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الـــرؤيـة
ثقافة اإ�شالمية و�شطية

الرسـالة
ــن خالل  نــ�ــشــر الــثــقــافــة الإ�ــشــالمــيــة وتــر�ــشــيــخ الــهــ�يــة الــ�طــنــيــة م

ــرمي والــــراث الإ�ــشــالمــي  ــك ــراآن ال ــق ــال ــة املــ�ــشــاجــد والــعــنــايــة ب ــاي رع

ــل اخلـــــريي مبنهج  ــم ــع ــــدار الـــفـــتـــاوى والـــبـــحـــ�ث وتــنــمــيــة ال ــــش واإ�

التقنية الــنــظــم  اأحـــــدث  مــتــمــيــزة ووفــــق  بــ�ــشــريــة  و�ــشــطــي مبـــــ�ارد 

من المحرر
العبقرية والنبوغ

ظاهرَة الطفِل امل�ه�ب لفتْت نظر املفكرين واملربني 

منذ اأقدم الع�ش�ر ، وحاوَل البع�س اأَن يقدم تف�شرياٍت 

�شتى لهذه الظاهرة، كما اأ�ش�شت م�شطلحات للدللة 

عنها: كالعبقرية والنب�غ والإبداع.

ويف ال�اقع اأن امل�ه�ب يختلُف عن املبدع. فامل�ه�ب 

املبدع   ــا   اأم عالية،  عقلية  ــدرًة  ق ميلك   الــذي  ه� 

علماء  وينظر  الأ�شيل.  اجلديد  بالإجناز  فيت�شم 

النف�س يف اأثناء تعاملهم مع امل�ه�بني اإىل امل�شتقبل، 

مع  تعاملهم  اأثناء  يف  املا�شي  اإىل  ينظرون  حني  يف 

املبدعني، وكاأنهم يف حال امل�ه�بني ي�شع�ن الإعداد 

والرعاية والت�جيه ن�شب اأعينهم، كي يتمكن�ا من 

ال�شتفادة امل�شتقبلية من ه�ؤلء امل�ه�بني.

ول  ت�شان،  اأن  يجب  ذخــريٌة  امل�ه�ب�ن  فالأطفاُل 

يج�ز اأن تهمل، فهم الق�ُة التي تدفع بالب�شرية اإىل 

الأمام، وهم  القلم الذي يكتب  التاريخ ، وهم وديعُة 

ال�طن وثروته.

حممد ت�فيق اأحمد



الدقة  من  اإطــار  يف  جاءت  لأنها  خ�ش��شيتها  الإ�شالمية  للثقافة  يبقى  وتن�عها  الثقافات  جتدد  رغم 

املتناهية وامل�شتندة على اأهم عنا�شر بناء احل�شارات.

اإن الثقافة الإ�شالمية جاءت يف حلظة كانت للح�شارات دول وممالك من فار�شية ورومانية و�شينية ومع 

هذا ا�شتطاعت اأن تختط لها طريقا مميزًا.

تاأقلمت وتكيفت مبا ل  بل  القائمة  الثقافات  تلك  اأنها مل ت�شادم  الإ�شالمية  الثقافة  ومن حما�شن هذه 

اإىل اهلل تعاىل  الدع�ة  واملعتقد. لأن هذا عن�شر من عنا�شر  الفكر  األ وه�  اأهم مق�ماتها  مع  يتعار�س 

فالثقافة الإ�شالمية واحدة من الثقافات التي  �ش�ف تبقى كرافد من روافد بناء الفرد واملجتمع والأمم 

اإل وطرحته. وما غفلت عن عن�شر من  اأب�اب احلياة الدني�ية والأخروية  اإنها ما تركت بابا من  حيث 

عنا�شر بناء الك�ن اإل واأ�شلته.

ولنا اأن نع�د على ما طرحناه يف بداية هذه املقدمة باأن الثقافة الإ�شالمية ا�شتقت مكن�ناتها وخمزوناتها 

من قراآن ربنا �شبحانه وتعاىل و�شنة نبينا �شلى اهلل عليه و�شلم واأنقى ما قدمه العرب من فن�ن الثقافة 

واأب�ابها ولتعت�شر رحيق الأزهار اليانعة من ثقافات الغرب وال�شرق وهذا �شر ا�شتمراريتها وتدفق معل�ماتها 

اأهل اجلنة لغة القراآن الكرمي  األ وهي لغة  اأهم لغة  اإىل  اأنها ا�شتندت  ومن اوعية حفظ هذه الثقافة 

اللغة العربية وهذه اللغة وعاء يت�شع وي�شت�عب كل ما تقدمه احل�شارة اإىل قيام ال�شاعة ومن واجب كل 

م�شلم اأن يك�ن على قدر امل�ش�ؤولية للحفاظ على هذه الثقافة من خالل املحافظة على اأ�ش�لها. واأن يك�ن 

رافدًا لكل ج�انبها. ومن املجحف يف حقها اأن ن�شتقي ثقافاتنا من م�شادر ل متت اإىل تلك الأ�ش�ل. ومن 

الثقافة قلبا وقالبًا  الثقافة يف زمن النط�اء والنزواء لأننا متى ما ع�شنا هذه  اأن نعتز بهذه  ال�اجب 

�ش�ف نربهن على اأن هذه الثقافة هي من ث�ابت ا�شتمرارية حياتنا والنه��س مب�شتقبلنا.
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أقر علماء 
األرصاد 

الجومائية أن 
قوة الرياح 

قد زادت في 
شدتها عما 
سبق خالل 

الخمسين سنة 
األخيرة من 

الرصد المستمر

الك�ن العظيم:

مل يخلق اهلل الكرمي هذا الك�ن العظيم بغتة بل خلقه يف �شتة 

{الذي  الفرقان  �ش�رة  من   59 الآية  اإليه  اأ�شارت  ما  وه�  اأيام 

خلق ال�شم�ات والأر�س وما بينهما يف �شتة اأيام ثم ا�شت�ى على 

العر�س الرحمن فا�شاأل به خبريا} �شدق اهلل العظيم.

باأ�شغر  العظيم  الك�ن  هذا  خلق  على  قادرا  كان  الق�ي  واهلل 

كلمة حتمل الأمر الإلهي وهي )كن( )فيك�ن( مبا اأمر به اهلل 

تعاىل فه� القادر على كل �شيء ولكنه اأراد اأن يتم خلقه يف هذه 

اإل ه�، واإن كان بع�س الفقهاء  الأيام ال�شتة حلكمة ل يعلمها 

اأ�شماء اهلل احل�شنى  واأن من  نفعل  ال�شرب فيما  لنتعلم  يق�ل�ن 

ال�شرب،  ه�  اخللق  هــذا  اإىل  الأوىل  الإ�ــشــارة  فتك�ن  ال�شب�ر 

وينتهي بنا العلم باإن اهلل اأعلم، وبحث العلماء يف ط�ل الي�م من 

اأيام خلق اهلل لي�شل�ا اإىل قرار اأن ط�ل الي�م لي�س من اأيامنا 

هذه التي نقي�شها بالدورة املح�رية لك�كب الأر�س ح�ل نف�شه 

بل الي�م من اأيام اهلل تعاىل والذي ل 

نعرف مداه ومدته اإىل ي�منا هذا، فه� 

الي�م داخل  على �شبيل الذكر يختلف 

ج�هريا  اختالفا  ال�شم�شية  املجم�عة 

 243 الزهرة  ك�كب  على  الي�م  فط�ل 

ي�ما، وط�ل الي�م على ك�كب امل�شري 

11 �شاعة، وط�ل الي�م على بل�ت� اآخر 

ي�شاوى  ال�شم�شية  املجم�عة  ك�اكب 

القمر  على  والي�م  اأر�شية  ــام  اأي  6.5

27.3 ي�مًا اأر�شيًا وكذلك يختلف ط�ل 

الك�نية  ال�شنة  اأكربها  ولكن  ال�شنة 

وهي ال�شنة التي تدور فيها ال�شم�س مع 

ومذنبات  ونيازك  ك�اكب  من  عائلتها 

واأقمار يف �شنة ط�لها 225 ملي�ن �شنة 

التي  التبانة  درب  جمــرة  ــ�اة  ن حــ�ل 

ننتمي اإليها، ون�شل يف النهاية اإىل اأننا 
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حتى  قا�شرا  زال  ما  فالعلم  اخللق،  اأيام  من  الي�م  ط�ل  جنهل 

يف حتديد بداية الك�ن وما جهله العلماء اأنه قد يك�ن من 15 

ما  وكل  �شنة،  مليارات  من10  بل  يق�ل�ن  واآخــرون  �شنة،  مليار 

العمر  اأن  وهي  للحقيقة  قريبة  تك�ن  تكاد  �ش�اهد  من  لديهم 

الفرا�شي لالأر�س  4500 ملي�ن �شنة واأن ال�شم�س خلقت قبلها 

بح�ايل 500 ملي�ن �شنة اأي اأن عمرها الفرا�شي الآن 5 اآلف 

ملي�ن �شنة واأن ال�شم�س الآن يف قمة �شبابها اأو يبقى لها ح�شب 

تقدير العلماء 5 اآلف ملي�ن �شنة اأخرى ثم تتح�ل اإىل عمالق 

اأي  مثل  اأي مت�ت  تتك�ر وتنتهي  اأبي�س ثم  اإىل قزم  اأحمر ثم 

�شيء مقدر له امل�ت وه� احلقيقة ال�حيدة التي يعلمها جميع 

العلماء باختالف عقائدهم، ول يبقى يف النهاية ال وجه اهلل 

�ش�رة  من   88 الآيــة  اليه  اأ�شارت  ما  وه�  ــرام  والإك اجلالل  ذو 

الق�ش�س {ول تدع مع اهلل اإلهًا اآخر ل اإله اإل ه� كل �شيء هالك 

اإل وجهه له احلكم واإليه ترجع�ن} �شدق اهلل العظيم.

وهي  القيامة  �ش�ر  من  اأخرى  �ش�رة  الأيام  هذه  يف  اأي�شا  ونرى 

الط�فان الذي ي�شيطر على ك�كب الأر�س بدءا من اليابان �شرقا 

مارا بخط عر�س متعرج ليمر على جميع دول العامل ول يفرق 

ال�ليات  اأمثال  كربى  ودول  بنجالدي�س  اأمثال  نامية  دول  بني 

الط�فان  اأن�اع  اأق�ى  وه�  املزدوج  الط�فان  ياأتي  وقد  املتحدة 

ال�شماء  من  اآخــر  ومــاء  الأر�ــس  ج�ف  من  فيه  املــاء  ياأتى  حيث 

الدنيا ويلتقى املاءان على حتطيم احل�شارات وقد مر ذلك علينا 

ويعلم علماء 
األرصاد 
الجوية 
أن طبقة 
األيونسفير 
وهي الطبقة 
الرابعة من 
الغالف الجوى 
هي طبقة 
متأينة وبها 
كهرباء تعد 
بماليين من 
الفولتات 
تأتمر بأمر اهلل

كلمة بغتة
فجاأة  تعني  بغتة  كلمة  اأن  العربية  اللغة  ق�امي�س  اأفادت 

ولكننا �شنجدها يف كتاب اهلل الكرمي حتمل �شفة لي�م قيام 

187 من �ش�رة الأعراف  اإليه الآية  اأ�شارت  ال�شاعة وه� ما 

عند  علمها  اإمنا  قل  مر�شاها  اأيــان  ال�شاعة  عن  {ي�شاأل�نك 

ربي ل يجليها ل�قتها اإل ه� ثقلت يف ال�شم�ات والأر�س ل 

تاأتيكم اإل بغتة} �شدق اهلل العظيم.

ورغم اإننا نرى يف اأيامنا هذه ال�ش�ر ال�شغرى لقيام ال�شاعة 

اأي فجاأة  اإن كانت �شغرى ثم تتح�ل بغتة  ولكننا ل ندري 

اإىل كربى، فعلى �شبيل الذكر ن�شمع ون�شاهد ي�ميا الزلزل 

متر  ولكنها  الأر�س  ك�كب  من  متفرقة  م�اقع  يف  علينا  متر 

دون الزلزلة الكربى ف�ش�اهد الزلزلة الكربى جتعل عاليها 

�شق�ق  عن  بعيدا  الهروب  من  متكن  اأحد  بقي  فــاإذا  �شافلها 

التي تبتلع ما ف�قها ف�شتالحقه حجارة من �شجيل  الأر�س 

لتراكم عليه وتنتهي حياته وهذه �ش�رة لقيامة ق�م ل�ط 

فلم ينج منها �ش�ى �شيدنا ل�ط والذين اآمن�ا معه فقط وه� 

اأمرنا  جاء  {فلما  ه�د  �ش�رة  من   82 الآيــة  اإليه  اأ�شارت  ما 

�شجيل  من  حجارة  عليها  واأمطرنا  �شافلها  عاليها  جعلنا 

من�ش�د} �شدق اهلل العظيم.
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يف ط�فان �شيدنا ن�ح الذي بنى �شفينته اأمام اأعني اهلل جل وعال 

الفلك  {وا�شنع  ه�د  �ش�رة  من   37 الآية  ذلك  اإىل  اأ�شارت  كما 

باأعيننا ووحينا ول تخاطبني يف الذين ظلم�ا اإنهم مغرق�ن} 

وكانت �شفينة �شيدنا ن�ح هي الأق�ى من الط�فان املزدوج فقد 

الذي  الطف�  قان�ن  بنائها  يف  وا�شتخدم  اهلل  من  ب�حي  بناها 

القان�ن  هذا  باأن  علما  اأر�شميد�س  العالمة  بعد  فيما  اكت�شفه 

الأ�شماك وجميع الأحياء  لتعي�س به  القدير  العلي  خلقه اهلل 

املائية وبهذا القان�ن يطف� الثلج ف�ق مياه البحار ول� مل يكن 

الأ�شماك  فتجمدت  البحار  قاع  اإىل  الثلج  ل�شقط  القان�ن  هذا 

وماتت ولكنه اهلل مدبر الك�ن وه� رب العاملني.

تتابع البغتة

يف  زادت  قد  الرياح  ق�ة  اأن  اجل�مائية  الأر�شاد  علماء  اأقر 

الر�شد  من  الأخــرية  �شنة  اخلم�شني  خالل  �شبق  عما  �شدتها 

امل�شتمر حتى اأن مقيا�س بيف�رت الذي 

ت�شجل عليه ق�ة الرياح والتي تنتهي 

ما  اأي  بيف�رت   17 هــ�  قــ�ة  باأق�شى 

120مقدارها  للرياح  �شرعة  يقابل 

مياًل �شاعة مل تعد تنا�شب ال�شدة التي 

عليها الرياح مع اإطاللة القرن ال�احد 

تعد  مل  اإع�شار  كلمة  واإن  والع�شرين 

تعرب عن ال�اقع فالرياح هي الذاريات 

الآية  يف  بها  تعاىل  اهلل  اأق�شم  والتي 

الأوىل من �ش�رة الذاريات )والذاريات 

زادت  فقد  العظيم.  اهلل  �شدق  ذروا( 

ــات بحيث  ــذاري ــ�ة ال حــدة و�ــشــدة وق

ــس  الأر� وجــه  على  تــذر  ول  تبقي  ل 

اأجهزة  جميع  واإن  اخلالئق  جميع  من 

اأو  م�شارها  حتديد  يف  ف�شلت  الأر�شاد 

الأر�شاد  اأقمار  ذلــك  يف  مبا  اجتاهها 

صعق من 
في السموات 
واألرض يصدر 
بأصغر كلمة 

وهي كن 
فيكون
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اهلل  ولكن  بغتة  ياأتي  الرياح  هج�م  اأن  اإىل  وانته�ا  اجل�ية 

الذين  اإىل ق�م عاد  ملا حدث  الكرمي  القراآن  اأ�شار يف  العظيم 

ا�شتكربوا يف البالد وتباه�ا باأنهم اأ�شد ق�ة من كل ما ح�لهم 

عن  اأبادتهم  التي  الرياح  ق�ة  ون�ش�ا 

اآخرهم اإل من اآمن مع �شيدنا ه�د عليه 

ال�شالم. وه� ما اأ�شارت اإليه الآية 6 يف 

�ش�رة احلاقة {واأما عاد فاأهلك�ا بريح 

العظيم.  اهلل  �شدق  عاتية}  �شر�شر 

على  هج�مها  يف  الــريــاح  واأ�شبحت 

اخلالئق بك�كب الأر�س �ش�رة �شغرى 

فهي  القيامة  لي�م  الكربى  ال�ش�ر  من 

ت�شحق وتقتل وتدمر كل ما ه� اأمامها 

ما  تط�ل  اأيديها  لأن  منها  هروب  ول 

املحيط  قاع  يف  وما  الدنيا  ال�شماء  يف 

والراأ�شية  الأفقية  املائية  بالتيارات 

ثم �ش�رة اأخرى تاأتي اإلينا من ال�شماء 

بغتة وهي �ش�رة ال�ش�اعق فاإنها تبداأ 

اأولها لن  بالربق وهي ب�شري اخلري يف 

اإلينا ليحيي  هذا يعني اأن املطر قادم 

هذا  ولكن  �شيء  كل  ويحيي  الأر�ــس 

الربق يخفي يف طياته ال�ش�اعق التي 

تاأتي بغتة لي�شيب بها اهلل تعاىل من ي�شاء كما جاء يف �ش�رة 

الرعد الآية 13 {وي�شبح الرعد بحمده واملالئكة من خيفته 

وير�شل ال�ش�اعق في�شيب بها من ي�شاء وهم يجادل�ن يف اهلل 

وه� �شديد املحال} �شدق اهلل العظيم.

وهي  الأي�ن�شفري  طبقة  اأن  اجل�ية  الأر�ــشــاد  علماء  ويعلم 

وبها  متاأينة  طبقة  هي  اجلــ�ى  الغالف  من  الرابعة  الطبقة 

كهرباء تعد مباليني من الف�لتات تاأمتر باأمر اهلل فاإذا اأراد اهلل 

�شعق من يف ال�شم�ات والأر�س فالأمر ي�شدر باأ�شغر كلمة وهي 

كن فيك�ن جميع خلق اهلل جاثمني وقد �شبقت هذه ال�ش�رة يف 

تاريخ الأمم الغابرة.

ال�شفق والغ�شق

اإذا نظرنا اإىل اآية النهار كيف تهل علينا ب�ش�ء ال�شم�س فاإنه 

الفجر  من  الأ�ــشــ�د  واخليط  الأبي�س  اخليط  بني  ما  يتدرج 

الفلكي  بال�شفق  الليل  ظلمة  من  النهار  فين�شلخ  هادئ  ت�شل�شل 

البحري  ال�شفق  اإىل  بعدها  لينقل  للنهار  الأول  الطرف  وه� 

حيث يتح�ل الظالم الأ�ش�د الدام�س اإىل الل�ن الأزرق القامت 

ثم الأزرق الفاحت ثم يبداأ ال�شفق املدين ليبداأ بالل�ن الأحمر 

آية النهار 
تهل بتدرج 
بديع ما بين 
الخط األبيض 
والخيط 
األسود من 
الفجر
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التدرج  النهار الأبي�س ومع هذا  اإىل  اإىل الأ�شفر ثم  متدرجا 

من األ�ان ال�ش�ء تك�ن الطي�ر قد بداأت معها م��شيقى ال�شباح 

الطبيعية بتغريد هذه الطي�ر ومع �شياح الديك معلنا بداية 

الفجر فيهم امل�شلم اإىل ال�شالة يف حمرابه وطلب الع�ن من اهلل 

ويغرقه  قلبه  على  يختم  رفيقه  فال�شيطان  الكافر  اأما  تعاىل 

يف اأحالم ال�شر مما يجعله ل يق�م من ن�مه اإل لطلب حقه يف 

الأرزاق واهلل يعطيه كما جاء يف احلديث القد�شي »يا ابن اآدم 

يل عليك فري�شة ولك علي رزقك فاإن خالفتني يف فري�شتي مل 

اأخالفك يف رزقك« �شدق اهلل العظيم و�شدق ر�ش�ل اهلل �شلى 

النتقال  يف  العظيم  الرائع  الت�شل�شل  وبهذا  و�شلم.  عليه  اهلل 

من ج�ف الليل اإىل النهار املب�شر بعد املرور على حالة تدرج 

ال�ش�ء جتعل جميع اخلالئق يف حالة هدوء ل�شتقبال ي�مها 

ظالم  بعد  فجاأة  اأي  بغتة  النهار  وجاء  حدث  ل�  اأما  اجلديد، 

يحدث  ما  وهذا  الأر�س  على  �شرعى  النا�س  في�شتيقظ  دام�س 

يف مع�شكرات التعذيب لبني الب�شر فبعد اأن ي��شع الإن�شان يف 

زنزانة معتمة ثالثة اأيام يخرج فجاأة اإىل �ش�ء النهار لي�شدم 

ال�ش�ء  حالة  اإىل  الإعتام  حالة  من  الرهيب  النتقال  بهذا 

التعذيب  ـــ�اع  اأن ــد  اأح فهذا  ال�شديد 

يريد  ل  وجل  عز  اهلل  ولكن  ال�شديد 

العذاب للنا�س على اختالف عقائدهم 

ن�مهم  عــنــد  اجلــمــيــع  يــتــ�ــشــاوى  بـــل 

ا�شتيقاظهم  عند  اجلميع  ويت�شاوى 

ولكنهم ل يت�شاوون عند م�تهم حيث 

يبداأ احل�شاب من القرب اإىل ي�م احل�شر 

ويت�شل�شل نف�س النظام عند اإقبال اآية 

ولكن  بغتة  ياأتي  ل  الظالم  فاإن  الليل 

غروب  يلي  حيث  هــادئ  بنظام  ياأتي 

ال�ش�ء  وهــ�  ــدين  امل ال�شفق  ال�شم�س 

مباين  عــلــى  ي�شقط  الـــذي  ــت  ــاف اخل

�شمي  املدينة ليظهرها جم�شمة ولهذا 

ال�شفق  اإىل  ينتقل  ثم  املدين  بال�شفق 

خف�تا  الأقـــل  ال�ش�ء  وهــ�  البحري 

ويظهر فيه اخلط الفا�شل بني ال�شماء 

و�شطح البحر ولهذا اأطلق عليه ال�شفق 

اإىل  ذلـــك  بــعــد  ينتقل  ثــم  الــبــحــري 

ال�شماء وقد امتالأت بالنج�م  الفلكي الذي تظهر فيه  ال�شفق 

كاملة  الفلك  �شفحة  فتك�ن  املنري  والقمر  وال�شهب  والك�اكب 

حيث تبداأ عندها �شالة الع�شاء للم�ؤمنني ويبداأ عندها الف�شاد 

للكافرين واأتباع ال�شياطني وتنتهي حالة ال�ش�ء بالغ�شق الذي 

ه� اأول ظلمة الليل حيث يبداأ بعدها ج�ف الليل ليق�م امل�ؤمن 

اإىل طلب الع�ن من اهلل وال�شتغفار اإىل اهلل تك�ن اآخر كلماته 

{اهلل ل اإله اإل ه� احلي القي�م ل تاأخذه �شنة ول ن�م له ما يف 

ال�شم�ات وما يف الأر�س من ذا الذي ي�شفع عنده اإل باإذنه يعلم 

ما بني اأيديهم وما خلفهم ول يحيط�ن ب�شيء من علمه اإل مبا 

ي�ؤوده حفظهما وه�  ال�شم�ات والأر�س ول  �شاء و�شع كر�شيه 

العلي العظيم} �شدق اهلل العظيم.

الشفق البحري 
هو الضوء 

األقل خفوتا 
ويظهر فيه 

الخط الفاصل 
بين السماء 
وسطح البحر
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التربية البيئية
في اإلسالم

مفهــومـهـا .. أهـدافـها
د. �شالح عبد ال�شميع

حل�ان. بجامعة  الربية  بكلية  • ا�شتاذ 
البيئة. �ش�ؤون  يف  • نا�شط 
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اإن تفاقم امل�شكالت البيئية يف العامل اأجمع وما ترتب عليها من 

اأ�شبح من الأم�ر التي  خماطر تهدد كل الكائنات على ال�ش�اء 

ت�شت�جب من اجلميع امل�شاركة الفاعلة يف م�اجهة تلك امل�شكالت 

البيئية �ش�اء اأكانت م�شكالت بيئية على امل�شت�ى املادي )تل�ث 

ـ  ال�ش��شائي  التل�ث  ـ  الإ�شعاعي  التل�ث  ـ  املاء  تل�ث  ـ  اله�اء 

تل�ث الربة ـ تل�ث الغذاء ...الخ( اأم م�شكالت معن�ية )تل�ث 

خلقي ـ تل�ث ثقايف ـ تل�ث �شيا�شي ـ تل�ث اجتماعي ...الخ( ومع 

ت�شليمنا باأن النمط الثاين )التل�ث املعن�ي( يعترب الأ�شا�س بل 

البيئة  من كل الأن�اع الأخرى، بل وي�شت�جب  والأخطر على 

اهتمام خا�س من كل اجلهات املعنية على م�شت�ى احلك�مات اأو 

م�شت�ى الهيئات الر�شمية وغري الر�شمية. 

واإذا كانت الربية تعد الأداة ذات الأثر بعيد املدى يف تن�شئة 

واإعداد الأجيال اإعدادا ترب�يا يتفق والقيم الأ�شيلة، وي�ؤ�شل 

لدى الأجيال مفاهيم خلقية ، واجتماعية حت�س على احرام 

البيئة وتقديرها، مما اأعطى امل�ؤ�ش�شات الرب�ية ) املدار�س ، 

واجلامعات ، وامل�شاجد ، والن�ادي ...الخ ( دورا بارزا يف حتقيق 

هذا الهدف الأ�شمى . 

البيئية  امل�شكالت  من  علينا  ميلى  نحياه   الــذي  ال�اقع  ولعل 

الرب�ية  امل�ؤ�ش�شات  يجعل  ما  واملعن�ية(   )املادية،  باأبعادها 

عاجزة عن القيام مبهامها وقد يرجع ال�شبب يف راأينا اإىل عدم 

وج�د منهج وا�شح وخطة وا�شحة ذات اأهداف ي�شهل حتقيقها ، 

وكذلك غياب مفه�م الربية البيئية لدى تلك امل�ؤ�ش�شات. 

الإ�شالم  يف  البيئية  الربية  تعريف  ميكن  �شبق  ما  �ش�ء  وفى 

باأنها:

بالبيئة  الأفـــراد  بت�عية  يق�م  الــذي  الإن�شاين   )الن�شاط 

واملهارات  القيم  وبتك�ين   ، مك�ناتها  بني  القائمة  وبالعالقات 

البيئية وتنميتها على اأ�شا�س من مبادئ الإ�شالم وت�ش�راته عن 

الغاية التي من اأجلها خلق الإن�شان ، ومطالب التقدم الإن�شاين 

املت�ازن(.

اإ�شالمي  منظ�ر  من  البيئية  للربية  التعريف  هذا  �ش�ء  وفى 

يجب اأن يك�ن هناك تفاعل اإيجابي بني الإن�شان والبيئة، واأن 

يك�ن ذلك التفاعل �شامال ول يقت�شر على زمان معني اأو مكان 

معني، ولي�شبح جهد الإن�شان م�حدا وم�ظفا ت�ظيفا ح�شاريا 

وتاريخيا يف �ش�ء العقيدة الإ�شالمية.

ب�ش�رة  البيئية  الربية  وجــ�د  اإىل  املا�شة  حاجتنا  وتت�شح 

تطبيقية ولي�شت نظرية يف ع�شرنا احلايل، خا�شة اإذا تعرفنا 

على مظاهر �ش�ء ا�شتخدام البيئة يف العامل، ونذكر منها على 

�شبيل املثال ولي�س احل�شر :

 يف امل�ؤمتر العاملي الثاين لالأمم املتحدة ح�ل البيئة والتنمية 

عام 1992م والذي عقد يف ري�دي جانريو يف الربازيل، اجتمع 

جمم�عة  لي�اجه�ا  زعيم  مئة  فيهم  مبا  م�شارك  األف  ثالث�ن 

لكل  اإفريقيا  يف  احلب�ب  اإنتاج  انخف�س  منها:-  رهيبة  حقائق 

فرد مبعدل 28% يف ال�شن�ات اخلم�س والع�شرين املا�شية.

الأمر  1900م،  عام  منذ  غاباتها  من   %90 اإثي�بيا  فقدت   •
الذي مكن مليار طن مري من الربة الف�قية من الجنراف 

�شن�يا.

وكان  النقرا�س،  الأ�شلية  ا�شراليا  حي�انات  ت�اجه   •
حي�اناتها  من   %28 انقر�س  قد 

الأ�شيلة.

حتتاج احلياة البحرية يف اخلليج   •
من  تتخل�س  كي  180عاما  العربي 

النفط  من  برميل  ماليني  ع�شرة 

التي ان�شكبت اأثناء حرب اخلليج.

يف  املنت�شرة  الأنهار  من   %10 تعد   •
تلتقط  كما  مل�ثة،  العامل  اأنحاء 

من  ــن  ط مــلــيــ�ن   6.5 املــحــيــطــات 

النفايات �شن�يا. 

امللحة  الق�شايا  هــذه  تتناف�س  وهكذا 

على الهتمام من قبل �شناع القرار يف 

تت�قع  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة   ، العامل 

م   2025 عــام  بحل�ل  ــه  اأن الــدرا�ــشــات 

�شتنفث البلدان النامية يف اله�اء اأربعة 

الكرب�ن  اأك�شيد  ثــاين  كمية  اأ�شعاف 

التي تنفثها الدول املتقدمة الي�م، كما 

 %25 من  اأكرث  الأر�ــس  تفقد  اأن  يت�قع 

من الأجنا�س امل�ج�دة حاليا. 

تتضح حاجتنا 
الماسة إلى 

وجود التربية 
البيئية بصورة 

تطبيقية 
وليست نظرية 

في عصرنا 
الحالي
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ي�شتهلك  ال�شمال  دول  يف  الإن�شان  اإن 

يزيد  مبا  املل�ثات  من  وي�لد  املياه  من 

عن ع�شرين �شعفا عن امل�اطن يف دول 

اجلن�ب. 

مــ�اطــن  ي�شببه  الــــذي  ــتــلــ�ث  ال اإن 

الذي  ذاك  على  يزيد  واحد  اأمريكي 

العامل  دول  من  عادي  م�اطن  ي�شببه 

الثالث بع�شرين اإىل مائة مرة، ومياثل 

للطاقة  ال�احد  الأمريكي  ا�شتهالك 

�شتة  اأو  يابانيني،  ثالثة  ي�شتهلكه  ما 

مك�شيكيني، اأو 13 �شينيا اأو 35 هنديا 

اأو 153 بنغالد�س اأو 499 اإثي�بيا.

العامل  اأن  اإىل  الإح�شاءات  ت�شري  كما 

قد خ�شر يف عام واحد فقط، ح�ايل 

الثديية،  احلــيــ�انــات  مــن  نــ�عــا   36

اإىل  بالإ�شافة  الطي�ر  من  ن�عا   94

اأما  للخطر،  اآخــر  ن�عا   311 تعر�س 

الغابات فهي يف تناق�س م�شتمر مبعدل 

وتل�ث  ال�شتنزاف  نتيجة  �شن�يا   %2

اله�اء املنتج لالأمطار احلام�شية، وكذلك الربة فاإنها تتناق�س 

7% من الطبقة العليا كل عقد، وذلك ب�شبب  با�شتمرار مبعدل 

امل�شتمر  الإنــهــاك  نتيجة  م�شتمر  ب�شكل  والتاآكل  الجنــراف 

مل�حة  اإىل  يــ�ؤدي  مما  الكثيف،  الــري  اأو  الكثيفة  بالزراعة 

الربة وت�شحرها.

اإىل  ت�ؤدي  خاطئة  ممار�شات  املياه  ا�شتخدامات  ت�ش�د  كذلك 

احلا�شل  الطبيعي  النخفا�س  عن  عدا  ون�ش�بها،  املياه  ندرة 

يف من�ش�ب املياه يف باطن الأر�س ، الأمر الذي يهدد الب�شرية 

بخطر حقيقي. 

ال��شع  خط�رة  مدى  ت��شح  والإح�شاءات  احلقائق  هذه  اإن 

الذي و�شلت اإليه الأر�س نتيجة �ش�ء ا�شتخدام البيئة من قبل 

ول  لالإنقاذ،  ال�شريع  التدخل  ت�شتلزم  مظاهر  وهي  الإن�شان، 

اإنقاذ للب�شرية اإل بالإ�شالم. 

من  البيئية  للربية  اأهــداف  وجــ�د  وحتمية  اأهمية  وتاأتى 

على  ي�ؤكد  ديــن  الإ�ــشــالم  اأن  للجميع  لت�ؤكد  اإ�شالمي  منظ�ر 

احرام وتقدير البيئة انطالقا من اأهداف عدة منها :ـ 

تنمية ال�عي البيئي لدى الإن�شان امل�شلم عن طريق تزويده   - 1

بالروؤية ال�شحيحة عن البيئة ومك�ناتها مبا يحقق دوره 

املطل�ب يف الأر�س باعتباره خليفة اهلل فيها.

البيئية  ــارات  ــه وامل والجتــاهــات  القيم  وتك�ين  تنمية   -2

الإ�شالمية لدى الإن�شان امل�شلم، حتى ي�شتطيع على �ش�ئها 

م�اجهة خمتلف �شعابها باإرادة ق�ية ، ومن ثم ا�شتغاللها 

ب�ش�رة نافعة مبا يحقق اأهداف الإ�شالم.

تنمية قدرة الإن�شان امل�شلم على تق�مي اإجراءات وبرامج   -3

الربية والتعليم املت�شلة بالبيئة من اأجل حتقيق تربية 

بيئية اأف�شل.

الجتماعية  العنا�شر  بــني  وتــعــزيــزه  ــ�ازن  ــت ال اإيــجــاد   -4

فيه  ملا  البيئة  يف  املتفاعلة  والبي�ل�جية  والقت�شادية 

�شالح الإن�شان امل�شلم.

والتكن�ل�جية  والقت�شادية  الجتماعية  الأنظمة  فهم   -5

والطبيعية وعالقة الإن�شان امل�شلم بالق�شايا والتل�ث.

القيم البيئية الإ�شالمية :

الأ�ــشــ�ل  مــن  املنبثقة  املــعــيــاريــة  ــام  ــك الأح هــي )جمــمــ�عــة 

ل�شل�ك الإن�شان جتاه  التي تك�ن مبثابة م�جهات  الإ�شالمية، 

البيئة، متكنه من حتقيق وظيفة اخلالفة يف الأر�س(.

اأق�شام القيم البيئية الإ�شالمية:

اأول -  قيم املحافظة.

ثانيا -  قيم ال�شتغالل.

ثالثا - قيم التكيف والعتقاد.

رابعا -  قيم اجلمال.

نح�  الأفـــراد  �شل�ك  بت�جيه  وتخت�س  املحافظة:  قيم   -1

املحافظة على مك�نات البــيئة وت�شمل:

اجل�ى. الغالف  نقاوة  على  • املحافظة 
املائية. الرثوة  نظافة  على  • املحافظة 

النباتية. الرثوات  رعاية  على  • املحافظة 
احلي�انية. الرثوات  رعاية  على  • املحافظة 

الالمعدنية. و  املعدنية  الرثوات  ا�شتخدام  على  • املحافظة 

إن أهمية 
وجود أهداف 
للتربية 
البيئية 
من منظور 
إسالمي 
تثبت للجميع 
أن اإلسالم 
دين يؤكد 
على احترام 
وتقدير البيئة
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الطرقات. نظافة  على  • املحافظة 
العامة. والبي�ت  اهلل  بي�ت  نظافة  على  • املحافظة 

البدنية. ال�شحة  على  • املحافظة 
وت�فريه. الهدوء  على  • املحافظة 

بت�جيه  تخت�س  التي  القيم  تلك  هي  ال�شتغالل:  قيم   -2

البيئة.  ملك�نات  اجليد  ال�شتغالل  نح�  الأفـــراد  �شل�ك 

وتت�شمن عدم الإ�شراف، وعدم التبذير، والبعد عن الرف، 

الإ�شالم  يدع�  حيث  �شيء،  كل  يف  والــتــ�ازن  العــتــدال 

تكفى  بحيث  البيئية  مــ�ارده  ا�شتهالك  يف  العتدال  اإىل 

�شرورته وحاجاته، بدون اإفراط ول تفريط.

تخت�س  التي  القيم  تلك  هي  والعــتــقــاد:  التكيف  قيم   -3

ونح�  بيئتهم،  مع  التكيف  نح�  الأفــراد  �شل�ك  بت�جيه 

ت�شحيح معتقداتهم ال�شلبية جتاهها وت�شمل الآتي :

الظروف  )ق�ش�ة  مثل  الطبيعية  التغريات  مع  التكيف 

املعتقدات  املناخية، طبيعة الأر�س( وكذلك البتعاد عن 

 ، بال�شجر  والتربك  والتمائم  )التعاويذ  مثل  اخلرافية 

والكهانة ، والت�شاوؤم  .. الخ(

قيم جمالية  وهى تلك القيم التي تخت�س بت�جيه �شل�ك   -4

الإن�شان نح� التذوق اجلمايل ملك�نات البيئة  .. قال �شلى 

اهلل عليه و�شلم : )اإن اهلل جميل يحب اجلمال الكرب بطر 

احلق وغمط النا�س(. اأخرجه م�شلم. 

قال تعاىل :

ثمرات  به  فاأخرجنا  ماء  ال�شماء  من  اأنــزل  اهلل  اأن  تر  {اأمل 

األ�انها  األ�انها ومن اجلبال جدد بي�س وحمر خمتلف  خمتلفا 

األ�انه  خمتلف  والأنعام  والدواب  النا�س  ومن  �ش�د،  وغرابيب 

كذلك اإمنا يخ�شى اهلل من عباده العلماء اإن اهلل عزيز غف�ر}. 

�ش�رة فاطر، الآية: 27 – 28.

وجتعل�ن  ي�مني  يف  الأر�ــس  خلق  بالذي  لتكفرون  اأئنكم  {قل 

له اأندادا ذلك رب العاملني، وجعل فيها روا�شي من ف�قها وبارك 

فيها وقدر فيها اأق�اتها يف اأربعة اأيام �ش�اء لل�شائلني، ثم ا�شت�ى 

اإىل ال�شماء وهي دخان فقال لها ولالأر�س ائتيا ط�عا اأو كرها 

قالتا اأتينا...} �ش�رة ف�شلت، الآية: 9 - 12.

�ش�رة  للناظرين}.  وزيناها  بروجا  ال�شماء  يف  جعلنا  {ولقد 

احلجر.

]

وعظمة  ال�شنعة  وجمال  وروعة  �شنعه  عظيم  الآيــات  وتبني 

ال�شانع �شبحانه وتعاىل ، الذي خلق كل �شيء جميل.
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يف ليلة عا�شفة، ياأوي البطل حتت جنح الظالم اإىل بيت عتيق 

متهدم، رمبا يك�ن م�شك�نًا بالأ�شباح، ويعرب املدخل م�شر�شدًا 

بن�ر م�شباحه الكهربائي اخلافت، ليجد درجًا ل�لبيًا وبينما ه� 

يقرب منه يتعرث فجاأة، ويعلق يف �شبكة عنكب�ت عمالقة.

الكتب  يف  بل  وح�شب،  الأفـــالم  يف  لي�س  �شائع  �شيناري�  اإنــه 

وامل�شل�شالت الك�ميدية والربامج الذاعية الدرامية ويحظى 

معظم  لأن  اجلمه�ر،  باأع�شاب  التالعب  على  دائمة  بقدرة 

وهناك  العناكب...  وميقت�ن  يخاف�ن  يبدو  ما  على  النا�س 

منقطعة  بج�شارة  الأفاعي  مع  يتعامل  معروف  زواحف  عامل 

اأو  العناكب  مع  التعامل  فكرة  من  خ�فًا  يرتعد  لكنه  النظري، 

حتى مل�شها.

ورمبا يك�ن اأحد اأول الأ�شياء التي يق�م بها النا�س عند النتقال 

اإىل منزل جديد اأو الرج�ع اإىل البيت بعد غياب ط�يل م�شح 

خي�ط العنكب�ت املتدلية من اجلدران والأ�شقف، ومع اقراب 

يف  ال�شارة  احل�شرات  وج�د  من  يتذمرون  �شتجدهم  ال�شيف 

اأنحاء املنزل واحلديقة، لكن حقيقة الأمر ان العناكب تعد من 

اأكرث الكائنات التي ي�شاء فهمها يف املنازل واحلدائق، فاإ�شافة 

لأل�انها وا�شكالها اجلميلة، ت�ؤدي هذه احل�شرات ن�شاطًا بيئيًا 

مهمًا، ويجب ان ي�شجع على وج�دها.

 

العنكب�ت القفاز ه� زائر �شائع يف البي�ت يف منطقة اجلزيرة 

العربية، وتتميز هذه الن�عية من العناكب بالأ�شكال الالفتة 

اأج�شامها، وقدرتها على القفز على فري�شتها، لكن  للنظر على 

قبل ان يقفز هذا العنكب�ت فاإنه ي�شع قر�شًا يربط نف�شه به 

انه  ال�شالمة، بحيث  ي�ؤدي دور حبل  ب�ا�شطة خيط حريري 

ويتغذى  الأر�س.  على  يقع  فلن  فري�شته،  العنكب�ت  اأخطاأ  اإذا 

والبع��س..  الــذبــاب  على  رئي�شي  ب�شكل  القفاز  العنكب�ت 

العناكب جعلت  التي متتلكها  الكثري من  القدرات وغريها  هذه 

ه�لي�ود تنتج فيلما �شهريا حقق جناحا مذهال ف�ر عر�شه يف 

تنتقل  الذي  العنكب�ت(  )الرجل  الأمريكية ه�  ال�شينما  دور 

من خالله ق�ة العنكب�ت اىل �شاب �شغري مما ي�ؤدي اىل تغري 

العنكبوت..
قدرات .. تتفوق على بطل هوليود

ال�شياء - ق�شم الدرا�شات
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يف  الفيلم  يحقق  اأن  يت�قع  اأحد  يكن  ومل  كبري  ب�شكل  حياته 

لي�شبح  دولر  ملي�ن   114 من  اأكــرث  وحــده  الأول  الأ�شب�ع 

دولر  ملي�ن  املئة  حاجز  يتعدى  ه�لي�ود  تاريخ  يف  فيلم  اأول 

ولي�س  العنكب�ت  اىل  ذلك  نرجع  ورمبا  الأول..  اأ�شب�عه  يف 

البطل!.

للعناكب  اأن  البع�س  يعرف  ل  وقــد 

قدرات هائلة على الرغم من �شاآلة 

�شناعة  ت�شتطيع  فــهــي  حــجــمــهــا 

طرقها  يف  الكال�شيكية  الــ�ــشــبــاك 

نقطة   1000 من  ــرث  اأك من  امل�ؤلفة 

بزاوية  منها  كــل  ح�شا�شة  تقاطع 

مرئية  غري  وجميعها  خمتلفة  �شيد 

وت�شتطيع  الأحـــيـــان  ــن  م كــثــري  يف 

حياكتها  وتعيد  �شباكها  تلتهم  اأن 

ي�م  كــل  مـــرات  خلم�س  جــديــد  مــن 

اأحيانًا!.

وعندما تت�ق العناكب للرحيل فانها 

ما  نقطة عالية وحتيك  تت�شلق اىل 

يكفي من اخلي�ط للتقاط الن�شيم 

م�شتخدمة  الأعــلــى  اإىل  حتلق  ثــم 

وا�شعة  ه�ائية  كمناطيد  �شباكها 

لتحقيق  خ�شرها  عــلــى  ــا  اأطــرافــه

املناورات  هذه  ممكن..  ارتفاع  اأعلى 

الطريانية ميكن اأن تاأخذ العنكب�ت 

واإىل  ميلني  اإىل  ي�شل  ارتــفــاع  اإىل 

م�شافة 200 ميل.

والنتقال بهذه الطريقة �شائع وروتيني جدا لدرجة اأن ح�ايل 

ون�شف  فدانني  مب�شاحة  حقل  يف  املــ�جــ�دة  العناكب  ن�شف 

1800 عنكب�ت تتدفق كل  اأي نح�  الفدان و�شلت هناك ج�ا 

ي�م اإىل املكان م�شتعينة مبظالتها الدقيقة.. متامًا كما فعلت 

وحدات اجلن�د املظليني ف�ق فرن�شا خالل غزو نروماندي!.

الأقل،  على  احل�شرات  على  وخطرة  م�شلحة  العناكب  وجميع 

الأرا�شي  اأن  مرة  ذات  ح�شاباته  يف  بريطاين  باحث  وا�شتنتج 

واأن  ــدان  ف لكل  عنكب�ت  ملي�ين  تـــاأوي  املحلية  الــزراعــيــة 

قيد  على  بقيت  ل�  عام  كل  العناكب  تلتهمها  التي  احل�شرات 

احلياة قد ترجح كفتها ب�شه�لة على كفة الب�شر القاطنني يف 

املنطقة.

الب�شر  على  متف�قا  ويجعله  العنكب�ت  مييز  ما  اأعجب  ومن 

اأمثال )الرجل العنكب�ت( ه� قدرته على تعليق خي�طه  من 

ب�شطح املاء وه� الأمر الذي ل ي�شتطيعه الإن�شان ول� ا�شتخدم 

اأف�شل اأن�اع امل�اد الال�شقة التي ميتلكها!.

ويكفي العناكب فخرا اأنها احدى معجزات القراآن الكرمي وقد 

الذين  مثل  تعاىل:  ويق�ل  ا�شمها  حتمل  قرانية  �ش�رة  اأنزلت 

اتخذوا من دون اهلل اأولياء كمثل العنكب�ت اتخذت بي�تا وان 

اأوهن البي�ت لبيت العنكب�ت ل� كان�ا يعلم�ن( وتكمن املعجزة 

البي�ت  ببناء  تق�م  التي  العنكب�ت  اأنثى  حتديد  يف  اللهية 

إن للعناكب 
قدرات 
هائلة فهي 
تستطيع 
صناعة 
الشباك 
في طرقها 
المؤلفة من 
أكثر من 
1000 نقطة 
تقاطع
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احلديث  العلم  ذلك  اأثبت  وقد  بيتا  اتخذت  تعاىل  ق�له  يف 

حيث اأن ذك�ر العناكب تتخلى عن مهمة بناء ال�شباك وتكتفي 

الربوتني  اإىل  حتتاج  النــاث  لكن  التزاوج  اأجل  من  بالتج�ل 

الذي يف احل�شرات لكي تنتج البي��س ولذا فهي ت�ا�شل حياكة 

ال�شباك ط�ال حياتها!.

الدنيا  اإىل  يخرج  العنكب�ت  ولد  اأن  عجبا  ذلك  من  والأكــرث 

»واأ�شياء  ذلك  يف  وقيل  ولدتــه  �شاعة  منذ  الن�شج  يف  خبريًا 

يعي�شها  مبا  عارفة  ب�شناعتها  عاملة  تك�ن  احلي�ان  اأولد  من 

وي�شلحها حتى تك�ن يف ذلك كاأمهاتها واآبائها حيث تخرج اإىل 

الدنيا كالفروج من ولد الدجاج واحل�شل من ولد ال�شباب وفرخ 

العنكب�ت«. وبالرغم من اأن بي�ت العنكب�ت تتفاوت يف غلظتها 

اإل  وال�شعف  الق�ة  يف  تن�شجها  التي  الدويبات  تفاوت  ح�شب 

اأوهن البي�ت وذلك لأن البيت يفر�س  اأن بيت العنكب�ت ه� 

فيه اأن يك�ن ظال ووقاية من ال�شم�س 

وزمهرير الربد ومانعًا للعدوان اإىل غري 

ذلك من منافع اإل اأن بيت العنكب�ت ل 

يفيد �شيئًا ول يقي خطرا لأنه جمرد 

ن�شيج مفت�ح مك�ش�ف!.

على  العنكب�ت  ف�شل  يقت�شر  ومل 

الإنـــ�ـــشـــان عــنــد حـــد الــقــ�ــشــاء على 

الــدرا�ــشــات  ك�شفت  فلقد  احلــ�ــشــرات 

هذا  خلي�ط  لها  ح�شر  ل  ف�ائد  عن 

النقاب  عنه  ك�شف  ما  منها  احلــيــ�ان 

م�ؤخرا من اأن �شباكًا معينة من العناكب 

جزيئات  احتجاز  يف  ايجابي  دور  لها 

اأدوات  يجعلها  مما  اله�اء  من  دقيقة 

كشفت 
الدراسات عن 
فوائد ال حصر 

لها لخيوط هذا 
الحيوان
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ك�شف مثالية عن املل�ثات ال�شامة كاملعادن الثقيلة والأك�شينات 

العنكب�ت لأن  اإزالة خي�ط  الثنائية.. ومن هنا ين�شح بعدم 

النظافة التي تتمتع بها العناكب قد تك�ن �شببا يف م�تها حيث 

لالأبقاء  مل�ثة  م�اد  به�شم  تق�م  اإنها 

على بي�تها نظيفة.

من  فريق  خل�س  اآخــر  اكت�شاف  ويف 

ال�شم  اأن  اإىل  الأمريكيني  الباحثني 

الذئبي  العنكب�ت  مــن  امل�شتخل�س 

امل�شابني  اأرواح  ينقذ  قــد  الــكــبــري 

فقد  املخ..  واأورام  القلبية  بالأزمات 

م�شتخل�شة  كيميائية  مادة  وجــدوا  

اآلية  ت�قف  قــد  العنكب�ت  �شم  مــن 

التي  ــا  اخلــالي يف  حتـــدث  اأ�ــشــا�ــشــيــة 

ملجم�عة  بالن�شبة  اأ�شا�شية  تعترب 

البي�ل�جية  الــ�ظــائــف  مــن  كــبــرية 

وقال الباحث�ن ان �شم هذه العناكب 

بحالة  ــابــة  ال�ــش مــنــع  يف  يــ�ــشــاعــد 

انــقــبــا�ــس الــقــلــب الــتــي تــــ�ؤدي اإىل 

وينجم  القلب  ع�شلة  نب�س  اختالل 

ب�شكل  الــدم  �شخ  يف  ف�شل  ذلــك  عــن 

�شليم وينتهي الأمر ب�فاة امل�شاب اذا 

تاأخر عالجه.

ومن املعروف اأن العناكب التي تنتج خي�طها احلريرية ب�شكل 

�شغرية  فتحة  من  تخرجها  باملاء  ممزوج  بروتني  من  طبيعي 

جدا من اأبدانها لت�شرع يف ن�شجها كما ه� حال اخليط العادي.

ويعرف عن خيط العنكب�ت اأن له م�ا�شفات ممتازة يف ت�شنيع 

واخلي�ط  الأجــ�ــشــام  حتمي  التي  ـــدروع  ال مثل  مهمة  مــ�اد 

التي  امل�شكلة  لكن  ال�شيد  �شباك  خي�ط  وحتى  اجلراحية 

ت�اجه القطاع ال�شناعي تتمثل يف ايجاد طريقة لإنتاج هذه 

املادة بكميات �شناعية جمدية.

بامل��ش�ع  اهتمامه  عن  اأعرب  اأن  المريكي  للجي�س  �شبق  وقد 

منذ ال�شتينييات بعد اأن تعر�س اآلف اجلن�د اإىل للم�ت بفعل 

الطلقات ذات الفعالية النافذه التي تعرف يف اجلي��س العربية 

ج�شد  حماية  بالمكان  يكن  ومل  اخلــارق  احلــارق  بالر�شا�س 

اجلندي منها اإل بارتداء دروع ثقلية ال�زن معيقة للحركة وقد 

وجد اجلي�س الأمريكي �شالته يف خي�ط العنكب�ت التي تعترب 

املادة املثالية لنتاج درع واقية خفيفة ال�زن وفعالة جدا.

مر  الأفــالم  اأحد  يف  بطاًل  ن�شاهد  عندما  املقبلة،  املرة  يف  اإذن 

ا�شتهلك  والطاقة  ال�قت  من  بكم  فلنفكر  عنكب�ت،  ب�شبكة 

العنكب�ت ل�شنع مثل هذه ال�شبكة؟ وبعد عر�س هذه القدرات 

الرجل  فيلم  اأم  العنكب�ت  اإثارة  الأكرث  فلنحكم بعدل من ه� 

العنكب�ت؟!!.

استنتج 
باحث 
بريطاني في 
حساباته 
ذات مرة 
أن األراضي 
الزراعية 
المحلية 
تأوي مليوني 
عنكبوت 
لكل فدان
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الصيرفة 
اإلسالمية

كمال عبد الرحمن خمتار

الإقت�شادية الدرا�شات  يف  باحث  • �شحايف 
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التم�يل  قطاع  اأهمية  احلالية  العاملية  املالية  الأزمة  اأبرزت 

التي  العنا�شر  اأحــد  ي�شكل  اأن  ميكن  اأنــه  باعتبار  الإ�شالمي 

كل  ت�ؤكد  الــذي  اجلديد  املــايل  النظام  معادلة  �شمن  تدخل 

يف  املقبلة  الأ�شهر  خالل  ماثلة  حقيقة  �شي�شبح  اأنه  املعطيات 

ظل فقدان الثقة يف النظام الراأ�شمايل الغربي ال�شرف مثلما 

حدث يف نهاية العقد الأخري من القرن املا�شي عندما �شحبت 

البلدان ال�شي�عية ثقتها عن النظام ال�شراكي. وعلى الرغم 

�شيك�ن  العاملية  املالية  الأزمة  اأن  اإىل  ت�شري  الت�قعات  اأن  من 

اأن  اإل  التم�يل الإ�شالمي،  اأن�شطة  لها تاأثري ق�شري الأمد على 

العديد من اخلرباء يجمع�ن على اأن تلك الأزمة ميكن اأن تتيح 

للقطاع تر�شيخ اأقدامه ب�شكل اأكرب من خالل الإ�شهام يف اإ�شالح 

النظام املايل. عليه ميكن الق�ل اإن قطاع اخلدمات امل�شرفية 

تريلي�ن  اإىل  ت�شل  ا�شتثمارات  على  يربع  الذي  الإ�شالمية 

دولر حاليًا يتحفز لال�شتفادة من الأو�شاع احلالية ولعب دور 

م�ؤثر على ال�شاحة املالية العاملية.

خالل  كبري  وزن  ذات  �شناعة  الإ�شالمية  ال�شريفة  واأ�شبحت 

 300 نح�  حاليًا  العامل  يف  وي�جد  املا�شية.  الثالثة  العق�د 

العامل. وت�شري بع�س  اأنحاء  اإ�شالمية يف جميع  م�ؤ�ش�شة مالية 

اإىل  ت�شل  العاملية  املعامالت  قيمة  اأن  اإىل  التقديرات  تلك 

الإ�شالمي  التم�يل  من�  معدل  يبلغ  حني  يف  دولر،  تريلي�ن 

ال�شن�ي بني 15% اإىل 20%، ويت�شاعف كل خم�س �شن�ات على 

التاأمني  اأو �ش�ق  التاأمني الإ�شالمي  اأما معدل من� �ش�ق  الأقل. 

ن�شبيًا  منخف�شة  قاعدته  ولكن  �شن�يًا،   %25 فيبلغ  التكافلي 

حاليًا.  العامل  اأنحاء  جميع  يف  دولر  مليارات   4 تبلغ  حيث 

م�شجلة  اإ�شالمية  اأ�شهم  �شناديق   210 من  اأكرث  حاليا  وي�جد 

على ال�شعيد العاملي. وت�ش�د اأج�اء متفائلة باإمكانية الت��شع 

املالية  الأن�شطة  ويف  الإ�شالمي  الطابع  ذي  التم�يل  جمال  يف 

القت�شادية والبن�ك الإ�شالمية �ش�اء يف العامل الإ�شالمي اأو 

يف اأوروبا.

وتبذل الهيئات املعنية جه�دًا كبرية من اأجل ت��شيح الأ�ش�س 

الالزمة لتنظيم امل�ؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية، واأن يك�ن هناك 

اتفاقية  مقررات  يف  لالإ�شهام  الإ�شالمي  للتم�يل  كبري  جمال 

)بازل 3( فيما يتعلق بتنظيم البن�ك واإدارة املخاطر. ويبدو 

املت�افقة  ال�دائع  متثل  حيث  واعدًا،  ال�شناعة  هذه  م�شتقبل 

اإيران،  يف  ال�دائع  من  املئة  يف   100 الإ�شالمية  ال�شريعة  مع 

وما بني 20 و30 يف املئة يف الإجمايل يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي ال�شت، وح�ايل 15 يف املئة يف الإجمايل يف ماليزيا. 

البن�ك  ملا تقدمه  الإ�شالمية خدمات مماثلة  البن�ك  وتقدم 

الإ�شالمية  البن�ك  ت�شتخدمها  التي  الطرق  ولكن  التقليدية، 

ت�شهيالت وخدمات م�شرفية  تختلف وتراعي �شرورة تقدمي 

حديثة ل تخرج عن اإطار اللتزام بال�شريعة الإ�شالمية. 
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وزادت حالت عدم الر�شا عن اخلدمات امل�شرفية التقليدية 

اأن  الأوروبــيــني  مــن  العديد  ويعترب  الغربيني.  ــاط  اأو�ــش يف 

من  كبري  قــدر  على  تنط�ي  التقليدية  امل�شرفية  اخلــدمــات 

ال�شتغالل وفيها الكثري من اخلدمات غري الأخالقية. كما اأن 

بحيث  املخاطر،  يف  امل�شاركة  على  ي�شتمل  الإ�شالمي  التم�يل 

ولي�س جمرد حت�يل  البع�س،  بع�شها  اأعباء  الأطراف  تتحمل 

يف  ا�شتغاللها  غالبًا  يتم  التي  الأخرى  الأطراف  اإىل  املخاطر 

النظام املايل الغربي.

التم�يل  اإىل  باهتمام  الغربيني  امل�شرفيني  العديد من  وينظر 

الإ�شالمي وذلك نظرًا ملا ي�فره من فر�س عمل وا�شتثمار بطرق 

اأف�شل مما ه� م�ج�د يف امل�شارف التقليدية الغربية.  

يف  اأقدامها  الإ�شالمية  املالية  التجزئة  م�ؤ�ش�شات  ور�شخت 

ملح�ظة  اأن�شطة  هنالك  واأ�شبحت  الغربية،  الدول  من  عدٍد 

و)ال�شتثمار  الإ�شالمي  بريطانيا  بنك  مثل  كبرية  مل�ؤ�ش�شات 

بداأت  هــذا  اإىل  واإ�شافة  ــا(،  رب و)ل  الأوروبــــي(،  الإ�شالمي 

م�شارف تقليدية مثل البنك الربيطاين و �شيتي بنك ودويت�شة 

ال�ش�ي�شري وغريها تقدم عمليات م�شرفية  اأ�س  بي  وي�  بنك 

اخلرباء  نظر  يف  وحتى  الإ�شالمية.  ال�شريعة  مع  مت�افقة 

مب�شرًا  بدياًل  بالفعل  يعترب  الإ�شالمي  التم�يل  فاإن  الغربيني 

البن�ك  ودخلت  م�شّرفًا.  �شجاًل  وميتلك  التقليدية  للبن�ك 

الإ�شالمية يف �شراكات مع عدد من البن�ك التقليدية من اأجل 

اإ�شداراتها من ال�شك�ك الإ�شالمية وبغر�س ممار�شة الأعمال 

امل�شرفية ال�شتثمارية الأخرى، مبا يف ذلك التم�يل امل�شرك 

وخدمات اإدارة ال�دائع.

 

ويف اإطار الت��شعات التي ت�شهدها اأن�شطة ال�شريفة الإ�شالمية 

يف الغرب منحت هيئة اخلدمات املالية الربيطانية ترخي�شا 

مل�شرف )غيت هاو�س بنك( لي�شبح خام�س بنك اإ�شالمي م�شتقل 

يف لندن. ويركز البنك التابع مل�ؤ�ش�شة 

الك�يتية   املــالــيــة(  الأوراق  )بــيــت 

منطقة  يف  املــتــاحــة  الــفــر�ــس  عــلــى 

ال�شمالية  واأمــريكــا  واأوروبـــا  اخلليج 

ــا والأ�ــــشــــ�اق  ــي ــش وجـــنـــ�ب �ــشــرق اآ�

اأكرب  النا�شئة الأخرى. وتعترب لندن 

العامل  يف  الإ�شالمية  للبن�ك  �ش�ق 

الغربي، وتزداد النظرة اإىل التم�يل 

الإ�شالمي على اأنه دعم هام للمدينة 

يف مناف�شتها مع املراكز املالية الكربى 

مثل ني�ي�رك وط�كي� و�شنغاف�رة. 

التكافل  �ــشــركــات  ــبــحــت  اأ�ــش كــمــا 

متزايد،  نحٍ�  على  ن�شطة  الإ�شالمية 

يف  املتمثلة  البارزة  �شمتها  عن  ف�شاًل 

عدم امتالكها ل�شندات رب�ية، ومراعاتها لعدم اختالط اأم�ال 

امل�شاهمني والأق�شاط املدف�عة من قبل اأ�شحاب عق�د التاأمني. 

الدولية  املحاماة  �شركات  انخرطت  التط�رات  لتلك  ونتيجة 

الرائدة يف الأعمال امل�شرفية الإ�شالمية والتم�يل الإ�شالمي 

نظرًا ل�شرورة �شياغة العق�د بطريقة تت�شق مع ال�شريعة يف 

ظل الق�انني الغربية.

احلالية  العاملية  املالية  ــة  الأزم تــ�ؤدي  اأن  املراقب�ن  وياأمل 

الت��شع  املقبلة على  املرحلة  البلدان خالل  من  املزيد  لإقدام 

يف نظام التم�يل املايل الإ�شالمي والنتقال لأمناط اأخرى غري 

الأنظمة امل�شتخدمة حاليًا. وعلى الرغم من اأن بع�س البلدان 

ل ت�شتخدم حاليًا تعبري البنك الإ�شالمي يف البن�ك وال�شركات 

وباختالف  امل�ؤ�ش�شات  تلك  اأن  اإل  لديها  املــ�جــ�دة  املالية 

ت�شمياتها تعرف لدى املتعاملني على اأنها بن�ك و�شركات مالية 

اإ�شالمية الطابع والتطبيقات.

م�ؤخرًا  القاهرة  امل�شرية  بالعا�شمة  انعقدت  ندوة  وناق�شت 

م��ش�ع التم�يل العقاري من منظ�ر القت�شاد الإ�شالمي، وه� 

ما يجنب املتعاملني املخاطر التي �شببت الأزمة املالية العاملية 

احلالية. وا�شتعر�شت الندوة مدى تاأثر القت�شادات العربية 

هذه  ب�شبب  املتحدة  وال�ليات  اأوروبــا  يف  احلا�شل  بالتباط�ؤ 

الأزمة.

وت�شمنت اإحدى الأوراق املقدمة يف الندوة مرتكزات اأ�شا�شية 

ميكن اأن ي�شهم بها القت�شاد الإ�شالمي يف عالج ما �شببته هذه 

الأزمة، ومن بينها اإلغاء اأ�شاليب التم�يل احلالية يف التم�يل 

العقاري القائمة على �شعر الفائدة، وا�شتخدام نظام املرابحة 

الت�ريق  عملية  �شبط  اإىل  اإ�شافة  التاأجريية،  امل�شاركة  اأو 

ويطالب  للدي�ن.  بيعا  ولي�شت  عينية  لأ�ش�ل  تك�ن  بحيث 

خرباء التم�يل الإ�شالمي ب�شرورة منع البي�ع الق�شرية الأجل 

الصيرفة 
اإلسالمية 
تتحفز ألخذ 
المبادرة 
العالمية 
متسلحة 
بتريليون 
دوالر
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التعامل  وعــدم  بالهام�س،  وال�شراء  املك�ش�ف  على  البيع  من 

الفقه  يقرها  التي  ال�شلم  اآلية  وا�شتخدام  املالية  بامل�شتقات 

الإ�شالمي، اإ�شافة اإىل المتناع عن ا�شتخدام الف�ائد الرب�ية 

امل�شروعة،  والبي�ع  امل�شاركات  ا�شتخدام  اإىل  عنها  والتح�ل 

وو�شع �ش�ابط للمعامالت ووج�د هيئات متخ�ش�شة لالإ�شراف 

والرقابة على الأ�ش�اق وامل�ؤ�ش�شات يف اإطار احلرية املن�شبطة 

التي يق�م عليها القت�شاد الإ�شالمي.

تقدمي  يف  الإ�شالمية  البن�ك  تقدمها  التي  اخلدمات  وتتمثل 

كمنتج  ال�شك�ك  هيكلية  تط�ير  مثل  مالية  وخدمات  حل�ل 

فيما  القــتــ�ــشــاديــة  ــات  ــاه الجت حقيقة  يعك�س  اإ�ــشــالمــي، 

التي  الن�شطة  ال�شتجابة  اأدت  كما  املدي�نية.  بزيادة  يتعلق 

الحتياجات  لتلبية  الإ�شالمية  امل�شارف  قطاع  اأوجــدهــا 

يف  كبري  منــ�  اإىل  الإ�شالمية  املــرابــحــة  خلــدمــات  املتنامية 

التجارة.  حركة  على  كبري  ب�شكل  يعتمد  الذي  اجلانب  هذا 

مق�مات  هنالك  اأن  جند  مثاًل  العربية  املنطقة  اأخذنا  واإذا 

العربية  الــتــجــارة  فحجم  املــهــم،  اجلــانــب  لــهــذا  كــبــرية  منــ� 

واخلــارجــي،  البيني  امل�شت�يني  على  ملح�ظ  ب�شكل   ينم� 

فعلى م�شت�ى العالقات القت�شادية العربية الأمريكية وحدها 

على �شبيل املثال، يبلغ املت��شط ال�شن�ي للتجارة ال�شلعية بني 

الطرفني نح� 200 مليار دولر. 

ومن املت�قع اأن ت�شهد عمليات الإجارة من�ًا اأي�شًا �ش�اء كان يف 

مدى  على  يت�قف  ذلك  كل  لكن  الغربي.   اأو  الإ�شالمي  العامل 

قدرة البن�ك الإ�شالمية على التعامل مع هذه املنتجات املهمة 

والتي ميكن اأن تر�شخ مكانة القطاع ب�شكل وا�شح. 

الإ�شالمية  التم�يالت  لجتذاب  مهمة  باأج�اء  لندن  وتتمتع 

اأبرزها وج�د 23 م�شرفا بها اإىل جانب عدد كبري من م�ؤ�ش�شات 

اإدارة املحافظ املالية وامل�ؤ�ش�شات القان�نية الدولية التي تقدم 

خدمات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ف�شال عن وج�د 

�ش�ق ثان�ي يف ال�شك�ك الإ�شالمية بتعامالت ت�شل قيمتها اإىل 

مليارات الدولرات �شهريا ف�شاًل عن وج�د �ش�ق متناٍم خلدمات 

ويعد  الإ�شالمية.  الأ�ش�ل  ح�شب  بالتجزئة  العقاري  الرهن 

حجم التعامالت الي�مية يف ال�شلع عرب ب�ر�شة لندن للمعادن 

بالأنظمة  وال�شلع  الأ�ش�ل  لإدارة  اجل�هرية  املق�مات  من 

يف  كبريًا  زخمًا  لندن  تكت�شب  هذا  اإىل  واإ�شافة  الإ�شالمية. 

التم�يل  قطاع  يف  خــرباء  ويق�ل  العقاري،  التط�ير  جمــال 

العقاري اإن اأزمة الئتمان العاملية عززت من من� قطاع التم�يل 

التح�ل  اإىل  العقاريني  املط�رين  من  مزيدا  ودفعت  الإ�شالمي 

ي�اجهها  التي  ال�شع�بات  ظل  يف  الإ�شالمي  التم�يل  ل��شائل 

التم�يل التقليدي. وت�شتهدف البن�ك الإ�شالمية اأي�شًا القارة 

الآ�شي�ية التي تعترب واحدة من املكامن ال�شتثمارية املهمة، 

ان  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  قال  الإطــار  هذا  ويف 

خارج  وجــ�ده  لتعزيز  خططه  اطار  يف  ا�شيا  ي�شتهدف  البنك 

)كنا  واأ�شاف  البحرين.  يف  قاعدته 

اأ�ش�اق  اىل  اأي�شا  الأزمــة  قبل  نتطلع 

اأخرى، اأما الن فنحن نعتقد اأنه ت�جد 

فر�س اأكرث ونحن نتطلع ب�شفة خا�شة 

اىل ا�شيا(. واأ�شار اإىل اأن البنك يتطلع 

م�ؤ�ش�شات  يف  ح�ش�س  على  لال�شتح�اذ 

مالية ا�شي�ية.

 تعميق قاعدة الإنتاج

 1997 عام  اأزمة  مع  التعامل  يف  املاليزية  التجربة  خالل  من 

التي ع�شفت باقت�شادات الدول الآ�شي�ية، فيمكن تعلم در�س 

يف  القائم  القت�شاد  مناعة  زيادة  على  العمل  يف  يتمثل  مهم 

معظمه على النظام الإ�شالمي �شد التقلبات اخلارجية، وذلك 

من خالل تعميق القاعدة الإنتاجية، وعدم الركيز على جهة 

املبا�شرة  ال�شتثمارات الأجنبية  وزيادة  ل�شادراتهم،  واحدة 

التي بلغ ن�شيب ماليزيا منها م�ؤخرًا نح� 30 مليار دولر. كما 

يربز دور الدولة يف التدخل بحزم جتاه �شيا�شة �شعر ال�شرف، 

وتق�ي�س عمليات امل�شاربة التي متت على العملة ال�طنية يف 

ذلك ال�قت. 

األزمة المالية 
تتيح للقطاع 

اإلسالمي فرصًا 
غير مسبوقة 

وتفتح له آفاقًا 
في الغرب
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ويف جمال امل�ؤ�ش�شات التم�يلية امل�شركة يعترب البنك الإ�شالمي 

للتنمية من النتائج املفيدة واملثمرة لن�شاط التم�يل الإ�شالمي 

للن�شاطات  م�شاندة  مهمة  قاعدة  ي�شكل  اأن  وميكن  التنم�ي 

بال�شراك  البنك  وعقد  الإ�شالمي.  العامل  يف  القت�شادية 

م�ؤخرًا  اإ�شالمية  دول  خم�س  من  وم�ش�ؤولني  م�شرفيني  مع 

اإ�شالمي بني البن�ك.  اإن�شاء �ش�ق  اجتماعا يف البحرين بحث 

لإدارة  مركز  اإن�شاء  ب�شاأن  فنية  تقارير  الجتماع  وناق�س 

الجتماعات  �شل�شلة  �شمن  الجتماع  وجاء  املالية.  ال�شي�لة 

امل�شتمرة لفريق العمل الذي ي�شعى لإن�شاء هذا ال�ش�ق لتلبية 

املالية  وامل�ؤ�ش�شات  امل�شارف  اأو�شاط  املتزايدة يف  الحتياجات 

الإ�شالمية يف خمتلف اأنحاء العامل.

ت��شيع ال�شراكات اأق�شر طرق النجاح

تتطلب عملية تعميق اأن�شطة امل�شارف الإ�شالمية النتباه اإىل 

�شرورة ت��شيع ال�شراكات وتدعيم قاعدة راأ�س املال، وه� اأمر 

ل يتاأتى اإل عن طريق �شلك طريق الندماجات والدخ�ل يف 

كيانات كبرية. وت�شعى البن�ك وامل�شارف الإ�شالمية العربية 

جن�ب  منطقتي  وبــني  بينها  اكــرب  تكامل  حتقيق  اإىل  حاليا 

املالية  املنتجات  ت�شتح�ذ  ان  ويت�قع  ال�شرقي،  وجن�بها  اآ�شيا 

60 يف املئة من  التي تقدمها امل�ؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية على 

م�شلم  مليار   1.  2 حــ�ايل  عددهم  البالغ  امل�شلمني  مدخرات 

الإ�شالمية  امل�شارف  لأن  ونظرًا  املقبل.  العقد  بحل�ل  وذلك 

الإ�شالمية،  لل�شريعة  ال�ا�شع واملرن  ل تزال حماطة بالإطار 

القت�شادي  النم�  لتحقيق  و�شيلة  تك�ن  اأن  ت�شتطيع  فاإنها 

التي عليها يف ال�قت نف�شه  الراأ�شمالية،  وزيادة ال�شتثمارات 

اللتزام مببادئ العدل وامل�شاواة و�شت�شتمر امل�شارف الإ�شالمية 

يف حت�شني م�قعها يف العامل الإ�شالمي وخارجه. 

عقبات ج�هرية بحاجة حلل�ل

املالية  وامل�ؤ�ش�شات  امل�شارف   ت�اجه 

الإ�شالمية م�شكالت وعقبات كربى من 

بينها قلة الأدوات التي متكنها من تلبية 

ال�شي�لة  من  الي�مي  العمل  متطلبات 

م�شاألة  اأيــ�ــشــًا  ــربز  ت كما  النقدية.  

املت�افقة  الــرثوات  اإدارة  قطاع  غياب 

من  ك�احدة  الإ�شالمية  ال�شريعة  مع 

ج�انب اخللل املهمة يف العمل امل�شريف 

البن�ك  اأن  واملــالحــظ  ــي.  ــالم ــش الإ�

الإ�شالمية امل�ج�دة حاليًا تركز على 

مع  وال�شتثمارية  امل�شرفية  اخلدمات 

وج�د ق�ش�ر ملح�ظ يف جانب خدمات 

الإ�شالمية  امل�شرفية  تعيق  التي  الأخرى  الأم�ر  ومن  الأفراد. 

املجل�س  قبل  من  �شرعي  بيان  اإ�شدار  يحتاجها  التي  املدة  ط�ل 

مقارنة  البنك  على  جديدة  اأعباًء  ي�شيف  اأمر  وه�  املخت�س، 

بتكاليف اإطالق املنتجات التقليدية. وتركز املناق�شات حاليًا 

ح�ل م��ش�ع »الفت�ى الدينية« ودورها يف تقدم اأو اإعاقة عمل 

امل�شطلحات  وكذا  الإ�شالمية  والقت�شادية  املالية  الطروحات 

امل�شروعات  مت�يل  قطاع  يف  امل�شتخدمة  والتعبريات  املالية 

املختلفة يف القت�شاد الإ�شالمي، عالوة على الطم�حات والآمال 

وامل�شاعب التي ت�اجه نظام التم�يل املايل الإ�شالمي. 

ومدى  العام  الراأي  بنظرة  املحيط  الغم��س  اأن  اخلرباء  ويرى 

فهمه واإدراكه للغم��س املحيط بامل�شطلحات املالية الإ�شالمية 

وال�شك�ك يرجع  وامل�شاربة  واملرابحة  الإ�شالمي  التم�يل  مثل 

ال�شاحة القت�شادية  املال الإ�شالمي جديد  على  اأن عمل  اإىل 

واملالية مع التذكري باأن الإجنازات القدمية والتطبيقات املالية 

الكايف  الت�ثيق  يحدث  ومل  الزمن.  وبعيدة  كثرية  الإ�شالمية 

لها وجتري حماولت للت�عية نظرًا لأن هذه امل�شطلحات حتمل 

يف طياتها اأم�را فنية معقدة.

البن�ك  عاتق  على  تقع  امل�ش�ؤولية  اأن  هنا  اخلـــرباء  ــرى  وي

ا�شتخدام  يطلب�ن  الذين  الأ�شخا�س  على  لهذه واأن  املُ�ش�قة 

اأدوات معينة يجب اأن يك�ن�ا عاملني بها وعلى البنك املقدم لهذه 

عاتق  على  تقع  كما  العمالء.  جمه�ر  يثقف  اأن  اأي�شًا  اخلدمة 

النا�س  ت�عية  م�ش�ؤولية  الفتاء  واأجهزة  التم�يلية  امل�ؤ�ش�شات 

امل�ؤ�ش�شات  املالية والأمر يتطلب قيام  وتعريفهم بتلك الأدوات 

املالية العاملة يف هذا الن�ع من الآليات املالية بحملة لت�عية 

امل�شتثمرين بهذه الأدوات.

وتقع على عاتق خرباء العامل الإ�شالمي العمل على اإيجاد نظام 

ومن  حاليا.  العامل  يف  �شائد  ه�  ما  عن  م�شتقل  وم�شريف  نقدي 

�شاأن بدء العمل لإيجاد نظام قائم على التعاليم الإ�شالمية اأن 

من  العديد  يعتقد  حيث  البلدان،  من  العديد  ا�شتقاللية  يعزز 

يف  ال�شائد  وامل�شريف  النقدي  النظام  �شمن  العمل  اأن  اخلرباء 

العامل ي�شع قي�دا اأمام الدول الإ�شالمية. 

املالية  الأمناط  على  يقبل�ن  النا�س  بداأ  العربي  العامل  وخارج 

من  الن�ع  هذا  يف  الت��شع  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن  الإ�شالمية. 

ب�شم  ت�شمح  قان�نية  تعديالت  لإحداث  يحتاج  املايل  التم�يل 

هذه الأمناط املالية الإ�شالمية اجلديدة ملجمل الأمناط املالية 

القائمة. ويت�شاعد يف الطلب على التم�يل الإ�شالمي يف اأوروبا 

لكن هناك اأ�شبابا تقف وراء هذه اليقظة والطلب اجلديد مثل 

من� الرثوة لدى الطبقة املت��شطة الإ�شالمية وطلب املنتجات  اأو 

التم�يل املايل الذي يحمل �شفة احلالل حتى بني غري امل�شلمني 

التم�يل  وك�ن  احلك�مات  و�شيا�شة  م�قف  يف  حت�ل  اأو  وتغري 

الإ�شالمي ميثل فر�شة عمل وك�شبًا مربحًا.

 300
مؤسسة 
تنتشر في 
بقاع الدنيا 
وبريطانيا 
تسعى 
الجتذاب 
الحصة األكبر
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ولي�س املفتي جنما طارقا يعي�س بني جدران مدر�شته اأو مركزه اأو 

م�شجده، ولي�س املفتي لغزا منغلقا على ذاته، يركن اإىل �ش�معته 

ول يتحدث اإل من منطلق العارف املطلق وما �ش�اه العدم، ولي�س 

الفقيه درة م�ش�نة تخاف الأيدي وخمالطة النا�س حتى ل يقل 

بريقها ويخفت اإ�شعاعها، ولكنه م�اطن قبل ذلك يعي�س بني اأ�شلع 

جمتمع، ياأكل خبزهم وي�شرب ماءهم، ومي�شي يف اأ�ش�اقهم، له ما 

لهم وعليه ما عليهم.

اأبناء  على  ــ�ايل  اخل الأيــام  يف  مقت�شرة  اجلماهري  كانت  واإذا 

احلي والبلدة والبالد، فاإن الث�رة التكن�ل�جية وتقارب البلدان 

اجلماهري  ومن  ك�نية،  قرية  العامل  من  جعل  املعل�مة  وانت�شار 

الفقيه عن قرب ومل�س بدقة هم�م هذا  اإذا عرف  العامل،  �شكان 

الطرف اأو ذاك، وفقه واقعه بكل مالب�شاته.

ي�لد  ونعمهم  حمنهم  ومعاي�شة  النا�س  بهم�م  الختالط  هذا 

هذه ال�شتجابة العينية واملبا�شرة لكل �ش�ؤال اأو ق�شية يتعر�س 

النا�س،  مب�شاغل  كامال  الت�شاقا  للفت�ى  وتعطي  ال�طن،  هذا  لها 

فتنطلق منهم لتع�د اإليهم، ول تك�ن م�شقطة على حالهم تنطلق 

ول  للتاريخ  ت�شتجيب  وكاأنها  اإليها،  لتع�د  ال�شفراء  الكتب  من 

ت�شتجيب للجغرافيا.

عالقة اإر�شاد وتربية 

يحبه  )ملا  اآليا  ج�ابا  يك�ن  اأن  املفتي  على  لي�س  املقابل  يف  لكن 

ل  وهــذا  ال�شالح،  اإىل  ودافــع  ومــرب  مر�شد  ولكنه  امل�شتمع�ن( 

وامل�شابرة،  وال�شرب  الق�مي،  واملنهج  الطيبة،  بالكلمة  اإل  يتاأتى 

اإحدى كربيات الق�شايا امل�شريية الي�م يف حتديد ه�يتنا وجناح م�شروعنا وتنمية جمتمعاتنا وجناعة عالقتنا مبن ح�لنا، وحتى يف 

حتديد وج�دنا من عدمه اأمة تدع� اإىل اخلري ورفاهية النا�س روًحا ومادة، تكمن اأ�شا�ًشا يف ماهية الفت�ى وماهية الفقيه والعالقة 

املرج�ة مع هذا ال�اقع املتجدد املليء بالتحديات.

�س، هذه العالقة التي متثل  ذلك لأننا -اأحببنا اأم كرهنا- نحمل خا�شية مل جتتمع يف اأق�ام غرينا وهي هذه العالقة املتميزة مع املقدَّ

مرجعية حراكنا، والتي تعترب عن�شرا اإيجابيا اإذا عرفنا ت�ظيفها كما وظفها الأجداد، علما ودراية وحكمة فبن�ا ح�شارتهم، ثم ملا 

تقاع�ش�ا وركن�ا اإىل الغ�غاء وال�شطط و�شك�ن املقابر، خرج�ا من التاريخ وتبعناهم، وترك�ا مفاتيح املنازل لأق�ام اآخرين ا�شت�طن�ا 

املكان بعلم وحكمة اإىل حني.

د. حممد اأب� ال�شيخ

الإ�شالمية. ال�ش�ؤون  بدائرة  الإفتاء  باإدارة  • مفتي 
الإ�شالمية. الدرا�شات  يف  وكاتب  • باحث 

الحضاري  والدور 
المصلح للفقيه 

صـالح الفتـوى
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دون  واملــرونــة  التدرج  ومنهجية  كــان،  اأينما  باحلق  والتم�شك 

جماملة اأو حماباة.

ولي�شت  وتربية،  اإر�شاد  عالقة  هي  باجلماهري  الفقيه  فعالقة 

ولي�شت  بناءة  مرافقة  عالقة  هي  واأ�شتاذية،  ف�قية  عالقة 

عالقة تابع ذليل وقا�شر مبّتَبع.

اأحدهم فت�ى من فقيه  الباب طلب  اأغرب ما قراأت يف هذا  ومن 

البت�شامة  ج�از  ح�ل  البالد  اإحدى  لزيارة  الذهاب  يريد  وه� 

�شعار  ليحمل  الدين جاء  وكاأن هذا  الديار،  اأو عدمها لأهل تلك 

احلزن والعداوة و)التك�شري( والعدوان.

يعنينا  وما  واملتجدد،  املتحرك  ال�اقع  هذا  من  جزء  اجلماهري 

عالقات  من  الفت�ى،  فيها  تتحرك  التي  املادية  البيئة  هذه  ه� 

وم�شت�يات  وتــ�اريــخ  وعقليات  وثقافة  و�شل�كيات  ومعطيات 

تنمية، فال تت�شاوى فتاوى تتنزل يف اإطار يعي�س ال�فرة وال�شالم 

واخل�ف  وال�شيق  الندرة  يعي�س  اإطــار  مع  وال�شتقرار،  والأمــن 

املدينة  فت�ى  مع  والقرية  احلــي  فت�ى  تت�شاوى  ول  والــرعــب، 

والبالد، ول تتماثل فت�ى يطلبها فرد، مع فت�ى تخ�س جماعة 

اأو تلم�س املجم�عة.

وهذه العالقة مع ال�اقع تتطلب -ول �شك- فقها وعلما وحكمة، 

معرفته  ولكن  �شاحلة،  الفت�ى  لعتبار  الفقيه  علم  يكفي  فال 

باإطارها املادي الذي تتنزل فيه، تعترب م�ؤ�شر جناحها و�شالحها، 

اأو ف�شلها وطالحها.

الديار  بتغري  الفت�ى  بتغرّي  نعيد حديثا قتل بحثا وتذكريا  ولن 

وتغرّي الزمان، و�شنمّر مرور الكرام على تغرّي فقه ال�شافعي وه� 

يــغــرّي مــكــان الإقــامــة مــن بــغــداد اإىل 

بفتاوى  التذكري  نعيد  ولــن  القاهرة، 

ظل  يف  عابدين  ابــن  احلنفي  القا�شي 

الدولة العثمانية ويف اإطار املجلة.

اعتبار  عن  املفتي  الفقيه  ابتعد  واإذا 

عملية  يف  اأ�ــشــا�ــشــيــا  جـــزءا  احلــكــمــة 

يف  يقع  فاإنه  وتنزلها،  الفت�ى  اختمار 

عنقه  ويّل  ال�اقع  على  التع�شف  مطب 

واإ�شقاط راأيه عليه دون الإملام الكامل 

مبعطياته.

وهنا تقع املاأ�شاة، فمنها ما كرب فيع�شف 

بكيان اأمة وي�ش�ه �ش�رتها وينهي دورها 

ٍة  اأُمَّ َخرْيَ  {ُكنُتْم  الك�ن  هذا  يف  املتميز 

ِبامْلَْعُروِف  َتــاأُْمــُروَن  ا�ِس  ِللنَّ ــْت  ــِرَج اأُْخ

 ،]110  : عمران  ]آل  امْلُنَكِر}  َوَتْنَهْ�َن َعِن 

ومنها ما �شغر فيحبط الفرد اأو يتطرف فيهلك احلرث والن�شل يف 

م�شت�ى اأ�شرة اأو جمتمع.

خط�رة الإفتاء واآداب الإفتاء وم�ش�ؤولية املفتي

الفت�ى لها �شاأن عظيم يف الإ�شالم، فهي خالفة للنبي �شلى اهلل 

تعاىل،  اهلل  عن  البيان  يف  وظائفه  من  وظيفة  يف  و�شلم  عليه 

فبقدر �شرفها واأجرها يك�ن خطرها ووزرها ملن يت�لها بغري علم 

ولهذا ورد ال�عيد. ففي حديث الدارمي عن عبيد اهلل بن جعفر 

مر�شاًل )اأجروؤكم على الفتيا اأجروؤكم على النار(.

واأخرج ال�شيخان عن ابن عمر �شمعت ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم يق�ل: )اإن اهلل ل يقب�س العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد 

اتخذ  يبق عامل  اإذا مل  العلماء حتى  بقب�س  العلم  يقب�س  ولكن 

النا�س روؤو�شا جهاًل ف�شئل�ا فاأفت�ا بغري علم ف�شل�ا واأ�شل�ا(.

وروي عن عبد اهلل بن اأبي ليلى قال: اأدركت يف هذا امل�شجد مائة 

وع�شرين من اأ�شحاب ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ما منهم من 

اأو فتيا اإل ود كفاه. ويف لفظ اآخر كانت  اأحد ي�شاأل عن حديث 

اإىل  ترجع  حتى  اآخر  اإىل  فريدها  اأحدهم  على  تعر�س  امل�شاألة 

ال�شحابة كان�ا يتدافع�ن  اأن  اأوًل. قال: وروي  �شاأل عنها  الذي 

اأربعة اأ�شياء: الإمامة وال�ديعة وال��شية والفتيا.

اأطلقت دائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل اخلري  ويف هذا الإطار 

�شباب  وتاأهيل  لإعــداد  امل�اطن(  )املفتي  م�شروع  م�ؤخرًا  بدبي 

والإقليمي  املحلي  امل�شت�ى  على  لالإ�شالم  خدمة  لالإفتاء  ال�طن 

متا�شيًا مع ت�جهات الدائرة الإ�شراتيجية لتاأهيل م�ارد ب�شرية 

م�اطنة كف�ؤة تخدم وطنها ودينها ب�شرف. وتخريج مفتي م�اطن 

يف  احلل  اإىل  اأقرب  ليك�ن  البالد  وتقاليد  بعادات  ب�شريًا  يك�ن 

بع�س امل�شكالت والفتاوى التي هي من �شميم عادات واأعراف اأهل 

املنطقة.

النا�س  عليه  يتعارف  ما  وهــ�  الفت�ى،  اإ�ــشــداء  يف  مهم  فالعرف 

كاملعروف والعادة، وحجية العرف م�شتفادة من الكتاب وال�شنة، 

تعاىل:  وقــ�لــه  بــاملــعــروف(  مــتــاع  )وللمطلقات  تــعــاىل:  ــال  ق

جل  ــال  وق قـــدره(  املقر  وعلى  ــدره  ق امل��شع  على  )ومتع�هن 

)خذي  احلديث:  ويف  اأهليكم(  تطعم�ن  ما  اأو�شط  )من  �شاأنه: 

العرف  حلجية  به  ي�شتدل  ومما  باملعروف(  واأهلك  يكفيك  ما 

ال�شنة التقريرية لتقرير النبي �شلى اهلل عليه و�شلم للنا�س على 

املدينة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  قدم  وجتاراتهم،  �شنائعهم 

وهم ي�شلف�ن يف الثمار ال�شنة وال�شنتني...( متفق عليه.

ير�شعن  )والـــ�الـــدات  تــعــاىل:  ق�له  خ�ش�س  اأنــه  مالك  وعــن 

بناًء  تر�شع  ل  ال�شريفة  املــراأة  اإن  قائاًل:  بالعرف،  اأولدهــن(. 

قالوا في 
شروط 
االجتهاد أنه 
البد فيه من 
معرفة عادات 
الناس، فكثير 
من األحكام 
تختلف 
باختالف 
الزمان
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الفتوى لها 
شأن عظيم 
في اإلسالم، 
فهي خالفة 

للنبي صلى اهلل 
عليه وسلم 

في وظيفة من 
وظائفه في 

البيان عن اهلل 
تعالى

على العرف وه� ي�جب الر�شاع على غريها. والإمام اأحمد يق�ل 

يف اجلائحة: اإين ل اأق�ل يف ع�شر ثمرات ول ع�شرين ثمرة ول 

اأو  اأو الربع  اإذا كانت جائحة تعرف الثلث  اأدري ما الثلث، ولكن 

اخلم�س ت��شع.

احلكم  ل�شتنباط  اأ�شا�شًا  يك�ن  قد  العرف  اأن  على  يدل  فهذا 

يك�ن  قد  العرف  اأن  اإل  ال�شتح�شان،  دليل  يف  العام  فيخ�ش�س 

اأ�شا�شًا لتغري الفت�ى، لهذا فاإن العلماء مل يفرق�ا بني جمتهد ول 

مقلد فيما يتعلق بالعرف.

فيمكن  للعرف،  طبقا  يت�شرف  املقلد  اأن  يرون  اأنهم  ال�ا�شح  ومن 

اأن يراجع مذهب اإمامه على �ش�ئه، بل اإنه يخالف ظاهر الن�س 

تغري  يف  اختالفهم  نذكر  ال�شدد  وبهذا  العرف  اختالف  ب�شبب 

ناقة  حديث  يف  كما  املا�شية  اأتلفته  ما  ل�شمان  بالن�شب  العرف 

وعلى  بالنهار  ح�ائطهم  حفظ  احل�ائط  اأهل  على  فاإن  الرباء، 

اأهل املا�شية حفظ ما �شيتهم بالليل، ويف حال تغري العرف باأن كان 

اأهل احل�ائط يحفظ�نها لياًل واأهل املا�شية يحفظ�نها نهارًا.

لياًل  زرعهم  بحفظ  قــ�م  عــادة  جــرت  ل�  كما  ال�شي�طي:  قــال 

وم�ا�شيهم نهارًا، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام:

ولهذا قال�ا يف �شروط الجتهاد اأنه لبد فيه من معرفة عادات 

النا�س، فكثري من الأحكام تختلف باختالف الزمان لتغري عرف 

اأهله اأو حلدوث �شرورة اأو ف�شاد اأهل الزمان بحيث ل� بقي احلكم 

على ما كان عليه اأوًل للزم منه امل�شقة وال�شرر بالنا�س وخلالف 

ال�شرر  ودفع  والتي�شري  التخفيف  على  املبنية  ال�شريعة  ق�اعد 

والف�شاد لبقاء العامل على اأمت نظام واأح�شن اأحكام، على ما كان 

يف زمنه لعلمهم باأنه ل� كان يف زمانهم لقال مبا قال�ا به اأخذًا من 

ق�اعد مذهبه.

بلغ  واإن  ال�شبي  فاإن  بالغًا،  اأن يك�ن  ن�ؤهل مفتيًا لبد  اأردنا  فاإذا 

بنظره  ثقة  فال  الأحــكــام  درك  عليه  وتي�شر  الجتهاد  رتبة 

وطلبه، فالبالغ ه� الذي يعتمد ق�له.

املفتي  اختيار  يتم  ل  اأنه  مهمًا وه�  اأمرًا  نراعي  اأن  بد  ل  كذلك 

اأمت الدرا�شة الأكادميية ال�شرعية، لأن ذلك  اأنه  امل�اطن ملجرد 

وحده ل يكفي، لكن ل بد من وج�د م�ؤهالت ت�ؤهله لأن يتدرب 

على الإفتاء والفتيا، وهذه امل�ؤهالت ل تتاأتى اإل اإذا كان حافظًا 

للفقه  دار�شًا  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  ر�ش�له  و�شنة  اهلل  لكتاب 

عندنا  الأزهــر  يف  ي�شمى  ما  وه�  اأجالء  علماء  يد  على  واأ�ش�له 

بالأروقة حيث لكل عامل هناك مكان يجل�س فيه للتدري�س وله 

ذلك  وخــالف  املغاربة  ورواق  الأتــراك  كــرواق  به  خا�س  رواق 

كتب  مع  يتعامل�ن  كيف  الطالب  تعليم  الأروقــة  هذه  يف  ويتم 

الراث بحثا وتعلمًا وتعليمًا مع ربط ذلك بال�اقع املعا�س، لق�ل 

يريد  فيمن  في�شرط  خبريا(  به  فا�شاأل  )الرحمن  تعاىل:  اهلل 

ا�شتنباط  يف  امللكة  لديه  تك�ن  اأن  امل�شتقبل  يف  مفتيًا  يك�ن  اأن 

واأق�ال  وال�شنة  الكتاب  ن�ش��س  مع  التعامل  وكذلك  الأحكام، 

ال�شحابة وت�ظيفها مبا ينا�شب احلال واملقام، فالفت�ى لها بيئة 

اإذا كان عاملًا باللغة العربية، فاإن  اإل  وبنية، ول يتاأتى له ذلك 

عاملًا  وال�شنة،  الكتاب  من  اأ�ش�لها  يفهم  واإمنا  عربية  ال�شريعة 

الألفاظ،  معاين  باختالفه  تختلف  فقد  والإعــــراب،  بالنح� 

تفا�شيل  ومنبع  الأحكام،  اأ�شل  فاإنه  بالقراآن،  عاملًا  ومقا�شدها. 

الأ�ش�ل:  وعلم  منه.  لبد  واملن�ش�خ  النا�شخ  ومعرفة  الإ�شالم. 

حتى ل يقدم م�ؤخرًا، ول ي�ؤخر مقدمًا، وي�شتبني مراتب الأدلة 

واحلجج. وعلم الت�اريخ مما مت�س احلاجة اإليه، يف معرفة النا�شخ 

واملن�ش�خ. وعلم احلديث وامليز َبني ال�شحيح وال�شعيف واملقب�ل 

راأ�س مال  النف�س فه�  واملطع�ن، ثم ي�شرط وراء ذلك كله فقه 

املجتهد، ول يتاأتى ك�شبه. فاإن جبل على ذلك فه� املراد، واإل فال 

يتاأتى حت�شيله بحفظ الكتب.

�شحيح  يخالف  مبا  اجلليل  الأمــر  لهذا  يت�شدى  من  الي�م  وكرث 

بًا  الدين، ول يحق لأي من النا�س اأن ي�شاأل اأحدًا اإل من كان من�شَّ

اأعلى  على  حا�شاًل  يك�ن  واأن  لذلك،  الر�شمية  اجلهات  قبل  من 

الدرجات العلمية يف ال�شريعة واأن يك�ن له دربة يف اإدراك ال�اقع 

والت�شدر لالإفتاء، واأن يك�ن م�شه�رًا بالعدالة، ك�شاأن املت�شدرين 

للق�شاء، واأن يك�ن معه من الأدوات العلمية ما يتيح له اأن يدرك 

ال�اقع على ما ه� عليه، وكذلك القدرة على ربط احلكم ال�شرعي 

بالأحداث القائمة مع املحافظة على حتقيق املقا�شد.

وعلى ذلك ل ي�شمى ال�شخ�س مبفتي مبجرد اأن يت�شدر للكالم يف 

غري  الدين يف و�شائل الإعالم – كما ه� ال�شائع يف ع�شرنا – من 

ال�شرعية،  الأكادميية  العلمية  الأدوات  ا�شتكمل  قد  يك�ن  اأن 

ومن غري اأن يعتمد من اجلهات املخ�ش�شة 

الر�شمية فقد يك�ن له �شيء من املعرفة 

ببع�س م�شائل العلم، كذلك من يجيد فن 

البالغة مبكان ل  والإلقاء ومن  احل�ار 

ي�شري مفتيا ت�ؤخذ منه الأحكام اإل اإذا 

ت�شلح مبا ي�ؤهله لذلك.

من هنا يجب على من اأراد اأن يعلم حكم 

اأمر من الدين األ يذهب اإل اإىل اجلهات 

ميتلك�ن  علماء  ت�شم  التي  املخت�شة 

وهناك  لذلك  ت�ؤهلهم  التي  الأدوات 

البقاع،  كل  يف  منت�شرة  ر�شمية  جهات 

دول  من  وغريها  م�شر  يف  الإفتاء  كدار 

البح�ث  وجمــمــع  ــي،  ــالم ــش الإ� ــعــامل  ال

الفقه  ــع  ــم وجم مبــ�ــشــر  الإ�ــشــالمــيــة، 

الإفتاء بدائرة  اإدارة  الإ�شالمي بجدة، 

ال�ش�ؤون الإ�شالمية بدبي وهيئة ال�ش�ؤون 

الإ�شالمية والأوقاف باأب�ظبي. 
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الوسواسالقهـري

عند األطفال
د. خالد �شعد النجار

�شم�س. عني  بجامعة  النف�س  علم  • ا�شتاذ 
الإ�شالمية. لدرا�شات  ا  يف  وباحث  • كاتب 
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واأفعال  اأفكار  باأنه  الأطفال  عند  القهري  ال��ش�ا�س  يعرف 

متكررة ودائمة غري مرغ�ب بها، ت��شف بال�شخف لدى البالغني 

بينما ل يالحظها الأطفال عند تعر�شهم لها، وتك�ن الأعرا�س 

عادة م�شح�بة باحلزن والكاآبة، والإح�شائيات اأثبتت اأن ثلث 

يعان�ن  كان�ا  القهري  بال��ش�ا�س  امل�شابني  البالغني  ن�شف  اإىل 

منه منذ ال�شغر. لكن رغم اإ�شابة الأطفال بهذا املر�س اإل اأن 

ن�شبة كبرية منهم يعان�ن منه دون علم اأهلهم، بل وجد اأي�شا اأن 

25% من ه�ؤلء الأطفال لهم اآباء اأو اأمهات م�شاب�ن بال��ش�ا�س 

ون�شبة  الإ�شابة.  يف  ال�راثي  العامل  دور  ي�ؤكد  مما  القهري 

انت�شار هذا املر�س عند الكبار 2-3%، ومعدل اأعمار ظه�ر هذا 

املر�س من 20-25�شنة، وتظهر الأعرا�س يف 50% منهم يف فرة 

الطف�لة واملراهقة.

واإن  القهري  بال��ش�ا�س  لالإ�شابة  معروفة  اأ�شباب  ت�جد  ول 

وجد العلماء عالقة بني الإ�شابة باملر�س والأ�شباب الآتية يف 

بع�س املر�شى:

ال�راثة: التي قد يك�ن لها دور يف الإ�شابة. فلقد وجدت   -1

عالقة بني الإ�شابة بال��ش�ا�س القهري والإ�شابة بنق�س 

النتباه والن�شاط الزائد يف الأطفال الذي ينت�شر يف بع�س 

العائالت وي�رث ك�شفة �شائدة، اإذ ت�شل ن�شبة الإ�شابة يف 

 ،%35 ن�شبته  ما  اإىل  الأوىل  الدرجة  من  املري�س  اأقرباء 

بني  الإ�شابة  ن�شبة  اأن  اأثبتت  الت�ائم  درا�ــشــة  اأن  كما 

الت�ائم املتماثلة اأكرث بكثري مما ه� احلال يف الت�ائم غري 

املتماثلة.

ا�شطراب ن�شبة الن�اقل الع�شبية يف الفراغات امل��شلة بني   -2

 Serotonin ال�شريوت�نني  مادة  واأهمها  الدماغ:  خاليا 

املر�س،  هــذا  يف  الأهــم  املــادة  اأنها  البح�ث  اأثبتت  التي 

من  للكثري  يــ�ؤدي  امل��شلة  الفراغات  هذه  يف  فانخفا�شها 

واأمرا�س  والكتئاب  القهري  كال��ش�ا�س  ال�شطرابات 

القلق الأخرى. وهناك مادة اأخرى مهمة هي الأدرينالني 

ا�شطراب  اأن  اإىل  البح�ث  ت�شري  والتي  البينيفرين  اأو 

نظامها له عالقة بن�ش�ء اأعرا�س ال��ش�ا�س القهري.

املغناطي�شي(  والرنني  )املقطعية  للدماغ  الإ�شاعية  ال�ش�ر   -3

الدماغ  ف�ش��س  بع�س  ب�ظائف  اختالل  ــ�د  وج اأثبتت 

الك�دات،  ن�اة  الأمامي(،  )الف�س 

ومــنــاطــق اأخــــرى، واأيــ�ــشــا وجــ�د 

�شم�ر يف بع�س الأجزاء الداخلية 

اأظهرت  كما  الدماغ.  يف  والعميقة 

واملعقدة  املتقدمة  الفح��شات 

يف  مفرط  ن�شاط  PETوج�د  كـ 

يف  الــدم  وتدفق  الأيــ�ــس  عمليات 

بع�س مناطق الدماغ.

يف  ورد  الأمرا�س:  ببع�س  العدوى   -4

بع�س احلالت الإ�شابة بال��ش�ا�س 

بالعدوى  ال�شابة  عقب  القهري 

البكتريية املعروفة ب�شربت�ك�كاى 

 Group A من املجم�عة الأوىل

 Streprococcal Infection
ـــرى بــعــ�ــس الــعــلــمــاء اأن  حــيــث ي

ت�ؤثر  بال�شربت�ك�كاى  الإ�شابة 

الأطفال،  يف  الع�شبي  اجلهاز  على 

امل�شابة  وكذلك يف بع�س احلالت 

 Herpes ــس  ــ� ــرب ــه ال بـــفـــريو�ـــس 

.Simplex

الأمرا�س  ــد  اأح القهري  وال��ش�ا�س 

النف�شية التي ت�شيطر فيه فكرة �شيئة 

وجدت عالقة 
بين اإلصابة 
بالوسواس 

القهري 
واإلصابة 

بنقص االنتباه 
والنشاط الزائد 

في األطفال
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على راأ�س الطفل املري�س وجتعله يق�م 

هيئة  على  تك�ن  وقد  قهرية،  باأفعال 

اأفكار اأو اأفعال متكررة اأو الثنني معا، 

نف�س  تبعث يف  التي  الأفكار  ومن هذه 

التخل�س  ي�شتطيع  ول  القلق  الطفل 

منها اأفكار تتعلق بالتل�ث واجلراثيم، 

اأ�شبحت  يديه  اأن  الطفل  يعتقد  كاأن 

مل�ثة ومت�شخة مبجرد مل�شه لالأ�شياء. 

يحدث.  �ش�ف  خطريًا  �شيئًا  باأن  اأفكار 

ترتيب  اإىل  باحلاجة  تتعلق  اأفــكــار 

معني اأو الدقة اأو التماثل يف جمالت 

الدينية  بالأم�ر  تتعلق  اأفكار  كثرية. 

تتعلق  اأفكار  للدين.  ت�شيء  التي  مثل 

الأرقام  ببع�س  التفاوؤل  اأو  بالت�شاوؤم 

بــاإيــذاء  تتعلق  ــار  ــك اأف ـــــ�ان.  الأل اأو 

الطفل  لــدى  ي�جد  وقــد  ــن.  ــري الآخ

فكرة واحدة اأو عدة اأفكار معا.

ـــا الأفـــعـــال الــقــهــريــة فــهــي اأفــعــال  اأم

متكررة يق�م بها الطفل حتى يخفف 

بها القلق وال�شك مثل غ�شل متكرر لليد 

غ�شيل  اأو  اأي�شا،  متكرر  ا�شتحمام  اأو 

ال�شعر ب�ش�رة متكررة. يدخل عدة مرات  اأو مت�شيط  الأ�شنان 

من الباب، اأو يدخل ويخرج بعدد مرات معني. اأفعال لها عالقة 

بالتاأكد مثل التاأكد من قفل الأب�اب ومفاتيح الغاز. اأفعال لها 

عالقة بلم�س الأ�شياء بطريقة اأو عدد معني. اأفعال لها عالقة 

برتيب الأ�شياء ب�شكل معني اأوبت�شاوي اأو متاثل معني. اأفعال 

لها عالقة بالبتعاد  اأفعال  لها عالقة بالعد بطريقة معينة. 

عن اخلطر مثل التاأكد اأن جميع ال�شكاكني يف مكان بعيد، وقد 

بالتل�ث  املتعلقة  الأفكار  مثل  والأفعال متالزمة  الأفكار  تك�ن 

اأفكار  الغ�شل.  عملية  تكرار  مثل  اأفعال  ت�شاحبها  واجلراثيم 

قد يكون 
الوسواس 
القهري 
مصاحبا 
ألمراض 
نفسية 
كثيرة مثل: 
االكتئاب 
والقلق 
اللذين قد 
يسبقان 
أو يليان 
الوسواس
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ال��ش�ء  تكرار  ي�شاحبها  ال�شالة  اأو  ال��ش�ء  ب�شحة  الت�شكك 

وال�شالة عدة مرات.

كثرية  نف�شية  لأمرا�س  م�شاحبا  القهري  ال��ش�ا�س  يك�ن  وقد 

مثل: الكتئاب والقلق اللذين قد ي�شبقان اأو يليان ال��ش�ا�س. 

واأمرا�س  الأكل  ا�شطرابات  واأمرا�س  الت�حد  اأمرا�س  اأي�شا 

الإدمان والعنف.

ميكن  الأطــفــال  يف  القهري  ال��ش�ا�س  ا�شطراب  حــالت  ويف 

من  جتعل  الطفل  على  العالمات  بع�س  الــ�الــدان  يالحظ  اأن 

منه،  بد  ل  اأمرا  اأدق  ب�شكل  ت�شرفاته  مالحظة  اإىل  احلاجة 

وهذه الت�شرفات قد حتدث من الطفل ول ينتبه اإليها الأهل اأو 

يفهم�نها خطاأ ويعاقب�ن الطفل لأنه ل ي�شتطيع الت�قف عنها، 

اأن ميثل الت�شرف تغريا عن املعتاد بالن�شبة  ومن املهم بالطبع 

اإىل هذا الطفل ومن اأ�شهر هذه الت�شرفات:

ظه�ر ما ي�شبه اجلري على اليدين من كرثة الغ�شل بال�شاب�ن. 

احلمام.  ورق  اأو  ال�شاب�ن  من  املعتادة  ف�ق  كميات  ا�شتهالك 

التاأخر يف احلمام ملدة اأكرث من املعتاد. البقاء ل�شاعات ط�يلة 

اأمام الكتاب من دون قلب ال�شحفة، ورمبا هب�ط يف الدرجات. 

الكراري�س  يف  ثق�ب  وظه�ر  املمحاة  ا�شتخدام  يف  الإفـــراط 

اأداء  يف  اأو  ال��ش�ء  يف  فيها  املبالغ  الإطــالــة  لذلك.  نتيجة 

ال�شالة. تكرار ال�ش�ؤال لأفراد الأ�شرة )عادة لالطمئنان(، مع 

من  اأط�ل  وقت  ق�شاء  ليطمئن.  معينة  بكلمات  الإجابة  طلب 

الالزم يف التهي�ؤ للخروج. الإ�شرار على اأن يك�ن اآخر من يخرج 

م�شاحبتهم.  باإمكانه  يك�ن  لكي  الأ�شرة  اأفراد  بعد  البيت  من 

اأحد  حالة  اأو  ال�شحية  حالته  على  وامل�شتمر  املتكرر  اخل�ف 

اأفراد الأ�شرة )كما يت�شح من تكرار ال�ش�ؤال مثال(.

اأما عن العالج فه� يتك�ن من جزء دوائي وجزء �شل�كي ونف�شي، 

ول بد واأن يتم حتت اإ�شراف الطبيب، وذلك لتحديد اجلرعات 

املنا�شبة للدواء، وخا�شة يف الأطفال، حيث يحتاج الأمر اإىل 

خالل  من  احلالة  متابعة  ويف  ومدتها،  اجلرعات  هذه  يف  دقة 

اجلل�شات النف�شية، اأما العالج ال�شل�كي فله اأهمية كبرية، ويجب 

اأن يرافق مع العالجات الدوائية لتحقيق اأف�شل النتائج. ومن 

ي��شع  مبعنى  ال�شتجابة(  ومنع  )التعري�س  اأ�شل�ب  اأمثلته 

الطفل املري�س يف م�قف يثري و�شاو�شه ومنعه وت�شجيعه على 

)التعري�س  اأ�شل�ب  اأي�شا  هناك  لرغبته.  ال�شتجابة  عــدم 

التدريجي( وذلك بتقدمي ما يثري ال��شاو�س لدى املري�س ب�شكل 

ال��ش�ا�شية(  الأفكار  )وقــف  اأ�شل�ب  اي�شا  هناك  تدريجي. 

وهناك اأخريا اأ�شل�ب )العالج بالتكرية والتنفري(. اأما العالج 

النف�شي فيعتمد على امل�شاندة امل�شتمرة للطفل وال�ق�ف بجانبه 

على  م�شاعدته  كذلك  وخماوفه،  وهم�مه  اأعرا�شه  ومناق�شة 

لديه.  ال��شاو�س  تثري  والتي  به  املحيطة  الظروف  مع  التاأقلم 

والنتظام  ال�شت�شالم  وعدم  املثابرة  على  الدائم  والت�شجيع 

على الدواء امل��ش�ف له كجزء مهم من العالج النف�شي.

وهناك اأي�شا عالج م�شاند اإذا كان هناك م�شكلة يف املدر�شة اأو 

التغيب عن املدر�شة. ومن املفيد اأن يك�ن هناك فرد من العائلة 

يعمل كمعالج م�شاعد داخل املنزل ل�شتمرارية الربنامج.

ويت�شم ال��ش�ا�س القهري بحدوث فرات من التح�شن ول� جزئيا 

عند  التام  بال�شفاء  يتميز  اأنه  كما  الأمر،  ا�شتداد  من  وفرات 

والفعل  الفكرة  ي�شت�عب  الطفل  ك�ن  مثل  الأم�ر  بع�س  ت�فر 

م�شاحب  نف�شي  مر�س  وج�د  وعدم  منها،  بالتخل�س  ورغبته 

)بالذات مر�س ا�شطراب ال�شل�ك العدائي( واإذا كانت العائلة 

متفهمة وم�شاندة للطفل دون اإظهار قلق زائد.

امل�شادر

القهري عند الأطفال – د. رابية اإبراهيم حكيم. • ال��ش�ا�س 
اأب�  وائــل  د.   – القهري  بال��ش�ا�س  املري�س  مع  الأ�شرة  تتعامل  كيف   •

هندي
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وتاأتي وفاة ال�شيخ علي الطنطاوي يف �شياق امل�ؤ�شرات 

مــن حــالت  مــزيــد  ــ�م عــن  ي يــ�مــا بعد  الــتــي تك�شف 

الراجع وال�شم�ر والعطب التي ت�شيب الأمة امل�شلمة 

يف �شتى مناحي حياتها املعا�شرة. واحلقيقة اأنه لي�س 

من هم ول م�شيبة اأ�شد من اأن تفجع الأمة يف علمائها 

وتفقد  اجلهل  وينت�شر  مب�تهم  العلم  فريفع  الأبــرار، 

الأمة مق�مات فالحها وهدايتها، روى البخاري وم�شلم 

عن عبد اهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما، قال: �شمعت 

ل  اهلل  )اإن  يق�ل:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل 

يقب�س العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقب�س 

اتخذ  عاملا:  ُيبق  مل  اإذا  حتى  العلماء،  بقب�س  العلم 

ف�شل�ا  علم  بغري  فاأفت�ا  ف�شئل�ا  جهال  روؤو�شا  النا�س 

واأ�شل�ا(.

علماء  كبار  من  واحــدا  الطنطاوي  ال�شيخ  كان  ولقد 

هذه الأمة، واأديبا من اأبرز اأدبائها وخطبائها البلغاء 

النابهني، كان له اأ�شل�به اجلزل اللطيف الرقيق الذي 

اأتاح له بف�شل اهلل: ح�ش�را باكرا يف ميدان الإعالم. 

بلدتنا  يف  ن�شاأتها  منذ  الإذاعـــة  جمــال  خا�س  حيث 

ومكة  الأدين  ال�شرق  وحمطة  دم�شق  يف  الإ�شالمية 

اأطل  العرب:  بــالد  التلفزي�ن  دخــل  وملــا  والريا�س. 

ل  وحمدثا  لمعا،  جنما  فكان  البي�شاء،  �شا�شته  عرب 

اأجمع على كفاءته والإعجاب به: طبقات  له.  نظري 

املجتمع كافة. ولقد لعب ال�شيخ علي الطنطاوي دورا 

اأهم  اأحــد  فكان  الجتماعية  احلياة  اإثــراء  يف  بــارزا 

روافد الت�جيه والتن�ير والأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر باحلكمة وامل�عظة احل�شنة.

م�لده ون�شاأته:

م�اليد  من  الطنطاوي:  حممد  م�شطفى  علي  وال�شيخ 

جماد  �شهر  من  والع�شرين  الثالث  يف  دم�شق،  مدينة 

الأول 1327 هـ امل�افق 1909/6/12م. ون�شاأ يف اأ�شرة 

ذات علم ودين واأدب. فجده ال�شيخ حممد الطنطاوي 

من العلماء البارزين، وكان اإمامًا يف اجلي�س العثماين. 

اأهل  من  فكان  الطنطاوي  م�شطفى  ال�شيخ  والــده  اأما 

ال�شيخ  للفت�ى مع  واأمينا  واإمام م�شجد  ال�شرعي  العلم 

أديــــب العلــماء
األدبــــاء وعالـــم 

الشيخ علي الطنطاوي

يف �شدي الن�ائب واخلط�ب التي تلم باأمة الإ�شالم يف غري مكان ي�شاأ اهلل عز وجل ل�احد ممن اأبل�ا يف خدمة هذه الأمة 

بالًء ح�شنًا: اأن ين�شل من القافلة، ويرجل عن ج�اد امتطى �شه�ته قرابة �شبعني عامًا من الكفاح العلمي واجلهاد الدع�ي 

والت�شنيف والتاأليف يف جمالت الفقه والفكر والأدب والتاريخ. وغري ذلك من املجالت التي برع فيها واأبدع فاأجاد. ومل 

يزل على ذلك حتى اأتاه اأمر اهلل الذي ل يرد.

بقلم عطية فتحي ال�ي�شي

�ش�ري. و�شحايف  • كاتب 
الإ�شالمي. الراث  يف  وباحث  • م�ؤرخ 
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كان  كما  ال�شامية.  الديار  مفتي  عابدين  اخلري  اأبــي 

عمه من علماء الفلك الإ�شالمي. وكان خاله العالمة 

املحقق والكاتب املعروف ال�شيخ حمب الدين اخلطيب 

�شاحب جملة الفتح، والزهراء واحلديقة:

تلقى ال�شيخ علي الطنطاوي تعليمه الأويل يف دم�شق، 

اإىل  انتقل  وبعد اأن ح�شل على البكال�ريا – الثان�ية، 

ال�شنة  يف  بها  فالتحق  العل�م،  دار  يف  ليدر�س  م�شر 

التي تخرج منها ح�شن البنا يرحمه اهلل، ورافق �شيد 

ف�شل  يف  معًا  وجل�شا  الدرا�شة،  يف  اهلل  يرحمه  قطب 

درا�شي واحد، واإن كان �شيد قطب يكربه بثالث �شن�ات، 

ولكنه مل يكمل درا�شته بدار العل�م، وقفل اإىل دم�شق 

ملتحقًا بكلية احلق�ق، وكان رفيقة فيها ال�شيخ اجلليل 

م�شطفى الزرقا يرحمه اهلل، وبعد تخرجه من كلية 

التحق  ثم  اأي�شًا،  الأدب  در�س   – 1923م   – احلق�ق 

ويف   – 1936م   – العراق  يف  ــس  ودر� التعليم،  ب�شلك 

بريوت وملا مل يجد يف التعليم ما يعينه على م�اجهة 

قا�شيًا  وعمل  الق�شاء،  ب�شلك  التحق  احلياة  اأعباء 

دم�شق.  قرب  ال�شام  اأعمال  من  دوما  بلدة  يف  �شرعيًا 

ومل يزل يتدرج يف مراقي الق�شاء ومنا�شبه التي نبغ 

املنا�شب  اأعلى  اإىل  و�شل  حتى  املتعددة  جمالتها  يف 

كم�شت�شار ملحكمة النق�س يف كل من �ش�ريا وم�شر. هذه 

اإليها ثانية لعمل درا�شة علمية  التي ارحتل  الأخرية 

ح�ل املحاكم واأح�الها فيها. اأمت و�شع قان�ن الإفتاء 

وجمل�س الإفتاء الأعلى يف �ش�ريا.

هجرته اإىل ال�شع�دية:

وملا كان العمل الدع�ي بالن�شبة لل�شيخ علي الطنطاوي 

يف املرتبة الأوىل لقائمة اهتماماته وم�شاغله. التحق 

ب�شف�ف احلركة الإ�شالمية منذ فرة ما بعد منت�شف 

الثالثينات من القرن الع�شرين. 

وا�شتمر يعمل حتت رايتها حتى قدر اهلل له الهجرة من 

اإىل اململكة العربية ال�شع�دية يف عهد املغف�ر  �ش�ريا 

له امللك في�شل بن عبد العزيز اآل �شع�د – 1963م – 

فعمل مدر�شًا بكلية اللغة العربية وال�شريعة بالريا�س، 

ثم انتقل للعمل مدر�شًا بكلية ال�شريعة مبكة املكرمة. 

و�شائل  خــالل  من  الدع�ى  للعمل  انقطع  ذلــك  وبعد 

الإعالم، فاأبلى يف هذا املجال بالء ح�شنا، حيث قدم 

وم�شكالت(  )م�شائل  �شماه:  ي�ميًا  اإذاعــيــًا  برناجما 

وقدم برناجميه التلفزي�نيني: )ن�ر وهداية(، )على 

مائدة الإفطار(.

جميل  �شهل  باأ�شل�ب  الطنطاوي  علي  ال�شيخ  ويتمتع 

جذاب ل يكاد ي�شبهه فيه اأحد! حيث عباراته العذبة 

الرقراقة، و�شياقاته الأنيقة اجلزلة امل�شتقيمة التي 

جل�س  من  واإن�شات  اإعجاب  ي�شتقطب  اأن  بها  ا�شتطاع 

على  الإعـــالم  و�شائل  عــرب  امل�شلمني  عامة  مــن  اإلــيــه 

عر�س  على  امل�اهب  هذه  �شاعدته  ولقد  اختالفها! 

ط�ال  لأجلها  نف�شه  نــذر  التي  الإ�شالمية  الق�شايا 

عمره – ب�شيء من احلكمة وامل�عظة احل�شنة. فك�شب 

كثريًا من الأن�شار لق�شايا الأمة يف كل مكان من العامل 

الإ�شالمي. وذلك باإيعاز من نزعته الإ�شالمية الأ�شلية 

وبت�جيهات ودعم امللك في�شل يرحمه اهلل.

فلقد اأح�شن الطنطاوي حني اأفاد مما اأتاحته البيئة 

الدعاة  ورعاية  وحفاوة  �شدر  رحابة  من  ال�شع�دية 

منا�شبًا  منطلقًا  لــه  هــيــاأ  الـــذي  الأمـــر  وامل�شلحني. 

الإ�ــشــالم  خــدمــة  اإزاء  املــحــدودة  غــري  لطم�حاته 

واإمكانات  طاقات  من  اهلل  حباه  ما  بكل  وامل�شلمني 

وم�اهب!.

الطنطاوي خادمًا لالإ�شالم

الإ�شالم  خدمة  يف  كبري  �شهم  الطنطاوي  ولل�شيخ 

وق�شايا الأمة، وب�ش�رة متميزة غري تقليدية ل�شيما 

يف الفرة التي حني اكتمل فيها ن�شجه الفريد. كانت 

قد اكتملت حلقات املاأ�شاة الإ�شالمية وترب�شت باأمتنا 

الدوائر فكان جنديا عند ظن اهلل به.

الأمة  وق�شايا  الدين  خدمة  على  الطنطاوي  وعلي 

جمب�ل. وه� �شليل بيت على خدمة الدين دوؤوب: جاء 

عنه �شمن حيثيات جائزة امللك في�شل العاملية خلدمة 

الإ�شالم – التي نالها عام 1410هـ - 1990م: اأنه )ظل 

مبينا  احل�شنة،  وامل�عظة  باحلكمة  اهلل  اإىل  داعيا 

ف�شائل الإ�شالم، اأو مقدمًا الن�شيحة وامل�ش�رة، اأو رادًا 

التزييف اأو م�شاركًا يف �شياغة الق�انني والأنظمة، اأو 

عاماًل يف اإعداد املناهج التعليمية، وما انفك ي�شتفتى 

وعلمه  ثقافته  وظف  وقد  فيجيب.  ي�شاأل  اأو  فيفتي، 

واأفاد،  فاأجاد  الإ�شالمية،  الدع�ة  واأ�شل�به يف خدمة 

وانتفع بعلمه عدد ل يح�شى من الب�شر(.
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الطنطاوي من قدمي وه� طالب:  ال�شيخ  �شارك  ولقد 

وحر�س  ل�ش�ريا،  الفرن�شي  الحــتــالل  مقاومة  يف 

املظاهرات،  وقاد  املقاومة،  على  واجلماهري  الطالب 

النارية  بخطبه  العربية  ال�شع�ب  حما�س  واألــهــب 

وبيانه ال�شاحر. وكم لقى ب�شبب ذلك من املالحقات 

والعتقال وال�شجن وال�شطهاد!.

وجند ال�شيخ رحمه اهلل: ل�شانه وقلمه طيلة حياته 

ــالم، وحــرا�ــشــة ثــغــ�ره وقــالعــه من  ــش لــلــذود عــن الإ�

كما  وال�شليبيني.  وال�شي�عيني  ال�شهاينة  اأعــدائــه 

لب�ش�ا  ومن  للعلمانيني  الداخلي  ال�شعيد  على  ت�شدى 

لب��س امل�شلمني وت�شم�ا باأ�شمائهم وهم اأ�شد خطرًا من 

اليه�د والن�شارى على الدين احلنيف!.

وقد ح�شر العديد من امل�ؤمترات الإ�شالمية ونذر نف�شه 

و�ش�لت  مظفرة  جــ�لت  له  وكانت  فل�شطني،  لق�شية 

م�فقة على �شعيد ال�حدة الإ�شالمية وت�شامن ال�شع�ب 

علماء  من  معه  ومــن  ه�  وبــذل  والإ�شالمية.  العربية 

الإ�شالم الكبار �شعيًا م�شك�رًا يف خدمة الق�شايا الإ�شالمية 

اأجمد  اجلليالن:  ال�شيخان  وبرفقته  العامل،  اأنحاء  يف 

الزهاوي وحممد حمم�د ال�ش�اف عالمتا العراق!.

اأديب العلماء:

العربي  ال�شعر  عي�ن  الطنطاوي  علي  ال�شيخ  حفظ 

كما  الفقه،  يف  حجة  باعتباره  والإ�شالمي.  اجلاهلي، 

والتاريخ  الأدب  املعا�شر، وقراأ مكاتبات  ال�شعر  حفظ 

وت�شرب اإىل جانب ذلك عل�م الدين والثقافة العامة، 

بل  معينة  فكرية  مــدار�ــس  اأو  اأطــر  عن  يت�قف  ومل 

اطلع على ما وقعت عيناه عليه!. وهذا ما اأك�شبه حب 

خمالفيه  واحرامهم ال�شديد له!.

كما تعلم يف مدر�شة احلياة على امتداد عمره الط�يل 

ال�شاحة  على  الدائرة  الأحــداث  معاي�شته  خالل  من 

من  كل  اإىل  رحالته  عرب  وذلك  والعاملية.  الإقليمية 

واأفريقيا  واأوروبــا  واأ�شطنب�ل  ولبنان  والعراق  م�شر 

واآ�شيا. حيث مكنه الحتكاك الفكري بهذه البالد من 

التعرف على ثقافاتها واآدابها وعل�مها وق�شاياها!.

باللغة  العتزاز  يف  مذهب  الطنطاوي  لل�شيخ  وكــان 

والذاتية  بــالإ�ــشــالم  الــفــريــد  اعــتــزازه  مــن  كــجــزء 

ا�شتخدامات  رف�س  وكم  ــة!.  الأم وه�ية  احل�شارية 

تعريبها  بعد  اإل  الف�شحى  على  الدخيلة  الألــفــاظ 

الراقي  الأدب  عــن  ــع  داف كما  لها.  البديل  واإيــجــاد 

اخلليع.  ال�ش�قي  الأدب  �شراوة  بكل  وقاوم  الرفيع. 

امل�شت�ردة،  الأدبــيــة  الأجــنــا�ــس  على  ب�شدة  وحمل 

العم�دية  الق�شيدة  عن  مدافعًا  احلر  ال�شعر  وعلى 

اأدبية  حا�شة  لــه  كانت  ولقد  الأ�شلية!.  العربية 

ذواقة وفطرية جتفل من كل رديء خبيث من الأفكار 

واملناهج والت�ش�رات الأدبية!.

ولقد كانت بداية ال�شيخ علي الطنطاوي مع ال�شحافة 

بالده  �شحف  يف  فكتب  يافعًا.  �شابًا  كان  منذ  الأدبية 

بني  مرم�قة  مكانة  فاحتل  كتب،  ما  اأول  ال�شامية 

الأدبية  املجالت  كتاب  كبار  من  اأ�شحى   ثم  كتابها 

والإ�شالمية املعتربة. حيث �شارك يف حترير كل من: 

تاأ�شي�شها  – منذ  الزيات  ح�شن  اأحمد  الر�شالة  جملة 

وملدة ع�شر �شن�ات، وجريدة املقتب�س ملحمد كرد علي. 

الفتح  وجملة  ــاوؤط،  الأرن ملعروف  العرب  فتى  وجملة 

ملحب الدين اخلطيب، والزهراء وغريها من ال�شحف 

دم�شق  يف  ي�مية  واأعمدة  زوايا  منها  ي�شغل  كان  التي 

وغريها!.

اآثاره العلمية:

الفكر  يف  كتابًا  خم�شني  مــن  ــرث  اأك الطنطاوي  ــف  األ

الإ�شالمي والفقه والعقيدة، وال�شرية الذاتية، والنقد 

الأدبي والتاريخي، والرحالت، واخلطابة، والأدب – 

بنانه:  خطت  ما  اأول  ولعل  بخا�شة.  الأطفال  واأدب 

كتابًا بعن�ان الهيثميات، وقد �شدره باإهداء اإىل اأديب 

املنفل�طي.  الأدباء: م�شطفى لطفي  ونابغة  العربية 

ثم ت�الت كتاباته بعد ذلك حتى مل يكد يدع جماًل 

اإل تغ�شاه بقلمه فاأ�شاف  من جمالت الأدب واملعرفة 

اإليه وزاده ثراء!.

فله يف التاريخ مثاًل ما يلي:

1 – ق�ش�س من التاريخ.

2 – رجال من التاريخ.

3 – حكايات من التاريخ.

4 – اأخبار عمر.

5 – دم�شق.

6 – ف�ش�ل اإ�شالمية.

7 – ذكريات علي الطنطاوي.
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ال�شديق. بكر  8 – اأب� 

9 – ب�شار بن برد.

التاريخ. اأعالم  10 – �شل�شلة 

11 – اجلامع الأم�ي.

12 – �ش�ر من ال�شرق.

عدة  يف  الــفــتــاوى  جمــمــ�عــة  الــفــقــه:  يف  ولـــه   -13

اأجزاء.

الإ�شالم   بدين  عــام  تعريف  العقيدة:  يف  ولــه   -14

)كتاب يف اأجزاء(.

15- وله يف الجتماع: ر�شائل الإ�شالح )مع النا�س(.

16- وله يف اأدب الرحالت: )يف اإندوني�شيا( و)يف بالد 

العرب( و)�ش�ر من ال�شرق(.

17- وله يف الأدب: )الهيثميات( و)التحليل الأدبي( 

و)�شل�شلة حكايات من اأدب الأطفال( و)من نفحات 

احلرم( و)حديث النف�س( و)كتاب املحف�ظات – 

مقرر مدر�شي( و)م�شرحية اأبي جهل( الخ.

لبن  اخلــاطــر  )�شيد  الـــراث:  حتقيق  يف  ولــه   -18

اجل�زي( وغريه:

19- وقد ترجمت اأحاديثه عن رم�شان اإىل الفار�شية 

وترجمت بع�س كتبه اإىل الإجنليزية!.

ما  جانب  اإىل  الطنطاوي  علي  ال�شيخ  اأ�شدر  وقد  هذا 

)البعث(  با�شم  خا�شة  اإ�شالمية  جملة  بع�شه:  ذكرنا 

اأنها  بيد  �ش�ريا،  يف  ت�شدر  اإ�شالمية  جملة  اأول  وكانت 

مل تدم ط�ياًل حتى ت�قفت.

اأن مي�شك باأطراف  ولقد ا�شتطاع ال�شيخ علي الطنطاوي 

وكان  وجديدها  قدميها  الإ�شالمية  العربية  الثقافة 

كافة  لدى  �شديد  وطــ�ل  مديد  وذكــر  عري�س  قب�ل  ذا 

الجتاهات وال�شعد الفكرية. وكان يف كثري من امل�اقف 

الق�مي  التيارين:  بني  التحاور  وو�شيلة  ال��شل  همزة 

والإ�شالمي. ذلك باأنه �شخ�س معتدل وذو طبيعة فطرية 

خا�شة، ولعل جمعه بني الثقافتني، و�شعة اأفقه ورحابة 

�شدره وكرثة جت�اله وغ�شيانه كل امل�اقع الفكرية كزائر 

متعرف ومكت�شف: قد مكنه من ا�شتظهار ب�اطن ال�شبهات 

وم�اطن اخلطر على فكرنا وعقيدتنا الإ�شالمية. فدافع 

و�شدد وقارب واأبلى يف ذلك بالًء ح�شنًا!.

ومل يكن �شيخنا الطنطاوي كاتبًا جمردًا، واإمنا طاول 

– مع حظه الفريد يف العلم ال�شرعي – اأدباء ع�شره: 
وت�فيق  تيم�ر،  وحمم�د  واملــازين،  العقاد،  اأمثال  من 

وكانت  الرافعي.  �شادق  م�شطفى  قبلهم  ومن  احلكيم 

كتابات  بع�س  تف�ق  الأحــيــان  من  كثري  يف  كتاباته 

ه�ؤلء. هذا ب�شهادة معا�شريه من النقاد واأهل الأدب 

املن�شفني!.

جهاده حتى اآخر رمق:

واإخال�شه  �شدقه  الــطــنــطــاوي:  ال�شيخ  عــن  ــرف  ع

ملبادئه التي اآمن بها وعا�س من اأجلها حتى اآخر نف�س 

ل  واأحقيته،  �ش�ابه  يعتقد  ما  يق�ل  فه�  عمره،  من 

جف�ة  اأو  ظامل،  نقمة  اأو  لئم،  ل�مة  اهلل  يف  يخ�شى 

عامل. منها ه� يك�شف عن بع�س ذلك بنف�شه فيق�ل: 

اأقاتل  الن�شال  حلبة  يف  عمري  من  حقبة  )اأفنيت 

على  حاربت  عزمي،  وقلة  يــدي  �شعف  على  وحــدي 

يحرف�ن  الذين  اجلامدين،  اجلهلة  جبهة  جبهتني: 

الدين ويغ�ش�ن امل�شلمني، وجبهة الفا�شدين املف�شدين، 

وما حدت – بحمد هلل – عن هذا الطريق، وماكتبت 

اأبرئ  ل  كنت  واإن  ربــي،  ير�شي  ل  ما  متعمدا  بقلمي 

نف�شي من اخلطاأ(.

اأ�شاأل  اأوًل  )واأنــا  اهلل:  يرحمه  مذكراته  يف  ويق�ل 

الدين،  يخالف  ما  تكتبني  كنت  هل  نف�شي  يا  نف�شي: 

اجل�اب  فاأجد  املــاليــني؟.  كتابته  على  اأعطيت  ولــ� 

اليقيني ال�شادق: ل. واأ�شاألها: اإن مل يكن يف ال�شاحة 

واجبًا  الإنكار  وكان  نف�س،  يا  غريك  املنكر  ينكر  من 

تعط  مل  لأنــك  اإنكار  عن  متتنعني  كنت  هل  �شرعيًا، 

ال�شادق: ل.  اليقيني  فاأجد اجل�اب  الكتابة؟  اأجرة 

فما بدلت بحمد اهلل، ول غريت، وما قلت ي�مًا كلمة 

الباطل، واأنا اأعرف بطالنها، واإن �شرت اأعجز عن اأن 

اأعلن كلمة احلق(.

�شنني  يف  ال�شيخ  حركات  تر�شد  ال�شيخ�خة  وكانت 

عمره الأخرية. ومل يكن له فكاك من مقاعدها. فكان 

بج�ار  بيته  يف  قعيد  وه�  العلمي  عمله  على  يعكف 

بيت اهلل يف مكة املكرمة، ول يكاد يخرج اإىل النا�س. 

حتى وافاه الأجل وارحتل اإىل اهلل يف الرابع من ربيع 

الأول ل�شنة األف واأربعمائة وع�شرين للهجرة. امل�افق 

يف  عليه  و�شلي  1999م.  ي�لي�  �شهر  من  ع�شر  للتا�شع 

اهلل،  فرحمه  الع�شر،  �شالة  بعد  ال�شريف  ــرم  احل

واأ�شكنه ف�شيح جناته، وتغمده ب�ا�شع  رحمة وا�شعة 

حترمنا  ول  بعده  تفتنا  ل  واللهم  ومغفرته.  رحمته 

اأجره، واغفر لنا وله.
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على وظائف أعضاء الجســـم البشري

القرآن
الكـــــريم
وتـأثــــيـــــره

د. اأحمد القا�شي

الإمارات. بجامعة  • حما�شر 
�شحايف. وكاتب  • باحث 
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حتى وقت قريب مل يكن هناك اهتمام زائد بالق�ة ال�شفائية 

تعاليم  ويف  الــقــراآن  يف  اليها  ال�ــشــارة  وردت  والــتــي  للقراآن 

الر�ش�ل،

كيف يحقق القراآن تاأثريه؟ وهل هذا التاأثري ع�ش�ي اأم روحي؟ 

اأم خليط من الثنني معا؟

وملحاولة الإجابة على هذا ال�ش�ؤال بداأنا قبل 25 عامًا اإجراء 

�شيتي  بنما  مدينة  يف  ــرب(  )اأك عيادات  يف  القراآنية  البح�ث 

ب�لية فل�ريدا. وكان هدف املرحلة الأوىل من البحث ه� اإثبات 

اأع�شاء اجل�شد وقيا�س  اأثر على وظائف  اأي  اإذا كان للقراآن  ما 

الإلكرونية  املراقبة  اأجهزة  وا�شتعملت  وجد.  اإن  الأثر  هذا 

املزودة بالكمبي�تر لقيا�س اأية تغريات ف�شي�ل�جية عند عدد 

من املتط�عني الأ�شماء اأثناء ا�شتماعهم لتالوات قراآنية. وقد 

مت ت�شجيل وقيا�س اأثر القراآن عند عدد من امل�شلمني املتحدثني 

امل�شلمني.  غري  من  عدد  عند  وكذلك  العربية،  وغري  بالعربية 

غري  اأو  كان�ا  م�شلمات  العربية،  بغري  للمتحدثني  وبالن�شبة 

م�شلمني، فقد تليت عليهم مقاطع من القراآن باللغة العربية ثم 

تليت عليهم ترجمة هذه املقاطع باللغة الإجنليزية.

اأثر  وج�د  املبدئية  التجارب  اأثبتت  املجم�عات  هذه  كل  ويف 

مهدىء م�ؤكد للقراآن يف 97 % من التجارب املجراة . وهذا الأثر 

درجة  تخفيف  على  تدل  ف�شي�ل�جية  تغريات  �شكل  يف  ظهر 

ت�تر اجلهاز الع�شبي التلقائي. وتفا�شيل هذه النتائج املبدئية 

الطبية  للجمعية  ع�شر  ال�شابع  ال�شن�ي  امل�ؤمتر  على  عر�شت 

�شانت  مدينة  يف  عقد  والذي  ال�شمالية  اأمريكا  يف  الإ�شالمية 

ل�ي�س ب�لية ميزوري يف اأغ�شط�س )اآب( 1984.

املهدىء  القراآن  تاأثري  اأن  املبدئية  الدرا�شات  من  ظهر  ولقد 

�ش�ت  ه�  الأول  العامل  عاملني:  اإىل  يعزي  اأن  ميكن  للت�تر 

كان  اإذا  عما  النظر  بغ�س  العربية  باللغة  القراآنية  الكلمات 

امل�شتمع قد فهمها اأو مل يفهمها وبغ�س النظر عن اإميان امل�شتمع 

. اأما العامل الثاين فه� معنى املقاطع القراآنية التي تليت حتى 

ول� كانت مقت�شرة على الرجمة الإجنليزية بدون ال�شتماع 

اإىل الكلمات القراآنية باللغة العربية.

)اأكــرب(  عيادات  يف  القراآنية  لبح�ثنا  الثانية  املرحلة  اأمــا 

فت�شمنت درا�شات مقارنة ملعرفة ما اإذا كان اأثر القراآن املهدىء 

فعال  عائدا  ف�شي�ل�جية  تغريات  من  ي�شاحبه  ومــا  للت�تر 

اأخرى غري قراآنية مثل �ش�ت  لع�امل  القراآنية ولي�س  للتالوة 

اأو رنة القراءة القراآنية العربية اأو ملعرفة ال�شامع باأن ما يقراأ 

عليه ه� جزء من كتاب مقد�س. وبعبارة اأخرى فاإن هدف هذه 

الكلمات  باأن  القائل  الفرا�س  حتقيق  ه�  املقارنة  الدرا�شة 

القراآنية يف حد ذاتها لها تاأثري ف�شي�ل�جي بغ�س النظر عما 

تفا�شيل  ي�شم  البحث  وهذا  ال�شامع.  لدى  مفه�مة  كانت  اإذا 

ونتائج هذه الدرا�شة.

املعدات

ا�شتعمل جهاز قيا�س ومعاجلة الت�تر املزود بالكمبي�تر ون�عه 

ميداك 2002 )ميديكال داتا اأك�يزين( والذي ابتكره وط�ره 

ب��شطن.  يف  دافيك�ن  و�شركة  ب��شطن  جلامعة  الطبي  املركز 

ب��شيلتني  الت�تر  عام  الدالة  الفعل  ردود  يقي�س  اجلهاز  وهذا 

الكمبي�تر  طريق  عن  املبا�شر  النف�شي  الفح�س  اإحداهما 

والأخرى مبراقبة وقيا�س التغريات الف�شي�ل�جية يف اجل�شد. 

وهذا اجلهازمتكامل وي�شم املق�مات التالية:

ومراقبة  النف�شاين  الفح�س  ي�شمل  للكمبي�تر  برنامج   •
وقيا�س التغريات الف�شي�ل�جية وطباعة تقرير النتائج .

متحركني  بقر�شني  مــزود  اإي   2 اأبــل  نــ�ع  من  كمبي�تر   •
و�شا�شة عر�س وطابع.

قناتان  قن�ات،   4 من  مك�نة  الكرونية  مراقبة  اأجهزة   •
الع�شالت معربة عن ردود  الكهربائية يف  التيارات  لقيا�س 

الت��شيل  قابلية  لقيا�س  وقناة  الع�شلية  الع�شبية  الفعل 

الكهربائي للجلد. وقناة لقيا�س كمية الدورة الدم�ية يف 

اجللد وعدد �شربات القلب ودرجة حرارة اجللد.

تــزداد  فاإنها  الع�شالت  يف  الكهربائية  للتيارات  وبالن�شبة 

انقبا�س  يف  ازديــادا  بــدوره  ي�شبب  والــذي  الت�تر  ــاد  ازدي مع 

كهربائي  م��شل  ي�شتعمل  التغريات  هذه  ولقيا�س،  الع�شالت. 

�شطحي ي��شع ف�ق ع�شلة اجلبهة.

اأما قابلية الت��شيل للجلد فاإنها تتاأثر بدرجة اإفراز العرق يف 

اإفراز  والت�تر يزيد من   ، بقلته  بازدياده وتقل  اجللد فتزداد 

اإىل  في�ؤديان  الت�تر  واإزالــة  الهدوء  واأمــا   ، اجللد  يف  العرق 

للت��شيل  قابليته  نق�شان  وبالتايل  اجللد  يف  الرط�بة  نق�شان 

كهربائي  م��شل  ي�شتعمل  التغريات  هذه  ولقيا�س  الكهربائي. 

ح�ل طرف اأحد الأ�شابع.

اأما قيا�س كمية الدم التي متر يف اجللد اإ�شافة اإىل قيا�س درجة 

حرارة اجللد فيدل على مدى ت��شع �شرايني اجللد اأو انقبا�شها 

وي�شتعمل لقيا�س هذه التغريات م��شل كهربائي ح�شا�س يربط 

ح�ل طرف اأحد الأ�شابع واأية تغريات يف كمية الدم اجلاري 

يف اجللد تظهر مبا�شرة على �شا�شة العر�س اإ�شافة اإىل �شرعة 

كمية  فتنخف�س  ال�شرايني  تنقب�س  الت�تر  زيادة  ومع  القلب. 

الدم اجلاري يف �شرايني اجللد وتنخف�س درجة حرارة اجللد 

وت�شرع �شربات القلب.
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كمية  وتــزداد  ال�شرايني  تت�شع  الت�تر  نق�شان  اأو  الهدوء  ومع 

الدم اجلاري يف اجللد ويتبع ذلك ارتفاع يف درجة حرارة اجللد 

ونق�شان يف �شربات القلب.

الطريقة واحلالت امل�شتعملة

�شم  متط�عني  خم�شة  على  جتــارب  وع�شرة  مائتان  اأجريت 

�شنة   40  ،17 بني  اأعمارهم  تــراوح   ، واأنثيان  ذكــ�ر  ثالثة 

ومت��شط اأعمارهم 22 �شنة.

الناطقني  غري  ومــن  امل�شلمني  غري  من  كان�ا  املتط�عني  وكــل 

بالعربية. وقد اأجريت هذه التجارب خالله42 جل�شة عالجية 

الكلى  املجم�ع  كان  وبذلك  جتارب  خم�س  جل�شة  كل  ت�شمنت 

210. وتليت على املتط�عني قراءات قراآنية باللغة  للتجارب 

قراءات  عليهم  وتليت  جتربة،   85 خالل  امل�ج�دة  العربية 

يف  روعــي  وقد  اأخــرى،  جتربة   85 خالل  قراآنية  غري  عربية 

هذه القراءات ، غري القراآنية اأن تك�ن باللغة العربية املج�دة 

ال�ش�ت  حيث  من  القراآنية  للقراءات  مطابقة  تك�ن  بحيث 

واللفظ وال�قع عام الأذن ومل ي�شتمع املتط�ع�ن لأية قراءة 

خالل 40 جتربة اأخرى، وخالل جتارب ال�شمت كان املتط�ع�ن 

احلالة  نف�س  وهي  مغم�شة،  واأعينهم  مريحة  جل�شة  جال�شني 

التي  الأخــرى  جتربة  و�شبعني  املائة  اأثناء  عليها  كان�ا  التي 

ا�شتمع�ا فيها للقراءات العربية غري القراآنية.

خال  كدواء  القراآنية  غري  العربية  القراءات  ا�شتعملت  ولقد 

من املادة العالجية )بال�شيب�( م�شابه 

اأنه مل يكن يف ا�شتطاعه  للقراآن حيث 

بني  مييزوا  اأن  امل�شتمعني  املتط�عني 

القراآنية،  غري  القراءات  وبني  القراآن 

وكان الهدف من ذلك ه� معرفة ما اإذا 

ف�شي�ل�جي  اأثر  اأي  القراآن  للفظ  كان 

هذا  كان  واإذا  معناه  يفهم  ل  من  على 

لفظ  اأثـــر  فعال  فه�  مــ�جــ�دا  ـــر  الأث

القراآن ولي�س اأثرا ل�قع اللغة العربية 

املرتلة وهي غريبة على اأذن ال�شامع.

فيها  ي�شتمع  مل  الــتــي  الــتــجــارب  اأمـــا 

املتط�ع�ن لأية قراءة فكانت ملعرفة 

ما اإذا كان الأثر الف�شي�ل�جي نتيجة 

اأثناء  امل�شرخي  اجلــ�ــشــدي  لل��شع 

اجلل�شة املريحة والأعني مغم�شة.

التجارب  مــنــذ  بــ��ــشــ�ح  ظــهــر  ولــقــد 

الأوىل اأن اجلل�شات ال�شامتة التي مل 

ي�شتمع فيها املتط�ع لأية قراءات مل يكن لها اأي تاأثري مهدىء 

من  املتاأخرة  املرحلة  يف  التجارب  اقت�شرت  ولذلك  للت�تر، 

الدرا�شة على القراءات القراآنية وغري القراآنية للمقارنة.

بالن�شبة  الــقــراآنــيــة  الــقــراءات  ترتيب  تغيري  روعـــي  ولــقــد 

القراآنية  القراءة  تك�ن  فمرة  با�شتمرار  الأخــرى  للقراءات 

�شابقة للقراءة الأخرى، ثم تك�ن تالية لها يف اجلل�شة التالية 

اأو العك�س.

قراآنية  ــراءات  ــق ال اإحـــدى  ــاأن  ب علم  على  املتط�ع�ن  ــان  وك

على  التعرف  من  يتمكن�ا  مل  ولكنهم  قراآنية  غري  والأخــرى 

ن�عية اأية من القراءات يف اأية جتربة.

اأما طريقة املراقبة يف كل جتارب هذه الدرا�شة فاقت�شرت على 

وهي  الع�شالت  يف  الكهربائية  التيارات  قيا�س  قناة  ا�شتعمال 

اأعاله، م�شتخدمني يف ذلك  امل��ش�ف  جزء من جهاز (ميداك) 

م��شال كهربائيا �شطحيا مثبتا ف�ق ع�شلة اجلبهة.

التجارب  هــذه  خــالل  وت�شجيلها  قيا�شها  مت  التي  واملعايري 

ت�شمنت مت��شط اجلهد الكهربائي يف الع�شلة اإ�شافة اإىل درجة 

التذبذب يف التيار الكهربائي يف اأي وقت اأثناء القيا�س، ومدى 

ح�شا�شية الع�شلة لالإنارة والن�شبة املئ�ية للجهد الكهربائي يف 

نهاية كل جتربة بالن�شبة اإىل اأولها. وقد مت قيا�س وت�شجيل 

كل هذه املعايري الكرونيا ب�ا�شطة الكمبي�تر.

وال�شبب يف تف�شيل هذه الطريقة للمراقبة ه� اأنها تنتج اأرقاما 

فعلية دقيقة ت�شلح للمقارنة وللتق�مي الكمي للنتائج .

ويف اأية جتربة و اأية جمم�عة من التجارب املقارنة اعتربت 

النتيجة اإيجابية لن�ع العالج الذي اأدى اإىل اأقل جهد كهربائي 

للع�شلة، لأن هذا اعترب م�ؤ�شرا لفعالية اأف�شل يف تهدئة الت�تر 

نف�س  مع  امل�شتعملة  الأخــرى  العالج  باأن�اع  مقارنا  اإنقا�شه  اأو 

املتط�ع يف نف�س اجلل�شة.

النتائج:

كانت النتائج اإيجابية يف 65% من جتارب القراءات القراآنية. 

وهذا يعني اأن اجلهد الكهربائي للع�شالت كان اأكرث انخفا�شا يف 

هذه التجارب مما يدل على اأثر مهدىء للت�تر، بينما ظهر هذا 

الأثر يف 33% فقط من جتارب القراءات غري القراآنية.

كالإيجابية  النتائج  هذه  تكرار  اأمكن  املتط�عني  من  عدد  ويف 

للقراءات القراآنية بالرغم من اإعادة تغيري ترتيبها بالن�شبة 

للقراءات الأخرى مما اأكد الثقة يف هذه النتائج.

للقرآن 
الكريم أثر 
إيجابي واضح 
لتهدئة التوتر
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مناق�شة النتائج وال�شتنتاج من الدرا�شة:

درا�شة  يف  القراآنية  لبح�ثنا  املبدئية  النتائج  اأظهرت  لقد 

واأمكن  الت�تر،  لتهدئة  م�ؤكدا  اإيجابيا  اأثراآ  للقراآن  اأن  �شابقة 

�شكل  على  الأثــر  هذا  وظهر.  وكما.  ن�عا  الأثــر  هذا  ت�شجيل 

قابلية  يف  وتغريات  الع�شالت،  يف  الكهربائي  التيار  يف  تغريات 

وما  الدم�ية  الدورة  يف  وتغريات  الكهربائي،  للت��شيل  اجللد 

الدم  وكمية  القلب  �شربات  عــدد  يف  تغري  من  ذلــك  ي�شحب 

اجلاري يف اجللد ودرجة حرارة اجللد.

الع�شبي  التغريات تدل على تغري يف وظائف اجلهاز  وكل هذه 

الأخــرى  اجل�شد  اأع�شاء  على  ي�ؤثر  بــدوره  ــذي  وال التلقائي 

ووظائفها. ولذلك فاإنه ت�جد احتمالت ل نهاية لها للتاأثريات 

الف�شي�ل�جية التي ميكن اأن يحدثها القراآن.

اأن الت�تر ي�ؤدي اإىل نق�س املناعة يف  وكذلك فاإن من املعروف 

الك�رتيزول  اإفراز  طريق  عن  ذلك  يك�ن  اأن  واحتمال  اجل�شم 

الغدد  الع�شبي وجهاز  الفعل بني اجلهاز  ردود  اأو غري ذلك من 

القراآين  الأثر  اأن  افرا�س  املنطق  ومن  فاإنه  ولذلك  ال�شماء 

املهدىء للت�تر ميكن اأن ي�ؤدي اإىل تن�شيط وظائف املناعة يف 

اجل�شم، والتي بدورها �شتح�شن من قابلية اجل�شم على مقاومة 

اأو ال�شفاء منها وهذا ينطبق على الأمرا�س املعدية  الأمرا�س 

والأورام ال�شرطانية وغريها.

كما اأن نتائج هذه التجارب املقارنة ت�شري اإىل اأن كلمات القراآن 

ف�شي�ل�جي  اأثر  لها  معناها،  مفه�م  عن  النظر  وبغ�س  بذاتها 

مهدىء للت�تر يف اجل�شم الب�شري.

ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام اأن هذه النتائج املذك�رة هي 

علىعدد  املجراة  التجارب  من  حمدود  لعدد  املبدئية  النتائج 

�شغري من املتط�عني .

من  عدد  لتحقيق  م�شتمرا  مــازال  القراآنية  البح�ث  وبرنامج 

الأهداف نذكر منها التايل:

ا- اإجراء عدد اأكرب من التجارب على عدد اأكرب من املتط�عني 

لتاأكيد النتائج احلالية.

�ش�اء  القراآنية  املعاين  باأثر  لقراآنية  الكلمات  اأثر  مقارنة   -2

باللغة العربية اأو املرجمة.

3- مقارنة تاأثري الآيات املختلفة من القراآن مثل اآيات الرغيب 

واآيات الرهيب.

الأخرى  العالجية  ال��شائل  بتاأثري  القراآن  تاأثري  مقارنة   -4

امل�شتعملة حاليا لتهدئة الت�تر.

وظائف  على  املدى  الط�يل  العالجي  القراآن  اأثر  اختبار   -5

اأو الأج�شام  املناعة يف اجل�شم �ش�اء منها املتعلق باخلاليا 

امل�شادة يف الدم.

معينة  مر�شية  حــالت  يف  العالجي  الــقــراآن  اأثــر  اختبار   -6

الأثــر  هــذا  ومتحي�س  منها،  البدنية  احلـــالت  وخا�شة 

بالطرق العلمية الدقيقة.

القراآنية  للبح�ث  الربنامج  هذا  اأن  اأعاله  املذك�ر  من  ويت�شح 

امل�شتقلة  الدرا�شات  من  عددا  و�شيتطلب  ومعقد  ط�يل  برنامج 

م��ش�ع  كذلك  ولكنه  لإمتامه.  ال�شنني  من  عددا  و�شي�شتغرق 

اأن تك�ن لها  يف غاية من الأهمية ويب�شر بنتائج طيبة نرج� 

فائدة عملية جمزية.
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فضـل الزاد
حل إسالمي ألزمة الغذاء

د. اأحمد القا�شي

الإمارات. بجامعة  • حما�شر 
�شحايف. وكاتب  • باحث 
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)من كان عنده ف�شل زاد فليُعد به على من ل زاد له(.. كانت هذه 

النبي �شلى اهلل عليه  للعاملني،  املبع�ث رحمة  انطلقت من  دع�ة 

و�شلم، وروى احلديث الإمام اأب� داود ب�شند �شحيح. 

وكان له �شلى اهلل عليه و�شلم - فيما نح�شب - ثالثة اأهداف من 

وراء هذه الدع�ة، وهي:

�شد احلاجات ال�شرورية لأفراد الأمة، وعلى راأ�شها الطعام.  -1

احلفاظ على طابع الراحم والعطاء والتما�شك القت�شادي   -2

والجتماعي لأبناء اأمته.

الــدولــة  يف  القــتــ�ــشــادي  للنم�  را�ــشــخــة  قــاعــدة  تــقــدمي   -3

الإ�شالمية.

هذه الأهداف بع�شها يف حاجة للت��شيح.. فالهدف الأول وا�شح 

بال مراء، فهناك تفاوت اقت�شادي يف كل مكان من املعم�رة، يلقي 

للفقري  الإ�شالم، فمن يك�ن  ظالله، بل وت�شتقر ق�اعده يف بالد 

كفالة  ور�ش�له  اهلل  جعل  لقد  ي�مه؟  ق�ت  يجد  ل  الذي  امل�شلم 

الث�اب،  اأكرب  امل�شلم  عنها  ُيثاب  التي  ال�اجبات  من  الفقري  هذا 

فهذه ال�شدقة التي تقع يف يد اهلل تعاىل -كما اأخربنا الر�ش�ل 

�شلى اهلل عليه و�شلم- جعلت اأمَّ امل�ؤمنني عائ�شة ر�شي اهلل عنها 

قبل  �شدقتها  تطيِّب  اأن  على  حر�شت  اإنها  بل  فقط،  ق  تت�شدَّ ل 

عمر  ابن  وجعلت  اهلل،  يد  يف  تقع  اأنها  لعلمها  للفقري،  اإعطائها 

يت�شدق باأكرث امل�ؤن حمبة اإىل قلبه، اعتباًرا لق�له تعايل:{َلن 

�َن}، وما اأدراك اأخي ما درجة  بُّ ا حُتِ َتَناُل�ا الرِبَّ َحتَّى ُتنِفُق�ا مِمَّ

الرب التي وعد اهلل بها عباده!!

والهدف الثاين ميثل ذلك البذل الراقي، والعطاء اجلميل الذي 

اهلل  ر�شا  يف  والطمع  النف�س،  ور�شا  اخلاطر،  طيب  معه  يت�شافر 

تعاىل، تلك الع�امل التي هي اأ�ش�س بناء ذلك املجتمع املتما�شك 

��ٌس}..  ْر�شُ الذي و�شفه لنا رب العزة �شبحانه بق�له: {ُبْنَياٌن مَّ

جمتمع كهذا ل ميكن اأن يبيع كرامته من اأجل لقمة العي�س، ول 

جهد  اإنه  ج�عه،  �شد  اأجل  من  وال�شتعمار  بالذل  اأبــًدا  ير�شى 

الأفراد الذي ي�شنع يف جممله �ش�رة رائعة ملجتمع ودولة ل ِذْكر 

اأو ما  اأو ا�شتذلل خارجي مقابل املع�نات،  فيها ملجاعة داخلية، 

اأ�شبه ذلك مما كرثت �ش�اهده.

منحى  َينُح  مل  الإ�شالم  دين  اأنَّ  فنالحظ  الثالث  الهدف  عن  اأما 

النظريات ال�شراكية يف هدم نظام الطبقات، بل َقِبل التفاوت 

منه  بد  ل  الذي  اليدوي  العمل  لقب�ل  الطبيعي  املدخل  ب��شفه 

لالإنتاج، مع احلفاظ على الطبقات الرثية التي ت�فر امل�شروعات 

التي تنتج فر�س العمل.

التفاوت  �ش�رة  على  ي�افق  الإ�شالم  اأن  هذا  معنى  يكن  مل  لكن 

فجعل  للفقراء،  الأثــريــاء  ا�شتغالل  على  تق�م  التي  الطبقي 

حده  يتمثل  احلــال،  ومت��شطي  الأغنياء  مال  يف  ا  حقًّ للفقراء 

اإل  ا  حقًّ م�شلًما  امل�شلم  ي�شري  ل  التي  الزكاة  فري�شة  يف  الأدنــى 

باأدائها، تارًكا البحث عن العتق من النار وعذاب اهلل ي�م القيامة 

ملن يبذل املزيد من الزاد واملال ملن ل زاد له.

ملاذا الطعام؟ األ يكفي املال؟

من يطالع ال�شنة النب�ية يجد النبي الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم 

قد اهتم اهتماًما كبرًيا بق�شية الت�شدق بالطعام، جنًبا اإىل جنب 

النبي  يحر�س  ملاذا  مهما:  ت�شاوؤل  اأثــار  مما  باملال؛  الت�شدق  مع 

على الت�شدق بالطعام بالذات؟ فنجده يق�ل -وي�شري يف اأكرث من 

حديث-: »اأيها النا�س.. اأف�ش�ا ال�شالم، واأطعم�ا الطعام، و�شل�ا 

بالليل والنا�س نيام؛ تدخل�ا اجلنة ب�شالم«، ذلك احلديث الذي 

ملا  اإ�شافة  اجلنة،  دخ�ل  اأ�شباب  كاأحد  بالطعام  الت�شدق  خ�سَّ 

قدمنا به مقالنا هذا من حديثه �شلى اهلل عليه و�شلم: »من كان 

لديه ف�شل زاد فليُعد به على من ل زاد له«، وثمة اأحاديث اأخرى 

ح�شرها،  مقام  هذا  لي�س  املجال،  هذا  على  امل�شلم  حتث  كثرية 

واأن  مال،  ل  زاًدا  تخرج  اأن  الفطر  زكاة  يف  الأ�شل  اأن  ويكفينا 

�شدقة ي�م احلج الأكرب ثلث الأ�شحية ل ثمنها، اإ�شافة لتحديد 

كفارة اليمني اأو الظهار يف الإطعام يف املرتبة الأوىل.

وهنا نعيد ال�ش�ؤال: ملاذا الهتمام باإطعام الطعام؟

قد تك�ن من اأول�يات الفقري ت�جيه   -1

ملتطلبات  مــال  من  عليه  يح�شل  ما 

يراها مهمة وي�ؤثر اأن يبيت جائًعا، 

�شد هذه  الإ�شالم على  وهنا حر�س 

اأمام  الباب  فاحًتا  امللحة،  احلاجة 

�شبل التكافل الأخرى ل�شد حاجاتها 

املالية.

ممن  الفقرية  العائلة  رب  يك�ن  قد   -2

باخت�شا�س  بيته  اأهــل  على  يج�ر 

املال لنف�شه بخال، اأو م�جًها اإياه يف 

م، وهنا جند اأن  رَّ غري ُم�شتحق اأو حُمَ

اأن  ولأ�شرته-  له  -حماية  الأف�شل 

ُيعَطى طعاًما ل مال.

اإن بذل الطعام اأكرم للفقري من بذل   -3

املال؛ حيث قد يرى الفقري يف اإعطاء 

اأ�شار  ال�شنف  وهذا  اإهانة،  له  املال 

{َيْح�َشُبُهُم  بق�له:  العزة  رب  اإليه 

ِف}. َعفُّ اجَلاِهُل اأَْغِنَياَء ِمَن التَّ

يعد الطعام من احلاجات الأ�شا�شية   -4

العي�س  ميــكــن  ل  ــتــي  ال لــالإنــ�ــشــان 

ثم  ومن  عليها،  ي�شرب  ول  بدونها، 

للح�ش�ل  �شي�شعى  يفقدها  فعندما 

مثل  كــرامــتــه،  مت�س  ب�ش�ر  عليها 

من يطالع 
السنة النبوية 

يجد النبي 
الكريم صلى 

اهلل عليه 
وسلم قد 

اهتم اهتماًما 
كبيرًا بقضية 

التصدق 
بالطعام
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بالفقري  ال�شرع  ع  ترفَّ الأمرين  وكال  ال�ش�ؤال،  وذل  ال�شرقة، 

ا عندما كفل له اهتمام اأمة الإ�شالم به. عنه، خ�ش��شً

نح� برنامج عملي للتطبيق

الأمر  هذا  جعل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأن  قبل  من  قراأنا 

الهنيِّ )اإطعام الطعام( اأحد الطرق امل�ؤدية لدخ�ل اجلنة، لي�س 

ا، وهل يكره  هذا وح�شب بل جعله �شبيل دخ�ل اجلنة ب�شالم اأي�شً

م�شلٌم اأن يدخل اجلنة ب�شالم من دون مناق�شة ح�شاب اأو �شابقة 

عذاب؟!

وقد يبدو الأمر من ال�شه�لة مبكان بحيث يت�شاءل اأخي القارئ: 

على  ي�شاعدنا  عملي  برنامج  اإىل  الأمــر  تطبيق  يحتاج  وهــل 

تنفيذه؟

بهذه  الأمـــر  نطرح  جعلتنا  اعــتــبــارات  عــدة  هناك  اأن  ــق  واحل

الزاوية، وهي:

اإطعام الطعام  ا �شار  املي�ش�رة اقت�شاديًّ يف الدول الإ�شالمية   -1

اأن  التي تعد عيًبا يف حق من يقبلها، بالرغم من  من الأم�ر 

هذه املجتمعات ل تخل� من فقراء.

ظاهرة  انت�شرت  الفقرية  والإ�شالمية  العربية  الــدول  يف   -2

الت�ش�ل، واأ�شحى العرف اأن الت�شدق اإمنا يقت�شر على ه�ؤلء 

املت�ش�لني، وين�شى اأهل هذه الدول جريانهم املتعففني.

قد  احل�شنة  و�شرائعه  الإ�ــشــالم  �شنن  من  كبري  عــدد  هناك   -3

تال�شى اأو تغيب عن املمار�شة، ومن هذه القيم الغالية )اإطعام 

الطعام(؛ وه� ما يجعلنا نحتاج اإىل الع�دة بها للمجتمع يف 

اإطار الدع�ة الإ�شالمية.

اأزمـــات  مــن  تــعــاين  الــتــي  ـــدول  ال يف  للحال  بالنظر  اأنـــه   -4

اقت�شادية جند اأن اأجهزة الدولة املعنية بتقدمي الإعانات 

ل تطيق ح�شر احلالت التي حتتاج فعال.. اإما تق�شرًيا من 

املتعففني  لتعفف  اأو  م�ارد،  وج�د  لعدم  اأو  الأجهزة،  هذه 

عملي  برنامج  طرح  يف  نفكر  يجعلنا  ما  وه�  ال�ش�ؤال؛  عن 

لتنفيذه.

برنامج فردي

ميكن للفرد امل�شلم اأن يق�م بهذا امل�شروع منفرًدا، ويف�شل اأن   -1

يتعرف على جار م�شلم يثق فيه لي�شاعده.

يتم حتديد الأ�شخا�س الذين يحتاج�ن للم�شاعدة من خالل   -2

الزيارات العائلية غري املتكلفة بني اجلريان ب�ش�رة ل يت�شح 

من خاللها غر�س الزيارة للحفاظ على امل�شاعر.

متعدد  الــ�احــد  املنزل  هي  العمل  وحــدة  تك�ن  اأن  يف�شل   -3

الط�ابق؛ بحيث يق�م راعي امل�شروع ومن ي�شاعده بال�شراك 

نة احل�شنة. يف ن�شر هذه ال�شُّ

ميكن للقائم على هذا الربنامج اأن يبداأ مع جريانه يف املنزل   -4

اإ�شعار  على  اتفاقهم  خالل  من  ي�شاعده،  من  مع  بالتن�شيق 

املحتاج، باأنهم اعتادوا تقدمي الأطعمة لبع�شهم البع�س يف 

اإطار ال�د املتبادل.

ا ولي�س غري ذلك، على الأقل يف  يف�شل اأن يك�ن الطعام مطه�ًّ  -5

املرحلة الأوىل من امل�شروع.

يتنا�شب مع  املكف�لني  اأن يك�ن عدد  امل�شروع  يراعى يف هذا   -6

قدرة القائم بامل�شروع، ومبا يت�افق مع قدرات اأهل بيته ومن 

يعاونه على الإجناز.

على القائم بامل�شروع اأن يحاول اإقناع نظرائه من املي�ش�رين   -7

اأن يكفل كل منهم بيًتا اأو بيتني.

ميكن اأن تك�ن وحدة تنفيذ امل�شروع هي ال�شارع الذي يقطن   -8

فيه �شاحب الفكرة، اإن مل يكن يف منزله َمن ي�شتحق�ن هذه 

الكفالة، ويتم الت��شع بح�شب القدرة.

على كل قائم بامل�شروع اأن يت�جه اإىل اهلل بالدعاء باأمرين:   -9

قل�ب  لــه  يفتح  واأن  يبذله،  ــذي  ال الــبــذل  منه  يتقبل  اأن 

املكف�لني فيتقبل�ا منه هذا اجلهد.

برنامج جماعي

ي�اجه  قد  الفردي  الربنامج  اأن  القراء  اإخ�اننا  على  يخفى  ل 

عقبات كثرية، منها:
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ا، اأي التي ي�شكن  اأنه ي�شلح لالأحياء ال�شكنية املختلطة طبقيًّ  -1

ي�شلح  ل  ثم  ومن  املع�شرين،  جــ�ار  اإىل  احلــال  مي�ش�رو  فيها 

لالأحياء التي ينف�شل فيها ه�ؤلء عن اأولئك.

فيها  يتجاور  التي  املنازل  يف  الفردي  الربنامج  هــذا  ي�شلح   -2

ل�شعف  يــ�ؤدي  احلديثة  املدن  فطابع  واملع�شرون؛  املي�ش�رون 

ات�شال املرء بجريانه، فما مل يكن اجلار قريًبا فاإنه من الع�شري 

مزاولة هذا امل�شروع ب�ش�رة فردية.

يف  امل�شروع  هذا  تنفيذ  ال�شروري  من  يجعالن  العتباران  هذان 

اإطار جماعي، والإطار اجلماعي الذي نق�شده يتمثل يف جلان الرب 

وت��شيع  امل�شاجد،  يف  اإن�شاوؤها  ميكن  التي  اأو  امل�شاجد  يف  املنت�شرة 

نطاق عملها لت�شم عدة م�شروعات، من بينها م�شروع ف�شل الزاد، 

وخط�ات امل�شروع كما يلي:

امل�شاجد  يف  املنت�شرة  الرب  جلان  اأو  الزكاة  بلجان  الت�شال   -1

املحيطة، وما مل تكن م�ج�دة ميكن  اإن�شاوؤها.

ل اأن تركز كل جلنة م�شجدًا على ال�شارع الذي يت�اجد به  2- ُيف�شَّ

امل�شجد لغر�س حتقيق الكفاية، ومتى حتققت الكفاية ميكن 

ت��شيع نطاق الن�شاط.

املهم بناء قاعدة بيانات م�شغرة ح�ل الأُ�شر التي حتتاج  3- من 

املعل�مات  هــذه  بجمع  ويق�م  الن�شاط،  بهذا  اإليها  الت�جه 

جريان املحتاجني اأنف�شهم ولي�س غرباء عنهم،

وتت�شمن قاعدة البيانات هذه ما يلي:

دخل الأ�شرة من خالل عائلها فقط؛ حيث ينبغي عدم اعتبار   -1

عمالة الأطفال.

لكل  تغطيتها  ومـــدى  ــرة،  ــش الأ� لــهــذه  الــ�ــشــروريــة  النفقات   -2

الحتياجات الأ�شا�شية: ال�شكن وامللب�س، والتعليم... اإلخ، وما 

يتبقى لتغطية احتياجات الطعام.

الذي  الــغــذاء  حجم  لتحديد  الأ�ــشــرة  اأفـــراد  عــدد  حتديد   -3

حتتاجه.

ميكنهم  َمن  ح�ل  م�شغرة،  ثانية  بيانات  قاعدة  بناء  ينبغي   -4

القيام بكفالة هذه الأ�شر يف اإطار هذا امل�شروع، على اأن تك�ن 

البيانات املجم�عة متمثلة يف حجم ما ميكن اأن يخ�ش�شه كل 

كفيل لالإنفاق يف هذا امل�شروع.

ينبغي التاأكيد على اأن تك�ن قاعدة البيانات املذك�رة بالغة   -5

ال�شرية، ول يطلع عليها اإل الأمني كامت ال�شر.

ميكن اأن تك�ن )الأزواد( املقدمة يف هذا امل�شروع غري مطه�ة   -6

ب�شبب ات�شاع حجم الن�شاط.

كفاية  حتقيق  امل�شروع  هذا  على  القائم�ن  يت�خى  اأن  يجب   -7

ا؛ فال يت��شع�ن يف عدد الأ�شر املكف�لة اإل  الأ�شر املكف�لة عينيًّ

بعد حتقيق الكفاية لالأ�شر امل�ج�دة بالفعل؛ فكميات الغذاء 

املقدمة يجب اأن تك�ن كافية لإعالة هذه الأ�شر متاًما.

ال�شعي لزيادة عدد الكفالء من خالل الهتمام بالدع�ة اإىل   -8

لالإ�شالم،  الجتماعية  التطبيقات  على  والركيز  الإ�شالم، 

التي تتجاوز العبادات اإىل اإقامة املجتمع امل�شلم الفا�شل.

والأحاديث  القراآنية  بــالآيــات  م�شتخل�س  اإعــداد  ل  ُيف�شَّ  -9

امل�شروع؛  هذا  على  للقائمني  وتعليمها  وتف�شرياتها،  النب�ية 

ليتمكن�ا من اإدارة امل�اقف التي تدور بينهم وبني الكفالء اأو 

املكف�لني، �ش�اء يف حالة تعفف املكف�لني اأو طمعهم... اإلخ.

10- يجب الف�شل بني هذا امل�شروع وغريه من امل�شروعات الدع�ية 

اأو ال�شيا�شية التي قد ينخرط فيها اأي من القائمني على اأم�ر 

األ  ينبغي  امل�شروع  فهذا  امل�شروع؛  هذا  ينفذ  الذي  امل�شجد 

يك�ن م�شروًطا اأو مرتبًطا باأي ت�جه �شيا�شي ي�شتغل امل�شروع 

يف جمع امل�ؤيدين واملنا�شرين اأو ك�شب اأ�ش�ات انتخابية.

اهلل  اإىل  الت�جه  امل�شروع  هــذا  اأ�شحاب  ين�شى  األ  يجب   -11

النف�س،  ي�شبط  فالدعاء  والتي�شري؛  بالقب�ل  بالدعاء 

وي�شحح الأداء، ويجلب الربكة والت�فيق.

احتياجات  لتغطية  للتمدد  قابل  مرن  امل�شروع  هذا  فاإن  واأخرًيا 

اإلخ،  ملب�س...  اإىل  تعليم  من  املعا�شرة  الآونــة  يف  الفقري  امل�شلم 

خا�شة اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قد و�شع لنا نطاق التعاطي 

مع هذا امل�شروع، حني قال يف اأول احلديث: )من كان عنده ف�شل 

ظهر، فليعد به على من ل ظهر له(.

وبعد..

لها  يك�ن  �ش�ف  العامل  ي�شهدها  التي  القت�شادية  التغريات  فاإن 

�شحايا كثريون؛ وه� ما يزيد من اأهمية هذه امل�شروعات واحلاجة 

اإليها؛ واهلل امل�فق.
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الباحثني  النب�ية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  يف  الإعجاز  ي�شغل 

اأي  اأكرث من  والعلماء يف الدرا�شات الإ�شالمية، يف هذه الأيام، 

وقت م�شى، وخا�شة )الإعجاز العلمي(.

ولذلك اأ�شباب منها:

تريد  �شر�شٍة  لهجمٍة  يتعر�س  ورمــ�زه  وعقائده  الإ�شالم  اأن 

�شيا�شيٍة  اأ�شحابه عنه؛ لأ�شباٍب  واإبعاَد  النف��س،  اقتالعه من 

وهم  وثرواته،  اأر�شه  على  الهيمنة  يف  ورغبًة  واقت�شاديٍة، 

املا�شي على  النف��س من ق�ة واأثر، َقدرت يف  يعلم�ن ما له يف 

�شد كل الهجمات القادمة من اخلارج، وال�شم�د يف زمن املحن، 

وال�شرب على ال�شدائد، حتى مَتَّ اإبعاد اخلطر عن ديار الإ�شالم، 

ومن هنا كانت �شرا�شة احلملة وعنف�انها وم�شاحتها وت�شميمها 

على هدمه يف النف��س؛ لتتحقق اأهدافها.

اأما الك�ش�ف العلمية التي جاءت يف هذا الع�شر برهاًنا قاطًعا 

يف  النب�ية  وال�شنة  الكرمي  الــقــراآن  حقائق  ي�ؤيد  و�شادًقا 

اأهــدت  فقد  والــكــ�ن،  والنبات  الإن�شان  عن  عجيب،  تطابق 

فاعاًل  �شالًحا   - واأفــراًدا  ومهتمني  دعــاًة   - بالإ�شالم  امل�ؤمنني 

وتعزيزه  اإميانهم،  وجتديد  الإ�شالم،  اإىل  الدع�ة  يف  وفعاًل 

و�شط  دينهم  على  للثبات  بالطاقة؛  واإمــدادهــم  النف��س،  يف 

الع�ا�شف املزجمرة، والأن�اء الهادرة، وا�شتقبال اأعداد كبرية 

من الداخلني يف الإ�شالم؛ ملا يجدون فيه من القدرة على اإنقاذ 

إطاللة على

اإلعـجــاز
فـــي القـــــرآن والســـــــنة

د. اأحمد القا�شي

الإمارات. بجامعة  • حما�شر 
�شحايف. وكاتب  • باحث 
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الإن�شانية  اإىل  اهلل  كلمة  واأنه  احلق،  اإىل  وهدايتها  الب�شرية 

جمعاء.

ي�ؤيد  النا�س،  باهتمام  ت�شتاأثر  مادة  الباحث�ن  وجد  وهكذا 

ذلك اجلم�ع الغفرية التي ت�شتمع اإىل حما�شرات الإعجاز، وما 

يحظى به امل��ش�ع من اهتمام يف ال�شحف واملجالت وامل�ؤمترات، 

التي تناق�س كل جديد يف هذا امليدان.

قدمًيا  مراجعه  يف  )الإعجاز(  مل��ش�ع  الباحث  مطالعة  ولدى 

تراًثا  ت�شكل  املعل�مات،  من  هائل  َكــمٌّ  َلــَدْيــِه  َتــَراَكــم  وحديًثا 

مراكًما ومتكاماًل ومتبايًنا اأحياًنا.

والت�شريعي  والعلمي  البياين   - املختلفة  �ش�ره  يف  والإعــجــاز 

والعددي، وغريها - لي�س بنف�س امل�شت�ى من الدللة على م��ش�عه 

وقدرته على التاأثري، كما اأنها لي�شت يف اتفاق بني الباحثني.

البياين  )التف�شري  كتابها  يف  عبدالرحمن،  عائ�شة  الدكت�رة 

اإىل  بدايتها  من  والتحدي،  الإعجاز  رحلة  ت�شتق�شي  للقراآن( 

قت بني )الإعجاز والتحدي(، كمفه�مني  ال�قت احلا�شر، وقد فرَّ

جاَءا متالزمني؛ لإعطاء كل م�شطلح دللته، وميدان عمله.

بنّي  وا�شح  فيه  الأمر  )القراآن(  معجز  ه�  حيث  )فمن  تق�ل: 

مي�شًرا  كان  الإعجاز  واإدراك  اأ�شيلٍة،  عربيٍة  �شليقٍة  ذي  لكل 

بلغائهم دون  به خا�شة  ينفرد  املبعث، ل  لهم جميًعا يف ع�شر 

البلغاء  اأن  ر  ُيَقدِّ اآيات معجزته وه�  امل�شطفى  العامة، وما تال 

يهم اأن  ا من حيث حتدِّ وحدهم هم الذين يدرك�ن اإعجازها، اأمَّ

ياأت�ا ب�ش�رة من مثله فتلك ق�شية اأخرى تخ�س اأبلغ بلغائهم، 

ومن يظاهرونهم من ِجنٍّ فيما زعم�ا(.

ال�شاعر  اأن  والتحدي:  املعجزة  اإدراك  بني  الق�ل  )ون�جز 

امل�شتمعني  جمه�ر  فيتلقاها  ق�شيدته،  يق�ل  كــان  العربي 

بالإعجاب والتقدير، اأو ال�شد والتهاون، واأما اأن يعار�شها اآخر 

اإىل  َيْعُدوهم  ل  ال�شعراء،  من  اأقرانه  يف  مق�ش�ر  فذلك  منهم، 

عامة الق�م(.

ونعيد اإثبات هذا الراأي لنبنّي معنى الإعجاز، والذي يعني اأن 

القراآن مفارق لكالم الب�شر، واأنه كالم اهلل، واأن ل اأحد ي�شتطيع 

اإىل التحدي،  اأو كرث ذلك املثل، ثم عطف  اأن ياأتي مبثله، قلَّ 

وه� واإن كان م�جًها اإىل الب�شر واجلن، فاإن املعنى بهذا التحدي 

على  قادر  اأنه  اجلن  من  يظاهره  ومن  نف�شه،  يف  يت�هم  من  ه� 

م�شاهاة القراآن.

واأينما ولَّْيت وجهك يف اآثار الباحثني جتد تالزًما بني الإعجاز 

وجدنا  ال�شاطئ،  بنُت  به  جــاءت  مبا  ِق�ْشناه  واإذا  والتحدي، 

بع�شه ل يتَّ�شم بهذه الدقة.

القراآن  �شماع  جمرد  اأن  ال�شاطئ:  بنت  الدكت�رة  ترى  وكما   

الكرمي كان كفياًل لإدراك العربي - حني ذاك - باأن هذا الذي 

املذهب  الرافعي يذهب  فاإن  الب�شر،  ي�شمعه ه� كالم غري كالم 

نف�شه يف ذلك.

بالغته  يف  الكالم  تقدير  مرجع  كــان  )وملــا  الرافعي:  يق�ل 

العرب  اأولئك  يف  وخا�شًة  وحــده،  الإح�شا�س  اإىل  وف�شاحته 

ا، وكان  ْلَتهم وراأيتهم، كاأمنا خلق�ا َخْلًقا لغ�يًّ الذين، من اأين تاأمَّ

اأرقى ما حت�س به الفطرة  اأ�شل�به  القراآن الكرمي قد جمع يف 

اأح�ش�ا  فقد  اإليه،  النف�س  البيان، ومذاهب  اأو�شاع  من  اللغ�ية 

بعجزهم عما امتنع مما قبله، وكاأن كل امرٍئ منهم كاأنه يحمل 

اإفٍك وزوٍر على  يف قرارة نف�شه برهاَن الإعجاز، واإن حمل كل 

طرف ل�شانه(. )اإعجاز القراآن، �س192-191(.

املدة  ط�ل  على  لها  حتديهم  مع  املعار�شة  عن  انقطع�ا  ولهذا 

ت�شغري  وعلى  والتاأنيب،  التقريع  كرثة  وعلى  الأمر،  وانف�شاح 

القراآن  مبثل  التحدي  عن  بالنزول  وذلك  وحتقريهم،  �شاأنهم 

اإىل ع�شر مفريات ل حقيقة فيها،  �ش�ر مثله،  اإىل ع�شر  كله، 

اإىل �ش�رٍة واحدٍة من مثله، ول� هم اأرادوا هذه ال�ش�رة ال�احدة 

ما ا�شتطاع�ها.

حمم�د �شاكر والإعجاز:

ل منجًما، وكان الذي نزل عليه ي�مئذ  )وكان هذا القراآن ينزَّ

قلياًل كما تعلم، فكان هذا القليل من التنزيل ه� برهانه الفرد 

على نب�ته. وذلك القليل منطٍ� على دليل م�شتبني قاهر، يحكم 

له باأنه لي�س من كالم الب�شر، وبذلك يك�ن دلياًل على اأن تالَيه 

نبي من عند اهلل، مر�شل من وجه   - مثلهم  ب�شر  - وه�  عليهم 

واحد، وه� وجه البيان والنظم(.

والت�شليم، ومن هذا  العرب بالإقرار  ال�جه ط�لب  )ومن ذلك 

رجل  عليهم  يتل�ه  كالم  من  ت�شمع  فيما  العرب  ت  حتريَّ ال�جه 

منهم، جتده من جن�س كالمها؛ لأنه نزل بل�شانهم، ل�شاٌن عربيٌّ 

من  فيه  تق�ل  ما  تــدري  فما  لكالمها،  مبايًنا  جتده  ثم  مبنٌي، 

طغيان اللََّدد واخل�ش�مة(.

ثالثة  مبكة   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - اهلل  ر�ش�ل  )وظــل 

ع�شر عاًما، وامل�شلم�ن قليل م�شت�شعف�ن يف اأر�س مكة، وظل 

اهم اأن ياأت�ا مبثل هذا القراآن، ثم  ال�حي يتتابع وه� يتحدَّ

اهلل  قطع  ق�اهم،  انقطعت  فلما  مفريات،  مثله  �ش�ر  بع�شر 

عليهم وعلى الثقلني جميًعا منافذ اللَّدد والعناد؛ فقال: {ُقْل 

القراآن  َهَذا  ْثِل  مِبِ َياأُْت�ا  اأَْن  َعَلى  نُّ  َواجْلِ اْلإِْن�ُس  اْجَتَمَعِت  َلِئِن 

)الإ�شراء:  َظِهرًيا}  ِلَبْع�ٍس  ُهْم  َبْع�شُ َكاَن  َوَلْ�  ْثِلِه  مِبِ َياأُْت�َن  َل 
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من  ول  يديه  بني  من  له  معقب  ل  الذي  احلق  البالغ  وهذا 

يناه )اإعجاز  خلفه، ه� الذي ا�شطلحنا عليه فيما بعد و�شمَّ

القراآن(، واأين مكمن الإعجاز؟

)اإن الإعجاز كائن يف ر�شف القراآن وبيانه ونظمه(، ويرى 

�شاكر راأًيا ل بد من اإثباته، فيما احت�اه القراآن الكرمي من 

حقائق يف اخللق اأو يف الك�ن.

دقائق  ومــن  الغيب،  مكن�ن  من  الــقــراآن  يف  ما  )اإن  يق�ل: 

مبعزل  ذلك  كل  خلقه،  يف  اهلل  اآيات  عجائب  ومن  الت�شريع 

عن هذا التحدي املف�شي اإىل الإعجاز، واإن كان ما فيه من 

اأنه من عند اهلل تعاىل، ولكنه ل  ذلك كله يعد دلياًل على 

يدل على اأن نظمه وبيانه مبايٌن لنظم كالم الب�شر وبيانهم، 

واأنه بهذه املباينة كالم رب العاملني، ل كالم ب�شر مثلهم(.

هل ن�شتطيع الآن اأن نق�ل باأن م�شطلح )الإعجاز العلمي( اأو 

العددي اأو الت�شريعي اأو غري ذلك مما يتابع هذا الق�ل - لي�س 

من )اإعجاز القراآن(، بل هي اأدلة على اأن القراآن الكرمي ه� 

من عند اهلل، مما ي�شتدعي اإعادة بناء 

امل�شطلح؛ ليك�ن دالًّ على م��ش�عه؟ 

الراأي الآخر:

اأ�شفق  احلديثة  النه�شة  بداية  منذ 

العلماء واملفكرين من ربط  كثري من 

العلم  حقائق  ببع�س  القراآن  اآيــات 

الــتــطــ�رات  ــن  م خ�شيًة  احلــديــث؛ 

العلمية،  النظريات  التي تطراأ على 

فينعك�س ما بها من اأخطاء اأو ُنب�ءات 

مل حتقق على �شدق اخلرب القراآين. 

العالقة  لتلك  حتم�ش�ا  الذين  ولكن 

العلم  حقائق  بني  فرق�ا  الرابطة، 

بالتجربة،  وحتققت  ثبتت  الــتــي 

وبني الفرو�س التي ل َتعُدو اأن تك�ن 

راأًيا مف�شًرا مل يثبت بعد.

ومن الذين يرون يف )الإعجاز( مدل�ًل 

728هـ(،  اأو�شع الإمام ابن تيمية )ت 

معجزًة،  القراآن  )وكــ�ن  يق�ل:  فه� 

وف�شاحته  بالغته  جهة  مــن  لي�س 

فقط، اأو نظمه واأ�شل�به فقط، ول من 

جهة اإخباره بالغيب فقط، بل ه� اآية 

من  متعددة:  وج�ه  من  معجزة  نة  بيِّ

ومن  النظم،  جهة  ومن  اللفظ،  جهة 

معانيه  جهة  من  املعنى،  على  اللفظ  دللة  يف  البالغة  جهة 

التي اأمر بها، ومعانيه التي اأخرب بها عن اهلل تعاىل، واأ�شمائه 

و�شفاته ومالئكته وغري ذلك، ومن جهة معانيه التي اأخرب بها 

عن الغيب املا�شي، وعن الغيب امل�شتقبل، وكل ما ذكره النا�س 

ول  اإعــجــازه،  على  حجة  ه�  الــقــراآن،  اإعجاز  يف  ال�ج�ه  من 

يناق�س ذلك، بل كل ق�م تنبه�ا ملا تنبه�ا له(.

ويرى الراأي ذاته، الداعية الإ�شالمي اأحمد ديدات، يرحمه 

اهلل، فيق�ل: )اإن القراآن الكرمي ه� املعجزة الكربى، واإنه 

ر من عدة وج�ٍه، وقد حاولت من  كتاب الإعجاز الذي يف�شَّ

الأمر  هذا  اأو�شح  اأن  الب�شيطة  الأفكار  من  جمم�عٍة  خالل 

ت�جد  ول  �س،  متخ�شِّ غري  عاديٌّ  اإن�شاٌن  واأنا   ، يفَّ ر  اأثَّ الذي 

نهاية لهذه الأبحاث والدرا�شات(.

ويرى ال�شعراوي راأًيا متميًزا يف وجاهته واأ�شانيده: )ولكن 

التحدي يف القراآن ومعجزاته لي�شت للعرب وحدهم، بل هي 

للعامل اأجمع، والقراآن جاء لكل النا�س وكل الأل�شنة، فاأين 

تق�م  اأن  اإىل  �شيبقى  الكتاب  هذا  ثم  العرب،  لغري  التحدي 

ال�شاعة، فال بد اأن يحمل معجزة للعامل يف كل زمان ومكان، 

وبعد  نزوله  وقت  للقراآن  معجزات  هناك  كانت  هنا  ومن 

اإىل قيام  و�شت�شتمر  نزوله، وهي م�شتمرة حتى ي�منا هذا، 

ال�شاعة؛ لتظهر لنا اآيات اهلل يف الأر�س(.

ويف نف�س هذه املدر�شة التي ترى لالإعجاز وج�ًها، ولي�س وجًها 

العلماء  اأكــرث  من  وه�  النجار،  زغل�ل  د.  علينا  ُيِطل  واحــًدا 

بالدع�ة  ا�شتغاًل  )اجلي�ل�جيا(  الطبيعي  العلم  اأ�شحاب  من 

الكرمي،  القراآن  العلمي( يف  �شالًكا طريق )الإعجاز  اإىل اهلل، 

)اأما  العلمي(:  )الإعجاز  ف  ُيَعرِّ �شاحَرين،  وبيان  اأ�شل�ب  يف 

م��ش�ع الإعجاز العلمي، فه� م�قف من م�اقف التحدي، الذي 

نريد اأن ُنْثبت به للنا�س كافة اأن هذا القراآن الذي اأُْنزل قبل 

1400 �شنة على النبي الأمي، يف اأمة كان غالبيتها ال�شاحقة 

ي�شتطع  مل  ما  الك�ن  هــذا  حقائق  من  يح�ي   - الأمــّيــني  من 

العلماء اإدراكه اإل منذ ع�شرات قليلة من ال�شنني، هذا ال�شبق 

اأن ت�ظف فيه الفرو�س  ي�شتلزم ت�ظيف احلقائق، ول يج�ز 

والنظريات اإل يف ق�شية واحدة: هي ق�شية اخللق، والإفناء، 

الإن�شان،  وخلق  احلياة،  وخلق  الك�ن،  خلق  اخللق:  واإعــادة 

واإفناء كل ذلك، وبعثه من جديد؛ لأن هذه الق�شايا ل تخ�شع 

ل  التجريبي  العلم  فاإن  هنا  ومن  لالإن�شان،  املبا�شر  لــالإدراك 

يتجاوز فيها مرحلة التنظري(.

راأي الب�طي يف الإعجاز الت�شريعي:

الإعجاز الت�شريعي - كما يراه امل�شتغل�ن بالإعجاز - يكمن يف 

ه القراآن يف العالقات  فاعلية العق�بات والتنظيم، الذي اأَقرَّ

إن ما في 
القرآن من 
مكنون الغيب، 
ومن دقائق 
التشريع ومن 
عجائب آيات 
اهلل في خلقه، 
كل ذلك 
بمعزل عن 
هذا التحدي 
المفضي إلى 
اإلعجاز
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مع  وات�شاقها  املختلفة،  احلــيــاة  جمــالت  يف  الإن�شانية 

الفطرة، وتاأثريه يف تنظيم املجتمع، ودفن دواعي اخلالف، 

م�شريتها  يف  الإن�شانية  املجتمعات  اأن  يرى  الب�طي  ولكن 

رية حتتاج اإىل الق�انني والأنظمة، فت�ش�غها عندئذ  التط�ُّ

يف حني اأن الإ�شالم �شاغ الق�انني - اأحكام ال�شريعة - اأوًل، 

ومن َثمَّ كانت حركة املجتمع على هذه الأحكام.

اآراء �ش�قي �شيف:

اأن للقراآن  ويرى �ش�قي �شيف يف كتابه )معجزات القران( 

ه اإليها ال�شابق�ن، األ وهي معجزة )التالوة  معجزًة مل يتنبَّ

وال�شتماع(، وي�شت�شهد عليها مبا كانت قراءة ر�ش�ل اهلل - 

�شلى اهلل عليه و�شلم - يف دع�ته لالإ�شالم َتفَعل يف النف�س، 

قراءتهم  اأو  �شماعهم  يف  اأو  الإ�شالم،  اإىل  امل�شتمع  وحت�ل 

للقراآن، كما حدث مع عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه.

يق�ل يف معنى الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي راأًيا اآخر: 

)وهذا التح�يل ال�ا�شع لالأمة باإخراجها من عامل اجلهالة 

للك�ن،  اهلل  خلق  الــقــراآن  عر�س  بف�شل  العلم؛  عــامل  اإىل 

وتدبريه لكل �شيء يف �شمائه واأر�شه، بل حث الإن�شان على 

ي  ي�ؤدِّ كما  ي�ؤديها  فري�شة  بل  عليه،  واجًبا  وجعله  العلم 

الإعجاز   - راأينا  يف   - العظيم  التَّح�يل  هذا  ربــه،  عبادة 

اأراده اهلل لعباده امل�شلمني وبثَّه يف عقيدتهم،  العلمي الذي 

عل�م  ال�شحابة  يعلم  كبري  معلِّم  اإىل  الر�ش�ل  به  وا�شتحال 

تف�شري القراآن واحلديث والفقه(.

اأخبار القراآن الكرمي ونب�ءاته:

)الإعجاز العلمي( باملفه�م الذي يعطيه ال�شطالح املعتمد 

وغريه، من اأوجه الإعجاز التي تعددت، كما يراها اأ�شحاب 

على  العلمي  املــادي  بالربهان  تاأتي  هي  اإمنا  املدر�شة،  هذه 

�شدق الإخبار القراآين.

اإىل  فيتح�ل  امل�شلم،  غري  نف�س  يف  اإمياًنا  تن�شئ  فهي  وهكذا 

الكرمي؛  القراآن  يف  جاء  مبا  م�ؤمًنا  م�شلًما  وي�شري  الإ�شالم 

فتق�ده معل�مة واحدة اإىل ت�شديق كل ما جاء به الإ�شالم؛ 

الع�شر،  هذا  يف  اهلل  اإىل  الدع�ة  اأ�شلحة  من  �شالح  فه�  لذا 

الذي ياأتي العلم فيه بالعجائب يف كل ميادين احلياة، وياأخذ 

باألباب النا�س ويق�دهم اإىل املعرفة، فهذه �شمة الع�شر، هذا 

بع�س ما يراه النَّجار، ومالك بن نبي، ومن ذهب مذهبهم.

نف�شه،  يف  الإميــان  �شعلة  وجتدد  اإمياًنا،  فتزيده  امل�شلم  اأما 

ومتده بالطاقة لل�شم�د يف وجه ال�شبهات والدع�ات، التي 

عن  بعيًدا  وهناك  هنا  اإىل  تدفعه 

ما  بكل  اآَمــَن  وامل�شلم  الإ�شالم،  جادة 

جــاء يف الــقــراآن الــكــرمي مبــا ي�شمى 

الربهان  وما  الإميــاين(،  )الت�شديق 

احلقيقة  �ــشــدَق  مــ�ؤيــًدا  اإل  العلمي 

طماأنينة  النف�س  يف  يقيم  القراآنية، 

امل�شاهدة الفعلية على الإميان، الذي 

قام يف ال�شدر قبل ذلك.

ت�شاوؤل اإبراهيم عليه ال�شالم:

من  وغــريه  العلمي  الإعجاز  اأثــر  وما 

ــاز الأخــــرى يف نف�س  ــج اأوجـــه الإع

 - ال�شالم  عليه   - اإبراهيم  ت�شاوؤل  �شياق  يف  اأنها  اإل  امل�شلم 

وكما يرد احل�ار القراآن الكرمي:

ِي امْلَْ�َتى}، فيق�ل �شبحانه  قال اإبراهيم: {َربِّ اأِريِن َكْيَف حُتْ

َوَلِكْن  {َبَلى  قال:   ،)260 )البقرة:  ُت�ؤِْمْن}  {اأََومَلْ  وتعاىل: 

ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي}، وا�شتجيب لطلب اإبراهيم، وراأى باأم عينه: 

كيف يحي اهلل امل�تى.

وكذلك كانت اإجابة احلق على ت�شاوؤل الُعَزير عندما قال:

 

 َبْعَد َمْ�ِتَها}، وجاءه الربهان بعد مائة 
ُ
{اأنَّى ُيْحِي َهِذِه اهلل

 َعَلى ُكلِّ �َشْيٍء َقِديٌر}. ولقد كان 
َ عام؛ ليق�ل: {اأْعَلُم اأنَّ اهللَّ

اإبراهيم م�ؤمًنا بقدرة اهلل - �شبحانه وتعاىل - ومل يخاجله 

من  بالربهان  انتقل  ولكنه  الُعَزْيُر،  وكذلك  ذلــك،  يف  �شك 

الت�شديق الإمياين اإىل يقني امل�شاهدة.

وهكذا فاإن ال�شياق ي�شلمنا لالإميان بكل الأخبار التي �ش�ف 

تنك�شف لالإن�شان يف رحلته على الأر�س، ويف ج�فها مقب�ًرا، 

اهلل  اأمـــام  ومث�له  وامل�شاءلة،  للح�شاب  ليق�م  بعثه  ويف 

م�ش�ؤوًل عما فعل يف دنياه، ويف �ش�قه اإىل النار اأو اجلنة، وما 

يالقيه كل نزيل فيهما، وما ي�شري اإليه الك�ن بعد ذلك على 

الكرمية  الآية  كانت  واإذا  الأحد.   ال�احد  اخلالق  م�شيئة 

يف  جاءت  قد   )53 )ف�شلت:  اْلآََفــاِق}  يِف  اآََياِتَنا  يِهْم  {�َشُنِ

اإقناع النا�س ليدخل�ا يف دين اهلل، وينبذوا �شركهم - وعًدا 

عند  القراآن  حقائق  ت�ؤيد  التي  الأدلة  بانك�شاف  ا  م�شتقبليًّ

ا ويف ال�شتدلل على �شدق ن�شبة القراآن  النزول، فاإنها اأي�شً

الكرمي كالًما هلل - �شبحانه وتعاىل - دالة على م��ش�عها، 

يف حتقيق ال�عد الإلهي.

الزمن  يف  حدثت  وقائع  عن  الكرمي  الــقــراآن  ــرَب  اأخ ولقد 

ُم��َشى}  اإِىَل  ْيَنا  َق�شَ اإِْذ  اْلَغْرِبيِّ  ِبَجاِنِب  ُكْنَت  {َوَما  املا�شي: 

)الق�ش�س: 44(، {َوَما ُكْنَت َثاِوًيا يِف اأَْهِل َمْدَيَن َتْتُل� َعَلْيِهْم 

للقرآن معجزًة 
لم يتنبَّه إليها 
السابقون، أال 
وهي معجزة 

)التالوة 
واالستماع(
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اآََياِتَنا} )الق�ش�س: 45(، {َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم اإِْذ ُيْلُق�َن اأَْقاَلَمُهْم 

} )اآل عمران: 44(. ُهْم َيْكُفُل َمْرمَيَ اأَيُّ

امل�شتقبل، والقراآن يتنزل على ر�ش�ل اهلل  واأخرى �شتقع يف 

ْرُط�ِم} )القلم:  - �شلى اهلل عليه و�شلم: {�َشَن�ِشُمُه َعَلى اخْلُ

بعد  ذلــك  حتقق  وقــد  املغرية،  بن  ال�ليد  يف  جــاءت   :)16

نزوله يف بدر، عندما قتل فرئي م��ش�ًما على خرط�مه، كما 

جاء يف القراآن قبل ذلك.

نزلت   :)45 )القمر:  ُبــَر}  الــدُّ ــ�َن  ــَ�لُّ َوُي ــْمــُع  اجْلَ و{�َشُيْهَزُم 

جمع  )اأيُّ  اخلطاب:  بن  عمر  فقال  قلَّة،  مكة  يف  وامل�شلمني 

اأنف�شنا(؟  نحمي  اأن  ن�شتطيع  ل  ونحن  �شيهزم،  الــذي  هذا 

والإ�شارات  بدر،  يف  امل�شلمني  بن�شر  بعد  فيما  ذلك  وحتقق 

كما  اآية  األف  من  اأكرث  يف  الكرمي  القراآن  يف  ترى  الك�نية 

ي�شدق  احلديث  العلم  جاء  وقد  النجار،  زغل�ل  د.  يق�ل 

حمت�ى هذه الآيات.

واحلقيقة التي ل بد من العراف بها: اأن ك�شف العلم الطبيعي 

يف  اإ�شارة  اأو  خرب  عنه  جاء  مما  الك�ن،  يف  احلقائق  بع�س  عن 

�شالح  يف  حمم�د  اأمــر  ه�   - وم��شًحا  مطابًقا  الكرمي  القراآن 

ق�شية التدين، وتعميق الإميان بخرب ال�شماء ال�شادق ملا جاء يف 

القراآن الكرمي، و�شبًبا مبا�شًرا لك�شب املزيد من النا�س لعتناق 

الإ�شالم والنتماء اإىل اأمته، من اأي زاوية نظرنا اإليه.

ومن اأراد ال�ق�ف على اأ�شرار الإعجاز العلمي، فعليه اأن يقراأ 

كتاب د. زغل�ل النجار: )من اآيات الإعجاز العلمي يف القراآن 

الت�افق  فيه  ليجد  فراج؛  اأحمد  بتقدمي  بجزاأيه،  الكرمي( 

املذهل بني حقائق القراآن وال�شنة ومعطيات العلم احلديث.

الإعجاز واملعجزة يف ال�شّنة النب�ية:

اإعجاز ال�شنة النب�ية ياأتي بنف�س املفه�م يف اإعجاز القراآن 

العلم  يقيم  الذي  التحدي،  م�اقف  من  م�قف  فه�  الكرمي؛ 

الذنب(،  )عجب  حديث:  يف  كما  عليه،  الربهان  احلديث 

و)اأمرا�س �شي�ع الفاح�شة(.

فهي   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - الــر�ــشــ�ل  معجزات  واأمـــا 

�شلى اهلل عليه   - ر�ش�ل اهلل  يد  التي جرت على  )ال�قائع 

و�شلم - خارقة العادة، ل تاأتي اإل من م�ؤيد من اهلل، اإثباًتا 

ته مثل: ان�شقاق القمر، وحنني اجلذع،  ودلياًل وتاأييًدا لُنُب�َّ

وت�شبيح احل�شى، وغري ذلك(.

نعرج  اأن  الغّناء  احلديقة  هذه  نغادر  اأن  وقبل  لنا،  بد  ول 

على زاوية رحبة، اأودع فيها املفكر الإ�شالمي: مالك بن نبي 

د.  يلخ�شها  القراآنية(،  )الظاهرة  الفكرية  روائعه  اإحدى 

ابن عي�شى باطاهر، من جامعة ال�شارقة، كما يلي:

يقدمها  التي  ــة  احُلــجَّ هــ�  مــالــك:  ت�ش�ر  يف  الإعــجــاز   -1

الإلهية،  وم�شدريته  حقيقته  لإثبات  القراآين؛  الن�س 

واأنه معجز ف�ق الطاقة الب�شرية، وه� ج�هر القراآن، 

ومق�شد من مقا�شده، وو�شيلة من و�شائل تبليغ ر�شالته.

وف�ق  للعادة،  خــارًقــا  يك�ن  اأن  الإعــجــاز  يف  ي�شرط   -2

اإدراك جميع املخاطبني،  الطاقة، واأن يك�ن يف م�شت�ى 

اإليه،  حاجة  من  الدين  تبليغ  يف  ما  بقدر  تاأثريه  واأن 

وهذه ال�شروط ل تت�افى الي�م اإل يف القراآن الكرمي.

امل�شلمني،  تاريخ  الإعجاز بثالث مراحل خمتلفة يف  َمرَّ   -3

ثم  الــنــزول،  زمــن  يف  الفطري  الــتــذوق  مرحلة  فكانت 

تلتها مرحلة التذوق اللغ�ي يف القرن الثالث الهجري، 

مرحلة  �شهد  الــذي  احلديث  الع�شر  حتى  وا�شتمرت 

ر�شائلها  املراحل  ولكل مرحلة من هذه  العلمي،  التذوق 

اخلا�شة يف اإدراك الإعجاز وتذوقه.

وترى د. عائ�شة عبدالرحمن: اأن ان�شغال الدار�شني بالقراآن 

الكرمي على مر الع�ش�ر - ه� وجه من وج�ه الإعجاز، وكما 

من  لأنــه  الــقــراآن؛  مع  الإعــجــاز  )بقي  بني:  بن  مالك  قــال 

ج�هره، ولي�س من ت�ابعه(.

اأوجب  من  ودرا�شته  الكرمي  بالقراآن  العناية  اإن  واأقــ�ل: 

ال�اجبات على القادرين من امل�شلمني؛ فه� كتاب اهلل وحجته 

ما يف  ي�شمعه كل  الذي  ال�حيد  على عباده، وه� كالم اهلل 

بحفظه،  اهلل  ل  تكفَّ امل�شلمني  اأيدي  بني  اأمانة  وه�  الك�ن، 

فنا احلق به، والقراآن  منا اهلل به، و�شَرف �شرَّ وه� تكرمي كرَّ

- على احلقيقة - ل تنق�شي عجائبه، وملا اأوغلت الب�شرية 

الباهرة،  الك�ش�ف والنت�شارات  املادية، وحققت  يف عل�مها 

ازدادت حاجتها اإليه؛ لأنه يردها اإىل اخلالق العظيم، الذي 

املبهر  الن�شق  فيها نظامها على  واأودع  كلها،  امل�ج�دات  �شنع 

الذي يكت�شفه الإن�شان.

َخَلْقَناُه  ــا  اأَنَّ ــاُن  اْلإِْنــ�ــشَ َيــَر  {اأََومَلْ  احلــق:  ق�ل  قــراأت  وكلما 

اإىل  رددت   ،)77 )ي�س:  ُمِبنٌي}  يٌم  َخ�شِ ُهَ�  ــاإَِذا  َف ُنْطَفٍة  ِمْن 

ما  اإن  الع�شر،  اإن�شان  عن  غابت  التي  البدهية  احلقيقة 

يقدمه الإن�شان الي�م من الك�ش�ف العلمية اإمنا ه� ا�شتقراء 

�شبحانه   - العظيم  اخلالق  اأبدعه  الــذي  الك�ن،  ل�شفحة 

وتعاىل،، واهلل اأعلم.
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الموهبة الثقافية
عند األطفال

اأ . بهاء الدين عبد اهلل الزه�ري

الأطفال. اأدب  يف  متخ�ش�س  • كاتب 
الطف�لة. درا�شات  يف  • باحث 
العرب. الكتاب  احتاد  • ع�ش� 

اأقدم  منذ  واملربني  املفكرين  نظر  لفتْت  امل�ه�ب  الطفِل  ظاهرَة 

الع�ش�ر ، وحاوَل البع�س اأَن يقدم تف�شرياٍت �شتى لهذه الظاهرة، 

والنب�غ  كالعبقرية   : عنها  للدللة  م�شطلحات  اأ�ش�شت  كما 

والإبداع.

الذي  ه�  فامل�ه�ب  املبدع.   عن  يختلُف  امل�ه�ب  اأن  ال�اقع  ويف 

اأما  املبدع  فيت�شم بالإجناز اجلديد   ، ميلك  قدرًة عقلية عالية 

امل�ه�بني  مع  تعاملهم  اأثناء  يف  النف�س  علماء  وينظر  الأ�شيل. 

اأثناء تعاملهم مع  اإىل املا�شي يف  اإىل امل�شتقبل، يف حني ينظرون 

والرعاية  الإعــداد  ي�شع�ن  امل�ه�بني  حال  يف  وكاأنهم  املبدعني، 

امل�شتقبلية  ال�شتفادة  من  يتمكن�ا  كي  اأعينهم،  ن�شب  والت�جيه 

من ه�ؤلء امل�ه�بني.

اأن تهمل،  اأن ت�شان، ول يج�ز  فالأطفاُل امل�ه�ب�ن ذخريٌة يجب 

الذي  القلم  وهم   الأمــام،  اإىل  بالب�شرية  تدفع  التي  الق�ُة  فهم 

يكتب  التاريخ ، وهم وديعُة ال�طن وثروته.

امل�ه�ب�ن:

اأنهم  اإل  امل�ه�بني،  تعريف  يف  والربية  النف�س  علماء  يختلف   

يتفق�ن على اأن التف�َق العقلي، وارتفاع  ن�شبِة الذكاء، هما  اأ�شا�س 

التعرف عليهم. وقد اأثبت  علماء النف�س: اأن  ن�شبَة الذين تقلُّ 

 – املتخلف�ن عقليًا  الذكاء وهم  ن�شبُة ذكائهم عن6% من حا�شل 

ت�شل اإىل 2.5%  من جمم�ع اأفراد اأي جمتمع، يف حني اأن الذين 

تراوح ن�شبُة ذكائهم بني 90-110 وهم مت��شط� الذكاء - ت�شل 

ن�شبتهم اإىل ح�ايل5%، واأما الذين تزيد ن�شبة ذكائهم عن%130 

اأفراد  جمم�ع  من  يتجاوزون%2.5  فال   – عقليًا  املتف�ق�ن  وهم 

املجتمع.  وبذلك ميكن تعريف امل�ه�ب : باأنه الفرد الذي تزيد 

ن�شبة ذكائه عن 13% من حا�شل الذكاء .

و�شفة )امل�ه�ب( تعني قدرًة عقليًة ً عالية جدًا. وتدل امل�هبة 

القدرات اخلا�شة ب�شكل متميز،  اأولئك الذين ميلك�ن بع�س  على 

مثل الر�شِم، وال�شعِر، والكتاباِت الإبداعية، والريا�شِة، واحلرِف 

اليدوية، واملهاراِت امليكانيكية، والقيادِة اجلماعية.

واأن   ، بالذكاء  �شلة  ذاُت  امل�هبَة  اأن  احلديثة  وت�ؤكدالبح�ث 

اأ�شحاب امل�اهب اإن ت�افرت لهم ظروٌف ٌ بيئية �شاعدت على اإمناء 

ما لديهم من طاقة عقلية ، ومتايزها يف اجتاه امل�هبة، واأن جناح 

 ، والــداأَِب  للمثابرِة  الدافعية  من  منا�شبًا  قدرًا  لديه  يثري  الفرد 

وهذا بحد ذاته يحقُق للفرد اأداء متميزا يف املجال الذي برزت 

م�هبته فيه.

دللت امل�هبة الثقافية:

كالتف�ق  اخلــارجــيــة،  بدللتها  تقا�س  الثقافية  امل�هبَة  اإن 

يف  اجلمال  وتــذوِق  املطالعة،  اإىل  وامليِل  والتعبري،  القراءة،  يف 
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الن�ش��س املكت�بة وامل�شم�عة، والقدرِة على خماطبة الآخرين 

العام،  اللغ�ي  الن�شاط  يف  وامل�شاهمِة  اإليهم،  الأفكار  واإي�شاِل 

الدللت  وهذه ُ  والتحليل.  واحلكم  للنقد  الذاتي  والندفاِع 

التي تعلن ال�شل�ك الثقايف ، ي�شعب  حتديد اأ�شبابها، لأنها عمٌل 

تراكمي يحتاج اإىل �شن�ات ط�يلة.

وثمة اقر اح  تقدم به الدكت�ر �شمر روحي الفي�شل يف كتابه 

)ثقافة الطفل العربي(، يحدد فيه الدللِت التالية للم�هبة 

الثقافية، واأراه منا�شبًا:

املقروء  حتليل  على  الــقــدرُة   -1

وامل�شم�ع ونقده وتذوقه.

اللغة  ا�شتعمال  على  القدرُة   -2

التــ�ــشــال  يف  الف�شيحة  الــعــربــيــة 

بالآخرين �شف�يًا ً وكتابيا ، مع و�ش�ح 

الأفكار ودقتها و�شحتها وتنظيمها.

القراءُة ال�شليمة املعربة.  - 3

الـــقـــدرُة عــلــى فــهــم املــعــاين   -4

والأفكار من خالل القراءة ال�شامتة.

ــدرُة  ــق اجلـــــراأُة الأدبـــيـــة وال  -5

اخلطابية والتمثيلية.

امليُل اإىل املطالعة احلرة.  -6

ــا�ــس  ــش ــى الإحــ� الــــقــــدرُة عــل  -7

باجلمال وتذوقه يف الن�ش��س.

ل�ن  يف  الأقــران  على  التف�ُق   -8

من األ�ان الن�شاط اللغ�ي اأو الأدبي اأو 

الثقايف.

مكت�شف امل�هبة الثقافية

اإمنا اأهمية البحِث عن الطفل امل�ه�ب 

واملعلمني  الآبــاء  بني  م�شركة  مِهمة   ،

يف  لي�س  ؛  اأ�شا�شي  عامل  فالتعاون   ،

 ، فح�شب  املــ�هــ�ب  الطفل  اكت�شاف 

ينم�  كــي   له  الفر�س  ت�فري  ويف  بل 

روحيًا وج�شميًا وعقليًا. وبالدرجة التي ي�شركان بها يف هذه 

امل�ش�ؤولية، يتقا�شمان الفخر بهذا الطفِل و بالر�شا عن اأعماله 

، وبذلك يجمعان بني الر�شا واحلر�س على اأن يجعال من هذا 

الطفل ذي امل�اهب النادرة ً �شخ�شية ً متكاملة متف�قة.

ونحن يف العادة ، نكت�شُف امل�هبَة الثقافية م�شادفة، كاأن ن�شمع 

طفاًل يقراأ قراءة �شليمة معربة، اأو نراه يف م�قف خطابي معني، 

اأو نقراأ ً �شيئا كتبه . لكن هذا الكت�شاَف لي�س مهما، لأن م�هبَة 

الطفل برزت من خالل �شل�كه الثقايف، واأعلنت عن نف�شها دون 

اأن يك�ن لأحد دور  يف ذلك.

ومن املمكن، اأن ي�شتفيد الآباء واملعلم�ن من مالحظة اأي م�ؤ�شٍر 

واملتابعة.  الرعايُة  تاأتي  ثم  الطفل،  عند  ثقافية  مل�هبة 

امل�اهب  مكت�شفي  م�شت�ى  اإىل  يرتفع�ا  اأن  اأي�شًا  وميكنهم 

ملتابعة  الــالزمــة  ــعــارِف  وامل ــقــدراِت  ال امتلك�ا  اإذا  الثقافية، 

الالزمة  واملــعــارُف  الــقــدراُت  اأمــا  ثقافيًا.  امل�ه�بني  الأطــفــال 

ملكت�شف امل�اهب الثقافية فهي :

1-  القدرُة على املالحظة امل�شتمرة.

2-  القدرُة على اإثارة الطفل امل�ه�ب.

3-  القدرُة على ت�جيه الطفل امل�ه�ب.

4-  املعرفة الثقافية واللغ�ية.

5-  معرفة مراحل من� الطفل.

6-  معرفة �شفات الطفل امل�ه�ب وحاجاته.

ومن املتفق عليه، اأن الطفَل  امل�ه�ب يف الق�شة مثاًل، ل ي�شرط 

فيه اأن يك�ن م�ه�بًا يف اخلطابة اأو ال�شعر اأو الأداء املعرب اأو 

اإىل  الثقافية  امل�هبة  مكت�شف  يحتاج  ال�شبب  ولهذا  املقالة، 

وكذلك  امل�ه�ب.  الطفل  مي�ل  ليكت�شَف   ، امل�شتمرة  املالحظة 

لي�شت م�هبة الطفل عامة �شاملة، واإمنا هي حمدودٌة مبن هم 

اأقرانه،  اإىل  بالقيا�س  م�ه�ب  اأنه  اأي  العقلي،  وعمره  �شنه  يف 

ولي�س م�ه�بًا بالقيا�س اإىل من هم اأكرب منه اأو اأدنى، وي�ؤخذ 

ثقافيًا  املــ�هــ�ب  الطفل  رعــايــة  اأثــنــاء  العتبار  بعني  ذلــك 

وت�جيهه ومتابعته.

اأ�ش�س الرعاية والت�جيه

اإن رعايَة امل�هبة الثقافية غري مق�ش�رة على الهتمام بالطفل 

ولكنهما  مطل�بان  ــران  الأم فهذان   ، معه  والتعاطف  امل�ه�ب 

غري كافيني لتنمية امل�هبة الثقافية وت�جيهها. لأن الرعاية 

تعني العمَل العلمي ال�اعي مع امل�ه�بني، وهذا العمل ي�شتند يف 

العادة اإىل ثالثِة اأ�ش�س، هي:

1-  تهيئة الظروف امل��ش�عية لنم� امل�هبة.

رعايَة الموهبة 
الثقافية غير 
مقصورة 
على االهتمام 
بالطفل 
الموهوب 
والتعاطف معه
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2-  الإ�شراف واملتابعة والت�جيه.

3-  التناف�س.

على  قادرة  بها  املحيطة  الظروف  تكن  مل  اإذا  تخب�  فامل�هبة 

والت�شجيع.  والفرديُة  احلريُة  الظروف:  هذه  واأهم  تنميتها. 

و�شيطرة  القهر  ظروف  يف  تنم�  ل  الثقافية  امل�هبة  اأن  ذلك 

الكبري على الطفل امل�ه�ب، وت�جيهه بح�شب رغباته واآرائه.

من  القراب  فر�شَة  واملربي  امل�ه�ب  بني  ال�د  عالقة  وتتيح 

متابعته،  فر�شَة  اأي�شا  له  وتتيح  وت�جيهه،  امل�ه�ب  الطفل 

دون  حتــ�ل  التي  واملع�قات  ؛  للم�اقف  ا�شتجابته  ومعرفة 

دخ�له حقل الإنتاج الثقايف.

اإن  التناف�س بني امل�ه�بني ، يحِفز  امل�هبَة الثقافية على  ثم 

التفتح، ويدفع  الطفَل اإىل جت�يد اإنتاجه والتدقيق فيه، ومن 

والغرية  احل�شد  عن  بعيدًا  ترب�يا  التناف�س  يك�ن  اأن  البديهي 

وامل�شكالت التي تنتج عنهما.

يبادروا  اأن  اأن طفَلهم  م�ه�ب، فمن اخلري  الآباء  اأدرك  ومتى 

بالتفكري يف م�شتقبله ، واأن ير�شم�ا خطتهم من الآن لكي ي�ا�شَل 

ابنهم تعليمه، واألَّ ينتظروا حتى يتخرج من املدر�شة الثان�ية، 

والإعداد للم�شتقبل خط�ة اأ�شا�شية ج�هرية لعدم التبذير يف 

م�اهب اأبنائهم.

على  امل�ه�بني،  مع  العمل  يف  مهمة  مكانًة ً  الرعاية  وحتتل 

لالإ�شراف  جهدها  ُف  وت�ظِّ بها،  تق�م  التي  امل�شادر  تتكامَل  اأن 

م�شادر  هي  واملجتمع  واملدر�شة  فالأ�شرة  والت�جيه،  واملتابعة 

حاجاِتها  لها  وت�فر  امل�هبة،  الأ�ــشــرُة  وحتت�شن  الرعاية، 

اأنها  كما  باحلرية،  وحت�ُطها  الإنتاج  اإىل  وتدفعها  الأ�شا�شية، 

ت�شجعها وتزيُل العقباِت التي تعر�شها. وحتتل املدر�شة املكانة 

�شجل  فتح  واجباتها  ومن  الثقافية،  امل�هبة  رعاية  يف  الثانية 

الثقايف  و�شل�ُكهم  تط�راتهم  فيه  تــدون  امل�ه�بني،  للتالميذ 

ال�شت؛  ال�شن�ات  ط�ال  املتميز  الثقايف  العمل  يف  وم�شاركاُتهم 

التي ق�شاها الطفل امل�ه�ب يف املدر�شة البتدائية. كالكتابة 

يف �شحف ال�شف واملدر�شة، واخلطابة يف املنا�شبات، والن�شر يف 

املجالت، وامل�شاركة يف امل�شابقات داخل املدر�شة وخارجها.

خالل  من  الرعاية  يف  ت�شاهم  الإعــالم  و�شائَل  اأن  يف  ول�شك 

الأطفال  فمجالُت  للم�ه�بني،  الثقايف  الإنــتــاج  احت�شانها 

ول  بها،  ويت�شل�ن  يكتب�ن  الذين  امل�ه�بني  مبتابعة  مطالبة 

ون�شِر  واملــجــالت،  بالكتب  تزويدهم  من  احلــال  هــذه  يف  باأ�س 

�ش�رهم، ونقِد اإنتاجهم، ومتابعِة �شل�كهم الثقايف.

واأخريًا، جند اأن املالحظة املبا�شرة للطفل يف ظروفه املختلفة، 

اأو  اأخرى  طريقٍة  اأي  ُتعطيها  ل  عنه،  ثمينٍة  معل�ماٍت  ُتعطي 

واملربني  امل��ش�عية  الظروف  ت�فري  وكذلك  اآخــر،  م�شدٍر  اأي 

امل�ؤهلني والت�شجيع. لأن م�شت�ى امل�ه�بني لي�س واحدًا، وينبغي 

اإثراء املناهج املدر�شية مب�اد اإ�شافية لإ�شباع حاجات الأطفال 

هذا  لأن  التعليم،  عملية  يف  الطفل  على  والركيز   ، امل�ه�بني 

فر�شة  ويي�شر  احلديثة،  املدر�شة  يف  اأ�شا�شيًا  مطلبًا  اأ�شبح 

فريدة للتعليم ومراعاة للفروق الفردية بينهم، وينبغي اأي�شا 

ا�شتخدام الطرق ال�شتك�شافية يف التعليم مل�شاعدة الطفل على 

اإ�شباع حاجته للك�شف والتنقيب والطالع والتخيل، لأن هذه 

الأطفال  عند  الثقافية  امل�هبة  رعاية  على  ت�شاعد  الطرق 

وتنميتها ، فالطفل امل�ه�ب رجل امل�شتقبل، ولي�س احلا�شر �ش�ى 

الإعداد لهذا امل�شتقبل.
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يف  لعباده،  �شرعه  الذي  تعاىل  اهلل  �شرع  عن   اإخبار  الإفتاء 

و�شلم،من  عليه  اهلل  �شلى  ر�ش�له  ل�شان  وعلى  كتابه  حمكم 

غري اإلزام ق�شاًء، وهذه املهمة فر�شها اهلل تعاىل على العلماء 

املتمكنني ليبين�ا للنا�س �شرع ربهم،عند �ش�ؤالهم اأو عند مقت�شى 

ِميَثاَق   
ُ َّ
اهلل اأََخــَذ  {َواإِْذ  �شبحانه:  قال  كما  البيان،  يف  احلاجة 

ا�ِس َوَل َتْكُتُم�َنُه} واأوجب على  ُه ِللنَّ ُننَّ الَِّذيَن اأُوُت�ا اْلِكَتاَب َلُتَبيِّ

ي�شاأل  اأن  ودنياه  دينه  لأمر  وبيان  معرفة  اإىل  يحتاج  من  كل 

عليه  اأمتن  الذي  تعاىل  اهلل  �شرع  يف  ليب�شروه  العلماء  ه�ؤلء 

ُل�ا  العدول من الب�شر، فقال مكلفا كل اأولئك املحتاجني:{َفا�ْشاأَ

وُه  َردُّ {َوَلــْ�  �شبحانه:  وقال  َتْعَلُم�َن}  َل  ُكْنُتْم  ْن  اإِ ْكِر  الذِّ اأَْهــَل 

�ُش�ِل َواإِىَل اأُويِل اْلأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َي�ْشَتْنِبُط�َنُه}  اإِىَل الرَّ

ومثل هذا الت�جيه القراآين الرباين �شامل لكل من حمل �شفة 

ف�ن املفتي  العلم امل�شئ�ل عنه من ذكر واأنثى، فاإن العلماء يعرِّ

ملكة  وله  والن�ازل،  احل�ادث  يف  ُيجيب  الذي  )الفقيه  باأنه: 

ال�شتنباط( وهذه امللكة هي الفقه التام الذي ي�شل به املرء 

الرجال، بل  امللكة غري قا�شرة على  درجة ال�شتنباط، وهذه 

ميكن اأن تك�ن من الن�شاء اأي�شا اإذا و�شلن تلك املرحلة من الفقه، 

فاإن ال�شرع  ال�شريف نزل للرجال والن�شاء، على حد �ش�اء، فقد 

كانت الن�شاء يقلن للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم: اإن اهلل بعثك 

باحلق اإىل الرجال والن�شاء، وذلك ما بينه اهلل تعاىل بق�له: 

ِبامْلَْعُروِف  َياأُْمُروَن  َبْع�ٍس  اأَْوِلَياُء  ُهْم  َبْع�شُ َوامْلُ�ؤِْمَناُت  {َوامْلُ�ؤِْمُن�َن 

َوُيِطيُع�َن  َكاَة  الزَّ َوُي�ؤُْت�َن  اَلَة  ال�شَّ َوُيِقيُم�َن  امْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْ�َن 

َعِزيٌز َحِكيٌم} ول   
َ َّ
اإِنَّ اهلل  

ُ َّ
َحُمُهُم اهلل �َشرَيْ اأُوَلِئَك  َوَر�ُش�َلُه   

َ َّ
اهلل

كانت  اإذا  اإل  املنكر  عن  ناهية  باملعروف  اآمــرة  امل�ؤمنة  تك�ن 

باملعروف  لالأمر  اأ�شا�س  �شرط  فاإن ذلك  تاأمر وتنهى،  عاملة مبا 

وهذا  ذلك،  يف  كالرجل  املراأة  اأن  على  فدل  املنكر،  عن  والنهي 

مما ل خالف فيه بني اأهل العلم، ولذلك كانت الن�شاء يف ال�شدر 

باملعروف  والأمر  ال�شرعية  الأحكام  بيان  يف  كالرجال  الأول 

اإىل  يليهن  ومن  والتابعيات  ال�شحابيات  املنكر،من  عن  والنهي 

التعلم  ع�شر  ي�شمى  الــذي  ع�شرنا  يف  كنا  واإن  هــذا،  ع�شرنا 

الفا�شالت  تلك  ملثل  نق�س كبري  من  نعاين  والثقافة  واحل�شارة 

قال  الذي  الع�شر  يف  وكاأننا  الربانيات،  الفقيهات  العاملات  من 

عنه ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم : )من اأ�شراط ال�شاعة اأن 

الزنا( كما  العلم، ويثبت اجلهل، وي�شرب اخلمر، ويظهر  ُيرفع 

اأن�س بن مالك ر�شي اهلل  اأخرجه البخاري وم�شلم من  حديث 

، فلذلك �شاع الفقه عند كثري من الرجال وعم�م  تعاىل عنه 

طلب  يف  يجتهدن  اأن  الن�شاء   من  طلب  ال�شارع  اأن  مع   الن�شاء، 

العلم  كالرجال، لعم�م الآية ال�شابقة، ولأن للن�شاء خ�شائ�س 

قد ل يح�شنها الرجال، فكان الأجدر اأن يق�م باإفتائهن ن�شاء، 

ذلك،  يفعلن  عنهن  تعاىل  اهلل  ر�شي  امل�ؤمنني  اأمهات  كانت  كما 

تولـــي المــرأة

ء اإلفـتـــــا
الدكت�ر اأحمد بن عبد العزيز احلداد

بدائرة  الإفتاء  اإدارة  مدير  مفتني  • كبري 
ال�ش�ؤون الإ�شالمية بدبي 
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اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  من  تعلمنه  ما  الن�شاء  يبلغن  كنَّ  حيث 

عليه و�شلم يف �ش�ؤونهن اخلا�شة، كما روى البخاري من حديث 

عائ�شة ر�شي اهلل تعاىل عنها، اأن امراأة �شاألت النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم عن غ�شلها من املحي�س، فاأمرها كيف تغت�شل، قال :  

)خذي فر�شة-اأي قطعة- من م�شك، فتطهري بها( قالت: كيف 

)�شبحان  قال:  كيف؟،  قالت:  بها(،  )تطهري  قال:  ؟  اأتطهر 

تتبعي  فقلت:  اإيل،  فاجتبذتها  عائ�شة:  قالت  تطهري(  اهلل، 

بها اأثر الدم(.

�شلى  النبي  اأراده  ملا  عنها  تعاىل  اهلل  ر�شي  عائ�شة  فقه  فل�ل 

اهلل عليه و�شلم لبقيت املراأة بحريتها؛ اإذ مل ت�شتطع اأن تفهم 

مراد ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه الذي اأ�شار لها مبا يجب عليها 

ل�شريح  احتاجت  حتى  الإ�شارة  تفهم  فلم  التطهر،  من  فعله 

على  بيانها  تعاىل  اهلل  ر�شي  عائ�شة  ال�شيدة  فت�لت  العبارة، 

ال�جه الأكمل.

وما هي امل�شائل التي ميكن اأن تت�شدى لها املراأة يف الإفتاء؟

لن�ع  حتديد  ول  به،  تفتي  فيم  املــراأة  على  حجر  هناك  لي�س 

ما تفتي به، ملا تقرر اأن الفت�ى اإخبار عن �شرع اهلل تعاىل مما 

فقهته وعلمته منه، فلها اأن تفتي بعلم يف كل اأب�اب الفقه من 

غري ا�شتثناء، وكذا يف العقائد والأخالق وغريها اإذا تاأهلت لكل 

اأهل العلم �شحته  ذلك، ولي�س ذلك كالق�شاء الذي يرى بع�س 

منها فيما ت�شح لها ال�شهادة فيه، من اأم�ر الن�شاء والأم�ال، دون 

احلدود، فذلك لأن الق�شاء ملزم بخالف ال�شهادة، ولأن الق�شاء 

يتعلق ب�شخ�س واحد دون الإفتاء، وقد كانت ال�شيدة عائ�شة 

الفقه،  اأبـــ�اب  كل  يف  يفتني  وغريها  عنها  تعاىل  اهلل  ر�شي 

وت�شتدرك على ال�شحابة ر�شي اهلل تعاىل عنهم يف كل الأب�اب 

الفقهية كما ه� معل�م.

وهل هناك مناذج يف التاريخ للمراأة املفتية؟

و�شلن  الــالتــي  الن�ش�ة  مــن  غفرية  كبرية  اأعـــداد  هناك  نعم 

ول�  واخللف،  ال�شلف  من  والرواية  واحلديث  الإفتاء  مرتبة 

لأن  فذلك  مثال،  العام  املفتي  من�شب  ي�شمى  من�شبا  يت�لني  مل 

الإفتاء كان يق�م به العلماء والق�شاة مبا�شرة من غري ت�لية، 

واإن كانت الدولة تق�م ب�اجبها يف اأرزاق ه�ؤلء ومنع من لي�س 

الن�شاء يفتني كالرجال الفقهاء �ش�اء  اأهال من الإفتاء،فكانت 

ب�ش�اء، ول� ت�شفح القارئ لأي كتاب من كتب الراجم  ملختلف 

احلافظة  اأ�شهرهن  ومن  كثريا،  �شيئا  ذلك  من  ل�جد  الفن�ن 

وال�شيدة  البخاري،  ل�شحيح  ال�شهرية  الرواية  املروزية  كرمية 

اأمة  اخلري  واأم  عمران،  اأم  الــ�زراء  و�شت  املقد�شية،  عائ�شة 

الروايُة مب�تها درجة؛ لك�نها كانت عالية  التي نزلت  اخلالق 

من   والفقهاء  املحدثني  ال�شند عن احلجازيني، وكم يف طبقات 

اأولئك الن�ش�ة، وقد جمع اأخ�نا الفا�شل الدكت�ر �شالح معت�ق 

وجمع  حافل،  جملد  يف  ذلك  فجاء  ال�شابع   القرن  حمدثات 

كثريا منهن امل�ؤرخ امل�شه�ر عمر ر�شا كحالة يف خم�شة جملدات 

والأديبات وغريهن،  الفقهاء  الن�شاء،منهن  اأعالم  كبار،اأ�شماه: 

ولل�شيدة زينب بنت ي��شف ف�از جملد كبري يف تراجم الن�شاء 

اأ�شمته: الدر املنث�ر يف طبقات ربات اخلدور، ولل�شيد عبد اهلل  

من  للعاملات  خمت�شرة  تراجم  يف  �شغري  جملد  احلب�شي  حممد 

اليمنيات، وغري ذلك  الن�شاء  اأ�شماه: معجم  اليمنيات،  الن�شاء 

كثري، يف �شرق الأر�س وغربها، وعربها وعجمها، وكل ذلك يدل 

على ما كانت عليه املراأة من املكانة العلمية، ومزاحمتها لأخيها 

من  لأنها  نبيلة؛  �شريفة  مزاحمة  وهي  الباب  هذا  يف  الرجل 

امل�شابقة للخريات، واملناف�شة فيها. 

كيف ميكن اإعداد البع�س من الطالبات لالإفتاء؟

الي�م  املراأة  اأ�شاب  ما  فاإن  واإعداده،  الذي يجب فعله  هذا ه� 

عدم  �شببه  الأخ�س،  ال�جه  على  والفقهي  العلمي  التاأخر  من 

ي��شع  اأن  فيتعني  الكبرية،  املهمة  لهذه  التاأهيلهن  منهجية 

الكليات  يف  والن�شاء  الرجال  من  املفتني  لتاأهيل  حافل  منهج 

ال�ش�ؤون   ــرة  دائ يف  اأعــددنــا  وقــد  ال�شريعة،  يف  التخ�ش�شية 

اإن  املراد  بع�س  يحقق  لعله  لذلك،  متكامال  منهجا  الإ�شالمية 

برنامج  بتبني  وذلك  كله،  يحققه  مل 

من  ــتــداء  اب ــن،  ــ�اط امل املفتي  اإعــــداد 

الكليات  يف   اجلــامــعــيــة،  ــة   ــل ــرح امل

ال�شرعية، يق�م على العناية بالطالب 

بتكثيف  املرحلة  تلك  من  الطالبة  اأو 

ــ�ل  ــش واأ� فقها  الــ�ــشــرعــيــة  ــه  ــت ــش درا�

وعل�م  وعل�مهما  وحديثا  وتف�شريا 

وبالغة،  ومنطقا  و�شرفا  نح�ا  الآلــة 

واملــقــارن،  املذهبي  الفقه  ــع  واق ومــن 

وامل�شتفتي،  املفتي  اأدب  اإىل  بالإ�شافة 

ثم  نظريا  ذلك  الطالب  يتاأهل  بحيث 

يك�شب خربة عملية من واقع جمال�شته 

الدول  بع�س  ويف  الإدارة  يف  للمفتني 

ال�شيفية  الفرة  يف  بالإفتاء،  املعنية 

التخرج  وعند  درا�شته،  �شن�ات  لكل 

كذلك يالزم اأ�شحاب الف�شيلة العلماء 

امللكة  يكت�شب  حتى  الإفتاء  اإدارة  يف 

الفقهية من واقع العمل، كما اكت�شبها 

الذي  فهذا  الدرا�شة  مقاعد  يف  نظريا 

املهمة  لهذه  الــرجــل  اأو  ـــراأة  امل ن  يــكــ�َّ

العظيمة التي يحتاجها املجتمع.

واهلل ويل الت�فيق
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هناك أعداد 
كبيرة غفيرة 
من النسوة 

الالتي وصلن 
مرتبة اإلفتاء 

والحديث 
والرواية من 

السلف والخلف



قال اهلل تعاىل: {ياأيها الذين امن�ا 

قدمت  ما  نف�ٌس  ولتنظر  اهلل  اتق�ا 

 .)18 الآيــة:  احل�شر،  )�ش�رة  لغٍد} 

النظر  اأن  اإىل  الآية  دللت  ت�شـيــر 

للغد وهـ� امل�شتقبل، تكمن به خط�ات 

ال�شعادة والنجاح وال�شتقرار الأ�شري 

�شــر  اأن  علــى  الآيــة  فدلــت  وغيــره، 

امل�شتقبــل،  اإىل  التطلع  يف  النجاح 

ومن  اأب�شر  الأم�ر  ا�شتقبل  مــن  )لأن 

النجــاح  اأن  اإذ  حتيــر(،  ا�شتدبرها 

الذي ت�شتمتع به الي�م ه� نتيجة جهد 

املتحلي بالإميــان، لأنه �شالح  الأم�س 

النفـ�س  وملجاأ  امل�بقات،  �شد  الــروح 

يف  النجـاح  وو�شيلـة  امللمــات،  عنــد 

اإذن اخلـالف الأكرب  معرك احليــاة، 

اأن تعمله وما يجــب  ه� بني ما حتب 

لأنــه  الإميــان  دور  وهنــا  تعملـه،  اأن 

بال  �شــيء  كــل  يبقــى  اإميــان  بــدون 

علي  ــام  ـــ الإم يقـ�ل  لذلــك  معنى، 

والعمـل  )الإميـان  عنه:  اهلل  ر�شـي 

يفرقان،  ل  ورفيقان  ت�اأمان  اأخ�ان 

اإل ب�شاحبه(  اأحدهما  ل يقبـل اهلل 

 )188/3 للمناوي  القدير  )في�س 

وذلـك م�شداقًا لق�ل احلق �شبحانه:

 

ال�شاحلات  وعمل�ا  امن�ا  الذين  {اإن 

كانت لهم جناُت الفردو�س نزًل} )�ش�رة الكهف، الآية:107(. 

اإذن �شر النجاح مع الإميان.

م�اجهة  يف  لهم  مــالذًا  الإميــان  يف  الناجح�ن  وجد  هنا  ومن 

بناءها،  وتق��س  الأ�ــشــرة  حركة  ت�شل  رمبــا  التي  ال�شعاب 

يف  الأ�شرة  به  تتحلى  الذي  الإميان  هذا  يف  كامنة  فال�شعادة 

النا�س؟،  اأ�شرب  من  ملعاوية:  قيل  وم�ش�ؤولياتها.  اأفرادها  كل 

قال: من كان راأيه رادًا له�اه. ول يرد اله�ى اإل الإميان لأنه 

احلار�س الأمني.

وعليه فلي�س املطل�ب اأن جنعل الإميان مطية النجاح وو�شيلة 

للح�ش�ل على الدنيا، ولكن املطل�ب اأن جنعل النجاح يف خدمة 

اتاك  فيما  {وابتغ  تعاىل:  قال  كما  الآخرة  ومطية  الإميان 

الق�ش�س،  )�ش�رة  الدنيا}  من  تن�س  ول  الآخــرة  الــدار  اهلل 

الآية:77(.

فقد دلت الآية على اأهمية ال�شعي لالآخرة مع عدم ترك الدنيا 

لأن من اأوجب ال�اجبات اأن جنعل العقل تابعًا لل�شريعة، ول 

جنعل ال�شريعة تابعة له فيهلك �شاحبه.

فاإذا اأردت النجـاح امنح عقلك فر�شة لي�شدر حكمه ب��شـ�ح 

كامل�شباح  العقـل  لأن  واحلـرام،  باحلـالل  علمـه  خــالل  مــن 

اأن  مـن  فالبد  امل�شباح  ينطفـئ  ل  ولكي  كالريـاح،  والأهـ�اء 

ت�شـع حاجـزًا بينـه وبـني الريـاح وهـذا احلاجـز هـ� الإميـان، 

والعقـل نعمـة دالـة عليه، به النجاح حمت�م ومن دونه الف�شل 

فــي القـــــــرآن الكــــريم

سعـادة 
األســرة

إذا أردت 
النجـاح امنح 
عقلك فرصة 
ليصدر حكمه 
بوضـوح مــن 
خــالل علمـه 
بالحـالل 
والحـرام، 
ألن العقـل 
كالمصباح 
واألهـواء 
كالريـاح

د. �شيف اجلابري

بدبي  الإ�شالمية  ال�ش�ؤون  بدائرة  البح�ث  اإدارة  • مدير 
الأ�شرة  جمال  يف  • نا�شط 
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اأئمة  والأفــكــار  الأفــكــار،  اأئمة  العق�ل  قيل:  لذلك  م�ؤكد. 

القل�ب، والقل�ب اأئمة احل�ا�س، واحل�ا�س اأئمة الأع�شاء.

ذلك:  يف  عنه  اهلل  ر�شي  طالب  اأبي  بن  علـي  الإمـام  ويقـ�ل 

اطرح عنك واردات الهم�م بعزائم ال�شـرب وح�شـن اليقـني، لأن 

الطم�ح وق�د النجاح الذي اأ�شا�شـه الإميـان والعمـل، كما قال 

 ،128/2( لالأب�شيهي  م�شتظرف  فن  كل  يف  ال�شاع]امل�شتطرف 

.)548

كـلـه الأمـــــــر  يف  الــرحــمـــــن  عـــــلــى  تـــــ�كـــــل 

الطلب عــن  يــ�مــًا  الــعــجــز  يف  تــرغــن  ول 

ملـريــم ــال  ـــ ـــ قـــ ـــــه  ـــ الــلـــ اأن  تــــــــــــــر  ـــم  ــــ األ

وهـــــــزي  اإلـــيـــك  اجلـــذع تــ�ــشــاقــط الرطب

هـزهـا غــري  مـــــن  جتنـيـه  اأن  �ــشـــــاء  ـــ�  ول

�شبب ــه  ـــ ـــ ل رزق  ـــل   كــــ ولـــكـــــــن  ــه  ــتـــ جــنـــ

فاإذا ت�فرت عنا�شر الإميان، باملزج بني الدين والدنيا، وتفعيل 

امل�ش�ؤولية  دواعي  وغلبت  واله�ى،  امللذات  م�اجهة  يف  العقل 

اأمام اهلل عز وجل من كل اأطراف الأ�شرة: كانت - ل حمالة - 

�شعيدة وم�فقة، لأنها تربعت بذلك يف ظالل الإميان.

الناجح  الأب  وجــ�د  ال�شعيدة  الأ�شرة  مميزات  اأهــم  من  اإن 

اأهله والآخريـن ولكي  ال�شعيد الذي ميتلك قدرة التعامل مع 

اأثر  ما  ال�ش�ؤال!  هـذا  اأنف�شنا  ن�شاأل  اأن  علينا  ذلك  اإىل  ن�شل 

طريق  النجاح  اأن  واجلــ�اب:  ال�شعادة؟.  حتقيق  يف  النجاح 

يق�د اإىل ال�شعادة، ول �شعادة مع الف�شل.

وعلم  احلديـث  النفـ�س  علـم  بني  املقارنـة  بعـد  ذلـك  نعـرف 

الكرمي  القـراآن  اأثـر  حـ�ل  يـدور  والذي  الإ�شالمـي  النفـ�س 

بالهـدوء  ال�شع�ر  النف�شي ه�  الأمــن  النف�شــي، لأن  الأمــن  يف 

حلظـة  كـل  يف  الطمئنان  يحيطك  واأن  وال�شـالم،  وال�شكينـة 

ذلك  مــن  تتمكن  واإمنـــا  حياتك،  جــ�انــب  مــن  جانب  كــل  ويف 

مبراقبة نف�شك وحما�شبتها، ومتكني الإميان من قلبك؛ فبذكر 

وت�شكن  قلبك،  يطمئن  و�شل�كًا  وتخلقًا  وتعلمًا،  مراقبة،  اهلل 

ج�ارحك، وتنال الأمن النف�شي.

ت�شتقر  ملا  الإ�شالم  نظرة  ت��شح  التي  ال�فقات  هذه  واإليكم 

التن�يه بنظرة املجتمع احلديث وه� يبتعد  النف��س، مع  به 

وال�شعادة  النجاح  �ش�ابط  اإىل  ذلك  بعد  لن�شل  الإميــان  عن 

لالأ�شرة.

1- الإح�شا�س بالذنب والندم والت�بة:

ظاهرة �شحية يف منظ�ر الإ�شالم، باعتبار اأن الإن�شان مكلف يف 

هذه الدنيا بالطاعة، والعبد بطبيعته معر�س لل�ق�ع يف اخلطاأ، 

فتكمن ال�شحة يف تفعيل هذه الأم�ر، ول �شيما اإذا اأعقبت وق�ع 

الإن�شان،  وجــ�د  يتطلبه  وما  وال�شنن  الفرائ�س،  يف  التق�شري 

ويعمل  الإلهية،  العدالة  ليقيم  الأر�ــس  على  بقائه  ودمي�مة 

وفق نظام قراآين رتيب مل�ؤه اإحقاق احلق، ون�شر العدالة، وحب 

اخلري لالآخرين.

اأما من وجهة نظر بع�س املجتمعات واملدار�س املادية احلديثة 

اأو  نف�شيًا،  مر�شًا  البع�س  يعدها  فقد  الــديــن؛  عــن  البعيدة 

الفرق  وهذا  النف�شية!!.   الإن�شان  تركيبة  يف  ونق�شًا  تعقيدًا 

بني النظرتني يبقى قائمًا بناًء على اعتقاد كل طرف واإميانه 

برقابة اهلل تعاىل ومب�قف احل�شاب يف الي�م الآخر اأو عدمه.

2- تهذيب ال�شه�ات وتنظيمها:

�شاهد حي على �شالمة نظام احلياة يف 

ال�شليمة  النف�س  متكن  وعلى  الإ�شالم، 

وفق  ال�شم�  على  وقدرتها  واقتدارها 

والتي نظمت  الإ�شالم احلنيف،  تعاليم 

اآلية التعامل مع ال�شه�ات على اختالف 

فه�  واآثارها؛  اأ�شبابها،  وتعدد  اأن�اعها، 

ون�عه،  الإن�شان  على  حافظ  قيم  دين 

واملخل�قات واأ�شنافها، وبه �شمت النف�س 

واأخالقه،  مبثله  وت�شامت  الب�شرية، 

وقيمه وعالجاته نح� الكمال وف�شائل 

اخلالل.

فقده  عــلــى  ــاًء  بــن البع�س  يـــرى  وقـــد 

املــجــتــزاأة  وروؤيـــتـــه  الــديــن،  ل�شابط 

املردود  اأو من خالل بحثه عن  لالأم�ر، 
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من أهم 
مميزات األسرة 
السعيدة وجود 

األب الناجح 
السعيد الذي 
يمتلك قدرة 
التعامل مع 

أهله واآلخريـن



العاجل لالأ�شياء؛ اأن التهذيب واملحافظة على تنظيم ال�شه�ات 

ه� تعقيد. وكبت وقمع له ع�اقبه ال�شيئة على النف�س!!.

والأ�شل يف رد هذا كرثة ال�قائع التي ذكرها القراآن الكرمي يف 

املجتمعات؛  اأو  الأمم  اأو  الأفــراد  م�شت�ى  على  ال�شابقني  اأخبار 

الذين اأطلق�ا ل�شه�اتهم العنان فاأو�شلتهم اإىل تبديل نعمة اهلل 

تعاىل، وكفران �شكرها، بل وا�شتثمارها يف غري حملها، وت�ظيفها 

يف غري ما خلقت له، فخ�شروا اأنف�شهم يف الدنيا باإهالكها، ولهم يف 

الآخرة عذاب عظيم، وكذلك من ال�ش�اهد القائمة يف التاأكيد 

املجتمعات  ت�شهده  ما  وتهذيبها:  ال�شه�ات  تنظيم  �شرورة  على 

املعا�شرة، الغربية اأو ال�شرقية وعلى اختالف امل�شت�يات وتن�ع 

دون  الدين،  عن  بعيدًا  ياأخذها  لل�شه�ات  اإطالق  من  امل�شميات 

تنظيم اأو �شابط يحد من انحدارها ن� التفكك وال�شياع.

3- ال�شرب على املكارم:

يف املنظ�ر الإ�شالمي �شمة ت�ؤهل �شاحبها اإىل عز الدنيا ونعيم 

الآخرة، تدل على علم �شاحبها ب�اقع الدنيا، وك�نها دار اختبار 

وتكليف وعمل، وتبني مدى جهاده للنف�س، ومعاجلته ل�شف�شافها، 

وهذه ال�شمة يف ذاتها ظاهرة �شحية تدل على اإميان �شاحبها 

مببداأ يعي�س من اأجله، ومهمة ي�شرب على ظروف جناحها.

وقد يتهم املجتمع البعيد عن ر�شالت 

املـيزة  ــذه  ـــ ه �ــشــاحــب  ــاىل  ــع ت اهلل 

وال�شعف  الأحيان،  بعـ�س  يف  بالـربود 

وكما  كثـرية!!،  اأحـايني  يف  والعجـز 

على  احلكــم  يف  الأ�شـل  �شابقـًا:  قلنـا 

للدين،  الت�شليم  هــ�  الأمـــــــ�ر  هـــــذه 

يف  نــ�ره  ــراق  ــش واإ� الإميــــان،  وح�ش�ر 

القلب، والعقالنية املن�شبطة ب�ش�ابط 

ال�شرع اأو عدمها.

وال�شنة  الكرمي  الــقــراآن  به  جــاء  ما 

يف  النف�س  علماء  ــ�ال  واأق ال�شريفة، 

الع�شر احلديث.

القراآن الكرمي وال�شنة ال�شريفة:

ومل  امن�ا  {الذين  تعاىل:  اهلل  قــال 

لهم  ــك  ــئ اأول بظلم  اإميــانــهــم  يلب�ش�ا 

الأنعام،  )�ش�رة  متهدون}  وهم  الأمن 

الآية:82(.

وقال اهلل تعاىل: {الذين امن�ا وتطمئن قل�بهم بذكر اهلل األ 

بذكر اهلل تطمئن القل�ب} )�ش�رة الرعد، الآية:28(. 

اأنثى وه� م�ؤمٌن  اأو  قال اهلل تعاىل: {من عمل �شاحلًا من ذكر 

كان�ا  ما  باأح�شن  اأجرهم  ولنجزيهم  طيبة  حياة  فلنحيينه 

يعمل�ن} )�ش�رة النحل، الآية:97(.

لفتحنا  واتق�ا  امن�ا  القرى  اأهل  اأن  {ول�  اأي�شًا:  تعاىل  وقال 

الأعــــراف،  ــ�رة  ــش �( والأر�ـــــس}  ال�شماء  مــن  بــركــات  عليهم 

لبالل،  يق�ل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ر�ش�ل  كان  الآيـــة:96(.  

حينما حتني اأوقات ال�شالة: »اأرحنا بها يا بالل« )اأخرجه اأب� 

داود يف �شننه 296/4(.

غ�شب  اإذا  بال��ش�ء  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأو�شى 

الإن�شان )اأخرجه اأب� داود يف �شننه 249/4، واأحمد يف م�شنده 

226/4، وابن املنذر يف الأو�شط 241/1( وذلك ملا لل��ش�ء من 

تاأثري ف�شي�ل�جي، اإذ ي�شاعد على ا�شرخاء الع�شالت وتخفيف 

حدة الت�تر البدين النف�شي واأو�شى بال�شالة من �شكا اإليه وجع 

البطن.

علماء النف�س يف الع�شر احلديث:

وليم جيم�س )عامل النف�س الأمريكي(: اإن اأعظم عالج للقلق 

يعاين  ل  املتدين  املرء  النف�شي(:  )املحلل  بريل  الإميــان.   ه� 

قط مر�شًا نف�شيًا.

اإىل  )الــعــ�دة  كتابه  يف  الإمريكي:  )العامل  لنك  نهري  ذكــر 

الإميان(: الذين يرددون على دور العبادة يتمتع�ن ب�شخ�شية 

اأقـ�ى واأف�شـل ممن ل دين لهم ول يق�م�ن بالعبادة.

يق�ل الطبيب ت�ما�س هايل�ش�ن: اإن ال�شـالة والتاأمـل هـي اأهـم 

اأداة عرفت حتى الآن لبث الطماأنينة يف النف��س وبث الهدوء 

يف الأع�شاب.

وقد ل حظ الطبيب الفرن�شي األيك�س كاريل: اأن ال�شالة حتدث 

ن�شاطا روحيا ميكن اأن ي�ؤدي اإىل ال�شفاء ال�شريع لبع�س املر�شى 

يف اأماكن احلج والعبادة وهذا ما ذكره يف كتابه )الإن�شان ذلك 

املجه�ل(.

وبعد النظر يف املقارنة ال�شابقة يظهر لنا بجالء وو�ش�ح اأن كل 

معاين النجاح وال�شعادة يف طاعة اهلل �شبحانه وتعاىل.

خالل  من  ال�شعادة  اإىل  ن�شل  كيف  ننظر  معي  تعال�ا  لذلك 

القراآن الكرمي وال�شنة امل�شرفة واأق�ال اأهل العلم.

وليم جيمس 
)عالم النفس 
األمريكي(: 
إن أعظم 
عالج للقلق 
هو اإليمان
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من  املليار  ون�شف  مليارات  ثالثة  النامية  الأقــطــار  يف  يعي�س 

ترتفع  اأن  ويحتمل  الب�شرية،  اأرباع  ثالثة  يعادل  ما  اأي  النا�س 

هذه الن�شبة اإىل اأربعة اأخما�س بحل�ل عام 2000م.

وي�شار اإىل الأقطار النامية بعبارة اجلن�ب القت�شادي اأو بكلمة 

املتط�رة يف  اأطراف الأقطار  اجلن�ب فقط. وهي م�ج�دة على 

ال�شمال، وقد جتاوزت اإىل حد كبري منافع الرخاء والتقدم. ويف 

حني اأن اأغلبية النا�س يف ال�شمال يتمتع�ن ببحب�حة الرفاهية 

اقت�شاديات  جند  واإذ  الفقراء،  من  اجلن�ب  يف  اأغلبيتهم  فــاإن 

ال�شمال ق�ية ومرنة، نرى اقت�شاديات اجلن�ب �شعيفة وعاجزة، 

زمام  على  عامة  ب�ش�رة  ت�شيطر،  ال�شمال  اأقطار  اأن  حني  ويف 

مقدراتها، فاإن اأقطار اجلن�ب معر�شة لع�امل خارجية تق��س 

�شيادتها.

امل�شادر  ويف  احلجم  يف  كبريًا  تباينًا  اجلن�ب  اأقطار  وتتباين 

الطبيعية، ويف هيكل اقت�شادياتها وم�شت�ى تط�رها القت�شادي 

والجتماعي والثقايف. وهي تختلف كذلك يف ثقافاتها واأنظمتها 

القت�شادي  تن�عها  برز  وقد  العقائدية.  ومذاهبها  ال�شيا�شية 

اأقل  الي�م  جن�ب  جعل  ب�شكل  الأخـــرية  ال�شنني  يف  والثقايف 

جتان�شًا مما كان عليه جن�ب الأم�س. وقد نظرت جلنة اجلن�ب 

يف جتربة التنمية اخلا�شة باجلن�ب، ويف جمالتها يف امل�شتقبل، 

وذلك يف مرحلة ال�شنني الأخرية من عقد من الزمن متيز باأزمة 

طاحنة بالن�شبة لأغلبية الأقطار النامية.

وقد و�شف عقد الثمانينات باأنه عقد �شائع بالن�شبة للتنمية. 

وان عددًا كبريًا من الأقطار و�شل به احلال اإىل �شفا ال�شق�ط. 

تعرثت  كما  ــد.  الأم وط�يل  حــادًا  فيها  ال�شع�ب  حرمان  وكــان 

الأمم يف �شعيها للتخل�س من امل�شاعب التي ل مثيل لها. وقد اأدت 

احلرية اإىل الياأ�س عندما تردت الثقة يف تلك الأقطار بقدرتها 

على ا�شرداد ق�تها الدافعة للنم� والتنمية.

�شجل  اجلن�ب(  اأمــام  )التحدي  اجلن�ب  جلنة  تقرير  ويبحث 

تنمية اجلن�ب، فيحدد الجنازات ويحلل نقاط ال�شعف ويقرح 

الإ�شالح ويطرح برناجمًا مقنعًا ل�شراتيجيات تنم�ية معتمدة 

على الذات نابعة من النا�س وم�جهة اإليهم.

لقد كان لالأزمة يف اجلن�ب اأ�شباب داخلية وخارجية معًا، ولكن 

النتكا�شات يف القت�شاد العاملي اأثرت يف الأزمة تاأثريًا ج�هريًا. 

بيد اأن الأ�شرة الدولية اأخفقت يف م�شاعدة اجلن�ب، فلم تتخذ 

�شيئًا من الجراءات التي كان من �شاأنها اأن تعجل يف اإنهاء املحنة 

التي اأحدقت بن�شبة كبرية من اأمم العامل و�شع�به اأمدًا ط�ياًل.

وتهيئتها  م�اردها  بتعبئة  يتمثل  اجلن�ب  اأمم  اأمام  التحدي  اإن 

ال�طني  ال�شعيدين  على  فعالية  اأكــرث  نح�  على  لال�شتخدام 

الق�ة  التنمية فيها، واحل�ش�ل على  لتن�شيط  واجلماعي، وذلك 

يف  امل�ج�دة  الفر�س  وا�شتغالل  م�شركة،  م�شاريع  عن  النا�شئة 

ل�شالح  ا�شتجابة  اأكرث  الدولية  املنظمة  جلعل  وكذلك  العامل، 

اجلن�ب.

تتبدل  اأن  مــن  لل�شيا�شات  لمــنــا�ــس  فــاإنــه  الــقــ�ل  وخــال�ــشــة 

وللم�ؤ�ش�شات اأن تتجذر ول��شائل عمل جديدة اأن ت�شتحدث.

اإن هذه مهمات �شخمة، ولكن على اجلن�ب اأن ي�اجهها واإل واجه 

مزيدًا من التهمي�س والتبعية والدي�ن والفاقة.

نافـــــذة على العــــالم االقتصــــــادي
التحــــــــــــــدي

اإعداد: الأ�شتاذ زيد حممد الرماين

الريا�س. بجامعة  القت�شاد  • اأ�شتاذ 
�شع�دي. اإقت�شادي  • حملل 
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اأذية الأم من اأكرب الكبائر

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه :

ماحكم من ي�شلط اأولده ال�شباب على اأمهم ، فهل لهم رقابة على اأمهم ؟ وجزاكم اهلل خريًا .

اجل�اب وباهلل الت�فيق :

ال�شالة  الذن�ب كما قال عليه  والعق�ق من كبائر   ، اأمهم  اأبناءه على عق�ق  والعدوان، لأنه يعني  الإثم  الإعانة على  الفعل من  هذا 

وال�شالم فيما اأخرجه البخاري وم�شلم من حديث اأبي بكرة نفيع بن احلارث ر�شي اهلل عنه : ) األ اأنبئكم باأكرب الكبائر ؟ ثالثًا . قلنا 

: بلى يا ر�ش�ل اهلل ? قال : الإ�شراك باهلل ، وعق�ق ال�الدين ... ( احلديث .

والعق�ق ه� كل اأذى يتاأذى منه ال�الدان اأو اأحدهما وه� �شد الرب والإح�شان اللذين اأمر اهلل تعاىل بهما ، واأمر بهما الر�ش�ل �شلى اهلل 

عليه و�شلم يف اأدلة ل حت�شى كرثة .

وال�اجب على ه�ؤلء الأبناء اأن ل ي�شمع�ا كالم اأبيهم فيما ُيلحق اأذًى باأمهم، لأن اأمرهم بذلك مع�شية ، ولأن اأمهم اآكد باحلق والرعاية 

والإح�شان من الأب، فهي التي حملت وهنًا على وهن ، والتي حملت كرهًا وو�شعت كرها، والتي جعل لها النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

ثالثة حق�ق مقابل حق واحد لالأب كما ه� معل�م، ولذلك نهى عن عق�قها باخل�ش��س كما اأخرجه البخاري وم�شلم من حديث املغرية 

بن �شعبة ر�شي اهلل عنه اأن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال : ) اإن اهلل حرم عليكم عق�ق الأمهات ، ومنعًا وهات وواأد البنات ....( 

احلديث .

واإمنا خ�شهن بالذكر لأن عق�قهن اأ�شد قبحًا من عق�ق الأب ، ل�شعفهن وعدم قدرتهن على اأخذ حقهن لأنف�شهن باأيديهن كما قد يفعله 

الأب .

فعلى الأبناء اأن يتق�ا اهلل تعاىل يف اأمهاتهم ، واأن يخ�ش�ا م�شريهم اإذا لق�ا ربهم، بل اإن اهلل تعاىل يعجل عق�بة العاق يف الدنيا قبل 

الآخرة كما قال عليه ال�شالة وال�شالم : ) كل الذن�ب ي�ؤخر اهلل تعاىل ما �شاء منها اإىل ي�م القيامة اإل عق�ق ال�الدين ، فاإن اهلل 

يعجله ل�شاحبه يف احلياة الدنيا قبل املمات ( . كما اأخرجه الطرباين واحلاكم من حديث اأبي بكرة ر�شي اهلل عنه، وعادة اهلل يف ذلك 

معل�مة لتخفى على العقالء . واهلل تعاىل اأعلم .

حكم جل��س احلائ�س واجلنب يف امل�شجد

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه :

هل يج�ز جل��س احلائ�س يف امل�شجد للتعلم اأو التعليم اأو لغريه ؟

اجل�اب وباهلل الت�فيق :

الذي ذهب اإليه الأئمة الأربعة اأن املكث يف امل�شجد حرام على اجلنب ومثله احلائ�س وكذا قراآة القراآن ، وم�س امل�شحف ... واختلف�ا 

يف العب�ر فيه ، كاأن يدخل من باب ويخرج من اآخر . وا�شتندوا يف ذلك اإىل ق�له تعاىل : } يا اأيها الذين اآمن�ا ل تقرب�ا ال�شالة واأنتم 

�شكارى حتى تعلم�ا ما تق�ل�ن، ول ُجنبًا اإل عابري �شبيل { .

واملراد بال�شالة م��شعها وه� امل�شجد الذي تك�ن فيه ال�شالة وكذا فعلها ، كما ذهب اإليه اأهل التاأويل ، فذكر ال�شالة جماز مر�شل ، من 

ذكر احلال واإرادة املحل، فنهت الآية عن اإتيان امل�شاجد حالة ال�شكر اأو اجلنابة ، ملا يف ذلك من امتهان لهذه ال�شعائر التي اأذن اهلل 

فتـــــاوى شــرعيـــــــة
جتيب عليها اإدارة الإفتاء بدائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي
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تعاىل اأن ترفع ويذكر فيها ا�شمه ، واجلنب لي�س اأهاًل للعبادة من �شالة اأو قراءة قراآن ، كما جاء يف حديث عائ�شة ر�شي اهلل تعاىل 

عنها عند اأبي داود : ) وجه�ا هذه البي�ت عن امل�شجد فاإين ل اأحل امل�شجد حلائ�س ول جنب ( .

ي  واحلديث واإن كان �شعيفًا لكنه لي�س �شديد ال�شعف فيحتج به، اإذا مل يكن يف الباب غريه كما ه� نهج عامة الفقهاء ، ل�شيما واأنه يق�ِّ

دللة الآية ، وقد ذهب اإىل هذا املعنى جمه�ر اأهل العلم من املذاهب الأربعة . واإمنا اختلف�ا يف العب�ر، فاأجازه ال�شافعية واملالكية 

لظاهر الآية ، واأجازه احلنابلة للحاجة فقط ، ومنعه اأب� حنيفة واأ�شحابه لظاهر احلديث ال�شابق ، وحديث الرمذي عن اأبي �شعيد 

اخلدري ر�شي اهلل عنه اأنه �شلى اهلل عليه و�شلم قال لعلي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه : ) يا علي ل يحل لأحد يجنب يف هذا امل�شجد 

غريي وغريك ( .

واحلائ�س يف كل ذلك كاجلنب لأنها �شاحبة حدث اأكرب ، فتمتنع مما ميتنع منه اجلنب من قراءة وم�س م�شحف، ودخ�ل م�شجد، زيادة 

رة والركبة . على امتناع ا�شتمتاع زوجها بها بني ال�شُّ

ى ذلك اإىل ن�شيانها  غري اأن ال�شادة املالكية لهم راأي يف قراءة القراآن اإذا كانت حافظة، فراأوا اأنها اإذا امتنعت من القراءة فرة حي�شها اأدَّ

القراآن وذلك غري جائز، فاأبيح لها للحاجة ، ولي�س كذلك اجلنب اإذ باإمكانه اأن يرفع حدثه بغ�شل اأو تيمم ، بخالف احلائ�س ، ولكنهم 

مع ذلك مل يج�زوا لها املكث يف امل�شجد .

 ، املعلمات  اأو  للطالبات  ول�شيما  اإليه  احلاجة  ت�شتد  الذي  ال��شط  املذهب  ه�  املالكية  ال�شادة  مذهب  اأن  امل�شاألة  هذه  يف  اأراه  والذي 

خ�ش��شًا يف اأيام الختبارات .

اأما املكث يف امل�شجد فلي�س �شروريًا ، ول� كان بحجة التحفيظ ، اإذ ميكن اأن يك�ن التحفيظ يف غري امل�شجد ، واإن كان يف امل�شجد ، ينبغي 

اأن تعذر �شاحبة احلي�س من احل�ش�ر اأثناء دورتها ، وتتعاهد حفظها يف بيتها اإن ترخ�شت مبذهب ال�شادة املالكية ، واإذا ما كان ال�قت 

ع وهي واقفة ثم تن�شرف . وقت اختبار دخلت لل�شرورة كالعابرة وت�شمِّ

وذلك عماًل مبثل هذه الن�ش��س ال�شرعية ، وحفاظًا على قد�شية م�شاجد اهلل تعاىل. واهلل تعاىل اأعلم .

حكم ما فات من �شل�ات

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه :

امراأة فاتتها ال�شالة لعدة �شن�ات ... كيف لها تاأدية هذه ال�شل�ات ؟

اجل�اب وباهلل الت�فيق :

يجب عليها اأن تت�ب ت�بة ن�ش�حًا عن هذا الرك والتاأخري لل�شالة ، كما يجب عليها اأن تق�شي �شل�ات هذه املدة ، وذلك باأن تتفرغ لها 

حتى تفرغ من ق�شائها، فاإن مل ميكنها ذلك فال حرج اأن ت�شلي مع كل فري�شة �شالًة فائتة . اأو اأن ت�شلي كيفما ت�شتطيع من عدد كل 

ي�م ح�شب فراغها حتى تق�شي ف�ائتها كلها ؛ لأن ال�شالة حق اهلل تعاىل ، وقد قال عليه ال�شالة وال�شالم : ) اق�ش�ا اهلل فاهلل اأحق 

بال�فاء ( كما اأخرجه البخاري من حديث ابن عبا�س ر�شي اهلل تعاىل عنهما ، هذا ماذهب اإليه جمه�ر اأهل العلم ، وجتب مع ذلك 

بع�ا  الت�بة الن�ش�ح من هذا الذنب ؛ لأن ترك الفرائ�س من كبائر الذن�ب كما قال اهلل : } فخلف من بعدهم خْلف اأ�شاع�ا ال�شالة واتَّ

ال�شه�ات ف�ش�ف يلق�ن َغياًّ ، اإل من تاب واآمن وعمل �شاحلًا فاأولئك يدخل�ن اجلنة وليظلم�ن �شيئًا { .

فالت�بة واجبة للخروج من الإثم ، ول تتحقق اإل بق�شاء ال�شالة والندم على ما فات والعزم على عدم الع�د اإىل مثل ذلك ، وعليها مع 

ذلك اأن تكرث من التط�ع فلعل ذلك يع��س ما فاتها من الف�شل كما ورد يف احلديث عنه �شلى اهلل عليه و�شلم قال : ) اأول ما يحا�شب 

به العبد ي�م القيامة من عمله �شالته ، فاإن �شلحت فقد اأفلح واأجنح ، واإن ف�شدت فقد خاب وخ�شر ، فاإن انتق�س من فري�شته �شيئًا قال 

الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تط�ع فيكمل به ما انتق�س من الفري�شة ( ..احلديث كما اأخرجه الرمذي والن�شائي من حديث 

اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه . واهلل تعاىل اأعلم .

زكاة الأ�شهم وال�شركات التجارية

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه :

نرج� من ف�شيلتكم التكرم بالإجابة على الأ�شئلة التالية يف م��ش�ع الزكاة حيث اإنني رجل م�شلم وعندي الأمالك التالية :

1- اأ�شهم يف عدة �شركات م�شاهمة .

2- عدد من البنايات التجارية ، بع�شها مدين للبنك والبع�س الآخر غري مدين .
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3- �شركات جتارية تعمل يف اأن�شطة خمتلفة كاملقاولت ، وال�شفريات ، واحلفر وغريها .

وحيث اإنني قد اقر�شت من البن�ك ل�شراء اأرا�ٍس ثم اأبنيها بنايات جتارية، لذلك فاإن بع�شًا من هذه البنايات ل يزال مره�نًا للبن�ك 

حتى �شداد القر�س الذي ا�شريت به الأر�س وبنيت به البنايات . علمًا باأن جميع الدخ�ل ال�شن�ية من الأ�شهم والبنايات املدينة ، 

وغري املدينة وكذلك دخ�ل ال�شركات جميعها يذهب اإىل البنك مبا�شرة ل�شداد القرو�س . وهكذا احلال منذ عدة �شن�ات و�شي�شتمر 

كذلك يف امل�شتقبل حيث الت��شع م�شتمر . فال�ش�ؤال املطل�ب الإجابة عليه ه� : هل جتب الزكاة على دخل هذه الأمالك .

اجل�اب وباهلل الت�فيق :

اأما الأ�شهم فاإنها اأن�اع ، ولكل ن�ع حكم .. وهي على النح� التايل :

اأوًل : الأ�شهم التجارية ، وهي ق�شمان :

1- اأ�شهٌم متثل عرو�شًا جتارية قائمة،كاأ�شهم اجلمعيات وال�شركات التجارية ذات العر�س والطلب بيعًا و�شراء .

امل�شاهمني �شركاء يف هذه  ، فكذلك هنا جميع  فهذه الأ�شهم هي عبارة عن عرو�س جتارية كما ل� كان �شريكًا لأحد يف متجر 

التجارة ، فعليهم زكاة عرو�س التجارة كل بن�شبة ما ميلك .

وكيفيتها اأن تقدر قيمة ال�شهم ال�اقعية الفعلية م�شافًا اإليها الأرباح اإن اأمكن قب�شها وتزكى القيمة مع الربح ب�اقع %2،5  

اإن زكيت باحل�ل القمري  ، واإن زكيت باحل�ل ال�شم�شي كانت الزكاة 2،577%  ، واإن تعذر قب�شها والعلم بها فتزكى القيمة 

الفعلية ال�اقعية فقط عند ح�لن احل�ل وتزكى الأرباح عند ا�شتالمها باعتبار احل�ل القمري .

2- اأ�شهم هي ذاتها عرو�س جتارية ، باأن ا�شرى الأ�شهم بنية الجتار بها، يرب�س بها الأ�ش�اق فيبيع عند الغالء ، ومي�شك عند 

الرخ�س ، كما يجري يف �ش�ق الأ�شهم والب�ر�شات ونح�ها . وكاأ�شهم البن�ك وامل�شارف الإ�شالمية . فهذا الن�ع يزكى زكاة 

بيعًا  التي يقلبها  م ب�شاعته  ُيق�ِّ ، كما  ال�اقعية والفعلية لالأ�شهم  بالقيمة  اآخر احل�ل  الأ�شهم  ، فتق�م هذه  اأي�شًا  التجارة 

و�شراء ، وما بلغ اأخرج منه القدر ال�اجب ، كما تقرر اآنفًا .

واأما الأ�شهم ال�شتثمارية ، التي ل تقلب بالبيع وال�شراء ، واإمنا ا�شريت بق�شد القتناء والدخار ، وال�شتفادة من ريعها ودخلها 

، وهي كذلك ل متثل عرو�شًا جتارية ، وذلك كاأ�شهم ال�شركات اخلدمية كالطريان والت�شالت والكهرباء ونح�ها.

فهذه الأ�شهم تعامل معاملة �شائر املقتنيات التي مل تر�شد للبيع ، وحكمها اأنه ل جتب الزكاة على عينها ، بل على ريعها،في�شم 

ريعها اإىل بقية الأم�ال الأخرى،وما بلغ اأديت زكاته كما تقرر �شابقًا .

م اآخر احل�ل  واأما البنايات التجارية ، وهي التي ا�شريت اأو بنيت بق�شد الجتار بيعًا و�شراء، فتزكى زكاة عرو�س التجارة ، تق�َّ

، بال�شعر الفعلي زمانًا ومكانًا ، وما بلغ اأخرج منه ربع الع�شر كما ه� احلال يف �شائر عرو�س التجارة، وهذا منها ، و�ش�اء كانت هذه 

البنايات مدينة اأم ل ، لأن للدين وفاًء من املمتلكات الأخرى من عقار وغريه .

، التي تعمل يف الأن�شطة املختلفة من مقاولت و�شفريات وحفريات وغريها . .مما ل تك�ن  واأما ال�شركات التجارية الأخرى 

اأ�ش�لها عرو�شًا جتارية بل خدمية ا�شتهالكية،واإن كان بق�شد ال�شتثمار وال�شتفادة من الدخل .

فهذا الن�ع من ال�شركات ل جتب الزكاة يف اأعيانها من اأ�ش�ل واأجهزة ومعدات، واإمنا جتب الزكاة يف ريعها اإذا حال عليها احل�ل 

.

وبناء عليه تنظر اإىل اإيرادات هذه ال�شركات فما بقي من هذا الإيراد عند ح�ل الزكاة وجبت زكاته ك�شائر الأم�ال النقدية 

. وما ت�شرفت به قبل احل�ل من ق�شاء الدي�ن ، اأو امل�شروفات الإدارية ومرتبات واأج�ر ونح�ها ، ل يدخل يف وعاء الزكاة ، بل 

الذي يزكى ه� الباقي فقط ، وذلك حلديث ابن عمر ر�شي اهلل عنهما اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: ) ل زكاة يف مال حتى 

يح�ل عليه احل�ل( . كما اأخرجه الدارقطني وغريه  . فهذا حا�شل الإجابة عن هذا ال�ش�ؤال . واهلل تعاىل اأعلم .

حكم �شراء الذهب نقدًا ب�ا�شطة الإنرنت من غري تقاب�س

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه :

هل يج�ز �شراء املج�هرات الذهبية عن طريق طلبها ودفع قيمتها ب�ا�شطة الإنرنت ثم ا�شتالمها عن طريق الربيد ؟ و جزاكم 

اهلل خريًا.

اجل�اب وباهلل الت�فيق :

اأو  اأو الدرهم  ، فاإذا بيع برب�ي كالدولر  ، لأن الذهب جن�س رب�ي  ل يج�ز بيع الذهب و�شراوؤه بال�ش�رة املذك�رة يف ال�ش�ؤال 

نح�هما من النق�د ، وجب فيه احلل�ل و التقاب�س لق�له عليه ال�شالة وال�شالم : ) الذهب بالذهب ، والف�شة بالف�شة، والرب بالرب 
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، وال�شعري بال�شعري ، والتمر بالتمر ، وامللح بامللح ، مثاًل مبثل �ش�اء ب�ش�اء يدًا بيد ، فاإذا اختلفت هذه الأ�شناف فبيع�ا كيف �شئتم 

اإذا كان يدًا بيد (  كما اأخرجه م�شلم من حديث عبادة بن ال�شامت ر�شي اهلل عنه . وما يجري يف �ش�رة ال�ش�ؤال ل يح�شل معه 

التقاب�س ، وبذلك يك�ن البيع من بي�ع الربا املحرمة والباطلة �شرعًا  .

 ، اأن يك�ن لبائع الذهب وكيل معتمد يف حمل بلد امل�شري  اأن ي�شتغنى عن هذه املعاملة مبعاملة اأخرى �شحيحة ، وهي  وميكن 

فيطلب ال�كيل اإر�شال الذهب اإليه بناًء على وعد تلقاه بال�شراء ، ثم يق�م ال�كيل بعقد ال�شفقة مع امل�شري يدًا بيد ، اأو يك�ن 

للم�شري وكيل يف بلد البيع ، فيبعث اإليه مباله لي�شري له الذهب املطل�ب يدًا بيد، ثم يبعث به اإليه  .

وبذلك يح�شل املق�ش�د ويخرج اجلميع من بيع الربا الذي لعن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم �شلى اهلل عليه و�شلم اآكله وم�كله 

وكاتبه و�شاهديه وقال : )هم �ش�اء( كما اأخرجه م�شلم من حديث جابر ر�شي اهلل عنه .

والذي اآذن اهلل متعاطيه باحلرب حيث قال : } يا اأيها الذين اآمن�ا اتق�ا اهلل وذروا ما بقي من الربا اإن كنتم م�ؤمنني . فاإن مل 

تفعل�ا فاأذن�ا بحرب من اهلل ور�ش�له{ . واهلل تعاىل اأعلم

حكم امل�شابقات التلفزي�نية

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه ?

طريق  وعن  �شرعية  غري  باأ�شاليب  باملاليني  للف�ز  بالأحالم  النا�س  قل�ب  األهبت  الأخــرية  الآونــة  يف  انت�شرت  التي  امل�شابقات 

ال�شتطالع الذي اأجريناه مع اجلماهري تبني اأن الكثري منهم يجهل احلكم ال�شرعي لهذه امل�شابقات .

لذا اأمتنى من ح�شرتكم اإفادتي يف هذا امل��ش�ع بالفت�ى ال�شرعية وت�جيه الن�شيحة للم�شئ�لني القائمني على هذا الأمر ولكل 

من يت�شل بهذه امل�شابقات، وكذلك ملن فاز يف هذه امل�شابقات . وجزاكم اهلل عن الإ�شالم وامل�شلمني خريًا .

اجل�اب وباهلل الت�فيق :

حيث اإن هذه امل�شابقات تق�م على مبداأ املقامرة - وهي اأن يت�شل امل�شرك مبال يدفعه �شمن فات�رة الهاتف، وب�شعر يزيد عن 

�شعر الت�شال العادي، وقد ي�شتمر يف ال�شراك فتت�شاعف عليه الغرامة بحيث ت�شل اإىل مئات الدراهم بل الأل�ف اأحيانًا، 

وذلك بهدف ربح امللي�ن اأو اأقل منه. ثم يحدث اأن ل يجد ذلك اإل ال�احد من عدد من املاليني امل�شركني، ويخ�شر من عداه .

وهذه هي �ش�رة القمار املحرمة لأنها مراهنة على غرر حم�س، اأو ه� الردد بني الغنم والغرم . وهذا ما يح�شل يف هذه امل�شابقات. 

واإذا كان هذا ه� حالها فاإنها حرام باإجماع امل�شلمني لق�ل اهلل تعاىل : {اإمنا اخلمر واملي�شر والأن�شاب والأزلم رج�س من عمل 

ال�شيطان فاجتنب�ه لعلكم تفلح�ن}.

واملي�شر ه� القمار، واإمنا حرم لأجل ما فيه من اأكل اأم�ال النا�س بالباطل املنهي عنه مبحكم الكتاب .

الطفل  َيعرف ومن ل يعرف، ويدخل فيه  القمار حيث يدخل فيه من  اأن�اع  اأخطر  امل�شابقات هي  التي جتري يف هذه  وال�ش�ر 

واملراأة من غري اإذن ويل الأمر الذي �شي�شطر اإىل دفع فات�رة ال�شراك واإل ُقطعت عنه حرارة الهاتف، مع اأنه قد يك�ن غري 

را�س بذلك، فيدفعها قهرًا وكرهًا، فه� ابتزاز لأم�ال النا�س بغري حق، وا�شتدراج ل�شعفاء النا�س اإىل ذلك ال�شراب اخلادع، وثراء 

بينكم  اأم�الكم  تاأكل�ا  : {ول  اأن�اع البتزاز وقد قال اهلل تعاىل  اأخطر  اإذًا من  فه�  ؛  ال�شعفاء  ال�شركات على ح�شاب  تك�شبه 

بالباطل} . واهلل تعاىل اأعلم

م�شتحق نهاية اخلدمة لزم �شرطًا اأو عرفًا

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه :

كنا نعمل يف م�ؤ�ش�شة خريية كربى من عام 1993 اإىل عام 1996م حيث قررت امل�ؤ�ش�شة تاأ�شي�س م�ؤ�ش�شة جتارية تابعة لها م�شتقلة 

خدمات  واإنهاء  التجارية  امل�ؤ�ش�شة  اإغالق  اخلريية  امل�ؤ�ش�شة  قررت  1998م  عام  ويف  اخلريي،  العمل  على  ريعها  يع�د  امليزانية 

العاملني فيها ومنهم نحن بدع�ى اخل�شائر املالية ال�اقعة على امل�ؤ�ش�شة التجارية، وامل�ؤ�ش�شة اخلريية مل تعطنا م�شتحقات نهاية 

اخلدمة لغاية الآن .

فهل يج�ز لهم �شرعًا اأن يحرم�ننا من م�شتحقات نهاية اخلدمة بدع�ى اخل�شائر؟ وهل يج�ز لهم تاأخري �شرف م�شتحقات نهاية 

اخلدمة لنا ملدة تزيد عن �شنتني ؟

الرجاء اإفادتنا ، وجزاكم اهلل خريًا ونفع اهلل بكم وبعلمكم .
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اجل�اب وباهلل الت�فيق :

اأ�شبح عرفًا �شائدًا يف كل البالد الإ�شالمية وغريها، ي�شت�ي يف معرفته الأجري وامل�شتاأجر ، وغدا كل منهما  م�شتحقات نهاية اخلدمة 

يح�شب لهذا احلق ح�شابه، فالأجري يعلم اأن له حقًا �شيتقا�شاه عند نهاية خدمته بح�شب العرف ال�شائد من اأجرة �شهٍر اأو نح�ه ، على كل 

�شنة عمل، من اآخر اأ�شا�س مرب�ط اأجرته . وامل�شتاأجر يعلم اأنه �شيدفع هذا احلق .

واأغلب العق�د التي يتم بها التعاقد على العمل تن�س على هذا احلق طبقًا لقان�ن وزارة العمل ، اأو اخلدمة املدنية ، ومن مل ين�س عليه 

فاإنه معل�م لديه ، وما كان معروفًا عرفًا فه� كامل�شروط �شرطًا .

وعليه فاإن من حق العاملني يف هذه امل�ؤ�ش�شة اأن يتقا�ش�ا هذا احلق، ولي�س لأحد حق يف بخ�شهم اإياه، وك�ن امل�ؤ�ش�شة خ�شرت، ل يعني ذلك 

اأن تلغى حق�ق الآخرين ، بل عليها اأن ت�ؤدي احلق�ق املتعلقة بامل�ؤ�ش�شة من اأجرة العمال واأجرة املحالت ونح�ها مما تبقى للم�ؤ�ش�شة 

ى احلق�ق التي عليها ، واإل كان القائم�ن عليها م�شئ�لني عن ذلك �شرعًا وقان�نًا . واهلل  من راأ�س املال ، اأو بيع اأ�ش�لها الثابتة حتى ت�ؤدَّ

تعاىل اأعلم

حكم اليمني الكاذبة و�شهادة الزور

وردنا �ش�ؤال تق�ل فيه �شاحبته :

ما ه� حكم ال�شرع يف حلف اليمني الكاذب حيث حلف اليمني من قبل اأحد ال�شاكني اأمام النيابة العامة اأنه �شاهدين واأنا اأ�شلم ال�شيك 

اإىل امل�شتفيد علمًا اأنني فقدت هذا ال�شيك واأخربت ال�شرطة بذلك واأن هذا ال�شخ�س الذي حلف اليمني ه� اأحد اأقربائي ويتمنى يل اأي 

اأذى علمًا اأنه ي�شرب اخلمر وه� اأعزب ولدي ال�شه�د على ذلك .

اأرج� من ح�شرتكم اأن تردوا علي بهذا ، وهل اأ�شتطيع حلف اليمني ولدي ال�شه�د بذلك ؟

اجل�اب وباهلل الت�فيق :

التي يقتطع بها مال امرئ م�شلم بيمني كاذبة   ، الكاذبة  اليمني  الغم��س، وهي  اليمني  اأولهما   : اإن هذا احللف ي�شتمل على كبريتني 

فاجرة . وقد روى البخاري اأن اأعرابيًا جاء اإىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فقال: يا ر�ش�ل اهلل ، ما الكبائر ؟ قال : ) الإ�شراك باهلل 

قال : ثم ماذا ? قال : اليمني الغم��س . قلت : ما اليمني الغم��س ؟ قال : يقتطع مال امرئ م�شلم ( . يعني بيمني ه� فيها كاذب . 

وقد نهى ال�شارع عن اليمني الغم��س وجعلها من الكبائر التي ت�شت�جب غ�شب اهلل عز وجل ، وتدخل �شاحبها نار جهنم اإذا مل يتب منها 

ويكفر عنها ، كما ذهب اإىل ذلك ال�شافعية ، خالفًا لل�شادة احلنفية واملالكية واحلنابلة الذين يرون اأنه  ل كفارة لها ؛ لأنها اأعظم من 

اأن تكفر كما يف بدائع ال�شنائع 29/3 وم�اهب اجلليل 266/3 واملغني 177/11 . وقد اأخرج ال�شيخان من حديث ابن م�شع�د ر�شي اهلل 

عنه اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال : ) من حلف على مال امرئ م�شلم بغري حق لقي اهلل وه� عليه غ�شبان ( ، ثم قراأ : } اإن الذين 

ي�شرون بعهد اهلل واأميانهم ثمنًا قلياًل اأولئك ل خالق لهم يف الآخرة ول يكلمهم اهلل ول ينظر اإليهم ي�م القيامة ول يزكيهم ولهم 

عذاب األيم { .

واأما الكبرية الثانية : فهي كبرية �شهادة الزور ، حيث حلف اأنه �شهد بروؤيته لت�شليم ال�شيك للم�شتفيد ، وهذا مل يحدث . وهذه ال�شهادة 

من اأكرب الكبائر . ففي ال�شحيحني عن اأبي بكر ر�شي اهلل عنه : اأن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال : )األ اأنبئكم باأكرب الكبائر ) 

ثالثًا ( : الإ�شراك باهلل وعق�ق ال�الدين . األ و�شهادة الزور وق�ل الزور . وكان متكئًا فجل�س ، فما زال يكررها حتى قلنا ليته �شكت ( 

.

ِعي به عليك ، ثم ُطلب منك اأن تدفعي عن نف�شك بيمني فلك ذلك ، ول حرج عليك  واإذا كنِت �شادقًة يف دع�اِك اأنك ل�شت مدينة فيما ادُّ

فيه ، اإذا ت�خيت ال�شدق والعدل . واهلل تعاىل اأعلم .

م�شاألة يف الطالق

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه :

اإنني كنت يف حالة من الغ�شب والزعل بيني وبني زوجتي وبعدها قمت بالت�شال على اأحد اأقاربي واأقاربها واأبلغته بالتايل : اإن ابنة 

عمك طالق ، ومل اأتلفظ باأي كلمة غريها .

ولقد ح�شرت اإىل ف�شيلتكم لأنني اأريد اأن اأرجع زوجتي لع�شمتي ، وهذه كانت اأول مرة اأتلفظ بها بالطالق . وهذا ما بدر مني واهلل على 

ما اأق�ل �شهيد .
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 اجل�اب وباهلل الت�فيق :

لك اأن تراجع زوجتك مادامت العدة باقية، فاإن هذا يعد طالقًا رجعيًا ، يك�ن فيه الزوج اأحق برجعة زوجته واإن مل تر�س الزوجة اأو 

اأهلها ، لأن الرجعة ا�شتدامة نكاح حيث اإنها يف حكم الزوجة يف اأكرث الأحكام مادامت يف العدة ، فاأرجعها بق�لك : اأرجعُت زوجتي فالنة 

اإىل ع�شمتي ، واأ�شهد على ذلك �شاهدين ندبًا ، واأبلغ الزوجة بذلك حتى ل تظن اأنك مل تراجع ، والأف�شل اأن تك�ن الرجعة ب�ثيقة 

ر�شمية لتحفظ بها احلق�ق . واهلل تعاىل اأعلم .

حكم اخللع

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه :

اإن امراأة خالعت زوجها وردت اإليه املهر الذي دفعه بالإ�شافة اإىل بع�س اأغرا�س البيت التي ا�شراها لها والدها عند زفافها، وذلك عن 

طريق الق�شاء والذي حدث اأن اأر�شلت املراأة ر�شالتني، ر�شالة اإىل ح�شرة القا�شي واأخرى اإىل زوجها يف نف�س ال�قت تطلب فيها املخالعة 

ال�شرعية .

املخالعة  تطلب  زوجته  اأن  فيها  اأخربه  الزوج  اإىل  ر�شالة  اأر�شل  املراأة  من  الر�شالة  ا�شتلم  اأن  بعد  القا�شي  ح�شرة  اأن  بالذكر  وجدير 

وا�شتدعاه للح�ش�ر من اأجل ذلك . وح�شر الزوج يف اجلل�شة ومت اإبالغه بالطلب مع ال�شتعداد لرد مهره اإليه . ف�افق على اخللع ، ولكنه 

طلب زيادة يف املال رغم اأنه اأخذ بع�س اأغرا�س املنزل التي ا�شراها والدها لها ?

وعلى اإثر هذا هناك عدة اأ�شئلة وا�شتف�شارات حتتاج اإىل اإجابة من ف�شيلتكم لتطمئن القل�ب خ�ش��شًا واأنه عندنا يف الهند ، املحاكم 

ال�شرعية هي جمعيات اإ�شالمية تق�م بهذا الدور بدًل عنها ، علمًا باأن احلك�مة الهندية هي التي اأوكلت لهذه اجلمعيات الف�شل يف هذه 

الق�شايا بني امل�شلمني .

الأ�شئلة هي :

1- هل باإر�شال الزوجة ر�شالة مبا�شرة اإىل زوجها تطلب فيها املخالعة تعترب خالعت نف�شها مبا�شرة؟ علمًا باأن ح�شرة القا�شي قد و�شلته 

ر�شالة يف نف�س ال�قت من الزوجة ؟

2- هل يجب على املراأة اأن ت�شتاأذن زوجها قبل املخالعة ؟

3- هل يج�ز للزوج اأن يطلب غرامة من زوجته املخالعة مع اأنها ردت اإليه كامل مهره بالإ�شافة اإىل اأغرا�س البيت التي ا�شراها لها 

والدها عند زفافها ؟

4- اإن املراأة اأجنبت ولدًا منذ عام ون�شف فما م�شري الإنفاق على ال�لد ، هل على الزوج بعد املخالعة واإىل متى تظل الأم حا�شنة لبنها 

؟

5- ما حكم اخللع يف �شريعة الإ�شالم ؟ اأفيدونا اأفادكم اهلل .

اجل�اب وباهلل الت�فيق :

اإعالم القا�شي بذلك ، ل يعترب هذا الإعالم خمالعة حتى يقبل الزوج عر�س  اأو   ، اإعالم الزوج برغبة الزوجة باملخالعة  1- جمرد 

الزوجة الع��س ، ويق�ل : خالعتك عليه ونح�ه ، اأو يحكم القا�شي بذلك، فاإن قال حينئذ خالعتك على كذا، اأو طلقتك على كذا اأو نح� 

ذلك اعتربت مطلقة من �شاعتئٍذ وعليها اأن تبا�شر العدة من ذلك ال�قت .

2- اإذا كرهت املراأة ع�شرة زوجها ، وعلمت اأنها ل تقدر على ال�فاء بحق�ق الزوجية فال حرج عليها اأن تطلب املخالعة لق�ل اهلل تعاىل 

: }فاإن خفتم األ يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به { ، ولإقراره �شلى اهلل عليه و�شلم امراأة ثابت بن قي�س حني طلبت 

املخالعة وقالت : ما عبت على ثابت يف خلق ول دين، ولكني اأكره الكفر يف الإ�شالم يعني ? تبغ�شه ، فقال لها عليه ال�شالة وال�شالم : 

اأتُردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال : اقبل احلديقة وطلقها تطليقة ( . كما اأخرجه البخاري من حديث عبد اهلل بن عبا�س 

ر�شي اهلل عنهما .

ول يجب عليها حينئذ اأن ت�شتاأذن لإذن اهلل تعاىل لها يف ذلك .

3- يج�ز للزوج اأن يطلب اأكرث مما دفع لزوجته من مهر ونح�ه ، لعم�م الآية ال�شابقة التي اأجازت املفاداة وم تقدرها بقليل اأو كثري ، 

لق�شة امراأة ثابت بن قي�س ال�شابقة ففي بع�س رواياتها : ) ول� �شاء زدته (  ، غري اأن هذا ل يليق بالرجل الذي له على املراأة درجة 

، والأوىل له اإن �َشحَّ اأن ل يزيد على ما بذل ، فاإن كان الن�ش�ز من قبله كره له اأن ياأخذ منها ع��شًا ، لعم�م ق�ل اهلل تعاىل : } وكيف 

تاأخذونه وقد اأف�شى بع�شكم اإىل بع�س واأخذن منكم ميثاقًا غليظا { .

4- اأما احل�شانة فهي حق الأم مامل تتزوج، وما دامت اأهاًل للح�شانة ، فاإن تزوجت اأو فقدت اأهلية ح�شانتها، �شقط حقها يف احل�شانة، 

وانتقلت اإىل اأمها اإن كانت اأهاًل لها، واإل لأم الزوج اأو اأخته .
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وت�شتمر احل�شانة عند ال�شادة املالكية اإىل اأن يبلغ ال�لد قادرًا على الك�شب، والبنت اإىل اأن تتزوج ويدخل بها الزوج .

لكن الذي ذهب اإليه ال�شادة الأحناف اأن احل�شانة ت�شتمر لل�لد اإىل اأن ي�شتغني بخدمة نف�شه فياأكل وحده وي�شرب وحده ، وللبنت اإىل 

اأن حتي�س، وقيل حتى تبلغ اأو ت�شتهى كما يف بدائع ال�شنائع للكا�شاين 42/4 وه� الذي نفتي به يف هذه امل�شاألة حيث اإن ال�شائل حنفي 

املذهب .

5- اأما حكم اخللع فه� جائز باتفاق اأهل العلم اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك لدللة الكتاب العزيز وال�شنة املطهرة عليه، ولكن ل ينبغي 

طلبه اإل عند �شدة احلاجة اإليه ملا اأخرج اأب� داود والرمذي من حديث ث�بان ر�شي اهلل عنه اأن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال :  

) اأميا امراأة اختلعت من زوجها من غري ما باأ�س مل ترح رائحة اجلنة ( . وحلديث اأبي هريرة عند الن�شائي اأن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم قال :  ) املنتزعات واملختلعات ُهن املنافقات ( .

ولذلك مل يذكر يف القراآن اإل عند الياأ�س من احلياة الزوجية، حيث قال تعاىل : } فاإن خفتم اأن ل يقيما حدود اهلل  { . فاإذا كانت 

الع�شرة باملعروف قائمة ، فالأوىل للمراأة اأن تتقي اهلل تعاىل وت�شرب . واهلل تعاىل اأعلم

اللتزام بق�اعد �شري املرور واجب �شرعًا وعقاًل

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه :

بناًء على ت�جيهات اجلهة املخت�شة بتنظيم حملة وطنية لل�شالمة املرورية والتي �شتطلق حتت �شعار )�شالمتنا .. م�ش�ؤوليتنا ( .

ما حكم اللتزام بق�اعد ال�شري واملرور؟ وما حكم جتاوز الإ�شارة ال�ش�ئية وال�شرعة الزائدة يف القيادة وذلك لال�شتعانة بها يف خمتلف 

برامج الت�عية واملحا�شرات؟ 

اجل�اب وباهلل الت�فيق :

اللتزام بق�اعد ال�شري ونظامه واجب �شرعًا وعقاًل ، ل يختلف يف ذلك علماء الإ�شالم ، ول عقالء الب�شر ، ملا يرتب على اللتزام بهذه 

الق�اعد من املقا�شد ال�شرعية ، وامل�شالح املرعية ، لالأفراد واملجتمعات . 

ذلك اأن من املقا�شد ال�شرعية احلفاظ على النف�س واملال، ومن اأجل ذلك اأوجبت ال�شريعة كل ما ي�ؤدي اإىل احلفاظ على النف�س، وحرمت 

يلتزم  فاإن من مل  املقا�شد،  العاملية ت�شعى لتحقيق احلفاظ على هذه  املرورية  الق�اعد  باملال، وهذه  اأو  بها  الإ�شرار  اإىل  ي�ؤدي  ما  كل 

ْهُلَكِة { ]البقرة : 195[،  بق�اعد ال�شري يعر�س نف�شه وماله، وغريه كذلك للخطر، وقد قال اهلل تعاىل : } َوَل ُتْلُق�ْا ِباأَْيِديُكْم اإِىَل التَّ

 َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا { ]الن�شاء : 29[.
َ ّ
وقال تعاىل: } َوَل َتْقُتُل�ْا اأَنُف�َشُكْم اإِنَّ اهلل

ول ريب اأن الذي يتجاوز الإ�شارة احلمراء مثاًل اأو يدخل يف خط ال�شري على اآخر اأو يتعدى ال�شرعة املخ�لة ، يك�ن اخلطر به وبغريه 

ال�شرر الذي منعه الإ�شالم ففي  ، وذلك من  ، ويتلف ماله ومال غريه  اأن ي�دي بحياته وحياة غريه  اإىل  ، فقد ي�ؤدي به ذلك  حمدقًا 

احلديث عنه �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال : )ل �شرر ول �شرار يف الإ�شالم( كما اأخرجه اأحمد والطرباين والبيهقي من حديث جابر 

وعائ�شة ر�شي اهلل تعاىل عنهما ، واملعنى : اأنه ل يج�ز اإحلاق ال�شرر بالغري ابتداء ، ول على وجه املقابلة، بل ال�شرر يزال من اأ�شا�شه . 

وهذا احلديث من الق�اعد ال�شرعية الكلية املطردة التي يدور عليها الفقه الإ�شالمي ، بل والقان�ن الدويل ، وانتهاك هذه الق�اعد ُيلحق 

ال�شرَر بالنف�س وبالغري ، وكل ذلك حرام �شرعًا ، وي�جب ال�شمان واجلزاء الرادع . 

وكما َيحرم انتهاك هذه الق�اعد ملا ذكر من املخالفات ال�شرعية، فكذلك يحرم ملخالفة ويل الأمر الذي اأوجب اهلل طاعته كما قال 

�ُش�َل َواأُْويِل الأَْمِر ِمنُكْم { ]الن�شاء : 59[ ، فاأوجب اهلل تعاىل طاعة ويل  ِطيُع�ْا الرَّ  َواأَ
َ ّ
َها اَلِذيَن اآَمُن�ْا اأَِطيُع�ْا اهلل اأَيُّ �شبحانه: } َيا 

الأمر فيما ياأمر به مما يحقق م�شالح املجتمع ، ويحفظ احلق�ق ، وخمالفته يف ذلك ُتعترب مع�شية ت�جب الت�بة وال�شتغفار ، وحُتل 

العق�بة التعزيرية الزاجرَة التي اأعدها ويل الأمر ؛ من حب�س اأو غرامة اأو نح� ذلك . 

كمـا اأن يف ذلك اأذية للغري عند التجـاوز اأو امل�شايقة اأو الدخ�ل على خطه، وذلك مما ل ير�شاه املـرء لنف�شه، فكـذلك يتعني عليه اأن ل 

ير�شاه لغريه، فقد قال �شلى اهلل عليه و�شلم : ) ل ي�ؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�شه ( كما اأخرجه البخاري وم�شلم من 

حديث اأن�س ر�شي اهلل تعاىل عنه . 

فلذلك كله يتعني على كل اإن�شان ي�شلك الطريق اأن يلتزم اأحكام الطريق ، وينبغي له اأن يتحلى باآدابه واأخالقه ، ول ي�شتطيل على غريه 

، واأن يعطي الطريق حقه كما ندب اإىل ذلك امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم بق�له : )... فاأعط�ا الطريق حقه ، قال�ا : وما حق الطريق 

؟ قال : غ�س الب�شر وكف الأذى ورد ال�شالم، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر « ، كما اأخرجه البخاري وم�شلم من حديث اأبي �شعيد 

اخلدري ر�شي اهلل تعاىل عنه . واهلل تعاىل اأعلم .
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