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كلمة
التحرير

ُّ
تلمس األمل في تدافع األمم
مدخل:
ً
َّ
سن الله تعاىل للكون سننا ال ّ
تتغي وال تتبدّل ،ال
يتجاوزها مؤم ٌن وال كافر ،ومن تلك السنن التداف ُع
ّ
الحق
بني اإليمان والكفر ،وجعْ ُل األيام دُوال ً بني
تعاىل:
والباطل تارة أخرى؛ لحِ َكم كثرية ،قال
تارة
َ ْ
َ َّ ُ ُ َ ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
اس َول ِ َي ْعلَ َم َّ ُ
َّ
الل ال َّ ِذينَ
﴿وتِلك الأيام نداوِلها بين الن ِ

ِب َّ
آم ُنوا َو َي َّتخ َِذ ِمنْ ُ
الظالِم َ
َ
الل لا ُيح ُّ
ك ْم ُش َه َد َ
اء َو َّ ُ
ِين 140
َ
َّ
ْ
َ
آم ُنوا َو َي ْم َ
ين َ
َول ِ ُي َم ّح َ
ِص َّ ُ
ح َق الكافِر َ
الل ال ِذ َ
ين  141أ ْم َحسِبْ ُت ْم
َّ ِ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ين َج َ
اه ُدوا ِمنْ ُ
أَ ْن تَ ْد ُخلوا الجَ َّنة َول َّما َي ْعل ْم َّ ُ
الل ال ِذ َ
ك ْم
َو َي ْعلَ َم َّ
الصابِر َ
ين﴾ [آل عمران.]142 -140 :
ِ

ومع هذا اليقني فإنَّنا نلحظ منذ م ّد ٍة طويلة
صعودًا وتمكينًا ألهل الباطل ،وتراجعً ا مستم ًّرا
ّ
الحق ،فكيف حدث ذلك؟ وهل هناك أم ٌل يف
ألهل
ُّ
تغي الحال؟

بداية الصعود األوروبي:
لم يكن صعود القوى االستعمارية يف القارة
األوروبية حدثًا خارجً ا عن السنن الكونية والرشعية،
فهو لم يحصل إال بعد غفلة املسلمني يف األندلس
وما جاورها عن دورهم الحضاري والدعوي يف
العالم ،وانغماسهم يف الرتف واللهو ،وتنافسهم
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عىل الدنيا؛ الذي أدّى إىل نزاعات فيما بينهم ،وكان
عدوّهم املرتبّص بهم يقضم من بالدهم القطعة تلو
القطعة ،حتى ُف ِجع املسلمون بسقوط غرناطة آخر
معاقل املسلمني يف غرب القا ّرة األوروبية.
قامت مملكة إسبانيا -أقوى املمالك األوروبية يف
وقتها -وإىل جانبها مملكة الربتغال ببناء أساطيل
بحرية قويّة عىل أنقاض أساطيل األندلس باحثني عن
الثروات والنفوذ ،وبينما كان اإلسبان يستكشفون
القارتني األمريكيتني غربًا ،سعيًا للوصول إىل الهند
ومواطن الثروات والتوابل ،كان الربتغاليون ّ
يلتفون
حول القارة األفريقية ساعني ً
رشقا للوصول إىل ذات
الهدف ،وكانت الحملتان تحت تأييد ومباركة قيادة
الكاثوليكية البابوية يف إيطاليا.
ّ
التوسعي ظهو ُر الربوتستانتية
رافق هذا الحِ راك
يف أوروبا ،وانتشارها يف بلدان الشمال األوروبي
ووصولها إىل إنجلرتا التي كانت تبني قوّتها البحرية
ّ
الخاصة املنافسة لإلسبان والربتغالييني ،وشيئًا
فشيئًا برزت إنجلرتا ومِن بعدها هولندا إىل جانب
قوىً استعمارية أخرى وبدأت حروب املستعمرات
تستعر بينهم يف العالم الجديد.

ع
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لم يكن صعود القوى االستعمارية يف
العالم حدثًا خارجً ا عن السنن الكونية
والرشعية ،فهو لم يحصل إال بعد
غفلة املسلمني عن دورهم الحضاري،
وانكفائهم الثقايف والعلمي ،وانغماسهم يف
الرتف واللهو ،وتنافسهم عىل الدنيا؛ الذي
أدّى يف النهاية إىل نزاعات فيما بينهم
حال المسلمين:
أمّ ا يف املرشق اإلسالمي فقد كانت دول املسلمني
عىل قوّة بعضها -متف ّرقة متباعدة ،مع تراجعاملنحنى الحضاري للمسلمني ،ولع ّل أبرز مظاهِ ره:
االنكفاء والجمود الثقايف الذي تمثّل يف إغالق
باب االجتهاد الفقهي ،وتباطؤ الحركة العلمية
التي كانت يف أوجها أيام العباسيني يف املرشق
واألمويني يف األندلس ،وكان األخذ باألسباب املادّية
واالكتشافات العلمية قد َّ
توقف إىل ح ٍّد كبري يف
مقابل التقدُّم الرسيع يف السيطرة وامتالك مقاليد
القوّة لدى األوروبيني.
وبعد أن كان املسلمون القوّة العظمى واألكثر
ً
دولة قويّة تعاني من
تقدّمً ا ،صاروا شيئًا فشيئًا
الشيخوخة ،يزاحمها عد ٌد كبري من الدول الفتية
الباحثة عن النفوذ والثروة والسيطرة.
النظام العالمي وأثره عىل المسلمين:
فيما بعد تصارعت القوى االستعمارية
الناشئة عىل النفوذ يف حربني عامليتني يف النصف
األول من القرن العرشين بك ّل ما أوتيت من قوة
وبأس ،وخ َّلفت دما ًرا عظيمً ا لم تعرفه البرشية
ق ّ
ط ،وكان من نتائجها :تم ُّزق العالم اإلسالمي إىل
ٍ
دويالت محت ّلة ِمن قِ بَل هذه القوى ،وفرضت القوى
املنترصة عىل العالم نظامً ا قائمً ا عىل مراعاة األقوياء
واستنزاف الضعفاء ،غابت معه شمس العدالة عن
وجه األرض بعد أن نعمت به لقرون.
كان للهزيمة التي لحقت باملسلمني أث ٌر كبريٌ يف
نفوس الناس؛ ففضالً عن التأثري النفيس للهزيمة..
حصل ما يُعرف بتأثري الغالب عىل املغلوبُ ،
ففتن
كثري من املسلمني ،وظنّوا ّ
أن طريق الخالص
والنهوض من جديد يكمن يف متابعة الغرب
املستعمر والتع ّلق بما جاء به من أفكار ومبادئ
بديلة عن اإلسالم كالقومية واالشرتاكية والعَ لمانية
والرأسمالية وغريها ،وحتى عندما جال املستعمر

عن بالد املسلمني ابتُيل املسلمون بقيادات شكلية
َّ
ظن الناس فيهم الصدق ،وتأمَّ لوا منهم العمل عىل
النهوض وإعادة األمّ ة إىل سابق وحدتها وع ّزتها،
دمى وعرائس تأتمر بأمر أسيادها
فإذا بهم
ً
ُ
املستعمرين ،وتعطيهم خريات البالد ومقدَّراتها،
فتبي ّ
وال تستجلب منهم إال أسوأ ما لديهم؛ َّ
أن حال
الدول اإلسالمية بعد جالء املستعمر ال يعدو كونه
الخفي لكن بستار
صور ًة من صور االستعمار
ّ
ّ
محل ،واستم َّر العبث باألقطار اإلسالمية احتالال ً
وتقسيمً ا ونهبًا للثروات ،واستقطابًا لتحالفاتهم،
ّ
وتدخالً يف ك ّل شارد ٍة وواردة من شؤونهم.
أدرك املصلحون مب ِّك ًرا َّ
أن الحال الذي
وصلت إليه األمّ ة هو نتيجة حتمية
للمقدِّمات التي سبقتها بمدّة ليست
قليلة ،وعلموا ّ
أن عودة األمّ ة إىل سابق
ع ّزها ومجدها ال يكون ّإل بالعودة إىل
املنبع الصايف الذي صلح عليه أمر األمّ ة
أوّ الً ،فتداعوا يف ك ّل بلد لإلصالح عىل قدر
استطاعتهم
جهود اإلصالح:
َّ
ِّ
أدرك املصلحون مبك ًرا أن الحال الذي وصلت
إليه األمّ ة هو نتيجة حتمية للمقدِّمات التي سبقتها
بمدّة ليست قليلة ،وعلموا ّ
أن عودة األمّ ة إىل سابق
ع ّزها ومجدها ال يكون ّإل بالعودة إىل املنبع الصايف
الذي صلح عليه أمر األمّ ة أوّالً ،فتداعوا يف ك ّل بلد
لإلصالح ،تار ًة بالعمل السيايس وتار ًة بالعمل
ٌ
ٌ
َ
علمية دعوية شاملة ،تتَّسع
حركة
الخدَمي ،وقامت
ك ّلما أتيح لها املجال وسنحت الفرص.
ِ
الحركات بالتضييق،
قابل وكال ُء االستعمار هذه
وقمعوها بالرتهيب؛ فانتهى الحال بأغلب قادتها
ورموزها يف املعتقالت والزنازين وأقبية التعذيب.
واستخدموا معها يف بعض األحيان أسلوب الرتغيب
واالحتواء ،فمنحوها مشاركة سياسية رمزية ،من
ٍ
شكلية محدودة التأثري
خالل مناصبَ ومواق َع
لتُفقدها رصيدها الجماهريي.
المزيد من ُحلكة الليل:
عامً ا بعد عام ازدادت األنظمة الحاكمة للبالد
اإلسالمية ارتما ًء يف أحضان القوى االستعمارية،
وبُعدًا عن تحرير األوطان السليبة ،وزادت بينها
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العداوات بعد أن كانت تنادي -ولو شكالً -باالتحاد
والوحدة والتعاون ،ومن جانب آخر كان لدعم
املستعمرين لطوائف األق ّليات عىل حساب األكثرية
السنّية آثا ٌر مدمّ رة يف العديد من املحاور الحيوية يف
البلدان اإلسالمية.
وبعد تفريط األنظمة الحاكمة للبالد اإلسالمية
بفلسطني ،يف سلسلة من الخيانات يف الحروب التي
خاضوها مع الكيان املحت ّل ،ثم الرضوخ لالتفاقيّات
الدولية ومعاهدات السالم التي اعرتفوا فيها ّ
بحق
العدوّ يف األرض؛ انتهوا إىل التطبيع الكامل معه،
والذي تُج ّرم فيه مقاومة املحتل! وتفتح له األبواب
ليحصل عىل الثمني من االمتيازات والعقود يف بالد
املسلمني.
وعىل الصعيد الثقايف :دأبت هذه األنظمة عىل
تغييب الشعوب عن هويتها وانتمائها ،وك ّرست يف
املقابل هويّة مشو ً
ّ
طر عىل حدَة،
َّهة
خاصة بك ِّل ُق ٍ
وبتاريخ مجتزأ لك ِّل منها.
أما االقتصاد فحدّث وال حرج عن التدهور
ّ
التضخم،
الذي مُنيت به الدول اإلسالمية ،يف ن َِس ِب
ومعدّالت البطالة ،والديون التي غرقت فيها،
واحتكار الثروات لدى ال ُ
ط َغم الحاكمة ،وارتهان
اقتصاداتها للدول الكربى ،وهل ّم جَ ًّرا.

الدول الكربى ،األمر الذي ع ّرى حقيقة النظام
العاملي وأظهر تواطؤ املجتمع الدويل عىل وأدِ أحالم
الح ّرية للشعوب املسلمة ،مما زاد الصورة قتامة
والليل حلكة.
حالة اليأس:
الظلم املتواصل والبطش املستم ّر والرتدّي
االقتصادي والتعليمي والصحّ ي تسبّب يف موجة
ً
خصوصا بعد انسداد
كبرية من اليأس واإلحباط،
سبل مسدود ٍة بني حلول
األفق ،وانتهاء الثورات إىل ٍ
سياسية مُجحفة ،وواقع إنساني مأساوي.
وكانت الهجرة إىل الغرب سبيالً ف ّكرت به رشائح
تبي مع الوقت ّ
واسعة من الناس ،لكن ّ
أن الطريق
ليس مُزيّنًا بالورود ،بل دون ذلك مفاوز ومهالك،
قد تنتهي َ
بالغرق أو القتل بأيدي خفر السواحل،
أو االحتجاز داخل معسكرات مُهينة ،ومَ ن يصل
منهم ال يأمن عىل أوالده وأرسته من التفريق أو
ّ
ومؤخ ًرا صارت بعض هذه الدول تتّجه
اإلفساد،
نحو ترحيل الالجئني بدعاوى مختلفة.
ّ
املحصلة تواجه الشعوب املسلمة مزيجً ا
يف
َّ
معقدًا من عدّة عوامل تجعل األفق مسدودًا يف
وجهها ،تتمثل يف التوافق الدويل عىل حماية نفوذ
الدول الكربى وتصدير مشكالتها إىل الدول
األضعف ،ومنع انبعاث املسلمني من جديد بأدواتهم
السياسية والعسكريّة واالقتصاديّة والثقافيّة،
وطوابريهم وجنودهم الذين يملؤون بالدنا ،إىل
جانب فساد وظلم األنظمة ،وسوء إدارتها للبالد،
وإغراقها يف أوحال التخ ّلف والفوىض ،باإلضافة إىل
عجز الشعوب بإمكاناتها الذاتيّة عن تفكيك هذه
القيود املتضافرة واملرتاكبة.

بصيص أمل موؤود:
هذه التبعية املقيتة ،بآثارها الوخيمة يف
السياسة واالقتصاد والدين والحياة االجتماعية؛
طا َ
أورثت إحبا ً
وغ َضبًا غري مسبوق لدى الشعوب
املسلمة ،فقامت ثورات عارمة يف عدد من الدول
العربية ،وبالرغم من بعض النتائج املهمّ ة التي
جُ ِنيَت رسيعً ا ،فقد مارست األنظمة الحاكمة
وحلفاؤها ً
بطشا غري مسبوق يف مواجهتها ،وكأنّها
يف األحوال التي ينس ُّد فيها األفق ،وال
ُ
وجُ َ
يوشها قد أعدَّت لهذا اليوم ،وتواطأ بعضها يف
يبقى لدى البرش ما يبذلونه بتدبريهم،
دعم بعض حتى ظهر ما يُعرف بالثورات املضادّة
ُّ
التدخل اإللهي ُ
بسننه التي ال تتخ َّلف،
يأتي
التي جاءت بحكومات أش َّد ظلمً ا ،وأكث َر انبطاحً ا
وقدرته التي ال يُعجزها يشء ،ومنها
وتطبيعً ا مع املحت ّل.
الفرج بعد الشدَّة
وكان لسوريا النصيب األكرب من هذا البطش
َ
عىل يد النظام الطائفي املجرم ،الذي لم يتوان عن الفرج بعد الشدة:
استخدام أعتى األسلحة وآالت الدمار يف مواجهة
يف مثل هذه األحوال التي ينس ُّد فيها األفق ،وال
الشعب الثائر املطالب بالح ّرية
ُّ
التدخل
والكرامة ،وكان يبقى لدى البرش ما يبذلونه بتدبريهم ،يأتي
ّ
امللفت والصادم لكثري من املراقبني :تدخل عدّة اإللهي ُ
بسننه التي ال تتخ َّلف ،وقدرته التي ال
دول بجنودها وعتادها لقمع ثورة الشعب األعزل ،يُعجزها يشء ،ومنها الفرج بعد الشدَّة ،قال تعاىل:
من بينها قوىً عظمى ،ضمن تفاهمات مع بقية
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ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﲆ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﻴﻮم
ﺳﻨﺔ اﻟﻔﺮج ﺑﻌﺪ
اﻟﺸﺪة

ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ

ول َ َّما يَأْت ِ ُ
﴿أَ ْم َ
حسِبْ ُت ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا الْجَ َّن َة َ
ك ْم َم َث ُل ال َّ ِذ َ
ين
َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َّ ُ ْ ُ
اء َو ُزل ِزلوا َح َّتى
خلوا ِمن قبل ِكم مستهم البأساء والضر
َ ُ َ َّ ُ ُ
َّ
ول َوال َّ ِذ َ
ين َآم ُنوا َم َع ُه َم َتى نَ ْص ُر اللِ﴾ [البقرة:
يقول الرس

 ،]214قال ابن كثري« :يستفتحون عىل أعدائهم،
ويدعون ُ
بقرب َ
واملخرج عند ضيق الحال
الف َرج
َ َ َّ َ ْ َ َّ َ
ٌ
والشدّة ،قال الله ْتعاىل﴿ :ألا إِن نصر ْاللِ ق ِريب﴾
كما قال﴿ :فَإ ِ َّن َم َعال ُع ْس ِري ُ ْس ًرا  ٥إ ِ َّن َم َع ال ُع ْس ِر ي ُ ْس ًرا﴾
[الرشح ،]6-5 :وكما تكون َ َالشدَّة ينزل من النرص
مثلها؛ ولهذا قال تعاىل﴿ :ألا إ َّن نَ ْ
ص َر َّ
اللِ قَر ٌ
يب﴾،
ِ
ِ
ويف حديث أبي َرزين( :عَ ِجبَ ربك من ُقنوط عباده
ُ
وقرب غيثه ،فينظر إليهم قنطني ،فيظ ّل يضحك،
يعلم ّ
أن فرجهم قريب) الحديث»(((.
َ
ُّ ُ
ح َّتى إ ِ َذا ْ
وقال الله تعاىلَ ﴿ :
الر ُسل
استَيْأ َس
َ َ ُّ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
َ
كذِبُوا َ
ج َ
اء ُه ْم نص ُرنا فن ِج َي م ْن نش ُ
اء﴾
وظنوا أنهم قد
[يوسف ]110 :قال السعدي يف تفسريها« :حتى
َّ
إن الرس َل -عىل كمال يقينهم ،وشدَّة تصديقهم
ّ
بوعد الله ووعيده -ربّما أنه يخطر بقلوبهم نو ٌع
من اإلياس ،ونو ٌع من ضعف العلم والتصديق ،فإذا
َ َ ُ َ ْ َ َ
ف ُن ّج َي َ
م ْنن َ َش ُ
اء﴾
بلغ األمر هذه الحال ﴿ج
اءه ْمنص ُرنا ِ
(((
وهم الرسل وأتباعهم» .

ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺪاﻓﻊ

وقال سيد قطب« :يف هذه اللحظة التي يستحكم
فيها الكرب ،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل،
وال تبقى ذ ّر ٌة من الطاقة املدَّخرة ..يف هذه اللحظة
اء ُه ْم نَ ْ
يجيء النرص كامال ً حاسمً ا فاصالًَ ﴿ :ج َ
ص ُرنَا
َ ُ ّ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ُّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ
جر ِم َ
ين﴾»(((.
فن ِج َيمننشاء ولا يرد بأسنا ع ِن القو ِم الم ِ
من سنن الله تعاىل سنّة املداولة ،فالدنيا
ال تدوم عىل حال ،ومن كان يتصوَّر َّ
أن
النظام العاملي املنعقد اليوم ال يتزعزع وال
ينح ّل فقد خالف السنن الكونية والقدرية
ّ
سنة المداولة:
ّ
ومن سنن الله تعاىل سنة املداولة ،فالدنيا ال
تدوم عىل حال ،والعُ رس يعقبه اليُرس ،والشدّة
يعقبها َ
الف َرج ولو بعد حني ،والله ال يُعجزه يشء،
ٌ
أقوام ووضع ْ ْآخرين؛
بالغة يف رفع
وله حِ كم
َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ
ُ
ك تُ ْؤتي ال ُمل َ
ك َ
منْ
قال تعاىل﴿ :ق ِل اللهم مالِك المل ِ
ِ
ْ ْ
ُّ

ََ ُ ََْ ُ
ع ال ُمل َ
وتُذِل َ
وتُع ُِّز َ
م ْن ت َ َش ُ
ك  ِم َّم ْن ت َ َش ُ
اء َ
اء َ
م ْن
تشاء وتن ِز
ت َ َش ُ
اء﴾ [آل عمران ،]26 :ومن كان يتصوَّر أنَّ

((( تفسير ابن كثير (.)572/1
((( تفسير السعدي ،ص (.)407
((( في ظالل القرآن (.)2036/4
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ََ َ َ ّ
النظام العاملي املنعقد اليوم ال يتزعزع وال ينح ّل رحمه الله يف تفسري قوله تعاىل﴿ :وكذل ِ
كنُ َولِي َب ْع َض
َ َْ ً َ َ
كس ُِب َ
كانُوا يَ ْ
َّ
فقد خالف السنن الكونية والقدرية ،فقد جاء يف
ون﴾ [األنعام]129 :
الظالِمِين بعضا بِما

الحديث قوله ﷺ( :حَ ٌّق عىل ِ
بعض ،فيهلكه
الله أن ال يَ ْرتَفِ َع يش ٌء معناه« :نس ِّلط بعض الظلمة عىل
َ
َ
ْ
ِمن الدُّنيا ّإل َ
دف ُع ِ َّ
ول ْولا َ
وضعَ هُ)(((.
ويُذ ُّله»((( .ويف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :
الل
َ
ْ ْ ُ َ َ َّ َّ َ ُ
ََ
الن َ
َّ
اس َب ْع َض ُه ْم ب ِ َب ْع ٍض لف َس َد ِ
الل ذو
ت الأرض ولكِن
َّ
تجب ْيف السابق أقوام َفمَ حَ َقهم
وقد
َ
الله َ ْ َ َ ْ َ َ
َ ُْ ْ َ ْ ََْ َ َ َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ً
ُ
َ
﴿فمِنهم من أرسلنا عليهِ ح َاصِ با و ِمنهم م َن أخذته فض ٍل على العالمِين﴾ [البقرة ]251 :قال ابن كثري:
ْ
م ْن َ
َّ
و ِمنْ ُه ْم َ
الصيْ َ
ح ُة َ
أناس
خ َس ْف َنابِهِالأ ْر َض َو ِمنْ ُه ْم َم ْنأ ْغ َر ْق َنا﴾ «لوال أنَّه يدفع عن قو ٍم بقوم ،ويكشف رشَّ ٍ
مستضعفني عن غريهم بما يخلقه ويقدّره من األسباب؛ لفسدت
[العنكبوت ،]40 :كما م ّكن قومً ا
كانوا ُ َ
َ
ْ
َ
ُ
(((
َ
َّ
َ
ُ
َ
املباركة ﴿ون ِر َيد أن نم َن على األرض ،وأهلك القوي الضعيف»  .فلو تر َك الله
َّفآتاهم امللك يف
األرض َ
ْ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َّ ً َ ْ َ َ
ين ْ
ْ
ُ
ال ِذ َ
ُ
اس ُت ْضع ُِفوا فِي الأر ِض ونجعلهم أئِمة ونجعلهم القويَّ من البرش يأكل الضعيف ولم يكن للضعيف
ْ
(((
َ
ال َوارِثِين﴾ [القصص ،]5 :وهكذا يحوِّل الله السيادة عودة؛ الستم َّر األقوى ،وهلك األضعف إىل األبد .
والزعامة يف األرض من قو ٍم إىل قوم ،إلظهار ُقدرته
النافذة وحكمته البالغة وتدبريه املحكم.
من حِ َكم السنن الكونية تبدُّل موازين
ْ
وتِل َ
وهذه السنّة رصَّ ح بها الله يف قولهَ ﴿ :
ك
القوى ،وانفراج األمر عىل الضعفاء ،فلو
ال ْ َأيَّ ُ
ام نُ َداول ُ َها َبي ْ َن َّ
الن ِ
اس﴾ [آل عمران ]140 :قال
ِ
تَر َك الله القويَّ من البرش يأكل الضعيف
السعدي« :فيُداول الله األيام بني الناس ،يو ٌم لهذه
ولم يكن للضعيف عودة؛ الستم َّر األقوى،
الطائفة ويو ٌم للطائفة األخرى؛ َّ
ألن هذه الدار الدنيا
وهلك األضعف إىل األبد
ٌ
منقضية فانية ،وهذا بخالف الدار اآلخرة ،فإنّها
(((
ٌ
خالصة للذين آمنوا»  ،وهذا مما يبعث عىل األمل
ٌ
َ
َ
َ
ِحك ٌم خ ِف ّية في المداولة والتدافع:
والتفاؤل ،ويدفع نحو العمل والتضحية.
ُّ
ولهذه ُّ
السنن حِ َك ٌم كثرية؛ منها تعلق العباد
ّ
سنة المدافعة:
بالله القويِّ القادر عىل ك ِّل يشء ،الذي ال يغلبه
انبهار الناس بقوة أمَّ ٍة من األمم
وسنّة املدافعة قريبة من سنّة املداولة ،وفيها أحد ،ومنها عدم
ِ
ّ
يتجل لنا كيف َّ
أن الله يدفع بعض األمم ببعض ،أو سلطانها وسطوتها ومن ث َّم تقليدِها واتباعِ ها؛
ُّ
فتكون املداولة بينها بالتدافع واملغالبة ،فتنترص فكلها إىل زوال ،وفيها من عوامل الفناء ما فيها،
أمّ ة ثم تدافعها أمّ ة أخرى ،حتى تُزيحها عن سدَّة ومنها بقا ُء األمل حيًّا يف النفوس وعد ُم استسالم
السيطرة والغلبة فتح َّل مح َّلها ،وهذا مُشاهد معلوم الناس لليأس تحت ُ
ظلم الظاملني وبطش الطغاة،
يُدركه ك ّل أحد.
واندفاعُ هم للعمل فيما يُصلح دنياهم وآخرتَهم ،إىل
الكفار تحصل بأيدي املؤمنني كما غريها من الحِ كم الكثرية والعِ َب الغزيرة.
ّ
ومدافعة
َ
نرصَ ربّنا تبارك وتعاىل طالوت وجنوده عىل إضاءة عىل الواقع اليوم:
النبي ﷺ وأصحابَه يوم بدر ويوم
جالوت ،ونرصَ
َّ
بالرغم من التوافقات الدولية املربمة بني الدول
الفتح ،ونرصَ أهل اإلسالم يف القادسية والريموك الكربى تحت مظ ّلة املن ّ
ظمات األممية إال َّ
أن نا ًرا
وسائر الفتوحات التي سجّ لها التاريخ.
مستعرة تحت رمادها تومض ُك َّلما برزت أزمة
وقد يُضعِ ف الله بعض الكفار برضب بعضهم أو مشكلة ،فهذه الدول تبقى دوال ً استعمارية
ببعض ،وهذا أمثلته كثري ٌة يف التاريخ ،ومنها ما يدفعها الجشع ويح ّر َكها حبُّ النفوذ ،ومَ ن كانت
ْ َ ُُ ْ َ ً َُُ ُُ ْ َ
ش َّتى﴾
وقع يف زماننا هذا ،كحروب املستعمرات والحربني هذه حالهم فأنت ﴿تحسبهم جمِيعا وقلوبهم
العامليتني والحرب الباردة وغريها ،قال ابن زيد [الحرش ،]14 :هذا فضالً عن سنن املداولة
(((
(((
(((
(((
(((
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والتدافع التي تقتيض ّ
تغي الحال وتق ّلب األمم يف
مواقع الصدارة والتبعية.
فالواليات املتحدة ليست يف أحسن أحوالها
االقتصادية والسياسية ،وتراجعها العسكري
ظاهر منذ ما يقرب من عقدين ،واالتحاد األوروبّي
ّ
مؤخ ًرا َّ
وأن أعضاءه
انكشف ضعفه العسكري
دأبوا عىل التخفيف من ميزانيات اإلنفاق العسكري
معتمدين عىل حماية الواليات املتحدة ،واألمور
ليست عىل وفاق تام داخل حلف الناتو ،فثمّ ة
تفاهمات أمريكية بريطانية ال تدخل فيها فرنسا،
بل تتضارب مصالحهم بشكل جيل ّ بني الفينة
واألخرى .أما الدور الفرنيس فهو يشهد أزمة
ً
خصوصا يف أفريقيا التي باتت
وتراجعً ا عامليًا،
تزاحمها فيها قوىً أخرى مثل الواليات املتحدة
وروسيا والصني وغريها .والتص ُّد ُر التكنولوجي
والصناعي الصيني عىل حساب الهيمنة األمريكية
واألوروبية بات يشكل ً
قلقا لساسة هذه الدول
وقادتها ،والتوتّر يف بحر الصني الجنوبي بلغ مداه
يف األعوام األخرية ،والعالم بات ّ
يرتقب غزوًا عسكريًّا
صينيًّا لتايوان التي تقع تحت الحماية األمريكية.
وروسيا تُعيد تقديم نفسها منذ مدّة قو ًة ذات
نفوذ ومصالح يف القوقاز ووسط آسيا والرشق
ّ
ومؤخ ًرا ظهر التدافع بأجىل
األوسط وأفريقيا،
صوره مع الحرب الروسية األوكرانية التي تمثّل
أول حالة حرب أوروبية بعد الحرب العاملية
الثانية ،وتداعياتُها بدأت تؤثّر عىل العالم ك ّله
ً
خصوصا مع
بارتفاع أسعار النفط والغذاء وغريها،
ّ
توقعات ُّ
توسع هذه الحرب خارج حدود أوكرانيا،
ّ
ويزيد من خطورة هذه التوقعات التلويح املتك ّرر
باستخدام أسلحة الدمار الشامل من قِ بَل الروس
وخصومهم.

من حكم السنن الكونية بقا ُء األمل
حيًّا يف النفوس ،وعد ُم استسالم الناس
لليأس تحت ُ
ظلم الظاملني وبطش الطغاة،
واندفاعُ هم للعمل فيما يُصلح دنياهم
وآخرتَهم
الخالصة:
بعد أحد عرش عامً ا من انطالق الربيع العربي
أن العالم قد ّ
نجد َّ
تغري عمّ ا كان عليه قبل هذه
األحداث ،وروسيا التي أحرقت األخرض واليابس
ٍ
رشسة ال تملك
حرب
يف سوريا متو ّرطة اليوم يف
ٍ
حسمها ،وال تقبل االنسحاب منها ،وقد طالتها
العقوبات االقتصادية .وبقيّة الدول الكربى لديها
من املشكالت مع بعضها ويف داخلها ما يُضعفها،
وأذنابهم من حكومات بالد املسلمني يف أضعف
حاالتهم ً
أيضا ،ك ّل هذا يفيد بأنّنا عىل وشك أن
عاملي جديد ،كما رصّ ح بذلك
نشهد ميال َد نظا ٍم
ٍّ
(((
عدد من قادة وساسة العالم .
وما دام الله قد ّ
تكفل لهذا الدين بالنرص
ّ
يتحقق ،وال ب ّد
والتمكني ،فال ب ّد لهذا النرص أن
لألمّ ة أن تظهر من جديدْ ،شاء من شاء وأبى من
َ َّ ُ ُ ُّ ُ َ َ ْ َ
كرهَالكَاف ِ ُر َ
ون﴾ [الصف،]8 :
أبى ﴿واللمت ِمنورِه ِولو ِ
لكن دون ذلك بذل األسباب؛ فقد وعد الله املؤمن َ
ني
والتمكني برشط القيام بأمر الله كما قال
بالنرص
َ َ َ ُ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َّ َ َ
الل ل َقوِ ٌّي َع ِز ٌيز﴾
﴿
تعاىل :ولينصرن الل من ينصره إِن
آم ُنوا ِمنْ ُ
ين َ
كمْ
[الحج ،]40 :وقالَ ﴿ :و َع َد َّ ُ
الل ال َّ ِذ َ
َ

َّ َ َ
ُ
ْ ِ َ َ ْ ْ ََ
ْ َ
َو َعمِلوا الصا ِلح ِ
اس َتخلف
ات ل َي ْس َتخل ِف َّن ُهم فِي الأرض كما
َّ
َْ َ َ
َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ّ
كِن َ َّن ل َ ُه ْم دِ َ
ضى ل ُه ْم
ين ُه ْم ال ِذي ارت
ال ِذين ِمن قبل ِ ِهم وليم
َ
َ َ
َول ُي َب ّدِل َّن ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوف ِ ِه ْم أ ْم ًنا﴾ [النور ،]55 :فمن

أراد النرص والتمكني فعليه أن يسلك مسالكهما
ورشوطهما.

((( تقرير (عالم جديد يولَد تحت النيران في أوكرانيا) عىل موقع عربي بوست.
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تزكية

صور التفاعل مع القرآن
في جلسة التالوة
د .عمر النشيواتي

(*)

القرآن كتاب عظيم أنزله الله ليَسعد به البرش ،وتُضاء بنوره قلوبهم ،وتسمو
بهداياته أرواحهم ،من ُرزق فهمه وتدبُّره فقد أوتي خريا ً كثرياً ،ولسائل أن يسأل:
ما السبيل األمثل للحصول عىل هدايات القرآن وكنوزه ودرره؟ وكيف يتفاعل
التفاعل املنشود مع هذه املنحة الربانية؟ يقدم املقال إضاءات حول هذه األسئلة
ُ
يقص البعض منافع جلسة تالوة القرآن عىل
قراءة ِورده ،فيجعل منها مج َّرد جلسة يعُ ُّد فيها
الصفحات والسور واألجزاء ،ويسابق فيها الزمن
الورد ،وأقىص همِّ ه
وعينه عىل آخر السورة أو ِ
َ
ٍ
حرف حسنة،
ليكون له بك ِّل
االستزادة من األحرف
رشعي أصيل
ومع أن اإلكثار من التالوة مقص ٌد
ٌّ
لكن َّ
لقراءة القرآنَّ ،
املوفق من استزاد؛ فجعل من
ً
ً
ً
جلسة تالوة القرآن محطة إيمانية فريدة يغذي
فيها روحه وعقله وجوارحه ،وكلما تقدم به الزمن
َ
ٍ
وطرائق تنمو معه
مهارات
تم َّرس وتد َّرب عىل
شيئًا فشيئًا حتى ترتقي به ،فيكون لجلسة التالوة
طابعها الخاص الذي يُميِّزها عن غريها ،ثم ال يكاد
يروي ظمأه إال ذلك النوع من الجلسات.
لن يكون الحديث يف هذه املقالة عن أثر القرآن
وثمرة تالوته ،إنما سيرت َّكز حول صور التفاعل مع
(*) طبيب ،وكاتب مهتم بالقرآن وعلومه.
((( تفسير ابن كثير (.)409/7
((( الفوائد ،البن القيم ،ص (.)3
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القرآن أثناء جلسة التالوة أو االستماع ،وتشمل صور
التفاعل ثالثة جوانب رئيسية وهي :القلب والعقل
والجوارح ،وقد جاء ذكر تلك الجوانب مجتمعة يف
آية واحدة مبي ًِّنة َّ
أن حصول الذكرى من القرآن إنما
وإمعان
يكون باستحضار القلب وإلقاء السمع
َ َ َ ْ
َّ
ِ
النظر وإعمال العقل ،قال تعاىل﴿ :إن فِي ذلك ل ِذكرى
ل ِ َمن َ
الس ْم َع ُ
وه َو َشه ٌ
أو ألْقى َّ
ب ْ
كان ل َ ُه قَلْ ٌ
يد﴾ [ق.]٣٧ :
ِ
َ ْ َ َ َ ْ
قال ابن كثري﴿« :لِمن ك
ان َ ل ْ ُه قَل ٌب﴾ أَيْ  :لُبٌّ يَعِ ي
ْ ٌ َْ َ
َّ ْ َ َ ُ َ َ
ٌ
ِب ِه ،وقال مُجاهِ دٌ :عَ قل ﴿أو ألقى السمع وهو ش ِهيد﴾
أَي :استَمَ َع ال َكال َم َفوَعاهَُ ،وتَعَ َّق َل ُه ِب َق ْل ِب ِه َوتَ َفهَّ مَ ُه
ِبلُب ِِّه»((( ،وقال ابن القيم« :إذا أردت االنتفاع
وألق
بالقرآن فاجمع قلبك عند تالوته وسماعه،
ِ
سمعك ،واحرض حُ ضور من يخاطبه به من تك َّلم
به سبحانه منه إليه ،فإنه خطابٌ منه لك عىل لسان
رسوله ﷺ»(((.

والتلا ةسلج يف نآرقلا عم لعافتلا روص

َّ
املوفق من جعل من جلسة تالوة القرآن
ً
ً
ً
محطة إيمانية فريدة يغذي فيها روحه
وعقله وجوارحه ،وك َّلما تقدم به الزمن
َ
ٍ
وطرائق تنمو
مهارات
تم َّرس وتد َّرب عىل
معه شيئًا فشيئًا حتى ترتقي به ،فيكون
لجلسة التالوة طابعها الذي يُميِّزها عن
غريها ،ثم ال يكاد يروي ظمأه إال بها
وفيما يأتي مزي ٌد من التناول فيما يتعلق
بهذه األعضاء:
 .1القلب:
القلبُ مَ لِك األعضاء وسيدها ،وهو جوهر املؤمن؛
فاإليمان ينبع من القلب ،وكما َّ
أن تدبُّر القرآن
يُصلح القلبَ ويُز ِّكيه فكذلك ال يَنتف ُع بالقرآن إال
قلب سليم ،وزكاء القلب يُرى أث ُر ُه عىل
صاحب ٍ
باقي األعضاء ،وبتح ُّركِ القلب وتفاعُ ل ِِه تنقدح يف
العقل أنوار الهدى واملعرفة وتفيض عىل الجوارح
مشاعر اللني والخشوع والسكينة ،وبقدر ما يُجاهد
القرآن بقلبه ال بلسانه
تايل القرآن نفسه يف قراءة
ِ
فحسب ،يع ُ
ظم األثر يف إصالح قلبه بتخليته من
األمراض والشبهات والشهوات ،ثم بتحليته بمعاني
والخوف والرجاء وحصول
اإليمان والحبِّ والتو ُّكل
ْ
الهداية به؛ فهو ﴿ ُ
َّ
َ
ُ
ه ًدى لِلمتقِين﴾ [البقرة.]2 :
قال ابن القيم« :القرآن حيا ُة القلوب ،وشفا ٌء
ملا يف الصدور  ...فبالجملة ال يشء أنفع للقلب
من قراءة القرآن بالتدبُّر والتف ُّكر  ...وهذا الذي
َ
َ
َ
واإلنابة،
والخوف ،والرجاءَ،
والشوق،
يُورث املحبَّة،
والتو ُّك َل ،والرضا ،والتفويض ،والشكر ،والصرب،
وسائ َر األحوال التي بها حيا ُة القلب وكمالُه ،وكذلك
يزج ُر عن جميع الصفات واألفعال املذمومة التي
بها فساد القلب وهالكه ،فلو علم الناس ما يف قراءة
القرآن بالتدبُّر الشتغلوا بها عن كل ما سواها»(((.
ٌّ
خاص حكاه القرآن
وللقرآن مع القلب شأ ٌن
ُّ
ُ
يحسن بتايل القرآن تمثلها
جليًّا يف عدّة مواطن
ُّ
ِ
حُ
أثناء تالوته ،وبها يَستدل املر ُء عىل سن انتفاعه
بكتاب الله منها:
َّ ُ َ َّ َ
* َالل ُ
ني لسماع كتاب الله ،قال تعاىل﴿ :الل نزل
ْ
ِيث كِ َتابًا ُمتَ َشاب ًها َم َثان َي َت ْق َشع ُِّر ِمنْ ُه ُجلُ ُ
أ ْ
ح َس َن الحَد ِ
ود
ِ
ِ

َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ
وب ُه ْم إِلى ذِك ِر
ال ِذين يخشون ربهم ثم تل ِين جلودهم وقل
اء َو َم ْن يُ ْ
ضل ِل َّ
ك ُه َدى َّ
اللِ َذل ِ َ
َّ
اللُ
اللِ َي ْهدِي بهِ َم ْن ي َ َش ُ
ِ
ِ
َ
َ
ف َمال ُه ِم ْن َ
ها ٍد﴾ [الزمر.]23 :
﴿إ َّن َماال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ون
* َّسببٌ لزيادة إيمانه ،قال تعاىلِ  :
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ
ِإذا تُل َِي ْ
ت َعلَيْه ْم آيَاتُهُ
جلت قلوبهم و
ال ِذينإِذاذكِر الل و
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ َ َ ّ ِ ْ َ َ َ َّ ُ
َ
زادتهم إِيمانا وعلى رب ِ ِهم يتوكلون﴾ [األنفال.]2 :

*حصول الطمأنينة؛ فقلب َّاملؤمن هو قلب
ين َ
آم ُنوا َ
مطمنئ بذكر الله ،قال تعاىل﴿ :ال ِذ َ
و َت ْط َمئ ِ ُّن
ْ
ُ
ُ
اللِ أَلَا بذ ِْكر َّ
وب ُه ْم بذ ِْكر َّ
قُلُ ُ
اللِ َت ْط َمئ ُّن القل ُ
وب﴾
ِ
ِ ِ
ِ ِ
[الرعد ،]28 :وال ُّ
طمأنينة اعتدا ٌل وسكون،
ف ُ
طمأنينة األعضاء معروفة ،وطمأنينة القلب هي
أن يس ُكن ويستأنس بتوحيد الله.
ويخضع
*الخشوع لذكر الله؛ بأن يلني
ََ َْ
ْ
وينقاد ألمر الله ،قال تعاىل﴿ :ألم يأ ِن
َّويذل
َ َ
ْ
َ
وب ُه ْم ل ِ ِذكر َّ
ين َ
آم ُنوا أ ْن تخْ َش َع قُلُ ُ
لِل ِذ َ
اللِ َو َما نَ َزل ِم َن
ِ
ْ
الحَ ّ ِق﴾ [الحديد ،]16 :يقول مصطفى صادق

الرافعي يف ظالل هذه اآلية« :هذه الكلمة
ٌّ
حث وإطما ٌع وجدا ٌل وحُ جّ ة ،واآلية تُرصِّ ح
َّ
أن خشوع القلب الذي تلك صفتُه هو كما ٌل
لإليمانَّ ،
وأن وقت هذا الخشوع هو كمال العُ مر،
ُ
يعرف املؤمن أنه سيأني له أن يعيش
وكيف
ً
ساعة أو ما دونها؟!  ...ومتى خشع القلب لله
وللحق ع ُ
ّ
ظمت فيه الصغائر من قوة إحساسه
بها ،فرياها كبري ًة وإن عمي الناس عنها ،ويراها
وهي بعيد ٌة منه بمثل عني العقاب :يكون يف
لوح الجو وال يغيب عن عينه ما يف الثرى»(((.
﴿إ َّن َما ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ون
* َّالوجل عند تالوته؛ قال تعاىلِ  :
َ َ ُ
وجلَ ْ
ت قُلُ ُ
ذكِ َر َّ ُ
وب ُه ْم﴾ [األنفال،]2 :
ال ِذين إِذا
الل َ ِ
والوَجَ ُل :استشعار الخوف ،وذلك الوجل هو
صفة ْ
القلوب السليمة ،قال
أصحاب
املخ ِب ّتني ْ ْ ِ
َّ
ين إ َذا ُذكِ َر َّ
َ
َ
اللُ
َ
ُ
َ
تعاىل﴿ :وب ِش ِر المخبِت ِين  ٣٤ال ِذ َ ِ
ْ
وب ُه ْم َو َّ
َوجلَ ْ
ت قُلُ ُ
ين عَلَى َما أ َص َ
الصابِر َ
اب ُه ْم َوال ُمقِي ِمي
ِ
ِ
َّ َ ِ َ ِ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ
َ
الصلاة ومما رزقناهم ينفِقون﴾ [الحج،]35-34 :

وإخبات القلوب :يكون «باالنقياد والخشية
للقرآنعىلالتخصيص ،وللرب عىل التعميم»(((.
ه َذا َب َي ٌ
تحقق التقوى بتالوته ،قال تعاىلَ ﴿ :
* ُّ
ان
ْ
ٌ
َ
ل ِ َّ
و َم ْوعِظةلِل ُم َّتق َ
و ُه ًدى َ
اس َ
لن ِ
ِين﴾ [آل عمران،]138 :
َ َّ ُ َ َ ْ َ ٌ ُْ
َّ
َ
وقال﴿ :وِإنه لتذكِرة لِلمتقِين﴾ [الحاقة،]48 :

((( مفتاح دار السعادة ،البن القيم ( )187/1بتصرف.
((( وحي القلم (.)١٩٧-١٩٦/١
((( روح المعاني ،لأللوسي (.)١٧/١٧
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وما رصف القلب عن تدبُّر القرآن والعيش
والتقوى كن ٌز عزي ٌز مَ ن ظف َر به فقد وجد خريًا
ً
ورزقا كريمً اُ ،
ٍ
معصية أو كبري ٍة أو
وغنمً ا جسيمً ا ،ومُل ًكا معه إال بما كسب اإلنسان من
عميمً ا،
ر َ
ان عَلَى قُلُوبه ْم ماَ
وص سبحانه زيغ أو كفر ،قال تعاىلَ ﴿ :كلَّا بَ ْل َ
عظيمً ا ،وعليه مدار َ
القبول ،وبه ّ
ِ
َ ٍُ
ِ ُْ
َ
ْ
َ
ُ
األولني واآلخرين.
كانوا يكسِبون﴾ [املطففني ،]14 :وقال تعاىل﴿ :قل
َ
َّ
َّ
القلب الطاهر ال يشبع من القرآن وال
يتغذَّى إال بحقائقه ،وال يتداوى إال بأدويته
لكمال حياته ونوره وتخ ُّلصه من األدران
والخبائث ،بخالف القلب الذي لم يُطهِّ ره
الله تعاىل فإنَّه يتغذَّى من األغذية التي
تناسبه؛ كالبدن العليل املريض ،ال تُالئمه
األغذية التي تُالئم الصحيح
وعىل النقيض من ذلك َّ
فإن ترك انتفاع القلب
بالقرآن عالمة فتنة الله للمرء وعدم إرادة التطهري
﴿ َو َم ْن يُردِ َّ ُ
الل
القيم عند قوله ُتعاىل َّ :
له ،يقول ابن
ِ
َ

اللِ َشيْ ًئا أولَئ َ
فِتْنَ َت ُهفَلَ ْن َت ْمل َِكل ُه ِم َن َّ
ين ل َ ْم يُردِ َّ ُ
ك ال ِذ َ
الل
ِ
ِ
وب ُه ْم ل َ ُه ْم في ُّ
أَ ْن ُي َط ّه َر قُلُ َ
الدنْ َيا خ ِْز ٌي َول َ ُه ْم في الْآخ َِرة ِ َع َذ ٌ
اب
ِ
ِ
ِ
َعظ ٌ
ِيم﴾ [املائدة« :]41 :فهؤالء وإخوانهم من الذين

لم ي ُِرد الله أن يطهِّ ر قلوبهم ،فإنَّها لو َ
طهُ رت ملا
أعرضت عن الحق ،وتعوَّضت بالباطل عن كالم الله
تعاىل ورسوله ﷺ ،كما َّ
أن املنحرفني من أهل اإلرادة
ّملا لم تطهُ ر قلوبهم تعوَّضوا بالسماع الشيطاني
عن السماع القرآني اإليماني ،قال عثمان بن عفان
(((
« :لو طهرت قلوبنا ملا َش ِب ْ
عت من كالم الله»
فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخ ُّلصه من
األدران والخبائث ال يشبع من القرآن وال يتغذَّى إال
بحقائقه ،وال يتداوى إال بأدويته ،بخالف القلب الذي
لم يُطهِّ ره الله تعاىل فإنَّه يتغذَّى من األغذية التي
تناسبه  ...كالبدن العليل املريض ،ال تُالئمه األغذية
التي تالئم الصحيح.
ثم َّ
إن موت القلب وقسوته مح ُّل ذ ٍّم ووعيد
مبني ،قال
وضالل
وعالمة فسوق
تعاىل،
من الله
ٍ
ْ
وب ُه ْم ل ِ ِذ ْكر َّ
ين َ
آم ُنوا أَ ْن َتخْ َش َع قُلُ ُ
تعاىلَ ﴿ :أل َ ْم يَأ ِن لِل َّ ِذ َ
اللِ
ِ
ُ
ْ َ
َّ
ْ

َ
ين لا يُ ْؤ ِم ُن َ
آم ُنوا ُ
ين َ
وش َِف ٌ
ه ًدى َ
اء َوال ِذ َ
ُه َو لِل ِذ َ
ون فِي آذان ِ ِه ْم
ُ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
ْ ُ
ِيد﴾
َوق ٌر َوه َو َعليْ ِه ْم ع ًمى أولئِك ُي َناد ْون ِم ْن َمكان بَع ٍ
ُ َ َّ ٍ َ ْ َ َ
﴿هو ال ِذي أ ُنزل
[فصلت ،]44 :وقال سبحانه:
َ َْ َ ْ َ َ ُْ َ ٌ ُْ َ
ك َم ٌ
ات ُه َّن أُ ُّم الْكِتَ
اب َوأ َخرُ
اب  ِمنه آيات مح
عليك الكِت
ِ
ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ َّ
ين في قُلُوبه ْم َزيْ ٌغ َف َي َّتب ُع َ
ون َما ت َ َشابَهَ
َ
ِ
متشابِهات ف ْأما ال ِذ ِ ْ ِ ِ
اء الفِتْ َنةِ َوابْت َِغ َ
ِمنْ ُه ابْت َِغ َ
اء تَأوِيلِهِ﴾ [آل عمران.]7 :

كما َّ
أن من أعظم أسباب رصف القلب عن تدبُّر
القرآن واإلعراض عنه وعدم العمل بما فيه اللهو،
وهو كل ما يشغل اإلنسان عما يعنيه ويُهمه ،وهو
ٌ
ٌ
وغفلة عن الحق،
وإعراض وتشاغ ٌل وذهو ٌل
سه ٌو
ً
القرآني
وقد جاء اللهو مقرتن ْا بالقلب يفْ االستعمال
َّ
ُْ
يف قوله تعاىلَ ﴿ :
مايَأتِيه ْم ِم ْنذِكر ِم ْن َ
ر ّب ِ ِه ْممح َد ٍثإِلا
َ ِ
ٍ
ُ
ً
ُ
و ُه ْم يَلْ َع ُب َ
ْ
ون  ٢لاه َِية قل ُ
اس َت َم ُعوهُ َ
وب ُه ْم﴾ [األنبياء.]3-2 :
 .2الجسد:
للجسد نصيبُه الخاص به من كتاب الله كما أنَّ
للقلب والعقل ح َّ
ظه منه ،فتفاعل الجسد مع التالوة
ً
يزيد القلب والعقل إرشاقا وزكاءً ،كما أن تأثر
القلب ينعكس عىل الجسد يف صور مختلفة حكاها
القرآن نذكر منها ما ييل:

أ .العين:
فمن صور تفاعلها البكاء من خشية الله تعاىل،
العلم عندما يُتىل عليهم
فقد حكى القرآن حال أهل
َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ك َ
و َيز ُ
يد ُهمْ
ون َ
ان يب
كتاب الله أنّهم﴿ :ويخِرون لِلأذق ِ
ِ
ُ
خ ُشوعًا﴾ [اإلرساء ،]109 :وجاء ُيف صفة أهل
َ
َ
َ َ
سم ُِعوا َ
ِإذا َ
ماأنْزلإِلى َّ
الر ُسو ِل
اإليمان من النصارى﴿ :و
َ
ِ ْ

الد ْمعِ ِم َّما َع َرفُوا ِم َن الحَ ّق َي ُقول ُ َ
تَ َرىأ ْع ُي َن ُه ْم تَف ُ
ِيض ِم َن َّ
ون
ِ
َ َّ َ َ َّ َ ْ
َّ
اك ُتبْ َنا َم َع الشاهِد َ
ِين﴾ [املائدة ،]83 :وقرأ
ربنا آمنا ف

عمر بن الخطاب سورة مريم فسجد عند قوله:
الر ْحمَن َ
﴿إ َذا ُتتْلَى َعلَيْه ْم آيَ ُ
خ ُّروا ُ
ات َّ
س َّج ًدا َو ُبك ًِّيا﴾
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َُْ
َو َما نَ َز َل ِم َن الحَ ّق َولا يَ ُ
كونُوا َكال ِذ َ
ين أوتُوا الكِت
البكي؟»
اب ِم ُن َقبل [مريم ]58 :وقال« :هذا السجود ،فأين
ّ
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ
(((
ون
ِق
س
ا
فطال علي ِهم الأمد فقست قلوبهم وكث ِير ِمنهم ف
﴾
يريد :فأين البكاء .
سبحانه متوعدًا أصحاب
[الحديد ،]16 :وقال
ََ َ ْ َ
ّ
املختصة بالعني النظر
ومن صور التفاعل
الل َ
ش َر َح َّ ُ
ص ْد َرهُ
القلوب القاسية من ذكر الله﴿ :أفمن
ْ َ
وب ُه ْم ِم ْن للسماء أو األرض أو الشجر أو اإلبل أو البحر أو
ام َف ُه َو عَلَى نُور ِم ْن َر ّبهِ فَ َويْ ٌل لِلْ َقاس َِيةِ قُلُ ُ
لِل ِإ ْسل ِ
ِ
ٍَ
ُ
َ
ْ َّ َ َ
الكعبة والحرم عند ذكر يشء منها أثناء التالوة يف
ُ
ين﴾ [الزمر.]22 :
ذِكرِ اللِ أولئِك فِي ضل ٍ
ال مب ِ ٍ
((( إغاثة اللهفان ،ص (.)٦٤-٦٣
((( تفسير الطبري (.)566/15
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غري الصالة ،وذلك بالقدر الذي يزيد القارئ تدبُّ ًرا
عن التالوة ،وذلك
وتص ُّو ًرا ملا يتلوه وبما ال يشغل
َ َُْْ ْ ْ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
﴿فلينظ ِر ال ِإنسان ْ ِممخل ِق﴾
استجابة لقوله سبحانه:
َََ َُْ ُ َ َ
ََْ
[الطارق ،]5 :وقوله﴿ :أفلا ينظرون إِلى ال ِإب ِ ِل كيف
ْ

َ
َ َ
ُ
الس َما ِء َكيْ َف ُرف ِ َع ْ
خل َِق ْ
ت َ ١٧وِإلَى َّ
ت َ ١٨وِإلى ال ِج َبا ِل كيْف
َ
ْ
َ
َ
نُ ِص َب ْت َ ١٩وِإلى الأ ْر ِض كيْ َف ُسط َِح ْت﴾ [الغاشية-17 :

 ،]20وقد ورد عن السلف فعل يش ٍء من ذلك دون
مبالغة ،من ذلك ما ورد عن ابن عباس  قال:
« ِب ُّت عند خالتي مَ يْمُون َ َةَ ،فتَحَ د َ
َّث رسول الله ﷺ
ً
الليل اآلخِ ُر
مع أهل ِِه
ساعة ث ُ َّم َر َقدَ ،فلمّ ا كان ثُلُ ُث ْ ِ
َّ
َ
َّ
َ
َ
السماو ِ
ات
َقعَ َ َد فنظ َر إىل السما ِء ،فقال﴿ :إنفيخلق
َ ْ
َّ ْ َ َّ َ َ ِ َ ِ ُ ِ ْ َ َْ
َ ْ َ
اخت ِل ِ
اب﴾
والأ ْر ِض و
اف اللي ِل والنهارِ لآي ٍ
ات لِأولِي الألب ِ
[آل عمران.]190 :
التم ُّر ُ
س عىل قواعد الرتتيل مما يُعني عىل
التدبُّر ويزيد التالوة جالال ً وجماالً ،كما َّ
أن
التغنّي بالقرآن وتزيني الصوت به والقراءة
بالحدر أو الرتتيل تفاعالً مع اآليات
ُّ
والرتسل أثناء القراءة
واملعاني! أو التأنّي
وترديد اآلية..ك ُّله مما يزيد القارئ تفاعالً
أثناء جلسة التالوة

ب .اللسان:
ُ
تصف حفصة أم املؤمنني قراءة رسول الله ﷺ
ُ
فيتِّلُها حتّى تَ ُك َ
فتقول ...« :و َ
َكان ي َْق َرأ ُّ
ون
بالسو َر ِة ُ َ
(((
أَط َو َل ِمن أَط َو َل منها»  ،وقال ابن القيم« :وهذه
(((
كانت عادة السلفيرددأحدهماآلية إىل الصباح»
وال ش َّك أن تم ُّر َس القارئ عىل قواعد الرتتيل مما
يُعني عىل التدبُّر ويزيد التالوة جالال ً وجماالً ،كما
َّ
أن التغنّي بالقرآن وتزيني الصوت به والقراءة
ً
بالحدر أو الرتتيل تفاعال مع اآليات واملعاني! أو
التأنّي والرتسل أثناء القراءة وترديد اآلية ...ك ُّله
مما يزيد القارئ تفاعالً أثناء جلسة التالوة.
ومن صور تفاعل اللسان رف ُع الصوت
ُ
وخفضه وتغيري القارئ نربته بحسب املعنى ،فقد
العلماء خفض الصوت عند مثل
استحبَّ بعض
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ٌ
قوله تعاىل﴿ :وقال ِتاليهوديداللِمغلولة﴾ [املائدة:
 ]64ونحوها من مقاالت الكفار كادّعاء الولد ،وأن
الله ثالث ثالثة ،يروى هذا عن النخعي وغريه،
وهذا من كمال التأدب مع الله ،لشناعة مثل هذه
املقوالت.

((( أخرجه مسلم (.)733
((( مفتاح دار السعادة ،البن القيم (.)187/1
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ومن صور تفاعل اللسان :التأمني عند آيات
الدعاء سواء يف الفاتحة أو غريها ،واستحضار
القلب باستخدام اللفظ القرآني الوارد عىل لسان
األنبياء والصالحني من أدعيتهم ،فذلك أرجى
للقبول ،كدعاء إبراهيم يف سورة إبراهيم وغريها،
ومناجاة الراسخني يف العلم يف فاتحة آل عمران،
وابتهاالت أويل األلباب يف أواخر آل عمران وهو كثري
يف كتاب الله.
ومِن تفاعل اللسان االستجابة للمعنى القرآني
ْ ُ
بما يناسبه؛ وذلك بذكر الله عند قوله تعاىل﴿ :اذك ُروا
َّ َ ْ ً َ
كث ً
[األحزاب ،]41ً :وبالتسبيح عند
ِيرا
الل ذِكرا
﴾ ُ ْ ً ََ
﴿ َو َس ّب ُ
[األحزاب،]42 :
﴾
حوهُ بك َرة وأصِ يلا

قوله:
ِ
َ ْ َ ُ َْ ِ َ ْ َ ْ
ُ
ُ
وباالستغفار عند قوله﴿ :فاستقِيموا إِليه واستغفِروه﴾
ح َ
و َي ُقول ُ َ
سبْ َ
ون ُ
[فصلت ،]6 :وبالتسبيح عند قولهَ ﴿ :
ان
َ ْ
َ
ر ّب ِ َنا﴾ [اإلرساء ،]108 :وبالحمد عند قوله﴿ :وِإن
َ ُ ُّ ْ َ َ َّ َ ُ ْ
َ
ُ
تعدوانِعمةاللِلاتحصوها﴾ [النحل ،]18 :وسؤال الله
الجنة واالستعاذة به من النار عند ذكرهما ،فهذا
من التفاعل املحمود مع القرآن الكريم ،بل قد عاتب
النبي ﷺ الصحابة عىل سكوتهم حينما سمعوا
الج ِّن َ
ليلة
سورة الرحمن ،فقال لهم( :لقد قرأتُها عىل ِ
َ
الج ِّن فكانُوا أ َ َ َ
حسن مَ ْردُودًا منكم؛ كنت ك ّلما أتَ ُ
يت
ِ
َ ّ ُ َ ُ َ َّ
َ
ان﴾ قالوا :ال
عىل قولِ ِه :
﴿فبِأ ِّي آلا ِء ربِكما تكذِب ِ
ِب َش ٍء ِمن نِعَ ِم َك َربَّنا ن ُ َكذِّبُ  ،فل َك الحَ مدُ)(((.
أخرج مسلم عن حذيفة  قال« :صليت مع
النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح البقرة.فقلت:يركععند
املائة ،ثم مىض ،فقلت :يصيل بها يف ركعة! فمىض،
فقلت :يركع بها! ثم افتتح النساء فقرأها ،ثم افتتح
آل عمران فقرأها .يقرأ مرتسالً ،إذا مر بآية فيها
بسؤال سأ َل ،وإذا مر بتَعَ وُّذٍ
تسبيحٌ َسبّحَ  ،وإذا مر
ٍ
تَعَ َّوذَ»(((.
ومن صور تفاعل اللسان مخاطبة النفس
ومحاسبتها وتأنيبها ولومها ووعدها بالخري
وأخذ العهود عليها عند تالوة ما يناسب ذلك من
ذكر أوصاف أصحاب اليمني أو النفس اللوامة
أو أحوال النفوس وغريها ،من ذلك عتاب عمر بن
الخطاب نفسه حني قرأ أية السجدة يف سورة مريم
البكي؟
وقال :هذا السجود ،فأين
ّ

((( أخرجه الترمذي (.)3291
((( أخرجه مسلم (.)772
((( أخرجه أبو داود ( ،)1410ومعنى َ
تشزَّنوا للسجود :تهيؤوا له.
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ج .السجود:
من التفاعل مع آيات القرآن سجود التالوة؛ وقد
جاءت السنة املتواترة فيه وفعله السلف يف مواضع
مخصوصة ذكرها الفقهاء والقراء ،ويُستحب داخل
الصالة وخارجها ،كالسجود عند قوله تعاىل﴿ :يا أيُّها
َّ
َ

ْ ُ
ْ
واع ُب ُدوا َر َّب ُ
آم ُنوا ْارك ُعوا ْ
ين َ
واس ُ
ال ِذ َ
ك ْم واف َعلوا الخَيْ َر
ج ُدوا
َ َ َّ ُ ْ ُ ْ
َ
ُ
ْ
ُ
لعلكم تفل ِحون﴾ [الحج ،]77 :وقوله﴿ :إذا تتلى
َعلَيْه ْم ُ
الر ْحمَن َخ ُّروا ُس َّج ًدا ُ
آيات َّ
وبك ًِّيا﴾ [مريم.]58 :
ِ
ِ

والسجود عند سماع القرآن عمومً ا َهو َ صفة أهل
ُْ
َّ
العلم ُواإليمان قال تعاىل﴿ :قلآ ِم ُنوابِهِأ ْولاتُ ْؤ ِم َُنوا إِن
ْ
َّ
ْ ْ

َْ َ َْ ََ
َْ
َ َ
ال ِذ َ ُ
ان
ين أوتوا العِل َم ِم ْن قبلِهِ إِذا ُيتلى عليْ ِه ْم يخ ُِّرون لِلأذق ِ
ُس َّج ًدا﴾ [اإلرساء ،]107 :وعن أبي سعيد الخدري

 قال« :قرأ رسول الله ﷺ وهو عىل املنرب (ص)،
فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه،
فلما كان يوم آخر قرأها ،فلما بلغ السجدة تش َّز َن
ُ
الناس للسجود ،فقال رسول الله ﷺ( :إنما هي
َّ
توبة نبي ،ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود) فنزل
فسجد وسجدوا»(((.
«تأثُّر العبد بالتالوة أن يصري بصفة
اآلية املتلوَّة :فعند الوعيد وتقييد املغفرة
بالرشوط يتضاءَل من خيفته كأنَّه
ُّ
التوسع ووعد املغفرة
يكاد يموت ،وعند
يستبرش كأنَّه يطري من الفرح ،وعند ذكر
الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعً ا
لجالله واستشعا ًرا لعظمته»...
اإلمام الغزايل رحمه الله

د .الوجه والجلد:
ُ
من ُ
تحص ُل بقدر تدبُّر
صور التفاعل التي
يقرأ ..ما يحصلُ
القارئ وتفاعل عقله وقلبه مع ما
ين َ
يف الوجه من االستبشار بالقرآن ﴿فَأَ َّما ال َّ ِذ َ
آم ُنوا
و ُه ْم ي َ ْس َتبْشِ ُر َ
فَ َز َ
يمانًا َ
ادتْ ُه ْم إ ِ َ
ون﴾ [التوبة]124 :
ُْ َ ْ
ضل َّ
اللِ
والفرح بكتاب
الله ْوعند ذكر النعيم ﴿قلبِف ِ
َ َ َْ َ َ َ َْ
ُ
َ
َ
 ،]58والحزن
وبِرحمتِهِ فبِذلِك فليفرحوا﴾ [يونس:
ين ُه ْم  ِمنْ
والتمعّ ر عند الحديث عن النار ﴿إ ِ َّن ال َّ ِذ َ
م ْشف ُِق َ
ر ّبه ْم ُ
َ ْ َ َ
ون﴾ [املؤمنون ،]57 :والخوف
خشيةِ ِ ِ
عند ذكر أهوال القيامة ونحوها ،كما َّ
أن للجلد
نصيبه من التفاعل مع كتاب الله ،قال تعاىلَّ ﴿ :
اللُ

والتلا ةسلج يف نآرقلا عم لعافتلا روص

ْ
ِيثكِ َتابًا ُمتَ َشاب ًها َم َثان َي َت ْق َشع ُِّر ِمنْ ُه ُجلُ ُ
نَ َّز َلأَ ْ
ح َس َنالحَد ِ
ود
ِ
ِ
ْ
َ
ِين ُجلُ ُ
ين َيخْ َش ْو َن َر َّب ُه ْم ُث َّم تَل ُ
ود ُه ْم َوقُلُ ُ
ال َّ ِذ َ
وب ُه ْم إِلى ذِك ِر
َّ
اللِ﴾ [الزمر.]23 :

ومن بديع ما يُنقل يف هذا وغريه ،ما ذكره
الغزايل وهو يُصوِّر بعض ما ينبغي أن يكون
تفاعل مع اآليات قلبًا وقالبًا
عليه القارئ من
ٍ
ُّ
قوله رحمه الله« :تأثر العبد بالتالوة أن يصري
بصفة اآلية املتلوة :فعند الوعيد وتقييد املغفرة
بالرشوط يتضاءَل من خيفته كأنَّه يكاد يموت،
ُّ
التوسع ووعد املغفرة يستبرش كأنه يطري من
وعند
الفرح ،وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ
خضوعً ا لجالله واستشعا ًرا لعظمته ،وعند ذكر
الكفار ما يستحيل عىل الله عز وجل كذكرهم لله
ولدًا وصاحبة ُّ
يغض صوته ويكرس يف باطنه حياء
قبح مقالتهم ،وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه
ً
شوقا إليها ،وعند وصف النار ترتعد فرائصه ً
خوفا
منها ...،فمثل هذه األحوال يخرجه عن أن يكون
ّ
ُ ْ
إن َع َصيْ ُ
ت
حاكيًا يف كالمه :فإذا قال﴿ :إنِي أخاف
َ
َرب ّي َع َ
ً
خائفا
يكن
ولم
ِيم﴾ [يونس]١٥ :
ذاب يَ ْو ٍم عظ ٍ
ِ
ْ
َ
َ
َّ
ك تَ َوكلنا وإليْ َ
كان حاكيًا ،وإذا قالَ ﴿ :ر َّبنا َعليْ َ
ك أنَبْنا
وإلَيْ َ
الم ِص ُ
ك َ
يكن حاله التوكل
ولم
]٤
[املمتحنة:
﴾
ير
َ
َّ
واإلنابة كان حاكيًا ،وإذا قال﴿ :ول َن ْصب ِ َرن عَلى ما
آ َ َذ ْي ُت ُمونا﴾ [إبراهيم ]١٢:فليكن حاله الصرب أو
العزيمة عليه حتى يجد حالوة التالوة ،فإن لم يكن
بهذه الصفات ولم يرتدد قلبه بني هذه الحاالت كان
حظه من التالوة حركة اللسان»(((.
 .3العقل:
للعقل ح ُّ
ظه األوفر من التفاعل مع كتاب
الله ،فقد توجَّ ه الخطاب باألمر بالتفكر والتعقل
يف كتاب الله مرارا ،قال تعاىلَ ﴿ :ك َذل ِ َ
ك يُبَي ّ ُن َّ ُ
الل
ً
ِ
َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ
َ
لكم آياتِهِ لعلكم تعقِلون ْ﴾ [البقرة ،]242 :وقال:
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ
ك ُر َ
﴿ َك َذل ِ َ
الل لَ ُ
ك يُبَي ّ ُن َّ ُ
ك ُم الآيَ ِ
ات لعلكم تتف
ون﴾
ِ
[البقرة ،]266 :والعقل هو مفتاحٌ لتفاعل القلب
والجسد ،وكلما ازداد التايل لكتاب الله علمً ا واطالعً ا
عىل كتب التفسري وغريها كان ح ُّ
ظ عقله أوف َر وأكث َر
من كتاب الله ،وليس املقام هنا مقام تفريق بني
التفسري والتدبُّر واالستنباط ،أو بيان ضوابطها
ومنهجها الصحيح ،إنما سنُلمِّ ح إىل بعض صور
تفاعل العقل مع كتاب الله فيما يتَّضح ويصحُّ
معناه وُفق فهم سلف األمة لكتاب الله.

أ .المعايشة القرآنية:
من صور تفاعل العقل مع كتاب الله املعايشة
العميقة للقصة أو املشهد أو املثل القرآني ونحوها،
وذلك يف املواطن التي تُرك فيها للعقل أن يرسح
جنوح أو تك ُّلف؛ كتصوُّر مشاهد
بخياله من غري
ٍ
القيامة وكأنها رأي عني ،فلذلك أعظم األثر يف طبع
تلك املشاهد يف النفس وأبلغ يف املوعظة ،وكتصوُّر
بعض القصص القرآني كقصة زكريا عليه السالم
وهو قائ ٌم ِّ
يصل يف املحراب وقد وهن عظمه واشتعل
رأسه شيبًا فلذلك أثره العميق يف تطبيع النفس عىل
املجاهدة يف العبادة ،أو كتصوُّر قصة قوم موىس
وقد أمرهم أن يذبحوا بقرة وهم يرتَّددون مرا ًرا
يجادلون نبيَّهم بالباطل مستقبحً ا تلك الصفة يف
نفسه ،أو تصور صفة املرشك وهو يخ ُّر من السماء
فتخ َ
طفه الطري أو تهوي به الريح يف مكان سحيق،
أو كتصوُّر األمثال القرآنية من األمثال املائية أو
النورانية وغريها من الصور واملشاهد واألمثال،
فللمعايشة العميقة أثر ونفع أبلغ ،وذلك يحصل
بالرتتيل والرتديد لآلية أو املقطع أو السورة.
مفتاح تفاعل العقل مع القرآن وتأثُّر القلب
به وما يتبعه من تفاعل الجسد يكمن يف
شاغل ومتع َلق إال الله،
تفريغ القلب من كل
ٍ
ُ
وتطهريُه من كل مرادٍ ِسواه ،واإلقبال عىل
القرآن طلبًا للهداية منه ،واستفراغ الوسع
ّ
والرتقي
يف ذلك ،حتى يتهيأ للتزكية والتحلية
يف مدارج السالكني
ب .الهدايات الكلية والجزئية:
تختلف الهدايات القرآنية املستوحاة من كتاب
الله تعاىل كثريًا باختالف مقدار تفكر العقل فيه،
وهو بابٌ عظيم ملن تأمّ له وتدبره وتم َّرس فيه،
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،عن أبي جُ حيفة
 قال :قلت لعيل  :هل عندكم يش ٌء من الوحي
ف َل َق الحَ ب َّة وبَ َرأ َ
إال ما يف كتاب الله؟ قال« :والذي َ
الن َّ َسمَ َة ،ما أعلمه إال فهمً ا يعطيه الله رجالً يف
القرآن»((( ،ومما يمكن ذكره عىل سبيل التمثيل
ُ
بعض تلك الجوانب التي يمكن إعمال العقل فيها

((( إحياء علوم الدين ،للغزالي (.)286-285/1
((( أخرجه البخاري (.)3047
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والتلا ةسلج يف نآرقلا عم لعافتلا روص

ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻊ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻘﻠﺐ

اﻟﺠﺴﺪ

اﻟﻌﻘﻞ

• اﻟﻠﻴ ُﻦ ﻟﺴﻤﺎع ﻛﺘﺎب ﷲ
• زﻳﺎدة اﻹﻳﻤﺎن
• ﺣﺼﻮل اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
• اﻟﺨﺸﻮع ﻟﺬﻛﺮ ﷲ
• اﻟﻮﺟﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼوة
ُّ
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﻮى ﺑﺎﻟﺘﻼوة
•

• اﻟﻌﻴﻦ :ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء أو ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﻼوة اﻵﻳﺎت
• اﻟﻠﺴﺎن :ﺑﺘﺮدﻳﺪ اﻵﻳﺎت
واﻟﺘﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﺪﻋﺎء
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻶﻳﺎت
• ﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة
• ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﺠﻠﺪ

اﻟﻤﻌﺎﻳﺸﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﺗﺘﺒﻊ وﺗﺪﺑﺮ اﻟﻬﺪاﻳﺎت
اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺠﺰﺋﻴﺔ

مع أهمية التأكيد عىل سلوك املنهجية الصحيحة يف
التدبر واستنباط الهدايات ،من تلك الجوانب:
القرآن الكربى وكلياته فـ
»تتبُّع مقاصد
َّ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ً
ً
َ
﴿الل نزل أحسن الحد ِ
ِيث كِتابا متشابِها مثان ِ َي﴾
[الزمر.]23 :
»تتبع موضوعات القرآن وقصصه املتكررة يف
أكثر من سورة وربطها مع بعضها البعض.
»تأمُّ ل ِسمات السور املكية واملدنية ،وتأمل
املقصد واملحور الرئييس لكل سورة مفردة.
»تتبع األسماء الثابتة للسورة وربطها بمقصد
السورة أو موضوعها.
»تقسيم السورة إىل ِو ٍ
حدات موضوعية ومحاولة
الربط بينها.
»التأمُّ ل يف الهدايات واملقاصد الكلية للمقطع أو
القصة قبل الدخول يف هداياتها التفصيلية.
»النظر يف خواتيم اآليات وعالقتها باآلية ،ويخص
منها ورود أسماء الله الحسنى وعالقتها
با ملقطع .
»استنباط الهدايات من اآليات والجمل والكلمات
القرآنية وغريها.
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خاتمة:
الرس ليتحقق لقارئ القرآن تفاعل العقل
كلمة ِّ
وتأثُّر القلب وما يتبعه من تفاعل الجسد تكمن
شاغل ومتع َلق إال الله،
يف تفريغ القلب من كل
ٍ
ُ
وتطهريُه من كل مرادٍ سواه ،واإلقبال عىل القرآن
طلبًا للهداية منه ،واستفراغ الوسع يف ذلك ،حتى
يتهيأ للتزكية والتحلية والرتقي يف مدارج السالكني،
ثم برتديد اآلية وإعادتها مرة ومرات وكأن التايل
يتذوق ما يقرأ وينحت اآلية نحتًا حتى ترتك أث ًرا يف
نفسه وروحه ووجدانه ،إىل أن تكون تلك عادته يف
تالوته ،وال شك َّ
أن تنمية العادات الحسنة وإلزام
ٍ
اإلنسان َ
وطابع محدَّدٍ يف جوانب الخري
بنمط
نفسه
ٍ
ّ
ً
خصوصا ثم الرتقي بها وتثبيتها
عمومً ا والتعبُّد
َّ
هو من أَوىل ما ينبغي أن يسعى إليه املوفق
واملسا ِبق للدرجات العالية ،فالسبق بإحسان العمل
ال بكثرته ،والرفعة إنما تُنال بالثبات عىل األمر
واملداومة عليه مع اإلحسان فيه ،وذلك يكون بخلق
العادات وتثبيتها والثبات عليها والرتقي فيها.

ن
وصعلا ّرم ىلع ًةيمالسإ ًةرامع وملسملا جتنأ له

حضارة
وفكر

هل أنتج المسلمون
ً
ً
ّ
عمارة إسالمية عىل مر العصور؟
د .صالح حاج إسماعيل

(*)

اإلسالم رشيعة ومنهاج حياة ،لم تقف تعاليمه عند حدود الحالل والحرام ،ولم
تقترص مظاهره عىل الشعائر التعبدية ولم يكن دين رهبانية وتبتُّل ،بل امت َّد
تأثريه ليشمل مختلف أنشطة املجتمع ،فانطبعت آثاره عىل السلوك والعالقات
االجتماعية والحركة االقتصادية واألنظمة السياسية والعسكرية ،كما شمل
الجانب العمراني للمدن واملنشآت واملساكن.
السج ُّل املنظور للتاريخ اإلنساني،
العمارة هي
ِ
ٍ
منشآت
فما أقامه اإلنسان منذ بدء التاريخ من
ٍ
وساحات يندرجُ
وجسور وشوار َع
ومبان
ٍ
ٍ
بمسمَّ
يات مختلفة .والعمارة كما
تحت العمارة
سمَّ اها ابن خلدون هي (صناعة البناء) ،ووصفها
بأنها أوّل صنائع العمران الحرضي وأقدمها(((.
َّ
اختص بدراسة الك ِّل
والعمران هو العلم الذي
َّ
ُ
أي ا ُملدُن التي اجتمعت فيها املباني حيث تخطط
ُّ
وتوسعاتُها ،وهو أح ُد أه ِّم مظاهر
مرافقها
الحضارة التي ميَّزت التاريخ البرشي .فما زالت
األبنية والعمائر شاهد ًة عىل عظمة هذه الحضارات
منذ القدم.

وقد تطوَّرت العمارة والعمران ً
وفقا للعديد
من العوامل ،مثل حاجات الناس ،ومواد وتقنيات
اإلنشاء ،والبيئة واملناخ ،والثقافة والرتاث ،ليشيد
ٍ
ومنشآت تعكس هذه
مجتمع برشيٍّ مباني
ك ُّل
ٍ
العوامل ،وتُش ِّكل جزءًا من هوية الشعوب واألمم.
وللتعرف عىل أغوار التاريخ وثقافات الشعوب
عرب العصور ندرس ونح ِّلل يف يومنا هذا العمارة
الفرعونية ،والبابلية ،والرومانية ،والفارسية،
واملغولية ،والنبطية ...وغريها.
ومع التطور العلمي الهائل يف القرنني املاضيني
انعكس هذا التطور عىل العمارة والعمران يف
العالم الغربي كغريها من العلوم؛ لتظهر مدارس

(*) مهندس معمار وباحث أكاديمي
((( المقدمة ،البن خلدون ،ص (.)406
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ن
وصعلا ّرم ىلع ًةيمالسإ ًةرامع وملسملا جتنأ له

نجد ً
مثال عىل هذا االختالف يف التنوُّع يف عمارة
ونظريات فكرية تبحث يف العمارة والعمران
وتسعى لتحديد مالمح وهويات املباني واملنشآت املآذن ،لكن الحقيقة َّ
أن هذا التنوُّع شكيل ٌّ فحسب،
ُّ
يمس األساس واألصل املشرتك لوجود املئذنة
من خالل مبادئ ومنطلقات تحدِّد طرا ًزا للمبنى ال
وطابعً ا عامًّ ا للمدينة ،مع افرتاض ّ
أن هذه املعايري ووظيفتها ،والخطوط العامة لبنائها.
واملبادئ الفكرية هي التي أنتجت هذه األشكال
ّ
املتخصصني
وهنا انربى العديد من الباحثني
وال ُّ
طرز املعمارية.
ٍ
إسالمية يف
بالعمارة اإلسالمية ليؤ ِّكدوا وجود عمار ٍة
مختلف حوارض اإلسالم(((؛ لكون املبادئ واملفاهيم
ٍ
إسالمية يف
أ َّكد الباحثون وجود عمار ٍة
التي بُنيت عليها وأنتجت هذا التنوّع يف الطراز والطابع
مختلف حوارض اإلسالم؛ لكون املبادئ
ٌ
عامة نابعة من اإلسالم
هي مبادئ واحد ٌة ومفاهيم
واملفاهيم التي بُنيت عليها وأنتجت هذا
الحنيف وتعاليمه كما فهمها املسلمون وطبَّقوها يف
التنوّ ع يف الطراز والطابع هي مبادئ
ُ
أساسها
مختلف جوانب حياتهم ،وشيّدوا حضار ًة
ٌ
عامة نابعة من اإلسالم
واحد ٌة ومفاهيم
تطبيق فهمهم لإلسالم وتعاليمه وكانت مدنهم
الحنيف وتعاليمه
ً
انعكاسا ملبادئ اإلسالم ومقاصد الرشيعة.
ومبانيهم
عمارة إسالمية أم عمارة مسلمين؟
يف هذا الوقت بدأ الحديث من بعض الباحثني
عن العمارة اإلسالمية ،طابعً ا عامً ا ملدن وحوارض
العالم اإلسالمي((( ،مع تنو ٍُّع يف الطراز بني أمويٍّ
وعبايس وسلجوقي وعثماني وفاطمي وأندليس؛
لتُصبح تسمية ووصف عمار ٍة ما بأنَّها عمار ٌة
ً
ً
ري من الناس ،ثم ظهر مَ ن
حقيقة
إسالمية
بدهية لكث ٍ
يُطالب بتصحيح املصطلح لتسمَّ ى هذه العمارة بـ
«عمارة املسلمني» بدال ً من «العمارة اإلسالمية»(((،
ومما يثري الدهشة َّ
أن هذا الخالف الفكري كان
ودارت سجاالت ٌطويلة لعقو ٍد حول ذلك.
م َّ
ُخص ً
صا فقط للعمارة واآلثار اإلسالمية ،فال تسمع
فمن قال إنها عمارة إسالمية لفت النظر إىل يف النقاشات أو الدراسات أو حتى املصطلحات عن
ٍ
ٍ
يهودية
مسيحية مثالً ،وال حتى
أنه عىل الرغم من تنوع مناطق املسلمني ومدنهم ،عمار ٍة هندوسية ،أو
ٍ
بوذية ،ولطاملا كانت التصنيفات مُرتبطة باألمم
وتنوُّع بيئاتهم وثقافاتهم واختالف احتياجاتهم أو
فقد كان اختالف الطراز يف الشكل فحسب ،أمّ ا والشعوب التي أنتجت هذه العمارة ،لذلك تحدّثنا
املفاهيم واملبادئ التي قامت عليها العمارة فإمّ ا عن عمارة فرعونية وبابلية وهندية ،وهذا عائد إىل
أنّها تنبع من فهم فلسفة اإلسالم ومقاصده ،أو أنّها أمرين اثنني ،وهما:
يف كثري من األحيان ناتجة عن فهم وتطبيق أحكام
األولَّ :
أن اإلسالم صار بالنسبة للمسلمني هوية
اإلسالم.
وقومية إىل جانب كونه دينهم ،فمهما اختلفت
بينما حاول اآلخرون تأكيد فكرتهم من خالل املناطق واألعراق والقوميات ،بقيت العمارة التي
ِّ
ٍ
تحقق
سمات موحَّ د ًة،
إعطاء األمثلة عن انعدام الوحدة يف السمات شيَّدها املسلمون تحمل
واألصول املشرتكة لهذه العمارة ،فمسج ٌد بُن َِي ذات املقاصد والغايات وتنطلق من ذات األحكام
يف العراق يف الفرتة العباسية ال يُشابه بأيّ شكل واملبادئ ،فال يمكن نسبة هذه العمارة إىل أي قومية
مسجدًا بُن َِي يف األندلس يف الفرتة نفسها(((.
أو منطقة غري اإلسالم.
املسلمون هم أكثر أتباع األديان تطبيقا ً
لدينهم يف مختلف شؤون حياتهم ،فالصالة
التي يقيمها املسلم خمس مرات يف يومه
وليلته ،وأحكام االستئذان والصلة والقربى،
من التجذُّر يف ثقافة املسلم وسلوكه لدرجة
ظهور تأثريها املبارش عىل سائر شؤون
الحياة ،بما يف ذلك العمارة والعمران

(((
(((
(((
(((
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والثانيَّ :
أن املسلمني هم أكثر أتباع األديان
ً
تطبيقا لدينهم يف مختلف شؤون حياتهم ،فالصالة
التي يقيمها املسلم خمس مرات يف يومه وليلته،
وأحكام االستئذان والصلة والقربى؛ من التجذُّر
يف ثقافة املسلم وسلوكه لدرجة ظهور تأثريها
املبارش عىل سائر شؤون الحياة ،بما يف ذلك العمارة
والعمران.

شكل رقم  :1نماذج متنوعة للمآذن في العالم اإلسالمي

(((

مناهج المعماريين المسلمين المعاصرين:
ٍ
دويالت
مع تراجع املسلمني وتف ُّككهم إىل
وشعوب تف ِّرق بينها القوميات والعرقيات ،ومع
اشتداد الحرب عىل اإلسالم كي ال يكون ُاألساس
والركيزة التي تجمعنا أمّ ًة واحدة ﴿إ َّن َه ِذه ِأ َّم ُت ُ
ك ْم
ِ
ُ َّ ً َ َ ً َ َ ُّ ُ َ ْ
ون﴾ [األنبياء،]92 :
أمة
واحِدة َوأنا َربك ْم فاع ُب ُد ِ
ومع تقدم الغرب وتزايد البعثات الدراسيّة إىل
الدول الغربية لدراسة العلوم ومنها العمارة؛ تأثَّر
مُهندسونا بالنظريات والتصنيفات الغربية التي
ٍ
بمقاسات وأشكال
وُضع فيها ك ُّل عُ نرص معماري
ٍ
مختلفة منمَّ طة ومرتَّبة ،وما عىل املهندس إال أن

ي ِّ
ُوفق بني هذه العنارص وبني املساحة املتاحة
أمامه دون أن يُعمل عقله فيها أو يسأل عن مدى
مالءمتها واستجابتها لحاجات املجتمعات املسلمة،
لينقسموا م ّر ًة أخرى بني مناهج ثالثة:
من مظاهر الرتاجع الحضاري تأثُّر
ا ُملهندسني املسلمني بالنظريات املعمارية
الغربية ،وغياب أثر املبادئ والقيم
اإلسالمية عن منتجاتهم ،فصارت العمارة
ً
استنساخا مجردا ً للعنارص املعمارية
دون مناقشة مدى مالءمتها لحاجات
املجتمعات املسلمة
املنهج األول :يعمد إىل نقل عمارة الغرب
كما هي ،كما فعل «عبد الباقي إبراهيم» قبل أن
يبدأ رحلته يف البحث عن هويته كما ذكر هو يف
كتابه (البحث عن الذات) ،وما زال هذا املنهج
ساريًا إىل اليوم يف مدارسنا وجامعاتنا ،واهِ مني
أنَّه أح ُد مصادر التقدّمَّ ،
وأن الغرب لم يتقدّم إال
به .يف الشكل رقم ( )2املنزل الشهري من تصميم
ب عن فلسفة
«ميس فاندر رو»((( ،والذي يع ّ
التصميم ( )…Less is Moreبمعنى األقل هو
ً
وشفافا
األكثر ،والذي صمَّ م فيه منزال ً مفتوحً ا
من كل الجهات ،والذي قام بنقل فلسفته كثري من
مهندسينا يف وقتنا الحايل باعتباره أسلوبًا للتقدم
والتطور الفكري واالجتماعي ،دون مراعا ٍة لعدم
مناسبته لتعاليم ديننا الحنيف وثقافتنا وعاداتنا
بالحفاظ عىل الخصوصية ،بل إنّهم لم يراعوا ّ
أن
صاحبة املنزل نفسها رفعت عىل املهندس دعوى
قضائية َّ
ألن املنزل ال يناسب تقاليدها هي رغم
ً
َّ
ثقافتها وعاداتها الغربية ،م ِّ
ُعبة بأنها شعرت
بنفسها مكشوفة وغري محمية من ُ
أعي الفضوليِّني
طوال اليوم ،ولم تستطع أن ترتاح يف منزلها الذي
يُفرتض أن يكون مسكنًا يعطيها الشعور بالراحة
والسكينة ( ((.
أما املنهج الثاني :فقد تأثَّر بالغرب حينما
أراد إعادة األنماط املعماريّة اإلسالمية ،فق َّلدوها
من حيث الشكل دون املضمون ،كما فعل «حسن
فتحي» يف أعماله ،فقاموا باستعارة ونسخ عنارص

((( المآذن والمنارات والمحاريب ،مقال لجالل شوقي2018 ،م ،عىل موقع  ASPDشركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع.
((( مقالة ( )less is moreعىل مدونة توم ويلسون tomwilson.com
((( مقالة (مقاضاة ميس فاندر رو :المعركة مع عائلة فارنسورث  ،)Mies van der Rohe Gets Sued - The Battle with Farnsworthلجاكي كرافن،
2019م ،عىل موقع .thoughtco.com
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معمارية تراثية دون النظر لوظيفتها ودورها يف
املبنى ،فق َّل اإلبداع واالبتكار الالزم لالستجابة
للحاجات املستجدَّة للمسلمني يف هذا العرص.
أما املنهج الثالث :فهو الذي حاول أن يُثبت
َّ
أن النظريات العمرانية واملعمارية وما أنتجه الفكر
الغربي من مدارس وأساليب عمرانية موجودة
أصالً يف الفكر اإلسالمي ومتوافقة معه ،فقاموا
(بأسلمة) الفكر الغربي ملحاولة إثبات ّ
أن أصل
هذه األفكار موجود يف القرآن والسنّة؛ واالستدالل
بذلك عىل اإلعجاز اإلسالمي يف العمارة ،كما يف غريه
من العلوم كالفلك والفيزياء والرياضيات والطب..
فنجد الدراسات التي تثبت َّ
أن العمارة العضوية
أو التكعيبية وحتى العمارة املستدامة بمفاهيمها
ومبادئها ومعايريها سبقها اإلسالم بقرون فوضع
أ ُ ُسسها يف ٍ
آيات وأحاديث متف ّرقة ،جمعتها هذه
الدراسات وقارنتها مع هذه املدارس الفكرية
الغربية لتثبت أسبقية اإلسالم! ونجد هذا االتجاه يف
أعمال «يحيى وزيري» ودراساته.

شكل رقم :2منزل عائلة فارنسورث  -الينوي أمريكا ،تصميم ميس
فاندر رو

نسيج واح ٍد
ال تُسمّ ى (قرية) إال إذا كان س ّكانها من
ٍ
نسب واحدٍ ،أو عقيد ٍة
مؤتلف؛ كأن يكونوا من
ٍ
ٍ
صفة واحدةٍ ،و(القرية) عنده هي القرية
واحدةٍ ،أو
املعروفة لدينا اآلن ،والتي ال يزيد عدد سكانها عن
بضعة آالف نسمةَّ .
وأن (املدينة) عنده هي البلدة
ٌ
اجتماعي
نسيج
أشخاص ليسوا من
التي يسكنها
ٍّ
ٍ
ً
مساحة وأكث ُر
واحد ،وهي يف رأيه أكرب من القرية
َ َْ ََ
َّ ً
واستد َّ
تعاىل﴿ :فانطلقا
ل عىل ذلك َبقوله َ َ
سكاناَ َ .

اس َت ْط َع َما أ ْهلَ َها فَأبَ ْوا أ ْن يُ َض ّي ُف ُ
َح َّتى إ ِ َذا أ َت َيا أ ْه َل قَ ْر َي ٍة ْ
وه َما
َ َ ِ
َ
َ
يد أ ْن َينْ َق َّض فَأقَ َ
ََ َ َ
ِيها ج َد ًارا يُر ُ
ام ُه قَال ل ْو شِئْ َ
َ
ت
ِ
َفو َّج َدْا َف َ َ ْ ِ َْ
تعاىل:
لاتخ َذت ْعليهِ أج ًرا﴾ َ[الكهف ْ ،]77 :وبقوله
َ
َ
ْ
َ
﴿ َوأ َّما الج َد ُار فَكَ َ
ِيميْن في ال َمد َ
ان ل ِ ُغل َ
امي ْ ِن يَت َ
ِينةِ َوك َان تح َت ُه
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َكنْ ٌز ل َ ُه َما َو َك َ
اد َر ُّب َ
وه َما َصا ِلحًا فَأ َر َ
ان َأبُ ُ
ك أ ْن َيبْلُ َغا أ ُش َّد ُهماَ
َ
َ ْ
ََ ْ َ ْ
خر َجا َكنْ َز ُه َما َر ْحمَ ًة ِم ْن َر ّب َ
ك َو َما ف َعل ُت ُه َع ْن أ ْم ِري
ويست
َ ِ
ِ
ْ
َ
َ
َِ َ َ ُ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
ذلك تأوِيل ما لم تسطِع عليهِ صبرا﴾ [الكهف.]82 :

فقال« :نالحظ يف اآلية األوىل (أتيا أهل قرية) يف
الصباح ..ويف اآلية الثانية تحَّ ولت القرية نفسها
«الرس يف هذا،
إىل (مدينة) يف املساء؟» ثم أضاف:
ُّ
أنّها ُسميت (قرية) يف اآلية األوىل َّ
ألن أهلها كانوا
ُ
مُجمعني عىل البخل ،أي يجمعُ هم وصف البخل،
فلما جاء ذك ُر ُ
الغالمني اليتيمني وأبيهما الصالح يف
اآلية الثانية ُسمِّ يت قريتهم (مدينة) ألنّه حدث فيها
تن ُّو ٌع سكاني ..أي اجتمع فيها عنرص الخري والرشٍّ
معً ا»! هذا مثال عن محاولة تطويع النصوص
لتفسري املصطلحات املعمارية والعمرانية بمفاهيم
اليوم وتقسيماته بدال ً من فهم النص ومعانيه
التي قصدها الشارع الحنيف ،وتطبيقها اليوم بما
يناسب الحاجات والظروف املعارصة.
علينا أن نفقه أحكام الدين وآدابه كما
فهمها املعماريون املسلمون السابقون
فرتجموها من خالل املدن واملنشآت،
وأن نستنبط قواعد للعمارة بما يناسب
واقعنا الذي تطورت فيه املواد والتقنيات
واألساليب واالحتياجات ،وذلك بأن نحذو
حذوهم باملنهج ال با ُملنتج

ٍ
دراسات عن العمارة يف القرآن
فرصنا نجد
ٍ
ٍ
ومصطلحات معمارية
كلمات
والسنّة إمَّ ا بذكر
﴿إ ِ َّن َما َي ْع ُمرُ
ّ
وردت يف القرآن والسنة كقوله تعاىل :
ْ
َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ ْ
اللِ َوال َي ْو ِمالآخِرِ﴾ [التوبة]18 :
مسا ِ
جداللِمنآمنب ِ
مع محاولة تفسري داللتها باصطالحات اليوم،
كالقول َّ
بأن كلمة «يعمُر» هنا تد ُّل عىل البناء
والتشييد الفيزيائي للمساجد والجوامع .وعالوة
فقه العمارة عند السلف:
عىل ذلك نجد بعض البحوث التي تحاول يل َّ أعناق
ٍ
ٍ
وإشارات يف القرآن
دالالت
ال نُنكر أبدًا وجود
النصوص لتتوافق مع الواقع املعارص فكريًّا وتقنيًّا،
والسنة وأقوال السلف الصالح عن العمارة
حيث قام أحد الباحثني((( باخرتاع تفسري ملعنى
والعمران ،وكيف ُفهمت ووُجِّ هت لتخدم املجتمع
القرية واملدينة يف القرآن الكريم ،وزعم َّ
أن (القرية)
((( ينظر مقالة (الرد عىل د.علي كيالي في الفرق بين القرية والمدينة في القرآن) ،محمد رجب حميدو ،موقع رابطة العلماء السوريين.
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ً
وفقا
املسلم ليعيش حياته ويقوم بنشاطاته
لتعاليم الدين الحنيف ،ولكن املستنكر نسيان
املقاصد والغايات من هذه اإلشارات يف يومنا هذا،
وهي إعمال العقل واستنباط القواعد التي تحكم
العمارة والعمران سواء يف التصميم أو التخطيط أو
اإلنشاء .وما يقع علينا اليوم هو أن نفهم كما فهموا،
ونستنبط القواعد واألحكام لعمارتنا اليوم بما
يناسب واقعنا الذي تطورت فيه املواد والتقنيات
واألساليب ،بل حتى االحتياجات واملتط ّلبات ،وذلك
بأن نحذو حذو السلف باملنهج ال با ُملنتج.
وما يح ُّز يف صدورنا اليوم هو الغياب املعارص
لفقه العمارة والعمران ،فبينما انشغل املعماريون
األوائل بدراسة اإلسالم وكتبوا يف فقه العمارة
والعمران ،ورشحوا كيف فهموا اإلسالم وطبَّقوا
تعاليمه وتوجيهاته يف العمارة والعمران ،ووضعوا
األحكام والرشوط كما فعل ابن الرامي يف كتابه
(اإلعالن يف أحكام البنيان) ،وعيىس بن موىس
النطييل يف كتابه (القضاء ونفي الرضر عن األفنية
والطرق والجدر واملباني والساحات والشجر)،
وابن عبد الحكم الفقيه املرصي يف كتابه (البنيان)،
وكانت هذه الدراسات امتدادًا ملدوَّنات سابقة َّ
أصلت
ً
تصميمية مُستم َّدةً
نوازل البنيان م َُش ِّك ًلة ُ
أس ًسا
من األحكام الفقهية ،كما يف مدونة الفرسطائي
واملازري عىل سبيل املثال ال الحرص؛ انشغل فريق
منا بفهم النظريات واملدارس الغربية وتوفيقها أو
تلفيقها مع اإلسالم ،وسعوا إىل تلبية احتياجات
املجتمع من خاللها .وال ننفي تصدُّر عدد من
الدارسني ليتناولو فقه العمارة كما فعل خالد
عزب وخليل الزركاني يف كتابيهما (فقه العمارة
اإلسالمية) ،لكنّهم قليل يف ظ ّل االحتياج الحضاري
الهائل للمسلمني يف بلدانهم املرتامية األطراف.
ربما لم يحفظ لنا التاريخ أسماء املهندسني أو
املخ ّ
ططني ،ولكنّه حفظ الرصوح واآلثار الناتجة
عن التطبيق العميل للمفاهيم اإلسالمية ،فاكتشفنا
نمط حياة املسلمني من خالل دراسة مبانيهم،
ولكنَّنا يف الغالب ر َّكزنا النظر إىل الشكل ونسينا
املضمون فلم نتع َّلم ونبحث عمّ ا يستجيب لحاجات
املسلمني يف عرصنا ،وغاب عنا سؤال :هل مبانينا
وعمائرنا حالل أم حرام؟ بل لم يخطر عىل بال
الكثريين منَّا َّ
أن البناء والتشييد والعمارة والعمران
ً
مكروها وربما محرمً ا
قد يكون مباحً ا ،مندوبًا،
نأثم ونحاسب عليه ،كما يف قصة مسجد الرضار

وال َّ ِذ َ َّ َ ُ َ ْ
املشهورة بقوله تعاىلَ ﴿ :
ج ًدا ضِ َر ًارا
ين اتخذوا مس ِ
ًَُْ ََْ ً
ار َب َّ
ِإر َص ً
يقا َبي ْ َن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِين َو ْ
اللَ
ادا ل ِ َم ْن َح َ
وكفرا وتف ِر
َو َر ُسول َ ُه ِم ْن َقبْ ُل َول َ َي ْ
الل ي َ ْش َهدُ
حل ُِف َّن إ ِ ْن أَ َر ْدنَا إِلَّا الْحُ ْس َنى َو َّ ُ
إ َّن ُه ْم لَكَاذِبُ َ
ون﴾ [التوبة ]107 :فكان بناء املسجد
ِ

ً
وتفريقا بني املؤمنني.
كف ًرا
ِّ
بأمس الحاجة لقراء ٍة معارص ٍة تُنتج
نحن اليوم
ً
ُ
عمران يُناسب عرصنا ويُنتج عمارة تناسب
فقه
ٍ
احتياجات الناس وتنفعُ هم وبنفس الوقت تطبِّق
اإلسال َم وتعاليمَ ه وتنتهي عن نواهيه ومحظوراته.
ٍ
ٍ
فقيه وإىل مَ ٍ
فقهي
جمع
معمار
بحاجة إىل
نحن
ٍّ
ٍ
معماري يُستشار ويُسأل يف أحكام العمران كما
ّ
أسسنا مجامع فقهية يف االقتصاد والتعليم والطب.
ِّ
عمران
بأمس الحاجة لفقه
نحن اليوم
ٍ
ً
ُ
يُناسب عرصنا وعمارة تناسب احتياجات
الناس ويف الوقت نفسه تنضبط بضوابط
ٍ
ٍ
فقيه
معمار
بحاجة إىل
اإلسالم .كما أنَّنا
ٍ
وإىل مَ ٍ
فقهي معماري يُستشار
جمع
ٍّ
ويُسأل يف أحكام العمران كما يف االقتصاد
والتعليم والطب

نماذج من التطبيق العملي لفقه العمارة:
للداللة عىل فهم السلف الصالح لفقه العمران
وتطبيقهم له يف البناء والعمران نجد من األمثلة
الكثري ،أوّلها فهمهم ّ
أن عمارة األرض َ تكليف من
الله سبحانه وتعاىل ،بقولهَ ﴿ :وِإلَى َث ُم َ
ودأ َخ ُ
اه ْم َ
صا ِلحاً
َ َ
َ

َ َ َ َِْ ْ
ك ْم ِم ْن إل ٍه َغيْ ُرهُ ُه َو أن ْ َشأ ُ
الل َما لَ ُ
اع ُب ُدوا َّ َ
ك ْم
قال ياقوم
ِ
ِ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ُ َ ْ ِ َّ
من الأرض واستعمركم فِيها فاستغفِروه ثم توبوا إِليه إِن
يب ُمج ٌ
َرب ّي قَر ٌ
يب﴾ [هود .]61 :فقد َّ
حث اإلسالم عىل
ِ
ِ ِ

عمران األرض وإحياء مَ واتها واستثمارها بالخري
وبما ينفع الناس أفرادًا ومجتمعات.
كما استلهم املعماريون املسلمون من اإلسالم
حثه عىل الوحدة والتجمع والصلة ،فكانت أبنيتهم
مرصوصة يش ُّد ُ
بعضها ً
بعضا ،فنرى مدن وحوارض
العالم اإلسالمي تتشابك بيوتُها ومبانيها ،وتشرت ُك
يف الجدران وتستند عىل بعضها البعض لتكون
املدينة كأنّها بناء واحد متّصل (كما يف الشكل رقم
 3مدينة غرداية يف الجزائر).
ونجد هذا الفهم ً
أيضا باالرتباط الوثيق بني
كأن مخ ِّ
َّ
ططي املدن
الجامع والسوق ،حتى
اخت ُّ
ً
انعكاسا
طوا مكان املسجد بقرب األسواق
العدد  | 14رمضان 1443ه  -نيسان /أبريل 2022م

19

ن
وصعلا ّرم ىلع ًةيمالسإ ًةرامع وملسملا جتنأ له

شكل رقم 3 :مدينة غرداية في الجزائر وكأنها مبنى واحد متصل يشدّ بعضه بعضا

َّ
فحققوا السكينة وال ُّ
طمأنينة ببناء البيوت بشكل
يقي من الضوضاء ،ويحقق عزل الحرارة والربودة،
ويوفر الخصوصية ،ك ّل ذلك يف إطار منهج
الوسطية يف البناء مطبِّقني مبدأ ال رضر وال رضار
للساكن والجار ،وحتى للمارة يف الشوارع .هذا
الفهم للمقاصد واملبادئ الواحدة نتج عنه تشاب ٌه يف
مضمون التصميم للمساكن يف مشارق بالد اإلسالم
ومغاربها ،مع التنوُّع الكبري يف األشكال والحلول
املتَّبعة لتحقيق هذه املقاصد واألهداف ،رغم اختالف
البيئة واملناخ ومواد البناء ،ففي املناخ الحار كان
االنفتاح عىل فنا ٍء داخيل ٍّ يف املنزل يحِّ قق الخصوصية
والعزل عن الضوضاء ،ويف املناخات التي احتاجت
االنفتاح عىل الطريق ،كانت املرشبيَّات والرواشن هي
الوسيلة لتامني الخصوصية والعزل.
دخول
وللمساكن حُ رمتُها؛ فمن األدب عدم
البيت إال بإذن أصحابه ،قال تعاىل﴿ :يَا َأ ُّي َها ال َّ ِذينَ
ْ
َ

ً
وتطبيقا لفهمهم ملكانته يف اإلسالم ،فجعلوه يف
مركز العمران ،وجعلوا السوق إىل جانبه ،تيسريًا
وتسهيالً عىل املسلمني يف أداء صالتهم يف املسجد
دون انقطاع عن أعمالهم وتجارتهم.
بل نجد ّ
أن املدن التي بُنيت قبل اإلسالم عندما
دخلها املسلمون قاموا بتحويلها وتعديلها بالطريقة
نفسها ،كما يف حلب عندما بُن َِي املسجد الكبري ،الذي
جُ عل يف وسط األسواق املغطاة واملتَّصلة ،ولم يكن
داخ َل قلعة املدينة األكثر تحصينًا واألشد تأمينًا
عند الحروب .ويف موضع آخر عندما كان االنتشار
يف األرض وابتغاء فضل الله يحصل عن طريق
الزراعة وليس التجارة كما يف قرية سدوس يف
نجد؛ حيث اختري موقع املسجد عىل أطراف املدينة
بحيث يخ ُرج املص ُّلون إىل أراضيهم ومزارعهم بعد
انقضاء الصالة ،ويف الوقت نفسه يسهُ ل عليهم
حضور صالة الجماعة يف املسجد عند كل صالة(((.
َ ْ ُ ُ ُ ُ ً َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُّ
َ
آم ُنوا َ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتِكم حتى تستأن ِسوا وتسل ِموا
لقد فهم سلفنا الصالح من املعماريني مقاصد
ََ
ْ
َ
الرشيعة يف حفظ :الدين ،والنفس ،واملال ،والعرض ،على أهل ِها﴾ [النور ]27 :ويعني ذلك احرتام حرمة
والنسل .وطبَّقوا هذا الفهم ليُسهموا يف تحقيق هذه املسكن وحرمة ساكنيه؛ األمر الذي انعكس بالتايل
املقاصد من خالل العمارة ،ففي حفظ العرض عىل التصميم الداخيل للبيوت من خالل فصل غرف
والنسل عىل سبيل املثال :صمّ موا البيوت وبنوا استقبال الضيوف والزوار عن باقي غرف املسكن،
ً
مرتبطة أكثر
بأن جعلها سكنًا :وبالتايل تُصبح ُغرف املعيشة العائلية
الدور التي ّ
امتن الله عىل الناس ْ
س َك ًنا﴾ [النحل]80 :؛ باستعمال أهل البيت ومَ ن هم ِمن محارمهم ،وذلك
ك ْم ِم ْن ُب ُيوت ِ ُ
ج َع َللَ ُ
الل َ
ك ْم َ
و َّ ُ
﴿َ
((( عمارة سدوس التقليدية ،لمحمد عبد الستار عثمان ،ص (.)64-57
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ً
خالفا للمعايري الغربية التي يختل ُ
ط فيها الغريب به ،ومهما ابتغينا العزة بغريه أذ َّلنا الله ،كما قال
بالقريب من الرجال والنساء .هذا مثا ٌل واح ٌد من الفاروق .
مبادئ تصميم املساكن ،ولو أردنا تفصيل ك ّل
عنرص فيه والفقه الذي بُن َِي ً
وفقا له فسنحتاج إىل الخالصة:
َّ
أن الله جعل أسبابًا ماديَّة يقوم بها البرش كي
ري ،ال يتَّ ِسع له املقام.
ٍ
تفصيل واستطرادٍ كب ٍ
ِّ
يحققوا االستعمار يف األرض ،ومن هذه األسباب
البناء والتشييد والعمارة والعمران .وعىل هذا األساس
َفهْ ُم املعماريني املسلمني األوائل للمقاصد
ً
إسالمية ال عمار ًة
إن كنا نريد اليوم أن ننتج عمار ًة
واملبادئ اإلسالمية نتج عنه تشاب ٌه يف
بناها مسلمون دون فه ٍم أو تطبيق ملقاصد هذا
مضمون التصميم للمساكن يف مشارق
الدين العظيم ،فيجبُ علينا أن نفهم دور املهندسني
بالد اإلسالم ومغاربها ،مع التنوُّع الكبري
يف املجتمعات املسلمة اليوم ،وفهم حاجات هذه
يف األشكال والحلول املتَّبعة لتحقيق هذه
املجتمعات واالستجابة لها مع الفهم الكامل للرشع
املقاصد واألهداف ،رغم اختالف البيئة
الحنيف والعمل عىل التوفيق بني حاجات املجتمع
واملناخ ومواد البناء
واملبادئ الدينية واملقاصد الرشعية ،بتطبيق منهجنا
الوسطي دون إرساف أو تقتري.
ويف حفظ النفس قاموا ببناء املستشفيات
مَ
جمع
تأسيس
رضورة
سبق:
كما
ذلك
إىل
يضاف
(البيمارستانات) بما يحفظ الصحّ ة الجسدية
ٍ
والعقلية والنفسية ،وحرصوا عىل أن يكون فقهي للعمارة والعمران لينظر يف القضايا الجديدة
البيمارستان قربيًا من األنهار ومنابع الحياة ،وذلك الناتجة عن التطوّر التقني والعلمي ،ويبحث يف
عائ ٌد إىل حرصهم الشديد عىل إيصال املاء الجاري تأصيل العمارة اإلسالمية عىل أ ُ ُس ٍس وضوابط
إىل بيمارستاناتهمُّ ،
تفقهً ا لقوله تعاىلَ ﴿ :و َج َعلْ َنا ِم َن رشعية تُنقل وتُد َّرس للمهندسني الناشئني ليتفاعلوا
ْ َ ُ َّ َ
ح ّيأَفَلَايُ ْؤ ِم ُن َ
َ
ون﴾ [األنبياء ]30 :واألمثلة معها ويعودوا إىل ابتكار وتطوير ما ينفع الناس،
الما ِءكلش ْي ٍء ٍ
ٍ
وأسس ال
لثقافات
العضدي يف بغداد كان ويبتعدوا عن التقليد والنسخ
ٍ
ُ
عىل ذلك كثرية ،فاملستشفى
املاء يدخل إليه من دجلة ،واملستشفى النوري يف تناسب ثقافتنا ومجتمعنا ،بل تتعارض يف كثري من
حلب كان به بركتا ماء تأتي باملاء العذب إليهما من األحيان مع تعاليم ديننا وضوابطه الرشعية .وال بد
قناة «حيالن» ،بل حرصوا يف بعض األحيان عىل من إعادة تصنيف املباني اليوم رشعيًا ،كما نُصنِّفها
إيصال املياه إىل جميع عنابر املرىض .ولع ّل القصة من حيث الوظيفة والشكل واملواد ونظام البناء ،وكما
ِّ
واملوفرة
األشهر عىل أهمية اختيار املوقع لبناء املشايف عندما توجد شهادات للمباني البيئية والخرضاء
ً
تصنيفا للمباني عىل األسس الرشعية
سأل أحد األمراء أبا بكر الرازي عن أفضل املواضع للطاقة؛ ال نجد
لبناء املستشفى املعتضدي ،فأمر الرازي بعض اإلسالمية ،فيجب تحديد ماهية :البناء الواجب ،البناء
ناحية من جانبي بغداد املندوب ،البناء املباح ،والبناء املحظور .وعندها فقط
ٍ
الغِ لمان أن يُع ِّلق يف ك ِّل
َّ
َّ
تتغي فيها نستطيع أن نصف مدينة أو مباني هنا أو هناك بأنها
ّ
شقة لحم ،ثم اختار املوضع الذي لم
قطعة اللحم رسيعً ا وأشار بأن يبنى البيمارستان عمارة إسالمية ،ولو بناها غري املسلمني.
يف ذلك املوضع((( ،فهذا املكان كان أفضل مواضع
وأخريًا ..يجب ّأل نكتفي بتدريب وتعليم
بغداد يف نقاء الهواء وجودته واعتداله ،وهي عوامل املهندسني الجدد عىل كيفية االستجابة لرشوط
ٌ
غاية يف األهمية لعالج املرىض أصحاب املناعات البيئة واملناخ ،وكيف يتفاعلون مع تقنيات البناء
ٍ
تقنية بحتة ،بل عىل
نظر
الضعيفة .وهذه القصة تدل عىل اعتناء املهندسني وموادِّه من وجهة
ٍ
واألطباء بتحقيق أفضل الرشوط لحفظ النفس .النقيض يجبُ إيالء االهتمام بفهم فلسفة التصميم
غيضا من فيض املعرفة ومبادئه لتكون مبنية عىل فلسفة إسالمية أصيلة
ً
هذه األمثلة ليست إال
التي جمعها السابقون ،ونسيناها نحن الالحقني وفقه إسالمي صحيح يوافق تعاليم الرشع ويحقق
بمحاولتنا تقليد املدنية الغربية الحديثة ،وتخ ّلينا الحاجات الدينية والرشعية والبيئية والحياتية
عن مبادئ ومفاهيم ديننا الحنيف الذي أعزنا الله للمسلمني يف بقاع األرض التي أُمرنا بإعمارها.
((( عيون األنباء في طبقات األطباء ،البن أبي أصيبعة ،ص (.)415
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دعوة

خواطر حول استمرار الدعوة
أ .مح ّمد ياسين نعسان

(*)

ُّ
والسبل التي أسهمت
تجول يف النفس أفكار وخواطر حول هذه الدعوة املباركة،
يف وصولها إلينا ،والدور امللقى عىل عاتق كل منا يف نرشها ،واألولويات التي
يحسن بنا أن نقدمها ،والتحديات التي تواجه الدعوة يف وقتنا الحارض ،والفرص
السانحة واإلمكانات املتاحة أمام األمة ،والبُرشيات التي تحفز النفوس ملواصلة
الطريق ،وهذه األفكار والخواطر وغريها منثورة يف ثنايا هذه املقالة.
شعبي بما
ووعي
مهنيًّا ،إنّما هي ثقافة مجتمع،
ّ
ٌ
يجب أن يكون عليه حا ُل البرشية جمعاء من الرحمة
بهم ودعوتهم للنجاة والفالح ،فالدعوة الب ّد من أن
تبقى حالة ثقافية اجتماعية ،تكون ركيزة أساسية
ً
ومنطلقا فكريًا تُؤسس عليه مختلف شؤون األمة
السياسية والعسكرية والتعليمية واإلعالمية ،وكافة
أنشطتها يف التواصل والتعامل مع شعوب العالم.

نبي لكنَّه أوَّل مَ ْن و َّر َ
ث
كان محمّ ٌد ﷺ آخ َر ٍّ
وظيفة النبوَّة ألمَّ ته ،فكان هذا التوريث((( ترشيفاً
ً
آن معً ا ،ومن هنا كان التميُّز
وتكليفا للمسلمني يف ٍ
الذي نالته األمّ ة اإلسالمية عن من سبقها من األمم
التي كانت مُطا َل ً
بة بأن تُؤمن برساالت أنبيائها
فحسب ،يف حني ّ
أن أمّ ة خاتم األنبياء قد ُك ّلفت
ً
إضافة إىل اإليمان برسالة نبيّها عليه الصالةوالسالم -بنقل هذا اإليمان لباقي األمم ،وبهذا كان
الدعوة رسالة مجتمعية:
التّفضيل ،وكانت الخريية.
شكلت التوجيهات النبوية من قبيل (بَ ِّل ُغوا عَ نيِّ
ومن ُهنا ندرك َّ
أن الدعوة إىل الله بطرقها َو َل ْو آي ًَة)(((َ ،
و(ل َ ْن يَهْ دِيَ ال َّل ُه ِب َك َرجُ لً وَاحِ دًاَ ،خ ٌيْ
املتنوّعة ليست عمالً
ُّ
ًّ
تخص ً
صا
خاصا ،وليست
(*) كاتب سوري
ً
درهما ،ورثوا العلم) أخرجه أبو داود (.)3641
((( (إنالعلماءورثةاألنبياء ،وإن األنبياء لم يورثوا دينا ًرا وال
((( أخرجه البخاري (.)3461
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َل َك ِم ْن أ َ ْن يَ ُك َ
ون َل َك حُ مْ ُر النَّعَ ِم)((( وقودًا دافعً ا
للمؤمنني لينسابوا يف األرض وينرشوا دين الله،
ويُشيِّدوا دعائم مجتمع حضاري ينترش صداه يف
العالم أجمع ،تتط َّلع شعوب األرض إىل العدالة التي
يحملها والرحمة التي يتَّصف بها.
ونظ ًرا للحاجة الكبرية للدعوة ورعاية العلماء
وطلبة العلم الذين هم حَ مَ ُلة الدعوة ،ومرج ُع ك ّل
من رغب يف تعليم دين الله؛ قامت أنظمة مجتمعية
متقدمة لخدمة هذا الغرض ،ومنها:
•نظام العمل الطوعي دون أجر دنيوي ،ابتغاء
مرضات الله تعاىل؛ فكان العلماء يجلسون
للناس يف املساجد وأماكن التعليم لبث العلم
ونرشه بينهم تطوعً ا لله تعاىل ،وألفوا الكتب
والرسائل الكثرية بالطريقة نفسها ،فقامت
حركة علمية نشطة يف شتى نواحي العالم
اإلسالمي ،وفتحت املدارس وأماكن التعليم
أبوابها لطلبة العلم.
ً
إضافة جديدة
•نظام الوقف اإلسالمي ،فكان
للبرشية من حيث فكرته القائمة عىل حبس
ُّعي
األصول وتسبيل ثمرتها يف صورة ٍ
عمل تطو ٍ
مجتمعي خارج تح ُّكم الدولة ،فكان وما زال
ٍ
الركيزة األساسية والراعي الرئيس للكثري من
األعمال الدعوية واملجتمعية -التي لم تَ ْخ ُل
حي يف طول العالم اإلسالمي
منها قرية أو ّ
َ
وعرضه -كالتعليم يف الكتاتيب والحِ لق
واملساجد واملدارس ،والصحّ ة ،وأشكال التكافل
االجتماعي َّ
كافة ،بل كانت الدولة تقرتض من
هذه األوقاف عند الحاجة إىل بعض النفقات
العسكرية يف بعض العصور(((.
نظام الوقف اإلسالمي بفكرته القائمة عىل
حبس األصول وتسبيل ثمرتها يف صورة
مجتمعي خارج تح ُّكم
ُّعي
ٍ
ٍ
عمل تطو ٍ
الدولة كان وما زال الركيزة األساسية
والراعي الرئيس للكثري من األعمال الدعوية
حي
واملجتمعية التي لم تَ ْخ ُل منها قرية أو ّ
يف طول العالم اإلسالمي وعرضه

لماذا ندعو إىل هللا ..أم كيف ندعو؟
ليس املطلوب اليوم البحث عن أسباب الدعوة
ومحاولة إقناع الناس بها؛ فاألسباب قائمة ،وما دام
ٌ
مهمة وواجبة ،بل
يف املسلم عرق ينبض فالدعوة
يمكننا القولَّ :
َّ
وتوسعت
إن دواعي الدعوة قد زادت
يف هذا العرص عن العصور السابقةَّ ،
لكن ما ينبغي
اليوم هو البحث عن الكيفيّة التي من خاللها يت ّم
الوصول إىل َ
اآلخر ،مع تطوّر تقنيات التواصل
ّ
والتنقل ،وتقدّم أدوات الرتجمة ،والتداخل الثقايف
الهائل يف الفضاء اإللكرتوني ،وتحوُّل العالم إىل ما
يشبه القرية الواحدة.
هذا األمر يجعلُنا نف ّكر بثقافة َ
اآلخر ودراستها،
ّ
يخص
وفهم رشائح هذه املجتمعات واإلملام بك ّل ما
والفلسفي؛ حتى نصل
تُراثَها الفكريّ والعقائديّ
ّ
ٍ
متناسبة مع ثقافة املجتمع املستهدَف
خطاب
للُ َغ ِة
ٍ
ً
مستغرقا
بالدّعوة ،فال يمكن أن ندعو مجتمعً ا
ُ
َحْ
بالعقالنية بلغة خطابيّة إنشائيّة ،وال ي سن
االقتصار يف مخاطبة املجتمعات عىل اللغة العقالنية
وحدها ،وهذا ما يُستَ ّ
شف من كتاب (اإلسالم بني
اإلسالمي الكبري عيل عزت
الرشق والغرب) للمفكر
ّ
بيجوفيتش -رحمه الله -الذي خاطب به الغرب
بلغتهم العلمية الفلسفية التي تتَّخذ من العقل
ً
ومنطلقا أليّ حوار مُفرتض .وعندما تريد
مرتك ًزا
أن تقدّم اإلسالم للرشق أو للغرب ال يمكن تجاهل
التاريخ الفكري واإلرث الحضاري الذي أدّى إىل
تكوين هذه العقلية وهذه املعتقدات التي تتبنّاها
أيّ أمّ ة اليوم ،وكما أنَّه ال يُمكننا تجاوُز الشافعي
والغزايل وابن تيمية ومالك بن نبي وسيّد قطب
يف الحديث عن النهضة العربية اإلسالمية ،فكذلك
ال يمكننا تجاوز أثر هيغل وكانط وديكارت يف
حوارنا مع الغرب ،وال يمكننا إهمال تعاليم وثقافة
كونفوشيوس وبوذا وكتب الفيدا واألوبانيشاد
يف حوارنا مع الصينيني والهنود ...وهكذا ،وذلك
بهدف معرفة خلفياتهم الثقافية ومعتقداتهم
الدينية وبالتايل مخاطبة ك ّل أمّ ة بما يناسبها،
وهذا ما فعله ً
أيضا بيجوفيتش يف كتابه املوجَّ ه
للمسلمني (اإلعالن اإلسالمي) ،وكتاب (عوائق
النهضة اإلسالمية) ،ويف هذا الصدد يُذكر َّ
أن أحد
الدعاة املاليزيني أراد الذهاب للصني للدعوة فقرأ
كتاب عن الثقافة واملجتمع الصيني
مئتي ()٢٠٠
ٍ

((( أخرجه البخاري ( )3009ومسلم (.)2406
((( حصل ذلك زمن الخليفة العباسي الموفق أثناء التص ِّدي لحركة الزنج جنوب العراق ،المنتظم في تاريخ الملوك واألمم البن الجوزي (،)337 /12
وحصل في زمن نور الدين زنكي لمواجهة الحمالت الصليبية ،الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ،البن أبي شامة (.)77-76/1
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ليش ّكل لنفسه أرضيّة صلبة ينطلق منها للوصول
إىل ما يريده ولغايته التي يسعى إليها(((.
فهذه املهمّ ة التي ُك ِّل ْفنا بها تناسبت معها طردًا
ُ
ّ
وتستحق منّا ك َّل هذا
صفة الخريية عىل باقي األمم،
الجهد والبذلّ ،
وإل كانت النتائج عكسيّة ومخيّبة
لآلمال إذا لم يكن الداعية عىل مستوى الحدث وعىل
مستوى املهمّ ة العظيمة.
تحدّ ي الدعوة في ظلّ التأخر الحضاري
للمسلمين:
ً
ٍ
مسبوقة من
حالة غري
يعيش العالم اليوم
والقيمي،
الرتدّي عىل املستوى الحضاريّ والفكريّ
ّ
وبلداننا ليست بمنأى عن هذا الرتدّي .ويف ظلّ
هذا التدهور الحضاري حُ َّق لنا أن نسأل أنفسنا:
كيف يمكن لبالدٍ تعيش يف ّ
العاملي
مؤخرة الركب
ّ
أن تصدّر للعا َلم الذي يسبقها بسنوات ِطوال
منظو َرها ورؤيتَها ودينَها؟!
ٍ
جهة
التأثري متباد ٌل بني العقائد واألفكار من
جهة أخرى ،إال أنهّ
ٍ
وبني األحداث والوقائع من
ليس من السهل تحديد تأثري العقائد باألحداث،
ّ
ولكن تأثري األحداث بالعقائد واألفكار يبدو واضحً ا
َّ
ً
خصوصا إذا تعلق األمر بما يحصل بني
للعيان،
َ
الغالب واملغلوب ،ومن ث ّم ال يصحّ عزو األحداث
إىل العقائد واألديان دائمً ا ،لكن الذي ال ش ّك فيه
ّ
أن األحداث حني تتواىل عىل وترية واحدة فإنّها
تؤثر يف العقائد واألفكار ،فالنجاح عىل أيِّ صعيد
يُع ِّزز من ثقة األمّ ة بمنطلقاتها الفكرية وأصولها
النظرية ،كما َّ
أن االنحطاط والتخ ّلف قد يعود عىل
تلك األصول بأعظم الرضر.
فإذا كانت الحالة الحضارية مرتدِّية كانت
الدعوة َّ
أشق ،وكان طريقها أكثر وعورة؛ َّ
ألن النفس
البرشية تميل إىل تعظيم الغالب وامتهان املغلوب،
وبمنطق ابن خلدون فاملغلوب يق ّلد الغالب بك ّل
الجوانب حتى العقائدية منها  ،ومع هذا ال ب ّد لنا
من ِّ
التأس بسرية نبينا الكريم ﷺ عندما كان يدعو
ُ
كربى اإلمرباطوريات يف زمانه ،وحال املسلمني يف
ذلك الوقت ال تقا َرن بتلك اإلمرباطوريات من حيث
ميزان القوى العسكري والحضاري ،ولكن كان
لدى املسلمني عام ُل قو ٍة حقيقي يتمثَّل يف ُّ
تمسكهم
بالعقيدة التي آمنوا بها ،وعرفوا بها حقائق األمور

فهانت دنيا الروم والفرس يف أعينهم ،وذهبوا إليهم
دعا ًة مشفقني ،غري مُنهزمني وال منبهرين ،فكان
لهم ما عملوا ألجله.
كما أن حالة الرتدِّي الحضاري قد تكون سببًا
إضافيًا لقبول الدعوة يف بعض املجتمعات أو عند
بعض الشخصيات؛ وذلك َّ
أن حال اليأس من الواقع
حال مزرية ،كثريًا ما
والضيق بما وصل إليه من ٍ
يدفع للبحث عن حلول يف ديانات وثقافات أخرى،
أو يجعلها تعيد النظر فيها عىل األقل ،فتكون
فرصة كبرية لدعوة هؤالء وعرض محاسن اإلسالم
وحلوله الناجعة ملشاكلهم.
إذا جئنا إىل ميزان الغالب واملغلوب ،فنحن
لسنا بصدد االستغراب من عدم انتشار
اإلسالم بسبب ُّ
تأخر املسلمني يف الحضارة
وأسباب القوّة املادية ،بل ما يُثري االنتباه
والدهشة هو كون اإلسالم أرسع األديان
انتشا ًرا وهو يف أضعف حاالته!
تباشير األمل والفرص السانحة:
دين الله تعاىل هو دين الفطرة الذي تقبله
النفس البرشية وتجد فيه ما يلبِّي حاجاتها
ً
إضافة إىل
الروحية ،ويجيب عن أسئلتها املصريية،
التماسك املجتمعي الذي يحدثه اإلسالم إذا ترشَّبه
وواقع مُعاش،
املسلمون وحوَّلوه إىل منهج حيا ٍة
ٍ
وهذه نقاط ق َّو ٍة ال تمتلكها أية عقيد ٍة اليوم عىل
مستوى العالم أجمع ،وحسبنا بها من قوّ ٍة ال تُقهر.
وإذا جئنا إىل ميزان الغالب واملغلوب ،فنحن
لسنا بصدد االستغراب من عدم انتشار اإلسالم
بسبب ُّ
تأخر املسلمني يف الحضارة وأسباب القوّة
املادية ،بل ما يُثري االنتباه والدهشة هو كون
اإلسالم أرسع األديان انتشا ًرا وهو يف أضعف
حاالته! ورسعة االنتشار هذه ليست يف أطراف
العالم فحسب ،بل يف عُ قر دار الدول الغربية
املهيمنة عىل مقاليد السياسة واالقتصاد والقوّة
العلمية والعسكرية ،فكيف يحصل هذا واملسلمون
اليوم يف أسوأ مراحلهم الحضارية منذ أن أرشقت
شمس النبوّة من مكة املكرمة؟! ال ش َّك َّ
أن هذه
ٌ
باعث عظيم
الظاهرة هي معجز ٌة بح ِّد ذاتها ،وهي
عىل األمل(((.

((( ينظر كتاب (مق ّدمات للنهوض بالعمل الدعويّ) للدكتور عبد الكريم ّ
بكار.
((( ينظر :مقال (هل ستنتصر أمة اإلسالم ً
حقا؟) للدكتور عمر النشيواتي في العدد الثالث عشر من المجلة.
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التقنيات المعاصرة لك وعليك:
الشباب حملة الدعوة ومصابيح األمل:
ّ
ً
ُ
العمل الدعوي اليوم يتطلب منا جهودًا كبرية
يلمس شيئا من
والناظر يف حال األمّ ة اليوم
بوادر اليأس واستطالة الطريق ،بسبب قوّة األعداء ،أكثر من أيّ وقت مىض ،ألنّنا نعيش يف عالم مفتوح
ُ
وفرقة األمّ ة ،ويف ذات الوقت ال يمكننا القول بفقدان ال حواجز فيه يف ظل تقنيات التواصل املتقدمة
األمل بشباب األمّ ة ،بل عىل العكس ..فالشباب اليوم وانتشار املعلومة بشكل جنوني ،وهذا الوضع الذي
يرضب أروع األمثلة يف حمل ه َّم هذا الدين بك ِّل نعيشه سالح ذو حدّين:
وإخالص ،ويعمل جاهدًا عىل نرشه وتمكينه
صدق
ٍ
ٍ
الح ُّد األول :هو سهولة إيصال ما نريده بأق ِّل
يفتقدون
قد
نعم
العليا،
هي
الله
كلمة
وجعل
جُ ه ٍد ممكن وبالرسعة الخارقة إىل ك ّل بقاع األرض،
ّ
للمنهجية الواعية لهذا العمل،
ٌ
فرصة استثمرها كثريون أفرادًا ومؤسسات،
لكن تضحياتهم وهي
وبطوالتهم ال تخفى ،فهذه ثورات الربيع
ٍ
ٍ
وافية
إجابات
العربي فعملوا عىل تقريب الدين وتحرير
ً
التي قادها الشباب وس ّ
ناصعة
صفحات
طروا فيها
عن األسئلة الشائعة عن اإلسالم بلغات كثرية،
ً
من الهمّ ة والبذل والوعي تعطينا أمال يف عودة األمّ ة وبيان الفروقات بينه وبني العقائد واأليديولوجيات
إىل سابق مجدها بسواعد الشباب الطامح لتغيري األخرى ،وكيف َّ
أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي
هذا الواقع.
ً
ٍ
وافية
إجابات
يجيب عن األسئلة الوجودية والغائية
ً
عادلة يقبلُها العقل ويطم ُّ
نئ لها.
تقنيات التواصل املتقدمة وانتشار املعلومة
والح ُّد الثاني :هو هذا الك ُّم الهائل من العواصف
بشكل كبري سالح ذو حدّين :فهو من
والتيّارات التي يتع َّرض لها شباب األمّ ة يف عقيدتهم
جهة يسهل علينا إيصال ما نريده بأقل
وقيمهم وأخالقهم وثقافتهم ،وهذه العواصف
جهد ممكن ،ومن جهة أخرى يعرض
ٌ
قادمة إلينا من الباب ذاته ،وهذا يضعُ نا أمام
شباب األمة لسيل من األفكار والشبهات
تحدِّيات ُكربى عىل املستوى الحضاري الذي من
والشهوات التي ال بد من مقاومتها وصدِّها
خالله نحاول الثبات يف وجه تلك التيارات ،وتحقيق
التقدّم بقدر اإلمكان.
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مصعب بن عمير الداعية النموذج:
ال يمكن الحديث عن الدعوة والدعاة دون ذكر
الداعية النموذج يف صدر اإلسالم «مصعب بن
الصحابي الجليل ؛ فهو خريُ مَ ن يُو َرد
عمري»
ّ
مثاال ً عمليًا يُحتذى به ،فكثريًا ما نغفل عن نقطة
النبي ﷺ ،والتي ِّ
تفس كيف خرج
مهمّ ة يف سرية
ّ
أهل املدينة عن بكرة أبيهم الستقبال رسول الله
عندما هاجر إليهم؟ وهم الذين لم يقابله منهم قبل
ٍ
هجرته إىل املدينة أحد باستثناء ٍ
قليلة منهم
فئة
بايعوه يف بيعتي العقبة األوىل والثانية؟! فمن الذي
أوصل لهم هذا الدين حتى آمنوا وبايعوا؟! إنّه
الداعية الشاب مصعب بن عمري .
ال ش َّك ّ
أن النبي ﷺ لم يخرتْ مصعبًا عشوائيًا،
بل ألنَّه اجتمعت فيه صفات الداعية الناجح :من
ِ
والحكمة يف التعامل
العل ِم بما جاء به النبي ﷺ،
مع املواقف الصعبة ،ومن األمثلة :عىل ذلك حسن
ترصُّفه مع أُسيد بن حضري الذي جاء لقتله فخرج
من مجلسه مسلمً ا((( ،وخربت ِِه يف التعامل مع األقوام
األُخرى فقد هاجر م ّرتني إىل الحبشة ،فضالً عن
أنّه كان من أرشاف مكة وأغنيائها ،وهذا سهَّ ل له
مهمّ ة التعامل مع أرشاف املدينة وساداتها وهم
الذين يملكون القبول عند الناس بجميع فئاتهم؛
فاستهدفهم بدعوته حتى تبعهم الناس ،وبذلك
كان إسالم األنصار يف صحيفة أعماله  ،واستم ّر
يف دعوته وجهاده حتّى استُشهد وهو ال يملك كفنًا،
بعدما كان من أغنياء مكة ،فكان النموذج األمثل ملا
يمكن أن يكون عليه الداعية يف ك ّل زمان ومكان.
((( سيرة ابن هشام (.)436/1
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خالصة القول:
بعد تبيان وتمحيص ما يجب أن نكون عليه وما
يجب أن نَعِ يَه لكي نصل للهدف املنشود من دعوتنا،
ٌ
علينا أن نعلم َّ
داعية إىل الله من موقعه،
أن كالً منّا
والدعوة تبدأ من النفس ،ثم باألقرب فاألقرب ،ممن
ِ
محيطنا من األرسة والطالب والعمال والجريان،
يف
 ...وهكذا ،والله ال يك ّلف ً
نفسا إال وُسعها.
ّ
إن ك َّل مسل ٍم يمكنه أن يدعو إىل الله بقوله
وفعله وباألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وبأن
يجعل من نفسه قدوة لآلخرين بالتزامه بشعائر
اإلسالم وأخالقه ،يف البيت والحي والقرية واملدرسة
والوظيفية واملعمل واملزرعة ،وهذه اإلمكانية
تجعل الدعوة (واجبًا شخصيًا) علينا القيام بها
عىل أكمل وجه ،وأن نعمل عىل استكمال جميع
العنارص املطلوبة إلنجاح هذا الواجب من علم
ومعرفة وعمل وهمّ ة وصدق وإخالص ،وباملقابل
لنبيه
فلسنا مطالبني بالنتائج ،والله تعاىل يقول
ْ َ َ ْ َ َّ
﴿إِن عليك إِلا
الذي بلغ الغاية يف الكمال البرشي :
ْ َ ُ
ٌ
ال َبلاغ﴾ [الشورى ]48 :وهذه الفكرة مهمة جدًا
ملواصلة الطريق وتحمُّ ل تبعاته ،فنتاج العمل ليس
من مسؤوليتنا بعد بذل الوسع واستفراغ الجهد
يف أداء املهمة عىل أكمل وجه ،ومن أه ّم األمور يف
العمل الدعوي :إخالص النيّة لله ،فصدق النيّة
أصابع الرحمن
يفتح الله به القلوب التي هي بني
﴿إنَّ َ
م ْنأَ ْ
كلَا َت ْهدِي َ
ح َببْ َ
ولَكِنَّ
ت َ
يقلبها كيفما شاء  ِ
الل َي ْهدِي َ
َّ َ
م ْن ي َ َش ُ
اء﴾ [القصص.]56 :
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تزكية

معركة اإلرادة
وال ّدوبامين في رمضان
د .وائل الشيخ أمين

(*)

ُّ
والتبص يف خلقه،
خلق الله اإلنسان وأودع فيه أرسا ًرا كثرية ،وأمره بالتف ُّكر
لعل ذلك يهديه إىل معرفة الله وإدراك الحِ َكم من ترشيعاته مما يزيد من يقينه
َّ
تتكشف يومً ا بعد يوم ُك َّلما تقدم العلم،
ويُعني عىل عبادته ،وهذه األرسار
َّ
يرتفع
ومعرفتُها تُفيد يف تهذيب النفس والسم ِّو بها نحو معايل األمور ،حيث
اإلنسا ُن عن الطباع الرذيلة واألخالق الوضيعة ،وتكمل فيه صفات العزة
واإلرادة والحرية.
(((
بعد ك ّل هذا ،كم هو محروم مَ ن فاته العمل يف
مدخل:
رمضان شه ٌر صمّ م الله لك فيه عباداتك ،وو ّزع رمضان!
فيه أوقاتك ،وأرشدك إىل ما يجب أن تفعل فيه
رشع الله الصيام لحِ َك ٍم عظيمة ،ال ش َّك َّ
أن
َّ
يتحقق باالمتناع
وترتك ،ووعدك -وهو أعلم بك منك -أنّك لو فعلت املقصد األول منه :التقوى ،والذي
فإنّك َّسوف تنجح يف تغيري
ذلك عىل وجهه
نفسك ،عما نهى الله عنه من املباحات واملحرمات،
َ َُ ُ
علَيْ ُ
كت َِب َ
ك ُم ِّ
الص َيامُ
يقول تعاىل﴿ :يَا َأ ُّي َ
ِ
وا
ن
آم
ين
ذ
ال
ا
ه
باإلضافة لفعل الطاعات ،كما َّ
أن من الحكم املهمّ ة:
َ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ
كما كت ِب على ال ِذين  ِمن قبل ِكم لعلكم تتقون﴾ تقوية اإلرادة وتحقيق الصرب ،وهو ما سيتناوله
[البقرة.]183 :
هذا املقال ،من خالل النظر يف آخر ما توصل إليه
عميق
ثم زاد يف تحفيزك بتعظيم األجر والثواب يف علم األعصاب وعلم النفس؛ لي َْخلص إىل فه ٍم
ٍ
ّ
خاص،
بشكل
صالح تفعله يف رمضان عامّ ة ،ويف العرش للسلوك البرشي ،وللعادات واإلدمان
ٍ
عمل
ك ّل ٍ
ٍ
أن األمر وبعض القواعد العملية املساعدة عىل التغيري،
خاصة .ثم صوّر لك ّ
ّ
األواخر وليلة القدر
الفرصة نادرة وقد تفوتك ،وكيف يمكننا استثمار شهر رمضان لهذا التغيري.
يسري فال تعجزّ ،
وأن
َ
َ
ْ
َ
ً
َّ
ُ
ات﴾!
فوصف رمضان بأنّه﴿ :أياما معدود ٍ

((( مؤسس ومدير أكاديمية عين.
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املقصد األول من ترشيع الصيام هو
َّ
يتحقق باالمتناع عما نهى
التقوى ،والذي
الله عنه من املباحات واملحرمات ،باإلضافة
لفعل الطاعات ،كما َّ
أن من الحكم املهمّ ة:
تقوية اإلرادة وتحقيق الصرب
الدوبامين كلمة الس ّر في السلوك اإلنساني:
عندما نغوص يف علم األعصاب لنفهم كيف
تتش ّكل العادة واإلدمان ،وملاذا يصبح البعض مثل
العبد ،تأرسه العادة فال يملك ّإل أن يُساق لها،
ً
ً
الرس
طويلة مع كلمة
وقفة
فإنّنا ال بد أن نقف
ّ
وهي :الدوبامني.
هنالك اعتقاد شائع ّ
أن الدوبامني هو هرمون
السعادة وهذا غري صحيح ،بل الدوبامني هو ناقل
عصبي كيميائي يو ّلد يف اإلنسان الرغبة ليقوم
بسلوكٍ يجلب له املتعة(((.
حتى تكون األمور أكثر وضوحً ا ال ب ّد من إطاللة
ِ
بحلقة تَ َش ُّكل العادة أو ما يُسمّ ى
عىل ما يُسمّ ى
ً
أيضا بنظام املكافأة ،وهي ما ي ّ
ُفس تحوّل سلوكٍ
َ
َ
َ
ما إىل عاد ٍة أو إدمان ،أي ّ
أن حلقة تش ُّكل العادة
تجيب عىل سؤال :ملاذا تتحوّل بعض السلوكات إىل
عادات أو إىل إدمان فيما ال يتحوّل غريها!؟
معظم الناس يعتقدون ّ
أن تكرار السلوك
كفي ٌل بتحويله إىل عادة وهذا غري دقيق ،فالعادة
ال تتش ّكل نتيجة تكرار السلوك ،بل نتيجة تكرار:
حَ َل َقة تش ُّكل العادة.
وهذه الحلقة تتأ ّلف من ثالثة أجزاء هي:
1 .اإلشارة :وهي الحدث الذي يو ّلد فينا الرغبة
لنقوم بالسلوك الذي سيتحوّل إىل عادة.
2 .السلوك.
3 .املكافأة :وهي املتعة التي يشعر بها اإلنسان
بعد قيامه بالسلوك(((.
لنأخذ مثاال ً عىل ذلك :عادة متابعة وسائل
التواصل االجتماعي ،ونطبّق عليها أجزاء حلقة
العادة:
(((
(((
(((
(((
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1 .اإلشارة :وهي ما يو ّلد فيك الرغبة بفتح
الفيسبوك أو غريه من وسائل التواصل
االجتماعي ،فقد تكون اإلشارة مشاهدة غريك
يمسك جواله ،أو قد تكون سماعك لصوت
إشعار لتعليق أو رسالة.
ّ
وتصفحك.
2 .السلوك :هو دخولك
3 .املكافأة :التسلية التي تحصل عليها ،أو تقدير
الذات نتيجة الثناء الذي ّ
تتلقاه من اآلخرين عىل
منشوراتك ،أو املتعة والتسلية ملشاهدتك بعض
املقاطع.
العادة ال تتش َّكل نتيجة تكرار السلوك
فحسب ،بل نتيجة تكرار حَ َ
لقة تش ُّكل
العادة ،ولذلك تحرص رشكات التكنولوجيا
ّ
يحقق حلقة
أن تصمّ م منتجاتها بما
تش ُّكل العادة ،وهذا ّ
يفس كثرة استعمال
الناس لها ،وإدمانهم عليها
ك ّل سلوك ّ
يحقق حلقة تَ َش ُّكل العادة ،يمكن أن
يتحوّل إىل عادة ،بل يمكن أن يتحوّل إىل إدمان،
ولذلك تحرص رشكات التكنولوجيا املصنّعة
لوسائل التواصل االجتماعي واأللعاب االلكرتونية
ّ
تحقق حلقة تش ُّكل
أن تصمّ م منتجاتها بحيث
العادة وهذا ّ
يفس كثرة استعمال الناس لها ،بل
ّ
وإدمانهم عليها ،حتى صارت تصنف عامليًا عىل
أنّها إدمان!(((.
حتى ّ
إن الكاتب «آدم إلرت» ذكر يف كتابه (ال
ي َُقاوَم) إحصائيات مخيفة عن انتشار هذا اإلدمان،
منها ّ
أن الصني فيها أكثر من  40ألف مركز طبي
(((
ملعالجة مدمني اإلنرتنت! .
لنعد إىل الدوبامني ،ودعني أسألك هذا السؤال:
يف أيّ مرحلة من املراحل الثالثة لحلقة
تش ُّكل العادة يُفرز الدوبامني؟
االعتقاد الشائع عند الذين يُسمّ ون الدوبامني
بهرمون السعادة أنّه يُف َرز بعد حصولنا عىل
املكافأة وهذا غري صحيح ،بل يُف َرز الدوبامني
بعد املرحلة األوىل ،أي بعد حصول اإلشارة؛ فيو ِّلد

. Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience
قوة العادة لتشارلز دوهيج.
مصيدة التشتت لفرانسيس بوث.
. Irresistible, Adam Alter
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فينا الرغبة لنقوم بالسلوك .ففي مثالنا األخري عن
عادة متابعة وسائل التواصل االجتماعي :يت ّم إفراز
الدوبامني عند سماعنا لصوت إشعار أو رسالة مما
يو ّلد فينا الرغبة لندخل يف السلوك.
هل عرفت اآلن ملاذا قلتّ :
إن الدوبامني هو كلمة
الرس يف السلوك اإلنساني؛ ألنّه لوال الدوبامني ما
ّ
تو ّلدت فينا الرغبة لفعل أي يشء!
ُ
استطعت
لوال الدوبامني الذي أودعه الله فينا ملا
َ
استطعت أنت أن تقرأه،
أن أكتب هذا املقال ،وملا
َ
َ
َ
مارست
عملت وال
درست وال
بل لوال الدوبامني ملا
َ
سافرت  ...إلخ.
الرياضة وال
ً
مبالغا يف توصيفي ،لكنّي ما
ربّما تظنّني
وصفت األمر عىل حقيقته بعد!
يف عام  1954أجرى عَ الِمَ ا األعصاب «جیمس
أولدز» و«بیرت میلنر» تجربة عىل الفرئان حيث
منعا إفراز الدوبامني عندها ،العجيب ّ
أن الفرئان
فقدت الرغبة يف عمل أيّ يشء تمامً ا ،حتى األكل.
كان األكل بجوارها ومع ذلك لم تأكل ،ماتت
(((
الفرئان من الجوع ولم تأكل!
فمن أجل املحافظة عىل بقائناّ :
فإن الدوبامني
يُفرز بكمّ يات كبرية ليدفعنا نحو السلوك الغريزي
والرشب،
األكل
الذي يحافظ عىل بقائنا مثل
ِ
ِ
والجنس (الذي يحافظ عىل بقائنا كنوع إنساني ال
ِ
والهرب عند تع ّرضنا للخطر.
كأفراد)،
ِ
لكن بعيدًا عن السلوكات الغريزية ،متى يتم
إفراز الدوبامني بكميات كبرية؟

كانت تجربتك األوىل معهم ممتعة جدًّا سيتم إفراز
كميات كبرية من الدوبامني ،وإال فالعكس بالعكس.
2 .سهولة السلوك :ك ّلما كان السلوك املطلوب
للحصول عىل املتعة أسهل ،كانت كمّ ية
ِ
الدوبامني املفرزة أكرب .عىل سبيل املثال:
ٍ
برسعة
األلعاب اإللكرتونية يعتاد عليها اإلنسان
أكرب من األلعاب الحركية الرياضية ألنّها أسهل،
ولذلك تُفرز ألجلها كمّ ٌ
يات كبرية من الدوبامني.
حقيقتان عن دماغ اإلنسان ال تنسهما:
(كسول ،ويحب املتعة).
ولذلك فإنّه يفرز كمّ يات كبرية من الدوبامني
ً
متعة كبرية ،وال يتط َّلبُ
تجاه أيِّ سلوك يجلب له
جهدًا كبريًا ،مثل بعض األلعاب اإللكرتونية،
واملواقع اإلباحية ،واملخدّرات!
ٍ
وهذا ما ّ
برسعة
يفس تش ّكل بعض العادات
كبرية ،حيث ّ
إن العادات من الناحية العصبية هي
عبار ٌة عن مسارات (طرق) عصبية ّ
يفضل الدماغ
السري فيها ،عن السري يف غريها؛ ألنّها أسهل وأكثر
مُتعة ،هذه املسارات تتش ّكل برسعة كلما:
•قمت بتكرار حلقة تَ َش ُّكل العادة أكثر.
•أُفرزت كمّ يات أكرب من الدوبامني.
إذا أردت أن تبني عاد ًة فال ب ّد لك ّ
أن
ّ
الخاصة بها،
تصمم حلقة تَ َش ُّكل العادة
َ
تكون مستمتعً ا
وأن تحرص عىل أن
حني قيامك بالسلوكّ ،
ألن هذا االستمتاع
سيجعل الدماغ يُفرز كمّ يات كبرية من
الدوبامني يف امل ّرات التالية مما يجعلك
ً
متحمسا مستمتعً ا للقيام به

يتناسب إفراز الدوبامين طردًا مع أمرين:
ّ
املتوقعة للمكافأة اللحظية :أي ّ
أن دماغنا
1 .القيمة
ّ
بعد تع ّرضه لإلشارة التي تذكره بالسلوك،
ً
سيتذ ّكر التجارب السابقة له معها ،فإذا كانت
ولذلك فإذا أردت أن تبني عادة فال ب ّد لك من
تلك التجارب ممتعة ،عندها سي ِ
ُفرز كميات مراعاة هذين األمرين:
كبرية من الدوبامني حتى يدفعك أكثر لتقوم
أوّ الًّ :
ّ
الخاصة بها.
أن تصمم حلقة تَ َش ُّكل العادة
بهذا السلوك؛ ّ
ألن دماغنا يحبّ املتعة!
ال تَ ُقل :سأقرأ ك ّل يوم ،بل اربط السلوك بإشارة
ُ
عىل سبيل املثال :طلب منك مجموعة من
وقل :سأقرأ ك ّل يوم بعد فنجان القهوة الصباحي
أصدقائك أن تلعب معهم ً
لعبة ما؛ فشاركتهم فيها ،مثالً.
ثم بعد بضعة أيام عاودوا ذلك الطلب ،هنا ّ
يتوقف
َ
تكون مستمتعً ا حني
ثانيًا :احرص عىل أن
ّ
إفراز الدوبامني عىل القيمة املتوقعة للمكافأة ،فلو قيامك بالسلوكّ ،
ألن هذا االستمتاع سيجعل الدماغ
((( العادات الذرية لجيمس كلير.
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يُفرز كمّ يات كبرية من الدوبامني يف امل ّرات التالية،
ممّ ا يساعد عىل ُسعة تشكيل املسارات العصبية
للعادة الجديدة.
ً
عالية لديك فهذا
أي لو كانت كمّ يات الدوبامني
يجعلُك متحمّ ًسا يف حياتك ،مستمتعً ا بها ،وأكث َر
ٍ
ٍ
إيجابية جديدة.
عادات
قدر ًة عىل تشكيل
لكن ماذا لو كانت كمّ يات الدوبامني
املوجودة لديك قليلة بالعموم!؟
انخفاض مستوى الدوبامني يعني انخفاض
الرغبة والدافع للقيام بسلوكٍ ما ،فإذا كان
االنخفاض عامًّ ا فهذا يعني فقدان الرغبة يف القيام
ٌ
حالة
بأيّ يشء! ولع ّلك مررت بمثل هذه اللحظات،
امللل الشديد وعد ِم الرغبة يف فعل أيّ يشء ،مهما
من ِ
رآه غريك ممتعً ا ومثريًا.
ماذا لو انخفض الدوبامني أكثر!؟
عندها قد يدخ ُل اإلنسان يف مرض االكتئاب ،وهو
ُفقدان الرغبة يف فعل أيّ يش ٍء يف الحياة ،وقد يتطوّر
األمر إىل فقدان الرغبة يف الحياة نفسها ،واالنتحار.
لكن ما الذي يجعل ّ
كميات الدوبامين تنخفض
في الجسم؟
ض كمرض
لذلك عدّة أسباب ،منها :مَ َر ِ ٌّ
ألزهايمر ،ومنها متع ّلق بنقص التغذية أو تعاطي
بعض األدوية ،وك ّل مما سبق ال يه ّم معظم الناس،
إال ّ
أن هنالك سببًا شائعً ا اليوم يجعل غالبية الناس
يف عرصنا يعانون من انخفاض مستوى الدوبامني
يف جسمهم!
لكن قبل أن أذكر السبب دعنا نتعرف عىل
الدوبامني أكثر ،وقد سبق أن عرفناه عىل أنّه ناقل
عصبي كيميائي ،فما املقصود بذلك؟
النواقل العصبية الكيميائية هي مواد كيميائية
يفرزها الدماغ ثم تنتقل من خلية عصبية إىل خلية
عصبية أخرى حاملة معها رسائل معيّنة ،قد تكون
هذه الرسائل ّ
حسية كاإلحساس باأللم أو الصوت
ً
أو املذاق ،وقد تكون الرسائل حركية لتحريك
ٍ
عضلة ما.
ٍ
خلية إىل أخرى يف
تنتقل هذه النواقل من
املنطقة التي تتشابك فيها نهايات الخليّتني
العصبيّتني مع بعضهما ،تسمّ ى هذه املنطقة
باملشبك العصبي ،حيث تقوم خلية بإفراز النواقل
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العصبية الكيميائية فتستقبلها الخلية األخرى عرب
ناقل
ما يسمّ ى باملستق ِبالت ،بحيث يكون لك ّل
ٍ
ٌّ
خاص به يتع ّرف عليه
عصبي كيميائي مستق ِب ٌل
ثم يدخله إىل خليته لينتقل إىل غريها وهكذا.
الدوبامني هو أحد هذه النواقل العصبية
ا لكيميا ئية .
ما الذي يجعل مستوى الدوبامني اليوم
ً
منخفضا إذًا!؟
ً
موقفا حصل معي
قبل أن أجيبك سأحكي لك
ومع كثريين غريي ،حيث إني قبل سنوات ق ّررت
أن أُقلع عن تناول السكر والحلويات تمامً ا ،وذلك
ُ
عرفت أرضارها ،وبعد قرابة أسبوعني من
بعد أن
ً
إقالعي هذا ،جربت أن آكل قطعة من الشوكوالتة
ُ
ُ
ٍ
قضمة منها بأنّها حُ لو ٌة
أكلت أول
فتفاجأت عندما
ُ
استطعت
جدًّا إىل درجة غري مقبولة ،لدرجة أني ما
ً
إتمام أكلها ،عىل الرغم من أني ُ
كنت سابقا مكث ًرا
منها وربما آكل قطعتني يف وقت واحد.
ما تفسري هذا!؟
ً
ُ
حساسية تجاه الحلويات بعد
رصت أكثر
لقد
امتناعي عن تناولها لعدّة أيام ،وتفسري ذلكّ :
أن
يف الفم خاليا عصبية تُسمّ ى براعم التذوق ،هذه
الخاليا هي التي تنقل إحساس الطعام الحلو
والحامض وامل ّر وغريه ،ولكن حتى ُ
تنق َل هذه
الخاليا أيَّ إحساس يجب أن يكون برتكيز ّ
معي
يُسمّ ى عتبة اإلحساس ،فلو كان تركيز الطعم الحلو
تحت عتبة اإلحساس ّ
فإن براعم التذوّق ال تتع ّرف
عليه وال تنقل مذاقه ،وعندها قد يأكل اإلنسان شيئًا
حلوًا لكنّه ال يشعر بحالوته ّ
ألن الرتكيز دون العتبة.
لكن ماذا لو أنّك أدمنت عىل تناول الحلويات،
ورصت تأكلها بكميات كبرية وتراكيز عالية؟! عندها
سيقوم الجسم بالتكيّف مع الوضع الجديد ،ويرفع
َ
عتبة اإلحساس إىل مستوىً جديد! وعندها ستأكل
طعامً ا حلوًا جدًّا ولن تشعر ّ
بأن حالوته مزعجة.
ْ
ً
إحساسا
رف ُع عتبة اإلحساس سيجعلك أق ّل
ّ
بالطعم الحلو ،أي أنك لو أكلت من الفواكه فلن
تشعر بحالوتها كما هي ،بل ربما لن تشعر
بحالوتها أبدًا ّ
ألن تركيز الطعم الحلو فيها أق ّل من
عتبة اإلحساس الجديدة لديك.
وكما يقال :كثرة املساس تُميت اإلحساس.

اضمر يف نيمابودلاو ةدارإلا ةكرعم

ّ
َﺣﻠَ َﻘﺔ ﺗﺸ ُﻜﻞ اﻟﻌﺎدة
إﺷﺎرة

ﻣﻜﺎﻓﺄة

اﻟﺴﻠﻮك

فإن يؤدي إىل تخريب حساسيتها ،وينتج عن ذلك َّ
لكنّك لو امتنعت عن الحلويات لعدّة أيام ّ
أن
ٍ
بكميات كبرية لكنّه مع ذلك ال يقوم
هذه املستقبالت تبدأ باسرتداد عافيتها وتعود الدوبامني يُف َرز
إىل حساسيتها األصلية وترجع عتبة اإلحساس بدوره.
لديها طبيعية ،وحينها ستشع ُر بطعم الفواكه
ٌ
قضمة واحدة صغرية من
أكثر ،وحينها ستزعجُ ك
لإلدمان تأثري خطري عىل البرش ،فهو
الحلوى.
يجعل الدماغ يفرز كمّ يات هائلة من
الدوبامني لم تكن مستقبالت الدوبامني
لكن ما عالقة الحلويات وبراعم التذوّق
معتادة عليها؛ ممّ ا يؤدي إىل تخريب
بالدوبامني!؟
حساسيتها ،وهذا بدوره يفسد دافعية
ما جرى عىل براعم التذوق هو ما يجري عىل
اإلنسان ألي عمل إيجابي أو منتج؛ َّ
ألن
مُستقبالت الدوبامني ،أي ّ
أن هذه املستقبالت عندما
الكميات العادية من الدوبامني لم تعد
تتع ّرض لكمّ يات كبرية من الدوبامني فإنّها تضعف
تقوم بدورها يف التحفيز
حساسيتها ويق ّل تأثرها ،وبالتايل ال تو ّلد الرغبة
كما كانت ،ويصبح اإلنسان بحاجة إىل كمّ يات أكرب
عندها تصبح الكميات الطبيعية من الدوبامني
من الدوبامني حتى تتو ّلد الرغبة يف داخله.
ال تو ّلد يف اإلنسان أيّ رغبة ْ
ألن يقرأ مثالً أو يتع ّلم
ً
رياضة مفيدة ...إلخ.
مهار ًة جديد ًة ،أو يمارس
فما الذي يجعل الدوبامين اليوم يُف َرز ّ
بكميات
كبيرة عند الكثير من الناس؟
هي ذاتُها األعراض التي تظهر عىل مُدمني
إنّها ثالثية اإلدمان عىل التكنولوجيا( :وسائل املخدّرات وللسبب ذاته تمامً ا ،حتى ّ
أن «غاري
التواصل االجتماعي ،واأللعاب اإللكرتونية ،واملواقع ويلسون» ذكر يف كتابه( :دماغك تحت تأثري
اإلباحية).
اإلباحية) ّ
ّ
التغيات التي تطرأ عىل الدماغ نتيجة
أن
إدمان واحدة من هذه املواقع والتطبيقات أو إدمان اإلباحية شبيهة بتلك التغريات التي تحصل
(((
أكثر يجعل الدماغ يفرز كمّ يات هائلة من الدوبامني نتيجة إدمان املخدرات!
لم تكن مستقبالت الدوبامني معتادة عليها؛ ممّ ا
فما هو الحل!؟
((( دماغك تحت تأثير اإلباحية ،لغاري ويلسون.
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صوم الدوبامين:
لع ّل ّ
قصة االمتناع عن تناول الحلويات لعدّة
ّ
أيام قد ألهمتك الحل مع مشكلة الدوبامني.
الح ّل هو «صوم الدوبامني» ،ويُقصد به :أن
تُ ّ
خفف من تع ّرض مستقبالت الدوبامني للجرعات
الكبرية من الدوبامني حتى تستعيد حساسيتها
األصلية.
وال ش ّك ّ
أن مصطلح «صوم الدوبامني» هو
تعبري مجازي ال يُقصد به املعنى الحريف ُّ للكلمة ،بل
يمكنك أن تقول :إنّك ستجعل مستقبالت الدوبامني
هي من ستصوم عن استقبال الكميات الكبرية من
الدوبامني.
كيف تفعل ذلك؟
بأن تق ّلل من استعمالك ملا يفرز كمّ يات كبرية
منها ،ويأتي يف مقدّمة ذلك :إدمان الجوال ،يمكنك
ّ
تخصص يومً ا يف األسبوع ،بدون جوال نهائيًّا،
أن
ً
ّ
تخصص عددًا معينا من الساعات اليومية
أو أن
ّ
بدون جوال ،والخيار األخري أفضل ،ألنه يتحوّل بعد
فرتة إىل عادة يسهل الحفاظ عليها.
لو أنك نجحت يف «صوم الدوبامني» فهذا
سينعكس إيجابيًّا عىل جوانب عديدة يف حياتك
منها :
ّ
ستخفف من مضيعتك لوقتك بدون فائدة.
1.
2 .عودة الحساسية ملستقبالت الدوبامني إىل
املستوى الطبيعي سيجعلك أكثر قدر ًة عىل
إيجابية جديدة ّ
ٍ
ٍ
ألن كلمة الرس
عادات
بناء
(الدوبامني) عادت لعملها.
ٍ
ٍ
حياتية كنت قد
نشاطات
3 .ستشعر بمتعة أكرب يف
فقدت الكثري من متعتها بسبب تخ ّرب حساسية
مستقبالت الدوبامني.
ٍ
دائمة بني الدوبامني الذي
نحن يف معركة
يدفعنا أحيانًا لننغمس يف املعايص ويف
إضاعة أوقاتنا بغري طائل من جهة ،وبني
قوّة إرادتنا التي تحاول أن تستلم زمام
األمور لننجح يف الدنيا واآلخرة ،ولذلك
ك ّلما استطعنا أن نزيد من قوّة إرادتنا كان
احتمال انتصارنا يف هذه املعركة أكرب
((( .Willpower, Roy F.Baumeister
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معركة اإلرادة والدوبامين:
قلنا ّ
إن «صوم الدوبامني» يساعد عىل بناء
ٍ
عادات إيجابية ،لكن ماذا عن العادات السيئة؟
ماذا نصنع مع الكميات الكبرية من الدوبامني
ّ
تتدفق لتدفعنا بشكل قهري لننغمس يف
التي
عاداتنا السيئة وإدماناتنا؟
ما الذي يجعلنا نستطيع أن نقول :ال!؟
أن نرتك هذه الرغبة ،ونميض يف طريق آخر!
إنّها قوة اإلرادة! وهي مح ّ
ط اختبارنا يف هذه
الدنيا ،أن نتغ ّلب عىل الشهوات واإلغراءات ونميض
يف الطريق الصحيح.
ٍ
دائمة بني
أي أنّنا يف هذه الحياة نكون يف معركة
الدوبامني الذي يدفعنا أحيانًا لننغمس يف املعايص
ويف إضاعة أوقاتنا بغري طائل من جهة ،وبني قوّة
إرادتنا التي تحاول أن تستلم زمام األمور لننجح
يف الدنيا واآلخرة.
ولذلك ك ّلما استطعنا أن نزيد من قوّة إرادتنا
كان احتمال انتصارنا يف هذه املعركة أكرب ،فكيف
يمكننا أن نفعل ذلك!؟
يُسمِّ ي بعض العلماء قوّة اإلرادة بعضلة اإلرادة،
واملقصود بهذه التسمية الرتكي ُز عىل ميز ٍة مهمّ ة يف
قوّة اإلرادة تشرتك فيها مع العضالت وهي:
أنّه يمكننا أن نزيد من قوّة إرادتنا أو أن
نُضعفها كما العضالت ،نزيدها ك ّلما استعملناها
أكثر ،ونُضعفها ك ّلما أهملناها ولم نستعملها(((.
فما هي تمارين عضلة اإلرادة!؟
ك ّل استعمال لقوّة اإلرادة هو تمرين لتقويتها،
ٍ
جولة يف معركة اإلرادة مع الدوبامني هي تمرين
ك ّل
لزيادة قوّة هذه العضلة.
ّ
التخل
مثل محاولة اكتساب عادات جديدة ،أو
عن العادات السيئة ،أو تع ّلم أمور ومهارات جديدة.
ومن التمارين ً
أيضا أن تتح ّكم يف انفعاالتك،
أن يُيسء إليك أحدهم فال تر َّد اإلساءة ،أن تغضب
فتكظم غيظك أو تعفو عمّ ن أغضبك ،أن ترغب يف
قول كال ٍم فيه فحش ثم تمسك لسانك.
إال ّ
أن أح َد أه ّم تمارين عضلة اإلرادة وأكثرها
ً
فعالية هو :الحرمان!

اضمر يف نيمابودلاو ةدارإلا ةكرعم

ّ
أن تحرم نفسك مما تشتهيْ ،
ْ
يتدفق
أن
ً
أمر ما ،ثم تحرم نفسك منه!
الدوبامني
رغبة يف ٍ
ٌ
هنا نرى ّ
تدريبية
أن صوم رمضان هو دور ٌة
ٌ
طويلة لتقوية عضلة اإلرادة ،لكن ملن يحسن أن
يؤدّي الصيام عىل وجهه!
لو أردت أن تخرج بأكرب فائدة ممكنة من
صوم رمضان ،فعليك أال تنىس ّ
أن الصوم
هو معركة بني إرادتك وبني شهواتك،
وهذه املعركة ال ينحرص ميدانها يف الطعام
والرشاب ،بل يتعدّاها لك ّل جوانب حياتك
اليومية ،والتي يأتي عىل رأسها اليوم
تعاملك مع اإلنرتنت
بين صوم رمضان وصوم الدوبامين:
َّ
الصوم هو عبادة الرتك! فأنت تؤجر ألنك ترتك
فعل أشياء تشتهيها النفس ،وتؤجر ألنَّك تحرم
نفسك مما تشتهيه إرضا ًء لله سبحانه وتعاىل.
وك ّلما منعت نفسك مما تشتهيه ّ
فإن عضلة
اإلرادة لديك سوف تقوى ،وك ّلما قويت صارت أكثر
قدر ًة عىل االنتصار يف معركتها يف وجه الدوبامني
الذي ّ
يتدفق من أجل أن يغمسك يف املعايص.
فعندما تصوم ،تقوى إرادتُك ،فيساعدُك ذلك
عىل االنتصار يف معركتك عىل الدوبامني الذي يدفعنا
لإلدمان واالنغماس يف عاداتنا السيئة ،مما يقوي
قدرتك عىل االمتناع عن شهوات النفس ،ولعل هذا
يفيدك يف معركة التقوى بعد رمضان.
ِ
يكتف بالنهي عن مفسدات
والنبي ﷺ لم
ً
ٍ
توجيهات كفيلة بتعديل
الصوم ،بل وجّ ه املسل َم
سلوكه الذي اعتاد عليه قبل رمضان ،انظر مثلً
إىل توجيهاته ﷺ للصائم أثناء صومه يف قوله( :إذا
أصبحَ أح ُد ُكم يَومً ا صائِمً ا ،فال يَ ْر ُف ْث وال يَجهَ ل.
فإن امْ ُر ٌؤ شاتَمَ ُه أَو َقاتَ َل ُه َف ْلي َُقل :إِنِّي َ
صا ِئمٌ)(((.
ِ
والتوجيه يقتيض أن تقاوم رغباتك االنفعالية،
بأن تتح ّكم بذاتك وسلوكك فال تكون منج ًّرا وراء
دفقات الدوبامني ،بل أن تكون مسؤوال ً عن سلوكك
مال ًكا له.

لكن ماذا لو أنّك كنت يف رمضان ،تصوم عن
الطعام والرشاب ،ثم تميض وقتك عىل التكنولوجيا
بني املواقع والتطبيقات واأللعاب!
أيّ إرادة هذه التي سوف تقوّيها ،وأنت تُهزم يف
معاركك مع رغباتك وشهواتك (الدوبامني)!؟
إنّك لو أردت أن تخرج بالفائدة األكرب من صوم
رمضان ،فعليك أال تنىس ّ
أن الصوم هو معركة بني
إرادتك وبني شهواتك (الدوبامني) ،وهذه املعركة
ال ينحرص ميدانها يف الطعام والرشاب ،بل يتعدّاها
لك ّل جوانب حياتك اليومية ،والتي يأتي عىل رأسها
اليوم تعاملك مع اإلنرتنت.
خاتمة:
أردت أن ّ
ألخص لك هذا املقال بعد كلّ
ُ
لو
التطواف السابق لقلت لك:
• َّ
إن رمضان فرصة عظيمة استثنائية ملن يريد أن
ّ
يغي من نفسه ،الله جل وعال هو من اختار هذا
الشهر ،وهو من اختار نظام األكل والرشب فيه،
وهو من أمر بصومه ،ووعد الصائمني بأنّهم لو
أحسنوا صيامهم فسوف يخرجون من رمضان
وهم أكثر تقوى.
• ّ
الرس يف سلوك اإلنسان،
إن الدوبامني هو كلمة ّ
وك ّلما كان الدوبامني أعىل أعانك ذلك عىل بناء
عادات إيجابية وعىل أن تستمتع يف حياتك أكثر،
إال أنّنا اليوم نشهد حالة وبائية من انخفاض
الدوبامني عند عموم الناس بسبب إفراطهم يف
استعمال االنرتنت.
• ّ
إن كميات الدوبامني الكبرية التي تفرز عىل
عاداتنا السيئة هي التي تجعلنا أرسى لهذه
العادات ،وكأنّنا نُساق إليها بسلوك قهري،
وليس لنا هنا ّإل أن ندخل يف معركة مع
الدوبامني عن طريق قوّة إرادتنا.
ٌ
عضلة يمكن أن نقوّيها من خالل
•قوّة اإلرادة
عدّة تمارين يأتي عىل رأسها حرمان النفس مما
تشتهيه ،ومن ذلك الصيام.
• ّ
تتحقق فائدة الصيام األكرب من خالل أن تتغ ّلب
عىل رغبات نفسك وتنهاها عن عاداتها السيئة
وإدماناتها ،لتخرج من رمضان بإرادة أقوى
عىل االبتعاد عمّ ا يغضب الله تعاىل.

((( أخرجه البخاري ( )1894ومسلم ( )1151واللفظ له.
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قضايا
معاصرة

التكامل المعرفي وأثره عىل
النهضة العلمية والحضارية
أ .يوسف العزوزي (*)

املعرفة من خصائص البرش التي تُميِّ ُزهم عن غريهم من الكائنات ،ويَتفاوت
الناس يف مستوى املعرفة الذي يمتلكونه ،كما تتفاوت األمم يف كيفية تعاطيها
ُّ
وتحضها ،فمنها ما يَرتك
معه اهتمامً ا وإهماالً ،بما ينعكس عىل تقدُّمها
الناس وما يختارونه من اختصاصات واتجاهات معرفية ،ومنها ما يُدير
الحركة املعرفية ضمن خطط ورؤى تحرص عىل تعميق التخصص وإحداث
التوازن والتكامل املعريف املنشود.
ٌ
عمق تاريخي
التكامل املعريف بني العلوم له
ٌ
وأصالة زمنية ،فهو قديم قِ دَم تلك املعارف والعلوم
نفسها ،فالعلم ال ينشأ بمعزل عن غريه ،بل تتضافر
ً
بعضا ،حتى
العلوم وتتكاتف ويكمِّ ل بعضها
تش ِّكل بمجموعها نسيجً ا ثقافيًا وحضاريًا لشعب
من الشعوب ،أو للبرشية جمعاء.
وكل العلوم مطلوبة إما ابتداء أو تبعً ا ،وإىل هذا
املعنى يشري عالم أهل األندلس ابن رشد الحفيد
حيث قالَّ :
«إن العلوم صنفان :علوم مقصودة
لذاتها وعلوم ممهدة لإلنسان يف تعلم العلوم واقعنا العلمي والمعرفي:
إذا نظرنا يف ِس َي السابقني من علمائنا وجدناهم
املقصودة لنفسها»((( .فعلوم الوحي تحتاج العلوم
َّ
َّ
وحققوا ذلك التكامل :فقد
جسدوا هذا املعطى
اإلنسانية يف التأصيل واالجتهاد ،والعلوم اإلنسانية
ِّ
كانوا علما َء متبحِّ رين يف جُ ل العلوم ينهلون من
تتطلب مستويات مادية وأخرى روحية.

المقصود بالتكامل المعرفي:
يمكن تعريف التكامل املعريف بأنه الصورة
العلمية املتكاملة للوجود والذات ،املتحققة بتفعيل
الرؤية اإلسالمية يف كل مجاالت املعرفة ،سواء أكانت
علومً ا طبيعية أم اجتماعية أم إنسانية أم رشعية(((.
وهذا التعريف يؤ ِّكد عىل َّ
أن العلوم مكمِّ ٌلة
لبعضها ،وأنها ال تكتمل إال برؤية عقدية صحيحة
يف مختلف مجاالتها.

(*) باحث في الدراسات الفقهية والقضايا الشرعية  -المغرب.
((( الضروري في صناعة النحو ،البن رشد الحفيد ،ص (.)99
((( مقال :التكامل المعرفي ودوره في قيام الحضارة اإلسالمية وبناء األمة المحمدية ،لياسين مغراوي ،مدونة «تعليم جديد».
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كل بساتني املعارف وحدائق الفنون ،ومشاركاتُهم نفسه أسهمت يف إضعاف التكامل املعريف ،وذلك
ُ
ٌ
من خالل:
ومنبئة بما هنالك.
وتآليفهم شاهد ٌة عىل ذلك
ً
ّ
ُّ
التوسع ،مما
التخصص عىل حساب
فيلسوفا لغويًا مربيًا1 . ،ترسيخ
فالغزايل كان فقيهً ا أصوليًا
ً
ً
ٍ
سنوات من عمره متوجِّ هً ا
يجعل الطالب يميض
وقاضيا،
فيلسوفا لغويًا
وابن رشد كان طبيبًا فقيهً ا
لتخص ٍص َّ
ُّ
بمعزل عن بقية العلوم ،فيصبح
معي
والع ُّز بن عبد السالم كان عا ًملا بالفقه واملقاصد
ٍ
ُ
َّ
ً
ً
جاهال بها معزوال عنها ،ومع أنه يتعمَّ ق يف
واللغة واألصول وفصول السياسة والحكم ،وابن
َ
ضعفه وجهلهَ
تخصصه أكثر ويربز فيه ،إال أنَّ
خلدون أسس علم االجتماع وكان فقيهً ا قاضيًا
بالعلوم األخرى قد يعود عليه سلبًا ويؤثِّر عىل
لغويًا ،وابن حزم والسيوطي وابن تيمية وغريهم
ُّ
لتخصصه وفهمه له.
مدى استيعابه
من األعالم شاركوا بالكتابة والتأليف يف جُ ِّل مجاالت
املعرفة ،وشتى أنواع الثقافة والفنون ،وما ذلك إال 2 .الرشخ الكبري يف الهويةَّ ،
ألن الطالب يواجه
ألنهم نظروا إىل العلوم اإلنسانية عىل أنها رضورة
ٍ
نظريات
يف معظم التخصصات الجامعية
بها تتم العلوم الدينية.
ً
دخيلة ووافد ًة تُهدِّد هويَّته
مستورد ًة وأفكا ًرا
لكن يف وقتنا الحارض َّ
الحضارية وشخصيته الفطرية يف شتى فروع
تغي وضع التحصيل
ٍ
العلم واملعرفة الدنيوية ،أما طالب العلوم
بجملة من املؤثِّرات الداخلية والخارجية،
املعريف
ٍ
ٍ
شخصية
قناعات
الرشعية فهو بني اكتساب
سواء :التاريخية أو السياسية أو الحداثية املادية.
ٍ
ومذاهبَ
فكرية رشقية ،وبني تراكم معارف
فتو َّلدت فجوة القطيعة والتجزئة بني الحقول
وعلوم منفصلة عن أخواتها من غري منهج
املعرفية ،وغابت تلك الوحدة ،فأضحى املتع ِّلم ال
تفكريي أو نقدي ،كتحصيل الفقه من غري
ُّ
تخص َ
صه إال ملامً ا ،مضطلعً ا بما احتواه
يكاد يُفارق
حديث ،أو حديث من غري أصول ،أو أصول
تخصصه جاهالً بما سواه ،مطفئًا أنوار بصريته
فقه من غري علوم اللغة العربية ،أو عقائد من
عند حدود تخصصه ،وتلك هي املعرفة التي ال
غري سلوك وتصوف صحيح ،فصار الهدف من
تقوم بها قائمة وال ترتجى من ورائها نهضة.
إنشاء الجامعات وتأسيسها غائبًا يف ظل غياب
هذا النموذج من املعرفة يمكن القول إنه يمثل
النسق العلمي والتكامل املعريف بني أطياف
«إنسان النصف» الذي يعترب من أسباب تعطيل
العلوم وأنواع الفنون(((.
النهضة الفكرية والحضارية عىل حد تعبري املفكر
مالك بن نبي(((.
بين التخصص والتقوقع:
النقد املوجَّ ه لرتاجع الحالة التكاملية يف املعرفة
ال يمنع من التخصص الدقيق يف بعض العلوم
كان علماؤنا السابقون متبحِّ رين يف جُ ِّل
ً
تخصصا يتيح لصاحبه اإلنتاج واالبداع
والفنون،
العلوم ينهلون من ك ِّل بساتني املعارف
ُ
ُّ
التخصص املحمود ،وقد
يف محرابها ،وهذا من
وتآليفهم شاهد ٌة
وحدائق الفنون،
ُّ
بتخصصهم يف
اشتهر عدد من علماء املسلمني
عىل ذلك ،ويف قتنا الحارض َّ
تغي وضع
علو ٍم بعينها وبروزهم فيها دون غريها ،حتى
التحصيل املعريف فتو َّلدت فجوة القطيعة
َ
ارتبط اسمهم بها وأضحت علمً ا عليهم دون غريها
والتجزئة بني الحقول املعرفية ،وغابت تلك
من العلوم األخرى ،ومن أولئك العالمة الشاطبي
الوحدة ،فأضحى املتع ِّلم ال يكاد يُفارق
رحمة الله عليه يف املقاصد الرشعية ،وابن الصالح
ُّ
تخص َ
صه إال ملامً ا
يف علم املصطلح ،واإلمام مسلم يف الحديث ،...
وهذا أم ٌر ال بأس به ما دام أنه لم يأت عىل حساب
أثر الوضع الحالي للتعليم الجامعي في إضعاف
النبي ﷺ الصحابة
علو ٍم أخرى ،وإال فقد صنَّف
ُّ
التكامل المعرفي:
ُّ
تخصصاتهم ومجاالت اشتغالهم .فقال
كان للجامعات يف الدول اإلسالمية دور كبريٌ يف بحسب
ٌ
النهضة العلمية والتقدُّم املعريف ،لكنها يف الوقت عليه السالم يف معرض حديثه عن الصحابة وما
((( شروط النهضة ،لمالك بن نبي ،ص (.)76
((( مقال :التكامل المعرفي ودوره في قيام الحضارة اإلسالمية وبناء األمة المحمدية ،لياسين مغراوي ،مدونة «تعليم جديد».
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امتاز به كل واحد عن غريه...( :وأع َلمُهم بالحالل
والحرام معاذ بن جبل ،وأفرضهم زيد بن ثابت،
وأقرؤهم أبي بن كعب )...الحديث(((.
فهذا التصنيف من النبي ﷺ وإن د َّل عىل وجود
تخصصات معينة لدى الصحابة إال َّ
أن له داللتني
زياد ًة عىل ذلك:
أوالهماَّ :
أن علم معاذ بالحالل والحرام وزيد بن
ُ
ثابت بالفرائض -املواريث -وأبي بالقراءة يد ُّل عىل
أنهم فاقوا غريهم يف تلك العلوم واملعارف وأحاطوا
بأحكامها ،فاشتهروا بذلك دون غريهم فأصبحوا
مرجعً ا يف تلك املجاالت واملعارف.
ثانيهما :اختصاصهم بذلك ال يعني جه َلهم بغري
ما هنالك .فمعاذ كان وال شك عا ًملا بالفرائض عا ًملا
بالقراءة ،وزي ٌد كان عا ًملا بالحالل والحرام عا ًملا
َّ
تخصصوا يف تلك
بالقراءة وهكذا دواليك ،غري أنهم
املعارف واتخذوها نقطة انطالق إىل ما دونها من
املعارف ال أنهم اعتربوها نقطة االنتهاء والتقوقع
واالنزواء ،وهذا هو عني التخصص املحمود الذي
يفتح لصاحبه سبالً َ
أخر لط ْرق شتى أبواب العلوم
واملعارف والنهل من كل املوارد واملشارب.
النقد املوجَّ ه لرتاجع الحالة التكاملية
يف املعرفة ال يمنع من التخصص الدقيق
ً
تخصصا يتيح
يف بعض العلوم والفنون،
لصاحبه اإلنتاج واالبداع يف محرابها ،وهذا
ُّ
التخصص املحمود املطلوب ،ما دام أنه
من
لم يأت عىل حساب علو ٍم أخرى

غري أن ذلك قد ال يتأتّى بحيث ال يمكن اإلحاطة
فيعس بلوغ
بمجاالت املعرفة جلها فأحرى بك ِّلها،
ُ ُ
التكامل املعريف املراد ،وهذا أمر وار ٌد ال محالة .فيجد
املرء نفسه بني أمرين :اإلملام بالتخصص والتقوقع
ٍ
بنتف معرفية من كل الحقول ال
حوله ،أو األخذ
تؤهله لإلملام بأحدها وال تجعل منه عا ًملا بل ال تكاد
تبلغ به رتبة املثقف ،وهما أمران أحالهما م ّر.
غري أن هذا ال يمنع من العمل وفق مؤسسات
ولجان ومجامع لتحقيق ذلك التكامل املنشود سواء
عىل مستوى الجامعات أو املؤسسات التعليمية بل
حتى عىل مستوى الدولة واألمة جمعاء.
في َ
ُّ
تخصص من هو أه ٌل له ويُجتهد
ُنتقى لكل
يف النازلة من ك ٍّل بحسب موقعه ومجاله ،فتُجمع
األقوال وتُوحَّ د اآلراء وتستنبط األحكام بمعية كل
ذلك دون إقصاء لحقل من الحقول.
وقريبٌ من هذا املعنى قول الدكتور محمد
بنعمر« :فالواقع املعارص اليوم يعرف تطو ًرا كبريًا
يف العلوم بقسميها اإلنساني والطبيعي ،والفقيه يف
ِّ
أمس الحاجة إىل معرفة هذه العلوم يف بناء فتاويه
واجتهاده ،وإذا استعصت عليه هذه املعرفة كان
من الواجب عليه االستعانة بالعلماء املتم ِّكنني
ُّ
تخصصهم»(((.
بمجال
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي يف بيان أنَّه
ال حرج يف االشتغال بالتخصصات الدقيقةَّ ،
وأن
ذلك من أسباب تسهيل إصدار الفتاوى واألحكام
عىل النوازل ما دام أن ذلك سينتظم عرب عمل
جماعي ...« :وإذا قلنا بتج ُّزؤ االجتهاد كما هو رأي
األكثرين فاألمر أسهل وأسهل .فهناك من العلماء
من عكفوا عىل فقه األرسة أو األحوال الشخصية
وتف َّرغوا له وأتقنوه ،ونفذوا إىل أعماق مسائله...
وآخرون تفرغوا لفقه املعامالت املالية أو الجانب
االقتصادي يف الترشيع اإلسالمي ...وغريهم اهت َّم
بالفقه الجنائي أو اإلداري أو الدستوري فهم
مجتهدون فيما تخصصوا فيه»(((.

التكامل المنشود:
حقيقة التكامل املرجو تحصيله هو الذي ال
يعرتف بالحدود الوهمية للمعارف ،وال يقف عند
ً
تصنيفا حادًا يمنع من الزيادة يف الطلب
تصنيفها
والتحصيل بني علوم كونية وأخرى عقلية أو علوم
دينية وإنسانية ،بل الهدف هو تحقيق وحد ٍة
ٍ
معرفية تكاملية تقوم عىل انصهار الفوارق بني
الحقول املعرفية ،واعتبار العلوم جميعها كتلة ثمرات التكامل المعرفية:
َّ
ٌ
إن التكامل املعريف كفيل بصناعة النموذج املعريف
واحدة مطلوبة إما ابتداء أو تبعً ا.
العلمي والنموذج الحضاريَّ ،
ألن التطوُّر اإلنساني
يقتيض توسيع البحث وإرشاك كافة العلوم
((( أخرجه الترمذي (.)3790
((( من االجتهاد في النص إىل االجتهاد في الواقع ،لمحمد بنعمر ،ص (.)133
((( االجتهاد في الشريعة اإلسالمية ،للدكتور يوسف القرضاوي ،ص (.)112
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املسعفة واملساعدة .فالخطأ أن يجتهد الفقيه بعيدًا
عن املعرفة باملجتمع ونفسية السائل .فهو رضورة
لتحقيق املنجزات العلمية والحضارية.
َّ
ّ
خاص ًة يُربز أن العلماء
وإن التاريخ اإلسالمي
العرب قديمً ا قد حرصوا عىل تحقيق التكامل بني
ً
بداية من
العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية،
مطلع العرص العبايس الذي سعى فيه الخليفة
املأمون إلنشاء بيت الحِ كمة والعمل عىل ترجمة
الرتاث اليوناني والعلوم العقلية وإعادة التجانس
بني العلوم الكونية والعقلية ،فتم َّكنوا بذلك من بناء
أعظم الحضارات اإلنسانية ،التي أرغمت األعداء
عىل االعرتاف بها قبل األخالء.
تقول الدكتورة عقيلة حسني يف بيان األسس
التي عليها تقوم الحضارة وبها تبنى« :أساس بناء
الحضارة اإلسالمية :الدين والعلم ،والدين اإلسالمي
َّ
حث عىل العلم يف أول اآليات نزوال ً عىل سيد الخلق
ﷺ ،والعلم هو أساس التكليف واالجتهاد وصحة
األعمال واألقوال»(((.
ٍ
واقعة خ ّلفت فجوة بني العلوم الدينية
فك ُّل
والعلوم الكونية أو بني العلوم اإلنسانية والعلوم
الطبيعية -مشكلة الثقافتني -تُعترب بمثابة ناقوس
فشل للنهضة العلمية وسببًا للحيلولة
خطر وطريق ٍ
ٍ
دون قيام الحضارة.
إذ الحضارة تستلزم خدمة املعارف بعضها
قالب واح ٍد يروم خدمة
لبعض ،وانصهارها يف
ٍ
اإلنسان وبناء العمران ،وهو ما يجعل الخروج من
نفق التخصصات العلمية إىل رحابة التكامل املعريف
أم ًرا رضوريًا للنهضة العلمية والحضارية.
التكامل املرجو هو الذي ال يعرتف بالحدود
الوهمية للمعارف ،وال يقف عند تصنيفها
ً
تصنيفا حادًا يمنع من الزيادة يف الطلب
والتحصيل بني علوم كونية أو دينية أو
إنسانية ،بل الهدف هو تحقيق وحد ٍة
ٍ
معرفية تكاملية تقوم عىل انصهار الفوارق
بني الحقول املعرفية ،واعتبار العلوم كتلة
واحدة مطلوبة إما ابتداء أو تبعً ا

من صور غياب التكامل في واقعنا:
ُ
لغياب التكامل املعريف يف واقعنا املعاش صور
متعدِّدة ،تطالعنا يف أروقة الجامعات واملؤسسات
العلمية ،وعىل وسائل اإلعالم وشبكات التواصل
االجتماعي ،ومن أهمها:
»صدور فتاوى من بعض املفتني تفتقد ملراعاة
الحقائق العلمية التي استق َّرت يف هذا العرص،
وأكدها العلم الحديث ،وبقاء هذه الفتاوى مبنية
عىل تصورات طبية وعلمية منقوصة بنيت قبل
التقدم العرصي الحديث.
»اقتحام بعض متخصيص العلوم الطبيعية
مجال الفتيا يف املسائل الرشعية ،والكالم يف
تفسري كتاب الله ،وادِّعاء أن العلوم الرشعية
يفهمها ك ُّل أحد وال حاجة للتخصص فيها ،وقد
يصل ببعض هؤالء إىل الطعن يف السنة ورواتها
لجهلهم بعلوم الرواية والرجال.
»تجرؤ بعض املتخصصني يف بعض املجاالت
بعينها عىل الخوض والحديث يف كل املجاالت،
ُّ
بتخصصهم قد حازوا العلم ُك َّله،
وظنِّهم أنَّهم
فإذا بهم يأتون بالعجائب والطوامّ ،وذلك
بسبب بُعدهم عن التكامل املعريف الذي يعطيهم
فكرة مبدئية عن بقية العلوم وإن لم يتخصصوا
فيها.
»بروز ظاهرة املتخصصني يف مجاالت دقيقة جدًا
ضمن ٍّ
فن بعينه داخل علم من العلوم ،ونيلهم
للشهادات واملراتب العالية يف هذه املجاالت ،وهم
يف ذات الوقت ال يكادون يعرفون شيئًا خارج
هذا التخصص الذي ال يكاد يحتاجه أحد.
»انتشار ظاهرة إسقاط املرجعيات وتراجع
مكانة الرموز واملختصني بني الشباب.
»الضحالة الثقافية واللغوية لدى قطاعات كبرية
من املثقفني واملتخصصني التي تظهر بوضوح
يف أحاديثهم وكتاباتهم.
مخاطر غياب التكامل:
الضعف الحاصل يف شتى املجاالت ،والذي
يبدو جليًا يف املجال الرتبوي التعليمي وهشاشة
املنظومة التعليمية يف عددٍ من الدول خاصة ،إنما
أحد أسبابه غياب التكامل املعريف بني العلوم،

((( مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية /عدد ( )4سنة 2012م موضوع :التكامل المعرفي في المنظومة التعليمية الجامعية د.عقيلة حسين.
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ﻣﻦ ﺻﻮر ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ
ﺻﺪور ﻓﺘﺎوى ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻛﺪﻫﺎ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺚ

اﻗﺘﺤﺎم ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﺘﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺗﺠﺮؤ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﺨﻮض
واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت

ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
دﻗﻴﻘﺔ ﺟ ًﺪا وﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻌﺮﻓﻮن
ﺷﻴﺌًﺎ ﺧﺎرج ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ

اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة إﺳﻘﺎط
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ
اﻟﺮﻣﻮز واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﻀﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ
واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ

وغياب ثمرات العلم والتعلم يف بناء وعي سليم يف
املجتمع ،إضافة إىل الهُ وّة والخرق الكبري املوجود
بني الهوية والتكوين عند الطالب الجامعيني ،فهم
يف مواجهة أفكار دخيلة يف علم النفس ،وعلوم
الرتبية ،والقانون والسياسة ،واللسانيات والطب
دون أدنى معرفة بالتاريخ اإلسالمي لتلك العلوم
جميعها .إىل جانب ما أرشنا إليه من التيه الذي
يقع فيه طالب العلوم الرشعية بني تأسيس اتجاهه
الشخيص وبني املذاهب الفكرية ،وبني تحصيل
ً
منفصلة عن غريها من غري منهج
املعارف والعلوم
تفكريي أو نقدي ،مثل تحصيل علم الحديث بال
علم األصول واملقاصد ،أو أصول الفقه بدون علوم
اللغة ،والعقائد بال مناهج ،أو بتصنيف العلوم
العقلية علوم إضالل وزندقة ،فأدى ذلك كله إىل
انقطاع الصلة بني أطياف العلوم وأنواع الفنون،
وهذا كله خالف األصل ،إذ األصل يف تلك العلوم
التفاعل مع النظام املجتمعي وقوانينه ،واحتضان
كيانه وهويته ،واملحافظة عىل ثوابته ،وضمان
وجوده واستمراره.
((( تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية ،إلبراهيم عقيلي ،ص (.)44

38

العدد  | 14رمضان 1443ه  -نيسان /أبريل 2022م

َّ
إن أساس بناء الحضارة اإلسالمية
كان قائمً ا عىل الدين والعلم ،فالدين
ضاب ٌ
ط للعمل البرشي مهذِّبٌ لسلوكهم
وترصفاتهم ،والعلم محر ٌك للعقل،
فالتكامل بينهما أدى إىل ظهور علوم
دينية وطبيعية كثرية ومتنوعة ،والتي
أثرت يف بناء الحضارة اإلسالمية قديمً ا
بناء قويمً ا ومتينًا
إن آفة غياب وحدة معرفية وتكامل علمي مؤذن
بخراب البالد وهالك العباد جراء ما يحصل من
سوء يف التقدير وسالمة يف التنظري.
وقد أدرك الفقهاء خطورة ذلك قديمً ا فاشرتطوا
فيمن يُنصب للفتوى واالجتهاد رشو ً
طا تضمن
لصاحبها صفة التكامل أو تكاد ،وذلك من قبيل
تحقيق العلم بالنصوص الرشعية ومواطن اإلجماع
واللغة ودالالتها ،والواقع ومتغرياته .ولذلك فقد
كان النبي ﷺ يمثل يف سنته تجسيدًا للربط بني
املنهج القرآني والواقع(((.
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لهذا وغريه َّ
فإن النبي ﷺ قد ذ َّم عىل بعض
أصحابه جُ مودهم عىل النص والتصدُّر للفتوى
دون مراعاة فهم الواقع ومآالت الفتوى واالجتهاد،
ً
بعضا ،فتنأى
وهي ك ُّلها وحدات يكمِّ ل بعضها
بصاحبها عن الخطأ الرصيح ،وتدنو به من
الصواب الصحيح.
ففي حديث جابر  أنَّه قال :خرجنا يف سفر
فأصاب رجالً منا حج ٌر فشجه يف رأسه ،ثم احتَلمَ،
ً
رخصة يف التيمم؟
فسأل أصحابه هل تجدون يل
فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر عىل املاء،
فاغتسل فمات ،فلما قدمنا عىل النبي ﷺ أُخرب
بذلك فقال( :قتلوه قتلهم الله ((()...الحديث.
غياب
فهالك هذا الصحابي إنما كان نتيجة
ِ
تكام ٍُل معريف ٍّ وعد ِم توفيق يف تنزيل الفتوى،
النبي ﷺ
وذهول عن مآالتها ونتائجها ،ما جعل
ٍ
َّ
يُغلظ القول :قتلهم الله.
كما َّ
أن غياب وحدة املعرفة والتقوقع داخل
ُّ
ُّ
التخصصات
والتعصب لتلك التحزبات والجماعات خاتمة:
برصاعات تَ
ٍ
العلمي
ُّم
د
التق
دون
حول
نذي ٌر
َّ
إن أساس بناء الحضارة اإلسالمية خاصة كان
والحضاري.
قائمً ا عىل الدين والعلم ،فالدين باعتباره ضاب ً
طا
للعمل البرشي مهذبًا لسلوكاتهم وترصفاتهم،
وحدة املعرفة والتكامل بني الحقول
والعلم باعتباره محر ًكا للعقل ،فالتكامل بني الدين
الفكري،
املعرفية سببٌ لتحقيق األمن
نصا والعقل بوصفه مستنب ً
بوصفه ً
طا للعلم من
ويتيح مجاال ً واسعً ا ملعالجة جُ ّل مشكالت
النص أدى إىل ظهور علوم دينية وغري دينية كثرية
العرص ،ويسهم يف بناء اإلنسان واألوطان،
ومتنوعة ،والتي أثرت يف بناء الحضارة اإلسالمية
وتحقيق التقدم واالزدهار ،والتخصص
قديمً ا بناء قويمً ا ومتينًا ،حتى صارت أمة خرية.
العلمي يصبح سلبيًا إذا ما انزوى املتعلم
فوحدة املعرفة والتكامل بني الحقول املعرفية
داخل تخصصه وانكفأ عليه
باإلضافة إىل كونه سببًا لتحقيق األمن الفكري،
فإنه يتيح مجاال ً أوسع ملعالجة جُ ّل مشكالت
َّ
فتجد عىل سبيل املثل مدارس
تتمسك بالرأي العرص ك ٌّل بحسب تخصصه وقدراته ،ويسهم يف
ْ
وأخرى باألثر ولم تربط جسور الوصال بني تلك بناء اإلنسان واألوطان ،وتحقيق التقدم واالزدهار،
ُّ
التخصصات واملناهج وتدف ْع عنها ُالقطيعة ،وتجد وإن التخصص العلمي يصبح سلبيًا إذا ما انزوى
ُ َّ ً ُ
ثلة تق ِّرب املنطق وتعتمده ،وأخرى تحرمه وتمنعه ،املتعلم داخل تخصصه.
من غري سعي إىل تقريب املناهج ومحاولة للتصالح
لهذا وذاك كان لزامً ا علينا إعادة النظر
َّ
الحق وينفرد بالحقيقة.
بني الفكرين ،وك ٌّل يدعي
واالعتبار يف قضية وحدة املعرفة داخل الجامعات
ك ٌّل يدعي ْ
وصالً ب َليىل
واملعاهد ،قصد االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية
و َليىل ال تُقر لهم بذاكَ
لكونها الرهان األهم للتنمية الفردية واملجتمعية،
ولقد عرفت القرون األوىل ُ
صو ًرا من هذا الرصاع وهي الطريق األكثر نجاعة يف تحديد حارض األمة
الناشئ عن الخلل يف التكامل املعريف الذي يجمع ومستقبلها .
كل األطياف والفرقاء ويوحد الصفوف ،ومن أمثلته
الخالف املشهور بني أهل األثر وأهل الرأي.
وهذا سببٌ ٍ
كاف للدعوة إىل التوفيق بني املناهج
واملدارس والرؤى ،واعتماد التكامل املعريف منهج
ٍ
دراسة وتأليف ،فهو السبب األنسب لتوحيد
ِّ
الصفوف وتأكيد االتفاق ودفع االفرتاق والشقاق،
وصني ُع اإلمام الشافعي رحمة الله عليه عن طريق
علم أصول الفقه خري شاهد ودليل عىل ذلك.
وكالم الدكتور عبد الحليم مهور باشة قريب
من هذا حيث يذكر َّ
أن تصنيف العلوم إىل علوم
نقلية وعلوم عقلية أدَّى إىل «توالد ثنائية يف املجال
التداويل اإلسالمي ،تلك الثنائية التي وضعت العقل
يف مقابل الوحي ،فتو َّلدت عنها أزمة إبستيمية
(أي علمية) حادّة عصفت بعلوم الوحي بمختلف
ُّ
تخصصاتها ،نتيجة عدم قدرتها عىل االستفادة
َّ
من املنجزات املعرفية التي ولدها العقل اإلنساني،
فبقيت حبيسة املمارسات املنهجية التقليدية»(((.

((( أخرجه أبو داوود (.)336
((( دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ،العدد  ،1سنة 2016م ،ص ( )206بتصرف.
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تأصيل

ركائز وقواعد
الطب الوقائي في اإلسالم
د .مأمون القادري

(*)

أجسادنا أمانة بني أيدينا ،جعلها الله وعا ًء ألرواحنا ،نستعني بصحتها عىل
طاعته وعبادته ،ونستثمرها يف عمارة األرض وطلب الرزق ،وهذه األمانة
تتطلب منا الحفاظ عىل صحتها وتقويتها والعناية بها ،وهذه جملة من
القواعد والتعليمات اإلسالمية التي تصب يف ذلك ،وكما قالوا قديمً ا :درهم
وقاية خري من قنطار عالج.
ِّ
جاء اإلسالم نظامً ا متكامالً
يحقق مصالح
اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،فلم يرتك الله خريًا لعباده
إال أمرهم به ،وال رض ًرا بهم إال نهاهم عنه ،ومن
ذلك وصية النبي ﷺ( :إن لجسدك عليك ً
حقا)(((.
وندرك أهمية هذه الوصية عندما نعلم أن
العقل السليم يف الجسم السليمَّ ،
وأن البدن ا ُملعاىف
أقدر عىل القيام بمهام الدين ،فكان حفظ النفس
البرشية جسديًا ونفسيًا من أهم مقاصد الرشيعة،
وجاءت به الكثري من نصوص القرآن والسنة.
ُّ
ً
عالجا فحسب:
الطب ليس
عند ذكر الطب ينرصف الذهن يف الغالب إىل
العالج بعد وقوع املرض ،لكن للطب فرعً ا يُعنى
بالوقاية من األمراض قبل حصولها.
(*) طبيب ،وحاصل عىل دبلوم دراسات عليا في الحديث والتفسير.
((( أخرجه البخاري ( ،)1975ومسلم (.)1159
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َّ
«إن قواعد طب األبدان ثالثة :حفظ الصحة،
والحمية عن املؤذي ،واستفراغ املواد الفاسدة.
وقد ذكر الله سبحانه هذه األصول الثالثة يف هذه
والوضوء) ،فقال يف
املواضع الثالثة (الصوم والحج
مر ً
س َفرفَع َِّدةٌ
ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
يضاأَ ْوعَلَى َ
الصوم ﴿فمنكان ِمنكم ِ
ٍ
آية َ ُ
 ِم ْنأيَّا ٍمأ َخ َر﴾ [البقرة ]184 :فأباح الفطر للمريض
لعذر املرض ،وللمسافر لحفظ صحته وقوته لئال
يذهبها الصوم يف السفر...
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َْ
َ وقال يف ْآية الحج﴿ :فمن ك َان  ِمنكم َم ِريضا أو
ُ
رأ ِسهِ فَف ِْديَ ٌة  ِم ْن صِ َيا ٍم أ ْو َ
بِهِ أ ًذى  ِم ْن َ
ص َدقَ ٍة أ ْو ن ُس ٍك﴾
[البقرة ]196 :فأباح للمريض الذي به أذى من
رأسه من قمل أو حكة أو غريهما أن يحلق رأسه يف
ً
استفراغا ملادة األبخرة الرديئة التي أوجبت
اإلحرام
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له األذى يف رأسه باحتقانها تحت الشعر ،فإذا حلق
رأسه تفتحت املسام فخرجت تلك األبخرة منها...
ْ
الحمية فقال َتعاىل َيف آية الوضوءَ ﴿ :وِإن
وأما
َ
ْ

ُ
اء أ َح ٌد  ِمنْ ُ
س َفر أ ْو َ
كنْ ُت ْم َ
ج َ
م ْر َضى أ ْو عَلَى َ
ك ْم  ِم َن ال َغائ ِ ِط
ٍ
َْ َ َ ْ ُُ ّ َ َ ََْ َ ُ َ ً َ
صع ً
ف َت َي َّم ُموا َ
ِيدا َط ّي ِ ًبا﴾
أو لامستم الن ِساء فلم ت ِجدوا ماء

[النساء ]43 :فأباح للمريض العدول عن املاء إىل
الرتاب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه ،وهذا
تنبيه عىل الحمية من كل مؤذ من داخل أو خارج.
فقد أرشد سبحانه عباده إىل أصول الطب ومجامع
قواعده»(((.
عند ذكر الطب ينرصف الذهن يف الغالب إىل
العالج بعد وقوع املرض ،لكن للطب فرعً ا
يعنى بالوقاية من األمراض قبل حصولها؛
لذا كان حفظ النفس البرشية جسديًا
ونفسيًا من أهم مقاصد الرشيعة ،وجاءت
به الكثري من نصوص القرآن والسنة

ركائز الطب الوقائي في اإلسالم:
ورد يف نصوص الكتاب والسنة ركائز وقواعد
ملا بات يُعرف بالطب الوقائي الذي هو فرع مهم
من الطب النبوي ،ويمكن إجمالها يف التايل(((:
الركيزة األوىل  -حفظ الصحة:
دعا اإلسالم إىل االهتمام بالقوة البدنية والنفسية
وأثنى القرآن عىل أصحابها ،فقال تعاىل عىل لسان
موىس َ عليه
ابنة الرجل الصالح يف مدين تصف
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ
﴿إ َّن َ
ُ
خيْ َر َم ِن استأجرت القوِي الأ ِمين﴾
السالمِ  :
َّ
[القصص ،]26 :وأثنى عىل طالوت فقال﴿ :إِن
ْ
ْ ْ
علَيْ ُ
اص َط َفاهُ َ
الل ْ
َّ َ
ك ْم َو َز َادهُ ب َ ْس َط ًة فِي العِل ِم َوال ِج ْس ِم﴾
[البقرة ،]247 :كما أثنى النبي ﷺ عىل املؤمن
القوي فقال( :املؤمن القوي خري وأحب إىل الله من
املؤمن الضعيف ويف كل خري)((( ،وما هذا الثناء إال
العتناء أصحاب هذه القوة باستخدامها يف وجوه
الخري وإعانة املظلومني.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ومن أهم قواعد ومبادئ حفظ الصحة
العامة:
1 .تناول قدر الحاجة من الطعام الطيب املفيد
لتأمني ما يلزم البدن من املوارد لتعزيز بُنيته
العظمية والعضلية َوالعصبية ُوأنسجته
َ ُّ َ َّ ُ ُ
اس كلوا  ِم َّما فِي
الحيوية قال تعاىل﴿ :ياأيها الن
َْ
َ َ ً
ً
حلالا َط ّي ِ ًبَا﴾ [البقرة ،]168 :وقال أيضا:
الأ ْر ِض
ُ
َُُ َ ْ
اش َر ُبوا َولات ْس ِرفُوا﴾ [األعراف ،]31 :وأكد
﴿وكلواو
الجسد وسالمته،
عىل تناول الطيبات لصحة
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ
َ
َ
ْ
ّ
قال تعاىل﴿ :ياأيها ال ِذين آمنوا كلوا  ِمن طيِب ِ
ات
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ ْ ُ
كنْ ُت ْم إيَّاهُ َت ْع ُب ُد َ
ما رزقناكم واشكروا ِ
ون﴾
لِ إِن
ِ
[البقرة ،]172 :ونهى عن تناول الخبيث
َُ َ ُّ ََ
و ُيح ُِّل ل َ ُه ُم َّ
الضا ِّر فقالَ ﴿ :
الط ّي ِ َب ِ
عليْ ِه ُم
ات ويح ِرم
ْ
الخَ َبائ ِ َث﴾ [األعراف.]157 :
2 .التشجيع عىل إعداد القوة وما يتط َّلبه من اللياقة
البدنية ،فقد َّ
اإلسالم عىل الجهاد وإعداد
حث
ما ْ
وأَع ُِّدوا ل َ ُه ْم َ
اس َت َط ْع ُتمْ
لوازمه فقال تعاىلَ ﴿ :
َّ
وحث عىل الزيادة عىل
 ِم ْن قُ َّو ٍة﴾ [األنفال،]60 :
العبادات املفروضة من صالة وصوم بأداء
النوافل ،وما فيها من فوائد طبية وجسمية ال
تخفى ،فقد أشارت األبحاث الطبية إىل أهمية
الصيام يف حفظ الصحة ووقايتها من األمراض.
كما َّ
حث عىل الحركة والعمل يف البكور (اللهم
(((
بارك ألمتي يف بكورها) مع ما يف البكور من
فوائد جسمية ونفسية كثرية ،وشجَّ ع عىل املبارزة
واملصارعة وركوب الخيل والسباحة والرمي
والسباق بأنواعه ،ففي الحديث( :صارع رسو ُل
َ
ركانة ورصعه)((( ويف حديث آخر( :أال َّ
إن
الله ﷺ
(((
ُ
ٍّ
ً
القوة الرمي)  ،وقال أيضا( :ال سبَق إال يف خف أو
حافر أو نصل)((( ،ويف ذلك فوائ ُد صحية ونفسية
كثرية.
كما كره اإلسالم الكسل ،والسمنة الناشئة عن
كثرة األكل أو ق ّلة الحركة ،وأوىص ﷺ بالقيلولة
-وهي النوم ظه ًرا قبل الزوال أو بعده -ملا فيها

زاد المعاد ،ص (.)590-589
ال شك أن المقصد الشرعي األول مما سيأتي من مسائل وأحكام هو التعبد لله تعاىل ،وإنما أنزلت الشرائع وبعثت األنبياء لذلك ،وأن االمتثال
لهذه التشريعات مطلوب شر ًعا سواء أدركت الحكمة من تشريعه أم ال ،وسواء ظهرت فوائده الدنيوية أم ال ،وأن ما يحصل من مصالح وفوائد
دنيوية فهو تبع لذلك ومحصلة الحقة ،دون التزهيد أو التقليل منها.
أخرجه مسلم (.)2664
أخرجه أبو داود ( )2606والترمذي (.)1212
أخرجه أبو داود ( )4078والترمذي (.)1784
أخرجه مسلم (.)1917
أخرجه أبو داود ( )2574والترمذي (.)1700
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كما أرشد إىل كثرة الدعاء وااللتجاء إىل الله فإنه
من إعادة النشاط والقوة للجسم لباقي اليوم فقال
خري معني للنفس واطمئنانها .ومن املعلوم يف الطب
ﷺ( :قيلوا فإن الشيطان ال يقيل)(((.
املشقة املؤدِّية لضعف الجسم وتلفه ،عالقة الصحة النفسية بالجسمية ،فالعوارض
َّ
3 .منع
تخفيفا عن املسلم ودفعً ا النفسية كالقلق واالكتئاب والوسوسة تتسبَّب يف
ُ
ً
فشعت ال ُّر َخص
املشقة ،كرخصة إباحة الفطر للمريض عدد ال بأس به من األمراض العضوية .ومما ال ش َّك
َّ
لهذه
َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ً فيه َّ
أن مما يدفع عن املسلم رشَّ األمراض النفسية
﴿فمن كان منكم م ِريضا
واملسافر،
فقال ٌ ْ َ
تعاىلُ :
َْ ََ َ َ َ
 ،]184والعضوية ذات املنشأ النفيس هو التزامه بما سبق.
َ
َّ
َّ
َ
ِ
أو على سف ٍر فعِدة من أيا ٍم أخر﴾ [البقرة:
والنفساء
بل أوجب الرشع الفطر عىل الحائض
الركيزة الثانية – التداوي بالحمية من المؤذي:
ُ
لضعف جسديهما .ومن الرخص إباحة الصالة
من أهم مبادئ الحمية من املؤذي يف الرشيعة:
قاعدًا للعاجز عن القيام.
1 .نظام الطهارة :حيث أعطاه اإلسالم أولوية
4 .اهت َّم اإلسالم بالصحّ ة النفسية والعقلية ،فرشع
عظمى فقال النبي ﷺ( :ال ُّ
طهور شطر
ٍ
ترشيعات عديد ًة لسالمتها ومنع اضطرابها؛
اإليمان)((( ،ولو تأملنا نظام الطهارة يف اإلسالم
فدعا إىل اإليمان بالله وحده وعدم الرشك به
لوجدنا أنه يشمل عىل أسس من أهمِّ ها:
حماية للعقل من الخرافات واألوهام ،وأمر
»إزالة الخبث والنجاسات من الثياب والبدن
باإليمان بالقضاء والقدر ،والصرب عىل األقدار،
وسائر األماكن ،سواء باملاء أو ما يقوم
واعتنى ببناء النفس البرشية بنا ًء قويًا ال ته ُّزه
مقامه من تراب أو ورق أو مناديل.
املصائب واالبتالءات فأرشد القرآن إىل كثرة
للنفس
ذكر الله وتالوة القرآن ليكون حصنًا
»غسل أعضاء الوضوء باملاء يوميًا عدَّة م ّرات.
يعطيها القوّ َة والثبات ،فقال تعاىل﴿ :ال َّ ِذينَ
ُ
بالغسل والتأكيد عىل َغسل
»تعميم البدن
اللِأَلَا بذ ِْكر َّ
وب ُه ْم بذ ِْكر َّ
َ
و َت ْط َمئ ُّن قُلُ ُ
آم ُنوا َ
اللِ َت ْط َمئ ِ ُّن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُْ ُ
الشعر والجلد يف مواضع كثرية وبشكل
ُ
القلوب﴾ [الرعد ،]28 :فيَذهبُ القلق واالكتئاب
َ
متكرر .
ََ
َوتحُ ُّل السكينة والطمأنينة ،وقالَ ﴿ :ولق ْد َن ْعل ُم
يق َص ْد ُر َك ب َما َي ُقول ُ َ
ر ّب َ
أنَّ َ
ض ُ
ون  ٩٧فَ َس ّب ِ ْح ِ َ ْ َ
»اشرتاط املاء الطاهر املطهِّ ر إلزالة النجاسة
ك
ك يَ ِ
ِ
بحم ِد ِ
َُ
َّ
جد َ
ورفع الحدثني األكرب واألصغر.
ِين﴾ [الحجر ،]98-97 :وأرشد
وك ْن  ِم َن السا ِ
تعاىل إىل التسبيح والصالة تحصينًا للنفس من
»األمر باجتناب النجاسات واألوساخ سواء
ضيق الصدر .فكان من دعاء النبي ﷺ لربه:
كانت من اإلنسان نفسه أو من غريه ،كالبول
(أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري
والرباز والدم والقيح والصديد والقيء
وجالء حزني وذهاب همي)(((.
ولعاب الكلب والخنزير.
ولو قارنَّا ذلك ُك َّله مع أنظمة النظافة الحديثة
حرص اإلسالم عىل صحة اإلنسان
لوجدنا َّ
أن نظام الطهارة يف الترشيع اإلسالمي
ً
يحافظ
النفسية والعقلية ،فرشع ما
ُّ
ُ
وأيرس استعماال وأقل كلفة.
أوس ُع وأشمل
ُ
عليها من الخرافات واألوهام ،والسحر
ومن الطهارة يف اإلسالم ترشيع املضمضة
والشعوذة ،وأرشد إىل كثرة الدعاء
واالستنشاق واالستنثار يف الوضوء والغسل ومسح
وااللتجاء إىل الله فإنه خري معني للنفس
األذنني للوصول إىل ما ال يصل إليه التنظيف
واطمئنانها ،وشجع عىل امتالك مهارات
الخارجي املعتاد ،واالهتمام بالسواك ،وما أدراك ما
ُّ
القوة البدنية كالسباحة وغريها
(((
السواك؟ (مطهرة للفم مرضاة للرب)  ،فصحَّ ة
(((
(((
(((
(((
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أخرجه الطبراني في األوسط (.)28
أخرجه أحمد ( )3712وابن حبان (.)972
أخرجه مسلم (.)223
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رﻛﺎﺋﺰ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻄﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ:

 -١اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﲆ ﻣﻘﺪار اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم
 -٢اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮة واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
َّ
اﻟﻤﺸﻘﺔ اﻟﻤﺆ ِّدﻳﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺠﺴﻢ
 -٣ﻣﻨﻊ
وﺗﻠﻔﻪ
ّ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 -٤اﻻﻫﺘﻤﺎم

إﺧﺮاج اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺆذي ﺑﻘﺎؤﻫﺎ:

 -١اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻹﺧﺮاج اﻟﺪم اﻟﻔﺎﺳﺪ
 -٢اﻟﺰواج ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻲ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ
 -٣ﻣﻨﻊ ﺣﺒﺲ اﻟﺒﻮل واﻟﺒﺮاز.

اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆذي:

 -١ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻬﺎرة ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻪ
 -٢ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻠﻮث أو ﺗﻠﻮﻳﺚ
اﻟﻤﻴﺎه
 -٣اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ وﻣﻨﻊ
اﻟﻌﺪوى
 -٤اﻟﺤﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻨﻬ ُﻲ ﻋﻦ اﻹﺳﺮاف
واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
 -٥اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
واﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 -٦اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻵداب
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 -٧اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ُ
ونسيت
الفم مفتاحٌ لصحة البدن ،ونظافة الفم واألنف من العانة وانتقاص املاء)((( وقال الراوي:
العارشة إال أن تكون املضمضة.
أهم أسباب الوقاية من مختلف األمراض.
ومن توابع االهتمام بالنظافة العامة :األمر 2 .منع تلويث مصادر املياه بالنجاسات واألقذار،
بنظافة البيوت واألفنية قال ﷺَّ :
(إن الله طيّبٌ
أو استعمال املصادر امللوثة :إذ هي منشأ كثري
ٌ
من األمراض واألوبئة ،قال ﷺ( :ال يبولن
نظيف يحب النظافة ،كري ٌم يحب
يحبُّ الطيب،
(((
(((
الكرم ،جوا ٌد يحب الجود ،فن ِّ
ظفوا أفنيتكم) ،
أحدكم يف املاء الدائم)  ،كما نهى اإلسالم عن
التطهر باملاء النجس أو الرشب منه .كما نهى
واألمر بنظافة الطرق ،قال ﷺ( :وتميط األذى
ُ
النبي ﷺ عن البول يف املستحَ ِّم خشية وسواس
عن الطريق صدقة)((( ،وهذا أبو موىس األشعري
الطهارة فقال( :ال يبولن أحدكم يف مُستحَ مِّ ه
ملا قدم البرصة قال ألهلها« :إن أمري املؤمنني بعثني
إليكم ألعلمكم سنتكم ،وإنظافكم ُ
فإن عامة الوسواس منه)(((.
طرقكم»(((.
ومن نظام الطهارة يف اإلسالم أمره ﷺ 3 .الوقاية من األمراض املعدية ومنع أسباب
بخصال الفطرة ،فقال( :عرشٌ من الفطرةُّ :
العدوى :فأمر اإلسالم بالقضاء عىل أه ِّم نواقلها
قص
من الحرشات والقوارض وغريها ،قال ﷺ:
الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق املاء
َ
ِّ
وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق
(خمس فواسق يُقتلن يف الحِ ل والحرم :الفأرة
والعقرب والغراب والحديا والكلب العَ قور)(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه الترمذي ( )2799وقال :غريب .ولكن له شاهد حسن عند الطبراني في األوسط ( )4057بلفظ( :طهروا أفنيتكم فإن اليهود ال تطهر أفنيتها).
أخرجه البخاري ( )2989ومسلم (.)1009
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (.)25923
أخرجه مسلم ( .)261والبراجم هي مفاصل األصابع وعقدها ،وانتقاص الماء التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة ،واالستحداد حلق العانة ،والختان
هام ج ًدا لمنع تجمع القذر والميكروبات تحت القلفة وما يسببه من أمراض.
أخرجه البخاري ( )239ومسلم (.)281
أخرجه أحمد ( )20569وأبو داود ( )27والترمذي ( )21والنسائي ( )36وابن ماجه (.)304
أخرجه البخاري ( )3314ومسلم ( )1198واللفظ له.
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ْ

ُّ
التعفن كثرية
الخِنْ ِزيرِ﴾ [املائدة .]3 :فامليتة رسيعة
أعطى اإلسالم نظام الطهارة أولوية
السموم ،والدم مرت ُع الجراثيم ومخزن السموم ،أما
عظمى ،ولو تأملناه لوجدنا أنه يشتمل
ما يُسبِّبه تناول لحم الخنزير من أمراض مختلفة
عىل تفاصيل وقواعد كثرية ،وعند مقارنته
فقد أثبته العلم الحديث ،فضالً عما تورثه هذه
مع أنظمة النظافة الحديثة سنجد َّ
أن
املطعومات -وبخاصة لحم الخنزير -من طبائع
نظام الطهارة يف الترشيع اإلسالمي أوس ُع
نفسية خبيثة عند آكلها.
وأيرس استعماال ً وأق ُّل كلفة
وأشم ُل
ُ
واملخدِّرات
املسكرات
وح َّرم اإلسالم ُشب
وال ْ َأن ْ َصابُ
وال ْ َميْسِ ُر َ
واملفتات فقال تعاىل﴿ :إ ِ َّن َماالْخَ ْم ُر َ
ِّ
ومن أعجب األمثلة :ما رشعه اإلسالم يف التعامل
َ ََْْ
َّ
َ
اج َتن ُِبوهُ لَ َع َّل ُ
الشيْ َطان فَ ْ
ْ
ُ
كمْ
ْ
َ
ٌ
مع الكلب ،قال النبي ﷺ( :طهور إناء أحدكم والأزلام رِجس  ِمن عم ِل
ِ
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن ُت ْفل ُِح َ
ون﴾ [املائدة ]90 :فالخمر فيها إيذاء صارخ
(((
بالرتاب) فقد كشف العلم الحديث وجود األمراض للعقل وأعضاء الجسد النبيلة :الدماغ والقلب والكبد
ٌ
حماية للعقل والنفس .وح َّرم
يف لعاب الكلب وأنها تنتقل إىل اإلنسان عرب اللعاب ،والكليتني ،فتحريمه
وأن َّ
عضة الكلب تنقله فتُسبِّب داء الك َلب ا ُملميت ،امليرس ألرضاره النفسية واالجتماعية واالقتصادية.
كما اكتُشف َّ
أن الرتاب قاتل لهذا الفريوس وقات ٌل
للديدان وبُيوضها املوجودة يف لُعاب الكلب.
ح َّرم اإلسالم بعض األطعمة واألرشبة املؤذية
كما حرص اإلسالم عىل الحماية من األمراض
لبدن اإلنسان وصحته النفسية والعقلية؛
ُّ
املعدية فأطلق مبدأ الحجر الصحي ،وهذا جيل ٌّ يف
فامليتة رسيعة التعفن ،والدم مرت ُع الجراثيم
(((
يورد مُمرض عىل مُصح)
ومخزن السموم ،أما ما يُسبِّبه تناول الخنزير
قول النبي ﷺ( :ال ِ
(((
وقوله( :فِ َّر من املجذوم كما تف ُّر من األسد)
من أمراض مختلفة فقد أثبته العلم الحديث،
بأرض فال تدخلوها،
وقوله( :إذا سمعتم بالطاعون ٍ
فضالً عما تورثه هذه املطعومات من طبائع
(((
بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها)
وإذا وقع
ٍ
نفسية خبيثة عند آكلها
والطبُّ الحديث يؤ ِّكد أن مبدأ الحجر الصحي هو
كما أرشد النبي ﷺ إىل التصبُّح بالتمر وقايةً
أقوى وسيلة ملحارصة األوبئة والقضاء عليها.
النهي عن اإلرساف من ُّ
الس ِّم والسحر ،فقال( :من تصبَّح ك َّل يو ٍم
4 .الحمية الغذائية وعىل رأسها
ُ
َُُ َ ْ
اش َر ُبوا َولَا سبع تمرات عجوة لم يرضه يف ذلك اليوم س ٌم
يف الطعام والرشاب ،قال تعاىل﴿ :وكلواو
ً
وقاية للعني فقال:
ت ُ ْس ِرفُوا﴾ [األعراف ،]31 :وقال ﷺ( :ما مأل ابن وال سحر)((( ،وأرشد إىل اإلثمد
بطن ،بحسب ابن آدم أكالت (خري ما اكتحلتم به اإلثمد فإنه يجلو البرص وينبت
آدم وعاء رشًا من ٍ
فثلث لطعامه الشعر)((( ،وأشار تعاىل إىل العسل وما فيه َ ْمن
ٌ
يُقمن ُ
صلبه ،فإن كان ال محالة
َُْ ُ ِ ْ ُ ُ َِ َ َ ٌ ُ ْ ٌ
اب مخ َتل ِف أل َوانُ ُه
لنفسه)((( ،وهذا املبدأ أص ٌل شفاء فقال﴿ :يخرج من بطونها شر
وثلث َ
ٌ
ٌ
لرشابه
وثلث
اء ل ِ َّ
فِيهِ ش َِف ٌ
لن ِ
اس﴾ [النحل ]69 :وروي يف الحديث:
عظيم يف الحماية من أمراض الجهاز الهضمي
(من لعق العسل ثالث غدوات كل شهر لم يصبه
ُّ
وترهل الجسم.
املتنوعة ،وتجنُّب الخمول
(((
عظيم من البالء) .
كما ح َّرم اإلسالم بعض األطعمة واألرشبة
املؤذية لبدن اإلنسان وصحته النفسية والعقلية 5 .الوقاية من الحوادث املنزلية والكوارث البيئية:
ُ ّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ
ومن أمثلة ذلك تحذير النبي ﷺ ( :ال ترتكوا
ولح ْ ُم
فقال تعاىل﴿ :ح ِرمت عليكم الميتة والدم
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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أخرجه مسلم (.)279
أخرجه البخاري ( )5771ومسلم (.)2221
أخرجه البخاري (.)5707
أخرجه البخاري ( )5728ومسلم (.)2218
أخرجه أحمد ( )17186والترمذي ( )2380وابن ماجه (.)3349
أخرجه البخاري ( )5445ومسلم (.)2047
أخرجه الترمذي ( )2048وابن ماجه (.)3495
ضعيف أخرجه ابن ماجه (.)3450
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النار يف بيوتكم حني تنامون)((( ،ومن ذلك قوله
ﷺ( :إذا كان جنح الليل أو أمسيتم ف ُك ُّفوا
صبيانكم َّ
فإن الشياطني تنترش حينئذ ،فإذا
ٌ
ُّ
ساعة من الليل فحُ لوهم ،فأغلقوا األبواب
ذهب
واذكروا اسم الله فإن الشيطان ال يفتح بابًا
ً
مغلقا ،وأوكوا ُق َربكم واذكروا اسم الله ،وخمِّ روا
آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها
شيئًا ،وأطفئوا مصابيحكم)((( وكل ذلك حف ً
ظا
من دخول الهوا ِّم واملؤذيات إىل البيت أو حدوث
الحرائق أو نزول األوبئة عىل األطعمة واألرشبة.
ومن الوقاية من الحوادث البيئية :نهي النبي
َّ
يبولن أحدكم يف جُ حر)(((؛ خشية وجود
ﷺ( :ال
الهوام املؤذية ،ونهيه عن نزول املسافر ليالً للنوم
واالسرتاحة عىل جوانب الطرق فقال( :إياكم
والتعريس عىل جواد الطريق ،والصالة عليها،
فإنها مأوى الحيات والسباع ،وقضاء الحاجة عليها
فإنها من املالعن)(((.
6 .األمر بااللتزام باآلداب اإلسالمية كآداب التسمية
عند دخول املنزل منعً ا لدخول الشياطني
وحماية ألهل البيت منها ،قال ﷺ( :إذا دخل
الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه
قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء)(((.
وعند الطعام والرشاب ً
كفا ليد الشيطان عن
الطعام ،قال ﷺَّ :
(إن الشيطان يستح ُّل الطعام
(((
أن ال يذكر اسم الله عليه) .
والتسمية عند خلع املالبس ودخول الخالء ،قال
ﷺ( :سرت ما بني أعني الجن وعورات بني آدم إذا
دخل أحدهم الخالء أن يقول :بسم الله)(((.

ومن اآلداب عدم أكل الطعام حا ًّرا خشية األذى
فقد كان أبو هريرة  يقول( :ال يُؤكل طعا ٌم
حتى يذهب بخاره)((( .وحف ً
ظا للطعام والرشاب
من التلوث ،ففي الحديث أن رسول الله ﷺ( :نهى
أن يتنفس يف اإلناء)((( ويف رواية زياد ُة( :أو ينفخ
فيه)( ((1خشية وقوع الرذاذ أو التلوُّث بما يرض.
ومثلها آداب النوم التي تحمي املسلم من ٍ
آفات
ومشاك َل صحية ٍ،كأن ينام املسلم عىل وضوء ،وعىل
ِّ
شقه األيمن ،وأن يتلو األوراد الخاصة بالنوم ،قال
النبي ﷺ( :إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك
للصالة ثم اضطجع عىل شقك األيمن ثم قل :اللهم
أسلمت وجهي إليك وفوَّضت أمري إليك وألجأت
ً
ً
ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى
رغبة
ظهري إليك
(((1
منك إال إليك)  ،وذلك ليؤمِّ ن راحة النفس وراحة
الجسد أثناء النوم .ومن ذلك النهي عن النوم عىل
البطن ،قال أبو ذ ٍّر الغفاري :م َّر بي النبي ﷺ
وأنا مضطجع عىل بطني فركضني برجله ،وقال:
(يا جندب إنما هي ضجعة أهل النار)( ،((1ومنها
ري محجور عليه خشية
النهي عن النوم عىل
سطح غ ِ
ٍ
تعريض النفس لألذى والهالك فقال ﷺ( :من
بات عىل ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه
الذمة)(.((1
7 .الحفاظ عىل الصحة الجنسية باألمر بالزواج
لتفريغ الشهوة وقضائها ،قال ﷺ( :يا معرش
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه
أغض للبرص وأحصن للفرج)(.((1
وأرشد إىل حماية الفرد واملجتمع من آفات
االنحالل الخلقي وما فيها من أمراض جسمية
فحرم الزنا والشذوذ الجنيس
ونفسية خطرية،
َ َ َ ْ َ ُ ّ َ َّ ُ َ َ َ َ ً
الزنا إِنه كان فاحِشة
كاللواط ،قال تعاىل﴿ :ولا تقربوا ِ

((( أخرجه البخاري ( )6293ومسلم (.)2015
((( أخرجه البخاري ( )5623ومسلم (.)2012
((( صحيح أخرجه أحمد ( )20775وأبو داود ( )29والنسائي (.)34
((( أخرجه ابن ماجه ( )329وحسنه ابن حجر.
((( أخرجه مسلم (.)2018
((( أخرجه مسلم (.)2017
((( أخرجه الترمذي (.)606
((( أخرجه الطبراني في الكبير ( )172والبيهقي في الكبرى (.)14631
((( أخرجه البخاري ( )153ومسلم (.)267
( ((1صحيح أخرجه أبو داود ( )3728والترمذي (.)1950
( ((1أخرجه البخاري ( )247ومسلم (.)2710
( ((1أخرجه أحمد ( )15545وابن ماجه (.)3724
( ((1أخرجه أبو داود ( )5041والبخاري في األدب المفرد (.)1192
( ((1أخرجه البخاري ( )1905ومسلم (.)1900
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لسإلا يف يئاقولا بطلا دعاوقو زئاكر

ً

اء َ
و َس َ
َ
سبِيلا﴾ [اإلرساء ،]32 :وقال ﷺ( :لم تظهَ ِر
ُ
الفاحشة يف قو ٍم ق ُّ
ط حتى يُعلنوا بها إال فشا فيهم
ال ّ
طاعون واألوجاع التي لم تكن مضت يف أسالفهم
(((
َ
َ
الذين مَ ضوا قبلهم) .
كما ح َّرم اإلسالم الجماع أيام الحيض والنفاس
مراعا ًة للحالة النفسية للمرأة ،وقطعً َا لرسيان
و َي ْسألُونَ َ
ك َ
األمراض الجنسية قال تعاىلَ ﴿ :
ع ِن
َ
َ
ْ
ْ
ُْ ُ ً َ َْ ُ
ّ
الن َِس َ
ِيض َ
ولا
ه َو أذى فاعت ِزلوا
ِيض قل
اء فِي ال َمح ِ
ال َمح ِ
َت ْق َر ُب ُ
وه َّن َ
ح َّتى َي ْط ُه ْر َن﴾ [البقرة ]222 :وكل هذا

حفا ً
ظا عىل الفطرة اإلنسانية السليمة.

يحرص اإلسالم عىل بناء املجتمع
الصحي ،ويربط أنظمة هذا البناء بدين
أبنائه وتعاليمه لتكون ملزمة للمسلم ،بل
جعل اإلسالم األخذ باألسباب مع تفويض
األمر لله من األصول املقررة رشعً ا
الركيزة الثالثة – إخراج المواد التي يضر حبسها:
قال ابن القيم رحمه الله« :واألشياء التي يؤذي
ُ
انحباسها ومُدافعتها عرشة :الدم إذا هاج ،واملني
إذا تبيَّغ ،والبول والغائط والريح والقيء والعطاس
والنوم والجوع والعطش»(((.
فمن أهم ما أرشد إليه اإلسالم الستفراغ املواد
الفاسدة :الحجامة التي قال فيها رسول الله
ﷺ( :ما مررت ليلة أُرسي بي بمأل إال قالوا :يا
محمد ُم ْر أمَّ تك بالحجامة)((( ،وقالَّ :
(إن أمثل ما
تداويتم به الحجامة والقسط البحري)((( ،وروى
ابن عباس َّ :
(أن رسول الله احتجم وهو محرم
(((
من أذى كان برأسه)  .والحجامة هي استخراج
الدم الفاسد عند هيجانه ووفرته فيتو َّلد د ٌم جدي ٌد
غزير بالكريَّات البيض املناعية لقتل ما يغزو جسم
اإلنسان من الخاليا الرسطانية وغريها .وروى ابن
عباس َّ :
(أن النبي ﷺ احتجم وهو مُحِ ر ٌم من
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

46

ٍ
أكلة أكلها من شاة مسمومة سمَّ تها امرأ ٌة من أهل
خيرب)(((.
كما رشع اإلسالم الزواج الستفراغ املني وتسكني
هيجان الشهوة ،فح ّرض عىل إجابة الزوجة لزوجها
إذا دعاها ليكون ذلك أدعى لدوام املودَّة بينهما،
ونبَّه عىل هذا الجانب الحساس من العالقة الزوجية
لكونه مفتاحً ا لكثري من األمور ومسكنًا لغريه من
املشكالت ،قال ﷺ( :إذا دعا الرجل امرأته إىل
فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة
حتى تصبح)(((.
وقد أرشد الرش ُع إذا شعر املسلم بالحاجة إىل
إخراج ما َّد ٍة ضا ّرة تحتبس يف جسمه أن يُخرجها،
فقد نهى النبي ﷺ عن الصالة إذا كان صاحبها
ً
ً
حابسا بوله أو برازه
حازقا أي
حاقنًا أو حاقبًا أو
أو ريحه فقال( :ال صالة بحرضة الطعام وال هو
يدافعه األخبثان)((( واألخبثان البول والرباز .قال
ابن مفلح« :قال األطباء :حبس الريح إذا أراد
الخروج يُورث الحرص وظلمة العني ووجع الفؤاد
والرأس ،وحبس البول يورث جميع هذه األشياء
مع الحصاة ،وحبس الرباز يورث ذلك كله»(((.
وأخيرًا ..
فإنّنا ندرك من كل هذه الترشيعات الربانية أن
اإلسالم يحرص عىل بناء املجتمع الصحي ،ويربط
أنظمة هذا البناء بدين أبنائه وتعاليمه لتكون
ملزمة للمسلم ،بل جعل اإلسالم األخذ باألسباب مع
تفويض األمر لله من األصول املقررة رشعً ا.

أخرجه ابن ماجه (.)4019
زاد المعاد ،ص (.)589
حسن أخرجه أحمد ( )3316والترمذي ( )2052وابن ماجه ( )3479واللفظ له.
أخرجه البخاري ( )5696ومسلم (.)1577
أخرجه البخاري ( )5700واللفظ البن حبان (.)3950
أخرجه أحمد (.)3547
أخرجه البخاري ( )3237ومسلم (.)1436
أخرجه مسلم ( )560وأبو داود ( ،)89وعند ابن ماجه (« :)617نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن».
اآلداب الشرعية والمنح المرعية ،البن مفلح (.)385/2
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دعوة

ضوابط منهج ّية وتربوية حول
التعاطي مع الخالف واحتوائه
أ .عاصم الحايك

(*)

خلق الله الناس مُختلفني ،وهذا جز ٌء من ابتالئهم ،والناس إزاء هذا االختالف
عىل طريف نقيض ،فريق يريد إلغاء االختالف أو املخالفني ،وفريق يدعو إىل
تجاهل الخالف واالمتناع عن الحديث فيه ،ويدعو إىل تقبُّل جميع وجهات
النظر بصوابها وخطئها ،واملسألة وس ٌ
ط بني طرفني ،وللتعامل مع الخالف
قواعد وضوابط ال بد من إعمالها حتى تستقيم األمور ويستبني الحق.
أن االختالف ٌ
من املتق ّرر ّ
بشكل
سنة ربّانية من ُسنن الله احتواء الخالف ورفعه ،والتعاطي معه
ٍ
تعاىل يف خلقه ،وقد رسم أهل العلم ضوابط منهجيّة إيجابي ،ومِن هذا املنطلق أمر الله تعاىل عباده
عند وُقوع
وقواعد علميّة تش ّكل بمجموعها الخطوط الرئيسة املؤمنني بلزوم الرجوع َ إىل َّالوحيني
ِيعوا َّ
ين َ
آم ُنوا أَط ُ
اللَ
يف تكوين املنهج الصحيح لفقه االئتالف ،والطريق التنازع؛ قال تعاىل﴿ :يَاأ ُّي َها ال ِذ َ
َ َ ُ َّ ُ َ
َ
ْ
ْ
َ
ول َوأُولي ال ْ َأ ْمر ِمنْ ُ
ك ْم فَإن ت َن َ
ازع ُت ْم فِي ش ْي ٍء
القويم يف توجيه الخالف واحتوائه والتعامل معه وأطِيعوا الرس
ِ
َ ُ ُّ ُ َ َّ َ َّ ُ ِ ْ ُِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
ِ
بإيجابيّة ،عرب تأسيس قواعده وتأصيل ضوابطه؛ ف َردوه إِلى اللِ َ والرسو ِل ْإِن ً كنتم تؤ ِمنون بِاللِ واليوم الآخِرِ
لريتكز عليها مَ ن أراد للسفينة أن تُكمل مسريتها ،ذل ِ َك َخيْ ٌر َوأ ْح َس ُن تَأوِيلا﴾ [النساء.]59 :
َ
ولألمّ ة أن تعلو بأخالقها ،وللمسلمني أن يوحّ دوا
قال ابن القيم« :قوله﴿ :فَإ ِ ْن َت َن َاز ْع ُت ْم فِي ش ْي ٍء﴾
ِ
الرشط ،تَعُ ُّم ك َّل ما تناز َع فيه
صفوفهم ،لينجوا من هلكة التف ّرق ،وفشل التنازع ،نكر ٌة يف سياق
ولُجَ ج بحار الخصومة وغمرتها.
دقه وج ِّل ِه ،جَ ِلي ِِّه َ
املؤمنون ِمن مسائل الدين ِ
وخفِ ي ِِّه،
ولو لم يكن يف كتاب الله ورسوله بيا ُن حُ ك ِم ما
ّ
والسنة عند
الضابط األول :الرجوع إىل الكتاب
تنازعوا فيه ولم يكن كافيًا لم يأمُر بال َّر ِّد إليه؛ إذ
االختالف:
املمتنع أن يأم َر تعاىل ِبالر ِّد عند النزاع إىل مَ ن ال
ِمن
ِ
ّ
حدوث
عند
الرشعية
املرجعية
وحدة
إن
يوج ُد عنده فص ُل النزاع»(((.
االختالف والتنازع له دور محوري وأسايس يف
(*) باحث شرعي.
((( إعالم الموقعين (.)39/1
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وحدة املرجعية الرشعية عند حدوث
االختالف والتنازع له دور محوري
وأسايس يف احتواء الخالف ورفعه،
بشكل إيجابي ،ومِن هذا
والتعاطي معه
ٍ
املنطلق أمر الله تعاىل عباده املؤمنني بلزوم
الرجوع إىل الوحيني عند وقوع التنازع
ولزوم االتِّباع هنا ِمن مقتىض التسليم التا ِّم
ألمر الله تعاىل ،وأمر رسوله ﷺ ،وهنا يربز دو ُر
تعظيم نصوص الوحيني عند أطراف الخالف،
فالنزول إىل حكم الله ورسوله ِمن لوازم العبودية
التامّ ة لله تعاىل ،وثمرته هو الفالح والفوز ،كما
َّ َ َ
ك َ
ان
وعد الله ذلك يف محكم كتابه فقال تعاىل :
﴿إِنما َ
ْ

َ َ
ْ
ْ
ِين إ َذا ُد ُعوا إلَى َّ
ح ُ
اللِ َو َر ُسولِهِ ل ِ َي ْ
ك َم بَيْ َن ُه ْم أن
ُِ
ق ْول ال ُمؤ ِمن َ ِ
َ
ْ
ُ
َ
ك ُه ُم ال ُم ْفل ُِح َ
َي ُقولوا َسم ِْع َنا َوأ َط ْع َنا َوأولئ َ
ون َ ٥١و َم ْن يُطِعِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ
َ
َ
خ َش َّ َ
الل َو َي َّتقهِ فأولئ ِ َك ُه ُم الفائ ِ ُزون﴾
الل ورسوله وي

[النور.]52-51 :
وثمّ َة ضاب ٌ
ط آخر له اعتباراته العلمية ،ودالالتُه
الواقعية يف حسم مادة الخالف ورفعه ،وهو أن
يكون االستدالل بنصوص الوحيني وُفق فهم األولني
ّ
املفضلة.
ِمن القرون
وترجيح جانب فهم الصحابة الكرام رضوان
الناس
الله عليهم لنصوص الوحيني لكونهم أعل َم
ِ
بسنّة رسول الله ﷺ ،وبما أخرب به عن معنى
مُراد الله تعاىل ،وهذه الحقيقة الرشعية أ ّكد عليها
ُ
«جئت
ابن عباس  عندما ناظر الخوارج فقال:
أصحاب رسول الله ﷺ ،عليهم نزل
أُحدّثكم عن
ِ
الوحي ،وهم أعل ُم بتأويله»(((.
ويف تأييد هذ املعنى يقول الشاطبي« :يجب
ناظر يف الدّليل الرشعي مراعا ُة ما فهم منه
عىل ك ِّل
ٍ
األولون ،وما كانوا عليه يف العمل به؛ فهو أحرى
ّ
بالصواب ،وأقو ُم يف العلم والعمل»(((.

الضابط الثاني :تفعيل دائرة المتفق عليه
واإلسهام في بناء األرضية المشتركة:
ِمن الحقائق العلميّة ّ
أن دائرة املتّفق عليه بني
املنتسبني للسنّة والجماعة أوسع ِمن دائرة املختلف
فيه ،سواء يف الجوانب املنهجية والسلوكية ،أو
يف القضايا التعبّدية والفقهية ،وإدرا ُك مثل

هذه الحقائق يحتّم عىل املربّني وطلبة العلم ْ
أن
ّ
يوسعوا ِمن دائرة الخطاب اإلسالمي ،وير ّكزوا عىل
ٍ
مرحلة ِمن التعاون فيما
الجوانب املشرتكة ،لبناء
ً
وأن يتفهّ موا ّ
تحقيقا ملصالح األمّ ةْ ،
أن دائرة
بينهم
ّ
ّ
القواعد الكلية واملتفق عليه ذات قطاع عريض يف
مجال الرشيعة وتطبيقاتها العملية يف الحياة.
ولع ّل املتأمّ ل يف املشهد الثقايف يلحظ َك َد ًرا
ثقافيًّا ،ورصاعً ا فكريًّا ،وهد ًرا لطاقات مثمرة،
وضياعً ا لكثري ِمن املس ّلمات ،وإهماال ً للعديد ِمن
القطعيات لع ّل ِمن مسبباته تفعيل دائرة املختلف
عليه ،وتعطيل أو تهميش جانب املتّفق عليه.
ّ
إن عىل العاملني يف الحقل اإلسالمي أن يسريوا
يف ركاب املشرتكات ،ورحاب املتّفق عليه ،إسهامً ا
ّ
الصف ،وإحياء املشرتكات الوفاقية،
منهم يف وحدة
ويتأ ّكد ذلك إبّان املحن التي تعصف باألمّ ة املسلمة،
والتي يجب عليها أن ّ
ترتفع فيها عن الخالفات،
ّ
ورص الصفوف ،وحشد
وتسعى إىل رأب الصدع،
الطاقات.
إن لم ندرك يف مرحلتنا الحالية الحرجة
َ
أهمية تفعيل دائرة املتّفق عليها ،فمتى
سندرك ذلك؟ ويجب أن نوقن أننا لن نربح
ً
معركة نحن جنودها وضحاياها يف آن واحد
ونحسب ّ
أن الخطاب اإلسالمي وبالرغم ِمن
املحن واألزمات التي تعصف باألمّ ة ال يزال يف
أطر
ري ِمن مخرجاته يصدر ِمن منطلقات ذات ٍ
كث ٍ
ضيّقة ،وقد آن لذلكم الخطاب أن يجدّد من لهجته،
إذ ّ
إن تفعيل املشرتكات يف الواقع العميل ال يعدو
كونَه إِجرا ًء شكليًّا ،وتصوّ ًرا تنظرييًّا.
ولن ن ُ ْف ِر َ
ط يف التفاؤل فليس ثمّ ّة ما يدعو إىل
ُ
ذلك يف ظل األطر الفكرية التي أفرزها الواقع
متجانس
ومزيج
صعب،
اإلسالمي املرير ،يف ُم َر ّك ٍب
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
التعصب والديكتاتورية الفكرية.
ِمن
ّ
وإن أنموذج الديكتاتوريات الذي مارسته
ري ِمن أنماطها
بعض الحواضن الرتبوية يف كث ٍ
الرتبوية تحول اليوم دون م ّد الجسور مع اآلخر،
بل وتُسهم يف التقوقع الفكري ،وبناء الحواجز،

((( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( )18678واللفظ له ،والنسائي في الكبرى ( ،)8522والطبراني في الكبير ( ،)10598وغيرهم.
((( الموافقات (.)289/3
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لجيل تربّى عىل ذلك أن يُدرك مفهوم بناء
فكيف
ٍ
أرضية مشرتكة مع الغري؟
ولع ّلنا ومِن خالل نظرتنا إىل الخالفات بني
الكيانات املعتدلة عىل الساحة اإلسالمية نلمس ّ
أن
هناك فجوة منهجية ،وجفوة أخوية ،وإن لم ندرك
َ
أهمية تفعيل دائرة
يف مرحلتنا الحالية الحرجة
املتّفق عليها ،فمتى سندرك ذلك؟ ويجب أن نوقن
ً
معركة نحن جنودها وضحاياها يف
أننا لن نربح
آن واحد.
الضابط الثالث :التماس العذر للمخالف المجتهد
وعدم التثريب عليه:
ّ
إن التماس العذر للمخالف املجتهد يورث يف
ً
ً
رحمة وطمأنينة،
ًوتآلفا ،ويف النّفوس
القلوب محبة
وهذا بابٌ من أبواب حسن ّ
ظن املسلم بأخيه املسلم.
ُ
بعض
فعن سعيد بن املسيب ،قال« :كتب إيل َّ
إخواني ِمن أصحاب رسول الله ﷺْ :
أن ض ْع أم َر
أخيك عىل أحسنه ما لم يأتك ما يغلبُك ،وال تظننّ
ٍ
بكلمة خرجت ِمن امرئ مسلم رشًّا وأنت تجد له يف
(((
الخري محمالً. »..،.
وعن أبي قِ البة قال« :إذا بلغك عن أخيك يش ٌء
تَ ِج ُد عليه فيه فاطلب له العذر بجهدك ،فإن أعياك
فقل :لع َّل عنده أم ًرا لم يبلغه علمي»(((.
والز ُم ذلك أن ال يُحمَ ل قو ُل مَ ن اجتهد وأخطأ
ِ
ِمن أهل العلم والفضل عىل تعمّ د املخالفة للصواب،
بل يُلتمس له العذر؛ كأن لم يبلغه الحديث ،أو لم
يصحّ لديه سنده ،وغري ذلك مما ذكره أهل العلم
يف مواضعه ،وهذه األعذار امللتمسة تحفظ املودّة
واإلخاء ،وهذا ما فعلته أم املؤمنني عائشة  يف
الخالف بينها وبني ابن عمر يف مسألة تعذيب امليت
ببكاء أهله عليه ،فعن عمرة بنت عبد الرحمن :أنّها
سمعت عائشة ،وذُكر لها ّ
أن عبدالله بن عمر يقول:
«إن امليت ليُع ّذب ببكاء الحي» ،فقالت عائشةُ:
ّ
ّ
«يغفر الله ألبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب،
ولكنّه نيس أو أخطأ ،إنّما م ّر رسو ُل الله ﷺ عىل
(((
(((
(((

(((
(((

ٍ
يهودية يُبكى عليها فقال( :إنّهم ليبكون عليها،
وإنها لتعذب يف قربها)»(((.
وال ريب ّ
أن املرء كلما كان أوسع علمً ا كان
أعذر للناس ،وهذا م َ
ُشاه ٌد يف تجارب وممارسات
علماء اإلسالم ،وموقفهم ِمن مخالفيهم ،فمن يتأمّ ل
كالمهم يف مؤ ّلفاتهم وسجاالتهم يجد أنّهم ّ
أسسوا
ملنهج علمي وتربوي رصني يف اإلنصاف والتعامل
ٍ
مع املخالفني.
ولع ّلنا نسوق أحد النماذج اللطيفة يف اعتذار
اإلمام الذهبي رحمه الله لألسود بن يزيد عندما
ترجم له ،ون َ َقل عن الحَ َك ِم :أنّه كان يصو ُم الده َر،
قال الذهبي« :هذا صحيحٌ عنه» ،ث ّم قال معتذ ًرا له:
النهي عن ذلك ،أو تأوَّل»(((.
«وكأنه لم يبلغ ُه
ُ
وقال يحيى بن سعيد األنصاري« :ما برح
املستفتون يستفتون فيُح ُّل هذا ويح ّرم هذا ،فال
يرى املح ِّر ُم ّ
أن املح ِّلل َه َل َك لتحليله ،وال يرى املح ِّل ُل
(((
َّ
أن املح ِّرم َه َل َك لتحريمه» .
ويف املقابل تجد مَ ن َق ّلت بضاعته ونقص عقله:
رسي َع املؤاخذة ،ضي َّق األفق ،متعجِّ الً يف إطالق
التهم ،ولذلك قيل« :العالم مرتدِّد ،والجاهل متأ ّكد».
ك َّلما كان املرء أوس َع علمً ا كان
أعذ َر للناس ،وهذا م َ
ُشاه ٌد يف تجارب
ومُمارسات علماء اإلسالم ،وموقفهم
ِمن مخالفيهم ،فمن يتأمّ ل كالمهم يف
مؤ ّلفاتهم وسجاالتهم يجد أنّهم ّ
أسسوا
ملنهج علمي وتربوي رصني يف اإلنصاف
ٍ
والتعامل مع املخالفني
الضابط الرابع :توفر األهلية والكفاءة العلمية
فيمن يتولّ مناقشة المسائل الخالفية:
ّ
إن دخول مَ ن تنقصهم امل َل َكة العلميّة والتأصيل
الرشعي يف ساحات النقاش ،وولوجهم يف مسائل
الخالف ،وإقحام أقالمهم يف القضايا الخالفية

أخرجه البيهقي في شعب اإليمان (.)7992
أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ،)285/2والبيهقي في الشعب (.)7983
أخرجه البخاري بنحوه ( ،)1289ومسلم ( )932واللفظ له .وقد حمل أهل العلم أحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله عىل َمن كان البكاء والنَّوح
والعويل عىل الميت من عادته أو أوصى أهله بذلك ،وليس لمجرّد البكاء عند المصيبة؛ فالنبي صىل هللا عليه وسلم بكى عند الموت .وقد ظنّت
عائشة رضي هللا عنها أ ّن ابن عمر أخطأ؛ ألنّها سمعت حديثًا آخر من النبي صىل هللا عليه وسلم في اليهودية التي م ّر بقبرها ،وفهمت منه أ ّن أهلها
يبكون لفقدها في حين أنّها ت ُ َّ
عذب بأعمالها.
سير أعالم النبالء (.)52/4
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (.)1691
العدد  | 14رمضان 1443ه  -نيسان /أبريل 2022م
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املصريية لألمّ ة ،يُذكي بدوره جذوة الخالف،
ويساهم يف تأجيجه وإعادة إنتاجه؛ فكثريٌ ِمن
ّ
الصف املسلم والرتاشق الفكري يقف
حاالت تفريق
وراءها مَ ن ليس له قدرة علمية أو رشعية ّ
تؤهله
للنقاش العلمي أو الخالف مح ّل النظر ،ولذلك
الخالف،
حد ّد القرآن الكريم
الرشعية يف َّ َ َ َ
املرجعيةَ ُ َ
َ َ ُّ َ َّ
ُ
ُ
َ
تعاىل﴿َ :ياأيها ال ِذين آمنوا أطِيعوا الل وأطِيعوا
فقال ُ
ْ

ال سيما وقد بَ َرزت عىل الساحة يف املقابل مراكز
بحثية مشبوهة يف أدوارها وأطروحاتها؛ تصدّرت
املشهد الثقايف يف القضايا املصريية لألمّ ة.
وحا ُل هؤالء القوم ِمن املرتبّصني باإلسالم
ودعاته ينطبق عليه ما وصف به عيل بن أبي طالب
 أح َد الذي ظهروا وقت الفتنة حيث قال له:
ُ
َ
فكنت فيها خامالً ،فلما ظهرت
الجماعة
«لقد كانت
(((
َ
نجمت فيها نجوم َقرن املاعز» !.
الفتنة

وضعاف
وقال تعاىل يف وصف أهل النفاق
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ
ُ
اإليمان﴿ :وِإذا جاءهم أمر ُ ِمن ال َأم ِن أوِ الخو ِف أذاعوا
ْ
َّ

مسؤولية إدارة دفة الخالف تقع عىل عاتق
أهل العلم ،وال يليق بهم موقف الحياد
السلبي؛ إذ األنظار تتّجه إليهم إبّان حدّة
االختالف ليأخذوا موقعهم الطبيعي ِمن
إدارة األزمات بالحكمة واإلنصاف والرفق،
وإثبات الحقائق ،وبث روح األلفة واملودّة

َ
َّ َ
َ
َ
ْ ِْ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ
ازع ُت ْم فِي ش ْي ٍء ف ُر ُّدوهُ إِلى
الر ُسول َوأولِي الأم ِر منكم فإِن تن
َّ
اللِ َو َّ
الر ُسو ِل﴾ [النساء.]59 :

الر ُسو ِل َوِإلَى أولي الأ ْمر ِمنْ ُه ْم لَ َعل َِم ُه ال ِذ َ
بِهِ َول َ ْو َر ُّدوهُ إِلَى َّ
ين
ِ
ِ
ي َ ْستَنْب ِ ُطونَ ُه ِمنْ ُه ْم﴾ [النساء.]83 :

ويف هذه اآليات يق ّرر تعاىل مرجعية التحدّث
بقضايا املسلمني والشؤون العامّ ة املتّصلة بهم
َي أن ما يَن ُ
إىل أهل العلم «فب َّ َ
األمر هو
ظ ُر فيه أُولو ِ
ُ
العامة كمسائل األمن والخوف ،وأن العامّ ةَ
املسائ ُل
ال ينبغي لها َ
الخ ُ
وض يف ذلك ،بل عليها أن تَ ُرد َُّه إىل
الرسول وإىل أويل األمر ،وأن ِمن هؤال ِء مَ ن يتوىل أم َر
ِ
استنباط ِه وإقناع اآلخرين به»(((.
وهذا التنصيص القرآني عىل وحدة املرجعية
أثناء النزاعات ويف قضايا الشأن العام يؤ ّكد دور
أهل العلم والفضل والرئاسة يف إدارة د َّفة الخالف
ومسائل النزاع ،فال يليق بهم موقف الحياد السلبي؛
إذ األنظار تتّجه إليهم إبّان حدّة االختالف ليأخذوا
موقعهم الطبيعي ِمن إدارة األزمات بالحكمة
واإلنصاف والرفق ،ويرتقوا بالخالفات ِمن األساليب
الهجومية إىل طرق أهل العلم والحكمة يف الرتوّي،
وإثبات الحقائق ،وبث روح األلفة واملودّة ،لذا يق ّرر
تعاىل:
اإلمام القرطبي هذه املسألة يف تفسري قوله
الر ُسو ِل َوِإلَى أُولي ال ْ َأ ْمر ِمنْ ُه ْم لَ َعل َِم ُه ال َّ ِذ َ
﴿ َول َ ْو َر ُّدوهُ إِلَى َّ
ين
ِ
ِ
ي َ ْستَنْب ِ ُطونَ ُه ِمنْ ُه ْم﴾ [النساء ،]83 :فيقول« :وليس لغري
العلماء معرفة كيفية الر ّد إىل الكتاب والسنة»(((.
وهذا يؤ ّكد الدور املنوط بمراكز الدراسات
ّ
واملتخصصة يف الشأن العلمي
العلمية والبحثية،
والدعوي ،و ِع َ
ظم األمانة العلمية امللقاة عىل كاهلها،
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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تفسير المنار ،لمحمد رشيد رضا (.)156/5
تفسير القرطبي (.)225/5
سير أعالم النبالء ،للذهبي (.)120-119/1
قواعد التحديث ،للقاسمي ،ص (.)29
أي :يثيره.
الموافقات ،للشاطبي (.)287/5
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الضابط الخامسّ :
تجنب أسلوب االستفزاز،
ومحاولة احتواء المخالف بتسكين الثائرة.
يَعم ُد بعض ّ
املثقفني إىل محاولة إظهار ما يرونه
ِمن الحق ،وإقامة األد ّلة والرباهني عليه ،والر ّد عىل
املخالفني وتفنيد حججهم ،لكن بطريقة تتدنّى
فيها لغة الحوار والنقاش ،ويرتفع فيها أسلوب
االستفزاز واالستعالء ،وتسفيه آراء اآلخرين،
وإسقاط اجتهادات املخالفني ،والهمز واللمز
ترصيحً ا أو تلميحً ا ألئمة املخالفني وأشياخهم ،ظنًّا
ّ
منهم أنّهم يحسنون صنعً ا ،وما علموا ّ
«الحق
أن
(((
يُرصع إذا عُ مد إىل إظهاره ُّ
بالسباب والشتائم» .
فسلوك منهج االستخفاف باملخالف ،وارتفاع
أفعال غري محمود ٍة
نربة التحدّي ينتج عنه ردو ُد
ٍ
ّ
وتعص ٍب لدى الطرف اآلخر؛
ِمن معاندة ومكابرة
الرتجيح يُب ِّ ُ
ّ
َي((( العنا َد ِمن
مساق
ألن «الطعن يف
ِ
ِ
أهل ا َمل َ
املطعون عليه ،ويزيد يف دواعي التمادي
ذه ِب
ِ
ُ
َّ
واإلرصار عىل ما هم عليه؛ ألن الذي غض من جان ِبه
ِ
ٌ
َ
ّ
يتعصبَ ملا هو
مع اعتقادِ هِ خِ الف ذلك حقيق بأن
ُ
الـمَ
وق
س
يح
ْج
ِلت
ِ
عليه ويُظه َر محاسنَه؛ فال يكو ُن ل َّ ِ ِ
هذا الـمَ َ
ساق فائدة زائ َد ٌة عىل اإلغراء بالتزا ِم ا َملذهب
(((
ّ
فكأن الرتجيحَ لم يحصل» .
وإن كان مَ ْرجُ وحً ا؛

ئاوتحاو فالخلا عم يطاعتلا لوح ةيوبرتو ةّيجهنم طباوض

ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﻬﺠ ّﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺨﻼف واﺣﺘﻮاﺋﻪ
ّ
واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻼف
 .١اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻜﺘﺎب
 .٢ﺗﻔﻌﻴﻞ داﺋﺮة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
 .٣اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﺬر ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻋﺪم اﻟﺘﺜﺮﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ
 .٤ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﻦ ّ
ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ
ّ .٥
ﺗﺠﻨﺐ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﺰاز ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺣﺘﻮاء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺘﺴﻜﻴﻦ اﻟﺜﺎﺋﺮة
 .٦اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻌﺪل ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
 .٧اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ أَواﺻﺮ ُ
اﻷﺧ َّﻮة ورواﺑﻂ اﻷﻟﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ
رق االستفزاز التي يسلكها بعض ّ
إن ُ
ط َ
املثقفني
ً
تأخذ أطيافا متنوّعة ِمن مناحي املشهد الثقايف
عنوان لكتاب تقرأ بني حروفه
والحياة العلمية ،فمن
ٍ
مقال
االستفزاز النفيس واالستعالء العلمي ،وبني
ٍ
ّ
ّ
التعصب والحزبية املقيتة ،وبني مناظرات
يرسخ
ٍ
نربات هجومية ،عرب
ونقاشات جدلية عقيمة ذات
صارخ
سالح رفع الصوت وحِ دّة اللهجة ،يف تح ٍّد
ٍ
َ
وإيغار لصدره؛ مما يضع املخالف يف
للمخالف
ٍ
ٍ
حالة نفسية تحمله عىل الدفاع عن نفسه ،وتدفعه
إىل تربير موقفه ،وكثريًا ما تمنعه ِمن قبول الحق؛
مهما سمع من الحجج واألد ّلة والرباهني ،وهذه
من القضايا الـم َُس ّلمة لدى العقالء وأهل الفطنة؛
إذ ّ
ْ
ِ
قلوب العوا ِّم
رسخت يف
الجهاالت إِنما
إن «أَكثَر
ِ
ّ
ٍ
ُّ
الحق ،أظه ُروا
ال أهل
بتعص ِب
جماعة من جُ هّ ِ
ّ
ّ
الحق يف مَ عْ ِر ِض التحدّي وا ِإلدال ِء ،ونظروا إىل
ضعفاء ُ
ُ
ري واإلزراء ،فثارت ِمن
الخصوم ِب ِ
عني التّحقِ ِ
ِ
ُخالفة ،و َر َس َخ ْت
بواطن ِِهم دَواعِ ي الـمُعاند ِة والـم
ُ
ُ
س عىل العلماء
االعتقادات
يف قلو ِبهم
الباطلة ،وعَ ُ َ
(((
ُ
املتل ّ
ور فسادها» .
طفني مَ حْ و َُها مع ظهُ ِ
قال الشاطبي مع ّل ًقا عىل مقولة الغزايل،
ً
ذهبية يف التّعامل مع الخالف
ومق ّر ًرا بذلك قاعد ًة

ُّ
الحق الذي تَ ْشهَ ُد له
واحتوائه« :هذا ما قال ،وهو
ُ
العَ وا ِئ ُد الجاري َُة ،فالواجبُ تَ ْسك ُ
ني الثّائِر ِة ما ق ِد َر
عىل ذلك»(((.
ّ
إن عدم بلوغ مرحلة النضوج الفكري لدى
ً
ّ
بعض املثقفني أوجب إخفاقا علميًّا وعمليًّا يف إدارة
بعض ّ
ملفات الخالف الشائكة ِمن خالل ممارسة
تأجيج الرصاعات الثقافية عرب أطروحات عقيمة،
ومناقشات تتّسم بضيق األفق وشخصنة املواقف،
وتغليب املصالح الضيّقة عىل مصلحة وحدة
ّ
الصف ،واجتماع الكلمة.
واملأمو ُل ِمن أهل الحكمة أن يمارسوا دورهم
وواجبهم تجاه القضايا الخالفية ذات املنحنى
الجديل بسلوك منهج (تسكني الثائرة) يف التعاطي
مع الخالفات عرب املسارات التالية:
ص نظ ُره يف العلوم
املسار األول :تحييد مَ ن َق ُ َ
الرشعية ،وتقديم مَ ن ج ّل قدره ،وعلت مكانته،
ورجح عقله ،وعركته التجارب.
املسار الثاني :التخفيف ِمن التواصل السلبي
ّ
والرتفع عن
مع مَ ن ينتهج أسلوب االستفزاز،
مناقشته ،والسعي إىل عدم استثارته ،فمن يجيدون

((( االقتصاد في االعتقاد ،للغزالي ،ص (.)15
((( االعتصام ،للشاطبي (.)732/2
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االستفزاز الفكري َكث ُ َر سوادهم ،وعىل املسلم َأن
يتعاطى معهم بموجب التوجيهات الربانيةَ ﴿ :ولا
ينلَايُوق ِ ُن َ
ي َ ْس َتخ َِّف َّن َ
كال َّ ِذ َ
ون ْ﴾ [الروم ،]60 :وباإلعراض
َ
ْ
وأ ْعرض َ
َ
[األعراف،]199 :
ع ِن الجَاهِل َِين﴾
عنهمِ ﴿ :
َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ
وعدم االكرتاث بهم﴿ :وِإذا خاطبهم الجاهِلون قالوا
سل َ ً
َ
اما﴾ [الفرقان.]63 :
َ
بل ّ
رجاحة عقل املسلم وفطنته تجعله ال
إن
ٍ
ٍ
بإطار علمي
جدلية ال تتميّز
ساحات
ينقاد إىل
ٍ
وثقايف واضح ،فليس ك ُّل مَ ن غ ّرد أو كتب يجب
ٍ
الرد عليه:
برق الحَ يل يستف ُّزني
وما ك ُّل ٍ
ْ
األرض أرضاه ُمنعِ ما
وال ك ُّل مَ ن يف
ِ
كم ِمن ِسهام البنان تحوّلت يف بعض
سنان يَرمِي بها املختلفون
الخالفات إىل
ٍ
بعضهم تحت مظ ّلة الخالف الفكري
والفقهي ،بعيدًا عن اإلنصاف والعدل،
متناسني ّ
أن املناظر َة واملحاجَّ َة ال تنفع إال
مع العدل واإلنصاف
الضابط السادس :اإلنصاف والعدل مع
المخالفين:
ٌ
لق عزيز ،وحِ ٌ
اإلنصاف ُخ ٌ
الزمة ،وهو ِمن
لية
الكريم ،قال
األخالق الفاضلة التي دعا إليها القرآن
ْ
َ َ َ َ
َ ْ َْ ُ
ْ
َ
ك ْم ُت ْم َبي ْ َن َّ
ُ
الن ِ
اس أن تحكموا بِالعد ِل﴾
تعاىل﴿ :وِإذا ح
[النساء.]58 :
قال الزيلعي« :وما َّ
َ
بأحس َن
تحل طالبُ العلم
(((
ّ
التعصب» .
ِمن اإلنصاف ،وترك
«والل ُه تعاىل يحبُّ اإلنصاف ،بل هو أفضل
حلية َّ
ٍ
خصوصا مَ ن ن َ َّ
ً
صبَ نفسه
تحل بها الرجل،
واملذاهب ،وقد قال الله تعاىل
حكمً ا بني ُ ِ
األقوال َ َ ِ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
لرسولهَ ﴿ :وأ ِم ْر ُت لِأعدِل بينكم﴾ [الشورى،]15 :
فو ُ
ِ
الطوائف ،وأال
الرسول مَ ن ْ ِصبُهم العد ُل بني
َرثة
ِ
يمي َل أحدُهم مع قري ِبه وذوي مذه ِبه وطائفتِه
ُّ
الحق مطلوبَه ،يسريُ بسريه،
ومتبوعِه ،بل يكون
وينز ُل بنزوله ،يدي ُن دين العدل واإلنصاف ،ويُح ّك ُم
الحجة.(((»...
(((
(((
(((
(((
(((

52

نصب الراية (.)355/1
إعالم الموقعين ،البن القيم (.)78/3
مجموع الفتاوى ،البن تيمية (.)109/4
جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد البر (.)531/1
جامع العلوم والحكم ،البن رجب (.)267/2
العدد  | 14رمضان 1443ه  -نيسان /أبريل 2022م

ومِن املنهج القرآني يف تأصيل مبدأ اإلنصاف:
ملجانبةَّ العدل،
التحذير ِمن أن تكون العداوة سببًا
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
تعاىل﴿ :ولا يج ِرمنكم شنآن قو ٍم على ألا تعدِلوا
قال
ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ِ َّ ْ
َ
اعدِلوا هو أقرب للتقوى﴾ [املائدة.]8 :
وعىل هذا سار أهل السنّة والجماعة ،وصار هذا
شعا ًرا لهم ،فهم أه ُل اإلنصاف والرحمة والعدل،
حتى مع مَ ن َ
ظ َلمَ هم وجَ ار عليهم.
فكم ِمن ِسهام البنان تحوّلت يف بعض الخالفات
سنان يَرمِي بها املختلفون بعضهم تحت مظ ّلة
إىل
ٍ
الخالف الفكري والفقهي ،بعيدًا عن اإلنصاف
والعدل ،ولعلهم تناسوا ّ
أن «املناظر ُة واملحاجَّ ُة ال
(((
تنفع إال مع العدل واإلنصاف» .
ّ
إن ممارسة مبدأ اإلنصاف يف ح ّل النزاعات
والخالفات يشوبه بعض الشوائب العملية عند
التطبيق ،وتتمث ّ ُل يف أمرين:
األول :البَون الشاسع يف مبدأ اإلنصاف بني
النظرية والتطبيق ،فالتنظري وتقعيد القواعد
ووضع األسس أمر يسريّ ،
لكن اإلشكاليات تظهر
عند التطبيق العميل حيث تحذو كثري ِمن النفوس
ٍ
ممارسات تتّسم بالجَ ور والعدوان مع إخوانهم،
إىل
منحى اجتهادي.
ذات
تكون
أن
تعدو
ال
قضايا
يف
ً
وهذا ما جعل اإلمام مال ًكا رحمه الله يقول« :ما
يف زماننا يش ٌء أق ّل ِمن اإلنصاف!»(((.
قال الشاعر:
ً
ِ
قاطبة
اإلنصاف
ول ْم ت َز ْل ق ّل ُة
الرجال ْ
ْ
ذوي َرحِ م
بي
ِ
وإن كانُوا ِ
الثاني :إلباس عدم إنصاف اآلخرين لباس
الرشيعة والدين ،وهذا ما لبّسه الشيطان عىل
بعض طلبة العلم ،وهو ما ق ّرره ابن رجب حيث
ُ
اختالف الناس يف مسائل الدين،
قال« :وملا كثر
وكثر تف ّرقهم ،كثر بسبب ذلك تباغضهم وتالعنهم،
وك ٌّل منهم يُظهر أنّه يُبغض لله ،وقد يكون يف
نفس األمر معذو ًرا ،وقد ال يكون معذو ًرا ،بل يكون
متّبعً ا لهواهّ ،
مقصًا يف البحث عن معرفة ما يُبغض
عليه.(((»...،
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وقد نبّه إىل هذه املسألة ً
أيضا ابن الجوزي
فقال« :ومِن تلبيس إبليس عىل أصحاب الحديث
ّ
للتشفي ،ويُخرجون
قدحُ بعضهم يف بعض طلبًا
ذلك مخرجَ الجرح والتعديل الذي استعمله قدما ُء
هذه األمّ ة للذبّ عن الرشع ،والل ُه أعلم باملقاصد»(((.
فإسقاط بعضهم للمؤسسات العلمية،
والكيانات الرشعية ،إنّما يت ّم عرب رؤى تتخذ ِمن
ً
واجهة لضمان الحاضنة
املنهجية الدينية ستا ًرا أو
ّ
فتتكس عىل عتباتها نظريات اإلنصاف
الشعبية،
والعدل.
إنّنا نفتقد اإلنصاف يف رؤيتنا لكثري ِمن
األحداث التي ال تنسجم مع توجّ هاتنا ونمط
تفكرينا ،ونفتقده يف تقويم األشخاص ومناهجهم،
سلبي
منظور
ويف دراساتنا ونقدنا ملخالفينا؛ يف
ٍ
ٍ
للتعايش مع إخوة الدين بدعوى احتكار الحقّ
وإسقاط اآلخرين ،وقد قال ابن سريين« :ظل ٌم
َ
رأيت ،وتكتم خريه»(((.
ألخيك أن تذكر منه أسوأ ما
وحالنا كما حكاه الشاعر:
ُ
أص ُّم عن األمر الذي ال أُريد ُه
َ
وأسم ُع خلق الله حني أشا ُء
واق ُع الحال يتط ّلب تربية النشء املسلم
عىل سالمة الصدور ،وتأصيل مفهوم
األخوّة اإلسالمية ،والدُّربة عىل النقاشات
الهادئة والهادفة ،والتأكيد عىل ّ
أن تباين
اآلراء واختالف العقول ال يُفسد ِ
أواص
األُخوّ ِة وروابط األلفة واملحبّة ،ضمن
الضوابط الرشعية
الضابط السابع :بقاء أَواصر ُ
األخ َّوة وروابط األلفة
(((
بين المختلفين:
إن االختالف والتباين يف اآلراء ال ي َُسوِّغُ
ّ
للمختلفني قط َع روابط األلفة واملودّة ،بما يخالف
مقتىض األخوّة اإلسالمية ،واملحبّة اإليمانية ،وال
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

يجيز لهم أن تتحوّل الخالفات فيما بينهم إىل فرقة
وتدابر وتنافر ،واألمر كما قيل( :يف الرأي تضطغن
العقول ،وليس تضطغن الصدور) ،ومِن املق ّرر
لدى أهل السنّة :أن ُمتَعَ َّلق الوالء والرباء :اإليمان
واالتّباع والعمل الصالح ،وليس مج ّرد املخالفة أو
الر ّد واملجادلة(((.
وهذا املفهوم أدركه الصحابة الكرام نظريًّا،
وطبّقوه عمليًا ،فقد اختلفوا «وكانوا مع هذا أه َل
مودّة وتناصح ،وأخوّ ُة اإلسالم فيما بينهم قائمة»(((.
قال يونس الصديف« :ما رأيت أعق َل ِمن الشافعي،
ناظرتُ ُه يومً ا يف مسألة ثم افرتقنا ،ولقيني فأخذ
بيدي ثم قال :يا أبا موىس ،أال ي َْستَقي ُم أن نكون
إخوانًا وإن لم نتّفق يف مسألة؟!»(((.
وواق ُع الحال يتط ّلب ِمن املربّني تربية النشء
املسلم عىل وحدة القلوب ،وسالمة الصدور،
وتأصيل مفهوم األخوّة اإلسالمية ،والدُّربة عىل
النقاشات الهادئة والهادفة ،والتأكيد عىل ّ
أن تباين
ُ
ِ
أواص األخوّ ِة
اآلراء واختالف العقول ال يُفسد
وروابط األلفة واملحبّة ،ضمن الضوابط الرشعية يف
ذلك.
«نعم ال بأس أن تُنتقد األقوال ،وتُضعّ ف
بالربهان ،وي َّ
ّ
ولكن
ُوضح ك ّل خطأ ينجم عنها،
ّ
التوقي منه هو :أن يتشاحن قادةُ
الذي يجب
العقول ويتطاحنوا ويتباغضوا ملا ال يصحّ أن
يكون سببًا معقوالً ،وأن يَثِبَ ك ٌل عىل مُخالفِ ه
َوث ْ َ
بة الغادر املنتقم ،فيو ّد أن ين ّكل به ،أو يم ّزقه
رشّ مم ّزق ،فيقتفي أث َرهم مق ّلدُهم ،فتصبح األمّ ُة
أعدا ًء متشاكسة ،وأحزابًا متنافرة ،بشؤم التّ ّ
عصب
ال ّذميم ،الذي لم يتم ّكن ِمن أمّ ة ّإل وذهب بها مذهب
التّف ّرق واالنحطاط ،وأضعَ َ
ف ُقواها ،وأحاق بها
الخطوب واألرزاءِ ،
فمن الواجب العم ُل عىل مالشاة
(((
الشحناء والشقاق ،والقيام بالتحابّ واالتفاق» .
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فقه الرد عىل المخالف ،للدكتور خالد السبت ،ص ( )162بتصرف يسير.
االعتصام ،للشاطبي (.)734/2
سير أعالم النبالء ،للذهبي (.)16/10
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ةَّوبنلا يتبيف ةَقَفنلا ة كشلم

تزكية

مشكلة َ
النف َقة في بيت النب ّوةَ
أ .عبد المعين الطلفاح

(*)

تتتابع األزمات املالية واالقتصادية وتلقي بظاللها عىل واقع املجتمع واألرسة،
وكما تَ ُ
ست وفرة املال كثريًا من املشكالت والخالفات العائلية ،فكذلك تكشف
قِ َّلة ذات اليد الكثري من الثغرات وتزيد من حجم املشكالت ،وهنا يربز سؤال
حول البيت النبوي :هل عانى من مشكلة النفقة؟ وماذا كان موقف أمهات
املؤمنني ؟ وكيف أجابهن النبي ﷺ؟
وراجعنه حتى آذاه ذلك؛ فأغضب ذلك رسو َل الله
ﷺ ،وهجَ ّ
ّ
وتغي عىل أصحابه ،حتى
رهن شه ًرا،
إن بعضهم قد استأذن عليه فلم يأذن له ،وتحدث
الناس خالل ذلك أن رسول الله ﷺ ط ّلق نساءه،
ودام ذلك الحال حتى نزل فيه قرآن يتىل يف سورة
األحزاب.

عاش رسول الله ﷺ حياة عادية كغريه من
الناس ،ال تخلو من األلم واملرض وقلة ذات اليد،
وسائر ما يعرتي البرش من عوارض الحياة اليومية،
ونقلت لنا كتب السنة والسرية تفاصيل مواقفه
وترصفاته ليتأ َّكد الناس من برشيته فال يغلون فيه،
وليقتدوا بسنته وحكمته يف سائر أمورهم وشؤونهم،
ومن ذلك األحداث التي جرت يف بيته مع أزواجه
َّ
ترفع النبي ﷺ عن الدنيا وملذاتها ،وزهد
أمهات املؤمنني  بحلوها و ُم ِّرها.
عن التنعم بها مع مقدرته عىل ملكها ،غري
تكشف لنا سورة األحزاب عن جانب مما وقع
أنه لم يمنع نفسه وآل بيته مما يجد من
بني رسول الله ﷺ ونسائه من خالف حول النفقة،
طعام وملبس ومركب
وذلك أنه لـمَّ ا دخلت جزيرة العرب يف اإلسالم،
ووسع الله عىل نبيه ﷺ ،وصارت تأتيه الصدقات
لقد َّ
والغنائم؛ رأت أمهات املؤمنني بيوتات املسلمني من
خي الله تعاىل نبيَّه ﷺ بني أن يجعله
حولهن قد توسع أصحابها يف أمور الدنيا؛ فجنئ مَ ِل ًكا نبيًا ،أو عبدًا رسوالً؛ فاختار أن يكون عبدًا
إىل رسول الله ﷺ يطلبن السعة وزيادة النفقة ،رسوال ً((( ،وكان ﷺ يدعو ربه أن يجعل رزقه ورزق
(*) دراسات عليا في الفقه وأصوله.
((( أخرجه أحمد (.)7160
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ةَّوبنلا يتبيف ةَقَفنلا ة كشلم

آلِه قوتًا((( ،أي ما يسد به الرمق ،فقد َّ
ترفع النبي
ﷺ عن الدنيا وملذاتها ،وزهد بها ،مع أنه لم يمنع
نفسه وآل بيته مما يجد من طعام وملبس ومركب،
وكان ﷺ يأمل أن يختار تلك املعيشة نساؤه وآ ُل
بيته؛ فلـمَّ ا عَ صيْن َ ُه غضب ﷺ من ذلك.
طلبه نساءُه قرآنا ً يُتىل،
وأنزل تعاىل َالحكم فيما
ك إ ْن ُكنْت ُ َّن تُر ْدنَ
النب ُّي قُ ْل ل ِ َأ ْز َواج َ
َ ُّ َ َّ
ُِ ِ
ِ
فقال تعاىل﴿ :يا أيها ِ ُ
ْ

إال باإلنكار والرصاخ ،ولربما تشت ُّد ردّة فعله فتقع
بذلك الخالفات األرسية ،ويتصدع بنيان األرسة،
ويوشك عىل السقوط ،أو يسقط بالفعل.
وقد تلجئه هذه الطلبات إىل االستدانة بما يفوق
قدرته عىل الوفاء ،أو تمتد يده إىل ما ال يحل له
فيعرض آخرته للخطر ،ويتسبب يف إطعام أهل
بيته ماال ً حرامً ا.
َّ
إن التعامل مع هذه املسألة يتطلب من كل من
الرجل واملرأة خطوات عديدة ،والرجل بما أنَّه القائم
عىل األرسة ومدبر شؤونها فينبغي عليه أن يعمل
بما وجَّ ه إليه الرشع؛ فإن كان قد َّ
وسع الله عليه
فينبغي أن ّ
يوسع عىل زوجته وأهل بيته ،وليتذكر
من الله
أن ك َّل ما يبذله ألهله فإنه مأجور عليه
تعاىل ،وأن الله سيخلفه له ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما َأنْ َف ْق ُتمْ
الرازق َ
ِم ْن َش ْي ٍء َف ُه َو ُيخْل ُِف ُه َو ُه َو َخيْ ُر َّ
ِين﴾ [سبأ،]39 :
ِ
وقال ﷺ( :ولن تُنفِ َق ً
نفقة تبتغي بها وج َه ِ
الله إال
َ (((
أ ُ ِج َ
رت عليها ،حتى ما تجع ُل يف ِف امرأ ِتك) .
أما من يبخل فقد حذَّره الرشع من ذلك ،قال ﷺ:
ُ
يقوت)((( ،وقال ﷺ:
(كفى باملر ِء إثمً ا أن يُضي َع من
َ َ َ ُ (((
الشحَّ َ ،ف ِإن ُّ
(واتقوا ُّ
الشحَّ أَه َل َك مَ ن كان قبلكم) .
ثم يدعو آل بيته للرضا بما قسم الله لهم،
وي ِّ
ُرغبهم بما أعده الله للصابرينَّ ،
وأن الله تعاىل لم
َ
يرض الدنيا لنبيه ﷺ((( ،ثم َّ
إن الله تعاىل ال يُك ِّلف
ً
نفسا إال وسعها ،والله تعاىل قد ذكر النفقة وما أوجبه
ُ
ُ
عىل األزواج فقال﴿ :ل ِ ُينْف ِْق ذو َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِهِ َو َم ْن قد َِر
َّ
َ ّ
ْ

َّ
ٌ
إن قضية النفقة واملرصوف سببٌ
رئيس
للمشكالت الزوجية اليوم ،فمن النساء من تخرج
من بيتها وترى ما عند غريها من أمور الدنيا ،أو
تسمع عنه من صاحباتها ،أو تطلع عليه عرب وسائل
التواصل االجتماعي ،فتأمل أن تعيش عيشتهم،
وتتط َّلع ملستواهم املادي ،فتطلب من زوجها ما
ليس عنده .ومن األزواج من يجهل حدود ما يجب
عليه من النفقة أو ال يحسن معالجة تلك القضية

الله ﷺ :ما ُّ
حق َز ِ
رسو ُل ِ
وجة أحدِنا ع َل ِيه؟ قا َل:
(أن تُطعِ مَ ها إذا َ
اكتس َ
طعِ َ
مت ،وتَكسوها إذا َ
يت ،وال
(((
َ
ِ
البيت) ،
ترضب الوجهَ ،وال تُقبِّح ،وال تَهجُ ْر إال يف
ِ
فيكفي أن يقول الرجل ألهله :إني ال أملك ما تطلبون،
وإن الله تعاىل ال يكلف ً
نفسا إال ما آتاها ،فإن رضيت
الزوجة بذلك وقنعت فهو خري ،وإن لم تستطع الصرب
عىل حياة الفقر والعوز؛ فإن الله تعاىل لم يجربها عىل
البقاء مع هذا الزوج.

ح ُ
ين َت َها َف َت َعالَي ْ َن أ َم ّت ِْع ُ
ك َّن َوأ َس ّر ْ
الدنْ َيا َوز َ
ك َّن َس َر ً
الحَ َياةَ ُّ
احا
ِ
ِ
ْ
َ
َ ً
ُ
َ
ُ
َ ْ
َّ
الل َو َر ُسول ُه َو َّ
ِإن كنْت َّن تُر ْد َن َّ َ
الد َار الآخ َِرةَ فإِن
جمِيل َا  28و
ِ
َ
ات ِمنْ ُ
ك َّن أ ْ
الل أ َع َّد لِلْ ُم ْ
َّ َ
ج ًرا َعظ ً
حس َِن ِ
ِيما﴾ [األحزاب:

 ،]29-28فبيَّنت هذه اآليات أن أمهات املؤمنني
لسن مجربات عىل تحمل هذه املعيشة التي اختارها
لنفسه ،وال هو ﷺ مُك َّل ٌ
ف أن يبذل َّ
لهن ما ليس
عنده؛ وإنما جعل الله ح َّل هذه القضية أن ِّ
يخي
رسول الله ﷺ نساءه بني أن يُط ِّلقهن ،أو أن يصربن
عىل هذه املعيشة التي اختارها رسول الله لنفسه،
ولهن عىل ذلك األجر العظيم عند الله تعاىل ،ولـمَّ ا
َ
َّ
اخرتن ك ُّلهن ما عند الله
خي رسول الله ﷺ نساءه؛
َّ
تعاىل ،وحُ ل بذلك هذا اإلشكال داخل البيت النبوي.
عولجت قضية النفقة يف بيت النبوة
بتخيري الرسول الله ﷺ زوجاته بني أن
يُط ِّلقهن ويتمتَّعن بالحياة التي يُردن،
أو أن يصربن عىل املعيشة التي اختارها،
َ
فاخرتن
ولهن عىل ذلك األجر العظيم،
ك ُّلهن ما عند الله تعاىل

(((
(((
(((
(((
(((
(((

َ َ ْ ْ ُ ُ َ ُ ْ ْ َّ َ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ ُ ْ
الل َنف ًسا إِلا َما
عليهِ رِزقه فلينفِق ِمما آتاه الل لا يكل ِف
آتَ َ
اها َس َي ْ
ج َع ُل َّ ُ
الل َب ْع َد ُع ْس ٍر ي ُ ْس ًرا﴾ [الطالق ،]7 :وسئل

آل محم ٍد ُقوتًا).
أخرج مسلم (( :)1055اللهم اجعل رزق ِ
أخرجه البخاري ( ،)5668في في امرأتك :أي في فم امرأتك.
أخرجه أبو داود ( ،)1692ومعنى َ
(م ْن يقوت)َ :من تَلزمُ ه نَفقتُهم من األهل والعيال.
ُخل الشديد ،مع الحرص عىل ما ليس من ّ
والشح هو :الب ُ
ّ
حقه.
أخرجه مسلم (،)2578
لم تكن حياة النبي صىل هللا عليه وسلم مترفة وال منعمة ،بل كانت عيشة كفاف ،يجوع فيها حتى يربط الحجارة عىل بطنه من شدة الجوع،
ويمضي الشهر والشهران وال يوقد في بيوته نار ،وينام عىل الحصير ويتوسد الرمل حتى يتأثر جنبه صىل هللا عليه وسلم.
أخرجه أبو داود (.)2142
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أدوار اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ
واﺟﺒﺎت اﻟﺮﺟﻞ

واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة

واﺟﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ وﻋﺪم
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ورﻓﻊ
اﻟﺼﻮت

اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ رزﻗﻬﺎ ﷲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ زوﺟﻬﺎ

اﻟﺤﻮار وﺳﻌﺔ اﻟﺼﺪر ﻓﻲ
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وإﻳﺠﺎد
اﻟﺤﻠﻮل

اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻤﺎ رزﻗﻪ ﷲ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻋﲆ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ
وﻋﺪم اﻟﺒﺨﻞ
اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺟﺮ ﻓﻲ
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺖ
ﺗﻮﻋﻴﺔ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ،
وأن ﷲ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﷲ
ﻧﻔﺴﺎ ً إﻻ وﺳﻌﻬﺎ

أﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ
ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺔ زوﺟﻬﺎ
ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد اﻟﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﻣﺎ
ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ
إﺣﺴﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷﻣﻮر
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ

عىل الزوجني أن يعيا أن كثريًا من
الخالفات حول النفقة ال يكون سببها
الرجل فحسب وال املرأة فحسب ،وإنما
كالهما فيه رشيك ،فاملرأة قد تطلب من
زوجها فوق طاقته ،والرجل قد يبخل أو
ِّ
يقت عىل أهل بيته ،والواجب من الطرفني
االعتدال والتوسط
وعىل املرأة أن تقنع بما رزقها الله عن طريق
زوجها ،وال ترهقه بطلباتها التي تتجاوز ح ّد
املعقول؛ فقد قال النبي ﷺ للمرأة التي سألته عمّ ا
يجب لها من مال زوجهاُ :
(خذي ما يَكفيكِ وولدَكِ
باملعروف)((( ،أي بالقدر الذي يعُ رف بالعادة َّ
ِ
أن
ُ
َ
فيه الكفاية بال إرساف .وأن ت ِ
حسن تدبري أمور
بيتها املالية؛ فحسن التدبري نصف املعيشة.
إن عىل الزوجني أن يعيا أن كثريًا من الخالفات
الزوجية حول النفقة ال يكون سببها الرجل فحسب وال
((( متفق عليه :البخاري ( ،)3825ومسلم ()1714
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اﻻﺳﺘﻨﺎرة ﺑﺴﻴﺮة
اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮام
ﺗﻘﻮى ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
واﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ
اﻷﺟﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ

املرأة فحسب ،وإنما كالهما فيه رشيك ،فاملرأة قد تطلب
ما ليس عند زوجها ،أو فوق طاقته ،أو تريد أن تتوسع
إىل ما ال يمكنه توفريه؛ والرجل قد يبخل أو يشح أو
ّ
الطرفني االعتدال
يقت عىل أهل بيته ،والواجب من
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ
والتوسط ،كما قال تعاىل﴿ :وال ِذين إِذا أنفقوا لم يس ِرفوا
َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َٰ َ َ
ولم يقتروا وكان بين ذل ِ
[الفرقانْ ،]67 :وقوله:
﴾
ك ق َو ًاما
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ً َ ٰ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ
ْ
َ
﴿ولا تجعل يدك مغلولة إِلى عنقِك ولا تبسطها كل البس ِط
َف َت ْق ُع َد َملُ ً
وما َمحْ ُس ً
ورا﴾ [اإلرساء .]29 :مع حسن الطلب
والعرض والحديث من الطرفني دون تجاوز أو إيذاء.
لقد كان من حكمة الله تعاىل أن تقع هذه
القضية يف بيوتات النبي ﷺ ،ويكشفها الله لنا،
ثم يُنزل فيها قرآنًا يتىل إىل يوم القيامة ،وذلك
لحكم كثرية ،من أبرزها :أن تتخذها األمة منهجً ا
ملا يعرض لها من خالفات أرسية حول النفقة وما
يتعلق بها.

لسإلايف يعُّوطتلا لمعلا ُدصاقم

حضارة
وفكر

مقاص ُد العمل التط ّ ُوعي
في اإلسالم
د .مصطفى بوهبوه

(*)

التطوع مبدأ أصيل يف رشيعتنا الغراء ،فهو قرين ألداء الواجبات والفرائض ومكمل
لها ،وبه يكمل املرء إيمانه ويُزيِّن ُ
خلقه ويتقرب من ربه وينفع مجتمعه ،وللتطوع
بمعناه العام مقاصد وغايات ،تسهم يف البناء اإليجابي للمجتمع ،والنهوض
الحضاري لألمة.
اإلسالم دين العطاء ،واملرء إذا تمكن اإليمان من الرشيعة اإلسالمية السمحةِّ ،
تحقق للمجتمع املسلم
روحه وخالطت حالوته بشاشة قلبه؛ فإن طباع عددًا من املقاصد الجزئية ،التي كانت وما زالت
البخل والشحِّ تتالىش من نفسه ،ويصبح كريمً ا سمات يتميز بها ويعرف بها.
ُّ
يضن بجُ هد ،يحدوه يف
معطا ًء ال يبخل بمال وال
وفيض من الجواد المقصد األول :ديمومة العطاء واستمرارية
ٌ
عطائه موعود ربه العظيم،
حسنة إىل سبعمائة البذل:
ٍ
ٍ
أضعاف لكل
الكريم يبلغ عرش َة
َّ
ضعف ،وحف ٌ
إن مقصود الرشيعة األعظم من التربعات
ظ من العذاب األليم الذي توعَّ د الله
به مانعي الزكوات والصدقات واملتلذِّذين بمعاناة واألعمال التطوعية هو إقامة مصالح ضعاف
(((
املسلمني وقضاء حوائجهم التي ال تستقيم حياتهم
الضعفاء.
العادية إال بتلبيتها ،وال يبلغ هذا املقصد تمامه إال
فالعطاء يزداد إذا ز َكت نفس املرء ،وبالعطاء
بال وبصورة دائمة
تزكو النفوس ،والعالقة بينهما تبادلية تفاعلية إذا كان اإلنفاق بمقادير ذات َ ُ ٍ
ََ ْ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُ
ون ق ِل
وعامة ،قال الله تعاىل﴿ :ويسألونك ماذا ينفِق
عىل املستوى الفردي ،وهي أوضح وأعمق أث ًرا عىل ال ْ َع ْف َو﴾ [البقرةَّ ،]219 :
ألن دوام اإلنفاق وعمومه
املستوى الجماعي ،فاملجتمع املرتاحِ م أقرب إىل ال يحصل إال ببذل ما ال ُّ
يشق عىل املنفقني وال يثقل
رحمة الله ورضاه من غريه ،ولذلك رشع الله تعاىل
عليهم ،قال العالمة الشيخ الطاهر بن عاشور يف
العمل التطوعي وجعله شعري ًة ثابتة من شعائر
(*) حاصل عىل الدكتوراه في الفقه واألصول – المغرب ،وللكاتب عدة مواد في الموضوع ،منها كتاب "العمل الخيري التطوعي أصوله وأبعاده".
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تفسري هذه اآلية« :وإنما يحصل التعميم والدوام
باإلنفاق من الفاضل عن حاجات املنفقني ،فحينئذ
ال يشق عليهم فال يرتكه واحد منهم ،وال يُخِ ُّلون
به يف وقت من أوقاتهم ،وهذه حكمة بالغة وأصل
اقتصادي عمراني»((( ،وقد قال ﷺ( :خري الصدقة
غنى ،وابدأ بمن تعول)((( ،وألنه ال
ما كان عن ظهر ً
يجب أن يُفهم من هذا الحديث أن اإلنفاق الصادر
عن غري غنى هو دون ذلك ،فإن ثناء الرشيعة عىل
إنفاق الغني ال يُنقص من فضل إنفاق ا ُملق ِّل شيئًا،
بل ذلك خاضع ملا يحوط اإلنفاق من االستمرارية
عند الغني والتضحية عند الفقري ،ولذلك قال النبي
ﷺ وقد سئل :أي الصدقة أفضل؟ فقال( :جهد
املقل)(((.
إنَّما يحصل التعميم والدوام باإلنفاق من
الفاضل عن حاجات املنفقني ،فحينئ ٍذ ال
ُّ
يشق عليهم فال يرتكه واح ٌد منهم ،وال
ُّ
يُخِ لون به يف وقت من أوقاتهم ،وهذه
حكمة بالغة وأصل اقتصادي عمراني
الطاهر بن عاشور رحمه الله

وإقامة لهذا املقصد ندب الرشع الحنيف إىل
جملة من الترصفات املعينة عىل إقامة هذا املقصد
وإتمام نفوذه واستكمال هيئته ،وعىل رأسها
األحباس والوصايا والعواري والهدايا والصدقات،
وجميع أنواع التربعات والهبات ،حيث جعلت
املصلحة العاجلة يف هذه الترصفات للمقلني
القابضني الذين هم أحوج إليها يف دار الغرور،
وجعلت املصلحة اآلجلة للباذلني املنفقني الذين هم
أحوج اليها يف دار القرار.
فالوقف عىل سبيل املثال يحقق مصلحة واضحة
ملا فيه من الصلة وإغاثة امللهوف وإغناء املحتاج،
وإقامة كثري من مصالح املسلمني ،ويف هذا السياق
يقول ابن راشد القفيص مبينًا الحكمة من ترشيعه:
«تكثري األجر وعموم النفع ومراعاة مقاصد العبيد
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور (.)351/2
أخرجه البخاري (.)1426
أخرجه أبو داود (.)1677
لباب اللباب ،البن راشد القفصي ،ص (.)237
المعيار المعرب والجامع المغرب ،للونشريسي.)266/7( ،
إعالم الموقعين ،البن القيم (.)11/3
قواعد األحكام ،للعز بن عبد السالم (.)189/2
أصول الفقه ،للسرخسي (.)280/2
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بعد املمات ،والتنبيه عىل أن أعمالهم محفوظة
عليهم»(((.
ومن ضمن ما يندرج يف سلم هذه املعاني ما
نقله الونرشييس يف معياره عن محيي الدين النووي
ملا سئل عن سلطان اشرتى من بيت املال ً
أرضا
أو غريها ووقفه عىل يشء من مصالح املسلمني
كمدرسة أو مارستان أو رباط أو خانقات أو زاوية
أو رجل صالح وذريته ثم عىل الفقهاء ،هل يصح
وقفه عىل ذلك ً
أرضا لبيت املال؟
فأجاب« :نعم يصح وقفه من بيت املال إذا رأى
ذلك مصلحة ألن مال بيت املال ملصالح املسلمني
وهذا منها»(((.
فكانت ديمومة العطاء واستمراريته مقصدًا
عظيمً ا من مقاصد الرشيعة وغاياتها.
المقصد الثاني :جلب المصالح للمحتاجين ودرء
المفاسد عنهم:
العمل التطوعي من أهم الوسائل التي تحقق
مصالح ضعاف املسلمني وقضاء حاجات املعوزين
وسد خلة الفقراء منهم وإجابة املضطرين،
واملعلوم يف علم املقاصد أن الوسائل تأخذ حكم
الغايات ،واملبدأ األصيل للمقاصد هو درء املفاسد
وجلب املصالح ،يقول اإلمام ابن القيم« :فإن
الرشيعة مبناها وأساسها عىل الحكم ومصالح
العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ورحمة
كلها ،وحكمة كلها»(((؛ ألن «الله أمر بكل خري ّ
دقه
وج ّله ،وزجر عن كل رشّ ّ
دقه وج ّله ،فإن الخري يعرب
به عن جلب املصالح ودرء املفاسد ،والرش يعرب به
عن جلب املفاسد ودرء املصالح»(((.
فالتربعات -عىل سبيل املثال ال الحرص -من
بني الوسائل الناجعة يف تحقيق أصل جلب املصالح
ودرء املفاسد عن املحتاجني وغريهم .يقول اإلمام
الرسخيس يف شأنها« :إن التربعات مرشوعة يف األصل
لإليثار بالعني ال إليجاب يشء منها يف الذمة»((( .بل
إنها عىل حد تعبري اإلمام العز بن عبدالسالم وسيلة

لسإلايف يعُّوطتلا لمعلا ُدصاقم

«يحصلون بها عىل دفع الحاجات والرضورات»(((.
إال أن من بني وسائل التربعات التي تجسد هذا
األصل أكثر من غريها هو الوقف ،فقد جعله النبي
ﷺ حسب الشيخ ويل الله الدهلوي« :ملصالح ال
توجد يف سائر الصدقات ،فإن اإلنسان ربما يرصف
يف سبيل الله ماال ً كثريًا ،ثم يفنى ،فيحتاج أولئك
الفقراء تار ًة أخرى ،ويجيء أقوام آخرون من الفقراء
َ
َ
أحسن وال أنفع للعامة من
فيبقون محرومني ،فال
أن يكون يشء ً
حبسا للفقراء وأبناء السبيل ترصف
عليهم منافعه ،ويبقى أصله عىل ملك الواقف»(((.
من استقرى األحكام الرشعية يف الكتاب
والسنة بأنواعها يرى َّ
أن الغرض منها ك َّلها
مراعاة الفضائل من الحق والرب واإلحسان،
واجتناب الرذائل من الظلم والغدر ونقض
العهود ،والكذب والخيانة  ...وغريها
محمد رشيد رضا رحمه الله

ومن الواضح أن هذا األصل  -أي تحقيق
الرشيعة  -ملصالح املحتاجني يشمل كل جزئيات
الرشيعة ،وال يقترص عىل املجال التطوعي فقط.
وممن أ َّكد هذه املزية الشيخ محمد رشيد رضا
قائالً« :من استقرى األحكام الرشعية يف الكتاب
والسنة بأنواعها من شخصية ومدنية وسياسية
وحربية يرى أن الغرض منها كلها قاعدة مراعاة
الفضائل فيها من الحق والرب واإلحسان ،واجتناب
الرذائل من الظلم والغدر ونقض العهود ،والكذب
والخيانة والقسوة والغش والخداع ،وأكل أموال
الناس بالباطل ،كالربا.(((»...
وما أكثر النصوص التي حث فيها النبي ﷺ
عىل قضاء حوائج اآلخرينَّ ،
وبي لهم فضل ذلك،
فعن أبي هريرة  أنه قال :قال رسول الله ﷺ:
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياَّ ،
(من َّ
نفس
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يرس عىل
معرس يرس الله عليه يف الدنيا واآلخرة)((( .قال
اإلمام النووي« :معنى ّ
َ
الكربة :أزالها .وفيه
نف َس
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

فضل قضاء حوائج املسلمني ونفعهم بما تيرس
ٍ
معاونة أو إشارة بمصلحة أو
من علم أو مال أو
(((
نصيحة وغري ذلك» .
فال شك أن من أهم الحوائج رسور وسعادة
تدخلهما عىل نفس املسلم ،من خالل مساعدته عىل
التخلص من الفقر أو الجهل أو املرض ،من خالل
التعليم والتدريب ،أو تقديم الرعاية الصحية ،أو
النصح واإلرشاد ،أو مساعدته يف إيجاد فرصة
عمل ،أو تقديم قرض((( ،وهذه من وسائل العمل
التطوعي للتخلص من التخلف والفقر من جهة،
وتحقيق التنمية من جهة أخرى.
المقصد الثالث :تعاون وتماسك المجتمع
اإلسالمي:
إن تحقيق التعاون والتماسك االجتماعي مقص ٌد
عظي ٌم من مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،وتحقيق هذا
املقصد رهني بأمرين:
األمر األول :وهو ترسيخ قيم التعاون
والتضامن ،مثل :اإليثار واألخوة والجود والكرم
والرفق ،وال سبيل لتحقيق مقصد التماسك
االجتماعي إال بهذه الطريقة ،ويعد العمل التطوعي
تجسيدًا فعليًا لهذه القيم ،ويف هذا السياق يشري
الدكتور باحو مصطفى إىل أن مقاصد الرشيعة
اإلسالمية يف الناحية االجتماعية« :الحفاظ عىل
تماسك املجتمع وترابطه وترسيخ معاني األخوة
وغرس روح التعاون واإليثار بني أفراده والتواضع
والجود والكرم والرفق والسخاء والورع والرفق
والقناعة واملحبة ،وتشجيع كفالة اليتيم واإلحسان
لألرملة والفقري واملسكني ،وإكرام الضيف والجار
ومساعدة الغريب وابن السبيل ،ومحاربة كل ما
يهدد التماسك االجتماعي كالظلم والغيبة والنميمة
والتحاسد والتباغض واالستهزاء باآلخرين ،والحقد
والخيانة والغش والغدر والكذب والتجسس وسوء
الظن ونقض العهد والكرب وغريها مما جاء اإلسالم
بمحاربته ،إنه نظام اجتماعي فريد يحق لنا أن
نفتخر به»(((.

القواعد في اختصار المقاصد ،للعز بن عبد السالم (.)119
حجة هللا البالغة ،للشاه ولي هللا الدهلوي (.)180/2
الوحي المحمدي ،لمحمد رشيد رضا ،ص (.)207
أخرجه مسلم (.)2699
شرح صحيح مسلم ،للنووي (.)21/17
العمل الخيري ودوره في التنمية االقتصادية من منظور إسالمي «دراسة حالة :قطاع غزة» ،لمحمد إبراهيم أبو عليان ،ص (.)60
العلمانية والمذهب المالكي ،لباحو مصطفى ،ص (.)148
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وقد وصف النبي ﷺ أن من آثار هذه األخوة
األمر الثاني :تجريد تلك القيم من حظوظ
ً
صافية ال يع ِّكر صفوها أي واملحبة إخفاء مشاعر األنانية واألثرة ،فقال
النفس حتى تكون
يشء .يقول الشيخ الطاهر بن عاشور« :ولتحقيق ﷺ( :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب
قصد الرشيعة من جعل املواساة ً
خلقا للمسلمني لنفسه)((( .وشبه الرسول ﷺ مجتمع املؤمنني يف
جاءت األوامر والنواهي بتجريد أنواع املواساة عن توادهم وتراحمهم كالجسد الذي إذا اشتكى منه
ِ
كل ما فيه حظ عاجل لنفس
املواس (بصيغة اسم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
َ
الفاعل) وكل ما فيه إرضار
باملواس (بصيغة اسم وقد جسد الرسول ﷺ هذه األخوة بني املؤمنني
املفعول) وعن اتباع النفس ملا واست به وتعلقها من خالل مؤاخاته بني املهاجرين واألنصار ليعلم
به فتنزيهها عن حظ نفس الباذل ثبت بالنهي عن الناس أن األخوة ليست مجرد شعار ،وال عواطف
طلب األجر العاجل عن املعروف»(((.
ومجامالت وإنما هي أخوة حقيقية تصل يف وقت
عندما يتأتَّى األمران السابقان يمكن أن نحقق الشدة والحاجة إىل اقتسام الثروة والقوة.
مجتمعً ا يصدق عليه التشبيه النبوي ً (إن املؤمن المقصد الرابع :بناء المجتمع وتنميته:
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبّك
ليس املقصد من العمل االجتماعي التطوعي
أصابعه ( (( .
س ُّد فراغ جائع أو سرت عورة عريان فحسب ،ولكنه
تعاضد املؤمنني بينهم كتشبيك األصابع
بعضها يف بعض ،فكما أن أصابع اليدين
أصل واح ٍد و َرجُ ٍل واحد،
متعددة فهي ترجع إىل ٍ
فكذلك املؤمنون وإن تعدَّدت أشخاصهم فهم
يرجعون إىل أصل واحد وتجمعهم أخوة النسب
ونوح وأُخوَّة اإليمان
إىل آد َم
ٍ
ابن رجب الحنبيل رحمه الله

ً
معلقا عىل هذا الحديث:
يقول ابن رجب الحنبيل
«وهذا التشبيك من النبي ﷺ يف هذا الحديث كان
ملصلحة وفائدة ،لم يكن عبثًا ،فإنه ملا شبه َش َّد
ً
َ
بعضا بالبنيان كان ذلك تشبيها
بعضهم
املؤمنني
بالقول ،ثم أوضحه بالفعل فشبّك أصابعه بعضها
يف بعض؛ ليتأكد بذلك املثال الذي رضبه لهم
بقوله ،ويزداد بيانًا وظهو ًرا .ويفهم من تشبيكه:
أن تعاضد املؤمنني بينهم كتشبيك األصابع بعضها
يف بعض ،فكما أن أصابع اليدين متعددة فهي
أصل واح ٍد و َرجُ ٍل واحد ،فكذلك املؤمنون
ترجع إىل ٍ
وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إىل أصل
واحد وتجمعهم أخوة النسب إىل آدم ونوح وأخوة
اإليمان»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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منهج شامل لبناء مجتمع أفضل .يقول الدكتور
محمود غريب« :الصدقة يف اإلسالم ليست لُ َقيمات
تسد فراغ جائع وال سرتًا لعورة عريان .ولكنها
منهج متكامل يمكن أن ُ
يس َّد حاجة كل إنسان»(((.
ومن املهم أن هذا املنهج الذي يتحدث عنه
الدكتور غريب ال يمكن أن يحقق مقصد التنمية
إال إذا استُ ِم ّد من الكتاب والسنة عىل هدي
الصحابة والتابعني .إذ َّ
إن أي استمداد من غري
هذين املصدرين محكوم عليه بالفشل منذ الوهلة
األوىل .يقول الدكتور املريس« :لقد تعاملنا مع كل
«األيديولوجيات» واملذاهب السياسية املوجودة يف
العالم ،مع ذلك فهي لم تنفع ال يف تنظيم الجماهري،
وال يف إصالح الدولة ،وال يف تطوير االقتصاد،
ونحن لدينا كل املقومات يف القرآن الكريم والسنة
املطهرة وهدي الصحابة والتابعني ،واألمثلة الزاهية
من العلماء والفقهاء عىل مختلف العصور ،ولكن
ال نتحرك لتعميم اإلفادة من كل ذلك يف مواجهة
كوارث الواقع ومتغرياته ،بل عىل العكس ،نحن
نزداد بعدًا عن سبل الهداية يف القرآن والسنة
والرتاث الصالحة لكل زمان ومكان ،ونلجأ إىل
تطبيق تجارب األجانب التي تفيض يف النهاية إىل
الضياع» (((.

أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،للطاهر بن عاشور ،ص (.)139
أخرجه البخاري (.)481
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن رجب الحنبلي (.)420-419/3
أخرجه البخاري (.)13
المال في القرآن ،لمحمود محمد غريب ،ص (.)88
من قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي ،لكمال الدين عبد الغني المرسي ،ص (.)186
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وهذا ال يمنعنا من االستفادة من التجارب
العرصية يف حدود ما يوافق رشيعتنا ،فالحكمة
ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق بها ،وهذه
االستفادة بهذه الصورة تطبيق عميل لألمر بالسري
واالعتبار والتعلم والتفكر ،وهي جزء من الهدي
اإلسالمي األصيل.
َّ
إن العمل االجتماعي التطوعي اليوم لم يعد
مقترصًا عىل منح املساعدات املالية والعينية
فحسب ،بل هو حسب الدكتور القدومي تعدى إىل
أن يكون عمالً منظمً ا شامالً يحتوي عىل مختلف
األنشطة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية،
وأصبحت هناك إدارات ومؤسسات متخصصة
لجمع التربعات وحفظ املعلومات عن املتربعني
وعناوينهم ،كما أصبحت الجامعات يف الدول
املتقدمة تمنح الدرجات العلمية للدراسني يف
مجال إدارة العمل الخريي((( .وبناء عىل هذا يعُ ُّد
الدكتور القدومي نظرة كثريين إىل العمل التطوعي
ومؤسساته ال تتعدى كونها نوعً ا من «االستجداء»
وهذه النظرة لها انعكاساتها السلبية((( .بل إن
(((
(((
(((
(((

جمع التربعات يف أذهان كثريين هو فتح صندوق
ومناشدة للتربع ووضع النقود فيه ثم أخذه إىل
حيث ال ندري!(((.
ولتخطي هذه النظرة السلبية ينبغي ع ّد العمل
التطوعي ركنًا أصيالً يف عملية التنمية والبناء.
يقول الدكتور غانم« :ونحن نرى أن العمل الخريي
اإلسالمي ليس مرحلة أولية من مراحل تطور
العمل االجتماعي التطوعي املعني بالشأن العام،
وإنما هو ركن أصيل يف بناء املجتمع ،ويف تمدينه
وبناء تقدمه العلمي واملعريف ،كما أنه يتسع معناه
ملختلف املراحل التي يشريون إليها ،وقد أثبتت
التجربة التاريخية أن تطبيقاته تشمل مختلف
مجاالت الحياة بما يف ذلك األعمال اإلغاثية ،ولها
أهميتها التي ال يجادل فيها أحد .واألعمال التنموية
وأنشطة التأهيل والتمكني والدفاع عن الحقوق
اإلسالمية والدفاع عنها ،وثمة العديد من األدلة
والرباهني التي تثبت صحة ما نذهب إليه»(((.
وممن يؤكد الفكرة نفسها الدكتور فؤاد عبد الله
حني جعل الوقف أحد أهم عنارص التنمية يف قوله:

أسس العمل الخيري وفنون تسويقه ،لعيسى القدومي ،ص (.)116
المصدر نفسه ،ص (.)122
المصدر نفسه ،ص (.)18
مقاصد الشريعة اإلسالمية في العمل الخيري رؤية حضارية مقارنة ،إلبراهيم غانم ،ص (.)43
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«يعترب الوقف أحد عنارص التنمية االجتماعية،
فهو يقوم عىل عمليات تغيري اجتماعي تركز عىل
البناء االجتماعي ووظائفه بغرض إشباع الحاجات
االجتماعية لألفراد وتقديم الخدمات املناسبة لهم
يف جوانب التعليم والصحة واإلسكان والتدريب
املهني وتنمية املجتمعات املحلية؛ بحيث تنفذ من
خالل توحيد الجهود األهلية والحكومية»(((.

النهضة والتنمية وكل معاني الرب واإلحسان
والعدل والرحمة وكل املعاني املرتبطة بتكريم
اإلنسان.
•إحياء قيم التكافل والتعاون ورعاية ذوي
القربى وأهل الجوار وذوي الحاجة يف املجتمع.
•ترسيخ العمل التضامني بني املواطنني والدولة
واملجتمع ،فالتنمية االجتماعية جهد مشرتك.
•مساعدة الفقراء وذوي الدخل املنخفض
ومحاربة الفقر ودرء املخاطر االجتماعية
واألخالقية املرتتبة عليه ومحوها محوًا كامالً.
•دعم ومساندة الفئات الخاصة يف املجتمع من
املسنني واملعاقني واأليتام وغريهم.
•توسيع نطاق العمل الخريي والطوعي ليتجاوز
نطاق املحلية إىل إطار اإلقليمية والعاملية.

وبهذا املعنى األخري َّ
فإن الدور الذي أداه الوقف
يف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف كثري من
الدول اإلسالمية دو ٌر مؤثر كما هو الشأن لألحباس
املغربية((( .وهو الحجر األساس الذي قامت عليه
كل املؤسسات الخريية يف تاريخ حضارتنا عىل حد
تعبري الدكتور السباعي ،وهو الذي كان يمد كل
املؤسسات االجتماعية باملوارد املالية التي تعينها
عىل أداء رسالتها اإلنسانية النبيلة((( .ألجل كل
هذه الخصائص التي تميَّز بها الوقف استطاع
أن ِّ
ً
مناخا لالستقرار االجتماعي واالقتصادي
يوفر
(((
والسيايس .
وقد ّ
بي الدكتور القدومي بعض أسس التنمية
(((
التي يحققها العمل الخريي وأهمها ما ييل :
•تحقيق املشاركة الشعبية التي تعد ركيزة من
ركائز الرعاية والتنمية االجتماعية.
•تنشيط الحركة االجتماعية الذاتية بمضاعفة
املؤسسات الخريية واالجتماعية والتطوعية
ورفع كفاءتها.
•غرس املفهوم الصحيح للعمل الخريي والطوعي
الذي يتجاوز املفهوم الضيق الحايل ليشمل

المقصد الخامس :تربية نفس اإلنسان عىل
الرحمة وحب الخير:
من مقاصد العمل التطوعي تربية نفس اإلنسان
عىل الحبِّ والرحمة والشفقة والحنان ،واألخوَّة يف
الله ،حتى إذا تم َّكنت هذه املشاعر اللطيفة من
نفس اإلنسان كانت أقرب إىل التعاون وأدنى إىل
التكافل.
وقد توىل القرآن الكريم خدمة هذه املقاصد
النفيسة يف آيات كثرية ،منها :أمر الناس بالتقوى
واحدة
يف سياق تذكريهم بأصلهم املنحدر من نفس
ومن زوجها ،قال تعاىل يف سورة النساء﴿ :يَا َأ ُّيهاَ
َّ

الوقف هو الحجر األساس الذي قام عليه
العمل الخريي يف تاريخ حضارتنا ،وهو
الذي كان يم ُّد املؤسسات االجتماعية
باملوارد املالية التي تعينها عىل أداء رسالتها
اإلنسانية النبيلة .وألجل هذه الخصائص
استطاع الوقف أن ِّ
ً
مناخا لالستقرار
يوفر
االجتماعي واالقتصادي والسيايس

(((
(((
(((
(((
(((
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َ
ْ
ك ُم ال ِذي َخلَ َق ُ
اس َّات ُقوا َر َّب ُ
الن ُ
َّ
ك ْم ِم ْن َنف ٍس َواح َِد ٍة َو َخل َق
َ
ً
ِمنْ َها َز ْو َج َها َو َب َّ
اء َو َّات ُقوا َّ َ
ِيرا َون َِس ً
ث ِمنْ ُه َما ر َجالا كث ً
الل
ِ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ََ َُ َ
َّ
ُ
َ
ون بهِ َوالأ ْر َح َ
ام إِن َ
الل كان عليْك ْم َرق ًِيبا﴾
ال ِذي تساءل ِ

[النساء.]1 :
ويف ظل الحبِّ والرحمة وتم ُّكن التقوى من
القلوب حرص القرآن الكريم عىل ترسيخ ُخلُق
اإليثار والتضحية بما هو عزيز عىل النفوس يف
سبيل إسعاد اآلخرين ،فال ب َّد للتكافل من قوم
يؤثرون عىل أنفسهم ،ويضحُّ ون بالغايل والعزيز
عليهم ،فاملجتمع فيه الواجدون واملحرومون ،وإذا

إسهام الوقف في العمل األهلي والتنمية االجتماعي ،األمانة العامة لألوقاف ،الكويت ،ص (.)41
ينظر :ندوة التجارب الوقفية لدول المغرب العربي ،ص (.)11
ينظر :من روائع حضارتنا ،لمصطفى السباعي ،ص (.)198
ينظر :الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي ،لمشهور نعمت عبد اللطيف ،ص (.)410
أسس العمل الخيري وفنون تسويقه ،لعيسى القدومي ،ص (.)28-26
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ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﺗﻌﺎون
وﺗﻤﺎﺳﻚ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ

ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺲ
اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ
اﻟﺮﺣﻤﺔ وﺣﺐ
اﻟﺨﻴﺮ
ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ودرء
اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻋﻨﻬﻢ

دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﻌﻄﺎء
واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺒﺬل

لم يؤثر الواجدون عىل أنفسهم ،وإذا لم يضحوا بما صدقة ،وكل خطوة تمشيها إىل الصالة صدقة،
وتميط األذى عن الطريق صدقة)(((.
يملكون؛ لم يقم التكافل ،ولم يقم التعاون(((.
كما حرص القرآن الكريم عىل تطهري النفس
اإلنسانية من الرياء ،حتى يكون العمل الخريي
يف ظل الحبِّ والرحمة وتم ُّكن التقوى من
ً
خالصا لوجه الله ال سمعة فيه وال رياء،
التطوعي
القلوب حرص القرآن الكريم عىل ترسيخ
فقال تعاىلَ ﴿ :و ُي ْطع ُِم َ
ام عَلَى ُح ّبهِ ِم ْسكِيناً
الط َع َ
ون َّ
ِ
ُ
خلُق اإليثار والتضحية بما هو عزيز عىل
ِيما َوأَس ً
َو َيت ً
البقرة:
سورة
يف
وقال
،]8
[اإلنسان:
﴾
ا
ِير
النفوس يف سبيل إسعاد اآلخرين ،فال ب َّد
َ
َ
َ
اللِ ُث َّم لا يُتْب ُع َ
ين ُينْف ُِق َ
ون أ ْم َوال ُه ْم في َسبيل َّ
﴿ال َّ ِذ َ
ون َما
ِ
ِ
ِ
ِ
للتكافل من قوم يؤثرون عىل أنفسهم،
َ
َ
ٌ
َأنْ َف ُقوا َم ًّنا َولَا أَ ًذى ل َ ُه ْم أَ ْ
ج ُر ُه ْم عِنْ َد َر ّب ِ ِه ْم َولا َخ ْوف َعليْ ِه ْم
ويضحُّ ون بالغايل والعزيز عليهم ،وبدونهم
َولَا ُه ْم َيحْ َزنُ َ
ون﴾ [البقرة .]262 :ثم َّ
إن اإلسالم جاء
ال يقوم التكافل وال التعاون
واسع لإلحسان الخريي التطوعي ال يقترص
بمفهو ٍم
ٍ
عىل األغنياء وحدهم ،بل حتى الفقراء أمامهم مجال
واسع لإلسهام يف التكافل ،وطلب اآلخرة والثواب .الخالصة:
يتضح مما سبق أن املقصد العام من الرشيعة
وهكذا بني الرسول ﷺ بأن (كل معروف
صدقة)((( ويف سياق بيانه لوجوه الخري وكثرتها اإلسالمية هو جلب املصالح ودرء املفاسد عن
قال ﷺ( :كل ُسالمى من الناس عليه صدقة ،كل العباد ،والعمل التطوعي باعتباره مبدأ ً إسالميًا
يوم تطلع فيه الشمس ،قال :تعدل بني االثنني أصيالً ،يروم تحقيق هذه الغاية التي جاء من أجلها
صدقة ،وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو الرشع الحكيم ،ملا ينطوي عليه العمل التطوعي من
ترفع له عليها متاعه صدقة ،قال :والكلمة الطبية مقاصد جزئية كثرية.
((( ينظر :دراسات إسالمية ،لسيد قطب ،ص (.)54-53
((( أخرجه البخاري (.)6021
((( أخرجه مسلم (.)1009
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قراءات

قراءة في كتاب :اإلسالم والطاقات
المعطّلة للشيخ محمد الغزالي
أ .محمد مغربي

(*)

ٌ
صادق من الله ،ومع
وحي
املسلمون هم األمة الوحيدة التي بني يديها اليوم
ٌ
ِ
دراسة واقعنا لرص ِد
ذلك فقد تقدمت األمم وتراجعت أمتهم ،وهذا يدعونا إىل
ُّ
ِ
التأخر املعارص ،وكيفية
والوقوف عىل أسباب
الفروق بيننا وبني رعيلنا األول،
ِ
معالجة هذه األسباب حتى تتم َّكن األمة من النهوض من جديد ،يتحدَّث الشيخ
محمد الغزايل يف هذا الكتاب حول هذه القضايا
1989م ،وألف أكثر من خمسني كتابًا تتناول
التعريف بالكاتب:
يعد الشيخ محمد الغزايل أحد أهم دعاة الفكر قضايا األمة وأمراضها.
اإلسالمي يف العرص الحديث ،وتحمل كتبه غالبًا
تويف عام 1416ه1996 -م ودفن يف مقربة
(((
نزعة نقدية حادة ضد االستبداد ،والدعوة للتحرر البقيع يف املدينة املنورة ،كما كان يتمنى رحمه الله .
يف إطار املرشوع اإلسالمي.
ولد يف محافظة البحرية بمرص 1335ه -لمحة عن الكتاب:
يتناول الكتاب أهم القضايا التي يجب أن
1917م ونشأ يف أرسة متدينة ،تخرج من كلية
أصول الدين باألزهر وعمل إمامً ا وخطيبًا ،ثم ترقى تنشغل فيها األمة للخروج من واقعها الحايل،
يف وظائف الوعظ وتدريب األئمة حتى أسندت ويضع يده عىل أسباب التباين بني واقع األمة
إليه إدارة الدعوة واإلرشاد ،ث َّم عُ ِّي وكيالً لوزارة اإلسالمية العريق يف املايض ،وواقعها املتدني يف
املايض القريب والحارض ،وذلك من خالل تسليط
األوقاف يف مرص عام 1982م.
الضوء عىل محاور مهمة استثمرتها األمة يف املايض
د ّرس يف العديد من الجامعات ،ونال العديد من وأهملتها يف الحارض واملايض القريب ،وهذه املحاور
الجوائز منها :جائزة امللك فيصل للعلوم اإلسالمية
(*) مختص في إعداد محتوى وسائل التواصل االجتماعي.
((( ينظر :الشيخ محمد الغزالي :الموقع الفكري والمعارك الفكرية ،للدكتور محمد عمارة.
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هي ذاتها الطاقات املعطلة التي أثَّر تعطيلُها يف
تأخر نهوض األمة.
يقع الكتاب يف  175صفحة من الحجم املتوسط،
وينقسم إىل ثالثة أبواب:
»الطاقات املع ّ
طلة.
»أسباب تعطل طاقات اإلسالم.
»أدوات تفعيل الطاقات.
من رام إصالحَ
حال املجتمعات اإلسالمية
ِ
فعليه أن يبدأ بتعليم الناس كيفيةَ
استثمار طاقتهم ،وإجادة ِّ
فن الحياة ،أما
ِ
فتور
من
حالها
عىل
النفوس
تلك
بقيت
إن
ٍ
ُ
وإعراض فلن يَصلح بها دين ،ولن
وكسل
ٍ
ٍ
تصلح لها دنيا
تفجير الطاقات اإلنسانية:
شائع بني
فتور
تعاني املجتمعات اإلسالمية من ٍ
ٍ
األفراد والجماعات؛ فهم يستقبلون الحياة بصدو ٍد
وميل عنها ،بينما تعيش الشعوب األُخرى يف همّ ٍة
ٍ
َ
َ
ٍ
ونشاط
وإنتاج وشغ ٍف بالحياة ،وهذا أم ٌر خطريُ
ٍ
ُ
العاقبة؛ فالدِّين ال يحمله إال األحياء بمشاعرهم
ً
وأفكارهم .أما ُّ
أوعية
التأخر والجُ مود والهوان فال يج ُد
له أفض َل من النفوس املغلقة ،واملواهب املطموسة.
واملصلحون ال يكادون يجدون من يستجيبُ لهم
ألنهم يصطدمون بتلك الطاقات املع ّ
طلة.
فمن رام إصالحَ
حال املجتمعات اإلسالمية
ِ
َ
استثمار طاقتهم،
فعليه أن يبدأ بتعليم الناس كيفية
ِ
وإجادة ِّ
فن الحياة ،أما إن بقيت تلك النفوس عىل
ُ
حالها فلن يَصلح بها دين ،ولن تصلح لها دنيا.
القسم األول :الطاقات المعطّلة:
الحظ الشيخ كسالً وفتو ًرا عند شباب املسلمني،
إىل درجة عدم الرغبة يف العمل وكسب الرزق مع توفر
أسبابه ..فطرح تساؤالً :هل الدين هو املسؤول؟
وناقش ذلك مُوضحً ا أن اإلسالم يُقيم أركان
اإليمان عىل فهم الحياة بصدق ،والترصُّف فيها
بعقل وأمانة ،والقيام برسالتها إىل آخر رمقَّ ،
وأن
ٍ
أقرب ما يُصوِّر هذه الحقيقة قول رسول الله
ﷺ( :إذا قامت عىل أحدكم القيامة ويف يده فسيلة
فليغرسها)(((!! وهذا األمر بغرس ُ
ْ
الخرض الذي

ٌ
داللة
يخ ُرج منه النبات يف تلك اآلونة العصيبة له
حافلة؛ إنَّه أم ٌر بمواصلة أسباب الحياة ،يف الوقت
الذي تُستحصد فيه الحياة.
الفتور يف
فاإلسالم ليس هو املسؤو َل عن
ِ
التعامل مع الحيا ِة والزه ِد بالعمل واإلنتاج؛ فهو
ً
ً
حتمية لصالح األوىل ،أي
نتيجة
يجعل صالح اآلخرة
العجز
واألبصار ،ال ألويل
يجعل الجنة ألويل األيدي
ََ ْ َ
َ َ َْ َ
ْ ََِ ْ
ك َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
م
ع
أ
ة
ِر
خ
آ
ال
ي
ف
و
ه
ف
م
ع
أ
ه
ذ
ه
انفِي
والحجاب﴿ ،ومن
ى
ى
ِ
َ َ َ ُّ َ ً
سبِيلا﴾ [اإلرساء.]72 :
وأضل
الرس يف تخ ُّلف املسلمني ..ودينُهم
إذًا فما
ُّ
َ
يدعوهم إىل العمل واإلنجاز؟ َّ
الكشف عن هذا
إن
ٍ
الرواسب املادية
جملة من
الرس يتط َّلبُ إحصا َء
ِّ
ِ
واملعنوية التي تكوَّنت عىل م ِّر القرون ،ويمكنُ
تحدي ُد أربعة مصاد َر تو َّلد عنها هذا اإلدبار املزري:
1 .فساد عاطفة التديُّن تبعً ا النتشار تعاليم
املتصوِّفة ،وشيوع أفكارهم القائمة عن الحياة.
ُ
انكماش القيمة اإلنسانية للفرد يف ظ ِّل االستبداد
2.
السيايس الطويل.
3 .انطفاء القوى العقلية ،وتس ُّلط األوهام
والخرافات عىل الحياة العامة.
4 .املروق الظاهر عن أغلب النصوص والقواعد
اإلسالمية.
القسم الثاني :أسباب تعطل الطاقات:
العلة األوىل :الكفر باإلنسان:
َ
َ
املتديِّ ُن املنحرف يُيسء تصوُّر امللكات والشهوات
اإلنسانية ،وينظر إليها نظرة ازدراء ،وربما كان
املقصود كرس الغرور الذي يَشيع بني بعض الناس،
ً
كفكفة لرشور الكِرب واالستعالء التي تُ ِ
فس ُد األخالق
ً
ُ
تستهدف
وتهيئة لعوامل الرتبية التي
والعالقات،
تهذيب اإلنسان.
إال َّ
أن األمر انقلب مع املربني األغرار ،فهم لم
يُفلحوا يف إزالة الزوائد الضا َّرة وحسب ،بل اجتاحوا
إنسان
األص َل نفسه؛ عندما حاولوا قتل الغرور يف
ٍ
مغرور ،فبلغوا يف الجَ ور حدًّا جعله يفقد الثقة بما
عنده ،فذهب الكِرب ،وذهبت معه ع ّزة النفس ،ثم
ذهبت بعدها الشخصية الح ّرة املستق ّلة.
حتى تت َّم رسالة اإلنسان يف الحياة ..ال بد من
احرتام ملكاته وإقرار شهواته ،وال ب َّد من إنماء
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مواهبه العالية ،وتركِ رغائبه الطبيعية تتناسب
وفق مقتضيات الفطرة السليمة.
فاإلسالم ال يقتل الغرائز اإلنسانية؛ ألنَّه إن
َقتَلها حكم عىل الحيا ِة بالفناء الرسيع ،ولكنه يُحوِّل
انطالقها الفوضوي إىل انسياب دقيق رقيق ،والقيو ُد
التي يضعُ هـا عليها ليست إلعاقة وظيفتها وإنَّما
لضمان هذه الوظيفة ،بإبعاد الشطط والغلط عنها.
ولو َّ
أن الصالحني من املسلمني عرفوا منطق
وتقرير حظوظه من
كتابهم يف تقوي ِم اإلنسان
ِ
السيادة املادية واألدبية النساحوا يف أنحاء املرشق
واملغرب يَنظرون ويَكتشفون كما فعل املجاهدون
من رجاالت القرن األول .لكنَّهم حَ َقروا أنفسهم
وقعدوا يف أوطانهم ،وتضاءل العا َل ُم ك ُّله يف أعينهم،
ً
ً
عقيمة بني دُورهم ومساجدهم.
حركة
فأصبح
عىل حني انطلق األوروبيُّون يخرتقون القِ فار
ليَعْ َلموا ما بعدها! ويركبون البحار لُيدركوا ما
وراءها! كأنَّما ُهم الذين ُك ِّلفوا من عند الله بالتم ُّكن
يف أرضه ،والسيطر ِة عىل خلقه!! والجدي ُر بالذكر
َّ
أن القرآن الكريم ألحَّ عىل املسلمني أن يَسيحوا يف
األرض وأن يَسريوا يف الربِّ والبحرَ ،ليبو إيمانهم،
وتتَّسع معارفهم ،وتُ َ
صقل تجاربهم ،وتزيد حصيلة
الحقائق التي لديهم عن الوجود والتاريخ.
َْ
َ
َ ُ
َ
قال تعاىل﴿ :أَفَلَ ْم يَس ُ
ِيروا فِي الأ ْر ِض ف َتكون ل ُه ْم
وب َي ْعقِلُ َ
قُلُ ٌ
ونب ِ َها ْ﴾ َ [الحج ،]46 :وقال ج َّل يف عُ َّاله:
َ
َ
َ
ف َينْ ُظ ُروا كيْ َف َك َ
ِيروا في الأ ْ
﴿أَ َول ْم يَس ُ
ان عَاق ِ َب ُة ال ِذ َ
ِ
ين
ض
ر
ِ
َْ
َ
َ
َ
كانُوا ِم ْن َقبْل ِ ِه ْم كانُوا ُه ْم أ َش َّد ِمنْ ُه ْم قُ َّوةً َوآثَ ًارا فِي الأ ْر ِض﴾
[غافر.]21 :
لو َّ
أن الصالحني عرفوا منطق كتابهم
وتقرير حظوظه من
يف تقوي ِم اإلنسان
ِ
السيادة املادية واألدبية النساحوا يف أنحاء
املرشق واملغرب يَنظرون ويَكتشفون كما
فعل املجاهدون من رجاالت القرن األول
العلة الثانية :االستبداد يشلُّ القُ وى:
االستبداد الذي ساد بالد اإلسالم يف ُ
القرون
األخرية كان طرا ًزا مُن َك ًرا من الفوىض ،انكمشت فيه
الحريّات الطبيعية ،وخارت ُ
القوى املادية واألدبية،
وسيطر عىل موازين الحياة العامة نف ٌر َق َلبوا األُمور
رأسا عىل عَ قِ ب ،نرشوا َ
ً
الف َزع يف القلوب ،والوهن يف
العزائم!
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والحك ُم االستبداديُّ تهدي ٌم للدين وتخريبٌ
اإليمان والعُ َ
َ
مران جميعً ا؛
للدنيا ،فهو بال ٌء يُصيب
فال ُسوق الفضائل واآلداب تنشط ،وال ُسوق
الزراعة والصناعة تروج.
َّ
إن الج َّو امليلء بما يَصو ُن الكرامات ،ويُقد ُ
ِّس
َ
الدما َء واألموا َل واألعراض هو الج ُّو الذي يصنعه
ً
بداهة -الج ُّو الذياإلسالم للناس كافة ،وهو
يُحسنون فيه العم َل واإلنتاج؛ فحيث تسو ُد
ال ُّ
طمأنينة ويختفي ال ُّرعب ،ينرصف العامّ ة إىل
تثمري أموالهم وتكثري ثرواتهم ،ألنهم واثقون
أن حصاد ما يَغرسون لهم ولذراريهم ،فهم غري
العمل واإلنتاج.
مدَّخرين وُسعً ا يف
ِ
َ
الناس يتهيَّؤون للعمل العظيم،
يجبُ أن نَع َلم أن
ٍ
ٍ
مسرتيحة ،حني يكون
رتيبة
بأفكار
ويتَّجهون إليه
ٍ
الشعور باألمن مُستوليًا عىل أقطار أنفسهم .أمّ ا حيث
تستخفي الذئابُ الحاكمة وراء جُ دران الدواوين،
ُّ
وتنقض متى شاءت عىل أقرب فريسة لها ،فهيهات
هيهات أن يزدهر إنتاج ،أو يستقيم سعي.
العلة الثالثة :أثر الثقافات الرديئة:
َ
ٌ
نبحث يف مصادر املعرفة التي
حقيق بنا أن
تُوجِّ هُ نا ،وأن نتدبَّر فِ ع َلها يف مشاعرنا وأفكارنا ،فما
سي الناس ،وتجعلُهم ي َ
أكثر األوهام التي تُ ِّ
َنشطون
خيال مُختلق.
رساب خادع ،أو يَرعَ بون من
إىل
ٍ
ٍ
إنَّنا أحوجُ األُمم إىل غربلة األحكام والعادات
واملوروثات التي تشيع بيننا ،ومقاضاتها إىل اليقني
من كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ.
لقد نهانا الله عن اتِّباع الظنون العائمة ،أو
احرتام ُ
الخرافات القائمة ،وأفهمَ نا أننا مسؤولون
ِّ
ِّ
الحق خِ َداع ،وال
حواسنا حتى ال يفتنها عن
عن
َ َُْ
يج َّرها إىل الباطل تقليد ،قال تعاىل﴿ :ولا ُتقف
ْ
ْ
ْ
َ
ُ ُّ َ
َ

اد كل أولئ َ
الس ْم َع َوال َب َص َر َوال ُف َؤ َ
َما ليْ َس ل َ
ك بهِ عِل ٌم إ ِ َّن َّ
ك
ِ
َ َ َ ُْ َ ُِْ ً
 َّ ،]36وقال يف تفكري
كان عنه مسئولا﴾ [اإلرساء:
ْ
َ َ
َّ َ
اع َّ
الظ ِّن َو َما
ما ل ُه ْم بِهِ  ِم ْن عِل ٍم إِلا اتِب
أهل الكتاب﴿ :
َق َتلُوهُ يَق ً
[النساء ،]157 :وقال َ يف تفكري عبدة
﴾
ِينا
َ
ْ َ َّ ْ َ ٌ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
اؤ ُ
ك ْم َما
﴿إِن هِيإِلا أسماء سميتموها أنتم وآب
األوثان :
ْ َ َّ ُ َ َّ
َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
ان إِن يتبِعون إِلا الظن وما تهوى
أ ْن َزل الل بِها ِمن سلط ٍ
الأنْ ُف ُس﴾ [النجم.]23 :

ونحن نريد أن يكون الغذاء
الروحي والعقيل ُّ
ُّ
لألمة اإلسالمية نابعً ا من اليقني ،بعيدًا عن
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العلمي
األباطيل ،مستقيمً ا مع مناهج االستدالل
ِّ
التي يحرتمها أولو األلباب.
ومن ِّ
حقنا أن ننظر :ما الذي يُك ِّو ُن هذه العقائد
ويُنشئ تلك األفكار؟
1 .القرآن :هو كتابٌ مباركَ ،خ َلق من الهَ باء أُمَّ ًة
ضخمة ،ولوال ما رشع القرآ ُن من ُ
ط ُرق النظر
الصحيح والعمل الطيب لظ َّل العا َلم يتدحرجُ
مع ُخرافات الرومان والفرس واليونان حتى
يبلُغ الحضيض.
أمَّ ا مسلمو اليوم ِ ..
فصلتُهم بالقرآن ال تَغسل
من نفوسهم َد َرنًا ،بَ ْل َه أن يغسلوا هم أدران
اآلخرين؛ فقد اتَّخذوا القرآن مهجو ًرا ،ولم ينهلوا
من تعاليمه ،بل عكفوا بكل سذاجة عىل تالوة
ألفاظه فقط دون تدبّر .لذلك نرى الرشائع القرآنية
أغلبُها مُع ّ
طل ،بل َّ
إن الجيل الذي أنتجه االستعمار
َ
تطبيقها رضبًا من التخ ُّلف والرجعية.
يَع ُّد
َّ
إن الدروس النبوية والتعاليم
2 .السنّة:
ا ُملستخلصة من سرية وأحاديث املصطفى
عليه الصالة والسالم لم تُستثمر ،والتعامُل
ٌ
ٌ
وأحداث مُنفصلة دون
قصص
معها عىل أنَّها
تكوين صور ٍة كاملة يُع ُّد تعطيالً لدَورها ،بل
َّ
ِ
حركات املصطفى وسكنات ِِه وسلو َكه وأقوا َله
إن
ّ
ِّ
منهاجٌ كام ٌل مُع ٌّد لالتباع؛ َّ
فإن يف السنة كنو ًزا
من الحكمة واملعرفة ،وزادًا من األدب والتقوى،
َّ
ولكن استخراجَ هذا الخري يحتاجُ إىل اليد
الصانعة والعني البصرية.
3 .الفقه :الفقه اإلسالمي محي ٌ
ط بالحياة اإلنسانية
ُك ِّلها ،وقوانينُه الضابطة لألعمال تناولت الفر َد
َ
ّ
الدولة يف أع ِّم أمورها،
خاصة نفسه ،وتناولت
يف
ُ
َ
مً
حتى يكون إرشاف الدين عىل اإلنسان مُحك ا
ال ثغرة فيه.
ً
مرشوحة مُبي ًَّنة مع
والفقه يطلق األحكام
مقاصدها ،ويستقي مادَّته الخام من الكتاب
والسنَّة ليُعطي تفسريًا وافيًا ِّ
ألدق تفاصيل األحكام
ٌ
مرشقة
يف حياة اإلنسان واملجتمع .وهو صور ٌة
للحرية الذهنية التي تقوم عىل االجتهاد يف ح ِّل
ُ
رشح وتأويل ملن
القضايا التي تحتاج
نصوصها إىل ٍ
هو أهل لها من حَ مَ لة القرآن والسنة.
لكن تع َّ
ْ
ُّ
املذهبي،
التعصب
بسبب
ط َل ذلك
ّ
ِ
لزمن طويل ،فاستورد
وإغالق باب االجتهاد
ٍ
ِ

املسلمون األنظمة والقوانني من األمم األخرى
لتطبيقها يف حياتنا.
4 .العقائدَّ :
إن صفو العقائد اإلسالمية املحدِّدة
ألركان اإليمان قد تع ّكر عندما دخل الفك ُر
ُ
متانة
األجنبي إىل مفاصل حياة املسلمني ،ولوال
ُّ
الجانب العقيل ِّ يف اإلسالم لضاعت مَ وروثاتهُ
بسبب االختالط مع الفلسفات األجنبية.
الفكر
اإلسال ُم قويٌّ مني ٌع ال يُغلب يف ميادين
ِ
ُ
راسخة تمنع اهتزازه أو اضطرابه،
الحُ ّر ،وعقائد ُُه
لكن عندما يترشّ ب املسلمون أفكا ًرا مُبهَ مَ ًة تُصوِّر
بشكل خاطئ ،وتُقدِّمه بفه ٍم قارص،
اإليمان
ٍ
ستختفي العقائد من مفاصل حياة األمة.
َ
أما اليوم َّ
دراسة العقيدة قد تحوَّلت إىل
فإن
ٍ
ٍ
ٍ
وج ٍ
ٍ
خالية
ضعيفة
ونقاشات
داالت
مُج َّرد
معلومات ِ
من الروح الدافعة لبناء األمم.
اإلسال ُم قويٌّ مني ٌع ال يُغلب يف ميادين
ُ
راسخة تمنع
الفكر الحُ ّر ،وعقائد ُُه
ِ
اهتزازه أو اضطرابه ،لكن عندما يترشّ ب
املسلمون أفكا ًرا مُبهَ مَ ًة تُصوِّر اإليمان
بشكل خاطئ ،وتُقدِّمه بفه ٍم قارص،
ٍ
ستختفي العقائد من مفاصل حياة األمة
العلة الرابعة :التخلف في الكشوف المادية:
َ
أهل
كان حريًّا باملسلمني أن يكونوا
أسبق ِ
األرض إىل التم ُّرس بعلوم املادّة والرباعة يف فهمها
ِ
والنفاذ إىل أرسار الكون من خاللها؛ ذلك َّ
أن القرآن
هو الكتاب الفذُّ يف العالم الذي يُلحُّ عىل ُق َّرائه أن
يُف ِّكروا ويعقلوا ُ
وينقلوا أنظارهم بني فجاج األرض
ُ
تاريخنا
وألمور كثرية لم يَستقِ م
وآفاق السماء.
ٍ
عىل هذا املنهج ،فقد ض َّلله االشتغال بالفلسفات
ِ
بحوث ما وراء املادّة،
الدخيلة ،فاستهلك ُقواه يف
وهو إنما أُم َر بالبحث يف املادة ال فيما وراءها!
المرأة في المجتمع اإلسالمي:
تع َّرضت املرأ ُة للتهميش كثريًا يف العرص
وسلبت حُ ريّتَها مع َّ
الحديثُ ،
أن اإلسالم ح َّررها
ُ
وأعىل شأنها .غري َّ
أن حرية املرأة يف اإلسالم ال تشابه
الحريّة الزائفة يف املجتمعات األوروبية التي أدَّت إىل
ٌ
ٌ
ٌ
أديبة
عاملة
عاملة
االنحالل؛ فاملرأة يف اإلسالم حُ ر ٌة
ٌ
راعية يف بيتها مجاهد ٌة حتى بالسالح ،ولكنها غري
مُنح َّل ٍة أو قارص ٍة مبتذلة .لذلك أدّى تهميش املرأة
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واقتصار دورها عىل الجانب الشهواني ،إىل تعطيل ذاك الذي يغ ّذيه هوى النفس وتُح ِّرضه األنانية،
كالرصاع عىل ُّ
السلطة واملكاسب ،وهو الدا ُء الخطري
إحدى أهم طاقات األمة.
الذي يُفتِّت األمَّ ة ،ويُهدر عىل مذبحه دماءَها
ٌ
أعراض عامة:
ِ
العداوات بني أبنائها.
ويك ّرس
ُ
بعض العلل النفسية واألمراض املجتمعية التي
ً
سلبية وتُع ّ
طل طاقات األمة ،وأهمها:
ترتك آثا ًرا
ُ
ورس قوَّتها
أساس حياة األمة
اإلسالم
ُّ
ُ
وإن صالحَ ها ون َ
وضما ُن بقائهاَّ ،
هوضها
*األمل الطائش:
يكون بالعودة إليه ،من خالل املنهج
َتوهم بعض املسلمني َّ
ي َّ
أن صدق الوحي الذي
العلمي الدقيق الذي تُق ِّدمُه تعاليم اإلسالم
َّ
َّ
انفردوا به ٍ
كاف يف ترجيح كفتهم ،وأنهم أفضل
ٌ
واضحة
وترشيعاته وكأنَّها معال ُم طر ٍيق
األمم ،ويجبُ أن يثبُت لهم هذا الفضل مهما ساءت
توصل إىل نهاية صحيحة يف الدنيا واآلخرة
أحوالهم ورسبت أفعالهم! وهذا أقرب إىل الغرور
الفارغَّ .
إن هذا املنطق جعل املسلمني يستهينون
ويقصون بمهمَّ تهم املتمثِّلة يف إعمار القسم الثالث :وسائل تفعيل الطاقات:
ّ
بواجباتهم،
ُ
ورس قوَّتها وضما ُن
اإلسالم
أساس حياة األمة ُّ
األرض وإصالحها.
وإن صالحها ون ُ َ
بقائهاَّ ،
هوضها يكون بالعودة إليه،
*عدم اإلخالص للرسالة:
من خالل املنهج العلمي الدقيق الذي تُق ِّدمُه تعاليم
ٌ
واضحة
طريق
نحن أمّ ٌة ذات رسالة! سمَ ونا بها حينًا من الدهر ،اإلسالم وترشيعاته وكأنَّها معال ُم
ٍ
إخالصنا لرسالتنا قديمً ا مصد َر عاطفة توصل إىل نهاية صحيحة يف الدنيا واآلخرة.
ُ
وقد كان
وجهادٍ
ٍ
موصول،
كثري،
وإنتاج
،
يقظ
وفكر
ملتهبة،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واقعية مفادُها أن
نتيجة
عىل ذلك نصل إىل
ٍ
وتضحية نفيسة .ثم بدأت هذه الرسالة تضمح ُّل يف اإلسالم دي ُن املستقبل ،دي ُن العلم والعمل ،دي ُن
ُ
َ
نفوسنا ،وت ِبعها وه ٌن يف الروابط العامة التي تحش ُد العدالة التي فشل بتحقيقها النظامان الشيوعي
ُ
قوى األفراد لخدمتها .وذبو ُل هذه الرسالة الجامعة والرأسمايل فقاما بنرش أفكارهما غصبًا من خالل
كانطفاء األمل يف نفس اإلنسان؛ ال يج ُّر وراءه إال استعمار البلدان والشعوب بالقوة.
االنكسار والقنوط واالستكانة.
المبادئ األساسية للنظام اإلسالمي ومقوماته
* ّ
الغش العام:
العامة:
تفيش الغش دلي ٌل عىل انحطاط األمم ،وهو
ً
ً
ً
َ
ثمة طرحٌ
وعملية
دقيقة
دراسة
منهجي يقدِّم
ٌّ
ُ
اإلسالمي بعيدًا عن أدوات االستعمار
يتجاوز الخداع واالحتيال يف ُ إخفاء عيوب البضاعة ،للنظام
ِّ
بل يشم ُل ك َّل ٍ
عمل ال يبلغ ُرتبة الكمال إن كان الرأسمايل والشيوعي الذي حاول أن يسيطر عىل
القائم عليه مقتد ًرا عىل إنجازه بصورة كاملة .العالم بالقوة السياسية والعسكرية واالقتصادية،
بل جيّش لهذا الهدف الوسائل اإلعالمية التي تُغ ِّل ُ
*عدم التعاون:
ف
دعامة بناء املجتمع املسلم ،وهي التي االستعباد واالضطهاد بالشعارات الربّاقة .هذا
ُ
األخوَّة
ٍ
دقيقة
بأطر
تخ ِّلص اإلنسان من داء إيثار الذات وعدم االكرتاث النظام اإلسالمي املنشود يجب أن يُحدَّد
ٍ
تعصمُه من الفشل أو َّ
الشطط ،وهذه األ ُ ُ
طر هي:
ُ
بحال َ
ومكانة الجار يف اإلسالم خريُ شاه ٍد
اآلخر،
ودليلَّ .
إن ترك التعاوُن من الغباء؛ ألنَّه يُهدِر خريًا
ٍ أ :اإلطار السياسي:
عظيمً ا ،وهو ً
أيضا من سوء الخلق؛ ألنَّه مناف
يرتكز عىل الرشيعة اإلسالمية ورضورة تطبيقها
للطبع االجتماعي لإلنسان.
عن طريق الشورى التي تقيِّ ُد فردية الحاكم ،فل ُك ِّل
فر ٍد ٌّ
*االختالف:
حق يف املشاركة إذا توفرت فيه الرشوط التي
االختالف يف اآلراء واملذاهب واألهداف أم ٌر تُق ُّرها الرشيعة .وأساسه قيمة العدالة؛ إذ من
ُ
إيجابي يُساعد عىل التف ّكر واالجتهاد وإعمال العقل الرضورة إخضا ُع الجميع ألحكام الرشع دون
ٌّ
لكن الخالف املخيف هو استثناء ،فالناس سواسية ،ومن ِّ
ً
أيضا
حقهم
وتنوُّع العمل واملسالكَّ ،
ُ
املشاركة يف وضع الحلول وتصحيح األخطاء .أما
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اﻟﻜﻔﺮ
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وﻛﺒﺖ
ﻏﺮاﺋﺰه وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺮدﻳﺌﺔ
واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ

أﺳﺒﺎب
ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ
اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ٌ
ُصانة يف النظام
حقوق األقليات غري املسلمة فهي م
اإلسالمي ،ولهم الحرية يف ممارسة شعائرهم.
ب :اإلطار االقتصادي:
العدالة التي ن َّ
ظمت اإلطار السيايس ستكون
َ
ً
ً
ناظمة لإلطار االقتصادي بُغية الوصول
أيضا
عاملي يُح ِّرم االستغال َل ويحرتم العمل
إىل نظا ٍم
ٍّ
املرشوع ،ويحمي املكتسبات واألمالك.
النظام االقتصادي اإلسالمي يدعو إىل استثمار
ِ
الثروات بأقىص حَ دٍّ ،ويحارب الكنز والتبديد
ً
أيضا
ويُح ِّرم الربا واملقامرة .تضمن السلطة
تمييز
حُ صول ُك ِّل من يعم ُل عىل األجر العادل دون
ٍ
ً
حاض أيضا يف
عرقي أو ديني .التكاف ُل والتآخي ِ ٌ
ٍّ
ِّ
النظام االقتصادي اإلسالمي من خالل حق الزكاة
وتوزيع الصدقات وتطبيق الرشيعة يف املواريث.
ج :اإلطار التربوي:
ثمة مبادئ أساسية لهذا اإلطار تنبثق من أهمِّ ية
التعليم والرتبية يف اإلسالم ويف الحياة اإلنسانية
ّ
وتتلخص هذه املبادئ يف:
بشكل عام،
ٍ
»وجوب نرش املعارف لك ِّل األفراد وتوفري السبل
الكتسابها ،ولزوم تكريس مكارم األخالق
بجانب املعارف.
»رضورة التخ ُّلص من ثنائية املناهج (العلماني
– الديني) عرب توحيد املنهج التعليمي ،فهذه
حرم التعليم جدواه املثىل.
الثنائية تَ ِ

اﻻﺳﺘﺒﺪاد
ُّ
ﻳﺸﻞ
اﻟﺬي
ُ
اﻟﻘﻮى وﻳﻔﺴﺪ
ﺣﺎل اﻟﺒﻼد

اﻟﺘﺨﻠﻒ
ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻮف
اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻌﻮد
ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ

ال ب َّد من نرش الوعي االجتماعي القائم
عىل التعاون والتآخي والتكافل ،وصيانة
كرامة الفرد ،وتدعيم بناء املجتمع
ابتدا ًء من األرسة حتى أكرب التكوينات
املجتمعية ،مع رضورة الح ِّد من التوا ُكل،
وترسيخ االعتماد عىل الذات
د :اإلطار االجتماعي:
ال ب َّد من نرش الوعي االجتماعي القائم عىل التعاون
والتآخي والتكافل ،وصيانة كرامة الفرد ،وتدعيم
بناء املجتمع ابتدا ًء من األرسة حتى أكرب التكوينات
ُ
املجتمعيةَّ .
يكف ُل الحقوق
إن النظام اإلسالمي
َّ
االجتماعية لألفراد كافة؛ ال سيما الضعفاء من
أطفال وشيوخ ونساء ،مع رضورة الح ِّد من التوا ُكل،
وترسيخ االعتماد عىل الذات والتعاون بني الناس.
ه :اإلطار العسكري:
ٍ
ٍ
رضورية لهذا اإلطار عىل
خطوات
لدينا ع َّد ُة
َ
عدل
ضوء األمر اإللهي ﴿وَأعِ دُّوا﴾ ،فاإلسالم دي ُن ٍ
ٍ
ومعاملة باملثل ،ولكنَّه بنفس الوقت دي ُن
وسال ٍم
دفاع عن حرية العقيدة والكرامة.
ٍ
ٌ
هذه الخطوات مخترصة يف رفع كفاءة القدرات
الدفاعية مع مراعاة السعي لالكتفاء الذاتي
والتعاون بني كل بلدان األمة اإلسالمية للوصول إىل
صيغة دفاع مشرتك.
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بأقالم
القراء

جبر الخواطر

ُف ُ
يوض الرحمة ومشاع ُر ال َّرهبة

أ .جهاد خيتي

ِ
أهل الجنّة خروجً ا من النّار:
جاء يف
آخر ِ
حديث ِ
أنّه بعد أن ي َْخ ُرجَ (تُ ْر َف ُع َل ُه َشجَ َر ٌةَ ،في َُقو ُل :أَيْ َربِّ ،
أ َ ْد ِننِي ِم ْن َهذِهِ َّ
الشجَ َرةَِ ...في َُقو ُل الل ُه عَ َّزوَجَ َّل :يَا
اب َْن آ َدمََ ،لعَ ِّل إ ِ َّن أَعْ َ
طيْتُ َكهَ ا َسأ َ ْلتَنِي َغ ْي ََها؟ َفي َُقو ُل:
ُ
ينقض
َل يَا َربِّ َ ،ويُعَ اهِ د ُُه أ َ ْن َل ي َْسأ َ َل ُه َغ ْي ََها) ،لكنه
العه َد عندما يرى شجر ًة أكرب ،ثم عندما يسمع كالم
أهل الجنة ،حتى يسأ َل الل َه دخولهاَ ( ،و َربُّ ُه يَعْ ِذ ُر ُه
ِلَن َّ ُه يَ َرى مَ ا َل َ
ب َل ُه عَ َلي ِْه)!
صْ َ
بقدر ما يف هذه الكلمة من فيوض الرحمة؛
حتى إنّها لتفتح أبواب الرجاء عىل مرصاعيها؛ إال
َ
الرهبة من نقض عهود الله
النفس
أنّها تُوقع يف
ِ
َ
الرهبة من ك ّل معصية
التي سنُسأل عنها ،بل
ُّ
ُستحق بها الوعيد ويُرجى لها اإلعذار مهما كانت
ي
ّ
صغرية ،لتمت َّد الرهبة إىل ك ّل ما يتعلق بالتعامل
مع الله سبحانه؛ وتتفتح العني عىل الهنات التي ال
يُلقي لها اإلنسان ً
بال ،كمشاعر اليأس التي تعرتيه،
أو استبطاء إجابة الدعاء ،أو سوء فهم حكمة الله
َ
وقد َِره يف بعض األحوال.
ِ
الخشية
( َو َربُّ ُه يَعْ ِذ ُر ُه) مفتاحٌ من مفاتيح
ّ
ً
والرجا ِء ي ُ
طويل ،واإلبحار يف
التوقف عندها
َحس ُن
آفاقها.
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أ .تسنيم خليل

ٌ
ٌ
عظيمة ،أعىل الله منزلة
خلق رفي ٌع وخصلة
صاحبه ورفع من شأنه ،لذا كان ثوابُه أن يكافئه
بجرب خاطره ويكفيه رشَّ املخاطر ،فالجزاء من
جنس العمل( ،والله يف عون العبد ما كان العبد يف
عون أخيه) مسلم.
يستهني الناس بهذا الخلق ويغفلون عنه ،مع
َّ
أن أصحاب القلوب املكسورة كثريون حولنا ،وجرب
ٍ
الخاطر ال يحتاج ألكثر من ٍ
موعظة،
كلمة أو دعو ٍة أو
وربما البتسامة أو مساعدة أو هدية أو مسحة عىل
ّ
فتفقدوا من حولكم واجربوا خواطرهم.
الرأس،
كان أجمل مواقف جرب الخواطر ما قالته أم
املؤمنني خديجة ريض الله عنها للنبي صىل الله
عليه وسلم يوم نزول الوحي( :كال والله ما يخزيك
الله أبدًا ،إنك لتصل الرحم وتحمل ال َكل وتكسب
املعدوم وتُقري الضيف وتُعني عىل نوائب الحق)
فجربت خاطره وطمأنته ،وذ ّكرته بجربه لخواطر
اآلخرين.
وقديمً ا قالوا :من سار بني الناس جاب ًرا
للخواطر أدركه لطف الله يف جوف املخاطر ،وممّ ا
ً
جمال أنَّه مأخوذٌ من اسم الله (الجبّار)؛
يُعطيه
فالله يجرب الضعيف بالغنى والقوة ،ويجرب الكسري
بالسالمة ،ويجرب املنكرسة قلوبهم بإزالة كرسها،
وإحالل الفرج والطمأنينة فيها.

التفكك األ ُ َسري

أ .ر يّان هبطو

التفكك األرسي معضلة وظاهرة اجتماعية مؤملة
ومدمرة ،قد تدمّ ر ً
كل من الرجل واملرأة نفسيًا
ومعنويا ً وال سيما املرأة فهي أكثر عاطفة من الرجل،
ومع ذلك فهو ليس نهاية املطاف ،وعلينا أن نعي أنه
َقدَر وليس ً
فشل ،وأنه نصيب وليس سوء حظ!
ثقي جيدًا أختي أن استمرارك يف واقع يستنزف
طاقتك وراحتك وسالمك النفيس ليس نجاحً ا أبدًا،
ليس نجاحا أن تستمري يف بيئة ال تُالئم مستوى تديُّنك
وأخالقك وحسن تربيتك ،بل نجاحك يكمن يف انتصارك
عىل ظروفك وتجاوزك للعقبات السلبية بأنواعها.
ال أقصد التحريض هنا ،فال ش َّك أن الصرب
ِ
ُّ
فأنت
تحسن الحال هو األفضل،
الذي يؤدي إىل
ّ
موجّ
ه ملن
الزوجة الحنون الودود ،لكن حديثي هنا
اضط َّرت إىل االنفصال الستحالة املواصلة ،ثم القت
بعد ذلك من الدمار النفيس واملعنوي ما شاء الله
لها أن تالقي.
صعبة تلك الثقافة التي تواجهها املرأة املط َّلقة
يف املجتمع ،فهي ضغوط ثقيلة من جهة ،ونظرة
انتقاص من جهة أخرى ،والوقوف عندها كثريًا قد
يورث نتائج ال تحمد عقباها.
تجاهيل هذه الضغوط واميض وال تسأمي وال
تقنطي ،فقدوتك رقية وأ ُّم كلثوم.

بأقالم
القراء

اإلنسان بين طنين اإلدمان ورنين الجنان

أ .محمد منار

حرب رضوس ونار موقدة بني النُّهَ ى والفرس
الجامح املنبعث من صميم اإلنسان ،الذي يستجذبه
حيث رشد ون َّد يف متاهات الدروب الناعمة نعومة
املروة امللساء ،يف داخله املقارع وال يسمع يف لُبِّه إال
صليل السيوف ..وبني فجاج إرادات األنا ومثبطات
النهوض.
يسارع ويسارع ثم يقاوم ذاك الشبح الذي
استبطنه فخالط دمه ولحمه وغ َّلف وكىس قلبه
وبطش بأطرافه مكانه ،ثم أفىض إىل األمخاخ
واألصماخ فال يسعه إال الخنوع إلمالءاته القاتمة
والرشيرة ،التي تدفعه إىل أرذل األفعال وأشنع
األقوال ،يقول هذا املسكني بلسان حاله ووجدانه
كفى من هذا كفى إني ال أريييييد!! ومن الجهة
األخرى لسان إدمانه يقول خالف هذا ،عن غري
وعي وال إدراك :بل أريييييد نعم رغمً ا عني أريد.
فتنترص النفس الخبيثة عىل همس وصوت
الصالح وعىل موعظات الفالح ،فيغدو تائهً ا
مسكينًا بني الجنوح لإلقدام وبني دالئل اإلحجام ،ال
ً
شمال؟ أيهت ُّم أم يهمل؟ أصاب
يدري يسري يمينًا أم
إرادته الترشذم واالنفصام ،وبات ال يدري أيستمع
إىل باطل تمليه النفس؟ أم إىل الحق الذي جاء به
صفوة ونخبة الرعيل.
العدد  | 14رمضان 1443ه  -نيسان /أبريل 2022م

71

ناركسلا ميهاربإ خيشلل »تا َيَرَجاَملا« :باتك يف ةءارق

الورقة
األخيرة

خر ُج الح َّي من َ
ُ
الم ِّيت
ي ِ

تفحَّ ص بيدك حبّة قمح بصالبتها ،وتأمَّ ل بعينيك
وكيف تَخ ُرجُ منها ُ
رضة
الخ
بقسوتهاُ َ َّ َ ّ َ ْ ُ ،
نواة التمر َّ َّ َ َ
يخْ ِر ُج ال ْ َحيَّ
ِ
ب والنوى
ح
ال
ق
ل
ا
﴿إِن الل ف
والثمرة ،
ِ
ْ
َ
 ِم َنال َم ّي ِ ِ
الحي من
ل
السنب
ُخرج
ي
]95؛
[األنعام:
﴾
ت
ّ
َ
واملؤمن
الحي من النوى امليت،
الحبّ امليت ،والشج َر
ّ
من الكافر(((.
ني بها قد ُ
قدرة الله بالغةَّ ،
لكن اليق َ
يخفت يف
النفس فما يُسعف صاحبه يف مواقف اليأس.
ُ
ٍ
معاق
وحاضنة
أطراف متفائل،
يُبه ُرك فاقد
ٍ
ومهاج ٌر يجاهد ،وفقريٌ يتصدَّق ،ومعدومٌ
متفانية،
ِ
ِ
ٍ
عرشات
لعاكف عىل التعليم
يبتسم .وإنَّك لتعجب
فاق
السنني رغم البؤس والترشيد ،ولله د ُّر ٍّ
غني ِمن ْ ٍ
ٍ
وناشط يف الشأن العا ِّم
رغم املخاطر واإلخفاق،
وإعالمي يدفع رضيبة
يكابد باستقاللية ونزاهة،
ٍّ
نبي الله
الح ّرية واملصداقية .وال تبتع ْد عن ِ
أمل ِّ
يعقوب بالفرج مع طول املدَّة وانقطاع األخبار ،وال
َ
يوسف دون اإلغراء والكيد العظيم ،ثم
عن مصابر ِة
ُ
عفوهما عليهما السالم عن ظلم األقربني.
ك ُّل هؤالء لوال األم ُل بالله النقطع بهم الطريق،
ولو ع َّلقوا آما َلهم بالبرش لباؤوا بالفشل ،ولو غاب
حسهم عيش اآلخرة َّ
عن ّ
لتنغصوا بعيش العاجلة،
ولو نظروا إىل املفقود ملا استمتعوا بموجود ،ولو
ّ
ألحسوا بالعدم ،ولو ترقبوا
اعتمدوا عىل إمكاناتهم
رسعة النتائج ألُح ِبطوا.
لقد وجدوا اليُرس يف طيّات العُ رس املو ّلد للدافعية
ِّ
ّ
يتصب
واملحفز عىل اإلبداع ،وعاينوا حقيقة (ومن
يصربه الله)((( ،وبادروا بواجباتهم رغم مشقةّ
وس َ
العيش ،بخالف غريهم ممن ألِف النعيم ُ
هولة
الحياة ،فربما عَ بَد الله عىل حرف ،فلما ّ
مسه يشء من
ُّ
الشظف أفرغ طاقته يف ج ْلد الناس والظروف وترقب
املفاجآت ،ورسعان ما نفِ َد صربُه متذم ًرا شاكيًا،
ُ
(دعوت فلم يُستجب يل)ِ ،
فعم َي عن
ولسان حاله:
أسباب اليُرس وأبواب الفرج.
ُّ
َّ
وتضخم الذات ،والجه َل
إن النفسية املأزومة،
بالله وبسننه وقوانينه يف خلقه ،وأوهام القفزات،
والشعور باالستحقاق الرسيع ،وإعالن التعب،
(((
(((
(((
(((
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وانتظار الراحة العاجلة ..ال يجلب إال الض ّد واليأس.
وإذا كان الله سبحانه لم يأذن يف ذ ّر ٍة من اليأس
والقنوط ،فقد أَرشَ َع أبوابَ الفرج واليُرس ،وأقام
الحُ جَّ ة بتلك النماذج.
تتحتَّم الحاجة لتع ُّلم (التفكري اإليجابي) الذي
يرى البياض يف السواد وال يشغله سوا ٌد عن بياض،
والذي يد ّل عىل الرىض الجالب للرىض .ومن الجيد
اال ِّ
طالع عىل قصة ابتكار (العالج باملعنى)((( .ولن
ً
نجد ألجيالنا وألنفسنا مسعفا باألمل مثل العلم بالله
وعظمته وحسن تدبريه وحكمته ،ومثل بناء أحالمهم
يف الجنة ،وا ّ
طالعهم عىل تفاصيل نعيمها بكالم
املفسين ورشّ اح الحديث ،وإال َّ
ِّ
فإن جفاف الحياة
يه ّد األشجار الباسقة.
ومن لم يقنع َّ
فإن َ
يأسه ال يصنع شيئًا غري املوت.
بأس َ
ً
مريضا ،فقال له( :ال َ
طهور إن
زار النبي ﷺ
ُ
شاء الله) ،قال :بل حمى تفور ،عىل شيخ كبري ،تزيره
القبور ،فمات(((.
رحلة َّ
ٌ
شاق ٌة زادُها
نهضة الشعوب وتنمية البالد
األمل ،ومركبُها التفاؤل ،تنتقل من عبودية إىل عبودية
ُ
ٍ
سنوات ْيف مراحل
تبيت يف التيه
وبصرية ،وقد
بعلم
ا َملسري﴿ ،فَإ َّن َ
م َعال ْ ُع ْسر ي ُ ْس ًرا  ٥إ ِ َّن َم َع ال ُع ْسر ي ُ ْسراً
ِ
ب َ ٧وِإلَى َر ّب َ
ار ِ َغ ْ
ت فَان ْ َص ِ ْ
ك فَ ْ
 ٦فَإ َذا فَ َر ْغ َ
ب﴾
ِ
ِ
[الرشح .]8-5 :وعىل طريق األمل تجدي املثابرة؛
فدوا ُم الصالة مع األمل يأتي بالخشوع ،ودوا ُم
التالو ِة مع محاولة الفهم يأتي بالدموع ،ومَ ن أكثر
ال َّ
ط َ
تستبطئ مصالحَ ك
رق أوشك أن يُفتح له ،وحني
الل يُحيْ
رقة قلبك يف مواسم الخري فاعلم ﴿أَ َّن َّ َ
أو َ ّ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
الأ ْر َض بعد موتِها﴾ [الحديد.]17 :
سيحتفظ املتفائلون الصابرون وحدهم بمضمار
السباق ،وما وثق الناس بقائ ٍد ال يرى لهم املستقبل
املرشق مهما ح َلك الظالم.
َ
نهوض مع اليأس ،وال حضار َة مع القنوط ،وال
ال
مج َد مع انقطاع األمل.

ينظر :تفسير الطبري ( ،)552/11و(.)85/20
أخرجه البخاري (.)1469
طوّرها طبيب النفس واألعصاب (فيكتور فرانكل) في سجنه ،وتستخدمها للعالج مراكز ع ّدة في العالم.
صحيح البخاري ( ،)3616وفتح الباري (.)625/6
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د.خير هللا طالب

ترحب مجلة

بمقاالتكم العلمية والفكرية

ضمن المحاور األساسية للمجلة

ﺗﺄﺻﻴﻞ
ﺣﻀﺎرة
وﻓﻜﺮ

ﻗﺮاءات

ﺗﺰﻛﻴﺔ

دﻋﻮة

ﻧﻈﺮات
ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻌﺎﺻﺮة

ويشترط أال يزيد حجم المادة المرسلة عن  3000كلمة ،وأن تكون المادة مكتوبة أصالة للمجلة
وغير منشورة من قبل ،وأن تراعى فيها سياسات النشر في المجلة
كما ترحب المجلة بخواطركم القصيرة ضمن زاوية (بأقالم القراء)
ترسل المقاالت والمواد إىل البريد اإللكتروني:
rawaa@islamicsham.org

تقدم

أكاديمية تأصيل الوعي
باقة من الدبلومات العلمية التأصيلية:
»فقه الخالف والحوار والعمل المشترك
»فقه مقاصد الشريعة
»النظام السياسي اإلسالمي
وقريبا ً دبلوم األخالق والتزكية والسلوك

www.islamicsham.org
Facebook islamicsham2 Twitter-square  youtube islamicsham

