  ــ ــــ ــ قـ

والـــصـــنـــــــم     الـــــــــــــذل  ذا  يـــنـــمـــحـــي  أن  آن  ــد  ــ ـــ ــ ـــ قــ
ــقـــصـــم ــنـ ــم زمــــــــنــــــــا، فــــــــاألســــــــر مـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــرهــ ــ فــــــــي أســ
ــه الـــــــــــــــــداء والـــســـقـــم ــــ ــــ ــــ ــــ ــيـ  فـــالـــلـــيـــــــل مـــــــاض وفـ
ــا بــــــــــات يـــنـــفـــحـــم ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــالمــ والـــــــنـــــــــــــــور ميــــحـــــــــو ظــ
ــم ــســ ــرتــ ــرق فـــــــي األقـــــــصـــــــى وتــ ــ ــشــ ــ والـــــشـــــمـــــس تــ

ــم  ــيــ ــقــ والــــــعـــــــــــــدل قـــــــد ســـــــــــــــــــاد واألخـــــــــــــــــــالق والــ
ــــــم ــــ ــئـ ــتـ ــلـ مـ الـــــنـــــفـــــس  وجـــــــــــــرح  آت  ــر  ــ ــــ ــ ــصـ ــ ــــ ــ ــنـ ــ والـ
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أمي  فيها  حاولت  طويلة  دقائق  مــرت 
هاجمتني،  مفاجأة  إغماءة  من  إفاقتي 
والتي لم تكن املرة األولى بل تكرر األمر 
أمي  من  إحلــاح  سبقها  عديدة  مــرات 
إال  األمــر،  هذا  في  الطبيب  الستشارة 
كانت  والعيادات  املستشفيات  زيارة  أن 
ــواء املــرض  ال تــروقــنــي، فــال أحــب آجـ
واملرضى، وبسبب ضغوط أمي علي لم 

أجد مفرا من الذهاب إلى الطبيب.
مبجرد دخولي عيادة الطبيب بدأ قلبي 
يخفق، وتتسارع نبضاته بصورة الفتة لم 
أدر سببها هل اخلوف من املكان الذي 
الطبيب  تشخيص  مــن  أم  كئيبا  يبدو 

حلالتي الصحية؟
امتأل  الذي  املكان  على  الصمت  يخيم 
مبرضى من العجائز الذين يبدون على 
أوراق  حوزتهم  وفــي  املــوت،  مع  موعد 
ــت ليس  وأشــعــات وحتــالــيــل، وبــعــد وق
بالقصير كنت فيه شاردة، ينادي مساعد 
دوري،  حان  فقد  اسمي  على  الطبيب 

فأنتبه له وأسير نحو غرفة الكشف في 
وبدأت  دخلتها،  حتى  متثاقلة  خطوات 
نفث  الــذي  الطبيب  على  التحية  ألقي 
كانت مالمحه  بكثافة،  دخان سيجارته 
متجهمة ولم يرد التحية واكتفى بإشارة 
بيده توحي باإلذن باجللوس وبعد تدوين 
بياناتي سألني عن شكواي، فسردت له 
ما أعانيه وبدأ في مباشرة الكشف علي 
وحتسس رقبتي ويضغط عليها لتخرج 
ضغطة،  كــل  بعد  ــم  األل مــن  صرخاتي 
والــذي  ــوراء  ــ ال إلــى  الطبيب  يــتــراجــع 
ليعنفني  وقسوة  كآبة  مالمحه  ازدادت 

بشدة قائال:
الورم في رقبتك من  لهذا  انتبهتي  هل 

قبل؟؟
أومـــأت بــرأســي عالمة اإليــجــاب، بدأ 
صوته يحتد أكثر ويسألني مرة أخرى:
كيف لم تعرضي رقبتك على طبيب؟؟

عابرا  التهابا  ظننته  فقد  اهتم  لــم  ـ 
وسيرحل باملسكنات.

قاطعني محتدا بقوله:
ورم  هــنــاك  جـــدا...  خطيرة  حالتك  ـ 
بؤر  على  يحتوي  وحتما  رقبتك،  فــي 
باجلسم  تضر  سموما  تفرز  سرطانية 
وقت  في  بحياتك  تــودي  وقد  والقلب، 
قصير، كان يجب أن جتري فيها عملية 

استئصال للورم منذ وقت طويل.
يكون  أن  أخشى  قــال:  ثم  قليال  سكت 

الوقت قد فات!.
خرجت من العيادة وال أدري أين رأسي 
في  الــدنــيــا  أظلمت  فقد  قــدمــي؟  مــن 
وجهي، لكني واصلت السير نحو الشارع 
هذا  من  ينتشلني  لتاكسي  أشير  لكي 
تاكسيان،  فوقف  للبيت،  ألعــود  املكان 
أحدهما حالته جديدة وفاخرة، واآلخر 
حالته قدمية ومهلهلة، لم أستطع اخليار 

لكي أقرر من يوصلني.
شيء ما اغتصب إرادتي ويجعلني أركب 
يقوده  ــان  ك ــذي  والـ الــقــدمي،  التاكسي 
وجهه  أن  يبدو  العمر،  خمسيني  رجال 

رسول األذكاررسول األذكار

 محمد جمال املغربيلغة وأدب
كاتب وقاص مصري
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شاحب، وعيناه بها دموع لم جتف بعد.
وبدأت  حلالته،  انتبهت  الطريق  وأثناء 
أراقبه من مرآة السيارة، فوجدت دموعه 
تسيل على استحياء وفي وجهه عالمات 
القهر واحلزن الشديد، لم أستطع منع 

نفسي من سؤاله عن أحواله:
ـ خــيــرا يــا أبـــي! لــم أرى هــذا احلــزن 

والدموع في وجهك؟
بسرعة  بأصابعه  دموعه  الرجل  مسح 

بعدما انتبه ملراقبتي له، وقال لي:
ـ أبي؟ أقلت أبي يا ابنتي!؟

باهلل  جاوبني  أبــي..  مثل  فأنت  نعم،  ـ 
عليك رجاء.

حاول أن يبتسم قبل أن يقول:
ـ ال عليك يا ابنتي، فال أريد أن أوجع 

رأسك بهمومي التي لن تهمك.
ـ بل عليك أن حتكيها لي، فلكل مشكلة 
تقلل من  حل، وقد أستطيع حلها، فال 

شأني ألني أصغر منك في العمر.
قاطعها بسرعة قائال:

ـ ال يا ابنتي، بالتأكيد أن مقامك عال.
سكت قليال مخرجا زفيرا يحمل الكثير 

من اآلالم ثم قال:
أمي مريضة ومحتجزة في املستشفى، 
بالنسبة  الثمن  باهظة  أدويــة  وحتتاج 
من  أجــرة  من  عليه  أحتصل  ما  لقيمة 
نقودا  لــي  أن  كما  التاكسي،  صــاحــب 
لي  يعطيها  أن  يرفض  عنده  متأخرة 
بحجة ضعف  ســدادهــا  فــي  وميــاطــل 

اإليراد، ومصاريف جتديد التاكسي.
ـ كم املبلغ الذي حتتاج إليه؟

ـ ال يا ابنتي، أنا لم أحك لك مشكلتي 
لكي أستميل عطفك وتتصدقي علي.

ـ يا أبي، هل بإمكانك أن تعتبرني مثل 
ابنتك؟

لم  أني  والدليل  مثلها،  أنك  يعلم  ـ اهلل 
مشكلتي...  لــك  وحكيت  منك  أســتــح 

بارك اهلل فيك يا ابنتي.
أستحلفك  فإني  هكذا،  األمــر  طاملا  ـ 

باهلل أن تقول كم املبلغ املطلوب؟
ـ سوف أقوله ألنك أقسمت علي، لكن 
هو  املبلغ  واحــدا،  قرشا  منك  أخذ  لن 
وعليه  املدبر  واهلل  جنيها،  خمسمائة 

السداد.
ـ سبحان اهلل يا أبي!! لقد اختارك اهلل 
األجــرة حلكمة  سيارات  باقي  بني  من 
هذا  لتقدمي  يسخرني  أن  هــي  مهمة 
املبلغ الذي أرسله اهلل عزوجل لك، خذ 
هذا املبلغ فهو ليس ملكي، أنا مؤمتنة 

عليه حتى يصل لصاحبه.
قاطعها بلطف قائال:

وبارك  ابنتي  يا  النبيل  شعورك  أشكر 
اهلل فيك.

ـ أقسم لك يا أبي أن اهلل قدر كل هذه 
املبلغ مرسل لك من  وأن هذا  األمــور، 
التي  القيمة  بنفس  معي  وجاهز  اهلل 
حتتاجها، كلنا مسخرون ألقدار اهلل يا 

أبي.
تفضل خذه من يدي لو تكرمت.

ليأخذه منها  املرتعشة  الرجل  يد  متتد 
على استحياء، وهو يشكرها.

وأودعه  منزلي،  أمام  التاكسي  يتوقف 
وأمضي  بحنان،  كتفيه  على  أربت  وأنا 

صوت  يتعالى  وفــجــأة  ــبــاب،  ال ناحية 
ــده ناحية  الــرجــل فــي الــشــارع وميــد ي

السماء قائال:
يكفيك  املرض...ربنا  يكفيك شر  )ربنا 

شر املرض..ربنا يكفيك شراملرض(.
أحسست بأن هذه الدعوة زلزلت كياني 
قلبي،  بعدها اطمأن  وقشعرت جسمي 
قــدر  ــذي  الـ اهلل  بــرحــمــة  يقيني  وزاد 
من  الضعيف  لينتشل  ورتبها  األحــداث 

كبوته.
في  عجوزا  شيخا  فرأيت  للنوم  خلدت 

}ۇ  ۆ  ۆ       ۈ   يردد:  املنام 
من  استيقظت   ،)٦2 )الــنــمــل:  ۈ{ 
يغرق  الفجر وجسدي  آذان  على  نومي 
صليت  ثم  فتوضأت  قمت  عرقي،  في 
مــن مرضي  لــي  يدبر  أن  ودعـــوت اهلل 

خيرا ويشفيني.
ـ احلمد هلل يا ابنتي، لقد علمت بعودة 
متخصص  أملــانــيــا  مــن  مشهور  طبيب 
عنده،  لــك  حــجــزت  ولــقــد  حالتك  فــي 

والشافي هو اهلل.
ـ أنا مؤمنة بقضاء اهلل يا خال، وراضية 
سوى  أملك  وال  لي،  قدره  الذي  بقدره 

الدعاء.
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يكون  اهلل  بــإذن  ابنتي،  يا  باهلل  ونعم  ـ 
األسباب،  لشفاءك، فاهلل مسبب  سببا 

استعدي فغدا موعدنا.
رأيت في منامي مرة أخرى نفس الشيخ 
العجوز والذي قال لي هذه املرة: حوقلي 

يا ابنتي!
قلت له: وما »احلوقلة« يا شيخي؟ قال 
لي: )ال حول وال قوة إال باهلل... ال حول 
وال قوة إال باهلل... ال حول وال قوة إال 

باهلل(.
استيقظت مرددة نفس العبارة: )ال حول 
وال قوة إال باهلل( وظللت أرددها طوال 

يومي.
لطيفا  بشوشا  املــرة  هذه  الطبيب  كان 
قام  وبعدما  وجهه،  تفارق  ال  ضحكته 
بتفصحي ابتسم في وجهي وقال لي: ال 
تقلقي األمر بسيط إن شاء اهلل، فقط 
أريد منك أشعة حديثة، و»مسح ذري« 

على منطقة الورم.
تفاجأت من طلبه الغريب بعض الشيء 
املعهودة  بابتسامته  عاجلني  لكنه  علي 

قائال: هدأي من روعك!
ــة  الــذري بالقنبلة  يــوحــي  فــاملــصــطــلــح 
في  ومهم  سهل  إجـــراء  لكنه  املــدمــرة، 
نفس الوقت حتى أتأكد أن الورم حميد 
بأنه  لك  أجزم  أكاد  كنت  وإن  وبسيط، 

حميد.
ــذري وتفحصه  ــراء املــســح الـ وبــعــد إجـ
االرتياح  عالمات  وجهه  على  ارتسمت 
ــة الـــورم  ــداي وقـــال لـــي: احلــمــد هلل! ب
حميد، وليس به بؤر سرطانية مثلما أكد 
لك طبيبك السابق، لكن الورم يتسرب 
منه سموم تؤذي اجلسم بالفعل، لذلك 
يجب عليك االلتزام بتناول األدوية في 
النوم  إلــى  واخلــلــود  بانتظام  ميعادها 
فترات طويلة والراحة التامة، حتى يهدأ 
عملية  إجــراء  ونستطيع  الــورم  التهاب 
يسبقها  دقيقة  استئصاله، وهي عملية 

استعدادات يلتزم بها املريض.
وجدت  فقد  أخيرا...  أساريري  تهللت 

االبتسامة مكانا لها في وجهي، وقمت 
هذا  لكن  الطبيب،  بتعليمات  بااللتزام 
الــشــيــخ ظــل ضيفا ألحــالمــي، وكــأنــه 
يبلغني رسائل وطقوس  رسول من اهلل 

دعوية لكي أمارسها.
الشيخ يصلي فيها على  كان  املرة  هذه 
مسامع  في  تظل  عديدة  مــرات  النبي 

أذني حتى استيقظ.
حالتي  حتسنت  وبعدما  ــام  األيـ مــرت 
وعاودني  أخــرى،  مــرة  انتكست  فجأة 
املــرة،  هــذه  مبرحة  آالم  مــع  اإلغــمــاء 
تـــأثـــرت أمـــي كــثــيــرا بــحــالــتــي وظــلــت 
أني  إال  وجهها،  على  تنساب  دموعها 
بقضاء  رضائي  واستمر  صامدة  كنت 
اهلل وقــدره فلقد قــرأت أن الرضا هو 
باب اهلل األعظم وجنة الدنيا، ومستراح 
املوقنني،  الــســعــداء  وطــريــق  العابدين 
وكيف ال أرضــى وأنــا أعلم أن اهلل هو 
الرحمن الرحيم، والرحمن أرحم بعباده 
من األم بولدها... كيف ال أرضى وأنا 
ما  يعلم  فهو  العليم  هو  اهلل  أن  أعلم 
يصلحني وما يضرني... كيف ال أرضى 
بعباده  اللطيف  هو  اهلل  أن  أعلم  وأنــا 
بل  ليؤذيهم  ال  مبصيبة  ابتالهم  الــذي 
كيف  واملعاصي،  الذنوب  من  ليطهرهم 
الودود  ال أرضى وأنا أعلم أن اهلل هو 

الذي يتودد لعباده بنعمه الالمحدودة.
لقد استقر في عقيدتي أثناء محنتي أن 
سعادة  القلب  اهلل ميأل  بقضاء  الرضا 
إال  آدم  ابن  يا  أمامك  وليس  وســرورا، 
الرضا فإن سخطت واعترضت أصابك 
ــدر اهلل واقــع  ــ الــشــقــاء والــتــعــاســة وق
ڭ{  ڭ   ڭ   ڭ   }ۓ   أيــضــا 

)األحزاب: 38(.
امــرأة  ومعه  املــرة  هــذه  الشيخ  زارنـــي 
مفاتن  يغطي  لباسها  محتشمة  جميلة 
الفتاة  هـــذه  مــن  لـــه:  فقلت  جــســدهــا 

اجلميلة يا شيخنا؟؟
قال لي:

ـ إنها أنت يا ابنتي. 
لست  ــا  أن لــه  وقلت  رده  مــن  تعجبت  ـ 

جميلة مثلها!!
بعدما عدت من سفرك  أنت  بل هي  ـ 

البعيد...
 انتبهي واسمعي صوت الفتاة.

)أستغفر  تردد:  فوجدتها  منها  اقتربت 
اهلل  إليه...أستغفر  وأتوب  العظيم  اهلل 
اهلل  إلــيــه...أســتــغــفــر  وأتـــوب  العظيم 

العظيم وأتوب إليه( 
على  نومي  من  استيقظت  أخــرى  مــرة 

صوت آذان الفجر وجسدي يرتعش.
حتما هــنــاك رســالــة هــامــة هــذه املــرة 
من »رســول األذكــار« أنه يريد تذكيري 
ــذي جتاهلت  ــ وال احلـــجـــاب،  ــارتـــداء  بـ

ارتدائه لسنوات طوال.
هــذه رسالة من »رســول األذكـــار« لكي 
ــود لــلــحــجــاب طــاعــة هلل عــزوجــل  ــ أع

واستغفر اهلل على ذنبي القدمي.
اهلل  عاهدت  بعدما  احلجاب  ارتديت 
على االلتزام به وعدم خلعه طاعة هلل، 
املــرة  هــذه  البشوش  للطبيب  وذهــبــت 
بلباس فضفاض وحجاب يستر شعري.

ــورم  ال يتفحص  وهــو  الطبيب  يبتسم 
بعدها  اجلديدة،  األشعة  ويراجع  بيده 
)ما شاء اهلل...مــا شاء اهلل...ما  ردد: 
أخيرا  ــورم  ال استجاب  لقد  اهلل(  شــاء 
من  وأصــبــح  سميته،  ونضبت  للعالج 
ال  جدا...  قريبا  العملية  إجراء  املمكن 
االستجابة  هــذه  حــدوث  ســرا  أخفيك 
صعب جدا، هل جربت دواء جديد من 

اخلارج؟؟
لي  كتبه  جديد  عالج  جربت  بالطبع  ـ 

طبيب عظيم
اعتدل الطبيب من جلسته وهو يقول:

الطبيب  ــم  اسـ ــا  ومـ الــعــالج  هــو  مــا  ـ 
العظيم؟

ـ العالج هو »االستغفار«، والطبيب هو 
»رسول األذكار«.
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أحمد راشد البطل
كاتب وقاص

يكتفى بهذا القدريكتفى بهذا القدر
جفونه،  تتثاقل  األركــــان،  بأحد  منزويا  يرقد  التلفاز،  يغلق 
يحاول أن ينسج أحالمه الوردية، وسعادته األبدية، ولكنه ال 
يستطيع، تعترض تلك اإلنــذارات املؤكدة التي بثتها وكاالت 
ــار الــقــصــف فــي املـــدن املـــجـــاورة مــوجــاتــه املــتــرديــة،  األنــبــاء وآثــ
يسحبها  بها،  متمسكا  فيظل  ذاكرته،  بأستار  حبيبته  تتعلق 
كما  منها  ينهل  العامرة،  قلبه  وشطئان  املزهرة  بساتينه  إلى 
يشاء، يرقصان مع الفراشات، وأسراب احلمام التي أظلتهما، 
وهدلت لهما حلن السعادة، تتالشى منه شيئا فشيئا، ينفلت 
العقد، تطير هي، ويسقط هو فزعا، على موجة القصف التي 

يتوقعها ويخشاها اجلميع.
لم يكن يتوقع أن تكون الكارثة بهذه السرعة، ترجتف أوصاله. 
ويعدو خارج املنزل بكل قوة، يصطدم اجلميع باجلميع، يراهم 
دقة  بكل  أن يختار  للموت  يعلم كيف  أمامه، وال  يتساقطون 
هذه اليمامات، ترمي به إحدى القنابل بضعة أمتار فيسقط 
مــرة أخـــرى، يــحــاول الــنــهــوض، تتعثر ســاقــه بطفلة حتتضن 
ذراع أمــهــا بــفــزع ورعـــب، مــحــاولــة االخــتــبــاء مــن هــذا الــدمــار، 
وتشير إلى ما تبقى من أشــالء أمها على اجلانب اآلخــر من 
الطريق، يخطفها مسرعا، ال يعرف وجهته، يحتضنها أكثر 
فأكثر، حتى يشعرها باطمئنان زائف، كم متنى أن يشق نفسه، 
ويدخل هذه الطفلة وكل األطفال من حوله بداخله، كي ال 

يشاهدوا الفاجعة.

هدأت موجة القصف األولى للمدينة، بدأت سيارات اإلسعاف 
في التقاط األنفاس املتبقية، اندسا في أول سيارة، بدأ املسعف 
األولية،  اإلسعافات  يتلقيان  للمستشفى،  يصالن  عمله،  في 
القوة  هــذه  املستطاع، يستغرب كل  قــدر  أن يطعمها  ويــحــاول 
التدميرية، اختفت مالمح احلياة في حلظات، أنني متقطع 
يصدر من أكوام اخلرسانات، حتى املآذن الشامخة خارت قواها 
هي األخرى، يسمع صرخات الطفلة تنادي أمها، فيحمد اهلل 
على نعمة الوحدة، فال أم وال أب وال زوجة، ملاذا لم يغادر البالد 
مثل الكثير؟ دائما ما كان يراهن على تلك القلوب الرحيمة، 
ملاذا لم تكوني يا نار بردا وسالما على أطفالنا؟ ملاذا كل هذا 
أشقاؤنا بحياتهم  ينعم  الــبــراءة؟ كيف  اغتيال  اإلصــرار على 
وملذاتهم، ونحن في أتون النار؟ ملاذا يصبون نيرانهم علينا، 
ويــتــركــون أصــحــاب الــبــنــادق يــديــرون الــصــراع مــع جنراالتهم 

امللعونة.
أسئلة كثيرة تكومت برأسه، أمسك بها قبل أن تنفجر، طلب 
منه أحد املسعفني املغادرة ألحد املخيمات القريبة، خوفا من 

قصف املستشفى.
أنفاس خائفة  تبقى من  تنقل ما  التي  الباصات  أحــد  ارتـــادا 
ــالوات الــشــهــادة مــع األنـــني املكتوم  داخـــل املــديــنــة، تختلط تــ
بـــصـــدورهـــم، يــنــظــرون إلـــى الــســمــاء بــتــرقــب، خــوفــا مـــن غـــارة 
تالية تقضي على ما تبقى منهم، تتوقف احلافلة الستقبال 
الفارين في الطرقات، يشاهد أحد الثوار عبر النافذة، يكتب 
على إحدى احلوائط: راجعني يا... لم ميهله أزيز الطائرات 
الذي أعلنت عنه السماء، أن يكمل اجلملة، احتبست أنفاس 
عن  وسألها  الطفلة  إلــى  نظر  السماء،  إلــى  نــظــروا  اجلميع، 

اسمها، نظرت إليه بابتسامة الراحة وقالت: شهباء.

لغة وأدب
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عبد املجيد إبراهيم قاسملغة وأدب
باحث تربوي

بكل  وتفيض  البراءة،  نفوسها  متلئ  رقيقة،  كائنات  األطفال 
ويــكــرهــون،  يحبون  فهم  اإلنــســانــيــة،  واألحــاســيــس  املــشــاعــر 
يفرحون ويحزنون، يتأملون ويحلمون، يخافون ويغضبون، وهم 
مفطورون على حب املعرفة، وميتلكون دوافع قوية إلى التخيل 
لالطالع،  عشقهم  عنهم  ويعرف  واالستكشاف،  واالستطالع 
وتوقهم الكتشاف أسرار احلياة، وميلهم لكل ما يثير خيالهم، 

ويتحدى قدراتهم العقلية. 
اإلنسان،  حياة  في  العميق  بتأثيرها  متتاز  الطفولة  ومرحلة 
وبكونها أهم مراحل النمو في حياة الكائن البشري، وأكثرها 
تأثيرا في تكوين شخصيته، ألن فيها تتشكل معالم الشخصية 
اخلطوط  وترتسم  واجتاهاتها،  مالمحها  وتتبلور  اإلنسانية، 

العريضة مستقبال. 
ملستقبلها،  الشعوب  رسمتها  التي  الكبيرة  الغايات  ولتحقيق 
إيالء  أصبح  التربوية،  النظريات  رافقت  التي  التطورات  ومع 
بالنسبة  األولويات  سلم  يتصدر  والرعاية  االهتمام  األطفال 
لها، وبدأت هذه الشعوب بالبحث عن وسائل أو وسائط تتيح 
املشغولة  طفولتهم  ميارسوا  ألن  املتنوعة،  الفرص  ألطفالها 

بحب املعرفة واالستكشاف واحلرية، وسائل تتيح لهم التعبير 
أخرى  جهة  ومن  احتياجاتهم،  من  جزءا  وتؤمن  أنفسهم،  عن 
تكون قادرة على استثارة قدراتهم وتفاعلهم، وإكسابهم املهارات 
األطفال،  أدب  أفضل من  وليس  الكافية في مواجهة احلياة، 
لديهم،  والدوافع  امليول  هذه  إلرضاء  تثقيفية  تربوية  كوسيلة 

واستثمارها ألقصى حدودها املمكنة.  
األطفال،  ثقافة  دعائم  أهــم  من  دعامة  الطفولة  أدب  ميثل 
إسهاما  يسهم  إذ  املتدفق،  نهرها  روافــد  أغــزر  من  ورافـــدا 
فعاال في بناء الشخصية الطفلية، وتنمية مكوناتها وقدراتها، 
والتربوية  التعليمية  الوظائف  من  جملة  حتقيق  خــالل  من 
واألخالقية، ولهذا األدب أسس ومعايير واضحة، لعل أهمها: 
أنه يراعي في تقدميه اخلبرات؛ قدرات األطفال ومستوياتهم 
تربية  تربيتهم  حتقيق  بهدف  واللغوية،  واملعرفية  الفكرية 
النوع  بهذا  واالهتمام  اجلوانب،  جميع  من  ومتوازنة  متكاملة 
ملبادئ  أوال، ومحصلة  بالطفولة  االهتمام  وليد  األدب هو  من 
التربية احلديثة ونظرياتها التي أولت جل االهتمام بالشخصية 

الطفلية ككل، دون إهمال أي جانب من جوانبها ثانيا. 

بدايات أدب األطفالبدايات أدب األطفال

العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م 60



يقدم  وتتنوع، فهو  لتحقيقها  التي يسعى  األهداف  تتعدد  كما 
املعارف التي تنمي قدرات جمهوره العقلية والتعبيرية، وتغني 
تهذيب  إلــى  ويسعى  وأخيلتهم،  مداركهم  وتــوســع  أفكارهم 
العواطف  وإثارة  اإليجابية،  التربوية  القيم  وغرس  وجدانهم، 
املهارات  بعض  وإكسابهم  نفوسهم،  في  السامية  اإلنسانية 
االجتماعية، يضاف إلى ذلك توفير أجواء من املتعة والبهجة 

والتسلية. 
أساطير  إلى  نسبيا  األدبي احلديث  تعود جذور هذا اجلنس 
ورحالت،  بطوالت  وإلى  قدمية،  شعبية  وحكايات  وخرافات، 
وإلى مختارات من حوادث  وهدهدات،  وأغان  وحكم،  ونوادر 
حياتهم،  في  تأثيرا  وتركت  الــنــاس،  أذهــان  شغلت  وأخــبــار، 
جيل  من  شفاهيا  األلسن  وتناقلتها  األزمــنــة،  عبر  فتواترت 
إلى آخر، وظهرت آثار - هذا األدب - على شكل منظومات 
وحكايات، صاغها بعض الكتاب بأساليبهم، ونسجوا كتاباتهم 

اعتمادا على أشكالها األصلية. 
تعود أقدم اآلثار األدبية إلى حكايات »الباجناتانترا« الهندية، 
التي رويت على  وإلى احلكايات  القدمية،  الهند  بلغة  املكتوبة 
ويرى  ودمنة«  »كليلة  بحكايات  وعرفت  احلكيم(  )بيدبا  لسان 
فيها كثير من الباحثني بأنها أجزاء من الباجناتانترا، أو إعادة 
صياغة لها، وهي تؤلف من مجموعة احلكايات التي نقلها عبد 
في  العربية  إلى  القدمية  الفارسية  اللغة  من  املقفع،  بن  اهلل 
القرن الثامن امليالدي، ومنها انتشرت إلى لغات أخرى، ويذكر 
في هذا املقام حكايات إيسوب اليوناني الذي عاش في القرنني 
السابع والسادس قبل امليالد، هو صاحب املجموعة اخلرافية 
التي سميت باسمه، والتي تضمنت حكايات ومغامرات وقصص 

عن احليوان، نظمها شعرا بأسلوب قصصي.
اخلــرافــات  ــا  أوروبـ فــي  انتشرت  الوسطى  الــقــرون  فترة  فــي 
واألساطير، وحكايات اجلنيات والسحرة، والقصص الشعبية، 
آثار  وكانت  واســعــا،  انتشارا  واألغــانــي  احلــيــوان،  وحكايات 
استلهم  مصدرا  تلك  األدبــيــة  واألشــكــال  القدمية  األساطير 
منها الكتاب - آنذاك - الكثير، دون أن يكون األطفال هدفا 

لكتاباتهم بشكل صريح. 
أحدثت  والتي  غوتنبرغ،  األملاني  إلى  املنسوب  املطبعة  بظهور 
طفرة في عالم الكتابة، تأثرت بها مسألة نشر كتب األطفال 
بوصفها جزءا من املعرفة بشكل عام، وكان »خرافات إيسوب« 
كتيبات  ، ثم طبعت  )1484م(  للصغار عام:   أول كتاب يطبع 
لألغاني، وظهرت في أوروبا ما دعيت باأللواح، ذات الغايات 

بعض  وانتشرت  واألرقــام،  األبجدية  ضمت  والتي  التعليمية، 
الكتب ذات األهداف الدينية واألخالقية، كانت غايتها التعليم 

أيضا. 
من أشهر كتب التعليم لألطفال في أوروبا كتاب: »العالم املرئي« 
الذي وضعه املعلم التشيكي: جون آموس، عام: )1٦58م( والذي 
يقال بأنه أول كتاب مصور لألطفال، وكان آموس أول من آمن 
بضرورة تسلية الطفل إلى جانب تعليمه، وأكد على أهمية دور 
الذي  للتعليم، وظهر جان دي الفونتني،  اجتذابه  الرسوم في 
عاش بني عامي: )1٦21-1٦95م(، وهو الذي يدين له العالم 
لكونه صاحب البذرة األولى ألدب األطفال، حيث صاغ شعرا 
)339( منظومة، استمدها من حضارات قدمية، ونشرها في 
شكلت  الشعرية«  الفونتني  »أمثال  أسماها:  كتابا  عشر  اثني 

تطورا حقيقيا في مسيرة أدب األطفال. 
واحلقيقة أن تلك التجارب وغيرها ال تخفي حقيقة ندرة ما 
كان يوجه للصغار، وقلة االهتمام بتدوين الشفاهي منه عند 
معظم الشعوب، وأن نسبة تلك التجارب - املتناثرة عبر أزمنة 
إلى تطور األدب بشكل  بالنسبة  طويلة - ضئيلة جدا قياسا 
ودونية  الطفولة،  مرحلة  أهمية  على جتاهل  يدلل  مما  عام، 
النظرة إليها، واعتبار الطفل مجرد راشد صغير، عليه أن يفكر 

ويتعامل مع األشخاص واألشياء بذهنية الراشد.
اإلوزة«  »األم  كتاب:  صــدور  تاريخ  )1٦9٧م(  عــام:  وبحلول 
للفرنسي شارل بيرو، أول مجموعة قصصية كتبت خصيصا 
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تاريخ  مــن  جــديــدة  مرحلة  فــي  األدب،  هــذا  دخــل  لألطفال، 
مسيرته  في  مفصليا  تاريخا  احلــدث  هذا  اعتبر  إذ  تطوره، 
بكل املقاييس، وإلى فرنسا أيضا - يرجع الدارسون - بدايات 
تكتبها  التي كانت  للمسرحيات  وبالتحديد  الطفل،  فن مسرح 
وتقدمها السيدة ستيفاني دوغينيلي، ألطفال طبقتها الراقية، 
عام: )1٧84م(، إضافة إلى صدور أول صحيفة لألطفال فيها 

حملت اسم: )صديق األطفال(. 
في معرض حديثه عن األطوار الرئيسية الثالثة التي مر بها أدب 
األطفال خالل مسيرة تطوره، يقول الدكتور علي احلديدي، في 
كتابه: »في أدب األطفال« الصادر عن مكتبة األجنلو املصرية، 
القاهرة )1991م(: يبدأ الطور األول، عام: )1٦9٧م( بصدور 
كتاب بيرو، والذي أثار حركة أدبية نشطة، دفعت األدباء إلى 
واالهتمام  األوروبــيــة،  الشعبية  اآلداب  في  والتنقيب  البحث 
بحكايات األطفال، وكذلك بانتشار حكايات )ألف ليلة وليلة( 
تأثيرا  األطفال  بها قصص  فتأثرت  ترجمتها  بعد  أوروبــا  في 

كبيرا. 
وفي اجنلترا بدأ أدب األطفال احلقيقي بظهور جون نيوبري، 
ناشر كتب األطفال، ثم صدور املجموعة القصصية »أليس في 
األخــوان جرمي،  أملانيا  كــارول، وفي  لويس  لـ:  العجائب«  بالد 
هانز  الــدمنــارك:  وفي  والبيوت«  »األطفال  حكايات  صاحبا 
كريستيان أندرسون، رائد أدب األطفال في أوروبا، وفي روسيا 
وتولستوي،  لألطفال  أشــعــارا  كتب  الــذي  بوشكني،  الشاعر 

وقصصه التي كتبها لهم. 
يرى كثير من الباحثني إن معظم ما وصلنا من الكتابات التي 
بدأ بها هذا األدب،لم تكتب للصغار أصال، إمنا وجدوا فيها ما 
يشبع خياالتهم، األمر الذي يحيلنا إلى فكرة التداخل بني أدب 
مكتوب خصيصا لألطفال، وأدب لم يكتب لهم كفئة متمايزة، 
حتى  بينهم،  رواجــا  والقى  أعمارهم  مراحل  بعض  الءم  لكنه 
عدت - تلك الكتابات - من األدب اخلاص بهم، ذلك ملا متيزت 
والتحدي، وما حملته من مواقف مثيرة  املغامرة  بها من روح 
الكتابات  روائــع  من  عدت  أدبية  أعمال  ظهرت  فقد  للخيال، 
مثل:  بــاألســاس،  لهم  التوجه  منها  القصد  يكن  لألطفال،لم 
تضمنت  التي  سوفيت،  جوناثان  لأليرلندي  جيلفر«  »رحالت 
خيالية  بالد  إلى  رحــالت  عن  حتكي  القصص  من  مجموعة 
سحرت األطفال، و»روبنسون كروزو« لـ دانيل ديفو، و»البؤساء« 
وبعض  ثربانتس،  لالسباني  كيخوته«  و»دون  فكيتور هوغو،  لـ 

أعمال الروائي الفرنسي جول فيرن.
واالقتباس  النقل  بداياته  في  اعتمد  الــذي  األطفال  أدب  أن 

عن احلكايات واألساطير الشعبية،لم ينتشر - عموما - بني 
جمهوره، الذي لم يعرف قبل أن يتبلور أدب خاص بهم سوى 
بــاألدب  يسمى  ما  أو  الــصــدور،  وحفظته  األلسن  تناقلته  ما 
وحكايات  األبطال  أساطير  يسردون  الــرواة  فكان  الشفاهي، 
واألمثال  األلغاز  جانب  إلى  مدهشة،  عوالم  عن  وأقاصيص 
والترقيصات واألغاني الشعبية، وغيرها من املأثورات الشعبية 
التفاعل، ودأب األجداد  الطفولة املفطورة على  التي خاطبت 
واألحفاد،  لألبناء  سردها  على  واألمــهــات  واجلــدات  ــاء  واآلب
 - مبجملها   - ولتشكل  وشــوق،  بلهفة  يستمعون  كانوا  الذين 
هاما  ومصدرا  املعرفية،  األطفال  حصيلة  من  أساسيا  جانبا 
إضافة  وجدانهم،  وإثــراء  خبراتهم  وإغناء  وعيهم  تشكيل  في 
إلى كونها وسيلة إلمتاعهم وتسليتهم، ومن جهة أخرى رفدت 
الشعوب مع  تواصلت من خاللها  التي  املتنوعة  تلك األشكال 
أطفالها، وتناقلت موضوعاتها األلسن جيال بعد آخر، رفدت 
أدب األطفال بزخم هائل من الثراء، ودونت في سجله عالمة 
فارقة، حتى عد األدب الشفاهي أهم مصادر األدب الطفلي، 

وال يزال. 
   ثم كتب هذا األدب في مراحل الحقة بالطريقة التي كتب 
بها للكبار، فساد طابع اإلرشاد، وتغلب مبدأ الوعظ والوصايا، 
ــال، وقــد تــركــزت أهــداف  فكان أقــرب إلــى اإلنــشــاء واالرجتــ
الطفل،  املعرفي عند  آنذاك - على اجلانب   - األطفال  أدب 
إلى  واألخالق احلميدة، إضافة  القيم  إلى  وانحصرت دعوته 

املتعة والتسلية.
 - العاملية  األطفال  أدب  تاريخ  مسيرة  في  الثاني  الطور  أما 
بحسب احلديدي - فظهر بعد احلرب العاملية األولى، رافقت 
الطفل، كما  املنهجية حول علم نفس  الدراسات  املرحلة  هذه 
برز االهتمام بالطفل ككائن مستقل، وبدأ االهتمام بالطفولة 
على جميع املستويات ولدى جميع الهيئات، أما الطور الثالث 
إلى  األطفال  أدب  وانطلق  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  فبدأ 
عصره الذهبي في العالم املتقدم، واحلقيقة أن العصر الذهبي 
النظريات  على  طــرأت  التي  التغييرات  بفعل  إال  يتحقق  لم 
معها  نشأ  والتي  العالم،  في  واحلقوقية  والعلمية  التربوية 
اختالف النظرة إلى الطفولة، وإحاطة األطفال بالعناية البالغة 
واالهتمام اخلاص من مختلف النواحي واالجتاهات، مما دفع 
بأدب األطفال في مسارات منفتحة، حتى بلغ ذروة مجده في 

النصف الثاني من القرن العشرين.
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عمرو طه
قاص مصري

يلُها الريح ُعشبة مُتِ
ُعشبة تعِدلُها الريح
هكذا ِعشت حياتي

تيري كازال

الطرقات مضاءة بشكٍل جيد. لكن 
اجلميع تائه.

تولستوي

إن املرَء مع من ال يفهمُه َسجنُي.
شمس التبريزي

ما من إهانٍة أكثُر قسوة توجهها إلنسان، 
من رفضك التصديق بأنه يُعاني.

تشيزاري بافيزي

كل  من  وفيه  إال  الناس  من  أحــٌد  ليس 
طبيعٍة سوء غريزة، وإمنا التفاضُل بني 

الناس في مغالبة طبائع السوء.
ابن املقفع

فنحن حني نرى زهرة وسط الصحراء، نعجب بها، أما إذا 
عشنا محاطني باألزهار اجلميلة فإننا ال نكترث لألمر. إذ 
تفقد األزهار كل معاني متيزها وتفردها. إنها ضريبة الكثرة. 
أفونسو كروش

في  يتقدم  بل  دائــري  يسير في شكل  اإلنساني ال  الوقت 
خط مستقيم. من هنا، ال ميكن لإلنسان أن يكون سعيدا 

ألن السعادة رغبة في التكرار.
كونديرا
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قراءات نصية في كتب معاصرةقراءات نصية في كتب معاصرة

محمد حمد احلسن فكر
باحث شرعي

»عالقة علم أصول الفقه بسائر العلوم 
من خالل قراءاتي في سلسلة مفاتيح 

العقول«
الزحيلي  وهبة  الدكتور  أستاذنا  كان 
رحمه اهلل يقول: إن علم أصول الفقه 
هو حديقة العلوم التي جمعت من كل 
فن أحسنه وأبدعه؛ ففيه بحوث بديعة 
واملنطق،  والنحو،  اللغة،  بعلوم  تتعلق 

والكالم أو التوحيد، واحلديث.
تعالى  اهلل  رحــمــه  الــشــيــخ  ويــضــيــف 
قــائــال: »إن هــنــاك حــاجــة مــاســة في 
أصــول  فــي  الكتابة  إلعـــادة  عصرنا 
حيويا  علما  منه  يجعل  بحيث  الفقه 
جميع  إلى  واجلــذور  األعصاب  ممتد 

شؤون احلياة...«)1(.

ــي مــقــال ســابــق عن  وقـــد حتــدثــت ف
إعادة الكتابة في هذا العلم مبا يجعله 
خــارج  ــى  إل جــســوره  متتد  حيا  علما 
لفترة  فيها  حبس  الــتــي  القراطيس 
من الزمن، وتشكل راصدا حيويا لكل 
من  العلمية  الساحة  على  يجري  ما 
أحيان  في  وافتئاتات  أحيانا،  فتاوى 
أخرى، وهذا ما رمى إليه مؤلف كتاب 
)املرصاد؛ رصد االفتئات على القرءان 

والسنة بالقواعد األصولية(.
وعــلــى جــهــة أخـــرى فــقــد قــابــل هــذا 
الــذي  العلم  لــهــذا  جتــذيــر  التجسير 
جهات  في  وابتعدت  جــذوره،  امتدت 
األرض األربع تتشرب من سائر العلوم 
ينبغي  -كما  لتبقى  مسائله؛  يغذي  ما 

لالجتهاد  مغذية  متجددة  حية  لها- 
الفقهي الذي يحتاج إليه في كل عصر 
تتجدد فيه النوازل، فكان من نتاج هذا 
أن  األصـــول  علم  مــصــادر  فــي  التنوع 
متنوعة،  معرفية  أنساق  على  اشتمل 
غير أن عبقرية األصوليني جعلت من 
تناسق  في  يجري  تكامال  التنوع  هذا 
في  املقاصد  علوم  فخدموا  عجيب؛ 
الشرع احلنيف باستخدام ما احتاجوا 

إليه من علوم اآللة.
إذا  الــقــارئ  بذهن  يخطر  ما  أول  إن 
حيث  مــن  الفقه  أصـــول  عــن  حتدثنا 
كونه ضابطا لفهم التشريع، ومؤسسا 
الوقائع،  على  أحكامه  تنزيل  لقواعد 
أن يتساءل: هل يكون هذا العلم بذلك 
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بظاهرها؟  واألخــذ  السنة  عن  بديال 
بني  اخلــــالف  نــفــهــم  أن  علينا  وهـــل 
ــيــني واحملـــدثـــني ضــمــن هــذه  األصــول
ــة؟ أم هــو اخــتــالف فــي كيفية  ــرؤي ال
وطرق  السنة  نصوص  من  االستفادة 

ثبوتها لالحتجاج بها -ال عليها-.
ألم يكن هذا اخلالف بني علماء خدموا 
بفهم  ــارة  وت باإلسناد  تــارة  النصوص 
ألم  املنقول؟  النص  من  املــراد  املعنى 
الفقه  يكن املؤسس األول لعلم أصول 
-من حيث وضع اصطالحاته وتدوين 
ما تفرق من مسائله- هو نفسه الذي 
لقب بناصر السنة لنصره األخذ بخبر 

الواحد؛ وهو اإلمام الشافعي؟ 
»اخــتــالف  ــاب  ــت ك مــن  تــخــيــرنــا  وإذا 
املسائل  في  احملدثني  مع  األصوليني 
مثاال  تصلح  مسألة  وأثــره«  احلديثية 
على هذا اخلالف، فال شك أن مسألة 
االحتجاج باحلديث املرسل ستكون أول 
مشتركات  في  باحث  ببال  يخطر  ما 
هذين الفنني، وهي مسألة فيها ما هو 
أبعد من سبب اخلالف بني احملدثني 
واألصوليني؛ إذ هي دليل واضح على 
أذهــان  فــي  الفقه  أصــول  علم  كمون 
واســتــقــراره،  تدوينه  قبل  املجتهدين 
ومن  ومــالــك  حنيفة  ــو  أب احــتــج  فقد 
يتكلم  ولــم  املرسل،  باحلديث  تبعهما 
أبو  قال  كما  الشافعي  قبل  أحد  فيه 
داود في رسالته إلى أهل مكة: »وأما 
املرسل فقد كان يحتج به العلماء فيما 
مضى مثل: سفيان الثوري، ومالك بن 
الشافعي  جاء  حتى  واألوزاعــي  أنس، 

فتكلم فيه«)2(.
ــقــني  األســب احـــتـــجـــاج  أن  شـــك  وال 
الشافعي  وكـــالم  املــرســل،  بــاحلــديــث 
أصــول  علم  استقرار  سبق  قــد  فيه، 
اصطالح  استقرار  سبق  كما  الفقه، 
ــر احملــدثــني من  ــث ــإن أك احلـــديـــث؛ فـ
بعدهم لم يحتجوا باملرسل كما حكاه 

التمهيد،  مقدمة  فــي  البر  عبد  ابــن 
ونقله العراقي في شرح ألفيته)3(، فلزم 
أن يكون هذا االختالف بني األقدمني 
من حيث كونهم مجتهدين اختلفوا في 
كيفية إثبات النصوص واالحتجاج بها، 
بني  االصطالحي  التمايز  قبل  وذلــك 

األصوليني واحملدثني.
وقد انطلق املؤلف بعد ذلك من خالل 
احلديث«  فــي  العراقي  ألفية  »شــرح 
ليبحر في سائر مسائل االختالف بني 
إفادة خبر  من  واحملدثني؛  األصوليني 
التي  بشروطه  النظري  العلم  الواحد 
العلماء  بني  ونظر  خالف  محل  كانت 
حتى استقر رأي ابن حجر في نخبته 
على القول به، وقد ذكرته في نظمي 

للنخبة، فقلت:
وقد يفيد العلم أعني النظري

 آحادها واختاره ابن حجر
الثقة،  زيـــادة  مسائل  على  عــرج  ثــم 
أو:  كــذا(  نرى  )كنا  الصحابي:  وقــول 
مرفوعا؟  يعتبر  هل  كذا(  السنة  )من 
هذه  نتائج  فــي  مركبه  استقر  حتى 
التشريع  فــي  وآثـــارهـــا  االخــتــالفــات 

اإلسالمي.
األصوليني  اســتــفــادة  جهة  فــي  وأمـــا 
غرضهم  يخدم  مبــا  املنطق  علم  مــن 
مشتركات  أبـــرز  ــإن  ف فــيــه،  وغايتهم 
املنطق هي قضية  علم األصول وعلم 
احلجاج ومبناها على القياس بأنواعه، 
فــظــهــرت عــبــقــريــة األصــولــيــني في 
توظيف هذا القياس -وهو قول مؤلف 
من قضايا إذا صدقت لزم عنها لذاتها 
قول آخر- في حجاجهم على ما أرادوا 

إثباته في القضايا األصولية.
وقد ضرب كتاب »عبقرية األصوليني 
أمثلة  املنطقية«  القواعد  توظيف  في 
القياس،  ــواع  أنـ جميع  مــن  تطبيقية 
االستثنائي  القياس  توظيف  ومنها: 
املتصل -وهو ما كانت مقدمته الكبرى 

صحة  إثــبــات  فــي  متصلة-  شرطية 
فلو  املــغــصــوبــة،  األرض  فــي  الــصــالة 
أنا لم نصحح اجتماع األمر بالصالة، 
والنهي عنها في املغصوبة؛ لكان سبب 
متعلقي  احتــاد  هو  الصحة  هذه  عدم 
صحيح  غير  والتالي  والنهي،  األمــر 
األمــر  إذ  متحدين؛  غير  فاملتعلقان 
ــه بــالــنــهــي عن  بــالــصــالة ال عــالقــة ل
فنتج  املغصوب؛  املــكــان  فــي  إيقاعها 
املقدم  بطالن  التالي  بطالن هذا  عن 
األرض  في  الصالة  عــدم صحة  وهــو 
املغصوبة، وتبني أن الفائدة من النهي 

مجرد اإلثم، ال عدم الصحة)4(.
وهذا على طريقة قوله تعالى }لو كان 
فيهما آلهة غير اهلل لفسدتا{ )سورة 
حصول  استثناء  فــإن  ــاء:22(،  ــي ــب األن
واألرض  السماوات  فساد  وهو  التالي 
املقدم  لبطالن  مستلزم  -لبطالنه- 
وهو تعدد اآللهة، فثبت وحدانية اهلل 

تعالى.
وهــنــا نحط رحـــال هــذا اإلبــحــار في 
خدمة  العلوم  بسائر  األصــول  عالقة 
يكاد  ال  الباب  أن هذا  على  وتوظيفا، 
ينتهي عند هذا احلد؛ فعالقة األصول 
بخبايا اللغة -مثال- تستحق أن يكتب 

فيها ما يضيء على هذه اخلبايا. 

الهوامش
1- د. وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي 

-دار الفكر: )ص/12٠9(
2- رسالة أبي داود إلى أهل مكة: )ص/24(، 
دار العربية-بيروت، بتحقيق محمد الصباغ.

اختالف  النشمي/  عجيل  يــاســر  أ.د.   -3
األصوليني مع احملدثني في املسائل احلديثية، 

الطبعة األولى دار املرقاة: )ص/4٦-4٦(.
عبقرية  النشمي،  عجيل  يــاســر  د.  أ.   -4
املنطقية:  القواعد  توظيف  في  األصوليني 

)4٧/4٦(، دار املرقاة/الطبعة األولى.
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دور المتاحف في حفظدور المتاحف في حفظ
 التراث اإلسالمي التراث اإلسالمي

حسن بن محمدحضارة
باحث وكاتب 

مكانة  الـــيـــوم  املــتــحــف  يــحــتــل 
الثقافية  احلـــيـــاة  فـــي  ــزة  ممــي
والعلمية والسياحية في كل دول 
العالم، وهو يساهم في التعريف 
بــاملــجــتــمــع ومبــخــتــلــف أمنـــاط 
فيه  سائدة  كانت  التي  احلياة 
وجذورها  املتنوعة  وبــالــعــادات 
وبذلك  واحلضارية،  التاريخية 
اجلماعية  الذاكرة  يحفظ  فهو 

ــط األجـــيـــال  ــ ــى رب ــمــل عــل ــع وي
اجلديدة مباضيها.

ولقد عرفت املتاحف اإلسالمية 
اهتماما  األخيرة  السنوات  في 
بــالــغــا مـــن قــبــل جـــل الــــدول 
ــة، وأصــبــحــت حتتل  ــي اإلســالم
املجتمع،  داخـــل  ممــيــزة  مكانة 
وإلــى جانب حمايتها  أنــه  ذلــك 
الثقافي  ولــلــمــوروث  ــتــراث  ــل ل

والديني أصبح لها دور اقتصادي 
وتنموي مهم من خالل ما تقدمه 
وزيارات  ومعارض  فعاليات  من 
للتعريف  تقيمها  والتي  للسياح 
ــة وبــالــتــالــي  ــي بــاملــآثــر اإلســالم
تساهم في خلق رواج اقتصادي 

كبير.
إن املتاحف اإلسالمية هي املكان 
ــذي يــتــم فــيــه حــفــظ الــتــراث  الـ
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مكوناته  مبختلف  اإلســالمــي 
الثقافي  التنوع  يعكس  والـــذي 
والــفــنــي والــتــربــوي اإلســالمــي، 
مــركــزا  تشكل  أصــبــحــت  ولــقــد 
الفنية  األعــمــال  حلفظ  مهما 
التراثية  القيمة  ذات  اإلسالمية 
على  شاهدا  تراثا  تعتبر  والتي 
واالزدهــار  بالرقي  حافل  تاريخ 
ومت تخليده داخل هذه املتاحف 
لتستفيد منه األمة في حاضرها 
من  كـــان  ــذلــك  ول ومستقبلها، 
هو  املتاحف  هــذه  وظائف  أهــم 
التعريف بالتراث اإلسالمي في 
إطار ثقافي وحضاري يتأقلم مع 

حاجيات ومتطلبات العصر.
ولم تعد مهمة املتحف اإلسالمي 
في  السابق  في  كما  منحصرة 
ــتـــراث وصــيــانــتــه من  حــفــظ الـ
تعمل  إنها  بل  والتلف،  الضياع 
ــي حتقيق  فـ املــســاهــمــة  ــى  عــل

وفي  املجتمعات  داخــل  التنمية 
بناء االقتصاد املتكامل.

وتعتبر اليوم السياحة، خصوصا 
الثقافية والقائمة على املتاحف 
واملــعــالــم األثـــريـــة، أحـــد أهــم 
القطاعات االقتصادية املزدهرة 
ــي تــســاهــم  ــ ــي الـــعـــالـــم، وهـ ــ ف
وتطوير  تنمية  في  كبير  وبشكل 
ــبــلــدان، وأصــبــح  اقــتــصــادات ال
هذا القطاع من أهم القطاعات 
من  ــدول  الـ عليها  تعتمد  الــتــي 
أجل املساهمة في رفع مستوى 
واالقتصادي  االجتماعي  النمو 
للوصول إلى التنمية االقتصادية 
املنطقة  أن  خصوصا  املطلوبة، 
ــيــة واإلســـالمـــيـــة تــزخــر  ــعــرب ال
ــن املــعــالــم األثــريــة  بــالــعــديــد م
خلفتها  الــتــي  الفنية  والــتــحــف 
كثرة احلضارات التي مرت بهذه 
ولعدة  فيها  وســـادت  باملنطقة 

ــزمــان، خصوصا  لــقــرون مــن ال
احلضارة اإلسالمية. 

املتاحف  ونظرا ملا حتتوي عليه 
ــراث عــريــق  ــ اإلســالمــيــة مـــن ت
أصبحت  فقد  متميزة  وحضارة 
عنصرا مهما من عناصر اجلذب 
قبلة  أصبحت  حيث  السياحي، 
للتعرف  محاولة  في  للسائحني 
إلى عادات وتقاليد أهل املشرق 
ــارة اإلســالمــيــة  ــضـ وعــلــى احلـ
والثقافة التي ميزت تاريخ أمتنا 
العريق مما يسهم في خلق رواج 
يعتبر  والــيــوم  مهم،  اقــتــصــادي 
من  واإلسالمي  العربي  التراث 
أكــثــر الــتــراث اإلنــســانــي تنوعا 
متاحف  ــر  ــب أك فـــي  ــورا  ــضـ وحـ
من  الكثير  حقق  ولقد  العالم 
في  القياسية  املبيعات  ــام  أرقـ

املزادات العالنية. 
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العالم  املعلوم لدى اجلميع في  من 
أحد  على  يخفى  ال  مــا  وهــو  كله، 
دولة  به  تقوم  الذي  الريادي  الدور 
الكويت في العمل اخليري مبختلف 
عمل  أي  يخلو  يكاد  فــال  أنــواعــه، 
إنــســانــي فــي الــعــالــم مــن بصمات 
املباشرة  الكويتي  اخليري  العمل 

وغير املباشرة. 
لدولة  اخليري  العمل  ازدهر  ولقد 
الراحل  أميرها  عهد  في  الكويت 
سمو األمير الشيخ الصباح اجلابر 
األحمد الصباح »رحمه اهلل« فلقد 

االهتمام  في  األمثلة  أروع  ضــرب 
بالعمل اخليري، سواء داخل الكويت 
أو خارجها، فعند النظر في سيرته 
جتده رجل محب للعمل اإلنساني، 
اخليري،  العمل  على  اإلنفاق  كثير 
ومستشفيات  مــســاجــد  بــنــاء  ــن  م
ومنازل ومساندة طالب العلم على 
مــســتــوى الــعــالــم، وخــاصــة طــالب 
ــم الــشــرعــي، وجتــــده أيــضــا  ــعــل ال
كوارثها،  في  العالم  لدول  مساندا 
فال تكاد متر حادثة ما في أي دولة 
إال وجتــده مسرعا في  ــدول  ال من 

الطبية،  والقوافل  املعونات  إرسال 
بأمير  كله  العالم  فــي  لقب  حتى 
اإلنسانية، وبفضل أعماله أصبحت 
في  اخليري  للعمل  رمــزا  الكويت 

العالم. 
ومـــع هـــذا كــلــه لــم أكـــن أتــوقــع أن 
الكويتية  اخلــيــر  بــصــمــات  تــكــون 
قــريــبــة مــنــي شــخــصــيــا إلـــى هــذا 
احلد، ففي زيارة لي ملكتبة األزهر 
مبحافظة  القرنة،  فــرع  الشريف، 
األقصر، لالطالع على بعض الكتب 
أفاجأ عند  بها،  املوجودة  واملراجع 

عبد املعز محمد حباشياستطالع
بكالوريوس التربية الرياضية

مجمع عبداهلل عبداللطيف العثمان مجمع عبداهلل عبداللطيف العثمان 
امتداد للعمل الخيري الكويتيامتداد للعمل الخيري الكويتي
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مكتوب  بــالفــتــة  للمكتبة  دخــولــي 
عبداهلل  املــرحــوم  )مجمع  عليها: 
عبداللطيف العثمان( تساءلت: من 
هذه  وأليست  الشخص؟  ذلــك  هو 
املكتبة من إنشاء األزهر الشريف؟! 
للمكتبة  بالدخول  قمت  أن  وبعد 
أثناء  ألروقتها  وتفحصي  العريقة 
من  ألكثر  تستمر  لم  التي  الــزيــارة 
على  احلــرص  كل  حرصت  ساعة، 
ألقوم  بها،  املوظفني  أحــد  مقابلة 
ــجــول في  بــاالســتــفــســار عــن مــا ي
وبعد  املكتبة،  هذه  بشأن  خاطري 
حديثي معه تبني لي أن هذا الصرح 
الكويت  دولة  نفقة  على  إنشاءه  مت 
ورجال اخلير بها بتكلفة )4( ماليني 
جنيها مصريا، وعلى مساحة )1٠( 

آالف متر مربع تقريبا. 
ومت افــتــتــاحــه فـــي يـــوم األربـــعـــاء 
2٠15م(،  مـــارس/   /14( املــوافــق 
األكــبــر  ــام  ــ اإلم فضيلة  وبــحــضــور 
شيخ األزهر وسعادة السفير سالم 
غصاب الزمنان سفير دولة الكويت 
والسيد محافظ  ذاك  آن  بالقاهرة 
الكويتي  األعــمــل  ورجـــل  األقــصــر 
والسيد  العثمان  عــبــداهلل  عــدنــان 
ــام بيت زكـــاة املــال  نــائــب مــديــر ع
األزهر  علماء  من  ولفيف  الكويتي 

الشريف ورجال اخلير والثقافة.
وعند احلديث بشيء من التفصيل 
عبداللطيف  عــبــداهلل  مجمع  عــن 
مبدينة  يقع  فهو  اخليري  العثمان 
األقــصــر  محافظة  غـــرب  الــقــرنــة 
مبنيني  من  ويتكون  مصر،  بجنوب 
خــدمــيــني تــتــعــد اســتــخــدامــاتــهــمــا 
العديد  فــي  املجتمع  خــدمــة  فــي 
والصحية  الدينية  املــجــاالت  مــن 
والثقافية وغيرها، وللتوضيح أكثر 

حول استخدامات املجمع أذكر كل 
بــشــيء من  مــنــفــردا  مبنى خــدمــي 
إليه  توصلت  ما  حسب  التفصيل 
وهو  املجمع،  حــول  معلومات  مــن 

كالتالي: 
املبنى األول: فهو من حيث الشكل 
إلى  املعمارية  هندسته  في  يشبه 
يستخدمه  الــذي  الشكل  كبير  حد 
األزهرية،  املعاهد  بناء  في  األزهر 
ومن حيث التجهيز فهو مبنى مجهز 
بكل التجهيزات املطلوبة فهو مجهز 
تستخدم  الــتــي  األجــهــزة  بــأحــدث 
في التدريب وعرض املواد العلمية 
التي  الطلبات  واستقبال  وحفظ 
حيث  وأمــا  له،  الزائرين  من  تقدم 
لزائريه  يقدمها  الــتــي  اخلــدمــات 
اخلدمات  مــن  العديد  يقدم  فهو 
ويستخدم في أكثر من غرض كما 
يستخدم كمقر للعديد من اجلهات 
ما  منها  أذكــر  والثقافية،  اخليرية 
املعلومات  وجمع  معرفته  استطعت 

عنه، وهي كالتالي:
املكتبة  ــروع  ــ ف ــن  م ــفــرع  ل مــقــر   <
املــركــزيــة لــألزهــر الــشــريــف، وهي 
املركزية  »املكتبة  بــاســم  مــعــروفــة 
لألزهر الشريف- فرع القرنة« وهي 
آالف  على  حتتوي  ضخمة  مكتبة 
الكتب واملراجع في شتى املجاالت 
والثقافات والعلوم اإلنسانية، وتعد 
أكبر مكتبة في صعيد مصر، حيث 
األروقة،  العديد من  بداخلها  تضم 
الكثير  من  بالغ  باهتمام  وحتظى 
من الوزارات والهيئات ورجال العلم 
كما  مصر،  وخــارج  داخل  والثقافة 
فضيلة  مــن  بالغ  باهتمام  حتظى 
اإلمــام األكبر شيخ األزهــر، ملا لها 
العلم  تــقــدمي  فــي  ــادي  ريـ مــن دور 

شيخ  فضيلة  قــام  فقد  ــا،  ــرواده ل
املــكــتــبــة نسخة  ــداء  ــإهـ بـ ــر  ــ األزهـ
في  أول مصحف  من  األصل  طبق 
اإلسالم، وقام أيضا بالتبرع ملكتبة 
والتي  اخلــاصــة،  مبكتبته  املجمع 

تضم نحو »9888« كتابا. 
املكتبة  قامت  نفسه  السياق  وفــي 
املركزية لألزهر الشريف بالقاهرة 
املكتبة  بــإهــداء  الرئيسي«  »الــفــرع 
أيضا  وأهــدى  كتابا،   »28٧٦« نحو 
ــد  ــداهلل زاي األســتــاذ الــدكــتــور عــب
عدد  للمكتبة  العربية  اللغة  أستاذ 

»2559« كتابا. 
من  املــكــتــبــة  إدارة  تــســلــمــت  كــمــا 
الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه 
والشيخ  ــر  األزهـ بجامعة  املــقــارن 
األوقاف  علماء  من  منصور  عباس 
ما يقرب من »2٠٠٠« كتابا ما بني 
مطبوع ومخطوط، في علوم القرآن 
والتاريخ  والفقه وأصوله  واحلديث 

والفلسفة واللغة واألدب. 
كما يرسل مجمع البحوث اإلسالمية 
باألزهر الشريف العديد من الكتب 
التي يصدرها بشكل سنوي وكذلك 
يرسل مكتب إحياء التراث مبشيخة 
األزهــر نسخة من إصــداراتــه بني 
ــك حتــرص  ــذل ــر، وك ــ احلـــني واآلخـ
أسرة حترير مجلة األزهر، على أن 
ترسل بعض النسخ من كل عدد لها 
لتكون  هجري  شهر  كل  مطلع  في 

في متناول رواد املكتبة. 
ولــتــحــافــظ املــكــتــبــة عــلــى دورهـــا 
ونشر  الــتــراث  الــريــادي في حفظ 
اإلمام  فضيلة  قام  الوسطي  الفكر 
األكبر شيخ األزهر بتكليف مجموعة 
بعمل  البارزين  األزهــر  رجــال  من 
املكتبة  حتتويه  ملــا  شــامــل،  فحص 

69العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م



من كتب ومخطوطات ووضع تقرير 
اللجنة  واستمرت  بــذلــك،  مفصل 
ما  فحص  فــي  يوما   )15( حــوالــي 
حتتويه املكتبة، ويقوم أيضا فضيلة 
ــر وبــعــض مــن قــيــادات  شيخ األزهـ
واآلخر  احلني  بني  باملرور  األزهــر 
على املكتبة ملتابعة سير العمل بها 
التي  الكتب  بعض  على  ولالطالع 

حتتوي عليها املكتبة.
وجدير بالذكر أن نسخة املصحف 
األزهر  شيخ  فضيلة  أهداها  التي 
نسخة  هي  باملجمع،  األزهر  ملكتبة 
في  أول مصحف  من  األصل  طبق 
البعض  ينسبه  والـــذي  ــالم،  اإلســ
عفان  بن  عثمان  الراشد  للخليفة 
والــذي يطلق عليه  رضي اهلل عنه 
ــوب قـــابـــي«، وهــي  ــ مــصــحــف »طـ

معروضة اآلن في إسطنبول.

> دار لتحفيظ القرآن الكرمي حيث 
مجهزة  دار  على  املجمع  يحتوي 
بقاعة ومصاحف مختلفة الروايات 
واألحجام والعديد من كتب التجويد 
والقراءات والتفاسير، وذلك لتمكني 
اجليد  احلفظ  من  واملعلم  الطالب 
ــان الـــقـــراءة ومــعــرفــة احلكم  ــق وات

واملعنى لآية.
والــرواق  األزهــري:  للرواق  > مقر 
ــري هــو مــشــروع علمي غير  األزهـ
هادف للربح تابع لألزهر الشريف، 
الشريعة  عــلــوم  تــدريــس  فيه  يتم 
واللغة  الــديــن  وأصـــول  اإلسالمية 
للجميع  القرآن  وحتفيظ  العربية 
معينة،  فئة  أو  بسن  التقيد  دون 
عدد  يد  على  فيه  التدريس  ويتم 
في  املتمكنيني  األزهـــر  رجــال  مــن 
من  يتم متكينهم  التخصص، حيث 

إجــراء  بعد  ــرواق  الـ فــي  التدريس 
االختبارات التخصصية لهم، ويعمل 
الفترتني  بنظام  األزهـــري  الـــرواق 
باملساء،  واألخـــرى  بالصباح  فترة 
األزهــر  من  جلنة  تكليف  مت  حيث 
املجمع  بفحص  لــتــقــوم  الــشــريــف 
لفتح  جاهزيته  مدى  على  للوقوف 
به وحضرت  األزهــري  للرواق  فرع 
اللجنة برئاسة السيد الدكتور مدير 
اعتماد  ومت  األزهــر  اجلامع  إدارة 

فرع للرواق األزهري باملجمع.
الفرعية  الــفــتــوى  للجنة  مــقــر   <
الــعــامــة ملجمع  لــألمــانــة  الــتــابــعــة 
الــبــحــوث اإلســالمــيــة، حــيــث يتم 
أسئلة  على  ــة  اإلجــاب خاللها  مــن 
يد  على  املستفتني  واستفسارات 
وذلك  املتخصصون،  الفتوى  رجال 
للحد من عشوائية الفتوى، وتوضيح 
صحيح أحكام الدين، وكذلك العمل 
املــصــاحلــات  جلـــان  مــع  بالتنسيق 
وانهاء  اخلصام  في  التوفيق  على 
العداوات الثأرية، وكذلك العمل مع 
لألزهر  التابعة  الشمل«  »لم  جلنة 
في التوفيق بني األزواج واحلد من 

حاالت الطالق والتشتت األسري.
ــاة  ــزكـ ــت الـ ــي ــب ــي ل ــرعـ > مـــقـــر فـ
يشرف  الذي  املصري  والصدقات 
والذي  األزهــر،  شيخ  فضيلة  عليه 
الشرعية اآلمنة  القنوات  يعد أحد 
يعمل  حيث  والــصــدقــات،  لــلــزكــاة 
للمحتاجني  املساعدة  تقدمي  على 
كانت  ــواء  ســ أنــواعــهــا،  مبختلف 
دراسة  بعد  وذلك  عينية،  أو  مالية 
ميدانيا،  ملعاينتها  واخلروج  احلالة 
للتأكد من استحقاقها للمساندة أو 
كذلك املساهمة في دعم مؤسسات 
من  يتم  وأيــضــا  ــي،  املــدن املجتمع 
والصدقات  التبرعات  جمع  خالله 
ميسوري  مــن  بــأنــواعــهــا  والـــزكـــاة 

احلال. 
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> يحتوي املجمع على قاعة مجهزة 
استخدامها  ويتم  أجهزة  بأحدث 
ــدورات ألبــنــاء  ــ فــي عــقــد بــعــض الـ
ــجــاالت  املــجــتــمــع فـــي مــخــتــلــف امل
املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  مثل 
فضيلة  يتخذها  وكــذلــك  وغيرها 
اإلمـــام األكــبــر شيخ األزهـــر مقرا 
االفتراضية،  االجــتــمــاعــات  لعقد 
مع قيادات األزهر ومجلس حكماء 
يستخدمها  وكـــذلـــك  املــســلــمــني، 
الرمضاني  برنامجه  تصوير  فــي 
وقربها  جلاهزيتها  وذلك  الشهير، 

من منزله.
عقد  في  أيضا  املجمع  ويستخدم 
واللقاءات  االجتماعات  من  العديد 
وتــقــدمي الــكــثــيــر مــن اخلــدمــات، 
ومــن هذه  دائــم،  غير  بشكل  ولكن 

االستخدامات ما يلي: 
يستخدم املجمع في عقد الدورات 
التثقيفية  واحملــاضــرات  التدريبية 
العاملية  املــنــظــمــة  تــقــدمــهــا  ــي  ــت ال

خلريجي األزهر فرع األقصر.
يستخدم في عقد اجتماعات بيت 
على  يعمل  والــذي  املصرية  العائلة 
التوفيق والتآلف بني جميع أطياف 

املجتمع.
االجتماعات  عقد  فــي  يستخدم 
وزراة  تعقدها  التي  واحملــاضــرات 
التضامن لسيدات الصعيد وخاصة 

األقصر.
يــقــيــم املــجــمــع بــعــض األمــســيــات 
يومي  بشكل  الدينية  واملسابقات 
ألحياء ليالي شهر رمضان املبارك.
يكرم املجمع املوهوبني في اخلطابة 
أبناء  من  القرآن  وحفظة  والشعر 
األقصر بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
يقيم املجمع مشروع حتدي القراءة 
العاملي والذي ترعاه دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بالتنسيق مع األزهر 

ووزارة التربية والتعليم.
الزيارات  العديد من  تتم عقد  كما 
للمجمع من قيادات األزهر الشريف 
لــلــوقــوف عــلــى مــا ميــكــن تقدميه 
للمجمع من خدمات، كما يتم عقد 
رحالت بشكل متكرر لطالب جامعة 
الوافدين  ســواء  بالقاهرة  األزهــر 
أو املــصــريــني وكــذلــك اجلــامــعــات 
األخرى مبصر، كما استقبل املجمع 
وفدا من اجلالية املصرية بالواليات 
املتحدة األمريكية في زيارة رسمية 

إدارة  فــي اســتــقــبــالــهــم  ــان  ــ لــه وك
املجمع واللجنة التي عقدة لفحص 
نال  وقــد  املجمع  مكتبة  ومراجعة 
حيث  مــن  إعجابهم  على  املجمع 

التنظيم واخلدمات التي يقدمها.

املبني الثاني: 
أما املبنى الثاني فهو وحدة متكاملة 
ــرة مت ضــمــه مــؤخــرا  ــ لــطــب األسـ
والسكان  الصحة  وزارة  قبل  مــن 
الصحي  التأمني  ملنظومة  املصرية 
مستشفى  بذلك  ليصبح  الشامل، 
مــتــكــامــل اخلـــدمـــات يــخــدم أبــنــاء 

القرى احمليطة به.
األول  املــبــنــى  أن  بــالــذكــر  وجــديــر 
املكتبة  يشمل  والـــذي  املجمع  مــن 
املركزية واألروقة وفرع بيت الزكاة 
من  يتبع  وغيرها  الفتوى  وجلــان 
الناحية اإلدارية والتنظيمية لألزهر 
بشكل  فيه  العمل  ويتم  الشريف، 
فيها  العمل  يستمر  فاملكتبة  يومي، 
فترتني:  على  األسبوع  أيــام  طــوال 

فترة بالصباح واألخرى باملساء. 
وأما الرواق األزهري فهو يعمل في 
أوقات معينة حسب ما تراه مشيخة 

األزهر وعلى فترتني أيضا.
أما املبني الثاني وهو املركز الطبي 
والسكان  الصحة  وزارة  يتبع  فهو 
املصرية، ويستمر العمل فيها بشكل 
دائم على مدار )24( ساعة، وحري 
التي  اخلــدمــات  جميع  أن  بالذكر 
يقدمها املجمع تقدم بشكل مجاني 

جلميع اجلمهور دون شروط.
تقدمي  إال  يسعني  ال  النهاية  وفــي 
الــشــكــر اجلــزيــل لــدولــة الــكــويــت 
العمل  لرعايتهم  وشعبا  حكومة 
هلل  وأتضرع  العالم،  حول  اخليري 
عز وجل بأن يرحم أمير اإلنسانية 
هذا  في  ساهم  من  وكــل  ويجازيه 

العمل خير اجلزاء.
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د. علي مدني رضوانأسرة
 دكتوراه الشريعة اإلسالمية 

البيت  أّن  على  إنسان  يختلف  قلما 
املودة  بظالل  ينعم  والــذي  املستقر، 
والرحمة يكون بداية للطريق املؤدي 
يجادل  ال  مسلمة  وهذه  اجلنة،  إلى 
فيها أحد وال يعرف قيمتها وقدرها 
ذاق عرف،  فإن من  إال من عرفها، 
جهينة  وعــنــد  بنظائرها  ــاه  واألشــب
ــرأة  اخلــبــر الــيــقــني، وقــد حتسن امل
القيام بدورها خير قيام دومنا ثقافة 
أو تعليم بل مبحض الفطرة الواعية 
جداتنا  عليه  كــان  ما  وهــو  املتزنة، 

وأمهاتنا ممن أدركن بقايا من الزمن 
اجلميل وما كانت بيوتهم إال باخلير 
على  فسارت  عامرة،  وبالناس  دارة 
املنشودة  السعادة  من  مكرور  منط 
يرثها الالحق من السابق، ويتواصون 
بها كأنها دين في أعناقهم، ولم نرهم 
وقعت  قد  أنه  عنهم  نسمع  أو  يوماً 
واحدة  مشاجرة  مجرد  حتى  بينهم 
إلى  إثرها  الزوجة على  ذهبت فيها 
فإنهم  ذهبت  وإن  حتى  أهلها  بيت 
يصغوا  أن  دون  الفور  على  يردونها 

إلى شكايتها، وما بلغنا عن أحدهم 
في  اآلخــر  على  التطاول  من  شــيء 
نقيصة من النقائص، وسألت نفسي 
ترى ما هو ) اجلوهر الكرمي ( الذي 
كانت عليه تلك النفوس الكرمية وأي 
جميعاً،  بينهن  جمع  مشترك  قاسم 
ــراً آخـــر غــيــر الــصــدق  ــ فــوجــدت أم
وهــو:  أال  األثـــرة  وعــدم  والشفافية 
»البساطة« مبا تعنيه هذه الكلمة من 
معان، بساطة في كل شيء من املأكل 
واملشرب وامللبس، بل واحلياة برمتها 

العالقات الزوجية الناجحةالعالقات الزوجية الناجحة
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تعقيد  أو  قيود  غير  مــن  عاشوها 
البساطة  هـــذه  فــأثــمــرت  قــلــق،  أو 
دعــامــتــني أســاســيــتــني هــمــا: املـــودة 
والرحمة  املودة  أن  ورغم  والرحمة، 
يلتقيان  أنهما  إال  متغايرتان  كلمتان 
كثيراً بني منعطفات احلياة الزوجية 
بسهولة  احلياة  فتمر  وانحناءاتها 
ــودة إال  امل ويسر وســالم، ومــا تعني 
والتلطف  والــصــفــاء  والــــوداد  الـــود 
فــي اخلــطــاب واإلنـــصـــات املــهــذب 
احترامه  الــذي يشعر اآلخــر مبــدى 
يتحقق  أن  ودون  به،  واقترانه  لديه 
هناك  تبقى  البسيط  املعنى  هــذا 
مــســافــات شــاســعــة بــني الــطــرفــني 
ما  مــع  الــزوجــيــة(  العالقة  )طــرفــي 
بصاحبه،  كــل  ظــن  ســوء  مــن  يتولد 
الزوجة  أو من  الزوج  يبدو من  وقد 
في  أمر عاصف  األحيان  بعض  في 
املزاجى،  التغيّر  من حلظات  حلظة 
أو النفور العاطفي املصحوب بفتور 
بالرحمة  ــإذا  فـ ــارد  بـ بــاهــت وحــس 
التألق  إلى  وتدفعهما  عليهما  تربت 
دخل  أو  دخــن  عنه  والترفع  العالي 
حتــويــه الــصــدور فــي ســاعــة غيظ 
معانيها  مــن  الرحمة  ألن  مكبوت، 
اجلــنــاح،  وخــفــض  ــلــني،  وال الشفقة 
والترفق باآلخر مما يؤدي ذلك إلى 
شد احلبال املرخاة وإقامة اجلسور 
ويرتفع  الصرح،  يعلو  حتى  املتهدمة 
بأهلها  اجلــــدران  وتــــزدان  الــبــنــاء، 
آحاديثهم،  بشذا  يضيئونها  الذين 
وطيب مجلسهم فتمحى ثمة ضغائن 
النفس  بني احملبني، وتذهب وحشة 
أّن  ليقينها  املــجــهــول  مــن  وقلقها 
احلياة مع مثل هذا الزوج أو الزوجة 
هي الدوحة الغناّء والواحة الفيحاء 
وعثاء  من  املتعبون  إليها  يفيئ  التي 
السفر وألواء الطريق وقسوة احلياة، 

عندئذ تقبل العافية. 
بــعــيــد ضــيــفــاً ال يرحل  ــن  تــشــتــد م
تغيب،  ال  وشمساً  يخبو  ال  ــاًل  وأمـ
هاتان  أثــمــرت  الــتــي  البساطة  إّن 
األول  اجليل  فهمها  قد  الدعامتان 
فهماً فطرياً من غير نظر في كتب 
أو  ومحاضرات  أو شروح  ودوريــات 
ندوات، بل دلت عليها محض الفطرة 
عليها  الناس  اهلل  فطر  التي  األولى 

ڤ     { تعالى:  قوله  خــالل  من 
ڤ  ڤ{ )البقرة:143(، لم يكن 
تفرض  قيود  ثمة  األول  اجليل  عند 
عنها  لينتج  برأسها  تطل  أو  نفسها 
أدركــت  ممن  أدركــت  ولقد  مشكلة، 
ــا وقـــد حــل وقــت  ــ جـــدة ألمـــي أراه
احلال  بطبيعة  يكون  ال  وقد  الغداء 
بناتها:  ألحــدى  فتقول  معد-  شيئ 
فهي  املــوجــود  لنا  وأحــضــري  قومي 
إمنا بلغة نتبلغ بها أو طلبة نقضيها 
ونفرغ منها وليس لبطني من سلطة 
علي منلؤها حتى ولو بالتراب يوضع 
وبصاًل  يابساً  خبزاً  الطعام  أمامها 
اهلل  ثم حتمد  يسيراً  وإدامــاً  عتيقاً 
عــلــى هـــذه الــنــعــم وتــســأل ربــهــا أن 
يحفظها من الزوال … انعكست هذه 

البساطه عليهم.
يناوشهم  أو  هم  عليهم  يسيطر  فلم 
النفسي  الصراع  من  شــيء  وال  غم 
بيننا  العبثي، وفارق كبير  اللجاج  أو 
وبينهم - رغم ما منلك حتت أيدينا 
- بيد أن النفوس اضطربت والقلوب 
تغيرت وصنع اإلنسان لنفسه قيوداً 
صاحب  فــكــان  بنفسه  نفسه  قــيــد 
طريق  فــي  الــواقــف  عليها  اجلناية 

شفائها.
ــقــني أن  ــول بــكــل ثــقــة وي ــق وإنـــنـــا ن
جنة  بيتها  أن جتعل  تستطيع  املــرأة 
كل  أكلها  وتؤتي  إليها  ــزوج  ال يفيئ 

فيها  من  كل  ويجد  ربها،  بإذن  حني 
عنه  وتذهب  والطمأنينة  السكينة 
ــزان ومتــســح عنه  ــ ــ ــوم واألحـ ــم ــه ال
نشاطه،  وجتـــدد  واآلالم،  املــتــاعــب 
وترفع معنوياته فيؤدي رسالته نحو 
غير  ولــيــس  ومجتمعه  ــه  ــن ودي ربـــه 
اإلنــســان  يسلكه  طــريــقــاً  ــالم  اإلســ
فينعم ويسعد لهذا كان والبد من ذكر 
واملفاهيم  العريضة  اخلطوط  بعض 
نعلم  وال  بها  نــذكــر  الــتــي  الشاملة 
ونلمح اليها إشارة ال عبارة من فنون 
السعادة الزوجية وأسرار النجاح في 
كثير من عالقاتها املتميزة ومن ذلك: 

أواًل: حسن استقبال الزوج حال 
عودته من عمله

طالقة  ألن  القصيد  بيت  هــو  هــذا 
الــوجــه وبــشــاشــة احملــيــا عند رؤيــة 
ــد مــن مــســاحــة الــود  ــزي احلــبــيــب ت
وفتور  العالقة  جــفــاء  مــن  وتــرطــب 
الوجه  ذلك  كان  إذا  سيما  العاطفة 
من  تتخلله  ما  مع  نفسه  في  حسنا 
الزينة والطيب التي تبعث في النفس 
أذنه  يشنف  وهــو  وإشــراقــاً  نشاطاً 
واألخبار  الدافئة  الشوق  بعبارات 
السارة مما يجعل لذلك من مردود 

طيب.
ــل إن  ولـــيـــس اســتــقــبــالــه فـــقـــط، بـ
إفــطــاره  وجتهيز  قبله  االستيقاظ 
وإعداد مالبسه وكيها والوقوف بني 
خروجه  وحتى  ارتدائها  عند  يديه 
وتوديعه عند الباب أمر محمود لها 

مثوبة عليه.

ثانيًا: جمال الصوت وترخيمه
بالقول  لزوجها  الزوجة  خضوع  إن 
وتودد  دالل  في  له  صوتها  وترخيم 

يجعل للحياة مذاقاً خاصاً.

73العدد )٦٨٧( ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو/ يوليو ٢٠٢٢م



الرجل  على  الــصــوت  تأثير  ولـــوال   
واجنذابه إليه ملا نهى القرآن الكرمي 
املرأة أن تخضع في قولها لغير بعلها 
القلوب  ذوي  فيها  يطمع  أن  خشية 
يخبر  أن  وليس من عجب  املريضة، 
رسول اهلل ] أّن من احلديث حديثاً 
البَيَاِن  ــَن  ِم »إنَّ  السحر:  تأثير  لــه 
فكيف   ،)514٦ )البخاري  لَِسْحًرا« 
إذا صـــدر ذلـــك الــبــيــان عــن امـــرأة 
إثم  من  وليس  محبوبة،  أديبة  أريبة 
على املرأة الصاحلة أن تبرز كل هذه 
املواهب لزوجها وتبهجه وتسعده ألن 
طلبها ملرضاته يعدل الكثير من أنواع 

القربات إلى اهلل تعالى.

ثالثًا: تزين الزوجة لبعلها
ــكــرمي من  ــزوج ال ــ وعــنــدمــا يــعــود ال
ــاة يــومــيــة مــكــررة لــيــجــد في  مــعــان
نظيفة  شـــابـــة..  عـــروســـاً  مــخــدعــه 
ثيابها، مصفف شعرها، تنبعث منها 
رائحة العطر الفواح تسر قلبه وتبهج 
النفس  أخـــالط  عنه  وتــزيــح  نفسه 
من  يشعر  ملــا  الشيطان  ووســـاوس 
الزينة وأنه  بهذه  أنه املقصود حتماً 
محبوب لشخصه مرغوب لذاته وأّن 
فصولها  بــدأت  متجددة  حب  قصة 
في  مسلم  روى  وقد  بعد،  تنته  ولم 
صحيحه عن بكرة بنت عقبة قالت: 
اهلل  -رضـــى  عائشة  على  )دخــلــت 
عنهما- فسألتها عن احلناء فقالت: 
شجرة طيبة وماء طهور، إن كان لك 
مقلتيك  تنزعي  أن  فاستطعت  زوج 
فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي. 
)الطبقات الكبرى البن سعد 8/5٦(. 
التزين  تعي ضــرورة  التي  املــرأة  إن 
عاقلة  امـــرأة  هــي  لبعلها  وأهميته 
بحقوق  ومعرفتها  تدينها  إلى  جتمع 
على  يساعدها  وافــراً  عقاًل  ــزوج  ال
واستقرار  الزوجية  احلياة  دميومة 

البيت وما فيه، وبهذا أوصت املرأة 
بقولها:  عرسها  ليلة  ابنتها  العربية 
»والتفقد ملواضع عينه وأنفه فال تقع 
عينه منك على قبيح وال يشم منك 
إال أطيب ريح« )فقه السنة، السيد 
مهمة  مالحظة  مع   ،)34  /2 سابق 
الدائم في كل شيء:  وهى التجديد 
في زينتك وأثاث بيتك وخاصة قبل 
عودة زوجك من السفر وإشعاره أن 
ذلــك مت مــن أجــل ســعــادتــه.. أو أن 
تقيمي حفاًل صغيراً مبناسبة عودته 
أو  عمله  في  ترقيته  أو  السفر  من 

شفائه من مرضه.

رابعًا: الرضاء مبا قسم اهلل
يجود  مبا  قنوعة  الصاحلة  الزوجة 
القليل  على  تشكره  فهي  الــزوج،  به 
وتراه في نظرها كثيراً حتمل عنه كل 
ما يأتي به للبيت من مأكل ومشرب 

وملبس بشكر وثناء ودعاء مثل:
تتعب  إنــك  خــيــراً  عنا  اهلل  جـــزاك 
كثيراً من أجلنا.. عوضك اهلل خيراً 
نحن مدينون لك بكل هذا التعب من 
زوجها  تريح  هــذه  وقناعتها  أجلنا، 
وأبناءها ألن عدم التطلع إلى ما في 
يد اآلخرين نعمة عظيمة يرتفع بها 
قد  ــذي  ال الضاغط  النفسي  ــم  األل
يقع على األسرة خاصة في مراحل 
بنائها، والقرآن الكرمي يشنف اآلذان 

ں   ڱ   }ڱ    اجلميلة:  بعبارته 
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں     

ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے{)طه:131(.

راضــيــة  الـــصـــاحلـــة  ــة  ــزوجــ ــ ال إن 
الشيطان  يستدرجها  وقلما  قانعة 
نعمة  جتحد  أو  قــدرهــا  فتتسخط 
استقرار  إلى  يــؤدي  عليها مما  اهلل 
املعروف  نكران  األســري، ألن  البناء 

الــزوج  حفيظة  يثير  أمــر  وجــحــوده 
أو يدخر  املسلم الذي لم يأل جهداً 
ــذل وتــقــدمي مــا عنده،  وســعــاً فــي ب
وإحساسه  ندمه  بذهنه  يــدور  فقد 
فائدة  مــا  نفسه  يسأل  وهــو  املــريــر 
وال  تقدره  تعبي وجهدي إلنسانة ال 
املــال  ــرت بعض  ادخـ ــو  ول بــه  تشعر 
الزوجة  هــذه  مثل  أفــضــل،ألن  لكان 
غير أمينة على نقل صورة صحيحة 
للحياة العائلية التي ينبغي أن تكون 
بالقليل  الــرضــا  إن  عليها،  أمينة 
عن  والتخفف  بــاملــوجــود  والقناعة 
الكماليات  عن  واالستغناء  الطلبات 
أمر يدفع بسفينة األسرة إلى شاطئ 
األمان من غير عاصفة أو كدر، ألن 
هذا سيحملك على أن تكوني راضية 
عن ربك الذي قسم احلظوظ ووهب 
من  اهلل  رزق  مبا  فتقنعني  العطايا 
ــال وصــحــة وتــعــلــيــم ألن  ــال وجــم مـ
السعادة احلقيقية في التزين بلباس 
التقوى وليست في اللباس واألثاث.

خامسًا: طاعة املرأة لبعلها والبر 
بقسمه 

على  الصاحلة حتــرص  ــرأة  املـ فــإن 
أنَّ  وتعي  املعروف  في  زوجها  طاعة 
بيوت  من  وكــم  عليها،  له  حقاً  ذلــك 
عامرة  وبالناس  دارة  باخلير  كانت 
عناد  بسبب  عني  بعد  ــراً  أث حتولت 
واستعالئها  رأسها  وصالبة  الزوجة 
على زوجها، فهي ترى لنفسها فضاًل 
كالهما  ألن  تطيعه  أال  زوجها  على 
في قوانني احلياة املدنية سواء، فهي 
تلقي بالقوامة جانباً، هنا قد تتوارد 
في  اآلالم  يختزن  والــرجــل  املشاكل 
بركان  إلى  ذلك  يتحول  حتى  صدره 
يدمر كل ما حوله فال يجد بداً من 
ويتحول  السوء  قرينة  من  اخلــالص 
البيت في حلظة يسيرة إلى شتات، 
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نعود  ثم  سبيله  حال  إلى  يذهب  كل 
إلى نقطة الصفر من جديد وجتدني 
أتساءل: وماذا يضير املرأة أن تطيع 
مرضاته  طلب  إلــى  وتسعى  زوجها 
فهي  ذلــك  فعلت  إن  إنها  وإبهاجه؟ 
به وال تضعف  تعلو وال تسفل تقوى 
وال  به  تكثر  تستوحش  وال  به  تأنس 
كثير  بنفسه  قليل  اإلنسان  تقل، ألن 
وآكدها  احلقوق  أوثق  ومن  بإخوانه 
على الزوجة أن تفعلها هي أن جتيب 
زوجــهــا إن دعــاهــا إلــى فــراشــه وأن 
تستعد لذلك خاصة في حال العودة 
من السفر، وليالي األعياد واملناسبات 
السارة، والصلح بعد الهجر، وأوقات 

النجاح، وأوقات الفنت.
باإلميان  ربطه  مت  األمــر  وألهمية 
جاء  فقد  قرينان  واإلميـــان  وكــأنــه 
رواه احلاكم عن  الذي  في احلديث 
ٍد  محمَّ نـَـفــُس  ــذي  »والَّـ النبي  ]: 
ربِّها حتَّى  حقَّ  املــرأةُ  تــؤدِّي  بيِدِه ال 
نفَسها  ولو سألَها  زوِجها  َي حقَّ  تؤدِّ
)صحيح  متنْعُه«  لم  قتٍَب  علَى  َوهَي 
1515(، بل لقد  ابن ماجه لأللباني 
وصل تشديد السنة املطهرة في هذا 
الصالة  قبول  عدم  إلى  اخلصوص 
لزوجها  املغضبة  الفاركة  املــرأة  من 
لتكون من بني الثالثة الذين ال يقبل 
اهلل منهم صالة كما جاء في احلديث 
الشريف: »ثالثة ال تقبل منهم صالة 
والجتـــاوز  الــســمــاء  ــى  إل تصعد  وال 
رؤوســـهـــم، رجـــل أم قــومــا وهـــم له 
كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم 
يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل 
خزمية  ابــن  )صحيح  عليه«،  فأبت 
الفقرة  دون  صحيح  وقــال  لأللباني 

الوسطى(. 
- أوليس زوجك أولى بالطاعة وهو 
دون غيرك من  اخــتــارك من  الــذي 
وعف  عرضك  وستر  األرض  نساء 

وينصب  ويشقى  نفسك عن احلرام 
من أجلك.

سادسًا: حفظ الزوج
جملة  على  يشتمل  احلــفــظ  وهـــذا 

أمور منها:
1- أن حتفظ الزوج في غيبته كما 
أو  تتبذل  فال  في حضوره،  حتفظه 
تترخص في نفسها، وال تبدي زينتها 
لغير بعلها وال تنكسر في مشيتها أو 

تلني في كالمها لغير زوجها.
إياه  بتعهدها  ولدها  حتفظ  أن   -2
والشفقة  والعناية واحلنان  بالرعاية 
والتوجيه والتثقيف حتى يشب األبناء 
أقوياء أسوياء ينعمون باحلماية بني 

أسرة مستقرة وآباء كرام.
3- أن حتفظ ماله ألن مال الرجل 
ال ميكن نواله وحتصيله إال مبشقة 
وقته  من  فيه  الرجل  يبذل  غالباً، 
وهو  الكثير  وكــدحــه  ــده  وك وجــهــده 
يضحي بشيء من راحته ولذاته من 
أجل زوجة قائمة في محراب بيتها 
تربي أوالده، وتعينه على طاعة ربه 
والصدر  املستقر  السكن  له  فتكون 
احلاني والبلسم الشافي الذي يريح 

صدره عليه.
سر  ألن  أســـــراره  حتــفــظ  أن   -4
البيت كالقبر متاماً البد من صيانته 
وحجبه عن كل أحد حتى إن أمثال 
جداتنا حتصر هذا املعنى بأن البيت 
فهل  وأفعاله.  القبر  مثل  وأحــوالــه 
القبر  في  يدور  ما  على  أحد  يطلع 
فــكــذلــك إذا أغــلــق عــلــى الــزوجــني 
هنا  يخرج  فعل  أو  قول  ثمة  فليس 
أو هناك، وقــد تقول امــرأة ولــم ال 
ننفس عن أنفسنا فنمارس جواً من 
الفضفضة واألريحية لنريح أنفسنا؟

   واجلواب: أن الكالم الذي يخرج 
له  يــحــدث  وإمنـــا  هــو  كما  يبقى  ال 

عن   فضاًل  والــبــاطــل  باحلق  زيـــادة 
أنه ينال من غيبة من طالبنا الشرع 
كل  بحقهم  والقيام  جانبهم  بحفظ 
ذلك يجعل حياتنا مملوءة بالصعوبة 

واأللم. 
وأبيه  أمه  )من  أهله  أن حتفظ   -5
عليه  الفضل  أهــل  ألنهم  ورحــمــه(، 
وسلطانهم  مبسوطة  عليه  ويدهم 
مقيم وبرهم واجب وقربهم فريضة 
األعناق،  في  دين  إليهم  واإلحسان 
وحسن  أهــلــه  إكـــرام  على  فالعمل 
والتلطف معهم والصفح  استقبالهم 
ــي حــقــك وحتــمــل  إن اخـــطـــأوا فـ
إســاءاتــهــم أمــر طيب وحــســن، ألن 
الزوج سيقدر لك ذلك وسيجعله في 

جملة رصيدك احلسن.

يثير  عــمــا  االبــتــعــاد  ســابــعــًا: 
غضبه

ــرأة تعلم مــا يـــدور بــداخــل  ــ ــل ام ك
أحوال  قــرأت  من  والعاقلة  زوجها، 
وقد  عايشته  ما  خــالل  من  زوجها 
علمت ما يحب وما يكره وما يساء به 
وما يسر وما هي األمور التي تهيج 
غضبه، لذا يجب االبتعاد عن كل ما 
التماس  مع  فعل  أو  قــول  من  يكره 
والهدوء  بالصبر  والتحلي  له  العذر 
في  األسئلة  وإكــثــار  اللجاج  وعــدم 
وحــذاٍر  خاصة  بصفة  غضبه  حــال 
من مبادلة الغضب مبثله أو بصوت 
عال، بل التزمي الصمت مع ترديد 
الرجيم  الشيطان  مــن  االســتــعــاذة 
ــذار عند حـــدوث اخلطأ  االعــت مــع 
الصادر منك واحذري الكبر والعناد 
واجلدال واملراء وال تنتظري منه أن 
صدر  خطأ  عن  يعتذر  أو  يتأسف 
تضعيه  أن  بنفسك  ــي   ــئ وارب عنه 
فــي هــذا الــوضــع، وإمنــا التغاضي 
والتغافرعما  والتسامح  والتراضي 

وقع فهو صفة الكرماء. 
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 أخطاء المطلقين في تعاملهم  أخطاء المطلقين في تعاملهم 
مع أطفالهم وعالجها مع أطفالهم وعالجها 

 د. محمد عباس محمد عرابي أسرة
باحث أكادميي

الطالق فن يجب على  تربية أطفال 
الطالق  أطفال  إتقانه؛ ألن  املطلقني 
كما  خــاصــة،  تربية  ــى  إل يحتاجون 
أبرزها:  خاصة  احتياجات  لهم  أن 
اإلحساس باألمن، واإلشباع العاطفي، 
االجتماعي  التوافق  إلــى  واحلــاجــة 
املطلقني  وعلى  اجلديدة،  البيئة  مع 
من  العديد  للطالق  أن  يــدركــوا  أن 
فهم  األطفال،  على  اجلسيمة  اآلثار 
الضحية التي يقع عليها العديد من 
واملادية  واالجتماعية  النفسية  اآلثار 
كثير  إدراك  مــن  وبالرغم  للطالق، 

يقعون  أنهم  إال  ذلــك  املطلقني  مــن 
تعاملهم  الكثير من األخطاء في  في 
املقال  مع أطفالهم، لذا يعرض هذا 
مع  تعاملهم  فــي  املطلقني  ألخــطــاء 
أطفالهم مع كيفية عالجها من خالل 

محورين:
في  املطلقني  أخطاء  األول:  احملــور 

تعاملهم مع أطفالهم: 
 من أبرز أخطاء املطلقني في تعاملهم 

مع أطفالهم األخطاء التالية:
اآلخــر  للطرف  واألم  األب  ذكــر   *
اللوم  وإلقاء  بالسوء،  األطفال  أمــام 

عليه في حدوث الطالق، وأنه السبب 
وضياع  وتشتت  األســـرة  حتطم  فــي 

األطفال.
عندما  املتهمة؛  دور  األم  تقمص   *
حدوث  سبب  عن  األطــفــال  يسألها 
بالسب  األب  مــن  والــنــيــل  الــطــالق، 

والشتائم. 
* منع األم أطفالها من زيارة أبيهم، 

والتقليل منها.
ــام األطــفــال  ــ * تـــرديـــد كــلــمــات أم
ضحايا،  الوالدين  أحــد  أن  مفادها 
والتماسك  االستقرار  فقدوا  وأنهم 
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األسري، وعدم إقامة األب معهم.
* إغـــراق طفل الــطــالق فــي احلب 
املفرط من خالل تدليله دون حدود 
افتراق  عــن  لتعويضه  محاولة  فــي 

الوالدين.
أطفالها  املــطــلــقــة  األم  تــهــديــد   *
كعقاب  أبيهم  مع  للحياة  بإرسالهم 

لهم على أخطاء ارتكبوها.
* شعور األم بالذنب جتاه األطفال، 
املطلقات  بعض  يدفع  الــذي  األمــر 
على  املــادي  اإلنفاق  في  املبالغة  إلى 
الطالق، فقد  كتعويض عن  األطفال 
إلى  املطلقات  األمــهــات  بعض  تلجأ 
احلرية  األطفال  منح  في  اإلســراف 

والتدليل لألطفال كتعويض لهم. 
أطــفــالــهــم على  املــطــلــقــني  * حـــث 
إحضار الطرف اآلخر ووصف احلال 

واملكان.
على  أطفالها  إلــى  املطلقة  نظر   *
أنهم السبب في حرمانها من الزواج 

الثاني. 
ــانــي: مــقــتــرحــات لعالج  ــث ال احملـــور 
تعاملهم  في  املطلقني  بعض  أخطاء 

مع أطفالهم: 
في  املطلقني  بعض  أخــطــاء  لــعــالج 
تعاملهم مع أطفالهم نقترح ما يلي: 

الطرف  ذكر  عدم  املطلقني  على   *
وعدم  بالسوء،  األطفال  أمام  اآلخر 
إلقاء اللوم عليه في حدوث الطالق؛ 
ألن مستقبل الطفل لن يُضاء بسماع 
االتهامات من أبيه ألمه والعكس، ألن 
إهانة أحد الوالدين أمامه هي إهانة 
لــه عــاجــال أم آجـــال، وحتــطــم املثل 

األعلى بداخله.
ــرات  اخلــب أن  ــر  ــذك ت األم  عــلــى   *
املؤسفة تعطي خبرات أكثر باحلياة، 
األب  صــورة  أن  وجــدت  إذا  وعليها 
حترص  أن  بأذهانهم  تشوهت  قــد 

لألب  احلقيقة  الصورة  إيجاد  على 
الــذي  األقـــارب  باحلديث عــن أحــد 
ــال ممــن تــتــوافــر فيه  يــعــرفــه األطــف

صفات األب الصالح.
* نظرا ألن الطالق يؤثر على عالقة 
األطفال بأجدادهم من ناحية األب، 
لذا  وعــمــاتــهــم؛  بأعمامهم  وكــذلــك 
فإنه على األم أال حترم أطفالها من 
والدهم  أهل  مع  قوية  عالقة  إقامة 
العالقة  تفاصيل هذه  تتابع  أن  على 
بذكاء حتى ال يقوموا بشحن األطفال 
بالفعل  يحدث  قد  هذا  ألن  ضدها، 
في بعض احلاالت، وفي هذه احلالة 

على األم أال تسيء ألهل طليقها.
دور  تــقــمــص  ــدم  ــ ع األم  ــى  عــل  *
األطــفــال  يسألها  عــنــدمــا  املــتــهــمــة؛ 
وعليها  الــطــالق،  عــن سبب حــدوث 
العصبية،  عن  بعيدا  بهدوء  التحدث 
والبعد  بــلــبــاقــة،  املــوقــف  ومــعــاجلــة 
حب  لتنال  األب  صــورة  تشويه  عــن 
أن  األم  وعلى  وتعاطفهم،  األطــفــال 
رغم  ألبيهم  تقديرها  ألطفالها  تبني 
االستمرار  في  ترغب  وأنها  الفراق، 
معه )في حالة كونها لم تتزوج بعده( 

ولكن ما حدث خارج عن إرادتهما.
* على املطلقني االقتناع أن الطالق 
في  يعيشوا  ال  حتى  صاحلهم  فــي 
أجواء من النزاعات املستمرة، وميكن 
معهم  األب  إقامة  عدم  على  التغلب 
حملادثته،  الفرصة  إتاحة  خالل  من 
وتوجه األطفال إليه متى أرادوا ذلك.
على  األطــفــال  تشجيع  األم  على   *
وتذكره  وقت آلخر،  أبيهم من  زيــارة 
املـــنـــاســـبـــات، والــــســــؤال عنه  فـــي 
دائــًمــا مــن خــالل وســائــط التواصل 
احتياجات  إشباع  بهدف  االجتماعي 
األطفال النفسية لوجود األب معهم، 

ومنحهم االتزان النفسي.

تهديد  عــدم  املطلقة  األم  على   *
أبيهم  مع  للحياة  بإرسالهم  أطفالها 
ارتكبوها؛  أخطاء  على  لهم  كعقاب 
ألن األطفال غالًبا ما يستخفون بهذا 
التهديد ألنهم يعرفون متام املعرفة أن 
األم ال تقوى على فراقهم، أو ملعرفتهم 
أن األب لن يرحب باستقبالهم، وبذا 
يكون هذا التهديد ال جدوى من ورائه 
سوى التقليل الفعلي من سلطة األم.

* على املطلقني أن يدركا أن إغراق 
من  املفرط  احلب  في  الطالق  طفل 
من  يجعل  حــدود  دون  تدليله  خالل 
الطفل شخصية ضعيفة غير سوية، 
ويجعله يعتقد دائما أنه كبش فداء، 
اعتمادا  غيره  على  يعتمد  وجتعله 

مطلًقا.
املطلقات  بعض  من  املبالغة  تعد   *
ــادي عــلــى األطــفــال  ــ ــاق امل ــف فــي اإلن
كبير  خــطــأ  الــطــالق  عــن  كتعويض 
إلــى االنــحــراف،  قد يدفع األطــفــال 
اإلنفاق  هــذا  أن  يعتقدون  ويجعلهم 
أن  األم  وعــلــى  لــهــم،  عــلــيــهــم حـــق 
الطالق  أطفالها عن  تعويض  حتاول 
بالتربية  ولكن  واملال،  بالتدليل  ليس 
األطفال  هــؤالء  ينشأ  حتى  احلانية 
التعامل  حسن  يستطيعون  ناجحني 

مع من حولهم.
حث  أن  إدراك  املطلقني  عــلــى   *
أطفالهم على إحضار الطرف اآلخر 
ووصف احلال واملكان يرسي أخالًقا 
سيئة في نفوس هؤالء األطفال مثل 

التجسس والنميمة.
أطفالها  إلــى  املطلقة  نظر  عــدم   *
أنهم السبب في حرمانها من الزواج 
املطلقات  من  الكثير  فهناك  الثاني، 
لذا  ثانية،  يتزوجن  ولــم  أطفال  بال 
فعلى األم املطلقة عدم خلط األوراق 

وال تعاقب أباهم في شخصهم. 
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اإلطار   - احلــال  بطبيعة   - الثقافة  وتعد 
الشخصية  فيه  تتكون  الـــذي  األســاســي 
اإلنسانية، بل أهم مقومات بنائها واالرتقاء 
واإلبداعية..  واللغوية  اإلدراكية  بقدراتها 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه تــعــد شـــاهـــدة على 
في  احلية  للشعوب  احلــضــاري  املــخــزون 
املجتمعات  تكوين  ووسيلة  املجاالت،  شتى 
األساسية.  مالمحها  وبــلــورة  اإلنسانية، 
مفهوم  الشماس  عيسى  الدكتور  يعرف 
بني  األطــفــال..  »أدب  كتابه:  في  الثقافة 
توصل  ما  »كل  بأنه)1(:  والتربية«  الثقافة 
إليه مجموعة/ جماعة من الناس من أفكار 
سلوكية  ومناشط  وقيم  وعقائد  وعــادات 
وعلمية  وأدبــيــة  فنية  ونــتــاجــات  مختلفة 
وما تتخذه من أساليب ووسائل لنقل هذه 
املعلومات واخلبرات إلى أجيالها املتعاقبة، 
اجتماعي  تنظيم  أي  فهم  ميكن  ال  بحيث 

ألي مجموعة من الناس فهما دقيقا إال عن 
وطبيعة  التنظيم  هذا  ثقافة  معرفة  طريق 

هذه الثقافة وإدراك عناصرها املختلفة«.
إرادة  على  يدل  مصطلح  الذاتي  التثقيف 
الفكرية  اجلــوانــب  تنمية  فــي  اإلنــســان 
اخلبرات  واكتساب  والثقافية،  والعلمية 
ذاتية،  رغبة  من  بدافع  املختلفة  واملعارف 
عن طريق القراءة واملطالعة والكتابة التي 
تنمي العمليات التحليلية واإلبداعية للذهن 
التي  باألنشطة  والقيام  القراءة،  من  أكثر 
عن  مستقلة  بصورة  املفهوم،  هذا  تكرس 
من  اكتسابها  يتم  التي  الدراسية  املناهج 
مؤسسات التعليم النظامية. وتكمن أهمية 
االرتقاء  في  تسهم  أنها  في  العملية  هذه 
املــدارك  وتنمية  العام،  الثقافي  باملستوى 
عمق  له  وحتقق  املتعلم،  لــدى  والــقــدرات 
التفكير والتخيل ورحابة األفق. كما يساعد 

- هذا النوع من التثقيف - في تربية ذوقه، 
لديه.  اإلجنــاز  دافــع  تنمية  على  ويشجعه 
اإلنسانية  الشخصية  تكوين  وباحملصلة 
بوضوح،  آرائها  عن  التعبير  على  القادرة 
وتغييراته  عصرها  معطيات  مع  والتفاعل 
كيواه  الصيني  الفيلسوف  يقول  املتتابعة. 
الثالث عشر  القرن  في  الــذي عاش  نــزو، 
قبل امليالد: »إذا وضعتم مشروعات سنوية 
مشروعاتكم  كانت  وإذا  احلنطة،  فازرعوا 
أما  األشجار،  فاغرسوا  الزمن  من  لعقد 
إذا كانت مشروعاتكم للحياة بكاملها، فما 
اإلنسان«.  وتنشئوا  تثقفوا  أن  إال  عليكم 
الشيخلي  عــبــدالــقــادر  الــدكــتــور  ويــقــســم 
التثقيف الذاتي، في كتابه القيم: »املنهجية 
العلمية في التثقيف الذاتي« إلى أسلوبني 

أساسيني:
أسلوب  هــو  العشوائي:  التثقيف   - أوال 

مفهوم التثقيف مفهوم التثقيف 
الذاتي وأساليب الذاتي وأساليب 

تحقيقهتحقيقه

جميلة محمد أسرة
باحثة وكاتبة

 تعــرف الثقافــة بأنهــا مجموعــة اخلصائــص الروحيــة واملاديــة والفكريــة، التــي متيــز مجتمعــا أو فئــة اجتماعيــة
 مــا، وهــي تشــمل: املعــارف واألفــكار والفنــون واآلداب والعــادات والتقاليــد ونظــم القيــم واملعتقــدات، وكل مــا يكتســبه
 الفــرد مــن محيطــه. والثقافــة تختلــف مــن عصــر إلــى عصــر، ومــن مجتمــع إلــى آخــر، تبعــا ألســلوب التربية الســائد،
ــماتها ــابهة - بس ــي متش ــا، فه ــا واختالفه ــن تنوعه ــم م ــى الرغ ــا عل ــا، إال أنه ــى به ــذي حتظ ــام ال ــتوى االهتم  أو مس

 .وخصائصهــا - تشــابها إنســانيا واضحــا
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ويعني  املنوعة،  أو  الشاملة  بالقراءة  يتسم 
الثقافي  النتاج  املثقف باالطالع على  قيام 
فقدان  عــن  النظر  بغض  يستهويه  ــذي  ال
التجانس في املوضوعات التي يستوعبها.. 
يتيح  األســلــوب  هــذا  أن  من  الرغم  وعلى 
للمثقف اللباقة في احلديث واملقدرة على 
من  عدة  جوانب  على  واالطــالع  املناقشة، 
الثقافة اإلنسانية، إال أنه ينطوي على هدر 
في الطاقات الشخصية، وينجم عنه ضرر 
يتمثل في أن املثقف يدرك - إمنا متأخرا 
- أن سني حياته قد مضت دون أن يبتدع 
نظرية محددة أو دون نتاج ثقافي مرموق 

يعبر عن روح العصر. 
هذا  يتمثل  املنهجي:  التثقيف   - ثانيا 
موضوعا  املثقف  اخــتــيــار  فــي  ــوب  األســل
واملــراجــع  املــصــادر  بجمع  ويــقــوم  معينا، 
يبدأ  ثــم  بحثه،  فــي  تعينه  الــتــي  الــعــامــة 
القراءة املتخصصة؛ قراءة مترابطة، ووفق 
قواعد املنطق العلمي، كأن يالحظ املثقف 
أو القارئ األفكار الرئيسية/ الفرعية في 
فيه  املطروحة  األفــكــار  ويــقــارن  الكتاب، 
ويقرأ  قبل،  مــن  اختزنها  التي  بــاألفــكــار 
وأن  بحثه،  ــراد  امل للموضوع  عــدة  مراجع 
وكلما  وتـــأن..  بدقة  األفــكــار  تدفق  يتتبع 
استمر املثقف في قراءاته املنهجية لبحوثه، 
أكثر  ونتائج بحوثه  أعمق  أفكاره  أصبحت 
يهدف  املنهجي  التثقيف  إن  وأصالة.  دقة 
يركز  ألنــه  قيمة،  ذات  فكرية  نتيجة  إلــى 
نــطــاق اختصاص  الــذهــنــيــة فــي  اجلــهــود 
معني، ويساعد على اختزال الوقت عكس 
مجاال  يتيح  أنه  كما  العشوائي،  األسلوب 

أرحب وأوسع لإلبداع واالبتكار. 
والقراءة كعالمة مميزة للشعوب املتقدمة، 
واع  وبوصفها طريقا واضحا إلنشاء جيل 
لتحقيق  األســالــيــب  أفضل  هــي  ومتفهم، 
الركيزة  هي  بل  الــذاتــي،  التثقيف  عملية 
املعرفة  واكتساب  التعلم  لعملية  األساسية 
أداة  فالقراءة  املتنوعة.  الثقافات  وفهم 
خبراته،  وتوسيع  اإلنــســان  تفكير  إلثـــراء 
وتنمية قدراته الثقافية واللغوية والتعبيرية، 
البحث  ــى  إل وميوله  احتياجاته  وإشــبــاع 
بالذكر  اجلدير  واالستكشاف.  واالطــالع 
الكرمي  ــقــرآن  ال فــي  نــزلــت  كلمة  أول  أن 
التي تكررت مرتني، كما  هي كلمة »اقــرأ« 

تكررت كلمة »علم« ثالث مرات، حيث يقول 
اهلل  تعالى: }اقرأ باسم ربك الذي خلق. 
خلق اإلنسان من علق. اقرأ وربك األكرم. 
الذي علم بالقلم. علم اإلنسان ما لم يعلم{ 

)العلق:5-1(.

بالقراءة  اخلــاصــة  النصائح  أفضل  ومــن 
واملطالعة الذاتية هي: 

- االلتزام ببرنامج يومي للقراءة واملطالعة، 
وتخصيص أوقات مناسبة لها. 

التبحر  الكتاب قبل  البدء بقراءة موجز   -
في أفكاره الرئيسية.

- التنويع في مواضيع القراءة، قبل حتديد 
املوضوع املراد بحثه منهجيا. 

البيئات  ــم  وأهـ ــى  أولـ بوصفها  واألســــرة 
االجتماعية التي يحتك بها الطفل، فإن من 

مسؤولياتها: 
بالقراءة  يحبب  ما  لكل  األفــراد  توجيه   -
يستمتعون  عــادة  تصبح  بحيث  واملطالعة، 

مبمارستها. 
على  واحلــض  املشجعة،  ــواء  األجـ خلق   -

القراءة وأساليب التشويق كافة.
- القراءة لهم في البداية، بهدف خلق حالة 

الوله بها. 
ــادة، والــوقــت  ــ - إتــاحــة فــرص اخــتــيــار امل
املناسب للقراءة. وللقدوة القارئة بني األهل 

دور أساسي في هذه العملية. 
- إنشاء مكتبة منزلية تضم مجموعة من 
بحيث  والثقافية،  واملعرفية  العلمية  الكتب 
وميكنهم  ــراد،  ــ األفـ رغــبــات  مــع  تتناسب 

الرجوع إليها متى شاءوا. 
ومن واجبات األهل جتاه أبنائهم: املساعدة 
في تكوين ثقافة مناسبة ألعمارهم والعمل 
كل  اســتــغــالل  خـــالل  مــن  تنميتها،  عــلــى 
يجتهدوا  وأن  املتاحة،  واألساليب  الوسائل 
في اختيار ما يناسبهم من املواد الثقافية، 
هي  األســـرة  عبر  تنتقل  الــتــي  فالثقافة 

الثقافة األكثر رسوخا واستمرارية. 
ومن األساليب األخرى في حتقيق التثقيف 

الذاتي:
معارض  وزيــارة  العامة،  املكتبات  ارتياد   -
الكتاب، ألن الكتاب يظل الوسيلة األهم في 

حفظ املعارف والعلوم واملفاهيم ونقلها.
والــنــدوات،  إلــى احملــاضــرات  االستماع   -

وحضور اللقاءات الثقافية. 
ــي املــســابــقــات والــقــضــايــا  - املــشــاركــة ف

الثقافية. 
في  البحث  وحلقات  دراســـات  ــداد  إعـ  -

املواضيع املختلفة.
الفنية،  ــارض  ــعـ واملـ املــتــاحــف  ارتـــيـــاد   -
املختلفة،  الثقافية  األنشطة  في  واملشاركة 
كونها تؤدي دورا مؤثرا في الفكر والسلوك 
تنمية  في  إيجابي  تأثير  وذات  اإلنساني، 

الوعي الثقافي لإلنسان. 
أهل  مــع  واملــشــاركــة  واملناقشة  احلـــوار   -

اخلبرة والدراية.
وقـــراءة  والـــدوريـــات  الصحف  متابعة   -
املـــقـــاالت، بــهــدف الــتــواصــل مــع احلــركــة 

الثقافية عموما.
والفكرية  الثقافية  الــبــرامــج  متابعة   -
أو  األدبية،  األندية  تنظمها  التي  والعلمية 

تقدمها وسائل اإلعالم.
- استثمار وسائل اإلعالم بأنواعها؛ بهدف 

االرتقاء مبجاالت املعرفة اإلنسانية.
دورا حيويا في  للتلفاز  أن  بالذكر  اجلدير 
هذا املجال، من حيث سهولة احلصول على 

املواد اإلخبارية والثقافية والتعليمية.
تغييرا  أحدث  الذي  استثمار احلاسوب   -
وأساليب  التعلم  استراتيجيات  في  هائال 

التثقيف الذاتي.
من  بوصفها  االنترنت  شبكة  استغالل   -
لسهولة  الــيــوم،  اإلعالمية  الوسائل  أهــم 
وتــنــوع  معلوماتها  وغــــزارة  اســتــخــدامــهــا 
للمواقع  املــثــمــرة  والـــزيـــارات  مــصــادرهــا، 
واملشاركة  املتخصصة،  والعلمية  الثقافية 

في املنتديات الثقافية. 
كبيرة  خطوة  يشكل  الــذاتــي  التثقيف  إن 
هائال  تأثيرا  وميتلك  النجاح،  طريق  على 
على شخصية اإلنسان وتهذيبها وتطويرها 
إنسانية  آفــاقــا  أمــامــهــا  ويــفــتــح  الـــذاتـــي، 
واسعة.. باملقابل تبقى حاجة اإلنسان إلى 
العلم واملعرفة حاجة مستمرة، مهما تطور 
وصدق  العلماء،  معرفة  وازدادت  العلم، 
الباري )عز وجل( بقوله: }ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 

العلم إال قليال{ )اإلسراء:85(.
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كيف تجعل طفلك يحب القرآن؟كيف تجعل طفلك يحب القرآن؟
الكرمي هو علم خاص بكالم اهلل تعالى، وقيل:  القرآن 
ــرأت الـــشـــيء مبــعــنــى جــمــعــتــه، وقــيــل:  إنـــه مــشــتــق مـــن قــ
إنه  وقــيــل:  تلوته،  الكتاب مبعنى  قـــرأت  مــن  إنــه مشتق 
آيــاتــه يــصــدق بعضها بعضا،  الــقــرائــن؛ ألن  مشتق مــن 
كما هو املصدر األساسي واألول الذي تستقي منه بقية 
املصادر أمورها الشرعية، وتكون قاعدة شرعية واضحة 

وصريحة لكل زمان ومكان.
فالقرآن الكرمي هو كالم اهلل عز وجل املعجز، املنزل على 
بالتواتر،  املنقول  املصاحف،  في  املــدون  اهلل ]،  رســول 
الفاحتة  بــســورة  املــبــدوء  منه،  بآية  ولــو  بتالوته  املتعبد 

املختوم بسورة الناس.
ويتناول القرآن الكرمي أمورا عديدة من ضمنها العقائد 
التي يجب اإلميان بها في اهلل عز وجل ومالئكته وكتبه 
ورسله واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره، احلد الفاصل 
والتقاليد  الــعــادات  على  القضاء  والكفر،  اإلميـــان  بــني 

اجلــاهــلــيــة فـــي جــمــيــع شـــؤون 
احلــــــيــــــاة، إصـــــــــالح املـــجـــتـــمـــع 
ــامــــال فــــي جــمــيــع  إصــــالحــــا كــ
أو  والــديــنــيــة،  العقدية  أمـــوره 

أمــور دينية  أحــوالــه االجتماعية، ومــا يشملها مــن  فــي 
وأخالقية وإنسانية وأحكام حقوقية، تلتقي جميعها في 

روح واحدة وفكرة سامية.
البشرية ألي  الثروة  املستقبل، وهو   والطفل هو عماد 
بالطفل،  اهتمامها  مــدى  على  تقدمها  ويــتــوقــف  أمـــة، 
للمستقبل؛  وقــائــدا  الــغــد  فــي  شــابــا  سيصبح  فالطفل 
لذلك فاالهتمام به في املرحلة املبكرة من عمره مطلب 
أســاســي بــاعــتــبــارهــا مــرحــلــة يكتسب مــن خــاللــهــا قيم 
أجل  وذلــك من  املعرفة،  يكتسب  كما  اإلســالمــي  الدين 

جعله مواطنا صاحلا خلدمة دينه ووطنه. 
 وعلى الوالدين تنشئة أطفالهم تنشئة دينية وزرع حب 
القرآن الكرمي في قلوبهم وعلى الوالدين مراعاة بعض 
وهي  األطفال  لــدى  الكرمي  القرآن  لتحبيب  اخلطوات 
تالوة القرآن أمام الطفل، أن تظهر له تعظيمك للقرآن 
تسجل  أن  بــه،  يكون خاصا  تهديه مصحفا  أن  وأهــلــه، 
صـــوت الــطــفــل أثــنــاء تــالوتــه وتــثــنــي عليه ومتــدحــه، أن 
عليه  تقرأ  أن  بصفة مستمرة،  باجلوائز  الطفل  حتفز 

قصص القرآن عندما يخلد للنوم.

د. محمد محمــود العطــــار
أستاذ مساعد  بجامعة الباحة

اململكة العربية السعودية
أسرة
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تزكية

المفسدون في األرضالمفسدون في األرض

أمر  احلسن  واخللق  الفضيلة  انتشار 
ونادت  السليمة  الفطرة  تقبله  محمود 

به األديان منذ قرون.
الشر  ــوازع  ــ ونـ الــبــشــر  طبيعة  ولــكــن 
موجودة فيهم مثل خصال اخلير متاما، 
فإذا وجد اخلير وجد الشر أيضا، تلك 

هي سنة احلياة.
فأكل أموال الناس فيما بينهم بالباطل 
ــل ذلـــك مــعــروفــة فــي عصرنا  ووســائ
اجل  من  وأخذها  الرشوة  كطلب  هذا 
تيسير بعض األعمال واخذ حق الغير 
أو  العرف  أو  القانون  من  سند  بغير 

بااللتفاف على القوانني.
}ڱ  ڱ  ڱ  ں    تعالى:  قال 
ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں  

ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ  
)الـــبـــقـــرة:  ھ{  ھ   ہ  

.)188
إال  البعض  لــدى  الفاحش  الثراء  ومــا 
في  الــتــي  املــمــارســات  لتلك  حصيلة 
ظاهرها جتارة حالل ومال طيب ولكن 

ما خفي كان أعظم؟!
فقد خلق اهلل تعالى لإلنسان العقل كي 
أفضلهما  ويختار  الطريقني  بني  مييز 

ــال تــعــالــى عــن اإلنـــســـان }ڻ    قـ

طريقي  أي   ،)1٠ )الــبــلــد:  ڻ{ 
اخلير والشر، وخير أيهما يختار؟!

الصحف  وتطالعنا  إال  ــوم  ي ميــر  وال 
والوسائل عن ضبط كميات من املواد 

يهدف  التي  املــخــدرة  ــواد  واملـ املهربة 
أصحابها إلى الربح السريع وال يهمهم 
تلك  دخــول  على  تترتب  التي  النتائج 
ــرهــا السيء  ــى الــبــالد وأث ــاء إل األشــي
وصحة  وأمنه  املجتمع  اقتصاد  على 
مواطنيه هؤالء الناس هم اشد خطرا 
ولكن  بعينه  اإلرهــاب  األمــة وهم  على 

بصورة مستترة بل هم اشد خطرا!!
كل  من  يقصد  وتهريب  وفساد  رشــوة 

ذلك التخريب!!؟
يهمه  ال  فقد ضميره  الــذي  فاإلنسان 
لنفسه  يعيش  أن  يريد  نفسه  إال  أحد 

فقط!!
األرض  في  يفسدون  الذين  هم  هؤالء 

وال يصلحون.

محمود مرغني موس
باحث دراسات إسالمية
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خالد العبادي قضايا
باحث  في التراث التاريخي

صدام القيمصدام القيم
»صدام القيم: قراءة ما بعد التحوالت احلضارية« كتاب من 
العربية  الشبكة  إصــدار  القحطاني،  علي  بن  مسفر  تأليف 
الصفحات  2٠15م، عدد  األولى،  الطبعة  والنشر،  لألبحاث 

1٧٦ صفحة من احلجم املتوسط.
في متهيده للموضوع اعتبر الكاتب أن عودة الديني إلى احلياة 
اإلنسانية املعاصرة قد تثمر خيرا على مستوى إميان الفرد 
وتعايشه مع اآلخر وفق قاعدة التسامح واالحترام املتبادل، 
لكن ليس كل ما نتمناه من عودة الديني قد يثمر تلك احلالة 
يزدادان  والقلق  فاخلوف  والتعاون،  التعارف  من  اإليجابية 
نحو تبني جماعات أو طوائف دينية أسطورة أو حقيقة نهاية 

العالم، وعودة الصراع امللحمي بني أتباع الرب وأعدائه.
إن الصراع الديني بحسب الكاتب في العادة أقوى مواجهة 
تلك  من  وأعنف  أشد  حــروب  ولم جتر  البشر،  بني  حتصل 
احلروب الدينية أو الطائفية، ألن املواجهة حتصل وقد انتهى 
العظام  وكسر  املغالبة  من  حالة  إلى  والتفاهم  احلــوار  دور 

للخصم بناء على هويته املهيمنة في النزاع، التي ال متيز بني 
أنواع الناس وأجناسهم وأعمارهم، فاملوقف ال يحتمل سوى 

شحذ األسلحة والعداوة والقهر كلها لآخر حتى اإلفناء.

األنسنة في اخلطاب الديني املعاصر
إن األنسنة في بدايتها ثورة مضادة للكنيسة، مع أن املسيحية 
األنسنة  متثل  كانت  الثالث  الــقــرن  فــي  ــا  أوروبـ دخلت  ملــا 
املسيحية  قبول  لكن  الوثنية،  الرومانية  أوروبــا  مقابل  في 
حتى  حدتها  من  زاد  الوثنية  روما  مع  والتداخل  بالتعايش 
حركة اإلصالح اللوثرية. وبالتالي فاألنسنة أصبحت مبنزلة 
ناد يستقطب دعاة احلرية والكرامة اإلنسانية، وليس تيارا 

فكريا.
الكاتب،  اإلسالمي، حسب  التراث  في  األنسنة  مفهوم  أما 
فلم يستعمل لفظه كما حصل الحقا في أوروبــا؛ بل هناك 
فــرق جــوهــري، فــاإلســالم كــان ينظر إلــى اإلنــســان كقيمة 
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عليا وتكرميه كمقصد أسمى جاء مع الوحي اإللهي وليس 
وطبيعته  الفرد  إنسانية  اعتبار  فاألنسنة:  معه،  متعارضا 
والتنزيل  العلمي  والتفكير  والتأويل  للبيان  أصل  وحاجاته 

العملي لقضايا السياسة واالقتصاد واالجتماع.

الشمولية والتواصل املعلوماتي وإحداث التحوالت
أو  اجلزئي  نحو  التحلل  حصول  أن  الكاتب  يرى  وهنا 
التحول نحو الكلي، ليس اجتماعهما في ظرف واحد 
فبقدر  تالزم،  بينهما  بل  والتباين،  للصدام  مقتضيا 
واملعلوماتية،  الشبكية  للروابط  املعاصر  اإلنسان  خضور 
والتواصلية  االجتماعية  احلقيقة  روابطه  من  حتلله  بقدر 
املذهلة  بأبعاده  االفتراضي  العالم  في  واالنكفاء  الواقعية 
واملغرية واملستجدة بال هوادة، ولكن لكل مجال منهما أبعاده 

وتأثيراته في اإلنسان أينما كان.
الشبكي  التحول  هذا  إلى  يشير  لوبون مبا  يقول غوستاف 
لكن من خالل زاويته القدمية التي كان ينظر بها إلى واقعه 
واملشاعر  واملبادئ  التقاليد  شبكة  من  تتألف  األمــة  »روح 
وطرز التفكير، وقد أبصرنا أن متانة الروح تكون بقوة تلك 
من  فيها  ما  بكل  املعاصرة  شبكاتنا  يرى  فكأمنا  الشبكة«. 
إطارهم  والشعوب خارج  تكون روحا جديدة لألمم  صفات 

الواقعي.

مجاالت التحول نحو الفضائي الكوني
يشير ديفيد هارفي إلى أن فكرة التحول نحو الكلية جاءت 
البديع  التوصيف  واملكان. هذا  الزمان  انضغاط  من خالل 
التقارب  رئيسيني:  ملمحني  إلــى  يشير  أنــه  الكاتب  يــرى 
والسرعة. إنها العوملة التي جاءت بالتواصل الكبير الناعم 
والكتب  والصور  والبشر  األموال  فيه  تعبر  الذي  الالمرئي 
واملوضات... إلى كف كل واحد منا وبال عناء أو تعب. ورغم 
إنها سحر  الوطنية.  وهوياتها  اإلقليمية  العالم  حدود  أنف 
العالم االفتراضي املهيمن على العالم احلقيقي من دون أن 

نراه!
لم  املعاصر  اإللكتروني  فاملوقع  قائال:  ذلك  الكاتب  ويشرح 
يعد خاضعا للزمان وال للمكان مبفاهيمهما التقليدية، هذه 
احلالة تعتبر منطا جديدا من التالقي والتحاكي والتواصي 
بني الناس، فبقدر ما يتحللون من واقعهم املادي يتجمعون 
ويتكاثرون في تلك املواقع االفتراضية. وألول مرة في التاريخ 
يتحول شتات الناس املختلفني في بالدهم وألوانهم وأديانهم 

إلى جتمعات مذهلة تنسجم فيها كل صور االختالف. 

صدام القيم
الدينية  باخللفيات  يعنى  ال  القيم  صــدام  أن  الكاتب  يــرى 
أكثر  فيها  تشترك  التي  العاملية  بالقيم  ويهتم  واحلضارية، 
واملساواة  واالجتماعية  والعدالة  كاحلرية  العالم،  شعوب 
وحتــارب  القيم  تلك  تهمش  فعندما  وغــيــرهــا،  والــكــرامــة 
بالطرائق امللتوية، تتصاعد أصوات الفئة القيمية التي تدافع 
زورا  يدعي  الذي  اآلخر  الفريق  مقابل  في  القيم،  تلك  عن 
اخلاص،  بتأويله  ولكن  القيم  تلك  ألجل  يعمل  أنه  وبهتانا 
من  حالة  إعالمها  في  ومزيفا  االستبداد  من  مخفيا صورا 
الغواية العقلية يتهم فيها الفريق القيمي املناضل بالضالل، 

ما يجعل هناك حالة من التصادم تظهر في الشارع.
إن احلالة الصدامية في صراع القيم ليست حالة بني فريقني 
متضادين بلونني نافرين كما في صدام احلضارات؛ بل هي 
مواجهة بني من لبس قناعا وتخفى من ورائه، وبني من يريد 
كشف القناع لفضح املؤامرة. ومع منو الوعي وانتشار املعلومة 
املؤسسات  تزييف  عن  البعيد  الواقعي  واخلبر  والــصــورة 
على  قدرته  القيمي  للفريق  أصبح  لها،  التابعة  أو  الرسمية 
املواجهة والتصدي لتلك احملاوالت التي تضرب املجتمع في 

قيمه. 
وهنا يذكر الكاتب أن أدوات الصدام القيمي ليست تقليدية 
بني الفريقني؛ بل يستعني أنصار الدفاع عن القيم باملعطيات 
للمواقف  والــنــقــد  لــألخــبــار  الــنــقــل  فــي  احلــديــثــة  التقنية 
وبرامج  اإللكترونية  املواقع  تطوير  في  باإلبداع  واألحــداث، 
التواصل االجتماعي املؤثرة بشكل كبير جدا. أكثر من أدوات 

اخلصوم.
ويختم الكاتب بالتأكيد على أنه ال ينبغي التعامل مع األمم 
والشعوب على أساس املبارزة واملواجهة القتالية، فليس هذا 
التنافسية  امليادين  سلسلة  في  وحــدة  حلقة  ســوى  امليدان 
بني  الفضائل  ونشر  والقيم  املعرفة  على  القائمة  األخــرى 
اخللق، مما تخلت عنها في كثير من املجتمعات، وامتنعت عن 
اخلوض في غمارها، على الرغم من ضرورتها في صناعة 

التغيير والقيام بالتبليغ.
أخيرا وليس آخرا، إن القيم هي صمام أمان لكل البشرية، 
وإذا ما اختلت القيم اختل التوازن الكوني، إذ الكل سيجني 
بدءا من  تكتال  الوضع يفرض  لذلك  ويالت هذا االختالل، 
الكونية  ــذات  ال إلــى  اجلماعية  ــذات  ال إلــى  الفردية  ــذات  ال
لتفادي أي تطرف في القيم، والبحث عن كل السبل الكفيلة 

لنشر قيم األخوة والتعاون والسالم.
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ذخر مسلمي الهند في ذمة اهللذخر مسلمي الهند في ذمة اهلل

محمد شاهدرثاء
محاضر في كلية  تنسيق اإلسالمية 

بالهند

لــعــدة  ــاء  ــســم وال األرض  ســكــنــت 
ظالما  الكون  في  وكــأن  ساعات، 
تصدق  ولم  االنتشار،  وشك  على 
الكوكب  ذلــك  تغيب  بعد  القلوب 
الهند  فــي  املسلمة  لألمة  الـــدري 
ــرال عــلــى وجــه  ــيـ وفــــي واليـــــة كـ
العيون  زالت  ما  نعم،  اخلصوص. 
لالصطدام  تدمر  واألفئدة  تدمع 
ــاة الــســيــد حــيــدر علي  ــ بــخــبــر وف
شـــهـــاب رئـــيـــس حـــــزب رابـــطـــة 
ونــائــب  الــهــنــد،  لــعــمــوم  املسلمني 
رئيس جمعية العلماء لعموم كيرال، 
واحلفيد األربعني لرسول اهلل ]. 
وقــد كــان مثل ما كــان عليه آبــاؤه 
وإخوته من مأوى وسالم ألصحاب 

عن  النظر  بغض  والغموم  الهموم 
األديان واألمصار، ارتوى من معني 
جمال  في  وانطوت  اآلالف،  حبه 
قربه اآلالم. ولم يك سيدا ملاليني 
حنان  ملس  بل  فحسب،  املسلمني 
يده البشر بأسرهم الذين يقيمون 

بداخل الهند وخارجها.
ولد السيد حيدر علي شهاب في 
أسرة شهيرة تسمى »بتي مالييكل« 
194٧م،  سنة  مــن  يونيو   15 يــوم 
بوكويا  أحمد  السيد  يدعى  ألب 
وتعود  عائشة،  السيدة  تدعى  وأم 
ــراث ميني،  ــذور أســرتــه إلــى تـ جـ
حيث انتقل من اليمن جده السيد 
الثامن  القرن  في  كيرال  إلى  علي 

عــشــر، ومــا لبث أن أصــبــح زمــام 
األمور الدينية والسياسية محكمة 
العريقة،  ــادي هــذه األســرة  أي في 
تلو  واحــدا  كبارهم  يتداولها  مما 
السيد حيدر  إلى  آل  اآلخر، حتى 
علي شهاب بعيد وفاة أخيه السيد 
أخلد  الـــذي  شــهــاب  علي  محمد 
كــلــه بخصاله  الــعــالــم  ــراه فــي  ــ ذك
اإلنسانية القيمة. وقد لقب السيد 
بـ»آتبو«؛ ألنه كان يعتاد بندائه عند 
كل حاجة أخيه السيد محمد علي 

في صغرهما.
وقد نشأ السيد حيدر علي غارقا 
في العديد من املآزق واملشاكل على 
كل األصعدة األسرية واالجتماعية 
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والتي نسجتها أنواع الفقر ونضال 
ولم  حينذاك،  االستقاللي  الهند 
حتى  أمــه  حضانة  مــن  ينهل  يعد 
مرض  إثــر  ثالثة  ابــن  وهــو  ماتت 
اجلذام الذي أصابها، وفي الوقت 
بوكويا  الــســيــد  أبـــوه  وقـــع  نفسه 
»عمل  باسم  الشرطة  قبضة  في 
ــوه السيد  ــان أخـ ــاد«، وكـ ــدراب حــي
محمد علي يدرس الدراسة العليا 
ــارج، وكــل هــذه العناصر  فــي اخلـ
بالوحدة  الشعور  جتربة  له  جلبت 
احلماسة  أكسبته  لكنها  والضيق 
في كيفية عالجها في سنه الباكرة.

حياته العلمية
هذه  أبــنــاء  عــادة  هــي  كانت  وكما 
األسرة إذا أنضجهم العمر والرشد 
العلوم  مــراكــز  إلـــى  ينضموا  أن 
واملعاهد،  املساجد  مــن  الدينية 
ــى  ــد مت انــضــمــامــه أيـــضـــا إل ــ وق
مسجد كونلور وكلية املعونة ببناني 
العلوم  أساسيات  على  للحصول 
الــديــنــيــة، وذلـــك بعد فــراغــه من 
احلكومية  العالية  املدرسة  دراسة 
حياته  حقيقة  وأمـــا  بــكــالــكــوت. 
فضلها  فيعود  الدينية  العلمية 
متاما إلى اجلامعة النورية العربية 
يد  على  فيها  تتلمذ  حيث  ببتكاد، 
وتخرج  البارزين  عدد من األعالم 
ــيــضــي«. وال  ــف فــيــهــا بــشــهــادة »ال
طلبتها  واحتــاد  اجلامعة  دور  يقل 
تشكيل  فــي  الفنية  ونــشــاطــاتــهــا 
الكرمية  بالصفات  متصفا  السيد 
أبرز  من  وكــان  العلية.  واملــواهــب 
الشيخ  الفخامة  األستاذ  أساتذته 
بـ»شمس  امللقب  مسليار  أبوبكر 
مسليار  كنجالن  والشيخ  العلماء« 

والشيخ أبوبكر مسليار الكومتلي.

حياته االجتماعية
يختار من  وتعالى  إن اهلل سبحانه 
لقيادتهم  يشاء  مــن  خللقه  خلقه 
وإرشادهم إلى سبل احلق واخلير، 
فيعطي لهم قبوال حسنا بني أظهر 
بكلمة  ألسنتهم  تنطق  وال  الناس، 
إال وابتلعها القوم وقاموا بتنفيذها 
تعرف عقولهم  البرق، فال  بسرعة 
فيما  ــاك  ــ ــب ــ واالرت الــشــك  مــعــنــى 
يقولون. فيا له من شرف كرم اهلل 
به سيد هذه األسرة أهل العزة. ما 
أتى إلى بابه مشكلة تكاد تغلي من 
بكلماته  وبــردت  إال  حرارتها  شدة 
املــمــتــزجــة  ــه  ــظــرات ن أو  الــلــطــيــفــة 
طير  طار  وكلما  واأللفة.  بالبسمة 
أحد في جحيم الدنيا فسرعان ما 
والفكر  الصحيح  العقل  إليه  يعود 
الــســلــيــم عــقــب حــضــوره مــع هــذا 
من  املجرد  القلب  صاحب  السيد 
الدنس. وكم وصلت له من املناصب 
إليها!  فتوالها حبا ألمته ال شوقا 
عدد  باألصابع  يعد  أن  ومستحيل 

املساجد واملعاهد العلمية والدينية 
مبسؤولياتها  السيد  حتلى  الــتــي 
وما  لها  العام  األمــني  أو  كمديرها 
إلى ذلك. ولرمبا ما خلت جامعة أو 
كلية تقع بداخل كيرال من غير أن 
يتاح عرشها املفضل لسيدهم هذا 
رحمه اهلل، وفي مقدمتها اجلامعة 
النورية العربية، وجامعة دار الهدى 
ــيـــة، وتــنــســيــق الــكــلــيــات  اإلســـالمـ
ــيــة الــرحــمــانــيــة  اإلســـالمـــيـــة، وكــل

كدميري، ودار السالم نندي.
ومن املؤكد أن ترى لفراق رئيس كل 
بالغا  أثرا  واملعاهد  احلركات  هذه 
العلماء  جــوف  في  عميقا  وجرحا 
خاصة واملسلمني عامة، وال يسعهم 
لــك:  »نــقــول  أوال  الــقــول  إال  اآلن 
املنان  ذمة  ففي  سيدنا،  يا  ــوداع  ال
تركناك، وفي جنات اخللد نلقاك«، 
ثانيا  اهلل  يـــدي  بـــني  ــوع  ــضـ واخلـ
غــدا حتت  يجمعهم  أن  لــه  داعــني 
ظل عرشه مع سيدهم السابق وأن 
الدنيا  األيــام في  لباقي  لهم  يجعل 
ورائه  من  ويقومون  يقودهم  بديال 

متكاتفني في صف واحد.
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يسري محمدتنمية
باحث دراسات إسالمية

بداية فال بد لصاحب الرسالة الذي 
يسعى في تعبيد الناس لرب العاملني 
يكثر  أن  عزوجل  اهلل  عن  والبالغ 
من الشكر واحلمد لهذا االصطفاء 
أي  يوازيه  ال  شــرف  فهو  الرباني، 
شرف وفخر عظيم ال يعلمه إال من 
ذاقه، ومكانة عظيمة حقيق أن يحيا 
أثر  من  لها  ملا  داعيا،  لها  اإلنسان 

في احلياة وبعد املمات.
وتبليغ  اهلل  إلــى  الطريق  كــان  وملــا 
احلياة  مبطبات  محفوف  رسالته 
ــوس واملـــــؤامـــــرات  ــفـ ــنـ وحـــقـــد الـ
صاحب  على  لزاما  كان  والويالت، 
الــرســالــة أن يــكــون واعــيــا مــدركــا 
بني  التي  نفسه  من  بداية  ألعدائه 
غير  أفات  وكلها  الهوى،  ثم  جنبيه 
منظورة،  غير  ومــعــوقــات  مــرئــيــة، 
أن  كفيلة  اخــتــفــائــهــا  ــع  ومـ لكنها 

جترف صاحب الرسالة عن مساره 
محزنة  صعبة  ــآالت  ــ وم ــســارات  مل
بعيدة عن مراد اهلل ورسوله، واليوم 
واملعوقات  اآلفات  عن  نكتب  ونحن 
فإننا  الرساالت  أصحاب  حياة  في 
ثالث  عن  وضــوح  وبكل  سنتحدث 
صاحب  كل  حياة  في  قاتلة  أفــات 
رسالة، أفات ثالث رأيت أنها تذهب 
وحتول  الرياح  أدراج  وعمله  باملرء 
وأول  منثور  لهباء  وإميانه  إخالصه 

هذه اآلفات القاتلة هي:

حب التصدر والتطلع إليه
إن اإلنــســان الــبــارع والــصــادق في 
هو  فقط،  له  العامل  لربه  جتــرده 
ذلك التقي الذي يستوي عنده املدح 
بالهني،  ليس  أمــر  وهــو  والــقــدح، 
فــاإلخــالص شــيء عزيز، وهــو سر 

رباني بني العبد وربه ال يطلع عليه 
فيكتبه،  ملك  أو  فيفسده،  شيطان 
ومع خطورة هذه اآلفة كانت النجاة 
بفهم  للطريق  وضــوح  مبثابة  منها 

ونقاء وتقوى هلل عزوجل. 
والتقدم  الراية  وطلب  التصدر  إن 
األمــر هو  بهذا  الشغف  فضال عن 
ترجمة لقلب خاٍو، يحب أن يطرب 
والثناء،  باملدائح  ــه  أذان اجلماهير 
وهـــذا عـــوار فــي طــريــق أصــحــاب 

الرساالت.
تعاني  نفس  حلالة  خفية  وترجمة 
الــنــقــص حــتــى لــو أقــســمــت بعدم 
لكل شيء  فــإن  والــزهــد،  الــرغــبــة 
عالمات ودالئل ونحن يقينا ال نرفع 
لكن  اخللق،  ظهور  به  سوطا جنلد 
نؤكد أن هذا األمر غير مقبول إال 
امليادين  فــراغ  أبرزها  حــاالت،  في 

اآلفات الثالثة القاتلة لصاحب الرسالةاآلفات الثالثة القاتلة لصاحب الرسالة
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واالنشغال الكامل مبجريات األمور 
والفطانة احلياتية الشمولية، وهذا 
كمال ملا يكن إال في صاحب الرسالة 

األعظم ].
كل  أذن  فــي  نهمس  فإننا  لــذلــك؛ 
صاحب رسالة »إنه من طلب شيء 
ُوكل به، ومن ُطلب إلى شيء أعني 
عليه«، واالثنان بينهما مسافات من 
وفي  واإلخـــالص،  والزهد  التجرد 

ذلك فليتنافس املتنافسون.
ورحم اهلل رجال أتى بنفسه فوضع 
ثم  وأمانيها،  تطلعاتها  على  يديه 
وبخها وشدد عليها، ثم ألزمها كتاب 

اهلل فصار لها قائدا.

الغرور
والغرور هنا نوعان:

- غرور بالطاعة والعمل الصالح. 
- غرور بالعلم والشهادات.

ويقينا النوعان مهلكان، لكن الشك 
هالكا  أشــد  بالطاعة  ــغــرور  ال أن 
للبركة  ــحــق  وأم ــارا  ــدثـ انـ وأســــرع 

وأضعف لقبول العمل.
الغرور  وجــود  والــســؤال: هل يصح 
بشكل  الرسالة  صاحب  حياة  في 

عام؟
وإن  مقبول،  غير  يقينا  واجلـــواب: 
تأديب  فــي  البشري  الطابع  غلب 
ــدوث حــتــى ال  الــنــفــس حتمي احلــ
يتمادى األمر من حيث يظن صاحبه 
أنه ورع نقي تقي والعكس صحيح.

إن الغرور آفة ثقيلة مهلكة مضيعة 
املــرء  لــألعــمــال، فهي حتــول سعي 
لــبــوار وفــلــس، واألخــطــر فــي هذه 
القلب  مــن  متلكت  إن  أنــهــا  اآلفـــة 
مــعــه صك  أنـــه  صاحبها  أشــعــرت 
للقبول والغفران، وأوهمته أن قدمه 

اليمنى في اجلنة، وهذا يقينا نتاج 
عدم احملاسبة للنفس التي هي أشد 

أعداء املرء. 
وإننا مع ذكرنا لهذه اآلفة نذكر كل 
صاحب رسالة أن يلوذ إلى محرابه 
ربه  ــني  وب بينه  يجعل  وأن  كثيرا، 
من  فيكثر  أحــد  يعلمها  ال  خبيئة 
اإلحلاح ويطلب من ربه العفو، وأن 
واإلخــالص  التجرد  يــرزقــه صــدق 
على  ينتصر  وأن  الــســريــرة  ونــقــاء 
نفسه التي تعشق الزهو واملدح حتى 
يسير برسالته إلى اهلل واعيا حجم 

التكليف ال التشريف. 

فوضى الوقت
الوقت  أن  مقولة  نسمع  كنا  قدميا 
قطعك،  تقطعه  ــم  ل إن  كالسيف 
املقولة  حقيقة  ومــع  أنــه  واحلقيقة 
الوقت  أن  إال  املرء،  إنهاء حياة  في 
ليس سيفا، بل هو احلياة بشمولها.

فـــاإلنـــســـان يــســعــى ويـــضـــرب في 
األرض داعيا وعامال وساعيا على 
حياته وأحواله وأموره مبتغيا الرضا 
اإللهي، وكــل هــذه أوقــات إن طغى 

بعضها على بعض اختلت حياته.
والوقت في حياة أصحاب الرساالت 
منها،  يتنفسون  التي  الرئة  مبثابة 
أتعبتهم  ضعفت  إن  حياتهم  فهي 
وإن توقفت عن العمل نتيجة أخطاء 
وفــوضــى فهو إعــالن وفـــاة، فحبل 
التنفس قد مت إغالقه واحلياة انتهت 
انتهاء احلياة احلقيقية  واملعنى هو 
واستبدالها بحياة فوضوية حيث ال 
تخطيط أو تنسيق أو وضع األمور 
في نصابها باحترافية وفهم وإعطاء 
التجاهل  وقته، وعدم  كل ذي وقت 
التواصل  عــن  فضال  اإلهــمــال  أو 

والتقدير.
ــا فــي آفـــة الــوقــت  ولــعــل أخــطــر م
وضــيــاعــه هــو حتــول األمـــر لشيء 
عادي ميارسه صاحب الرسالة فال 
أوقاته  تضييع  في  مبشكلة  يشعر 
االكتراث  وعــدم  واجباته  وإهــمــال 

بهما.
فــيــمــارس األمـــر بكل أريــحــيــة فال 
شديدة  مرحلة  وتلك  عتاب  أو  لوم 
ــاة أصـــحـــاب  ــيـ ــي حـ ــ اخلــــطــــورة ف
والهمة  يتبدل  فاحلال  الــرســاالت، 
تقل والسعي يضعف والوعي يجف. 
وتلك مقومات صعبة تنقل املرء من 
يبالي  ال  إنسان  إلــى  فهم  صاحب 
حياته،  هي  التي  وأوقاته  برسالته 
نسعى  ونحن  سريع  قطار  فاحلياة 

ألن نصل قبله.

ختاما
يا صاحب الرسالة؛ تخلص من هذه 
اآلفات الثالث، فأنت أقوى بيقينك 
وإميانك وصدق بيعتك مع اهلل التي 
بوصلة  وتــضــبــط  حتــددهــا  أن  آن 
سبحانه  اهلل  جتــاه  وعقلك  قلبك 

وتعالى فقط.
ما  إلــى  يريبك  ما  تــدع  أن  وعليك 
الناصحني  تبخس  وال  يريبك،  ال 
لك إخوانك في اإلسالم، فالناصح 
إليه  فأنصت  عليك،  غيور  محب 
موضعها  وراقــب  خلطواتك  وانتبه 
املخلصون..  إال  يصل  لن  أنــه  وثــق 
فهل وصلتك الرسالة أم ال تزال في 

سبات عميق؟
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ــمــفــتــرق من  ــمــفــتــرق من الــمــتــفــق وال الــمــتــفــق وال
األسماء واألنساب والكنى األسماء واألنساب والكنى 

سلسلة األعالم املتشابهة )٦9(

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 
»الشمني«

١ - كمال الدين الشمني )ت:٨٢١هـ(
 هو كمال الدين محمد بن محمد بن 
املالكي،  اإلسكندري،  الشمني  حسن 

محدث، مفسر، ناظم.

ولد سنة: بضع وستني وسبعمئة، واشتغل 
بالعلم في بلده، ثم قدم القاهرة فسمع 
بها من شيوخها، وسمع باإلسكندرية 
وتخرج بالبدر الزركشي والزين العراقي، 

ثم استوطن القاهرة. 
من تصانيفه: »نظم نخبة الفكر« في 

علوم احلديث، و»األمور الناجحة في 
أسرار الفاحتة«، و»نظم نخب الظرائف 
في النكت الزائف«. وتوفي بالقاهرة 

في شهر ربيع األول)1(.
٢ - تقي الدين الشمني )ت:٨٧٢هـ( 

هو تقي الدين أبو العباس، أحمد بن 

تراجم
د. رياض العيسى

دكتوراه في احلديث
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الشمني  بن حسن  بن محمد  محمد 
القسنطيني األصل، اإلسكندري، محدث، 

مفسر، نحوي.
ولد باإلسكندرية سنة: )8٠1هـ(، وتعلم 

فيها.
من مصنفاته: »شرح املغني البن هشام«، 
و»مزيل اخلفا عن ألفاظ الشفا«، و»كمال 
فقه  في  النقاية«  شــرح  في  الــدرايــة 
ألفية  إلى  املسالك  و»منهج  احلنفية، 
ابن مالك« في النحو، و»أوفق املسالك 
لتأدية املناسك«، و»العالي الرتبة شرح 
نظم النخبة«، توفي بالقاهرة في شهر 

ذي احلجة)2(.
٣ - إسماعيل الشمني )ت:١٢٧5هـ(

الشمني،  عبداهلل  بن  إسماعيل  هو 
الرومي، امللقب بنيازي، عالم مشارك 

في بعض العلوم.
من مصنفاته: »رسالة في التجويد«، 
و»رفع األستار في حل مغلقات اإلظهار«، 
و»شرح الكافية« وكالهما في النحو، 

و»شرح وصية البركوي«)3(.

املتفق واملفترق في اسم 
»السفاريني«

١ - عبداهلل السفاريني )ت:١١٨٧هـ(
هو عبداهلل السفاريني احلنبلي الشهير 
بابن احلطاب، أحد األذكياء الفضالء. 
السفاريني  محمد  شيخه  على  قــرأ 
مدة وافرة، ثم رحل لدمشق، واشتغل 

على الشيخ أحمد املنيني، وكان نحيف 
اجلسم ومع ذلك كانت له قوة زائدة 
على التهجد وقيام الليل وتالوة القرآن، 

توفي بنابلس)4(.
٢ - شمس الدين السفاريني )ت:١١٨٨هـ( 
هو شمس الدين أبو العون محمد بن 
أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني، 

الفقيه احلنبلي. 
سنة:  بنابلس  »سفارين«  بقريته  ولد 
)1144هـ(، ونشأ بها، ثم رحل إلى دمشق.
النجدية عن  »األجوبة  من تصانيفه: 
األسئلة النجدية«، و»البحور الزاخرة 
عن علوم اآلخرة«، و»حتبير الوفاقى 
سيرة املصطفى«، و»حتفة النساك في 
فضل السواك«، و»التحقيق في بطالن 
التلفيق«، و»تعزية اللبيب بأحب حبيب«، 
و»تناقل العمال بشرح حديث فضائل 
األعمال«، و»الدرة املضية في عقد أهل 
الفرقة املرضية«، و»غذاء األلباب في 
شرح منظومة اآلداب«، و»كشف اللثام 
شرح عمدة األحكام«، و»املنح الغرامية 
شرح منظومة ابن فرح الالمية«. توفي 

بنابلس)5(.
٣ - عبدالقادر السفاريني )ت:١٢5٧هـ( 
هو عبدالقادر بن مصطفى بن محمد 
بن أحمد املشهور بالسفاريني، حفيد 
العالمة خامتة العلماء الراسخني الشيخ 

محمد السفاريني.
وبها  12٠٠هــــ(،  )بعد  بنابلس  ولــد 

ومشايخ  مشايخها  على  فقرأ  نشأ، 
نابلس ومدينتها، وحفظ متونا  جبل 
في الفقه والعربية، ثم ارحتل إلى دمشق 
العالمة  والزم  فقرأ على مشايخها، 
الرحيباني  مصطفى  الشيخ  احملقق 
شارح »الغاية« وتخرج عليه في الفقه، 
وانتفع به، وقرأ عليه وعلى غيره في 
بقية الفنون، فمهر، وبرع، وفاق أقرانه، 
وتأهل للتدريس واإلفتاء، بل وللتصنيف، 
فدرس في الفقه وأصوله، وفي النحو 
والصرف وغير ذلك، وكتب على »شرح 
مسددة  كتابة  الــدرس  حال  املنتهى« 
فأصابته عني الكمال، فتعاطى علم 

احلرف واألوفاق، توفي بنابلس)٦(.

الهوامش
1 - انظر: شذرات الذهب )٧/151( 
ومعجم   )183/2( العارفني  وهدية 

املؤلفني )219/9(.
 )1٧4/2( الالمع  الضوء  انظر:   -  2
ومعجم   )23٠/1( للزركلي  واألعــالم 

املؤلفني )149/2(.
3 - انظر: هدية العارفني )223/1( 

ومعجم املؤلفني )2٧8/2(.
4 - انظر: سلك الدرر )11٧/3( والسحب 

الوابلة )2/٦٦٦(.
5 - انظر: هدية العارفني )3٠4/2( 

ومعجم املؤلفني )2٦2/8(.
٦ - انظر: السحب الوابلة )585/2(.
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< مــنــذ مــبــدأ حــيــاتــه املــهــنــيــة: إمــامــا 
إمامته  على  اختلف  وخطيبا،  وواعظا 
لكنه  آخـــرون،  عليها  واتــفــق  كــثــيــرون، 
كان، ومنذ عقده األول، يالزم مجالس 
كالمهم،  بليغ  إلــى  يستمع  الــعــلــمــاء؛ 
طريقة  على  وفهمه  شــرحــه  مــحــاوال 
ونهج خطهما لنفسه حتى أمسى نابغة 
في حفظ وتفسير وشرح القرآن الكرمي 
وعاملا  ولغويا  العطرة،  النبوية  والسيرة 

من الطراز األول.
< من بغداد عاصمة الدنيا، بغداد املجد 
والنخيل  والشعراء  والعلماء  واحلضارة 
الباسقات.. لكنه لم يكن أحد الذائبني 
أو مجرد عالم من علمائها  بها  عشقا 
إلى  وعروضا  ونحوا  صرفا  اللغة  في 
غير ذلك من علوم فقط، بل كان جزءا 
من تراثها وأصالتها.. وإلى اآلن مازال 
اجلميع يرونه من أعمدة جامع اخللفاء 
الذي عاش فيه أغلب أيام عمره خطيبا 

وإماما وخادما وحارسا.
ــالوة وتــرتــيــل من  ــ < عــالــم جتــويــد وت
الطراز األول، ألف كتابا عظيم الشأن 
في هذه العلوم بعنوان: »علم التجويد«، 
أصبح منهجا من مناهج دائرة معارفها، 
والفلكلور  األدب  رمــوز  من  واحــد  وهو 
الكتابة  رواد  أبرز  بني  ومن  العراقي.. 
أملـــع شخصيات  وأحـــد  الــصــحــفــيــة.. 
والدينية  واألدبـــيـــة  الــفــكــريــة  ــراق  ــع ال

والتراثية.
لــقــب نفسه  ــغــداد  ــب ل ــفــرط حــبــه  ل  >
باإلمام  اعتزازه  ولشدة  بـ»البغدادي«، 
إنه  بـ»احلنفي«،  نفسه  لقب  األعــظــم 
جالل  الشيخ:  وعاشقها  بغداد  حبيب 

الدين احلنفي البغدادي.
الوالدة والنشأة

محيي  بن  الدين  جــالل  الشيخ  ُولــد   >
بن  مصطفى  بن  عبدالفتاح  بن  الدين 
ــغــدادي في  ــب مــال مــحــمــود احلــنــفــي ال
العالم… العواصم احلضارية في  أعرق 

البارودية  محلة  في  وحتديدا  بغداد.. 
عام: )1914م( ، ألسرة عراقية طيبة.

مــن طفولته  قــصــيــرة  فــتــرة  ــاش  عـ  >
بالبصرة، وملا بلغ عهد الصبا قرأ القرآن 
األفغاني  إبــراهــيــم  ــال  امل على  الــكــرمي 
في  علومه  بعض  وتعلم  امليدان،  مبحلة 
كتاتيب البصرة، ثم عاد والده إلى بغداد 
فدرس احلنفي في مدارسها: البارودية 
دراسته  وأنهى  واحليدرية  واملأمونية 

االبتدائية فيها عام: )193٠م( . 
مصححا  عمل  يافعا  زال  مــا  وهــو   >
ومحررا في مجالت بغداد اإلسالمية، 
وفي الوقت نفسه واصل دراسته مساء 
األعظم  اإلمــام  كلية  تخرج في  أن  إلى 
تلك  وفي  ببغداد.  النعمان  حنيفة  أبي 
عصره،  علماء  من  بعدد  اتصل  الفترة 
منهم: الشيخ محمد القزجلي، والشيخ 
كمال  والشيخ  زاده،  الشيخ  آل  رشيد 
الدين الطائي، والشيخ العالمة سليمان 

سالم الكركوكلي.. وغيرهم كثير.

حياته العملية وإجنازاته
< شغل منصب اإلمامة واخلطابة ألول 
مرة عام: )1935م( في جامع املرادية، 
مصر  إلى  سافر  )1939م(  عــام:  وفي 
وبعد  الشرعية،  العلوم  دراسة  ملواصلة 
عودته من مصر عمل في دائرة األوقاف؛ 
وأخذ يتنقل بني اإلمامة واخلطابة في 

عطا  جامع  مثل:  مساجدها،  من  عدد 
جي  الباجه  نعمان  وجامع  الكرخ،  في 
)احلرية  الوصي  وجامع  الرصافة،  في 
وجامع  العيواضية،  محلة  في  حاليا( 
الزين  كــوت  وجامع  جــي،  الباجه  أمــني 
في البصرة، وجامع الكهية في امليدان.

مــدارس  في  )195٠م(،  عــام:  دّرس   >
وزارة املعارف، كما دّرس العروض لست 
اإلمام األعظم.. وفي  كلية  سنوات في 
عام: )19٦٦م(، انتدب مشرفا لغويا في 
وزارة اإلعالم العراقية، وأثرى الصحف 
املقاالت  بعشرات  والعربية  العراقية 
فيما  اخلـــاص، الســّيــمــا  الــطــابــع  ذات 
الشعبية  وثقافتها  بغداد  تاريخ  يخص 
دينية  برامج  العراقي، كما قدم  واملقام 

وثقافية في راديو بغداد وتلفازها.
اخلــدمــات  جمعية  ــرأس  ــ وت أســـس   >
التي  بغداد  في  واالجتماعية  الدينية 
ترعى اليتامى واملعوزين.. وسعى حثيثا 
وكانت  متطورة،  بصورة  العلم  نشر  في 
ثمرة جهوده في ذلك أن تأسس املركز 
عام:  الكرمي  للقرآن  العراقي  اإلقرائي 
وكــان  اخلــلــفــاء،  جــامــع  فــي  )19٧٧م( 
مديرا له، والذي اختص بتعليم أصول 
وقواعد التجويد وقراءة القرآن واإللقاء 
الصوتي، وكان الشيخ وزوجته يخدمان 

الطالب ويعلمونهم مجانا.
ــراءات  ــقـ والـ الــتــجــويــد  عــلــم  دّرس   >
املوسيقية  الفنون  معهد  في  القرآنية 
العروض  علم  في  وأجــرى  بــغــداد،  في 
»العروض  كتابه  في  ونشرها  تعديالت 
يعد من  الذي  تدوينه«،  وإعــادة  تهذيبه 
جناحا  لقي  والـــذي  مؤلفاته،  أضخم 
العالم  في  األدبية  األوســاط  في  كبيرا 

حتى ترجم إلى أكثر من لغة.

جالل الدين الحنفي البغداديجالل الدين الحنفي البغدادي

إعداد: هشام الصباغأعالم الوعي
باحث لغوي

عاشق بغداد وعاملها
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احلنفي واألزهر
شهد  ــذي  الـ ــعــام  ال هــو  )1939م(،   >
رحــلــة الــشــيــخ جـــالل احلــنــفــي األولـــى 
العلوم  لدراسة  بعثة  في  القاهرة،  إلى 
الشرعية في اجلامع األزهر، وحتديدا 
احلرب  اندالع  لكن  الشريعة،  كلية  في 
استمراره  دون  حــال  الثانية،  العاملية 
في  الـــدراســـة  عطلت  إذ  مــصــر،  فــي 
جملتها  ومن  املصرية  اجلامعات  سائر 
في  العراق  إلى  الـحنفي  فعاد  األزهــر، 

يوليو )194٠م(.
مرة  الــدراســي  النشاط  عــودة  بعد   >
 ٦ بالقاهرة  ومكث  احلنفي  عاد  أخرى 
احلنفي  يقول  مذكراته  وفــي  سنوات، 
الدينية  البعثة  »إن  الــفــتــرة:  تلك  عــن 
ــاروق،  فـ املــلــك  نفقة  على  كــانــت  هــذه 
وكانت األوقاف متنحنا شهريا 3 دنانير 
كل  مثلها  لنا  تدفع  املصرية  واحلكومة 

شهر«.
ــر ذكــر  ــ < وعـــن الـــدراســـة فـــي األزهـ
احلنفي: »إن العلوم الدينية هنا وهناك 
واحدة، وكانت تسمى عندنا في العراق 
اجلــادة، لكنها في األزهــر أدق تنظيما 
في  وأعلى  وأغزر عطاء  تعليما  وأكثف 

خريجيها عددا«.

احلنفي والكويت
< قــبــل هـــدم ســـور الــكــويــت الــقــدمي، 
احلنفي  زار  )19٦5م(،  عام:  وحتديدا 
الـشيخ  األمــيــر  سمو  وقــابــل  الــكــويــت، 
في  اهلل،  رحــمــه  الـــســـالـــم،  عـــبـــداهلل 
عام:  ثانية  مرة  عاد  ثم  السيف،  قصر 
األوقــاف  ــرة  دائ من  بدعوة  )1959م(، 
مسجد  بــإمــامــة  كلفته  الــتــي  حينها، 
ــعــوضــي.. وفـــي تــلــك الـــزيـــارة وضــع  ال
قاسيا  يوميا  برنامجا  لنفسه  احلنفي 
فكان  الكويتية،  العامية  مفردات  جلمع 
عن  بحثا  والشوارع  األزقــة  في  يتجول 
أثمر  مــا  عينه،  عليه  تقع  مــا  أســمــاء 
بعد ذلك جمعه لكتاب »املعجم للعامية 

الكويتية«.
< في عام: )19٦٠م(، رجع إلى الكويت 
مرة ثالثة ليتثبت من ألفاظ في معجمه 
اضطرب عليه تفصيل حالها.. وفي تلك 
الزيارة سجل مظاهر التقدم واحلداثة 
التي اصطبغت بها الكويت.. بعدها عاد 
طبع  )19٦4م(  عام:  وفي  العراق،  إلـى 
من  الكويتية«  األلــفــاظ  »معجم  كتابه 

خمسمئة نسخة فقط .

احلنفي والصني و»الصينية«
< كانت للصني مع احلنفي قصة طويلة 
مرات،  ثالث  إليها  سافر  فقد  شيقة، 
جميعها بتكليف من احلكومة العراقية: 
ــى، وكـــانـــت عـــام:  ــ ــ ــرة األول ــســف فـــي ال
العراقية  احلكومة  أوفدته  )19٦٦م(، 
في  العربية  اللغة  لتدريس  بكني  إلــى 
معهد اللغات األجنبية مبدينة شنغهاي، 
وبــقــي فــي الــصــني يـــدرس حتى عــام: 
عام:  الثانية  رحلته  وكانت  )19٦9م(.. 
)19٧٧م( واستمرت نحو عامني، بينما 

كانت الثالثة عام: )198٧م(.
بالصني،  األولــى  مكوثه  فترة  خالل   >
ــى 3  ــا يـــزيـــد عــل ــي اســتــمــرت مـ ــتـ والـ
سنوات، عكف احلنفي على تعلم اللغة 
الصينية عن طريق السماع واالختالط 
يتقنها  لــم  ــه  أن والعجيب  والـــدراســـة، 
أحسن إتقان فحسب، بل كتب مسودات 
يُسبق  لم  صيني«   - »عربي  لقاموس 

إليه.
< هدف احلنفي من وراء قاموسه هذا 
كان مساعدة العرب على نطق املقاطع 
حتاكي  حـــروف  خــالل  مــن  الصينية 
املثال:  فعلى سبيل  الصينية؛  األصوات 
جعل أربع نقاط حلرف النون في حالة 
إشباعه بشكل واسع، وثالث نقاط في 
وهكذا  ونقطتني..  أقــل،  أخــرى  حالة 
جــرى العمل على حــروف أخــرى، لكن 
هذا القاموس لم ير النور، حيث تسرب 
التي  الباخرة  مستودع  إلى  البحر  ماء 
العراق،  إلى  احلنفي  أمتعة  تقل  كانت 

املــشــروع  ــذا  هـ أوراق  ضمنها  ــان  ــ وك
العظيم، فمحت كل ما كتب.

تركته العلمية
< تعددت مؤلفات احلنفي التي قدمها 
وتنوعت  واإلسالمية  العربية  للمكتبة 
حتى بلغت ما ينيف على )4٠٠( ما بني 
وكتيبات  أجــزاء   )1٠( من  بأكثر  مجلد 
صغيرة احلجم، فضال عن مخطوطات 
جليلة تنتظر من يأخذ بيدها وينشرها، 
منها األجزاء الباقية من مؤلفه »معجم 
اللغة العامية البغدادية«، الذي يقع في 
حياته،  فــي   3 منها  طبع  ــزاء،  أجـ  )٧(
ومن  الــطــبــع.  تنتظر  األخـــرى  وبقيت 
مؤلفاته: »أحاديث من وراء امليكرفون«، 
في  و»املـــرأة  إسرائيل«،  مع  صلح  و»ال 
الكويتية«،  األلفاظ  و»معجم  القرآن«، 

و»شهر رمضان«.. وغيرها كثير.

وفاته
عليه،  اهلل  رحــمــة  احلــنــفــي،  تــوفــي   >
وأسدل الستار على حياة عالم عراقي 
مارس   4( األحد  فجر  بغداد  في  كبير 
2٠٠٦م(، ودفن في مقبرة الشيخ عمر 
السهروردي الواقعة في جانب الرصافة 

من بغداد.

مساهماته مع »الوعي«
< للشيخ جالل الدين احلنفي البغدادي 
مساهمة واحدة مع املجلة، جاءت حتت 
التفسير  بــني  املسفوح  »الـــدم  عــنــوان، 

واللغة«، نشرت في العدد: )53(. 

املصادر
- كتاب »أعالم وعلماء كتبوا في الوعي 

اإلسالمي«.
- املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.

- مــواقــع إلــكــتــرونــيــة عـــدة: »مــالحــق 
املدى«، »مركز النور للدراسات«، »مجلة 
الكاردينيا«، »الصدى.نت«، »موقع ديوان 

العرب«، »موقع الزمان العراقي«.
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ياسني محمد كتاني

باحث شرعي

اإلسالمي«  »الوعي  مكتبة  تعد 
وترجع  املجلة،  أركــان  أهــم  من 
بداية تكوينها إلى زمن تأسيس 
ثم  1965م،  ــام  عـ املــطــبــوعــة 
إلى  لترتقي  بها  االهتمام  تعمق 
التوجه،  مــن  جــديــدة  مرحلة 
الــنــادر  واقــتــنــاء  بجمع  وذلـــك 
العربية  التراثية  الكتب  مــن 
العربية  والدوريات  واألجنبية، 
ــك  ــور ذل ــل ــب ــم ت والـــعـــاملـــيـــة، ثـ
تعنى  مكتبة  بإنشاء  التوجه 
املتصل  اإلنساني  الفكر  بنتاج 
ــي  ــالم بــالــتــراث الــعــربــي واإلس
واالجتماعي؛ فهي حتتوي اآلن 
كتب  من  نادرة  مجموعات  على 
ومجالت  وخــرائــط  ومصنفات 
تشكل  نفيسة،  ودوريات  قدمية 
كنزا من كنوز املعرفة اإلنسانية، 
شتى  فـــي  ــث  ــاح ــب ــل ل وتـــقـــدم 
مجال  في  -خصوصا  املجاالت 
ــي-  ــالم ــراث الــعــربــي واإلس ــت ال
فكرة عن عمق احلضارة العربية 
السيما  وتــراثــهــا،  واإلســالمــيــة 
الكتب القدمية في مجال العلوم 
ــراث  ــت وال والــطــب،  الطبيعية 

اإلنساني. 

من  اإلســالمــّي  الــوعــي  مجلَّة  مكتبة  تـُـعــدُّ 
تكوينها  بداية  وترجع  املجلَّة،  أركــان  أهــمِّ 
إلى زمن تأسيس املجلَّة عام )19٦5م(، ثمَّ 
ق االهتمام ويأتي كتاب: »موسوعة دول  تعمَّ
العالم اإلسالمي ورجالها« ليشكل لبنة من 

مقتنياتها النفيسة.
التعريف بالبموسوعة

مكثف  عــرض  فــي جملته  كــتــاب  وهــو 

لبناة  دقيق  وتتبع  اإلسالمية،  للحضارة 
هذه احلضارة، ورسم تخطيطي لدوله، 
الناس معنى  يعي  أن  أراد منه صاحبه 
وأبعاد  واملسلمني،  اإلسالم  تاريخ  كلمة 
وحكومات،  وشعوبا  ألوانا  الكلمة  هذه 
شاكر  د.  ألفه:  وآثــارا،  وعلماء  ــاء  وأدب
له  طبعة  أول  صــدرت  وقــد  مصطفى، 

سنة: )1993م(.

التعريف بالكاتب 
وباحث،  وأديب  مؤرخ  مصطفى:  شاكر 
املؤرخني  بأديب  والباحثون  النقاد  لقبه 
ومؤرخ األدباء، ولد مبدينة دمشق عام: 
منذ  واألدب  القراءة  وعشق  )1921م(، 

نعومة أظفاره. 
ــوالـــي خــمــســني كــتــابــاً من  أصــــدر حـ
التاريخية  والدراسات  والتاريخ  األدب 

موسوعة دول العالم اإلسالمي ورجالهموسوعة دول العالم اإلسالمي ورجاله
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مئات  نشره  إلــى  إضافة  والقصصية، 
املقاالت في الصحف واملجالت العربية، 
الفكر،  عــلــم  مجلتا:  مقدمتها  وفـــي 
ســرده  بكيفية  عـــرف  وقـــد  والــعــربــي. 
لوقائعه بطريقة فنية جذابة، وبأسلوب 
سلس، يسكبها بقالب قصصي مشوق،  
كم  ندرك  حياته  على سيرة  وباالطالع 
عانى  وكــم  نفسه،  تثقيف  على  تعب 
حتى  من صعوبات  وواجه  متاعب،  من 
يشار  ومؤرخاً  أديباً  يصبح  أن  استطاع 
إليه، ألنه كان يقرأ في السر كل ما يقع 
اجلــوع.  من  امليت  نهم  في  يديه  حتت 
والتاريخ حيث  األدب  بني  فجمع شاكر 
كان يقول: »التاريخ هو مهنتي، واألدب 
هــو هــوايــة عــمــري«. ومــن هنا جــاءت 
أجمل  ال  أدبية  قطعاً  التاريخ  في  كتبه 
وال أعذب فإذا بالشخصيات التاريخية 
التي يحدثك عنها تتحول بقلمه البارع 
إلى شخوص روايات ومالحم يتحركون 

أمامك وكأنهم يتحركون على مسرح.
 تدرج في حتصيله الدراسي واجلامعي 
في  اإلجــــازة  )1945م(  ســنــة:  فــنــال 
عني  ثم  القاهرة،  جامعة  من  التاريخ 
مدرسا في درعا ثم دمشق، ثم أصبح 
ــوران سنة:  ــرا لــلــمــعــارف فــي حــ مــدي
بجامعة  عــامــا  أمــيــنــا  ثــم  )1955م(، 
فمستشارا  )195٦م(،  سنة:  دمشق 
ثقافيا في السفارة السورية بالقاهرة، 
وقد تنقل في عمله الدبلوماسي وتقلد 
عمله  مــزاولــة  وخــالل  مناصب،  عــدة 
العالم  دول  بني  وتنقله  الدبلوماسي 
والبرتغالية،  اإلسبانية  اللغتني  أتقن 
والفرنسية  اإلنكليزية  إلــى  إضــافــة 
اللتني كان يتقنهما من قبل. ثم عاد إلى 
مديراً  وأصبح  )19٦4م(  عام:  سورية 
وزارة  فــي  السياسية  للشؤون  عــامــاً 
إلى  بالوكالة،  عاماً  فأميناً  اخلارجية، 
أن اختير عام: )19٦5م( وزيراً لإلعالم 
وفي  )19٦٦م(،  عــام:  حتى  فيه  وبقي 
الــتــاريــخ الـــذي أعــفــي بــه مــن منصبه 

أستاذاً  ليعني  الكويت  إلى  فيه  سافر 
ــي في  ــ ــالم ــخ الــعــربــي واإلســ ــاري ــت ــل ل
العمل خمساً  جامعتها، وظل في هذا 
وعشرين سنة. وفي عام: )19٧٠م( نال 
شهادة الدكتوراه من جامعة جنيف في 
لكلية  عميداً  بعدها  ليصبح  سويسرا، 
اآلداب في جامعة الكويت، ثم انتدبته 
األمــني  منصب  ليشغل  الكويت  ــة  دول
العربية  الدول  بجامعة  املساعد  العام 
الشامل  التخطيط  للجنة  تونس  في 
عاد  تقاعده  وحــني  العربية.  للثقافة 
الراحة  إلى  يستسلم  فلم  دمشق،  إلى 
عاكفاً  وظـــل  الــشــيــخــوخــة،  ومــتــاعــب 
في:  املنية  وافــتــه  حتى  العمل  على 
السادسة  في  وهو  )199٧/3/31م(، 
ــن عــمــره )يــرحــمــه اهلل  والــســبــعــني م

تعالى(.
مؤلفاته 

»محاضرات عن القصة في سورية حتى 
احلرب العاملية الثانية«- »معنى السالم 
تريد إسرائيل؟«-  عند إسرائيل؛ ماذا 
»األدب  واملؤرخون«-  العربي  »التاريخ 
ــس فــي  ــ ــدلـ ــ ــي الــــبــــرازيــــل«- »األنـ ــ ف
اإلسالمي  العالم  »موسوعة  التاريخ«- 
والــتــاريــخ«-  ــني األدب  »ب ورجــالــهــا«- 
التاريخ  »في  التاريخ«-  في  »املنسيون 
اإلسالم حتى  في  »املدن  اإلسالمي«- 
العصر العباسي«- »من ذكريات الغزو 
الفرجني؛ وجوه من العهد الصليبي«- 
الدين  »صــالح  الشيطان«-  ركب  »في 
ــزاهــد  ــجــاهــد واملـــلـــك ال ــارس امل ــفـ الـ
املفترى عليه«- »حضارة الطني«- »من 
الصهيوني  الغزو  إلى  الصليبي  الغزو 

وبالعكس«، وغيرها كثير.
احملتوى العام للكتاب:

وقـــد ســـار الــكــاتــب عــلــى منهج امــتــاز 
باآلتي:

 اإلحاطة بالتاريخ اإلسالمي في أحداثه 
من  واحلضارة  الفكر  ورجال  وسالالته 

خالل عرض مختصر ومركز.

الــضــروريــة  التفصيالت  بــعــض  ذكـــر   
كل  حول  تاريخية  من خالل خالصات 
ساللة ودولة، كان البد منها لوضع هذه 

الدول في السياق التاريخي العام.
في  املجهولة  احللقات  على  التركيز 

التاريخ اإلسالمي.
التاريخ  في  العربية  باملناطق  االهتمام 
اإلسالمي دون إهمال لسائر احلواضر 

والثغور.
ذكر رجال اإلسالم في كل مجال.

دعم الفصول واملباحث بعدد من املراجع 
توفر للقارئ فرصة التوسع.

إلى  الثالثة  مبجلداته  الكتاب  وينقسم 
خمسة أقسام:

القرن  وأواســط  الرسالة  ما بني عصر 
ــادي عشر  ــري/احلـ ــجـ ــهـ الـ ــامـــس  اخلـ
املــيــالدي فــي املــشــرق واملــغــرب )إلــى 

45٠هـ(.
ومــا  والصليبيات  الــســالجــقــة  عــصــر 
املغرب  وفي  الترك  بالد  في  به  يتصل 

)من 45٠-٦5٠هـ(.
يتصل  ومــا  اململوكي  األيــوبــي  العصر 
-٦5٠ )من  اإلسالمية  إفريقيا  في  به 

9٠٠هـ(.
في  بــه  يتصل  ومــا  العثماني  العصر 
املشرق الهندي - الصيني )من 9٠٠ - 

13٠٠هـ(.
عشر  الرابع  القرن  في  العربية  البالد 

الهجري/ العشرين امليالدي.
نسخة مجلة الوعي 

الــوعــي  مــجــلــة  مكتبة  ــوف  ــ رف تــتــزيــن 
اإلســـالمـــي بــنــســخــة كــامــلــة مـــن هــذه 
الكتاب النفيس، وهو في متناول قراءه 
الكرام املهتمني بكتب التاريخ والتراجم. 

املصادر
موسوعة دول العالم اإلسالمي ورجالها.

املوسوعة احلرة ويكيبيديا.
مــوقــع اجلـــزيـــرة نـــت، مــقــال بــعــنــوان: 
موسوعة دول العالم اإلسالمي ورجالها، 

قسم: كتب ومراجع.
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ينابيع املعرفة

حفظ اللسان يستُر الُعيوب  دامة أمُّ النَّ

فس ُعقوُق اليوم وظلم النَّ

أنَّ  »بلغنا  تعالى:  اهلل  رحمه  النَّوويُّ  اإلمــاُم  قال 
قسَّ بن ساعدة، وأكثم بن صيفي اجتمعا، فقال 
ِمن  آدم  ابن  في  وجــدت  كم  لصاحبه:  أحدهما 

العيوب؟
فقال: هي أكثر ِمن أن حُتصى... فوجدت خصلة 
إن استعملها سترت العيوب كلها. قال: ما هي؟ 

قال: حفظ اللسان«.
انظر: كتاب األذكار )423/1(.

: »قال بعض  القيروانيُّ أبو اسحاق  مُة  العالَّ قال 
احلكماء: إيَّاك والعجلة؛ فإنَّ العرب كانت تكنِّيها 
يعلم،  أن  قبل  يقول  صاحبها  ألنَّ  النَّدامة؛  أمَّ 
ر، ويقطع  ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفكِّ
ب، ويذم قبل  ر، ويحمد قبل أن يجرِّ قبل أن يقدِّ
إال  أحــد  فة  الصِّ هــذه  يصحب  ولــن  يَـْخـبُـَر،  أن 

المة«. صحب النَّدامة، واعتزل السَّ
انظر: زهر اآلداب وثمر األلباب )942/4(.

اه، أو َمجٍد أثَّله، أو ًحمٍد  مُة املناويُّ رحمه اهلل تعالى: »َمن أمضى يوَمه في غير حقٍّ قضاهُ، أو َفْرٍض أدَّ قال العالَّ
َسُه، أو ِعلٍم اقتبَسُه، فَقد َعقَّ يوَمُه وظلَم نَفَسُه«. لُه، أو خيٍر أسَّ َحصَّ

انظر: فيض القدير )ص/288(.

إعداد/ تركي محمد النصر

مشاركة: يعقوب اجلناع

*

*

َمن رفق بعباد اهلل رفق اهلل به

ِمن آداب املجالسة

مُة ابُن القيِّم رحمه اهلل: »َمن رفق بعباد اهلل رفق اهلل به، وَمن رحمهم رحمه، وَمن أحسن  قال العالَّ
إليهم أحسن اهلل إليه، وَمن جاد عليهم جاد اهلل عليه، وَمن نفعهم نفعه، وَمن سترهم ستره، وَمن منعهم 
نيا واآلخرة. فاهلل  فة بعينها في الدُّ خيره منعه خيره، وَمن عامل خلقه بصفة عامله اهلل بتلك الصِّ

تعالى لعبده حسب ما يكون العبد خللقه«.
انظر: الوابل الصيب )61/1(.

ا يُصفي لك ودَّ أخيك:  مُة ابُن عبد البرِّ القرطبيُّ رحمه اهلل: »قال عمر بن اخلطاب [: ممَّ قال العالَّ
الم إذا لقيته، وأن تدعوه بأحبِّ األسماء إليه، وأن توسع له في املجلس.  أن تبدأه بالسَّ

وقال أبو أيوب األنصاري: َمن أراد أن يكثر علمه فليجالس غير عشيرته«.
انظر: أدب املجالسة وحمد اللسان البن عبد البر )ص/29(.
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تدويُن الفوائد

جال  معرفُة الرِّ

قال اإلماُم النَّوويُّ رحمه اهلل تعالى: »وال يحتقرنَّ فائدة يراها أو يسمعها في أي فنٍّ كانت، بل يبادر 
إلى كتابتها، ثمَّ يواظب على مطالعة ما كتبه«.

انظر: املجموع )39/1(.

روى هشاُم بُن عروة عن أبيه، قال: قال عمر بن اخلطاب [ لرجل: »ما 
تقول في فالن؟«.

قال: ال بأس به يا أمير املؤمنني. 
قال: »هل صحبته في سفر قط؟«. 

قال: ال يا أمير املؤمنني. 
قال: »هل جرت بينك وبينه خصومة قط؟«. 

قال: ال يا أمير املؤمنني. 
قال: »فهل ائتمنته على درهم، أو دينار قط؟«. 

قال: ال يا أمير املؤمنني. 
ا رأيت رجاًل يضع رأسه في املسجد ويرفعه«. جل، إمنَّ قال: »ال علم لك بالرَّ

انظر: الفوائد والزهد والرقائق واملراثي للخلدي )ص/42(.

قني  صفاُت املتَّ
هبيُّ رحمه اهلل: »رحم اهلل َمن أقبل على شأنه وقصـر ِمن لسانه، وأقبل على تالوة قرآنه، وبكى  قال اإلماُم الذَّ

حيحني، وَعبََد اهلَل قبل أن يبغته األجل«. على زمانه، وأدمن النَّظر في الصَّ
اظ )86/2(. انظر: تذكرة احلفَّ

ع لعثرة أخيه  ة قلب املؤمن، أن يتوجَّ قال ابُن القيِّم رحمه اهلل: »ِمن دالئل رقَّ
املؤمن إذا عثر، حتَّى كأنَّه هو الذي عثر بها، وال يشمت به«.

انظر: مدارج السالكني )436/1(.

ة القلب  ِمن دالئل رقَّ
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د. أحمد عيساوي

aإعداد: التحرير l w a e i q 8@ gm a i l . c om

AGô≤dG ójôH

العقد  أخطر  مــن   Psychose الــذهــان  عقدة  تعد 
العقلية  الــكــوامــن  تصيب  الــتــي  املــرضــيــة  النفسية 
والنفسية والوجدانية والباطنية الداخلية للفرد السوي 
إلى فرد متأزم  الزمن املرضي  فتحيله مبرور وتفاعل 
ومريض ومعقد. كما تعد هذه العقدة أيضا من أخطر 
األسقام النفسية القاتلة، التي تنخر ببطء في متاسك 
تخلق منطا  ألنها  اجلماعة،  وانسجام  ونشاط  ووحدة 
اجلمعي  التعامل  وأنساق  أمنــاط  من  جديدا  ونسقا 
تخلق  بحيث  وغيرهم،  األسوياء  وأفــرادهــا  للجماعة 
ومستوى  محتوى  املرضية  وتفاعالتها  آلياتها  عبر 
وسبيال يغاير البتة ما درجت واعتادت عليه اجلماعات 
أنــواع  وهــي  وتواصليا..  ونفسيا  اجتماعيا  السوية 
مختلفة ومتنوعة ومتباينة، تتكون وتنمو وتنضج وتسود 
للجماعة،  والقيمي  االجتماعي  النسيج  نسق  ضمن 
باعتبار تضافر أو تنافر مجموعة العوامل واملتغيرات 

االجتماعية والقيمية والنفسية للفرد واجلماعة.
وقد تتكاثر هذه العقد وتتوالد غيرها الكثير من العقد 
ومعطيات  ظروف  لها  توافرت  إذا  واملتباينة  الشبيهة 
أو  بيئية  أو  عرضية  أو  طبيعية  ومتغيرات  وعــوامــل 
النفس  علم  عــرف  فقد  مناسبة،  مرضية  نفسانية 
املاضية  القرنية  وأبــحــاثــه  ــه  دراســات خــالل  املــرضــي 
عقدة ذهان »االستسهال« وذهان »االستحالة« وذهان 
اإلسالمي  املفكر  إليه  ذهــب  ما  حد  على  »التعالم« 
العاملي مالك بن نبي )ت:1394هـــ/19٧3م( في كتابه 

»وجهة العالم اإلسالمي« )ص:88 وما بعدها(.
والتربوية  االجتماعية  الــعــالقــات  شبكة  ضــوء  وفــي 

السوي في  الفرد  ينصهر  املتأزمة  والقيمية  والنفسية 
لوثاتها وجاهلياتها فيصير فردا مريضا ومتأزما بعقدة 

االستسهال أو االستحالة أو التعالم..
نظرته  نفسيته-  في  العقد  لتراكمات  -تبعا  وتتحول 
وتصوراته ورؤاه إلى األشياء واألمور واملواقف واألحداث 
املسيطرة  العقدة  لنوعية  تبعا  واألعمال..  واملنجزات 
عليه، فيصير يرى احلديث في الطب واألمراض وعالم 
األوبئة وكأنه طبيب مختص نظرا ملا حصله من معارف 
عامة عبر الشبكات اإللكترونية، وما تنقله من أفالم 
أو  بوابا  أو  حارسا  فتجد  سطحية..  ومعارف  وصور 
منافع  عن  يحدثك  والثقافة..  التعليم  محدود  عامال 
»كوفيد«، وعدم وضوح  وباء  التطعيم ضد  أو مخاطر 
اللقاحات  من  نــوع  وأي  السريرية،  التجارب  مرحلة 
أنفع وأجود.. ويخبرك ملاذا هو امتنع عن أخذ اللقاح 
واملوانع  األسباب  لك  ويعدد  األطباء،  مخالفا نصيحة 

التي حملته على ذلك.. 
فأين نذهب بهذه القاعدة القرآنية الذهبية: }فاسألوا 
وحكمة  )األنبياء:٧(،  تعلمون{  ال  كنتم  إن  الذكر  أهل 
اهلل  قتلهم  »قــتــلــوه   :[ احملكمة  وسنته  املصطفى 
السؤال«  العي  شفاء  فإمنا  يعلموا،  لم  إذا  سألوه  أال 
)أخرجه أبوداود(. فاعتبروا وانتبهوا يا أولي األبصار 
في  النفسية  األســقــام  هــذه  مثل  تفشي  خــطــورة  مــن 
التعالم  ذهان  عقدة  رأسها  وعلى  واجلماعة..  الفرد 

وشقيقاتها.. 

ذهان التعالم وآثاره ذهان التعالم وآثاره 
على الفرد واجلماعةعلى الفرد واجلماعة
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ابتهالابتهال

شــــــعــر/ محمد ياسر منصورشــــــعــر/ محمد ياسر منصور

a l w a e i q 8@ gm a i l . c om

جاء في املوسوعة الفقهية الكويتية عن فضل األشهر 
احلرم: األشهر احلرم فضلها اهلل على سائر شهور 
الذنب  فخص  الشهور.  سائر  على  وشرفهن  العام، 
فيهن بالتعظيم، كما خصهن بالتشريف، وذلك نظير 

ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   ــى:  ــعــال ت ــه  ــول ق
ٻ{ )البقرة:238(.

قال ابن عباس: خص اهلل من شهور العام أربعة أشهر 
فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن 
والعمل الصالح واألجر أعظم، وعن قتادة: الظلم في 

األشهر احلرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم 

فيما سواها، وإن كان الظلم في كل حال عظيما، ولكن 
اهلل يعظم من أمره ما شاء، فإن اهلل تعالى اصطفى 
املالئكة رسال، ومن  صفايا من خلقه، اصطفى من 
الناس رسال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى 
من األرض املساجد، واصطفى من الشهور رمضان 
اجلمعة،  يوم  األيــام  من  واصطفى  احلــرم،  واألشهر 
واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا 
ما عظم اهلل، فإمنا تعظم األمور مبا عظمها اهلل عند 

أهل الفهم وأهل العقل. )تفسير الطبري(.

ذو القعدة من األشهر احلرمذو القعدة من األشهر احلرم

ــع  ــشــ أخــ رحــــــــابــــــــك  فــــــــي  إنــــــــــي  رب..  يــــــــا 
وألــــــــــــــوذ فـــــــي مـــــــحـــــــراب حـــــــبـــــــك.. أركـــــــع 

وأقــــــــــــــــــول لــــــلــــــريــــــح الــــــــتــــــــي جتــــتــــاحــــنــــي 
يـــــــتـــــــزعـــــــزع  ال  احلـــــــــــــــب  فـــــــــــــــإن  رفــــــــــقــــــــــا 

هــــتــــك الـــــــزمـــــــان ســـــــرائـــــــري ومــــدامــــعــــي
ــرع  ــ ــــضـ ــتـ ــ وإلــــــــــيــــــــــك أهــــــــفــــــــو خـــــــالـــــــقـــــــي مـ

وإلــــــــيــــــــك يــــــــا ربـــــــــــــــــاه.. أشــــــكــــــو حـــالـــــــتـــي 
املـــضـــجـــع  ادلــــــهــــــم  إذا  ســــــــــواك  لــــــي  مــــــن 

ــمـــر ــى كــــــــل الــــــــــــوجــــــــــــوه.. تـــسـ ــ ــلــ ــ وبـــــــــــــدا عــ
ــى.. واجلـــــــــوانـــــــــح تـــهـــلـــع  ــ ــلــ ــ ــكــ ــ والــــــــــــــــروح ثــ

والـــــقـــــلـــــب فـــــــارقـــــــه الـــــــوجـــــــيـــــــب.. تـــلـــهـــفـــا 
ــتـــصـــدع  واجلــــــســــــم يـــــــرعـــــــد.. والـــــنـــــهـــــى تـ

وارف ظـــــــــل  اخلـــــــــــــضـــــــــــــراء..  واجلـــــــــنـــــــــة 
ــع  ــ ــرضـ ــ وجــــــهــــــنــــــم.. قـــــــد شـــــــــاب مــــنــــهــــا الـ

واخلـــــــــلـــــــــق يـــــــــا ربــــــــــــــــــــاه.. تــــــــرنــــــــو لـــلـــعـــال 
ــعــــوا  ــوك يـــــــرجتـــــــون ويــــطــــمــ ــ ــفــ ــ ــل عــ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ولـ

ــي  ــ ــدنـ ــ ــشـ ــ ربــــــــــــــــــــــاه.. إنـــــــــــــي والـــــــــــضـــــــــــالل يـ
ــرح  ــ ــ متــــــــثــــــــال إثـــــــــــــم فــــــــــي الـــــــــغـــــــــوايـــــــــة ميـ

ــم ــ ــهــ ــ ويـــــــقـــــــودنـــــــي كـــــالـــــعـــــيـــــس وجـــــــــــه دريــ
وفــــــــــتــــــــــاة حــــــــــب فــــــــــي صـــــــبـــــــاهـــــــا أخـــــنـــــع

ــة  ــ ــعـ ــ دمـ إال  ربــــــــــــــــــــاه..  يـــــــــا  الـــــــــدهـــــــــر  مـــــــــا 
ــفــــع  ــنــ تــ ال  جــــــيــــــفــــــة  إال  والــــــــــعــــــــــمــــــــــر.. 

ــي الــــــدجــــــى.. مــتــذلــال ــ ــم يـــقـــبـــع فـ ــلــ ــعــ والــ
ــان ويـــســـطـــع  ــ ــ ــزمـ ــ ــ ــي الـ ــ ــزغ فــ ــ ــبـ ــ ــل يـ ــ ــهــ ــ واجلــ

لـــنـــا  ــر  ــ ــفـ ــ ــاغـ ــ فـ هـــــــــذي حــــــالــــــنــــــا..  يـــــــا رب 
كـــــــل الـــــــــــذنـــــــــــوب.. فــــــــــإن عــــــفــــــوك أوســـــــع

علي محمد حفظي
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والثاني  األول  فهو  املسلمني،  وقــلــوب  اإلســـالم  فــي  كــبــرى  األقــصــى مبكانة  املسجد  يحظى 
والثالث، فماذا تعرف عن هذا املسجد؟

 يعتبر املسجد األقصى أولى القبلتني؛ فقد اجته املسلمون نحوه بصالتهم في بداية اإلسالم 
واستمروا على ذلك فترة ليست قصيرة قبل أن يؤمروا بتغيير القبلة والتحول شطر املسجد 
احلــرام في مكة املكرمة. عن البراء بن عــازب [ قــال: صليت مع رســول اهلل ] نحو بيت 
املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا إلى القبلة. ويعد املسجد األقصى 
ثاني مسجد وضع في األرض بعد املسجد احلــرام، فعن أبي ذر الغفاري [ قال: قلت: يا 
رســول اهلل! أي مسجد وضــع فــي األرض أول؟ قــال: »املسجد احلـــرام«. قــال: قلت: ثــم أي؟ 
قال: »املسجد األقصى«. قلت: كم كان بينهما؟ قال: »أربعون سنة، ثم أينما أدركتك الصالة 
بعد فصله، فإن الفضل فيه«. ويعتبر املسجد األقصى ثالث احلرمني أهمية بعد احلرمني 
املكي واملدني. كما أنه أحد املساجد الثالثة التي تشد الرحال إليها، عن أبي هريرة [ أن 
النبي ] قال: »ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجد الرسول ]، 
ومسجد األقصى«. وتعتبر الصالة في املسجد األقصى مضاعف أجرها عن غيرها من صالة، 
فعن أبي ذر [ قال: تذاكرنا ونحن عند رسول اهلل ] فقلنا: أيهما أفضل: مسجد رسول 
اهلل ] أو مسجد بيت املقدس؟ فقال رسول اهلل ]: »صالة في مسجدي هذا أفضل من أربع 
صلوات فيه، ولنعم املصلى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من األرض، حيث 
يرى منه بيت املقدس خير له من الدنيا جميعا« - أو قال: »خير من الدنيا وما فيها«. ويقع 
املسجد األقصى في أرض باركها اهلل تعالى، كما أنه منتهى إسراء نبينا محمد املصطفى ]، 

وبداية املعراج إلى املأل األعلى. قال اهلل تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ{ . )اإلسراء:١(. 
وهناك الكثير من اآليات واألحاديث والروايات عن فضل ومكانة املسجد األقصى وما له من 
قدسية في العقيدة اإلسالمية، وهو ما يتوجب على املسلمني توحيد صفوفهم والتمسك 

مبسجدهم والدفاع عنه ضد كل محاوالت االعتداء عليه واملساس به إلى أن يحقق اهلل 
النصر ويعود »األقصى« إلى أهله.

ماذا تعرف عن المسجد األقصى؟

عبداهلل الظفيري
كاتب وباحث



موقع مجلة الوعي اإلسالمي
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