من المحرر
الإ�سالم واجلودة

جملـــــة �إ�س�لاميــــــة ثقافية اجتماعية ت�ص��ـــدر عن دائـــرة ال�ش��ـ�ؤون الإ�س�لاميـــة والعمـــ��ل اخليـــري بـــــدبـي
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قد ال �أكون مبالغ ًا �إذا قلت �إن الإ�سالم – عقيدة و�شريعة
و�أخالق ًا – وكفل�سفة للكون والإن�سان واحلياة ،هو كمال
اجلودة ومتامها ..ومن خالل ذلك نفهم البعد الالنهائي
يف قوله تعالى} :ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َملْتُ َلك ُْم دِي َنك ُْم َو�أَتمْ َ ْمتُ َع َل ْيك ُْم
ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ضيتُ َلك ُُم الإ ِْ�س َال َم دِين ًا{ املائدة.
وكيف ال يكون الإ�سالم كمال اجلودة والإبداع وهو دين
���ض َو�إِ َذا َق َ�ضى �أَ ْم��ر ًا َف�إ مَّ َ
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ُول َلهُ ُكن َف َي ُكونُ { ( )117البقرة.
���ض �أَ َنّى َي ُكونُ َلهُ َو َلدٌ َو مَ ْ
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ْ
َذ ِلك ُُم اللهّ ُ َر ُّبك ُْم ال �إِ َلـهَ �إِ َّ
اع ُبدُ و ُه
ال هُ َو َخا ِلقُ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َف ْ
َوهُ َو َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َوك ٌ
ِيل (َّ )102
ال ُتدْ ِر ُكهُ الأَ ْب َ�صا ُر َوهُ َو
ري (َ )103قدْ َج ُ
يُدْ ِر ُك الأَ ْب َ�صا َر َوهُ َو ال َّلطِ ُ
اءكم
يف الخْ َ ِب ُ
َب َ�ص�آئ ُِر مِن َّر ِّبك ُْم َف َم ْن َ�أ ْب َ�ص َر َف ِل َنفْ�سِ هِ َو َم ْن َعم َِي َف َع َل ْي َها َو َما
ِيظ ( {)104الأنعام.
�أَ َن ْا َع َل ْيكُم ِب َحف ٍ
�إن الإب��داع الب�شري هو �أث��ر ومظهر من �آث��ار ومظاهر
الإب��داع الرباين ..بل �إنه وظيفة تكليفية وم�س�ؤولية
�شرعيــة وليـ�س خيـار ًا ب�شري ًا قبـله الإن�سـان �أو رف�ضــه.

امل�شرف العام
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القـيــــم

هيئة التحرير

د� .أحمد عبد العزيز احلداد
د .حممد عيادة الكبي�سي
�أ�شرف �شبل
بهاء ال�سنهوري
فاطمة الأربابي
مراجع علمي ولغوي

�سيد �أحمد نورائي
الت�صميم والإخراج الفني

جمال الدين حلوم
العنود بن ال�شيخ
�صف وطباعة

كامل خالد حداد

�إتقان • مت ّيز • �شفافية

التوزيع

البحوث املن�شورة ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي الدائرة

م�صور

�أحمد الأمني
خادم ح�سني

التو�سط واالعتدال
للموارد الطبيعية
دع��ا الإ�س�لام الإن�س��ان �إل��ى �أن يعمر الأر���ض وي�ستثمرها وينميه��ا وي�ستخرج ثرواته��ا ،ويجعل ما فيه��ا من موارد
خلدم��ة الإن�ساني��ة ونفعها ،قال تعالى} :هو �أن�ش�أكم من الأر�ض وا�ستعمركم فيها{ ،وقوله تعالى} :هو الذي جعل
لكم الأر�ض ذلوال فام�شوا يف مناكبها وكلوا من رزقه و�إليه الن�شور{.
وينبغ��ي ان ي�شعر امل�سلمون ب�ضرورة ب��ذل اجلهود الكفيلة با�ستثمار موارد الرثوة التي حباهم اهلل بها يف بالدهم،
وان ي�أخذوا باال�سباب التي متكنهم من القوة والريادة ،ابتغاء مر�ضاة اهلل وطمعا يف ثوابه .وال �شك ان يف ا�صالح
االر�ض تخفيفا مل�شكالت البطالة والت�ضخم واالنكما�ش.
وينبغ��ي مراعاة التو�س��ط واالعتدال يف اال�ستثمار والتنمية للموارد الطبيعية جتنب�� ًا النهاك الأر�ض واجهادها،
ف�إن خرياتها املقدرة رزق للأجيال الب�شرية املتالحقة �إلى يوم القيامة.
كم��ا يقر الإ�سالم حق ال�شع��وب يف �أن تكون بيئتهم التي يعي�شون يف كنفها بيئة �صحية �صاحلة حلياتهم ،ومنا�سبة
ملتطلباته��م ،وخالي��ة م��ن العوامل الت��ي ت�ؤثر يف �صح��ة الإن�سانية� ،أو تقلل م��ن قدرات الإن�س��ان ون�شاطه .ويذكر
االع�لان يف ه��ذا ال�ص��دد ان حماية النف�س الب�شري��ة حماية كاملة عل��ى النحو الذي قررته الر�س��االت الإلهية،
وخامتته��ا ر�سال��ة الإ�س�لام ،ال يت��م �إال �إذا كان��ت البيئ��ة �صحية ال تنبع��ث منها الأمرا���ض والأوبئة ،ف���إن �أعمال
الإن�سان قد ت�ؤثر يف الكون كافة} :ظهر الف�ساد يف الرب والبحر مبا ك�سبت �أيدي النا�س{.
�أن ح��ق الإن�س��ان يف العي���ش يف بيئ��ة �صحي��ة ال يكتمل �إال من خ�لال تع��اون دويل ،يحرتم املواثي��ق الدولية التي
انبثق��ت م��ن م�ؤمترات عديدة ا�ستهدفت حماية البيئ��ة ووقايتها من التلوث ،ومنع �أي �إ�ض��رار بها وترى اجلامعات
الإ�سالمي��ة �أن م��ن واجبها العمل على حتقيق املع��دالت واملتطلبات التي ن�صت عليها هذه املواثيق ما دام ذلك يتفق
م��ع قاع��دة من��ع ال�ضرر« :ال �ضرر وال �ض��رار» ،وعمال بقوله تعال��ى} :وتعاونوا على الرب التق��وى وال تعاونوا على
الإثم والعدوان{.
د .حمد بن ال�شيخ �أحمد ال�شيباين
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من دقائق البيان يف

حوار القر�آن
بقلم:

د .حممود الزين

كبري باحثني

دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
له احلمد وبه امل�ستعان،
وعلى حبيبه �سيدنا
حممد و�آله و�صحبه �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم وبعد . .
ف�إن بالغة القر�آن الكرمي
تتجلى �أكرث التجلي يف
�إحكام عباراته ودقة معانيها
ووفرتها مع الإيجاز الفائق،
وهما �أمران ك�أنهما متعار�ضان
�إذا �أراد املرء �أحدهما فاته
الآخر ،وقل من يجمع بينهما،
ف�إن وجد �أحد منهم ف�إمنا
ميكنه ذلك يف عبارات قليلة
�أما القر�آن الكرمي ف�إن وجود
ذلك فيه كالقاعدة املطردة
حتى يف مواطن التف�صيل
كاملحاورات ومن �أبرزها هذه
الآية الكرمية من �سورة الزخرف:
جزءاً �إن
وجعلوا له من عباده ُ

}

الإن�سان لكفور مبني{

4

العدد  116يوليو 2010م  -رجب 1431هـ

هذه الآي��ة تربز طغيان الإن�سان يف ق�ضية
التوحيد ب�إجمالها و�أجزائها ،فالقول بتجز�ؤ
الإله كما تتجز�أ املخلوقات هو قول ترف�ضه
العقول ال�سوية؛ لأن م��ا يتجز�أ ميكن �أن
ي�ستمر جتز�ؤه حتى يتال�شى وال يبقى منه
�شيء ،و�إمن��ا ترف�ضه العقول لأن التجز�ؤ
عمل يحتاج �إلى فاعل ،وال يوجد يف الكون
�شيء ميكن �أن ي�ؤثر يف ذات الإله وهو القوة
التي ال نهاية لها ،وهو الوجود الأزيل الذي
ال بداية له فكيف ي�ؤثر فيه �شيء حادث هو
مفتقر �إليه؟ ولو كان قابال للتجز�ؤ والفناء
حل�صل ذلك منذ دهور كثرية.

بوجه من ال��وج��وه فكيف تكون العبودية
جزءا من الألوهية؟ �أي  :هذا �أمر م�ستحيل
ي�شبه �أن نقول (�إن هذا احلجر جزء من هذه
الرياح و�إذا كان وجود اجلزء م�ستحيال
فدعوى �أن هذا اجلزء هو من حقيقة الإله
�أ�شد يف اال�ستحالة ،و�إ�ضافة العباد �إليه
�سبحانه تقوي املعنى �أك�ثر ،لأن �إ�ضافتهم
�إليه تعني �أن��ه خالقهم ومالكهم �سبحانه
فهذه العبودية رغ��م ا�ستحالة �أن تكون
جزءا له هي م�ستحيلة من جهة �أخرى ،جهة
�أنها مملوكة هلل تعالى �أي كيف يكون اململوك
جزءا من مالكه.
ويف ت���أخ�ير لفظ "جزءا" وت��ق��دمي اجل��ار
واملجرور مرتني "جعلوا له من عباده" فائدة
�أخرى هي الت�شويق �إلى معرفة ماذا جعلوا
لكون ذل��ك يف غاية الغرابة و�أي غرابة
�أغ��رب من الأم��ر امل�ستحيل؟ ف���إذا ذكر هذا
امل�ؤخر وك��ان يف نف�سه �أبعد يف اال�ستحالة
ام��ت�ل�أ ���س��ام��ع ال��ك�لام بالتعجب ال�شديد
واال�ستنكار العظيم لهذه الدعوى وامتلأ
قلبه نفرة وكرها للقول بها.

ومع كون فكرة التجزئة م�ستحيلة الوقوع
ج��اءت الآي��ة وفيها �شيء يزيد ا�ستحالة
وق��وع��ه��ا وه���و التعبري ب��ق��ول��ه �سبحانه:
"وجعلوا له" واملخلوق عاجز عن �أن يعمل
�شيئا يتعلق بوجود اخلالق و�صفاته ،وهذا
ي�برز بطالن م��ا يقولون ك���أن��ه ي��ق��ول :لقد
ادع���وا �أن��ه��م ي�ستطيعون ت�صريف ���ش���ؤون
الإله �سبحانه ،وجاء تقدمي اجلار واملجرور
"له" مقويا ملا �أفاده التعبري بـ "جعلوا" من
ا�ستحالة وق��وع ما يقولون ،ومن جتاوزهم
احل����دود ادع����اء اجل���زء ل��ه اخ��ت�لاق��ا بال ولأن جم��رد الإخ��ب��ار عنهم بهذه الدعوى
يك�شف عن تخبط عقولهم وتناق�ضها و�شدة
م�ستند وال �شبهة تعني عليه.
جر�أتهم على ق��ول الباطل ال�صريح الذي
ثم تقوى هذا املعنى بقوله "من عباده" لأن ينكره كل عقل �سليم مل يحاورهم القر�آن يف
حقيقة العبودية ال ت�شبه حقيقة الألوهية قولهم وال �أقام الأدلة على بطالن دعواهــم
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واكتفى مبجرد الإخبار عنــــها فقال:
}وجعلوا له من عباده ج��زءا{ كما لو قلنا
(زعم فالن �أن الأبناء يلدون �آباءهم) .،ثم
�صب عليهم الإنكار �صبا فقال�" :إن الإن�سان
ّ
لكفور مبني" فو�صفهم بالكفر �أي جحود
احل��ق م��ع معرفة �أن��ه ح��ق و�صفا غاية يف
التقبيح فالكفر يف نف�سه �إخفاء للحق ودفن
له ،وزي��ادة على ذلك جاء ب�صيغة املبالغة
"كفور" وو�صف ب�أنه "مبني" على معنى �أنه
مبني عن وجود �صفة الكفر فيه �أو على معنى
�أن كفره ظاهر بني.

هذه الآية تربز
طغيان الإن�سان
يف ق�ضية التوحيد
ب�إجمالها و�أجزائها،
فالقول بتجز�ؤ
الإله كما تتجز�أ
املخلوقات هو
قول ترف�ضه العقول
ال�سوية
ويالحظ �أن الآية مل تقل �إن قائل هذا كفور
مبني وال قالت �إن ه�ؤالء الذين جعلوا له من
عباده جزءا كفرهم مبني بل �أ�سندت هذا
الو�صف �إلى الإن�سان ،ولي�س كل �إن�سان كفورا
فهناك �أه��ل الإمي���ان والتقوى والإح�سان
وقد قال �سبحانه }لقد خلقنا الإن�سان يف
�أح�سن تقومي{ .ثم رددن��اه �أ�سفل �سافلني
�إال الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات فلهم �أجر
غري ممنون{ ولذلك قال املف�سرون �إن املراد
بالإن�سان هنا الكافر وهذا تف�سري للمق�صود
بح�سب ال�سياق ولكن اختيار لفظ الإن�سان
يف هذا املو�ضع و�أ�شباهه مراد منه الداللة
على �أن الإن�سان قد خلق ومعه اال�ستعداد
لأ���ش��د ال��ك��ف��ران واجل��ح��ود وك��ل القبائح ،
وه���ذه الطبيعة ه��ي ال��ت��ي جعلت ه����ؤالء
يكفرون الكفر املبني كما �أن �أه��ل التقى
والف�ضائل دفعهم �إليها اال�ستعداد الذي خلق
اهلل الإن�سان عليه �أي اال�ستعداد لأف�ضل
الف�ضائل و�أكمل الكماالت فال�سياق يفيد
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�أن لكلمة الإن�سان يف الآية �صفة دل عليها
ال�سياق فحذفت ك�أنه قيل� :إن الإن�سان الذي
انحرف عن احلق واجنرف يف طريق الباطل
لكفور مبني �أي هذه عادته وطبيعته ،وهذا
الأ�سلوب �أقوى يف احلكم بالكفر على ه�ؤالء
الذين جعلوا له من عباده جزءا من �أن يقال
�إن ه�ؤالء كفار مبينون ونحوه فهذه العبارة
م��ا ه��ي �إال خ�بر ،و�أم���ا م��ا ج��اء يف الآي���ات
فخرب يحمل معه برهانه ،والفرق بينهما
كالفرق بني �أن نقول عن �شخ�ص معني �إن
فالنا يقول ق��وال متناق�ضا وب�ين �أن نقول
عنه "�إن اجلاهل يقول قوال متناق�ضا" فهذا
يف قوة قولنا �إن فالنا يقول كالما متناق�ضا
لأنه جاهل واجلاهل يتوقع منه الوقوع يف
التناق�ض دون �أن يتنبه.
وق��د �ساقت الآي���ة ه��ذا احلكم (الإن�����س��ان
كفور) مع قوته يف نف�سه م���ؤك��دا بوجهني
من الت�أكيد �أولهما دخول �إن على اجلملة،
وثانيهما ت�أكيد اخلرب بالالم "�إن الإن�سان
لكفور".
وهذه اجلملة مبنزلة الت�أكيد ملا دلت عليه
اجلملة ال�سابقة "وجعلوا ل��ه م��ن عباده
جزءا" من اجلحود القائم على التناق�ض
ك�أنها تقول �إن ما تقدم يف اجلملة ال�سابقة
هو تناق�ض يف االدعاء ومبالغة يف اجلحود
دال على طبيعة الإن�سان املنحرف عن احلق
وبيناته ،فهو كفور مبني يف كفره ،ولقوة
ترابط معنى اجلملتني مل حتتج الثانية �إلى
حرف من حروف العطف يربطها ب�سابقتها
ب��ل ج��اءت��ا م�سبوكتني معا ك�أنهما �سبيكة
واحدة.
وامل��ت���أم��ل يف ه��ذه ال�سورة ���س��ورة الزخرف
يراها كلها تدور يف فلك توحيد اهلل تعالى
فبعد ب��داي��ة ال�����س��ورة وه��ي كاملقدمة لكل
مو�ضوعاتها تذكر ال�سورة �آي��ة هي �أ�سا�س
لق�ضية التوحيد وه��و �أن العبودية حق
للخالق املنعم وح���ده ال ي�ستحقها �سواه
فتقول }ولئن �س�ألتهم من خلق ال�سموات
والأر����ض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
الذي جعل لكم الأر�ض مهدا و�سلك لكم فيها
�سبال لعلكم تهتدون{ وبعد تعداد النعم
ت�أتي الآية التي تذكر �شركهم "وجعلوا له

من عباده جزءا{ ومعها �آيات �أخر تعر�ض
�أقوالهم و�آراءه��م وما فيها من �شرك باهلل
ويحاورهم يف �أقوالهم و�آرائهم جزءا جزءا
ثم ختم بقوله �سبحانه عن امل�شركني من
الأمم ال�سابقة }فانتقمنا منهم فانظر كيف
ك��ان عاقبة املكذبني{ ثم تعر�ض ال�سورة
قول �أبي الأنبياء �إبراهيم عليه ال�سالم يف
التوحيد }و�إذ قال �إبراهيم لأبيه وقومه
�إنني براء مما تعبدون �إال الذي فطرين ف�إنه
�سيهدين{ ثم يعود �إلى حوار امل�شركني الذين
كذبوا نبينا حممدا �صلى اهلل عليه و�سلم ثم
يذكر ق�صة مو�سى عليه ال�سالم مع فرعون
مدعي الربوبية وكيف �أخ��ذه اهلل تعالى
ثم يذكر خرب عي�سى عليه ال�سالم مع قومه
وكلها من ق�ص�ص التوحيد ،ثم يذكر مب�صري
امل�ؤمنني والكافرين يف الآخرة ثم يعود مرة
�أخ��رى �إل��ى ح��وار امل�شركني املكذبني لنبينا
حممد عليه ل�صالة وال�����س�لام ويف الآي��ات
الأخ�يرة يقول �سبحانه }ولئن �س�ألتهم من
خلقهم ليقولن اهلل ف�أنى ي�ؤفكون .وقيله يا
رب �إن ه�ؤالء قوم ال ي�ؤمنون فا�صفح عنهم
وقل �سالم ف�سوف يعلمون{ لتتجاوب �أواخر
ال�سورة مع �أوائلها.

املت�أمل يف هذه
ال�سورة �سورة
الزخرف يراها كلها
تدور يف فلك
توحيد اهلل تعالى
فبعد بداية ال�سورة
وهي كاملقدمة
لكل مو�ضوعاتها
تذكر ال�سورة �آية
هي �أ�سا�س لق�ضية
التوحيد وهو �أن
العبودية حق
للخالق املنعم
وحده
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جمعت هذه
ال�سورة من �شبهات
امل�شـركني وحوار
القر�آن حول ق�ضية
التوحيد �شيئا
كثريا حتى ليمكن
�أن ت�سمى �سورة
التوحيد لوال �أن
ت�سمية ال�سورة �أمر
م�أثور ال يغري
وقد جمعت هذه ال�سورة من �شبهات امل�شركني
وح��وار القر�آن حول ق�ضية التوحيد �شيئا
كثريا حتى ليمكن �أن ت�سمى �سورة التوحيد
لوال �أن ت�سمية ال�سورة �أمر م�أثور ال يغري.
ولكي يظهر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
حر�صه على طاعة اهلل يف ق�ضية التوحيد
�أم���ره اهلل تعالى �أن يقول لهم} :ق��ل �إن
كان للرحمن ولد ف�أنا �أول العابدين{ وهي
طريقة من احل��وار قائمة على االفرتا�ض
ي��راد منها بيان احلر�ص على اتباع احلق
وبراهينه �إذا ثبتت وال يراد منها ما يتوهمه
اجلاهل الذي ال يت�أمل الكالم من �أن وجود
لولد ممكن ول��و ثبت وج���وده لقبل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن يعبده بل �إن املت�أمل
يف الآية و�سياقها ليجزم �أن م�ضمونها عند
التدبر هو التحدي و�إن كان الظاهر منها
جمرد الإخال�ص يف اتباع الأدل��ة �إذا ثبت
وتبني احل��ق ال��ذي ت��دل عليه .وم��ا هي �إال
كقول الإن�سان خل�صمه بعد �أن يقدم الأدلة
القاطعة على �أنه على غري احلق� :إن �أثبت
�أن��ك على احلق تابعتك .وهو يريد بذلك
�أن يقول له �ضمنا :ال ميكن بعد هذه الأدلة
القاطعة �أن تكون على احلق ،وكل ما �سوف
ت�أتي به معار�ضا للأدلة القاطعة املذكورة
�أوال هو �سخف وهراء ولكنه خاطبه بهذا
الأ���س��ل��وب االف�ترا���ض��ي �إظ��ه��ارا للإن�صاف
وت�أليفا لقلبه ودع��وة له �إل��ى الإن�صاف يف
احلوار واتباع احلق �إذا تبني.

�أثر �شعبان على �سلوك امل�سلم
احلمد هلل  ,و�صلى اهلل و�سلم على نبيه وم�صطفاه  ,وعلى �آله و�صحبه ومن
وااله ..وبعد:
ف�إن من رحمة اهلل تعالى بهذه الأمة �أن جعل لها حمطات تتوقف فيها
فرتاجع نف�سها ,وتتفكر يف �أمرها ,وتدقق يف ح�سابها.
هذه املحطات مبثابة من ِّبه �أمني حري�ص يقول للإن�سانْ :
قف وت ّب�صر يف
وحترز  ,ففي الطريق مطبات وعقبات,
طريقك  ,وانظر مواقع �أقدامك ,
ّ
ف�إن مل ت�ستعد لها ,وتعد العدة لتجاوزها ,وتتحزم ملواجهتها كنت على
�شفا حفرة!
ومن هذه املحطات الربانية �شهر �شعبان هذا  ,وهو �شهر جعل فيه احلقُ
�سبحانه �إطاللة قد�سية من �إطالعاته �إلى خلقه ,تنهمر منها الرحمات
وتعم الربكات ,وت�سح فيه املغفرة الإلهية �سح ًا.
ولنت�أمل يف احلديث الذي �أخرجه ابن حبان يف �صحيحه والطرباين يف
معجميه الكبري و الأو�سط و�أبو نعيم يف احللية عن معاذ ابن جبل ر�ضي
اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :يطلع اهلل �إلى خلقه يف
ليلة الن�صف من �شعبان فيغفر جلميع خلقه �إال مل�شرك �أو م�شاحن).
وحني يت�أمل الإن�سان امل�سلم يف هذا الن�ص النبوي فهو البد �أن يتطلع �إلى
ح�صول هذه املغفرة وان�صبابها عليه لتغ�سل �أدران��ه و�سيئاته  ,وترقق
ر�ضى من
قلبه ,وتطلق عربته ,وتنه�ض به �إلى ربه خفيف ًا يحث اخلطا �إلى ً
ربه ور�ضوان ,بعيد ًا عن �إ�صر الذنوب وقيد اخلطايا والإخالد �إلى الأر�ض
 ,والتثاقل عن ن�سمات الأ�سحار وموا�سم الأبرار  ,وهذا كله متوقف على �أن
�ساعة من ليلٍ �أو نها ٍر  ,لينظر يف �إميانه و�أعماله
يتوقف ,ويخلو بنف�سه يف
ٍ
 ,ويفت�ش زوايا قلبه وروحه ونف�سه  ,فيجدد �إميانه  ,وي�صفيه من كدورات
قد تكون حلقت به يف غفلة من الغفالت  ,ويتحقق بقوله تعالى }فاعلم
�أنه ال �إله �إال اهلل{ ,ويعقد قلبه على توحيد خال�ص �أنه الي�ضر والينفع
وي�صل ويقطع ويعطي ومينع وي�ضع ويرفع �إال اهلل �سبحانه  ,ثم ينظر يف
عالقته ب�إخوانه امل�سلمني ,ف�إن كانت الدنيا قد �أوقعت بينه وبني �أحد
منهم _�سواء كان ظاملا �أو مظلوم ًا_ بادر �إلى �إلى �سلّ تلك ال�سخيمة من
نف�سه  ,ورمى باحلقد والبغ�ضاء واحل�سد والكيد واملكر جانب ًا ,و�سعى �إلى
حتقيق الوحدة بني امل�سلمني_من خالل عالقاته هو على الأقل_ وقام
ب�إميان �صادق  ,ونف�س �صافية يتعر�ض لغيث املغفرة املنهمر الذي جعل
اهلل ليلة الن�صف من �شعبان موعد ًا له.
حق ًا �إن �شعبان �شهر الوحدة والتوحيد ,فلنتحقق بهذين الو�صفني,
ولن�ستعد لدخول رم�ضان ونحن على غاية من ال�صفاء والنقاء .واهلل
الرب �سواه.
املوفق َ
د.عبد احلكيم الأنـي�س
كبري مفتني �أول
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القر�آن و�أ�سـراره

احللقة الثالثة  :منهاج التدبر يف بع�ض الآيات
�إعداد:

الدكتور علي عبد العزيز �سيور.

�أ�ستاذ الدرا�سات القر�آنية بكلية الدعوة ببريوت �سابقا،

و�أ�ستاذ متعاون بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي

للتوا�صل0507946003 :

التدبر عامل مهم من العوامل ف�أنت �أثناء قراءتك يف كتاب اهلل عزوجل
متر بك �آي��ات ،منها ما يتحدث عن اخلالق
التي ت�ساعد على ك�شف
العظيم و�صفاته ،ومنها م��ا يتحدث عن
ال�سنن ،ويع�صم من الإنحراف،
ق�ص�ص النبيني مع �أقوامهم ،ومنها ما يتحدث
ويثبت الإميان ويقوي اليقني
عن �أوام��ر اهلل تعالى ونواهيه �إلى عباده،
لي�س الغر�ض من هذا العنوان
�أن �أذكر لك �أخي العزيز �رشوط ومنها م��ا يتحدث ع��ن �أح���وال النا�س يوم
القيامة ،و�أهوال ما يجد الكافر� ،أو �أحوال
املف�رس ،وال �ضوابط التف�سري
بالر�أي ،فلي�س هذا ما ن�صبوا �إليه امل�ؤمن وما يالقيه من ب�شارات بني يديه� .إلى
من خالل هدف التدبر يف بع�ض غري ذل��ك من الأن���واع ،ويف كل ن��وع من هذه
الأنواع ينبغي �أن ي�ستح�ضر امل�ؤمن نوعا من
الآيات ،و�إمنا الذي نريده هو �أن
التدبر ينا�سب مو�ضوع تلك الآيات ،فما هو
ن�صل من خالل قراءتنا لآية من
املنهج ال��ذي ينبغي للم�ؤمن �أن ي�ستح�ضره
كتاب اهلل عزوجل �إلى �أن نتعظ
عند كل نوع من هذه الأنواع:
بها ،وترتك �أثرا يف نفو�سنا
ين�صلح بعدها �سلوكنا ،ونرتقى
يف �صفاء الفكر ،و�سمو الروح،
التدبر يف �آيات ذكرت �أ�سماء
وزكاة النف�س ،وجميل ال�صفات ،اهلل و�صفاته:
وكمال الأخالق ،وح�سن ال�سلوك فمن الآيات التي ذكرت �صفات اهلل عزوجل،
�إلى ما يليق بامل�ؤمن الرباين
ِيع
ال�سم ُ
قوله تعالىَ } :ر ْح َم ًة م ِْن َر ِّب َك �إِ َنّهُ هُ َو َّ
�صاحب اخللق القر�آين.
ِيم (� { )6سورة الدخان ]
ا ْل َعل ُ

فالأ�صل فيما �سبق �أن يتعامل املتدبر مع
مدلول هذه الأ�سماء وال�صفات ،و�إذا فعل
ذلك �أورث عنده خ�شية دائمة ،ومراقبة
م�ستمرة ،و�صلة باهلل ال تنقطع ،وطم�أنينة
�إل���ى ت���أي��ي��ده ون�����ص��ره يف ال�����ش��دة ،وح���ذرا
ومراقبة �إلى �أخذه وبط�شه عند الرخاء ...
وه��و �أم��ام ه��ذا النوع من التعامل مع هذه
الآي���ات من التدبر يف مدلوالتها و�آث��اره��ا
ال ي��زداد من اهلل تعالى �إال قربا ومعرفة
وتنزيها .لأن��ه ي�شهد م��ن ال�صفة �أث��ره��ا،
وي�شهد م��ن ال��ك��ون وخلقه �صفات الكمال
واجلالل واجلمال للفاعل احلقيقي وعظمته
�سبحانه.
�أم��ا �إذا �أراد �أن يقف على معنى اللفظ مبا
يكون عليه من حقيقة يف �صفة املتكلم ،فهو
بهذا يوقع نف�سه يف مهلكات النف�س ،ويورد
نف�سه موارد الفنت ،وقد نهى اهلل تعالى عن
هذا النوع من التدبر يف هذه الآي��ات فقال
اب ِمنْهُ
تعالى } :هُ َو ا َّلذِ ي �أَن َْز َل َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
اب َو ُ�أ َخ ُر ُم َت َ�شا ِب َه ٌ
ات محُ ْ َك َم ٌ
�آ َي ٌ
ات
ات هُ َّن �أُ ُّم ا ْل ِك َت ِ
َف�أَ َّما ا َّلذِ ينَ فيِ ُق ُلو ِبه ِْم َز ْي ٌغ َف َي َّت ِب ُعونَ َما َت َ�شا َبهَ
اء َت�أْ ِويلِهِ َو َما َي ْع َل ُم
اء ا ْل ِف ْت َنةِ َوا ْب ِت َغ َ
ِمنْهُ ا ْب ِت َغ َ
َ
ُ
هّ
الرا�سِ ُخونَ فيِ ا ْل ِعل ِْم َيقُو ُلونَ
َت�أْ ِوي َلهُ �إِ اَّل الل َو َّ
ُ
�آ َم َنّا بِهِ ُك ٌّل م ِْن عِ نْدِ َر ِّبنَا َو َما َي َّذ َك ُّر �إِ اَّل �أ ْو ُلوا
ْ أَ
��اب (َ )7ر َّب��نَ��ا اَل ُت ِ��ز ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ ِ�إ ْذ
اللْ�� َب ِ
َ
هَ دَ ْي َتنَا َوهَ ْب َلنَا م ِْن َلدُ ن َْك َر ْح َم ًة �إِ َن َّك �أنْتَ
اب (� { )8سورة �آل عمران.
ا ْل َو َّه ُ

وقولهَ } :و هَّ ُ
الل َيق ِْ�ضي ِبالحْ َ ِّق َوا َّلذِ ينَ يَدْ ُعونَ
َ
َ
هّ
ِيع
ال�سم ُ
م ِْن ُدونِهِ اَل َيق ُْ�ضونَ ِب َ�ش ْيءٍ ِ�إ َّن الل هُ َو َّ
ري (� { )20سورة غافر.
ا ْل َب ِ�ص ُ
ومن الآيات التي ذكرت بع�ض �أ�سمائه قوله
تعالى } :هُ َو هَّ ُ
الل ا َّلذِ ي اَل �إِ َلهَ �إِ اَّل هُ َو َع مِ ُ
ال
ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
يم ()22
الر ِح ُ
الر ْح َمانُ َّ
ال�ش َها َد ِة هُ َو َّ
هُ َو هَّ ُ
َ
اَ
َ
َ
ُ
اّ
ْ
لمْ
��هَ
و�س
ُد
ق
ل
ا
ِك
ل
ا
و
ل
�
إ
ل
�
إ
ل
ي
ُ
الل ا َّل��ذِ
ِ ِ هُ َ
ّ ُ
ب
ال�سلاَ ُم المْ ُ�ؤْمِنُ المْ ُ َه ْيمِنُ ا ْل َع ِزيزُ الجْ َ َّبا ُر المْ ُ َت َك رِّ ُ
َّ
الل َع َما ُي ْ�ش ِر ُكونَ ( )23هُ َو هَّ
ُ�س ْب َحانَ هّ َِ
اللُ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
لمْ
هُ
اء الحْ ُ ْ�سنَى
م
�س
أ
ال
ل
ر
و
�ص
ِ
الخْ َ ا ِلقُ ا ْل َبا ِر ُئ ا َ ّ ُ
ْ َ ُ
َ
ال�س َماوَاتِ َو ْ أ
�����ض َوهُ َ��و وو�ضع لنا �ضابطـــا �أ�سا�سي ًا يف هذا املجال �إذا
ال ْر ِ
ُي َ�س ِّب ُح َل��هُ َم��ا فيِ َّ
ِيم ْ (� {)24سورة احل�شر.
�أرادت النفـــ�س �أن تتجـــه �إلـــى التــدبــــر يف
ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ ك ُ
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االجتاه اخلاطئ ،فقال �سبحانه:
����ض َج َع َل َلك ُْم م ِْن
ال�س َماوَاتِ َو َْ أ
ال ْر ِ
} َفاطِ ُر َّ
َ
َ
ُ
ُ
اجا َيذْ َر�ؤك ْم واحل��دي��ث يف ال��ق��ر�آن عن ق�ص�ص الأنبياء
اجا َوم ِْن ْ أ
ال ْن َعا ِم �أ ْز َو ً
�أَنْفُ �سِ ك ُْم َ�أ ْز َو ً
ري متنوع ،فتارة يتحدث عن النبي وتبيلغه
ال�سم ُ
ِيع ال َب ِ�ص ُ
فِيهِ َل ْي َ�س َك ِم ْثلِهِ َ�ش ْي ٌء َوهُ َو َّ
الر�سالة ،وت��ارة يحدث عن النبي ومعاندة
(� {)11سورة ال�شورى.
قومه له ،وتارة يحدث عن انحراف الأقوام
فال ي�شبه خلقه ،فهو اخل��ال��ق ،وال ي�شبهه ومعاجلة الأن��ب��ي��اء لهم حتى ي��ع��ودوا �إل��ى
�شيئ من خلقه ،ف�شتان بني اخلالق واملخلوق .ربهم ،وت��ارة يحدث عن نهاية ال�صراع بني
فاملطلوب من املتدبر �إذا هجم على اخلاطر الأن��ب��ي��اء و�أق��وام��ه��م بالن�صرة املتحققة
ه��ذا النوع من التدبر �أن يقدم االعتقاد الدائمة للأنبياء يف ختام املطاف ...وهكذا
اجل����ازم مب��ا �أخ�ب�ر اهلل ت��ع��ال��ى مم��ا تفرد تتنوع الأغرا�ض ،واملتدبر �أمام كل نوع من
بت�أويله �سبحانه .و�أن يعود �إل��ى التدبر �أنواع الق�صة له تدبر يح�صل عليه ،ويتو�صل
الأول الذي �سبق ذكره من ر�ؤية �أثر ال�صفة �إليه ،و�إن كان قد �سبق لنا �أن حتدثنا عن
التي تدل ب�أثرها على عظمة اخلالق وكمال بع�ض مالمح هذا التدبر يف الف�صل ال�سابق،
فال مينع من ذكر �أم��ور مل تذكر هناك ،وال
�صفاته.
تغني هذه عن تلك ،فمن �أنواع التدبر يف هذا
التدبر يف �آيات ق�ص�ص الأنبياء

املقام ،ر�ؤية حلم اهلل على الذين يجهلون،
وت�أكيد ن�صر هلل لر�سله وللم�ؤمنني ،وقدرة
اهلل املطلقة يف �أخذ عباده الظاملني ،وغناه
�سبحانه عن عباده م�ؤمنني وكافرين ،وليكن
حظ امل���ؤم��ن من ه��ذا احلديث الإعتبار يف
نف�سه ،و�أن��ه �إن غفل و�أ���س��اء الأدب واغرت
مبا �أمهل فرمبا تدركه النقمة ،وتنفذ �إليه
الق�ضية.
ومن كالم بع�ض �أهل العلم يف هذا املقام قول
بع�ضهم « :و�إن كان ما يقر�ؤه من الآى فيما
ق�ص اهلل على النا�س من خرب من م�ضى من
الأم��م فلينظر فى ذلك و�إل��ى ما �صرف اهلل
عن ه��ذه الأم��ة منه فيجدد هلل على ذلك
�شكراً.
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التدبر يف الآيات التي فيها
امل�أمورات والنواهي

ومن عادة القر�آن �أن ي�ستهل الأمر بالفعل� ،أو
النهي عن الفعل بنداء امل�ؤمنني ،وامل�ؤمن يف
كل حال يعر�ض نف�سه على م�أمورات الآيات
ومنهياتها ،ويقي�س �سلوكه على هذه الآيات
ف�إن وجد خريا ا�ستب�شر ،و�إن وجد تق�صريا
ا�ستغفر ،وهكذا ال�ش�أن �أم��ام كل ن��داء من
اهلل وخطاب �إلى عباده .قال الزرك�شي يف
حتقيق هذا املنهج:
«و�إن كان ما يقر�ؤه من الآى مما �أمر اهلل به
�أو نهى عنه �أ�ضمر قبول الأم��ر واالئتمار
واالن��ت��ه��اء ع��ن املنهى واالج��ت��ن��اب ل��ه ،ف���إن
كان ما يقر�ؤه من ذلك وعيدا وعد اهلل به
امل�ؤمنني ،فلينظر �إل��ى قلبه ف���إن جنح �إلى
الرجاء فزعه باخلوف ،و�إن جنح �إلى اخلوف
ف�سح ل��ه ف��ى ال��رج��اء ح��ت��ى ي��ك��ون خوفه
ورجا�ؤه معتدلني ،ف�إن ذلك كمال الإميان».
وق��ال« :و�إن هو مر ب�آية فيها ن��داء للذين
�آمنوا فقال ي�أيها الذين �آمنوا وقف عندها،
وقد كان بع�ضهم يقول لبيك ربى و�سعديك
وي��ت���أم��ل م��ا بعدها مم��ا �أم��ر ب��ه ونهى عنه
فيعتقد قبول ذلك ف�إن كان من الأمر الذى
قد ق�صر عنه فيما م�ضى اعتذر عن فعله فى
ذلك الوقت وا�ستغفر ربه فى تق�صريه ،وذلك
مثل قوله} :ي�أيها الذين �آمنوا قوا �أنف�سكم
و�أهليكم نارا (� {)11سورة التحرمي.

وكذلك قوله تعالى} :ي�أيها الذين �آمنوا
توبوا �إل��ى اهلل توبة ن�صوحا (� {)8سورة
التحرمي .ف�إذا قر�أ هذه الآية تذكر �أفعاله
فى نف�سه وذنوبه فيما بينه وبني غريه من
ال��ظ�لام��ات والغيبة وغ�يره��ا ورد ظالمته
وا�ستغفر من كل ذنب ق�صر فى عمله ونوى
�أن يقوم بذلك وي�ستحل كل من بينه وبينه
�شىء من هذه الظالمات من كان منهم حا�ضرا
و�أن يكتب �إلى من كان غائبا ،و�أن يرد ما كان
ي�أخذه على من �أخذه منه ،فيعتقد هذا فى
وقت قراءة القر�آن ،حتى يعلم اهلل تعالى
منه �أنه قد �سمع و�أط��اع ف���إذا فعل الإن�سان
هذا كان قد قام بكمال ترتيل القر�آن ،ف�إذا
وق��ف على �آي��ة مل يعرف معناها يحفظها
حتى ي�س�أل عنها من يعرف معناها ليكون
متعلما لذلك طالبا للعمل ب��ه ،و�إن كانت
الآية قد اختلف فيها اعتقد من قولهم �أقل
ما يكون و�إن احتاط على نف�سه ب�أن يعتقد
�أوكد ما فى ذلك كان �أف�ضل له و�أحوط لأمر
دينه.
التدبر يف �آيات ذكرت القيامة
والآخرة ،وذكرت اجلنة والنار

مب��ا �أن ال��ت��ايل لكتاب اهلل تعالى مطالب
بالتدبر يف كل ما يقر�أ فلن يكون �أمام هذا
النوع من الآيات يف بعد عن هذا منهج التدبر
بل هو �أحقها و�أو�ضحها و�ألزمها ،وهو مطالب
بالتدبر والتفكر يف هذا على اخل�صو�ص ملا
فيه من ع�صمة للنف�س عن الهوى ،وحملها
على الرب والتقوى ،و�إن كان النا�س يف هذا
امل��ي��دان على تباين واخ��ت�لاف ،فمنهم من
ي�صل �إلى مقام قد ي�شم رائحة اجلنة كما
حدث مع بع�ض ال�صحابة ،ومنهم من يكتفي
مبا يحمله لفظها من دالالت ،فهذه الآيات
على اخل�صو�ص» ال ميكن ا�ستق�صاء ما يفهم
منها ،لأن ذلك ال نهاية له ،و�إمنا لكل عبد
منه بقدر رزقه كما قال تعالى} :قل لو كان
البحر م��دادا لكلمات ربي لنفد البحر قل
�أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مبثله مددا
(� { )109سورة الكهف.

وعلى كل �أح��د �أن ينظر فى �أم��ر �أهله فى
�صالتهم و�صيامهم و�أداء م��ا يلزمهم فى
ط��ه��ارات��ه��م وج��ن��اب��ات��ه��م وح��ي�����ض الن�ساء
ونفا�سهن ،وعلى كل �أحد �أن يتفقد ذلك فى
�أهله ويراعيهم مب�س�ألتهم عن ذل��ك ،فمن
كان منهم يح�سن ذلك كانت م�س�ألته تذكريا
له وت�أكيدا ملا فى قلبه ،و�إن كان ال يح�سن
كان ذلك تعليما له .ثم هكذا يراعى �صغار
ولده ويعلمهم �إذا بلغوا �سبعا �أو ثمانى �سنني
وي�ضربهم �إذا بلغوا الع�شر على ترك ذلك
فمن ك��ان م��ن النا�س ق��د ق�صر فيما م�ضى
اعتقد قبوله والأخذ به فيما ي�ستقبل و�إن وينبغي �أن يتخذ القارئ يف طريقة التدبر
كان يفعل ذلك وقد عرفه ف�إنه �إذا مر به ملثل هذه الآيات ما ذكره بع�ض �أهل العلم من
ت�أمله وتفهمه.
قولهم« :وينبغى �أن ي�شتغل قلبه فى التفكر
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فى معنى ما يلفظ بل�سانه فيعرف من كل �آية
معناها وال يجاوزها �إلى غريها حتى يعرف
معناها ف�إذا مر به �آية رحمة وقف عندها
وف��رح مبا وع��ده اهلل تعالى منها وا�ستي�شر
�إلى ذلك و�س�أل اهلل برحمته اجلنة ،و�إن قر�أ
�آية عذاب وقف عندها وت�أمل معناها ف�إن
كانت فى الكافرين اع�ترف بالإميان فقال
�آمنا باهلل وحده وعرف مو�ضع التخويف ثم
�س�أل اهلل تعالى �أن يعيذه من النار .واعلم
�أخ��ي امل�ؤمن �أن امل��رء �إذا التزم بهذا املنهج
فقد حقق ما طلب منه من تالوة القر�آن حق
تالوته ،وترتيله على الوجه ال��ذي �أراده
اهلل تعالى ،فقد نقل الغزايل منهج ال�سابقني
يف التالوة فقال عنهم:
«نظرنا يف هذه الأحاديث واملواعظ فلم جند
�شيئا �أرق للقلوب وال �أ�شد ا�ستجالبا للحزن
من ق��راءة القر�آن وتفهمه وتدبره ،فت�أثر
العبد بالتالوة �أن ي�صري ب�صفة الآية املتلوة،
فعند الوعيد وتقييد املغفرة بال�شروط
يت�ضاءل من خيفته ك�أنه يكاد ميوت ،وعند
التو�سع ووعد املغفرة ي�ستب�شر ك�أنه يطري
من الفرح ،وعند ذكر اهلل و�صفاته و�أ�سمائه
يط�أط�أ خ�ضوعا جلالله وا�ست�شعارا لعظمته،
وعند ذكر الكفار ما ي�ستحيل على اهلل عز
وجل كذكرهم هلل عزوجل ولدا و�صاحبة
يغ�ض �صوته وينك�سر يف باطنه حياء من
قبح مقالتهم ،وعند و�صف اجلنة ينبعث
بباطنه �شوقا �إليها ،وعند و�صف النار ترتعد
فرائ�صه خوفا منها.
تدبر النبي عليه ال�سالم
وال�صحابة ومن بعدهم يف
�آيات القر�آن

لقد علمت مما �سبق ف�ضل التدبر و�أثره على
الإميان وال�سلوك والفكر .وكيف �أن التدبر
عامل مهم من العوامل التي ت�ساعد على
ك�شف ال�سنن ،ويع�صم من الإنحراف ،ويثبت
الإمي��ان ويقوي اليقني .وح��ان الوقت لأن
�أذكر لك جمموعة من ق�ص�ص ال�سلف وهم
يتدبرون القر�آن الكرمي ،و�أول ما نبد�أ به،
هو �سيد املر�سلني و�إم��ام النبيني ،وخامتهم
�أجمعني �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
�أعظم من تدبر يف كتاب اهلل وفقه مراده:

درا�سات قر�آنية

• تدبر وقيام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
ق��ال �أب��و ذر الغفاري ر�ضي اهلل عنه ،قام
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بنا ليلة
فقام ب�آية يرددها وهي قوله تعالى�} :إِنْ
ُت َع ِّذ ْب ُه ْم َف ِ�إ َّن ُه ْم عِ َبا ُد َك َو�إِنْ َت ْغف ِْر َل ُه ْم َف ِ�إ َن َّك
ِيم(� {)118سورة املائدة.
�أَنْتَ ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ ك ُ
و�إذا علمت مدى حب النبي لأمته ،وحر�صه
على جناتهم� ،أدرك���ت املق�صد ال��ذي حمل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على التدبر
يف ه��ذه الآي��ة .ق��ال ال��غ��زايل « :وه��ذا لأن
م�����ش��اه��دة ت��ل��ك احل��ال��ة ا���س��ت��غ��رق��ت قلبه
بالكلية.
• تدبر بع�ض ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم:
فقد قام متيم بن �أو�س الداري ـ وكان ن�صرنيا
فا�سلم ـ ليلة كاملة بقوله تعالى�} :أَ ْم َح�سِ َب
ال�س ِّي َئاتِ �أَنْ نجَ ْ َع َل ُه ْم َكا َّلذِ ينَ
اجترَ َ ُحوا َّ
ا َّلذِ ينَ ْ
اء محَ ْ َياهُ ْم
�آ َم��نُ��وا َو َع ِم ُلوا َّ
ال�صالحِ َ اتِ َ���س َ��و ً
ُ��م��ونَ (� {)21سورة
ك
��
��ح
ي
وَممَ َ ��ا ُت�� ُه ْ��م َ���س َ
��اء َم��ا َ ْ ُ
اجلاثية.

و�إذا عرفت �أن متيم بن �أو���س ال��داري كان و�أن العبد موقوف م�س�ؤول بني يدي اهلل ،ومن
قبل �إ�سالمه ن�صرانيا ثم �أ�سلم� ،أدركت البعد كان م�س�ؤوال فعليه �أن يعد لكل �س�ؤال جوابا،
الذي دفعه �إلى التدبر بهذه الآية طويال ،و�إال فليمنع نف�سه من امل�ساءلة بالإلتزام.
وهو يقارن بني من يزعم �أنه من �أبناء اهلل
و�أحبائه ،ومع ذلك ي�صف اهلل ب�صفات ال ثم �إذا عرفت ما �سبق هذه الآية من �آيات،
تليق به ،ويجعل له ولدا و�شريكا و�صاحبة� ،أدرك���ت �سبب تخيري عمر بن عبد العزيز
ويدعي �أنه من �أهل اجلنة دون �سواه كما زوجته فاطمة بنت عبد امللك بني �أن تبقى
حكى اهلل لنا مقولتهم } َو َقا ُلوا َل ْن يَدْ ُخ َل معه زوجة تعينه على احلق والعدل وترد
الجْ َ �� َن َ
ّ��ة �إِ اَّل َم ْ��ن َك��انَ هُ ��ودًا �أَ ْو َن َ�صا َرى ِتل َْك ال��ذه��ب وم��ا �أعطاها �أب��وه��ا عبد امللك من
�أَ َما ِن ُّي ُه ْم ُقلْ هَ ا ُتوا ُب ْرهَ ا َنك ُْم �إِنْ ُكنت ُْم َ�صادِقِ َ
ني بيت مال امل�سلمني ،وبني �أن تختار الطالق
(��� {)111س��ورة ال��ب��ق��رة .وب�ين املوحدين منه وتذهب بالذهب الذي �أخذته من �أبيها
امل�ؤمنني ال�صادقني .ولعل هذه احلالة تك�شف من بيت ما امل�سلمني ،واقر�أ الآيات قبل هذه
لك �سرا من �أ�سرار التدبر الأمثل لكتاب اهلل الآية ،وهي قوله تعالى:
َ
اج ُه ْم َو َما َكانُوا
عزوجل.
اح ُ�ش ُروا ا َّلذِ ينَ َظ َل ُموا َو�أ ْز َو َ
} ْ
َ
هّ
َ
اهدُ وهُ ْم ِ�إ َلى
ف
الل
د
ِن
م
()22
ب
ع
ي
ونَ
دُ
ُونِ
ْ
ِ ْ
َُْ
اط جْ َ
يم(� { )23سورة ال�صافات .
• تدبر عمر بن عبد العزيز ر�ضي اهلل عنه�ِ :ص َر ِ
الحِ ِ
فقد روي عنه �أنه قام ي�صلي من الليل يتلو
قوله تعالى} :وَقِ ُفوهُ ْم �إِ َّن ُه ْم َم ْ�س ُئو ُلونَ ( )24وبهذا ينك�شف لك �سر التدبر الأمثل لكتاب
{ ���س��ورة ال�����ص��اف��ات .فجعل ي��ك��رره��ا وال اهلل و�آياته ،فرب �آية �شكلت منهاج حياتك،
ي�ستطيع �أن يجاوزها من البكاء .ف�إذا �أدركت و�صححت لك طريق �إقبالك على اهلل.
عدل عمر بن عبد العزيز ،علمت ال�سر يف
عدله وعالقته بهذه الآيــة ،والتدبــر فيهـــا،
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داعية بال عمل..
د /.حممد �صالح الدين

باحث يف ال�رشيعة الإ�سالمية  -جامعة الريا�ض

من عظمة ديننا الإ�سالمي
احلنيف �أنه ال يف�صل بني
الدنيا والدين ،بل �إنه يدعو �إلى
�إ�صالح الدنيا بالدين ،فالإ�سالم
نظام �شامل يتناول مظاهر
احلياة جميعا ...والواجب على
الدعاة �إلى اهلل �أن يكونوا قدوة
للآخرين ،ف�إذا دعوا النا�س �إلى
عمل �صالح كانوا يف مقدمة
ركب العاملني ،و�إذا نهوا النا�س
عن منكر ف�أحرى بهم �أن
يكونوا يف مقدمة املنتهني،
فال يليق بداعية �إلى خري �أن
يتخلف عن فعله ،كما ال يليق
بناهٍ عن �شـر �أن يكون من
فاعليه.

12
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�أ�صلح وال ترتاجع
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وقد �شدد �سبحانه وتعالى على ذلك �أميا (الدعوة �إلى اهلل) ،قال تعالى} :ومن
ت�شديد فقال �سبحانه ،حمذرا الدعاة �أح�سن ق ً
وال ممن دعا �إلى اهلل وعمل �صاحل ًا
والهداة�} :أتامرون النا�س بالرب وتن�سون وقال �إنني من امل�سلمني{.
�أنف�سكم و�أنتم تتلون الكتاب �أفال تعقلون{،
وقال تعالى} :يا �أيها الذين �آمنوا مل تقولون فليحمد هذا الداعية ربه على هذه النعم
ما ال تفعلون ،كرب مقت ًا عند اهلل �أن تقولوا ما الكثرية ،ولي�ؤد �شكرها ليزيده اهلل من نعمه
ال تفعلون{.
وف�ضله ،قال تعالى} :و�إذ ت�أذن ربكم لئن
�شكرمت لأزيدنكم ولئن كفرمت �إن عذابي
فالداعية الذي ي�أمر النا�س باملعروف وال ل�شديدٌ { ،ومن �أداء �شكر هذه النعم �أن
يفعله ،وينهى النا�س عن املنكر وهو واقع ي�ستمر يف تبليغ دعوته �سبحانه وتعريف
فيه ،يو�ضع كما يف احلديث ال�صحيح يوم عباده عليه ،ب�إر�شادهم لطريق طاعته
القيامة يف النار ،فتدور �أمعا�ؤه كما يدور وحتذيرهم من مغبة مع�صيته.
احلمار يف الرحى ،في�س�أله �أهل النار عن
�سر هالكه وقد كان يف الدنيا يدعوهم �إلى
املعروف وينهاهم عن املنكر ،فيقول لهم:
كنت �آمركم باملعروف وال �آتيه ،و�أنهاكم عن
من عظمة ديننا
املنكر و�آتيه.
الإ�سالمي احلنيف �أنه
وقد �صدق ال�شاعر حني قال:
يا �أيها الرجل املعلم غريه
هال لنف�سك كان ذا التعليم
ت�صف الدواء لذي ال�سقام وذي ال�ضنى
كيما ي�صح به و�أنت �سقيم
ابد�أ بنف�سك فانهها عن غيها
ف�إذا انتهت عنه ف�أنت حكيم
ونراك ت�صلح بالر�شاد عقولنا
�أبدا و�أنت من الر�شاد عدمي
فهناك ي�سمع ما تقول ويهتدي
بالقول منك وينفع التعليم
ال تنه عن خلق وت�أتي مثله
عار عليك �إذا فعلت عظيم
فليتق اهلل هذا الداعية ،وليعد �إلى �صوابه
ور�شده ،وال يكونن خنجرا يطعن به �أعداء
اهلل دين اهلل ،و�إن مل يكن للإ�سالم فال يكونن
عليه ،و�إن مل ينفعه وين�صره فال ي�ضره
وي�سيء �إليه ،ورحم اهلل من قال جلمع من
الدعاة�( :أيها الدعاة اتقوا اهلل يف دينكم
ودعوتكم ،واعلموا �أن النا�س ي�سمعونكم
ب�أعينهم ال ب�آذانهم) ،اهلل �أكرب على هذا
الفهم العايل ،وليت دعاتنا اليوم يفهمون!.
وعلى الداعية �أن يعلم �أن اهلل عز وجل
قد من عليه بنعم كثرية ،يف مقدمتها نعمة
الإ�سالم ،ونعمة االلتزام ،ثم �أكرمه ب�أن
اختاره للقيام لأ�شرف مهمة �أال وهي مهمة
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ال يف�صل بني الدنيا
والدين ،بل �إنه يدعو
�إلى �إ�صالح الدنيا
بالدين ،فالإ�سالم
نظام �شامل يتناول
مظاهر احلياة
جميعا ...والواجب
على الدعاة �إلى اهلل
�أن يكونوا قدوة
للآخرين

واعلم �أخي الكرمي �أن من الأخطاء ال�شائعة
يف عامل الدعوة �إلى اهلل قول البع�ض  -ممن
ي�ست�شعرون التق�صري �أو يرتكبون بع�ض
الذنوب ال�صغائر  -قولهم� :إنني غري �صالح
ملوا�صلة الطريق ،علي �أن �أتوقف  -لفرتة
 حتى �أ�صلح نف�سي!! وهذه  -يا �أخي  -هيبداية النهاية يف حياة الدعاة ،عندما
ت�سول لهم نفو�سهم �أن انقطاعهم عن طريق
الدعوة �سي�صلح حالهم!!.
فاعلم �أخي  -حفظك اهلل � -أن الداعية
يدعو �إلى اهلل و�أن اهلل يكرمه ب�إ�صالح
حاله ،فمث ًال لو كان هذا الداعية مق�صر ًا يف
�صالة النوافل� ،أو مق�صر ًا يف ورده القر�آين،
ف�إنه عندما يذكر النا�س بف�ضل و�أجر
النافلة وعظيم الثواب املنتظر من املحافظة
على الورد القر�آين ف�إنه  -وال �شك � -سيكون
بعدها �أ�شد حر�ص ًا عليهما� ..أو هكذا يجب
�أن يكون.
نعم الأ�صل �أن الداعية يدعو النا�س �إلى ما
ي�ؤمن به ،ويحافظ على فعله ،لكن �أي�ض ًا ال
يحرم الأجر من اهلل �إن ذكر النا�س ب�سنة �أو
دعاهم �إلى احلفاظ على نافلة� ،أو ف�ضيلة،
ومن �إكرام اهلل له �أن ي�صلح له نف�سه و�أن
يرزقه احلفاظ على ما يدعو النا�س �إليه.
وختاما..

ليم�ض هذا الداعية يف دعوته ،وال يتوقف
يف الطريق ،وال ي�ست�سلم لنوازغ ال�شيطان
وليجتهد يف اال�ستغفار والتوبة ،وليعلم �أن
اهلل �سي�صلح له قلبه ،و�سيعيد �إلى �إميانه
و�أن يحذر تلبي�س �إبلي�س ،وليكن ا�ست�شعاره �شبابه ،فليتوكل على اهلل تعالى.
لهذا اخلطر دافع ًا للمزيد من الفرار �إلى
اهلل باال�ستمرار يف الدعوة �إليه ،وليحذر ن�س�أل اهلل تعالى �أن يهدينا �إلى اخلري ،و�أن
�أن تطول به مدة الفتور ،ف�إنها ت�ؤدي �إلى ي�صرف عنا �شياطني الإن�س واجلن� ،إنه
الك�سل عن الدعوة ،ثم �إلى التثاقل عن حمل �سبحانه خري م�أمول ..و�صل اللهم على �سيدنا
مهامها ،ثم �إلى تركها والبعد عنها ،ثم ..حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
ثم� ..إلى القنوط من رحمة اهلل وهذا ما
ي�سعى ال�شيطان للو�صول �إليه ،قال تعالى:
}ومن يقنط من رحمة ربه �إال ال�ضالون{،
فليتق هذا الداعية ربه يف نف�سه ودينه
ودعوته ،ولي�شمر عن �ساعد اجلد ،وليعد
�إلى ربه ولي�أخذ من تق�صريه دافع ًا ملزيد من
احلركة وبذل اجلهد.

دعوة ودعاة
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البــــــالء
دعوة ودعاة

�إعداد:

ال�شيخ /ف�ؤاد ال�شي�شتاوي

داعية بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية  -دبي

حمـنـة ومنـحـة

بذلك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال:
(مثل امل�ؤمن كاخلامة من الزرع ،تفيئها الريح
مرة ،وتعدلها مرة ،ومثل املنافق كالأرزة :ال
تزال حتى يكون اجنعافها مرة واحدة).
متفق عليه .فال�صورة وا�ضحة ظاهرة:
امل�ؤمن كثري التعر�ض للآالم ،يف نف�سه و�أهله
وماله ،وذلك  -بال �شك  -يرفع قدره عند
اهلل تعالى ،وي�ضاعف �أجره ،ويكفر �سيئاته،
ويطهر �صفحته ،وينقي نف�سه .على حني ال
يتعر�ض الكافر �أو املنافق للبالء �إال قلي ًال،
حتى يق�صم اهلل ظهره ،وي�أخذه �أخذ عزيز
مقتدر.

ف�إنه مما ال �شك فيه �أن االبتالء والدنيا دار بالء واختبار ،ال يتعدى فيها
وبالء حتى يقبل عليه �آخر،
 خا�صة �إذا كان بال�شـر  -حمنة ،املرء امتحان ًاً
�إذ هو كرب و�ضيق ،وتعب وهم ،وال يجتاز عقبة حتى ي�صطدم بالأخرى،
وقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إلى ذلك ،بل ن�ص
وحزن وغم ،ون�صب وو�صب..
عليه يف غري مو�ضع من �آية ،قال تعالــــى:
ولكنه مع ذلك بالن�سبة
}�آمل � ،أح�سب النا�س �أن يرتكوا �أن يقولوا
للم�ؤمن منحة �إلهية ،وجائزة
ربانية ،ي�صطفي بها اهلل تعالى �آمنا وهم ال يفتنون  ،ولقد فتنا الذين من
قبلهم فليعلمن اهلل الذين �صدقوا وليعلمن
�أحباءه ،ويجتبي بها �أ�صفياءه،
الكاذبني{ وقال �أي�ض ًا} :ي�أيها الإن�سان �إنك
قال احلبيب امل�صطفى �صلى
كادح �إلى ربـــك كدح ًا فمالقيــه{  ،وقـــال:
اهلل عليه و�سلم( :ما ي�صيب
}ولنبلونكم ب�شيء من اخلوف واجلوع ونق�ص
امل�ؤمن من و�صب وال ن�صب،
من الأموال والأنف�س والثمرات{ ،وقال:
وال �سقم وال حزن ،حتى الهم
جل ذكره} :ولنبلونكم حتى نعلم املجاهدين
يهمه� ،إال كفر به من �سيئاته).
منكم وال�صابرين ونبلوا �أخباركم{.
وكان من رحمة اهلل تعالى بعباده امل�ؤمنني،
رواه ال�شيخان يف �صحيحيهما.
�أن جعل ما ي�صيبهم من وجع كثري �أو قليل� ،أو
فامل�سلم ب�رش ،جبل على
�أما دار اخلري املح�ض ،ودار ال�سالم الدائم ،تعب� ،أو حزن� ،أو هم� ،أو غم ،كفارة لذنوبهم،
اخلط�أ والتق�صري ،فقد ي�أتي
ودار النعيم املقيم ،فهي جنة اخللد التي وحمو ًا ل�سيئاتهم ،ويف ذلك يروي لنا الإمام
حمرماً ،وقد يرتك واجباً ،فكان وعدها املتقون ،وقد �سماها ربنا دار ال�سالم ،م�سلم يف (�صحيحه) عن ر�سول اهلل �صلى
من رحمة اهلل تعالى به ،و�إرادته ل�سالمتها من جميع املنغ�صات الدنيوية ،اهلل عليه و�سلم قوله( :ما من م�سلم ي�صيبه
اخلري له� :أن كتب عليه بع�ض
قال تعالى} :لهم دار ال�سالم عند ربهم{ �أذى من مر�ض فما �سواه� ،إال حط اهلل به
�أنواع البالء ،من مر�ض �أو وجع
(الأنعام) فهي دار ال يفنى نعيمها ،وال �سيئاته ،كما حتط ال�شجرة ورقها ،ويروي
�أو هم �أو حزن �أو غم ونحو
تنق�ضي �أيامها ،وال يزول �شبابها ،وال تنتهي لنا قوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلمى:
ذلك ،ليكفر عنه ما ارتكب من م�سراتها�} ،أكلها دائم وظلها{ ،لي�س فيها (�إنها تذهب خطايا بني �آدم ،كما يذهب
�شيء ي�سوء �أهلها} ،ال ي�سمعون فيها لغو ًا وال الكري خبث احلديد).
الذنوب والآثام.
كذاب ًا{} ،ال يذوقون فيها املوت �إال املوتة
والنا�س عند نزول البالء فريقان :م�ؤمن
الأولى ووقاهم عذاب اجلحيم{.
تقي ،وكافر �شقي ..وهما ال يلتقيان يف دين
والنا�س يف هذه الدنيا يبتلون على قدر وال خلق ،وال قول وال فعل ،ومن هناكان
دينهم ،ويتحملون من املتاعب والبالء ما �أمر امل�ؤمن مثري ًا لإعجاب كل عاقل ،حتى
يكايفء عزائمهم و�صربهم ،ف�أ�شد النا�س نبه على ذلك حبيبنا �صلى اهلل عليه و�سلم
بالء الأنبياء ،ثم الأمثل فالأمثل ،كما �أخرب يف احلديث املروي يف �صحيح م�سلم �إذ قال:
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(عجب ًا لأمر امل�ؤمن! �إن �أمره كله خري ،ولي�س
ذلك لأحد �إال للم�ؤمن �إن �أ�صابته �سراء �شكر،
فكان خري ًا له ،و�إن ا�صابته �ضراء �صرب ،فكان
خري ًا له).

من رحمة اهلل تعالى

بعباده امل�ؤمنني� ،أن
جعل ما ي�صيبهم
من وجع كثري �أو

قليل� ،أو تعب� ،أو

حزن� ،أو هم� ،أو غم،
كفارة لذنوبهم،

وحمواً ل�سيئاتهم
فالإميان �إذا متكن من القلب كل التمكن،
وا�ستولى على النف�س كل اال�ستيالء ،توحدت
نظرة امل�ؤمن �إلى الأ�شياء ،وتفاعل معها بروح
واحدة ،ال تذبذب فيها وال ت�أرجح ،لأن
هدفه الأ�سمى مر�ضاة اهلل تعالى ،فهو يرى
البالء بال�شر كالبالء باخلري ،كالهما و�سيلة
اختبار ،وطريق عبادة ،فما عليه �إال ال�شكر
يف ال�سراء ،وال�صرب يف ال�ضراء ،ر�ضي النف�س،
غري جزع وال فزع ،هادئ البال ،ح�سن املقال،
قال اهلل تعالى} :وب�شر ال�صابرين ،الذين
�إذا �أ�صابتهم م�صيبة قالوا �إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون{ .وعلى العك�س من ذلك متام ًا ،حال
�أولئك الكفار� ،أو �ضعاف الإميان ،ف�إنهم ال
ي�ستقرون على حال ،وال يهد�أ لهم بال ،فال
النعمة تر�ضيهم ،وال البالء ينقيهم ،قال
تعالى�} :إن الإن�سان خلق هلوع ًا� .إذا م�سه
ال�شر جزوع ًا ،و�إذا م�سه اخلري منوع ًا� ،إال
امل�صلني{.
فن�س�أل اهلل تعالى �أن يجعلنا من ال�شاكرين يف
ال�سراء ،ال�صابرين يف ال�ضراء� ،إنه ويل ذلك
والقادر عليه ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على
نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،
واحلمد هلل رب العاملني.
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علوم

النمل الأبي�ض
حياة اجتماعية ومهنية هند�سية
�إعداد:

�أحمد حممد �آل علي

باحث يف العلوم الدينية
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علوم

ا�شتمل القر�آن الكرمي على
ثالث �سور �سميت ب�أ�سماء
بع�ض احل�رشات ،وهي النحل
والنمل والعنكبوت ،ويف
بع�ض ال�سور ذكرت ح�رشات
�أخرى وهي البعو�ض والذباب
والقمل واجلراد .وهناك �إ�شارة
حتمل معنى التحدي تتمثل
يف �رضب مثل مبخلوق �ضعيف

ً
أع�شا�شا �أر�ضية
يف بناء امل�ساكن ويتغذى عليها مما ي�ؤدي وتتميز هذه الأنواع ب�أن لها �
�إلى انهيارها ،هذا النمل ميكن �أن يق�ضي على فوق �سطح الأر�ض تعترب �سمة النت�شار
خ�صو�صا
قرى ومدن ب�أكملها ،ويرى بع�ض املف�سرين �أنا هذه الأنواع يف البيئات املختلفة
ً
امل�شار �إليها يف قوله تعالى:
البيئات ال�صحراوية.
َ
َّ
ت
و
م
ى
ل
ع
م
ه
ل
د
ا
} َف َل َّما َق َ�ض ْينَا َع َل ْيهِ المْ َ ْو َت َم َ ُ ْ َ َ ْ ِهِ
�إِ َ
ِن�س�أَ َتهُ َف َل َّما َخ َّر
ال َد�آ َّب ُة الأ ْر ِ
�ض َت ْ�أ ُك ُل م َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َت َب َّينتِ الجْ ِ ُّن �أنْ ل ْو كانُو ْا َي ْعل ُمونَ ا ْلغ ْي َب َما يعد النمل الأبي�ض
اب المْ ُهِني{ .ولذلك �أطلقوا
َل ِب ُثو ْا فِى ا ْل َع َذ ِ
من �أ�شـر�س �أنواع
عليها «ح�شرة الأر�ضية» �أو «دابة الأر�ض»
(.)White Termite

هو ح�رشة من خملوقات
وقد عرفت ح�شرة النمل الأبي�ض ب�أنها
احلكيم اخلبري تدل على قدرته �إحدى �أهم احل�شرات االجتماعية التي
تعي�ش يف م�ستعمرات خا�صة حيث تق�ضي
وحكمته؛ وذلك يف قوله جال
معظم حياتها خمتفية عن ال�ضوء؛ فلذلك
وعال�} :إِنَّ هَّ َ
الل ال َي ْ�س َت ْح ِيي �أَ ْن
جندها تتحرك داخل �أنفاق طينية ت�صنعها
َي ْ�ض ِر َب َم َث ًال َما َب ُع َ
و�ض ًة َف َما َف ْو َق َها
ال�شغاالت حيث تو�صل هذه الأنفاق النمل
َف�أَ َّما ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َف َي ْع َل ُمونَ �أَنَّهُ
الأبي�ض �إلى امل�صادر الغذائية .وتعترب
الحْ َ قُّ ِم ْن َر ِّبه ِْم َو�أَ َّما ا َّل ِذينَ َك َف ُروا
ح�شرات النمل الأبي�ض من �أهم الآفات
َف َيقُو ُلونَ َما َذا �أَ َرا َد هَّ ُ
احل�شرية املنت�شرة يف املناطق اال�ستوائية
الل ِب َه َذا َم َثال
ريا َو َما واملدارية ،و�شبه املدارية واملناطق املعتدلة
ريا َو َي ْه ِدي ِب ِه َك ِث ً
ُي ِ�ضلُّ ِب ِه َك ِث ً
حيث تتميز ب�أحجام خمتلفة و�ألوان باهتة،
ا�س ِقني{� .أي �أن اهلل
ُي ِ�ضلُّ ِب ِه ِ�إال ا ْل َف ِ
و�أجزاء فم قار�ضة عند ال�شغاالت واجلنود؛
ال ي�ست�صغر �شيئا ي�رضب به مثال بحيث تكون بارزة العوامل عند اجلنود،
ولو كان يف احلقارة وال�صغر
وتوجد العيون املركبة يف الأفراد اخل�صبة.
بناء على عالقتها
مثل البعو�ضة ،كما ال ي�ستنكف وميكن تق�سيم الأر�ضة ً
بالرتبة �إلى جمموعتني:
عن خلقها وعن �رضب املثل
بها.

ومن تلك احل�شرات املذكورة يف القر�آن
النملة وهي ح�شرة �صغرية تعي�ش يف
جمموعات ولها م�ساكن �ضعيفة وغالبيتها ال
ي�سبب �ضررا مبا�شرا للإن�سان �إال يف حاالت
نادرة حيث يلوث الأطعمة عند مروره عليها
بدون ق�صد ،ويف�سد املخزون بانت�شاره فيه.
وي�شكل النمل النوع الأكرث عددا على �سطح
الأر�ض ويعمل بحيوية ون�شاط ،يعي�ش
يف م�ستوطنات حتتوي على ذكور جمنحة
وعامالت بدون �أجنحة وملكات� ،أما �أوكاره
فهي حمفورة يف الأر�ض وفيها ممرات وغرف
للعامالت و�أماكن حلفظ الطعام.

�أوال :جمموعة تن�صيب الأخ�شاب الرطبة
واجلافة (ما فوق الرتبة) (Damp
:)Wood and Dry Wood Termites
يعي�ش �أفرادها دو ًما فوق �سطح الأر�ض حيث
يتوفر لهم املاء والغذاء ,ودو ًما تعرف ب�أن لها
�أنفاقا طينية طويلة ومت�شبعة على عوائلها
الغذائية.

ثاني ًا :جمموعة تعي�ش داخل الرتبة (حتت
الرتبة) (:)Subtrranean Termites
يعي�ش �أفرادها داخل الرتبة حتت �سطح
الأر�ض حيث الغذاء واملاء ،وترتبط
مب�ستوى املاء الأر�ضي ()Water Table
حيث حتر�ص هذه الأنواع على �أن يكون
ويعد النمل الأبي�ض من �أ�شر�س �أنواع النمل غذا�ؤها خمز ًنا داخل غرف �أو خمازن
حيث �إنه يهاجم مبجموعات �ضخمة عروق خا�صة بامل�ستعمرة؛ وذلك من �أجل توفري
الأخ�شاب وغريها من الأ�شياء التي تدخل املادة الغذائية الالزمة حلياة الأفراد.

النمل حيث �إنه
يهاجم مبجموعات
�ضخمة عروق
الأخ�شاب وغريها من
الأ�شياء التي تدخل
يف بناء امل�ساكن
ويتغذى عليها

و�أو�ضحت الدرا�سات احلديثة �أنه يعي�ش
اليوم �أكرث من �ألفي نوع من ح�شرات النمل
الأبي�ض يف خمتلف �أنحاء الكرة الأر�ضية،
ي�ستوطن �أكرث من ( )%90منها يف املناطق
اال�ستوائية ،يف حني ال جندها يف الدائرتني
القطبيتني ال�شمالية واجلنوبية؛ ففي
اململكة العربية ال�سعودية �سجل انت�شار
نوعا من الأر�ضة تتبع (� )10أجنا�س
(ً )18
تنتمي �إلى �أربع ف�صائل من رتبة «مت�ساويتا
الأجنحة» ( .)Isopteraم�ستعمرات
الأر�ضة ( :)Termite Coloniesوتعي�ش
الأر�ضة يف م�ستعمرات ،كل م�ستعمرة عبارة
عن ع�ش �أو عدة �أع�شا�ش تك ِّون جمتم ًعا
واحدً ا ي�شكل وحدة اجتماعية متكاملة؛
�إذ ت�ضم م�ستعمرة الأر�ضة عدة طوائف
( )Castesتختلف فيما بينها بح�سب
ال�شكل والوظيفة والقدرة على التنا�سل؛
فامللكة ترتبع على عر�ش امل�ستعمرة،
وملك له وظيفة تلقيح امللكة ،ومن ثم
متنا�سلون �إ�ضافيون يعو�ضون فقدان امللكة
�أو امللك عند �ضعفهما �أو موتهم ،وتنتهي
امل�ستعمرة باجلنود الذين يتميزون بالقوة
اجل�سدية والفكوك البارزة �إلى ال�شغاالت
ذات الأج�سام ال�صغرية والفكوك ال�صغرية
والقوية؛ �إذ يعزى �إليها تغذية جميع �أفراد
امل�ستعمرة.
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بركان �آي�سلندا
الدالالت والعرب
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الآيات الكونية كثرية ،ككرثة الب�شر وال�شجر ،وتتكرر �آناء الليل و�أطراف النهار ،وهي ناطقة
بل�سان حالها قائلة� :إن للكون مدبرا يت�صرف فيه بحكمة ،تعجز العقول عن �إدراكها ،يت�صرف
�سبحانه فيه كيف ي�شاء ومتى ي�شاء ،ال ُي�س�أل عما َيفعل ،و ال راد لأمره وال معقب حلكمه ،وهو
اللطيف اخلبري .ويف كل �شيء لــــه � ٌ
آية تدل على �أنه الواحد .وقد تعب العلماء و�أنفقوا ال�ساعات
الكثرية ،واملليارات الوفرية ،ليعرفوا �سر انفجار الكون ،وهو من ف�ضول العلم الذي ال ينفع ،لأن
اجلهل به ال ي�ضر ،ولو �أنهم فعلوا ذلك �أو �أكرث منه حلماية كوكب الأر�ض من عبث قاطنيه به و
�إف�سادهم فيه ،واكت�شاف خمب�آته و خمزون خرياته ،وتاليف فواجعه املدمرة؛ لكان خريا لهم.
ها هي الكوارث تلو الكوارث حتدث يف الآفاق ،وتعم الطباق ،بال مقدمات تذكر وال ا�ستك�شافات
ت�ؤثر ،مع تقدم علم الأر�صاد يف ا�ست�شراف التنب�ؤات� ،إال �أن علماءه مل يكت�شفوا هذه الكارثة التي
زادت الطني ِبلَّة يف ت�أخر عجلة االقت�صاد العاملي ،بعد زلزاله املدمر الذي �أ َّرق كل فرد يف العامل
�أجمع ،و ك�أننا ل�سنا يف عامل ف�ضا�ؤه م�ستباح بالأقمار ال�صناعية التي تكت�شف ما يف الأعماق!،
ممه؟! كيف
فلماذا مل تكت�شف هذا الربكان الذي مل يبدُ منه �إال دخانه ،فكيف لو تطاير َح ُ
�سيكون وقعه و�أثره؟ مع دعائنا جميعا :اللهم �س ِّلم �س ِّلم .ملاذا مل تكت�شفه لـ ُتعِدَّ �شركات الطريان
لنزالئها الفنادق غري املكلفة ،ولروادها الأ�سعار املنا�سبة ،حتى تبقي لهم �شيئا من متاع يتزودون
به �إلى حني؟ حق ًا �إن العلم مل ي�صل ليكت�شف خمب�آت الكون قبل حدوثها ،بينما بع�ض احليوانات
ت�ست�شعر الزالزل والرباكني فتحمي نف�سها بالفرار قبل خراب الديار ،ونعلم من ذلك �صدق قوله
�سبحانه}:وما �أوتيتم من العلم �إال قليال{.لقد �س�ألتني �سيدة من لندن عرب الف�ضاء يف �إحدى
حلقات برنامج «نفحات» قبل �أ�سابيع عن م�صري �أبنائنا �إذا توقفت التكنولوجيا؟ فا�ستغربت
�س�ؤالها؛ لأنه ي�ستبق الأح��داث ،وقد كان ال�سلف يكرهون امل�سائل قبل وقوعها ،ويقولون� :إن
امل�س�ألة �إذا وقعت �أعان اهلل تعالى عليها� ،إال �أين مل �أ تردد �أن قلت� :إن اهلل تعالى �سيهيئ لهم
�أ�سباب احلياة ،فلكل زمان دولة ورجال.
و �أرى �أن ذلك اليوم الذي يتباعد فيه هذا العامل املتقارب� ،إلى �أرجاء بعيدة املنال ،تنقطع فيه
�أعناق املُطِ ّي ،وو�سائل االت�صال الف�ضائي؛ ال �أراه بعيدا ،وهذه الكارثة التي تقطعت فيها ُ�س ُبل
امل�شارق عن املغارب �أقرب دليل على ذلك ،ومع ما فيها من مرارة اخل�سران ،وتعطل الإن�سان يف
�أرجاء الأوطان �إال �أنها تعطي الب�شرية در�سا �إميانيا؛ تب�صرها فيه بقوة املليك املقتدر ،الذي
ب�س فيه اجلبال َب�س ًا ،فتكون
�أخربنا يف حمكم كتابه� ،أنه �سي�أتي يوم ُترج فيه الأر�ض رجا ،و ُت ُّ
ا�ش المْ َ ْب ُثوثِ َ .و َت ُكونُ الجْ ِ َب ُ
و�ش{.
ال َكا ْل ِع ْه ِن المْ َ ْن ُف ِ
هباء ُمنبث ًا ،ويكون النا�س فيه } َكا ْل َف َر ِ
ً
فهل ترى �أيها القارئ الكرمي �أن ذلك اليوم بعيد؟ ال �أظنك ترى ذلك و�أنت ترى الأر�ض قد ازَّينت
ال ْر ُ
�ض
}حتَّى �إِ َذا �أَ َخ َذتِ َْ أ
و�أخرجت ثمراتها و�أنبتت من كل زوج بهيج ،ولعل قول اهلل تعالىَ :
زُخْ ُر َف َها َوا َّز َّي َنتْ َو َظنَّ �أَ ْه ُل َها �أَ َّن ُه ْم َقا ِد ُرونَ َع َل ْي َها �أَ َتاهَ ا �أَ ْم ُر َنا َل ْيلاً �أَ ْو َن َها ًرا َف َج َع ْل َناهَ ا َح ِ�صيدً ا َك َ�أنْ مَلْ
َتغْنَ ِب ْ أَ
ال ْم ِ�س{ ي�صدق على دنيانا اليوم ،ن�س�أل اهلل تعالى ال�سالمة والعافية.
الدكتور � :أحمد بن عبدالعزيز احلداد
كبري مفتني  -مدير �إدارة الإفتاء

دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي
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دورة حياتها

ودورة احلياة عندها تتعلق باملدينة
التي تبنيها �أو ما يطلق عليه تكوين
امل�ستعمرة (Life Cycle - Colony
 )Formationحيث تبد�أ دورة حياة
امل�ستعمرة عندما يقوم امللك بتلقيح امللكة،
ثم يلي ذلك �أن ت�ضع امللكة البي�ض حيث يتم
احت�ضان البي�ض ملدة �أ�سبوعني حتت �إ�شراف
ال�شغاالت ،وبعد التفقي�س تظهر احلوريات
الالتي تتم تغذيتهن بالطعام املم�ضوغ
بوا�سطة ال�شغاالت ملدة �أ�سبوعني ،ومتر
احلوريات ب�سل�سلة من مراحل النمو قبل �أن
تنمو �إلى �إحدى الطبقات التالية:
• ال�شغاالت من البي�ض امللقح.
• اجلنود من البي�ض غري امللقح.
• املتنا�سلــون الإ�ضافيـــــون .ويف موا�سم
منا�سبة (بعد هطول الأمطار مث ًال) ينطلق
املتنا�سلون الإ�ضافيون يف ح�شود كبرية خارج
امل�ستعمرة ،ويختار كل طرف الطرف الآخر
ليكونان م ًعا م�ستعمرة جديدة فيهما امللك
وامللكة.
من�شئ ناطحات ال�سحاب

يقول هارون يحيى :ففي قرى النمل
الأبي�ض جند غرفا لل�صغار و�أق�ساما لإنتاج
الفطر وغرفة للملكة ،وهذا كله لي�س �سوى
جزء من هذا الت�صميم الرائع ،والأغرب من
هذا كله �أنه يوجد يف ع�ش النمل الأبي�ض
نظام خا�ص للتهوية ،فالنمل يف حاجة �إلى
الهواء الرطب لأن جلودها رقيقة جدا،
ولهذا ال�سبب ف�إن ع�ش النمل يحتاج �إلى
�أن يكون على درجة معينة من احلرارة
ومن الرطوبة يف الوقت نف�سه ،ويكون
هذا النمل مهددا باملوت �إذا اختل هذا
الرتتيب فالقنوات التي يبنيها هذا النمل
ت�سمح للهواء بالتنقل داخل الع�ش ،كما �أنه
ي�ستخدم املاء الذي ي�صل �إليه عرب الأنفاق
التي ي�شيدها حتت الأر�ض ويعدل احلرارة
والرطوبة بوا�سطته.
وال�شك �أن التفكري يف كل هذا التوازن مل
ي�أت من فارغ بل ال بد من خطة معدة م�سبقا
وجمهزا على تطبيقها يف �أي مكان و�أي زمان

علوم

وهذه اخلربة ال ميكن �أن ت�أتيه من جتارب
احلياة بل ال بد �أن تكون م�ستقرة يف نف�سه
مهي�أ على ا�ستعمالها تتوارثها الأجيال ب�شكل
متوا�صل ،فهذه الأع�شا�ش تبني منذ ماليني
ال�سنني بالطريقة ذاتها مما يجعلها وحيا
�أوحاه اهلل �إليها لتعي�ش به.

مده�شة تتعلق بالنمل الأبي�ض .فهذه
الكائنات احلية التي �صممت كل هذا النظام،
�شيدت ما ميكن �أن نطلق عليه (ناطحات
�سحاب) وو�ضعت �إجراءات �أمنية �صارمة
حلماية �أبنائها هي كائنات عمياء!!
لغتها وطريقة تخاطبها

يوجد يف ع�ش النمل
الأبي�ض نظام خا�ص
للتهوية ،فالنمل
يف حاجة �إلى الهواء
الرطب لأن جلودها
رقيقة جدا ،ولهذا
ال�سبب ف�إن ع�ش
النمل يحتاج �إلى �أن
يكون على درجة
معينة من احلرارة
ومن الرطوبة يف
الوقت نف�سه
وقد ت�صل �أع�شا�ش النمل الأبي�ض يف بع�ض
الأحيان �إلى �سبعة �أمتار ،وعندما يحدث
ك�سر يف اجلدار ينطلق �إنذار �سريع ينبه
�إلى هذا الأمر ،وي�ضرب احلرا�س اجلدار
بر�ؤو�سهم �إعالنا بوقوع اخلطر ،ويعلمون
جميع من يف امل�ستعمرة بالو�ضع ،ويتم �إبعاد
الفراخ ال�صغرية �إلى مكان �آمن بعيدا عن
الع�ش ،وب�سرعة يتم �إغالق املمر امل�ؤدي �إلى
غرفة امللك وامللكة بجوار خا�ص ،ويهب ق�سم
الع�ساكر من النمل الأبي�ض ويحا�صر املكان
املتهدم ،ويف خالل �ساعات قليلة يتم �إغالق
الق�سم املتهدم بكومة من الرتاب ،و�إثر ذلك
ي�شرع العمل يف �إن�شاء الق�سم الداخلي،
ويتحرك النمل الأبي�ض وفق تخطيط
حمكم ،وكل فرد يقوم بوظيفته املناطة به
دون وقوع �أي خلط �أو ا�ضطراب.
�إن قدرة النمل الأبي�ض على القيام بجميع
هذه الأعمال يف فرتة ق�صرية للغاية يك�شف
لنا �أن هناك نظاما متكامال للتخابر فيما
بني �أفرادها غري �أن هناك معلومات �أخرى

ي�ستخدم النمل الأبي�ض اللغة الكيميائية
داخل امل�ستعمرة (Sociochemicals
 :)of Termitesمن �أكرث الدرا�سات
املعروفة يف ا�ستخدام اللغة الكيميائية
داخل امل�ستعمرة عرفت يف الأنواع الأر�ضية
التابعة لف�صيلة ()Rhinotermitidae؛
فقد عرف �أن امللكة تفرز مادة كيميائية
فرمونية ()Inhibitor Pheromones؛
لتجعل امل�ستعمرة يف حركة ذاتية حيث يتم
فرز هذا الفرمون من غدد خا�صة بالر�أ�س
�أو ال�صدر ،ثم يتحرك وينت�شر عرب القناة
اله�ضمية ،ويخرج مع فتحة الأ�ست ()Anus
حيث ت�ستقبل هذه املادة الفرمونية
جمموعة متخ�ص�صة من ال�شغاالت تقوم
بامت�صا�صه من فتحت الأ�ست ،وتوزعه عرب
فمها �إلى فم �أفراد امل�ستعمرة لتخرب �أفراد
امل�ستعمرة ب�أن امللكة ما زالت مهيمنة على
امل�ستعمرة ،و� ً
أي�ضا لها القدرة العالية على
و�ضع البي�ض الذي يرتاوح عدده من �ألفني
�إلى ثالثة �آالف بي�ضة يف اليوم طوال فرتة
حياتها التي قد ت�ستمر �إلى �سنوات طويلة
ت�صل �إلى ع�شر �سنوات ف�أكرث.
�أما اجلنود فلهم القدرة على �إنتاج نوع �آخر من
املواد الفرمونية ،وي�سمى بـ»فرمون الإنذار
املبكر» (،)Alarm Pheromones
وي�ستجيب لهذا النوع من الفرمونات
�أفراد اجلنود امل�ستعمرة؛ وذلك للدفاع عن
امل�ستعمرة يف حالة حدوث �أي خطر ي�صيب
هذه امل�ستعمرة ,ويفرز هذا الفرمون من غدة
جربية موجودة يف مقدمة الر�أ�س.
�أما ال�شغاالت فلها القدرة على �إنتاج نوع من
الفرمون ي�سمى بـ»فرمون التتابع» (Trial
 )Pheromonesويفرز من غدة موجودة
على ال�سطح البطني للج�سم (العقلة
البطنية الرابعة �أو اخلام�سة)؛ بهدف
الو�صول �إلى امل�صدر الغذائي ،ونقله �إلى
امل�ستعمرة.
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�أ�رضارها االقت�صادية

النمل �إحدى �أهم الآفات احل�شرية
بنوعيها (قاطنة الرتبة �أو قاطنة املجموع
اخل�ضري) .وعرف عن هذه احل�شرات ب�أن
لها �أ�ضرا ًرا ج�سيمة �إذ حتدث خ�سائر فادحة
من جراء تغذيتها على املواد ال�سليولوزية
للأخ�شاب ,و�سطوح املنازل اخل�شبية ,وجذوع
الأ�شجار وجذورها ,و�أعمدة التليفونات
والأثاث ,والأقم�شة واملفرو�شات ,واخلي�ش
واملوكيت ,والورق والكرتون ,واحلبوب
املخزونة.

�إن قدرة النمل
الأبي�ض على القيام
بجميع الأعمال يف
فرتة ق�صرية للغاية
يك�شف لنا �أن هناك
ال
نظام ًا متكام ً
للتخابر فيما بني
�أفرادها
كما عرف عنها ب�أنها تتغذى على املادة
النباتية احلية؛ �إذ تلتهم يف احلقول
والب�ساتني ,واملراعي وم�شاتل �أ�شجار
الزينة ,واملحا�صيل ,مثل:الذرة ال�شامية
والذرة الرفيعة والفول ال�سوداين.
و� ً
أي�ضا اخل�ضار والفلفل احللو واحلار,
والطماطم والباميا والباذجنان ,وكثري
من حما�صيل الفواكه املختلفة .وب�سبب
هذه التغذية تتلف �شغاالت الأر�ضة
القوة البنائية للخ�شب (Structural
 )Strengthوت�ضعفها .ومن املفارقات
امل�ضحكة واملبكية �أن �صاحب الدار ال يراها
�إال بعد �أن يكون �ضررها قد ا�ستفحل؛ وذلك
ب�سبب �سلوكها املتخفي املاكر.
وت�صل بع�ض الأحيان تكلفة مكافحتها
ماليني الدوالرات ،وقد ثبت يف بع�ض
الإ�صابات �أن التقديرات املادية ملكافحتها
ال ت�صدق ،بل �إنها تفوق التكلفة الأ�سا�سية
لت�شييد املبنى.
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الأهمية االقت�صادية والبيئية

يظن الكثري من النا�س �أن هذه الدويبة ال هم
لها �إال الهدم؛ والأمر لي�س كذلك؛ فللأر�ضة
دور هام ور�سالة عظيمة ت�ؤديها يف الطبيعة
ومن ذلك ما يلي:
�أوال:
فهي من الناحيتني البيئية ()Ecologyy
والإحيائية ( )Biologicalتلعب دو ًرا
ها ًّما يف دورة املادة الع�ضوية (Organic
)Or Nutrient Cycle؛ فمن رحمة اهلل
�أن تت�ضافر الأر�ضة وكائنات �أخرى لتتخل�ص
من �أكوام النفايات واملخلفات خا�صة تلك
التي ت�شتمل على مواد �سليلوزية ،مثل:
�سعف النخيل والأخ�شاب والكرتون؛ فهي
حتلل هذه املواد التالفة ،وتعيد عنا�صرها
الأ�سا�سية �إلى الرتبة مرة �أخرى؛ مما
ي�ساعد يف تقوية الرتبة و�إثرائها باملعادن
والعنا�صر املعدنية الهامة.
ثانيا:
يف �أثناء مهاجمة الأر�ضة للمواد ال�سليلوزية
داخل الرتبة من �أخ�شاب وجذور نباتية
وجذوع الأ�شجار حتدث � ً
أنفاقا وممرات؛ ومن
ثم ت�ساعد يف تهوية الرتبة.
ثالثا:
حت�سن من اخلوا�ص؛ مما ي�ساعد على
الرتكيبة امليكانيكية للرتبة ،وتي�سر تخلل
املاء داخل الرتبة.
رابعا:
تف�سح املجال لدخول الديدان الأ�سطوانية
والفطريات والبكرتيا �إلى داخل الرتبة.
خام�سا:
�إن �إفرازات الأر�ضة ونفاياتها ت�ساهم
يف حت�سني اخلوا�ص الكيميائية للرتبة,
ف�سبحان اخلالق املبدع.
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الـوعـي
البيئـي
�رضورة �إ�سالمية
د /.وائل حممد زكري

من ن�شطاء حماية البيئة
جامعة اخلليج

جاء يف احلديث النبوي:
«ما من م�سلم يغر�س غر�سا
�أو يزرع زرعا في�أكل منه طري �أو
�إن�سان �أو بهيمة �إال كان له به
�صدقة» .الواقع �أن القول ب�أن
حممدا رائد من رواد احلفاظ
على البيئة �سوف يقع يف �آذان
الكثريين يف البداية موقعا
غريبا� ،إذ ال �شك �أن م�صطلح
(احلفاظ على البيئة) وما يرتبط
به من مفاهيم مثل (البيئة)
و(الوعي البيئي) و(تر�شيد
اال�ستهالك) هي �ألفاظ من
اخرتاع الع�رص احلديث� ،أي
م�صطلحات �صيغت لتواجه
االهتمامات املتزايدة بالو�ضع
الراهن لعامل الطبيعة من
حولنا.
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املجال ملما َي ْ�شدَ ه العقل َ�شدْ هً ا ،حتى لتبدو
بع�ض �أحاديثه وك�أنها مناق�شات ع�صرية
حول ق�ضايا البيئة.
املبادئ الثالثة

�إن فل�سفة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
البيئية ه��ي �أوال وقبل ك��ل �شيء فل�سفة
�شاملة مرتابطة� ،إذ تقوم على �أن هناك
�صلة �أ�سا�سية وارتباطا متبادال بني عنا�صر
الطبيعة ،كما �أن نقطة انطالقها هي الإميان
ب�أنه �إذا �أ�ساء الإن�سان ا�ستخدام عن�صر من
عنا�صر الطبيعة �أو ا�ستنزفه ا�ستنزافا ف�إن
بر ّمته �سوف ي�ضا ّر �أ�ضرارا
العامل الطبيعي ُ
َ�ص
مبا�شرة .على �أن ه��ذا االعتقاد ال ُين ّ
عليه يف حديث واحد ن�صا مبا�شرا ،بل ميثل
ب��الأح��رى املبد�أ ال��ذي تنه�ض عليه جميع
�أق��وال حممد و�أفعاله� .إنه فل�سفة حياته
التي على �ضوئها ن�ستطيع �أن نب�صر مالمح
�شخ�صيته.

ومع ذلك ف�إن قراءة الأحاديث النبوية عن
قرب� ،أي تلك الروايات املتعلقة بالأحداث
الهامة يف حياة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
َل�ُت�رُ ِ ي��ن��ا �أن��ه ك��ان واح���دا م��ن �أ���ش��د املنادين
بحماية البيئة .بل �إن مب�ستطاعنا القول
�إن��ه كان يف ن�صرته للبيئة �سابقا لع�صره،
�أي رائ��دا يف جم��ال املحافظة على البيئة
والتطور الر�شيد والإدارة احلكيمة للموارد
الطبيعية ،وواحدا من الذين َي ْ�س َع ْون لإقامة
توازن متنا�سق بني الإن�سان والطبيعة.

�إن �أهم ثالثة مبادئ يف الفل�سفة املحمدية
املتعلقة بالطبيعة تقوم على تعاليم القر�آن
وم��ف��اه��ي��م ال��وح��دان��ي��ة وخ�لاف��ة الب�شر
والثقة يف الإن�سان .وميثل التوحيد حجر
الزاوية يف دعوة الإ�سالم ،وهذا التوحيد
يراعي احلقيقة التي تقول بوجود خالق
واحد للكون و�أن الإن�سان م�سئول �أمامه عن
���ض َو َما
�أعماله« :للِ هَّ ِ ُمل ُْك ال�سَّ َماوَاتِ َوالأَ ْر ِ
ير» (املائدة:
فِيهِنَّ َوهُ َ��و َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َقدِ ٌ
.)120

وباال�ستناد �إلى ما �أوردته لنا الأحاديث من
�أعماله و�أقواله ميكننا القول ب�أن حممدا
كان يتمتع باحرتام عميق لعامل النباتات
والأزهار و�أنه كان على �صلة حميمة بعنا�صر
الطبيعة الأرب��ع��ة :ال�ت�راب وامل���اء والنار
والهواء.

ويقر حممد ب�أن علم اهلل وقدرته ي�شمالن
كل �شيء ،وم��ن ثم كانت الإ���س��اءة �إل��ى �أي
خملوق من خملوقاته� ،سواء كان كائنا حيا
�أو م�صدرا م��ن م�صادر الطبيعةَ ،ذنْ�� ًب��ا من
الذنوب يجا َزى الإن�سان عليه .وفى اعتقاده
�أن جميع خملوقات اهلل مت�ساوية �أمامه
�سبحانه ،و�أن احليوانات ،وكذلك الأر���ض
والغابات وينابيع املياه ،ينبغي �أن يكون لها
حقوق تحُ ْ ترَ َ م.

لقد ك��ان حممد �صلى اهلل عليه و�سلم من
الدعاة الأقوياء لال�ستخدام الر�شيد للأر�ض
واملاء وا�ستثمارهما ،وكذلك املعاملة الكرمية
للحيوانات والنباتات والطيور ،واحلقوق
املت�ساوية مل��ن يتعاملون معها م��ن الب�شر.
وفى هذا ال�سياق ف�إن حداثة ر�ؤيته للبيئة
وح��داث��ة املفاهيم ال��ت��ي ج��اء بها يف هذا

�أم��ا مفهوما اخلالفة الب�شرية يف الأر���ض
وال��ث��ق��ة يف الإن�����س��ان فينبعان م��ن م��ب��د�أ
الوحدانية .ويو�ضح ال��ق��ر�آن �أن الإن�سان
يتمتع بو�ضع متميز ب�ين خم��ل��وق��ات اهلل

علوم

على الأر�����ض� ،إذ ا�صطفاه ليكون خليفة
فيها وينه�ض مب�س�ؤولية العناية بغريه من
خملوقات هذا الكوكب .وهذا واجب كل فرد
فينا ووجه مت ُّيزه ،وجملى الثقة به .ورغم
هذا نرى القر�آن مرارا وتكرارا ينهى الإن�سان
عن ال ِكبرْ منبها �إياه �إلى �أنه لي�س �أف�ضل من
���ض
�سائر املخلوقاتَ « :و َما م ِْن َداب ٍَّ��ة فيِ الأَ ْر ِ
َاح ْيهِ �إِ ّال �أُ َم ٌم �أَ ْم َثا ُلك ُْم
ري ِب َجن َ
َوال َطائ ٍِر يَطِ ُ
اب م ِْن َ�ش ْيءٍ ُث َّم �إِ َلى َر ِّبه ِْم
َما َف َّرطْ نَا فيِ ا ْل ِك َت ِ
ُي ْح َ�ش ُرونَ » (الأنعام.)38 :
وكان حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ؤمن ب�أن
حيوانات كانت
الكون مبا فيه من خملوقات:
ٍ
نباتات �أو مياهً ا �أو �أر�ضني،
هذه املخلوقات �أو
ٍ
مل تُخْ َلق لتكون للب�شر� .صحيح �أن لهم احلق
يف ا�ستخدام م��وارد الطبيعة� ،إال �أنهم ال
ميكنهم �أن يتملكوها مت ُّل ًكا .ومن هنا ففي
الوقت الذي ي�سمح الإ�سالم للإن�سان بحيازة
الأر�ض نراه ي�ضع حدودا لذلك :فعلى �سبيل
املثال ميكنه �أن يحوز الأر����ض فقط طاملا
ك��ان ي�ستعملها ،لكنه ما �إن ّ
يكف عن هذا
اال�ستعمال حتى ي�صبح واجبا عليه التخلي
عن هذه احليازة.
وي��ع�ترف حم��م��د ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و�سلم
مب�س�ؤولية الإن�سان �أم��ام ربه ،بيد �أنه كان
دائما و�أب��دا يدعو �إل��ى التوا�ضع ،ومن َث ّم
نراه يقول�« :إن قامت على �أحدكم القيامة
ويف يده ف�سلة فليغر�سها» ،فهو هنا يبني �أنه،
حتى عند انتفاء كل �أمل لدى للب�شر ،على
الفرد �أن يحافظ على منو الطبيعة .لقد كان
م�ؤمنا ب�أن الطبيعة ح�سنة يف ذاتها حتى لو
مل ي�ستفد الب�شر منها.
وباملثل ن��راه يح�ض �أتباعه على الت�شارك
يف م���وارد الطبيعة� ،إذ يخاطبهم قائال:
«امل�سلمون �شركاء يف ث�لاث :امل��اء والكلإ
والنار» .كما يعد حرمان العط�شان من املاء
�إثما َ
يعاقب عليه« :من منع ف�ضل مائه �أو
ف�ضلكلئهمنعه اهلل ف�ضله يوم القيامة».
والواقع �أن موقف حممد جتاه اال�ستعمال
ال��ر���ش��ي��د ل�ل��أر����ض وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��اء
والطريقة التي كان يعامل بها احليوانات هو
دليل �آخر على التوا�ضع الذي ي�صبغ فل�سفته
حول البيئة.
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اء
اخل��ا���ص��ة ب��احل��ي��وان��ات ال�بري��ة وال��غ��اب��ات �أَن َْز ْلت ُُمو ُه مِنَ المْ ُزْ نِ �أَ ْم َن ْحنُ المْ ُن ِْز ُلونَ * َل ْو َن َ�ش ُ
اال�ستخدام الر�شيد للأر�ض
اجا َف َل ْوال َت ْ�شك ُُرونَ » (الواقعة:
حيث يمُ ْ نَع الرعي وقطع الأ�شجار �أو يحرم َج َع ْلنَا ُه �أُ َج ً
.)70 -68
«جعِلت يل الأر����ض م�سجدا وط��ه��ورا» .يف التعر�ض لأنواع معينة من احليوانات.
ُ
هذا احلديث ي�ؤكد حممد الطبيعة املقد�سة
للأر�ض �أو الرتبة ،ال بو�صفها ذاتا طاهرة ومل ي�شجع حممد �صلى اهلل عليه و�سلم كذلك ك��ان االقت�صاد يف امل��اء واملحافظة
فح�سب ،بل بو�صفها م��ادة ُم َط ِّهرة كذلك .فقط اال�ستعمال الر�شيد للأر�ض ،بل لفت على طهارته ق�ضيتني مهمتني عند حممد.
و َيظْ َهر �أي�ضا هذا االحرتا ُم للأر�ض يف �شعرية �أنظار �أتباعه �أي�ضا �إلى املكا�سب التي يجنيها ولقد ر�أينا كيف �أدى اهتمامه باال�ستخدام
التيمم التي جتيز للم�سلم ا�ستعمال الرتاب الإن�سان من �إحياء الأر�ض البور� ،إذ جعل زرع الر�شيد للماء �إلى �إقامة املحميات بالقرب
يف الطهارة الواجبة عند ال�صالة يف حالة �شجرة �أو غر�س بذرة �أو َ�سقْى �أر�ض عط�شى من ينابيعه .وحتى عندما يكون املاء متوفرا
من �أعمال الرب والإح�سان« :من �أحيا �أر�ضا ن��راه ين�صح باالقت�صاد يف ا�ستعماله .ومن
فقدان املاء.
ميتة فله فيها �أجر» .وعلى هذا ف�أميا �شخ�ص ذلك نهيه عن غ�سل �أع�ضاء الو�ضوء �أكرث من
نهر
وينظر حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �إل��ى �ساق املاء �إلى قطعة �أر�ض قاحلة فهي له .ثالث مرات حتى لو كان املتو�ضئ على ٍ
جا ٍر .وي�ضيف البخاري قائال« :وكره �أهل
الأر���ض على �أنها م�سخَّ رة للإن�سان ،لكن ال
العلم الإ�سراف فيه و�أن يجاوزوا فعل النبي
ينبغى له مع ذلك �أن يفرط يف ا�ستخدامها املحافظة على املاء
�صلى اهلل عليه و�سلم» .وباملثل نهى حممد
�أو ي�سىء ا�ستعمالها ،كما �أن لها ذات احلقوق
التي للأ�شجار واحل��ي��وان��ات ال�بري��ة التي يف البيئة ال�صحراوية اخل�شنة التي كان عن تلويث املياه ،وذلك مبنع التبول يف املاء
تعي�ش فوقها .وم��ن �أج���ل املحافظة على يعي�ش فيها حممد ُي َعدّ املاء مرادفا للحياة ،الراكد.
الأر���ض والغابات واحليوانات الربية جعل فهو نعمة من اهلل ،بل هو �أ�صل احلياة كما
حممد عددا من املحميات� ،أي الأماكن التي ي�شهد ب��ذل��ك ال��ق��ر�آن« :وجعلنا م��ن امل��اء
معاملة احليوانات
ي��ح��رم فيها ا�ستعمال امل���وارد الطبيعية ،ك��ل �شيء ح��ي» (الأن��ب��ي��اء .)30 :ويذ ِّكر
وهو ما ال يزال معروفا �إلى اليوم� ،إذ هناك القر�آن امل�سلم على الدوام ب�أنه خليفة اهلل يقول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم« :من قتل
مناطق ممنوعة حول بع�ض الآب��ار وعيون يف الأر�����ض ،لكن ال ينبغى ل��ه م��ع ذل��ك �أن ع�صفورا فما فوقها بغري حقها �س�أل اهلل عز
أمر م�سلَّ ٌم وجل عنها يوم القيامة» .وهو حديث يعك�س
امل���اء غايتها حماية امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة من ي�أخذ الأ�شياء املخلوقة على �أنها � ٌ
َ
َ
��اء ا َّلذِ ي َت ْ�ش َر ُبونَ * �أ�أ ْنت ُْم �إجــــــالل مـحمـــد �صــلى اللـــه عليـــه و�سلـــم
اال�ستهالك املفرط والنفاد .ومنها املناطق به�« :أَ َف َر َ�أ ْيت ُُم المْ َ َ
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�أهم ثالثة مبادئ يف
الفل�سفة املحمدية
املتعلقة بالطبيعة
تقوم على تعاليم
القر�آن ومفاهيم
الوحدانية وخالفة
الب�شـر والثقة يف
الإن�سان .وميثل
التوحيد حجر الزاوية
يف دعوة الإ�سالم،
وهذا التوحيد يراعي
احلقيقة
واحرتامه وحبه للحيوانات .ذلك �أنه كان
يعتقد �أن��ه��ا ،بو�صفها خلقا م��ن خلق اهلل،
ينبغي �أن حت��ظ��ى مبعاملة ك��رمي��ة ،ففي
الأحاديث النبوية عدد �ضخم من الروايات

والتوجيهات اخللقية والق�ص�ص التي تر�سم �أح��ددت �شفرتك قبل �أن ت�ضجعها؟» .لقد
لنا �صورة عن عالقته باحليوانات .وبع�ض كان يكره ذلك كراهية �شديدة.
هذه الق�ص�ص ترينا �أنه كان يهتم اهتماما
خا�صا بالإبل واخليول :فهما يف ر�أي��ه نعم وخ��ت��ام��ا ،ن��ق��ول �إن���ه م��ن امل�ستحيل �إي��ف��اء
الرفيق يف الأ�سفار واحلروب ،كما كان يجد امل��دى ال��ذي بلغته فل�سفة حممد �صلى اهلل
كثريا من ال��راح��ة واحلكمة يف �صحبتهما عليه و�سلم البيئية ،وكذلك الأهمية التي
ح�سبما يقول لنا احلديث التايل« :اخليل ت�ست�أهلها ،حقهما فى هذه املقالة الق�صرية،
معقودٌ بنوا�صيها اخلري �إلى يوم القيامة» .ف��ر�ؤي��ت��ه ال�شاملة للطبيعة وفهمه ملكان
الإن�سان داخ��ل العامل الطبيعى هما ر�ؤية
وحتى يف ذب��ح احل��ي��وان جن��ده يبدى قدرا وفهم رائ��دان يف جمال الوعي البيئي لدى
عظيما من الرقة واملرحمة .وعلى الرغم امل�سلمني.
من �أنه مل يكن نباتيا ف�إن الأحاديث تبني
لنا بو�ضوح �أن��ه ك��ان ح�سا�سا للغاية جتاه وللأ�سف ف�إن االن�سجام الذي دعا �إليه حممد
معاناة احليوانات حتى لك�أنه كان ي�شاركها �صلى اهلل عليه و�سلم بني الإن�سان وبيئته
�أمل��ه��ا م�شاركة وج��دان��ي��ة .وم��ن هنا جنده قد مت جتاهله يف �أيامنا هذه �إلى حد بعيد.
ي�أمر با�ستعمال �سكني حاد يف الذبح و�أتباع وفى الوقت ال��ذي نواجه فيه �آث��ار التلوث
طريقة م�س�ؤولة من �ش�أنها �أن تزهق روح والإ���س��راف يف ا�ستخدام م���وارد الطبيعة
احليوان �سريعا بحيث يخف �أمل الذبيحة والت�صحري و�شح امل��اء يف بع�ض الأم��اك��ن يف
�إلى �أق�صى درجة ممكنة .كما نهى عن ذبح العامل مع املعاناة من الفي�ضانات والعوا�صف
�أى حيوان �أمام غريه من احليوانات �أو �إحداد يف غريها من الأماكن رمبا يكون من املالئم
ال�شفرة بح�ضرته ،و�إال فك�أنه قد ذبحه بالن�سبة لنا جميعا :م�سلمني ون�صارى ويهودًا
وهندو�سا وبوذيني ومالحد ًة �أن ن�أخذ ورقة
م��رت�ين ح�سبما ج��اء ف��ى حديثه مل��ن كان
ً
يُحِ دّ �شفرته فى ح�ضور ذبيحته� ،إذ قال له من كتاب حممد ون��واج��ه الأزم���ة البيئية
بجدٍّ وحكمة.
م�ستنكرا�« :أتريد �أن متيتها موتتني؟ هال احلال ّية ِ
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من �أ�سماء اهلل احل�سنى

املهيمن
بقلم

الربان قا�سم ال�شني

رئي�س جمعية الفلكيني العرب

حث اهلل املهيمن عباده على النظر والتدبر والتفكر ملعرفة الكون العظيم وهو كتاب اهلل
املنظور ومبا جاء من �آيات يف القر�آن الكرمي وهو كتاب اهلل املقروء ،وذكر الإعجاز العلمي داخل
الإعجاز اللغوي البياين وقد �أمرنا اهلل املهيمن على ذلك مبا �أ�شارت �إليه الآية الكرمية  101من �سورة
يون�س :قل انظروا ماذا يف ال�سموات والأر�ض �صدق اهلل العظيم

}
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ف���إذا نظرنا �إلى كوكب الأر���ض الذي نعي�ش
فيه جنده �ساكن ًا وثابت ًا وم�ستقر ًا دون �أن
ن�شعر ب�أي حركة له �سوى الر�ؤية العلمية
لتعاقب الليل والنهار ،وال��ر�ؤي��ة العلمية
لتعاقب الف�صول الأربعة ،واحلقيقة العلمية
�أن لكوكب الأر���ض �أرب��ع �سرعات فال�سرعة
الأولى هي دوران الكوكب حول حمورها مرة
كل � 24ساعة ب�سرعة ت�صل �إلى 1044مي ًال/
�ساعة ،وينتج ع��ن ه��ذه احل��رك��ة اختالف
الليل والنهار ،وهو من الآيات الكونية .ثم
مع احلركة اليومية حتدث �إزاح��ة لكوكب
الأر�����ض على م���دار بي�ضاوي امل�����س��ار حول
ال�شم�س م��رة ك��ل �سنة �شم�سية ب�سرعة
ت�صل �إلى � 67ألف ميل�/ساعة .وينتج عن
ه��ذه احلركة ال�سنوية الف�صول الأربعة،
والأر���ض تتبع ال�شم�س التي ت��دور بدورها
ح��ول ن��واة املجرة ب�سرعة تقدر بحوايل
 497مي ًال�/ساعة ،وذلك خالل �سنة كونية
تقدر بحوايل  250مليون �سنة �أر�ضية ،ثم
جمرتنا درب التبانة مبا فيها من �شمو�س،
وكواكب ،و�أقمار جتري يف الف�ضاء الكوين
ب�سرعة ق��دره��ا العلماء مب��ق��دار � 43أل��ف
ميل�/ساعة ،وهي جتري يف ذلك نحو جنم
الن�سر الواقع وهو �إجتاه ال�شمال احلقيقي
اجلديد الذي ي�شري �إليه حمور الأر�ض بعد
مائة �ألف �سنة حيث ي�شري املحور حاليا �إلى
النجم القطبي �أح��د جنوم ال��دب الأ�صغر،
كل هذه التحركات ،وهذه ال�سرعات ،ك�شف
عنها العلم احلديث ولكن هل فكر الإن�سان
كيف ال ن�شعر ب��ال��دوار �أو الإغ��م��اء نتيجة
ه��ذه احل��رك��ات ال�سريعة التي يجري بها
كوكب الأر�ض؟ بل يبقى على �سطح الأر�ض
�أمنا م�سرتيحا ال تتمزق �أو�صاله وال تتناثر
�أ�شال�ؤه وال يرجت املخ ،وال يهوى يف الف�ضاء
�إنه هو اهلل املهيمن على عمارة الكون التي
ال حدود وال نهاية لها ،ونوجه �أ�سئلة �إلى
كفار اليوم من املهيمن على القوانني الكونية
التي ت�سيطر على حركة الكون مبا يحتويه
من خملوقات كونية مثل ال�شمو�س والكواكب
والأقمار والنيازك دون �أن يحدث �أي ت�صادم
فيما بينها �إال مبا �أمر املهيمن به لنعلم ونتعلم
فيما حدث لكوكب امل�شرتي يف يوم  16يوليو
1994م حينما مت �ضرب الكوكب العمالق
بوا�سطة املذنب �شوميكر-ليفي وتقابل هذه
ال�ضربة مبا يزيد عن مائة قنبلة نووية

ليعلم العلماء بهذه الكارثة وليبلغوا بني
الب�شر ب���أن ما حدث لكوكب امل�شرتي قابل
ل��ل��ح��دوث على ك��وك��ب الأر�����ض ون��ح��ن على
موعد مع املذنب هايل يف 2062ولنتذكر �أن
اهلل هو املهيمن العزيز اجلبار وهو ما �أ�شارت
�إليه الآية الكرمية  23من �سورة احل�شر }هو
اهلل الذي ال �إله �إال هو امللك القدو�س ال�سالم
امل�ؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب �سبحان
اهلل عما ي�شركون{ �صدق اهلل العظيم.

�أعظم و�أجمل �شعور
ي�صدر عن النف�س
الب�شـرية هو ما
كان نتيجة التطلع
والتفكر والت�أمل يف
هذا الكون العظيم
و�أبعاده التي ف�شل
علم الريا�ضيات يف
حتديده� ،أن الذي
ال يتحرك �شعوره
نتيجة هذا الت�أمل
لهو احلي امليت

القـــادر

يعلم �أعلم علماء هذا الع�صر �أن ملكوت اهلل
الوا�سع ي�سيطر عليه الإله القادر جل �ش�أنه
وحده ال �شريك له يف ملكه وال م�ساعد له
يف قدرته لأن القادر ذا اجل�لال والإك��رام
هو ال��ذي خلق القوى الكونية التي ت�سخر
القوانني الكونية ولقد عجز العلماء عن
حتديد �أب��ع��اد ع��م��ارة ال��ك��ون ال��ذي نعي�ش
فيه ،ويكون ال�س�ؤال الأول هل نحن وحدنا
يف عمارة ه��ذا الكون الوا�سع؟ ولقد �أف��اد
العلماء حديث ًا ب�أنه يوجد قرابة  30مليون
كوكب يت�شابه مع كوكب الأر�ض وذلك طبقا
لنظرية االحتماالت ،وبعد �أن ق��دروا �أن
املجـــرة بهــــا قرابـــــة مائــــة �ألــــف مليـــون
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جمموعة �شم�سية و�أن الكون ال��واح��د به
مائة �ألف مليون جمرة ويقف العلم ب�آخر
�إمكانيات الر�صد و�آخ���ر م��ا ميكن ح�سابه
بعلم الريا�ضيات و�آخ��ر �أجهزة الكمبيوتر
العمالقة حيث يوجب عدد من الأك��وان ال
ميكن لأجهزة الب�شر �أن تقوم بح�صرها ولهذا
�أ�شار اهلل القادر على �أنه رب العاملني حيث
�أن كلمة (العاملني) هي اجلمع املطلق لكلمة
العوامل .لقد حاول الإن�س اخ�تراق �أقطار
ال�سموات والأر���ض تنفيذا ملا جاء يف كتاب
اهلل يف الآية الكرمية  23من �سورة الرحمن
(ي��ا مع�شر اجل��ن والإن�����س �إن ا�ستطعتم �أن
تنفذوا من �أقطار ال�سموات والأر�ض فانفذوا
ال تنفذون �إال ب�سلطان) �صدق اهلل العظيم.
وال�سلطان حتمل معنى الإذن من اهلل القادر
كما حتمل معنى �سلطان العلم الذي يفتح به
اهلل القادر على العلماء باالجتهاد وانطالق
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يدهم مبقدار انطالق فكرهم ولي�س بانطالق
�أل�سنتهم وكانت �أولى الرحالت التاريخية
للإن�س هي و�صوله �إلى �سطح القمر يف يوم 20
يوليو 1969م بوا�سطة مركبة الف�ضاء �أبوللو
 .11ثم تلتها برحلة �أبوللو  17يف  7دي�سمرب
1972م وكانت هذه �آخر و�أطول �إقامة على
�سطح القمر وحينما ا�ستكرب الإن�سان مبا فتح
اهلل عليه بالعلم جاءت رحلة ت�شالنجر يف
 12يناير 1986م ف�إنفجرت املركبة مبا فيها
من رواد الف�ضاء بعد  70ثانية لأن العلماء
ن�سوا �أن ال�سلطان من اهلل العلي القادر فجاء
ا�سم مركبة الف�ضاء هو ت�شالنجر �أي باال�سم
حتد هذا للإن�س الذين
العربي املتحدي ف�أي ٍ
ن�سوا �أن القادر هو اهلل؟ �أما مركبة الف�ضاء
فواياجور  2والتي �أطلقت يف � 20أغ�سط�س
1977م ولي�س بها رواد فقد قامت بزيارة
�إلى كل من امل�شرتى وزحل و�أورن�س ونبتون

ثم انطلقت من هذا التاريخ خارج املنظومة
ال�شم�سية ���س��اب��ح��ة يف ال��ف�����ض��اء ال��ك��وين
اخلارجي لتذيع على العامل اخلارجي بعدد
 84لغة منها اللغة العربية (نحن �أهل كوكب
الأر�ض نود �أن يت�صل بنا من ي�سمعنا) و�إلى
الآن مل ت�صل �إج��اب��ة �سوى ت�شوي�ش غري
معلوم املعنى وال تنتهي �أحالم العلماء عند
ه��ذا احل��د فهم يف طريقهم لعملية رحلة
ي��ق��وده��ا رواد الف�ضاء �إل���ى ك��وك��ب املريخ
لدرا�سة �إمكانية احلياة على هذا الكوكب
ال��ذي يت�شابه مع كوكب الأر����ض� ،أم��ا غزو
النجــــوم فاحلقيقــة العلميـــة التي يجب �أن
نعرفها هي �أننا ال نرى من النجوم �إال ما�ضيها
فقط وال نعرف من حا�ضرها �أي �شيء و�أقرب
جنم �إلينا هو ال�شم�س التي ال نراها �إال بعد
 8.3دقيقة من �شروقها وذلك بعد �أن تقطع
�أ�شـــعة ال�شمـــ�س ب�سرعـــة ال�ضـــوء امل�سافـــة

علوم

املتو�سطة التي بيننا وبينها وتقدر بـ 93
مليون ميل وبالتايل ال ميكن �أن نرى �شروق
ال�شم�س يف حينه وكذلك �أقرب جنم لنا بعد
ال�شم�س وهو الفاقنطور�س يحتاج الأمر �إلى
� 4.5سنة حيث نرى هذا النجم يف ما�ضيه
فقط �أما اهلل القادر عامل الغيب وال�شهادة
فهو خالق هذه النجوم وبالتايل ف�إنه يعرفها
ب�أفعالها الثالثة املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل
وبالتايل ف���إن رح�لات النجوم ذه��اب بدون
ع��ودة وينتهي �أعلم علماء ع�صره العامل
(اين�شتني) ذو العقيدة اليهودية ب�إنه �آمن
بوحدانيـــــة اهلل القـــــادر على هذا الكــــون
الف�سيح وجاء يف كلمته التي �سجلها التاريخ.
(�إن �أعظم و�أجمل �شعور ي�صدر عن النف�س
الب�شرية هو ما كان نتيجة التطلع والتفكر
والت�أمل يف هذا الكون العظيم و�أبعاده التي

ف�شل علم الريا�ضيات يف حتديده� ،أن الذي
ال يتحرك �شعوره نتيجة ه��ذا الت�أمل لهو
احلي امليت� .أن خفاء الكون وبعد �أغ��واره
وحالك ظالمه يخفي وراءه �أ�شياء كثرية وال
ت�ستطيع عقولنا القا�صرة �أن تدركها �إال يف
�صور بدائية �أولية وهذا الإدراك للحكمة
هو جوهر العبادة عند بني الب�شر� .إن ديني
هو امي��اين الكامل والعميق بوجود قدرة
واحدة مهيمنة ترتاءى حيثما نظرنا يف هذا
الكون املعجز للأفهام� .إن هذا الإميان يوجد
عندي معنى اهلل القادر على كل هذا اخللق).
و�إذا كان اهلل هو خالق هذا العالمة الذي
و�ضع النظرية الن�سبية ونظرية ان�شطار
ال��ذرة وغريها من النظريات العميقة ف�إن
ذلك يحتم علينا �أن تتذكر قول اهلل تعالى
يف �سورة يو�سف الآي��ة } :76وف��وق كل ذي
علم عليم{ �صدق اهلل العظيم.

يعلم �أعلم علماء
هذا الع�رص �أن
ملكوت اهلل الوا�سع
ي�سيطر عليه الإله
القادر جل �ش�أنه
وحده ال �رشيك له
يف ملكه وال م�ساعد
له يف قدرته
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د� .أحمـد زويـــل:

فوائد العلم (ال�شـرعي والكوين)
يدل االن�سان على الإميان باهلل
�إميان ًا �صحيح ًا را�سخ ًا..
حوار:

حممد توفيق

مدير حترير جملة ال�ضياء

التقين��ا بالدكتور �أحمد زوي��ل يف هذا اللقاء
�أثن��اء انعق��اد منت��دى االعالم ال��ذي نظمه
نادي دبي لل�صحافة فكان هذا احلوار:
�س :ما هي نظرة الإ�سالم �إلى
العلم؟

وه��ذا و�إن كان يف ظاه��ره خطاب�� ًا خا�ص�� ًا �إال
�أنّ التوجي��ه ال��ذي ت�ضمنه توجي��هُ عام ل َّأن
ُ
أمر
الق�ضية
ق�ضية عامة فاالزديا ُد من العلم � ٌ
ال ي�ستغن��ي عن��ه �أحد ،وكلم��ا ازداد االن�سان
علم�� ًا ازداد مت�س��ك ًا ب��ه ،وازدادت معرفت��ه
مب��ا كان علي��ه �سابق�� ًا م��ن نق�ص علم��ه وقلة
معرفته.
ونلح��ظ يف الآي��ة املذكـ��ورةَ } :و ُق��ل َّر ِّب
ِز ْدنيِ عِ ْل ًم��ا{ �أن كلم��ة «علم ًا» ج��اءت ُم َن َكّر ًة
والتنك�ير يفيد العموم ،واملطلوب من االن�سان
�أن ي�س���أل اهلل �أن يزي��ده علم�� ًا �شرعي ًا وعلم ًا
كوني�� ًا ،وهما يف الواقع مرتابط��ان متالزمان،
وكالهم��ا ُي َع ِّرف��انِ ب��اهلل وي��دالن علي��ه
وي�سع��دان االن�س��ان .كل ه��ذا يدلنا عل��ى � َّأن
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ومنزلة
رفيع��ة،
قيم��ة
��و
العل��م من
حي��ث هُ َ
�ير ينبغي للأمة �أن حتر�ص
أمر خط ٌ
عالية ،و� ٌ
عليه �أ�شد احلر�ص.

الإ�س�لام دي��ن العل��م ،وح�س ُبنا �أن نق��ول� :إن
�أول �آي��ة نزل��ت -كم��ا ه��و معل��وم للجمي��ع-
قول��ه تعالىْ :
��م َر ِّب َك ا َّلذِ ي َخ َل َق{
ا�س ِ
}اق َر�أْ ِب ْ
وق��د كان هذا �إيذان ًا بع�صر جديد يمُ َ َّجدُ فيه
العل��م ،و ُيح���ض علي��ه و ُيطلب ،و ُي��ذم اجلهل
و ُي َّ
ح��ذر من��ه و ُيهج��ر ،وق��د تتابع��ت الآيات
الت��ي ت�شري �إلى قيمة العل��م وف�ضله و�أثره يف
بناء االن�سان واملجتمع ،وجاء ُ
ب�صيغة
بع�ضها
ٍ
تحُ َ ِّرك العقول وتثري العزائم كقوله تعالى:
اج��دً ا َو َقا ِئ ًما
}�أَ َّم ْ
��و َقان ٌِت �آ َن��اء ال َّل ْي��لِ َ�س ِ
��ن هُ َ
��ر َة َو َي ْر ُج��و َر ْح َم َ
َي ْح َ
��ة َر ِّبهِ ُق��لْ هَ لْ
��ذ ُر الآخِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َي ْ�س َت ِوي ا ّلذِ ينَ َي ْعل ُمونَ َوا ّلذِ ينَ ال َي ْعل ُمونَ �إِ مّنا
�س :للعلم -بال �شك -فوائد
اب{ �سورة الزمر9:
َي َت َذ َك ُّر �أُ ْو ُلوا الأَ ْل َب ِ
كثرية .فما هي -يا ترى -هذه
ول�سع��ة العلوم واملع��ارف وتنوعه��ا وتطورها
وتقدّ مه��ا جاء الأمر الرب��اين ُم َع ِلّم ًا و ُم ْر�شِ د ًا
} َو ُق��ل َّر ِّب ِز ْدنيِ عِ ْل ًم��ا{ ط��ه ،114:ويف ه��ذا
يق��ول الإمام الط�بري :يقول تعال��ى ذكره:
وقل يا حممد :رب زدين علم ًا �إلى ما علمتني.
ْـــــــم،
�أ َم َر ُه مب�س�ألته من فوائد العلم ما ال َي َعل ُ
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الفوائد؟

� َّإن من �أعلى فوائد العلم (ال�شرعي والكوين)
�أَنْ ي��دل االن�س��ان عل��ى الإمي��ان ب��اهلل �إميان ًا
أم��ر ُ
اهلل
�صحيح�� ًا را�سخ�� ًا والإمي��ان مب��ا � َ
بالإمي��انِ ب��ه ،ومعرف��ةِ �شرائع��ه خللق��ه،
وااللتزام بهديه والتم�سك ب�صراطه.

مطل��ب
�إذا كان��ت ال�سع��اد ُة الدنيوي��ة �أعل��ى
ٍ
لالن�سان ي�سعى حل�صوله��ا وحتقيقها والتنعم
ٌ
كفي��ل ب���أَنْ يحق��ق ه��ذه
به��ا ،ف��� َّإن الإمي��ان
َ
ح�س��ب ب��ل يف
ال�سع��ادة ،ولي���س يف الدني��ا ف
ُ
الدنيا والآخرة مع ًا.

نحن ال ندعو �إلى
مقاطعة العامل،
فهذا غري ممكن
ً
بداهة ،و�إمنا ندعو
�إلى ما يلحقنا بركب
احل�ضارات التي كنا
اعها،
�ساداتها ُ
و�ص َّن َ
وندعو �إلى تن�شيط
احلركة ال�صناعية
يف بالد امل�سلمني،
ونق�صد احلركة
ال�صناعية الكربى
التي تهتم بالطائرة
كما تهتم باالبرة

حوار

َ
ويو�سع �آفاقه،
والعل��م يف ِتّح
مدارك االن�سانَ ِّ ،
وي�ش��ذ ُب طباعه،ويك�شف له
ه��ذ ُب فك��ره،
ِّ
و ُي ِّ
�أ�س��رار الوج��ود ،وحقائ��ق الأ�شي��اء .وهو يف
تعة ،عقلية ال ت ْعدِ ُلها ٌ
حد ذاته ُم ٌ
متعة ،ولهذا
ِّ
�آثرها عددٌ غري قليل من العلماء الكبار حتى
عل��ى متعة الزواج وال�سك��ن الزوجي فرناهم
ق��د تفرغ��وا للعل��م وتو�سيع��ه وتفتيح��ه،
وطلب��ه وتدري�س��ه ،وت�صنيف��ه وحفظه ،ومل
يلتفت��وا �إلى ن��داء اجل�س��د مهم��ا كان �صو ُتهُ
عالي�� ًا ،وما ذلك �إال ال�ستغراقهم يف هذه املتع
العقلية والذهنية.
�س :نحن يف العامل الإ�سالمي
ال ن�أتي يف املراتب الأولى يف
�سلم البحث العلمي ،فما هي
االنعكا�سات ال�سلبية التي
نعاين منها من جراء ذلك؟
وما هو الطريق لتجنب تلك
االنعكا�سات؟

ٌ
وا�ضح��ة
الآث��ار ال�سلبي��ة الت��ي نع��اين منه��ا
ملمو�س��ة يف جم��االت كث�يرة ،فنح��ن نعتم��د
عل��ى غرينا اعتماد ًا كلي ًا �أو �شِ ْبه كلي يف �سائر
�أم��ور حياتن��ا ،فغذا�ؤن��ا م�ست��ورد ،و�سالحن��ا
م�ستورد ،وتعليمنا م�ستورد ،ولغتنا م�ستوردة،
وه��ذا يعن��ي �أن الأم��ة مرتهنة ولي���س لديها
اال�ستق�لال املطل��وب يف قراراته��ا ومواقفه��ا
و�أنه��ا �أ�صبحت � ً
أمة م�ستهلِك��ة فقط ،والأ�صل
�أن تك��ون � ً
أمة ُم ْنت َِج ًةُ ،تعط��ي قبل �أنْ ت�أخذ،
وت�ص��در قب��ل �أن ت�ستورد ،وتفك��ر بطريقتها
ِّ
اخلا�صة ،وتقرر ح�سب قناعاتها ومعتقداتها
وموروثها .وطغي��انُ اال�سته�لاك علينا َج َع َل
�سب��ات ،و�أيادينا يف �شل��لٍ َ ،ور َبطنا
عقو َلن��ا يف
ٍ
بثقاف��ةِ امل��ورد ربط ًا تام�� ًاا ،وتعي��د اخلطط
الالزم��ة مل�ستقبله��ا ،وت�سع��ى حثيث�� ًا لكفاي��ة
ذاتها بذاته��ا يف �أمورها ال�صغ�يرة والكبرية.
�صميم
أمر �أن يكون لدين��ا العز ُم وال َت
أه��م � ٍ
� َّإن � َ
ُ
عل��ى الت�صحيح وعلى حترير قرارنا ،وحفظ
�سيادتن��ا ،و�أن نتخلى عن ثقافة اال�ستهالك،
و�أن نعم��ل بالرت�شي��د يف مفا�ص��ل حياتن��ا
كله��ا ،و�أن ن�ستغ��ل �أرا�ضين��ا ،ون�ش ِغّ��ل �أبناءنا،
ون�ستثمر �أموالنا وطاقاتنا ب�أنف�سنا.
ونح��ن ال ندع��و �إل��ى مقاطع��ة الع��امل ،فهذا
ً
بداهة ،و�إمنا ندعو �إلى ما يلحقنا
غ�ير ممكن
َ
ّاعها
ن
و�ص
�ساداتها
كنا
التي
احل�ضارات
بركب
ُ َ

• و �أث��ر الع��رب والإ�س�لام يف النه�ض��ة
الأوربي��ة الذي �ص��در با�ش��راف مركز تبادل
القي��م الثقافي��ة بالتع��اون م��ع منظم��ة
الأم��م املتح��دة لرتبي��ة والعل��وم والثقاف��ة
(يون�سكو).
• و�أث��ر العلم��اء امل�سلم�ين يف احل�ض��ارة
الأوربية للأ�ستاذ �أحمد علي املال.
• و دور احل�ض��ارة العربي��ة الإ�سالمي��ة يف
النه�ض��ة الأوربية للأ�ستاذين ه��اين املبارك
و�شوقي �أبو خليل.
• و�أخري ًا كتاب تاريخ �ضائع :الرتاث اخلالد
لعلم��اء الإ�س�لام ومفكري��ه وفناني��ه للكاتب
الأمريك��ي ماي��كل هاميلت��ون مورج��ان ،ويف
ه��ذا يقول الرئي���س الفرن�س��ي ال�سابق جاك
�شرياك ع��ن احل�ض��ارة العربية ب�أنه��ا « :هي
الت��ي �أنق��ذت �أوروب��ا عندم��ا كان��ت جاهل��ة،
و ُرواده��ا ،وندع��و �إل��ى تن�شي��ط احلرك��ة متع�صبة ،منغلقة على ذاتها».
ال�صناعية يف بالد امل�سلمني ،ونق�صد احلركة
ال�صناعي��ة الكربى التي تهت��م بالطائرة كما لق��د كان وع ُينا احل�ض��اري ،ومعرفتُنا بقيمة
ُ
العالي��ة للعم��ل ،وتفانين��ا
تهت��م باالب��رة ،كما ندعو �إل��ى تنويع م�صادر الزم��ن ،ونظرتن��ا
الدخل التي تتيح لنا حرية االختيار وت�ؤمن يف االتق��ان ،ورغبتُن��ا الأكي��د ُة يف التجديد،
ُ
ُ
احلاجة �إلى وجود هذا
مت�س
و�صدقن��ا يف طل��ب العل��م ،وان�سجا ُمن��ا م��ع
لنا البديل حني ُ
��د �أن يكون �إل��ى جانب النفط مق��ررات دينن��ا  ...لق��د كان كل ه��ذا قائم��اً
البدي��ل ،فال ُب َّ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وزراعات
و�صناعات
جتارات
– مث ًال -
وينظم
قوية وا�ضح�� ًا يحك��م م�سريتن��ا احلياتي��ةِّ ،
جنب البع�ض َّ
فاعلة ناه�ضة ي�سري ُ
كل مفرداته��ا  ...وال �أدري م��ا ال��ذي �أ�صابنا
بع�ضها �إلى ِ
َ
الكث
للع��امل
منا
د
ق
ري فرجعن��ا وت�أخرن��ا ،وتقهقرن��ا و�صرن��ا عالة
َ
يف اجت��ا ٍه واح��د .لق��د ّ
َ
�ير يف �سائ��ر جوان��ب احل�ض��ارة والرق��ي عل��ى الآخري��ن حت��ى يف اللقمة الت��ي ن�أكلها
الكث َ
والثقاف��ة والعل��وم واملع��ارف والآداب ،وم��ن والث��وب ال��ذي نلب�س��ه ،واللغة الت��ي نتفاهم
حقنا �أن نعود �إلى ما كنا عليه ،وهذا ب�إمكاننا بها!!
حق ًا.و�إنني هنا �أدعو �شبابنا و�شوابنا و�أدعو
��د م��ن االع�تراف �أنن��ا مت�أخ��رون كثرياً،
الأجي��ال �إل��ى الق��راءة الواعي��ة مل��ا جاء يف ال ُب َّ
الكتب الآتية:
تخ��ر ُج �أجيا ًال مك��رورة معادة ال
وجامعاتن��ا
ِّ
تحُ
�سن االب��داع واالبت��كار ،والبح��ث العلمي
املطلوب
• ح�ضارة الإ�سالم و�أثرها يف الرتقي العاملي عندنا مت�أخر وال ُينفق عليه االنفاق
َ
للأ�ستاذ جالل مظهر.
ال��ذي ي�شجعه و ُيخْ ِر ُجه م��ن عزلته املميتة،
ونح��ن ح�ين نق��ارن االنف��اق عل��ى البح��ث
• والإ�س�لام واحل�ض��ارة العربي��ة للأ�ست��اذ العلم��ي يف الدول العربية باالنفاق يف الدول
حممد كرد علي.
املتقدم��ة �صناعي�� ًا وتقني�� ًا ن�شع��ر باخلج��ل
والأ�س��ف واحل�يرة ،فه��ل نراج��ع ح�ساباتن��ا
• و�شم���س الع��رب تطل��ع عل��ى الغ��رب وه��ل نعم��ل جادي��ن للتغل��ب عل��ى معوق��ات
للم�ست�شرقة الأملانية زيغريد هونكه.
البحث والنهو�ض والتقدم؟ ن�أمل ذلك.
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�س :هل الأمة الإ�سالمية م�ؤهلة
يف ظل �أو�ضاعنا احلالية حلمل
راية التقدم واحل�ضارة من
جديد؟

�أق��ول م��ن غ�ير ت��ردد وال تل ّبث :نع��م ،و�إمنا
ي�سع
يبزغ
الفجر بعد ا�شتداد الظالم ،وكيف ُ
ُ
ُ
واهلل ع��ز وجل يقـــول:
م�سلم�� ًا �أن يقول :ال
ِين الحْ َ ِّق
}هُ َو ا َّل��ذِ ي �أَ ْر َ�س َل َر ُ�سو َلهُ ِبا ْل ُه��دَ ى َود ِ
ين ُك ِّل��هِ َو َل ْو َك ِر َه المْ ُ ْ�ش ِر ُكونَ {
ِ��ر ُه َع َلى ِّ
الد ِ
ِل ُيظْ ه َ
ال�صف 9:وهذا وع��دٌ رباين �صريح فال بد �أن
يظهر ه��ذا الدي��ن و�أهله ويق��ودوا الب�شرية
م��ن جديد.والر�سول عليه ال�ص�لاة وال�سالم
أم��ر مبل��غ الليل و
يق��ول(( :ليب ُل َغ َّ
��ن ه��ذا ال ُ
النه��ار و ال ي�ترك ُ
اهلل بيتَ م��در و ال وبر �إال
�أدخله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل عز ًا
يعز اهلل به الإ�سالم ،و يذل اهلل به الكفر))
رواه �أحم��د ( ،)16998واملب�ش��رات يف ذل��ك
كث�يرة .و�إذا رجعن��ا �إل��ى الأم��ة الإ�سالمي��ة
وجدناه��ا ال ت�شكو من قلة ع��دد وال مالٍ وال
كف��اءات وال عقول مبدع��ة ،فقد حباها اهلل
م��ن ذلك كل��ه ال�ش��يء الكث�ير عل��ى اختالف
�أقطاره��ا .وكثري من نه�ض��ة الغرب راجع �إلى
عق��ول عربي��ة م�سلمة يف احلا�ض��ر واملا�ضي.
نع��م �إن الأم��ة الآن تفتق��ر �إل��ى (�إرادة
النهو�ض) من جديـــد ،ف�إذا وجـــــدت الإرادة
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املرتبط��ة باال�ستعان��ة باهلل،وامل�ستهدي��ة
بالتوج��ه الق��ر�آين �إع��داد ًا وا�ستع��داداً،
وتخطيط�� ًا وتنفي��ذ ًا حقق��تْ عن��د ذل��ك م��ا
تطم��ح �إلي��ه .و�إنّ له��ا ٍم��ن تاريخه��ا املجي��د،
ُ
واجنازاته��ا الرائع��ة ،وجتاربه��ا الغني��ة م��ا
ُي�ساعدها عل��ى حمل الراي��ة ،والو�صول �إلى
َ
توحد
التلبي��ة ،وجت ِّمع
الغاي��ة� ،شريط��ة �أنْ ِّ
ال َ
ألوية ،وت�صحح م�سارها.

لقد َق َّدمنا للعامل
الكثري يف
الكثري
َ
َ
�سائر جوانب احل�ضارة
والرقي والثقافة
والعلوم واملعارف
والآداب
و� َّإن م��ن �أ�ش��د الدواعي �إلى ع��ودة الأمة �إلى
مكانته��ا الريادية والقيادي��ة حاجة العامل
املنك��وب �إليه��ا ،و�إلى م��ا عندها م��ن هداياتِ
الوح��ي الأخ�ير ،ه��ذه الهداي��ات الرباني��ة
الهادي��ة الكفيل��ة با�ستنق��اذ الإن�س��ان م��ن
عذاب��ه و�آالمه وحريت��ه و�ضياعه .وعلى كل
م�سلم �أن يعمل لهذا الهدف النبيل� ،أينما كان
موقعه.

حوار

نافذة على العامل االقت�صادي
(التحدي)
الدكتور  :زيد حممد الرماين

ا�ستاذ االقت�صاد الإ�سالمي  -جامعة الريا�ض بال�سعودية

باحث وكاتب اقت�صادي معروف

يعي�ش يف الأقطار النامية ثالثة مليارات
ون�صف املليار من النا�س �أي ما يعادل ثالثة
�أرب���اع الب�شرية ،ويحتمل �أن ترتفع هذه
الن�سبة �إل��ى �أرب��ع��ة �أخ��م��ا���س بحلول عام
2000م.
وي�شار �إلى الأقطار النامية بعبارة اجلنوب
االقت�صادي �أو بكلمة اجلنوب فقط .وهي
موجودة على �أط��راف الأقطار املتطورة يف
ال�شمال ،وقد جت��اوزت �إلى 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 زم��ام مقدراتها ،ف���إن �أق��ط��ار اجلنوب
معر�ضة لعوامل خارجية تقو�ض �سيادتها.

كما تعرثت الأم���م يف �سعيها للتخل�ص من
امل�����ص��اع��ب ال��ت��ي ال م��ث��ي��ل ل��ه��ا .وق���د �أدت
احل�يرة �إل��ى الي�أ�س عندما ت��ردت الثقة يف
تلك الأقطار بقدرتها على ا�سرتداد قوتها
الدافعة للنمو والتنمية .ويبحث تقرير
جلنة اجل��ن��وب (ال��ت��ح��دي �أم���ام اجل��ن��وب)
�سجل تنمية اجلنوب ،فيحدد االجن��ازات
ويحلل ن��ق��اط ال�ضعف وي��ق�ترح الإ���ص�لاح
وي��ط��رح ب��رن��اجم�� ًا مقنع ًا ال�سرتاتيجيات
تنموية معتمدة على الذات نابعة من النا�س
وموجهة �إليهم.

لقد كان للأزمة يف اجلنوب �أ�سباب داخلية
وخ��ارج��ي��ة م���ع��� ًا ،ول��ك��ن االن��ت��ك��ا���س��ات يف
االقت�صاد العاملي �أث��رت يف الأزم��ة ت�أثري ًا
جوهري ًا .بيد �أن الأ�سرة الدولية �أخفقت
يف م�ساعدة اجل��ن��وب ،فلم تتخذ �شيئ ًا من
االجراءات التي كان من �ش�أنها �أن تعجل يف
وتتباين �أق��ط��ار اجل��ن��وب تباين ًا ك��ب�ير ًا يف �إنهاء املحنة التي �أحدقت بن�سبة كبرية من
احلجم ويف امل�صادر الطبيعية ،ويف هيكل �أمم العامل و�شعوبه �أمد ًا طوي ًال.
اقت�صادياتها وم�ستوى تطورها االقت�صادي
واالجتماعي والثقايف .وهي تختلف كذلك �إن ال��ت��ح��دي �أم����ام �أم����م اجل��ن��وب يتمثل
يف ثقافاتها و�أنظمتها ال�سيا�سية ومذاهبها بتعبئة مواردها وتهيئتها لال�ستخدام على
العقائدية .وقد برز تنوعها االقت�صادي نحو �أك�ثر فعالية على ال�صعيدين الوطني
والثقايف يف ال�سنني الأخ�ي�رة ب�شكل جعل واجلماعي ،وذل��ك لتن�شيط التنمية فيها،
جنوب ال��ي��وم �أق��ل جتان�س ًا مم��ا ك��ان عليه واحل�صول على القوة النا�شئة عن م�شاريع
جنوب الأم�س .وقد نظرت جلنة اجلنوب م�شرتكة ،وا�ستغالل الفر�ص امل��وج��ودة يف
يف جتربة التنمية اخلا�صة باجلنوب ،ويف العامل ،وكذلك جلعل املنظمة الدولية �أكرث
جماالتها يف امل�ستقبل ،وذل��ك يف مرحلة ا�ستجابة ل�صالح اجلنوب.
ال�سنني الأخ�ي�رة من عقد من الزمن متيز
ب�أزمة طاحنة بالن�سبة لأغلبية الأقطار وخال�صة القول ف�إنه المنا�ص لل�سيا�سات من
النامية .وقد و�صف عقد الثمانينات ب�أنه �أن تتبدل وللم�ؤ�س�سات �أن تتجذر ولو�سائل
عقد �ضائع بالن�سبة للتنمية .وان ع��دد ًا عمل جديدة �أن ت�ستحدث� .إن هذه مهمات
كبري ًا من الأقطار و�صل به احلال �إلى �شفا �ضخمة ،ولكن على اجلنوب �أن يواجهها و�إال
ال�سقوط .وكان حرمان ال�شعوب فيها حاد ًا واجه مزيد ًا من التهمي�ش والتبعية والديون
والفاقة.
وطويل الأمد.
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اقت�صاد �إ�سالمي

هل تنت�شـر
�إعداد:

د .يا�سني �سحلول

باحث اقت�صادي �سوري

عامليـ ًا؟

ال�شك �أن اخلطوة التي
ويعك�س الإقبال الكبري على خدمات
امل�صرفية الإ�سالمية يف �أوروبا مدى
�شهدتها بريطانيا م�ؤخر ًا
ب�إعطاء ال�ضوء الأخ�رض لت�أ�سي�س النجاح الذي حققته ال�صناعة امل�صرفية
�أول بنك �إ�سالمي على �أرا�ضيها الإ�سالمية يف �شغل موقع متميز بني امل�صارف
التقليدية خالل العقدين الأخريين على
(�إ�سالميك ب�إنك �أوف بريتني)
الذي �سيزاول ن�شاطه امل�رصيف م�ستوى دول العامل الإ�سالمي يف جنوب �شرق
�آ�سيا و ب�شكل خا�ص ماليزيا �إلى جانب دول
وفق قواعد ال�رشيعة
الإ�سالمية ،متثل دفعة جديدة اخلليج العربي ف�ض ًال على الدور الرئي�سي
الذي تقوم به تلك ال�صناعة حالي ًا يف ن�شر
لل�صناعة املالية الإ�سالمية
مفاهيم االقت�صاد الإ�سالمي يف املجتمعات
عاملياً� ،إال �أن هذه ال�صناعة
الغربية وكل ما حتمله من قواعد و مبادئ
تواجه جملة من التحديات
قائمة على حترمي النظام الربوي.
�أهمها تكيف امل�صارف مع
البيئة و االقت�صاد الإ�سالمي
ومدى قدرتها على فهم
املعامالت التجارية و�إخ�ضاعها
للمنظور الإ�سالمي.

نطرح هذه الق�ضية يف التقرير التايل:
جنحت خالل ال�سنوات الأخرية بع�ض
امل�صارف التجارية و املالية يف اخلروج من
دائرة الأ�سواق املحلية التي �شهدت ن�ش�أتها
الأولى و تثبيت �أقدامها ب�شكل �سريع
يف �أ�سواق جديدة لت�صبح مناف�س ًا قوي ًا
لل�صناعة امل�صرفية التقليدية �سيما على
م�ستوى ال�سوق امل�صرفية الأوروبية ،الذي
�شهد �أي�ض ًا وخالل العام احلايل �أول عملية
طرح ل�صكوك �إ�سالمية بقيمة  100مليون
يورو (�أي ما يعادل  120,6مليون دوالر)
ل�صالح �إحدى الواليات الأملانية وذلك من
خالل بع�ض البنوك التي �أن�ش�أت فروع ًا
للمعامالت الإ�سالمية.
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ولعل ما ي�ؤكد ذلك الدور تلك الفعاليات
والأحداث االقت�صادية حول ال�صناعة
املالية الإ�سالمية التي ت�شهدها بع�ض
العوا�صم الأوروبية ،وكان �آخرها امل�ؤمتر
الثاين للتمويل العقاري الإ�سالمي (�آي �آر �أف
 )2004الذي عقد يف العا�صمة الربيطانية
لندن ،فقد �شكلت هذه اللقاءات يف جمملها
مناخ ًا �صحي ًا لن�شر مفاهيم ال�صناعة
امل�صرفية الإ�سالمية يف بريطانيا و فر�صة
عظيمة للتعريف عن قرب ب�صيغ التمويل
الإ�سالمية مثل املرابحــة والإجــــارة ،والتي

 263م�ؤ�س�سة
م�رصفية �إ�سالمية
يف  48دولة تتعامل
مع  170مليار دوالر
تقريب ًا

القت �إقبا ًال كبري ًا من اجلالية الإ�سالمية
هناك ،كما القت هذه الفعاليات اهتمام ًا
كبري ًا من القيادات املالية و امل�صرفية يف
بريطانيا التي حر�صت على امل�شاركة و
املناق�شة مع قيادات العمل امل�صريف يف
العامل الإ�سالمي .و ن�شري هنا �إلى م�شاركة
ويل العهد الربيطاين الأمري ت�شارلز يف
م�ؤمتر ال�صناعية املالية الإ�سالمية و البيئة
الرقابية الدولية الذي نظمه املجل�س العام
للبنوك و امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وهو
ما ي�ؤكد على �أهمية تطوير التعاون املتبادل
والتعريف بفوائد خدمات و منتجات
التمويل الإ�سالمي �ضمن النظام املايل
العاملي.

جتربة جديدة
لبنوك �أوروبية وفق
ال�شـريعة الإ�سالمية

لندن بوابة الغرب

ويرى العديد من املراقبني �أن بريطانيا
تعد مركز ًا لغالبية الن�شاطات امل�صرفية
الإ�سالمية التي جترى يف الغرب وقد �شهد
عام  1983م والدة �أول �شركة للتكافل يف
اململكة املتحدة تعمل على توفري الربامج
املالية الإ�سالمية احلالل للمجتمع الإ�سالمي
يف بريطانيا.

اقت�صاد �إ�سالمي

باعتبارها تابعة لدار املال الإ�سالمي و تقوم
ب�إدارة 3و 5بليون دوالر .و تعد �شركه تبادل
اال�ستثمار احلالل �شركة ا�ستثمارية ذات
م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف دبلن ،و تهدف
�إلى حتقيق دخل دائم بطريقة تتوافق مع
مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وذلك من خالل
امتالك حافظة �أوراق مالية خمتلفة من
ح�سابات التبادل باجلنية الإ�سرتليني والتي
ميكن تداولها يف ال�سوق امل�صريف الربيطاين.

�شهد عام 1983م
والدة �أول �شـركة
للتكايف يف
اململكة املتحدة
تعمل على توفري
الربامج املالية
الإ�سالمية احلالل
للمجتمع

يف البحرين ،منو الطلب على التعامل مع
امل�صارف الإ�سالمية �أو التي تتبع القواعد
ال�شرعية مثل �أنظمة امل�ضاربة واملرابحة
واملتاجرة والإجارة و اال�ست�صناع .و بقراءة
�سريعة احلجـم املعـــــامالت الإ�سالمية،
جند �أن هناك نحو  263م�ؤ�س�سة م�صرفية
�إ�سالمية يف  48دولة ب�أ�صول قيمتها 170
مليار دوالر تقريب ًا.
وتبلغ ن�سبة منو حجم ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي  %74منذ عام 1997م وحتى عام
2001م لي�صل �إلى  3.1مليار دوالر ،بينما بلغ
متو�سط النمو ال�سنوي لنف�س الفرتة 18.5
 %و ت�ستحوذ دول جمل�س التعاون اخلليجي
على  %15من �إجمايل عدد امل�صارف
الإ�سالمية يف العام حيث متتلك الدول ال�ست
الأع�ضاء يف املجل�س  21م�صرف ًا بر�ؤو�س
�أموال ت�صل �إلى  179مليار دوالر وهو ما
ميثل �أكرث من  %28من ر�ؤو�س �أموال البنوك
الإ�سالمية يف جميع �أنحاء العامل.

كما قام بنك كالينوورت الربيطاين �أي�ض ًا
ب�إن�شاء معهد لأبحاث النظام امل�صريف
الإ�سالمي لتطوير �أ�ساليب جتارية �إ�سالمية
جديدة باال�شرتاك مع املفكرين امل�سلمني.
ويف بريطانيا �أي�ض ًا �أطلق بنك �إت�س �إ�سبي
�سي ،الذي يعد �أكرب البنوك يف اجنلرتا،
برناجم ًا لتمويل الإ�سكان وخطة للح�سابات
اجلارية يف بريطانيا مبا ال تخالف ال�شريعة
الإ�سالمية ،بعد �سنوات من ال�ضغط الذي
مار�سه امل�سلمون يف بريطانيا حيث �أن
اال�ستفادة من قرو�ض الرهن العقاري
التقليدية واحل�سابات امل�صرفية �أمر غري
مقبول لدى �سكان بريطانيا من امل�سلمني
الذين يرتاوح عددهم ما بني � 1,5إلى
مليوين م�سلم .ومبوجب اخلطة اجلديدة
التي طورها ق�سم (ات�س ا �سبي �سي اممانة
فاينان�س) يقوم البنك ب�شراء العقارات
نيابة عن العمالء وت�أجريها لهم ملدة
معينة عادة ما تكون  25عام ًا وهي نف�س
مدة قرو�ض الرهن العقاري .وت�شري �أرقام
املجل�س العام الحتاد البنوك الإ�سالمية
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على طريق الهداية

ال�صدق
مـن �أخـــالق امل�سلـم

يف
�ضوء الكتـاب وال�سنـة
�إعداد:

�إ�سماعيل عبد الفتاح م�صطفى حممد الغندور

مدر�س م�ساعد بكلية �أ�صول الدين والدعوة  -جامعة الأزهر

تعريف ال�صدق

لغة  :ال�صاد والدال والقاف ٌ � :
ال�صدق ً
أ�صل
يدل على ق ّوةٍ يف ال�شيء ق ً
ُّ
ريه .ومن
وال وغ َ
ذلك
ال�صدْ ق :خالف ال َكذِ َب� ،س ِّم َي بذلك
ِّ
لق ّوته يف نف�سه ،ول َّأن الكذِ َب ال ُق َّوة له،
ٌ
�شيء
باطل .و�أ�صل هذا من قولهم:
بل هو
ٌ
َ�صدْ ٌق� ،أي �ُ :صلْب  ،و ُر ْمح َ�صدْ ٌق .ويقال
َ�صدَ ُقوهم الق َ
ِتال ،ويف خالف ذلك َك َذبوهم.
لل�صدْ ق  ،ويكون الذي
املالزم
وال�ص ِّديق:
ِّ
ِّ
ُي َ�ص ِّدقُ قو َله بالعمل .ورجل ِ�صدْ ٌق وامر�أةَ
ِ�صدْ ٌق ُ ،و ِ�صفا بامل�صدر يريدون املبالغة .
ويقال �َ :ص َّدقه َق ِبل قو َله ،واملُ َ�ص ٍِّدقُ  :الذي
ُي َ�ص ِّد ُق َك يف حديثك،و�صدَ َقه احلديث �أَنب�أَه
بال�صدْ ق  ،و َت�صا َدقا يف احلديث ويف املو ّدة.
ِّ
ويقال َ�صدَ ْقتُ القو َم �أي قلت لهم ِ�صدْ ق ًا.
ا�صطالحا  :تنوعت عبارات ال�سلف
ال�صدق
ً
يف تعريف ال�صدق ،والق�صد واحد ،فمنها :
هو الوفاء هلل بالعمل.وقيل :ا�ستواء ال�سر
والعالنية.وقيل :القول باحلق يف مواطن
الهلكة .وقيل� :أن ت�صدق يف مو�ضع ال
ينجيك منه �إال الكذب 0وقيل� :أال يكون يف
�أحوالك �شوب ،وال يف اعتقادك ريب  ،وال يف
�أعمالك عيب .وقيل ال�صدق� :ضد الكذب
 ،وهو الإبانة عما يخرب به على ما كان.
وال�صديق :هو الذي مل يدع �شيئ ًا مما �أظهره
بالل�سان �إال حققه بقلبه وعمله .
�أهمية ال�صدق

ال�صدق مطلب �أ�سا�سي يف حياة امل�ؤمن،
ولذلك �أثنى اهلل تعالى على َمن لزمه ف�صار
الل
له ُخلق ًا  ،قال تعالىَ } :وا َّلذِ ينَ �آَ َمنُوا ِب هَّ ِ
ال�ص ِّديقُونَ َو ُّ
اء عِ نْدَ
َو ُر ُ�سلِهِ �أُو َلئ َِك هُ ُم ِّ
ال�ش َهدَ ُ
َر ِّبه ِْم َل ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم َونُو ُرهُ ْم{ .قال الرازي :
وج َمع
ال�صديق  :نعت ملن كَثرُ َ منه ال�صدق َ ،
ِ�صدق ًا �إلى ِ�صدق يف الإميان باهلل تعالى
ور�سله ،كما �أن اهلل تعالى �أمر �أهل الإميان
�أن يكونوا مع ال�صادقني :فقال �سبحانه :
}يا �أيها الذين �آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع
ال�صادقني{ قال ال�شوكاين  :هذا الأمر
بالكون مع ال�صادقني بعد ق�صة الثالثة فيه
الإ�شارة �إلى �أن ه�ؤالء الثالثة ح�صل لهم
بال�صدق ما ح�صل من توبة اهلل ،وظاهر
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الآية الأمر للعباد على العموم .وهذه الآية
نزلت يف ق�صة كعب بن مالك ،وتخلفه عن
َ
ر�سول
غزوة تبوك بدون عذر ،و�صدقه
اهلل ،واعرتافه ب�أن نف�سه قد غلبته يف هذا
املوطن ،ف�آثر ال�صدق ورجا فيه من اهلل
ح�سن العاقبة ،ثم وقع له ما وقع من هجر
امل�سلمني له مدة خم�سني يوم ًا ،حتى �ضاقت
عليه نف�سه و�ضاقت عليه الأر�ض مبا رحبت ،
ثم َم َّن اهلل عليه بقبول توبته  ،قال كعب بن
علي من نعمة قط
مالك  :فواهلل ما �أنعم اهلل ّ
بعد �أن هداين للإ�سالم �أعظم يف نف�سي من
�صدقي لر�سول اهلل �أن ال �أكون كذبتُه ف�أهلِك
كما هلك الذين َك َذبوا  ،ف�إن اهلل تعالى قال
فيهم حني �أَنزل الوحي �شرما قال لأحد ،
الل َلك ُْم
}�س َي ْح ِل ُفونَ ِب هَّ ِ
حيث قال �سبحانه َ :
َ
�إِ َذا ا ْن َق َل ْبت ُْم �إِ َل ْيه ِْم ِل ُت ْع ِر ُ�ضوا َع ْن ُه ْم َف�أ ْع ِر ُ�ضوا
اء بمِ َ ا
َع ْن ُه ْم �إِ َّن ُه ْم ِر ْج ٌ�س َو َم�أْ َواهُ ْم َج َه َن ُّم َج َز ً
َكانُوا َي ْك�سِ ُبونَ َ .ي ْح ِلفُونَ َلك ُْم ِلترَ َْ�ض ْوا َع ْن ُه ْم
َف�إِنْ َتر َ�ض ْوا َع ْن ُه ْم َف�إِ َّن هَّ َ
الل اَل َي ْر َ�ضى َع ِن
ْ
ا ْل َق ْو ِم ا ْل َفا�سِ ِقنيَ{.

ال�صدق مطلب
�أ�سا�سي يف حياة
امل�ؤمن  ،ولذلك �أثنى
اهلل تعالى على َمن
خلق ًا
لزمه ف�صار له ُ

قال احلافظ ابن حجر يف هذه الق�صة:
وفيها عظم مقدار ال�صدق يف القول والفعل،
وتعليق �سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من
�شرهما به .وقال العيني :وملا جرى على
ه�ؤالء الثالثة من ال�ضيق والكرب ،وهجر
امل�سلمني �إياهم نحو ًا من خم�سني ليلة
ف�صربوا على ذلك وا�ستكانوا لأمر اهلل،
فرج اهلل عنهم ب�سبب �صدقهم جميع ذلك ،
َّ
وتاب عليهم ،وكان عاقبة �صدقهم وتقواهم
جنا ًة لهم وخري ًا  ،و�أعقب ذلك بقوله} :
َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ �آ َمنُو ْا ا َّتقُو ْا اللهّ َ َو ُكونُو ْا َم َع
ال�صادِقِ نيَ{ يعني  :الزموا ال�صدق تكونوا مع
َّ
�أهله  ،وتنجوا من املهالك  ،ويجعل لكم فرج ًا
من �أموركم وخمرجا.

قال النووي :قال العلماء معناه �أن ال�صدق
يهدي �إلى العمل ال�صالح اخلال�ص من كل
مذموم  ،والرب ا�سم جامع للخري كله ،وقيل
الرب اجلنة  ،ويجوز �أن يتناول العمل ال�صالح
واجلنة ،و�أما الكذب فيو�صل �إلى الفجور،
وهو امليل عن اال�ستقامة ،وقيل االنبعاث
يف املعا�صي .قال العلماء هذا فيه حث على
حتري ال�صدق ،وهو ق�صده واالعتناء به،
وعلى التحذير من الكذب والت�ساهل فيه،
ف�إنه �إذا ت�ساهل فيه كرث منه فعرف به،
وكتبه اهلل ملبالغته �صديقا �إن اعتاده� ،أو
كذابا �إن اعتاده ،ومعنىُ ( :يكتب) هنا
ُيحكم له بذلك  ،وي�ستحق الو�صف مبنزلة
ال�صديقني وثوابهم� ،أو �صفة الكذابني
وعقابهم  ،واملراد� :إظهار ذلك للمخلوقني،
�إما ب�أن يكتبه يف ذلك لي�شتهر بحظه من
ال�صفتني يف امللأ الأعلى ،و�إما ب�أن ُي ْلقِي ذلك
يف قلوب النا�س و�أل�سنتهم ،كما يو�ضع له
هلل تعالى
القبول والبغ�ضاء  ،و�إال َف َقدَ ُر ا ِ
وكتابه ال�سابق قد �سبق بكل ذلك .واهلل
�أعلم .ويف هذا احلديث �إ�شارة �إلى �أن من
َّ
توقى الكذب بالق�صد ال�صحيح �إلى ال�صدق
�صار له ال�صدق �سجية حتى ي�ستحق الو�صف
به ،وكذلك عك�سه.

وبهذا تظهر ف�ضيلة ال�صدق ومالزمته  ،و�إن
كان فيه م�شقة على �صاحبه  ،ف�إن عاقبته
خري ،لأن ال�صدق يهدي �إلى الرب ،والرب
يهدي �إلى اجلنة  ،كما ثبت يف ال�صحيح قال:
ال�صدْ َق َي ْهدِ ي �إِ َلى ا ْلبرِ ِّ َ ،و�إِ َّن ا ْلبرِ َّ َي ْهدِ ي
(�إِ َّن ِّ
َ
َ
َ
ُ
الر ُجل ل َي ْ�صدُ قُ َحتّى َيكونَ
�إِ َلى الجْ َ َنّةِ َ ،و�إِ َّن َّ
ِ�ص ِّدي ًقا َ ،و ِ�إ َّن ا ْل َكذِ َب َي ْهدِ ي �إِ َلى ا ْلف ُُجو ِر َ ،و�إِ َّن
الر ُج َل َل َي ْكذِ ُب
الْفُ ُجو َر َي ْهدِ ي �إِ َلى ال َنّا ِر َ ،و ِ�إ َّن َّ
َح َتّى ُي ْك َت َب عِ نْدَ هَّ
اللِ).

ولأهمية ال�صدق فقد جعل اهلل مرتبة
ال�صديقني يف اجلنة مع املنعم عليهم من
النبيني وال�شهداء وال�صاحلني  ،وذلك لكمال
ت�صديقهم مبا جاءت به الر�سل ،حيث علموا
احلق و�صدقوه بيقينهم ،وقاموا به ق ً
وال
وعم ًال وحا ًال ودعو ًة �إلى اهلل تعالى  ،فقال
تعالىَ } :و َم ْن يُطِ ع هَّ َ
الر ُ�س َ
ول َف�أُو َلئ َِك
الل َو َّ
ِ
َم َع ا َّلذِ ينَ �أَ ْن َع َم هَّ ُ
الل َع َل ْيه ِْم مِنَ ال َّن ِب ِّي َ
ني
ني َو ُّ
ال�صالحِ ِ َ
ال�ص ِّدي ِق َ
ني َو َح ُ�سنَ
َو ِّ
ال�ش َهدَ اءِ َو َّ

�أُو َلئ َِك َرفِي ًقا{ فهم الرفيق الأعلى ،وح�سن
�أولئك رفيق ًا ،وال يزال اهلل ميدهم ب�أنعمه
و�ألطافه وكرمه� ،إح�سان ًا منه وتوفيق ًا ،حيث
جعل لهم منزلة القرب منه � ،إذ درجتهم
ثاين درجة النبيني ،ولهم مرتبة املعية مع
اهلل تعالى  ،ف�إن اهلل مع ال�صادقني يف �إميانهم
وتقواهم ،كما قال تعالى�} :إِ َّن هَّ َ
الل َم َع ا َّلذِ ينَ
ا َّت َق ْوا َوا َّلذِ ينَ هُ ْم محُ ْ �سِ نُونَ { .و�أخرب تعالى
�أن َمن �صدقه فهو خري له ،حيث قال �سبحانه:
ال ْم ُر َف َل ْو َ�صدَ ُقوا هَّ َ
الل َل َكانَ َخيرْ ً ا
} َف ِ�إ َذا َع َز َم َْ أ
َل ُه ْم{ فاهلل تعالى يخرب َع ّمن جاءهم الأمر
املحتم ،ف�صار الأمر معزو ًما عليهم ،ففي هذه
و�صدَ ُقوه
احلال لو �أخل�صوا النية هلل تعالى َ ،
يف الإميان والطاعة،واال�ستعانة به ،وبذل
اجلهد يف امتثال �أمره ،لكان خري ًا لهم يف
عاجل دنياهم ،و�آجل معادهم .ويف قوله
ال هَّ ُ
تعالى َ :
}ق َ
ال�صادِقِ َ
ني
الل هَ َذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ
ّات تجَ ْ ِري م ِْن تحَ ْ ِت َها ْ أَ
ِ�صدْ ُق ُه ْم َل ُه ْم َج َن ٌ
ال ْن َها ُر
َ
ُ
هّ
َخالِدِ ينَ فِي َها �أَ َبدً ا َر ِ�ض َي الل َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا
يم{ �إ�شارة �إلى �أهمية
َعنْهُ َذل َِك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ُ
ال�صدق ،و�أنه يف يوم القيامة ال ينفع العبد
وينجيه من عذاب اهلل �إال ِ�ص ُ
دقه.
وقد و�صف اهلل تعالى نف�سه بال�صدق فقال
جل �ش�أنهَ } :و َم ْن َ�أ ْ�صدَ قُ مِنَ اهلل َحدِ يث ًا{،
قال البي�ضاوي� :إنكار �أن يكون �أحد �أكرث
�صدق ًا منه  ،ف�إنه ال يتطرق الكذب �إلى خربه
بوجه  ،لأنه نق�ص  ،وهو على اهلل حمال .ويف
قوله تعالىَ } :و َم ْن �أَ ْ�صدَ قُ مِنَ اهلل قِ ي ًال{
نفي �أن يكون �أحد �أ�صدق منه �سبحانه.
وو�صف اهلل تعالى به الأنبياء واملر�سلني
عليهم ال�سالم يف معر�ض املدح لهم  ،والثناء
عليهم  ،فقال تعالى يف حق �إبراهيمَ } :واذ ُْك ْر
يم �إِ َنّهُ َكانَ ِ�ص ِّدي ًقا َن ِب ًّيا{ قال
اب �إِ ْب َراهِ َ
فيِ ا ْل ِك َت ِ
ابن عا�شور :و�صف �إبراهيم بال�صدّ يق لفرط
�صدقه يف امتثال ما يكلفه اهلل تعالى ،ال
ي�صده عن ذلك ما قد يكون عذر ًا للمك َلّف،
مثل مبادرته �إلى حماولة َذبح ولده حني
�أمره اهلل بذلك يف وحي الر�ؤيا ،فال�صدق هنا
مبعنى :بلوغ نهاية ال�صفة يف املو�صوف بها.
وقال �سبحانه يف حق �إ�سماعيلَ } :واذ ُْك ْر
اب �إِ ْ�س َماعِ َ
يل �إِ َنّهُ َكانَ َ�صاد َِق ا ْل َو ْعدِ
فيِ ا ْل ِك َت ِ
َو َكانَ َر ُ�س اً
ول َن ِب ًّيا{ .قال ابن عا�شور :وخ�صه
بو�صف �صدق الوعد لأنه ا�شتهر به ،وتركه
ُخلق ًا يف ذريته.
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وع ٍد َ�صدَ َقه وعدُ ه �إياه �إبراهيم ب�أن
و�أعظم ْ
َ
يجده �صابر ًا على الذبح ،فقالَ :
}�ست ِجدُ نيِ
اء هَّ ُ
ال�صا ِب ِرينَ { .وقال يف حق
الل مِنَ َّ
�إِنْ َ�ش َ
ي�س �إِ َنّهُ َكانَ
�إدري�سَ } :واذ ُْك ْر فيِ ا ْل ِك َت ِ
اب �إِ ْد ِر َ
ِ�ص ِّدي ًقا َن ِب ًّيا{ .ولأهمية ال�صدق فقد �أمر اهلل
تعالى ر�سوله �أن ي�س�أله ب�أن يجعل مدخله
وخمرجه على ال�صدق فقال �سبحانهَ } :و ُقلْ
َر ِّب �أَدْخِ ْلنِي ُمدْ َخ َل ِ�صدْ ٍق َو�أَخْ ِر ْجنِي مخُ ْ َر َج
ريا{،
اج َعلْ ليِ م ِْن َلدُ ن َْك ُ�سل َْطا ًنا َن ِ�ص ً
ِ�صدْ ٍق َو ْ
قال ال�سعدي� :أي اجعل مداخلي وخمارجي
كلها يف طاعتك وعلى مر�ضاتك ،وذلك
لت�ضمنها الإخال�ص وموافقتها الأمر .وب�شر
عباده ب�أن لهم عنده قدم �صدق ،ومقعد
�صدق فقال تعالى َ } :و َب ِّ�ش ِر ا َّلذِ ينَ َ�آ َمنُوا �أَ َّن
َل ُه ْم َقدَ َم ِ�صدْ ٍق عِ نْدَ َر ِّبه ِْم{ ،قال ال�سعـــدي:
} َو َب ِّ�ش ِر ا َّلذِ ينَ �آ َمنُوا �إميانا �صادقا �أَ َّن َل ُه ْم َقدَ َم
ِ�صدْ ٍق عِ نْدَ َر ِّبه ِْم { �أي :لهم جزاء موفور،
وثواب مذخور عند ربهم مبا قدموه و�أ�سلفوه
من الأعمال ال�صاحلة ال�صادقة ،وقال
تعالىَّ �} :إن المْ ُ َّت ِق َ
ّات َو َن َهر فيِ َم ْق َعدِ
ني فيِ َج َن ٍ
ِيك ُم ْق َتدِ ر{� ،أي :يف جمل�س
ِ�صدْ ٍق عِ نْدَ َمل ٍ
حق ال لغو فيه وال ت�أثيم  ،عند َمل ٍِك قادر ال
يعجزه �شيء .ومدح اهلل املكان بال�صدق فال
ُي ْقعِد فيه �إال �أهل ال�صدق.
حقيقة ال�صدق

قال ابن القيم يف حقيقة ال�صدق :وهي
منزلة القوم الأعظم  ،الذي منه تن�ش�أ جميع
منازل ال�سالكني ،والطريق الأقوم الذي من
مل ي�سر عليه فهو من املنقطعني الهالكني ،وبه
متيز �أهل النفاق من �أهل الإميان  ،و�سكان
اجلنان من �أهل النريان .وهو �سيف اهلل يف
�أر�ضه ،الذي ما و�ضع على �شيء �إال قطعه،
وال واجه باط ًال �إال �أ ْر َداه و�صرعهَ ،من �صال
به ،مل ترد �صولته ،ومن نطق به علت على
اخل�صوم كلمته فهو روح الأعمال ،وحمك
الأحوال ،واحلامل على اقتحام الأهوال،
والباب الذي دخل منه الوا�صلون �إلى ح�ضرة
ذي اجلالل ،وهو �أ�سا�س بناء الدين وعمود
ف�سطاط اليقني  ،ودرجته تالية لدرجة
النبوة  ،التي هي �أرفع درجات العاملني.
وحقيقة ال�صدق يف �أعمال العباد مبناها
على الإخال�ص  ،الذي يح�صل به ا�ستواء
ال�سريرة والعالنية ،والظاهر والباطن.
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من الكاذب ،فيجزي ال�صادقني ب�صدقهـــم
} َو ُي َع ِّذ َب المْ ُنَا ِف ِقنيَ{ الذين تغريت قلوبهم
و�أعمالهم ،عند حلول الفنت ،ومل يفوا مبا
حقيقة ال�صدق يف
اء{ تعذيبهم ب�أن
عاهدوا اللهّ عليه�} .إِنْ َ�ش َ
�أعمال العباد مبناها
مل ي�ش�أ هدايتهم ،بل علم �أنهم ال خري فيهم،
ُوب َع َل ْيه ِْم{ ب�أن يوفقهم
على الإخال�ص ،الذي فلم يوفقهم�} .أَ ْو َيت َ
للتوبة والإنابة ،وهذا هو الغالب ،على كرم
يح�صل به ا�ستواء
الكرمي ،ولهذا ختم الآية با�سمني دالني على
ال�رسيرة والعالنية،
املغفرة ،والف�ضل ،والإح�سان فقال�} :إِ َّن هَّ َ
الل
والظاهر والباطن
َكانَ َغفُو ًرا رحي ًما{ غفو ًرا لذنوب امل�سرفني
على �أنف�سهم ،ولو �أكرثوا من الع�صيان� ،إذا
�أتوا باملتابَ } .ر ِحي ًما{ بهم ،حيث وفقهم
وقد �أخرب تعالى عن �أهل البرِ و�أثنى عليهم للتوبة ،ثم َق ِب َل َها منهم ،و�سرت عليهم ما
ب�أح�سن �أعمالهم من الإميان والإ�سالم اجرتحوه.
وال�صدقة وال�صرب ب�أنهم �أهل ال�صدق فقال:
الل َوا ْل َي ْو ِم ْ آَ
الخِ ِر فامل�ؤمن احلق عنده مِن ُح�سن الق�صد  ،وكمال
} َو َلك َِّن ا ْلبرِ َّ َم ْن �آَ َمنَ ِب هَّ ِ
ني َو�آَ َتى المْ َ َ
اب َوال َّن ِب ِّي َ
ال َع َلى العزم  ،وقوة الإرادة ما يجعله على ا�ستمرار
َوالمْ َلاَ ِئ َكةِ َوا ْل ِك َت ِ
ُح ِّبهِ َذ ِوي ا ْلق ُْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوالمْ َ َ�سا ِك َ
ني َوا ْبنَ يف �صدق ال�سلوك مع اهلل تعالى  ،ومع عباده،
ال�سا ِئ ِل َ
ال�صلاَ َة مع امليل ال�شديد عما ي�ؤثر على �صدق هذا
ني وَفيِ ِّ
اب َو�أَ َقا َم َّ
الر َق ِ
ال�س ِبيلِ َو َّ
َّ
َو�آَ َتى َّ
الز َكا َة َوالمْ ُو ُفونَ ِب َع ْهدِ هِ ْم ِ�إ َذا َعاهَ دُ وا التعامل .وهذا دليل على �صحة التوجه �إلى
ال�صا ِب ِرينَ فيِ ا ْل َب�أْ َ�ساءِ َو َّ
ال�ض َّراءِ َو ِح َ
ني اهلل تعالى ،فهو اجتهاد ال ميازجه رياء وال
َو َّ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ا ْل َب�أْ ِ�س �أولئِك ا ّلذِ ينَ َ�صدَ قوا َو�أولئِك هُ ُم فتور،وال يكون فيه ق�سمة بحال  ،وال ي�صح
المْ ُ َّتقُونَ { وهذا �صريح يف �أن ال�صدق يجب �أن الدخول يف �ش�أن ال�سفر �إلى اهلل واال�ستعداد
يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة  ،فه�ؤالء للقائه �إال به .فهو بذلك ال ي�ستجيب لأي دا ٍع
الذين ات�صفوا بهذه ال�صفات هم الذين يدعوه �إلى نق�ض عهده  ،وترك �صدقه يف كل
َ�صدَ قوا يف �إميانهم؛ لأنهم حققوا الإميان حال  ،فهو �صادق حقيقة  ،قد اجنذبت قوى
القلبي بالأقوال والأفعال ،فه�ؤالء هم الذين روحه كلها �إلى �إرادة اهلل وطلبه  ،وال�سري
�صدقوا } َو ُ�أو َلئ َِك هُ ُم المْ ُ َّتقُونَ { لأنهم اتقوا �إليه ،واال�ستعداد للقائه .ومن تكون هذه
املحارم وفعلوا الطاعات.
حاله ال يحتمل �سبب ًا يدعوه �إلى نق�ض عهده
مع اهلل بوجه من الوجوه ،فهو ال ي�صاحب
وقد �أخرب اهلل تعالى �أن النا�س يف حقيقة �أهل الغفلة ،لأنهم ُقطّ اع طريق القلب �إلى
�أفعالهم ينق�سمون �إلى �صادق ومنافق فقال :اهلل تعالى ،و�أ�ضر �شيء على ال�صادق يف
} ِل َي ْج ِزيَ هَّ ُ
ال�صادِقِ َ
ني ِب ِ�صدْ قِ ه ِْم َو ُي َع ِّذ َب عمله لربه جل وعال  ،ويف عمله مع النا�س.
الل َّ
ُوب َع َل ْيه ِْم �إِ َّن هَّ َ
المْ ُنَا ِف ِق َ
الل َكانَ
اء �أَ ْو َيت َ
ني �إِنْ َ�ش َ
َغفُ و ًرا َر ِحي ًما{ ،فالإميان �أ�سا�سه ال�صدق ،فامل�ؤمن ال�صادق ال يقعد عن اجلد بحال،
والنفاق �أ�سا�سه الكذب ،وال يجتمع كذب فهو يف جميع �أحواله ال ُي َرى �إال جاداً،
و�إميان �إال و�أحدهما حمارب للآخر .ويف و�أمره كله جد  ،فال يتمنى احلياة �إال للحق
بيان هذه احلقيقة قال ال�سعديِ } :ل َي ْج ِزيَ  ،وال ي�شهد من نف�سه �إال �أثر النق�صان  ،فال
هَّ ُ
ال�صادِقِ َ
الل
ني ِب ِ�صدْ قِ ه ِْم{ �أي :ب�سبب يحب �أن يعي�ش �إال لي�شبع من ر�ضى حمبوبه
َّ
�صدقهم ،يف �أقوالهم ،و�أحوالهم ،ومعاملتهم  ،ويقوم بعبوديته ،وي�ستكرث من الأ�سباب
مع اللهّ  ،وا�ستواء ظاهرهم وباطنهم ،قال التي ُت َق ّر ُبه �إليه  ،وتدنيه منه ،ال لعلة من
ال�صادِقِ َ
ني علل الدنيا  ،وال ل�شهوة من �شهواتها ،كما
اللهّ تعالى} :هَ َذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ
ِ�صدْ ُق ُه ْم َل ُه ْم َج َن ٌ
ّات تجَ ْ ِري م ِْن تحَ ْ ِت َها الأ ْن َها ُر قال عمر بن اخلطاب :لوال ثالث ملا �أحببت
َخالِدِ ينَ فِي َها �أَ َبدً ا{ �أي :قدرنا ما قدرنا ،من البقاء  ،لوال �أن �أحمل على جياد اخليل يف
هذه الفنت واملحن والزالزل ،ليتبني ال�صادق �سبيل اهلل ،ومكابدة الليل ،وجمال�سة �أقوام

على طريق الهداية

ينتقون �أطايب الكالم كما ُينت َقى �أطايب
التمر ،يريد اجلهاد وال�صالة والعلم النافع
 ،وهذه درجات الف�ضائل  ،و�أهلها هم �أهل
الزلفى والدرجات العليا .وقال معاذ عند
موته :اللهم �إنك تعلم �أين مل �أكن �أحب
البقاء جلري الأنهار  ،وال لغر�س الأ�شجار،
وال لنكح الأزواج ،ولكن لظم�أ الهواجر،
ومكابدة الليل  ،ومزاحمة العلماء بالركب
عند حلق الذكر .فبهذا تظهر حقيقة �صدق
العبد يف التزامه بهذا الدين  ،ف�إن العبد �إذا
َ�صدَ َق ر ّبه يف طاعته ر�ضي ُ
اهلل بعمله وحاله
ويقينه وق�صده  ،لأن هذا العامل قد ر�ضي
باهلل رب ًا ،وبالإ�سالم دين ًا  ،ومبحمد ر� ً
سوال
 ،فر�ضي اهلل تعالى به عبد ًا  ،لأن �أعماله
َم ْر ِ�ض ّية عند اهلل ،و�أحواله �صادقة مع اهلل،
وق�صده م�ستقيم على الإخال�ص واملتابعة
لأمر ربه.
ال�صدّ يقية  :كمال الإخال�ص
فلذلك كانت ّ
واالنقياد ،واملتابعة للخرب والأمر ظاهر ًا
فحقيقة ال�صدق يف هذه الأ�شياء هو :احلق وباطن ًا .حتى �إن ِ�صدق املتبايعني يُحِ لّ
الثابت املت�صل باهلل ،املو�صل �إلى اهلل ،وهو ما الربكة يف بيعهما  ،وكذبهما ميحق بركة
كان به وله من الأقوال والأعمال والأحوال .بيعهما ،كما يف ال�صحيحني عن حكيم بن
قال ابن القيم :فبذلك يكون العبد من الذين حزام قال  :قال ر�سول اهلل ( :ا ْل َب ِّي َعانِ
جاءوا بال�صدق ،وبح�سب كمال هذه الأمور ِبالخْ ِ َيا ِر َما مَ ْ
ل َي َت َف َّر َقا َ ،ف�إِنْ َ�صدَ َقا َو َب َّينَا
فيه  ،وقيامها به ،تكون �صديقيته ،ولذلك ُبو ِر َك َل ُه َما فيِ َب ْي ِع ِه َما َ ،و�إِنْ َك َذ َبا َو َك َت َما محُ ِ َقتْ
كان لأبي بكر ال�صديق و�أر�ضاه ذروة �سنام َب َر َك ُة َب ْي ِع ِه َما).
ال�صديقية� ،سمي ال�صديق على الإطالق ،و
ال�صديق �أبلغ من ال�صدوق ،وال�صدوق �أبلغ
�أنواع ال�صدق
من ال�صادق.
�أنواع ال�صدق كثرية  ،وقد يكون للعبد �صدق
ف�أعلى مراتب ال�صدق :مرتبة ال�صديقية ،يف بع�ض الأمور دون بع�ض ،ف�إن كان �صادق ًا
ال�ص ِّديق حق ًا .و�أف�ضل هذه
وهي كمال االنقياد للر�سول  ،مع كمال يف اجلميع فهو ِّ
الإخال�ص للمر�ســ ِل ،ويف هذا قال تعالـى :الأنواع و�أعزها ال�صدق يف مقامات الدين،
}والذي جاء بال�صدق و�صدق به �أولئك هم كال�صدق يف الإميان والإخال�ص واخلوف
املتقون{ ،وقد و�ضح هذا ال�سعدي بقوله } :والرجاء والتعظيم والزهد والر�ضا والتوكل
ال�صدْ ِق{ يف قوله وعمله ،فدخل واملحبة وغريها .و�س�أتناول يف هذا املبحث
اء ِب ِّ
َوا َّلذِ ي َج َ
يف ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم ممن �صدق �أربعة مِن هذه الأنواع وهي:
فيما قاله عن خرب اللهّ و�أحكامه ،وفيما
فعله من خ�صال ال�صـــدقَ } .و َ�ص َّد َق بِهِ { �أي • :ال�صدق يف الإميان،
بال�صدق  ،لأنه قد يجيء الإن�سان بال�صدق • ،وال�صدق يف الإخال�ص،
ولكن قد ال ي�صدق به ،ب�سبب ا�ستكباره� ،أو • وال�صدق يف التوكل ،
احتقاره ملن قاله و�أتى به ،فال بد يف املدح من • وال�صدق يف املحبة ،م�ضيف ًا �إليها:
ال�صدق والت�صديق ،ف�صدقه يدل على علمه • ال�صدق يف القول
وعدله ،وت�صديقه يدل على توا�ضعه وعدم • وال�صدق يف العمل ،لأهمية هذين النوعني،
ا�ستكباره�}.أُو َلئ َِك{ �أي :الذين وفقوا للجمع وحاجة املجتمع �إليهما  ،وظهور �أثرهما بني
بني الأمرين }هُ ُم المْ ُ َّتقُونَ { ف�إن جميع خ�صال النا�س.
التقوى ترجع �إلى ال�صدق باحلق والت�صديق
به .ويف بيان هذه احلقيقة قال ابن
القيم:ال�صدق مفتاح ال�صديقية ومبد�أها،
وهي غايته  ،فال ينال درجتها كاذب �ألبتة ،ال
يف قوله  ،وال يف عمله ،وال يف حاله  ،وال�سيما
كاذب على اهلل يف �أ�سمائه و�صفاته  ،ونفي ما
�أثبته �،أو �إثبات ما نفاه عن نف�سه  ،فلي�س يف
ه�ؤالء ِ�صدّ يق �أبد ًا  ،وكذلك الكذب عليه يف
دينه و�شرعه ،بتحليل ما حرمه  ،وحترمي ما
مل يحرمه ،و�إ�سقاط ما �أوجبه ،و�إيجاب ما
مل يوجبه،وكراهة ما �أحبه ،وا�ستحباب ما
مناف لل�صديقية ،وكذلك
مل يحبه ،كل ذلك ٍ
الكذب معه يف الأعمال ،بالتحلي بحلية
ال�صادقني املخل�صني والزاهدين املتوكلني،
ولي�س يف احلقيقة منهم.

 .1ال�صدق يف الإميان

الإميان يو�صف بال�صدق �أو الكذب ،لأنه
يتعلق بالقلب واجلوارح .وقد و�صف اهلل
تعالى امل�ؤمنني بال�صدق ،كما و�صف املنافقني
بالكذب يف دعوى الإميان ،فقال اهلل تعالى
يف و�صف امل�ؤمنني ال�صادقني�} :إِ مَّ َ
نا المْ ُ�ؤْ ِمنُونَ
الل َو َر ُ�سولِهِ ُث َّم مَ ْ
ل َي ْر َتا ُبوا
ا َّلذِ ينَ �آَ َمنُوا ِب هَّ ِ
الل
َو َجاهَ دُ وا ِب�أَ ْم َوا ِله ِْم َو َ�أنْفُ �سِ ه ِْم فيِ َ�س ِبيلِ هَّ ِ
ال�صاد ُِقونَ { ،فهذه الآية مب ِّينَة
�أُو َلئ َِك هُ ُم َّ
حلقيقة الإميان الكامل ،والت�صديق املح�ض
باهلل تعالى ،تعليم ًا له�ؤالء الأعراب و َمن
على حالهم،الذين ادعوا الإميان بالكلمة
الظاهرة ،ومل ت�ؤمن قلوبهم ،كما قال تعالى:
}قا َلتِ ْ أَ
َ
اب �آَ َم َنّا ُقلْ مَ ْ
ل ُت�ؤْ ِمنُوا َو َلك ِْن
ال ْع َر ُ
َ
الميَانُ فيِ ُق ُلو ِبك ُْم
ُقو ُلوا �أ ْ�س َل ْمنَا َولمَ َّا يَدْ ُخلِ ِْ إ
َو�إِنْ ُتطِ ي ُعوا هَّ َ
اَ
الل َو َر ُ�سو َلهُ ل َي ِل ْتك ُْم م ِْن
�أَ ْع َما ِلك ُْم َ�ش ْي ًئا �إِ َّن هَّ َ
يم{.
الل َغفُو ٌر َر ِح ٌ
فال�صدق دعوى كبرية يف كل �شيء يُدّ َعى
يحتاج �صاحبه �إلى حجة وبرهان ،و�أعظم
ذلك دعوى الإميان  ،الذي عليه مدار
ال�سعادة  ،فمن ادعاه وقام بواجباته
ولوازمه فهو ال�صادق امل�ؤمن ح ًقا  ،و َمن مل
يكن كذلك فلي�س ب�صادق يف دعواه  ،ولي�س
لهذه الدعوى فائدة  ،ف�إن الإميان يف القلب
ال َيطّ لع عليه �إال اهلل تعالى .وقد و�صف اهلل
بال�ص ِّديقني ،حيث قال �سبحانه:
امل�ؤمنني
ِّ
َ
هّ
ُ
َ
الل َو ُر ُ�سلِهِ �أو َلئ َِك هُ ُم
} َوا َّلذِ ينَ �آ َمنُوا ِب ِ
ال�ص ِّديقُونَ { ،قال ال�سعدي :والإميان عند
ِّ
�أهل ال�سنة :هو ما دل عليه الكتاب وال�سنة،
هو قول القلب والل�سان ،وعمل القلب والل�سان
واجلوارح ،في�شمل ذلك جميع �شرائع الدين
الظاهرة والباطنة .فالذين جمعوا بني هذه
الأمور هم ال�صديقون � ،أي :الذين مرتبتهم
فوق مرتبة عموم امل�ؤمنني ،ودون مرتبة
الأنبياء.
ويف املقابل و�صف اهلل املنافقني بالكذب يف
ّا�س
دعوى الإميان ،فقال تعالىَ } :ومِنَ ال َن ِ
الل َو ِبا ْل َي ْو ِم ْ آَ
َم ْن َيق ُ
الخِ ِر َو َما هُ ْم
ُول �آَ َم َنّا ِب هَّ ِ
َ
َ
هّ
َ
َ
َ
بمِ ُ �ؤْ ِم ِن َ
ني ُ .يخاد ُِعونَ الل َوا ّلذِ ينَ �آ َمنُوا َو َما
ْفُ�س ُه ْم َو َما َي ْ�ش ُع ُرونَ  ،فيِ ُق ُلو ِبه ِْم
َيخْ دَ ُعونَ �إِ اَّل �أَن َ
َ
ُ
هّ
َ
َم َر ٌ
ِيم
�ض َف َزادَهُ ُم الل َم َر ً�ضا َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب �أل ٌ
بمِ َ ا َكانُوا َي ْكذِ ُبونَ { ،ذلك لأن الإميان مل
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يبا�شر قلوبهم ومل يتدخل يف حركاتهم
و�سكناتهم وخطواتهم ،و�إن بدت منهم
للإخال�ص منزلة
ح�سنات وعبادات و�أخالق ،بل وجهاد� ،إن هي
�إال حركات جوفاء ،فارغة من معاين الإميان عظيمة يف دين اهلل
ال�صادق ،لي�س وراءها �إال رياء و�سمعة
وخداع ًا للم�ؤمنني ،فاملنافقون يتخذون من تعالى ،ولذا جاءت
الألفاظ اجلميلة �أمثال الإميان باهلل واليوم الكتب كلها ب�أ�صل
الآخر ،والتم�سك بالعقيدة الإ�سالمية واحد ،ودين واحد ،
ال�صحيحة ،واتباع منهج ال�سلف
ال�صالح ،فما �أمروا يف �سائر
وااللتزام بال�شريعة الإ�سالمية ،وغريها من
ال�شـرائع
الألفاظ الرباقة� ،إنهم يتخذونها �شعارات
ُت َقال و ُتذاع و ُتن�شر يف كل منا�سبة ويف كل
اجتماعُ ،ي ْح َمد عليها قائلوها و ُي�شكرون
ويمُ َ َّجدون.
�إنها عقيدة خال�صة يف ال�ضمري ،وعبادة هلل
تعالى ترتجم هذه العقيدة ،فمن حقق هذه
�إن ه�ؤالء املنافقني يَدّ عون الإميان و�صحة القواعد ،فقد حقق الإميان كام ًال ،و�صدق
العقيدة ولكنهم يف احلقيقة كاذبون ،حيث مع اهلل يف حتقيق دينه على الإطالق ،كما
الر ُ�س ُ
اء َر ِّبهِ
قال تعالى عنهمَ } :يا �أَ ُّي َها َّ
ول اَل قال تعالىَ } :ف َم ْن َكانَ َي ْر ُجو ِل َق َ
َي ْحزُ ن َْك ا َّلذِ ينَ ُي َ�سا ِر ُعونَ فيِ ا ْل ُكف ِْر مِنَ ا َّلذِ ينَ َف ْل َي ْع َملْ َع َملاً َ�صالحِ ً ا َو اَل ُي ْ�ش ِر ْك ِب ِع َبا َد ِة
َقا ُلوا �آَ َم َنّا ِب َ�أ ْف َواهِ ه ِْم َو مَ ْ
ل ُت ْ�ؤم ِْن ُق ُلو ُب ُه ْم{َ .ر ِّبهِ �أَ َحدً ا{ ،ويف بيان معنى هذه الآية قال
اء َر ِّبهِ { �أي:
وقد يبتلي اهلل تعالى من تلفظ بالإميان ابن كثريَ } :ف َم ْن َكانَ َي ْر ُجو ِل َق َ
ليظهر �صدقه من كذبه كما قال تعالــى :ثوابه وجزاءه ال�صالحَ } ،ف ْل َي ْع َملْ َع َمال
ّا�س �أَنْ ُيترْ َ ُكوا �أَنْ َيقُو ُلوا َ�صالحِ ً ا{ ،ما كان مواف ًقا ل�شرع اهلل } َوال
}�أَ َح�سِ َب ال َن ُ
َ
�آَ َم َنّا َوهُ ْم اَل ُي ْف َتنُونَ َ ،و َل َقدْ َف َت َنّا ا َّلذِ ينَ م ِْن ُي ْ�ش ِر ْك ِب ِع َبا َد ِة َر ِّبهِ �أ َحدً ا{ وهو الذي يراد
َق ْب ِله ِْم َف َل َي ْع َل َم َّن هَّ ُ
الل ا َّلذِ ينَ َ�صدَ ُقوا َو َل َي ْع َل َم َّن به وجه اهلل وحده ال �شريك له ،وهذان
خال�صا
ا ْل َكا ِذ ِبنيَ{ فهذه الآيات بينت لنا كيف يكون ركنا العمل املتقبل ،ال بد �أن يكون
ً
الإميان ال�صادق من الإميان الكاذب ،مع ما هلل� ،صوابا على �شريعة ر�سول اهلل .وقد �أمر
بينته من �صفات امل�ؤمنني واملنافقني ليجتهد اهلل تعالى عباده �أن يكونوا على درجة من
من وفقه اهلل تعالى للخري ب�سلوك طريق ال�صدق يف �إخال�ص جميع �أعمالهم له فقال:
الإميان والتم�سك به ،واحلذر من طريق ُ
}قلْ ِ�إ َّن َ�صلاَ تِي َون ُُ�سكِي وَمحَ ْ َيايَ وَممَ َ اتِي
للِ هَّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ .اَل َ�ش ِر َ
الغواية والبعد عنه.
يك َلهُ َو ِب َذل َِك �أُم ِْر ُت
َ
َ
ُ
ُ
َ
َو�أنا �أ َّول المْ ْ�س ِل ِمنيَ{ ،قال �سيد قطب� :إنه
التجرد الكامل هلل  ،بكل خاجلة يف القلب،
 .2ال�صدق يف االخال�ص
وبكل حركة يف احلياة ،بال�صالة واالعتكاف،
للإخال�ص منزلة عظيمة يف دين اهلل تعالى ،وباملحيا واملمات ،بال�شعائر التعبدية،
ولذا جاءت الكتب كلها ب�أ�صل واحد ،ودين وباحلياة الواقعية ،وباملمات وما وراءه.
واحد  ،فما �أمروا يف �سائر ال�شرائع �إال وكذلك �أكّد هذا النبي يف احلديث الذي رواه
�أن يعبدوا هَّ َ
الل مخُ ْ ل ِِ�ص َ
الدينَ ظاهر ًا �أبو مو�سى الأ�شعري قال  :قال �أعرابي للنبي
ني َلهُ ِّ
وباطن ًا ،قال تعالىَ } :و َما �أُم ُِروا �إِ اَّل ِل َي ْع ُبدُ وا الرجل يقاتل للمغنم ،والرجل يقاتل ل ُيذْ َكر،
هَّ َ
الل مخُ ْ ل ِِ�ص َ
ِيموا ويقاتل لريى مكانه َمن يف �سبيل اهلل ؟ فقال
ني َلهُ ِّ
الدينَ ُح َن َف َ
اء َو ُيق ُ
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتوا َّ
الل هِ َي ا ْل ُع ْل َيا َف ُه َو
الز َكا َة َو َذل َِك دِينُ ا ْل َق ِّي َمةِ {َ ( : .م ْن َقا َت َل ِل َت ُكونَ َك ِل َم ُة هَّ ِ
َّ
َ
هّ
هذه هي قاعدة دين اهلل على الإطالق ،فيِ َ�س ِبيلِ اللِ) .فال�صدق يف الإخال�ص مِن
عبادة اهلل وحده ،و�إخال�ص الدين له ،وامليل �أ�شق الأمور على النفو�س .فمن هنا يت�ضح
عن ال�شرك و�أهله  ،و�إقامة ال�صالة ،و�إيتاء � :أن الإخال�ص وال�صدق بينهما تالزم ،فكل
الزكاة.
خمل�ص �صادق ،وكل �صادق خمل�ص.
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 .3ال�صدق يف املحبة

ملحبة اهلل تعالى حقيقتها ،وال�صادق فيها هو
املحقق حلقيقتها ،البالغ غايتها ،و�إن لتلك
احلقيقة عالمات ذكرها اهلل تعالى بقوله:
}قلْ �إِنْ ُك ْنت ُْم تحُ ِ ُّبونَ هَّ َ
ُ
الل َفا َّت ِب ُعونيِ ُي ْح ِب ْبك ُُم
َ
َ
ُ
ُ
هّ
هّ
َ
َ
ُ
يم{
الل َو َي ْغف ِْر لك ُْم ذنُو َبك ُْم َوالل غفُو ٌر َر ِح ٌ
قال ابن كثري  :هذه الآية الكرمية حاكمة
على كل من ادعى حمبة اهلل ولي�س هو على
الطريقة املحمدية ،ف�إنه كاذب يف نف�س
الأمر حتى يتبع ال�شرع املحمدي والدين
النبوي يف جميع �أقواله و�أفعاله .فاملحبة
لي�ست كلمة تقال  ،وال هيام ًا بالوجدان،
�إال �أن ي�صاحبه االتباع لر�سول اهلل ،فهنا
نقطة التقاء املحبة بال�صدق ،التقاء املحبة
باالتباع ل�سنة النبي ،وال�سري على هديه،
والقيام بدعوته ،وحتقيق منهجه يف احلياة،
و�إذا خلت من هذه الأمور ف�إنها دعوى عارية
عن ال�صدق  ،وجمردة عن احلقيقة.
 .4ال�صدق يف التوكل

�أمر اهلل تعالى عباده امل�ؤمنني بالتوكل
الل َف َت َو َّك ُلوا �إِنْ
عليه  ،فقال تعالىَ } :و َع َلى هَّ ِ
ُك ْنت ُْم ُم�ؤْ ِم ِننيَ{ ،و�أخرب �سبحانه �أنه حمب
ملن ات�صف بهذه ال�صفة العظيمة فقال جل
وعال�} :إِ َّن هَّ َ
الل يُحِ ُّب المْ ُ َت َو ِّك ِلنيَ{ ،فيجب على
امل�سلم �أن يحر�ص على القيام بهذا الأمر
الإلهي  ،وااللتزام بهذه اخل�صلة العظيمة،
ب�صدق مع اهلل يف حتقيق هذا الفعل،
وجماهدة النف�س يف الثبات عليه .
ف�إذا توكل امل�سلم على اهلل حق توكله كفاه
همه ،و�أراحه مما �أهمه ،و�أنزل عليه �سكينته،
فاطم�أن �إلى حكمه الديني ال�شرعي،
واطم�أن �إلى حكمه الكوين القدري .ويف
بيان هذا قال ال�سعدي َ } :و َم ْن َي َت َو َكّلْ َع َلى
هَّ
اللِ{ �أي :يف �أمر دينه ودنياه ،ب�أن يعتمد
على اهلل يف جلب ما ينفعه ودفع ما ي�ضره،
ويثق به يف ت�سهيل ذلك } َف ُه َو َح ْ�س ُبهُ {
�أي :كافيه الأمر الذي توكل عليه به .ويف
�صدق التوكل على اهلل تعالى قال ر�سول
الل َح َّق
اهللَ ( :ل ْو �أَ َّنك ُْم ُك ْنت ُْم َت َو َّك ُلونَ َع َلى هَّ ِ
َت َو ُّكلِهِ لرزقتم َك َما َي ْرزُقُ َّ
ا�صا
الطيرْ َ َت ْغدُ و خِ َم ً
وح ِب َطا ًنا) .وت�أثري ال�صدق يف التوكل
َو َت ُر ُ
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�أَ ْو ُت ْع ِر ُ�ضوا َف�إِ َّن هَّ َ
ريا{
الل َكانَ بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َخ ِب ً
فاهلل تعالى �أمر عباده امل�ؤمنني �أن يكونوا
قوامني بالعدل ،فال يعدلوا عنه ميينا وال
�شماال  ،وال ت�أخذهم يف اهلل لومة الئم ،وال
ي�صرفهم عنه �صارف ،و�أن يكونوا متعاونني
متنا�صرين فيه.

من جانب �آخر ،يظهر يف عدم االعتماد على
الأ�سباب ،من الأعمال والآالت والأ�شخا�ص،
فامل�ؤمن املتوكل ال�صادق ال يعتمد عليها
اعتماد ًا كلي ًا يف حتقيق النتائج ،بل ي�أخذ بها
ويت�صل بالآخرين ،ويخطط ويربمج وينظم
ويجتهد ،ولكن قلبه مت�صل باهلل تعالى ،فهو
قد اعتمد على اهلل تعالى وحده  ،وركن �إليه
�سبحانه يف حتقيق النتائج  ،ثم يقبل ما ومما يدل على عِ َظم �ش�أن ال�صدق يف ال�شهادة،
ُي َقدّ ُره اهلل تعالى بر�ضا واطمئنان  ،فذلك وت�أكد وجوبه �أن ر�سول اهلل جعل الكذب يف
هو التوكل ال�صادق.
ال�شهادة من �أكرب الكبائر ،ملا ورد عن عبد
الرحمن بن �أبي بكرة عن �أبيه قال  :قال
النبي �( :أال �أنبئكم ب�أكرب الكبائر ثالثا،
 .5ال�صدق يف القول
قالوا  :بلى يا ر�سول اهلل ،قال :الإ�شراك
دلت الآيات القر�آنية على وجوب ال�صدق باهلل ،وعقوق الوالدين ،وجل�س وكان متكئ ًا.
يف القول كما قال تعالىَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ فقال� :أال وقول الزور .قال  :فما زال يكررها
�آَ َمنُوا ا َّتقُوا هَّ َ
الل َو ُقو ُلوا َق ْو اًل َ�سدِ يدً ا{ ،حتى قلنا ..ليته ي�سكت).
اعدِ ُلوا َو َل ْو َكانَ
وقال تعالىَ } :و�إِ َذا ُق ْلت ُْم َف ْ
َذا ُق ْر َبى{ وقال تعالىَ } :و اَل َتق ُ
ْف َما َل ْي َ�س و�إن ِ�صدق الكلمة البد �أن يتحقق كذلك يف
ال�س ْم َع َوا ْل َب َ�ص َر َوا ْل ُف َ�ؤا َد ُك ُّل العقود والعهود ،لأن الإخالف فيها كذب
َل َك بِهِ عِ ل ٌْم �إِ َّن َّ
�أُو َلئ َِك َكانَ َعنْهُ َم ْ�س ُئ اً
ول{ ،وكما قال النبي :وخيانة  ،قال تعالىَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ �آَ َمنُوا
ال�صدْ َق َي ْهدِ ي �إِ َلى ا ْلبرِ ِّ َ ،و�إِ َّن ا ْلبرِ َّ َي ْهدِ ي �أَ ْو ُفوا ِبا ْل ُعقُودِ{ ،وقال تعالىَ } :و َ�أ ْو ُفوا
(�إِ َّن ِّ
اً
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
الر ُجل ل َي ْ�صدُ قُ َحتّى َيكونَ ِبا ْل َع ْهدِ �إِ َّن ا ْل َع ْهدَ كانَ َم ْ�سئول{ .ومن �أدق
�إِ َلى الجْ َ َنّةِ َ ،و�إِ َّن َّ
ِ�ص ِّدي ًقا َ ،و ِ�إ َّن ا ْل َكذِ َب َي ْهدِ ي �إِ َلى ا ْلف ُُجو ِر َ ،و�إِ َّن جماالت ِ�صدق الكلمة ما يكون يف التعامل
الر ُج َل َل َي ْكذِ ُب مع الأطفال  ،فالكذب حرام حتى ولو كان
ا ْلف ُُجو َر َي ْهدِ ي �إِ َلى ال َنّا ِر َ ،و ِ�إ َّن َّ
َح َتّى ُي ْك َت َب عِ نْدَ هَّ
الل كذاب ًا)ِ .ففي هذه عليهم  ،حر�ص ًا من ال�شارع احلكيم على �إيجاد
الأدلة وما �شابهها داللة على حاجة املجتمع البيئة ال�صاحلة التي ين�ش�أ فيها الأطفال
الإن�ساين �إلى ال�صدق يف القول  ،فهو ُ
اخللق على ف�ضيلة ال�صدق ،فعن عبد اهلل بن عامر
الذي تقوم عليه العالقات االجتماعية ،قال :دعتني �أمي يوم ًا ور�سول اهلل قاعد يف
واملعامالت الإن�سانية ،لأنها تعتمد على �صدق بيتنا ،فقالت( :هاَ ،ت َع َ
ال �أعطيك ،فقال لها
الكلمة .ف�إذا مل تكن الكلمة معربة تعبري ًا ر�سول اهلل« :وما �أردت �أن تعطيه ؟ قالت :
�صادق ًا عما يف نف�س قائلها ،مل جند و�سيلة �أُعطيه متر ًا  ،فقال لها ر�سول اهلل� :أما �إنّك لو
ً
�أخرى
عليك ِكذْ بة).
كافية نعرف فيها �إرادات النا�س ،مل تعطيه �شيئ ًا ُك ِت َبتْ
ِ
ونعرف فيها حاجاتهم ،وحقيقة �أخبارهم.
ولوال الثقة ب�شرف الكلمة و�صدقها لتفككت
معظم الروابط االجتماعية بني النا�س،
ويكفي �أن نت�صور جمتمع ًا قائم ًا على
الكذب لندرك مبلغ تفككه ،وانعدام �صور
التعاون بني �أفراده .وال�صدق يف القول
مطلوب وواجب يف ال�شهادات والتزكيات
والرت�شيحــات والثنــاءات ،كمــا قال اهلل:
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ �آَ َمنُوا ُكونُوا َق َّوا ِم َ
ني ِبا ْلق ِْ�س ِط
اء للِ هَّ ِ َو َل ْو َع َلى �أَ ْن ُف�سِ ك ُْم �أَ ِو ا ْل َوالِدَ ْي ِن
ُ�ش َهدَ َ
َ
ُ
هّ
َ
َ
الَ ْق َر ِب َ
ريا َفالل �أ ْو َلى
َو ْ أ
ني �إِنْ َيك ُْن َغ ِن ًّيا �أ ْو َف ِق ً
ِب ِه َما فَلاَ َت َّت ِب ُعوا ا ْل َه َوى �أَنْ َت ْعدِ ُلوا َو�إِنْ َت ْل ُووا

 .2ال�صدق يف العمل

عند الت�أمل يف حقيقة ال�صدق يف العمل جند
�أنه البد �أن يتوفر يف هذا العمل ما ي�أتي :
• العمل مبقت�ضى العلم ال�شرعي  ،كما �أخرب
�سبحانه وتعالى عن �شعيب عليه ال�سالم �أنه
قال لقومهَ } :و َما �أُرِيدُ �أَنْ ُ�أ َخا ِل َفك ُْم �إِ َلى َما
�أَ ْن َه ُاك ْم َعنْهُ { قال ابن كثري � :أي :ال �أنهاكم
عن �شيء و�أخالف �أنا يف ال�سر ف�أفعله خفية
عنكم  .وقد �أنكر �سبحانه وتعالى على َمن
خالف ما عنده من العلم ال�شرعي وكذلك

�أنكر �سبحانه وتعالى على َمن َيعِد عدَ ًة� ،أو
يقول ق ً
وال ال يفي به فقال جلّ وعالَ } :يا
�أَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ �آَ َمنُوا مِ َ
ل َتقُو ُلونَ َما اَل َت ْف َع ُلونَ {،
َ
فال يليق بامل�ؤمن الذي َ�صدّ ق اهلل ور�سو َله �أن
يقول القول الذي ال ُي َ�صدّ قه بالعمل.
• ا�ستواء ال�سريرة والعالنية يف احلق ،ب�أن
يكون الباطن مثل الظاهر� ،أو خري ًا منه،
فتكون الأعمال ال�صاحلة الظاهرة التي
يقوم بها امل�سلم ترجمة �صادقة ملا هو
م�ستقر يف باطنه ،و�أن يكون حر�صه على
هذه الأعمال ال�سرية التي ال يعرفها �إال
اهلل تعالى �أكرث من حر�صه على الأعمال
الظاهرة �أو مثله ،فبهذا تكون �إرادة العبد
من عمله وجه اهلل تعالى ،ويكون �إخال�صه
فيه امتثا ًال وانقياد ًا لقوله تعالىَ } :و َما
�أُم ُِروا �إِ اَّل ِل َي ْع ُبدُ وا هَّ َ
الل مخُ ْ ل ِِ�ص َ
الدينَ {.
ني َلهُ ِّ
• الإتقان يف كل عمل �صالح يقوم به امل�سلم
 ،وهذا من العدل والإح�سان الذي �أمر اهلل
تعالى به حيث قال �سبحانه�} :إِ َّن هَّ َ
الل
ال ْح َ�سانِ { .فالعدل الذي �أمر
َي�أْ ُم ُر ِبا ْل َعدْ لِ َو ِْ إ
اهلل به ي�شمل العدل يف حقه ويف حق عباده،
ب�أداء الأعمال واحلقوق كاملة ُم َوفّرة  ،فال
بخ�س وال غ�ش وال خداع وال ظلم .فبهذا
ي�ؤدي امل�سلم عمله على خري وجه  ،ويح�سن
�إلى نف�سه فال يلحقه تبعة يف عمله  ،ويح�سن
�إلى الآخرين بتوفيهم حقوقهم  .وهذا
الإح�سان مفهومه وا�سع  ،وميدانه ف�سيح ،
ولذا قال�ِ ( :إ َّن هَّ َ
لإ ْح َ�سانَ َع َلى ُك ِّل
الل َك َت َب ا ِ
َ�ش ْىءٍ َ ،ف ِ�إ َذا َق َت ْلت ُْم َف�أَ ْح�سِ نُوا ا ْل ِق ْت َل َة َ ،و�إِ َذا
َذ َب ْحت ُْم َف�أَ ْح�سِ نُوا َّ
الذ ْب َح َ ،و ْل ُيحِ َّد َ�أ َحدُ ُك ْم
يح َتهُ ).
َ�شف َْر َتهُ َ ،ف ْليرُ ِ ْح َذ ِب َ
فالأمر بالإح�سان يكون يف كل �شيء بح�سبه،
ف�إذا حقق العامل هذه املعاين العظيمة
فهذا دليل على �صدق عمله ،و�إرادته بعمله
وجه اهلل تعالىُ .
فخ ُلق ال�صدق يف الأعمال
ال يتحقق �إال بثمن ،وال ي�صري ُخ ُلق ًا �إال
بت�ضحية وجماهدة طويلة و�شاقة � ،إنه ُخ ُلق
ال يتحمله �إال املخل�ص املتجرد هلل تعالى،
الذي ُي َ�ض ّحي يف �سبيل ذلك بكل حظوظ
النف�س و ُم َتع احلياة  ،و�إلى ذلك �أ�شار �سبحانه
ّا�س َم ْن َي ْ�ش ِري َنف َْ�سهُ
وتعالى بقولهَ } :ومِنَ ال َن ِ
الل َو هَّ ُ
الل َر ُء ٌ
وف ِبا ْل ِع َباد{.
اء َم ْر َ�ضا ِة هَّ ِ
ا ْب ِت َغ َ
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عمارة الإ�سالمية

الـمـــــ�آذن
الإ�سالمية
د.جمدي علوان

خبري العمارة الإ�سالمية

القاهرة ــ دار الإعالم العربية

كانت «املئذنة» �إحدى احللقات
املهمة التي جتلت من
خاللها العمارة الإ�سالمية،
والتي �أظهر فيها املعماري
امل�سلم فنه و�إبداعاته.وحول
فنون عمارة امل�آذن و�أهميتها
وتاريخها ومكانتها يف العمارة
الإ�سالمية يتحدث د .جمدي
علوان ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف
ق�سم الآثار بكلية الآثار يف
جامعة القاهرة� ،أحد �أبرز
املتخ�ص�صني يف جمال العمارة
الإ�سالمية� ،شارحا ن�ش�أة �أول
مئذنة ،وكيفية تطور امل�آذن
لت�أخذ �شكلها احلايل ،ولت�صبح
رمزا من رموز العمارة الإ�سالمية.
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ما معنى «املئذنة» وما �أهميتها
يف العمارة الإ�سالمية؟

املئذنة يف اللغة العربية هي مكان الأذان
والإع��ل��ام ع��ن��ه� ،أو م��ك��ان ت���أدي��ة الأذان
واملناداة �إلى ال�صالة ،ويف املا�ضي كان كثري
من امل�آذن مزود بالقناديل امل�ضيئة ،ما جعلها
م��ن��ارات تهدي امل�سافرين يف ظلمة الليل،
لذلك ف���إن الباحثني العرب يطلقون على
امل���آذن «املنارات» ،ومن الأهمية �أن ن�شري يف
هذا ال�صدد �إلى �أن املئذنة كانت ت�ستخدم
يف بع�ض الأحيان ،يف �إعالن بيانات الدولة
وقراراتها التي يعلنها احلاكم �أو خليفة
امل�سلمني.
ومع مرور الزمن باتت املئذنة ت�شكل قطاع ًا
قائم ًا ب��ذات��ه يف ف��ن العمارة الإ�سالمية،
ف�أوالها املعماريون عناية كبرية و�أبدعوا
يف ت�صميمها وتنفيذها وارتفاعاتها ،حتى
�إنها و�صلت يف بع�ض الأحيان �إلى ع�شرات من
الأمتار ،وكذلك �أبدعوا يف ال�شكل اجلمايل
وزخ����ارف ال��ب��ن��اء وال��ن��ق��و���ش الإ���س�لام��ي��ة
البديعة ،و�أخذت امل�آذن �أ�شكا ًال �شتى ما بني
مدورة وم�ضلعة ومربعة ،وتتنا�سب قاعدة
املئذنة طرد ًا مع ارتفاعها ،وبداخلها يوجد
�سلم حلزوين ي�صعد من خالله امل���ؤذن �إلى
�شرفة املئذنة ويقف وينادي لل�صالة.

عمارة الإ�سالمية

يف �أي مدينة ظهرت امل�آذن
للمرة الأولى ،وكيف كان
�شكلها؟

هل معنى ذلك �أنه مل تكن
هناك م�آذن على عهد الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم؟

ظ��ه��رت امل������آذن ل��ل��م��رة الأول�����ى يف مدينة
دم�شق(ال�شام) ،العا�صمة ال�سورية حاليا،
حيث �أُذّن لل�صالة من �أب��راج املعبد القدمي
الذي قام على �أنقا�ضه يف ما بعد «امل�سجد
الأم����وي» ال�شهري يف دم�����ش��ق ،وك��ان��ت هذه
الأبراج هي الأ�صل الذي بنيت على منواله
امل�آذن الأولى يف العمارة الإ�سالمية ،ال�سيما
يف م�صر وال�شام وبالد املغرب.

ال مل تكن هناك م���آذن على عهد الر�سول،
ومل يكن هناك اهتمام باملئذنة عند �إقامة
امل�ساجد �آن���ذاك ،فقد ك��ان ب�لال بن رب��اح،
ر�ضي اهلل عنه ،يقف على �سطح امل�سجد
وي�ؤذن ،وذلك هو املعروف وامل�شهور عنه ،فلم
يكن البناء املعماري للمئذنة قد عرف بعد،
لكنه عرف بعد ذلك و�أ�صبحت املئذنة ت�شكل
ركنا �أ�سا�سيا يف عمارة امل�سجد ال يكتمل بناء
�أي م�سجد دونه.

وكانت امل����آذن يف بداية الع�صر الإ�سالمي
ب�سيطة يف طريقة بنائها ،فكانت مربعة
القطاع حتى ال�شرفة الأول���ى ثم ت�ستمر
على هذا ال�شكل ،و�أحيانا على �شكل ثماين
الأ���ض�لاع ،ويلي ذلك �شكل مثمن �أو دائري
وتنتهي يف قمتها بقبة �صغرية� ،أما يف الع�صر
الذهبي يف الإ�سالم الذي �شهد تطورات يف
خمتلف امل��ج��االت فكانت امل����آذن تقام على
ق��اع��دة مربعة ترتفع قلي ًال �أع��ل��ى �سقف
امل�سجد ،وبعد ذلك تتحول �إلى �شكل ثما ّ
ين
الأ�ضالع �إلى ال�شرفة الأولى ،وكان ُيزين كل
�ضلع من هذه الأ�ضالع الثمانية بقبلة �صغرية
مزودة ب�أعمدة لها نهاية مثلثة ال�شكل ،وذات
�شرفة واحدة.

خالف تاريخي
يقال �إن هناك خالف ًا حول تاريخ
�أول مئذنة..فكيف حدث ذلك؟

ه��ذا �صحيح ..فهناك خ�لاف بني امل�ؤرخني
والأث��ري�ين ال��ع��رب وامل�سلمني ح��ول تاريخ
�أول مئذنة ،هناك ر�أي ي�ؤكد ب�أن �أول مئذنة
ظ��ه��رت يف ع�صر اخلليفة ال��راب��ع عثمان
بن عفان ،وهناك من يقول �إن هذه املئذنة
الأول��ى �أن�شئت يف الع�صر الأم��وي ،يف ع�صر
زياد بن �أبيه عامل معاوية بن �أبي �سفيان،
بينما يذكر امل���ؤرخ الكبري املقريزي �أن �أول
مئذنة يف الإ�سالم هي �صوامع جامع عمرو بن
العا�ص الأربع بالقاهرة ،التي بناها «م�سلمة
بن خملد» وايل م�صر يف زمن حكم الأمويني.

هناك من يقول �إن امل�سالت
الفرعونية قد متاثل فكرة
املئذنة ،فهل رمبا امتدت
فكرة املئذنة من ذلك الع�رص؟

يليها ج��زء مثمن ،ث��م ج��زء م�ستدير ذو
«جو�سق» �أقيم على �أعمدة ت�سمى «قلل» ،مثل
مئذنة قبة م�سجد «�سالر و�سنجر اجلاويل»
بالقاهرة ،ومع الوقت اجتهت قاعدة املئذنة
�إل��ى االنخفا�ض قلي ًال مثل ق��اع��دة جامع
«املارداين» وجامع «برقوق» ،وارتفاع اجلزء
الأو�سط الثماين كمئذنة مدر�سة من�صور
ق�ل�اوون بالنحا�سني يف منطقة القاهرة
القدمية.

�أطول مئذنة يف
الع�رص احلايل هي
مئذنة م�سجد
احل�سن الثاين
باملغرب ثم
مئذنة جامع الفتح
برم�سي�س يف
القاهرة ويف الهند
مئذنة «قطر منار»
و�أكرث م�سجد به
م�آذن يف العامل
هو امل�سجد النبوي
ال�رشيف وي�صل
عددها �إلى ع�رش
م�آذن

ال �شك يف �أن الفراعنة هم ملوك الفنون
املعمارية ،ومنذ القدم تعترب امل�سلة فكرة
�شموخ البناء نحو االرت��ف��اع لأعلى ،ورمبا
ت�شبه املئذنة امل�سلة من الوجهة النف�سية
البنائية من حيث م�س�ألة االرتفاع يف البناء
مبا ي�شبه يف البناء القلم الر�صا�ص ،لكن
احلقيقة الوا�ضحة �أن املئذنة �أ�صبحت
ت�شكل معمارا �إ�سالميا فريدا قائما بذاته
ويتمتع بنوع من اخل�صو�صية احل�ضارية
واملعمارية الإ�سالمية ،بحيث �إن �أي دار�س
للعمارة الإ�سالمية ال ميكنه �أن يتجاهل
امل�آذن ومكانتها و�أ�شكالها املتنوعة والتي تربز
�إلى �أي حد ازدهرت هذه احل�ضارة العريقة .ويف نهاية القرن الثامن الهجري ظهرت م�آذن
يف م�صر ذات ر�ؤو�س مزدوجة ب�صلية ال�شكل،
مثل مئذنة (قايتباي ال��رم��اح) ومئذنة
ما �أوجه االختالف بني امل�آذن
م�سجد الغوري ذات الأربعة ر�ؤو�س يف �أعلى
من الناحية املعمارية؟
القمة .وتطور فن امل�آذن يف الع�صر العثماين
متثل «مئذنة اجليو�شي» باملقطم يف م�صر ،حيث زادت يف �إ�سطنبول ويف �شتى البالد
منوذجا مهما ل�شرح تطور امل�آذن ،وهي تتكون الإ�سالمية ،ط ً
وال وارتفاع ًا وقلت م�ساحتها
م��ن ق��اع��دة م��رب��ع��ة يعلوها مثمن ينتهي و�ضخامتها بع�ض ال�شيء ،وتعددت �أ�ضالعها
مببخرة ،وه��ي حمتفظة �إل��ى الآن بكامل وات�سمت بانتهائها بقمة خمروطية مدببة
زخارفها القدمية حيث كانت تت�سم م���آذن ت�شبه ب�شكل كبري القلم الر�صا�ص ،وا�ستمرت
ذلك الع�صر بهذا ال�شكل ،ومن هنا تطور �شكل املئذنة بهذا ال�شكل حتى عهد �أ�سرة «حممد
املئذنة ،ثم تطور فن امل�آذن مع ع�صر املماليك علي» ومثالها يف م�صر جامع حممد علي
حيث �أ���ص��ب��ح ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي م��ن املئذنة بالقلعة ،حيث تظهر �سمات ه��ذا الع�صر
م�ستديرا ،وتطور ذلك �إل��ى قاعدة مربعة بالغة ووا�ضحة للغاية.

العدد  116يوليو 2010م  -رجب 1431هـ

45

�أقليات �إ�سالمية

�أقليات م�سلمـة
يف �شمال �أوروبا

امل�سلمون يف

فنلنـــــــ
فنـلـنـــدا

ال�سيد حممد امل�سريي  -مرا�سل ال�ضياء
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تعد فنلندا من الدول
الإ�سكندينافية التي تنعم
يف الوقت احلا�رض بالرخاء،
واال�ستقرار ،والأمن ،وال�سالم
نتيجة �إنتهاج حكومتها �صون،
وكفالة حريات الأديان ،وحماية
الأقليات الدينية بها .لذا،
عرفت فنلندا الإ�سالم مبكراً.
وامل�سلمون بها �أقلية دينية
ن�شطة .وبالرغم من �أنهم
ميار�سون �شعائرهم يف حرية،
وي�رس �إال �أنهم يواجهون عدة
حتديات ،وقلة املوارد املالية،
والرتجمات اخلاطئة للقر�آن،
وغريها .وبالتايل ،ن�صحبكم
يف هذه اجلولة لنبني لكم
فيها :ما هي دولة فنلندا،
وماذا نعرف عن امل�سلمني
فيها؟ وما هي او�ضاعهم
املتباينة بها لالهتمام بهم
ثقافياً ،واقت�صاديا ،واجتماعيا،
وذلك لت�سليط ال�ضوء عليهم
حتى ي�صونوا هويتهم
العقائدية ،ويحققوا �آمالهم
الإن�سانية ،ويوطدوا كيانهم
الإ�سالمي يف هذه الدولة
الأوروبية.
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موقعها اجلغرايف وم�ساحتها �أكرث من  12جن�سية من امل�سلمني ،وبها �أقلية
يهودية ويقدر عدد �سكان هذه الدولة
يذكر ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �أحمد عطية حوايل  5.238.460ن�سمة.
م�ؤ�س�س الرابطة الإ�سالمية يف فنلندا �أن
فنلندا تقع بني خط العر�ض  60و 70ومير اللغات والأديان
القطب ال�شمايل للكرة الأر�ضية من �شمال
البالد يف منطقة ت�سمى (بالبلند) ويحد ي�شري ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �أحمد عطية �أن
فنلندا ال�سويد من الغرب ،واجلنوب .ورو�سيا ال�سكان يف فنلندا يتكلمون اللغة الفنلندية.
من ال�شرق .ويحدها من ال�شمال دولة وتعرف يف اللغة املحلية باللغة البالومية.
الرنويج .وتعد فنلندا خام�س �أكرب دولة وتنتمي اللغة الفنلندية �إلى عائلة اللغات:
�أوروبية من حيث امل�ساحة �إذ تبلغ م�ساحتها الفيتو اوغريان .ويتحدث بها  %93من
338000كم .2و %10من م�ساحتها مغطاة ال�سكان كاللغة الأم .وت�أتي اللغة ال�سويدية
باملياه حيث يبلغ عدد البحريات يف فنلندا يف املرتبة الثانية .وتعترب اللغة القاني�سة
 188.000بحرية �أي مبعدل 37كم 3من مياة ويتحدث بها 7و 6كاللغة الأم .ويوجد
البحريات لكل ن�سمة و %65من م�ساحتها بها اللغة ال�صومالية ،واللغة الإجنليزية،
عبارة عن غابات ،و %8من م�ساحتها �أر�ض واللغة العربية .ويتحدث اغلب امل�سلمون
فيها اللغة العربية لكونها لغة القر�آن
زراعية.
الكرمي� .أما الأديان ال�سائدة فيها هي:
الديانة امل�سيحية اللوثرية ،وهي الديانة
عدد �سكانها
الر�سمية بفنلندا حيث متثل حوايل %88.2
يقول عالء الدين حممد على ماهر نائب و1و %1من امل�سيحيني االرثوزك�س ،و %15من
رئي�س الإحتاد الأعلى للجمعيات واملنظمات الديانة الإ�سالمية للم�سلمني.
الإ�سالمية بفنلندا.
�أن امل�سلمني الذين يعي�شون يف فنلندا حوايل
� 20ألف م�سلم .وهم من جميع البلدان
الإ�سالمية .وحتى عام 1960م ،كان معظم
امل�سلمني من التتار� .أما الآن ،ف�إنه يوجد

عرفت فنلندا
الإ�سالم منذ  150عام ًا

�أقليات �إ�سالمية

� .4صناعة الورق
طابع احلكم
متثل هذه ال�صناعة ن�سبة كبرية من �صادرات
يكمن طابع احلكم لهذه الدولة يف النظام البالد.
اجلمهوري الذي يعتمد على التعددية
احلزبية .فكانت فنلندا مو�ضع لل�صراع  .5م�صادر خارجية
بني كل من رو�سيا وال�سويد لفرتة كبرية متثل املواد اخلام ،والوقود ،والآالت.
من الزمن� .إال �أنها متكنت من ح�صولها
على ا�ستقاللها 1917/12/6م ،وعا�صمتها  .6زيادة حجم التجارة الدولية مع االحتاد
ال�سوفييتي الأ�سبق .ونق�ص حجمها مع
هل�سنكى .وعملتها اليورو.
�إملانيا ،واململكة املتحدة(.)1

م�شكلة قلة
املوارد املالية،
وم�شكلة الرتجمات
اخلاطئة للقر�آن �أهم
م�شاكل امل�سلمني

�إقت�صاد فنلندا

يقوم اقت�صاد هذه الدولة على عدة م�صادر
تكمن يف الآتي:
 .1الزراعة
متثل هذه الزراعة ن�سبة  %1من الأرا�ضي
الفنلندية .و�أهم منتجاتها الزراعية:
القمح ،وتكفى فنلندا معي�شتها منه بن�سبة
 %40من املائة.
� .2صيد الأ�سماك
 .3الرثوة اخل�شبية
ي�سمي الفنلنديون هذه الرثوة بالذهب
الأخ�ضر .ويبلغ معدل دخل الفرد فيها عام
1990م حوايل  24دوالر ًا �أمريكي ًا تقريبا.

دخول الإ�سالم �إلى فنلندا

م�شكالت تبحث عن حل

�أكد ال�شيخ الدكتور �أحمد عطية م�ؤ�س�س لعل من اخطر امل�شكالت التي تواجه
الرابطة الإ�سالمية فيها �أن الإ�سالم الأقليات امل�سلمة يف فنلندا هي:
دخل �إليها منذ ما يقارب املائة وخم�سني
عاما عن طريق التجار من بالد التتار يف • م�شكلة التن�صري
الإمرباطورية الرو�سية حيث كان ه�ؤالء تكمن هذه امل�شكلة يف قيام جماعات
التجار يتنقلون يف بالد �آ�سيا والبلدان املن�صرين لتن�صري امل�سلمني ،وردهم عن
الإ�سكندينافية ،وبعد قيام النظام ال�شيوعي دينهم ،وت�شكيكهم فيه وفق خطط مدرو�سة
عام 1917م ا�ضطر كثري من ه�ؤالء �إلى بدقة متناهية يف الإعداد والتنفيذ.
الإ�ستقرار يف البلدان الإ�سكندينافية ومنها ووفق جمهودات كبرية ،و�إمكانيات �ضخمة
فنلندا حيث بد�أ معها التواجد الإ�سالمي ت�سخرها الكني�سة يف العامل من �أجل حتقيق
املقيم يف البالد حتى و�صل عدد امل�سلمني �إلى �أهدافها ،ووفق �أ�ساليب خا�صة متعددة تكمن
على �سبيل املثال يف معرفة �أماكن جتمعات
� 2000ألف م�سلم.
امل�سلمني ،ويف الزيارات املتكررة �إلى منازل
الطالب امل�سلمني ،ودعوتهم �إلى احلفالت،
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و�إلى الكنائ�س .ويوزعون عليهم كتب ًا تدعوا
�إلى الن�صرانية �إلى اهلل .وهذه الكتب
مرتجمة �إلى ما يقارب من مائة وخم�سني
لغة .كما يوزعون �أي�ضا بع�ض الهدايا،
والهبات على الأطفال امل�سلمني خا�صة ب�شكل
متزايد يف اعياد الن�صارى ،وعر�ض افالم
فيديو عن الن�صرانية مما يهدد عقيدة
ه�ؤالء الأطفال .وي�ؤدي ذلك بهم �إلى
انحرافهم عن دينهم الإ�سالمي.
• م�شكلة قلة املوارد املالية
تعجز هذه امل�شكلة امل�سلمني يف عدم
قيام بناء امل�ساجد ،واملدار�س ،وقاعات
املحا�ضرات ،واملكتبات الإ�سالمية .وهذا
يحتاج �إلى مبلغ مليوين دوالر امريكي .وهذه
امل�شكلة تعجزهم �أي� ًضا عن مواجهة الن�شاط
التب�شريي لهم ولأطفالهم.
• م�شكلة انخفا�ض التعليم
يواجه امل�سلمون هذه امل�شكلة مما ي�ؤدي بهم
�إلى �إنخفا�ض م�ستواهم الثقايف والإجتماعي،
والإقت�صـادي ويرجـع ذلـك �إلى قلة الدعاة،

ن�شاطات وجهود خمل�صة

نر�صد هنا يف هذه ال�سطور بع�ض الأن�شطة،
واجلهود املخل�صة التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات� • ،إنها تهتم بت�سجيل املواليد ،والوفيات
والهيئات ،واجلمعيات يف الآتي:
بالإ�ضافة �إلى �إهتمامها بالعالقات
الإجتماعية من زواج و�إ�صالح ذات املبني
 .1الرابطة الإ�سالمية
بني امل�سلمني.
�أ�س�س هذه الرابطة ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور
�أحمد عطية يف فربايـــر 1987م ،وذلـك • �إنها تدعو الفنلنديني �إلى الدخول يف
طبق ًا لأحكام املادة رقم  13من قانون الإ�سالم باحلكمة واملوعظة احل�سنة،
احلريات املعمول به يف فنلندا .واعتمدت والتعريف بالإ�سالم.
ر�سمي ًا من احلكومة الفنلندية.
 .2مركز الوقف الإ�سالمي
وهي �أقدم م�ؤ�س�سة فنلندية �إ�سالمية ت�ضم يقول مدير هذا املركز عالء الدين حممد
م�سلمني من اجلن�سيات املختلفة ،ون�شاطها على ماهر (�إنه �إ�ستطاع برغم قلة الإمكانات
يغطى جزء كبري ًا من متطلبات اجلالية ت�أ�سي�سه يف عام 1993م ،وا�ستطاع ان يح�صل
امل�سلمة فيها .وتقوم هذه الرابطة بتحقيق على مقربة للم�سلمني ،وعلى �شراء مبنى يف
التايل:
و�سط العا�صمة (هل�سنكى) ليكون مركز ًا
للم�سلمني تقام فيه ال�صالة ،ولتلقى فيه
• �إدارتها للم�سجد الذي يوجد يف مدينة الدرو�س العلمية ،ويقوم بدور بالغ الأهمية
هل�سنكي .و�إدارتها �أي�ض ًا للم�سجد الذي رغم قلة �إمكانياته يف تعليم �أبناء امل�سلمني
يوجد يف مدينة �أولو�شمال فنلندا.
على قيم الدين الإ�سالمي.

والأئمة الذين ميكن �أن ي�ساهموا م�ساهمة • �إنها تقوم بالن�شاط الدعوي بني اجلالية
فعالة يف رفع م�ستواهم العلمي والثقايف امل�سلمة ،وبن�شاط �آخر موجه لل�شعب
الفنلندي من غري امل�سلمني.
وتب�صريهم ب�أمور دينهم ودنياهم.
• �إنها ت�صـــدر جمــــلة �شهريـــــــة باللغــــــة
• م�شكلة الرتجمات اخلاطئة للقر�آن
ت�ؤدي هذه امل�شكلة �إلى الإنطباع اخلاطئ الفنلندية ،والتي تعترب املجلة الوحيدة
عن القر�آن الكرمي ،ولتزوير معانيه بوجود التي تخاطب ال�سكان الفنلنديني بلغتهم.
ثالث ترجمات له ،ولت�ضمينها �أفكار مزيفة،
وخاطئة عنه .وهذا بق�صد ت�شويه معانيه� • ،إنها تنظم م�ؤمترا �سنويا يدعى �إليها
والإ�ساءة �إليه ،و�إلى فهم الإ�سالم .وترجع العلماء من خمتلف دول العامل الإ�سالمي
�أخطاء هذه الرتجمات �إلى �أن الأ�شخا�ص والعربي.
الذين يقومون بها حمدودو املعلومات عن
الإ�سالم.
• م�شكلة املرياث ،وتربية ابناء امل�سلمني
ورعاية �أ�سرهم.
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• �إنها تقوم بتدري�س الأطفال امل�سلمني
لغاتهم الأم والقر�آن الكرمي.
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 -3جمعية التعليم الإ�سالمية
اقامت هذه اجلمعية  10مدار�س �إ�سالمية
يف �أنحاء فنلندا .ويقوم الطالب الفنلنديون
من املدار�س الآخرى بزيارة هذه املدار�س
الإ�سالمية للح�صول على معلومات عن
الإ�سالم .وحظيت هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية
مبوافقة من احلكومة الفنلندية لتعليم
الدين الإ�سالمي لأبناء امل�سلميـــن من جهــــة
�أخرى قام عدد من الالجئني البو�سنيني
بزيارة �إحدى املدار�س الإ�سالمية يف
هل�سنكى .وطلبوا من اجلمعية الإ�سالمية
يف فنلندا �إر�سال معلمني �إلى �أماكن جتمعات
امل�سلمني البو�سنيني ،وخلدمة امل�سلمني يف
فنلندا .ومت يف �شهر نوفمرب عام 1992م
افتتاح ال�سكرتارية العامة ل�شمال �شرق
�أوروبا(.)2

قطاع ال�سياحة

تعد فنلندا من الدول التي توجد يف �شمال
اوروبا .وي�شتهر قطاعها ال�سياحي ب�سحر
طبيعتها اخلالبة وجمالها حيث تزين
�أرا�ضيها الآف البحريات اجلميلة التي
تغطيها الغابات الكثيفة ،وب�سواحلها امللونة
بال�صخور اجلرانتية احلمراء ،والرمادية،
والتي جتذب اعني ال�سياح �إلى زيارتها
للإ�ستمتاع بها.
لذا ،وبناء على الفح�ص املتقدم ،ف�إن فنلندا
هي �إذن �إحدى دول �شمال اوروبا ،والتي ت�ضم
ك ًال منها :ال�سويد ،والرنويج ،و�إي�سلندا.

وعرفت الإ�سالم مبكر ًا منذ �أكرث من مائة
وخم�سني عاما .امل�سلمون فيها ميثلون %15
� .4إحتاد اجلمعيات والروابط الإ�سالمية يف املائة من �سكانها .ويعملون يف نف�س
ي�ضم هذا االحتاد حوايل  14جمعية الوقت بكل جهودهم املتوا�ضعة ،ويف حدود
وم�ؤ�س�سة �إ�سالمية يف فنلندا.
�إمكانياتهم القليلة على ت�أكيد هويتهم
العقائدية من خالل امل�ؤ�س�سات ،والهيئات،
واجلمعيات املتقدمة الذكر.
وبالتايل فهم يف �أم�س احلاجة ال�ضرورية
�إلى الدعاة ،والعلماء ،واملعلمني الذين
يجيدون اللغة الفنلندية .ويجيدون اللغات
الأخرى التي يتكلمون بهاليربزوا من خاللها
�سماحة الإ�سالم ،وقيمه احل�ضارية ال�سامية
لت�صحيح املفاهيم املغلوطة عنه ،وعن الذين
يدينون به ،وذلك عن طريق احلوادث
والنــدوات ،وامل�ؤمتــرات مع اتبــاع الديانــات

امل�سلمون يف
فنلندا يف �أم�س
احلاجة �إلى الدعاة،
والأئمة ،والعلماء
لن�شـر تعاليم
الإ�سالم فيها
الأخرى حتى يف�شلوا التداعيات الزائفة،
واملزاعم املغر�ضة التي تبثها �شتى �آليات
الإعالم عنهم ،وعن دينهم الإ�سالمي ،كما
�أن امل�سلمني يف هذه الدولة هم �أي�ضا يف
�أ�شد احلاجة ال�ضرورية �إلى �أقامة مراكز
ومدار�س �إ�سالمية ،وم�ساجد ،ومكتبات دينية
تكون عامرة ب�أمهات كتب الفقه وال�سنة
مبختلف اللغات الأجنبية ،وتزويدهم �أي�ض ًا
برتجمات معاين القر�آن الكرمي باللغة
الفنلندية من �أجل الق�ضـاء على الرتجمــات
املزيفة ملعانيه الكرمية ،ومن �أجل منع �إنت�شار
مثل هذه الن�سخ اخلطرية امل�شوهة لكلماته
ومن ثم على الأزهر ال�شريف ،والهيئات
الإ�سالمية الر�سمية وعلى الهيئة اخلريية
الإ�سالمية العاملية يف الكويت .وعلى خمتلف
هيئات رابطة العامل الإ�سالمي من مكة
املكرمة ،وعلى خمتلف امل�ؤ�س�سات اخلريية
الإ�سالمية الأخرى ،وعلى �سائر املنظمات
الإقليمية �أن يقدموا خمتلف الوان الدعم
الإ�سالمي املادي واملعنوي له�ؤالء امل�سلمني
حتى يحلوا م�شاكلهم امل�شار �إليها �آنف ًا ،و�أن
يحققوا مطالبهم فيها ،وحتى يحيوا حياة
العزة والكرامة يف ارجائها.
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التمـيـــــز
واجلـودة

يف
الإ�سالم
بقلم:

د .م�أمون �أحمد الريح

خبري اجلودة مبنظمة اليون�سكو
جامعة �أم درمان الإ�سالمية

من �أهم املقومات التي يجب �أن نعتمد عليها يف الدعوة
للتميز واجلودة ،وبخا�صة يف جمتمعاتنا الإ�سالمية والعربية.
مت�سكنا بعقيدة التوحيد ال�صحيحة والتي متثل ح�ضارتنا
وتراثنا و�أخالقنا وقيمنا الإ�سالمية ،ونتعامل بها مع بع�ضنا
البع�ض يف البيت والطريق والعمل ويف كل مكان ،والتاريخ
مبادئ
ي�ؤكد �أن الأمة الإ�سالمية متميزة عن �سائر الأمم .وحتمل
َ
وقيم ًا دعا �إليها ر�سولنا الكرمي �صلوات اهلل و�سالمه عليه.

52

العدد  116يوليو 2010م  -رجب 1431هـ

العمل اخلريي

العدد  116يوليو 2010م  -رجب 1431هـ

53

العمل اخلريي

54

العدد  116يوليو 2010م  -رجب 1431هـ

العمل اخلريي

فالأمة الإ�سالمية حتمل املنهج احلق الذي
ج��اء من عند اهلل امل��ب��دع ،ولذلك جند �أن
قمة الإب���داع وا�ضحة يف كل جوانب هذا
أداء الأمة وجتاو َبها مع احلق
املنهج ،ولكن � َ
هوالذي يتغري ،وبالتايل ف�إن املنهج حمفوظ
وب���اق وامل�سلمون ق����ادرون على ممار�سته
وتفعيله ،وما نحن ب�صدده يف هذا اللقاء هو
مو�ضوع (الإبداع  ....الطريق �إلى التميز)
ف�إذا دققنا النظر فيما يقوم عليه مو�ضوع
اجلودة ال�شاملة من مبادئ تبني لنا �أن �سائر
هذه املبادئ قد ج��اءت يف الإ�سالم ب�أ�سمى
و�أف�ضل مما عرف النا�س و�إن مل تكن حتمل
�ألفاظ �أدب��ي��ات اجل��ودة ال�شاملة ،ومدخل
�إدارة اجلودة ال�شاملة وما يت�ضمنه من �أ�س�س
ومبادئ وثقافة تنظيمية ومفاهيم �إدارية
وافرتا�ضات ومعتقدات و�سلوكيات هي يف
الأ���ص��ل مم��ا ح��ث عليه الإ���س�لام احلنيف
مب�صدريه القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة
بتوظيف امللكات الإبداعية الكامنة لي�صل
بالإن�سان �إلى �أعلى درجات التميز الب�شري.
و�إننا نتوقع حتقيق جناح كبري يف هذا ال�ش�أن
�إذا ا�ستلهمنا من الإ�سالم هذه املبادئ والقيم،
وذلك للأ�سباب التالية:
• �سهولة و�سرعة حتقيق التميز بتفعيل
املبادئ الإ�سالمية ،لأن الواقع ي�ؤكد وجود
ر�صيد كبري منها بني املوظفني .
• �إن اع��ت��ن��اق م��ب��ادئ وث��ق��اف��ة اجل���ودة
باعتبارها مبادئ �إ�سالمية جتعلنا نتميز
بها ع��ن �سائر الأم���م الأخ����رى فالثقافة
الإ�سالمية تعترب لغة م�شرتكة بني جميع
العاملني يف �أي م�ؤ�س�سة.

يف جميع الأزم��ان والأمكنة ويجد فيها كل
�أ�صناف النا�س وطبقاتهم وفئاتهم القدوة
يف الإح�سان يف �سائر الأح���وال والظروف
احلياتية ،فيجد القائد واملدير والرئي�س
وامل����ر�ؤو�����س وال��ع��ام��ل وامل���وظ���ف ،غنيهم
وفقريهم ،كبريهم و�صغريهم ،يجد كل منهم
من الإح�سان والإتقان والطريق �إلى التميز ق��ال تعالى�} :أوف���وا الكيل وال تكونوا من
يف �سرية النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -ما املخ�سرين ،وزن���وا بالق�سطا�س امل�ستقيم،
يطمح �إلى حتقيقه.
وال تبخ�سوا النا�س �أ�شياءهم وال تعثوا يف
الأر�ض مف�سدين{ال�شعراء 183-181 :
وق��ال(:م��ن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر
فليكرم ج��اره) ،ويف رواي��ة (:فليح�سن �إيل
ج���اره)  ,ويف رواي����ة( :ف�لا ي����ؤذ ج���اره) ،
واجلار ي�شمل جار ال�سكن وجار العمل وجار
ال�سفر...الخ .

الأمة الإ�سالمية
حتمل املنهج احلق
الذي جاء من عند
اهلل املبدع ،ولذلك
جند �أن قمة الإبداع
وا�ضحة يف كل
جوانب هذا املنهج

وهكذا نرى �أن �إر�ضاء العميل من الواجبات
ال�شرعية ،لكن الب��د من مالحظة �أن هذا
التوجه يجب �أن يكون يف �ضوء ال�ضوابط
ال�شرعية �أو ًال  ,وك��ذل��ك وف��ق�� ًا لأه���داف
امل�ؤ�س�سة وال��رواب��ط والأ���س�����س الإداري���ة
املنظمة لأن�شطتها املختلفة  .فمث ًال قد
يواجه الإن�سان نوع ًا من العمالء ال يتحقق
�إر�ضا�ؤه �إال بالغ�ش واجلور وال�سرقة ،وهذه
بع�ض الأمثلة يف الق�صة التالية:

عميل ي�ستلم �صفقة من منتج معني قيمتها
م��ل��ي��ون دوالر �أم��ري��ك��ي ،ول��ك��ن��ه ي�ستطيع
احل�صول على نف�س ال�صفقة بن�صف مليون
التوجه الأ�سا�سي
دوالر وذلك مقابل دفع ر�شوة قيمتها 50000
�إن التوجه الأ�سا�سي يف منهجية اجل��ودة دوالر فقط – وهذا ير�ضي العميــــل �أكثـــــر
ال�شاملة هو �إر���ض��اء العميل �سواء العميل (يالحظ �أنه عميل خارجي).
اخلارجي �أوالداخلي ،وقد حر�ص الإ�سالم
على ح�سن التعامل مبا يحقق الرتا�ضي بني �سيقدم العميل الر�شوة �إل��ى مدير �إدارة
املتعاملني .وقد جاء عن �سعيد بن امل�سيب املبيعات ،وم��ن ثم �سيطلب ه��ذا املدير من
حديث مر�سل �أن ر�أ���س العقل بعد الإمي��ان حما�سب البيع تزوير م�ستندات البيع ،ف�إذا
باهلل التودد �إل��ى النا�س ،ولفظ النا�س يف قام املحا�سب بعمل هذا التزوير فهذا ير�ضي
احلديث يعني كل من نتعامل معه من امل�سلمني مديره بالطبع (وهوعميل داخلي) فها هنا
وغريهم.
مت �إر�ضاء العميل ولكن مبع�صية اهلل .

وقال �-صلى اهلل عليه و�سلم( :-اهلل يف عون
• والإ�سالم يعترب عن�صر ربط للموظف بني العبد ما كان العبد يف عون �أخيه) ويف هذا
عمله وبيته وجريانه وجمتمعه وي�ستطيع ح�ض على تقدمي اخلدمة للآخرين .
به �أن يتميز فيها جميع ًا.
وعن ابن عمر �أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
• �إن �سائر امل�سلمني يتخذون �سرية
النبي و�سلم -نهى عن بيــع النخـــــل حتى يزهـــــو
َّ
ً
���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م -ق����دوة وم��ث�لا – يحمروي�صفر – وعن ال�سنبل حتى يبي�ض�أع��ل��ى لهم وق��د حفلت حياته بالإح�سان  -ي�شتد حبه وي�أمن العاهة � ،أي الآفة  -نهي
والإب��داع يف جميع امليادين ،فقد كانت من للبائع وامل�شرتي ،ويف هذا حث على تقدمي
اخل�صب والغنى بحيث ت�سع جميع النا�س الأف�ضل والأجود للم�ستفيد .

مما �سبق يت�ضح �أن لفظ (�إر�ضاء العميل)
يحـــــتاج �إل��ى �ضبــــط �أكثـــــر وليكن مث ًال
(�إر���ض��اء العميل ب��احل��ق) وب��ال��ت��ايل يبد�أ
حوار جديد لتحديد معامل وح��دود احلق،
و�إذا ت��رك حتديد احل��ق للب�شر ا�ضطربت
الآراء واختلفت الأفكار ،مت�أثرة بالأهواء
والأغ��را���ض وال��رغ��ب��ات املتباينة� ،أم��ا يف
الإ�سالم ف�إن احلق وا�ضح وجلي وثابت ،لأنه
مرتبط بر�ضا اهلل �سبحانه وتعالى الذي
َ
ماهية احلق و�سماتِه
حدد يف ال�شرع احلكيم
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وخ�صائ�صه وح��دو َده من حيث النوع والكم
َ
وال��وق��ت وال��ق��در ،وبالتايل يكون التوجه
الأ���س��ا���س��ي ل��ل��ج��ودة ال�شاملة يف الإ���س�لام
هو(�إر�ضاء اهلل) �أوال ثم ي�أتي بعد ذلك
�إر�ضاء العميل .
ويت�ضح هذا املعنى من املقطع الأول حلديث
الر�سول (�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم
عم ًال �أن يتقنه) .ف���إن �إتقان العمل يقوم
به امل�ؤمن لأن هذا عمل يحبه اهلل ،فالغاية
�إذن هي �إر�ضاء اهلل قبل �أي �شيء �آخر� .إن
��ض��اء اهلل
�أي �إن�سان �إذا كان توجهه هو �إر� َ
�أوال ،فمما ال �شك فيه �أن هذا التوجه �أرقى
بكثري من �إر�ضاء العميل فقط لأنه �سيدفع
�صاحبه �إلى الطريق امل�ستقيم وامل�سار احلق
�إلى التميز الوا�ضح وذلك للأ�سباب التالية :

� .3أن هذا التوجه �سيكون دافع ًا �أو ًال لإ�صالح
النية والرتقي بها ،فامل�ؤمن على يقني �أن ذلك
م��ن علم اهلل ال��ذي يحيط ب��ه  .ق��ال اهلل
تعالى � ... }:إن يعلم اهلل يف قلوبكم خري ًا
ي�ؤتكم خري ًا { ...الأنفال ، 70:ومما ال�شك
فيه �أن نقاء النية يعترب متيز ًا يف جانب
عجزت اجل��ودة ال�شاملة والنظم الب�شرية
عن التحكم فيها.
� .4أن �إر�ضاء العميل ب�سخط اهلل �ستكون
نتائجه وخيمة يف الدنيا والآخرة .

قال تعالى} :وابتغ فيما �آت��اك اهلل الدار
الأخرة وال تن�س ن�صيبك من الدنيا و�أح�سن
ك��م��ا �أح�����س��ن اهلل �إل��ي��ك وال ت��ب��غ الف�ساد
يف الأر�����ض �إن اهلل ال ي��ح��ب املف�سدين{
الق�ص�ص  ، 77 :وق���ال ر���س��ول اهلل(:م���ن
� .1أن الإميان باهلل يف حد ذاته متيز وارتقاء التم�س ر�ضا النا�س ب�سخط اهلل �سخط اهلل
بالإن�سان �إلى مرتبة عالية و�سامية ،وهذا عليه و�أ�سخط عليه النا�س).
ه���و�أول ت�صنيف جل��ودة اجلن�س الب�شري،
قال اهلل تعالى } :لقد خلقنا الإن�سان يف
�أح�سن تقومي ،ثم رددناه �أ�سفل �سافلني� ،إال
الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات فلهم �أجر الإميان باهلل يف حد
غري ممنون{ التني  ،6-4:و�إن �أ�سا�س خلق
ذاته متيز وارتقاء
اهلل للإن�سان من البداية يف �أح�سن �صورة،
ولكن عدم التزامه باملنهج احلق ي��ودي
به بالإن�سان �إلى مرتبة
�إل��ى االنتكا�س وال��ت��دين عن ه��ذه ال�صورة
احل�سنة ،وي�ستثنى من ذلك امل�ؤمنون ،قال عالية و�سامية ،وهذا
اهلل تعالى  }:والع�صر �إن الإن�سان لفي خ�سر
هو �أول ت�صنيف
�إال الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات وتوا�صوا
باحلق وتوا�صوا بال�صرب { �سورة الع�صر.
جلودة اجلن�س
 .2لأن الإن�سان يهتم �أك�ثر ب�إتقان العمل
ح�سب ق��در املتلقي ف���إن العمل ال��ذي يقدم
لرئي�س ق�سم مثال �سيكون �أك�ثر اتقان ًا �إذا
قدم �إلى رئي�س ال�شركة ويكون �أكرث و�أكرث
�إذا قدم �إلى وزير وبالتايل �سيزداد الإح�سان
يف العمل نف�سه الذي قدم �إلى رئي�س الدولة
�أومل��ل��ك م��ن امل��ل��وك ،فما بالكم والإن�����س��ان
ي�ست�شعر قدر اهلل و�أنه هوالذي �سيتلقى منه
العمل �أو ًال ومن هو؟ �إنه اهلل العلي القدير
م��ال��ك امل��ل��ك ،وق��د ك��ان امل�سلمون الأوائ���ل
يدركون هذا املعني ،حتى �إن بع�ضهم ليعطر
ماله الذي �سيت�صدق به ،لعلمه �أنه �سيقع يف
يد اهلل �أوال .
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الب�شـري

�إن متثل منهجية ومنظومة اجلودة كمدخل
من مداخل �إدارة التغيري ،ولتحقيق الربط
بني التوجه الأ�سا�سي للإ�سالم ،والتوجه
الأ�سا�سي للجودة فيجب �أن يت�ضمن التوجه
الأ�سـا�سي يفيد �إر���ض��اء اهلل ،ونقرتح هذه
العبارة (�إر�ضاء العميل مبا ير�ضي اهلل)،
وبذلك يت�ضح التميز يف التوجه الأ�سا�سي
يف اجلودة بالإ�سالم وبني التوجه الأ�سا�سي
ملدخل اجلودة ال�شاملة.
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القواعد العامة
للعمل اخليـري
بقلم:
هذا( .و�أمر النية والإخال�ص) ،هو فاتحة
د .عبد القادر عادل قوتة
أمر ،و�أعظم مقامات الدين ،و�أجل �أخالق
كل � ٍ
�أ�ستاذ م�ساعد  -ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
الربانيين ال�صالحين الم�صلحين ،وعليه
جامعة امللك عبدالعزيز  -جدة
مدار الأعمال كلها.
 .1الأمور مبقا�صدنا (:)1
والمق�صود هنا  -بحث بعدها و�أثرها في
هذه القاعدة اجلليلة املباركة من �أعظم (العمل الخيري) بجوانبه المختلفة،
ً
وبخا�صة ما يتعلق منه بجانب جمع المال
ٍ
كافة ،ومن
القواعد ال�شرعية لدى العلماء
�أكرثها امتداد ًا و�أثراً� ،إذ عليها مدار جميع و�إنفاقه في �أعمال الخير والبر.
�أحوال الإن�سان وت�صرفاتهم.
و�أ�صل هذه القاعدة اجلليلة و�سندها الأول ومن المعلوم المقرر� :أن كل عمل مباح
هو قوله الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ي�صبح بالنية ال�صالحة عباد ًة يتقرب بفعله
احلديث ال�شريف املعروف�(( :إنما الأعمال �إلى اهلل تعالى( ،وفي ب�ضع �أحدكم �صدقة)
( ،)4و(�إنك لن تنفق ً
نفقة تبتغي وجه اهلل
بالنيات و�إنما لكل امرئ ما نوى))(.)2
تعالى �إال �أجرت عليها حتى ما تجعله في
قال الإمام ابن رجب  -رحمه اهلل تعالى :فم امر�أتك)( ،)5فكيف �إذا كان عم ًال خير ًا
(هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان ،وكان نفعه متعدي ًا ،في ق�ضاء حوائج النا�س
وتفريج كرباتهم و�ضروراتهم ،كما هو ال�ش�أن
�شيء)(.)3
ال يخرج عنهما ٌ
ولفظ (الأمور) الوارد في القاعدة جمع في العمل الخيري بكل �أبعاده و�آثاره ،كما
أمر ،والأمر هو ال�ش�أن ،وهو ي�شمل :الأقوال �أنه ال يعرف �أعظم �أجر ًا و�أكثر نفع ًا وخيراً،
� ٍ
وال �أكبر عـــــائد ًة و�أبعد �أثر ًا و�أبقى ذخــر ًا
والأفعال والت�صرفات كلها.
 بعد ن�شر العلم ال�صحيح  -من فعل المعروفوالمقا�صد جمع مق�صد ،ويطلق على معنيين :والقيام عليه.
 -1الغاية والغر�ض من ال�شيء.
و�أي�ض ًا :وال �أكثر �ضرور ًة من �إ�صالح النية
 -2النية الباعثة على العمل.
والمراد بهذه القاعدة :بيان �أن جميع في فعل المعروف وتعاهدها في القيام به
الأمور التي يقوم بها المكلف تتحدد وعليه .وكم �أرق ال�صالحين حديث �أول من
وتتوقف على مقا�صدها� ،أي :على الباعث ت�سعر بهم النار يوم القيامة.
عليها ،والنية الباطنة الم�صاحبة لها ،هذا فمن الن�صو�ص الخا�صة في بيان عالقة
من جهة .ومن جهة �أخرى :تتوقف �أي�ض ًا �صالح النية بالعمل الخيري:
كثير من نجواهم �إال من �أمر
على غاياتها و�أهدافها ،التي ينبغي �أن تكون }ال خير في ٍ
معروف �أو �إ�صالح بين النا�س ومن
ب�صدقة �أو
ٍ
ٍ
موافقة لل�شرع.
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يفعل ذلك ابتغاء مر�ضات اهلل ف�سوف ن�ؤتيه
�أجر ًا عظيم ًا{ (الن�ساء.)114 :
في هذه الآية الكريمة (ال�صدقة) ت�شمل
الواجبة والم�ستحبة ،و(المعروف) :هو كل
ما �أمر اهلل به �أو ندب �إليه من �أعمال البر
والخير�( ،أو �إ�صالح بين النا�س) هو الإ�صالح
بن المتباينين �أو المخت�صمين بما �أباح اهلل
الإ�صالح بينهما(.)6
ويكاد (العمل الخيري) في كل زمانٍ ومكانٍ
ال تخرج �أبعاده و�أن�شطته وبرامجه عن هذه
المجاالت الثالثة.
قال الإمام الطاهر بن عا�شور  -رحمه اهلل
كثير من نجواهم
تعالى( :نفى الخير عن ٍ
ب�صدقة{،
�أو متناجيهم� ،إال نجوى }من �أمر
ٍ
وقوله تعالى} :ومن يفعل ذلك {..الآية،
وعدٌ بالثواب على فعل المذكورات �إذا كان
البتغاء مر�ضاة اهلل ،فدل على �أن كونها
ٌ
و�صف ٌ
ثابت لها لما فيها من المنافع،
خير ًا
ولأنها م�أمو ٌر بها في ال�شرع� ،إال �أن الثواب ال
يح�صل �إال من فعلها ابتغاء مر�ضاة اهلل ،كما
في حديث ((�إنما الأعمال بالنيات)))(.)7
وخاتمة ذلك هذان الحديثان ال�شريفان ،في
خ�صو�ص ف�ضل و�أهمية �صحة ق�صد القائم
على عمل الخير:
 .1عن رافع بن خديج ر�ضي اهلل عنه قال:
�سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول(( :العامل على ال�صدقة بالحق -
لوجه اهلل تعالى  -كالغازي في �سبيل اهلل
عز وجل حتى يرجع �إلى �أهله))(.)8

العمل اخلريي
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 .2عن �أبي مو�سى الأ�شعـــري ر�ضي اهلل
عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
((الخــازن الم�سلم الأميــن ،الذي ينفذ ما
�أمر به ،فيعطيه كامــ ًال موفراً ،طيبة بها
نف�سه ،فيدفعــه �إلى الذي �أمـــر به �أحــــــد
المت�صدقين))(.)9

ٌ
مماثل للعمل ،ومن جن�سه في
• الجزاء
الخير وال�شر ،والثواب والعقاب يكونان
من جن�س العمل في قدر اهلل وفي �شرعه،
ف�إن هذا هو العدل الذي تقوم به ال�سماء
والأر�ض ،وربنا تعالى وتقد�س  -كما و�صف
نف�سه  -على ل�سان نبيه هود عليه ال�ســــالم:
�صراط م�ستقيم{ (هود.)56 :
}�إن ربي على
ٍ
وعليه :فالجزاء من جن�س العمل ،فمن
الجهة الأولى حيث الثواب والخير:

هذا .وليعلم �أن �صاحب النية ال�صالحة
ال ي�ستوح�ش مما قد ي�أتي عليه �أو يمر
أمر يعين على
به �أو يعانيه ،ولي�س ثمة � ٌ
تحمل الأعباء ،وتذليل العقبات وال�صعاب • قال اهلل تعالى�} :إن تبدوا خير ًا �أو
مثل �إرادة وجه اهلل تعالى و�صالح النية ،تخفوه �أو تعفوا عن �سوءٍ ف�إن اهلل كان
�شديد.
ركن
عفو ًا قديراً{ (الن�ساء .)149 :وقال
ٍ
ف�صاحبها ي�أوي �إلى ٍ
�سبحانه} :وليعفوا ولي�صفحوا �أال تحبون
�أن يغفر اهلل لكم{ (النور.)22 :
 .2اجلزاء من جن�س العمل
وقال تعالى} :فاذكروني �أذكركم{
هذه القاعدة الجليلة المباركة ،الدالة (البقرة.)152 :
على حكمة اهلل تعالى وعدله في �أق�ضيته
و�أقداره ،وعلى عدله �سبحانه وتعالى • وقال اهلل تعالى�} :إن تتقوا اهلل يجعل
وحكمته في ت�شريعاته و�أحكامه = هذه لكم فرقان ًا{ (الأنفال ،)29 :وقال تعالى:
القاعدة من �أولى النا�س بمعرفتها والتحقق }ولو �أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير ًا
بها ،وت�شرب �شواهدها و�آثارها :القائمون لهم و�أ�شد تثبيت ًا  -و�إذ ًا لآتيناهم من لدنا
على عمل الخير ونفع النا�س.
�أجر ًا عظيم ًا  -ولهديناهم �صراط ًا م�ستقيم ًا{
(الن�ساء.)68-66 :
ف�إن ا�ست�صحابها وح�ضورها في نفو�سهم
ونياتهم ،في �أقوالهم و�أفعالهم ،يورثهم  -وقال عز وجل} :والذين اهتدوا زادهم
�سكينة وطم� ً
ً
ب�إذن اهلل تعالى وف�ضله -
أنينة ،هدى و�آتاهم تقواهم{ (محمد،)17 :
نية و�سداد ًا ومثله قوله تعالى} :ومن يتق اهلل يجعل
وتثبيت ًا من �أنف�سهم ،و�صحة ٍ
ت�ضحية
في ت�صرفاتهم ،ومزيد
واحت�ساب له مخرج ًا  -ويرزقه من حيث ال يحت�سب{
ٍ
ٍ
ور�ض ًا بما يلقون في �سبيل اهلل تعالى ،ونفع (الطالق.)3-2 :
الم�ست�ضعيفن من الرجال والن�ساء والولدان ،وقال �سبحانه} :هل جزاء الإح�سان �إال
ً
الذي ال ي�ستطيعون
حيلة وال يهتدون الإح�سان{ (الرحمن.)60 :
�سبي ًال.
وقال تعالى} :ومن يتوكل على اهلل فهو
و�أذكر  -بعون اهلل تعالى وح�سن هدايته ح�سبه{ (الطالق ،)3 :قال بع�ض ال�سلف:
جزاء من جن�سه ،وجعل
وتوفيقه  -في تقرير هذه القاعدة  -ما جعل اهلل لكل عملٍ
ً
يكون �سند ًا و�شاهداً ،ودلي ًال وقائداً ،ومث ًال جزاء التوكل عليه نف�س كفايته لعبده ،ولم
ومثا ًال في �آنٍ مع ًا .وجل ذلك ،بل كله من كالم يقل ن�ؤته كذا وكذا من الأجر  -كما قال في
الإمامين الكبيرين  -ابن تيمية وابن القيم بع�ض الأعمال ،بل جعل نف�سه المقد�سة
 رحمهما اهلل تعالى  -و�أجمع بين كالميهما �سبحانه كفاية عبده المتوكل عليه ،وح�سبهلمكان المنا�سبة ولالخت�صار( ،)10مع وواقيه ،فلو توكل العبد على اهلل تعالى حق
زيادة بع�ض الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث توكله ،وكادته ال�سموات والأر�ض ومن فيهن
ال�شريفة ،ومزيد �إظها ٍر
وعناية لما له لجعل له مخرج ًا من ذلك ،وكفاه ون�صره.
ٍ
ٌ
تعلق
بمو�ضوع العمل الخيري وتوابعه
ٌ
و�صلة.

هوام�ش:

( )1في هذه القاعدة  -انظر :قواعد
المجلة العدلية (ق� ،)1شرح القواعد
الفقهية/لل�شيخ �أحمد الزرقا ،47 :درر
الحكام (�شرح علي حيدر)،17/1 :
والم�صادر الآتية.
( )2متفق عليه :البخاري ( ،)1وم�سلم
(.)1907
( )3جامع العلوم الحكم.59/1 :
( )4م�سلم (.)1006
( )5متفق عليه :البخاري ( ،)56وم�سلم
(.)1628
( )6انظر :تف�سير الطبري ،من كتابه:
جامع البيان.556/2 :
( )7التحرير والتنوير.200 ،199/5 :
(� )8أخرجه �أحمد ،)465/3( :و�أبو داود
( ،)2936والترمذي ( ،)645وابن خزيمة:
( ،)51/3و�إ�سناده ح�سن.
(ٌ )9
متفق عليه :البخاري ( ،)1438وم�سلم
(.)1023
( )10ولتقاربه في المعاني ،فهو ي�سقى
واحد ،انظر في ن�صو�ص كالم الأول:
بماءٍ
ٍ
مجموع الفتاوى-273/7 ،484-482/6 :
،525/1 ،396 ،28-26/15 ،339/8 ،276
-119/28 ،258-257/21 ،178-174/18
.120
وفي ن�صو�ص كالم الثاني ،انظر� :إعالم
الموقعين ،196/1 :تهذيب �سنن �أبي داود:
 ،244/9بدائع الفوائد،240-239/2 :
الوابل ال�صيب ،46-40 :الحواب الكافي:
 ،86-85مفتاح دار ال�سعادة-253 ،71/1 :
 .254وما تركت من كالم الإمامين �أكثر
و�أكثر ،انظر جملته في :بلوغ الأمل في
تقرير قاعدة (الجزاء من جن�س العمل)
للأ�ستاذ محمد �شومان الرملين فكل ال�صيد
فيه.
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الوقف

ودوره يف النماء

االجتماعي
د� .أ�رشف حممد يو�سف

جامعة �أم درمان الإ�سالمية  -كلية ال�رشيعة

}

قال ا ُ
ن
َ
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ُ
ُ
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�
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ِ
َ
َ
َ
خيرْ َ
َ ْ ليِ
اب (�سورة البقرة)197 :
الأَل َْب ِ
َ
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ل ال ِ
يقول اهلل تعالَى:
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َمث ُ
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َ
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ن
اهلل عليه و�سلمَ (( :-ما مِ ْ
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�سا� ،أَ ْو َيزْ َر ُع
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ْ
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البخاري وم�سلم.
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و�إِنَّ �أَ ْع َظ َم الأَ ْعمالِ �أَ ْج ًرا ،و�أَك َ
رثهَ ا لِ�صاح ِب َها
ثوا ًبا هِ َي �أَ ْد َو ُم َها َن ْف ًعا ،و�أَ ْد َو ُم ال َّن ْف ِع هُ َو ال َع َم ُل
ا َ
اح ِبهِ ،
خليرْ ِ ُّي ا َّلذِ ي َي ْ�س َتم ُِّر َن ْف ُعهُ َب ْعدَ َم ْوتِ َ�ص ِ
ُ
هَّ
َق َ
��ال َر ُ���س ُ
��ول الل �-صلى اهلل عليه و�سلم:-
(( َي ْت َب ُع المْ َ ِّيتَ ث َال ٌ
ثةَ ،فيرَ ْ ِج ُع اث َنانِ َو َي ْب َقى
احدٌ َ ،ي ْت َب ُعهُ �أَ ْه ُلهُ َو َما ُلهُ َو َع َم ُلهُ َ ،فيرَ ْ ِج ُع
َم َعهُ َو ِ
ُ
ُ
َ
�أَ ْه�� ُل��هُ َو َم��ال��هُ َ ،و َي ْبقى َع َملهُ )) متفق عليه.
ويلحقُ بعملِ الإن�سانِ بعدَ موتِهِ َما وق َفهُ
لماء
ِ
هلل تعا َلى فيِ حياتِهِ َ ،و َل َقدْ َع�� َّر َف ال ُع ُ
ال َ��و ْق َ
��ف ب���أَنَّ��هُ َ :ح ْب ُ�س مَ��الٍ �أَ ْو َم ْن َف َع ٍة َع َلى
ِج َه ٍة م ِْن ِجهاتِ ا َ
َّا�س
خليرْ ِ  ،فال َواقِ ُف �أَ ْكثرَ ُ الن ِ
َ
َ
َ
انتفاعا بال َو ْق ِف؛ لأنَّ اهلل َُيخْ ل ُِف َعل ْيهِ يف
ً
الدُّ ن َيا �أَ ْ�ض َعا ًفا ،و َب ْعدَ َم ْوتِهِ َي ْ�س ِري َلهُ الأَ ْج ُر
وهُ َ��و فيِ َق�ْب�رْ ِ هِ ،وال َو ْق ُف فيهِ َنف ٌْع للأَحياءِ ،
َو َر ْح َم ٌة للأَمواتِ  ،وهُ َو َو�سي َل ٌة ل َت ْن ِم َيةِ املَالِ
فيِ الدُّ ْن َيا ،وا ِّدخ��ا ِر ِه فيِ الآخ��رةِ ،و�إِ َذا كانتِ
ْمية ا َ
ال َّتن ُ
حلقيق َّي ُة لل َمالِ هِ ي ا�ستثما ُر ُه فيِ ُكلِّ
َما يمُ ْ كِنُ ا�ستثما ُر ُهَ ،ف َع َل ْينا �أَنْ َن ْ�س َت ْثم َِر َ�أ ْموا َلنَا
فيِ املَ َ�شاري ِع ا َّلتِي َ
خ�سا َر َة فِي َها �أَ َبدً اَ ،و ِر ْب ُح َها
ال َ
كيدَ ،و َذل َِك م ِْن خاللِ ال َو ْق ِف
َم ْ�ضمونٌ ِبك ُِّل َت�أْ ٍ
ُ
خليرْ ِ ِّي بجمي ِع �أَ�شْ كالِهِ َ ،
ا َ
قال اهلل تعا َلى}:
هَّ
ُ
��اق{ َو َلقدَْ
َ
َما عِ ندَ ك ْم َينفدُ َو َما عِ ندَ ِ
الل َب ٍ
َ�سا َر ُع ال�صَّ حا َب ُة َر ِ�ض َي ُ
اهلل عن ُه ْم م ِْن َق ْب ُل �إ َلى
ا�ستث َما ِر �أَموا ِله ِْم فيِ ال َو ْق ِف ،ف َعن عبدِ اهلل ْب ِن
ُع َم َر ر�ضى ُ
اب
اهلل عن ُه َما� :أَنَّ ُع َم َر ْبنَ الخْ َ َّط ِ
َ
اب َ�أ ْر�ض ًا ِب َخيْبرَ َ َ ،ف�أَ َتى ال َّن ِب َّى �-صلى اهلل
�أَ َ�ص َ
الَ :يا َر ُ�س َ
عليه و�سلمَ -ي ْ�س َت�أْم ُِر ُه فِي َها َف َق َ
ول
الل �إِنِّى �أَ َ�ص ْبتُ �أَ ْر�ض ًا ِب َخيْبرَ َ  ،مَ ْ
ل �أُ ِ�ص ْب َما ًال
هَّ ِ
َق ُّط �أَ ْن َف َ�س عِ نْدِ ى ِمنْهُ َ ،ف َما َت ْ�أ ُم ُر بِهِ َق َ
ال:
(�إِنْ �شِ ئْتَ َح َب ْ�ستَ �أَ ْ�ص َل َهاَ ،و َت َ�صدَّ ْقتَ ِب َها).
ال ُي َبا ُع َو َ
الَ :ف َت َ�صدَّ َق ِب َها ُع َم ُر �أَنَّهُ َ
َق َ
ال ُيوهَ ُب
َو َ
َ
ُ
َ
َ
ال ُي��و َرثَ ،وت َ�صدَّ ق ِب َها فِى ا ْل ُفق َراءِ َوفِى
هَّ
ابَ ،وفِى َ�س ِبيلِ اللَِ ،وا ْب ِن
الر َق ِ
ا ْلق ُْر َبىَ ،وفِى ِّ
َاح َع َلى َم ْن َو ِل َي َها �أنَْ
ال�سَّ ِبيلِ َ ،وال�ضَّ ْي ِفَ ،
ال ُجن َ
وفَ ،و ُيطْ ع َِم َغيرْ َ ُم َت َم ِّولٍ .
َي�أْ ُك َل ِم ْن َها ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َ
ْ
بالوق ِف.
وهذا َما ُي َ�س َّمى
ر�ضي ُ
وع ْ��ن ُع ْث َمانَ ْب ِن َعفَّانَ
اهلل عنهُ � :أَنَّ
َ
َ
َ
ِبئ َْر ُرو َم َة مَ ْ
ل َيك ُْن َي ْ�ش َر ُب ِم ْن َها �أ َحدٌ �إِالَّ ِب َث َم ٍن،
��ول ِهَّ
ال َر ُ���س َ
ف َق َ
الل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ُ
هَّ
َ
َ (:م ْن َي ْب َتا ُع ِبئ َْر ُرو َم َة َغ َف َر الل َلهُ ) َف�أ َت ْيتُ
َر ُ�س َ
الل �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -ف ُقلْتُ :
ول هَّ ِ
َقدِ ا ْب َت ْعتُ ِبئ َْر ُرو َم َةَ .ق َ
اج َع ْل َها �سِ َقا َي ًة
الَ ( :ف ْ
ني َو�أَ ْج ُ��رهَ ��ا َل َ
ِلل ُْم ْ�س ِل ِم َ
��ك)َ .ف َج َع ْل ُت َها ِل ْل َغن ِِّى
ري َوا ْب ِن ال�سَّ ِبيلِ .
َوا ْل َف ِق ِ

�ضا ِر َّي ٌ
�س َم ٌ
الو ْق ُ
ف ِ
ليل
ح َ
ود ٌ
ة َ
َ
ةَ ،
ي املجتمع
َعلَ ى َو ْع ِ

َ َل َقدْ َ�ش َّيدَ املُ ْ�سلِمونَ مِنَ ال َو ْق ِف �أَ ْعما ًال َ�ضخْ َم ًة،
و َم َ�شاري َع هَ ا َّم ًةَ ،ما َت ُ
زال �آثا ُرهَ ا باق َي ًة َحتَّى
َي ْو ِمنَا هَ َ��ذاَ ،و مَ ْ
ل
يقت�صر ال َو ْق ُف َع َلى ِب َناءِ
ِ
ْ
املَ َ�ساِجدِ و َم��ا َيل َْحقُ ِب َهاَ ،ب��لْ � ْأ�س َه َم ال َوق ُف
فيِ َجمِي ِع مجَ���االتِ ا َ
حل��ي��ا ِة االجتماع َّيةِ ،
���ر ِق ،و ِ�إِق��ام��ةِ
َك�� ِب�� َن��اءِ املَ��� َ��ش��افيِ  ،و� َ��ش��قِّ ال���طُّ ُ
ُ
اجل ُ�سو ِر ،و�إِج��راءِ الأَ ْن��ه��ا ِر ،و ِب َناءِ املَدَ ا ِر ِ�س
َّ
وال�ش ْرعِ َّيةِ و َما َيل َْحقُ ِب َها ،و� ْأ�س َه َم
ال ِع ْل ِم َّيةِ
ْ
َ
َ
َ
�ين ال��دَّ واءِ ،
�لاج امل ْر�ضى ،وت���أم ِ
ال َو ْق ُف فيِ عِ ِ
احاتِ
و َتخْ ِ
فيف �آال ِم املَفْجوعِ نيَ ،و َم ْ�س ِح ِج َر َ
ُ
املَنْكوبنيَ ،ورعايةِ �أ َ�س ِر املَ ْ�س ُجو ِننيَ ،و َك َفالةِ
ويج َّ
ابَ ،و َق َ�ضاءِ
ال�ش َب ِ
الأَ ْيتا ِم والأَرامِ��لِ  ،و َتزْ ِ
الدِّ ُيونِ  ،و ِرعايَةِ المْ ُ�سِ ِّننيَ ،و�أُ َ�س ِر املَ ْر َ�ضى فيِ
حتاج َ
ني م ِْن َذ ِوي
حالِ َم َر ِ�ضه ِْم ،و َك َفالةِ املُ ِ
االحتياجاتِ اخلا�صَّ ةِ .
��ال َر ُ���س َ
ق َ
الل �-صلى اهلل عليه و�سلم:-
��ول هَّ ِ
َ
(�س ْب َع ٌة َي ْجري لل َع ْبدِ �أ ْج ُرهُ نَّ َوهُ َو فيِ َقبرْ ِ ِه
َ
َ
َ
َ
َّ
َب ْعدَ َم ْوتِهِ َ :م ْن َعل َم عِ ْل ًما� ،أ ْو ك َرى ن ْه ُرا  -وفيِ
ئرا� ،أَ ْو َغ َر َ�س
ِر ٍ
واية� :أَ ْج َرى َن ْه ًرا � -أَ ْو َح َف َر ِب ً
نَخْ ًال� ،أَ ْو َبنَى َم ْ�س ِجدً ا� ،أَ ْو َو َّر َث ُم ْ�ص َح ًفا� ،أ ْوَ
َت َر َك َو َلدً ا َي ْ�س َت ْغف ُِر َلهُ َب ْعدَ َمو ْتهِ ).
ا َ
اب َّ
اعاتِ ،
حل ْمدُ ِ
الط َ
هلل الَّ��ذِ ي َف َت َح َلنَا �أَ ْب َ��و َ
َو َي�سَّ َر َلنَا ُ�س ُب َل ال��دَّ َر َج��اتِ َ ،و َد َّلنَا َع َلى ِف ْعلِ
ا َ
للم ْح�سِ ِن َ
ني َب ْعدَ
خليرْ َ اتِ َ ،
وج َع َل الأَ ْج َر َ�سا ِر ًيا ُ
ُ
املَ َماتِ  ،و�أَ�شْ هَدُ �أَنْ َ
ال ِ�إلهَ ِ�إالَّ اهلل ،بيدِ ِه ُمل ُْك
�ض وال�سَّ َمواتِ  ،و�أَ�شْ هَدُ �أَنَّ �سيدَ َنا محُ َ َّمدً ا
الأَ ْر ِ
َع ْبدُ ُه َو َر ُ�سو ُلهُ ال ِّن ْع َم ُة املُ�� ْه��داةُ ،وال َّر ُ
حمة
و�س ِّلم و َبا ِرك َع َلى �سيدِ َنا
املُ ْ�سداةُ،
اللهم َ�ص ِّل َ
َّ
َ
حممد َو َع َلى �آ ِل��هِ و�أ ْ�صحابِهِ والتَّابع َ
ني َل ُه ْم
ٍ
َ
ين.
م
و
ي
ى
ل
�
إ
ب�إح�سانٍ ِ َ ْ ِ الدِّ ِ
�أ َّما َب ْعدُ  :فا َّتقُوا َ
اهلل عبا َد اهللِ ،و�أُ
و�صيكم
ْ
�ص َق ْب َل ال َفواتِ  ،و� ْأ�سه ُِموا فيِ
باغْ ِتنَا ِم الفُ َر ِ
َم َ�شاري ِع ال َو ْق ِف ا َّلتِي تقو ُم ِب َها َد ْو َل ُة الإِماراتِ
ْظ
وحف ِ
اجدِ ِ ،
ب�أِ�شكا ِل َها املُ َتن ِّو َعةِ فيِ ِرِعايةِ املَ َ�س ِ
الق ُْر�آنِ ،
رباتِ
ال�س َّنةِ  ،وغ ِ
ريهَ ا مِنَ امل َّ
ِ
وتعليم ُّ
َ
َ
َ
اجاتِ  ،ن�س�ألُ
َ
راء و�أ ْهل احل َ
ا َّلتِي ُت�ساعدُ ال ُفق َ
َ
اهلل تعا َلى �أَنْ َي ْح َف َظ هَ َ
��ذا ا ْل َب َلدَ و�أَ ْه�� َل��هُ
واملُ ْ�سلِم َ
ني �أَجمعنيَ.
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خطرات

�إعجاز الإ�سالم

يف �ساعة اجل�سم البيولوجيـة
د .زهري مهندار

م�ست�شفى الإمارات

� .1صالة الفجر
ي�ستيقظ امل�سلم يف ال�صباح لي�صلي �صالة
ال�صبح وهو على موعد مع ثالثة حتوالت
مهمة:
• الإ�ستعداد ال�ستقبال ال�ضوء يف موعده،
مما يخف�ض من ن�شاط الغدة ال�صنوبرية،
وينق�ص امل��ي�لات��ون�ين ،وين�شط العمليات
الأخرى املرتبطة بال�ضوء.
• نهاية �سيطرة اجل��ه��از الع�صبي (غري
ال������ودي) امل���ه���دئ ل��ي ً
�لا وان���ط�ل�اق اجل��ه��از
(الودي) املن�شط نهاراً.
• اال���س��ت��ع��داد ال�ستعمال ال��ط��اق��ة التي
يوفرها ارتفاع الكورتيزون �صباح ًا .وهو
ارتفاع يحدث ذاتي ًا ،ولي�س ب�سبب احلركة
والنزول من الفرا�ش بعد و�ضع الإ�ستلقاء
كما ان هرمون ال�سريوتونني يرتفع يف الدم
وكذلك الأندروفني.

وم��ن اجل��دي��ر باملالحظة �أن ت��واف��ق هذه
املواعيد اخلم�سة مع التحوالت البيولوجية
املهمة يف اجل�سم ،يجعل من ال�صلوات اخلم�س
�أكرث امل�ضاعفات عند مر�ضى القلب حتدث منعك�سات �شرطية م�ؤثرة مع مرور الزمن.
بعد ه��ذه ال��ف�تره مبا�شرة ،مم��ا ي��دل على
احلرج الذي مير به الع�ضو احليوي يف هذه فيمكن �أن نتوقع �أن ك��ل �صالة ت�صبح يف
الفرتة .ومن الطريف ان اكرث امل�ضاعفات حد ذاتها �إ�شارة النطالق عمليات ما ،حيث
عند الأطفال حديثي الوالدة حتدث �أي�ض ًا �أن الثبات على نظام يومي يف احلياة ذي
يف هذه الفرته حيث ان موت االطفال حديثي حمطات ثابتة .كما يحدث يف ال�صالة مع
ال���والدة يبلغ اق�صاه يف ال�ساعة الثانية م�صاحبة م�ؤثر �صوتي وهو الآذان.
بعد الظهر  ،كما �أن اكرث امل�ضاعفات لديهم
حت��دث بني الثانية والرابعة بعد الظهر .يجعل اجل�سم ي�سري يف ن�سق مرتابط جد ًا مع
وه��ذا دليل �آخ��ر على �صعوبة الفرتة التي البيئة اخلارجية .ونح�صل من جراء ذلك
تلي الظهر بالن�سبة للج�سم عموم ًا والقلب على ان�سجام تام بني املواعيد البيولوجية
خ�صو�ص ًا�( ،أغلب م�شكالت الأطفال حديثي داخ����ل اجل�����س��م ،وامل���واع���ي���د اخل��ارج��ي��ة
ال���والدة م�شكالت قلبية تنف�سية) وحتى للم�ؤثرات البيئية ك��دورة ال�ضوء ودورة
عند البالغني الأ�سوياء  ،حيث متر �أج�سامهم الظالم ،واملواعيد ال�شرعية ب�أداء ال�صلوت
يف هذه الفرتة ب�صعوبة بالغة وذلك بارتفاع اخلم�س يف مواقيتها.
ببتيد خا�ص ي����ؤدي �إل��ى ح���وادث وك��وارث
رهيبة.

وتعمل �صالة الع�صر على توقف الإن�سان عن
� .2صالة الظهر
ي�صلي امل�سلم الظهر وهو على موعد مع ثالث �أعماله ومنعه من الإن�شغال ب�أي �شيء �آخر
اتقاء لهذه امل�ضاعفات.
تفاعالت مهمة:
ً
• يهدئ نف�سه بال�صالة �إثر الإرتفاع الأول
� .4صالة املغرب
لهرمون الأدرينالني �آخر ال�صباح.
 يهدئ نف�سه من الناحية اجلن�سية حيث فهي موعد التحول من ال�ضوء �إلى الظالم،وه���و عك�س م��ا ي��ح��دث يف ���ص�لاة ال�صبح،
يبلغ الت�ستو�ستريون قمته يف الظهر.
• تطالب ال�ساعة البيولوجية اجل�سم وي�����زداد �إف�����راز امل��ي�لات��ون�ين ب�سبب ب��دء
بزيادة الإم���دادات من الطاقة �إذا مل يقع دخول الظالم فيحدث الإح�سا�س بالنعا�س
والك�سل ،وباملقابل ينخف�ض ال�سريوتوين
تناول وجبة �سريعة.
• وبذلك تكون ال�صالة عام ًال مهدئ ًا للتوتر والكورتيزون والأندروفني.
احلا�صل من اجلوع.
� .5صالة الع�شاء
يف موعد الإنتقال من الن�شاط �إلى الراحة.
� .3صالة الع�صر
مع الت�أكيد البالغ على �أداء ال�صالة لأنها عك�س �صالة ال�صبح .وت�صبح حمطة ثابتة
مرتبطة بالقمة ال��ث��ان��ي��ة ل�ل�أدري��ن��ال�ين ،النتقال اجل�سم من �سيطرة اجلهاز الع�صبي
وهي قمة ي�صحبها ن�شاط ملمو�س يف عدة (الودي) �إلى �سيطرة اجلهاز (غري الودي)،
وظــائـف ،خا�صة الن�شــاط القلبــي ،كمــا �أن لذلك فقد يكون هذا هو ال�سر يف �س ٌنة ت�أخري
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هذه ال�صالة �إلى قبيل النوم للإنتهاء من كل
امل�شاغل ثم النوم مبا�شرة بعدها .ويف هذا
الوقت تنخف�ض حرارة اجل�سم ودقات قلبه
وترتفع هرمونات الدم.

