


افتتاحية

للمجلس  واألربعون  الرابعــة  الدورة  حفلت 
األعىل لرابطة العالم اإلسالمي بقرارات ونتائج 
إىل  املعارصة،  اإلسالمية  القضايا  حول  مهمة 
جانب تدشني جائزتني ســنويتني للفقه اإلسالمي ووثيقة 

مكة املكرمة.
وحظيت اجتماعات املجلس التي انعقدت يف رحاب الحرم 
املكي الرشيف بمكة املكرمــة باهتمام الفت، ظهر ذلك يف 
مشــاركة أصحاب الفخامة والسماحة والفضيلة واملعايل 
املدعوين من )٨٢( دولة حول العالم يمثلون شــعوبهم 

ومجتمعاتهم.
وخصَّ املجلس هذه املناســبة ببيان أعرب فيه عن تأييده 
ملــا صدر عن لقاء القمــة التاريخية للوحدة اإلســالمية 
الذي عقدتــه الرابطة بمكة املكرمة يف ربيع اآلخر من عام 
1440هـ، مستذكراً دعوة املجتمعني من األمة املسلمة إىل 
التمسك بما أرســت الرشيعة اإلسالمية من معاني األخوة 

والوحدة، والتحذير من الفرقة وبيان خطرها.
وعبَّ البيان بوضــوح عن حرص املجلس عىل تعزيز دور 
منظمة التعاون اإلسالمي باعتبارها املظلة الجامعة للدول 
اإلسالمية، مشدداً عىل أن األمة املسلمة تتطلع يف هذه الفرتة 

الدقيقة إىل املزيد من التالحم والتعاون.
كما أشــاد املجلس بالجهود املخلصــة للمملكة العربية 
الســعودية ودورها اإلســالمي والعاملي الكبري، وثمن ما 
يبذله خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وســمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي 
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما الله، من 
مبادرات الخري يف العمل اإلســالمي املشرتك ودعم جهود 

السالم والوئام حول العالم.
وانطالًقا من معاني األخوة والوحدة والتحذير من الفرقة 
وبيــان خطرها فقد أدان املجلس محاوالت شــق الصف 

والعمل خارج املرجعيات الكبى، مستنكرًا التدخل الرتكي 
يف ليبيا.

وفيما يتعلق بالقضايا اإلســالمية املعارصة جدَّد املجلس 
املركزية؛ قضية  املســلمني  الثابت تجــاه قضية  موقفه 
فلسطني واملسجد األقىص املبارك، ونوَّه إىل قضايا املسلمني 
التمييز واالضطهاد يف ميانمار وتركستان،  الذين يعانون 

وواجب األمة تجاهها.
ويف ختــام أعمال الدورة أعلن املجلس عن إنشــاء جائزة 
املجمع الفقهي اإلسالمي، وجائزة وثيقِة مكَة املكرمة. وقد 
لقي هذا اإلعالن كل التأييد والرتحيب من أعضاء املجلس، 
فتتابعت كلمات الثناء عىل هذه الخطوة املباركة تشــجيًعا 

للعلم والعلماء.
وكان مــن الالفت أن معايل األمني العام للرابطة الشــيخ 
الدكتور محمد بــن عبد الكريم العيىس قد بنيَّ أن صاحب 
فكرِة وثيقِة مكَة املكرمِة هــو ويل العهِد األمري محمد بن 
ســلمان، وهو أيضاً الداعُم واملتابُع لجميع مراحلِها حتى 
يسَّ الله صدوَرها من ِقبَِل مفتي وعلماء األمِة اإلســالمية. 
ه بالشكر باسم أعضاء املجلس جميعاً لسمو ويل  وقد توجَّ
العهدـ  حفظه اللهـ  عىل ما قدمه بشأن وثيقة مكة املكرمة 
التي ُتلقــي بظاللها عىل خري اإلنســانية، معبًة عن أُفق 
اإلسالم الرفيع ونظرِتِه املُستنريِة للتنوِع البرشي، ودعوته 
للِحوار والتواُصل الحضــاري، يف مواجهة عاديات الرش 

وأفكاِر التطرف والكراهيِة والصداِم الحضاري.
ومع انتهاء أعمال املجلس حملت األخبار برشى منح جائزة 
امللك فيصل لخدمة اإلسالم هذا العام لوثيقة مكة املكرمة.

وشــهدت الدورة زيادة أعضاء املجمع الفقهي؛ ليستوعَب 
كبار علماء األمة اإلســالمية، ليتفق ذلك مع نظام رابطة 
العالم اإلسالمي وينسجم مع كونها منظمة عاملية مستقلة 

غري حكومية.

المجلس األعلى للرابطة: دورة جديدة وأفق جديد,,
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مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة
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المراسالت على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير
البريد اإللكتروني:

rabitamag@gmail.com
الموضوعات والمقاالت التي تصل إلى مجلة »الرابطة«
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د.العيسى يجتمع برئيس
المجلس الشعبي اإلندونيسي 
ويتلقى دعوة لزيارة جاكرتا

الرياض:

اســتقبل معايل األمني العام لرابطة 
محمد  الدكتور  الشيخ  اإلسالمي  العالم 
رئيس  مكتبه  يف  العيىس  عبدالكريم  بن 
املجلس االستشاري الشعبي بجمهورية 

إندونيسيا السيد بامبانغ سوساتيو.

بالده  تثمني  املجلــس  رئيس  وأكد 
رابطة  باسم  العام  األمني  لجهود معايل 
املفاهيم  العالم اإلســالمي يف تصحيح 
الخاطئة عن اإلسالم واملسلمني يف العالم 
الدين اإلسالمي  من خالل إبراز حقيقة 
والتطرف  التضليل  حمالت  مواجهة  يف 

حول العالم.

و وّجه السيد سوساتيو دعوًة ملعاليه 
أطياف  بكافة  وااللتقاء  جاكرتا  لزيارة 
أخوية  لقاءات  يف  اإلندونييس  الشــعب 
تبادليــة مع رابطة العالم اإلســالمي، 
اإلندونييس يف عضوية  التمثيــل  مثمناً 
املجلــس األعــىل للرابطــة من خالل 

الشخصيات العلمية اإلندونيسية.
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مكة املكرمة:

أعرب املجلس األعىل لرابطة العالم اإلسالمي يف دورته الـ 44 التي انعقدت يف رحاب الحرم املكي الرشيف 

بمكة املكرمة، بمشاركة أصحاب الفخامة والسماحة والفضيلة واملعايل من ٨٢ دولة حول العالم، يمثلون 

شــعوبهم ومجتمعاتهم، عن تأييده ملا صدر عن لقاء القمة التاريخية للوحدة اإلســالمية الذي عقدته 

الرابطة بمكة املكرمة يف ربيع اآلخر  من عام 1440 هـ، مســتذكراً دعوة املجتمعني من األمة املسلمة إىل 

االستمساك بما أرست الرشيعة اإلسالمية من معاني األخوة والوحدة والتحذير من الفرقة وبيان خطرها، 

وأن األمة اإلسالمية لم تعان عرب تاريخها مثلما عانت من محاوالت شق صفها.

      أدان التدخل التركي في ليبيا

المجلس األعلى للرابطة: 
العمل المشترك للدول اإلسالمية ال يكون إال تحت 

مظلة منظمة التعاون اإلسالمي 

الدورة الـ 44 للمجلس تناولت عدداً من القضايا امللحة عىل الساحة اإلسالمية والعاملية
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ودعا اجتماع املجلس األعــىل للرابطة، الذي يعتب 
الحدث األهم حضوراً وتأثرياً يف العالم اإلسالمي يف ُبعد 
مظلته للشعوب اإلسالمية ويشــهده كبار مفتي األمة 
وعلمائها ومفكريهــا، إىل تعزيز دور منظمة التعاون 
اإلسالمية،  للدول  جامعة  مظلة  باعتبارها  اإلســالمي 
تعمل عىل ردم الفجوات وتجســري العالقات بني دول 
العالم اإلسالمي، مشدداً عىل أن األمة املسلمة تتطلع يف 

هذه الفرتة الدقيقة إىل املزيد من التالحم والتعاون.

كمــا أدان املجلس األعىل تدخل بعــض الدول يف 
الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية أو احتالل أي 
جزء من أراضيها تحت أي ذريعة كانت، مديناً التدخل 

الرتكي يف ليبيا.

وأكد املجلس أن وعي املسلمني بدورهم الحضاري 
املنفتح بإيجاب عىل الجميع مطلب مهم. 

كما أشــاد املجلس بالجهود املخلصة التي تبذلها 
الدول اإلسالمية الحريصة عىل وحدة الصف اإلسالمي، 
شاكراً جهود خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود، وسمو ويل عهده األمني صاحب 
الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، 
يحفظهما الله، عىل مبادرات العمل اإلســالمي املشرتك 
ودعم جهود الســالم والوئام حول العالم، مستعرضاً 
تلك الجهود التاريخية ومثمناً دورها اإلسالمي والعاملي 

الكبري. 

وأعلنت الدورة الـ 44 للمجلس األعىل  عن تأسيس 
جائزة املجمع الفقهي اإلسالمي التابع للرابطة، وجائزة 
»وثيقِة مكَة املكرمة«، بقيمة إجمالية تبلغ مليون ريال.

املفتي  وكان اجتماع املجلس بدأ بكلمة لســماحة 
العــام للمملكة العربية الســعودية رئيس هيئة كبار 
العلمــاء، الرئيس العــام للبحوث العلميــة واإلفتاء، 
رئيس املجلس األعىل لرابطة العالم اإلســالمي، الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، نوه فيها بدور اململكة 

العربية السعودية التي حملت منذ تأسيسها هموم األمة 
املســلمة واهتمت بشؤونها وقضاياها وسعت لتضميد 

جراحها وتوحيد صفها واجتماع كلمتها.

كما تطرق سماحته إىل الجهود املشكورة التي يقوم 
بها املجلس األعــىل للرابطة يف توجيه فعاليات وبرامج 
إىل أفضل عناية بشــؤون املسلمني  الرابطة، ســعياً 
الحلول  أفضل  وإيجاد  ودراسة قضاياهم ومشكالتهم 
املناســبة لها، رافعاً يف الوقت نفسه الشكر إىل اململكة 
العربية الســعودية التي دعمت وساندت هذه الجهود 

واألنشطة منذ تأسيسها.

إىل ذلك تحدث معايل األمني العــام لرابطة العالم 
اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، 
قائالً: »من هذه الرحاب الطاهرة، وبصحبة هذا الجمع 
الكبرية  واإلنسانية  اإلســالمية  بالجهود  ُنشيد  الكريم 
لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود »حفظه الله«، وبجهود سمو ويل عهده األمني 
صاحب الســمو امللكي األمري محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود »حفظه الله«، وعىل رأسها خدمُة 
الحرمني الرشيفني، وخدمُة الكتاب والســنة، وُنرصُة 
القضايا اإلســالمية، وكافُة القضايــا العادلِة عموماً، 
إضافة إىل مواجهة التطرِف واإلرهاِب )فكرياً وعسكرياً 

وإعالمياً مع قطع ُسُبِل تمويله(.

      خطاب المملكة المعتدل 
حاصر التطرف وحّد من خطاب 

»اإلسالموفوبيا«

      الرابطة تطلق جائزتي »المجمع 
الفقهي« و»وثيقة مكة« بقيمة 

مليون ريال

5 العدد: ٦٤٠ جامدى األوىل ١٤٤١ هـ ـ يناير ٢٠٢٠م



العدد: ٦٤٠ جامدى األوىل ١٤٤١ هـ ـ يناير ٢٠٢٠م6

وتابع معاليــه، قائالً: » هذا فضــالً عن األعمال 

اإلنسانية حول العالم، وكذا الخطاِب اإلسالمي املعتدل 

الســعودية، وال ســيما  العربية  اململكة  الصادِر عن 

منصاُت اململكِة العامليُة ملحاربة الفكر املتطرف، وأيضاً 

الُة يف مواجهة هذا الفكر، والتي حدَّت  الهمُة العاليُة الفعَّ

بشكل واضح من خطاب اإلسالموفوبيا«.

وكشــف الدكتور العيىس عن أن ويل العهِد األمري 
محمد بن سلمان هو صاحب فكرِة وثيقِة مكَة املكرمِة، 
وهو أيضاً الداعُم واملتابــُع لجميع مراحلِها حتى يسَّ 
اللُه صدوَرها من ِقبَِل مفتي وعلماء األمِة اإلســالمية، 
مضيفاً »وباسمهم جميعاً نشكر لسموه الكريم ما قدمه 
يف هذا الشأن املهم من خدمة جليلة لإلسالم واملسلمني 
بل ولإلنسانية جمعاء، فهذه الوثيقة ُتلِْقي بظاللها عىل 
خري اإلنســانية، معبًة عن أُُفق اإلسالم الرفيع ونظرِتِه 
املُســتنريِة للتنوِع البرشي، ودعوِتِه للِحوار والتواُصِل 
الحضاري، يف مواجهــة عاديات الرش وأفكاِر التطرِف 

والكراهيِة والصداِم الحضاري«.

جانب من اجتماع املجلس األعىل لرابطة العالم اإلسالمي يف مكة املكرمة

      المجلس األعلى للرابطة يشيد 
بجهود المملكة في خدمة الحرمين 
الشريفين ونصرة القضايا اإلسالمية 

واإلنسانية
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وأكــد معاليه يف املؤتمر الصحفــي املصاحب: أن 

من يمتلُك الحقيقَة ليــس بحاجة إىل رصاع الناس وال 

ســلبياِت الجداِل والســجاِل العقيم، وال إكراِههم عىل 

دينه أو مذهبِه أو رأيــه فـ »ال إكراه يف الدين«، وليس 

بحاجة كذلك لســلبيات ونكِد كراهيتِهم أو ازدراِئهم 

أو اســتفزاِزهم.. ومن يمتلك الحقيقة ليس عليه سوى 

البالغ وليس بمكلف أن يهــدي الناس، فضالً عن أن 

َيْحِملَهم عىل رأيه واجتهاده.

     ونــوه العيىس  إىل أن يف التعاطي الجميل حكمًة 

بالغة كثرياً ما تفوق عزيمَة الســجاِل واألخذ والرد بني 

اآلراِء واالجتهادات، مؤكداً أن قطعيات اإلســالم محل 

إجماع، أما ما ســواها فهو محل اجتهاد، ومن نقلها 

للقطعيات فهو واهم، »ومن يــؤت الحكمة فقد أوتي 

خرياً كثرياً«.

كما رحــب معاليه بانعقاد هــذا االجتماع إلعالن 

تأســيس جائزة مجمعها الفقهي، الــذي يعتب أقدم 

عليه 44  املؤسســية، حيث مــى  الفقهية  املجامع 

عاماً، قدَّم خاللَها ثــروة فقهية مجمعية، َصَدَرْت عن 

       بدأت وثيقة مكة المكرمة بفكرة 
ولي العهد ثم متابعته ودعمه 

وأقرها مفتو وعلماء األمة اإلسالمية 
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تنوع علمي راســخ، وتطرَّقت لُعموم املسائل الفقهية 

املعارصة، من خالل أعضائه الذين يتميزون بأنهم من 

كبار علماء العالم اإلسالمي.

وبــني العيىس أن املجمع اضطلــع بإزالة عدد من 

اإلسالمي، سواٌء  الفقه  املثارة عىل  الشبهات واإليرادات 

أكانت صادرًة عن جهل أم أغراض، وتصحيح الوهم يف 

الفهم والتصدي للمغالطات، مبيناً حاجة األمة للفقيه، 

وما تقتيض هذه الحاجة من التفريق بني الفقيه وحامل 

الفقه املجرد، وبني فهم النص وتطبيِقه، إذ إن هناك من 

يتوهم أن صواب الفهم يلزم منه صواب التطبيق.

وحول جائزة املجمع قال معاليه: »ســيكون لهذا 

املجمــع جائزٌة ســنوية، هي محــل احتفائنا يف هذا 

اللقاء املبارك، وهي لكل من قــدَّم خدمة جليلًة للفقه 

اإلسالمي أبرزت تميزه الترشيعي، وقدرَتُه عىل التصدي 

للمســتجدات، عىل أن تكون تلك الخدمة الفقهية ذات 

طرح مســتنري، ُيبهن عىل قدرة الترشيع اإلســالمي 

كافة، وعىل حكمته ورحمته  املستجدات  استيعاب  عىل 

وســماحته، بخطاب علمي مواكب عرصه، مع أهمية 

رعايته لُهوية الفقه اإلســالمي«، موضحاً أن الجائزة 

ســـــُتمنح لألفراد واملؤسســات، بقيمة 500 ألف 

ريال، مع شهادِة املنح، ومسكوٍك يمثل ميدالية الجائزة 

بشعار الرابطة واملجمع.

وأضاف الدكتور العيىس أنه ســتكون هناك جائزة 

باسم: »وثيقِة مكَة املكرمة«، ُتمنح لألفراد واملؤسسات 

ممن قام بمنشط عاملي حول الوثيقة ذي وزن وأثر، أو 

أعد دراسًة علمية متعمقة ومؤصلة يف شأنها، أو أيٍّ من 

موادها، وقيمُتها خمسمائة ألف ريال مع شهادة املنح 

ومسكوك يمثل ميدالية الجائزِة بشعار الرابطة وشعار 

الوثيقة«.

د.العيىس لدى استقباله ضيوف رابطة العالم اإلسالمي

       د. العيسى: من يمتلك الحقيقة 
ال يسلك طريق الصدام الحضاري وال 

كراهية الناس وازدرائهم
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وأعلن عن زيادة أعضاء املجمع الفقهي؛ ليستوعَب 
كبار علماء األمة اإلسالمية، مراعيا يف ذلك شخصياتهم 
العلميــة البارزة دون أوصافهم الوظيفية الرســمية، 
ليتفق ذلك مع نظام رابطة العالم اإلســالمي وينسجم 

مع كونها منظمة عاملية مستقلة غري حكومية.

كما ألقى  معايل الشــيخ عبدالله بــن بيه رئيس 
مجلس اإلفتاء الرشعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
رئيس منتدى تعزيز السلم عضو املجلس األعىل، كلمة 
أشــاد فيها  بمبادرات الرابطة التي ُتستعمل فيها كلُّ 
الوسائل ملعالجة القضايا اإلسالمية عىل اختالف البلدان 
والتوجهاِت، وهي بذلك تنرش السالم وتحقق الوئام بني 

املجتمعات.

وأوضــح معاليه أن  الرابطة تعمل يف  دائرة أخرى 
هي دائرة القادة الدينيني املســتقيمني عىل هذا الدين 
الحنيف، الذين يبزون خطاب الوســطية واالعتدال، 

وهذا يعتب بحقٍّ واجَب الوقِت. 

بعدها ألقى الشــيخ الدكتور شــوقي عالم مفتي 

العربية عضو املجلس األعىل للرابطة،  جمهورية مرص 
كلمة تقدم فيها بخالص الشــكِر وعظيِم االمتنان إىل 
رابطة العالم اإلســالمي عــىل كلِّ ُجهودها املبذولة يف 
خدمة القضايا اإلسالمية، ومحاربِة الفكر املتطرف بكل 

أشكالِِه.

فيما قال معايل الدكتور محمد مختار جمعة وزير 
األوقــاف املرصي عضو املجلس األعــىل للرابطة ، إن 
املســلمني يف حاجة أقىص من أي وقــت إىل أن يعملوا 
عىل تقوية صلــة الناس بالله عز وجل مع بيان التدين 

الصحيح، ونبذ التطرف الباطل.

بعدها نوه الشــيخ الدكتور أحمد العبادي رئيس 
الرابطــة املحمدية للعلماء يف اململكــة املغربية عضو 
املجلس األعىل للرابطة باجتماع املجلس ملناقشة هموم 
املســلمني وقضاياهم انطالقاً من هذه املنصة الربانية 
التي من شأنها أن تقدم مقرتحات وأفكارا تدخل الكثري 

من الفضل والرحمة إىل عاملنا.

كما ألقى  معايل الدكتور القايض أحمد زبني عطية 

سماحة املفتي ود.العيىس يف استقبال أعضاء املجلس
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وزيــر األوقاف يف الجمهوريــة اليمنية عضو املجلس  
كلمة أشــاد فيها بجهود اململكة التي نعتبها مصدر 
القرار اإلسالمي، مؤكداً أن من يعمل خارج املرجعيات 
الكبى مثل منظمة التعاون اإلســالمي ورابطة العالم 

اإلسالمي إنما يغرد خارج السب.

من جانبه أكد معايل الشيخ محمد الحافظ النحوي 

رئيــس منتدى علمــاء إفريقيا، أن اململكــة العربية 

السعودية تقود العالم اإلسالمي يف النواحي كافة، وأنها 

رائدة يف مجال نرش قيم االعتدال والوســطية بقيادة 

خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز 

وويل عهده األمري محمد بن ســلمان وفق رؤية سليمة 

وسديدة.

صورة جماعية ألعضاء املجلس الذين يمثلون الشعوب اإلسالمية من ٨٢ دولة
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الرياض:

العالم اإلســالمي،  لرابطة  العام  أعرب معايل األمني 
رئيس هيئة علماء املســلمني، الشيخ الدكتور محمد بن 
عبدالكريم العيىس باسم مفتي وعلماء وثيقة مكة املكرمة 
عن التثمني الكبري لنيــل وثيقة مكة املكرمة جائزة امللك 

فيصل لخدمة اإلسالم لهذا العام.

وشكر معاليه باسم ألف ومئتي مفٍت وعالم صادقوا 
عــىل هذه الوثيقــة يف مؤتمرها التاريخــي يف رمضان 
الفائــت بمكة املكرمة، ممثلني لســبعة وعرشين مذهباً 
وطائفة إسالمية من مئة وتسع وثالثني دولة تحت مظلة 
رابطة العالم اإلســالمي، َشَكَر خادم الحرمني الرشيفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، عىل 
رعايته الكريمة ملؤتمر هــذه الوثيقة وكلمته الضافية يف 
حفل افتتاحها ويف حفل اســتقباله »أيده الله« لعلمائها، 
كما َشَكَر معاليه باســم الجميع صاحب السمو امللكي 
ويل العهد نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
األمري محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه 
الله، عىل ما قدمه ســموه الكريم للوثيقة باعتبار سموه 
صاحب فكرتها والداعم واملتابــع لها حتى صدرت عن 
مفتي وعلماء األمة اإلسالمية، والتي تحمل يف طياتها قيم 
اإلسالم الرفيعة لإلنســانية جمعاء، مبينة املنهج السوي 
للخطاب الدينــي من منبعه األصيل، ومن قبلته الجامعة 
مكة املكرمة باململكة العربية السعودية، بوصفها املمثل 

لألمة اإلسالمية.

وأضاف معاليه أن الخطاب اإلسالمي يف مبناه ومعناه 
يتصــف باألصالة واملعارصة، وأن وثيقــة مكة املكرمة 
برهنت بعلم وفكر كبار  علمائهــا عىل أن هذا الخطاب 
متجدد بتجدد وعــي األمة الذي ال يفرت وال ينقطع بحمد 

الله، َيْحِملُُه أولو بقيٍة من حراس الرشيعة.

وتابع معاليه بأنه سبق تشكيل مجلٍس وأمانٍة عامة 
للوثيقة لالضطالع بشــؤونها كافة، ومن ذلك شــأنها 
العالم اإلســالمي بما ُتمثله  أن رابطة  التنفيذي، مؤكداً 
)حسب نظامها األســاس( من مظلة للشعوب اإلسالمية 
ُتعتب امتداداً لرسالة اإلسالم التي جاءت بمفهوم الرابطة 
اإلســالمية من مهبط وحيها بمكة املكرمة؛ فألصل هذه 
الرابطة املباركة أكثر من 1400 عام، وأنها تشــكلت من 
حوايل ستني عاماً يف إطار عمل مؤســيس وفق َحوَْكَمتِه 
السعودية  العربية  اململكة  له ورعته  ســت  أَسَّ العرصية 
بوصفها رائدة العمل اإلسالمي وحارَسُه األمني وحاضنَة 

مقدساته وأهدته للعالم اإلسالمي.

وســأل معاليه املوىل جل وعال أن يجزي الله خادم 
الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني خري الجزاء عىل 

ما قدما ويقدمان لإلسالم واملسلمني واإلنسانية جمعاء.

د. العيسى يثمن نيل وثيقة مكة المكرمة جائزة الملك فيصل لخدمة اإلسالم 

وثيقة مكة المكرمة برهنت أن الخطاب اإلسالمي متجدد 
بتجدد وعي األمة الذي ال يفتر وال ينقطع
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مكة املكرمة:

تنفيذاً لخطة تفعيل وثيقة مكة املكرمة التي وصفها عدد 

من كبار العلماء واملفكرين بأنها ُتمثل خارطة طريق مهمة 

العالم اإلســالمي  املعارص، أطلقت رابطة  الديني  للخطاب 

حزمة من البامــج التدريبية لتعزيز الوعي بتَجدُّد الخطاب 

الدينــي باعتبار خطابه متصفاً يف أصلــه باألصالة والِجدَّة 

وإنما يكمن القصور يف الوعــي بهذه الخاصية يف الخطاب 

الديني، وهذا هو دور العلماء واملفكرين.

وقد أوضح معايل األمني العام لرابطة العالم اإلســالمي 

رئيس هيئة علماء املســلمني الشــيخ الدكتور: محمد بن 

عبدالكريم العيىس بأن هذه البامج التدريبية تشمل عدداً من 

املوضوعات التي تضمنتها بنود الوثيقة.

وأكد د.العيــىس بأن وثيقة مكة املكرمــة )املنبثقة عن 

العالم اإلسالمي برعاية  الدويل الذي نظمته رابطة  مؤتمرها 

خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بــن عبد العزيز آل 

ســعود ـ يحفظه الله ـ يف رمضــان الفائت وحرضه أكثر 

من 1٢00 مفــٍت وعالم من ٢7 مذهباً وطائفة يمثلون كافة 

املذاهب والطوائف اإلسالمية يف ملتقًى إسالمي غري مسبوق 

حيث كانــت تلكم الوثيقة يف أصلها فكــرة موفقة من لدن 

صاحب السمو امللكي ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

» يحفظــه الله« والذي تابع ودعم هذا املرشوع اإلســالمي 

التاريخي حتى صدوره( هذه الوثيقة ســيكون لها ـ بعون 

الله تعاىل ـ تفعيل عىل نطاق واسع، ومن ذلك تلك البامج.

وأشار الشيخ العيىس إىل أن األمانة العامة للرابطة تتطلع 

إىل إســهام علماء ومفكري األمة اإلسالمية يف تعزيز الوعي 

بوثيقة مكة املكرمــة مع تجلية مضامينها من خالل الطرح 

املســتنري، والذي حفزت له جائزة وثيقة مكة املكرمة التي 

تم إطالقها مع جائزة مجمع الفقه اإلســالمي يف أعقاب عقد 

املجلس األعىل للرابطة اجتماعه االستثنائي يف رحاب املسجد 

الشــخصيات  كبار  بحضور  يف  1441/5/1٢هـ  الحرام 

اإلسالمية أعضاء املجلس األعىل للرابطة مع كبار الشخصيات 

اإلسالمية املدعوة لحفل تدشني الجائزتني.

وأضاف معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي بأن 

الرابطــة ومن منطلق مضامني وثيقــة مكة املكرمة أخذت 

عىل نفســها تعزيز الوعي بتَجدُّد الخطاب الديني من خالل 

املَلََكِة العلمية والفكريــة »الفطرية«  الحرص عىل توافــر 

و»املكتســبة«، مع تعاهد هذه امللكة وصقلها، ووجود املَلََكة 

املشار إليها ال يكفي بل ال بد أن يكون لها أثر ملموس يرتجم 

ســعة األفق الرشعي يف التعامل مع النصوص وال سيما فهم 

مقاصدها وقواعدها وبخاصة قواعد فقه املوازنات والتيسري 

ورفع الحرج، وحكمة تأليف القلوب ومخاطبة كل بحســب 

فهمه واســتيعابه باألســلوب الذي يأخذ بمجامع القلوب 

ويقربها وال ينفرها ويوحشها، وكذا استيعاب قاعدة الرشيعة 

يف تنوع الفتاوى واألحكام باختالف الزمان واملكان واألحوال، 

مع استطالع املآالت فيما يتطلب ذلك مع التفريق يف هذا بني 

شأن األفراد وشأن الدول ومؤسساتها العامة والخاصة، وال 

سيما يف مســائل الرضورة واالحتياط وسد الذرائع واألصلح 

واألرفق.

وأضاف بأن »الخطاب الدينــي يجب أن يتجاوز ُمَكرَّر 

أطروحات امللتقيات واملؤتمرات منذ ســنوات إىل واقع عميل 

ملموس لنسأل أنفســنا ماذا عملنا ؟، هذا هو املحك، وهذا 

ما يجب أن نقف عنده؟؛ فالحماســة التي ال تتجاوز مجرد 

الطرح النظري هي أمانــي ال تكفي، وإنما العزيمة والعمل 

واألنموذج امليضء الذي يحكي القدوة املرشفة، وعندما يسمو 

الخطاب ليصل إىل املســتوى الالئق بجالل وجمال الرشيعة 

اإلسالمية نكون عندئذ أهالً للتمثيل الرشعي«.

الرابطة ُتطلق برامَج تدريبية لتعزيز الوعي 
ِد الخطاب الديني بتَجدُّ

علماء ومفكرون: وثيقة مكة المكرمة خارطة طريق للتوعية بقيم خطابنا الديني



العدد: ٦٤٠ جامدى األوىل ١٤٤١ هـ ـ يناير ٢٠٢٠م22

مكة املكرمة:

أشاد معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العاملية للعلماء املسلمني، الشيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيــىس باملنجز األمني النوعي الذي 
أعلنت عنه رئاســة أمن الدولة باململكة العربية السعودية. 

واملتمثل يف إحباط عمل إرهابي وشيك.

وقال معاليه إن هذا اإلنجــاز الذي دحر الله به مكائد 
اإلرهاب وتدابريه الرشيرة هو من حفظ الله تعاىل للمملكة 
ِعِه والعمِل  العربية السعودية التي هداها ســبحانه إىل َشْ
بُحْكِمِه واالعتــزاِز بذلك ُكلِِّه، فقيض اللــه لها من الخري 
والتوفيق ما هزمــت به عادياِت الرش، ومــن ذلك كفاءة 
تدابريها األمنية، حيث اضطلع جهاز أمن الدولة بعدد من 
العمليات النوعية التي أثخنت اإلرهاب وأصابت منه غرضاً 
وحققت هدفاً، فبات يمارس عبثه اإلجرامي من خالل ُفلُولِه 

اليائسة لتقع من حني آلخر يف كمني اليقظة األمنية.

وتابع الدكتــور العيىس بأن رابطة العالم اإلســالمي 
والهيئَة العامليَة للعلماء املســلمني ُتثَّمن عالياً ما تضطلع 
به اململكة العربية الســعودية من جهود كبرية يف مالحقة 
اإلرهاب فكرياً وعسكرياً وإعالمياً يف سياق الكفاءة العالية 
التي اســتهدفت تجفيَف منابع هذا الرش ومحارصَة ُسُبِل 
تمويلــه، منوهاً باملنصات الفكريــة العاملية التي أطلقتها 
العربية الســعودية لتواجه تفاصيل األيديولوجية  اململكة 
اإلرهابية وموادَّها األولية، ويف طليعتها األفكار املتطرفة عىل 

ع لفيفها. اختالف وََحل مشاربها وتنوُّ

وأضاف بأن اململكة العربية السعودية أصبحت ـ بحمد 

الله ـ أنموذجاً عاملياً يف العزيمة القوية والفاعلة يف مالحقة 
اإلرهاب وتفكيك أيديولوجيته الضالة لُتبنَّي بهدي اإلســالم 
الرفيع حقيقة ديننا الحنيف الذي أرســل الله تعاىل نبيه 
الكريم صىل الله عليه وســلم رحمة للعاملني، وبعثه متمماً 
العدِل والســالم ومحبِة الخري  ملكارم األخالق، فكان ديَن 

للجميع.

وختم معاليه ترصيَحُه بســؤال الله تعاىل بأن يحفظ 
اململكة لخري مواطنيها وكلِّ مقيــم فيها ولألمتني العربية 
واإلسالمية واإلنســانيِة جمعاء، وأن َيْكبت األشاَر واألعداَء 
أينما ُثِقُفوا كما َكبََت الذين من قبلهم، وأن يجعل بأَســهم 
بينهم، وَيُردَّ كيَدهم يف نحورهم، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

د. العيسى يشيد بالمنجز األمني النوعي السعودي بإحباط عمل إرهابي وشيك 

المملكة أصبحت أنموذجًا عالميًا في العزيمة القوية 
والفاعلة في مالحقة اإلرهاب وتفكيك أيديولوجيته الضالة
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ضمن لقاءاتــه بالقيادات السياســية والفكرية 
والدينية يف الدول األسكندنافية، استضافت كاتدرائية 
مللوك  الرســمية  »الكنيســة  التاريخية  روســكيلد 
الدنمارك« معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي 

الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، حيث 
قدم لقيادتها نســخة من وثيقة مكة املكرمة، التي 
تضمنت أهمية تواصل وتعاون أتباع األديان والثقافات 

يف مواجهة أفكار الرصاع الحضاري.

معاليه  تبــادل  كما 
مع  التذكارية  الهدايــا 
كاتدرائيــة  رئيســة 
يف  التاريخية،  روسكيلد 
سياق مد جسور التواصل 
والتفاهــم والتعاون مع 
أتباع األديان والثقافات يف 

إطار املشرتكات البينية.

          لقاءات أسكندنافيا

              الدنمارك
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أكد  الســياق نفسه  ويف 
وكبري  العيىس  الشيخ  معايل 
جري  الدنمارك  حاخامــات 
ملشيور خالل لقاء جمعهما 
أهمية  عــىل  كوبنهاجن  يف 
األديان  أتبــاع  بني  الرشاكة 
الكراهية  خطــاب  لرفض 

والعنرصية.

اســتضافت  كما 
اإلســالمية  الجالية 
معايل  بالدنمــارك 
الشيخ الدكتور محمد 
عقدت  حيث  العيىس، 
موســعاً  معه حواراً 
فعاليات  بحضــور 
متعددة،  دنماركيــة 
بأنها  زيارته  وصفت 
مضامــني  تحمــل 
مهمــة أبرزت الوجه 
لديننــا  الحقيقــي 

اإلسالمي.
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             آيسلندا
ويف ســياق جولة معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي إىل دول أسكندنافيا، استضاف البملان اآليسلندي، بحضور 
رئيسه، معايل الشيخ د. العيىس يف جلسة حوار مهمة حول أهمية الرشاكة بني أتباع األديان لرفض خطاب الكراهية والعنرصية.

كما اســتضافت جامعة آيسلندا معاليه بدعوة من رئيسها، إللقاء محارضة حول التواصل الحضاري والصداقة بني األمم 
والشعوب بحضور  أكاديمييها وطالبها.
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ويف السياق نفسه استقبل مسؤولو مسجد آيسلندا الكبري يف العاصمة ريكافيك معايل الشيخ د. العيىس األمني العام لرابطة 
العالم اإلســالمي، حيث اّطلع معاليه عىل مرافق وخدمات الجامع والتقى بالجالية املسلمة يف حوار مفتوح تركز عىل أهمية 

تعزيز الوعي واالندماج اإليجابي مع املجتمع.

كما التقى معايل الشيخ د. العيىس يف آيســلندا بقيادات الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اللوثرية، حيث جرى التأكيد عىل 
أهمية تعاون أتباع األديان يف دائرة قيمهم املشــرتكة، كما استعرض معاليه مبادئ وثيقة مكة املكرمة، »التي تؤسس لعالم 

أكثر سالماً وتعايشاً«.
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ويف العاصمة اآليســلندية ريكافيك أيضاً، عقد معايل األمني العام للرابطة الشــيخ د. محمد العيىس، اجتماعاً موسعاً مع 
رئيسة حقوق اإلنسان وعمدة بلدية العاصمة، حيث جرى مناقشة عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.
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معــايل وزيــر خارجية 
فنلندا استضاف معايل األمني 
العام لرابطة العالم اإلسالمي 
الشيخ الدكتور محمد العيىس 
اً  ُمَعبِّ هلسنكي،  العاصمة  يف 
ملبــادرات معايل  تثمينه  عن 
األمني العــام الرامية لتعزيز 
التنوع  مجتمعات  انســجام 
جولته  خالل  وذلك  والتعدد، 
الشاملة التي نفذها عىل دول 

أسكندنافيا.

فنلندا

ويف العاصمة هلسنكي أيضاً؛ التقت معايل وزيرة الداخلية الفنلندية بمعايل الشيخ د. محمد العيىس، يف حوار شامل تركز 
عىل مناقشة املبادرات العملية لدعم جهود االندماج الوطني اإليجابي يف دول التنوع الديني والثقايف واإلثني.
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كما استضاف القائمون عىل جامع هلسنكي بفنلندا، معايل الشيخ د. محمد العيىس يف لقاء مفتوح مع الفنلنديني املسلمني، 
جرى التأكيد فيه عىل أهمية اســتمرار التمثيل املتميز للُمِكون اإلسالمي ضمن اللُّحمة الوطنية الواحدة باندماجها اإليجابي 

املشمول باحرتام أنظمة الدولة وثقافتها السائدة.

ويف الســياق نفســه، التقى معايل األمني العام للرابطة يف العاصمة الفنلندية هلســنكي، بالقيادات الدينية الكاثوليكية 
واألرثوذكسية واللوثرية، حيث تناولت اللقاءات تعزيز التعاون يف إطار األهداف املشرتكة.
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  تقرير: زكريا أيوب دوال 

العالم تحديات  املسلمة عىل مستوى  املجتمعات  تواجه 

جســيمة يف االندماج الوطني والتمسك بالعقيدة والتنمية 

االجتماعية يف عرص يتسم بتوسع العوملة والقيم املتناقضة، 

ولعل إحدى طرق مواجهة تلك التحديات هي: إعداد القادة 

ورعاية املواهب يف أوساط الشباب املسلم يف مجاالت الرتبية 

املدنية والتنظيم املجتمعي واإلثراء الثقايف وتجديد املعرفة.

باإلضافة إىل ذلك، فإن مســتقبل املجتمعات املســلمة 

يعتمد اعتماًدا كبريًا عىل التزام الشباب املسلم وقدراته عىل 

التواصل مع األفراد وجمعهم وحشــدهم من أجل الصالح 

العام ألمتهم وغريها.

ولذلــك، يجب أن يحظى القــادة املحتملون واملواهب 

الواعدة بني الشباب املسلم بفرص ومنصات ملعرفة مفاهيم 

ومناهج وممارســات تعايش الدين اإلســالمي مع وقائع 

جديدة قائمة يف عاملنا اليوم وتأسيسها وتبادلها.

ومن هــذا املنطلق؛ نظم املجلــس العاملي للمجتمعات 

املسلمة امللتقى العاملي األول لشــباب املجتمعات املسلمة، 

بعنوان: »إعداد قادة الغد..االلتزام والنزاهة واالبتكار«، عىل 

مدى يومي السابع والثامن من ديسمب ٢019م يف العاصمة 

اإلماراتية »أبوظبي«، التقى فيها أكثر من ٢00 من شباب 

املجتمعات املســلمة من الجنســني؛ يمثلون مختلف دول 

ومناطق العالم من جــزر فيجي إىل أوروجواي والبازيل، 

ومن نيوزيلندا إىل إســتونيا وليتوانيا، وقد شاركهم الحوار 

حكماء؛ مــن الخباء، والسياســيني، والــوزراء؛ لطرح 

اسرتاتيجيات ومناهج وبرامج جديدة وبحثها ووضع تصور 

لها من أجل تنمية مهارات القيادة بني الشــباب املسلم عىل 

مستوى العالم، وكان لعدد من صناع السياسات والزعماء 

إعداد قادة الغد: 
االلتزام والنزاهة واالبتكار



31 العدد: ٦٤٠ جامدى األوىل ١٤٤١ هـ ـ يناير ٢٠٢٠م

الدينيني ونماذج شبابية ناجحة بارزة كلمات خالل املؤتمر 

طرحوا خاللها آراءهم بشــأن التحديــات والفرص التي 

تواجه املجتمعات املسلمة يف العرص الحايل.

وألقى معايل الدكتور عيل راشد النعيمي؛ رئيس املجلس 

العاملي للمجتمعات املســلمة، كلمة يف افتتاح املؤتمر رحب 

فيها بالضيوف، معباً عن سعادته باحتضان دولة اإلمارات 

العربية املتحدة هــذا الحدث؛ الذي يعد أمــالً لهذه األمة 

وللمسلمني، وأكد عىل أن اإلسالم دعانا إىل التسامح مع غري 

املسلمني، واألْوىل أن نتسامح مع بعضنا بعضا.

من جانبه ألقى معايل قطب ســانو؛ مستشــار رئيس 

غينيا للشــؤون الخارجية كلمة أكد فيها عىل أن الشــباب 

عامل فعال من أجل تعزيــز النمو يف العالم، ويجب تأمني 

مســتقبل باهر لهم، مضيفاً أن »مهمتنا يف هذا املنتدى أن 

نهتم بالشباب ونستمع لهم«.

فيما أكد فضيلة الشيخ إلدارعليالدينوف؛ مفتي موسكو، 

أنه قبل أن نكون قادة لآلخرين علينا أن نكون قادة أنفسنا، 

وال بد أن نمأل فراغنا بما ينفع بالدنيا واآلخرة .وأشــار إىل 

أنه يف اآلونة األخرية كثرياً ما نســمع عن التسامح والتعاون 

واالندماج، وال بد أن نبدأ بذلك بيننا نحن املسلمني.

وزخر املؤتمر بست جلسات، حيث كانت الجلسة األوىل، 

تحت عنوان: »كيف تكون قائداً يف املستقبل؟«، فيما ناقشت 

الجلسة الثانية املعنونة بـ»املواطنة والدين يف عرص اإلعالم 

الجديد«؛ احتمالية خطر انتشار وسائل التواصل االجتماعي 

عىل املجتمعات املسلمة يف الحفاظ عىل اتحادها وتماسكها، 

بينما بحثت الجلسة الثالثة: »االندماج واملشاركة املجتمعية 

آلية املشــاركة املجتمعية  أتباع األديان«  التعاون بني  عب 

والعمل املشرتك بني األديان.

أما الجلســة الرابعة »مقاربات جديدة للفقه اإلسالمي 

والتعليم واألخالق« فناقشت حرص الحضارة اإلسالمية عىل 

القانونية  للممارسات  املحلية  األشكال  املواءمة بني  تحقيق 

ونماذج الفلسفة التعليمية وأشكال التعبري الثقايف.

وأكدت الجلســة الخامســة: »االبتكار وريادة األعمال 

والعمــل الخريي.. بنــاء جيل جديد من القــادة«؛ أهمية 

االبتكار التكنولوجي ورضورة دمجه يف مجال ريادة األعمال 

والعمل الخريي، يف حني ركزت الجلسة السادسة واألخرية: 

»القيادة امللهمة للمستقبل.. قصص الناجحني« عىل القادة 

والشــخصيات املؤثرة والقدرة عىل االستفادة من دورهم 

القيادي يف تحقيق تأثري اجتماعي أكب.
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جدة: الوليد جعفر الياس

ملساعدة املسلمني عىل التعايش اإليجابي يف املجتمع، 
ودعم اندماجهم الكامل، وإزالة ســوء الفهم الذي يوجد 
لدى البعض عن الدين اإلسالمي، تتجه الحكومة األملانية 
إىل إنشــاء جمعية غري حكومية تهتــم بتعليم وتدريب 
األئمة والوعاظ، يكون مقرها يف والية ساكسونيا السفىل، 
وإقرار قانون يشرتط تعلم اللغة األملانية عىل الراغبني يف 
دخول البالد، بغــرض العمل كأئمة أو دعاة، إضافة إىل 
إملامهم بمستوى كاف من املعلومات عن طبيعة املجتمع 
األملاني وثقافته، بالقدر الــذي يمكنهم من أداء عملهم 

بالصورة املطلوبة.

وقالــت وزارة الداخلية األملانية يف بيان رســمي إن 
الهدف من هذه الخطوة هــو »تعزيز الخدمات الدينية 
التي يقدمها رجال الديــن عب تعلم اللغة األملانية، وإن 
مسودة القانون تنص عىل أن هؤالء األئمة يمكن فقط أن 
ينجحوا يف عملهم إذا كانوا منذ البداية يجيدون األملانية، 
مما يســهل عليهم عملية التواصل مــع أبناء الجالية 
واملحيط االجتماعــي بهم. كما تســاهم هذه الخطوة 
يف تعزيز عملية اندماج علماء الدين وأئمة املســاجد يف 
املجتمع«، مضيفة أن مــرشوع القانون تم تقديمه إىل 
البملــان للتصويت عليه قبل اعتمــاده، وأنه وفقا لهذا 
اإلجراء الجديد فسيكون اإلملام بقدر كاف من املعلومات 
عن أملانيا شطــا لحصول علماء الدين من خارج البالد 

عىل اإلقامة.

وأعلن الحزب املســيحي االجتماعي البافاري تأييده 

ملــرشوع القانون الجديد، وقال األمــني العام للحزب، 

ماركوس بلومــه، يف ترصيحات نقلتهــا وكالة األنباء 

األملانية »بوضوح شــديد فإن عىل األئمة الذين يعملون 

يف بالدنا أن يتحدثوا باللغة األملانية، ألن اللغة هي مفتاح 

التعايش، وال يمكن نجاح اندماج رجال الدين واملسلمني 

يف املجتمع إال إذا كانوا يجيــدون اللغة عىل نحو كاف، 

ونحن نريد أن نكــون عىل إملام كاف باملواعظ والخطب 

التي تلقى يف املساجد«.

وأضاف بلومه أنه من غري املعقول أن تلقى الخطب 

ألمانيا
تساعد مسلميها على االندماج في المجتمع
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بلغة غري األملانية يف الوقت الــذي ال يجيد فيه كثري من 

املســتمعني تلك اللغة، كما أن السلطات األمنية تريد أن 

تكون عىل إملــام تام بما يقال يف دور العبادة كافة حتى 

تســتطيع تحديد ما إذا كان ينطــوي عىل تحريض أو 

يتضمن معاني غري مســموح بها. إضافة إىل أن برلني 

ترغب يف تحقيق االندماج اإليجابي للمســلمني املقيمني 

عىل أراضيها.

استيعاب املسلمني

وأكد وزيــر الداخلية، هورســت زيهوفر، أن هذه 

املبــادرة التي قدمتهــا وزارته توفر مســاهمة هامة 

إلنجاح االندماج، مشــريا إىل أنه »ال يمكن االستغناء عن 

اإلملام بقدر مــن املعلومات األملانيــة إلنجاح االندماج، 

خاصة عندما يكون علماء الديــن بمثابة مرجع لكثري 

من املهاجرين«، وتابع قائال: إن تحقيق هذا الرشط من 

شأنه أن يســاعد عىل استيعاب املسلمني بشكل كامل يف 

املجتمع، كما أنه يمكن الســلطات املختصة من تقديم 

معهم.  التواصل  وتنشــيط  للمسلمني  الكافية  الحماية 

وشــدد زيهوفر عىل أن القرار ال يمكن تفسريه عىل أنه 

تمييز سالب ضد املســلمني، أو ترسيخ لالتهامات التي 

ترددها بعض الجهات بحقهــم، مؤكدا أن وزارته عىل 

الفاعلة  اإلسالمية  الشخصيات  كامل مع معظم  تواصل 

يف املجتمع، وأن هناك قدرا كبريا من التنســيق والتفاهم 

بني الجانبني، للتغلب عىل أي مشــكالت طارئة، وتقديم 

الدعم املطلوب عند الرضورة.

ورحب الناشط يف مجال العمل اإلسالمي بأملانيا، مهند 

خورشيد بهذه الخطوة الحكومية، ووصف يف ترصيحات 

نرشتها صحيفة  )فرانكفورترتســايتونغ( القرار بأنه 

»خطوة حقيقية من شأنها أن تساعد املسلمني عىل تقديم 

أنفســهم بصورة صحيحة للمجتمع األملاني، وتسهم يف 

الوقت نفســه يف الرد عىل املزاعم التي يرددها عدد من 

الجهات ذات الصلة باليمني املتطرف«. وأكد خورشيد أن 
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مسلمي أملانيا ظلوا عىل الدوام يبدون رغبتهم يف االندماج 
داخل مجتمعهم، ويرفضــون التهميش واالنزواء. كما 
طالب خورشــيد بتعميم القرار عىل الوعاظ بما يف ذلك 
القساوسة والحاخامات، حتى ال ينظر إىل القرار عىل أنه 
اتهام مبطن بحق املســلمني وتمييز ضدهم. وشدد عىل 
أن معظم األئمــة والخطباء ملمون أصال باللغة األملانية 
وجادون يف إتقانها، مشــريا إىل أن غالبية أبناء الجالية 
اإلســالمية يف أملانيا هم من حملة الشهادات العليا الذين 
دخلوا البــالد بغرض التحصيل العلمــي والعمل، وال 

تربطهم صلة باإلرهاب أو اإلرهابيني.  

تدريب ودعم مادي للمساجد

يف السياق نفســه، أطلقت وزارة الداخلية األملانية، 
بالتعاون مع املجلس املركزي للمسلمني، مرشوعا لتدريب 
األئمة والدعاة، يشمل التعريف بالقيم املرعية يف املجتمع 
والقوانني األملانية، وربطهم بصورة أكب باملجتمع الذي 
يعيشون فيه، وإزالة الحواجز الثقافية، وذلك يف محاولة 
الحتــواء التأثري الخارجي الذي قــد يتعرض له أولئك 
الدعاة الذين ينحــدرون من دول عدة وخلفيات ثقافية 

متباينة.

ووصف رئيس مجلس إدارة املجلس املركزي، أيمن 
مزيك التوجــه الجديد بأنه »خطوة ملموســة وتطور 
إيجابي، وكان ينبغي عملها منذ عقود«. وقال إن كثريين 
كانوا يكتفون بالشكوى من وجود أئمة أجانب يف أملانيا 
املخالفــات ويقومون بترصفات ال  قد يقرتفون بعض 
تنسجم مع الدســتور، لكنهم لم يبادروا بتقديم حلول 
ولم تكن لهــم أي مقرتحات إيجابية تصب يف وضع حد 
لتلك التجاوزات. مضيفا أنه ســيكون بإمكان الجهات 
املختصة وجميع األملــان التعرف عىل الخطب واملواعظ 

التي تلقى داخل املساجد.

التدخل  الحكومة من  يمنع  األملاني  الدســتور  وألن 
يف الشــؤون الدينية للمجتمع، تم االتفاق عىل أن تكون 

الجمعية مستقلة وغري حكومية، باالستفادة من تجربة 
ســابقة كانت قد أقيمت لتدريــب الحاخامات اليهود، 
تحت اسم »برنامج أبراهام غايغر« يف جامعة بوتسدام، 
ورغم أن عددا من املعاهد األكاديمية يف مدن مونســرت 
وتوبنغنوأوســنابر وكوغيسنو إرالنغننورمبغ تقوم يف 
الوقت الحايل بتعليم الدراسات اإلسالمية، إال أن الطالب 
الدارسني بتلك املؤسســات لن يستطيعوا العمل كأئمة 
ألن تلك الكورســات ال توفر كيفية أداء الصالة وغريها 
من املهام العملية التي يؤديها إمام املسجد، لذلك برزت 

الحاجة لتعليم منفصل وعميل.

وقالت وزارة ساكســونيا الســفىل للعلوم والثقافة 
إن الخطة تتضمن »إنشــاء جمعية مســجلة بالتعاون 
مع املنظمات اإلســالمية ومجتمعات املســاجد املهتمة 
بالبنامج، وإن خباء الدراســات اإلسالمية سيكونون 

جزءا من الجمعية الجديدة«.

وكان وزير الداخلية األملاني هورســتزيهوفر كشف 
عن دعم حكومي للمساجد يقدم عىل مدار األعوام الثالثة 
املقبلة بمخصصات تصل إجماال إىل نحو ســبعة ماليني 
يورو، ومن املقرر أن يذهب هذا الدعم لنحو خمســني 
مســجدا. وأشــارت الوزارة إىل أن املرشوع التجريبي 
الذي يحمل اسم »مســاجد من أجل االندماج« ستقوم 
بتنظيمه واإلشاف عليه الهيئة االتحادية لشؤون الهجرة 
والالجئني بمســاعدة مجلس استشاري يضم خباء من 
منظمات إســالمية وإدارات وأوســاط علمية ومدنية، 
مؤكدة أن املرشوع يهدف إىل دعم برامج اإلرشاد والعمل 
املســاجد  بني  االتصاالت  تعزيز  وإجراءات  االجتماعي 
واملحيط املجاور لها. وبحســب بيانات الوزارة، فإنها 
تســعى من خالل ذلك إىل دعم التضامــن املجتمعي، 
ومســاعدة املســلمني عىل التفاعل اإليجابي. وأضافت 
الوزارة أنها ستواصل تقديم أنواع الدعم كافة للمرشوع 
الذي تنوي تعميمه خالل الفرتة املقبلة عىل عدد أكب من 

املساجد.
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      عبد الحميد جواد رئيس مجلس العالقات اإلسالمية الكندية: 

نسعى للحفاظ على هويتنا اإلسالمية وتصحيح 
الصورة المغلوطة عن اإلسالم 

حوار: توفيق محمد نرص الله

نلتقــي يف الصفحــات التاليــة مع األســتاذ 

عبدالحميد جواد رئيس مجلس العالقات اإلسالمية 

الكندية الحايل، رئيس اتحاد الشباب املسلم الكندي 

ســابقا، ونناقش معه قضايا تهم الجالية املسلمة 

يف كندا، بدًءا بمجلس العالقات اإلســالمية الكندية 

واتحاد الشباب املسلم يف كندا ودورهما يف الحفاظ 

عىل الرتاث والهوية اإلسالمية من االندثار، وخدمة 

الشباب املسلم وربطه بدينه اإلسالمي الحنيف. كما 

يتناول الحوار احتياجات الجالية املســلمة يف كندا 

وأهم املشــاكل التي تواجهها، ويستعرض أوضاع 

ملساعدتهم.  تبذل  التي  والجهود  الجدد  املســلمني 

ويتطرَّق الحوار إىل الجهود التي تبذلها رابطة العالم 

اإلسالمي: 

 • بداية نرجو إعطاء قراء مجلة الرابطة نبذة عن 

مجلس العالقات اإلســالمية الكندية الذي ترأسونه 

والهدف من إنشائه؟ 

ال يخفى عىل أحد أن الصورة النمطية عن اإلســالم 

يف وسائل اإلعالم شــديدة الســلبية وحافلة باألغاليط 

واإلساءات، وأنها بحاجة إىل تصحيح كبري وصب طويل 

وجهود مضنية، فكان إنشاء هذا املجلس الذي من أهدافه 

املحافظة عىل الــرتاث والهوية اإلســالمية من االندثار 

والتاليش، والدعوة إىل عدم اإلفراط أو التفريط والتشــدد 

يف األفكار ورضورة االنفتاح عىل املجتمعات التي نعيش 

فيها، وكذلك إشــاعة الفهم الصحيح لإلســالم إليجاد 

املعنوية  الروح  املتكاملة وتقوية  اإلســالمية  الشخصية 

ألعضاء املجلس، وال يخفى أن جــلَّ عمل األئمة والدعاة 

والجمعيــات موجه ألبناء الجالية املســلمة وحدهم، مع 

واللون واملذهب  الجنسية  الجاليات بحسب  انقسام هذه 
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والتيار، وكل ما يعمق انقساماتها.

وال تخفى حــرية عامة املســلمني، خصوًصا الجيل 

الثاني، وتأزمه إن لم يحصل عىل انفتاح رشيد عىل مرياثه 

اإلسالمي ويندمج يف ثقافة بلده الجديد. وال يخفى جمود 

األداء الثقايف والتعريفي بحال املسلم يف الغرب، وضعف 

البامج املوجهة لألمم يف أمريكا الشــمالية وكندا خاصة 

املنفتحــة عليهم أو وقوعها بشــكل ضعيف غري معمق 

وال كاف. لهذه األســباب وغريها أعتقد علينا أن نواجه 

جهوًدا أكثر كثافة وأعمق وعيًا وأنضج أداًء مما هو كائن 

تصحيًحا للصورة السلبية النمطية املغلوطة عن اإلسالم 

واملســلمني، وتقديًما لإلســالم الحضاري السمح الذي 

يعني األجيال عىل التفاهم والتعايش ونيل الحرية الكاملة 

لتطبيق شعائرها، وصناعة جيل مسلم جديد فخور بدينه 

وأصوله، منفتح عىل بلده، متفاعل مع قضاياه، محبوب 

من الجميع، وذلك من خالل مؤسســة ثقافية اجتماعية 

راشــدة. أما رســالة املجلس فهي رد الجميل وصيانة 

الهوية وتقديم الرســالة الحضارية لإلسالم وفق رؤية 

تعتمد عىل التفاهم والتكافؤ واالندماج الرشيد. 

• وماذا عن اتحاد الشــباب املسلم يف كندا الذي 

كنتم ترأسونه؟

أنا من املؤسسني الرئيسيني التحاد الشباب املسلم يف 

كندا مع زمالء آخريــن، وذلك لتحقيق عدد من األهداف 

املتنوعة خدمة للشباب املسلم والفتيات املسلمات وربطهم 

بدينهم اإلسالمي الحنيف. ومن هذه األهداف املحافظة عىل 

الرتاث والهوية اإلســالمية من االندثار والتاليش من دون 

إفراط أو تفريط أو تشدد يف األفكار، ألن الدين اإلسالمي 

دين الوســطية والتسامح والتعايش بني الشعوب واألمم 

واالنفتاح عىل املجتمعات التي نعيش فيها، وكذلك إشاعة 

الفهم الوســطى لإلسالم إليجاد الشــخصية اإلسالمية 

املتكاملة. 

وعىل الرغم من وجود مؤسســات ومنظمات إسالمية 

عدة، إال أنه لم يكن هناك اهتمام بالشــباب. وكان يوجد 

فراغ كبري يعيش فيه الشــباب املســلم، مما يؤدي إىل 

عملية االســتالب الثقايف والذوبان يف املجتمعات األخرى، 

لذلك أخذنا عىل عاتقنا ملء هذا الفراغ ملســتقبل أجيالنا 

القادمة، وهذا حق أدبي لكل مجتمع بأن يعمل للمحافظة 

عــىل معتقداته وثقافاتــه. ولقد وجدنا هــذه الفرصة 

العظيمة من قبل الحكومة الكندية التي تمتاز عن غريها 

بتشــجيع مواطنيها، وذلك بالحفاظ عىل التعدد الثقايف 

والديني واملجتمعي، فقبل سبع سنوات لم ُيسمح لشبابنا 

لهم  املتطرفة، فأسسنا  للجماعات  بأن يذهبوا لالنضمام 

هذا الكيان لكي يتعلموا فيــه اللغة العربية لغة القرآن، 

ولكي يحافظوا عــىل هويتهم اإلســالمية مع االندماج 

الرشــيد يف املجتمع الكندي.  وعملنــا لتقديم املعلومات 

الرضورية للشباب الجديد القادم إىل كندا لكي ال يكونوا 

غرباء ويكــون لهم دور يف املجتمع الكندي ويف الحكومة 

والبملانات الكندية مستقبال، وأن يكونوا يف كل مفاصل 

الدولة سفراء ويف أمن الدولة ويف الرشطة. 

• ماذا قدمتم لهؤالء الشباب من مناشط؟

بشكل عام كانت أنشطتنا ترتكز يف املدارس والجامعات 
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البامج  واملساجد حســب إمكانياتنا الضعيفة من خالل 
الرتبوية الصيفية، وإنشاء الحلقات التدريبية لتعليم اللغة 
العربية وعقد املسابقات العلمية والرياضية، وافتتاح املراكز 
لتجويد القرآن الكريم واللغة العربية والعلوم اإلســالمية 
والدعــوة بالحكمة واملوعظة الحســنة، واالهتمام بهم يف 
األعياد الدينية وعقد املؤتمرات والندوات العلمية والثقافية 
بهدف تبادل األفــكار والخبات واحرتام اآلخرين. وركزنا 
عىل تحصني الشــباب من الفكر املتطــرف لكي ال يقعوا 

فريســة للجماعات املتطرفة وملواقع التواصل االجتماعي، 
وأال يخرجوا من كندا لالنضمام إىل الجماعات املتطرفة. 

• ما الذي ينقص املسلمني يف كندا؟ 

تنقصهم املســاجد واملراكز اإلسالمية والدعاة الذين 
يدعون إىل اإلسالم من غري تشدد وال غلو. ونحن بحاجة 
إىل املدارس اإلسالمية وإىل األســاتذة والعلماء. ومع أننا 
نســمع ونرى كل يوم إنشــاء مصىل جديد إال أن هناك 
حاجة ماسة إلنشاء املساجد ألننا يف بعض األحيان نصيل 
صالة الجمعة مرتني، وأحيانا ثالث مرات لضيق املساجد 
املوجودة وعدم توفر املســاحة الكافيــة يف املكان، وهذا 
يزعجنا. وينقصنا وجــود مراكز اللحم الحالل يف بعض 

األماكن. 

• ما أبرز املشكالت التي تواجه الجالية املسلمة 
يف كندا؟ 

ما يحدث يف الدول العربية واإلســالمية من مشاكل 
ينعكس علينا ويزعجنا كأقلية مسلمة، إضافة إىل ضعف 
اإلمكانيات املادية، حيث إن معظم املؤسســات اإلسالمية 
ليس لديها ميزانية مخصصة للعالقات العامة أو برامج 
للتواصل أو ممارســة أنشــطة أخرى بجانب الخدمات 
الدينية. زد عــىل ذلك حاجتهم إىل محاكم لقضايا األرسة 
املســلمة تختص باملنازعات األرسية. واملسلمون يف كندا 
ليســواـ  كما هو الحال يف الدول األوروبية مثالـ  فأغلب 
أبناء الجالية املســلمة مثقفون متعلمون، فهم لم يأتوا 
لكندا من أجل لقمة العيش وإنما جاؤوا للتعليم، فأكثرهم 
متخصصون وهم مرتابطــون، ال توجد هناك اختالفات 
وانشــقاقات تذكر بينهم عدا بعض الحــاالت القليلة. 
وبشكل عام املســلمون يف كندا لديهم رؤية ولهم دور يف 
املجتمع الكندي، فلدينــا أعضاء يف البملان ولدينا وجود 

فعال يف جميع إدارات وأجهزة الدولة. 

انتشــار ظاهرة اإلســالموفوبيا يف  • ما مدى 
املجتمع الكندي؟ 

توجد يف بعض املناطق، فأنت تعلم أن عدد سكان 

       الصورة النمطية عن اإلسالم 
في وسائل اإلعالم سلبية وحافلة 

باألخطاء واإلساءات 

        نهدف إلشاعة الفهم الوسطي 
لإلسالم إليجاد الشخصية اإلسالمية 

المتكاملة 
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كندا )٣7( مليون نســمة. وقــد تصاعدت مؤشات 
العنرصية تجاه املسلمني يف كندا منذ هجمات الحادي 
عرش من سبتمب، ووسائل اإلعالم تقدم نظرة نمطية 
سيئة من خالل الرتكيز عىل بعض األخطاء والسلبيات 
وتضخيمها لدى املســلمني، إضافة إىل اإلرهاب الذي 
يمارســه بعض املتطرفني من املسلمني باسم اإلسالم 
كاالعتداء عىل املعابد اليهودية والكنائس والتفجريات، 
إضافة لألزمــة االقتصادية العاملية التي يمر بها كثري 
من دول العالــم. ونحن جزء من هــذا العالم الذي 
يشــعر البعض فيه بأن املهاجريــن يضايقونهم يف 
لقمة العيش. ومع هذا فإن الســنوات القليلة املاضية 
شهدت  تزايًدا من جانب األقلية املسلمة يف املشاركة يف 
االنتخابات  وشهدت  بكندا،  واملدنية  السياسية  الحياة 
األخرية مشــاركة كبرية من  الســنوات  البملانية يف 
جانب األقلية املســلمة، ســواًء من حيث الرتشيح أو 
االقرتاع. وقد اعرتفت ســلطات التعليم الكندية رسميا 
الدراسة مع  اإلســالمي وأصبح من مقررات  بالدين 
الثانوية. ونحن نحاول  األديان األخرى لطلبة املرحلة 
أن نوضح لهم حقيقة اإلســالم لكي نصحح الصورة 
املغلوطة عن اإلســالم لديهم ولكي ال تتكرر مثل هذه 
الصور الذهنية املغلوطة عن اإلسالم وما يصحبها من 

سلوكيات وأفعال مشينة. 

• ماذا تقدمون للمسلمني الجدد؟ 

نعلمهم كل يشء عن اإلســالم، ونقــول لهم تعرفوا 
عىل اإلسالم أوال قبل أن تتعرفوا عىل املسلمني، وأكثرهم 
يقول نحن سعداء ألننا تعلمنا اإلسالم أوال قبل أن نلتقي 
باملســلمني، ألنهم عندما يدخلون يف اإلســالم يدخلون 
بكل املعرفة والعقلية السليمة. ونحن بدورنا نقدم لهم 
املشــرتكات الدينية فنقول لهم مثالً نحن نحب جميع 
األنبياء ونحــب مريم ولدينا يف القرآن الكريم ســورة 
مريم، وبعد الحديث معهم عن املشرتكات الدينية ننتقل 
للحديث عــن الحكمة من الحالل واألكل الحالل وما هو 
الحجاب، وملاذا نصوم، وملــاذا نحج، ونعرف أطفالهم 
بمبادئ اإلسالم لكي يتعلموا الوضوء والصالة والشعائر 

الدينية.

• عىل ذكر الخطاب الوســطي كيف يمكن لهذا 
الخطاب أن يراعي متغريات العرص؟ 

نحن أمة وســطا وعلينا أن نتعلم حقيقة الوسطية 
وحقيقة التســامح وننرشها بني الناس، ورابطة العالم 
اإلســالمي يقع عليها دور كبري يف نرش الوعي الصحيح 
عن الوســطية يف العالم، فلكل عــرص خطابه الديني 
شيطة أال يخالف الرشيعة اإلسالمية نصا وشعا، وعلينا 
االهتمام بوســائل التواصل االجتماعــي واإلنرتنت وما 
ينرش عبها ألن كثريا من الشباب ذهب ضحيتها نتيجة 
الفكر املتطرف املتشــدد الذي ال يمت لإلسالم الصحيح 
بصلــة، ومع أنها ذات حدين فهــي مفيدة ملن يريد أن 
يســتفيد منها يف العلم والخري، وهي مهلكة ملن يريد أن 
يســتغلها يف الرش والتغرير بالشباب والناشئة، وقد تم 
استقطاب عديد من الشــباب من خاللها عندما ذهبوا 
العلماء واملنظمات  املتطرفة، وعىل  للجماعات  لالنضمام 
اإلســالمية وخاصة رابطة العالم اإلسالمي دور كبري يف 
توعية الشباب  ونرش الفكر الوسطى بينهم وتحذيرهم 
من االنضمــام لهــذه الجماعات، وكذلــك من خالل 
املحارضات واملنابر والخطب والندوات لكي ال يقعوا يف 

        لكل عصر خطابه الديني شريطة 
أال يخالف الشريعة اإلسالمية نصا 

وشرعا  

        رابطة العالم اإلسالمي يقع 
عليها دور كبير في نشر الوعي 

الصحيح والفكر الوسطي في العالم 
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براثن االنحراف ويذهبوا يف يوم من األيام إىل الســجون 
أو الهالك. ونحن بدورنا نســقنا مع الشخصيات املهمة 
والنافذة يف الحكومة الكندية لكي يقفوا معنا، وذلك بمنع 
خروج أي طالب أو أي مســلم من كندا لالنضمام لهذه 

الجماعات املتطرفة. 

• كيف ترون مســرية االعتدال والوســطية يف 
التاريخ اإلسالمي؟ 

اإلسالم من بدايته حتى عرصنا الحارض كان وال يزال 
دين االعتدال والوسطية وهو رحمة للعاملني وال يوجد به 
تطرف أو عداء ضد البرشية، ألنه دين رحمة لإلنسانية، 
وحتى الحيوانات والبيئة واألشــجار، والذي يخرج عن 
هذا االعتدال وهذه الوسطية فإنه يعرض نفسه للمشاكل 
واألخطار، ولو رجعنا إىل تاريخنا اإلســالمي لوجدنا أن 
الناس كانوا يعيشــون يف أمن وأمــان يف ظل الحكومة 
اإلســالمية، وقصة عمر بن الخطاب ريض الله عنه مع 
اليهودي معروفة، وهــي أن اليهودي كان يدفع الجزية 
وعندما كب يف السن وأصبح عجوزا أعفاه عمر عن دفع 
الجزية وخصص له راتباً شهرياً من بيت مال املسلمني، 
وهذا هو التعايش يف أمن وأمان تحت ظل الدين اإلسالمي 

مهما كانت ديانتهم. 

• كيف ترون الجهود التي يبذلها معايل الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبد الكريم العييس األمني العام 
لرابطة العالم اإلســالمي يف نرش قيم الوســطية 
خالل  العالم  حول  والســالم  والتسامح  واالعتدال 

زياراته الدولية؟ 

لقد شــاركت مــع معاليه يف كثري مــن املؤتمرات 
والندوات يف أمريكا، وكان له دور عظيم وفعال يف إعطاء 
الصورة الصحيحة عن اإلســالم واملسلمني، كان يؤدي 
رسالة بأسلوب دعوي حضاري، هذا األسلوب الحضاري 
الجديد أعطى صورة جديدة عن رابطة العالم اإلسالمي 
واملجتمعات اإلسالمية، وأتمنى من معاليه االستمرار يف 

هذا النهج لتقديم اإلســالم الوسطى للمجتمع الغربي، 
واملتتبع لنشاطات معاليه يف الســنوات األخرية يجدها 
واضحة وضوح الشــمس، حيث استطاع أن يلتقي مع 
شخصيات مهمة يف الغرب ويوضح لهم حقيقة اإلسالم 
وحقيقة الوســطية واالعتدال التي يتميز بها هذا الدين، 
وقد اســتطاع التأثري فيهم، وأنا شــاهد عيان عىل هذه 
الجهود، فالتواصل مــع أتباع الديانات األخرى والبحث 
عن القواســم املشرتكة والتواصل الحضاري أصبح أمرا 
ملحا، ونحن كأقليات إســالمية كنــا بحاجة لقيادات 
إسالمية مثل معاليه توضح للغرب بأن الدين اإلسالمي 
ال يعني التطرف واإلســالم ال يعني القتل وإنما يحض 
عىل التعايش والتســامح والحوار مع اآلخر من اليهود 

والنصارى. 

• ما الرســالة التي تود توجيههــا ملعاليه بهذا 
الخصوص؟ 

أقول ملعاليه: بارك الله يف جهود معاليكم وعالقاتكم 
العاملية وتواصلكم الحضاري، لقد استطعت يف السنوات 
األخرية أن تعطي الصورة الصحيحة عن اإلســالم وعن 
جهود الرابطة يف مجال نرش الفكر الوســطى املعتدل 
ونرش ثقافة التســامح والتعايش مــع اآلخر، وأتمنى 
من معاليكم االســتمرار يف هذه الجهود العظيمة التي 
تنعكس علينا خريا وعىل كل املسلمني يف األقليات، وتحد 
العداء والخوف من اإلسالم  النظرة السلبية ونظرة  من 
لدى اآلخــر، وعليكم عدم االلتفات لألصوات النشــاز 
املعارضة، ونحن معكم نشــد عىل أيديكم ونســاندكم 
لالستمرار يف هذا الطريق الذي يعود بالنفع الكبري عىل 

اإلسالم واملسلمني.

        لدينا أعضاء في البرلمان ولدينا
 تواجد في جميع إدارات وأجهزة 

الدولة 
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بقلم: تاسنوفا جاهان 

ترجمة: دكتور محمد سالم

المقال مترجم من مجلة الرابطة اإلنجليزية

املسجد هو املكان اآلمن لتأدية الشعائر التعبدية، وله 
دور محوري يف حياة املسلمني ومجتمعاتهم، وقد جاءت 
فكرة تشييد مسجد صديق للبيئة يف الوقت املناسب، حيث 

ينشغل العالم بظاهرة االحتباس الحراري وتغري املناخ.

ظل مصممو املساجد حديثًا يركزون أكثر عىل تصميم 
مســجد صديق للبيئة، يطلقون عليه باإلنجليزية اســم 
ECO MOSQUE. املفردة »Eco« مشتقة من املصطلح 
)إكولوجي(»ecology« ، أي دراســة األنظمة البيئية، إذ 
ُتعنى هذه الدراسة بالتفاعل اإليجابي مع البيئة. وتشري 
عبارة صديق للبيئة إىل حالة أو موقف غري مرض بالبيئة، 

ويعني من ناحية أن مواد تشــييد املســجد ينبغي أن 
تحتوي عىل الحد األقىص مــن املنفعة للناس من خالل 

صداقة بيئية مستدامة. 

إن دين اإلســالم ينهى عن اإلرساف الذي هو مذموم 
عند الله، يف ســورة األنعام اآلية: )141( »... وال تسفوا 
إنه ال يحــب املسفني«، ونهى الرســول صىل الله عليه 
وسلم عن اإلرساف يف استعمال الوضوء: »حتى ولو كنت 
عىل نهــٍر جاٍر« )صحيح الرتمــذي(. فمن هذا املنطلق، 
وجب الرتشيد يف استعمال املاء، والهواء، وضوء الشمس، 

واملوارد الطبيعية األخرى.
الغرض من فكرة إنشــاء مســجد صديق للبيئة هو 
املحافظة عــىل البيئة عىل هذا الكوكــب الذي يتعرض 
ملظاهر من ســوء اســتخدام العنارص الطبيعية، بيد أن 
فكرة إنشــاء مســجد صديق للبيئة ليســت جديدة يف 
التاريخ اإلســالمي، فقد ُعمل بها يف تشييد مسجد النبي 

فكرة 

مسجد 
صديق للبيئة
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محمد صىل الله عليه وسلم يف املدينة املنورة. ففي الوقت 
الحــايل، للمملكة العربية الســعودية ولعدد من البلدان 
خطط لتطوير مساجد صديقة للبيئة. يتطرق هذا املقال 
للكشــف عن مفهوم وتاريخ عدد من املساجد الصديقة 

للبيئة يف العالم.

مسجد قباء
مســجد قباء هو أول مسجد شيَّده النبي محمد صىل 
الله عليه وســلم وأصحابه، وإىل جانــب ذلك، فهو أول 
مسجد ُيشــيد وفق مفهوم الصداقة مع البيئة. املسجد 
محاط بســور بنيت جدرانه من الطوب اللبن، وله رواق 
باتجاه القبلة )نحو مكة املكرمة( مشيَّد من جذوع النخل 
التي استخدمت كأعمدة أو دعائم لتسند أو تحمل سقف 
املســجد املكون من جريد النخل والطني، وكان بناؤه يف 

العام الهجري األول )املوافق لعام 6٢٢ للميالد(.

ولكن املسجد القديم تم هدمه واستبدل بآخر جديد، 
فقد أوىل املســلمون يف القرون املاضيــة اهتماًما كبريًا 
بمسجد قباء، فقد أعاد الخلفاء عب القرون تجديده، حيث 
اكتمل التجديد األول يف عهــد الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان ريض الله عنه. وشــيد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
أول مئذنة )منارة( للمسجد، ثم أعاد أبو يعيل الحسيني 
تجديد املسجد يف عام 4٣5 للهجرة عندما بنى ما يعرف 
بمحراب املســجد، بل كانت هناك إضافات عدة للمسجد 
عب العديد من األزمنة، كذلك، ورد فضل مســجد قباء 
يف ســورة التوبة، اآلية: )10٨( »... وملسجد أسس عىل 

التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه...«.

مسجد خليفة التاجر
يوجد مســجد خليفة التاجر يف ديرة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ويعرف أيًضا باملسجد األخرض، فهو أول 
مســجد صديق للبيئة شيد يف الرشق األوسط، وهو أيًضا 
أول مســجد عاملي متصالح تماًما مع البيئة ومتصادق 
معها. يتسع املسجد لثالثة مصليات ضخمة: هي املصىل 
الكبري، واملصىل اليومي، ومصىل النساء. يقع مصىل النساء 
يف الطابق الثاني، ويتســع املسجد لـ٣500 مصٍل، هي 

الثالثة. وللمسجد موقف سيارات  سعة مجمل مصلياته 
ضخم، وقد ُشيد املسجد بمواد بناء طبيعية تتحمل عوامل 

البىل والبقاء ألطول مدة.

يشتمل مسجد الخليفة التاجر عىل عدد من املميزات 
واملالمح الصديقة للبيئة، املتمثلــة يف مصابيح اإلضاءة 
التي توفر اســتهالك الطاقة، وألواح الطاقة الشمسية، 
وأنظمــة تخزين البطاريات، وســخانات املاء، وحدائق 
الســطح الخرضاء العازلة للحــرارة؛ إىل جانب وجود 
نظام للتحكم يف وحدات التكييف الهوائي بحســب مدة 
أداء الصالة وعدد املصلني. تتوفر باملســجد أنظمة إعادة 
تجديد الطاقة، كمــا أن أعمدة اإلضاءة الخارجية مزودة 
بألواح الطاقة الشمسية، ويعمل نظام تخزين البطاريات 
بالطاقة الشمسية، كما ُصمم املســجد لتوفري ٢0% إىل 
٢5% من الطاقة وموارد املاء. وللمســجد أكثر من موقع 
للوضوء، وكذلك ُصممت املواضئ لتوفري املاء. فقد ُركبت 
بها أجهزة تقنية إلعادة تدوير ماء الوضوء. ويســتخدم 
ماء الوضوء الــذي أعيد تدويــره يف ري الزرع وإمداد 
دورات املياه )بماء التواليت(. الجدير بالذكر أن املسجد 
يشغل مساحة 54 ألف قدم مربعة، وخصصت املساحة 
املتبقية ملســاحات خرضاء حول املسجد. أُسس املسجد 
وفًقا ألهداف واســرتاتيجيات إمارة دبي لدعم التصاميم 
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املستدامة باإلضافة إىل تفعيل الحلول البيئية.

مسجد الذكرى

يوجد مسجد الذكرى يف إندونيسيا، وله عدد من املميزات 

املتصادقــة مع البيئة، مثل نظام ترشــيد وكفاءة الطاقة، 

ونظام ترشيد املياه، ومصادر مواد البناء، وسعة التدوير، 

واإلسعافات الصحية األولية، ووسائل الراحة، ونظام إدارة 

فلســفة البناء. للمسجد سقف مرتفع وتهوية مفتوحة عىل 

الساحة الرئيسية ملبنى املســجد، والغرض من ذلك توفري 

درجة حرارة مالئمة، وتجديد مستمر للهواء دون استهالك 

قدر كبري من الطاقة الكهربائية لتشــغيل مكيفات الهواء. 

وباملسجد نظام إلعادة تدوير ماء الوضوء؛ ولهذه الوسيلة 

عدة مزايا، منها خفض أو تقليص استخدام املياه الجوفية 

واإلقالل مــن االنبعاثات الحرارية. ومن ثم تســاعد هذه 

العملية عىل اإلقالل من تأثري االحتباس الحراري وتغري املناخ، 

ص أكثر من 40% من املساحة ألغراض التشجري  كما ُخصِّ

والزراعة. كذلك، طبق مجلــس البناء األخرض اإلندونييس 

عددا من األسس املســتدامة للبناء، ويعني مصطلح البناء 

املستدام الرتكيز عىل البناء وفق التصميم املعماري املستدام 

وأعمال اإلنشاء املستدام )هدايات وآخرين، ٢01٨(.

مسجد الجن العظيم

ُشيد مســجد الجن العظيم يف مايل من الطني والحطب، 

حيث قامت الجهات املختصة بهدم املســجد األصيل وإعادة 

بنائه يف عام 1907م، يعتب املســجد من أشهر املباني التي 

بنيت من الطني اللبن اليدوي الذي ُيعد خياًرا لخفض انبعاث 

الكربون وخفض تكلفة البناء. أقيم بناء املسجد عىل منصة 

ضخمة من الطني ترتفع عرشة أقدام عن مســتوى سطح 

األرض؛ مثبتة من جميع جوانبها بدعامات خشبية، ويشكل 

هيكل البناء ثقافة متميزة استثنائية وتاريخية تقليدية.

مسجد راجا يف سبيل الله سايربجايا

يوجد مسجد راجا يف ســبيل الله بمدينة سايبجايا 

يف ماليزيــا، ويعرف أيًضا باملســجد األخرض، وجاءت 

تسميته عىل اســم ويل العهد السابق لجوهر رياو، راجا 
حاجي يف ســبيل الله ابن داينغشــيالك. يتألف املسجد 
من عدد من املظاهر الصديقــة للبيئة مثل ألواح الطاقة 
الشمسية املثبتة عىل سطحه، ونظام حصاد مياه األمطار، 
ومصابيح اإلضاءة LED التي تعمل عىل ترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية، والتهوية الطبيعية. توجد باملســجد 
مصاعد لكبار السن واملعاقني وملعب كرة لألطفال، ُشيد 

هذا املسجد الصديق للبيئة يف عام ٢006م.

مسجد كامربيدج املركزي

مســجد كامبيدج املركزي هو أكب مسجد صديق 
للبيئة يف اململكة املتحدة، أقيــم يف كامبيدج، فهو أول 
مسجد صديق للبيئة ُبني يف أوروبا، ويتسع أللف مصٍل 
يف وقٍت واحد، ويحتوي عىل قبة جميلة عىل شكل بصلة، 
ولكن دون مئذنة )منارة(. اشتملت خطة بناء املسجد عىل 
البيئية، ويعتب التشييد الخشبي من أبرز  أهم الجوانب 
عنارص بناء املسجد. كذلك، هناك اهتمام برتشيد وتوفري 
الطاقة الكهربائية، حيث يحظى مبنى املســجد بإضاءة 
طبيعية طوال العام من مناور ساحرة يف السطح، إضافة 
إىل مصابيح اإلضاءة LED ذات االســتهالك الكهربائي 
املنخفض. توجد فوق السطح خاليا كهروضوئية لتوليد 
طاقة متجددة من ضوء الشمس، كما يوجد فوق سطح 
املبنى نظام لتجميع مياه األمطار. تجدر اإلشارة إىل أن 
إذ تستخدم  تدويرها،  يعاد  للوضوء  املســتخدمة  املياه 
هذه املياه املعاد تدويرهــا يف ري الحدائق وتغيري مياه 
التواليت. ويف مجمل التصميم تبز الحديقة اإلســالمية 
يف الجانب األمامي من املســجد، وهذه الحديقة مفتوحة 
للمصلني والزوار، وهي تمنح الزائر الشــعور بالراحة 
واالسرتخاء من حياة املدينة الصاخبة إىل مكان العبادة 

والصالة.

مسجد الحسن الثاني

يوجد مسجد الحســن الثاني بمدينة الدار البيضاء 
باملغرب، وهو واحد من أعظم وأضخم املساجد يف العالم، 
وهو أيضاً أكب مسجد يف إفريقيا. يتسع املسجد لـ 105 



43 العدد: ٦٤٠ جامدى األوىل ١٤٤١ هـ ـ يناير ٢٠٢٠م

آالف مصل، ويســع ٢5 ألف مصٍل بداخله وثمانني ألًفا 
بالفنــاء الخارجي. ُصممت للمســجد نوافذ كبرية تطل 
النوافذ عىل الشــعور  عىل املحيط؛ حيث تســاعد هذه 
بدفء نسيم املحيط يف األشــهر الدافئة، وصمم املسجد 
املعماري الفرنيس ميشيل بنسو. اكتمل إنشاء املسجد يف 
عام 199٣م، غري أنه لم يكن مســجًدا صديًقا للبيئة من 
األساس. اعتمد الحســن الثاني مرشوع تجديد املسجد، 
وذلــك من أجل أن يصبح املســجد صديًقــا للبيئة مع 
تجارب تشغيل مستدامة، وسوف تحتوي مزايا التجديد 
عىل تركيب ألواح شمســية كهروضوئية، ومولدات طاقة 
التقليدية إىل إضاءة  حرارية شمســية، وتغيري اإلضاءة 
إدارة تقنية  الكهربائية، وتركيــب نظام  للطاقة  موفرة 
مركزية إلخ. يف الوقت الحايل، يتم تشــييد املساجد وفق 
تصاميم روحية حديثة تستصحب كثريًا من الخصائص 

والسمات املتصادقة مع البيئة.

يف الختام، نســتطيع القول بأن املســاجد يمكن أن 
تتوفر عىل خصائص بيئية مســتدامة لتصبح مساجد 
صديقة للبيئة، فاملســجد يتطلب قدًرا كبريًا من الطاقة 
الكهربائية مثل طاقة اإلمــداد باملاء والكهرباء وأنظمة 
الصوت لتنفيذ وظائف املســجد كافــة بطريقة فاعلة 
وسلســة. كذلك الوضوء يعد جزًءا أساسيًا من الصالة، 
وبالتايل ينبغي تصميم مبنى املسجد من أجل حصاد مياه 
األمطار وإعادة تدوير املاء الذي استخدم للوضوء. يمكن 
استخدام ماء املطر واملاء الذي أعيد تدويره ألغراض عدة 
نظرًا لوجود أزمة يف املــاء يف عالم اليوم. املاء رحمة من 
الله، فال بد من إدارة مشكلة اإلرساف يف املاء بدقة، فاملاء 
لم يذكر يف القرآن الكريم ألنه رضوري للحياة فحسب، 
ولكن أيًضا بوصفه رمز الحياة، جاء يف ســورة الواقعة 
يف اآليتني 6٨ و69: »أفرأيتم املاء الذي ترشبون * أأنتم 
أنزلتموه من املزن أم نحن املنزلون«. وجاء يف سورة ق: 
»ونزلنا من الســماء ماًء مبارًكا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد«. وبما أن هناك كثريًا من اآليات القرآنية املتعلقة 
بدور املاء يف حيــاة البرش، فال بد من مراعاة تدوير املاء 
عند تصميم املسجد. وتعتب البستنة واحدة من املظاهر 
املهمة للمســجد الصديق للبيئة، ومــن األهمية بمكان 

أيًضا أن الحدائق توفر بيئة تعيش فيها األنواع املختلفة 
مــن الحرشات والطيــور، وال تشــكل الحدائق بيئات 
ساحرة فحســب، ولكنها أيًضا تعضد املفهوم اإلسالمي 
للجنَّة التي يف الســماء. كان القصد من مفهوم الحديقة 
البيئة التي صنعها اإلنسان لكي يزين  اإلسالمية تعزيز 
املشهد الطبيعي يف رمزية للتطلعات التقليدية والروحية، 
وقد أضحى تصميم الحدائق واملســاحات الخرضاء يف 
الثقافات اإلســالمية تعبريًا مهًما عن القيم الدينية فيما 
يتعلق باإلشاف واإلدارة والبيئة والجمال، وقد وَرَد ذكر 
مفهوم الحدائق والجنــان يف القرآن الكريم للتعبري عن 
رؤية الجنــة. يف القرآن الكريم عدد من األحكام املتعلقة 
بالجنان والحدائــق، ويف ذلك أيًضا إقــرار بأن عبارة 
الحدائق اســتخدمت لتكون تشــبيًها دنيوًيا للحياة يف 
الجنة التي ضمنها الله لعباده املؤمنني. جاء يف ســورة 
التوبة، اآليــة: )7٢( »وعد الله املؤمنني واملؤمنات جنات 
تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ومســاكن طيبة 
يف جنات عــدن ورضوان من الله أكــب ذلك هو الفوز 
العظيم«، كما جاء يف سورة النساء، اآلية: )1٣( »... ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها األنهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم«. وقال صىل الله عليه 
وسلم: »ما من مسلٍم يغرُس غرًسا أو َيْزَرُع َزْرًعا فيأكُل 
منه طرٌي أو إنساٌن أو بهيمٌة إالَّ كان له به صدقة« )رواه 

الشيخان(.

يعمل تصميم املســجد الصديــق للبيئة عىل اإلقالل 
من الحاجة إىل التكييف أو التبيد الهوائي، والحاجة إىل 
املراوح واإلضاءة الدائمة، ألن مفهوم املســجد الصديق 
للبيئــة يتمثل يف تصميم مســجد يعتمــد عىل اإلضاءة 
الطبيعية، وكذلك يتم تصميم املسجد الصديق  والتهوية 
للبيئة باالعتماد عىل الطاقة الشمســية التي توفر مزيًدا 
من الطاقة الكهربائية، وبالتايل فإن الهدف الرئيس من 
املسجد الصديق للبيئة هو تطوير مفهوم خصائص بيئية 
مستدامة ومسجد محافظ عىل البيئة الطبيعية يف العالم، 
بل إنه من السهل إلدارة أي مسجد أن تروج لوعي بيئي 
لهذا الجيل واألجيال القادمة للمحافظة عىل كوكب األرض 

من ملوثات البيئة.
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بقلم: األستاذ الدكتور محمود الذوادي ـ تونس

ُيعتَب فنُّ البالغة من أشــهر فنــون اللغة العربية 
الفصحــى. وكلمة الفصاحة يف اللغــة العربية تعني 
البيان والظهور، فتقول العرب: فصح اللبن إذا خال من 
الرغوة التي تعلــوه وأفصح الصبح إذا أضاء، وأفصح 
الصبيُّ إذا أبان يف منطقه، ومنه قول الله تعاىل: »وأخي 
هارون هو أفصح منّي لسانا«. ويف اصطالح البالغيني 
تعني الفصاحة األلفاظ البيّنة واملأنوســة املتداَولة يف 
االستعمال والسلسة عىل اللســان والقريبة إىل الفهم. 
تحّدث ابن خلدون هو اآلخر يف آخر مقدمته عن أهمية 
ظاهرة البالغة عند العرب فقال: »وما زالت هذه البالغة 
والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد«. وبالتعبري 
الحديث، يجوز القــول إن الفصاحة والبالغة تمثالن 

معلًما من ثقافة اللغة العربية.

أدوات البالغة والفصاحة 

تملك اللغة العربية الفصيحة ترســانة من األدوات 
التي تمّكنها من كســب رهان أسمى جمال يف التعبري 
والخطــاب ومن ثّم يف البالغة والفصاحة. فالتشــبيه 
واملجــاز واالســتعارة والكناية والســجع والطباق 
والجناس، وفروع وأنواع كل واحد وواحدة منها، هي 
طرق وأدوات تســمح للغة العربية الفصحى أن تبلغ 
أوج قامتها البيانية والجمالية يف التعبري عن األشــياء 

املجردة واملادية عىل حّد ســواء. ولعل آيات التعبري عن 
الفكرة املجــردة لله تعاىل مثــال ناطق ومكتوب عن 
استعمال البعض من تلك األدوات للقرب من اإلفصاح 
للبرش أصحاب القدرة املحدودة للقرب قليال من تصور 
جالل الله الخالق ملن وملا يف الســموات واألرض: »الله 
نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
املصباح يف زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من 
شــجرة مباركة زيتونة ال شقية وال غربية يكاد زيتها 
ييضء ولو لم تمسسه نار نور عىل نور يهدي الله لنوره 

من يشاء والله عزيز حكيم«.

الحذف يف القرآن الكريم

يمكن تعريف الحذف يف اللغة بالقول إنه إســقاط 
جــزء من الكالم ألســباب عديدة. فاملحــذوف ُيفهم 
بالقرينة اللفظيــة أو العقلية أو الســياق. وقد ُعني 
علماء البالغة بالحذف، إذ من خصائص اللغة العربية 
 .) اإليجــاز واختصار الكالم )خري الــكالم ما قّل ودلَّ
وبالطبع هنــاك أغراض عديدة وراء ظاهرة الحذف يف 
اللغة العربية. نقتــرص عىل ذكر البعض منها: اإليجاز 
واختصار فضول الكالم، اإلثارة والتشــويق، التعميم، 

التعظيم، التحقري، املحافظة عىل الوزن. 

نرضب مثالني للحذف يف القرآن الكريم: »فإن ٍطبْن 
لكم عن يشء منه نفًسا فكلوه هنيئًا مريئًا« )النساء 4(، 

المقاصد البالغية للحذف في 

اركل�يارقلآن                      
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»كلوا واشبوا هنيئًا بما كنتم تعملون« )املرسالت 4(. 
وقع تأويل الحذف يف اآلية الثانية لكلمة مريئًا. فاألكل 
قد تكون له مضاعفــات وأمراض يف الحياة الدنيا، لذا 
تبعت كلمة مريئًا كلمة هنيئًا. أي تعني اآلية: فكلوا ما لّذ 
وطاب لكم وحسنت عواقبه. أما يف اآلية الثانية فالحديث 
عن األكل يف اآلخرة فال يمكن أن يســتلذ اإلنسان شيئًا 
له عاقبة سيئة. لذا لم تذكر كلمة مريئًا واكُتفي بكلمة 
هنيئًا التي تدل عىل اللذة الكاملة والســعادة البالغة يف 

جنان الخلد.

حذف البسملة يف سورة التوبة

تبز ظاهــرة الحذف يف القــرآن الكريم بطريقة 
الفتة للنظر يف ســورة التوبة الســورة الوحيدة التي 
ال تبدأ بالبســملة )بســم الله الرحمن الرحيم(. إنها 
الســورة الوحيدة التي ُتحذف فيها بصورة استثنائية 
البســملة يف بدايتها. يفس محمد عابد الجابري سبب 
هذا الحذف يف العبارات التالية: »وتنزل ســورة تبوك 
لتخصص القسم األكب منها لذكر ما عاناه الرسول يف 
تجهيز جيش هذه الغــزوة وما حصل خالل ذلك ويف 
أثناء الرحلة من أنواع السلوك والترصفات التي تميط 
اللثام عن بعض جوانــب الوضعية التي أصبح عليها 
واقع مجتمع الدعوة / الدولة الجديد. والحق أن سورة 
التوبة التي نزلت قبل ســنة من وفاة الرســول صىل 
الله عليه وسلم... قد جاءت بمثابة تقرير نقدي، قوي 
وشــديد، عن الوضعية الداخلية يف دولة الدعوة. لقد 
املسؤوليات، ولكن  الضعف وأوضحت  نددت بجوانب 
من موقف القوة والشدة ال من موقف اللني والضعف. 
ولعل مما له داللة أنها الســورة الوحيدة التي ال تبدأ 
بـ »بسم الله الرحمن الرحيم«، بل دخلت يف املوضوع 
مباشة...«. ويجوز تفســري حذف البسملة يف سورة 
التوبة بســبب سياق األحداث الســلبية التي عرفتها 
الدعوة املحمدية أثناء غزوة تبوك املشــار إىل بعضها 

أعاله. 

إدراك ظاهرة الحذف يف القرآن الكريم

 لقد ســمعُت عن ظاهرة الحذف يف اآليات القرآنية 
يف مرحلــة التعليم الثانوي ملّا أشــار أحد الشــيوخ 
الزيتونيني املدرســني إىل الحذف يف إحدى آيات سورة 
الكهــف الــواردة يف قصة الخرض مع مــوىس: »أما 
السفينة فكانت ملســاكني يعملون يف البحر فأردُت أن 
أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كلَّ سفينة غصبا«. ذكر 
الشــيُخ أن هناك نعتًا قد وقع حذُفه بعد كلمة سفينة 
واملتمثل يف كلمة )صالحة/جيدة( أي أن امللك يأخذ كل 
سفينة جيدة وصالحة لالستعمال من طرف أصحابها 
املســاكني العاملني يف البحر. لذا تمثلت حكمة الخرض 
يف ثقبها حتى ال يأخذها امللك منهــم غصبًا. فقرينة 
الحذف يف اآلية هي من القرينــة العقلية. أما الحذف 
بســبب قرينة السياق فيمكن اإلشــارة إليه يف آيات 
أخرى يف سورة يسن عىل سبيل املثال: »وآية لهم الليل 
نســلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري 
ملستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم. والقمَر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ال الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر وال الليل ســابق النهار وكل يف فلك 
يسبحون«. فاآلية األوىل تبدأ بكلمتِي »وآية لهم«. أما يف 
بقية اآليات املذكــورة فقد ُحذف تكرار »وآية لهم« يف 
بدايات اآليات األخرى ألن السياق يسمح بحذف »وآية 
لهم« دون أن تترضر معانــي اآليات من إبالغ الناس 
ضمنيًا أن حركة الشمس املتواصلة يف مسارها وتغري 
حجم القمر للناظرين كل شهر وأن الشمس ال تصدم 
بالقمر وأن الليل والنهار موجودان زمنيًا دائًما معا يف 
نفس الوقت عىل الكوكب األريض بحيث ال يجوز القول 
إن أحدهما ســابق لآلخر. كما تعــوّد الناس يف كثري 
من املجتمعــات يف مناطقهم الجغرافية عىل قول ذلك. 
بينما ينفي  القرآن هــذا االعتقاد الباطل بالتأكيد عىل 
اســتقاللية تلك الظواهر الفلكية ألن كل واحدة منها 
تدور يف فلكها باعتبارها آية من آيات رب العاملني التي 

ال ُتحىص. 
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تفاعل الحضارات وتواصلها
د. حسن عزوزي

رئيس مركز الدراسات يف مجال تصحيح صورة

 اإلسالم بفاس

ال شك أن قراءة متأنية وتفحًصا دقيقاً ملسرية التطور 
التاريخي للحضــارة املعارصة يكشــفان لنا أن هذه 
الحضارة بــكل مقوماتها ومكوناتها املتعددة ما هي إال 
من صنع البرشية جمعاء، منذ نشــوء أول حضارة عىل 
وجه األرض إىل حني بروز حضــارات متعددة تتفاعل 
وتتدافع بشكل طبيعي مؤسسة بذلك لحضارة إنسانية 
معارصة. إن عملية الرتاكم عىل مستوى الحضارات هو 
الذي أوصل البرشية إىل هذا املستوى العلمي والحضاري 
املتطور الذي يشهده عاملنا املعارص، فالحضارة الحديثة 
هي من صنع جميع األمم والحضارات التي أسهمت فيها 
يف زمن من األزمان، وهي أيضا تواصل إنساني من جيل 

آلخر.

إن أية حضارة ظهرت بعــد أفول حضارات أخرى 
أو قامت متزامنة معها تشــكل – يف واقع األمر- مزيجاً 
من العالقات املتشابكة التي تجسد منجزات اإلنسان يف 
أوجه الحياة املختلفة، والتي أبدعها ضمن خطة واعية ملا 
يفعل. ولهذا فإنه لكل أمة أو شعب نصيبه وإسهامه يف 

بناء الحضارة.

الحضارات  املثال هم وارثو  فالعرب عىل ســبيل 
القديمة ولم يكونوا قبل اإلسالم معزولني عن جريانهم 
أصحاب الثقافات عزلة كاملة، فقد انفردت الصحراء 
العربية بني صحاري العالم أجمع بأنها أحيطت منذ 

القدم بأرقى حضارات العالم، فجاء اإلسالم بحضارته 
وانترش عىل أســاس مما اســتفاده من الحضارات 
األخرى. فاألمم التــي صادفها أو اتصل بها يف حركة 
املد الكبرية أو تلك التي اعتنقته ودانت به إنما هي أمم 
عرفت حضارات شتى وثقافات متنوعة مرت بتجارب 
روحية وخبات مادية وتفاعالت حضارية مختلفة. لقد 
استأنس العرب بحضارة الهند وحكمة فارس وفلسفة 
اليونان، لكن كانــت لحضارتهم خصوصية متميزة 
نقشها اإلســالم فيها لقرون عديدة إىل اليوم عرفت 
إبانهــا بالحضارة العربية اإلســالمية. وبذلك يمكن 
القول بأن مصطلح الحضارة يف مفهومه الحديث قد 
أصبح أكثر اتساًعا مما يدل عليه يف مفهومه التقليدي، 
فهو يعني تلك الحصيلة الشــاملة للمدنية والثقافة 
والفكر ومجمــوع أنماط الحياة املاديــة واملعنوية 
التي تعيشــها الشــعوب واألمم ذات التاريخ القديم 
والرتاث العريق. والحضارة أيًضا هي من نتاج عالقة 
مجتمــع وتفاعله مع الطبيعــة وتفاعل هذا املجتمع 
مع املجتمعات األخرى، إنهــا الحامل لثقافة املجتمع 
وهويته وخصوصيته وسماته اإلنسانية يف الوقت الذي 
تشكل فيه العامل الدينامي الذي يحرص عىل اإلبداع 
واســتمراره وتطوره، ويؤهل كل شعب للمساهمة يف 

الحضارة اإلنسانية كلها. 

وال شــك أن كل من غاص يف بحث وإدراك فلسفة 
الحضارات يدرك أن العالم اإلنســاني به أمم متعددة 
تتميز كل منها بشخصيتها القومية والحضارية املتميزة، 
لكن تختص كل أمة من تلــك األمم بفكر حضاري فيه 
ما هو مشرتك إنســاني عام ال يحتفي بحضارة بذاتها، 
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وفيه أيضا ما يتميز بالخصوصية والتميز وهو الغالب، 
لذلك أكد كثــري من الباحثني يف فلســفة الحضارة أن 
الحضارات اإلنسانية ليســت ملكا ألمة بعينها وال هي 
وقف عىل جماعة من الناس ألنها رصح هائل قد أسهمت 
فيه كل أمة بنصيب. والحضارات اإلنســانية قد تتشابه 
يف مظاهرها ويف عنارصها ويف أســلوبها، وال سيما إذا 
تعايشت يف جهات متقاربة، وهي أيًضا سلسلة محكمة 
متينة الحلقات يؤثر سابقها يف الحقها ويتأثر حارضها 
بماضيهــا وينتفع بعضها ببعض. لذلك كان من العبث 
ترجيح حضارة عــىل أخرى بدعوى أن املرجوحة تدعو 
إىل الصدام والنزاع، وذلك الستحالة إيجاد معايري موحدة 
لتقويم الحضارات تمهيًدا ملثــل هذا التفضيل املزعوم. 
وكل زعــم بأن حضارة ما أفضل مــن حضارة أخرى 
اعتباًرا ملستوى نزعتها السلمية ال يمكن بناؤه عىل منهج 
علمي أو تقويم علمي، وخصائصها الســلمية وسماتها 
العامة والخاصة ال تســمح بمقارنتهــا مع غريها عىل 

سبيل التفضيل والتمايز.

من خالل هذا املنظــور تأتي أهميــة التأكيد عىل 
الطبيعة املســاملة للحضارات وأنه بإمكان الحضارات 
اإلنسانية ذات الرتاث العريق والجذع املشرتك مع باقي 
الحضارات أن تتعايش وتتفاعــل مع بعضها البعض 
وال يمكن أن تحمل يف داخلها فكرة الصدام أو الرصاع، 
وإنما الذي يمكن أن يوجد بني الحضارات يف تفاعلها هو 
تناقض الثقافات الذي يكون أساســه رؤية كل جماعة 
إنسانية لنفسها واآلخرين. وهذا التناقض يكون سببًا يف 
نوع من التنافس واالختــالف الذي ال يعني بالرضورة 
الرصاع، وإذا كان هناك رصاع بني الثقافات فإنه ال يعني 

بالرضورة العنف أو الصدام.

لذلك فــإن تمايز الحضــارات الدينــي واللغوي 
والتاريخي والثقايف ال يمكن أن يؤدي إىل الصدام، وإنما 
الذي يــؤدي إىل ذلك هو تضارب املصالح السياســية 
واالقتصادية واإلســرتاتيجية العليا التي تقوم بتوظيف 

هذه التمايزات يف اتجاهني أساسني:  

•  اتجاه لتبير الصدام والرصاع الذي ســتقوم به 
النخبة صاحبة املصلحة السياســية واالقتصادية تجاه 
املجتمعات والشــعوب األخرى من أجل أن تضمن هذه 
النخبة تعبئة نشطة وفعالة. وال شك أن إغفال أصحاب 
الدولة يف الرصاعات  الصدام الحضاري لــدور  نظرية 
املستقبلية باعتبار أنها الوحدة الواقعية والحقيقية التي 
يتشكل منها املجتمع الدويل هو أكثر من نقطة ضعف، 
فللدول هوية سياسية ووطنية تتمسك بها، ولها مصالح 
اقتصاديــة تدافع عنها، وهي يف األمرين مًعا قد تتجاوز 
مســتلزمات انتمائها إىل حضارة واحدة، ويتكرس هذا 
التجاوز يف صور كثرية لعل أبرزها التجمعات االقتصادية 

التي تضم دوالً من حضارات وأديان مختلفة.  

•  اتجاه تغطية األطماع التوســعية واالستعمارية 
برداء التمايز الحضــاري الذي يدفع إىل رضورة الغلبة 
الحضارية ألحد األطراف، وبمــا أن الحضارة الغربية 
اليوم هي التي تمتلك أســباب القوة واملنعة فتكون هذه 
املقولة بمثابة املــبر النظري- التاريخي لنمط الهيمنة 
والغطرســة الذي تباشه قوى الحضارة الغربية اليوم 

تجاه الشعوب واألمم األخرى.

من جهة أخرى يتبني بوضوح أن التصورات والرؤى 
اإلقصائية املنذرة بالصدام الحضاري ال تجد يف الغرب 
نفســه إال نفرًا قليالً يســلم بها ويؤمــن بتوجهاتها. 
ومعظم املفكرين والخــباء ذوي النظر البعيد والرأي 
الثاقب قابلوا تلك النظريات املوغلة يف التشــاؤم بالنقد 
ه  الشديد. أما املســلمون الذين ينتمون إىل حضارة ُوجِّ
لهــا النصيب األوفر مــن االتهام والطعــن يف نظرية 
الصدام الحضاري، فال يمكن أن يســمحوا ألنفســهم 
بتقديم املســوغات )املرشوعة( ألصحاب تلك النظريات 
والتصورات املتشــائمة من الذين تندرج آراؤهم ضمن 
موقف جمهرة الخباء االســرتاتيجيني الذين يتكلمون 
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ويكتبــون ويخططون وهم يف مركــز القوة. وإذا كان 
األمر كذلك فهــل يجدي أن يرفع الذيــن هم يف مركز 
بالتعــاون والتفاهم بني  الضعف أصواتهــم وينادوا 
الحضارات؟ نعم إن ذلك مجٍد بل هو واجب، ألن املنادين 
به هم أصحاب دعوة وحملة رسالة ينطلقون من موقف 
إنساني يؤمن بالشــعوب ومستقبلها والتعاون بينها يف 
حني ينطلق اآلخرون من موقف معاٍد لإلنســانية ميلٍء 
بالشك يف الشعوب ومســتقبلها وهم ال يرون الحضارة 
والرقي إال يف أمتهم. إنهم يعلمــون أنه إذا لم تكن تلك 
النظريات مجرد أوهــام مخرتعة أو مصطنعة فإنه لن 
يكون لها من غاية سوى تصعيد سياسة التخويف من 
الحضارة اإلسالمية وتســويغ الهيمنة وضمان سيطرة 
الحضارة الواحدة ومحاولة إلحاق الهزيمة والفشل بكل 

املشاريع والتطلعات الحضارية والثقافية األخرى.

إن االختالف سنة من سنن هذا الكون الذي خلق الله 
فيه األشــياء )مختلفاً ألوانها( بتعبري القرآن، والبرشية 
يف جميع أدوارها كانت محكومة بما يمكن أن نســميه 
)قانون االختالف(: »ولو شــاء ربــك لجعل الناس أمة 
واحــدة وال يزالون مختلفني إال مــن رحم ربك ولذلك 
خلقهم« )هود 11٨(، أي ولالختالف خلقهم. وإذا كان 
االختالف رضورة من رضورات الحياة فإن من حق كل 
واحد عىل اآلخر أن يحاوره ويســتمع إليه عىل أن يكون 

الحوار بالحسنى وبالتي هي أحسن.

  إن حق االختالف هو الذي يســمح بواجب الحوار 
قصد تبيــان الحقائــق وتبديد الخالفــات وتوضيح 
اإلشــكاالت التي تقف حجر عثرة أمام التفاهم املشرتك 
واالحرتام املتبادل، إن واجب الحوار يفرض عىل الطرف 
اإلســالمي أن يقوم بتبديد وهم حتميــة الرصاع بني 
الحضارة اإلســالمية التي ال تحمل بتاتاً أية عوامل أو 

بذور للرصاع أو املواجهة مع اآلخر.

  هنــا وجب إذن تبصري وتحســيس الطرف اآلخر 
برضورة التمييز بني اإلســالم كدين ثابت له معطياته 

ومبادئه وأسســه، وبني أعمال بعض فئات املســلمني 
الشاذة التي يتبأ منها اإلسالم وال يمكن حتًما أن تعلن 

باسمه أو تحت لوائه.

واجب الحوار يفرض أيًضا عىل الطرف اإلسالمي أن 
يوهن ويخفف من ثقل ذاكــرة االحتكاك العنيف الذي 
طبع تاريخ العالقة بني العاملني اإلسالمي والغربي، وذلك 
إنما يتم باالقتناع برضورة تجاوز عقدة استعادة التفكري 
يف الجانب السلبي من تلك العالقة الطويلة األمد، وهنا ال 
بد من التذكري بأنه إذا كان الغرب يتذكر دوًما وبحسة 
وأىس تلك الفتوحات اإلسالمية التي طوقت أوروبا جنوًبا 
وشقاً ملدة قرون من الزمن، فإن املسلمني هم بدورهم ال 
ينسون وقع ودمار الحروب الصليبية يف البالد املرشقية 
كما ال ينسون التأثري البالغ الذي أحدثه االستعمار يف جل 
البالد العربية والذي ساهم بقوة يف تخلفها وإضعافها. 

الــذي يوجب الحوار  إن حق االختــالف والتباين 
والتفاهم هو ما دعت إليه اآلية القرآنية: »يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شــعوًبا وقبائل 
لتعارفــوا«  )الحجرات 1٣(. فــرضورة التعارف بني 
القبائل والشعوب تنطبق اليوم عىل تعارف الحضارات 
واألديــان، وهو أمر ملح ومطلوب راهنًا عىل الســاحة 
الدولية يف ســياق هبوب رياح العوملة الكاسحة. كما أن 
واجب الحوار ال يمنع من احتفاظ كل طرف سواء كان 
دينًا أو حضارة بخصوصياتــه املميزة ومبادئه الثابتة 
مما ال يســمح بالتنازل عن أدنى مقوم من املقومات أو 
يشء من املســلمات، وهذا أمر يعب عن اعتزاز باألصول 

والثوابت واستمساك باألصالة والهوية.

ختاًمــا، يمكن القــول بأن التأمل مليًــا يف طبيعة 
الحضارات ال يمكــن إال أن يدفــع إىل التأكيد عىل أن 
الحضارات مســاملة بطبيعتها وال تحمل بذور الرصاع 
أو الصدام بل إنها وهــي تتفاعل فيما بينها تتناغم مع 
القانون الداخيل الطبيعي الذي يستحكم يف عوامل نشوء 

الحضارات وتطورها وأسباب اندثارها وأفولها.
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محمد سكحال
باحث برابطة العالم اإلسالمي

يف شهر نوفمب من عام ٢01٨م أصدرت الجمعية 
العامة لألمم املتحدة قرارها )161/7٣( باعتماد يوم 
الرابع من كانون الثانــي )يناير( يوماً عاملياً لالحتفاء 
بلغة برايل، تنويهاً باالعتناء باملكفوفني ومن يف حكمهم 
مــن ذوي الضعف البــرصي الحــاّد، لتمكينهم من 
القراءة والكتابة بحســب مقدرتهم. وتشري إحصاءات 
منظمة الصحــة العاملية الصــادرة يف )٢010م( إىل 
أن عدد فاقدي البــرص يناهز )40( مليونا، وأن الذين 
يعانــون من الضعف الشــديد يف الرؤية يزيدون عىل 
ستة أضعاف العميان؛ أي يقربون من ربع مليار. فكل 
هؤالء يحتاجون إىل هذا النظام الرمزي الخاص للكتابة 

والقراءة.

وقع االختيار عــىل هذا اليوم بالذات لالحتفاء بهذه 
اللمســية، لكونه يوم ميالد مخرتعها، املكفوف  اللغة 
الفرنــيس لويس برايــل، أو: لوي بــراي، بالتهجية 

الفرنسية )1٨09/1/4م-1٨5٢/1/6م(.

والنظــام الذي اخرتعــه برايل لكتابــة الحروف 
وقراءتها، شــبيه بالنظــام اللغوي الــذي يعمل به 
الحاســوب، فإنه يحــول جميع الحــروف التي هي 

الوحــدات يف بينة الكلمات، من رموزها أو أشــكالها 
التقليدية املختلفة باختــالف اللغات، إىل نظام موّحد 
نقطي ذي خاليا سداسية، يعتمد يف قراءته عىل اللمس، 
برتميز كل حرف بعدد من النقاط الناتئة؛ مصفوفًة عىل 
ترتيب أفقي أو رأيس، أو ُقطــري، أو مركب من هذه 
الثالثة، ضمن الخلية السداسية؛ أي ذات النقاط الست 

املصفوفة يف صفني عموديني، أو ثالثة صفوف أفقية.

وبــذات الطريقة يف ترميز الحــروف، ُطوِّرت لغة 
ز أيضاً األرقام العدديــة وعالمات الرتقيم  برايــل لرُتمِّ
الكتابية، مــن الفاصلة وأخواتهــا. واخرُتعت لها آلة 
ن املكفوفني من الكتابة أيضاً. ودخلت اآلن يف  كاتبة تمكِّ
النظام الحاسوبي، وحققت تقنياته املتطورة باستمرار 
تطويراً هائالً يف خدمة املكافيف، إذ يقوم الحاســوب 
بتحويل الكتابــة العادية إىل كتابة بطريقة برايل، عىل 
أســطر إلكرتونية، من خالل برامج قراءة الشاشــة؛ 
بحيث يستطيع الكفيف قراءة ما يعرضه من معلومات 

ومعارف بسهولة تامة.

وإن ذهبنــا نفتش يف جــذور ثقافتنا ملؤيدات هذا 
االحتفاء األممــي باخرتاع برايل، فإننا لــن ُنعَدمها. 
وتختبئ تلك املؤيدات يف اعتبار العلم يف جانبيه الوهبي 
والكسبي قيمة إنســانية فذة، ويف أن وسائل اكتسابه 
املتمثلة يف االستعداد العقيل واإللقاء والتلقي، والكتابة 

را�يل �ة �ب ل�غ
بمنظار إسالمي
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والقراءة، ُتعّد إحدى أبرز املواهــب التي حبَا الله بها 
الجنس البــرشي، واملزايا التي ّشفه بها عىل ســائر 

املخلوقات األرضية.

وإننا لنجد يف القرآن الكريم يف قصة خلق آدم عليه 
السالم، وما اشتملت عليه من إخباِر الله مالئكتَه الكراَم 
بتهيئته ألن تعُمر ذريُتــه األرض عىل أجيال متالحقة 
يخلف بعضها بعضــاً، نجد أّن رب العزة علّمه بإلهام 
مباش أسماء جميع الكائنات: »وََعلََّم آََدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها« 
]البقرة/٣1[ ثم تمت مكاشــفة املالئكة بهذا التعليم 
الذي أكرم الله به أبا البرشية، وأبرز مزيته عليهم بني 
يديه بإظهار عجزهم عن اإلحاطــة به لدى االختبار، 
وأراد عالم الغيب والشــهادة ســبحانه بهذا التعليم 
الكرام جدارَة  أن يري مالئكتــه  والتكريم واالختبار، 

نسل آدم لالستخالف يف األرض.

ونجد يف ســورة أخرى قوله تعاىل: »واللَُّه أَْخرََجُكْم 
ْمَع  َهاِتُكْم اَل َتْعلَُموَن َشيْئًا وََجَعَل لَُكُم السَّ ِمْن ُبُطوِن أُمَّ
وَاأْلَْبَصاَر وَاأْلَْفئَِدَة لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن« ]النحل/7٨[. وهذا 
امتنان عىل بني آدم من ربهم تعــاىل بما أودع فيهم، 
زيادة عىل الغرائز واألحاسيس، من آالت اإلدراك وأصول 
التعقل والتفكر املؤهلة الكتساب العلوم واملعارف التي 

بها كان اإلنسان سلطان األرض.

َخلََق  الُْقــرْآََن.  َعلََّم  »الرَّْحَمُن.  ثالثة:  ويف ســورة 
اإْلِْنَســاَن. َعلََّمُه الْبَيَاَن« ]الرحمن/1-4[. وهذا امتنان 
آخر بما تطّوَل الله عز وجل به، متصفاً بالرحمة، عىل 
اإلنسان، من إلهامه البيان؛ أي: القدرة عىل وضع اللغات 
التي بها ُيعرِب لبني جنسه عما يف نفسه من الخواطر 

واألفكار، مما ُتفصح عنه األلسنة وتخطه األقالم.

ويف سورة رابعة: »اْقرَأْ ِباْسِم َربَِّك الَّذِي َخلََق. َخلََق 
اإْلِْنَســاَن ِمْن َعلٍَق. اْقرَأْ َوَربَُّك اأْلَْكرَُم. الَّذِي َعلََّم ِبالَْقلَِم. 
َيْعلَْم« ]العلق/1-5[. وهذه خمس  لَْم  َما  اإْلِْنَساَن  َعلََّم 
آيات هي أول ما نزل من الوحي عىل النبي صىل الله عليه 

وســلم، تكررت كلماتها املفتاحية الخمس، وتمحورت 
حول التنبيه عىل ما ينطوي يف أصل تكوين اإلنســان 
من بديع األطــوار، وإلهامه القابلية للتعلم، وحثه عىل 
اكتســاب العلم، والتنويه بوسائله من القراءة والكتابة 

املشار إليها بالقلم.

فاآليات القرآنيــة اآلنفة تهتف بأجمعها بأشف ما 
خصَّ به ذو العزة والجالل سيد مخلوقات األرض، وهو 
تمكينه من تحصيل العلوم، وعىل تداولها بواســطتي 
اإلرسال واالستقبال، واإلرساُل يتمثل يف البيان الناطق 
والكتابــي، ويتمثل االســتقباُل يف قــراءة املرقومات 

الكتابية.

وانطالقاً من هذا، يصح لنا أن نعتب كل الرموز التي 
ُهديت إليها الشعوب واألمم منذ فجر التاريخ؛ اللفظية 
اإللهي  التكريم  لهذا  تجلياٍت ومظاهر  والكتابية،  منها 
لذريــة آدم. ويأتي يف هذا الســياق ما اخرتعه لويس 
برايل من الرموز النقطية الناتئة املقروءة باللمس التي 
أدخلت الكثري من املكافيف إىل فضاء القراءة والكتابة، 
فأصبحت لهم مدارس ومعاهد تعتني بشأن تعليمهم. 
وخري الناس أنفعهــم للناس، كما جاء الخب عن جابر 

بن عبد الله.

وإنــه لحقيق بالهيئات واملنظمات اإلســالمية، أن 
تشــيد بهذا اإلنجاز اإلبداعي العظيــم، وتنظر بعني 
التقدير للقيمة الرمزيــة واملعنوية لليوم العاملي الذي 
يشــري إىل تخليده، بل منطلقاتها اإلسالمية وأهدافها 
اإلنســانية تقتضيها أن تبدي استعدادها للمساهمة يف 
كل مرشوع ُيســعد األرسة البرشية، ويرقى بها نحو 
األفضل، ويجنبها اآلفات والويالت املردية لها يف وهاد 
الشــقاء والعناء، وينمي عالقات التفاهم والسالم بني 

فئاتها.

واملكفوف يف اإلسالم سواًء يف االعتبار القانوني أم يف 
السلوك املجتمعي، يتمتع بشخصية كاملة يف الحقوق، 
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ولم تكــن اإلعاقة البرصية لتعزل ذوي العصا البيضاء 

يف مالجئ أو نطاق معيــي حارص، بل وجدوا املجال 

الذاتــي، واالندماج  للتحرر  مفتوحاً  أمامهم ممهــداً 

املجتمعي، وقد اشتملت التصانيف التي اعتنت برتاجم 

األعيان وسري األعالم، ســواًء منها العامة أو املختصة 

بأهل فن معني كالفقهاء واألدباء واألطباء، اشتملت عىل 

عدد غري قليل من العميــان، وعقد ابن قتيبة يف أواخر 

كتابه »املعارف« فصالً لتســمية املكافيف، لكنه قصد 

إىل ذكر املشاهري فأتى بعدد يسري، وتاله ابن الجوزي يف 

كتابه »تلقيح فهوم أهل األثر« بفصل يف تسمية العميان 

األشاف، فما زاد عىل ابن قتيبة إال بذْكر ثالثة رســل 

كرام: إسحاق ويعقوب وشعيب، عليهم السالم. ثم جاء 

املؤرخ األديب املتفنن صــالح الدين الصفدي، فصنع 

صنيعة بديعة يف كتاب ســماه »َنْكُت الَهميان يف ُنَكت 

العميان«، وليس الكتاب يف جمع النكت املأثورة عنهم، 

كما يوحي به بادئ النظر يف العنوان، بل قصد املؤلف 

فيه إىل تخريج معجم ألعالمهم، فرتب أســماءهم عىل 

الحروف، وأورد ما يف تراجمهم من األخبار، وزاد يف قيمة 

كتابه فصدره بعرش مقدمات اشتملت عىل منوعات من 

املعارف املتعلقــة بالعمى والعميان، كالتحليل اللغوي 

معناه،  بحقيقة  املحيــط  والتعريف  »العمى«،  للفظة 

وتفســري ما ورد يف »األعمى« من القرآن، ورسد ما جاء 

يف العمــى من األخبار واآلثار، وبيان امتناع العمى عىل 

األنبياء، واألحكام الرشعية الخاصة بالعميان، والنوادر 

واألشعار املأثورة عن العميان.

وقد أبرزت عدداً مــن املكافيف تألقاتهم يف العلوم 

الرشعية وما يتصل بها، باالعتماد عىل السماع والحفظ، 

فكانوا يف مصاف العلماء من الفقهاء واملحدثني والقراء 

وغريهــم، وتركوا آثاراً جمة مــن بعدهم من التالميذ، 

واملؤلفات القيمة التي دونت عنهم باإلمالء. فعىل سبيل 

املثال: املقرئ حفص بن عمــر الدوري )ت ٢46( له 

ثالثة مؤلفــات يف علم القراءات، وهــو أول من جمع 

القراءات. واملحدث أحمد بن جعفر الوكيعي البغدادي 
)ت ٢15هـ( من كبار حفــاظ الحديث، قال إبراهيم 
الحربــي: كان الوكيعي يحفظ مئــة ألف حديث، ما 
أحَسُبه ســمع حديثاً قط إال حفظه. وأحمد بن حسن 
العطاس الحرضمي )ت 1٣٣4هـ( له رسائل أمالها يف 
الحرضمية، ومن عجائب  والقبائل  واإلجازات  الوصايا 

أمره أنه جمع مكتبة ال نظري لها يف بالده. 

ومن املكافيف من برز باملســاهمة يف املجال األدبي 
والفني، أو بتويل وظيفة سلطانية، كالقضاء واإلشاف 
الزكاة، واإلمامة والحسبة ونظارة األوقاف أو  عىل دار 
نقابة األشاف، مثل الحسني املوسوي )ت 400هـ( والد 
يِضّ واملُرتى، فإنه توىل نقابة العلويني  الرشيفني الــرّ
يف بغداد، وإمارة الحاّج. واألمري عــالء الدين أْيدْغدِي 
الركني )ت 69٣هـ( ناظر أوقــاف القدس والخليل، 
ومنشــئ العديد من العمائر والربط، وكان من أذكياء 
العالم، يقال: إنه وضع مخطط حّمام بلد الخليل، ورسم 
أساسه بيده وذره بالكلس للصنّاع، وهو أعمى! وبشار 
بن برد )ت 167هـ( الشاعر املشهور، أشعر املولدين 
اعا  عىل اإلطالق، قال الجاحظ: كان شاعراً راجزاً، سجَّ
خطيباً، صاحب منثور ومزدوج، وله رسائل معروفة. 
وحســني بن أحمد املرصفي األزهري )ت 1٣07هـ( 
كان أديباً محــارضاً، توىل التدريس باألزهر، ثم يف دار 
العلوم، كان فيها أستاذاً لألدب العربي وتاريخه، ومن 
عجائب أمره أنه تعلم اللغة الفرنسية. والطبيب داود بن 
عمر األنطاكي )100٨هـ( انتهت إليه رئاسة األطباء يف 
زمانه، وكان مع ذلك أديباً، وحفظ القرآن، وقرأ املنطق 
والرياضيات وشــيئاً من الطبيعيــات، ودَرس اللغة 
اليونانية فأحكمها. وإن تعجــب فأعجب منه الوجيه 
أبو بكر بن الدهان )ت 61٢هـ( األديب النحوي، فإنه 
كان مع فقده لبرصه، يجيد اللغات الرتكية والفارسية 

والرومية والحبشية والزنجية.

ومن مكافيف الصحابة الذين كان لهم من األثر ما 
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خلد ذكرهم، عمرو – ويقال: عبد الله- ابن أم مكتوم، 
القــريش العامري )ت ٢٣هـــ(، ريض الله عنه، أحد 
الشــجعان، مؤّذن رسول الله صىل الله عليه وسلم مع 
بالل، وكان يستخلفه عىل املدينة يف غزواته، استخلفه 
ثالث عرشة مرة، وحرض غزوة القادســية حامالً راية 
سوداء وعليه درع سابغة، فقاتل وهو أعمى! وهو الذي 
نزلت فيه اآليات اإلحدى عرشة األوىل من سورة عبس، 
ُتعاِتب النبي صىل الله عليه وسلم فيه، إذ جاء يسأله أن 
يعلمه، وكان عنده واحد أو جماعة من صناديد قريش، 
وكان آخذاً معهم يف الرتغيب يف اإلســالم، فاشتغل عنه 
بذلك فعوتب، وكان يكرمه بعــد ذلك ويقول إذا رآه: 
»مرحباً بمن عاتبني فيه ربــي«. ويقول: »هل لك من 

حاجة؟«.

وإن تعجب للعبقرية التي جاد الله بها عىل الفرنجي 
برايل، حتى أمكنه أن يبــدع ترميز الحروف بنظامه 
النقطي العجيب، فعَجٌب ما نقله املؤرخون يف ســرية 
كفيف من أعالم العرب وعلماء اإلسالم، ذلك هو العالمة 
زين الديــن عيل بن أحمد اآلمــدي )ت ُبعيد71٢هـ( 
وألخص عجائب أخباره مما أورده الصفدي يف »نكت 
الهميان« )ص٢06-٢0٨( اآلنف، واخترصه يف كتابيه 
اآلخرين )الوايف بالوفيات( )1٢6/٢0-1٢٨( و)أعيان 

العرص( )٢6٢/٣-٢64(:

كان عاملاً بفنون عديدة، منها تعبري الرؤيا، فقد كان 
آية فيه، آيــة يف الذكاء والحدس، مرهف الحس، يبرص 
بحواسه األخرى وذكائه، ويذكرون أنه ملا دخل السلطان 
املغويل غازان حفيد جنكيز خان بغداد )سنة 695هـ( 
أخبوه بعبقرية اآلمدي النــادرة، فطلب أن يحرضوه 
يف حفل أعد للسلطان يف املدرسة املستنرصية، حرضه 
أعيان بغداد وأكابرها من القضاة والعلماء والعظماء، 
وفيهم اآلمدي. وأراد غازان أن يبلو حدَّة فراسة الرجل، 
فأمــر أكابر أمرائه أن يدخلوا قبلــه واحداً تلو اآلخر، 
وكلما دخل واحد ســلم عىل الشيخ زين الدين، وأوهمه 

الحارضون واملرافقون أنه هو السلطان، بإظهار األبهة 
والتعظيم، فكان يرد الســالم عىل كل واحد دون أدنى 
احتفال، حتى جاء غازان يف أبهة أدنى مما جاء فيه من 
تقدمه من أمرائه، فلما ســلم عىل الشيخ وصافحه قام 
إليه، وأبــدى له من االحتفال والتعظيم ما نال إعجابه، 
ثم دعا له باللسان املغويل، ثم بالرتكي، ثم بالفاريس، ثم 
بالرومي، ثم بالعربي، رافعاً صوته بذلك إعالماً للناس، 

ومن يومئذ صار عنده ذا منزلة كبرية.

وزين الدين اآلمدي فقيه من فقهــاء الحنابلة، له 
كتب كثرية علقها يف مجال الفقه املذهبي واملقارن، وله 

يف تعبري الرؤيا كتاب: جواهر التبصري يف علم التعبري.

وكان تاجراً يف الكتب، وبســبب ذلك جمع مكتبة 
ضخمة، ومن عجائب أمره أنه كان إذا ُطلب منه كتاب، 
وكان يعلم أنه عنده قام إىل خزانة كتبه واستخرجه من 
بينها، كأنه قد وضعه من ساعته، وإذا اشتمل الكتاب 
عىل مجلدات، وُطلب منه أحدها أخرجه بعينه. وكان إذا 
مس الكتاب، أخب بعدد الكراســات- أي املالزم- التي 
يشــتمل عليها. وإذا مر بيده عىل صفحة أخب بعدد 
بالقلم  فيها  ُكتب  بقوله:  الكتابة  ســطورها، ووصف 
الغليظ كذا وكذا، للموضع التي ُكتبت به، وفيها باألحمر 
كذا وكذا، للمواضع التي كتبــت بالحمرة. وإن كتبت 
بخطــني مختلفني أو ثالثة، قال: اختلف الخط من هنا 

إىل هنا.

وكان عارفاً بأثمان جميع كتبه التي اقتناها بالرشاء، 
ومن عجائبه طرقه يف تقييد ذلك، أنه كان إذا اشــرتى 
كتاباً أخذ قطعة ورق خفيفة، وفتل منها فتيلة لطيفة، 
وصنعها حرفــاً أو أكثر من حروف الهجاء، لعدد ثمن 
الكتاب بحساب الُجّمل، ألصق ذلك عىل طرف الغالف 
من داخله، وألصق فوقه ورقة بقدره لتتأبد، فإذا عزب 
عنه ثم كتاب مس املوضع الذي علّمه منه فعرف ثمنه 

من تثبيت العدد امللصق فيه.
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إعداد: د. محمد تاج العرويس

يعدُّ اإلمام ابن ماجــه القزويني، رحمه الله تعاىل، 
من الســتة األوائل الذين جمعوا دواوين السنة النبوية 
الرشيفة، وكتابه )ســنن ابن ماجه( هو سادس الكتب 
الستة التي هي أصل السنة النبوية املرشفة، وبه عرف 

واشتهر املصنف.

باإلضافة  كتاًبا  اشتمل كتابه عىل ســبعة وثالثني 
للمقدمة، وألــف وخمس مئة باب، وأربعة آالف وثالث 
مئة وواحد وأربعــني حديثًا. فيه األحاديث الصحيحة، 
والحســنة، والضعيفــة، وبعض األحاديــث املنكرة 

واملوضوعة. 

خالف ابن ماجه غريه من أصحاب الســنن، فبدأ 
بمقدمة يف »باب اتباع سنة النبي صىل الله عليه وسلم« 
اشتملت عىل أربعة وعرشيَن بابا، ومائتني وستة وستني 
حديثا، ثم أتبعها بأبــواب العبادات، والنكاح والطالق 
بكتاب  الفقهيــة، وختمها  األبواب  واملعامالت، وباقي 

الزهد.

الرتتيب، وغزارة األبواب، وعلو  يمتاز كتابه بحسن 
اإلسناد، وكثرة زوائده عىل الخمسة، وترك التكرار، وال 
يوجد فيه من النوازل واملقاطيع واملراســيل والرواية 
عــن املجروحني إال قدر يســري. وطريقته جارية عىل 
االختصار يف املتــون والتبويب لهــا، وتراجمه غالبًا 
ظاهرة، واملوقوفات عزيــزة عنده، وقد يعلل أحياًنا أو 

يفس الغريب ولكنه قليل.

لقي كتابه بسبب هذه الجودة يف التصنيف اهتمام 
العلماء قديًما وحديثًا، فكتبــوا عليه شوًحا تصل إىل 
خمســة عرش شًحا، إال أنها كانت قارصة عن شأوه؛ 
حتى قيَّض الله الشــيخ محمد األمني الهرري، رحمه 
الله، فرشحــه شحاً وافيا ومطوالً يف ســتة وعرشين 
مجلًدا، وفيما ييل نقدم دراسة مخترصة حول مزايا هذا 

الكتاب.

دراسة الكتاب

اعتمد املؤلف يف شحه للســنن عىل نسخة جمعية 
املكنز اإلسالمية التي اعُتِمد يف إخراجها عىل عرش نسخ 
خطية نفيســة، بعضها مقروءة عــىل األئمة الحفاظ 
وعليها خطوطهم وتقييداتهــم وضبطهم، إضافة إىل 
تصويب األخطاء واألوهام، ســواًء يف أسماء الرجال أو 

يف املتن.

نها نبذة عن ترجمة ابن ماجه.  بدأ شحه بمقدمة ضمَّ
فقال: هو اإلمام املحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
يزيد بن عبد الله القزويني وطنًا، الربعيُّ والء، صاحب 
الســنن التي هي إحدى األمهات الست عىل الصحيح 
املشــهور. ثم ذكر اختالف العلماء يف ضبط لفظ )ابن 
ماجه(، بعضهم قالوا يكتب بالهاء الجوفية، وأنه لقب 
والده )يزيد( ويكون صفة ثانية لـــ)محمد(، ومعنى 
»ماجــه« بالهاء أي الحاذق الفطــن، وبعض العلماء 
ذهبوا إىل أنه يكتب بالتاء املربوطة، وهو اســم لوالدة 

محمد بن يزيد صاحب السنن.

قراءة في شرح ابن ماجه

مرشد ذوي الحجا والحاجة
 إلـى سنن ابن ماجه
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 ثم بني الشيخ الهرري مشايخ ابن ماجه وتالميذه 
والرواة الذين نقلوا عنه ســننه، فقال »جملة مشايخه 
أربعــة وعرشون، وجملة تالميذه أحــد عرش، ورواته 
املشهورون ستة، ولكن الذي انترش بني الناس من هذه 
الســنن من رواية أبي الحسن عيل بن إبراهيم القطان، 

وبقية الروايات لهذا الكتاب اندرست يف وقت مبكر«.

 ثم ذكر ثناء العلماء عليه، وقال إن أعىل األسانيد يف 
سنن ابن ماجه الثالثيات: وهي خمسة أحاديث وكلها 
جاءت بإســناد واحد من طريق ُجبارة بن مغلِّس بن 
اني عن كثري بن ســليم عن أنس ريض الله عنه،  الِحمَّ
ولوال ضعف شيخه جبارة الرتفعت منزلة سننه بهذه 

الثالثيات.

ثم تكلم عن وصف الكتاب وميزته فقال: يعد كتاب 
ابن ماجــه الراِبع من كتب الســنن املجموعة يف قول 

بعضهم عىل ترتيب ميزتها: 

كذا  ِمذي  أْعنِي بَها أَبا َداُووَد ثم الرتِّ

                     النََّسائي وابَن ماَجه فاْحتَذِي

اِدَس من أصول كتب الحديث، وقدم بعضهم  والسَّ
عليه )املوطأ( لإلمام مالك بن أنس، فيكون هو السابع، 
وجملة ما فيه من األحاديث )44٢6( أربعة آالف وأربع 
مئة وستة وعرشون حديثًا، واألحاديث التي زادها عىل 
أصحاب األمهات )1565( خمسة وستون وخمس مئة 
وألف حديث، واألحاديــث الصحيحة من هذه الزيادة 
)60٢( ست مئة وحديثان، والصحيحة لغريها )4٣٣( 
أربع مئة وثالثة وثالثون حديثا، والحسنة منها )155( 
لغريها )٢9(  والحسن  مئة وخمسة وخمسون حديثًا، 
تســعة وعرشون حديثا، والضعيفة )٣٢1( ثالث مئة 
وواحد وعرشون حديثــا، واألحاديث املوضوعة )٢5( 

خمسة وعرشون حديثا.

ثم ذكر أســانيده التي يروي بها السنن فقال: إنه 
يروي السنن بســندين، األول: عن طريق اإلجازة عن 

شــيخه أبي الفيض محمد ياسني بن محمد الفاداني، 
فعىل هذا الســند يكون بينه وبني املؤلف ثماني عرشة 
واسطة. السند الثاني: عن طريق اإلجازة من عدد من 
علماء بلده )إثيوبيا( قراءة وإجازة، فعىل هذا الســند 
يكون بينه وبــني املؤلف إحدى وعرشون واســطة، 
وختم ذلك بقوله: أجــزت لحامل هذه الرتجمة الرواية 
َعنِّي جميَع مروياتي من كل الفنون، وجميع مؤلفاتي 
كذلك إجازة عامة، وأوصيه وإياي بتقوى الله يف الس 

والعالنية، وصالح الدعوة يف الحياة وبعد املمات.

ثم تحدث عن األغراض التي ســاق املؤلف الحديث 
ألجلها وقال هي خمســة: »االســتدالل، واالستشهاد، 
واالســتئناس، واالســتطراد، واملتابعة«. فيقول مثال: 
اســتَدلَّ املؤلف بحديث عائشة، واستَْشهد بحديث أبي 
هريرة، واســتأَنس بحديث ابن عمــر، وذكر حديث 

أبوطلحة استطراًدا، وذكر حديث أنس للمتابعة.

ويف نهاية كل باب يذكر عدد األحاديث التي وردت 
يف الباب، مع بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، 
واألغراض التي سيقت لها، فمثال شح الشيخ الهرري 
عــدًدا من األحاديث التي ذكرها املصنف يف )باُب اتباِع 
سنة الرســول صىل الله عليه وسلم(، فبعد الفراغ من 
شحها بالتفصيل قال: وجملة مــا ذكره املصنف يف 
هذا الباب أحد عرش حديثا: األول لالســتدالل، والثاني 
للمتابعة، والتاســع لالســتئناس، والبواقي  والثالث 
لالستشــهاد وكلها صحيحة إال الحديث التاسع، وهو 
حديث معاوية بن أبي سفيان؛ فإنه ضعيف؛ ألن معظم 
رجاله ضعفــاء، وهذ ا الحديث انفــرد به ابن ماجه، 
وغرضه بسوقه االســتئناس به للرتجمة؛ ألنه ال يصلح 

لالستدالل وال لالستشهاد...

كمــا أنه يذكــر يف نهاية كل مجلد عــدد األبواب 
واألحاديث الواردة فيه، واألغراض التي سيقت لها، ثم 
يضع فهرسة لألحاديث الضعيفة مبينًا درجة الضعف، 
والغرض الذي ســيق له كل حديث مع ضعفه، وأذكر 
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مثالني للتوضيح وأكتفي بهما.

 قال يف نهاية املجلد األول: جملة ما ذكره املؤلف يف 
هذا املجلد من األبواب أحد عرش باًبا، ومن األحاديث مئة 
وستة وعرشون حديثا، منها عرشون لالستئناس، وستة 
عرش لالستدالل، وســتة للمتابعة، واثنان لالستطراد، 
والباقي لالستشهاد، ثم وضع فهرسة لواحد وعرشين 
حديثًا ضعيًفا وردت يف هذا املجلد، مبينًا درجة الضعف 
العام للحديث،  الرقــم  فيها، وذلك يف جدول يتضمن 

وحكمه، وغرضه، وموضعه.

ويف نهاية املجلد الســادس والعرشين قال: وجملة 
ما ذكره املصنف يف هذا الباب من األبواب ســبعة عرش 
بابا، ومــن األحاديث مئة وثالثة وثالثون حديثا، منها: 
اثنا عرش لالستئناس، وسبعة عرش لالستدالل، واثنان 
للمتابعة، والباقي لالستشهاد، وفهرس كذلك لألحاديث 
الضعيفة الواردة يف هذه األبواب بالطريقة نفسها التي 

ذكرتها آنفا.

وقد خالف الشيخ الهرري غريه من العلماء يف ذكر 
عدد )الكتب، واألبــواب، واألحاديث(، فمجموع الكتب 
عنده )ســتة وثالثون كتابا(، وعدد األبواب عنده )ألف 
وخمس مئة وخمسة عرش بابا(، وجملة األحاديث عنده 
أربعة آالف وأربع مئة وســتة وعرشون حديثا، يف حني 
نجد يف الرشوح األخرى أن عدد الكتب سبعة وعرشون 
كتابا عند بعضهم، واثنان وثالثون كتاًبا عند اآلخرين، 
وعدد األبواب ألــف وخمس مئة بابا لــدى اآلخرين 
جميعا، أما عدد األحاديث أربعة آالف وثالث مئة وواحد 
وأربعون حديثاً عند بعضهم، وأربعة آالف حديث فقط 
عند اآلخرين، ويبدو أن االختــالف ناتج عن اختالف 

النسخ التي استند إليها كل واحد يف التحقيق.

ركز الشــيخ محمد أمني الهرري يف شحه املطول 
لسنن ابن ماجه عىل األمور التالية:

شح املفردات اللغوية، وتسليط الضوء عىل الفوائد 

الرصفية، والنكات الحديثية بلغة سهلة، مع بيان ما ورد 
فيه من الكلمات الغريبة، والتفصيل يف أحوال الرجال 
الذين وردوا يف الحديث، فيرتجم لهم ترجمة مخترصة، 
مع بيان حال الراوي من حيث العدالة والضبط، وقبول 
روايته وعدمها، ومدى تحقق شوط قبول الحديث فيه، 
ويف ضوء ذلك يحكم عــىل الحديث بصحته أو ضعفه 
مبينًا مراتب الصحة والضعف، ثم يذكر طبقات الرجال 
بإيجاز بالرجوع إىل كتب أهل هذا الشأن، ويهتم كذلك 
بتخريج األحاديث بذكر من خرجها من الكتب الســتة 
مع ذكر اختالف الروايات ومقارنتها برواية ابن ماجه، 

ويذكر الشواهد واملتابعات إن وجدت.

 اعتنى الشــيخ كذلك بفقه الحديث، وما يؤخذ منه 
من األحكام الرشعية، مع التحقيق يف املسائل الخالفية 
بذكر آراء العلماء وأدلتهم فيها، مع بيان الغرض الذي 
سيق له الحديث من االستشهاد، واالستئناس وغريهما 
من األغراض التي سبق أن ذكرت آنفا أن الحديث ُيساق 

لواحد منها.

ويذيل بعض األبواب بملحقــات وفوائد وتنبيهات 
اليســتغني عنها طالب العلم، وقد استفاد يف ذلك كله 
من شوح ابن ماجه السابقة، وقد ألف بينها، وجمع ما 
تفرق فيها، وهذا بحد ذاته من فوائد تأليف املتأخرين.

ويف نهاية املجلد السادس والعرشين كتب ما ييل:

وهــذا آخر ما أكرمني الله به من هذا املجلد بعد أن 
عاقني العوائق، وبتمامه تم هــذا الرشح املبارك، وقد 

مكثت يف تسويد هذا الرشح زهاء عرش سنوات.

واملرجو ممــن نظر إليه بعني القبــول أن يصلح 
خطأه وســقطته بعد التأمل واإلمعان ال بمجرد النظر 
والعيان... علمني الله وإياكم علوم السالفني، ورزقني 
وإياكم شــفاعة النبي املختار... صلوات الله وسالمه 
عليه وعىل ســائر األنبياء واملرسلني، وعلينا وعىل سائر 

عباد الله الصالحني.
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د. محمد محمود العطـار - جامعة الباحة

نعيش يف عالم يموج بالرصاعات والحروب وتنترش 
فيه جرائــم العنف واإلرهاب واملخــدرات واالنحراف 
الفكــري، حيث يعــد االنحراف الفكــري أخطر من 
االنحراف يف الســلوك األخالقي، ويعد الوازع الديني 
الذي يقوم عىل الفهم الصحيح لإلسالم والرتبية السليمة 
خط الدفاع األول ضــد كل أنواع االنحراف. ومن املهم 
ونحن بصدد التصدي للتطرف واإلرهاب أن نعمل عىل 
تنشــئة أجيالنا عىل حب الوطن والوالء لله ثم للدولة، 
وأن نغرس فيهم فضائل التســامح والوسطية وروح 

االعتدال ونرسخ يف أذهانهم أن الوطن للجميع.

     واألدب اإلســالمي هو التعبــري الجميل املؤثر 
الصادق يف إيحائه ودالالته الذي يســتلهم قيم اإلسالم 
ومبادئه، ويجعل منها أساساً لبناء كيان اإلنسان املسلم 
بدنياً وعقلياً وانفعالياً وســلوكياً، ويســاهم يف تنمية 

مداركه. 

    ويف ظــل األحداث الراهنة وحــال بعض الدول 
العربية الدامي تشهد منطقتنا العربية واإلسالمية اليوم 
الحيوية  واملنشآت  املســاجد  يستهدف  غاشماً  إرهاباً 
ومقدرات ومكتسبات الشعوب واألوطان، سيبقي األدب 
اإلســالمي يف موقع الصدارة ملا يمتاز به من إبداعات 

شعرية ونثرية يف معالجة مختلف القضايا، وسيستمر 

الــرتاث العربــي يف عطائه املتواصــل واملتجدد رغم 

الظروف واألحداث التي تشهدها املنطقة العربية. 

مفهوم األدب

األدب بوجه عــام تصوير تخيــيل للحياة والفكر 

والوجــدان من خالل أبنية لغوية، وهو فرع من فروع 

املعرفة اإلنســانية العامة، ويعنى بالتعبري والتصوير 

فنياً ووجدانياً عــن العــادات واآلراء والقيم واآلمال 

واملشــاعر وغريها من عنارص الثقافة، أي أنه تجسيد 

فني تخييل للثقافة.

األدب فــن لغوي جميل، يدفــع إىل املتعة، ويعمل 

عىل توحيد املشــاعر اإلنسانية ويغذي العواطف بأنبل 

التوجهات، وأفضــل النزعات، ويعــب عما ندفنه يف 

أعماقنا، وقد نخجل من البــوح به، ويصور يف صدق 

أصالة الحياة، ويثري تجاربنا بها، ويرســخ خباتنا 

عنها.           

ظاهرة اإلرهاب 

اإلرهاب ظاهرة عاملية معقدة تعاني منها املجتمعات 

والدول كافة، فاإلرهاب ليس له وطن. ويمكن تعريف 

دور األدب اإلسالمي في مواجهة ظاهرة

ارهاب ال�
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اإلرهاب بأنه العدوان الذي يمارســه أفراد أو جماعات 

أو دول بغياً عىل اإلنســان يف دينه وعقله وماله ودمه 

وعرضه، ويشــمل صنوف األذى والتهديد والقتل بغري 

حق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، ويهدف إىل 

إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعرض 

حياتهم أو أمنهم، كما يشمل إلحاق الرضر بالبيئة، أو 

بأحد املرافق أو األمالك العامة أو الخاصة، فكل هذا من 

صور الفســاد التي نهى الله سبحانه وتعاىل املسلمني 

عنها، قال تعاىل »واََل َتبِغ الَفَســاَد يفِ األَرِض إَِن اللَه اَل 

ُيحُب املُفِسدِيَن« )سورة القصص: 77(.

الوطن يف عيون الشعراء

الوطن نعمــة من الله ســبحانه وتعــاىل للفرد 

واملجتمع، وارتباط اإلنســان بوطنه مســألة متأصلة 

يف النفس، فالوطن هو املــكان األول الذي ترى عيناك 

ســهوله وجباله وربيعه وأشــجاره، وأول ما تنفست 

رئتاك من نســيم هوائه وأول مكان لعبت فيه وتخبأت 

بني أحجاره، فهو مسقط الرأس، ومستقر الحياة.                                                                                      

ولقــد ورد ذكر الوطن يف القــرآن الكريم بألفاظ 

عديدة تدل يف مجملها عىل موطن اإلنسان الذي نشأ فيه، 

وينتمي إليه، قال تعاىل »الَ أُقسُم بَهذا البَلَِد * وَأَنَت ِحُل 

اآليتان1-٢(، وقول سبحانه  البلد:  البلَِد« )سورة  ِبهذا 
»ُهَو أَنَشأَُكم ِمَن األَرِض وَاستَعمرَُكم ِفيَها«)سورة هود: 

اآلية 61(.

فالوطن هو املالذ الذي تأوي إليه النفوس، وتتعلق 
به القلوب بعد الله سبحانه وتعاىل؛ فهو مكان العبادة، 
ومكان العزة والرشف، ومهما كانت الظروف فهو أكب 

منها.

ومن أشهر األدبيات يف حب الوطن قول شوقي:

          وطني لو شغلت ُبالُخلد عنه                      
                          نازَعتني إليه يف الخلد نفيس 

  ومن أصدق األبيات، وأعمرها بالحنني والشــوق 
قول قيس بن امللوح:

     أحن إىل أرض الحجاز، وحاجتي                           
                    وما نظري من نحو نجد بنافعي

إن حــب الوطن من اإليمــان، والحنني إليه مظهر 
من أهم مظاهره، ومهما ترّحــل املرء فإن مصريه إىل 
وطنه، وإن نأى عنه بقيت غصة ال تبارحه حتى يخلد 
إىل مثواه، فكم من مغرتب تقاذفته الســنون حتى عاد 
إىل وطنه تمأل جوانحه الفرحة بلقياه، وتزداد يف عينيه 

رؤياه.

دور األدب اإلسالمي يف مواجهة ظاهرة 
اإلرهاب

إن العمليــات اإلرهابية التي تحدث عىل أيدي فئات 
منحرفة مغرر بهــا وقلوب امتــألت بالحقد والكره 
والحســد، قد زادت الشــعوب إيماناً وقوة وتماسكاً 

واجتماعاً عىل الحق.   

ومن هنا يجب أن نســتأصل اإلرهاب من جذوره 
وعالج أسبابه لتنمية مجتمعاتنا واللحاق بركب التقدم 
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والتطــور، ويتمثل دور األدب اإلســالمي يف مواجهة 

اإلرهاب من خالل ما ييل:

أوالً: القصة

تحتل القصــة عب التاريخ مكانــة ذات أهمية يف 

اآلداب املختلفة، وهي شكل فني أو أسلوب عرض يمكن 

أن يحــوي مضموناً ذا ألوان مختلفــة أو معرفة ذات 

الدينية  البطوالت  مواضيع عديدة، ومن خالل قصص 

والوطنية نســتطيع تنمية الشــعور بالعزة والكرامة 

الدينية والوطنية، وكذلك تنمية قيم املواطنة يف نفوس 

الفرد داخل املجتمع.

ثانياً: الصحافة

تعد الصحافة فناً أدبياً، فالصحافة لها دور تربوي 

كبري، حيث تساعد عىل تكوين امليول واالتجاهات وتنمية 

املواهب وترســيخ القيم اإليجابية املنشودة يف وجدان 

اإلنسان املسلم، ويجب عىل األدباء واملفكرين أن يعمقوا 

تلك القيــم يف عقول األطفال وقلوبهــم منذ الصغر، 

بأســلوب فني يتالءم وإدراكهم. إن الصحافة ال بد أن 

تعّب عن التميز الثقايف والتنوع الثقايف والذاتية للثقافة 

العربية واإلسالمية، وهي وســيلة مباشة للتأثري عىل 

الفرد يف مجتمعه وبيئته، فإذا رأينا أن الصحافة ال بد 

والفنية،  والسيكولوجية  الرتبوية  االعتبارات  تراعي  أن 

فإن الصحافة بصفة عامــة وصحافة األطفال بصفة 

خاصة تستطيع أن تغري مفاهيم وتعدل سلوكاً وتؤثر 

يف قيم مكتسبة وتبدل ســلوكيات وعادات خاطئة إىل 

قيم وعادات جديدة وسلوك حسن من خالل الصحافة 

املدرســية ومن خــالل الصحافة اليوميــة واملجالت 

األسبوعية للطفل، وذلك بتشجيع األطفال عىل التعامل 

مع اآلخرين، فالصحافة تستطيع غرس احرتام اآلخرين 

يف النفوس مع الثقة بالذات واإليمان الكامل بالقدرات 

ألننا لسنا أقل من اآلخرين.

ثالثاً: نرش املفاهيم الخاصة بالحوار ونبذ 

العنف من خالل األدب اإلسالمي

يعد الحوار من أســاليب الرتبية اإلسالمية، والذي 

يجب تفعيله وممارسته اليوم حتى يعزز األمن الفكري 

لدى الشباب بل هو املخرج لألزمة الفكرية التي يعيشها 

الشباب، ويعتب الحوار أمراً هاماً، حيث تتمثل فوائده 

للشباب فيما ييل:

- يدرب الشــباب عىل تحقيــق وتقرير مبدأ القيم 

املقبولة، فهو مناخ ممتاز لتعديل السلوك.

- ينمي املبادرة واملنافســة، وحب االكتشاف، فهو 

تنمية للروح االجتماعية، حيث يســاعد يف التغلب عىل 

الخوف االجتماعي والخجل.

الشباب عىل تصحيح أخطائهم بأنفسهم  - يساعد 

باالقتناع نتيجة التعلم.

- يبني ويعزز ثقة الشباب بأنفسهم ويؤكد ذواتهم 

وينمي اســتقالليتهم، ويشجعهم عىل اتخاذ قراراتهم 

بأنفسهم.

- يدرب الشــباب عىل تقبل االختالف مع اآلخرين 

وأن ذلك ال يعد تهديداً لهم.

رابعاً: توصيل رســالة األدب اإلسالمي من خالل 

القنوات والفضائيات اإلسالمية والعربية:

جدران  اخرتاق  يف  أساســية  الفضائيات  أصبحت 

الدول والشــعوب  الحضارات األخــرى، ويف اقتحام 

والوصــول إليهم عب الفضائيات املفتوحة بســهولة 

ويس. وال بد من تقديم األدب اإلسالمي عب الفضائيات 

الذي يعــب عن صورة اإلســالم الصحيحة بعيداً عن 

التشويه واإلساءة، وباللغات املختلفة.
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خاتمة:

حب الوطن من اإليمان وغريزة فطرية جبلت النفس 
البرشية عليها، ألنه البلد واألهل، وألنه املال واآلمال، ألنه 

الطمأنينة والرخاء، فالوطن هو الحياة.

إن تنمية حب الوطن يف أطفالنــا منذ الصغر أمر 
الصغار،  األطفال  لدى  أهمية خاصة  رضوري، ويأخذ 
ألنه ســيؤدي إىل االهتمام بالوطــن وقضاياه ويمّكن 
الفرد من العمل واإلنتــاج والحفاظ عىل ممتلكات هذا 
الوطن، ففي داخل قلوبنا اسم وطننا. ويف ظل التطور 
العلمــي والتكنولوجي، يجب العمــل عىل غرس حب 
الوطن يف نفوس أبنائه، وذلك عن طريق تزويد النشء 
منذ الطفولة باملقومات األساســية للمواطن الصالح، 
واالهتمام بالتوعية الدينية وإعداد املعلم الصالح لها.. 
ونرش الثقافة اإلســالمية بعيداً عن التعصب والتمسك 

باملظهر عىل حساب الجوهر. 

إن واقع األمة العربية ينذر بالخطر، فشــباب األمة 
رسيع التأثري، رسيع االســتجابة لدعاة السوء، فدعاة 
الســوء هم أصحاب الفكر الضــال واملنحرف الذين 

يركزون عىل تزييف الواقع وغسل عقول شبابنا. 

إّن املرحلة التي نحياها اليوم تتطلب تضافر جهود 
الجميع  إلرســاء األمن واالســتقرار ولتنمية الوطن 
وتحقيقاً لسالمة املواطن وسعادته وعيشه الكريم، ومن 

أهم املقرتحات لعالج ظاهرة اإلرهاب ما ييل:

- طاعة والة األمر، وتعميق مفهوم السمع والطاعة 
لوالة األمر يف نفوس أبنائنا وشبابنا، وهذه قيمة مهمة 
تعمل عىل تعريف املواطنني واجباتهم تجاه والة أمرهم 
ووجوب طاعتهم والعمل عىل املساهمة يف بناء وتطوير 

الوطن.

- تبَنِّي قيم املواطنة والتســامح من جانب األدباء 

العرب واملسلمني يف نتاجهم األدبي اإلسالمي.

- النصح واإلرشاد عن طريق رجال الدين والعلماء 
واملثقفني عب املنابر ووسائل اإلعالم املختلفة والتحذير 
مــن الفكر الضال املضل لغــرس املفاهيم الصحيحة 
واملعتقدات الســليمة وقيم التسامح يف عقول ونفوس 

أبنائنا وشبابنا.

- دعم األنشــطة األدبية التي تســهم يف الحد من 
ظاهرة اإلرهاب، مع مراعــاة االهتمام باملسح األدبي 

لعرض القيم الرفيعة.

- قيــام األرسة بدورها الفعال يف تربية وتنشــئة 
أطفالها الرتبية األخالقية ألنها تجلب له الخري والسعادة، 

مع الرتكيز عىل الحوار والنقاش معهم.

- تحصني املتعلمني فكرياً، حتى يستطيعوا مواجهة 
الضالة، والقدرة عىل نقدها  الهدامة واألفكار  التيارات 

والحكم عليها وبيان فسادها. 

- فتــح مجاالت الحــوار الهادف البنــاء وإقامة 
املؤتمرات والنــدوات لتكون همزة الوصل بني املجتمع 

وأبنائه.

- سن قوانني وترشيعات تجرم االستخدام الخاطئ 
لالنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي.
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بقلم: عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي

جمهوريـة الهـند

بعد حياة حافلة بالعمل الفكــري والتأليف رحل 

عن عاملنا يوم االثنني 1٣ يناير ٢0٢0م املفكر األملاني 

املســلم الفذ مراد ويلفريد هوفمان عن عمر ناهز ٨9 

عاًما. وأحدثت وفاته هزة يف العالم اإلســالمي وتناقالً 

لسريته ومؤلفاته وكلماته، إذ قى نصف عمره تقريباً 

يف الدفاع عن اإلســالم، داعياً له ومسترشفاً مستقبالً 

زاهراً له عامليــاً. وللراحل عدد من املؤلفات التي كتبها 

بعد اعتناقه اإلســالم يف عام 19٨0م، يتناول معظمها 

قضية رئيســية، أال وهي مســتقبل اإلسالم وعالقته 

بالغــرب، وذلك يف إطار من بحثــه الفكري عن بديل 

الغربيــة. وأحدثت تلك  حضاري وثقــايف للحضارة 

الثقافية والفكرية داخل  املؤلفات نقاشات يف األوساط 

أملانيا وخارجها. وكانت رحلة مراد هوفمان التي دونها 

بقلمه رحلة فريدة وجميلة وعامرة باألبعاد ومستحقة 

لالطالع. 

النشأة والسرية 

يف عام 19٣1، ويف أملانيا ) أشــافنبورغ(، ولد مراد 

ويلفريد هوفمان، وعــاش طفولته يف بيئة كاثوليكية، 

وانتمــى مثل غريه من الفتيان إىل شــبيبة هتلر. لكنه 
كان منتمياً كذلك إىل جماعــة رسية مناهضة للنازية. 
يف السنوات األخرية اســتقّر يف تركيا وتزوج من سيدة 

تركية. 

تكشفت عواطفه تجاه اإلسالم من خالل تأثره بفن 
العمارة اإلسالمي، فقد أبدى إعجابه الشديد به مبيناً: 
»ألهمتني أعمال معمارية، مثل قرص الحمراء يف غرناطة 
واملسجد الكبري يف قرطبة بإسبانيا، اليقني بأنها إفراز 

حضارة راقية رفيعة«.

تركز عدد من كتبه ومقاالته عىل وضع اإلســالم يف 
الغرب، وهو أحد املوقعني عىل »مبادرة كلمة ســواء«، 
وهي رسالة مفتوحة لعلماء املسلمني للقادة املسيحيني، 
تدعو إىل الســالم والتفاهم. كان هوفمان رجالً متأمالً 
ذا عقلية منظمة، وروح شــغوف بالبحث عن املعرفة، 
فأوصلته تأمالته يف العقائد إىل اســتنتاج بأن عقيدة 
اإلســالم هي أصفى وأبسط تصوُّر لله تعاىل، ورأى يف 

اإلسالم عقيدة التوحيد الصافية.

مؤهالته العلمية ومناصبه الرسمية

بدأ هوفمان بدراســة القانون بعــد حصوله عىل 
شــهادة البكالوريا يف ميونخ، التحق بجامعة هارفرد 

رحيل المفكر الفذ

هوامفن رماد 
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للماجســتري، وحصل بعدها عىل الدكتوراه يف القانون، 
وعمل منذ الخمســينيات يف ســفارة أملانيا االتحادية 
يف الجزائر، وهذا ما جعله يشــهد الثــورة الجزائرية 
التي أثارت اهتمامه الشــديد. وعمل هوفمان يف وزارة 
الخارجية األملانية من عــام 1961 إىل 1994، وكان 
متخصصا يف القضايا املتعلقــة بالدفاع النووي، كما 
شغل منصب مدير قســم املعلومات يف حلف الناتو يف 
بروكســل من عام 19٨٣ حتى 19٨7، وعمل سفريًا 
ألملانيا يف الجزائر من 19٨7 حتى 1990، ثم سفريًا يف 

املغرب من 1990 حتى 1994. 

تمتع هوفمان بعضوية مؤسســة آل البيت للفكر 
اإلسالمي يف عمان، وعضوية املجلس املركزي للمسلمني 
يف أملانيــا، وعضويــة املجلس الرشعي لبنك بوســنة 
اإلسالمي الدويل يف رساييفو من عام 1994 إىل ٢00٨، 
وحرض مؤتمرات رابطة العالم اإلسالمي يف مكة املكرمة. 
ألقى هوفمان عرشات املحــارضات يف ٣1 دولة حول 
الفلسفي  العالم، ففي محارضة تحت عنوان )الطريق 
إىل اإلسالم( يؤكد هوفمان أن مفهوم اإلله يف اإلسالم هو 
املفهوم القــادر عىل الصمود يف الزمن الحديث ألنه هو 

األكثر تجريًدا ونزوًعا نحو الوحدانية.

قصة إسالم مثرية

لطاملا كان إســالم بعض الغربيــني األوروبيني أو 
األمريكيني يحدث ضجة عاملية، ملا يحمل ذلك من أهمية 
لعاملية الدين اإلســالمي وانتشاره بني األمم، وإمكانية 
الحديث عن اإلسالم من قبل أبناء تلك األمم وبلغاتهم ال 

من قبل شخصيات دخيلة عليهم. 

يقول ُمــراد ويلفريد هوفمان يف كتابه )الطريق إىل 
مكة( إنه تعرض يف مقتبل عمره لحادث مرور مرّوع، 
فقال له الجرّاح بعد أن أنهى إســعافه: »إن مثل هذا 
الحادث ال ينجو منه يف الواقع أحد، وإن الله يدَّخر لك 
يا عزيزي شيئاً خاصاً جداً«، وصدَّق القدر حدس هذا 

الطبيب إذ اعتنق د. هوفمان اإلسالم بعد دراسة عميقة 

له، وبعد معاشته ألخالق املسلمني الطيبة يف الجزائر 

واملغرب.

ملا أشهر إسالمه حاربته الصحافة األملانية محاربة 

ضارية، وحتى أمه ملا أرسل إليها رسالة أشاحت عنها 

وقالت: »ليبق عند العرب«!

قال يل صاحـبي أراك غريبـــاً      

بيــن هــذا األنام دون خليِل

قلت: كال، بــل األنـاُم غريٌب      

أنا يف عاملي وهذي سـبييل 

ولكن هوفمان لم يكــرتث بكل هذا، يقول: »عندما 

تعرضت لحملة طعن وتجريح شسة يف وسائل اإلعالم 

بسبب إسالمي، لم يستطع بعض أصدقائي أن يفهموا 

عدم اكرتاثي بهذه الحملة، وكان يمكن لهم العثور عىل 

التفسري يف هذه اآلية »إِيَّاَك َنْعُبُد وإِيَّاَك َنْستَِعنُي«.

يذكر د. هوفمان أن من أسباب تحوله إىل االسالم، 

ما شاهده يف حرب االستقالل الجزائرية، وولعه بالفن 

اإلســالمي، ولفت نظره لإلســالم أنه عندما تزوج يف 

كنيسة توحيدية ورأى اسم محمد عليه الصالة والسالم 

بجانب اسم عيىس وموىس عىل زخارف الكنيسة، خرج 

بفكرة أن الدين إذا كان مصدره واحًدا فالنسخة األخرية 

هي األْوىَل باالتباع.
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إنني كنت قريبًا من اإلســالم  ويقول هوفمــان: 
بأفكاري قبل أن أشهَر إســالمي عام 19٨0م بنطق 
ا حتى  الشهادتني متطهرًا كما ينبغي، وإن لم أكن مهتمًّ
ذلــك الحني بواجباته ونواهيه فيمــا يختص بالحياة 
مسلًما  كنت  لقد  العملية. 
أو  الفكرية  الناحيــة  من 
الذهنيــة، ولكني لم أكن 
الناحية  مــن  بعُد  كذلك 
العملية، وهــذا عىل وجه 
أن يتغري  اليقني ما يتحتم 
اآلن جذريًّا، فال ينبغي أن 
أكون مســلًما يف تفكريي 
فقط، وإنما ال بد أن أصري 
مسلًما أيًضا يف سلوكياتي.

مراد  الدكتور  ويحكي 
مظاهر  أبرز  عن  هوفمان 
تحوله إىل اإلســالم، وهو 
الخمر  الحتســاء  رفضه 
النبيذ  زجاجــة  واختفاء 
مائدة  فــوق  من  األحمر 
بتعاليم  اهتــداًء  طعامه، 
دينــه الجديد الذي يحرِّم 
هوفمان:  يقــول  الخمر. 
بادئ  يف  ظننــت  »لقــد 
أســتطيع  لن  أنني  األمر 
جرعة  دون  جيــًدا  النوم 
بل  دمي،  يف  الخمــر  من 
إن النوم ســيجافيني من 
البدايــة، ولكــن ما حدث 
بالفعل كان عكس ما ظننت تماًما، فنظرًا ألن جسمي 
لم يعد بحاجة إىل التخلص من الكحول، أصبح نبيض 
أثناء نومي أهدأ من ذي قبل. صحيح أن الخمر مريح 
ينا لحم  يف هضم الشــحوم والدهون، لكننا كنا قد نحَّ

الخنزير عن مائدتنــا إىل األبد، بل إن رائحة هذا اللحم 
الضار )املحرم( أصبحت تســبب يل شعوًرا بالغثيان، 
وهكذا جعل اإلســالم هوفمان يفيق من سكره لعبادة 
ربه؛ التزاًما بما حرَّمه اللــه عليه، وطاعًة يلتمس بها 

مرضاة الله تعاىل«.

كيف يتلقى هوفمان التوازن الكامل بني املادة 
والروح يف اإلسالم؟

يتحدث د.هوفمــان يف مؤلفاته عن التوازن الكامل 
والدقيق بني املادة والروح يف اإلسالم فيقول: ما اآلخرة 
إال جزاء العمل يف الدنيا، ومن هنا جاء االهتمام بالدنيا، 
فالقرآن يلهم املســلم الدعاء للدنيا، وليس اآلخرة فقط 
ْنيَا َحَسنًَة َويِف اآلِخرَِة َحَسنًَة وَِقنَا َعَذاَب  »َربَّنَا آِتنَا يِف الدُّ
النَّاِر« )ســورة البقرة، ٢01(. ويعلل د. مراد ظاهرة 
رسعة انتشار اإلســالم يف العالم، رغم ضعف الجهود 
املبذولــة يف الدعوة إليه بقوله: »إن االنتشــار العفوي 
لإلسالم هو سمة من سماته عىل مر التاريخ، وذلك ألنه 
دين الفطرة املنّزل عىل قلب املصطفى«. ويقول أيًضا: 
»اإلسالم دين شــامل وقادر عىل املواجهة، وله تميزه 
يف جعل التعليم فريضــة، والعلم عبادة… وإن صمود 
اإلســالم ورفضه االنســحاب من مسح األحداث، ُعدَّ 
يف جانب كثري من الغربيني خروجاً عن ســياق الزمن 

والتاريخ، بل عّدوه إهانة بالغة للغرب«.

وكما نصحنا املفكر محمد أســد، يزجي د.هوفمان 
الحضارة  بمقود  اإلمساك  ليعاودوا  للمسلمني  نصيحة 
بثقة واعتزاز بهذا الدين، يقول: »إذا ما أراد املسلمون 
حواراً حقيقياً مع الغرب، عليهــم أن يثبتوا وجودهم 
وتأثريهم، وأن ُيحيوا فريضة االجتهاد، وأن يكفوا عن 
الغرب،  والتبيري عند مخاطبة  االعتذاري  األســلوب 
فاإلســالم هو الحل الوحيد للخروج من الهاوية التي 
ترّدى الغرب فيها، وهو الخيــار الوحيد للمجتمعات 
الغربية يف القرن الحــادي والعرشين«، ويتابع بقوله: 
»اإلســالم هو الحياة البديلة بمرشوع أبدي ال يبىل وال 
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تنقيض صالحيتــه، وإذا رآه البعض قديماً فهو أيضاً 
حديث ومســتقبيلّ ال يحّده زمان وال مكان، فاإلسالم 

ليس موجة فكرية وال موضة، ويمكنه االنتظار«.

ملحات حول إسهاماته القيمة وأعماله الجلية 

ترَك لنا الدكتور هوفمان كتبًــا قيمة وتراثاً فكرًيا 
غزيرًا وفريًدا، وال مرية أن األجيال القادمة سوف تنتفع 

به. ومن كتبه:

اإلسالم كبديل )الذي أحدث ضجة كبرية يف أملانيا(. 
العلمانية  الديمقراطيــة  ويرد فيه عىل االدعــاء بأن 
والرأسمالية هي قمة الحضارة، وقّدم هوفمان كتابه إىل 
»الغربيني الذين يسعون إىل فهم اإلسالم عىل املستوى 
الشخيص«. واعُتب الكتاب بمثابة إعالن من الدبلومايس 
واملفكر األملاني عن إســالمه، ممــا عرضه لهجوم من 
وســائل اإلعالم األملانية واألوروبية، ويتحدث يف كتابه 
عن اإلســالم مقدًما رؤيته املستقبلية للدين، ويرى أن 
القرن الحادي والعرشين هو قرن انبعاث اإلســالم يف 

أوروبا.

ويعدُّ كتابه )يوميات أملاني مسلم( سجالً النطباعات 
مسلم حديث العهد باإلسالم، وفيه مقارنات بني حياته 
الســابقة والالحقة، والكتاب كما يعب عبارة عن حوار 

مع نفسه.  

أما كتابه: اإلسالم يف األلفية الثالثة: ديانة يف صعود، 
فيتنــاول شًحا بأن تطور العالــم يف القرن الحادي 
والعرشين سيكون متأثرًا إن لم يكن محكوًما باملوقف 
من اإلســالم كدين ممتد عىل بقعة جغرافية هائلة من 

العالم. 

وكتابه )رحلة إىل مكة(، إضافة فذة لرحالت الحج 
بأســلوب جديد يشــمل تأمالته الفكرية العميقة عن 
مغزى الحــج، ورأيه يف أوضاع املســلمني، معتبًا أن 
اإلسالم بديل صالح لحل مشــكالت العالم الكبى يف 
عرص ما بعد الحداثة واأللفيــة الثالثة. وقدم هوفمان 
نقده للحداثة الغربية والصور النمطية عن املســلمني 

والعداء بني الرشق والغرب. 

التأمالت يف عقل هوفمــان خالل رحلته  تختلط 
إىل الحج، بني الروحي والســيايس واالقتصادي، ويف 
هذا الســياق يســتخدم هوفمان تجربته الشخصية 
مدخالً لعدد من املسائل الفلسفية والثقافية، املرتبطة 
باإلسالم والحج واالجتماع الديني. قدَّم للكتاب أستاذه 
محمد أســد ويقول: »ُيعد هذا الكتــاب أكثر الكتب 
الثقافية تأثرياً يف أملانيا وال يناظره إال كتاب اإلســالم 
الــرشق والغرب لعيل عــزت بكوفيتش رئيس  بني 

البوسنة السابق«.

وله كتاب آخر هو )اإلســالم عام ٢000(، يبحث 
فيه مستقبل اإلســالم وواقعه يف بداية األلفية الثالثة. 
ويدعــو فيه إىل تجاوز طريقة التفكري الســلبية التي 
اعتادت تبير األخطاء لدى قسم من املسلمني، مشريًا إىل 
الخطوات التي خطاها اإلسالم إىل األمام مقارنة برتاجع 

العقل العلماني الغربي خالل القرنني املنرصمني.

ويبحث الكتاب املواجهة بني اإلسالم والغرب، متحدًثا 
عن سبل بناء جسور متينة بني الشمال والجنوب، تزيل 
التحامل عىل اإلســالم وتنزع فتيل املوقف املتفجر بني 

الطرفني.
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مدار

وكان أرفق بالناس
بقلم: إسماعيل برو

املغرب ـ جامعة السعدي

من محاسن ما خلفه لنا علماء الرتاجم والسري، قولهم 

يف تعريف أحد الخلفاء أو امللــوك أو العلماء »وكان أرفق 

بالناس«. وقد نجد بعض العلمــاء يقدمون رأًيا عىل رأي 

آخر، وحجتهم يف ذلك الرفق »هذا أرفق بالناس«، فيأخذون 

برأيه وإن كان مخالًفا ملذهبهم.

والرفق مسلك إسالمي أصيل، هو منهاج القرآن الكريم 

والســنة النبوية يف هداية الخلق وداللتهم عىل الله، باللني 

بالقول والفعــل، وهو ضدَّ العنف والحدَّة، والرفق لني من 

غري ضعف. 

ولهذا أرشد الله نبيه إِليه فقال له: »َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه 

وا ِمْن َحوْلَِك«،  ــا َغلِيَظ الَْقلِْب اَلْنَفضُّ لِنَْت لَُهْم َولَْو ُكنَْت َفظًّ

أي: لو كنت قاســياً جافاً ما َتأَلََّفت حولــك القلوب، وال 

تجمعت حولك املشاعر.

وقد أثنى رســول الله صىل الله عليه وسلم عىل الرفق 

وبالغ فيه، جاء يف صحيح البخاري أن رســول الله صىل 

الله عليه وســلم قال: »َمْهاًل َيا َعاِئَشُة، إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الرِّْفَق 

يِف األَْمِر ُكلِّه«. 

ُثم َبنّيَ أَنَّ الرفق بوابة كل خري فقال: »َمْن ُيْحرَِم الرِّْفَق، 

َ صىل الله عليه وسلم أَنَُّه ِزينَُة العمل  ُيْحرَِم الَْخرْيَ«، كما َبنيَّ

ٍء  ٍء إاِلَّ َزاَنُه، واََل ُينَْزُع ِمْن يَشْ فقال: »إِنَّ الرِّْفَق اَل َيُكوُن يِف يَشْ

إاِلَّ َشاَنُه«.

وقد تمثل الصحابة الكرام واألئمة والعلماء والصلحاء 

ُخلُق الرفق يف سلوكهم وكتاباتهم وفتاواهم متأسني برسول 

الله صىل الله عليه وسلم:

وابُسْط الرِّْفَق والَجدَى لكريم  ِببِساٍط عن اللئيم َطَوْيتَه

وتواضع فالكب داء ُعضاٌل  أخبَُث الُخلِْق ِكْبِياٌء َنَفيْتَه

واألمة اإلســالمية اليوم أحوج ما تكــون إىل الرفق، 

محتاجة إىل من يؤلف قلوب املؤمنني باملوعظة الحســنة، 

قال الله تعاىل: »ادُْع إىَِل َســِبيِل َربَِّك ِبالِْحْكَمِة وَالَْموِْعَظِة 

الَْحَسنَِة وََجاِدلُْهْم ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسن«. وعليه فالدعوة املثمرة 

تقوم عىل أُسٍس ثالثة: الِحكمة، واملوعظة الحسنة، والجدال 

الحســن، الذي ُيراد منه الوصول للحق، ال اإلفحام وحب 

الظهور.

 وكم جنى حب الظهور عىل بعض الدعوات التي كانت 

صادقة يف أولها، فنخرها الكب من داخلها فوهن جسدها، 

ومرضــت وأمرضت، ومن أين لها أن تأتي بالرفق واملحبة 

تحرثها يف أرض األمل؟ إن لم تســتوح الكلم الطيب، ولم 

تتقيد برشيعة الرحمة، ولم تتكئ عىل سنة الرفق؟

ولن يتخلق متخلق ويرأف رؤوف باإلنســانية جمعاء، 

ولن يهتدي إىل خلق رسول الله »إال بهدي القرآن« الذي ال 

يأتيــه الباطل من بني يديه وال من خلفه، به ُتَطبُّ القلوب، 

وبه تهذب األخالق، ويف مدرسته تطبَّع كل األخالق.

وما رحم الراحمون وتقرب املقربون ووصل الواصلون 

إليه إال بمــا عندهم من تربية قرآنيــة نبوية تهديهم إىل 

 ُ َذا الُْقرْآَن َيْهدِي لِلَّتِي ِهَي أَْقوَُم َوُيبرَشِّ ـٰ طريق قويم: »إنَّ َه

الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجرًا َكبرِيًا«.  الُْمؤِْمننَِي الَِّذيَن َيْعَملُوَن الصَّ

وهدي القرآن هو الخطــاب األصيل الذي يوقظ فطرة 

اإلنســان، وغريه دخيل متطفل عــىل الفطرة، وهل يوجد 

خطاب بليغ فيه الشفاء والرحمة من غري خطاب القرآن؟ 

كال: »وَُننَزُِّل ِمَن الُْقرْآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة لِّلُْمؤِْمننَِي«. 

وصفوة القول إن الرفق مــن مرياث النبوة، وَمْن أََحقُّ 

بهذا املرياث غري أمة رسول الله!

فكن أرفق بالناس وكن للرفق رسوال.
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