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تقرير الدليل الواضح املعلوم
على جواز النسخ في كاغد الروم

إصدار جديد من إصدارات مجلة الوعي اإلسالمي، للعالمة أبي عبداهلل محمد بن أحمد بن مرزوق احلفيد 
ى سنة )842هـ( رحمه اهلل، اعتنى به حتقيًقا ودراسة فضيلة الدكتور عبدالسالم بن  التلمساني، املتوَفّ
الوارد من بالد غير  الورق  أو  القرطاس  النسخ في  ة في حكم  الكتاب جزئية مهَمّ الزاوي، ويتناول  مبارك 

ة تنُمّ عن غزارة علمه وسعة معرفته. دها العالمة التلمساني بطريقة فقهَيّ املسلمني، َفَنّ



ال شك أن اهلل تعالى قد من على عباده بهذا الدين العظيم الذي يشكل منظومة متكاملة من الضوابط واألحكام 
التي تنظم حياتنا في مختلف املجاالت )الدينية واالجتماعية والعلمية واالقتصادية...( مما يقودنا إلى أن اإلميان 
باهلل تعالى هو الطريق إلى األمــان والسعادة والطمأنينة، فعقيدة املؤمن جتعله على يقني دائم بأن اهلل تعالى يقدر 
أرادهــا، ويتلقاها املؤمن بالرضى والقبول التامني، معتقدا أن اهلل تعالى إمنا يريد لعباده  األمــور على عباده حلكمة 
اخلير، فالتوكل على اهلل تعالى، والرضى بقضائه أمران مهمان جدا لزرع الطمأنينة في النفس مما يؤثر على استقرار 
املجتمع عموما، فعلى املسلم أن يكثر من اللجوء إلى اهلل تعالى، ويذكره في كل حاالته، ويثق متام الوثوق بأن اهلل تعالى 

حافظه ومنجيه؛ قال تعالى: }مب  ىب  يب   جت  حتختمت  ىت  يتجث  مث  ىث{ )الرعد:٢8(.
الضوابط  ورأينا هــذه  الكويتي،  املجتمع  رأيناها متجسدة خــال هــذه اجلائحة في  العظيمة  املعاني  آثــار هــذه  إن 
وآثارها واضحة على أرض الواقع في ظل هذه الظروف الوبائية التي يعيشها العالم؛ حيث استنفرت الدولة وزاراتها 
ومؤسساتها للحفاظ على األرواح البريئة من األمراض واألوبئة، واحلفاظ على متاسك الدولة اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا وأمنيا، رأينا في هذه احملنة كيف سخرت الدولة جميع إمكانياتها الطبية والعسكرية واألمنية واالقتصادية 
واإلعامية ملكافحة تفشـي الوباء الذي قد يفتك باملجتمع، وأخــذت كل وزارة من الــوزارات على عاتقها سد ثغرة من 
الثغرات التي قد تتسبب في خلل يؤثر على حلمة املجتمع ومتاسكه، وخصوصا وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية التي 
قامت بدورها في تثبيت اإلميان في القلوب، والتحذير من اخلوف والهلع، وذلك من خال توعية الناس وحثهم على 

الصبر وتطبيق التعليمات الازمة.
إن في كل محنة من احملن يخرج اهلل سبحانه لنا من بني طياتها منحة يكتسب اإلنسان من خالها الدروس والعبر، 
ومن أبرز الدروس املستفادة من هذه اجلائحة: استمرارية احلياة، ولكن مع اختاف الوسائل، وكان من أهم الوسائل 
املبتكرة: العمل عن بعد، وتسخير وسائل التواصل االجتماعي لهذا الغرض، األمر الذي أدى إلى استمرار اإلجناز في 
شتى القطاعات، كما استمرت مجلة الوعي اإلسامي في الصدور من غير توقف على الرغم من إغاق كافة الوزارات 
واإلدارات، وتوقف الدوام الرسمي، وعدم التقاء املوظفني واملسؤولني لفترة طويلة من الزمن، إال أننا جنحنا وهلل احلمد 
واملنة في تخطي هذا اإلغاق من خال تفعيل الوسائل احلديثة املتاحة لضمان استمرارية هذا العمل املبارك من غير 

توقف، وكان األمر غاية في اليسر والسهولة بفضل اهلل وتوفيقه.
واألمر ذاته ينطبق على معظم اإلدارات على مختلف تخصصاتها، فأغلبها أطلق منصات للعمل اإللكتروني حتى 
رأينا معظم املعامات التي كانت بحاجة إلى أيام وأيام، وااللتزام بالدور، واملعامات املليئة باألوراق، صرنا نراها تنجز 
من خال موقع إلكتروني معتمد للمؤسسة أو الوزارة، األمر الذي يؤكد على الرغبة في العمل واإلجناز لدى اجلميع، 

وإمكانية التغيير والتبديل في العديد من العادات املتبعة في العمل.
وختاما: نسأل اهلل أن يحفظ الكويت، واألمة اإلسامية، والعالم من األوبئة واألسقام.

املنح في ثنايا احملن



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

> سلطنة عمان: 5٠٠ بيسة > األردن: دينار واحد > مصر: ٣ جنيه > السودان: 0٫5 جنيه > لبنان: ٢٠٠٠ ليرة 
UK2.5 POUND4.25CD ,CANADA> املغرب: ١٠دراهم > تونس:  دينار واحد تونسي، فلسطني: دينار أردني ،  

تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
في دولة الكويت مطلع كل شهر عربي

العدد 663/ ذو القعدة ١٤٤١ هـ
العام السابع واخلمسون 

يوليو ٢٠٢٠م
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 اإلخراج واجلرافيك
أبورواش زكي محمد

فاطمة اجلندي
حــــازم صبــــري

اإلشراف الفني
مطابع فور فيلمز 

املراسالت
رئيس التحرير - مجلة الوعي اإلسالمي

صندوق البريد : ٢3667 الصفاة ١3٠97 
الگويت - هاتف:٢٢٤67١3٢ - ٢٢٤7٠١56 

فاكس:  ٢٢٤737٠9
لإلعالن : ١8٤٤٠٤٤ داخلي  - 3٠١

البريد اإللكتروني:
alwaeiq8@gmail.com

املوقع اإللكتروني:
www.alwaei.gov.kw

مكتب مصر : دار اإلعالم العربية-٤3 شارع 
دجلة - متفرع من شارع جامعة الدول العربية 
- املهندسني - الدور األول - مكتب ١٠٤  

تليفاكس: ٠٠٢٠٢3336٤٠٤3
alwaei@arabmediahouse.net

املجلة غير ملزمة 
بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر. 

واملقاالت ال تعبر بالضرورة
عن رأي املجلة.

)٠٠9٦5(  ٢٤8٢٦8٢٣  : فاكس   -  )٠٠9٦5(  ٢٤8٢٦8٢١  -  ٢٤8٢٦8٢٢ هاتف: 
التوزيع

في هذا العدد

واإلعان والتوزيع  للنشر  العاملية  اإلعامية  املجموعة  »الكويت«:  التوزيع  وكيل 

> اململكة العربية السعودية: الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع
هاتف: ٠٠9٦٦١٤87١٤١٤ - فاكس: ٠٠9٦٦١٤87٠8٠9
> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للنشر والتوزيع 

هاتف:  ٠٠97٣١7٦١77٣٣- فاكس: ٠٠97٣١7٦١77٤٤٠٠97٣١7٤8٠8١8 
> قطر: دار الشرق للصحافة والطباعة والنشر 

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

هاتف: ٠٠97١٤٢٦٦5٣9٤ - فاكس: ٠٠97١٤٢٦٦98٢7
> سلطنة عمان: مؤسسة العطاء للتوزيع

هاتف: ٠٠9٦8٢٤٤9٢9٣٦ - فاكس: ٠٠9٦8٢٤٤9٣٢٠٠
> األردن: وكالة التوزيع األردنية 

هاتف: ٠٠9٦٢٦5٣5885 - فاكس: ٠٠9٦٢٦5٣٣77٣٣
> مصر: مؤسسة أخبار اليوم 

هاتف: ٠٠٢٠٢٢58٠٦٤٠٠ - فاكس: ٠٠٢٠٢٢578٢5٤٠

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

> لبنان: مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
هاتف: ٠٠9٦١١٦٦٦٦٦8 - فاكس: ٠٠9٦١١٦5٣٢٦٠

> املغرب: الشركة الشريفية للتوزيع والصحف
هاتف: ٠٠٢١٢5٢٢589١٢١ - فاكس: ٠٠٢١٢5٢٢97٦8٣٢

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

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

Quik march ltd :لندن <
هاتف: ٠٠٤٤77١575855٣ - فاكس: ٠٠٤٤١75٣٦8١٠5٠

    Speed impex :كندا <
هاتف: ٠٠7٤١7٤١٦7٤١7٦٣5 - فاكس: ٠٠7٤١7٤١٦7٤١7٦٢٦
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األمـن الصحي للحجـــاج.. ضـــرورةاألوقاف تثلج صدور املصلني

مفتتح الشوق في مدح سيد اخللقللضرورة أحكام

فهد محمد اخلزياإلفتتاحيـــــــة/ املنح في ثنايا احملن٣
التحريردعـــــــــــاء/ دعاء احملبني ألميرهم.. أمير اإلنسانية٦
عبدالغني أسراويدراسات قرآنية/ خواطر حول سورة يوسف8
د. محمد عباس عرابيتزكيـــة/ بالشكر تدوم النعم١١
عالء عبد الفتاحملف خاص/ األوقاف تثلج صدور املصلني١٢
عبدالسالم الشبراوي                ريع اخلير في الكويت١8
محمود خليفة                رغم اجلائحة.. األوقاف متأل البيوت نوراً بالقرآن٢٢
علي عطية                بيت الزكاة الكويتي٢٤
محمود نصر الدين املعالوي                شؤون القصر٢8
عايد اجلاسم                الوقاية خير من العالج٣٢
نادر أبو الفتوحمناسبات/ للنوازل أحكامها٣٤
د.  أمان محمد قحيف                   األمـــــــــن الصحي للحجـــاج.. ضـــرورة٣٦
د. خالد راتبقضايـــــــا/ التــــدين بني الـــــواقع والفضاء اإللكتروني٤٠
محمود طراد                تغيـــر الفتــوى بتغير الزمــــان واملكــــان٤٢
عبداهلل الظفيريملف العدد/ تدريب مستمر٤5
السنوسي محمد السنوسي               ال تــــــــرف٤٦
د. آندي حجازي               للضرورة أحكام٤8
دار اإلعالم العربية                في البعد حياة5٢
أحمد عبداملقصود                صلة األرحام في ظل التباعد االجتماعي5٦
ممدوح السيد                التعلم عن بعد.. احلقيقة والوهم٦٠
محمد ثابت توفيق                كورونا والتغلب على مضار العمل عن بعد٦٢
د. العربي إد ناصر                التطبيقات الزكية٦5
د. محمد وجيه زكيدراســـــــــات/ اجلراثيم وتشكيل العالم املعاصر٦8
عبدالناصر عبداملولىلغة وأدب/ مفتتح الشوق في مدح سيد اخللق7٢
إسراء منير                عابر سبيل7٤
د. عاصم عبدربه                قراءة نقدية في قصائد )الوعي اإلسالمي(7٦
وليد كساب                 قراءة نقدية في قصص )الوعي اإلسالمي(77
د. محمد جمعة الدربي                ضوابط االستدراك املعجمي78
أحمد املنزالوي                الصالون األدبي8٠
شروق الشيخأسرة/ فن احلكاية لوحة تربوية8٣
د. محمد إبراهيم                الزوجة الثانية8٤
د. شاذلي إسماعيل                رعاية املوهوبني.. والتقدم احلضاري8٦
د. رياض العيسىتراجم/ املتفق واملفترق88
ياسني محمد كتانيذخائر/ مجلة الغنية9٠
هشام الصباغأعام الوعي/ الشهيد صبحي الصالح9٢
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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
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وعي األمة
تــعــبــر األزمــــــة عــلــى أمــتــنــا املــســتــرشــدة 
ــرآن والـــســـنـــة بـــســـام فا  ــقــ بــتــعــالــيــم الــ
ينكسر ظهرها بفضل اهلل، وأزمة املرض 
الذي ينتشر في بقاع األرض خير مثال 
على ذلك، وقد وقفت أمتنا اإلسامية 
على أساليب املواجهة والتعايش بأفضل 
التخطيط  إلى قيم  ما يكون، مستندة 
ــبـــر ومـــســـاعـــدة  ــلـــم والـــصـ والـــعـــمـــل والـــعـ
احملتاج، وفي الكويت جتلت هذه القيم 
في صور بهية؛ فاملتابع للشأن العام يرى 
كيف خططت القيادة الكويتية؛ فكانت 
الـــدول التي واجهت  أوائـــل  الكويت مــن 
كيف  ثــم  متواصل،  وعمل  بعلم  املــرض 
أنــهــا راعـــت الــفــئــات احملــتــاجــة املتضررة 
مــن بــطء عجلة اإلنــتــاج فــي مجاالتها 
بــيــد، مـــع إجــائــهــا الــســريــع لــرعــايــاهــا 
ــذي يــلــفــت  ــ ــ بـــالـــيـــد األخـــــــــرى، ولــــكــــن الـ
استطاع  نفسه  الفرد  أن  أيضا  األنظار 
-محافظا  البيت  فــي  مكوثه  فــتــرة  فــي 
عــلــى الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي- أن يــطــور 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  ذاتــه 
تنامت  كــم  فــرأيــنــا  الثقافية؛  ونــدواتــهــا 
ــرات  ــاضـ ــحـ ظــــاهــــرة اإلعــــــانــــــات عــــن مـ
تــفــاعــلــيــة فـــي مــخــتــلــف املـــيـــاديـــن، حتى 
إنك إذا ما أرسلت رابطا ملشاركة ندوة ما 
يخبرك  إليه  املــرســل  بالطرف  فوجئت 
أنــه فــي حــيــرة أي الــروابــط يفتح، وأي 

الندوات يحضر!
وهــــي بـــا شـــك عــامــة عــلــى وعــــي هــذه 
األمة، الذي نواجه به األزمــات، ونخرج 
قــوي يتحمل  أفضل وظهر  منها بحال 

-مبشيئة اهلل- ما يأتي به قادم األيام.

التحرير



عندمــا يحكــم احلاكــم فيكــون أبــا يســع صــدره اجلميــع، 
للعمــل  كلــه،  العالــم  باعتــراف  قائــدا،  يكــون  وعندمــا 
ورعايــة  امللهــوف،  بإغاثــة  يأمــر  عندمــا  اإلنســاني.. 
فيجنــب  احلكمــة  صــوت  هــو  يكــون  عندمــا  احملتــاج.. 
البــاد والعبــاد املخاطــر.. وعندمــا يصــدح بكلمــة احلــق 
ليلــم شــما قــد نالــت منــه خافــات األشــقاء.. عندمــا 
جتتمــع كل هــذه الصفــات وأكثــر فــي أمير يحكم باحلق، 
فــا غــرو أن جتــد الشــعب كلــه يتضــرع إلــى اهلل الشــافي 
املعافــي بــأن يجنبــه األســقام مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن 
وأن يعيــده مــن أي وعكــة صحيــة ســاملا ألحبائــه.. وهــذا 
هــو حالنــا مــع والدنــا وأميرنــا الشــيخ صبــاح األحمــد 
اجلابــر الصبــاح، حفظــه اهلل ورعــاه، ومــن هنــا تتضــرع 

»الوعــي اإلســامي« بالدعــاء هلل ســبحانه وتعالــى بــأن 
يــدمي علــى ســموه موفــور الصحــة، ولعلنــا جميعــا نــردد 
هــذه األدعيــة معــا، ســائلني املولــى عــز وجــل القبــول: 
إلــه إال اهلل العلــي  الكــرمي، ال  إلــه إال اهلل احلليــم  »ال 
ورب  الســبع  الســماوات  رب  اهلل  إال  إلــه  ال  العظيــم، 
العــرش العظيــم، ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه، لــه 
امللــك، ولــه احلمــد، وهــو علــى كل شــيء قديــر.. احلمــد 
هلل الــذي ال إلــه إال هــو، وهــو للحمــد أهــل وهــو علــى كل 
شــيء قديــر، وســبحان اهلل وال إلــه إال اهلل واهلل أكبــر، وال 

حــول وال قــوة إال بــاهلل. 
اللهــم إنــا نســألك مــن عظيــم لطفــك وكرمــك وســترك 
اجلميــل أن تشــفي أميرنــا وولــي أمرنــا ومتــده بالصحــة 

التحريردعاء

دعاء المحبين ألميرهم.. أمير اإلنسانية
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نســألك  إنــا  اللهــم  والعافيــة. 
بأســمائك احلســنى وبصفاتــك 
وســعت  التــي  وبرحمتــك  العــا 
عليــه  متــن  أن  شــيء،  كل 
بالشــفاء العاجــل.. إلهنــا أذهــب 
النــاس، اشــف وأنــت  البــأس رب 
الشــافي، ال شــفاء إال شــفاؤك، 
أذهــب  ســقما،  يغــادر  ال  شــفاء 
بيــدك  النــاس،  رب  البــأس 
الشــفاء، ال كاشــف لــه إال أنــت يــا 
رب العاملــني.. اللهــم إنــا نســألك 

مــن عظيــم لطفــك وكرمــك وســترك اجلميــل أن تشــفيه 
ومتــده بالصحــة والعافيــة، ال ملجــأ وال منجــا منــك إال 

قديــر. شــيء  كل  علــى  إنــك  إليــك، 
بعــزك  واحفظــه  يــرام،  ال  الــذي  بركنــك  اكفــه  اللهــم 

الــذي ال يضــام، واكأله فــي 
الليــل وفــي النهــار.. اللهــم 
رب النــاس، ملــك النــاس، 
أذهــب البــأس، واشــف أنــت 
يغــادر  ال  شــفاء  الشــافي، 
ملجــأ  ال  اللهــم  ســقما.. 
وال منجــا منــك إال إليــك 
إنــك علــى كل شــيء قديــر. 
اللهــم يــا مســهل الشــديد، 
وملــني احلديــد، ويــا منجــز 
مرضانــا  أخــرج  الوعيــد،  
ومرضى املســلمني من حلق الضيق إلى أوســع الطريق.. 
اللهــم ألبســه ثــوب الصحــة والعافيــة عاجــا غيــر آجــل 
العــرش  رب  العظيــم  اهلل  نســأل  الراحمــني..  أرحــم  يــا 

العظيــم أن يشــفي أميرنــا وســائر مرضــى املســلمني«.

بني أبنائه في سوق املباركية الشعبي

تكرمي دولي مستحق سموه في مجلس األمة

األشقاء وتكرمي خليجي
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خواطر حول سورة يوسف

عبدالغني أسراويدراسات قرآنية
ماجستير اللغات واملعلوميات

لقد اقتضت حكمة اهلل تعالى أن تكون معجزة خامت رسله قرآنا عربيا حتدى به العرب خاصة وسائر اإلنس 
واجلن عامة، ألنه من مألوف كالم العرب، تركب من حروف لغتهم، ومن ألفاظها وعباراتها؛ هذه اللغة التي تفننوا 
أنسابهم  بها  ووثقوا  وخطبهم،  أشعارهم  بها  فصاغوا  توظيفها،  وأحسنوا  مشاعرهم،  أدق  عن  بها  التعبير  في 
تقلب  فساير  السطور،  قبل  الصدور  في  حفظه  أن  لكتابه؛  تعالى  حفظه  مقتضيات  من  ولعل  وتاريخهم... 
الزمان، وتغير املكان من دون أن يلحقه البلى واخَلَلق في بالغته املتميزة التي أفحمت خطباء العرب وعلماءهم، 
إضافة إلى ما اشتمل عليه من أخبار وقصص األمم السابقة، وعالقاتها بأنبيائها ورسلها، وقد انبهر الدارسون 
الذكر احلكيم، بينما  آيات متفرقة من آي  النظر في  إنعام  القرآني شكال ومضمونا، فاختار بعضهم  باإلعجاز 
البشر  لغة  إليه  ترقى  ال  الذي  والتآلف  النظم  عبقرية  جتسد  كاملة  سورة  على  التركيز  سبيل  آخرون  سلك 
وأساليبهم. وسنركز في موضوعنا هذا على سورة يوسف مبرزين مجموعة من عناصر متيزها، ومعرجني على 

بعض أزاهيرها اللغوية والبالغية.

١- فرادة السورة شكال ومضمونا
ذكرها  يوسف  ســورة  بــه  متيزت  ممــا 
القرآن  من  واحــد  موضع  في  مفصلة 
الكرمي، دون أن تتكرر في موضع آخر؛ 
كما هو الشأن بالنسبة إلى قصتي نوح 
وموسى عليهما السالم؛ إنها من السور 

بالتصريح  افتتحت  التي  املكية 
وهــذا  القصص،  أحسن  بأنها 
مـــا يـــؤكـــده املــشــيــر األســلــوبــي 

»أحسن«. 
اشتملت على  التي  الوحيدة  أنها  ومبا 
والوقائع  األحــداث  تفصيالت  عــرض 
التي عاشتها الشخصية )يوسف عليه 
الوحدة  جتسد  بذلك  فهي  الــســالم(، 
االستهالل  فيها  يتصل  التي  العضوية 
بــالــنــهــايــة، ويــســتــدعــي الــالحــق فيها 

اآليات  بنيان  فيها  ويتماسك  السابق، 
في تآلف عجيب. ومبا أن السورة قد 
تناولت أحداثا مرتبطة بفترات زمانية 
العرض  على  حرصت  فإنها  ممــتــدة، 
املوجز، كما احتفلت بالتلميح واإلخبار 

واإلشارة، واحلوار؛ إنها باختصار بناء 

سردي رباني منقطع النظير.
البداية  فــي  تعالى  اهلل  نعتها  وكــمــا 
يؤكد  فإنه  القصص،  أحسن  بوصفها 
نهايتها  في  مكانتها  وتعالى  سبحانه 

}ائ  ەئ        ەئ   قائل:  بقوله عز من 

ۈئ               ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ  
ېئ   ېئ   ۈئ  
ىئ      ىئ   ىئ   ېئ  
جئ   ی   ی   ی   ی  

حئ      مئ{ )يوسف:١١١(..

2- احلسن واإلحسان في السورة
احُلسن  بــني  جتمع  يوسف  ســورة  إن 
سمة  فهو  احلسن،  فأما  واإلحــســان، 
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ــة  ــنـ ــحـ ــــ بــــــني املـ
لنا  تقدم  واملنحة 
على  مثاال  السورة 
ــر اجلــمــيــل ــب ــص ال

بقوله:  تعالى  اهلل  نعتها  التي  للقصة 
ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   }ۓ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ۅ{  ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ  
متصل  احلسن  أن  كما  ــوســف:3(.  )ي
بنبي اهلل يوسف الذي يعد رمزا ومثال 
يؤكده  ما  وهذا  واجلمال،  في احلسن 

}ٹ   السورة:  نفس  في  تعالى  قوله 
ڦ     ڦ      ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڦ{ )يوسف:3١(، فنفت النسوة عنه 
صفة البشرية لكونه عليه السالم ظهر 
فاتن صعقهن.  لهن في حسن وجمال 
وقد ثبت في صحيح مسلم أنه ] ملا 
قال:  الثالثة  السماء  ووصل  به  أسري 
فإذا أنا بيوسف عليه الصالة والسالم، 

وإذا هو قد أعطي شطر احلسن. 
ــا اإلحـــســـان، فــهــو ســمــة ليوسف  وأمـ
تعالى  ــه  رب بــه  الــســالم، وصــفــه  عليه 

ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     }ۈئ   بقوله: 
ی{  ی   ی   ىئىئ  
سبحانه:  بــقــولــه  ــم  ث ــف:٢٢(؛  ــوســ ــ )ي

}ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ  
ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ  
ڇ    چ   چ   چ   چ      ڃڃ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژڑ   ژ   ڈ   ڈ    ڎڎ   ڌ  
َک{  ک   ک     ک   ڑ  
)يوسف: 5٤-56(. كما وصفه صاحباه 
في السجن إذ يقول تعالى على لسان 

ۇئ   ۇئ   وئوئ   }ەئ   أحدهما: 
ۆئ     ۆئ{ )يوسف:36(. ويضاف 
إلـــى إحـــســـان اهلل تــعــالــى لــيــوســف، 

الذي  إحسان آخر متعلق بعزيز مصر 
قــابــلــه يــوســف بــإحــســان مــثــلــه، وهــل 
جــزاء اإلحــســان إال اإلحــســان؟ حيث 
مع  خيانته  عــن  الــســالم  عليه  تعفف 
السجن  دخــول  بذلك  مفضال  أهــلــه، 
بامتنان  السورة  وتختتم  اخليانة.  على 
يوسف إلحسان اهلل إليه بعد أن جعل 
السجن،  مــن  ــاه حــقــا، وأخــرجــه  ــ رؤي

}ژ   تعالى:  قــال  بأهله؛  وجمعه 
کک   ک      ک      ڑ    ڑ   ژ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  
ڻ    ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ۆ   ۇۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ڭ           ۓۓ  

ۆ   ۈ     ۈ{ )يوسف:١٠٠(.

٣- توالي احملن واملنح في السورة
بتدقيقنا أكثر في هذه القصة احملكمة 
ثنائيات  جمعت  قــد  جنــدهــا  النسج، 
فقد  وإقناعا؛  إمتاعا  تزيدها  مختلفة 
يــوســف عليه  نــبــي اهلل  ــا  ــرؤي ب ــدأت  بـ
السالم، وانتهت بتحقق الرؤيا واتضاح 
أمــام  تضعنا  بــذلــك  كــأنــهــا  تــأويــلــهــا، 
الوضعيات.  متناسقة  سردية  خطاطة 
كــمــا أن الـــســـورة جتــمــع بــني الــشــدة 
ــفــرج: فــمــرور الــســيــارة كــان فرجا  وال
مأوى  وفر  العزيز  وبيت  اجلب،  حملنة 
ورؤيا  أبيه،  بُْعَده عن  يوسف  ج عن  فَرّ

ومكنت  السجن،  محنة  فرجت  امللك 
ليوسف، وأهلته ليصبح اخلازن األمني 
السالم  عليه  يعقوب  أما محنة  ملصر. 
جراء فراق يوسف وأخيه من بعده، فقد 
البشير حامال قميص  ُفرجت بوصول 
لنا  تقدم  واملنحة  احملنة  وبني  يوسف. 
السورة أمثلة من الصبر اجلميل على 
نبي  ــى قميص  إل وبــالــعــودة  ــالء.  ــت االب
اهلل يوسف جنده قد استعمل من قبل 
الــذئــب في  تــورط  دليال على  إخــوتــه 
نهاية  في  ليتحول  السالم،  عليه  أكله 
السورة إلى بشارة تعيد البصر لألب، 
وتطمئنه على مصير ابنه، عالوة على 
صفة  فالظلم  والعفو،  الظلم  ثنائية 
إلخوة يوسف الذين دفعهم احلسد إلى 
الكيد، وسيقابلهم يوسف عليه السالم 

بالعفو بعدما ظفر بهم.

4- مالمح بيانية في السورة
وبعد هذه الوقفات السريعة مع بعض 
مضامني السورة التي غلب عليها السرد 
الواقعي، مع ما يقتضيه من استعمال 
بيانية  نعرج على ملسات  للغة،  حقيقي 
البالغة  ــف  أن تعد  الــســورة  أن  تثبت 
املجاز  ذلــك  ــة  وآي منه،  تغطس  ــذي  ال

}ۈ      تعالى:  قوله  في  الــوارد  املرسل 
ثم  ۋ{)يوسف:36(،  ۋ     ٴۇ  

ڱ   }ڱ   سبحانه:  قوله  فــي 
ڻڻ    ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   
ــف:8٢(،  ــوســ ــ )ي ۀ{  ۀ  
ــة األولــــى عصر  ــ ــر فــي اآلي حــيــث ذكـ
اخلمر قاصدا عصر ما سيصير خمرا 
من  عالقة  محققا  وغيره،  العنب  مثل 
املشابهة  غير  املرسل  املجاز  عالقات 
الالزمة لالستعارة، وهي عالقة اعتبار 
ما سيكون، أما في اآلية الثانية، فقد 
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ذكر سؤال القرية، واملراد سؤال أهلها، 
ذكر  حيث  احمللية  هي  هنا  والعالقة 

احملل وأراد من يحل فيه.
واعتبارا لتعدد وجوه اإلعجاز القرآني، 
على  فيه  نركز  آخر  جانب  على  نعرج 
بعض األلفاظ التي تعزز متيز اخلطاب 
املثال  سبيل  على  فنتوقف  القرآني، 

ہ   }ہ   تعالى:  قوله  عند 
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   
حيث  ــوســف:٢٠(؛  )ي ے{  ے  
وردت هذه اآلية ضمن سياق تسارعت 
فيه وتيرة األحداث من خالل احلذف 
السرد  تعالي  يعكس  الذي  املخل  غير 
ــة  ــعــودة إلـــى هـــذه اآلي ــال ــي، وب ــقــرآن ال
جندها تبتدئ بفعل »شروه« أي باعوه، 
»بثمن بخس« مبعنى مبخوس فيه كما 
في قوله تعالى في نفس السورة »بدم 
كذب« أي مكذوب فيه. وألنهم بخسوا 
فيه، فقد باعوه بـ »دراهم معدودة« أي 
تعد لقلتها، وما يبرر قلة هذه الدراهم 
هو تتمة اآلية الكرمية حيث » كانوا فيه 
فكرة  يعزز  ما  وهــذا  الزاهدين«،  من 
توالي األحداث بسرعة، إذ يرجح أنهم 
أسرعوا في بيعه ولو بأقل ثمن لتوقي 
ظهور من يطالب به، وكل هذا بتقدير 

العليم احلكيم سبحانه.

5- إشارات تداولية
اللغة،  دهــاء  تثبت  التي  األلفاظ  ومن 
وتلونات استعماالتها، نذكر لفظة »أخ« 
على  في سياقات مختلفة  وردت  التي 
من  طلبوا  حيث  يوسف  إخــوة  لسان 
أبيهم أن يرسل معهم أخاهم ليكتالوا، 
مع تقدمي الوعود الصادقة بالنسبة إلى 
الرحلة،  أثناء  في  وحفظه  به،  العناية 
احلرص  متعمدين  أخــانــا«،  »ونحفظ 

على رابطة األخوة بينهم، ولكن مبجرد 
األحــداث  وتتوالى  املصلحة،  تــزول  أن 
من  سيتملصون  بالسرقة،  األخ  ليتهم 
أخيه  على  ليقصروها  األخــوة  رابطة 
قبل«،  من  له  أخ  ســرق  »فقد  يوسف، 
ثم يتمادون في التبرؤ منه في خطابهم 
ومع  ســرق«.  ابنك  »إن  ألبيهم:  املوجه 
تعالى  اهلل  يأبى  والكيد  املكر  كل هذا 
إال أن يحرص نبيه الكرمي يوسف على 
قبل  بنفسه  بــدأ  إذ  والتغافل،  العفو 
بيني  الشيطان  »نزغ  قال:  إخوته حني 
وبــني إخــوتــي«، مع أنــه بــريء من هذا 
كــادوا  ملــن  األخـــوة  صفة  وحفظ  كله، 
تفادى إحراجهم حني سيذكر  له، كما 
ألبيه عند نهاية األحداث إخراجه من 
السجن دون ذكر اجلب حفظا ألواصر 
األخوة، وصونا ملكارم األخالق النبوية.

في  وغرابتها  »متكأ«  لفظة   -٦
السورة

من  مثيرة  بلفظة  الــبــاب  هــذا  ونختم 
لفظة  وهــي  استعمالها،  سياق  حيث 
دعــوة  سياق  فــي  وردت  التي  »متكأ« 
اغتبنها  الالئي  للنسوة  العزيز  امــرأة 
عليه  يوسف  لفتاها  مراودتها  وأشعن 
سالم اهلل، )وأعتدت لهن متكأ(، وكما 
ذهب املفسرون، يتبادر إلى الذهن أن 
املقصود باملتكأ هو نوع من الفرش الذي 
يتكأ عليه، لكن تتمة اآلية توضح أنها 
قد آتت كل واحدة منهن سكينا، وهنا 

السؤال  طرح  القرآني  النظم  يقتضي 
عن عالقة املتكأ بالسكني؟ وهنا نعود 
للبحث عن لفظة »متكأ«، لنجد أن ابن 
قتيبة في »غريب القرآن« قد ذهب إلى 
وهكذا  الــطــعــام)١(،  تعني  بأنها  القول 
يستدعي  أكاًل  أي:  أكثر  املعنى  يتضح 
استعمال السكني مثل الفاكهة وغيرها؛ 
وقد جعلها بعض املفسرين من املجاز 
املكان،  وهــو  املتكأ  ذكــر  حيث  املرسل 
أُعد  يستلزمه من طعام  ما  به  وقصد 

للمدعوات. واهلل تعالى أعلى وأعلم.
هذه  عجائب  فيض  مــن  غيض  هــذا 
السورة القرآنية الكرمية، وما تضمنته 
خيوطها  نسجت  متميزة،  قصة  مــن 
من  منسجمة  بذلك  فجاءت  بإحكام. 
اتسمت  كما  ونهايتها،  بدايتها  حيث 
يعزز  ممــا  الشخصيات  بــني  بــاحلــوار 
األحــداث  متنح  التي  الواقعية  سمتها 
ناهيك  الزمن،  في  االستمرارية  صفة 
عــن جمعها بــني اإليــجــاز واإلطــنــاب، 
إضافة إلى لغتها املعجزة التي تفردت 
تكرارها  دون  األلــفــاظ  بعض  بــإيــراد 
الكرمي،  الــقــرآن  من  آخــر  موضع  في 
بني  يجمع  الـــذي  الــواقــعــي  وأسلوبها 
اخلبر واإلنشاء والوصف، وما تتطلبه 
القصة من أساليب بالغية تؤكد إعجاز 
الربوة  يسكن  الذي  القرآني  اخلطاب 
يوسف  سورة  فإن  وباختصار  العالية. 
لألسلوب  متكامل  منوذج  أمام  تضعنا 

القصصي في القرآن الكرمي.

الهوامش
مسلم،  بن  عبداهلل  أبو  قتيبة  ابن   -١
»تفسير غريب القرآن«، حتقيق السيد 
العلمية.  الــكــتــب  دار  صــقــر.  أحــمــد 
بــيــروت، لــبــنــان، ١398هــــــــ/١978م. 

ص٢١6.

الـــــــــــســـــــــــورة 
قصة  تــضــمــنــت 
نسجت  ممـــيـــزة 
بإحكام خيوطها 
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تزكية د. محمد عباس عرابي
أكادميي تربوي

قال  عــبــاده،  على  اهلل  نعم  أكثر  مــا 
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      { تــعــالــى: 
ڀ    پ   پ   پ   ٻپ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ  

ٺ{ )إبراهيم:3٤(.
فبالشكر  الشكر؛  تستحق  نعم  وهي 

ــعــالــى: }ڤ   ــال ت ــدوم الــنــعــم قـ ــ ت
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ  
)إبـــــراهـــــيـــــم:7(. ڃ{   ڃ  
فاللهم لك احلمد والشكر على جميع 

نعمك علينا، كما ينبغي جلالل وجهك 
اهلل  يا  بك  ونعوذ  سلطانك،  وعظيم 
عافيتك،  وحتـــول  نعمتك  زوال  مــن 
سخطك.  وجميع  نقمتك،  وفــجــاءة 
ففي احلديث الذي رواه اإلمام مسلم 
عمر  بن  عبداهلل  عن  صحيحه  في 
 [ النبي  أن  عنهما-  اهلل  -رضــي 
أعوذ  إني  »اللهم  فيقول:  يدعو  كان 
بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، 

وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك«.
تسخير  نعمة  العظيمة  النعم  ومــن 
فكلنا  بعض،  حوائج  لقضاء  بعضنا 
وتصور  البعض،  بعضنا  إلــى  نحتاج 

حالنا -مثال- أنه لسبب ما -تقتضيه 
احلاجة- مت إغالق صالونات احلالقة 
لن  أنــنــا  الشــك  السباكة،  ومــحــالت 
احتياجاتنا  بكافة  القيام  من  نتمكن 
بأنفسنا، فاللهم لك احلمد على نعمة 

التسخير قال تعالى: }ۆ   ۆ  

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ  
ې   ې   ېې   ۉ    ۉ  
ەئ    ائ   ائ   ى   ى  
ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ  

ۈئ{ )الزخرف:3٢(.

بالشكر تدوم النعم
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إعدادملف خاص
عالء عبد الفتاح

قد  الكويتي  الــــوزراء  مجلس  وكـــان 
التوجيهات  له  اجتماع  في  استعرض 
األمــيــريــة الــســامــيــة الفــتــا إلـــى أنها 
في  للحكومة  هاديا  نبراسا  ستكون 
بترجمتها  االلـــتـــزام  وســيــتــم  عملها 
شرح  وقد  التنفيذ،  موضع  ووضعها 
باسل  الدكتور  الشيخ  الصحة  وزيــر 
تــطــورات  للمجلس  الــصــبــاح  حــمــود 
ــبــالد جــراء  ــوضــع الــصــحــي فــي ال ال
من  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار 
بأعداد  املتعلقة  اإلحــصــاءات  واقــع 
والوفيات  والشفاء  اإلصابة  حــاالت 
مقارنة باملستويني اإلقليمي والعاملي، 
التي  االحترازية  اإلجـــراءات  وكذلك 
تتخذها الوزارة للحد من انتشار هذا 
الثانية  املرحلة  تطبيق  مع  الفيروس 

مبراعاة 
الضوابط الشرعية، 

واألخذ بالنصائح والتوصيات الصحية، 
والتزام اإلجراءات االحترازية، التي أوصت بها 

اجلهات املعنية وعممتها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 
من وجوب االلتزام بالتباعد في الصفوف، ولبس الكمامة، 

وإحضار سجادة الصالة إلى املسجد، وتعقيم األيدي عند الدخول 
وعند اخلروج، والوضوء في البيت وعدم املصافحة بني املصلني، وعدم 

التزاحم على األبواب حرصا على السالمة وأخذا باألسباب.
ما إن أشرقت شمس الثاني والعشرين من ذي القعدة ١44١هـ املوافق 
السابع عشر يوليو من هذا العام على الكويت، حتى عمت الفرحة 

على املصلني املشتاقني للتحرك صوب املساجد وسماع اخلطبة 
ولقاء األحبة في اهلل وإعالن مظهر الوحدة واجلماعة والعمل 

على قلب رجل مسلم واحد. لقد وفت وزارة األوقاف 
الكويتية بوعدها واتخذت كل التدابير إلقامة 

صالة جامعة دون ضرر وال ضرار.
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من خطة العودة للحياة الطبيعية.
في الوقت نفسه تابع مجلس الوزراء 
الصعيدين  على  املــســتــجــدات  آخــر 
ــات  ــدمـ ــي واخلـ ــائـ ــوقـ الــعــالجــي والـ
بــجــهــود  ــة  الــصــل ذات  الــلــوجــســتــيــة 
ــا،  كــورون فــيــروس  انــتــشــار  مكافحة 
ــكــمــاال لــتــوجــيــهــات احلــكــومــة  واســت
بتنفيذ خطة العودة التدريجية للحياة 
املعتمدة  املــراحــل  حسب  الطبيعية 
ــر الــصــحــة،  ــ ــاء عــلــى عـــرض وزي ــن وب
تكليف  ــوزراء  ــ الـ مجلس  ــرار  قـ ومـــع 
اإلسالمية  والشئون  األوقـــاف  ــر  وزي
للسماح  الالزمة  اإلجـــراءات  باتخاذ 
املساجد  في  اجلمعة  صــالة  بإقامة 
٢٠٢٠/7/١7م  اجلمعــة  مـن  اعتبـارا 
الكفيلة  الضمانات  كافة  توفير  مت 
التي  الصحية  االشتراطات  بتطبيق 
وقد  الصحيـة،  السلطات  تضعها 
حث املجلس املواطنني واملقيمني على 

االلتزام اجلاد والدقيق باالشتراطات 
النتشار  جتنبا  املــعــتــمــدة  الصحية 

العدوى بني املصلني.
أنحاء  في  املساجد  فتح  أعيد  وقــد 
األولى  للمرة  اجلمعة  لصالة  الكويت 
كورونا  فيروس  جائحة  أدت  أن  منذ 
ــى إغــالقــهــا فــي مــــارس. وكــانــت  إلـ
السابق  فــي  سمحت  قــد  األوقــــاف 
بإعادة فتح بعض املساجد للصالة في 
مناطق أكثر هدوءا منذ يونيو، لكن لم 
يسمح للمصلني بأداء صالة اجلمعة. 
وشهد اإلعـــالن اجلــديــد إعـــادة فتح 
للمصلني  مسجد   ١٠٠٠ مــن  أكــثــر 
مــع اتــبــاع إجــــراءات الــســالمــة التي 
تعقيم  وتشمل  السلطات،  أصدرتها 
لالبتعاد  عــالمــات  وتركيب  املباني، 

االجتماعي وفرض أقنعة الوجه.
طلبت  االحترازية  لإلجراءات  ووفقا 
في  الوضوء  املصلني  من  »األوقـــاف« 

املــنــزل وإحــضــار ســجــادات الصالة 
اخلاصة بهم حيث تبقى نوافير املياه 
في املساجد واملراحيض مغلقة حتى 

إشعار آخر.
ووفقا للمصلني فقد فتحت املساجد 
الساعة  نصف  بنحو  الــصــالة  قبل 
وأغلقت بعد ربع الساعة عقب خطبة 
الصالة  مــدة  تتجاوز  ــم  ول اجلمعة، 

كاملة ١5 دقيقة.
كما لم يسمح لألفراد الذين ال يزالون 
دون  واألطــفــال  الصحي  احلجر  في 
ســن ١5 عــامــا بــدخــول املــبــانــى، في 
ضعف  من  يعانون  الذين  نصح  حني 
في جهاز املناعة أو األمراض املزمنة 
في  بالبقاء  مرضية  أعــراض  أي  أو 

املنزل.
وكـــان وزيـــر الــعــدل ووزيـــر األوقـــاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار الدكتور 
ــرح بــأنــه مت  ــد صـ فــهــد الــعــفــاســي ق
احملافظات  في  املساجد  كافة  تعقيم 
من  النموذجية  املــنــاطــق  فــي  الــســت 
االشتراطات  وفق  الدفاع  وزارة  قبل 
اجلــهــات  أقــرتــهــا  الــتــي  والتعليمات 
استقبال  قبل  الــبــالد،  فــي  الصحية 
املساجد جموع املصلني من قبل و أن 
الوزارية  للقرارات  تطبيقا  يأتي  ذلك 
اجلماعة  صــالة  باستئناف  املتخذة 
في املساجد الستقبال املصلني ألداء 
اجلمعة  صــالة  وإقامة  فيها  الصالة 
في املسجد الكبير على أن تبث صالة 

اجلمعة في تلفزيون دولة الكويت.
كما ناشد العفاسي املصلني بضرورة 
والتعليمات  ــادات  اإلرشــ كافة  اتــبــاع 
ــات الــصــحــيــة  ــهـ ــن اجلـ ــادرة مـ ــصــ ــ ال
وضرورة الوضوء في املنزل وإحضار 
سجادة للصالة عليها وتعقيم األيدي 
ــدم اصــطــحــاب األطـــفـــال األقــل  وعــ
وكبار  املرضى  واكتفاء  سنة   ١5 من 
محذرا  البيوت  فــي  بالصالة  السن 
املصلني  بني  والتجاور  املصافحة  من 

اتباع  بضرورة  املصلني  ناشد  العفاسي 
كافة اإلرشادات والتعليمات

باملساجد  األولــى  للمرة  اجلمعة  صالة 
منذ إغالقها في مارس املاضي 
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والتزاحم أثناء اخلروج من املسجد.
إلى  املصلني  جموع  العفاسي  ودعــا 
»مساجد  بتطبيق  االستعانة  ضــرورة 
على  حتميله  ميكن  ــذي  وال الكويت« 
متجري »اآلبستور واألندرويد«، وذلك 
واملغلقة،  املفتوحة  املساجد  ملعرفة 
ومواعيد إقامة الصلوات جماعة في 
املساجد كما أعرب عن شكره لوزارة 
الدفاع مثمنا جهدها الكبير في تعقيم 
في  وتفانيها  الكويت  مساجد  كافة 
وطنية  روح  من  به  تتمتع  وما  عملها 

عالية.

شكر مستحق
ــشــؤون  وال األوقــــاف  وزارة  تــقــدمــت 
لقطاع  اجلــزيــل  بالشكر  اإلسالمية 
من  فيه  العاملني  وجميع  املساجد 
جهودهم  على  واملتطوعني  املنظمني 
املـــبـــاركـــة فـــي إجنــــاح عــــودة صــالة 
التوفيق،  دوام  لهم  متمنية  اجلمعة، 
ــمــا فــي رفــعــة ديننا  واملــســاهــمــة دائ

احلنيف ووطننا الغالي.
األوقاف  وزارة  وكيل  أعلن  جهته  من 
أسد  فريد  م.  اإلسالمية  والــشــؤون 

عمادي رفع اإليقاف املؤقت عن صالة 
مسجد   ١٠٠٠ من  أكثر  في  اجلمعة 
مع  البالد  في  في جميع احملافظات 
ودورات  مــبــردات  إغـــالق  اســتــمــرار 
الوزاري  القرار  بناء على  املياه وذلك 
رقم 85 لسنة ٢٠٢٠م والذي أصدره 
والشؤون  األوقــاف  وزير  العدل  وزير 
اإلسالمية املستشار د. العفاسي بهذا 
الشأن وقد تضمن اثنتي عشرة مادة.

على  له  تصريح  في  عمادي  وشــدد 
الوقائية،  اإلجـــراءات  كافة  اتخاذها 
لعودة  الالزمة  االحترازية  والتدابير 
تهيئة  ــث  حــي ــن  مـ ــة  ــع اجلــم ــالة  صــ

وذلــك  املصلني  الستقبال  املساجد 
العالمات  ووضــع  التعقيم  خالل  من 
وامللصقات  والبوسترات  اإلرشــاديــة 
الــتــوعــويــة واتـــخـــاذ كــافــة الــوســائــل 
االجتماعي  التباعد  لتحقيق  الالزمة 

وغيرها من الضوابط الالزمة.
ــادي إن املـــادتـــني األولـــى  وقـــال عــم
اإليــقــاف  رفــع  على  نصتا  والــثــانــيــة 
املـــؤقـــت عـــن صــــالة اجلــمــعــة في 
وذلك  القرار،  ذكرها  التي  املساجد 
 ١7 املوافق  اجلمعة  يوم  من  اعتبارا 
مبردات  إغــالق  استمرار  مع  يوليو، 

ودورات املياه.
الــوزاري حدد في  وأوضح أن القرار 
خطبة  تزيد  أال  على  الثالثة  مادته 
دقيقة   ١5 عــلــى  اجلــمــعــة  وصــــالة 
الــصــالة  تخفيف  مــع  أقــصــى  كــحــد 
والواجبات.  األركان  حتقيق  ومراعاة 
العاملني  فطالبت  الرابعة  املــادة  أما 
بـــاإلجـــراءات  التقيد  املــســاجــد  فــي 
وخروج  دخــول  تنظيم  منها:  التالية، 

أكثر  فــتــح  ــادة  ــ إع
مسجد   ١000 من 
للمصلني مع توفير 
كافة احتياجاتهم 
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عالمات حتدد  وضع  مع  املصلني، 
ــالة حسب  ــصـ ــاء الـ ــنـ مــكــانــهــم أثـ
ــراطــات الــصــحــيــة، وكــذلــك  االشــت
مفتوحه  املــســاجــد  ــواب  ــ أب ــاء  ــق إب
ــروج املــصــلــني  ــ ــ ــول وخ ــ ــاء دخـ ــنـ أثـ
ومداخل  األبــواب  مقابض  وتعقيم 
ــرات، وضــــرورة  ــطــه ــامل املــســجــد ب
بشروط  للمصلني  اخلطيب  تذكير 
ــة  ــي ــوقــائ الــســالمــة الــصــحــيــة وال
بني  اجلــســدي  التباعد  حيث  مــن 
والتنبيه  الــكــمــام  ولــبــس  املصلني 
ملن  للمسجد  احلــضــور  عــدم  على 
مرضية،  أعــراضــا  عليهم  تظهر 
مؤكدا على العاملني جمع األدوات 
اخلاصة  والبالستيكية  املعدنية 
الكراسي  وتعقيم  األحــذيــة  بلبس 
املستعملة في املسجد قبل وبعد كل 

صالة جمعة.
وأشار عمادي إلى إن املادة اخلامسة 
املساجد  رواد  خــصــت  الــقــرار  مــن 
ــوضــوء في  ــرورة ال ودعــتــهــم إلـــى ضــ
مصل سجادة  كــل  وإحــضــار  املــنــزل 
خاصة به للصالة عليها، وعدم تركها 
الكمام  في املسجد، مضيفا أن لبس 
استمرار  مع  املسجد  لدخول  شــرط 
وأثناء  املصلي  بقاء  مدة  لبسه خالل 
اســتــمــاع اخلــطــبــة والـــصـــالة وحتى 
دخول  منع  وأيضا  املسجد.  مغادرة 
اخلامسة عشر  دون  هم  ملن  املسجد 
ومغادرة املسجد بعد الصالة مباشرة 
مع ترك مسافة مناسبة أثناء اخلروج 
ومن دون تزاحم على األبواب، وكذلك 
ــزام بــالــتــبــاعــد اجلــســدي قبل  ــتـ االلـ
الصالة وبعدها، وجتنب املصافحة أو 
وبعد  قبل  املصلني  باقي  مع  التجاور 

الصالة.
ــرار أكـــد فـــي مــادتــه  ــقـ وذكــــر أن الـ
ــمــرار إقــامــة صــالة  ــســادســة اســت ال
اجلمعة في املسجد الكبير مع حتقيق 
جميع االشتراطات الصحية املطلوبة 

عبر  والصالة  تنقل اخلطبة  أن  على 
إلى  مشيرا  الكويت،  ــة  دول تلفزيون 
أن املادة السابعة منه حظرت دخول 
املــســجــد عــلــى املــصــابــني بــفــيــروس 
كورونا أو ممن هم في احلجر املنزلي 
الثامنة  املـــادة  ودعــت  املؤسسي،  أو 
من ضعف  يعاني  من  كل  القرار  من 
ــراض املــزمــنــة عدم  ــ املــنــاعــة أو األم
الصالة في املسجد وذلك حماية لهم 

من األمراض املعدية.
األوقـــــاف  وزارة  ــيـــل  وكـ وأضــــــاف 
والشؤون اإلسالمية أن املادة العاشرة 
ــوزاري أكــدت أنــه في  ــ فــي الــقــرار ال
حال عدم التزام املصلني باإلجراءات 

القرار  هــذا  في  عليها  املنصوص 
إغالق  إعــادة  عليها  يترتب  ســوف 

املساجد حفاظا على سالمتهم.

فبذلك فليفرحوا..
اجلمعة  خطبة  نــص  يــلــي  وفــيــمــا 
املذاعة واملوزعة من وزارة األوقاف 
ــشــؤون اإلســالمــيــة بــتــاريــخ ٢٢  وال
١٤٤١هـــ - املوافق  من ذي القعدة 
»فبذلك  بــعــنــوان  ٢٠٢٠/7/١7م 
الرحمن  عبد  للشيخ  فليفرحوا..« 

صاهود الظفيري.
والعاقبة  العاملني،  رب  »احلمد هلل 
إله إال اهلل  للمتقني، وأشهد أن ال 
وحده ال شريك له ولي الصاحلني، 
ورسوله  عبده  محمدا  أن  وأشهد 
اهلل  صلى  للعاملني،  رحمة  املبعوث 
وسلم  وأصــحــابــه،  آلـــه  وعــلــى  عليه 
أما  الــديــن«.  يــوم  إلــى  كثيرا  تسليما 

بعد:
واعملوا  اهلل-  -عــبــاد  اهلل  فــاتــقــوا 
اهلل  اتقى  من  فإنه  ورضــاه؛  بطاعته 
وكفى  كــفــاه،  عليه  توكل  ومــن  وقـــاه، 

باهلل وكيال. أيها املسلمون:
إن احلــمــد كــل احلــمــد، واملــجــد كل 
خلقنا  الــذي  العاملني،  رب  هلل  املجد 
من  وجعلنا  وأغنانا،  وعافانا  ورزقنا، 
وتعالى  سبحانه  نحمده  املوحدين، 
على أن يسر لنا إقامة صالة وخطبة 
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أشهر  عدة  دام  انقطاع  بعد  اجلمعة 
العالم  الــذي عم  الــوبــاء  هــذا  بسبب 
كله - نسأل اهلل تعالى أن يكشفه عنا 
أجمعني- وذلك بعد أن يسر لنا قبل 
ذلك العودة إلى الصالة في املساجد 
املعنية  اجلهات  ضمن خطة وضعتها 
على  حرصا  الوباء  هذا  مع  للتعامل 

سالمة البالد والعباد.
اجلــمــعــة  ــالة  ــ صـ ــة  ــ ــام ــ إق وإن  أال 
واجلماعة ملن نعم اهلل العظيمة التي 
تستوجب منا الشكر له سبحانه، ومن 
من  نعمل  أن  النعمة  هذه  شكر  متام 
دوامها،  على  ونحرص  بقائها  أجــل 
فالنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت 

ــال تــعــالــى: }ڤ  ڦ    فـــرت، ق
ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڃ{  ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  

)إبراهيم: 7(.
لقد حنَّت قلوب العباد إلى أداء صالة 
إلى  املؤمنني  أرواح  واشتاقت  اجلمعة، 
إليها  تشتاق  ال  وكيف  سماع خطبتها، 
وفيها أنسها وراحتها؟، وكيف ال حتن 
ولــذتــهــا؟،  ســرورهــا  يتم  وفيها  إليها 

ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  اهلل  قــال 
پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ    
ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ{  ٿ                   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
الفارسي  سلمان  وعن   .)9 )اجلمعة: 
النبي ]: »ال يغتسل  [ قال: قال 
رجل يوم اجلمعة، ويتطهر ما استطاع 
أو ميس  دهنه،  من  ويدهن  طهر،  من 

من طيب بيته، ثم يخرج فال يفرق بني 
اثنني، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت 
إذا تكلم اإلمام، إال غفر له ما بينه وبني 

اجلمعة األخرى« )أخرجه البخاري(.
أجل يا عباد اهلل! املؤمن يفرح بهذه 
املنة  بتلك  ويبتهج  العظيمة،  النعمة 
كالهواء  للمؤمن  فاملسجد  الكرمية، 
ويشتاق  ــاده،  ــعــت وي يحبه  لــألحــيــاء، 
املسجد  بفضل  إميانا  ويرتاده؛  إليه 
من  اهلل  عند  مبــا  وطمعا  ومكانته، 

أجره وكرامته.
جعلني اهلل وإياكم من عمار املساجد 
التقية  النفوس  أهــل  ومــن  ــا،  وروداهـ
الفائزة يوم معادها، أقول ما تسمعون 
ولكم من كل ذنب،  لي  وأستغفر اهلل 

فاستغفروه إنه هو خير الغافرين.

اخلطبة الثانية
احلمد هلل، وأشهد أن ال إله إال اهلل 
محمدا  أن  وأشــهــد  ســـواه،  رب  وال 
وعلى  ومصطفاه، ]  ورسوله  عبده 

دوام  يـــتـــم  ال 
أداء  واســـتـــقـــرار 
ــالة اجلــمــعــة  ــ صـ
ــة  ــ ــ ــاع ــ ــ ــم ــ ــ واجل
ــاة  ــ ــراعـ ــ مبـ إال 
الــــــضــــــوابــــــط 
ــة ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الـ
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آله وصحبه ومن اتبع هداه.أما بعد: 
واستعينوا  خلقكم،  الذي  اهلل  فاتقوا 

على طاعته مبا رزقكم.
يثلج صدور  اجلمعة  عــودة صــالة  إن 
املسلمني ويغمر قلوب املؤمنني، ويبعث 
البهجة  ويبث  والــســرور  الــفــرح  على 
اهلل  بفضل  يشمل  وهـــذا  واحلــبــور؛ 
وبرحمته مــن كــان مــن أهــل األعــذار 
أو  املــرض،  بهذا  إصابته  ثبتت  ممن 
كبار  وكذلك  أعــراضــه،  عليه  ظهرت 

املزمنة،  األمراض  وأصحاب  السن 
على  يخشون  الــذيــن  واألصــحــاء 
الذين  بالعدوى،  اإلصابة  أنفسهم 
ال يــســتــطــيــعــون حـــضـــور صــالة 
اجلمعة واجلماعة إذ كانوا من قبل 
املبشرون  فهم  عليها؛  يحافظون 
بــأن أجرهم  مــن رســول اهلل ] 
عن  تعالى،  اهلل  بإذن  لهم  حاصل 
قال:   ] األشعري  موسى  أبــي 
»إذا مرض  قــال رســول اهلل ]: 
ما  مثل  له  كتب  سافر؛  أو  العبد 

)أخرجه  صحيحا«  مقيما  يعمل  كان 
البخاري(.

ــه  ــعــالــى أن ت واعـــلـــمـــوا رحــمــكــم اهلل 
صــالة  أداء  ــقــرار  واســت دوام  يــتــم  ال 
مبـــراعـــاة  إال  ــة  ــاعـ ــمـ واجلـ ــة  ــع اجلــم
ــط الـــشـــرعـــيـــة، واألخـــــذ  ــ ــواب ــضــ ــ ال
الصحية،  ــات  ــوصــي ــت وال بــالــنــصــائــح 
التي  االحترازية،  اإلجــراءات  والتزام 
وعممتها  املعنية  اجلهات  بها  أوصــت 
اإلسالمية؛  والشؤون  األوقــاف  وزارة 

ــزام بــالــتــبــاعــد في  ــتـ ــوب االلـ مــن وجــ
وإحضار  الكمامة،  ولبس  الصفوف، 
وتعقيم  املسجد،  إلى  الصالة  سجادة 
اخلــروج،  وعند  الدخول  عند  األيــدي 
املصافحة  وعدم  البيت  في  والوضوء 
بــني املــصــلــني، وعـــدم الــتــزاحــم على 
وأخذا  السالمة  على  األبــواب حرصا 

باألسباب.
اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا 
ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم ارفع عنا 
استر  اللهم  والــغــالء،  والــوبــاء  البالء 
من  واحفظنا  روعاتنا،  وآمن  عوراتنا 
أمياننا  وعن  خلفنا،  ومن  أيدينا  بني 
وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بك 
اغفر  اللهم  حتتنا،  من  نغتال  أن 
األحياء  واملسلمات؛  للمسلمني 
واشف مرضانا  واألمــوات،  منهم 
قريب  إنــك  املسلمني،  ومــرضــى 
اللهم  ــدعــوات.  ال مجيب  سميع 
ملا حتب  وولي عهده  أميرنا  وفق 
للبر  بنواصيهما  وخــذ  وتــرضــى، 
آمنا  البلد  هذا  واجعل  والتقوى، 
مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بالد 

املسلمني.
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رغم  األوائــل  الكويتيون  حــرص  وقــد 
صعوبة احلياة وقسوة العيش على أن 
يجعلوا لهم صدقة جارية يبتغون منها 
بها  وينفعون  عــزوجــل،  اهلل  رضـــوان 
بعدهم،  من  املسلمني  وأبناء  أبناءهم 
السابقني  درب  على  الالحقون  وسار 

في هذا املضمار.
قدم  قــدميــة  الكويت  فــي  ــاف  ــ واألوق
مظاهر  أحــد  وهــي  نفسها  الكويت 
الكويتي،  للمجتمع  اإلسالمية  الهوية 

ولقد كان احملسنون من أهل الكويت 
أعــمــال  املــســاجــد كعمل مــن  يــبــنــون 
البر واخلير والتقرب إلى اهلل تعالى 
ولتشجيع املسلمني على أداء الصالة 
جــمــاعــة فـــي املــســاجــد عـــن طــريــق 
إنشائها في كل حي، وكان كثير ممن 
بتخصيص  يوصون  عليهم  اهلل  أنعم 

ثلث تركاتهم لبناء املساجد.
من  األول  الـــرعـــيـــل  يــقــتــصــر  ــم  ــ ول
بناء  على  الكويت  أهل  من  احملسنني 

كانوا  بل  فقط،  الكويت  في  املساجد 
كاملة  ويجهزونها  املــســاجــد  يبنون 
على نفقتهم في بعض مدن وعواصم 
للعباد  موئال  لتكون  األخرى؛  البلدان 
وإعالء  الصالة  وإلقامة  والصاحلني 
كلمة اهلل تعالى، يضاف إلى ذلك أنهم 

وقفوا أعيانا من العقارات.

الوقف تاريخيا
الوقفية  التنمية  مسيرة  مــرت  وقــد 

إعدادملف خاص
عبدالسالم الشبراوي

      الوقف قربة من القربات املشروعة في اإلسالم يتقرب املسلم بها إلى اهلل تعالى، ويظهر من خاللها 
أثر قيم اإلميان والعقيدة في تنمية املجتمع اإلسالمي، هذه اخلاصية التي يتميز بها عن غيره من 
املجتمعات، فيحافظ الوقف على هوية املجتمع ويلبي حاجاته املتجددة دون إجلاء أفراده إلى املسألة 

واحلاجة وتكفف الناس.

ريع الخير في الكويت
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في دولة الكويت بسبع مراحل، بدأت 
بـــــاإلدارة األهــلــيــة مــن خـــالل نظار 
إلى  التدريجي  االنتقال  ثم  الوقف، 
اإلدارة احلكومية، وانتهت في املرحلة 
املتمثل  النهائي  شكلها  إلى  ة  األخير
وهذه  لــألوقــاف،  العامة  األمانة  في 

املراحل هي:
املرحلة األولى: مرحلة اإلدارة األهلية 

)ما قبل عام ١9٢١م(:
الكويت  ــة  دول نشأة  مع  الوقف  نشأ 
يبنون  القدم، حيث كان األهالي  منذ 
ويستدل  عليها،  ويوقفون  املساجد 
على ذلك مما يذكره املؤرخون أن أول 
مسجد  وهو  الكويت  في  موثق  وقف 
بن بحر الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى 
حوالي عام ١١٠8هـ )١695م(، وتوالى 
إنشاء األوقاف منذ ذلك احلني على 

مر السنني عبر تاريخ الكويت.
ــاإلدارة  ــد متــيــزت هــذه املــرحــلــة بـ وق
الواقفني  قبل  من  لألوقاف  املباشرة 
خالل  من  نظارا  ينصبونهم  ممن  أو 
ــد أحــــد الــقــضــاة  ــن حــجــج تـــوثـــق ع
الشيخ  املـــرحـــوم  ــان  ــ وك ــني،  ــروف ــع امل
أهم  العدساني  عــبــداهلل  بــن  محمد 
في  األوقاف  املوثقني حلجج  القضاة 
هذه احلقبة من التاريخ الكويتي، وقد 

امتدت واليته ألكثر من ستني عاما.
وكانت أغراض الوقف تتم عن طريق 
تلمس الواقف الحتياجات املجتمع أو 
األوقــاف  فكانت  به،  احمليطة  البيئة 
وآبار  ودكاكني،  بيوت  منها:  متنوعة 
مياه، ونخيل وحظور بحرية )مصايد 
أسماك(، حيث يصرف ريعها حسب 
األغراض التي يحددها الواقفون، ومن 
أمثلة هذه األغراض: رعاية املساجد، 
واألضاحي، والعشيات، وتسبيل املياه، 
والصدقات  الكرمي،  القرآن  وحفظ 
والنوافل،  والكتب،  اخليرات،  وعموم 
وغير  والفقراء،  القربى  ذوي  وإعانة 

ذلك من األغراض.
وجــوه  عليه  كــانــت  مــا  ــى  إل وبالنظر 
الوقف في الكويت قدميا من أعمال 
خيرية وإنسانية جند أنها قد عبرت 
أصدق تعبير عن التكافل االجتماعي 
ولكن  الكويتي،  املجتمع  فــي  النبيل 
التوجيه  يلق  لــم  النبيل  العمل  هــذا 
ــافــني  ــك واإلشـــــــــراف واإلرشـــــــــاد ال
ودفعه  الوقفي  العمل  مسار  لتحديد 
إلــى االنتشار فــي قــاعــدة أوســع من 

األغراض االجتماعية.
اإلداراة  مـــرحـــلـــة  الـــثـــانـــيـــة:  املـــرحـــلـــة 

احلكومية األولى )١9٢١-١9٤8م(:

بداية  حتى  بسيطا  الدولة  جهاز  ظل 
القرن العشرين، حيث كان جل النشاط 
أهليا، وكانت اإلدارة احلكومية مهتمة 
وتنظيم  واجلــمــارك  واألمــن  بالدفاع 
التجارة والنشاط البحري، ولكن دخول 
القرن العشرين –بكل ما جاء به من 
وصراعات  وإقليمية،  عاملية  تغيرات 
املصالح  في  وتغير  عاملية،  وحــروب 
حفز  األقاليم–  مختلف  في  الدولية 
السير  على  وشعبا  حكومة  الكويت 
اهتمام  فــازداد  العصرنة،  طريق  في 
جميع  بتطوير  واحملــكــومــني  احلــكــام 
نواحي احلياة خصوصا في اجلوانب 
االقتصادية واالجتماعية، وكانت هذه 
احلكومي  اجلــهــاز  تطور  بــدايــة  هــي 
واتساع نطاق اهتماماته لتغطي دائرة 
أوسع من النشاط املجتمعي، مبا في 
ــوقــف، فــكــان مــن بني  ذلــك قــطــاع ال
هذه  في  إنشاؤها  مت  التي  اإلدارات 
أنشئت  التي  األوقــاف  دائــرة  املرحلة 
عام ١9٢١م، حيث أخذت على عاتقها 
تطوير  تكفل  وأنظمة  ضوابط  وضع 
وتنمية الوقف من جوانبه كافة بقدر 
اإلمكانات املتاحة لها في تلك الفترة.

اإلدارة  مـــرحـــلـــة  ــة:  ــثـ ــالـ ــثـ الـ املـــرحـــلـــة 
احلكومية الثانية )١9٤9 – ١9٦١م(:
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األولــى  باخلطوة  احلكومة  تكتف  لم 
للكيان  بــدايــة  لوضع  اتخذتها  التي 
املؤسسي املركزي للقطاع الوقفي في 
الكويت –املتمثل في دائرة األوقاف– 
إشرافها  نطاق  توسيع  إلى  سعت  بل 
الغاية  هــذه  أجــل حتقيق  ومــن  عليه، 
١9٤8م توسع نطاق  أواخر عام  وفي 
ومتكنت  األوقـــاف  دائــرة  صالحيات 
الوقف  توظيف  مــن  أكــبــر  بفاعلية 
احلاجة،  وذوي  العبادة  دور  خلدمة 
الـــوقـــت نفسه-  ــززت -فـــي  ــ كــمــا ع
على  اإلشــراف  في  األهلية  املشاركة 
شؤون الوقف من خالل إنشاء مجلس 
األوقاف الذي تكون من مجموعة من 
األهالي يرأسه رئيس دائرة األوقاف، 
في  األول  املجلس  تشكيل  مت  ــد  وق
يناير سنة ١9٤9م وأعيد تشكيله في 
١956م  في  الثالثة  للمرة  ثم  ١95١م 
كما شكل للمرة الرابعة سنة ١957م.

الدائرة تعمل لوضع  وكان طبيعيا أن 
ومسؤولياتها  يتناسب  إداري  هيكل 

واختصاصاتها.
ــدأت الـــدائـــرة متــد إشــرافــهــا  وقـــد بـ
التي كانت  إلى املساجد  شيئا فشيئا 
األئمة  بيد  الوقت  ذلك  في  موجودة 
وكــانــت  وإدارة،  إشــرافــا  واملـــؤذنـــني 
البعض  عــارض  حيث  صعبة  البداية 
واعتبروها  الدائرة  من  اخلطوة  تلك 
جلهودهم،  وانتقاصا  لدورهم  سلبا 

مع  احلوار  باب  فتحت  الدائرة  ولكن 
املسؤولني عن هذه املساجد إلقناعهم 
باعتبارها  الــدائــرة  إلــى  بتسليمها 
إدارة  بها  املــنــوط  الرسمية  اجلــهــة 
تسلمت  وتدريجيا  املساجد،  شــؤون 
الدائرة جميع املساجد وكذلك أموال 
الوقف، كما بدأت اإلدارة بتنفيذ خطة 
بإصالح  تهتم  الوقف  أعمال  لتنظيم 
املساجد وترميمها وإعادة بناء بعض 
جــدوال  وضعت  كما  منها،  تهدم  مــا 
ــني، وكــانــت  ــؤذنـ ــمــة واملـ لــرواتــب األئ
وإيذانا  الصحيح  الطريق  في  خطوة 
ببداية جديدة في تاريخ إدارة الوقف 

في الكويت.
١95١/٤/5م  في  أنه  بالذكر  وجدير 
أحــكــام  بتطبيق  أمــيــري  أمـــر  صـــدر 
ــاف، حيث  ــ ــاألوق ــ شــرعــيــة خــاصــة ب
الوقف  شــؤون  األحكام  هذه  عاجلت 
من خالل مواد مستنبطة من مذاهب 
للقواعد  اإلحالة  مع  األربعة  األئمة 
املالكي  املذهب  في  املقررة  الشرعية 
في أمور الوقف التي لم يرد بشأنها 
نــص فــي األمــر األمــيــري، وهــذا هو 
حتى  به  املعمول  القانوني  التشريع 
اجلديد  القانون  صــدور  حلني  اآلن، 

لألوقاف.
املرحلة الرابعة: مرحلة الوزارة )١9٦٢ 

– ١99٠م(
وتشكيل  البالد  استقالل  إعــالن  مع 

أول حكومة في تاريخ الكويت دخلت 
األوقـــاف مرحلة جــديــدة من  ــرة  دائـ
تاريخها، فتحولت إلى وزارة حكومية، 
وأصبحت تعرف باسم وزارة األوقاف 
التي أنشئت بتاريخ ١7 يناير ١96٢م 
اإلسالمية(  )الشؤون  إليها  وأضيف 
اسمها  ليصبح  ١965/١٠/٢5م  في 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقــاف  وزارة 
ــي تــولــت عـــدة مــســؤولــيــات من  ــت وال
وأحلــقــت  الــوقــف،  مــســؤولــيــة  بينها 
إدارة الوقف بالوكيل املساعد للشؤون 
الهيكل  لتبقى ضمن  واملالية  اإلدارية 
التنظيمي للوزارة في هذا املوقع حتى 
قطاع  إنشاء  مت  حيث  ١98٢م  يوليو 
الوزارة برئاسة  مستقل لألوقاف في 
يالحظ  وممــا  مساعد،  وزارة  وكيل 
على هذه املرحلة أنها اتسمت بتراجع 
على  اإلشــراف  في  األهلية  املشاركة 

الوقف وشؤون إدارته.
املـــرحـــلـــة اخلـــامـــســـة: مـــرحـــلـــة الـــغـــزو 

العراقي الغاشم )١99٠ – ١99١م(:
في هذه الفترة العصيبة من تاريخ دولة 
الكويت كان من مظاهر الصمود في 
وجه العدوان الغاشم أن واصل فريق 
من العاملني في الوقف أعمالهم خالل 
فترة االحتالل بناء على توجيهات من 
معهم،  والتنسيق  بالوزارة  املسؤولني 
الهدف من ذلك هو حماية  وقد كان 
القدمية  ومستنداتها  األوقــاف  وثائق 
من الطمس والضياع، ذلك ألنها تؤكد 
وجود احلكومة الشرعية في الكويت 
في  مستقلة  الكويت  وأن  القدم  منذ 
يــوم من  تابعة في  تكن  ولــم  إدارتــهــا 
العاملون  للعراق، وقد استطاع  األيام 
فــي الــوقــف آنــــذاك إخــــراج جميع 
مقر  من  األصلية  الرسمية  الوثائق 
اخلــارج،  في  بها  واالحتفاظ  ــوزارة  ال
وجتدر اإلشارة إلى أن األمانة العامة 
مركز  مع  –بالتعاون  تقوم  لألوقاف 
الدراسات الكويتية– بدراسة حتليلية 
وقائع  إبــراز  بهدف  الوقفية  للوثائق 

تاريخ الكويت وإلقاء الضوء عليها.
املــرحــلــة الـــســـادســـة: مــرحــلــة مـــا بعد 
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التحرير )١99١ – ١99٣م(:
تاريخ  في  احملورية  املراحل  من  وهي 
تأثير  ذات  ستظل  املعاصر،  الكويت 
األمـــور خالل  واضـــح على مــجــريــات 
أو جيلني على أقل تقدير، حيث  جيل 
برزت فيها روح جديدة لدى كافة فئات 
على  انعكس  مما  الــوطــن،  هــذا  أبناء 
اإلدارة احلكومية التي سيطرت عليها 
التحديات  مواجهة  فــي  أكــيــدة  رغبة 
العراقي  الغزو  التي خلفها  واملصاعب 
اآلثم واالجتاه اجلاد إلى النهوض بواقع 
املجتمع الكويتي وفق رؤية إستراتيجية 
جديدة تعكس إميانه بربه ودينه، وثقته 

في مستقبل واعد لوطنه.
–بفضل  الوقفي  القطاع  كــان  ولقد 
القطاعات  أحــد  وتوفيقه–  اهلل  من 
كبيرا  نهوضا  التي شهدت  احلكومية 
وتطوير  األهــداف  توضيح  حيث  من 
الـــوســـائـــل، حــيــث صـــــدرت بعض 
تنظيم  إلعــادة  التنظيمية  الــقــرارات 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقــاف  وزارة 
القطاع  ــي مــن خــاللــهــا أصــبــح  ــت وال
ــوقــفــي يــضــم قــطــاعــني فــرعــيــني،  ال
املوارد  تنمية  بإدارة  أحدهما  اختص 
شكل  مجلس  إشــراف  حتت  الوقفية 
الوقفية،  املــوارد  تنمية  مجلس  باسم 
واختص اآلخر بإدارة شؤون األوقاف، 
ــوقــف  ال جـــهـــاز  تــنــظــيــم  أدى  وقــــد 

من  كثير  إلــى  الــســابــق  الــوجــه  على 
قدر  حتقيق  أهمها  لعل  اإليجابيات 
يفتقدها  العمل  كان  التي  املرونة  من 
مما أدى إلى جذب عناصر فعالة في 

دفع العمل وتطويره.
وقد اتسمت هذه املرحلة بإعادة ترتيب 
الوحدات العاملة في القطاع الوقفي، 
التي  العدوان  آثار  إزالــة  إلى  إضافة 
أصابت الكثير من األوقاف، خصوصا 
كما  الــوقــف،  ميلكها  التي  العقارات 
من  جــزءا  يوجه  اخليري  الوقف  بدأ 
إمكاناته في هذه املرحلة لإلسهام في 
االجتماعية  املشكالت  بعض  معاجلة 

التي يعاني منها املجتمع.
املـــرحـــلـــة الــســابــعــة: مــرحــلــة األمـــانـــة 

العامة لألوقاف
الــذي  والتحسني  التطوير  يكن  لــم 
السنوات  في  الوقفي  القطاع  شهده 
الكويت  حترير  أعقبت  التي  الثالث 
كان  لــذا  املنشود،  الطموح  مبستوى 
البد من حدوث حتول جذري ليكسبه 
ــة املــالئــمــة لــدخــول  ــرونـ املــكــانــة واملـ
ــدرة،  ــق املـــيـــدان الــعــمــلــي بــكــفــاءة وم
أن  تستهدف  جادة  محاوالت  وبذلت 
يسترد الوقف دوره الفاعل في خدمة 
وتنظيم  ونهضته  ــاره  وازدهـ املجتمع 
على  اإلشراف  في  الشعبية  املشاركة 

شؤونه.

إنشاء  جــاء  احملـــاوالت  لهذه  ونتيجة 
مبوجب  لــألوقــاف«  العامة  »األمــانــة 
ــصــادر فــي ١3  ــري ال املــرســوم األمــي
على  نــص  الـــذي  ١993م،  نــوفــمــبــر 
االختصاصات  ــة  األمــان متـــارس  أن 
ــاف والــشــؤون  ــ ــوزارة األوق ــ ــقــررة ل امل
اإلسالمية في مجال الوقف، وبالتالي 
يتمتع  حكومي  كجهاز  األمانة  ولــدت 
القرار  اتخاذ  في  نسبية  باستقاللية 
احلكومية  اإلدارة  ونظم  لوائح  وفــق 
الكويتية ليتولى رعاية شؤون األوقاف 

في الداخل واخلارج.
لــألوقــاف  الــعــامــة  ــة  ــان األم وتختص 
بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق 
أمواله  إدارة  ذلــك  فــي  مبــا  بشؤونه 
واستثمارها وصرف ريعها في حدود 
املقاصد  يحقق  ومبا  الواقف  شروط 
املجتمع  وتنمية  لــلــوقــف  الــشــرعــيــة 
حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف 
املجتمع،  فــي  احملتاجني  عــن  الــعــبء 

ولها في ذلك أن تتخذ اآلتي:
> اتخاذ كل ما من شأنه احلث على 

الوقف والدعوة له.
األوقــاف  أمـــوال  واستثمار  إدارة   <

اخليرية والذرية.
> إقامة املشروعات حتقيقا لشروط 

الواقفني ورغباتهم.
الرسمية  األجــهــزة  مــع  التنسيق   <
والشعبية في إقامة املشروعات التي 
ومقاصد  الــواقــفــني  ــروط  شـ حتــقــق 

الوقف وتساهم في تنمية املجتمع.
انطلق  السبعة  املــراحــل  هــذه  وبــعــد 
قــطــار الـــوقـــف فـــي دولــــة الــكــويــت 
التجربة  ــدأت  وبـ جــديــدة،  انــطــالقــة 
الوقفية الكويتية تأخذ اجتاها جديدا 
لم يسبق له نظير في التاريخ املعاصر 
على مستوى دولة الكويت، وفي كثير 

من البلدان اإلسالمية. 

املصدر

بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  موقع 
الكويت
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ملف خاص

والشؤون  األوقـــاف  وزارة  حرصت 
اإلسالمية في دولة الكويت، ممثلة 
ــقــرآن الكرمي  فــي قــطــاع شـــؤون ال
على  ــة،  ــيـ ــالمـ اإلسـ ــات  ــ ــدراسـ ــ والـ
العلمي  املــســتــوى  عــلــى  احملــافــظــة 
لطالبها، واستمرارهم في حتصيل 
علوم القرآن الكرمي ومختلف العلوم 
عن  انقطاعهم  وعـــدم  الــشــرعــيــة، 
الرغم  فعلى  ــوظ،  احملــف مــواصــلــة 
في  تسببت  التي  كرونا  جائحة  من 
حتفيظ  ودور  مراكز  جميع  توقف 
القرآن الكرمي عن العمل في مارس 
ــررت، بناء  ــوزارة ق املــاضــي، فــإن الـ
وزيــر  الــعــدل  وزيــر  توجيهات  على 
ــؤون اإلســالمــيــة  ــشــ ــ األوقــــــاف وال
فــهــد محمد  ــور  ــت ــدك ال املــســتــشــار 

العفاسي، استمرار الدراسة عن بعد 
والتواصل مع الطالب إلكترونيا عبر 
وعليه،  احلديثة.  االتصال  وسائل 
اإللكترونية  املنصة  أطلقت  فقد 
بــإدارة  اخلــاصــة  حياتي«  ــقــرآن  »ال
والــدراســات  الكرمي  القرآن  شــؤون 
التواصل  للمعلم  لتتيح  اإلسالمية، 
مع طالبه الستكمال ما يتم حفظه 
ودراسته. ونظراً ألهمية االختبارات 
ورفــع  السلوك  تعزيز  فــي  ــا  ودورهـ
مستوى الطموح لدى املتعلم، ومتكني 
الدارسني من االنتقال إلى مستويات 
فراغهم  أوقــــات  وشــغــل  مــتــقــدمــة 
ــع، قـــررت الــــوزارة،  ــاف ــن بــاملــهــم وال
الــقــرآن  قــطــاع شـــؤون  ــي  ف ممثلة 
الكرمي والدراسات اإلسالمية، عقد 

فعاليات واختبارات الدورة الربيعية 
»التاسعة والسبعني« ملراكز وحلقات 
يونيو   ٢8 ابتداء من  الكرمي  القرآن 
٢٠٢٠م، والتي تستمر حتى 5 يوليو 
منصة  عبر  اليـــن«  »أون  ٢٠٢٠م، 

»القرآن حياتي« وبرنامج »زوم«.
وقــــال الــوكــيــل املــســاعــد لــقــطــاع 
والــدراســات  الكرمي  القرآن  شــؤون 
اإلسالمية، الدكتور فهد اجلنفاوي، 
»انطالقا  صــحــافــي:  تصريح  فــي 
الـــوزارة على احملافظة  من حــرص 
واستمرار  الطالب  مستويات  على 
الكرمي،  للقرآن  العلمي  حتصيلهم 
ــقــرآن الكرمي  ــدأ قــطــاع شـــؤون ال ب
االختبارات  اإلسالمية  والدراسات 
التحصيلية ملراكز وحلقات مراقبات 

رغم الجائحة.. »األوقاف« 
تمأل البيوت نورًا بالقرآن

محمود خليفة
باحث في الشريعة والقانون
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مستوى  على  الكرمي  القرآن  شؤون 
محافظات الكويت بدورتها الربيعية 
79/٢٠٢٠ )أون الين( خالل الفترة 
من ٢١ يونيو ٢٠٢٠م وحتى 5 يوليو 

٢٠٢٠م«.
بسبب  يـــأتـــي  ــك  ــ ذل أن  وأوضــــــح 
التي  الراهنة  ــاع  واألوضـ الــظــروف 
كــورونــا  ــروس  ــي ف جــائــحــة  سببتها 
ــراءات  اإلجـ مــع  ومتاشيا  املستجد 
من  املتبعة  والوقائية  االحــتــرازيــة 
قــبــل الــســلــطــات املــخــتــصــة، والــتــي 
بها  االلــتــزام  الـــوزارة على  حرصت 
االخــتــبــارات  أن  مبينا  وتنفيذها، 
التي  والشروط  للضوابط  تتم وفقا 
الكرمي  القرآن  أعدها قطاع شؤون 
من خالل نخبة متميزة من املوجهني 

ــني  ــ ــرف ــشــ ــ وامل
ــني  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ملتخصصني  ا
فــــــــــي هـــــــذا 

املجال.
واشتملت هذه 
ــارات  ــبـ ــتـ االخـ
ــة  ــ ــي ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ اإلل
خاصة  ولــوائــح  عــدة ضوابط  على 
أبرزها  من  كــان  والطالب،  باملعلم 
ــعــد عن  ب ــتــم عـــن  ي أن االخـــتـــبـــار 
للقطاع.  اإللكترونية  املنصة  طريق 
وتتكون جلان االختبارات من اثنني 
االختبار في  ويتم  )رئيس وعضو(، 
فترة  تزيد  أال  املسائية على  الفترة 
على  الــطــالب  االخــتــبــارات جلميع 
أسبوعني، ويتم االختبار يدويا عن 
كشوف  أو  استمارات  مناذج  طريق 
رؤســاء  إلــى  إرســالــهــا  يتم  معتمدة 
االختبارات  بعد  وتسلمها  اللجان 
معتمدة من رؤساء اللجان واملوجهني 
البرنامج  على  بإدخالها  الفنيني 
اآللي لطباعة الشهادات والشيكات 

الطالب  على  وتوزيعها 
فيما بعد.

الطالب  على  يجب  كما 
قبل  الين«  »أون  التواجد 
بوقت  ــار  ــب االخــت مــوعــد 
مناسب والتأكد من سالمة اجلهاز 
وقوة الشبكة والظهور بلباس الئق، 
للجنة  املدنية  البطاقة  إبـــراز  مــع 
الطالب  هوية  من  للتأكد  االختبار 
اللجنة  على  بالنظر  التركيز  مــع 
ــنــاء االخــتــبــار،  ــدم االلــتــفــات أث وعـ
والتواجد بغرفة منعزلة وعدم وجود 
شخص آخر مع املختبر، مع ضرورة 
لالختبار،  احملدد  بالوقت  االلتزام 
وال يسمح بإعطاء موعد آخر إذا لم 

يلتزم الطالب باملوعد احملدد.
ظل  في  التجربة  هــذه  تكللت  وقــد 
بالنجاح، وعــادت على  األزمــة  هذه 
بالتحصيل  والـــدارســـني  الــطــالب 
املعلمني  وعلى  املــرجــو،  الــدراســي 
واحملّفظني بإبراز أدائهم األكادميي 
املتميز الذي جاء نتيجة عدة دورات 
مت عقدها إلكترونيا كان لها الفضل 
هذا  على  القائمني  مساعدة  فــي 
العمل في أدائه على أكمل وجه مبا 
اهلل  كتاب  وحملة  اهلل  كتاب  يخدم 

من أبنائنا الطالب والدارسني.
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إعدادملف خاص
علي عطية

دعامات  أهم  من  واحــدة  الزكاة  تعد 
الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة فـــي الــعــالــم 
ــا مـــن هــذه  ــالقـ ــطـ اإلســــالمــــي، وانـ
ــدول في  ــ األهــمــيــة شــرعــت بــعــض ال
تأسيس املؤسسات اخليرية؛ لتوظيف 
هذه الفريضة التنموية بصورة حتقق 
أقصى قدر من املنفعة على مجتمعات 
تــلــك الــــدول، ولــعــل أول مــن حــازت 
السبق في هذا السياق دولة الكويت، 
املؤسسات  إدراكا منها ألهمية  وذلك 
الفرد  على  تأثيرها  ومــدى  اخليرية 
واألســــرة واملــجــتــمــع، وانــطــالقــا من 
جتــاه  لــيــس  األخــالقــيــة  مسؤوليتها 

مجتمعها احمللي فحسب، وإمنا جتاه 
بلدان  بكافة  اإلسالمية  املجتمعات 
تأسيس  جاء  وقد  اإلسالمي،  العالم 
الكويتي متجاوبا مع تلك  الزكاة  بيت 
كل  على  املهيمنة  التضامنية  الــروح 
احمليط  داخــل  والــدولــة  املجتمع  من 
الــكــويــتــي، ويــجــدر بــنــا أن نــقــول إن 
من  انبثقت  الزكاة  بيت  إنشاء  فكرة 
اإلنسانية  للرغبة  تلبية  فرد  كل  قلب 
الداخلية في املجتمع الكويتي؛ فلو لم 
توجد مؤسسة ضخمة وصادقة جلمع 
الــزكــاة والــصــدقــات والعمل  وتــوزيــع 
لتعرضت  الوقت  ذلــك  منذ  اخليري 

ــى الـــهـــدر، وحلــرم  أمــــوال كــثــيــرة إلـ
يقرب  ما  أيضا خالل  كثر  محتاجون 
املاضية، ففي عام  األربعني سنة  من 
١98١م تقدم النائبان جاسم اخلرافي 
األمة  مجلس  إلى  العنجري  ومشاري 
الكويتي مبشروعني منفصلني معنيني 
وقامت  الزكاة،  أمــوال  وتوزيع  بجمع 
اإلسالمية  والشؤون  األوقــاف  وزارة 
ثم  واحــد  مشروع  في  معا  بدمجهما 
وافق عليه الشعب الكويتي متمثال في 

نواب مجلس األمة.
املــوافق  ١٤٠3هـــ،  األول  ربيع  وفـــي 
١6 ينــايــــر ١98٢م صـــــدر القانــــون 

بيت الزكاة الكويتي ودوره في 
تنمية المجتمعات اإلنسانية
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إنشاء  بــشــأن  ١98٢م  لسنة   5 ــم  رق
بيت الزكاة، كهيئة عامة ذات ميزانية 
تكون  ــزكــاة(  ال )بيت  باسم  مستقلة 
وتخضع  االعتبارية،  الشخصية  لها 
ــر األوقــــاف والــشــؤون  ــراف وزيـ إلشــ
اإلسالمية، وكان تأسيس بيت الزكاة 
آنذاك مبثابة إعالن ميالد أول عمل 
ــري مــؤســســي رســـمـــي، وخــطــوة  خــي
سديدة إلحياء ركن من أركان اإلسالم 
جمع  عــلــى  والــعــمــل  ــه  ــ أدائ وتيسير 
الــزكــاة واخلــيــرات ومعاجلة  وتــوزيــع 
التكافل  مبدأ  لتحقيق  االحتياجات 

االجتماعي بني أفراد املجتمع.

األهداف التنموية 
واإلستراتيجية لبيت الزكاة

يحرص بيت الزكاة على تنويع مصادر 
وتنميتها؛  وزيادتها  اخليرية  إيراداته 
وفق  املستفيدين  احتياجات  لتلبية 
أسلوب منظم ومتطور، وأيضا تشجيع 
لضمان  ــراحــات  ــت واالق اآلراء  كــافــة 
اخلدمات  جلــودة  املستمر  التحسني 
التوزيع املالي  التي يقدمها، ولضمان 
التكنولوجيا  مع  يتناسب  مبا  الفعال 
ــعــاصــرة، كــمــا أنـــه يــعــزز اجلــانــب  امل
اإلنساني من خالل التواصل واحلوار 
مع القطاعات املختلفة املعنية بالزكاة 
أنــحــاء  والــعــمــل اخلــيــري فــي جميع 

العالم.

بيت الزكاة وجهوده في املجتمع 
الكويتي

أوال: عندما نتحدث عن مشاريع بيت 
الكويتية،  احمللية  البيئة  في  الــزكــاة 
املقام  فــي  الــقــارئ  ذهــن  إلــى  يتبادر 
اجلــاريــة،  الــصــدقــة  مــشــروع  األول: 
سبتمبر   ١٢ فــي  تأسست  والــــذي 
عـــام ١985م، والذي تقوم فكرته على 
املبلغ املتبرع به ألطول مدة  استمرار 
ذلك  بتنمية  البيت  يقوم  ثم  زمنية، 
اإلنفاق  عوائده  من  يتم  الذي  املبلغ، 

على املشاريع اخليرية املختلفة؛ ليظل 
رأس املال الذي مت التبرع به مستمرا 

بشكل دائم.
ــات الــصــدقــة  ــ ــي ــ ــددت آل ــ ــع ــ وقـــــد ت
ــدد حتى  ــصـ ــذا الـ ــ ــي ه اجلـــاريـــة فـ
ككفالة  فرعية،  مــشــروعــات  شملت 
املاء  وسقي  الطالب،  وحقيبة  اليتيم 
والفئات  اإلفطار  ووالئــم  واألضاحي 
كثيرة  املــشــروع  هــذا  مــن  املستفيدة 
ــل  ــ واألرام واملــســنــني  الــشــيــوخ  منهم 
واأليتام  السجناء  وأســر  واملطلقات 

وأيضا ذوي الدخل الضعيف.

ثانيا: مشروع الرعاية 
االجتماعية 

االجتماعية  الرعاية  مــشــروع  ويعد 
يضطلع  التي  احملورية  املشاريع  من 
على  الوقوف  فبعد  الزكاة،  بيت  بها 
ــل الــكــويــت يتم  ــاج داخـ حــاجــة احملــت
ــة الـــالزمـــة لــه وســد  ــرعــاي تــوفــيــر ال
احتياجه، والعمل على زرع األمل وبث 
فرد  إلــى  لتحويله  اإليجابية  الطاقة 
وال  غيره  ويعيل  بنفسه  ليعمل  صالح 
يعود السائل إلى السؤال مرة أخرى، 
ويهدف املشروع إلى معاجلة املشاكل 
داخل  احملتاجة  األســرة  تواجه  التي 
الكويت جراء الفقر واجلوع واحلاجة 
قياسا باملتطلبات األساسية للمجتمع 
الكويتي واحلد األدنى املطلوب توافره 
هذا  داخــل  الكرمي  العيش  سبل  من 
توفير  على  العمل  وأيــضــا  املجتمع، 
لدى  والطمأنينة  االستقرار  مشاعر 
األسر احملتاجة مع بث األمن النفسي 
في نفوسهم بإتاحة املجال لديهم عبر 
السؤال املنظم والذي يحفظ لهم ماء 
والــســؤال،  املسألة  ذل  من  وجوههم 
األســر  حتويل  فــي  املساهمة  كذلك 
ال  لكى  منتجة،  أســر  إلــى  احملتاجة 
تعود إلى السؤال مرة أخرى ليتحقق 
االجتماعي  واالستقرار  األمن  بذلك 

في املجتمع.

ومن أهم املشاريع النوعية 
ملشروع الرعاية االجتماعية

لكفالة  اخليري؛  الرحمة  مشروع   -
وهو  الكويت،  داخل  واألرامــل  األيتام 
األرامــل  مساعدة  على  يقوم  مشروع 
على  للعمل  مــاديــا  األيــتــام  وأبنائهم 
لهذه  والطمأنينة  االستقرار  توفير 

األسر.
 - كذلك مشروع البر اخليري؛ لدعم 
الشيوخ واملسنني داخل الكويت، وهو 
مشروع يهتم مبساعدة احملتاجني من 
على  قــادرا  يعد  لم  السن ممن  كبار 
كبر  بسبب  الـــرزق  بــأســبــاب  ــذ  األخـ
سنه، وذلك بتقدمي مساعدات شهرية 

أو مقطوعة متكررة.
- مشروع األمل اخليري؛ لدعم أسر 
الكويت،  داخــل  واملفقودين  السجناء 
وهـــو مــشــروع خــيــري ملــد يــد الــعــون 
املسجونني  وأبــنــاء  ألســر  واملساعدة 
العيش  سبل  لتوفير  الكويت،  داخــل 
عليهم  تكالبت  أن  بعد  لهم  الــكــرمي 

الديون لفقدهم املعيل.
- مشـــروع األســـر املتعففــة اخلــيري؛ 
وهـــو مشروع يقوم على توفير الدعم 
املادي ألسر فقيرة ومحتاجة، مينعها 
الــتــعــفــف مــن بــيــان حــاجــتــهــا ومــدى 
الظروف  حـــــالت  وقـــــد  عوزهــــــا، 
دون طلبهــــا املساعــــدة املباشـــرة من 

بيت الزكاة.

مشاريع خيرية محلية أخرى
- مشــروع استقبــال حلوم األضاحي 
ــزام الــكــثــيــر مـــن أفـــراد  ــتـ ــظــرا اللـ ن
ذبح  بسنة  اخلير  الكويتي  مجتمعنا 
املبارك  األضاحي في عيد األضحى 
الزكاة  بيت  من  وسعيا  عــام،  كل  من 
على  العبء  تخفيف  على  العمل  في 
املضحي من مشقة البحث عن احملتاج 
واملستحق لهذه اللحوم، فلقد قام بيت 
حلوم  استقبال  مشروع  بتبني  الزكاة 
أيام عيد األضحى،  األضاحي خالل 

25العدد )٦٦٣( ذو القعدة ١٤٤١ هـ - يوليو ٢٠٢٠م



هذه  توصيل  من  يتمكن  حتى  وذلــك 
األسر  ــى  وإل احملتاجني  إلــى  اللحوم 
الفقيرة واملتعففة داخل دولة الكويت.

الفطر  ــاة  ــ زك اســتــقــبــال  مــشــروع   -
وتتلخص فكرة هذا املشروع في القيام 
الزكاة من احملسنني وإيصالها  بجمع 
الفقيرة  األســر  من  مستحقيها  إلــى 
الفطر  وزكـــاة  واملتعففة،  واحملتاجة 
هي أحد أنواع الزكاة التي يقوم بيت 
من  احملسنني  من  باستقبالها  الزكاة 
خالل هذا املشروع، ومن ثم توزيعها 

على احملتاجني واملستحقني لها.
ــم اإلفــطــار مــن عــادة  - مــشــروع والئ
أهل الكويت قدميا وحديثا تعاهدهم 
إلفــطــار الــفــقــراء واحملــتــاجــني خالل 
شــهــر رمــضــان ولــقــد اســتــطــاع بيت 
العادة  هــذه  وتأصيل  تأكيد  الــزكــاة 
إفطار  والئــم  مشروع  بإقامة  الطيبة 
رمضان  شهر  طــوال  سنويا  الصائم 
اخلير  أهــل  لتمكني  ــك  وذل املــبــارك؛ 
داخـــل الــكــويــت مــن احلــصــول على 
لتمكني  وكـــذلـــك  ــواب،  ــ ــث ــ وال ــر  األجــ
الفقراء واحملتاجني وأصحاب الدخول 
احملدودة من أداء فريضة الصيام في 
واجلوع  املعاناة  بعيد عن  تكافلي  جو 
في  العيش  لقمة  عن  البحث  ومشقة 

هذا الشهر الفضيل.
ويندرج  التعليمية  الرعاية  مشروع   -
ضمن أعمال هذا املشروع مشروعات 
فرعية مثل: حقيبة الطالب. حيث يقوم 
هذا املشروع بدعم تعليم أبناء األسر 
الفقيرة التي أثقلت الرسوم الدراسية 
كاهلهم وال يستطيعون االستمرار في 
الزكاة مبساعدة  بيت  فيقوم  التعليم، 
بتوفير  أبنائهم  تعليم  في  األسر  هذه 
ــراف على  ــافــة املــتــطــلــبــات واإلشــــ ك
اللبنة  يكونوا  حتى  العلمي  حتصيلهم 
واألســاس في خــروج هذه  احلقيقية 
األســـرة مــن دائـــرة الفقر إلــى دائــرة 
املــشــروع  ويــهــدف  والـــرخـــاء.  السعة 
لتوفير فرص التعليم للفئات احملتاجة 

مبستلزمات  وعينيا  ماديا  ودعمهم 
املساهمة  وأيضا  والدراسة،  التعليم 
لألسر  املعيشي  املــســتــوى  رفـــع  فــي 
احملتاجة عبر دعم تعليم أبنائها حتى 
وتهيئتهم  النهائية،  التعليمية  املراحل 
املناسبة،  الوظيفية  املناصب  لتولى 
املشروع  هذا  من  املستفيدة  والفئات 
التعليمية  املــراحــل  كافة  في  الطلبة 
ــي واملـــتـــوســـط والـــثـــانـــوي  ــدائـ ــتـ االبـ
وكذلك طلبة اجلامعات واملعاهد من 
احملتاجني واملنتمني ألسر ذوي الدخل 
الضعيف، ومشروع حقيبة الطالب هو 
بها  قام  التي  اجلديدة  الوسائل  أحد 
بيت الزكاة مؤخرا بتبنيها لدعم أبناء 
والتخفيف  تعليميا  احملتاجة  األســر 
عـــن كــاهــلــهــم بــتــحــمــل املــصــروفــات 

املستحقة لهذه الدراسة.
- مشروع الرعاية الصحية يسهم هذا 
االبتسامة  رســم  فــي  حتما  املــشــروع 
ــوه املـــرضـــى وذويـــهـــم، إن  عــلــى وجــ
مشروع الرعاية الصحية من املشاريع 
كبرى  أهمية  الزكاة  بيت  أوالها  التي 
ترسيخ  فــي  املــشــروع  ألهمية  نــظــرا 
دعائم التكافل االجتماعي بني أفراد 
اإلنــســان  صحة  إن  حيث  املجتمع، 
وثــروة يجب احلفاظ  أغلى ما ميلكه 
عليها وصيانتها، من هنا كان االهتمام 
مبشروع الرعاية الصحية والعمل على 
على  للمحتاجني  اخلــدمــات  أفــضــل 
املشروع  فكرة  وتنبع  الكويت،  أرض 
من اهتمام املجتمع الكويتي املتراحم 
بكافة احملتاجني في املجتمع، والذين 
هم بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية 
والعالجية، ويهدف هذا املشروع إلى 
من  للمرضى  الـــالزم  الــعــالج  توفير 
ضعاف الدخل وال يستطيعون حتمل 
املساهمة  كذلك  الــعــالج،  مصاريف 
في  املرضى  بعض  عالج  نفقات  في 
اخلارج لألمراض املستعصية والتي ال 
يتوفر لها عالج داخل الكويت، توفير 
واألدوات  املساعدة  الطبية  األجهزة 

املعاقني  من  الدخل  لضعاف  الالزمة 
لتمكينهم  الــكــويــت  ــل  داخـ املقيمني 
صورة،  بأفضل  حياتهم  ممارسة  من 
عن  عائلها  يعجز  التي  األسر  وأيضا 
وال  ــرض  امل أو  العجز  بسبب  العمل 
االحتياجات  كافة  بسد  القيام  ميكنه 
األساسية ألفراد األسرة، وأمثلة ذلك 
من األيتام واألرامل واملطلقات وأسر 

السجناء والشيوخ.
وهنا يتعني التأكيد على أن دور بيت 
الزكاة كان جزءا ال يتجزأ من اجلهود 
مؤسسات  جــهــود  مــع  تكاملت  الــتــي 
كورونا،  فيروس  مواجهة  في  الدولة 
فمنذ بداية األزمة وقد خصص البيت 
مبلغ سبعني ألف دينار كويتي، كدعم 
من  الصحة،  وزارة  جلهود  إضــافــي 
من خالل  الوباء  لهذا  التصدي  أجل 
إلنشاء مستشفى  الوزارة  مع  التعاون 
ميداني واملساهمة في جتهيز احملاجر 
الصحية الالزمة في مختلف املناطق 

داخل الكويت..

بيت الزكاة الكويتي في املجال 
الدولي

)املكتب الكويتي(
للمشروعات  الــكــويــتــي  املــكــتــب  يــعــد 
ــة فـــي الــقــاهــرة أحـــد أبـــرز  ــري اخلــي
الزكاة  بيت  منها  يطل  التي  املنافذ 
العالم اخلارجي حيث استدعت  على 
اخليري  العمل  ومتطلبات  ظـــروف 
على  تشرف  جهة  انــشــاء  إلــى  هناك 
التابعة  األنشطة  مختلف  في  العمل 
لبيت الزكاة في مصر وقارة إفريقيا، 
ولقد أدى املكتب الكويتي منذ إنشائه 
وفريدا  متميزا  ومنوذجا  بناء،  دورا 
ــالل مــســاهــمــاتــه وأنــشــطــتــه  مـــن خــ
التي  والتنموية  واخليرية  اإلنسانية 
اجلهات  مع  بالتنسيق  بتنفيذها  يقوم 
لدعم  والكويتية  املصرية  الرسمية 
مت  فقد  واخلــيــري،  اإلنساني  العمل 
إنشاؤه عام ١987م حتت مسمى )بيت 
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الزكاة الكويتي - هيئة حكومية مستقلة 
- مكتب القاهرة(، ومت افتتاحه رسميا 
عام ١99٢م. وفي ديسمبر ١998م مت 
األوقاف  وزارتي  بني  بروتوكول  توقيع 
مسمى  حتــت  بإنشائه  البلدين  فــي 
»املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية 
في القاهرة«، وصدر به مرسوم أميري 

في مايو ١999م.

أهداف املكتب
املختـلفـة  اخليرية  املشروعات  إقامة 
األوقـــــاف  وزارة  خلــطـــــط  تــنــفـــــيــذا 
بناء  إعـــادة  فــي  واملتمثلة  املصـرية، 
وجعلها  وتطويرها  القدمية  املساجد 
وكذلك  متكاملة،  إسالمية  مجمعات 
في  الشريف  ــر  األزهـ خطط  تنفيذ 
ــنــاء املــعــاهــد  ــادة ب ــ ــدم وإعـ مــجــال هـ
وزارة  مع  التنسيق  وأيضا  األزهرية، 
املستشفيات  إقـــامـــة  فـــي  الــصــحــة 
املتكاملة واملراكز الطبية في مختلف 
احملافظات، ودعم واسـتكمال املشاريع 
التي بدأها املواطنون باجلهود الذاتية 
األوقاف  وزارة  مع  الكامل  بالـتنسيق 

املصرية.
بصفة  الـمقيمني  الكويتيني  مـساعدة 
مصر  جمهورية  في  وغـيرهم  دائمة 
تتطلب  الــتــي  ــاالت  احلـ فــي  العربية 
املساعدة بالتنسيق مع املقر الرئيسي 
القاهرة،  في  الكويت  دولــة  وســفــارة 
وكــذلــك تــقــدمي كــافــة ســبــل اإلغــاثــة 
العاجلة نيابة عن الشعب الكويتي في 

حاالت الطوارئ والكوارث.
والـــــتـــــضــامــن  الـــــتـــــكــافــل  تـحقـيـق 
دعـــم  خـــالل  مــن  االجـتـمـــاعي 
أنشطــة العمل االجتماعي واإلنساني 
مثـــل )كفالة األيتام، كفالة طلبة العلم، 
والعالجية،  االجتماعية  املساعدات 

املشاريع املوسمية(.

إجنازات حتققت منذ إنشاء 
املكتب

منذ إنشاء املكتب في عام ١987م إلى 
نهاية عام ٢٠١6م مت إجناز ما يلي:

املشاريع اإلنشائية ٤5١ مشروعا )مساجد، 
مجمعات إسالمية، معاهد أزهرية مراكز 

طبية، دور أيتام، مساكن(.
اخلدمة العالجية 5٤69 مستفيدا )عالج، 
أجهزة تعويضية، عمليات جراحية، األشعة 
الطبية، حتاليل، كشوف، أدوية مختلفة 

أكياس دم(.
املشاريع اخليرية ١١67 مشروعا )فرش، 

تأثيث، استكمال، ترميمات(.
كفالة األيتام ٢3٤7 يتيما )معدل سنوي(.

كفالـــة طلبـــة العلم ١٠5٠ طالبـــا )معدل 
سنوي(.

أسرة   3٠ الكويتية  األســر  مساعدة 
كويتيني  من  املتزوجات  )املصريات 
مشاكلهن(  حــل  حلــني  أبــنــاء  ولديهم 

)معدل سنوي(.
املساعدات االجتماعية 586٠3 مساعدة 
)للعائالت املستحقة شهرية ومقطوعة(.

وميكننا إيجاز األنشطة اخلارجية في 
بيت الزكاة

وفيما يلي نذكر على سبيل املثال ال 
املشاريع  أبرز  من  مجموعة  احلصر 
التي قام بها بيت الزكاة الكويتي في 
اجلغرافيا املختلفة من العالم اإلسالمي:

مساكن الفقراء
لألسرة  االستقرار  ــواة  ن متثل  ألنها 
توازنها،  وإعادة  كيانها  وحتافظ على 
لألسر  عديدة  مساكن  بناء  يتم  لــذا 
الفقيرة، إلى جانب مجموعات سكنية 

والبيت  متكاملة،  قــرى  شكل  على 
سكنية  ومــجــمــوعــات  مساكن  أجنــز 
كثيرة في كثير من البلدان مثل نازحي 
وسيرالنكا  ــورمــا  ب فــي  الــروهــيــنــجــا 

وبنغالدش وغيرها.

الرعاية الصحية
في  متمثلة  الــبــلــدان  مــن  كثير  فــي 
الــدول  في  املالريا  مكافحة  مشروع 
الفقيرة، فيتم توفير األدوية العالجية 
األطــراف  تركيب  وكذلك  والوقائية، 
البلدان  مــن  العديد  فــي  الصناعية 
والكوارث من  من متضرري احلروب 
عمليات  األبــريــاء،  واألطــفــال  النساء 
وحتديدا  وإفريقيا  آسيا  في  العيون 
األبيض  املــاء  إزالـــة  عمليات  إجـــراء 
بعض  وعالجات  العيون  من  واألزرق 
العمى،  تسبب  التي  العيون  أمــراض 
الغذائية  السلة  البيت  يقدم  كذلك 
الفقر،  خط  حتت  تقع  التي  لألسر 
والسكر  القلب  ملرضى  أدويــة  وتوزيع 
والكلى في اليمن حيث تعاني مناطق 
كثيرة من نقص األدوية بسبب احلرب 
والفقر؛ وتوصيل املساعدات الطارئة 
للمحتاجني  الــعــاجــلــة  واالســتــجــابــة 

واملستضعفني واملشردين.

املصادر

بالتقريـــــــــر  الــــــــــوارد  املعلومـــــــات 
موقــــــع  مــن  بتصــــرف  مستقـــاة 
الشبكـــــــــة  علـــــــى  الزكـــــــــــاة  بيت 

الدوليـــــة للمعلومـات:
www.zakathouse.org.kw
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ــأمــل في  ــت مـــن خـــالل االســـتـــقـــراء امل
قرآنا  اإلســالمــيــة؛  الشريعة  نصوص 
األيتام  بقضية  االهتمام  نلمس  وسنة، 
حرص  من  ذلــك  بلغ  ولقد  ورعايتهم. 
وكافل  ــا  »أنـ ــال:  قـ عندما   [ النبي 
اليتيم في اجلنة هكذا« وأشار بالسبابة 
والوسطى )أخرجه البخاري(. وانطالقا 
من هذه املفاهيم الشرعية االجتماعية 
منظومات  ــام  ــت األي لــرعــايــة  تــأســســت 
اإلسالمي  التاريخ  أطــوار  عبر  خاصة 
احلال  وبطبيعة  البلدان.  مختلف  في 
اختلفت طبيعة رعاية األيتام باختالف 
الــبــلــدان واخــتــالف املــؤســســات، وتعد 
دولة الكويت من الدول صاحبة السبق 
في مجال مأسسة رعاية اليتيم خاصة، 
فريدة  بطريقة  عامة،  اخليري  والعمل 
ألهمية  منها  ــا  ــ إدراك وذلـــك  ونــوعــيــة، 
هذه املؤسسات ودورها في بناء الفرد 

واألسرة واملجتمع.

دائرة األيتام نقطة البداية
خالل الربع الثاني من القرن العشرين، 

وحتــديــدا فــي غـــرة ربــيــع األول عــام 
١939م،  أبــريــل   ٢١ املــوافــق  ـــ  ١358هـ
األيتام  دائرة  الكويت  دولة  في  أنشئت 
اجلابر  أحمد  الشيخ  سمو  عهد  فــي 
ترتيب  بــغــرض  اهلل،  رحــمــه  الــصــبــاح، 
الوصاية على من ال وصي وال ولي له 
وفاقدي  عليهم  واحملجور  الُقّصر  من 
أموالهم  وحماية  واملفقودين،  األهلية 
مدير  أول  وكــان  ممتلكاتهم.  وصيانة 
للدائرة هو سمو الشيخ عبداهلل السالم 
تلك  أولــى  الــذي  اهلل،  رحمه  الصباح، 
في  وأخــذ  شخصيا،  رعايته  الــدائــرة 
اإلداريـــة،  وقاعدتها  مــواردهــا  توسيع 
وأمر بأن تتحمل الدولة رواتب موظفيها 
الذين وصلوا إلى خمسني بعد أن كانوا 
ــدال مــن أن تستقطع  ب ــــذاك،  آن اثــنــني 
أمر  كما  الــدائــرة.  مــوارد  من  رواتبهم 
ــام مــن الــرســوم  ــت بــإعــفــاء قــضــايــا األي
القضائية للمحاكم وفقا للمرسوم الذي 

أصدره في ٢3 فبراير ١96١م.
وقد كان اختصاص عمل دائرة األيتام 
الذي  اليتيم  أموال  على  احملافظة  هو 

فقد والده ولم يبلغ سن الرشد، وتنمية 
بالطرق  واســتــثــمــارهــا  األمــــوال  تــلــك 
واإلنفاق  عليها،  واإلشــراف  الشرعية، 
نفقته،  تلزمه  مــن  وعلى  اليتيم  على 
أمام احملاكم حتى  أمواله  والدفاع عن 
يبلغ السن القانونية الالزمة التي متكنه 
من اإلشراف على أمواله. واليتيم في 
عرف دائرة األيتام هو اليتيم الشرعي 
الذي مات أبوه ولم يبلغ احللم، وهناك 
كــان ال يدخل حتت  األيــتــام  مــن  قسم 
رأت  إذا  إال  الـــدائـــرة،  هـــذه  ــراف  إشــ
بني  هناك صلة  فليس  ذلك،  احلكومة 
دائرة األيتام ودار األيتام، إال أن يكون 
من في دار األيتام له أموال، فإن دائرة 
له.  واستثمارها  قبضها  تتولى  األيتام 
وتشير املصادر التاريخية إلى أن عدد 
األيتام الذين كانت الدائرة تشرف على 
إنشائها،  عند  املئة  بلغ  قد  مصاحلهم 
ثم اتسع ليشمل ستة آالف ومئتي طفل 
يتيم مع وفاة الشيخ عبداهلل السالم عام 
املشمولني  أعــداد  تقدم  ومــع  ١965م. 
إدارة  بدأت  الوقت  مرور  مع  بالرعاية 

الهيئة العامة لشؤون القصر

ملف خاص

منوذج حضاري كويتي فريد

إعداد
محمود نصر الدين املعالوي
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شـــؤون األيـــتـــام أولـــى اخلـــطـــوات في 
تخطيط وتنظيم إجراءات العمل داخل 
عدد  ــادة  زيـ ــوا  ــ أدرك وحينما  اإلدارة، 
األيتام بدأ العمل بفتح ملف خاص لكل 

حالة جديدة.

التطور ونقطة التحول
وملا كان لفظ »أيتام« ذي مدلول لغوي 
ال يتسع جلميع من يراد حماية أموالهم 
في دائرة األيتام، فقد رؤي اختيار تعبير 
فأصدر  الواقع،  مع  متاشيا  أكثر  آخر 
جابر  الشيخ  آنذاك سمو  األمير  نائب 
األحمد الصباح القانون رقم 7٤/٤ في 
األول  ربيع   9 املوافق  ١97٤م  أبريل   ٢
١39٤هـــ، والــذي مبوجبه عدل اسمها 
كإحدى  الــقــصــر«،  شــؤون  »إدارة  إلــى 
وقد  الــعــدل.  لـــوزارة  التابعة  اإلدارات 
بحيث  اختصاصها  من  القانون  وســع 
يشمل رعاية كل كويتي ناقص األهلية، 
بسبب  أو  اليتم  بسبب  ذلك  كان  سواء 
اجلنون أو العته أو الغفلة، مبا يكفل لها 
أداء رسالتها، ومبا يعود بالنفع على من 
واإلشراف  رعايتهم  اإلدارة  تتولى هذه 
على شؤونهم واحملافظة على أموالهم، 
الرقابة  لكفالة  الــضــوابــط  وضــع  مــع 

واحملافظة على هذه األموال.

الهيئة العامة لشؤون القصر.. 
النشأة والتطور

في ١3 جمادي الثانية ١٤٠3هـ املوافق 
سمو  عــهــد  فــي  ١983م،  مـــارس   ٢8
الصباح،  اجلابر  األحمد  جابر  الشيخ 
ونظرا للتطور الذي طرأ على املجتمع 
الــكــويــتــي خـــالل الــســبــعــيــنــيــات، وألن 
مميزة،  عمل  بطبيعة  تنفرد  اإلدارة 
سلطات  عليها  للقائمني  يكون  وحتى 
اخلدمات  حتسني  مــن  متكنهم  أوســع 
أصبح  بوصايتها،  للمشمولني  املقدمة 
ضروريا حتويلها إلى »هيئة عامة، ذات 
ملحقة«،  وميزانية  اعتبارية،  شخصية 
)رئيس  الــعــدل  وزيـــر  عليها  ويــشــرف 

القانون  وصدر  الهيئة(،  إدارة  مجلس 
أن  على  ونص  ١983م،  لسنة   67 رقم 
القصر«  لشؤون  العامة  »الهيئة  تتولى 

ما يلي:
الكويتيني  مــن  القصر  على  الوصاية 
ــي وال وصــي لــهــم، وعلى  الــذيــن ال ول
له.  وصــي  ال  الـــذي  املستكن  احلــمــل 
القوامة على ناقصي األهلية وفاقديها 
الكويتيني،  من  والغائبني  واملفقودين 
إلدارة  قّيما  احملكمة  تعني  لــم  الــذيــن 
تصرفات  عــلــى  اإلشــــراف  ــهــم.  أمــوال
عهدت  إذا  اآلخرين  والقامة  األوصياء 
أمـــوال  إدارة  ــذلــك.  ب احملــكــمــة  إلــيــهــا 
األثالث التي يوصى بها على يدها أو 

التي تعني عليها.
على  يدها  تضع  الهيئة  فــإن  وبــذلــك، 
أموال األيتام بعد حتقق وفاة والدهم، 
وتستثمرها وتنميها وتتولى اإلنفاق على 
من تلزمها نفقته، وذلك بعد أخذ تقرير 
موقع  الشرعية  احملكمة  مــن  مفصل 
إليها.  املشار  احملكمة  رئيس  من  عليه 
والتكنولوجي  العلمي  للتطور  ومواكبة 
حتديد  ضـــرورة  على  الهيئة  حرصت 
في  ــة  االزدواجــي ومنع  االختصاصات 
العمل، واستحداث إدارات وأقسام مبا 
ونشاطات  أعمال  طبيعة  مع  يتناسب 
املستقبلية؛  وتطلعاتها  احليوية  الهيئة 
من أجل ذلك مت إعداد الهيكل التنظيمي 
اجلديد وصدر به القرار الوزاري رقم 
3 لسنة ١993م في ٢3 أكتوبر ١993م، 
وألول مرة منذ نشأة الهيئة والهتمامها 
املشمولني  أمــــوال  بتنمية  الـــــدؤوب 
ــد خــصــصــت لــذلــك  ــق ــا، ف ــه ــت ــاي ــرع ب
العام،  قطاعا، ومت تعيني نائب للمدير 
العقارات  وإدارة  األموال  بتنمية  معني 
واألوراق املالية واملوارد النقدية محليا 
من  على  بالنفع  يــعــود  مبــا  وخــارجــيــا 

تشملهم الهيئة بوصايتها.
دورها  القصر  هيئــة شؤون  ومتــــارس 
متميــــز  تنفيــــذي  هيكل  خــــالل  من 
األمــــــــــــــوال  تنميــــة  حــيــث  ـــــريــد،  وفـــ

ومجـــاالت االستثمار.
تــتــوافــق  ــى أن  الــهــيــئــة عــل ــرص  ــ وحتـ
الشرعية  الضوابط  مع  استثماراتها 
التي مت اعتمادها من اللجنة الشرعية 
الهيئة، وتعمل على احملافظة على  في 
القصر  أســهــم  وتسليم  األســهــم  بــيــع 
وحتصيل  املصفاة  الشركات  ومتابعة 
لهم  الــنــقــديــة  ــاح  ــ واألربـ مستحقاتهم 
اخلــاصــة.  حساباتهم  فــي  وإيــداعــهــا 
ــجــب الــتــأكــيــد عــلــى أن الــهــيــئــة ال  وي
في  ــال  ــ امل تستثمر  ــا  وإمنــ ــارب،  تـــضـ
املثال  سبيل  فعلى  املختلفة،  املجاالت 
ــشــارك فــي املــســاهــمــة فــي تأسيس  ت
واحملافظ  الصناديق  وفــي  الشركات 
من  وغيرها  والعقارية..  االستثمارية 
الهيئة  تنفذها  التي  اآلمنة  املشروعات 
القصر،  أمــوال  تنمية  من خالل جلنة 
والتي تنظر في مثل هذه املشاريع مبا 

يتوافق مع مصلحة مؤسستها.

منوذج من رعاية الهيئة العامة 
لشؤون القصر لألثالث

من األعمال التي تقوم بها الهيئة وفقا 
هي  إنشائها  قانون  من  الثانية  للمادة 
بها  يوصى  التي  األثالث  أموال  »إدارة 
التي  ــالث  األث أكبر  يــدهــا«، ومــن  على 
عبداهلل  ثلث  العامة،  الهيئة  تديرها 
اهلل،  رحــمــه  الــعــثــمــان،  عبداللطيف 
ــى عــام ١96٢م،  ــذي كــان قــد أوصـ الـ
ــرة  »دائـ عليه  تــتــولــى  بـــأن  مــالــه  بثلث 
األيتام« )الهيئة العامة لشؤون القصر( 
حاليا، وقد مت إثبات هاتني الوصيتني 
 ١966/65 رقم  مبوجب حكم احملكمة 
أحوال، والقاضي في منطوقه: »بإثبات 
الوصيتني واإلذن إلدارة األيتام بصفتها 
وصية على القصر وعلى الثلث اخليري 

بكل التصرفات التي فيها املصلحة«.
وقد قامت الهيئة العامة لشؤون القصر 
هذه  إن  حيث  قيام،  خير  املهمة  بهذه 
قسم  قسمني:  على  مقسمة  الوصية 
يعود  آخر  وقسم  اخليري،  للعمل  منها 
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على الورثة. وبالنسبة إلى الثلث، فقد 
منا وأصبح له نصيب كبير في أعمال 
وخارجها،  الكويت  فــي  والــبــر  اخلير 
العامة  الهيئة  على  احملكمة  أثنت  وقد 
لشؤون القصر في إدارتها لهذا الثلث، 
وذلك في حكم احملكمة الكلية - دائرة 
الصادر  حكومة/6  كلي  مدني  جتــاري 
القضية  في  ٢٠٠٤م  يناير   ١٢ بتاريخ 
رقم ٢٠٠١/٤١٠3، حيث قالت احملكمة 
في الصفحة السادسة من هذا احلكم: 
التزمت  الهيئة  أن  ترى  احملكمة  »فــإن 
إرادة املوصي في صرف املبالغ، إذ إن 
وعلى  اخلير  أوجه  في  قد مت  صرفها 

القصر املشمولني بوصاية الهيئة«.

من أنظمة املساعدات في الهيئة 
نظام مراقبة األثالث اخليرية

األثــالث  أمــوال  إدارة  الهيئة  تتولى 
يدها  على  بها  توصى  التي  اخليرية 
قانون  مبوجب  عليها  تعني  التي  أو 
١983م،  إنشاء الهيئة رقم 67 لسنة 
بتحديد  خالله  من  انطلقت  والــذي 
اجلانب  في  ورؤيتها  استراتيجيتها 
ــري، حــيــث أنـــشـــأت مــراقــبــة  ــيـ اخلـ
الهيكل  ضــمــن  ــة  ــري اخلــي ــالث  ــ األثـ
العام  املدير  نائب  لقطاع  التنظيمي 
مراقبة  وتــقــدم  القانونية،  للشؤون 
لورثة  املساعدات  اخليرية  األثــالث 
عليهم  تنطبق  الذين  اخليري  الثلث 
الضوابط، وتشمل املساعدات اآلتية:
أ - املــســاعــدات املــقــطــوعــة: وهــي 
واحدة  مالية تصرف دفعة  مساعدة 
لتغطية حاجة ضرورية ملقدم الطلب. 
ــي: رســوم الــدراســة في  وتشمل اآلت
اجلامعات والكليات اخلاصة، أجهزة 
في  الدراسة  رســوم  طبية،  ومعدات 
مدارس خاصة، ترميم السكن، شراء 
سيارة، سداد الديون، تأثيث السكن.
الــشــهــريــة: وهي  املــســاعــدات   - ب 
بصفة  تـــصـــرف  ــة  ــي مــال مــســاعــدة 
مساعدة  ــي:  ــ اآلت وتــشــمــل  شــهــريــة، 
إيجار،  بــدل  مساعدة  دخــل،  ضعف 

مساعدة الرعاية الطبية.
املــوســمــيــة: وهــي  املـــســـاعـــدات  ت - 
للفئة  تصرف  موسمية  مالية  مساعدة 
التي تستحق مساعدة شهرية مستمرة 
املــدرســيــة،  احلقيبة  ــي:  ــ اآلت وتــشــمــل 
املؤونة  الصيف،  كسوة  الشتاء،  كسوة 

الرمضانية.
على  األثــالث  من  الهيئة  أنفقت  وقــد 
للمستحقني  املــســاعــدات  مــن  العديد 
منها، املساعدات الدورية واملساعدات 
لعالج  املالية  واملــســاعــدات  الدراسية 
أبناء وأحفاد أصحاب األثالث اخليرية 
لنص  تنفيذا  وذلــك  األضاحي  وشــراء 
الوصايا من أصحاب األثالث اخليرية.

نظام مساعدة اللجنة 
االجتماعية

لألسر  مساعدات  اخلدمة  جلنة  تقدم 
ــي مصنفة  وهـ بــالــرعــايــة  املــشــمــولــني 

كالتالي:
تصرف  التي  وهــي  شهرية:  مساعدة 
أقصى  بــحــد  لــألســرة  شــهــريــة  بصفة 
ستة أشهر، ويتم جتديدها بعد دراسة 
إلى قسمني: مساعدة  احلالة، وتنقسم 

ضعف دخل، مساعدة بدل إيجار.
التي  وهــي  كاملة:  مقطوعة  مساعدة 
آنية  لتغطية حاجة  تصرف ملرة واحدة 

لألسرة.
تصرف  التي  وهــي  مــجــزأة:  مساعدة 
وتصليح  ديـــن،  كتسديد  دفــعــات  على 
سيارة، وشراء أجهزة طبية، ومصاريف 

دراسية داخل الكويت وخارجها. 
ــة: وهــي الــتــي تصرف  ــ مــســاعــدة دوري
للمشمولني بالرعاية واملستحقني الذين 
تصرف لهم املساعدة الشهرية كضعف 
الدخل، وبدل اإليجار في مواسم محددة 

ككسوة الشتاء والصيف والعيدين.

الشراكات التعاونية للهيئة
العديد  حتقيق  في  الهيئة  جنحت  لقد 
العديد  فــي  املختلفة  اإلجنــــازات  مــن 
املــجــاالت  فــي  املــجــاالت، السيما  مــن 

وذويهم،  ألبنائها  والتربوية  االجتماعية 
باالرتكاز  خدماتها  تطوير  عن  فضال 
على التقنيات ووسائل االتصال والنظم 
بإجراء  الهيئة  قامت  فقد  احلــديــثــة، 
من  للمراجعني  التسهيالت  من  العديد 
خالل ربط الهيئة إلكترونيا مع العديد 
مــن اجلـــهـــات، ومــنــهــا بــنــك االئــتــمــان 
ووزارات  للمقاصة،  الكويتية  والشركة 
والتعليم  االجتماعية  والشؤون  العدل 

العالي.
ــرســمــي لــلــهــيــئــة على  املـــوقـــع ال
للمعلومات:  ــيــة  الــدول الشبكة 

www.pama.gov.kw
املوجود  التكنولوجي  للتطور  مواكبة 
للتسهيل  الدولة  مؤسسات  غالبية  في 
على املواطنني، وحرصا من الهيئة على 
ألبنائها  واملساعدة  الراحة  تقدمي سبل 
ــم، نــســتــعــرض بعض  ــ ــه ــ الــقــصــر وذوي

اخلدمات املقدمة على املوقع:
وهــي:  للمفوض  املــقــدمــة  اخلـــــدمــات 
األسهم،  أو  الرصيد  عــن  االستفسار 
العقارات،  أو  األصــول  عن  االستفسار 
ــة كـــشـــف احلـــســـاب  ــاعـ ــبـ ــرض وطـ ــ عـ
للمستفيدين، تقدمي ومتابعة املعامالت، 
للمعامالت،  إلكترونية  منــاذج  طباعة 

تقدمي شكوى أو اقتراح.
خــدمــة عــيــالــنــا، وهـــي خــدمــة مقدمة 
املشمولني  واألرامــــل  القصر  لــألبــنــاء 
وسيلة  لديهم  تتوافر  ال  ممن  بالرعاية 
النقل مثل كبار السن أو احملجور عليهم 
وذلك  اخلــاصــة،  االحتياجات  ذوي  أو 
ووصـــول  النفسية،  الــراحــة  لتحقيق 
الوقت  وتوفير  أكبر عدد،  إلى  اخلدمة 
الطلب من خالل  ويتم تسجيل  واملــال. 

الرقم التالي: ٢٢٠6١١٢6.
املوقع مرتبط مباشرة بقاعدة البيانات 
املراجع  يقوم  أن  فبمجرد  الرئيسية، 
االطــالع  ميكنك  ورقــيــا،  طلبه  بتقدمي 
من  نفسه  الــوقــت  فــي  ومتابعته  عليه 
خــالل املــوقــع اإللــكــتــرونــي، ومــن جهة 
الهيئة  ــرص  حتـ والــســريــة،  احلــمــايــة 
الشخصية  البيانات  حفظ  على  دائما 
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للمستفيدين لديها؛ لذلك مت استخدام 
سرية  لضمان  احلماية  أنظمة  أحــدث 

البيانات.

دور الهيئة في تنمية وخدمة 
املجتمع الكويتي

لم  األخالقية  مسؤوليتها  من  انطالقا 
املالية  الهيئة على رسالتها  يتوقف دور 
بل  فحسب،  لرعاياها  االجتماعية  أو 
ــى محيطها اخلــارجــي،  إل ــك  ذل تــعــدى 
في  الفاعلة  املؤسسات  إحــدى  كونها 
باجلانب  منها  إميانا  ــك  وذل املجتمع، 
ــة الــذي  ــرســال ــذه ال ــي مــن هـ ــســان اإلن
الطويلة.  مسيرتها  فــي  إليها  تستند 
وإذ تتسع يوما بعد يوم رقعة املنضمني 
املشمولني  فئات  وتتعدد  مظلتها،  حتت 
نفسه  الوقت  في  وتتفاوت  برعايتها، 
قدرتهم وإمكاناتهم بني السعة واحلاجة، 
الهيئة  حرصت  فقد  التوسع  ذلك  ومع 
على تبني أدوار جديدة من أجل خدمة 

املجتمع نوجزها في ما يلي:
بشأن  الكويتي  الزكاة  بيت  مع  التعاون 
لــألســر احملتاجة  املــســاعــدات  تــقــدمي 
ــاعـــدات  ــرف املـــسـ ــ واملـــتـــعـــفـــفـــة، وصــ
بالرعاية،  للمشمولني  أنواعها  مبختلف 
اإلفطار  والئــم  مشروع  في  واملساهمة 
ومشاريع  املبارك  رمضان  شهر  خالل 
الــتــبــرع لبناء  الــيــتــيــم، وأيــضــا  كــافــل 
ــالث اخليرية  ــ األث ريـــع  مــن  املــســاجــد 
الدعم  وتقدمي  يدها،  بها على  املوصى 
املـــــادي لــــــوزارة األوقــــــاف والـــشـــؤون 
اإلسالمية لبناء املساجد. ومن الناحية 
قسم  إنشاء  في  ساهمت  فقد  الطبية، 
للرجال في مستشفى الرعاية الصحية 
اخليرية،  األثــالث  بعض  حسابات  من 
األطراف  قسم  ملصلحة  التبرع  وكذلك 
كما  الكلى،  مركز  وملصلحة  الصناعية 
مستشفى  مــشــروع  فــي  ساهمت  أنــهــا 
السرطان  ملــرضــى  الصحية  الــرعــايــة 
ومشروع مكافحة التهاب الكبد الوبائي، 
الــتــدريــب  ــع طلبة  م ــعــاون  ــت ال ــضــا  وأي
واملاجستير  الدكتوراه  وطلبة  امليداني 

العامة  والهيئة  الكويت  بكل من جامعة 
بشأن  والــتــدريــب  التطبيقي  للتعليم 

إعداد أبحاثهم ودراساتهم امليدانية.

الهيئة منوذج يحتذى به في دول 
مجلس التعاون اخلليجي

رعــايــة  مــجــال  فــي  الهيئة  جتــربــة  إن 
النحو  على  بشؤونهم  والعناية  القصر 
املشرف والفريد من نوعه كانت حافزا 
لدول مجلس التعاون اخلليجي، وبعض 
بهذا  لألخذ  الشقيقة،  العربية  الــدول 
في  جناحه  ثبت  الذي  الرائد  النموذج 
من  معلما  وأصــبــح  العملي  التطبيق 
املعالم احلضارية. وفي ضوء الزيارات 
العديدة التي قامت بها الوفود اخلليجية 
املجال،  هذا  في  االختصاص  ذوي  من 
الــتــعــاون  مجلس  دول  اقتبست  فــقــد 
قانون الهيئة، واعتبرته منوذجا يحتذى 
به على مستوى املنطقة، فأصبح قانون 
رعاية  لقانون  ومرجعا  أساسا  إنشائها 

القاصرين في تلك الدول.

الئحة الشرف
اجلهود  تلك  إلــى  بالنظر  طبيعيا  كــان 
الهائلة املبذولة من الهيئة العامة لشؤون 
القصر على مدار ثمانني عاما، أن يكون 
والتكرميات  اجلوائز  من  الكثير  هناك 
املستحقة محليا ودوليا التي نذكر منها 

على سبيل املثال ال احلصر:
 ..ISO احلصول على جائزة اآليزو <
ثورة  تواكب  أن  الهيئة  استطاعت  لقد 
العصر  ــات  ســم كـــإحـــدى  ــومــات  ــل املــع
ــث، إذ حــرصــت عــلــى األخـــذ  ــديـ احلـ
باألساليب العلمية املتطورة في حتديث 
أعمالها واللحاق بركب التطور السريع، 
وذلك من خالل إمتام مشروعها »إعادة 
هندسة نظم املعلومات« وحصولها على 
فــي هــذا املضمار عام  ــزو  األيـ جــائــزة 

٢٠٠٤م.
للتميز  الكويت  جلائزة  األول  املركز   <
العامة  األمانة  نظمتها  التي  املؤسسي 
لــــألوقــــاف عـــلـــى مـــســـتـــوى اجلـــهـــات 

الدولة وهيئاتها  احلكومية، ومؤسسات 
املختلفة وذلك عام ١999م.

عن  األول  املــركــز  عــلــى  احلــصـــــول   <
اإلداري ضمن  اإلبداع  حول  مشروعها 
فعاليات امللتقى األول للتطوير والتدريب 
ــوزارة املــواصــالت، والــذي عقد حتت  ب

رعاية وزير الكهرباء واملاء آنذاك.
األولــى  املراكز  على  الهيئة  حصلت   <
التي  اإلداري  الــتــفــوق  درع  مبسابقة 
نظمتها جريدة القبس لرصد وتشجيع 
التجارب اإلدارية الناجحة على مستوى 

وزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها.
جمعية  مــؤشــر  فــي  األول  املــركــز   <
وهي  ٢٠٠9م،  لعام  الكويتية  الشفافية 
إحدى مؤسسات املجتمع املدني املعنية 

بتعزيز الشفافية في دولة الكويت.

هيئة شؤون الُقّصر وآفاق املستقبل
وبعد مسيرة ثمانني عاما، تتطلع الهيئة 
العامة لشؤون القصر إلى توسيع دائرة 
حتــرص  فالهيئة  اخلـــيـــري،  نــشــاطــهــا 
سياستها  ومتانة  سالمة  تعزيز  على 
برعايتها،  املشمولني  جتاه  االستثمارية 
عبر  املمكنة  الــعــوائــد  أعــلــى  وحتقيق 
اغتنام الفرص املجيدة املتنوعة قطاعيا 
األدوات  مختلف  وعــبــر  وجــغــرافــيــا، 
ــق احلــد  والــعــمــالت وبــشــكــل آمـــن ووفـ

األدنى من املخاطر.

املصادر
املعلومات الواردة في التحقيق مستقاة بتصرف 

من:
على  القصر  لشؤون  العامة  الهيئة  موقع   <
www.pama. للمعلومات:  الدولية  الشبكة 

 gov.kw
القصر  لشؤون  العامة  الهيئة  مسيرة  بحث   <
)١939-٢٠١6م(  عاما   77 خالل  الكويت  في 

إعداد خليل عبدالرحمن العنيزي.
ورجل  إنسانا  السالم  الشيخ عبداهلل  كتاب   <
دولة، أحمد البغدادي، الطبعة األولى، ١99٤م، 

ص: 5 و6.
وصور  وثائق  السالم  عبداهلل  الشيخ  كتاب   <
الطبعة  الرئيس،  علي  غلوم  علي  حياته،  من 
األولى، من إصدار مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، ص:٤7.
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عايد اجلاسمملف خاص
صحافي وباحث دراسات إسالمية

ــارض صــحــي أو  ــع عــنــدمــا تــصــاب ب
تشتكي من مرض معني، فإنك تذهب 
ال  ورمبا  العالج،  لتلقي  الطبيب  إلى 
تكتفي بطبيب واحد وال نوع معني من 
عن  البحث  في  تستمر  بل  األدويـــة، 
دواء إلى أن تتحسن حالتك ويتحقق 

الشفاء.
أهــم  مــن  بالصحة  االهــتــمــام  ويــعــد 
األمــــور، لــيــس لــلــفــرد وحــســب إمنــا 
أولــت  ــي  ــت ال والـــــدول  للمجتمعات 
ــة،  ــغ ــال ــان أهــمــيــة ب ــســ ــ صــحــة اإلن
ــشــأت املــســتــشــفــيــات واملـــراكـــز  ــأن ف
الصحية واهتمت في تأهيل الكوادر 
الطبية  املجاالت  في  للعمل  البشرية 
املختلفة  والتخصصات  والتمريضية 
األخرى التي يحتاجها القطاع الطبي.

في  ــمــام  االهــت عملية  تقتصر  وال 
وشــراء  املباني  إنــشــاء  على  الصحة 
ودعــم  واملــتــطــورة  احلديثة  األجــهــزة 
املتخصصة  البشرية  الكوادر  تأهيل 
لتوفير العناصر القادرة على النهوض 
إمنا  الصحية،  اخلــدمــات  أداء  فــي 
واسعة  توعية  حمالت  أيضا  تشمل 
للوقاية من األمراض وجتنب اإلصابة 
بها من خالل نشر الرسائل التوعوية 
والــكــتــيــبــات الــتــعــريــفــيــة والـــنـــدوات 
ــل  ــوســائ ــرات فـــي كـــل ال ــ ــاضـ ــ واحملـ
اإلعالمية املتاحة املقروءة واملسموعة 

واملرئية.
الصحية  التوعية  عملية  تقل  وال 
طبية  وسائل  من  غيرها  عن  أهمية 
ــم صــحــة اإلنــســان  أخــــرى فـــي دعــ

ــن اإلصـــابـــة  واحلـــفـــاظ عــلــيــهــا مـ
ــرف املــثــل  ــع ــراض، فــكــلــنــا ن ــ ــاألم ــ ب
الدارج »درهم وقاية خير من قنطار 
عالج«، فعندما نحرص على الوقاية 
باالبتعاد عن مصادر األمراض فإننا 
نحمي أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا من 
شرور املرض ونخفف الضغط على 

اخلدمات الصحية والعالجية.
التي  األمـــور  مــن  الــوقــايــة  وتعتبر 
اهتم فيها الدين اإلسالمي، وشدد 
اتباعها لتجنب شرور  على ضرورة 

اإلنــســان  لصحة  حماية  ــراض  ــ األم
واتقاء لتفشي األوبئة في املجتمعات.
يـــوردن  »ال  اهلل ]:  رســـول  يــقــول 
ممرض على مصح« )رواه البخاري(.. 
تأكيد على  النبوي  في هذا احلديث 
أهــمــيــة الــوقــايــة بــاعــتــبــارهــا إحــدى 
وسائل احلماية من انتقال األمراض 
وانتشارها في أوساط املجتمعات من 
إلى  االنتقال  من  املريض  منع  خالل 
والسليم  الصحيح  فيه  الــذي  املكان 
حتى ال ينتقل معه املرض ويعم الوباء.
اإلســالمــي  املنهج  هــذا  أن  والشـــك 
في الوقاية يهدف إلى توفير أقصى 
اإلصابة  من  للناس  احلماية  درجات 
بينهم،  نــشــرهــا  ــع  ــن وم بـــاألمـــراض 
ديــنــا وال مذهبا  يــعــرف  فــاملــرض ال 
آخــر  دون  مــن  مجتمعا  يــخــتــار  وال 
باتباع  أمرنا اإلسالم  لذلك  ليصيبه، 
وااللتزام  األمراض  من  الوقاية  سبل 
والسنة  الــقــرآن  فــي  الــديــن  بتعاليم 
حماية  وســائــل  مــن  فيها  ملــا  النبوية 

األمــراض  شــرور  من  للناس  وحفظ 
واألوبئة.

ومـــن وســائــل الــوقــايــة الــتــي حــرص 
ــي عــلــى تــأكــيــدهــا  ــالمـ الـــديـــن اإلسـ
النظافة،  هي  بها  االلتزام  وضــرورة 
تعتبر  التي  اليدين  غسل  وخصوصا 
ــراض،  ــ مـــن أهـــم وســـائـــل نــقــل األمـ
باإلضافة إلى غسل البدن واملالبس، 
وكذلك االبتعاد عن مصادر األمراض 
الصحي«  »احلجر  وتطبيق  واألوبئة 
ــن انــتــشــار  كــأحــد ســبــل احلــمــايــة م

األمراض.
»إذا سمعتم  اهلل ]:  رســول  ويقول 
الطاعون بأرض، فال تدخلوها، وإذا 
وقع بأرض، وأنتم فيها، فال تخرجوا 

منها« )متفق عليه(. 
ــتــطــور فــي عــلــوم الــطــب وعــالج  وال
ــاعــات الــدوائــيــة  األمـــــراض والــصــن
املتقدمة  الطبية  األجــهــزة  وابــتــكــار 
واحلـــديـــثـــة، ال يــعــفــي مـــن ضـــرورة 
واتباع  الصحية  بالتوعية  ــتــزام  االل

منهج أن »الوقاية خير من العالج«.

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

ثانًيا: ما يتعلق باملادة العلمية:

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

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

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

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

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

alwaeiq8@gmail.com
 البريد اإللكتروني:

أواًل: ما يتعلق بالكاتب: 

ضوابط النشر

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

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

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

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

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

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

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

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

الدولية.



نادر أبو الفتوحمناسبات
صحفي مصري

األطــرش  عبداحلميد  الشيخ  وقــال 
باألزهر  األسبق  الفتوى  جلنة  رئيس 
فــي حديثه مــع »الــوعــي اإلســالمــي« 
العام  هــذا  احلــج  اقتصار  قـــرار  إن 
من  املقيمني  مــن  مــحــدود  عــد  على 
العربية  باململكة  اجلنسيات  مختلف 
النفس  بهدف حماية  السعودية، جاء 
البشرية من الهالك، في ظل املخاطر 
التي حذر منها اخلبراء وعلماء الطب 
من  كل  فــإن  وبالتالي  املتخصصون، 

كان ينتوي احلج هذا العام، عليه أن 
جزًءا  وينفق  عزوجل،  اهلل  مع  يتاجر 
األسر  لرعاية  احلج  مخصصات  من 
انتشار  نتيجة  تضررت  التي  الفقيرة 
من  الكثير  فهناك  كــورونــا،  فــيــروس 
في ظروف  تعيش  كانت  التي  األســر 
معقولة ماديا، لكنها تأثرت وأصبحت 
في حاجة للمساعدة، وخصوصا من 
العمالة اليومية وغير املنتظمة، ويجب 
الــبــحــث عــن احملــتــاجــني والــوصــول 

فقدوا  أشخاصا  هناك  ألن  إليهم، 
هذا  نتيجة  دخلهم  وتأثر  وظائفهم 

الوباء العاملي.

جتارة مع اهلل
وأوضح الشيخ األطرش أن األحداث 
عن  البحث  بالفعل  تتطلب  احلالية 
ليست  الــصــدقــة  وأن  ــاجــني،  احملــت
مساعدة  تكون  رمبــا  بل  مــاال،  فقط 
أو  للمستشفيات،  أجهزة  شــراء  في 

للنوازل أحكامها.. 
وألزمنة الجوائح في 

شريعة اإلسالم تفقه 
يناسبها

انتشار  تأثير  نتيجة  العالم حاليا،  يشهدها  التي  الظروف  في ظل  أنــه  إسامية  وشريعة  فقه  علماء  أكــد 
فيروس كورونا على االقتصاد العاملي، ونظرا القتصار احلج هذا العام على عدد محدود من املقيمني داخل 
اململكة العربية السعودية، فإنه ينبغي على كل من كان ينوي أداء فريضة احلج هذا العام، أن يتبرع بجزء 
من األموال التي خصصها ألداء الفريضة، وعليه أن ينتظر األجر والثواب من اهلل عزوجل، وينوي أداء احلج 
في األعوام املقبلة، ألن قضاء حوائج الفقراء ورعاية املرضى واأليتام، والتبرع للمستشفيات من أوجه البر 

التي حثت عليها الشريعة اإلسامية.
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ــه:  ــق ــاء ف ــمـ ــلـ عـ
الــتــبــرع بــأمــوال 
احلــــج لــرعــايــة 
واملرضى  الفقراء 
ضـــرورة فــي زمن 

الوباء

وتوصيلها  الغذائية  املعونات  تقدمي 
احلياء  ومينعها  تتعفف  التي  لألسر 
التبرع  أن  كــمــا  الــنــاس،  ــؤال  سـ مــن 
للجمعيات والنقابات التي تتعامل مع 
باملجان،  الفقراء  وتعالج  املستشفيات 
لها  يقدم  ملن  اجلمعيات  هذه  حتتاج 
واملــســاعــدة، ألن نشاطها  الــعــون  يــد 
توسع خالل هذه الفترة، وكل ذلك من 
التي حثت عليها الشريعة  البر  أوجه 
التكافل  ألــوان  من  ونــوع  اإلسالمية، 
ــتــي حتــقــق الــســعــادة  االجــتــمــاعــي ال
ميحو  التكافل  هذا  أن  كما  للمسلم، 
الترابط  من  ويزيد  واحلقد  احلسد 

داخل املجتمع.

للبر وجوه عديدة
نبيل  الـــدكـــتـــور  رأى  ــه  ــب جــان ــن  ــ وم
االجتماع  علم  أســتــاذ  السمالوطي 
حديثه  في  بالقاهرة  األزهــر  جامعة 
ــع »الـــوعـــي اإلســـالمـــي« أن أوجــه  م
ــبــر عــديــدة فــي الــوقــت احلــالــي،  ال
الفقيرة  األســر  مساعدة  أن  مــؤكــدا 
والعمالة اليومية غير املنتظمة، وفك 
كــرب املــكــروبــني والــغــارمــني، وعــالج 
زواج  في  واملساعدة  القادرين  غير 
تكون  قــد  ورعايتهم،  الفقراء  أبــنــاء 
أكــثــر ثــوابــا مــن حــج الــنــافــلــة، وهــذا 
وإذا  األولــويــات،  فقه  عليه  يطلق  ما 
فتاوى  املاضية تشهد  السنوات  كانت 
النافلة،  حج  بأموال  للتبرع  ودعــوات 
فإن الضرورة هذا العام أوجبت ذلك، 
محدود  عدد  على  اقتصر  احلج  ألن 
من املقيمني، بجانب وجود وباء عاملي 
أدى لزيادة عدد الفقراء واحملتاجني، 
كما زاد عدد املرضى غير القادرين، 
وكل ذلك يؤكد على ضرورة املساهمة 

والوطني،  اإلنساني  العمل  هــذا  في 
وهو الرعاية الشاملة لألسر الفقيرة 
بــتــوفــيــر الـــــدواء واملـــأكـــل واملــشــرب 
التي  للمستشفيات  والتبرع  والكساء، 
على  والعمل  باملجان،  الفقراء  تعالج 

سداد ديون الغارمني.
ــد مـــركـــز األزهـــــر لــلــفــتــوى  ــ ــد أك ــ وق
اإللــكــتــرونــيــة أنــه ومــع هــذا الفضل 
إكساب  فــإن  والعمرة  للحج  العظيم 
ــقــاذ املــرضــى، وإطــعــام  املــعــدوم، وإن
اجلوعى في زمان الوباء والفاقة أولى 
وعمرتها،  النافلة  حــج  مــن  وأفــضــل 
اجلوائح  وألزمنة  أحكامها،  فللنوازل 
يناسبها؛  تفقه  اإلســالم  شريعة  في 
من  التحركات  تعطلت  إذا  السيما 
بلد آلخر بسبب خوف انتشار الوباء، 
كما هــو احلـــال اآلن فــي ظــل خوف 
انتشار فيروس كورونا، ليس في بالد 
مختلف  فــي  بــل  فحسب،  احلــرمــني 

بالد العالم.
وقد فهم العلماء هذا الفقه وطبقوه، 
بن  إليه، فهذا عبداهلل  الناس  ودعوا 
املبارك رحمه اهلل، تقول له فتاة وقد 
خرج للحج سنة: أنا وأخي هنا ليس لنا 
شيء إال هذا اإلزار، وليس لنا قوت إال 

ما يلقى على هذه املزبلة، وقد حلت لنا 
امليتة منذ أيام؛ فدفع إليها نفقة احلج، 
وقال: »هذا أفضل من حجنا في هذا 
العام«، ثم رجع. )البداية والنهاية البن 

كثير )١٠/ ١9١((.
ــل قــد جـــاء عــن الــفــقــهــاء مــا يفيد  ب
الفريضة  حج  على  الصدقة  أولوية 
احلاجة،  وازدادت  البلوى،  عمت  إذا 
في  املواساة  إن  إذ  املواساة،  وتعينت 
أزمان اجلوائح واجبة باتفاق الفقهاء، 
وجوبه:  في  مختلف  الفريضة  وحــج 
هل هو على الفور أم على التراخي؟ 
رحمه  املالكي  احلطاب  اإلمــام  يقول 
فتقدم  املجاعة  سنة  في  »وأمــا  اهلل: 
ويفهم  الــتــطــوع،  حــج  على  الصدقة 
الفرض  أنها ال تقدم على احلج  منه 
بالفور، وعلى  القول  وهو كذلك على 
القول بالتراخي فتقدم عليه، وهذا ما 
محتاجا  يجد  بأن  املواساة  تتعني  لم 
الــذي  بالقدر  مــواســاتــه  عليه  يجب 
على  ذلــك  فيقدم  حجه  في  يصرفه 
غير خالف  من  فــورا  لوجوبه  احلــج 
واحلج مختلف فيه« )مواهب اجلليل 

للحطاب )3/ 537((.
ابــن رشــد رحمه اهلل:  اإلمــام  ويقول 
»إن احلج أحب إليه من الصدقة، إال 
أن تكون سنة مجاعة؛ ألنه إذا كانت 
املــواســاة،  عليه  كانت  مجاعة،  سنة 
ــواس  ــم ي فــالــصــدقــة واجــبــة، فـــإذا ل
الــرجــل فــي سنة املــجــاعــة مــن ماله 
املــواســاة  عليه  يجب  الـــذي  بــالــقــدر 
فــي اجلــمــلــة، فقد أثـــم، وقـــدر ذلك 
اإلثم  من  فالتوقي  حقيقة،  يعلمه  ال 
باإلكثار من الصدقة أولى من التطوع 
)البيان  بتركه«  يأثم  ال  الذي  باحلج، 

والتحصيل البن رشد )١3/ ٤3٤((.
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بني  عليه  واملتفق  به  املسلم  من  إن 
علماء األمة على تنوع مذاهبهم أن 
اإلســـالم احلنيف جــاء ومــن ضمن 
على  احملافظة  وأغــراضــه  أهــدافــه 
األمن الصحي لإلنسان. ومعلوم أن 
على  يتفقون  والفقهاء  األصوليني 
حول  ــدور  تـ الشريعة  أحــكــام  كــون 
حماية خمسة محاور أساسية تعرف 
الــضــروريــات  أو  الكلية  باملقاصد 
ــديـــن  ــفـــظ الـ اخلـــمـــس وهــــــي: حـ
والعقل،  والــعــرض  واملـــال  والنفس 
املقاصد اخلمسة تعد مبثابة  وهذه 
األمهات ملختلف األحكام الفرعية.. 
النفس  على  احملافظة  فإن  بالتالي 
الكلية  أو  الكبرى  املقاصد  هو أحد 
لذا  الــغــراء؛  اإلســالمــيــة  للشريعة 
حـــرم اهلل تــعــالــى قــتــل الــنــفــس إال 

ېئ   }ۈئ   تعالى:  قــال  بــاحلــق، 

یی  ىئ       ىئ   ىئ   ېئ      ېئ  

)األنــعــام:١5١(، فاحملافظة على   }
مكروه  كــل  مــن  اإلنــســانــيــة  النفس 
من  أساسية  وغاية  شرعي  واجــب 
يتأمل  ومن  الشرع احلنيف.  غايات 
له  يتبني  اخلمسة  اإلســـالم  أركـــان 
أن كل ركن حمل بني طياته رخصا 
على  والتسهيل  التيسير  هــدفــهــا 
حرص  يفيد  مبا  األعــذار  أصحاب 
النفس  على سالمة  احلنيف  الدين 

اإلنسانية واألبدان البشرية.
اإلسالم  في  األول  الركن  كان  وإذا 
يتمثل في الشهادتني، وإذا كان التخلي 
عن إحداهما يخرج اإلنسان من عداد 
املسلمني فإن اإلسالم احلنيف قد أجاز 
للمسلم النطق بكلمة الكفر نفسها -على 
بغضها- عند اخلوف على النفس من 
القتل أو الضرر؛ إذ يجوز له النطق 

بها طلبا للمحافظة على حياته ونفسه 
شريطة أن يبقى القلب مطمئنا باإلميان، 

}چ  ڇ  ڇ  ڇ   تعالى:  قال 

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ{  )النحل:١٠6(.. 
لنا أن  والشــك أن هذا األمــر يؤكد 
على  احملافظة  إلى  يسعى  اإلســالم 
النفس اإلنسانية بكل الصور ومبختلف 

األشكال.
من  الثاني  الركن  إلــى  انتقلنا  وإذا 
التي  »الصالة«  وهو  اإلسالم  أركان 
فقد  أقامها  ومــن  الدين  عماد  هي 
أقام الدين، وهي الفارق الذي يفرق 
بني املؤمن وغير املؤمن. نقول رغم 
جند  فإننا  هــذه  ومكانتها  أهميتها 
أعطى  ــد  ق احلــنــيــف  اإلســــالم  أن 
ــذار،  األعــ رخــصــا ألصــحــاب  فيها 

األمن الصحي للحجاج.. ضرورة

د. أمان قحيفمناسبات
 أستاذ جامعي
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وال  تصليان  ال  والنفساء  فاحلائض 
احليض  فترة  عن  الصالة  تقضيان 
والــنــفــاس، واملــســافــر ســفــرا معينا 
األوقات  بعض  بني  اجلمع  له  يجوز 
في  يستقر  أن  إلــى  فيها  والقصر 

مكانه.
القادر  لغير  اإلســالم  رخــص  ولقد 
يؤديها  أن  واقفا  الصالة  أداء  على 
عمران  فعن  جنبه،  على  أو  جالسا 
بن حصني قال: قال لي النبي ]: 
»صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، 
فإن لم تستطع فعلى جنب«)١(.. من 
هنا ذهب فقهاء املالكية مع غيرهم 
على  املصلي  يقدر  لم  »إذا  أنه  إلى 
القيام استقالال لعجز به، أو ملشقة 
القيام  معها  يستطيع  ال  ــادحــة  ف
الواجب  الفرض  صالة  في  كدوخة 
فيه القيام استقالال، بخالف النفل، 

فيجوز فيه اجللوس... إلخ«)٢(.
الشاهد هنا أن اإلسالم أكد ضرورة 
على  بإجباره  املصلي  إرهــاق  عــدم 
إذا  الصالة  أثناء  الوقوف  أو  القيام 
كان غير قادر على ذلك، ورخص له 
أيضا التيمم بدال من الوضوء باملاء 
الضرر  بعض  الوضوء  في  كــان  إذا 
من  الفقهاء  مــوقــف  ومــعــلــوم  ــه..  لـ
إذا  بالبيت  للصالة  إجازتهم  مسألة 
عليه  وقوع ضرر  من  املصلي  خاف 
حال خروجه من بيته، وضربوا املثل 
في ذلك باخلوف من املطر الشديد 

أو الكلب العقور. 
التي هي  الزكاة  إلى  انتقلنا  إذا  أما 
اإلســالم  أن  فنجد  الثالث،  الــركــن 
ــه ال زكــاة  قــد حــرص على بــيــان أن
وحال  النصاب  بلغ  إذا  إال  مال  في 
عليه احلــول، وجعل اإلســالم نسبة 
زكاة املال والزروع وعروض التجارة 
مقدرة مبقدار معني غير مبالغ فيه.

ــالم يــفــعــل ذلــك  ــ ــك أن اإلسـ والشــ
من  -إال  مــحــدودة  بنسبة  ــقــرره  وي
من  لكل  يحافظ  كي  خيرا-  تطوع 
ــال والــــــزارع والــتــاجــر  ــ صــاحــب امل
منها  يقتاتون  التي  ممتلكاتهم  على 
من حتريكها  دخلهم  على  ويعيشون 
نفس  فــي  يــراعــي  وهــو  وتنميتها، 
الوقت مصلحة الفقير احملتاج الذي 
ال ميلك ماال وليس له مصدر دخل 
إلى  هنا  يهدف  فالتشريع  يكفيه.. 
مراعاة ظروف صاحب املال والفقير 
األمن  يتحقق  السواء.. وهكذا  على 
والــغــذائــي  واالجــتــمــاعــي  النفسي 

والصحي للطرفني.

الــوقــوف عــلــى حــرص  ــا  ــ أردن وإذا 
الشارع احلكيم على مراعاة الوضع 
ذلك  نلتمس  فإننا  للصائم  الصحي 
ــي منحها  ــت ال ــاالت  ــ ــوع احلـ ــن ت فـــي 
اإلسالم الرخص لتأجيل الصيام أو 
احلالة  على  محافظة  منه  اإلعفاء 
الظروف  ألولــي  والبدنية  الصحية 
واألعذار، فاحلائض والنفساء لهما 
رخصة اإلفطار على أن تقضياه بعد 
الذي  أمرهما  من  واملعافاة  الطهر 

أتاح لكل منهما األخذ بالرخصة.
املسافر سفرا  من حق  فإن  وكذلك 
في  رخصة  ومعه  يفطر  أن  معينا 
ذلك على أن يقضي بعد أن يعود إلى 

من جتهيزات احلج لهذا العام ٢٠٢٠م
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أو يستقر في موضعه، وأيضا  داره 
بعد  ويــقــضــي  يفطر  أن  للمريض 
شفائه من علته، أما املريض مبرض 
يفدي  أن  فله  منه  الشفاء  يرجى  ال 
عن صومه وليس عليه قضاء، كذلك 
الصوم  ميرضه  ملن  بالنسبة  احلــال 
منه  ويجهد  طاقته  تتحمله  ال  أو 

إجهادا شديدا، قال تعالى: }ڄ  
ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  
ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ    
ڌ    ڍ   ڍ       ڇ  
ژ      ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ  
گگ   ک    ک   ک   ڑک   ڑ   
گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ  
ے       ھ   ھ   ھ   ہھ  
ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے  
ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   
ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ  
ى{   ې   ې  

)البقرة: ١8٤- ١85(.
احلــج  فــريــضــة  ــى  إلـ انــتــقــلــنــا  وإذا 
فــســنــرى أن حـــرص اإلســــالم على 
األمن الصحي للحجاج يأتي واضحا 
ــوره وأســمــى  ــي أعــلــى صــ جــلــيــا وفـ
أشكاله؛ وذلك عندما نتناول ما ورد 
وتشريعات؛  ضوابط  من  احلج  في 
املرء حرص اإلســالم على  يتبني  إذ 
األمن  من  قــدر ممكن  أكبر  حتقيق 
في  ذلك  ويتمثل  للحجاج،  الصحي 

مراعاة املشرع ما يلي:

أوال: االستطاعة 
لقد ربط اهلل تبارك وتعالى فريضة 
احلج باالستطاعة املتمثلة في القدرة 
على تأديتها واالضطالع مبتطلباتها 

تــعــالــى: }ھ  ھ   املــتــنــوعــة، قــال 
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ          ۇ   ڭڭ  
 ..)97 عـــمـــران:  )آل    } ٴۇ 
»االستطاعة  أن  نــدرك  أن  ويجب 
إمكان الوصول بال مشقة فادحة مع 

األمن على النفس واملال«)3(. 
االستطاعة  وجـــوه  تــتــنــوع  وهــكــذا 
ــث إنـــهـــا ال تــرتــبــط  وتـــتـــعـــدد، حــي
املــالــيــة  أو  ــة  ــاديـ املـ بــاالســتــطــاعــة 
ــك  ــب ذل ــجــان ــحــســب، بـــل هـــي ب ف
تعرض  دون  من  الوصول  استطاعة 
احتمال  أو  وعناء  مشقة  كبير  إلــى 
يصعب  أوبئة  أو  بأمراض  اإلصابة 

العالج منها والتخلص من آثارها.
إطــار  فــي  الفقهاء  بعض  ويــذهــب 
ــى أن  احلــديــث عــن االســتــطــاعــة إل
»الــعــاجــز يــســقــط عــنــه احلـــج إال 
غــيــره...  عنه  يحج  بــأن  يوصي  أن 
بن  وإسحاق  وأحمد  الشافعي  قال 
راهــويــه: إذا كــان له عــذر مانع من 
احلج وكان له من يطيعه لو أمره بأن 
يستأجر  مال  له  كان  أو  عنه،  يحج 
بــه مــن يحج عنه، صــار قـــادرا في 
هنا  من  ــج«)٤(.  احلـ فيلزمه  اجلملة 
»فال خالف عندهم أن من شروطها 
االستطاعة بالبدن واملال واألمن«)5(.

بالبدن  االســتــطــاعــة  أن  ــوم  واملــعــل
واألمــــن يــصــبــان فــي الــنــهــايــة في 
ــى األمــــن الــصــحــي  احملــافــظــة عــل
يعرض  أحدهما  غياب  ألن  للحاج؛ 
لذا  وبدنية؛  صحية  ملشاكل  احلــاج 
فإنه ال جناح على الناس إذا أجلوا 

احلج إلى قابل في حالة غياب شرط 
األمن البدني والصحي، شريطة أن 
تكون الظروف قد حتسنت واألحوال 
الصحي  األمــن  وتــوافــر  تبدلت  قد 

للحجاج وحتقق واقعيا.

ثانيا: االغتسال 
من القواعد التي أرساها علم الطب 
على مدى تاريخه الطويل أن النظافة 
األوبئة  من  الوقاية  أبــواب  أول  هي 
الشخصية  فالنظافة  ــراض،  ــ واألم
على  احملــافــظــة  فــي  مهمة  مسألة 
ــســان عــمــومــا، وخــاصــة  صــحــة اإلن
للتفاعل  يــتــعــرض  الـــذي  اإلنــســان 
ــداد كــبــيــرة من  ــ ــواصــل مــع أع ــت وال
أن  يؤكد  اإلســالم  وهاهو  الــنــاس.. 
الــذي  األول  الفعل  هــو  االغــتــســال 
يفعله احلاج عند شروعه في البدء 
»اتفق  فلقد  والعمرة،  بأعمال احلج 
الغسل  أن  عــلــى  الــعــلــمــاء  جــمــهــور 
ــه مـــن أفــعــال  ــ ــة، وأن لـــإلهـــالل ســن
احملرم، حتى قال ابن نوار: إن الغسل 
لإلهالل عند مالك أوكد من غسل 
هو  الــظــاهــر:  أهــل  وقـــال  اجلمعة، 
نظافة  على  فاحلرص  واجـــب«)6(.. 
للعبادات  ــه  أدائ في  املسلم  وصحة 
التي  الشرعية  األمــور  من  أمــر  هو 
ال يصح التخلي عنها بأي حال من 
التأكيد  البيان  األحوال.. وغني عن 
على أن نظافة اإلنسان وثيقة الصلة 

بأمنه الصحي.

ثالثا: الطهارة شرط الطواف
السالمة  على  اإلســالم  حافظ  لقد 
على  حافظ  بل  للحجاج،  الصحية 
الذي هو محل  املكان  نظافة وطهر 
الطواف حول الكعبة املشرفة.. من 
هنا فقد اشترطوا الطهارة للطواف 
»قـــال مــالــك والــشــافــعــي: ال يجزئ 
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وال  عــمــدا  طــهــارة ال  بغير  ــواف  طـ
ذلك  في  الفقهاء  واتكأ  ســهــوا«)7(. 
املؤمنني  أم  ــة  رواي في  ورد  ما  على 
عائشة، رضي اهلل عنها، أن رسول 
ــي حــائــض:  لــهــا وهـ ــال  قـ اهلل ] 
أن  غير  احلــاج  يصنع  ما  »اصنعي 
فالطهارة  بــالــبــيــت«)8(.  تطوفي  ال 
وكذلك  الطواف  شــرط  الشخصية 

طهارة ثوب من يطوف.
ويفيد هذا التوجيه من الرسول ] 
على  احملــافــظــة  يجب  ــه  أن لعائشة 
نظافة املكان وحرمته ليظل مصدرا 
النفسي  واالرتــقــاء  الــروحــي  للثراء 
واملعنوي للحجاج، األمر الذي يؤدي 
العامة  الصحة  على  احملافظة  إلى 
بني  أو سعى  بالبيت  من طاف  لكل 

الصفا واملروة.

رابعا: الفدية على من به مرض 
أو أذى

جاء في كتاب اهلل عزوجل: }ۓ  
ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     
ۉ     ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ  
ائ   ى   ى   ې         ې   ېې   ۉ  
ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ  
 .)١96 )الــبــقــرة:  ۈئ{  ۈئ   ۆئ  
عجرة  بــن  كعب  حــديــث  فــي  وورد 
»أنه كان مع رسول اهلل ] محرما 
فأصابه أذى في رأسه، فأمره رسول 
اهلل أن يحلق رأسه، وقال: صم ثالثة 
ين  ُمدَّ مساكني  ستة  أطعم  أو  أيــام 

لكل إنسان، أو انُْسْك
 بشاة، أيَّ ذلك فعلت أجزأ عنك«)9(.

فــاملــريــض الـــذي بــرأســه جـــروح أو 
أشــكــال  مـــن  شــكــل  أي  أو  ــداع  صــ
له أن يحلق رأسه في مقابل  األذى 
الفدية املقررة، وواضح أن كل ذلك 

يصب في النهاية في حتقيق األمن 
الصحي للحجاج.

خامسا: إعفاء املعضوب عن 
مباشرة احلج 

املعضوب هو من ال يستطيع الثبات 
في  حكمه  ويــأخــذ  الــراحــلــة،  على 
عصرنا هذا كل من ال يتحمل السفر 
لو  احلــج حتى  أماكن  إلــى  داره  من 
فالعبرة  الــســفــر  ســهــولــة  تــوافــرت 
بسهولة  ال  التحمل  على  بــالــقــدرة 
إعفاء  على  العلماء  ويتفق  السفر.. 
بنفسه  احلج  مباشرة  من  املعضوب 
على  محافظة  ــك.  ذلـ عــن  لــعــجــزه 
صحته وجسده وسالمته، »قال ابن 
العربي: إن كان مريضا أو معضوبا 
احلج  إلــى  السير  عليه  يتوجب  لم 
بإجماع من األمــة، فــإن احلــج إمنا 
إجماعا  املستطيع  على  اهلل  فرضه 
استطاعة  ال  واملــعــضــوب  واملــريــض 
لهما«)١٠(. وننوه هنا إلى أن بعضهم 
للمعضوب  الشافعي- أجاز  -ومنهم 
الذي ميتلك ماال أن يؤجر من يحج 

عنه.

سادسا: جواز القضاء عن كبير 
السن 

أنه  السن  بكبار  اإلسالم  رحمة  من 
وعلى  عليهم  احملافظة  أكد ضرورة 
عباس  ابن  عن  ورد  فقد  صحتهم، 
من  امـــرأة  »أن  عنهما  اهلل  رضــي 
يا   :[ اهلل  لــرســول  قــالــت  خثعم 
احلج  في  اهلل  فريضة  اهلل،  رســول 
على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا 
الراحلة  على  يثبت  أن  يستطيع  ال 

أفأحج عنه؟ قال: نعم«)١١(. 
ــى أن احلــرص  وهــكــذا نــخــلــص إلـ
ومنهاج  الصحي شريعة  األمن  على 
عند كافة املسلمني وكافة علمائهم، 

من  بــأس  فال  ذلــك  على  وتأسيسا 
تأجيل إقامة شعيرة ما من الشعائر 
شــروط  تتوافر  لــم  إذا  اإلســالمــيــة 

األمن الصحي للعباد.

الهوامش 
١- رواه البخاري. 

على  الصغير  الشرح  الــدرديــر،   -٢
مذهب اإلمام مالك، حتقيق محمد 
مطبعة  احلميد،  عبد  الدين  محيي 
محمد علي صبيح وأوالده، القاهرة، 

اجلزء األول، ص: ١٤5.
إلى  املسالك  أقــرب  ــر،  ــدردي ال  -3
اإلمام مالك، شركة ومكتبة  مذهب 
وأوالده،  احللبي  البابي  مصطفى 
١37٤هـــ  الثانية،  الطبعة  القاهرة، 
/ ١95٤م. ص: ٤6. بتصرف يسير.
عــاشــور،  ــن  ب الــطــاهــر  محمد   -٤
دار  ــر،  ــوي ــن ــت وال الــتــحــريــر  تفسير 
تونس،  والــتــوزيــع،  للنشر  سحنون 
الــرابــع، ص:  اجلــزء  الثاني،  املجلد 

.٢3
5- ابن رشد، بداية املجتهد ونهاية 
العامة  املصرية  الهيئة  املقتصد، 
اجلزء  ٢٠٠9م،  القاهرة،  للكتاب، 

األول، ص: ٢65. 
6- املصدر نفسه، ص: ٢66.
7- املصدر نفسه، ص: ٢8٤.

8- البخاري: 39٤، ومسلم: ١٢٠9. 
9- البخاري: ١8١٤. 

أبواملعاطي،  جـــودة  كــمــال  د.   -١٠
مــظــاهــر الــتــيــســيــر فـــي الــشــريــعــة 
للنشر  الـــفـــاروق  دار  ــة،  اإلســالمــي
األولى،  الطبعة  القاهرة،  والتوزيع، 

٢٠٠7م، ص: 558.
مسلم:   ،١5١3 الـــبـــخـــاري:   -١١

.١33٤

٣9العدد )٦٦٣( ذو القعدة ١٤٤١ هـ - يوليو ٢٠٢٠م



د. خالد راتبقضايا
باحث مبجمع البحوث اإلسالمية

منابر  اإللكترونية  املواقع  أصبحت 
وعظ وإرشاد، ورأينا رواد التواصل 
على  نهار  ليل  عاكفني  االجتماعي 
كتابة املنشورات ونشر الفيديوهات 
الدينية، وكل ما يتعلق بأمور الدين، 
ونحن  إال  دقيقة  تكاد متر  ال  حتى 
نقرأ أو نسمع أو نشاهد موعظة أو 
تذكيرا أو دعاء أو غير ذلك، حتى تظن 
وأنت تقرأ أو تسمع تلك املواعظ أنك 
في زمن الصحابة والتابعني، واألئمة 
األعالم، وتتمنى أن تعيش في هذا 
الفضاء اإللكتروني، ولكن سرعان ما 
تفاجأ عند االختالف في مسألة أو 
إال  فيه-  يجوز اخلالف  رأي -مما 
وحتولت منابر الوعظ واإلرشاد إلى 
بألفاظ  وتراشق  وشتم  ساحة سب 
أدبيا  ونرى جتاوزا  والكفر،  الفسق 

وأخالقيا وعلميا بل وعقديا!

الواقع عند  أرض  تتفاجأ -على  أو 
الــتــواصــل  رواد  مــن  كثير  معاملة 
االجتماعي- بسلوك وأقوال وأفعال 
مغايرة متاما ملا يكتب وينشر، نرى 
مــنــشــورات ومــلــصــقــات ديــنــيــة تنم 
واخلير  للدين  أصحابها  محبة  عن 
اهلل  يــبــارزون  نهار  ليل  وأصحابها 
باملعاصي والذنوب على هذه املواقع!

إنك ال تستطيع أن تعرف تدين إنسان 
إال من واقع التعامل معه في الواقع 
الطبيعي ال في الفضاء اإللكتروني، 
وقد جاء رجل ليزكي شاهدا عند عمر 
بن اخلطاب [ ويشهد له بالصالح. 
فقال عمر: أنت جاره األدنى الذي 
يعرف مدخله ومخرجه، قال: ال، فقال: 
كنت رفيقه في السفر الذي يستدل 
به على مكارم األخــالق، فقال: ال، 
قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي 

يستبني به ورع الرجل، قال: ال، قال: 
أظنك رأيته قائما في املسجد يهمهم 
بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه 
أخرى، قال: نعم، فقال: اذهب فلست 
فائتني  اذهب  للرجل:  وقال  تعرفه، 

مبن يعرفك)١(.
أقول لكل إنسان: ينبغي أن يكون تدينك 
على مواقع التواصل االجتماعي-وفي 
مطابقا حلالك  ومــكــان-  زمــان  كل 
على الواقع الطبيعي، فال تكن عبدا 
ناسكا صاحب خلق رفيع في كتاباتك 
ومنشوراتك تدعو إلى الدين احلنيف، 
دين التسامح والتعاون والوحدة وائتالف 
القلوب... وأفعالك غير ذلك، فال تكن 
مالكا في الفضاء اإللكتروني وعلى 
أرض الواقع أنت شيطان رجيم، تكذب 
وتغش، وتنشر الشائعات، وتخوض في 

أعراض الناس!

التدين بين الواقع 
والفضاء اإللكتروني
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إن التدين وااللتزام لدى فئة واسعة 
من الناس محصور في املظهر والهيئة 
اخلارجية لإلنسان، ومن هنا ينبغي 
أن نفهم حقيقة التدين، ونفرق بينه 
وبني التدين املزيف، فالتدين احلقيقي 
التام  والتسليم  بالدين  االلتزام  هو: 
هلل، وجعل الدين مرجعا في العبادات 
واملعامالت والسلوك والسمت العام 
وفي حياتك كلها، وقد أجمل القرآن 
قوله  فــي  التدين  حقيقية  الــكــرمي 

تعالى: }ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې{ 
التدين  )األنــعــام:١6٢-١63(، وهذا 
ال بد له من مرجعية تبينه وتوضحه 
ما  وهــــذا  للنــــاس،  قــواعده  وتبني 
فعله النبي ] في حديث جبريل عليه 
السالم، حيث وضح ] حقائق الدين 

الثالث )اإلسالم، اإلميان، اإلحسان(، 
عن عمر بن اخلطاب [ قال: بينما 
نحن عند رسول اهلل ] ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر 
السفر وال يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي ] فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
يا  وقال  فخذيه  على  كفيــه  ووضع 

محمد أخبــــرني عن اإلســـــالم.
فقال رسول اهلل ]: »اإلسالم أن 
تشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا 
وتؤتي  الــصــالة  وتقيم  اهلل  رســول 
الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت 
إن استطعت إليه سبيال، قال: صدقت، 
قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: 
فأخبرني عن اإلميان، قال: أن تؤمن 
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: 

صدقت، قال: فأخبرني عن اإلحسان، 
قال: أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك« )متفق عليه(.

ومن هنا يجب علينا أن نبني للناس 
مفهوم التدين احلقيقي الذي يجمع 
بني أعمال الظاهر والباطن، بني القول 
واملعامالت  العبادات  بني  والعمل، 
والسلوك واألخالق، وننشر هذا الفهم 
بني الناس، ونسعى لتطبيقه، كما يجب 
علينا حماية هذا التدين، حتى ال تقع 
املجتمعات في دائرة التدين املغشوش، 
هذا التدين الذي ينقل صورة سيئة 

عن اإلسالم واملسلمني.

الهوامش
الدين، ألبي حامد  علوم  إحياء   -١

الغزالي ٢/389.
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محمود طرادقضايا
باحث دكتوراه 

جامعة األزهر الشريف

ال تخفى أهمية الفتوى في اإلسالم 
أنها بالغ عن  على كل مسلم؛ ذلك 
اهلل تعالى ورسوله ] مبا أحل أو 
كما يصفها  وهــي  فــرض،  أو  حــرم 
تعالى  اهلل  رحمه  القيم  ابن  اإلمــام 
تعالى،  اهلل  عــن  بــالــنــيــابــة  تــوقــيــع 
واملفتي وارث األنبياء عليهم الصالة 
والسالم، وقائم بفرض الكفاية، وقد 
»العالم  قوله:  املنكدر  ابن  عن  جاء 
بني اهلل تعالى وخلقه فلينظر كيف 
يدخل بينهم«. ولعظمها كان السلف 
يتوقفون عن الفتيا في أشياء كثيرة. 
وما منهم من يحدث بحديث إال ود 
أن أخاه كفاه إياه، وال يستفتى عن 

شيء إال ود أن أخاه كفاه الفتيا)١(.

الفتوى بني الثبات والتغير
فارق بنّي بني احلكم الشرعي الثابت 
الذي ال يتغير بتغير الزمان واملكان 
كفرضية الصالة مثال وبني اإلفتاء 

الواقع  حكم  عن  »إخبار  هو  الــذي 
املسؤول عنه«، ولذا يغلب استخدام 
فيما  الشرعي«  »احلــكــم  مصطلح 
واملــكــان  الـــزمـــان  بتغير  يتغير  ال 
ــذي هو  ــوال، وبــني اإلفــتــاء ال واألحــ
وحال  واقــع  على  بناء  املفتي  عمل 
يتغير،  الــــذي  وهــــذا  املــســتــفــتــي، 
ال  ــذي  ال الشرعي  احلكم  بخالف 
املقصود من  يتغير، وهو  يتبدل وال 

قول اهلل تعالى } ٱ  ٻ  ٻ  
پ   پ   پ   ٻپ   ٻ  
ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     
ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  
ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڃ    ڄ   ڄ          ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ{  چ      ڃ   ڃ   ڃ  

)يونس:١5(.
اإلمــام  يقول  النوعني  هذين  وعــن 

»األحــكــام  اهلل:  رحــمــه  القيم  ابــن 
حالة  عــن  يتغير  ال  نـــوع  نـــوعـــان: 
الواجبات وحترمي  كوجوب  واحــدة، 
يتغير  ما  الثاني:  والنوع  احملرمات 
شرع  فقد  املصلحة،  بحسب  فيها 
في  اخلمر  ملدمن  بالقتل  التعزير 
وعزم ] على حرق  الرابعة،  املرة 
حضور  عن  املتخلف  على  البيوت 
تعدي  من  منعه  ما  لــوال  اجلماعة، 
إلى غير من يستحقها من  العقوبة 
بالعقوبات  وعــزر  والــذريــة،  النساء 
ــة فـــي عـــدة مـــواضـــع وعـــدة  ــي ــال امل
-رضوان  أصحابه  وكذلك  مسائل، 
التعزيرات  في  تنوعوا  عليهم-  اهلل 
الـــرأس  فــكــان عــمــر يحلق  ــده:  ــع ب
حوانيت  ويــحــرق  ويــضــرب  وينفي 
فيها  تباع  التي  والقرى  اخلمارين 

اخلمر.. إلخ«)٢(.
تختلف  أنها  الفتوى  بتغير  ويقصد 
ــواحــدة  فــي بــيــان حــكــم املــســألــة ال

تغير الفتوى 
بتغير الزمان والمكان
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مــن حــال حلــال أو شخص آلخــر، 
أو زمـــان عــن زمـــان أو عــرف عن 
لكن  واحــدة  املسألة  فتكون  عــرف، 
األزمنة  باختالف  إجابتها  تختلف 
ــي كل  ــادات، إذ ف ــ ــع ــ ــة وال واألمــكــن
تكون  ومــوانــع  شــروط  توجد  حالة 
عامال الحتاد الفتوى أو الختالفها، 
درجت  التغير مما  هذا  أن  والشك 
لتلبي  جــاءت  ألنها  الشريعة  عليه 
فهناك  لــلــنــاس،  إيجابية  مصالح 
حالة  في  أبيح  ما  احملــظــورات  من 
االضطرار كما جاء في قوله تعالى: 

}ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  
ڻ     ڻ{ )البقرة:١73(، فاستثنى 
من  مجموعة  االضطرار  حالة  في 
احملظورات وهذا بال شك تغير في 
بن  العز  ــام  اإلم قــرر  وقــد  الفتوى. 
عبدالسالم أن: »مبنى الشريعة كلها 
على جلب املصالح ودرء املفاسد«)3(.

لكن يبقى السؤال: إذا كانت الفتوى 
وما  تغيرها  في  السبب  فما  تتغير 

الدليل عليه؟

أوال: تغير الفتوى بتغير الزمان
الفقهية  ــقــواعــد  ال ــي  ف ثــبــت  لــقــد 
بتغير  الفتوى  تغير  ينكر  »ال  أنــه: 
الزمان« نص عليها اإلمام ابن القيم 
ــعــز بــن عــبــدالــســالم والــقــرافــي  وال
ــم)٤(، واملــقــصــود بــالــزمــان:  ــره ــي وغ
تختلف  التي  املتغيرة  االحتياجات 
يتغير  ال  فالزمن  لــزمــن،  زمــن  مــن 
الناس  احتياجات  هو  املتغير  وإمنا 
أحكاما  تقتضي  الــتــي  ــهــم  وعــادات
مــتــجــددة مبــا ال يــخــالــف األحــكــام 
إليها  أشرنا  التي  الثابتة  الشرعية 
آنفا. فإذا تغيرت احتياجات الناس 
وأحوالهم وأعرافهم تغيرت الفتوى، 

وفــي ذلــك يقول اإلمــام ابــن تيمية: 
»إن الفتوى تتغير بتغير أهل الزمان، 
العلماء  مذهب  على  صحيح  وهــذا 
نسب  وقد  واخللف«)5(.  السلف  من 
الذي  الــوعــاء  ألنــه  للزمان  التغيير 
ــري فــيــه األحــــــداث واألفـــعـــال  جتــ
فيه  تتغير  الـــذي  وهــو  ــوال،  ــ واألحـ
تغير  فنسبة  ــراف،  ــ واألعـ الــعــوائــد 
الفتوى لتغير الزمان من هذا الباب. 
فعل  من  القاعدة  هذه  أخــذت  وقد 
في  عليهم  اهلل  رضـــوان  الصحابة 
حكمها  كان  فقد  اإلبــل  حكم ضالة 
على عهد رسول اهلل ] أن تترك، 
وكذلك في عهد عمر [، إال أن 
حكمها قد تغير في زمن عثمان [، 
فقد ثبت عن زيد بن خالد اجلهني، 
أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي ] 
»احفظ  فقال:  يلتقطه  عما  فسألـه 
سنة،  عرفها  ثم  ووكاءها  عفاصها 
ــد يــخــبــرك بــهــا وإال  ــاء أحـ ــإن جـ فـ
اهلل،  رســول  يا  قــال:  فاستنفقها«، 
أو ألخيك  »لك  قال:  الغنم؟  فضالة 
أو للذئب«، قال: ضالة اإلبل، فتمعر 
وما  لك  »ما  فقال:  النبي ]  وجه 
ترد  وسقاؤها  حذاؤها  معها  لها؟، 
ــة  ــي رواي املـــاء وتــأكــل الــشــجــر«، وف
أخرى عنه: »دعها فإن معها غذاءها 
الشجر  وتــأكــل  ــاء  امل تــرد  وسقاءها 
حكم  فكان  ــهــا«)6(.  رب يجدها  حتى 
ضوال اإلبل في زمن عمر [ إبال 
مرسلة ال ميسها أحد، فلما كان زمن 
عثمان بن عفان [ أمر مبعرفتها 
وتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها 
أعطي ثمنها، وهذا على خالف ما 
بينه رســول اهلل ]؛ وذلــك لفساد 
تناول  الــنــاس على  وجـــرأة  الــزمــان 

ضوال اإلبل وأخذها.

ثانيا: تغير الفتوى بتغير املكان
اختالفه،  املــكــان  بتغير  واملقصود 
غير  اإلســــالم  دار  فــي  فــالــفــتــوى 
الــفــتــوى فـــي غــيــرهــا، الخــتــالف 
إذ املجتمع  والبيئة فيهما،  األوضاع 
املسلم يعني املرء على التزام أحكام 
اإلســـــالم بــخــالف املــجــتــمــع غير 
املسلم، فتغيرت الفتوى رفعا للحرج 
من  إليه  احتيج  فيما  للضرر  ودفعا 

األحكام غير الثابتة. 
وقد أورد اإلمام ابن القيم في إعالم 
على  األمثلة  من  مجموعة  املوقعني 
»أن  نهى   [ النبي  أن  منها  ذلــك 
أبو  )رواه  الغزو«  في  األيدي  تقطع 
القيم رحمه  ابن  اإلمام  قال  داود(، 
ــذا حــد مــن حـــدود اهلل  ــه اهلل: »ف
في  إقامته  عــن  نهى  وقــد  تعالى، 
الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو 
أبغض إلى اهلل من تعطيله أو تأخيره 
من حلوق صاحبه باملشركني حمية 
وغضبا، كما قاله عمر وأبو الدرداء 
أحمد  نص  وقد  وغيرهم،  وحذيفة 
ــه واألوزاعــــي  ــوي وإســحــاق بــن راه
على  اإلســـالم  علماء  مــن  وغيرهم 
أن احلدود ال تقام في أرض العدو، 
القاسم اخلــرقــي في  أبــو  وذكــرهــا 
مختصره فقال: »ال يقام احلد على 
»أتي  وقد  العدو«،  أرض  في  مسلم 
بسر بن أرطأة برجل من الغزاة قد 
سرق بختية فقال: لوال أني سمعت 
تقطع  »ال  يــقــول:   [ اهلل  ــول  رسـ
يدك«،  لقطعت  الغزو«  في  األيــدي 
محمد  أبــو  ــال  وقـ داود،  أبــو  رواه 
الصحابة،  إجــمــاع  وهــو  املقدسي: 
سننه  فــي  منصور  بــن  سعيد  روى 
بــإســنــاده عــن األحـــوص بــن حكيم 
الناس  إلــى  كتب  عمر  أن  أبيه  عن 
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أال يجلدن أمير جيش وال سرية وال 
رجــل مــن املسلمني حــدا وهــو غاز 
حتى يقطع الدرب قافال لئال تلحقه 
بالكفار.  فيلحق  الشيطان  حمية 

وعن أبي الدرداء مثل ذلك)7(.
العدو  أرض  أن  ذلك  فاحلاصل من 
حد  عليها  يقام  ال  الغزو  أرض  أو 
أكبر  أن يحدث ضرر  ملسلم مخافة 
مــن تأخير احلــد وهــو حلــوق ذلك 
وغضبا.  حمية  بــاألعــداء  احملـــدود 
فــهــذا ممــا اخــتــلــفــت فــيــه الــفــتــوى 

الختالف املكان.
البيئة عامال على  وكذلك قد تكون 
أن  العلماء  قرر  فقد  الفتوى،  تغير 
البالد التي تشتد حرارتها يبلغ فيها 
فيكون  الرابعة عشرة،  عند  الصبي 
بلد  في  غيره  بخالف  مكلفا  بذلك 
آخر يبلغ السن لكنه ال يبلغ عندها 
وال يجري عليه قلم التكليف، فسقوط 
التكليف عن أحدهما وقيامه باآلخر 
بل  إليهما،  املــوجــه  الخــتــالف  ليس 
ــد، ولــكــن االخــتــالف  اخلــطــاب واحـ
في متعلقه وهو وقوع التكليف على 
من عاش في بلد حار فظهرت عليه 
التكليف على  البلوغ، وعدم  أمارات 
مــن عــاش فــي بلد آخــر ولــم تظهر 
طلب  وقـــد  نفسها،  األمــارات  عليه 
أبوجعفر املنصــــور من اإلمام مالك، 
يتجنب  كتابــــا  للنـــاس  يكتب  أن 
فيه رخص ابن عبـاس وشدائد ابن 
املنصور  وأراد  املوطأ،  فكتب  عمر، 
ــي األقـــطـــار  ــاس فـ ــنـ الـ يــحــمــل  أن 
فأبى  فيه،  العمل مبا  املختلفة على 
اإلمام مالك وقال: ال تفعل يا أمير 
الناس  إلــى  سبقت  فقد  املــؤمــنــني، 
أقاويل، وسمعوا أحاديث، وأخذ كل 
قوم مبا سبق إليهم، فدع الناس وما 
بلد ألنفسهم، فعدل  كل  أهل  اختار 

املنصور عن عزمه)8(.

ثالثا: تغير الفتوى بتغير 
العادات

الفقهاء  مــن  كثير  عليها  ويــطــلــق 
مثال:  عابدين  ابن  فيقول  )العرف( 
»الــعــادة والــعــرف مبعنى واحــد من 
حيث »املــاصــدق«، أي من حيث ما 
اصطالحا،  لفظاهما  عليه  يــدل 
ــو الـــعـــادة  ــ ــه، وه ــي ويـــصـــدقـــان عــل
املفهوم.  في  اختلفا  وإن  املعروفة 
وقال بعضهم: إن العادة هي العرف 
هو  بالعرف  املــراد  وبينما  العملي 

العرف القولي«)9(.
الفتوى  تتغير  التي  الــعــادات  وعــن 
الشاطبي  ــام  ــ اإلم يــقــول  بتغيرها 
إلى  تنقسم  »الــعــادات  اهلل:  رحمه 

قسمني:
التي  الشرعية  الــعــادات  أحــدهــمــا: 
نفاها،  أو  الشرعي  الدليل  أقــرهــا 
ومعنى ذلك أن يكون الشرع قد دعا 
عنها  نهى  أو  ندبا،  أو  إيجابا  إليها 
كراهة أو حترميا، أو أذن فيها فعال 
فثابت  األول  الضرب  فأما  تركا،  أو 
»مثل  الشرعية  األمــور  كسائر  أبــدا 
األمر بغسل النجاسات« وأما الضرب 
الثاني: فهو ما يكون متبدال في العادة 
مثل  وبالعكس،  قبح  إلــى  حسن  من 
بحسب  يختلف  فإنه  ــرأس  ال كشف 
الـــواقـــع«)١٠(. فقد قرر  الــبــقــاع فــي 
ما  أن  هنا  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمــام 
تتغير  الناس  بني  العادات  من  يتغير 
هذا  الفقهاء  أقر  وقد  الفتوى.  معه 
املعنى في مواطن كثيرة، فهذا اإلمام 
القرافي املالكي رحمه اهلل يقول: »إن 
إجراء األحكام التي مدركها العوائد 
مع تغير تلك العوائد، خالف اإلجماع 
وجهالة في الدين، بل كل ما هو في 
احلكم  يتغير  العوائد  يتبع  الشريعة 
فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه 

العادة املتجددة«)١١(.

ومن األمثلة على ذلك أيضا: جتويز 
فقهاء احلنفية التسعير عند احلاجة 
اإلمــام  ومنع  عنه،  النهي  ورود  مــع 
وأصحابه من  أبو حنيفة رحمه اهلل 
املالكية  فقهاء  عن  وورد  التسعير، 
فيه  كــان  إذا  التسعير  بجواز  القول 
التعامل  لسير  وضبط  للضرر  رفــع 
أو  بالبائع  إجحاف  بال  الناس  بني 
اليوم  املشتري، وهذا هو املعمول به 
في البلدان ألجل ضبط عملية البيع 

والشراء مبا يحقق مصالح العباد.
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من  له  ملا  بالتدريب  االهتمام  يتنامى 
األداء  كفاءة  رفــع  في  مباشرة  أهمية 
وأصبحت  ــاج.  ــت اإلن مستوى  وحتسني 
حتتل  رئيسية  أولوية  التدريب  عملية 
مكانة متقدمة في كل عمل، بعدما أدرك 
كثيرون أهمية هذه العملية وانعكاساتها 
أداء  حتسني  مستوى  على  اإليجابية 
يعد  فلم  اخلــدمــات.  وجـــودة  العاملني 
التدريب ترفا أو وقتا للتسلية واخلروج 
من العمل، إمنا محطة أساسية للتزود 
ــارات،  ــهـ ــرات واإلمـــكـــانـــات واملـ ــاخلــب ب
واالطـــــالع عــلــى اجلـــديـــد فـــي مــجــال 
وشركات  حكومات  واهتمت  األعمال. 
ــؤســســات، وحــتــى مــحــال جتــاريــة،  وم
طريق  عــن  ســـواء  ــب،  ــدري ــت ال بعملية 
والتطوير  للتدريب  قــطــاعــات  إنــشــاء 
صعيد  على  البشرية  املـــوارد  وتنمية 
والشركات  املؤسسات  وبعض  الوزارات 
العاملني  إشــراك  أو من خالل  الكبيرة 
شركات  تقدمها  تدريبية  دورات  فــي 
البشري  واالستثمار  األهلي  التدريب 
ــســاب املــوظــفــني اخلــبــرات  بــغــرض إك
واملهارات الالزمة. كذلك اهتم األفراد 
أنفسهم بعملية التدريب لتطوير الذات 
واكــتــســاب املــهــارات واخلــبــرات التي 

العمل  فــرص  على  للحصول  تؤهلهم 
ــارات أوســـع فــي مجاالت  ــاحــة خــي وإت
تنامي  ظــل  وفـــي  املختلفة.  ــال  األعــم
التطبيقات  وتــنــوع  احلديثة  التقنيات 
األجهزة  استخدام  وتزايد  التكنولوجية 
الذكية، تغيرت الكثير من مفاهيم ونظم 
املختلفة،  األعمال  قطاعات  في  العمل 
يعيشها  التي  التحوالت  فرضت  فقد 
العالم بسبب التكنولوجيا احلديثة حياة 
والتعليم  األعمال  مجاالت  في  جديدة 
بعد  عن  حياة  هي  وغيرها،  والتدريب 
ميكن عيشها بشكل مرن بتجاوز حواجز 
الزمان واملكان. فلم تعد عملية التدريب 
بوجود  التقليدي  الشكل  على  مقتصرة 
املدرب واملتدربني داخل قاعة في وقت 
محدد ومكان معلوم، إمنا بات باإلمكان 
إمتــــام عــمــلــيــة الــتــدريــب عـــن طــريــق 
التقنيات احلديثة بالكفاءة واالمتيازات 
قيود  يتخطى  ــرن  مـ وبــشــكــل  نفسها 
الكثير من  واملــكــان. واجتــهــت  الــزمــان 
العاملة  الشركات  خصوصا  اجلهات، 
في قطاع التدريب، إلى تطوير أنظمتها 
احلديثة  الــبــرامــج  ــع  ووضـ وأجــهــزتــهــا 
املواكبة لعملية التدريب اإللكتروني عن 
بعد باالستفادة من تقنيات التكنولوجيا 

الراغبني في  املتطورة بشكل يستقطب 
احلصول على التدريب من خالل إتاحة 
مجاالت  في  ومتنوعة  واسعة  خيارات 
األعمال. وحرصت الكثير من الشركات 
التي طبقت التدريب عن بعد على إبقاء 
التدريب  عملية  في  التقليدي  الشكل 
التدريب  عناصر  كل  توفير  خالل  من 
العادية مثل البرامج واحملتوى التدريبي 
واملدرب واملتدربني، لكن لم يتم جمعهم 
في قاعة أو مكان واحد، إمنا الكل في 
هدف  يحقق  ما  وهــو  وموقعه،  مكانه 
كبيرة  وفائدة  عالية  بسرعة  التدريب 
بعد  التدريب عن  وتكلفة قليلة. وميتاز 
أصبح  أنه  منها  املميزات،  من  بالعديد 
في  ممثلة  قيود  دون  من  مرونة  أكثر 
وانخفاض  واملــكــان،  ــزمــان  ال حــواجــز 
املستجدات،  ومواكبة  املالية،  التكلفة 
ــر املــســتــمــر فـــي مــحــتــويــات  ــطــوي ــت وال
الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة، وتــوفــيــر الــوقــت 
كبير  عدد  استقبال  وإمكانية  واجلهد، 
وإتاحة  واحــد،  وقت  في  املتدربني  من 
البرنامج  اختيار  في  واسعة  خــيــارات 
ــفــادة من  الــتــدريــبــي املــنــاســب، واالســت
اخلبرة  أصحاب  من  مميزين  مدربني 

واإلمكانات العالية.

تدريب مستمر

ملف العدد عبداهلل الظفيري
كاتب وباحث
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السنوسي محمد السنوسيملف العدد
باحث وصحفي

ومع كل مرحلة من هذه املراحل تتغير 
السطح  على  وتطفو  ــاة،  احلــي معالم 
أخرى  اختفاء  مقابل  جديدة  ظواهر 

يطويها عالم النسيان.
كما أن هذه املراحل من حياة البشرية 
ــم تــكــن مــجــرد انــتــقــال فــي األدوات  ل
واآلليات ومظاهر العمران االقتصادي 
فحسب، وإمنا كانت انتقاال من مجمل 
أخرى  حياة  إلى  تفصيالتها  بكل  حياة 
التغير  أن  أي  ــدة..  جــدي بتفصيالت 
واالقــتــصــاد  الــثــقــافــة  ــب  جــوان يشمل 

واالجتماع والسياسة وغير ذلك.

حتول قسري
أنها  يجد  البشرية  للتحوالت  واملتابع 
-في معظمها- متت بدافع من الرغبة 
والتطلع  ــول،  ــجــه امل اســتــكــشــاف  فــي 
لآلفاق البعيدة.. مما يعد أمرا مركوزا 
الفضول  عليه  يغلب  فهو  اإلنسان؛  في 

واالستكشاف والتطلع.
ــا حتــــوالت حــدثــت  ــه ــذا، جنـــد أن ــهـ ولـ
وكان  منه،  وبتشجيع  اإلنسان،  ــإرادة  ب
وفق  أو  معها،  متوافقا  اإلنسان-  -أي 
اليسر وعدم  أوضاعه معها بشيء من 

القلق..

البشرية  تشهدها  التي  التحوالت  أما 
فإنها  »كورونا«،  وباء  أزمة  بفعل  اآلن، 
ــة، ومــفــاجــئــة،  ــدو حتــــوالت قــســري ــب ت
ــان يــتــأقــلــم مــعــهــا بــدافــع من  ــسـ واإلنـ
ــن الــرغــبــة  ــع م ــداف ــيــس ب اخلــــوف، ول
املجهول  استكشاف  في  لديه  الدفينة 

والتطلع لآلفاق!!
االجتماعي،  التباعد  مثل  فــإجــراءات 
بعد،  عــن  والتعلم  املــنــزلــي،  واحلــجــر 
والعمل عن بعد.. لم يكن اإلنسان -في 
مجمل بيئاته ومجتمعاته- مستعدا لها، 
وال مرحبا بها، وال منسجما معها؛ إال 

ال تكف احلياة البشرية عن الدوران والفوران، وال عن إحتافنا باجلديد كل حني.. فمن احلياة الهادئة األقرب 
للطبيعة، إلى الثورة الزراعية، ثم الصناعية، ثم ثورة االتصاالت والعوالم الرقمية الذكية.

ال تـــــرف
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حتت ضغط اخلوف من الوباء، واحلذر 
من مخالطة املصابني به..

وهــنــا مــفــارقــة كــبــرى الفــتــة، وهــي أن 
إزالة  أبرز سماتها  كان  التي  احلضارة 
ــفــجــوات؛ صــار  احلــواجــز وتــقــريــب ال
املطلوبة  األمــور  أهــم  أحــد  »التباعد« 
واإلجــــــــراءات املــتــبــعــة حلــمــايــة هــذه 

احلضارة نفسها!

ال غناء عن التواصل اإلنساني
عــنــد الــنــظــر فــي مــســيــرة الــتــحــوالت 
البشرية، قد يخطئ البعض حني يعتقد 
متاما  سبقه  ما  سيلغي  حتــول  كل  أن 
تراكم  أن  شــك  فــال  عــلــيــه..  ويقضي 
بالضرورة  يعني  ال  اإلنسانية  املسيرة 
من  االستفادة  وإمنــا  مراحلها،  تناسخ 

إمكانات جديدة.
احلــاجــة  تــلــغ  ــم  ل الصناعية  فــالــثــورة 
للزراعة، ولكنها عظمت طرق االستفادة 
منها.. وظهور التليفزيون لم يقض على 
متابعة الراديو، وإن قلل من جمهوره.. 
لم  الرقمية،  االتــصــال  وســائــل  كذلك 
التقليدية  اإلعــالم  وسائل  على  تقض 
بل  الــورقــيــة،  والــصــحــف  الكتب  مثل 
الــورقــي  للظهور  صحف  عـــادت  رمبــا 
للصدور  اجتهت  أن  بعد  جــديــد،  مــن 

اإللكتروني، وألغت نسختها الورقية.
»احلياة  فــي  هــذا  نقول  أن  ونستطيع 
عن بعد«، التي صارت ضرورة وخيارا 
ملحا، بعد التغيرات التي فرضتها أزمة 

»كورونا«.
بــعــد«، مبختلف  عــن  »احلــيــاة  أن  فمع 
مظاهرها باتت ضرورة ولها فوائدها؛ 
فإن التواصل اإلنساني ال غناء عنه، وال 

بديل عنه بصورة تامة.
فاآللة ال ميكن أن حتل محل اإلنسان، 
البشرية ال  إال في حــدود.. واخلبرات 
الوسائط..  تنتقل متاما عبر  أن  ميكن 
والـــدفء اإلنــســانــي واالجــتــمــاعــي من 

الصعب االستعاضة عنه بآلة صماء!

اإللكترونية  التحوالت  أن  املؤكد  ومن 
ــد اإلنـــســـانـــي  ــيـ ــرصـ ــن الـ ــ ــخــصــم م ت
إلى  عدنا  كلما  ولهذا؛  واالجتماعي.. 
مراحل احلياة األكثر تبسيطا وطبيعية، 
الــدفء  أقـــدر على حتقيق  أنــهــا  جنــد 

اإلنساني واالجتماعي.
ضــرورة  تبدو  بعد«  عن  »احلــيــاة  نعم، 
»كورونا«  أزمــة  قبل  من  حتى  ترفا،  ال 
ــاع احلـــيـــاة،  ــ ــق ــ ــارع إي ــســ ــ -بـــســـبـــب ت
هذه  أن  غير  وتشابكها-  وانفتاحها، 
احلياة  مــراحــل  مــن  اجلــديــدة  املرحلة 
التواصل  عن  بديال  متثل  أن  ميكن  ال 
اإلنساني املباشر، وعلينا أن نبحث في 
كيفية االستفادة من التراكمات دون أن 

نفقد املكتسبات املتحققة.

التهيئة املجتمعية
عن  »احلــيــاة  إلــى  االنتقال  أن  ال شك 
بعد« في مختلف مظاهرها، اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا؛ يتطلب العمل على 
اجلديدة،  املرحلة  لهذه  املجتمع  تهيئة 
إيجابياتها  من  االستفادة  ميكن  حتى 
هذا  أصبح  وإال  سلبياتها..  وتــالفــي 
يضاعف  املجتمع،  على  عبئا  التحول 

من األعباء االعتيادية التي يواجهها.
يتطلب  مــثــال،  بــعــد،  عـــن  فــالــتــعــلــيــم 
األجهزة  توفير  تشمل  مناسبة؛  بيئة 
وتنمية  املناهج،  وتطوير  اإللكترونية، 
ــدى املـــدرســـني والــطــالب  ــارات لـ ــهـ املـ
بقية  األمــر في  الــســواء.. وهكذا  على 
بالدخول  املرتبطة  واملظاهر  املجاالت 

في حتوالت »احلياة عن بعد«.
تعانيه  مــا  االعــتــبــار  فــي  أخــذنــا  وإذا 
مجتمعات كثيرة من حتديات ومشكالت 
اعتيادية، من مرحلة أو مراحل »ما قبل 
احلياة عن بعد«؛ فسنجد أن التهييئات 
»احلياة  في  للدخول  إجنازها  املطلوب 
عـــن بـــعـــد«، لــيــســت بــالــقــلــيــلــة، وأنــنــا 
محتاجون لبعض الوقت للتعامل معها.

األكثر  الشريحة  هم  الشباب  كان  وإذا 

مخاطبة ومتاسا مع »احلياة عن بعد«، 
فهذا يعني ضرورة العمل على تهيئتهم، 
ــة لهذه  ــالزم ــاألدوات ال ــ ــزويــدهــم بـ وت
إلى  التعليم  مناهج  من  بــدءا  املرحلة، 

مهارات سوق العمل.
بعد«  عن  »احلياة  أن  إلى  نشير  وهنا، 
العمل،  سوق  من  تناسبها  آفاقا  تفتح 
لكن هذا مرتبط مبدى االستعداد الفني 
واملهاري للتعامل معها واالستفادة منها.

تغييرات مفاهيمية وسلوكية
ملرحلة  املطلوبة  بالتهيئة  يتصل  ومما 
»احلياة عن بعد«، تغيير بعض املفاهيم 

والسلوكيات..
- فوسائل االتصال والتواصل، مثال، لم 
وإمنا  عنه،  االستغناء  ميكن  ترفا  تعد 
أن  وعلينا  من ضــرورة،  أكثر  أصبحت 
اعتبارها  من  معها  التعامل  في  ننتقل 
عمل  أدوات  إلى  وتسلية  ترف  أدوات 

وإنتاج.
التقليدية،  البيت  وظيفة  أن  كما   -
وهي السكن والراحة، يبدو أنها أيضا 
ليصبح  التغير،  مــن  شــيء  سيصيبها 
البيت محال للسكن والعمل معا! وهذا 
وأسريا؛ حتى  نفسيا  استعدادا  يتطلب 
البيت،  داخـــل  املــشــكــالت  تتفاقم  ال 
ونصبح بصدد إجناز أمر مقابل إفساد 

آخر.
عن  »احلياة  فمرحلة  هــذا،  بجانب   -
املخاطر  من  ستزيد  أنها  الشك  بعد« 
والقيم  الهوية  على  باحلفاظ  املرتبطة 
واحترام اخلصوصيات.. مما يلزم معه 

مراعاة ذلك وأخذه في االعتبار.
ــاة عــن بــعــد« ضـــرورة ال تــرف،  »احلــي
كما  البشرية  تشهدها  ومرحلة جديدة 
وإن  قبل،  مــن  أخــرى  مــراحــل  شهدت 

كانت أقل وطأة وضغطا.
ميكن  املناسبتني  والتهيئة  وبالتوعية 
ــد«،  ــع ــاة عـــن ب ــ ــي ــل مـــع »احلــ ــام ــع ــت ال

واالستفادة من الفرص التي تتيحها.
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مع إن عاملنــا اليـــوم ميــر بجائحــــة 
كبيـــرة بسبب فيــروس »كورونا«، مما 
عطل كثيرا من جوانب احلياة التي 
اعتدنا عليها والروتني اليومي الذي 
كان سائدا في احلياة في السنوات 
الوقت  وفي  طبيعته،  فغير  األخيرة 
جديدا  اجلائحة منطا  أفرزت  ذاته 
واقعنا  في  البشر  لبني  احلياة  في 
احلالي، فغيرت كثيرا من سلوكيات 
بقـــوة  ســادت  التي  احلياة  وأمنــاط 
في واقعنا، ســـواء إيجابية أو سلبية، 
فأصبح الكثير من نشاطات احلياة 

يدار عن بعد. 
مفهوما  تكون  قد  بعد«  عن  »احلــيــاة 
ومنــطــا جــديــدا للعيش الـــذي قــد ال 
على  احلقيقية  قابليته  مــدى  يعرف 
أنــه،  إال  طويلة،  لفترات  االســتــمــرار 
لنا  معينا  زال  وما  كان  اهلل،  وبرحمة 
من  الكثير  جتـــاوز  على  البشر  بني 
التزام  مع  احلياة  وصعوبات  مشاكل 
التعليمات الصحية واحلكومية بالبقاء 
العدوى  انتقال  من  خوفا  البيوت  في 
وانتشار املرض بني ماليني البشر على 

سطح الكرة األرضية. 

الرحمة  تأتي  وابــتــالء  بــالء  كــل  فمع 
فيروس  يكون  فقد  تعالى،  اهلل  مــن 
أو  بـــالء  عــاملــيــة  كجائحة  ــا«  ــورونـ »كـ
اهلل  مــن  تنبيها  أو  ــذارا  إنـ أو  غضبا 
أســرفــوا  الــذيــن  البشر  لبني  تعالى 
في  احلــدود  وجتـــاوزوا  أنفسهم  على 
املعاصي وارتكاب احملرمات بأنواعها 
على سطح املعمورة، إال أن اهلل تعالى 
فتح لنا برحمته أبواب التوبة واإلنابة 
كثيرة،  بخيرات  علينا  وتفضل  إليه، 
االجتماعي  للتواصل  طــرق  كتوافر 
وطرق  احلالي،  وقتنا  في  الناس  بني 

للضرورة أحكام

د. آندي حجازيملف العدد
كاتبة تربوية أردنية
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بعد  عن  احلياة  من  أشكال  ملمارسة 
لم  نعيشه  ــذي  ال املنزلي  احلجر  مــع 
فاإلنترنت  قــبــل،  مــن  مــوجــودة  تكن 
في  وجـــدت  ورحــمــة  نعمة  أصبحت 
البشر  مــن  الكثير  ســاعــدت  زماننا؛ 
كالعمل  مشاكلهم،  حل  على  والـــدول 
عن بعد، والتعليم عن بعد، والتواصل 
مع العالم ومع األهل واألصدقاء عبر 
فتخيل  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
وتطبيقات  إنترنت  هناك  يكن  لم  لو 
حاليا  مــوجــودة  إلكترونية  وأجــهــزة 
فكيف سيكون حالنا وكم سيكون عدد 

الوفيات؟! 

التعليم عن بعد
من أشكال احلياة عن بعد ظهر التعليم 
عن بعد؛ فنجد أن الكثير من الدول، 
خصوصا املتقدمة منها في التعليم، أو 
التي حترص على مستوى تعلم طلبتها، 
كانت )فيما سبق اجلائحة( قد أعدت 
منصات تعليم إلكترونية وفرت عليها 
والتعليمية  الــدراســيــة  ــواد  املـ جميع 
دولتها  في  التعليمية  املراحل  جلميع 
من أجل الرجوع إليها واالستعانة بها، 
وأجبرت  اجلائحة  هذه  أتت  فعندما 
الطلبة على البقاء في منازلهم وعدم 
اخلروج للمدارس، كانت هذه املنصات 
بحيث  ومــتــوافــرة  جــاهــزة  التعليمية 
تتضمن جميع املراحل الدراسية التي 
يحتاج إليها الطالب، وكانت حال كبيرا 

ملشاكل التعليم عن بعد. 
السعودية  في  عندنا  مثاال  ولنضرب 
الــســعــوديــة  الــتــعــلــيــم  وزارة  أنــشــأت 
التي تشمل  املوحدة«،  التعليم  »منصة 
جميع الدروس للمناهج احلكومية من 
نهاية  وحتى  األساسي  األول  الصف 
لآلن  املوقع  زيارة  وقد متت  الثانوية، 
واستفاد  زيـــارة  مليون   ٤١ مــن  أكثر 

منه أكثر من مليون طالب، وأكثر من 
٢٠٠ ألف معلم ومعلمة، ووفر أكثر من 
9٠٠ ألف واجب مدرسي تفاعل معها 
وتوافر  املنزلي،  احلجر  أثناء  الطلبة 
اختبار  مليون  ــع  رب مــن  أكــثــر  عليها 
مــدرســي، وهـــذه األرقـــام وفــق موقع 

وزارة التعليم السعودية.
»قنوات  ذاتها  الــوزارة  أنشأت  وكذلك 
قنوات  وهــي  الــيــوتــيــوب«،  على  عــني 
بث للدروس التعليمية عبر اليوتيوب، 
بأكثر  برامجها  مشاهدة  لآلن  ومتت 
من 5١ مليون مشاهدة لتلك الدروس 

جلميع املراحل الدراسية. 
كما أنشأت الوزارة ذاتها »قنوات عني 
 ٢٠ من  أكثر  تشمل  التي  الفضائية« 
الــدروس  تبث  تعليمية  فضائية  قناة 
الدراسية  املراحل  جلميع  التعليمية 
عبر التلفاز، وفق برنامج محدد على 
مدار أربع وعشرين ساعة، ويتم بثها 
كما  مــحــددة.  جــداول  وفــق  وإعادتها 
املستقبل«،  ــوابــة  »ب ــوزارة  ــ ال أنــشــأت 
أخــرى  تعليمية  منصة  أيــضــا  وهـــي 
بأكثر من مليون  زيارتها  جديدة متت 
زائر خالل الفترة السابقة، خصوصا 
والبقاء  بعد  عــن  التعليم  فــتــرة  فــي 
من  أكثر  منها  واستفاد  املــنــازل،  في 
موقع  وفق  وطالبة،  طالب  ألف   65٠
تلك  تضمنت  وبالتالي  التعليم.  وزارة 
كبيرا  محتوى  اإللكترونية  البوابات 
الدخول  التي مت  النقاش«  من »غرف 
إليها باآلالف واالستفادة منها من قبل 
البوابة  هذه  تضمنت  وكذلك  الطلبة، 
التي  واالخــتــبــارات  الــواجــبــات  آالف 

متت االستفادة منها وتطبيقها. 
ملوقعها،  وفقا  ــوزارة،  ــ ال أتــاحــت  كما 
»بوابة التعليم الوطنية«؛ وهي حتتوي 
على أكثر من ٤5 ألف محتوى تعليمي 
إثرائي ممتع ومفيد للطلبة، ويتضمن 

أكثر من ٢٠٠٠ كتاب مدرسي رقمي، 
جميعها  ــة  ــدراســي ال الــكــتــب  إن  أي 
أصبحت رقمية، فقد ال يحتاج الطالب 
إلى استخدام كتابه الورقي إن رغب. 

التي  اجلميلة  ــار  ــك األف مــن  وكــذلــك 
وفرتها وزارة التعليم السعودية للتعليم 
عن بعد »الروضة االفتراضية« ملرحلة 
ريــاض األطــفــال؛ وهــي نظام تعليمي 
متاح  املبكرة  الطفولة  ملرحلة  متكامل 
هذا  في  هم  الذين  األطــفــال  جلميع 
الواقع  ويحاكي  الطفولة  من  العمر 
احلقيقي في املدرسة قدر املستطاع. 
وفي دولة اإلمــارات مثال أطلقت في 
»مــدرســة«؛  ــادرة  مــب ٢٠١8م  أكــتــوبــر 
باللغة  إلكترونية  تعليمية  منصة  وهي 
تعليمي  درس   5٠٠٠ توفر  العربية، 
الفيزياء،  الرياضيات،  في:  بالفيديو 
الــكــيــمــيــاء، األحـــيـــاء.. وغــيــرهــا لكل 
الفصول من األول وحتى الثاني عشر، 
مليون   5٠ من  ألكثر  مجانا  ومتاحة 
طالب عربي أينما كانوا. كما أطلقت 
اإلمــاراتــيــة  والتعليم  التربية  وزارة 
»برنامج الديوان« الذي يتيح للمعلمني 
احلكومية  ــدارس  ــ املـ فــي  والـــطـــالب 
إلكترونيا  التعليمية  املناهج  عــرض 
بهم،  اخلاصة  احلاسب  أجهزة  على 
كما  سلسة،  بطريقة  معها  والتفاعل 
من  إلكترونية  نسخ  حتميل  لهم  يتيح 
املواد  جلميع  املتاحة  الكتب  مختلف 
الدراسية، والوصول إليها في أي وقت 
ومن أي مكان. وأطلقت كذلك في ظل 
الذكي«  التعليم  »بوابة  اجلائحة  هذه 
للمناهج  الــدروس  جميع  تشمل  التي 
ــيـــة ولــلــمــراحــل  احلــكــومــيــة اإلمـــاراتـ
جميعها  وهـــذه  املختلفة.  املــدرســيــة 
الدول  بعض  قدمته  ملا  وأفكار  أمثلة 
بعد،  عــن  لــلــدراســة  الطلبة  ألبنائها 
واملجال ال يتسع للتعمق أكثر وضرب 
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أمثلة من كثير من الدول. 

متطلبات التعليم عن بعد 
قـــد يــشــكــل الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد حال 
وللطلبة  الطلبة  ولـــذوي  لــلــمــدارس 
في  خصوصا  التعلم،  فــي  أنفسهم 
تلك  بسبب  البيوت  في  االلــتــزام  ظل 
اجلــائــحــة الــعــاملــيــة، ولــكــن لــكــي يتم 
التعليم املدرسي أو اجلامعي عن بعد 
البد  ثــمــاره  ويــؤتــي  املطلوب  بالشكل 
في  عليه  القائمني  إخـــالص  مــن  لــه 
واملتكاملة  املناسبة  الـــدروس  إعــداد 
على  تسهل  وبطريقة  للطلبة  واملفيدة 
معها  والتفاعل  املعلومة  فهم  الطالب 

واالستفادة منها.
من  يتطلب  بعد  عــن  التعلم  وكــذلــك 
جهوزية  مــن  التأكد  ــه  وذويـ الطالب 
املكان املناسب للدراسة، وتوفير جهاز 
هاتف  أو  طالب  لكل  خاص  حاسوب 
ذكي، واتصال قوي مع شبكة اإلنترنت، 
وآلة طابعة، والتزام الطالب باجلدول 
بعد،  عن  للدروس  املخصص  الزمني 
الطالب  أمر  ولي  ومتابعة  ومتابعتها، 
ــة االبــتــدائــيــة  لــألطــفــال فـــي املــرحــل
إلدارات  ــضــا  أي ــد  ــ والب ــة.  ــروضــ ــ وال
من  معلميهم  متابعة  مــن  املــــدارس 
أجل إعداد الدروس الالزمة وتصوير 
وإرســالــهــا  يــشــرحــون  وهـــم  أنفسهم 
احلاسوب  بــرامــج  أو  اليوتيوب  عبر 
اجلــداول  إعـــداد  ومتابعة  املختلفة، 
الزمنية خلطة املواد الدراسية للتعليم 
احللول  وإيجاد  مرحلة،  لكل  بعد  عن 
البديلة بالتعاون مع أولياء أمور الطلبة 
بعد  عن  التعليم  جــودة  ألجــل حتقيق 
الصعوبات  مواجهة  حال  في  للطلبة 

والعقبات. 

ميزات وسلبيات التعليم عن بعد
ــعــد أن  مـــن مـــيـــزات الــتــعــلــيــم عـــن ب

واملرفقات  واحملــاضــرات  املعلومات 
برامج  فــي  مخزنة  تبقى  التعليمية 
احلاسوب وقنوات التعليم اإللكترونية، 
في  إليها  الرجوع  للطالب  يتيح  مما 
يــرون أن  أي وقت شــاء. لكن البعض 
طلبة  يناسب  قــد  بعد  عــن  التعليم 
املــدارس،  طلبة  من  أكثر  اجلامعات 
منه  مطلوب  اجلامعي  الطالب  حيث 
الذاتي  والتعلم  النفس  على  االعتماد 
من  أكثر  املعلومات  إلى  الوصول  في 

طالب املدرسة. 
وقد تبني من مالحظات كثير من أولياء 
االبتدائية  املرحلة  في  للطلبة  األمور 
ورياض األطفال اإلرهاق الكبير على 
الوالدين في حث أبنائهم على متابعة 
من  معهم  واجللوس  املرسلة  الدروس 
وهذا  فهمها،  على  مساعدتهم  أجــل 
بعد  عن  للدراسة  سلبيا  جانبا  شكل 
لدى بعض الطلبة وذويهم؛ إذ ليس كل 
الطلبة في املستوى ذاته والقدرة ذاتها 
على الفهم وحدهم باستخدام البرامج 
التعليمية اإللكترونية املختلفة من دون 
الصغار  خصوصا  لهم،  يشرح  معلم 
قــادريــن  األهـــل  جميع  ولــيــس  منهم، 
كما يجب.  للدروس  الشرح  أداء  على 
بعد  عن  التعليم  سلبيات  من  وأيضا 
نقص التفاعل االجتماعي بني الطلبة 
معلميهم  ــع  ومـ ــعــض،  ب مــع  بعضهم 
ــن، وهـــو جــانــب مــهــم لنمو  ــريـ واآلخـ
شكل  كما  االجتماعية،  شخصيتهم 
نوعا من امللل لدى الطلبة، لكن يبقى 
التعليم عن بعد حال مهما ومفيدا في 

ظل االلتزام في البيوت.
 

العمل عن بعد
اكتشف الكثير من الناس والشركات، 
الــبــيــوت نتيجة  ــي  وبــعــد االلـــتـــزام ف
املنزل،  من  والعمل  العاملية  اجلائحة 
ــن بعد  ــمــل عـ ــع ــن ال ــك ــم ــن امل ــه مـ ــ أن

كما  املهام  إجنــاز  بها  وبطريقة ميكن 
ببال  يخطر  يــكــن  ــم  ل ــي  ــت وال يــجــب، 
املنزل،  أنــه ميكن إجنــازهــا من  أحــد 
واجلهد  الوقت  توفير  على  مما عمل 
وجهة  املوظف  الطرفني:  لكال  واملــال 
العمل؛ فاملوظف يحتاج إلى وقت في 
مالبسه  يلبس  أن  أجــل  من  الصباح 
ثم يذهب إلى عمله ويقطع املسافات 
وفي  النقل  وسائل  أو  سيارته  راكبا 
املساء عائدا إلى بيته، وكذلك الشركة 
وجدت أن ال حاجة لها لتوفير الكثير 
ميكنها  ــه  وأن للموظفني  املكاتب  مــن 
توفير  وكذلك  بعضها  عن  االستغناء 
التشغيل  وتكاليف  الكهربائية  الطاقة 
وغيرها  واألوراق  واخلدمات  للمبنى 
نتيجة العمل اإللكتروني، ما قد ساعد 
على تقليل عدد العاملني في املكاتب 
عن  للعمل  ــر  أكــب أعــــداد  وتــوظــيــف 
الشركات  لــدى  اإلنترنت(  )عبر  بعد 

والدوائر احلكومية. 
وتبني أنه ميكن عقد االجتماعات بني 
املوظفني عبر برامج اإلنترنت اخلاصة 
 Teemsو  Zoom كبرامج  بــذلــك، 
الــكــثــيــر.  ــرهــا  وغــي  what’sappو
ــتــدريــب عن  ال اآلن  انــتــشــر  ــك  ــذل وك
والهيئات  الشركات  من  فالكثير  بعد؛ 
»أون  لديهم  التدريب  واألفــراد أصبح 
البرامج  عبر  يتم  أنــه  مبعنى  اليــن«؛ 
اإلنــتــرنــت،  باستخدام  والتطبيقات 
ودورات  الشخصية  التنمية  كــدورات 
االقتصادية  التنمية  ودورات  اللغات 

والبشرية والتأهيلية وغيرها.

التجارة عن بعد 
الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة 
إلى  قبلها  أو  اجلائحة  أثناء  حتولت 
التجارة اإللكترونية، وأصبحت تعرض 
إلكترونية؛  مــواقــع  عــلــى  منتجاتها 
هي  اإللكترونية  األســواق  فأصبحت 
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الفعالة،  وهي  العامرة  وهي  السائدة 
ــواق الــعــاديــة واملـــراكـــز  ــ حــيــث األســ
التجارية في الشارع أصبحت مكانا ال 
يستحب الذهاب إليه، بل يجب جتنبه 
والتجمعات  االزدحــامــات  عن  والبعد 
البشرية التي حتدث بها والتي تساعد 

وبسهولة على نقل العدوى. 
أمـــازون  شــركــة  حققت  مثال  فاليوم 
أعلى أرباح لها على مر تاريخها منذ 
نشأتها عام ١99٤م، وباتت مع جائحة 
على مستوى  شــركــة  أكــثــر  »كــورونــا« 
هي  حققتها  التي  األربــاح  في  العالم 
و»غوغل«؛ حيث استطاعت االستفادة 
كموقع  مثلها  أخـــرى  ــات  وشــرك هــي 
اإلنترنت  عبر  البيع  مــن  بـــاي«  »إي 
بشكل كبير، فزادت مبيعاتها أضعافا 
مضاعفة، حيث إنها تبيع كل شيء، فال 
على  وجتدها  إال  سلعة  تقريبا  يوجد 
مواقعها، ومع سهولة الدفع للمال عبر 
اإلنترنت باستخدام البطاقات البنكية 
جالس  وأنت  بيتك  إلى  السلعة  تصل 
العاملني  أعــداد  فــزادت  مكانك!  في 
مــن مــنــازلــهــم لـــدى هـــذه الــشــركــات؛ 
فمثال شركة أمازون وحدها بلغ عدد 
من  أكــثــر  اجلــائــحــة  أثــنــاء  موظفيها 

نصف مليون موظف. 
والكثير من املطاعم واحملال التجارية، 
تتعامل  أضحت  الصغيرة،  أو  الكبيرة 
لتروج  اإللكترونية  البيع  قنوات  مع 
لبضائعها وتبيعها عبر اإلنترنت، حيث 
ال خيار آخر لديها في ظل بقاء الناس 
بيوتهم، وبالتالي قد تكون غيرت  في 
لسلعها،  والترويج  عملها  طبيعة  في 
ــتـــاج إلــــى مــوظــفــني  فــأصــبــحــت حتـ
اإللكتروني وسائقني  البيع  خبراء في 
للتوصيل للبيوت مما ساهم في خلق 
وظائف جديدة مختلفة عن السابق. 

الكثير  ــات  ب األفـــراد  مستوى  وعــلــى 
أو  بضائعهم  يــعــرضــون  ــاس  ــن ال مــن 

عبر  الــيــدويــة  وأشغالهم  منتجاتهم 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مما 
ساهم في حل مشكلة الدخل احملدود 
لبعض األفراد، فهم يعملون من بيوتهم 
محل  استئجار  إلى  احلاجة  دون  من 
ودفع أجرته والضرائب عليه وتكاليف 

تشغيله.
مواقع  لنا  حلت  كــم  اهلل،  فسبحان 
البرامج  وبعض  االجتماعي  التواصل 
مشاكل  اإللــكــتــرونــيــة  والــتــطــبــيــقــات 
العمل والتعليم، فتخيلوا لو كتب علينا 
البيوت من دون عمل فكم  البقاء في 
من األسر سوف تتضرر جراء ذلك؟! 
الوظائف  كثرة  من  الرغم  على  ولكن 
واملهن التي حل العمل عن بعد مشكلة 
لها، فإنه تبقى بعض املهن، كاحلدادة 
يصعب  وغيرها،  والنجارة  والسباكة 
تضرر  وقـــد  بــعــد،  عــن  الــعــمــل  معها 
أربابها أكثر من غيرهم في البقاء في 
البيوت، وعلينا مساعدتهم إن أمكن. 
وهناك أيضا مهن كالطب والتمريض 
أربــابــهــا  املستشفيات،  فــي  والــعــمــل 
عملهم  مواقع  في  بالعمل  مستمرون 
في  عليهم  نعول  مــن  وهــم  األصلية، 
مواجهة هذا الوباء برحمة اهلل تعالى. 

احلياة العائلية عن قرب 
اهلل  جــعــل  أن  وفــضــلــه  اهلل  بحمد 
ــل الــتــواصــل  فــي زمــانــنــا مــن وســائ
اإللكترونية  والتطبيقات  االجتماعي 
التواصل  على  يعيننا  ما  والبرامج 
وبــاألخــص مع األهل  مع اآلخــريــن، 
ومتابعة  ــاء،  ــ ــدق واألصــ ــارب  ــ ــ واألق
أخــبــارهــم، ومــشــاركــتــهــم أفــراحــهــم 
وأحزانهم عبرها، خصوصا في هذه 
الفترة التي قدر اهلل تعالى أن تكون 
بني  الــتــواصــل  فأصبح  البيت،  فــي 
املغتربني  واألبناء  واألســر  العائالت 
للدراسة أو العمل عبر تلك الوسائل. 

ومن ميزات تلك اخللوة البيتية أنها 
ولقضاء  للعبادة  مناسبة  أضــحــت 
ومتابعة  األبــنــاء  مــع  أكــثــر  ــات  ــ أوق
سلوكياتهم وممارسة بعض األنشطة 
الوالدين،  قبل  من  معهم  واأللــعــاب 
بأنهم  صــرحــوا  اآلبـــاء  مــن  فالكثير 
الفرصة،  هــذه  لهم  تتاح  مــرة  ألول 
وهي التعايش عن قرب مع أبنائهم، 
تفاصيل  كــل  فــي  معهم  والــتــفــاعــل 
بعيدين  كانوا  ما  التي غالبا  حياتهم 
عنها أو كانت األمهات فقط من يقمن 
والتوجيه  والتعليم  التربية  بــأمــور 

والتصحيح للسلوكيات لألبناء.
للشعور  لآلباء  مناسبة  فترة  فهذه 
باملعنى احلقيقي لألبوة وتعلم الصبر 
فهم حاجاتهم  ومحاولة  األبناء  على 
واملــشــاركــة  ونفسياتهم  ورغــبــاتــهــم 
معهم في أنشطة حياتهم، ما ينعكس 
األبناء  مــن  الكثير  حياة  على  ــره  أث
واحملبة  وبالقرب  بالفرح  بالشعور 
قد  بل  آبائهم،  وبــني  بينهم  واملـــودة 
أن  حصلت  مــرة  ألول  فرصة  تكون 
أبنائهم  مــع  رمــضــان  اآلبـــاء  يقضي 
عبادات  معا  فيتعبدون  البيت  فــي 
اجلماعة  صالة  كممارسة  جماعية 
ــوات الــنــهــار،  فــي قــيــام الــلــيــل وصــل
معا،  الكرمي  القرآن  قراءة  وجلسات 
أو أدعية جماعية، مما أعاد تذكير 
الناس بالغاية من احلياة التي خلقهم 
اهلل تعالى لها، وهي العبادة والقرب 
على  التكالب  وليس  تعالى  اهلل  من 
الدنيا، فكأن مع كل بالء عطاء من 
قادر  فاهلل  احلمد،  وهلل  تعالى  اهلل 
نصابها،  إلــى  األمــور  يعيد  أن  على 
بلهوها  الدنيا  أخذتنا  مــا  فكثيرا 
كما  العبادة  عن  فأبعدتنا  وشغلها 
يــجــب، فــكــانــت فــرصــة لــالرتــقــاء 
والقرب  للعبادة  واخللوة  والتصحيح 

من اهلل تعالى.
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الــتــي عصفت  ــا،  كــورون جائحة  أنــهــت 
بــالــعــالــم أجــمــع، الــعــديــد مــن األطــر 
على  مغايرا  واقعا  وفرضت  التقليدية، 
االجتماعية،  احلياة  تفاصيل  مختلف 
السيما التعليم والعمل والتدريب وصلة 
األرحام، كما كان لها تأثير إيجابي على 
العالقة باألبناء ومتابعتهم وتربيتهم عن 
بيوتهم  في  ــاء  اآلب تواجد  بحكم  قــرب 
قبل  ملا  الوقت خالفا  أو طوال  غالبية 

اجلائحة.
ويتحدث خبراء ومتخصصون لـ»الوعي 
اإلســـالمـــي« عـــن املــســتــجــدات الــتــي 
ما  إلى  تطويعها  ميكن  وكيف  طــرأت، 
واملجتمع  املسلمة  األسرة  فيه مصلحة 

ككل.
ــم يــكــن الــتــأقــلــم ســهــال فــي الــبــدايــة  ل
املساعد  ــدرس  ــ امل عــلــيــو،  معتز  عــلــى 
عندما  األزهــر،  جامعة  الزراعة  بكلية 
»وســط  بجامعة  ــدراســة  ال ــى  إل ذهــب 
٢8 أغسطس  الــزراعــيــة فــي  الــصــني« 
بدأ  لكنه  لــلــدكــتــوراه،  باحثا  ٢٠١7م، 

خالل  نفسه.  إلثبات  التحدي،  رحلة 
محكما  أصبح  الصني،  في  سنوات   3
١٢ مجلة دولية، و57 بحثا دوليا،  في 
ومتكن من إجناز رسالته قبل موعدها 
بعام، وكان يخطط ملناقشتها في العام 
كورونا،  فيروس  انتشار  لكن  املقبل، 
خصوصا في الصني، قلب احلياة رأسا 

على عقب!

مناقشة أونالين
داخــل  يوما   ١7 نفسه  معتز  د.  عــزل 
احلجر  ثم  املطار  إلــى  ومنها  غرفته، 
الصحي، الذي مكث به ١٤ يوما، إلى 
من  التأكد  بعد  مخاوفه،  تالشت  أن 

عدم ظهور أي أعراض إصابة.
يتابع د. معتز: »عقب انقضاء احلجر 
مغلقة  الــســبــل  أضــحــت  الــصــحــي، 
هذه  تنتهي  متى  أعلم  فال  أمــامــي، 
الــغــمــة، ومـــا ســيــكــون مصير ثــالث 
سنوات من البحث واالجتهاد والسهر 
والغربة والضغط النفسي والعصبي.. 
املناقشة  باستكمال  متسكت  لذلك 
رغم كل الظروف، ووافقت اجلامعة 
الصينية على عقد املناقشة أونالين 
بضوابط مشددة، منها املشاركة بـ 3 
أبحاث بدال من واحد، واملشاركة في 
الكلية  وحتديد  دولــي،  علمي  مؤمتر 
 3 فــي  والتصنيف  النشر  ملــجــاالت 
املستوى  يكون  أن  على  مستويات، 
وهي  التخصص،  في  إجباريا  األول 
النقطة األصعب. وجاء حتديد موعد 
أيام  أول  صباح  أونــاليــن،  املناقشة 
على  وجـــرت  ــارك،  ــب امل الفطر  عيد 
مدى ساعتني، وانتهت بحصولي على 

درجة الدكتوراه«.

في البعد.. حياة

عبداحلليم حفينة / أسماء الفوليملف العدد
القاهرة - دار اإلعالم العربية

أطر اجتماعية جديدة فرضها وباء كورونا

ــث دكــتــوراه  ــاح قــصــة ب
ــاء من  ــوبـ لـــم ميــنــعــه الـ
ــال رســـالـــتـــه  ــمـ ــكـ ــتـ اسـ

وإجنازها أونالين
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هل ينجح التعليم عن بعد؟
ــاذ  ــذا الـــتـــســـاؤل أســت ــ ــن ه يــجــيــب عـ
بكلية  املــســاعــد  التعليم  تكنولوجيا 
التربية جامعة األزهر د. حمادة محمد 
مسعود، قائال: »على الرغم من انتشار 
الــدول  معظم  في  اإلنترنت  استخدام 
الــدول  هــذه  من  العديد  فــإن  العربية، 
لم تختبر استخدام التعليم عن بعد في 
اإلشارة  جتدر  بها.  التعليمية  األنظمة 
إلى أن جتربة استخدام التعليم عن بعد 
في بعض الدول تعد استخداما ضعيفا 
العالي،  التعليم  مستوى  على  حتى 
املرتبطة  التحتية  البنية  لضعف  وذلك 
املعلومات في هذه  باالتصاالت وتقنية 
ببنية  تتمتع  التي  الــدول  بينما  الــدول، 
املعلومات  تكنولوجيا  في  قوية  حتتية 
واالتصاالت، وجدت بها جتارب للتعليم 
وإن   – التجارب  هــذه  ولكن  بعد  عــن 
التجارب  بقوة  ليست   – جيدة  كانت 
تعتمد  الــتــي  الغربية  اجلــامــعــات  فــي 
التعليم عن بعد في الكثير من برامجها 

الدراسية«.
يتابع د. حمادة: »في ظل جائحة كورونا 
وجدت الدول العربية نفسها في موقف 
يتطلب من األنظمة التعليمية بها اتخاذ 
التعليم  من  باالنتقال  فورية  قـــرارات 
التقليدي إلى استخدام التعليم عن بعد، 
وهنا تتضح جهوزية األنظمة التعليمية 
في الدول العربية، فبعض هذه األنظمة 
لم ينجح في التحول بالشكل املطلوب، 
وذلك نتيجة عدم اعتماد اجلامعات بها 
أنظمة  على  اجلامعي  قبل  التعليم  أو 
في  تستخدم  التي  اإللكتروني  التعليم 
التعليم عن بعد واقتصارها على بعض 
لتقدمي  التعليمية  احلكومية  القنوات 
من  اجــتــهــادات شخصية  أو  ــدروس  الـ
أعضاء هيئة التدريس واملعلمني، وذلك 
بنشر مقاطع فيديو للمقررات الدراسية 
لطالبها، وشهدنا ظهور مشكالت كثيرة 
للطالب  النهائي  التقومي  عمليات  في 

في هذه الدول«.

بعض  املقابل، جنحت  »فــي  وأضـــاف: 
إلى  التحول  فــي  التعليمية  األنظمة 
التعليم عن بعد في اليوم نفسه لتعليق 
ــى املـــدارس واجلــامــعــات،  احلــضــور إل
وذلك ألنها تعتمد على منصات وأنظمة 
خاصة بها لتقدمي التعليم اإللكتروني، 
الـــدخـــول  ــن  ــطـــالب مـ الـ ومت متــكــني 
وحتويل  املنصات  هــذه  ــى  إل املجاني 
والطالبات  الطالب  محاضرات  جميع 
الـــدروس  تلقي  إلـــى  ــي اجلــامــعــات  ف
اإللكتروني  التعليم  أنظمة  خــالل  من 
بعض  وجود  من  الرغم  وعلى  املغلقة. 
واإلداريــة،  والفنية  التقنية  املشكالت 
جنحت  بعد  عــن  التعليم  جتربة  فــإن 
الدراسي  العام  وأنهت  الدول  في هذه 
في  التعليمية  األنظمة  إن  بل  بنجاح، 
هذه الدول قامت بالتخطيط لالعتماد 
املقبل  العام  في  بعد  عن  التعليم  على 
لضمان  اجلائحة  هــذه  استمرار  حــال 

تقدمي التعليم للطالب بشكل أفضل«.
وختم قائال: »في ضوء ما سبق، يجب 
إلى  النظرة  العربية  الـــدول  تغير  أن 
بعد،  عن  والتعليم  اإللكتروني  التعليم 
للتعليم  املــنــاســب  الــبــديــل  يبقى  ألنــه 
كذلك  الضرورة،  حاالت  في  التقليدي 
جتعله  التي  املــزايــا  من  للعديد  نظرا 
يتفوق على املشكالت التي تواجه النظم 

والطرق التقليدية في التعليم والتدريب 
كخفض التكاليف والتجهيزات املطلوبة 
الوقت  وتوفير  التقليدي  التعليم  في 
واجلهد وتخطي حواجز املكان والزمان 
احلرية  ــاحــة  وإت اجلغرافية  والــعــزلــة 
والــزمــان  املــكــان  اخــتــيــار  فــي  للمتعلم 
ودقة  التعليم، وسرعة  لتلقي  املناسبني 
املعلومات وحتديثها أوال بأول، وحتقيق 

تكافؤ الفرص بني املتعلمني«.

التدريب.. ضرورة حتمية
التدريس  وطـــرق  املناهج  أســتــاذ  ــا  أم
األزهر  جامعة  التربية  بكلية  املساعــد 
حتولت  »لقد  فيقول:  مرعي  سيد  د. 
ــى مــواكــبــة مــســتــجــدات  الـــقـــدرة عــل
على  عالمة  من  احلديثة  التكنولوجيا 
الرفاهية إلى ضرورة حتمية الستمرار 
من  كورونا  حتول  وبهذا  البشر،  حياة 
أصغر كائن إلى أكبر دليل على حتمية 
والصعوبات  التحديات  بحجم  الوعي 
املــجــاالت،  تــواجــهــنــا فــي جميع  الــتــي 
يعد  الذي  اإللكتروني  التدريب  السيما 
التدريبية  للمؤسسات  مناسبا  خيارا 
لــلــوصــول إلـــى الــعــديــد مــن املــتــدربــني 
املتناثرين جغرافيا، أو املعزولني إجباريا 
عن بعد، خصوصا في احلالة املوجود 
عليها العالم اآلن«. وتابع: »في التدريب 
ــة  ــعــد، ميــكــن لــلــمــتــدربــني دراسـ عــن ب
وقت،  أي  في  التدريبية  الــدورة  مــواد 
املتدربني  لدى  يكون  أن  يتطلب  وهــذا 
املواد  من  مجموعة  إلى  الوصول  حق 
رعاية  حتت  ذاتيا  واملكتفية  التفاعلية 
هنا  التدريب  ويتم  امليسر،  أو  املــدرب 
يتم اجلمع  ما  وعادة  في وقت محدد، 
املناقشات  مثل  التعاونية  األنشطة  بني 
التفاعل  لتعويض  اجلماعي  العمل  أو 

اإلنساني.
تطوير  في  حيويا  دورا  املــدرب  ويلعب 
على  واحلفاظ  اإلنترنت  عبر  التدريب 
ويجب  اإللكترونية،  التدريبية  البيئة 
أن ميتلك مجموعة فريدة من األدوات 

ــود:  ــع ــس م حـــمـــادة  د. 
البديل  بعد  عن  التعليم 
تــوافــرت  إذا  ــب  ــاس ــن امل

اإلمكانات

تلعب  ــي:  ــرع م ســيــد  د. 
احلديثة  التكنولوجيا 
التدريب  في  فاعال  دورا 

عن بعد
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عليه  ويجب  بنجاح،  العمل  من  متكنه 
على  للحفاظ  باستمرار  أدواتــه  تطوير 

مستواه في هذا النطاق االفتراضي.
بأدواتها  احلديثة  التكنولوجيا  وتلعب 
هذا  في  فاعال  دورا  الهائلة  ووسائلها 
الــنــوع مــن الــتــدريــب، وكــذلــك أدواتــهــا 
التدريبية  التصميمات  مثل  النظرية 
والسيناريوهات املتخصصة التي يجب 
أن تساعد مخططي التدريب التقليدي 
التدريبية  ــادة  ــ امل شــكــل  تــطــويــر  عــلــى 
مرن  إلــكــتــرونــي  شكل  إلــى  وحتويلها 
بكتابة سيناريو متقن يساعد املتدربني 
طريق  عــن  بالتعلم  االســتــمــتــاع  عــلــى 
واملواد  بالصور  التدريبية  املادة  إمداد 
واألفالم  واملسموعة  الناطقة  التعليمية 
التعليمية ذات الهدف التدريبي الفعال 

وصوال إلى االتقان«.
ملحة  باتت احلاجة  ثم  »من  وأضــاف: 
إلى وجود نظام مفتوح مرن ودقيق وذي 
للمتدرب  ليسمح  عالية،  تقنية  سعة 
مكانه،  ومــن  لسرعته  وفــقــا  بالتعلم 
الستة  التساؤالت  محققا اإلجابة على 
األهــم: متى؟ كيف؟ أيــن؟ من؟ ومــاذا؟ 
اإلجابة عليها كال  والتي حتدد  وملاذا؟ 
والطريقة  واحملتوى  واملتعلم  املعلم  من 
األمر  التدريب،  وموقع  والزمن  والبيئة 
املنصات  صناعة  بوجود  يعجل  الــذي 
خدمات  في  املتخصصة  اإللكترونية 
مجاالت  جميع  في  بعد  عن  التدريب 
متاما،  احلياة  شكل  ويغير  التدريب، 
شــاشــات  نــألــف  أن  علينا  اآلن  ومـــن 
العالم االفتراضي، لكن كتربويني نعتقد 
للتصميم  معايير  حــزم  وجــود  بحتمية 
ــر واالســـتـــخـــدام  ــطــوي ــت ــاء وال ــشــ ــ واإلن
متوقع  غير  ــع  واق فهذا  واالســتــمــرار، 

أوجب علينا معايشته بواقعية«.

حتول رقمي
املعلومات  أمـــن  خبير  يــقــول  بــــدوره، 
اجلندي  محمد  د.  املتحدة  األمم  في 
العالم  إلــى  احلياة  حتــول  على  تعليقا 
بعد: »خالل  وإدارتها عن  االفتراضي، 

اآلونة األخيرة، دفع العالم إلى مرحلة 
أقطاب  ظهور  بعد  خصوصا  جديدة، 
وغيرهما،  وأملانيا  الصني  مثل  جديدة 
وهو األمر الذي دفع إلى التوقع مبكرا 
العوملة،  على  يجرى  تغيرا  هناك  بــأن 
هي  التغير  لــهــذا  املهمة  األذرع  وأن 
التكنولوجيا، لكن كان هناك تباطؤ في 
السير في هذا االجتاه، لكن مع ظهور 
إلى  دفعا  يدفع  العالم  أصبح  كورونا 
التحول الرقمي، سواء في الدول التي 
لديها استعدادات أو التي ال متتلك تلك 
نشوء  ذلك  على  وترتب  االستعدادات، 

فرص ومشاكل«.
ــول كــبــيــر ظهر  ــاك حتـ ــن ويـــوضـــح: »ه
التعامل  على  املعتمدة  اخلدمات  على 
اخلدمة؛  ومقدم  العميل  بني  املباشر 
اخلدمات  تلك  من  كثير  أصبح  حيث 
يؤدى إلكترونيا، لكن األزمة هنا تكمن 
في اإلربـــاك الــذي حــدث لــدى الــدول 
غير املستعدة لهذا التحول التكنولوجي 

السريع«.
مواكبة  على  الــدول  قــدرة  وبخصوص 
إلى  اجلندي  أشــار  الرقمي،  التحول 
أنه وفقا لتقرير تصدره األمم املتحدة 
عن البنية التحتية اخلاصة بتكنولوجيا 
املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت فــي جميع 
لديها  دوال  هــنــاك  ــإن  ف الــعــالــم،  دول 
استعدادات للتحول الرقمي في الشرق 
بغض  اخلــلــيــج،  دول  مــثــل  ــط،  ــ األوسـ
النظر عن أنها لم تتحول رقميا بشكل 
كامل، لكن تظل مسألة التحول الرقمي 
التكنولوجيا؛  قبل  ثقافة  مسألة  هي 
بنية حتتية قوية،  الدول  امتلكت  مهما 
مهمة  اإلنترنت  استخدام  ثقافة  تظل 
التي  الرقمي  التحول  عملية  في  جدا 

التكنولوجيا  أضــالع:  ثالثة  من  تتكون 
يكون  أن  والبد  والسياسات،  واإلنسان 
هناك توافق بني األضالع الثالثة حتى 
التحول  عملية  مــن  ــغــرض  ال يتحقق 

الرقمي.
أما عن املستقبل، وكيف ستسير احلياة 
في  اخلبير  فيؤكد  كــورونــا،  أزمــة  بعد 
كما  يعود  لن  الوضع  أن  املتحدة  األمم 
وأبلغ  نعرفه(،  )كما  كــورونــا  قبل  كــان 
عندما  الشركات  أن  ذلــك،  على  مثال 
جيد،  بعد  عن  املوظفني  أداء  أن  جتد 
من  وتخفض  ميزانيتها،  هيكلة  ستعيد 
أســواق  ما سيؤثر على  وهــو  اإلنــفــاق، 
سيحدث  تغير  فهناك  العقارات،  مثل 
خصوصا  نعرفها،  الــتــي  الــعــوملــة  فــي 
املــؤســســات  الــتــكــنــولــوجــيــا متــكــن  أن 
االقتصادية من العمل من دون احلاجة 

إلى التنقل إلى دول أخرى.
وهنا يشير اجلندي إلى املهارات الواجب 
يتمكنوا  حتى  األشخاص  في  توافرها 
وعلى  اجلديد،  بالعصر  االلتحاق  من 
التكنولوجيا،  استخدام  مهارات  رأسها 
األجيال  خصوصا  التواصل،  ومهارات 
الصغيرة التي تعودت على التواصل من 
حتتاج  األجيال  وهذه  اإلنترنت،  خالل 
أكثر  الشخصية  التواصل  مهارات  إلى 
من غيرها، مع وجود حتديات أكبر من 
املعتاد في إدارة العمل عن بعد، أضف 
التكنولوجية،  الثقافة  أيضا  ذلك  إلى 
استخدام  كيفية  عــن  تتوقف  ال  التي 
هو  منها  املقصود  لكن  التكنولوجيا، 
استخدام  من  مكاسب حقيقية  حتقيق 

التكنولوجيا.
املهارات  استعراض  اجلندي  يستكمل 
الرقمي،  التحول  عالم  فــي  املطلوبة 
ومهارة  املشكالت،  مهارة حل  فيضيف 
ــومــات،  ــتــحــقــق مـــن املــعــل ــبــحــث وال ال
املعلومات  انفجار  في عصر  خصوصا 
البشرية  أن  السيما  فيه،  نعيش  الذي 
ــى جانب  ــاء بــيــولــوجــيــا، إلـ ــ تــعــيــش وب
تفشي  ظل  في  أيضا  معلوماتي  ــاء  وب
الشائعات. ويختتم بالتأكيد على أهمية 

د. اجلندي: اخلليج لديه 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــول 
الرقمي إذا تقبلته ثقافة 

املجتمع
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التحول  عملية  دفــع  فــي  الـــدول  دور 
الرقمي في عالم ما بعد كورونا.

 
التربية عن قرب

الصحة  أستاذ  يقول  آخر،  جانب  على 
النفسية بكلية التربية د. طه أبوحسني، 
إن الـــوضـــع الــطــبــيــعــي فـــي الــتــكــويــن 
هو  األســـرة  إلــى  بالنسبة  االجتماعي 
ــور ألطـــول فــتــرة من  ــيــاء األمـ بــقــاء أول
ــكــون ذلـــك في  ــزل، وي ــن ــزمــن فــي امل ال
األب  تباعد  أمــا  اإليــجــابــي،  االجتـــاه 
للدواعي  أو  السفر  أو  العمل  لدواعي 
املعيشية عموما فله آثار سلبية.. لذلك 
وبقاؤهم  املنزل  إلى  اآلباء  عودة  كانت 
فيه لوقت طويل بسبب جائحة كورونا 
أمرا إيجابيا، وهو ما يسمى باحلضانة 
االجتماعية، ورمبا تعتري األسرة بعض 
لكن هذه  املــلــل،  يظهر  وقــد  خــالفــات 
أمور صحية متاما وتعكس وجود صحة 

نفسية.
الــيــوم  بتقسيم  حــســني  ــو  أبـ ويــنــصــح 
االنشغال  مثل  متباينة،  أنشطة  بــني 
بالهوايات اخلاصة، كالقراءة على سبيل 
املثال، إضافة إلى محاولة اخلروج مع 
أخذ كل االجراءات االحترازية، وغيرها 

من األنشطة اليومية الكثيرة. 
على  النفسية  الصحة  أستاذ  ويشدد 
ضرورة جتنب إهانات األبناء، فالطفل 
الذي يهدد دائما ويهان فإنه يفقد أكثر 
من 38 في املئة من إبداعاته، فاألسرة 
املوبخة أسرة سلبية ولن تخرج بنتيجة 
تربيتها ألوالدها، فالبد من  جيدة في 
توافر االحترام واألدب بني جميع أفراد 
العنف  أن  أبــو حسني  ويؤكد  األســرة. 
من شخصية  إال  يخرج  ال  التربية  في 
ضعيفة  شخصية  عنها  ينتج  ضعيفة 
األسرة  مصلحة  في  ليس  وهو  أيضا، 

واملجتمع.

غذاء روحي
األزمة  في  وأهميتها  الرحم  صلة  عن 

ــتـــي متـــر بــهــا األمـــــة اإلســالمــيــة  الـ
واإلنسانية بأكملها، يقول أستاذ الفقه 
كلية  وعميد  األزهــر  بجامعة  املــقــارن 
سيف  د.  األسبق  والقانون  الشريعة 
رجب قزامل: »إن ما متر به البالد من 
أزمة وباء كورونا اقتضى اتخاذ جميع 
في  البقاء  وأهمها  الوقاية،  إجــراءات 
املــنــزل ألكــبــر مــدة ممكنة، واحلــرص 
على التباعد االجتماعي، وهذا ما أمر 
الوقاية،  بأسباب  نأخذ  أن  الشرع  به 
فــهــل هـــذه اإلجـــــــراءات تــعــد مــبــررا 
الرغم  على  أنــه  أرى  ــام؟  األرحـ لقطع 
مانع من  فإنه ال  اإلجـــراءات  من هذه 
قطع األرحــام شكليا فقط، وأن نأخذ 
عن  أو  بالهاتف  واالتــصــال  باأليسر، 

طريق وسائل التواصل االجتماعي«.
الرحم  صلة  أن  إلــى  قــزامــل  ويلفت 
األرزاق  فــي  ــارك  ــب وت عظيم  فضلها 
واآلجـــال، فهي غــذاء روحــي، فعندما 
الواصل  يجد  وأقــاربــك،  أهلك  تصل 
وأنسا  وسعادة  راحــة  الصلة  هــذه  في 
تعالى:  لــقــولــه  مــصــداقــا  اجــتــمــاعــيــا، 

ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   }ڤ  
ڃ{  ڃ   ڄ   ڄ    ڄ  
)الرعد:٢١(، أو كما جاء في احلديث 
ــي هــريــرة قـــال: قال  الــشــريــف عــن أب
رسول اهلل ]: »من أحب أن يبسط له 
في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل 

رحمه« )أخرجه البخاري(.
والقانون  الشريعة  كلية  عميد  ويؤكد 
فإذا  كبيرة،  األرحــام  قطع  أن  األسبق 
كـــان هــنــاك قــريــب فقير اعــتــدت أن 
تعاونه باملال، فال مبرر لالعتذار أبدا، 
فإن تعذر الذهاب، فيمكن إرسال املال 
وبالطبع  عصرية،  وسيلة  بأي  املعتاد 

دائــمــا  ــى  ــ األول هــمــا  واألم  األب  فـــإن 
قطيعة  أال حتدث  املهم  ومن  بالوصل، 
الوالدين  إلى  يتسرب شعور  وأال  أبدا، 
بأي  الــوصــل  فــي  تقصيرا  هناك  بــأن 
شكل من األشكال مهما كانت الظروف، 

وهذا ما ينهانا عنه الشرع.

سالمة الصدر
وأخيرا، يوضح مدرس األدب والنقد في 
جامعة األزهر د. محمد عبدالناصر محمد 
العنتبلي أن صلة الرحم هي: اإلحسان 
إلى األقربني، وإيصال ما أمكن من اخلير 
إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، 
وال خالف في وجوبها، كما أن قطيعتها 
معصية من كبائر الذنوب، وهو ما نقله 
كثير من أهل العلم، قال اهلل تعالى في 

كتابه العزيز: }ۈئ  ېئ  ېئېئ  
ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  
جئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  حب  
خب  مب  ىب  يب  جت   حت{ )البقرة:٢١5(.
لكن في ظل ما يعيشه العالم من بعد 
الرحم  لصلة  فــإن  ــارئ،  طـ اجتماعي 
الــزيــارة  بينها  مــن  مــتــنــوعــة،  ــا  طــرق
كما  ذلك،  تعذر  إن  لكن  واالستضافة، 
هي احلال في أيامنا هذه، وجب على 
املسلم أن يصل رحمه عن بعد بالسؤال 
عليهم  والــســالم  أحوالهم  وعــن  عنهم 
طريق  عن  صحتهم  على  واالطمئنان 
الوسيلة  أصبح  أنــه  السيما  الهاتف، 
لنفوز  األيام؛  هذه  في  أمامنا  الوحيدة 

باألجر العظيم. 
ــاك أيــضــا طــريــقــة أخـــرى لصلة  وهــن
ــة الــصــدر  الـــرحـــم تــتــمــثــل فـــي ســالم
نحوهم فال حتمل احلقد الدفني عليهم 
وال تبغضهم؛ ليعيش اجلميع في سالم، 
وكذلك الدعاء لهم بظهر الغيب، وهذه 
إليها  ويحتاج  اجلميع  ميلكها  الطريقة 

اجلميع.
لكم جميعا: »ال  وفي اخلتام نصيحتي 

تقطع رحمك ولو قطعوك«.

اآلباء  دور  عودة  طه:  د. 
إيجابي  أمــر  املــنــزل  إلــى 

ملتابعة أبنائهم عن قرب
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صلة األرحام في ظل التباعد االجتماعي

أحمد عبد املقصودملف العدد
باحث تربوي

إن الدعاوى املتزايدة لهذا التباعد تعكس 
هول الفزع من الوباء الذي جاب األرض 
وزويت له من أطرافها، واقتحم أقطارها 
يسلب من النفوس أرواحها، ومن القلوب 
هناءتها واطمئنانها، كما تظهر وعيا صحيا 
من شأنه أن يساعدنا على جتاوز هذه 
األزمة الكونية بأقل اخلسائر في األرواح، 
يزال يحتاج مواكبته بوعي  وإن كان ال 
اجتماعي ونفسي على املستوى نفسه، 
كي يعيننا على عبور هذه النازلة بأقل 

اخلسائر في العالقات.
وقد سبق اإلسالم في التعامل مع مثل 
هذه النوازل -من مثل الطواعني واألوبئة- 
سبقا بعيدا، ووضع من االحترازات ما 
فقد  األرواح،  ويصون  النفوس  يحفظ 
قال رسول اهلل ]: »إذا وقع الطاعون 
بأرض فال تدخلوها وإذا وقع وأنتم بها 
فال تخرجوا منها«. )رواه أحمد بإسناد 
صحيح(، ولكنه في املقابل لم يغفل تلك 
االحتياطات االجتماعية والنفسية التي 

حتمي املجتمع من التصدع حتت ضربات 
احلذر املتزايد والقلق.

املسلم اجتماعي النزعة
فاإلسالم في تربيته ألتباعه يصنع من 
املسلم إنسانا اجتماعيا، ينفر من العزلة 
واالنفراد، ويقبل على املشاركة والتعاون 
في أعمال اخلير، وجعل من هذه »النزعة 
االجتماعية« شعارا مييز عباداته وشعائره، 
ويطبع تفكيره وسلوكه، فهناك الصالة في 

ال أعلم تعبيرا أكثر شيوعا في أدبيات اليوم من تعبير »... عن بعد«، فهو يالحقنا في الصحف واملجالت، والتقارير 
والدراسات، ووسائل التلفزة واإلذاعات، حتى إنه ليظلل مناشط احلياة جميعها، فهناك »التعليم عن بعد«، و»التدريب 
عن بعد«، و»االجتماعات عن بعد«، و»التداول عن بعد«، و»التسوق عن بعد«، حتى كادت حياتنا كلها تكون »عن بعد«.
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املسجد خمس مرات في اليوم والليلة، 
وفريضة الصوم التي جتمع املسلمني في 
االجتماع  ثم  وانتهاء،  بدءا  واحد  وقت 
اإلسالمي العظيم في فريضة احلج السنوية.

بل إنه ليجعل من بعض األعمال االجتماعية 
حقوقــــا واجبة األداء، وشعائر ترتقي ملنزلة 
التي يأثم املجتمع  الكفائية«  »الفروض 
بتركها، قال رسول اهلل ]: »حق املسلم 
على املسلم ست قيل: ما هن يا رسول اهلل؟ 
قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك 
فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا 
عطس فحمـــد اهلل فشمته، وإذا مرض 
فعــــده وإذا مــــات فاتبعه« )رواه مسلم(.
وإن حق املسلم على أخيه املسلم يكون 
أعظم إذا توثقت به صلته؛ فجمعت بينهما 
وشائج القربي والرحم، أو أسباب اجلوار 
احلقوق  هذه  تصبح  حتى  واملصاهرة، 
فرائض واجبة األداء، وواجبات يأثم املفرط 
فيها، ويقع حتت املساءلة الربانية، بل قد 
تصل عقوبة املضيع لهذه احلقوق إلى 
احلرمــــان من دخول اجلنة في أول من 
يدخلها، قال رسول اهلل ]: »ال يدخـــل 
اجلنـة قـاطع رحـم« )رواه مسلم(. فقطيعة 
الرحم لطخة سوداء تشوه وجه املجتمع، 
وفساد عريض يستنزل اللعنة ويصرف 
الرشد والتوفيق،  أصحابه عن مواطن 

قال تعالى: }ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  

ک  ک{ )محمد: ٢٣،٢٢(.

دين شامل وتشريع مرن
الــذي أولــى صلة الرحم  وإن اإلســالم 
هذه املنزلة ليملك من املرونة ما يجعله 
يستوعب النوازل وامللمات دون أن يفرط 
في القواعد واألصول، وذلك من دالئل 
عظمة اإلسالم وكفاية تشريعاته، وشمولها 
ألحوال اإلنسان في عسره ويسره، وشدته 

ورخائه، فهو يراعي ما يطرأ على املسلم 
من أعذار قد متنعه من القيام بواجباته 
على وجه الكمال، أو اإلتيان بها في صورتها 
املثلى، فال يحرمه أجرها ما دامت العوائق 
القاهرة حتول دون أدائها، قال رسول اهلل 
]: »إذا كان العبد يعمل عمال صاحلا 
فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح 
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم« )رواه 

أبوداود وصححه األلباني(. 
لكنه مع هذا ال يسقط عنه هذه الواجبات 
اإلتيان مبا  على  قــادرا  دام  ما  بالكلية 
يستطيعه منها، ممتثال قول اهلل تعالى: 
}ہ  ہ  ہ  ھ{ )التغابن:١6(، 
هذا  من  األصــول  علماء  استنبط  وقد 
النص وما يحف به من نصوص أخرى 
من الكتاب والسنة، قاعدة جامعة تفيد 
أن: »امليسور ال يسقط باملعذور«، فقد 
تسقط -مثال- بعض صور صلة الرحم 
ووسائلها، وتتعطل لتعارضها مع مصلحة 
أرجح وأعظم، وهي »احلفاظ على النفس«، 
إحدى كليات اإلسالم اخلمس التي جاء 
اإلسالم حلراستها والقيام على صيانتها، 
ومع هذا تبقى الوسائل األخرى املتاحة 
واجبة  حقوقا  الرحم  صلة  وسائل  من 
األداء، وتدفع املسلم للتفنن في أداء ما 
تام  وجه  على  الوسائل  هذه  من  تبقى 
مبدع يبقي جذوة الشعور باحلاجة للصلة 
مع األرحام متوقدة في حسه وشعوره.

أرحامه،  زيارة  تعذر عليه -مثال-  فإن 
أو تشييع جنائزهم، أو الصالة على من 
مات منهم، أو عيادة مريضهم، وسوى 
ذلك من أعمال فال يسقط عنه التواصل 
إلكترونيا بهم، وتفقد أخبارهم، والدعاء 
ومريضهم  باملال،  فقيرهم  وصلة  لهم، 

بالسؤال.

بركات وسائل التواصل
وإن كان من شيء يدعو للسرور واالستبشار 
فهو ما جنده من عصرنا من معينات تيسر 

للمسلم القيام بصلة أرحامه، وجتعل منها 
أمرا ميسورا قريبا ال يكلف صاحبه كثير 
مال أو جهد، فمن بركات وسائل االتصال 
االجتماعي أنها قفزت في عصرنا قفزات 
اختصرت الزمان وطوت املكان، وجعلت 
من األمنيات املستحيلة أمرا واقعا، وكم 
داعبت األمنيات اللذيذة خيال الشعراء، 
وحملتهم على أن يخاطبوا الريح، ويناجوا 
العاصفات، ويودوا لو أنها تقدر أن حتمل 
سالمهم ملن يحبون، وتنقل لهم من أخبارهم 
ما يسكن خواطرهم، فيقول وضاح اليمن:

أال ليت الرياح لنا رسول 
إليكم إن شماال أو جنوبا

فتأتيكم مبا قلنا سريعا
ويبلغنا الذي قلتم قريبا
ومتنى الشاعر هدبة بن اخلشرم مثل 

الذي متنى صاحبه فقال:
أال ليت الرياح مسخرات 

 بحاجتنا تباكر أو تؤوب
فتخبرنا الشمال إذا أتتنا

وتخبر أهلنا عنا اجلنوب
إلينا أصــوات من  ينقل  األثير  وها هو 
نحبهم، ويرينا صورهم ومالمحهم في 
دقة ووضوح، على ما يفصل بيننا وبينهم 
من اآلف الكيلومترات، فيعبر فوق السهول 
والنجاد، والبحار والوهاد في ملح البصر 

أو هو أقرب!

صلة األرحام.. عن بعد
وقد رأيت أن أحشد طائفة من تلك الوسائل 
التي تعني على )صلة الرحم عن بعد( في 
ظل احترازات التباعد االجتماعي، ووراء 
هذه الوسائل الكثير سواها مما ميكن 
للمسلم احلريص على الثواب واألجر أن 

يتفنن في ابتكارها والبحث عنها:

الدعاء لهم
وهي وسيلة ال يسقطها عذر، أو يحول 
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شيئا  تكلف  ال  إنــهــا  إذ  عــائــق،  دونــهــا 
قلب  تعمر  ــة  صــادق عــاطــفــة  ــوى  سـ
اخلير  وإرادة  أرحامه  بحب  املسلم 
ألخيه  املسلم  دعــاء  كــان  وإذا  لهم، 
تستحق  فضيلة  الغيب  بظهر  املسلم 
حق  فــي  فهي  واملــســارعــة  التنافس 
قال  فقد  باملسارعة،  أحــق  األرحــام 
رسول اهلل ]: )ما من عبد مسلم 
قال  إال  الغيب،  بظهر  ألخيه  يدعو 
امللك: ولك مبثل( )رواه مسلم(، فهو 
أجر  أجرين:  بني  يجمع  لهم  بدعائه 
مثل  اهلل  يعطيه  بــأن  له  امللك  دعــاء 
لرحمه  وأجر صلته  ما سأل ألخيه، 
بدعائه لهم، وليتحني املسلم بدعائه 
مظان اإلجابة من األوقات الفاضلة، 
من  الــدعــاء  آداب  ذلــك  في  مراعيا 
وعــدم  االستعجال،  وعــدم  اإلحلـــاح 
ــم وغــيــرهــا مــن آداب  ــإث الـــدعـــوة ب

مبسوطة في مواضعها.

تفقدهم باالتصال
وقد يسرت علينا تطبيقات االتصال 
احلديثة ووسائل التواصل االجتماعي 
عليهم،  واالطمئنان  ــام  األرحـ تفقد 
ــصــال بهم  وحــبــذا لــو كــان هــذا االت
الصوت  خاصية  يوفر  تطبيق  عبر 
والــصــورة، فمن شــأن هــذا االتصال 
واالهتمام،  باخلصوصية  يشعر  أن 
والقرب والدنو، ويسمح للمرء أن يقرأ 
في نغمة الصوت وصفحة الوجه ذلك 

احلب املتبادل والود الرحيم. 

تخولهم بالنصح واإلرشاد
نصحه  بــذل  على  املسلم  فيحرص 
ونهيهم  باملعروف  وأمرهم  ألرحامه، 
عما قد يراه من منكر، على أن يكون 
وأنــاة؛  ذلــك في لطف ولــني، وصبر 
وإرشــاده،  بنصحه  الناس  أولــى  فهم 

ڭ      ۓ      }ۓ   تعالى:  قــال 
وقــال  ــه:١3٢(،  ــ )طـ ڭ{  ڭ   

گ   }ک   تـــعـــالـــى: 
ڳ   گڳ   گ   گ   

ڱ      ڱ   ڳ   ڳ  

ں   ڱ   ڱ  

ڻڻ   ڻ    ڻ   ں  

ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ  

ھ{ )التوبة:7١(، ويساعدهم 

فيما  وبخاصة  مشكالتهم  حل  على 
يحسنه من تخصص، مستحضرا في 
ذلك قول رسول اهلل ]: »من نفس 
عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس 
اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، 
ومن يسر على معسر في الدنيا يسر 
ومن  واآلخــرة،  الدنيا  في  عليه  اهلل 
ستر على مسلم في الدنيا ستر اهلل 
في  واهلل  واآلخــرة،  الدنيا  في  عليه 
عون  في  العبد  كان  ما  العبد،  عون 
أخيه« )رواه مسلم وأصحاب السنن(.

وليمزج نصحه وما يبذله من توجيه 
والتفاؤل،  األمــل  روح  ببث  وإرشـــاد 
من  عند  وخــاصــة  بالفرج،  واليقني 
تعاوده  أو  منهم،  الشكوك  تــســاوره 
مشاعر اليأس واإلحباط، ففي ذلك 
فإن  أصيلة،  إسالمية  لقيمة  إشاعة 
رسول اهلل ] كان إذا بعث أحدا من 
أصحابه في بعض أمره قال: »بشروا 
تعسروا«  وال  ويــســروا  تــنــفــروا،  وال 
)صحيح اجلامع(. والنفوس أحوج ما 
تكون لهذا التبشير عندما يستبد بها 

القلق وتأخذها املخاوف.

عيادتهم مريضهم إلكترونيا
»فضل  في  األحــاديــث  من  ورد  فقد 
ــادة املــريــض« مــا يــغــري املسلم  عــي
املوفور،  األجــر  هــذا  إلــى  باملسارعة 
والثواب اجلزيل، فإن تعذرت العيادة 
زيارة؛ فال أقل من أن نعود مرضانا 
الكترونيا راجني من اهلل أن يكتب لنا 
كرمي،  جواد  إنه  زيارة  عيادتهم  أجر 

املريض  عيادة  فضل  في  ورد  وممــا 
ما ثبت عن رسول اهلل ] أنه قال: 
»من عاد مريضا، أو زار أخا له في 
ــاد: أن طــبــت وطــاب  ــاداه مــن ــ ن اهلل 
منزال«  اجلنة  من  وتــبــوأت  ممشاك 
الترمذي وابن ماجه وصححه  )رواه 
األلباني(، وما روي عنه ] أنه قال: 
لم  املسلم  أخــاه  عاد  إذا  املسلم  »إن 
يرجع«  حتى  اجلنة  خرفة  في  يــزل 
ليتسمع  املسلم  وإن  مسلم(،  )رواه 
جزاء  عليه  املالئكة  صلوات  بشرى 
قلبه  فيمتلئ  املسلم  أخيه  عيادته 
رضا بهذا العطاء الكرمي، فقد فقال 
يقول:  اهلل ]  رســول  سمعت  علي 
»ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال 
حتى  ملك  ألــف  سبعون  عليه  صلى 
صلى  إال  عشية  عــاده  وإن  ميسي، 
يصبح  حتى  ملك  ألف  سبعون  عليه 
وكـــان لــه خــريــف فــي اجلــنــة« )رواه 
وصححه  وحسنه،  والترمذي  أحمد 

األلباني(.
وليكن في عيادته ألخيه عبر وسائل 
فال  الزيارة،  آداب  مراعيا  االتصال 
يطيل في اتصاله مبا يرهق املريض 
أو يشق عليه، وليكثر من الدعاء له، 
الــرجــاء فــي شفاء  نــوافــذ  لــه  ويفتح 
علته، ويحثه على حسن التوكل على 
اهلل في استرداد عافيته، عمال بقول 
املريض  »إذا دخلتم على  النبي ]: 
ــك ال  ــإن ذل فنفسوا لــه فــي أجــلــه ف
)أخرجه  نفسه«  ويطيب  شيئا  يــرد 

الترمذي وابن ماجه(. 

مواساتهم باملال والهدايا
وتكـــون هذه املواســـاة ألـــــزم ما تكون 
األزمــات  بهم  أضــرت  الذين  ألولئك 
أو  رواتبهم،  فخفضت  االقتصادية 
فتـراكمت  مبــشــاريــعــهــم؛  عــصــفــت 
الفقراء  أو  واملغارم،  الديــــون  عليهم 
فقرا  الشدائـــــد  زادتــهــم  ــن  ــذي ال
مواجهة  عــن  فعجزوا  فقرهم  على 
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تلك  وإن  غـــالء،  مــن  بهم  يحيق  مــا 
املواســــاة من أعظم األعمال وأحبها 
إلـى اهلل عزوجل، فقـــد سئـــل رسول 
اهلل ] »أي األعمال أحب إلى اهلل 
عزوجل، فقال رسول اهلل ]: أحب 
الناس إلى اهلل أنفعهم للناس، وأحب 
إلى اهلل سرور تدخله على  األعمال 
مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي 
عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، وألن 
أحب  حاجــــة  في  لي  أخ  مع  أمشي 
إلي من أن أعتكف في هذا املسجد 
يعني مسجد املدينة شهرا« )صحيح 
أرحامه  بني  يكن  لم  فــإن  اجلــامــع(، 
فقير يستحق املعونة، فليتحبب إليهم 
بالهدايا، قال رسول اهلل ]: »تهادوا 
حتابوا« )أخرجه البخاري في األدب 

املفرد، وحسن إسناده ابن حجر(.

يوم العائلة 
فمـــا أجمل االجتماع بأفـــراد العائلة 
املتاحة،  التواصل  برامج  أحـــد  على 
مع  الــلــقــاء  دائـــرة  اتسعت  وكلمــــا 
الفائدة،  عمت  واألصــهــار  ــام  األرحـ
وحــبــذا لــو قــام أحــد أفـــراد العائلة 
بإعداد برنامج يتضمن كلمة إميانية 

التوكل  حلسن  وتدعو  األمــل،  تبعث 
والرضا بقضاء اهلل وقدره، مع تذكير 
باألسباب  األخــذ  بــضــرورة  اجلميع 
الصحية  بــالــتــعــلــيــمــات  ــزام  ــ ــت ــ واالل
الصادرة من اجلهات املختصة بشأن 
االنتقال  ثم  الساري،  الوباء  جائحة 
ومسابقات  مسليـــة  فــقــرات  إلـــى 
لقاء  وإنــشــاد، وهــو  وطــرائــف وملح 
مــن شــأنــه أن يــزيــد مــن األلــفــة بني 
وأفئدة  قلوبا  بينهم  ويقرب  األرحام، 

وإن تباعدت بينهم األجسام.

مجموعة التواصل
مجموعة  إنشاء  أيضا  الوسائل  ومن 
ــام عــلــى أحــــد تــطــبــيــقــات  ــألرحــ ــ ل
التواصل، تكون مخصوصة بهم، ويتاح 
للجميع أن ينشر ما يفيد اجلميع من 
على  أعضاؤها  ويحرص  مشاركات، 
التهاني  وتبادل  العائلة،  أخبار  نشر 

ملن  واملواساة  الطيبة،  املناسبات  في 
تعرض ملشكلة أو غير ذلك، والتعاون 
من  احملتاجني  لكفالة  مشاريع  على 
اخلير  بأعمال  والتواصي  األرحــام، 
وبــخــاصــة فــي تــلــك األوقــــات التي 
حتتاج تضامنا مجتمعيا ونفرة عامة 
ملواجهة األزمة حلني عبورها بسالم.

املزيد من  ابتكار  في  التعويل  ويبقى 
السبل إلحياء هذا الواجب؛ على ما 
من  صــدره  حنايا  في  املسلم  يحمله 
حب دافق ألرحامه، وما ينطوي عليه 
في  واحتساب  خالصة  نية  من  قلبه 
يسعى  وهو  املسلم  وليوقن  صلتهم، 
إلـــى ذلـــك بــعــظــيــم األجــــر وجــزيــل 
ذلك  بعمله  أنه  وليستشعر  الثواب، 
إمنا يحفظ للمجتمع حيويته، ويصون 
الذي مييزه عن غيره من  له طابعه 
بأنوار  تستضئ  لم  التي  املجتمعات 

اإلسالم وتسعد بتعاليمه.
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ممدوح السيدملف العدد
 - التدريس  وطــرق  املناهج  ماجستير 

مشرف تربوي

الباحثني على  وهناك شبه إجماع بني 
املتابعة  بني مصطلحي  اختالف  وجود 
حيث  مــن  بعد  عــن  التعلم  و  بعد  عــن 
وجودة  التنفيذ،  في  املتبعة  اخلطوات 
آلية  وكذلك  املقدم،  التعليمي  احملتوى 

تقييم املخرجات.
فــي الــفــتــرة األخــيــرة ظــهــرت أصــوات 
بعد  عــن  الــتــعــلــم  عملية  ــي  ف تــشــكــك 
في  السيئة  ــرات  اخلــب بــعــض  ــوجــود  ل

يربطون  جعلهم  مما  التفاعل،  جتربة 
تلك اخلبرات السيئة بنتائج هذا التعلم 
أثناء  منها  يعانون  التي  والصعوبات 

عملية التعلم.
قدم  ما  جل  أن  النتائج  أظهرت  حيث 
للمتعلمني خالل فترات تعليق الدراسة 
يعد  ال  العربية  بلداننا  من  العديد  في 
تعليما عن بعد، بل هو متابعة عن بعد 
يطلق  ملا  األساسية  للشروط  الفتقاره 

التعلم عن بعد، والذي قسم إلى  عليه 
ثالثة أنواع تضع كل اهتمامها باملتعلم 
ومقدار ما اكتسبه خالل عملية التعلم: 
ثنائي  تفاعل  االجتـــاه،  أحــادي  تفاعل 
املعقد  وهــو  املتعدد  التفاعل  االجتــاه، 
الذي يتم من خالله بناء شبكة التفاعل 
والتواصل ما بني املتعلمني مع بعضهم 

البعض ومع املعلم.
والتي  بالتفصيل  األنـــواع  هــذه  وإليك 

أظهرت محنة كورونا إلى أي مدى وصل عاملنا العربي في مجال التعلم اإللكتروني أو ما يطلق عليه التعلم عن 
بعد، وفي هذا الفضاء املتسع ومع وجود منافسة شرسة بني املؤسسات التعليمية التي تدعي أنها قدمت ملنسوبيها 
تعليما عن بعد يوصف بأنه مميز جند أن هناك من باع الوهم للمتعلمني امللتحقني بهذه املؤسسات التعليمية، 
مؤكدا وهمه بآالف من الرسائل املتبادلة بني املعلمني والطالب. وما هي في احلقيقة إال وهم كبير عاشه اجلميع 
وفرحت به املؤسسات التعليمية وفرح به الكثير من غير املختصني من أولياء األمور الذين كانوا يتفاعلون مع 
املعلمني نيابة عن أبنائهم في حال كان التواصل غير مرئي وبالتالي يحصل األبناء على جناح وهمي غير مستحق.

التعلم عن بعد..
الحقيقة والوهم
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تفاعل  آلية  خــالل  من  نفسها  توضح 
املتعلم مع كل نوع منها 

أوال: التفاعل بني املتعلم - احملتوى
يــقــوم عــلــى مــبــدأ عــمــل شـــيء مــا في 
ــدراســـي مــثــل االســتــمــاع،  ــوى الـ احملــت
القراءة كجزء من عملية التفاعل، ولكن 
يتطلب من املتعلم جهدا أكبر وأنشطة 

أكثر من أجل أن يتم التفاعل. 
تكون  بــأن  التعلم  من  السلبي  املوقف 
للتعلم  كافيا  ليس  للمعلومات  مستلما 
عــن بــعــد، البـــد مــن أخـــذ ذلـــك بعني 
املقرر وهو خلق  االعتبار عند تصميم 
بيئة للتعلم النشط؛ أي أن يقوم املتعلم 
بعمل ذي معنى يتعلق باحملتوى التعليمي 

وبناء معرفة جديدة.
أو  احملاضرة  متابعة  من  االنتهاء  بعد 
مثال  املتعلم  من  يطلب  قراءة احملتوى، 
تلخيص املوضوع وإنشاء عرض تقدميي 
أو فيديو قصير عن أهم املفاهيم التي 
تعلمها وكيف سيستفيد منها مستقبال، 
أو يطلب من املتعلم املشاركة في نشاط 
املعلم  يطرح  أن  مثل  مـــزدوج  تفاعلي 
سؤاال، ويطلب من املتعلمني تدوين بعض 
املالحظات بشكل مستقل لتكوين أفكار 
أولية، وتوزيع املتعلمني على مجموعات 
للقاء  يــوم  حتديد  يتم  ثم  افتراضية، 
افــتــراضــيــا عــبــر املــنــصــات املــبــاشــرة 
لعرض إنتاج الطالب ومناقشتهم فيما 
التفاعل  من  النوع  وهــذا  سيقدمونه، 
املتعلم  عالقة  على  كبيرا  تركيزا  يركز 
باملنهج واحملتوى الدراسي وما يستطيع 
وإدراكه  فهمه  مدى  ليوضح  يقدمه  أن 

ملا درس من منهج.

ثانيا: تفاعل الطالب مع الطالب
بعضهم،  مع  الطالب  يتفاعل  عندما 
يشعرون أنهم جزء من مجتمع املعرفة 
والتعلم.. يساعد التفاعل بني املتعلمني 
التفكير  االنخراط في  مع بعضهم في 

البناء والناقد والذي يساهم في عملية 
بناء املعرفة والذي يصعب على املتعلم 

إدراكه عندما يدرس منفردا.
ــالـــيـــب  ــن األسـ ــ ــاك الـــعـــديـــد م ــ ــن ــ وه
النصح  التي ميكن تقدمي  واإلجــراءات 
لالستفادة  إليها  باللجوء  للمتعلمني 
التفاعل  من  النوع  هــذا  من  القصوى 
على  للمناقشة  منتديات  إنــشــاء  مثل 
استخدام  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ــف«  صفوف »جــوجــل«، و»جــوجــل دراي
مثل  التعليمية  املباشر  البث  منصات 
»سكايب شيرإديو كالسيرا«..  »زووم«، 
كل هذا حتت سمع وبصر وإدارة قائد 

عملية التعلم )املعلم(.

ثالثا: تفاعل املتعلم - املعلم
ســؤال/جــواب  فقط  يكون  ال  التفاعل 
منح  في  اإلنساني  البعد  يشمل  وإمنــا 
املــتــبــادل بني  واالحــتــرام  الثقة  وبــنــاء 
املتعلم واملعلم وخاصة أنهما منفصالن 

مكانيا ورمبا زمانيا.
يتطلب هذا النوع من التفاعل أن يقدم 
وموضوعيا  منتظما  تــفــاعــال  املــعــلــم 
في  املتبعة  اإلستراتيجيات  مستخدما 
عبر  واملعلم  املتعلم  بني  التفاعل  تعزيز 

التعلم عن بعد.
املتعلمني  وتكون املشاركة والتفاعل مع 
إنشاء  عبر  احملــاضــرة  محتوى  حــول 
نظام  على  حــوار  أو  مناقشة  منتدى 
وصفوف  )مـــودل  مــثــل:  التعلم  إدارة 
جوجل، زووم، اميو، سكايب، ايدمودو( 
كبيرا  التفاعل  يكون  احلــال  هذه  وفي 
ــكــون عــدد  بــني املــعــلــم واملــتــعــلــمــني، وي
املتفاعلني في العملية التعليمية كبيرا. 
وهي التي تعرف بني أوساط التعلم عن 
بعد بالفصول االفتراضية ملا فيها من 
الفصول  مع  نتائجها  في  كبير  تقارب 
التقليدية التي يكون فيها املعلم واملتعلم 
متواجدين معا داخل الغرفة الصفية. 

العملية  ــخــرجــات  م أن  جنـــد  وهــنــا 

التعليمية تكون أقرب للمستوى املرجو 
إننا  نقول  أن  نستطيع  عندها  والــذي 
ــا التي  ــن اقــتــربــنــا مــن حتــقــيــق أهــداف
البدء في عملية  حددناها مسبقا قبل 

التعلم.
أخيرا يجب أن يراجع كل من يعمل في 
احلقل التربوي التعليمي ومن يريد أن 
يدعي أنه قدم تعليما عن بعد ويسأل 
مؤسستي  بتجهيز  قــمــت  هــل  نفسه 
اخلدمة  هذه  لتقدمي  جيدا  التعليمية 
بتجهيز  قمت  هل  مدرستي؟  ملنسوبي 
خدمة  لتقدمي  لــدي  التعليمي  الــكــادر 
التعلم عن بعد؟ وأقصد بالتجهيز هنا 
على  الــقــدرة  حيث  مــن  تقنيا  جتهيزا 
املختلفة  واملــواقــع  التقنية  اســتــخــدام 
هذا  في  املتعددة  واملنصات  والبرامج 
يجلس  ــأن  ب معنويا  وجتــهــيــزا  احلــقــل 
يقدم  واحد  مكان  في  ثابتا  بالساعات 
قناعاته  يغير  وأن  لطالبه،  خدماته 
الداخلية بأن ما يقدمه سيحقق أهدافه 
وطموحاته مع طالبه وجتهيزا أكادمييا 
مادة  في  الفنية  الــقــدرة  تكون  بحيث 
املواقف املختلفة  تخصصه تسعفه في 
وكذلك  بعد،  عن  التعلم  تقدمي  أثناء 
جتهيزا تربويا بحيث يستطيع التصرف 
في املواقف الطارئة أثناء تقدمي التعلم 

عن بعد.
جاهزة  التعليمية  املؤسسة  تكن  لم  إن 
ــدرات، فال  ــقـ ومــســتــعــدة بــكــل هـــذه الـ
تدعي أنها قدمت تعليما عن بعد فهي 
مؤسسة تتابع عن بعد، وأكاد أجزم أن 
املؤسسة التي لن تستعد جيدا لدخول 
هذا املعترك الذي فرضته عليها األزمة 
احلالية سوف تكون بذلك قد وضعت 
في  بقائها  نعش  فــي  األول  املــســمــار 
السوق التعليمي التربوي ولها أن تتأكد 
من ذلك عندما يعود -أو ال يعود- إليها 
ستندم  هنا  التالي،  العام  في  طالبها 
وتعلم وتتيقن أنها كانت تطبق ما يقال 

عنه: الوهم عن بعد!
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كورونا والتغلب 
على مضار 

العمل الدائم 
عن بعد

محمد ثابت توفيقملف العدد
كاتب وقاص مصري

الدولية  املعلومات  معرفة شبكة  منذ 
ــدأ نــظــام »الــعــمــل عن  )اإلنــتــرنــت( ب
مواعيد  من  النظامي،  بشكله  بعد« 
بدء وانتهاء وتخصصات ومراقبة من 
مسؤولني، وإن ظل محدودا لصعوبته، 

بخاصة مع األجواء اإللكترونية التي 
حتقيق  دون  تقصر  والــتــي  تــســوده، 
يهون  الذي  املعتاد  البشري  التواصل 
املوظف  ويعني  العمل،  صعوبات  من 
عام  بشكل  العمل  ومنظومة  واملدير 

وبالتالي  اإلنــســانــي؛  التواصل  على 
لألزمات  وســط  حلول  إلــى  الوصول 
واملشكالت، ومن هنا استعان البعض 
تلك  لتهوين  الهاتفية  بــاالتــصــاالت 
الصعوبات، وهو حل يبدو غير متاح 

١9( على مؤسسات وشركات محلية وعاملية مختلفة  يفرض واقع االحتراس من فيروس كورونا )كوفيد 
اتباع نظام »العمل عن بعد«، وهو نظام مختلف عن املتبع واملعروف في العادة من حضور جميع العاملني 
إلى مقر العمل، وبالتالي متابعة إنتاجهم مباشرة من جانب مديرهم؛ باإلضافة إلى أجواء العمل املعنوية 
التي تخلق ألفة بني الزمالء تعينهم على املتاعب واملشاق والصعوبات؛ ونظام إدارة »العمل عن بعد« الذي 
يزداد انتشارا هنا وهناك، ليس جديدا على عاملنا، وإن كان معروفا ضمن إطار ونطاق محدودين من قبل.
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منظومات  بعض  مع  بخاصة  دائما، 
تتجاوز  كانت  التي  بعد«  عن  »العمل 
وتراعي  أحيانا  الــقــارات  بل  الــدول 
والتوقيت  العمل  ســاعــات  اخــتــالف 
تنسيق  عبر  أخـــرى  بــدولــة  اخلـــاص 
في  موظفني  بــدخــول  يسمح  محكم 
وانــصــراف  لبلدانهم  مناسب  وقــت 
آخرين، دون تأثير على مسيرة العمل 

وجودة اإلنتاجية.
عرفت مواقع إلكترونية إخبارية مثل 
هذه الطريقة في أداء العمل بصورة 
النظام  وهــو  منها،  عــدد  لــدى  كاملة 
أو  الــيــوم،  حتى  االستمرار  الضئيل 
بــصــورة جــزئــيــة عــبــر الــتــواصــل مع 
حال  تغييرهم  إمكانية  مع  مراسلني، 
ــواصــل متاحة  ت ــرق  ــود طـ ــدم وجــ عـ
تنقل  ببلدانهم  مــكــاتــب  مــع  ــمــة  دائ
األداء؛  وسبل  واإلستراتيجية  الرؤية 
النسق  مثل هذا  من  الدائم  والهدف 
الكامل  التعامل عن بعد بخاصة  من 
منه هو اختصار األموال املنفقة على 
وإشهاره  استئجاره  بعد  مقر  جتهيز 
وما إلى ذلك في حالة »العمل الكامل 
عن بعد«، وبالتالي توفير ذلك بصورة 
جزئية في حالة العمل اجلزئي بنفس 

الطريقة.
عملية  مهنية  شــركــات  عــرفــت  كما 
اإلدارة،  فــي  الطريقة  نفس  أخــرى 
وإن بقي احلكم عليها بالنجاح، حال 
اختارت »العمل الدائم عن بعد« بعيد 
املنال، سواء عبر معيار االستمرارية 
أو اإلنتاجية، ومن هنا يبقى أن تعميم 
كــورونــا  انــتــشــار  أوان  فــي  التجربة 
النظر  يجب  قصور  نــواحــي  تشوبه 
جيدا في طرق التغلب عليها، أو حتى 

تقليلها إلى أقصى قدر ممكن.

جتاوز العادة والتعود
نقوم  أن  أظافرنا  نعومة  منذ  اعتدنا 
إلــى  ــلــذهــاب  ل فنتجهز  نــومــنــا  مــن 
إلى  للذهاب  كبرنا  ملا  ثم  الــدراســة 

فإن  هنا  ومــن  املــنــزل،  خــارج  العمل 
املوظف الذي يقوم من نومه فيتجهز 
املنزل  غــرف  إحــدى  من  للعمل  لكن 
يستطيع  ال  الكآبة  من  بأجواء  يشعر 
فهو  البداية،  في  بخاصة  مقاومتها، 
يجلس وسط أفراد أسرته، في أجواء 
أقرب إلى اخلاصة، فيتأثر مبا يقوم 
وما  شابه،  وما  لعب  من  به  الصغار 
يدور في أرجاء املنزل من أحداث أو 
عليه  أغلق  إن  حتى  حـــوارات،  حتى 
الشعور  ــإن  ف منفصلة،  غــرفــة  ــاب  ب
بوجوده في املنزل، بخاصة من جانب 
األطفال أو كبار السن الذين يصعب 
عليهم تقبل »االنفصال اجلزئي« لفرد 

يرونه بالغ األهمية بالنسبة إليهم.
الكلمة  وضــع  وجــوب  يبدو  هنا  مــن 
للفيلسوف  ــة  ــســوب ــن وامل املـــتـــداولـــة 
ــســري »جــــان جـــاك روســـو«  ــســوي ال
)١7١٢-١788م( في احلسبان بقوة: 
تكون لك عــادة« في  أال  »خير عــادة 
الصعوبات  عــلــى  للتغلب  االعــتــبــار 
السابقة؛ واملقولة وإن نسبها البعض 
الــعــرب تشير  قــدمــاء  آلخــريــن منهم 
إلى أهمية أن يعود الواحد منا نفسه 
أحب  في  حتى  التغيير  إمكانية  على 
الــعــادات إليه أال وهــي اخلــروج من 
والتآلف معهم  املنزل ورؤية اآلخرين 
ففي  الثقة؛  مــن  سياق  فــي  والعمل 
أجواء عاملية تقضي بإمكانية انتشار 
محاولة  وبالتالي  حاليا،  الفيروس 
التغلب عليه، يبقى أن اآلخرين الذين 
ابتعادنا  أن  نراعي  أن  يجب  نحبهم 
متاح  ــقــدر  ب معاملتهم  مــع  عــنــهــم، 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عبر 
التي  الصوتية  حتى  أو  اإللكترونية، 
أقل  بــدرجــة  نفسها  املــواقــع  تتيحها 
احلالني  فــإن  الهاتفية،  مــن  ــودة  جـ
ــاشــر مع  ــب ــضــل مـــن الــتــعــامــل امل أف
أو  إصابتهم  إمكانية  وفق  اآلخرين، 

إصابتنا بالفيروس ال قدر اهلل.
بسالمته  الــبــعــض  قـــال  إن  ــى  وحــت

العاملني  وخلو  الفيروس  من  وخلوه 
ــع وجـــود  ــذا ال ميــن ــإن هــ ــ مــعــهــم، ف
في  يتسبب  قد  مخالط  ثالث  طرف 
ورد  مــا  ــل  واألصـ للطرفني،  املـــرض 
في احلديث الشريف عن أبي سعيد 
أن  ــدري [:  بــن ســنــان اخلـ سعد 
رســول اهلل ] قــال: »ال ضــرر وال 
ضرار« )حديث حسن رواه ابن ماجه 
قال  والتي  وغيرهما(،  والدارقطني 
يشمل  عــام  دليل  إنها  فيها  العلماء 

جميع أنواع الضرر.

معاملة اهلل وإحسان األداء
ميل البعض من طول ساعات »العمل 
كما  الكامل،  الـــدوام  وفــق  بعد«  عن 
يرى أن في عدم وجود مراقبة دائمة 
بعض  مــرؤســيــه سببا إلضــاعــة  مــن 
الوقت في أعمال أخرى خاصة به، أو 
العمل، سواء بصورة  البعد عن  حتى 
العمل كلية  جزئية، أو حتى مبفارقة 
ملديره  إعـــالم  دون  ــوقــت،  ال لبعض 
الــذي  األمــر  وهــو  منه،  استئذان  أو 
مع  بخاصة  بدقة،  مراقبته  تصعب 
تعدد العاملني في وقت واحد وتعدد 

مشاغل ومسؤوليات متابعيهم.
يكمن العالج الكامل ملثل هذا املوقف 
في تنمية الشعور مبراقبة اهلل للعاملني 
جميعا، املراقبة الدائمة التي ال تغيب أو 

تقل، وفق قوله تعالـــى: }ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ{ )االنفطار:١٠-١٢(، وفي 
تفسير ابن كثير لآليات قال: »يعني أن 
عليكم مالئكة حفظة كراما، فال تقابلوهم 
بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع 
أعمالكم« )١(، وهكذا فإن تنمية مخافة 
اهلل لدى العاملني تساوي مراعاته في 
جميع ما يفعلونه، فإن غابت مراقبة 
البشر، فإن مراقبة رب العزة ومالئكته 
الكرام لن تغيب، وفي هذا الشعور غناء 
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عن التقصير وتضييع وقت العمل.

حتديد األهداف والوسائل
في املقابل ينبغي أن يتلمس القائمون 
على »الــعــمــل عــن بــعــد« والــقــيــادات 
الوسطى املطلوب من املوظفني أداؤه 
بدقة، عبر حتديد األهداف وترجمتها 
وإنزالها عبر الوسائل املناسبة للواقع، 
بحيث يعرف كل موظف املطلوب منه 
حتقيقه، على أن يكون ذلك في إطار 
قدراته، دون أن ينتهز بعض القائمني 
على األعمال صعوبة التواصل البشري 
بتكليف البعض بأمور أكثر صعوبة من 
البعض اآلخر، أو حتى إحلاق من ال 
يستحقون بالعمل من األساس، ومن ذلك 
أيضا عزل البعض دون أسباب قوية، أو 
توجيه اإلنذارات الكافية، وإطالق املعايير 
اجلزافية في احلكم على البعض ممن 
هو غير محبوب لدى مدير أو مسؤول 
ألسباب ال تخص العمل، فمقتضى احلال 
يستوجب استشعار مسؤولية مراقبة 
لدى  بعد«  عن  العمل  »في  أكثر  اهلل 
الرؤساء واملرؤوسني على حد سواء، 
وأن محاسبته تعالى لهما على حد سواء 
أولى باملراقبة، بخاصة لدى املسؤولني، 
فال ينتهز أحدهم غياب سلطة املراقبة 
أيا من كانت؛ فيتخذ من القرارات ما 

يظلم به، وليراع قوله تعالى: } ۆ    ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    

ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ {
)النساء: 58(.

ومما خلص إليه ابن جرير الطبري في 
تفسير اآلية الكرمية: »إن اهلل يأمركم، 
يا معشر والة أمور املسلمني، أن تؤدوا 
فيئهم  ائتمنتكم عليه رعيتكم من  ما 
وحقوقهم وأموالهم وصدقاتهم إليهم، 
على ما أمركم اهلل بأداء كل شيء من 
ذلك إلى من هو له، بعد أن تصير في 

أيديكم، ال تظلموها أهلها، وال تستأثروا 
بشيء منها، وال تضعوا شيئا منها في 
غير موضعه، وال تأخذوها إال ممن أذن 
اهلل لكم بأخذها منه قبل أن تصير في 
أيديكم، ويأمركم إذا حكمتم بني رعيتكم 
أن حتكموا بينهم بالعدل واإلنصاف، 
وذلك حكم اهلل الذي أنزله في كتابه، 
وبينه على لسان رسوله، ال تعدوا ذلك 

فتجوروا عليهم« )٢(.
وكان مما استشهد الطبري به في تفسيره 
لآلية احلديث الشريف: عن الرسول ]: 
»أد األمانة إلى من ائتمنك، وال تخن من 
خانك« )رواه الترمذي ١٢6٤، وصححه 

األلباني في صحيح الترمذي(.

جتاوز عدم مباشرة املعاملة
وصف أحد املوظفني عمله عن بعد بأنه 
جحيم، إذ يعامل آلة هي احلاسب اآللي، 
ويبقى في بيته طوال الوقت، فيما يعاني 
وحدة فرضتها عليه مالبسات حياتية، 
وهو أمر وارد لدى البعض، ولذلك فمن 
أمانة العمل لدى املسؤولني عن العمل 
مراعاة مثل هذه احلاالت اإلنسانية التي 
التواصل، وذلك  تضار بعدم مباشرة 
بالسماح لهم باإلدالء بآرائهم، عبر االتصال 
التلفوني أو الدائرة التلفزيونية املغلقة، 
سواء في كيفية إدارة العمل أو األجواء 
املصاحبة له، وفي ذلك تخفيف عن 
املوظفني وتوترهم من التعامل مع اآللة 
طوال الوقت، فإن احلاسب اآللي مهما 
بلغ ذكاؤه االصطناعي ال يعوض ذكاء 
البشر ممن خلق اهلل أحسن اخلالقني. 

اخلالصة
ما  مع  كورونا  فيــروس  جتربـــة  إن 
محاذير  من  البشرية  على  يفرضه 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي املــبــاشــر في 
رغبة  احملاذير  تلك  وملقاومة  العمل؛ 
في عدم انتشاره تستعيض دول بنظام 
املفترض،  بــدوامــه  بعد؛  عــن  العمل 

عليه  املترتبة  املضار  تقبل  وبالتالي 
شبكات  استخدام  في  التوسع  عبر 
الــتــعــامــل عــبــر احلــاســبــات اآللــيــة 
االجتماعي  التواصل  برامج  واختيار 
يتطلب  ما  وهــو  عمل،  لكل  املناسبة 
في  املوظفني  وحــذرا من جانب  دقة 
إحسان أداء العمل على النحو املتبع 
في الدوام والعمل العاديني من وجود 
رقباء من املديرين واملسؤولني عليهم، 
اهلل  وجود  مراعاة  من  باملزيد  وذلك 
الكاتبني،  احلافظني  ومالئكته  تعالى 
ــري  ــى مــدي ــإن عــل ــ ــي املـــقـــابـــل ف ــ وف
اهلل  مراعاة  عنه  واملسؤولني  العمل 
بتحديد  ــرؤوســني  وامل املوظفني  فــي 
انتهاز  وعــدم  بأمانة،  منهم  املطلوب 
فرصة ضعف الرقباء عليهم الستبعاد 
بعضهم، أو تولية من ال يستحقون.. 
تعالى،  أمامه  أيضا  مسؤولون  فإنهم 
وسائل  اخــتــيــار  يبقى  النهاية  وفــي 
تــواصــل صــوتــيــة أو مــشــاهــدة بني 
املوظفني  بعض  ترحم  واآلخر  احلني 
االكتئاب ال  أو  الضيق  من  واملديرين 
اآللة  الستخدام  املالزمني  اهلل  قدر 
تقارب  ال  إنها  إذ  ذكاؤها،  بلغ  مهما 
املباشر  التعامل  عبر  البشر  ذكـــاء 

معهم.

الهوامش 
لإلمام  الــكــرمي  الــقــرآن  تفسير   -١
عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير حواشي وتعليق محمد 
الكتب  دار  الـــديـــن  شــمــس  حــســني 
األولى  الطبعة  لبنان  بيروت  العلمية 

١٤١9 هـ، ١998م، ص3٤١.
جامع  كتابه  من  الطبري  تفسير   -٢
حتقيق  القرآن  آي  تأويل  عن  البيان 
الدكتور بشار عواد معروف، وعصام 
الرسالة  مؤسسة  احلرستاني  فارس 
١99٤م،  هـــ،   ١٤١5 األولــى  الطبعة 

ج٢، ص٤9١.
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وفي زمن »كورونا كوفيد ١9« أصبحت 
حول  التواصل  وسيلة  التطبيقات  هذه 
حياة  في  كبيرة  منزلة  وتبوأت  العالم، 
الناس، فقد غدت شريكا حيويا ملختلف 
الــفــاعــلــني فــي احلــيــاة الــيــومــيــة، في 
والتربية  واإلدارة  والسياسة  االقتصاد 
والقضاء، بل إنها أضحت قضية فقهية 

في أمور العبادة والتدين.
التكنولوجية  الــطــفــرة  هـــذه  فبفضل 
ــان عقد  ــكـ ــاإلمـ بـ ــح  ــبـ ــة أصـ ــي ــن ــق ــت وال
ومن  واجتماعات،  ولقاءات  مفاوضات 
العمومي  املــرفــق  استمرار  ضمان  ثــم 
املصالح  تعطيل  بــدون  اخلصوصي  أو 
وكل هذا من غير  للمواطنني،  احليوية 

والتقاء  ــدان  ــ األب اجــتــمــاع  إلــى  حــاجــة 
العالم  في  الدخول  يكفي  بل  األيــدي، 
التطبيقات  على  والنقر  االفــتــراضــي 
بعد،  عن  التواصل  خدمات  توفر  التي 
بــالــصــورة والــصــوت والــكــتــابــة حسب 

نوعية التطبيق املستخدم.
مجالس  التطبيقات  هــذه  هيأت  فقد 

ملف العدد د. العربي إد ناصر
باحث أكادميي

التطبيقات الذكية على الهواتف النقالة أو على أجهزة احلاسوب، هي كثيرة ومتنوعة وتختلف وظائفها 
كاليوتيوب  ذلك،  كل  بني  يجمع  ما  ومنها  الكتابية،  ومنها  السمعية  ومنها  املرئية  فمنها  له،  تصلح  وما 
فورية،  كتطبيقات  وتعمل  باإلنترنت  ُتشغل  خدمات  كلها  والسكايب  واإلنستغرام  والفيسبوك  والتويتر 

تعتمد التراسل الفوري والتواصل اآلني، والسرعة في تقدمي اخلدمات عن بعد.

التطبيقات الذكية.. كيف أصبحت 
خير جليس في الزمان؟
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ومفتوحة  مغلقة  وغــرفــا  افــتــراضــيــة 
ــالء  ــزمـ ــاء االقـــتـــصـــاديـــني والـ ــشــرك ــل ل
العائلة واألسرة  ــراد  وأفـ اإلعــالمــيــني، 
من  وغيرهم  بينهم،  فيما  واملنتخبني 
خلق اهلل في أرجاء املعمورة، فيندمجون 
في أجهزتهم اليدوية مختارين ومفعمني 
أو ألجل صلة  واملــداومــة،  العمل  بــروح 
وسائل  استخدام  دون  والتزاور  الرحم 
الذهني  الــوجــود  إطــار  فــي  بــل  النقل، 
الصورة  تقنيات  تتيحه  ــذي  ال املــجــرد 
الذكية،  األلــواح  في  والكتابة  والصوت 
وآلة  املتواصلني،  شرعة  أصبحت  التي 
السفر عبر الزمان واملكان، كما تتخيلها 

أفالم اخليال العلمي.
مشكلة  التطبيقات  هـــذه  حــلــت  فــقــد 
ــاشــرة،  ــب ــاءات واملــعــانــقــات امل ــقـ ــتـ االلـ
بالعناق  تسميته  ما ميكن  إلى  وأفضت 
اإللكتروني االفتراضي، وخصوصا في 
مبادلة  فيه  حتصل  ــذي  ال العيد  ــام  أي
التحايا والتهاني، فتستعيض عن اللقاء 
عبر  االفتراضي  بااللتقاء  اجلسماني 
مالقاة الصور والوجوه وتبادل النظرات 
من  جــزء  وكــأنــه  والكلمات،  واملشاعر 
احتاد املكان والزمان في صيغة ما في 

إطار الوجود بالقوة.
واالجتماعات اإلدارية بدورها في زمن 
فريدة  طريقة  وجــدت  الصحي  العزل 
إلى  وانقلبت  احلــصــار،  هــذا  لتعويض 
اإلنترنت  عبر  افتراضية  اجتماعات 
ــواســــب، حيث  ــف واحلــ ــوات ــه ــل ال داخــ
تنعقد هذه االجتماعات وتناقش جدول 
األعمال وتستمر في العمل املهني، وكأن 
مفتوح  أو اخلصوصي  العمومي  املرفق 
أو  االقتصادية  وظيفته  فــي  ومستمر 
التقنية  وهذه  الثقافية،  أو  االجتماعية 
االقتصادية  املــؤســســات  إليها  جلــأت 
ــة واخلــاصــة  والــتــعــلــيــمــيــة واحلــكــومــي
من  وغيرها  واحلكومات  والبرملانات 

املؤسسات.
أما املدارس واجلامعات التي مت إغالقها 
التعليم  شكل  فقد  احلــجــر،  زمــن  فــي 

احلكومات  ملختلف  إجنـــازا  بعد  عــن 
التربية  قطاع  على  املشرفة  والــوزرات 
استمرار  باإلمكان  وأصبح  والتعليم، 
العملية التعلمية عن بعد، عبر تسجيل 
الدروس واملقررات في شكل فيديوهات 
دروسهم  األســاتــذة  فيها  يلقن  مصورة 
هــذه  تسجيل  عــبــر  أو  ــومــي،  ي بشكل 
إنشاء  عبر  حتى  أو  صوتيا،  الـــدروس 
أو  الفصل  أفــراد  بدخول  تسمح  نوافذ 
الدرس  في  الفورية  واملشاركة  القسم 
ومع  األستاذ  بحضور  وحتليال،  نقاشا 
الــتــالمــيــذ أو الــطــلــبــة، فــهــي نـــوع من 

الدروس التفاعلية غير التلقينية.
فأصبح باإلمكان توفير مدارس متنقلة 
ــة مــتــنــقــلــة، إلعــطــاء  ــيـ وفـــصـــول دراسـ
الدروس وضمان سنة دراسية مستمرة، 
حتصيل،  بغير  بيضاء  سنة  ولــتــفــادي 
واتخاذ  احلجر  زمن  انتهاء  انتظار  في 
دولة على حدة  لكل  املناسبة  القرارات 
أو  كليا  التعلمية  املؤسسات  فتح  فــي 
جزئيا وحسب إجــراءات خاصة، ألجل 
االستمرار في العام الدراسي أو فقط 
االمــتــحــانــات خصوصا  إجنـــاز  ألجـــل 
هذا  الثانوية، حتى ال ميضي  للمرحلة 
العام بدون نتائج، وبعض الدول أعلنت 
غياب  وفــي  الــتــالمــيــذ،  جنــاح  بالفعل 
الــدروس  نقاط  اعتمدت  االمتحانات 

احلضورية واملراقبة املستمرة.
انتشر  أيضا،  التطبيقات  هذه  وبفضل 
عن  بديال  وأصبح  اإللكتروني  التسوق 
التسوق في املتاجر بعد إغالقها وفرض 
املختلفة  املنتجات  وأصبحت  احلجر، 
غيرها  أو  خــدمــات  أو  كــانــت  أجــهــزة 
متوافرة في اإلنترنت تباع بأثمنة السوق، 
كما أصبحت األغذية واملأكوالت أيضا 
متاحة عبر طلبيات توجه إلى املطاعم 
عبر  البيت  في  التسليم  ويتم  املفتوحة 

العنوان املوضوع في الطلبية.
واجلسم الصحفي واإلعالمي باعتباره 
ممن تعرض لهذه اجلائحة، ومن ضحايا 
وخصوصا  القراء،  من  املشترين  غياب 

الصحف الورقية اليومية، وكذلك بعض 
عليها  لزاما  أصبح  الشهرية  املجالت 
إلى  وحتوله  الــورقــي  النشر  توقف  أن 
دي  »الــبــي  بصيغة  اإللكتروني  النشر 
االستمرار  تضمن  لكي   ،)pdf( إف« 
ومختلف  اجلائحة  ومواكبة  العمل،  في 
إلــى  إضــافــة  بــهــا،  املتصلة  األحــــداث 
احمللية  العامة  األخبار  مختلف  تغطية 
ال  طبعا  وهــذا  أكثرها،  ومــا  والدولية 
يدر عليها املال وال يسمح بتقوية موارد 
املالية  معاناتها  من  يزيد  بل  الصحف، 

ويفرض عليها مجهودا جديدا.
وقت  أغلبه  فــي  احلجر  وقــت  ــادام  ومـ
فراغ قاتل أحيانا، فكرت بعض املتاحف 
واملكتبات في فتح أرشيفها ومنتوجاتها 
واملشاهدة  لــلــقــراءة  العموم  وجــه  فــي 
اإلقبال  ملواكبة  دون حتميل احملتويات، 
وضمان  األرشــيــفــات  هــذه  مـــواد  على 
واالستمتاع  واملــشــاهــدة  ــقــراءة  ال فعل 
مقرات  إلــى  التنقل  دون  مبحتوياتها، 
املتاحف واملكتبات التي قد يؤدي فتحها 
إلى االختالط بني املصابني واملتعافني، 
فينتشر الوباء على أكثر من صعيد من 
جــراء االخــتــالط، وهــذه اخلدمة تفيد 
الــطــالب فــي احلــصــول على املــصــادر 
بحوثهم،  في  يحتاجونها  التي  واملراجع 
في  مــتــوافــر  غــيــر  مــخــطــوط  وبعضها 
األسواق، مما يشجع على فعل القراءة 

واملطالعة احلرة.
واملكتبات  املتاحف  على  ينطبق  ومــا 
في  العبادة  ودور  املساجد  على  يجري 
زمن اخلوف واجلائحة، إذ حتى الصالة 
والــشــأن الــعــبــادي أصــبــح قــريــبــا إلــى 
فقهي  نقاش  وثــار  االفتراضي،  العالم 
املــذيــاع  خلف  الــصــالة  إمكانية  حــول 
موضوع  وشكل  غيرهما،  أو  التلفاز  أو 
في  لالجتهاد  موضوعا  احملل«  »احتــاد 
خشية  بسبب  وغلقها،  املساجد  غياب 
االزدحــام احلاصل  »كورونا« مع  تفشي 
صالة  مشكل  أثير  رمضان  ففي  فيها، 
اإللكترونية  األجــهــزة  خلف  الــتــراويــح 
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والصالة خلف إمام حقيقي، ولكنه ليس 
معهم  يشترك  وال  املأمومني  من  قريبا 
املوضوع  وهــذا  باملسجد،  الصالة  في 
موضوعة  جــديــدة  فقهية  نــازلــة  يعتبر 

لالجتهاد.
كما شكلت هذه التطبيقات نوافذ جديدة 
يتعلق  ما  كل  ملتابعة  اخلدمة،  وسريعة 
الرسمية  املؤسسات  مــع  إمــا  بــالــوبــاء، 
ولكن  اإلعالمية،  أو  الطبية  أو  األمنية 
بعضها صار ينشر األكاذيب واإلشاعات 
الناس  هموم  مــن  تزيد  التي  اليومية 
واألهلية،  الرسمية  اجلــهــات  وتــرعــب 
ألن نقل األخبار دون متحيصها يفضي 
إلى نقل األكاذيب وترويجها على أوسع 
نطاق، وقد يؤدي نشرها إلى تصرفات 
من  أخــبــار  نشر  وإلـــى  محسوبة  غير 
إلى  أو  العمل احلكومي،  شأنها عرقلة 
تضر  مكذوبة  صحية  إجــراءات  اتخاذ 

بالصحة وتزيد من انتشار املرض.
رأت  الــتــي  الــذكــيــة  التطبيقات  ومـــن 
احلجر  تطبيق  يتعلق مبراقبة  ما  النور 
تقنيات  استخدام  مت  حيث  الصحي، 
النظام  لهذا  احلرفي  التطبيق  تراقب 
بدون  طائرات  استخدام  عبر  الوقائي، 
إلـــى األحــيــاء  بــالــدخــول  طــيــار تسمح 
كي  ــازل،  ــن امل أســطــح  وتغطي  ــة  ــ واألزق
عن  فورية  ومشاهد  حية  تعطي صورا 
مدى استجابة املواطنني للحجر، وهناك 

املصابني  هواتف  في  تثبت  تطبيقات 
كل  أجهزة  في  تثبت  وأخــرى  ملتابعتهم 
لتؤشر  جسمه  حــرارة  تراقب  مواطن، 
عند الضرورة على وجود الفيروس في 
اجلسم في حالة ارتفاع درجة احلرارة.

الوبائية  احلاالت  عكس  فعلى  وإجماال 
وحديثا،  قدميا  العالم  شهدها  التي 
بشأن ظهور املرض الهائل أو اجلائح أو 
القاتل أو األسود كما تعنون كتب التاريخ 
عن الطاعون وغيره من األوبئة املعدية، 
فقد تطور الوعي الصحي للناس بفضل 
الفورية  وتطبيقاتها  التكنولوجيا  تطور 
األجهزة  وتنوع  وكثرة  انتشارها،  وسعة 
القدرة  مع  فيها،  تثبت  التي  املستقبلة 
الناس، مبا يسمح  لعموم  اقتنائها  على 
بتبادل املعلومات ونشر األخبار وحتقيق 
إجماع فيما يتعلق باإلجراءات الصحية.

التكنولوجيا  ــذه  هـ عــلــى  ــعــاب  ي لــكــن 
بشكل  آمنة  غير  وسائل  أنها  املتطورة 
قاطع، وأنها سالح ذو حدين حني تغدو 
وسائل للنيل واالبتزاز والتجسس، فمن 
أن  التقنيات  هذه  تسجل  التي  العيوب 
خاللها  مــن  تعقد  الــتــي  االجــتــمــاعــات 
توجد إمكانية تسريب وقائعها وتسجيل 
هـــذه اجلــلــســات والــتــجــســس عــلــى ما 
التطبيقات  تكن  لــم  إذا  فيها،  يـــدور 
املستعملة محمية ومؤكدة اخلصوصية، 
ورخيصة  االخــتــراق  سهلة  بعضها  ألن 

أو  صغيرة  شركات  وتتوالها  التكلفة، 
لها إمكانيات هائلة في احلماية،  ليس 
ــأن نــســبــة االخـــتـــراقـــات  ــ ــم ب ــعــل مـــع ال
والتجسسات والبرامج التي تعمل على 
ذلك كثيرة في زمن »كورونا«، ألن أغلب 
ــرنــت، مما  ــت املــعــامــالت متــر عــبــر اإلن
السرقات  ومحترفي  اجلواسيس  يغري 
اخلاصة،  احملتويات  على  باالستيالء 
ــى ســرقــة شيفرات  ورمبـــا تــعــرضــوا إل
وحسابات بنكية، أو حتويل أموال الغير 
إلى حساباتهم وأرصدتهم، أو رمبا تتيح 
صفة  انتحال  إمكانية  التطبيقات  هذه 
العقود  وإجـــراء  والتحدث  مــا  شخص 

باسمه.
وأمني  موضوع سياسي  الثغرات  وهذه 
وتكنولوجي، رمبا يغدو حديث املستقبل 
ــن عــودة  ــي ظــل اخلــــوف م الــرقــمــي ف
ــة أخـــرى مــن األزمــــات، واحلــاجــة  أزمـ
ــخــدام الــعــالــم الــرقــمــي في  ــى اســت إلـ
مواكبة العمل العادي للمؤسسات، حني 
واملباني  املقرات  غلق  إلــى  االضــطــرار 
التي جترى فيها األنشطة الرسمية لهذه 
املخاوف  ــاد  ازدي ظل  وفــي  املؤسسات، 
من عودة هذه األمراض الفتاكة واملعدية 
التكنولوجيا من مخاوف  مع ما حتدثه 
من  القادم  فــإن  واألمــن،  بالثقة  تتعلق 
بالفعل  التحديات  األعوام ستكون هذه 
احلصري  للعنوان  املؤسسة  العناصر 
اخلــوف«  »زمـــن  هــو  الـــذي  للمستقبل 
للصراع  مفتوحة  ساحة  وهو  بامتياز، 
مجهرية  بوسائل  والنفوذ  الــقــوة  على 
األبدان  تصيب  فيروسات  إما  ودقيقة، 
وتفتك باألرواح، وإما فيروسات تصيب 
األجهزة وتفتك باأللواح، وفي احملصلة 
فإن املناعة الذاتية واملناعة اإللكترونية 
الواقع  العيش في  الكفيلة بضمان  هي 
ــي، وحتــصــني  ــراضــ ــ ــت ــ املـــلـــمـــوس واالف
من  معا  والرقمية  الصحية  األنظمة 
والدخيلة  الغريبة  العناصر  تــســرب 

عليها.
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د. محمد وجيه زكيدراسات
صيدلي وباحث

عند تذكر كلمة ميكروبات أو جراثيم أو 
بكتيريا يتبادر للذهن األمراض والعلل 
التي تسببها هذه الكائنات ولكن على 
عكس االعتقاد الشائع فمعظم اجلراثيم 
مساملة، بالذات البكتيريا، وبعضها ذو 
نفع عظيم في تاريخ البشرية، وبعضها 
كان سببا في تغييرات كبيرة في تاريخ 
في ظهور  ما ساهم  وهو  اإلنسانية 
األرض واحلضارة البشرية كما نعرفها 

اليوم، وفيما يلي نوجز لكم بعضا من 
تأثيرات اجلراثيم الكبيرة في تاريخنا 
البشري سواء النافع منها أو الضار 
التي تظل تعطي تأثيراتها الكبرى في 

واقعنا املعاصر.

حقبة ما قبل التاريخ
األرض  والطحالب  البكتيريا  سادت 
اجلنس  ظهور  قبل  السنني  ملاليني 

البشري أو أي شكل آخر من أشكال 
احلياة على األرض، بل إنها في احلقيقة 
مهدت األرض لظهور احلضارة البشرية 
بشكلها احلالي، فاألرض منذ ٢5٠٠ 
مليون سنة لم يكن بها هواء صالح 
للتنفس ألن األوكسجني لم يكن أحد 
لكوكب  ــغــالف اجلـــوي  ال مــكــونــات 
األرض، ولكن ظهر على األرض نوع 
من البكتيريا يسمى بالبكتيريا الزرقاء 

الجراثيم 
و تشكيل 
العالم  
المعاصر
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)cyanobacteria( هذه البكتيريا 
لديها القدرة على البناء الضوئي وهذه 
العملية احليوية تنتج األوكسجني وهو 
ما أدى لوجود األوكسجني في غالفنا 
اجلوي، ومهد الطريق لظهور األشكال 
األكثر تعقيدا من احلياة والكائنات 
للحيوانات  وصوال  اخلاليا،  متعددة 

العليا واإلنسان.)١(

وباء اإلنفلونزا)2(
اإلنفلونزا مرض تنفسي تسببه مجموعة 
كبيرة من الفيروسات والبكتيريا وهو 
من أقدم األمراض الفيروسية املعروفة 

على األرض. 
مت تصنيف سالالت من اإلنفلونزا على 
أنها تسببت في انتشار األوبئة مما 
أسفر عن مقتل املاليني من البشر عبر 
التاريخ املسجل. يعتقد أن أول وباء 
مسجل كان في عام ٤١٢ قبل امليالد، 
باإلنفلونزا  سميت  اجلائحات  ولكن 

ابتداء من عام ١357م. 
من احملتمل أن تكون آسيا قد شهدت 
أول جائحة عام ١58٠م، ثم انتشرت 
اإلنفلونزا إلى إفريقية وأوروبا واألميركتني.

جميع حاالت تفشي اإلنفلونزا مأساوية، 
لكن جائحة ١9١8-١9١9م كان حدثا 
ذا حصيلة وفاة غير مسبوقــة، حيث 
أصـــاب حــــوالي ثلث سكـــان العالم 
وتسبب في حـــــوالي 5٠ مليون حالة 
وفاة )بعض التقديرات تصل إلى ١٠٠ 

مليون حالة وفاة(. 
وقد جتمع على البشرية في هذه اجلائحة 
مجهود اثنني من أعتى الكائنات الدقيقة؛ 
فيروس اإلنفلونزا، وبكتيريا االلتهاب 
الرئوي.. حيث كانت جائحة إنفلونزا 
عام ١9١8م سببها فيروس اإلنفلونزا، 
لكن املجتمعات الطبية والعلمية حددت 
أن الوفيات كانت في الغالب بسبب 
تسبب  البكتيري.  الرئوي  االلتهاب 
فيروس اإلنفلونزا في عدوى أتلفت 

أنسجة الرئة والشعب الهوائية، مما 
املتواجدة  الطبيعية  للبكتيريا  سمح 
الرئة  أنسجة  بغزو  اجلسم  داخــل 
مسببة املرض، وفي النهاية الوفاة.)3(

بكتيريا اليرسينيا )الطاعون 
الدبلي(، والنهضة الصناعية 

احلديثة
الطاعون الدبلي هو مرض تسببه نوع 
من البكتيريا، تدعى يرسينيا بيستيس 
)yersinia pestis( تاريخيا فإن 
الطاعون الدبلي عرف بأسماء أخرى 
عنيفة أشهرها الطاعون النزفي واملوت 
األحمر واملوت األسود، على مدار التاريخ 
املسجل كانت هناك ثالث جائحات 
رئيسية مرتبطة بالطاعون. بدأت أول 
5٤١م. سميت  عام  مسجلة  جائحة 
الســم  نسبة  جستنيان(  )طــاعــون 
جستنيان  البيزنطي،  اإلمــبــراطــور 
املرض  تفشي  الوباء  وشمل  األول، 
الذي امتد قرابة مائتي عام مخلفا 

وراءه ٢5 مليون ضحية.)٤(
الوباء الثاني واألكثر شهرة هو اجلائحة 
التي حملت اسم املوت األسود. يعتقد أن 
الوباء قد نشأ في الصني عام ١33٤م. 
وانتشر الطاعون إلى أوروبا على منت 
سفينة جتارية تابعة ملدينة البندقية 
الرومانية عام ١3٤7م. عندما رست 
السفينة في ميناء ميسينا، صقلية، 
قد  متنها  على  البحارة  جميع  كــان 
بسبب  املوت  على  شارفوا  أو  ماتوا 
الطاعون. انتشر املوت األسود بسرعة 
إلى فرنسا وشمال إفريقية وإيطاليا. لم 
يكن الطاعون مرضا يصيب البشر فقط، 
بل تأثرت به أيضا املواشي مثل األغنام 
واملاعز واخلنازير والدجاج واألبقار. 
وفي نهاية ااملطاف طال الوباء أكثر من 
6٠ في املئة من سكان أوروبا. تسبب 
االنخفاض الهائل في عدد السكان في 
نقص العمالة في جميع أنحاء أوروبا 

مما أدى إلى حتديث اقتصادي وتقني 
سريع، ورمبا املساعدة في ظهور فترة 
عصر النهضة من وجهة نظر الكثيرين 
من املؤرخني بداية عصر النهضة كانت 

مرتبطة بهذه اجلائحة.)5(

طاعون عمواس
طاعون عمواس الشهير في التاريخ 
اإلسالمي أحد موجات طاعون جستنيان 
سمي بطاعون عمواس نسبة إلى بلدة 
صغيرة في فلسطني بني الرملة وبيت 
املقدس، وذلك ألن الطاعون بدأ منها 
قبـــل أن ينتشر في بالد الشام. ومن 
الصحابــــة  فيه من  أبرز من قضوا 
أبو عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل 
ويزيد بن أبي سفيان وسهيل بن عمرو 
وغيرهم من أشراف الصحابة، وقدر 
بعض املؤرخني أن هذا الطاعون حصد 

أرواح نحو ٢5 ألف  إنسان.)6(
أما رسولنا الكرمي محمد صلوات ربي 
وسالمه عليه، فقد قال »إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فال تدخلوها، وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها«.
ومن أجمل املعاني في هذا احلديث 
تفسير كلمة إذا سمعتم، وهي كلمة 
تستخدم للتعبير عن عدم رؤية احلدث 
معاينة، أي إذا أخبرمت أو وصل إلى 
مسامعكم بأي شكل من األشكال بأن 
الطاعون قد نزل بأرض فال تذهبوا 
إليها تقليال من اخلسائر ومنعا النتشار 
املرض، ولعل هذا احلديث يعد أول 
في  الذاتي  الصحي  احلجر  قواعد 

العالم.

الطاعون جند من جند اهلل 
)نابليون وغزو الشام(

هزم الطاعون نابليون بونابرت، قائد 
احلملة الفرنسية على مصر والشرق 
فى القرن الـ ١8، بعدما أصيب جيشه 
باجلرثومة الفتاكة السيما أثناء حصار 
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يافا، بعد غدره بأهلها بعد األمان قام 
بنقض عهده مع حاكمها عبداهلل بك 
العثماني وقتله مع ٤ آألف من سكان 
نهب  بأعمال  قام جنوده  كما  املدينة 
واغتصابات وتوجه حلصار عكا أمال 
في التوسع حتى غزو القسطنطينية 
الطاعون  لكن  عليها،  السيطرة  بعد 
كان له باملرصاد فتساقط اآلالف من 
جنوده صرعى املرض، وقفل في هلع 
فرنسا  إلى  ومنها  مصر  إلى  راجعا 
منهيا حلمه بإمبراطورية في الشرق 
وبهذا ذاق نابليون أول هزمية كبرى 

في حياته.)7(
بعد ذلك سيواجه نابليون هزمية أخرى 
من جرثومة أخرى أثناء غزوه لروسيا 
 )TYPHUS( متثل في بكتيريا التيفوس
التي ستهلك نصف جيشه املقدر بستمئة 
ألف جندي، والذي كان يدعوه متفاخرا 
باجليش العظيم لكثرة عدده وتكتب 
التاريخية وما  بداية نهاية أسطورته 

يعلم جنود ربك إال هو.)8( 
رافق الطاعون أيضا سقوط بعض الدول 
اإلسالمية في العصور الوسطى، لذلك 
كتب »ابن خلدون« عن الطاعون فى كتاباته 
قائال: »انتقص عمران األرض بانتقاص 
البشر، فخربت األمصار واملصانع.. 
وخلت الديار واملنازل.. وضعفت الدول 
والقبائل.. وتبدل الساكن وكأن باملشرق 
قد نزل به مثل ما نزل باملغرب لكن 

على نسبته ومقدار عمرانه«.)9(
وذكر املؤرخ ويل ديورانت فى كتابه »قصة 
احلضارة«: إن »وباء الطاعون حدث 
مألوف فى تاريخ العصور الوسطى، 
فقد هاجم أوروبا 3٢ سنة من القرن 
 ،١5 الـ  القرن  ١٤، و٤١ سنة من  الـ 

و3٠ سنة من القرن الـ ١6«، )١٠(
وللطاعون مع البشرية قصص كثيرة ال 
يكفي املقــــال هنا حلصرها حتى إن 
اإلمــــام ابن حجر العسقـــالني كتب 
كتابــــا أسماه )بذل املاعون في فضل 

الطاعون(.

بكتيريا الكوليرا وانتهاء 
احلمالت الصليبية على العالم 

اإلسالمي 
بعد خسارته في احلملة الصليبية السابعة 
على مصر عام ١٢5٠ م وعودته إلى فرنسا 
مهزوما ظل يخطط للعودة السترداد 
كرامته اجلريحة حتى عام ١٢7٠م قاد 
امللك الفرنسي لويس التاسع بنفسه 
احلملة الصليبية الثامنة والتي كانت 
تهدف الحتالل تونس ثم االنطالق منها 
نحو الشرق لغزو مصر وأخيرا استرجاع 
بيت املقدس. ولكن جحافل اجليوش 
الصليبية تبددت حلظة وصولها بسبب 
تفشي مرض الدوسنتاريا والكوليرا 
من  يسلم  ولم  اجلنود،  بني صفوف 
ذلك حتى امللك لويس التاسع نفسه 
الذي قضى نحبه في تونس وانتهت مع 
هالكه احلروب الصليبية في القرون 
الوسطى واحلمد هلل رب العاملني.)١١(

اجلدري واستعمار األميركتني
)باإلجنليزية:  اجلــدري  أو  اجلــدري 
معدي  مــرض  هــو    )Smallpox
ينتج عن اإلصابة بفيروس اجلدري 
واألكثر  شيوعا  األكثر  )وهو  الكبير 
شدة( أو اجلدري الصغير وهو االقل 
شدة وانتشارا، يعد اجلدري هو أول 
مرض ينتصر عليه البشر، حيث مت 
اإلبالغ عن احلالة األخيرة للجدري في 
عام ١977م، في عام ١98٠م أعلنت 
منظمة الصحة العاملية أنه مت القضاء 

على املرض متاما.)١٢(
مت العثور على أدلة على املرض القدمي 
في ثالث مومياوات من القرن الثالث 
الصينية  الكتابات  وفي  امليالد  قبل 
في وقت مبكر من القرن الرابع قبل 
امليـــالد انتشر اجلدري في جميع أنحاء 
العالم بني القرن السادس إلى القرن 
الثامن عشر امليالدي من خالل طرق 

االستكشاف والتجارة.
في أعجوبة من أعاجيب التاريخ استطاع 

اجليش اإلسباني املكون من 6٠٠ جندي 
من غزو إمبراطورية األزتيك املكسيكية 
التي يبلغ عدد سكانها عشرات املاليني 
والسيطرة عليها توقف املؤرخون كثيرا 
أمام السبب الذي يجعل احلضارة التي 
صنعت أهرامات تضاهي أهرامات 
الفراعنة تسقط بسهولة أمام حفنة 
قليلة من الغزاة األوروبيني، ولكن إذا 
عرف السبب بطل العجب.. لقد توافق 
الغزو اإلسباني مع غزو ميكروبات وباء 
عام  املكسيك  وصل  الذي  اجلــدري 
١5٢٠م وأهلك حوالي نصف شعب 
األزتيك مبن فيهم اإلمبراطور املسمى 
كيتالهوك. وبحكم أن الغزاة األوروبيني 
لديهم مناعة نسبية ضد مرض اجلدري 
فلم يتأثر اجلنود كثيرا بهذا الوباء، 
مما جعل األزتيك يخشونهم وكأنهم 
آلهة ال يقهرون، نفس األمر تكرر مرة 
أخرى عندما هبط )الكونكيستدور( 
على  بيزارو  فرانشيسكو  اإلسباني 
١53١م وبحوزته  البيرو عام  ساحل 
كتيبة عسكرية تافهة ال تتجاوز ١8٠ 
جنديا و٢7 حصانا ومع ذلك استطاع أن 
يسقط إمبراطورية اإلنكا التي أنهكها 
قبل قتال اإلسبان انتشار وباء اجلدري 
والذي قضى على املاليني من شعب 
اإلنكا مبا فيهم اإلمبراطور أيضا.)١3(
سيتكرر األمر بعد ذلك عام ١763م 
حينما يقوم البريطانيون في أميركا 
الشمالية بإهداء الهنود احلمر بطاطني 
ومناديل ملوثة باجلدري ليقوم الوباء 
بدال منهم بحصد أرواح املاليني من 
السكان األصليني ألميركا وإخالء األرض 
للمستعمر األوروبي بأقل التكاليف.)١٤(

فطر اللفحة املتأخرة وهجرة 
األيرلنديني إلى أميركا 

١85٢م،  عام  إلى  ١8٤5م  عــام  من 
قضى الفطر املسمى باللفحة املتأخرة 
 Phytophthora )بالـــــــالتينية: 
infestans( على ما يقرب من ثالثة 
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أرباع محصول البطاطا في أيرلندا. 
أدى استنزاف مصدر غذائي رئيسي 
إلى حوالي مليون حالة وفاة وتسبب 
في فرار مليون شخص آخر من البالد 
لتجنب املــــوت بسبب املجاعة كانت 
الوجهة األولى للمهاجرين هي أميركا 
والعالم اجلديد، مما ساهم في زيادة 
القوة البشرية للواليات املتحدة وعزز 
األيدي العاملة فيها وظهورها فيما 

بعد كقوة عظمى.)١5(

اكتشاف البنيسيللني وعصر 
جديد للبشرية 

عن طريق املصادفـــة السعيدة في 
سبتمبر ١9٢8م، اكتشف السير ألكسندر 
فليمنج أن إفرازات العفن التي تلوث 
أطباق بتري في معمله والناجتة عن 
فطر من نوع البينيسلليوم اسمه العلمي 
)Penicillium notatum(، أعاقت 
منو بكتيريا املكورات العنقودية التي 

كان يدرسها.
بعد فحص إضافي لإلفراز، وجد أنه 
ميكن أن يقتل العديد من البكتيريا 
أظهــــر  ما  وهــو  اجلـــرام،  موجبة 
ببعض  املمكن االستعانـــــة  أنه من 
اجلـــراثيم الصغيــرة لقتـــــل البعض 
اآلخــــــر، ما أطلــــق علـــم املضـــــــادات 
احليويـــــــة، وأول متلقـــي للبنيسللني 
من  يبلــــغ  كـــــــان ضابط شرطــــة 
العمـــر ٤3 عامــــا في عام ١9٤١م 
بعدهــــا استخــــدم البنيسيللني خـــالل 
احلرب العاملية الثانيــــــة. في عالج 
غرغرينا اجلروح عند اجلنود والتي 
كانت تسبب الوفــــاة قبل ذلك بدأ 
هذا عصر املضادات احليويــــة - أحد 
أعظم التطورات في الطب هو من 

أسس الطب واالقتصاد والصناعات 
الطبية في العصر احلديث.)١6(

فيروس كورونا 2020 وتغيير 
االقتصاد العاملي 

في نهاية عام ٢٠١9 م انطلق فيروس 
جديد من الصني ليغزو العالم ويسبب 
موجة كبيرة من اإلصابات والوفيات 
في معظم دول العالم للحد الذي دعا 
منظمة الصحة العاملية إلطالق توصيف 
جائحة على املرض اجلديد الذي حمل 
اسم »كوفيد-١9« أو فيروس كورونا 
املستجد، وقد أدت تأثيرات اإلغالق 
التي تزامنت مع الفيروس حتى اآلن 
إلغالق عدد كبير من كبرى الشركات 
العاملية وانهيار غير مسبوق في سوق 
اسهم العاملية وأسعار النفط ومبيعات 
السلع االستهالكية وفقدان املاليني 
من البشر لوظائفهم وتراجع مبيعات 
الهواتف الذكية وحجوزات الطيران 
وتغيير اخلريطة الشرائية للمواطنني 
الذي دعا خبراء  للحد  العالم  حول 
للقول: إن العالم بعد كورونا لن يعود 

العالم الذي كان قبله.)١7(
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عبدالناصر عبداملولى لغة وأدب
شاعر وكاتب

نــــــــــــور جتـــــــلـــــــى؛ فـــــــدكـــــــت كـــــــــل أشـــــــعـــــــاري
قــــلــــبــــي تـــــخـــــلـــــى؛ فــــحــــلــــت شـــــمـــــس أنــــــــــوار

ــة ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ وضــــــــــــــأت حـــــــرفـــــــي لــــــــه قـــــــربـــــــا وتـ
ــاري ــ ــ ــب ــ ــ ال ــوة  ــ ــ ــف ــ ــ ص –حبا-  أمـــــــــــدح  ــت  ــ ــ ــئ ــ ــ وج

ــك مـــعـــجـــزة ــ ــي ــ ــف ــ ــة احلـــــــــــب، فـــــــي ك ــ ــح ــ ــف ــ يـــــــا ن
ــاش ومـــــــــا مـــــســـــت بــــأمــــطــــار ــ ــ ــط ــ ــ ــع ــ ــ ســــقــــيــــا ال

واجلـــــــــــــــــذع حـــــــــن إلــــــــــــى قــــــــــــرب بـــنـــهـــنـــهـــة
ــان بـــــــإصـــــــرار  ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــي لـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــل يـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ كـ

مـــــنـــــحـــــت هــــــــــدهــــــــــدة، أعـــــطـــــيـــــتـــــه هــــبــــة:
ــق لـــــــــدى اجلـــــــنـــــــات كـــــاجلـــــار  ــ ــ ــي ــ ــ ـــرف ــ أنـــــــــت الـ

وانـــــــشـــــــق بـــــــــدر لـــــــــدى رؤيــــــــــــــاك فـــــــي وضـــــح
ــار   ــ ــاك يـــــــا سـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ واشــــــــتــــــــاق قـــــــــدس إلـــــــــى لـ

شـــغـــف فـــــــي  املـــــــــعـــــــــراج  عــــــــــرج  أم  عــــــرجــــــت 
ــاري؟  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــك لـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــي يـ ــ ــكـ ــ ــك لـ ــ ــ ــي ــ ــ ــو إل ــ ــب ــ ــص ــ ي

ــى خـــبـــر ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــــســـــــدرة املــــنــــتــــهــــى عــــنــــهــــا انـ
ــار ــ ــب ــ ــأخ ــ وأفـــــــصـــــــح الـــــــعـــــــرش فـــــــي الــــعــــلــــيــــا ب

ــت ــ ــف ــ ــا املــــــقــــــامــــــات يـــــــا مـــــــــــوالي قـــــــد وق ــ ــنـ ــ هـ
بــــــــأنــــــــوار حــــــفــــــت  ســــــبــــــح  فـــــــــي  وجـــــــــــــــزت   

مفتتح الشوق 
                في مدح سيد الخلق ]
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ــتـــي ــزلـ ــــ ــنـ ــا يـــــــا خـــــــل مـ ــ ــنـ ــ قـــــــــال األمـــــــــــــني: هـ
فــــــــادخــــــــل لــــــعــــــزك مــــــــا هــــــــــذا مبــــــقــــــداري

ـــة ــادقـ ــ قـــــالـــــت )خـــــديـــــجـــــة( واألوصـــــــــــــــاف ص
أنـــــــــــــت املــــــــعــــــــني عـــــــلـــــــى هــــــــــم وأكــــــــــــــــدار

يـــــــا أمـــــــنـــــــا، زمــــــلــــــي املــــــخــــــتــــــار مــــرتــــعــــدا
هــــــــــذي املــــــــالئــــــــك قــــــــد نــــــــادتــــــــه بــــالــــغــــار

ـــة ـــزلـ ـــــ ــنـ ــ والــــــــــيــــــــــوم تــــــــرجــــــــع أمـــــــــــــــالك مل
ــو عـــــلـــــى ســـــمـــــع وإبـــــــصـــــــار ــ ــلـ ــ ــعـ ــ واحلـــــــــــــب يـ

خـــبـــــــر عـــــــن  زاغ  أو  بـــــصـــــر  طـــــغـــــى  فـــــمـــــا 
ــر أتــــــــــى يـــــــدعـــــــو بـــــــإنـــــــذار  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ هــــــــو الـ

ــك إلــــــــه الــــــعــــــرش مــــــا صـــدحـــت ــ ــي ــ ــل ــ صــــلــــى ع
ــار   ــ ــجـ ــ ــأشـ ــ كــــــــل الـــــــطـــــــيـــــــور ومـــــــــــا رفـــــــــــت بـ

حــــــرم- فــــــي  ــك  ــ ــي ــ ــب ــ ل  - ــل:  ــ ــه ــ ــت ــ ــب ــ م صــــــــاح  مــــــا 
شــــــــوقــــــــا، ومــــــــــا رقــــــصــــــت أنـــــــــــــــوار أقـــــمـــــار

يـــنـــســـجـــهـــا راح  خـــــيـــــوطـــــا  الـــــــســـــــالم  ثـــــــم 
ــوار ــ ــ ــأن ــ ــ ــى الـــــدنـــــيـــــا ب ــ ــلـ ــ نـــــــــول الـــــصـــــبـــــاح عـ

ــى األصــــــــحــــــــاب كـــلـــهـــم ــ ــلـ ــ كـــــــــذا الـــــــســـــــالم عـ
ــار ــ ــيـ ــ وكـــــــــل مـــــــن عـــــــــاش فـــــــي ســـــــاحـــــــات أخـ
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إسراء منيرلغة وأدب
طبيبة وكاتبة 

عابر سبيل
ــادت أمـــي أن  أحـــب احلــكــايــات، اعــت
تقص علي إحداها قبل نومي، كبرت 
لكن الطفلة التي حتب احلكايا داخلي 

لم تكبر!
صرت  حيث  الــقــاهــرة،  ــى  إل انتقلت 
ثالث  يستغرق  طريقا  أقطع  أدرس، 
ساعات ذهابا وإيابا كل أسبوع لقضاء 
رحلة  كــل  وفــي  عائلتي،  مــع  العطلة 
املسافرين  حــكــايــات  بــي  متــر  كــانــت 
واملارين في الطرقات، يرحلون وتبقى 

آثار حكاياتهم بي ناشبة.
إنـــه اخلــمــيــس، الـــيـــوم الــــذي أحــب 
ــن الــقــاهــرة  ــاف، فــالــعــائــدون م ــ وأخـ
يعلمون حقا كيف تضيق بهم مخارجها 

في يوم كهذا.

أمــال  عــجــل  عــلــى  حقيبتي  حــضــرت 
في وصول مبكر إلى املنزل، ال سيما 
منذرة  السماء  غطت  قد  الغيوم  أن 

بأمطار قريبة.
عــرجــت فــي طــريــقــي عــلــى صيدلية 
يصعب  مستوردا  دواء  ألبتاع  معروفة 
لي  قريبة  تعاني  إذ  عليه،  احلصول 
وتقع على  املتوسط،  البحر  من حمى 
كوني  الــــدواء  ــجــاد  إي مهمة  عــاتــقــي 
التي  القاهرة  العاصمة،  في  أعيش 

تستأثر بكل عزيز.
في  خبأتها  الــــدواء  مــن  عــلــب  ــع  أربـ
الفتاة  سيكفي  ثمني،  ككنز  حقيبتي 
املريضة ألشهر عديدة قبل البدء في 

رحلة بحث جديدة.

ــن من   ســاعــة مـــرت قــبــل أن أمتــك
استقالل »ميكروباص«، لم يكن متجها 
إلى حيث أسكن، بل إلى قرية قريبة، 
وكثيرا ما أضطر للرضا بأي مواصلة 
نحو  مسافة ممكنة  أكبر  بي  ستقطع 
االستعانة  إلــى  بعدها  أجلــأ  املــنــزل، 
ما  تقلني  سيارة  لي  ليرسلوا  بعائلتي 

بقي من الطريق.
أوفت الغيوم بوعدها فبدأت األمطار 
املــاء  قــطــرات  الهطول، وصـــارت  فــي 
تعانق زجاج نافذة أسندت إليها رأسي 
يغلبها  ثــم  هنيهة  بــه  تتشبث  املثقل، 

ضعفها فتسقط وتختفي.
أفقت على صوت السائق يناديني:

- آنسة! أما كنت تودين النزول هنا؟

العدد )٦٦٣( ذو القعدة ١٤٤١ هـ - يوليو ٢٠٢٠م٧4



- آه! نعم سيدي، شكرا لك.
ــد تــوقــف مــن دون أن  كـــان املــطــر ق
واستقبلتني  حقيبتي  حملت  أحلــظ، 
وعلى  ــارج،  اخلــ فــي  الطقس  بـــرودة 
الطريق، حيث حلت قدماي، لم أجد 
سوى بائعتي فاكهة على الطرف اآلخر 

حيث مدخل القرية القريبة.
وأجابت  بأمي  ألتصل  هاتفي  تناولت 
بي  ليلحق  الــســائــق  ســتــرســل  بــأنــهــا 

سريعا.
بــاتــت الــدقــائــق متــر أبــطــأ ممــا متر 
الساعات، أتلفت مينة ويسرة، وأراقب 
أكره  كم  واآلخـــر،  احلــني  بني  هاتفي 
االنتظار! متنيت لو أمكنني استكمال 
طريقي سيرا على األقدام عوضا عن 

الوقوع أسيرة الدقائق والساعات.
نادتني إحدى السيدتني على الطرف 
إليها في  اآلخــر في إصــرار، فعبرت 

توجس قابلته هي بابتسامة دافئة:
تنتظرين  أم  ابنتي،  يا  أنت  أتائهة   -

أحدا؟
- أنتظر سيارة ستقلني إلى منزلي.

بالقرب إذن، نؤنسك حتى  - اجلسي 
توافيك السيارة.

شارفت  أنها  البــد  خالة،  يا  شكرا   -
حيث  االنتظار  أفضل  الوصول،  على 

كنت.
وسحبت  حديثي  الــســيــدة  جتاهلت 

قفص فاكهة مقلوبا باجتاهي: 
والطرق  السفر،  أثــر  عليك  يبدو   -
تتأخر  رمبا  األمطار،  أفسدتها  وعرة 
االنتظار  يفضل  ذا  ــن  وم ســيــارتــك، 

وحيدا يا ابنتي؟
أحدثها  لم  تعرفني،  السيدة  تكن  لم 
ضيقي  على  أطلعها  ولــم  قلقي،  عن 
ووحدتي، لكن يبدو أن قلوب الفقراء 

أوسع من ديارهم.
وواجهت  صغيرة،  كعكة  إلــي  قدمت 
أنها  أقسمت  بأن  أخذها  في  تــرددي 
نظيفة، وواهلل ما كان هذا مانعي، هي 

فقط الريبة جتاه الغرباء التي يزرعها 
فينا آباؤنا منذ أن نخطو خارج املنزل، 

وتالحقنا حتذيراتهم مهما كبرنا.
عودتها  موعد  عن  صاحبتها  سألتها 
تعود  لــن  أنــهــا  فأجابت  املــنــزل،  ــى  إل
بدأت  ثم  ذهابي،  إلى  اطمئنانها  قبل 
ووجهتي،  نفسي  عن  ود  في  تسألني 
وســرعــان مــا تهللت أســاريــرهــا حني 
سمعت باسم قريتي، فاستفهمت عن 

عائلتي وكانت املفاجأة:
يا إلهي!  إننا أقرباء إذن يا فتاتي،   -
ال تدور بنا دوائر احلياة عبثا، تزوجت 
في هذه القرية منذ أعوام وبقيت فيها 
لي  يترك  ولم  وفاة زوجــي،  بعد  حتى 

سوى ولد في احلادية عشرة.
في الواقع، أعلم أني من عائلة كبيرة، 
متتد  مــدى  أي  ــى  إل أدرك  لــم  لكني 

جذورها قبل هذه اللحظة..
أن  تخبرني  أمي  من  اتصال  قاطعنا 
مقطوعة،  أنتظر  حيث  إلــي  الطريق 
ماء  قطرة  تغرقه  مصر،  ريــف  كعادة 
ويتحول إلى منطقة محظورة التجوال.
ــنـــي كـــل احلــلــول  تــخــبــطــت فـــي ذهـ
املستحيلة واملمكنة، ودارت في رأسي 
أسماء صديقاتي وأقربائي لعلي آوي 
إلى منزل قريب لليلة، ويبدو أن صوت 
أمي عبر الهاتف قد وصل إلى مسامع 
تعرض علي  فبادرت مسرعة  السيدة 
هاتفي  واختطفت  منزلها،  في  املبيت 
أكدت  ما  نفسها وسرعان  تعرف عن 
أمي معرفتها ووافقتها على اقتراحها، 
أن  سوى  سبيل  من  عندها  أجد  ولم 

أتبع السيدة إلى منزلها الصغير.
باملنزل غرفة دافئة صغيرة، هي للنوم 
واملعيشة والطعام، وحمام ومطبخ أقل 

مساحة من الغرفة بكثير.
وضعت أثقالي في وهن وجلست إلى 
ما  وسرعان  أشــارت مضيفتي،  حيث 
نام الفتى وانتصف الليل وهدأ املطر، 
وأمامي كانت السيدة تصلي فيسليني 

سلمت  إذا  حــتــى  ســجــودهــا،  هــمــس 
وولت وجهها الهادئ نحوي قالت:

منذ  أخلفه  لــم  موعد  اهلل  مــع  لــي   -
إلى  قمت  الصبي  ــام  ن فـــإذا  أعـــوام، 
عني  تذهبان  الليل  ركعتا  الــصــالة، 
مشقة النهار، أحدث اهلل فيهما: رب 
ــدي، ال  ــ وول إال نفسي  أمــلــك  ــي ال  إن
وال  قصيرة،  فاليد  الصدقات  أقــدم 
شاق  فالعمل  النهار  صوم  على  أقوى 
وجسدي هزيل، آتيك بفقري وضعفي 
ال  يحبك،  الــذي  وقلبي  حيلتي  وقلة 
أسألك الغنى فغناي في قلبي، أسألك 
ودواء  يــومــي  قــوت  حبيبي  يــا  فقط 

ولدي.
- ما مرض الفتى يا خالة؟

ــاولــت وصــفــة طــبــيــة مـــن اجلـــوار  ــن ت
ضاحكة:

- لعن اهلل اجلهل! لم أفلح حتى اليوم 
في حفظ اسم داء فتاي وال دوائه.

الــدواء ذاته الذي أحمله في  كان هو 
باهظ  هو  كم  يقينا  وأعلم  حقيبتي! 
ــوجــود فــي الــســوق.  الــثــمــن وقــلــيــل ال

أخرجت علبتني من حقيبتي وقلت:
تــدور بنا  - يبدو أن دوائــر احلياة ال 
وأقسمت  يا خالة! هاك  بالفعل  عبثا 

عليك أال ترديني.
ــات الــســيــدة وخــرت  ــع تــســاقــطــت دم
بخفة،  بعدها  الليلة  مــرت  ســاجــدة، 
لتعلن  السيارة  وافتني  الصباح  وفــي 

أخيرا انتهاء الرحلة.
يا اهلل!

لم تسد في وجهي طرق العودة عبثا، 
املنكسر  اخلافت  حديثها  تذهب  ولم 

إلى جاللك سدى!
الدنيا  تثقلهم  لم  الذين  للبسطاء  يا 
ولم يلههم الفقر.. تركت خلفي علبتي 
حكاية  السيدة  لي  تركت  بينما  دواء، 

ذات أثر ال يزول.
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إن احلديث عن شرف موضوع القصيدة يأبى إال أن يذكر 
اللغة  عن  فاحلديث  مضمونها،  عن  احلديث  قبل  أوال 
العربية التي هي لغة القرآن ولغة أهل اجلنة كالم شريف 
بالشعر، والعجب  أن يكون متعلقا  بالدين قبل  له مساس 
أن الشاعر لم يصرح، ولو مرة واحدة، بوصف »العربية« 
لكلمة  ذكره  فرغم  التي ميدحها،  اللغة  عن  يتحدث  وهو 
»لغة« ست مرات صراحة، ومرات ال حتصى إشارة وكناية، 
فإنه لم يصرح بوصف »العربية« أبدا، وكأن الشاعر يريد 
يستخرج  وأن  األوصــاف،  في  ذهنه  يعمل  أن  املتلقي  من 
أن  الشاعر  يريد  مقصوده من األوصــاف، وكأنها أحجية 
يختبر بها املتلقي، فيقول: أحدثكم عن لغة نزل بها القرآن، 
ونطق بها النبي ]، وسميت لغة الضاد، وظلت وستظل 
باقية خالدة، حتى يصل باملتلقي إلى اليقني اجلازم بوصف 
»العربية« فهو تصريح صريح بغير تصريح، مما زاد املعنى 

حسنا.
أساسيتني،  صفتني  اعتمد  قــد  الشاعر  أن  نالحظ  ثــم 
وأحاطهما بصفات فرعية كثيرة، أوالهما صفة »األبدية«، 
واستعان لترسيخ هذه الصفة بعدة تعبيرات ظل يلح بها 
حتى ترسخت هذه الصفة في أذهاننا، فتراه يذكر »ملكها 
اخللود«.  ولها  تغرب  ال  شمسها  املليكة  تبقى  يسلب  ال 
الصفة  تأكيد هذه  والسمو، وفي سبيل  الرفعة  وثانيتهما 

استعان بتشبيهات لم تترك للمتلقي فرصة يلتقط أنفاسه 
لها  دنيا  وهي  ملكة  فهي  الشاعر،  يريد  مبا  يقر  أن  إال 
شمس تشرق وهي مدينة لها سور ال يطمع في نقبه وهي 
بحر يخاض إليجاد آللئه وهي أميرة لها باب ال يلجه إال 

احلذاق.
التي  الصفات  بعض  العربية  على  يخلع  الشاعر  ترى  ثم 
يراها العشاق احملبون فيمن يحبون، فرأينا ألفاظا تشعر 
اللغة  عن  وليس  محبوبته  عن  يتكلم  الشاعر  بأن  املتلقي 
العربية، وفي ذلك ما فيه من ميل القلوب وانتباه األذهان، 
»في  فيقول:  ذلــك،  في  القدماء  طريقة  يستدعي  وكأنه 
هوى محبوبتي من فاز منها بالوصال من ثغر فاتنتي أنا 
عاشق«، ثم يبلغ الشاعر غاية اإلبداع حني يشير إلى أن 
مدح العربية إمنا ال يكون إال بألفاظ من جنسها، ووصفها 
ال يتم إال ببعض منها، وإبراز قدرها ال يكمل إال مبعونتها، 
فهو يستعني بها عليها، ويستشفع بها إليها، فهي السؤال 

واجلواب، وهي السبب واملسبب.
أن  الظانني  املستكينني  ويوقظ  الغافلني،  الشاعر  ينبه  ثم 
خوض غمار معترك العربية ميسر لكل أحد، فيذكر لهم 
أنــه ما وصــل أحــد إلــى مــراده منها إال بخوض األهــوال 

د. عاصم عبد ربه محمدلغة وأدب
دكتوراة في األدب والنقد

قراءة نقدية إلبداعات عدد شوال ١٤٤١هـ
للنقد دور كاشف في بيان النصوص اإلبداعية فهو يلقي الضوء على ماتفرد به الكاتب/الكاتبة 
إلى  منبها  النص،  فيها  يتعثر  التي  الهنات  إلى  النقد  يشير  كذلك  تطوره،  عن  فضال  أسلوب  من 

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

ذاتها.
نقد قصيدة » شمسها ال تغرب« 

للشاعر طلعت المغربي

قراءة في قصة: )حتى ال يتكرر الخطأ(  
بقلم السيد شليل
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ال  »حــتــى  شليل  السيد  قصة  فــي 
يتكرر اخلطأ« يأتي العنوان مباشرا 
جدا وبال تورية ومعبرا عن محتوى 
الــقــصــة الــتــي تــعــالــج بــعــض صــور 
حياتنا،  فــي  االجتماعي  القصور 
وإذا كان لنا أن نصنف هذه القصة 
لقلنا إنها تعليمية تربوية في املقام 
األول، وهي قصص نحتاج إلى مثلها 
بغرض  اإلســالمــي  مجتمعنا  فــي 

اإلصالح والعالج.
تقنية  اعتمد شليل في قصته على 
البطل،  لسان  على  العليم  السارد 
أحد  داخــل  مــن  مبشهد  فاستهلها 
القصة  بطل  يشتري  حيث  املتاجر 
بعض حاجياته مع والده، ثم ينتقل 
بنا في لقطات أخرى سريعة تنتهي 
الدرس  وتعلم  املنزل  إلى  بالرجوع 

الكبير حتى ال يتكرر اخلطأ.
دون  الوصف  على  الكاتب  اقتصر 
ال  بسيطة  لغته  وجـــاءت  ــوار،  احلــ
صعوبة فيها إال أنها حتتاج إلى أن 
يتسع املعجم اللغوي للقاص بعيدا عن 

ــتــي تــضــعــف الــقــصــة،  ــاشــرة ال ــب امل
ولـــذلـــك فــهــو فـــي حــاجــة إلـــى أن 
بالغية  بأساليب  عباراته  يصقل 
هدفها  إلى  باإلضافة  القارئ  متتع 

التربوي النبيل.
يؤكد  التربوية  قصته  في  شليل  إن 

على أمرين مهمني:
أولهما: ضرورة إعانة ذوي احلاجات 
ذلك  ففي  وجندتهم،  ومساعدتهم 
طاعة هلل، وجبر خلواطر املنكسرة 
قلوبهم، وتزكية للنفس وترقيقها في 

زمن املادية.
أحد  من  السخرية  عدم  وثانيهما: 
فرمبا  ــدري؛  يـ ال  ــه  ألن كـــان،  مهما 
أفضل  منه  الــذي سخر  هــذا  كــان 
قوله  مصداق  وذلــك  اهلل  عند  منه 

تعالى: }ى  ى  ائ  ائ    ەئ   

ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ی      ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ  

ی{ )احلجرات:١١(.

وليد عبد املاجد كساب
عضو احتاد كتاب مصر

قراءة في قصة: )حتى ال يتكرر الخطأ(  
بقلم السيد شليل

وهـــي حقيقة  الــصــعــاب  ومــقــاســاة 
بذلك، فيقول: »أمشي على جمر كل 
احلروب أخوض أغوص«، فمن فعل 
ذلك نال مبتغاه، وكانت جائزته »فإذا 

املعاني واجلواهر توهب«.

فخر  ذكر  حني  الشاعر  أحسن  وقد 
بها  ــزل  نـ ــد  ق لغتهم  بــكــون  ــرب  ــع ال
أن  لو  احلسن  ازداد  ولرمبا  القرآن، 
الشاعر أخر الفخر إلى البيت الذي 
نزل  لغة  بكونها  الفخر  ليكون  يليه 

بها القرآن ولغة نطق بها النبي ]، 
فيكون الفخر باألمرين معا.

وبــاجلــمــلــة فــالــعــاطــفــة اإلســالمــيــة 
تسيطر على الشاعر بداية من اختيار 

الغرض ومرورا باأللفاظ واملعاني.
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د. محمد جمعة الدربيلغة وأدب
عضو االحتاد الدولي للغة العربية

ضوابط االستدراك
 المعجمي

بعض  أن  احملدثني  معظم  نسي  ولكن 
ــي ال يـــزال  ــرب ــع ــراث املــعــجــمــي ال ــتـ الـ
مخطوطا أو في حكم املفقود مثل تراث 
ومختصر  املوعب  صاحب  التياني  ابن 
املعاجم  أن  بعضهم   وظــن  اجلــمــهــرة، 
العربية تنحصر في معجم لسان العرب 
البن منظور، وأن عدم وجود الكلمة بني 
دفتيه مسوغ الدعاء االستدراك! أضف 
إلى ذلك أن بعض املستدركني يبحثون 
يتوقعونه  الــذي  املكان  في  الكلمة  عن 
اإلحـــاالت  يعرفون  بــل رمبــا ال  فــقــط، 

.references
ومـــن هــنــا يــجــب أن يــعــاد الــنــظــر في 
مستدركة  أنها  يظن  كثيرة  استعماالت 
وميكن  واملــعــجــمــات،  اللغة  كتب  على 

التمثيل - ويكفي من القالدة ما أحاط 
توهمه  ممــا  النماذج  ببعض  باجليد- 

اثنان من حراس العربية ومحققيها!

أوال: أتى مبعنى عاد
 : )ت:3١٠هـــــــ(  الــطــبــري  تفسير  فــي 
)يوسف:93(   } ې  ې     { »وقوله: 
ــق الشيخ  ــرا«، وعــل ــصــي يــعــد ب ــول:  ــق ي
محمود محمد شاكر فقال في الهامش: 
اللغة في  يقيد في معاجم  معنى  »هذا 
أتى مبعنى عاد، وهو معنى عزيز  باب 
لم يشر إليه أحد من أصحاب املعاجم 
الدكتور  نقل  وقد  أيدينا«)٢(،  بني  التي 
وعده  شيخه،  كــالم  الطناحي  محمود 
من باب التقاط اللغة من كتب العربية 

مما لم تقيده املعاجم املتداولة)3(!
وال ألتقى مع احملققني الكبيرين؛ ففي 
الغريبني ألبى عبيد الهروي )ت:٤٠١هـ(: 
 } ې  ې     { تـــعـــالـــى:  ــه  ــ ــول ــ »وق
كقوله:  بصيرا  يعد  أي:  )يــوســف:93( 
}پ  پ{ )يوسف:96(«)٤(، وفي 
التنبيه واإليضاح عما وقع في الصحاح 
املشهور بحواشي ابن بري )ت:58٢هـ(: 
»واعلم أنه يلحق بباب كان وأخواتها كل 
الداللة على احلدث، وجرد  فعل سلب 
يكون  أن  للزمان، وجاز في اخلبر عنه 
ــه،  دون الــكــالم  يتم  وال  ونــكــرة،  معرفة 
وذلك مثل: عاد ورجع وآض وأتى وجاء 
}يأت  عــزوجــل:  اهلل  كقول  وأشباهها 

الشمول -بجانب الترتيب- هو العامة املميزة للمعجم، ونحن ندرك أن الشمول نسبي، 
ونعترف أيضا بأن القدماء قاموا بحصر غير تام، وإن كان هذا القدر الذي قاموا به هو في 

ذاته عمل جليل يثير اإلعجاب.
ولم يدع القدماء الكمال؛ ولذلك كان التكميل والتصحيح من فلسفاتهم العقلية في نظم 
املدارس املعجمية؛ حيث ظهرت بعض املعاجم في التوهيم والدفاع والتذييل والتعليق)١(، 

وقد قام احملدثون -اقتداء بالقدماء- ببعض االستدراكات على املعاجم العربية.
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ضوابط االستدراك
 المعجمي

بصيرا{؛ وكقول اخلوارج البن عباس: 
ما جاءت حاجتك أي ما صارت؛ يقال 
وأن  يبلغه  أن  يــجــوز  ــر  أم طــالــب  لكل 
الشريف؛  زيــد  جــاء  وتــقــول:  يبلغه.  ال 
طفق  ومنها:  الشريف؛  زيد  صار  أي: 
يفعل، وأخذ يكتب، وأنشأ يقول، وجعل 
يقول«)5(. فهل يصح بعد ذلك ادعاء أن 

املعنى لم تقيده املعاجم املتداولة؟!

ثانيا: آية مبعنى رسالة
بن  زهير  بن  »كعب  الطبري:  تفسير  في 

أبي سلمى:
أال أبلغا هذا املعرض آية

أيقظان قال القول إذ قال أم حلم
يعني بقوله آية: رسالة مني وخبرا عني«، 
كلمة  على  شاكر  محمود  الشيخ  وعلق 
أنه  وروايــتــه:   ،6٤ »ديــوانــه:  ــة؛ فقال:  آي
أيقظان. وقد استظهرت في شرح كتاب 
 ،89 طبقات فحول الشعراء البن سالم: 
أن الصواب »آية«، كما جاء في مخطوطة 
الطبقات، وشرح الطبري دال على صواب 
ما استظهرت. وأهملت كتب اللغة تفسير 
هذا احلرف على وجهه، مع مجيئه في 
شعر كعب وغيره، كقول حجل بن نضلة:

أبلغ معاوية املمزق آية
عني فلست كبعض من يتقول)6(.

ــرة األولــــى لهذا  ــ ــذه هــي امل ولــيــســت هـ
ــر في  االدعــــــاء؛ فــقــد ســبــق قـــول شــاك
لم  الــرســالــة  مبعنى  »واآليـــة  الطبقات: 
تعد  ال  ولكن شواهده  اللغة،  كتب  تذكره 

كثرة؛ من ذلك... «)7(!
بكالم  الطناحي  الــدكــتــور  أعــجــب  وقــد 
أنه  ورأى  عليه،  وإصـــراره  شاكر  شيخه 
الــعــربــي«)8(!  املعجم  مــواد  »إضــافــة على 
وتابعهما األستاذ منذر محمد سعيد أبو 
واملعاجم  اللغة  كتب  إن  وأقــول:  شعر)9(! 
رسالة؛  مبعنى  آيــة  استعمال  تهمل  لــم 
فقد ذكر الزبيدي )ت:١٢٠5هـــ( في تاج 
ــة الــرســالــة«)١٠(؛ فأين  الــعــروس أن »اآلي
اإلضافة على مواد املعجم العربي؟ وكيف 
في  شــارك  وقد  ذلك  في  الطناحي  وقع 

والثامن  عشر  السادس  اجلزأين  حتقيق 
والعشرين من التاج؟!

ثالثا: صناعة
البن  الــشــعــراء  فحول  طبقات  فــي  جــاء 
»وللشعر  ـــ(:  ــ )ت:٢3١ه اجلمحي  ســالم 
صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر 
أصناف العلم والصناعات«، وعلق الشيخ 
محمود شاكر فقال: »كتب في املخطوطة 
على  ثم ضرب  الصاد،  بكسر  )صناعة( 
الكسرة، ووضع على الصاد فتحة، وكذلك 
وقد  )الصناعات(.  لفظ  في  بعد  فعل 
على صناعة  النص  من  اللغة  كتب  خلت 
-بفتح الصاد- إال أني وجدت في كتاب 
الكليات ألبي البقاء ما نصه: والصناعة 
احملــســوســات،  فــي  تستعمل  -بــالــفــتــح- 
كتب  إجماع  ولكن  املعاني.  في  وبالكسر 
اللغة على ذكر الصناعة -بالكسر- وأنها 
على  دال  بيديه  وعمله  الصانع  حرفة 
دون  املعاني  في  -بالفتح-  الصناعة  أن 
والدربة على  وأنها احلذق  احملسوسات، 

الشيء«)١١(! 
ومن العجيب حقا تسرع الشيخ شاكر في 
ذلك  من  واألعجب  الكليات،  نص  قــراءة 
قــال:  حيث  الطناحي؛  تلميذه  إعــجــاب 
من  أفــاد  لقد  فهر؛  أبــي  »وتــأمــل صنيع 
-بفتح  الصناعة  الكليات ضبط  صاحب 
الصاد- لكنه خالفه في توجيه معناه«)١٢(!

ــكــفــوي  ــبـــقـــاء ال وأقـــــــول: قــــال أبــــو الـ
-بالفتح-  »والــصــنــاعــة  ـــ(:  ــ ــ )ت:١٠9٤ه
في  وبالكسر  احملسوسات،  في  تستعمل 
الصانع،  حرفة  بالكسر  وقيل:  املعاني، 
ــة؛ ألنها  وقــيــل: هــي أخـــص مــن احلــرف
حتتاج في حصولها إلى املزاولة«)١3(، وقد 
سبقه أبو احلسن الهروي )ت:١٠١٤هـ(؛ 
من  أخص  -بالفتح-  »والصناعة  فقال: 
احلرفة؛ ألن الصناعة البد من املباشرة 
وأمــا  قيل،  كــذا  احلــرفــة،  بخالف  فيها 
الناشئ  االصطالح  مبعنى  فهو  بالكسر 
كما  العلوم«)١٤(،  من  املعنوية  الصنعة  عن 
في  الصاد-  -بفتح  صناعة  كلمة  وردت 
معجم ألكاال مبعنى مصنع ومعمل ومهنة 

وحرفة، ووردت كذلك عند البستاني)١5(؛ 
اللغة؟  ترد في كتب  لم  إنها  يقال  فكيف 
الفتح والكسر من باب اإلبدال  وأرى أن 

احلر، وأمثلة فعالة وفعالة مستفيضة. 
النماذج  هذه  من  الغرض  فليس  وختاما 
اجلليلني  العاملني  مكانة  من  التقليل  هو 
ولكن  الطناحي؛  ومحمود  شاكر  محمود 
في  التأني  على  التحفيز  هــو  الــغــرض 
التعامل مع التراث املعجمي مخافة الزلل 
أو التجني، وااللتزام بضوابط االستدراك 

على املعجم العربي.
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لغة وأدب
أحمد املنزالوي

عضو احتاد كتاب مصر

الصالون األدبي.. 
إحياء إلكتروني بعد أفول

ــة والــثــقــافــيــة دائــمــا  ــي احلــركــة األدب
كثيرة  إلـــى وســـائـــل دعـــم  بــحــاجــة 
منتجة  حركة  وجعلها  بها  للنهوض 
الواقع  معايشة  على  قادرة  لإلبداع، 
فنية  بـــرؤى  املستقبل  واســتــشــراف 
وهــذا  ثاقبة  فكرية  ــة  ورؤيـ صائبة 
يتطلب حراكا دءوبا وتواصال خصبا 
ــان  وك والــثــقــافــة،  األدب  رواد  ــني  ب
الصالون  ذلــك  عــرش  على  متربعا 
عشرينيات  فــي  خــصــوصــا  ــي  ــ األدب

القرن املنصرم.
يلتقي  مقرا  األدبــي  الصالون  عرف 
لتبادل  املثقفني  مــن  مجموعة  فيه 
املعارف والفنون واحلوارات الثقافية 
ــتــنــمــويــة واألحـــاديـــث  ــار ال ــ ــك ــ واألف
السياسية،  واألحــــداث  املجتمعية 
باستضافة من أحد  يتم ذلك  وعادة 
املثقفني أو إحدى املثقفات، وكان ذوو 
الوجاهة واألثرياء يهتمون بإدارة تلك 

الصالونات لرعاية األدب والفن.
األدبي  الصالون  تاريخ  من  حملة 

وأثره
قدمية،  ظاهرة  األدبــيــة  الصالونات 
بشكله  لها  احلقيقي  الظهور  يرجع 
احلديث، في إيطاليا، ثم انتقاله إلى 

فرنسا في القرن السادس عشر.
أما في التراث العربي فالظاهرة فيه 
العصر  في  العرب  فامللوك  متأصلة، 
الشعراء  يجمعون  كــانــوا  اجلــاهــلــي 
منتجاتهم  لــســمــاع  الــبــالغــة  ــل  وأهــ
األدبية واملفاضلة بينهم. ويعتبر سوق 
التاريخية  العالمات  إحــدى  عكاظ 
البارزة في هذا املجال، وقبل اإلسالم 

عرف مجلس قيس بن عاصم.
صدر  فــي  املجالس  هــذه  واستمرت 
لكنها  األموية  الدولة  خالل  اإلســالم 
العصر  فــي  ــح  أوضـ بشكل  تــطــورت 
رفيعة  مكانة  ذات  وكــانــت  العباسي 
وشكل باذخ ودقة في التنظيم والترتيب 

الكثير  بوصفها  اهــتــم  ــزخــرفــة؛  وال
مــثــل وصـــف األصمعي  مــن األدبــــاء 
واخلطيب  يحيى،  بن  الفضل  مجلس 
البغدادي ملجلس املقتدر، وابن املعتز 
ملجلس األمني، وكان صاحب املجلس 
األمــراء  أو  الـــوزراء  أو  أحــد اخللفاء 
وهو السيد فيه؛ يديره حسبما يرى، 
وكيفما يشتهي من أدب وغناء وشراب 
من  ولعل  إلــخ.  ومناظرة..  ومجادلة 
أشهر هذه املجالس التي كان يقيمها 
اخلليفة املأمون العباسي، وقد تناول 
العصر  طه حسني هذه املجالس في 
)حــديــث  فــي  بالتفصيل  الــعــبــاســي 
األربعاء( وقال: إن مثل هذه املجالس 
والشعر  األدب  حركة  في  أثــرت  قد 

والفكر تأثيرا كبيرا.
بنت  والدة  اشتهرت  األنــدلــس،  وفــي 
ــي في  ــ املــســتــكــفــي بــصــالــونــهــا األدبـ
قرطبة الذي كان يضم نخبة من كبار 
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زيدون،  ابن  مثل  واملبدعني  الشعراء 
ــان مــصــدرا خلــلــود شعره،  والـــذي ك
ومنبرا جمع املبدعني في ذلك الوقت 
للحديث حول إبداعاتهم. يصفه مؤرخ 
مفتوح  كان  بأنه  بسام  ابن  األندلس 
مع صفوة  القوم  لعلية  دائما  األبواب 
بشكوال  ابن  املؤرخ  ويضيف  األدبــاء. 
أنها دخلت في مباريات أدبية، وكانت 
صالونها  على  يــفــدن  أيــضــا  النساء 
والكتابة  الــقــراءة  فنون  يتعلمن  كــي 
واملوسيقى، وممن ربطتها بهم أواصر 
الظاهري،  ابن حزم  اإلمام  الصداقة 

وكان معجبا بأدبها.
الشام  إلــى  املجالس  تلك  انتقلت  ثــم 
ومصر، وسميت بالصالونات، وكان أول 
صالون حديث في قصر األميرة »نازلي 
فاضل«، وكان يتردد على صالونها كبار 
عــبــده،  محمد  ــام  ــ اإلم مــثــل  املثقفني 
ومحمد  أمــني  وقاسم  زغــلــول،  وسعد 
املويلحي، بعد ذلك عرف صالون »مي 
زيادة« وكان ملتقى لشخصيات شهيرة 
متميزة امتد نشاطه ملدة عشرين عاما 
أو  عائق  دون  من  اآلراء  فيه  يتبادلون 
الشخصيات  هــذه  أبــرز  ومــن  متييز، 
وشبلي  عبدالرازق  مصطفى  الدكتور 
فكرية،  خصومة  بينهما  وكانت  شميل 
ــي، والــعــقــاد الـــذي كـــان من  ــع ــراف وال
ألــد نــقــاد الــرافــعــي، لــذا وصــفــه طه 
بــأنــه صــالــون »دميــوقــراطــي«  حسني 
نازلي فاضل  العكس من صالون  على 
»مي«  صالون  ومتيز  »األرستقراطي«، 
بــخــلــوه مــن الــســيــاســة الــتــي عــج بها 

صالون »نازلي«.
»ماريانا مراش«  وفي سورية أسست 
صالون  واحــتــل  حلب،  فــي  صالونها 
»العقاد« املشهد الثقافي في مصر في 

الستينيات،  ومنتصف  اخلمسينيات، 
املوضوعات  من  الكثير  يناقش  وكان 
واألدب  ــفــكــر  ال ــني  بـ ــا  مـ ــوعــة  ــن ــت امل
أنيس  عنه  وكتب  والنقد،  والفلسفة 
العقاد  صالون  )فــي  كتاب:  منصور 

كانت لنا أيام(.
ــس الــشــاعــر املــصــري الــدكــتــور  وأسـ
شهريا  ثقافيا  صالونا  تيمور  أحمد 
ــان هــنــاك مــجــالــس لــطــه حسني  ــ وك

والرافعي ومحمود شاكر، وغيرهم.
في  الــصــالــونــات  تلك  أهمية  وتــبــرز 
والتجريب،  احلــوار،  على  تقوم  أنها 
والـــتـــنـــوع الـــفـــكـــري، والـــبـــحـــث عن 
الظواهر الثقافية، واالجتماعية، ومن 
واإلبداعي  الفكري،  النقد  بلورة  ثم 
البروتوكول  عباءة  من  واخلــروج  لها، 
ــي طــرح  ــنــمــيــط فـ ــت احلـــكـــومـــي، وال
الثقافية  املــؤســســات  فــي  الــقــضــايــا 
ــرى احلــيــاة  الــبــيــروقــراطــيــة، ممــا أثـ
منتصف  وحتى  نشأتها  منذ  الثقافية 

القرن املاضي.

أفول جنم الصالون األدبي
الـــراهـــن افــتــقــر البيت  ــت  ــوق ال ــي  ف
ــارز  ــب ــدور ال ــ الــثــقــافــي إلـــى هـــذا الـ
في  وأخذ جنمها  األدبية  للصالونات 
اخلــفــوت، وتــقــلــص عــددهــا فــي كل 
دولة عربية إلى حد ال يتجاوز أصابع 

اليد الواحدة، حتى هذا القليل حتول 
منطية،  صيغة  إلــى  غالبيته-  -فــي 
بغياب االبتكار، والتجديد في أسلوب 
اإلدارة، واحملتوى، واألفكار؛ ما يعني 
بقاء إطارها الشكلي، مع فراغ هائل 
فــي املــضــمــون، هــذا بــاإلضــافــة إلى 
غير  اإلطــراء  من  لروادها  تقدمه  ما 
املمنهج، الذي يحسون من خالله أنهم 
تربعوا على عرش األدب في غمضة 
عني، كما ال يخفى هيمنة الكاتب الذي 
أنشأ الصالون على األمور كلها، إذ هو 
من يحدد الضيوف للحوار، وهو من 
وهو  القضايا،  باختيار  نفسه  يختص 
أو  النقاش،  إدارة  على  يسيطر  من 
يكون احلوار حسب توجهاته ورؤيته. 
ما ينتج ثقافة في اجتاه واحد، ضحلة 
املنبع، ال جتديد وال إثارة وال جتريب 
فيها، كل هذا أدى إلى جتفيف منابع 

هذه الصالونات واحلد من دورها.
تلك  استمرارية  يعوق  ما  أهــم  ومــن 
الصالونات، غياب املمول، فهي غالبا 
ما تقوم بجهد فردي من أديب يهيئ 
مكانا لزمالئه وما يتلزمه من معدات 
االستضافة، وما أن متر فترة قصيرة 
حتى يتوقف الصالون لقلة ذات اليد 

وغياب الداعم واملمول.
باإلضافة إلى ذلك فإن كثرة مطالب 

احلياة وتكاليفها، وارتفاع مستوى 
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ــعــيــشــة، ومـــعـــانـــاة الــعــمــل، جعل  امل
االجتماع في صالون أدبي من الترف 
كفاية  أجل  من  يهون حتصيله  الــذي 
بها  ينشغل  الــتــي  املــعــاش  حــاجــيــات 

-ضرورة- األدباء.
ثم نأتي إلى سبب مهم جدا في احلد 
وهي  الصالونات،  هــذه  انتشار  مــن 
باإلنترنت،  عنها  األديــب  استعاضة 
ــواصــل  ــت ــل ال ــ ــائ واســـتـــطـــاعـــت »وســ
املشهد  على  تهيمن  أن  االجتماعي« 
مع  فيها  الــتــواصــل  وألن  الــثــقــافــي، 
أســرع  واالنــتــشــار  اآلخــريــن مستمر، 
ــل جــهــدا وتــكــلــفــة، نــشــط عليها  وأقـ
إبداعاتهم  ينشرون  واملثقفون  الكتاب 
الثقافية  القضايا  فــي  ويتناقشون 
إلى  احلاجة  دون  والفكرية،  واألدبية 
وتفريغ  والترحال  التنقل  في  معاناة 

الوقت لتلك االجتماعات الصالونية.

ــة  ــي ــات األدب ــون ــال ــص إحـــيـــاء ال
إلكترونيا

االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  وكما 
الصالونات  من  احلد  في  سببا  كانت 
األدبية، فهناك بادرة أمل في أن تكون 
هي مبعث اإلحياء من جديد، فنتيجة 
لقرارات اإلغالق املؤقت في بالد العالم 
بــهــدف منع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

املستجد، ومع متسع الوقت الذي أتيح 
الفعاليات  مئات  عقدت  جميعا،  لنا 
ــرنــت بــاســتــخــدام  ــت األدبـــيـــة عــلــى اإلن
ــوعــة مـــن املــنــصــات  ــن مــجــمــوعــة مــت
وإنستغرام  زووم  مــثــل:  اإللــكــتــرونــيــة 
ويوتيوب وفيسبوك وغيرها. ما يشير 
إلى إمكانية توظيف هذه املنصات في 

إدارة الصالونات األدبية.
كان  السابقة  السنوات  معظم  ففي 
الرواية  بجائزة  الفائز  عن  اإلعــالن 
العربية )البوكر( يتم في حدث يعقد 
يليه مؤمتر  باهرة،  فندقية  قاعة  في 
والفائز،  التحكيم  جلنة  مع  صحفي 
لكن هذا العام مت اإلعالن عن الفائز 
ذلك  أعقب  مسجل،  بث  طريق  عن 
بيومني فقط عقد حفل جائزة الشيخ 
واستطاع  افــتــراضــيــا  للكتاب  ــد  زايـ
مئات من املشاركني مشاهدة احلدث 
بعضهم  مع  الــدردشــة  في  واملشاركة 

البعض بجانب البث املباشر.
وقام كثير من األدباء في مصر والعالم 
العربي باخلروج في لقاءات وحوارات 
ــرنــت،  ــت ــق اإلن إلــكــتــرونــيــة عـــن طــري
وقدمت وزارة الثقافة املصرية الكثير 
االفتراضية  والعروض  اللقاءات  من 
السعودية  أدب  مجموعة  جذبت  كما 
في  املشاهدين  من  اآلالف  عشرات 

فعاليات أبريل ومايو على اإلنترنت.
كل ذلك يدفعنا بقوة إلى نقل ظاهرة 
ــى ســاحــة  ــ الــصــالــونــات األدبـــيـــة إل
اإلنــتــرنــت وأن جنــعــل هـــذه الــعــوالــم 
االفتراضية رديفا ومؤازرا قويا لهذه 
والتي  املجتمع،  في  الراقية  الظاهرة 
تشكل جتاربها على اختالفها وندرتها 
بقع ضوء  ذاته،  الوقت  في  وتزايدها 
تخفف من وطأة ظالم اجلهل الثقافي 
الذي يحياه مجتمعنا العربي، في ظل 
واالنشغال  القراءة  عن  العزوف  هذا 
الثورة  عالم  فــي  املستجدات  بآخر 
اإللــكــتــرونــيــة واإلعــالمــيــة ومــواقــع 
التي  املختلفة  االجتماعي  التواصل 
املوجزة  القصيرة  املعلومة  إلى  متيل 

والصورة املعبرة.
اجلديدة  التجربة  ستكون  ظني  وفي 
للصالون األدبي اإللكتروني أبعد عن 
املشكالت التي حاصرت الفعلي منه، 
من القدرة على االرجتال، والتخفيف 
املستضيف  على  املـــادي  الــعــبء  مــن 
متسعة  ــكــون  وســت ــا،  ــع م ــف  ــضــي وال
ــة الــثــقــافــيــة،  ــعــددي ــت لــالخــتــالف وال
ــرنــت ستمكن  ــت اإلن عــلــى  فــإتــاحــتــهــا 
املختلفة واألفكار  البالد  املثقفني من 
ــشــارك والــتــحــاور  ــت املــتــنــوعــة مــن ال

والتفاعل احلضاري.
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أسرة
شروق الشيخ

باحثة تربوية في شؤون الطفل

فن احلكاية قدمي متوارث، له أثر رائع 
في نفس الطفل، وهذا ما تربينا عليه 
منذ الصغر، تنام األم بجوار ولدها أو 
القصص  لــه  وحتكي  تهدهده  ابنتها، 
تساق  القصة  أو  واحلكاية  ينام،  حتى 
ألغراض جنتني من ورائها املنافع، ومن 
هذه األغــراض: غرس مبدأ، أو تثبيت 
دعوة  أو  نشر فضيلة،  أو  عمل صالح، 
إلى حق وهــدى)١( ومن أروع احلكايات 
والقصص قصص القرآن، واحلكاية أو 
القصة ال تدخل ذاكرة اإلنسان –عامة- 
من  باب  من خالل  إال  خاصة  والطفل 
أو  السماع  أو  املشاهدة  ثالثة:  أبــواب 
القراءة، وذلك ليعيش ظروفها، ويعاين 

أحداثها، فكأنه يراها رأي العني.

خطوات قبل احلكاية:
عناصر،  عــدة  على  التركيز  من  بد  ال 
تؤثر في طريقة العرض، وتضمن جناح 

احلكاية، منها على سبيل اإلجمال: 
- اختيار القصة املناسبة لعمر الطفل، 

بحيث تكون ملبية حلاجاته ورغباته.
مثل  احلكاية،  ســرد  وســائــل  إعـــداد   -
اجلاذبة  امللونة  الصور  الدمى،  مسرح 
اإللكترونية،  الوسائل  الطفل،  النتباه 
واملجالت املتخصصة، مثل مجلة براعم 
اإلسالمي،  الوعي  مجلة  هدية  اإلميان 
فتلك الوسائل لها النصيب األكبر، في 

جناح فن احلكاية ألطفالنا.
- االستعداد النفسي ملن يحكي للطفل، 
لديه  لــذلــك،  يــكــون محبا  بــأن  وذلـــك 
الرغبة في القيام بهذا الدور التربوي)٢(.

التعايش مع احلكاية ومعرفتها متام   -
غير  أمــر  والنسيان  فالتردد  املعرفة، 

محبب للطفل.
أو  كاحلديقة،  مناسب  مكان  جتهيز   -

مكتبة املنزل، أو أي ركن يختاره الطفل.
- حــســن اخــتــيــار عــنــوان احلــكــايــة أو 
في  يحمل  إنه  إذ  احلدوته،  أو  القصة 
دروسها  وأهــم  للقصة،  ملخصا  طياته 

وعبرها.
- أن يربط الراوي الطفل باحلكاية من 
خالل تسمية بعض أبطال احلكاية باسم 
الطفل وبيئته واألشخاص احمليطني به، 

مما يجعلها أكثر تشويقا وأعمق أثرا.

املادة اخلام للحكاية
نبسط  أن  نستطيع  القرآن:  قصص   -
قصص القرآن الكرمي بطريقة مشوقة 

للطفل. 
- قصص السنة النبوية: فالسنة النبوية 

فيها قصص لكل األعمار. 
أو من  مــطــبــوعــة،  مــؤلــفــة  قــصــص   -
قصصا  منها  يختار  نفسه:  ــراوي  ــ ال
واملشاعر  الفضائل  على  تؤكد  مناسبة 
نريد  التي  الطيبة  واملواقف  النظيفة، 

تثبيتها وتوجيه الطفل لها)3(.

مرحلة بدء احلكاية
ال بد من مراعاة أمور من أهمها:

اللغة  واختيار  والبساطة،  الوضوح   -
املناسبة ملستوى فهم الطفل واستيعابه.

احلكاية،  أثناء  الصوت  نبرة  تغيير   -
ــم أحــــــداث الـــقـــصـــة، وجتــســد  ــالئ ــت ل
االنفعاالت في القصة كاخلوف والفرح 

واحلزن... وغير ذلك.
التشويق  من  فيها  ما  على  الوقوف   -
واإلثـــــارة، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
وقفات، وتعبيرات مالمح وجه الراوي.

مع  تفاعل  حــالــة  فــي  الطفل  وضــع   -
احلكاية، وال يتوقف عند كونه مستمعا 
عرض  خــالل  من  وذلــك  فقط،  متلقيا 

ــســؤال  ــوار وال احلــكــايــة بــأســلــوب احلــ
كأن  خلياله،  العنان  واطالق  واإلجابة، 
يقول الراوي: »ما رأيك في هذا الفعل، 

أو ماذا تتوقع أن يحدث؟ 

مرحلة ما بعد احلكاية 
حــفــظ احلكاية  هـــذه مبــنــزلــة  تــعــد   -
العمل،  وإمتـــام  الفقد،  مــن  وحمايتها 
آخر  عنوان  اختيار  الطفل  من  فيطلب 

يناسب احلكاية.
- يطلب منه إعادة سرد القصة بأسلوبه 
يــؤدي  أن  املمكن  ومــن  فهمه،  وحسب 
لبعض  محاكاة  بنفسه  املــواقــف  بعض 

األشخاص.
مدى  تبني  التي  األسئلة  بعض  طرح   -

استيعابه للحكاية.
- قد يعبر بالرسم عن أحداث القصة. 

وبعد
ــوي،  ــرب فــالــتــربــيــة بــاحلــكــايــة مــنــهــج ت
لترسخ  اخلارجية،  األحــداث  تستخدم 
فـــي نــفــس الــطــفــل خـــبـــرات وأخـــالق 
وفــضــائــل، فــتــرســخ الــقــيــم اإلميــانــيــة، 
ــا  أوالدن أطفالنا،  نفوس  في  وتعمقها 

أكبادنا متشي على األرض
اللهم بارك لنا في أوالدنا واجعلهم قرة 
يحزننا،  يوما  فيهم  ترينا  وال  لنا،  عني 

اللهم آمني. 
 

الهوامش
١- من أساليب التربية، د.عثمان مكانسي، ط 

دار ابن حزم، ص363.
الروضة،  لطفل  عملي  برنامج  أطفالنا،   -٢
ــداهلل محمد  ــ ــب د.عــ واملــعــلــمــات،  ــات  ــه ــألم ل
والتوزيع،  للنشر  إبصار  مركز  عبداملعطي، ط 

ط١، ٢٠١6م، ١٤37هــ، ص٢5.
الــســلــوك،  تشكيل  فــي  ــا  ــ ودوره الــتــربــيــة   -3
مصطفى محمد الطحان، ط دار املعرفة، ط١، 

٢٠٠6م، ١٤٢7م، ص٢7١.

فن الحكاية لوحة تربوية
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الزواج بأخرى مطلب مشروع للرجل 
إليه، لسبب مشروع،  عند احتياجه 
من  مينعها  مرضا  الزوجة  كمرض 
أداء احلقوق الزوجية، أو تقصيرها 
ال  أو  تلد،  ال  عاقر  ألنها  أو  فيها، 
بشرط  منها،  حاجته  ــزوج  ال تكفي 
القدرة والعدل، وال يجوز ألحد منعه 
منه، أو قهره نفسيا، أو تخويفه، أو 
تهديده، أو وضع العوائق في طريقه 
حتى يضطره إلى العدول عنه، وإال 
فالبدائل مرة؛ طالق األولى وخراب 
واتخاذ  السر  في  الزواج  أو  البيت، 

األخدان!

وليس للزوجة وال لوليها أن يشترط 
عليه مقابل اإلذن له؛ إال ما اشترطه 
القدرة والعدل  الشرع الشريف من 
دون  الـــزوجـــات،  بــني  القسمة  فــي 
الــعــدل فــي املــيــل واحملــبــة؛ فإنهما 
بيد اهلل ال بيد البشر، والشرع قد 
أذن له بهذا الشرط - أعني القدرة 
نحوجه  - فال  القسمة  في  والعدل 
إلى غيره، وللزوجة األولى أو الثانية 
أن تتنازل عن بعض حقها لألخرى، 

استمرارا للحياة الزوجية!
وال ينبغي أن ينظر إلى الزوج الذي 
أجلــأتــه الــضــرورة أو احلــاجــة إلى 

الزواج الثاني؛ على أنه رجل فاجر، 
أو شهواني، أو شاذ عن الفطرة، أو 
القانون، أو متمرد على  خارج على 
املجتمع  بتقاليد  أو ضارب  العرف، 
أن  ينبغي  ال  كما  احلــائــط،  عــرض 
بأخرى  ــزواج  ــ ال قضية  ــى  إل ننظر 
أو  ــرأة،  املـ كــرامــة  أنها جتــرح  على 
من  تنقص  أو  كبريائها،  مــن  تنال 
قدرها، أو تزري مبكانتها، أو تسيء 
إلى سمعتها؛ ألن الشرع ال يأذن إال 
الناس  يشوهه  وإمنــا  جميل،  بكل 

بتصرفاتهم!
وكل هذه املعاني التي ذكرتها عليها 

الزوجة الثانية.. 

د. محمد إبراهيمأسرة
وعلومه  الــشــريــف  احلــديــث  أســتــاذ 

بجامعة األزهر

بني مخاوف املرأة وقيود املجتمع 
وأحكام الشريعة الغراء!
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والسنة  الكتاب  من  ناطقة  شواهد 
نطيل  ال  الــصــالــح،  السلف  وعــمــل 

بذكرها!
وزواج الرجل بأخرى - بإذن الشرع 
- إذا أحب؛ يقابله طلب املرأة للخلع 
كرهت،  إذا   - الشرع  بــإذن   - منه 
وزواجها بغيره إذا أحبت، فكل حق 
الشرع  قاعدة  وهذه  واجب،  يقابله 

ڱ   ڱ    ڳ   }ڳ   املستقرة، 
ڻ{  ں   ں   ڱڱ   

)البقرة:٢٢8(.
وال ينبغي للمجتمع املسلم أن يساير 
والهدامة  املشبوهة  الدعوات  هذه 
التي تتاجر بقضايا املرأة، وحترضها 
على املطالبة بحقها املوهوم في منع 
الــرجــل مــن الــــزواج بــأخــرى حتى 
يطلق األولــى أو تــأذن له؛ ألن هذا 
التحريض دعوة صريحة إلى خراب 
وإشاعة  األســر،  وتشتيت  البيوت، 
إذ  تعالى  اهلل  وصـــدق  الــفــاحــشــة، 
يقول في شأن هؤالء وأمثالهم، في 
املاضي واحلاضر وإلى يوم القيامة: 

گ   ک   ک        ک   }ک  
ڳ{  گ   گ   گ  

)البقرة:٢١7(!
الغاية  الــكــرميــة  ــة  اآليـ بينت  فقد 
رد  وهي  املقاتلة،  هذه  من  الكبرى 
أكانت  ســواء  دينهم،  عن  املسلمني 
املقاتلة حسية )وهي حرب السالح( 
النفسية،  احلرب  )وهي  معنوية  أم 
لتغيير  الثقافي  والغزو  والفكرية، 

الهوية(!
وإذا أيقنت املرأة املسلمة حكمة اهلل 
علمت  شرعه؛  حكم  كل  في  تعالى 
اعتراضا  لها  يعرض  ما  أن  يقينا 
على هــذا احلــكــم؛ إمنــا هــو أهــواء 

وأوهام ووساوس! 

يجوز  ال  ملــاذا  مثال:  كقولها  وذلــك 
على  آخر  برجل  تتزوج  أن  للزوجة 
به عذر من مرض  قام  إذا  زوجها؛ 
مينعه من أداء احلقوق الزوجية، أو 
تقصيره فيها، أو كونه عقيما ال يلد، 
أو ال يكفي الزوجة حاجتها منه؛ كما 

جاز ذلك للزوج؟!
بنفسه  الــرجــل  يتسامى  ال  وملـــاذا 
تتسامى  كما  ويصبر،  شهواته،  عن 
املرأة، وتصبر؛ حتى تنقضي الدنيا، 
العني ما  ويــزوجــه اهلل مــن احلــور 

شاء؟!
وأمثال هذه التهوميات والتهويالت، 
من  هي  إمنــا  للمرأة؛  تعرض  التي 

أهواء النفس، ونزغات الشياطني!
وهي من باب االعتراض على الشرع 
بالعقل، بل بالوهم؛ ألن خالق النفس 
الذي  هو  بها؛  اخلبير  اإلنسانية، 
شرع ذلك، وأنى للمخلوق أن يدرك 

ٺ   ٺ   ڀ   }ڀ    اخلالق،  حكمة 
ٺ   ٺ  ٿ{ )امللك:١٤(.

فــإن زواج  العقلي؛  الــرد  بــاب  ومــن 
املـــرأة بأكثر مــن رجــل فــي عصمة 
لــلــمــرأة؛ ألنه  إهــانــة  فيه  ــدة؛  واحــ
إلى  اإلنسانية  رتبة  عن  بها  ينحط 
يجعلها  إذ  احلــيــوانــيــة؛  حضيض 
محال لنزو الرجال عليها، كما تنزو 
احليوانات بعضها على بعض، فضال 
وضياعها،  األنساب،  اختالط  عن 
وما يترتب عليه من اختالل ميزان 

احلقوق!
وقــيــاســهــا عــلــى الــرجــل فــي ذلــك؛ 
قــيــاس فــاســد االعــتــبــار؛ ألن حال 
املـــرأة؛  حـــال  عــن  يختلف  ــرجــل  ال
ألنــه مــاء واحــد، تسقى به أرضــان 
وأما  إليه،  منسوب  والكل  أكثر،  أو 
املــرأة فــأرض واحـــدة، تسقى مباء 
ينسب  منها  ماء  أي  فإلى  مختلف، 

الزرع؟! وملعون من سقى ماؤه زرع 
غيره، ولهذا شرعت العدة الستبراء 

الرحم، فافترقا!
تشعر  الذي  للمرأة  املثالي  فالوضع 
فيه بالتكرمي؛ أن تكون لرجل واحد، 

على فراش واحد!
ــا مــســألــة الــتــســامــي والــصــبــر؛  وأمـ
فال يستطيعها كل أحد، وقد أناط 
فمن  باالستطاعة،  التكليف  الشرع 
استطاع فليفعل، ومن لم يستطع لم 

مننعه حقه! 
إننا نعلم يقينا رجاال ونساء لهم رغبة 
الثاني، وال مينعهم منه  الــزواج  في 
والوساوس  األوهام  مثل هذه  سوى 
التي استحكمت في املجتمع، فتكون 
كبت  فــي  يعيشون  أنــهــم  النتيجة 
وحرمان وشقاء، أو يرتكبون احلرام 
الناس إشقاءهم،  في اخلفاء، يريد 

}ڃ  ڃ   إســعــادهــم،  يــريــد  واهلل 
ــه:٢(،  ــ )طـ چ{  چ   ڃ  

واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون!
بقي أن نقول: إن اإلحصائيات تؤكد 
أن عدد النساء في العالم أكثر من 
عدد الرجال بكثير، ال سيما مع كثرة 
كثير  ضحيتها  راح  التي  احلـــروب 
واملــروءة  العدل  فمن  الــرجــال،  من 
واإلنسانية التي حتض عليها جميع 
األديان السماوية واألرضية، وتنادي 
احلقوقية،  املــنــظــمــات  جميع  بــهــا 
تهتم  الـــتـــي  والـــدولـــيـــة،  ــة  ــي احملــل
وجه  على  واملــرأة  اإلنسان،  بحقوق 
اخلصوص؛ أن يعول الرجال النساء 
بالزواج، وأن تقتسم النساء النعمة، 
ويتشاركن فيها، ويتواسني، وإال بقي 
النعيم، وبعضهن  يرفل في  بعضهن 
يشقى في عذاب أليم، وهذا مناف 
عن  اإلنسانية، فضال  األخــوة  ملبدأ 

التعاليم الدينية!
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د. شاذلي إسماعيلأسرة
دكتوراه في اللغة العربية

نشر  مــن  أول  أن  التاريخ  لنا  يحكي 
مذهب أبي حنيفة وأتاح له أن يصبح 
املعتمد  الــعــبــاســيــة  الـــدولـــة  مــذهــب 
بأبي  امللقب  إبراهيم  بن  يعقوب  هو 
يــوســف، يــقــول ابــن عــبــدالــبــر: »كــان 
أبــو يــوســف قــاضــي الــقــضــاة، قضى 
القضاء  ولـــي  ــفــاء،  لــثــالثــة مــن اخلــل
ثم  للهادي  ثم  املهدي  أيــام  بعض  في 
للرشيد. وكان الرشيد يكرمه ويجله، 
وكان عنده حظيا مكينا. لذلك كانت 
أبي  ذكــر  نشر  فــي  الطولى  الــيــد  لــه 
حنيفة وإعالء شأنه، ملا أوتي من قوة 
يقول  ــقــوة«)١(،  ال وسلطان  السلطان، 
عــمــار بــن أبـــي مــالــك: »مـــا كـــان في 
أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف، 
لوال أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة وال 
محمد ابن أبي ليلى، ولكنه هو الذي 

نشر قولهما وبث علمهما«)٢(.
نقول  أن  ميكننا  أنه  أيضا  واحلقيقة 
إنه لوال أبو حنيفة ما ذكر أبو يوسف، 

فأبو حنيفة أدرك ما يتمتع به تلميذه 
ملستقبل  تــؤهــلــه  علمية  مــوهــبــة  مــن 
واعد؛ ومن ثم عمل على أن تبقى هذه 
وأزال  للصعود،  طريقها  في  املوهبة 
من أمامها العراقيل التي كان ميكن أن 
تعيقها أو حتيد بها بعيدا عن مسارها 
في  التقدم  آفاق  لها  وفتح  الصحيح، 
أبو  يحكي  فيه..  بــرزت  الــذي  املجال 
له  حنيفة  أبــي  مساندة  عــن  يــوســف 
والفقه  احلديث  أطلب  »كنت  فيقول: 
يوما  أبي  وأنا مقل رث احلال، فجاء 
وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معه. 
فقال: يا بني، ال متدن رجلك مع أبي 
حنيفة خبزه مشوي،  أبا  فإن  حنيفة، 
املــعــاش، فقصرت  إلــى  وأنــت حتتاج 
طاعة  وآثــرت  الطلب،  من  كثير  عن 
أبي، فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني، 
فجعلت أتعاهد مجلسه. فلما كان أول 
لي:  قــال  عنه  تأخري  بعد  أتيته  يــوم 
باملعاش  الشغل  قلت:  عنا؟  ما شغلك 

وطاعة والدي، فجلست فلما انصرف 
استمتع  وقال:  إلي صرة،  دفع  الناس 
درهم.  مئة  فيها  فإذا  فنظرت  بهذه، 
فقال لي: الزم احللقة وإذا نفدت هذه 
فأعلمني، فلزمت احللقة فلما مضت 
مدة يسيرة دفع إلي مئة أخرى، ثم كان 
وال  قط  بخلة  أعلمته  وما  يتعاهدني 
يخبر  كأنه  وكان  بنفاد شيء،  أخبرته 

بنفادها حتى استغنيت ومتولت«)3(.
أبي  وتلميذه  حنيفة  أبــي  قصة  إن 
يوسف قصة قوية الداللة على النتائج 
الرائعة التي تترتب على رعاية األستاذ 
لتلميذه املوهوب، وتاريخنا اإلسالمي 
الذين  العلماء واملربني  به كثيرون من 
املوهوبني  رعاية  في  رائعا  دورا  أدوا 
من طالبهم، كما أن الدولة اإلسالمية 
في العديد من مراحلها وضعت هؤالء 
املوهوبني في املكانة التي يستحقونها، 
ــا تـــأســـس لـــألمـــة بــنــاؤهــا  ــن هــن ــ وم
مبهرة  بنماذج  امتأل  الذي  احلضاري 

رعاية الموهوبين..  والتقدم الحضاري
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مجاالت  شتى  فــي  بصماتها  تــركــت 
احلياة.

واحد  هو  باملوهوبني  االهتمام  وألن 
وبناء  األمم  تــطــور  أســـرار  أهــم  مــن 
من  الــبــالــغ  احلـــرص  جنــد  نهضتها، 
إلى  تسعى  الــتــي  أو  املتقدمة  األمم 
ورعايتهم  اكتشافهم  عــلــى  الــتــقــدم 
من  ميتلكونه  ما  وتنمية  وتوجيههم، 
واإلمكانات  األجــواء  وتوفير  مواهب، 
التي حتفزهم على االستمرار في بذل 
وضعهم  ثم  أنفسهم،  وتطوير  اجلهد 
خاللها  من  تستثمر  التي  املكانة  في 
تنمية  ثــمــارهــا  لتطرح  املــوهــبــة  تلك 
وتطورا وإبداعا وقوة حتظى بها تلك 
نرى  إننا  بل  مشاهد،  هو  كما  األمم، 
الدول املتقدمة ال تكتفي باملبدعني من 
أبنائها، وإمنا تتلقف أصحاب املواهب 
توفير  عن  عجزت  التي  البيئات  من 
أفكار  أجــوائــه  في  تنمو  الــذي  املناخ 
املبدعني، ولم توفر لهم الرعاية التي 
تنطلق فيها إبداعاتهم وأفكارهم التي 
كان بإمكانها أن حتدث طفرة في واقع 
للتغيير  قاطرة  تكون  وأن  األمم،  تلك 
والــتــطــور احلــضــاري، فــقــررت األمم 
املوهبة في صناعة  دور  أدركــت  التي 
في  أن متوت  قبل  تتلقفها  أن  التقدم 

مهدها.

مناذج معاصرة
مهما  التي  الــبــذور  مثل  املــواهــب  إن 

إذا  إال  تثمر  لن  فإنها  جودتها  كانت 
واملناخ  الصاحلة  التربة  لها  توافرت 
املهتمة  الدول  رأينا  هنا  ومن  املالئم، 
هذه  إيــجــاد  إلــى  تسعى  مبوهوبيها 
الــبــيــئــة، فــفــي الــيــابــان تــكــاد تتعدى 
آالف  »أربعة  املوهوبني  تعليم  برامج 
العمرية  ــراحــل  امل لتناسب  بــرنــامــج 
سن  إلــى  الثانية  ســن  مــن  املختلفة 
البرامج  عن  ناهيك  عشرة،  الثانية 
التربوية األخرى في املدارس الثانوية 
البرامج  هــذه  وتــهــدف  واجلــامــعــات، 
ممكن  عدد  أكبر  تنمية  إلى  جميعها 
لها  توصل  التي  العقلية  القدرات  من 
علماء الغرب.. وتخضع هذه البرامج 
والتعديل  واملراجعة  املستمر  للتطوير 
وجتديد  التغيير  سرعة  مع  يتفق  مبا 
إلى  وباإلضافة  املجتمع«)٤(،  أهــداف 
فإن  الرسمية  التعليمية  املؤسسات 
األهلية  الــبــرامــج  مــن  العديد  هناك 
تتنافس فيما بينها الكتشاف املوهوبني 
ورعايتهم في اليابان، وقد كانت أملانيا 
من الدول التي أظهرت اهتماما كبيرا 
برعاية املوهوبني من أبنائها، ومن ثم 
مت إنشاء املعاهد التي تتولى مسؤولية 
التربية  وزارة  »واهتمت  املهمة،  هذه 
بإصدار  األملانية  املركزية  والثقافة 
واملعلمني  لآلباء  تربوي  مرشد  دليل 
اكتشاف  على  مساعدتهم  إلى  يهدف 
الطفولة  مــنــذ  املــوهــوبــني  األطـــفـــال 
الرعاية  تقدمي  على  والعمل  املبكرة 

الالزمة لهم«)5(، لقد أدركوا أن رعاية 
تبدأ من األســرة، ومن هنا  املوهوبني 
الكافي  بالوعي  تتحلى  أن  يجب  فإنه 
املواهب،  تلك  ظالله  في  تنمو  الــذي 
بتلك  وتوعيتها  تثقيفها  إلــى  فسعوا 
املهمة التي يترتب عليها بناء املستقبل 
األكبر  املهمة  أن  كما  األوطــان،  وقــوة 
ثم سعت  املعلم ومن  كاهل  تأتي على 
إلى  املتقدمة،  الــدول  كل  مثل  أملانيا، 
االهتمام بتدريبه ورفع كفاءته وشحذ 
تعينه  التي  بالوسائل  ومــده  قــدراتــه 
على اكتشاف تلك املواهب ورعايتها. 
وفي الكتابات التي تتحدث عن رعاية 
املتقدمة، سترى  الدول  املوهوبني في 
حــرصــا بـــارزا مــن هــذه الـــدول على 
الرعاية ألبنائها من املوهوبني  متابعة 
تذبل  ال  حتى  ومعنويا  ماديا  ودعمهم 
هذه املواهب أو تفقد األمل أو يصيبها 

امللل أو تضيع في زحمة احلياة.
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الثالثة  في فضائل  االنتقاء  عبدالبر:  ابن   -١
حنيفة  وأبي  والشافعي  مالك  الفقهاء  األئمة 
العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  عنهم،  رضي اهلل 

ص:١73.
حتقيق  بغداد،  تاريخ  البغدادي:  اخلطيب   -٢
الغرب  دار  بــيــروت:  مــعــروف،  عــواد  بشار  د. 

اإلسالمي،١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م، ج١6، ص:359.
3- السابق، ج١6، ص:359.

في  حديثة  عاملية  جتــارب  سليمان:  علي   -٤
امللك  مؤسسة  ــاض:  ــري ال املــوهــوبــني،  رعــايــة 
ومكتب  املوهوبني  لرعاية  ورجاله  عبدالعزيز 

التربية العربي لدول اخلليج،٢٠٠١م، ص:6.
5- السابق، ص:١٢.
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الــمــتــفــق والــمــفــتــرق في 
األسماء واألنساب والكنى 

سلسلة األعام املتشابهة )٤5(

احلمد هلل رب العاملني.
وأفضل الصالة وأمت التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني:

فهذه بعض األعالم املتشابهة التي تلتبس على الناس، وخاصة طالب العلم، وترجمت لهم ترجمة 
وجزة حتى يزول اللبس واالشتباه. 

تراجم

املتفق واملفترق في اسم  )الفاكهي(:
١- أبو عبداهلل الفاكهي )ت:٢7٢هـ(:

هو أبو عبداهلل محمد بن إسحاق بن 
العباس الفاكهي املكي، مؤرخ. 

من مصنفاته: )تاريخ مكة(. 
توفي مبكة)١(.

٢- أبو الفضل الفاكهي )ت:٤٤7هـ(:
هو أبو الفضل علي بن احلسن الفاكهي 
املعروف بابن الفاكهي، محدث، نسابة.

من مصنفاته: )كتاب األلقاب()٢(.
٣- جمال الدين الفاكهي )ت:97٢هـ(:

هو جمال الدين عبداهلل بن أحمد بن 

عالم  الشافعي،  املكي  الفاكهي  علي 
بالعربية.

ولد مبكة سنة: )899هـ(، وأقام مبصر 
مدة.

على  اجلنية  )الفواكه  مصنفاته:  من 
متممة اآلجرومية(، و)مجيب الندا إلى 

د. رياض العيسى
دكتوراه في احلديث
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شرح قطر الندى(، و)حسن التوسل في 
و)كشف  الرسل(،  أفضل  زيــارة  آداب 
النقاب عن مخدرات ملحة اإلعراب(، 

و)احلدود النحوية(. 
توفي مبكة)3(.

٤- عبدالقادر الفاكهي )ت:98٢هـ(:
ــن علي  ــن أحــمــد ب هــو عــبــدالــقــادر ب

الفاكهي املكي.
ولد مبكة سنة: )9٢٠هـ(.

في  اللطائف  )عــقــود  مصنفاته:  مــن 
الــطــائــف(، و)شــــرح منهج  مــحــاســن 
األنــصــاري(،  زكريا  للقاضي  الطالب 
املتقي(،  مناقب  فــي  النقي  و)الــقــول 
للغزالي(،  الــبــدايــة  شــرح  و)الــكــفــايــة 
و)نفحات العناية بشرح بداية الهداية(، 
ــي(،  ــرح قــصــيــدة الــصــفــي احلــل ــ و)شـ
مباهج  في  السنية  األخــالق  و)مناهج 

األخالق السنية(.
توفي مبكة)٤(.

5- أبو السعادات الفاكهي )ت:99٢هـ(:
هو أبو السعادات محمد بن أحمد بن 
عارف  احلنبلي،  املكي  الفاكهي  علي 

باألدب، لغوي، ناظم، ناثر.
ولـــد مبــكــة ســنــة: )9٢3هـــــــ(، وتفقه 
مرات  عدة  وسافر  األربعة،  باملذاهب 

إلى الهند.
شرح  ــصــار  األب ــور  )نـ مصنفاته:  مــن 
مختصر األنوار(، و)رسالة في اللغة(. 

توفي بالهند)5(.
مــن الــعــجــائــب أن املــشــايــخ الــثــالثــة: 
عبداهلل،  وأخــويــه  الترجمة،  صاحب 
كــانــوا كلهم أهــل فضل  وعــبــدالــقــادر، 
وعلم، ومات كل واحد من الثالثة قبل 
موتا  أولهم  فكان  سنني،  بعشر  اآلخر 

عبداهلل وآخرهم محمد.
املتفق واملفترق في اسم )الكرمي(:

١- مرعي الكرمي )ت:١٠٣٣هـ(:
هــو مــرعــي بــن يــوســف بــن أبــي بكر 
الــكــرمــي املــقــدســي احلــنــبــلــي، مــؤرخ 

أديب، من كبار الفقهاء.
ولد في طور كرم )بفلسطني(، وانتقل 

إلى القدس ثم إلى القاهرة.
ــاء  ــشـ ــه: )بـــديـــع اإلنـ ــات ــف مـــن مــصــن
والصفات في املكاتبات واملراسالت(، 
و)غاية املنتهى في اجلمع بني اإلقناع 
لنيل  الــطــالــب  ــهــى(، و)دلـــيـــل  ــت ــن وامل
املطالب(، و)أرواح األشباح في الكالم 
على األرواح(، و)دليل الطالبني لكالم 
الــنــحــويــني(، و)قــالئــد املــرجــان في 
الناسخ واملنسوخ من القرآن(، و)أقاويل 
الثقات في تأويل األسماء والصفات(، 
ولي  من  تاريخ  في  الناظرين  و)نزهة 
ــســالطــني(،  ــفــاء وال مــصــر مـــن اخلــل
مناقب  في  املقلدين  بصائر  و)تنوير 
العقيان  و)قالئد  املجتهدين(،  األئمة 

في فضائل آل عثمان(.
توفي بالقاهرة)6(.

٢- سعيد الكرمي )األب( )ت:١٣5٣هـ(:
هو سعيد بن علي بن منصور الكرمي، 

فقيه، من علماء األدباء.
)بفلسطني( سنة:  كــرم  طــول  ولــد في 
وتولى  األزهــر  في  وتفقه  ـــ(،  )١٢67هـ
بلده، وأقام بدمشق وصار  اإلفتاء في 
ثم  العربي،  العلمي  املجمع  في  عضوا 

قاضي القضاة في عمان.
في  البرهان  )واضـــح  مصنفاته:  مــن 
الرد أهل البهتان( رسالة في التصوف، 
و)اإلعــالم مبعاني األعــالم(، و)مبــاذا 

يكون انتظام املجتمع اإلنساني؟(.
توفي في طولكرم)7(.

الــــكــــرمــــي )االبـــــــن(  ــر  ــاكــ ــد شــ ــمــ ٣- أحــ
)ت:١٣٤٦هـ(:

هو أحمد شاكر بن سعيد بن علي بن 
منصور الكرمي، أديب، صحافي.

ــد بـــطـــولـــكـــرم بــفــلــســطــني ســنــة:  ــ ولـ
األزهــر،  باجلامع  وتعلم  )١3١٢هـــــ(، 
ــشــأ مجلة  واشــتــغــل بــالــصــحــافــة، وأن

)امليزان(.
ــات( وهــي  ــي ــرم ــك مــن مــصــنــفــاتــه: )ال
الدين  محيي  جمعها  مقاالته،  مجموع 
والربيع(،  اخلريف  في  و)كتاب  رضا، 

وتوفي بدمشق)8(.

الهوامش
 )٢8/6( للزركلي  األعــالم  انظر:   -١

ومعجم املؤلفني )9/٤٠(.
 )688/١( العارفني  هدية  انظر:   -٢

ومعجم املؤلفني )7/7١(.
 )٤7٢/١( العارفني  هدية  انظر:   -3
ومعجم   )69/٤( للزركلي  واألعــــالم 

املؤلفني )٢8/6(.
 )598/١( العارفني  هدية  انظر:   -٤
ومعجم   )36/٤( للزركلي  واألعــــالم 

املؤلفني )٢83/5(.
 )٤٢7/8( الذهب  شــذرات  انظر:   -5
ومعجم   )7/6( لــلــزركــلــي  ــالم  ــ واألعـ

املؤلفني )٢98/8(.
 )٤٢6/٢( العارفني  هدية  انظر:   -6
ومعجم   )٢٠3/7( للزركلي  واألعـــالم 

املؤلفني )١٢/٢١8(.
 )98/3( للزركلي  األعــالم  انظر:   -7

ومعجم املؤلفني )٤/٢٢8(.
 )١3٤/١( للزركلي  األعالم  انظر:   -8

ومعجم املؤلفني )٢٤١/١(.
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٤٢

عام  املطبوعة  تأسيس  زمن  إلى  تكوينها  بداية  وترجع  املجلة،  أركان  أهم  من  اإلسالمي«  »الوعي  مكتبة  تعد 
١9٦5م، ثم تعمق االهتمام بها لترتقي إلى مرحلة جديدة من التوجه، وذلك بجمع واقتناء النادر من الكتب 
التراثية العربية واألجنبية، والدوريات العربية والعاملية، ثم تبلور ذلك التوجه بإنشاء مكتبة تعنى بنتاج 
الفكر اإلنساني املتصل بالتراث العربي واإلسالمي واالجتماعي؛ فهي حتتوي اآلن على مجموعات نادرة من 
وتقدم  اإلنسانية،  املعرفة  كنوز  من  كنزا  تشكل  نفيسة،  ودوريات  قدمية  ومجالت  وخرائط  ومصنفات  كتب 
العربية  العربي واإلسالمي- فكرة عن عمق احلضارة  التراث  للباحث في شتى املجاالت -خصوصا في مجال 

واإلسالمية وتراثها، السيما الكتب القدمية في مجال العلوم الطبيعية والطب، والتراث اإلنساني. 

مجلة الغنية

ياسني محمد كتاني
باحث شرعي
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٤٢

وتأتي »مجلة الغنية« لتشكل لبنة من 
مقتنياتها النفيسة.

التعريف مبجلة الغنية
بقضايا  تعنى  محكمة،  علمية  مجلة 
والسلوك،  والعقيدة  املالكي  املذهب 
تصــدر عن مركز دراس بن إسماعيل 
للرابـــطة  الــتــابــع  املــذهــب  لتقريب 
وقد  بــاملــغــرب،  احملمدية للـــعـلماء 
ربيع  شهر  في  منها  عدد  أول  صدر 
املوافق لشهر  ١٤3٢هـ،  الثاني، سنة: 

أبريل، سنة: ٢٠١١م.
التعريف بالرابطة احملمدية للعلماء:

مؤسسة دينية مغربية مقرها الرباط، 
الدكتور  هــو  احلــالــي  الــعــام  وأمينها 
ــداف هــذه  أحــمــد عــبــادي، ومـــن أهــ
الشرع  بــأحــكــام  التعريف  الــرابــطــة 
الوسطية  مــبــادئ  ونشر  اإلســالمــي، 
تنشيط  في  واملساهمة  ــدال،  واالعــت
مجال  في  والثقافية  العلمية  احلياة 
ــة، وتــوثــيــق  ــيـ ــالمـ الــــدراســــات اإلسـ
أواصر التعاون والتواصل بني العلماء 

واملفكرين والهيئات العلمية.
تسير الرابطة )١٤( مركزا للدراسات 
إعالميا  منبرا  و)١١(  واألبـــحـــاث، 
مجلة  بينها  ومن  وجريدة.  مجلة  من 

الغنية.
 ١5( فــي:  الرابطة  هــذه  تأسيس  مت 
محرم، سنة: ١٤٢7هـــ، املوافق لـ ١٤ 

فبراير، سنة: ٢٠٠6م(.

أهداف املجلة
ملضامني  تقريبي  خطاب  تأسيس   –

املذهب والعقيدة والسلوك.
– تبني منازع االجتهاد والتجديد في 

اخلطاب املذهبي والعقدي.
– الكشف عن النظم املعرفية والقيم 

السلوكية للثقافة اإلسالمية.

محتويات العدد األول 
من هذه املجلة

بالغنى  العدد  وقد اتسمت مواد هذا 
األبــواب  وفق  مرتبة  وجــاءت  والتنوع 

التالية:
– حديث الغنية.
– نافذة الغنية.

– أبحاث ودراسات: وقد جاء مشتمال 
على ثماني دراسات هي:

> قاعدة األعمال بالنيات وأثرها في 
العبادات، للدكتور محمد الروكي.

> املجتمع في ظل املقاصد الشرعية، 
للدكتور إدريس حمادي.

املرابطني  الفقه واحلديث في عهد   <
واملوحدين، للدكتور عبدالعزيز فارح.

> األحكام الشرعية بني التعبد والتعليل 
حبيبة  للدكتورة  القرافي،  اإلمــام  عند 

أحادوش.
أصالة  باملغرب  األشعرية  العقيدة   <

وامتداد، للدكتور عبداهلل معصر.
> املقاصد الشرعية الروحية، للدكتور 

أحمد غاني.
خلدون  ابــن  اهتمام  جــوانــب  بعض   <
الصوفي من خالل كتابه شفاء السائل 
لتهذيب املسائل، للدكتور أحمد األزمي.
> الــتــصــوف اإلســالمــي فــي املــغــرب: 
مرحلة ما قبل تشكل املدارس الكبرى، 

للدكتور عبدالوهاب الفياللي.
– فعاليات.

مبعاجلة  اختص  وقــد  العدد:  ملف   –
املمارسة التقريبية في العلوم اإلسالمية 

فجاء مشتمال على األبحاث التالية:
الـحــسن  للدكتــور  التقريب،  تأصــــيل 

بو قسيمي.
من مظاهر تقريب احلديث وعلومه إلى 

عبداحلق  للدكتور  املسلمني،  جمهور 
يدير.

لعامة  النبوية  السيرة  تقريب  مناهج 
املسلمني، للدكتور سعيد مغناوي.

جــهــود ابـــن رشـــد فــي تــقــريــب املنهج 
الفقهي، للدكتور عبداهلل معصر.

اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  تقريب 
للدكتور اجلياللي املريني.

نــظــرات فــي الــتــقــريــب املــعــرفــي لعلم 
الشاطبي،  اإلمـــام  عند  الفقه  أصــول 

للدكتور إدريس غازي.
الفقه،  أصـــول  فــي  التقريب  جتليات 
للدكتورة  منــوذجــا(،  الغزالي  ــام  )اإلمـ

أمينة مزيغة.
التصوف-  علم  تقريب  ــى  إل املــدخــل 
لألستاذ  منوذجا(،  الصوفية  )املعاجم 

عبدالرحيم السوني.
في  األمازيغية  الدينية  املنظومات 
منطقة سوس.. مالمح من مقوماتها 
لألستاذ  املنهجية،  وبنياتها  التعبيرية 

محمد الهاطي.
– موسوعة الغنية.

– كنوز الغنية.
– رسائل وأطاريح.

– مصدرات.

نسخة مجلة الوعي
اإلسالمي  الوعي  مجلة  مكتبة  حتتوي 
على بعض من أعداد هذه املجلة العلمية 
احملكمة، وهي في متناول طالب العلم 

والباحثني عن العلم واملعرفة.

املصادر
احملمدية  للرابطة  الرسمي  املــوقــع 

للعلماء.
مجلة الغنية.

املوسوعة احلرة ويكيبيديا.
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األلباب  يسحر  »يخطب«  عندما   <
أرباب  يشهد  »كتب«  وإذا  بفصاحته، 
العربية،  للغة  محب  ببراعته؛  اللغة 
القرآن،  فهم  أداة  فهي  عنها؛  مدافع 
وهو  اإلســـالم..  شعائر  من  وشعيرة 
ومفكر  مجتهد،  وفقيه  مجدد،  عالم 
لــوذعــي، ومجاهد  ــب  ــداعــي، وأديـ إب

شهيد.
فعمل  آدم،  بني  كــرم  اهلل  أن  علم   <
فكان  فيه؛  اهلل  كــرامــة  حتقيق  على 
العالم الذي يجمع الناس إذا افترقوا، 
ويحيي فيهم اإلنسانية إذا أطلت فيهم 

غرائز الوحوش.
ــاهــج احلـــضـــارة  ــن ــع مـــن م ــضــلّ > ت
مفكريها  ودارس  وركائزها،  الغربية 
مذاهبها  من  واغترف  ومستشرقيها، 
واالجتماعية،  واألدبــيــة  الفلسفية 
وراقب مسيرة حداثتها، لكنه لم يضع 
ولم  الثقافية،  تياراتها  متاهات  في 
وحافظ  فيها،  يذب  أو  إليها  ينجذب 
على ذاتيته اإلسالمية، ولم يتخل عن 
وبلور  العربية،  احلــضــاريــة  أصالته 
وركــائــز  ثــوابــت  على  الــفــكــري  نهجه 

إسالمية.
> اســتــوعــب واقــعــه املــعــيــش، ومتيز 
باألفق الواسع، وبعد النظر، ودعا إلى 
العيش املشترك، ورفض تقسيم وطنه 
وتهويده، ونادى بوحدته وتوحد أبنائه 
ومذاهبه  طوائفه  بني  العدل  وبسط 

ومناطقه.
كل مشروع  أمــام  عثرة  كــان حجر   <
ــفــرقــة والـــتـــشـــرذم، وتــقــدم  ــه ال ــآل م

الصفوف إلطفاء نيران حروب أذكتها 
فنت طائفية ومذهبية ومناطقية.

في  تــدور  العصر  أن حضارة  رأى   <
فراغ وتتهيأ للرحيل؛ إذ إنها: »فرطت 
الغريزة،  اإلنسان، ونصرت  قيمة  في 
الــديــن،  وعــزلــت  العاطفة،  وهــزمــت 
فأضاعت  السياسة؛  نفاق  واستحلت 
أخرى  إقبال  وتوقع  بقائها«،  مبررات 
ــورا يسطع فــي أعــقــاب  ــ مــكــانــهــا، ون
جنم يأفل، وإيناع أشجار تثمر وسط 

أخرى تذبل.
> اعتبر التحزب والتعصب الطائفي 
واملذهبي طاعونا يفتك بوحدة األمة 
والوطن واملجتمع، وكان يؤمن بالتكامل 
املطلق بني اإلسالم والعروبة، بكل ما 
الروحية  للقيم  إحياء  من  ذلك  يعنيه 
والسعي  الــنــفــوس،  فــي  ــة  ــي واإلميــان
والتضامن  الوحدة  لتحقيق  الــدؤوب 

العربي.
ــوز الــصــحــوة اإلســالمــيــة  ــ > مــن رم
أهم  وأحــد  الــشــام،  ــالد  وب لبنان  في 
البارزين  اللبنانيني  السنة  علماء أهل 
واحملدثني، خاطب شباب عصره بلغة 
يفهمونها، وعاش هموم أمته، وضحى 
ألجلها، ولقي اهلل شهيدا.. إنه العالم 
ــور صبحي  ــت ــدك ال الــشــيــخ  الــعــالمــة 

الصالح.

مولده ونشأته
> في مدينة امليناء »الساحلية«، التي 
تشكل امتدادا طبيعيا وجغرافيا ملدينة 
١9٢6م،  عام  في  طرابلس، وحتديدا 

بن  صبحي  أسامة  أبــو  الشهيد  ولــد 
أصــول  مــن  لعائلة  الصالح  إبراهيم 

تركية لها نزعة دينية علمية.
ــدارس »املــيــنــاء«  ــ ــ ــدى م ــ ــي إحـ > فـ
ثم  األولـــي،  تعليمه  تلقى  االبتدائية 
الثانوية  املدارس  أهم  بإحدى  التحق 
الــرأي  قــادة  معظم  فيها  تخرج  التي 
كلية  وهــي  الــزمــن؛  ذاك  في  والفكر 
التربية والتعليم اإلسالمية بطرابلس.

> وفي تلك الفترة، وكان عمره اثني 
عشر عاما، ولكثرة قراءته ومطالعته 
ارتداء  في  رغب  للعلماء،  ومجالسته 
خطيبا  املنابر  واعتلى  الديني،  الزي 

مفوها.
أنظار  إلــيــه  لفتا  وتــفــوقــه  نبوغه   <
شيخه عبدالكرمي عويضة، فنصحه، 
بعد أن نال اإلجازة في العلوم العربية 
إلمتام  مصر  يقصد  بأن  والشرعية، 

دراسته في األزهر الشريف.

»عاملية« األزهر.. و»دكتوراه« 
السوربون

الصالح  توجه  ١93٤م،  عــام  فــي   <
ــاهــرة، وانــتــســب إلـــى كلية  ــق ــى ال إلـ
أصول الدين في األزهــر.. وفي عام 
منها،  اإلجـــازة  على  حصل  ١9٤7م، 
وبعدها بعامني )١9٤9م( نال »عاملية« 
ــر.. وخــالل فترة دراســتــه في  األزهــ
اآلداب  كلية  إلـــى  انــتــســب  األزهــــر، 
عام  منها  وحصل  القاهرة،  بجامعة 
١95٠م على »ليسانس« األدب العربي 

بدرجة امتياز.

صبحي الصالح.. 
الشهيد المغدور

هشام الصباغأعالم الوعي
باحث لغوي
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تشبع  أن  وبعد  نفسه،  العام  وفي   <
ومنهجا،  فكرا  اإلسالمية؛  بالثقافة 
دراســـة  ــعــربــي؛  ال األدب  واســتــوفــى 
ــى وجــهــه شــطــر أوروبــــا،  وحــبــا، ولـ
السوربون،  قاصدا  فرنسا،  وحتديدا 
دارســا  اقتحمها  العريقة؛  جامعتها 
وبــاحــثــا، ومــراقــبــا ومــتــأمــال، ومنها 
إثر  ١95٤م،  عــام  ــوراه«  ــت ــدك »ال ــال  ن
األولى  الفرنسية:  باللغة  أطروحتني 
ــدار اآلخـــرة فــي الــقــرآن  ــ بــعــنــوان »ال
والثانية »اإلسالم وحتديات  الكرمي«، 

العصر«.
تنسه  لم  الباريسية  دراسته  فترة   <
الدعوة إلى اهلل أو تشغله عنها، فكان 
باريس،  جامع  فــي  اجلمعة  يخطب 
حميد  محمد  صديقه  مع  واشــتــرك 
أول  إنشاء  في  أبـــادي،  احليدر  اهلل 
بــاريــس،  مــركــز ثقافي إســالمــي فــي 
العربية  اللغة  تعليم  في  شــارك  كما 
لألفارقة املسلمني، وحاضر في أندية 
الفرنسيون  ليفاجأ  الثقافية،  باريس 
واألوروبيون بأسلوب جديد في عرض 

اإلسالم ما عهدوه من قبل.

حياة عملية حافلة
التدريس  فــي  أمضاها  عاما   3٢  <
اجلامعي بني جامعات: لبنان وسورية 
والعراق واألردن والسعودية وتونس.. 
ــل  ــى رســائ ــا عــل ــمــا ســمــي مــشــرف ك
احلضارية  الدراسات  في  الدكتوراه 
جامعتي  فــي  واإلســالمــيــة  واللغوية 
في  الثانية«  و»باريس  الثالثة«  »ليون 

فرنسا.
األعلى  اإلسالمي  املجلس  تــرأس   <
لرابطة  العام  لبنان، وكان األمني  في 
للجبهة  العام  واألمــني  لبنان،  علماء 
كما  لبنان..  في  الوطنية  اإلسالمية 
ــان عــضــو املــجــامــع الــعــلــمــيــة فــي:  كـ
وأكادميية  وبــغــداد  ودمشق  القاهرة 
عضو  كـــان  كــمــا  املــغــربــيــة..  اململكة 
املوسوعة  على  العليا  اإلشراف  جلنة 

العربية الكبرى.

أفكار نهضوية
> كانت للصالح دعوات ال يذكر اسمه 
إلى  دعوته  ذلك  من  بها،  مقترنا  إال 
إطالق االجتهاد من جديد، وأن يكون 
االجتهاد  قرن  الهجري  الـــ١5  القرن 

حتى يصبح االجتهاد ظاهرة غالبة.

.. وفي االقتصاد
> تــبــنــى الـــــرأي املــبــيــح لــصــنــاديــق 
-على  االستثمار  وشهادات  التوفير، 
والقرض  املضاربة  بابي  في  تفاوت- 
تعديل  إجراء  »بعد  لكن  اإلسالميني، 
القواعد  بعض  صياغة  على  جزئي 
ــروط االحـــتـــرازيـــة  ــشــ ــ ــة وال ــفــكــري ال
أن  يجوز  »ال  شــارحــا:  االجتهادية«، 
آلخذ  النافعة  املعامالت  بني  نسوي 
الربا  وبني  معا،  املــال  املــال وصاحب 

اجللي املركب املخرب للبيوت«.

رؤى خاصة
> كانت للصالح رؤاه اخلاصة ومواقفه 
إليه  بالنسبة  فـ»السياسة«  الواضحة؛ 
لتنظيم  وســيــلــة  أفــضــل  ســـوى  ليست 
هي  ليست  »اخلـــالفـــة«  وأن  الـــدولـــة، 
الشكل األوحد للحكم في ظل اإلسالم، 
ــة« الــتــي تــقــوم على  ــى »احلــري ودعـــا إل
اآلخــر،  وبــالــرأي  بــاآلخــر  القبول  مبدأ 
ومعاداتها  إلهمالها  »املاركسية«  ورفض 
والسياسية، كما رفض  الفردية  احلرية 
إلهمالها  الــرأســمــالــيــة«  »الــلــيــبــرالــيــة 
ومجانبتها احلرية االجتماعية والعدالة 

بني طبقات املجتمع وفئاته.

إرثه العلمي
> ترك الشيخ الدكتور صبحي الصالح 
أكثر من عشرين كتابا في قضايا الفكر 
واللغة واألنظمة السياسية واالجتماعية 
في اإلسالم، وفي الدراسات احلضارية 
العلمية  البحوث  وعــشــرات  املعاصرة، 

العربية  باللغتني  واإلسالمية  واألدبــيــة 
ــدد من  ــي عــ ــة، نـــشـــرت فـ ــســي ــرن ــف وال
والعاملية،  العربية  واملوسوعات  املجالت 
الكرمي  الــقــرآن  معاني  »ترجمة  منها: 
دانيس  مع  )باالشتراك  الفرنسية«  إلى 
اللغة«  فقه  فــي  و»دراســــات  مــاســون(، 
الذمة  أهــل  و»أحــكــام  البالغة«،  و»نهج 
وتعليق(..  )حتقيق  اجلوزية«  قيم  البن 

وغيرها كثير.

مساهمته مع »الوعي«
املجلة  مع  مساهمتان  للشيخ  كانت   <
الهجرة:  »ملحمة  عنواني:  حتت  جاءتا 
األول  ربــيــع  )ع:37،  وتصميم«  خطة 
و»الــبــالغــة  ١968م(،  ١388هــــ/مـــايـــو 
١39٠هـــ/ اآلخر  ربيع  )ع:76،  النبوية« 

مايو ١97١م(.

قصة اغتياله
> مع صبيحة 7 أكتوبر ١986م، وكعادته 
اليومية، استقل سيارة أجرة للتوجه إلى 
جمعية خيرية لرعاية األطفال املسلمني 
مدرستها،  على  يــشــرف  ــان  ك ــام،  ــت األي
املسلمني  العلماء  لتعليم  أخــرى  ويتابع 
أن  لــه  يتح  لــم  لكن  األجنبية،  اللغات 
منها،  للنزول  تهيأ  عندما  إذ  يدخلها؛ 
اندفع باجتاهه مجرمان ملثمان يركبان 
دراجة نارية وأطلقا عليه رصاص الغدر. 
الصالح  جنازة  مضت  بيروت،  ومــن   <
إلى طرابلس الشام )بلد العلماء(.. وفي 
الطريق وقفت كل مناطق لبنان وطوائفه 
ــى اجلــمــيــع رؤوســهــم  ــه، وأحــن ومــذاهــب
والدموع  املهيب،  العالم  ملوكب  إجــالال 

تتسابق إلى توديعه.

املصادر واملراجع 
الوعي  فــي  كتبوا  وأعـــالم  »علماء  كتاب   -  ١

اإلسالمي«.
٢ - املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.

3 - رابطة العلماء السوريني.
٤ - رابطة أدباء الشام.
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كان من دعاء النبي ]: )اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة املساكني(.
قال العالمة احلافظ ابن رجب احلنبلي رحمه اهلل تعالى: 

)واملراد باملساكني في هذه األحاديث ونحوها: من كان قلبه مستكنا هلل خاضعا له خاشعا، وظاهره 
كذلك، وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من املال؛ ألن املال يطغي... ولهذا قال اإلمام أحمد وابن عيينة 
وابن وهب وجماعة من األئمة: إن الفقر الذي استعاذ منه النبي ] هو فقر النفس، فمن استكان 
قلبه هلل عزوجل وخشع له فهو مسكني وإن كان غنيا من املال، ألن استكانة القلب ال تنفك عن استكانة 

اجلوارح. ومن خشع ظاهره واستكان، وقلبه ليس بخاشع وال مستكني فهو جبار(
انظر: مجموع الرسائل: )١/٣09(

ينابيع املعرفة

قال األصمعي رحمه اهلل تعالى: )إني ألعظكم، وإني لكثير الذنوب مسرف على نفسي، غير حامد 
لها، وال حاملها على املكروه في طاعة اهلل عزوجل، قد بلوتها فلم أجد لها شكرا في الرخاء، وال 
صبرا على البالء. ولو أن املرء ال يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه لترك األمر باخلير والنهي عن 
املنكر، ولكن محادثة اإلخوان حياة للقلوب، وجالء للنفوس، وتذكير من النسيان. واعلموا أن الدنيا 
سرورها أحزان، وإقبالها إدبار، وآخر حياتها املوت، فكم من مستقبل يوما ال يستكمله، ومنتظر غدا 

ال يبلغه، ولو تنظرون إلى األجل ومسيره ألبغضتم األمل وغروره(
انظر: األمالي: )2/5٧(

األمر باملعروف والنهي عن املنكر

قال العالمة ابن حزم رحمه اهلل تعالى: )ال متثل بني نفسك وبني من هو أكثر عيوبا منها؛ فتستسهل 
الرذائل، وتكون مقلدا ألهل الشر، وقد ذم تقليد أهل اخلير، فكيف تقليد أهل الشر؟!(.

انظر: رسائل ابن حزم: )٣8٧/١(

إعداد/ تركي محمد النصر

مشاركة: يعقوب اجلناع

*

*

قال العالمة ابن القيم رحمه اهلل تعالى: )وأما الكسل فيتولد عنه اإلضاعة والتفريط واحلرمان وأشد الندامة، وهو 
مناف لإلرادة والعزمية التي هي ثمرة العلم(.

انظر: مفتاح دار السعادة: )١١٣/١(

فقر النفس

الكسل عدو اإلجناز

ال تستسهل 
الرذائل
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تثبيت اهلل للعبداملروءة مروءتان

أثر املعاصي

الصالة على النبي ]

ــروءة  )امل تعالى:  اهلل  رحمه  ــرأي  ال ربيعة  قــال 
مروءتان، فللسفر مروءة وللحضر مروءة: فأما 
مروءة السفر: فبذل الزاد، وقلة اخلالف على 
األصحاب، وكثرة املزاح في غير مساخط اهلل. 
املساجد،  إلى  فاإلدمان  احلضر:  مــروءة  وأمــا 

وكثرة اإلخوان في اهلل، وقراءة القرآن(.
انظر: روضة العقالء: )ص:2٣2(

تعالى:  اهلل  رحمه  القيم  ابن  العالمة  قال 
له  اهلل  تثبيت  عن  يستغني  ال  العبد  )إن 
سماء  زالــت  يثبته؛  لــم  فــإن  عــني،  طرفة 

إميانه وأرضه عن مكانهما(.
انظر: إعالم املوقعني: )١٧٧/١(

قال العالمة ابن عثيمني رحمه اهلل تعالى: 
البالد، وتؤثر  لتؤثر في أمن  )إن املعاصي 
قلوب  في  وتؤثر  واقتصادها،  رخائها  في 

الشعب(.
انظر: أثر املعاصي: )ص:١2(

قال العالمة السخاوي رحمه اهلل تعالى: )وأما الصالة عليه عند كتابة اسمه ] وما فيه من الثواب 
وذم من أغفله، فاعلم أنه كما تصلي عليه بلسانك فكذلك خط الصالة عليه ببنانك مهما كتبت 
اسمه الشريف في كتاب فإن لك به أعظم الثواب وهذه فضيلة يفوز بها تباع اآلثار ورواة األخبار 
وحملة السنة فيا لها من منة وقد استحب أهل العلم أن يكرر الكاتب الصالة على النبي ] كلما 
كتبه قالوا: وال ينبغي أن يرمز بالصالة كما يفعله الكسالى والكهلة وعوام الطلبة فيكتبون صورة 

)صلعم( بدال من ](.
انظر: القول البديع في الصالة على احلبيب الشفيع: )ص:١09(

قال ابن السماك رحمه اهلل تعالى: )كتب رجل إلى أخ له: يا أخي، إنك قد أوتيت 
بنور  العلم  أهل  يسعى  يوم  الظلمة  فتبقى في  الذنوب؛  بظلمة  نور علمك  تطفئن  علما، فال 

علمهم(.
انظر: مشيخة ابن جماعة: )٣٧٧/١(

ال تطفئ نور العلم
 بظلمة الذنوب

من أسباب تسلط العدو

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى: 
املسلمني:  ديار  العدو على  )من أسباب تسلط 

ظهور اإلحلاد والنفاق والبدع(.
انظر: مجموع الفتاوى: )١٣/١80(
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إعداد: التحرير

وليد عابد

كونوا ربانيني

الربانية،  وإحياء  احملــراب،  فمالزمة 
ــهـــوض الــفــجــر،  ــوع، ونـ ــ ــدم ــ وفــقــه ال
مصانع  هي  باألسحار..  واالستغفار 
عن  العبد  غفل  فإذا  الباقية،  احلياة 
ترسل  أذنـــب..  أو  احملـــراب،  مالزمة 
ــارات حتــذيــر ربــانــيــة؛ تنبهه  لــه: إشــ
هواها،  عن  النفس  فطم  وجــوب  إلى 
التي  مطالبه،  مبعاكسات  عوقب  وإال 

مبؤمن  الرباني  اللطف  متام  من  هي 
يفهمها؛ من أجل أال يتمادى.

قال ابن اجلوزي: رأيت كل من يعثر في 
شيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما 
إليه طبعا موضوعا  عثر فيه؛ فينظر 
جاز  إن  منه  ليحذر  إمــا  اخللق،  في 
عليه مرة أخرى، أو لينظر مع احترازه 
مثل  مــن  الــتــحــرز  فــاتــه  كيف  وفهمه 

هذا؟ فأخذت من ذلك إشارة وقلت: يا 
من عثر مرارا! هال أبصرت ما الذي 

عثرك فاحترزت من مثله.أ.هـ.
املتمثلة  الرغبة  قوة  الطريق:  ومفتاح 

في دعائه واإلحلاح عليه.
وهذا يدل على أن دخول اإلميان في 
من  دائــب  عمل  يتبعه  أن  البــد  القلب 
للتخلص من جواذب األرض؛  صاحبه 
حتى  اهلل؛  إلى  احلقيقي  سيره  ليبدأ 

يصبح ربانيا.

أحمد املنزالوي

وقفة مع آية

أهون من ذلك..
زوجها  على  زوجــة  تفسد  أن  المــرأة  يطيب  كيف 

وتفرق بينهما؟
أو رجل يفسد زوجا على زوجته ويفرق بينهما؟

ــع بـــني زمــالئــه  ــوق ــوظــف بـــأن ي ــرضــى م كــيــف ي
ومديرهم.. ويفرق أشغالهم؟

كيف يسير الناس بالوقيعة والتحريش بني املؤمنني 
ألتفه األسباب؟

كل كلمة ال بد أن يحتسب لها ألف حساب.. هل 
ستمضي في سبيل الوحدة أم في سبيل االفتراق.. 
 :[ النبي  قال  الفرقة..  من  اخلشية  فاخلشية 

»اجلماعة رحمة والفرقة عذاب«

}  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ{ 
)طه:9٤(.

هي الفرقة التي خشيها هارون.. فرقة خاف أن حتدث لو أصر 
على نهي بني إسرائيل -وقد نهاهم- عن عبادة العجل من دون 

اهلل!
)االفتراق  دائمة  مفسدة  بني  وقــارن  األمــة  وحــدة  على  حافظ 
والتنازع واالقتتال( ومفسدة مؤقتة )عبادة غير اهلل( وكلنا نتفق 
أن الثانية أكبر من األولى إال أنها مؤقتة؛ ألن الفاسقني اتفقوا 

على االحتكام ملوسى عليه السالم }چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ{ )طه:9١(.

هذا فقه عال من هارون عليه السالم.
فكيف يطيب ألحاد الناس أن يسعوا بالفرقة بني إخوانهم ملا هو 

a l w a e i q 8@ gm a i l . c om
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الوقت هو احلياة

واستثمار  وقته،  اغتنام  في  املرء  قيمة 
دهره، فوقت اإلنسان رأسماله، بل هو 
أناس  عبر  وقد  احلقيقة،  على  حياته 
»الوقت من  الوقت، فقالوا:  أهمية  عن 
ذهب«، وقال آخرون: »الوقت كالسيف، 
آخــرون:  وقــال  قطعك«،  تقطعه  لم  إن 
»الزمن ال يحابي، فهو إما صديق ودود 
يقال:  أن  تعبير  وأدق  لــدود«،  عــدو  أو 
الوقت  وربــي؛  إي  احلياة«،  هو  »الوقت 
مجموعة  اإلنــســان  فعمر  احلــيــاة،  هــو 
والشهور  والــســنــوات شــهــور،  ســنــوات، 
ــام، واأليــــام  ــ أســابــيــع، واألســـابـــيـــع أيـ
والدقائق  دقائق،  والساعات  ساعات، 
ثوان، والثواني أنفاس، وما أحسن قول 
أنت  إمنــا  آدم  »ابــن  البصري:  احلسن 
يــوم ذهــب بعضك«،  ــام، وكلما ذهــب  أي
يذهب  أن  أوشـــك  البعض  ذهــب  وإذا 

الكل، وأجاد شوقي بقوله:
ــرء قــائــلــة له ــ ــات قــلــب امل ــ دق

وثــوانــي دقـــائـــق  احلـــيـــاة  إن 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها

ثاني عمر  لــإنــســان  فــالــذكــر 
ننفقه  لكي  العمر  هــذا  وهبنا  اهلل  إن 
ساعة ساعة فيما يرفع درجاتنا ويكون 
يقسم  أن  عجب  فال  اللقاء،  يوم  ذخرا 
اهلل تعالى بالزمن في غير آية، بل سمى 
سورة كرمية به، إنها سورة العصر، قال 

اهلل تعالى: } ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
)العصر:١-  } ٺ    ٺ     ٺ  
ــســان فــي خسر  ــســان كــل اإلن 3(، اإلن
ينقض  )العصر(  الزمن  لكون  ابــتــداء؛ 
والفناء  باالستهالك  عمره  أجزاء  على 

ــوام؛  ــ ــا أســـرع رحــيــل األيـــام واألع -ومـ
هدف  إلى  متحرك  كائن  اإلنسان  ألن 
من  تقربه  متضي  دقيقة  فكل  ثــابــت، 
هذا الهدف، متاما كراكب القطار كما 
يستثنى  لكن  النابلسي،  الدكتور  يقول 
ــة أصــنــاف،  ــع مــن هـــذا اخلـــســـران أرب
وهذه أركان النجاة األربعة كما حددتها 
العصر: اإلميان اجلامع، والعمل  سورة 
الــصــالــح، وحــراســة احلـــق مــن خــالل 
النفس  وحبس  به،  اجلماعي  التواصي 
التواصي  خالل  من  املكروه  ساحة  في 
ال  كثيرون  أيــضــا،  بالصبر  اجلماعي 
يعرفون قيمة الزمن، وال يدركون حقيقة 
في  وهــم  أوقــاتــهــم،  ويقتلون  ــوقــت،  ال
احلقيقة يقتلون أنفسهم، هذا النوع من 
الناس -الذي ال يحسن استثمار الزمن 
وال إنتاج شيء نافع- »بالء احلياة« كما 
قال الشيخ محمد الغزالي؛ ألن احلياة 
يقدرون  ــاس  أن مــن  وتــصــاغ  تبنى  إمنــا 
الزمن حلظة بلحظة، والعجب أنك ترى 
باألوقات  مرتبطة  العبادات  أمهات  أن 
والزكوات  والصلوات  والصيام  كاحلج 
وإهــدارا  بالغا  تفريطا  ذلــك جتد  ومــع 
مسلمي  من  كثير  بني  لألوقات  واسعا 
هذا الزمان، ال سيما وقد ظهرت فيهم 
وصفحات  وقــنــوات  وأجــهــزة  ــل  وســائ
ونحن  استثمارها،  يحسنون  ال  وبرامج 
من أمة يسأل جميع املكلفني فيها عن 
كما في  أعمارهم  أجــزاء  من  جــزء  كل 
بسنده،  الترمذي  رواه  الــذي  احلديث 
ابن  »عن  »هــذا حديث غريب«:  وقــال: 
ال  قــال:  النبي ]،  عــن  مسعود [ 
تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند 
عمره  يسأل عن خمس: عن  ربه حتى 
فيم أفناه، وعن شبابه فيم أباله، وماله 

ــاذا  أنــفــقــه، وم ــن اكتسبه وفــيــم  مــن أي
الندم  ساعات  وأشد  علم«،  فيما  عمل 
إال  يرى  فال  بصحيفة  املرء  يقبل  حني 
ما قدم وسطرته يداه من اللهو واللغو، 

قال تعالى }ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ٻ    ٱ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ  
)الــفــجــر:٢3-٢٤(،  ٻ{  ٻ   ٻ  

ی      ی     }ىئ  ی   تعالى  وقال 
حب           جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی  

وأخيرا:  )الزمر:56(،  خب  مب{ 

فاغتنم  ــات،  األوقـ من  أكثر  الواجبات 
وال  فائدة،  غير  في  تصرفه  وال  وقتك 
الدكتور  هذا  الوقت،  من  شيئا  حتقرن 
أحــمــد مــعــبــد يــحــدث عــن نــفــســه أنــه 
قــراءة جزء  النوم على  يــداوم قبل  كان 
حتى  دقائق  عشر  في  الباري  فتح  من 
ولو  كــامــال،  الكتاب  ــراءة  قـ مــن  انتهى 
أنك قرات كتابا ألحد العلماء وانتفعت 
تكون بذلك قد أضفت عمرا  به فإنك 
»التحرير  كتاب  فمثال:  عــمــرك،  إلــى 
أربعني  في  عاشور  ابن  ألفه  والتنوير« 
ابن  ألفه  الــبــاري«  »فتح  وكتاب  عاما، 
حجر في خمسة وعشرين عاما، بهذين 
عمرك  فوق  أضفت  قد  تكون  الكتابني 
)٤٠+٢5=65( عاما، فاغتنم أخي وقتك 
نافع ومفيد وطارف وتليد، وليكن  بكل 
يحل  ال  »إنــي  عقيل:  ابن  قول  شعارك 
فمن  عمري«،  من  ساعة  أضيع  أن  لي 
أمضى يوما من عمره في غير خير حق 
قضاه، أو فرض أداه، أو مجد بناه، أو 
علم  أو  أسسه،  خير  أو  حصله،  حمد 
نفسه،  وظلم  يومه،  عق  فقد  اقتبسه، 

واحلمد هلل أوال وآخرا.

د. ماهر خاطر
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بفضل اهلل عزوجل علينا أبناء هذا اجليل أن سهل علينا احلياة وتنظيمها بأسهل الطرق وأيسرها فبعد 
الثورة املعلوماتية من خال اإلنترنت، جاءت ثورة األجهزة احلديثة بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها، 
ثم صار التنافس على تقدمي اخلدمات اإللكترونية وأصبح يقاس تقدم البشر والدول بحسب استخدامها 
أمية  بل ظهرت  والكتابة  الــقــراءة  عــدم  األمية على  تقتصر  ولــم  وتنظمت  للتكنولوجيا، فسهلت احلياة 
التكنولوجيا ضــرورة من ضروريات  تعلم  التكنولوجيا احلديثة، وأصبح  باستخدام  جديدة وهي اجلهل 
احلياة به تسهل احلياة وتنظم، وبه يتعلم، والعلم اليوم في متناول كل أحد من خال املنصات التعليمية 
اخلاصة والعامة وأصبح العلم يأتي إلى كل أحد وفي أي وقت وفي كل حني وأصبحت املعارف مبذولة 
ومتاحة للجميع فزاد العلم وانتشر اخلير وسهل البحث وأالن اهلل سبحانه وتعالى العلم للجميع فتوافرت 
الكتب اإللكترونية وأصبح البحث بضغطة زر وتخريج احلديث بتناول كل أحد ولغير املتخصص وأصبح 
القراءات  وأحسن  األصــوات  بأعذب  املسموعة  الكتب  وتــوافــرت  بلون  والصحيح  بلون  الضعيف  احلديث 
العلمية صوتا وصــورة، وتوقف وتعيد وتؤخر متى  والــدورات  الكتاب وتقرأه وتشاهد احملاضرات  فتسمع 
يوم  وكــل  البيت  في  وأنــت  أو حكومية  مالية  معاملة  ســواء  إلكترونيا  معاماتك  تنجز  وأصبحت  شئت، 
املعامات وتقدمي اخلدمات كما أصبح  التنفيذ لتسهل إجناز  تدخل خدمة جديدة وميزة حديثة حيز 
الفندق  واختيار  الرحات  ومواعيد  التذاكر  وسهل حجز  والقطارات،  الطائرات  السفر سها من خال 
وكل ما يلزم في السفر، تستطيع إجناز كل ذلك خال دقائق، وسهل التنقل بني املدن والوصول لألماكن 
من خال التطبيقات احلديثة وأجهزة املاحة املتنوعة والعديدة وأصبح التواصل االجتماعي سها من 
خال وسائل التواصل االجتماعي احلديثة فيتواصل اإلنسان مع معارفه وأصدقائه في مختلف البلدان 

فيتبادل معهم الصور وامللفات بضغطة زر واحدة
بني  ويــقــارن  ومغاربها  األرض  اإلنــســان من مشارق  يتبضع  وقرية صغيرة  العالم سوقا مفتوحا  وأصبح 
األسعار ويشتري ما كل ما يحتاج وهو في مكانه لم يتحرك ويتم شحن بضاعته إليه وتصله إلى باب بيته.
وأصبح إجناز األعمال واالجتماعات واملؤمترات عن بعد من خال البرامج اإللكترونية فسهل االجتماع 
والتشاور وإصدار القرارات فلم نعد نحتاج لسفر حلضور اجتماع أو مؤمتر بل ميكنك حضور أي اجتماع 
في أي زمان ومكان وأنت في منزلك لم تتحرك من كان يظن منا أن احلياة ستكون بهذه السهولة وبهذا 
بعد  احليـــاة عن  تنظيم  في  واستغالهــــــا  تعلمهـــــا  أحسن  ملن  اليــــد  متناول  كل شيء في  وأصبح  اليسر 

فاحلياة املنظمة تكون أكثر إنتاجية ومتعة وإجنازا من غيرها.. فتأمل!

تنظيم الحياة عن بعد

محمد ناصر املطيري
الوكيل املساعد لشؤون املساجد





موقع مجلة الوعي اإلسالمي

alwaeiq8@gmail.com
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