افتتاحية

ُر َّب ضارة نافعة

حاولت بعض وســائل اإلعالم املزايــدة على حديث معالي األمني العام الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي
العيســى الذي نشرته إحدى الصحف األملانية حول حجاب املرأة املسلمة في البالد غير اإلسالمية .وهو حديث
تردد من قبل عند مخاطبة اجلالية اإلسالمية في بروكسل بحضور ممثلي عدد من األديان والصحافة األوروبية.
هذا احلديث أعادت الرابطة نشــره وإيضاحه بالصوت والصورة ،جتن ًبا ملا قد يقع من سوء فهم ،وقد اشتمل على
اآلتي:
«على املســلم احترام دســاتير وقوانني وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هــو عهده عندما دخلها ،وعليه
املطالبة بخصوصيته كاحلجاب وفق املتاح قانوناً ،فإذا رُفض طلبه فعليه االلتزام بقرار الدولة؛ فإن كان مضطرا ً
بقي وله حالة الضرورة ،وإال فعليه مغادرة البلد واحترام عهده وميثاقه عندما دخلها».
هــذا النص الواضح احملدد جــرى نقله نقال ً غير أمني مما أدى إلى اختزاله وحتريفــه ،ومما دفع بالبعض لالجنرار إلى
تعقيبات غير إيجابية  ،وبنى البعض اآلخر على ما سمع أغلوطات ومجادالت دون أن يتثبت أو يتبني .وليت هؤالء
وأولئك وقفوا عند النصح لألمة ،فال يزال أمرنا معتدال ً ما التزمنا مشاورة أهل الرأي والصالح والنصح باخلير.
وكمــا يُقال :فر ُ َّب ضارة نافعة! فلقد أثارت هذه احلملة املفتعلة اهتمام الرأي العام إلى الرابطة ،ولفتت األنظار
البي الواضح ،وهو أمر يُحســب في اجلانب اإليجابي فــي احملصلة العامة .وهل يتكوَّن الرأي العام
إلى خطابها ِّ
من حيــث مضمونه أو من حيث اجتاهه وقوته إال من خالل النقاش العام الذي يؤثر في ســلوك األفراد وآرائهم
واجتاهاتهم؟
إن رابطة العالم اإلســامي ال يكون لها تأثير فاعل في محيطها أو فــي العالم من حولها وهي خاملة الذكر
محدودة التفاعل .وما يرجى منها في املرحلة القادمة هو املزيد من املشاركة مع املنظمات واملؤسسات في بالد
ضل املسائل التي حتتاج إلى اجتهاد الرأي ومشاورة أهل العلم ،ومن هذه املسائل ما
األقليات املسلمة ملعاجلة عُ َ
تعلقت بتصاريح بناء املساجد وارتفاع املآذن ،واملناهج الدراسية ،ومقابر املسلمني ،ومحاكم األحوال الشخصية
للمســلمني ،واللحم احلالل ،وهي قضايا تتباين وجهات النظــر القانونية حولها في كل بلد من بلدان األقليات
املسلمة.
والرابطة هذا دأبها في كل ما يصدر عنها من القرارات والتوصيات عبر مؤمتراتها ودورات اجملمع الفقهي اإلسالمي
وهيئــات الرابطة ومراكزها ومكاتبها اخلارجية .تفعل ذلك مع خلــوص النيات ،فمن خلصت نيته في احلق ولو
على نفسه؛ كفاه اهلل ما بينه وبني الناس ،ومن تزين مبا ليس فيه ،شانه اهلل ،فإن اهلل تعالى ال يقبل من العباد
خالصا.
إال ما كان
ً
وتقتضي املسؤولية أن تفتح صدرها للجميع ،مبن فيهم أولئك النفر القليل ممن اعتلَّ فهمهم أو فسد قصدهم،
لالعتبار باجلانب املستفاد من جدالهم ومعارضتهم ،فلعل شأنهم هو شأن من ع َناهم الشاعر قدميًا:
الل ن َ ْ
شـــــر َ فَضيـــ َل ٍة...
ِوإذَا أَرادَ َّ ُ
أتاح لها لســــا َن حســـودِ
طويت َ
ْ
لَوْال َ
اشتعالُ النَّــارِ ،فيما َجـاوَر َ ْت
َ
العــودِ.
ما كَا َن ي ُ ْعـر َ ُف
طيب عَ ــرْف ُ
ُ

مؤمتر األزهر العاملي للسالم
مخاطر تفويته في زمن لم ي َعُ ْد يحتمل املزيد من املعاناة واآلالم،
خاصة وقد قابل شــؤ َم التطرف اإلرهابي تطرفٌ مضادٌّ ،وخطابُ
إقصاءٍ كارهٍ ،أنتج ســطحي َة بل مجازف َة اإلسالموفبيا ،وحَ كَ مَ

شهرية  -علمية  -ثقافية
معايل الأمني العام

أ.د .محمد بن عبد الكرمي العيسى

وخطاب
شؤم التطرف اإلرهابي تطرفٌ مضاد
• قابل َ
ُ
إقصاء كاره أنتج سطحية ومجازفة اإلسالموفوبيا
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مبعايير عشوائي ِت ِه وكراهي ِت ِه على مليار وستمائة مليون مسلم،
بجريرة ما نســبته تطرف واحد من بني مائتي ألف نسمة هم
علــى هَدي االعتدال ،جاهالً أو متجاهــالً أن للتطرف في عموم
حتضر وتغيب في مد وجزر ،من زمن
األديان وقائ َع تاريخي ًة مؤملةًُ ،
آلخر .
وبني أمني الرابطة :أن خطأ التشخيص ،وخطأ املعاجلة ،يقودان
َّ
لفصل تاريخيٍّ جدي ٍد من الصدام احلضاريّ  ،وليت عاملَ نا يستدعي

* تنامي العداء لإلسالم واملسلمني في الغرب
أدى إلى صعود األحزاب اليمينية املتطرفة

من خاللها أن ليس للتطرف واإلرهاب مدرس ٌة دينية معينة ،وأن
عناصره تشــكلت أخيرا ً من مائة دولة ودولة ،جنَّد منها خمسا ً
وأربعني َ
ألف مقاتل ،من اجتاهات فكرية متعددة ذات هدف واحد،
وعدد منهم ولد ونشــأ وتعلم في بالد غير إسالمية ،وقد خرج
من بلــ ٍد أوروبي واح ٍد ٌ
مقاتل ،التحق بلفيف
ألف وخمســمُ ائ ِة
ٍ
اإلرهاب.
وتابع معاليه :ليت عامل َنا يعي أن للسياسة دورا ً مهما ً في إذكاء
فتيل اإلرهاب ،أو إطفائه؛ فســلبية دَوْرِها أحيانا ً وثغراتُها رها ٌن
مهم في اســتراتيجية التطرف لتصعيــد العاطفة الدينية،
ســذج ،ي َسهل استدراجُ هم بأهازيجَ حماسي ٍة
في نفوس أغرار ُ
وصيحات وعظية ،وقد يكون الفاعــل األول هو صاحب الثغرة،
ســوا ٌء في ميــول تطرفه املضــاد؛ لنزع ِة كراهيةٍ ،أو حلســاب
مســاجالت سياسية ،وهو ما أفرز لوثة اإلســالموفوبيا ،أو في
تدابيــرِ مســاوئ البراقماتية ،التــي لم تُعِــرْ للعدالة مبعناها
الشامل قيمة ،وقد جعلتْ من قاصرِ الوَعي والنظر أهوجَ صائالً،
مشهرا ً سيف تطرفه األحمق ،متدثرا ً ـ زورا ً ـ برداء الدين.

ولو قــدرا ً مُجْ زيا ً حلفظ وعيه املعيشــي ،ليدرك أن التســليم
مفض إلى اإلميان بسنة
اإليجابي بالفروق الطبيعية بني البشر
ٍ
اخلالق في االختالف والتنــوع والتعددية ،هذا اإلميان في طليعة
مكونات الســالم ....وتنوع هذا احملفل الكــرمي أمنوذجٌ ماثل ،على
مســتوى وعينا بهذه السنة اإللهية؛ ليتلَوها مثلُ هذا التالقي
والتعاون والتقارب ،خلدمة اإلنسانية وإسعادها.
وصواب التشــخيص واملعاجلة يقودنا إلى حقيقة مهمة ندرك
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رئي�س التحرير

د .عثمان أبوزيد عثمان
مدير التحرير

شاكر بن صالح العدواني
املرا�سالت :جملة الرابطة �ص.ب  537مكة املكرمة
هـــاتـف00966125601077 :
�سنرتال00966125600919 :
املرا�سالت على عنوان املجلة با�سم رئي�س التحرير
الربيد الإلكرتوينrabitamag@gmail.com :
املو�ضوعات واملقاالت التي ت�صل �إىل جملة «الرابطة»
ال ترد �إىل �أ�صحابها �سواء ن�رشت �أم مل تن�رش
لالطالع على الن�سخة الإلكرتونية للمجلة الرجاء زيارة موقع
الرابطة على الإنرتنت www.themwl.org
�أخبار العامل الإ�سالمي www.mwl-news.net
طبعت مبطابع تعليم الطباعة
رقم الإيداع - 1425/343 :ردمد1658-1695 :

القاهرة:
عقد األزهر مؤمتر ًا عاملي ًا عن الســالم حضره عدد من الشخصيات الدينية والفكرية حيث حفل بتنوع ديني
ومذهبي وفكري عاملي ،وفي إطار هذا التنوع النخبوي شــارك معالي األمن العام لرابطة العالم اإلســالمي
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى في هذا املؤمتر ضمن الكلمات الرئيسة في حفل افتتاحه،
عظيم في دين اإلســالم ،وهو ال يتحقق مبجــرد نظريات تطرح،
حيــث أوضح في كلمته أن الســالم مقصد
ٌ
وحــواراتٍ عابر ٍة تدار من حن آلخر ،تأتي في غالبها في ســياق األمانــي واالدعاءات ،فال بد له من أثر ملموس،
فعال ،وال يكون كذلك إال مبؤهالت الســالم احلقيقية ،من حب اخلير لإلنســانية ،ومن
يســبقه عمل صادق َّ
معنى من معاني اســتحواذ الذاتيةُ ،
ــمو على ِّ
بطغيان مطامعها املادية ،اجملردةِ من املعنى احلقيقي
كل
ُس ُ
ً
الستحقاق وصف اإلنسان امل َُميِّ ز والفارق له عن وحشية غيره.
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مؤمتر للرابطة في جامعة لندن عن التسامح في اإلسالم

املؤتمرون يتبنون دعوة الجاليات اإلسالمية إىل املطالبة
بخصوصياتها الدينية باألساليب السلمية والقانونية
لندن:
اختتم في العاصمة لندن مؤمتر «التسامح في اإلسالم» الذي
عقدته رابطة العالم اإلســالمي في جامعة لندن ،بحضور
قيادات كبيرة من اجلالية اإلسالمية في أوروبا  ،بينهم علماء
ودعاة ومفكرون وعدد من السياســيني واملفكرين الغربيني
من داخل اململكة املتحدة وخارجها.
وفي افتتاح املؤمتر حتدث البروفيســور محمد عبداحلليم في
جامعة لندن رئيس كرســي امللك فهد للدراسات اإلفريقية
والشرق أوســطية عضو مجلس أمناء أكادميية امللك فهد
في لنــدن ،حيث رحب باملشــاركني مؤكدا ً أن اســتضافة
اجلامعة لهذا املؤمتر باملشاركة مع رابطة العالم اإلسالمي
تأتي للتأكيد على سماحة اإلســالم وقيم الرحمة والعدل
التي جاء بها.

وعبر د.عبداحلليم عن شكره لرابطة العالم اإلسالمي على
عقدهــا هذا املؤمتــر ،متمنيا ً أن ترتقــي مخرجاته لطموح
اجلاليات املسلمة بشكل عام واجلالية املسلمة في بريطانيا
على وجه اخلصوص.
بعد ذلك ألقى معالي األمني العام للرابطة الدكتور محمد
بن عبد الكرمي العيسى كلمة أكد فيها حرص الرابطة على
إشــاعة ثقافة السالم والتســامح؛ واحلوار البناء للتفاهم
بني املكونات اخملتلفة ،مشــيرا ً إلى املنهج الوسطي املعتدل
الذي تنتهجه ،قائال ً إن التســامح من قيم اإلسالم الرفيعة
التي حفلت بها العديد من النصوص الشرعية كما حفلت
بها مشــاهد الســيرة النبوية باعتبارها في طليعة القيم
األخالقية التي حث عليها اإلسالم في مجاالت احلياة كافة.
وأكد د.العيسى أن تلك القيم السامية تتعارض مع منهج
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«وقاتلوا في سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهلل
ال يحب املعتدين» ،وال بقول اهلل تعالى« :ادع إلى سبيل ربك
باحلكمة واملوعظة احلســنة وجالدهم بالتي هي أحسن»،
وال بقولــه تعالى« :خــذ العفو وأمر بالعــرف وأعرض عن
اجلاهلني» ،وال بقوله ســبحانه« :فاصفح الصفح اجلميل»،
َّ
ب ُْ
ْس ِننيَ» وال بقول
س ُن َوا ْ إ ِ َّن اهلل ي ُحِ ُّ
احمل ِ
وال بقوله تعالى« :وَأَحْ ِ
النبي صلى اهلل عليه وسلم« :يسروا وال تعسروا بشروا وال
تنفروا» ،وال بقوله« :اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون»
لن جتد هذه النصوص في أحاديثه لكون منهجه الفاســد
قد سلك مســلكا ً آخر غير هديها املتسامح احلكيم ،وله
مع هذه النصوص مكابرات ضالة تشــهد مبســتوى وقوع
التطرف في مستنقع اجلهل والضالل واحلماسة الهوجاء.
بعد ذلك شــرع املشاركون من أهل العلم والدعوة من قادة
العمــل العُ لَمائــي والدعوي والفكري في عــدد من الدول
اإلســالمية من حضور املؤمتــر وقيادات املراكــز واملكاتب
اإلســالمية في اململكة املتحدة؛ في مناقشة محاور املؤمتر
حيث انتهــى املؤمترون فــي بيانهم اخلتامي إلى اإلشــادة
مبا قدمه املســلمون فــي اململكة املتحــدة من جهود في
التعريف بحقيقة اإلسالم ،وتقدير إسهاماتهم احلضارية؛
وتواصلهم اإليجابي مع اجلميع.
ودعا البيان إلى نشــر ثقافة اســتيعاب اآلخرين من خالل
اإلميــان بســنة االختالف بني النــاس ،مع تعزيــز مفاهيم
التواصل اإليجابي بني أتباع األديان والثقافات خلدمة العمل
اإلنساني وصيانة كرامة اإلنسان وحفظ حقوقه.
كما دعــا البيان املكونات اخملتلفــة للمجتمع ببذل اجلهود
احلثيثة لتعزيــز املواطنــة ،وتعميق احلوار البنــاء بينهم،
والعمل على اســتدامة الروح اإليجابيــة التي كان عليها
املســلمون طوال القرون املاضية في حســن التعامل مع
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الســوء على الظالم وإن استدرجته احلكمة اإللهي ُة زمنا ً،
دائر ِة َّ
وقد جعل ُ
اهلل لكلّ شــيءٍ قدرا ً .وللتاريخ شــاهد وعظة ،يأبى
كثير من الناس االتعاظَ بها ،ولكن بأنفســهم بعد أن يحصل
الفوات.
وليس ِم ْن معنىً يكثُر طل ُب ُه وادعاؤه في أدبيات السياســة هو
أكثر شــتاتا ً و ِغيَابَا ً من غيره مثلُ ِقيَم الســالم ،وإذا غاب سال ُم
وذرائع همجيّتها ،فهــي تزن (عند
املــادة،
َف
ل
ص
بفعــل
عاملَ ِنا
َ
ِ
ِ
من تنازل عن إنســانيته وجترد من فطرته) تزن الســال َم كلَّه ،بل
والعالمَ بأســره ،ثم هل من وحشــية تقابل هذه الوحشية...
رسخ
وجمي ُع ما ســبق ال ي َحملنا على االنكفاء والتشاؤم ؛ وقد َّ
فينا اإلسالم األملَ والتفاؤل.
وهذا املؤمتر يجري في ســياق اســتدعاء هذا املعنــى الرفيع ؛
ليُسهم من خالل الوزن الكبير لرسالته العلمية والفكرية في
هذا الشأن اإلنســاني املهم ،مذكرا ً بقيم السالم ،منبها ً على
No. 608 Ramadan 1438 H- June 2017m
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مؤمتر للرابطة في جامعة لندن

أ .عادل بن زامل احلربي
محمد بن بكر حمدي

إذا طغت الوحشية تبادلت مع جنس
الحيوان الوصف والدور

=وتابع قائالً :بل إن لبعض هذا الغير من سائر اخمللوقات ،برمج ًة
فطريــةً ،نحــو بعض املعاني اإلنســانية في مجمــوع تقاربه
وتعايشــه ،يفتقدها ـ مع بالغ األســف ـ كثير من البشر .وإذا
طغت وحشية اإلنســان أحالته إلى جنس آخر ،والسوء املركب
في هذا أ ْن تُرْفع راي ُة حماية الســالم العاملي ثــم تَعْجَ زَ تارة ،أو
حتضرَ وتغيبَ في أخرى ....ال ســال َم إذا ازدوجت املعايير ،وال سالم
ُ
َســ ْد حِ يَادُ
وقــد هيمنت القوة مبنطق املاديــة وحده ،فإذا لم ي ُ
العدالة ضاق بالسالم املكا ُن والتمس غيرَه ،وال سالم إال بصفاء
ووئام ،ين ُب ُذ خُ لُقَ الكراهية البغيض،
ُح
وجدان ،وال سالم إال بتسام ٍ
ٍ
س احملبة ،ويحيل األنانية إلى بذل وتضحية .
ويغرِ ُ
تلك عباراتٌ جميلة نشدو بها (قوال ً) في محافلنا ،ونُلَقّ نُها أوالدَنا
(درســا ً نظريا ً) ،ون ُ َعبِّر بها في عا َملَ ِنا الدولي (تأييدا ً أو شــجبا ً)...
وإمنا ال ُب ْع ُد الغائب عنا!! ،هل نشــدو بها فعالً؟ ،هنا املعادلة في
ســياقها الكاشــف ،وهنا تتبدل تلكم املعادلة ،عندما يتبادل
َ
الوصف والدور.
اإلنسان مع جنس احليوان
وقال د.العيســى :إن للخالق ُم َدبّرِ هذا الكــون نظاما ً مُحكما ً،
جَ ِهلَ ُه كلُّ من طغى في ماديته ووحشيته ،وجَ ِهلَ ُه كلُّ من جعل
السالم ســلعة بني يديه ،ومن إِحْ كَ ام هذا النظام الرباني حلو ُل

املرشف العام عىل اإلعالم

مدير إدارة الشؤون اإلعالمية

األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي متحدثا ً في مؤمتر األزهر العاملي للسالم:

اآلخريــن والتعايش معهم ،وترســيخ القيم اإلنســانية
املشتركة ،والتضامن في حماية املصالح الوطنية العامة،
وتذليل الصعوبات التي تعوق التعايش السعيد اآلمن.
وطالب البيان باحترام الشعارات والرموز والتقاليد واألعراف
والثقافــات الوطنية ،ومنها التحية والنشــيد والســالم
والبروتوكــول الوطني ،وفق أولويات فقــه املواطنة بعامة
وفقه اجلاليات املسلمة في البلدان غير اإلسالمية بخاصة،
وعلى التسليم مبا قد يراه البعض من وجهة نظره من حتفظ
على بعض سياقاتها ،داعيا ً املسلم إلى أن« :ي َعمل في هذا
بقاعــدة الترتيب بني املصالح واملفاســد فــي إطار قاعدة
األولويات واملوازنات ،فقــد يترتب على املمانعة ضرر أعظم
من أصل احلكم الذي يراه ،ما دام ال ينقل املســلم عن ملة
اإلسالم بإجماع املسلمني ،ولتأليف القلوب ودفع الشكوك
وتبعات املمانعة ذات الصلة بالوالء الوطني اعتبارات مهمة
لها وزنها في تراتيب أحكام الشريعة ،وإذا عمد املسلم إلى
ارتكاب مفسدة أكبر لدفع مفسدة أقل فقد أخل بقاعدة

عن التسامح في اإلسالم

9
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26

د .زلفى بنت أحمد
املدينة املنورة
يحفُل شــهر رمضان املبارك بذكريات عطرة وثمار يانعة جادت
بها مسيرة الدعوة اإلســالمية ،فكم من محسن قدّ م عطاءه
للمحتاجني في هذا الشــهر الكرمي؛ سدّ ا ً لعوزهم ،وابتغا ًء ألجر
مضاعــف وعد به أكرم األكرمني ،وكــم من حافظ لكتاب اهلل
العظيــم ضرب في بقــاع األرض ،وطاف مشــارقها ومغاربها؛
بغية إمامة املسلمني في صالة التراويح في مساجد املسلمني
العامــرة ،وكم من داعية حمل همّ هداية البشــرية ،فســار َع
إليصال دعوة اإلســالم للباحثني عن احلق ،الفاقدين للسكينة،
الراغبني في بلوغ ب ّر األمان والنور.
وهاكم قصــة إحدى الداعيات التي استشــعرت مســؤولية
الدعوة إلى اهلل ،فحملتْ على عاتقها إيصال مشــعل الهداية
والبصيرة إلى أولئك الفئة املؤمنة في جزر سيشــل ،احملتاجني
إلى ما لديها من علم شرعيّ  ،وفقه دعوي.
تتألف جزر سيشــل من نحو ( )١١5جزيرة فــي احمليط الهندي،
عاصمتها فيكتوريا التي تقع في جزيرة «ماهي» أكبر اجلزر ،وتعدّ
أصغر عاصمة في العالم من حيث املســاحة ،كما أنها املدينة
الوحيدة وميناء البالد الوحيد ،وفيها املطار الوحيد بالدولة وما
دونها من املدن مجموعة قرى صغيرة ،ولكونها املدينة الوحيدة
في البالد حظيت باهتمام كبير من الدولة.

26

لكي يتواصلــوا مع القــوى اخلفية في الكــون ثم ،جاءت
األديان بعد ذلك لتجعل من الصيام سبيال وشعيرة للقرب
الروحي لهؤالء النــاس من اهلل .نقتصر هنا على ذكر بعض
االكتشافات العلمية احلديثة فقط حول التفاعل اإليجابي
للمخ مع الصيام ،واملنافع التي يكســبها املخ من ممارسة
جتربة الصوم .فعلى سبيل املثال يجوز طرح السؤال التالي
بهــذا الصدد :هل يا ترى إن وقائع وضوح الرؤية وتوقد الذهن
وبُعد النظر/البصيرة لدى الصائمني – كبعض اخلصال التي
يُعتقد اقترانها بالصوم  -هــي حقائق فيزيولوجية فعلية
وحقيقية؟

مقدمة
ميثل صيام شهر رمضان ركنً ا من أركان
اإلســالم اخلمســة .حتدّ ث القرآن الكرمي
(املصــدر األول ملا يعــرف بثقافة النقل
في اإلســالم ) عن شــعيرة هذا الواجب
الديني في ســورة البقرة ،كما ســنرى
ذلــك في اآليــات القرآنية فــي آخر هذا
املقــال .أمــا العلم احلديــث ،فقد جمع
الكثير من املعطيات اإليجابية املعرفية
حول آثار ممارســة الصيام على البشــر
بواســطة التحليل العقلي ( أو املعرفة
الناجتة عن مدارك العقل) .وهكذا ،يقدم
هذا املقال قول العقل والنقل بالنسبة
آلثار الصيام على اإلنسان.

الصيام بني
العلم والدين
بقلم األستاذ الدكتور محمود الذوادي
عالم االجتماع – جامعة تونس

العقل املسلم اجلامع بني العقل والنقل:
هناك في تراث الثقافة اإلســالمية األصيلة زمالة وصداقة
بني الدين اإلســالمي والعلم .فالعلماء واملفكرون والفقهاء
املسلمون اســتعملوا العقل والنقل في تشييد معارفهم
وعلومهم في التراث الفكري والعلمي اإلسالمي .فليست
مســيرة العالمة ابن خلدون املعرفية ،على ســبيل املثال،
اســتثنا ًء لهذا التوجه فــي الثقافة العربية اإلســالمية
العاملِ ة ملا قبل فترة ســقوط اجملتمعات العربية واإلسالمية
حتت هيمنــة االحتالل الغربي املعاصــر .إن الدرجة العالية
ملشروعية تبني منهجية اجلمع بني العقل والنقل (الزمالة
والصداقة بني الدين والعلم) في العديد من ميادين البحث
العلمي في الثقافة اإلســالمية ظاهرة أصيلة في احلضارة
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اإلســالمية .ومن ثم ،ميكن اعتبار  -بكل ســداد في الرأي -
العقل املســلم املــكان الذي تلتقي فيــه معرفة الوحي /
النقل ،من جهة ،ونظيرتها العقلية /العقل ،من جهة أخرى.
إن الفقيه/العالم الشــهير أحمد بن تيمية ()١٣٢٨-١٢٦٣
هو أكثر العلماء املســلمني دفاعًا عن مشروعية اجلمع بني
العقل والنقل في الثقافة املعرفية اإلسالمية .فكتابه «درء
تعارض العقل والنقل» خير مثال علــى ذلك .وهناك اليوم
معالم جديدة في دنيا الفكر والعلم في الغرب ترغب وتبشر
بوضع حد للطالق بني الدين والعلــم (Clayton, Simpson
 .)٢٠٠9ويصــح إدراج هذا التوجه اجلديــد في العالقة بني
العلم والدين أو العقل والنقل في رؤية فكر ما بعد احلداثيني
( . )١9٨٤ Lyotardومتاشــيًا مع هــذا التحول نظمت مجلة

علمية فرنســية في  ٢٠١5ندوة دعت إليها العلماء وممثلني
عن الديانات الثالثة (املسيحية واإلسالم واليهودية) ،ونشرت
محاضرات ومناقشــات هذه الندوة في عدد خاص للمجلة
(  )٢٠١٦.Science et Avenir-janv-fevبعنــوانDieu et :
( la Scienceاهلل والعلــم) .وعنون رئيس التحرير افتتاحية
هذا العدد بكلمة حوارات  .Dialoguesتعزز تلك املعطيات
املقولة املطروحة في هذه التأمالت الفكرية حول مشروعية
اجلمع بني معرفة رصيد ْي العقل والنقل في العاملني العربي
واإلسالمي على اخلصوص.
تطبيق منظور إسالمية املعرفة:
فلنبدأ بآخر أضواء العلم احلديث التي متدنا بآخر االكتشافات
العلمية املفيدة حول آثار خصال الصيام على املخ البشري
بالتحديد.
املخ والصوم:
نشر بالفرنسية مؤلف كتاب (الصيام عالج جديد؟ *) مقاال
في عدد خاص جمللة  Le Pointلشــهر ْي فبراير ومارس ٢٠١٦
يثبت فيه احلكمة من شــعيرة الصيــام .نقدم هنا ترجمة
وافية حملتوى هذا املقال:
يبرهن العلــم احلديث أن الصوم  -الــذي كان يزعج الطب
الرســمي املعاصر -أصبح وســيلة مهمة لتجديد وإحياء
نشــاط املخ وقدراته .فظاهرة املصاحبــة بني املخ والصيام
كانت تبرز التآلــف الكبير واملتني بني االثنــني منذ العهود
الغابرة ملســيرة التاريخ الطويل للجنس البشري .فالناس
الذين كانوا يعبدون القوى الطبيعية قد استعملوا الصيام

تغيّر رؤية الطب احلديث للصيام
فمن جهتهم ،كان أطباء عصرنــا احلديث يعتبرون دائما أن
الصيام أمر خطيــر ،وبالتالي ال ينصحون بــه الناس .لكن
الكثير من االكتشافات العلمية طاملا تكون نتيجة للصدف.
وهذا ما وقع فعال بالنسبة إلى اكتشافات آثار الصيام على
املخ وخالياه .ففي عام  ١٨٨٠قام طبيب أمريكي هو الدكتور
رأسا على
دووي  Deweyمبالحظة أساسية ورئيسية قلبت ً
عقب ما ذهب إليه هؤالء األطباء .يتمثل اكتشــاف الدكتور
دووي في أن الناس الذين ماتوا جوعًا ألســباب قاهرة كانت
أمخاخهم ونظم شــبكاتهم العصبية في حالة سليمة
بالكامــل ،وهو معاكــس للغاية ملا تعرضــت له بقية كل
األعضاء في أجســام الناس الذين توفوا من قســوة اجلوع.
ومن الالفت للنظر بهذا الصــدد أنه حتى عند املوت جوعًا،
الحظ الدكتــور دووي أن النظام العضوي للمخ يبقى مزودًا
بالغــذاء .وهي مفارقــة تدعو إلى انتباه الطــب احلديث .إذ
لُوحــظ أنه عند احلرمان من الطعام ألكثر من  ١٦ســاعة،
يفرز اجلسم عندئذ عنصر الغلوكوز/سكر العنب لتعويض
الطعــام املفقود ،ويبــدو أن املخ يجد لــذة كبيرة في ذلك
حسب الدارسني للعالقة بني الصيام وتفاعل املخ معه .قد
حتس َن
يفســر هذا الغلوكوز املعوّض للطعام املفقود جزئيًا ّ
العمليــات الذهنية والفكرية أثناء الصوم .فعلى ســبيل
املثال ال احلصر ،اســتطاع عالم الفيزياء الروســي فلدمير
لشكوفتيف  Valdimir Leshkovtievأن يؤلف كتابا ضخمًا
في حجم موســوعة كاملة في  ٢١يوما فقط من الصيام.
فقــد رُوي عنه أنه ذكر للكثيرين أنــه لم يكن ميلك أبدًا في
حياته تلك القدرات الفكرية من قبل.
الصيام يحمي األعصاب:
تركز اليوم البحوث في اجملتمعات الغربية على احلماية من
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وعصرا ً ،أما هــي فعليها أن تلقي محاضرة في الصباح ،وتدرّس
القرآن عصرا ً ،وسيكون التواصل مع األخوات باللغة اإلجنليزية،
فاجلميع فــي سيشــل يتحدثــون اإلجنليزيــة ،باإلضافة إلى
الفرنسية ولغتهم احمللية.
في الســاعة العاشرة من اليوم التالي كان موعد لقائها األول
مع األخوات ،عرَّفْتهــن في البداية بنفســها ،مُبدي ًة إعجابها
باجلالية املســلمة ،وبجزيرتهم اجلميلة ،وباجلــو الرائع البديع.
وشــرعت املســتهدفات في القراءة اجلماعية لبعض الســور
الصغيرة ،وشرحت لهن بعض املعاني البسيطة منها ،ثم بدأت
القراءة الفردية ،مع شرح بعض مبادئ التجويد.
في صباح اليوم التالي ذهبت إلى املســجد في متام العاشــرة
لتبــدأ أولى محاضراتها ،التي حتدث َتْ فيها عن الغرض من وجود
املســلم في هذه احلياة ،وتفاعلت األخــوات معها مبداخالتهن
وأســئلتهن ،وكان مــن بني احلضور طفالت فوق ســن الثامنة،
فحاولتْ مشــاركتهن في احملاضرة عن طريق ســؤالهن بعض
األسئلة املناســبة ألعمارهن مما له عالقة مبوضوع احملاضرة ،ثم
سألَتهن عن سيرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه
رضي اهلل عنهــم ،كما ســألَتْهن عن أســمائهن ومعانيها،
واملالحظ أن أغلبَ أسمائهن كانت باللغة العربية؛ مما يدل على

يتكون الســكان من عناصر إفريقية ،وخليط وافدين من جزيرة
مدغشقر ،ومهاجرين من الهند ،وقد وصلها اإلسالم على أيدي
مجموعة مــن املهاجرين من الهند واملاليو في القرن التاســع
عشــر امليالدي .وكان من املهاجرين الهنود الداعية آدم موسى
وهو من مسلمي والية كجرات الهندية ،وأصبح أحفاده يكوّنون
أسرة مســلمة كبيرة في سيشل ،ومنهم الشيخ أبو الفضل
محمد إبراهيم الداعية املشــهور في سيشــل ،والذي أسس
املركز اإلسالمي في سيشــل ،ويضم املركز مسجدًا ومدرسة
قرآنية ومكتبة متواضعة ،ومن أبرز التحديات :اجلهل باإلسالم،
واختالطهم باألجانب.
صباح يوم اجلمعة كانت بداية رحلة أختنا الداعية ،إذ انطلقت
مع زوجها إلى فكتوريا عاصمة جزيرة (ماهي) كبرى جزر سيشل
في احمليط الهندي .وخــالل الرحلة كانت تفكر مل ّيا ً فيما يجب
تقدميه من محاضراتٍ وتوجيهات للجالية اإلسالمية هناك.
وهناك زاروا مســجد اجلزيرة الرئيس ،وكان من قسمني :قسم
للرجال ،وآخر للنســاء ،وملحق فيه مدرســة للصغار ،وقد دار
نقاش مع املســؤول عن النشــاط الدعوي فيما ســيُقدمونه
ملســلمي سيشــل في أثناء إقامتهم بينهم ،فتَقرّر أن يصلي
الزوج التراويح في املســجد ،وينهض بتدريــس القرآن صباحا ً

عناية آبائهن بهذه اللغة العظيمة .ثم اتفقَتْ مع األخوات على
أن تخصــص لهن يوما ً لفقه املرأة ،واليــوم اآلخر حملاضرة تختار
موضوعها ،فوافقن على ذلك.
ومتّــر األيام في تلك اجلزيــرة حافلة مترعة بالعطاء ،إذ ُ
شــغل
الزوج بتحفيظ الشباب والفتيان القرآن الكرمي وإمامة التراويح،
ُ
وشــغلت الداعية مبحاضراتهــا الصباحيــة والتحضير لها،
وترجمتها إلى اإلجنليزية ،وحتفيظ البنات واألخوات عصرا ً.
محاضرة اليوم الثالث كانت تدور حول باب الطهارة وأحكامها،
ثم كانت أسئلة للفتيات عن اخللفاء الراشدين وبعض الصحابة،
ثم حكاية زيد بن حارثة ،ومن خاللها شرحَ تْ لهن حرمة التبنِّي
في اإلسالم.
أما محاضرة اليوم الرابع فكانت عن ي ُســر اإلسالم وسماحته،
وفي نهاية احملاضرة ســألتْ األطفال بعض األسئلة عن األذكار
بني
اإلســالمية واألدعية وفضلها ،ثم استنتجوا معا ً أنها مثال ِّ
واضح عن ي ُسر اإلسالم وسماحته؛ إذ ي ُعطي ُ
اهلل املسلمَ األجر
اجلزيل على ذِكر سهل بسيط يذكُ رُه ويدعو اهلل به ،وفي العصر
كان درس القرآن ثم صالة التراويح في املسجد.
وفي اليــوم اخلامس أكملتْ مــع األخوات ما تبقــى من أبواب
الطهارة ،ثم ســألت األطفال بعض األسئلة عن األنبياء ،و ُفتِح
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العيسى 3 :مراكز سعودية
ملواجهة الفكر املتطرف
واس  -الرياض
أكد األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي
الدكتور محمــد العيســى أن اإلرهاب ال
يحكمه نطــاق جغرافي ،مشــيرا إلى أن
تنظيم داعش يضم خليطــا من  45ألف
مقاتــل وفق التقديــرات املتداولة ،ينتمون
ألكثــر من  101دولة حــول العالم ،بينهم
 1500مقاتل من بلد أوروبي واحد وينحدرون
مــن اجتاهــات فكرية متعــددة لها هدف
واحد هو اإلرهاب والتطرف عن طريق حتفيز
عواطفهم.
وقال العيســى في حلقة نقــاش بعنوان
«جهــود اململكــة فــي محاربــة الفكر
املتطــرف» التــي ألقاهــا علــى هامش
القمــة العربيــة اإلســامية األمريكية،
«تبنت اململكة خطابــا جديدا برؤية بناءة
ملواجهــة خطاب التطرف علــى الصعيد
احمللي واإلقليمي والعاملي لتبيان ســماحة
ووسطية الدين اإلســامي احلنيف ،حيث
أقامــت أكبــر مركز رقمي لرصد نشــاط
القاعدة وداعــش ،ومت من خالله إغالق آالف
املواقع التابعــة لهما ،وســعت اململكة
ملكافحة الفكر املتطرف واعتراض الرسائل
التي توجهها هــذه التنظيمات اإلرهابية
ومحاربــة املواقع اجلديــدة الوهمية التي
يطلقها تنظيم داعش ومت اكتشافها أخيرا
والتعامل معها بقوة وحزم».

األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي متحدثا ً في مؤمتر األزهر العاملي للسالم:

إذا طغت الوحشية تبادلت مع جنس
الحيوان الوصف والدور
القاهرة:
ً
ً
عقد األزهر مؤمترا عامليا عن الســام حضره عدد من الشخصيات الدينية والفكرية حيث حفل بتنوع ديني
ومذهبي وفكري عاملي ،وفي إطار هذا التنوع النخبوي شــارك معالي األمني العام لرابطة العالم اإلســامي
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيسى في هذا املؤمتر ضمن الكلمات الرئيسة في حفل افتتاحه،
عظيم في دين اإلســام ،وهو ال يتحقق مبجــرد نظريات تطرح،
حيــث أوضح في كلمته أن الســام مقصد
ٌ
وحــوارات عابر ٍة تدار من حني آلخر ،تأتي في غالبها في ســياق األمانــي واالدعاءات ،فال بد له من أثر ملموس،
ٍ
فعال ،وال يكون كذلك إال مبؤهالت الســام احلقيقية ،من حب اخلير لإلنســانية ،ومن
صادق
عمل
يســبقه
َّ
معنى من معاني اســتحواذ الذاتيةُ ،
ــمو على ِّ
بطغيان مطامعها املادية ،اجملردةِ من املعنى احلقيقي
كل
ُس ُ
ً
الستحقاق وصف اإلنسان ا ُمل َم ِّيز والفارق له عن وحشية غيره.
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=وتابع قائالً :بل إن لبعض هذا الغير من سائر اخمللوقات ،برمج ًة
فطريــ ًة ،نحــو بعض املعاني اإلنســانية في مجمــوع تقاربه
وتعايشــه ،يفتقدها ـ مع بالغ األســف ـ كثير من البشر .وإذا
طغت وحشية اإلنســان أحالته إلى جنس آخر ،والسوء املركب
في هذا أ ْن تُرْفع راي ُة حماية الســام العاملي ثــم ت َ ْع َجزَ تارة ،أو
وتغيب في أخرى ....ال ســا َم إذا ازدوجت املعايير ،وال سالم
ُ
َ
حتضرَ
ســ ْد ِح َيادُ
وقــد هيمنت القوة مبنطق املاديــة وحده ،فإذا لم ي َ ُ
العدالة ضاق بالسالم املكا ُن والتمس غيرَه ،وال سالم إال بصفاء
وجدان ،وال سالم إال بتسا ُم ٍح
ووئام ،ين ُب ُذ خُ لُقَ الكراهية البغيض،
ٍ
س احملبة ،ويحيل األنانية إلى بذل وتضحية .
ويغرِ ُ
تلك
عبارات جميلة نشدو بها (قوالً) في محافلنا ،ونُلَ ّقنُها أوالدَنا
ٌ
َ
َ
ً
ً
ً
ً
(درســا نظريا) ،ون ُ َع ِّبر بها في عالِنا الدولي (تأييدا أو شــجبا)...
وإمنا ال ُب ْع ُد الغائب عنا!! ،هل نشــدو بها فعالً؟ ،هنا املعادلة في
ســياقها الكاشــف ،وهنا تتبدل تلكم املعادلة ،عندما يتبادل
َ
الوصف والدور.
اإلنسان مع جنس احليوان
وقال د.العيســى :إن للخالق ُم َد ّبرِ هذا الكــون نظاما ً ُمحكماً،
َج ِهلَ ُه ُّ
وج ِهلَ ُه ُّ
كل من جعل
كل من طغى في ماديته ووحشيتهَ ،
السالم ســلعة بني يديه ،ومن إ ْح َكام هذا النظام الرباني حلولُ
ِ

الســوء على الظالم وإن استدرجته احلكمة اإللهي ُة زمناً،
دائر ِة َّ
ُ
وقد جعل اهلل ّ
شــيء قدراً .وللتاريخ شــاهد وعظة ،يأبى
لكل
ٍ
َ
كثير من الناس
االتعاظ بها ،ولكن بأنفســهم بعد أن يحصل
الفوات.
ن
م
معنى يك ُثر طل ُب ُه وادعاؤه في أدبيات السياســة هو
وليس ِ ْ
ً
أكثر شــتاتا ً و ِغ َيابَا ً من غيره ُ
مثل ِق َيم الســام ،وإذا غاب سال ُم
َ
وذرائع همج ّيتها ،فهــي تزن (عند
ف املــادة،
عالِنا بفعــل َ
صلَ ِ
ِ
من تنازل عن إنســانيته وجترد من فطرته) تزن الســا َم كلَّه ،بل
والعالم بأســره ،ثم هل من وحشــية تقابل هذه الوحشية...
َ
رسخ
وجمي ُع ما ســبق ال يَحملنا على االنكفاء والتشاؤم ؛ وقد َّ
َ
األمل والتفاؤل.
فينا اإلسالم
وهذا املؤمتر يجري في ســياق اســتدعاء هذا املعنــى الرفيع ؛
ل ُيسهم من خالل الوزن الكبير لرسالته العلمية والفكرية في
هذا الشأن اإلنســاني املهم ،مذكرا ً بقيم السالم ،منبها ً على
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مخاطر تفويته في زمن لم ي َ ُع ْد يحتمل املزيد من املعاناة واآلالم،
ٌ
تطرف مضا ٌّد،
خاصة وقد قابل شــؤ َم التطرف اإلرهابي
وخطاب
ُ
َ
وحك َم
إقصاء كار ٍه ،أنتج ســطحي َة بل مجازف َة اإلسالموفوبياَ ،
ٍ

وخطاب
شؤم التطرف اإلرهابي تطرفٌ مضاد
• قابل َ
ُ
إقصاء كاره أنتج سطحية ومجازفة اإلسالموفوبيا

مبعايير عشوائي ِت ِه وكراهي ِت ِه على مليار وستمائة مليون مسلم،
بجريرة ما نســبته تطرف واحد من بني مائتي ألف نسمة هم
علــى َهدي االعتدال ،جاهالً أو متجاهــاً أن للتطرف في عموم
حتضر وتغيب في مد وجزر ،من زمن
األديان وقائ َع تاريخي ًة مؤمل ًةُ ،
آلخر .
وبيَّ أمني الرابطة :أن خطأ التشخيص ،وخطأ املعاجلة ،يقودان
احلضاري ،وليت َ
عالنا يستدعي
تاريخي جدي ٍد من الصدام
لفصل
ّ
ٍّ

* تنامي العداء لإلسالم واملسلمني في الغرب
أدى إلى صعود األحزاب اليمينية املتطرفة

ولو قــدرا ً ُم ْجزيا ً حلفظ وعيه املعيشــي ،ليدرك أن التســليم
اإليجابي بالفروق الطبيعية بني البشر
مفض إلى اإلميان بسنة
ٍ
اخلالق في االختالف والتنــوع والتعددية ،هذا اإلميان في طليعة
أمنوذج ماثل ،على
مكونات الســام ....وتنوع هذا احملفل الكــرمي
ٌ
مســتوى وعينا بهذه السنة اإللهية؛ ليتلَوها ُ
مثل هذا التالقي
والتعاون والتقارب ،خلدمة اإلنسانية وإسعادها.
وصواب التشــخيص واملعاجلة يقودنا إلى حقيقة مهمة ندرك
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من خاللها أن ليس للتطرف واإلرهاب مدرس ٌة دينية معينة ،وأن
عناصره تشــكلت أخيرا ً من مائة دولة ودولة ،جنَّد منها خمسا ً
وأربعني َ
ألف مقاتل ،من اجتاهات فكرية متعددة ذات هدف واحد،
وعدد منهم ولد ونشــأ وتعلم في بالد غير إسالمية ،وقد خرج
من بلــ ٍد أوروبي واح ٍد ٌ
وخمســمائ ِة
ألف
مقاتل ،التحق بلفيف
ُ
ٍ
اإلرهاب.
َ
ً
ً
وتابع معاليه :ليت عاملنا يعي أن للسياسة دورا مهما في إذكاء
فتيل اإلرهاب ،أو إطفائه؛ فســلبية دَ ْورِها أحيانا ً وثغراتُها رها ٌن
مهم في اســتراتيجية التطرف لتصعيــد العاطفة الدينية،
استدراجهم
ســذج ،يَسهل
بأهازيج حماسي ٍة
َ
في نفوس أغرار ُ
ُ
وصيحات وعظية ،وقد يكون الفاعــل األول هو صاحب الثغرة،
ســوا ٌء في ميــول تطرفه املضــاد؛ لنزع ِة كراهي ٍة ،أو حلســاب
مســاجالت سياسية ،وهو ما أفرز لوثة اإلســاموفوبيا ،أو في
تدابيــرِ مســاوئ البراقماتية ،التــي لم تُ ِعــرْ للعدالة مبعناها
جعلت من قاصرِ ال َوعي والنظر
الشامل قيمة ،وقد
أهوج صائالً،
ْ
َ
مشهرا ً سيف تطرفه األحمق ،متدثرا ً ـ زورا ً ـ برداء الدين.

َ
وتواصل عامليا ً
بعد أن قدم مبادرات فكرية

رسائل (مركز الحرب الفكرية) تنطلق بمشروع
«عاملي» ملواجهة أيديولوجية التطرف
الرياض:
انطلقت األحد  3شعبان 1438هـ رســائل مركز احلرب الفكرية
التابع لوزارة الدفاع باململكة العربية الســعودية عبر وســائل
التواصل االجتماعي؛ شــارحة أهدافــه العاملية بعدة لغات هي
اإلجنليزية والفرنسية باإلضافة إلى العربية.
ويهدف املركز الذي يرأس مجلس أمنائه صاحب الســمو امللكي
األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ،ولي ولي العهد النائب
الثانــي لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إلى كشــف األخطاء
واملزاعم والشــبهات وأســاليب اخلداع التي يــروج لها التطرف
واإلرهاب ،وإيضاح املنهج الشــرعي الصحيح في قضايا التطرف
واإلرهاب ،وتقدمي مبادرات فكرية للعديد من اجلهات داخل اململكة
وخارجهــا ،باإلضافة إلــى مبادرات فكرية للتحالف اإلســامي
العسكري حملاربة اإلرهاب.
كما يهدف إلى االرتقاء مبســتوى الوعي الصحيح لإلســام في
الداخل اإلســامي وخارجه ،وحتقيق املزيد مــن التأييد للصورة
الذهنية اإليجابية عن حقيقة اإلســام عاملياً ،وحتصني الشباب
«حــول العالم» من الفكر املتطرف عبــر برامج متنوعة (وقائية
وعالجية) ،وتفكيك الوســائل التي يســعى اإلرهاب من خاللها
الســتقطاب عناصره ،وتقرير منهج الوســطية واالعتدال في
اإلســام ،وتقرير املفاهيم الصحيحة فــي قضايا عمل التطرف
على تشويهها بتأويالته الفاسدة وجرائمه البشعة.
كما شــملت األهداف التــي تبناها املركز؛ تكويــن فهم عميق
ومؤصل ملشــكلة التطرف من خالل أســاليب وكوامن نزعاته،
وحتديد الفئات املســتهدفة من قبل اجلماعات املتطرفة ،وفهم
األدوات واملنهجيــات التــي تســتخدمها اجلماعــات املتطرفة،
والتعاون الفعال مــع العديد من املؤسســات واملراكز الفكرية
واإلعالمية ،ورسم أساليب فاعلة لتعزيز قيم االعتدال والتسامح
واحلوار والتفاهم في ســياق اإلميان بحتمية التنــوع والتعددية
بعيدا ً عن األطروحات النظرية اجملردة وجتاوز األســاليب النمطية
في هذا السياق.
ومن ضمن األهــداف أيضا ً عرض قيم ومبادئ الدين احلق بخطاب
يراعي تفــاوت املفاهيــم والثقافات واحلضارات منســجما ً مع
سياقه العصري ،واإلفادة من الدراسات والبحوث من خالل إنشاء
منصات علمية وفكريــة وملتقيات عاملية
وكراس بحثية وأدوات
ٍ
استطالع وحتليل ،باإلضافة إلى االنتشار عن طريق وسائل اإلعالم

واالتصال مع عقد الشراكات العاملية ومنها املراكز واملؤسسات
املنوه عنها ،وتنظيم املؤمترات والندوات وحلقات النقاش والسيما
مع مراكز التأثير واالستشــراف بغية حتقيق إيجابية التوســع
واالنتشار ،وإطالق احلمالت العامة لتوجيه الرأي العام إلى إشراك
اجملتمعات لتعزيز هيمنة الرؤية املعتدلة.
وجــاء في التعريــف باملركز بأنه يشــتمل علــى مجلس أمناء
برئاسة ســمو وزير الدفاع باململكة العربية السعودية ،ويعمل
به خبراء متخصصون من داخل اململكة وخارجها بحكم عاملية
أهداف املركز ،وأنه متنوع احملتوى واخلطاب ليشــمل كافة الفئات
املشمولة برسائله.
جدير بالذكر أن املركز كان له إســهامات سابقة عبر العديد من
املشــاركات العاملية ذات الصلة مبهامه ،حيث قدم مجموعة من
َ
املبادرات الفكرية
وتواصل مع مراكز الفكر والتأثير حول العالم،
وشــرع إلكترونيا ً في بث رســائله املركزة حملاربة الفكر املتطرف
الذي يعتمده اإلرهاب كقاعدة لتضليل مســتهدفيه من جميع
دول العالم ،حيث اســتطاع اســتقطاب عدد من املغرر بهم من
أكثر من مائة دولة ،مبن فيهم أشخاص ولدوا ونشأوا وتعلموا في
دول غير إسالمية ،متأثرين برسائل التطرف اإلرهابي التي يتواصل
بها إلكترونيا ً في ظل فراغ مــن الدخول في تفاصيل عدد منها،
وخاصة ما كان متركزا ً على إثارة العاطفة الدينية ،أو الفراغ في
مستوى كفاءة املادة ،وهو ما جعلها أقل تأثيراً.
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مركز سوداني للرعاية والتحصني الفكري
من التطرف واإلرهاب
اخلرطوم :د .محمد خليفة صديق
أبرز املؤسسات الســودانية التي تعمل في مجال مكافحة الغلو
والتطرف وتـــأهيل من وقعوا في براثن الغلــو واإلرهاب هو اجمللس
األعلى للرعاية والتحصني الفكري .يعمل اجمللس حتت رعاية رئيس
جمهورية الســودان عمر البشــير ،ويتبع له أيضــا مركز أبحاث
الرعاية والتحصني الفكري الذى ينشط في محاورة املتهمني على
ذمة قضايا إرهاب وغلو وتطرف.
ويقوم باحلوار مع الشــباب املتورطني فــي قضايا اإلرهاب والتطرف
علماء متخصصون يدحضون شبهات الغلو والتطرف لديهم ،وقد
ذكر األمني العام ملركز أبحاث الرعاية والتحصني الفكري بروفسير
إبراهيم نوريــن أن  90في املئــة من الذين متــت محاورتهم عادوا
إلــى حياتهم الطبيعية ،كما أن مركــز أبحاث الرعاية والتحصني
الفكري ينســق مع األجهزة العدلية واألمنية على تنظيم برامج
احلــوار ومحــاورة كل املوقوفني في قضايا اإلرهــاب والتطرف قبل
تقدميهم إلى احملاكمة ،باســتثناء املتورطني فــي قضايا جنائية أو
قضايا احلق العام.
ونشــأ اجمللس األعلى للرعاية والتحصني الفكري مبوجب مرســوم
قبل عامني ،أي في عام 2015م ويعتبر اجلهة املرجعية ألعمال املركز.
ٍ
مؤمن
مجتمع
ويســير اجمللس وفق رؤية محددة هي :نحو
وسطي
ٍ
ٍ
واع ،ورسالة هي :ربط اجملتمع باملنهج الرباني الوسطي الذي جاء به
ٍ
اإلسالم ،إنفاذا ً لالستراتيجية الوطنية للرعاية والتحصني الفكري.
ووضــع املركز لنفســه أهدا ًفــا منهــا تأطير وتأصيــل القضايا
والتحديــات املعاصرة عبر الدراســات والبحــوث العلمية ،وربط
اجملتمع باملنهج الرباني الوسطي الذي جاء به اإلسالم ،وبناء وتعزيز
القدرات الفكرية لدى قيادات العمل الدعوي ،وتطوير االستفادة من
الوسائط اإلعالمية والتقانة املعاصرة في تقوية اخلطاب اإلسالمي
املتسامح وتوسعة دائرة تأثيره.
ومن أبرز أهداف املركز معاجلة مشكالت التطرف والغلو والتأسيس
ملنهج وســطي معتدل في التعاطــي مع التحديــات والقضايا
املعاصرة ،وتنفيذ برامج دعوية وأنشــطة فكرية تستوعب طاقات
الشباب وتساعد في تنمية ملكاتهم الفكرية والنقدية.
ومن االختصاصات التي ندب املركز نفســه لها :إعداد الدراســات
والبحوث ووضع اخلطط العلميــة وإجازتها وإقامة احملاضرات التي
تعزز قــدرات اجلهات اخملتصة فــي مجابهة األفــكار واملعتقدات
املتطرفة ،واإلشــراف العلمي على الباحثــن وأعمال املركز وإعداد
البحوث والدراسات الرامية للوقاية والتحصني الفكري للمجتمع،
ودراسة أسباب االنحراف الفكري واقتراح املعاجلات املناسبة حلماية
اجملتمع وأفراد اجملتمع ،وتنظيم املؤمتــرات والندوات وحلقات العمل
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في مجال التحصني والرعاية الفكرية ،وتوفير املعلومات والبيانات
البحثية امليدانية التي من شــأنها مســاعدة اجلهات اخملتصة في
اتخــاذ القرارات الالزمــة حلماية اجملتمع مــن االنحرافات الفكرية،
وتزويد األجهــزة اإلعالمية اخملتصــة باألعمال العلميــة الرامية
للتحصني الفكري للمجتمع.
وقد أجنــز املركز خــال الفترة املاضيــة ملتقى لألئمــة والدعاة،
وأوصى ذلك امللتقى مبراجعة وتطوير مادة الثقافة اإلســامية في
مؤسســات التعليم العــام والعالي بشــقيه احلكومي واألهلي،
لتخدم وتواكــب معاجلة القضايا والتحديــات املعاصرة ورعايتها
للقيم الالزمة لبناء اجملتمع الرباني املتجانس ،وضرورة تأهيل الدعاة
على القدرة املســتمرة على التجديد والتطويــر واملواكبة ،واإلملام
بالقضايا املهمة بالقدر املناســب ،وحتفيز الدعاة على املمارســة
االجتماعيــة التي جتعــل التواصل بني املــدارس الدعوية اخملتلفة
أمرا ً ســهالً ،يرتفع عن اجملاملة والتكلف ،ويخدم التوافق والتعاون،
ومعاجلة (خمول الدعاة) ،مما ال يترك مســاحة لغير املؤهلني بالعلم
الشرعي .كما طالب ذلك امللتقى مركز الرعاية والتحصني الفكري
بتقدمي دراسات إحصائية واستبانات ودراسات حتليلية تبنى عليها
احللول ،ويتوصل بها إلى معرفة مواطن االنحراف واخللل في اخلطاب
الدعوي املعاصر.
ويســتعد مركز الرعاية والتحصني الفكري في الســودان بتطوير
قدراته خالل الفترة القادمة ،التي ستشهد عودة الكثير ممن وقعوا
في حبائل التطرف والغلو بعد هزمية التنظيمات املتطرفة في ليبيا
وســوريا والعراق ومالي والصومال وغيرها ،ويعمل على أال يقتصر
عملــه في التعاطي مع أفكار التطــرف والغلو فقط ،وأن يتصدى
لرصد املمارســات الســالبة في اجملتمع ،خاصة ممارســات الدجل
والشعوذة والســحر وادعاء علم الغيب ،وأن يسعى لتنفيذ حكم
الشــرع في كل من ميارس مثل هذه الضالالت ،والتي ال يقل ضررها
عن ممارسات الغلو والتطرف ،فكم من أسر تفككت ،وكم من دماء
ســالت ،وكم تعرض أناس ألمراض صعبة ،ومشكالت ال حصر لها
بسبب هذه املمارسات الضارة باجملتمع ومتاسكه.
وكان البروفســور إبراهيم نورين األمني العــام ملركز أبحاث الرعاية
والتحصني الفكري قد شــارك ببحث له بعنوان  :دور احلوار الديني
في مواجهة اإلرهــاب ،ضمن الندوة التي عقدتهــا رابطة العالم
اإلســامي في اخلرطوم بالتعاون مع وزارة اإلرشاد السودانية ،قال
فيــه إ ّن االنحراف الفكري هو الســبب األول فيمــا تواجهه األمة
وترويع للمواطنني،
اإلســامية والعالم أجمع من زعزعة لألمــن،
ٍ
وسفك لدماء األبرياء ،وتشويه لصورة اإلسالم عند غير املسلمني،
ٍ
مشيرا إلى أن أســاس عالج االنحراف الفكري هو مقابلته بالفكر
القومي ،مبينا ً أ ّن الفكر ال يُقارع إال بالفكر.

مؤمتر للرابطة في جامعة لندن عن التسامح في اإلسالم

املؤتمرون يتبنون دعوة الجاليات اإلسالمية إىل املطالبة
بخصوصياتها الدينية باألساليب السلمية والقانونية
لندن:
اختتم في العاصمة لندن مؤمتر «التسامح في اإلسالم» الذي
عقدته رابطة العالم اإلســامي في جامعة لندن ،بحضور
قيادات كبيرة من اجلالية اإلسالمية في أوروبا  ،بينهم علماء
ودعاة ومفكرون وعدد من السياســيني واملفكرين الغربيني
من داخل اململكة املتحدة وخارجها.
وفي افتتاح املؤمتر حتدث البروفيســور محمد عبداحلليم في
جامعة لندن رئيس كرســي امللك فهد للدراسات اإلفريقية
والشرق أوســطية عضو مجلس أمناء أكادميية امللك فهد
في لنــدن ،حيث رحب باملشــاركني مؤكدا ً أن اســتضافة
اجلامعة لهذا املؤمتر باملشاركة مع رابطة العالم اإلسالمي
تأتي للتأكيد على سماحة اإلســام وقيم الرحمة والعدل
التي جاء بها.

وعبر د.عبداحلليم عن شكره لرابطة العالم اإلسالمي على
عقدهــا هذا املؤمتــر ،متمنيا ً أن ترتقــي مخرجاته لطموح
اجلاليات املسلمة بشكل عام واجلالية املسلمة في بريطانيا
على وجه اخلصوص.
بعد ذلك ألقى معالي األمني العام للرابطة الدكتور محمد
بن عبد الكرمي العيسى كلمة أكد فيها حرص الرابطة على
إشــاعة ثقافة السالم والتســامح؛ واحلوار البناء للتفاهم
بني املكونات اخملتلفة ،مشــيرا ً إلى املنهج الوسطي املعتدل
الذي تنتهجه ،قائالً إن التســامح من قيم اإلسالم الرفيعة
التي حفلت بها العديد من النصوص الشرعية كما حفلت
بها مشــاهد الســيرة النبوية باعتبارها في طليعة القيم
األخالقية التي حث عليها اإلسالم في مجاالت احلياة كافة.
وأكد د.العيسى أن تلك القيم السامية تتعارض مع منهج
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التطرف القائم على التشدد والتحريض واملواجهة ،وحمل
النصوص على تأويالت باطلة ســعى من خاللها لتحريف
معانيها الصحيحة ،شــارحا ً بــأن توصيف التطرف يوحي
غالبا ً بطبيعة سلوكية منحرفة؛ فاملتطرف غير متسامح
وسريع التأثر واالجنرار ،يتبرمج سريعا ً بالعقل اجلمعي الذي
أثر فيه سلباً ،فاقد الطبيعة املعتدلة فهو على أحد طرفي
النقيض ،وما دام كذلك فهو أبعد ما يكون عن التســامح
الذي ميثل منطقة االعتدال في الســلوك ،وإذا كان كذلك
كان مجافيــا ً للحكمــة والصواب ،وهــذه الطبيعة تفرز
سلوك املواجهة واحلدة.
وأضــاف أن املتابع لن يجد املتطــرف مغلبا ً منطق الصفح
والعفو أو التماس األعذار و حســن الظن ،ولن يجده حسن
اخللق عفيف اللسان ،وال قابالً باملساملة واملصاحلة والتنازل
لتحقيق املصلحة األكبر التي ال ينظر إليها فقهه الضيق.
وزاد العيسى في كلمته أن املتطرف ال يعرف فقه األولويات
واملوازنات (فقه الترجيح بني املصالح واملفاســد) ،وال فقه
مقاصد الشــريعة وتغير الفتاوى واألحكام عند االقتضاء
واإلمكان بتغير األزمنة واألمكنة واألحوال والعادات والنيات
واألشــخاص ،وســتجده مكابرا ً لألدلة واحلقائــق ومكبرا ً
للصغائــر منتهكا ً للكبائــر وفي طليعتها إثــارة الفرقة
والفتنة فضالً عن التكفير واســتباحة الدمــاء ،كما أنه
أبعد ما يكون عن فقه االئتالف والتســديد واملقاربة ،وأبعد
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ما يكون كذلك عن الرفق والتيســير على الناس والتبشير
باخلير.
وأشــار معاليه إلى أن كل هذه املعاني العظيمة لن جندها
إال في الوعي الشــرعي ،هذا الوعي الذي ه َّذب الســلوك،
َ
العالي في ســياق عاملية دينه،
وولَّد احلكمة ،وأنتج العالِم
مؤكدا ً أن غياب املادة الوقائية واملســوحات االستطالعية
املتقدمة للحركات محل املالحظة مهم للغاية في تالفي
اســتفحالها ،لكن لنسأل أنفســنا ماذا يعدنا القادم مع
اإلرهاب.
وقــال معاليه إن القــادم والعلم عند اهلل رهــن بالهزمية
الفكرية لإلرهاب ،فالكيان اإلرهابــي قام على أيديولوجية
متطرفة وليس على كيان عسكري وال قوة سياسية غالبة،
واســتطاع أن يتمدد في جميع دول العالم وأن يستقطب
أتباعا ً مــن مائة دولة ودولــة وأن يؤثر فــي بعض العقول
مستغالً كل فرصة متاحة له.
وتابع معاليــه لن جتد خطاب التطــرف يذكرك بقول اهلل
تعالى« :وما أرســلناك إال رحمة للعاملــن» ،وال بقول اهلل
تعالــى« :فبما رحمة مــن اهلل لنت لهم ولــو كنت فظا ً
غليــظ القلب النفضوا من حولــك» ،وال بقول اهلل تعالى:
«ال ينهاكم اهلل عــن الذين لم يقاتلوكم فــي الدين ولم
يخرجوكــم من دياركــم أن تبروهم وتقســطوا إليهم إن
اهلل يحب املقســطني» ،ولن جتده يذكرك بقول اهلل تعالى:

«وقاتلوا في سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهلل
ال يحب املعتدين» ،وال بقول اهلل تعالى« :ادع إلى سبيل ربك
باحلكمة واملوعظة احلســنة وجالدهم بالتي هي أحسن»،
وال بقولــه تعالى« :خــذ العفو وأمر بالعــرف وأعرض عن
اجلاهلني» ،وال بقوله ســبحانه« :فاصفح الصفح اجلميل»،
س ُن َوا ْ إ َّن اللّ ي ُ ِح ُّب ْ ُ
ني» وال بقول
س ِن َ
ال ْ ِ
وال بقوله تعالى« :وَأ َ ْح ِ
ِ
النبي صلى اهلل عليه وسلم« :يسروا وال تعسروا بشروا وال
تنفروا» ،وال بقوله« :اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون»
لن جتد هذه النصوص في أحاديثه لكون منهجه الفاســد
قد سلك مســلكا ً آخر غير هديها املتسامح احلكيم ،وله
مع هذه النصوص مكابرات ضالة تشــهد مبســتوى وقوع
التطرف في مستنقع اجلهل والضالل واحلماسة الهوجاء.
بعد ذلك شــرع املشاركون من أهل العلم والدعوة من قادة
العلَمائــي والدعوي والفكري في عــدد من الدول
العمــل ُ
اإلســامية من حضور املؤمتــر وقيادات املراكــز واملكاتب
اإلســامية في اململكة املتحدة؛ في مناقشة محاور املؤمتر
حيث انتهــى املؤمترون فــي بيانهم اخلتامي إلى اإلشــادة
مبا قدمه املســلمون فــي اململكة املتحــدة من جهود في
التعريف بحقيقة اإلسالم ،وتقدير إسهاماتهم احلضارية؛
وتواصلهم اإليجابي مع اجلميع.
ودعا البيان إلى نشــر ثقافة اســتيعاب اآلخرين من خالل
اإلميــان بســنة االختالف بني النــاس ،مع تعزيــز مفاهيم
التواصل اإليجابي بني أتباع األديان والثقافات خلدمة العمل
اإلنساني وصيانة كرامة اإلنسان وحفظ حقوقه.
كما دعــا البيان املكونات اخملتلفــة للمجتمع ببذل اجلهود
احلثيثة لتعزيــز املواطنــة ،وتعميق احلوار البنــاء بينهم،
والعمل على اســتدامة الروح اإليجابيــة التي كان عليها
املســلمون طوال القرون املاضية في حســن التعامل مع

اآلخريــن والتعايش معهم ،وترســيخ القيم اإلنســانية
املشتركة ،والتضامن في حماية املصالح الوطنية العامة،
وتذليل الصعوبات التي تعوق التعايش السعيد اآلمن.
وطالب البيان باحترام الشعارات والرموز والتقاليد واألعراف
والثقافــات الوطنية ،ومنها التحية والنشــيد والســام
والبروتوكــول الوطني ،وفق أولويات فقــه املواطنة بعامة
وفقه اجلاليات املسلمة في البلدان غير اإلسالمية بخاصة،
وعلى التسليم مبا قد يراه البعض من وجهة نظره من حتفظ
على بعض سياقاتها ،داعيا ً املسلم إلى أن« :يَعمل في هذا
بقاعــدة الترتيب بني املصالح واملفاســد فــي إطار قاعدة
األولويات واملوازنات ،فقــد يترتب على املمانعة ضرر أعظم
من أصل احلكم الذي يراه ،ما دام ال ينقل املســلم عن ملة
اإلسالم بإجماع املسلمني ،ولتأليف القلوب ودفع الشكوك
وتبعات املمانعة ذات الصلة بالوالء الوطني اعتبارات مهمة
لها وزنها في تراتيب أحكام الشريعة ،وإذا عمد املسلم إلى
ارتكاب مفسدة أكبر لدفع مفسدة أقل فقد أخل بقاعدة
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الشريعة ،هذا على فرض التسليم ـ جدال ً ـ بصحة ما يراه
من حتفظ نحو ما يحسبه نحو املفسدة األقل».
كما طالب بكشف فساد التأويالت الباطلة لعقيدة الوالء
والبــراء التي تُعتبر إحــدى أهم ركائز التطــرف اإلرهابي،
حيث جتــاوزت التصديق باإلميان الصحيح والوالء له بجميع
معانيه ،والبراءة اعتقادا ً مما سواه ،مضيفا ً أن «هذا اإلميان ال
يعني أن أحقد أو أجهل أو أسيء أو أظلم من يخالفني في

• د.العيسى :القيم السامية تتعارض مع منهج
التطرف القائم على التشدد والتحريض واملواجهة

قناعتي االعتقادية فاملقابــل لي في املعتقد يرى ذلك متاما ً
بالنســبة له والء وبراء وفي جميــع األديان ،ولوال ذلك لكان
الناس جميعا ً على دين ومعتقــد وقناعة واحدة ،وكل هذا
ال عالقة له مبا يجب على اجلميع من التســامح والتعايش
والعدل والبــر واإلحســان والرحمة ،والتعــاون على اخلير
وإسعاد البشرية».
وزاد البيان أن هناك نصوص إســامية ووقائع تاريخية من
الســيرة النبوية دلت على ذلك صراحة كما في آية سروة
املمتحنة وغيرهــا التي تُترجم أفق اإلســام الرفيع الذي
جاء كما على لســان رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم
ليتــم مكارم األخالق ،وليس من مكارم األخالق ما ميارســه
التطرف اإلرهابي اليوم منسوبا ً زورا ً لإلسالم فاإلسالم منوذج
في الصدق واألمانة والتســامح والرحمــة والتعايش والبر
واإلحسان والعدل مع اجلميع مسلمني وغير مسلمني.
وتبنى املؤمتر الدعوة إلى العمل على ترسيخ القيم األخالقية
النبيلة وتشجيع املمارسات االجتماعية السامية ،وضرورة
التعاون في التصدي للتحديات األخالقية والبيئية واألسرية،

• املطالبة بنشر ثقافة استيعاب اآلخرين من خالل
اإلميان بسنة االختالف بني الناس

وتعزيز التعاون في إيجاد تنمية مستدامة يسعد بها اجلميع.
كما ندد املؤمتر بظاهرة «اإلســاموفوبيا» ،باعتبارها وليدة
عدم املعرفة بحقيقة اإلســام وإبداعــه احلضاري وغاياته
الســامية ،والدعوة إلى املوضوعية والتخلص من األفكار
املسبقة والتعرف على اإلسالم من خالل أصوله ومبادئه ال
من خالل ما يرتكبه املنتحلون من شــناعات ينسبونها زورا ً
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إلى اإلسالم.
ودعا املؤمترون املؤسســات الدينية والتعليمية إلى إشاعة
ثقافة التعاون والتفاهم ،وتعزيز القيم الدينية التي ترسخ
التسامح والتعايش اإليجابي.
كمــا دعــا املؤمتر اجلاليــات اإلســامية في البلــدان غير
اإلسالمية إلى املطالبة بخصوصياتها الدينية باألساليب
السلمية والقانونية ومنها احلجاب والذبح احلالل واملدارس
اإلســامية واعتماد عطالت األعياد اإلسالمية ،واحلذر من
االجنرار خلف مهيجي العاطفة الدينية بالتمرد على قرارات
تلك البلدان ،وأنه ال يسع من لم يسعه البقاء إال مغادرتها
وأرض اهلل واســعة كما في آية سورة النســاء ،وأن يكون
اجلميع على حذر من اختراق األفــكار املتطرفة العتدالهم
الديني ووعيهم الوطني.
وأكــد البيان على احلاجة إلى التعــاون على كل ما هو خير
لإلنسانية ،وإلى تكوين حلف كوني إلصالح اخللل احلضاري
الــذي يُعتبر
اإلرهاب فرعا من فروعــه ونتيجة من نتائجه،
ُ
مؤكدين أن األصل هو التعاون بني الناس كافة باعتبار وحدة
األصل واخللق.
وثمــن املؤمترون اجلهــود التــي تبذلها اململكــة العربية
الســعودية في إيضاح حقيقة اإلســام ومتثيل وسطيته
ومواجهة األفكار املتطرفة مقدريــن انطالقة مركز احلرب
الفكريــة العتــراض رســائل التطرف واإلرهاب وكشــف
شبهاتها ومزاعمها وأوهامها.
وأشاد املشاركون بجهود رابطة العالم اإلسالمي ،وشكروها
علــى عقد املؤمتر ،وأثنوا على جهودها في خدمة اإلســام
واملســلمني حول العالــم ،وتقدمي العون لهــم وتوعيتهم
واعتراض الرسائل املتطرفة من أن تصل إليهم ،وثمنوا عاليا ً
النصائح الشــرعية التي أسدتها للجاليات اإلسالمية مع
دعمها الكبير ملطالبهــم مبا حتظى به الرابطة وفق رؤيتها
اجلديدة من ثقة وثقــل أوصلتها إليها حكمتها وبصيرتها
الشرعية.
كما نوهوا بالدعم املقدم من جامعة لندن لتســهيل عقد
ً
مترجمــا تقدير الرابطة واجلالية اإلســامية
املؤمتر فيها
العلمائي والدعوي والفكري وعاكســا ً من جانب
واحلضور ُ
آخــر أمنوذجا ً حضاريــا ً للتعايش والتواصــل اإليجابي ،وما
يحمله ذلك التقدير األكادميي في بُعده العريق من اهتمام
وحفاوة.
حضر املؤمتر عدد كبير من السياســيني واملفكرين الغربيني
من داخــل اململكة املتحــدة وخارجها وقد أســهموا في
حلقات نقاشه وحواره على مدى جلسات املؤمتر.

اتحاد مجالس الشريعة يثمن دعوة رابطة العالم
اإلسالمي للجاليات املسلمة سلوك املسارات القانونية
لنيل الخصوصية الدينية
لندن:
عقد احتاد مجالس الشريعة في اململكة املتحدة اجتماعه
الســادس في مقــر املركز الثقافي اإلســامي فــي لندن؛
مستضيفا ً معالي أمني عام رابطة العالم اإلسالمي الشيخ
الدكتور محمــد بن عبدالكرمي العيســى بحضور عدد من
العلماء واألئمة وأعضاء االحتاد وممثلي  16مجلسا ً للشريعة
من مختلف املدن البريطانية.
وقد افتتح االحتاد جلســته بالترحيــب مبعالي األمني العام،
مشــيدا ً بالدور العاملي لرابطة العالم اإلسالمي في خدمة
العالم اإلســامي والتعريف باإلســام ومبادئه السمحة
واالهتمام بشؤون اجلاليات اإلسالمية.
ثم عرض رئيس االحتاد الدكتور أحمــد الدبيان أمام معاليه
أهم أهداف االحتاد وأبرز الصعوبات التي يواجهها في مجال
التحكيم وقضايا اجلاليات وما يــرد إلى اجملالس من طلبات
وشكاوى.
وقد ألقى معالــي األمني العام كلمة حــث فيها مجالس
الشــريعة في اململكة املتحدة على االتفاق بينها وتوحيد
وجهات النظر وتقدمي مصلحة اجتماع اجلاليات املســلمة
على املصالح اخلاصة ،وأكد أن قيادات اجمللس على هذا القدر
الكبير من املسؤولية وإمنا هو التذكير إلخواننا.

وبني معالي األمني العام أن االتفاق بني اجملالس في هذا االحتاد
هو السبيل األمثل لتكوين مرجعية وإيجاد نظام موحد لها
يلتزم به اجلميع وتســتفيد منه اجملتمعات اإلســامية في
اململكة املتحدة  ،مؤكــدا ً أهمية أن تكون جوانبه اإلجرائية
وفق القانون.
كما أبدى معاليه استعداد الرابطة للتعاون مع احتاد اجملالس
الشرعية في سبيل خدمة أهدافه النبيلة.
بدوره ذكــر نائب رئيس االحتاد احملامي ميــزان عبد الرؤوف أن
اللقاء مــع معالي أمني عام رابطة العالم اإلســامي كان
لقاء مميزا وقد أعطى جميع األعضاء دفعة مباركة كما كان
لتوجيهات معاليه أثر بالغ لدى األعضاء.
وأضاف أن االحتاد وأعضاءه يثمنون دعوة معالي األمني العام
جلميع اجلاليات اإلســامية في البلدان غير اإلسالمية إلى
التزام القوانني فــي بلدانهم ألن ذلك يعتبر من أكبر الدعم
الذي ســيؤدي بإذن اهلل إلى انخفاض نسبة املشكالت التي
يواجهها املسلمون في الغرب ،كما أن هذا االلتزام من شأنه
أن يعني مجالس الشريعة في أداء رسالتها ويفيد كثيرا في
التعريف الصحيح بالدين احلنيف وتقدمي صورة عملية آلدابه
وأخالقه السمحة.
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مكتب هيئة اإلغاثة اإلسالمية يف باكستان يحتفل باليوم العاملي لألسر

إسالم آباد:
احتفل املكتب اإلقليمي لهيئة اإلغاثة اإلســامية
العاملية برابطة العالم اإلســامي في باكســتان
باليوم العاملي لألسرة ،الذي يصادف اخلامس عشر من
مايــو ،وذلك من خالل إقامة مؤمتر صحفي وندوة في
إسالم آباد بحضور عدد من املسؤولني الباكستانيني
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والنشطاء االجتماعيني ووجهاء اجملتمع.
وأوضــح املديــر اإلقليمي ملكتــب رابطــة العالم
اإلسالمي ومكتب هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية
في باكســتان الدكتور عبده بــن محمد عتني في
كلمة بهذه املناســبة أن أهميــة االحتفال باليوم
العاملي لألســرة تكمن في تذكير اجملتمع بأن األسرة

األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي يزور مقر السفارة السعودية بالقاهرة
القاهرة:
زار معالــي األمني العــام لرابطة العالم اإلســامي الدكتور
محمد بن عبد الكرمي العيســى ،مقر ســفارة خادم احلرمني
الشريفني في العاصمة املصرية القاهرة.
وكان في اســتقبال معاليه ،سفير خادم احلرمني الشريفني
لدى مصر مندوب اململكة الدائم لدى جامعة الدول العربية،
عميد السلك الدبلوماسي العربي ،أحمد عبد العزيز قطان،
وعدد من أعضاء السفارة.
واســتمع معالي األمني العام لرابطة العالم اإلســامي من
معالي السفير قطان لشرح موجز عن املبنى وما يضمه من
امللحقيات واملكاتب واألقســام ،حيث أثنى على ما تقوم به

السفارة من املهام والواجبات على الوجه املطلوب مبا يحقق
تطلعات القيادة الرشيدة.
وبهذه املناســبة أقام معالي الســفير أحمد بن عبد العزيز
قطان ،مبنزله مأدبــة غداء تكر ًميا ملعالي األمني العام لرابطة
العالم اإلســامي الدكتور محمد بن عبد الكرمي العيســى
الذي زار القاهرة للمشاركة في مؤمتر األزهر العاملي للسالم.
حضــر مأدبــة الغــداء معالي األمــن العام ملركــز امللك
عبــد اهلل بن عبد العزيز العاملي للحــوار بني أتباع األديان
والثقافات ،األســتاذ فيصــل بن عبد الرحمــن بن معمر،
ومديرو املكاتب ورؤســاء األقسام بســفارة خادم احلرمني
الشريفني بالقاهرة.

هي اللبنة األساســية فــي بناء اجملتمع وهــي بداية
اإلصالح وأساس البناء الوطني والعطاء وعماد التنمية
املستدامة.
وأضاف أن الدين اإلســامي احلنيف يحثنا على إقامة
األسرة بكيان متماسك للخروج مبجتمع ناجح ،مشيرا ً
إلى أن مشكلة الثقافات األخرى وخاصة الغربية تكمن
في فقدانها للنظام األسري املترابط  ،مما جعلها تعاني
جمة على الرغم من التنمية
من مشــاكل اجتماعية ّ
والتطور الذي حققته تلك اجملتمعات.
وأشــار إلى أنه على الرغم من الترابط األسري السائد
في مجتمعاتنا اإلســامية ،إال أن هناك ظاهرة خطيرة
بدأت تهدد هذا التماسك وهي عدم االهتمام بالوالدين

عند الكبر وإرسالهما إلى دور العجزة.
وأضاف أن هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية كواحدة من
املنظمات العاملية اإلغاثية حتتفل كل عام باليوم العاملي
لألسرة منذ اعتماد ذلك من قبل اجلمعية العامة لألمم
املتحدة إلى جانــب اجلهود اإلنســانية واإلغاثية التي
تقدمها في جمهورية باكستان اإلسالمية.
من جانبه ثمن الناشــط االجتماعي القيادي في احلزب
احلاكم الباكســتاني حزب الرابطة اإلسالمية الدكتور
جمــال ناصر جهود هيئة اإلغاثة اإلســامية العاملية،
وتفانيها في أداء دورها الفعال في تدعيم قيم اجملتمع،
جنبا ً إلى جنــب مع الدعم الذي تقدمــه للمتضررين
واحملتاجني في باكستان.
العدد ٦٠٨ :رمضان  ١٤٣٨هـ ـ يونيو  ٢٠١٧م

No. 608 Ramadan 1438 H- June 2017m

15

استقباالت معالي األمني العام

األمني العام لرابطة العالم
اإلسالمي يستقبل القنصل
األمريكي باململكة

اســتقبل معالي األمني العام لرابطة
العالم اإلســامي الشــيخ الدكتور
محمد بــن عبدالكرمي العيســى في
مكتبــه بجــدة القنصــل األمريكي
باململكة ماتياس ميتمان .
وتناول اللقاء استعراض عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

سمو سفير خادم احلرمني الشريفني لدى
اململكة املتحدة يستقبل األمني العام
لرابطة العالم اإلسالمي

استقبل صاحب السمو امللكي األمير محمد
بن نواف بن عبد العزيز ســفير خــادم احلرمني
الشــريفني لــدى اململكــة املتحدة فــي مقر
الســفارة بلندن معالي األمني العــام لرابطة
العالم اإلســامي الشــيخ الدكتور محمد بن
عبد الكرمي العيسى.
وأشاد سموه خالل اللقاء بالدور املهم الذي يضطلع به العلماء املسلمني في نشر رسالة التسامح
والقيم اإلســامية الصحيحة في أنحاء العالم ،ودورهم الفاعل في مواجهة التطرف والعنف الذي
يهدد اجملتمعات اآلمنة .وشــكر معالي أمني عام رابطة العالم اإلسالمي سمو السفير على اللقاء ،
معربا ً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها سموه في خدمة اإلسالم واملسلمني.
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رشق وغرب
إعداد  :أسامة بامعلم

أعداد املسلمني تضاعفت  4مرات يف بريطانيا
(إينا) –
كشــفت دراســة أكادميية حديثة ،أن أعداد املسلمني تضاعفت أربع
مرات في بريطانيا على مدار الثالثني عاما املاضية.
وبينت الدراســة أن  48.6باملئة من سكان بريطانيا« ،ال دينيني» .الفتة
إلــى تضاعف عدد املســلمني والهندوس أربع مرات ،فــي الفترة بني
1983و .2015
وأوضحت الدراســة ،التي أجرتها جامعة «ســانت مــاري» اللندنية،
أن منطقة جنوب شــرق بريطانيا ،وأســكتلندا (إحدى دول اململكة
املتحدة) ،تضمان أكبر عدد من البريطانيني الالدينيني.
وذكرت الدراســة ،أن املتحولني من الطائفة األجنيليكانية (الكنيسة
الرئيسة) ،إلى «ال دينيني» شكلوا .% 17.1
وأوضحت صحيفة اجلارديان في تقرير لهــا ،األحد  14مايو  ،2017أنه

خالل الفترة من  1983إلى  ،2015انخفضت نسبة املسيحيني من %55
إلى  ،%43ونوهت إلى أن نســبة املســلمني والهندوس تضاعفت أربع
مرات ،خالل الفترة نفسها.
ويعد وســط العاصمة لندن أحــد أكثر املناطق تدينًــا في اململكة
املتحدة ،بســبب ارتفاع عدد املهاجرين والالجئني املســلمني حتدي ًدا،
الذين فروا من بالدهم .وتصل نســبة املســلمني في لندن  %13من 8
ماليني نسمة ،هي إجمالي عدد سكان العاصمة ،في حني تصل نسبة
املســلمني الكلية فــي اململكة املتحدة  3( %4ماليــن) ،وفق إحصاء
املكتب الوطني .2016
وأوضح اإلحصاء :أن عدد سكان بريطانيا اإلجمالي يبلغ نحو  65مليون
نســمة .وأفاد مركز «بيو» األمريكي لألبحــاث ،في إبريل املنصرم :بأن
الدين اإلسالمي سيكون األكثرانتشارًا في العالم بحلول عام .2075

مساجد مدينة نيم الفرنسية تفتح أبوابها لغري املسلمني
(إينا) ـ
قررت مســاجد في مدينة نيم ،جنوب شرق فرنســا ،فتح أبوابها لغير
املســلمني من أجــل التعريف بالدين اإلســامي ،وفق ما نشــر موقع
«أوبجكتيف غارد».
وأعلن احتاد مســاجد منطقة لوغار ،الذي تأســس السنة املاضية من
أجل إدارة املســاجد واجلمعيات اإلســامية باملنطقة ،فتح أبواب قرابة
 10مســاجد بغية مد جســور التواصل بني الفرنسيني املسلمني وغير
املسلمني.
وقال نور الدين الصديق ،مدير احتاد املســاجد« :نفتح أبوابنا الستقبال
اآلخريــن ،والترويج لعاداتنــا واإلجابة عن أســئلة املواطنني» ،مضيفا:
«سنخصص طيلة اليوم للحوار والنقاش وتبادل اآلراء حول اإلسالم».
وأشار إلى أن التظاهرة ستشمل تنظيم زيارة إلى كافة مرافق املساجد
واجلمعيات ،ومعرضا ً عن مبادئ اإلسالم وقيمه سعيا من املسؤولني إلى
تبديد األفكار النمطية املنتشرة عن املسلمني وسط اجملتمع الفرنسي.
وأضاف« :نود بيان أهمية املساجد ،ومدى ترابط الديانات،
وتضمن كتاب
ّ
القرآن الكرمي ألســماء األنبياء عيســى وموســى عليهم صلوات اهلل
وسالمه».
وأوضح أنه بالنظر إلى اســتمرار جرائم الكراهية ضد املســلمني في
فرنسا ،سيســاهم هذا اليوم املفتوح في تفسير الدين اإلسالمي من
منظور املسلمني احلقيقيني .كما عبر عن أمله في رؤية كل أفراد اجملتمع
الفرنسي بفئاته اخملتلفة في املساجد.
وإضافة إلى ذلك ،ســيقدم نورالدين الصديــق عرضا عن كتاب القرآن
واألحاديث النبويــة ،والتقومي الهجري ،والوضــوء ،واألعياد الدينية ،إلى
جانــب احلديث عن أركان اإلســام املتمثلة في الشــهادتني ،والصالة،

والصيام ،والزكاة واحلج إلى بيت اهلل .كما ســيتطرق قادة املساجد إلى
املشاريع االجتماعية التي تشرف عليها كتوزيع الوجبات على الالجئني
واملشردين.
وبالنظر ألهميــة ركن الزكاة في الدين اإلســامي ،ســتتبرع اجلالية
الفرنســية مببالــغ مالية للمحتاجني خالل شــهر رمضان ،بحســب
الصديق الذي أكد أن اجلالية املســلمة في فرنسا تستعد لصيام شهر
رمضان في جو من األلفة والتقاسم واحلرص على مساعدة الضعفاء.
وكان املرصد الوطني ملكافحة ظاهرة اإلســاموفوبيا ،التابع للمجلس
الفرنســي للديانة اإلســامية ،أعلن أن األعمال املعادية لإلسالم لعام
 2016شهدت انخفاضا مقارنة بعام  ،2015إذ سجل ما بني شهري يناير
وســبتمبر  2016حوالي  149عمال معاديا لإلسالم مقارنة بـ  323عمال
في عام .2015
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اختيار مدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية
اخلرطوم (إينا) –
جــاء اختيــار املنظمــة اإلســامية للتربيــة والعلــوم والثقافة
(اإليسيسكو) ملدينة سنار السودانية كعاصمة للثقافة اإلسالمية
ليوقــظ ذكريات عظيمة وعميقة لدور حافل ومهم قامت به مدينة
ســنار عندما كانت عاصمة للســلطنة الزرقاء على مدى أكثر من
ثالثة قرون من الزمان.
فمنذ قيام السلطنة الزرقاء أو دولة الفوجن أو الدولة السنارية كانت
سنار منطلق اإلشعاع الثقافي الذي تفاعل مع العالم احمليط تأثيرا ً
وتأثراً.
فالدولة الســنارية هي في حــد ذاتها إعجاز فــي التكوين ،وما زال
منوذجها طموحا يتطلع إليه كثير مــن القادة لتحقيق التوافق الال
مركزي القائم على التراضي ،مما مكن لنهضة ثقافية ســاهمت من
جانبها في متاسك النســيج االجتماعي السوداني ،وهو متاسك ما
زال قائمــا حتى اليوم ،رغم مضي أكثر من قرنني على انهيار الدولية
السنارية.
وتعود نشأة وقيام السلطنة الزرقاء إلى حتالف بني الفوجن من مناطق
النيل األزرق بقيادة عمارة دنقس والعرب في وسط وشمال السودان
بقيادة عبداهلل جماع ،إذ أرسى هذا التحالف قيام الدولة السنارية
في عام 1504م ليمتد حتى عام 1821م ليشكل أكبر مملكة إسالمية
بعد انهيار الوجود اإلسالمي والعربي في األندلس.
وجنحت الدولة السنارية في القضاء على ممالك مسيحية مثل مملكة
علوة التي كانت متتد من شــمال الســودان حتى أواســط اخلرطوم
وكانت عاصمتها سوبا ،ورســخ هذا النجاح لوجود إسالمي فرض
ثقافته من خالل حكم المركزي.
وتعتبر مملكة سنار أول دولة عربية إسالمية قامت في السودان بعد

حملة إدنربة تحت
شعار مدينة خالية من
اإلسالموفوبيا
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انتشــار اإلســام واللغة العربية فيه نتيجة لتزايد الوجود العربي،
والتصاهــر بني العــرب والنوبة في الشــمال .واهتم ملوك ســنار
بالعلم حيث أقاموا «رواق الســنارية» في األزهــر بالقاهرة من أجل
طالب مملكة سنار املبتعثني إلى هناك ،وشجعوا هجرة علماء الدين
اإلســامي إلى السودان للدعوة ونشــر العلم .وأنشأ أحد سالطني
مملكة سنار ويدعي بادي األحمر وقفا باملدينة املنورة الستقبال الزوار
من مملكته لإلقامة هناك عند زيارتهم لألراضي املقدسة وال يزال جزء
من أوقاف السودان هناك ،وانتشــرت أيضا اخلالوي التي تعرف أيضا
بـ «الكتاتيب» في الســودان لتحفيظ القرآن الكرمي وعلوم العربية
واحلساب.
وقد تواصل السودان الســناري مع املغرب العربي واملشرق ،حيث زار
الســودان علماء وأئمة أجالء ســاهموا في النهضة الثقافية التي
نحتفي في هذا العام بسنار عاصمة لها.

القاهرة (إينا) ـــ
ثمــن مرصــد اإلســاموفوبيا التابــع
لــدار اإلفتاء املصرية احلملــة الدعائية،
التــي أطلقتها بلديــة مدينــة إدنبرة
عاصمة أســكتلندا ،ملواجهــة ظاهرة
«اإلســاموفوبيا» ،وتعليق الفتات كبيرة
في الشوارع الرئيســية باملدينة ،حتمل
شعار «مدينة خالية من اإلسالموفوبيا».

وتشتمل احلملة على عدة مراحل ،بدأت
باإلعالن الترويجي عن احلملة في الشوارع
واألماكن العامة ،ثم دعوة مؤسســات
اجملتمع املدني ،لتقدمي مقترحات مشاريع
ملكافحة «اإلسالموفوبيا» ،وأخيرا ً إتاحة
الفرصة للســكان احملليــن للتصويت
على هذه املشــروعات ،لتقــوم البلدية
والشــرطة احمللية بتمويل هذه املشاريع

ومبا أن الســودان يحمل البعدين العربي واإلفريقي فإن هذا يكسب
االحتفال بســنار عاصمة للثقافة اإلســامية ميزة خاصة ال تتوفر
في أي دولة أخرى من خالل الســعي في هذه االحتفالية إلبراز البعد
القومي السوداني بجناحيه العربي واإلفريقي.
جتربة احلكم الالمركزي
جتربــة احلكم الال مركزي للدولة الســنارية ،والذي أشــرنا إليه
كطمــوح ما زال يتــم التطلع إليه ،جتربة فريدة وقد أشــاد بها
نائب الرئيس الســوداني الفريق بكري حســن صالح في إحدى
زياراته لوالية سنار ،كما أن هناك ورش عمل عديدة جتري بإشراف
حكومة اخلرطوم إلعادة العمل التام بهذه التجربة الفريدة التي
كان الســودان من أوائل من طبقها عبر السلطنة الزرقاء وعلى
مدى أكثر من ثالثمائة عام متواصلة ،ورمبا يتم تطبيق نتائج هذه
التجربة في ظل نتائج توصيات احلوار الوطني باعتبار أن إشــراك
الشــعب في احلكم من أفضل الوســائل لالستقرار السياسي
املؤدي إلى االزدهار بكافة أوجهه اقتصاديا وثقافيا.
سنار واالختيار
اختيار مدينة سنار عاصمة للثقافة اإلسالمية في  ،2017جاء ارتكازا
على مق ّررات املؤمتر اإلســامي الســادس لوزراء الثقافة الذي انعقد
فــي باكو بجمهورية أذربيجان في أكتوبر مــن العام  ،2009والذي مت
فيه اعتماد الئحة عواصم الثقافة اإلســامية للفترة من 2015إلى
 .2024ومملكة سنار أو السلطنة الزرقاء أو الدولة السنارية ،تعد نواة
الدولة اإلسالمية األولى في السودان والتي امتد سلطانها ونفوذها
ألكثر من ثالثة قرون خلت.
وقد أكدت أكثر من  50دولة مشــاركتها في االحتفال مبدينة سنار
عاصمة للثقافة اإلسالمية.
وتوجــد في مدينة ســنار العديد مــن اآلثار مثل قصر الســلطان
واملســجد الكبير وحوش احلرمي ،والعديد من آثار اململكة القدمية لم
تصمد نتيجة العوامــل الطبيعية واملواد الهشــة التي بنيت بها
كالطني األخضر ،وباألخص تشويهها وطمسها من قبل االستعمار.
أيضا بالقباب املطليــة باللون األبيض ذات
واشــتهرت مملكة الفوجن ً

مالياً.
وقد أسفرت عملية التصويت اإللكتروني عن فوز  13مشروعاً،
واعتبر املرصد أن هذه املشــروعات تعد منوذجا ً في التسامح
والتكافــل االجتماعي ،والتضامن في مواجهة املشــكالت،
التي تتعرض لها فئة من اجملتمع ،بنا ًء على لونها أو معتقدها
أو ممارســاتها الدينية ،خاصة وأن املشروعات حتظى بإشراف
املسلمني والسيخ والهندوس ،نظرا ً ألن جرائم الكراهية ،متس
أتباع هذه األديان أيضاً ،مبا يعطي انطباعا ً بأن هناك اصطفافا ً

توضح األصالة والتفرد في البناء
التن ّوع املذهل من األشــكال التي ّ
واالرتباط الوثيق بالبيئة واملناخ.
سنار اآلن
رمبا يكون االسم التاريخي لسنار وراء إبرازها كوحدة إدارية مستقلة
تعرف اآلن بوالية ســنار ،وتقع ســنار في احلزام السوداني املطير في
منطقة الســافانا الغنية ،وهي بذلــك تتميز بصيف حار ممطر يبلغ
معدل احلرارة فيه أعلى درجاته في شــهر أبريل  /نيســان ليسجل
 41درجة مئوية ،وتهبــط درجة احلرارة الدنيا إلى  17درجة مئوية في
شهر يناير  /كانون الثاني .وتبدأ األمطار في الهطول في شهر مارس
لتتوقف في نوفمبر  /تشــرين الثاني مســجلة أعلى معدل لها في
أغســطس  172مليمترا ً فيما يبلغ املعدل الســنوي السنوي 512
مليمترا.
يتركز الســكان بالوالية حول ضفاف النيل األزرق ونسبة قليلة حول
مناطق اإلنتاج الزراعي  ،وتعداد ســكانها  1.400.000نســمة .يتأثر
توزيع السكان بالوالية بتوفير اخلدمات الضرورية ،هذا فضالً عن أوجه
النشاط االقتصادي املتعددة األخرى.
وتضم والية سنار سبع محليات هي :محلية سنار ،محلية سنجة،
محلية الدالي واملزموم ،محلية السوكي ،محلية شرق سنار ،محلية
الدندر ،محلية أبو حجار.

من جانب أصحاب األديان ملواجهة التمييز ضد دين بعينه.
كما أشاد املرصد مبشاركة اجملتمع األسكتلندي في التصويت
على املشــاريع املطروحــة واالختيار من بينهــا ،والتعاطي
بإيجابية وفعالية مع املشروع ،الذي تشرف عليه بلدية مدينة
إدنبرة والشــرطة احمللية ،مؤكدا ً أن هذا التفاعل واملشــاركة
من جانــب اجملتمع ،يعكســان حجم الوعي لدى الشــعب
األسكتلندي بخطورة انتشار «اإلسالموفوبيا» ،وتأثيرها على
املسلمني بشكل خاص ،وأصحاب األديان بشكل عام.

العدد ٦٠٨ :رمضان  ١٤٣٨هـ ـ يونيو  ٢٠١٧م

No. 608 Ramadan 1438 H- June 2017m

19

عبد العزيز السرحان مدير مكتب الرابطة في إيطاليا:

نسعى إىل تفعيل الحوار مع اآلخر ونشر
ثقافة التعايش بني األديان
حوار :توفيق محمد نصر اهلل
أوضح مدير مكتب الرابطة في إيطاليا الدكتور عبد العزيز بن أحمد السرحان أن مكتب الرابطة في إيطاليا أنشئ قبل 22
عاما ،وأنه يقوم بالعديد من األنشــطة الدعوية والثقافية واالجتماعية وغيرها ،منها التعريف باإلســام وتصحيح صورته في
ً
اإلعالم الغربي ،وتفعيل احلوار بني األديان واحلوار مع اآلخر ،ونشر ثقافة التسامح بني اجلميع.
وأكد الســرحان فــي مقابلة معه أجرتها مجلة الرابطة أن احلكومة اإليطالية لم تعترف بالدين اإلســامي حتى اآلن بســبب
الفرقة بني املنظمات التي متثل اجلالية اإلسالمية وعدم اتفاقهم على من ميثلهم ،مع أن هذا االعتراف بالدين اإلسالمي يضمن
دعمــا يتراوح بني ثمانية إلــى مائة مليون يورو ،عبارة عــن إعفاءات ضريبية .وأهاب بــكل األقليات التي تعيش في
للمســلمني ً
إيطاليــا وأوروبا بأن حتترم قوانــن هذه البالد وخاصة اجلالية اإلســامية التي طالبها باالندماج في اجملتمع ،وأن ترســل أبناءها
للمدارس احلكومية اإليطالية ،وال سيما أن القانون اإليطالي يكفل التعليم للجميع.
• متى نشــأ مكتب الرابطة في إيطاليــا؟ وكيف كانت عالقة في إيطاليا ,ففي عام 1973م ،تكللت مساعيه رحمه اهلل ،مبوافقة
احلكومة اإليطالية على إقامة مركز ثقافي إســامي في مدينة
الرابطة بإيطاليا؟
قبل أن أبدأ اإلجابة على هذا الســؤال يجب أن أنوه وأشيد بجهود روما .وتكرميًا جلاللته أهدت بلدية روما اجلالية اإلســامية موقعا ً
امللك فيصل بن عبد العزيز ،رحمه اهلل ،في دعم اجلالية املسلمة مميزًا ،مســاحته ثالثون ألف متر مربع تقريبا ً في منطقة (مونتى
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• احلكومة اإليطالية لم

تعترف بالدين اإلسالمي بسبب
الفرقة بني املنظمات التي متثل

اجلالية اإلسالمية وعدم اتفاقهم
على من ميثلهم

أنتنــي  )Monte Antenneالذي ال يبعد كثيرًا عــن (الفاتيكان) .املركز منذ إنشائه وحتى اآلن .ولقد مت تسجيل الرابطة في إيطاليا
وواصل خادم احلرمني الشــريفني امللك فهد بن عبدالعزيز ما بدأه على أنها (منظمة إسالمية شعبية غير حكومة) ،وأمتمنا جتديد
امللك فيصل ،حيث أنشأ على نفقته اخلاصة املركز اإلسالمي في هذا التسجيل عند حضوري إليطاليا قبل عام تقريباً.
روما ليصبح احللم حقيقة تتجسد على أرض الواقع جسرا ً مهما ً
يؤســس ويرســي العالقات الثقافية واحلضارية مع أوروبا بصفة • ما أهم النشــاطات واخلدمات التي يقدمهــا مكتب الرابطة
عامة ومع الشعب اإليطالي بصفة خاصة.
للمسلمني وغير املسلمني في إيطاليا؟
ويعتبر هذا املركز اإلســامي أكبر مركز إســامي في أوروبا ،قام هناك نشــاطات متعددة ضمن خطة ســنوية مقننة مدروسة
بافتتاحه عام 1995م ،نيابة عــن امللك فهد بن عبد العزيز رحمه وموافــق عليها مــن اإلدارة العامة للمكاتــب واملراكز اخلارجية
اهلل ،خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،عندما بالرابطة ،وقد ُقسمت إلى عدد من النشاطات الدعوية والثقافية
كان أميرا ً ملنطقة الرياض .ولقد
تشــرفت بأن أكون منظم حفل واالجتماعية واإلعالمية والفنية والرياضية .وتشمل على سبيل
ُ
االفتتاح ،فقد جئت من إسبانيا لهذا الغرض بتكليف من معالي املثال ال احلصر:
الدكتور أحمد محمــد علي األمني العام للرابطــة ذلك الوقت،
• التعريف باإلسالم وتصحيح صورته في اإلعالم الغربي بصفة
علما ً أن امللك فهد رحمه اهلل هو من دفع تكاليف بناء املركز .أما عامة واإليطالي بصفة خاصة.
بخصوص نشــأة مكتب الرابطة في إيطاليا فقد أنشئ املكتب • التواصل مع املسؤولني اإليطاليني املعنيني بالشؤون اإلسالمية.
قبل اثنني وعشرين عاماً ،ومقره منذ إنشائه داخل املركز الثقافي
• تفعيل احلوار بني األديان ،واحلوار مع اآلخر بصفة عامة.
اإلسالمي في روما ،ألن الرابطة هي من تدعم وتدفع كامل ميزانية
• نشــر ثقافة التعايش بني اجلميع ،وفتــح قنوات التواصل مع

• زيارات العيسى ودعوته

للوسطية واحلوار واحترام دساتير
الدول لها صدى كبير في وسائل
اإلعالم
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الفاتيكان.
• إقامة ندوات ثقافية.
• إقامة مســابقة حفظ القرآن الكرمي وحفظ السنة والسيرة
النبوية.
• مــا أهم املشــكالت والتحديــات التي تواجه املســلمني في
• توزيــع املصحف الشــريف وترجمة معانيــه على اجلمعيات إيطاليــا في ظل أســاليب التضييق التي تواجههــم ،وما أبرز
اإلسالمية واملساجد واألفراد.
مظاهر التضييق في إيطاليا ،وما الذي ينقص املسلمني هناك؟
• إقامة احلفل السنوي للتعريف بالرابطة ومناشطها وأهدافها .في احلقيقة ال أرى في إيطاليا مشكالت أو حتديات مبعنى الكلمة،
• إقامة الدورة الرياضية الكبرى للجالية املســلمة مع إشراك فإيطاليا دولة لها دستورها وقوانينها ،واملسلمون الذين يعيشون
فيها قد وفدوا إليها من بلدانهم العربية واإلسالمية طل ًبا للرزق
أو هربا ً من حــرب أو من ظلم .فيجب أن حتترم اجلالية املســلمة
قوانني الدولة وأنظمتها ودســاتيرها .ونحن نعرف أن إيطاليا دولة
علمانية ،دينها املسيحية .وقد أتاحت احلكومة للمهاجرين إليها
والراغبني فــي اإلقامة فيها من غير أهلها حريــة الديانة وحرية
العيــش ،وإذا كان للجالية املســلمة مطالب غيــر موجودة في
فرق إيطالية من غير املسلمني.
• نشــاطات اجتماعية مثل زيارة السجون ،وزيارة املستشفيات ،القانون أو الدســتور فعليهم أن يطالبــوا بها من خالل القنوات
الرسمية ،وأن ينتظروا صدور أحكام دستورية متنحهم حقوقهم
وزيارة املنظمات والهيئات اإلسالمية واملساجد.
• التعــاون مع الســفارات وامللحقيات الثقافيــة والدينية في التي يطالبون بها ...وفي الغالب والعموم فإن املسلمني يعيشون
حيــاة تكفل لهم حرية الدين والتعبيــر  ...وهنا يجب أن أنوه بأن
الشأن اإلسالمي.
• تفعيل اللقاءات األكادميية مع أساتذة اجلامعات واملستشرقني .احلكومة اإليطالية لم تعترف بالدين اإلسالمي كدين رسمي في
البالد حتى اآلن ،وهذا ليس بســبب احلكومة ولكن بســبب تفرق
• التعاون مع املركز اإلسالمي في روما في بعض املناشط.
• استقبال من يرغبون في إشهار واعتناق اإلسالم ومساعدتهم ممثلي اجلالية املســلمة ،حيــث إن كل هيئة ومنظمة تقدم ملفا ً
للحكومة تطالبها فيه االعتراف باإلسالم ،ودائ ًما ما يأتي الرد من
لكي يتعرفوا على اإلسالم بعمق.
احلكومة بالرفض ،وكأنها تقول لهم :اذهبوا واحتدوا وقدموا مل ًفا
• املساهمة في إفطار صائم خالل شهر رمضان املبارك.
واح ًدا لنمنحكم االعتراف .كما أن مســألة احلجاب والنقاب في
• الدفاع عن اإلسالم واملسلمني إعالميا وقضائيا إذا لزم األمر.
وتُؤدى كل هذه املناشــط مع مراعاة التعايش الســلمي ،وعدم إيطاليا ال متثل
هاجسا للمســلمني حتى اآلن ،فاملرأة في إيطاليا
ً
التدخل في الشؤون الداخلية للدولة اإليطالية واحترام دستورها لها احلق أن تنتقب أو أن تتحجب ،وقد يتغير احلال في أية حلظة.
وقوانينها.
• كم عدد املراكز واملؤسســات اإلســامية فــي إيطاليا؟ وكم
• ذكرمت مســاعدة من يشــهر إســامه ،فما هو دور املكتب في نسبة املسلمني لعدد السكان؟
عدد املراكز واملؤسسات اإلسالمية في إيطاليا غير معروف بالدقة،
بسبب فقدان التوثيق الدقيق ،لكن ما مت إحصاؤه عن طريق بعض
اجلهات الرسمية؛ أربعة مســاجد كبرى معترف بها في إيطاليا،
منها املركز الثقافي اإلســامي (املســجد الكبيــر) وهناك 400
مؤسسة إسالمية مسجلة رســميا ً لدى السلطات اإليطالية،
هذا اجملال؟
كما يوجد  222مكانا ً للعبادة غير مســجلة أو جارٍ تســجيلها،
للمكتــب دور كبير في هذا اجملال ،فهو أوال وأخيرا يدعو لإلســام علما أن نسبة املســلمني لعدد السكان هي  ، %3وميكن أن تصل
بطرق متعــددة ،بواســطة احملاضــرات الدعوية فــي الكنائس إلى  %٥عام 2030م ،وقد تفوق  %10عام 2050م ،حســب آراء مراكز
واملنتديات الثقافية وغيرها ،كما يستقبل من يرغب في االستزادة البحوث ،علما ً أن عدد املسلمني يبلغ حال ًيا مليون وسبعمائة ألف
من علوم القرآن أو السنة ،ونقوم بتزويده بالكتب الالزمة والدروس مسلم.
اخلاصة .كما نســتقبل من يريدون إشــهار إسالمهم وندعمهم
بكل الطرق املتاحة ،مثل إقامة لقاءات للمســلمني اجلدد ،لغرس • ما الدور الذي يقوم به كل من احتاد اجلاليات املسلمة والرابطة
املفاهيم والقيم اإلسالمية مع التركيز على أن اإلسالم دين سالم اإلســامية واملعهــد الثقافــي اإلســامي وجمعيــة االحتــاد
وتســامح وأمن وأمان ودين تعايش مع اآلخــر ،يحتضن اآلخر وال
يلفظه أو ينكر عليه دينه أو ثقافته.

• نقوم بالتعريف باإلسالم
وتصحيح صورته في اإلعالم الغربي

• املركز اإلسالمي في روما هو
أكبر مركز إسالمي في أوروبا
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اإلسالمي في الغرب ؟
بعض هذه األسماء لهذه املنظمات قد تغير إلى أخرى ،وعلى كل
فإن هذه املنظمات مبســماها القدمي أو بعد التغيير يندرج حتتها
عشرات املساجد املنتشرة على األراضي اإليطالية .وفي احلقيقة
فإن لهذه املنظمات نشــاطات سياســية واجتماعيــة ودينية
وثقافية وتعليمية مختلفة ،تصب في خدمة اجلالية املســلمة،
ولها كذلك نشــاطات دعوية ،وقنوات للحوار مع غير املسلمني،
كما تقوم هذه املنظمات بالدفاع عن قضايا اإلســام واملسلمني
في إيطاليــا  ...علما ً أن أدوارها قد تكــون تكاملية في كثير من
األحيــان ،لكن التنســيق فيما بينها
يحتاج إلى تفعيل أكبر لتصبح قوة
حقيقيــة ميكنها فــرض متطلبات
اجلاليــة وحتقيق أهدافهــا الدينية
واالجتماعية والسياســية وجتسيد
شخصيتها اإلســامية على أرض
الواقــع ،وذلــك من خــال القنوات
الرسمية.
• ما موقــف اجلالية املســلمة من
عــدم اعتراف احلكومــة اإليطالية
بالدين اإلسالمي؟
ســبق وأن أشــرت إلى أن احلكومة
اإليطاليــة لــم تعتــرف بالديــن
اإلســامي على الرغم مــن أعداد
املســلمني التي تفوق أعداد اجلالية
اليهوديــة والبوذية والهندوســية
بصورة كبيرة ،لكن نقطة الضعف
تكمن في أن ملف االعتراف باإلسالم
ُقــدم من عدة جهات إســامية ،مما
جعل احلكومــة تتــردد وتتريث في
االعتــراف بالدين اإلســامي لهذا
الســبب وهو الفرقة بني املنظمات
التي متثــل اجلالية اإلســامية في
إيطاليا .علما ً بأن االعتراف سيضمن
للمسلمني دعما من الضرائب احلكومية
يقدر بثمانــن إلى مائة مليون يورو ،ميكنهــا أن تغير من خارطة
العمل اإلســامي في إيطاليا ،وكذلك من الدعم املادي للجالية،
حيث سيسهم الدعم احلكومي في حتسني ميزانيات املنظمات
اإلســامية ومتكنها من بناء املراكز واملساجد واملدارس للجالية.
لكن املشــكلة تكمن في هذا الســؤال :ملن ستعطي احلكومة
اإليطالية هذا الدعم؟ ثم َمــ ْن له احلق في التصرف والصرف من
هذا الدعم؟ اجلواب :فقط اجلهات املعترف بها رســم ًيا هي التي
ســتتولى الهيمنة على هذه املعونة وصرفها؟ وســؤال آخر :هل

ستقوم اجلهة أو اجلهات اخملولة بالصرف حسب ما تخططه هي أو
حسب ما يخطط لها من احلكومة؟ وهل سيوزع هذا الدعم بناء
على عدالة تقيمها السلطات اإليطالية؟ ولإلجابة على كل هذه
األسئلة يجب أن تنتظر اجلالية أوال ً االعتراف بالدين اإلسالمي.
• كيف تــرون التوجه الرســمي إلغالق املســاجد ومنع بنائها
للحد من منو اإلسالم في إيطاليا؟
قد تكونون ســمعتم عن خبر إغالق بعض املساجد في إيطاليا،
لت
رس ْ
لكن يجب أن نعرف مســببات اإلغالق ،فبعض املساجد أ ُ ِ
لها حتذيرات من قبل السلطات الرسمية
اإليطاليــة  ،وذلك قبل قــرارات اإلغالق
بعدة أشــهر خملالفتها قوانني وأنظمة
صليت في
الســامة .وأنا شــخص ًيا
ُ
بعــض هــذه املســاجد أو املصليات،
فوجدتهــا تقع حتــت األرض ،في أقبية
ليس فيها مصــادر للتهوية وال مصادر
للضوء .والنزول إليها عبر درج حلزوني
عرضه ســتون سنتيمتراً ،فلو حدث أي
طارئ ،ال سمح اهلل ،فإن كارثة حقيقية
ستقع من جراء تدافع املصلني للهروب
مــن املصلى أو املســجد .فأنــا أرى أن
للســلطات اإليطالية احلق في إقفال
هذه املصليات ،لفقدانهــا احلد األدنى
من وسائل األمن والســامة ،وهذا ما
أوضحته لنــا الســلطات اإليطالية.
علما ً بأن العالقات اجليدة مع السلطات
والتفاعــل مــع األنظمــة والقوانني،
سيؤدي حتما ً إلى االستجابة واإلسراع
في إجراءات معامالت التراخيص لبناء
املراكز واملســاجد في إيطاليــا ...وقد
زرت عددا ً من املشاريع ملراكز ومساجد
ُ
إســامية ،في مراحل بنائها النهائية،
خاصة مشــروع املركز اإلســامي في
منطقة بيروجيا ،شــمال روما ،وكذلك
مشروع املركز اإلسالمي في ميالنو  ...ففي
حال تطبيــق التراخيص واألنظمة والقوانني ،فإن الســلطات ال
متنع التراخيص ،ألن القانون كفل للمســلمني وغير املسلمني أن
ميارسوا شــعائرهم الدينية بحرية تامة وأن يقيموا مساجدهم
بالطــرق النظامية ،حتت مظلة القوانــن التي حتدد املعايير التي
يتطلبها كل مشروع .
• كيف ميكن حماية أبناء املســلمني في املدارس اإليطالية من
فرض القيم الكاثوليكية عليهم ومراعاة االختالفات الدينية
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إفريقيا ،التــي أعتبرها أفضل (أقلية مســلمة) على وجه الكرة
األرضية ،وليت جميع األقليات املســلمة في العالم تقتدي بها،
فهي أمنوذج يجب أن يحتذى به .ومن جهة أخرى ،ميكن للمسلمني
أن يحققوا قدرًا من النفوذ السياســي عبر األحزاب السياسية،
فــإن احتدت كلمتهم ،صار في إمكانهــم منح أصواتهم للحزب
الذي يستجيب ملطالبهم وحقوقهم .هذا من شأنه جلب األحزاب
إليهــم لتخطب ودهم ،ومن هذا الباب ميكن للمســلمني التأثير
على األحزاب.
• ما األســباب التي حتول دون قبول الالجئني والطالب املسلمني
في الفصول الدراسية؟
ال يوجد ســبب معني يحول دون إحلاق الالجئني والطالب املسلمني
في الفصول الدراسية ،فالقانون اإليطالي يكفل التعليم جلميع
من يعيشون على األراضي اإليطالية ،والسبب الوحيد الذي يحول
دون ذلــك هو عدم حصــول الطالب أو الالجئ لــأوراق الثبوتية
الرســمية التي تثبت إقامتهما قانون ًيا فــي إيطاليا ،وبدون هذه
املســتندات ال ميكن إحلاق أي طالب باملــدارس ،علما ً أنه قد يتأخر
اســتخراج هذه الوثائق شهوراً ،لكن في النهاية اجلميع يندرجون
حتت مظلة التعليم اإلجباري.
• تتألف اجلالية اإلســامية في إيطاليا مــن عرقيات مختلفة
من العالم العربي واإلســامي ،وهناك اختالفــات في الطباع
والثقافــة وطريقــة احليــاة أدت إلــى عدم االنســجام بني هذه
األطيــاف ،فكيــف ميكــن التوفيق بينهــم للتقليــل من هذه
االختالفات؟
التفرقة مشــكلة تؤرق جميع املسلمني في إيطاليا وفي أوروبا
أيضاً ،فاملســلمون الذين يفدون إلى إيطاليا ،جتدهم متفرقني،
فلدى كل طائفة منهم مركز أو جمعية ينتمي إليها وال يحيد
عنها ويدافع عنها ،وال جتمعهم مظلــة واحدة ليك ِّونوا وحدة
تعمــل من أجل مصلحــة اجلميع .ولقد بــدأ مكتب الرابطة
في إيطاليا بطرح فكرة جمع هــذه الطوائف وهذه العرقيات
اخملتلفة حتــت مظلة رابطة العالم اإلســامي من أجل تقدمي
ووجدت الفكــرة تأييدا ً من
ملف االعتراف باإلســام (فقــط)
ْ
البعض ورفضــا ً تاما ً من البعض اآلخر ،ألن كل طائفة ترى أنها
األحق في تقدمي هذا امللف للسلطات اإليطالية .لكننا إن شاء
اهلل سنســعى من أجل تقريب وجهات النظر ،لعل اجلالية أن
تتحد مرة واحدة من أجل هدف أسمى وهو االعتراف باإلسالم...
أســأل اهلل أن يعيننا لتوحيد اجلالية إن شــاء اهلل ،لكن األمر
يحتاج إلى عمل دؤوب.

والثقافية في ظل مطالبة بعض األحزاب باحملافظة على القيم
الكاثوليكية مهما كان الثمن؟
بصفــة عامة ،من حق أية دولة أن حتافــظ على قيمها بالطريقة
التي تراها ،ومن حق أي دولة أن تفرض دينها األســاس الذي تريده
 ...لكننــا إذا أردنا أن ننظــر إلى األنظمة السياســية في الدول
األوروبية لوجدناها دوال ً علمانية دميقراطية ،والدســتور اإليطالي
مقتبس مــن التوراة (العهــد القدمي) واإلجنيــل  ...ولكن للخوف
من متدد اإلســام وانتشاره السريع والواســع في القارة ،ولوجود
(اإلســاموفوبيا) ،وللخلفيات التاريخية بني املسيحية واإلسالم،
تبقــى هذه التأثيرات كامنة في اجملتمعــات األوروبية ،وت َْظهر بني
الفينة واألخرى أن تقوم الدولة بتغيير دســتورها من أجل إيقاف
شعيرة إســامية معينة ،مثل ما حدث في فرنسا عندما غيروا
الدســتور ملنع النقــاب ،على الرغم من أن عــدد املنقبات حوالي
( )2000منقبة من ستة ماليني مسلم يعيشون في فرنسا! لكن
في النهاية يجب اإلذعان للقانون وللدستور ،ألن مخالفة الدستور
تعتبر جرمية يحاكم عليها القانون.
ومن هذه املنطلقات ،يجب على املسلمني أن يندمجوا في اجملتمع
من خالل الدســتور وأن يرســلوا أبناءهم للمــدارس احلكومية
اإليطالية ،مــع احملافظة عليهم في املنزل وفي املســاجد أو في • لعلــه قد مرت بكم بعض املواقف فيما يتعلق باعتناق الدين
املــدارس اخلاصة بهــم ،لتعليمهم العلوم الدينية اإلســامية اإلسالمي؟
واللغــة العربية ،وهذا مــا تفعله األقلية املســلمة في جنوب املواقف كثيرة ومتعددة ،ومنها أنني وسكرتير املكتب ذهبنا قبل
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شهور إلى صيدلية لشــراء كرسي متحرك ،وكان في الصيدلية
امرأتان ،ومبا أنني كنت مرتديًا ثيابي السعودية ،سألتني إحداهما
عن جنسيتي( ،وألنني متعلق بالدعوة إلى اهلل ،أستغل مثل هذه
املواقف) ،فشــرحت لها أنني من مكة املكرمة عاصمة اإلسالم
واملسلمني ،وأخذت أشرح لها اإلسالم ،فطلبت منا كت ًبا ومصح ًفا،
فزودناها مبا طلبته ،وبعد أيام اتصلت تستفسر عن موقف اإلسالم
من املرأة ،فأخبرناها ،وبعد اقتناعها اعتنقت اإلسالم ،وهلل احلمد.
هذا باختصار شديد وإال فالقصة لها تفاصيل  ...كما أحمد اهلل
أن كثيرين اعتنقوا اإلسالم بتوفيق من اهلل عز وجل.
• كيف ترى األثر لزيارات معالي األمني العام لدول العالم؟
في احلقيقة كان لزيــارات معاليه املتتالية التي شــملت عددًا
من دول العالم صدى كبير في األوســاط اإلســامية والعاملية،
أشــادت بها كبريات الصحف العاملية ،وكذلك وســائل اإلعالم
اخملتلفة ،وذلك للنهج واملنهج املتجدد الذي يتبعه معاليه ،الذي
يصب في حتقيق أهداف الرابطة .فكان معاليه يدعو للوسطية
واحلوار الفكري من أجل سعادة البشــرية ،كما دعا معاليه إلى
احترام دســاتير الدول والتعامل معها وفق األنظمة التي تكفل
احلرية في املعتقــد وحرية التعبير والعدالــة لتحقيق مطالب
اجلالية اإلسالمية ...كما أكد معاليه في زياراته أهمية التعايش
االجتماعي ،وقبول اآلخر مبختلف دياناتهم ،ما دام اجلميع في بلد
واحد ومجتمع واحد .إنني أشــجع وأؤيد هذه الزيارات واملؤمترات
واحلــوارات ،ألنها من الســبل املمكنة ليتفهمنــا اآلخر ،وألنها
الطريق الذي يفتح قنوات التفاهم والتعارف وتصحيح املفاهيم
والتأثير على الغير.
• ( كلمة  ) Kalimaصحيفة يصدرها مكتب الرابطة في إيطاليا
هل ميكن أن حتدثنا عنها؟
نبعت فكرة صحيفة كلمة منــذ أن ُعينت مديرًا ملكتب الرابطة
في روما ،ثــم أخذت الفكــرة تتبلور عندما علمت أن ســكرتير
املكتب األخ نزار رمضان (لبناني األصل إيطالي اجلنســية) كانت
لديه صحيفة تصدر باللغة اإليطالية قبل عشر سنوات (العائلة
املســلمة) ثم توقفت لظروف اقتصادية،
فأبديــت فكرتي التي
ُ
تبلورت وجتســدت في صحيفــة املكتب (كلمــة  )Kalimaالتي
تعتبر أول صحيفة رســمية تصدر باللغتــن العربية واإليطالية
عــن مكاتب ومراكز الرابطة في العالم  ...وقد أشــاد بها اجلميع
(مســلمون وغير مســلمني ) ،كما أيدها ودعمها معالي األمني
العام ،وأطلق عليها (الفكرة الرائدة) .وإنني آمل أن نصدر صحيفة
شاملة باللغات األوروبية قري ًبا إن شاء اهلل  ...كما إنني أتطلع إلى
إيجاد قنوات عبر وسائل التواصل االجتماعي والفضائي إلسماع
صوتنا ألوروبا والعالــم .وآمل إزالة العراقيــل اإلدارية التي تؤخر
صدور الصحيفة مستقبال .عل ًما أن الصحيفة مسجلة رسميا ً
لدى الدوائر الرسمية في إيطاليا.

• ما مدى التعاون بني مكتب الرابطة واملركز اإلسالمي في روما؟
منذ أن وطئت قدماي أرض روما ،أخذت بادرة الســام على األمني
العام للمركز اإلسالمي الدكتور عبد اهلل رضوان ،الذي استقبلني
اســتقباال ً طيباً ،ومنذ ذلك احلني ونحن نتبادل التقدير واالحترام،
كما أنني أتعاون وأنســق مع ســعادته في كثير من النشاطات
املشــتركة  ...ونحن نتطلــع جمي ًعا للمزيد من تنســيق اجلهود
خدمة لإلسالم واملسلمني في هذه البالد.
• كيف كان لقاؤكم في الفاتيكان ؟
كان لقا ًء رائعا ً لم أتوقعه ،فقد كان على درجة كبيرة من التنظيم
وأعطوه عناية خاصة ،واســتقبلوني هناك استقبال كبار الزوار.
وقد تبادلنا األفكار والرؤى ،والشــيء الالفت للنظر أن ســكرتير
الدولة للعالقات املونســيور مايكل كروتي كانــت لديه خلفية
جيدة عن الرابطة ...وفي احلقيقة فقد وعدونا بتســهيل إجراءات
زيارة معالي األمني العام إلى الفاتيكان.
ٌ
رســالة توجهها ملعالي األمــن العام ،وماذا تقول له
• هل ثمة
فيها؟
أقول له أعانك اهلل على هذه املســؤولية التي حتملتموها ،وهذه
األمانة التي تقلدمتوهــا ،وأنتم أهل لها ...كما أقول ملعاليه بأنني
أتوق لرؤية (الرابطة اإللكترونية في جميع إدارات الرابطة) ،وأرجو
التخلص مــن اإلدارة التقليدية التي جثمــت على صدر الرابطة
عشرات السنوات .وكانت عبئا على العمل ،وحواجز تعيق عجلة
التطوير.
• ورسالة أخرى ملن توجهها:
أوجهها لزوجتي رفيقة دربي أم أسامة الدكتورة حياة بنت حسن
شــهاب ،التي رافقتني مســيرة حياتي حلوها ومرها ،وساندتني
ودعمتنــي ووقفت إلى جانبي أثناء دراســتي في الواليات املتحدة
وحتملت مسؤوليات العائلة اجلسيمة ...وبعد أن
تقلدت عددا ً من
ُ
املناصب في الداخــل واخلارج خاصة املناصــب التابعة للرابطة،
كانت نعــم الزوج ونعم الرفيقة ونعــم األم ونعم الداعية ،فقد
دعمت وصبــرت وضحت ،ثم وبعــد أن عينتهــا الرابطة أمينة
للهيئة العاملية للمرأة واألســرة املسلمة ،دأبت على إبراز مكانة
املرأة واألسرة املســلمة ودافعت عن قضايا املرأة في األمم املتحدة
ألول مرة في تاريخ الرابطة ،وواصلت الليل بالنهار لتقدم شــيئا ً
يفخر به املســلمون وتفخر به الرابطــة ،وألول مرة في تاريخ األمم
املتحدة ،وبجهودها وصديقاتها الالئي رافقنها أســقطن وثيقة
من الوثائق التي حتــط من مقدار املرأة املســلمة ...فأقول لها يا
زوجتي العزيزة اصبري واحتســبي فقد كنت شــجاعة في احلق،
عظيمة في مواقفك ،مضحية من أجل قضايا املرأة واألســرة في
األمم املتحدة ،فال تشــغلي بالك ألن من يراك ويرى عملك هو اهلل
ســبحانه وتعالى ،وأقول لك إن قنوات العمــل مفتوحة أمامك،
فالقادم أفضل وأعظم.
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رمضان يف جزر

سيشل
د .زلفى بنت أحمد
املدينة املنورة

يح ُفل شــهر رمضان املبارك بذكريات عطرة وثمار يانعة جادت
قدم عطاءه
بها مسيرة الدعوة اإلســامية ،فكم من محسن ّ
سدا ً لعوزهم ،وابتغا ًء ألجر
للمحتاجني في هذا الشــهر الكرمي؛ ّ
مضاعــف وعد به أكرم األكرمني ،وكــم من حافظ لكتاب اهلل
العظيــم ضرب في بقــاع األرض ،وطاف مشــارقها ومغاربها؛
بغية إمامة املسلمني في صالة التراويح في مساجد املسلمني
هم هداية البشــرية ،فســارَع
العامــرة ،وكم من داعية حمل ّ
إليصال دعوة اإلســام للباحثني عن احلق ،الفاقدين للسكينة،
الراغبني في بلوغ ب ّر األمان والنور.
وهاكم قصــة إحدى الداعيات التي استشــعرت مســؤولية
الدعوة إلى اهلل،
فحملت على عاتقها إيصال مشــعل الهداية
ْ
والبصيرة إلى أولئك الفئة املؤمنة في جزر سيشــل ،احملتاجني
شرعي ،وفقه دعوي.
إلى ما لديها من علم
ّ
تتألف جزر سيشــل من نحو ( )115جزيرة فــي احمليط الهندي،
عاصمتها فيكتوريا التي تقع في جزيرة «ماهي» أكبر اجلزر،
وتعد
ّ
أصغر عاصمة في العالم من حيث املســاحة ،كما أنها املدينة
الوحيدة وميناء البالد الوحيد ،وفيها املطار الوحيد بالدولة وما
دونها من املدن مجموعة قرى صغيرة ،ولكونها املدينة الوحيدة
في البالد حظيت باهتمام كبير من الدولة.
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يتكون الســكان من عناصر إفريقية ،وخليط وافدين من جزيرة
مدغشقر ،ومهاجرين من الهند ،وقد وصلها اإلسالم على أيدي
مجموعة مــن املهاجرين من الهند واملاليو في القرن التاســع
عشــر امليالدي .وكان من املهاجرين الهنود الداعية آدم موسى
وهو من مسلمي والية كجرات الهندية ،وأصبح أحفاده يك ّونون
أسرة مســلمة كبيرة في سيشل ،ومنهم الشيخ أبو الفضل
محمد إبراهيم الداعية املشــهور في سيشــل ،والذي أسس
املركز اإلسالمي في سيشــل ،ويضم املركز مسج ًدا ومدرسة
قرآنية ومكتبة متواضعة ،ومن أبرز التحديات :اجلهل باإلسالم،
واختالطهم باألجانب.
صباح يوم اجلمعة كانت بداية رحلة أختنا الداعية ،إذ انطلقت
مع زوجها إلى فكتوريا عاصمة جزيرة (ماهي) كبرى جزر سيشل
في احمليط الهندي .وخــال الرحلة كانت تفكر مل ّيا ً فيما يجب
محاضرات وتوجيهات للجالية اإلسالمية هناك.
تقدميه من
ٍ
وهناك زاروا مســجد اجلزيرة الرئيس ،وكان من قسمني :قسم
للرجال ،وآخر للنســاء ،وملحق فيه مدرســة للصغار ،وقد دار
نقاش مع املســؤول عن النشــاط الدعوي فيما ســ ُيقدمونه
ملســلمي سيشــل في أثناء إقامتهم بينهم ،فتَق ّرر أن يصلي
الزوج التراويح في املســجد ،وينهض بتدريــس القرآن صباحا ً

وعصراً ،أما هــي فعليها أن تلقي محاضرة في الصباح ،وتد ّرس
القرآن عصراً ،وسيكون التواصل مع األخوات باللغة اإلجنليزية،
فاجلميع فــي سيشــل يتحدثــون اإلجنليزيــة ،باإلضافة إلى
الفرنسية ولغتهم احمللية.
في الســاعة العاشرة من اليوم التالي كان موعد لقائها األول
مع األخوات ،عرَّ ْفتهــن في البداية بنفســهاُ ،مبدي ًة إعجابها
باجلالية املســلمة ،وبجزيرتهم اجلميلة ،وباجلــو الرائع البديع.
وشــرعت املســتهدفات في القراءة اجلماعية لبعض الســور
الصغيرة ،وشرحت لهن بعض املعاني البسيطة منها ،ثم بدأت
القراءة الفردية ،مع شرح بعض مبادئ التجويد.
في صباح اليوم التالي ذهبت إلى املســجد في متام العاشــرة
ت فيها عن الغرض من وجود
لتبــدأ أولى محاضراتها ،التي حتدث َ ْ
املســلم في هذه احلياة ،وتفاعلت األخــوات معها مبداخالتهن
وأســئلتهن ،وكان مــن بني احلضور طفالت فوق ســن الثامنة،
فحاولت مشــاركتهن في احملاضرة عن طريق ســؤالهن بعض
ْ
األسئلة املناســبة ألعمارهن مما له عالقة مبوضوع احملاضرة ،ثم
سألَتهن عن سيرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه
رضي اهلل عنهــم ،كما ســألَتْهن عن أســمائهن ومعانيها،
واملالحظ أن
أغلب أسمائهن كانت باللغة العربية؛ مما يدل على
َ

َت مع األخوات على
عناية آبائهن بهذه اللغة العظيمة .ثم اتفق ْ
أن تخصــص لهن يوما ً لفقه املرأة ،واليــوم اآلخر حملاضرة تختار
موضوعها ،فوافقن على ذلك.
ومتّــر األيام في تلك اجلزيــرة حافلة مترعة بالعطاء ،إذ ُ
شــغل
الزوج بتحفيظ الشباب والفتيان القرآن الكرمي وإمامة التراويح،
ُ
وشــغلت الداعية مبحاضراتهــا الصباحيــة والتحضير لها،
وترجمتها إلى اإلجنليزية ،وحتفيظ البنات واألخوات عصراً.
محاضرة اليوم الثالث كانت تدور حول باب الطهارة وأحكامها،
ثم كانت أسئلة للفتيات عن اخللفاء الراشدين وبعض الصحابة،
ت لهن حرمة التبنِّي
ثم حكاية زيد بن حارثة ،ومن خاللها
شرح ْ
َ
في اإلسالم.
أما محاضرة اليوم الرابع فكانت عن يُســر اإلسالم وسماحته،
وفي نهاية احملاضرة
ســألت األطفال بعض األسئلة عن األذكار
ْ
اإلســامية واألدعية وفضلها ،ثم استنتجوا معا ً أنها مثال بيِّ
واضح عن يسر اإلسالم وسماحته؛ إذ يعطي ُ
املسلم األجر
اهلل
ُ
ُ
َ
اجلزيل على ذِكر سهل بسيط ُ
يذك ُره ويدعو اهلل به ،وفي العصر
كان درس القرآن ثم صالة التراويح في املسجد.
وفي اليــوم اخلامس
أكملت مــع األخوات ما تبقــى من أبواب
ْ
ُ
الطهارة ،ثم ســألت األطفال بعض األسئلة عن األنبياء ،وف ِتح
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َ
فشــك ْوا لها
بعد ذلك بــاب النقاش مع األخــوات واألطفال،
صعوبة احلياة في هذه اجلزيرة؛ فاحلياة غالية ،واحلجاب ممنوع في
املدارس ،وغير املســلمني يستهزئون أحيانا ً باحملجبات ،باإلضافة
إلى انتشــار اخمل ِّدرات والكحول بني الشباب .وقد حاولت جهدها
اســتيعاب مشــاعرهم ،وحثهم على الصبر واجملاهدة في هذه
احلياةَّ ،
وبشرتهم باألجر املضاعف من اهلل تعالى.
َ
ت
ت الداعية على زوجة إمام املسجد،
واقترح ْ
في املســاء تعرف ْ
َ
عليها مشروع كتابة مقالة بعنوان( :كيف أسلمت؟!) ،وطلبت
منها مســاعدتها مع رفيقاتها بأن يكتنب لها كيف حتولن من
النصرانية إلى اإلسالم ،فوعدتها خيراً.
َّ
بعد عصر يوم الســبت ركبوا ســفينة في املرفأ لتقلهم من
كبرى جزر سيشل( :ماهي) إلى جزر أخرى من جزر سيشل.
وقد نالهم التعب في هذه السفينة ،فاحمليط في هذا الوقت من
العام شــديد الهيجان ،مما يجعل حركة السفن فيه صعبة؛ إذ
تتالعب األمواج بها ،مع مطبات مائية شديدة ،مما جعل الكثير
من الركاب يشــعرون بالدوار والغثيان ،وقد ح َّدثهم صديق لهم
أن سائحا ً روس ّيا ً ركب هذه السفينة أول مرة ،ف ُذعر من حركتها
اخلطيــرة تلك ،فظن أن املَن َّية ســتوافيه علــى ظهرها ،فانهار
عناء دام خمســا ً
وانخرط في موجة من البكاء شــديدة .وبعد
ٍ
وأربعني دقيقة من
النصب والتعب وصلوا إلى محطتهم األولى:
َ
جزيرة ( براليه).
في تلك اجلزيرة استقبلَهم أحد الدعاة ،وكان يتقن العربية؛ ألنه
أحد خريجي اجلامعة اإلســامية في املدينــة املنورة ،أوصلهم
إلى مسجد اجلزيرة ،فأفطروا هناك ،وصلَّوا املغرب ،ثم استأذنوا
للراحــة .و ُقرب املســجد كان مق ّر إقامتهم ،في شــقة كبيرة
من طابقني ،مجهزة بكل ما يحتاجون إليه ،ويُســمونها (بيت
ٌ
الضيافــة) ،وهي
ملــك لرجل ثري كان مســؤوال ً في احلكومة،
ست سنوات ،وسخَّ ر نفســه وماله خلدمة الدعوة
أســلم قبل ِّ
اإلسالمية ودعمها.
بعد صالة العشــاء والتراويح في املسجد ،تعرفت الداعية على
بعض األخوات ،وجتاذبت معهن أطراف احلديث ،ونصحتهن بعض
النصائــح ،ثم كان اخللــود إلى النوم خيرَ وســيلة للراحة بعد
املضنية.
رحلتهم ْ
أخذهــم أحد أبنــاء اجلزيرة بعــد فجر اليوم التالــي في رحلة
ملشــاهدة جزيرة (براليه) ،فتجولوا على الشاطئ وفي الغابات،
وص ِعدوا اجلبل والتالل ،فشاهدوا عن بُع ٍد جزير ًة يسمونها (بنت
العم) ،وجزيرة أخرى يسمونها (بنت اخلال).
وفي أثناء جولتهم على هــذه اجلزيرة جتاذبوا أطراف احلديث مع
مرافقهم ،فحدثهم عن تاريخ اإلســام في جزر سيشل ،فقد
تع ّرف أهلها على اإلســام عن طريق التجــار الهنود منذ مئة
وخمسني سنة ،ولكن العجيب في األمر أن أولئك التجار كانوا
يحتكرون اإلســام ،فال يســمحون ألحد باعتناقه ،ثم بدأ رويدا ً
رويدا ً باالنتشــار ...أما في جزيرة (براليه) فقد بدأ اإلســام منذ
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ســت سنوات ،وكان عدد املســلمني ثالثة فقط ،ثم بدأ ينتشر
حتى صار عدد املسلمني اليوم فيها حوالي مئتي مسلم ،كلُّهم
ِمن أهل سيشل.
محض مصادفة ،فقد
أما عن قصة إســامه فقال :إنها كانت
َ
حدثه يوما ً عن اإلسالم ،وبيَّ
كان لديه صديق يتعاطى اخمل ِّدراتّ ،
لــه أنه دِين يدعو إلى التوحيد ومــكارم األخالق ،ويحرِّم ما يضر
باإلنسان ،ولكن نقطة ضعفه تكمن في اخمل ِّدرات ،وهي محرَّمة،
وليســت من اإلســام في شيء .ثم أهداه نســخ ًة من القرآن
الكرمي مترجمة إلى اإلجنليزية ،فقرأها ،وبدأ يســمع محاضرات
الشــيخ أحمد ديدات ،ويقرأ كتبه ،حتى اقتنع باإلسالم وأعلن
إســامه .وبقصته هذه لفت االنتباه إلى أن الدعوة إلى اإلسالم
ْب
واجبة على كل مسلم ومسلمة مهما كان تقصيره في َجن ِ
اهلل ،وال يحتقر نفســه ويزدريها بســبب مــا يُثقل كاهله من
معاص وســيئات ...ثم ســألوه عن مدى التزام النصارى هناك
ٍ
ب ِدينهــم ،فأجاب بأن غالبيتهم نصارى باالســم فقط؛ فهم ال
يتبعون النصرانية حقيقة ،بل بعضهم ال يفهم تعاليمها ،ثم
إن مرافقهم ســنحت له فرصة إمتام دراسته اجلامعية ،وحصل
على منحة للدراسة في اجلامعة اإلسالمية في املدينة املنورة،
ورجع إلى سيشــل بعد أن أمت دراســته ،وبــدأ بالدعوة إلى اهلل
تعالى ،ثم ح َّدثهم عن طريقته في دعوة النصارى إلى اإلسالم،
فهــو يبدأ معهم بالتشــكيك في عقيدتهم عــن طريق إثارة
فلم إذا ً
تساؤل :هل يختلف االبن عن األب في الصفات البشرية؟ َ
تقولون :إن عيســى هو ابن اهلل وهو يختلف عنه؟ إن كونه ابنه
يلزم أن يكون عيســى مثل اهلل  -تعالى اهلل عما يشركون  -أي
يلــزم أن يكون لكم
إلهان اثنان ،ومن هنا يبدأ النصارى املدعوون
ِ
بالشــك في دِينهم ،ويبدؤون البحث عن اإلسالم ،والقراءة عنه،
و ِمن نتائج دعوته املباركة إســام امرأ ٍة ثرية متلِك فندقا ً فخماً،
وأخرى تعمل مع الشــرطة ،كما أسلم رجل ممسوس قرأ عليه
الرقية الشرعية ،فلما شفي أعلن إسالمه.
وفــي اجلزيرة جامع تقام فيه اجلُ َمع والصلوات ،ويؤ ُّمهم شــيخ
أســلم منذ ســبع عشــرة ســنة ،وهو أحد خريجي اجلامعة
اإلســامية في املدينة املنورة .كما َ
ذكر لهم أن جزر سيشــل
تتكــ َّون من مئة وخمس عشــرة جزيــرة :أربع منهــا مأهولة
بالسكان ،أما باقي اجلزر فهي إما غير مأهولة ،أو أنها للسياحة،
أو صناعية.
بعد تلــك اجلولة املاتعة جتهزوا لزيارة اجلزيــرة الثالثة (الالتيك)
فتجولوا في أنحائها ،وشــاهدوا عن بُع ٍد اجلزر َ األخرى ،كجزيرتي
األخت الصغرى واألخــت الكبرى ،وجزر جــوز الهند ،ثم دخلوا
إلى الغابة ،وانتقلوا عن طريقها من الشــاطئ الشــمالي إلى
الشاطئ اجلنوبي.
َ
زاروا بعد تلك اجلولة منــزل أحد الدعاة في تلك اجلزيرة ،فحكى
لهم أنه استقر في هذه اجلزيرة منذ شهرين؛ بغرض الدعوة إلى
اهلل فيها ،وأسلم على يده حتى اآلن سبعة رجال وثالث نسوة،

وهم يجتمعون عنده في رمضان لإلفطار ثم ال َعشــاء والفتوى
ثم صالة التراويح .وفــي وقت الظهيرة كان موعد عودتهم إلى
(ماهي) كبرى اجلزر ،فركبوا إحدى ســفن احمليط الهائج ،فكانت
أمواجه تعبث بهم كريشــة في مهب الريــح ...وقد قيل لهم
فيما بعد :إن الكثير يفضلون الســفر إلى اجلزر األخرى بالطائرة
في هذا الوقت من العام؛ فاحمليط هائج املوج مدة ســتة أشهر
في العام ،أما في الستة الباقية فاجلو لطيف غير مزعج البتة.
قــرأ َ ْت مع األخوات عصر ذلك اليوم ســورتي الطــارق والبروج،
قصت
عليهن قصة أصحاب األخدود ،والفوائد املســتفادة
ّ
ثم ّ
منها ،وكم دُهشوا لهذه القصة ،وعجبوا لثبات املؤمنني مع ما
تعرَّضوا له من تعذيب بالنار في ذلك األخدود العظيم.
في تلك الليلة زارهم أحــد اإلخوة  ،وحكى لزوجها عن ذكرياته
في اجلامعة اإلســامية ،معبــرا ً عن حنينه اجلــارف للمدينة
املنورة؛ فالســنوات التي قضاها فيها -على حد قوله -هي ِمن
أروع سنوات عمره ،ثم تناقش مع زوجها حول مشاكل مسلمي
سيشل الدعوية.
ُ
َ
ت الداعية في حتضيــر محاضرة الغد،
وفي هذه األثناء شــغل ْ
وكانت عن اخلوف والرجاء واحلب في الشريعة اإلسالمية ،وكيف
جنمع ونوازن بينها؟
ت الداعيــة طالباتها بعض
بعــد محاضرة اليوم التالي ســألَ ْ
وقصت عليهــن قصصا ً عن
األســئلة عن فضائــل الســورَّ ،
الصحابة تناسب أعمارَهن الوردية  ،ثم وعدتهن أن يكون اليوم
التالي -وهو آخر أيامها في سيشل  -يوم مسابقة بعد محاضرة
بسيطة.
َت الداعية بعد صالة تراويح ذلك اليوم بإحدى املســلمات
التق ْ
احلديثات في اإلســام ،وكانت تستخدم الكرسي املتحرك على
إثر خطأ طبي في عملية جراحية أصابها بشــلل نصفي .وقد
ت منذ ثمانية أشهر على يد إمام املسجد ،إذ التقى بها
أســل َم ْ
ُ
في الطريق في أحد أيام اجل َمع أثناء ذهابه إلى الصالة ،فساعدها
في حتريك كرســيها ،وملا سألَتْه عن وجهته أخبرها أنه متوجه
للصالة في املســجد ،ثم شــرح لها طرفا ً عن اإلسالم ،واقترح
عليها أن ترافقه إلى املســجد لترى بنفسها صالة املسلمني.
وفي املســجد أُعجبت األخت باإلســام ،والشعائر اإلسالمية،
وســارعت عن قناعة إلى النطق بالشــهادتني ،وقد ساعدتها
زوجة اإلمام في اختيار اسم إسالمي جديد ،وعلمتها أمور دينها
األساســية .وعلى الرغم من إعاقتها كانت تأتي يوم ّيا ً حلضور
اإلفطار مع األخوات وصالة التراويح.
أشرقت شــمس اليوم التالي على آخر يوم لهم في سيشل...
وفي املســجد كان اللقاء األخير مع األخــوات والطالبات ،وكان
حول قصة يوســف عليه السالم ،والدروس املستفادة منها ،ثم
كانت املعلومات التي سبق أن شــرحتها لهن ،وبعد املسابقة
ت الهدايا على الفريق الفائز ثم الفريق الثاني.
وز َع ِ
ت الداعية اجلميع بالدموع والعنــاق ،وبكل براءة الطفولة
ودَّ َع ْ

رجتْها الصغيرات أن تزورَهن مرة أخرى مع والديها وأوالدها ..وفي
َ
طريق عودتها مــع زوجها إلى الفندق اتصل بهما رئيس اجلالية
اإلســامية ،ودعاهما إلى لقائه فــي مكتبه قبل عودتهما إلى
الفندق ،وهناك حكى لهما األخ عن تاريخ اإلسالم في سيشل،
وقدومه إليها مــن موطنه األصلي (جــزر املالديف) ،ثم تطرق
إلى احلديث عن مشــاكل املسلمني وهمومهم في جزر سيشل
ومشروعاته ومخططاته التي يعزم على إقامتها حلل املشكالت
وللوصول إلــى الهدف النهائي الذي يتمنــى حتقيقه في هذه
قدماه
املدينــة ،ثم أبدى لهما عظيم شــكره وامتنانه على ما ّ
مــن محاضــرات ودروس لتثقيف اجلالية ومســاعدتهم خالل
األســبوعني املاضيني ،وطلب منهما كتابة تقرير عما شاهداه
في املسجد واملدرسة مدة إقامتهما.
بعد عصر ذلك اليوم جلست الداعية مع األخوات في املسجد،
وتبادلت معهن بعض األحاديث الوديــة ،وع َّبرْ َن لها عن حزنهن
البالــغ النتهاء مدة إقامتها في سيشــل ،وقدمــن لها هدية
تذكارية تعبيرا ً عن ح ِّبهن األخوي الصادق ،وشــكرنها َ على ما
قدمته لهن ِمن دروس ومحاضرات ،ثم ب َدأ ْ َن درس القرآن حتى أذان
املغرب ،ولم تستطع العودة إلى الفندق إال بشق األنفس بسبب
تزاحــم الصغيرات عليها بــن ُم َودِّعة ومعانِقــة وباكية ،غير
مصدقات أنها املرة األخيرة التي سيرينها فيها قبل سفرها؛ إذ
كان خياله َّن الواسع يصور له َّن أنها ستغدو من أهل سيشل.
فجــر اليوم التالــي حان وقــت وداعهم لتلك اجلزيــرة احلاملة.
فأوصلهم أحد الدعاة إلى مطار سيشــل ،فودعت هذه اجلزيرة
بقلب حزين ،ســارحة بخيالها إلى ذلك اليوم الذي تلتقيها من
جديد.
وفي الطائرة فكــرت الداعية في رحلتهــا الدعوية ،وما و ّلدته
من ســعادة وســكينة في قلبها ،وكان ثمة درســان عميقان
تع ّل َمتْهما في رحلتها تلك:
• أن تولَ َد مسلما ً موحدا ً وتستشــعر حالوة اإلميان منذ نعومة
أظفارك ،تلك نعمة عظمى تستحق حمد اهلل وشكره عليها،
وباملقابل أن تولد في مجتمع ملحد أو يدين بدين آخر غير اإلسالم
ثم تعتنق اإلسالم عن قناعة ورغبة وانشراح صدر ،فتلك نعمة
ُّ
ال
تقــل عظمة عن األولى؛ فاملســلم اجلديد إنســان مخضرم
س ْوءاتها ،وعانى
استشعر بكيانه ظلمة اجلاهلية ،واطلع على َ
من ويالتها ،فكان ظم ُؤه إلى اإلسالم بالغاً ،وتو ُقه للنور شديداً،
وشوقه للمكارم عظيماً.
• أن تغدوَ مســلما ً مط ِّبقا ً لشــعائر اهلل وشــرائعه أم ٌر َجلَلٌ
أضفت إلى ذلك دعوة اآلخرين إلى دين اهلل ،وتوحيده،
عظيم ،فإن
َ
ً
وترغيبهم فيما فيه من شعائر وأخالق ،فذاك أعظم شأنا وأرفع
قدراً ،وإن أُكرمت واســتُجيب لك فهي النعمة العظمى واملنّة
الفضلى من رب كرمي ،سخَّ رك خلَلْقه ليهتدوا على يدك ،وس َّيرك
فغدوت كمشــعل نــور في غياهب
إليهــم لتنير لهم دربهم،
َ
الظلمات ،ومنارة إرشاد لقلوب التائهني.
العدد ٦٠٨ :رمضان  ١٤٣٨هـ ـ يونيو  ٢٠١٧م

No. 608 Ramadan 1438 H- June 2017m

29

محيي الدين رمضان
النحوي األديب ومحقق الدراسات القرآنية
أحمد العالونة  -األردن
ما بني حيفا التــي ولد فيها النحوي واألديــب احملقق الدكتور
محيي الدين رمضان عام  1352هـــ1933/م (من أصل لبناني)
وعدة مدن أولها دمشــق التي نشــأ وتعلم فيها وعشــقها،
وآخرهــا إربد فــي شــمالي األردن ،التي ع ّلم فــي جامعتها
(اليرموك) ربع قــرن  ،2005-1980فعمان التي ألقى فيها عصا
الترحــال منذ عام  2001حتى وفاتــه فيها يوم اخلميس  6ربيع
اآلخر 1438هـ2017/1/5/م،
عاش كارثة عاشها إخوة له قبل خمسة قرون عندما اغتيلت
إنســانيتهم في األندلس ،فنزلوا املغرب (في املصطلح القدمي:
اجلزائر وتونس واملغرب) ومصر ،وانتظروا العودة .وبقيت مفاتيح
منازلهــم معهم حتى يرجعوا إليهــا ،فاحتفظ بها جيل بعد
آخر ،وبقيت أمه حتتفظ به.
ً
ً
ملا استقر به املقام في دمشق ،عاش وأسرته وقتا عصيبا ،لكنه
مضى ال يتوانى في طلب املعرفة ،وال ســيما القراءة واالطالع،
متنقالً ما بني املدرســة ،ودار الكتب الظاهرية ،ومســجد بني
أمية ،وتخرج في قســم اللغة العربية بجامعة دمشق ،ثم نال
املاجســتير والدكتوراه من جامعة عني شمس ،وعمل مدرسا ً
في جامعة الالذقية (تشــرين اآلن)  ،1980-1974ثم قدم األردن
مدرسا ً في جامعة اليرموك بإربد.
حظــي مبعرفــة كثير من األعالم خاصة في ســوريا ومصر،
وبعضهم في عداد أساتذته ،كاألستاذ سعيد األفغاني ،وأحمد
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راتب النفاخ ،والدكتور شــكري فيصل ،والدكتور مهدي ّ
علم،
وعلي النجدي ناصــف ،والدكتور عبدالقــادر القط ،والدكتور
رمضان عبد التــواب ،ومحمود محمد شــاكر .وآخرين ع ّرفته
إليهــم الكلمة ،مثل محمود تيمور ،ومحمد محمد حســن،
وأمني يوسف غراب ،والدكتور حســن نصار ،وكان ملثله فيهم
بد لطالب العلم أن يتمث ّلها
قدوة حسنة في كثير مما ال ّ
ممــا أ ّلف ( :فــي صوتيات العربية) و(اجلمان فــي علوم القرآن)
و(اإلعراب القريب) .
وممــا حقق( :إيضاح الوقــف واالبتداء في كتــاب اهلل عز وجل)
لألنبــاري ،مجلدان (الكشــف عن وجــوه القراءات الســبع)،
مجلدان ،ملكي بن أبي طالب القيســي ،الذي ُعني به فحقق له
أيضا ً (التبصرة في القراءات) و(تفسير املشكل من غريب القرآن
العظيم) و(اإلبانة عن معانــي القراءات) و(املكتفى في الوقف
واالبتداء) ألبي عمرو الدانــي ،و(املنهل الروي في مختصر علوم
احلديث) البن جماعة ،و(القوافي) للقاضي التنوخي باالشــتراك
مع عديله الدكتور عمر األسعد ،و(القطع واالئتناف) للنحاس.
متيز أسلوبه باالختصار غير ّ
اخملل ،والدقة والرشاقة في العبارة،
وتخ ّير اللفظ والبعد عن التك ّلف.
رحمه اهلل وغفر له ،وأكرم نزله على ما قدم لدينه وأمته ولغته.

قصة

على ضفاف

قويق
د.آمنة بن منصور  -الجزائر
َ
اســتيقظ ْت فجأة ..بعد أن صفعتها لسعة باردة من نسمات
البوسفور الذي كانت جتلس بالقرب منه ..تبيع املناديل ..للحظة
خُ يل لها أنها جتلس على ضفاف نهر قويق ولكنه البوســفور .ما
أشــبه األمس باليوم ،فقط اختلفت األسماء ،وتباينت األماكن،
وتبقى الذكريات الرفيقة الوحيدة حتى نقضي.
 يا أخت ،يا أخت..انتبهت من شرودها ورفعت رأســها ،ترك أحدهم بعض القطع
النقدية التي حتمل صورة أتاتــورك وانصرف .حتى النقود تغيرت
صورتها ،لكن لم تتغير قيمتهــا ،ضمتها في يدها فرحة ،فهي
أكثر بكثير من ســعر املناديل..لم تكن وحدها هناك ،فعلى طول
الشوارع والطرقات املؤدية إلى البوسفور ،ينتشر عشرات األطفال
الذين يرتدون أســماال بالية ،وأحيانا عراة الصــدور في عز البرد،
يستجدون تارة ،ويبيعون تارة أخرى ،وأحيانا يلتزمون الصمت..
لــم تكن ربى طفلة ،بل شــابة يافعة في الثالثة والعشــرين،
ولكنها تبدو أصغر من ســنها ،فجسدها النحيل الذي يختفي
خلف حجاب أخضــر خضرة عينيها الناعســتني ،جعلها تبدو
طفلة في اخلامســة عشرة .نعم فاجلوع يفعل ذلك ويفعل أكثر
من ذلك  ..ما أكثر الناس الذين يقصدون البوسفور اليوم ،حدثت
نفسها ،ولكن الغلة قليلة ..رمبا تعودوا على رؤيتنا في كل مكان،

في إسطنبول و إزميربل في كل شبر من تركيا ..
فبراير 2012
املتراصة،
كانت املكتبــة مليئة بالكتب
كتب عن كل شــيء
ٌ
وفي كل اجملاالت ،وكان الصمت يخيم على قاعة املطالعة ،فالكل
مشغول بإجناز بحثه ،أو مطالعة كتابه املفضل  ..مدت يدها نحو
كتاب تاريخ دمشق البن عساكر ،ورأت ي ًدا أخرى حتاول أخذه..
 معذرة سيدي ولكني بحاجة إلى الكتاب. كذلك أنا ..رد شــاب طويل القامة ممتلئ اجلســم ،كما لو كانرياض ًيــا أو رمبا مصار ًعــا .رمقها بنظرة من عينيه الســوداوين،
متالكت نفســها وتكلمت بــكل حزم :إذن ليكن قســمة بيننا
أطالعه ساعة ،ثم تطالعه ساعة حتى ننهيه ،فكما تعلم مثل
هذه الكتب ال يسمح بإخراجها.
 موافق ،فقط سجليه باسمك ألني نسيت البطاقة لو سمحت،رد بسرعة ودون اهتمام كبير بأمر الكتاب.
جلســا معا على طاولة قريبة من الرفوف .انهمكت في القراءة
وتســجيل املالحظات ،وأخرج هو صحيفــة يطالعها باهتمام،
ومرت ساعة كاملة ،انتبهت للساعة.
– سيدي.
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 اسمي جاد. و أنا رُبى ،تفضل الكتاب فقد حان دورك.طلب جــاد من رُبى أن تتــرك الكتاب عندها حتــى تنتهي منه،
وينتهي هــو من قراءة اجلريدة التي غــاص فيها ،تعجبت ألمره..
أرادت ســؤاله ثم أحجمت..لم تشأ االسترسال معه في احلديث
أكثر ،فهي تعرفه منذ ســاعة فقط ..وبعد قليل قطع الصمت
سائال إياها:
 لعلكســمعت مبــا يحدث من مظاهرات وأحداث شــغب في
ِ
بعض احملافظات؟
 بلى سمعت ،اهلل يجعله خيرا.صمت قليال ثم واصل احلديث:
– لكننا لسنا كتونس ومصر ،لن نسمح بالفوضى ،جيشنا قوي،
وشعبنا قوي ...ال شك أنها زوبعة وستمضي حلالها ..
 إن شاء اهلل ،احلقيقة لست مهتمة كثيرا بأمور السياسة ،كلما أرجوه اخلير واألمان لبالدي ،ورجوع أخَ َوي ..
فجــأة رن هاتفها ،كانــت املتحدثة أمها ،طلبــت منها الرجوع
بســرعة إلى البيت ،فقد سمعوا أخبارا غير جيدة عن مظاهرات
ورصاص ..وصلت أخيرا..
قصدت غرفة أمها تســألها عن ســبب املكاملة ،وعن إبراهيم،
فأخبرتها أنها شــاهدت على الشاشــة مظاهرات في مناطق
متفرقة من ســوريا ،فخافت عليها ،ثم سلمتها رسالة إبراهيم
التي يخبرهم فيها بقرب إنهاء خدمته في اجليش  ..فرحت كثيرا
واستبشرت خيرا  ..وأخيرا ســيعود و يلتئم الشمل  ..ثم أردفت
قائلة :
 ومؤيد؟ ما من خبر؟منذ أشهر قليلة اختفى مؤيد وال يعرف عنه شيء ،قبل اختفائه
كان كثير التردد على الفيس بوك ،وكان يتصل كثيرًا ويتصلون به
كثيرًا ..لم يكمل عامه الثامن عشر لكنه كان يحمل بني أضلعه
قضية أمة تريد التحرر من الظلم أو هكذا كان يؤمن  ..منذ ذلك
الوقت واخلالة أم إبراهيم ال تراوح فراشــها ،آالم الروماتيزم وآالم
الولدين الغائبني ،فكم تراها حتتمل؟
فــي هذه األثناء عاد العم أبو إبراهيم من العمل ،رحبت به ابنته،
أخذت عنه معطفه ،وذهبت لتحضر لهم الغذاء ..
أبو إبراهيــم ،رجل طيب ،يعمل في مركز البريــد ،يتقاضى رات ًبا
متوســطا ،لكنه يكفيه حلفظ ماء الوجه ..جنح في تربية أبنائه
األربعة وتعليمهم ،وذلك أقصى مــا يتمناه املرء من احلياة .بقي
له على املعاش عام أو أقل ،وأخيرا سيرتاح ،أو هكذا ظن فالراحة
التي ينشدها رمبا بعيدة املنال.
في اليوم التالي ،قصدت رُبى اجلامعة ،ثم عرجت على املكتبة
كعادتهــا تنهل من الكتــب دون كلل أو ملل  ..ســمعت صوت ًا
يناديها ،التفتت نحوه  ..إنه جاد  ..رحب بها ثم دعاها الحتســاء
الشــاي في الكافتيريا ..تعجبت من جرأته ورغبته السريعة في
التعرف عليها ،هذا ولم مير إال يوم على لقائهما األول ..
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كان جاد سريع البديهة والفطنة ،ال يتلعثم في الكالم ،واإلجابات
عنده جاهزة ،أخبرهــا بأنه كان يراقبها منذ مــدة ،كان الكتاب
مجرد حجة ليتعرف عليها ،وبالفعل عرف عنها أشــياء طيبة،
وباختصار وجد فيها مواصفات فتاة أحالمه..
حتدثا قليال ثــم افترقا ..توجهت رُبى إلى البيــت ،هذه املرة بدت
الطريق قصيرة ،رمبا لم تشعر بالوقت رغم الدوريات الكثيرة ألنها
كانت في عالم آخر تبني أحالمها ..ألسنا نحلم ونبني ونهدم في
ساعة من الليل ..وجدت الباب مفتوحا ،دخلت بسرعة – أمي أمي
ردت بصوت متقطع« -عائشة أنتي جيتي؟».
 إيه إمي خير ؟ اهلل ال يسامحهم؟ من؟ ال أدري ،ناس أغــراب أتوا ،كنت وحدي بالبيت ،طرقوا على الباببقــوة ،ثم فتحوه بالعنف ،وصاروا يصرخــون ويلعنون :وين ابنك
املرتد ،كلب النظام ..سألتهم:
 قصدكم ابني إبراهيم؟ طيب ليه؟ ماذا فعل؟ هو يؤدي اخلدمةوقريبا يعود..
علي بغضب :اهلل ال يرده ،اخلائن ،واهلل ال نخليه يندم.
ردوا َّ
خفق قلب رُبى بشــدة ،ولســان حالها يقول :أهذا هو الشعب
الواحد القوي؟ أهذا هو اجليش العربي؟
مر أسبوع على هذه احلال ،وفي كل ليلة يأتيهم ضيوف ثقال ،بني
من يتوعد إبراهيم ومن يترصد مؤيد.
وفي إحدى الليالي سمعوا طر ًقا خفي ًفا على الباب ،انتابهم رعب
شديد..
-2بوسفور ...بوسفور  ...بوسفور
استيقظت ربى من شرودها على صوت صاحب الع َّبارة مذعورة،
فالرحلــة عبر الزمــن ليســت بالهينة ..حني ينفصــل الدماغ
بذكرياتــه عن الواقع ليالمس املاضي بأفراحــه وأحزانه ..املاضي
الذي رغم كل شيء أحببناه وألفناه..
أفواجا ،يطلبون املتعة والفرجة،
أفواجا
السياح يقصدون الع َّبارة
ً
ً
حيــث جتوب بهم من الضفة إلى الضفــة ،رحلة أكثر من رائعة
حني تتعانق زرقة الســماء مع زرقة امليــاه ،وفوقك طيور النورس
تطير ميينا وشــماال ،وعلى مد البصر تتــراءى لك القصور واآلثار
ومعالم حضارة العثمانيني وإجنازات األتراك ..
غيرت رُبى مكانها ،تتتبع أشعة الشمس لتدفئ جسمها النحيل،
ومن بعيد اســتقبلها مسجد السليمانية ،يا لعظمة املسجد،
تذكــرت اجلامع األموي الكبير بحلب  ...ما أعظمه مســجدا ..أو
كان فيما مضى مسجدا ..فقد شاهدت على الشاشة ما آل إليه
املســجد ..بل ما آلت إليه حلب كلها من خــراب ودمار  ..أصبح
التلفزيون همزة الوصل بينها وبني وطنها  ..من خالله تطلع على
ما يجــري هناك  ..ولهذا فهي ال تفــوت الفرصة متى ما وجدت

شاشــة في مطعم أو محل  ..أحيانا يتركها أصحابه تشــاهد
األخبــار رأفة بها ،وأحيانــا يطردونها ألنها تشــوه جمال املكان
مبالبسها الرثة ..
الســاعة الســابعة مســاء ،طرق خفيف على الباب ،فتح أبو
إبراهيم الباب ..إنه جاد وبرفقته سيدة كبيرة ..لكنه ال يعرفهما
ثم ما سبب الزيارة في هذا الوقت؟
 أهلني عمو  ،أهلني خالة  ..ســامحوني على الزيارة املفاجئة فيهذا الوقت..
تسمرت رُبى في مكانها من هول املفاجأة ..استمر جاد في احلديث
والتعريف بنفسه وبسبب زيارته وقد أخذ راحته في الكالم كأمنا
يعرف هذه العائلة منذ زمن ..جلس اجلميع في قاعة االستقبال،
انتهت كل كلمات الترحيب وتبادل التحيات والسالم ،وحان وقت
اجلد..
لــم تنطق أم جاد كلمة البتــة ،فجاد هو الــذي أدار احلوار كله،
وجاء بها لتتعرف عليهم ال أكثر ،فهي امرأة مســنة ،وتبدو بوادر
(الزهامير) عليها ،يداها ترتعشــان وبالكاد استطاعت رفع كأس
الشاي ،لكنها أخفقت في وضعه فانسكب ...
وســرعان ما اســتطاع جاد أن يكســب مودة عمه اجلديد فهو
يحسن احلديث جي ًدا.
فرحا إلى البيت
مر أســبوع كامل  ..وذات صباح أقبل أبو إبراهيم ً
وهو يحمل رســالة من ابنه ،لم يشأ فتحها بل أراد قراءتها أمام
اجلميع ،فاجلميع يهمهم األمر.
بدأ في قراءة الرسالة  ..بعد التحية والسالم والسؤال عن الصغير
والكبير  ..فجأة توقف  ..نطق اجلميع – خير شو فيه؟
 لم يسمحوا لنا باملغادرة ،وكل منخرط في اجليش سيبقى فيهحتى تنتهي بوادر األزمة واإلضرابات وأحداث الشغب ...
لطمت أم إبراهيم خدها وأخذت في البكاء ورُبى تخفف عنها ..
 اهلل ( )...ال ّلي كان السبب ..وهل يعــرف أحد من كان الســبب؟ لقد اختلطــت األمور ،كل
واحد يدعي أنه على حق ،واجلميع يتكلم باســم الشعب وباسم
الضعفاء وباسم املصلحة العامة ،حتى األطراف األجنبية تدعي
خوفها على هذا الشعب املسكني ..
أقبل الربيع بخضرته ودفئه ،ولكن ســماء حلب ال تزال مكفهرة
بالغبار والدخــان ..والدم ،ومع ذلك فقد أتى يحمل اجلديد ..كانت
عائلــة أبو إبراهيــم الصغيرة في البيت مجتمعــة على مائدة
العشاء ..سمعوا طر ًقا خفي ًفا  ..انتاب اجلميع اخلوف والقلق معا
 ..قام أبو إبراهيم من مكانه ليفتح ..وكانت املفاجأة..إنه ولده.
كان مؤيد يلبس لباس املقاتلني ،وقد اعتراه الغبار والتراب ،غير أنه
حرص على أن يخبئ ســاحه في مكان قريب من البيت ،حتى ال
يخيف عائلته ..
 أنا بخير أبي ،احلمد هلل وفقني اهلل والتحقت بجماعة مجاهدةتقاتل ضد الظلم والطغيان ..
 -وهل تدرك خطورة ذلك ابني؟ كل مرة يأتون للسؤال عنك ومرة

أخذوني وضربوني  ..و..
 اهلل يقطع أيديهم ،وهذا ما يزيدني إصرارًا على محاربتهم حتىاملوت.
انتبهت رُبى إلى الصفرة التي كست وجه أخيها ،يبدو أنها صفرة
اجلوع ،ويبدو أنه لــم يأكل منذ مدة ،اقترحت عليه وضع الطعام
فرحب على الفور:
 إيه واهلل أنا ميت من اجلوع ،عندنا األكل قليل وقد نبقى ليومنيال نــأكل إال قليال من اخلبز واملاء  ..جيــش النظام يراقب حتركاتنا
ومينع علينا املعونة ويقتل كل من يفعل ذلك ..
-3أوت 2012
كان صي ًفا حارًا ،حرارة الشمس ،وحرارة النيران ،وحرارة الرصاص ..
لم تعد حلب هادئة كما كانت مــن ذي قبل ،أو كما أراد البعض
وظــ َّن البعض اآلخر ..أدركتها شــرارة الثورة ..كل شــيء يوحي
بالتغيير ،وكل شيء يوحي مبستقبل مجهول ..
أصبح ســاعي البريد يأتي بنفســه إلى بيت العــم أبو إبراهيم
بعدما تقاعد ،أحضر لهم رســالة ..ممن؟ من إبراهيم نفسه  ..يا
اهلل كم اشتاقوا إليه ..ال بأس فنار الشوق ستنطفئ أخيرا ..وجاء
يوم اللقاء.
هرع اجلميع ملعانقة إبراهيم والترحيب به ،لم يكفوا عن ســؤاله
عن حاله وكيف ينام وكيف يأكل ...
مضت األيام بســرعة ،وحــان موعد الرحيل  ..خيــم احلزن على
اجلميــع ..قد يطول غيابه هذه املرة  ..فزيارة األهل اآلن باتت حلما
يــراود كل منخرط في اجليش  ..قبــل رأس ويد أمه وأبيه ،ودع رُبى
وعصام  ..أغلق الباب وغادر  ..فكأمنا أغلق أبواب الســعادة كلها
في وجوههم  ...حلظات ويســمعون طلقات رصاص قريبة...خرج
أبو إبراهيم فز ًعا ..
اجتمع الناس بسرعة  ..أبو إبراهيم يعانق جثة ولده البكر ويبكي
ذنب قتل ..
بحرارة وحرقة ..ماذا فعل ..بأي ٍ
ما أكثر الذين قتلوا بغير ذنب ..ضريبة احلرب ..كم هي غالية ..
لم تتمالك أم إبراهيم نفســها فأغشــي عليها  ..ولم تدر رُبى
ما تصنع  ..تبكي  ..تطلب املســاعدة  ..دكتور من فضلكم ..أبو
إبراهيم في عالم آخر  ..وعصام وقف مشدوها.
بعد أســبوع من احلادث املؤلم ،جاء جاد لزيــارة العائلة املنكوبة
املفجوعة ،يقدم العزاء واالعتذار لغيابه خارج حلب يومها ..
 عظم اهلل أجرك عمي ،أين اخلالة ألقدم لها العزاء؟ أجركم وأجرنا على اهلل ،خالتك أم إبراهيم اآلن أشــبه باجلثة،بعد احلادثة أغشــي عليها ،وحني استيقظت لم تستطع حتريك
شيء من جسدها  ..وشــخص الطبيب حالتها بشلل نصفي ..
آآه كم ترانا نحتمل أكثر؟
 ال حول وال قوة إال باهلل ،اهلل معكم ،قلبي معكم ،هل تريدون أيمساعدة ،أنا حتت أمركم.

العدد ٦٠٨ :رمضان  ١٤٣٨هـ ـ يونيو  ٢٠١٧م

No. 608 Ramadan 1438 H- June 2017m

33

-4أكتوبر 2012
 يا آنسة ،الشارع ليس ملكك لوحدك حتى تأخذي راحتك فيه.كانت ربى تفهم التركية جي ًدا فقد عاشــت في تركيا ألكثر من
عامني.
– أعتذر يا سيدي ،لم انتبه.
لم تشــعر رُبى ومدت رجلها فعرقلت مــرور أحدهم ،هكذا هم
األتراك فيهم الطيبون وفيهم اجلفاة،كما في العالم كله ،نظرت
إلى الصحن فوجدته قد امتأل بالليرات .يبدو أنها شــردت طويال
ولم تشــعر باملارة ،كانت الغلة قليلة في الصباح لكن مع كثرة
احلركة تغيرت األمور .وكان أكثر املتصدقني عليها السياح العرب،
فهم أكثر الناس إحساسا مبأساة السوريني .فضال على أن الكثير
منهم زار سوريا في أيام عزها ،واحتك بأهلها الطيبني  ..ومن لم
تكتــب له الزيارة فمؤكد قد قرأ عنها ،عن الشــام ،وعن حضارة
بني أمية التي امتدت مشر ًقا ومغربًا هناك في األندلس ..أ َفتَراها
تســقط كما سقطت؟ رمبا ،فاألندلس وإن أسقطها اإلسبان في
حروب االسترداد ،إال أن الســبب احلقيقي لسقوطها كان أهلها
أنفسهم ،حني كان لسان حالهم التشــتت والفرقة والتنافس
على احلكم  ..فما أشبه الليلة بالبارحة!
إنها نهاية اخلريف ،وقري ًبا يحل الشتاء ببرده الشديد ،حيث تتزين
إسطنبول بالثلوج ،خاصة في شهر فبراير ،ولكن ال مينع هذا من
وجود فترات صحو تستغلها رُبى لبيع املناديل ،وبيع املناديل ليس
ســوى طريقة لبقة للتســول ،ترفع عن صاحبها احلرج ،فأغلب
املارة يضعون النقود وال يأخذون شيئا..
بدأت الغيوم تتكاثف ،ورمبا ستنزل األمطار قريبا  ..فليتها تغسل
الصدور الصدئة ..
 يا إلهي إنها متطر ..أسرعت رُبى نحو أحد احملالت القريبة تختبئ من األمطار الغزيرة
فقد خرجت من اجلامعة للتو ولــم حتضر معها مطرية ألن اجلو
كان صح ًوا عندما خرجت صباحا ،ولكنه اخلريف بتقلباته ..حقا
ما أشبه اخلريف باحلياة املتقلبة.
وبينما هي تنتظر احلافلة ،شاهدت جاد
جالسا في أحد املطاعم،
ً
همت أن تناديه ..لكن لم يكن لوحده ..كان يجلس معه شخص
آخر  ..متعنت فيه جيدا ..كأنها تعرفه ..من..من ..
 آه تذكرتــه ،إنه اجلندي الذي كان في دوريــة التفتيش يومها ..وطلب الوثائق والبطاقات..لكن ما الذي يجلسه معه؟
فــي هذه اللحظة وصلت احلافلة كادت تصدم أحدهم ألن األرض
تنزلق في املطر ،فقام الســائق بتشغيل منبه الصوت عدة مرات
مما لفت انتباه جاد ..شاهد رُبى ..لكنها كانت قد ركبت ..ومضت..
يناير 2013
أقبل الشتاء ببرده وعواصفه ،ال أمل يلوح في األفق ،بل إن األمور
تزداد سو ًءا يو ًما بعد يوم ،والدمار يقترب من حلب شيئًا فشيئًا ...
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حلب مهد احلضارات ،عاصمة سيف الدولة وملهمة املتنبي ،هل
تصبح أثرًا بعد عني؟
وفي أحد األيام البــاردة ،إذ بالناس يهرولون في كل مكان بني من
يصيح ومن يكبر ومن يندب  ...ماذا حدث  ..يقال إن نهر قويق لفظ
عشرات اجلثث  ..يا اهلل  ..يا لطيف ..
كل مــن كان لديه ولد غائب هرع إلى عني املكان يترقب ،ويبحث،
على أمل أن ال يجده بني اجلثث  ..العم أبو إبراهيم لم يصدق اخلبر
وقصد املكان على وجه الســرعة ،يبحث هنا وهناك  ..جل اجلثث
مشوهة ومنتفخة باملاء ..يا رب  ..يا رب ..اهلل أكبر  ..مؤيد  ..ال هذا
مو مؤيد ..
كانــت جثة مؤيد فعال ،لــم تتعرض ملا تعرضت لــه الكثير من
اجلثث ،رمبا كان آخر من قتل أو قتل في وقت قريب قبل إلقاء جثته
في النهر  ..املهم مات ..مات آخر أمل  ..هل ينجب الناس أوالدهم
ليفجعوا بهم؟!
من يقتل من وملاذا؟ متى يتوقف مسلسل الدماء هذا؟
وعال صوت النحيب والبكاء مجددًا في بيت العائلة املفجوعة ..
بعد مرور شــهر ..أصر جاد على لقاء رُبى لتحديد موعد الزفاف..
ذهبت إلى لقياه بخطى متثاقلة  ..ما من موضوع مهم اآلن ،فقد
مات من مات ،ويئس من يئس ..
 أهال ربى ،كيفك ؟ أهال جاد ،احلمد هلل على كل حال.في تلــك األثناء ..كان في الطريق إلى بيتهم جماعة مســلحة
 ..وجدوا عصام عند املدخل فاســتدرجوه وســألوه عن الضيف
الــذي يأتي بني احلني واآلخر  ..يقصدون جــاد طب ًعا  ..وبعد انتهاء
االستجواب وضعوه في السيارة التي تنتظرهم غير بعيد ..
كان أبو إبراهيم يضع اإلبريق على النار يريد حتضير الشــاي ،حني
سمع طرقا قويا على الباب.
 خيرًا إن شاء اهلل من أنتم؟دفعــه أحدهم على صدره بقوة حتى ســقط – واهلل عال ،تؤوون
الكفرة وتســتقبلونهم فــي بيتكم ،ونحن جناهــد في اجلبال ..
تعجــب أبو إبراهيم ولم يفهم قصدهم ،فولداه ُقتال ولم يبقَ له
سوى ولد صغير وصبية.
 نقصد املالزم أدهم دعاس ..عريس الغفلة.حاول أن يشــرح لهم ،ويبني لهم أن في األمر
التباســا فخطيب
ً
ابنته اســمه جاد ،وهو عامل بســيط في محــل ،وال عالقة له
باخملابرات والعسكر ..
 اخرس ،على أي أساس ســنصدقك؟ واهلل لو ما كنت في عمرأبــي ألكون ذابحك ،غبي تزوج ابنتك لعميــل النظام  ..على كل
حال نحن نرصده  ..وابنك الصغير لن تراه حتى تســتدرج اخلائن
إلى بيتك ،فنستلم وتستلم..
أراد أبــو إبراهيم اللحاق بهم والتوســل إليهم حتى يتركوا ابنه
فضربه أحدهم بالبندقية على رأسه ،فسقط مغش ًيا عليه.
نــادت أم إبراهيم زوجها غير مرة لكنه لم يرد ،مع أنها ســمعت

ضجة وناســا  ..توجســت من األمر خيفة  ..فألقت بنفســها
على األرض تزحف إذ لم يعد بإمكانها املشــي أو الوقوف أو حتى
اجللوس ..
زحفت بصعوبة شــديدة  ..تبدى لها زوجها من بعيد ملقى على
األرض والدماء تســيل من رأســه..هالها املنظر  ..بحثت في كل
مكان عن الهاتف ..لــم جتده ..حاولت مرة أخرى حتى وصلت إلى
جيبه ..ســحبت الهاتف ..رنت على أول اســم دومنا متييز فكانت
ربى ،لكنها لم تستطع الكالم ..
قامت رُبى بسرعة ال تدري ما تفعل  ..اقترح عليها جاد توصيلها
بسيارة أجرة فهي أسرع ..وافقت ..
في تلك األثناء انتبهت أم إبراهيم لشيء يحترق في املطبخ ..لقد
ترك زوجها الشــاي على النار قبل مجــيء الضيوف املزعجني ..
تزايد الدخان ..ارتفعت ألسنة النار ..ماذا بوسعها أن تفعل ..حتى
صوتها لم يعد يقوى على الصراخ.
متنت أن تصل ربى بســرعة البرق لعلها تنقذهم ..لكن لســوء
احلظ كانت طوابيــر طويلة عريضة من الســيارات في الطريق
بسبب حادث مرور  ..ومرت ساعتان من االنتظار ..
اشــتعل البيت كله مبا فيه وقد ساعد على ذلك كميات احلطب
والبنزيــن التي كانت العائلة حتتفظ بها للتدفئة في الشــتاء ..
وبدل أن تتدفأ احترقت برمتها  ..وزاد األمر سو ًءا الرياح التي كانت
تضرب بشدة  ..أين الناس؟ أين األمن؟
كان يو ًما باردًا و ممطرًا فاختبــأ اجلميع في منازلهم  ..أو ما تبقى
من الســكان فأغلبهم هرب وهاجر ،لــم يتفطنوا لألمر إال بعد
فوات األوان  ..األمطار وحدها أطفأت النار  ..وغسلت العار ..
وصلت ربى أخيرًا .ظنت للحظة أنها أخطأت املكان ،مســتحيل،
فقد تركت البيت في الصباح هادئًا  ..وأدركته اآلن متفح ًما ..لم
تشعر بنفسها إال وهي تهوي على األرض ..
مارس 2013
اســتيقظت أخيرا ..هنأتها املمرضة التي كانت جتلس بجانبها،
على سالمتها ،وأخبرتها بأنها ترقد عندهم منذ شهر ..
 أبي ،أمي ،عصام  ..بيتنا ..أين اجلميع؟انخرطــت مجددًا في البكاء والنــواح فأعطتها املمرضة حقنة
مهدئــة  ..هاتفت املمرضة جاد الذي أوصاها بذلك مبجرد عودتها
إلى وعيها فجاء بسرعة.
بعد أسبوع ســمح الطبيب ل ُربى باملغادرة  ..أخذها جاد إلى أحد
املســاجد ..أحضر شاهدين  ..وعقد الشيخ زواجهما  ..حاول جاد
بكل الطرق إسعاد ربى ..أصبحت تشعر فعال أنه عائلتها كلها..
وفي ليلة مــن الليالي تفقــدت ربى جاد فلم جتده  ..ســمعت
همهمة وحملت ضو ًءا خافتًا مــن الغرفة اجملاورة ..أصيبت بالذعر..
توجهت نحو الصوت ..إنه جاد ومعه رجالن ..بزي عســكري ..كاد
يغمى عليها لكنها متالكت نفســها ..لم تســتطع االستماع
إليهم فقد كانوا يتحدثون بصوت خافت  ..وتبدو عالمات االرتباك

عليهم ..عادت بســرعة إلى غرفتها وتظاهــرت بالنوم ..أما هم
فخرجوا جميعا..
في الصباح الباكر استيقظت وفي جعبتها أسئلة كثيرة حتتاج
إلى اإلجابة ..بدأت أمور كثيرة تتضح..
نسي جاد مفاتيح اخلزانة احلديدية ألول مرة ألنه خرج على عجلة
ودون سابق إنذار ..لم ت ِعر األمر أهمية من قبل فماذا عساه يكون
فيها سوى األوراق أو النقود ..لكن بعد تلك الليلة قررت فتحها..
فتحتها ..وثائق كثيرة ..شهادات ..عقود ..بطاقة مهنية ..أخذتها
بسرعة ..اهلل أكبر ..أدهم دعاس ..من يكون ..تأملت في الصورة..
صورة جاد لكن االســم مختلف ..تاريخ امليالد هو ..املهنة مالزم
أول ..سقطت البطاقة من يدها ..وسقطت كل ذكرياتها معها..
أعادت شــريط األحداث من أول لقاء ..املكتبة نعم لم يكن ميلك
بطاقة كما لم يبد اهتماما بالكتاب ..حديثه في أمور السياسة
رغم أنها كانــت تبدي عدم اهتمــام بذلك ..كأمنــا كان يحاول
استدراجها ..سرعة مجيئه إلى البيت وطلب يدها ..اإلصرار على
التعرف على أخويها ..كان موجودًا يوم زيارة إبراهيم ..ومؤيد ..نعم
هي أخبرته مبوعد زيارته التالية لكنه لم يأت ولم يعد ألصحابه..
في املطعم حــن رأته مع اجلندي  ..إدعاؤه أنه ال ميلك هاتفا ..أمه
أين ذهبت؟
اآلن فقط كشــفت الغطاء عن الرجل الغامض ،أو هكذا كانت
تظنه  ..ولكن بقي سؤال دون إجابة :من أحرق البيت مبا فيه؟ كان
معها في تلك اللحظة ،لكن من يدري رمبا أرسل معارفه ليفعلوا
 ..اجملرم  ..ولكن ملاذا لم يقتلها؟ ملاذا تزوجها؟
وضعت يدها على بطنها  ..متنت لو لم يكن ..فلتفجعه في ولده
كما فعل هو ..لكنه ولدها أيضا  ..وبأي ذنب يؤاخذ وهو لم يخرج
إلــى النور بعد ..فكرت في تلك اللحظة بالهرب من البيت ،فهي
ال تســتطيع مواجهته ورمبا قتلها  ..أعادت األوراق إلى مكانها ..
ورحلت نحو اجملهول.
نظــرت إلى عصام الذي كان ينــام بجوارها ..لقد كتب له أن
يولد في تركيا مثله مثل عشــرات األطفال الذين فرت عائالتهم
من القصف والقتل ..ال أســرة ال بيت ال وطن ال تاريخ  ..ما أقسى
أن يصبح املــرء نكرة ..حملته بني ذراعيها وهمت بالرحيل  ..فقد
أدركها الليل ..ولكنها سمعت أحدهم يناديها:
 رُبى ربى .من تراه يعرفها هنا ،ثم إن الصوت مألوف لها ..لكنها لم تشــأ
االلتفات ..أحست بخطوات تقترب منها ..ثم يد متسك ذراعها.
– رُبى ربى.
التفتت صوب الصوت وقد غطت نصف وجهها.
– يوك يوك ،تقصد ال بالتركية ،وأسرعت تعبر الشارع إلى اجلهة
األخــرى  ،حاول اللحاق بها لكن قدوم الترام عرقله  ،واختفت بني
جموع النــاس املقبلني واملدبرين ..أخذت تركض و تركض ،إنه جاد
بشحمه وحلمه  ..ثم صرخت بأعلى صوتها:
 وامعتصماه  ..وامعتصماه ..العدد ٦٠٨ :رمضان  ١٤٣٨هـ ـ يونيو  ٢٠١٧م

No. 608 Ramadan 1438 H- June 2017m

35

مقدمة
ميثل صيام شهر رمضان ركنً ا من أركان
حتدث القرآن الكرمي
اإلســام اخلمســةّ .
(املصــدر األول ملا يعــرف بثقافة النقل
في اإلســام ) عن شــعيرة هذا الواجب
الديني في ســورة البقرة ،كما ســنرى
ذلــك في اآليــات القرآنية فــي آخر هذا
املقــال .أمــا العلم احلديــث ،فقد جمع
الكثير من املعطيات اإليجابية املعرفية
حول آثار ممارســة الصيام على البشــر
بواســطة التحليل العقلي ( أو املعرفة
الناجتة عن مدارك العقل) .وهكذا ،يقدم
هذا املقال قول العقل والنقل بالنسبة
آلثار الصيام على اإلنسان.

الصيام بني
العلم والدين
بقلم األستاذ الدكتور محمود الذوادي
عالم االجتماع – جامعة تونس

العقل املسلم اجلامع بني العقل والنقل:
هناك في تراث الثقافة اإلســامية األصيلة زمالة وصداقة
بني الدين اإلســامي والعلم .فالعلماء واملفكرون والفقهاء
املسلمون اســتعملوا العقل والنقل في تشييد معارفهم
وعلومهم في التراث الفكري والعلمي اإلسالمي .فليست
مســيرة العالمة ابن خلدون املعرفية ،على ســبيل املثال،
اســتثنا ًء لهذا التوجه فــي الثقافة العربية اإلســامية
العالة ملا قبل فترة ســقوط اجملتمعات العربية واإلسالمية
ِ
حتت هيمنــة االحتالل الغربي املعاصــر .إن الدرجة العالية
ملشروعية تبني منهجية اجلمع بني العقل والنقل (الزمالة
والصداقة بني الدين والعلم) في العديد من ميادين البحث
العلمي في الثقافة اإلســامية ظاهرة أصيلة في احلضارة
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اإلســامية .ومن ثم ،ميكن اعتبار  -بكل ســداد في الرأي -
العقل املســلم املــكان الذي تلتقي فيــه معرفة الوحي /
النقل ،من جهة ،ونظيرتها العقلية /العقل ،من جهة أخرى.
إن الفقيه/العالم الشــهير أحمد بن تيمية ()1328-1263
هو أكثر العلماء املســلمني دفا ًعا عن مشروعية اجلمع بني
العقل والنقل في الثقافة املعرفية اإلسالمية .فكتابه «درء
تعارض العقل والنقل» خير مثال علــى ذلك .وهناك اليوم
معالم جديدة في دنيا الفكر والعلم في الغرب ترغب وتبشر
بوضع حد للطالق بني الدين والعلــم (Clayton, Simpson
 .)2009ويصــح إدراج هذا التوجه اجلديــد في العالقة بني
العلم والدين أو العقل والنقل في رؤية فكر ما بعد احلداثيني
( . )1984 Lyotardومتاشــ ًيا مع هــذا التحول نظمت مجلة

لكي يتواصلــوا مع القــوى اخلفية في الكــون ثم ،جاءت
األديان بعد ذلك لتجعل من الصيام سبيال وشعيرة للقرب
الروحي لهؤالء النــاس من اهلل .نقتصر هنا على ذكر بعض
االكتشافات العلمية احلديثة فقط حول التفاعل اإليجابي
للمخ مع الصيام ،واملنافع التي يكســبها املخ من ممارسة
جتربة الصوم .فعلى سبيل املثال يجوز طرح السؤال التالي
بهــذا الصدد :هل يا ترى إن وقائع وضوح الرؤية وتوقد الذهن
وبُعد النظر/البصيرة لدى الصائمني – كبعض اخلصال التي
يُعتقد اقترانها بالصوم  -هــي حقائق فيزيولوجية فعلية
وحقيقية؟

علمية فرنســية في  2015ندوة دعت إليها العلماء وممثلني
عن الديانات الثالثة (املسيحية واإلسالم واليهودية) ،ونشرت
محاضرات ومناقشــات هذه الندوة في عدد خاص للمجلة
(  )2016.Science et Avenir-janv-fevبعنــوانDieu et :
( la Scienceاهلل والعلــم) .وعنون رئيس التحرير افتتاحية
هذا العدد بكلمة حوارات  .Dialoguesتعزز تلك املعطيات
املقولة املطروحة في هذه التأمالت الفكرية حول مشروعية
اجلمع بني معرفة رصيد ْي العقل والنقل في العاملني العربي
واإلسالمي على اخلصوص.
تطبيق منظور إسالمية املعرفة:
فلنبدأ بآخر أضواء العلم احلديث التي متدنا بآخر االكتشافات
العلمية املفيدة حول آثار خصال الصيام على املخ البشري
بالتحديد.
املخ والصوم:
نشر بالفرنسية مؤلف كتاب (الصيام عالج جديد؟ *) مقاال
في عدد خاص جمللة  Le Pointلشــهر ْي فبراير ومارس 2016
يثبت فيه احلكمة من شــعيرة الصيــام .نقدم هنا ترجمة
وافية حملتوى هذا املقال:
يبرهن العلــم احلديث أن الصوم  -الــذي كان يزعج الطب
الرســمي املعاصر -أصبح وســيلة مهمة لتجديد وإحياء
نشــاط املخ وقدراته .فظاهرة املصاحبــة بني املخ والصيام
كانت تبرز التآلــف الكبير واملتني بني االثنــن منذ العهود
الغابرة ملســيرة التاريخ الطويل للجنس البشري .فالناس
الذين كانوا يعبدون القوى الطبيعية قد استعملوا الصيام

تغيّر رؤية الطب احلديث للصيام
فمن جهتهم ،كان أطباء عصرنــا احلديث يعتبرون دائما أن
الصيام أمر خطيــر ،وبالتالي ال ينصحون بــه الناس .لكن
الكثير من االكتشافات العلمية طاملا تكون نتيجة للصدف.
وهذا ما وقع فعال بالنسبة إلى اكتشافات آثار الصيام على
املخ وخالياه .ففي عام  1880قام طبيب أمريكي هو الدكتور
رأسا على
دووي  Deweyمبالحظة أساسية ورئيسية قلبت ً
عقب ما ذهب إليه هؤالء األطباء .يتمثل اكتشــاف الدكتور
دووي في أن الناس الذين ماتوا جو ًعا ألســباب قاهرة كانت
أمخاخهم ونظم شــبكاتهم العصبية في حالة سليمة
بالكامــل ،وهو معاكــس للغاية ملا تعرضــت له بقية كل
األعضاء في أجســام الناس الذين توفوا من قســوة اجلوع.
ومن الالفت للنظر بهذا الصــدد أنه حتى عند املوت جو ًعا،
الحظ الدكتــور دووي أن النظام العضوي للمخ يبقى مزودًا
بالغــذاء .وهي مفارقــة تدعو إلى انتباه الطــب احلديث .إذ
لُوحــظ أنه عند احلرمان من الطعام ألكثر من  16ســاعة،
يفرز اجلسم عندئذ عنصر الغلوكوز/سكر العنب لتعويض
الطعــام املفقود ،ويبــدو أن املخ يجد لــذة كبيرة في ذلك
حسب الدارسني للعالقة بني الصيام وتفاعل املخ معه .قد
حتس َن
يفســر هذا الغلوكوز املع ّوض للطعام املفقود جزئ ًيا ّ
العمليــات الذهنية والفكرية أثناء الصوم .فعلى ســبيل
املثال ال احلصر ،اســتطاع عالم الفيزياء الروســي فلدمير
لشكوفتيف  Valdimir Leshkovtievأن يؤلف كتابا ضخ ًما
في حجم موســوعة كاملة في  21يوما فقط من الصيام.
فقــد رُوي عنه أنه ذكر للكثيرين أنــه لم يكن ميلك أب ًدا في
حياته تلك القدرات الفكرية من قبل.
الصيام يحمي األعصاب:
تركز اليوم البحوث في اجملتمعات الغربية على احلماية من
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أمراض تلف األعصاب ،ويبدو أن النتائج مذهلة فعال في هذا
امليدان .فقد أثبت مارك ماتسون  Mark Matsonمن املعهد
القومي للصحة في الواليات املتحدة األمريكية أن الصيام
املتقطع (أي بني فترة وأخرى) ســمح لــدى الفئران بالزيادة
في مقاومته
ملرضي الزامير والبركنســون (شلل اهتزازي مع
ْ
تعظم عضلــي) ،وذلك بإفراز عناصر بروتينية لصالح النمو
وبقــاء األعصاب في حالة اســتمرار وتواصــل في التطور
والنمو .وتناســقا ً مع مســيرة البحوث العلمية حول آثار
بي أخيرا جنم علوم الشيخوخة فلتر
الصيام على املخ ،فقد ّ
لنجو  Valter Langoأن صيام خمسة أيام كل ثالثة شهور
يعمــل لصالح تنشــيط وبث أكثر حياة فــي أعصاب مخ
حصان البحر ،هذا الكائن الذي يشــبه نصفه األعلى اجلواد
واآلخر السمكة .وهكذا يتضح أن الصوم ميثل وسيلة قيمة
لتجديد تنشيط شبكة األعصاب في املخ.

الكائنــات « ...وأن تصومــوا خير لكــم إن كنتم تعلمون»
(البقرة .)184 :
أما النص الكامــل لآليات القرآنية حــول خصال الصيام
والظروف املعيقة للقيام به فتلخصها ثالث آيات طويلة من
ســورة البقرة « :يا أيها الذين آمنــوا ُكتب عليكم الصيام
كما ُكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( )183أياما
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أُخر وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكني فمن تط ّوع
خيرا فهو خير له وأن تصومــوا خير لكم إن كنتم تعلمون
( )184شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وب ّينات
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن
مريضا أو على ســفر فعدة من أيام أخر يريد اهلل بكم
كان
ً
اليســر و ال يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا اهلل
على ما هداكم ولعلكم تشكرون» (البقرة).

حكمة الصيام ألعز ما في اإلنسان:
فبعد مــا رأيناه من حكمــة فيزيولوجيــة وعصبية في
الصيام بالنسبة للمخ أعز معلم في عمارة جسد اإلنسان،
ليــس ألنه هو القائد املشــرف على عملية التنســيق بني
أعضاء عمارة اجلســد فحســب ،وإمنا ألنه مركز إنسانية
اإلنســان نفسها واملتمثل في ما نســميه في مصطلحنا
في العلوم االجتماعية :البعد الثالث لإلنســان أو منظومة
الرمــوز الثقافية :اللغــة والفكر والعلــم والدين والقيم
واألعراف الثقافية التي يتميز بها اجلنس البشــري عن غيره
من األجناس على وجه الكرة األرضية ،ويتفوق بها على بقية
األجناس األخرى في إدارة ما يجري على ســطح األرض وفي
الســماء ،مما يجعله وحده ح ًقا اخلليفة في األرض ،كما ورد
فــي اآلية القرآنية  « :وإذ قال ربــك للمالئكة إني جاعل في
األرض خليفة».
حديث القرآن عن فريضة الصوم:
بعد أن رأينــا باختصار كيف أبرزت االكتشــافات العلمية
األخيــرة (رصيد معرفــة العقل) منافع الصيــام على املخ
وخالياه ومداركه الذهنية ،دعنــا اآلن نقرأ في القرآن الكرمي
حتدثت آياته عن شــعيرة فريضة الصوم في
(النقل) كيف ّ
شهر رمضان بالنســبة للمســلمني .يجوز القول إن تلك
االكتشافات العلمية اجلديدة املشــار إليها لصالح منافع
املخ من الصيــام متثل تصدي ًقا ملا جاء في إحدى آيات القرآن
امللخصة ملنافع الصيام املتعددة للجسد ولألنشطة
الكرمي ّ
الذهنية والفكرية للمخ التي يتميز بها اإلنســان عن بقية
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إن مسألة توحيد الصيام من املسائل التي عوجلت قدميا وحديثا
ومع ذلك يتكرر السؤال عنها كل سنة عندما يحني موعد دخول
شهر رمضان ،ولم يتوصل العالم اإلسالمي إلى رؤية موحدة في
مظهرا من املظاهر التي
ذلك مع تطلعه إلى ذلك ،نظرا لكونها
ً
تعبــر عن الوحدة ،والســؤال ملاذا لم يتحقق هــذا احللم؟ وهل
هناك أمل في حتققه مع وجود وســائل تعني على ذلك؟ وما هي
العقبات التي حتول دونه؟

توحيد الصيام واألعياد
والعقبات التي تحول دون ذلك
بقلم :د .محمد تاج العروسي
ولعــل اإلجابة عن هذه األســئلة تقتضي دراســة واقع العالم
اإلســامي في املاضي واحلاضر ،إضافة إلــى اخلالفات الفقهية،
واألدلة التي استند إليها كل فريق.
أوال :وصل العالم اإلســامي اآلن إلى أرجاء األرض املعمورة التي
انقســمت إلى قارات عديدة ،وأخذ تطبيق اإلسالم مظهرًا عاما
في معظم تلــك القارات ،ووصل البعد الــذي كان يتحدث عنه
الفقهاء قدميا إلى أضعاف ما كان عليه ســابقا ،فمسافة شهر
أو شــهرين أو ثالثة التي حتدث عنها الفقهاء في السابق ما هي
إال عبارة عن ســاعة أو ساعتني أو ثالث بالطائرة ،مما يجعل اعتبار

اختالف الفقهاء في املســافة التي يعتبر فيها اختالف املطالع
في السابق وتطبيقها على الوضع احلالي أمرًا بعيدا عن الواقع.
ثانيا :إن مســألة الرؤية البصرية التي علق الشــارع بها الصوم
والفطر تفاوتت فيها مفاهيم النــاس فيما إذا كان املعتبر رؤية
كل فرد ،أو جماعة ،أو بلد ،أو االكتفاء برؤية أي فرد أو بلد.
ثالثا :االختالف قائم في جواز االعتماد في ثبوت الرؤية على أقوال
علماء النجوم واحلساب.
وفيما يلي تفصيل هذه اجلوانب مــع بيان ما هو األرجح واألقوى
حسب األدلة.
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أوال :مفهوم اختالف املطالع واحتاده:
يقصــد باختالف املطالــع أن يكون طلوع الفجر أو الشــمس أو
الكواكــب ،أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر،
أو متأخرا ً عنه فتتأخر رؤيته في بلد آخر أو تتقدم عليه.
ويقصد باحتاد املطالع :أن ال تزيد املســافة التي بني البلدين على
عشرين فرسخا من أي جهة كانت ،أي بأن تكون أقل من ذلك ،أما
إذا كانت مسافة ما بني البلدين كذلك كان مطلعهما مختلفا.
ويحدث اختالف املطالع بســبب اختالف عروض البالد ـ أي بعدها
عن خط االســتواء ـ إلى اجلنوب ،أو الشمال ،أو اختالف أطوالها
ـ أي بعدها عن ســاحل البحر احمليط الغربي ،أو عن مبدأ العمارة
في الغرب إلى جانب الشــرق ،ويقدر اجلغرافيــون اليوم بـ °180
خط في الشرق ،و °180خط في الغرب عن خط جرينتش .فمتى
تساوى طول بلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في اآلخر ،وإن
اختلف عرضهما ،أو كان بينهما مسافة شهور ،أو كان أحدهما
في أقصى اجلنوب واآلخر في أقصى الشمال.
ومتى اختلف طول البلدين امتنع تســاويهما في الرؤية ،فمعنى
ذلــك أن البلدين املتفقني في الطول قد تكــون رؤية الهالل بعد
الغروب ممكنة في جميعها من أقصى الشمال إلى أقصى اجلنوب،
إن لم يكن هناك قتر ،وال غيم أو غيرهما مما يحجب الرؤية ،وميكن
ذلك غالبا ً عندما يكون القمر في وســط الســماء ،أي ليس له
عرض ،أما إذا كان القمر في عرض الشــمال ،قد ال ميكن ذلك في
اجلنوب ،وكذا العكــس ،أي إذا كان القمر في عرض اجلنوب قد ال
ميكن ذلك في الشمال.
البلدان املتفقة في العرض يلزم من رؤيته في الشرقية رؤيته في
البلدان الغربية ،حتى ولــو اختلفت في الطول ،إال إذا كان هناك
اختالف في الطول والعرض معا فيصعب حينئذ حتقق الرؤية في
تلك البلدان.
وتأثير العرض في الفروق أكثر من تأثير الطول فيه.
أسباب اختالف الرؤية:
الختالف رؤية الهالل في العالم اإلســامي بعد غروب الشمس
أسباب منها:
اختالف البــاد في العرض شــماال وجنوبا ،قلة وكثــرة ،ومنها
اختالفهــا في الطــول ،وكثرة البعد بني الشــمس والقمر وقت
الغروب ،وبُعد االجتماع وقلته ،وكثرة عرض القمر وقلته ،وكونها
شماال ،أو جنوبا.
(انظر حاشية الترمسي على شرح ابن حجر مقدمة با فضل /4
 ،166أطلس العالم ص .)9
هــذا خالصة ما يتعلق باجلــواب األول ،أي أن حتقــق احللم ممكن
شــرعيا وفلكيا ،ولكنه صعب واقعيا؛ ألن مسألة اختالف الناس
في بداية صوم شــهر رمضان ونهايته ،يصعب على اإلنسان أن
يعرف األســباب احلقيقية وراء ذلــك ،وأضرب لكم بعض األمثلة
علي ولم أجد لها تفسيرا ،فعندما كنت
من التجارب التي مرت َّ
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صغيرا وقبل أن أخرج من بلدي (إثيوبيا) كنت أسمع أن قبيلة فالن
وفالن صامت يــوم كذا وأفطرت يوم كذا ،فهذه القبائل أصبحت
معروفة لدى جميع الناس أنهــا تصوم دائما قبل الناس ،وتفطر
قبلهم ،ويعللون ذلك بأنها تصوم باحلســاب ،والعجيب أن أكثر
أهلها أميون ال يقرؤون وال يكتبون إن لم يكن كلهم ،ويعيشــون
في الريف ومزارعون ليس لديهم فقه في أمر الدين إال الشــيء
اليســير ،فضال عن كونها تعرف علم احلساب ،وقد شغلني هذا
األمر حتى بعــد خروجي من البلد؛ ألن تلــك القبائل ال تزال إلى
يومنا هذا تنفرد عن باقي املسلمني في الصوم والفطر.
األمــر الثاني :عندما ســافرت إلى باكســتان للعمل في مجال
التدريس باجلامعة اإلســامية العاملية رأيت أهلها يتأخرون في
بداية شــهر الصيام يوما أو يومني ،وكذلك في الفطر ،ويعللون
ذلك بعدم رؤية الهالل ،بينما هناك مناطق منها " مثل بشــاور"
تصــوم برؤية اململكة وتفطر معها .وعلى مدى الســنوات التي
عشــتها هناك لم أر باكســتان تصوم مع عامة املسلمني ولو
مــرة واحدة ،وإمنا يحــدث تأخر يوم أو يومني ،وهــذا األمر ينطبق
على الهند وبنغالديش وبعض الدول في شرق آسيا فيحدث لدى
املســلمني في هذه البلدان تأخر عن عامة املسلمني في الصيام
واإلفطار.
والســؤال الذي لم أجد له جوابًا شــافيا ،هــل أن هذه الدول ال
تعتبر إال برؤيتها؟ أم أن الرؤية ال تثبت عندها إال بعد رؤية العالم
اإلسالمي برمته؟ علما بأن موقعها اجلغرافي ال يختلف عن موقع
معظم الدول اإلسالمية والعربية ،بل تشترك معها في خطوط
الطول والعرض أو في أحدهما ،وتشترك معها كذلك في الطلوع
والغروب والزوال.
غموضا أن جاليات هذه البلدان املوجودة في أوروبا
ومما يزيد األمر
ً
وأمريــكا حترص على الصــوم واإلفطار مع صــوم وإفطار بلدها
األصلي ،مهما يكن األمر بينما أغلــب اجلاليات األخرى في تلك
الدول حترص على الصوم والفطر مع اململكة أو غيرها من الدول
اإلســامية ،وال تربط صومها أو فطرها ببلدها األصلي ،وتفضل
غالبــا رؤية اململكة باعتبار أنها قبلة املســلمني وأن رؤيتها هى
رؤية جلميع املســلمني مع مراعاة اختــاف الوقت ،حيث إن والدة
القمــر تتم مرة واحدة ،وإن كان يختلف رؤية ذلك حســب توافق
الدول وعدمه في خطي العرض والطول.
األمر الثالث :عندما كنت في أمريكا دخل شــهر رمضان علينا
ونحــن في مدينة ســياتل التــي تقع في الشــمال الغربي من
الواليــات املتحدة األمريكية وتطل علــى احمليط الهادئ ،وحصل
خالف بني اإلمام وأهل املســجد هل يصومون مع الســعودية أو
غيرها من الدول ،فاألغلبية رجحت الصوم مع رؤية الســعودية،
والباقون رأوا الصوم مع أي رؤية تثبت في أي بلد بغض النظر عن
االتفــاق في خطوط الطول والعرض ،مع تلك الدولة التي أعلنت
الرؤية ،واملشــكلة أن اخلالف حدث في هذا املســجد بني اإلمام
واملصلــن ،فاإلمام أصر على الصوم مــع أي رؤية تثبت واملصلون

خالفوه ،فهكذا انقســموا إلى قسمني ،فصام اإلمام مع بعض
األفراد قبل عامة املصلني معه ،وهناك يصعب فهم حقيقة هذا
اخلالف علما بأن له آثارا سلبية وخاصة عندما يكون بني جماعة
واحدة يسكنون في حي واحد ،ويصلون معا في مسجد واحد.
املسألة الثانية :االختالف في اعتبار أقوال علماء النجوم واحلساب
في الصوم:
اقتضت احلكمة اإللهية ربط رؤية الصوم بالرؤية البصرية ،فمن
هنــا أجمع العلماء علــى وجوب التماس هالل رمضان وشــوال
لقوله صلى اهلل عليه وســلم" :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"
فعلــق الصوم والفطر على الرؤية البصرية بالفعل ،أما االعتماد
على أقوال أهل احلساب والنجوم فذهب جمهور العلماء إلى عدم
جوازه ،بحجة أن ذلك من علم الغيب الذي اختص اهلل به ،ولقوله
صلى اهلل عليه وسلم" :إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب الشهر
هكذا وهكذا" يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثني.
وهناك فريق من العلماء يرى جــواز االعتماد في الصوم والفطر
على أهل احلساب ومعرفة النجوم استدالال بعموم قوله تعالى:
"وعالمــات وبالنجــم يهتدون"وقوله تعالى" :هــو الذي جعل
الشــمس ضيا ًء والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد الســنني
واحلســاب" فقالــوا :إن علم النجــوم الذي يعرف به الســنون
والشهور ،وأوقات الصيام واحلج مما أمر الشارع بتعلمه وحث عليه،
فهو مما يدل على وحدانية اهلل ومعرفته ،أما الذي نهى الشــارع
عنه فهو االســتدالل به على موت فالن ونزول مطر وغيرهما من
األمور الغيبية التي ال يطلع عليها إال اهلل ،وفرق بني هذا وذاك.
واملالحــظ هنــا أن بعض الدول جتعل األخذ بعلم احلســاب هو
األصل فتصوم ســوا ًء رأت الهالل أم لم تره ،بينما اخلالف القائم
بــن أهل العلم جواز االســتئناس به ،دون االعتمــاد عليه كليا،
فأكثر من يصوم باحلســاب ال يحرص على ترائي الهالل والتأكد
منه فيقولون نحن من أهل احلســاب ،وكأن علم احلساب معتبر
شــر ًعا في دخول شهر رمضان ،وهذا خالف ما عليه اجلمهور وما
تفيده النصوص ،والفرق دقيق ،واألمر يحتاج بيان ذلك لكثير من
املســلمني وخاصة األقلية املســلمة التي ترى الصوم بإعالن أي
دولة مســلمة بالصوم دون معرفة ما اعتمدت عليه هل الرؤية
أم احلساب وحده.
املســألة الثالثة :هل االعتبار رؤية كل بلــد أو فرد على حدة ،أم
يُكتفى برؤية البلــد الواحد أو األفراد؟ وهــذا االختالف له تعلقٌ
كبير باختالف في اعتبار املطالع وعدمه ،فالذين يرون عدم اعتبار
اختالف املطالع قالوا بوجوب الصوم على جميع املسلمني عامة
بثبوت رؤية الهالل في بل ٍد ما من بلدان املســلمني ،وهو املعتمد
عنــد احلنفية ،غير أن كثيرا من متأخري احلنفية ،أو املقلدين ألبي
حنفية ال يلتزمون بهذا الرأي ،وهو الراجح أيضا عند احلنابلة ،وهو
املذهب عند املالكية ،وإن كان املشــهور عندهم خالف ذلك ،وهو
الرواية الضعيفة عند الشافعية ،واستدلوا بعموم قوله تعالى:
"فمن شهد منكم الشهر فليصمه" فلفظ "شهد" لم يقصد

به الرؤية؛ ألن األعمى والبصير يســتويان في إيجاب الصوم ،وإمنا
املراد بالشهود احلضور ،واملعنى فمن حضر رمضان أي أدرك فرضه
وهو أهل للتكليف وجب عليه الصوم ،وألن قول الرســول صلى
اهلل عليه وسلم" :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته "...خطاب عام
لكل النــاس ،واألمر فيه معلق على مطلــق الرؤية ،وهي تصدق
برؤية أي جماعة ،أو فرد تقبل شــهادته ،فاخلطاب متعلق عمو ًما
مبطلق الرؤية.
وهناك جمع غفير مــن العلماء يرون اعتبار اختالف املطالع في
البلــدان واألماكن البعيدة ،واســتدلوا بعموم حديث" :صوموا
لرؤيته ,وأفطروا لرؤيته فإن ُغ ِّبي عليكم فأكملوا عدة شــعبان
ثالثني يوما" فقد أناط الرســول صلى اهلل عليه وســلم وجوب
الصوم والفطر على املســلمني برؤيتهم الهالل ،وهذا وإن كان
خطابا جلميع األمة ،فالصوم والفطر يكونان عند وجود السبب
الذي هو الرؤية ،فاألمة التي ترى الهالل يلزمها الصوم واإلفطار
لوجود الســبب ،وأما التي لم تتحقق عندها الرؤية فال يلزمها
الصوم وال الفطر لتخلف الســبب كمواقيت الصالة فإن اهلل
أمر نبيه صلى اهلل عليه وسلم بإقامة الصالة لدلوك الشمس
وهو زوالها ،فيتحقق الزوال في املدينة بدخول وقت صالة الظهر
مثال ،وال يلــزم منه دخول وقت صالة الظهر ملن في جهة الغرب
حتى يوجد عندهم دلوك الشــمس ،فكذلــك قوله صلى اهلل
عليه وســلم" :صوموا لرؤيته" فعلق احلكم بالسبب الذي هو
الرؤية ،فقد توجد الرؤية في بلــد ،ويكون هذا الوقت نهارًا عند
اآلخرين ،فكيف يؤمرون بالصيام ولم يتحقق السبب بالنسبة
لهم.
ومن األدلة التي استند إليها هذا الفريق حديث كريب مولى ابن
قدمت
عبــاس" :أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشــام فقال:
ُ
علي رمضان ،وأنا بالشام،
الشــام فق َ
َضيت حاجتها ،واســتهل َّ
فرأيت الهــال ليلة اجلمعة ثم قدمت املدينة في آخر الشــهر،
فســألني ابن عباس ،ثم ذكر الهالل فقال :متــى رأيتم الهالل؟
فقلــت رأيناه ليلة اجلمعــة ،فقال :أنت رأيتــه؟ فقلت نعم .ورآه
الناس ،وصاموا وصام معاوية ،فقال :لكنا رأيناه ليلة السبت ،فال
نــزال نصوم حتى نكمل ثالثني أو نراه ،فقلــت :أوال تكتفي برؤية
معاوية وصيامه؟ فقال :ال .هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  ...محل الشاهد قوله" هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم»  ،إذ فيه تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى اهلل عليه
وســلم وأمره به فهو حجة على أن البالد إذا تباعدت عن بعضها
كتباعد الشــام من احلجاز ،فالواجب على أهل كل بلد أن يعمل
على رؤيته دون رؤية غيره ،وردُّ ابن عباس إمنا هو لعدم ثبوت حكم
الرؤية في حق البعيــد ،ولكون األقطار مختلفــة املطالع .وألن
الشــارع بنى على اختالف املطالع كثيرًا من األحكام على الدوام،
كاختالف أوقات الصالة ،ووقت احلــج ،ومعرفة من تقدم موته أو
تأخر في املواريث وغير ذلك من املسائل.
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فتح مكة ومظاهر عفو رسول اهلل ﷺ
وسماحته مع أعدائه
د .أحمد عبد الحميد عبد الحق
كاتب وباحث من جمهورية مصر

احلمد هلل رب العاملني والصالة والســام على نبينا ورســولنا
محمد خامت األنبياء واملرسلني ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه
إلى يوم الدين ،وبعد.
فقــد كان صلح احلديبية الذي ُع ِقد في الســنة السادســة
للهجرة بني املســلمني ومشــركي قريش ينص في أحد بنوده
على أن من شــاء من القبائل العربية الساكنة حول احلرم أن
يدخــل في عقد محمد صلى اهلل عليه وســلم وعهده دخل
فيه ،ومن أحب أن يدخل فــي عقد قريش وعهدهم دخل فيه،
وأن القبيلــة التي تنضم إلى أي الفريقــن تعد جزءا ً من ذلك
الفريق تلتزم ببنوده ،وأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل
يعد عدوانا ً على ذلك الفريق ،وحسب هذا البند دخلت خُ زَا َعة
في عهد رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ودخلت بنو بكر
في عهد قريش ،وصار كل من القبيلتني في أمن من األخرى.
ولكن بعد مضي نحو ســبعة عشر أو ثمانية عشر شهرًا من
عقد املعاهدة وإرساء الهدنة بني الطرفني قام بنو بكر (حلفاء
قريش) باالعتداء علــى خزاعة ،وبدال من أن تكفهم قريش عن
هذا االعتداء اخلارق لبنود املعاهدة أعانتهم بالســاح ،بل قاتل
معهم رجال من قريش مستغلني ظلمة الليل.
فلمــا كثر القتل في بنــي خزاعة فزعوا إلى املســجد احلرام
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ليحتموا به؛ فالقتال فيه محــرم ،ولكن بنو بكر املعتدين لم
يراعــوا للحرم حرمته ،وأخذ من في قلبه ورع وخشــية يقول
لزعيمهم نوفل بن معاوية الديلي:يا نوفل ،إنا قد دخلنا احلرم،
إلهك إلهك (محذرين له) فقال كلمة عظيمة (ال إله اليوم يا
محرضا إياهم على مواصلة القتال داخل احلرم (انظر
بني بكر)
ً
سيرة ابن هشام :ج 5ص  42وما بعدها).
فلما اشتدت وطأة القتال على خزاعة خرج أحد زعمائها وهو
عمرو بن ســالم اخلزاعي ســرًا مع بعض أتباعــه إلى املدينة؛
ليشكو إلى رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما فعلته بنو
بكر وقريش بأهله ،فلما علم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
مبا حدث حللفائه بني خزاعة غضب غضبا شديدا لهذه اجلرمية
الشنعاء ؛ ففضال عما فيها من نقض للعهد الذي أعطته له
قريش  ،فإن فيها اعتدا ًء على حرم بيت اهلل ســبحانه وتعالى
الذي جعله لكل اخمللوقات أمنا وســاما ؛ لذلك قال صلى اهلل
عليه وســلم« :والذي نفســي بيده ألمنعنهم مما أمنع منه
نفسي وأهل بيتي» ..ثم نظر إلى عمرو وقال « :نصرت يا عمرو
بن سالم» (املقريزي :إمتاع األسماع .)373 /13
وليكــون وفيا بعهده بعث إلى زعماء قريش ـ كما ذُكر عن ابن
عمر ـ رجال يســمى ضمرة يذكرهم بالعهد الذي كان بينهم،

ويخيرهــم بني إحدى ثالث :أن يدفعوا دية قتلى خزاعة ،وبني أن
يبرءوا من حلف بني بكر ،أو ينبذ إليهم على ســواء (أي يكون
العهد معهم منتهيا) فردوا عليه قائلني« :ننبذ على سواء».
(تاريخ اإلسالم للذهبي ج 1ص .)308
وبعــد هذا الرد لم يكن أمامه صلى اهلل عليه وســلم ب ٌد من
غزوهم؛ نصرة حللفائه بني خزاعة ووفاء للعهد بينهم.
ولــم يتمهل كثيرًا ،وإمنا دخل من فوره على زوجته عائشــة ـ
رضــي اهلل عنها ـ وأمرها أن جتهزه وتخفي ذلك ،ثم خرج فأمر
النــاس بالتجهز للخروج إلى الغــزو ،دون أن يحدد لهم اجلهة
التي يريدها.
ثم بعث أناســا إلى القبائل العربية حول املدينة ينادون« :من
كان يؤمن بــاهلل واليوم اآلخر فليحضر رمضــان في املدينة»
فاجتمع له من اجملاهدين عشــرة آالف ،وقيل اثنا عشــر ألف
مقاتل.
وأحســت قريش بعد ذلــك بالندم على فعلتها وســوء ردها،
واستقر رأي زعمائها على أن يرســلوا أبا سفيان لرسول اهلل
صلى اهلل عليه وســلم ليتعرف منه على ما يريد فعله بعد
علمه باالعتداء على حلفائه ،فأتاه في املدينة يســأله جتديد
العهد ،فلم يجبه صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه لم ير من قريش
اجلــادة ،فكما نقضوا عهدهم أول مرة ســينقضونه ثانية إذا
رأوا منه صلى اهلل عليه وســلم اللني ،ورجع أبو سفيان دون أن
يعلم مبا عزم عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رغم أنه
سعى حثيثا الستكشاف األمور من بعض الصحابة مبن فيهم
ابنته أم حبيبة زوج رسول اهلل.
وفي العاشر من شــهر رمضان املبارك سنة  8هـ حترك رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بجيشه بعد أن استخـــلف على
املدينــة أبا رُ ْهم الغفاري ،وفي الطريق أعلم الناس أنه ســائر
إلى مكة ،ثم قال« :اللهم خذ العيون واألخبار عن قريش حتى
نبغتها في بالدها» ( السيرة البن حبان  :ج 1ص .)315
وكان قصده صلى اهلل عليه وسلم من كتمان اخلبر أال يعطي
فرصة لقريش فتســتعد للقائه؛ فيحقــق النصر الذي يريده
بأدنى خسارة من الطرفني.
ْ
وحدث أن كتب أحد املهاجرين وهو «حاطب بن أبي بَل َت َعة» كتابًا
إلى بعض أهل مكة يخبرهم مبسير رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إليهم ،ثم أعطاه امرأة ،وجعل لها ُج ْعالً على أن تبلغه
لهم ،فجعلته في قرون رأســها ثم خرجت به ،فأتي رســو َل
اهلل صلى اهلل عليه وســلم اخلب ُر من السماء مبا صنع حاطب،
فبعث عليا ً واملقداد والزبير بن العوام وأبا َمرْثَد ال َغن َِوي ـ رضي
ض َة خَ اخ ،فإن
اهلل عنهم ـ وقال لهــم: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْ َ
بها ظعينة معها كتاب إلى قريش» فانطلقوا مسرعني حتى
وجدوا املرأة في املكان الذي حدده رســول اهلل ،فاستنـــزلوها

وقالوا:معك كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب ،ففتشــوا رحلها
فلم يجدوا شــيئاً،فقال لها علي رضي اهلل عنه:أحلف باهلل،
ما كذب رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم وال كذبنا ،واهلل
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك ،فلما رأت اجلد منه قالت :أعرض
عني (لكي ال يرى شــيئا منها وهي تكشــف رأسها) فحلت
قرون رأسها ،فاستخرجت الكتاب منها ،فدفعته إليهم ،فأتوا
به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فإذا فيه: «من حاطب بن
أبي بلتعة إلى قريش» يخبرهم مبســير رسول اهلل صلى اهلل
عليه وســلم ،فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حاطباً،
فقا ل: «ما هذا يا حاطب؟» فقال :ال تعجل علي يا رســول اهلل،
واهلل إني ملؤمن باهلل ورســوله ،وما ارتــددت وال بدلت ،ولكني
صقـًا في قريش؛ لست من أنفسهم ،ولي فيهم
كنت امرأ ُملْ َ
أهل وعشــيرة وولد ،وليس لي فيهم قرابــة يحمونهم ،وكان
من معك له قرابات يحمونهم ،فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ
عندهم يدا ً يحمون بها قرابتي».
وقد ظن هذا الرجل أن لقاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بقريش سيكون مجرد مواجهة حتصل بني الطرفني ويعود كل
فريق إلى بالده ،فطمع في كســب ود قريش ليرفقوا بأهله في
جوارهم؛ ولهذا عفا عنه رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وســامحه ،وعندما هــم بعض الصحابــة أن يعاقبه بتهمة
اخليانة رفض صلى اهلل عليه وسلم رأيهم وقال« :إنه قد شهد
بــدراً ،وما يدريك يا عمر لعل اهلل قد اطلع على أهل بدر فقال:
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم».
إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم يكن ممن ينسى للناس
بالءهم وفضلهم ،ولم يكــن ممن يعاقب أتباعه على كل عثرة
يقعــون فيها ،وهكــذا ينبغي أن يكون كل حاكم ومســؤول
مسلم يطمع في االقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
في التعامــل مع رعيته ،يقيل عثراتهم ويتذكر فضائلهم ،وال
يسمح ألحد من مقربيه بالنيل منهم.
وقد اكتفى صلى اهلل عليه وســلم مبا وجهــه اهلل عز وجل
من عتاب لهذا الرجل فــي قوله تعالى« :يا أيها الذين آمنوا ال
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة( »...ســورة
املمتحنة :آية . )1
ويبدو أن خبر زحفه صلى اهلل عليه وسلم قد سبقه إلى مكة
قبل أن يصلها ،ولكن بعد فــوات األوان ،فلم يكن أمام قريش
فرصة لتســتجمع قواها ،وتعد خطة للدفاع ،فبدأ يخرج إليه
من كان يكتم إميانه أو من كان مترددا ثم بدا له احلق.
وكان ممن خرج إليه عمــه العباس بن عبد املطلب حيث لقيه
مبكان يسمى «اجلُ ْح َفة» هو وأهله ،ثم جاءه ابن عمه أبوسفيان
بن احلارث ،وابن عمته عبد اهلل بن أبي أمية ،وكان قد نزل مبكان
يسمى «األبواء» فلما استأذنا ليدخال عليه أعرض عنهما أوال؛
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ملا كان يلقاه منهما من شــدة األذى والهجــاء قبل الهجرة،
فقالت له زوجته أم ســلمة رضي اهلل عنها: يا رسول اهلل ،ابن
عمي فهتك
عمــك وصه ُرك ،فقال« :ال حاجة لي بهماّ ،
أما ابن ّ
ّ
وصهري فهو
عرضي (يقصد هجاءه بشــعره) ّ
وأما ابن ّ
عمتي ِ
الذي قال مبكة ما قال(يعنــي قوله لهّ :
والل ال آمنت بك حتى
تتخذ ســلما إلى السماء فتعرج فيه ،وأنا انظر ثم تأتي بصك
وأربعة من املالئكة يشهدون أن ّ
الل أرسلك)( .سيرة ابن هشام
.)400 /2
فقال أبو ســفيان بن احلــارث :واهلل ليأذنن لــي أو آلخذ ّن بيد
لنضربن في األرض حتى منوت جوعا ً وعطشــاً،
ولــدي هذا ،ثم
ّ
فرق لهما حينئذ ،وعفا عنهما وســامحهما على كل ما بدر
منهما من إيذاء خالل فترة الدعوة التي قاربت عشــرين عاما؛
ليكون مثاال لكل مسلم في العفو عند املقدرة ،ثم أذن لهما
بالدخول عليه وأعلنا إسالمهما.
وهذا املوقف النبيل منه صلى اهلل عليه وسلم جعل قلبيهما
يتحوالن للضد ،فصارا من خيرة الصحابة بعد ذلك ،حتى قيل
عن أبي ســفيان بن احلارث أنه ما رفع وجهه في وجه رســول
اهلل بعد إســامه؛ حيا ًء مما كان يفعله به من قبل ،وشهد له
صلى اهلل عليه وســلم باجلنَّة ،وقال« :أرجو أَن يكو َن خَ لفا ً من
نطقت
هلل ما
ُ
علي ،فوا ِ
حمزة» وملا حضرته الوفا ُة ،قال :ال تبكوا َّ
أسلمت( .ابن ســيد الناس :عيون األثر  :ج 2ص
بخطيئة منذ
ُ
.)223
وواصل رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سيره وهو صائم،
والناس صيام ،حتى إذا بلغ مكانا يســمى ُ
«الك َديْد» قرب مكة
أفطــر ،وأفطر الناس معه؛ أخذا برخصة الفطر للمســافر أو
اجملاهد ،ثم واصل ســيره حتى نزل مبكان يسمى «مر الظهران»
وقد نزله عشاء ،وهنالك أمر أفراد اجليش بأن يوقد كل مقاتل
النيران ،فأوقدت عشرة آالف نار في الساحة التي نزلوها ،وذلك
كي يبثوا الرعب في قلوب أهل مكة فال يجرؤون على التصدي
لهم.
وفي تلك األثناء قد جاءه أبو سفيان بن حرب ـ سيد الوادي كما
كان يقال ـ وبديل بن ورقاء ،وحكيــم بن حزام؛ ليبايعوه على
اإلسالم بعد عداوة دامت عشــرين سنة ،فاستقبلهم رسول
سر مبجيئهم،
اهلل صلى اهلل عليه وســلم بكل ترحيب ،وقد ُ
ونســي ما كان بينه وبينهم ،وملاذا ال ينسى ؟! إنه ما عاداهم
إال من أجل إصرارهم على التصدي لإلســام ومناصرة البغي
واالســتبداد ،أما وقد أســلموا فليمنحهم احلــب والعطف
والعفو والصفح الذي أودعه اهلل في قلبه.
وفي صباح اليوم التالي قســم صلى اهلل عليه وسلم جيشه
إلى أربع فرق ،فرقة جعل إمارتها حتــت قيادة الزبير بن الع ّوام،
وأمرها أن تدخل مكة من جهة املشــرق ،وفرقة حتت قيادة أبي

44

العدد ٦٠٨ :رمضان  ١٤٣٨هـ ـ يونيو  ٢٠١٧م

No. 608 Ramadan 1438 H- June 2017m

عبيــدة بن اجلراح ،وأمرها أن تدخل من جهة الشــمال ،وفرقة
حتت قيادة ســعد بن عبادة ،وأمرها أن تدخل من جهة الغرب،
وفرقــة حتت قيادة خالد بن الوليــد ,وأمرها أن تدخل من جهة
اجلنوب ،وحدد لهم مكانا يلتقون فيه داخل مكة.
وقصد صلى اهلل عليه وسلم من ذلك ـ واهلل أعلم ـ أمرين:
األول :أن يقطــع على قريش األمل في التجمع لصده أو منعه
من دخول مكة.
والثانــي :هو إتاحة الفرصة جلنوده بالدخول دون تزاحم ،وبذلك
يتحاشــى وقوع أي ضرر أو إفســاد قد ينجم عن حترك اجليش
الكثير العدد داخل شوارع مكة.
كما أن تقســيم اجليش إلى فرق يســهل مهمة الســيطرة
عليها.
ثم وجه أمره لســائر اجلنود بأال يريقوا شــيئا ً من الدماء ،وأال
يقاتلــوا إال مــن قاتلهم ،أو من ارتكب جرائم ضد املســلمني
تســتوجب عقوبة القتل (وهؤالء قد سماهم باالسم ،ثم عاد
فعفا عنهم إال أربعة نفر).
وحترك اجليش رافعا صوته بالتكبيــر والتهليل ،تكبير اهلل عز
وجل الذي رد نبيه صلى اهلل عليه وسلم إلى مكة بجيش عدد
أفراده اثنا عشــر ألفا ،بعد أن أُخرج منها ال يرافقه إال أبو بكر
الصديق ،وصدق اهلل وعده حيث قال له« :إن الذي فرض عليك
القرآن لرادك إلى معاد» (القصص .)85 :
وصار دخوله آية لكل مســتضعف من أهل احلق على أن اهلل
جاعــل لنصرته معادا هو آت ال محالة ،وإن بدا أمامه أن الكفر
أو الشر ال سبيل ملواجهته ،وإن ظهر أمامه أن الشرك أو الشر
قــوة ال تقهر ،آية على أن املســتضعف اليوم قد ميكن له في
الغد.
وفي نشــوة النصر تذكر بعض املسلمني ماضي زعماء قريش
وعنادهم لرســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وتآمرهم على
قتله ،واضطهادهم للمســلمني ،فانتظروا املصير املؤلم الذي
قد يقع بهم ،فقال ســعد بن عبــادة ـ رضي اهلل عنه ـ وكان
ُست ََح ُّل احلُرْ َمة،
يحمل راية األنصار :اليوم يوم امللحمة ،اليوم ت ْ
اليـوم أذل اهلل قـريشاً( .السنن الكبرى للبيهقي .)203 /9
وصادف أن ســمعه أبو سفيان فأســرع إلى رسول اهلل صلى
اهلل عليه وســلم وقال:يا رسول اهلل أمرت بقتل قومك؟! فإن
ســعدا زعم ومن معه حني مر بنا أنه قاتلنا ،أنشدك اهلل في
قومــك فأنت أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم (ابن كثير :البداية
والنهاية ج 4ص .)290
ينس قومه
وأبو ســفيان رغم أنه أســلم منذ قليل إال أنه لم َ
الذين جعلوه سيدا عليهم من قبل ،لم ينس أن يسعى حلقن
دمائهم وإن كانوا كافرين ،ولم يكن أمثال القادة الذين يحتمون
بشــعوبهم فإذا دارت عليهم الدائرة طلبوا األمان ألنفسهم

وضحوا بجميع من حتتهم ،ولم يكن رســول اهلل بأقل من أبي
ســفيان في حرصه على حقن دماء القرشــيني أعداء األمس،
فقال صلى اهلل عليه وســلم ألبي ســفيان: «بــل اليوم يوم
تُ َع َّ
ً
قريشــا»وأرســل
ظم فيه الكعبة ،اليوم يوم أعز اهلل فيه
من توه إلى ســعد بن عبادة ـ رضي اهلل عنه ـ فأخذ منه راية
األنصار ،ودفعها إلى ابنه قيس بن ســعد ،وجعله األمير خلفا
له ،ولم يشأ صلى اهلل عليه وسلم أن يجعلها في يد أحد غير
ابنه فيحز ذلك في نفسه ،وتلك أبلغ احلكمة في تصرف القائد
في األمور احلساسة الدقيقة.
وبعد ذلك أرسل صلى اهلل عليه وسلم أبا سفيان وحكيم بن
حزام وبديل بن ورقاء ـ رضــي اهلل عنهم ـ ليدعوا أهل مكة
إلى اإلســام ،ويطمئنوهم على أنه لن ينالهم من رسول اهلل
مكروه إن هم حتاشــوا الصدام معه ،وخلــوا بينه وبني دخول
مكــة ,وأوصاهم أن يعلنــوا حالة منع التجــول حلظة دخول
اجليش ،حيــث طلب منهم أن ينادوا فــي الناس« :أن من دخل
دار أبي ســفيان فهو آمن؛ ألنها كانت بأعلى مكة ،فيسهل أن
يدخل بها أهل البوادي أو مــن خرجوا للرعي باجلبال ،ويصعب
عليهم العودة إلى مساكنهم ،ومن دخل دار حكيم فهو آمن،
وكانت بأســفل مكة ،ومن دخل املسجد احلرام فهو آمن ،ومن
أغلق على نفسه داره فهو آمن (ابن كثير :البداية والنهاية (/4
.)289
واستجاب أهل مكة لدعوة أبي سفيان وحكيم وبديل ،فخلوا
الطرق لرسول اهلل ،ولم يتصد جليوشه األربع سوى مجموعة
من األوبــاش ،جمعهم صفوان بن أمية ،وعكرمة بن أبي جهل
مــع بني بكر ،تعرضوا خلالد بن الوليد عند دخوله من أســفل
مكة ،حتى إذا اشــتد عليهم القتال فــروا من أمامه ،وتفرقوا
إلى ديارهم ،فلما وصل اخلبر إلى رســول اهلل صلى اهلل عليه
لم قاتلت ،وقد نهيتك عن القتال»؟ قال:
وسلم ،قال« :يا خالد َ
هم بدأونا بالقتال ،ووضعوا فينا السالح ،وأشعرونا بالنبل ،وقد
كففت يدي ما اســتطعت ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وســلم« :قضاء اهلل خير» (الكالعي  :االكتفاء مبا تضمنه من
مغازي رســول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -والثالثة اخللفاء
.)508 /1
وجنحت خطة رســول اهلل احملكمة ،إذ دخل مكــة فاحتا بأقل
خســارة ،فلم يُقتل من املسلمني ســوى رجلني ضال الطرق،
وتاها عن جيش خالد ،وأما املشركون فكان عدد من قتل منهم
أمام جيش خالد بضعة وعشــرين رجال ،وكانوا قد أصروا على
املواجهة.
وكان دخوله صلى اهلل عليه وســلم لعشر بقني من رمضان
(يناير ســنة  630م) دخوال يتالءم مع عظمته وســمو أخالقه،
حيــث عاله التواضع حــن رأى ما أكرمه اهلل بــه من الفتح،

وأحنى رأســه على دابته ،حتى إن شعر حليته ليكاد ميس عنق
الدابة ،وأخذ يــردد «ال ّلهم إن العيش عيش اآلخرة» (محمد بن
يوسف الصاحلي :ســبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
 )226 /5وعلي بن إبراهيم بن أحمد احللبي :إنســان العيون في
سيرة األمني املأمون.)122 /3
ونظــر إليه في هذا اليوم رجل ـ ولــم يكن يعرفه من قبل ـ
فتخيل أنه كسائر امللوك ،فأخذته الرعدة فقال له رسول اهلل:
«هون عليك ،فإمنا أنا ابن امرأة مــن قريش كانت تأكل القديد
مبكة» وقال« :إمنا أنا عبد (أي إنسان مثل سائر الناس) آكل كما
يأكل العبد ،وأجلس كما يجلس العبد».
ولم يجلس رســول اهلل بعد دخول مكة الســتقبال التهاني،
ولم ينصب الســرادق ،ويقيم احلفالت الساهرة ،وإمنا اجته فور
دخوله إلى املســجد احلرام ،فطاف بالكعبة شاكرا اهلل على
أن أمت عليه النعمــة ،وأخذ ينظر إلى األصنام املنصوبة حولها
ويقول« :جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» (ســورة
اإلسراء :اآلية .)81
وبعد أن فرغ صلى اهلل عليه وســلم مــن طوافه أتى الصفا
فعــا عليه حتى نظر إلى البيت ،ورفع يديه ،وجعل يحمد اهلل
ويدعو مبا شــاء أن يدعو ،ثم دعا بعثمــان بن طلحة الذي كان
يحمــل مفاتيح الكعبة فأخذها منه ،وأمر بالكعبة ففتحت
فدخلها ،وأزال منها آثار الوثنية التي صنعها بها املشــركون،
وصلى بها ركعتني ثــم دار فيها ،وكبر في نواحيها ووحد اهلل،
ثم خرج ووقف على بابها وخطب الناس فقال:
«ال إله إال اهلل وحده ال شــريك له ،صدق وعده ،ونصر عبده،
وهزم األحزاب وحده ...يا معشر قريش إن اهلل قد أذهب عنكم
نخوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء ،الناس من آدم ،وآدم من تراب
ثم تــا هذه اآلية:«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شــعوبا وقبائل لتعارفــوا إن أكرمكم عند اهلل
أتقاكــم إن اهلل عليم خبير» (الســهيلي :الروض األنف /7
.)231
فإذا كانــت قريش كانت تــرى في اجلاهلية أنهــا فوق العرب
مبجاورتهــا للبيت احلرام ،وإذا كان بعض الناس يرى نفســه مبا
أوتيه من مال أعلى من منازل باقي الناس ،فإن اإلســام جعل
الناس على اختالف ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم وحاالتهم
أب
املادية سواســية؛ ألنهم جميعا يرجعون في النســب إلى ٍ
واحد ،واهلل لم يفرق بينهم في أســلوب املعاش إال ليتعاونوا
ويتبادلوا املنافع ،وأما في اآلخرة فاملقياس الوحيد ملنازل الناس
هو التقوى.
واستطاع صلى اهلل عليه وســلم بوحي اهلل أن يزيل الفوارق
بــن الناس على اختالف طبقاتهم ،وصار أبو ســفيان ســيد
الوادي وبالل بن رباح العبد احلبشي سواء ،بل صار بالل بسبقه
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إلى اإلسالم مقدما على أبي سفيان وغيره.
ثم استقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد أن استقر
بــه األمر مبكة مشــركي أهلها الذين اصطفــوا حوله ،وقال
لهم« :يا معشــر قريش! ويــا أهل مكة ! ما تــرون أني فاعل
بكــم؟» قالوا :خيراً ،أخ كرمي ،وابن أخ كرمي .فقال« :اذهبوا فأنتم
الطلقاء» ( تاريخ الطبري .)61 /3 :
السمح جتاه
الصفح
هذا هو اإلجراء الذي اتخذه النبي العف ُّو
ُ
ُ
أناس استعملوا في صده عن سبيل اهلل كل ما أوتوه من قوة،
إنه إجراء ال يتخذه إال العظماء الذين ال تستفزهم األحداث ،وال
يضمرون مثقال ذرة من غيظ ألحد.
وبعد فراغه صلى اهلل عليه وسلم من حديثه قال« :أين عثمان
بن طلحة»؟ ف ُدعي له فقــال« :هاك مفتاحك يا عثمان ،اليوم
يوم بر ووفاء» ثم ناداه بعد ذلــك ،وقال له :ألم يكن الذي قلت
لك؟ وذكر أنه طلب منه قبل الهجرة أن يدخله الكعبة فرفض،
فقال له صلى اهلل عليه وسلم :لعلك سترى هذا املفتاح في
يدي أضعه حيث شــئت ،فقال عثمان :بلى ،أشهد أنك رسول
اهلل (ابن كثير :البداية والنهاية :ج 4ص .)301
وفي رواية أخرى أنه قال« :خذوها خالدة مخ ّلدة ،إنّي لم أدفعها
إليكم ،ولكن اهلل -تعالى -دفعها إليكم ،وال ينزعها منكم إال
ظالم»( .محمد بن يوسف الصاحلي :سبل الهدى والرشاد في
سيرة خير العباد .)244 /5
ثم جاءه أهل مكة ليعلنوا إســامهم ،صغــارا وكبارا ،رجاال
ونساء ،فجلس لهم على الصفا ،وعمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل
عنه ـ يجلس أســفل من مجلسه ،يأخذ على الناس ،وبايعوه
على الســمع والطاعة ّ
لل ولرســوله فيما استطاعوا ،وجاء
بينهــم أبو قحافة (أبو أبي بكر الصديق) وكان شــيخا كبيرا،
فلما رآه رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :هال تركتم
الشــيخ حتى جئت إليــه أنا في بيته» ثم أجلســه بني يديه
ومسح صدره؛ احتراما لسنه؛ فتقدير كبار السن واحترامهم
واالهتمام بهم ورعايتهم من أســمى تعاليم اإلسالم؛ وذلك
ألنهــم أناس أفنوا حياتهــم في تعميــر األرض وتربية األوالد
وخدمة اجملتمع ،فأقل شــيء أن يعاملوا باحلسنى؛ ليشعروا أن
كبر سنهم ووهن عظمهم ليس معناه أن اجملتمع قد استغنى
عنهم أو أنه سينساهم.
وملا فرغ صلى اهلل عليه وســلم من بيعة من أسلم من رجال
مكة اجتمعت عليه النســاء ليبايعنه ،وجاء نسوة من نساء
قريش فيهــن هند بنت عتبــة (زوجة أبي ســفيان) منتقبة
متنكرة لكي ال يعرفها أحد؛ ألن رسول اهلل قد أمر بقتلها عند
الفتح؛ ملا فعلته بجثمان حمزة ـ رضي اهلل عنه ـ يوم أحد.
إن هند لم تنس ماضيها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وتعرف جيدا حكم جرائمها في قوانني البشر وأعرافها؛ ولذلك
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تغير قلبها في احلال ملا رأت من سمو عفوه وصفحه صلى اهلل
عليه وسلم الذي ال يُحد.
وال عجب بعد ذلك أن تســخر ما تبقــى من حياتها في نصرة
رســالة صاحب هذا العفو والصفح ،فغدت بعدها تخرج في
املعــارك ،وحتض اجملاهدين على القتــال ،وفعلت ما لم يفعله
كثير ممن سبقنها في اإلسالم.
ثم أكمل صلى اهلل عليه وسلم أخذ البيعة من هؤالء النسوة،
فقال :وال تزنني ،فقالت هند متعجبة :يا رســول ّ
الل هل تزني
احلــرة؟ فاملرأة الشــريفة ذات األصل العريــق ال ميكن أن تقدم
على الزنا وإن كانت كافرة ،ذلــك ألنها قبل أن تقدم على تلك
الفعلة الشنعاء تفكر كثيرا في سمعة أهلها ،وما يلحقهم
من عار بســبب ذلك ،كما أن الناس ذوي احلسب الرفيع ،دائما
يحرصون على تربية بناتهــم على بغض خلق التبذل والوقوع
في الفاحشة وإن كانوا غير مسلمني.
ّ
وبعد ذلــك أمر مناديا ينادي مبكة مــن كان يؤمن بالل واليوم
اآلخر فال يدع في بيته صنما إال كسره ،فكسرت األصنام التي
كانت في بيوتهم جميعها ،واألصنام التي كانت حول الكعبة،
كما بعث رســول ّ
الل سرايا لكســر األصنام املنتشرة حول
مكة ,وطهرت بذلك مكة من األوثان واألصنام.
ووجود األصنام داخل الكعبة وحولها من أعظم املنكرات التي
يجب تغييرها ،ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تركها
حتى حانت الفرصة املناســبة ،فلعنا نتعلم من ذلك أن تغيير
املنكر ـ ونحن مأمورون بــه ـ يحتاج لتأن ومتهل؛ كي ال يجلب
ضررا أشــد منه ،وليس ما حصل ألمتنــا نتيجة إقبال بعض
املتحمسني لهذا األمر عنا ببعيد؛ إذ جلب ألمتنا املشاكل التي
ال جتد إلى اخلالص منها سبيال.
وأما الذين أمر صلى اهلل عليه وسلم بقتلهم قبل الفتح فمن
أُدرك منهــم فقد قتل (ولم يتجــاوزوا أربعة نفر ،ومن اختفى
منهم وأرسل يسأله العفو فقد عفا عنه ،فما استشفع في
أحد منهم قبل الوصول إليه إال وعفا عنه ،ومن جاءه مسلما
قبــل أن يعثر عليه عفا عنه أيضــا ،مع إن جرائمهم في حقه
كانت من الفظاعة بحيث ال ميكن تناسيها ،ولكنه رسول اهلل
ونبي اإلسالم الذي جاء ليعلم البشرية في طور نضجها كيف
تعفو وتصفح.
وفي اخلتام أســأل اهلل عز وجل أن يردنا جميعا إليه ردا جميال؛
لنعلم ما غاب عنا من سمو رسالة اإلسالم ،وأن يرزقنا االقتداء
برســول اهلل صلــى اهلل عليه وســلم في العفــو والصفح
والتضحية بكل شــيء في سبيل دينه ،وأن يجعل ذكرى فتح
مكة هذا العام بداية للتمكني لإلسالم واملسلمني من جديد ،
بعد زوال الكرب الذي حل بنا نتيجة االختالل في فهم رســالة
اإلسالم التي ظهرت بجالء في هذا الفتح املبني.

منهج القرآن الكريم
يف تزكية العقل 3/3
د .حياة عبد العزيز محمد نياز
أعده للنشر  .د محمد تاج العروسي
اعتنى القرآن الكرمي بالعقل وزكاه تزكية تتفق مع الفطرة التي
فطر اهلل الناس عليها ،فجعلــه مناط التكليف ،وصحح كل
التصورات الفاســدة التي ُحرِّفت في العقائد الســابقة ،ولم
تقــم على برهان ،وإمنا على مجرد الظن والتقليد والهوى ،ففي
تصحيح التصورات الفاسدة في األلوهية جند القرآن يسير في
خطني متوازيني:
أ .خــط مثبت كل كمال هلل تعالى ،كاخللــق ،أو النفع والضر
والتأثير وغير ذلك.
ب.وخط ناقض للشــرك من خالل عجز الشركاء عن اخللق ،أو
النفع أو الضر ،أو التأثير في هذا الكون بأي صورة من الصور ،أو
غير ذلك من أنواع الشرك مع اهلل.
فمن أمثلة اجلانب األول قوله تعالــى َ « :ه ْل من خَ الق َغير اللَّ
ِ ْ ِ ٍ ُْ ِ
الس َم ِ ْ َ
ض ال إِلَ َه إِلَّ ُه َو َفأَن َّى تُ ْؤ َف ُكو َن» فاطر،3:
يَرْزُ ُق ُك ْم ِم َن َّ
اء وَالر ْ ِ
َ
َ
ُ
َ
ومن أمثلــة اجلانب الثاني قوله تعالى « :أف َمــ ْن يَخْ لقُ ك َم ْن ال
يَخْ لُقُ أ َ َفال ت َ َذ َّك ُرو َن» النحــل 17:ففي اآلية يحاور القرآن الكرمي
أهل العقائد الفاســدة محاورة عقلية مســتخدما ً أســلوب
االســتفهام اإلنكاري للتوبيخ والتقريــع؛ ليؤكد لهم أن الذي
يخلق جميع اخمللوقات ال يتساوى مع من ال يخلق شيئاً( .الداللة
العقلية في القرآن الكــرمي ص .267 ،والوحدة املوضوعية في
القرآن الكرمي .ص .)134
وفي تصحيح التصورات الفاســدة عن الكون واحلياة واملصير
فإن القرآن يؤكد أن الكون آية من آيات اهلل الناطقة ،وبرهان من

البراهني الساطعة التي تدل بأن هذا الكون له مدبر وإليه يرجع
األمر كله ،وهو على كل شــيء قدير ،أراده اهلل عز وجل فكان،
وقدره اهلل تقديرا ً محكما ً متقناً ،وجعل كل شيء فيه خاضعا ً
إلرادته املباشــرة املطلقة وتدبيره احملكم ،كل شيء فيه يسير
وفق نظام دقيق ال يخطئ ،يــدل على عظمة اخلالق املدبر ،وقد
خلق اهلل الكون حلكمة إلهية ربانية ولم يخلقه عبثا ً وال لهواً،
ومن طبيعــة الكون القابلية للزيادة والتغيــر والتبدل والنمو
حسب السنن والغاية املرسومة له من خالقه.
والكــون في التصور القرآني وحدة من الكون املادي املشــهود،
والكون املعنوي غير املشــهود وهو ما يســمى بعالم الغيب
وهــو عالم يختص به اهلل وحده يوحي ملا يشــاء من أمره على
من يشــاء من عباده ،ويرســلهم بالرســاالت إلى األمم هداية
وتبصيــرا ً ملعنى وجودهم ،وغاية هذا الوجــود وعالقاته ومآله،
وعالقة اإلنســان وفق مفهوم اإلسالم بعالم الغيب هي عالقة
خيرة بناءة ،تهدف إلى إقامة احلق والعدل في احلياة اإلنســانية
وإعمار األرض وصيانة الكائنات واألرض من الفساد .أزمة العقل
املسلم عبد احلميد أبو سليمان .ص 110
وأما ما يتعلــق بتصحيح التصورات عــن املعرفة ،فمصدرها
ومنبعها هو اهلل عز وجل يتفضل بها على من يشاء من عباده
ض ُه ْم َعلَى ْالَالئ ِ َك ِة
س َما َء ُكلَّ َها ثُ َّم َعرَ َ
يقول تعالى« :وَ َعلَّ َم آدَ َم ْال َ ْ
ني» البقرة. 31:
صادِ ِق َ
الء إ ِ ْن ُك ْنت ُْم َ
َفقَا َل أَن ِْبئُونِي بِأ َ ْ
اء َه ُؤ ِ
س َم ِ
وللمعرفــة مصادر متنوعة في القــرآن وهي ( :احلس ،والعقل،
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والقلــب ،واإللهــام ،والوحــي) فبالوحي اإللهي تتــم هداية
اإلنســان إلى احلق ويزود باملعارف اليقينية ،ويعلم بأمور الغيب
التي ال يحيــط بها عقلــه وال تلحق بها حواســه ،وبالعقل
يدرك األشــياء ويفهمها ومييزها ويرتقي في مدارج التحصيل
العلمي واملعرفي ،وباحلس يكتســب املعرفة املتعلقة باألشياء
احملسوسة عن طريق املالحظة والتجربة واالستقراء التجريبي،
وباحلدس واإللهــام يهتدي إلى كثير من املعارف واملدركات التي
يتم حصولها باإلشــراق البديهي من خالل كشــف شعوري
وجداني ذاتي الحســي وال عقلي  .فلســفة التربية في القرآن
الكرمي .ص321
واملعرفة في التصور القرآني لها مجاالت:
ُ
الوحي،
 .1عالم الغيب :وطريق ُه
والعقل يسلم بوجوده وفق ما
ُ
سمح اهلل له من إمكانات.
 .2عالــم الشــهادة :وطريقه
احلس والعقــل ،وقد بني اهلل عز
ُّ
وجل كثيرا ً من نواميس وأسرار هذا الكون ،وجعل الكون كتابا ً
للمعرفة ،ووجه اإلنســان إلى التفكير والتأمل في بديع صنع
اهلل والســير الكتشــاف ما أودعه في هذا الكون املشاهد من
خيرات جعلها خلدمته وســعادته  ،وقد جمع اهلل عز وجل بني
طرق املعرفة الرئيســة الثالث( :احلــس ،والعقل ،والوحي) ،وبني
مجالي املعرفة :عالم الغيب وعالم الشــهادة في قوله تعالى:
ســلْنَا ِم ْن َق ْبلِ َ
ــم ِم ْن أ َ ْه ِل الْ ُقرَى
«وَ َما أَر ْ َ
ُوحي إِلَ ْي ِه ْ
ك إِلَّ ر ِ َجاال ً ن ِ
ْ
َ
ض َف َين ُ
ْظ ُروا َك ْي َ
ــف َكا َن َعا ِق َب ُة الَّ ِذي َن ِم ْن
أ َ َفلَ ْم ي َ ِ
ســي ُروا ِفي الر ْ ِ
َق ْبلِ ِه ْم وَلَ َدارُ ْال ِخرَ ِة خَ ْي ٌر لِلَّ ِذي َن ات َّ َق ْوا أ َ َفال ت َ ْع ِقلُو َن» يوسف،109:
كما أن غاية املعرفة في التصــور القرآني هي حتقيق العبودية
ً
اخلالصة هلل عز وجل
ت
علمــا وعمالً ،لقوله تعالى « :وَ َما خَ لَ ْق ُ
ْس إِلَّ لِ َي ْع ُب ُدون» الذاريات.56:
ْالِ َّن وَ ْالِن َ
منهج القرآن الكرمي في إزالة معوقات التفكير:
يهتم القرآن الكرمي بتزكية أساليب التفكير من العوامل التي
تعوقه وتؤدي إلى جموده ،فتحول بينــه وبني معرفة احلقيقة،
والتمييز بني احلق والباطل ،واخلير والشر ،وفي اكتشاف احلقائق،
واكتساب العلوم ..ففيما يلي بيان تلك العوامل:
أوال :التقليد :يعتبر تقليد اآلباء والتمسك بأفكارهم وعاداتهم
من العوامل الرئيسة في جمود فكر اإلنسان وتعطيل ملكاته
العقلية عن العمل ،فال يفهــم وال يتدبر ،وال يتفكر ،وال يتأمل
وال يقــارن ،وال ينظر إلى األمور نظــرة حتليلية؛لذا فقد ذم اهلل
تعالى هذا الصنف .قال تعالــى « :وَإذَا ِق َ
يل لَ ُه ْم ت َ َعالَ ْوا إِلَى َما
ِ
للَّ ُ
َ
س ُبنَا َما وَ َج ْدن َا َعلَ ْي ِه آبَا َءن َا أوَلَ ْو
ــول َقالُوا َح ْ
أَنْزَ َل ا وَإِلَى الرَّ ُ
س ِ
َكا َن آبَا ُؤ ُه ْم ال ي َ ْعلَ ُمو َن َ
ش ْيئا ً وَال ي َ ْه َت ُدو َن» املائدة ،104:وهذا الذم
ينطبــق أيضا ً على من يقلد غيره في غيــر احلق ،فقد ذكر ابن
تيمية رحمه اهلل أن «من اتبع دين آبائه وأســافه ألجل العادة
التي تعودها ،وترك اتباع احلق الذي يجب اتباعه ،فهذا هو املقلد
املذموم ،وهذه حال اليهود والنصارى ،بل أهل البدع واألهواء في
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هذه األمة الذين اتبعوا شــيوخهم ورؤســاءهم في غير احلق»
.الفتاوى البن تيمية 198 /4
ثانيــا .الغفلة :فقد حــذر اهلل عباده مــن تعطيل عقولهم
وحواسهم عن تدبر اآليات الكونية والشرعية ،والغفلة كذلك
صرِ ُف
«سأ َ ْ
عن الهدف من وجودهم وعن مصيرهم قال تعالى َ :
َْ
ض ب ِ َغ ْيــرِ ْالَقِّ وَإ ِ ْن يَرَوْا ُك َّل آي َ ٍة
َعــ ْن آيَات ِ َي الَّ ِذي َن يَت ََك َّب ُرو َن ِفي الر ْ ِ
يل ال ُّر ْ
ــب َ
س ِبيالً وَإ ِ ْن يَرَوْا
شــ ِد ال يَت َِّخ ُذو ُه َ
ال ي ُ ْؤ ِمنُوا ب ِ َها وَإ ِ ْن يَرَوْا َ
س ِ
َ
ــبيالً ذَلِ َ
ــب َ
ك بِأن َُّه ْم َك َّذبُوا بِآياتِنَا وَ َكان ُوا
س
يل الْ َغ ِّي يَت َِّخ ُذو ُه
َ
َ
ِ
س ِ
َ
ني» األعراف.146:
َعن َْها غا ِفلِ َ
ثالثا :اإلعراض :أشار القرآن الكرمي إلى تأثير اإلعراض في إعاقة
العقل عــن التفكير والتأمل في آيات اهلل ،واإلميان بها  ،وفهم
املراد منها ،قال تعالى « :أ َ َفلَ ْم ي َ َّدب َّ ُروا الْ َق ْو َل أ َ ْم َجا َء ُه ْم َما لَ ْم يَأ ْ ِت
ســولَ ُه ْم َف ُه ْم لَ ُه ُمن ِْك ُرو َن * أ َ ْم
آبَا َء ُه ُم ْالَوَّلِ َ
ني * أ َ ْم لَ ْم ي َ ْعرِ ُفوا ر َ ُ
َ
يَقُولُو َن ب ِ ِه ِج َّن ٌة ب َ ْل َجا َء ُه ْم ب ِ ْ
الَقِّ وَأ ْك َث ُر ُه ْم لِلْ َحقِّ َكار ِ ُهو َن * وَلَ ِو
ْ
َ
يه َّن بَلْ
ات وَالر ْ ُ
الس َماوَ ُ
س َ
ات َّ َب َع ْالَقُّ أ َ ْه َوا َء ُه ْم لَ َف َ
ــد ِت َّ
ض وَ َم ْن ِف ِ
ضو َن» املؤمنون.71-68:
أَت َ ْينَا ُه ْم ب ِ ِذ ْكرِ ِه ْم َف ُه ْم َع ْن ذِ ْكرِ ِه ْم ُم ْعرِ ُ
وقد استخدم القرآن الكرمي أسلوب الترهيب لبيان عقوبة من
َ
ض
آيــات رَب ِّ ِه َفأ َ ْعرَ َ
ِ
أعرض عن آيــات اهلل« ،وَ َم ْن أ ْظلَ ُم ِم َّ ْن ذ ُِّكرَ ب ِ
ت ي َ َدا ُه إِن َّا َج َعلْنَا َعلَــى ُقلُوب ِ ِه ْم أ َ ِك َّن ًة أ َ ْن
ــي َما َق َّد َم ْ
َعن َْها وَن ِ
َس َ
ً
ْ
ــم إِلَى الْ ُه َدى َفلَ ْن ي َ ْه َت ُدوا
ه
ع
د
ت
ن
إ
و
ا
ر
ق
و
م
ه
ن
َا
ذ
آ
ي
ف
و
َ
ُ
ي َ ْفق ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ِِ ْ
َهو ُه ِ
ِ
َ
ً
ض َع ْن ُه َفإن َّ ُه ي َ ْح ِملُ
إِذا ً أَبَدا» الكهف ، 57:وقال تعالىَ « :م ْن أ ْعرَ َ
ِ
ي َ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة وِز ْرا» .
رابعا :التبرير :من عوامل جمود العقل التبرير؛ ألنه يكرس اخلطأ
مبحاولة صاحبه تبرير سلوكه غير املقبول ،بأن يعطيه تفسيرا ً
قد يبدو للعقــل منطق ّيا ً فيحجب صاحبــه من التفكير في
معاجلة ذلك الســلوك وتعديله ،ومن أمثلة ذلك تبرير املنافقني
إفســادهم في األرض بأنهم مصلحون ،قــال تعالى« :وَإذَا ِق َ
يل
ِ
َْ
صلِ ُحو َن * أَال إِن َُّه ْم
ض َقالُوا إِنَّ َا ن َْح ُن ُم ْ
لَ ُه ْم ال تُ ْف ِ
ســ ُدوا ِفي الر ْ ِ
ْ
َ
س ُدو َن وَل ِك ْن ال يَش ُع ُرو َن» سورة البقرة. 12-11:
ُه ُم ْال ُ ْف ِ
وتبريرهــم كذلك صدودهم عــن االحتكام إلى مــا أنزل اهلل
بأنهم يريدون اإلحســان إلى املتخاصمني قــال تعالى»:أَلَ ْم تَرَ
ك وَ َما أُن ْزِ َل ِم ْن َق ْبلِ َ
إلَى الَّ ِذي َن يَزْ ُع ُمــو َن أَن َُّه ْم آ َمنُوا ِبَا أُن ْزِ َل إلَ ْي َ
ك
ِ
ِ
اك ُموا إلَى َّ
يُرِي ُدو َن أ َ ْن يَت ََح َ
وت وَ َق ْد أ ُ ِم ُروا أ َ ْن ي َ ْك ُف ُروا ب ِ ِه وَيُرِي ُد
الطا ُغ ِ
ِ
َّ
الشــ ْي َ
ضالال ً ب َ ِعيدا ً * وَإذَا ِق َ
يل لَ ُه ْم ت َ َعالَ ْوا إِلَى
ضلَّ ُه ْم َ
طا ُن أ َ ْن ي ُ ِ
ِ
للَّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ص ُدودا»ً
ــول رَأي ْ َ
ت النَا ِف ِق َ
ص ُّدو َن َعنْك ُ
ني ي َ ُ
َما أنْزَل ا وَإِلى الرَّ ُ
س ِ
النساء. 61-60:
خامســا:الهوى :أشــار القرآن إلى تأثير الهوى في إعاقة عقل
اإلنسان عن التفكير مما يؤدي إلى انحرافه ،والعجز عن التمييز
ست َِجي ُبوا لَ َ
ك َفا ْعلَ ْم أَنَّ َا
بني احلق والباطل ،قال تعالىَ « :فإ ِ ْن لَ ْم ي َ ْ
للَّ
ض ُّ
ــل ِم َّ ِن ات َّ َب َع َه َوا ُه ب ِ َغ ْيرِ ُهد ًى ِم َن ا »
يَت َِّب ُعو َن أ َ ْه َوا َء ُه ْم وَ َم ْن أ َ َ
ت َم ِن ات َّخَ ــ َذ إِلَ َه ُه َه َوا ُه أ َ َفأَن َْت
القصص ،50:وقال تعالى « :أَرَأَي ْ َ
َ
َ
س َم ُعو َن أوْ ي َ ْع ِقلُو َن
س ُــب أ َ َّن أ ْك َثرَ ُه ْم ي َ ْ
ت َُكو ُن َعلَ ْي ِه وَ ِكيالً * أ َ ْم َتْ َ
لَّ َ ْ َ
س ِبيالً» الفرقان .44
ام ب َ ْل ُه ْم أ َ َ
ض ُّل َ
إ ِ ْن ُه ْم إ ِ كالن ْ َع ِ

فــي هاتني اآليتني يصــور القــرآن منوذجا ً من البشــر انفلتت
أنفســهم مــن كل املعاييــر الثابتــة واملوازيــن الصحيحة،
فأصبحوا يتعبدون هواهم ،ويحكمون شــهواتهم ،وال يعرفون
خص
حج ًة وال برهانا ً سوى ما تهواه أنفسهم ،وبهذا التجرد مما َّ
به اإلنســان من العقل ،والقدرة على التمييز بني احلق والباطل
انحطت شخصياتهم ،لتكون أقل درجة من درجة األنعام ،وقال
ضلَّ ُه اللَّ ُ َعلَى ِعلْ ٍم وَخَ ت ََم
ت َم ِن ات َّخَ َذ إِلَ َه ُه َه َوا ُه وَأ َ َ
تعالى« :أ َ َفرَأَي ْ َ
صرِ ِه ِغ َ
شاوَ ًة َف َم ْن ي َ ْه ِدي ِه ِم ْن
ــم ِع ِه وَ َقلْ ِب ِه وَ َج َع َل َعلَى ب َ َ
َعلَى َ
س ْ
للَّ
َ
ب َ ْع ِد ا ِ أ َفال ت َ َذ َّك ُرو َن» اجلاثية.23:
وحني ال يهتدي اإلنســان بسنن اهلل ،وال يهتدي بالعلم والهدى
الذي جاء من عند اهلل مييل به هواه عن احلق ،فيقوده ضيق نظره
ومحدودية إدراكه إلى اتباع الظن كوســيلة لتحصيل املعرفة،
س َّم ْيت ُُمو َها أَنْت ُْم وَآبَا ُؤ ُك ْم َما أَنْزَ َل
س َما ٌء َ
قال تعالى« :إ ِ ْن ِه َي إِلَّ أ َ ْ
اللَّ ُ ب ِ َها ِم ْن ُ ْ َ
ان إ ْن يَت َِّب ُعو َن إلَّ َّ
س وَلَ َق ْد
الظ َّن وَ َما ت َْه َوى ْالَن ْ ُف ُ
سلط ٍ ِ
ِ
َجا َء ُه ْم ِم ْن رَب ِّ ِه ُم الْ ُه َدى» النجم.23:
كما تعددت أســاليب القرآن في النهي عــن اتباع الظن تارة
اج َت ِن ُبوا
بالنهي الصريــح كما في قوله« :يَا أَي ُّ َها الَّ ِذيــ َن آ َمنُوا ْ
ض َّ
َك ِثيرا ً ِم َن َّ
الظ ِّن إِث ْ ٌم» ،وتارة بذم املتبعني للظنون
الظ ِّن إ ِ َّن ب َ ْع َ
سو َل
س َ
يح ِع َ
يسى اب ْ َن َمرْ َي َ ر َ ُ
كما في قوله« :وَ َق ْولِ ِه ْم إِن َّا َق َتلْنَا ْال َ ِ
للَّ
صلَ ُبو ُه وَلَ ِك ْن ُ
ــب َه لَ ُه ْم وَإ ِ َّن الَّ ِذي َن اخْ َتلَ ُفوا
ا ِ وَ َما َق َتلُو ُه وَ َما َ
ش ِّ
ِفي ِه لَ ِفي َ
ك ِم ْن ُه َما لَ ُه ْم ب ِ ِه ِم ْن ِعلْم إلَّ اتباع َّ
ش ٍّ
الظ ِّن وَ َما َق َتلُو ُه
ٍ ِ
ي َ ِقيناً»،وتارة بوصف األكثرية باتباع الظن كما في قوله تعالى:
الظ َّن ال ي ُ ْغ ِني ِم َن ْالَقِّ َ
«وَ َمــا يَت َِّب ُع أ َ ْك َث ُر ُه ْم إلَّ َظ ّنا ً إ َّن َّ
ــيئا ً إ ِ َّن
ش ْ
ِ
ِ
اللَّ َ
يم ِبَا ي َ ْف َعلُو َن»يونس.36:
َعلِ ٌ
ولــم يكتف القرآن بتزكية العقل من العوامل التي تعيقه من
القيام باملهام املناطة به من تعقــل ،وتفكر ،وتدبر ،وتبصر بل
دعا اإلنسان إلى التفكير العلمي القائم على األسس التالية :
 - 1التبني والتثبت في معرفة األمور ،وعدم احلكم على األشياء
حكما ً غيــر صحيح باالعتماد على معلومــات ال دليل عليها،
اس ٌــق ب ِ َن َبأ ٍ َف َت َب َّينُوا
قال تعالى« :يَا أَي ُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا إ ِ ْن َجا َء ُك ْم َف ِ
ني»
ُص ِب ُحوا َعلَى َمــا َف َعلْت ُْم ن َادِ ِم َ
ُصي ُبــوا َق ْوما ً ب ِ َج َهالَ ٍة َفت ْ
أ َ ْن ت ِ
احلجــرات ،6:فاآلية تتضمن مبــدأ التمحيص والتثبت من خبر
الفاســق ،فأما الصالح فيؤخذ بخبــره ،واألخذ بخبره جزء من
منهج التثبت؛ ألنه أحد مصادره ،أما الشــك املطلق في جميع
املصــادر وفي جميع األخبار ،فهو مخالف ألصل الثقة املفروض
بني اجلماعة املؤمنة( .في ظالل القرآن .ص .)3341
 -2التفكيــر املنطقي الهادئ العميق غيــر املتأثر بعاطفة ،أو
متحيز النفعال معني للوصول إلى نتائج علمية صحيحة ،قال
تعالىَ « :فلَ َّما َج َّن َعلَ ْي ِه اللَّ ْي ُل رَأى َك ْو َكبا ً َقا َل َه َذا رَبِّي َفلَ َّما أ َ َف َل
َمرَ بَاز ِ ً
غــا َقا َل َه َذا رَبِّي َفلَ َّما
َقــا َل ال أ ُ ِح ُّب ْال ِفلِ َ
ني * َفلَ َّما رَأى الْق َ
َ
َ
ني * َفلَ َّما
أ َ َف َل َقا َل لَ ِئ ْن لَ ْم ي َ ْه ِدنِي رَبِّــي ل ُكون َ َّن ِم َن الْ َق ْو ِم َّ
الضالِّ َ
رَأى َّ
ت َقا َل يَا َق ْو ِم
س بَاز ِ َغ ًة َقا َل َه َذا رَبِّي َه َذا أ َ ْك َب ُر َفلَ َّما أ َ َفلَ ْ
الش ْم َ
ْ
ــر ُكو َن» األنعام ،78-76:فقد تدرج إبراهيم عليه
إِن ِّي بَرِي ٌء ِمَّا تُش ِ

السالم تدرجا ً عقل ّيا ً منطق ّيا ً مقدما ً األدلة العقلية في إثبات
وحدانية اهلل عز وجل وقدرته.
 -3حتفيز العقل على االبتــكار واإلبداع والتجديد ،خاصة فيما
يتعلق بالطرق واألســاليب والوسائل بشــؤون الفرد واجلماعة
الدنيويــة واألخروية ،وذلك باالجتهــاد العقلي في فهم األمور
وتدبرها ومعرفة أحكامها وأســبابها ومسبباتها ،واستنباط
النتائج من مقدماتها ،وقد جتلى هذا األســاس في دعوة القرآن
الكرمي إلى إعمال العقــل في حركة الكون ،وتتبع هذه احلركة،
الف اللَّ ْي ِل
قــال تعالى« :إ َّن ِفي خَ لْــق َّ
الس َ
ات وَ ْالَرْض وَاخْ ِت ِ
ــماوَ ِ
والن ََّهار والْ ُفلْك ِ الَّتي َتْري ف ِي الْبحر با ي ْن َفع الن َِّاس وما أَنْزَ َل اللَّ ُ
َ ْ ِ َِ َ ُ
َ ََ
ِ َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
يها ِم ْن
م
ن
م
اء
ــم
الس
ن
م
اء َفأ َ ْح َيا ب ِ ِه ْالَر ْ َ
ض ب َ ْع َد َم ْوت ِ َها وَبَثَّ ِف َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الس َم ِ ْ َ
ض
ي
ر
ال
يف
ر
َص
سخَّ رِ ب َ ْ َ
ُك ِّل دَاب َّ ٍة وَت ْ
اب ْال ُ َ
ي َّ
َ
اح وَ َّ
ِ
ِّ
الس َح ِ
اء وَالر ْ ِ
ِ
ِ
يات لِ َق ْو ٍم ي َ ْع ِقلُو َن» سورة البقرة.164:
َل ٍ
فقــد فصلت اآلية بعض احلقائق العلمية عن ســر احلياة في
هذا الكون ،وبينــت وجود التصميم املبدع في الكون ،والترابط
املنظم بني كافــة عناصره ،وفي هذا حتفيز للعقل اإلنســاني
على التفكير املبدع...لقد أثبتــت األبحاث العلمية احلديثة أن
احلياة على األرض ال ترتكز علــى املاء فقط ،وإمنا أيضا ً على غاز
النيتروجني الذي يعتبر
مهما ً إلنبــات النبات ،وتتحصل التربة
ّ
على هذا الغاز من عواصف الرعد ،ومن نشاط جراثيم ( بكتيريا)
معينة تسكن في جذور النباتات البقلية  .روح الدين اإلسالمي
عفيف طيار .ص .73
 -4شــمولية التفكير ،وقد أكد القرآن على أهمية التفكير
حني نعى على املشــركني تكذيبهم للقــرآن الكرمي من قبل
اإلحاطــة مبا فيه من األدلة والبراهــن واحلجج على أنه احلق،
وذلك ألنهم عطلوا عقولهم عــن تدبر آياته ،وفهم مراميه،
والتعرف على معانية ،وإدراك ما جاء فيه من األخبار باملغيبات،
ح ُ
قال تعالى« :ب َ ْ
يطوا ب ِ ِعلْ ِمــ ِه وَ َلَّا يَأْت ِ ِه ْم
ــل َك َّذبُوا ِبَا لَ ْ
ــم ي ُ ِ
ت َأْوِيلُ ُه َك َذلِ َ
ك َك َّذ َب الَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َفان ُْظرْ َك ْي َ
ف َكا َن َعا ِق َب ُة
َّ
ني » يونس.39:
ال ِ َ
الظ ِ
 -5التفكير الناقد البناء ،وقد اشتمل القرآن على هذا النوع من
التفكير في مواطن متعددة من ذلك قوله تعالى في بيان ضالل
املشــركني وتغيير معتقداتهم الباطلــة «إ ِ َّن الَّ ِذي َن ت َ ْد ُعو َن ِم ْن
د للَّ
ــت ِجي ُبوا لَ ُك ْم إ ِ ْن ُك ْنت ُْم
س َ
ون ا ِ ِع َبا ٌد أ َ ْم َثالُ ُك ْم َفادْ ُعو ُه ْم َفلْ َي ْ
ُ ِ
ط ُ
ني * أَلَ ُه ْم أَر ْ ُج ٌل َي ْ ُ
شو َن ب ِ َها أ َ ْم
صادِ ِق َ
َ
شــو َن ب ِ َها أ َ ْم لَ ُه ْم أَي ْ ٍد ي َ ْب ِ
َ
َ
َ
ي
ع
أ
م
ه
ــم ُعو َن ب ِ َها ُق ِل ادْ ُعوا
س
ي
ن
َا
ذ
آ
م
ه
ل
م
أ
ا
ه
ب
ن
و
ر
ــ
ص
ب
ي
َ
ُ
ُ
ْ
ْ ٌ َ ْ َ
لَ ْ ْ ُ ٌ ُ ْ ِ ُ َ ِ
ُ
ون» األعراف ،195-194:أراد اهلل
ون َفال تُن ِ
ْظ ُر ِ
شــرَ َكا َء ُك ْم ثُ َّم ِكي ُد ِ
عز وجل في هذه اآليات القرآنية وأمثالها إثبات التوحيد وإبطال
الشرك عن طريق كشف حقيقة هذه األصنام ،وبطالن عبادتها
باســتخدام األدلة العقلية التي تفند تلك املعتقدات الباطلة.
بهذا املنهج الواضح تناول القــرآن الكرمي تربية العقل ،بحيث
ال يضــل وهو يتعلم ،وال ينحرف عن طريق اخلير وال يســتخدم
معلوماته في الشر.
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السواك:

أسرار وفوائد

بقلم :د .محمد محمود العطار
أستاذ مساعد  -جامعة الباحة
الفم واألســنان عنوان َا الصحة اجليدة ،وهما كذلك مصدر الداء
لكثير من األمراض وبخاصة أمراض اجلهاز الهضمي والتنفســي.
فإذا كانا بحالة جيدة أدى ذلك إلى مستوى صحي مرتفع بالنسبة
للفرد.
ومما الشــك فيه أن رائحة الفم تعطي انطباعا ً خاصا ً عن نظافة
اإلنسان وعنايته بصحته .وقد يتجنب الناس من كانت رائحة فمه
كريهة ،وينفرون منه إذا حتدث ،أو يديرون رؤوسهم عنه ،وقد يكون
لذلك أيضا ً أثر سلبي في العالقات الزوجية ،مما قد ينذر بانهيارها
أو على األقل اضطرابها.
والسواك خير وسيلة للمحافظة على الفم واألسنان مبا يحتويه
من مواد مطهرة ومــواد عطرية ومواد مضــادة للعفونة وقاتلة
للجراثيم .فهو ليس معجونا ً مثاليا ً فحسب ،بل إنه يعطي الفم
رائحة زكية وطعما ً مستساغا ً إضافة إلى سعره املنخفض.
ما هو السواك؟
الســواك هو قطعة من فرع أشــجار األراك ،وهي أفضل وسيلة
للمحافظة على نظافة الفم واألســنان ،وأجود ما يتخذ السواك
من أشجار األراك ،وهي دائمة اخلضرة طوال فصول السنة تشبه
شــجرة الرمان ،وتنمو في املناطق الصحراوية احلارة وتكون قليلة
في اجلبال  ،ويؤخذ الســواك من جذور أشــجار األراك البالغة من
العمر ســنتني أو ثالث ،ويؤخذ بعض األحيان من األغصان ،ويكون
السواك جافا ً في الغالب وفي بعض األحيان أخضر.
وحتتــوي أغصــان األراك على مــادة الكلور التي تفيــد في إزالة
الصبغة والتلوين من على األســنان ،ومادة الســيلكا وهي مادة
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تبيض األسنان ،ومادة صمغية تعمل على تغطية املينا وحمايته
من التســوس ،ومادة ثالثي املثيل أمني ،وتعمل على التئام جروح
اللثة ،ومواد قلوية تعمل على منع التســوس ،باإلضافة إلى وجود
مادة قاتلة ومواد مضادة لاللتهاب ومضادة للتسوس.
مكونات السواك
أجمع علماء الطب والصيدلة على أن السواك يحتوي على العديد
من املواد الكيماوية التي ال توجد في أي معجون لألسنان ،وهي:
• السينغرين :وهي مادة مطهرة قوية تقتل اجلراثيم.
• العفــص :وهو مطهر قابض يوقف النزيــف ومضاد للتعفنات
واإلهمال ،ويشفي اجلروح الصغيرة باللثة.
• مواد ســكرية مثل اجلالكتوز والنشــا واملــواد الصبغية ،وهي
تساعد على توزيع املواد الفعالة.
• مادة الفلوريد وهي التي ال بد من وجودها في أي معجون لألسنان،
فهي موجودة طبيعيا ً في السواك.
• مادة االنثراليتون هي التي تعمل على تنظيف الفم واألســنان
وتقوية الشهية وتقوية حركة األمعاء.
• مادتا بيكربونات الصوديوم وكلوريد البوتاســيوم اللتان تقومان
مبهمة نظافة األسنان.
• مادة شبيهة بالبنسلني تخفف من حدة آالم األسنان.
• بلورات الســيليس :وهي مواد زالقة لألوساخ حيث حتك القلح
عن األسنان.
• مادة متنع النخر السني وألياف السليلوز.
كما يحتوي الســواك على العديد مــن املواد الفاعلة ،وأهمها

على اإلطالق مادة « إيزوثيوسيانات « وهي مادة كبريتية .وقد ثبت
أن هذه املادة تلتصق بالغشاء اخملاطي بالفم واللثة لعدة ساعات،
وهي تعمل كمضاد حيوي طبيعي مينع منو البكتيريا الضارة بالفم
واألسنان ،وهذا هو السر في بقاء فاعلية السواك واستمرارها ملدة
طويلة بعد استعماله.
ولذا ينصح باستعمال السواك بعد األكل ،وبعد االستيقاظ من
النوم ،وعند كل صالة ،ألنه يؤدي إلى استمرار بقاء الفم خاليا ً من
امليكروبات طوال اليوم ،مما يتيح بيئة صحية للفم واألسنان.كما
يحتوي الســواك على زيوت طيــارة و«فالفونيدات» و « قلويدات»،
تساعد على زيادة مناعة اجلسم ضد األمراض.
فوائد السواك
هناك فوائد عديدة للســواك ،حيث إنه ســنة ثابتة عن الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،فقد أخرج الشيخان من حديث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم« :لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك
عند كل صالة»  ،وقال عليه الصالة والســام« :عليكم بالسواك
فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب» (أخرجه البيهقى وأحمد).
وفي الصحيحــن عن حذيفة بن اليمان قــال« :كان النبي صلى
اهلل عليه وســلم إذا قام من الليل يشــوص فاه بالسواك» ،وفي
صحيح مسلم« :أنه صلى اهلل عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ
بالسواك» .وقد ورد عن الرســول صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:
«مالي أراكم قلحاً؟ استاكوا» (رواه أحمد).
والقلــح أحد املظاهر الرئيســية لعدم تنظيف األســنان ،إذ هو
رواســب عضوية وغير عضوية وفضــات األكل والبكتريا ،ومبرور
الزمن تتصلب وال سيما إذا أهمل اإلنسان تنظيف أسنانه.
وتعود اآلثار النافعة للســواك في صحة الفم إلى أن السواك في
حقيقة األمر فرشــاة أســنان طبيعية أليافها طبيعية وليست
من البالســتيك ،فرمبا كانت ألطف على اللثة .والســواك كذلك
معجون أسنان طبيعي ،حيث يحتوى السواك على مجموعة من
املواد املهمة في نظافة األســنان ،فالسواك يطيب نكهة الفم،
ويحســن صحته ،ويقي من داء احلفر وهو التهاب ما حول السن،
وينزع البلغم.
وتزداد فاعلية الســواك في تنظيف الفم إذا ما استعمل مبلوال ً
مباء الورد ،ويجب احلرص على تغيير السواك من وقت آلخر ألن املادة
الفعالة بالسواك تقل مع طول االستعمال.
كما يجب احلرص على تنظيف الســواك باملاء بعد كل استعمال
مع مراعاة قص اجلزء املســتعمل كل ثالثة أيام وإعداد اجلزء الذي
يليه لالســتعمال .ويجب أن يبلغ طول اجلزء املســتعمل حوالي
(سنتي ونصف الســنت) تقريباً ،ويتم إعداد اجلزء املستعمل في
التنظيف بأن يكشط من الســواك القلف اخلارجي ثم ينزل في
املاء ملدة ســاعتني وهو اجلزء املراد إعداده لالستعمال فقط وليس
كل الســواك ،ثم ينزع من املاء ويدق برفق اجلزء املكشوط وبذلك

يكون جاهزا ً لالستعمال.
ولقد أدرك أطباء األســنان بعد الدراســات والبحوث التي أجريت
على الســواك الفروق اجلوهرية بني املســاويك واملعاجني ،ومنافع
الســواك وفوائده عديــدة ،حيث ال تقتصر على الفم واألســنان
فقط ،بل يطيب الفم ويطهره ويشد اللثة ،ويقطع البلغم ،ويجلو
البصر ،ويذهب باحلفر ،ويصح املعدة ،ويصفي الصوت ،ويســهل
مجرى الكالم ،ويقوي على هضم الطعام ،وينشط القراءة والذكر
والصالة ،ويدر البول ،ويجلي األســنان ،ويطلق اللســان ،ويشهي
الطعام ،ويحمي الفم من الســرطان ،وهو مسكن آلالم األسنان،
ويرضي الرب ،ويعجب املالئكة ،ويكثر احلســنات ،كما أنه يعطي
للفم رائحة ذكية وطعما مستحسناً.
االستعمال الصحيح للسواك :
 يجــب أن يكــون الســواك طازجا ً بحيــث يكون غنيــا ً باملوادالكيميائية املفيدة.
 يجب أن تبتعد عملية التنظيف بقدر اإلمكان عن اللثة احمليطةباألسنان.
 يجب على الشــخص ،وقبل الشروع في اســتعمال السواك،أن يغســل طرف الســواك باملاء وميضغه حتى تظهر شــعيرات
مشابهة للتي في فرشاة األسنان.
 قد يضر السواك اجلاف اللثة ،لذا يجب غمر السواك في املاء معمراعاة أال يزيد ذلك على  24ساعة.
 ينصح بأال يزيد طول الســواك عن 15سم ،وذلك حتى يتمكنالشــخص من التحكم فيه ،مع ضرورة احلذر من إبقاء الســواك
داخل الفم أثناء القيام بأعمال أخرى.
 يجب أن يكون استخدام السواك بطريقة عمودية وطولية مناللثة إلى األســنان بطريقة هادئة ،بحيث تتم في الفك السفلي
من أســفل إلى أعلــى ،وفي الفك العلوي من أعلى إلى أســفل،
وتســهم هذه الطريقة في تدليك اللثة للحفاظ على صحتها
ومنوها.
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الكسائي علي بن حمزة

عالم القراءات والنحو

(نق ًال عن مجلة أعاريب  -العدد الثالث
«أجتالسنا وأنت تلحن؟ إن كنت أردت التعب فقل أعييت ،وإن كنت
أردت انقطاع احليلة والتحير في األمر فقل عييت؛ مخففة « [.]1
ذي الكلمــات التي كان لها أثر عجيب علــى صاحب اليوم؛ فقد
قسمت حياته قسمني؛ فما قبلها قسم ،وما بعدها قسم؛ وكان
القســم الثاني منهما أوفر حظا وأغزر علمــا؛ وأوثق في أمهات
الكتب خطى.
أجل تلقى صاحبنا هذه الكلمات على كبر عندما جاء الهباريني
يوما؛ وهم أهل فصاحة ،وقد مشى حتى أعيى؛ فقال :قد ع ّييت،
بتشــديد الياء األولى؛ فصفعه القوم مبقولتهم السابقة؛ فلم
يجد مخرجا إال أن يســأل ويسمع منهم ســبب اللحن ،وطريق
النطــق الفصيح ملثل ذلك التركيب؛ علــى أنفة منه ومضاضة
وجدها في نفسه؛ شكلت دافعا قويا لتعلم الفصيح من الكالم،
وإصالح عجمة اللســان؛ إذ قام من فوره سائال عن معلم للنحو؛
ف ُدل على معاذ الهراء فتبعه حتى أنفد ما عنده.
أيهــا القارئ الكرمي؛ موعدنــا اليوم مع واحد مــن أهل القراءات
والنحو؛ إنه علي بن حمزة بن عبد اهلل بن بهمن بن فيروز ،األسدي
املعروف بالكسائي النحوي أحد أئمة القراء من أهل الكوفة[.]2
ما أعظم صنيع كلمــات الهباريني؛ إذ حصدت للعربية رجال من
روادها؛ وأيقظت داخله نهم العلم ،فهو يغرف منه غير شبعان؛
فما إن اطمأن إلى أنه قد أنهى ما عند معاذ الهراء حتى خرج إلى
البصرة؛ ليلقى إمامها اخلليل ،ويجلس في حلقته؛ ينصت إليه؛
ويحفظ ما قال؛ وبينا هو كذلك إذ اســتعتبه رجل قائال« :تركت
أسد الكوفة ومتيمها وعندها الفصاحة وجئت إلى البصرة ،فقال
للخليل :من أيــن أخذت علمك هذا؟ فقال :من بوادي احلجاز وجند
وتهامة؛ فخرج ورجــع وقد أنفد خمس عشــرة قنينة حبرا في
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الكتابة عن العرب سوى ما حفظ.
رجع صاحبنا إلى البصرة ثانية يقصــد اخلليل ،لكن البصرة قد
تغير حالها ،كما أن صاحبنا قد تغير حاله فضمن فؤاده ما سمع
من األعراب أهل الفصاحــة حتى امتألت ذاكرته ،وامتألت كذلك
رقاعه التي دوَّن عليها ،ونفدت أحباره في تدوين ما سمعه.
نعم؛ تغير حال البصرة مبوت اخلليل بن أحمد؛ وما أدراك ما اخلليل
بن أحمد؟ رأس اللغة والنحو في عصره ،وأستاذ أساتذة املدرستني
الكبيرتني الكوفة والبصرة.
مات اخلليل ،ولم ميت علم اخلليل ،ولم تنته حلقة درسه؛ إذ ارتقاها
يونس بن حبيب البصري؛ ليبلغ العلم كما كان يبلغه اخلليل.
وجاء صاحبنا يســأل عــن اخلليل فأخبر مبوته؛ فجلس يســتمع
ليونس بن حبيب ،لكنه هذه املرة لم يكن مجرد طالب علم؛ فهو
رجل قد ضــم بني جنبيه علم معاذ الهــراء ،ونقحه مبا أخذ عن
اخلليل ،ثم إنه قد عاشــر أعراب البادية؛ فأصلح عجمة لســانه،
وعرف طبائع الفصحاء في الكالم ،وحفظ عنهم ما حفظ ،ودون
عنهم ما دون.
وقف صاحبنا موقــف النظير من يونس بن حبيب ،ودارت بينهما
مسائل ومناظرات «أقر له يونس فيها ،وصدره موضعه»[.]3
الكســائي؛ بياء النسب ،قيل :نسبة إلى كساء أحرم فيه ،وقيل:
نسبة إلى كساء التف به في مسجد كان يقرأ فيه حمزة الزيات؛
أحد علماء القــراءات[ ،]4وقيل غير ذلك ،ولكنه في النهاية لقب
كتــب له أن يكون علما على رجل أخلــص لطلب العلم ،فامتد
ذكره بالعلم بعد موته.
قدر لصاحبنا أن يشيع أمره ،وينتشر علمه ،فهيئت له األسباب؛
فها هو ذا اخلليفة املهدي أبو هارون الرشــيد يأتي مبؤدب لهارون،
ليعلمه ،فدعاه يوما املهدي وهو يســتاك؛ فقال :كيف تأمر من
السواك؟ فقال :اســتك يا أمير املؤمنني فقال املهدي :إنا هلل وإنا

إليه راجعون ،ثم قال :التمســوا لنا من هو أفهم من ذا؛ فقالوا:
رجل يقال له علي بن حمزة الكســائي من أهل الكوفة ،قدم من
البادية قريبا فكتب بإزعاجه من الكوفة ،فساعة دخل عليه قال:
يا علي بن حمزة ،قــال :لبيك يا أمير املؤمنني ،قال :كيف تأمر من
س ْك يا أمير املؤمنني ،قال :أحسنت وأصبت وأمر له
السواك؟ قالُ :
بعشرة آالف درهم.
يــا لألقدار!! صار الكســائي مؤدبا البن اخلليفة ،ثــم صار مؤدبا
للخليفة؛ هــارون الرشــيد ،ومؤدبا البنيه – بعــد ذلك – األمني
واملأمون.
يوجه من
ما أغــرب أثر تقلب اجلديدين! فمن كان باألمس القريب َّ
الهباريني للفصاحــة أصبح اليوم معلمــا للفصاحة ،من كان
منطقــه باألمس متهما باللحن واخلطأ؛ صــار اليوم حجة على
الفصيح والغريب واجلائز والواجب واملمتنع ،وهذا هو صنيع العلم
بأهله.
وازدادت مكانة صاحبنا بعد مــوت اخلليفة املهدي ،وتولي هارون
الرشــيد اخلالفة؛ فهارون تلميذه ،والكسائي -ال شك  -ذو حظوة
عند الرشيد معلومة األسباب.
وقد كان بعض العلماء يغبط الكســائي على هذه املكانة التي
كان يحظى بها عنــد اخلليفة؛ فيروى أن القاضي أبا يوســف –
رحمه اهلل – كان يقع في الكسائي ويقول :إمنا يحسن شيئا من
كالم العرب؛ فبلغ الكســائي ذلك؛ فالتقيا عند الرشيد فسأله
الكسائي :ماذا تقول في رجل قال المرأته أنت طالق طالق طالق؟
قال :واحدة ،قال :فإن قال لهــا :أنت طالق أو طالق أو طالق؟ قال:
واحــدة ،قال :فإن قــال لها :أنت طالق ثم طالــق ثم طالق؟ قال:
واحدة؛ قال :فإن قال لها :أنــت طالق وطالق وطالق؟ قال :واحدة؛
قال الكســائي :يا أمير املؤمنني؛ أخطأ يعقوب في اثنتني وأصاب
اثنتني.
أراد صاحبنا أن يبرهن للقاضي أبي يوســف أن القضاء الذي هو
صنعة أبي يوســف ال يســتقيم أمره إال بالنحو ،فالسؤال الذي
وجهه الكســائي في الفقه والقضاء ،وال جــواب له إال بالنحو،
وكانت هذه عادة صاحبنا في مناظراته مع القاضي أبي يوسف،
إلى أن جعل أبا يوسف ميدح العربية والنحو.
طفق صاحبنا بعد أن الحظ خطأ أبي يوســف يحلل له املسائل
التي ســأله فيها حتليال نحويا دالليا ،فقال« :أما قوله :أنت طالق
طالق طالق فواحــدة ،ألن الثنتني الباقيتني تأكيد كما يقول أنت
قائم قائم قائــم ،وأنت كرمي كرمي كرمي ،وأمــا قوله :أنت طالق أو
طالق أو طالق فهذا شك ،فوقعت األولى التي تتيقن ،وأما قوله:
طالق ثم طالق ثم طالق فثالث ألنه نســق ،وكذلك طالق وطالق
وطالق.
حصل الكســائي خالل ارحتاله العلمي علما كثيرا ،ولقد كانت
ّ
كلمات الهباريني التي قالوهــا في نقد حلنه فاحتة خير عليه لم
ينقطع ،فقد ألم بعلوم شــتى ،ولم يكتــف بالوقوف عند حد
النحو.

ويدلنا على ذلك ما رواه صاحب وفيات األعيان عن السجســتاني
إذ يقول« :قال محمد بن احلســن األزدي :حدثنا أبو حامت قال :وفد
علينا عامل من أهل الكوفة ولم أر في عمال السلطان أبرع منه،
فدخلت عليه مســ ّل ًما فقال لي :يا سجســتاني ،من علماؤكم
بالبصــرة قلت :الزيادي أعلمنا بعلم األصمعــي ،واملازني أعلمنا
بالنحو ،وهالل الرأي أفقهنا ،والشــاذكوني من أعلمنا باحلديث،
وأنا  -رحمك اهلل  -أنســب إلــى علم القرآن ،وابــن الكلبي من
إلي،
أكتبنا للشــروط .قال :فقال لكاتبه :إذا كان غ ًدا فاجمعهم ّ
قــال :فجمعنا فقال :أيكم املازني ،فقال أبو عثمان :ها أنا ذا ،قال:
هل يجزي في كفارة الطهارة عتق عبد أعور؟ قال املازني :لســت
صاحب فقه ،أنا صاحب عربية ،قال :يا زيادي ،كيف يكتب بني بعل
وامرأة خالعها على الثلث من صداقها؟ قال :ليس هذا من علمي،
هذا من علم هــال الرأي ،قال :يا هالل ،كم أســند ابن عون عن
احلســن قال :ليس هذا من علمي ،هذا من علم الشاذكوني ،قال:
يا شــاذكوني ،من قرأ( :تثنوني صدورهــم)[ .]5قال :ليس هذا من
علمي ،هذا مــن علم أبي حامت ،قال :يا أبا حامت ،كيف تكتب كتابًا
إلــى أمير املؤمنني تصف خصاصة أهل البصرة ،وما أصابهم في
َّظرة قلت :لست صاحب بالغة
الثمرة ،وتســأله لهم النظر والن ِ
وكتابــة ،أنا صاحب قــرآن؛ قال :ما أقبح الرجــل يتعاطى العلم
خمسني ســنة ال يعرف إال فنًّا واح ًدا حتى إذا سئل عن غيره لم
ي َ ُجل فيه ولم ميُر ،لكن عاملنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن هذا
كله ألجاب[.]6
كان صاحبنا ذا حظوة عند هارون الرشيد وكان موضع ثقة وإجالل،
حتى إنه ليحكي عن نفســه وهو يصلي بهارون الرشيد ذات يوم
فيقول« :صليت بهارون الرشــيد فأعجبتني قراءتي فغلطت في
آيــة ما أخطأ فيهــا صبي قط؛ أردت أن أقــول (لعلهم يرجعون)
فقلــت (لعلهم يرجعني)؛ قال :فو اهلل ما اجترأ هارون أن يقول لي
أخطأت ،ولكنه ملا ســلمت قال لي :يا كسائي أي لغة هذه ،قلت:
يا أمير املؤمنني قد يعثر اجلواد؛ فقال :أما هذا فنعم[.]7
لم تقف مناظرات صاحبنا عند القاضي أبي يوسف أو يونس بن
حبيب البصري ،بل إن له مناظــرات ممتعة مع كثير من العلماء،
ولقد ذكرنا لك في العدد األول يا – هداك اهلل – طرفا من مناظرته
مع سيبويه التي ُعرِ َف ْت باملسألة الزنبورية في النحو.
وكانت لصاحبنا مناظرات مع اليزيدي وصوالت وجوالت اتسمت
بالتنافس القوي الذي كان مرده إلى أن الكســائي قد آل به األمر
إلى أن يؤدب األمني ،وأن يؤدب اليزيدي املأمون[.]8
ومن املناظرات التي دارت بينهما ما روي من أن الرشــيد جمع بني
الكسائي وأبي محمد اليزيدي ،يتناظران في مجلسه ،فسألهما
الكرماني عن قول الشاعر :من مجزوء الرمل:
ص ْق ُر
ما رأينا خَ رِبًا يَنـقر عنه ال َب َ
يض َ
ال َ ي َ ُكو ُن ال َعي ُر ُمهرًا ال يكون؛ امل ُ ْهر ُمه ُر
فقال الكســائي :يجب أن يكــون املهر منصوبًا علــى أنه خبر
كان ،ففــي البيت على هذا إقواء .فقال اليزيدي :الشــعر صواب؛
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ألن الكالم قد مت عند قوله :ال يكون الثانية ،ثم اســتأنف ،فقال:
املهر مهر ،ثم ضرب بقلنســوته على األرض ،وقال :أنا أبو محمد.
فقال لــه يحيى :أتكتني بحضرة أمير املؤمنني؟ فقال الرشــيد:
ّ
والل ،إن خَ َ
طأ َ الكسائي مع حسن أدبه ألحب إلي من صوابك مع
ســوء أدبك؟ فقال :يا أمير املؤمنني ،إن حالوة الظفر أذهبت عني
التحفظ فأمر بإخراجه[.]9
أذهبت حالوة الظفر عن اليزيدي التحفظ؛ ففرح مبا كان منه أمام
عالم الكوفة وأســتاذها ،وما كان التنافس ليحمل اليزيدي على
بغض الكســائي ،بل كان يعرف له قدره ويجله ،وليس أدل على
ذلك من األبيات التي قالها اليزيدي في رثاء الكسائي بعد أن خرج
األخير مع هارون الرشــيد إلى الري ،وكان بصحبتهما محمد بن
محمد بن احلســن القاضي صاحب أبــي حنيفة ،فمات القاضي
محمد بن احلسن ،ومات الكسائي في بلد واحد ،وهو قرية رنبويه
بالري ،وكانا متوجهني مع الرشــيد إلى خراسان ،فقال الرشيد:
«دفنا الفقــه والنحو بالري»[]10؛ وباغت اخلبــر اليزيدي فأحزنه،
وحرك أشجانه ،فقال:
ـــس خلـــودُ
تصرَّمـــت ال ُّدن ْ َيـــا َفلَ ْي َ
وَ َمـــا قـــد يُـــرَى مـــن بهجـــ ٍة ســـيبي ُد

ُضـــاة محمـــ ٍد
اضـــي الْق َ
س ُ
ـــيت علـــى َق ِ
أَ ِ
فأذريـــت دمعـــا َ والفـــؤادُ عميـــ ُد
ُ
َ
اخلطـــب
وقلـــت إِذا َمـــا
أشـــكل َمـــ ْن لنـــا
ُ
ُ
بإيضاحـــه يومـــا ً وَأَنـــت فقيـــ ُد
ســـائي بعـــده
فأوجعنـــي مـــوت الْ ِك َ
األرض الفضـــا ُء تَ يـــ ُد
وكادت بِـــي
ُ
عالـــان أوديـــا وتخرَّمـــا
همـــا
ِ
وَ َمـــا لَهمـــا ِفـــي العاملـــن ن َ ِديـــ ُد
فحزنـــي إن تخطـــر علـــى القلـــب خطـــرة
بذكرهمـــا حتـــى املمـــات جديـــ ُد
أحســنت يَا
َقا َل الرشــيد:
بصري ،قد كنت تظلمــه ِفي َح َياته
َ
ّ
وأنصفته بعد َموته[.]11
أيهــا القارئ الكرمي؛ طوفنا بك ســري ًعا حــول الكوفة والبصرة
وبــوادي احلجاز وجند وتهامة وبغداد والــري؛ مع عالم من علمائنا
في القراءات واللغة والنحو؛ إنه الكسائي عالم الكوفة ،بل عالم
اإلسالم واملسلمني في مشارق األرض ومغاربها ،أسأل اهلل العلي
العظيم أن ميطره سحائب الرحمة والغفران ،وأن ينفع املسلمني
مبا بقي من علمه.

احلواشي:

[ ]8ينظــر مثال بغية الوعاة في طبقات اللغويني والنحاة  -جالل الدين
عبد الرحمن الســيوطي ت 911هـ  -حتقيق محمد أبو الفضل إبراهيم
املكتبــة العصريــة  -لبنان ،265/ 1 :وينظر أيضا تاريخ دمشــق – ابنعساكر – حتقيق محب الدين العمروي.284 / 33 :
[ ]9ينظر طبقات الشافعية الكبرى  -تاج الدين بن علي بن عبد الكافي
الســبكي -حتقيق :د.محمود محمد الطناحــي ود.عبد الفتاح محمد
احللو  -هجر للطباعة والنشــر والتوزيع – الطبعة الثانية 1413هـ/3 :
 ،142وينظر أيضا النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي – عبدامللك
بن حســن العاصمي املكي ت 1111هـ  0باب خالفة هارون الرشــيد،
نســخة إلكترونية ،وروي البيــت األول بروايتني؛ األولــى التي ذكرناها،
صقْــ ُر) ،واخلرب الذكر من
والثانيــة (ما رأينا خَ رِبــا ً نق ...قر عنه ال َب َ
يض َ
احلبارى ،والعير بفتح العني وسكون الياء الذكر من حمر الوحش.
[ ]10ينظــر الكتــاب :العبر في خبر من غبر  -أبــو عبداهلل محمد بن
أحمد بن عثمان الذهبي  -حتقيق :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني
زغلول  -دار الكتب العلمية – بيروت.234 / 1 :
[ ]11اجلليــس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشــافي  -أبو الفرج
املعافــى بن زكريا بن يحيى اجلريري النهروانــي ت 390هـ  -حتقيق عبد
الكرمي ســامي اجلندي -دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان  -الطبعة:
األولى  1426هـ  2005 -م.683 /1 :

[ ]1ينظر تاريخ بغداد – اجمللد الثالث عشر – حتقيق د .بشار عواد معروف
– دار الغرب اإلسالمي – الطبعة األولى  2001م.345/ 13 :
[ ]2ينظــر إنباه الرواة علــى أنباه النحاة – القفطــي – حتقيق محمد
أبوالفضــل إبراهيم – دار الفكر العربي – القاهرة ومؤسســة الكتب
الثقافيــة – بيــروت –الطبعة األولى –  1406هـــ ،256 /2 :وينظر أيضا
األعالم – الزركلي283 /4:
[ ]3تاريخ بغداد.347 / 13 :
[ ]4ينظر املرجع السابق.348 / 13 :
[ ]5تلك قراءة شــاذة تــروى عن ابن عباس ،وقراءة املصحــف «أ َ َل إِن َُّه ْم
ستَخْ ُفوا ِم ْن ُه [هود ،]5 :ووردت الرواية في تاريخ بغداد
ي َ ْثنُو َن ُ
ص ُدور َ ُه ْم لِ َي ْ
بالقراءة التي ذكرتها لك ،ووردت في وفيات األعيان بقراءة املصحف.
[ ]6ينظر وفيات األعيان ،432 /2 :وينظر أيضا تاريخ بغداد.350 /13 :
[ ]7ينظــر البلغة في تراجم أئمة النحو واللغــة – محمد بن يعقوب
الفيــروز أبادي – حتقيق :محمد املصري – دار ســعدالدين – دمشــق -
الطبعــة األولى –  1421هـ ،208/ 1 :وينظر أيضا ســير أعالم النبالء –
شــمس الدين الذهبي ت 748هـ -اجلزء التاســع – حتقيق كامل اخلراط
– مؤسسة الرسالة – الطبعة األولى –  1402هـ.133/9 :

54

العدد ٦٠٨ :رمضان  ١٤٣٨هـ ـ يونيو  ٢٠١٧م

No. 608 Ramadan 1438 H- June 2017m

هل تراجع الفاتيكان عن تحريم اإلجهاض؟
بقلم :أحمد صالح محايري ـ البرازيل
فــي الـ  24من شــهر نوفمبر 2016م أصدر الفاتيكان مرســومه الذي
تناقلته وسائل اإلعالم باهتمام كبير ،إذ جاء فيه« :إن نيافة بابا الفاتيكان
يوصي كل رهبان الكنائس بأن يعفوا ويســتغفروا لكل من ارتكب عملية
اإلجهاض أو تســبب فيها» اهـ .فاألوســاط الدينيــة واإلعالمية ورجال
القانون واجملالس التشريعية اعتبروا أن هذا املرسوم هو األول من نوعه في
تاريخ الكنيســة ،إذ كانت تعاليمها منذ القدم تنص على حترمي اإلجهاض
مطلقا ،فجاء هذا املرســوم ليجيزه مطلقا ،أي إن ما كان محرما عليهم
باألمس أضحى عليهم حالال اليوم مبجرد مرســوم هم صاغوه ووقع عليه
البابا.
هذا املثال الذي نشاهده على أرض الواقع اليوم ال يزيدنا إال إميانا وتصديقا
مبا ورد في القرآن الكرمي عــن أهل الكتاب وأخبارهم في تغييرهم املتعمد
واملســتمر لدينهم ،سوا ًء أكان في العقيدة أم في العبادة ،وخاصة عندما
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهلل واملســيح ابن مرمي ،وما أمروا
إال ليعبدوا إلها واحدا .فاملسلم وهو يتلو قول اهلل تعالى« :أم لهم شركاء
شــرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهلل( »...الشورى ،)21 ،يدرك أن اإلميان
منوط بتطبيق شــرع اهلل دون ابتداع في فحواه أو تغيير في معناه .ولقد
حذر اهلل تعالى الذين يكتبون بأيديهم ثم ي َّدعون أن ما كتبوه هو تشــريع
من عند اهلل ،قــال اهلل عز وجل« :فويل للذين يكتبــون الكتاب بأيديهم
ثم يقولون هذا من عند اهلل ليشــتروا به ثمنا قليال ،فويل لهم مما كتبت
أيديهم وويل لهم مما يكسبون» (سورة البقرة.)79 ،
        وزيادة في اإليضاح أنقل هنا مثاال ً حصل في العام املاضي ،يبني مدى
متســك الكنيســة بتحرمي اإلجهاض إلى آخر حلظة ،ثم تراجعها عن ذلك
فجأة ،إذ دعــت بلدية لوندرينا بالبرازيل ممثلي األديــان لعقد ندوة ثقافية
ليع ّرف صاحب كل ملــة مبلته بكلمة وجيزة ،فكانت كلمة الكنيســة
وقتئذ تتعلــق باإلجهاض الذي كانــت تنعته الكنيســة بجرمية القتل
العمد ،ثم نوه املتكلم الكنســي بطريقة غير مباشرة إلى أن املسلمني
ليــس لهم موقف ثابت من حترميهم جلرمية اإلجهاض ...وبعد عام واحد من
مقولته هذه ،صدر هذا املرسوم البابوي لينسخ ما قاله النصارى باألمس.
وال نريد أن نثير أو نعلق على هذا التباين في تشريعهم ،إذ ال يزيدنا هذا إال
إميانا بديننا وتصديقا لقوله تعالى« :ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيه
اختالفا كثيرا» (النساء.)82 ،
     إن اإلجهاض باعتباره حالً عند الضرورة ،وموقف الكنيســة منه ليس
حدثا جديدا ،فقد أحدث ردود فعل في شــهر أغسطس من عام 2009م ملا
انتقد رئيس جمهورية البرازيل رجال الكنيسة علنا وبشدة ألنهم حرَّموا
إجــراء عملية إجهاض لفتاة عمرها عشــر ســنوات اغتصبها زوج أمها
فحملت منه بتوأم ،وملا شاع خبرها هرب اجلاني لتبقى الفتاة مع أمها في
حيرة وقلق أثـَّــر على نفسيتهما فأصابهما مرض االكتئاب الدائم املؤدي
أحيانا للجنون ...فقرر األطباء إسقاط احلمل من هذه الفتاة مرحلة أولى
لعالجها ...إال أن الكنيسة وقتئذ قامت بحملة إعالمية ضد هؤالء األطباء،

وعم اجلدل في كل أنحاء البرازيل حول هذا املوضوع مما جعل وسائل اإلعالم
وقتئذ جتري اســتبيانات ومقابالت أجرتها مع مختلف الطبقات لترصد
فيها مرئيات اجلمهور في هذه املســألة .وجاءت نتائجها أن نســبة %78
من الناس يؤيدون اإلجهاض إلنقاذ الفتاة ،كما كانت وسائل اإلعالم تصر
وقتئذ على التعرف على حكم اإلســام في اإلجهاض فأجرت مع بعض
املؤسسات اإلســامية في البرازيل مقابالت صحفية نقل فيها املشايخ
ما في الفقه اإلســامي من أقوال وأحكام .ونشرت مجلة رابطة العالم
اإلســامي بعددها رقم  519الصادر في شــهر سبتمبر من عام 2009م
قصة الفتاة املغتصبة مع انتقاد رئيس اجلمهورية للكنيسة.
وبتحليل مرسوم الفاتيكان بهدوء تام ،ملعرفة األسباب الداعية إلصداره
يرى البعض أنه محاولة من رجال الكنيســة للرجوع إلى احلق لإلصالح...
فإن كان األمر كذلك فيكون قد حتقق فيهم قول اهلل تعالى« :ســنريهم
آياتنا في اآلفاق وفي أنفســهم حتى يتبني لهم أنه احلق» (سورة فصلت،
.)53
لقد دخل املرســوم حيز التنفيذ بعد أسابيع من صدوره ،ذلك ألن اجملالس
التشريعية ووزارة العدل في البرازيل ،أعلنت عبر وسائل اإلعالم (أن القانون
البرازيلي لم يعد يعاقب من أســقط جنينا قبل ثالثة أشهر من تكوينه)
اهـ  .ولفت انتباهنا حتديدهم للثالثة أشهر كشرط في اإلجهاض ـ فمن
أيــن أتوا بها؟! هل هي فطرتهم التــي دفعتهم لتحديد هذه الفترة التي
تتفق مع ما عليه املســلمون في فقههم ـ قدميا وحديثا ـ مجمعني فيها
على حترمي اإلجهاض بعد نفـــخ الروح في اجلنني ،ومختلفني في حكمه إن
حصــل اإلجهاض قبل بث الروح فيه ،ففي فتــوى هيئة كبار العلماء في
اململكة العربية الســعودية قالوا« :األصل أن إسقاط احلمل في مختلف
مراحله ال يجوز ،ويشــ ّرع في مـــدة الطور األول ،لدفـــع ضرر متوقع أو
حتقيـق مصلحـة شرعية» اهـ.
وأضيف هنا :أنني حضرت حلقة علم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ـ رحمه اهلل تعالى ـ أثيرت فيها مســألة اإلجهاض وما فيها من أحكام،
فرجح ســماحته وجوب اتباع أخف الضررين إن اجتمعا في احلمل ،فقال
ّ
رحمه اهلل تعالى« :من أجل إنقاذ األم يجوز إسقاط جنينها شريطة أن ال
تكون الروح قد دبت فيه» .ولألحناف في هذه املسألة أقوال متباينة أولها
إباحة إســقاط احلمل قبل نفخ ال ّروح فيه .كما ورد عنهم جواز اإلجهاض
للعذر فقط ،وهذا هو املعتمد في مذهب األحناف .إال أن جماعة من فقهاء
احلنابلة والشــافعية نقلوا في كتبهم جواز اإلجهاض مع الكراهية قبل
أن تدب الروح في اجلنني ،وعمدة اجلميع في هذه املســألة ما أخرجه اإلمام
البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال« :حدثنا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو الصادق املصدوق :إن أحدكم يجمع
خلقه في بطن أمه أربعني يوما نطفة ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون
مضغة مثل ذلك ،ثم يُـــرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ،ويـُــؤمر بأربع
كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله ،وشقي أو سعيد».
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تقنية العالج بـ(الخاليا الجذعية ) :

أمل جديد وواع ٌد للمرضى محفُوف باحملاذير واخملاوف !
تحقيق أعده  /منير حسن منير
مدخل :
ما هي اخلاليا اجلذعية ،وفيما تُســتخدم ،وكيف تُســتخدم ،وما
هي احملاذيــر األخالقية التي يحذر منها البعض ،وما مســتقبل
استخداماتها ،وأخيراً ،ما رأي الشرع فيها ؟
أســئلة كثير ٌة ال تنتهــي ،وال تتوقف .بعضهــا مت اإلجابة عنه،
والبعض اآلخر ال يزال مجهوال ً وفي علم الغيب.
هذه محاولة للغوص في القضية ذات التشابكات والتقاطعات
من خالل تتبع وقراءة النذر اليسير مما ُكتب عنها ،وما مت نشره ،ألن
في كل يوم جديد تتكشف معلومات وإجابات جديدة للباحثني
واخملتصــن والعلماء العاملني في هذا اجملال احلديث عما يحاولون
إيجاد إجابات شافية ،ونتائج وافية عنه.
ثورة علمية أم فوضى أخالقية ؟!
دخول العلماء والباحثني في مجال الطب لهذا الباب من العلوم
احلديثــة ،لم يكن صدفة وال من باب املغامرة أو املقامرة .بل بحثا ً
عن إجابات وحلول لكثير من األدواء واألمراض التي تصيب اجلنس
البشري ويقف عندها الطب حائرا ً أو عاجزاً.
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لذلك يعتبر اقتحــام هذا اجملال حديثا ً فيــه عالم ال تتوقف في
االكتشــافات الطبية احلديثة ليوم واحد .ولكنــه مجال يعول
عليه هؤالء الباحثون والعلماء الكثيــر للوصول إلى ما ميكن أن
يكون مدخال لعــاج الكثير من األمراض  ،مثــل إصابات اجلهاز
الهضمي وأمراض تفشت في العقود األخيرة كالفشل الكلوي،
والبنكرياس وروماتيزم العظام والكبد .ورغم أهمية هذه األمراض
وخطورة بعضها ،إال أن وصول الباحثني الطبيني ملا ميكن اعتباره
انتصارا واكتشــافا مبهراً ،كان هو إمكانية عالج أخطر أمراض
الدم اللوكيميا (ســرطان الدم) الذي شكل انعطافة كبيرة نحو
نتائج تبشر بتحقيق اختراق مهم في استخدام هذه اخلاليا .وهو
ما يفتح الباب للوصول لعالجات ألمراض مزمنة وصعبة ،وكذلك
في إصابات احلوادث املميتة واخلطرة.
وتتميز اخلاليا اجلذعية بقدرتها على االنقســام وجتديد نفســها
باســتمرار ،ورغم أنها خاليا غير متخصصــة ،إال أنها ميكنها أن
تتحور إلى خاليا متخصصة.
وتنقســم هذه اخلاليا إلى نوعني ،أولهما يسمى باخلاليا اجلذعية
اجلنينية ،أما النــوع الثاني فهو اخلاليا اجلنينيــة البالغة .ويتم

احلصول عليها من مصادر بشــرية عدة منها األجنة
اجملهضة وأطفال األنابيب ومشيمة األمهات ،وكذلك
األغشية والسائل األمنيوسي اللذين يحيطان باجلنني
داخل رحم أمــه حلمايته وتوفير البيئة املناســبة له
للتخلق والنمو.
كمــا ميكن احلصــول عليها مــن األطفــال الصغار
والبالغني على حد ســواء ،وكذا من احلبل الشــوكي
لإلنســان .وأخيرا عن طريق االستنساخ العالجي من
ذات املريض سواء من العائلة أو غيرها.
اخلاليــا اجلذعية اجلنينيــة ،يتم احلصــول عليها من
الكتلة اخللوية الداخليــة للحويصلة اجلذعية ،وهي
خاليــا جذعيــة وافرة القــدرة ومتتلك القــدرة على
التخصــص ألي نوع مــن اخلاليا البشــرية عدا خاليا
املشيمة واألغشــية احمليطة باجلنني .أما تلك اخلاليا
البالغــة ،والتي توجــد متوزعة في كامل أجســام
األطفال واألشــخاص البالغــن  ،حيث تقوم بتجديد
نفسها بعد انتهاء عمرها بغرض تعويض اجلسم عن
خالياه امليتة مبرور الزمن وبحسب تقدم الشخص في
السن ،وهي املرحلة التي تقل فيها أعداد هذه اخلاليا،
وتسمى بـ(اخلاليا املتمايزة).
سباق مع الزمن
وفي هذا اجملــال ،تتجه بعض البحــوث احلديثة التي
يقودها نف ٌر من العلماء والباحثني في هذا العلم ،إلى
ســبل إلعادة اخلاليا إلى خاليا جذعية أصلية،
تطوير ُ
أو علــى ما كانت عليه قبل انتهــاء عمرها ويطلقون
عليها صفة (التمايز العكســي) وتهدف إلعادة إنتاج
خاليــا جذعية تتشــابه مع تلك األصليــة التي يتم
احلصول عليها من األجنــة ،وهي خطوة نالت الكثير
من االهتمــام كما اعتبــرت من أهم االكتشــافات
العلمية في اجملال الطبي.
ورغم التطور املتردد الذي متضي به الدراسات في مجال
اخلاليــا اجلذعية ،إال أن األمل كبير لدى بعض الباحثني
في أن ثورة علمية قادمة في الطريق رمبا تقلب موازين
كثيرة في علم الطب والعالجات املستعصية لبعض
األمراض.
يســابق العلماء الزمن الكتشاف املزيد من املعلومات
الســتخدام تقنية اخلاليا اجلذعية على أكبر عدد من
األمراض ،ورغم أنهم قــد وصلوا لنتائج متقدمة في
عالج حــاالت من ســرطان الدم ،ولنجــاح جزئي في
أمــراض أخرى ،إال أنهــم يتوقعون الوصــول قريبا ً ملا
يأملون نســبة لتعدد مراكز الدراسات والبحوث التي

تعمل في هذا اجملال.
وبالنسبة ملرض سرطان الدم (اللوكيما) ،فقد طبقوا
طريقة تقوم على فصل اخلاليــا اجلذعية من الدم أو
نخــاع العظم واالحتفاظ بهــا ،وبعدها يتم القضاء
على اخلاليا الســرطانية في الدم باستخدام عقاقير
تقتل هذه اخلاليا ،ثم يُعاد
تكوين الدم باســتخدام
اخلاليا اجلذعية احملفوظة.
أما فــي األبحاث األخرى،
أمل مرضى الشلل
فيحتــاج األمــر إلــى
املزيد مــن التجارب على أكد علماء أمريكيون أن احلقن باخلاليا
اإلنسان ،فنتائج البحوث
والتجــارب علــى فئران اجلذعية ســاعد فئران جتارب مصابة
املعامل لم تسجل نتائج بالشــلل علــى احلركــة ،ولكن ليس
مضمونــة لتطبيقهــا بالطريقة املتوقعة ،حيث توصلوا إلى
علــى اإلنســان ،لضمان أن اخلاليــا اجلذعية البشــرية احملقونة
جناحها ومن ثم اعتمادها غطت اخلاليا العصبية املدمرة مبركبات
للتطبيق الســريري على
البشــر لعدة ســنوات .مغذية وساعدتها على احلياة.
غير أن هــذا ال يدعو إلى وأوضح فريق البحــث أن النتائج التي
التشاؤم والتوقف ،فكل توصــل إليها تلقي مزيــدا من الضوء
مــا يهــم العلمــاء هو على قــدرات اخلاليا اجلذعية  ،مؤكدين
عــدم انتــكاس املريض
إمكانية إنتاج أدوية تشفي من أمراض
كمــا انتكســت بعض
التجــارب حــن طبقت ليس لها عالج حتى اآلن .
على احليوانات أو الفئران .وكان الباحثون قد حقنوا خاليا جذعية
كمــا أن النتائج املبكرة بشــرية أخذت من أجنــة مجهضة
للدراســات الســريرية في احلبل الشــوكي لـ 15فأرا مصابة
ال تعنــي بالضــرورة أن
نتائجهــا النهائيــة بالشلل ،واعتبرت الفئران مناذج مصابة
ســتكون بذات النتائج بنوع من الشــلل الذي يستفحل وال
األوليــة ،وللتدليل على عالج لــه  ،وظهر بوضــوح أن الفئران
ذلك ،فقد أشارت الكثير كانت قــادرة على اســتخدام أرجلها
مــن النتائــج األوليــة اخللفية أفضل من فئران أخرى أصيبت
لدراســات ســريرية
احتمالية فعالية وجدوى بالشــلل ولكــن لــم حتقــن باخلاليا
زراعة اخلاليا اجلذعية في اجلذعية.
عالج احلــاالت املتقدمة
مــن ســرطان الثــدي،
بينما أوضحــت نتائجها النهائية التي اســتغرقت
عدة ســنوات للوصول إليها أن ذلك غير مجد ،حيث
اختلفــت النتائج النهائيــة ولم تتطابــق مع ما مت
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التوصل إليه في بداية الدراســة .وهو ما يدعــو إلى التريث في
إعالن نتيجة كثير من الدراســات والبحوث .فاإلنسان ليس (فأرا)
لكي تتم عليه التجارب التي هي في النهاية لفائدته ومصلحته
اللتني تقتضيان احلذر واحلرص على حياته.

فشل هنا  ..وجناح هناك

مخاوف فقهية وقانونية وأخالقية واجتماعية
في خضم هذا التســابق واالهتمام مبا مت التوصل إليه من نتائج
اختلفــت نتائج البحوث والدراســات التي أجريت علــى العديد من
مشــجعة على جناح مســتقبل عالجات أمراض مســتعصية
األمراض التي تصيب اإلنســان من حيث جنــاح بعض جتارب العالجات
وكثيرة ،انقســم الباحثون واملهتمون ،بل واملتابعون لقســمني.
على بني البشر ،ففيما ســجل بعضها نتائج إيجابية بنسب عالية،
أحدهما (رأي علمي) يشجع املُضي قدما في هذا الطريق ،والثاني
انتهى بعضها اآلخر بنتائج أقل في النجاح.
(رأي أخالقي) و(ديني) يرى في التوغل عميقا في هذا الطريق بدون
وهنا بعض تلك النتائج واألمراض التي متت عليها الدراسات املعملية
سيجر العالم إلى ما ال ُتمد
(كوابح) وموانع أخالقية أو عقدية،
ُ
والعملية ،مثل أمراض العظام والقلب والشــرايني .أمات احلُروق فقد
عقباه إذا أخذ منحى (جتاريا وربحياً) بحتا !ً
جنحت التجارب عليها بنســب عالية بحيث وصلت إلى عالج احلاالت
ويُجادل بعض العلماء وأغلبهم ليســوا مسلمني بالضرورة ،بأن
العميقة والواسعة من احلروق.
فتح أبواب مثل هذه البحوث والدراسات على مصاريعها ،وبدون
ضوابط ،ســيؤدي إلى خلق (بلبلة) وفوضى عارمة ال ميكن ضمان
نخاع العظم :
نتائجها .و يعززون رأيهم هذا بأن األمر ســيتحول إلى اســتغالل
فشــلت التجارب في عالج نخاع العظم ،حيث تُزرع في املريض خاليا
مــادي بحت ،ســيكون الفقراء ضحيته األولى ،حيث ســيدخل
جذعية من متبرع مطابق له.
العامل املادي الربحي كقاســم مشترك ورئيسي في العمليات
الطبية بغية جذب أكبر عدد مــن (البائعني) احملتاجني والفقراء ،
القلب والشرايني :
ألكبر شريحة من (املشترين) الشركات واملستشفيات مما يُخلف
أما في أمــراض القلب والشــرايني املرتبطة ببعضهــا ،والتي يتم
ســوقا ً غير أخالقية وال إنسانية تدمر القيم واملبادئ التي حتفظ
عالجها باســتخالص خاليا جذعية من نخاع عظم جســم املريض
التوازن األخالقي والقيمي لدى البشر.
نفســه ،وزراعتها في مزارع خلوية ،ثم حقنها في املناطق املصابة
مــن ناحيتهم ،يرى كثير من العلماء املســلمني وهيئات علمية
في املريض ،فقد مت رفع معدل ضخ الدم من القلب بنســبة  %17في
وفقهيــة متعــددة أن فتح هذا اجملال بدون وضــع حد فاصل بني
بعض احلاالت.
ما هو إنســاني ،وما هو مادي ربحي ،سيدمر قواعد التعامل بني
البشــر التي وضع الشرع لها أسســا ً وقواعد تضبط مثل هذه
التعامالت التي تكون القيم الدينية قاعدتها املتينة التي تفصل على اخلاليــا اجلذعية ،فيمــا امتنعت جمعية العلــوم الطبية
بني ما هو (مادي) و(روحي /إنساني)  ،ملنع استغالل فئة ألخرى على اإلســامية األردنية عن إباحة ذلك ،قاطعة بأنه ال يجوز .ورأت أن
أســاس احلاجة والعوز ،مقابل الثراء والقــدرة .أو التفوق العلمي يقتصر ذلك (عند إجراء التخصيــب) على العدد املطلوب الذي
والتقني ،مقابل التخلف والضرورة.
سينقل إلى الرحم.
• العلماء املسلمون وهيئات علمية وفقهية أما اللجنــة الوطنية لألخالقيــات احليوية والطبيــة باململكة
العربية الســعودية ،فقد منعت اســتخدام البويضات امللقحة
يطالبون بعدم فتح اجملال بدون ضوابط ألنها ستدمر الستخالص اخلاليا اجلذعية في البحوث العلمية ،وبينت أن رأيها
يعــود لصعوبة ضبط وتقنني مثل هذه األبحاث ،وليس لســبب
القيم واألسس اإلنسانية التي حددها الشرع يتعلق مبانع شرعي.
كما أشعلت جتارب وبحوث االستنساخ العالجي قضية خالفية
وعلى ســبيل املثــال ،ال احلصر  ..فقد تباينــت آراء علماء اجملامع أخرى بني العلماء في مجامعهم الفقهية ،حيث أجازت جمعية
الفقهية اخملتلفة حول عدد من القضايا التي ُعرضت عليهم في العلوم الطبية اإلســامية األردنية احلصول على اخلاليا اجلذعية
بلدان مختلفة تتنــاول جميعها هذه التقنية العالجية اجلديدة .بواســطة االستنســاخ العالجي ،إال أنها قيدت ذلك بضوابط
ففي موضع اســتخدام الفائض من أطفال األنابيب إلجراء جتارب صارمة بحيث (ال تُنقل اخلاليا اجلسدية إلى الرحم) ألن ذلك يؤدي
معملية عليها ،فقد أيد مجلس اجملمع الفقهي اإلسالمي جواز إلى االستنســاخ التكاثري ـ حسب رأيها ـ كما شددت على أال
تنمية اللقائح الفائضة مــن عمليات أطفال األنابيب للحصول
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السكري :
في مرض الســكري ،أتت التجارب بنتائج باهرة وآمال عريضة ،حيث
أدى حقن خاليا جذعية إلى البنكرياس في دراســة حديثة إلى عالج
هذا املرض بشكل كامل.
احلروق :
وفي حاالت احلروق العميقة والواســعة ،فقد استطاع علماء إنتاج
اســتخرجت من
أجزاء من اجللد معمليا ً باســتخدام خاليا جذعية ُ
مرضى حروق فقدوا ما يعادل  %80من جلودهم ،وزراعتها في مناطق
مختلفة من أجســامهم ،وســرعان ما منت هذه اخلاليا في مدة لم
تتجاوز  6أشهر معوضة  %95من اجللد املفقود.

بدون احلاجة إلي الطريقــة املعتادة ،لذا لم تعترض بعض اجملامع
الفقهيــة والعلماء عليها ،باعتبار أن احلياة لم ت ُدب بعد في تلك
س ُر وأعجوبة دم احلبل السري
األجنة ،أي لم تصل ملرحلة اكتمال األعضاء املكونة جلسم اجلنني.
مصدرا
بالغذاء،
أمه
يعتبر احلبل الســري الذي ميد اجلنني في بطــن
غير أن هذا ال يعني أنه ليست هناك جتارب جتري في بعض املناطق
غنيا للخاليا اجلذعية املصنعة للــدم ،وهي احلاملة لكل ما يحتويه
من العالم بدون ضوابط واضحة وبدون علم مسبق لغيرهم من
الدم من خاليا دموية بيضاء املقاومــة للعدوى ،وأيضا ً اخلاليا احلمراء
الباحثــن عما يجريه البعض اآلخر  ،وهو ما أدى لزيادة الشــعور
احلاملة لألكســجني ،وصوال إلــى الصفائح الدموية التي تســهل
بالقلق واحلــذر من انفالت األمــر في النهاية وحتولــه إلى جتارة
عملية تخثر الدم بعد حدوث إصابة أو جرح ما.
تضاهي ،بل تفوق جتارة البشر التي انتشرت في السنوات القليلة
وتكفي اخلاليا اجلذعية املوجودة في مشيمة واحدة إلعادة بناء خاليا
املاضية كالنار في الهشيم.
الدم واجلهاز املناعي عند طفل مصــاب بابيضاض الدم ،وهو مرض
وكانــت النتيجة الطبيعية ملثل هذا النقــاش واجلدل ،وإزاء عدم
يتم فيه انقســام خاليا الدم البيضاء بصورة غير ســوية مما يوجب
وضــوح الرؤية فــي اجلوانب القانونيــة واألخالقيــة على وجه
قتلها باملعاجلة الكيمياوية ،وتكفي هذه اخلاليا لعالج شخص بالغ
التحديد ،أن انقسم اجملتمع اإلنساني كله حول جدوى وأخالقية
في حال تنميتها في ظروف خاصة.
هذه التجارب بني مؤيد ومعارض ولكل منطقه وأســبابه .ليس
ألن الوســائل العلمية ســليمة قانونيا ً أو أخالقيا ً في رأي هذا أو
يتم شــراء البويضات البشــرية (حتى ال تُ تهن املرأة وال تُستغل ذاك ،بل للرغبة والقناعة اجملــردة بضرورة إعطاء فرصة بال حدود
حاجتهــا إلى املال) ،وهي ضوابط أخالقية تهدف إلغالق الباب أما لألطباء والباحثني في سبيل تطور املعرفة البشرية ،خصوصا ً في
التكســب املالي ،و مغامرات ومقامــرات بعض اجلهات العلمية بعض األمراض املســتعصية ،التي قد تسهم نتائج التجارب في
عالجها.
بعدم االنصياع أو مراعاة اجلوانب األخالقية واإلنسانية.
وامتد اجلدل والنقــاش واخلالف ليتحول إلى جدل تعدى
األخالقي • مراكز البحوث والدراسات والعلماء يسابقون
والديني ،ليدخل مجال القانــون واألنظمة الطبية واالجتماعية
وحتى
االقتصادية.األصوات منادية بضرورة سالمة اجلانب األخالقي الزمن الكتشاف املزيد من املعلومات الستخدام
لذلك فقد علت
والقانوني منعــاً لالنفالت غير املنضبط في جتاربها  ،وخاصة في التقنية اجلديدة في عالج األمراض.
مصدر اخلاليــا اجلذعية اجلنينية .ويجــادل البعض من هؤالء بأن
األجنة املســتخدمة في هذه البحوث والدراســات لم تبلغ من كمــا أن تضارب الــرؤى الطبية وغيــر الطبية ،وعــدم اكتمال
العمر ســوى بضعة أيام ،أي قبل ظهور احليــاة الوظيفية فيها التجارب والبحوث العلمية في الوصول إلى حقائق ثابتة وغيرها
واملتمثلة بوجود أعضاء تعمل كالقلب النابض مثالً .إضافة إلى من األســباب ،تفرض التأني فــي النظر إلى األمــر برمته حتى
أن هناك العديــد من املصادر للحصول على اخلاليا اجلذعية بدون يســتقر البحث ويبدأ األطباء في وضــع نتائج هذه التجارب في
اللجوء إلــى األجنة ،كما أن هناك وســائل لتخصيب البويضة املكان املناسب ضمن وسائل العالج املقترحة ،لكن املطلوب في
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هذه املرحلة من البحث غير املســتقرة نتائجه ،هو وضع ضوابط ولدعــم هــذه النظريــة ،فقــد أورد تقرير نشــرته صحيفة
أخالقية و قانونية تسير جنبا ً إلى جنب مع التقدم العلمي املطرد (نيويورك تاميــز) ،أن العلماء يراهنون على تكييف هذه التجارب
بشكل سريع حقاً ،فما من إنسان إال ويتمنى زوال معاناة البشر الستخدامها على اخلاليا البشرية ،ليصبح بعدها من املمكن
من األمراض.
أن تتحول اخلاليا اجللدية البشــرية ،إلى خاليــا قلب أو كبد أو
كلية جديدة ،وبالتالي ميكن زرعهــا ولن يرفضها نظام مناعة
• الرئيس األمريكي السابق بوش االبن
جســد املريض .غير أنهم يرفضون توقع متى سيتمكنون من
عارض بشدة السماح بالتجارب عند مناقشة األمر التغلب على املشــاكل في تكييف هذه الطريقة املتبعة في
هذه التجربة مع اخلاليا البشرية.

في الكونغرس

ٌ
عريضة  ..وأفق ممت ٌد للنجاح
آمال
ورغم اخلــاف في الــرأي أو التقييم ،فال شــك أن هذه البحوث
والدراســات على تعقيداتها وتشابكاتها ،تقدم لألطباء وسائل
متقدمــة إلمكانيــة عالج بعــض األمراض باخلاليــا احلية ،وهو
ما يعرف حتــى اآلن بـ(العالج الترميمي إلصــاح اخللل البنيوي
والوظيفي وإعادة التكوين في األعضاء املريضة).
ومبوجب ذلك كلــه ،فإن من املأمول أن يتمكــن األطباء في حال
تطــور التجارب وفهم الكثير عنها ،تفادي خروج مواليد مصابني
بعيوب خلقية نتيجة التزاوج بني األقرباء ،أونتيجة بعض األمراض
الوراثية ،وكذلك إمكانية إعادة ترميم أعضاء اجلســم كما في
تلــف خاليا الدماغ املؤدية إلى اخلرف فــي مرض الزهامير ،وكذلك
إصالح تلف النخاع الشــوكي نتيجة احلــوادث املرورية ،أو إعادة
فتح مجرى شــرايني القلب الضيقة في حاالت تصلب الشرايني،
أو تعويــض عضالت القلب التالفة بأخرى قوية ،أو التخفيف من
أعراض الشــيخوخة بشــكل عام ،إلى غير ذلك من مجاالت رمبا
تثبت األيام أو الســنوات القادمة حدوث تقدم هائل في الوسائل
العالجية من دون احلاجة إلى الدواء أو العمليات اجلراحية.
أما أبــرز اإلجنازات العلميــة التي حققها الباحثــون في مجال
اســتخدام اخلاليا اجلذعية لعالج بعض األمراض أو توقعاتهم مبا
ميكن أن حتققه هذه األبحاث فيما بعد برغم اجلدل واخلالفات التي
غظت على املشهد كله ،فتتلخص في أحد جوانبها.

ٌ
جدل أخالقي وفقهي وقانوني حول
•

أسلوب العالج باخلاليا اجلذعية

في اقتراب العلماء أكثر فأكثر كل يوم جديد من الهدف املتمثل
في الطب التجديدي ،حني قاموا بتحويل خاليا املريض إلى خاليا
متخصصة قادرة على تعويض تلك املفقودة بسبب مرض ما،
وذلك عبر تقنية ســهلة تقوم على إعــادة برمجة خلية جلدية
مأخــوذة من فأر ،بإعادتها إلى خليــة جنينية ،وبذلك يصبح من
املمكن حــث اخلاليا اجلنينية مختبريا كــي تتحول إلى مختلف
اخلاليا األساسية اخلاصة بأعضاء اجلسم.
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السياسة على خط املواجهة !
ومــن الغريب بالفعل أن السياســة دخلت هي األخرى على
خط املواجهة وصــارت طرفا ً في اجلدل الدائــر بني العلماء،
حيث كان للرئيس األمريكي السابق جورج بوش االبن ،موقف
صارم حني شدد على مناقشة األمر في الكونغرس األمريكي
بواســطة أعضــاء حزبه اجلمهوري ،مســتندا إلــى قواعد
ومحاذير أخالقية ،وذلك حني طرح هذا املوضوع على مجلس
الشيوخ األمريكي للتصويت ،وألف الرئيس بوش جلانا ً خاصة
ضمت علماء وخبراء ورجال أعمال وشــخصيات اجتماعية
وسياســية لدراســته من جميع نواحيه وتقدمي االقتراحات
واإلرشادات حوله.
كما مت طرح املوضوع في اســتفتاء شــعبي بوالية كاليفورنيا،
بتوجيه أســئلة حول إمكانية وضرورة استعمال تلك الوسيلة،
وحاز على أكثرية أصوات الناخبني أثناء االنتخابات الرئاسية التي
جرت في نهاية عهد الرئيس بوش ،وذلك رغم املعارضة الشديدة
التي أبداها رجال الدين وبعض العلماء واحلكومة الفيدرالية ،كما
متت املوافقة عليه في عــدة دول أوروبية منها بريطانيا وإيطاليا
وغيرها.
ومن أبرز االعتراضات التــي أبداها املعارضون لتلك االختبارات
احتمال اســتعمالها لنســخ أجنة وترويج تلك الوســيلة
ألغراض جتارية تفتح أبوابا ً واسعة لالبتزاز املالي بواسطة بيع
تلك األجنة أو األعضــاء املنتوجة من اخلاليا اجلذعية بطريقة
عشوائية.
وأما االعتراض األساسي الذي أبداه بعض العلماء والسياسيني،
فقد اســتند على قاعدة ( أنه ال يجوز شــرعيا ً وأخالقيا ً تكوين
جنني في اخملتبر ومن ثم قتله الستعمال خالياه حتى إذا كان ذلك
اجلنني في الطور البدائــي بالتكوين  ،أي في مرحلة املضغة قبل
غرزه في الرحم).
أمــا العلمــاء الذين وافقوا وناصــروا تلك التجــارب والبحوث،
وأبدوا حماســا ً شــديدا ً جتاهه ،فكان مصدر حماسهم الشديد
الستعمال تلك الطريقة نابعا عن قناعتهم بأنها ستفتح آفاقا ً
واسعة في تشخيص ومعاجلة األمراض املستعصية وزرع أعضاء
ســليمة ،وتفهم آلية األمراض من الناحية اجلزئية والتمكن من
القضاء عليها أو حتى الوقاية من حدوثها.

إطالق اسم املؤسس على مصنع كسوة الكعبة
عام 1346هـ صنعت أول كسوة للكعبة املشرفة في مكة
إعداد :أسامة بامعلم
بعد مرور  93عا ًما من أمر امللك عبد العزيز ـ رحمه اهلل ـ بإنشاء
دار خاصة بصناعة الكســوة في مستهل محرم 1346هـ ،أُطلق
اســم املؤســس امللك عبدالعزيز على مصنع كســوة الكعبة
ليصبح «مجمع امللك عبدالعزيز لكســوة الكعبة املشــرفة»،
وذلك بعد صدور املوافقة الســامية بذلك حســب ما صرح به
الرئيس العام لشؤون املســجد احلرام واملسجد النبوي الدكتور
عبدالرحمن السديس.
وصف كسوة الكعبة:
جرى حتديث مصنع الكسوة باآلالت اجلديدة عام 1422هـ  ،ومت إنتاج
قماش الكسوة من مكنة اجلاكارد على هيئة قطع كبيرة (طاقة)
كل قطعة بعرض ( 10سم) وبطول 14م ( 15تكرارا) ،يتم تفصيل
كل جنب من جوانب الكعبة على حدة حسب عرض اجلنب ،وذلك
بتوصيل القطع بعضها مــع بعض مع احملافظة على التصميم

املوجود عليها ،ومــن ثم تبطينها بقماش القلع (القطن) بنفس
العرض والطول ،وعند التوصيالت تتم خياطتها مبكائن اخلياطة
اآللية وبها مكنة متتاز بكبر حجمها في الطول ،إذ تبلغ نحو (16
مترا) وبطاولة خياطة ( 14مترا) ومزودة بجهازي خط ليزر لتحديد
مكان وضع اخلامات على الكسوة ،وتعد أكبر ماكينة خياطة في
العالم ،من حيث الطول ،وهــي خاصة بتجميع طاقات القماش
جن ًبا إلى جنب ،وتعمل بنظام حتكــم آلي (كمبيوتر) مع ضغط
هواء بنســبة ( 5بار) وبها خاصية تثبيــت القماش مع البطانة
(القلــع) في وقت واحد بكينار متــن مصنوع من القطن بعرض
 7سم تقريبا ،لتزيد من متانتها وقوة حتملها أثناء التعليق .وفي
أعلى الثوب يتم تثبيته بعرى حبال ،تتم خياطته مباشــرة على
الثوب بواسطة املكائن التي تعمل بنظام حتكم آلي .ويتم تثبيت
القطع املطرزة للحزام وما حتته والقناديل اخلاصة بكل جنب من
جوانب الكعبة بنظام آلي كذلك.
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ونظرًا لثقل ســتارة الباب يتــم تعليقها مباشــرة على جدار
الكعبة املشــرفة ،وقبيل تغيير الثوب تشكل جلنة من اخملتصني
في املصنع ملراجعة وتثبيت القطع املطرزة في مكانها املناسب،
وكذلك التأكد من اتصال تكرار اجلــاكارد والتأكد من عرض كل
جنب على حدة ،والقطع املطرزة املثبتة عليه.
أشهر األلبسة التي كسيت بها الكعبة:
 1كسا النبي صلى اهلل عليه وسلم الكعبة الثياب اليمانية.
 2وكساها عمر وعثمان القباطي.
 3وكساها يزيد بن معاوية الديباج.
 4وكساها املأمون األبيض.
 5وكساها الناصر العباسي السواد ،واستمرت في من بعده.
وقد كانت الكعبة املشرفة تكسى مرتني في يوم التروية الديباج
وفي آخر رمضان القباطي (ثياب رقيقة مصرية).
وأنشــئ املصنع اجلديد للكســوة عام 1392هـ ،وانتهى في ربيع
الثاني عام  1397على طريق مكة جدة القدمي على مساحة مائة
ألف م 2ويعمل فيه نحو  200موظف.

ج – السقف  14 .9م.
ومقاسات الكعبة بجوانبها األربعة:
جهة باب الكعبة
 11.82مترا  12.50 -طاقة
جهة احلجر
 10.30أمتار  10.50 -طاقة
جهة باب امللك فهد
 12.15مترا  13 -طاقة
جهة ما بني الركنني
 10.29أمتار  11 -طاقة.

1346هـ أول كسوة للكعبة:
تعود صناعة أول كســوة للكعبة املشرفة في مكة املكرمة إلى
عــام  ،1346عندما أصدر امللك عبدالعزيــز ـ رحمه اهلل  -أوامره
بإنشــاء دار خاصة بصناعة الكســوة في مســتهل محرم من
نفس العام ،وأنشــئت تلك الدار مبحلة أجياد أمام دار وزارة املالية
العموميــة مبكة ،ومت بنــاء املصنع اجلديد مــن طابق واحد في 6
أشهر.
مصنوعات مجمع امللك عبدالعزيز لكسوة الكعبة:
فكانت هذه الدار أول مؤسسة خصصت حلياكة كسوة الكعبة
كسوة الكعبة املشرفة اخلارجية.
املشــرفة باحلجاز منذ كســيت الكعبة في العصر اجلاهلي إلى
كسوة الكعبة الداخلية اخلضراء.
العصر احلالي.
وفي أول رجب من نفس العام  ،1346وصل من الهند إلى مكة 12
كسوة احلجرة النبوية باملدينة املنورة.
نوال يدويــا ،وأصناف احلرير املطلوبة ومواد الصباغة الالزمة بذلك
هدايا تشبه التطريزات على ثوب الكعبة.
يســتهلك ثوب الكعبة  450كجم من احلرير مســاحته 658م 2والعمــال والفنيون الالزمون وكان عددهــم  60عامال 40 ،منهم
من (املعلمــن) الذين يجيدون فن التطريز على األقمشــة ،و20
ارتفاعه 14م.
من العمال املساعدين .وعند حضورهم إلى مكة نصبت األنوال
أطوال الكسوة الداخلية:
ووزعت األعمال وســار العمل على قدم وساق في صنع الكسوة
أ – من ناحية حجر إسماعيل  5.80م.
ب – بني الركنني  8.40م
وتطريزها ،حتى متكنوا من إجنازها في نهاية ذي القعدة .1346
وكسيت الكعبة املشــرفة بهذه الكسوة التي تعد أول كسوة
ت – من جهة باب إبراهيم  10.20م.
ث – ارتفاعها  7.50م.
للكعبة تصنــع في مكة ،وظلــت دار الكســوة بأجياد تصنع
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الكسوة منذ تشغيلها ،واستمرت في صناعتها حتى عام ،1358
ثم أغلقت الدار.
وعادت مصر بعد االتفاق مع احلكومة الســعودية إلى فتح أبواب
صناعة الكسوة بالقاهرة سنة 1358هـ ،وأخذت ترسل الكسوة
إلى مكة ســنويا حتى عام 1381هـ .والختالف وجهات النظر بني
مصر والســعودية توقفت مصر عن إرســال الكسوة منذ ذلك
التاريخ.
وأعــادت اململكة فتح وتشــغيل مبنى تابع لــوزارة املالية بحي
جرول ،يقع أمام وزارة احلج واألوقاف ســابقا ،والذي أسندت إليه
إدارة املصنع ،ولــم يكن لديها وقت لبناء مصنع حديث .ظل هذا
املصنع يصنع الكســوة إلى عام 1397هـ .حيث نقل العمل في
الكســوة إلى املصنع اجلديد ،الذي مت بناؤه في أم اجلود مبكة ،وما
زالت الكسوة تصنع به إلى يومنا.
ومن مراحل التصنيع:
متر صناعة الكسوة مبراحل متعددة كاآلتي:
املصبغة:
إزالة املــواد العالقة بخيــوط احلرير في أحواض ســاخنة مبواد
كيماوية مخلوطة وموزونة لضمان ثبــات درجة اللون املطلوب،
قبــل صباغة احلرير باللون األســود للخارج ،واألخضر للســتارة
الداخليــة ،وجترى االختبــارات للخيوط احلريريــة باخملتبر للتأكد
من مطابقتها للمواصفات القياســية املطلوبة ،من حيث قوة
اخليوط احلريرية ومقاومتها لعوامل التعرية.

اخملتبر :
مطابقة اخليــوط للمواصفــات من حيث رقمها وقوة شــدها
ومقاومتهــا ،كما يركب ألــوان الصبغة ويجربهــا على عينات
مصغرة من اخليوط الختيار أفضلها ومن ثم تزويد هذه النســب
للمصبغة للعمل مبوجبها مع وضع عينة في ماكينة الصباغة
ومــن ثم تعاد ثانية للمختبر إلجراء االختبارات الالزمة عليها من
حيــث (ثبات اللون عليها – مقاومتها للغســيل – قوة شــدها)
وإجراء جميع التجارب الالزمة عليهــا ،وبعد إنتاج القماش يتم
تزويد اخملتبر بعينات عشوائية من األقمشة ليتم أيضا فحصها
والتأكد من أن جميع املنتج على نفس املواصفات املطلوبة ،كما
يتم في اخملتبر عمل بعض األبحاث في اختيار أجود أنواع األصبغة
وبعض املواد الكيميائية التي تزيد من مقاومة األقمشة للغسيل
واألتربة وزيادة شدها.
الطباعة:
طباعة اآليات القرآنية على احلرير ،والزخارف اإلسالمية.
التطريز:
يعد من أهم األقسام ،حيث يطرز املذهبات والفضيات والزخارف
اإلســامية ،بوضع اخليــوط القطنية بكثافــات مختلفة فوق
اخلطوط والزخارف املطبوعة على القماش األســود الذي يشــد
على املنسج قبل البدء مبمارسة الغرز الالزمة واحلشو والقبقبة.
ينتج قسم التطريز  16قنديال مكتوبا عليه آيات قرآنية بأسالك
الفضة ،و «الصمديات» ،وهي عبارة عن ســورة اإلخالص مكررة
أربع مرات ،توضع كل واحدة في ركن من أركان الكعبة ،إضافة إلى
 16قطعة حلزام الكعبــة ،و 6قطع حتت احلزام مبختلف األحجام،
إضافة إلى الستارة اخلارجية لباب الكعبة.

النسج:
حتويل اخليوط إلى قســم النسج اآللي عبر أجهزة متطورة ،كما
التجميع:
يعمل هذا القســم الكســوة اخلارجية التي زود في تصنيعها
بنظام اجلــاكارد الذي يحتوي علــى العبارات واآليــات القرآنية يتولى جمع قطع الكسوة في ثوب كامل بجميع اجلهات ،وتثبيت
القطع املذهبة من حزام وقناديل على الثوب األسود.
املنسوخة ،وآخر خال تتم عليه املطرزات.
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رمضان  :حوار الذات
بقلم د .عبداهلل الشيعاني
خص اهلل ســبحانه وتعالى أمة اإلســام بصيام شهر
ومن عليه فيــه بالعديد من الفضائل،
رمضــان املباركّ ،
وأكرمه بليالي املغفرة والعتق من النار ،وشــ ّرف الشهر
الكرمي على بقية الشهور بنزول القرآن فقال عز من قائل:
ُ
(( َ
َات
ش ْه ُر ر َ َم َ
َّاس وَب َ ِّين ٍ
ضا َن الَّ ِذي أنزِ َل ِفي ِه الْ ُقرْآ ُن ُه ًدى لِّلن ِ
ان َف َمن َ
نك ُم َّ
ش ِه َد ِم ُ
ص ْم ُه
الش ْهرَ َفلْ َي ُ
ِّم َن الْ ُه َد ٰى وَالْ ُفرْ َق ِ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
يضا أَوْ َعل ٰى َ َ
ام أخَ رَ يُرِي ُد
وَ َمن َكا َن َمرِ ً
ســف ٍر ف ِع َّدة ِّمــ ْن أي َّ ٍ
َّ ُ
سرَ وَلِت ُْك ِملُوا الْ ِع َّد َة
ــر وَ َل يُرِي ُد ب ِ ُك ُم الْ ُع ْ
الل ب ِ ُك ُم الْ ُي ْ
س َ
ولت َُكبروا َّ َ
اك ْم وَلَ َعلَّ ُك ْم ت ْ
الل َعلَ ٰى َما َه َد ُ
َش ُك ُرو َن )) .
َ ِ ِّ ُ
وفي الســنة املطهرة عن النبي املصطفى صلى اهلل
عليه وســلم قال « :هذا شــهر رمضــان جاءكم تفتح
فيه أبــواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلســل فيه
الشياطني » أخرجه النسائي في سننه0
ففي شــهر رمضان تصفو النفوس ،ويتفرغ املسلم
للطاعات ،والبعد عن املعاصي ،والكف عن األذى ،ويدخل
في حوار مع الذات ،في كيفية استثمار الشهر الفضيل،
ملضاعفة األجر مــن املولى القدير ،الــذي خص العمل
الصالــح مبكافــأة ال يعلمها إال هو ســبحانه وتعالى،
باكتمال الصوم عن أَبــي ُهريرة رضي َّ ُ
الل َع ْن ُه قال َ :قا َل
ََْ َ ِ َ
َّ
َّ
ُ
َّ ُ
سلَّ َم َ « :قا َل الل ُ :ك ُّل َع َم ِل
الل َ
صلَّى الل َعلَ ْي ِه وَ َ
رَ ُ
سو ُل ِ
َ
الص َيا َم َفإِن َّ ُه لِي وَأَن َا أ َ ْجزِي ب ِ ِه  . . .احلديث».
ال
إ
ه
ل
م
د
آ
ن
ِّ
اب ْ ِ َ َ ُ ِ
فأضاف اجلزاء إلى نفســه الكرمية ؛ أل َّن األعمال الصاحلة
يضاعــف أجرها بالعدد  ،احلســنة بعشــر أمثالها إلى
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة  ،أما الصوم فإن َ
اهلل
ِ َّ
َّ َّ
أضاف اجلزاء عليه إلى نفســه مــن غير اعتبار عدد ،وهو
ســبحانه أكرم األكرمني وأجود األجودين ،والعط َّية بقدر
معطيها .فيكون أجر الصائم عظيما ً كثيرا ً بال حساب .
وجعل في الشــهر الكرمي أعماال ً أجورها تختلف عن
غيره من الشهور  ،فالعمرة في رمضان ثوابها مضاعف،
فعن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما قال  :قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وســلم « ُعمرة فــي رمضان تعدل
َح َّج ًة»  ،وكذلك قراءة القرآن الكرمي فعن ابن عباس رضي
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اهلل عنهما قال  « :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أجــود الناس  ،وكان أجود ما يكون في رمضان حني يلقاه
جبريل  ،وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارســه
القرآن  ،فرســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجود باخلير
من الريح املرسلة » .وإحياء لياليه بالقيام ،يغفر ما تقدم
من الذنوب ،فقد روى أبي هريرة أن رســول اهلل صلى اهلل
عليه وســلم قال « :من قام رمضان إميانا واحتسابا ،غفر
له ما تقدم مــن ذنبه » وتفطير الصائمني فيه من األجر
العظيــم كأجر من صام دون نقص فــي أجورهم ،فقال
صلى اهلل عليه وســلم ( :من ّ
فطرَ صائما ً فله مثل أجره
من غيــر أن ينقص من أجر الصائم شــيء) ،وحتري ليلة
القدر ملا لها من الفضل وعظيم األجر ،قال تعالى ( :لَ ْيلَ ُة
ف َ
ش ْهر ) قال املفسرون  :أي العمل فيها
الْ َق ْدر ِ خَ ْي ٌر ِّم ْن أَلْ ِ
خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
ومــن األعمال التي حرص النبــي الكرمي على التفرغ
فيها بالعبادة ،االعتكاف في العشــر األواخر من رمضان
فعن عائشــة رضي اهلل عنهــا  ،قالت  « :إن النبي صلى
اهلل عليه وسلم ،كان يعتكف العشر األواخر من رمضان
حتى توفــاه اهلل ،ثم اعتكف أزواجه مــن بعده » وختم
الفضل في شهر رمضان بزكاة الفطر ،فالصدقة جتبر ما
فيه من النقص واخللل ،وتدخل السرور للفقير يوم العيد
وتكفيه احلاجة ،ولهذا وجب في آخر شــهر رمضان زكاة
الفطر طهرة للصائم من اللغــو والرفث وعفة للفقير
من الطلب.
يقول الشاعر األندلسي ابن الصباغ اجلذامي :
ان
الصـــ ْو ِم ِمـــ ْن ر َ َم َ
َه َذا ِهـــا ُل َّ
ض ِ
ُ
ـــق بَـــا َن َفـــا ت َُكـــ ْن بِال َوانِي
بِاأل ْف ِ
َ
ظي َم ُه
وَا َف
ـــاك َ
ض ْي ًفا َفالتَـــزِ ْم ت َ ْع ِ
اج َع ْ
آن
وَ ْ
ـــل ِقـــرَا ُه ِقـــرَا َء َة القُـــرْ ِ
َ
ْ
ـــم أيَّا َم ُه
ص ْمـــ ُه وَ ُ
ُ
صنْـــ ُه وَاغ َت ِن ْ
َ
ـــان
س
ح
اإل
ب
اء
ف
ع
الض
ـــا
م
ذ
ر
ـــ
ب
اج
و
ُّ
َ ْ ُ ْ َِ
َ ِ ِ ِْ َ
ِ

