من المحرر
العبقرية والنبوغ

جملـــــ��ة �إ�سالميــــــ��ة ثقافية اجتماعية ت�صـــ��در عن دائـــرة ال�شـ���ؤون الإ�سالميـــة والعمـــ��ل اخليـــري بـــــدبـي
العدد  111مار�س 2009 -م  -ربيع الأول 1430هـ

ظاهر َة الطفلِ املوهوب لفتتْ نظر املفكرين واملربني
َ
تف�سريات
وحاول البع�ض �أَن يقدم
منذ �أقدم الع�صور ،
ٍ
�شتى لهذه الظاهرة ،كما �أ�س�ست م�صطلحات للداللة
عنها :كالعبقرية والنبوغ والإبداع.
اﻟﻀﻴﺎء `g1430 ∫hC’G ™«HQ - Ω2009 - ¢SQÉe 111 Oó©dG

ُ
يختلف عن املبدع .فاملوهوب
ويف الواقع �أن املوهوب
هو ال��ذي ميلك ق��در ًة عقلية عالية� ،أم��ا املبدع
فيت�سم بالإجناز اجلديد الأ�صيل .وينظر علماء
النف�س يف �أثناء تعاملهم مع املوهوبني �إىل امل�ستقبل،
يف حني ينظرون �إىل املا�ضي يف �أثناء تعاملهم مع
املبدعني ،وك�أنهم يف حال املوهوبني ي�ضعون الإعداد
والرعاية والتوجيه ن�صب �أعينهم ،كي يتمكنوا من
اال�ستفادة امل�ستقبلية من ه�ؤالء املوهوبني.
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ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد..

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ  ..أﻫﺪاﻓﻬﺎ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ
وﻇﺎﺋﻒ أﻋﻀﺎء
اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺒﺸﺮي

ﺻـﻼح اﻟﻔﺘـﻮى
واﻟﺪور اﻟﺤﻀﺎري
ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠﺢ
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت..
ﻗﺪرات ..
ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﻞ ﻫﻮﻟﻴﻮد

∫ÓH É°VQ óª …Qƒ°ùdG ¿ÉæØ∏d áMƒd

ٌ
فال ُ
ذخ�يرة يجب �أن ت�صان ،وال
أطفال املوهوبون
يجوز �أن تهمل ،فهم القو ُة التي تدفع بالب�شرية �إىل
ُ
وديعة
الأمام ،وهم القلم الذي يكتب التاريخ  ،وهم
الوطن وثروته.
حممد توفيق �أحمد

الـــرؤيـة
ثقافة �إ�سالمية و�سطية

الرسـالة

ن�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة الإ���س�لام��ي��ة وت��ر���س��ي��خ ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ن خالل
رع��اي��ة امل�����س��اج��د وال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي وال��ت�راث الإ���س�لام��ي
و�إ�����ص����دار ال���ف���ت���اوى وال���ب���ح���وث وت��ن��م��ي��ة ال��ع��م��ل اخل��ي��ري مبنهج
و���س��ط��ي مب�����وارد ب�����ش��ري��ة م��ت��م��ي��زة ووف����ق �أح�����دث ال��ن��ظ��م التقنية
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
�ص.ب  3135دبي  -هاتف04 - 6087513 :

امل�شرف العام

د .حمد بن ال�شيخ �أحمد ال�شيباين
املدير العام لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
رئي�س التحرير

�سعيد خمي�س الرحومي
مدير التحرير

يو�سف �سعد البو�سميط
هيئة التحرير

يو�سف احلمادي
تنفيذي التحرير

حممد توفيق �أحمد
الت�صميم والإخراج الفني

جمال الدين حلوم
�صف وطباعة

كامل خالد حداد
م�صور

خادم ح�سني

الثقافة اإلسالمية
وخصوصيتها
رغم جتدد الثقافات وتنوعها يبقى للثقافة الإ�سالمية خ�صو�صيتها لأنها جاءت يف �إط��ار من الدقة
املتناهية وامل�ستندة على �أهم عنا�صر بناء احل�ضارات.
�إن الثقافة الإ�سالمية جاءت يف حلظة كانت للح�ضارات دول وممالك من فار�سية ورومانية و�صينية ومع
هذا ا�ستطاعت �أن تختط لها طريقا مميز ًا.
ومن حما�سن هذه الثقافة الإ�سالمية �أنها مل ت�صادم تلك الثقافات القائمة بل ت�أقلمت وتكيفت مبا ال
يتعار�ض مع �أهم مقوماتها �أال وهو الفكر واملعتقد .لأن هذا عن�صر من عنا�صر الدعوة �إىل اهلل تعاىل
فالثقافة الإ�سالمية واحدة من الثقافات التي �سوف تبقى كرافد من روافد بناء الفرد واملجتمع والأمم
حيث �إنها ما تركت بابا من �أبواب احلياة الدنيوية والأخروية �إال وطرحته .وما غفلت عن عن�صر من
عنا�صر بناء الكون �إال و�أ�صلته.
ولنا �أن نعود على ما طرحناه يف بداية هذه املقدمة ب�أن الثقافة الإ�سالمية ا�ستقت مكنوناتها وخمزوناتها
من قر�آن ربنا �سبحانه وتعاىل و�سنة نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم و�أنقى ما قدمه العرب من فنون الثقافة
و�أبوابها ولتعت�صر رحيق الأزهار اليانعة من ثقافات الغرب وال�شرق وهذا �سر ا�ستمراريتها وتدفق معلوماتها
ومن اوعية حفظ هذه الثقافة �أنها ا�ستندت �إىل �أهم لغة �أال وهي لغة �أهل اجلنة لغة القر�آن الكرمي
اللغة العربية وهذه اللغة وعاء يت�سع وي�ستوعب كل ما تقدمه احل�ضارة �إىل قيام ال�ساعة ومن واجب كل
م�سلم �أن يكون على قدر امل�س�ؤولية للحفاظ على هذه الثقافة من خالل املحافظة على �أ�صولها .و�أن يكون
رافد ًا لكل جوانبها .ومن املجحف يف حقها �أن ن�ستقي ثقافاتنا من م�صادر ال متت �إىل تلك الأ�صول .ومن
الواجب �أن نعتز بهذه الثقافة يف زمن االنطواء واالنزواء لأننا متى ما ع�شنا هذه الثقافة قلبا وقالب ًا
�سوف نربهن على �أن هذه الثقافة هي من ثوابت ا�ستمرارية حياتنا والنهو�ض مب�ستقبلنا.
د .حمد بن ال�شيخ �أحمد ال�شيباين
امل�شرف العام
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البغتة

25

20
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ال�صريفة الإ�سالمية

العنكبوت..
قدرات  ..تتفوق
على بطل هوليود

�صـالح الفتـوى والدور احل�ضاري للفقيه امل�صلح

�	32أديــــب العلــماء وعالـــم الأدبــــاء
36

ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي وت���أث�يره على وظ��ائ��ف �أع�����ض��اء اجل�سم
الب�شري

40

ف�ضـل الزاد حل �إ�سالمي لأزمة الغذاء

28

الو�سوا�س القهري
عند الأطفال

49

املوهبة الثقافية عند الأطفال

52

تويل املــر�أة الإفتاء

54

�سعـادة الأ�ســرة يف القر�آن الكرمي

57

نافذة على العامل االقت�صادي «التحدي»

�	44إطاللة على الإعـجــاز يف القــر�آن وال�سنة
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الرتبية البيئية يف الإ�سالم
مفهومها � ..أهدافها

�إن تفاقم امل�شكالت البيئية يف العامل �أجمع وما ترتب عليها من
خماطر تهدد كل الكائنات على ال�سواء �أ�صبح من الأم��ور التي
ت�ستوجب من اجلميع امل�شاركة الفاعلة يف مواجهة تلك امل�شكالت
البيئية �سواء �أكانت م�شكالت بيئية على امل�ستوى املادي ...

درا�سات قر�آنية

البغتــة
�إعداد :الربان قا�سم ال�شني

• عامل وباحث يف علوم الف�ضاء.
• له العديد من الدرا�سات الإ�سالمية املرتبطة يف الف�ضاء.
• حما�ضر يف اجلامعات الإ�سالمية والعربية.
• مدير القبة ال�سماوية بال�شارقة.
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درا�سات قر�آنية

الكون العظيم:
مل يخلق اهلل الكرمي هذا الكون العظيم بغتة بل خلقه يف �ستة
�أيام وهو ما �أ�شارت �إليه الآية  59من �سورة الفرقان }الذي
خلق ال�سموات والأر�ض وما بينهما يف �ستة �أيام ثم ا�ستوى على
العر�ش الرحمن فا�س�أل به خبريا{ �صدق اهلل العظيم.
واهلل القوي كان قادرا على خلق هذا الكون العظيم ب�أ�صغر
كلمة حتمل الأمر الإلهي وهي (كن) (فيكون) مبا �أمر به اهلل
تعاىل فهو القادر على كل �شيء ولكنه �أراد �أن يتم خلقه يف هذه
الأيام ال�ستة حلكمة ال يعلمها �إال هو ،و�إن كان بع�ض الفقهاء
يقولون لنتعلم ال�صرب فيما نفعل و�أن من �أ�سماء اهلل احل�سنى
ال�صبور فتكون الإ���ش��ارة الأوىل �إىل ه��ذا اخللق هو ال�صرب،
وينتهي بنا العلم ب�إن اهلل �أعلم ،وبحث العلماء يف طول اليوم من
�أيام خلق اهلل لي�صلوا �إىل قرار �أن طول اليوم لي�س من �أيامنا
هذه التي نقي�سها بالدورة املحورية لكوكب الأر�ض حول نف�سه

بل اليوم من �أيام اهلل تعاىل والذي ال
نعرف مداه ومدته �إىل يومنا هذا ،فهو
على �سبيل الذكر يختلف اليوم داخل
املجموعة ال�شم�سية اختالفا جوهريا
فطول اليوم على كوكب الزهرة 243
يوما ،وطول اليوم على كوكب امل�شرتي
� 11ساعة ،وطول اليوم على بلوتو �آخر
كواكب املجموعة ال�شم�سية ي�ساوى
� 6.5أي��ام �أر�ضية واليوم على القمر
 27.3يوم ًا �أر�ضي ًا وكذلك يختلف طول
ال�سنة ولكن �أكربها ال�سنة الكونية
وهي ال�سنة التي تدور فيها ال�شم�س مع
عائلتها من كواكب ونيازك ومذنبات
و�أقمار يف �سنة طولها  225مليون �سنة
ح��ول ن��واة جم��رة درب التبانة التي
ننتمي �إليها ،ون�صل يف النهاية �إىل �أننا

أقر علماء
األرصاد
الجومائية أن
قوة الرياح
قد زادت في
شدتها عما
سبق خالل
الخمسين سنة
األخيرة من
الرصد المستمر
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جنهل طول اليوم من �أيام اخللق ،فالعلم ما زال قا�صرا حتى
يف حتديد بداية الكون وما جهله العلماء �أنه قد يكون من 15
مليار �سنة ،و�آخ��رون يقولون بل من 10مليارات �سنة ،وكل ما
لديهم من �شواهد تكاد تكون قريبة للحقيقة وهي �أن العمر
االفرتا�ضي للأر�ض  4500مليون �سنة و�أن ال�شم�س خلقت قبلها
بحوايل  500مليون �سنة �أي �أن عمرها االفرتا�ضي الآن � 5آالف
مليون �سنة و�أن ال�شم�س الآن يف قمة �شبابها �أو يبقى لها ح�سب
تقدير العلماء � 5آالف مليون �سنة �أخرى ثم تتحول �إىل عمالق
�أحمر ثم �إىل قزم �أبي�ض ثم تتكور وتنتهي �أي متوت مثل �أي
�شيء مقدر له املوت وهو احلقيقة الوحيدة التي يعلمها جميع
العلماء باختالف عقائدهم ،وال يبقى يف النهاية اال وجه اهلل
ذو اجلالل والإك��رام وهو ما �أ�شارت اليه الآي��ة  88من �سورة
الق�ص�ص }وال تدع مع اهلل �إله ًا �آخر ال �إله �إال هو كل �شيء هالك
�إال وجهه له احلكم و�إليه ترجعون{ �صدق اهلل العظيم.
ونرى �أي�ضا يف هذه الأيام �صورة �أخرى من �صور القيامة وهي
الطوفان الذي ي�سيطر على كوكب الأر�ض بدءا من اليابان �شرقا
مارا بخط عر�ض متعرج ليمر على جميع دول العامل وال يفرق
بني دول نامية �أمثال بنجالدي�ش ودول كربى �أمثال الواليات
املتحدة وقد ي�أتي الطوفان املزدوج وهو �أقوى �أنواع الطوفان
حيث ي�أتى امل��اء فيه من جوف الأر���ض وم��اء �آخ��ر من ال�سماء
الدنيا ويلتقى املاءان على حتطيم احل�ضارات وقد مر ذلك علينا

ويعلم علماء
األرصاد
الجوية
أن طبقة
األيونسفير
وهي الطبقة
الرابعة من
الغالف الجوى
هي طبقة
متأينة وبها
كهرباء تعد
بماليين من
الفولتات
تأتمر بأمر اهلل
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كلمة بغتة
�أفادت قوامي�س اللغة العربية �أن كلمة بغتة تعني فج�أة
ولكننا �سنجدها يف كتاب اهلل الكرمي حتمل �صفة ليوم قيام
ال�ساعة وهو ما �أ�شارت �إليه الآية  187من �سورة الأعراف
}ي�س�ألونك عن ال�ساعة �أي��ان مر�ساها قل �إمنا علمها عند
ربي ال يجليها لوقتها �إال هو ثقلت يف ال�سموات والأر�ض ال
ت�أتيكم �إال بغتة{ �صدق اهلل العظيم.
ورغم �إننا نرى يف �أيامنا هذه ال�صور ال�صغرى لقيام ال�ساعة
ولكننا ال ندري �إن كانت �صغرى ثم تتحول بغتة �أي فج�أة
�إىل كربى ،فعلى �سبيل الذكر ن�سمع ون�شاهد يوميا الزالزل
متر علينا يف مواقع متفرقة من كوكب الأر�ض ولكنها متر
دون الزلزلة الكربى ف�شواهد الزلزلة الكربى جتعل عاليها
�سافلها ف���إذا بقي �أحد متكن من الهروب بعيدا عن �شقوق
الأر�ض التي تبتلع ما فوقها ف�ستالحقه حجارة من �سجيل
لترتاكم عليه وتنتهي حياته وهذه �صورة لقيامة قوم لوط
فلم ينج منها �سوى �سيدنا لوط والذين �آمنوا معه فقط وهو
ما �أ�شارت �إليه الآي��ة  82من �سورة هود }فلما جاء �أمرنا
جعلنا عاليها �سافلها و�أمطرنا عليها حجارة من �سجيل
من�ضود{ �صدق اهلل العظيم.

درا�سات قر�آنية

يف طوفان �سيدنا نوح الذي بنى �سفينته �أمام �أعني اهلل جل وعال
كما �أ�شارت �إىل ذلك الآية  37من �سورة هود }وا�صنع الفلك
ب�أعيننا ووحينا وال تخاطبني يف الذين ظلموا �إنهم مغرقون{
وكانت �سفينة �سيدنا نوح هي الأقوى من الطوفان املزدوج فقد
بناها بوحي من اهلل وا�ستخدم يف بنائها قانون الطفو الذي
اكت�شفه فيما بعد العالمة �أر�شميد�س علما ب�أن هذا القانون
خلقه اهلل العلي القدير لتعي�ش به الأ�سماك وجميع الأحياء
املائية وبهذا القانون يطفو الثلج فوق مياه البحار ولو مل يكن
هذا القانون ل�سقط الثلج �إىل قاع البحار فتجمدت الأ�سماك
وماتت ولكنه اهلل مدبر الكون وهو رب العاملني.
تتابع البغتة
�أقر علماء الأر�صاد اجلومائية �أن قوة الرياح قد زادت يف
�شدتها عما �سبق خالل اخلم�سني �سنة الأخ�يرة من الر�صد

امل�ستمر حتى �أن مقيا�س بيفورت الذي
ت�سجل عليه قوة الرياح والتي تنتهي
ب�أق�صى ق��وة ه��و  17بيفورت �أي ما
يقابل �سرعة للرياح 120مقدارها
مي ً
ال �ساعة مل تعد تنا�سب ال�شدة التي
عليها الرياح مع �إطاللة القرن الواحد
والع�شرين و�إن كلمة �إع�صار مل تعد
تعرب عن الواقع فالرياح هي الذاريات
والتي �أق�سم اهلل تعاىل بها يف الآية
الأوىل من �سورة الذاريات (والذاريات
ذروا) �صدق اهلل العظيم .فقد زادت
ح��دة و���ش��دة وق��وة ال��ذاري��ات بحيث
ال تبقي وال ت��ذر على وج��ه الأر���ض
من جميع اخلالئق و�إن جميع �أجهزة
الأر�صاد ف�شلت يف حتديد م�سارها �أو
اجتاهها مبا يف ذل��ك �أقمار الأر�صاد

صعق من
في السموات
واألرض يصدر
بأصغر كلمة
وهي كن
فيكون
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درا�سات قر�آنية
اجلوية وانتهوا �إىل �أن هجوم الرياح ي�أتي بغتة ولكن اهلل
العظيم �أ�شار يف القر�آن الكرمي ملا حدث �إىل قوم عاد الذين
ا�ستكربوا يف البالد وتباهوا ب�أنهم �أ�شد قوة من كل ما حولهم
ون�سوا قوة الرياح التي �أبادتهم عن
�آخرهم �إال من �آمن مع �سيدنا هود عليه
ال�سالم .وهو ما �أ�شارت �إليه الآية  6يف
�سورة احلاقة }و�أما عاد ف�أهلكوا بريح
�صر�صر عاتية{ �صدق اهلل العظيم.
و�أ�صبحت ال��ري��اح يف هجومها على
اخلالئق بكوكب الأر�ض �صورة �صغرى
من ال�صور الكربى ليوم القيامة فهي
ت�سحق وتقتل وتدمر كل ما هو �أمامها
وال هروب منها لأن �أيديها تطول ما
يف ال�سماء الدنيا وما يف قاع املحيط
بالتيارات املائية الأفقية والر�أ�سية
ثم �صورة �أخرى ت�أتي �إلينا من ال�سماء
بغتة وهي �صورة ال�صواعق ف�إنها تبد�أ
بالربق وهي ب�شري اخلري يف �أولها الن
هذا يعني �أن املطر قادم �إلينا ليحيي
الأر���ض ويحيي كل �شيء ولكن هذا
الربق يخفي يف طياته ال�صواعق التي

آية النهار
تهل بتدرج
بديع ما بين
الخط األبيض
والخيط
األسود من
الفجر
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ت�أتي بغتة لي�صيب بها اهلل تعاىل من ي�شاء كما جاء يف �سورة
الرعد الآية } 13وي�سبح الرعد بحمده واملالئكة من خيفته
وير�سل ال�صواعق في�صيب بها من ي�شاء وهم يجادلون يف اهلل
وهو �شديد املحال{ �صدق اهلل العظيم.
ويعلم علماء الأر���ص��اد اجلوية �أن طبقة الأيون�سفري وهي
الطبقة الرابعة من الغالف اجل��وى هي طبقة مت�أينة وبها
كهرباء تعد مباليني من الفولتات ت�أمتر ب�أمر اهلل ف�إذا �أراد اهلل
�صعق من يف ال�سموات والأر�ض فالأمر ي�صدر ب�أ�صغر كلمة وهي
كن فيكون جميع خلق اهلل جاثمني وقد �سبقت هذه ال�صورة يف
تاريخ الأمم الغابرة.
ال�شفق والغ�سق
�إذا نظرنا �إىل �آية النهار كيف تهل علينا ب�ضوء ال�شم�س ف�إنه
يتدرج ما بني اخليط الأبي�ض واخليط الأ���س��ود من الفجر
ت�سل�سل هادئ فين�سلخ النهار من ظلمة الليل بال�شفق الفلكي
وهو الطرف الأول للنهار لينقل بعدها �إىل ال�شفق البحري
حيث يتحول الظالم الأ�سود الدام�س �إىل اللون الأزرق القامت
ثم الأزرق الفاحت ثم يبد�أ ال�شفق املدين ليبد�أ باللون الأحمر

ال�شديد فهذا �أح��د �أن���واع التعذيب
ال�شديد ولكن اهلل عز وجل ال يريد
العذاب للنا�س على اختالف عقائدهم
ب���ل ي��ت�����س��اوى اجل��م��ي��ع ع��ن��د نومهم
ويت�ساوى اجلميع عند ا�ستيقاظهم
ولكنهم ال يت�ساوون عند موتهم حيث
يبد�أ احل�ساب من القرب �إىل يوم احل�شر
ويت�سل�سل نف�س النظام عند �إقبال �آية
الليل ف�إن الظالم ال ي�أتي بغتة ولكن
ي�أتي بنظام ه��ادئ حيث يلي غروب
ال�شم�س ال�شفق امل��دين وه��و ال�ضوء
اخل��اف��ت ال���ذي ي�سقط ع��ل��ى مباين
املدينة ليظهرها جم�سمة ولهذا �سمي
بال�شفق املدين ثم ينتقل �إىل ال�شفق
البحري وه��و ال�ضوء الأق���ل خفوتا
ويظهر فيه اخلط الفا�صل بني ال�سماء
و�سطح البحر ولهذا �أطلق عليه ال�شفق
ال��ب��ح��ري ث��م ينتقل ب��ع��د ذل���ك �إىل
ال�شفق الفلكي الذي تظهر فيه ال�سماء وقد امتلأت بالنجوم
والكواكب وال�شهب والقمر املنري فتكون �صفحة الفلك كاملة
حيث تبد�أ عندها �صالة الع�شاء للم�ؤمنني ويبد�أ عندها الف�ساد
للكافرين و�أتباع ال�شياطني وتنتهي حالة ال�ضوء بالغ�سق الذي
هو �أول ظلمة الليل حيث يبد�أ بعدها جوف الليل ليقوم امل�ؤمن
�إىل طلب العون من اهلل واال�ستغفار �إىل اهلل تكون �آخر كلماته
}اهلل ال �إله �إال هو احلي القيوم ال ت�أخذه �سنة وال نوم له ما يف
ال�سموات وما يف الأر�ض من ذا الذي ي�شفع عنده �إال ب�إذنه يعلم
ما بني �أيديهم وما خلفهم وال يحيطون ب�شيء من علمه �إال مبا
�شاء و�سع كر�سيه ال�سموات والأر�ض وال ي�ؤوده حفظهما وهو
العلي العظيم{ �صدق اهلل العظيم.
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درا�سات قر�آنية

متدرجا �إىل الأ�صفر ثم �إىل النهار الأبي�ض ومع هذا التدرج
من �ألوان ال�ضوء تكون الطيور قد بد�أت معها مو�سيقى ال�صباح
الطبيعية بتغريد هذه الطيور ومع �صياح الديك معلنا بداية
الفجر فيهم امل�سلم �إىل ال�صالة يف حمرابه وطلب العون من اهلل
تعاىل �أما الكافر فال�شيطان رفيقه يختم على قلبه ويغرقه
يف �أحالم ال�شر مما يجعله ال يقوم من نومه �إال لطلب حقه يف
الأرزاق واهلل يعطيه كما جاء يف احلديث القد�سي «يا ابن �آدم
يل عليك فري�ضة ولك علي رزقك ف�إن خالفتني يف فري�ضتي مل
�أخالفك يف رزقك» �صدق اهلل العظيم و�صدق ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم .وبهذا الت�سل�سل الرائع العظيم يف االنتقال
من جوف الليل �إىل النهار املب�صر بعد املرور على حالة تدرج
ال�ضوء جتعل جميع اخلالئق يف حالة هدوء ال�ستقبال يومها
اجلديد� ،أما لو حدث وجاء النهار بغتة �أي فج�أة بعد ظالم
دام�س في�ستيقظ النا�س �صرعى على الأر�ض وهذا ما يحدث
يف مع�سكرات التعذيب لبني الب�شر فبعد �أن يو�ضع الإن�سان يف
زنزانة معتمة ثالثة �أيام يخرج فج�أة �إىل �ضوء النهار لي�صدم
بهذا االنتقال الرهيب من حالة الإعتام �إىل حالة ال�ضوء

الشفق البحري
هو الضوء
األقل خفوتا
ويظهر فيه
الخط الفاصل
بين السماء
وسطح البحر

علـــــــوم

التربية البيئية

في اإلسالم
مفهــومـهـا  ..أهـدافـها
د� .صالح عبد ال�سميع

• ا�ستاذ بكلية الرتبية بجامعة حلوان.
• نا�شط يف �ش�ؤون البيئة.
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علـــــــوم

�إن تفاقم امل�شكالت البيئية يف العامل �أجمع وما ترتب عليها من
خماطر تهدد كل الكائنات على ال�سواء �أ�صبح من الأمور التي
ت�ستوجب من اجلميع امل�شاركة الفاعلة يف مواجهة تلك امل�شكالت
البيئية �سواء �أكانت م�شكالت بيئية على امل�ستوى املادي (تلوث
الهواء ـ تلوث املاء ـ التلوث الإ�شعاعي ـ التلوث ال�ضو�ضائي ـ
تلوث الرتبة ـ تلوث الغذاء ...الخ) �أم م�شكالت معنوية (تلوث
خلقي ـ تلوث ثقايف ـ تلوث �سيا�سي ـ تلوث اجتماعي ...الخ) ومع
ت�سليمنا ب�أن النمط الثاين (التلوث املعنوي) يعترب الأ�سا�س بل
والأخطر على البيئة من كل الأنواع الأخرى ،بل وي�ستوجب
اهتمام خا�ص من كل اجلهات املعنية على م�ستوى احلكومات �أو
م�ستوى الهيئات الر�سمية وغري الر�سمية.
و�إذا كانت الرتبية تعد الأداة ذات الأثر بعيد املدى يف تن�شئة
و�إعداد الأجيال �إعدادا تربويا يتفق والقيم الأ�صيلة ،وي�ؤ�صل
لدى الأجيال مفاهيم خلقية  ،واجتماعية حت�ض على احرتام
البيئة وتقديرها ،مما �أعطى امل�ؤ�س�سات الرتبوية ( املدار�س ،
واجلامعات  ،وامل�ساجد  ،والنوادي ...الخ ) دورا بارزا يف حتقيق
هذا الهدف الأ�سمى .
ولعل الواقع ال��ذي نحياه ميلى علينا من امل�شكالت البيئية
ب�أبعادها (املادية ،واملعنوية) ما يجعل امل�ؤ�س�سات الرتبوية
عاجزة عن القيام مبهامها وقد يرجع ال�سبب يف ر�أينا �إىل عدم
وجود منهج وا�ضح وخطة وا�ضحة ذات �أهداف ي�سهل حتقيقها ،
وكذلك غياب مفهوم الرتبية البيئية لدى تلك امل�ؤ�س�سات.
وفى �ضوء ما �سبق ميكن تعريف الرتبية البيئية يف الإ�سالم
ب�أنها:
(الن�شاط الإن�ساين ال��ذي يقوم بتوعية الأف���راد بالبيئة
وبالعالقات القائمة بني مكوناتها  ،وبتكوين القيم واملهارات
البيئية وتنميتها على �أ�سا�س من مبادئ الإ�سالم وت�صوراته عن
الغاية التي من �أجلها خلق الإن�سان  ،ومطالب التقدم الإن�ساين
املتوازن).
وفى �ضوء هذا التعريف للرتبية البيئية من منظور �إ�سالمي
يجب �أن يكون هناك تفاعل �إيجابي بني الإن�سان والبيئة ،و�أن
يكون ذلك التفاعل �شامال وال يقت�صر على زمان معني �أو مكان
معني ،ولي�صبح جهد الإن�سان موحدا وموظفا توظيفا ح�ضاريا
وتاريخيا يف �ضوء العقيدة الإ�سالمية.
وتت�ضح حاجتنا املا�سة �إىل وج��ود الرتبية البيئية ب�صورة
تطبيقية ولي�ست نظرية يف ع�صرنا احلايل ،خا�صة �إذا تعرفنا
على مظاهر �سوء ا�ستخدام البيئة يف العامل ،ونذكر منها على
�سبيل املثال ولي�س احل�صر :
يف امل�ؤمتر العاملي الثاين للأمم املتحدة حول البيئة والتنمية
عام 1992م والذي عقد يف ريودي جانريو يف الربازيل ،اجتمع

ثالثون �ألف م�شارك مبا فيهم مئة زعيم ليواجهوا جمموعة
حقائق رهيبة منها -:انخف�ض �إنتاج احلبوب يف �إفريقيا لكل
فرد مبعدل  %28يف ال�سنوات اخلم�س والع�شرين املا�ضية.
• فقدت �إثيوبيا  %90من غاباتها منذ عام 1900م ،الأمر
الذي مكن مليار طن مرتي من الرتبة الفوقية من االجنراف
�سنويا.
• تواجه حيوانات ا�سرتاليا الأ�صلية االنقرا�ض ،وكان
قد انقر�ض  %28من حيواناتها
الأ�صيلة.
• حتتاج احلياة البحرية يف اخلليج
العربي 180عاما كي تتخل�ص من
ع�شرة ماليني برميل من النفط
التي ان�سكبت �أثناء حرب اخلليج.
• تعد  %10من الأنهار املنت�شرة يف
�أنحاء العامل ملوثة ،كما تلتقط
امل��ح��ي��ط��ات  6.5م��ل��ي��ون ط��ن من
النفايات �سنويا.
وهكذا تتناف�س ه��ذه الق�ضايا امللحة
على االهتمام من قبل �صناع القرار يف
العامل  ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك تتوقع
ال��درا���س��ات �أن��ه بحلول ع��ام  2025م
�ستنفث البلدان النامية يف الهواء �أربعة
�أ�ضعاف كمية ث��اين �أك�سيد الكربون
التي تنفثها الدول املتقدمة اليوم ،كما
يتوقع �أن تفقد الأر���ض �أكرث من %25
من الأجنا�س املوجودة حاليا.

تتضح حاجتنا
الماسة إلى
وجود التربية
البيئية بصورة
تطبيقية
وليست نظرية
في عصرنا
الحالي
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�إن هذه احلقائق والإح�صاءات تو�ضح مدى خطورة الو�ضع
الذي و�صلت �إليه الأر�ض نتيجة �سوء ا�ستخدام البيئة من قبل
الإن�سان ،وهي مظاهر ت�ستلزم التدخل ال�سريع للإنقاذ ،وال
�إنقاذ للب�شرية �إال بالإ�سالم.

إن أهمية
وجود أهداف
للتربية
البيئية
من منظور
إسالمي
تثبت للجميع
أن اإلسالم
دين يؤكد
على احترام
وتقدير البيئة

�إن الإن�سان يف دول ال�شمال ي�ستهلك
من املياه ويولد من امللوثات مبا يزيد
عن ع�شرين �ضعفا عن املواطن يف دول
اجلنوب.
�إن ال��ت��ل��وث ال����ذي ي�سببه م��واط��ن
�أمريكي واحد يزيد على ذاك الذي
ي�سببه مواطن عادي من دول العامل
الثالث بع�شرين �إىل مائة مرة ،ومياثل
ا�ستهالك الأمريكي الواحد للطاقة
ما ي�ستهلكه ثالثة يابانيني� ،أو �ستة
مك�سيكيني� ،أو � 13صينيا �أو  35هنديا
�أو  153بنغالد�ش �أو � 499إثيوبيا.

كما ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن العامل
قد خ�سر يف عام واحد فقط ،حوايل
 36ن��وع��ا م��ن احل��ي��وان��ات الثديية،
 94نوعا من الطيور بالإ�ضافة �إىل
تعر�ض  311نوعا �آخ��ر للخطر� ،أما
الغابات فهي يف تناق�ص م�ستمر مبعدل
� %2سنويا نتيجة اال�ستنزاف وتلوث
الهواء املنتج للأمطار احلام�ضية ،وكذلك الرتبة ف�إنها تتناق�ص
با�ستمرار مبعدل  %7من الطبقة العليا كل عقد ،وذلك ب�سبب
االجن��راف والت�آكل ب�شكل م�ستمر نتيجة الإن��ه��اك امل�ستمر
بالزراعة الكثيفة �أو ال��ري الكثيف ،مما ي���ؤدي �إىل ملوحة
الرتبة وت�صحرها.

كذلك ت�سود ا�ستخدامات املياه ممار�سات خاطئة ت�ؤدي �إىل
ندرة املياه ون�ضوبها ،عدا عن االنخفا�ض الطبيعي احلا�صل
يف من�سوب املياه يف باطن الأر�ض  ،الأمر الذي يهدد الب�شرية
بخطر حقيقي.
12

وت�أتى �أهمية وحتمية وج��ود �أه��داف للرتبية البيئية من
منظور �إ�سالمي لت�ؤكد للجميع �أن الإ���س�لام دي��ن ي�ؤكد على
احرتام وتقدير البيئة انطالقا من �أهداف عدة منها :ـ
 - 1تنمية الوعي البيئي لدى الإن�سان امل�سلم عن طريق تزويده
بالر�ؤية ال�صحيحة عن البيئة ومكوناتها مبا يحقق دوره
املطلوب يف الأر�ض باعتباره خليفة اهلل فيها.
 -2تنمية وتكوين القيم واالجت��اه��ات وامل��ه��ارات البيئية
الإ�سالمية لدى الإن�سان امل�سلم ،حتى ي�ستطيع على �ضوئها
مواجهة خمتلف �صعابها ب�إرادة قوية  ،ومن ثم ا�ستغاللها
ب�صورة نافعة مبا يحقق �أهداف الإ�سالم.
 -3تنمية قدرة الإن�سان امل�سلم على تقومي �إجراءات وبرامج
الرتبية والتعليم املت�صلة بالبيئة من �أجل حتقيق تربية
بيئية �أف�ضل.
�	-4إي��ج��اد ال��ت��وازن وت��ع��زي��زه ب�ين العنا�صر االجتماعية
واالقت�صادية والبيولوجية املتفاعلة يف البيئة ملا فيه
�صالح الإن�سان امل�سلم.
 -5فهم الأنظمة االجتماعية واالقت�صادية والتكنولوجية
والطبيعية وعالقة الإن�سان امل�سلم بالق�ضايا والتلوث.
القيم البيئية الإ�سالمية :
ه��ي (جم��م��وع��ة الأح��ك��ام امل��ع��ي��اري��ة املنبثقة م��ن الأ���ص��ول
الإ�سالمية ،التي تكون مبثابة موجهات ل�سلوك الإن�سان جتاه
البيئة ،متكنه من حتقيق وظيفة اخلالفة يف الأر�ض).
�أق�سام القيم البيئية الإ�سالمية:
�أوال  -قيم املحافظة.
ثانيا  -قيم اال�ستغالل.
ثالثا  -قيم التكيف واالعتقاد.
رابعا  -قيم اجلمال.
 -1قيم املحافظة :وتخت�ص بتوجيه �سلوك الأف���راد نحو
املحافظة على مكونات البــيئة وت�شمل:
• املحافظة على نقاوة الغالف اجلوى.
• املحافظة على نظافة الرثوة املائية.
• املحافظة على رعاية الرثوات النباتية.
• املحافظة على رعاية الرثوات احليوانية.
• املحافظة على ا�ستخدام الرثوات املعدنية و الالمعدنية.
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• املحافظة على نظافة الطرقات.
• املحافظة على نظافة بيوت اهلل والبيوت العامة.
• املحافظة على ال�صحة البدنية.
• املحافظة على الهدوء وتوفريه.
 -2قيم اال�ستغالل :هي تلك القيم التي تخت�ص بتوجيه
�سلوك الأف���راد نحو اال�ستغالل اجليد ملكونات البيئة.
وتت�ضمن عدم الإ�سراف ،وعدم التبذير ،والبعد عن الرتف،
االع��ت��دال وال��ت��وازن يف كل �شيء ،حيث يدعو الإ�سالم
�إىل االعتدال يف ا�ستهالك م��وارده البيئية بحيث تكفى
�ضرورته وحاجاته ،بدون �إفراط وال تفريط.
 -3قيم التكيف واالع��ت��ق��اد :هي تلك القيم التي تخت�ص
بتوجيه �سلوك الأف��راد نحو التكيف مع بيئتهم ،ونحو
ت�صحيح معتقداتهم ال�سلبية جتاهها وت�شمل الآتي :

وغرابيب �سود ،ومن النا�س والدواب والأنعام خمتلف �ألوانه
كذلك �إمنا يخ�شى اهلل من عباده العلماء �إن اهلل عزيز غفور{.
�سورة فاطر ،الآية.28 – 27 :
}قل �أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأر���ض يف يومني وجتعلون
له �أندادا ذلك رب العاملني ،وجعل فيها روا�سي من فوقها وبارك
فيها وقدر فيها �أقواتها يف �أربعة �أيام �سواء لل�سائلني ،ثم ا�ستوى
�إىل ال�سماء وهي دخان فقال لها وللأر�ض ائتيا طوعا �أو كرها
قالتا �أتينا� {...سورة ف�صلت ،الآية.12 - 9 :
}ولقد جعلنا يف ال�سماء بروجا وزيناها للناظرين{� .سورة
احلجر.
]
وتبني الآي��ات عظيم �صنعه وروعة وجمال ال�صنعة وعظمة
ال�صانع �سبحانه وتعاىل  ،الذي خلق كل �شيء جميل.

التكيف مع التغريات الطبيعية مثل (ق�سوة الظروف
املناخية ،طبيعة الأر�ض) وكذلك االبتعاد عن املعتقدات
اخلرافية مثل (التعاويذ والتمائم والتربك بال�شجر ،
والكهانة  ،والت�شا�ؤم  ..الخ)
 -4قيم جمالية وهى تلك القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك
الإن�سان نحو التذوق اجلمايل ملكونات البيئة  ..قال �صلى
اهلل عليه و�سلم �( :إن اهلل جميل يحب اجلمال الكرب بطر
احلق وغمط النا�س)� .أخرجه م�سلم.
قال تعاىل :
}�أمل تر �أن اهلل �أن��زل من ال�سماء ماء ف�أخرجنا به ثمرات
خمتلفا �ألوانها ومن اجلبال جدد بي�ض وحمر خمتلف �ألوانها
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العنكبوت..

قدرات  ..تتفوق على بطل هوليود
ال�ضياء  -ق�سم الدرا�سات

يف ليلة عا�صفة ،ي�أوي البطل حتت جنح الظالم �إىل بيت عتيق
متهدم ،رمبا يكون م�سكون ًا بالأ�شباح ،ويعرب املدخل م�سرت�شد ًا
بنور م�صباحه الكهربائي اخلافت ،ليجد درج ًا لولبي ًا وبينما هو
يقرتب منه يتعرث فج�أة ،ويعلق يف �شبكة عنكبوت عمالقة.
�إن��ه �سيناريو �شائع لي�س يف الأف�ل�ام وح�سب ،بل يف الكتب
وامل�سل�سالت الكوميدية والربامج االذاعية الدرامية ويحظى
بقدرة دائمة على التالعب ب�أع�صاب اجلمهور ،لأن معظم
النا�س على ما يبدو يخافون وميقتون العناكب ...وهناك
عامل زواحف معروف يتعامل مع الأفاعي بج�سارة منقطعة
النظري ،لكنه يرتعد خوف ًا من فكرة التعامل مع العناكب �أو
حتى مل�سها.
ورمبا يكون �أحد �أول الأ�شياء التي يقوم بها النا�س عند االنتقال
�إىل منزل جديد �أو الرجوع �إىل البيت بعد غياب طويل م�سح
خيوط العنكبوت املتدلية من اجلدران والأ�سقف ،ومع اقرتاب
ال�صيف �ستجدهم يتذمرون من وجود احل�شرات ال�ضارة يف
14

�أنحاء املنزل واحلديقة ،لكن حقيقة الأمر ان العناكب تعد من
�أكرث الكائنات التي ي�ساء فهمها يف املنازل واحلدائق ،ف�إ�ضافة
لألوانها وا�شكالها اجلميلة ،ت�ؤدي هذه احل�شرات ن�شاط ًا بيئي ًا
مهم ًا ،ويجب ان ي�شجع على وجودها.
العنكبوت القفاز هو زائر �شائع يف البيوت يف منطقة اجلزيرة
العربية ،وتتميز هذه النوعية من العناكب بالأ�شكال الالفتة
للنظر على �أج�سامها ،وقدرتها على القفز على فري�ستها ،لكن
قبل ان يقفز هذا العنكبوت ف�إنه ي�ضع قر�ص ًا يربط نف�سه به
بوا�سطة خيط حريري ي�ؤدي دور حبل ال�سالمة ،بحيث انه
�إذا �أخط�أ العنكبوت فري�سته ،فلن يقع على الأر�ض .ويتغذى
العنكبوت القفاز ب�شكل رئي�سي على ال��ذب��اب والبعو�ض..
هذه القدرات وغريها الكثري من التي متتلكها العناكب جعلت
هوليوود تنتج فيلما �شهريا حقق جناحا مذهال فور عر�ضه يف
دور ال�سينما الأمريكية هو (الرجل العنكبوت) الذي تنتقل
من خالله قوة العنكبوت اىل �شاب �صغري مما ي�ؤدي اىل تغري

علـــــــوم
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حياته ب�شكل كبري ومل يكن �أحد يتوقع �أن يحقق الفيلم يف
الأ�سبوع الأول وح��ده �أك�ثر من  114مليون دوالر لي�صبح
�أول فيلم يف تاريخ هوليوود يتعدى حاجز املئة مليون دوالر
يف �أ�سبوعه الأول ..ورمبا نرجع ذلك اىل العنكبوت ولي�س
البطل!.

إن للعناكب
قدرات
هائلة فهي
تستطيع
صناعة
الشباك
في طرقها
المؤلفة من
أكثر من
 1000نقطة
تقاطع
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وق��د ال يعرف البع�ض �أن للعناكب
قدرات هائلة على الرغم من �ض�آلة
ح��ج��م��ه��ا ف��ه��ي ت�ستطيع �صناعة
ال�����ش��ب��اك الكال�سيكية يف طرقها
امل�ؤلفة من �أك�ثر من  1000نقطة
تقاطع ح�سا�سة ك��ل منها بزاوية
�صيد خمتلفة وجميعها غري مرئية
يف ك��ث�ير م��ن الأح���ي���ان وت�ستطيع
�أن تلتهم �شباكها وتعيد حياكتها
م��ن ج��دي��د خلم�س م���رات ك��ل يوم
�أحيان ًا!.
وعندما تتوق العناكب للرحيل فانها
تت�سلق اىل نقطة عالية وحتيك ما
يكفي من اخليوط اللتقاط الن�سيم
ث��م حتلق �إىل الأع��ل��ى م�ستخدمة
�شباكها كمناطيد هوائية وا�ضعة
�أط��راف��ه��ا ع��ل��ى خ�صرها لتحقيق
�أعلى ارتفاع ممكن ..هذه املناورات
الطريانية ميكن �أن ت�أخذ العنكبوت
�إىل ارت��ف��اع ي�صل �إىل ميلني و�إىل
م�سافة  200ميل.

واالنتقال بهذه الطريقة �شائع وروتيني جدا لدرجة �أن حوايل
ن�صف العناكب امل��وج��ودة يف حقل مب�ساحة فدانني ون�صف
الفدان و�صلت هناك جوا �أي نحو  1800عنكبوت تتدفق كل
يوم �إىل املكان م�ستعينة مبظالتها الدقيقة ..متام ًا كما فعلت
وحدات اجلنود املظليني فوق فرن�سا خالل غزو نروماندي!.
وجميع العناكب م�سلحة وخطرة على احل�شرات على الأقل،
وا�ستنتج باحث بريطاين يف ح�ساباته ذات مرة �أن الأرا�ضي
ال��زراع��ي��ة املحلية ت����أوي مليوين عنكبوت لكل ف��دان و�أن
احل�شرات التي تلتهمها العناكب كل عام لو بقيت على قيد
احلياة قد ترجح كفتها ب�سهولة على كفة الب�شر القاطنني يف
املنطقة.
ومن �أعجب ما مييز العنكبوت ويجعله متفوقا على الب�شر
من �أمثال (الرجل العنكبوت) هو قدرته على تعليق خيوطه
ب�سطح املاء وهو الأمر الذي ال ي�ستطيعه الإن�سان ولو ا�ستخدم
�أف�ضل �أنواع املواد الال�صقة التي ميتلكها!.
ويكفي العناكب فخرا �أنها احدى معجزات القر�آن الكرمي وقد
�أنزلت �سورة قرانية حتمل ا�سمها ويقول تعاىل :مثل الذين
اتخذوا من دون اهلل �أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيوتا وان
�أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) وتكمن املعجزة
االلهية يف حتديد �أنثى العنكبوت التي تقوم ببناء البيوت
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يف قوله تعاىل اتخذت بيتا وقد �أثبت ذلك العلم احلديث
حيث �أن ذكور العناكب تتخلى عن مهمة بناء ال�شباك وتكتفي
بالتجول من �أجل التزاوج لكن االن��اث حتتاج �إىل الربوتني
الذي يف احل�شرات لكي تنتج البيو�ض ولذا فهي توا�صل حياكة
ال�شباك طوال حياتها!.

فيه �أن يكون ظال ووقاية من ال�شم�س
وزمهرير الربد ومانع ًا للعدوان �إىل غري
ذلك من منافع �إال �أن بيت العنكبوت ال
يفيد �شيئ ًا وال يقي خطرا لأنه جمرد
ن�سيج مفتوح مك�شوف!.

والأك�ثر من ذلك عجبا �أن ولد العنكبوت يخرج �إىل الدنيا
خبري ًا يف الن�سج منذ �ساعة والدت��ه وقيل يف ذلك «و�أ�شياء
من �أوالد احليوان تكون عاملة ب�صناعتها عارفة مبا يعي�شها
وي�صلحها حتى تكون يف ذلك ك�أمهاتها و�آبائها حيث تخرج �إىل
الدنيا كالفروج من ولد الدجاج واحل�سل من ولد ال�ضباب وفرخ
العنكبوت» .وبالرغم من �أن بيوت العنكبوت تتفاوت يف غلظتها
ح�سب تفاوت الدويبات التي تن�سجها يف القوة وال�ضعف �إال
�أن بيت العنكبوت هو �أوهن البيوت وذلك لأن البيت يفرت�ض

ومل يقت�صر ف�ضل العنكبوت على
الإن�������س���ان ع��ن��د ح���د ال��ق�����ض��اء على
احل�����ش��رات فلقد ك�شفت ال��درا���س��ات
عن فوائد ال ح�صر لها خليوط هذا
احل��ي��وان منها ما ك�شف عنه النقاب
م�ؤخرا من �أن �شباك ًا معينة من العناكب
لها دور ايجابي يف احتجاز جزيئات
دقيقة من الهواء مما يجعلها �أدوات

كشفت
الدراسات عن
فوائد ال حصر
لها لخيوط هذا
الحيوان
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ك�شف مثالية عن امللوثات ال�سامة كاملعادن الثقيلة والأك�سينات
الثنائية ..ومن هنا ين�صح بعدم �إزالة خيوط العنكبوت لأن
النظافة التي تتمتع بها العناكب قد تكون �سببا يف موتها حيث
�إنها تقوم به�ضم مواد ملوثة للأبقاء
على بيوتها نظيفة.

استنتج
باحث
بريطاني في
حساباته
ذات مرة
أن األراضي
الزراعية
المحلية
تأوي مليوني
عنكبوت
لكل فدان
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ويف اكت�شاف �آخ��ر خل�ص فريق من
الباحثني الأمريكيني �إىل �أن ال�سم
امل�ستخل�ص م��ن العنكبوت الذئبي
ال��ك��ب�ير ق��د ينقذ �أرواح امل�صابني
بالأزمات القلبية و�أورام املخ ..فقد
وج��دوا مادة كيميائية م�ستخل�صة
م��ن �سم العنكبوت ق��د توقف �آلية
�أ���س��ا���س��ي��ة حت���دث يف اخل�لاي��ا التي
تعترب �أ�سا�سية بالن�سبة ملجموعة
ك��ب�يرة م��ن ال��وظ��ائ��ف البيولوجية
وقال الباحثون ان �سم هذه العناكب
ي�����س��اع��د يف م��ن��ع اال���ص��اب��ة بحالة
ان��ق��ب��ا���ض ال��ق��ل��ب ال��ت��ي ت�����ؤدي �إىل
اختالل نب�ض ع�ضلة القلب وينجم
ع��ن ذل��ك ف�شل يف �ضخ ال��دم ب�شكل
�سليم وينتهي الأمر بوفاة امل�صاب اذا
ت�أخر عالجه.

ومن املعروف �أن العناكب التي تنتج خيوطها احلريرية ب�شكل
طبيعي من بروتني ممزوج باملاء تخرجها من فتحة �صغرية
جدا من �أبدانها لت�شرع يف ن�سجها كما هو حال اخليط العادي.
ويعرف عن خيط العنكبوت �أن له موا�صفات ممتازة يف ت�صنيع
م��واد مهمة مثل ال���دروع التي حتمي الأج�����س��ام واخليوط
اجلراحية وحتى خيوط �شباك ال�صيد لكن امل�شكلة التي
تواجه القطاع ال�صناعي تتمثل يف ايجاد طريقة لإنتاج هذه
املادة بكميات �صناعية جمدية.
وقد �سبق للجي�ش االمريكي �أن �أعرب عن اهتمامه باملو�ضوع
منذ ال�ستينييات بعد �أن تعر�ض �آالف اجلنود �إىل للموت بفعل
الطلقات ذات الفعالية النافذه التي تعرف يف اجليو�ش العربية
بالر�صا�ص احل��ارق اخل��ارق ومل يكن باالمكان حماية ج�سد
اجلندي منها �إال بارتداء دروع ثقلية الوزن معيقة للحركة وقد
وجد اجلي�ش الأمريكي �ضالته يف خيوط العنكبوت التي تعترب
املادة املثالية النتاج درع واقية خفيفة الوزن وفعالة جدا.
�إذن يف املرة املقبلة ،عندما ن�شاهد بط ً
ال يف �أحد الأف�لام مر
ب�شبكة عنكبوت ،فلنفكر بكم من الوقت والطاقة ا�ستهلك
العنكبوت ل�صنع مثل هذه ال�شبكة؟ وبعد عر�ض هذه القدرات
فلنحكم بعدل من هو الأكرث �إثارة العنكبوت �أم فيلم الرجل
العنكبوت؟!!.
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�إقت�صاد �إ�سالمي

الصيرفة
اإلسالمية
كمال عبد الرحمن خمتار

• �صحايف باحث يف الدرا�سات الإقت�صادية
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�أبرزت الأزمة املالية العاملية احلالية �أهمية قطاع التمويل
الإ�سالمي باعتبار �أن��ه ميكن �أن ي�شكل �أح��د العنا�صر التي
تدخل �ضمن معادلة النظام امل��ايل اجلديد ال��ذي ت�ؤكد كل
املعطيات �أنه �سي�صبح حقيقة ماثلة خالل الأ�شهر املقبلة يف
ظل فقدان الثقة يف النظام الر�أ�سمايل الغربي ال�صرف مثلما
حدث يف نهاية العقد الأخري من القرن املا�ضي عندما �سحبت
البلدان ال�شيوعية ثقتها عن النظام اال�شرتاكي .وعلى الرغم
من �أن التوقعات ت�شري �إىل �أن الأزمة املالية العاملية �سيكون
لها ت�أثري ق�صري الأمد على �أن�شطة التمويل الإ�سالمي� ،إال �أن
العديد من اخلرباء يجمعون على �أن تلك الأزمة ميكن �أن تتيح
للقطاع تر�سيخ �أقدامه ب�شكل �أكرب من خالل الإ�سهام يف �إ�صالح
النظام املايل .عليه ميكن القول �إن قطاع اخلدمات امل�صرفية
الإ�سالمية الذي يرتبع على ا�ستثمارات ت�صل �إىل تريليون
دوالر حالي ًا يتحفز لال�ستفادة من الأو�ضاع احلالية ولعب دور
م�ؤثر على ال�ساحة املالية العاملية.
و�أ�صبحت ال�صريفة الإ�سالمية �صناعة ذات وزن كبري خالل
العقود الثالثة املا�ضية .ويوجد يف العامل حالي ًا نحو 300
م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية يف جميع �أنحاء العامل .وت�شري بع�ض
تلك التقديرات �إىل �أن قيمة املعامالت العاملية ت�صل �إىل
تريليون دوالر ،يف حني يبلغ معدل منو التمويل الإ�سالمي
ال�سنوي بني � %15إىل  ،%20ويت�ضاعف كل خم�س �سنوات على
الأقل� .أما معدل منو �سوق الت�أمني الإ�سالمي �أو �سوق الت�أمني
التكافلي فيبلغ � %25سنوي ًا ،ولكن قاعدته منخف�ضة ن�سبي ًا
حيث تبلغ  4مليارات دوالر يف جميع �أنحاء العامل حالي ًا.
ويوجد حاليا �أكرث من � 210صناديق �أ�سهم �إ�سالمية م�سجلة
على ال�صعيد العاملي .وت�سود �أجواء متفائلة ب�إمكانية التو�سع
يف جمال التمويل ذي الطابع الإ�سالمي ويف الأن�شطة املالية
االقت�صادية والبنوك الإ�سالمية �سواء يف العامل الإ�سالمي �أو
يف �أوروبا.
وتبذل الهيئات املعنية جهود ًا كبرية من �أجل تو�ضيح الأ�س�س
الالزمة لتنظيم امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،و�أن يكون هناك
جمال كبري للتمويل الإ�سالمي للإ�سهام يف مقررات اتفاقية
(بازل  )3فيما يتعلق بتنظيم البنوك و�إدارة املخاطر .ويبدو
م�ستقبل هذه ال�صناعة واعداً ،حيث متثل الودائع املتوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية  100يف املئة من الودائع يف �إيران،
وما بني  20و 30يف املئة يف الإجمايل يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ال�ست ،وحوايل  15يف املئة يف الإجمايل يف ماليزيا.
وتقدم البنوك الإ�سالمية خدمات مماثلة ملا تقدمه البنوك
التقليدية ،ولكن الطرق التي ت�ستخدمها البنوك الإ�سالمية
تختلف وتراعي �ضرورة تقدمي ت�سهيالت وخدمات م�صرفية
حديثة ال تخرج عن �إطار االلتزام بال�شريعة الإ�سالمية.
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وزادت حاالت عدم الر�ضا عن اخلدمات امل�صرفية التقليدية
يف �أو���س��اط الغربيني .ويعترب العديد م��ن الأوروب��ي�ين �أن
اخل��دم��ات امل�صرفية التقليدية تنطوي على ق��در كبري من
اال�ستغالل وفيها الكثري من اخلدمات غري الأخالقية .كما �أن
التمويل الإ�سالمي ي�شتمل على امل�شاركة يف املخاطر ،بحيث
تتحمل الأطراف �أعباء بع�ضها البع�ض ،ولي�س جمرد حتويل
املخاطر �إىل الأطراف الأخرى التي يتم غالب ًا ا�ستغاللها يف
النظام املايل الغربي.
وينظر العديد من امل�صرفيني الغربيني باهتمام �إىل التمويل
الإ�سالمي وذلك نظر ًا ملا يوفره من فر�ص عمل وا�ستثمار بطرق
�أف�ضل مما هو موجود يف امل�صارف التقليدية الغربية.
ور�سخت م�ؤ�س�سات التجزئة املالية الإ�سالمية �أقدامها يف
عددٍ من الدول الغربية ،و�أ�صبحت هنالك �أن�شطة ملحوظة
مل�ؤ�س�سات كبرية مثل بنك بريطانيا الإ�سالمي و(اال�ستثمار
الإ�سالمي الأوروب����ي) ،و(ال رب��ا) ،و�إ�ضافة �إىل ه��ذا بد�أت
م�صارف تقليدية مثل البنك الربيطاين و �سيتي بنك ودويت�شة
بنك ويو بي �أ�س ال�سوي�سري وغريها تقدم عمليات م�صرفية
متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .وحتى يف نظر اخلرباء
الغربيني ف�إن التمويل الإ�سالمي يعترب بالفعل بدي ً
ال مب�شر ًا
للبنوك التقليدية وميتلك �سج ً
م�شرف ًا .ودخلت البنوك
ال
ّ
الإ�سالمية يف �شراكات مع عدد من البنوك التقليدية من �أجل
�إ�صداراتها من ال�صكوك الإ�سالمية وبغر�ض ممار�سة الأعمال
امل�صرفية اال�ستثمارية الأخرى ،مبا يف ذلك التمويل امل�شرتك
وخدمات �إدارة الودائع.
ويف �إطار التو�سعات التي ت�شهدها �أن�شطة ال�صريفة الإ�سالمية
يف الغرب منحت هيئة اخلدمات املالية الربيطانية ترخي�صا
مل�صرف (غيت هاو�س بنك) لي�صبح خام�س بنك �إ�سالمي م�ستقل
يف لندن .ويركز البنك التابع مل�ؤ�س�سة
(ب��ي��ت الأوراق امل��ال��ي��ة) الكويتية
ع��ل��ى ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة يف منطقة
اخلليج و�أوروب���ا و�أم�يرك��ا ال�شمالية
وج���ن���وب ���ش��رق �آ���س��ي��ا والأ�����س����واق
النا�شئة الأخرى .وتعترب لندن �أكرب
�سوق للبنوك الإ�سالمية يف العامل
الغربي ،وتزداد النظرة �إىل التمويل
الإ�سالمي على �أنه دعم هام للمدينة
يف مناف�ستها مع املراكز املالية الكربى
مثل نيويورك وطوكيو و�سنغافورة.

الصيرفة
اإلسالمية
تتحفز ألخذ
المبادرة
العالمية
متسلحة
بتريليون
دوالر
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ك��م��ا �أ���ص��ب��ح��ت ���ش��رك��ات التكافل
الإ�سالمية ن�شطة على نح ٍو متزايد،
ف�ض ً
ال عن �سمتها البارزة املتمثلة يف

عدم امتالكها ل�سندات ربوية ،ومراعاتها لعدم اختالط �أموال
امل�ساهمني والأق�ساط املدفوعة من قبل �أ�صحاب عقود الت�أمني.
ونتيجة لتلك التطورات انخرطت �شركات املحاماة الدولية
الرائدة يف الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية والتمويل الإ�سالمي
نظر ًا ل�ضرورة �صياغة العقود بطريقة تت�سق مع ال�شريعة يف
ظل القوانني الغربية.
وي�أمل املراقبون �أن ت���ؤدي الأزم��ة املالية العاملية احلالية
لإقدام املزيد من البلدان خالل املرحلة املقبلة على التو�سع
يف نظام التمويل املايل الإ�سالمي واالنتقال لأمناط �أخرى غري
الأنظمة امل�ستخدمة حالي ًا .وعلى الرغم من �أن بع�ض البلدان
ال ت�ستخدم حالي ًا تعبري البنك الإ�سالمي يف البنوك وال�شركات
املالية امل��وج��ودة لديها �إال �أن تلك امل�ؤ�س�سات وباختالف
ت�سمياتها تعرف لدى املتعاملني على �أنها بنوك و�شركات مالية
�إ�سالمية الطابع والتطبيقات.
وناق�شت ندوة انعقدت بالعا�صمة امل�صرية القاهرة م�ؤخر ًا
مو�ضوع التمويل العقاري من منظور االقت�صاد الإ�سالمي ،وهو
ما يجنب املتعاملني املخاطر التي �سببت الأزمة املالية العاملية
احلالية .وا�ستعر�ضت الندوة مدى ت�أثر االقت�صادات العربية
بالتباط�ؤ احلا�صل يف �أوروب��ا والواليات املتحدة ب�سبب هذه
الأزمة.
وت�ضمنت �إحدى الأوراق املقدمة يف الندوة مرتكزات �أ�سا�سية
ميكن �أن ي�سهم بها االقت�صاد الإ�سالمي يف عالج ما �سببته هذه
الأزمة ،ومن بينها �إلغاء �أ�ساليب التمويل احلالية يف التمويل
العقاري القائمة على �سعر الفائدة ،وا�ستخدام نظام املرابحة
�أو امل�شاركة الت�أجريية� ،إ�ضافة �إىل �ضبط عملية التوريق
بحيث تكون لأ�صول عينية ولي�ست بيعا للديون .ويطالب
خرباء التمويل الإ�سالمي ب�ضرورة منع البيوع الق�صرية الأجل

وتتمثل اخلدمات التي تقدمها البنوك الإ�سالمية يف تقدمي
حلول وخدمات مالية مثل تطوير هيكلية ال�صكوك كمنتج
�إ���س�لام��ي ،يعك�س حقيقة االجت��اه��ات االق��ت�����ص��ادي��ة فيما
يتعلق بزيادة املديونية .كما �أدت اال�ستجابة الن�شطة التي
�أوج��ده��ا قطاع امل�صارف الإ�سالمية لتلبية االحتياجات
املتنامية خل��دم��ات امل��راب��ح��ة الإ�سالمية �إىل من��و كبري يف
هذا اجلانب الذي يعتمد ب�شكل كبري على حركة التجارة.
و�إذا �أخذنا املنطقة العربية مث ً
ال جند �أن هنالك مقومات
من��و ك��ب�يرة ل��ه��ذا اجل��ان��ب امل��ه��م ،فحجم ال��ت��ج��ارة العربية
ينمو ب�شكل ملحوظ على امل�ستويني البيني واخل��ارج��ي،
فعلى م�ستوى العالقات االقت�صادية العربية الأمريكية وحدها
على �سبيل املثال ،يبلغ املتو�سط ال�سنوي للتجارة ال�سلعية بني
الطرفني نحو  200مليار دوالر.

تعميق قاعدة الإنتاج
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من البيع على املك�شوف وال�شراء بالهام�ش ،وع��دم التعامل
بامل�شتقات املالية وا�ستخدام �آلية ال�سلم التي يقرها الفقه
الإ�سالمي� ،إ�ضافة �إىل االمتناع عن ا�ستخدام الفوائد الربوية
والتحول عنها �إىل ا�ستخدام امل�شاركات والبيوع امل�شروعة،
وو�ضع �ضوابط للمعامالت ووجود هيئات متخ�ص�صة للإ�شراف
والرقابة على الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات يف �إطار احلرية املن�ضبطة
التي يقوم عليها االقت�صاد الإ�سالمي.

قاعدته يف البحرين .و�أ�ضاف (كنا
نتطلع قبل الأزم��ة �أي�ضا اىل �أ�سواق
�أخرى� ،أما االن فنحن نعتقد �أنه توجد
فر�ص �أكرث ونحن نتطلع ب�صفة خا�صة
اىل ا�سيا) .و�أ�شار �إىل �أن البنك يتطلع
لال�ستحواذ على ح�ص�ص يف م�ؤ�س�سات
مالية ا�سيوية.

األزمة المالية
تتيح للقطاع
اإلسالمي فرصاً
غير مسبوقة
وتفتح له آفاقاً
في الغرب

من خالل التجربة املاليزية يف التعامل مع �أزمة عام 1997
التي ع�صفت باقت�صادات الدول الآ�سيوية ،فيمكن تعلم در�س
مهم يتمثل يف العمل على زيادة مناعة االقت�صاد القائم يف
معظمه على النظام الإ�سالمي �ضد التقلبات اخلارجية ،وذلك
من خالل تعميق القاعدة الإنتاجية ،وعدم الرتكيز على جهة
واحدة ل�صادراتهم ،وزيادة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
التي بلغ ن�صيب ماليزيا منها م�ؤخر ًا نحو  30مليار دوالر .كما
يربز دور الدولة يف التدخل بحزم جتاه �سيا�سة �سعر ال�صرف،
وتقوي�ض عمليات امل�ضاربة التي متت على العملة الوطنية يف
ذلك الوقت.

ومن املتوقع �أن ت�شهد عمليات الإجارة منو ًا �أي�ض ًا �سواء كان يف
العامل الإ�سالمي �أو الغربي .لكن كل ذلك يتوقف على مدى
قدرة البنوك الإ�سالمية على التعامل مع هذه املنتجات املهمة
والتي ميكن �أن تر�سخ مكانة القطاع ب�شكل وا�ضح.
وتتمتع لندن ب�أجواء مهمة الجتذاب التمويالت الإ�سالمية
�أبرزها وجود  23م�صرفا بها �إىل جانب عدد كبري من م�ؤ�س�سات
�إدارة املحافظ املالية وامل�ؤ�س�سات القانونية الدولية التي تقدم
خدمات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ف�ضال عن وجود
�سوق ثانوي يف ال�صكوك الإ�سالمية بتعامالت ت�صل قيمتها �إىل
مليارات الدوالرات �شهريا ف�ض ً
متنام خلدمات
ال عن وجود �سوق
ٍ
الرهن العقاري بالتجزئة ح�سب الأ�صول الإ�سالمية .ويعد
حجم التعامالت اليومية يف ال�سلع عرب بور�صة لندن للمعادن
من املقومات اجلوهرية لإدارة الأ�صول وال�سلع بالأنظمة
الإ�سالمية .و�إ�ضافة �إىل هذا تكت�سب لندن زخم ًا كبري ًا يف
جم��ال التطوير العقاري ،ويقول خ�براء يف قطاع التمويل
العقاري �إن �أزمة االئتمان العاملية عززت من منو قطاع التمويل
الإ�سالمي ودفعت مزيدا من املطورين العقاريني �إىل التحول
لو�سائل التمويل الإ�سالمي يف ظل ال�صعوبات التي يواجهها
التمويل التقليدي .وت�ستهدف البنوك الإ�سالمية �أي�ض ًا القارة
الآ�سيوية التي تعترب واحدة من املكامن اال�ستثمارية املهمة،
ويف هذا الإط��ار قال الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين ان
البنك ي�ستهدف ا�سيا يف اطار خططه لتعزيز وج��وده خارج
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ويف جمال امل�ؤ�س�سات التمويلية امل�شرتكة يعترب البنك الإ�سالمي
للتنمية من النتائج املفيدة واملثمرة لن�شاط التمويل الإ�سالمي
التنموي وميكن �أن ي�شكل قاعدة مهمة م�ساندة للن�شاطات
االقت�صادية يف العامل الإ�سالمي .وعقد البنك باال�شرتاك
مع م�صرفيني وم�س�ؤولني من خم�س دول �إ�سالمية م�ؤخر ًا
اجتماعا يف البحرين بحث �إن�شاء �سوق �إ�سالمي بني البنوك.
وناق�ش االجتماع تقارير فنية ب�ش�أن �إن�شاء مركز لإدارة
ال�سيولة املالية .وجاء االجتماع �ضمن �سل�سلة االجتماعات
امل�ستمرة لفريق العمل الذي ي�سعى لإن�شاء هذا ال�سوق لتلبية
االحتياجات املتزايدة يف �أو�ساط امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية يف خمتلف �أنحاء العامل.
تو�سيع ال�شراكات �أق�صر طرق النجاح
تتطلب عملية تعميق �أن�شطة امل�صارف الإ�سالمية االنتباه �إىل
�ضرورة تو�سيع ال�شراكات وتدعيم قاعدة ر�أ�س املال ،وهو �أمر
ال يت�أتى �إال عن طريق �سلك طريق االندماجات والدخول يف
كيانات كبرية .وت�سعى البنوك وامل�صارف الإ�سالمية العربية
حاليا �إىل حتقيق تكامل اك�بر بينها وب�ين منطقتي جنوب
�آ�سيا وجنوبها ال�شرقي ،ويتوقع ان ت�ستحوذ املنتجات املالية
التي تقدمها امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على  60يف املئة من
مدخرات امل�سلمني البالغ عددهم ح��وايل  1. 2مليار م�سلم
وذلك بحلول العقد املقبل .ونظر ًا لأن امل�صارف الإ�سالمية
ال تزال حماطة بالإطار الوا�سع واملرن لل�شريعة الإ�سالمية،
ف�إنها ت�ستطيع �أن تكون و�سيلة لتحقيق النمو االقت�صادي
وزيادة اال�ستثمارات الر�أ�سمالية ،التي عليها يف الوقت نف�سه
االلتزام مببادئ العدل وامل�ساواة و�ست�ستمر امل�صارف الإ�سالمية
يف حت�سني موقعها يف العامل الإ�سالمي وخارجه.

300
مؤسسة
تنتشر في
بقاع الدنيا
وبريطانيا
تسعى
الجتذاب
الحصة األكبر
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عقبات جوهرية بحاجة حللول
تواجه امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية م�شكالت وعقبات كربى من
بينها قلة الأدوات التي متكنها من تلبية
متطلبات العمل اليومي من ال�سيولة
النقدية .كما ت�برز �أي�����ض�� ًا م�س�ألة
غياب قطاع �إدارة ال�ثروات املتوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية كواحدة من
جوانب اخللل املهمة يف العمل امل�صريف
الإ���س�لام��ي .وامل�لاح��ظ �أن البنوك
الإ�سالمية املوجودة حالي ًا تركز على
اخلدمات امل�صرفية واال�ستثمارية مع
وجود ق�صور ملحوظ يف جانب خدمات

الأفراد .ومن الأمور الأخرى التي تعيق امل�صرفية الإ�سالمية
طول املدة التي يحتاجها �إ�صدار بيان �شرعي من قبل املجل�س
أعباء جديدة على البنك مقارنة
املخت�ص ،وهو �أمر ي�ضيف � ً
بتكاليف �إطالق املنتجات التقليدية .وترتكز املناق�شات حالي ًا
حول مو�ضوع «الفتوى الدينية» ودورها يف تقدم �أو �إعاقة عمل
الطروحات املالية واالقت�صادية الإ�سالمية وكذا امل�صطلحات
املالية والتعبريات امل�ستخدمة يف قطاع متويل امل�شروعات
املختلفة يف االقت�صاد الإ�سالمي ،عالوة على الطموحات والآمال
وامل�صاعب التي تواجه نظام التمويل املايل الإ�سالمي.
ويرى اخلرباء �أن الغمو�ض املحيط بنظرة الر�أي العام ومدى
فهمه و�إدراكه للغمو�ض املحيط بامل�صطلحات املالية الإ�سالمية
مثل التمويل الإ�سالمي واملرابحة وامل�ضاربة وال�صكوك يرجع
�إىل �أن عمل املال الإ�سالمي جديد على ال�ساحة االقت�صادية
واملالية مع التذكري ب�أن الإجنازات القدمية والتطبيقات املالية
الإ�سالمية كثرية وبعيدة الزمن .ومل يحدث التوثيق الكايف
لها وجتري حماوالت للتوعية نظر ًا لأن هذه امل�صطلحات حتمل
يف طياتها �أمورا فنية معقدة.
وي��رى اخل�ب�راء هنا �أن امل�س�ؤولية تقع على عاتق البنوك
املُ�سوقة لهذه و�أن على الأ�شخا�ص الذين يطلبون ا�ستخدام
�أدوات معينة يجب �أن يكونوا عاملني بها وعلى البنك املقدم لهذه
اخلدمة �أي�ض ًا �أن يثقف جمهور العمالء .كما تقع على عاتق
امل�ؤ�س�سات التمويلية و�أجهزة االفتاء م�س�ؤولية توعية النا�س
وتعريفهم بتلك الأدوات املالية والأمر يتطلب قيام امل�ؤ�س�سات
املالية العاملة يف هذا النوع من الآليات املالية بحملة لتوعية
امل�ستثمرين بهذه الأدوات.
وتقع على عاتق خرباء العامل الإ�سالمي العمل على �إيجاد نظام
نقدي وم�صريف م�ستقل عن ما هو �سائد يف العامل حاليا .ومن
�ش�أن بدء العمل لإيجاد نظام قائم على التعاليم الإ�سالمية �أن
يعزز ا�ستقاللية العديد من البلدان ،حيث يعتقد العديد من
اخلرباء �أن العمل �ضمن النظام النقدي وامل�صريف ال�سائد يف
العامل ي�ضع قيودا �أمام الدول الإ�سالمية.
وخارج العامل العربي بد�أ النا�س يقبلون على الأمناط املالية
الإ�سالمية .لكن امل�شكلة تكمن يف �أن التو�سع يف هذا النوع من
التمويل املايل يحتاج لإحداث تعديالت قانونية ت�سمح ب�ضم
هذه الأمناط املالية الإ�سالمية اجلديدة ملجمل الأمناط املالية
القائمة .ويت�صاعد يف الطلب على التمويل الإ�سالمي يف �أوروبا
لكن هناك �أ�سبابا تقف وراء هذه اليقظة والطلب اجلديد مثل
منو الرثوة لدى الطبقة املتو�سطة الإ�سالمية وطلب املنتجات �أو
التمويل املايل الذي يحمل �صفة احلالل حتى بني غري امل�سلمني
وتغري �أو حتول يف موقف و�سيا�سة احلكومات وكون التمويل
الإ�سالمي ميثل فر�صة عمل وك�سب ًا مربح ًا.
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والدور الحضاري
للفقيه المصلح

صـالح الفتـوى
د .حممد �أبو ال�شيخ

• مفتي ب�إدارة الإفتاء بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية.
• باحث وكاتب يف الدرا�سات الإ�سالمية.

�إحدى كربيات الق�ضايا امل�صريية اليوم يف حتديد هويتنا وجناح م�شروعنا وتنمية جمتمعاتنا وجناعة عالقتنا مبن حولنا ،وحتى يف
أ�سا�سا يف ماهية الفتوى وماهية الفقيه والعالقة
حتديد وجودنا من عدمه �أمة تدعو �إىل اخلري ورفاهية النا�س ً
روحا ومادة ،تكمن � ً
املرجوة مع هذا الواقع املتجدد املليء بالتحديات.
ذلك لأننا �-أحببنا �أم كرهنا -نحمل خا�صية مل جتتمع يف �أقوام غرينا وهي هذه العالقة املتميزة مع املقدَّ �س ،هذه العالقة التي متثل
مرجعية حراكنا ،والتي تعترب عن�صرا �إيجابيا �إذا عرفنا توظيفها كما وظفها الأجداد ،علما ودراية وحكمة فبنوا ح�ضارتهم ،ثم ملا
تقاع�سوا وركنوا �إىل الغوغاء وال�شطط و�سكون املقابر ،خرجوا من التاريخ وتبعناهم ،وتركوا مفاتيح املنازل لأقوام �آخرين ا�ستوطنوا
املكان بعلم وحكمة �إىل حني.
ولي�س املفتي جنما طارقا يعي�ش بني جدران مدر�سته �أو مركزه �أو
م�سجده ،ولي�س املفتي لغزا منغلقا على ذاته ،يركن �إىل �صومعته
وال يتحدث �إال من منطلق العارف املطلق وما �سواه العدم ،ولي�س
الفقيه درة م�صونة تخاف الأيدي وخمالطة النا�س حتى ال يقل
بريقها ويخفت �إ�شعاعها ،ولكنه مواطن قبل ذلك يعي�ش بني �أ�ضلع
جمتمع ،ي�أكل خبزهم وي�شرب ماءهم ،ومي�شي يف �أ�سواقهم ،له ما
لهم وعليه ما عليهم.

هذا االختالط بهموم النا�س ومعاي�شة حمنهم ونعمهم يولد
هذه اال�ستجابة العينية واملبا�شرة لكل �س�ؤال �أو ق�ضية يتعر�ض
لها هذا الوطن ،وتعطي للفتوى الت�صاقا كامال مب�شاغل النا�س،
فتنطلق منهم لتعود �إليهم ،وال تكون م�سقطة على حالهم تنطلق
من الكتب ال�صفراء لتعود �إليها ،وك�أنها ت�ستجيب للتاريخ وال
ت�ستجيب للجغرافيا.

و�إذا كانت اجلماهري مقت�صرة يف الأي��ام اخل��وايل على �أبناء
احلي والبلدة والبالد ،ف�إن الثورة التكنولوجية وتقارب البلدان
وانت�شار املعلومة جعل من العامل قرية كونية ،ومن اجلماهري
�سكان العامل� ،إذا عرف الفقيه عن قرب ومل�س بدقة هموم هذا
الطرف �أو ذاك ،وفقه واقعه بكل مالب�ساته.

عالقة �إر�شاد وتربية
لكن يف املقابل لي�س على املفتي �أن يكون جوابا �آليا (ملا يحبه
امل�ستمعون) ولكنه مر�شد وم��رب وداف��ع �إىل ال�صالح ،وه��ذا ال
يت�أتى �إال بالكلمة الطيبة ،واملنهج القومي ،وال�صرب وامل�صابرة،
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والتم�سك باحلق �أينما ك��ان ،ومنهجية التدرج وامل��رون��ة دون
جماملة �أو حماباة.

ومنها ما �صغر فيحبط الفرد �أو يتطرف فيهلك احلرث والن�سل يف
م�ستوى �أ�سرة �أو جمتمع.

فعالقة الفقيه باجلماهري هي عالقة �إر�شاد وتربية ،ولي�ست
عالقة فوقية و�أ�ستاذية ،هي عالقة مرافقة بناءة ولي�ست
عالقة تابع ذليل وقا�صر مب ّت َبع.

خطورة الإفتاء و�آداب الإفتاء وم�س�ؤولية املفتي

ومن �أغرب ما قر�أت يف هذا الباب طلب �أحدهم فتوى من فقيه
وهو يريد الذهاب لزيارة �إحدى البالد حول جواز االبت�سامة
�أو عدمها لأهل تلك الديار ،وك�أن هذا الدين جاء ليحمل �شعار
احلزن والعداوة و(التك�شري) والعدوان.
اجلماهري جزء من هذا الواقع املتحرك واملتجدد ،وما يعنينا
هو هذه البيئة املادية التي تتحرك فيها الفتوى ،من عالقات
ومعطيات و�سلوكيات وثقافة وعقليات وت��واري��خ وم�ستويات
تنمية ،فال تت�ساوى فتاوى تتنزل يف �إطار يعي�ش الوفرة وال�سالم
والأم��ن واال�ستقرار ،مع �إط��ار يعي�ش الندرة وال�ضيق واخلوف
وال��رع��ب ،وال تت�ساوى فتوى احل��ي والقرية مع فتوى املدينة
والبالد ،وال تتماثل فتوى يطلبها فرد ،مع فتوى تخ�ص جماعة
�أو تلم�س املجموعة.
وهذه العالقة مع الواقع تتطلب -وال �شك -فقها وعلما وحكمة،
فال يكفي علم الفقيه العتبار الفتوى �صاحلة ،ولكن معرفته
ب�إطارها املادي الذي تتنزل فيه ،تعترب م�ؤ�شر جناحها و�صالحها،
�أو ف�شلها وطالحها.
ولن نعيد حديثا قتل بحثا وتذكريا بتغيرّ الفتوى بتغري الديار
و�سنمر مرور الكرام على تغيرّ فقه ال�شافعي وهو
وتغيرّ الزمان،
ّ
ي��غ�ّي�رّ م��ك��ان الإق��ام��ة م��ن ب��غ��داد �إىل
القاهرة ،ول��ن نعيد التذكري بفتاوى
القا�ضي احلنفي اب��ن عابدين يف ظل
الدولة العثمانية ويف �إطار املجلة.
و�إذا ابتعد الفقيه املفتي عن اعتبار
احل��ك��م��ة ج���زءا �أ���س��ا���س��ي��ا يف عملية
اختمار الفتوى وتنزلها ،ف�إنه يقع يف
مطب التع�سف على الواقع و ّ
يل عنقه
و�إ�سقاط ر�أيه عليه دون الإملام الكامل
مبعطياته.

قالوا في
شروط
االجتهاد أنه
البد فيه من
معرفة عادات
الناس ،فكثير
من األحكام
تختلف
باختالف
الزمان
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وهنا تقع امل�أ�ساة ،فمنها ما كرب فيع�صف
بكيان �أمة وي�شوه �صورتها وينهي دورها
املتميز يف هذا الكون ُ
}كن ُت ْم َخيرْ َ �أُ َّم ٍة
وف
َّا�س َت���أْ ُم ُ��رونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
�أُخْ �� ِر َج��تْ ِللن ِ
َو َت ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُن َك ِر{ [آل عمران ،]110 :

الفتوى لها �ش�أن عظيم يف الإ�سالم ،فهي خالفة للنبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف وظيفة من وظائفه يف البيان عن اهلل تعاىل،
فبقدر �شرفها و�أجرها يكون خطرها ووزرها ملن يتوالها بغري علم
ولهذا ورد الوعيد .ففي حديث الدارمي عن عبيد اهلل بن جعفر
مر�س ًال (�أجر�ؤكم على الفتيا �أجر�ؤكم على النار).
و�أخرج ال�شيخان عن ابن عمر �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يقول�( :إن اهلل ال يقب�ض العلم انتزاع ًا ينتزعه من العباد
ولكن يقب�ض العلم بقب�ض العلماء حتى �إذا مل يبق عامل اتخذ
النا�س ر�ؤو�سا جها ًال ف�سئلوا ف�أفتوا بغري علم ف�ضلوا و�أ�ضلوا).
وروي عن عبد اهلل بن �أبي ليلى قال� :أدركت يف هذا امل�سجد مائة
وع�شرين من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ما منهم من
�أحد ي�س�أل عن حديث �أو فتيا �إال ود كفاه .ويف لفظ �آخر كانت
امل�س�ألة تعر�ض على �أحدهم فريدها �إىل �آخر حتى ترجع �إىل
الذي �س�أل عنها �أو ًال .قال :وروي �أن ال�صحابة كانوا يتدافعون
�أربعة �أ�شياء :الإمامة والوديعة والو�صية والفتيا.
ويف هذا الإطار �أطلقت دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلري
بدبي م�ؤخر ًا م�شروع (املفتي املواطن) لإع��داد وت�أهيل �شباب
الوطن للإفتاء خدمة للإ�سالم على امل�ستوى املحلي والإقليمي
متا�شي ًا مع توجهات الدائرة الإ�سرتاتيجية لت�أهيل موارد ب�شرية
مواطنة كف�ؤة تخدم وطنها ودينها ب�شرف .وتخريج مفتي مواطن
يكون ب�صري ًا بعادات وتقاليد البالد ليكون �أقرب �إىل احلل يف
بع�ض امل�شكالت والفتاوى التي هي من �صميم عادات و�أعراف �أهل
املنطقة.
فالعرف مهم يف �إ���س��داء الفتوى ،وه��و ما يتعارف عليه النا�س
كاملعروف والعادة ،وحجية العرف م�ستفادة من الكتاب وال�سنة،
ق��ال ت��ع��اىل( :وللمطلقات م��ت��اع ب��امل��ع��روف) وق��ول��ه تعاىل:
(ومتعوهن على املو�سع ق��دره وعلى املقرت ق���دره) وق��ال جل
�ش�أنه( :من �أو�سط ما تطعمون �أهليكم) ويف احلديث( :خذي
ما يكفيك و�أهلك باملعروف) ومما ي�ستدل به حلجية العرف
ال�سنة التقريرية لتقرير النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للنا�س على
�صنائعهم وجتاراتهم ،قدم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم املدينة
وهم ي�سلفون يف الثمار ال�سنة وال�سنتني )...متفق عليه.
وع��ن مالك �أن��ه خ�ص�ص قوله ت��ع��اىل( :وال���وال���دات ير�ضعن
بناء
�أوالده��ن) .بالعرف ،قائ ًال� :إن امل��ر�أة ال�شريفة ال تر�ضع ً

فهذا يدل على �أن العرف قد يكون �أ�سا�س ًا ال�ستنباط احلكم
فيخ�ص�ص العام يف دليل اال�ستح�سان� ،إال �أن العرف قد يكون
�أ�سا�س ًا لتغري الفتوى ،لهذا ف�إن العلماء مل يفرقوا بني جمتهد وال
مقلد فيما يتعلق بالعرف.
ومن الوا�ضح �أنهم يرون �أن املقلد يت�صرف طبقا للعرف ،فيمكن
�أن يراجع مذهب �إمامه على �ضوئه ،بل �إنه يخالف ظاهر الن�ص
ب�سبب اختالف العرف وبهذا ال�صدد نذكر اختالفهم يف تغري
العرف بالن�سب ل�ضمان ما �أتلفته املا�شية كما يف حديث ناقة
الرباء ،ف�إن على �أهل احلوائط حفظ حوائطهم بالنهار وعلى
�أهل املا�شية حفظ ما �شيتهم بالليل ،ويف حال تغري العرف ب�أن كان
�أهل احلوائط يحفظونها لي ًال و�أهل املا�شية يحفظونها نهار ًا.
ق��ال ال�سيوطي :كما لو ج��رت ع��ادة ق��وم بحفظ زرعهم لي ًال
وموا�شيهم نهار ًا ،فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام:
ولهذا قالوا يف �شروط االجتهاد �أنه البد فيه من معرفة عادات
النا�س ،فكثري من الأحكام تختلف باختالف الزمان لتغري عرف
�أهله �أو حلدوث �ضرورة �أو ف�ساد �أهل الزمان بحيث لو بقي احلكم
على ما كان عليه �أو ًال للزم منه امل�شقة وال�ضرر بالنا�س وخلالف
قواعد ال�شريعة املبنية على التخفيف والتي�سري ودفع ال�ضرر
والف�ساد لبقاء العامل على �أمت نظام و�أح�سن �أحكام ،على ما كان
يف زمنه لعلمهم ب�أنه لو كان يف زمانهم لقال مبا قالوا به �أخذ ًا من
قواعد مذهبه.
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على العرف وهو يوجب الر�ضاع على غريها .والإمام �أحمد يقول
يف اجلائحة� :إين ال �أقول يف ع�شر ثمرات وال ع�شرين ثمرة وال
�أدري ما الثلث ،ولكن �إذا كانت جائحة تعرف الثلث �أو الربع �أو
اخلم�س تو�ضع.

�أن يكون مفتي ًا يف امل�ستقبل �أن تكون لديه امللكة يف ا�ستنباط
الأحكام ،وكذلك التعامل مع ن�صو�ص الكتاب وال�سنة و�أقوال
ال�صحابة وتوظيفها مبا ينا�سب احلال واملقام ،فالفتوى لها بيئة
وبنية ،وال يت�أتى له ذلك �إال �إذا كان عامل ًا باللغة العربية ،ف�إن
ال�شريعة عربية و�إمنا يفهم �أ�صولها من الكتاب وال�سنة ،عامل ًا
بالنحو والإع����راب ،فقد تختلف باختالفه معاين الألفاظ،
ومقا�صدها .عامل ًا بالقر�آن ،ف�إنه �أ�صل الأحكام ،ومنبع تفا�صيل
الإ�سالم .ومعرفة النا�سخ واملن�سوخ البد منه .وعلم الأ�صول:
حتى ال يقدم م�ؤخر ًا ،وال ي�ؤخر مقدم ًا ،وي�ستبني مراتب الأدلة
واحلجج .وعلم التواريخ مما مت�س احلاجة �إليه ،يف معرفة النا�سخ
واملن�سوخ .وعلم احلديث وامليز َبني ال�صحيح وال�ضعيف واملقبول
واملطعون ،ثم ي�شرتط وراء ذلك كله فقه النف�س فهو ر�أ�س مال
املجتهد ،وال يت�أتى ك�سبه .ف�إن جبل على ذلك فهو املراد ،و�إال فال
يت�أتى حت�صيله بحفظ الكتب.
وكرث اليوم من يت�صدى لهذا الأم��ر اجلليل مبا يخالف �صحيح
من�صب ًا
الدين ،وال يحق لأي من النا�س �أن ي�س�أل �أحد ًا �إال من كان َّ
من قبل اجلهات الر�سمية لذلك ،و�أن يكون حا�ص ًال على �أعلى
الدرجات العلمية يف ال�شريعة و�أن يكون له دربة يف �إدراك الواقع
والت�صدر للإفتاء ،و�أن يكون م�شهور ًا بالعدالة ،ك�ش�أن املت�صدرين
للق�ضاء ،و�أن يكون معه من الأدوات العلمية ما يتيح له �أن يدرك
الواقع على ما هو عليه ،وكذلك القدرة على ربط احلكم ال�شرعي
بالأحداث القائمة مع املحافظة على حتقيق املقا�صد.

ف�إذا �أردنا ن�ؤهل مفتي ًا البد �أن يكون بالغ ًا ،ف�إن ال�صبي و�إن بلغ
رتبة االجتهاد وتي�سر عليه درك الأح��ك��ام فال ثقة بنظره
وطلبه ،فالبالغ هو الذي يعتمد قوله.

وعلى ذلك ال ي�سمى ال�شخ�ص مبفتي مبجرد �أن يت�صدر للكالم يف
الدين يف و�سائل الإعالم – كما هو ال�شائع يف ع�صرنا – من غري
�أن يكون قد ا�ستكمل الأدوات العلمية الأكادميية ال�شرعية،
ومن غري �أن يعتمد من اجلهات املخ�ص�صة
الر�سمية فقد يكون له �شيء من املعرفة
ببع�ض م�سائل العلم ،كذلك من يجيد فن
احلوار والإلقاء ومن البالغة مبكان ال
ي�صري مفتيا ت�ؤخذ منه الأحكام �إال �إذا
ت�سلح مبا ي�ؤهله لذلك.

كذلك ال بد �أن نراعي �أمر ًا مهم ًا وهو �أنه ال يتم اختيار املفتي
املواطن ملجرد �أنه �أمت الدرا�سة الأكادميية ال�شرعية ،لأن ذلك
وحده ال يكفي ،لكن ال بد من وجود م�ؤهالت ت�ؤهله لأن يتدرب
على الإفتاء والفتيا ،وهذه امل�ؤهالت ال تت�أتى �إال �إذا كان حافظ ًا
لكتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،دار�س ًا للفقه
و�أ�صوله على يد علماء �أجالء وهو ما ي�سمى يف الأزه��ر عندنا
بالأروقة حيث لكل عامل هناك مكان يجل�س فيه للتدري�س وله
رواق خا�ص به ك��رواق الأت��راك ورواق املغاربة وخ�لاف ذلك
ويتم يف هذه الأروق��ة تعليم الطالب كيف يتعاملون مع كتب
الرتاث بحثا وتعلم ًا وتعليم ًا مع ربط ذلك بالواقع املعا�ش ،لقول
اهلل تعاىل( :الرحمن فا�س�أل به خبريا) في�شرتط فيمن يريد

من هنا يجب على من �أراد �أن يعلم حكم
�أمر من الدين �أال يذهب �إال �إىل اجلهات
املخت�صة التي ت�ضم علماء ميتلكون
الأدوات التي ت�ؤهلهم لذلك وهناك
جهات ر�سمية منت�شرة يف كل البقاع،
كدار الإفتاء يف م�صر وغريها من دول
ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،وجم��م��ع البحوث
الإ���س�لام��ي��ة ،مب�����ص��ر وجم��م��ع الفقه
الإ�سالمي بجدة� ،إدارة الإفتاء بدائرة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية بدبي وهيئة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف ب�أبوظبي.

الفتوى لها
شأن عظيم
في اإلسالم،
فهي خالفة
للنبي صلى اهلل
عليه وسلم
في وظيفة من
وظائفه في
البيان عن اهلل
تعالى
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الوسواس

القهـري
عند األطفال
د .خالد �سعد النجار
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• ا�ستاذ علم النف�س بجامعة عني �شم�س.
• كاتب وباحث يف ا لدرا�سات الإ�سالمية.
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يعرف الو�سوا�س القهري عند الأطفال ب�أنه �أفكار و�أفعال
متكررة ودائمة غري مرغوب بها ،تو�صف بال�سخف لدى البالغني
بينما ال يالحظها الأطفال عند تعر�ضهم لها ،وتكون الأعرا�ض
عادة م�صحوبة باحلزن والك�آبة ،والإح�صائيات �أثبتت �أن ثلث
�إىل ن�صف البالغني امل�صابني بالو�سوا�س القهري كانوا يعانون
منه منذ ال�صغر .لكن رغم �إ�صابة الأطفال بهذا املر�ض �إال �أن
ن�سبة كبرية منهم يعانون منه دون علم �أهلهم ،بل وجد �أي�ضا �أن
 %25من ه�ؤالء الأطفال لهم �آباء �أو �أمهات م�صابون بالو�سوا�س
القهري مما ي�ؤكد دور العامل الوراثي يف الإ�صابة .ون�سبة
انت�شار هذا املر�ض عند الكبار  ،%3-2ومعدل �أعمار ظهور هذا
املر�ض من �25-20سنة ،وتظهر الأعرا�ض يف  %50منهم يف فرتة
الطفولة واملراهقة.
وال توجد �أ�سباب معروفة للإ�صابة بالو�سوا�س القهري و�إن
وجد العلماء عالقة بني الإ�صابة باملر�ض والأ�سباب الآتية يف
بع�ض املر�ضى:
 -1الوراثة :التي قد يكون لها دور يف الإ�صابة .فلقد وجدت
عالقة بني الإ�صابة بالو�سوا�س القهري والإ�صابة بنق�ص
االنتباه والن�شاط الزائد يف الأطفال الذي ينت�شر يف بع�ض
العائالت ويورث ك�صفة �سائدة� ،إذ ت�صل ن�سبة الإ�صابة يف
�أقرباء املري�ض من الدرجة الأوىل �إىل ما ن�سبته ،%35
كما �أن درا���س��ة التوائم �أثبتت �أن ن�سبة الإ�صابة بني
التوائم املتماثلة �أكرث بكثري مما هو احلال يف التوائم غري
املتماثلة.
 -2ا�ضطراب ن�سبة النواقل الع�صبية يف الفراغات املو�صلة بني
خاليا الدماغ :و�أهمها مادة ال�سريوتونني Serotonin
التي �أثبتت البحوث �أنها امل��ادة الأه��م يف ه��ذا املر�ض،
فانخفا�ضها يف هذه الفراغات املو�صلة ي���ؤدي للكثري من

اال�ضطرابات كالو�سوا�س القهري واالكتئاب و�أمرا�ض
القلق الأخرى .وهناك مادة �أخرى مهمة هي الأدرينالني
�أو االبينيفرين والتي ت�شري البحوث �إىل �أن ا�ضطراب
نظامها له عالقة بن�شوء �أعرا�ض الو�سوا�س القهري.
 -3ال�صور الإ�شاعية للدماغ (املقطعية والرنني املغناطي�سي)
�أثبتت وج��ود اختالل بوظائف بع�ض ف�صو�ص الدماغ
(الف�ص الأمامي) ،نواة الكودات،
وم��ن��اط��ق �أخ����رى ،و�أي�����ض��ا وج��ود
�ضمور يف بع�ض الأجزاء الداخلية
والعميقة يف الدماغ .كما �أظهرت
الفحو�صات املتقدمة واملعقدة
كـ PETوجود ن�شاط مفرط يف
عمليات الأي�����ض وتدفق ال��دم يف
بع�ض مناطق الدماغ.
 -4العدوى ببع�ض الأمرا�ض :ورد يف
بع�ض احلاالت الإ�صابة بالو�سوا�س
القهري عقب اال�صابة بالعدوى
البكترييةاملعروفةب�سرتبتوكوكاى
من املجموعة الأوىل Group A
Streprococcal Infection
ح��ي��ث ي���رى ب��ع�����ض ال��ع��ل��م��اء �أن
الإ�صابة بال�سرتبتوكوكاى ت�ؤثر
على اجلهاز الع�صبي يف الأطفال،
وكذلك يف بع�ض احلاالت امل�صابة
ب���ف�ي�رو����س ال��ه��رب�����س Herpes
.Simplex

وجدت عالقة
بين اإلصابة
بالوسواس
القهري
واإلصابة
بنقص االنتباه
والنشاط الزائد
في األطفال

والو�سوا�س القهري �أح��د الأمرا�ض
النف�سية التي ت�سيطر فيه فكرة �سيئة
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قد يكون
الوسواس
القهري
مصاحبا
ألمراض
نفسية
كثيرة مثل:
االكتئاب
والقلق
اللذين قد
يسبقان
أو يليان
الوسواس
30

على ر�أ�س الطفل املري�ض وجتعله يقوم
ب�أفعال قهرية ،وقد تكون على هيئة
�أفكار �أو �أفعال متكررة �أو االثنني معا،
ومن هذه الأفكار التي تبعث يف نف�س
الطفل القلق وال ي�ستطيع التخل�ص
منها �أفكار تتعلق بالتلوث واجلراثيم،
ك�أن يعتقد الطفل �أن يديه �أ�صبحت
ملوثة ومت�سخة مبجرد مل�سه للأ�شياء.
�أفكار ب�أن �شيئ ًا خطري ًا �سوف يحدث.
�أف��ك��ار تتعلق باحلاجة �إىل ترتيب
معني �أو الدقة �أو التماثل يف جماالت
كثرية� .أفكار تتعلق بالأمور الدينية
مثل التي ت�سيء للدين� .أفكار تتعلق
بالت�شا�ؤم �أو التفا�ؤل ببع�ض الأرقام
�أو الأل�����وان� .أف��ك��ار تتعلق ب���إي��ذاء
الآخ��ري��ن .وق��د يوجد ل��دى الطفل
فكرة واحدة �أو عدة �أفكار معا.
�أم���ا الأف���ع���ال ال��ق��ه��ري��ة ف��ه��ي �أف��ع��ال
متكررة يقوم بها الطفل حتى يخفف
بها القلق وال�شك مثل غ�سل متكرر لليد
�أو ا�ستحمام متكرر �أي�ضا� ،أو غ�سيل

الأ�سنان �أو مت�شيط ال�شعر ب�صورة متكررة .يدخل عدة مرات
من الباب� ،أو يدخل ويخرج بعدد مرات معني� .أفعال لها عالقة
بالت�أكد مثل الت�أكد من قفل الأبواب ومفاتيح الغاز� .أفعال لها
عالقة بلم�س الأ�شياء بطريقة �أو عدد معني� .أفعال لها عالقة
برتتيب الأ�شياء ب�شكل معني �أوبت�ساوي �أو متاثل معني� .أفعال
لها عالقة بالعد بطريقة معينة� .أفعال لها عالقة باالبتعاد
عن اخلطر مثل الت�أكد �أن جميع ال�سكاكني يف مكان بعيد ،وقد
تكون الأفكار والأفعال متالزمة مثل الأفكار املتعلقة بالتلوث
واجلراثيم ت�صاحبها �أفعال مثل تكرار عملية الغ�سل� .أفكار
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الت�شكك ب�صحة الو�ضوء �أو ال�صالة ي�صاحبها تكرار الو�ضوء
وال�صالة عدة مرات.

والت�شجيع الدائم على املثابرة وعدم اال�ست�سالم واالنتظام
على الدواء املو�صوف له كجزء مهم من العالج النف�سي.

وقد يكون الو�سوا�س القهري م�صاحبا لأمرا�ض نف�سية كثرية
مثل :االكتئاب والقلق اللذين قد ي�سبقان �أو يليان الو�سوا�س.
�أي�ضا �أمرا�ض التوحد و�أمرا�ض ا�ضطرابات الأكل و�أمرا�ض
الإدمان والعنف.

وهناك �أي�ضا عالج م�ساند �إذا كان هناك م�شكلة يف املدر�سة �أو
التغيب عن املدر�سة .ومن املفيد �أن يكون هناك فرد من العائلة
يعمل كمعالج م�ساعد داخل املنزل ال�ستمرارية الربنامج.

ويف ح��االت ا�ضطراب الو�سوا�س القهري يف الأط��ف��ال ميكن
�أن يالحظ ال��وال��دان بع�ض العالمات على الطفل جتعل من
احلاجة �إىل مالحظة ت�صرفاته ب�شكل �أدق �أمرا ال بد منه،
وهذه الت�صرفات قد حتدث من الطفل وال ينتبه �إليها الأهل �أو
يفهمونها خط�أ ويعاقبون الطفل لأنه ال ي�ستطيع التوقف عنها،
ومن املهم بالطبع �أن ميثل الت�صرف تغريا عن املعتاد بالن�سبة
�إىل هذا الطفل ومن �أ�شهر هذه الت�صرفات:
ظهور ما ي�شبه اجلري على اليدين من كرثة الغ�سل بال�صابون.
ا�ستهالك كميات فوق املعتادة من ال�صابون �أو ورق احلمام.
الت�أخر يف احلمام ملدة �أكرث من املعتاد .البقاء ل�ساعات طويلة
�أمام الكتاب من دون قلب ال�صحفة ،ورمبا هبوط يف الدرجات.
الإف���راط يف ا�ستخدام املمحاة وظهور ثقوب يف الكراري�س
نتيجة لذلك .الإط��ال��ة املبالغ فيها يف الو�ضوء �أو يف �أداء
ال�صالة .تكرار ال�س�ؤال لأفراد الأ�سرة (عادة لالطمئنان) ،مع
طلب الإجابة بكلمات معينة ليطمئن .ق�ضاء وقت �أطول من
الالزم يف التهي�ؤ للخروج .الإ�صرار على �أن يكون �آخر من يخرج
من البيت بعد �أفراد الأ�سرة لكي يكون ب�إمكانه م�صاحبتهم.
اخلوف املتكرر وامل�ستمر على حالته ال�صحية �أو حالة �أحد
�أفراد الأ�سرة (كما يت�ضح من تكرار ال�س�ؤال مثال).

ويت�سم الو�سوا�س القهري بحدوث فرتات من التح�سن ولو جزئيا
وفرتات من ا�شتداد الأمر ،كما �أنه يتميز بال�شفاء التام عند
توفر بع�ض الأمور مثل كون الطفل ي�ستوعب الفكرة والفعل
ورغبته بالتخل�ص منها ،وعدم وجود مر�ض نف�سي م�صاحب
(بالذات مر�ض ا�ضطراب ال�سلوك العدائي) و�إذا كانت العائلة
متفهمة وم�ساندة للطفل دون �إظهار قلق زائد.
امل�صادر

• الو�سوا�س القهري عند الأطفال – د .رابية �إبراهيم حكيم.
• كيف تتعامل الأ�سرة مع املري�ض بالو�سوا�س القهري – د .وائ��ل �أبو
هندي

�أما عن العالج فهو يتكون من جزء دوائي وجزء �سلوكي ونف�سي،
وال بد و�أن يتم حتت �إ�شراف الطبيب ،وذلك لتحديد اجلرعات
املنا�سبة للدواء ،وخا�صة يف الأطفال ،حيث يحتاج الأمر �إىل
دقة يف هذه اجلرعات ومدتها ،ويف متابعة احلالة من خالل
اجلل�سات النف�سية� ،أما العالج ال�سلوكي فله �أهمية كبرية ،ويجب
�أن يرتافق مع العالجات الدوائية لتحقيق �أف�ضل النتائج .ومن
�أمثلته �أ�سلوب (التعري�ض ومنع اال�ستجابة) مبعنى يو�ضع
الطفل املري�ض يف موقف يثري و�ساو�سه ومنعه وت�شجيعه على
ع��دم اال�ستجابة لرغبته .هناك �أي�ضا �أ�سلوب (التعري�ض
التدريجي) وذلك بتقدمي ما يثري الو�ساو�س لدى املري�ض ب�شكل
تدريجي .هناك اي�ضا �أ�سلوب (وق��ف الأفكار الو�سوا�سية)
وهناك �أخريا �أ�سلوب (العالج بالتكرية والتنفري)� .أما العالج
النف�سي فيعتمد على امل�ساندة امل�ستمرة للطفل والوقوف بجانبه
ومناق�شة �أعرا�ضه وهمومه وخماوفه ،كذلك م�ساعدته على
الت�أقلم مع الظروف املحيطة به والتي تثري الو�ساو�س لديه.
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أديــــب العلــماء
وعالـــم األدبــــاء
الشيخ علي الطنطاوي
بقلم عطية فتحي الوي�شي
• كاتب و�صحايف �سوري.
• م�ؤرخ وباحث يف الرتاث الإ�سالمي.

يف �صدي النوائب واخلطوب التي تلم ب�أمة الإ�سالم يف غري مكان ي�ش�أ اهلل عز وجل لواحد ممن �أبلوا يف خدمة هذه الأمة
بالء ح�سن ًا� :أن ين�سل من القافلة ،ويرتجل عن جواد امتطى �صهوته قرابة �سبعني عام ًا من الكفاح العلمي واجلهاد الدعوي
ً
والت�صنيف والت�أليف يف جماالت الفقه والفكر والأدب والتاريخ .وغري ذلك من املجاالت التي برع فيها و�أبدع ف�أجاد .ومل
يزل على ذلك حتى �أتاه �أمر اهلل الذي ال يرد.
وت�أتي وفاة ال�شيخ علي الطنطاوي يف �سياق امل�ؤ�شرات
ال��ت��ي تك�شف ي��وم��ا بعد ي��وم ع��ن م��زي��د م��ن ح��االت
الرتاجع وال�ضمور والعطب التي ت�صيب الأمة امل�سلمة
يف �شتى مناحي حياتها املعا�صرة .واحلقيقة �أنه لي�س
من هم وال م�صيبة �أ�شد من �أن تفجع الأمة يف علمائها
الأب��رار ،فريفع العلم مبوتهم وينت�شر اجلهل وتفقد
الأمة مقومات فالحها وهدايتها ،روى البخاري وم�سلم
عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما ،قال� :سمعت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�( :إن اهلل ال
يقب�ض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ،ولكن يقب�ض
العلم بقب�ض العلماء ،حتى �إذا مل ُيبق عاملا :اتخذ
النا�س ر�ؤو�سا جهاال ف�سئلوا ف�أفتوا بغري علم ف�ضلوا
و�أ�ضلوا).
ولقد كان ال�شيخ الطنطاوي واح��دا من كبار علماء
هذه الأمة ،و�أديبا من �أبرز �أدبائها وخطبائها البلغاء
النابهني ،كان له �أ�سلوبه اجلزل اللطيف الرقيق الذي
�أتاح له بف�ضل اهلل :ح�ضورا باكرا يف ميدان الإعالم.
حيث خا�ض جم��ال الإذاع���ة منذ ن�ش�أتها يف بلدتنا
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الإ�سالمية يف دم�شق وحمطة ال�شرق الأدين ومكة
والريا�ض .ومل��ا دخ��ل التلفزيون ب�لاد العرب� :أطل
عرب �شا�شته البي�ضاء ،فكان جنما المعا ،وحمدثا ال
نظري له� .أجمع على كفاءته والإعجاب به :طبقات
املجتمع كافة .ولقد لعب ال�شيخ علي الطنطاوي دورا
ب��ارزا يف �إث��راء احلياة االجتماعية فكان �أح��د �أهم
روافد التوجيه والتنوير والأمر باملعروف والنهي عن
املنكر باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
مولده ون�ش�أته:
وال�شيخ علي م�صطفى حممد الطنطاوي :من مواليد
مدينة دم�شق ،يف الثالث والع�شرين من �شهر جماد
الأول  1327هـ املوافق 1909/6/12م .ون�ش�أ يف �أ�سرة
ذات علم ودين و�أدب .فجده ال�شيخ حممد الطنطاوي
من العلماء البارزين ،وكان �إمام ًا يف اجلي�ش العثماين.
�أما وال��ده ال�شيخ م�صطفى الطنطاوي فكان من �أهل
العلم ال�شرعي و�إمام م�سجد و�أمينا للفتوى مع ال�شيخ
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�أب��ي اخلري عابدين مفتي الديار ال�شامية .كما كان
عمه من علماء الفلك الإ�سالمي .وكان خاله العالمة
املحقق والكاتب املعروف ال�شيخ حمب الدين اخلطيب
�صاحب جملة الفتح ،والزهراء واحلديقة:
تلقى ال�شيخ علي الطنطاوي تعليمه الأويل يف دم�شق،
وبعد �أن ح�صل على البكالوريا – الثانوية ،انتقل �إىل
م�صر ليدر�س يف دار العلوم ،فالتحق بها يف ال�سنة
التي تخرج منها ح�سن البنا يرحمه اهلل ،ورافق �سيد
قطب يرحمه اهلل يف الدرا�سة ،وجل�سا مع ًا يف ف�صل
درا�سي واحد ،و�إن كان �سيد قطب يكربه بثالث �سنوات،
ولكنه مل يكمل درا�سته بدار العلوم ،وقفل �إىل دم�شق
ملتحق ًا بكلية احلقوق ،وكان رفيقة فيها ال�شيخ اجلليل
م�صطفى الزرقا يرحمه اهلل ،وبعد تخرجه من كلية
احلقوق – 1923م – در�س الأدب �أي�ض ًا ،ثم التحق
ب�سلك التعليم ،ودر���س يف العراق – 1936م – ويف
بريوت وملا مل يجد يف التعليم ما يعينه على مواجهة
�أعباء احلياة التحق ب�سلك الق�ضاء ،وعمل قا�ضي ًا
�شرعي ًا يف بلدة دوما من �أعمال ال�شام قرب دم�شق.
ومل يزل يتدرج يف مراقي الق�ضاء ومنا�صبه التي نبغ
يف جماالتها املتعددة حتى و�صل �إىل �أعلى املنا�صب
كم�ست�شار ملحكمة النق�ض يف كل من �سوريا وم�صر .هذه
الأخرية التي ارحتل �إليها ثانية لعمل درا�سة علمية
حول املحاكم و�أحوالها فيها� .أمت و�ضع قانون الإفتاء
وجمل�س الإفتاء الأعلى يف �سوريا.
هجرته �إىل ال�سعودية:
وملا كان العمل الدعوي بالن�سبة لل�شيخ علي الطنطاوي
يف املرتبة الأوىل لقائمة اهتماماته وم�شاغله .التحق
ب�صفوف احلركة الإ�سالمية منذ فرتة ما بعد منت�صف
الثالثينات من القرن الع�شرين.
وا�ستمر يعمل حتت رايتها حتى قدر اهلل له الهجرة من
�سوريا �إىل اململكة العربية ال�سعودية يف عهد املغفور
له امللك في�صل بن عبد العزيز �آل �سعود – 1963م –
فعمل مدر�س ًا بكلية اللغة العربية وال�شريعة بالريا�ض،
ثم انتقل للعمل مدر�س ًا بكلية ال�شريعة مبكة املكرمة.
وبعد ذل��ك انقطع للعمل الدعوى من خ�لال و�سائل
الإعالم ،ف�أبلى يف هذا املجال بالء ح�سنا ،حيث قدم
برناجما �إذاع��ي�� ًا يومي ًا �سماه( :م�سائل وم�شكالت)

وقدم برناجميه التلفزيونيني( :نور وهداية)( ،على
مائدة الإفطار).
ويتمتع ال�شيخ علي الطنطاوي ب�أ�سلوب �سهل جميل
جذاب ال يكاد ي�شبهه فيه �أحد! حيث عباراته العذبة
الرقراقة ،و�سياقاته الأنيقة اجلزلة امل�ستقيمة التي
ا�ستطاع بها �أن ي�ستقطب �إعجاب و�إن�صات من جل�س
�إل��ي��ه م��ن عامة امل�سلمني ع�بر و�سائل الإع�ل�ام على
اختالفها! ولقد �ساعدته هذه املواهب على عر�ض
الق�ضايا الإ�سالمية التي ن��ذر نف�سه لأجلها طوال
عمره – ب�شيء من احلكمة واملوعظة احل�سنة .فك�سب
كثري ًا من الأن�صار لق�ضايا الأمة يف كل مكان من العامل
الإ�سالمي .وذلك ب�إيعاز من نزعته الإ�سالمية الأ�صلية
وبتوجيهات ودعم امللك في�صل يرحمه اهلل.
فلقد �أح�سن الطنطاوي حني �أفاد مما �أتاحته البيئة
ال�سعودية من رحابة �صدر وحفاوة ورعاية الدعاة
وامل�صلحني .الأم���ر ال���ذي ه��ي���أ ل��ه منطلق ًا منا�سب ًا
لطموحاته غ�ير امل��ح��دودة �إزاء خ��دم��ة الإ���س�لام
وامل�سلمني بكل ما حباه اهلل من طاقات و�إمكانات
ومواهب!.
الطنطاوي خادم ًا للإ�سالم
ولل�شيخ الطنطاوي �سهم كبري يف خدمة الإ�سالم
وق�ضايا الأمة ،وب�صورة متميزة غري تقليدية ال�سيما
يف الفرتة التي حني اكتمل فيها ن�ضجه الفريد .كانت
قد اكتملت حلقات امل�أ�ساة الإ�سالمية وترب�صت ب�أمتنا
الدوائر فكان جنديا عند ظن اهلل به.
وعلي الطنطاوي على خدمة الدين وق�ضايا الأمة
جمبول .وهو �سليل بيت على خدمة الدين د�ؤوب :جاء
عنه �ضمن حيثيات جائزة امللك في�صل العاملية خلدمة
الإ�سالم – التي نالها عام 1410هـ 1990 -م� :أنه (ظل
داعيا �إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،مبينا
ف�ضائل الإ�سالم� ،أو مقدم ًا الن�صيحة وامل�شورة� ،أو راد ًا
التزييف �أو م�شارك ًا يف �صياغة القوانني والأنظمة� ،أو
عام ً
ال يف �إعداد املناهج التعليمية ،وما انفك ي�ستفتى
فيفتي� ،أو ي�س�أل فيجيب .وقد وظف ثقافته وعلمه
و�أ�سلوبه يف خدمة الدعوة الإ�سالمية ،ف�أجاد و�أفاد،
وانتفع بعلمه عدد ال يح�صى من الب�شر).
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ولقد �شارك ال�شيخ الطنطاوي من قدمي وهو طالب:
يف مقاومة االح��ت�لال الفرن�سي ل�سوريا ،وحر�ض
الطالب واجلماهري على املقاومة ،وقاد املظاهرات،
و�أل��ه��ب حما�س ال�شعوب العربية بخطبه النارية
وبيانه ال�ساحر .وكم القى ب�سبب ذلك من املالحقات
واالعتقال وال�سجن واال�ضطهاد!.
وجند ال�شيخ رحمه اهلل :ل�سانه وقلمه طيلة حياته
ل��ل��ذود ع��ن الإ���س�لام ،وح��را���س��ة ث��غ��وره وق�لاع��ه من
�أع��دائ��ه ال�صهاينة وال�شيوعيني وال�صليبيني .كما
ت�صدى على ال�صعيد الداخلي للعلمانيني ومن لب�سوا
لبو�س امل�سلمني وت�سموا ب�أ�سمائهم وهم �أ�شد خطر ًا من
اليهود والن�صارى على الدين احلنيف!.
وقد ح�ضر العديد من امل�ؤمترات الإ�سالمية ونذر نف�سه
لق�ضية فل�سطني ،وكانت له ج��والت مظفرة و�صوالت
موفقة على �صعيد الوحدة الإ�سالمية وت�ضامن ال�شعوب
العربية والإ�سالمية .وب��ذل هو وم��ن معه من علماء
الإ�سالم الكبار �سعي ًا م�شكور ًا يف خدمة الق�ضايا الإ�سالمية
يف �أنحاء العامل ،وبرفقته ال�شيخان اجلليالن� :أجمد
الزهاوي وحممد حممود ال�صواف عالمتا العراق!.

ولقد كانت بداية ال�شيخ علي الطنطاوي مع ال�صحافة
الأدبية منذ كان �شاب ًا يافع ًا .فكتب يف �صحف بالده
ال�شامية �أول ما كتب ،فاحتل مكانة مرموقة بني
كتابها ثم �أ�ضحى من كبار كتاب املجالت الأدبية
والإ�سالمية املعتربة .حيث �شارك يف حترير كل من:
جملة الر�سالة �أحمد ح�سن الزيات – منذ ت�أ�سي�سها
وملدة ع�شر �سنوات ،وجريدة املقتب�س ملحمد كرد علي.
وجملة فتى العرب ملعروف الأرن��ا�ؤط ،وجملة الفتح
ملحب الدين اخلطيب ،والزهراء وغريها من ال�صحف
التي كان ي�شغل منها زوايا و�أعمدة يومية يف دم�شق
وغريها!.

�أديب العلماء:

�آثاره العلمية:

حفظ ال�شيخ علي الطنطاوي عيون ال�شعر العربي
اجلاهلي ،والإ�سالمي .باعتباره حجة يف الفقه ،كما
حفظ ال�شعر املعا�صر ،وقر�أ مكاتبات الأدب والتاريخ
وت�شرب �إىل جانب ذلك علوم الدين والثقافة العامة،
ومل يتوقف عن �أط��ر �أو م��دار���س فكرية معينة بل
اطلع على ما وقعت عيناه عليه! .وهذا ما �أك�سبه حب
خمالفيه واحرتامهم ال�شديد له!.

�أل��ف الطنطاوي �أك�ثر م��ن خم�سني كتاب ًا يف الفكر
الإ�سالمي والفقه والعقيدة ،وال�سرية الذاتية ،والنقد
الأدبي والتاريخي ،والرحالت ،واخلطابة ،والأدب –
و�أدب الأطفال بخا�صة .ولعل �أول ما خطت بنانه:
كتاب ًا بعنوان الهيثميات ،وقد �صدره ب�إهداء �إىل �أديب
العربية ونابغة الأدباء :م�صطفى لطفي املنفلوطي.
ثم توالت كتاباته بعد ذلك حتى مل يكد يدع جما ً
ال
من جماالت الأدب واملعرفة �إال تغ�شاه بقلمه ف�أ�ضاف
�إليه وزاده ثراء!.
فله يف التاريخ مث ً
ال ما يلي:
 – 1ق�ص�ص من التاريخ.
 – 2رجال من التاريخ.
 – 3حكايات من التاريخ.
� – 4أخبار عمر.
 – 5دم�شق.
 – 6ف�صول �إ�سالمية.
 – 7ذكريات علي الطنطاوي.

كما تعلم يف مدر�سة احلياة على امتداد عمره الطويل
من خالل معاي�شته الأح��داث الدائرة على ال�ساحة
الإقليمية والعاملية .وذلك عرب رحالته �إىل كل من
م�صر والعراق ولبنان و�أ�سطنبول و�أوروب��ا و�أفريقيا
و�آ�سيا .حيث مكنه االحتكاك الفكري بهذه البالد من
التعرف على ثقافاتها و�آدابها وعلومها وق�ضاياها!.
وك��ان لل�شيخ الطنطاوي مذهب يف االعتزاز باللغة
ك��ج��زء م��ن اع��ت��زازه ال��ف��ري��د ب��الإ���س�لام والذاتية
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احل�ضارية وهوية الأم��ة! .وكم رف�ض ا�ستخدامات
الأل��ف��اظ الدخيلة على الف�صحى �إال بعد تعريبها
و�إي��ج��اد البديل لها .كما داف��ع ع��ن الأدب الراقي
الرفيع .وقاوم بكل �ضراوة الأدب ال�سوقي اخلليع.
وحمل ب�شدة على الأج��ن��ا���س الأدب��ي��ة امل�ستوردة،
وعلى ال�شعر احلر مدافع ًا عن الق�صيدة العمودية
العربية الأ�صلية! .ولقد كانت ل��ه حا�سة �أدبية
ذواقة وفطرية جتفل من كل رديء خبيث من الأفكار
واملناهج والت�صورات الأدبية!.
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� – 8أبو بكر ال�صديق.
 – 9ب�شار بن برد.
� – 10سل�سلة �أعالم التاريخ.
 – 11اجلامع الأموي.
� – 12صور من ال�شرق.
 -13ول���ه يف ال��ف��ق��ه :جم��م��وع��ة ال��ف��ت��اوى يف عدة
�أجزاء.
 -14ول��ه يف العقيدة :تعريف ع��ام بدين الإ�سالم
(كتاب يف �أجزاء).
 -15وله يف االجتماع :ر�سائل الإ�صالح (مع النا�س).
 -16وله يف �أدب الرحالت( :يف �إندوني�سيا) و(يف بالد
العرب) و(�صور من ال�شرق).
 -17وله يف الأدب( :الهيثميات) و(التحليل الأدبي)
و(�سل�سلة حكايات من �أدب الأطفال) و(من نفحات
احلرم) و(حديث النف�س) و(كتاب املحفوظات –
مقرر مدر�سي) و(م�سرحية �أبي جهل) الخ.
 -18ول��ه يف حتقيق ال�ت�راث�( :صيد اخل��اط��ر البن
اجلوزي) وغريه:
 -19وقد ترجمت �أحاديثه عن رم�ضان �إىل الفار�سية
وترجمت بع�ض كتبه �إىل الإجنليزية!.
هذا وقد �أ�صدر ال�شيخ علي الطنطاوي �إىل جانب ما
ذكرنا بع�ضه :جملة �إ�سالمية خا�صة با�سم (البعث)
وكانت �أول جملة �إ�سالمية ت�صدر يف �سوريا ،بيد �أنها
مل تدم طوي ً
ال حتى توقفت.
ولقد ا�ستطاع ال�شيخ علي الطنطاوي �أن مي�سك ب�أطراف
الثقافة العربية الإ�سالمية قدميها وجديدها وكان
ذا قبول عري�ض وذك��ر مديد وط��ول �سديد لدى كافة
االجتاهات وال�صعد الفكرية .وكان يف كثري من املواقف
همزة الو�صل وو�سيلة التحاور بني التيارين :القومي
والإ�سالمي .ذلك ب�أنه �شخ�ص معتدل وذو طبيعة فطرية
خا�صة ،ولعل جمعه بني الثقافتني ،و�سعة �أفقه ورحابة
�صدره وكرثة جتواله وغ�شيانه كل املواقع الفكرية كزائر
متعرف ومكت�شف :قد مكنه من ا�ستظهار بواطن ال�شبهات
ومواطن اخلطر على فكرنا وعقيدتنا الإ�سالمية .فدافع
بالء ح�سن ًا!.
و�سدد وقارب و�أبلى يف ذلك ً
ومل يكن �شيخنا الطنطاوي كاتب ًا جمرداً ،و�إمنا طاول
– مع حظه الفريد يف العلم ال�شرعي – �أدباء ع�صره:
من �أمثال العقاد ،وامل��ازين ،وحممود تيمور ،وتوفيق
احلكيم ومن قبلهم م�صطفى �صادق الرافعي .وكانت

بقلم :عطية فتحي الوي�شي

كتاباته يف كثري من الأح��ي��ان تفوق بع�ض كتابات
ه�ؤالء .هذا ب�شهادة معا�صريه من النقاد و�أهل الأدب
املن�صفني!.
جهاده حتى �آخر رمق:
ع��رف ع��ن ال�شيخ ال��ط��ن��ط��اوي� :صدقه و�إخال�صه
ملبادئه التي �آمن بها وعا�ش من �أجلها حتى �آخر نف�س
من عمره ،فهو يقول ما يعتقد �صوابه و�أحقيته ،ال
يخ�شى يف اهلل لومة الئم� ،أو نقمة ظامل� ،أو جفوة
عامل .منها هو يك�شف عن بع�ض ذلك بنف�سه فيقول:
(�أفنيت حقبة من عمري يف حلبة الن�ضال �أقاتل
وح��دي على �ضعف ي��دي وقلة عزمي ،حاربت على
جبهتني :جبهة اجلهلة اجلامدين ،الذين يحرفون
الدين ويغ�شون امل�سلمني ،وجبهة الفا�سدين املف�سدين،
وما حدت – بحمد هلل – عن هذا الطريق ،وماكتبت
بقلمي متعمدا ما ال ير�ضي رب��ي ،و�إن كنت ال �أبرئ
نف�سي من اخلط�أ).
ويقول يف مذكراته يرحمه اهلل( :و�أن��ا �أو ً
ال �أ�س�أل
نف�سي :يا نف�سي هل كنت تكتبني ما يخالف الدين،
ول��و �أعطيت على كتابته امل�لاي�ين؟ .ف�أجد اجلواب
اليقيني ال�صادق :ال .و�أ�س�ألها� :إن مل يكن يف ال�ساحة
من ينكر املنكر غريك يا نف�س ،وكان الإنكار واجب ًا
�شرعي ًا ،هل كنت متتنعني عن �إنكار لأن��ك مل تعط
�أجرة الكتابة؟ ف�أجد اجلواب اليقيني ال�صادق :ال.
فما بدلت بحمد اهلل ،وال غريت ،وما قلت يوم ًا كلمة
الباطل ،و�أنا �أعرف بطالنها ،و�إن �صرت �أعجز عن �أن
�أعلن كلمة احلق).
وكانت ال�شيخوخة ترت�صد حركات ال�شيخ يف �سنني
عمره الأخرية .ومل يكن له فكاك من مقاعدها .فكان
يعكف على عمله العلمي وهو قعيد يف بيته بجوار
بيت اهلل يف مكة املكرمة ،وال يكاد يخرج �إىل النا�س.
حتى وافاه الأجل وارحتل �إىل اهلل يف الرابع من ربيع
الأول ل�سنة �ألف و�أربعمائة وع�شرين للهجرة .املوافق
للتا�سع ع�شر من �شهر يوليو 1999م .و�صلي عليه يف
احل��رم ال�شريف بعد �صالة الع�صر ،فرحمه اهلل،
رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،وتغمده بوا�سع
رحمته ومغفرته .واللهم ال تفتنا بعده وال حترمنا
�أجره ،واغفر لنا وله.
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القرآن
الكـــــريم
وتـأثــــيـــــره

على وظائف أعضاء الجس���م البشري
د� .أحمد القا�ضي
• حما�ضر بجامعة الإمارات.
• باحث وكاتب �صحايف.
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كيف يحقق القر�آن ت�أثريه؟ وهل هذا الت�أثري ع�ضوي �أم روحي؟
�أم خليط من االثنني معا؟

املعدات

وملحاولة الإجابة على هذا ال�س�ؤال بد�أنا قبل  25عام ًا �إجراء
البحوث القر�آنية يف عيادات (�أك�بر) يف مدينة بنما �سيتي
بوالية فلوريدا .وكان هدف املرحلة الأوىل من البحث هو �إثبات
ما �إذا كان للقر�آن �أي �أثر على وظائف �أع�ضاء اجل�سد وقيا�س
هذا الأثر �إن وجد .وا�ستعملت �أجهزة املراقبة الإلكرتونية
املزودة بالكمبيوتر لقيا�س �أية تغريات ف�سيولوجية عند عدد
من املتطوعني الأ�صماء �أثناء ا�ستماعهم لتالوات قر�آنية .وقد
مت ت�سجيل وقيا�س �أثر القر�آن عند عدد من امل�سلمني املتحدثني
بالعربية وغري العربية ،وكذلك عند عدد من غري امل�سلمني.
وبالن�سبة للمتحدثني بغري العربية ،م�سلمات كانوا �أو غري
م�سلمني ،فقد تليت عليهم مقاطع من القر�آن باللغة العربية ثم
تليت عليهم ترجمة هذه املقاطع باللغة الإجنليزية.
ويف كل هذه املجموعات �أثبتت التجارب املبدئية وجود �أثر
مهدىء م�ؤكد للقر�آن يف  % 97من التجارب املجراة  .وهذا الأثر
ظهر يف �شكل تغريات ف�سيولوجية تدل على تخفيف درجة
توتر اجلهاز الع�صبي التلقائي .وتفا�صيل هذه النتائج املبدئية
عر�ضت على امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع ع�شر للجمعية الطبية
الإ�سالمية يف �أمريكا ال�شمالية والذي عقد يف مدينة �سانت
لوي�س بوالية ميزوري يف �أغ�سط�س (�آب) .1984
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حتى وقت قريب مل يكن هناك اهتمام زائد بالقوة ال�شفائية
للقر�آن وال��ت��ي وردت اال���ش��ارة اليها يف ال��ق��ر�آن ويف تعاليم
الر�سول,

�إذا كانت مفهومة لدى ال�سامع .وهذا البحث ي�ضم تفا�صيل
ونتائج هذه الدرا�سة.

ا�ستعمل جهاز قيا�س ومعاجلة التوتر املزود بالكمبيوتر ونوعه
ميداك ( 2002ميديكال داتا �أكويزين) والذي ابتكره وطوره
املركز الطبي جلامعة بو�سطن و�شركة دافيكون يف بو�سطن.
وهذا اجلهاز يقي�س ردود الفعل الدالة عام التوتر بو�سيلتني
�إحداهما الفح�ص النف�سي املبا�شر عن طريق الكمبيوتر
والأخرى مبراقبة وقيا�س التغريات الف�سيولوجية يف اجل�سد.
وهذا اجلهازمتكامل وي�ضم املقومات التالية:
• برنامج للكمبيوتر ي�شمل الفح�ص النف�ساين ومراقبة
وقيا�س التغريات الف�سيولوجية وطباعة تقرير النتائج .
• كمبيوتر من ن��وع �أب��ل � 2إي م��زود بقر�صني متحركني
و�شا�شة عر�ض وطابع.
• �أجهزة مراقبة الكرتونية مكونة من  4قنوات ،قناتان
لقيا�س التيارات الكهربائية يف الع�ضالت معربة عن ردود
الفعل الع�صبية الع�ضلية وقناة لقيا�س قابلية التو�صيل
الكهربائي للجلد .وقناة لقيا�س كمية الدورة الدموية يف
اجللد وعدد �ضربات القلب ودرجة حرارة اجللد.
وبالن�سبة للتيارات الكهربائية يف الع�ضالت ف�إنها ت��زداد
مع ازدي��اد التوتر وال��ذي ي�سبب ب��دوره ازدي��ادا يف انقبا�ض
الع�ضالت .ولقيا�س ،هذه التغريات ي�ستعمل مو�صل كهربائي
�سطحي يو�ضع فوق ع�ضلة اجلبهة.

ولقد ظهر من الدرا�سات املبدئية �أن ت�أثري القر�آن املهدىء
للتوتر ميكن �أن يعزي �إىل عاملني :العامل الأول هو �صوت
الكلمات القر�آنية باللغة العربية بغ�ض النظر عما �إذا كان
امل�ستمع قد فهمها �أو مل يفهمها وبغ�ض النظر عن �إميان امل�ستمع
� .أما العامل الثاين فهو معنى املقاطع القر�آنية التي تليت حتى
ولو كانت مقت�صرة على الرتجمة الإجنليزية بدون اال�ستماع
�إىل الكلمات القر�آنية باللغة العربية.

�أما قابلية التو�صيل للجلد ف�إنها تت�أثر بدرجة �إفراز العرق يف
اجللد فتزداد بازدياده وتقل بقلته  ،والتوتر يزيد من �إفراز
العرق يف اجللد  ،و�أم��ا الهدوء و�إزال��ة التوتر في�ؤديان �إىل
نق�صان الرطوبة يف اجللد وبالتايل نق�صان قابليته للتو�صيل
الكهربائي .ولقيا�س هذه التغريات ي�ستعمل مو�صل كهربائي
حول طرف �أحد الأ�صابع.

�أم��ا املرحلة الثانية لبحوثنا القر�آنية يف عيادات (�أك�بر)
فت�ضمنت درا�سات مقارنة ملعرفة ما �إذا كان �أثر القر�آن املهدىء
للتوتر وم��ا ي�صاحبه من تغريات ف�سيولوجية عائدا فعال
للتالوة القر�آنية ولي�س لعوامل �أخرى غري قر�آنية مثل �صوت
�أو رنة القراءة القر�آنية العربية �أو ملعرفة ال�سامع ب�أن ما يقر�أ
عليه هو جزء من كتاب مقد�س .وبعبارة �أخرى ف�إن هدف هذه
الدرا�سة املقارنة هو حتقيق االفرتا�ض القائل ب�أن الكلمات
القر�آنية يف حد ذاتها لها ت�أثري ف�سيولوجي بغ�ض النظر عما

�أما قيا�س كمية الدم التي متر يف اجللد �إ�ضافة �إىل قيا�س درجة
حرارة اجللد فيدل على مدى تو�سع �شرايني اجللد �أو انقبا�ضها
وي�ستعمل لقيا�س هذه التغريات مو�صل كهربائي ح�سا�س يربط
حول طرف �أحد الأ�صابع و�أية تغريات يف كمية الدم اجلاري
يف اجللد تظهر مبا�شرة على �شا�شة العر�ض �إ�ضافة �إىل �سرعة
القلب .ومع زيادة التوتر تنقب�ض ال�شرايني فتنخف�ض كمية
الدم اجلاري يف �شرايني اجللد وتنخف�ض درجة حرارة اجللد
وت�سرع �ضربات القلب.
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ومع الهدوء �أو نق�صان التوتر تت�سع ال�شرايني وت��زداد كمية
الدم اجلاري يف اجللد ويتبع ذلك ارتفاع يف درجة حرارة اجللد
ونق�صان يف �ضربات القلب.
الطريقة واحلاالت امل�ستعملة
�أجريت مائتان وع�شرة جت��ارب على خم�سة متطوعني �صم
ثالثة ذك��ور و�أنثيان  ،ت�تراوح �أعمارهم بني � 40 ،17سنة
ومتو�سط �أعمارهم � 22سنة.
وك��ل املتطوعني كانوا من غري امل�سلمني وم��ن غري الناطقني
بالعربية .وقد �أجريت هذه التجارب خالله 42جل�سة عالجية
ت�ضمنت كل جل�سة خم�س جتارب وبذلك كان املجموع الكلى
للتجارب  .210وتليت على املتطوعني قراءات قر�آنية باللغة
العربية املوجودة خالل  85جتربة ،وتليت عليهم قراءات
عربية غري قر�آنية خالل  85جتربة �أخ��رى ،وقد روع��ي يف
هذه القراءات  ،غري القر�آنية �أن تكون باللغة العربية املجودة
بحيث تكون مطابقة للقراءات القر�آنية من حيث ال�صوت
واللفظ والوقع عام الأذن ومل ي�ستمع املتطوعون لأية قراءة
خالل  40جتربة �أخرى ،وخالل جتارب ال�صمت كان املتطوعون
جال�سني جل�سة مريحة و�أعينهم مغم�ضة ،وهي نف�س احلالة
التي كانوا عليها �أثناء املائة و�سبعني جتربة الأخ��رى التي
ا�ستمعوا فيها للقراءات العربية غري القر�آنية.
ولقد ا�ستعملت القراءات العربية غري القر�آنية كدواء خال
من املادة العالجية (بال�سيبو) م�شابه
للقر�آن حيث �أنه مل يكن يف ا�ستطاعه
املتطوعني امل�ستمعني �أن مييزوا بني
القر�آن وبني القراءات غري القر�آنية،
وكان الهدف من ذلك هو معرفة ما �إذا
كان للفظ القر�آن �أي �أثر ف�سيولوجي
على من ال يفهم معناه و�إذا كان هذا
الأث���ر م��وج��ودا فهو فعال �أث���ر لفظ
القر�آن ولي�س �أثرا لوقع اللغة العربية
املرتلة وهي غريبة على �أذن ال�سامع.

للقرآن
الكريم أثر
إيجابي واضح
لتهدئة التوتر

�أم���ا ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي مل ي�ستمع فيها
املتطوعون لأية قراءة فكانت ملعرفة
ما �إذا كان الأثر الف�سيولوجي نتيجة
للو�ضع اجل�����س��دي امل�سرتخي �أثناء
اجلل�سة املريحة والأعني مغم�ضة.
ول��ق��د ظ��ه��ر ب��و���ض��وح م��ن��ذ التجارب
الأوىل �أن اجلل�سات ال�صامتة التي مل
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ي�ستمع فيها املتطوع لأية قراءات مل يكن لها �أي ت�أثري مهدىء
للتوتر ،ولذلك اقت�صرت التجارب يف املرحلة املت�أخرة من
الدرا�سة على القراءات القر�آنية وغري القر�آنية للمقارنة.
ول��ق��د روع���ي تغيري ترتيب ال��ق��راءات ال��ق��ر�آن��ي��ة بالن�سبة
للقراءات الأخ��رى با�ستمرار فمرة تكون القراءة القر�آنية
�سابقة للقراءة الأخرى ،ثم تكون تالية لها يف اجلل�سة التالية
�أو العك�س.
وك��ان املتطوعون على علم ب���أن �إح���دى ال��ق��راءات قر�آنية
والأخ��رى غري قر�آنية ولكنهم مل يتمكنوا من التعرف على
نوعية �أية من القراءات يف �أية جتربة.
�أما طريقة املراقبة يف كل جتارب هذه الدرا�سة فاقت�صرت على
ا�ستعمال قناة قيا�س التيارات الكهربائية يف الع�ضالت وهي
جزء من جهاز )ميداك( املو�صوف �أعاله ،م�ستخدمني يف ذلك
مو�صال كهربائيا �سطحيا مثبتا فوق ع�ضلة اجلبهة.
واملعايري التي مت قيا�سها وت�سجيلها خ�لال ه��ذه التجارب
ت�ضمنت متو�سط اجلهد الكهربائي يف الع�ضلة �إ�ضافة �إىل درجة
التذبذب يف التيار الكهربائي يف �أي وقت �أثناء القيا�س ،ومدى
ح�سا�سية الع�ضلة للإنارة والن�سبة املئوية للجهد الكهربائي يف
نهاية كل جتربة بالن�سبة �إىل �أولها .وقد مت قيا�س وت�سجيل
كل هذه املعايري الكرتونيا بوا�سطة الكمبيوتر.
وال�سبب يف تف�ضيل هذه الطريقة للمراقبة هو �أنها تنتج �أرقاما
فعلية دقيقة ت�صلح للمقارنة وللتقومي الكمي للنتائج .
ويف �أية جتربة و �أية جمموعة من التجارب املقارنة اعتربت
النتيجة �إيجابية لنوع العالج الذي �أدى �إىل �أقل جهد كهربائي
للع�ضلة ،لأن هذا اعترب م�ؤ�شرا لفعالية �أف�ضل يف تهدئة التوتر
�أو �إنقا�صه مقارنا ب�أنواع العالج الأخ��رى امل�ستعملة مع نف�س
املتطوع يف نف�س اجلل�سة.
النتائج:
كانت النتائج �إيجابية يف  %65من جتارب القراءات القر�آنية.
وهذا يعني �أن اجلهد الكهربائي للع�ضالت كان �أكرث انخفا�ضا يف
هذه التجارب مما يدل على �أثر مهدىء للتوتر ،بينما ظهر هذا
الأثر يف  %33فقط من جتارب القراءات غري القر�آنية.
ويف عدد من املتطوعني �أمكن تكرار هذه النتائج كالإيجابية
للقراءات القر�آنية بالرغم من �إعادة تغيري ترتيبها بالن�سبة
للقراءات الأخرى مما �أكد الثقة يف هذه النتائج.

درا�سات قر�آنية

مناق�شة النتائج واال�ستنتاج من الدرا�سة:
لقد �أظهرت النتائج املبدئية لبحوثنا القر�آنية يف درا�سة
�سابقة �أن للقر�آن �أثر�آ �إيجابيا م�ؤكدا لتهدئة التوتر ،و�أمكن
ت�سجيل هذا الأث��ر نوعا وكما .وظهر .هذا الأث��ر على �شكل
تغريات يف التيار الكهربائي يف الع�ضالت ،وتغريات يف قابلية
اجللد للتو�صيل الكهربائي ،وتغريات يف الدورة الدموية وما
ي�صحب ذل��ك من تغري يف ع��دد �ضربات القلب وكمية الدم
اجلاري يف اجللد ودرجة حرارة اجللد.
وكل هذه التغريات تدل على تغري يف وظائف اجلهاز الع�صبي
التلقائي وال��ذي ب��دوره ي�ؤثر على �أع�ضاء اجل�سد الأخ��رى
ووظائفها .ولذلك ف�إنه توجد احتماالت ال نهاية لها للت�أثريات
الف�سيولوجية التي ميكن �أن يحدثها القر�آن.
وكذلك ف�إن من املعروف �أن التوتر ي�ؤدي �إىل نق�ص املناعة يف
اجل�سم واحتمال �أن يكون ذلك عن طريق �إفراز الكورتيزول
�أو غري ذلك من ردود الفعل بني اجلهاز الع�صبي وجهاز الغدد
ال�صماء ولذلك ف�إنه ومن املنطق افرتا�ض �أن الأثر القر�آين
املهدىء للتوتر ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تن�شيط وظائف املناعة يف
اجل�سم ،والتي بدورها �ستح�سن من قابلية اجل�سم على مقاومة
الأمرا�ض �أو ال�شفاء منها وهذا ينطبق على الأمرا�ض املعدية
والأورام ال�سرطانية وغريها.
كما �أن نتائج هذه التجارب املقارنة ت�شري �إىل �أن كلمات القر�آن
بذاتها وبغ�ض النظر عن مفهوم معناها ،لها �أثر ف�سيولوجي
مهدىء للتوتر يف اجل�سم الب�شري.
ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام �أن هذه النتائج املذكورة هي
النتائج املبدئية لعدد حمدود من التجارب املجراة علىعدد
�صغري من املتطوعني .

وبرنامج البحوث القر�آنية م��ازال م�ستمرا لتحقيق عدد من
الأهداف نذكر منها التايل:
ا� -إجراء عدد �أكرب من التجارب على عدد �أكرب من املتطوعني
لت�أكيد النتائج احلالية.
 -2مقارنة �أثر الكلمات لقر�آنية ب�أثر املعاين القر�آنية �سواء
باللغة العربية �أو املرتجمة.
 -3مقارنة ت�أثري الآيات املختلفة من القر�آن مثل �آيات الرتغيب
و�آيات الرتهيب.
 -4مقارنة ت�أثري القر�آن بت�أثري الو�سائل العالجية الأخرى
امل�ستعملة حاليا لتهدئة التوتر.
 -5اختبار �أثر القر�آن العالجي الطويل املدى على وظائف
املناعة يف اجل�سم �سواء منها املتعلق باخلاليا �أو الأج�سام
امل�ضادة يف الدم.
 -6اختبار �أث��ر ال��ق��ر�آن العالجي يف ح��االت مر�ضية معينة
وخا�صة احل���االت البدنية منها ،ومتحي�ص ه��ذا الأث��ر
بالطرق العلمية الدقيقة.
ويت�ضح من املذكور �أعاله �أن هذا الربنامج للبحوث القر�آنية
برنامج طويل ومعقد و�سيتطلب عددا من الدرا�سات امل�ستقلة
و�سي�ستغرق عددا من ال�سنني لإمتامه .ولكنه كذلك مو�ضوع
يف غاية من الأهمية ويب�شر بنتائج طيبة نرجو �أن تكون لها
فائدة عملية جمزية.
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الزاد
فضـل
حل إسالمي ألزمة الغذاء
د� .أحمد القا�ضي
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• حما�ضر بجامعة الإمارات.
• باحث وكاتب �صحايف.

وكان له �صلى اهلل عليه و�سلم  -فيما نح�سب  -ثالثة �أهداف من
وراء هذه الدعوة ،وهي:
� -1سد احلاجات ال�ضرورية لأفراد الأمة ،وعلى ر�أ�سها الطعام.
 -2احلفاظ على طابع الرتاحم والعطاء والتما�سك االقت�صادي
واالجتماعي لأبناء �أمته.
 -3ت��ق��دمي ق��اع��دة را���س��خ��ة للنمو االق��ت�����ص��ادي يف ال��دول��ة
الإ�سالمية.

ملاذا الطعام؟ �أال يكفي املال؟

هذه الأهداف بع�ضها يف حاجة للتو�ضيح ..فالهدف الأول وا�ضح
بال مراء ،فهناك تفاوت اقت�صادي يف كل مكان من املعمورة ،يلقي
ظالله ،بل وت�ستقر قواعده يف بالد الإ�سالم ،فمن يكون للفقري
امل�سلم الذي ال يجد قوت يومه؟ لقد جعل اهلل ور�سوله كفالة
هذا الفقري من الواجبات التي ُيثاب عنها امل�سلم �أكرب الثواب،
فهذه ال�صدقة التي تقع يف يد اهلل تعاىل -كما �أخربنا الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم -جعلت �أ َّم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
ال تت�صدَّ ق فقط ،بل �إنها حر�صت على �أن تط ِّيب �صدقتها قبل
�إعطائها للفقري ،لعلمها �أنها تقع يف يد اهلل ،وجعلت ابن عمر
يت�صدق ب�أكرث امل�ؤن حمبة �إىل قلبه ،اعتبا ًرا لقوله تعايلَ }:لن
َت َنا ُلوا البرِ َّ َح َّتى ُتن ِف ُقوا ممِ َّ ا تحُ ِ ُّبونَ { ،وما �أدراك �أخي ما درجة
الرب التي وعد اهلل بها عباده!!
والهدف الثاين ميثل ذلك البذل الراقي ،والعطاء اجلميل الذي
يت�ضافر معه طيب اخلاطر ،ور�ضا النف�س ،والطمع يف ر�ضا اهلل
تعاىل ،تلك العوامل التي هي �أ�س�س بناء ذلك املجتمع املتما�سك
و�ص{..
الذي و�صفه لنا رب العزة �سبحانه بقولهُ } :ب ْن َيانٌ َّم ْر ُ�ص ٌ
جمتمع كهذا ال ميكن �أن يبيع كرامته من �أجل لقمة العي�ش ،وال
ير�ضى �أب��دً ا بالذل واال�ستعمار من �أجل �سد جوعه� ،إنه جهد
الأفراد الذي ي�صنع يف جممله �صورة رائعة ملجتمع ودولة ال ِذ ْكر
فيها ملجاعة داخلية� ،أو ا�ستذالل خارجي مقابل املعونات� ،أو ما
�أ�شبه ذلك مما كرثت �شواهده.
نح منحى
�أما عن الهدف الثالث فنالحظ �أنَّ دين الإ�سالم مل َي ُ
النظريات اال�شرتاكية يف هدم نظام الطبقات ،بل َق ِبل التفاوت
بو�صفه املدخل الطبيعي لقبول العمل اليدوي الذي ال بد منه
للإنتاج ،مع احلفاظ على الطبقات الرثية التي توفر امل�شروعات
التي تنتج فر�ص العمل.
لكن مل يكن معنى هذا �أن الإ�سالم يوافق على �صورة التفاوت
الطبقي التي تقوم على ا�ستغالل الأث��ري��اء للفقراء ،فجعل
للفقراء حقًّا يف مال الأغنياء ومتو�سطي احل��ال ،يتمثل حده
الأدن��ى يف فري�ضة الزكاة التي ال ي�صري امل�سلم م�سل ًما حقًّا �إال
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(من كان عنده ف�ضل زاد فلي ُعد به على من ال زاد له) ..كانت هذه
دعوة انطلقت من املبعوث رحمة للعاملني ،النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وروى احلديث الإمام �أبو داود ب�سند �صحيح.

ب�أدائها ،تار ًكا البحث عن العتق من النار وعذاب اهلل يوم القيامة
ملن يبذل املزيد من الزاد واملال ملن ال زاد له.

من يطالع ال�سنة النبوية يجد النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
ريا بق�ضية الت�صدق بالطعام ،جن ًبا �إىل جنب
قد اهتم اهتما ًما كب ً
مع الت�صدق باملال؛ مما �أث��ار ت�سا�ؤال مهما :ملاذا يحر�ص النبي
على الت�صدق بالطعام بالذات؟ فنجده يقول -وي�شري يف �أكرث من
حديث�« :-أيها النا�س� ..أف�شوا ال�سالم ،و�أطعموا الطعام ،و�صلوا
بالليل والنا�س نيام؛ تدخلوا اجلنة ب�سالم» ،ذلك احلديث الذي
خ�ص الت�صدق بالطعام ك�أحد �أ�سباب دخول اجلنة� ،إ�ضافة ملا
َّ
قدمنا به مقالنا هذا من حديثه �صلى اهلل عليه و�سلم« :من كان
لديه ف�ضل زاد فلي ُعد به على من ال زاد له» ،وثمة �أحاديث �أخرى
كثرية حتث امل�سلم على هذا املجال ،لي�س هذا مقام ح�صرها،
ويكفينا �أن الأ�صل يف زكاة الفطر �أن تخرج زادًا ال ماال ،و�أن
�صدقة يوم احلج الأكرب ثلث الأ�ضحية ال ثمنها� ،إ�ضافة لتحديد
كفارة اليمني �أو الظهار يف الإطعام يف املرتبة الأوىل.
وهنا نعيد ال�س�ؤال :ملاذا االهتمام ب�إطعام الطعام؟
 -1قد تكون من �أولويات الفقري توجيه
ما يح�صل عليه من م��ال ملتطلبات
يراها مهمة وي�ؤثر �أن يبيت جائ ًعا،
وهنا حر�ص الإ�سالم على �سد هذه
ً
فاحتا الباب �أمام
احلاجة امللحة،
�سبل التكافل الأخرى ل�سد حاجاتها
املالية.
 -2قد يكون رب العائلة الفقرية ممن
يجور على �أه��ل بيته باخت�صا�ص
املال لنف�سه بخال� ،أو موجهًا �إياه يف
غري ُم�ستحق �أو محُ َ َّرم ،وهنا جند �أن
الأف�ضل -حماية له ولأ�سرته� -أن
ُي َ
عطى طعا ًما ال ماال.
�	-3إن بذل الطعام �أكرم للفقري من بذل
املال؛ حيث قد يرى الفقري يف �إعطاء
املال له �إهانة ،وهذا ال�صنف �أ�شار
�إليه رب العزة بقولهَ } :ي ْح َ�س ُب ُه ُم
ا َ
ُّف{.
اء ِمنَ ال َّت َعف ِ
جل ِ
اه ُل �أَ ْغ ِن َي َ
 -4يعد الطعام من احلاجات الأ�سا�سية
ل�ل�إن�����س��ان ال��ت��ي ال مي��ك��ن العي�ش
بدونها ،وال ي�صرب عليها ،ومن ثم
فعندما يفقدها �سي�سعى للح�صول
عليها ب�صور مت�س ك��رام��ت��ه ،مثل

من يطالع
السنة النبوية
يجد النبي
الكريم صلى
اهلل عليه
وسلم قد
اهتم اهتما ًما
كبيرًا بقضية
التصدق
بالطعام
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ال�سرقة ،وذل ال�س�ؤال ،وكال الأمرين تر َّفع ال�شرع بالفقري
خ�صو�صا عندما كفل له اهتمام �أمة الإ�سالم به.
عنه،
ً
نحو برنامج عملي للتطبيق
قر�أنا من قبل �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جعل هذا الأمر
الهينِّ (�إطعام الطعام) �أحد الطرق امل�ؤدية لدخول اجلنة ،لي�س
هذا وح�سب بل جعله �سبيل دخول اجلنة ب�سالم � ً
أي�ضا ،وهل يكره
م�سلم �أن يدخل اجلنة ب�سالم من دون مناق�شة ح�ساب �أو �سابقة
ٌ
عذاب؟!
وقد يبدو الأمر من ال�سهولة مبكان بحيث يت�ساءل �أخي القارئ:
وه��ل يحتاج تطبيق الأم��ر �إىل برنامج عملي ي�ساعدنا على
تنفيذه؟

 -3هناك ع��دد كبري من �سنن الإ���س�لام و�شرائعه احل�سنة قد
تال�شى �أو تغيب عن املمار�سة ،ومن هذه القيم الغالية (�إطعام
الطعام)؛ وهو ما يجعلنا نحتاج �إىل العودة بها للمجتمع يف
�إطار الدعوة الإ�سالمية.
�	-4أن���ه بالنظر للحال يف ال���دول ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن �أزم���ات
اقت�صادية جند �أن �أجهزة الدولة املعنية بتقدمي الإعانات
ريا من
ال تطيق ح�صر احلاالت التي حتتاج فعال� ..إما تق�ص ً
هذه الأجهزة� ،أو لعدم وجود موارد� ،أو لتعفف املتعففني
عن ال�س�ؤال؛ وهو ما يجعلنا نفكر يف طرح برنامج عملي
لتنفيذه.
برنامج فردي
-1

واحل��ق �أن هناك ع��دة اع��ت��ب��ارات جعلتنا نطرح الأم���ر بهذه
الزاوية ،وهي:

-2

 -1يف الدول الإ�سالمية املي�سورة اقت�صاد ًّيا �صار �إطعام الطعام
من الأمور التي تعد عي ًبا يف حق من يقبلها ،بالرغم من �أن
هذه املجتمعات ال تخلو من فقراء.
 -2يف ال��دول العربية والإ�سالمية الفقرية انت�شرت ظاهرة
الت�سول ،و�أ�ضحى العرف �أن الت�صدق �إمنا يقت�صر على ه�ؤالء
املت�سولني ،وين�سى �أهل هذه الدول جريانهم املتعففني.

-3
-4

-5
-6
-7
-8
-9

ميكن للفرد امل�سلم �أن يقوم بهذا امل�شروع منفردًا ،ويف�ضل �أن
يتعرف على جار م�سلم يثق فيه لي�ساعده.
يتم حتديد الأ�شخا�ص الذين يحتاجون للم�ساعدة من خالل
الزيارات العائلية غري املتكلفة بني اجلريان ب�صورة ال يت�ضح
من خاللها غر�ض الزيارة للحفاظ على امل�شاعر.
يف�ضل �أن تكون وح��دة العمل هي املنزل ال��واح��د متعدد
الطوابق؛ بحيث يقوم راعي امل�شروع ومن ي�ساعده باال�شرتاك
ال�سنة احل�سنة.
يف ن�شر هذه ُّ
ميكن للقائم على هذا الربنامج �أن يبد�أ مع جريانه يف املنزل
بالتن�سيق مع من ي�ساعده ،من خالل اتفاقهم على �إ�شعار
املحتاج ،ب�أنهم اعتادوا تقدمي الأطعمة لبع�ضهم البع�ض يف
�إطار الود املتبادل.
يف�ضل �أن يكون الطعام مطه ًّوا ولي�س غري ذلك ،على الأقل يف
املرحلة الأوىل من امل�شروع.
يراعى يف هذا امل�شروع �أن يكون عدد املكفولني يتنا�سب مع
قدرة القائم بامل�شروع ،ومبا يتوافق مع قدرات �أهل بيته ومن
يعاونه على الإجناز.
على القائم بامل�شروع �أن يحاول �إقناع نظرائه من املي�سورين
�أن يكفل كل منهم بي ًتا �أو بيتني.
ميكن �أن تكون وحدة تنفيذ امل�شروع هي ال�شارع الذي يقطن
فيه �صاحب الفكرة� ،إن مل يكن يف منزله َمن ي�ستحقون هذه
الكفالة ،ويتم التو�سع بح�سب القدرة.
على كل قائم بامل�شروع �أن يتوجه �إىل اهلل بالدعاء ب�أمرين:
�أن يتقبل منه ال��ب��ذل ال��ذي يبذله ،و�أن يفتح ل��ه قلوب
املكفولني فيتقبلوا منه هذا اجلهد.

برنامج جماعي
ال يخفى على �إخواننا القراء �أن الربنامج الفردي قد يواجه
عقبات كثرية ،منها:
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�	-1أنه ي�صلح للأحياء ال�سكنية املختلطة طبق ًّيا� ،أي التي ي�سكن
فيها مي�سورو احل��ال �إىل ج��وار املع�سرين ،ومن ثم ال ي�صلح
للأحياء التي ينف�صل فيها ه�ؤالء عن �أولئك.
 -2ي�صلح ه��ذا الربنامج الفردي يف املنازل التي يتجاور فيها
املي�سورون واملع�سرون؛ فطابع املدن احلديثة ي���ؤدي ل�ضعف
ات�صال املرء بجريانه ،فما مل يكن اجلار قري ًبا ف�إنه من الع�سري
مزاولة هذا امل�شروع ب�صورة فردية.
هذان االعتباران يجعالن من ال�ضروري تنفيذ هذا امل�شروع يف
�إطار جماعي ،والإطار اجلماعي الذي نق�صده يتمثل يف جلان الرب
املنت�شرة يف امل�ساجد �أو التي ميكن �إن�شا�ؤها يف امل�ساجد ،وتو�سيع
نطاق عملها لت�ضم عدة م�شروعات ،من بينها م�شروع ف�ضل الزاد،
وخطوات امل�شروع كما يلي:
 -1االت�صال بلجان الزكاة �أو جلان الرب املنت�شرة يف امل�ساجد
املحيطة ،وما مل تكن موجودة ميكن �إن�شا�ؤها.
ُ -2ي َّ
ف�ضل �أن تركز كل جلنة م�سجد ًا على ال�شارع الذي يتواجد به
امل�سجد لغر�ض حتقيق الكفاية ،ومتى حتققت الكفاية ميكن
تو�سيع نطاق الن�شاط.
 -3من املهم بناء قاعدة بيانات م�صغرة حول الأُ�سر التي حتتاج
التوجه �إليها بهذا الن�شاط ،ويقوم بجمع ه��ذه املعلومات
جريان املحتاجني �أنف�سهم ولي�س غرباء عنهم،
وتت�ضمن قاعدة البيانات هذه ما يلي:
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7

دخل الأ�سرة من خالل عائلها فقط؛ حيث ينبغي عدم اعتبار
عمالة الأطفال.
النفقات ال�����ض��روري��ة ل��ه��ذه الأ���س��رة ،وم���دى تغطيتها لكل
االحتياجات الأ�سا�سية :ال�سكن وامللب�س ،والتعليم� ...إلخ ،وما
يتبقى لتغطية احتياجات الطعام.
حتديد ع��دد �أف���راد الأ���س��رة لتحديد حجم ال��غ��ذاء الذي
حتتاجه.
ينبغي بناء قاعدة بيانات ثانية م�صغرة ،حول َمن ميكنهم
القيام بكفالة هذه الأ�سر يف �إطار هذا امل�شروع ،على �أن تكون
البيانات املجموعة متمثلة يف حجم ما ميكن �أن يخ�ص�صه كل
كفيل للإنفاق يف هذا امل�شروع.
ينبغي الت�أكيد على �أن تكون قاعدة البيانات املذكورة بالغة
ال�سرية ،وال يطلع عليها �إال الأمني كامت ال�سر.
ميكن �أن تكون (الأزواد) املقدمة يف هذا امل�شروع غري مطهوة
ب�سبب ات�ساع حجم الن�شاط.
يجب �أن يتوخى القائمون على هذا امل�شروع حتقيق كفاية
الأ�سر املكفولة عين ًّيا؛ فال يتو�سعون يف عدد الأ�سر املكفولة �إال
بعد حتقيق الكفاية للأ�سر املوجودة بالفعل؛ فكميات الغذاء
املقدمة يجب �أن تكون كافية لإعالة هذه الأ�سر متا ًما.

 -8ال�سعي لزيادة عدد الكفالء من خالل االهتمام بالدعوة �إىل
الإ�سالم ،والرتكيز على التطبيقات االجتماعية للإ�سالم،
التي تتجاوز العبادات �إىل �إقامة املجتمع امل�سلم الفا�ضل.
ُ -9ي َّ
ف�ضل �إع��داد م�ستخل�ص ب��الآي��ات القر�آنية والأحاديث
النبوية وتف�سرياتها ،وتعليمها للقائمني على هذا امل�شروع؛
ليتمكنوا من �إدارة املواقف التي تدور بينهم وبني الكفالء �أو
املكفولني� ،سواء يف حالة تعفف املكفولني �أو طمعهم� ...إلخ.
 -10يجب الف�صل بني هذا امل�شروع وغريه من امل�شروعات الدعوية
�أو ال�سيا�سية التي قد ينخرط فيها �أي من القائمني على �أمور
امل�سجد الذي ينفذ هذا امل�شروع؛ فهذا امل�شروع ينبغي �أال
ً
ً
مرتبطا ب�أي توجه �سيا�سي ي�ستغل امل�شروع
م�شروطا �أو
يكون
يف جمع امل�ؤيدين واملنا�صرين �أو ك�سب �أ�صوات انتخابية.
 -11يجب �أال ين�سى �أ�صحاب ه��ذا امل�شروع التوجه �إىل اهلل
بالدعاء بالقبول والتي�سري؛ فالدعاء ي�ضبط النف�س،
وي�صحح الأداء ،ويجلب الربكة والتوفيق.
ريا ف�إن هذا امل�شروع مرن قابل للتمدد لتغطية احتياجات
و�أخ ً
امل�سلم الفقري يف الآون��ة املعا�صرة من تعليم �إىل ملب�س� ...إلخ،
خا�صة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد و�سع لنا نطاق التعاطي
مع هذا امل�شروع ،حني قال يف �أول احلديث( :من كان عنده ف�ضل
ظهر ،فليعد به على من ال ظهر له).
وبعد..
ف�إن التغريات االقت�صادية التي ي�شهدها العامل �سوف يكون لها
�ضحايا كثريون؛ وهو ما يزيد من �أهمية هذه امل�شروعات واحلاجة
�إليها؛ واهلل املوفق.
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إطاللة على

اإلعـجــاز
ف���ي القــ���رآن والس���ــــنة
د� .أحمد القا�ضي
• حما�ضر بجامعة الإمارات.
• باحث وكاتب �صحايف.

ي�شغل الإعجاز يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية الباحثني
والعلماء يف الدرا�سات الإ�سالمية ،يف هذه الأيام� ،أكرث من �أي
وقت م�ضى ،وخا�صة (الإعجاز العلمي).
ولذلك �أ�سباب منها:
�شر�سة تريد
لهجمة
�أن الإ�سالم وعقائده ورم��وزه يتعر�ض
ٍ
ٍ
�سيا�سية
أ�سباب
ٍ
اقتالعه من النفو�س ،و�إبعا َد �أ�صحابه عنه؛ ل ٍ
ً
ورغبة يف الهيمنة على �أر�ضه وثرواته ،وهم
واقت�صادية،
ٍ
يعلمون ما له يف النفو�س من قوة و�أثرَ ،قدرت يف املا�ضي على
�صد كل الهجمات القادمة من اخلارج ،وال�صمود يف زمن املحن،
وال�صرب على ال�شدائد ،حتى تمَ َّ �إبعاد اخلطر عن ديار الإ�سالم،
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ومن هنا كانت �شرا�سة احلملة وعنفوانها وم�ساحتها وت�صميمها
على هدمه يف النفو�س؛ لتتحقق �أهدافها.
�أما الك�شوف العلمية التي جاءت يف هذا الع�صر برها ًنا قاط ًعا
ً
و�صادقا ي�ؤيد حقائق ال��ق��ر�آن الكرمي وال�سنة النبوية يف
تطابق عجيب ،عن الإن�سان والنبات وال��ك��ون ،فقد �أه��دت
�سالحا فاع ًال
امل�ؤمنني بالإ�سالم  -دع��ا ًة ومهتمني و�أف��رادًا -
ً
وفعا ًال يف الدعوة �إىل الإ�سالم ،وجتديد �إميانهم ،وتعزيزه
يف النفو�س ،و�إم��داده��م بالطاقة؛ للثبات على دينهم و�سط
العوا�صف املزجمرة ،والأنواء الهادرة ،وا�ستقبال �أعداد كبرية
من الداخلني يف الإ�سالم؛ ملا يجدون فيه من القدرة على �إنقاذ
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الب�شرية وهدايتها �إىل احلق ،و�أنه كلمة اهلل �إىل الإن�سانية
جمعاء.
وهكذا وجد الباحثون مادة ت�ست�أثر باهتمام النا�س ،ي�ؤيد
ذلك اجلموع الغفرية التي ت�ستمع �إىل حما�ضرات الإعجاز ،وما
يحظى به املو�ضوع من اهتمام يف ال�صحف واملجالت وامل�ؤمترات،
التي تناق�ش كل جديد يف هذا امليدان.
ميا
ولدى مطالعة الباحث ملو�ضوع (الإعجاز) يف مراجعه قد ً
وحدي ًثا َت َ��را َك��م َل��دَ ْي��هِ َك ٌّ��م هائل من املعلومات ،ت�شكل ترا ًثا
مرتاك ًما ومتكام ًال ومتباي ًنا �أحيا ًنا.
والإع��ج��از يف �صوره املختلفة  -البياين والعلمي والت�شريعي
والعددي ،وغريها  -لي�س بنف�س امل�ستوى من الداللة على مو�ضوعه
وقدرته على الت�أثري ،كما �أنها لي�ست يف اتفاق بني الباحثني.
الدكتورة عائ�شة عبدالرحمن ،يف كتابها (التف�سري البياين
للقر�آن) ت�ستق�صي رحلة الإعجاز والتحدي ،من بدايتها �إىل
الوقت احلا�ضر ،وقد ف َّرقت بني (الإعجاز والتحدي) ،كمفهومني
جاءا متالزمني؛ لإعطاء كل م�صطلح داللته ،وميدان عمله.
َ
تقول( :فمن حيث هو معجز (القر�آن) الأمر فيه وا�ضح بينّ
مي�سرا
أ�صيلة ،و�إدراك الإعجاز كان
�سليقة
لكل ذي
عربية � ٍ
ٍ
ٍ
ً
لهم جمي ًعا يف ع�صر املبعث ،ال ينفرد به خا�صة بلغائهم دون
العامة ،وما تال امل�صطفى �آيات معجزته وهو ُي َقدِّ ر �أن البلغاء
وحدهم هم الذين يدركون �إعجازها� ،أ َّما من حيث حتدِّ يهم �أن
ي�أتوا ب�سورة من مثله فتلك ق�ضية �أخرى تخ�ص �أبلغ بلغائهم،
ومن يظاهرونهم من ِجنٍّ فيما زعموا).
(ونوجز القول بني �إدراك املعجزة والتحدي� :أن ال�شاعر
العربي ك��ان يقول ق�صيدته ،فيتلقاها جمهور امل�ستمعني
بالإعجاب والتقدير� ،أو ال�صد والتهاون ،و�أما �أن يعار�ضها �آخر
منهم ،فذلك مق�صور يف �أقرانه من ال�شعراء ،ال َي ْعدُ وهم �إىل
عامة القوم).
ونعيد �إثبات هذا الر�أي لنبينّ معنى الإعجاز ،والذي يعني �أن
القر�آن مفارق لكالم الب�شر ،و�أنه كالم اهلل ،و�أن ال �أحد ي�ستطيع
�أن ي�أتي مبثلهَّ ،
قل �أو كرث ذلك املثل ،ثم عطف �إىل التحدي،
وهو و�إن كان موج ًها �إىل الب�شر واجلن ،ف�إن املعنى بهذا التحدي
هو من يتوهم يف نف�سه ،ومن يظاهره من اجلن �أنه قادر على
م�ضاهاة القر�آن.
و�أينما و َّل ْيت وجهك يف �آثار الباحثني جتد تالز ًما بني الإعجاز
والتحدي ،و�إذا قِ ْ�سناه مبا ج��اءت به بنتُ ال�شاطئ ،وجدنا
بع�ضه ال يتَّ�سم بهذه الدقة.

وكما ترى الدكتورة بنت ال�شاطئ� :أن جمرد �سماع القر�آن
الكرمي كان كفي ًال لإدراك العربي  -حني ذاك  -ب�أن هذا الذي
ي�سمعه هو كالم غري كالم الب�شر ،ف�إن الرافعي يذهب املذهب
نف�سه يف ذلك.
يقول الرافعي( :ومل��ا ك��ان مرجع تقدير الكالم يف بالغته
ً
وخا�صة يف �أولئك العرب
وف�صاحته �إىل الإح�سا�س وح��ده،
الذين ،من �أين ت�أ َّم ْل َتهم ور�أيتهم ،ك�أمنا خلقوا َخ ْل ًقا لغو ًّيا ،وكان
القر�آن الكرمي قد جمع يف �أ�سلوبه �أرقى ما حت�س به الفطرة
اللغوية من �أو�ضاع البيان ،ومذاهب النف�س �إليه ،فقد �أح�سوا
بعجزهم عما امتنع مما قبله ،وك�أن كل امرئٍ منهم ك�أنه يحمل
إفك وزو ٍر على
يف قرارة نف�سه برهانَ الإعجاز ،و�إن حمل كل � ٍ
طرف ل�سانه)�( .إعجاز القر�آن� ،ص.)192-191
ولهذا انقطعوا عن املعار�ضة مع حتديهم لها على طول املدة
وانف�ساح الأمر ،وعلى كرثة التقريع والت�أنيب ،وعلى ت�صغري
�ش�أنهم وحتقريهم ،وذلك بالنزول عن التحدي مبثل القر�آن
كله� ،إىل ع�شر �سور مثله� ،إىل ع�شر مفرتيات ال حقيقة فيها،
�إىل �سورةٍ واحدةٍ من مثله ،ولو هم �أرادوا هذه ال�سورة الواحدة
ما ا�ستطاعوها.
حممود �شاكر والإعجاز:
(وكان هذا القر�آن ينزَّل منج ًما ،وكان الذي نزل عليه يومئذ
قلي ًال كما تعلم ،فكان هذا القليل من التنزيل هو برهانه الفرد
على نبوته .وذلك القليل منط ٍو على دليل م�ستبني قاهر ،يحكم
له ب�أنه لي�س من كالم الب�شر ،وبذلك يكون دلي ًال على �أن تال َيه
عليهم  -وهو ب�شر مثلهم  -نبي من عند اهلل ،مر�سل من وجه
واحد ،وهو وجه البيان والنظم).
(ومن ذلك الوجه طولب العرب بالإقرار والت�سليم ،ومن هذا
الوجه حتيرَّ ت العرب فيما ت�سمع من كالم يتلوه عليهم رجل
منهم ،جتده من جن�س كالمها؛ لأنه نزل بل�سانهم ،ل�سانٌ
عربي
ٌّ
مبنيٌ ،ثم جتده مباي ًنا لكالمها ،فما ت��دري ما تقول فيه من
طغيان اللَّدَ د واخل�صومة).
(وظ��ل ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -مبكة ثالثة
ع�شر عا ًما ،وامل�سلمون قليل م�ست�ضعفون يف �أر�ض مكة ،وظل
يتحداهم �أن ي�أتوا مبثل هذا القر�آن ،ثم
الوحي يتتابع وهو
َّ
بع�شر �سور مثله مفرتيات ،فلما انقطعت قواهم ،قطع اهلل
عليهم وعلى الثقلني جمي ًعا منافذ اللَّدد والعناد؛ فقالُ :
}قلْ
ْ�س َوالجْ ِ ُّن َع َلى �أَ ْن َي�أْتُوا بمِ ِ ثْلِ هَ َذا القر�آن
اج َت َم َعتِ ْ إِ
الن ُ
َلئ ِِن ْ
ريا{ (الإ�سراء:
اَل َي�أْ ُتونَ بمِ ِ ْثلِهِ َو َل ْو َكانَ َب ْع ُ�ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ
�ض َظ ِه ً
.)88
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وهذا البالغ احلق الذي ال معقب له من بني يديه وال من
خلفه ،هو الذي ا�صطلحنا عليه فيما بعد و�س َّميناه (�إعجاز
القر�آن) ،و�أين مكمن الإعجاز؟
(�إن الإعجاز كائن يف ر�صف القر�آن وبيانه ونظمه) ،ويرى
�شاكر ر�أ ًيا ال بد من �إثباته ،فيما احتواه القر�آن الكرمي من
حقائق يف اخللق �أو يف الكون.
يقول�( :إن ما يف ال��ق��ر�آن من مكنون الغيب ،وم��ن دقائق
الت�شريع ومن عجائب �آيات اهلل يف خلقه ،كل ذلك مبعزل
عن هذا التحدي املف�ضي �إىل الإعجاز ،و�إن كان ما فيه من
ذلك كله يعد دلي ً
ال على �أنه من عند اهلل تعاىل ،ولكنه ال
يدل على �أن نظمه وبيانه مباينٌ لنظم كالم الب�شر وبيانهم،
و�أنه بهذه املباينة كالم رب العاملني ،ال كالم ب�شر مثلهم).
هل ن�ستطيع الآن �أن نقول ب�أن م�صطلح (الإعجاز العلمي) �أو
العددي �أو الت�شريعي �أو غري ذلك مما يتابع هذا القول  -لي�س
من (�إعجاز القر�آن) ،بل هي �أدلة على �أن القر�آن الكرمي هو
من عند اهلل ،مما ي�ستدعي �إعادة بناء
امل�صطلح؛ ليكون دا ًّ
ال على مو�ضوعه؟

إن ما في
القرآن من
مكنون الغيب،
ومن دقائق
التشريع ومن
عجائب آيات
اهلل في خلقه،
كل ذلك
بمعزل عن
هذا التحدي
المفضي إلى
اإلعجاز
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الر�أي الآخر:
منذ بداية النه�ضة احلديثة �أ�شفق
كثري من العلماء واملفكرين من ربط
�آي��ات القر�آن ببع�ض حقائق العلم
ً
خ�شية م��ن ال��ت��ط��ورات
احل��دي��ث؛
التي تطر�أ على النظريات العلمية،
فينعك�س ما بها من �أخطاء �أو نُبوءات
مل حتقق على �صدق اخلرب القر�آين.
ولكن الذين حتم�سوا لتلك العالقة
الرابطة ،فرقوا بني حقائق العلم
ال��ت��ي ثبتت وحتققت بالتجربة،
وبني الفرو�ض التي ال َتعدُ و �أن تكون
مف�سرا مل يثبت بعد.
ر�أ ًيا
ً
ومن الذين يرون يف (الإعجاز) مدل ً
وال
�أو�سع الإمام ابن تيمية (ت 728هـ)،
فهو يقول( :وك��ون القر�آن معجز ًة،
لي�س م��ن جهة بالغته وف�صاحته
فقط� ،أو نظمه و�أ�سلوبه فقط ،وال من
جهة �إخباره بالغيب فقط ،بل هو �آية
ب ِّينة معجزة من وجوه متعددة :من
جهة اللفظ ،ومن جهة النظم ،ومن

جهة البالغة يف داللة اللفظ على املعنى ،من جهة معانيه
التي �أمر بها ،ومعانيه التي �أخرب بها عن اهلل تعاىل ،و�أ�سمائه
و�صفاته ومالئكته وغري ذلك ،ومن جهة معانيه التي �أخرب بها
عن الغيب املا�ضي ،وعن الغيب امل�ستقبل ،وكل ما ذكره النا�س
من الوجوه يف �إعجاز ال��ق��ر�آن ،هو حجة على �إع��ج��ازه ،وال
يناق�ض ذلك ،بل كل قوم تنبهوا ملا تنبهوا له).
ويرى الر�أي ذاته ،الداعية الإ�سالمي �أحمد ديدات ،يرحمه
اهلل ،فيقول�( :إن القر�آن الكرمي هو املعجزة الكربى ،و�إنه
يف�سر من عدة وجوهٍ ،وقد حاولت من
كتاب الإعجاز الذي َّ
خالل جمموعةٍ من الأفكار الب�سيطة �أن �أو�ضح هذا الأمر
الذي �أثَّر َّ
متخ�ص�ص ،وال توجد
عادي غري
يف ،و�أنا �إن�سانٌ
ٌّ
ِّ
نهاية لهذه الأبحاث والدرا�سات).
ويرى ال�شعراوي ر�أ ًيا متميزً ا يف وجاهته و�أ�سانيده( :ولكن
التحدي يف القر�آن ومعجزاته لي�ست للعرب وحدهم ،بل هي
للعامل �أجمع ،والقر�آن جاء لكل النا�س وكل الأل�سنة ،ف�أين
التحدي لغري العرب ،ثم هذا الكتاب �سيبقى �إىل �أن تقوم
ال�ساعة ،فال بد �أن يحمل معجزة للعامل يف كل زمان ومكان،
ومن هنا كانت هناك معجزات للقر�آن وقت نزوله وبعد
نزوله ،وهي م�ستمرة حتى يومنا هذا ،و�ست�ستمر �إىل قيام
ال�ساعة؛ لتظهر لنا �آيات اهلل يف الأر�ض).
ويف نف�س هذه املدر�سة التي ترى للإعجاز وجوهً ا ،ولي�س وج ًها
واح��دً ا يُطِ ل علينا د .زغلول النجار ،وهو من �أك�ثر العلماء
من �أ�صحاب العلم الطبيعي (اجليولوجيا) ا�شتغا ً
ال بالدعوة
�إىل اهلل� ،سال ًكا طريق (الإعجاز العلمي) يف القر�آن الكرمي،
�ساحرينُ ،ي َع ِّرف (الإعجاز العلمي)�( :أما
يف �أ�سلوب وبيان
َ
مو�ضوع الإعجاز العلمي ،فهو موقف من مواقف التحدي ،الذي
نريد �أن ُنثْبت به للنا�س كافة �أن هذا القر�آن الذي �أُنْزل قبل
� 1400سنة على النبي الأمي ،يف �أمة كان غالبيتها ال�ساحقة
من الأم�� ّي�ين  -يحوي من حقائق ه��ذا الكون ما مل ي�ستطع
العلماء �إدراكه �إال منذ ع�شرات قليلة من ال�سنني ،هذا ال�سبق
ي�ستلزم توظيف احلقائق ،وال يجوز �أن توظف فيه الفرو�ض
والنظريات �إال يف ق�ضية واحدة :هي ق�ضية اخللق ،والإفناء،
و�إع��ادة اخللق :خلق الكون ،وخلق احلياة ،وخلق الإن�سان،
و�إفناء كل ذلك ،وبعثه من جديد؛ لأن هذه الق�ضايا ال تخ�ضع
ل�ل�إدراك املبا�شر للإن�سان ،ومن هنا ف�إن العلم التجريبي ال
يتجاوز فيها مرحلة التنظري).
ر�أي البوطي يف الإعجاز الت�شريعي:
الإعجاز الت�شريعي  -كما يراه امل�شتغلون بالإعجاز  -يكمن يف
فاعلية العقوبات والتنظيم ،الذي � َأق َّره القر�آن يف العالقات

ويرى �شوقي �ضيف يف كتابه (معجزات القران) �أن للقر�آن
معجز ًة مل يتن َّبه �إليها ال�سابقون� ،أال وهي معجزة (التالوة
واال�ستماع) ،وي�ست�شهد عليها مبا كانت قراءة ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم  -يف دعوته للإ�سالم تَف َعل يف النف�س،
وحتول امل�ستمع �إىل الإ�سالم� ،أو يف �سماعهم �أو قراءتهم
للقر�آن ،كما حدث مع عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه.

ت�سا�ؤل �إبراهيم عليه ال�سالم:

�آراء �شوقي �ضيف:

يقول يف معنى الإعجاز العلمي يف القر�آن الكرمي ر�أ ًيا �آخر:
(وهذا التحويل الوا�سع للأمة ب�إخراجها من عامل اجلهالة
�إىل ع��امل العلم؛ بف�ضل عر�ض ال��ق��ر�آن خلق اهلل للكون،
وتدبريه لكل �شيء يف �سمائه و�أر�ضه ،بل حث الإن�سان على
العلم وجعله واج ًبا عليه ،بل فري�ضة ي�ؤديها كما ي�ؤ ِّدي
عبادة رب��ه ،هذا التَّحويل العظيم  -يف ر�أينا  -الإعجاز
العلمي الذي �أراده اهلل لعباده امل�سلمني وبثَّه يف عقيدتهم،
وا�ستحال به الر�سول �إىل معلِّم كبري يعلم ال�صحابة علوم
تف�سري القر�آن واحلديث والفقه).
�أخبار القر�آن الكرمي ونبوءاته:
(الإعجاز العلمي) باملفهوم الذي يعطيه اال�صطالح املعتمد
وغريه ،من �أوجه الإعجاز التي تعددت ،كما يراها �أ�صحاب
هذه املدر�سة� ،إمنا هي ت�أتي بالربهان امل��ادي العلمي على
�صدق الإخبار القر�آين.
وهكذا فهي تن�شئ �إميانًا يف نف�س غري امل�سلم ،فيتحول �إىل
م�سلما م�ؤمنًا مبا جاء يف القر�آن الكرمي؛
الإ�سالم وي�صري
ً
فتقوده معلومة واحدة �إىل ت�صديق كل ما جاء به الإ�سالم؛
لذا فهو �سالح من �أ�سلحة الدعوة �إىل اهلل يف هذا الع�صر،
الذي ي�أتي العلم فيه بالعجائب يف كل ميادين احلياة ،وي�أخذ
ب�ألباب النا�س ويقودهم �إىل املعرفة ،فهذه �سمة الع�صر ،هذا
بع�ض ما يراه النَّجار ،ومالك بن نبي ،ومن ذهب مذهبهم.
�أما امل�سلم فتزيده �إميانًا ،وجتدد �شعلة الإمي��ان يف نف�سه،
ومتده بالطاقة لل�صمود يف وجه ال�شبهات والدعوات ،التي

وما �أث��ر الإعجاز العلمي وغ�يره من
�أوج���ه الإع��ج��از الأخ����رى يف نف�س
امل�سلم �إال �أنها يف �سياق ت�سا�ؤل �إبراهيم  -عليه ال�سالم -
وكما يرد احلوار القر�آن الكرمي:

قال �إبراهيمَ } :ر ِّب �أ ِرنيِ َك ْي َف تحُ ْ ِي المْ َ ْوتَى{ ،فيقول �سبحانه
وتعاىل�} :أَ َولمَ ْ ُت�ؤْم ِْن{ (البقرة ،)260 :قالَ } :ب َلى َو َلك ِْن
ِل َيطْ َمئ َِّن َق ْل ِبي{ ،وا�ستجيب لطلب �إبراهيم ،ور�أى ب�أم عينه:
كيف يحي اهلل املوتى.
وكذلك كانت �إجابة احلق على ت�سا�ؤل ال ُعزَ ير عندما قال:
}�أنَّى ُي ْح ِي هَ ذِ ِه ُ
اهلل َب ْعدَ َم ْو ِت َها{ ،وجاءه الربهان بعد مائة
َ
للهَّ
ير{ .ولقد كان
عام؛ ليقولْ �} :أع َل ُم � َّأن ا َع َلى كُ لِّ َ�ش ْيءٍ َقدِ ٌ
�إبراهيم م�ؤمنًا بقدرة اهلل � -سبحانه وتعاىل  -ومل يخاجله
�شك يف ذل��ك ،وكذلك ال ُعزَ ْي ُر ،ولكنه انتقل بالربهان من
الت�صديق الإمياين �إىل يقني امل�شاهدة.
وهكذا ف�إن ال�سياق ي�سلمنا للإميان بكل الأخبار التي �سوف
تنك�شف للإن�سان يف رحلته على الأر�ض ،ويف جوفها مقبو ًرا،
ويف بعثه ليقوم للح�ساب وامل�ساءلة ،ومثوله �أم���ام اهلل
م�س�ؤو ً
ال عما فعل يف دنياه ،ويف �سوقه �إىل النار �أو اجلنة ،وما
يالقيه كل نزيل فيهما ،وما ي�صري �إليه الكون بعد ذلك على
م�شيئة اخلالق الواحد الأحد .و�إذا كانت الآية الكرمية
نيه ِْم �آَ َيا ِتنَا فيِ ْ آَ
ال َف��اقِ { (ف�صلت )53 :قد جاءت يف
}�س رُ ِ
َ
�إقناع النا�س ليدخلوا يف دين اهلل ،وينبذوا �شركهم  -وعدً ا
م�ستقبل ًّيا بانك�شاف الأدلة التي ت�ؤيد حقائق القر�آن عند
النزول ،ف�إنها � ً
أي�ضا ويف اال�ستدالل على �صدق ن�سبة القر�آن
الكرمي كال ًما هلل � -سبحانه وتعاىل  -دالة على مو�ضوعها،
يف حتقيق الوعد الإلهي.
ولقد �أخ�َبررَ ال��ق��ر�آن الكرمي عن وقائع حدثت يف الزمن
و�سى{
املا�ضيَ } :و َما كُ نْتَ ِب َجان ِِب ا ْلغ َْر ِب ِّي �إِ ْذ َق َ�ض ْينَا �إِلىَ ُم َ
(الق�ص�صَ } ،)44 :و َما كُ نْتَ َثا ِو ًيا فيِ �أَ ْهلِ َم ْد َينَ َت ْتلُو َع َل ْيه ِْم
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الإن�سانية يف جم��االت احل��ي��اة املختلفة ،وات�ساقها مع
الفطرة ،وت�أثريه يف تنظيم املجتمع ،ودفن دواعي اخلالف،
ولكن البوطي يرى �أن املجتمعات الإن�سانية يف م�سريتها
التط ُّورية حتتاج �إىل القوانني والأنظمة ،فت�صوغها عندئذ
يف حني �أن الإ�سالم �صاغ القوانني � -أحكام ال�شريعة � -أو ً
ال،
ومن َث َّم كانت حركة املجتمع على هذه الأحكام.

تدفعه �إىل هنا وهناك بعيدً ا عن
جادة الإ�سالم ،وامل�سلم �آ َم��نَ بكل ما
ج��اء يف ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي مب��ا ي�سمى
(الت�صديق الإمي��اين) ،وما الربهان
العلمي �إال م���ؤي��دً ا ���ص��دقَ احلقيقة
القر�آنية ،يقيم يف النف�س طم�أنينة
امل�شاهدة الفعلية على الإميان ،الذي
قام يف ال�صدر قبل ذلك.

للقرآن معجز ًة
لم يتنبَّه إليها
السابقون ،أال
وهي معجزة
(التالوة
واالستماع)
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�آَ َيا ِتنَا{ (الق�ص�صَ } ،)45 :و َما كُ نْتَ َلدَ ْيه ِْم �إِ ْذ ُي ْلقُونَ أ�َقْ لاَ َم ُه ْم
�أَ ُّي ُه ْم َيكْفُ لُ َم ْريمَ َ { (�آل عمران.)44 :
و�أخرى �ستقع يف امل�ستقبل ،والقر�آن يتنزل على ر�سول اهلل
}�سنَ�سِ ُمهُ َع َلى الخْ ُ ْر ُطو ِم{ (القلم:
 �صلى اهلل عليه و�سلمَ : :)16ج��اءت يف الوليد بن املغرية ،وق��د حتقق ذل��ك بعد
نزوله يف بدر ،عندما قتل فرئي مو�سو ًما على خرطومه ،كما
جاء يف القر�آن قبل ذلك.
و}�س ُي ْهزَ ُم الجْ َ ْ��م ُ��ع َو ُي َ��ولُّ��ونَ ال ُّ��د ُب َ��ر{ (القمر :)45 :نزلت
َ
وامل�سلمني يف مكة قلَّة ،فقال عمر بن اخلطابُّ �( :أي جمع
هذا ال��ذي �سيهزم ،ونحن ال ن�ستطيع �أن نحمي �أنف�سنا)؟
وحتقق ذلك فيما بعد بن�صر امل�سلمني يف بدر ،والإ�شارات
الكونية ترى يف القر�آن الكرمي يف �أكرث من �ألف �آية كما
يقول د .زغلول النجار ،وقد جاء العلم احلديث ي�صدق
حمتوى هذه الآيات.
واحلقيقة التي ال بد من االعرتاف بها� :أن ك�شف العلم الطبيعي
عن بع�ض احلقائق يف الكون ،مما جاء عنه خرب �أو �إ�شارة يف
ومو�ضحا  -هو �أم��ر حممود يف �صالح
القر�آن الكرمي مطاب ًقا
ً
ق�ضية التدين ،وتعميق الإميان بخرب ال�سماء ال�صادق ملا جاء يف
مبا�شرا لك�سب املزيد من النا�س العتناق
القر�آن الكرمي ،و�سب ًبا
ً
الإ�سالم واالنتماء �إىل �أمته ،من �أي زاوية نظرنا �إليه.
ومن �أراد الوقوف على �أ�سرار الإعجاز العلمي ،فعليه �أن يقر�أ
كتاب د .زغلول النجار( :من �آيات الإعجاز العلمي يف القر�آن
الكرمي) بجز�أيه ،بتقدمي �أحمد فراج؛ ليجد فيه التوافق
املذهل بني حقائق القر�آن وال�سنة ومعطيات العلم احلديث.
الإعجاز واملعجزة يف ال�سنّة النبوية:
�إعجاز ال�سنة النبوية ي�أتي بنف�س املفهوم يف �إعجاز القر�آن
الكرمي؛ فهو موقف من مواقف التحدي ،الذي يقيم العلم
احلديث الربهان عليه ،كما يف حديث( :عجب الذنب)،
و(�أمرا�ض �شيوع الفاح�شة).
و�أم���ا معجزات ال��ر���س��ول � -صلى اهلل عليه و�سلم  -فهي
(الوقائع التي جرت على يد ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -خارقة العادة ،ال ت�أتي �إال من م�ؤيد من اهلل� ،إثبا ًتا
ودلي ً
ال وت�أييدً ا ل ُن ُب َّوته مثل :ان�شقاق القمر ،وحنني اجلذع،
وت�سبيح احل�صى ،وغري ذلك).
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وال بد لنا ،وقبل �أن نغادر هذه احلديقة الغنّاء �أن نعرج
على زاوية رحبة� ،أودع فيها املفكر الإ�سالمي :مالك بن نبي
�إحدى روائعه الفكرية (الظاهرة القر�آنية) ،يلخ�صها د.
ابن عي�سى باطاهر ،من جامعة ال�شارقة ،كما يلي:
��ج��ة التي يقدمها
 -1الإع��ج��از يف ت�صور م��ال��ك :ه��و احلُ َّ
الن�ص القر�آين؛ لإثبات حقيقته وم�صدريته الإلهية،
و�أنه معجز فوق الطاقة الب�شرية ،وهو جوهر القر�آن،
ومق�صد من مقا�صده ،وو�سيلة من و�سائل تبليغ ر�سالته.
 -2ي�شرتط يف الإع��ج��از �أن يكون خ ً
��ارق��ا للعادة ،وفوق
الطاقة ،و�أن يكون يف م�ستوى �إدراك جميع املخاطبني،
و�أن ت�أثريه بقدر ما يف تبليغ الدين من حاجة �إليه،
وهذه ال�شروط ال تتوافى اليوم �إال يف القر�آن الكرمي.
َ -3م َّر الإعجاز بثالث مراحل خمتلفة يف تاريخ امل�سلمني،
فكانت مرحلة ال��ت��ذوق الفطري يف زم��ن ال��ن��زول ،ثم
تلتها مرحلة التذوق اللغوي يف القرن الثالث الهجري،
وا�ستمرت حتى الع�صر احلديث ال��ذي �شهد مرحلة
التذوق العلمي ،ولكل مرحلة من هذه املراحل ر�سائلها
اخلا�صة يف �إدراك الإعجاز وتذوقه.
وترى د .عائ�شة عبدالرحمن� :أن ان�شغال الدار�سني بالقر�آن
الكرمي على مر الع�صور  -هو وجه من وجوه الإعجاز ،وكما
ق��ال مالك بن بني( :بقي الإع��ج��از مع ال��ق��ر�آن؛ لأن��ه من
جوهره ،ولي�س من توابعه).
و�أق��ول� :إن العناية بالقر�آن الكرمي ودرا�سته من �أوجب
الواجبات على القادرين من امل�سلمني؛ فهو كتاب اهلل وحجته
على عباده ،وهو كالم اهلل الوحيد الذي ي�سمعه كل ما يف
الكون ،وهو �أمانة بني �أيدي امل�سلمني تكفَّل اهلل بحفظه،
و�شرف �ش َّرفنا احلق به ،والقر�آن
وهو تكرمي ك َّرمنا اهلل بهَ ،
 على احلقيقة  -ال تنق�ضي عجائبه ،وملا �أوغلت الب�شريةيف علومها املادية ،وحققت الك�شوف واالنت�صارات الباهرة،
ازدادت حاجتها �إليه؛ لأنه يردها �إىل اخلالق العظيم ،الذي
�صنع املوجودات كلها ،و�أودع فيها نظامها على الن�سق املبهر
الذي يكت�شفه الإن�سان.
�����س��انُ �أَنَّ��ا َخ َل ْقنَا ُه
وكلما ق��ر�أت قول احل��ق�} :أَ َولمَ ْ َي َ��ر ْ إِ
ال ْن َ
يم ُم ِبنيٌ{ (ي�س ،)77 :رددت �إىل
م ِْن نُطْ َفةٍ َف���إِ َذا ُه َو َخ ِ�ص ٌ
احلقيقة البدهية التي غابت عن �إن�سان الع�صر� ،إن ما
يقدمه الإن�سان اليوم من الك�شوف العلمية �إمنا هو ا�ستقراء
ل�صفحة الكون ،ال��ذي �أبدعه اخلالق العظيم � -سبحانه
وتعاىل ،،واهلل �أعلم.

�ضياء الأ�سرة

الموهبة الثقافية

عند األطفال
�أ  .بهاء الدين عبد اهلل الزهوري

• كاتب متخ�ص�ص يف �أدب الأطفال.
• باحث يف درا�سات الطفولة.
• ع�ضو احتاد الكتاب العرب.

ظاهر َة الطفلِ املوهوب لفتتْ نظر املفكرين واملربني منذ �أقدم
َ
تف�سريات �شتى لهذه الظاهرة،
وحاول البع�ض �أَن يقدم
الع�صور ،
ٍ
كما �أ�س�ست م�صطلحات للداللة عنها  :كالعبقرية والنبوغ
والإبداع.

ت�صل �إىل  %2.5من جمموع �أفراد �أي جمتمع ،يف حني �أن الذين
ُ
ن�سبة ذكائهم بني  110-90وهم متو�سطو الذكاء  -ت�صل
ترتاوح
ن�سبتهم �إىل حوايل ،%5و�أما الذين تزيد ن�سبة ذكائهم عن%130
وهم املتفوقون عقلي ًا – فال يتجاوزون %2.5من جمموع �أفراد
املجتمع .وبذلك ميكن تعريف املوهوب  :ب�أنه الفرد الذي تزيد
ن�سبة ذكائه عن  %13من حا�صل الذكاء .

يختلف علماء النف�س والرتبية يف تعريف املوهوبني� ،إال �أنهم
َ
التفوق العقلي ،وارتفاع ن�سبةِ الذكاء ،هما �أ�سا�س
يتفقون على �أن
َ
ن�سبة الذين تقلُّ
التعرف عليهم .وقد �أثبت علماء النف�س� :أن
ُ
ن�سبة ذكائهم عن %6من حا�صل الذكاء وهم املتخلفون عقلي ًا –

دالالت املوهبة الثقافية:

ُ
يختلف عن املبدع .فاملوهوب هو الذي
ويف الواقع �أن املوهوب
ميلك قدر ًة عقلية عالية � ،أما املبدع فيت�سم بالإجناز اجلديد
ً
عقلية ً عالية جداً .وتدل املوهبة
الأ�صيل .وينظر علماء النف�س يف �أثناء تعاملهم مع املوهوبني و�صفة (املوهوب) تعني قدر ًة
�إىل امل�ستقبل ،يف حني ينظرون �إىل املا�ضي يف �أثناء تعاملهم مع على �أولئك الذين ميلكون بع�ض القدرات اخلا�صة ب�شكل متميز،
واحلرف
وال�شعر ،والكتاباتِ الإبداعية ،والريا�ضةِ ،
الر�سم،
املبدعني ،وك�أنهم يف حال املوهوبني ي�ضعون الإع��داد والرعاية مثل
ِ
ِ
ِ
والتوجيه ن�صب �أعينهم ،كي يتمكنوا من اال�ستفادة امل�ستقبلية اليدوية ،واملهاراتِ امليكانيكية ،والقياد ِة اجلماعية.
من ه�ؤالء املوهوبني.
َ
املوهبة ُ
ذات �صلة بالذكاء  ،و�أن
وت�ؤكدالبحوث احلديثة �أن
ٌ
ٌ
فال ُ
ظروف ٌ بيئية �ساعدت على �إمناء
ذخرية يجب �أن ت�صان ،وال يجوز �أن تهمل� ،أ�صحاب املواهب �إن توافرت لهم
أطفال املوهوبون
فهم القو ُة التي تدفع بالب�شرية �إىل الأم��ام ،وهم القلم الذي ما لديهم من طاقة عقلية  ،ومتايزها يف اجتاه املوهبة ،و�أن جناح
ُ
الفرد يثري لديه قدر ًا منا�سب ًا من الدافعية للمثابر ِة وال��د�أَ ِب ،
وديعة الوطن وثروته.
يكتب التاريخ  ،وهم
يحققُ
للفرد �أداء متميزا يف املجال الذي برزت
وهذا بحد ذاته
موهبته فيه.
املوهوبون:

َ
املوهبة الثقافية تقا�س بدالالتها اخل��ارج��ي��ة ،كالتفوق
�إن
��ذوق اجلمال يف
يف القراءة ،والتعبري ،وامليلِ �إىل املطالعة ،وت ِ
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روحي ًا وج�سمي ًا وعقلي ًا .وبالدرجة التي ي�شرتكان بها يف هذه
امل�س�ؤولية ،يتقا�سمان الفخر بهذا الطفلِ و بالر�ضا عن �أعماله
 ،وبذلك يجمعان بني الر�ضا واحلر�ص على �أن يجعال من هذا
الطفل ذي املواهب النادرة ً �شخ�صية ً متكاملة متفوقة.

الن�صو�ص املكتوبة وامل�سموعة ،والقدر ِة على خماطبة الآخرين
و�إي�صالِ الأفكار �إليهم ،وامل�ساهمةِ يف الن�شاط اللغوي العام،
واالندفا ِع الذاتي للنقد واحلكم والتحليل .وهذه ُ الدالالت
التي تعلن ال�سلوك الثقايف  ،ي�صعب حتديد �أ�سبابها ،لأنها ٌ
عمل
تراكمي يحتاج �إىل �سنوات طويلة.
وثمة اقرت اح تقدم به الدكتور �سمر روحي الفي�صل يف كتابه
(ثقافة الطفل العربي) ،يحدد فيه الدالالتِ التالية للموهبة
الثقافية ،و�أراه منا�سب ًا:

رعاي َة الموهبة
الثقافية غير
مقصورة
على االهتمام
بالطفل
الموهوب
والتعاطف معه

 -1ال��ق��در ُة على حتليل املقروء
وامل�سموع ونقده وتذوقه.
 -2القدر ُة على ا�ستعمال اللغة
ال��ع��رب��ي��ة الف�صيحة يف االت�����ص��ال
بالآخرين �شفوي ًا ً وكتابيا  ،مع و�ضوح
الأفكار ودقتها و�صحتها وتنظيمها.
 - 3القراء ُة ال�سليمة املعربة.
 -4ال���ق���در ُة ع��ل��ى ف��ه��م امل��ع��اين
والأفكار من خالل القراءة ال�صامتة.
 -5اجل�����ر�أ ُة الأدب���ي���ة وال��ق��در ُة
اخلطابية والتمثيلية.
ُ
امليل �إىل املطالعة احلرة.
-6
ُ
 -7ال����ق����درة ع��ل��ى الإح�����س��ا���س
باجلمال وتذوقه يف الن�صو�ص.
 -8التفوقُ على الأق��ران يف لون
من �ألوان الن�شاط اللغوي �أو الأدبي �أو
الثقايف.
مكت�شف املوهبة الثقافية
�إمنا �أهمية البحثِ عن الطفل املوهوب
 ،مهِمة م�شرتكة بني الآب��اء واملعلمني
 ،فالتعاون عامل �أ�سا�سي ؛ لي�س يف
اكت�شاف الطفل امل��وه��وب فح�سب ،
بل ويف توفري الفر�ص له ك��ي ينمو
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َ
ُ
املوهبة الثقافية م�صادفة ،ك�أن ن�سمع
نكت�شف
ونحن يف العادة ،
طف ًال يقر�أ قراءة �سليمة معربة� ،أو نراه يف موقف خطابي معني،
َ
َ
موهبة
االكت�شاف لي�س مهما ،لأن
�أو نقر�أ ً �شيئا كتبه  .لكن هذا
الطفل برزت من خالل �سلوكه الثقايف ،و�أعلنت عن نف�سها دون
�أن يكون لأحد دور يف ذلك.
ؤ�شر
ومن املمكن� ،أن ي�ستفيد الآباء واملعلمون من مالحظة �أي م� ٍ
ُ
الرعاية واملتابعة.
ملوهبة ثقافية عند الطفل ،ثم ت�أتي
وميكنهم �أي�ض ًا �أن يرتفعوا �إىل م�ستوى مكت�شفي املواهب
��ارف ال�لازم��ة ملتابعة
الثقافية� ،إذا امتلكوا ال��ق��دراتِ وامل��ع ِ
الأط��ف��ال املوهوبني ثقافي ًا� .أم��ا ال��ق ُ
��درات وامل��ع ُ
��ارف الالزمة
ملكت�شف املواهب الثقافية فهي :
 -1القدر ُة على املالحظة امل�ستمرة.
 -2القدر ُة على �إثارة الطفل املوهوب.
 -3القدر ُة على توجيه الطفل املوهوب.
 -4املعرفة الثقافية واللغوية.
 -5معرفة مراحل منو الطفل.
 -6معرفة �صفات الطفل املوهوب وحاجاته.
َ
الطفل املوهوب يف الق�صة مث ًال ،ال ي�شرتط
ومن املتفق عليه� ،أن
ً
فيه �أن يكون موهوبا يف اخلطابة �أو ال�شعر �أو الأداء املعرب �أو
املقالة ،ولهذا ال�سبب يحتاج مكت�شف املوهبة الثقافية �إىل
َ
ليكت�شف ميول الطفل املوهوب .وكذلك
املالحظة امل�ستمرة ،
ٌ
حمدودة مبن هم
لي�ست موهبة الطفل عامة �شاملة ،و�إمنا هي
يف �سنه وعمره العقلي� ،أي �أنه موهوب بالقيا�س �إىل �أقرانه،
ولي�س موهوب ًا بالقيا�س �إىل من هم �أكرب منه �أو �أدنى ،وي�ؤخذ
ذل��ك بعني االعتبار �أث��ن��اء رع��اي��ة الطفل امل��وه��وب ثقافي ًا
وتوجيهه ومتابعته.
�أ�س�س الرعاية والتوجيه
َ
رعاية املوهبة الثقافية غري مق�صورة على االهتمام بالطفل
�إن
املوهوب والتعاطف معه  ،فهذان الأم��ران مطلوبان ولكنهما
غري كافيني لتنمية املوهبة الثقافية وتوجيهها .لأن الرعاية
َ
العمل العلمي الواعي مع املوهوبني ،وهذا العمل ي�ستند يف
تعني
العادة �إىل ثالثةِ �أ�س�س ،هي:
 -1تهيئة الظروف املو�ضوعية لنمو املوهبة.
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 -2الإ�شراف واملتابعة والتوجيه.
 -3التناف�س.
فاملوهبة تخبو �إذا مل تكن الظروف املحيطة بها قادرة على
ُ
ُ
والفردية والت�شجيع.
احلرية
تنميتها .و�أهم هذه الظروف:
ذلك �أن املوهبة الثقافية ال تنمو يف ظروف القهر و�سيطرة
الكبري على الطفل املوهوب ،وتوجيهه بح�سب رغباته و�آرائه.
َ
فر�صة االقرتاب من
وتتيح عالقة الود بني املوهوب واملربي
َ
فر�صة متابعته،
الطفل املوهوب وتوجيهه ،وتتيح له �أي�ضا
ومعرفة ا�ستجابته للمواقف ؛ واملعوقات التي حت��ول دون
دخوله حقل الإنتاج الثقايف.
َ
املوهبة الثقافية على
ثم �إن التناف�س بني املوهوبني  ،يحفِز
َ
الطفل �إىل جتويد �إنتاجه والتدقيق فيه ،ومن
التفتح ،ويدفع
البديهي �أن يكون التناف�س تربويا بعيد ًا عن احل�سد والغرية
وامل�شكالت التي تنتج عنهما.
ومتى �أدرك الآباء �أن طف َلهم موهوب ،فمن اخلري �أن يبادروا
َ
يوا�صل
بالتفكري يف م�ستقبله  ،و�أن ير�سموا خطتهم من الآن لكي
ابنهم تعليمه ،و�أ َّ
ال ينتظروا حتى يتخرج من املدر�سة الثانوية،
والإعداد للم�ستقبل خطوة �أ�سا�سية جوهرية لعدم التبذير يف
مواهب �أبنائهم.

ً
مكانة ً مهمة يف العمل مع املوهوبني ،على
وحتتل الرعاية
َ
ِّ
تتكامل امل�صادر التي تقوم بها ،وتوظ ُف جهدها للإ�شراف
�أن
واملتابعة والتوجيه ،فالأ�سرة واملدر�سة واملجتمع هي م�صادر
الرعاية ،وحتت�ضن الأ���س��ر ُة املوهبة ،وتوفر لها حاجاتِها
ُ
وحتوطها باحلرية ،كما �أنها
الأ�سا�سية ،وتدفعها �إىل الإنتاج
ُ
وتزيل العقباتِ التي تعرت�ضها .وحتتل املدر�سة املكانة
ت�شجعها
الثانية يف رعاية املوهبة الثقافية ،ومن واجباتها فتح �سجل
ُ
و�سلوكهم الثقايف
للتالميذ املوهوبني ،ت��دون فيه تطوراتهم
وم�شاركا ُتهم يف العمل الثقايف املتميز طوال ال�سنوات ال�ست؛
التي ق�ضاها الطفل املوهوب يف املدر�سة االبتدائية .كالكتابة
يف �صحف ال�صف واملدر�سة ،واخلطابة يف املنا�سبات ،والن�شر يف
املجالت ،وامل�شاركة يف امل�سابقات داخل املدر�سة وخارجها.
َ
و�سائل الإع�لام ت�ساهم يف الرعاية من خالل
وال�شك يف �أن
ُ
فمجالت الأطفال
احت�ضانها الإن��ت��اج الثقايف للموهوبني،
مطالبة مبتابعة املوهوبني الذين يكتبون ويت�صلون بها ،وال
ون�شر
ب�أ�س يف ه��ذه احل��ال من تزويدهم بالكتب وامل��ج�لات،
ِ
�صورهم ،ونقدِ �إنتاجهم ،ومتابعةِ �سلوكهم الثقايف.
و�أخرياً ،جند �أن املالحظة املبا�شرة للطفل يف ظروفه املختلفة،
طريقة �أخرى �أو
ثمينة عنه ،ال ُتعطيها �أي
معلومات
ُتعطي
ٍ
ٍ
ٍ
�أي م�صد ٍر �آخ��ر ،وكذلك توفري الظروف املو�ضوعية واملربني
امل�ؤهلني والت�شجيع .لأن م�ستوى املوهوبني لي�س واحداً ،وينبغي
�إثراء املناهج املدر�سية مبواد �إ�ضافية لإ�شباع حاجات الأطفال
املوهوبني  ،والرتكيز على الطفل يف عملية التعليم ،لأن هذا
�أ�صبح مطلب ًا �أ�سا�سي ًا يف املدر�سة احلديثة ،ويي�سر فر�صة
فريدة للتعليم ومراعاة للفروق الفردية بينهم ،وينبغي �أي�ضا
ا�ستخدام الطرق اال�ستك�شافية يف التعليم مل�ساعدة الطفل على
�إ�شباع حاجته للك�شف والتنقيب واالطالع والتخيل ،لأن هذه
الطرق ت�ساعد على رعاية املوهبة الثقافية عند الأطفال
وتنميتها  ،فالطفل املوهوب رجل امل�ستقبل ،ولي�س احلا�ضر �سوى
الإعداد لهذا امل�ستقبل.
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ق�ضايا و�آراء

تول���ي المــرأة

اإلفـتـــــاء
الدكتور �أحمد بن عبد العزيز احلداد

• كبري مفتني مدير �إدارة الإفتاء بدائرة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية بدبي

الإفتاء �إخبار عن �شرع اهلل تعاىل الذي �شرعه لعباده ،يف
حمكم كتابه وعلى ل�سان ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم،من
ق�ضاء ،وهذه املهمة فر�ضها اهلل تعاىل على العلماء
غري �إلزام
ً
املتمكنني ليبينوا للنا�س �شرع ربهم،عند �س�ؤالهم �أو عند مقت�ضى
احلاجة يف البيان ،كما قال �سبحانهَ } :و�إِ ْذ �أَ َخ َ��ذ اللهَّ ُ مِي َث َ
اق
َّا�س َو اَل َت ْكت ُُمو َنهُ { و�أوجب على
اب َل ُت َب ِّي ُننَّهُ لِلن ِ
ا َّلذِ ينَ �أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
كل من يحتاج �إىل معرفة وبيان لأمر دينه ودنياه �أن ي�س�أل
ه�ؤالء العلماء ليب�صروه يف �شرع اهلل تعاىل الذي �أمتن عليه
ا�س َ�أ ُلوا
العدول من الب�شر ،فقال مكلفا كل �أولئك املحتاجنيَ }:ف ْ
�أَ ْه َ��ل ِّ
الذك ِْر ِ�إنْ ُك ْنت ُْم اَل َت ْع َل ُمونَ { وقال �سبحانهَ } :و َل ْ��و َر ُّدو ُه
�إِلىَ ال َّر ُ�سولِ َو�إِلىَ �أُوليِ ْ أَ
ال ْم ِر ِم ْن ُه ْم َل َع ِل َمهُ ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ْن ِب ُطو َنهُ {
ومثل هذا التوجيه القر�آين الرباين �شامل لكل من حمل �صفة
يعرفون املفتي
العلم امل�سئول عنه من ذكر و�أنثى ،ف�إن العلماء ِّ
ب�أنه( :الفقيه الذي ُيجيب يف احلوادث والنوازل ،وله ملكة
اال�ستنباط) وهذه امللكة هي الفقه التام الذي ي�صل به املرء
درجة اال�ستنباط ،وهذه امللكة غري قا�صرة على الرجال ،بل
ميكن �أن تكون من الن�ساء �أي�ضا �إذا و�صلن تلك املرحلة من الفقه،
ف�إن ال�شرع ال�شريف نزل للرجال والن�ساء ،على حد �سواء ،فقد
كانت الن�ساء يقلن للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :إن اهلل بعثك
باحلق �إىل الرجال والن�ساء ،وذلك ما بينه اهلل تعاىل بقوله:
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} َوالمْ ُ�ؤْ ِمنُونَ َوالمْ ُ�ؤْ ِمن ُ
وف
�ض َي ْ�أ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
اء َب ْع ٍ
َات َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َي ُ
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َويُطِ ي ُعونَ
َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو ُيق ُ
ِيمونَ َّ
َ
ُ
للهَّ
للهَّ
ٌ
ِيم{ وال
ك
ح
يز
ز
ع
ا
�
إ
ا
م
ه
م
ح
ِنَّ
َ ِ َ ٌ
اللهَّ َ َو َر ُ�سو َلهُ �أُو َلئ َِك َ�سيرَ ْ َ ُ ُ ُ
تكون امل�ؤمنة �آم��رة باملعروف ناهية عن املنكر �إال �إذا كانت
عاملة مبا ت�أمر وتنهى ،ف�إن ذلك �شرط �أ�سا�س للأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،فدل على �أن املر�أة كالرجل يف ذلك ،وهذا
مما ال خالف فيه بني �أهل العلم ،ولذلك كانت الن�ساء يف ال�صدر
الأول كالرجال يف بيان الأحكام ال�شرعية والأمر باملعروف
والنهي عن املنكر،من ال�صحابيات والتابعيات ومن يليهن �إىل
ع�صرنا ه��ذا ،و�إن كنا يف ع�صرنا ال��ذي ي�سمى ع�صر التعلم
واحل�ضارة والثقافة نعاين من نق�ص كبري ملثل تلك الفا�ضالت
من العاملات الفقيهات الربانيات ،وك�أننا يف الع�صر الذي قال
عنه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( :من �أ�شراط ال�ساعة �أن
ُيرفع العلم ،ويثبت اجلهل ،وي�شرب اخلمر ،ويظهر الزنا) كما
�أخرجه البخاري وم�سلم من حديث �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل
تعاىل عنه  ،فلذلك �ضاع الفقه عند كثري من الرجال وعموم
الن�ساء ،مع �أن ال�شارع طلب من الن�ساء �أن يجتهدن يف طلب
العلم كالرجال ،لعموم الآية ال�سابقة ،ولأن للن�ساء خ�صائ�ص
قد ال يح�سنها الرجال ،فكان الأجدر �أن يقوم ب�إفتائهن ن�ساء،
كما كانت �أمهات امل�ؤمنني ر�ضي اهلل تعاىل عنهن يفعلن ذلك،

ق�ضايا و�آراء

حيث كنَّ يبلغن الن�ساء ما تعلمنه من ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يف �ش�ؤونهن اخلا�صة ،كما روى البخاري من حديث
عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها� ،أن امر�أة �س�ألت النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم عن غ�سلها من املحي�ض ،ف�أمرها كيف تغت�سل ،قال :
(خذي فر�صة�-أي قطعة -من م�سك ،فتطهري بها) قالت :كيف
�أتطهر ؟ قال( :تطهري بها) ،قالت :كيف؟ ،قال�( :سبحان
اهلل ،تطهري) قالت عائ�شة :فاجتبذتها �إيل ،فقلت :تتبعي
بها �أثر الدم).
فلوال فقه عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها ملا �أراده النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم لبقيت املر�أة بحريتها؛ �إذ مل ت�ستطع �أن تفهم
مراد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه الذي �أ�شار لها مبا يجب عليها
فعله من التطهر ،فلم تفهم الإ�شارة حتى احتاجت ل�صريح
العبارة ،فتولت ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل بيانها على
الوجه الأكمل.
وما هي امل�سائل التي ميكن �أن تت�صدى لها املر�أة يف الإفتاء؟
لي�س هناك حجر على امل��ر�أة فيم تفتي به ،وال حتديد لنوع
ما تفتي به ،ملا تقرر �أن الفتوى �إخبار عن �شرع اهلل تعاىل مما
فقهته وعلمته منه ،فلها �أن تفتي بعلم يف كل �أبواب الفقه من
غري ا�ستثناء ،وكذا يف العقائد والأخالق وغريها �إذا ت�أهلت لكل
ذلك ،ولي�س ذلك كالق�ضاء الذي يرى بع�ض �أهل العلم �صحته
منها فيما ت�صح لها ال�شهادة فيه ،من �أمور الن�ساء والأموال ،دون
احلدود ،فذلك لأن الق�ضاء ملزم بخالف ال�شهادة ،ولأن الق�ضاء
يتعلق ب�شخ�ص واحد دون الإفتاء ،وقد كانت ال�سيدة عائ�شة
ر�ضي اهلل تعاىل عنها وغريها يفتني يف كل �أب���واب الفقه،
وت�ستدرك على ال�صحابة ر�ضي اهلل تعاىل عنهم يف كل الأبواب
الفقهية كما هو معلوم.
وهل هناك مناذج يف التاريخ للمر�أة املفتية؟
نعم هناك �أع���داد كبرية غفرية م��ن الن�سوة ال�لات��ي و�صلن
مرتبة الإفتاء واحلديث والرواية من ال�سلف واخللف ،ولو
مل يتولني من�صبا ي�سمى من�صب املفتي العام مثال ،فذلك لأن
الإفتاء كان يقوم به العلماء والق�ضاة مبا�شرة من غري تولية،
و�إن كانت الدولة تقوم بواجبها يف �أرزاق ه�ؤالء ومنع من لي�س
�أهال من الإفتاء،فكانت الن�ساء يفتني كالرجال الفقهاء �سواء
ب�سواء ،ولو ت�صفح القارئ لأي كتاب من كتب الرتاجم ملختلف
الفنون لوجد من ذلك �شيئا كثريا ،ومن �أ�شهرهن احلافظة
كرمية املروزية الرواية ال�شهرية ل�صحيح البخاري ،وال�سيدة
عائ�شة املقد�سية ،و�ست ال��وزراء �أم عمران ،و�أم اخلري �أمة
ُ
الرواية مبوتها درجة؛ لكونها كانت عالية
اخلالق التي نزلت

ال�سند عن احلجازيني ،وكم يف طبقات املحدثني والفقهاء من
�أولئك الن�سوة ،وقد جمع �أخونا الفا�ضل الدكتور �صالح معتوق
حمدثات القرن ال�سابع فجاء ذلك يف جملد حافل ،وجمع
كثريا منهن امل�ؤرخ امل�شهور عمر ر�ضا كحالة يف خم�سة جملدات
كبار�،أ�سماه� :أعالم الن�ساء،منهن الفقهاء والأديبات وغريهن،
ولل�سيدة زينب بنت يو�سف فواز جملد كبري يف تراجم الن�ساء
�أ�سمته :الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور ،ولل�سيد عبد اهلل
حممد احلب�شي جملد �صغري يف تراجم خمت�صرة للعاملات من
الن�ساء اليمنيات� ،أ�سماه :معجم الن�ساء اليمنيات ،وغري ذلك
كثري ،يف �شرق الأر�ض وغربها ،وعربها وعجمها ،وكل ذلك يدل
على ما كانت عليه املر�أة من املكانة العلمية ،ومزاحمتها لأخيها
الرجل يف هذا الباب وهي مزاحمة �شريفة نبيلة؛ لأنها من
امل�سابقة للخريات ،واملناف�سة فيها.
كيف ميكن �إعداد البع�ض من الطالبات للإفتاء؟
هذا هو الذي يجب فعله و�إعداده ،ف�إن ما �أ�صاب املر�أة اليوم
من الت�أخر العلمي والفقهي على الوجه الأخ�ص� ،سببه عدم
منهجية الت�أهيلهن لهذه املهمة الكبرية ،فيتعني �أن يو�ضع
منهج حافل لت�أهيل املفتني من الرجال والن�ساء يف الكليات
التخ�ص�صية يف ال�شريعة ،وق��د �أع��ددن��ا يف دائ��رة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية منهجا متكامال لذلك ،لعله يحقق بع�ض املراد �إن
مل يحققه كله ،وذلك بتبني برنامج
�إع����داد املفتي امل��واط��ن ،اب��ت��داء من
امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة ،يف الكليات
ال�شرعية ،يقوم على العناية بالطالب
�أو الطالبة من تلك املرحلة بتكثيف
درا���س��ت��ه ال�����ش��رع��ي��ة فقها و�أ���ص��وال
وتف�سريا وحديثا وعلومهما وعلوم
الآل��ة نحوا و�صرفا ومنطقا وبالغة،
وم��ن واق��ع الفقه املذهبي وامل��ق��ارن،
بالإ�ضافة �إىل �أدب املفتي وامل�ستفتي،
بحيث يت�أهل الطالب ذلك نظريا ثم
يك�سب خربة عملية من واقع جمال�سته
للمفتني يف الإدارة ويف بع�ض الدول
املعنية بالإفتاء ،يف الفرتة ال�صيفية
لكل �سنوات درا�سته ،وعند التخرج
كذلك يالزم �أ�صحاب الف�ضيلة العلماء
يف �إدارة الإفتاء حتى يكت�سب امللكة
الفقهية من واقع العمل ،كما اكت�سبها
نظريا يف مقاعد الدرا�سة فهذا الذي
ي��ك َّ��ون امل���ر�أة �أو ال��رج��ل لهذه املهمة
العظيمة التي يحتاجها املجتمع.
واهلل ويل التوفيق

هناك أعداد
كبيرة غفيرة
من النسوة
الالتي وصلن
مرتبة اإلفتاء
والحديث
والرواية من
السلف والخلف
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سعـادة
األســرة

فــي القـــــــرآن الكــــريم
د� .سيف اجلابري
• مدير �إدارة البحوث بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية بدبي
• نا�شط يف جمال الأ�سرة

إذا أردت
النجـاح امنح
عقلك فرصة
ليصدر حكمه
بوضـوح مــن
خــالل علمـه
بالحـالل
والحـرام،
ألن العقـل
كالمصباح
واألهـواء
كالريـاح
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قال اهلل تعاىل} :ي�أيها الذين امنوا
نف�س ما قدمت
اتقوا اهلل ولتنظر ٌ
لغدٍ { (�سورة احل�شر ،الآي��ة.)18 :
ت�شـيــر دالالت الآية �إىل �أن النظر
للغد وهـو امل�ستقبل ،تكمن به خطوات
ال�سعادة والنجاح واال�ستقرار الأ�سري
وغيــره ،فدلــت الآيــة علــى �أن �ســر
النجاح يف التطلع �إىل امل�ستقبــل،
(لأن مــن ا�ستقبل الأمور �أب�صر ومن
ا�ستدبرها حتيــر)� ،إذ �أن النجــاح
الذي ت�ستمتع به اليوم هو نتيجة جهد
الأم�س املتحلي بالإميــان ،لأنه �سالح
ال��روح �ضد املوبقات ،وملج�أ النفـ�س
عنــد امللمــات ،وو�سيلـة النجـاح يف
معرتك احليــاة� ،إذن اخلـالف الأكرب
هو بني ما حتب �أن تعمله وما يجــب
�أن تعملـه ،وهنــا دور الإميــان لأنــه
بــدون �إميــان يبقــى كــل �شــيء بال
معنى ،لذلــك يقـول الإم��ـ��ام علي
ر�ضـي اهلل عنه( :الإميـان والعمـل
�أخوان تو�أمان ورفيقان ال يفرتقان،
ال يقبـل اهلل �أحدهما �إال ب�صاحبه)
(في�ض القدير للمناوي )188/3
وذلـك م�صداق ًا لقول احلق �سبحانه:
}�إن الذين امنوا وعملوا ال�صاحلات

جنات الفردو�س نز ً
ُ
ال{ (�سورة الكهف ،الآية.)107:
كانت لهم
�إذن �سر النجاح مع الإميان.
ومن هنا وجد الناجحون يف الإمي��ان م�لاذ ًا لهم يف مواجهة
ال�صعاب التي رمب��ا ت�شل حركة الأ���س��رة وتقو�ض بناءها،
فال�سعادة كامنة يف هذا الإميان الذي تتحلى به الأ�سرة يف
كل �أفرادها وم�س�ؤولياتها .قيل ملعاوية :من �أ�صرب النا�س؟،
قال :من كان ر�أيه راد ًا لهواه .وال يرد الهوى �إال الإميان لأنه
احلار�س الأمني.
وعليه فلي�س املطلوب �أن جنعل الإميان مطية النجاح وو�سيلة
للح�صول على الدنيا ،ولكن املطلوب �أن جنعل النجاح يف خدمة
الإميان ومطية الآخرة كما قال تعاىل} :وابتغ فيما اتاك
اهلل ال��دار الآخ��رة وال تن�س من الدنيا{ (�سورة الق�ص�ص،
الآية.)77:
فقد دلت الآية على �أهمية ال�سعي للآخرة مع عدم ترك الدنيا
لأن من �أوجب الواجبات �أن جنعل العقل تابع ًا لل�شريعة ،وال
جنعل ال�شريعة تابعة له فيهلك �صاحبه.
ف�إذا �أردت النجـاح امنح عقلك فر�صة لي�صدر حكمه بو�ضـوح
مــن خــالل علمـه باحلـالل واحلـرام ،لأن العقـل كامل�صباح
والأهـواء كالريـاح ،ولكي ال ينطفـئ امل�صباح فالبد مـن �أن
ت�ضـع حاجـز ًا بينـه وبـني الريـاح وهـذا احلاجـز هـو الإميـان،
والعقـل نعمـة دالـة عليه ،به النجاح حمتوم ومن دونه الف�شل
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م�ؤكد .لذلك قيل :العقول �أئمة الأف��ك��ار ،والأف��ك��ار �أئمة
القلوب ،والقلوب �أئمة احلوا�س ،واحلوا�س �أئمة الأع�ضاء.
ويقـول الإمـام علـي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه يف ذلك:
اطرح عنك واردات الهموم بعزائم ال�صـرب وح�سـن اليقـني ،لأن
الطموح وقود النجاح الذي �أ�سا�سـه الإميـان والعمـل ،كما قال
ال�شاع[امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف للأب�شيهي (،128/2
.)548
ت��ـ��وك��ـ��ل ع��ـ��ل��ى ال��رح��م��ـ��ن يف الأم���ـ���ر كـلـه
وال ت��رغ�بن يف ال��ع��ج��ز ي��وم�� ًا ع��ن الطلب
�أل���ـ���م ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ر �أن ال��ل��ـ��ـ��ـ��ه ق��ـ��ـ��ـ��ال ملـريــم
وه���ـ���زي �إل���ي���ك اجل���ذع ت�����س��اق��ط الرطب
ول���و ���ش��ـ��اء �أن جتنـيـه م��ـ��ن غ�ير هـزهـا
ج��ن��ـ��ت��ـ��ه ول���ك���ـ���ن ك���ـ���ل رزق ل��ـ��ـ��ه �سبب
ف�إذا توفرت عنا�صر الإميان ،باملزج بني الدين والدنيا ،وتفعيل
العقل يف مواجهة امللذات والهوى ،وغلبت دواعي امل�س�ؤولية
�أمام اهلل عز وجل من كل �أطراف الأ�سرة :كانت  -ال حمالة -
�سعيدة وموفقة ،لأنها تربعت بذلك يف ظالل الإميان.
�إن من �أه��م مميزات الأ�سرة ال�سعيدة وج��ود الأب الناجح
ال�سعيد الذي ميتلك قدرة التعامل مع �أهله والآخريـن ولكي
ن�صل �إىل ذلك علينا �أن ن�س�أل �أنف�سنا هـذا ال�س�ؤال! ما �أثر
النجاح يف حتقيق ال�سعادة؟ .واجل��واب� :أن النجاح طريق
يقود �إىل ال�سعادة ،وال �سعادة مع الف�شل.
نعـرف ذلـك بعـد املقارنـة بني علـم النفـ�س احلديـث وعلم
النفـ�س الإ�سالمـي والذي يـدور حـول �أثـر القـر�آن الكرمي
يف الأمــن النف�ســي ،لأن الأمــن النف�سي هو ال�شعور بالهـدوء
وال�سكينـة وال�سـالم ،و�أن يحيطك االطمئنان يف كـل حلظـة

ويف ك��ل جانب م��ن ج��وان��ب حياتك ،و�إمن���ا تتمكن م��ن ذلك
مبراقبة نف�سك وحما�سبتها ،ومتكني الإميان من قلبك؛ فبذكر
اهلل مراقبة ،وتعلم ًا ،وتخلق ًا و�سلوك ًا يطمئن قلبك ،وت�سكن
جوارحك ،وتنال الأمن النف�سي.
و�إليكم هذه الوفقات التي تو�ضح نظرة الإ�سالم ملا ت�ستقر
به النفو�س ،مع التنويه بنظرة املجتمع احلديث وهو يبتعد
عن الإمي��ان لن�صل بعد ذلك �إىل �ضوابط النجاح وال�سعادة
للأ�سرة.
 -1الإح�سا�س بالذنب والندم والتوبة:
ظاهرة �صحية يف منظور الإ�سالم ،باعتبار �أن الإن�سان مكلف يف
هذه الدنيا بالطاعة ،والعبد بطبيعته معر�ض للوقوع يف اخلط�أ،
فتكمن ال�صحة يف تفعيل هذه الأمور ،وال �سيما �إذا �أعقبت وقوع
التق�صري يف الفرائ�ض ،وال�سنن وما يتطلبه وج��ود الإن�سان،
ودميومة بقائه على الأر���ض ليقيم العدالة الإلهية ،ويعمل
وفق نظام قر�آين رتيب مل�ؤه �إحقاق احلق ،ون�شر العدالة ،وحب
اخلري للآخرين.
�أما من وجهة نظر بع�ض املجتمعات واملدار�س املادية احلديثة
البعيدة ع��ن ال��دي��ن؛ فقد يعدها البع�ض مر�ض ًا نف�سي ًا� ،أو
تعقيد ًا ونق�ص ًا يف تركيبة الإن�سان النف�سية!! .وهذا الفرق
بناء على اعتقاد كل طرف و�إميانه
بني النظرتني يبقى قائم ًا ً
برقابة اهلل تعاىل ومبوقف احل�ساب يف اليوم الآخر �أو عدمه.
 -2تهذيب ال�شهوات وتنظيمها:
�شاهد حي على �سالمة نظام احلياة يف
الإ�سالم ،وعلى متكن النف�س ال�سليمة
واقتدارها وقدرتها على ال�سمو وفق
تعاليم الإ�سالم احلنيف ،والتي نظمت
�آلية التعامل مع ال�شهوات على اختالف
�أنواعها ،وتعدد �أ�سبابها ،و�آثارها؛ فهو
دين قيم حافظ على الإن�سان ونوعه،
واملخلوقات و�أ�صنافها ،وبه �سمت النف�س
الب�شرية ،وت�سامت مبثله و�أخالقه،
وقيمه وعالجاته نحو الكمال وف�ضائل
اخلالل.
��اء ع��ل��ى فقده
وق���د ي���رى البع�ض ب��ن ً
ل�ضابط ال��دي��ن ،ور�ؤي���ت���ه امل��ج��ت��ز�أة
للأمور� ،أو من خالل بحثه عن املردود

من أهم
مميزات األسرة
السعيدة وجود
األب الناجح
السعيد الذي
يمتلك قدرة
التعامل مع
أهله واآلخريـن
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العاجل للأ�شياء؛ �أن التهذيب واملحافظة على تنظيم ال�شهوات
هو تعقيد .وكبت وقمع له عواقبه ال�سيئة على النف�س!!.

وقال اهلل تعاىل} :الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهلل �أال
بذكر اهلل تطمئن القلوب{ (�سورة الرعد ،الآية.)28:

والأ�صل يف رد هذا كرثة الوقائع التي ذكرها القر�آن الكرمي يف
�أخبار ال�سابقني على م�ستوى الأف��راد �أو الأمم �أو املجتمعات؛
الذين �أطلقوا ل�شهواتهم العنان ف�أو�صلتهم �إىل تبديل نعمة اهلل
تعاىل ،وكفران �شكرها ،بل وا�ستثمارها يف غري حملها ،وتوظيفها
يف غري ما خلقت له ،فخ�سروا �أنف�سهم يف الدنيا ب�إهالكها ،ولهم يف
الآخرة عذاب عظيم ،وكذلك من ال�شواهد القائمة يف الت�أكيد
على �ضرورة تنظيم ال�شهوات وتهذيبها :ما ت�شهده املجتمعات
املعا�صرة ،الغربية �أو ال�شرقية وعلى اختالف امل�ستويات وتنوع
امل�سميات من �إطالق لل�شهوات ي�أخذها بعيد ًا عن الدين ،دون
تنظيم �أو �ضابط يحد من انحدارها نو التفكك وال�ضياع.

قال اهلل تعاىل} :من عمل �صاحل ًا من ذكر �أو �أنثى وهو م�ؤمنٌ
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم �أجرهم ب�أح�سن ما كانوا
يعملون{ (�سورة النحل ،الآية.)97:

 -3ال�صرب على املكارم:
يف املنظور الإ�سالمي �سمة ت�ؤهل �صاحبها �إىل عز الدنيا ونعيم
الآخرة ،تدل على علم �صاحبها بواقع الدنيا ،وكونها دار اختبار
وتكليف وعمل ،وتبني مدى جهاده للنف�س ،ومعاجلته ل�سف�سافها،
وهذه ال�سمة يف ذاتها ظاهرة �صحية تدل على �إميان �صاحبها
مببد�أ يعي�ش من �أجله ،ومهمة ي�صرب على ظروف جناحها.

وليم جيمس
(عالم النفس
األمريكي):
إن أعظم
عالج للقلق
هو اإليمان

وقد يتهم املجتمع البعيد عن ر�ساالت
اهلل ت��ع��اىل ���ص��اح��ب ه��ـ��ذه املـيزة
بالـربود يف بعـ�ض الأحيان ،وال�ضعف
والعجـز يف �أحـايني كثـرية!! ،وكما
قلنـا �سابقـ ًا :الأ�صـل يف احلكــم على
ه��ـ��ذه الأم���ـ���ور ه��و الت�سليم للدين،
وح�ضور الإمي����ان ،و�إ���ش��راق ن��وره يف
القلب ،والعقالنية املن�ضبطة ب�ضوابط
ال�شرع �أو عدمها.
ما ج��اء به ال��ق��ر�آن الكرمي وال�سنة
ال�شريفة ،و�أق��وال علماء النف�س يف
الع�صر احلديث.
القر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة:
ق��ال اهلل تعاىل} :الذين امنوا ومل
يلب�سوا �إمي��ان��ه��م بظلم �أول��ئ��ك لهم
الأمن وهم متهدون{ (�سورة الأنعام،
الآية.)82:
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وقال تعاىل �أي�ض ًا} :ولو �أن �أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا
عليهم ب��رك��ات م��ن ال�سماء والأر������ض{ (���س��ورة الأع����راف،
الآي���ة .)96:كان ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يقول لبالل،
حينما حتني �أوقات ال�صالة�« :أرحنا بها يا بالل» (�أخرجه �أبو
داود يف �سننه .)296/4
�أو�صى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بالو�ضوء �إذا غ�ضب
الإن�سان (�أخرجه �أبو داود يف �سننه  ،249/4و�أحمد يف م�سنده
 ،226/4وابن املنذر يف الأو�سط  )241/1وذلك ملا للو�ضوء من
ت�أثري ف�سيولوجي� ،إذ ي�ساعد على ا�سرتخاء الع�ضالت وتخفيف
حدة التوتر البدين النف�سي و�أو�صى بال�صالة من �شكا �إليه وجع
البطن.
علماء النف�س يف الع�صر احلديث:
وليم جيم�س (عامل النف�س الأمريكي)� :إن �أعظم عالج للقلق
هو الإمي��ان .بريل (املحلل النف�سي) :املرء املتدين ال يعاين
قط مر�ض ًا نف�سي ًا.
ذك��ر نهري لنك (العامل الإمريكي :يف كتابه (ال��ع��ودة �إىل
الإميان) :الذين يرتددون على دور العبادة يتمتعون ب�شخ�صية
�أقـوى و�أف�ضـل ممن ال دين لهم وال يقومون بالعبادة.
يقول الطبيب توما�س هايل�سون� :إن ال�صـالة والت�أمـل هـي �أهـم
�أداة عرفت حتى الآن لبث الطم�أنينة يف النفو�س وبث الهدوء
يف الأع�صاب.
وقد ال حظ الطبيب الفرن�سي �أليك�س كاريل� :أن ال�صالة حتدث
ن�شاطا روحيا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ال�شفاء ال�سريع لبع�ض املر�ضى
يف �أماكن احلج والعبادة وهذا ما ذكره يف كتابه (الإن�سان ذلك
املجهول).
وبعد النظر يف املقارنة ال�سابقة يظهر لنا بجالء وو�ضوح �أن كل
معاين النجاح وال�سعادة يف طاعة اهلل �سبحانه وتعاىل.
لذلك تعالوا معي ننظر كيف ن�صل �إىل ال�سعادة من خالل
القر�آن الكرمي وال�سنة امل�شرفة و�أقوال �أهل العلم.

�إقت�صاد �إ�سالمي

نافـــــذة على العــــالم االقتصــــــادي

التحــــــــــــــدي
�إعداد :الأ�ستاذ زيد حممد الرماين

• �أ�ستاذ االقت�صاد بجامعة الريا�ض.
• حملل �إقت�صادي �سعودي.

يعي�ش يف الأق��ط��ار النامية ثالثة مليارات ون�صف املليار من
النا�س �أي ما يعادل ثالثة �أرباع الب�شرية ،ويحتمل �أن ترتفع
هذه الن�سبة �إىل �أربعة �أخما�س بحلول عام 2000م.

لقد كان للأزمة يف اجلنوب �أ�سباب داخلية وخارجية مع ًا ،ولكن
االنتكا�سات يف االقت�صاد العاملي �أثرت يف الأزمة ت�أثري ًا جوهري ًا.
بيد �أن الأ�سرة الدولية �أخفقت يف م�ساعدة اجلنوب ،فلم تتخذ
�شيئ ًا من االجراءات التي كان من �ش�أنها �أن تعجل يف �إنهاء املحنة
التي �أحدقت بن�سبة كبرية من �أمم العامل و�شعوبه �أمد ًا طوي ًال.
�إن التحدي �أمام �أمم اجلنوب يتمثل بتعبئة مواردها وتهيئتها
لال�ستخدام على نحو �أك�ثر فعالية على ال�صعيدين الوطني
واجلماعي ،وذلك لتن�شيط التنمية فيها ،واحل�صول على القوة
النا�شئة عن م�شاريع م�شرتكة ،وا�ستغالل الفر�ص املوجودة يف
العامل ،وكذلك جلعل املنظمة الدولية �أكرث ا�ستجابة ل�صالح
اجلنوب.
وخ�لا���ص��ة ال��ق��ول ف���إن��ه الم��ن��ا���ص لل�سيا�سات م��ن �أن تتبدل
وللم�ؤ�س�سات �أن تتجذر ولو�سائل عمل جديدة �أن ت�ستحدث.

وتتباين �أقطار اجلنوب تباين ًا كبري ًا يف احلجم ويف امل�صادر
الطبيعية ،ويف هيكل اقت�صادياتها وم�ستوى تطورها االقت�صادي
واالجتماعي والثقايف .وهي تختلف كذلك يف ثقافاتها و�أنظمتها
ال�سيا�سية ومذاهبها العقائدية .وقد برز تنوعها االقت�صادي
والثقايف يف ال�سنني الأخ�ي�رة ب�شكل جعل جنوب اليوم �أقل
جتان�س ًا مما كان عليه جنوب الأم�س .وقد نظرت جلنة اجلنوب
يف جتربة التنمية اخلا�صة باجلنوب ،ويف جماالتها يف امل�ستقبل،
وذلك يف مرحلة ال�سنني الأخرية من عقد من الزمن متيز ب�أزمة
طاحنة بالن�سبة لأغلبية الأقطار النامية.

�إن هذه مهمات �ضخمة ،ولكن على اجلنوب �أن يواجهها و�إال واجه
مزيد ًا من التهمي�ش والتبعية والديون والفاقة.

وي�شار �إىل الأقطار النامية بعبارة اجلنوب االقت�صادي �أو بكلمة
اجلنوب فقط .وهي موجودة على �أطراف الأقطار املتطورة يف
ال�شمال ،وقد جتاوزت �إىل حد كبري منافع الرخاء والتقدم .ويف
حني �أن �أغلبية النا�س يف ال�شمال يتمتعون ببحبوحة الرفاهية
ف���إن �أغلبيتهم يف اجلنوب من الفقراء ،و�إذ جند اقت�صاديات
ال�شمال قوية ومرنة ،نرى اقت�صاديات اجلنوب �ضعيفة وعاجزة،
ويف حني �أن �أقطار ال�شمال ت�سيطر ،ب�صورة عامة على زمام
مقدراتها ،ف�إن �أقطار اجلنوب معر�ضة لعوامل خارجية تقو�ض
�سيادتها.

وقد و�صف عقد الثمانينات ب�أنه عقد �ضائع بالن�سبة للتنمية.
وان عدد ًا كبري ًا من الأقطار و�صل به احلال �إىل �شفا ال�سقوط.
وك��ان حرمان ال�شعوب فيها ح��اد ًا وطويل الأم��د .كما تعرثت
الأمم يف �سعيها للتخل�ص من امل�صاعب التي ال مثيل لها .وقد �أدت
احلرية �إىل الي�أ�س عندما تردت الثقة يف تلك الأقطار بقدرتها
على ا�سرتداد قوتها الدافعة للنمو والتنمية.
ويبحث تقرير جلنة اجلنوب (التحدي �أم��ام اجلنوب) �سجل
تنمية اجلنوب ،فيحدد االجنازات ويحلل نقاط ال�ضعف ويقرتح
الإ�صالح ويطرح برناجم ًا مقنع ًا ال�سرتاتيجيات تنموية معتمدة
على الذات نابعة من النا�س وموجهة �إليهم.
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فتـــــاوى شــرعيـــــــة
جتيب عليها �إدارة الإفتاء بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي

�أذية الأم من �أكرب الكبائر
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه :
ماحكم من ي�سلط �أوالده ال�شباب على �أمهم  ،فهل لهم رقابة على �أمهم ؟ وجزاكم اهلل خريا ً.
اجلواب وباهلل التوفيق :
هذا الفعل من الإعانة على الإثم والعدوان ،لأنه يعني �أبناءه على عقوق �أمهم  ،والعقوق من كبائر الذنوب كما قال عليه ال�صالة
وال�سالم فيما �أخرجه البخاري وم�سلم من حديث �أبي بكرة نفيع بن احلارث ر�ضي اهلل عنه � ( :أال �أنبئكم ب�أكرب الكبائر ؟ ثالث ًا  .قلنا
 :بلى يا ر�سول اهلل ? قال  :الإ�شراك باهلل  ،وعقوق الوالدين  ) ...احلديث .
والعقوق هو كل �أذى يت�أذى منه الوالدان �أو �أحدهما وهو �ضد الرب والإح�سان اللذين �أمر اهلل تعاىل بهما  ،و�أمر بهما الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم يف �أدلة ال حت�صى كرثة .
والواجب على ه�ؤالء الأبناء �أن ال ي�سمعوا كالم �أبيهم فيما ُيلحق �أذىً ب�أمهم ،لأن �أمرهم بذلك مع�صية  ،ولأن �أمهم �آكد باحلق والرعاية
والإح�سان من الأب ،فهي التي حملت وهن ًا على وهن  ،والتي حملت كره ًا وو�ضعت كرها ،والتي جعل لها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ثالثة حقوق مقابل حق واحد للأب كما هو معلوم ،ولذلك نهى عن عقوقها باخل�صو�ص كما �أخرجه البخاري وم�سلم من حديث املغرية
بن �شعبة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال � ( :إن اهلل حرم عليكم عقوق الأمهات  ،ومنع ًا وهات وو�أد البنات )....
احلديث .
و�إمنا خ�صهن بالذكر لأن عقوقهن �أ�شد قبح ًا من عقوق الأب  ،ل�ضعفهن وعدم قدرتهن على �أخذ حقهن لأنف�سهن ب�أيديهن كما قد يفعله
الأب .
فعلى الأبناء �أن يتقوا اهلل تعاىل يف �أمهاتهم  ،و�أن يخ�شوا م�صريهم �إذا لقوا ربهم ،بل �إن اهلل تعاىل يعجل عقوبة العاق يف الدنيا قبل
الآخرة كما قال عليه ال�صالة وال�سالم  ( :كل الذنوب ي�ؤخر اهلل تعاىل ما �شاء منها �إىل يوم القيامة �إال عقوق الوالدين  ،ف�إن اهلل
يعجله ل�صاحبه يف احلياة الدنيا قبل املمات )  .كما �أخرجه الطرباين واحلاكم من حديث �أبي بكرة ر�ضي اهلل عنه ،وعادة اهلل يف ذلك
معلومة التخفى على العقالء  .واهلل تعاىل �أعلم .

حكم جلو�س احلائ�ض واجلنب يف امل�سجد
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه :
هل يجوز جلو�س احلائ�ض يف امل�سجد للتعلم �أو التعليم �أو لغريه ؟
اجلواب وباهلل التوفيق :
الذي ذهب �إليه الأئمة الأربعة �أن املكث يف امل�سجد حرام على اجلنب ومثله احلائ�ض وكذا قر�آة القر�آن  ،وم�س امل�صحف  ...واختلفوا
يف العبور فيه  ،ك�أن يدخل من باب ويخرج من �آخر  .وا�ستندوا يف ذلك �إىل قوله تعاىل  { :يا �أيها الذين �آمنوا ال تقربوا ال�صالة و�أنتم
�سكارى حتى تعلموا ما تقولون ،وال ُجنب ًا �إال عابري �سبيل } .
واملراد بال�صالة مو�ضعها وهو امل�سجد الذي تكون فيه ال�صالة وكذا فعلها  ،كما ذهب �إليه �أهل الت�أويل  ،فذكر ال�صالة جماز مر�سل  ،من
ذكر احلال و�إرادة املحل ،فنهت الآية عن �إتيان امل�ساجد حالة ال�سكر �أو اجلنابة  ،ملا يف ذلك من امتهان لهذه ال�شعائر التي �أذن اهلل
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تعاىل �أن ترفع ويذكر فيها ا�سمه  ،واجلنب لي�س �أه ًال للعبادة من �صالة �أو قراءة قر�آن  ،كما جاء يف حديث عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل
عنها عند �أبي داود  ( :وجهوا هذه البيوت عن امل�سجد ف�إين ال �أحل امل�سجد حلائ�ض وال جنب ) .
واحلديث و�إن كان �ضعيف ًا لكنه لي�س �شديد ال�ضعف فيحتج به� ،إذا مل يكن يف الباب غريه كما هو نهج عامة الفقهاء  ،ال�سيما و�أنه يق ِّوي
داللة الآية  ،وقد ذهب �إىل هذا املعنى جمهور �أهل العلم من املذاهب الأربعة  .و�إمنا اختلفوا يف العبور ،ف�أجازه ال�شافعية واملالكية
لظاهر الآية  ،و�أجازه احلنابلة للحاجة فقط  ،ومنعه �أبو حنيفة و�أ�صحابه لظاهر احلديث ال�سابق  ،وحديث الرتمذي عن �أبي �سعيد
اخلدري ر�ضي اهلل عنه �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم قال لعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه  ( :يا علي ال يحل لأحد يجنب يف هذا امل�سجد
غريي وغريك ) .
واحلائ�ض يف كل ذلك كاجلنب لأنها �صاحبة حدث �أكرب  ،فتمتنع مما ميتنع منه اجلنب من قراءة وم�س م�صحف ،ودخول م�سجد ،زيادة
ال�سرة والركبة .
على امتناع ا�ستمتاع زوجها بها بني ُّ
غري �أن ال�سادة املالكية لهم ر�أي يف قراءة القر�آن �إذا كانت حافظة ،فر�أوا �أنها �إذا امتنعت من القراءة فرتة حي�ضها �أ َّدى ذلك �إىل ن�سيانها
القر�آن وذلك غري جائز ،ف�أبيح لها للحاجة  ،ولي�س كذلك اجلنب �إذ ب�إمكانه �أن يرفع حدثه بغ�سل �أو تيمم  ،بخالف احلائ�ض  ،ولكنهم
مع ذلك مل يجوزوا لها املكث يف امل�سجد .
والذي �أراه يف هذه امل�س�ألة �أن مذهب ال�سادة املالكية هو املذهب الو�سط الذي ت�شتد احلاجة �إليه وال�سيما للطالبات �أو املعلمات ،
خ�صو�ص ًا يف �أيام االختبارات .
�أما املكث يف امل�سجد فلي�س �ضروري ًا  ،ولو كان بحجة التحفيظ � ،إذ ميكن �أن يكون التحفيظ يف غري امل�سجد  ،و�إن كان يف امل�سجد  ،ينبغي
�أن تعذر �صاحبة احلي�ض من احل�ضور �أثناء دورتها  ،وتتعاهد حفظها يف بيتها �إن ترخ�صت مبذهب ال�سادة املالكية  ،و�إذا ما كان الوقت
وقت اختبار دخلت لل�ضرورة كالعابرة وت�س ِّمع وهي واقفة ثم تن�صرف .
وذلك عم ًال مبثل هذه الن�صو�ص ال�شرعية  ،وحفاظ ًا على قد�سية م�ساجد اهلل تعاىل .واهلل تعاىل �أعلم .

حكم ما فات من �صلوات
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه :
امر�أة فاتتها ال�صالة لعدة �سنوات  ...كيف لها ت�أدية هذه ال�صلوات ؟
اجلواب وباهلل التوفيق :
ً
يجب عليها �أن تتوب توبة ن�صوحا عن هذا الرتك والت�أخري لل�صالة  ،كما يجب عليها �أن تق�ضي �صلوات هذه املدة  ،وذلك ب�أن تتفرغ لها
حتى تفرغ من ق�ضائها ،ف�إن مل ميكنها ذلك فال حرج �أن ت�صلي مع كل فري�ضة �صال ًة فائتة � .أو �أن ت�صلي كيفما ت�ستطيع من عدد كل
يوم ح�سب فراغها حتى تق�ضي فوائتها كلها ؛ لأن ال�صالة حق اهلل تعاىل  ،وقد قال عليه ال�صالة وال�سالم  ( :اق�ضوا اهلل فاهلل �أحق
بالوفاء ) كما �أخرجه البخاري من حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل تعاىل عنهما  ،هذا ماذهب �إليه جمهور �أهل العلم  ،وجتب مع ذلك
التوبة الن�صوح من هذا الذنب ؛ لأن ترك الفرائ�ض من كبائر الذنوب كما قال اهلل  { :فخلف من بعدهم خلْف �أ�ضاعوا ال�صالة واتَّبعوا
ال�شهوات ف�سوف يلقون َغي ًّا � ،إال من تاب و�آمن وعمل �صاحل ًا ف�أولئك يدخلون اجلنة واليظلمون �شيئ ًا } .
فالتوبة واجبة للخروج من الإثم  ،وال تتحقق �إال بق�ضاء ال�صالة والندم على ما فات والعزم على عدم العود �إىل مثل ذلك  ،وعليها مع
ذلك �أن تكرث من التطوع فلعل ذلك يعو�ض ما فاتها من الف�ضل كما ورد يف احلديث عنه �صلى اهلل عليه و�سلم قال � ( :أول ما يحا�سب
به العبد يوم القيامة من عمله �صالته  ،ف�إن �صلحت فقد �أفلح و�أجنح  ،و�إن ف�سدت فقد خاب وخ�سر  ،ف�إن انتق�ص من فري�ضته �شيئ ًا قال
الرب عز وجل  :انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتق�ص من الفري�ضة ) ..احلديث كما �أخرجه الرتمذي والن�سائي من حديث
�أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  .واهلل تعاىل �أعلم .

زكاة الأ�سهم وال�شركات التجارية
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه :
نرجو من ف�ضيلتكم التكرم بالإجابة على الأ�سئلة التالية يف مو�ضوع الزكاة حيث �إنني رجل م�سلم وعندي الأمالك التالية :
� -1أ�سهم يف عدة �شركات م�ساهمة .
 -2عدد من البنايات التجارية  ،بع�ضها مدين للبنك والبع�ض الآخر غري مدين .
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� -3شركات جتارية تعمل يف �أن�شطة خمتلفة كاملقاوالت  ،وال�سفريات  ،واحلفر وغريها .
ً
ً
أرا�ض ثم �أبنيها بنايات جتارية ،لذلك ف�إن بع�ضا من هذه البنايات ال يزال مرهونا للبنوك
وحيث �إنني قد اقرت�ضت من البنوك ل�شراء � ٍ
حتى �سداد القر�ض الذي ا�شرتيت به الأر�ض وبنيت به البنايات  .علم ًا ب�أن جميع الدخول ال�سنوية من الأ�سهم والبنايات املدينة ،
وغري املدينة وكذلك دخول ال�شركات جميعها يذهب �إىل البنك مبا�شرة ل�سداد القرو�ض  .وهكذا احلال منذ عدة �سنوات و�سي�ستمر
كذلك يف امل�ستقبل حيث التو�سع م�ستمر  .فال�س�ؤال املطلوب الإجابة عليه هو  :هل جتب الزكاة على دخل هذه الأمالك .
اجلواب وباهلل التوفيق :
�أما الأ�سهم ف�إنها �أنواع  ،ولكل نوع حكم  ..وهي على النحو التايل :
�أو ًال  :الأ�سهم التجارية  ،وهي ق�سمان :
أ�سهم متثل عرو�ض ًا جتارية قائمة،ك�أ�سهم اجلمعيات وال�شركات التجارية ذات العر�ض والطلب بيع ًا و�شراء .
ٌ � -1
فهذه الأ�سهم هي عبارة عن عرو�ض جتارية كما لو كان �شريك ًا لأحد يف متجر  ،فكذلك هنا جميع امل�ساهمني �شركاء يف هذه
التجارة  ،فعليهم زكاة عرو�ض التجارة كل بن�سبة ما ميلك .
وكيفيتها �أن تقدر قيمة ال�سهم الواقعية الفعلية م�ضاف ًا �إليها الأرباح �إن �أمكن قب�ضها وتزكى القيمة مع الربح بواقع %2,5
�إن زكيت باحلول القمري  ،و�إن زكيت باحلول ال�شم�سي كانت الزكاة  ، %2,577و�إن تعذر قب�ضها والعلم بها فتزكى القيمة
الفعلية الواقعية فقط عند حوالن احلول وتزكى الأرباح عند ا�ستالمها باعتبار احلول القمري .
� -2أ�سهم هي ذاتها عرو�ض جتارية  ،ب�أن ا�شرتى الأ�سهم بنية االجتار بها ،يرتب�ص بها الأ�سواق فيبيع عند الغالء  ،ومي�سك عند
الرخ�ص  ،كما يجري يف �سوق الأ�سهم والبور�صات ونحوها  .وك�أ�سهم البنوك وامل�صارف الإ�سالمية  .فهذا النوع يزكى زكاة
التجارة �أي�ض ًا  ،فتقوم هذه الأ�سهم �آخر احلول بالقيمة الواقعية والفعلية للأ�سهم  ،كما ُيق ِّوم ب�ضاعته التي يقلبها بيع ًا
و�شراء  ،وما بلغ �أخرج منه القدر الواجب  ،كما تقرر �آنف ًا .
و�أما الأ�سهم اال�ستثمارية  ،التي ال تقلب بالبيع وال�شراء  ،و�إمنا ا�شرتيت بق�صد االقتناء واالدخار  ،واال�ستفادة من ريعها ودخلها
 ،وهي كذلك ال متثل عرو�ض ًا جتارية  ،وذلك ك�أ�سهم ال�شركات اخلدمية كالطريان واالت�صاالت والكهرباء ونحوها.
فهذه الأ�سهم تعامل معاملة �سائر املقتنيات التي مل تر�صد للبيع  ،وحكمها �أنه ال جتب الزكاة على عينها  ،بل على ريعها،في�ضم
ريعها �إىل بقية الأموال الأخرى،وما بلغ �أديت زكاته كما تقرر �سابق ًا .
و�أما البنايات التجارية  ،وهي التي ا�شرتيت �أو بنيت بق�صد االجتار بيع ًا و�شراء ،فتزكى زكاة عرو�ض التجارة  ،تق َّوم �آخر احلول
 ،بال�سعر الفعلي زمان ًا ومكان ًا  ،وما بلغ �أخرج منه ربع الع�شر كما هو احلال يف �سائر عرو�ض التجارة ،وهذا منها  ،و�سواء كانت هذه
وفاء من املمتلكات الأخرى من عقار وغريه .
البنايات مدينة �أم ال  ،لأن للدين ً
و�أما ال�شركات التجارية الأخرى  ،التي تعمل يف الأن�شطة املختلفة من مقاوالت و�سفريات وحفريات وغريها . .مما ال تكون
�أ�صولها عرو�ض ًا جتارية بل خدمية ا�ستهالكية،و�إن كان بق�صد اال�ستثمار واال�ستفادة من الدخل .
فهذا النوع من ال�شركات ال جتب الزكاة يف �أعيانها من �أ�صول و�أجهزة ومعدات ،و�إمنا جتب الزكاة يف ريعها �إذا حال عليها احلول
.
وبناء عليه تنظر �إىل �إيرادات هذه ال�شركات فما بقي من هذا الإيراد عند حول الزكاة وجبت زكاته ك�سائر الأموال النقدية
 .وما ت�صرفت به قبل احلول من ق�ضاء الديون � ،أو امل�صروفات الإدارية ومرتبات و�أجور ونحوها  ،ال يدخل يف وعاء الزكاة  ،بل
الذي يزكى هو الباقي فقط  ،وذلك حلديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :ال زكاة يف مال حتى
يحول عليه احلول)  .كما �أخرجه الدارقطني وغريه  .فهذا حا�صل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال  .واهلل تعاىل �أعلم .

حكم �شراء الذهب نقد ًا بوا�سطة الإنرتنت من غري تقاب�ض
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه :
هل يجوز �شراء املجوهرات الذهبية عن طريق طلبها ودفع قيمتها بوا�سطة الإنرتنت ثم ا�ستالمها عن طريق الربيد ؟ و جزاكم
اهلل خرياً.
اجلواب وباهلل التوفيق :
ال يجوز بيع الذهب و�شرا�ؤه بال�صورة املذكورة يف ال�س�ؤال  ،لأن الذهب جن�س ربوي  ،ف�إذا بيع بربوي كالدوالر �أو الدرهم �أو
نحوهما من النقود  ،وجب فيه احللول و التقاب�ض لقوله عليه ال�صالة وال�سالم  ( :الذهب بالذهب  ،والف�ضة بالف�ضة ،والرب بالرب
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 ،وال�شعري بال�شعري  ،والتمر بالتمر  ،وامللح بامللح  ،مث ً
ال مبثل �سواء ب�سواء يد ًا بيد  ،ف�إذا اختلفت هذه الأ�صناف فبيعوا كيف �شئتم
�إذا كان يد ًا بيد ) كما �أخرجه م�سلم من حديث عبادة بن ال�صامت ر�ضي اهلل عنه  .وما يجري يف �صورة ال�س�ؤال ال يح�صل معه
التقاب�ض  ،وبذلك يكون البيع من بيوع الربا املحرمة والباطلة �شرع ًا .
وميكن �أن ي�ستغنى عن هذه املعاملة مبعاملة �أخرى �صحيحة  ،وهي �أن يكون لبائع الذهب وكيل معتمد يف حمل بلد امل�شرتي ،
بناء على وعد تلقاه بال�شراء  ،ثم يقوم الوكيل بعقد ال�صفقة مع امل�شرتي يد ًا بيد � ،أو يكون
فيطلب الوكيل �إر�سال الذهب �إليه ً
للم�شرتي وكيل يف بلد البيع  ،فيبعث �إليه مباله لي�شرتي له الذهب املطلوب يد ًا بيد ،ثم يبعث به �إليه .
وبذلك يح�صل املق�صود ويخرج اجلميع من بيع الربا الذي لعن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �صلى اهلل عليه و�سلم �آكله وموكله
وكاتبه و�شاهديه وقال ( :هم �سواء) كما �أخرجه م�سلم من حديث جابر ر�ضي اهلل عنه .
والذي �آذن اهلل متعاطيه باحلرب حيث قال  { :يا �أيها الذين �آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا �إن كنتم م�ؤمنني  .ف�إن مل
تفعلوا ف�أذنوا بحرب من اهلل ور�سوله}  .واهلل تعاىل �أعلم

حكم امل�سابقات التلفزيونية
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه ?
امل�سابقات التي انت�شرت يف الآون��ة الأخ�يرة �ألهبت قلوب النا�س بالأحالم للفوز باملاليني ب�أ�ساليب غري �شرعية وعن طريق
اال�ستطالع الذي �أجريناه مع اجلماهري تبني �أن الكثري منهم يجهل احلكم ال�شرعي لهذه امل�سابقات .
لذا �أمتنى من ح�ضرتكم �إفادتي يف هذا املو�ضوع بالفتوى ال�شرعية وتوجيه الن�صيحة للم�سئولني القائمني على هذا الأمر ولكل
من يت�صل بهذه امل�سابقات ،وكذلك ملن فاز يف هذه امل�سابقات  .وجزاكم اهلل عن الإ�سالم وامل�سلمني خري ًا .
اجلواب وباهلل التوفيق :
حيث �إن هذه امل�سابقات تقوم على مبد�أ املقامرة  -وهي �أن يت�صل امل�شرتك مبال يدفعه �ضمن فاتورة الهاتف ،وب�سعر يزيد عن
�سعر االت�صال العادي ،وقد ي�ستمر يف اال�شرتاك فتت�ضاعف عليه الغرامة بحيث ت�صل �إىل مئات الدراهم بل الألوف �أحيان ًا،
وذلك بهدف ربح املليون �أو �أقل منه .ثم يحدث �أن ال يجد ذلك �إال الواحد من عدد من املاليني امل�شرتكني ،ويخ�سر من عداه .
وهذه هي �صورة القمار املحرمة لأنها مراهنة على غرر حم�ض� ،أو هو الرتدد بني الغنم والغرم  .وهذا ما يح�صل يف هذه امل�سابقات.
و�إذا كان هذا هو حالها ف�إنها حرام ب�إجماع امل�سلمني لقول اهلل تعاىل �} :إمنا اخلمر واملي�سر والأن�صاب والأزالم رج�س من عمل
ال�شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون{.
واملي�سر هو القمار ،و�إمنا حرم لأجل ما فيه من �أكل �أموال النا�س بالباطل املنهي عنه مبحكم الكتاب .
وال�صور التي جتري يف هذه امل�سابقات هي �أخطر �أنواع القمار حيث يدخل فيه من َيعرف ومن ال يعرف ،ويدخل فيه الطفل
واملر�أة من غري �إذن ويل الأمر الذي �سي�ضطر �إىل دفع فاتورة اال�شرتاك و�إال ُقطعت عنه حرارة الهاتف ،مع �أنه قد يكون غري
را�ض بذلك ،فيدفعها قهر ًا وكره ًا ،فهو ابتزاز لأموال النا�س بغري حق ،وا�ستدراج ل�ضعفاء النا�س �إىل ذلك ال�سراب اخلادع ،وثراء
تك�سبه ال�شركات على ح�ساب ال�ضعفاء ؛ فهو �إذ ًا من �أخطر �أنواع االبتزاز وقد قال اهلل تعاىل } :وال ت�أكلوا �أموالكم بينكم
بالباطل{  .واهلل تعاىل �أعلم

م�ستحق نهاية اخلدمة الزم �شرط ًا �أو عرف ًا
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه :
كنا نعمل يف م�ؤ�س�سة خريية كربى من عام � 1993إىل عام 1996م حيث قررت امل�ؤ�س�سة ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة جتارية تابعة لها م�ستقلة
امليزانية يعود ريعها على العمل اخلريي ،ويف عام 1998م قررت امل�ؤ�س�سة اخلريية �إغالق امل�ؤ�س�سة التجارية و�إنهاء خدمات
العاملني فيها ومنهم نحن بدعوى اخل�سائر املالية الواقعة على امل�ؤ�س�سة التجارية ،وامل�ؤ�س�سة اخلريية مل تعطنا م�ستحقات نهاية
اخلدمة لغاية الآن .
فهل يجوز لهم �شرع ًا �أن يحرموننا من م�ستحقات نهاية اخلدمة بدعوى اخل�سائر؟ وهل يجوز لهم ت�أخري �صرف م�ستحقات نهاية
اخلدمة لنا ملدة تزيد عن �سنتني ؟
الرجاء �إفادتنا  ،وجزاكم اهلل خري ًا ونفع اهلل بكم وبعلمكم .
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اجلواب وباهلل التوفيق :
ً
ً
م�ستحقات نهاية اخلدمة �أ�صبح عرفا �سائدا يف كل البالد الإ�سالمية وغريها ،ي�ستوي يف معرفته الأجري وامل�ست�أجر  ،وغدا كل منهما
�شهر �أو نحوه  ،على كل
يح�سب لهذا احلق ح�سابه ،فالأجري يعلم �أن له حق ًا �سيتقا�ضاه عند نهاية خدمته بح�سب العرف ال�سائد من �أجرة ٍ
�سنة عمل ،من �آخر �أ�سا�س مربوط �أجرته  .وامل�ست�أجر يعلم �أنه �سيدفع هذا احلق .
و�أغلب العقود التي يتم بها التعاقد على العمل تن�ص على هذا احلق طبق ًا لقانون وزارة العمل � ،أو اخلدمة املدنية  ،ومن مل ين�ص عليه
ف�إنه معلوم لديه  ،وما كان معروف ًا عرف ًا فهو كامل�شروط �شرط ًا .
وعليه ف�إن من حق العاملني يف هذه امل�ؤ�س�سة �أن يتقا�ضوا هذا احلق ،ولي�س لأحد حق يف بخ�سهم �إياه ،وكون امل�ؤ�س�سة خ�سرت ،ال يعني ذلك
�أن تلغى حقوق الآخرين  ،بل عليها �أن ت�ؤدي احلقوق املتعلقة بامل�ؤ�س�سة من �أجرة العمال و�أجرة املحالت ونحوها مما تبقى للم�ؤ�س�سة
من ر�أ�س املال � ،أو بيع �أ�صولها الثابتة حتى ت�ؤ َّدى احلقوق التي عليها  ،و�إال كان القائمون عليها م�سئولني عن ذلك �شرع ًا وقانون ًا  .واهلل
تعاىل �أعلم

حكم اليمني الكاذبة و�شهادة الزور
وردنا �س�ؤال تقول فيه �صاحبته :
ما هو حكم ال�شرع يف حلف اليمني الكاذب حيث حلف اليمني من قبل �أحد ال�شاكني �أمام النيابة العامة �أنه �شاهدين و�أنا �أ�سلم ال�شيك
�إىل امل�ستفيد علم ًا �أنني فقدت هذا ال�شيك و�أخربت ال�شرطة بذلك و�أن هذا ال�شخ�ص الذي حلف اليمني هو �أحد �أقربائي ويتمنى يل �أي
�أذى علم ًا �أنه ي�شرب اخلمر وهو �أعزب ولدي ال�شهود على ذلك .
�أرجو من ح�ضرتكم �أن تردوا علي بهذا  ،وهل �أ�ستطيع حلف اليمني ولدي ال�شهود بذلك ؟
اجلواب وباهلل التوفيق :
�إن هذا احللف ي�شتمل على كبريتني � :أوالهما اليمني الغمو�س ،وهي اليمني الكاذبة  ،التي يقتطع بها مال امرئ م�سلم بيمني كاذبة
فاجرة  .وقد روى البخاري �أن �أعرابي ًا جاء �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل  ،ما الكبائر ؟ قال  ( :الإ�شراك باهلل
قال  :ثم ماذا ? قال  :اليمني الغمو�س  .قلت  :ما اليمني الغمو�س ؟ قال  :يقتطع مال امرئ م�سلم )  .يعني بيمني هو فيها كاذب .
وقد نهى ال�شارع عن اليمني الغمو�س وجعلها من الكبائر التي ت�ستوجب غ�ضب اهلل عز وجل  ،وتدخل �صاحبها نار جهنم �إذا مل يتب منها
ويكفر عنها  ،كما ذهب �إىل ذلك ال�شافعية  ،خالف ًا لل�سادة احلنفية واملالكية واحلنابلة الذين يرون �أنه ال كفارة لها ؛ لأنها �أعظم من
�أن تكفر كما يف بدائع ال�صنائع  29/3ومواهب اجلليل  266/3واملغني  . 177/11وقد �أخرج ال�شيخان من حديث ابن م�سعود ر�ضي اهلل
عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال  ( :من حلف على مال امرئ م�سلم بغري حق لقي اهلل وهو عليه غ�ضبان )  ،ثم قر�أ � { :إن الذين
ي�شرتون بعهد اهلل و�أميانهم ثمن ًا قلي ًال �أولئك ال خالق لهم يف الآخرة وال يكلمهم اهلل وال ينظر �إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم
عذاب �أليم } .
و�أما الكبرية الثانية  :فهي كبرية �شهادة الزور  ،حيث حلف �أنه �شهد بر�ؤيته لت�سليم ال�شيك للم�ستفيد  ،وهذا مل يحدث  .وهذه ال�شهادة
من �أكرب الكبائر  .ففي ال�صحيحني عن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه � :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال �( :أال �أنبئكم ب�أكرب الكبائر (
ثالث ًا )  :الإ�شراك باهلل وعقوق الوالدين � .أال و�شهادة الزور وقول الزور  .وكان متكئ ًا فجل�س  ،فما زال يكررها حتى قلنا ليته �سكت )
.
ً
دعواك �أنك ل�ست مدينة فيما ا ُّد ِعي به عليك  ،ثم ُطلب منك �أن تدفعي عن نف�سك بيمني فلك ذلك  ،وال حرج عليك
يف
�صادقة
كنت
إذا
�
و
ِ
ِ
فيه � ،إذا توخيت ال�صدق والعدل  .واهلل تعاىل �أعلم .

م�س�ألة يف الطالق
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه :
�إنني كنت يف حالة من الغ�ضب والزعل بيني وبني زوجتي وبعدها قمت باالت�صال على �أحد �أقاربي و�أقاربها و�أبلغته بالتايل � :إن ابنة
عمك طالق  ،ومل �أتلفظ ب�أي كلمة غريها .
ولقد ح�ضرت �إىل ف�ضيلتكم لأنني �أريد �أن �أرجع زوجتي لع�صمتي  ،وهذه كانت �أول مرة �أتلفظ بها بالطالق  .وهذا ما بدر مني واهلل على
ما �أقول �شهيد .
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اجلواب وباهلل التوفيق :
ً
ً
لك �أن تراجع زوجتك مادامت العدة باقية ،ف�إن هذا يعد طالقا رجعيا  ،يكون فيه الزوج �أحق برجعة زوجته و�إن مل تر�ض الزوجة �أو
�أهلها  ،لأن الرجعة ا�ستدامة نكاح حيث �إنها يف حكم الزوجة يف �أكرث الأحكام مادامت يف العدة  ،ف�أرجعها بقولك � :أرجعتُ زوجتي فالنة
�إىل ع�صمتي  ،و�أ�شهد على ذلك �شاهدين ندب ًا  ،و�أبلغ الزوجة بذلك حتى ال تظن �أنك مل تراجع  ،والأف�ضل �أن تكون الرجعة بوثيقة
ر�سمية لتحفظ بها احلقوق  .واهلل تعاىل �أعلم .

حكم اخللع
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه :
�إن امر�أة خالعت زوجها وردت �إليه املهر الذي دفعه بالإ�ضافة �إىل بع�ض �أغرا�ض البيت التي ا�شرتاها لها والدها عند زفافها ،وذلك عن
طريق الق�ضاء والذي حدث �أن �أر�سلت املر�أة ر�سالتني ،ر�سالة �إىل ح�ضرة القا�ضي و�أخرى �إىل زوجها يف نف�س الوقت تطلب فيها املخالعة
ال�شرعية .
وجدير بالذكر �أن ح�ضرة القا�ضي بعد �أن ا�ستلم الر�سالة من املر�أة �أر�سل ر�سالة �إىل الزوج �أخربه فيها �أن زوجته تطلب املخالعة
وا�ستدعاه للح�ضور من �أجل ذلك  .وح�ضر الزوج يف اجلل�سة ومت �إبالغه بالطلب مع اال�ستعداد لرد مهره �إليه  .فوافق على اخللع  ،ولكنه
طلب زيادة يف املال رغم �أنه �أخذ بع�ض �أغرا�ض املنزل التي ا�شرتاها والدها لها ?
ً
وعلى �إثر هذا هناك عدة �أ�سئلة وا�ستف�سارات حتتاج �إىل �إجابة من ف�ضيلتكم لتطمئن القلوب خ�صو�صا و�أنه عندنا يف الهند  ،املحاكم
ال�شرعية هي جمعيات �إ�سالمية تقوم بهذا الدور بد ًال عنها  ،علم ًا ب�أن احلكومة الهندية هي التي �أوكلت لهذه اجلمعيات الف�صل يف هذه
الق�ضايا بني امل�سلمني .
الأ�سئلة هي :
 -1هل ب�إر�سال الزوجة ر�سالة مبا�شرة �إىل زوجها تطلب فيها املخالعة تعترب خالعت نف�سها مبا�شرة؟ علم ًا ب�أن ح�ضرة القا�ضي قد و�صلته
ر�سالة يف نف�س الوقت من الزوجة ؟
 -2هل يجب على املر�أة �أن ت�ست�أذن زوجها قبل املخالعة ؟
 -3هل يجوز للزوج �أن يطلب غرامة من زوجته املخالعة مع �أنها ردت �إليه كامل مهره بالإ�ضافة �إىل �أغرا�ض البيت التي ا�شرتاها لها
والدها عند زفافها ؟
� -4إن املر�أة �أجنبت ولد ًا منذ عام ون�صف فما م�صري الإنفاق على الولد  ،هل على الزوج بعد املخالعة و�إىل متى تظل الأم حا�ضنة البنها
؟
 -5ما حكم اخللع يف �شريعة الإ�سالم ؟ �أفيدونا �أفادكم اهلل .
اجلواب وباهلل التوفيق :
 -1جمرد �إعالم الزوج برغبة الزوجة باملخالعة � ،أو �إعالم القا�ضي بذلك  ،ال يعترب هذا الإعالم خمالعة حتى يقبل الزوج عر�ض
الزوجة العو�ض  ،ويقول  :خالعتك عليه ونحوه � ،أو يحكم القا�ضي بذلك ،ف�إن قال حينئذ خالعتك على كذا� ،أو طلقتك على كذا �أو نحو
�ساعتئذ وعليها �أن تبا�شر العدة من ذلك الوقت .
ذلك اعتربت مطلقة من
ٍ
� -2إذا كرهت املر�أة ع�شرة زوجها  ،وعلمت �أنها ال تقدر على الوفاء بحقوق الزوجية فال حرج عليها �أن تطلب املخالعة لقول اهلل تعاىل
{ :ف�إن خفتم �أال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به }  ،ولإقراره �صلى اهلل عليه و�سلم امر�أة ثابت بن قي�س حني طلبت
املخالعة وقالت  :ما عبت على ثابت يف خلق وال دين ،ولكني �أكره الكفر يف الإ�سالم يعني ? تبغ�ضه  ،فقال لها عليه ال�صالة وال�سالم :
أتردين عليه حديقته ؟ قالت  :نعم  ،قال  :اقبل احلديقة وطلقها تطليقة )  .كما �أخرجه البخاري من حديث عبد اهلل بن عبا�س
� ُ
ر�ضي اهلل عنهما .
وال يجب عليها حينئذ �أن ت�ست�أذن لإذن اهلل تعاىل لها يف ذلك .
 -3يجوز للزوج �أن يطلب �أكرث مما دفع لزوجته من مهر ونحوه  ،لعموم الآية ال�سابقة التي �أجازت املفاداة وم تقدرها بقليل �أو كثري ،
لق�صة امر�أة ثابت بن قي�س ال�سابقة ففي بع�ض رواياتها  ( :ولو �شاء زدته )  ،غري �أن هذا ال يليق بالرجل الذي له على املر�أة درجة
 ،والأوىل له �إن َ�ش َّح �أن ال يزيد على ما بذل  ،ف�إن كان الن�شوز من قبله كره له �أن ي�أخذ منها عو�ض ًا  ،لعموم قول اهلل تعاىل  { :وكيف
ت�أخذونه وقد �أف�ضى بع�ضكم �إىل بع�ض و�أخذن منكم ميثاق ًا غليظا } .
� -4أما احل�ضانة فهي حق الأم مامل تتزوج ،وما دامت �أه ًال للح�ضانة  ،ف�إن تزوجت �أو فقدت �أهلية ح�ضانتها� ،سقط حقها يف احل�ضانة،
وانتقلت �إىل �أمها �إن كانت �أه ًال لها ،و�إال لأم الزوج �أو �أخته .
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وت�ستمر احل�ضانة عند ال�سادة املالكية �إىل �أن يبلغ الولد قادر ًا على الك�سب ،والبنت �إىل �أن تتزوج ويدخل بها الزوج .
لكن الذي ذهب �إليه ال�سادة الأحناف �أن احل�ضانة ت�ستمر للولد �إىل �أن ي�ستغني بخدمة نف�سه في�أكل وحده وي�شرب وحده  ،وللبنت �إىل
�أن حتي�ض ،وقيل حتى تبلغ �أو ت�شتهى كما يف بدائع ال�صنائع للكا�ساين  42/4وهو الذي نفتي به يف هذه امل�س�ألة حيث �إن ال�سائل حنفي
املذهب .
� -5أما حكم اخللع فهو جائز باتفاق �أهل العلم �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك لداللة الكتاب العزيز وال�سنة املطهرة عليه ،ولكن ال ينبغي
طلبه �إال عند �شدة احلاجة �إليه ملا �أخرج �أبو داود والرتمذي من حديث ثوبان ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :
( �أميا امر�أة اختلعت من زوجها من غري ما ب�أ�س مل ترح رائحة اجلنة )  .وحلديث �أبي هريرة عند الن�سائي �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال  ( :املنتزعات واملختلعات هُ ن املنافقات ) .
ولذلك مل يذكر يف القر�آن �إال عند الي�أ�س من احلياة الزوجية ،حيث قال تعاىل  { :ف�إن خفتم �أن ال يقيما حدود اهلل }  .ف�إذا كانت
الع�شرة باملعروف قائمة  ،فالأوىل للمر�أة �أن تتقي اهلل تعاىل وت�صرب  .واهلل تعاىل �أعلم

االلتزام بقواعد �سري املرور واجب �شرع ًا وعق ًال
وردنا �س�ؤال يقول فيه �صاحبه :
بناء على توجيهات اجلهة املخت�صة بتنظيم حملة وطنية لل�سالمة املرورية والتي �ستطلق حتت �شعار (�سالمتنا  ..م�س�ؤوليتنا ) .
ً
ما حكم االلتزام بقواعد ال�سري واملرور؟ وما حكم جتاوز الإ�شارة ال�ضوئية وال�سرعة الزائدة يف القيادة وذلك لال�ستعانة بها يف خمتلف
برامج التوعية واملحا�ضرات؟
اجلواب وباهلل التوفيق :
االلتزام بقواعد ال�سري ونظامه واجب �شرع ًا وعق ًال  ،ال يختلف يف ذلك علماء الإ�سالم  ،وال عقالء الب�شر  ،ملا يرتتب على االلتزام بهذه
القواعد من املقا�صد ال�شرعية  ،وامل�صالح املرعية  ،للأفراد واملجتمعات .
ذلك �أن من املقا�صد ال�شرعية احلفاظ على النف�س واملال ،ومن �أجل ذلك �أوجبت ال�شريعة كل ما ي�ؤدي �إىل احلفاظ على النف�س ،وحرمت
كل ما ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار بها �أو باملال ،وهذه القواعد املرورية العاملية ت�سعى لتحقيق احلفاظ على هذه املقا�صد ،ف�إن من مل يلتزم
بقواعد ال�سري يعر�ض نف�سه وماله ،وغريه كذلك للخطر ،وقد قال اهلل تعاىل َ { :و َال ُت ْلقُو ْا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم ِ�إلىَ ال َّت ْه ُل َك ِة } [البقرة ،]195 :
وقال تعاىلَ { :و َال َت ْق ُت ُلو ْا �أَنف َُ�س ُك ْم �إِنَّ اللهّ َ َكانَ ِب ُك ْم َر ِحيم ًا } [الن�ساء .]29 :
وال ريب �أن الذي يتجاوز الإ�شارة احلمراء مث ًال �أو يدخل يف خط ال�سري على �آخر �أو يتعدى ال�سرعة املخولة  ،يكون اخلطر به وبغريه
حمدق ًا  ،فقد ي�ؤدي به ذلك �إىل �أن يودي بحياته وحياة غريه  ،ويتلف ماله ومال غريه  ،وذلك من ال�ضرر الذي منعه الإ�سالم ففي
احلديث عنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال ( :ال �ضرر وال �ضرار يف الإ�سالم) كما �أخرجه �أحمد والطرباين والبيهقي من حديث جابر
وعائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنهما  ،واملعنى � :أنه ال يجوز �إحلاق ال�ضرر بالغري ابتداء  ،وال على وجه املقابلة ،بل ال�ضرر يزال من �أ�سا�سه .
وهذا احلديث من القواعد ال�شرعية الكلية املطردة التي يدور عليها الفقه الإ�سالمي  ،بل والقانون الدويل  ،وانتهاك هذه القواعد ُيلحق
ال�ضر َر بالنف�س وبالغري  ،وكل ذلك حرام �شرع ًا  ،ويوجب ال�ضمان واجلزاء الرادع .
وكما َيحرم انتهاك هذه القواعد ملا ذكر من املخالفات ال�شرعية ،فكذلك يحرم ملخالفة ويل الأمر الذي �أوجب اهلل طاعته كما قال
�سبحانهَ { :يا �أَ ُّي َها ا َل ِذينَ �آ َمنُو ْا َ�أ ِطي ُعو ْا اللهّ َ َو َ�أ ِطي ُعو ْا ال َّر ُ�س َ
ول َو�أُ ْوليِ الأَ ْم ِر ِمن ُك ْم } [الن�ساء  ، ]59 :ف�أوجب اهلل تعاىل طاعة ويل
الأمر فيما ي�أمر به مما يحقق م�صالح املجتمع  ،ويحفظ احلقوق  ،وخمالفته يف ذلك ُتعترب مع�صية توجب التوبة واال�ستغفار  ،وتحُ ل
العقوبة التعزيرية الزاجر َة التي �أعدها ويل الأمر ؛ من حب�س �أو غرامة �أو نحو ذلك .
كمـا �أن يف ذلك �أذية للغري عند التجـاوز �أو امل�ضايقة �أو الدخول على خطه ،وذلك مما ال ير�ضاه املـرء لنف�سه ،فكـذلك يتعني عليه �أن ال
ير�ضاه لغريه ،فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه ) كما �أخرجه البخاري وم�سلم من
حديث �أن�س ر�ضي اهلل تعاىل عنه .
فلذلك كله يتعني على كل �إن�سان ي�سلك الطريق �أن يلتزم �أحكام الطريق  ،وينبغي له �أن يتحلى ب�آدابه و�أخالقه  ،وال ي�ستطيل على غريه
 ،و�أن يعطي الطريق حقه كما ندب �إىل ذلك امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله  ...( :ف�أعطوا الطريق حقه  ،قالوا  :وما حق الطريق
؟ قال  :غ�ض الب�صر وكف الأذى ورد ال�سالم ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر »  ،كما �أخرجه البخاري وم�سلم من حديث �أبي �سعيد
اخلدري ر�ضي اهلل تعاىل عنه  .واهلل تعاىل �أعلم .
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