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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
ال�اقع الدويل الراهن ي�ؤكد اأهمية تن�شيق اجله�د 
�ش�رة  ت�شحيح  اأجـــل  مــن  والــتــفــاين  والإخــال�ــس 
الإ�شالم والتن�شيق بني خمتلف الهيئات وامل�ؤ�ش�شات 
عن  الإعـــالم  م�ش�ؤولية  تتحمل  التي  ــزة  ــه والأج
الإ�شالم، وعلى راأ�شها م�ؤ�ش�شة العلماء وذلك يف اإطار 
الأهــداف  حتقق  متكاملة  ومنهجية  علمية  خطة 
لالإ�شالم  النا�شعة  احلقائق  وتك�شف  املر�ش�مة 
وتعمل على الإقناع والتعريف به. فت�شحيح �ش�رة 
يف  ال�ش�رة  ت�شحيح  ت�شتدعى  اخلــارج  يف  الإ�شالم 
من  تبداأ  الت�شحيح  يف  العلماء  فمهمة  الــداخــل، 
اإل  ذلك  يتم  ول  الإ�شالمية  الأمــة  واقــع  ت�شحيح 
يف  ت�شهم  التي  الأو�شاع  وتر�شيد  الأحــ�ال  بتغيري 
ول  وح�شارته،  الإ�شالم  عن  م�ش�هة  �ش�رة  اإعطاء 
ي�شتقيم هذا التغيري اإل اإذا كان وفقًا للمنهج الر�شيد 
وبالأ�شل�ب الق�مي وبالعلم واحلكمة و�شداد الراأي 
اإلى  ينظر  اإمنــا  كله  العامل  لأن  العزمية  وم�شاء 
الإ�شالم وح�شارته من خالل واقع العامل الإ�شالمي 

واأح�ال امل�شلمني.

يحمل  الإ�شالم  �ش�رة  ت�شحيح  م�ش�ؤولية  حتمل  اإن 
املختلفة  اللغات  وت�ظيف  ا�شتخدام   �شرورة  على 
الإ�شالمية  احلقائق  لتبليغ  �شرورية  واأداة  و�شيلة 
والطع�ن  والفـــراءات  ال�شبهات  ورد  ال�شحيحة 

التي ت�جه اإلى الإ�شالم دينا  وثقافة وح�شارة.

محمد توفيق أحمد



ت�شهد اإمارة دبي  يف الثامن ع�شر من اأكت�بر القادم افتتاح معر�س جايتك�س 2009م وه� حدث 
علمي بارز ومن الأهمية مبكان باعتباره واحدا من اأكرب ثالثة معار�س جتارية يف العامل ويحفل 
دائما بعدد من املفاجاآت التقنية والإعالنات املهمة ملنتجات وخدمات مبتكرة فالدائرة ت�شارك  
يف هذا احلدث املهم مع التقدم الهائل الذي ت�شهده الدولة يف خمتلف املجالت والنقلة الن�عية 
الكبرية  يف جمال اخلدمات اللكرونية التي تق�م بتقدميها للجمه�ر لأنها ت�يل اهتماما خا�شا 
بتط�يرها وفقا خلطتها ال�شراتيجية ملا تتمتع به من خ�ش��شية دع�ية الكرونية ذات ت�ا�شل 
فعال مع اجلمه�ر مبختلف قطاعاته على امل�شت�يني الداخلي واخلارجي وذلك با�شتقبالها فتاوى 
الكرونية من جميع اأنحاء العامل وباإمكان املت�شفح الدخ�ل اإلى ق�شم الفتاوى ليجد نف�شه اأمام 
اختيار   للزائر  ويتيح  الي�مية  احلياة  ج�انب  تتناول  التي  بالفتاوى  وغني  هائل  معريف  بنك 
الت�شنيف املنا�شب حلاجته وا�شتعرا�س الفتاوى املتعددة املعرو�شة اأو ميكنه البحث عن فت�ى 
ت�شمل  كما  الفتاوى  اأر�شيف  من  املعل�مات  على  للح�ش�ل  يختارها  متاحة  كلمات  ح�شب  معينة 
اخلدمات اللكرونية مل�قع الدائرة  العمل اخلريي يف دبي لأن العطاء مك�ن رئي�س من م�روث 
دبي ال�شعبي والجتماعي فقد اأدرجت الدائرة يف م�قعها اللكروين ق�ائم باأ�شماء اجلمعيات 
جانب  اإلى  اجلمعيات  بهذه  الت�شال  عناوين  عر�س  مع  دبي  يف  والر�شمية  املرخ�شة  اخلريية 
املخ�لة بتحديد اجتاه  ال�حيدة  الدائرة اجلهة  م�شجد لأن  بناء  امل�قع على خدمة  ا�شتمال 
ت�شمل  كما  دبي  بلدية  قبل  من  لبنائه  اأر�س  تخ�شي�س  وتاليا  دبي  اإمارة  يف  للم�شاجد  القبلة 
اخلدمات اأي�شا بالغ عن �شيانة امل�شاجد ونظافتها عرب خدمة الكرونية ت�شمح جلمه�ر امل�شلني 
م�شت�ى  لها حتقيق  يتيح  بي�ت اهلل و�شيانتها مما  تتعلق بنظافة  اأية مالحظات  باإبالغها عن 
اأعلى من العناية يحقق ر�شا امل�شلني وراحتهم وت�شتمل اخلدمات كذلك على خدمة ال�شت�شارات 
الأ�شرية الدينية لإيالء الدائرة اهتماما كبريا لالأ�شرة ك�نها متثل اللبنة الأ�شا�شية  يف بنية 
املجتمع امل�شلم عرب تقدمي كافة ال�شت�شارات الدينية وال�شرعية التي ت�شاعدها على العي�س يف 
�شعادة وهناء يف ظل تعاليم ال�شريعة ال�شمحاء وتت�شف هذه اخلدمة بال�شرية واخل�ش��شية 
اأ ن خدمات الدائرة اللكرونية  وت�شمح للجمه�ر  ال�شتماع لآراء العلماء املتخ�ش�شني ، ومبا 
تدخل  �شمن منظ�مة حك�مة دبي اللكرونية  فاإننا ناأمل اأن تبذل املزيد من اجلهد للرويج 

عن خدمات الدائرة اللكرونية .

د.حمد بن الشيخ أحمد الشيباني 
المدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي
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اإلمام الطبــراني
رائـــــد العمـــل الخيري

بقلم: رجاء الخضر - كاتبة وباحثة في الدراسات اإلسالمية - محاضرة بالجامعة اإلسالمية بالسودان

واملعاملة  ديــنــًا،  املعاملة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شمى 
انبثق  هنا  ومن  خــريًا،  عماًل  تك�ن  اأن  لبد 
ومن  اخلــــريي،.  بالعمل  العلماء  اهــتــمــام 
اأبرز العلماء الذين اهتم�ا بالعمل اخلريي 
احلم�ي  لنا  قدمه  وقد   الطرباين  الإمــام 
ابن  �شليمان  احلافظ  ــام  الإم بق�له:)ه� 
الأئمة  اأحد  الطرباين،  القا�شم  اأب�  اأحمد 
والطالب  املكرثين،  واحلــفــاظ  املعروفني 
املعمرين،  وامل�شايخ  اجلــ�الــني،  الرحالني 
وامل�شنفني املحدثني والأثبات املعدلني()1(.

مبدينة  260هـــ  يف  الطرباين  ميالد  وكــان 
طربية التي زعم البع�س اأن بها قرب �شليمان 
وابنه،  احلكيم  لقمان  وقرب  ال�شالم،  عليه 
وقرب اأبي عبيدة عامر بن اجلراح وزوجته، 
على  ــرباين(  )ط اإليها  ن�شبته  جــاءت  وقد 
�شنعاء  اإلى  )�شنعاين(  كن�شبة  قيا�س  غري 

حتى مييز بينه ومن ن�شب اإلى طرب�شتان. 

�شنة  يف  �شماعه  الــذهــبــي:)واأول  عنه  قال 

ثالث و�شبعني وارحتل به اأب�ه وحر�س عليه، 
ارحتاله  فاأول  حديث...  �شاحب  كان  فاإنه 
كان �شنة خم�س و�شبعني فبقي يف الرحتال 
وكتب عمن  �شتة ع�شرة عامًا  الرجال  ولقي 
وجمع  ال�شاأن  هــذا  يف  ــرع  وب ـــر،  واأدب اأقــبــل 
عليه  وازدحــم  ط�ياًل،  دهــرًا  وعّمر  و�شّنف 

املحدث�ن ورحل�ا اإليه من الأقطار()2(.

املائة  ناهز  الذي  العمر  ط�ل  له  اأتاح  فقد 
مع عل� الهمة ما مل يتح لغريه فارحتل اإلى 
واليمن  وم�شر  والــعــراق  واحلــجــاز  ال�شام 
مل  مــا  امل�شلمني  اأحــــ�ال  مــن  وراأى  و�شمع 
لأهمية  نبهه  ممــا  ــك  ذل ولــعــل  ــريه  غ ــره  ي
التكافل والعمل اخلريي وجعله من العلماء 
الرحيمني الذين �شهد لهم النا�س فقد قال 
عنه ابن منده:  )الطرباين اأحد احلفاظ 
املذك�رين()3(، وقال عنه ال�شريازي:)كتبُت 
األف حديث وه�  عن الطرباين ثالث مائة 
اأظن  العميد:)ما كنت  )4(، وقال ابن  ثقة( 
التي  والــ�زارة  الرئا�شة  من  األــذ  الدنيا  يف 

القا�شم  اأبي  �شاهدت مذاكرة  فيها حتى  اأنا 
بح�شرتي،  اجلعابي  بكر  واأبــي  الطرباين 
فكان الطرباين يغلب اأبا بكر بكرثة حفظه 

وكان اأب� بكر يغلبه بفطنته وذكائه()5(.

الكبرية  الثالثة  مبعاجمه  �شيته  ذاع  وقد 
التي األفها على اأ�شماء ال�شحابة، والأو�شط 
الذي األفه على اأ�شماء املكرثين من �شي�خه، 
وال�شغري الذي األفه يف اأ�شماء �شي�خه حيث 
حديثًا  �شي�خه  من  �شيخ  كل  عن  فيه  اأورد 

واحدًا.

ــف  ــش ــ� )ك يف  خــلــيــفــة  حــــاجــــي  وقـــــــال 
القراآن،  تف�شري  ت�شانيفه  الطن�ن(:)ومن 
وحـــديـــث الــ�ــشــامــعــني، ودلئـــــل الــنــبــ�ة، 
الن�شاء،  وع�شرة  احلديث،  يف  والــطــ�الت 
وكتاب  الدع�ات،  وكتاب  الأوائــل،  وكتاب 
الرمي، وكتاب ال�شنة، وكتاب املكارم، وكتاب 
وفاته  وكانت  الن�ادر()6(.  وكتاب  املنا�شك، 

باأ�شفهان يف �شنة 360هـ.
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شخصيات إسالمية



هو اإلمام الحافظ 
سليمان ابن أحمد أبو 
القاسم الطبراني، أحد 

األئمة المعروفين والحفاظ 
المكثرين

أراد أن يجعل من العمل 
الخيري عماًل إيمانياً، وعماًل 
إنسانيًا عاماً، عماًل بحديث 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»لن تؤمنوا 
حتى ترحموا

الطرباين والعمل اخلريي:

جتلى اهتمام الطرباين بالعمل اخلريي من 
خالل تناوله له يف كتاب )مكارم الأخالق( 
اأبرزها.  من  اخلريي  العمل  فيه  َعّد  الذي 
اأب�اب  الكتاب:)هذه  مقدمة  يف  قال  حيث 
امل�ؤمن  بها  ينال  التي  الأخـــالق  مكارم  يف 
ال�شرف يف حياته ويرج� فيها النجاة بعد 
�شاء  اإن  ي�شمعها  من  بها  ينتفع  ممــاتــه... 

اهلل()7( 

اخللق  ح�شن  يف  ببابني  الكتاب  �شّدَر  وقد 
العمل  الأول بني تالزم  ربط يف  والرحمة، 
من  جلملة  ذاكـــرًا  اخللق  وح�شن  ــريي  اخل
النا�س  منها:)اأح�شن  ذلــك  يف  الأحــاديــث 
اإ�شالمًا اأح�شنهم خلقًا()8(، ق�له ملسو هيلع هللا ىلص:»ما من 
اخللق«)9(،  ح�شن  من  امليزان  يف  اأثقل  �شيء 
وق�له:»اإن النا�س مل يعط�ا �شيئًا خريًا من 
اإلّى  اأحبكم  وقــ�لــه:»اإن  ح�شن«)10(،  خلق 
واأقربكم مني جمل�شًا ي�م القيامة اأحا�شنكم 

اأخالقًا«)11(.

والتي  الرحمة  يف  فكان  الثاين  الباب  واأما 
من معانيها �شدور اخلري من ال�شخ�س لغريه 
النب�ية  الأحــاديــث  من  جملة  فيه  واأورد 
اخلريي  للعمل  النا�س  نف��س  ل�شتنها�س 
والرحمة من معانيها اأي�شًا القدرة املتعلقة 

باإي�شال اخلري كما قال الكرماين)12(.

والطرباين اأراد اأن يجعل من العمل اخلريي 
عماًل  عامًا،  اإن�شانيًا  وعماًل  اإميانيًا،  عماًل 
بــحــديــث الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص:»لــــن تــ�ؤمــنــ�ا حتى 
اهلل  ر�ش�ل  يا  رحيم  كلنا  قال�ا  ترحم�ا، 
�شاحبه،  اأحــدكــم  برحمة  لي�س  اإنــه  قــال 
الباب  و�ــشــّدر  عــامــة«)13(.  رحمة  ولكنها 
بيده  نف�شي  ــذي  »وال ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  بحديث 
قلنا  رحيم،  على  اإّل  الرحمة  اهلل  ي�شع  ل 
الذي  لي�س  قال:  رحيم  كلنا  اهلل  ر�ش�ل  يا 
الذي  ولكن  خا�شة،  واأهــلــه  نف�شه  يرحم 

يرحم امل�شلمني«)14(.

النا�س  اإلى  اخلري  اإي�شال  بف�شل  فيه  وّذكر 
ــــا يــرحــم اهلل من  ملسو هيلع هللا ىلص:»اإمن ذاكــــرًا قــ�لــه 

من  وقــ�لــه:»اأرحــم  الــرحــمــاء«)15(  عباده 
ال�شماء«)16(،  يف  مــن  يرحمك  الأر�ـــس  يف 
يرحمه  ل  النا�س  يرحم  ل  وقــ�لــه:»مــن 
بناء  �شاقها  التي  والأحــاديــث  اهلل«)17(. 
على  القدرة  اأهل  ر  ُتب�شِّ املتقدم  املعنى  على 
اإي�شال اخلري للنا�س ب��ش�ل اخلري اإليهم من 

اهلل �شبحانه وتعالى.

هم  ملــن  ل  مف�شّ �شرد  التالية  اأبــ�ابــه  ويف 
اإلــيــهــم ف�شمي  يف حــاجــة لإيــ�ــشــال اخلــري 
يف  وال�شعي  امل�شلمني  مع�نة  )ف�شل  بــابــًا 
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ــ�ل  ق فيه  اأورد  بــ�ائــجــهــم(، 
»عند اهلل خزائن اخلري وال�شر، ومفاتيحها 
مفتاحًا  اهلل  جعله  ملــن  فط�بى  الــرجــال، 
للخري ومغالقًا لل�شر، وويل ملن جعله مفتاحًا 
وق�له:»امل�ؤمن  للخري«)18(،  ومغالقًا  لل�شر 
بع�شا«)19(،  بع�شه  ي�شد  كالبنيان  للم�ؤمن 

كربة  امل�شلم  اأخيه  عن  فــرج  وق�له:»من 
من  كربة  عنه  اهلل  فــرج  الدنيا  كــرب  من 
اأخيه  على  �شر  ومــن  القيامة،  يــ�م  كــرب 
الدنيا والآخــرة واهلل  امل�شلم �شره اهلل يف 
يف  العبد  دام  ما  العبد  عــ�ن  يف  وجــل  عز 
امل�ؤمنني  ملسو هيلع هللا ىلص:»مثل  وق�له  اأخيه«)20(،  ع�ن 
كمثل  وت�ا�شلهم  وتــ�ادهــم  تراحمهم  يف 
له  تداعى  ع�ش�  منه  ا�شتكى  اإذا  اجل�شد 

�شائر اجل�شد بال�شهر واحلمى«)21(.

الطرباين  اأورد  اللهفان(  )اإغاثة  باب  ويف 
طائفة من الأحاديث منها حديث اأبي �شعيد 
اخلدري قال: بينما نحن يف �شفر مع ر�ش�ل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذ جاء رجل على راحلة عجفاء، 
ر�ش�ل  فقال  و�شماًل  ميينًا  ُي�شرف  فجعل 
فليعد  ظهر  ف�شل  معه  كــان  ملسو هيلع هللا ىلص:»مــن  اهلل 
به على من ل ظهر له، ومن كان معه ف�شل 
زاد فليعد به على من ل زاد له، حتى ذكر 
لأحد  حق  ل  اأنه  راأينا  حتى  املال  اأ�شناف 

منا يف ف�شل«)22(.

ويف باب )ف�شل التكّفل باأمر الأرامل( اأورد 
الأرملة  على  هريرة:»ال�شاعي  اأبي  حديث 
اأو كالذي  وامل�شكني كاملجاهد يف �شبيل اهلل 

يق�م الليل وي�ش�م النهار«)23(.

اأورد  ويف باب )ف�شل التكفل باأمر الأيتام( 
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اأحاديث �شدرها بق�ل  ثمانية 
اجلنة  يف  لغريه  اأو  له  اليتيم  وكافل  ــا  »اأن
كهاتني«)24(، كما اأورد حديثًا منها يف ث�اب 
قال:»من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ش�ل  اأن  اليتيم  كافل 
�شم يتيمًا من اأب�ين م�شلمني حتى ي�شتغني 

فقد اأوجب اهلل له اجلنة البتة«)25(.

و�شاق بعد هذه الأب�اب جملة من الأب�اب 
يف )ف�شل تربية املنب�ذين والإنفاق عليهم 
حتى يكربوا( ويف )ف�شل ا�شطناع املعروف( 
و)ف�شل حما�شن الأخالق( و)ف�شل �شفاعة 
ق�ل  الباب  هــذا  يف  وذكــر  لأخــيــه(  امل�شلم 
حاجة  طــالــب  جـــاءين  ملسو هيلع هللا ىلص:»اإذا  الــنــبــي 
فا�شفع�ا له لكي ت�ؤجروا ويق�شى اهلل على 

ل�شان نبيه ما ي�شاء«)26(.

فقد  الطعام(  اإطــعــام  )ف�شل  بــاب  يف  ــا  اأم
حديثًا  وثالثني  ثمانية  امل�ؤلف  فيه  اأخرج 
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اأعمال  اإ�ــشــداء  يف  الــنــا�ــس  ل�شائر  قـــدوة 
اخلري.

اله�ام�س:
معجم البلدان: لياق�ت احلم�ي 19/4  )1(

�شري اأعالم النبالء للذهبي 16 / 119- 120  )2(

تذكرة احلفاظ للذهبي 2 / 916  )3(

تذكرة احلفاظ للذهبي 2 / 916  )4(

�شري اأعالم النبالء 16 / 124.  )5(

ك�شف الظن�ن حلاجي خليفة 5 / 396.  )6(

مكارم الأخالق للطرباين 311  )7(

اأخرجه اأحمد 5 / 89 - 99  )8(

اأخرجه البخاري يف الأدب املفرد.  )9(

اأخرجه احلاكم يف امل�شتدرك 1 / 121  )10(

اأخرجه الرمذي بالرقم  2018  )11(

انظر: فتح الباري 10 / 254  )12(

اأخرجه الطرباين.  )13(

اأخرجه الطرباين.  )14(

اأخرجه البخاري بالرقم 7448 وم�شلم بالرقم 923  )15(

احلاكم يف امل�شتدرك 4 / 248  )16(

اأخرجه م�شلم بالرقم 2319  )17(

اأخرجه ابن ماجة يف املقدمة.  )18(

اأخرجه م�شلم بالرقم  2585  )19(

اأخرجه اأحمد يف امل�شند 2 / 500 وغريه.  )20(

بالرقم  وم�شلم   )6011( بالرقم  الــبــخــاري  اأخــرجــه   )21(
.)2586(

اأخرجه م�شلم بالرقم )1728(.  )22(

 ( بالرقم  وم�شلم   )  5353   ( بالرقم  البخاري  اأخرجه   )23(
.)  2982

اأخرجه البخاري يف الأدب املفرد بالرقم )133(.  )24(

اأخرجه اأحمد 4 / 344.  )25(

بالرقم  وم�شلم   )1432( بالرقم  الــبــخــاري  اأخــرجــه   )26(
.)2627(

بالرقم  وم�شلم   )2843( بالرقم  الــبــخــاري  اأخــرجــه   )27(
.)2455(

اأخرجه الرمذي بالرقم )807(.  )28(

اأخرجه احلاكم يف امل�شتدرك 3 / 13.  )29(

اأخرجه احلاكم يف امل�شتدرك 4 / 278.  )30(

اأخرجه م�شلم بالرقم )2569(.  )31(

ويف  اهلل،  �شمان  ويف  اهلل،  حرز  يف  يزل  مل 
ج�ار اهلل، ما دام عليه �شلك واحٌد حيًا اأو 

ميتًا«)32(.

والكتاب ي�شع امل�ؤلف يف قائمة �شرف علمائنا 
اخلريي  العمل  رواد  كان�ا  الذين  الأجــالء 
الخت�شار  فيه  اعتمد  اأنــه  اعــتــذاره  رغــم 
احلديث  ــرق  ط �ــشــرد  دون  املــتــ�ن  واإيــــراد 
دع�ة  ت�شمن  لأنه  النا�س  نفع  على  حر�شًا 
النا�س لأبرز وج�ه العمل اخلريي امل�شرقة 
املعاناة  ورفع  اخلدمات  تقدمي  يف  كال�شعي 
عن عامة النا�س وحفظ كرامتهم ب��شع ما 
زاد عن احلاجة يف خدمة املجتمع والعناية 
برعاية الأرامل والأيتام واللقطاء، ودللة 
وخدمة  والك�شب  الرزق  اأب�اب  اإلى  النا�س 
واإطعام  وال�شائمني  واحلجاج  املجاهدين 

اجل�عى وك�ش�ة العراة.

فيها  وللعظام  للعلماء  الذاتية  ال�شرية  اإن 
من  بالعديد  وتــذخــر  الــــروؤى  مــن  الكثري 
احلياة  دروب  ت�شىء  التي   النرية  امل�اقف 
واهلل ن�شاأل اأن يجعل من علمائنا و�شي�خنا 

عبد  حديث  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بق�ل  لها  بــّ�ب 
قال  ــذي  ال عنه  اهلل  ر�شي  �شالم  بــن  اهلل 
فيه:»ملا قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص اجنفل النا�س قبله 
عرفت  اإليه  نظرت  فلما  خرج  فيمن  فكنت 
ما  اأول  فكان  كــّذاب،  ب�جه  لي�س  وجهه  اأن 
واأف�ش�ا  الطعام،  اأطعم�ا  يق�ل:  �شمعته 
والنا�س  و�شّل�ا  الأرحـــام،  و�شل�ا  ال�شالم، 
وذكر  بــ�ــشــالم«)29(،  اجلنة  تدخل�ا  نــيــام، 
حديث �شهيب قال: �شمعت ر�ش�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الــطــعــام«)30(،  اأطــعــم  مــن  يق�ل:»خياركم 
تعالى  اهلل  يق�ل  الذي  القد�شي  واحلديث 
فيه:»يا ابن اآدم مر�شُت فلم تعدين، قال يا 
رب كيف اأع�دك واأنت رب العزة ؟ فيق�ل: 
اأما علمت اأن عبدي فالنًا مر�س فلم تعده، 
ول� عدته ل�جدتني عنده ؟ ويق�ل يا ابن 
اآدم ا�شتطعمتك فلم تطعمني فيق�ل: كيف 
اأطعمك واأنت رب العزة ؟ فيق�ل: اأما علمت 
اأن عبدي فالنًا ا�شتطعمك فلم تطعمه، اأما 
علمت اأنك ل� اأطعمته ل�جدت ذلك عندي ؟ 
ويق�ل يا ابن اآدم ا�شت�شقيتك فلم ت�شقني. 
رب  واأنــت  اأ�شقيك  وكيف  رب  اأي  فيق�ل: 
اأن عبدي فالنًا  اأما علمت  فيق�ل:  ؟  العزة 
وجدت  �شقيته  ول�  ت�شقه  فلم  ا�شت�شقاك 

ذلك عندي«)31(.

دع�ته  يف  ــ�اب  الأب هذه  الطرباين  وختم 
من  )بف�شل  عليه  والتحفيز  اخلــري  لعمل 
حديث  فيه  واأورد  ث�بًا(  امل�شلم  اأخاه  ك�شي 
اأخرجه  والذي  عنه  اهلل  ر�شي  اأمامة  اأبي 
وقــال..  امل�شتدرك  يف  اهلل  رحمه  احلاكم 
عبد  خرا�شان  ــام  اأم به  تفرد  حديث  اأنــه 
ر�شي  ال�شام  اأهل  اأئمة  املبارك عن  بن  اهلل 
اهلل عنهم اأجمعني، فاآثرت اإخراجه لريغب 
بن  عمر  كان  قال:  ا�شتعماله،  يف  امل�شلم�ن 
اخلطاب ي�مًا يف جمع من اأ�شحابه، اإذا دعا 
بلغ  اأح�شبه  بقمي�س له جديد فلب�شه، فما 
تراقيه، حتى قال احلمد هلل الذي ك�شاين 
ما اأواري به ع�رتي، واأجتمل به يف حياتي. 
ث�بًا  لب�س  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ش�ل  ــت  راأي قــال  ثم 
جديدًا، فقال مثل ما قلت، ثم قال:»والذي 
ث�بًا  يلب�س  م�شلم  عبد  من  ما  بيده  نف�شي 
جديدًا ثم يق�ل ما قلت ثم يعمد اإلى �شمل 
من اأخالقه التي و�شع فيك�ش�ه اإن�شانًا م�شلمًا 
م�شكينًا فقريًا ل يك�ش�ه اإّل هلل عز وجل، اإّل 

تجلى اهتمام الطبراني 
بالعمل الخيري من خالل 

تناوله له في كتاب 
)مكارم األخالق( الذي 

َعّد فيه العمل الخيري من 
أبرزها
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»ونف�س وما �ش�اها فاألهمها فج�رها وتق�اها« 
الب�شرية،  النف�س  �شبحانه  اهلل  خلق  هكذا 
يق�ل �شاحب الإحياء رحمه اهلل: ل يخل� 
قلب من القل�ب من الأ�شقام التي ل� اأهملت 
لراكمت وترادفت، والعبد يحتاج اإلى تاأنق 
يف معرفة علمها واأ�شبابها ثم اإلى ت�شمري يف 
عالجها. وذلك ه� املراد بق�له تعالى: »قد 
بق�له  املــراد  ه�  واإهمالها  زكاها«  من  اأفلح 

تعالى: »وقد خاب من د�شاها«.

بع�س  ـ  اأحيانًا  ـ  تعريها  الب�شرية  والنف�س 
فت�شم�ا  وجــزرًا،  مــدًا  بها  اأخــذة  التقلبات 
النف�س  ولأن  اأخــرى،  بها  وتدن�  تــارة  بها 
ومتيل  الرك�ن  اإلــى  دومــًا  جتنح  بطبيعتها 
ي�ؤثر  لذا  الدني�ية،  مبلذاتها  التنعم  اإلى 
فيها �شلبًا ما مت�ج به احلياة يف هذه الآونة 
واإعالء  هدامة،  وو�شائل  وافــدة،  اأفكار  من 
القيم  لبع�س  تهمي�س  مقابل  املــال  لقيمة 
واملثل العليا التي كانت �شائدة لعهد قريب.

ويزيد  وحتيا،  متــ�ت  القل�ب  اأن  �شك  ول 
من  تقلبًا  اأ�شرع  فالقلب  وينق�س،  اإميانها 
من  ويــالــه  غليانًا،  ا�شتجمعت  اإذا  الــقــدر 
الليل  كقطع  فنت  فيه  طغت  زمــن  يف  تقلب 
مع  �شبيلها  والــفــنت  والإغـــــراءات  املظلم، 
تاأخذ  حتى  الت�شاعد  ثم  التدرج  القل�ب 
فمبداأ  املعا�شي،  حب�ر  يف  وتغرقها  بلبابها 
اأحيانًا،  ال�شيطان  �شنع  من  خط�ة  اخلط�ة 
ول تتبع�ا خط�ات ال�شيطان ويف احلديث: 
القل�ب كعر�س احل�شري  الفنت على  تعر�س 
فيه  نكتت  اأ�شربها  قلب  فــاأي  ــ�دًا،  ع عــ�دًا 

نكتة �ش�داء«. رواه م�شلم.

مع  ال�شدق  اإن  �شبيل؟  من  معني  اإلــى  فهل 
ال�شبيل؛  هما  حقيقتها  ومعرفة  النف�س 
فاأقرب ما يك�ن الإن�شان اإلى الفهم ال�شحيح 

حلقائق احلياة واإلى العدل واحلق والرحمة 
ول  مياريها  نف�شه،  مع  �شادقًا  يك�ن  حينما 
ويعاندها،  باملر�شاد  لها  يك�ن  بل  يجاريها، 
وم�تها  الهدى  القل�ب  حياة  ــاأن  ب والعلم 
ال�شاللة. والعاقل ل ي�شغله �شاغل عن اأربع 
�شاعات: �شاعة يرفع فيها حاجته اإلى ربه، 
و�شاعة يحا�شب فيها نف�شه، و�شاعة يف�شي 
ي�شدق�نه  الذين  وثقاته  اإخ�انه  اإلى  فيها 
عن عي�به، وين�شح�نه، و�شاعة يخلي فيها 
بني نف�شه وبني لذاتها مبا يحل ويحمل، فاإن 
الأخر،  ال�شاعات  على  ع�ن  ال�شاعة  هذه 
زيادة ق�ة  وت�ديعها  القل�ب  ا�شتجمام  فاإن 
الأدب  يف  املقفع  ابــن  قــال  كما  وف�شل  لها 

ال�شغري.

ال�شحابي  اأطلقها  ن�ؤمن �شاعة..  اجل�س بنا 
بن  عبداهلل  وقالها  جبل.  بن  معاذ  اجلليل 
عنهما.  اهلل  ر�شي  الـــدرداء  لأبــي  ــة  رواح
هكذا كان نهج الرعيل الأول من ال�شحابة، 
الب�شرية،  عفته  جيل  اأعظم  حــال  ل�شان 

فماذا ع�شانا فاعل�ن الآن؟

احلنيف  ــالم  ــش الإ� بتعاليم  التم�شك  اإن 
املتني  ال�شياج  لهما  ومبادئه  قيمه  واإعــالء 
جماح  كبح  ميكن  وبهما  احل�شني  واحل�شن 
النف�س انحيازًا لباعث الدين وقهرًا لباعث 
اأن  م�شلم  بكل  وجدير  خلليق  واإنــه  اله�ى، 
يطلق هذه ال�شيحة تزكية للنف��س واإحياء 

للقل�ب، تعال بنا ن�ؤمن �شاعة.

والرثثرة واحلديث عن الآخرين هما اأحد 
ينجم  عما  ناهيك  الأ�شرار،  اإف�شاء  اأ�شباب 
عنها من معا�س كالغيبة. والنميمة وهما من 
اأ�شد الذن�ب التي نهى امل�لى �شبحانه عنها، 
وت�ؤكد اإحدى الدرا�شات الأمريكية اأن %50 
من الأحاديث بني النا�س تتعلق بالآخرين، 
الأ�شرار  اأكرث قابلية لإف�شاء  املراأة  اأن  كما 
ي�ميًا  تتكلم  املـــراأة  ان  حيث  الــرجــل،  من 

ويزيد.  الرجل  كالم  ل�شعف  ي�شل  مبعدل 
خمتلف  يف  جرمية  الأ�ــشــرار  اإف�شاء  ويعد 
الثقافات ال�شعبية يف العامل، ففي بريطانيا 
يعد من اأعظم اخلطايا، ويعترب كقتل ال�الد 
يف فرن�شا، اأما يف اأملانيا فيعد كقتل الأطفال 

بال�شتغالل اجل�شدي.

عن  فيه  ُي�شتغنى  مال  الأ�شرار  من  وهناك 
اأمني،  نا�شح  ا�شت�شارة  اأو  �شديق  مطالعة 
من  اختيار  يف  الــقــدرة  حتــري  يجب  وهنا 
ت�دعه ال�شر امل�ؤمتن لكتمانه، فلي�س كل من 
الأ�شرار  على  كان  اأمينًا  الأمــ�ال  على  كان 
م�ؤمتنًا، والعفة عن الأم�ال اأي�شر من العفة 
ي�شتقل  قد  فالرجل  الأ�ــشــرار،  ــة  اإذاع عن 
ول  بــه  ومي�شي  فيحمله  الثقيل  باحلمل 
ي�شتطيع كتم ال�شر، واإن الرجل يك�ن �شره 
فاإن  والــكــرب  القلق  مــن  فيلحقه  قلبه  يف 
كاأمنا  خاطره  و�شكن  قلبه  ا�شراح  اإذاعــة 
األقى عن نف�شه حماًلً ثقياًل، كما قال الإمام 

علي ر�شي اهلل عنه.

ومما ل �شك فيه اأن كتمان الأ�شرار من اأهم 
ع�امل زرع الثقة بني النا�س، كما اأنها تك�شب 
�شاحبها احرام الآخرين له. وقيل: كتمان 
الأ�شرار يدل على ج�اهر الرجال، وكما اأنه 
ل خري يف اآنية ل مت�شك ما فيها فال خري يف 

اإن�شان ل مي�شك �شره.

الأ�شرار  من  العديد  فــرد  كل  حياة  يف  اإن 
التي يجب اأن يط�ي عليها �شندوقه الأ�ش�د 
ويحر�س اأن يظل به ال�شر �شرًا فال يب�حه 
اأبدًا، يق�ل عمر بن عبدالعزيز ر�شي اهلل 
اأقفالها،  وال�شفاه  اأوعــيــة  القل�ب  عنه: 
اإن�شان  كل  فليحفظ  مفاتيحها،  والأل�شن 

مفتاح �شره، وهلل در من قال:

وم�شت�دعي �شـرًا ت�شمـــنت �شره

فاأودعته من م�شتقر احل�شا قربًا

وما ال�شر يف قلبي كميـت بحفرة

لأين اأرى املدف�ن ينتظر الن�شرا

نؤمنتعالســــــــاعة
د. محمود علي عبدالرحمن - محاضر بالجامعة اإلسالمية - باكستان
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د. حـمـــد الشـيبــاني في لقــاء مــع الضياء:

خطة استراتيجية 
إلكترونية طموحة

للنهوض باألداء
حوار: بهاء الدين السنهوري - أشرف شبل

و�شــعت دائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل 

اخلريي بدبي خطة اإ�شراتيجية طم�حة 

للنه��ــس مب�شــت�ى اأدائها وتط�يــره على 

ال�شــعد كافــة لتك�ن الرائــدة يف جمالت 

الإر�شاد والت�جيه الديني والعمل اخلريي 

على امل�شــت�يني املحلي والإقليمي وحتقيق 

ر�شــالتها يف ن�شــر ال�عي الديني والثقافة 

الإ�شــالمية وتر�شــيخ اله�ية ال�طنية من 

خالل رعاية امل�شــاجد والعنايــة بالقراآن 

واإ�شــدار  الإ�شــالمي  والــراث  الكــرمي 

الفتــاوى والبح�ث وتنمية العمل اخلريي 

وفقــا لأحــدث  متميــزة  ب�شــرية  مبــ�ارد 

باأ�شــاليب  تاأخــذ  فهــي  التقنيــة  النظــم 

التقنية احلديثة لتقدمي اأف�شل اخلدمات 
للمجتمــع وذلــك من خــالل الــدور الفعال 
الذي ت�شــطلع بــه اإدارة تقنيــة املعل�مات 
يف الدائرة، لت�شليط مزيد من ال�ش�ء على 
الضياء بالدكتــ�ر حمد  امل��شــ�ع التقــت 
بــن ال�شــيخ اأحمد ال�شــيباين املديــر العام 

للدائرة يف هذا احل�ار: 

�شهد م�قع الدائرة اللكروين م�ؤخرا 
تط�را ملم��شا حتى اأ�شبح من اأكرث 

امل�اقع متيزا على امل�شت�ى العربي فهل 
لك اأن حتدد لنا ماهية الأ�شباب  التي 

اأحدثت  ذلك؟

التميــز امللحــ�ظ الــذي ت�شــهده الدوائر 
املحليــة باإمــارة دبي يف خمتلــف املجالت 
والعقليــة  الثاقبــة  الروؤيــة  اإلــى  يرجــع 
املتطــ�رة ل�شــاحب ال�شــم� ال�شــيخ حممد 
بــن را�شــد اآل مكتــ�م نائب رئي�ــس الدولة 
رئي�ــس جمل�س الــ�زراء حاكــم دبي وذلك 
باإ�شــداره قــرارا باإن�شــاء دائــرة حك�مة 
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هل لك اأن ت��شح لنا اأهم ما مت اجنازه 
من قبل الدائرة يف جمال اخلدمات 

اللكرونية ؟ 

املا�شــي  العــام  خــالل  الدائــرة  متكنــت 
مــن الفــ�ز بجائــزة اأف�شــل م�قــع عربــي 
العربيــة  الإمــارات  بدولــة  الكــروين  
 UAE) قبــل  مــن  واملقدمــة  املتحــدة 
Web Awards( اإلى جانب ح�شــ�لها 
علــى املركــز الرابــع بــني دوائــر حك�مة 
دبي يف تقييــم امل�اقــع اللكرونية للعام 
2008م واأي�شــا ت�شــميم �شــفحة جديدة 
علــى م�قــع الدائــرة اللكروين يف �شــهر 
رم�شان املا�شي زارها ما يقارب ال�شتة اآلف 
زائر ا�شتفادوا من اخلدمات املقدمة عليها 
والتــي متثلت يف فتاوى رم�شــانية واأدعية 
ماأث�رة وف�شــائل ال�ش�م وم�اقيت ال�شالة 
وال�شت�شــارات الدينيــة مــع ذكــر بع�ــس 
الأخطاء ال�شائعة يف �شهر ال�ش�م واأحكام 
العيد واآدابه وحقيبة رم�شــان واإم�شاكية 
ال�شــهر الكــرمي بالإ�شــافة اإلى الأن�شــطة 
والفعاليات التي تقدمها الدائرة للجمه�ر 
والنــدوات  املحا�شــرات  م�اعيــد  مثــل 
والدورات الدينية واأماكــن انعقادها  كما 
مت تنفيــذ اأربعــة ع�شــر برناجما ا�شــتفاد 
منهــا م�ظفــ�ن مــن الدائــرة وعــدد مــن 
املرددين واملتعاملني اخلارجيني و�شــجلت 
الدائــرة  ارتفاعــا يف ن�شــبة  عــدد  زوار 

باأعلــى معايــري التعامــل الأخــ�ي النابــع 
مــن التعاليم الإ�شــالمية بني اأفــراد اإدارة 
تقنية املعل�مات ل�شــمان ان�شــيابية العمل  
واحلفــاظ علــى مــا حتقــق مــن اجنــازات 
ونحــن علــى ات�شــال دائم بامل�شــ�ؤولني عن 
تط�يــر وت�فــري اخلدمــات اللكرونيــة 
يف اإدارة تقنيــة املعل�مــات لال�شــتماع اإلى 
اآرائهــم وتي�شــري ال�شــبل التــي متكنهم من 

القيام ب�اجباتهم على اأكمل وجه.

دبــي اللكرونيــة  متثــل الهــدف منها يف  
ال�شــتخدام الأمثل لتكن�ل�جيا املعل�مات 
احلك�ميــة  اخلدمــات  ت�فــري  لأجــل 
وقطــاع  والــزوار  واملقيمــني  للم�طنــني 
الأعمــال والدوائر احلك�مية عرب قن�ات 
معامالتهــم  لتي�شــري  متعــددة  الكرونيــة 
وبالتايل الإ�شهام يف تي�شري �شبل  بالن�شبة 
وتتجلــى  عــام،  ب�شــكل  اإليهــم  احليــاة  
الأهميــة ال�شــراتيجية لهــذا املفه�م يف 
ك�نه يهدف اإلى تر�شيخ مكانة دبي كمركز 
ريادي يف اقت�شــاد املعرفة وتعمل حك�مة 
دبــي اللكرونيــة بتن�شــيق مــع الهيئــات 

والدوائر التي تقع حتت مظلتها.

وكيف ال�شبيل للحفاظ على ما حتقق من 
اجنازات ؟

انطالقا من قناعاتنا فاإننا نعتقد اعتقادا 
جازمــا بــاأن اأ�شــا�س الرتقــاء يف م�شــت�ى 
خدماتنــا هــ� العن�شــر الب�شــري املتميــز 
ا�شــتقطاب  مــن  الدائــرة  متكنــت  وقــد 
اأف�شــل الكفــاءات  ومــن ثــم عملــت علــى 
طريــق  عــن  مهاراتهــم  و�شــقل  تط�يــر 
داخــل  تدريبيــة  دورات  يف  اإ�شــراكهم 
وخــارج الدولــة يف جمالت اخت�شا�شــهم 
وحر�شــنا على ت�فري املناخ املنا�شــب الذي 
العاليــة  والحرافيــة  املهنيــة  ت�شــ�ده 

الموقع يقدم خدماته 
لخدمة المتعاملين والزوار 

على مستوى العالم
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امل�قــع الإلكــروين للدائــرة وا�شــتخدام 
خدماتــه الإلكرونية بلغــت 50% مقارنة 
باإح�شــائية العام  2007م، بالإ�شافة اإلى 
التعاون مــع وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمــي عن طريــق خدمتي ال�شت�شــارات 
الأ�شرية  والفتاوى ب�ش�رة خا�شة للطلبة 

املبتعثني يف اخلارج.

ما الذي مييز خدمات الدائرة عن 
غريها؟

طبيعــة  ذات  خدمــات  الدائــرة  تقــدم 
خا�شــة ن�شــبة لطبيعــة عملهــا تتمثــل يف 
الإر�شاد والت�عية الدينية  والإجراءات 
التنظيميــة امل�شــاحبة لهــا مثــل تقــدمي 
خدمــة الفتاوى وال�شت�شــارات الأ�شــرية 
خارطــة  وخدمــة  ال�شــالة  وم�اقيــت 
ال��شــ�ل اإلــى امل�شــاجد يف اإمــارة دبي اإلى 
جانب اخلدمات املتعلقة بطلب الت�شــاريح 
للدرو�س واملحا�شرات الدينية والندوات.

كان للدائرة م�شاركات متميزة يف معر�س 
جايتك�س خالل ال�شن�ات ال�شابقة فماذا 

استمرار ارتفاع نسبة 
المتعاملين والزوار بنسبة 

50% خالل عام واحد

عن م�شاركتكم هذا العام؟

جايتك�ــس  معر�ــس  يف  الدائــرة  ت�شــارك 
اخلا�س بالعام احلايل والذي �شــ�ف تبداأ 
فعالياته يف الثامن ع�شر من اأكت�بر القادم 
وتعتــرب امل�شــاركة الثامنة لهــا يف املعر�س 
حيــث اأنها تخطط لتقــدمي عر�س جديد 
خلدماتهــا التــي مت تط�يرها وحت�شــينها 
لالإطــالع على كل  جديد يف املعر�س واآخر 
مــا ت��شــلت اإليــه التكن�ل�جيــا احلديثة 
بالإ�شافة اإلى تبادل اخلربات ومد ج�ش�ر 

التعاون مع كل اجلهات ذات ال�شلة.

10

موضوع الصفحة

العدد 113 اأكت�بر - 2009م - ذو القعدة 1430هـ



د. محمد أبو الشيخ - مفتي بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري - دبي

م�ؤ�ش�شة  اإنــ�ــشــاء  على  ــالم  ــش الإ� حــث  لقد 

الأ�شرة بت�شريعه الزواج وحث عليه مبينًا 

اأن الزواج �شك�ن للنف�س للطرفني وهدوء لها 

وامتداد  للروح،  وطماأنينة  للج�شد  وراحة 

للحياة اإيل اآخر مطافها.

فالإ�شالم يعترب الأ�شرة هي اخللية الأولى 

يف تك�ين املجتمع الب�شري، واللبنة الأولى 

حتدد  ففيها  الجتماعية.  احلياة  بناء  يف 

املعامل ال�ا�شحة ل�شخ�شية الإن�شان.

وتتكيف اجتاهاته وتظهر مي�له، وتتك�شف 
م�اهبه، فالإن�شان ي�لد فيها عجينة طرية 
والتجميل  بالت�شكيل  ــ�الــدان  ال يت�لها 
من�ذجًا  منها  يخرجا  حتى  والــتــطــ�يــر، 
طيبًا اإن اأحكما ال�شنع واأجادا الت�شكيل، اأو 
�شكاله  اأو  اأهمال  اأو  ق�شرا  اإن  �شيئًا  من�ذجًا 
املعرفة  من  متني  اأ�شا�س  غري  على  ت�شكياًل 
البيئة  واثر  والغزائر  بالطبائع  الدقيقة 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  يق�ل  ال�شل�ك.  يف 
علية و�شلم يف ذلك: »ما من م�ل�د اإل ي�لد 
على الفطرة فاأب�اه يه�دانه اأو ين�شرانه اأو 

ميجانه« رواة البخاري عن اأبي هريرة.

وطماأنينة  الإن�شان  �شكن  فيها  والأ�ــشــرة 
وفيها راحته وم�شتقره.

من  لكم  خلق  اأن  اآياته  )ومــن  تعالى:  قال 
اأنف�شكم اأزواجًا لت�شكن�ا اإليها وجعل بينكم 
ــ�دة ورحــمــة(. ويــقــ�ل جــل �ــشــاأن: )هن  م
لبا�س لكم واأنتم لبا�س لهن(. ويق�ل عز من 
الن�شاء  من  لكم  طاب  ما  )فانكح�ا  قائل: 

مثنى وثالث ورباع(.

الأ�شرة  م�ؤ�ش�شة  عن  القران  يتحدث  هكذا 
خمتلفة.  وباأ�شاليب  ــات  الآي من  عديد  يف 
امل�ؤ�ش�شة  هذه  طريف  اأن  الآيات  تبني  حيث 
وكاأنها  واحـــدة  نف�س  مــن  خلقا 
واحـــدة،  لنف�س  �ــشــطــرات 
فــــــال فـــ�ـــشـــل لأحــــــد 
ال�شطرين على الأخر 
يف اأ�شل اخللقة، ومن 
واإمنا  العن�شر،  حيث 
التفا�شل  يــحــ�ــشــل 

بينهما باأم�ر خارجية ومق�مات اأخرى غري 
ذاتية و�شفات مكت�شبة اإذ يق�ل اهلل تعالى 
النا�س اتق�ا ربكم  اأيها  املعنى: )يا  يف هذا 
منها  وخلق  واحــدة  نف�س  من  خلقكم  الذي 
زوجها وبث فيها رجاًل كثريًا ون�شاء( »�ش�رة 
الإ�شالم  يحث  هكذا  ـــة:1«.  الآي الن�شاء. 
للحياة  امتدادًا  لتك�ن  الأ�شرة  اإن�شاء  على 

وراحة للطرفني.

الإبطال  ينتج  جبار  هائل  م�شنع  والأ�شرة 
ــاء الذين  ــف ــادة، ويــ�لــد الأك ــق ويــخــرج ال
وهي  احلياة،  مبهام  ال�شطالع  ي�شتطيع�ن 
كل  فيها  يهم  تعاونية  �شركة  حقيقتها  يف 
من  لتمكينها  جهد  مــن  ي�شتطيع  مبــا  فــرد 
واجلماعة  الــفــرد  خــري  يف  ر�شالتها  اأداء 

اإلســـالماألسرة في
األسرة مصنع هائل 

جبار ينتج اإلبطال ويخرج 
القادة، ويولد األكفاء 

الذين يستطيعون 
االضطالع بمهام الحياة
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من  و�شع  مــا  اأول  مــن  فكان  الــ�ــشــ�اء.  على 
ال��شية  الب�شر  حياة  لتنظيم  الت�شريعات 
الأ�شرية  احلــيــاة  ــز  رم فهما  بــالــ�الــديــن، 
الأمر  بعد  ذلــك  وكــان  الفقري،  وعم�دها 
)وق�شى  تعالى:  قال  وحــده.  اهلل  بعبادة 
ربك األ تعبد اإل اإياه وبال�الدين اإح�شانًا( 

»�ش�رة الإ�شراء. الآية:23«

لبنة  املتاآلفة  املتعاونة  املتعاطفة  فالأ�شرة 
غايته  �شامخ،  اجتماعي  ل�شرح  �شاحلة 

الأولى �شعادة الب�شر يف الدنيا والآخرة.

على  اإل  لتلتقي  تــكــن  مل  الأ�ـــشـــرة  هـــذه 
دعائم من الر�شا والقب�ل وال�فاق النف�س 
وطبيعة  تتفق  اأ�ش�س  وعــلــى  والــروحــي. 
وعاداتهم...  الثقايف...  وتك�ينهم  الب�شر 
الجتماعية  وطبقاتهم  ــم...  ــه ــالق واأخ

ومي�لهم واأمزجتهم املختلفة.

علية  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ــشــ�ل  دعــانــا  لذلك 
و�شلم اأن نختار املراأة التي نبني معها اخللية 
�شلح  �شلحت  فـــاإن  للمجتمع...  الأولــــى 
املجتمع  ف�شد  ف�شدت  وان  كله...  املجتمع 

كله...

و�شلم   علية  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  يدع  ومل 
اأمته اإل على بينة من الأمر... 

ترغب  التي  الزوجة  باختيار  فاأو�شاهم 
اإيل  ال�شبيل  لهم  ــني  وب نكاحها  يف  املـــرء 
املراأة، فان  اأحدكم  »اإذا خطب  ذلك وقال: 
ا�شتطاع اأن ينظر منها ما يدع�ه اإلى نكاحها 

فليفعل«. رواه احمد واأب� داود

املراأة  نكاح  اإيل  الــزواج  يدع�  ما  ولن   ...
املي�ل  اأخر. لختالف  اإلى  يختلف من فرد 

والأفكار...

ما  ومنها  تــاأتــلــف...  ما  منها  الأرواح  ولأن 
تختلف... لذا بني ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 
والتي  املفا�شلة  اإيل  ال�شبيل  لإتباعه  و�شلم 
تدع� الرجل اإيل اختيار زوجته، فقال: )...

وحل�شبها....  ملالها....  ــع  لأرب املــراأة  تنكح 
بذات  فاظفر  ولدينها.....  وجلمالها.... 
الدين تربت يداك(....رواه البخاري وم�شلم 

واأب� داود والن�شائي وابن ماجه.

ومل يكن لر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
ذات  الزوجة  اختيار  اإيل  الرجل  يدع�  اأن 
�شلى  اهلل  ر�ش�ل  بينها  لأ�شباب  اإل  الدين 
اهلل علية و�شلم يف حديث اأخر..... وذكر 
زائل....  وهم  الدين  دون  ما  اأن  فيه..... 
وغــ�ايــة  وفــتــنــة  وارف.....  ــري  غ وظـــل 
الرجل  بــه  فــاملــال قــد يفنت  و�ــشــالل..... 
اخل�شران  فيه  يك�ن  قد  زوجة  به  ويختار 
املبني.... وقد يك�ن فيه الف�شاد والإف�شاد 

اخللقي....

ذلك اأن وظيفة املال يف الإ�شالم بينتها اآيات 
�شلى  الر�ش�ل  واأحاديث  البينات.....  اهلل 
اهلل علية و�شلم...... فه� اأوًل واأخريًا مال 
لتحقيق غاية.... ولي�س  اهلل.... وو�شيلة 

غاية يف ذاته....

وباًل...  �شارت  غاية  ال��شيلة  جعلنا  فاإن 
وهـــــالكـــــًا.... وخــ�ــشــرانــًا مــبــيــنــًا..... 
زوجته  الرجل  به  يختار  قد  واجلمال.... 
وترد  ــا....  زوجــه عن  املـــراأة  به  تفنت  قد 
اجلمال  مع  يكن  مل  اإن  الرذيلة  مــ�ارد  به 
ي�ش�نه  يقظ  و�شمري  وديــن  وخلق  تربية 

ويحميه....

وه� مع هذا ظل زائل.... وعر�س له اأجل 

لهذا  يكن....  مل  كاأن  بعده  ي�شري  حمدود 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  حذرنا 
اأو اجلمال  اإن جعلنا املال  من �ش�ء العاقبة 
الن�شاء  تــزوجــ�ا  )ل  فــقــال:  غـــايـــة.... 
يرديهن.....  اأن  ح�شنهن  فع�شى  حل�شنهن 
اأن  اأم�الهن  فع�شى  م�الهن  ل  تزوجهن  ول 
الدين،  على  تزوج�هن  ولكن  تطغني.... 
ولأمة خرماء �ش�اء ذات دين اأف�شل(. رواه 

ابن ماجه.

والر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم وه� يهدينا 
اإيل خري ال�شبل يف اختيار الزوجة ال�شاحلة 

اإمنا يعني �شالح الأ�شرة، فاملجتمع.

اإل  يثمر  ل  غر�س  الدين  ذات  فالزوجة 
يف  وتــرعــاه  زوجها  تعمل  فهي  خــــريًا..... 
عر�شه  يف  وحتفظه  وتــرحــالــه.....  حله 
وماله، وتربي اأولده على الرب والتق�ى من 
منطلق الطاعة ملن ل تخفى عليه خافية يف 

الأر�س ول يف ال�شماء....

ثمار  ربها  بف�شل  تــ�ؤتــى  �شاأنها  هــذا  ومــن 
اهلل  حــق  يعرف�ن  وبــنــات  بنني  اإخال�شها 
والإن�شانية،  املجتمع  وحق  ال�الدين  وحق 
ق�لهم  يف  اهلل  كلمة  اإعــالء  يف  وي�شهم�ن 
اأمرهم به ربهم  وفعلهم..... ويلتزم�ن مبا 
حتى يلق�ه را�شني مر�شيني باإذنه ومنه.... 
اإن الزوجة ال�شاحلة لهذه املدر�شة الأولى 
وهذه  اخل�شراء  القل�ب  هذه  ت�شتقل  التي 

الأرواح الطاهرة.

الطاهر....  بقلبها  تخط  التي  ....وهـــي 
اأول  الق�مي  و�شل�كها  الطيب...  وق�لها 
الهدى  ــرق  ط اإلـــى  ال�شغري  تــهــدى  كلمات 

وال�شالح...

وهي التي تزيد زوجها هدى اإن راأته ير�شم 
وتق�مه  ربــه...  باآيات  ويلتزم  بنية  خطا 
اتبع  اإن  �شريرتها  و�ــشــفــاء  بــرقــتــهــا... 
اأمر  دنياه  واأن�شته  �شعيه  و�شل  هـــ�اه.... 

اأخراه...

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  بني  لذا   
يف  لعزها  اأو  حل�شبها  الزوجة  اختيار  اأن 
ق�مها �شراب ووهم باطل، وقال يف حديثه: 

األسرة المتعاطفة 
المتعاونة المتآلفة لبنة 
صالحة لصرح اجتماعي 

شامخ، غايته األولى 
سعادة البشر في الدنيا 

واآلخرة
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اإل  يــزده اهلل  امــراأة لعزها مل  تــزوج  )من 
اهلل  يزده  مل  حل�شبها  تزوجها  ومن  ذًل... 
اإل الإدناءة ومن تزوجها مل يرد بها اإل اأن 
ي�شل  اأو  فرجه..  ويح�شن  ب�شره...  يغ�س 
لها  وبــارك  فيها..  له  اهلل  بــارك  رحمه.. 

فيه(. رواه الطرباين يف الأو�شط.

ال�شريكني  بني  العالقة  الإ�شالم  نظم  كما 
على اأ�شا�س العدل والتعاون وعلى �ش�ء هذه 
القاعدة املتينة: ))ولهن مثل الذي عليهن 

باملعروف((.

واختار لالإ�شراف على الأ�شرة ورقابة �شري 
ال�شركة  يف  اأ�شهمه  كانت  من  فيها  الأمــ�ر 
واأكمل،  اأقــ�ى  القيادية  وم�ؤهالته  اأكــرث، 
درجة(  عليهن  )وللرجال  �شبحانه:  فقال 
على  ق�ام�ن  )الــرجــال  �شاأنه:  جل  وقــال 
بع�س  على  بع�شهم  اهلل  ف�شل  مبا  الن�شاء 
الن�شاء  �ش�رة  اأمــ�الــهــم(  من  اأنفق�ا  ومبــا 

الآية:34.

وحث على اإخال�س الطرفني بع�شهما لبع�س 
وعدم تق�شري اأحد يف ال�اجبات املكلف بها 
)فال�شاحلات  تعالى:  فقال  الآخــر،  اإزاء 
اهلل(.  حفظ  مبا  للغيب  حافظات  قانتات 
وقال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )والرجل 
راع يف اأهل بيته وم�ش�ؤول عن رعيته واملراأة 
راعية يف بيت زوجها وم�ش�ؤولة عن رعيتها( 

رواه البخاري وم�شلم.

التي  ريا�شته  اأن  اإلـــى  الــرجــل  نبه  وقــد 
ريا�شة  لي�شت  جماعة  كل  طبيعة  تقت�شيها 
�شرف  ريا�شة  هــي  بــل  وحتــكــم.  ا�شتبداد 
تزداد بها التكاليف وتعظم بها امل�ش�ؤولية، 
الت�شاور والتعاون واحرام  ول بد فيها من 
قال  امل�شاكل.  يف  النظر  عند  املـــراأة  راأي 
اأرادا  )فـــاإن  ــني:  ــزوج ال ح�شن  يف  تعالى 
ف�شاًل عن ترا�س منهما وت�شاور فال جناح 
بها   ،233 ــة:  الآي البقرة،  �ش�رة  عليهما( 
اأن  على  دلــيــاًل  والت�شاور  الــرا�ــس  فذكر 
يف  امل�شتقلة  �شخ�شيتها  ولها  راأيها  للمراأة 
عن  بعيدة  البيت  و�شيا�شة  امل�شاكل  بحث 
اأي طـــرف من  ال�ــشــتــبــداد والــتــحــكــم مــن 

الطرفني.

الحتفاظ  على  بالعمل  الإ�شالم  اأمر  وقد 
وذلك  الزوجني  بني  واملحبة  املــ�دة  بــروح 
والعف�  والت�شامح  ــاء  ــ�ف وال بــالإخــال�ــس 
والر�شا،  والــقــنــاعــة  والتحمل  والــ�ــشــرب 
والنظر اإلى القيم الأدبية التي تتحقق بها 
)وعا�شروهن  تعالى:  قال  الأ�شرة،  �شعادة 
باملعروف، فاإن كرهتم�هن فع�شى اأن تكره�ا 
�ش�رة  كثريًا(  خريًا  فيه  اهلل  ويجعل  �شيئًا 
عليه  اهلل  �شلى  وقال   .19 الآية  الن�شاء: 
ل  اأي   - م�ؤمنة  م�ؤمن  يفرك  )ل  و�شلم: 
اإن كره منها خلقًا ر�شى منها خلقًا  يبغ�شها 

اآخر( رواه م�شلم عن اأبي هريرة.

 واإذا مرت �شحابة من اأفق احلياة الزوجية 
وج�ب  اإلــى  الإ�شالم  اأر�شد  �شف�ها  عكرت 
اإزاحتها  على  والعمل  خطرها  اإلى  التنبه 
ـــراءات  والإج الهادئة  ال�شليمة  بالطرق 
اخلربة  بــذوي  ال�شتعانة   مــع  املعق�لة، 
واأهل اخلري يف ذلك، ول� جتردت النية من 
ال�ش�ائب، و�شدق املتحاكم�ن يف ف�س النزاع 
قال  وال�شتقرار،  الهدوء  وعاد  اجل�  ل�شفا 
اهلل  ي�فق  اإ�ــشــالحــًا  يــريــدا  )اإن  تعالى: 
الآية: 130. واهلل  الن�شاء،  �ش�رة  بينهما( 
ال�شركة  تنف�س  اأن  �شديدًا  بغ�شًا  يبغ�س 
بعد  الت�فيق  تعذر  ل�  لكن  العقدة  وحتــل 
املحاولت العديدة كان الفراق امل�ؤقت اآخر 

حل، لعل النف��س يف فرة العدة تهداأ، 
ولعل الع�اطف اجلاحمة تلني، وندب 
اإلى رجعة عاجلة ل�شتئناف احلياة 

الزوجية من جديد.

للمرة  بالفراق  التجربة  تفد  مل  فاإن 
من  كــان لبــد  الأمـــ�ر  وتــاأزمــت  الثانية 
جديد  ج�  عن  كل  ليبحث  النف�شال 

قال  اإلــيــه،  ي�شكن  ــر  اآخ وع�س 
يغن  يتفرقا  )واإن  تعالى: 

اهلل كال من �شعته( �ش�رة 
الن�شاء، الآية:130.

حقيقتها  يف  ــرة  ــش ــالأ� ف
وق�انينها  �شغرية،  دولــة 

من  م�شغرة  ــ�رة  �ــش ومــهــامــهــا 
والنجاح  ومهامها،  احلك�مات  ق�انني 

الإن�شان،  مقيا�س جلدارة  الأ�شرة  قيادة  يف 

ــرى،  الأخ الأعــمــال  يف  وجناحه  وكفايته 
ي�ش�ر ذلك ق�ل ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 
واأنا خريكم  و�شلم: )خريكم خريكم لأهله 
لأهلي( رواه ابن ماجه وابن حبان واحلاكم 

و�شححه.

وبعد فهذه نظرة عاجلة على نظام الأ�شرة 
لأهميتها  مب�شطة  ــ�ر  ــش و� ـــالم  الإ�ـــش يف 
من  ــادة  الإف ــا  اأردن اإذا  احلياة  يف  ور�شالتها 
�شاملة  عناية  بها  عنايتنا  فلتكن  الأ�شرة 
يهتم  اأن  يج�ز  ول  الن�احي،  لكل  كاملة 
الأخــرى،  الناحية  ح�شاب  على  بناحية 
للمق�مات  ال�شاملة  الرعاية  بهذه  وهــي 
اأ�شلح  تك�ن  ال�ش�اء  على  والأدبية  املادية 
ت�اجه  �شالح  واأف�شل  لبنة  واأقـــ�ى  ــ�اة  ن
من  النجاة  وت�شمن  الــزمــن  حتــديــات  بــه 
هذه  مثل  معاجلة  عند  العنيفة  الــهــزات 

امل��ش�عات.

واهلل وراء الق�شد وه� يهدي ال�شبيل
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األسباب الدينية

لتحريم
أكـل

الخـنزير
كتب: حمدي الحلواني - صحافي مصري عضو مراسلون بال حدود
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بالقيم  غــنــيــة  الإ�ــشــالمــيــة  الــتــعــالــيــم 
حياة  على  للحفاظ  الداعية  والت�جيهات 
جــزءًا  وكــانــت  �شحتهم  و�ــشــالمــة  الب�شر 
اأكرث  قبل  الإ�ــشــالم  بها  واأمـــر  الــديــن،  مــن 
خماطر  الــنــا�ــس  لتجنب  عــام   1400 مــن 
الأمرا�س والأوبئة باعتبار ذلك من جانب 
وزيادة  امل�شلمني  بق�ة  والعناية  الهتمام 

اإنتاجيتهم..

والآن.. تعي�س �شع�ب العامل حالة من الفزع 
العاملية  ال�شحة  منظمة  اإعالن  منذ  والهلع 
لعديد  اخلنازير  اأنفل�نزا  مر�س  اجتياح 
اأنه  ل�شيما  الأوروبية،  خا�شة  الــدول،  من 
ميثل اأخطر وباء اأ�شاب العامل من قبل عام 

1918 وقتل مئات الآلف من الب�شر.

ال�شحية  الكارثة  هذه  يف  امل�شلم�ن  ويرى 
اآية من اآيات اهلل تعالى يف حتقيق حكمته 
عدم  وان  اخلنزير،  حلم  تناول  حترمي  من 
اأحله وفيما حرمه  فيما  تعالى  طاعة اهلل 
اأ�شكال  مــن  الــ�يــالت  الب�شرية  على  جتــر 
دينء  حي�ان  اخلنزير  اأن  خا�شة  العقاب، 

النف�س قذر ياأكل النج�س والطاهر.

مرتع خ�شب لالأمرا�س والأوبئة

هيئة  ع�ش�  غنيم  كــارم  اأ.د.  يق�ل  بداية 
لقد  وال�شنة:  القراآن  يف  العلمي  الإعجاز 
بني  ومن  اخلنزير  اأن  احلديث  العلم  اأثبت 
بجرث�مة  اأْخت�س  قد  احلي�انات  جميع 
قاتلة ل مت�ت واأن اأحرقت بنار عادية بل 
يحتاج اإلى ن�شبة مئ�ية عالية من احلرارة 
ليبطل مفع�لها يف اجل�شد، وت��شل العلماء 
مرتع  اخلنزير  اأن  اكت�شاف  اإلى  املحدث�ن 
وه�  وبائيًا،  مر�شًا   450 من  لأكــرث  خ�شب 
يق�م بدور ال��شيط لنقل 57 منها لالإن�شان 
وبائيًا  مر�شًا   27 نح�  ينقل  اأنه  عن  ف�شاًل 

اإلى الإن�شان.

اأمرا�س خطرية

اخلنزير  حلم  حرم  تعالى  اهلل  ان  ويق�ل 

حلمه  يف  اأن  لنكت�شف  البعيد  الأمــد  ومنذ 
ودمه ومعدته دودة �شديدة اخلط�رة وهي 
»الدودة ال�شريطية« التي تعي�س يف ف�شالت 
على  ـ  ف�شالته  فياأكل  يع�د  وه�  ـ  اخلنزير 
له  ت�شبب  الإن�شان  اأكلها  اإذا  اأكيا�س  هيئة 
العديد من الأمرا�س منها: انطالق الريقة 
املعدة بعد ثقبه وو�ش�لها  اإلى خارج جدار 
اأي  اإلى  طريقها  وعن  الدم�ية  الدورة  اإلى 
واملخ،  القلب  واأخطرها  اجل�شم  من  جــزء 
ين�شاأ  الع�شالت  اإلى  ت�شل  التي  فالأكيا�س 
تك�ن  وقد  �شديدة،  روماتزمية  اآلم  عنها 
اأو  احلنجرة  اأو  الل�شان  ـ  الع�شالت  هــذه 
اأو  الأذرع  اأو  الفكني  اأو  ال�شدر  ع�شالت 
الأجل اأو ع�شالت البطن، وين�شاأ عن تناول 
ــيء بــالــدهــ�ن حــالت  ــل حلــم اخلــنــزيــر امل
ال�شرايني  اأبرزها: ت�شلب  مر�شية خمتلفة 
ال�شدرية،  والذبحة  الدم،  �شغط  وارتفاع 
الإ�شالمية  وال�شريعة  املفا�شل..  والتهاب 
تقف م�قفًا حا�شمًا يف هذه الق�شية عندما 
مما  انطالقًا  اخلنازير  حلــ�م  اأكــل  حتــرم 
ال�شنة  ويف  الكرمي  القراآن  يف  ب�شاأنها  ورد 
على  امل�شلم�ن  اتــفــق  وبــذلــك  الــنــبــ�يــة، 
يف  حلمه  تناول  وحرمة  اخلنزير  جنا�شة 

جميع كتب الفقه.

من اخلبائ�س والرج�س والنج�س

ق�شم  رئي�س  داود  حممد  الدكت�ر  يــ�ؤكــد 
قناة  بــجــامــعــة  ــالمــيــة  الإ�ــش الـــدرا�ـــشـــات 
ال�ش�ي�س: ان اهلل تعالى حرم اأكل اخلنازير 
والنج�س  والرج�س  اخلبائث  من  وعدها 
وهذا ظاهر يف ن�ش��س القراآن الكرمي قال 
تعالى: »اإمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم 
اخلنزير وما اأهل به لغري اهلل« �ش�رة البقرة 
امليتة  عليكم  »حرمت  تعالى:  وقال   .173
والدم وحلم اخلنزير وما اأهل لغري اهلل به 
والنطيحة  واملردية  وامل�ق�ذة  واملنخنقة 
وما اأكل ال�شبع اإل ما ذكيتم« �ش�رة املائدة/ 
فيما  اأجد  ل  »قل  وجل:  عز  ق�له  ويف   .3
اأوحي اإلى حمرمًا على طاعم يطعمه اإل اأن 
يك�ن ميتة اأو دمًا م�شف�حًا اأو حلم خنزير، 
هذه  وكل   145 الأنعام/  �ش�رة  رج�س«  فاإن 
الآيات القراآنية حتمل حتذيرًا �شديدًا من 

قاطعًا  اأمــرًا  وحتمل  اخلنازير  حلــ�م  اأكــل 
للم�شلم بتجنبها.

اآية من اآيات اهلل وقدرته

وي�شيف.. ان اخلالق العظيم ما كان ليحرم 
�شيئًا اإل ل�شالح الإن�شان وحمايته حتى من 
يعلمها،  بفطرة  الإن�شان  خلق  فقد  نف�شه، 
طبيعة  يف  وال�شعف  الق�ة  م�اطن  ويعلم 
اجل�شم الب�شري ومك�ناته، كما يعلم طبائع 
اأي�شًا  اأوجدها  التي  احلي�انات  وخ�شائ�س 
وتعالى،  �شبحانه  ه�  اإل  يعلمها  ل  حلكمه 
بع�س  عن  احلديث  العلم  لنا  ك�شف  ولقد 
خماطر تناول حل�م اخلنازير حتى حدثت 
اإنفل�نزا  مر�س  بظه�ر  الــكــربى  الطاقة 
اهلل  اآيــات  من  اآيــة  متثل  والتي  اخلنازير، 
اأوامره  لمتثال  النا�س  دفع  على  وقدرته 

عز وجل..

كارثة �شحية.. ملاذا؟

اأما الدكت�ر حممد راأفت عثمان عميد كلية 
ال�شريعة ـ الأ�شبق ـ بجامعة الأزهر:

تعي�شها  التي  ال�شحية  الكارثة  اأن  في�ؤكد 
اإنفل�نزا  مر�س  بفعل  الي�م  العامل  �شع�ب 

الخنزير مرتع خصب ألكثر 
من 450 مرضًا وبائيًا 

ينقل منها لإلنسان 84 
مرضًا فتاكًا!!
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قبل أكثر من أربعة عشر 
قرناً من الزمان.. حرم 

القرآن أكل الخنازير تحريمًا 
قطعيًا!!

وحرم  وثمنها  امليتة  وحرم  وثمنها  اخلمر 
اخلنزير  حلم  وحتــرمي  وثمنه«  اخلنزير 
بهذا الن�س حترمي قاطع جلميع اأجزائه..

هذا  يف  العلماء  جمه�ر  اآراء  وا�شتعر�س 
ال�شياق، وقال اإن مذهب الإمام اأبي حنيفة 
لعينه،  جنا�شة  اخلنزير  جنا�شة  اأن  يرى 
ا�شتعمال  اأجــازوا  الأ�شحاب  بع�س  اأن  اإل 
رجاًل  اأن  روي  ملا  لل�شرورة  للخراز  �شعره 
�شاأل ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم عن 
باأ�س  »ل  فقال:  اخلنازير  ب�شعر  اخلــرازة 
�شعر  ان  مالك  الإمــام  مذهب  ويف  بذلك«، 
اأنه  اإل  مبق�س  ق�شى  اإذا  يطهر  اخلنزير 
ي�شتحب غ�شله لل�شك يف طهارته وجنا�شته، 
ويف مذهب الإمام ال�شافعي ان ما م�س الكلب 
�شه،  جنَّ اأبدانهما  من  املــاء  به  واخلنزير 
واإن مل يكن فيهما قذر، ويف مذهب الإمام 
ت�لد  ما  وكــذا  جن�س،  اخلنزير  ان  اأحمد 
منه، و�شّ�ر ذلك وعرق وكل ما خرج منه ل 
يختلف املذهب فيه، ويف مذهب الإمام ابن 
اأكل �شيء  اأب� حممد: ل يحل  حزم قال: 
من اخلنزير، ل حلمه ول �شحمه ول جلده 
ول ع�شبه، ول غ�شروفه ول ح�ش�ته ول 
فحه ول عظمه ول راأ�شه ول اأطرافه، ول 
وال�شغري  والأنثى  الذكر  �شعره،  ول  لبنه 
ب�شعره  النتفاع  يحل  ول  �ش�اء،  والكبري 
ل يف خرز ول يف غريه.. حا�شا ما اأخرجه 

الن�س من اجللد اإذا دبغ فحل ا�شتعماله.

ويخل�س الدكت�ر �شربي عبدالرءوف: اإلى 
على  الفقهاء  من  اإجماعًا  هناك  اأن  تاأكيد 
حترمي  تقت�شي  وهــذه  اخلنزير،  جنا�شة 
كل ما ينتفع به منه، وهذا التحرمي يتفق 
من  ياأكل�ا  باأن  لعباده  تعالى  اهلل  اأمر  مع 
الطيبات كما قال عز وجل يف حمكم كتابه 
العزيز »يا اأيها الذين اآمن�ا كل�ا من طيبات 

ما رزقناكم«.

ق�اعد اإلهية

وجميع  اخلنازير  اإنفل�نزا  من  ولل�قاية 
الأوبئة يق�ل الدكت�ر حممد حممد فهمي 
ـ جامعة  اللغة العربية �شابقًا  عميد كلية 

الأزهر:

اآيات مف�شالت ف�شاًل عن  اخلنازير يف عدة 
التحرمي  هذا  على  النب�ية  ال�شنة  تاأكيد 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  حديث  ن�س  يف 
و�شلم، عن جابر بن عبداهلل اأنه �شمع ر�ش�ل 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يق�ل عام الفتح 
بيع  حــرم  ور�ــشــ�لــه  اهلل  »اإن  مبكة:  وهــ� 
اخلمر وامليتة واخلنزير والأ�شنام« فقيل يا 
يطلى  فاإنه  امليتة  �شح�م  اأراأيت  اهلل  ر�ش�ل 
بها ال�شفن ويدهن بها اجلل�د وي�شت�شبح بها 
النا�س؟ فقال �شلى اهلل عليه و�شلم: »ل ه� 

حرام«.

م�قف جمه�ر الفقهاء

ويــر�ــشــد الــدكــتــ�ر �ــشــربي عــبــدالــرءوف 
م�قف  الأزهــــر:  بجامعة  الفقه  اأ�ــشــتــاذ 
من  واحلــديــث  القدمي  يف  الفقهاء  جمه�ر 
اأن  منطلق  من  اأنه  م��شحًا  حل�م اخلنازير، 
وما  اجليفة  لأكله  جن�س  حي�ان  اخلنزير 
يف حكمها من النجا�شات فقد حرمت ال�شنة 
ر�ش�ل  لق�ل  م�شداقًا  وذلك  اأكله  النب�ية 
حرم  اهلل  »ان  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

امتثال  لعدم  طبيعي  نتاج  هــي  اخلنازير 
فيما حلل من  النا�س لأوامر اهلل عز وجل 
على  تناوله  حرم  وفيما  والطيبات  الطعام 
قبل  الكرمي  الــقــراآن  �شبق  فقد  الإن�شان، 
اإلى  الزمان  من  قرنًا  ع�شر  اأربعة  من  اأكرث 
طعام  لتناول  القطعي  والتحرمي  التحذير 

16
العدد 113 اأكت�بر - 2009م - ذو القعدة 1430هـ

علوم



كارثة صحية.. لعدم 
امتثال الناس ألوامر اهلل 

تعالى!!

من  ال�قاية  يف  قــ�اعــده  للطب  كــان  اإذا 
ـ  جميعها  اأن  فاملالحظ  الأوبــئــة  جميع 
م�شتقة من ق�اعد اإلهية مذك�رة يف القراآن 
الأبدان  طب  ق�اعد  اأن  م��شحًا  الكرمي، 
واحلماية  ال�شحة،  حفظ  هــي:  ثــالثــة 
ال�شارة  امل�اد  من  والتخل�س  الأ�شرار،  من 
والفا�شدة باجل�شم، وقد ذكرها اهلل تعالى 
فقال  احلكيم  كتابه  يف  م�ا�شع  ثالثة  يف 
منكم  كــان  »فمن  ال�ش�م:  ــة  اآي يف  تعالى 
اأخر«  اأيــام  من  فعدة  �شفر  على  اأو  مري�شًا 
�ش�رة البقرة/ 184، فاأباح الفطر للم�شافر 
وه� �شليم طلبًا حلفظ �شحته وق�ته.. ويف 
مري�شًا  كان  »فمن  تعالى:  قال  احلج  اآيــة 
اأو  �شيام  من  ففدية  راأ�شه  من  اأذى  به  اأو 
فاأباح   196 البقرة/  ن�شك«..  اأو  �شدقة 
اأن يحلق يف الإحرام،  اأذى يف راأ�شه  ملن به 
التي  الــرديــئــة  الأبـــخـــرة  مــن  ليتخل�س 
ال�شعر  حتت  باحتقانها  الأذى  له  اأوجبت 
وخرجت  امل�شام  تفتحت  راأ�شه  حلق  فــاإذا 
ع�شرة  وهناك  الفا�شدة،  الأبــخــرة  تلك 
اإلى  ومدافعتها  انحبا�شها  ـ  يــ�ؤدي  اأ�شياء 
الإ�شابة مبر�س من الأمرا�س وهي: الدم 
اإذا هاج، واملني، والب�ل، والغائط، والريح، 
والــقــيء، والــعــطــا�ــس، والــنــ�م، واجلـــ�ع، 
والعط�س، وقد اأ�شار امل�لى �شبحانه وتعالى 
يف الآية الكرمية اإلى التخل�س من اأدناها، 
وه� البخار املحتقن يف الراأ�س، لينبه على 
هي  كما  اأ�شعب،  ه�  مما  التخل�س  �شرورة 
على  بالأدنى  التنبيه  يف  القراآن  طريقة 

الأعلى..

اهلل  بينها  فقد  وال�شرر  الأذى  دفــع  ــا  اأم
كنتم  »واإن  الــكــرميــة:  ـــة  الآي يف  تعالى 
مر�شى اأو على �شفر اأو جاء اأحد منكم من 
الغائط اأو لم�شتم الن�شاء فلم جتدوا ماء 
فتيمم�ا �شعيدًا طيبًا« الن�شاء / 73 حيث 
ما  كل  من  واجلنب  وامل�شافر  املري�س  حمى 
ي�ؤذيهم داخليًا وخارجيًا فاأباح لهم العدول 
عن املاء اإلى الراب يف ال��ش�ء اأو الغ�شل.

رو�شتة وقائية

ويبني الدكت�ر حممد حممد فهمي:

قدم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  ان 
لنا رو�شتة وقائية حيث اأو�شانا بالبتعاد 
ال�شفر  وعدم  باملر�س  الإ�شابة  اأماكن  عن 
اإلى بلد انت�شر فيه املر�س فقال �شلى اهلل 
فال  باأر�س  به  �شمعتم  »اإذا  و�شلم:  عليه 
بها  واأنتم  باأر�س  وقع  واإذا  عليه،  تقدم�ا 
فال تخرج�ا فرارًا منه«، وهذا دليل على 
ج�از رج�ع من اأراد دخ�ل بلد فعلم اأن بها 
يف  النف�س  اإلقاء  منع  قبيل  من  وه�  وباء، 
التهلكة و�شدًا للذريعة، بل اإن الإ�شرار على 
دخ�ل ذلك البلد يعد تعر�شًا للبالء، وه� 
عن  الن�س  اأما  والعقل،  ال�شرع  يخالف  ما 
اأ�شابه ال�باء فاإنه يحمل  اخلروج من بلد 
عليه  والت�كل  بــاهلل  الثقة  على  النف�س 
الحــراز  وبعد  قبل  له  الأمــر  وتف�ي�س 
اهلل،  بق�شاء  والر�شا  وال�شرب  ال�باء،  من 
انه  الطب:  اأئمة  قاله  ما  ي�افق  اأنه  كما 
ال�شك�ن  ال�باء  من  حمرز  كل  على  يجب 
اأر�ــس  من  اخلــروج  ميكن  ل  اإذا  والــدعــة، 
�شديدة  بحركة  اإل  منها  وال�شفر  ال�باء 

مما ي�شاعد على انت�شار ذلك ال�باء.

على  قي�دًا  الإ�شالم  و�شع  كما  وي�شيف.. 
انت�شار  مــن  للحد  معديًا  مر�شه  كــان  مــن 
�شلى  اهلل  ر�ش�ل  فقال  وح�شارها  العدوى 
على  ممر�س  يــ�ردن  »ل  و�شلم:  عليه  اهلل 
امل�شابة  املناطق  دخــ�ل  من  وحــذر  م�شح« 
فقال عليه ال�شالم: »اإذا �شمعتم بالطاع�ن 

باأر�س  وقــع  واإذا  تدخل�ها  فال  ــس  اأر� يف 

وامل�شلم  منها«.  تخرج�ا  فال  فيها  واأنتم 

واحلجر  العزل  بق�اعد  باللتزام  مطالب 

لق�له  امتثاًل  الــ�بــاء  حالة  يف  ال�شحي 

التهلكة«  اإلــى  باأيديكم  تلق�ا  »ول  تعالى 

ووقايتهم  املجتمع  اأفراد  حلماية  وت�فريًا 

التي تفتك بحياة  من الأمرا�س والأوبئة 

الب�شر.
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نـشــــأة 
المـآذن
وتطـــورها المعــماري
في العصـور
اإلسالمية

أحمد أبو زيد - صحافي وباحث متخصص في التراث اإلسالمي
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اأول مئذنة يف الإ�شالم

اأما التاريخ احلقيق لإحلاق املاآذن بامل�شاجد 

فكان عام 45هـ يف عهد اخلليفة معاوية بن 

اأبي �شفيان حينما اأعاد زياد بن اأبيه وايل 

به  واأحلــق  الب�شرة  م�شجد  بناء  الــعــراق 

مئذنة من احلجارة كانت على هيئة الربج 

الذي كان مييز ماآذن الع�شر الأم�ي وذلك 

لكي ي�شعد امل�ؤذن اإلى اأعالها في�شل الأذان 

�شماها  وقد  النا�س،  من  عدد  اأكرب  لأ�شماع 

ارتباطًا  مئذنة  ذلك  بعد  �شميت  ثم  منارة 

بال�ظيفة التي بنيت من اأجلها.. ويف نف�س 

وا�شتخدم  الك�فة  م�شجد  زياد  جدد  العام 

املنارة يف بنائه.

ن�شاأة املاآذن وتط�رها املعماري:

يف الع�ش�ر الإ�شالمية

عهد  يف  بنيت  التي  الأولــى  امل�شاجد  كانت 
وعهد  ـ  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ـ  الر�ش�ل 
اأ�شيفت  ثم  ماآذن  بغري  الرا�شدين  خلفائه 
اإليها املاآذن يف بداية الع�شر الأم�ي لتك�ن 

مكانًا مرتفعًا ينادي منه امل�ؤذن�ن لل�شالة.

وقد تفنن املعماري�ن امل�شلم�ن عرب الع�ش�ر 
وت�شميمها  وزخرفتها  ـــاآذن  امل اأ�ــشــكــال  يف 
املعماري حتى اأخذت اأمناطًا خمتلفة ح�شب 
لكل  واأ�شبح  التاريخية،  والأزمنة  البلدان 
اإقليم من الأقاليم الإ�شالمية طراز خا�س 

يف املاآذن ين�شب اإليه.

اأنه يف بدء  واإذا تتبعنا رحلة الأذان جند 
الر�ش�ل  هجرة  وعقب  الإ�شالمية  الدع�ة 
يف  م�شجده  وبناء  ـ  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ـ 
املدينة كان الأذان يرفع من �شحن امل�شجد 
ولكن احلاجة  اأبــ�ابــه،  اأحــد  من خــارج  اأو 
اأكرب  لإ�شماع  عال  مكان  من  الأذن  رفع  اإلى 
اإلى  امل�شلمني  املدينة دفعت  �شكان  عدد من 
اأر�س  م�شت�ى  من  الأذان  مب��شع  النتقال 
املجاورة  املنازل  اأعلى  �شطح  اإلــى  امل�شجد 
بعد.  فيما  ال�شريف  امل�شجد  �شطح  اإلى  ثم 
واأب�  ا�شحاق  ابن  روي  ـ كما  فقد كان بالل 
داود والبيهقي ـ ي�ؤذن للفجر من ف�ق منزل 
ح�له  ما  على  لعل�ه  النجار  بني  من  امراأة 
عهد  ــ�ال  ط الأذان  وا�شتمر  املــنــازل.  مــن 
�شطح  فــ�ق  من  ــ�ؤدى  ي الرا�شدين  اخللفاء 
املنازل  من  يجاوره  ما  ف�ق  من  اأو  امل�شجد 
العالية ل�شيما واأن املدينة قد عرفت قبل 

هذا العهد تعدد اأدوار املنازل.

وقد اقتدى م�شجد دم�شق بامل�شجد النب�ي 
العالية  الأمــاكــن  ا�شتخدام  يف  ال�شريف 
امل�شجد  اتخذ  حيث  ال�شالة  اإلــى  للنداء 
بعد فتح امل�شلمني لدم�شق عام 14 هـ بع�س 

الأبراج القريبة منه لرفع الأذان منها.

معاوية بن أبي سفيان 
أول من ألحق المآذن 
بالمساجد عام 45هـ
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اأ�شهر امل�شاجد  وظهرت باأعداد متباينة يف 
عبدامللك  بن  ال�ليد  جددها  التي  وخا�شة 
باملدينة  ال�شريف  النب�ي  امل�شجد  ومنها 
املن�رة حيث بني فيه اأربع ماآذن عام 91هـ، 
يف  هما  مئذنتني  دم�شق  جلامع  جعل  كما 

ال�اقع برجان من اأبراج املبنى القدمي.

ويف عهد �شليمان بن عبدامللك ظهرت املاآذن 
بن  ب�شري  بنى  حيث  الإفريقي،  ال�شمال  يف 
�شف�ان وايل مدينة القريوان �شنة 105هـ 
مئذنة مل�شجد القريوان لتزال حتى الي�م 

حتتفظ بخ�شائ�شها املعمارية الأم�ية.

�شكل  الأمـــ�ي  الع�شر  ــاآذن  م اتخذت  وقــد 
الأبراج املح�رة كما يف جامع دم�شق وامل�شجد 
العا�س  بن  عمرو  وجامع  ال�شريف  النب�ي 
بالقريوان  عقبة  وجامع  الب�شرة  وجامع 
عم  من�ذج  وه�  بالأندل�س  قرطبة  وجامع 
الأم�ية  اخلــالفــة  بــلــدان  يف  ا�شتخدامه 

وخا�شة �شمال اإفريقيا والأندل�س.

ماآذن عمرو بن العا�س بالقاهرة

املــدن  بقية  يف  املــــاآذن  ظــهــ�ر  تتابع  ــد  وق
وايل  خملد  بن  م�شلمة  فقام  الإ�شالمية 
م�شر من قبل معاوية بن اأبي �شفيان ببناء 
اأربع �ش�امع )ماآذن( يف اأركان جامع عمرو 
بن العا�س بالقاهرة عام 53 هـ ليلقى منها 
الأذان ونق�س ا�شمه عليها واأمر باأن ي�ؤذنه 
امل�ؤذن�ن منها يف وقت واحد لإبالغ الأذان 

لأكرب عدد من امل�شلمني.

للمئذنة  مقدمة  ال�ش�امع  ــذه  ه وكــانــت 
امل�شرية الأولى التي اأقامها قرة بن �شريك 
هدم  حينما  92هــــ  ــام  ع عــمــرو  جــامــع  يف 

اجلامع واأعاد بناءه من جديد.

املاآذن الربجية يف الع�شر الأم�ي

املئذنة  فكرة  تاأ�شلت  الأمــ�ي  الع�شر  ويف 

أنشأ الوليد بن عبدالملك 
أربع مآذن في المسجد 

النبوي الشريف بالمدينة 
المنورة عام 91هـ

20
العدد 113 اأكت�بر - 2009م - ذو القعدة 1430هـ

عمارة إسالمية



21
العدد 113 اأكت�بر - 2009م - ذو القعدة 1430هـ

عمارة إسالمية



ب�ا�شطة درج يحيط بها من اخلارج واأ�شهر 
املاآذن مئذنة م�شجد �شامراء بالعراق  هذه 
والذي بناه املت�كل العبا�شي وتبلغ م�شاحته 
مبنية  ال�شهرية  240*156 مرًا، ومئذنته 
مرًا   33 �شلعها  ط�ل  مربعة  قاعدة  على 

وارتفاعها 50 مرًا.

كما ي�جد هذا النم�ذج للماآذن احللزونية 
باجلعفرية  دلف  اأبي  جامع  يف  امللت�ية  اأو 
والذي بناه املت�كل اأي�شًا عام 245 هـ على 

م�شاحة 220*140 مرًا.

مئذنة جامع ابن ط�ل�ن

ويف م�شر ي�جد من�ذج لهذه املاآذن امللت�ية 
التي بنيت يف الع�شر العبا�شي وهي مئذنة 
الذي  بالقاهرة  ط�ل�ن  بن  اأحمد  جامع 

وتتك�ن املئذنة فيه من برج مربع، وقد بقي 
منها حتى الآن من�ذجان، الأول يف اجلامع 
الأم�ي بدم�شق ممثاًل يف اجلزء ال�شفلي من 
جامع  مئذنة  والثاين  اجلن�بية،  املئذنة 
القريوان. كما ا�شتمر هذا الطراز �شائدًا يف 
احلا�شر  ال�قت  حتى  العربي  املغرب  بالد 
فنجده يف مئذنة جامع الكتبية يف مراك�س 
ومئذنة  بالرباط  ح�سان  م�سجد  ومئذنة 

امل�شجد اجلامع يف اأ�شبيلية بالأندل�س.

املاآذن احللزونية يف الع�شر العبا�شي

تاأخذ  املـــاآذن  ــداأت  ب العبا�شي  الع�شر  ويف 
الأم�ي  الع�شر  يف  مثيله  غري  اآخــر  طــرازًا 
م�شاحات  على  امل�شاجد  بناء  اأدى  حيث 
ذات  احللزونية  املـــاآذن  ظه�ر  ــى  اإل كبرية 
اإليها  ي�شعد  ــتــي  وال الــكــبــرية  الأحـــجـــام 

مئذنة جامع القيروان 
تحتفظ بخصائصها 

المعمارية األموية حتى 
اليوم

المئذنة المملوكية تميزت 
بالرشاقة والجمال
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خمروطي دقيق، ويتميز اجلزء ال�شفلي من 
املاآذن باأ�شكال هند�شية خمتلفة اأو م�شلعة 

بخطوط حلزونية متباينة احلجم.

الطراز الفاطمي للماآذن

ويف الع�شر الفاطمي مب�شر ظهر طراز املاآذن 
ماآذن  من  القريب  ال�شط�اين  ال�شكل  ذات 
ال�شالجقة كما يف م�شجد احلاكم باأمر اهلل 
بالقاهرة، ثم تط�ر ال�شكل ال�شط�اين اإلى 
ال��شط  الذي يعل�ه مثمن يف  املربع  ال�شكل 
ويتل�ه جزء ثالث اأ�شط�اين يت�ج يف الغالب 

مبنحرة مف�ش�شة.

املاآذن الر�شيقة يف الع�شر اململ�كي

املاآذن  تط�ير  جاء  الفاطمي  الطراز  وبعد 
بني  الت�شبب  يف  ممثاًل  اململ�كي  الع�شر  يف 
وراء  �شعيًا  املئذنة  يف  املختلفة  الأجــزاء 
الر�شاقة واجلمال وبلغ هذا الطراز اأوجه 

يف نهاية دولة املماليك اجلراك�شة.

وقد اأخذت املئذنة يف الع�شر اململ�كي �شكلها 
م�شط�فة  مربعة  قاعدة  ذات  وهي  املتميز 
ثم  مثمنًا  �شكاًل  لتاأخذ  العل�ية  الأركـــان 
جند الدورة الأولى ثم ي�شتمر بناء املئذنة 
البناء  يتح�ل  ثم  دورة  اأي�شًا وجند  مثمنًا 
حمم�لة  خ�ذة  يحمل  اأ�شط�اين  �شكل  اإلى 
على اأعمدة. واأغلب املاآذن يف م�شر و�ش�ريا 
ذات اأدوار ثالثة الأول مربع والثاين مثمن 

والثالث ا�شط�اين.

ن�شاأت  الهجري  الثامن  القرن  منت�شف  ويف 
كمئذنة  مزدوجة  روؤو�س  ذات  ماآذن  مب�شر 
عام  ال�شيفي  قايتباي  اململ�كي  الأمـــري 
الغ�ري  قن�ش�ة  ال�شلطان  ومئذنة  908هـــ 
كل  وتنتهي  920هـ  عام  ال�شريف  بالأزهر 

واحدة منها براأ�شني مزدوجني.

املاآذن العثمانية

واأما ماآذن الع�شر العثماين فقد ت�شابهت يف 
متيزت  ولكن  ال�شالجقة  ماآذن  مع  طرازها 

عام  القطائع  مدينة  يف  ط�ل�ن  ابن  بناه 
اأقل  حجم  ذات  املئذنة  هذه  ولكن  264هـــ 
وهي  ال�شخمة،  �شامراء  جامع  مئذنة  من 
تعد مئذنة فريدة من حيث ن�عها وطرازها 
يف العامل بعد مئذنة �شامراء بالعراق، كما 
هذا  مــن  م�شر  يف  الــ�حــيــدة  املئذنة  تعد 
الذي  اخلارجي  امل�شعد  ذي  امللت�ي  الطراز 

يدور ح�ل بدنها حتى اأعالها.

ـــراز املــــاآذن املــلــتــ�يــة اأو  وقـــد اخــتــفــى ط
العبا�شي  الع�شر  اأوائــــل  يف  احلــلــزونــيــة 
الدويالت  بع�س  ا�شتقالل   ومــع  الــثــاين. 
للمئذنة  بداأ يظهر  العبا�شية  عن اخلالفة 
العمارة  يف  ــاآذن  امل فتميزت  اإقليمية  طرز 
الدقيق  ال�شط�اين  بال�شكل  ال�شلج�قية 
واملق�شم بعدد من ال�شرفات واملنتهي ب�شكل 

عرف العصر العباسي 
المآذن الملتوية ذات 

السلم الخارجي كما في 
مسجد سامراء بالعراق 
وجامع أحمد بن طولون 

بالقاهرة
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وعم هذا الطراز وانت�شر يف جميع امل�شاجد 

التي بنيت على الطراز العثماين يف احلجاز 

البالد  من  ذلك  وغري  ال�شام  وبــالد  وم�شر 

التي خ�شعت حلكم العثمانيني. 

الــطــراز الركي  بــرز  ومــع ظه�ر الأتـــراك 

م�شتدير  بناء  عــن  عــبــارة  وهــي  للمئذنة 

بارتفاعها ال�شاهق نظرًا ل�شخامة امل�شاجد 
بال�شكل  احتفاظها  مــع  قبابها  وارتــفــاع 
ال�شرفات  مــن  بــعــدد  املميز  ال�ــشــطــ�اين 
هذا  يف  زاد  وقد  املقرن�شات  على  املحم�لة 
ال�احد  امل�شجد  يف  املــــاآذن  ــدد  ع الع�شر 
بح�شب اأهمية امل�شجد حتى بلغت 6 ماآذن يف 

م�شجد ال�شلطان اأحمد الثالث با�شتانب�ل.

تميزت المآذن التركية 
بارتفاعها الشاهق حتى 
بلغ 85 متراً في مسجد 

محمد علي بالقلعة
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مئذنة مسجد دلهي 
القديمة بالهند من أفخم 

المآذن اإلسالمية لما 
تتميز به من الضخامة 

واالرتفاع وجمال الزخرفة 
والبناء

26
العدد 113 اأكت�بر - 2009م - ذو القعدة 1430هـ

عمارة إسالمية



ومم�سوق وينتهي يف اأعاله مبخروط مدبب، 
وقد زاد ارتفاع املئذنة حتى و�شل اإلى 85 
بالقلعة  علي  حممد  م�شجد  منارة  يف  مرًا 

بالقاهرة.

املاآذن الإيرانية

متيزت  التي  للماآذن  طراز  ظهر  اإيــران  ويف 
الأ�شكال  عليها  غلب  ثم  املثمنة  باأ�شكالها 
ال�شط�انية منذ القرن اخلام�س الهجري. 
واملئذنة عبارة عن بناء �شممت على �شكل 
ولي�س  ور�شيقة  البناء  عالية  ا�شط�انة 
ت�شتعمل  تكن  مل  لأنها  للم�ؤذن  دورة  لها 
لالأذان، كما ل ت�شم �شلمًا اأو ن�افذ وتنتهي 
على  حمم�لة  واحــدة  ب�شرفة  اأعالها  من 
�شف�ف من املقرن�شات وف�قها مظلة م�شدود 
بكرثة  اخلــارجــي  املئذنة  مظهر  ويتميز 
الزخارف املنفذة بالأج�ر املل�ن يف اأ�شكال 
مئذنتان  م�شجد  ولكل  بديعة،  هند�شية 

حتفان املدخل من جانبيه.

ماآذن الهند

ويف الهند ظهرت املاآذن يف امل�شاجد يف وقت 
كلما  ت�شيق  ال�شكل  ا�شط�انية  وهي  مبكر، 
وقد  وت�شليعات،  �شرفات  وتزينها  ارتفعت 
اإحاطة  فكرة  الإيرانية  املــاآذن  من  اأخذت 
مبئذنتني  اجلامعة  امل�شاجد  يف  املــدخــل 

حتفان جانبيه.

الإ�شالم بدلهي  وتعترب مئذنة م�شجد ق�ة 
من  الهند  بــالد  مـــاآذن  اأ�شهر  مــن  القدمية 
البناء،  وجمال  والرتفاع  ال�شخامة  حيث 
املــاآذن  اأفخم  الباحثني  بع�س  عدها  وقــد 
به  تتميز  ملــا  الإطــــالق  على  الإ�ــشــالمــيــة 
الزخرفة  يف  الــفــريــدة  اخل�شائ�س  مــن 
 72.5 املئذنة  هذه  ارتفاع  ويبلغ  والبناء. 
ولها  مــرًا   14 القاعدة  من  وقطرها  مــرًا 
خم�س طبقات كلها من احلجر اإل الطبقتني 
العل�يتني فهما من الرخام الأبي�س وتتميز 
الط�لية  الت�شليعات  من  بدنها  يك�ش�  مبا 
والزخارف البنائية والهند�شية والكتابية 
يف اأ�شرطة تدور مبحيط املئذنة يف اأ�شل�ب 

أول مئذنة عرفتها مصر 
أقامها قرة بن شريك 
بجامع عمرو بن العاص 

عام 92هـ

براعة  من  والده�شة  الإعجاب  يثري  فني 
الت�شميم ودقة التنفيذ.

املراجع:

الدين  كمال  د.   - الإ�شالمية  العمارة   -  1
الدرا�شات  معهد  مطب�عات   - �شامح 

الإ�شالمية بالقاهرة
2 - ع�ا�شم م�شر الإ�شالمية - ح�شن الرزاز 
- اجلزء الثاين - �شل�شلة كتاب ال�شعب 

- القاهرة
ف�ؤاد  د.   - الفن  الفني وتاريخ  التذوق   -  3
 - اأحمد  �شالح  واأبــ�  ح�شني  حمم�د 

مطب�عات وزارة التعليم م�شر
 - ال�شريفني  احلرمني  وعمارة  ت��شعة   -  4
روؤية ح�شارية - اإ�شدار خا�س مل�ؤ�ش�شة 
اململكة   - والن�شر  لل�شحافة  عكاظ 

العربية ال�شع�دية - رجب 1413هـ
5 - جريدة الأخبار - 16 ي�ني� 1995م.
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اعتماده  مدى  الــراوي  يدرك  اأن  يجب 
عليهما يف حتكمه يف مزاجه واإح�شا�شه، 
ويف �شلته املبا�شرة مع الأطفال، و�شلته 

مع القل�ب التي ت�شتمع اإليه.

وه�  اآخــر  عامل  العاملني  بهذين  ويت�شل 
اأكان اأحد ال�الدين  اإح�شا�س الراوي �ش�اء 
الأطفال  وريا�س  احل�شانة  دور  معلمة  اأم 
الأطــفــال،  مــن  تخاطبه  الــذي  باجلمه�ر 
فالتيارات العاطفية بني الراوي وم�شتمعيه 
اأو علم، ولكنها  ت�ؤثر فيما بينها دون ق�شد 
الأم�ر  وهذه  والتجربة.  باملمار�شة  تنم� 
اجلذور  تنبت  التي  بالبذور  اأ�شبه  الثالثة 

يف دائرة التقدير واملزاج والتاأثري)2(.

وهــنــاك و�ــشــائــل ظــاهــرة خــارجــيــة ت�شل 
الراوي بالنتائج، وهي ما ت�شمى بالتكنيك اأو 
الق�اعد. حيث ان لكل فن ق�اعده اخلا�شة 
قي�د  ت�شميمها  يف  اأ�ش�ل  بغري  فن  فال  به، 
واإعانته  الفنان  جهد  تنظيم  اإلــى  تهدف 
وفن  وقلبه.  املتلقي  نف�س  اإلى  النفاذ  على 

ق�شة  الــــراوي  ـــروي  ي األ  احلــكــمــة  ومـــن 
والألفة  املـــ�دة  ب�شع�ر  نح�ها  يح�س  ل 
يحتاجها  نقاط  عدة  وهناك  والتقدير.)1( 
راوي الق�شة )�ش�اء اأكان اأحد ال�الدين اأم 
دور  اأو  الأطفال  ريا�س  يف  الأطفال  معلمة 
احل�شانة(، قبل اأن يبداأ يف حكاية الق�شة، 

نلخ�ص تلك النقاط فيما يلي:

تقدير �شادق حقيقي للق�شة واإعجاب  	•
ـــاإذا مــا اخــتــار الــــراوي ق�شة،  بــهــا. ف
من  وحتقق  وجمالها،  بجاذبيتها  و�شعر 
فعلية  فيها  واجلاذبية  اجلمال  �شفات 
امل�شتمعني  جتعل  بطريقة  يرويها  اأن 
وال�شع�ر  التقدير  نف�س  على  يح�شل�ن 
بال�شتمتاع اإلى جمه�ره من امل�شتمعني، 
يكمن وراء ذلك مدى ق�ة اإرادة الراوي 
جلمه�ر  وال�شع�ر  النطباع  ي�شل  كي 

امل�شتمعني.

ويلعب العامل ال�شخ�شي والنف�شي دورًا  	•
الراوي يف فنه، ومن ثم  مهمًا يف جناح 

كل  ــاأن  ــش � ر�ــشــالــة  ــه  ل فــنــي  عــمــل  الق�شة 
جمرد  كانت  ولــ�  حتى  الفنية،  الأعــمــال 
هذه  اأداء  هــ�  الق�شة  وحكاية  فكاهة، 
العمل  يف  امل�شتمعني  وم�شاركة  الر�شالة، 
الفني. والأعمال الفنية تتفاوت من العمل 
ن�ع  يكن  ومهما  العاملية،  الدور  اإلى  ال�شغري 
ه�  امل��شل،  ه�  فالراوي  وقيمتها،  الق�شة 
جهاز الإر�شال، ه� املرجم والر�ش�ل، واإمنا 

يحمل معه ر�شالة الق�شة.

ي�شتح�ذ  اأن  ه�  الراوي  من  يطلب  ما  واأول 
فيها  مبــا  ويح�س  ويتملكها،  الق�شة  على 
اأن يعطيه لالآخرين ومهما  قريبًا منه قبل 
الإعجاب  درجة  اأو  الفني،  العمل  ن�ع  كان 
العاطفة،  �شحنة  من  به  ما  مقدار  اأو  بــه، 
الراوي  فعلى  يح�يها،  التي  الأفكار  ن�ع  اأو 
اأن ي�شتجيب بكل ذلك ويدركه، ثم ي�شتمع 
الق�شة،  حت�يها  التي  الر�شالة  اإلى  تاأن  يف 

فيتفهمها ويعي�شها.

الق�ص�ص       
للأطفال
كيف نحبب

بقلم: د. أحمد أبو الدهب محمود - أستاذ التربية - جامعة عجمان
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اأن  يجب  الأطــفــال  و�شغار  الــروؤيــة،  عنه 
املكاين  القرب  لأن  ذهنيًا،  قريبني  يك�ن�ا 
ومن  الروحي.  بالقرب  ال�شع�ر  فيهم  يخلق 
احلكمة اأن يعتمد الراوي على ق�ة ت�ش�ير 
الق�شة نف�شها لت�شكينهم، ليبداأ معهم، يجب 
اأن  وعليه  الق�شة،  �شحر  الراوي  يقطع  األ 
ل  حتى  ممــتــازة  بطريقة  الق�شة  يحكي 

ين�شغل عنها اأحد.

وثالث الق�اعد الأ�شا�شية لهذا التكنيك:

مبا�شرة،  ب�شاطة  يف  الق�شة  روايـــة  هــي 
والب�شاطة تنطبق على الأ�شل�ب وامل�شم�ن، 
�شرد  يف  التكلف  عــن  البعد  بها  ويق�شد 

الق�شة  بجل�شة  يقت�شي  �شرف  عملي  اأمــر 
حيث  لــالأطــفــال  الــبــدين  ال��شع  واإعــــداد 
الأطــفــال  تنظيم  على  الــــراوي  يحر�س 
ــا  روؤي حميط  مــن  قريبني  يك�ن�ن  بحيث 
واحل�شانة  الريا�س  فمعلمة  للراوي،  العني 
يك�ن�ا  بحيث  الأطــفــال  تنظم  اأن  يجب 
على  ال�جدانية  اللم�شة  لإ�شفاء  قريبني 
اجلل�شة ـ ويك�ن الأطفال على مقربة منها 
الأم  حتر�س  مثلما  لها،  مبا�شر  اجتــاه  ويف 
�شرد  عند  منها  بالقرب  الطفل  وج�د  على 
بينها  الألفة  من  ن�ع  ــداث  لإح له  الق�شة 
دائـــرة،  ن�شف  �شكل  على   - الطفل  ــني  وب
ويجب اأن يك�ن الراوي اأمام و�شط الق��س، 
واإل يك�ن هناك طفل يف خلف طفل يحجب 

يعتمد  فن  اأنه  مع  لالأطفال،  الق�شة  رواية 
اأنه  اإل  وال�شخ�شية  الذاتية  على  كثريًا 
ق�اعده  فله  الــقــانــ�ن  ــذا  ه حتــت  يــدخــل 
اأو  لعب  اأو  ــاء  ذك جمــرد  ولي�س  اخلا�شة، 

حذق ومهارة)3(.

واأولى الق�اعد الأ�شا�شية لهذا التكنيك 
هي:

معرفة الق�شة: قد يظن اأنه اأمر مفروغ منه 
اأن يتعرف كل راو على الق�شة التي يرويها، 
اأجل  ومن  هذا،  غري  يثبت  بالتجربة  ولكن 

ذلك يجب على الراوي اأن:

حتى  ويتمثلها  جــيــدًا،  ق�شته  يعرف   -1
ال�شخ�شية.  بتجاربه  خمتلطة  ت�شبح 
ذهنه  يف  م�شم�نها  يت�شح  اأن  ويجب 
اإلــى  ي�شطر  ل  حتى  ــًا،  ــام ت و�ــشــ�حــًا 
يجري  بل  الإلقاء  �شاعة  فيه  التفكري 
�شع�رية  ل  حــريــة  يف  لــ�ــشــانــه  عــلــى 
هذا  يعني  ل  ولكن  الن�شطة.  للذاكرة 
تعني  واإمنـــا  الق�شة،  ملحت�ى  حفظه 
لب  مــن  الكامل  التمكن  هنا،  املعرفة 
كافية  األــفــة  مــع  وجــ�هــرهــا  الق�شة 
الرواية.  ن�ع  يتحدد  حتى  بركيبها 
الق�شة،  مــن  التمكن  ذلــك  يتم  ولكي 
يجب اأن يح�لها اإلى العنا�شر الب�شيطة 
ــ�ب  ــل ــش ــزع عــنــه الأ� ــن لــلــعــقــدة، ثـــم ي
بب�شاطة  ليك�شف  واحل�ا�شي  وال��شف 
ماذا حدث، عندئذ يح�شل على ت�ش�ر 
خا�س ووا�شح لعقدة الق�شة بعد ت�ش�ر 
ت�شلمه  ثم  املتعاقبة،  للخط�ات  وا�شح 
العقدة اإلى احلل، وبهذا يح�شل الراوي 

على اإطار الق�شة.

ـــار وهي  الإط ثــم يتم بعد ذلــك حــل هــذا 
هناك  اأن  يتخيل  كاأن  بالتجربة،  العنا�شر 
وينقدونه  الق�شة  لهم  ي�ؤدي  له  م�شتمعني 
وي�شاأل�نه، وهنا يتعرف الراوي على ج�انب 
اأن  وي�شتطيع  روايــتــه  يف  والــقــ�ة  ال�شعف 
يق�شي على ج�انب ال�شعف باإعادة الق�شة 

عدة مرات.

وثاين الق�اعد الأ�شا�شية لهذا التكنيك:
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و�شغاف قلبه، بحيث ي�شع نف�شه يف امل�اقف 
التي متر بها الق�شة ويتاأثر بها، ويحاول اأن 
ي�شتجيب  اأي  واإخال�س،  �شدق  يف  يرجمها 
لأحداث الق�شة ب��ش�ح، حيث ان ت�شرفات 
ال�شرد  ــاء  ــن اأث وجــهــه  وق�شمات  ــــراوي  ال
الغ�شب  اأو  الأ�شى  اأو  الفرح  عن  بب�شاطة 
حجم  على  تت�قف  وت�شرفاته  الث�رة.  اأو 

امل�شتمعني واملكان اأثناء ال�شرد.

منا�شبة  طبيعية  روايته  تك�ن  اأن  ويجب 
لــروح  انــعــكــا�ــشــًا  يــكــ�ن  واأن  للم�شتمعني، 
مكان  يف  الـــروح  هــذه  تن�شر  واأن  الق�شة، 
الق�شة حتى ت�شيطر عليه وتنقله مبن فيه 
اإلى عامل اخليال مع اأحداث الق�شة، ولبد 
الإيقاع  على  املــجــال  هــذا  يف  التاأكيد  مــن 
التعبري،  يف  التمثيل  حتقيق  يف  واأهميته 
فهناك فقرات يف الق�شة حتتاج اإلى ت�شديد، 
واأخرى حتتاج اإلى اإيقاع بطيء اأثناء ال�شرد 
يف حني بع�شها ي�شت�جب اإيقاعًا �شريعًا، ويف 
الراوي  ا�شتخدام  يك�ن  هنا  فاإن  احلقيقة 
يف  له  م�شاعدًا  الق�شة  �شرد  اأثناء  للحركة 
التعبري وذلك اإلى جانب ا�شتخدامه الكلمة، 
واحلركة هنا ب�شيطة ورزينة وقد تقت�شر 
على حركة ق�شمات ال�جه والأيدي، وذلك 
ت�شاعده  بل  الطفل  خيال  تف�شد  ل  حتى 

على تكملة �ش�رة الأحداث.

املحافظة  يف  الق�شة  رواية  فن  �شاهم  وقد 
على املئات من الق�ش�س واحلكايات ال�شعبية 
يف  كــذلــك  و�شاهم  الــقــدمي،  الــتــاريــخ  ذات 
ـــراث الأمــــم واإحــيــائــه  املــحــافــظــة عــلــى ت
عــرب انــتــقــالــه مــن جــيــل اإلــــى جــيــل عرب 
وعاداتهم  تاريخهم،  عن  الق�ش�س  روايــة 
الآباء والأمهات  واآدابهم فكان  وبط�لتهم 
لأجل  الق�ش�س  يروون  واملربيات  واجلدود 
اإمتاع الأطفال، اإل اأن هذا الفن اأ�شبح بعد 
بل  املــنــازل.  ــدران  ج على  قا�شر  غري  ذلــك 
اأهمية  الأمم  اأدركــت  اأن  بعد  ذلك،  تخطى 
هذا الفن يف بناء �شخ�شية الطفل فاهتمت 
باإدخاله اإلى ريا�س الأطفال ودور احل�شانة 
ملا له من اأهداف ترب�ية وتثقيفية، ت�شاهم 

يف بناء جيل مثقف مفكر.

دون ت�قف مع تتابع لالأحداث دون و�شف 
الراوية  اأو  الــراوي  وعلى  لأحدهما،  زائد 
ا�شتخدام ال�ش�ت وتعبريات ق�شمات ال�جه 
فقد  الق�شة،  وتقدمي  عر�س  يف  واجل�شم 
حركة  اأو  وقفة  اأو  ب�شمة  اأو  لفتة  تــ�ؤدي 
كاملة،  جملة  تــ�ؤديــه  مــا  �ش�ت  نغمة  اأو 
يف  منطقيًا  الأحــداث  وتتابع  فالخت�شار 
معنى  ه�  ــردد  ال وعــدم  و�شرعة،  طبيعة 

رواية الق�شة رواية مبا�شرة.

ورابع الق�اعد الأ�شا�شية:

هي التمثيل يف التعبري. ولي�س معنى التمثيل 
يف رواية الق�شة ه� اأن يك�ن الراوي منفعاًل، 
اأو خطيبًا، بل معناه اأن يعطي الق�شة نف�شه 

احل�ار والأحداث، ويرى البع�س اأن الأدب 
ويقدم  يك�ن  اأن  يجب  ل  لالأطفال  املقدم 
وب�ش�رة �شهلة مب�شطة - بل يجب اأن يقدم 
حتى  الأطــفــال،  يعرفه  مما  اأرقــى  ب�ش�رة 
فتح�شن  لــه،  مبحاكاتهم  منه  ي�شتفيدوا 
الراأي ينطبق  ولكن هذا  واأ�شاليبهم،  لغتهم 
ينطبق  ل  ولكن  تــقــراأ،  التي  الق�شة  على 
على رواية الق�شة لهم، وذلك لأن فن رواية 
الق�شة لالأطفال، فن يهدف للت�شلية واملتعة 
واخلــيــالت  ــار  ــك الأف جتــد  مل  ـــاإذا  ف اأوًل، 
بال�شه�لة  ال�شغار  عــقــ�ل  اإلـــى  طريقها 
من  الأ�شا�شي  الهدف  فاإن  املطل�ب،  والي�شر 

رواية الق�شة قد �شاع.

مهم  الق�شة  اأحــداث  يف  مبا�شرة  والدخ�ل 
خفة  يف  الق�شة  ي�شري  اأن  يجب  حيث  جدًا 
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ويبدعها  ليت�ش�روها  واأماكن  واأحداث 
يف طراز ميتع هذا الل�ن من ال�شامعني، 
معرفته  الق�شا�س،  جناح  ع�امل  ومن 
ا�شتعماله،  وكيفية  ب�ش�ته  اجليدة 
التي  الأداة  ــ�  ه الــقــ�ــشــا�ــس  ــ�ت  ــش و�
الدرا�شة  ف�شل  يف  الق�شة  يحكي  بها 
فعلى  ولذا  احل�شانة  دور  اأو  بالريا�س 
على  ويع�ده  �ش�ته  يهذب  اأن  الــراوي 
امل�شتمع،  بها  ي�شتمتع  التي  الطبقة 
وميعن يف املحاولة والتع�د حتى ت�شبح 

تلك الطبقة طبيعية يف �ش�ته )7(.

املراجع:

اجلامعة  من�ش�رات  الإن�شان،  وبناء  الأدب  احلديدي،  علي   )1(

الليبية )كلية الربية(، 1973، �س 441.

)2( املرجع �شابق �س 442.

)3( عبدالقادر عقيل، »ندوة اأدب الطفل العربي واآفاق امل�شتقبل« 

ندوة رقم 19، جملة فكر وفن، )القاهرة: ت�شدر عن قطاع 

اخلام�س،  العدد  امل�شرية،  الثقافة  وزارة  الثقايف  الإنــتــاج 

فرباير 1997(، �س 75.

)4( علي احلديدي مرجع �شابق، �س 421.

)5( فالح فل�ح، »ح�ل اأدب الأطفال يف مدار�س الريا�س«، الربية 

الفطرية )قطر، العدد 88، ن�فمرب 1988م(، �س 63.

)6( علي احلديدي، مرجع �شابق، �س 426.

)7( حنان عبداحلميد العناين، اأدب الأطفال، ط2 )عمان: دار 

الفكر، 1992م(، �س 106.

باأحا�شي�س  معاجلته  ثم  ومن  ال�شعبي، 
املثقفني واأفكار املتفل�شفني، ت�شعه حتت 
�شيطرة العقل وحا�شة النقد، وتخرجه 
التجديد  وحماولة  ال�ش�ء  دائرة  عن 
واإدخال الأفكار الع�شرية يف هذا الفن 
مدخل للق�شاء عليه وتعري�شه للخطر 
اأو حت�يله اإلى �شيء اآخر غري فن رواية 

الق�شة التقليدي.

الع�امل  من  مهمًا  عاماًل  اأن  به  امل�شلم  ومن 
التي يت�قف عليها جناح حكاية الق�شة ل 
يعي�س، وه� اختبار الق�شة »وذلك بالتمييز 
واإدراك  واملــ�اقــف  الق�ش�س  خمتلف  بني 
للق�شة  الـــراوي  واختيار  بينهما.  الفرق 
اجليدة، قد يك�ن مبينًا على قدر كبري من 
الإعجاب والتقدير اأو على الألفة وال�شلة 
الق�ية باخليط ال�ا�شع اأو املتعدد من األ�ان 
الأدب واأجنا�شه، وقد يك�ن اأ�شا�شه القدرة 

على حا�شة النقد.

بني  تتك�ن  التي  ال�شخ�شية  والعالقة  	•
الرواة والق�ش�س التي يروونها، تتدخل 
الختيار،  عملية  يف  الأخــــرى  حتى 
الق�شا�س  كمال  من  جزءًا  نلم�س  وهنا 
وجمه�ره،  نف�شه  مع  ونزاهته  و�شدقه 
حني يتعرف باأمانة على الق�ش�س التي 

ل يجيد روايتها فيمتنع عن حكايتها.

هم  لــالأطــفــال،  الق�شة  رواة  ــربة  وخ 	•
اأولئك الذين يحتفظ�ن ب�شيء من روح 
الطف�لة يف حياتهم فيجدون املتعة يف 
اخليالت  ويف  اخلرافة،  ويف  الفكاهة 
ولديهم  الأطـــفـــال.  ق�ش�س  يف  الــتــي 
القدرة على اأن ميزج�ا اأنف�شهم باأفكار 
الق�ش�س  يف  املختلفة  ال�شخ�شيات 
ويتع�شب�ن  في�شحك�ن  واأحا�شي�شها، 
ويحزن�ن  ويفرح�ن  ويهلل�ن  معهم، 
لفرحهم وحزنهم، ومثل الرواة يبعث�ن 

احلياة يف الق�شة.)6(

يدر�س  بفنه،  ي�شتمتع  الذي  والراوي  	•
الق�شة  لهم  ويختار  م�شتمعيه،  جمه�ر 
تفكريه  تركيز  يف  يبداأ  ثم  املنا�شبة، 
�شخ�شيات،  مــن  مادتها  على  وخياله 

ع�امل النجاح يف رواية الق�ش�س 
لالأطفال:

رواة الق�ش�س ر�شل اإلى الأطفال ل ت�شتغني 
ي�ش�رون  اإنهم  الإن�شانية.  احل�شارة  عنهم 
العامل ويخطط�ن حدوده واأ�شكاله يف ذهن 

ال�شغار وخيالتهم.

والراوي اجليد ه� الذي يختار لكل م�شتمع 
وير�شيه،  ي�شبعه  ــذي  ال ل�نه  حــده  على 
الق�شة  وت�شبح  �ــشــ�اه  ويحجب  فيظهره 
اخلربة  اإليهم  تنقل  امل�شتمعني  من  جــزءًا 
وت�شهم  والــــراث،  ــال،  واخلــي والتجربة، 
قيمتهم،  وتك�ين  �شخ�شياتهم،  ت�شكيل  يف 

ومبادئهم، وم�شت�ياتهم ال�شل�كية.)4(

تكمن �شر م�هبة راوي الق�شة لالأطفال، يف 
حا�شته ال�شاد�شة التي حت�شن الختيار، فهي 
تعمل كعني اجل�هري يف نقد حر من زائفها، 
املدر�شني  من  راو  كل  على  يجب  ذلك  وعلى 
يف  الأطــفــال  على  وامل�شرفني  واملــدر�ــشــات 
منهم،  كل  يلم  اأن  والريا�س،  احل�شانة  دور 
بالعديد املكن�ن من الق�ش�س، لري�شي املي�ل 

املختلفة ويتملك امل�قف اأمام اجلماهري.)5(

وحيث ان فن رواية الق�شة يعتمد اعتمادًا 
كليًا على الرواة اأنف�شهم يف عملية انت�شاره 
الرواة  وازدهاره وبقائه، وذلك لأن ه�ؤلء 
النفي�س  ــراج  لإخ الفن  ثنايا  بني  ينقب�ن 
منه، ويك�ن�ن ن�شيجه من عنا�شره املختلفة 
غزله،  ويكمل�ن  متعددة،  ب��شائل  وينم�نه 
حتى يخرج�نه اإلى النا�س يف �ش�رة مكتملة 
ولكي يتم الإم�شاك بزمام هذا الفن يعتمد 
»وعنى  اخلربة،  ثراء  ع�امل:  ثالثة  على 
ب�شعة  الفنية  اخللقية«  وبناء  التجربة 
ذهن الراوي وا�شراكه يف كل ما يعاون على 

اإ�شاءة ج�انب هذا الفن.

الع�اطف  ي�شتنري  ــذي  ال املــبــدع  واخلــيــال 
بق�ة ت�ش�راته اأو حا�شة القتناع الروحي 
م�هبة  تاأتي  ثم  وفنانيه،  الفن  بر�شالة 

الختيار.

ـــة  رواي لــفــن  ال�شحيحة  ــة  ــاجل ــع وامل 	•
الق�شة، من اأهم �شبل النجاح لهذا الفن 

فن رواية القصة يعتمد 
اعتماداً كليًا على الرواة 

أنفسهم في عملية 
انتشاره وازدهاره وبقائه
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هيام زكريا - باحثة متخصصة في اآلثار اإلسالمية
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تراث إسالمي

والإ�شارة  والعالجية  الطبية  ف�ائدها 
والزراعية،  العالجية  خ�ا�شها  اإلـــى 
كذلك يتناول املخطوط درا�سة عدد من 
العمليات الكيميائية والكيفية التي تتم 
بها مثل هذه العمليات لتح�شري الأدوية 

املختلفة.

عن  باحلديث  كتابه  �شفائي  ويختتم 
فــن اجلـــراحـــة ذاكـــــرًا لــنــا عــــددًا من 
فيها  ــرع  ب الــتــي  اجلــراحــيــة  العمليات 
كان  التي  والأدوات  العثماني�ن،  العلماء 
العثماين  امل�شلم  الطبيب  ي�شتخدمها 
اجلراحية  العمليات  هذه  مثل  اأداء  يف 
ون�شر  ــي،  ــك وال واحلــجــامــة،  كالف�شد، 

العظام وغريها.

وحتدث امل�ؤلف اأي�شًا عن بع�س الأمرا�س 
ال�شرع  مــر�ــس  مــثــل  عــالجــهــا،  وطـــرق 

مبداد  الن�شخ  بخط  ــدون  وم العثماين، 
املخطوط  �سفحات  يحدد  اللون،  اأ�سود 
يف�شل  كما  الأحمر،  بالل�ن  خطي  اإطار 
عدد  ويبلغ  اللون،  حمراء  نقاط  اجلمل 
بينها  مــن  �شفحة   )613( �شفحاته 
اأنه  امل�ؤلف  ويذكر  مل�نة،  ل�حة   )77(
الرابعة  »ال�شاعة  يف  كتابته  من  انتهى 
املظفر  �شفر  من  التا�شع  ال�شبت  ي�م  من 
�شت  �شنة  �شه�ر  �شلك  يف  املنتظم  املبني 
ع�شرة ومئة واألف من هجرة من له العز 
وعلى  عليه  تعالى  اهلل  �شلى  وال�شرف، 
اآله«، وذلك كما جاء بخامتة املخطوط.

مو�سوع املخطوط

ي��ت��ن��اول امل��خ��ط��وط درا����س���ة ع���دد من 
النباتات والأزهار والثمار من خالل ذكر 

خمطوط �سفاء الأ�سقام من املخطوطات 
الركية،  باللغة  املــ�ؤلــفــة  الإ�ــشــالمــيــة 
ويغطي م��ش�عه ج�انب كثرية من فروع 
الطب املختلفة، ويرجع تاريخه اإلى عام 

1116هـ )1704م(.

وه� من تاأليف �شفائي ده ده، اأحد اأكرب 
واإليه  العثمانية،  الدولة  اأطباء  واأعظم 
يرجع الف�شل يف اإحياء العل�م الطبية يف 
وانهيارها  العثمانية بعد �شعفها  الدولة 
)الثامن  الهجري  ع�شر  الثاين  القرن  يف 

ع�شر امليالدي(.

و�سف املخطوط:

املخطوط موؤلف باللغة الرتكية بالر�سم 

التداوي باألعشـــاب الطبية في القرن الثاني عشـــر الهجري
قراءة في مخطوط

»شـــفاء األســـقام«



من  ن�شيب  والــلــثــة  ــنــان  الأ�ــش وملــر�ــشــى 
الهتمام حيث اإن نبات املرجان باأن�اعه 
باملخطوط  �سفائي  ذكرها  التي  الثالثة 
مفيد  والأبي�س  والأ�ش�د  الأحمر  وهي 
ويبي�س  واللثة،  الأ�شنان  اآلم  عالج  يف 

الأ�شنان ومينع نزيفها.

املثبت  مــن  فــاإنــه  اآخــــرًا  ولي�س  اأخــــريًا 
امل�شلمني  اأن  الدامغة  املــاديــة  بــالأدلــة 
اهتم�ا بدرا�شة العل�م املثبتة وط�روها 
ماليني  اأثمر  الذي  الأمر  فيها،  واأبدع�ا 
املخط�طات العلمية التي تنادي هل من 

باحث!

اأن  ــدري، وزهــره مفيد جــدًا، حتى  واجل
اخلال�شات،  منه  ا�شتخرج�ا  احلكماء 

وكان�ا ي�شتخدم�نها يف كل الأمرا�س«.

النف�شية  الأمــرا�ــس  اأن  للنظر  وامللفت 
حظيت بالهتمام الكبري من قبل امل�ؤلف 
ذات  النباتات  من  العديد  يذكر  فــراه 
الــ�رد،  نبات  ومنها  النف�شية،  الف�ائد 
ويذكر عن �شفائي يف �شفحة )528( من 
الدرجة  من  ب��ارد  )نبات  اأن��ه  املخطوط 
الثانية،  الــدرجــة  من  وياب�س  ـــى،  الأول
للقلب  الــ�رد( مفرح  املقطر )ماء  ومــاوؤه 
ويجلب البهجة، كما اأنه ي�شكن ال�شداع، 
لالأج�اء  منا�شب  وه�  الإغــمــاء،  ومينع 

احلارة.

التقدم  ذلـــك  ـــى  اإل ن�شري  اأن  هــنــا  ولــنــا 
�ــشــهــده جمـــال الطب  الــــذي  ــ�ر  ــط ــت وال
النف�شي والع�شبي لدى العثمانيني ل�شيما 
حتى  امليالدي  ع�شر  اخلام�س  القرن  يف 
يف  العالج،  يف  امل��شيقى  ا�شتخدم�ا  اأنهم 
املري�س  يعالج  الغرب  كان  الذي  ال�قت 
بحجة  ــرق  ــاحل ب والــعــ�ــشــبــي  النف�شي 
يعرف  ومل  ج�شده،  من  ال�شيطان  اإخراج 
العالج بامل��شيقى اإل يف القرن الع�شرين 

وحتديدًا منذ عام )1956م(.

اأي�شًا من النباتات املفيدة ج�شديًا ونف�شيًا 
يف  الزعفران  نبات  عن  امل�ؤلف  يتحدث 
ال�شفحة رقم )534( من املخطوط على 
الكبد،  �شدود  تفتيح  على  قــدرة  له  اأن 
قدرة  وله  وح�شنًا،  ن�شارة  ال�جه  يعطي 
عجيبة على تق�يه ج�هر الروح ويبهج 
اأنه ي�شتخدم كمن�م، ويجلي  القلب، كما 

الب�شر ويدر الطمث والب�ل.

واآلم  العظام  مر�شى  �شفائي  ين�س  ومل 
»ث�م  ي�شمى  رائــع  نبات  فذكر  املفا�شل، 
من   )557( ب�شفحة  وذلـــك  ــة«،  ــي احل
املخطوط، وهو مفيد يف عالج النقر�ص، 

ووجع املفا�شل وعرق الن�شا.

وال�شداع، واملاليخ�ليا، والرع�شة، واآلم 
ال�شدرية مثل �شيق  الأ�شنان، الأمرا�س 
الثدي،  واأورام  الرب�،  ال�شعال،  ال�شدر، 
الباطنية  ــس  ــرا� والأم املــعــدة،  واأورام 
املختلفة، واأي�شًا حتدث امل�ؤلف عن احلمى 
احلمى  ومنها  عالجها  وطــرق  باأن�اعها 
ال�ش�داوية، كما ذكر  البلغمية، واحلمى 
الطاع�ن  ومــر�ــس  احل�شبة،  ــس  ــرا� اأم
والق�با، واجلرب، واأمرا�س ال�شعر وغري 

ذلك من الأمرا�س املختلفة.

عند  املــ�ؤلــف  يذكر  املــثــال  �شبيل  وعلى 
نباتات  عدة  ال�شداع  مر�س  عن  حديثه 
من  ــريه  وغ املــر�ــس  هــذا  �شفاء  يف  تفيد 
الأمرا�س اخلطرية، ومنها نبات القرنفل، 
»منه  النبات  هذا  اأن  اإلى  امل�ؤلف  وي�شري 
الربي، ومنه الب�شتاين، ل� ي�شتعمل زهره 
اأو القنطري�ن يك�ن  مع مطب�خ الت�نقه 
نافعًا للدوار، وال�شداع، وال�شلل، وخفقان 
الــقــلــب، والإغـــمـــاء، والــقــرنــفــل الــربي 
يطحن وي�شرب ماوؤه، وله قدرة عجيبة 
الب�ل،  واإدرار  احل�ش�ات،  تفتيت  على 

كما اأنه نافع لحتبا�س الب�ل«.

كذلك فاإن نبات جن�ر مرمي، من النباتات 
املفيدة يف »عالج حالت ال�شداع املزمن، 
اإذا  بحيث  املحللة،  النباتات  مــن  وهــ� 
م��شع  عند  دهنت  اأو  ع�شارته  �شربت 
ال�شرة فاإنها تطلق البطن، ول� اأخذ على 
فاإنها تعد عالجًا ق�يًا لآلم  �شكل حقن 
الق�ل�ن واأمل الأمعاء، وع�شارته مفيدة 
الــربد،  الناجتة عــن  الــراأ�ــس  لأمــرا�ــس 
وخلط هذا الع�شب بالع�شل وطالء العني 
به مينع �شعف الب�شر، ومينع نزول املاء 

من العني«.

اأي�شًا يذكر امل�ؤلف نبات »قرن الكركدن« 
على اأنه من النباتات التي تفيد يف عالج 
»احلمى وال�شداع، وال�شت�شقاء والق�ل�ن، 
كما  احلي�س  وزيــادة  للد�شنريا،  ومفيد 
واحل�شى  اجللدية،  لالأمرا�س  مفيد  اأنه 

نبات »قرن الكركدن« 
من النباتات التي تفيد 

في عالج »الحمى 
والصداع، واالستسقاء 

والقولون

التقدم والتطور الذي 
شهده مجال الطب 

النفسي والعصبي لدى 
العثمانيين السيما في 

القرن الخامس عشر 
الميالدي حتى أنهم 

استخدموا الموسيقى في 
العالج
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ــد كلمة  ــردي اأ�ــشــمــاعــنــا عــلــى ت ــ�دت  ــع ت
واملـــراأة  والــكــبــري،  ال�شغري  مــن  الت�شاوؤم 
ممن  حتى  واجلــاهــل،  واملثقف  والــرجــل، 
ينت�شب�ن اإلى الدع�ة، رغم اأن هذه الكلمة 
انقبا�شية  نف�شية  حالة  عن  تعرب  التي 
هذا  على  يبعث  ما  لــروؤيــة  تعر�شت  اإذا 
ل  هــذا،  من  �شيئًا  �شمعت  اأو  النقبا�س، 
مكان لها يف الإ�شالم واإمنا هي نبت جاهلي 
جاء الإ�شالم لتغيريه، وبعث اليقني بتفرد 
اهلل عز وجل بت�شريف اأمر الك�ن دومنا 

تاأثر ب�شيء خمل�ق اأبدًا..!!

اأم�ر امل�شلمني على هدى هذه  ولقد �شارت 
عقائدهم،  بق�ة  متيزت  قرونًا  القاعدة 
بت�ش�راتها  الإ�شالم  يف  الأمم  دخلت  فلما 
يف  اأخرى  مرة  تتناثر  بداأت  ومفاهيمها، 
اأخــرى،  مــرة  العق�ل  الأفــق، حتى غــزت 
عليها،  تتع�د  امل�شلمة  الأجــيــال  وبــداأت 
غريهم  حماكاة  اإلــى  امل�شلم�ن  جلاأ  حتى 
النا�س،  لبع�س  منظر  من  يتطريون  ممن 
اأو  اليدين  اأو  العينني  اإحـــدى  لفقدهم 
القدمني، اأو ت�ش�ه يف ال�جه اأو القامة..!

بع�س  اأو  الأيـــام،  بع�س  من  يتطريون  اأو 
ال�شه�ر، اأو بع�س الأرقام اأو بع�س الطي�ر 
اأو بع�س احلي�انات بل اإن غالبية امل�شلمني 
يف  امل�شلمني  غري  ي�شاه�ن  اأ�شبح�ا  الي�م 
يكتب�ن  الذين  الدجالني  راأي  ا�شتطالع 
زورًا  النج�م  راأي  اأو  ال�شحف،  يف  الطالع 

وبهتانًا!

ت�شتمل  حقيقتها،  يف  الت�شرفات  وهــذه 
على اخللط وال�هم، وتبتعد عن الأ�ش�ل 
كيف  اإذ  حقيقيًا..  ابتعادًا  الإ�شالمية 
يك�ن م�شلمًا ذلك الذي يكيف حياته على 
�ش�ء ما يقرره له م�ظف� اأو حمررو اأب�اب 
ما  وجد  اإذا  فيفرح  ال�شحف،  يف  النج�م 
ي�شر ويحزن ويكتئب اإذا وجد ما يخيف، 
اهلل  اإلى  اللج�ء  فا�شتبدل  اأمر  اأهمه  اأو 
اأو  العرافني  اإلى  بالذهاب  ع�نه،  وطلب 
فيما  الفت�ى  اأو  امل�ش�رة  الن�شابني، يطلب 

يجب اأن يق�م به..!

األ  اأمر يجب  اإذا عزم على  فامل�شلم احلق 
على  ت�كل  اإذا  عزميته،  عن  �شيء  يــرده 
اأراد،  ما  له  كافيه وحمقق  فاإن اهلل  اهلل، 
وقد �شح عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
ق�له: »امل�ؤمن الق�ي خري واأحب اإلى اهلل 
ا�شتعن  خري،  كل  ويف  ال�شعيف  امل�ؤمن  من 
باهلل ول تعجز، ول تقل ل� اأين فعلت كذا 
كان كذا، ولكن قل قدر اهلل وما �شاء فعل، 
وي�ش�ر  ال�شيطان«..  عمل  تفتح  ل�  فــاإن 
هذا امل�قف الق�ي اخلليفة املعت�شم حني 
املنجم�ن  وجاءه  عم�رية  فتح  على  عزم 
يخ�ف�نه من النذر وال�ش�ؤم وحديث الكتب 
والنج�م، فرف�س ال�شتماع اإليهم، وقال: 
)كذب املنجم�ن واإن �شدق�ا( وت�كل على 
يديه،  على  الن�شر  فجاء  اإليها  و�شار  اهلل 
ويف هذا الفتح، حتدث ال�شعراء ومنهم اأب� 

متام الذي قال: 

ال�شيف اأ�شدق اأنباًء من الكتب

يف حده احلد بني اجلد واللعب

ــهــا  بــطــ�ل املــــعــــروفــــة  قــ�ــشــيــدتــه  يف 
وجمالها..!!

والنبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال يف قاعدة 
جميلة: »ل عدوى ول طرية ول هامة ول 
�شببًا  اأن تك�ن هذه الأ�شياء  �شفر« فنفى 
�شيء، لأن اهلل  نزول  اأو  �شيء  اإحداث  يف 
وه�  وجده  يريد  ملا  الفعال  ه�  وجل  عز 
الذي يبتلي النا�س عباده بتقدير الن�ازل، 
لي�س  اإذ  ذلك،  على  يدل  احلديث  والعلم 
كل اإن�شان يتعر�س للعدوى مير�س، بل ول 
وي�ؤيد  به،  مير�س  للميكروب  حامل  كل 
اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم روي  ذلك 
ول  عدوى  »ل  ق�له:  م�شلم  �شحيح  عنه 
ر�ش�ل  يا  اأعرابي  فقال  ولهامة«  �شفر 
كاأنها  الرمل  تك�ن يف  الإبل  بال  فما  اهلل 
فيدخل  الأجرب  البعري  فيجيء  الظباء، 

فيها فيجربها كلها.

قال: فمن أعدى األول؟«..!

عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  من  الــرد  وهــذا 
عن  مــر�ــس  كــل  لي�س  اأن  يهدينا  و�شلم 
احلديث،  العلم  ي�ؤيده  ما  وهــذا  عــدوى، 
ال�شحة  اأن  اأي�شًا  العلم  واأثبت  �شبق،  كما 
مقاومة  يف  الأثـــر  اأعــظــم  لها  النف�شية 
اأ�شباب كثري من  اأهم  اإن من  املر�س، حيث 
النف�شية  ال�شطرابات  هــي  الأمــرا�ــس 
بعقيدة  الإن�شان  حظي  فاإذا  والع�شبية، 
مت�كل  وقلب  مطمئنة  ونف�شية  �شليمة، 

اإليمان يقين وتفاؤل
.. ال عجٌز وتشاؤم..!!

بقلم: علي عيد - كلية الدراسات اإلسالمية - دبي
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على اهلل، ل جرم يك�ن اأق�ى من الأوهام 
واملفاهيم ال�شالة..!

الأحاديث  هذه  بني  العلماء  جمع  ولقد 
وبني حديث اآخر وكالهما �شحيح، يق�ل: 
اأما  فقال�ا:  م�شح«  على  ممر�ٌس  ي�رُد  »ل 
ق�له: »ل عدوى« فاملراد به نفي ما كانت 
املر�س  اأن  وتعتقده  تزعمه  اجلاهلية 
اهلل،  بفعل  ل  بطبعها  تعدي  والــعــاهــة 
فجردت اهلل من فعله، و�شرفته اإلى غريه، 

وه� �شرك.. 

يـــ�رد ممــر�ــس على  ــث: »ل  ــدي واأمــــا ح
م�شح« فاأر�شد فيه اإلى جمانبة ما يح�شل 
ال�شرر عنده يف العادة بفعل اهلل وقدره، 
والعذاب  الأمل  روؤيــة  اأن  اأرادوا  كاأنهم 
ال�شحة  م�شهد  بني  واجلمع  املر�شى،  على 
واملر�س قد يك�ن فطنة العرا�س على 
من  ال�شحيح  يتاأذى  رمبا  اأو  اهلل،  ق�شاء 
ولكن  امل�شلمني،  اإخ�انه  من  املتاأمل  روؤيــة 
الإ�شالم  ملا دعــا  الـــراأي،  هــذا ه�  كــان  ل� 
اأنه  غري  له،  والدعاء  املري�س  عيادة  اإلى 
الأمرا�س  بن�ع معني من  يتعلق  يف نظري 
ال�بائية التي ترجتف منها القل�ب، فاأراد 
يحمي  اأن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
قلوب امل�سلمني من اأن تت�سرب اإليها خيوط 
بذاته  ــدى  اأع قد  املر�س  اأن  يف  ال�شبهة 

وانتقل بذاته واأمات بذاته..!!

واأما الطرية بك�شر الطاء وفتح الياء فهي 
وهي  خــرية..  وتخري  طرية  تطري  م�شدر 
فعل  اأو  ال�شر من ق�ل  اأي ت�قع  الت�شاوؤم، 
يتطريون  اجلاهلية  يف  وكان�ا  روؤيــة،  اأو 
الظباء  فينفرون  والب�ارح(  )بال�ش�انح 
تربك�ا  اليمني  ذات  اأخذت  فاإذا  والطي�ر 
واإذا  وح�ائجهم،  �شفرهم  يف  وم�ش�ا  بها، 
�شفرهم  عن  رجع�ا  ال�شمال،  ذات  اأخذت 
وحاجتهم، وت�شاءم�ا بها، فكانت ت�شدهم 
الأوقات عن م�شاحلهم فنفى  يف كثري من 

ال�شرع ذلك واأبطله..!

املر�شلني  اأقــ�ام  عن  اإلينا  ينقل  والقراآن 

اأنهم تطريوا من دع�ة ر�شلهم ومن بعثتهم 
اأن يتفاءل�ا بهم  اإليهم، وكان الأولى بهم 
اآمن�ا بهم  اإذا  وينتظروا اخلري مبقدمهم، 

ومبا جاءوا به من دع�ة..!

اإذ اإن دخ�لهم يف دع�ة الر�شل كان ناقلهم 
عاداتهم  بــانــقــالب  اأفــ�ــشــل،  حــيــاة  اإلـــى 
راأ�شًا على عقب، فاعتربوا هذا  اجلاهلية 
الف�شاد  اإلى  ركن�ا  لأنهم  �ش�ؤمًا  النقالب 
اآلهة ل تدري  ال�بيئة يف ظالل  واحلماأة 
من اأمر نف�شها �شيئًا، ف�شاًل عن اأمر النا�س، 
اأيدي  على  ال�هدة  هــذه  من  فانت�شالهم 
الدعاة �ش�ؤم على ال�شادة والكرباء الذين 

نعم�ا يف هذه الظلمة املف�شدة..!

ال�ش�ؤم،  اأو  )الطرية(  الإ�شالم  نفى  وحني 
اإمنا نفاها ملا فيها من �ش�ء ظن باهلل تعالى 
وت�قع للبالء، وت�ج�س دائم من اقراب 
للت�كل  ومعار�شة  عــار�ــس،  لأي  ال�شر 
منها  بدًل  وو�شع  اهلل،  بق�شاء  والت�شليم 
الذي يف �شحيح  الفاأل احل�شن، واحلديث 
النبي �شلي  اأن�س بن مالك، عن  م�شلم عن 
اهلل عليه و�شلم قال: »ل عدوى ول طرية 
الفاأُل؟  وما  قيل:  قال:  الفاأل،  ويعجبني 
اأبي  ــة  رواي ويف  الطيبة«،  الكلمة  قــال: 
هريرة )ل عدوى ول طريه، واأحب الفاأل 

ال�شالح(..!

على  اأتباعه  يربي  الإ�ــشــالم  جند  وهنا 
ح�شن الظن باهلل دائمًا، ويف كل الأح�ال 
م�شاقط  اإلى  اللتفات  وعدم  واملالب�شات 
فيك�ن  واإيــحــاءاتــه  و�ــشــروره  ال�شيطان 
حميدًا..  وفعاًل  اأف�شل،  غدًا   اآماًل  امل�ؤمن 
ومنتظرًا  ربه  من  واثقًا  ال�شدر  من�شرح 
ف�شله، ل اأن يك�ن منقب�س ال�شدر �شيقه 
ينتظر  هــاٍر  جــرٍف  �شفا  على  يعي�س  كمن 
على  ويركز  واأخــرى،  حلظة  بني  ال�ش�ء 
اأثري الكلمة الطيبة على النف�س الإن�شانية 
ل�شيما يف املالب�شات ال�شعبة؛ تنق�شع بها 

الأغ�شية وتنجلى عنها الظلمة..!

كذلك  نفي  فه�  هــامــة(  )ول  كلمة  ــا  اأم

جثة  اأن  تــقــرر  كــانــت  جاهلية  لعقيدة 
القتيل تت�لد عنها هامة تن�ح على جثة 
القتيل ل تهداأ حتى ي�ؤخذ بالثاأر، وهذا ما 
�شاعد على قيام احلروب والثاأر، بينما هي 

خرافة، فنهى الإ�شالم عنها ونفاها..!

اأما كلمة »ول �شفر« فه� كذلك نفى لعقيدة 
اأي�شًا جاهلية كانت تت�شاءم من �شهر �شفر، 
�شهر  اأن  لعقيدة  نفيًا  يك�ن  هنا  والنفي 
اأو �ش�ء،  اأو �شببًا ل�شر  �شفر يك�ن م�شدرًا 
اإنه نفي لتاأخري �شهر املحرم ليك�ن  وقيل 
بدًل من �شهر �شفر على عادة اجلاهلية يف 
�شه�ر  وحم�  اأه�ائهم  ح�شب  �شه�ر  تاأخري 
الن�شيء،  بنفي  الإ�ــشــالم  فجاء  اأخـــرى، 
الكفر(..  يف  زيادة  الن�شيء  )اإمنا  وقال: 
وقيل اإنه نفي لعتقاد وت�ش�ر اأن )�شفر( 
هذه هي دودة كبرية تك�ن بالبطن تهيج 
فنفى  �شاحبها  قتلت  ورمبــا  اجلــ�ع  عند 
اأي�شًا هذه العقيدة، لأن الأعمار  الإ�شالم 
الذي يحيي ومييت، واهلل  وه�  بيد اهلل، 

يق�ل احلق وه� يهدي ال�شبيل.

اإلسالم يربي أتباعه 
على حسن الظن باهلل 

دائماً، وفي كل األحوال 
والمالبسات وعدم 

االلتفات إلى مساقط 
الشيطان وشروره 

وإيحاءاته
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ما جند منهم من�شفني لالإ�شالم بل ومعجبني 
ـ  الطريق  نهاية  ــى  اإل خطا  ــْن  َم ومنهم  بــه، 

فاأ�شلم ومنهم َمْن ظل على عقيدته..

الإ�شالم  مــادحــًا  يق�ل  �ش�«  »بــرنــارد  فهذا 
»اإن  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  الأمني  ور�ش�له 
الإن�شانية..  منقذ  يدعى  اأن  يجب  حممدًا 
زعامة  مثله  ــل  رج تــ�لــى  لــ�  اأعتقد  اإنــنــي 
بطريقة  ـ  م�شكالته  حلل  احلديث  العامل 

�شهادات الغربيني ل حت�شى

اأ�شتاذ  عبدال�شالم  جعفر  الدكت�ر  يق�ل 
جامعة  رئي�س  ونــائــب  ـــدويل  ال الــقــانــ�ن 
الأزهر ال�شابق واأمني عام رابطة اجلامعات 

الإ�شالمية:

�شهادات الغربيني من ال�شا�شة واملفكرين ل 
حت�شى، ولي�س كل مفكريهم وم�شت�شرقيهم 
و�شا�شتهم قد حتامل�ا على الإ�شالم وكثريًا 

ــــى بــه »تــــ�ين بلري«  احلــديــث الــــذي اأدل
لإحــدى  ال�شابق  بريطانيا  وزراء  رئي�س 
خالله  من  واأ�شاد  الربيطانية..  ال�شحف 
اأثار  وال�شالم..  للمحبة  كدين  بالإ�شالم.. 
ردود فعل وا�شعة يف العامل الإ�شالمي وبني 
اأن  العلماء  اأكــد  حيث  ــالم..  ــش الإ� علماء 
الإ�شالم  اأن  على  دليل  اأبلغ  ال�شهادة  هذه 
واأن  ومكان..  زمان  لكل  ال�شالح  الدين  ه� 
»ت�ين بلري« لن يك�ن اأول َمْن ي�شهد بجالل 
يك�ن  لن  تاأكيد  وبكل  الإ�ــشــالم،  وعظمة 

اآخرهم..

رئي�س  ــراأة  ــج ب الإ�ــشــالم  علماء  وي�شيد 
ندرت  ع�شر  يف  ال�شابق  بريطانيا  وزراء 
فيه ال�شجاعة وبخا�شة يف حميط ديانات 
اأوروبـــا  يف  ونــفــ�ذهــا  �شلطانها  لها  اأخـــرى 

وخارجها..

اأخذ  الدعاة  مهمة  اأن  اإلى  العلماء  واأ�شار 
الن�شطة  الإ�شالم  حركة  ومتابعة  املبادرة 

يف كل اأرجاء العامل..

دين ال�شالم واملحبة

الإ�شالم  »اإن  حديثه:  يف  بلري«  »ت�ين  قال 
جميلة  عقيدة  وانه  واملحبة  ال�شالم  دين 
لالإن�شانية،  روحـــي  مر�شد  الــقــراآن  وان 
ن�شخة  يف  قراءته  من  اإلهامًا  يج�شد  وانه 
بها  يحتفظ  التي  الكرمي  القراآن..  معاين 

لنف�شه«..

توني بلير:
اإلسالم دين السالم

اإلنسانية!! والقرآن مرشد 
تحقيق: حمدي الحلواني - صحافي مصري عضو مراسلون بال حدود
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واجب الدعاة

وي�شري املفكر الإ�شالمي الدكت�ر ر�شدي فكار: 
اإلى اأن واجب الدعاة املثقفني امل�شتنريين ه� 
وفكره  القراآن  مب��ش�عية  الدين  هذا  ن�شر 
اأو  راأي  اإلــى  ميل  اأو  تع�شب  دون  ال�شحيح 
اجتاه معني ل يفهم منه الإ�شالم على ال�جه 
الذي اأراده اهلل تعالى، فلئن يهدي اهلل على 
اأيديهم رجاًل واحدًا خري من الدنيا وما فيها، 
جنم  هدى  يف  اإل  الهداية  هذه  تتحقق  ولن 
منري يف كبد ال�شماء تت�شاقط اأ�شعته م�شابيح 
رحمة يف طريق وعرة ت�شمى احلياة الدنيا.. 
هذا النجم ه�  الداعية وهذا الإن�شان يف اأي 
ي�شل  حتى  دربه  ويتلم�س  ن�ره  ين�شد  مكان 

به اإلى ر�ش�ان اهلل واجلنة.

جراأة نادرة

وا�شل  فريد  ن�شر  الدكت�ر  ف�شيلة  يق�ل 
هذه  نحيي  اإنــنــا  امل�شرية:  الــديــار  مفتي 
اجلراأة النادرة ال�شادرة عن م�ش�ؤول كبري يف 
اإل  ي�شدر  ل  الت�شريح  وهذا  اأوروبــا..  قارة 
عن وعي كامل مبنهج الإ�شالم ق�ًل وتطبيقًا 
امل�شلمني،  التعامل مع غري  وفهم �شماحته يف 
ويدل اأي�شًا ت�شريحه هذا على اأن له اإطالعًا 
يف تاريخ الإ�شالم وامل�شلمني الأول وكيف ن�شر 
الثالث  العامل  قــارات  يف  الإ�شالم  امل�شلم�ن 

واحل�شرة  الكافرين  حل�ق  يف  الغ�شة  غر�س 
ول  للقراآن  ي�شهد  ر�ش�لهم  فهذا  قل�بهم  يف 
يف  ــقــراآن  ال ــ�ر  ن ذاع  ثــم  ومــن  عليه،  ي�شهد 
تفاوت  على  ال�شدور  يف  واأ�ــشــرق  الأ�شماع 
الأجنا�س والده�ر و�ش�ف يبقى اإلى ـ ما �شاء 
امل�ؤمنني  ويب�شر  اأقــ�م  هي  للتي  يهدي  اهلل 
بل�شان عربي مبني، ينطق باحلق حني يدع� 
ومل  يلد  مل  وجــل  عز  فــاهلل  الت�حيد،  اإلــى 
ي�لد ومل يتخذ �شاحبة ومل يكن له �شريك 
يف املــلــك، واآيـــات ذلــك يف الــكــ�ن تــدل على 
�شحته، ويدع� النا�س جميعًا اإلى اأن ي�شلم�ا 
وج�ههم اإلى اهلل ال�احد خمل�شني له الدين 
وبال�حدانية معرفني ولر�ش�له الذي جاء 
اإكــراه يف  اإكــراه فال  به م�شدقني يف غري ما 

الدين..

�شهادة العلم احلديث

وي��شح الدكت�ر ر�شدي فكار: ان امل�شت�شرقني 
الذين تعلم�ا لغة القراآن الكرمي �شاأنهم �شاأن 
كفر  َمْن  ومنهم  اآمن  َمْن  منهم  النا�س  جميع 
ودر�ش�ا  احلكيم  الذكر  على  اأطلع�ا  لأنهم 
اأ�شاليبه واأطلع�ا على عل�م العربية واأق�ال 
املف�شرين فمن �شرح اهلل �شدورهم وفقهم اإلى 
العمياء وتاه�ا  ركب�ا منت  والذين  الإ�شالم، 

يف ال�شاللة كفروا..

العامل  الكرمي  للقراآن  �شهدوا  الذين  ومــن 
الفرن�شي »م�ري�س ب�كاي« الذي قال: »لقد 
اأي  دون  ذلك  الكرمي  القراآن  بدرا�شة  قمت 
عن  باحثًا  تامة  ومب��ش�عية  م�شبق  فكر 
العلم  ومعطيات  القراآن  ن�س  اتفاق  درجــة 
احلديث فاأدركت اأنه ـ اأي القراآن ـ ل يحت�ي 
على اأية مق�لة قابلة للنقد من وجهة نظر 

العلم يف الع�شر احلديث..

ق�شم  رئي�س  ــروز«  ــل ب »امــلــر  دكــتــ�ر  ومثله 
وب�تر..  �شري،  وبــال  الأدنـــى،  ال�شرق  لغات 
كلمة  كل  نحيي  اإننا  واأ�ــشــاف..  وغريهم.. 
وبني  بينها  يح�ل  ل  حق  �شهادة  يف  �شادقة 
واملفريات  الأكاذيب  من  الراكمات  ن�شرها 
الذين  احلــاقــدون  وين�شرها  يذيعها  التي 

�شم�ا اآذانهم واأغم�ش�ا عي�نهم عن احلق..

اأي�شًا  وكان  وال�شعادة«  ال�شالم  للعامل  جتلب 
مما قاله: »ان هذا الدين ـ الإ�شالم ـ �شيجد 
واإذا  اأوروبــا،  ـ  القارة  هذه  يف  ف�شيحًا  جماًل 
بهذا  فعليه  �شروره  من  النجاة  العامل  اأراد 
والعدالة  ال�شالم  اإنه دين  ـ  الإ�شالم  ـ  الدين 
تن�س  مل  حكيمة  �شريعة  ظل  يف  وال�شعادة 
ووزنته  ر�شمته  اإل  الدنيا  اأمـــ�ر  مــن  اأمـــرًا 

مبيزان ل يخطئ اأبدًا«..

وي�شجل الأديب الرو�شي »ت�ل�شت�ي«.. �شهادة 
وكان  وعامليته  الإ�شالم  ن�شاعة  عن  مط�لة 
مما قال: »ومن ف�شائل هذا الدين الإ�شالمي 
بح�شن  واأمر  امل�شلمني  بغري  خريًا  اأو�شى  اأنه 
الب�شائر  اأ�شحاب  على  يخفى  ول  معاملتهم 

العاملية ما يف هذا من ت�شامح عظيم«.

عن  »لمارتني«  الفرن�شي  الفيل�ش�ف  ويق�ل 
»وه�  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ــشــ�ل 
م�ؤ�ش�س دين ل فرية فيه ول جربوت ومن�شئ 
ال�شماء  يف  ودولة  الأر�ــس  يف  دولة  ع�شرين 
اأدرك  رجل  فاأي  والف�ؤاد  الــروح  ناحية  من 
من العظمة الإن�شانية مثلما اأدرك �شلى اهلل 
اإن�شان بلغ مثلما بلغ حممد  عليه و�شلم واأي 

�شلى اهلل عليه و�شلم من العظمة«.

امل�اقف العملية.. ل الثناءات

قائاًل:  ال�شالم  عبد  جعفر  الدكت�ر  اأ�شاف 
ان هذا غي�س من في�س من ثناءات رجالت 
الغرب على الإ�شالم، ولي�س مما يحتاج اإليه 
اأن  بيد  حق..  الإ�شالم  اأن  اإثبات  يف  امل�شلم 
ثناءات  جمرد  ل  العملية  امل�اقف  ه�  املهم 

تقال بالل�شان اأو كلمات ي�شطرها قلم..

�شاهد من قري�س

املفكر الإ�شالمي الكبري الدكت�ر ر�شدي فكار 
لي�شمع  ر�ش�لها  اأر�شلت قري�س  يق�ل: عندما 
القراآن ويع�د مفندًا ومظهرًا لبطالنه، عاد 
فقال: »ان له حلالوة وان عليه لطالوة وان 
اأعاله ملثمر واأن اأ�شفله ملغدق واأنه ليعل�ا ول 
عرفت  الب�شر«  كالم  من  ه�  وما  عليه  يعلى 
فطرة هذا الرجل احلقيقة فعرب ل�شانه مبا 

واجب الدعاة المثقفين 
المستنيرين هو نشر هذا 
الدين بموضوعية القرآن 

وفكره الصحيح دون 
تعصب أو ميل إلى رأي 
أو اتجاه معين ال يفهم 
منه اإلسالم على الوجه 

الذي أراده اهلل تعالى

37
العدد 113 اأكت�بر - 2009م - ذو القعدة 1430هـ

تحقيق



�شهادة �شدق

�شيد  حمــمــد  ــ�ر  ــت ــدك ال ف�شيلة  ـــح  ـــش واأو�
طــنــطــاوي: انــنــا جنــد بــني احلـــني واحلــني 
اأن  اأخذ على نف�شه  �شهادة �شدق من �شخ�س 
يك�ن من�شفًا فال يحكم على �شيء ل يعرفه 
من  ــالم  ــش الإ� حقيقة  معرفة  اإلـــى  فيتجه 
كتابه الكرمي ومن تعليمات ر�ش�ل اهلل �شلى 
اهلل  وعــد  فيه  فيتحقق  و�شلم،  عليه  اهلل 
ويعرف اأنه احلق، ويك�ن من حمامده وح�شن 
تبني  مبا  �شادقة  �شهادة  ي�شهد  اأن  اإن�شافه 
له واأن يعلن ذلك على النا�س غري هايب من 
العام  التيار  اأو من خمالفة  به  الظن  اإ�شاءة 

فيما ي�شهد به..

ن�ر ميالأ الآفاق

اإن�شاف  من  يظهر  ما  اأن  اإلى  ف�شيلته..  اأ�شار 
واآدابه  و�شريعته  لالإ�شالم  الكبار  املفكرين 
ق�ة  ذلــك  وراء  يــكــ�ن  اأن  دون  واأخــالقــه 
ب�شرية اأو جماعة تبذل جهدها يف التعريف 
به والإقناع ب�شريعته دليل على اأن الإ�شالم 
ن�ر من اهلل ميالأ الآفاق ول يحتاج من النا�س 
به  فيهتدوا  عي�نهم  يفتح�ا  اأن  من  لأكــرث 
يف ظلمات احلياة املادية التي �شغلت النا�س 

مبتاعبها وماآ�شيها.

مفتى  وا�شل..  فريد  ن�شر  الدكت�ر  ف�شيلة 
اأن  امل�شلمني  على  ال�شابق:  امل�شرية  الديار 
به..  يعمل�ا  وان  ال�شحيح  دينهم  يفهم�ا 

لينطلق كل م�شلم وكاأنه اإ�شالم يتحرك!!

ف�شيلة الدكت�ر حممد �شيد طنطاوي.. �شيخ 
الأزهر:

اأمنها  للب�شرية  يــحــقــق  ـــالم  الإ�ـــش مــنــهــج 
و�شعادتها!!

»�شهادة  اإنها  فكار:  ر�شدي  الدكت�ر  املفكر 
اأغم�ش�ا عي�نهم و�شم�ا  َمْن  �شدق« يف وجه 

اآذانهم عن احلق!!

باأن  اأولى  فهم  يتحرك،  اإ�شالم  كاأنه  الأر�س 
يفهم�ا دينهم ويرب�ا اأبناءهم وذويهم على 

عز الطاعة و�شرفهم عن ذل املع�شية..

منهج الإ�شالم

يق�ل ف�شيلة الدكت�ر حممد �شيد طنطاوي 
�شيخ الأزهر: اإن اهلل �شبحانه وتعالى يق�ل 
»�شريهم اآياتنا يف الآفاق ويف اأنف�شهم حتى 
اأنه  بربك  يكف  مل  اأو  احلق  اأنه  لهم  يتبني 
على كل �شيء �شهيد« هذه الآية ت�شجل وعدًا 
على  النا�س  لكل  يك�شف  باأن  تعالى  اهلل  من 
اأن اهلل تعالى  دالــة على  اآيــات  ــان  الأزم مر 
الإ�شالم  واأن  ال�احد،  الإلــه  واأنــه  احلق  ه� 
الر�شالت  كل  به  ختم  الــذي  اهلل  ديــن  ه� 
لالإن�شانية  يحقق  الـــذي  هــ�  منهجه  واأن 
وحمبة  و�شالم  اأمــن  من  اإليه  ت�شب�ا  ما  كل 
ل  بحيث  والفقراء  الأغنياء  بني  وتعاون 
الآخــرون  كان  اإذا  اإل  عي�س  لالإن�شان  يهناأ 
ح�له يف راحة وي�شر يف معي�شتهم واأح�الهم 
التي  ال�شريعة  هذه  اأن  حتى  الجتماعية 
اأن  الإن�شان  على  ت�جب  لعباده  اهلل  �شرعها 
النظر  لنف�شه ب�شرف  يحب لأخيه ما يحب 

عن اجلن�س والل�ن والعقيدة والقرابة..

�شعادة الب�شرية

واأ�شاف ف�شيلته.. اإن النا�س يف م�اجهة هذه 
يغم�س  اأحدهما  فريقان،  الإلهية  التعاليم 
فال  التعاليم  هذه  عن  اأذنيه  وي�شم  عينيه 
فهذا  قلبه  اإلى  والهداية  العلم  منافذ  يفتح 
يتخبط  اأحكامه  يف  خمطئ  ـ  لنف�شه  ظامل 
�شلطان  اأو  هدى  اأو  علم  غري  على  حياته  يف 
من�شفًا  يك�ن  اأن  يريد  اآخر  وفريق  مبني.. 
الإ�شالم  معرفة  اإلــى  في�شعى  اأحــكــامــه  يف 
حمايدًا  املعرفة  هذه  على  ويقبل  و�شريعته 
�شادقة،  قناعة  ومــن  الــهــ�ى،  من  وجمـــردًا 
دين  اأنــه  ويعرف  لالإ�شالم  �شدره  فين�شرح 
مت�قفة  الب�شرية  �شعادة  واأن  ومنهجه  اهلل 
علي الإميان مببادئه وتطبيقها على م�شت�ى 

الفرد واملجتمع والأمة كلها..

الق�ل  يف  حكمة  من  تعالى  اهلل  وهبهم  مبا 
و�شداد يف الراأي ور�شد يف الت�جيه و�شماحة 

يف ال�شل�ك..

لي�س الأول ولن يك�ن الأخري

وا�شل:  فريد  ن�شر  الدكت�ر  ف�شيلة  واأو�شح 
الزعيم  هذا  من  الطيبة  ال�شهادة  هذه  اأن 
جانب  على  وقفت  لقد  لــه:  نق�ل  جتعلنا 
من تعاليم الإ�شالم فكيف بك ل� تعمقت يف 
�شلى  الكرمي  ر�ش�له  و�شنة  اهلل  كتاب  عمق 
اهلل عليه و�شلم، فاإنك �شتجد ما ي�شبع نهمك 
الذي  ال�شديد  اهلل  منهج  اإلى  بيدك  وياأخذ 
اأراده وو�شعه �شبحانه وتعالى لهداية الب�شر 

واأنت واحد منهم..

اأوروبا  يف  م�ش�ؤول  اأول  ه�  لي�س  اإنه  وقــال: 
�شهد  فقد  الإ�ــشــالم،  وعظمة  بجالل  ي�شهد 
بذلك من قبله عظماء وقادة وم�شت�شرق�ن 
الإ�شالم  ولــر�ــشــ�ل  حقه  لــالإ�ــشــالم  اأعــطــ�ا 

حقه.. فقال بع�شهم:

ن�ر الإ�شالم

ولي�س  ظلمات  يف  تعي�س  كانت  ـــا  اأوروب اإن 
�شاأنها حتى جاء  من  يرفع  ما  العلم  من  فيها 
واأخــذ  العلم  فن�شروا  وامل�شلم�ن  الإ�ــشــالم 
عنهم علماء اأوروبا يف علم الطب وال�شيدلة 
وغريها،  والفيزياء  والريا�شيات  والكيمياء 
الأمر الذي جعل اأوروبا ت�شيء بالدها بن�ر 
حممدًا  اأن  »ل�  اآخر  وقال  والإ�شالم«  العلم 
بن عبداهلل �شلى اهلل عليه و�شلم حي  حلل 
من  فنجانًا  يحت�شي  وهــ�  الــعــامل  م�شكالت 
الإ�شالم كمن  القه�ة« ومن يدير معركة من 
ه�  ما  كاذب  اأمل  ليطف�ؤها  ال�شم�س  يف  ينفخ 

ببالغه..

الفهم ال�شحيح لالإ�شالم

اإلى  ال�شابق  امل�شرية  الديار  مفتي  واأ�ــشــار 
اأنه يجب على كل فرد م�شلم وامراأة م�شلمة 
به  يعمل�ا  واأن  ال�شحيح  دينهم   يفهم�ا  اأن 
جاهدين لينطلق كل فرد م�شلم متحركًا على 
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داووا مرضاكــم

بالصـــــدقة
ا ِهَي َواإِْن ُتْخُف�َها َوُت�ؤُْت�َها اْلُفَقَراَء َفُهَ� َخرْيٌ  َدَقاِت َفِنِعمَّ يق�ل اهلل تعالى يف �ش�رة البقرة:{اإِْن ُتْبُدوا ال�شَّ

ا َتْعَمُل�َن َخِبرٌي})271( ُ مِبَ َئاِتُكْم َواهللَّ ُر َعْنُكْم ِمْن �َشيِّ َلُكْم َوُيَكفِّ

َحَلب  يف  ــ�ان  ــش ــر� ال جــامــع  اإمــــام  يــقــ�ل 
ال�ش�رية: يف بدايـة زواجي َمـّن اهلل علينا 
بطفلنا الأول، ففرحنا بـه فرحًا �شديـدًا، 
هذا  ُي�شاب  اأن  �شبحانه  اهلل  �ــشــاء  لكن 
الطب  عنه  عِجَز  �شديد،  مبر�س  الطفل 
حينها، وَبَداأت ت�ش�ء حالة الطفل وت�ش�ء 
حالنا نحن اأكرث ُحزنًا على فلذة كبدناون�ر 
الطفل  يعني  مــاذا  يعلم  عي�ننا..وكلكم 
اأنه طفلنا الأول... لكن  ل�الديه وخا�شة 
لأن  بالعجز  �شع�رنا  ه�  الأ�ــشــ�اأ  ال�شع�ر 
�شلمنا  اأننا  اإل  ملعاناته  العالج  له  نقدم 
الأخذ  علينا  كان  لكن  وق�شائه،  هلل  اأمرنا 
اأو�شبيل  فر�شة  اأي  ترك  وعدم  بالأ�شباب 
لــعــالجــه. دلــنــا اأهـــل اخلـــري عــلــى طبيب 
بالطفل،  اإليه  فذهبُت  و�شهرة  خربة  ذي 
والطفل ي�شك� من احلمى - التي تاأكل قبل 
الطفل ج�شدي وج�شد اأمه وقلبها وقلبي - 
فقال لنا: »اإذا مل تْنِزل حرارة الطفل هذه 

الليلة ف�شيفارق احلياة غدا !«.

الأمل  يق�س  كئيبًا،  حزينا  بالطفل  عدت ُ
لِّي،  قلبي حتى فارق الن�م جفني، فقمت لأ�شَ
زوجتي  تاركٌا  وجهي  على  هائمُا  ذهبت  ثم 
يف  م�شيت  حزينًة،  باكيًة  ابني  راأ�ــس  عند 
ال�ش�ارع ل اأعرف ماذا اعمل لبني !!، لكنني 
تذكرت ال�شدقة وحديث حبيبي ر�ش�ل اهلل 
»داووا  قال:  حينما  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
يف  �شاأجد  من  ولكن  بال�شدقة«،  مر�شاكم 
واأت�شدق  بابه  لأطرق  املتاأخر  ال�قت  هذا 
ذلك؟. فعلت  اإن  عني  �شيق�ل  وماذا   عليه، 
يف  مت�ء  جائعة  ة  ِبِهرَّ اإذ  كذلك  اأنا  وبينما 
الليل الأ�ش�د.. تذكرت ق�ل ر�ش�ل اهلل �شلى 
ال�شحابة:  �شاأله  حينما  و�شلم  عليه  اهلل 
)واإنَّ لنا يف البهائم اأجـرًا ؟! فقال �شلى اهلل 
عليه و�شلم:»يف كل كبد رطبة اأجر«، فدخلت 
مْنِزيل واأخذت قطعًة من اللحم، فاأطعمتها 
�ش�ت  اأن  غري  خلفي،  الباب  اأغلقت  الهرة. 
الباب اختلط ب�ش�ت زوجتي: »هل عدت.. 
اإليها..  فهرعت   ،!! �شريعًا«  اإيّل..   .. اإيلَّ
وجدت وجه زوجتي قد تغري وعلى �شفحة 

لت�ي. ُعــدُت  فقلت:  ِب�ْشر!.  تهليلة  وجهها 

 

واأنا  قلياًل  اأغفيت  ذهبت،  »بعدما  قالت: 
جال�شة.. فراأيت روؤيا عجيبة !.. لقد راأيت 
اأ�ش�ٍد  بطرٍي  واإذ  ابني..  حمت�شنًة  نف�شي 
طفلنا  على  لينق�س  ال�شماء  من  يه�ي  كبرٍي 
ب�شدة  ابني  اأ�شّم  خائفة  واأنا  مني  لياأخذه 
اأفعل! واإذ ِبِقطٍّ يدفع الطرَي  اأعرف ماذا  ل 
اأق�ى  دفعًا �شديدًا ويعاركه ِعراكًا ما راأيت 
منه، مع اأن الطري كان �شخمًا، وظل يدفعه 
ويعاركه حتى دفع الطري بعيدًا، وا�شتيقظت 

على �ش�تك« ..

خريًا،  وا�شتب�شرت  فتب�شمت  ال�شيخ:  يق�ل 
تب�شمي!.  من  منده�شة  زوجتي  اإيَلَّ  َنَظَرت 
فقلت لها: ع�شى اأن يك�ن خريًا.. هرعنا اإلى 
ل اأوًل واإذ باحلمى  طفلنا.. ل نعرف َمن ي�شِ
و�شباح  عيناه،  الطفل  ويفتح  عنه  تــزول 
كان   - ه�  اإل  اإله  ل  والذي   - التايل  الي�م 
واحلمد  احلي  يف  الأطفال  مع  يله�  الطفل 

هلل.

د. محمد سعيد رضوان - أستاذ بجامعة عين شمس - القاهرة
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تسـعـة أبحـــاث علمــية تتحــدث عن:

علم األجـنة
في ضــوء القـرآن والسنة

د. محمد سعيد رضوان - أستاذ بجامعة عين شمس - القاهرة
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ح�ل  جمم�عها  يف  وتدور  امل�شلمني  العلماء 
وبيان  وال�شنة  القراآن  يف  الإعجاز  اإظهار 
ورد  ملا  احلديثة  العلمية  احلقائق  ت�افق 
فيهما، فما ميلك امل�ؤمن اإل اأن يخ�شع ويزداد 
اأن  اإل  امل�شلم  غري  ميلك  ول  ويقينًا،  اإميانًا 
واإعجازه  القراآن  حقائق  اأمام  راأ�شه  يحني 

اإفحامًا وت�شليمًا. 

نظرة تاريخية يف علم الأجنة 

الأجنة  علم  تاريخ  الأول  البحث  يتناول 
الأولى  مراحل،  بثالث  العلم  هذا  مر  حيث 
منها ت�شمى »بعلم الأجنة ال��شفي« وتع�د 
ـــرون قــبــل املــيــالد،  ـــرث مــن �شتة ق اأك ـــى  اإل
اأما  ع�شر،  التا�شع  الــقــرن  حتى  وت�شتمر 
التجريبي«  الأجنة  »علم  الثانية  املرحلة 
فتبداأ من نهاية القرن التا�شع ع�شر وت�شتمر 
حتى الأربعينات من القرن الع�شرين، ومتتد 
املرحلة الثالثةـ ـ مرحلة التقنية وا�شتخدام 

اإن معجزة القراآن الكرمي م�شتمرة اإلى ي�م 
اأم�ر  يف  يتجلى  الإعــجــاز  وهــذا  القيامة. 
واإعجاز  وبالغته  نظمه  يف  اإعجاز  كثرية. 
�شرائعه  يف  واإعــجــاز  واأخــبــاره  ق�ش�شه  يف 
اإعجازه  ومن  املجالت،  �شتى  ويف  واأحكامه 
ما انط�ى عليه من الأخبار بالغيبيات التي 
وما  التنزيل،  وقت  معه�دة  تكن  ومل  �شتقع 
اأرجــاء  يف  مبث�ثة  حقائق  من  اإليه  اأ�ــشــار 
يف  جتلت  و�شفلية  عل�ية  الف�شيح  الك�ن 
العلم  و�شائل  تقدم  بعد  احلا�شر  ع�شرنا 
والتي  ــــاق  والآف الأنــفــ�ــس  يف  وك�ش�فاته 

ت�افقت مع ن�ش��س القراآن وال�شنة. 

املتن�عة  املــراحــل  اكــتــ�ــشــاف  كـــان  ولــقــد 
امل�شائل  التي مير بها اجلنني من  واملتتابعة 
الأجنة،  علم  تاريخ  يف  واملعقدة  ال�شعبة 
ومرد تلك ال�شع�بة اإلى احلجم املتناهي يف 
الأولى  الأ�شابيع  يف  اجلنني  ملراحل  ال�شغر 
اأو  م�شاهدته  تي�شر  ولــعــدم  احلــمــل،  مــن 
فح�شه يف م�شتقره داخل الرحم دون تقنية 
خا�شة، ناهيك عن عدم الإدراك ال�شحيح 
امليكر�شك�ب  اكت�شاف  قبل  ط�يلة  لقرون 
الذكر  من  كل  لدور  ع�شر  ال�شابع  القرن  يف 

والأنثى يف تك�ين اجلنني. 

تاريخ  الذي يرجع  ــ  الكرمي  القراآن  اأن  اإل 
ميثل  امليالدي.  ال�شابع  القرن  اإلــى  نزوله 
اأول مرجع بني اأيدينا يذكر اأط�ارًا متميزة 
للجنني ويقدم م�شميات وم�شطلحات ت�شف 
املظهر اخلارجي، واأهم العمليات والأحداث 
هذه  ا�شت�فت  وقد  مرحلة،  لكل  الداخلية 
امل�شطلحات القراآنية مبثالية رائعة جميع 
للم�سطلحات  توفرها  يجب  التي  ال�سروط 

العلمية الدقيقة. 

وال�شنة وما  القراآن  الأجنة يف  وح�ل علم 
واملعجزات  احلقائق  من  طياته  يف  يحمل 
القراآن  يف  العلمي  الإعجاز  هيئة  اأ�شدرت 
يف  الأجــنــة  »علم  بعن�ان  كتابًا  وال�شنة 
�ش�ء القراآن وال�شنة«. يتك�ن من جمم�عة 
اأعــدهــا جمم�عة من  الــتــي  ــاث  ــح الأب مــن 
من  عدد  فيها  واأ�شرك  الأجانب  الباحثني 

القرآن الكريم أول مصدر 
يذكر األطوار المتميزة 
للجنين ويعطي لكل 
مرحلة تسمية خاصة
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ــث الــ�ــشــريــف يف  ــدي الـــقـــراآن الــكــرمي واحل
التا�شع امليالدي وباأ�شل�ب رفيع رائع  القرن 
التي  املده�شة،  املكت�شفات  هذه  من  الكثري 
العلم احلديث باأجهزته واأ�شاليب  اكت�شفها 
بحثه، وميكننا اأن ن�شتنتج من حتليل الآيات 
تت�شمن  اأنها  النب�ية  والأحاديث  القراآنية 
و�شفًا دقيقًا �شاماًل للتخلق الب�شري من وقت 
الأع�شاء،  تك�ن  وخــالل  الأم�شاج  امتزاج 
وما بعد ذلك، يف ق�له تعالى: »ولقد خلقنا 
جعلناه  ثم  طــني،  من  �شاللة  من  الإن�شان 
النطفة  خلقنا  ثم  مكني،  ــرار  ق يف  نطفة 
علقة فخلقنا العلقة م�شغة، فخلقنا امل�شغة 
اأن�شاأناه  ثم  حلما  العظام  فك�ش�نا  عظامًا 
اخلالقني«  اأح�شن  اهلل  فتبارك  اآخر  خلقًا 
�شلى  قــ�لــه  ومــثــل   »14 ــــ   12 »املــ�ؤمــنــ�ن: 
اثنتان  بالنطفة  مر  »اإذا  و�شلم:  اهلل عليه 
ف�ش�رها  ملكًا  اإليها  بعث اهلل  ليلة  واأربع�ن 
وحلمها  وجلدها  وب�شرها  �شمعها  وخلق 
اأي تدوين مميز  وعظامها« ومل يكن هناك 
املرحلي  كالت�شنيف  الب�شري  للتخلق  �شامل 

الأجهزة ــ من الأربعينات وحتى ي�منا هذا، 
التخليق  اأن  ويت�شح من تاريخ علم الأجنة 
اهتمام كبري، وقد  مثار  دائمًا  كان  الب�شري 
ا�شتخدام  على  الأولى  الدرا�شات  اقت�شرت 
ال��شائل  لقلة  نــظــرًا  التخيلي  الــ��ــشــف 
اخراع  وبعد  حينئذ،  املتقدمة  التقنية 
الدرا�شات  ات�شمت  لحــق  وقــت  يف  املجهر 
اإلى  ال��شف  ت�شتخدم  وظلت  اأكــرب  بدقة 
بيد  التجريبية،  التقنية  الأ�شاليب  جانب 
ال��شفية  املــالحــظــات  هــذه  مــن  كــثــريًا  اأن 
كانت على قدر كبري من التخيل والبعد عن 
وو�شف  فهم  اإلــى  الت��شل  يتم  ومل  الدقة 
القرن  هــذا  يف  اإل  اجلنيني  للتخلق  اأدق 

وبا�شتخدام الأجهزة احلديثة فقط. 

املعل�مات اجلنينية يف القراآن وال�شنة 

الــقــراآن  يف  اجلنينية  املعل�مات  عــن  اأمـــا 
يرجع  والــتــي  النب�ية  وال�شنة  الــكــرمي 
و�شف  فقد  عـــام،   1400 اإلـــى  تاريخهما 

المنهج القرآني لتقسيم 
مراحل األجنة يدعو إلى 

الدهشة

نستنتج من تحليل 
اآليات القرآنية 

واألحاديث النبوية أنها 
تتضمن وصفًا دقيقًا 
شاماًل للتخلق البشري
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ق�شرية جدًا ول ميكن احل�ش�ل على الأجنة 
دقيقة  علمية  ب��شائل  اإل  �شليمة  خاللها 
نزول  وقت  يف  تي�شرها  امل�شتحيل  من  كان 

القراآن الكرمي. 

ط�را العظام واللحم 

التخلق  و�شف  الــرابــع  البحث  ويت�شمن 
فيق�ل  واللحم  العظام  ط�ري  يف  الب�شري 
اهلل تعالى: »فخلقنا امل�شغة عظامًا« هذا 
ياأتي  العظام  ط�ر  اأن  يبني  القراآن  الن�س 
امل�شغة قد تط�رت  واإن  امل�شغة،  بعد ط�ر 
لديها عنا�شر هيكلية، وي�شري حرف العطف 
»ف« يف الآية الكرمية اإلى اأن ط�ر العظام 
ق�شرية.  بفرة  امل�شغة  طــ�ر  بعد  ينم� 
وبينما ي�شتمر ط�ر امل�شغة حتى الأ�شب�ع 
يظهر  العظام  ط�ر  فاإن  تقريبًا  ال�شاد�س 
الهيكل  بتط�ر  ال�شابع  الأ�شب�ع  بداية  يف 
الأمــ�ر  هــذه  وحــ�ل  الغ�شرويف،  العظمي 
اأ�شيد الغفاري ر�شي اهلل  روي حذيفة بن 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأن  عنه 
واأربع�ن  اثنتان  بالنطفة  مر  »اإذا  قال: 
وخلق  ف�ش�رها  ملكًا  اإليها  اهلل  بعث  ليلة، 

كي�س  ينغر�س  الأم�شاج  النطفة  مرحلة 
ي�شبه  مبــا  الــرحــم  بطانة  يف  اجلــرثــ�مــة 
الربة يف عملية حرث  البذرة يف  انغرا�س 
الأر�ــس واإلــى هذه العملية ت�شري الآيــة يف 
فاأت�ا  لكم  حــرث  »ن�شاوؤكم  تعالى:  ق�له 
اأنى �شئتم« »البقرة: 222«، وبهذا  حرثكم 
عمر  ويك�ن  احلــرث  ط�ر  يبداأ  النغرا�س 

النطفة حينئذ �شتة اأيام. 

وعليه فقد و�شف القراآن الكرمي كل ج�انب 
النهاية،  اإلى  البداية  من  النطفة  مرحلة 
علمية  و�ــشــفــيــة  م�شطلحات  م�شتعماًل 
وي�شتحيل  اأطــ�ارهــا،  من  ط�ر  لكل  دقيقة 
التغري  وعمليات  التط�رات  ك�شف  علميًا 
التي حتدث خالل مرحلة النطفة من غري 
ل�شغر  نظرًا  ال�شخمة،  املجاهر  ا�شتخدام 
فيه  ذكر  الذي  الع�شر  ويف  النطفة،  حجم 
الأولى  املرحلة  عن  املعل�مات  هذه  القراآن 
من  الت�شريح  علماء  كان  الب�شري،  للتخلق 
يتخلق  الإن�شان  ان  يعتقدون  امل�شلمني  غري 
رائجًا  العتقاد  هذا  وظل  املحي�س،  دم  من 
حتى اخراع املجهر يف القرن التا�شع ع�شر 

امليالدي. 

ط�را العلقة وامل�شغة 

العلقة  طــ�ري  اإلــى  الثالث  البحث  وي�شري 
منهما  الأول  الط�ر  يبداأ  حيث  وامل�شغة، 
تعلقه  يف  وياأخذ  بامل�شيمة،  اجلنني  بتعلق 
وا�شتطالته �شكل العلقة، وينتهي هذا الط�ر 
عدة  يف  اجلــنــني  خلــاليــا  ال�شريع  بالنم� 
اجتاهات، وتبداأ العلقة يف اأخذ �شكل امل�شغة 
الذي ينتهي بدوره بانت�شار الهيكل العظمي 
يف اأوائل الأ�شب�ع ال�شابع، قال تعالى: »ثم 
خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة م�شغة 
 »14 »املــ�ؤمــنــ�ن:  عظامًا«  امل�شغة  فخلقنا 
وهكذا جند اأمامنا مراحل حمددة البداية 
ال�شكل، واأهم  واأ�شماء معربة عن  والنهاية، 
ت�شري  منا�شبة  عطف  وحــروف  الأحـــداث 
ومعرفة  التح�ل،  يف  الزمنية  الف�ارق  اإلى 
القرنني الأخريين كان  هذه احلقائق حتى 
م�شتحياًل، ف�شاًل عن 1400 عام، واإذا تاأمل 
الإن�شان الأط�ار ال�شابقة يجد اأن مراحلها 

القراآن  قبل  وال��شف  امل�شطلحات  وعلم 
القراآين  ال��شف  هــذا  �شبق  فقد  الكرمي، 
والنب�ي بقرون كثرية يف معظم احلالت اإن 
املختلفة  املراحل  ت�شجيل  كلها،  يف  يكن  مل 
لتخلق اجلنني الب�شري يف امل�ؤلفات العلمية 

املعروفة. 

مرحلة النطفة 

مراحل  اأول  عــن  الــثــاين  البحث  وحتــدث 
النطفة  مرحلة  ــي  وه الب�شري  التخلق 
ت��شيح  يف  واإعجازه  لها  القراآن  بيان  وعن 
اأحمد  رواه  ما  ذلــك  اإلــى  وي�شري  دقائقها، 
عن عبداهلل بن م�شع�د ر�شي اهلل عنه اأنه 
اهلل  �شلى  اهلل  بر�ش�ل  يه�دي  »مــر  قــال: 
فقالت  اأ�شحابه  يحدث  وهــ�  و�شلم  عليه 
نبي  اأنــه  يزعم  هذا  اإن  يه�دي  يا  قري�س: 
نبي،  اإل  يعلمه  ل  �شيء  عن  لأ�شاألنه  فقال 
حممد  يا  قال:  ثم  جل�س  حتى  فجاء  قال 
�شلى  اهلل  ر�ش�ل  فقال  الإن�شان؟  يخلق  مم 
اهلل عليه  و�شلم: »يا يه�دي من كٍل يخلق 

من نطفة الرجل ومن نطفة املراأة«. 

ويبداأ م�شطلح النطفة من املني والب�ي�شة 
ومتر  »النــغــرا�ــس«  ــرث  احل بط�ر  وينتهي 
النطفة خالل تك�نها بعدة اأط�ار اأولها املاء 
مم  الإن�شان  »فلينظر  تعالى:  قال  الدافق، 
5و6«،  »الطارق:  دافق«  ماء  من  خلق  خلق، 
املني  اإلى  نظرنا  فاإذا  ال�شاللة،  مرحلة  ثم 
ف�شنجده: �شاللة ت�شتخل�س من ماء الرجل 
�شمكة ط�يلة وي�شتخرج برفق  �شكل  وعلى 
اإلى ذلك كله  من املاء املهني، وي�شري القراآن 
يف ق�له تعالى: »ثم جعل ن�شله من �شاللة 
ذلك  وبعد   »8 »ال�شجدة،  مهني«  مــاء  مــن 
حيث  الأم�شاج،  النطفة  طــ�ر  اإلــى  تنتقل 
تاأخذ الب�ي�شة امللقحة �شكل قطرة وتعرف 
علميًا عند بدء تك�نها »بالزيج�ت«، وي�شري 
القراآن الكرمي اإلى النطفة الأم�شاج بق�له 
نطفة  مــن  الإنــ�ــشــان  خلقنا  ـــا  »اإن تــعــايل: 
بعد  ياأتي  ثم   »2 الإن�شان:  »�ش�رة  اأم�شاج« 
تبقى  حيث  »النغرا�س«  احلرث  ط�ر  ذلك 
متحركة  الط�ر  هذا  قبل  ما  اإلــى  النطفة 
وتظل كذلك حني ت�شري اأم�شاجًا، ويف نهاية 

الحقائق العلمية الحديثة 
تؤكد ما أثبته القرآن

وصف القرآن الكريم كل 
جوانب مرحلة النطفة 

من البداية إلى النهاية، 
مستعماًل مصطلحات 
وصفية علمية دقيقة
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�شمعها وب�شرها وجلدها وحلمها وعظمها«، 
الأع�شاء  تك�ن  العملية  هذه  عن  وينجم 
اجل�شم  �شطح  وي�شبح  للحياة،  وتهيئتها 
يف  ويتخذ  العظام،  ط�ر  يف  ا�شت�اء  اأكــرث 
ا�شتقامة كما ورد  اأكرث  هذا الط�ر مظهرًا 
ف�ش�اك  خلقك  »الــذي  الكرمي  القراآن  يف 

فعدلك« »�ش�رة النفطار: 7«. 

تتميز  اأخرى  مرحلة  العظام  مرحلة  وتلي 
من  باللحم  العظمي  الهيكل  بك�شاء  عنها 
الآدمية  ال�ش�رة  فتتعدل  ج�انبه،  جميع 
اأدق،  ب�ش�رة  الأع�شاء  وتتنا�شق  للجنني 
نهاية  يف  باحلركة  اجلنني  يــبــداأ  وبــذلــك 
من  املرحلة  هذه  وتبداأ  الثامن،  الأ�شب�ع 

الأ�شب�ع  متام  اإلى  ال�شابع  الأ�شب�ع  اأواخــر 
الثامن، وتاأتي عقب مرحلة العظام مبا�شرة 
وت�شري الآية الكرمية اإلى اأن مرحلة الك�شاء 
مراحل  مــن  ملرحلة  نهاية  متثل  باللحم 
الن�شاأة  مرحلة  بعدها  لتبداأ  اجلنني  من� 
بفرة من الزمن يدل عليها ا�شتعمال حرف 
العطف »ثم« الدال على الرتيب والراخي 
بينها،  يربط  التي  الأفعال  بني  الزمن  يف 
امل�شغة عظامًا فك�ش�نا  قال تعالى »فخلقنا 
العظام حلمًا ثم اأن�شاأناه خلقًا اآخر فتبارك 

اهلل اأح�شن اخلالقني »امل�ؤمن�ن: 14«. 

مرحلة الن�شاأة

مرحلة  يف  الب�شري  التخلق  و�شف  وحــ�ل 
تبداأ  حيث  اخلام�س  البحث  يــدور  الن�شاأة 
ويك�ن  التا�شع  الأ�شب�ع  يف  املرحلة  هــذه 
الأ�شب�ع  بداية  حتى  بطيئًا  النم�  معدل 
جديدًا  ط�رًا  يدخل  وحينئذ  ع�شر  الثاين 
وقد  الكبري،  والتغري  ال�شريع  النم�  مــن 
الآية  يف  الط�ر  هــذا  الكرمي  الــقــراآن  ذكــر 
الكرمية: »ثم اأن�شاأناه خلقًا اآخر« »امل�ؤمن�ن: 
نهاية  حتى  الن�شاأة  مرحلة  وت�شتمر   ،»14
والثالثني.  الثامن  الأ�شب�ع  اإلى  اأي  احلمل 

ورد  البحث:  يق�ل  اجلن�س  حتديد  وعــن 
ثالث  النب�ي  واحلديث  الكرمي  القراآن  يف 
اجلن�شية  اخل�شائ�س  من�  حتــدد  خط�ات 
»التذكري والتاأنيث«، وحتدث اخلط�ة الأولى 
يف مرحلة النطفة عند التقاء الأم�شاج اأما 
اخلط�ة الثانية، وهي متايز غدتي التنا�شل 
على �شكل خ�شيتني اأو مبي�شني، فاإنها حتدث 
الأ�شب�ع  »يف  باللحم  الك�شاء  مرحلة  خالل 
وهي:  الثالثة  اخلط�ة  وحتــدث  التا�شع«، 
التنا�شلية اخلارجية خالل  الأع�شاء  متيز 
مرحلة الن�شاأة، كما ي�شري اإلى ذلك احلديث 
حذيفة  وعن  م�شلم،  رواه  الــذي  ال�شريف 
ر�شي اهلل عنه اأن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم قال: اإذا مر بالنطفة اثنتان واأربع�ن 
وخلق  ف�ش�رها،  ملكًا  اإليها  اهلل  بعث  ليلة 
وعظامها،  وحلمها  وجلدها  وب�شرها  �شمعها 
ثم قال يا رب اأذكر اأم اأنثى، فيق�شي ربك ما 

�شاء ويكتب امللك. 

اأط�ار  عن  ليتحدث  ال�شاد�س  البحث  وجاء 
الأولــى،  الأربعني  الأيــام  يف  الإن�شان  خلق 
على  الــكــرمي  الــقــراآن  ن�ش��س  دلــت  حيث 
ومراحل  اأطـــ�ار  على  يخلق  الإنــ�ــشــان  اأن 
متتالية، قال تعالى: »وقد خلقكم اأط�ارًا« 
»�ش�رة ن�ح: 14«، قال تعالى: »يخلقكم يف 

علماء التشريح من غير 
المسلمين كانوا يعتقدون 

ان اإلنسان يتخلق من 
دم المحيض

44
العدد 113 اأكت�بر - 2009م - ذو القعدة 1430هـ

علوم



بط�ن اأمهاتكم خلقًا من بعد خلق يف ظلمات 
ثـــالث...« »�ــشــ�رة الــزمــر: 6«، وقــد بينت 
ن�ش��س ال�شنة النب�ية اأن الأ�شب�ع ال�شابع 
ميثل نقطة متيز وا�شحة يف حياة اجلنني، 
ي�مًا  الأربعني  كما و�شفت هيئة اجلنني يف 
الأولى ثم حالته بعد ذلك، حيث روى م�شلم 
عن عبداهلل بن م�شع�د ر�شي اهلل عنه قال 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  حدثنا 
اأحدكم  »اإن  قــال:  امل�شدوق  ال�شادق  وه� 
ثم  ي�مًا  اأربعني  اأمــه  بطن  يف  خلقه  يجمع 
يك�ن يف ذلك علقة مثل ذلك، ثم يك�ن يف 
ذلك م�شغة مثل ذلك ثم ير�شل امللك فينفخ 
فيه الروح وي�ؤمر باأربع كلمات يكتب رزقه 

واأجله وعمله و�شقي اأو �شعيد«. 

التخلق  و�ــشــف  ال�شابع  البحث  ــاول  ــن وت
الب�شري بعد الي�م الثاين والأربعني، حيث 
ال�شابع من النم�  يتك�ن يف بداية الأ�شب�ع 
ـــ  والأربعني  الثاين  الي�م  حل�ل  عند  اأي  ـــ 
يعطي  الــذي  الغ�شرويف،  العظمي  الهيكل 
في�شتقيم  اخلا�س،  الآدمــي  �شكله  اجلنني 
م�شتدير  كبري  ـــس  راأ� لــه  ويــتــكــ�ن  جــذعــه 
حملهما  يف  الأمــام  اإلــى  العينان  وتتحرك 
للجنني،  الآدمي  ال�شكل  فيتحلى  ال�جه  يف 
والداخلية  اخلــارجــيــة  الأذنــــني  اأن  كما 
ــثــاين والأربــعــني  ــيــ�م ال تــتــكــ�نــان بــعــد ال
التي  الأذرع  اأما  الآدمي،  ال�شكل  وتكت�شبان 
الأ�شب�ع  نهاية  �شكل براعم يف  ظهرت على 
الرابع فت�شبح اأكرث ط�ًل بعد الي�م الثاين 
تكن  مل  وا�شحة  اأ�شابع  وتظهر  والأربعني 

العم�د  مــ�ؤخــرة  ــا  اأم ــك،  ذل قبل  مــ�جــ�دة 
تاركة  وتعتدل  فتراجع  البارزة  الفقري 
درا�شات  دلــت  وقــد  يالحظ،  يكاد  ل  ــرًا  اأث
ال�شفات  بع�س  ظه�ر  على  الإن�شان  اأجنية 
ل�شفات  املــ�ــشــابــهــة  اخلــا�ــشــة  ال�شل�كية 
�شخ�شية  للجنني  يك�ن  حيث  والــديــهــم، 

خا�شة مميزة. 

امل�شطلحات القراآنية واأط�ار التخلق 
الب�شري 

ــد الــبــاحــث يف الــبــحــث الــثــامــن اأنــه  ــ�ؤك وي
ــًا اأن  حــتــى وقـــت قــريــب مل يــكــن مــعــروف
يت�شمنان  املطهرة  وال�شنة  الكرمي  القراآن 
التخلق  مبراحل  تتعلق  دقيقة  م�شطلحات 
هذه  تكن  مل  امل�شلمني،  عند  اإل  الب�شري 
وقت  حتى  ب��ش�ح  مفه�مة  امل�شطلحات 
عملية  يف  تفا�شيل  اإلى  ت�شري  لأنها  قريب، 

التخلق، مل تكن معروفة يف املا�شي. 

تخلق  مراحل  لتق�شيم  القراآين  املنهج  اإن 
ويع�د  حقًا  الده�شة  اإلــى  يدع�  الأجــنــة 
ال�شابع  القراآن  اإلى  معل�م  ه�  كما  تاريخه 
علم  تاريخ  عن  نعرفه  ملا  ووفقًا  املــيــالدي، 
عن  الي�شري  النذر  اإل  يعرف  مل  الأجــنــة، 
ومراحلها  الــبــ�ــشــريــة  الأجـــنـــة  تق�شيم 
وبالتايل  ـــرية،  الأخ املئة  ال�شن�ات  حتى 
يذكر  م�شدر  اأول  ه�  الكرمي  القراآن  فــاإن 
تعالى:  قــال  للجنني  املتميزة  ــــ�ار  الأط

بعد  من  خلقًا  اأمهاتكم  بط�ن  يف  »يخلقكم 

الزمر: 6«،  ة  »�ش�ر  خلق من ظلمات ثالث« 

خا�شة  ت�شمية  الكرمي  القراآن  اأعطى  كما 

خالل  ومن  اخللق،  مراحل  من  مرحلة  لكل 

اأنها  لنا  يتجلى  امل�شطلحات  هــذه  درا�ــشــة 

الالزمة  ال�سرورية  ال�سروط  كل  ت�ستويف 

التطابق  فيها  يربز  اإذ  املثالية،  للت�شميات 

وال��ش�ح بالن�شبة لكل مرحلة من مراحل 

اأن  ميكن  ل  ال�شبب  ولهذا  اجلنني،  تط�ر 

يعزى تف�شري و�شف اجلنني الب�شري ال�ارد 

العلمية  املعرفة  ــى  اإل الــكــرمي  الــقــراآن  يف 

ــالدي،  ــي ــرن الــ�ــشــابــع امل ــق الــ�ــشــائــدة يف ال

وال�شتنتاج ال�حيد املعق�ل يف هذا املجال: 

ه� اأن اهلل �شبحانه اأو�شى بذلك اإلى ر�ش�له 

�شلى اهلل عليه و�شلم النبي الأمي الذي مل 

ميار�س يف حياته ن�شاطًا علميًا قط يف هذا 

املجال اأو غريه. 

املعل�مات اجلنينية وت�افقها مع الآيات 

القراآنية 

الآيات  ت�افق  ح�ل  الأخري  البحث  ويدور 

احلقائق  مع  النب�ية  والأحاديث  القراآنية 

حيث  الأجــنــة،  علم  يف  احلديثة  العلمية 

منذ  املطهرة  وال�شنة  الكرمي  القراآن  ذكر 

العلمية  احلقيقة  م�شت  قرنًا  ع�شر  اأربعة 

ومل  مراحل،  على  يتم  الب�شري  اخللق  باأن 

من  للعلماء  معروفة  احلقيقة  هــذه  تكن 

التا�شع  القرن  منت�شف  حتى  امل�شلمني  غري 

النظرية  يعتنق  منهم  كثريًا  اأن  كما  ع�شر، 

دماء  من  يتخلق  اجلنني  بــاأن  الإغريقية 

يف  امليكرو�شك�ب  ـــراع  اخ قبل  املحي�س 

القرن ال�شابع ع�شر.
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�شاقة، ومتابعة الأم�ر جمهدة.

اأعماله:

كان  زاهـــر  ع�شر  بـــداأ  احلــكــم  بت�ليه 
وا�شطة العقد يف تاريخ الدولة العبا�شية 
التي دامت اأكرث من خم�شة قرون، ارتقت 
والآداب،  الفن�ن  و�شمت  العل�م،  فيه 
الإ�شالمية.  الدولة  رب�ع  الرخاء  وعمَّ 
ويزداد اإعجابك بالر�شيد حني تعلم اأنه 
نح�  يف  وه�  الدولة  هذه  بزمام  اأم�شك 
فاأخذ  عمره  من  والع�شرين  اخلام�شة 
جمدها  من  النا�س  اأبهر  ما  اإلــى  بيدها 
ما  واأن�شاأ  ح�شارتها.  وازدهـــار  وق�تها 
باأعداد  وزودهـــا  احلكمة  ببيت  يعرف 
خمتلف  من  وامل�ؤلفات  الكتب  من  كبرية 
بقاع الأر�س. وكانت ت�شم غرفًا عديدة 
وُخ�ش�شت  ط�يلة،  اأروقــة  بينها  متتد 
للمحا�شرات،  وبع�شها  للكتب،  بع�شها 
واملرجمني  للنا�شخني  الآخــر  وبع�شها 
طالب  قبلة  بغداد  وغــدت  واملجلدين. 
اإليها  يرحل�ن  البالد،  جميع  من  العلم 
والقراء  واملحدثني  الفقهاء  كبار  حيث 
اجلامعة  امل�شاجد  وكــانــت  واللغ�يني، 
حتت�شن درو�شهم وحلقاتهم العلمية التي 
كان كثري منها اأ�شبه باملدار�س العليا، من 
التخ�ش�س،  ودقــة  العلم،  غــزارة  حيث 
ــة الـــــراأي واملــنــاقــ�ــشــة، وثـــراء  ــري وح
املدينة  جذبت  كما  ـــ�ار.  واحل ــدل  اجل
ال�شناع.  و�شائر  واملهند�شني  الأطــبــاء 
وكان الر�شيد نف�شه مييل اإلى اأهل الأدب 

اأمريًا عليها وعلى  اأب�ه  كان  بالري حني 
خرا�شان.

ليت�لى  واأُعد  الر�شيد يف بيت ملك،  ن�شاأ 
املنا�شب القيادية يف اخلالفة، وعهد به 
اأب�ه اخلليفة اأب�عبداهلل حممد املهدي 
اأمره تهذيبًا وتعليمًا  اإلى من يق�م على 
اإذا ا�شتد ع�ده وا�شتقام  وتثقيفًا، حتى 
اجلهاد،  ميادين  يف  اأب�ه  به  األقى  اأمره، 
يتاأ�شى  الأكــفــاء،  القادة  ح�له  وجعل 
وخرباتهم،  جتاربهم  من  ويتعلم  بهم، 
على  781م(   - هـ   165( عام  يف  فخرج 
وعاد  الروم،  �شد  ع�شكرية  حملة  راأ�س 
حمماًل باأكاليل الن�شر، فك�فئ على ذلك 
بعد  للعهد  ثانيًا  وليًا  اأبــ�ه  اختاره  باأن 

اأخيه اأب� حممد م��شى الهادي.

ت�ليه اخلالفة:

متت البيعة للر�شيد باخلالفة يف )14 
- 14 من  هـ  الأول 170  ربيع  �شهر  من 
�شبتمرب 786م(، بعد وفاة اأخيه م��شى 
الهادي، وكانت الدولة العبا�شية حني 
الأطراف  مرامية  اإليه  خالفتها  اآلت 
كثريًا متتد من و�شط اآ�شيا حتى املحيط 
الفنت  لــظــهــ�ر  معر�شة  الأطــلــنــطــي، 
حكيمة  قيادة  اإلــى  حتتاج  والــثــ�رات، 
الأمـــن  �شلطانها  بــفــر�ــس  وحـــازمـــة 
بالبالد،  �شيا�شتها  وتنه�س  وال�شالم، 
وكان الر�شيد اأهاًل لهذه املهمة ال�شعبة 
الت�شال  و�شائل  فيه  كانت  وقــت  يف 

هــ� هـــارون بــن حممد بــن عــبــداهلل بن 
العبا�س  بن  عبداهلل  بن  علي  بن  حممد 
ويلقب بهارون الر�شيد ح�ايل )763هـ( 
خلفاء  خام�س  809م(،  مــار�ــس   24(
واأ�شهرهم،  العراق  يف  العبا�شية  الدولة 
اخلالفة  تــاريــخ  يف  ل  ا�شم  اأملــع  يعترب 
فح�شب، بل يف تاريخ الدولة الإ�شالمية 
ال�شم  اأنــه  ذلــك  ال��شطى،  الع�ش�ر  يف 
وات�شاع  الدولة  بعظمة  يرتبط  الــذي 
وات�شاع  ثــروتــهــا،  وازديــــاد  م�شاحتها، 

ن�شاطها يف ميادين ال�شلم واحلرب.

والتزويــر  للت�شــ�يه  تاريخــه  تعر�ــس 
مــن خلفــاء الإ�شــالم، مــع اأنــه مــن اأكرث 
خلفاء الدولة العبا�شــية جهــادًا وغزوًا 
واهتمامًا بالعلــم والعلماء، وبالرغم من 
هــذا اأ�شــاع�ا عنه الأكاذيــب واأنه لهم 
وال�شــكر،  واخلمــر  اجلــ�اري  �شــ�ى  لــه 
ون�شج�ا يف ذلك الق�ش�س اخلرافية ومن 
هنا كان اإن�شاف هذا اخلليفة واجبًا على 
كل مــ�ؤرخ م�شــلم. وكتــب التاريــخ مليئة 
مب�اقف رائعة للر�شــيد يف ن�شــرة احلق 
العلمــاء ل  الن�شــيحة وتقريــب  وحــب 
ينكرها اإل جاحــد اأو مزور، ويكفيه اأنه 
عــرف باخلليفة الذي يحــج عامًا ويغزو 

عامًا.

ن�شاأته:

م�لده  كان  هجرية   148 يف  هارون  ولد 

هـــارون الرشــيد
الخليـــفة المفتــــــرى عليــــه

د. قطب فاروق رجب - جامعة الخليج - البحرين
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من  األــــ�ان  لــلــدولــة  اكتملت  فقد  كــلــه، 
وكانت  العلمي،  واملجد  والق�ة  العظمة 
فاحرمتها  ــب،  ــان اجل مهيبة  ــة  ــدول ال
الدول املجاور وهابتها. ا�شتخلف هارون 
اأخيه  م�ت  عند  اأبيه  من  بعهد  الر�شيد 
بقيت  ع�شرة  لأربع  ال�شبت  ليلة  الهادي 

من ربيع الأول �شنة �شبعني ومئة.

بن  ومبارك  جده  وعن  اأبيه  عن  حدث 
وغريه  املاأم�ن  ابنه  عنه  وروى  ف�شالة 
مل�ك  واأجـــل  اخللفاء  اأمــيــز  مــن  وكــان 
�شنة،  ويغزو  �شنة،  يحج  وكــان  الدنيا، 

قال فيه اأب� املعايل الكالبي:

فمن يطـلب لقـاءك اأو يرده
فباحلرمني اأو اأق�شى الثغ�ر

ففي اأر�س العـدو  على طمر
ويف اأر�س التـــرفه فـ�ق ك�ر

م�لده بالري حني كان اأب�ه اأمريًا عليها 
ط�ياًل  اأبي�س  وكــان  خــرا�ــشــان،  وعلى 
العلم  يف  نظر  له  ف�شيحًا  مليحًا  جمياًل 

والأدب.

مئة  ي�م  كل  يف  خالفته  يف  ي�شلي  وكان 
لعلة  اإل  يركها  ل  مــات  اأن  ــى  اإل ركعة 

وكتب  �شديدًا،  غ�شبًا  وغ�شب  ثائرته، 
»من  الإمـــرباطـــ�ر:  ر�ــشــالــة  ظهر  على 
كلب  نقف�ر  ــى  اإل امل�ؤمنني  ــري  اأم هـــارون 
الروم، واجل�اب ما تراه دون اأن ت�شمعه، 

وال�شالم«.

حتى  هـ،   183 يف  بنف�شه  هــارون  وخرج 
ال�شلح  اإلى  نقف�ر  وا�شطر  هرقلة  و�شل 
ــال اجلــزيــة اإلــى  واملـــ�ادعـــة، وحــمــل م
من  اإيريني،  تفعل  كانت  كما  الر�شيد 
ع�دة  بعد  املعاهدة  نق�س  ولكنه  قبل، 
الر�شيد، فعاد الر�شيد اإلى قتاله يف عام 
188هـ وهزمه هزمية منكرة، وقتل من 
جي�شه اأربعني األفًا، وُجرح نقف�ر نف�شه.

بع�س  ت�ش�ره  ما  غري  على  الر�شيد  كان 
كتب الأدب، دينا حمافظًا على تكاليف 
اأنه كان ي�شلي  الإ�شالم، و�شفه م�ؤرخ�ه 
يف كل ي�م مئة ركعة اإلى اأن فارق الدنيا، 
اخلا�س،  ماله  من  الفقراء  على  وينفق 
ول يتخلف عن احلج اإل اإذا كان م�شغ�ًل 
�شحبه  حج  اإذا  وكــان  واجلهاد،  بالغزو 

الفقهاء واملحدث�ن.

وحج،  جهاد  بني  مــزاوجــة  عهده  وظــل 
اإلى  فخرج  ـــ  192ه عــام  جــاء  اإذا  حتى 
والث�رات  الفنت  بع�س  لإخماد  خر�شان 
بلغ  فلما  ــة،  ــدول ال �شد  ا�شتعلت  التي 
مدينة ط��س ا�شتدت به العلة وُت�يف يف 
3 من جمادى الآخر 193 هـ 4 من اإبريل 
اأكرث  اخلــالفــة  يف  ق�شى  اأن  بعد  80م 
الع�شر  عدت  �شنة،  وع�شرين  ثالث  من 
الذهبي للدولة العبا�شية. يقال اإنه قد 
بنى قربه قبل م�ته بفرة وكان يدوم 
اهلل  يدع�  وكــان  القرب  هذا  زيــارة  على 
ويبكي ويق�ل يا من ل يزول ملكك ارحم 

من زال ملكه.

وا�شطة  الر�شيد  ــارون  ه ع�شر  ويعترب 
اأو  الإ�شالمية  للخالفة  بالن�شبة  العقد 
قل بالن�شبة للتاريخ الإ�شالمي ال��شيط 

الر�شيد  ذاع �شيت  والعلم، حتى  والفقه 
وطبق الآفاق ذكره، واأر�شلت بالد الهند 
بالطه  اإلـــى  ر�شلها  واأوروبـــــا  والــ�ــشــني 

تخطب وده، وتطلب �شداقته.

الر�شيد والربامكة:

القادة  بكبار  نف�سه  الر�سيد  اأح���اط 
والكفاءة  الــقــدرة  ذوي  مــن  والــرجــال 
بن  يحيى  اأمثال  الربامكة  من  وخا�شًة 
فار�شي،  اأ�شل  من  وهم  الربمكي،  خالد 
الر�شيد  اخلليفة  بني  نزاع  حدث  حتى 
فاأوقع  حتكمهم،  من  لقلقه  والربامكة 
اأن  ذلــك  عن  ونتج  واحــدة  ليلة  يف  بهم 
واأمريهم  كبريهم  راأ�شهم  وعلى  حب�شهم 

يحيى بن خالد الربمكي.

م�اقف ل تن�شى:

ــيــد قبل  ــهــرة هـــــارون الــر�ــش ــت �ــش ــان ك
الروم،  �شد  حروبه  اإلى  تع�د  اخلالفة 
احلــروب  ا�شتمرت  اخلــالفــة  ويل  فلما 
بينهما، واأ�شبحت تق�م كل عام تقريبًا. 
�شربات  اأمـــام  الـــروم  دولــة  وا�شطرت 
الهدنة  طلب  ــى  اإل املتالحقة  الر�شيد 
الروم  اإيريني ملكة  وامل�شاحلة، فعقدت 
اجلزية  دفع  مقابل  الر�شيد،  مع  �شلحًا 
وظلت  181هـــــ،  �شنة  يف  لــه  ال�شن�ية 
اإمرباط�ر  نق�شها  حتى  �شارية  املعاهدة 
�شنة  يف  اإيــريــنــي  خلف  الـــذي  الــــروم، 
نقف�ر  اإلــى هــارون: »من  186هـــ، وكتب 
ملك الروم اإلى ملك العرب، اأما بعد فاإن 
اأقامتك  قبلي  كانت  التي  اإيريني  امللكة 
اأم�الها،  من  اإليك  فحملت  الأخ،  مقام 
فاإذا  وحمقهن،  الن�شاء  �شعف  ذاك  لكن 
من  قبلك  ح�شل  ما  فاردد  كتابي  قراأت 
فاحلرب  واإل  نف�شك،  وافتد  اأمــ�الــهــا، 

بيننا وبينك«.

ثارت  الر�شالة  هــذه  هـــارون  ــراأ  ق فلما 

أحاط الرشيد نفسه بكبار 
القادة والرجال من ذوي 

القدرة والكفاءة وخاصًة 
من البرامكة أمثال يحيى 

بن خالد البرمكي
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ابن اآدم ت�شري اإلى هذا واأمر ق�مًا فنزل�ا 
على  حمفة  يف  وه�  ختمًا  فيه  فختم�ا 
�شفري القرب وملا مات ب�يع ل�الده الأمني 
فاأتاه  ببغداد  حينئذ  وهــ�  الع�شكر  يف 
وخطب  اجلمعة  النا�س  ف�شلى  اخلــرب 

ونعى الر�شيد اإلى النا�س وبايع�ه.

اله�ام�س:

زبيدة  اأخ�  املن�ش�ر،  بن  جعفر  بن  عي�شى   )1(
ق�اد  من  وقائد  عمه،  وابن  الر�شيد،  زوج 
ت�يف  اأمــرائــهــم،  مــن  واأمـــري  العبا�س،  بني 

قتياًل �شنة 185هـ. الأعالم 5/102.
ووفيات   ،673  -  672/1 الأبــــرار  ربــيــع   )2(

الأعيان 337/6، ونرث الدرر 165/2.
والب�شائر   ،249/8 احلمدونية  التذكرة   )3(

.122/7
�س  امل�شالك  وتــقــريــب  املــــدارك  ترتيب   )4(
158، والديباج املهب 34/2، وتاريخ ق�شاة 

الأندل�س �س 32-31.
�شفيان  اأبـــ�  مليح،  بــن  اجلـــراح  بــن  وكــيــع   )5(
الروؤا�شي، حافظ للحديث ثبت، كان حمدث 
عليه  الر�شيد  عر�س  ع�شره،  يف  العراق 
�شنة  بالك�فة  م�لده  كان  فاأبى،  الق�شاء 
وت�يف  امل�شنفات،  من  جملة  ولــه  ـــ،  129ه

�شنة 197هـ، تاريخ بغداد 496/13.
�شري اأعالم النبالء 151/9، واأخبار الق�شاة   )6(

.184/3
وتاريخ   ،32/1 �ــس  الــديــن  عل�م  اإحــيــاء   )7(

دم�شق الكبري 220/69.
رواه الإمام اأحمد يف م�شنده بلفظ قريب،   )8(
وقال   ،16918 احلديث:  رقم   ،121/28
ورجاله  �شحيح  اإ�شناده  امل�شند:  حمقق� 

ثقات؛ رجال ال�شيخني.
ن�ش�ار املحا�شرة 186/6.  )9(

اإنباه الرواة 8-74.  )10(
ربيع الأبرار 679/3.  )11(

الب�شائر والذخائر 66/7.  )12(
اأب�  ــْفــروخ،  َن يـــْزَدا  بن  �شهل  بن  الف�شل   )13(
154هـ،  �شنة  ولد  ال�شرخ�شي،  العبا�س 
وكان جم��شيًا واأ�شلم �شنة 190هـ، وكان 
وله  املاأم�ن  لأن  الرئا�شتني؛  بذي  يلقب 
حازمًا  وكــان  اجلي�س،  وقــيــادة  ـــ�زارة  ال
عاقاًل و�شاعرًا ف�شيحًا، قتل �شنة 202هـ، 

وفيات الأعيان 41/4.
واملحا�شن   ،14 �س  والأ�ــشــداد  املحا�شن   )14(

وامل�شاوئ �س 438-437.

اآتاك واأمت �شعدك لقد حكمت فق�شطت؛ 
اأهل  لها: من تك�نني؟ فقالت: من  فقال 
ــذت  واأخ رجالهم  قتلت  ممــن  )بــرمــك( 
اأمــا  فــقــال:  نــ�الــهــم،  و�شلبت  اأمــ�الــهــم 
ونفذ  اهلل  اأمر  فيهم  م�شى  فقد  الرجال 
ثم  اإليك  فمردود  املال  واأما  قدره  فيهم 
فقال:  احلا�شرين،  اأ�شحابه  اإلى  التفت 
اأتدرون ما قالت هذه املراأة؟ فقال�ا: ما 
اأظنكم  ما  قال:  خريًا،  اإلى  قالت  نراها 
عينك:  اهلل  اأقر  ق�لها  اأما  ذلك  فهمتم 
اأي اأ�شكنها عن احلركة واإذا �شكنت العني 
اهلل  واأمت  وق�لها:  عميت؛  احلركة  عن 
�شعدك اأخذتها من ق�ل ال�شاعر: اإذا مت 
قيل  اإذا  زوال  ترقب  نق�شه...  بدا  اأمر 

مت.

فق�شطت،  حكمت  لــقــد  قــ�لــهــا:  واأمــــا 
ــا  )واأم تعالى:  اهلل  قــ�ل  من  فاأخذته 
القا�شط�ن فكان�ا جلهنم حطبا( فتعجب 

اأ�شحابه من ق�لها.

هنا ف�شاحة من امراأة )مغب�نة( على ما 
اأ�شاب اأهلها وهناك خليفة للم�شلمني مل 
الآخرون.  غفل  حني  معانيها  عن  يغفل 
ال�شحر  ولكن  ل�شحرا  البيان  مــن  واإن 

يخفى عمن ل يتغ�رون يف معانيها.

وفاته:

مـــات الــر�ــشــيــد يف الــغــزو بــطــ��ــس من 
جمادى  من  ثالث  يف  بها  ودفن  خرا�شان 
وله  ومئة  وت�شعني  ثــالث  �شنة  ــر  الآخ
ابنه  عليه  و�شلى  �شنة  واأربع�ن  خم�س 
ال�شالح قال ال�ش�لى خلف الر�شيد مئة 
واجل�اهر  الأثــاث  ومن  دينار  األف  األف 
األف  األــف  قيمته  ما  والـــدواب  والـــ�رق 
دينار.  األــف  وع�شرون  وخم�شة  دينار 
مي�ت  اأنــه  منامًا  راأى  الر�شيد  ان  وقيل 
قربًا  يل  احــفــروا  وقــال  فبكى  بط��س 
جمل  على  قبة  يف  حمل  ثم  له  فحفر 
يا  فقال  القرب  اإلى  نظر  حتى  به  و�شيق 

باألف  ي�م  كل  ماله  �شلب  من  ويت�شدق 
درهم.

حبه للعلم  والعلماء:

حرمات  ويعظم  واأهله  العلم  يحب  كان 
الإ�شالم ويبغ�س املراء يف الدين والكالم 

يف معار�شة الن�س.

ذكرت  مــا  ال�شرير:  معاوية  ــ�  اأب قــال 
بني  و�شلم  واآلــه  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
على  اهلل  �شلى  قــال  اإل  الر�شيد  يــدي 
�شيدي وحدثه بحديثه �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم: »وودت اأين اأقاتل يف �شبيل 
اهلل فاأقتل ثم اأحيا فاأقتل« فبكى حتى 

انتحب.

ذكاء اخلليفة:

الر�شيد(  )هـــارون  على  امـــراأة  دخلت 
وعنده جماعة من اأ�شحابه، فقالت: يا 
اأمري امل�ؤمنني اأقر اهلل عينك وفّرحك مبا 

يعتبر عصر هارون الرشيد 
واسطة العقد بالنسبة 

للخالفة اإلسالمية أو قل 
بالنسبة للتاريخ اإلسالمي 

الوسيط كله، فقد 
اكتملت للدولة ألوان من 

العظمة والقوة والمجد 
العلمي
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يارب
�شعر: عبد احلكيم الأني�س
كبري باحثني اأول يف دائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي - دبي

يجلجُل اجلـــريـــح  الــقــلــب  يف  والــــهــــمُّ  ـــجـــيُّ ُمــَبــْلــَبــُل ــر يـــــمــ�ــشــــــــي والـــ�ـــشَ ــم ــع ال

ــزُل ـــ ــن ـــــنُي وُي يف الــنــفــ�ــس ُيــ�ــشــعــدهــا الأن اأعـــيـــ�ـــشـــهـــا فـــتـــئـــُت  مـــــا  واآٌه  واأنـــــــــا 

ـــاأُل ـــش يـــ� بــــابــــك  عـــنـــد  عــــبــــٌد  ربِّ  ــــا  ي ــًا ــع ــش حتــــت الــــظــــالم املــــــرِّ اأهــــتــــف خــا�

اأدخـــــــُل بـــــــاٍب  فـــــــاأي  ـــــددَت  �ـــــش واإذا  مــلــجــاأ ــــك  ــــاب ب غـــــري  يل  مـــــا  ربِّ  يـــــا 

ــــُل ــــاأم ــــت ــــــــه ي ـــــٌد رب ـــــب ــــــا خــــــــــاَب ع م به يل  ــــــــاأذْن  ف ــــ�َن  ــــع ال مـــنـــك  ـــــُت  ـــــل اأّم

ـــُل ـــرح ـــخـــفُّ وي اأحـــــــٌد �ــــشــــ�اك فـــهـــل ي ــُه ــَل ــق ــم ث ــل ــع ــس هـــــٌم لـــيـــ�ـــَس ي ــ� ــف ــن يف ال

يتمـلـمـُل ـــى  ـــش الأ� �ـــشـــ�ِك  ــى  عــل قــلــبــي  وذا اأمٍل  يف  ــيَّ  ــل ع الــ�ــشــنــــــــ�ُن  تـم�شــي 

ــــه اأتــــ��ــــشــــُل ــــَت ــــب ــــب وبــــــكــــــلِّ مــــــا اأح ــٍف ــه ــل ــت ـــــارٍع م ـــــش ـــــــــــ�َك دعـــــــــ�َة � اأدع

ـــحـــ�ُل ـــت ي ل  ــــَك  ــــن م ــــٍف  ــــط ل فــــبــــغــــرِي  ــدي ــي ــش ــــمِّ عـــنـــي � ــــه ــــــــاَب ال ْل رك حــــــــ�ِّ

ــــن �ـــشـــجـــ�ٍن ُيــــذهــــُل ــــاه قـــلـــبـــي م ــــان ع ــــُل ما ــــث ــــا عـــــرا قـــلـــبـــي ُذهـــــلـــــُت وم مم

ـــُل ـــَب ـــْق يـــا خــــرَي َمـــــْن ُيــنــحــى اإلـــيـــه وُي راجـــيـــًا نـــحـــ�َك  ـــُت  ـــل اأقـــب َقـــــْد  والآن 

تـــتـــمـــثـــُل ـــــا  م بـــــغـــــرِي  تـــــــــردَّ  ل  اأَْن  ـــا ـــه ــــــــي املــــــــــراد وظـــنُّ ــــْت روح ــــل ومتــــث

ُل ـــــ�ِّ ـــــَع ــــُب يـــــا ربــــــي عـــلـــيـــك ُي ــــل ــــق وال ـــَف ل ـــي ـــــْد اأَطـــــــلَّ وك وكـــــــاأنَّ عــــ�َنــــَك َق

ــُل ـــــــــ�ُد جــــــــ�دَك حــيــنــمــا يــتــجــل واجل ــمــا تــتــفــ�ــشــُل ــن الـــفـــ�ـــشـــُل فـــ�ـــشـــُلـــَك حــي

ـــــُل ـــــا اأذب ـــمـــْح بــغــيــثــك يل فــهــا اأن ـــش وا� وتــ�جــعــي ــي  ــت ــف ــه ل بـــلـــطـــفـــَك  اأدرْك 

مـــتـــعـــجـــُل ظـــــامـــــٌئ  ـــَك  ـــل ـــش ـــ� ـــف ل اإين  ــي ــت ــاب ـــا قـــريـــب اإج ــــْل بــفــ�ــشــلــك ي َعــــجِّ
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د. أشرف توفيق شمس الدين - أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، ووكيل كلية الحقوق، جامعة بنها، مصر
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وامل�شالح  احلق�ق  ببع�س  احلق  هذا  يختلط 
كما  عنها؟   متييزه  ي�جب  نح�  على  الأخرى 
املقررة  احلماية  كانت  اإذا  عما  الت�شاوؤل  ثار 
لبع�س احلق�ق الأخرى كافية ل�شيانة احلق 
اأم اأن هناك حاجة  يف اخل�ش��شية اجلينية، 
احلق؟  لهذا  م�شتقلة  حماية  تخ�شي�س  اإلــى 
احلالت  هي  فما  حــدوده،  حق  لكل  كان  واإذا 
احلق؟   بهذا  امل�شروع  امل�شا�س  فيها  يج�ز  التي 
وما هي اأهم الأفعال التي تنال منه وتنط�ي 

على م�شا�س به؟

وما هي خطة الت�شريعات التي تفرد ن�ش��شًا 
خا�شة حلماية احلق يف اخل�ش��شية اجلينية 
ال��شع يف  وما ه�  الأفــعــال؟   يف جترمي هذه 
حماية  من  ن�ش��شها  تخل�  التي  الت�شريعات 
ن�ش��س  تكفى  وهــل  احلـــق؟   لــهــذا  خا�شة 
اأخــرى  بجرائم  اخلا�شة  العامة  التجرمي 
تكفل  وهل  به؟  املا�شة  الأفعال  من  ل�شيانته 
العامة حماية كافية من احل�ش�ل  الن�ش��س 
على املادة اجلينية من ال�شخ�س رغم اإرادته؟  
املعل�مات  ا�شتخدام  اإ�شاءة  عدم  ت�شمن  وهل 
اجلينية التي مت احل�ش�ل عليها؟  وهل متتد 
هذه احلماية اإلى املعل�مات التي يتم تخزينها 
بطرق اإلكرونية على نح� ي�شمن عدم اإطالع 

الغري عليها دون اإرادة �شاحبها؟

ويت�شف م��ش�ع البحث بقدر من الدقة: فه� 
القان�نية  اجل�انب  بع�س  بالدرا�شة  يتناول 
باحلداثة  يت�شم  علم  وهــ�  اجلينات،  لعلم 

هذه  عن  اأهمية  تقل  ل  الفرد  خ�ش��شية  اأن 
العلمي  التقدم  هذا  اأثــار  لقد  بل  امل�شلحة؟  
اأ�شاًل،  ال�شك عن وج�د احلق يف اخل�ش��شية 
ذلك اأن هذا التقدم العلمي والتقني قد جعل 
الكثري من ج�انب احلياة اخلا�شة للفرد حماًل 
لإطالع الغري عليها، ف�شاًل عن هذا التقدم قد 
كان  التي  اخلا�شة  الأ�شرار  من  الكثري  ك�شف 
ال�شماح  وعــدم  اإخفائها  على  يحر�س  الفرد 

لالآخرين بالإطالع عليها والتنقيب فيها.

املبادئ  من  العلمي  البحث  حرية  كانت  اإذا 
العلمي من دور يف تط�ر  للتقدم  ملا  امل�شلم به، 
اأي�شًا  به  امل�شّلم  من  فاإنه  ونه�شته،  املجتمع 
ح�شاب  على  تك�ن  األ  يجب  احلرية  هذه  اأن 
ذلك  هــدد  واإّل  وحرياتهم،  الأفـــراد  حق�ق 

ال�شتقرار والأمان يف املجتمع.

احلق  مــدلــ�ل  عــن  الــتــ�ــشــاوؤل  البحث  ويــثــري 
عنا�شر  وعـــن  اجلــيــنــيــة؟  اخل�ش��شية  يف 
يف  احلق  مع  يتماثل  كان  اإذا  وما  احلــق،  هذا 
احلياة اخلا�شة الذي كفلته الد�شاتري ون�شت 
بالتميز  يت�شف  ــه  اأن اأم  الت�شريعات؛  عليه 
وال�شتقالل عنه على نح� يك�ن جديرًا معه 
ي�شري  ــذي  ال فما  ا�شتقالًل؟   عليه  بالن�س 
وما  اجلينية؟   معل�ماته  ك�شف  من  ال�شخ�س 
عنها  تف�شح  اأن  ميكن  مــا  اأهمية  مــقــدار  هــ� 
الت�شاوؤل  الدرا�شة  وتثري  ال�راثية؟  اجلينات 
بني  وال�شلة  ــق  احل ــذا  ه نــطــاق  حتــديــد  عــن 
هــذا احلــق وبــني غــريه مــن احلــقــ�ق؟  وهل 

حياة  على  كبرية  اأهمية  اجلينية  للمعل�مات 
فبمقدورها  الجتماعي.  ومركزه  ال�شخ�س 
اأن حتدد على وجه اجلزم ه�يته، ومبقدورها 
الع�ش�ية  و�شفاته  مالحمه  عــن  الإفــ�ــشــاح 
ومبقدورها  ال�شخ�شية.  ونزعاته  ومي�له 
يعانى  التي  الأمرا�س  عن  تخربنا  اأن  كذلك 
و�ش�اء  وامل�شتقبل،  احلا�شر  يف  ال�شخ�س  منها 
لل�شخ�س ذاته اأم اأقربائه، كما اأن لها القدرة 

اأي�شًا على حتديد ن�شب ال�شخ�س لأب�يه.

اجلينات  جمال  يف  العلمي  التقدم  كان  واإذا 
التي  امل�شائل  من  الكثري  اأثــار  قد  ال�راثية 
تت�شل بالعلم والقان�ن والدين والأخالق، فاإن 
هذا التقدم قد اأف�شى كذلك اإلى اإثارة الكثري 
الأفراد  بحق�ق  تت�شل  التي  الت�شاوؤلت  من 

وحرياتهم.

عن  الت�شاوؤل  جمــددًا  التقدم  هذا  اأثــار  فقد 
نطاق  يف  يــدخــل  مــا  بــني  الفا�شلة  ـــدود  احل
يقف  اأن  يجب  التي  للفرد  اخلا�شة  احلياة 
يخرج  ما  وبني  يتجاوزها؛  واأل  الغري  عندها 
التط�ر  هــذا  ـــار  اأث كما  الــنــطــاق.   هــذا  عــن 
اإذا كان كانت هذه اخل�ش��شية  الت�شاوؤل عما 
تتعار�س مع حرية البحث العلمي وما يحمله 
الب�شرية،  وخدمة  للتقدم  وا�شعة  اآفــاق  من 
يف  احلـــق  نقيد  اأن  ــة  احلــال هـــذه  يف  اأميــكــن 
اخل�ش��شية لتحقيق هذه امل�شلحة العامة، اأم 

الجينــات الوراثية 
والحماية الجنائية
للحـــق في الخصــــــوصية - دراسـة مقــــارنة



كفالة  يتم  مل  اإذا  ــه  اأن الــثــاين:  والعــتــبــار 
من  كثريًا  فاإن  اجلينية  اخل�ش��شية  حماية 
املعل�مات  هذه  ا�شتغالل  من  �شيخ�شى  الأفراد 
�شدهم اأو ذويهم، ويف هذه احلالة قد يرون اأن 
املنفعة املحتملة الناجتة من اإجراء الفح�س 
من  الناجم  اخلطر  ت�شاوي  ل  قــد  اجليني 
اإجرائه، وعندئذ �شيقررون عدم القيام مبثل 
اأن يحرمهم من  �شاأنه  هذا الفح�س.  وه� من 
ويحرم  ت�ش�رها،  ميكن  التي  الطبية  الف�ائد 
حماية  اأن  كما  ثــمــارهــا.   مــن  كذلك  العلم 
الأمن  اإلى ت�فري  ي�ؤدي  اخل�ش��شية اجلينية 
تك�ن  لن  حياته  اأن  من  لل�شخ�س  وال�شتقرار 

كتابًا مفت�حًا لالآخرين.

للحق  تعريف  ل��شع  الدرا�شة  ت�شدت  وقــد 
باأنه  فاأو�شحت  اجلينية،  اخل�ش��شية  يف 
حق املرء يف اأن يقرر لنف�شه ما هي املعل�مات 
يف  وحقه  معرفتها،  للغري  ميكن  التي  اجلينية 
يرغب  التي  املعل�مات  هــذه  ماهية  يقرر  اأن 
يكفي  ل  واأنـــه  نف�شه.   عــن  معرفتها  يف  هــ� 
اإجراء الختبار  ال�شخ�س على  فقط م�افقة 
بالنتائج  علمًا  يحاط  اأن  يجب  بل  اجليني؛ 
الــتــي قــد تنجم عــن هــذا الخــتــبــار ومــدى 
اأن  يف  احلق  يعطى  واأن  وللغري،  له  خط�رتها 

يقرر العلم بها.

وقد دلت الدرا�شة على اأنه رغم وج�د ت�شابه 
اخل�سو�سية  يف  احل��ق  ب��ني  ال��ت��ق��اء  ون��ق��اط 
بحماية  امل�شم�لة  احلق�ق  وبع�س  اجلينية 
اخلا�شة  احلياة  حرمة  يف  كاحلق  ال�شارع: 
واحلق يف ال�شرف والعتبار واحلماية املقررة 
لالأ�شرار وللمعل�مات وحماية احلق يف �شالمة 
عدم  اأظهر  الدقيق  التحليل  اأن  اإل  اجل�شم؛ 
بني  احلماية  نطاق  وفى  املدل�ل  يف  التطابق 
هذه  ــني  وب اجلينية  اخل�ش��شية  يف  ــق  احل
احلق�ق، واأن احلماية املقررة لهذه احلق�ق ل 
تكفى حلماية احلق يف اخل�ش��شية اجلينية.

ال�ش�ابط  و�ــشــع  اإلـــى  الــدرا�ــشــة  ــت  ــد دع وق
احل�ش�ل  فيها  يج�ز  التي  للحالت  القان�نية 
ال�شخ�س،  بر�شاء  ال�راثية  الب�شمة  على 
ووجب  تب�سره،  ومدى  الر�ساء  هذا  و�سروط 
الب�شمة  حفظ  ــى  اإل الر�شاء  هــذا  ميتد  اأن 
اأحقية  نتائج فح�شها ومدى  وحتليلها وك�شف 

�ش�اء  الزمن،  مل�شى  اعتبار  دون  �شاحلًا  يبقى 
بالن�شبة اإلى ال�شخ�س اأو والديه واأقربائه.

وقد �شاهمت عدة اعتبارات اأخرى يف وج�ب 
اخل�ش��شية  يف  احلــق  على  احلماية  اإ�شباغ 
ــا�ــس بهذه  ــ�ــش امل �ــشــهــ�لــة  مــنــهــا:  اجلــيــنــيــة 
اخل�ش��شية نظرًا لتط�ر تقنية الك�مبي�تر؛ 
اأنــظــمــة احلفظ  الــعــامــة يف  الــثــقــة  انــتــفــاء 
عدم  اخل�ش��شية؛  ت�شمن  التي  الر�شمية 
معل�مات  الكافية على بن�ك  الرقابة  اإحكام 
املعل�مات  حفظ  مركزية  ال�راثية؛  الب�شمة 
الت�شاع  عليها؛  الإطــالع  ي�شهل  مما  الطبية 
فيما  املخزنة  املعل�مات  ا�شتخدام  يف  املحتمل 
من  حفظت  الــذي  الأ�ــشــلــي  الغر�س  يــجــاوز 
اأجله؛ �شه�لة احل�ش�ل على الب�شمة ال�راثية 
ط�يلة  مــدة  الب�شمة  هــذه  بقاء  لل�شخ�س؛ 
عليها؛  الفح�س  ــراء  لإج �شاحلة  الزمن  من 
ال�راثية  للب�شمة  الكبرية  التنب�ؤية  القيمة 
يف امل�شتقبل، والتي تزداد بزيادة تقدم العلم؛ 
قطعية نتائج الفح�س اجليني وثبات النتائج 
املتمخ�شة عنه؛ امتداد نتائج الفح�س اجليني 
اإلى ك�شف معل�مات تت�شل باأقرباء ال�شخ�س.

احلماية  ــذه  ه اأن  اأيــ�ــشــًا  العــتــبــارات  ــن  وم
يف  للحق  ال�ثيق  الت�شال  من  �شندها  جتد 
من  مهمة  وجمم�عة  اجلينية  اخل�ش��شية 
احلق�ق واحلريات، على نح� ت�شكل احلماية 
املقررة للحق يف اخل�ش��شية حماية لها اأي�شًا.  
كاحلماية من التمييز العن�شري؛ احلماية من 
والبن�ك  والعمل  التاأمني  حميط  يف  التمييز 
حماية  ال�شناعي؛  والإخــ�ــشــاب  والتعليم 
حق�ق امللكية الفكرية؛ كفالة حرية البحث 

العلمي.

اعتبارين  هــنــاك  اأن  الــدرا�ــشــة  واأو�ــشــحــت 
متعار�شني يجب على القان�ن اأن ي�ازن بينهما: 
اخل�ش��شية  حماية  يف  املبالغة  اأن  الأول 
بالغري  ال�شرر  اإحلــاق  اإلى  يــ�ؤدى  قد  اجلينية 
ح�شن النية، واإلى عدم اكتمال املعل�مات عن 
الذي  ــر  الأم دقتها،  عــدم  ثم  ومــن  ال�شخ�س 
التي  الــقــرارات  اتخاذ  يف  اخلطاأ  اإلــى  ــ�ؤدى  ي
التقدير.   اإ�شاءة  واإلى  ال�شخ�س  بهذا  تت�شل 
تهديد  اإلى  ال�ش�ر-  بع�س  -يف  ي�ؤدى  قد  كما 
ال�شالم الجتماعي واإفالت اجلناة من العقاب.  

ب�شرعة  كذلك  ويت�شف  الــتــطــ�ر،  و�شرعة 
وتالحقها،  نتائج  من  اإليه  الت��شل  يتم  ما 
الفرد  على  البالغة  باأهميتها  الت�شليم  مع 
واملجتمع. الأمر الذي يجعل من ال�شعب على 
علم القان�ن اأن يت�قع هذه النتائج واأن يحيط 
بها واأن ي�شع لها التنظيم املنا�شب الذي ي�شمن 
كفالة حق�ق الأفراد وحرية البحث العلمي.

وقد اأف�شت حداثة امل��ش�ع كذلك اإلى غياب 
الأنظمة  من  الكثري  يف  الت�شريعية  الن�ش��س 
التي  للت�شريعات  بالن�شبة  وحتى  القان�نية، 
يف  للحق  خا�شة  حماية  ن�ش��شها  ـــردت  اأف
الن�ش��س  هــذه  ــاإن  ف اجلينية  اخل�ش��شية 
عر�س  ما  ونــدرة  بقلتها  ذلــك-  -مــع  تت�شف 
على الق�شاء من وقائع ت�جب تطبيقها، وقلة 
بالدرا�شة؛  تناولتها  التي  الفقهية  الكتابات 
بل وتت�شف بكرثة التعديالت املتالحقة التي 
متت عليها يف وقت ق�شري ن�شبيًا، وه� ما يجعل 
من متابعة هذه التعديالت اأمرًا يت�شف بقدر 

من ال�شع�بة.

ف�ش�ل  ثــالثــة  اإلـــى  الــدرا�ــشــة  ق�شمت  ــد  وق
احلق  ماهية  الأول  الف�شل  تناول  وخامتة.  
يف خ�ش��شية املعل�مات اجلينية، وفى الف�شل 
الثاين نبحث نطاق هذا احلق ومتييزه عما قد 
يختلط به من حق�ق وحدود امل�شا�س امل�شروع 
به.  ونخ�ش�س الف�شل الثالث لدرا�شة الأفعال 
اإلى  نخل�س  اخلامتة  ويف  احلق.   بهذا  املا�شة 

اأهم نتائج الدرا�شة.

اعتبارات  هناك  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  وقــد 
اخل�ش��شية  يف  احلـــق  اإفـــــراد  اإلـــى  تــدعــ� 
واأن  م�شتقلة،  جنائية  بحماية  اجلينية 
املعل�مات  اأهمية  اإلى  ترجع  العتبارات  هذه 
حياة  ب�شميم  ال�ثيق  وات�شالها  اجلينية 
واإلى  الجتماعي،  ومركزه  و�شحته  الفرد 
يحر�س  مما  الكثري  تك�شف  املعل�مات  هذه  اأن 
اإطالع  عدم  يف  ورغبته  اإخفائه  على  الفرد 
الغري عليه.  واأو�شحت الدرا�شة اأن املعل�مات 
الناجتة من الفح�س اجليني قد ي�شاء فهمها 
والعلمي،  الطبي  املجال  خارج  كبرية  بدرجة 
العمل  اأربــاب  ي�شعى  هدفًا  �شتغدو  اأنها  كما 
ومما  اإليه.   ال��ش�ل  اإلــى  التاأمني  و�شركات 
م�شدرها  اأن  املعل�مات  هذه  اأهمية  من  يزيد 
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�شاحب الب�شمة ال�راثية.

من  وجــهــة  هــنــاك  اأن  الــدرا�ــشــة  بينت  ــد  وق
يف  احلــق  حماية  على  تن�س  ل  الت�شريعات 
اخل�ش��شية اجلينية ول ت�شع ن�ش��شًا خا�شة 
امل�شري.   القان�ن  مثل  به،  امل�شا�س  بتجرمي 
الن�ش��س  تطبيق  الــدرا�ــشــة  حــاولــت  ــد  وق
العامة التي جترم اأفعال ال�شرقة على اأفعال 
اأن  واأظهرت  اجلينية،  املادة  على  ال�شتيالء 
قيام اجلاين باحل�ش�ل بالق�ة على عينة من 
جرمية  ي�فر  عليه  للمجني  اجلينية  املــادة 
مادية،  طبيعة  من  لها  ملا  بالإكراه  ال�شرقة 
�شفة  تكت�شب  اجل�شم  عن  بانف�شالها  وهــي 
املنق�ل.  وقد ا�شتبقت الدرا�شة تناول بع�س 
ال�شع�بات التي ميكن اأن تث�ر نتيجة تطبيق 

هذه الن�ش��س.

تطبيق  اإمكانية  مــدى  الــدرا�ــشــة  واأو�ــشــحــت 
الب�شمة  فح�س  اأفعال  على  العامة  الن�ش��س 
ال�راثية دون ر�شاء �شاحبها واإتالف وتزييف 
فيها،  امل�شروع  غري  والتعامل  اجلينية  العينة 
الكثري  تطبيق  تعذر  اإلــى  الدرا�شة  وخل�شت 
من الن�ش��س العامة على هذه الأفعال، واإلى 

تطبيق بع�س هذه الن�ش��س يف نطاق �شيق.

الت�شريعات  خطة  الــدرا�ــشــة  تناولت  وقــد 
يف  والأمريكي  الفرن�شي  كالقان�ن  املقارنة 
واإ�شاءة  اجلينية  املعل�مات  اإف�شاء  جتــرمي 
الفح�س  ـــرى  اأج الـــذي  الــغــر�ــس  ا�ــشــتــخــدام 
ما  الدرا�شة  تناولت  كما  اأجله.   من  اجليني 
ن�س عليه قان�ن احلماية من التمييز اجليني 
بع�س  بتجرميه   ،2003 ل�شنة  الأمــريــكــي 
يف  اجليني  بالتمييز  تت�شل  التي  الأفــعــال 

حميط التاأمني والعمل.

اإلى  امللحة  احلاجة  اإلــى  الدرا�شة  وتخل�س 
يف  احلق  حماية  يكفل  خا�س  ت�شريع  اإ�شدار 
اخل�ش��شية اجلينية، ويحدد �ش�ابط اإباحة 
الأفعال  ويجرم  احلق،  بهذا  امل�شروع  امل�شا�س 

التي تنال منه.

التحليل  هذا  عنه  متخ�س  ما  ك�شف  احتمال 
حفظ  مع  ول�شيما  كبريًا،  يظل  معل�مات  من 
ل  فاإنه  ولذلك  البيانات.   ق�اعد  يف  نتائجه 
جينية  عينة  اأخذ  قيا�س  تقديرنا  يف  ي�شلح 

على التفتي�س مبعناه التقليدي.

واأغلب  امل�شري  القان�ن  ن�ش��س  كانت  واإذا 
ال�ش�ابط  و�شع  من  خلت  قد  العربية  الدول 
اخل�ش��شية  يف  باحلق  امل�شروع  امل�شا�س  على 
الت�شريعات  من  الكثري  خطة  فــاإن  اجلينية؛ 
املقارنة تذهب اإلى العك�س من ذلك، كالقان�ن 
اإذ  والكندي؛  والأمريكي  والفرن�شي  الأملــاين 
ت�شع  خا�شة  ن�ش��شًا  الت�شريعات  هذه  تفرد 

مبقت�شاها �ش�ابط هذا امل�شا�س.

بع�س  د�شت�رية  عــدم  الدرا�شة  بينت  وقــد 
الت�شريعات املقارنة التي تعلق ا�شتفادة املتهم 
لأخذ  بخ�ش�عه  املقيد  ال�شراح  اإطالق  بنظم 
عينة جينية منه، ذلك اأن مثل هذه الن�ش��س 
تنال من حق الفرد يف اخل�ش��شية اجلينية، 
هذه  يف  ال�راثية  الب�شمة  على  احل�ش�ل  واأن 
يف  العدالة  م�شاعدة  بق�شد  يك�ن  ل  احلالة 
التحقيق  يجري  ــ�ى  دع يف  احلقيقة  ك�شف 
للم�شا�س  املعق�ل  املربر  ينتفي  ثم  ومن  فيها، 

به.

لالأفعال  تاأ�شياًل  الــدرا�ــشــة  اقــرحــت  ــد  وق
املا�شة باحلق يف اخل�ش��شية اجلينية بردها 
باإجراء  تتعلق  الأولــى  ثــالث:  ط�ائف  اإلــى 
احل�ش�ل  بهدف  الــ�راثــيــة  للب�شمة  فح�س 
اأهميتها ومت�س بخ�ش��شية  لها  معل�مات  على 
املعل�مات  باإف�شاء  تت�شل  والثانية  ال�شخ�س، 
ــن الــفــحــ�ــس اجلــيــنــي الـــذي مت  الــنــاجتــة ع
غري  بال�شتخدام  تت�شل  والثالثة  اإجرائه، 
امل�شروع لهذه املعل�مات.  ويتميز هذا التاأ�شيل 
قد  الذي  الرتيب  مع  يلتقي  اأنه  تقديرنا  يف 
باخل�ش��شية  امل�شا�س  يف  اجلــاين  اإليه  يلجاأ 

اجلينية.

وقد تناولت الدرا�شة خطة ال�شارع الفرن�شي 
التي  الأفعال  من  وا�شعة  طائفة  جرم  الذي 
ــراء  اإج مثل:  اجلينية  اخل�ش��شية  حتمى 
فح�س جنى على �شخ�س بغري ر�شاه والفح�س 
غري امل�شروع الذي ي�شتهدف حتديد �شخ�شية 

اإطــالع الغري عليها وحــدود ذلــك.  كما يجب 
وما  العينات  هذه  على  ــراد  الأف حق�ق  بيان 

ينتج عن حتليلها من معل�مات.

الأخرى  احلالت  اأهم  الدرا�شة  تناولت  وقد 
التي يج�ز فيها امل�شا�س باحلق يف اخل�ش��شية 
والك�شف  ق�شائي  اأمــر  �شدور  وهــى  اجلينية 
الطبية.   والــ�ــشــرورات  العلمية  لــالأغــرا�ــس 
املعل�مات  اإفــ�ــشــاء  اإن  اإلــى  الــدرا�ــشــة  ودعــت 
اجلينية يف هذه احلالت يجب اأن يك�ن مقيدًا 
باأن يك�ن يف اإطار احلد الأدنى ال�شروري منها 
هذه  ك�شفت  ــذي  ال للغر�س  الــالزم  وبالقدر 
بني  ال�شارع  يــ�ازن  واأن  اأجله.   من  املعل�مات 
هذا  من  لــالأفــراد  يلحق  الــذي  ال�شرر  مقدار 
الإف�شاء، ومدى النفع العائد على املجتمع من 

ذلك.

القان�ن  ن�ش��س  اأن  الــدرا�ــشــة  ك�شفت  وقــد 
قد  العربية  ــدول  ال اأغلب  وق�انني  امل�شري 
خلت من الن�س على تخ�يل �شلطات التحقيق 
للفح�س  املتهم  اإخــ�ــشــاع  �شلطة  واملحاكمة 
اجليني.  واأنه على الرغم من ذلك فاإن اأحكام 
حمكمة النق�س قد ا�شتقرت على تخ�يل �شلطة 
من  عينة  اأخــذ  يف  احلــق  والتحقيق  ال�شبط 
دماء املتهم وحتليلها وذلك ا�شتنادًا اإلى احلق 
بع�س  اأيدها  وقد  لهما،  املخ�ل  التفتي�س  يف 
الفقه يف ذلك.  وقد اأو�شحت الدرا�شة اأن هذه 
اأن الإجراءات التي  ال�جهة حمل نظر، ذلك 
مت�س بحرية الفرد وتنط�ي على تهديد بالغ 
بحقه يف اخل�ش��شية يجب اأن ين�س القان�ن 
لها  التي  ال�شلطة  يحدد  واأن  �ش�ابطها،  على 
ول  بها.   الأمــر  و�شمانات  اتخاذها  يف  احلق 
يج�ز قيا�س احل�ش�ل على اجلينات ال�راثية 
ال�شبط  �شلطات  متلكه  الــذي  التفتي�س  على 
والتحقيق، ذلك اأن هذا التفتي�س يقت�شر على 
البحث فيه على �شيء حمدد ي�شتنفذ غر�شه 
بالقيام به اأيًا كانت النتيجة التي اأ�شفر عنها 
فاإن  اجليني  التحليل  يف  اأما  التفتي�س.   هذا 
بكثري  تتجاوز  عنها  ي�شفر  قد  التي  النتيجة 
اأن  اإذ  اأجــلــه،  من  التحليل  مت  التي  الغر�س 
املعل�مات  من  الكثري  عن  يف�شح  التحليل  هذا 
وامل�شتقبلة  واحلا�شرة  ال�شابقة  والبيانات 
هذا  قيمة  اأن  كما  واأقربائه،  املتهم  ل�شخ�س 
واأن  الــ�قــت.   مع  ــزداد  ت التنب�ؤية  التحليل 
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ما من كلمة اأ�شدق ول تعبري اأدق من اإخبار 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن حقيقة الإ�شالم باأنه ن�ر، وعن 
واقع الكفر باأنه ظلمات كما يف ق�له تعالى: 
ُلَماِت  َن الظُّ {اهلّلُ َويِلُّ الَِّذيَن اآَمُن�ْا ُيْخِرُجُهم مِّ
اُغ�ُت  ُ�ِر َوالَِّذيَن َكَفُروْا اأَْوِلَياآوؤُُهُم الطَّ اإَِلى النُّ
اأُْوَلـِئَك  ُلَماِت  الظُّ اإَِلى  �ِر  النُّ َن  مِّ ُيْخِرُج�َنُهم 
َخاِلُدوَن})البقرة:  ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ َحاُب  اأَ�شْ

.)257

قلبه،  يف  حالوتها  امل�ؤمن  يجد  حقيقة  اإنها 
ويتذوق طعمها يف كيانه، ويجني ثمارها يف 
لل�اقع،  روؤيته  ويف  حياته:  مفردات  جميع 
لالأحداث،  وتقييمه  لالأ�شخا�س،  وتقديره 

وتق�ميه لالأ�شياء.

اإل  الإ�شالم  ن�ر  من  الإن�شان  يخرج  اأن  وما 
ويعي�س يف ظلمة من الظلمات، اأو يف ظلمات 
ظلمات  ظــلــمــات...  الكفر  لأن  جمتمعة، 
اله�ى  ظلمة  ومـــتـــعـــددة...  مــتــنــ�عــة... 
وظلمة  والــنــزعــات...  وال�شهرة  وال�شه�ة 
ال�شرود والندفاع يف التيه... وظلمة ال�شك 
الهدى...  عن  والنقطاع  ــرية  واحل والقلق 
وظلمة  الآمــــن...  اجلــنــاب  مــن  وال�ح�شة 
الأحكام...  وتخلخل  امل�ازين...  ا�شطراب 

وحتلل القيم.

ن�ر  اإل  الظالم...  النا�س من هذا  ينقذ  ولن 
اهلل املبني الذي ُي�شرق يف قل�بهم باإذن اهلل، 
فطرتهم  ــى  اإل ويهديهم  ــم،  ــه اأرواح ويغمر 

وهي:

اهلّلُ  ِبــِه  {َيْهِدي  القيِّم:  الدين  هذا  فطرة 
َوُيْخِرُجُهم  اَلِم  ال�شَّ �ُشُبَل  َ�اَنُه  ِر�شْ َبَع  اتَّ َمِن 
اإَِلى  َوَيْهِديِهْم  ِباإِْذِنِه  �ِر  النُّ اإَِلى  ُلَماِت  الظُّ ِن  مِّ

�ْسَتِقيٍم})املائدة: 16-15(. َراٍط مُّ �سِ

نــ�ر،  نــ�ر على  اإلـــى اهلل  ــ�ة  ــدع ال وطــريــق 
ال�شم�ات  نــ�ر  باأنه  نف�شه  اهلل  و�شف  فقد 
ــ�ُر  ُن  ُ قــائــل: {اهللَّ مــن  عــز  فقال  والأر�ــــس، 

وو�شف  َواْلأَْر�ــِس})الــنــ�ر:35(  َماَواِت  ال�شَّ
احلديث  يف  كما  الن�ر  حجابه  ــاأن  ب نف�شه 
�ُر َلْ� َك�َشَفُه لأَْحَرَقْت  ال�شحيح:»ِحَجاُبُه النُّ
ُرُه ِمْن َخْلِقِه«  �ُشُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتَهى اإَِلْيِه َب�شَ

رواه م�شلم. 

وجعل اهلل كتابه ن�رًا، كما يف ق�له تعالى: 
اأَنَزْلَنا  الَِّذي  �ِر  َوالنُّ َوَر�ُش�ِلِه   ِ ِباهللَّ {َفاآِمُن�ا 

ا َتْعَمُل�َن َخِبرٌي })التغابن:7(. ُ مِبَ َواهللَّ

�َشَرَح  {اأََفَمن  فقال:  نــ�رًا  دينه  اهلل  وجعل 
ِه  بِّ رَّ ن  مِّ ُنــ�ٍر  َعَلى  َفُهَ�  ِلاْلإِ�ْشاَلِم  ْدَرُه  �شَ  ُ اهللَّ
ِ اأُْوَلِئَك يِف  ن ِذْكِر اهللَّ ْلَقا�ِشَيِة ُقُل�ُبُهم مِّ َفَ�ْيٌل لِّ

اَلٍل ُمِبنٍي} )الزمر: 22(. �شَ

فطريق الإ�شالم والإميان باهلل ن�ر على ن�ر 
وا�شح  فالإ�شالم  ومعاملها،  و�شبيلها  غايتها 
َعَلْيَك  ْلــَنــا  {َوَنــزَّ تعالى:  قــال  فقد  املعامل، 

اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ �َشْيٍء})النحل: 89(.

نقية  بي�شاء  على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ش�ل  وتركنا 
اإل هالك، ولكن  ليلها كنهارها ل يزيع عنها 

من مل يجعل اهلل له ن�رًا فما له من ن�ر.

نــ�ر اهلل  يــحــاربــ�ن  ـــداء اهلل  اأع كــان  ولئن 
ود�شائ�س  اأكــاذيــب  من  يطلق�نه  مبا  �ش�اء 
وفنت، واأمنا يحر�ش�ن على حرب هذا الن�ر 
واأهــلــه، والــ�قــ�ف �ــشــدًا يف وجــهــه، كما ه� 
ال�اقع على مدار التاريخ، فاإن اهلل عز وجل 
الكافرون،  كره  ول�  ن�ره،  �شيتم  باأنه  وعدنا 
اهلّلِ  ُن�َر  وْا  ُيْطِف�ؤُ اأَن  {ُيِريُدوَن  تعالى:  قال 
َبى اهلّلُ اإِلَّ اأَن ُيِتمَّ ُن�َرُه َوَلْ� َكِرَه  ِباأَْفَ�اِهِهْم َوَياأْ

اْلَكاِفُرون})الت�بة:32(.

هذه الآية ت�ش�ر امل�قف الدائم لأعداء هذا 
املنهج النريِّ املتمثل يف دين اهلل تعالى احلق 

الذي يهدى للتي هي اأق�م.

ول  تتبدل  ل  التي  تعالى  اهلل  �شنة  واإن 

باإظهار  ن�ره  متم  تعالى  اأنه  ت�ؤكد  تتح�ل، 
لكن  فيمكرون  امل�شرك�ن،  كــره  ــ�  ول دينه 
ــِذي  الَّ ــَ�  {ُه تعالى:  قــال  يب�ر.  ه�  مكرهم 
قِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى  اأَْر�َشَل َر�ُش�َلُه ِباْلُهَدى َوِديِن احْلَ
)الت�بة:  امْلُ�ْشِرُك�َن}  َكــِرَه  َوَلــْ�  ُكلِِّه  يِن  الدِّ

.)33

له قل�ب  الإلهي حق تطمئن  ال�عد  اإن هذا 
الذين اآمن�ا، وت�شكن له نف��س الذين اتق�ا.

اهلل،  طــريــق  يف  امل�شي  اإلـــى  ــذا  ه فيدفعنا 
لأننا  خالفنا،  من  ول  خذلنا  من  ي�شرنا  ل 
متيقن�ن اأن هذا الن�ر لبد اأن يعم الأر�س، 
مي�ش�ن  الــذي  الدعاة  بامل�شلمني  يعمُّ  لكنه 
ويزيل�ا  امل�تى،  اهلل  بن�ر  ليحي�ا  النا�س  يف 

الغ�شاوة عن اأ�شحاب العمى.

َفاأَْحَيْيَناُه  َمْيًتا  ــاَن  َك َمن  {اأََو  تعالى:  قال 
َكَمن  ا�ِس  النَّ يِف  ِبــِه  �ِشي  مَيْ ــ�ًرا  ُن َلــُه  َوَجَعْلَنا 
َكَذِلَك  ْنَها  مِّ ِبَخاِرٍج  َلْي�َس  ُلَماِت  الظُّ يِف  َثُلُه  مَّ
َيْعَمُل�َن})الأنعام:  َكاُن�ْا  َما  ِلْلَكاِفِريَن  َن  ُزيِّ

.)122

بن�ر  ي�شت�شيئ�ا  اأن  اإل  امل�شلمني  على  فما 
اهلل، ويعت�شم�ا بحبل اهلل واأن ي�شاأل�ا اهلل 
جل وعال اأن يفي�س عليهم من ن�ره بقدر ما 
ملسو هيلع هللا ىلص يدع� كما يف احلديث املتفق  كان النبي 
عليه »اللَُّهمَّ اْجَعْل يف قلبي ُن�ًرا، َوِفى ب�شري 
ــ�ًرا،  ُن َوَعــْن مييني  ُنـــ�ًرا،  ــى �شمعي  َوِف ُنـــ�ًرا، 
َوَعْن ي�شاري ُن�ًرا، وف�قي ُن�ًرا، وحتتي ُن�ًرا، 

واأمامي ُن�ًرا، وخلفي ُن�ًرا، َواْجَعْل يل ُن�ًرا«.

ل هذا الن�ر باإ�شالمه واإميانه فعليه  ومن ح�شَّ
وما  ن�ر،  فالإ�شالم  اإليه،  ويدع�  ين�شره،  اأن 

الن�ر اإل الإ�شالم.

اإلسـالم والنور
عادل حسن المرزوقي - رئيس قسم الرقابة والتوجيه بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري - دبي
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اإلى  تدع�  و�شرائعه  الإ�ــشــالم  تعاليم  اإن 
املحافظة على ال�شحة الروحية والبدنية 
ما  اأق�شى  اإلى  وترقيها  وتنميها  والنف�شية 
الدنيا،  احلياة  هذه  يف  اإليه  ت�شل  اأن  ميكن 
وثيق  ارتباط  على  ظاهرها  يف  تدل  وهي 
اأن�اع  من  ذكر  ما  ذلك  ومن  واأهله،  بالطب 
وعالج  والغذاء  والنبات  بالرقية  العالج 
بينه  وما  واجل�شدية  الروحية  الأمرا�س 
اأ�ش�ل  من  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل 
الطب وجمالته املتن�عة، وقد كتب بع�س 
قيمة  كتبًا  ــك  ذل يف  العلم  اأهـــل  رجـــالت 
القيم  لبن  النب�ي(  )الطب  ككتاب  نافعة 
فاإنه  هنا  ومن   ،- اهلل  – رحمهما  والذهبي 
على  ح�شنًا  مــردودا  الإ�شالم  لتعاليم  يرى 
ال�شحة النف�شية والروحية والبدنية، فعلى 
من  يتقدمها  وما  ال�شالة  جند  املثال  �شبيل 
وا�شتخدام  وال��ش�ء  وال�شتنجاء  الطهارة 
�شحة  على  الأثـــر  اأعــظــم  لها  الــ�ــشــ�اك، 
الإن�شان و�شم� روحه وطهارة بدنه وجتنبه 
والبدنية.  النف�شية  والأ�شقام   الأمرا�س 

تعاليم اإلسالم تدعو إلى المحافظة على

الصحة 
الروحية
والبدنية 
والنفسية

تحقيق – السيد محمود - صحافي - اإلمارات
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الكح�ل تناول  	•
املناعة يف  ا�شطراب  	•

الدم  يف  احلديد  ن�شبة  زيادة  	•
الكبد  با�شم  يعرف  ما  او  الده�ن  تراكم  	•

الدهني
اإلى  بالإ�شافة  الكبدية  الأوردة  ان�شداد  	•

اأ�شباب اأخرى نادرة

طرق العدوى والت�شخي�س 

اأمين  الدكت�ر  يق�ل  الــعــدوى  طــرق  وعــن 
الفم  طريق  عن   A الكبد  فريو�س  ينتقل 
اأما فريو�شا B وC فينتقالن عن طريق نقل 
اجلن�شية  واملعا�شرة  بالإبر  وال�خز  الدم 
عن  املــر�ــس  ت�شخي�س  ويــتــم    B وخا�شة 

اكت�شاف التهاب الكبد واأعرا�شها

اأخ�شائي  مــرقــ�يل  اأميـــن  الــدكــتــ�ر  يــقــ�ل 
اغلب  اإن  والكبد  اله�شمي  اجلهاز  اأمرا�س 
عن  يك�ن  الكبد  التهاب  حــالت  اكت�شاف 
طريق ال�شدفة البحتة وذلك عندما يق�م 
اأو  الكبد  اأنزميات  فح��شات  بعمل  املري�س 
اأي حتاليل اأخرى ويك�ن املري�س يف مرحلة 

التهاب مزمن.

اأعرا�س التهاب الكبد احلاد

ي��شح  احلــاد  الكبد  التهاب  اأعرا�س  وعن 
مرق�يل اإنها  تك�ن عبارة عن:

للج�شم  و�شامل  حاد  اإرهاق  	•
�شديدين  قيء  مع  غثيان  	•

لالأكل ال�شهية  انعدام  	•
للبطن  الأعلى  الأميــن  اجلانب  يف  اآلم  	•
مع تغري يف ل�ن الب�ل )مثل ل�ن ال�شاي( 

وتغري ل�ن الرباز حيث يك�ن فاحتا
العينني يف  ا�شفرار  	•

وعن اأ�شباب ف�شل الكبد ي��شح مرق�يل اإنها 
ترجع اإلى مايلي

حادة  كبدية  فريو�شية  التهابات  	•

ــة  الأدوي ا�شتخدام  من  مينع  ل  والإ�ــشــالم 
ـــــة  ــعــنــ�يــة والإلـــهـــيـــة بـــجـــ�ار الأدوي امل
بع�س  يف  ــى  ــف ــت ــك ُي وقـــــد  ــة،  ــي ــع ــي ــب ــط ال
الأخـــــرى. دون  بــاإحــداهــمــا   الأحــــيــــان 
وج�د  مع  حتى  م�شروع،  اجل�شماين  والطب 
ذلك الن�ع من الطب الروحي، الذي يتجلى 
النب�ية.  والتعاويذ  ال�شرعية  الرقى   يف 
لأمته  �شرع  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  والنبي 
هذا وذاك جميعًا، فتداوى، و�شرع التداوي 
الق�لية والفعلية  اأحاديثه  ت  لالأمة، و�شحَّ
من  عــدد  يف  وُعــِرف  ذلــك،  يف  والتقريرية 

كتب احلديث)كتاب الطب(.

اأمرا�س الكبد من اخطر الأمرا�س  وتعترب 
عدد  يــزيــد  حــيــث  الــعــامــة  ال�شحة  عــلــى 
عن  ـــرات  م ع�شر  املــر�ــس  بــهــذا  املــ�ــشــابــني 
مما  الطي�ر  واأنفل�نزا  بــاليــدز  امل�شابني 
الذي  الكامل  ــالء  الي ايالئه  اإلــى  يحتاج 
اإ�شابة  ملي�ن   500 وجــ�د  فرغم  ي�شتحق 
يف   C اأو   B الفريو�شية  الكبد  بالتهابات 
 – �شخ�شا   12 كل  من  �شخ�س  اأي   - العامل 
كافية  اإرادة  ول  كاف  وعي  ي�جد  ل  فانه 
ملكافحة هذين املر�شي حيث ويت�فى ملي�ن 
ون�شف ملي�ن �شخ�س �شن�يا ب�شبب التهابات 

الكبد الفريو�شية. 
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ب�شعة  ط�لها  يتعدى  ل  الكبدي  الن�شيج 
ملليميرات ب�ا�شطة ابرة خم�ش�شة لذلك 
الفح�س  وبعد  م��شعي  خمدر  تاأثري  حتت 
امل��شع  لتحديد  ال�ش�تية  ف�ق  بامل�جات 
املراد اأخذ العينة منه، وبعد ذلك تفح�س 
العينة حتت امليكرو�شك�ب.ويتم طلب عمل 
هذه العينة غالبا فى املر�شى الذين يعان�ن 
من ارتفاع الأنزميات الكبدية، وهي تعطى 
الكبدية  اخلاليا  حالة  عن  مبا�شرة  �ش�رة 
 ومدى تاأثرها بالفريو�س واإ�شابتها بالتليف.

يف  الكبدية  العينة  نتائج  ت�شهم  ما  وغالبا 
حتديد مدى احلاجة وال�شتفادة املت�قعة 

من عالج الفريو�س.

اأن�اع التهاب الكبد و م�شبباتها: 
ويف�شل الدكت�ر ماهر ابراهيم ان�اع التهاب 

الكبد الى:

يكت�شف  ومل  املر�س  لهذا  جينة  خريطة 
قيام  واأكد  املر�س  هذا  عن  امل�ش�ؤول  اجلني 
م�شت�شفى  يف  الكبد  لــزرع  التجارب  بع�س 
نتائج  وحققت  بــالإمــارات  الع�شكري  زايــد 

ايجابية 

ل مانع من الزواج

اأكد  الــزواج  على  الكبد  مري�س  قدرة  وعن 
اأن تكون هناك  انه ل مانع من ذلك �سرط 
م�شارحة بني الطرفني حتى ياأخذ الطرف 
الالزمة  والتطعيمات  احتياطاته  الآخــر 

منعا لنتقال املر�س اإليه.

م�شطلحات - عينة الكبد

الكبد  عينة  ان  خليل  ماهر  دكت�ر  يق�ل 
من  �شغرية  عينة  اأخــذ  هي  ب�شيط  مبفه�م 

طريق عمل حتاليل وظائف الكبد  اأنزميات 
الكبد ALT و AST ويتم عمل الأج�شام 
اإذا زادت الأنزميات ويعترب حتليل  امل�شادة 
BCR  ه� الأدق الذي يبني كمية الفريو�س 

يف الدم.

العالج

يف املرحلة احلادة من فريو�س A و85% من 
مر�شى فريو�س B  ي�شفى املري�س دون عالج، 
اأما مري�س فريو�س C اإذا اكت�شف يف احلالة 
بــاأدويــة انرفريون  الــعــالج  يــبــداأ  احلـــادة 
باأقرا�س   B مري�س  ويعالج  فريين   وريبا 

انتي فريث عن طريق الفم.

80 الفا

الكبد  الــتــهــاب  مــر�ــس  ــالج  ع تكلفة  ــن  وع
للحالة ال�احدة  يق�ل الدكت�ر ماهر خليل 
�شهريا  املر�س  هــذا  عــالج  كلفة  تبلغ  جل� 
بع�س  بجانب  �شهريا  درهم  اآلف   6 ح�ايل 
يكلفه  مما  للمري�س  الالزمة  الفح��شات 
�شن�يا ما يرب� على 80 األف درهم مما ي�شكل 

عبئا ثقيال على كاهل املري�س.

امل�شابني  املــر�ــشــى  اإن  جل�  دكــتــ�ر  وقـــال 
اأمــا  امل�شريني  C  اأغلبهم  مــن  بــفــريو�ــس 
املر�شى امل�اطن�ن فتغلب اإ�شابتهم بفريو�س 
ت�جد  ل  الآن  حتى  انــه  الــى  واأ�ــشــار   B

كلفة عالج المرض شهريا 
تصل إلى 6 آالف درهم 

شهريا بجانب بعض 
الفحوصات الالزمة 

للمريض

فتح علمي
الناجم  الكبد  امل�شابني بتلّيف  اإمكانية معاجلة  اأمريكية  اأظهرت درا�شة طبية 
واأ�سارت  الوبائي.  الكبد  والتهاب  الروحية  امل�سروبات  تناول  يف  الإفراط  عن 
الدرا�شة اإلى اأنه اأ�شبح بالإمكان وقف من� الندوب التي تتك�ن ح�ل الكبد عن 
طريق وقف ن�ع معني من الربوتينات التي ينتجها اجل�شم. واأظهرت الدرا�شة 
التي ن�شرت يف جملة »بل��س اأونالين« الأمريكية، واأوردها »بي بي �شي اأونالين« 
اأم�س اإمكانية امل�شاعدة يف عالج امل�شابني باحلروق واأمرا�س الرئة اأي�شًا بنف�س 
الطريقة. وعقبت الهيئة الربيطانية لأمرا�س الكبد على هذه الدرا�شة وقالت 
املر�س.  بهذا  امل�شابني  �شفاء  يف  �شي�شاعد  الكبد  على  الندوب  من�  اإيقاف  اإن 
والطب عاجز تقريبًا يف ال�قت الراهن عن وقف تلف الكبد با�شتثناء مطالبة 
باملر�س.  يت�شبب  الذي  الفريو�س  مكافحة  اأو  حياتهم  اأ�شل�ب  بتغيري  املر�شى 
وقال الباحث�ن يف كلية الطب التابعة جلامعة كاليف�رنيا والذين قام�ا بهذه 
الدرا�شة، اإنهم جنح�ا يف ذلك عن طريق وقف اإفراز اجل�شم لربوتني يدعى اآر 
اإ�س كي، وه� الربوتني الذي ينتجه اجل�شم الب�شري ب�شكل طبيعي خالل مراحل 
�شفاء الإن�شان من اجلروح والإ�شابات. فقد قام الأطباء باإجراء جتارب على 
جمم�عتني من الفئران امل�شابة بتلّيف الكبد، فاأعط�ا الأولى منها مادة كيماوية 
ت�قف اإنتاج اجل�شم لربوتني اآر اإ�س كي، بينما مل تعط املجم�عة الأخرى هذه 
لديها  اختفى  املادة  هذه  اأعطيت  التي  املجم�عة  اأن  التجارب  واأظهرت  املادة. 
الدكت�رة  وقالت  الأخرى.  املجم�عة  لدى  اأكرث  املر�س  ا�شتفحل  بينما  املر�س 
مارتينا باك التي اأ�شرفت على البحث اإنها تعتقد اأن العالج ميكن تط�يره اأكرث 

اإلى درجة اإ�شالح كبد امل�شابني بتلف الكبد.

56
العدد 113 اأكت�بر - 2009م - ذو القعدة 1430هـ

علوم



�شغار  وهــم  التطعيم  لهم  يتثن  مل  الذين 

فيمكنهم اأخذ امل�شل بنف�س الطريقة حيث 

الثانية  تليها  ثم  الأولــى  اجلرعة  تعطى 

ين�شح  و  �ــشــهــ�ر   6 ب  الــثــالــثــة  ثــم  ب�شهر 

�شن�ات.  10 اإلى   7 كل  تن�شيطية   بجرعة 

فعالية التطعيم: اإنه يحمى بن�شبة تتعدى 

لكن  اآمن  وه�  باملر�س  الإ�شابة  من  الـ%90 

النا�س مبا فيهم احل�امل و الكبار يف ال�شن.

اأعرا�س التليف الكبدى:

على  تظهر  التي  العــرا�ــس  بع�س  هناك 

املر�شى امل�شاب�ن بالكبد الفريو�شي غالبا  	•
ما ي�شاب�ن بال�شكري 

ل ي�جد عالج جذري لف�شل الكبد حتى  	•
زراعة الكبد يعقبها م�شاعفات

العلمية  الدرا�شات  تثبت  مل  الوزون  	•
جناعته واأوقف  العالج به يف م�شر

 التطعيم

يعطى التطعيم لفريو�شي A و B فقط حيث 
طريق  لفريو�سC    عــن  م�شل  يــ�جــد  ل 
 2 �شن  يف  للر�شيع  ويعطى  الأي�شر  الكتف 
الأ�شخا�س  اما  الــ�لدة  منذ  �شه�ر   6 و   4 و 

التهاب الكبد ال�بائي، و ي�شببه الفريو�س  	•
.)HAV(

وي�شببه   ،B الــ�بــائــي  الكبد  الــتــهــاب  	•
)HBV( الفريو�س

وي�شببه   ،C الــ�بــائــي  الكبد  الــتــهــاب  	•
)HCV( الفريو�س

وي�شببه   ،D الــ�بــائــي  الكبد  التهاب  	•
)HDV( الفريو�س

وي�شببه   ،E الــ�بــائــي  الكبد  الــتــهــاب  	•
)HEV( الفريو�س

وي�شببه   ،G الــ�بــائــي  الكبد  التهاب  	•
)HGV( الفريو�س

ن�شائح عامة

الن�شائح  بع�س  مرق�يل  امين  دكت�ر  يقدم 
النح�  على  الكبد  اأمرا�س  مر�س  لتفادي 

التايل:

ال�شخ�شية  بالنظافة  العناية  	•
احلرام عن  والبعد  الديني  اللتزام  	•

الكبد  مري�س  اأدوات  ا�شتخدام  جتنب  	•
اخلا�شة 

ابر  طريق  عن  لل�خز  التعر�س  عــدم  	•
جمه�لة امل�شدر 

على املحجبات امل�شابات باملر�س جتنيب  	•
دبابي�س  ا�ــشــتــخــدام  ـــرة  الأ�ـــش اأفـــــراد 

احلجاب 
مع  تتابع   B بفريو�س  امل�شابة  احلامل  	•
اج�شاما  الر�شيع  اعطاء  ويتم  الطبيب 

م�شادة والتطعيمات

ملعل�ماتك

بع�س  هـــذه  جــلــ�  خليل  الــدكــتــ�ر    يــقــ�ل 
املتعلقة  احلقائق  بع�س  تبني  املعل�مات 

مبر�س الكبد

ب�ل الإبل وال�شطة مل يثبت  بالدرا�شات  	•
عالج  وبني  بينهما  ارتباط  اأي  العلمية 

املر�س
حالة  يف  ال  بالكبد  ت�شر  ل  الده�ن  	•

الكبد الدهني
ف�شل الكبد ي�ؤثر على الأجهزة احلي�ية  	•

الأخرى باجل�شم

كبد �شليم

تليف الكبد

�شرطان الكبد
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عام  ــان  ك الكبد  ـــة  زراع لعملية  حقيقي 

يعاين  وكــان  عاما   11 عمره  لطفل   1963

له  جديد  كبد  زرع  الكبد  ومت  من  اورام 

ومن  ال�شنة  مرحلة  تعدى  الطفل  ــذا  وه

هنا دخلنا يف  بدايات جناح العمل لزراعة 

كثرية  مبراحل  مرة  البدايات  وهذه  الكبد 

ومــراحــل  )الآلـــيـــة(  بالتكنيك  متعلقة 

ومراحل  الكبد  حفظ  بكيفية  متعلقة 

متعلقة بالأدوات التي ت�شتخدم يف الزراعة 

والأخطر من ذلك مثبطات املناعة حتى ل 

يرف�س الكبد من اجل�شم.

اأرقام 

م�شاب�ن  �ــشــخــ�ــس  ــيــ�ن  مــل  500 يــ�جــد 

بينهم  العامل  م�شت�ى  على  الكبد  باأمرا�س 

وي�شاب  �شي،  بالن�ع  م�شاب�ن  ملي�نا   170

باملر�س �شن�يا من ثالثة الى اربعة ماليني 

من  اأن %40   الأبحاث  اأظهرت  وقد  �شخ�س، 

لالإ�شابة  معر�ش�ن  الكبد  تليف  مر�شى 

اأكرث  من  م�شر  تعترب  عربيا  الكبد .   باأورام 

واأورام  املر�س  فيها  ينت�شر  ــذي  ال الــدول 

الكبد متثل 5%  من م�شاكل الكبد فيها واكد 

ان  امل�شري  ال�شحة  وزيــر  اجلبلي  حــامت 

بفريو�س  مري�س  ماليني  خم�شة  بها  م�شر 

ــل اخلـــطـــ�رة التي  ــ�ام �ــشــي  ومـــن اأهــــم ع

فريو�شات  الكبد  ب�شرطان  لالإ�شابة  ت�ؤدي 

مثل  اأخرى  لع�امل  اإ�شافة  وبي ،   �شي  الكبد 

املبيدات احل�شرية ومادة افالت�ك�شني التي 

غري  بطريقة  املخزنة  احلب�ب  على  تتك�ن 

والإ�شابة  الكح�ليات  واإدمـــان  �شحيحة 

بالكبد  الده�ن  وتر�شب  وال�شكر  بال�شمنة 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  ويف  والتدخني  

هناك ن�شف ملي�ن ن�شمة م�شاب�ن باملر�س 

النمط اجليني 4 الأكرث �شي�عًا يف  ويعترب 

منظمة  تق�ل  المـــارات  ال�شع�دية.. ويف 

ال�شحة العاملية  انه ل تتجاوز ن�شبة حاملي 

الفريو�س �شي 85.%.

القليلة يف اأمالحها اأو الأدوية املدرة للب�ل 
اإلى  تـــ�ؤدي  التي  ال�ش�ائل  احتبا�س  ملنع 
لإخراج  هامة  اأي�شًا  وامللينات  ال�شت�شقاء 

ال�شم�م من اجل�شم.

رعاية خا�شة

واحت�شانه  اجتماعيا  املري�س  تقبل  وعن 
املر�س  اأن  اإلــى   �شيف  احمد  اأميــن  ي�شري 
وكلنا  وجــل  عز  اهلل  من  وامتحان  ابتالء 
بحاجة  الكبد  ومري�س  لذلك  معر�ش�ن 
من  لأنه  فائقة  وعناية  خا�شة  رعاية  اإلى 
الأمرا�س املزمنة التي يعاين منها �شاحبها 
يف  املري�س  م�شاعدة  ويجب  ط�يلة  فرات 
معاناته  من  نزيد  اأن  دون  بيننا  التعاي�س 
تركيبته  ومراعاة   مبري�س  لي�س  وكــاأنــه 
النف�شية  حتى ل نزيد من اأمله لن الن�احي 
النف�شية قد يك�ن لها انعكا�شات ايجابية اأو 
اآثار �شلبية على جمابهة هذا املر�س ولي�س 
من ال�شروري اأن نظهر له يف تعامالتنا اأننا 
اإح�شا�س  ذلك  لن  عليهم  نعطف  اأو  ن�شفق 
بهذا  مري�س   لديه  من  على  ويجب  يقتلهم 
ويق�م  الطبيب  تعليمات  يلتزم  اأن  ال�باء 
الدواء  واخذ  الالزمة  الفح��شات  باإجراء 
ــة الــطــازجــة  ــم ــع بــانــتــظــام وتــ�فــري الأط
اإليها  يحتاج  التي  واخل�شروات  والف�اكه 
من  ال�شخ�شية  اأدواتــــه  ا�شتعمال  وعــدم 
فر�شاة لالأ�شنان او اأي �شيء يخ�شه لن هذا 
املر�س ينتقل عن طريق هذه الأدوات التي 

ت�شبب العدوى.  

 اأول زراعة كبد

ومرت  كبري  ب�شكل  الكبد  ــة  زراع  تط�رت 
مبراحل عدة اولها املرحلة املخربية  وهي 
التجارب على احلي�انات يف عام 1955 على 
بداأ  الذي  ا�شمه )وول�س(  اأمريكي  يد عامل 
زراعة  اأبــ�  لكن  الكالب.  يف  الكبد  زراعــة 
)ت�ما�س  الربوفي�ش�ر  العامل  ه�  يف  الكبد 
ال�ليات  يف   1961 العام  بداأها  ا�شتارزل( 
املتحدة الأمريكية على 7 حالت ومل تكن 
بعد  ت�ف�ا  لأنهم  الكايف  بالقدر  ناجحة 
جناح  اأول  لكن  العملية،  اجــراء  من  عــام 

كالإعياء  الكبد  بتليف  امل�شاب  املري�س 
ال�شديد  وفقدان ال�شهية، والغثيان والقيء 
الكبد،  وح�ش�ات  ت�شخم  و  ــ�زن  ال وفقد 
وتــ�رم  الــعــني،  ببيا�س  وا�ــشــفــرار  ـــرارة  امل

القدمني وانتفاخ البطن،  �شرعة النزيف.

الريقان

�شيدلنية  �شالح  ل�يزا  الدكت�رة  تق�ل 
هناك بع�س الأدوية التي ت�ؤدي اإلى حدوث 
اجل�شم  ل�ن  تغري  عن  عبارة  وه�  الريقان 
والأن�شجة وبيا�س العني بحيث يك�ن ل�نها 
�شاربا الى ال�شفرار وينتج ذلك عن زيادة 
ل  حيث  الدم(  )ت�شفرن  البلريوبني  كمية 
الكافية  ال�شفراء  يفرز  ان  الكبد  ي�شتطيع 
الى  وي�ؤدي  اجل�شم  يف  البلريوبني  ويتجمع 
خا�شة  ح�شا�شية  فهناك  يرقان   حــدوث 
عقاقري  تناول�ا  ما  اذا  ال�شخا�س  لبع�س 
معينة ما ي�ؤدي الى ظه�ر اعرا�س الريقان 
اأو عقار  الت�شت��شتريون  عليهم مثل هرم�ن 
الالرجاكتيل ويف هذه احلالة يجب الت�قف 

عن تناول هذه العالجات.

وتاأخذ الدكت�رة هبة ماجد طرف احلديث 
الطعمة  بــعــ�ــس  هــنــاك  ان  الـــى  وتــ�ــشــري 
مثل  الريقان  عــالج  يف  املفيدة  والع�شاب 
ــم والــزجنــبــيــل واحلــبــة  ــرك ــك اجلــــزر وال
ال�شلي  وال�شرب  النحل  وع�شل  ال�ش�داء 
والزعر واملرمية والطرخ�ش�ن وت��شح ان 
النبتة  فاعلية  اأثبتت  درا�شات  عدة  هناك 
على  احلفاظ  silymarin  يف  الع�شبية 
حتت  ال�شيدليات  يف  مت�فرة  وهــي  الكبد 
تليف  حالة  يف  اأما   . 70  legalon م�شمى 
مر�س  مــن  لأكـــرث  الــعــالج  فيقدم  الــكــبــد، 
ال�بائي  للفريو�س  انروفني  معه:   يتالزم 
مثبطة  اأدويــة  اأية  اأو  �شتريويد  وك�ريتك� 
الكبدي  اللتهاب  لعالج  املناعي  للجهاز 
ال�ريد  ب�شق  ي�شمى  ما  اإلى  الأطباء  ويلجاأ 
�شحب  يــتــم  )phlebotomy( حيث 
احلديد،  معدلت  لتقليل  اجل�شم  من  الدم 
تك�ن  تقدم  التي  العالجات  اأنــ�اع  ومعظم 
عالجه  من  اأكرث  املر�س  لتداعيات  م�جهة 
الأطعمة  بــتــنــاول  الطبيب  يــ��ــشــي  لـــذا 
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اهلل  �شلى  له  تكرمي  ذلــك  ويف  لــك(  �شانئ 

عليه و�شلم وكتب خل�شمه وقد جاءت هذه 

حكمًا  لتك�ن  عطف  بال  م�شتاأنفة  اجلملة 

يف  الأ�شا�س  املق�ش�د  هي  اإذ  م�شتقاًل  بــارزًا 

�شلى  ال�شريف  قلبه  وتطييب  عنه  الدفاع 

اهلل عليه و�شلم .

" اإن  كلمات  اأربع  جمعتها  املعاين  هذه  وكل 

هذه  كل  وقعت  وقــد   " الأبــر  ه�  �شانئك 

واأدامه  ذكره  اهلل  فاأعلى  املعجزة  الأخبار 

حتى مالأ الزمان واملكان واأمات ذكر �شانئيه 

حتى ن�شيهم النا�س اإل مـن اللعنات . 

جامعًا  اأبر  �شيك�ن  اأنه  وه�  اخل�شم  كبت 
فيها  كاماًل  البغي�شة  ال�شفة  هذه  لأطراف 
خمت�شًا بها دون ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم )اإن �شانئك ه� الأبر( واإمنا دل لفظ 
الدالة  بــاأل  لأنــه معرف  ذلــك  الأبــر على 
على ا�شتغراق ال�شفة كما يقال زيد العامل 
الأبـــر ه�  ثــم  جعلت الإخــبــار عــن ك�نه 
الدللة ال�شريحة للعبارة بينما جعلت نفي 
ذلك عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مفه�مًا 
الأبر(  ه�  �شانئك  )اإن  الق�شر  اأ�شل�ب  من 
الرد  جعلت  اأي  اإيجاز  وهذا  اأنت  ل  ه�  اأي 
يف  ق�له  ليك�ن  ثان�ية  ق�شية  ق�له  على 
حيز الإهمال ثم اأكدت الق�شية كلها بثالث 
وا�شتعمال  الف�شل  و�شمري  )اإّن(  م�ؤكدات: 
 " الأبر  ه�  �شانئك  " اإن  ال�شمية  اجلملة 
و لأنها ا�شمية هي تعطي حكمًا مطلقًا على 
اهلل  �شلى  بغ�شه  اأي  ب�شناآنه  ات�شف  مــن 
عليه و�شلم ل يقيده زمان من اأزمنة اجلملة 
امل�شارع،  اأو  املا�شي  بالفعل  عرب  ل�  الفعلية 
ثم مل تذكر الآية ا�شم هذا اخل�شم بل كنت 
بذكر �شفته دون ا�شمه اإهماًل له واحتقارًا 
بذلك  واأفـــادت  )�شانئك(  �شفته  فذكرت 
احلكم  هي  بالبر  عليه  احلكم  ف�ق  زيــادة 
على كل �شانئيه �شلى اهلل عليه و�شلم بالبر 
ل على هذا اخل�شم خ�ش��شّا، واأفادت بذلك 
بيانًا ل�شبب هذه العق�بة ل يظهر ل� قيل " 
" اأما احلكم  العا�س بن وائل ه� الأبر  اإن 
ال�شناآن  وهي  املعينة  ال�شفة  �شاحب  على 
اأن  على  فيدل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  للنبي 
هذه ال�شفة هي �شبب لهذا احلكم كاأنه قال 
لأنه  اأبــر  جعلناه  )اإنــا  وتعالى:  �شبحانه 

ويف �ش�رة الك�ثر التي هي اأق�شر �ش�رة  يف 
اأن  املنا�شبة  التحدي كانت  بها  القراآن وقع 
بع�س امل�شركني وه� العا�س بن وائل ال�شهمي 
عرّي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم حني ت�يف 
القا�شم ابن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
اإذا  يذكر(  فال  ا�شمه  مي�ت  )اأي  اأبر  باأنه 
فكان  الذك�ر  من  ذريــة  له  لي�س  لأنــه  مات 
املنا�شبة  هذه  ت�شتدعيه  الذي  املعنى  اأ�شل 
اأن يخرب اهلل عز وجل نبيه �شلى اهلل عليه 
ذلك  ويك�ن  ذكــره  ينقطع  لن  باأنه  و�شلم 
معجزة تثبت حكمًا ثابتًا ي�شتمر على الزمن 
امل�شتقبل ل يعرفه اخللق كله وذلك كاٍف يف 
اإعطاء املنا�شبة حقها لكن الآية زادت على 
ذلك اأم�رًا اختلف بها املعنى اختالفًا كبريًا 
زيادة  افر�شناه  الذي  هذا  على  اأثره  وزاد 

تف�ق الت�قع ومتنح الكالم ق�ة وعمقًا 

فاأول ذلك اأن هذه ال�ش�رة مل تبداأ بق�شية 
بب�شرى  بــــداأت  بــل  وجــ�ابــهــا  اخلــ�ــشــ�مــة 
و�شلم  �شلى اهلل عليه  لر�ش�ل اهلل  عظيمة 
كرامته  عظمة  ه�  ي�شمعه  ما  اأول  ليك�ن 
ما  عك�س  على  وتعالى  �شبحانه  ربــه  على 
الب�شرى  وم�شم�ن  اجلــاحــديــن  مــن  يلقى 
تاأكيدًا  الب�شرى  واأكــدت  اإ�شاءتهم  نقي�س 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اأمــرتــه  حتى  ق�يًا 
النعم  ت�شكر  كــمــا  عليها  لــربــه  بال�شكر 
بعد  بــداأ  فــاإذا  متامًا  الــ�اقــع  يف  احلا�شلة 
الأذى،  اآثار  ذهبت  بعدما  بداأ  الدفاع  ذلك 
يزيد  اآخــر  خــربًا  اأ�شافت  ال�ش�رة  اإن   ثم 

من بالغة
سورة الكـوثر

هذه السورة لم تبدأ 
بقضية الخصومة 

وجوابها بل بدأت ببشرى 
عظيمة لرسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم ليكون 
أول ما يسمعه هو 

عظمة كرامته على ربه 
سبحانه وتعالى
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له �شبحانه والثانية خري ما يقدم للفقراء 
الــثــاين مفع�له  مــن  واملــحــرومــني وحـــذف 
)وانحر  يقال  اأن  الأ�ــشــل  لأن  ـــروره  وجم
اأو  كثريًا  )انحر  يقل  ومل  لربك(  الأنــعــام 
اأكرث من النحر( مع اأن كرثة النعمة تتطلب 
كرثة ال�شكر، لأن هذا يفهم من ذكر النحر 
واحــدة  وكــل  والبقر  بــالإبــل  خا�س  وهــ� 
ال�شاأن  اأن  ومــع  �شياه،  �شبع  تعدل  منهما 
اأف�شل من غريه ـ وه� هنا مق�ش�د مع الإبل 
والبقر ـ ذكر النحر على وجه التغليب على 
وهذا  �شرعًا  بال�شاء  اخلا�س  الذبح  لفظ 
الذي  الإيــجــاز  ق�شد  ا�شتدعاه  القت�شار 

بنيت عليه ال�ش�رة .

هذا  يف  الإلـــه  لفظ  دون  الـــرب  لفظ  ويف 
ملن  �شل  اأي  الــغــر�ــس  مــع  تنا�شب  املــ��ــشــع 
يرعاك ويكرمك ويح�طك من اخل�ش�م فه� 
جدير بال�شكر ولأجل ذلك جاء لفظ الرب 
ا�شمًا ظاهرًا خالفًا ملا جاء قبله حيث عرب 
لرياعي  املتكلم  ب�شمري  نف�شه  عن  �شبحانه 
ذلك املعنى بهذا اللتفات - ف�ق ما يفيده 
وقد   - الأنظار  ولفت  التنبيه  من  اللتفات 
�شرح بلفظ الرب م�شافًا اإلى �شمري خطاب 
مفه�م  اأنه  مع  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
من حال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وذلك 
ال�شكر  طلب  ت�جيه  به  مق�ش�د  الت�شريح 

األهاكم   " فيق�ل:  والع�شرية  الأهــل  بكرثة 
" وهذا ل ينفي  املقابر  التكاثر حتى زرمت 
اأن يك�ن اآله وع�شريته كثريًا ولكن هم جزء 

ي�شري من اأمته �شلى اهلل عليه و�شلم.

وزادت هذه الب�شرى عظمة بعظمة معطيها 
ولذا مل تقل الآية " اأعطيتك الك�ثر " بل 
" بن�ن التعظيم  " اأعطيناك الك�ثر  قالت 
لأنها  الب�شرى  ثب�ت  تاأكيد  اأي�شًا  هذا  ويف 
الآية  وزادت  امليعاد  يخلف  ل  من  عطية 
نف�شه  املعظم  �شمري  بتقدمي  ذلــك  تاأكيد 
النظر  لفت  يفيد  والتقدمي  الفعل  على 
ل  اأعطيناك  نحن  قال:  كاأنه  الفاعل  اإلى 

غرينا.

الب�شارة  ــاأت  ت مل  الت�ثيق  هــذا  وملنا�شبة 
ب�شيغة الفعل امل�شارع الدال على ال�شتقبال 
جاءت  بل  امل�شتقبل  يف  يك�ن  مما  اأنها  مع 
فهذا  )اأعطيناك(  املا�شي  ب�شيغة  الب�شارة 
كان  واإن  له  مــرد  فال  وق�شي  ثبت  احلكم 
اخلرب  اأكد  ثم  امل�شتقبل  يف  �شياأتي  وق�عه 
اجلملة  وجعل  امل�ؤكدة  )اإن(  بدخ�ل  كله 

ا�شمية بتقدمي ال�شمري " اإنا " على الفعل 

وتكمياًل لإظهار هذا التكرمي دعت ال�ش�رة 
اإظهار  اإلى  و�شلم  ليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل 
اخل�ش�م  بــنــ�ــشــيــان  وذلــــك  بــه  ــاج  ــه ــت الب
والن�شغال عنهم ب�شكر اهلل تعالى على هذا 
التكرمي �شالة لربه ونحرًا لل�شحايا ابتغاء 

وجهه وحده .

الذين  امل�شرك�ن  خ�ش�مه  عليه  ملا  خالفًا 
خا�شم�ه من اأجل الت�حيد وهذا من فائدة 
الت�شريح با�شم ربه الذي يتقرب اإليه كاأنه 
قيل ف�شل لربك ل ملا يتقرب اإليه خ�ش�مك 

واثبت على ذلك ول تبال بهم .

لفظ  على  اقت�شر  الإيجاز  على  وحفاظًا   
اأولهما  وعطف  الفعلني  يف  الثالثي  الأمــر 
النعمة  هــذه  اأن  لإفــادة  بالفاء   " ف�شّل   "
التقرب  عليها  يرتب  اأن  حقها  من  الكربى 
واقت�شر  بال�شكر  جديرة  فهي  بالعبادات 
لأن  العبادات  بني  من  والنحر  ال�شالة  على 
املقام مقام اإيجاز ولأنهما من اأعظم اأعمال 
ال�شكر اإذ الأولى اأق�ى ما يعرب عن التعظيم 

وزيادة يف تعميق معنى التكرمي للنبي �شلى 
قاله  مما  قلبه  وتطييب  و�شلم  عليه  اهلل 
اخل�شم  عن  الإعرا�س  يف  وزيــادة  اخل�شم 
م�شب�قة  ـــاءت  وج الق�شية  ــذه  ه ـــرت  اأخ
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  لر�ش�ل  بب�شرى 
الب�شرى  هــذه  جعلت  وقــد  عظيمة  كبرية 
يقع  ما  اأول  لتك�ن  لل�ش�رة  وبداية  مطلعًا 
يف �شمعه �شلى اهلل عليه و�شلم ولكي  ت�شغل 
ب�شرورها قلبه ال�شريف عن ذلك الأذى الذي 
قائليه،  على  الــرد  حالة  يف  حتى  به  رمي 
نهر  القيامة  ي�م  اإعطاوؤه  الب�شرى هي  هذه 
اأم�ر  الب�شرى  هذه  عن  التعبري  ويف  الك�ثر 

عدة تعّمق الغر�س منها وتق�ّيه .

املناق�شة  الكرثة  من  ماأخ�ذ  لفظ  فالك�ثر 
للبر الذي زعمه اخل�شم وه� ب�زن "ف�عل" 
ت�شتعمل  التي  اجلامدة  الأ�شماء  �شيغ  من 
عند اإرادة املبالغة ولذلك ُف�سر باأنه املفرط 
يف الكرثة وه� معرف باأل الدالة على كمال 
م�شتغرقًا  لها  �شاماًل  ليك�ن  الكرثة  معنى 
لأن�اعها وك�نه يف الآخرة تاأكيد لدوام ذكر 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ورفعته ل على 
اخل�شم واأ�شرابه بل على عظماء الأنبياء 
واملر�شلني حني يجتمع اخللق اأجمع�ن وهذا 
منه  لت�شرب  وجل  عز  اهلل  اأعده  قد  النهر 
التي  واآنيته  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اأمته 
ي�شرب بها النا�س عدد جن�م ال�شماء فيك�ن 
ينق�س  معنى  وهــ�  كذلك  منه  ال�شارب�ن 
الك�ثر  ولفظ  ــذوره  ج من  ويقتلعه  البر 
دال بحروفه و�شيغته على �شم�ل كل خري 
عنهما  اهلل  ر�شي  عبا�س  ابن  عن  جاء  كما 
اأنه �شئل عن معنى الك�ثر فقال: ه� اخلري 
الكثري فقيل له: اإن غريك يق�ل ه� نهر يف 

اجلنة فقال: ذلك من اخلري الكثري .

بينهما  تعار�س  فال  هذا  من  جزء  هذا  اأي 
وهذا من عمق فهمه للقراآن ر�شي اهلل عنه 
ذكر  على  املف�شرين  من  كثري  اقت�شر  واإمنــا 
حديث  يف  ذكــره  ثبت  ــه  لأن تعيينًا  النهر 
ولأنــه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ــشــ�ل 
مقابلة  وهــ�  ال�ش�رة  غر�س  مــع  يتنا�شب 
البر بكرثة الأتباع ل بكرثة الذرية التي 
يتباهى بها اأهل اجلاهلية وكيف يرد عليهم 
بغري كرثة الأتباع وه� ينعى عليهم الفخر 

دعت السورة رسول 
اهلل صلى اهلل ليه وسلم 

إلى إظهار االبتهاج به 
وذلك بنسيان الخصوم 
واالنشغال عنهم بشكر 

اهلل تعالى
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لت�جيه  تبعًا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اإليه 
به  ق�شد  الـــذي   " اأعطيناك   " الب�شارة 
من  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  بقربه  ال�شعار 
النبي  اإلى  م�جهة  كلها  ال�ش�رة  جاءت  ربه 
�شلى اهلل عليه و�شلم بكاف اخلطاب لتك�ن 
اأقرب واأ�شرع واأق�ى تاأثريًا كذلك  الب�شارة 

والدفاع عنه �شلى اهلل عليه و�شلم كذلك .

وقد جاءت الآيات الثالث خمت�مة بحرف 
ترابطًا  ال�ش�رة  يعطي  ال�شجع  وهذا  الراء 
حرفها  كــان  اآيـــة  منها  ختمت  كلما  اأكـــرث 
ال�ش�رة  جاعاًل  قبلها  بالتي  مذّكرًا  الأخري 
اجلر�س  يــ�حــدهــا  واحــــدة  �شبيكة  كلها 
والراء  النظم  اإحكام  وحدها  كما  ال�احد 
حرف جمه�ر ق�ي يقرع ال�شمع قرعًا فينبه 
كاًل  الثالث  ــات  الآي معاين  اإلــى  املخاطبني 
على حدة ثم ينبه املخاطبني اإلى الق�شية 
الكلية التي اأعلنتها هذه ال�ش�رة الكرمية .

وما  اأحكم  ما  ال�ش�رة  هذه  نزل  الذي  فجّل 
اأن ي�شمَ�  ! واأّنى لكالم الب�شر  اأعظم كالمه 

فيدايَن كالمه املعجز 

حا�شا ..ثم .... حا�شا... ثم ... حا�شا . 

جاءت اآليات الثالث 
مختومة بحرف الراء وهذا 

السجع يعطي السورة 
ترابطًا أكثر

حكم تعلم لسان العرب
كان تدويــن الكتــب قــد ن�شــاأ وترعــرع يف اأمــة 
الإ�شــالم مع نزول القراآن وتدوينه ومنه ن�شاأت 
العلــ�م ودونــت وتفرعت، وكان تف�شــري القراآن 
مــن اأقدم العل�م التي بداأ تدوينها كالذي كتبه 
تالميذ �شــيدنا عبــد اهلل بن عبا�س ر�شــي اهلل 

عنهما.

وكان علم اأ�ش�ل الفقه الذي تبنى عليه اأحكام 
ال�شــرع ويفهــم بــه القــراآن وال�شــنة معروفــة 
يف  تكتــب  مل  كانــت  واإن  ال�شــدور  يف  م�شــائله 
ال�شــط�ر اإلى وقــت متاأخر بع�س ال�شــيء، وكان 
الإمام ال�شــافعي ر�شــي اهلل عنه اأول من خ�شه 
بالتاأليــف يف اأواخــر القــرن الهجــري الثــاين 
وذلك يف ر�شــالة بعثها اإلى الإمام عبد الرحمن 
بن مهدي، ولذلك �ُشمي هذا الكتاب»الر�شالة«.

وقــد اهتــم الإمام ال�شــافعي رحمــه اهلل ببيان 
اأهمية معرفة الل�شان العربي وفرق بني حاجة 
كل فــرد م�شــلم اإلــى هــذه املعرفــة وحاجة من 
يريد علم فهم القراآن الكرمي وال�شنة النب�ية 
ومعرفة حكم اهلل فيها فقال عن الق�شــم الأول 
- يف الر�شــالة)�س 48(: »فعلــى كل م�شــلم اأن 
يتعلــم مــن ل�شــان العــرب مــا بلغه جهــده حتى 
ي�شــهد بــه اأن ل اإلــه اإل اهلل واأن حممدًا عبده 
ور�شــ�له، ويتل� بــه كتاب اهلل وينطــق بالذكر 
فيمــا افر�ــس عليــه مــن التكبــري واأمــر به من 

الت�شبيح والت�شهد وغري ذلك«.

وذلــك لأن هــذه املذكــ�رات عنــد ال�شــافعي من 
فرائ�ــس الدين علــى كل فرد ول ميكــن اأداوؤها 
اإل بالل�شــان العربــي، وكل �شــيء ت�قــف عليه 

ح�ش�ل الفر�س �شار فر�شًا.

ثم قال رحمه اهلل عقب ذلك:

»ومــا ازداد من العلم بالل�شــان الذي جعله اهلل 
ل�شــان من ختم بــه نب�ته واأنزل بــه اآخر كتبه 
كان خريًا له كما عليه اأن يتعلم ال�شالة والذكر 
فيهــا وياأتي البيت وما اأمــر باإتيانه ويت�جه ملا 
وجــه له ويك�ن تبعًا فيمــا افر�س عليه وندب 

اإليه ل متب�عًا«.

ويف هذا الكالم من اأحكام اهلل �شيئان:

اولهمــا:  اأن تعلــم ل�شــان العــرب فيمــا زاد على 
املقــدار الذي ه� فر�س عني خري للم�ؤمن ي�ؤجر 

عليه واإن مل يكن هذا الزائد فر�شًا.

ثانيهمــا: اأن مــن اقت�شــر على هذا املقــدار فه� 
يف اأمــ�ر الديــن تابع ل متبــ�ع  لأن هذا املقدار 
ل ي�ؤهلــه ملعرفــة الأحكام من الكتاب وال�شــنة 
بنف�شــه فلذلك ه� تابع ل متبــ�ع اأي يتبع فهم 
العلماء للكتاب وال�شنة، اأما املتب�ع فله يف كالم 
ال�شــافعي رحمــه اهلل بيــان خا�س ملــا يحتاجه 
الر�شـــالة  يف  فقــال  العـربــي،   الل�شـــان  مــن 
)�ــس05(:»ل يعلــم مــن اإي�شــاح جمــل الكتاب 
اأحــد جهل �شــعة ل�شــان العرب وكــرثة وج�هه 
وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه 

ال�شبه التي دخلت على من جهل ل�شانها«.

ثم قال ال�شافعي يف الر�شالة)�س15(:

العــرب  بكتابــه  تعالــى  اهلل  خاطــب  »فاإمنــا 
بل�شــانها علــى مــا تعرف مــن معانيهــا وكان مما 
تعرف مــن معانيها ات�شــاع ل�شــانها، واأن فطرته 
اأن يخاطب بال�شــيء منه عامــًا ظاهرًا يراد به 
العام الظاهر... وظاهرًا يعرف يف �شــياقه اأنه 
فه  يراد به غري ظاهره... وتكلُم بال�شــيء تعِرّ
ف  تعــِرّ كمــا  باللفــظ  الإي�شــاح  دون  باملعنــى 
الإ�شــارُة ثم يك�ن هذا عندهــا من اأعلى كالمها 
لنفــراد اأهــل علمها بــه دون اأهــل جهالتها... 
وكانــت هــذه ال�جــ�ه... يف معرفة اأهــل العلم 
منها به... معرفة وا�شــحة عندها وم�شتنكرة 
عند غريها ممن جهل هذا من ل�شانها - وبل�شانها 
نــزل الكتاب وجاءت ال�شــنة - فتكلف الق�ل يف 

علمها تكلف ما يجهل بع�شه«.

ثم بني رحمه اهلل حكم من تكلم يف بيان معاين 
القراآن وه� يجهل هذه ال�شــعة يف ل�شان العرب 
فقــال يف الر�شــالة }�ــس 35{: »ومــن تكلف ما 
جهــل ومــا مل تثبتــه معرفتــه كانــت م�افقتــه 
لل�شــ�اب - اإن وافقه من حيــث ل يعرفه - غري 
حممــ�دة واهلل اأعلم، وكان بخطئه غري معذور 
اإذا نطــق فيمــا ل يحيــط علمــه بالفــرق بــني 

اخلطاأ وال�ش�اب فيه«.
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اإلى ق�له تعالى: } يا اأيها الذين اآمن�ا ل 
تقرب�ا ال�شالة واأنتم �شكارى حتى تعلم�ا 

ما تق�ل�ن، ول ُجنبًا اإل عابري �شبيل {.

امل�شجد  وهــ�  م��شعها  بال�شالة  واملـــراد 
كما  فعلها،  وكذا  ال�شالة  فيه  تك�ن  الذي 
ال�شالة  فذكر  التاأويل،  اأهــل  اإليه  ذهــب 
جماز مر�شل، من ذكر احلال واإرادة املحل، 
حالة  امل�شاجد  اإتــيــان  عــن  الآيـــة  فنهت 
امتهان  من  ذلك  يف  ملا  اجلنابة،  اأو  ال�شكر 
اأن  تعالى  اهلل  اأذن  التي  ال�شعائر  لهذه 
لي�س  واجلنب  ا�شمه،  فيها  ويذكر  ترفع 
قراآن،  قــراءة  اأو  �شالة  من  للعبادة  اأهــاًل 
اهلل  ر�شي  عائ�شة  حديث  يف  جــاء  كما 
تعالى عنها عند اأبي داود: )وجه�ا هذه 
امل�شجد  اأحل  فاإين ل  امل�شجد  البي�ت عن 

حلائ�س ول جنب(.

لي�س  لكنه  �شعيفًا  كــان  واإن  واحلــديــث 
اإذا مل يكن يف  به،  ال�شعف فيحتج  �شديد 
الفقهاء،  عامة  نهج  ه�  كما  غريه  الباب 
الآيـــة، وقد  ــة  ي دلل يــقــ�ِّ واأنـــه  ل�شيما 
ذهب اإلى هذا املعنى جمه�ر اأهل العلم من 
املذاهب الأربعة. واإمنا اختلف�ا يف العب�ر، 
فاأجازه ال�شافعية واملالكية لظاهر الآية، 
ومنعه  فقط،  للحاجة  احلنابلة  واأجــازه 
احلديث  لظاهر  واأ�شحابه  حنيفة  اأبــ� 
اأبي �شعيد  ال�شابق، وحديث الرمذي عن 
اهلل  �شلى  ــه  اأن عنه  اهلل  ر�شي  اخلـــدري 
اأبي طالب ر�شي  عليه و�شلم قال لعلي بن 
اهلل عنه: )يا علي ل يحل لأحد يجنب 

يف هذا امل�شجد غريي وغريك(.

لأنها  كــاجلــنــب  ذلـــك  كــل  يف  واحلــائــ�ــس 
ميتنع  مما  فتمتنع  اأكــرب،  حدث  �شاحبة 
م�شحف،  وم�س  قـــراءة  مــن  اجلنب  منه 
ودخ�ل م�شجد، زيادة على امتناع ا�شتمتاع 

حرم  اهلل  )اإن  قـــال:  و�شلم  عليه  اهلل 
وواأد  وهات  ومنعًا  الأمهات،  عق�ق  عليكم 

البنات....( احلديث.

اأ�شد  عق�قهن  لأن  بالذكر  خ�شهن  واإمنــا 
وعدم  ل�شعفهن  الأب،  عق�ق  مــن  قبحًا 
لأنف�شهن  حــقــهــن  اأخــــذ  عــلــى  قــدرتــهــن 

باأيديهن كما قد يفعله الأب.

يف  تعالى  اهلل  يتق�ا  اأن  ــاء  ــن الأب فعلى 
لق�ا  اإذا  م�شريهم  يخ�ش�ا  واأن  اأمهاتهم، 
عق�بة  يعجل  تعالى  اهلل  اإن  بل  ربهم، 
العاق يف الدنيا قبل الآخرة كما قال عليه 
ال�شالة وال�شالم: )كل الذن�ب ي�ؤخر اهلل 
اإل  القيامة  ي�م  اإلى  منها  �شاء  ما  تعالى 
عق�ق ال�الدين، فاإن اهلل يعجله ل�شاحبه 
املـــمـــات(. كما  ــاة الــدنــيــا قــبــل  ــي يف احل
حديث  من  واحلاكم  الطرباين  اأخرجه 
اأبي بكرة ر�شي اهلل عنه، وعادة اهلل يف 
ذلك معل�مة لتخفى على العقالء. واهلل 

تعالى اأعلم.

حكم جلوس الحائض 
والجنب في المسجد

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 
امل�شحف...  وم�س  الــقــراآن،  ــراآة  ق وكــذا 
من  يدخل  كاأن  فيه،  العب�ر  يف  واختلف�ا 
ذلك  يف  وا�شتندوا  اآخر.  من  ويخرج  باب 

أذية األم من أكبر 
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:

ـــة عــلــى الإثـــم  هـــذا الــفــعــل مــن الإعـــان
عق�ق  على  اأبناءه  يعني  لأنه  والعدوان، 
كما  الــذنــ�ب  كبائر  مــن  والعق�ق  اأمــهــم، 
اأخرجه  فيما  وال�شالم  ال�شالة  عليه  قال 
البخاري وم�شلم من حديث اأبي بكرة نفيع 
اأنبئكم  )األ  عنه:  اهلل  ر�شي  احلارث  بن 
باأكرب الكبائر ؟ ثالثًا. قلنا: بلى يا ر�ش�ل 
وعق�ق  بـــاهلل،  الإ�ــشــراك  ? قـــال:  اهلل 

ال�الدين...( احلديث.

اأذى يتاأذى منه ال�الدان  والعق�ق ه� كل 
والإح�شان  الــرب  �شد  وهــ�  اأحــدهــمــا  اأو 
بهما  واأمــر  بهما،  تعالى  اهلل  اأمــر  اللذين 
اأدلة ل  الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم يف 

حت�شى كرثة.

والـــ�اجـــب عــلــى هــــ�ؤلء الأبـــنـــاء 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 
ولذلك  معل�م،  ه�  كما  لــالأب  واحــد  حق 
نهى عن عق�قها باخل�ش��س كما اأخرجه 
بن  املغرية  حديث  من  وم�شلم  البخاري 
�شعبة ر�شي اهلل عنه اأن ر�ش�ل اهلل �شلى 

فتـاوى مخــتارة
إدارة اإلفتاء
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اجل�اب وباهلل الت�فيق:

بال�ش�رة  و�ــشــراوؤه  الذهب  بيع  يج�ز  ل 

جن�س  الذهب  لأن  ال�ش�ؤال،  يف  املذك�رة 

رب�ي، فاإذا بيع برب�ي كالدولر اأو الدرهم 

اأو نح�هما من النق�د، وجب فيه احلل�ل و 

وال�شالم:  ال�شالة  عليه  لق�له  التقاب�س 

)الذهب بالذهب، والف�شة بالف�شة، والرب 

بالتمر،  والتمر  بال�شعري،  وال�شعري  بالرب، 

يدًا  ب�ش�اء  �ش�اء  مبثل  مثاًل  بامللح،  وامللح 

فبيع�ا  الأ�شناف  هذه  اختلفت  فاإذا  بيد، 

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 .

املعاملة  هـــذه  عــن  ي�شتغنى  اأن  وميــكــن 

يك�ن  اأن  وهي  �شحيحة،  اأخــرى  مبعاملة 

بلد  حمل  يف  معتمد  وكيل  الذهب  لبائع 

الذهب  اإر�شال  ال�كيل  فيطلب  امل�شري، 

ثم  بال�شراء،  تلقاه  وعد  على  بناًء  اإليه 

امل�شري  مع  ال�شفقة  بعقد  ال�كيل  يق�م 

بلد  يف  وكيل  للم�شري  يك�ن  اأو  بيد،  يدًا 

له  لي�شري  مباله  اإلــيــه  فيبعث  البيع، 

الذهب املطل�ب يدًا بيد، ثم يبعث به اإليه 

.

اجلميع  ويخرج  املق�ش�د  يح�شل  وبذلك 

�شلى  اهلل  ر�ش�ل  لعن  الذي  الربا  بيع  من 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  و�شلم  عليه  اهلل 

وقال:  و�شاهديه  وكاتبه  وم�كله  اآكله 

)هم �ش�اء( كما اأخرجه م�شلم من حديث 

جابر ر�شي اهلل عنه.

حيث  باحلرب  متعاطيه  اهلل  اآذن  والذي 

اهلل  اتق�ا  اآمن�ا  الذين  اأيها  يا   { قــال: 

م�ؤمنني.  اإن كنتم  الربا  ما بقي من  وذروا 

اهلل  مــن  بــحــرب  ــ�ا  ــاأذن ف تفعل�ا  مل  فـــاإن 

ور�ش�له{. واهلل تعالى اأعلم

مع كل فري�شة �شالًة فائتة. اأو اأن ت�شلي 
ح�شب  ي�م  كل  عدد  من  ت�شتطيع  كيفما 
لأن  ؛  كلها  ف�ائتها  تق�شي  حتى  فراغها 
عليه  قال  وقد  تعالى،  اهلل  حق  ال�شالة 
ال�شالة وال�شالم: )اق�ش�ا اهلل فاهلل اأحق 
بال�فاء( كما اأخرجه البخاري من حديث 
هذا  عنهما،  تعالى  اهلل  ر�شي  عبا�س  ابن 
وجتب  العلم،  اأهــل  جمه�ر  اإليه  ماذهب 
الذنب  هذا  من  الن�ش�ح  الت�بة  ذلك  مع 
الذن�ب  كبائر  من  الفرائ�س  ترك  لأن  ؛ 
كما قال اهلل: } فخلف من بعدهم خْلف 
ال�شه�ات ف�ش�ف  بع�ا  ال�شالة واتَّ اأ�شاع�ا 
يلق�ن َغياًّ، اإل من تاب واآمن وعمل �شاحلًا 
فاأولئك يدخل�ن اجلنة وليظلم�ن �شيئًا 

.}

ول  الإثــم،  من  للخروج  واجبة  فالت�بة 
تتحقق اإل بق�شاء ال�شالة والندم على ما 
فات والعزم على عدم الع�د اإلى مثل ذلك، 
اأن تكرث من التط�ع فلعل  وعليها مع ذلك 
ذلك يع��س ما فاتها من الف�شل كما ورد يف 
احلديث عنه �شلى اهلل عليه و�شلم قال: 
القيامة  ي�م  العبد  به  يحا�شب  ما  )اأول 
اأفلح  فقد  �شلحت  فــاإن  �شالته،  عمله  من 
وخ�شر،  خــاب  فقد  ف�شدت  واإن  واأجنـــح، 
الرب  قال  �شيئًا  فري�شته  من  انتق�س  فاإن 
تط�ع  من  لعبدي  هل  انظروا  وجــل:  عز 
الفري�شة(.. من  انتق�س  ما  به  فيكمل 
اأخرجه الرمذي والن�شائي  احلديث كما 
عنه.  اهلل  ر�شي  هريرة  اأبــي  حديث  من 

واهلل تعالى اأعلم.

حكم شراء الذهب نقداً 
بواسطة اإلنترنت من 

غير تقابض
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 .

رة والركبة. زوجها بها بني ال�شُّ

غري اأن ال�شادة املالكية لهم راأي يف قراءة 
اإذا  اأنها  فراأوا  حافظة،  كانت  اإذا  القراآن 
ى  اأدَّ حي�شها  فــرة  الــقــراءة  من  امتنعت 
ذلك اإلى ن�شيانها القراآن وذلك غري جائز، 
فاأبيح لها للحاجة، ولي�س كذلك اجلنب اإذ 
تيمم،  اأو  بغ�شل  حدثه  يرفع  اأن  باإمكانه 
ــك مل  ذل مــع  ولكنهم  بــخــالف احلــائــ�ــس، 

يج�زوا لها املكث يف امل�شجد.

مذهب  اأن  امل�شاألة  هــذه  يف  اأراه  والـــذي 
الذي  ال��شط  املذهب  ه�  املالكية  ال�شادة 
ت�شتد احلاجة اإليه ول�شيما للطالبات اأو 

املعلمات، خ�ش��شًا يف اأيام الختبارات.

ول�  �شروريًا،  فلي�س  امل�شجد  يف  املكث  اأما 
يك�ن  اأن  ميكن  اإذ  التحفيظ،  بحجة  كان 
يف  كــان  واإن  امل�شجد،  غــري  يف  التحفيظ 
اأن تعذر �شاحبة احلي�س  امل�شجد، ينبغي 
وتتعاهد  دورتــهــا،  ــاء  ــن اأث احلــ�ــشــ�ر  مــن 
مبذهب  ترخ�شت  اإن  بيتها  يف  حفظها 
املالكية، واإذا ما كان ال�قت وقت  ال�شادة 
ع  لل�شرورة كالعابرة وت�شمِّ اختبار دخلت 

وهي واقفة ثم تن�شرف.

وذلك عماًل مبثل هذه الن�ش��س ال�شرعية، 
وحفاظًا على قد�شية م�شاجد اهلل تعالى. 

واهلل تعالى اأعلم.

حكم ما فات من 
صلوات

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:

عن  ن�ش�حًا  ت�بة  تت�ب  اأن  عليها  يجب 
يجب  كما  لل�شالة،  والتاأخري  الرك  هذا 
اأن تق�شي �شل�ات هذه املدة، وذلك  عليها 
ق�شائها،  من  تفرغ  حتى  لها  تتفرغ  بــاأن 
ت�شلي  اأن  حــرج  فال  ذلــك  ميكنها  مل  فــاإن 
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عن عناء مهنته ويكت�شب منها باأكرث واأف�شل 
من مهنة ال�شحر!!

اإن هذه الأرانب لي�شت اأكرث من �ش�رة يف عي�ن 
النا�س، ول� رحت تلم�شها اأو مت�شك بها ف�ش�ف 

تقب�س ه�اًء...

    على كل حال �ش�اء قلنا مع بع�س العلماء 
اأن ال�شحر حقيقة جم�شدة، اأو قلنا مع بع�س 
عليه  املتفق  عن  وت�ش�ر  تخيل  اأنــه  الآخــر: 
تتعلق  بالنا�س،  اأ�ــشــرارًا  يحدث  ال�شحر  اإن 
ولهذا  وعق�لهم...  اأرواحهم  اأو  باأج�شادهم 
ال�شبب بالذات حرمه الإ�شالم حترميًا قاطعًا 
�شلى  النبي  منه  وحذر  الكرمي  القراآن  وذمه 
به:  الت�شديق  من  حذر  بل  و�شلم  عليه  اهلل 
اخلمر،  مدمن  اجلنة:  يدخل�ن  ل  )ثالثة 

وقاطع رحم، وم�شدق بال�شحر( 

اأوعرا فًا مبا يق�ل فقد كفر  اأتى كاهنًا  )من 
اأنزل على حممد �شلى اهلل عليه و�شلم(،  مبا 
)من اأتى عرافًا ف�شاأله عن �شيء مل يقبل اهلل 

له �شالة اأربعني ي�مًا( 

النا�س  على  للتم�يه  حــرام  ال�شحر  وتعلم 
تخيلهم حرام، اللهم اإل اإذا كان الق�شد اإزالة 

�شحر عن �شخ�س م�شح�ر.

وم�شاًء  �شباحًا  بــاهلل  الإنــ�ــشــان  تع�ذ  واإذا 
من  �شيئًا  وقـــراأ  و�شلى،  ــاأثــ�ر،  امل وبــالــدعــاء 
ينفع  ول  ي�شر  ل  ال�شاحر  اأن  وعلم  القراآن، 
ل�شك  فاإنه  تعالى،  اهلل  قدره  قد  ب�شيء  اإل 

ي�شعب على اأن �شاحر اأن ي�ؤثر عليه.

ال�شحرة  ــى  اإل الــذهــاب  من  يحذر  والإ�ــشــالم 
ت�شديقهم...  من  امل�شلم  ومينع  وامل�شع�ذين 
وعلى امل�شلم اأن يعالج نف�شه بنف�شه بالعتقاد 
واأنه  الأوهــام،  حبائل  يف  وقــ�ع  ال�شحر  بــاأن 
اإرادته  اأن يق�ي  ي�شتطيع بح�ل اهلل وق�ته 
واأي�شًا  والأوجـــاع،  الآلم  هذه  عنه  ويطرد 
وخا�شة  القراآن..  وقراءة  والدعاء،  بالذكر 
على  املرددين  اأن  على  تدلنا  التجارب  واأن 
مر�شًا  اإل  يــــزدادون  ل  امل�شع�ذين  هـــ�ؤلء 
من  املــر�ــس  بــه  يدخل  وبع�س  وا�ــشــطــرابــًا. 
متاهات جديدة بعد اأن تتملكن منه الأوهام 
وبعد اأن يفقد اأم�اله ورمبا اأ�شياء اأخرى عند 

ه�ؤلء الدجالني.

الإن�شان راأى العني ول ي�شك حلظة يف اأي عني 
املاء  هذا  واأن  معينة،  م�شافة  على  ماء  نرى 
تتالألأ عليه اأ�شعة ال�شم�س لكنه ل� ذهب اإلى 

هذا امل��شع فاإنه ل يجد ماء.

والإمام اأب� حنيفة ر�شي اهلل عنه ينكرون اأن 
يك�ن لل�شحر حقيقة م��ش�عية خارجية..

ورمبا كان راأي اأقرب اإلى ال�ش�اب ل�شببني: 

ت�شري  الكرمي  القراآن  اآيات  بع�س  اأن  الأول: 
ي�شحر  ال�شاحر  واأن  تخيل،  ال�شحر  اأن  اإلــى 
ال�شيء  هذا  لكن  �شيئًا،  ترى  فيجعلها  العي�ن 
يف  اأمــا  امل�شح�ر..  عــني  يف  �ــشــ�رة  اإل  لي�س 

ال�اقع فال اأثر لهذه ال�ش�رة..

فرع�ن:)�شحروا  �شحرة  من  تعالى:  يق�ل 
اأعني النا�س(.. كاأن م�شرح العملية ال�شحرية 
ال�اقع.  متاما كظاهرة  العني والب�شر ل  ه� 
بل  )قــال  تعالى:  ق�له  اأي�شًا:  الــ�ــشــراب.. 
األق�ا: فاإذا حبالهم وع�شيهم، ُيَخّيل اإليه من 
اأنها ت�شعى فاأوج�س يف نف�شه خيفة  �شحرهم 

م��شى()�ش�رة طه، الآية: 67،66(  

اجلبال  اأن  اأوًل:  يقرر  الــقــراآن  اأن  تالحظ 
والع�شى يف ال�اقع مل تتحرك، ولكن م��شى- 
اأن  ورغم  متحركة..  تخيلها  ال�شالم-  عليه 
ال�شحر هنا خيال يف خيال اإل اأنه اأثر ب�ش�رة 
يف  )فاأوج�س  م��شى  �شيدنا  على  باأخرى  اأو 

نف�شه خيفة م��شى(.

بع�س  يف  نف�شه  ال�شحر  اأن  الــثــاين:  الأمـــر 
ت�شتقر  األ  على  يحر�س  ال�شحرية  عرو�شه 
ياأتي  التي  الأمــ�ر  غرائب  على  كثريًا  عينك 
بها، وتنتقل م�شرعة اإلى غريها وهكذا.. واأنا 
اأت�شاءل ك اإذا كان ال�شاحر قادرًا فعاًل- كما 
ي�شتخرج  اأن   – على  احللقات  بع�س  يف  نرى 
اأو من حائط.. فلماذا  »اأرنبًا« مثاًل من ورقة 
ل يجل�س يف بيته ويك�ن مزرعة اأرانب تغنيه 

ال�شحر معناه يف اللغة: ال�شيء اخلفي الذي ل 
يعرف �شببه، ويك�ن له تاأثري على الآخرين.

البيان  مــن  »اإن  ال�شريف:  احلــديــث  ومــنــه 
ي�ؤثر  البليغ  الكالم  ه�  البيان  لأن  ل�شحرًا« 
ال�شامع وي�شيطر عليه دون �شبب وا�شح  على 

ملم��س.. ومنه اأي�شًا: حر العي�ن.

خيال...  جمــرد  ه�  اأو  حقيقة  ال�شحر  هل 
لبع�س  يحدث  ما  ف�شر  هل  اأخـــرى:  بعبارة 
�شيء  ب�ج�د  �شحرية  تــاأثــريات  من  النا�س 
كيان  ولــه  م�ج�د  ال�شحر،  ا�شمه:  حقيقي 
اجلراثيم  ت�جد  كما  النا�س  دنيا  يف  واقعي 
اإل   لي�س  ل�شحر  اأن  اأو  اخلفية..  الكائنات  اأو 
تخاطبًا مع خيالت واأوهام واإيحاءات.. واأن 
نتيجة  الأوجــاع  اأو  الأمرا�س  اأو  الآلم  هذه 
ول  اأكــرث  ل  �شع�رية  وا�شطرابات  تخيالت 

اأقل.

حقيقة  ال�شحر  اإن  يق�ل:  العلماء  وبع�س 
يحدث  ال�شاحر  اأن  مبعنى  بالفعل،  م�ج�دة 
اإلى  ينتقل  ال�شيء  وهــذا  الــ�اقــع،  يف  �شيئًا 
الإن�شان عن طريق اأكل اأو �شرب اأو مل�س اأو اأية 
و�شيلة من و�شائل الت�شال اأو امل�س اجل�شدي.

غري  اأو  ال�شارة  ــار  الآث ال�شيء  هذا  فيحدث 
ال�شارة، كاأن ي�شبب يف اجل�شم اآلمًا واأوجاعًا، 
اأو يحدث يف القلب مياًل اأو حمبة اأو كرها اأو 

بغ�شًا... وما �شابه ذلك. 

حقيقة  ل  ال�شحر  اأن  يــرى  العلماء  وبع�س 
النا�س  واقــع  يف  حمــدد  �شيء  ي�جد  ول  لــه، 
وخا�شة اإحلاق الأ�شرار بالآخرين. وامل�شاألة 
يج�شدها  نف�شية  اإيــحــاءات  مع  تعامل  كلها 

خيال امل�شح�ر ويتعامل معها على اأنها واقع.

يراها  التي  ال�شراب..  ظاهرة  مثل:  وذلــك 

لسـحـــــر ا
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